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 1400 اردیبهشت                                                                             ُشم شِ ست وبی لسا                     ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسس  

 جالد!  "باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد"
تعرض برای تغییر چهره خاوران به عنوان سند زندۀ یکی  

ناپذیر  توصیف  های  کشی  نسل  اسالمی  از  و    جمهوری 
حافظۀ تاریخی جامعه در  برای پاک کردن  تالش مذبوحانه  

می گیرد. از  ت  مورد این جنایت، اولین بار نیست که صور 
تالشهای خانواده های قربانیان این    نخستینزمانی که با  

از    ،ُکشی نسل در  پرده  اسالمی  جمهوری  خونین  جنایت 
هز  تن دفن  مرگ    اران  ماشین  شدگان  اعدام  در  از 

میعاد به  خاوران  شد،  برداشته  خاوران  گاه  گورستان 

ه و همچنین جوانان مبارزی  خانواده ها و بستگان زجر دید
یل شد که نسل آنها با وجودی که در زمان این جنایت  تبد

ب نیامده  بدنیا  اما حتی  های    ود،  جان  آن  آرمانهای  ار 
شیفتۀ خفته در زیر خاک خاوران آگاه بودند و هر سال در  

پاس برای  ننگین  جنایت  این  رسالگرد  و  یاد  ن  آ اه  داشت 

می جمع  گورستان  این  در  تالشهای  .  ندشد عزیزان  با 
خاوران  ی،  و حمایتهای نیروهای مبارز و مردمخانواده ها  

ین منطقه دورافتاده و  خیلی زود شهرتی جهانی یافت و ا 
جنوب پایداری،  تهران    ناشناختۀ  ازمقاومت،  نمادی  به 

 2صفحۀ            ...   مبارزه با ظلم و سرکوب تبدیل شد. 
                                                                             

 ( 5) ت چریکهای فدایی خلق ایرانکیالشتو تکوین ه قیام تهی بنز سنجری در باره روزهای مبا رفیق فریبرتگو گف   
رفتیم. او و دیگر اعضای خانواده  ر داد و ما همگی به دیدن مادر آن رفیق  یق خسروی را رفیق حرمتی پون به خانه رفتترتیب رف    ...

داداشی را از دیدن رهبران جنبش ظفار و یاران فرزندش بسیار خوشحال شدند. در این سفر رفیق اشرف چند تکه از وسائل رفیق  
یادگارها این سالها به عنوان  تمام  بود را همراه خو  رفیق داداشی  ی که در  به مادر رفیق داحفظ کرده  را  آنها  بود و  آورده  د که  د 

پارک   یک  به  را  مهمانانمان  دیگری  فرصت  در  گنجد.  نمی  قلم  در  توصیفش  که  احساساتی عجیبی شد  گیری صحنه  باعث شکل 
که  زگی داشت و اولین بار بود  و زیبائی تا  یسرسبز و زیبائی بود. برای خود من دیدن آنهمه سرسبزجنگلی بردیم. منطقه بسیار  

جلوه می کرد. این رفقا وقتی جنگل    ن جنبش ظفار هم منطقه به گفته خودشان رؤیائیچنین طبیعتی را می دیدم. برای رهبرا
خودشان  که بیشتر مبارزه    یریکی در این جنگل ها با شرایط طبیعهای مازندران را دیدند با حسرتی تمام در باره تفاوت مبارزه چ

ه رهبران ظفار مهمان ما بودند رفقا در رابطه با ماهیت رژیم جمهوری اسالمی برای حرا بود صحبت می کردند.  در فاصله ای کص در

 5فحه ص                           ...حمایت کند.روشن کردند که بعید است این رژیم با توجه به گرایش چپ انقالبیون ظفار از آنها آنها 

 

 ر ديگت صفحار د

مورد    ● در  سازمان  های  اعالمیه 

کارگر اروزجهانی  تهاجم  سراییل  ، 

اعتراضات  ب فلسطین،  خلق  برحق  ه 

،  9ات  در صفح...  دانش آموزان و  

   22و  21، 20 ،19

 14 ....... . گاهی به کشتار غزه ن ●

فعالین  ● آکسیونهای  گزارش 

من به  کشور  چند  در  ت  باسسازمان 

  24و 23، 22 صفحه  اول ماه مه

طبیعی  یب محیط زیست نتیجه تخر

 ! ی سلطه جمهوری اسالم
سالهای  .  .. به    نزدیک  2010تا    2000در 

رودخانه های بر روی  دریاچه   بیست سد 
اندساخارومیه   انتقال    ته  از  مانع  عمال  و 

دریاچه  بآب   آب ا.  اندشده ه  این  برای  هز  ا 
باغ  نیازهای  تفرجتامین  و  که گاه ها  هایی 

ه اشخاص  عمومی ندارد و متعلق ب  جنبه
ا استاست  شده  کارشناسان  .  ستفاده 
این   کهبر  رودخانه  باورند  این  آب  بار  تا  ها 
دریاچه باز نگردد امکان احیای آن    دیگر به

هم در شرایطی  آن.  رسدبعید به نظر می
به   نزدیک  از  ر د  ۷0که  ارومیه  مردم  صد 

تامین   را  خود  معیشت  کشاورزی  طریق 
و  می بر  دخشک شدن  کنند  عالوه  ریاچه 

 ل مردم نابودی کشاورزی و نابودی اشتغا
مردمو   الیموت  قوت  رهگذر    تهیه  این  از 

خطر   که  دارد  هم  دیگری  مخرب  تاثیرات 
 .. .باشدبزرگی برای مردم منطقه می

 1۷حۀ صف                                             

 

 جزنی بیژن نظرات بر دینق

 ( دیدگاه یک )کالبدشکافیِ

ت نقد نظرات بیژن جزنی و تعیین  ورضر.  ..
مقابل   در  که  سالهاست  آنها  با  تکلیف 
نخست   سالهای  همان  از  ماست، 

مسلحانه مبارزه  فدایی ی  چریکهای  ی 
خلق و بطور مشخص از زمانی که جزنی  

ری شاه« رسما توادیکت با نوشتن »نبرد با  
چ راهنمای  تئوری  فدایی  ربرعلیه  یکهای 

داهییعنی   -خلق اثر  و  برعلیه  انه 
رفیق   با  تاریخساز  که  احمدزاده  مسعود 

نام »مبارزه مسلحانه؛ هم استراتژی، هم  
همگان   تاکتیک« برای  جنبش  سطح  در 

بود اثری    -شناخته شده  داد؛  اعالن جنگ 
الهام  نه فقط  راهنمای  که  و    ر صانعبخش 

مبارزه  به  معتقد  کمونیستِی  محافل  ی و 
سوی گرایش   لحانه بود، بلکه حتی ازسم

مسلحانه مونیستغیرک جنبش  ی ِی 
دهه استناد  انقالبِی  آن  به  نیز  پنجاه  ی 

 01حۀ ف ص                        ....میشد.
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ج  تالش  رژیم  دوبارۀ  هوری  متبهکارانه 

قبره تخریب  در  زندانیان  اسالمی  ای 
کشتار جریان  در  که   دهۀ   هایسیاسی 

و نقطۀ اوج آن یعنی قتل عام  یم  رژ   این   60

خاک   67سال   به  خاوران  گورستان  در 
دیو صفت  سپرده ش دیگر چهره  یکبار  دند، 

به   وابسته  رژیم  و  حاکم  جالدان 
وضوح  با  را  امپریالیسم جمهوری اسالمی 

 موم به نمایش گذارد.  ع تمام در مقابل 
 

گزارشات   به  از  بنا  های  برخی  خانواده 

د عام  قتل  اوایل  ،  60هه  قربانیان  در 
تازه    می که برای آنها هنگا  ،اردیبهشت ماه 

چون   که  عزیزانشان  با  دیدار  برگ کردن 
در خاوران آرمیده اند به  شده  پَر پَر    یلهاگ  

با   روند  می  می   10آنجا  روبرو  تازه  قبر 

بر که  و   شوند  نام  بی  های  آرامگاه  روی 
نشان فرزندان و عزیزانشان حفر شده اند.  

تحقیقا بدر  با  عدی  ت  که  معلوم می شود 
آ مجاورت  به  با  توجه  بهاییان  رامگاه 

د خاوران،  جمهوری  گورستان  ژخیمان 
آورده  فشار  بهایی  هموطنان  به  اسالمی 

اند که برای دفن اجسادشان یا باید آنها را  

ب باریک  فاصله  قدیمی  یدر  قبرهای  ن 
درگذشتگان خود به خاک بسپارند و یا باید  

گورهای  روی  بر  را  جمعی  دست   آنها 
دهۀ   بسپارند  60اعدامیان  خاک  در  به   .

د، روشن  جریان بازدید از محل قبرهای جدی

شده که عمق حفاری در قبرهای جدید تا  
برخورده   سیمان  به  که  رفته  پیش  جایی 

که  ست  سیمانی  همان  این  و  است. 
خالی  ج از  پس  اسالمی  جمهوری  الدان 

حاوی  کردن های  کامیون  پیکرهای    بار 

شد زنتیرباران  زندانیان  ه  مردۀ  و  ده 
یی که در خاوران حفر  سیاسی در گودالها

آنها ریخته بودند تا جنایات   کرده بودند، روی
کفتارگونه خود را به خیال خامشان از انظار  

 عمومی پنهان سازند.  
 

خبر  با   توسط  ران  خاو  تخریبپخش 

تهران تبهکارانه    ،شهرداری  عمل  با  این 
میده  ان آرهای قربانیاعتراض شدید خانواده

و همچنین تش خاوران  گورستان  کلهای  در 
و آن از این  هموطنان بهایی روبرو گشت  ها 

اسال جمهوری  اقدامات  و  ها  می  فشار 

هایی که متن  اعالم انزجار کردند و در نامه

ار وسایل  طریق  از  به    باط تآنها  جمعی 
محک ضمن  رسید  عمومی  افکار  وم  گوش 

رسمیت   به  خواهان  اقدام  این  کردن 

"حشناخ خودتن  شهروندی"  توقف  قوق   ،
بها بر  سفشار  پیشبرد  برای  یاست  ییان 

برای دانستن    ننگین رژیم و حق خانواده ها
حفظ   و  عزیزانشان  دفن  دفن  محل  محل 

مثال  شدند.    آنها طور  یکبه  این    یدر  از 
زندان" قتل  نیز که با امضای "فرها    اطالعیه

انتشار یافته آمده که    60عام شدگان دهه  

و   60دامیان سال های دهه  ندان اع "ما فرز
ادامه دهنده همان    1۳67تابستان  عام  قتل

و  پدران  مادران،  که  هستیم  راهی 
از   بیش  دادخواه  طی    ۳0همسران  سال 

م در  دیگر  آنان  از  بسیاری  و  ما کرده  یان 

 نیستند". 
 

عنوان    رضتع به  خاوران  چهره  تغییر  برای 
های   کشی  نسل  از  یکی  زندۀ  سند 

، این رژیم  جمهوری اسالمی  توصیف ناپذیر
کنفرانس   تالش    لوپ گواد ماحصل  و 

رژیم  مذبوحانه   این  اندرکاران  برای  دست 

مورد   در  جامعه  تاریخی  حافظۀ  کردن  پاک 
می  این جنایت، اولین بار نیست که صورت  

همان از  با  زم  گیرد.  که    نخستینانی 
این   قربانیان  های  خانواده  تالشهای 

از    ،ک شینسل ایپرده  جنایت  از    گوشه 

هز دفن  در  اسالمی  جمهوری  اران  خونین 
از اعدام شدگان ماشین مرگ جمهوری    تن 

برداشته   خاوران  گورستان  در  اسالمی 
و  ها  خانواده  میعادگاه  به  خاوران  شد، 

دید زجر  جوانابستگان  همچنین  و    ن ه 

سل آنها با وجودی بارزی تبدیل شد که ن م
نیامده   بدنیا  حتی  جنایت  این  زمان  در  که 

مادرانب و  پدر  طریق  از  اما  بستگان   ود،   و 
شیفتۀ  ویخ های  جان  آن  آرمانهای  ار  ش 

و هر   بودند  آگاه  خاوران  زیر خاک  در  خفته 
برای   ننگین  جنایت  این  سالگرد  در  سال 

رپاس و  یاد  در  اه  داشت  عزیزان    یناآن 

می جمع  تالشهای  .  ندشد گورستان  با 
و   مبارز  نیروهای  حمایتهای  و  ها  خانواده 

شهرتی  ی،  مردم زود  خیلی  خاوران 
ا و  یافت  و  جهانی  دورافتاده  منطقه  ین 

ش جنوب  نمادی    تهران  هرناشناختۀ  به 

و   ظلم  با  مبارزه  پایداری،  ازمقاومت، 
 سرکوب تبدیل شد.  

 
داغدار   های  خانواده  برای 

برای جانباختگ کارگری،    ان،  فعالین 

ج فعالین  برای  زنان،  نبشهای  برای 
ب  که  تشکلی  و  فرد  هر  و  ه  اجتماعی 

حقوق    دلیلی،   هر احقاق  خاطر  به 
مطالبۀ دستمزد عادالنه از  ز  ا  خویش،

تا   گرفته،  دولت  و  داران  سرمایه 
به   پا  استثمار  و  استبداد  با  مخالفت 

اسالمی   جمهوری  با  مبارزه  میدان 

خگذاشته دراند،  مناسبتی    اوران  هر 
یک عرصۀ مبارزه و نه گفتن  به رژیم  

است.  بوده  اسالمی  جمهوری    تبهکار 
ترانه  بیه که  بار  هر  که  نیست    -وده 

شکفته  "سر   سرود  زمستون،  اومد 

بهارون" پدران و مادران و همسران و  
از   یک  هر  شجاع  بستگان  و  فرزندان 

از خاوران بر می    ،آن خفتگان در خاک
ب لرزه  ا خیزد،  پیکر  و  ر  افتد  می  رتجاع 

و  اهریمنی  نیروهای  زارت  خیل 
های   دسته  و  دار  سایر  و  اطالعات 

به  بگر  سرکو  حکومت  اوباش  گلزار  و 

حمله  و    خاوران  برند  ضربات  می  با 
دستگیری   و  شتم  و  ضرب  و  باتوم 

و ستمدیده دفاع  بی  انسان  ،  مشتی 
خاک   تکه  این  از  خود  هراس  و  خشم 

  ته در آنخونین و پیکرهای مبارزین خف 

آنها حتی از مرده   به نمایش می گذارند.
که  چرا  ترسند.  می  نیز  عزیزان  آن  های 

تجربۀ  ثماراست در  نیز  مرتجعان  و  گران 
خویش  حکومته ستیز  مردم  و  ظالمانه  ای 

دان نمی می  خاک  به  بذرها  "این  که  ند 

 ماند... خون است و ماندگار" 
 

با گذشت  درست به همین دلیل است که  
خاطن  خاورازمان،   الهابه  در  ر  بخشی  م 

آرمامورد   و  ن  مبارزی آزادیخواهانه  نهای  راه 
خوانی در گلوی تد اسمانندر خاوران    خفته

گی حاکم  زنجیری  و سگان  است  کرده  ر 

می با استفاده از دولتمردان جمهوری اسال
از   ها  شیوه  رذلترین  و  ترین  ددمنشانه 

پدران   و  مادر  ببند  و  بگیر  و  سرکوب 
تا گرفته  ح  کهنسال  قبرهای دستور  فر 

به  تا  کوشند  می  خاوران  محل  در  جدید 

کارنامه   ننگین  صفحه  این  خود  خیال 
پاک   سراسر تاریخ  دفتر  از  را  خود  جنایت 

 نند.  ک
 

جمهوری  البته   که  نیست  بار  اولین  این 
بین   از  برای  حمله  صرافت  به  اسالمی 

بردن خاوران و از این طریق اضمحالل یکی  

یده ایران  ردم ستمد از نمادهای مبارزاتی م
است.   سال   افتاده  بهمن  و  دی  در 

جنبش    138۷ از  قبل  ماه  چند  یعنی 
ا سال  توده  رژیم  مزدوران  ،    88ی 

دوزر به  اسالمی با بولتبهکار جمهوری  

افتاد گلزار  جان   بهانه  و     ندخاوران  به 
ساماندهی   و  توسعه  "طرح 

های مذهبی" به  های اقلیتگورستان 
جانباختگان   بستگان  راقول  زیر    "آنجا 

کردند" رو  خانواده    .و  اظهارات  به  بنا 

مزدور ها   مامورین  هجوم    هنگام 

 

 

 

 

 
 

 جالد!  "ازد نفرين دوزخ از تو چه س باش تا"
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بو   حکومت   برای  با  لدوزرهایشان 
خ  گورستان  برخی  تغییر  اوران، 

بقايای  تخوان "اس ساير  و  ها 
و   پتو  لباس،  جمله  از  قربانیان، 

جريان   در  آنها،  متعلقات  ديگر 

و ننگ  برداری زير و رو شد".   خاک
جتوصیف   تاریخی  ناپذیر  نایت 

با مقابل چشم  حکومت  در  دیگر  ر 
درآمد.  نمایش  به  این    همگان  اما 

ااقدام   با  و تبهکارانه  مردمی  عتراض 
افکار   و  خشم  ماند  عقیم  در  عمومی 

زمان   های  آن  ماه  در  نیافت.  ادامه 

به گزارشات  نیز1۳88خرداد و تیر   ، بنا 
بشری"   "حقوق  نهادهای  از  برخی 

بار   رژیم  با  مامورین  برای  دیگر  هجوم 
" خاوران  آثار  تخریب  محو  قصد 

ك یا فضای  گورستان و تبدیل آن به پار

 " کردند.  سبز 
 

نشا و  نام  بی  گورهای  به  ن  تعرض 
بهترین   از  تن  این سرزمینهزاران    فرزندان 

خونین   دهۀ  در  جالد  60که  دست  ان  به 
اسالمی در   جمهوری  و  شده  عام  قتل 

و   ر"خاورانها"  مزدوران  قول  "لعنت  ژیم  به 

بدون و....  عزیزانشان    آبادها"  به  اطالع 
ان دفن شدند تنها به تعرض به خاوران تهر

برنامهد نشده است. نظمحدو با    یر همین 
مورد   در  متفاوت  خاورانهای  آهنگ 

نظ دیگر  بندر  شهرهای  شیراز،  اهواز،  یر 

 عباس، اراک و ... در حال اجراست. 
 

سردمداران جمهوری  واقعیت این است که  
برای سر انقالب  اسالمی که  مردمی  کوب 

جهانی   56-57سالهای   اربابان  طرف  از 

و   مردم ما سلطه یافتندر جان و مال  شان ب
رو اولین  همان  آمدنشااز  کار  روی  ن  زهای 

کارگران و زحمتکشان و ایران را به مسلخ  
زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم تبدیل  

شورشهای   با  اخیر  سالهای  در  نمودند، 
آمدن  متو صحنه  به  و  گرسنگان  الی 

ان بوده  روبرو  مبارز  . حمله  ندسلهای جوان 

  تمهیدات ها" یکی از    برای نابودی "خاوران
در   جدید  چارچوب  رژیم  امواج  با  مبارزه 

ست.  ا هر نقالبی  خواهند  می  جالدان 
و هر و   سند جنایت خویش  مبارزه  سمبل 

مردمی   و    دلیلیکه  مقاومت  تجمع  برای 

است   همین  .  ببرند   بیناز  را  تشکل  به 
اسالمی    که مامورین جمهوریدلیل است  

که  که  کجا  هر  در  و  کشور  سراسر  در 
ایات این حکومت در  گوشه ای از اسناد جن

مردانق و  زنان  خاک    خواه ادی آز  امت  در  و 
محلها  این  به  دارد،  وجود  همچنان  خفته 

تغییر   و  کردن  نابود  صدد  در  و  برده  حمله 

نابودی اند.  برآمده  های   آنها  خاوران 
نقاط مختلف  ناخته در  شناخته شده و ناش

 کشور ما یک برنامه ضد انقالبی است.   
  

سال   اهو   2018در  گدر  رهای  و از 

در  این شهر  اعدام شدگان در  جمعی  
.  ساعت با خاک یکسان شد  42عرض  

گورستان از  بخش    ۴۴مدفن    این 
دلیر  جسد زندانیان سیاسی زن و مرد 

سال    بود در  شاعد  13۶۷که  ه  دام 
  یز مقامات رژیم در بندر عباس ن  .دبودن

کشی   جاده  بهانه  حال  به  قانونی  در 
مبارزینساختن   قبر  بی  انقال  انهدام 

در  ی  ا آنان  گورهای  که  هستند 

دارد.  مجاورت   قرار  جاده  احداث  محل 
شه های  در  کوه  دامنۀ  در  نیز  اراک  ر 

از   تن  یازده  مودر جایی که محل دفن 
مبارزین   و  خفته  خ  به کمونیستها  ون 

سال   باشد  61در  اکنون    ، می  هم 
تا   را  ای  جاده  حکومت  مقامات 

عزیزان کشیده و    مجاورت قبرهای آن 

 می باشند.   تخریب آنهادر صدد  
 

موارد    بر  سال  فوق  عالوه  در    96در 
نیز   تالش  تهران  بر  مبنی  اخباری 

قطعه   تخریب  برای  حکومت  جالدان 

بهشت زهرا که محل دفن تعدادی    41
مخال  در  از  اعدام شده  مبارزین  و  فین 

قطعه    60هه  د این  پخش شد؛  است 
قطعه   کنار  قرار    33در  زهرا  بهشت 

بر آرامگاه  که  جانباختگان  دارد  از  خی 
م و  خلق  فدایی  جاهدین  چریکهای 

علی  50دهه   مبارزه  تبهکار  در  رژیم  ه 

 .  می باشدشاه 
گوناگون کنون  که    ی گزارشات  طول    وتا  در 

گذشته دهه  بس  چهار  اع توسط  دام  تگان 
دوستدا  و  شده  شدگان  پخش  آنها  ران 

است   آن  جمهوری  بیانگر  مزدوران  که 

و   احترامی  بی  هیچ  از  حرمت اسالمی 
ر  شکنی ای در حق جنازه های مبارزین د 

نظخاک خ آنان  گورهای  و  یر شکستن  فته 
سنگ قبرها، زیرو رو کردن و به هم ریختن  

خانواده   ببند  و  بگیر  و  حرمتی  بی  و  خاک 

ع و  ...  ها  و  قربانیان  این  خودداری  زیزان 
این   طول  تمام  در  مقابل،  در  اند.  نکرده 

خاورانها   تمامی  کسالها  سراسر  شور  در 
قربانیان،  ستمدیده  های  خانواده    توسط 

وب و ناشناس"  مردم آزادیخواه و "عابران خ
دور از چشم سگان زنجیری حاکم گلباران 

امر   همین  و  خشم  باعث  شده  و  هراس 

 است.     گشتهی اسالمی سران جمهور 

رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در  
حکمرانی   چهاردهه  از  بیش  طول 

د و مرزی علیه  خود به جنایات بی ح 
تود  و  زحمتکشان  و  های  کارگران  ه 

تحت ستم ما مباردرت ورزیده است.  

دهه   خونین  نقطۀ     60کشتار  در  و 
سیاسی   زندانیان  عام   قتل  آن  اوج 

سال   بر  67در  از  ترین  یکی  جسته 
ا  جمهوری  برای  سجنایات  المی 

های   توده  جنبش  و  انقالب  سرکوب 
رغم   به  آن  ننگ  که  ماست  محروم 

شهای ریاکارانه دولتمردان  تمامی تال 

برهه در  همواره    نظام  مختلف  های 
رژیم   این  پیشانی  و  خونبر  آشام 

خاوران  ماند.  خواهد  باقی  غارتگر 
در دیگر   و  کرده  پیدا  جهانی  شهرت 

مردمی، در شعرها و حماسه  ادبیات  

ایی های شاعران و در یک کالم  رس
در حافظۀ تاریخی توده ها ثبت شده  

ج و  ترفند  هیچ  طرف و  از  نایتی 
ا و  خلقی  ضد  اسالمی  ربابانش  جمهوری 

نبود واقعیت  این  تغییر  به  نخواهد  قادر  و  ه 
 بود.  

 

خونین   دهه  مزدور    60در  سردمداران 
منا برآوردن  برای  اسالمی  فع جمهوری 

زال و  رذل  داران  و و  سرمایه  داخلی  صفت 
سرکوب   به  رحمانه  بی  امپریالیستها 

تی مردم  ضد امپریالیسانقالب دمکراتیک و  

گور  ما  " راه  این  در  و  زدند  ستانها  دست 
کرد شیار  مرز  بی  را چندان  مادران  که  ند 

است" روان  چشم  از  خونابه  اکنون    . هنوز 
آوار سهمگین ناشی از این نسل کشی و  

شورشهای جنا قامت  در  تاریخی    یت 

روز گ هر  ای  توده  اعتراضات  و  رسنگان 
و   است  گرفته  را  حاکم  تبهکاران  گریبان 

جنایات  همانه از  افتخار  با  روزگاری  که  ایی 
و نمایش    خود نظیر قتل عام جوانان مردم 

گسترش    آن هدف  با  عمومی  انظار  در 
عربده می    و ایجاد رعب و وحشت    خفقان

و خفت و رسوایی تمام  کشیدند، با خواری 

را تا  ه  به  اند  مردم  افتاده  از چشم  به  دور 
و   آثار  محو  و  کردن  نابود  با  خود  خیال 

چهره  باقیم عظیم،  جنایات  آن  های  انده 
ضد را    مردمی   حکومت  خویش  منفور  و 

مزدوران  که  جفایی  هر  اما  بپوشانند.  

فرزندان   آرامگاه  به  تعرض  با  و  حاکم  مبارز 
ی محو بقایای  تالش برا  مردم ما وآزادیخواه 

تیغ   خوانهای آنها می کنند ، تنها و تنهااست 
و    خنجر انتقام مقدس خلق را علیه آنها تیز

"  . نوای زندگی بخش  خواهد ساختتیزتر  
یه  و  بهارون  شکفته  زمستون؛  سراومد 

جنگل ستاره داره" هر روز بیشتر در قامت 

شورش ستمکشان و رنجدیدگان گرسنه و 
رودخشمگ  می  طو  ین  به  بنیان  تا  فانی 

تبدیل شود و سرانجام تمامی بساط افکن  
این  سرک اعدام  و  زندان  و  شکنجه  و  وب 

آزادی   و  رژیم  بپیچد  هم  در  را  ستیز 

به را  اعمال   جنایتکاران  از  بخشی  سزای 
 خویش برساند. 

 
 "باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد" جالد!  
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 توضیح پیام فدایی:  

  5۷و    5۶سالهای    با اوج گیری انقالب 
زندانیان سیاسی در جریان  آزادی    که

خواستهای  از  یکی  های    آن،  توده 
رژیم وابسته    میلیونی بپاخاسته بود ، 

زیر   که  شاه  امپریالیسم  ضربات  به 
  انقالب ، آخرین نفس های خود را می 

کشید، مجبور به تن دادن به خواست  

و   سیا انقالب  زندانیان  از  آزادی  سی 
سرا گشت.زندانهای  کشور  در    سر 

م  30 آخرین دسته    135۷اه سال  دی 
از سیاسی  زندانیان  سیاهچالهای    از 

گشتند.   آزاد  شاه  همین  رژیم  به 

ایمئگفتگو مناسبت   داده  ترتیب  با    ی 
آن سال   در  که  فریبرز سنجری  رفیق 

سیاسی    جزء زندانیان  دسته  آخرین 
زندان   از  که  شدند.بود  ای   آزاد  ن  در 

واق این  به  پر شتاب  گفتگو  و سیر  عه 
ه ر خروش  ویداد  پر  روزهای  آن  در  ا 

و   پردازیم  می  خصوص  به  انقالب 

برای   که  است  این  روشنی  تالشمان 
از و  افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فر 

برای   ویژه  به  دوره  آن  نسل  نشیب 
جدایی  جو چگونگی  و  چرایی  از  ان، 

به   معتقد  اولیه  رفقای  نظرات 

خلق  چریکها فدائی  ب   -ی  نام  که  ا 
ه شناخته می  احمدزاد مسعود  رفیق  

فدائی    -شود   چریکهای  سازمان  از 
و  خ قیام بهمن جویا شویم  از  بعد  لق 

خصوص  ب از  ه  تری  واقعی  دید 
تشکیل   چریکهای  چگونگی  مجدد 

ک روندی  و  ایران  خلق  طی  فدائی  ه 

 کرد، به دست آوریم. 
 

  به   مربوط  بحث   بگذارید  :فدایی  پیام 
  را   هاونیستاپورت  مواضع   و  نظرات

  که   کنیم  سوال  و   بعد   برای   بگذاریم 

  نظرات   طرفداران   بطروا   به  وقتی
  ت وضعی   دادید  شکل  احمدزاده  رفیق

  در   کسانی  چه   بود.   چگونه   تشکیالتی 
  داشتند   قرار   جدید  تشکیالت  یتمرکز

  شده   تقسیم  چگونه   ا مسئولیته  و

 بود؟ 
 

  مرکزیت   مورد  در   :سنجری  فریبرز  رفیق 

 رفقا  ام.  گفته  القب  کنم  فکر  جدید  تشکل
  رحیم   پور،  حرمتی  محمد  انی،دهق  اشرف

  اعضای   من   و   صبوری   عبدالرحیم  کریمیان، 
  عمل   در  که  بودند  یدجد  تشکل  مرکزیت

  جمع   این   داشتند.  قرار  رفقا  همه  تائید  مورد
  این  به  توجه  با  خود  تصمیمات  اولین   در

  در   ای  توده  مسلحانه  مبارزه  که  واقعیت

  ، مسلح   کرد  خلق  و  بود  جاری  کردستان
  های   نیرو  از  را  ستان کرد  از   هایی   بخش 

  که   گرفت  تصمیم  بود،  کرده  آزاد   سرکوب
  در   هم  تا  بفرستد  کردستان  به  را  رفقایی

  کنند   شرکت  ردک  خلق  جنبش   در  امکان  حد

  را   آنجا  وضع  نما  مبارزه   آینده   برای  هم  و
  همین  به  کنند.  بررسی  و  دیده  عینی  وربط

  مسئولیت   تحت  رفقا  از  تعدادی  هم  نظورم
  شدند   اعزام  کردستان  به  پور  حرمتی   رفیق

  کردستان   شاخه  تدریج   به  و  عمل  در  و
  سوی   از  دند.دا  شکل  را  پا  نو  تشکیالت

 به  رفقا  خیبر   محبوبیت  به  توجه  با  دیگر

 در   اهش  رژیم  سیاسی  زندانیان  عنوان
  تصمیم   ساری  و  بابل  در  بویژه  مازندران

  مازندران   استان  فعالیتهای  شدکه   گرفته
  قرار   یانکریم  رحیم  رفیق  مسئولیت  حتت

  هم   و  بود  ساری  اهل  خودش  هم  که  گیرد

  این  بر   و  داشت  آنجا  در  ای  ردهگست  روابط
 به  گفتم  قبال  که  همانطور  هم  اساس

 برپا  ستاد  یک  شهر  آن  در  خودش  ربتکاا
 بود.  کرده

 

  اشرف   رفیق  با  "مصاحبه  چاپ  از  پس 
  مواجه   جدیدی  قعیتمو  با  دهقانی"ما

  مصاحبه   این   انتشار  عمال  یعنی  شدیم
  را   جدید   تشکیالت  موجودیت  اعالم  قشن

  خیلی   توجه   مصاحبه  این   واقع  در  کرد.   پیدا

  کرده   جلب  خود  به   را   سازمان  هواداران   از
 مرکز  یا  ستاد  ما  اینکه  به  توجه  با  و  بود

 خواهان  که  کسانی   که  نداشتیم  نیعل
  مراجعه   آنجا  به  ندبتوان  باشند  می   ارتباط

  از   ها  ارتباط  اول   گام  در  یجه نت   در  کنند

 ما   روابط  حاشیه  با  افراد  که  روابطی  طریق
  یادم   شد.  می  قرار   بر  کردند  می  ایجاد

  می  ها  موقع  آن  صبوری  رفیق  که  است
 که  کرده  آزاد  نیرو  آنقدر  مصاحبه  هک  گفت

 نداریم. آنرا سازماندهی  کانام ما
 

  و   کردستان   از   فقط  شما   پرسش:

  یا   و  مناطق  بقیه  در  بردید  نام  مازندران 
 کردید؟  فعالیتی  چه  دیگر های  حوزه 

  تهران   نقش   به   توجه   با  که  روشنه  پاسخ: 

  به   بایست   می  ور کش  سیاسی   اوضاع  در
  چون   شد.   می   خاص  توجه  شهر  این 

  می   که  داشت  وجود  تهران   در  کار  هیانبو
  صبوری   رفیق داد.  سازمان  را  آنها  بایست

  دانشجوی   شاه،  زمان  در  دستگیری  از  قبل

  همین  هب  بود؛  ارتباطات  علوم  شکدهدان
  از   تعدادی  زمانها   همین   در  هم  دلیل

  برای   وی  از  شکدهدان  این   دانشجویان
  کردند   دعوت  دانشکده  این  در  رانیسخن

  رفیق   جلسه  این   در  پذیرفت.  یزن  وی  که
  چریک   من   گفت   خود  عرفی م  در  صبوری 

  که   یکسان  با  اما   هستم   خلق  فدایی 

  یچ ه  اند  زده  ستاد  نام  همین   تحت
  جمله  با  که  وی   سخنرانی  ندارم.  ارتباطی

  برومر   هیجدهم  کتاب  در  مارکس   از  ای
 جا  مین ه  جاست  همین   )گل  ارتبناپ  لوئی

 هک  حضار  استقبال  با  شد  تمام  برقص(

  بودند   دانشکده  آن  دانشجویان  هم  بیشتر 
  بعدا   تا  شد   ای   زمینه  خود   و  گردید  مواجه

 آنها  برای  که  بخواهند  وی   از  آنها  از  تعدادی
  این  نیز  وی  ه ک  کند  برگزار  آموزشی  کالس

  این  در  مدتی  تا  و  پذیرفت   را   پیشنهاد
  رایناببن داشت.  آموزشی  السک  دانشکده

  در   هک  آموزشی  کالس  از  جدا  صبوری  رفیق

  بیشتر   که  داشت   ارتباطات  دانشکده
 هواداران   از  بعدا  کالس  این   اعضای

  تهران   در   شدند،  ما  ساخته  نو   تشکیالت
  عهده   بر  را  روابط  سری  یک  به  پاسخگوئی

  آن   در  همچنین   صبوری  رفیق  ت.داش

  بطه را   در  که  انتقاداتی   به  پاسخ   در  زمانها
  مطرح   مصاحبه  در  شده   مطرح  مواضع   با

 فیق فریبرز سنجری در باره روزهای منتهی به پیام فدایی با ر گفتگوی

 ( منجُپَبخش ) یرانخلق ا چریکهای فداییکیالت وین تشو تک 57قیام بهمن  
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شی(  یلی )داداعلی خسروی اردب رفیق محمد 

 نبرد ظفار در کنار  در  

 انهای تحت ستم عمخلق  
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  جزوه  مصاحبه  از  اعدف  در  شد  می 
  اشرف   رفیق  به:)مصاحبه   "نگاهی

 که  کرد  تاکید  آن  در  و  نوشت  را    "دهقانی(
 روح  سرخ  آتش  آن  های  ایده  پس   "در

  کشد".   می  زبانه  لنینیسم  -ارکسیسمم

  اولین  جمله  از  صبوری  رفیق  نوشته  این 
  ف طر  از  زمان  آن  در  شده  منتشر  نوشتجات

 که  بود  شده  قرار  هم  اشرف  رفیق  بود.  ما
  مطلبی   مسلحانه  مبارزه  تئوری  توضیح  در

 دادن   دخالت  با  و  کرد  را  کار  این   که  بنویسد
  تحت   کتاب  یک   صورت  به  رفقا  ظاتمالح

  در   حانه"مسل  مبارزه  تئوری  باره  "در  عنوان

  رفیق  ضمن  در   شد.  منتشر  1۳58  مرداد
  قبل   از  که  رفقائی  از   تن   دو  یکی   با  اشرف

  می   سعی   و  داشت   ارتباط  شناخت  می
  جدید   شرایط  با  رابطه  در  آنها  نظرات  از  کرد

  آنها   به  هم  را  خودش   نظرات   و  شده   مطلع 

 ارتباط  در  او  وقت   از  بخشی  اما  .کند  منتقل
  ق رفی   گذشت.  می  کارگر  رفیق  کی  با

  رفت   سازمان  ستاد  به  که  زمانی  در  اشرف
  یک   با  ستاد  ای ه  نزدیکی  در  داشت   آمد  و

 با  ارتباط  تداوم  بود.  شده  آشنا  جوان  رگرکا
  های   ایده  با   وی  آموزش  و  کارگر  این 

  اشرف   رفیق  توسط  خلق  فدائی  هایچریک

  اعضای   از  یکی  بعدا     او  هک  شد  آن  به  منجر
  -خلق  فدائی  چریکهای -  ما  نوپای  تشکل 

  بود.   رفیعیان  اسد  کارگر،  رفیق  این   ردید.گ
  فیق ر  به  تنها  نه  اسد  کارگر  رفیق   با   ارتباط

  از   ردیگ  برخی  با  گیری  ارتباط  امکان  اشرف

  ارتباط   این   بلکه  داد  را  تهران  در  کارگران
 با   بتواند  اسد  رفیق  که  شد  آن  به  منجر

  اشرف   رفیق  رهنمودهای  از  گیری  هرهب
  تهران   رگرکا  خانه   در  بارزی   انقالبی  نقش

  نیروهای  و  کارگران  همه  نماید.  ایفاء

 رگرکا  خانه  در   مقطع   آن  در   که  مبارزی 
  عنوان   به  را  کارگر  اسد  داشتند   حضور

  و   برجسته  سخنوری   و  پرشور  کارگری
  می   انقالبی  و  رادیکال  واضعم  دارای

  به   خود  خاص  های  قیتخال  با  او  شناختند.
  که   سازشکاری  نیروهای  مقابل   در  تنهائی

  فدائی   چریکهای  سازمان  نام  به  عمدتا  

  کرده   علم  قد  گفتند،  می  سخن   ایران  خلق
  به   را  جو  حقیقت  کارگران  بود  توانسته  و

  پیشبرد   برای  بعدا    نماید.  جلب  خود  طرف
 کارگران  میان در  کار  تر  یافته  سازمان  هرچه

  رفیعیان،   اسد  رفقا  از  مرکب  ای  هسته

  تشکیل   کابلی  دیها  و  دهقانی   اشرف
  هیرمن  بیژن  از  همچنین   دوره  این   در  شد.

  وم هج  به  توجه  با  که  بودیم  خواسته  پور
  مبارزه   تئوری  به  رتونیستهااپو  جانبه  همه

  و   تئوری  این   از  دفاع   در  یمطلب  مسلحانه
  اپورتونیستی   های  تحلیل   نادرستی  اثبات

  وی   نوشته  و  کرد  را  کار  این   او  کند.  تهیه

  "مبارزه   عنوان  تحت  کتابی  بصورت
 مرداد   در  پورتونیستها" ا  و  مسلحانه

 شد.   منتشر1۳58
 

  از   بود.  من   عهده  به  هم  کارها  یکسری

  خواهان  که  رفقایی  کردن   جور  و  جمع
  بخش  یک   سازماندهی  تا  بودند  ام  با  ارتباط

  حل   همچنین   و  تشکیالت   برای   انتشارات 

 و  کردستان  در  ارفق  نیاز  مورد  تدارکات
 دیگر   رستانهایشه  کارهای   به  رسیدگی

 شکل  به  و  شده   گسترده  تدریج  به  که
 گرفتند. می  ارتباط مختلف های

 

  تری   ه زند  تصویر  اینکه  برای  :پرسش 
  ائه ار   نوپا  تشکیالت  زمان   آن   روابط  از

  شما   با   که  سانی ک  از   کمی   شود 

  چه   از  اینکه  بگوئید. گرفتند   ارتباط
 بودند؟   هایی طیف

  رفیق   با  "مصاحبه  انتشار   از  بعد  پاسخ: 
  سازمان   رد  انشقاق   امر  دهقانی"  اشرف

 جدایی  و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  بزرگ

  آن   از  زاده  احمد   رفیق   خط  طرفداران
 و   هواداران   از  خیلی   و  شد  علنی   سازمان

 از  که  خلق  فدایی  چریکهای  دوستداران
  آنرا   و  اطالع  سازمان  اولیه  انقالبی  خط

  جستجوی   در  طبیعی  بطور   داشتند  قبول
 ما  چون  گفتم  که  همانطور  مدند.آ  بر  ارتباط

 حاشیه   طریق  از  آنها  نداشتیم  علنی  مرکز

  زت بصو  چه  گرفتند،   می  ارتباط  ما  روابط
 هم  با  که  جمعی   بصورت  چه  و  فردی

   استانها  تمام  از  واقع  در  داشتند.  همفکری
 با   ارتباط  ایجاد  جهت  هائی  ستدرخوا

   بایست  می  که  رسید  می   شکیالتت

  هم  ما خوب که  داد مانساز  را آنها با ارتباط
  کار   البته  و  دادیم   می  پاسخ  آنها  مهه  به

 بود  هم  طیفی  بود.  هم  سنگینی  خیلی
  می   فعالیت  کشور  از  خارج  رد  قبال    که

 سال  ماه  آذر  در  که  انستد  باید  کردند.
  فدائی   چریکهای  مانساز   مرکزیت  1۳56

  "پیام   ۳  شماره  نشریه  انتشار  با  ایران  خلق

  دیگر   سازمان  که  د بو  کرده  اعالم   دانشجو"
  هم   استراتژی  هم  مسلحانه  همبارز  به

  بیژن   نظرات  به   حال  و  ندارد  اعتقاد  تاکتیک 
  این  با  است.  کرده  پیدا   اداعتق  جزنی

  طرفداران   بین   علنی  شکاف  یک  مرزبندی

 کشور  از  خارج  در  جزنی  با  احمدزاده  خط
  پیام   نشریه  متعاقب  ود.ب  گرفته   صورت

 در  نظر  و  خط  تغییر  به  پاسخ  در  دانشجو
  عینی   شرایط  باره  "در  کتاب  سازمان،

  و   دهقانی  اشرف   رفقا  توسط  انقالب"

 خارج  در 57 سال  آبان در ر پو حرمتی محمد
  صفوف   در   اساس  این   بر   بود.  شده  منتشر 

  با   کشور   از  خارج  در  سازمان  هواداران

  رفیق   راتنظ  از  که  بودیم  روبرو  طیفی
  بطور   کردند.  می  پشتیبانی  احمدزاده

  این  از  شاه  رژیم   سقوط  دنبال  هب  طبیعی
  با   که  بودند  برگشته  ایران  به  تعدادی   طیف

 با   ارتباط  خواهان  "مصاحبه"  انتشار

  اشاره   باید  البته   بودند.  جدید  تشکیالت
 و   اشرف   رفقا  را  اینها  از   برخی  که  کنم

  ی م  کشور  از  خارج  همان  از  پور  متیحر
 خارج  از   که  هوادارانی   میان  در   شناختند.

  بیشتری   برجستگی  دسته  دو  دبودن  آمده
  بودند   آمده  آمریکا  از  که  دسته  یک  داشتند.

  که   بودند  معروف  واشنگتن  های  بچه   به  و

  دیگر   دسته  . بود  محمود   مسئولشان   نام
  مسئولیت   با  آلمان  در  هوادار  رفقای  زا  هم

 ر ه  دسته  دو  این   شدند.  می  شناخته  جابر
  در   اکیپ  دو  هر   و  گرفتند  ارتباط  تهران  در  دو

  داشتند.   قرار  صبوری  رفیق  با  ارتباط  در  اابتد

  بر   آلمان  رفقای  با  که  جلساتی  در  البته
 خالتد  سهراب  رفیقمان  شد  می  گزار

  من  گاه  آمریکا  رفقای  جلسات  در  و  داشت
  روابط   این   ویژگی  از   داشتم.  حضور  هم

  بود   یگرهمد   با   اکیپ   دو  این   شدید   مخالفت 
  در   هم  از  که  شناختی  و  تاریخ  دلیل  به  که

  سازگار   هم  با  اصال  داشتند  کشور  از  رجخا

 حدی  تا  و  جلسه  چندین   از  پس   نبودند.
  را   یپاک  دو  هر  ما  آنها،  از  شناخت  کسب

  و   دانسته  تشکیالت   هواداران  عنوان  به
  اکیپ   از  کردیم.  آنها  سازماندهی  به  شروع

  قرار   تانتشارا  بخش  در  نفری   چند   آلمان

  بودند.   ارتباط  در  من   با  مستقیما  که  گرفتند
 و   همفکران  رفقا  این   از  کدام  هر  البته

  بایست   می  که  داشتند  اقوامی  و  دوستان
  آنها   اهجایگ  شان   ویژه   موقعیت  بررسی   با

  مری ا   شد،  می   روشن   ما  با  ارتباط  در  هم

  هرحال   به  اما  برد  می  زمان  حدی  تا  که
  این  میان  از  اتفاقا   شود.   انجام   بایست  می

 با  ارتباط  در  امکانی   با  و  کاری   رفقای  روابط
  باید   هم  را  این  .گرفتند  قرار  ما  تشکیالت

 به  جامعه  شرایط  چه  هر   که  کنم  اضافه
  که   فتر  می  پیش   عریان  اختناق   سمت 

 از  که  ائیه  نیرو  در  بود  ناپذیری  اجتناب  امر

  ایران   در  اندنم  برای  تردید  بودند  آمده  خارج
  از    که  بطوری  شد.  می  بیشتر  کردن  کار  و

  خیلی   بقیه  ر نف  دو  یکی   جز  به   آمریکا  اکیپ
  باز   آمریکا  به  و  کردند  رکت  را  ایران  زود

  گشتند.
 

  تغییر   از  که  حاال   بگذارید  پرسش:

  این   فضای  شد،   صحبت  جامعه  فضای

  این   با  التا  عج  را  ها   صحبت   از   بخش 
  ما   که  دهیم   تغییر  سئوال

  از   که  زندانیانی   خاطرات وقتی
  مطالعه   را  شدند   آزاد  شاه   زندانهای 

  دیدن  و  سفر   به  آنها   اشتیاق   کنیم  می 
  را   آزادی   از   بعد  مختلف  مناطق

  اما   .ببینیم  آنها   در  توانیم   می  بروشنی 

  یا   زندان  از   یآزاد  از   پس   شما   قرار   از 
  آنچنان   ا ی   و  داشتندن  اشتیاقی   چنین 

  که   بودید  تشکیالتی   فعالیت   رگیرد
 نرفتید؟   جایی

  اشتیاق   بسیار  هم  من   اتفاقا   پاسخ:

  کنم.   فرس  ایران  مختلف  نقاط  به  که  داشتم
  دیگر   رفقای  با  وقتی  یم بود  که   هم  زندان  در

  بیان   را  آرزوئی  کس   هر  و  زدیم  می  گپ

 اشرف  رفیق  با   "مصاحبه  چاپ  از  پس
  نقش   مصاحبه  این  انتشار  ،دهقانی"

  یدا پ  را  یدجد  التتشکی  موجودیت  اعالم
 توجه   مصاحبه  این  واقع  در  کرد.
 خود  به  را  سازمان  هواداران  از  خیلی
  ما   اینکه  به  توجه  با  و  بود  کرده  جلب
  نتیجه   در  منداشتی  علنی  مرکز   یا  ستاد
 روابطی  طریق از ها ارتباط اول گام در
 می  ایجاد  ما  روابط  حاشیه  با  افراد  که

 که  است  یادم   شد.  می  قرار  بر  کردند
 گفت  می  ها  موقع  آن  بوریص  رفیق
  ما   که   کرده  آزاد   نیرو   آنقدر   مصاحبه   که

 رفیق  .. نداریم.  آنرا  ازماندهیس  امکان
  در   زمانها  آن   در  همچنین  صبوری
  با   رابطه  در  که  نتقاداتیا   به  پاسخ
 مطرح  مصاحبه  در  شده  مطرح  مواضع
 جزوه  مصاحبه  از  دفاع  در  شد  می

 اشرف  رفیق  به:)مصاحبه  "نگاهی
  د تاکی  آن  در   و   نوشت  ا ر    "ی(دهقان
 آتش  آن  های  ایده  پس  "در  که  کرد
  زبانه   لنینیسم  -مارکسیسم  روح  سرخ
 . کشد" می
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 از   یکی  که  گفتم  می  همواره  من   کرد  می 
  های   کوه  در  توچال هقل  به  رفتن  آرزوهایم

  دستگیری   از  قبل  چون  است.  تهران   شمال
  با  که رفقائی و  ها کوه آن  از ادی زی خاطرات

  داشتم.   رفتیم  می هقل  آن   به  هم

  امور   جریان  زندان  از  دی آزا  از  بعد   متأسفانه
  رفتن  امکان  وقت   هیچ  که  رفت  پیش   یطور

  را   این   البته  نیامد.  پیش   برایم  توچال  قله  به
  وظایف   اجرای  به  پاسخ  رد  که  بگویم  هم

  می   پیش   هایی  فرتمسا  گاه   تشکیالتی
  در   مثال  بودند.  جالب  هم  یلیخ  که  آمد

  دو   58  نتابستا  اوائل  یا  و  بهار  همان 

  ظفار   آزادیبخش   جنبش  رهبران   از  تن 
  جانشین   رژیم  با  تا  ایران   به  بودند  آمده 

  حتماال ا   و  بگیرند   تماس   شاه   رژیم
  آنها   کنند.  درخواست  هم   هایی  کمک

  علیه   شاه   رژیم   چون   کردند  می   فکر

  را   ارتش  و  بود   ظفار   انقالبی  نیروهای 
  حتما   بود  فرستاده  آنها  سرکوب  برای

  به   جا  همه  رد   که  شاه  جانشینان 
  می   معرفی   الب انق  حاصل   عنوان

  خواهند   کمک  آنها   به   منطقا  شدند
  ظفار   انقالبی  جنبش  رهبران   این   کرد.

  با   گذشته  در  که  ارتباطاتی  به  توجه  با

  دهقانی   اشرف  و  پور  حرمتی  فقار
  ما   مهمان   هم  روزی   چند  داشتند

  خانواده   که  بودند  مایل  آنها  بودند. 
  ی اردییل  خسروی  علی  محمد  رفیق 

  معروف   ی""داداش   به  رفقا  بین  در  که

  بود   رسیده   شهادت  به   ظفار  در  و   بود
  ن ای   از   یم خواست  می   هم  ما  ببینند.   را 

و در همبستگی    کرده استفاده   فرصت
مب  ظبا  مبارز  مردم  نهایت    فار ارزات 

انجام   آنان  مورد  در  را  نوازی  مهمان 

این اساس همگی عازم شهر     دهیم. بر 
به   بابل شدیم. می خواستیم را  آنها  ابتدا 

ق خسروی اردبیلی ببریم و بعد با  خانه رفی
 هم به یک منطقه جنگلی در شمال برویم. 

 
ن به خانه رفیق خسروی را رفیق  تترتیب رف 

پو مادر  حرمتی  دیدن  به  ما همگی  و  داد  ر 

رفتیم. او و دیگر اعضای خانواده از  آن رفیق  
فرزندش   یاران  و  رهبران جنبش ظفار  دیدن 

این سفر رفیق بسیار خو در    شحال شدند. 
اشرف چند تکه از وسائل رفیق داداشی را  

  ی که در تمام این سالها به عنوان یادگارها

د  رفیق داداشی حفظ کرده بود را همراه خو
دا رفیق  مادر  به  را  آنها  و  بود  که آورده  د 

احساساتی   صحنه  گیری  شکل  باعث 
نمی   قلم  در  توصیفش  که  شد  عجیبی 

دی فرصت  در  به  گنجد.  را  مهمانانمان  گری 
پا بسیار  یک  منطقه  بردیم.  جنگلی  رک 

دیدن   برای خود من  بود.  زیبائی  و  سرسبز 

و    یآنهمه سرسبز تازگی داشت  زیبائی  و 
بود   بار  می  اولین  را  طبیعتی  چنین  که 

ن جنبش ظفار هم منطقه  دیدم. برای رهبرا
به گفته خودشان رؤیائی و همچون افسانه  

رفقا این  کرد.  وقتی جنگل های    جلوه می 

را باره   مازندران  در  تمام  حسرتی  با  دیدند 
با  ها  جنگل  این  در  چریکی  مبارزه  تفاوت 

طبیع خودشان    یشرایط  مسلحانه  مبارزه 
حرا بود صحبت می کردند.   که بیشتر در ص

ک ای  فاصله  ما  در  مهمان  ظفار  رهبران  ه 

رژیم   ماهیت  با  رابطه  در  رفقا  بودند 

آنه برای  و  جمهوری اسالمی  داده  ا توضیح 

کردند   با  روشن  رژیم  این  است  بعید  که 

آنها   از  توجه به گرایش چپ انقالبیون ظفار 
ه کند.  گرفتن  م حمایت  باال  باره  در  چنین 

ل حزب در سازمانهای چپ  گرایش به تشکی 
پشتی بدون  مسلحانه  ایران  مبارزه  از  بانی 

توده ها علیه رژیم و شرکت در این مبارزه و  
سازماند در  ها  کوشش  توده  مسلح  هی 

فقای ظفار با صحبت های ما  صحبت شد. ر

های  توده  به  را  حق  و  داشتند  توافق 
شک برای دست    ی مسلح می دادند که ب

ا به  دست  حقوقشان  به  برده  یابی  سلحه 
بسیا سفر  این  من  برای  و بودند.  خوب  ر 

از   بود،  چیز  همه  آن  در  که  بود  دلنشین 

مادر   خانواده  دیدن  اعضای  دیگر    رفیق و 
تا  شهی گرفته  داداشی  مان  با  د  مصاحبت 

ت و  ظفار  جنبش  بی  رهبران  مناظر  دیدن  ا 
ش در  ام آرنظیر جنگل های مازندران و حس  

انقالبی. رفقای  که    کنار  مدتی  هنوز در 
فضای    جمهوری بود  نتوانسته  اسالمی 

اختناق و بگیر و ببند را بر جامعه مستولی  

در   که  داشتم  هم  دیگری  های  کند، سفر 
 تی دیگر به آنها می پردازم. موقعی

 
پس برگردیم به تالش هایتان    پرسش: 

در   مبارزین  با  گیری  ارتباط  برای 

ارد خاصی در این رابطه  مو ا  جامعه، آی 
راجع به آن صحبت    هست که بخواهید

 کنید؟  
از  پاسخ:  بر   یکی  زمان  آن  که  ارتباطاتی 

مادر رفیق  با  رابطه  شد  )فاطمه   قرار 

بود  -سعیدی   طریقه  ک  شایگان(  رفیق    از 
گ  اشرف دارای    رفت.صورت  شایگان  مادر 

تئوری   به  همچنان  و  بود  رادیکال  مواضع 
اع  ارزش  مبارزه مسلحانه  به  و  تقاد داشت 

ب پایبند  ود. متأسفانه  او پس های گذشته 
از  از   رهبران زندان  آزادی  توجهی  کم  با 

بود. شده  مواجه  سازمان  رفیق    سازشکار 

سال   در  دا  52مادر  همه  به  با  ندارش  و  ر 
پیوسته دستگیری  بود    سازمان  از  پس  و 

مداومی  هم   و  زیاد  های  شکنجه  علیرغم 
بود   دیده  آرمان  قهرمانانهکه  دفاع  از  هایش 

بود سمتأسفاما  .  کرده  نام  انه  که  ازمانی 

بر خود نهاده  را  چریکهای فدائی خلق ایران  

سازمان همان  ظاهرا   و  که  بود  بود  برای  ی 
نشریه   در  بار  خلق  اولین  مادر  نبرد  این  به 

ناانقال "بی  مادرم  تنها بود،    داده   "رفیق  نه 
و مقاومت   مبارزات  دبه  بلکه  ننهاد  ارج  ر  او 

زندان نه شرایطی که وی   از  آزادی  از    پس 

، او را به حال خود  مسکنی داشتنه  پول و  
پس از وصل  گفتنی است که    رها کرده بود.

اشرف رفیق  با  مادر  رفیق  اوارتباط  در    ، 
چرا    که  اعتراض کرده بود اول  ن جلسه  هما

با  ما   گفته تماس    اوزودتر  و  بودیم  نگرفته 
شده  اپورتونیست  سازمان  که  شما    بود  و 

ارتباط می گرفت از  یدباید زودتر با من  . پس 

به  آن   اشرف  رفیق  با  همراه  من  بار  چند 
از   بعد  و  رفتیم  مادر  رفیق  که دیدن    آن 

و سر  خود  نوپای  تشکیالت  به   توانستیم 
بدهیم هم    سامان  مادر  از  در  رفیق  یکی 

تهران سازماندهی   در  های سازمان  پایگاه 

مازندران   رفقای  که  ها  بعد  به  شد.  شروع 
نمود مازندران"  "خبرنامه  رفیق  ند  انتشار 

انتشارات   کار  به  کمک  برای  نیز  به مادر 
 مازندران اعزام شد. 

 
موردهای از  دیگر  گیری،   یکی    ارتباط 

فیق یحیی رحیمی  تماس با زنده یاد ر

  مقاوم زندان بود   هره هایکه از چ بود  
از   در زندان  و آنطور که گفته می شد 

احمد رفیق  او  طرفداران  بود.  زاده 
ببیند.   را  ما  بود  او  رقخواسته  با  اری 

و   شد  داده  و  ترتیب  من 

دیدارش    (صبوریبهروز)عبدالرحیم   به 
خیابان  اطراف  قرارمان  محل    رفتیم. 

تهران   آذربایجان  دیدار    در  این  در  بود. 
تان  البی هم افتاد که بعدا برایاتفاق ج

بتعریف می کنم بحث  ه  .  طور طبیعی 

ساز  وضعیت  سر  چرایی  بر  و  مان 
ما   آن  جدایی  جایاز  تا  که  بود.  ی 

هنوز  خاطرم   یحیی  رفیق  هست 
ارتباطاتی با سازمان داشت اما معلوم  

شرا از  تحلیل  ارائه  عدم  از  که  یط  بود 
م  گیری در مورد رژیجدید و عدم موضع  

ب حاکم   اپورتونیستی  رخو و  های  رد 

سازمان  اندرکاران  به    دست  شناخت 
بود.   آورده  او  دست  صحبت  البته 

وقتیکه    در این مورد نکرد ولی  خاصی
شناخت دار  ما  از  دسته    خودمان  و 

توضیح   برایش  را  سازمان  بر  حاکم 

تنها  دادیم   نکردنه  از    مخالفتی  بلکه 
کردمو برخورد  تأئید  مصاحبه    .ضع  وی 

خوان و  دیده  زمینه  را  این  در  و  بود  ده 
داشت هم   هایی  چه  و    پرسش  اگر 

قبول  را  آن  در  مندرج  مطب    اصل 
ولی   توافق  داشت  موارد  برخی  با 

خطوط فکری  سعی کردیم که  ا  م  .نداشت

را   بود  اعالم شده  مصاحبه  در  که  خودمان 
تشریح   اوبرایش  ولی  اینکه    کنیم  با 

نداشت  زشکاری های سازمان رسا قبول  ا 
نظر موبا  و  نشان  ات  یکسانی  هم  ما  اضع 

به هر حال این دیدار به وحدت منجر    و  نداد

وی   بعدها  فکریش  نشد.  نزدیکان  به  با 
داداسالمی     علیه جمهوریمبارزه   . ادامه 

که یکی از مقاومترین رفقا  متاسفانه یحیی  
بود،   زندانهای شاه  ماه سال  در  تیر    60در 

  ی دستگیر و پس از توسط پاسداران سیاه

  رفقائی   از   تن  دو  یکی  با  اشرف  رفیق
  و   داشت ارتباط  شناخت  می  بلق  از   که

  رابطه   در  آنها  نظرات  از   کرد  می  سعی
  نظرات   و  شده  مطلع  جدید  شرایط  با

  .کند  منتقل  آنها  به  هم  را  خودش
  یک   با   تباطار  در  او  وقت  از   خشیب

  زمانی   در  وی  گذشت. می  کارگر  رفیق
  داشت آمد و رفت سازمان ستاد به که
  کارگر   یک  با  ستاد   های  نزدیکی  در

  با   ارتباط  تداوم  بود.  شده  اآشن  جوان
 های  ایده  با  وی  آموزش  و  کارگر  این

  رفیق   توسط  خلق  فدائی  چریکهای
  دا  بع   او  هک  شد  آن  به  منجر  اشرف

 گردید.   ما  اینوپ   تشکل  ضایاع  از  ییک
 بود.  رفیعیان  اسد  کارگر،  رفیق  این
  به   تنها  نه  اسد  کارگر  رفیق  با  تباطار

  با   گیری  ارتباط  امکان  اشرف  رفیق
 داد  را  تهران  در  کارگران  از  دیگر  خیبر

 که  شد  آن  به  منجر  ارتباط  این  بلکه
  بارزی   انقالبی  نقش  بتواند  اسد  رفیق
 ماید. ن  ایفاء تهران کارگر  خانه در
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یانه دژخیمان جمهوری  های وحششکنجه   
 اسالمی توسط آنها تیرباران شد. 

 
بپرسش:   گرامی  رژیم    !ادیادش  این 

ترین   اصلی  از  یکی  که  وظایفش  پلید 

بود،  انقالب  سرکوب  مقطع  آن    در 
بسیاری از مبارزین را که از زندان های  

بودند   شده  رها  شاه  جنایتکار  رژیم 
دستگ به  دوباره  رحمانه  بی  و  کرد  یر 

تان  شهاد  خاطره  از  موردی  رساند.  ت 
  با یحیی رحیمی را ذکر کردید، در دیدار  

  اتفاقی که در آن دیدار افتاد   اما نگفتید

 چه بود؟ 
قرار ما  بله همانطور که قبال    :سخپا گفتم 

تهران   آذربایجان  خیابان  اطراف  در  یحیی  با 
در  مدتی  نفری  وی سه  دیدن  از  پس  بود. 

صحبخیاب و  زده  قدم  محل  آن  ت  انهای 

تصمیم   بود  شده  نهار  وقت  چون  کردیم. 
برویم فروشی  غذا  به  که  هم   گرفتیم  تا 

ناهار بخوریم. در یکی  نشینیم و هم  کمی ب
و ما به آنجا    ابانها یک چلوکبابی دیدیماز خی

داشتیم غذا می خوردیم که یکی از    رفتیم.
نام گلپایگانی ما را دید اوین به  و    نگهبانان 

ز دودی  عینک  یحیی  که شناخت.  بود  ده 

مثال کسی او را نشناسد اما نگهبان مزبور  
با  و  ا  .ما  خت و آمد پیش هر سه ما را شنا

و  اصرار   ما  خصوص  از  می    یییح  از به 
کار خواست   محل  به  به که  و  برویم  ش 

مسئولین محل کارش بگوئیم که در زمانی  

  اذیت زندانیان را    نگهبان بوده در اوین  او  که  
نگهبان    . دکر  نمی در این  را    اوین  که  وی 

زدند بنگاه    حال   گلپایگانی صدا می  یک  در 
علوم شد  م  و  کار می کردمعامالت ماشین  

متوجه  التی که همکارانش در آن بنگاه معام

شده بودند که وی در دوران شاه با ساواک 
داشته می   ارتباط  ما  از  خاطر  همین  به  و 

کنیم که  خواست که آن همکاران را متقاعد  
س زندانیان  علیه  نکرده وی  کاری  یاسی 

آ   بود. پیش  از یک  وضعیت خاصی  بود.  مده 
یک به عنوان  را  او  ما  از مهره های طرف  ی 

ر مقابل خود می  دمرتبط با ساواک جنایتکار 

دیدیم که می بایست با وی گالویز شده و  
حق اش را کف دستش می گذاشتیم و از  

ما سه  هر  که  شناختی  با  دیگر  از    طرف 
هوری اسالمی  رژیم جدید یعنی همین جم

بگیرد  داشتیم نمی خواستیم کاری ص ورت 

کمیته  سرکه   به  کارمان  ار  و  تاکه  زه گان 
ت بکشد.  بود  رژیم  این  شده  می  برپا  نها 

از به گونه ای  را  او  خود دور کنیم.    بایست 
سخنانی به او فهماندیم که فعال   باالخره با  

هستیم  خوردن  غذا  حال  او  در  آ  و  نجا از 
نهاری  رفت. از  تمام شد  که    بعد  بسرعت 

ین حادثه به نوبه خود  ا   ترک کردیم.محل را  

است   انقالبی  بیانگر شرایطی  زندانیان  که 
زندان   از  روی  هآزاد شده  با  شاه  رژیم  ای 

کار دیگر با تکار آمدن یک رژیم مرتجع و جنای
   آن روبرو بودند.

 

های   پرسش  اینکه  از  قبل  پرسش: 
را   بپرسیم که دیگر  بگذارید    طرح کنیم 

در   که  و شرایطی  جو  با  رابطه  در  آیا 
مواردی هست   داشت  وجود  زمان  آن 

بخ  خودتان  اشاره  که  آنها  به  واهید 

می شویم  ال  کنید؟ اگر هست خوشح
 که بگوئید. 

با توجه به شرایط آن دوران طبیعتا     پاسخ: 

در   می شود  که  دارد  وجود  زیادی  مسائل 
اما دو مورد هست    باره اشان صحبت کرد. 

قبل از هر موضوع دیگری در مورد  که مایلم  
بگویم. همانطور که قبال گفتم ما وقتی  آنها  

تشکل  فعالی در  را  خودمان  جدید  ت 

فدائی کردیم  خل  چریکهای  شروع  ق 
از   مثال  داشتیم  محدودی  خیلی  امکانات 

نظر مالی شدیدا  در مضیقه بودیم. عالوه بر  
پیشبر  مختلف نیازهای   د برای  مبارزه،  ر  د 

یست خانه های تشکیالتی  قدم اول می با
نیاز به پول  برای این امر که   تهیه می کردیم

آثار   ائل انتشارات و چاپ و نشربود، و یا وس

نیتشکیالت   امکاناتی  در  به  که  داشت  از 
در   نبود.  اودسترس  از  ضا چنین  یکی  عی 

تهران   دانشگاه  اطراف  های  کتابفروشی 
حماس کتاب  که  داد  درخبر  را  مقاومت   ه 

زیاد   کرتیراژ  پخش  و  قصد چاپ  حاال  و  ده 

از س به  دارد  تالیف  حق  آمده  دست  به  ود 
بدهد.   بود.  نویسنده  جالبی  ما خبر 

هم   ذهنمان  به  کرد  هیچوقت  نمی  خطور 
ناشر چنین  که  ای  کتابفروشی  یا  ی 

مختلف   ناشرین  زمان  آن  در  بکند.  اقدامی 
را   مقاومت  کتاب حماسه  ایران  در سراسر 

این برخورد  چاپ و به فروش می رساندند.  

تقدی قابل  مزبور  و  کتابفروش  بود  در  ر 
پولی که    شرایطی که ما قرار گرفته بودیم،

ب  او می خواست به ما بدهد ود که  کمکی 
رفیق  م با  من  داشتیم.  احتیاج  آن  به  ا 

رفتیم.   مزبور  فروشی  کتاب  به  اشرف 

از   پس  و  شناخت  مرا  کتابفروشی  صاحب 
پرسی  اینکه    احوال  بدون  کوتاه  صحبتی  و 

که  پیغامی  خودش  باشیم  زده  حرفی  ما 
یک فر و  داد  توضیح  شفاها  را  بود  ستاده 

وبل ما داد. ما از او تشکر کردیم و پاکت تح

هم به خاطر برخورد مسئوالنه اش و  ا   واقع
شرایط   آن  در  او  کار  که  دلیل  این  به  هم 

بود ما  نوپای  تشکل  به  خوبی  ،  کمک 
بود نام صاحب  یمسپاسگزارش  متاسفانه   .

یادکتاب به  دقیق  بطور  را  آورم.    خانه  نمی 
 انسان های خوب کم نیستند. 

 

ب  خانه  به  مبلغ  وقتی  و  داخل  ازگشتیم 
هزار تومان داخل پاکت  پاکت را شمردیم ده  

را  بو فرد  یک  اهدائی  مبلغ  این  حاال  د. 
مقایسه کنید با مبلغی که رهبری سازمان  

امکا خواهان  ما  که  در  وقتی  شدیم  نات 

تاکید کنم که  اختیار ما گذاش باید  البته  ت. 
ما در جامعه  وقتی مسال ه حرکت مستقل 

کم افتاد  جا  ما  کمی  به  مردمی  های  ک 
روز بیشتر شد. به  ه  گسترده تر شد و روز ب

واقع بدون کمک های مردمی کار مبارزاتی  
 ما  نمی توانست با موفقیت پیش برود. 

 

م اینجا طرح کنم  مورد دومی که باز هم مایل
موضوع این  ی  به  همه  در  که  گردد  برمی 

همواره  دارم    سالها   خود  ذهن  به  در  و 
م تجربه  یک  مانده  عنوان  باقی  برایم  نفی 

که  وط به پیغامی است  است. این مورد مرب

فرستاده  ما  برای  آیندگان  روزنامه  طرف  از 
من در زندان عادل آباد شیراز  شده بود.  

در که  گوران  فیروز  ساکا    با  با  ارتباط 
بود هم بند و آشنا بودم.    دستگیر شده

مسئ از  آیندگان  فیروز  روزنامه  ولین 
از   یکی  که  بود  های  شده  روزنامه 

بود. او پیغام   رادیکال و پر تیراژ آن دوره 

داده بود که می خواهد جزوه مصاحبه  
آیندگان   با رفیق اشرف دهقانی را در 

تا  ببیند  مرا  اما می خواست    درج کند. 
ر  با  کار  این  ما  مطمئن شود که  ضایت 

با  انجام می شود. من پس از مشورت  

و   رفتم  آیندگان  روزنامه  دفتر  به  رفقا 
مطرح   را  قصدش  گوران  فیروز  وقتی 

او خواهش کردم که این کار   ز کرد من ا
که   بود  اشتباهی  کار  یک  این  نکند.  را 

آن   پخش  چون  دادیم.  انجام  ما 

ب  آیندگان  روزنامه  در  اعث  مصاحبه 
اثر می شد.    تکثیر خیلی وسیع تر این

می   فکر  ما  زمان  آن  در  که  اما  کردیم 
یک   در  اثر  این  چاپ  است  ممکن 

دست  روز به  ای  بهانه  نامه، 
ه کرده در سازمان  ناپورتونیستهای رخ 

به جو سازی علیه   آنها دست  و  بدهد 

هواداران   ذهن  کردن  منحرف  و  ما 
فرعی   مسائل  سمت  به  سازمان 

یعنی آن    نمایند.  در  که  شانتاژی  به 
در  تخصص   ما  کنند.  مبادرت  داشتند 

دیده   برای  تجربه  آنها  که  بودیم 

اص  مسائل  به  همیشه  نپرداختن  لی 
کنند.  می  برجسته  را  فرعی    موارد 

خالصه فیروز با توجه به خواست ما از  
نظر   صرف  آیندگان  در  مصاحبه  چاپ 

در   مورد  این  همیشه  ها  بعد  اما  کرد. 
عنوان   به  من  اشتباهات  ذهن  از  یکی 

خودم   و  هرگز  ما  و  ماند  باقی 

واقع با توجه  فراموشم نمی شود. در  
این    ، ما  محدود  امکانات  فرصت  به 

و   ها  تحلیل  که  بود  خوبی  خیلی 
سطح    مواضع در  وسیله  این  به  ما 

برسد.  مردم  دست  به  تری    وسیع 

مرداد ماه    16متاسفانه چندی بعد یعنی در  
حکومتی    58 اوباش  و  به    کهاراذل 

روزنامه آیندگان    حمله می کردند،مطبوعات  
و آیندگان توقیف و   قرار دادندیورش  را مورد  

 ش بازداشت شدند. تعدادی از کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رحیمی  رفیق یحیی 

یرماه  مبارزه مسلحانه که در ت به تئوری معتقدمبارزین از 

 کنجه های فراوان توسط جالدان پس از ش 60

 جمهوری اسالمی اعدام شد.  
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ی بود که  یعنی فرصت کوتاهپرسش:  
بین آوردن  رفت.    از  حساب  به  البته 

نیروهای   یا  و  دشمن  العمل  عکس 
درستی   کار  تبلیغ  کار  در  اپورتونیست 

در  منتها  است    است.  الزم  مورد  هر 

ضر  و  برای  سود  تبلیغی  کار  یک  ر 
ب را  در  جنبش  کرد.  ارزیابی  درستی  ه 

 ... اینجا
ئوال بعدی تان را  این که سقبل از    پاسخ: 

ما    که  اینو هم بگم ازه بدید  مطرح کنید، اج
اگر به دلیلی که ذکر کردم از امکان روزنامه  

به معنی  آیندگان استفاده نکردیم ولی این  

استف دراز  ما  اده  عدم  موجود  آن    امکانات 
نبود.  جمهوری    شرایط  که  شرایطی  در  ما 

هنوز   ها  توده  قیام  دلیل  به  اسالمی 
بود  نتوا به نسته  را  خود  خاص  های  ارگان 

ساوجود   و  سر  رژیمش  به  و  مانی آورده 

حمله   از  قبل  یعنی  واقع  به  و  بدهد 
ایران مردم  به  اش  حفظ    ،سراسری  با 

فعالی  امنیتی  مسائل  می  برخی  علنی  ت 
ی و غیر علنی با کار علن  با تلفیقو    کردیم

امکانات  هم   از  توانستیم  می  که  جائی  تا 
پیشبر برای  استفاده  علنی  کارهایمان  د 

جمهوری اسالمی  ن که ما در ای   می کردیم.

آغاز    خود را به مردم ایران  سراسرییورش  
گفتیم  می  اما  نداشتیم  شک  کرد  خواهد 

علنی هست  ت  ه تا وقتی که امکان فعالیک
 رد. استفاده ک از این فضاباید 

 

بود   مطرح  سئوال  این  که  پرسش: 
تشکیالت جدیدی به  شما در حالی که  

آورده و ولی    جود  می  بودید  نظر  به 
وز نامی روی آن نگذاشته  نهرسد که  

حرف  بودید.   این  است؟  آیا  و  درست 

اگر نه بگذارید بپرسیم که از چه وقتی  
ای فدایی  تشکیالت جدید با نام چریکه

 ود را منتشر نمود؟ خخلق ایران  آثار  
در    پاسخ: موضوع  این  آغاز  همان  از  اتفاقا  

با چه اسمی باید در    میان ما مطرح شد که
کنیم. فعالیت  این    جنبش  ما  برای  چون 

مسأله مطرح بود که با توجه به غصب نام  

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران توسط  
اسم با  توانیم  نمی  ها،  کنونی    ستادی 

ت کنیم. رفیق اشرف  سازمان خودمان فعالی
نام   با  را  هایمان  فعالیت  که  کرد  پیشنهاد 

ب خلق  فدائی  اعالم  چریکهای  جنبش  ه 

رف که  داد  توضیح  او  پایه  اقکنیم.  و  اولیه  ی 
سال   در  ما  سازمان  را    1۳50گذار  خود 

نام  این  با  و  نامیدند  فدائی خلق  چریکهای 
و   شناساندند  جنبش  به  را  کلمه  خود 

بعدا    ایران  و  چریکهای  سازمان  اسم  به 
اضافه  و  است؛  شده  اضافه  خلق  فدائی 

عنوان   به  ما  بنابراین  که  همان  کرد  پیروان 

چریکهای   اولیه  انقالبی  خلق  دفخط  ائی 
همین اسم را برای فعالیت هایمان انتخاب  

رفقا  همه  قبول  مورد  پیشنهاد  این  کنیم. 
 قرار گرفت.

او  هم  ما  جدید  نام  تشکیالت  بار  لین 

ف  موضع دائی  چریکهای  هنگام  به  را  خلق 
رژیم خبرگان  مجلس  علیه  جمهوری    گیری 

نمود. البته ما نام  اسالمی به جنبش اعالم  
ای فدائی خلق اضافه  هکایران را هم به چری

 کردیم.  

 

در رابطه با مجلس خبرگان توضیح بدهم که  
اصطالح  به  در  که  اسالمی  جمهوری 

تقلبی   خودش    58وردین  فر  12رفراندم  به 
داد تمام رسمیت  بازی  با شارالتان  و  بود  ه 

از   در صد مردم به    98مدعی بود که بیش 

چنین    . آنهامی رای داده اندجمهوری اسال 
ک می  مجلس    ندردتبلیغ  بزودی  که 

اساسی   قانون  تائید  جهت  موسسان 
های   پایه  مردم  رای  با  و  شده  تشکیل 

اسالمی   جمهوری  یعنی  جدید  سیستم 
رفرا  بنیان آن  در  شود.  می  ندم  گذاشته 

شده   خواسته  کننده  شرکت  از  فریبکارانه 

اش   علیه  مردم  که  شاه  رژیم  بین  که  بود 
ف را  شاه  و  کرده  بودند  انقالب  داده  و راری 

اسالمی   برای  جمهوری  چیزش  هیچ  که 
کنند!  "انتخاب"  را  یکی  نبود  روشن  مردم 

بود   رای ها خشک نشده  هنوز هم مرکب 

ح های  دسته  تجمعات  که  به  اللهی  زب 
شعار سازمانه و  کرده  حمله  سیاسی  ای 

می دادند "یک درصدی" حق نظر ندارد! در  
یران   بخش بزرگی از جمعیت ا حالیکه اتفاقا  

ج به  رأیآشکارا  اسالمی  نداده    مهوری 
در سراسر  بودند.   آگاه  های  توده  بر  عالوه 

مشخص   طور  به  سراسر  مردم  ایران، 

یلی از مناطق  کردستان و ترکمن صحرا و خ
ن سنی  و  دادن  شیملی  رای  از  کشور  ن 

بودند. در چنین جوی   و آشکار  امتناع کرده 
دار رسوائی  و  سد   و  شدن  خمینی  ته 

با  فریبکارانه بود که بودن رفراندم  عث شده 

از  قر و  سیاسی  نیروهای  اتفاق  به  یب 
ایران   جمله سازمان چریکهای فدائی خلق 

سراس در  پشتیبانش  وسیع  های  نیرو  ر  با 
شرکت رفراندم  این  در  نکنند.    کشور 

از   سرانگشتی  حساب  یک  حتی  بنابراین 

انتخاباتی   نمایش  کننده  تحریم  جمعیت 
کهر داد  می  نشان  کشور    فراندوم  وزارت 

ت  دولت چه  به  دست  بازرگان  بزرگی  قلب 
خود  نفع  به  را  ای  تقلبی  آمار  چنان  تا  زده 

را خواست    اعالم کند و جمهوری اسالمی 
 جا بزند. ران همه مردم ای

 

سردب اینکه  جمهوا  اسالمیمداران  از    ری 
زدند اما هر چه ؤمجلس م سسان دم می 

ب هم  خودشان  گذشت  متوجه  می  یشتر 
که شدند  مجلسی  می  چنان  به    تشکیل 

نیست.  شان  که    چون  نفع  دیدند  در  می 

قیام  پس شرایط   مجلس    بهمن  از  اگر 
توانند  نمی  شود  تشکیل    مؤسسان 

نماین   براحتی شرکت  آاز  در  مردم  ن دگان 
نم و  جلوگیری  ماه  ایند  چند  که  مردمی 

پیش شاه را با آن همه قدرت مجبور به فرار  
جدید   د تا قانون اساسی رژیم از کشور کردن 

رژیم جدرا پی ریزی   آنچه  دارد  کنند  نیاز  ید 

داد  نخواهند  رسمیت  شرایط  و    ؛را  آن  در 
بیشتر  افشای  به  اجبارا  هم  آنها  تقلبات 

بنابراین مزدوران  خودشان منجر م ی شود. 
امپریالیسم  جد شان  ید  دست  آمده  کامال 

تشکیل   با  شان  منافع سرکوبگرانه  که  بود 

م بمجلس  ندارد.  همسانی  ه وسسان 
دند که به  به ناگاه اعالم کرهمین دلیل آنها  

خبرگان  مجلس  مؤسسان،  مجلس  جای 
داد خواهند  را    تشکیل  اساسی  قانون  تا 

"خبره"   نمایندگان  از  تنظیم  مشتی  ارتجاع 

امرکنند این  مقابله    آشکارا  .  روشنی  به  و 

که  خونهائی  و  ها  توده  خواست  با  جدی 
م شاه با قانون اساسی  برای سرنگونی رژی

 قرار داشت.اش ریخته شده بود 
 

جنبش   بر  اپورتونیسم  اشاعه  با  متاسفانه 

سازمان   بزرگترین  رهبری  بر  و  کمونیستی 
یعنی سازمان چریکه دوره  آن  ای  سیاسی 

خلق سازش  ایران   فدائی  و جو  کاری 
خرده م نیروهای  خاص  که  طلبی  ماشات 

که   شد  باعث  است   ربیشتبورژوائی 
ب  نیروهای چنان  سیاسی  دیدن  رغم  ه 

طرف از  اسالمی  دغلکاری  به    جمهوری 

بالماسکه   در  و  برقصند  رژیم  آن  ساز 
همه   همچون  که  خبرگان  مجلس  انتخابات 

جمه کنونی  تا  انتخابات  اصطالح  وری  به 
خ توسط  چیزش  همه  از  اسالمی  ودشان 

کنند شرکت  بود  شده  تعیین  این  قبل   .

اپورتونیست و  سازشکار    کسانی   نیروهای 
رای  نوان نماینده بز میان خودشان به عرا  ا

خبرگا به مجلس  وابسته  رژیم  این  ن 
انتخاب نم به امپریالیسم  البته  ودند که صد 

. در  مجلس خبرگان ارتجاع حاکم راه نیافتند
اپم بر  ورد  حاکم  سازمان  ورتونیستهای 

یک  برگزاری  با  آنها  بزرگ    فدائی،  تجمع 

ت با  رابطه  در  آبکی  انتفاد  چند  غییر  ضمن 
با این ادعا مجلس موسسان به خبرگ ی  ان 

ه ما  که  مردم مضحک  کنار  در  میشه 
بالماسکه   این  در  شرکت  از  بود  خواهیم 

سخن گفته و مماشات خود با رژیم مرتجع  

با  نمودند. موضع ما در تقابل    حاکم را توجیه
نیروهای   همه  و  سازمان  موضع  این 

قرار   جنبش  اپورتونیست  و  سازشکار 
در   ما  مرداد  داشت.  ای    58سوم  اعالمیه 

"شرک عنوان  مجلس»خبرگتحت  در  ان« ت 

نام  و  کردیم  صادر  هاست"  توده  فریب 
"چریکهای فدایی خلق ایران" را زیر آن قرار  

بود بار  اولین  این  نام   دادیم.  این  با  ما  که 
گیر بعد  موضع  هفته  یک  کردیم.  می  ی 

هم جزوه ای    58مرداد    10یعنی به تاریخ  
به کردیم  در    منتشر  شرکت  "چرا  نام 

  ودهاست"  که در خبرگان« فریب تمجلس »

جمهوری   روش  و  خبرگان  مجلس  باره 
روشنگری   رابطه  این  در  .  نمودیم اسالمی 

کن تاکید  باید  شما  پاسخ  در  حال  هر  م  به 
در   موضع  اعالم  از  بعد  مجلس  که  مورد 

با   به بعد ما همه جا  تاریخ  آن  از  و  خبرگان 

مردم و جنبش    الت خود را بهاین نام تشکی 
 کرده ایم. معرفی 

 
چه  ن  ایپرسش:   شما  گیری  موضع 

 ؟ عکس العملی در جامعه داشت
با این که ما امکانات محدودی برای    :اسخپ

این م را داشتیم ولی  نظراتمان  وضع  پخش 

را به طرف ما جلب  گیری توجه افراد زیادی  
تأثیر پخش نظرات ما به حدی بود که  نمود.  

  ی از طرف ما ر جزوه ا از انتشاچند روز بعد  
ان، دست اندرکاران  در افشای مجلس خبرگ

ایرانس خلق  فدائی  چریکهای   ازمان 

اطالعیه ای دادند که در نشریه کار شماره  
ج شد. در آن  ( در 58مرداد    18تاریخ  )به    26

به هواداران خود و البته  اب  طخآنها    اطالعیه
دولت حاکم در واقع برای اطمینان دادن به  

داد به توضیح  که  جزواتی  که     ند 

فدائ توسط امضای"چریکهای  خلق"  ی 
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اشرف دهقانی منتشر می شود   
در  ندارد.  آنها  سازمان  به  ربطی 

این اطالعیه آنها همچنین از اعضاء 
سا هواداران  خواسته  و  خود  زمان 

راهنمائی  ردم  تابودند   را  و م  کرده 

که این آثار متعلق به   به آنها بگویند
صادر شده از  ه  نها نیست. اطالعیآ

ساز آن  اندرکاران  دست  مان  طرف 
تداوم بیانگر  واقع  های   به  برخورد 

آنها   اپورتونیستی  به بغایت  ما  با 
چریکهای  اولیه  خط  پیروان  عنوان 

خلق   آنهفدائی  خوبی ا  بود.  به 

با که  دانستند  طرف   می  فرد  یک 
سیاسی    بلکهند  نیست  جریان  یک 

مقابل   اجتماعی  بار  قرار  با  آنها 
دادن   .دارد جلوه  کوچک  برای  اما 

ما   ک سعی  سازمان  ردند  می 

صرفا   را  ما  فرد   موجودیت  یک  به 
برخورد زشت  منتسب   این  نمایند. 

کاسبکارانه   ادامه و  مدتها  تا 
هوادار از  برخی  آنها داشت.  ان 

م های  اطالعیه  روی  وقتی  بر  را  ا 
دیوار ها می دیدند اسم تشکیالت  

فدائی    ما خط    خلق()چریکهای  را 

رفیق اشرف را    به جایش نام  زده و
ر که  شکلی  در به  هبرانشان 

نشریه کار عنوان کرده بودند )گروه 
 می نوشتند.  اشرف( 

 

رهبران غاصب سازمان تنها به  
نمی   اکتفا  برخوردها  این 

برخوردهای  کر با  آنها  دند. 
چنان  اپو خویش  رتونیستی 

وجود آورده  ه  بعلیه ما  جوی را  

برخی  که  هواداران    بودند 
برقر فاالن هنگام  اری  ژشان 

ها و معابر  بساط کتاب در خیابان
که رفقای ما    عمومی هنگامی

هم دیدند،  می  حزب    انند را 
ایجاد   و  شانتاژ  به  ها  الهی 

می   آنها  برای  مزاحمت 

و برخوردها  پرداختند  این    گاها 
م تا  برخورا  فیزیکی  رز  ردهای 

کوشیدند   می  و  برده  پیش  به 
نظر   اظهار  به    فعالیتو  اجازه 

 دهند.  ای ما نرفق 

 )ادامه دارد( 

 ه در نوار غز   سرائیل به خلق فلسطینتهاجم جنایتکارانه ا

 ت!اس   محکوم 
 انه نوار غزهمباران وحشیر شاهد ب ار دیگدر چند روز اخیر، جهان ب
 توده های تحت ستم و کشتار اسرائیل از سوی ارتش سرکوبگر 

 کنون بر اساس گزارشات تا اسرائیل بود.دولت توسط   نیفلسطی

 کودک در جریان 14ها فلسطینی از جمله حداقل   ده  ،منتشر شده
 و ساختمانهای زیادی در غزه نیز ویران کشته شدهالت این حم

 خود،  روال تبلیغاتی همیشگیسرائیل به پرست ا نژاد . دولتند شده ا
 سازمانهای اسالمی    "انی رپَ موشک" ددمنشانه را   تهاجمعلت این 

 ابستهو های دار و دستهدیگر  )حماس و هافعال در میان فلسطینی 

 مرگبار و به عربده کشی در مورد قدرت  از غزه اعالم کرده    به رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی(
  دسته های اسالمی  به این دار و  اسرائیلاراده اش برای "پاسخ قاطع"    کوبگر خود وارتش سر

چرا که در عمل، ارتش    ،بیش نیست اما این یک فریبکاری  ی و وابسته پرداخته است.  ارتجاع
با    اسرائیل سیستماتیک  کشتار  به سالخی و    ،دار و دسته های ارتجاعی آن  به اسم مبارزه 

 پرداخته است.   و نابود کردن خانه و کاشانۀ آنهافلسطینی  تمظلم و س  تحتای توده ه

تبلیغ  در  موج  مات  میان  واب   ردمیضد  و  امپریالیستی  پراکنی  خبر  های  با دستگاه  که  سته 
بین  قدرت    در موازنۀ    ،اسرائیلهای حاکم بر    چشم بستن بر ابعاد جنایت پیشگی صهیونیست

فلسطینی مسلح  غیر  های  غز  توده  ارتشدر  و  "خودداری    ،رائیلاسسرکوبگر    ه  ضرورت  از 
دفاع  طرفین"   "حق  دهند،  "  یلاسرائو  می  سخن  جنایات داد  و  درگیری  این  تشدید  زمینه 

ی با تالش برای  اسرائیلهر چه بیشتر فراهم می شود. دولتمردان جنایتکار    یلاسرائ حاکمان  
کردن   غزهموجودیت  برجسته  در  اسالمی  های  واب توسط    که  گروه  امپررژیم  به  یالیسم  سته 

اسالمی   یا  جمهوری  صهیونیستو  خود  توسط  شده    بعضا   تقویت  و  ایجاد  شرایط  ها  در  و 

در  اساسا  که  ها    ریشۀ اصلی این درگیری   می کوشند  اشغال این سرزمین ها رشد کرده اند،
 رد را کتمان نمایند. قرار دا  اسرائیلت صهیونیستی اشغال فلسطین توسط دول

در ه  توده های فلسطینی ساکن در نوار غزبه  کوبگر اسرائیل  ارتش سرخیر  حشیانه امالت وح
ود کردن خانه و در تداوم سیاست نسل کشی و ناباسرائیل    دولتکه  شرایطی صورت گرفت  

ها خانواده فلسطینی از این منطقه با هدف    تصمیم به اخراج ده  ،فلسطینی توده های  کاشانه  

قرارداد  تصمیمی که  ،استفته  یلی گراسکان مهاجران اسرائ در   می باشدی  حتی مغایر   که 
مدعی شده اند که  مقامات اسرائیل  شده است.    ائیل با دولت اردن بستهبین اسر  1956  سال

را خریده    آن  19که یهودیان در قرن    اندساخته شده  هایی  در زمین   ی فلسطینی هاه هاخان
ل در سرزمینی پا گرفته دولت اسرائیموجودیت سا کل  نمی گویند که اسا  البته آنها دیگر . بودند

بوده ها  فلسطینی  به  متعلق  و  که  زور  با  فلسطین  خلق  توسط    و  وحشیانه  ترور  و  جنگ 
حم  صهیونیست با  و  و شرکاها  آمریکا  امپریالیسم  جنایتکارانه  مرتجع    ءایت  دشمنان  سایر  و 

ک ملت بدون عنوان ی  روز بههای خود گشته و امتوده های فلسطینی مجبور به تخلیه خانه  

   آواره شده اند.، سرزمین  
از   پیش  بودند که چگونههمۀ  اخیر،    جنایتکارانهحمالت    آغازدرست  سربازان   جهانیان شاهد 

یورش سبوعان  در  یاسرائیل  یک  دیگرجریان  به    ۀ  اعتراض  که جهت  فلسطینی  های  توده  به 
حاکم  تصمیم   صهیونیستی  بخش  دولت  در  مسجداالقصٰی  کرده اورشلیم  قدیمی  در  تجمع 

بهب توسل  با  گلولهاشکگاز    ودند  و  پالستیکی  آور  فلسطینیهای  خا  صدها  به  خون را  و  ک 

یورشندکشید این  جریان  در  اشغالگران  نی  فلسطیصدها    .  دست  شدند.به     مجروح 
بر مبنی  دولت  این  قبلی  های  اقدام  به  اعتراض  در  مسجد  این  در  ها  بستن   فلسطینی 

شیخ   در محله حکم تخلیه خانه های فلسطینی ها  دنو صادر کر (زٔه دمشق)دروا  العمودباب
   زده بودند. دست به اعتراض  بود که حجرّا

می گذرد، نتیجه ناگزیر سیاستهای   سرزمین اشغالی   در   آنچه که امروزواقعیت این است که  

نگهبان   ئیل سگدولت اسراتبهکارانه صهیونیستهای اشغالگر و حامیان امپریالیستشان است.  
مایت می  حریالیستی  در منطقه می باشد و همه جنایاتش از سوی قدرتهای امپامپریالیسم  

از  شود   ترور و توسل به  ه توانسته با  سال گذشت  70به همین دلیل هم هست که در بیش 
کشتار و  دهد.    ،جنگ  ادامه  را  فلسطین  بیاشغال  و  ستم  تحت  های  توده  گناه کشتار 

  .صفحۀ این کارنامۀ جنایتبار است  تازه ترین اسرائیل ب مقیمنی و اعرافلسطی
حمالت اخیر ق تعیین سرنوشت خلق فلسطین،  ضمن دفاع از حایران،    قچریکهای فدائی خل

اشغالی  سرائیلا ارتش   سرزمینهای  در  ها  توده  کشتار  و  اشغالگرانهسیاستهای   و  و 

عیین  تحقق حق ت.  می کنند  محکوم  به شدتددمنشانه دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین را  
ص و  امپریالیسم  سلطه  قطع  به  فلسطین  خلق  فلسطین سرنوشت  خاک  در  گره   هیونیسم 

است مبارزه  خورده  مباقاطعانه   و   های  فلسطینی  توده  انقالبی  رز  رهبری  یک  از تحت  یکی 
 سیر می باشد. عوامل تعیین کننده در این م 

 !ن یباد رزم دالورانه خلق فلسط روزیپ

 !ل یو نفرت بر دولت اشغالگر اسرائ ننگ  !م سیونیو صه م سیال یمپر بر ا گمر 
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10 صفحه                                                        626 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

 مقدمه

تعیین  ورضر و  جزنی  بیژن  نظرات  نقد  ت 
مقابل   در  که  سالهاست  آنها  با  تکلیف 

ی  ماست، از همان سالهای نخست مبارزه 

بطور  ی چریکهمسلحانه و  خلق  فدایی  ای 
ا نوشتن  مشخص  با  جزنی  که  زمانی  ز 

با   برعلیه  تودیکتا»نبرد  رسما  شاه«  ری 
چ راهنمای  خلقرتئوری  فدایی   -یکهای 

اثر داهی انه و تاریخساز رفیق  یعنی برعلیه 
»مبارزه  نام  با  که  احمدزاده  مسعود 

در  مسلحانه؛ هم استراتژی، هم تاکتیک«

برای همگان شناخته   شده  سطح جنبش 
اث  -بود داد؛  جنگ  فقط  اعالن  نه  که  ری 

عالهام راهنمای  و  محافل بخش  و  ناصر 
مبارزه به  معتقد  م کمونیستِی  لحانه  سی 

گرایش   سوی  از  حتی  بلکه  بود، 

مسلحانهمونیستغیرک جنبش  ی  ِی 
دهه استناد  انقالبِی  آن  به  نیز  پنجاه  ی 

 ( 1) میشد.

متأسفانه بنابه علل مختلف، با این ضرورت 
نشبدرست برخورد  کافی  جدیت  با  و  د  ی 

برعلی(  2) جزنی  از سوی  نظری  جنگ  ه  و 
به   خلق  فدایی  چریکهای  راهنمای  تئوری 

آرام به حیات خود  یشکل ز آرام  رپوستی و 

تادامه   اواخر داد.  از  جزنی  نظرات  و  زها 
سازمان    5۳سال   در  تدریج  به  بعد  به 

( ۳)  چریکهای فدائی خلق ایران جا باز کرد
از ضربا ن  55ت سال  و پس  ابودی بخش  و 

در    اعظم  باسابقه  و  قدیمی  کادرهای 

، به طور رسمی بر سازمان احاطه سازمان
ها در آن ه در جریان قیام تودهریافت و باالخ

به م  بهمن  خونین  یاد  »میدان  در  اندنی؛ 
پیکر   بر  را  خود  ویرانگر  ضربات  سرنوشت« 

جنبش   کل  سرنوشت  بر  و  سازمان  این 
لیستِی میهنمان وارد  دمکراتیک و ضدامپریا

سازمان  ساخت.   ترتیب،  بدین  و 

مفتاحیپویانها،  احمدزاده و صدها ها،  ها 
»خوش از  دیگر  را  هتن  طوفان«  سرخ  های 

عرصه کشبه  تباهی  خی  های  وشهاند. 
سرخی از طوفان که در یک دست آگاهی،  

جان دیگر  دست  در  تقدیم  و  یکجا  را  شان 

با  توده و  کردند  ایران  دربند  ی  مبارزههای 
بی و  نظام    اماندلیرانه  برعلیه  خود 

ان شوری برپا ساختند  ی حاکم چنظالمانه

رژیم وابسته    یکه نه فقط طلسم قدرقدرت

د را  پهلوی  امپریالیسم  شبه  هم  کست  ر 
با آن همچنین به جدایِی تیره   بلکه همراه 

و دردآور پیشاهنگ انقالبی از توده ها پایان  
مطلق دو  آن  و  ت4)  بخشید.  فلج  (  و  لخ 

جاکننده بر  که  همچون  ای  بود  حاکم  معه 

تر انت حباب  ارزیابیکید.  و  های  ظارات 
چریبرجسته  تئوریسین  فدایی  ک ی  های 

که احمدزاده  مسعود  رفیق   صریحا   خلق؛ 
ها  وجه، به اين زودیگفته بود »ما به هیچ

منتظر حمايت بالواسطه خلق نیستیم. ما 

هیچ خلق  به  که  نداريم  انتظار  وجه 
خیزد«  مه پا  به  از ی  حت(  5)اکنون  زودتر 

می تصور  تآنچه  صورت  بخود  رفت  حقق 
مبارزه مسلحانهگرفت:  انقالبی ی    -ی 

ضعف تمامِی  نارساییعلیرغم  و  و ها  ها 
پیاپِی دشمن  لیرغم  ع و  ضربات سهمگین 

به میدان   را  توده ها  بر سازمان، سرانجام 

ارمغان   به  را  بزرگ  »بهمن«  آن  و  کشاند 
ر از آن  ا دریغا که در این مقطع دیگآورد. ام

س آن  از  دیگر  محبوب؛  به  سازمان  ازمان 
ساز  بود.  نمانده  چیزی  پ رافتخار  انی  محق 

اولیه راهکه رهبران  با  ،  تئوریک گشایِی  اش 

با اتخاذ مشِی صحیح مبارزاتی و به بهای  
کمونیست بهترین  ایران  خوِن  های 

گذشته جریانتوانستند  ننگین  های  ی 
و از    مبتذل  را  توده  حزب  چون  مخربی 

یسم و  ها بشویند و اعتبار کموناذهان توده
تئوری   اکنون  بازگردانند،  آن  به  را  چپ 

را رسما  ر مبارزاتی  آن خط مشِی  و  اهنما 

و دستگاه  نار گذک آن نظرات  و بجای  اشته 
خود   کار  و  برنامه  اساس  را  جزنی  فکری 

بود. کافی ارزیابیقرار داده  ها، به  ست به 
جریان گیریموضع عملکردهای  و   ها 

ان  فاسدی که در آن مقطع در رهبری سازم

نظری   مبانِی  به  و  بنگریم  بود  گرفته  قرار 
و  آ نگرش  نوع  آثار عمیق  تا  کنیم  دقت  نها 

ف ببینیم.  خطوط  آنها  در  را  جزنی  کری 
اسب   واقعیت،  در  جزنی،  فکری  دستگاه 

تروایی بود که با آن اپورتونیسِم حزب توده 

درون   آن  از  و  برآورد.  سر  سازمان  دل 
به   را  سربلند  و  سرخ  سازمان 

خیانتسرافکندگ و  حقارت  های  ی، 
مبتدیرینه توده  حزب  به الی  و  ساخت   

ترتی  این  به  کشاند.  سازانحطاط  مانی  ب، 

تمام  وجود  با  دشمن  عظیم  تشکیالت  که 
اش نتوانسته  ی ضدخلقیامکانات و انگیزه

درو از  عمال  نماید،  نفوذ  آن  در  فتح  بود  ن 

 شد. 

خو  البته واقعیتروند  از    د  چیز    هربهتر 

جزنی و بویژه    نظراتنادرستِی    عمالدیگر،  
نبرد با » ودنِ ب یعنی محوری  اساسِی او؛  تز

و نشان    اثبات  را «اهدیکتاتوری ش   داد کرد 

به    توانست نمی ه»دیکتاتوری شا  که پایان
پایان   شرایط   «دیکتاتوری»معنای  امکان  و 

نیم» یا  بازباز  و   «ه  ب»  لذاباشد،  ا  نبرد 
استراتژی  »  توانست نمی ه«اتوری شادیکت

با  « جنبش  چگونه  که  دیدیم  و  باشد. 

همچنان ه،  اش  سقوط دیکتاتوری  اساس 
برخ  حفظ و  جزنی،    تصورالف  شد 

برنامه با  و  آگاهانه  شاه،  ریزِی  دیکتاتوری 
کنفرانس   جریان  در  شاه  اربابان  خود 

فق ولی  دیکتاتوری  به  «  مفر»)یه  گوادلوپ 
»دیکتتازه از  فردی«ای  قیافه   ( اتوری  تغییر 

علیه  داد فرم؛  علیه  جزنی  حقیقت،  در   .

می دیکتاتوری  آنکه،   حالجنگید  شکل 
ووظیفه درک  پیشاهنگ    شناخت   ی 

درست از محتوای دیکتاتوری در جامعه بود  

 باشد. و می

کلی و به حق باید گفت که اگر    بطور

غلبه  نظرات و  احمدزاده  آن  رفیق  ی 

در    را  ست ا ر اپورتونیسم    جنبش،در  
رخوت و  سرد  آن  زدهفضای    سالها ی 

پرتاب   حاشیه  به  و  کرده  رسوا 
غلبهجکند،  می و  او،    نظراتی  زنی 

اپورتون در    را  راست یسم  برعکس، 
  5۶سالهای    جوش فضای آتشین و ُپر  

می  5۷و   آغوش  آن  در  به  گیرد، 

می برمشروعیت  و    جنبش  بخشد 

 سازد. سوار می

ا  رد همین  به  فعال  مقدمه  کتفاء این 

ایمی شرح  که  چرا  بر  کنیم  وارده  رادات 
جزنی بررسِی    -نظرات  کلی  بطور  و 

اوادستگ که در جریان  امری  -ه فکری  ست 
ن پرداختخوِد  خواهیم  بدان  سپس    .قد 

را  جزنی  این    -نظرات  رویارویِی  بستر  بر 

مورد نقد    -نظرات با نظرات رفیق احمدزاده
د خواهیم  به  قرار  الزم  همینجا  در  اد. 

اولین  ورییادآ جزنی،  نظرات  نقد  که  ست 
جزوه در  »دربارهبار  عنوان  تحت  ی  ای 

عین  ماه  یِ شرایط  آبان  در  انقالب«   1۳57  

شد.   تنها انجام  سوی  از  جزوه  این 
از  ب پس  سازمان  عالِی  شورای  ازماندگان 

محمد    55تیرماه    8ی  ضربه رفقا  یعنی 
نتشار یافت و  پور و اشرف دهقانی احرمتی

فش بطور  آن  مهمترین  در  از  برخی  به  رده 
بود. پرداخته شده  از   انحرافات جزنی  پس 

انتشارات   ریکهای فدائی خلق در  چآن، در 

ات جزنی  نقدهائی از نظرجا و آنجا به    این
می نوشتهبر  در  آنچه  حاضر  خوریم.  ی 

می خواند  ادامه  خواهید  نوعی  به  تواند 
با   گردد.  تلقی  باال  با  مطلب  که  امید  این 

ا نشان جزنیدادن  انحرافات  و  یا    -یرادات 

نشان با  بگوییم  باشد  بهتر  دادن  شاید 
ب از  وغیرمارکسیستی  شماری  دِن 

اواساسی نظرات  با  در    -ترین  »نبرد 
شاهتدیکتا همیشه وری  برای  و  یکبار   »  

  نظرات  بر  نقدی     

 جزنی  بیژن       
 (دیدگاه یک )کالبدشکافیِ      

 بخش اول                           
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و  گفتنی  بگوییم  جزنی  مورد  در  را  ها 

 مان را با او روشن کنیم. تکلیف

 لفصل او

 درک جزنی از ساختار حاکم

 ی ایرانبر جامعه 

دقیق تشریح  با  فکرِی  اکنون  دستگاه  تر 

شکافِی آن به نقد  دجزنی و بعبارتی با کالب 

 پردازیم. نظرات او می

  نقد گفته شد، در جریاِن    قبالهمانطور که  

در   رااو    نظراتپیاپی    بطورجزنی ما    نظرات
احمدزاده    نظرات  مقابل م  خواهی  قراررفیق 

جزن   داد نادرست  درک  هم  تئوری  تا  از  ی 
هم  مبارزه» استراتژی،  هم  مسلحانه؛  ی 

ات خود دنشان دهیم و هم ایرا  را «تاکتیک

 . توضیح دهیم رانی  دستگاه فکری جز

تحلیل بیژن جزنی از همان آغاز کار؛ یعنی  

می سعی  که    ساختار نماید  آنجا 

جامعهاقتصادی ایران  سیاسِی    را ی 
ن تشریح  و  خطایی  بررسی  به  ماید 

. این خطای اساسی  استاسی آلوده  اس
که رفیق احمدزاده    ستدقیقا همان چیزی

اکیدا     …»بود:    ساخته  ننشا  خاطرآنرا 

  بطور   بايد  را  امپريالیسم  سلطهمسئله  
و    تحلیل گونه    هر  زمینهارگانیک و به مثابه  

گرفت،    تبیین  نظر  يک    نهدر    عامل چون 
به   که  دارد  حال  هرخارجی    « .نقشی 

مبارز احمدزاده،  مسلحانه؛  ه)مسعود  ی 

 (کهم تاکتی  ،یهم استراتژ 

از   اگرچه  نواستعماری    مناسباتجزنی 

اهمیت  یم   صحبت از  بارها  اگرچه  کند، 

امپریالیستی و امپریالیسم    اتمناسبنقش  
تأکیدات  می این  ولی    لفظ در    تنهاگوید، 

بازتاب واقعی   هامانند و در تحلیلباقی می

 یابند. نمی

البته یک خط ای سهوی  این خطای جزنی 

بلکه نیست  جانبی  او    و  فکری  از دستگاه 
می کهناشی  التقاطی  دستگاهی   شود؛ 

عینیموع بر  متکی  مکانیکی  ما  گرایِی 

های  یعنی او در عین حال که پدیده  است.
میعی رسمیت  به  را  در  نی  اما  شناسد، 

پدیدهعرصه از  میان ی شناخت  روابط  و  ها 
سطح در  به  می  آنها  قادر  تنها  و  ماند 

نه اهدهمش و  است  امور  ظواهر  ی 

نه   بعبارتی  و  آنها  بر  حاکم  دیالکتیک 
درون  پدیدهدیدهپ   یِ دینامیزم  در  ها.  ها 

نی در ارتباطی مکانیکی  دستگاه فکری جز
مقابل هم ظ در همین  اهر میدر  و  شوند 

گذارند. این  چهارچوب هم بر یکدیگر اثر می
عرصه در  فکری  نیز،  دستگاه  زبان  ی 

ویژه میخصوصیات  بازتاب  را  خود  دهد.  ی 

ترم از  بسیاری  مفاهیم بطوریکه  و  ها 
ی، در دستگاه  ستی سی مارکشدهشناخته

ف و بار مشخص  فکری جزنی معانِی متعار
و تنها به الفاظ و دهند  خود را از دست می

شوند که بنابه  پوششی ظاهری مبدل می

اده قرار  سلیقه و بر حسب نیاز مورد استف
مثمی بطور  که گیرند.  دید  خواهیم  ما  ال، 

»شرایط   جزنی،  فکری  دستگاه  در  چگونه 
انقالب« انقیموقع» و  عینِی  عینا    «البیت 

اینها و نکاتی از (   6)  گردند!یکی تلقی می

این قبیل را در بخش نهائِی نقد یعنی آنجا  

می مطلب  این  به  جزنی  خود  پردازد،  که 
کرد.  خواهیم  باز  حاصله  نتیجه  بیشتر  ی 

انحرا را  آنکه،  فکری  دستگاه  این  فات 
اول  نمی نگاه  در  و  بسادگی  توان 

ی کرد، باید  دشکاف ب کال  بازشناخت؛ باید آنرا

 ی آن کنار زد.ی ساتر را از رو پرده

  رجوع های خود جزنی  اجازه دهید به گفته

با   و  و    تعمقکنیم  رمزگشایی  به  آنها،  در 

گفته بپردازیم ترجمان  او  بر   های  و سپس 
  ها، حقیقتِ خود این گفته  زمینه و بر مبنای

   نماییم.  اثبات را باالدعاوی 

آغاز   در    عنوان   تحت ود  خی  رسالهجزنی 
شاه«   دیکتاتوری  با  آغاز  »نبرد  در  باید  که 

در   1۳5۳  سال باشد،  بوده  شده  نوشته 
ی ایران با طرح توضیح نظام حاکم بر جامعه

تغ  رفرم»که    سوالاین   و  ییرات ارضی 

نتایجی  همرا چه  آن  است؟  ارببه   «آورده 
ایران  »نویسد:  می بر  حاکم    را سیستم 

سرمایهمی این    وابسته داری  توان  نامید. 
  سلطه   تحت تکامل جامعه    حاصل سیستم  

با دی  ، جزنی  ژن)بی  «.ماست ی  کتاتور »نبرد 

 شاه«(

جامعه از  جزنی    سلطه   تحتی  ببینیم 

توصیفی   چه  ایران    ه ارائامپریالیسم 

قادر  می او  آیا  و    تحت   مفهوم  است دهد 

 دهد! دخالتدر تحلیل خود  رابودن  سلطه

می »جزنی  الغای    قبلگوید:    اسبات نماز 

برکمپراد -فئودالفئودالی...سیستم    ور« 
بود.   حاکم  از   ستا   واضحایران  وقتی  که 

سیستم    مناسبات یا  فئودالی 
شود  می صحبتداری بر یک کشور سرمایه

آن،    منظور اقاز  اجتماعی  تصادیسیستم 

می  رمستق کشور  آن  بنابراین،  در  باشد. 
»سیستم    منظور هم  -فئودالاز  کمپرادور« 

باشد  اقتصادی  مقولهید  اب  اصوال   اجتماعی 
ن  از  سیستم    استقراراز    قبل ظر جزنی  که 

ایران    وابسته،داری  سرمایه جامعه  بر 

حاکم بود. اما در دستگاه فکری جزنی که  

هم   مقابلانیکی در باطی مکدر ارت  هاپدیده
مظ مفاهیم    هاترمشوند،  یاهر  و 

مارکسیشدهشناخته معانِی  ی  ستی 
بار    متعارف دست    راخود    مشخصو  از 

که    استلیل  دهند. درست به همین دمی

سیستم  می که  کمپرادور  -فئودالبینیم 
یکباره   نظر جزنی  ای سیاسی  مقولهمورد 

می در  آب  و  از  که  می  معلومآید  شود 
به -فئودالسیستم   که  اج کمپرادور  آن  ی 

  معرف یک سیستم اقتصادی باشد،    معرف
« سیاسی  بورژوازی   ها فئودالحاکمیت    و 

با   حمایت  کمپرادور  و  همکاری 

بوده  امپریالیست وی    جمله. عین  استها« 
سیستم  استچنین   این  »در  به  ): 

دوره از  استثنای  کوتاه  دوره    جملهای 
ژوازی  بورو    هافئودال (مصدقزمامداری  

همکار  با  حمایت  کمپرادور  و  ی 

سیاسی  امپ حاکمیت  در    راریالیستها 
این    توانیم می  لحاظدست داشتند و از این  

بنامیم«.-فئودال  راسیستم   به   کمپرادور 
از نظر جزنی به این دلیل    تر،روشن   عبارت

نامیم  کمپرادور می-فئودال  را این سیستم  
کمیت  و بورژوازی کمپرادور حا  هافئودالکه  

داشتن   راسیاسی   دست  و  در  با    البتهد 

اما   امپریالیستها.  حمایت  و  همکاری 
مارکسیسم  الفبای  در  برعکس،    درست 

که یک سیستم    استاین طور بیان شده  
از شیوه  رااجتماعی  ادیاقتص تولید  باید  ی 

جامعه    مناسبات و   بر  حاکم  تولیدِی 

موجودیت  شناخت جزنی  که  حالی  در   .
از    رامورد نظرش  ادور  کمپر-فئودالسیستم  

محاکمی سیاسی  و   شناسدیت 

 شناساند. می

از   هم  دیگری  تعریف  ی سیستم  مقولهاو 

میادور  رکمپ-فئودال دست  باز  به  که  دهد 
ود نمودار دیگری از این واقعیت  ی خبه نوبه

و    هاترماستفاده از    ضمن که جزنی    است

مارکسیستی،  شدهشناختهمفاهیم   ی 
تغیی  ارآنها    متعارفمعانی   خود  میل  ر  به 

و   به    هاترمآن  داده  وی  نزد  و   الفاظ در 

 گردند. می  مبدلپوششی ظاهری 

-فئتودالاز سیستتم    در تعریف جدید جزنی

مطترح شتد،   باالدر    کمپرادور، برخالف آنچه
دیگر حاکمیتت سیاستی   حاالاین سیستم  

گوید که این سیستم نیست و او به ما می

ه مستتعمرنیمه-فئودال»همانست که نیمته
ر واقعیتت امتر، متا د«. ااستته  نامیده شتد

مستتتتتعمره« نیمه-فئودال»نیمتتتته عبتتتتارت
ی ن در حتالآکه در    استای  توصیف جامعه

کتتتتته حاکمیتتتتتت سیاستتتتتی در دستتتتتت 

هاستتتتتتتتتتتتت، استتتتتتتتتتتتتعمارگران الفئود
دارنتد. بته  ستلطهنیز بتر آن  ا(هامپریالیست)

 قتتولمستتتعمراتی بتته نیمهشتتکل  در واقتتع
 تلفیقیسازش و  رفیق مسعود احمدزاده »

ی ستتلطهو  پريالیستتتیمای ستتلطه بتتین 
امتتا جزنتتی بتتر  گیتترد«.فئتتودالی صتتورت می

ی مقولتهده از  شتشناختهاین تعریف    خالف

یتتت ره، یتتک حاکممستتتعمنیمه-فئودالنیمتته
و   هتافئودال خود مرکب از  قولِ سیاسِی به  

هتم  ستتهاکته امپریالی  رابورژوازی کمپرادور  
حمایتتتتت  راآن ) دارنتتتتد راهتتتتوای آن  دوراز 

، بته میتل (آن همکتاری دارنتد  کنند و بتامی

 .نامدمستعمره مینیمه-فئودالخود نیمه

با اتخاذ  اش  ران اولیه سازمانی که رهب
به  مش و  مبارزاتی  صحیح  بهای ِی 

کمونیست بهترین  ایران خوِن  های 
جریان گذشته توانستند   ننگین  های ی 

اذهان  از  را  توده  حزب  چون  مخربی 
کمون توده اعتبار  و  بشویند  را یسم  ها 

تئ اکنون  بازگردانند،  آن  رابه  هنما وری 
آ مو  مشِی  خط  رسما ن  را  بارزاتی 

گذاش آن  کنار  بجای  و  دستگاه  ته 
برنامه    فکری اساس  را  ود خجزنی 

کافی بود.  داده  به  قرار  ست 
جریان رهبری   فاسد  عملکردهای 

بنگریم و به مبانِی نظری آنها  ان  سازم
عمیق   آثار  تا  کنیم  و دقت  نگرش 

ببینیم.  آنها  در  را  فکری جزنی  خطوط 
فکریدستگا د   ه  واقعیت، جزنی،  ر 

ورتونیسِم  سب تروایی بود که با آن اپا
در از  توده  سر حزب  سازمان  دل  ون 

سربلند برآورد و  سرخ  سازمان  آن  و   .
سرافکندگ به  و  ی،  را  حقارت 

دیرینه خیانت مبتال  های  توده  حزب  ی 

 ساخت و به انحطاط کشاند.  
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کمپرادور  -فئودال سیستم  مِ رتبینیم که  می
حالی   ی جزنی درفکرِی آشفتهدر دستگاه 

اقتصادی سیستم  یک  اجتماعی  که 
به طرف  یک  از  حاکمیت    نیست،  معنی 

مپرادور با و بورژوازی ک  هافئودالسیاسِی »

حمایت  هم و  و   استامپریالیستها«  کاری 
-مستعمرهجامعه نیمه  معرفاز طرف دیگر  

وه تولید  ه در آن شیکباشد  می  فئودالنیمه
حاکم   حاکمیت    هافئودال  و   استفئودالی 

 حال در دست دارند و در عین    راسیاسی  
هسلطه امپریالیستی  برقرار  ی  .  استم 

د جلوههمه    تناقضات، این   از  ستگاه  ای 

جزنی  فک مکانیکِی  اینچنین    است رِی  که 
ویژهدر عرصه زبان خصوصیات  خود  ی   را ی 

 دهد. بازتاب می

خو میاهمچنین  در  که  ننده    منظور یابد 
»بور از  کمپرادوجزنی  هم ژوازی  ر« 

ی  سلطهبا    اساسا  ئی نیست که  بورژوازی
یافته   موجودیت    بدون و    استامپریالیسم 

تواند   نمی  آن  به  داشته وابستگی  وجود 

باشد  می  مستقلرژوازِی  وباشد بلکه یک ب
امپریالیست همکاری    صرفا    هاکه  آن  با 

حمای آن  از  و  حالی  می  تنموده  در  کنند. 
در   بوکه  امر  کمپراواقعیت   نه دور  رژوازِی 

از   جهان  نقاطدر ایران بلکه در اقصی    فقط

کننده  بدو تأمین  خود    منافع ی  پیدایش 
  تابع بورژوازی    این و    استامپریالیسم بوده  

میامپریالی  که    نه د  باشسم  این 
بورژوازِی   مثابه  به  آن  با  امپریالیستها 

کنند  مستقل  مثابه   همکاری  به  یا    و 

ا  ستقلمای  پدیده خود  حمایاز  آن  ت ز 
از درک نقش    نمایند. جزنی به طور کلی 

یکی   بورژوازی  )تبعِی   (وابستهیعنی 
دیگری   به  بورژوازی  )نسبت  یعنی 

 ماند. باز می (یستیامپریال

جا  ایر جزنی  از    قبل  را ان  معه 
و  رفرم ارضی    استقرار های 

«  سلطه تحت »  وابسته، داری سرمایه

واقعی این    مفهوم ند. اما آیا او  خوا یم 
می  را  م تر کار  به  خود  تحلیل  برد؟  در 

جامعه ی  سلطه  تحت ای  وقتی 
این    قرار امپریالیسم   معنی    بداندارد 

معین   است امپریالیسِم  یا  که  ی، 
د  آن  عمجمو ر  امپریالیستها  بر   ،

امور   تمام  آنها  و  دارند  حاکمیت 

و   اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی، 
  نفع به    را  مفروضی  هع جام فرهنگِی  

خوی   تحتخود   آوردهکنترل  در  اند.  ش 
از     سلطه   تحت بنابراین، وقتی جزنی 

کند و  می  صحبتی ایران  بودِن جامعه

همان   گویا  می  حالدر  که  گوید 
موجود  امپریا حاکمیت  با  در  لیستها 

حمایت   آن  از  یا  و  همکاری  ایران 
مکردهمی نشان  که  یاند،  دهد 

بر د «بوسلطه  تحت »   مفهوم  ای وی  ن 
ا  است توخالی    لفظیک    صرفا   و  و 

که    مفهومیبند  پا دریابد  تا  نیست  آن 

می بواقع  جامعهاگر  که  ی  پذیریم 
یعنی    سلطه  تحتایران   است، 

آنگاه    ستقاللا حاکمیتی    هر ندارد، 
چهارچ  این  در  که  کار  هم  سر  بر  وب  

امپریالیسم    مستقلباشد،     عمل از 

 تواند چنین کند. و نمی د کننمی

بتوان    لحا که  این  »تکامل«    مفهومبرای 
نیز در اینجا به روشنی    رانظر جزنی    مورد

سیستم    متوجه که  ببینیم  شد 
او    وابستهداری  سرمایه نظر   صلحامورد 

پروسه بوچه  تکاملی  این    استده  ی  و 

ظا  الفاظ نپوشش  چه    قرار ظری  هری 

 اند. گرفته

می سیستم  جزنی  که  نویسد 

ایرانسرمایه بر  حاکم  تکامل    داری  حاصل 
گوجامعه و  ماست  تحت سلطه  رفرم  ی  یا 

دهه  ارضی در  اوایل  تکامل  نوعی  چهل  ی 
  ( 7) ی ما ایجاد کرده است.مناسبات جامعه

رفرم  آن  با  که  نیست  در شکی  تحولی  ها 

بناب شد.  ایجاد  ایران  بر  جامعه  بحث  راین، 
سر انکار تحول در جامعه نیست بلکه بحث  

بر   اینجا  جهت  در  و  نحوه  در  تسر  حول 
آیاجامعه اینکه،  نیز  و  ماست،  هر    ی 

خیر،  یا  دانست  تکامل  باید  را  چرا    تحولی 
 ها بیشتر از آنکه جامعه را که برخی تحول

و  ارتجاع  برعکس،  بخشند،  تکامل  و  رشد 

و »تکامل«  دهند  ماندگی را بسط میعقب
بخشند. بیهوده نبود که رفیق پویان در  می

کار شرایط  کارگ  وصف  زندگِی  ان رو 
»آنها در قرن هجدهم به سر  گفت:  می

برند، و فقط اين امتیاز را دارند که  یم 

سلطه نیز  از  بیستم  قرن  پلیس  ی 
ها  ی حوزهر واقع، در همهد  برخوردارند«.

همه در  سیاسی  ی  و  اقتصادی  اشکال 
سایهاجتماع جامعه،  در  باال  ی  واقعیت  ی 

 بر زندگِی توده ها حکمفرماست.

»ر با  که  دههف»تحول«ی  آغاز  در    ی رم« 
افی کامال ارتجاعی  چهل تکمیل شد با اهد

رت پذیرفته بود و لذا نه قصد آنرا داشت  صو

ظار داشت که به حل  توان از آن انت و نه می
و  مساله دهقانان  سعادت  ی  و  رشد  به 

کل پایبند باشد. اینگونه است  جامعه بطور  
اوج میکه درجه به  را  د  رسانی ستمگری 

ا، برعکس، زیر خط فقر و  رو سطح زندگی  

زی برابر  تقلیل میچندین  آن  پس  ر  بخشد. 
ول نگاه کنیم و بر آن مبنا باید به جهت تح

حمای آن  از  به  بدرستی  آن  برعلیه  یا  ت 
بد برخیزیم.  مرزبندیمبارزه  چنین  ئی  ون 

چ میاساسا  و  گونه  ارتجاع  بین  توان 
فشاء  انقالب تمایز قائل شد؟ اولی را باید ا 

 را باید حمایت نمود! کرد، دومی

اینج در  جزنی  که  نگاه  دارد  ایراد  آنرو  از  ا 

ارتجاعیِ  بدرستی  ماهیت  را  تحول  این   
آنرا در  درک نمی و  تحلیل خود دخالت  کند 

لذا  (  8)  دهد نمی و  ادامه،  منطقِی  در  ی 
طبیعیوردبرخ  چنین  نیز  او  ی  که  ست 

را  امپریالیسم  همچون  اساسی    -عاملی 
اهم به  اذعان  علیرغم  تیعلیرغم  اش، 

نقش  خواندن  اره  همو  -اشاساسی 

نظر  در  بیرونی«  »عاملی  همچون 
ین درک و طرز تفکری اساسا  رد. چن گیمی

اقضات این تحول را بدرستی  قادر نیست تن
ی  آنها را توضیح دهد؛ تناقضاتطرح کرده و  

که رفیق احمدزاده به دلیل درک تاریخی و  

سلطه  مارک تحت  روند  از  خود  سیستی 
گرفتنِ اامپری قرار  به  جامعه  لیسم  ایران  ی 

کردهدرس تشریح  و  توضیح  او    تی  است. 

چنین   دقیق  اما  موجز  بطور  را  موضوع  این 

 کند:بیان می

و همیشه تکیه به زور و قهر ضدانقالب جز»

امپريالیست تسلط  است.  اليتجزای  بوده  ی 
و  سیاسی  زور  به  تکیه  با  امپريالیسم 

ن اقتصادی  نظامی خود، که  قدرت  از  اشی 
می وی  را جهانی  شرق  به  هجوم  باشد، 

قهر   همین  به  تکیه  با  و  کرد،  آغاز 

را   جوامع شرق  طبیعِی  رشد  ضدانقالبی، 
حقیقت در مقايسه با رشد    مختل کرد و در

يک رشد مصنوعی به وجود جوامع غربی،  
دانیم بورژوازی، پس  . همانطور که میآورد

درت اقتصادی را تدريج مواضع و قاز آنکه به

می اشغال  اشغال  کار  اندر  دست  کند 
میمواضع   سیاسی  قدرت  قدرت  تا  شود 

استحکام   پیش  از  بیش  را  خود  اقتصادی 
س اينجا  در  اما  اقتصادی  ل بخشد،  طه 

تنها   شرق،  بر  هجوم  امپريالیسم  با 
امکا نظامی  و  مینسیاسی  و  پذير  شد، 

ادامه گونه  هر  اقتصادی،  نیز  سلطه  ی 

ق با  بوده  ناگزير  عجین  ضدانقالبی  هر 

 )همان منبع(است«. 

احمدز بارفیق  سپس  یادآوری    اده 

آن   طی  که  خان  رضا  کودتای 
همه بر  انگلیس  ی  امپریالیسم 

جامع در  شئونات  شد  مسلط  ما  ه 

ی رضا خان  و دورهرابطه با این کودتا  
می از  کمطرح  ما  ترتیب،  »بدين  ند: 

سیاسی   روبنای  يک  با  يکطرف 
ق با  قدرت  بورژوازی  و  نفوذ  طع 

های محل مواجهیم، و از طرف  فئودال
ادامه  ديگر، استثمار  شاهد  ی 

باشیم«. او در ادامه، باز  فئودالی می

ف  بر  تکیه  سبا  تحت  لطه  اکتور 
د ایران،  جامعه  بودِن  ر  امپریالیسم 

رفرم با  شرابطه  ارضی  اه  های 
رشد  می هنوز  اينک  »و  گوید: 

شاهد  سرمايه ما  نشده،  آغاز  داری 

سرمايهق انحصارات  داری  درت 
شیوهمی فئوداباشیم.  تولید  لی  ی 

می در  عوض  آنکه  بدون  شود، 
هیچ سیاسی  تغییری  حاکمیت  گونه 

فئ شود.  از  ايجاد  میان  ودالیسم 
اینمی بدون  دهقانانرود،  به    که 

لحظه شود  داده  احسفرصت  اس  ای 

میان   از  فئودالیسم  کنند.  آزادی 
درحالیمی مرود،  بورژوازی  لی  که 

شود«.  هم بیش از پیش سرکوب می
ا تناقضات  ظاهر  به  ناشی  این  کجا  ز 

روشن  می و  علمی  پاسخ  شود؟ 

رفیق مسعود این است که :»مسئله  
بطور    امپريالیسم  سلطه  بايد  را 

زم مثابه  به  و  گونه  ارگانیک  هر  ینه 
در نظر گرفت، نه چون  تحلیل و تبیین  

حال   هر  به  که  خارجی  عامل  يک 

 )همان منبع( .نقشی دارد«

به   درست  برعکس،  که   خاطرجزنی،  این 

درست از  درک  در    سلطهی  امپریالیسم 

امپریالیسم   و  ندارد    عامل يک    را ایران 
ب که  جامعه نق  حال  هر ه  خارجی  در  شی 

می بررسی  دارد،  د ما  جمعبندِی  کند  ر 
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 «تکامل»  اصطالحبه  ا  ی  بحتمورد    تحول

 نویسد:می

در اینجا تکامل اجتماعی در مسیری ویژه  »

و   یافته  علی  جنبش ادامه    رغم انقالبی 
د خود  جانشین ناکامی    ساختنر 

و   پیشرفته  میآسیستمی  که  تواند  زاد 
ی  هندهدتکامل  اثرباشد،    انقالبیک    حاصل

جا    راخود   بر  جامعه  تکامل  گذاشته  در 

 انقالبتحوالتی که با  . به این ترتیب،  است
ایران   میآ مشروطیت  یک  غاز  در  شود، 

به  پروسه نشیب  و  فراز  پ ر  و  طوالنی  ی 
الغای    رفرمی  مرحله فئودالی    بط روا و 

با   ، جزنی  ژن)بی  «رسد.می »نبرد 

 شاه«(ی کتاتور دی

  روابط و الغای    رمرفیعنی  )گویی این آخری  

انتیجه(  فئودالی یا  ی  و  کم  ولی  دست 

 (مشروطیت  انقالبیعنی  ) ی  اول  بدنبال
و   گردیده  گویی  استیافته    تحققایجاب   .

  محصول فئودالی    روابط ارضی و الغای    رفرم
درونِی   اجتماعی،  دینامیزم  و  نیروهای 

یا    حاصل ناگزیر  انگیزِ  وسوسهگرایش 

نقش ایفاء  به  بورژوازی    درونِی 
ایران    ستکمپرادوری بورژوازی  به    راکه 

نتیج  در  و  کشانده،  با  داللی  باری،  ه، 
و   استقبال شده  روبرو  هم  امپریالیستها 

سرمایه برقراری  به  در    وابستهداری  نهایتا 

انج در  ایران  و  همکاری    نوعک  ی   واقعامیده 
بورژوازی   و  یکطرف،  از  بورژوازی  این  بین 

بوجود   دیگر  طرف  از  آورده امپریالیستی 
می  .است ادامه  در  نویسد:  جزنی 

برقراری    هاامپریالیست» داری  سرمایهکه 
گسترش    را  وابسته نو    مناسباتبرای 

ی خود ضروری سلطهی  استعماری و ادامه

امپریالیسم  می ویژه  به   …امریکآدیدند، 

 «بازی کردند. را رفرمنقش حامِی  

می نشان  جزنی  نیز  اینجا  که  در  دهد 

که   این  »گسترش  علیرغم    مناسبات از 
ران  امپریالیستها در اینواستعماری« توسط  

خود  سلطهی  »ادامه  جهت   صحبت ی« 
از  می درستی  درک  ولی  این    مفهومکند 

با گفتِن   راندارد. او این امر  عبارات کلمات و

ام که  »نقاین  گوئی  حامِی  پریالیستها  ش 
کرده    را«  رفرم آشکار  کردند،  .  است بازی 

آخر   سخن  این  گویا   استاین  معنی  که 
بورژوا)نیروئی   کمپرادورشاید  که    زی  ایران 

امپریالیسم    مستقلوی    مزعبه     عمل از 

دلیلی، که البته در    هربه   (استکرده  می
جزنی   به  است   ناروشن تحلیل  دست   ،

امپریا  رفرم و  از  زده  هم  آن  لیستها 
اند. در  خوششان آمده و از آن حمایت کرده

برع امر،  واقعیت  در  که  این  حالی  کس، 
خو که  بود  آمریکا  انجام  امپریالیسم  اهان 

  را آن    تحققایران شد و  ر  د  بحثمورد    رفرم

دست حکومت  خنشاندهاز  یعنی  ی  ود، 
اختیار  شاه، خواستار گردید، و این نوکر بی

اجرای   در    تحت   راآن    ارباب،  نفرمانیز 
به    انقالب»  عنوان   عمل ی  همرحلسفید« 

رفیق مسعود    در واقع همانطور کهدر آورد.  
است کرده  مطرح  هدِف  »  احمدزاده 

از    عبارت  ید«سف   انقالب »  اصطالح به بود 
 «.وستارو    شهرامپریالیسم در    نفوذ  بسط 

آن که به تاریخ   بدون رفیق جزنی  متأسفانه

جامعه ایروابستگِی  به  ی  یا  و   مفهومان 
این    قرار امپریالیسم    سلطه  تحت گرفتِن 

از    واقفجامعه     بدون ،  قفو  عبارات باشد 
استف آنها،  از  درست  درک  اده  داشتن 

ومی چنین  آنگاه  و  وجود  ع ضکند  به  ی 
انقالبِی مردم ایران    جنبش آید که گویا  می

دوره تکاملِی  از  سیر  در  مشروطیت  ی 

در   خود،  دلِ خویش،  ار رفرم  تجاعِی  های 

 پرورانده بود. راشاه   مرتجعرژیم 

با   احمدزاده  رفیق  نگرش    توجه اما  به 

خو جمعبعلمِی  زیر  د،  دقیق  از    را ندِی 
به  ای  پروسه دهه رفرمکه  اوایل    ی های 

ب انجامید  داده  چهل  دست  او  استه   .

 :استنوشته 

با   تسلطهای  »پایه فئودالیسم  سیاسِی 

شد، و با کودتای    سست مشروطه    انقالب

خود    رضاخان، سیاسی  قدرت  فئودالیسم 
کرد.   اساسا    را تفویض  امپریالیسم  به 

قدرت    تنها  را   هالفئودا  اقتصادیِ   منافع
از جانب  شده  شده و هدایتمرکزی حمایت

میما این    حفظ  توانستپریالیسم  کند. 

مرکزی می عین  قدرت  در  که   حالبایست 
سرکوب    را  خلقامپریالیستی    ضد  جنبش 

زمینه   چه   هر  نفوذ  بسطبرای    راکند، 
فئودالیسم   کند.  آماده  امپریالیسم  بیشتر 

فئودالیسم   به  حقیقت  تبدیل    وابستهدر 
بستگی سرباز زد  جا که از این وا  هرشد و  

مرکزی    تعرضد  روم  بالفاصله   قرار قدرت 

 نفوذقدرت مرکزی و    تسلط  بسطگرفت. با  
از   پیش  از  بیش  فئودالیسم  امپریالیسم، 

بیرون    مواضع شد؛  قدرت  و  انداخته 
که  هنگ با    اقتصادامی   منافع فئودالی 

در   بی  قرار  تضادامپریالیستی  آن    گرفت، 

یا   با مشکلی جدی شود و  مواجهکه رژیم  
تیاج به نیروی  حاالیسم  برای سرکوب فئود

به    راپیدا کند، فئودالیسم    خلق تبدیل  که 
بود،  مرده شده  در    دفن   اساسا  ای  کرد. 

کودتا  انقالب»  ونبدخان    رضای  حقیقت 

 )همان منبع(ناکامل بود«. سفید«  

ت  رفیق احمدزاده در به کار بردن کلما  دقت

او  که    استواقعِی خود به حدی    مفهومدر  

توضیحِ  د در  پاورقی،  شدِن  ن فدر 
کرده   مطرح  »نباید    استفئودالیسم،  که: 

بزرگ    عناصریا    هافئودالبا    رافئودالیسم  
ولتی بودند  ی قدرت دندهکنکه اداره  فئودال

به    افراداین    منافع شتباه کرد. موجودیت و  ا
تدریج   به  و  کلی    اقتصاد   حفظبه    نه طور 

به   بلکه  ی  سلطه  دوام فئودالی 

 .«استشده  وابستهالیستی مپریا

 2021آوریل  25 ،الف. بهرنگ

 )ادامه دارد( 

 زیرنویس ها: 

 تئوری باره در  دهقانی،  اشرف  فیقر  (1)
 ایران بقالان تئوری نه، مسلحا مبارزه

 رفیق کتاب انگلیسی  چاپ  بر ای  مقدمه )
 . احمدزاده( مسعود

  و  جداگانه  بحث  یازمندن  مطلب  این   خود  (2)
  گفت   توانمی  کلی  ور بط  اما  ستمفصلی

  رفیق   رهنمودهای  به  جهیوتبی  که

  ی مبارزه   رشد  مانع  عمال  احمدزاده
  امر،   این   خود  و  بود  گردیده  مسلحانه

  سمت   به  یش گرا  و  غلطیدندر  هایزمینه
  رهنمودهای   کردن  دنبال  و  جزنی  هایایده

  در   قامنط  اینرو،  از  ساخت،می  فراهم   را  او

  گیرد،   قرار  توانست نمی  نقد  معرض
 که   بود   زادهدم اح  رفیق  نظرات  این   برعکس،

  . گرفتمی  قرار  حمله   هدف   و  انتقاد  مورد
  که   بود   شده  دچار  دردی   به   سازمان

 . کردمی  تکثیر را خودش
ر۳) ا(  دفیق  به  شرف  پاسخ  از  هقانی، 

تئوری   از  گسست  تا  زمان  ضرورت 

ائی خلق  ای تاریخی از چریکهای فد)تجربه

 (. 50در دهه 

 و  دقیق  ارزیابیِ   به  ستایاشاره  (4)

  دومین  -پویان  امیرپرویز  یقف ر  معروف
  صفوف   در  نظری   یبرجسته  یچهره

  او   یجزوه   در  -ایران   خلق  فدایی  چریکهای

 رد  و  مسلحانه  زهارمب  ضرورت»  انعنو  تحت
 «.بقاء  تئوری

مبارزه(  5) احمدزاده،  مسعود  ی  رفیق 

 اتژی، هم تاکتیک. مسلحانه؛ هم استر

اختالط(  6) و  که  بدفهمی  مفاهیم  در  ی 

خوردهای نادرست بعدی در  ربخود منشاء  

 ت. دستگاه فکری اوس

  این  با  گفتمی  هم  توده  حزب  اینرا  (7)

  ده احمدزا  رفیق  بقول  توده،  حزب  که  تفاوت
 و   مسئولیت  بار  از  کردن  خالی  شانه  برای

 کرد،می  طرح  اینرا  اشعملیبی  توجیه

 دنبال  را  درک  همین   جزنی  کهآن  حال
 از  او  که  واقعیت   این   ایمنه  کندمی

  این  و  ستشاکی  توده   حزب   عملیِ بی
 . ندارد   قبول را آن در گرایش 

 

چه در این   -جزنی در بسیاری از جاها(  8)
ه در »طرح یگرش و منجملچه در آثار داثر و  

جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش  
ایران«ا خلق  نق  -نقالبی  ش  به 

میکنندهتعیین  اشاره  امپریالیسم  کند  ی 
ده و ارگانیگ از این  نزولی از آنجا که درکی  

کل   در  آن  پایدار  حضور  ندارد،  مناسبات 

اش محسوس نیست. اغلب  دستگاه فکری
ک آنجایی  اثراتدرست  باید  را    ه  نقش  این 

تحلیل از در  عنصر  این  ببینیم،  جزنی  های 
عماری  شود. و روابط نو استنظر غایب می

همانط امپریالیسم  به  وابستگی  که  و  ور 

به   شد  گفته  هم  بستان  و نقبال  بده  عی 

 شوند. بین شرکای یک مجموعه بدل می

 

 مبارزه با امپريالیسم از مبارزه با اپورتونیسم جدا نیست!
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شش  دختری  المصری"  ساله،  "رهاف 

هیچگاه  که  بود  امید  و  شادی  از    سرشار 
هفت دید.  سالروز  نخواهد  را  خود  سالگی 

از  او جوانه پیش  بود که سالهای سال  ای 
زمان موعود چیده شد و بر زمین فرو افتاد. 

رهاف  نای نخستین    بار  از  بانیان  رقیکی 

اسرائیل  هوایی  حمالت   نظامی  نیروهای 
غ نوار  نخستین  به  از  یکی  شد،  زه 

وحشیانه   یورش  در  که  "تروریست"هایی 
ا این  از  بار  را  غزه جان خود  نوار  به  سرائیل 

 دست داد. 

 
اخیر   روزهای  در  رژیم  آری  دیگر  بار 

"تالفی"   در  اسرائیل  صهیونیستی 
حما  موشکهای  بمب  سموشکهای  و  ها 

نوار غزه    های غیرنظامیبر سر توده  خود را
دی  بار  و  ریخته  امکانات  فرو  و  توان  گر جان، 

گرفته  فلسطین    مردم قرار  هجوم  مورد 

ها تا بامداد امروز  ه گزارش رسانهاست و ب
کودک در نوار غزه جان خود را از دست    60

بمبارانهای اخیر شرایط زندگی در    اند. داده
شته کرده  ذگغزه را بسیار دشوارتر از    نوار

لکتریسیته، غذا و دارو در هر  و کمبود آب، ا 

این   نظر  گوشه  در  با  ویژه  به  محدوده، 
های غزه  دهگرفتن آنچه ویروس کرونا به تو

از   دشوارتر  را  زندگی  است  کرده  تحمیل 
است. کرده  غزه   همیشه  در  امروز  همین 

که  آزمایشگاهی  آخرین  که  شد  اعالم 
در مورد    شدهانست آزمایشهای ارائهوتمی

خاک   19کووید   با  کند  تحلیل  و  تجزیه  را 

 یکسان شده است.  
 

دولتهای   برخورد  من  به گمان  میان  این  در 
و اسرائیل  که    حامی  سیاسی  نیروهایی 

جریانات   و  اسالم  با  خود  تضاد  مسیر  در 

اسرا از  حمایت  به  کشیده  ئاسالمی  یل 
در  اند  شده که  است  توجه  ین  ا جالب 

کرد   خواهم  تالش  دو   ه کنوشته  این  به 
 زم. موضوع بپردا

 

دولت   جمله  )از  اسرائیل  حامی  دولتهای 
زندگی   آن  در  من  که  کشوری  سوئد، 

مستقیمی دفاع  در  یا کنم(  و  م 
آنچه که دولت اسرائیل   از  به  غیرمستقیم 

از "حق اسرائیل در دفاع  انجام می رساند 

می خود"  اینان  از  میگویند.  ند  ه دتوضیح 
این بار  کنند،  می  داکه "دفاعی" که از آن ی

ست که از سوی  دفاع در برابر موشکهایی
و   پرتاب شده  به سوی اسرائیل  "حماس" 

مجموع   در  امروز  به  قتل  نف   8تا  به  را  ر 

از  گویی  همزمان  اینان  اما  است؛  رسانده 
کرده "فراموش  پرتاب  سویی  دلیل  که  اند" 

گر در  یاز سویی د  این موشکها چه بوده و
نیستند   اندیشه  توده  هکاین  های  "حق 

است کدام  خود"  از  دفاع  در  و    فلسطینی 

در اینجا برای اطالع    .در کجا قرار می گیرد
کنمباید   را  اضافه  در  آموزشی  که  هنمایی 

ما   سراغ  به  جنگ  که  "اگر  مقاومت  برای 
در   سوئد"  کلی  "دفاع  جانب  از  که  بیاید" 

تمامی   کک  کسانیاختیار  این  در  ور  شه 
می قرارزندگی  جمله  دهش  هدادکنند  از   ،

 :آمده است 

مقاومت باید همواره و در تمامی  " •

چیز   همه  شود.  گرفته  کار  به  شرایط 
فعالیت به  دارد،  تو  به  به   بستگی  تو، 

به   تصمیمت،  انجام  در  تو  سرسختی 
تسلیم   هرگز  ما  بقا.  ادامه  برای  خواستت 

 ".نخواهیم شد

ل آزادی و استقالای به  هر حمله" •

داد پاسخ  اسلحه  با  شد.    هکشور  خواهد 
بیانیه آن  ایهر  بر  پایان کدایر  مقاومت  به  ه 

خود  می از  سوئد  است.  نادرست  دهیم 
ود دفاع کند تواند از خدفاع خواهد کرد، می

 ".و باید از خود دفاع کند

دشمن را هرگز نباید در آسایش  " •
به  گذاشت بلکه باید همواره او را با حمله  

آن،   نقلوخهجمراکز  وسایل  آن،    یه های 

های آن و انبارهای آن مورد تشویش  ندگااپ
 ".قرار داد

 
موشک این پرتاب  حماس  پی  های  در  بار 

یلی و  تالش نیروهای راست افراطی اسرائ

بیرون   در  کشور  این  بر  حاکم  نظام  دفاع 
فلسطینی جراح"  راندن  محله "شیخ  از  ها 

شرقی  در  (  1) )بیت  اورشلیم  بخش 
ا؟  رچخانه و کاشانه خود بود.    زاالمقدس(  

اسرائیل  گفته  به  خانه  چون  در  این  ها 

از  دوره پیش  سالهای  در  در    1948ای 

است!  بوده  یهودیان  اختیار 
سرزم  یک  اشغال  اشغالگران  از  ین 

استفاده   با  و  کرده  خانه شکوه  چند 
هستند   آن  بر  خود  قهریه  نیروی  از 

از   ها را سال فلسطینی  7۳که پس 

های خود رانده و  کاشانه  و  هاخانهاز  
حق  هب به  را  "حق  ار"  داصطالح 

 برسانند! 
 

یک اعالم  از  استقالل  پس  جانبه 
سال  اسرا در  )آنچه    1948ئیل 

یا به عبارت  ه"  آنرا "نکب  هافلسطینی

خواری،   و  نکبت  دوران  دیگر 
طرف  می از  اردن  که  بود  خوانند( 

یافت  ماموریت  متحد  ملل  سازمان 
اداره مسئولیت  شرقی  ب  که  خش 

ک را  اورشلیم  نقشه    هشهر  در 

سازما بود پیشنهادی  بنا  ملل  ن 
اداره بین دارای  باشد،  ای  بر  المللی 

بگیرد.   و  عهده  مشورت  با  نیز  اردن 
"سا یاری  همکاری  زمان 

متحد"فلسطینی ملل  سازمان  در    ( 2)   ها 
ف  28 نتیجه  ل خانواده  در  که  را  سطینی 

کاشانهدرگیری دست  ها  از  را  خود  های 

محله  ددا در  بودند  جراه    اسکان   "ح"شیخ 
 داد. 

 
سال   با چهار  اسرائیل  جنگ  از  پس 

سا در  عرب  اسرائیل    1967ل  همسایگان 

بین  معاهدات  تمامی  با  تضاد  المللی  در 
ش شرقی  اشغال  بخش  را  اورشلیم  هر 

اعال تمامی  با  تضاد  در  و  های  میهکرده 
نداد،  بین  خاتمه  اشغال  به  تنها  نه  المللی 

کر اعالم  که که  یهودیانی  تمامی  که  د 

نا   1948پیش از سال   حیه سکونت  در این 
میداشته خانهاند  به  خود توانند  های 

باز این  به  برگردند.  آن  تصمیم  که  گشت 
پارل سال  وسیله  در  اسرائیل    1972مان 

ل سا  50گرفته شد هنوز پس از نزدیک به  
درآید.   اجرا  به  است  سویی  نتوانسته  از 

باوفلسطینی این  بر  که  ها  خانواده    28رند 

ارگانهای  از  یکی  وسیله  به  فلسطینی 
اسکان   ناحیه  این  در  متحد  ملل  سازمان 

اینرو   از  و  در  داده شده  ادامه اسکان  حق 
از دارند.  را  مقامات   آن  دیگر  سویی 

می خانهاسرائیلی  که  این  گویند  های 

به وسیله مهاجرین    1875در سال  منطقه  
خری فلسطینیها  از  اروپایی  داری  یهودی 

قرار   آنان  مالکیت  در  باید  اینرو  از  و  شده 
 گیرد.

 
(  1۳99ماه  بهمن   1۳)فوریه امسال    10روز  

دادگاه از  اعالم  یکی  اسرائیل  مرکزی  های 

ای  های یهودیالکیت خانوادهکرد که حق م
سال   از  پیش  که  این    1948را  حیه  نادر 

شناسد  اند به رسمیت میسکونت داشته
خانواده از  فلسطو  این  ینیهای  در  که  ای 

 2کنند خواست که تا روز  یه زندگی میحنا

)ماه   (  1400ماه  اردیبهشت  12مه 
های خود را خالی کرده و به یهودیانی خانه

از این ناحیه رفته بودند  سال پیش    75که  
فلسطینی نمایند.  مورد  عرضه  در  ن  ایها 

شکایت   اسرائیل  عالی  دادگاه  به  تصمیم 

فرجامبرده این  اما  نتوانسته  اند  خواهی 

 ه کشتار در غزه و برخوردهایی چند به آنگاهی بن
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و  اعتراضات  برای  مانعی  است 
شود.  درگیری گسترده  های 

های  نهخاخواهند  یی که نمیهافلسطینی
کنند ترک  را  جریانات   خود  و  سویی  از 

به    راست جریانی  ویژه  به  یهودی  افراطی 

یهودیت"   "اوتسما  معنای  ب)(  ۳)نام  ه 
که در فکر ایجاد "اسرائیل  (  "قدرت یهودی "

در این درگیریها که به ویژه    هستند، بزرگ"  
به دلیل همزمان شدن با ماه رمضان شدت  

بوده فعال  است  یافته  در  اند.  بیشتری 
خواسته از  این  حمایت  های 

های فلسطینی  تودههاست که  فلسطینی

از جمله آنان که ساکن نوار غزه هستند به 
این    اند خاستهبرکت  حر از  حمایت  در  و 

بزرگ که  "حماس"  که  است  ترین  جنبش 
است   غزه  نوار  نظامی  و  سیاسی  جریان 

کرده  اقدام  اسرائیل  به  موشک  پرتاب  به 

با    است. روشن است که من توافقی 
است   ارتجاعی  نیروئی  که  حماس 

و   را    صرفا  ندارم  داده  روی  آنچه 
 کنم. تشریح می

 
ری از کشورهایی  جالب اینجاست که بسیا

حق اسرائیل در دفاع از خود" "  که امروز از

ضروسخن  داد   از  و  "خودداری  داده  رت 
سخن   قهرآمیز  حرکات  اعمال  از  طرفین" 

نیروهای   گویند،می که  دارند  باور  همزمان 
سرزمین  که  سالهاست  های  اسرائیلی 

و  نیفلسطی کرده  اشغال  را  آن ها  واقعیت 

که   تاست  نه  اخیر  سالهای  این  در  نها 
داده   کاهش  وسعت  نشده،  اشغال  با  که 

اشغالگران در ساحل  بخشیدن به ماواهای  
شرق   کنار  و  گوشه  در  و  اردن  رود  غربی 

دامنه ااورشلیم  گسترش های  اشغال  ین 

اما کمی هم در مورد    است.شده  داده   و 
یاری از مواقع به دلیل  نیروهایی که در بس

می  رویارویی خود با اسالم و جریانات اسال 
از   دفاع  دام  به  نادانسته  یا  دانسته 

 ویم. اند بگاسرائیل افتاده
 

جایی   به  را  کار  نیروها  این  از  برخی 

از  رسانده دفاع  هنگام  در  که  اند 
این اسرائیل   یک    کشور  از  عنوان  به 

می یاد  دمکراتیک  به  کشور  کنند. 
به  راستی   "دمکراتیک"  واژه  از  اینان 

می استفاده  دلیل  پیام چه  و  د  کنند 

استفاده آیا  چنین  است؟  کدامین  ای 
است  آن  "دمکراتیک"  نظام  که    یک 

آن صورت می"ا در  در  نتخابات"  گیرد؟ 
نظام   باید  نیروهایی  چنین  این صورت 

نظامی   نیز  را  اسالمی"  "جمهوری 
بیاورند!   حساب  به  شاید  "دمکراتیک" 

"انتخابات"  زباهم که  بگویند  من  با  ن 

جز   چیزی  اسالمی  جمهوری  در 
آنکه  شبخیمه برای  و  نیست  بازی 

چنین   از  درستی  ارزیابی  بتوانیم 
به  یشاتی  نما باید  باشیم  داشته 

اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون 

وجود   عدم  بدینگونه  و  کرده  مراجعه 
را   اسالمی  جمهوری  در  دمکراسی 

کامال   خوب.  بسیار  دهیم.    نشان 
از چه رو همین  درست می اما  گویند! 

مورد   در  را  ا کار  به  جمهوری  سرائیل 

 انجام درنیاوریم؟ 

 
قانون    ای از من در فضای مجازی به خالصه

. در  (4)  اماساسی این کشور دست یافته
 :این مجموعه از جمله آمده است

صفحه   • )در  اول  دولت  10اصل   :)

ملی   خانه  و  یهودی  کشور  یک  اسرائیل 

یه یهود  مردم  مردم  که  جایی  است،  ود 
خود   سرنوشت  تعیین  برای  خود  را  آرزوی 

خود،   فرهنگی  و  تاریخی  میراث  با  مطابق 
 کنند. برآورده می

(: حق 12نوزدهم )در صفحه    اصل •

می محدود  زمانی  اجرای  قانونی  که  شود 
کشور، امنیت عمومی و رفاه  آن به امنیت  

دولت   نقش  عمومی،  اخالق  عمومی، 

عن به  یهود،  اسرائیل  مردم  ملی  خانه  وان 
ر  ماهیت دولت اسرائیل به عنوان یک کشو

علیه   قوانین  اجرای  برآوردن  یا  دموکراتیک 
 ب برساند.فعالیت مجرمانه آسی

(:  1۳ویکم )در صفحه  اصل بیست •

اسرائیل است.   پایتخت    م اورشلیاورشلیم 

رئیس دولت، کنست   در    5)یادداشت  مقر 
ی کشور  مجریه، دیوان عالقوه   ها(پانوشت

 کشور است. قوه نظارت بر امور

بیست • )صفحه  اصل  :  (1۳وسوم 
است.  کشور  رسمی  تقویم  یهودی    تقویم 

 ها(در پانوشت 6)یادداشت 

بیست • )صفحه  اصل  (:  1۳وچهارم 
مشخص استراحت  برای  روزهای  شده 

و نظام   یهودی  سبت  اسرائیل،  اجتماعی 

در   کارگری  هیچ  است.  یهودی  تعطیالت 
تواند استخدام  احت نمیاین روزهای استر

شده   تعیین  قانون  طبق  اینکه  مگر  شود، 
روزهای  ب این  در  ممنوع  فعالیتهای  اشد. 

تعیی  اساسنامه  با  میاستراحت  شود.  ن 

تعطیالت   در  است  ممکن  غیریهودیان 
اری کنند. روزهای  مذهبی خود از کار خودد

دولت   را  مذهبی  جامعه  هر  استراحت 
 کند. تعیین می

(:  1۳)صفحه  وهشتم  اصل بیست •

"اولیم"   عنوان  به  بازگشت  حق  زیر  افراد 
را به اسرائیل  ها(  در پانوشت  7)یادداشت  

( ق1دارند:  طبق  كه  شخصی  فرزند  انون ( 

( شخصی که به یک  2یهود یهودی است. ) 
پیوند   و  است  پیوسته  یهودی  جامعه 

دارد،  قابل آن  میراث  و  یهود  قوم  با  قبولی 
شود.  می  بدانگونه که در اساسنامه تعیین 

در    7)یادداشت  همسر و فرزندان یک اوله  

اول،  ها(پانوشت با  همراه  تقریبا   که  یا  ه 
دارند    همزمان با او مهاجرت می کنند، حق

تعیین  شده در اسرائیل اقامت  بنا به قانون 
ماده   این  در  مندرج  حقوق  باشند.  داشته 

اساسنامه  باید  می موجب  به به  توجه  با 

عمومی  رفاه  فردی  خطر    آنکه  به  را 
 اندازد، لغو شود. می

سی • )صفحه  اصل  (:  14ویکم 

اسرائی  نظام اداره  اجتماعی  به  موظف  ل 
از جمله  آموزشی ملی،  یک    یک سیستم 

باید   که  مذهبی،  آموزشی  ملی  سیستم 
داشته مهارت همراه  به  را  ابتدایی  های 

می و  باشد،  آداب  و  میراث   ، تاریخ  باشد. 

مدارسی در  باید  یهود  مردم  به   رسوم  که 
می خدمت  یهودی  جمعیت  کنند،  یک 

جام هر  شود.  داده  ممکن  عهآموزش  ای 
محتوای منحصر به فردی را به برنامه  است 

مدارسی که به جمعیت خود  آموزشی در  
کنند اضافه کند، یا ممکن است  خدمت می

موسسات آموزشی خصوصی را اداره کند،  
 همانطور که در قانون تعیین شده است. 

 

آنچه در باال آمده است شکل    بسیار خوب!
تزئین  و  "دمکرا اداری  محتوای  سی"  شده 

اسرائیل   واقعیت  در  به  ربطی  و  است 
آن که  ت  کشور  این  از  اجتماع  باید  را 

ت ندارد اما فلسطینیهای این کشور پرسید  
بزک اصول  در  همین  سویی  از  نیز  شده 

پایه اصول  با  جامعه  مقابله  یک  ای 

د دیگر  سویی  از  و  با دمکراتیک  مقابله  ر 
بین معاهده قرار   المللیهای  تقابل  در 

 ک می باشند. یدا غیر دمکراتیداشته و شد
 

استناد  مورد  که  دیگری  جالب  نکته 

و  اسالم  با  مصاف  در  که  نیروهایی 
در   حماس(  )همانند  اسالمی  نیروهای 

گرفته فرار  اسرائیل  از  حمایت  اند  جبهه 
ن(  ارزیابی از این نیرو )و نیروهای همانند آ

به مثابه یک بخش از "اسالم سیاسی" و  
 باشد. نیرویی "تروریستی" می

 

این گویی  هم  اینجا  "فراموش    در  نیروها 
میمی که  در  کنند"  عدالت  اصل  باید 

را   حماس  اگر  بیاورند.  جای  به  را  ارزیابی 
تلقی   سیاسی"  "اسالم  از  بخشی  باید 

آیا  کرد   است(  اینگونه  شک  بدون  )که 

توان چیزی  یت خود میصهیونیسم را در کل
ارزیابی   از "یهودیت سیاسی"  جز بخشی 

دو؟  نمود تمامی  در  "صهیونیسم"  ران  اگر 
فکری ساختار  کلیت  در  و  خود    وجودش 

پس   نیست  و  نبوده  سیاسی  جریانی 

به   ؟چیست آن  از  اینگونه  نیروهایی  چرا  و 
نمی یاد  سیاسی"  "یهودیت  کنند؟  مثابه 

  به بدون شک درست  صهیونیسم  آری  (  8)
اندازه   حزبهمان  و  حماس،  داعش  هللا، 

آمریراست در  مسیحی  جریانی های  کا 
دینی ت  است.  "سیاسی  نباید  "  فراموش 

مانگونه که بخشی از  کرد که درست به ه 

جبهه حماس  برابر  در  گیری مسلمانان 
)حتی می یهودیان  از  بسیاری  کنند، 

محافظه مسیحیان  کار(  یهودیان  و 
نیز   صهیوفلسطینی  برابر  موضع  در  نیسم 

حق  گرف بر  مبارزات  و  فلسطینیها  از  و  ته 

 ند!کنمیآنان حمایت 
 

چگونه  بدانم  است  جالب  بسیار  من    برای 
بلکه  "حماس"تنها    نهکه    یینیروها  ،

دفاع   خود  وجود  حق  از  که  را  آنان  تمامی 
به   سنگ  با  مواقع  از  بسیاری  در  و  کرده 

بمب هواپیماهای  و  تانک  با  افکن  رویارویی 

ارزیابی    یاترا جریان  روند،می "تروریستی" 
دمیهمزمان    کنندمی ولتهای  توانند 

اسرائیل را که در تمامی دوران حیات نظام  
سر آن  به  اجتماعی  را  دیگران  زمینهای 

گذاشتن   پا  زیر  با  درآورده،  خود  اشغال 

بین  مصوبات  این  تمامی  خالل  در  المللی 
با  سالها   و  داده  ادامه  خود  اشغال  به 

حمال و  تروریستی  حرکات  در  ت  بیکران 
در   )حتی  دیگر  کشورهای  در  و  اسرائیل 

وپا( از "حق حیات خود دفاع کرده است"  ار

به راستی واژه   د!)!!!!!!( تروریست نخوانن
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با    تروریست   یا  دارد  دلبخواهی  معنائی 
 واقعیت عملکرد نیرو ها معنا می یابد؟ 

 
به   و  گوناگون  اشکال  به  نیروهایی  چنین 

های فلسطینی )به  توده   طور غیرمستقیم

در   و  ویژه  نکوهش  مورد  را  غزه(  نوار 
دهند که چرا در انتخاباتی  ماتت قرار میش

دا رای  "حماس"  به  دیگر  دهآزاد  این  اند!!!! 
  از بسیار جالب است! آیا از جانبی پیامدی  

اصطالح نمی  به  آزاد  آن  ت"انتخابات"  واند 
توده که  به  باشد  باشد  که  دلیل  به هر  ها 

نیست  نیر ما  نظر  و  میل  مطابق  که  ویی 

ر ضرورت ندارد  رای دهند؟ و آیا از جانب دیگ
توده ببینیم  و  که  کرده  چنین  چرا  ها 

آیمی که  کنند؟  نیست  این  واقعیت  ا 
سویی،   از  اسرائیل  آپارتاید  دیکتاتوری 

و  حماس" از سویی  "فعالیتهای اجتماعی  

در   موجود  بیکران  اجتماعی  و  مالی  فساد 
خو عدم  "تشکیالت  و  فلسطین"  دگردان 

یی  کارآیی و امکانات بسیار ناچیز آن از سو
از دیگر به دفاع   از جریانی  توده  بخشی  ها 

 ده است؟ چون "حماس" دامن ز
 

جالب توجه اینجاست که امروز بسیاری از  

خانه از  اسرائیل  بیرون مردم  خود  های 
علیه وحشیانه    آمده،  نیروهای  حمالت 

م از  و  کرده  حرکت  خود  بارزات  نظامی 
میفلسطینی حمایت  همزمان  ها  و  کنند 

نیروهای   از  در  برخی  و  داخل  )در  ایرانی 

  خارج از کشور( به بهانه "مبارزه با حماس 
با جمهوری   "مبارزه  یا  و  اسالم سیاسی" 

نتانیاهو  و  اسرائیل  حمالت  از  اسالمی" 
س ندا  و  کرده  میحمایت  "نه  ر  که  دهند 

ایران"!   فدای  جانم  لبنان،  نه  زهی  غزه 

داد:    .شرمی بی فریاد سر  نیست  بهتر  آیا 
 !" آزادی برای انسانن، "هم غزه، هم ایرا

 
  جنگ از سویی دیگر باید به یاد داشت که  

و  ا است  داشته  بازنده  ملت  یک  خیر 
بازنده   است.  داشته  برنده  نیروی  دو 

نوار  توده در  ویژه  به  فلسطینی  های 

نیروی   دو  و  است  از    " برنده"غزه 
حماس   پیامد  ت  اس سویی  در  که 

پیدا   باالتر  موقعیتی  اخیر  کشتار 
به خوبی  . گردا کندمی نندگان حماس 

نظامی  می میدان  در  که  دانند 

شان تا    یسکوچکترین  ارتش  برابر  در 
اما   ندارند  اسرائیل  مسلح  دندان  به 

تبلیغاتی، اجتماعی و سیاسی  میدان  
دیگری میدان  کارزار  این  در  ست. 

توده غیرنظاقربانی شدن  غزه  ها  می 
می کودکان  ویژه  به  مثابه  و  به  تواند 

برنده   قرار  در    برگی  حماس  خدمت 

دیگر   سویی  در  و  دیگر"  گیرد.  "برنده 
اسرائ بنیامین    ل یدولت  آن  راس  در  و 

که   جنایتکار  از  نتانیاهوی  پیش 
تهاجمات   معرض  در  اخیر  درگیریهای 

بسیار قضایی و سیاسی قرار داشت  

ریسک   هم  و  سقوط  هم  حال  در  و 
بارش   با  که  بود  شدن  زندانی 

گویی   آسمان  از  حماس  موشکهای 
نتانیاهو  ه"هدی برای  آسمانی"  ای 

او   موقعیت  دیگر  بار  تا  شد    ا ر ارسال 

   مستحکم نماید. 

پایان   اختالفات    بایددر  که  کنم  تاکید 
نظر   در  بدون  فلسطین  با  اسرائیل 

با   اسرائیل  دولت  تنیدگی  گرفتن 
در   امپریالیسم صهیونیسم  نقش    و 

درک  جهان   و  شناخت  قابل  غیر 

به  می قادر  کسانی  تنها  باشد. 
انقالب خلق  ش پیچیده  ناخت موقعیت 

می وابستگی  فلسطین  که  شوند 
یل به امپریالیسم و به خصوص  ائ سر ا

امپریالیسم آمریکا را بفهمند و در نظر  

به   تاریخی  نگاهی  با  البته  بگیرند. 
خلق  ئمس انقالب  و  اسرائیل  له 

ب به  می  روشنی ه  فلسطین  توان 
این رابطه البته  ابعاد این رابطه پی برد.  

در  امر   و  نیست  هم  سال    70پنهانی 

که  ه  گذشته هیچ رئیس جمهور آمریکا نبود
با   آمریکا  متحده  ایاالت  امنیت  تنیدگی  بر 

نگفته   سخن  دالر   یااسرائیل  میلیاردها 
قرار  اسرائیل  دولت  اختیار  در  مالی    کمک 

دلیل همین  به  باشد.  رسیدن  هم    نداده 
سرنوشت   تعیین  حق  به  فلسطین  خلق 

ب است  وابسته  سل خود  نابودی  ه  طه 

سگهای  رامپ همه  و  منطقه  در  یالیسم 
ط برای تحقق حق تعیین  ایزنجیریش تا شر

 سرنوشت مردم منطقه مهیا شود. 
 

های محروم فلسطین که  درود بر توده

 جنگند! برای رسیدن به آزادی می
مرگ بر امپریالیسم و سگهای  

 ریش! زنجی
 باد آزادی! پیروزباد انقالب! زنده

 
 ها: پانوشت

1) UNRWA = United Nations Relief 

and Workers Agency for Palestine 
Refugees in the Near East 

 
2) Sheikh Jarrah 

 

3) Otzma Yehudit 
 

 آدرس دستیابی به این سند:( 4
s://u.cs.biu.ac.il/~koppel/constituthttp

-067.04%5B1%5D.0-english-ion

published.pdf 
 

امروز  (  5 تقویم  این  موجب    29به 
  1400هجری شمسی )  1400اردیبهشت  

از پس  خورشیدی  از    سال  محمد  هجرت 
هشتمین  با  برابر  مدینه(  به  از    مکه  روز 

سال   ماه  خلقت    5781نهمین  از  پس 

 )!!!!!( است.
 

 ام پارلمان کشور اسرائیل ( ن6
 

عبری(  ه  )بOlah ه"  یا "اوال Olim ( "اولیم"7
یا "آلیاه"   انگلیسی(  عبری و  )به  Aliyah و 

شود که به موجب باور به فردی گفته می

حق   دارای  و صهیونیستی  کامل 
مو پذیر  ناخدشه سرزمین  به  عود  مهاجرت 

می  حق(  به  موج   باشد.)مهاجرت  دو 
باولیمکوچ  نخستین   "سرزمین  ها  ه 

در   و  صهیونیسم  پیدایش  از  پس  موعود" 

امپراطوری  خالل  ع  دوران  در  ثمانی 
)پیش از آغاز جنگ    1914و    1882سالهای  

درآمد. عمل  جامه  به  اول(  هر    جهانی 
سرزمین  ای که بخواهد به  "اولیم" )یهودی

نماید  موعود پذیرش  مهاجرت  مورد   )
ورود   بدو  از  و  گرفته  قرار  شهروند اسرائیل 

می  این  و  آمده  شمار  به  از  کشور  تواند 

 گردد.ر حقوق شهروندی در آن برخوردا
 

8"  (Zionism/Sionism) صهیونیسم"  ( 
پایهاندیشه که  است  طی  ای  در  آن  های 

سال   در  ماه  "تئودور    1895دو  توسط 

اندیشمند  (Theodor Herzl)هرتزل"   و ، 
اجتماعی   شهروند یهودی  فعال    و 

در کتاب   ن"ا"اطریش ت مجارست   پراطوریام
(  The State of the Jews)    هود"ی"دولت  

شد. فشار  ه  پرداخته  شاهد  که  رتزل 

اروپا   یهودیان ساکن  بر  اروپای  بسیار  )هم 
بود چاره را در شرقی و هم اروپای غربی(  

دید که یهودیان بتوانند سرزمینی از  آن می
و تمامی یهودیان در    ود داشته باشند آن خ

نگونه از گزند دیگران  آنجا اقامت گزیده و بدی
بهتر هرتزل  باشند.  امان  برای  در  مکان  ین 

خواستهبر چنین  سرزمین  آوردن  را  ای 

می یهودیان،  کهن  جایگاه  دید  فلسطین، 
می ندانسته  ضروری  را  آن  توانست  اما 

)مانند   دیگری  سرزمین  که  کن  قبول 
این سرزمین موعود باشد.    اوگاندا( جایگاه 

صهیونیستی جنبش  آغاز  از  که    پس 

نه   تعداد  بود  سیاسی  کامال   جنبشی 
ین مهاجرت سط ی یهودی به فلچندان زیاد

تبدیل   و  اساسی  مهاجرت  اما  کردند 
بسیاری   تعداد  با  سرزمینی  به  فلسطین 

و   دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  پس  یهودی 
نازیست که  بسیاری آنچه  سر  بر  از    ها 

کمونیستها،    اقلیتها جمله  )از 

کولیسوسیالیست ها، ها، 
و  مجنس ه جسمی  درماندگان  گرایان، 

ویژ به  و  آور......(  یهودیان  صورت  دنه  د 
می اینرو  از  و  که  گرفته  گفت  توان 

گناهان  فلسطینی تقاص  شدند  ناچار  ها 

   اروپائیها را بپردازند.
   نادر ثانی

 1۴00ماه اردیبهشت  29هارشنبه چ
 
 

 

https://siahkal.com/publication.htm 
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جمهوری   زوال  به  رو  و  پوسیده  رژیم 

فقر و  مردم ما را در  گونه کهاسالمی همان
غوطه طبیعت  فالکت  است  ساخته  ور 

م از  سرزمین  کشورمان  ملو  طبیعی  منابع 
نابودی کشاند به  رژیم  .  ه استرا هم  این 

محیط   و  طبیعت  تخریب  در  فاسد  و  دزد 

مرزی   و  حد  هیچ  که  داده  نشان  زیست 
 . شناسدنمی

 
جنایت اسالمی  رژیم  جمهوری  کار 

فضاحهمان برخورد  در  که  به تطور  بار 

از شاخصحوزهتمامی   انسانی  و های  ها 
انی فراتر رفته و از تمام استانداردهای جه

راهمپالگی سبقت  گوی  در  ربوده،    هایش 
نیز   زیست  محیط  و  خاک  و  آب  ویرانی 

رکورددار شده است به طوری که هیچ کوه  
دری و  دشت  گزند  و  از  کشورمان  در  ایی 

غارتسیاست و  های  رژیم  این  گرانه 

نمحام امان  در  استیانش  برای  .  انده 
ب زیر  در  واقعیت  این  دادن  چند  نشان  ه 

 :کنم نمونه اشاره می
 

شاهکارهای    -1 از  یکی 

اسالمی  هارچشمینو جمهوری  ی 
کشاورزی   حاصلخیز  خاک  فروش 

چه به صورت قاچاق و چه به  _کشور  
به کشورهای   _رسمی  صورت تجارت 

هم و  همسایه  متحده  امارات  چون 
شرایط    که در؛ در حالیباشدقطر می

ایجاد   به  مبرم  نیاز  ایران  اقلیمی 

خاک  پوشش   سازی  غنی  و  گیاهی 
ب  برای جلوگیری از جاری شدن سیال

با  ویران و   آن  از  ناشی  گری 
برجستگی خود را نشان می دهد اما  

جمهوری   تبهکار  رژیم  حمایت  با 

و  اس قاچاق  باندهای  المی 
حال  نورچشمی در  راحتی  به  ها 

 "کاال"به  حاصلخیز به مثا  خاک  "صدور"
نام کشورهای  میبه  در    .باشندبرده 

دلالیح و  مردمی  رژیم  یک  سوز که 

جه دارد  وظیفه  حفابرعکس  از ت  ظت 
آب عملیات  را  خاک،  متعددی  خیزداری 

سازمان دهد تا از کویر شدن کشور و بالی  
بماند  ریزگردها امان  گفته  .  در  به  بنا 

ورِ ما کارشناسان برای شرایط اقلیمی کش
یک خاک    تشکیل  سال    100سانتیمتر 

دارد الزم  که بنابرا.  زمان  است  واضح  ین 

گر  ناقدام به فروش خاک از طرف رژیم ویرا

خاک  فرسایش  باعث  اسالمی  جمهوری 

منطقه   شدن  کویری  تسریع  و  کشور 
 . گرددمی

 
ن  -2 از  دیگر  تخریب  مونهیکی  های 

پروژه   عنوان  تحت  که  زیست  محیط 

بگردش پیش  پروژه  گری  شده،  رده 
جزیره   در  تجاری  بندر  ایجاد 

در  آ.  باشدمی آشوراده شوراده 
جزیره   شبه  در  گلستان  استان 

ب در  تمیانکاله  جزیره  ندر  تنها  رکمن 

در دریای خزر می مردم  .  باشدایرانی 
سال   در  جزیره  علت    13۷2این  به 

و  بارندگ دریا  آب  آمدن سطح  باال  و  ی 
ترک   را  جزیره  سیل  شدن  جاری 

اهمی .  دکردن درک  جزیره  جهت  این  ت 
سال   در  که  کنم  تاکید  است  الزم 

این    135۴ رامسر  جهانی  کنوانسیون 

تاال  زمره  در  را  مهم    هایبجزیره 
که   مکانی  است؛  داده  قرار  جهان 

ایام   تمام  در  و  وحش  حیات  پناهگاه 
این    .مهاجر استسال میزبان پرندگان  

زیست آبزیجزیره  نوع  چند  که گاه  ست 

ون تری معروف گونه    شان فک خزری  چندین 
 . گیاهی و جانوری دیگر است

 
حدو فعاالن  در  که  است  سال  بیست  د 

به   طرح  این  به  زیست  اصطالح  محیط 
که گردش معتقدند  و  داشته  اعتراض  گری 

این  از  پولطرح هدف  هزینه  ها  به  سازی 

طبیعت  گلستان    نابودی  نظیر  کم 
آن.  باشدمی اعتقاد  فاسد  به  رژیم  ها 

ه به زیستگاه  اسالمی بدون توججمهوری  
و حیات و آبزیان  و  و  حیوانی، گیاهی  حش 

پول و  طرحبرای سود  این  بودن  در ساز  ها 

اج پروژهحال  نابودی  ایرای  به  که  ست 
در  .  شودمحیط زیست این جزیره منجر می

گلستان   استاندار  حین  تالش  همین  در 
است تا به هر قیمتی که شده این طرح پر 

تخر اما  اجریبدرآمد  به  را  گذارد،  گر  ا 

می همه  که  با  طرحی  جز  اجرایش  دانند 
.  باشد پذیر نمیابودی طبیعت جزیره امکانن

استاند تخریباین  وقاحت ارِ  با  محیط  گرِ 
می فعاالن :  گوید تمام  بابت  از  نگرانی 

ای که  چرا  نداریم  زیست  به  محیط  طرح  ن 
شهرسازی   و  معماری  شورای  تصویب 

است بدون  .  رسیده  مصوبهاین اما  ی  ایکه 

مسئولیت   بی  مسئوالن  باشد  دست  در 

گلستا کردهاستان  اعتراف  بر  ن  که  اند 
ر گام اول یک  هکتاری د  22 مبنای این طرح

می صورت  وقتی  بسترسازی  و  گیرد 
گذاران   سرمایه  از  شد  آماده  بسترها 

می دعوت  و کمحترم  طرح  که  نیم 

چه  هایبرنامه هر  گسترش  برای  را  شان 
ارای ستضعفان، بنیاد  بنیاد م.  ه دهندبیشتر 

این    گری و غیرهعلوی، یک شرکت گردش
آن   مساحت  کل  که  را  هکتار    ۳80جزیره 

باست   سودجویی  هرهبرای  و  برداری 
 . اند بیشتر از طبیعت بین خود تقسیم کرده

است قرار  استان  مسئولین  گفته  در    به 

سینما،   تجاری،  مراکز  طرح  این  چهارچوب 
آکوار آبزیان،  گلف،  موزه  زمین  میدان  یوم، 

ایجاد شو هتل  و  بازار  انواع  و  د؛  تیراندازی 
چنین  با  که  زیست  محیط  فعاالن  اما 

م  گرد  طبیعت:  گویند می  خالفندتخریبی 

هتل  نمی در  حفاظت شده  منطقه  در  رود 
به  .  بخوابد رفتن  خاطر  به  فردی  چنین 

طبیعت  س دامن  به  تئاتر  تماشای  یا  ینما 
و  .  رودنمی گیر  همین  مسئولین  در  دارها 

ستان گلستان اعتراف نمودند که به دنبال  ا
از آن هست ند که یک بندر تجاری در بیرون 

گرگان   ساحخلیج  استان  در  در  و  خزر  ل 

نوبه  به  نیز  عمل  این  که  بسازند  گلستان 
زیست   محیط  کردن  فدا  معنای  به  خود 

 . باشدپول و تجارت می برای
که میهمان اسالمی  طور  دانیم جمهوری 

کند  زیست را نابود میر حالی که محیط  د

هایش را از  میهای خود و نور چشتا جیب
زیست   محیط  فعاالن  سازد  پر  به  پول  را 

متهم  هم و متخاصم  بیگانه  دول  با  دستی 
آن و  مرگ نموده  حد  در  و  دستگیر  را  ها 

 .کند ی میشکنجه کرده و زندان

 
به    -۳ مربوط  دیگر  دردناک  فاجعه  یک 

گتو  سد  غربی ساختمان  جنوب  در    ند 
می که  .  باشدایران  است  شده  ادعا 

احداث از  از    هدف  که  سد  این 
روی  بزرگ بر  ایران  سدهای  ترین 

میرودخان  کارون  تامین  ه  باشد 

کنترل   کشور،  برق  نیاز  از  بخشی 
های فصلی کارون و تامین آب  سیالب

بدون  .  است  کشاورزی که  پروژه  این 
مطالعه  هیچ و  شناسایی  گونه 

ش  کارشناسی  اجرایی  د  منطقه 

روزگار مردم این منطقه را سیاه کرده  
اساس گزارشات کارشناسان در    بر  .است

د، معدن نمکی  این س  کیلومتری  5فاصله  
آن گفته  به  که  نمک  قرار داشت  ذخیره  ها 

اما چون  .  رسدآن به صدها میلیون تن می
موضوع  ساز این  به  توجه  بدون  سد  ندگان 

نمودند سد  آن  ساخت  به  از    اقدام  پس 

آب  گیری  آب زیر  به  نمک  معدن  این  سد 
ر باال  باعث  و  شوری  رفته  و  نمک  فتن 

تا   کارون  آب  شده    25بیشتر  درصد 
آن .است پشت سد  دریاچه  دارای  آب  قدر 

نمک باالیی است که شوری آن به شوری  

می فارس  خلیج  ه.  رسدآب  دلیل  به  مین 
حاصلخیز   و  کشاورزی  اراضی  تمام  هم 

در   خوزستان  نابودی استان  خطر    معرض 
است گرفته  پروژه  .  قرار  این  دستاورد  تنها 

زحمت  برای سوخته مردم  آفتاب  و  کش 

زمین ناب جنوب و  های  ودی  کشاورزی 

 طبیعی  یب محیط زیست نتیجه تخر

 !یسلطه جمهوری اسالم 
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معادل   ساالنه  تومان   60خسارت  میلیارد 
است منطقه  اقتصاد  از  .  به  بخواهیم  اگر 

خس زندگی  میزان  به  پروژه  این  که  ارتی 
تهی استان مردم  ساکن  فقیر  و  دست 

و خوزستان  میزرخیز  و  کرده  کند  ارد 

 .  شودمی "مثنوی هفتاد من "بنویسیم،  
بارندگی از  باال ب  99های سال  بعد  دلیل  ه 

اطراف  آ روستاهای  سد  مخزن  آب،  مدن 
آب روستاهای  گرفتار  و  شده  گرفتگی 

در   پرنوشته  و  تاجدین  شهرستان  تلخاب، 
رفتند زیرآب  به  سلیمان  مجریان .  مسجد 

عنوان مافیای  ها به  ید از آناین پروژه که با

مال   بر  انداخته  چنگ  ناپذیر  جان  سیری  و 
تنها   نه  کنیم  یاد  کشورمان  آب  مردم 

و   آنخوزستان  کردند کشاورزی  نابود  را 
داران جنوب را هم از این سودای  بلکه نخل

نگذاشته نصیب  بی  سودشان  در  .  اندپر 

شرایطی که زندگی و معیشت کشاورزان 
نخل تنهاو  دا  داران  بستگی  آب  رد  به 

دهنخل در  داران  را  خود  نخل  اصله  هزار  ها 
و  ا زندگی  و  داده  دست  از  آب  شوری  ثر 

بر اثر شور  .  شده است شان نابود  شتمعی
شدن آب به طبع، خرمای خوزستان هم به  

ب  نابودی کشانده شد و هزاران رنجبر جنو

دست   از  را  درآمدشان  ممر  تنها  و  شغل 
ط.  اندداده این  سوداگران مجریان  این    رح 

جان و مال مردم، جلگه سرسبز خوزستان  
زار که دیگر هیچ گیاهی  ینی شورهرا به زم

آن نخ  در  نمو  و  تبدیل  رشد  کرد  واهد 

 . اندنموده
 

در    -4 هامون  دریاچه  بعدی  نمونه 
می بلوچستان  و  .  باشدسیستان 

این    دریاچه حیاتی  شریان  هامون 

ارومیه   دریاچه  و  خزر  از  بعد  استان، 
بزرس دریاچه  استومین  ایران  .  گ 

و   ایران  میان  مشترکا  هامون 
به  افغان نزدیک  که  دارد  قرار  ستان 

.  ان تعلق داردکیلومتر آن به ایر   3830
دریاچه هامون به آب رودخانه هیرمند  

کوه از  سرچشمه  که  هندوکش  های 

امی از  و  این  گیرد  به  فغانستان 
می استدریاچه  وابسته  .  ریزد 

ی  هاست با کم آب تدریاچه هامون مد 
های بزرگی از آن  روست و بخشروبه

و   شده  مشکالت  خشک  باعث  این 

اقت  اجتماعی  زیست  بزرگ  و  صادی 
است  محیطی دولت  . شده  هم  اخیرا 

کمک با  مالیافغانستان  در   های  آمریکا 
به ساختن سد   نیمروز موفق  کمال  والیت 

رییس جمهور   .خان بر رودخانه هیرمند شد 
امپری نشانده  در  الیستدست  ها 

غنی_انستان  افغ مانند   _اشرف  نیز 

در  همپالگی افتتاح هایش  زمان  در  ایران 
د وقیحانه  بر روی رود هیرمن  سد کمال خان

خطاب به ایران اعالم نمود که نفت بدهید  
بدهیم آب  حالی.  تا  هامون  در  دریاچه  که 

هیرمند  حق  دارای رود  از  طبیعی  آبه 

در این  که جمهوری اسالمی  این .  باشدمی
.  خواهد کرد هنوز روشن نیست   زمینه چه

کامال   چیز  یک  استاما  حیات  :  روشن 
مرد هامون،  ساکنین  دریاچه  و  م 

است  حاشیه وابسته  آبی  به  هیرمند  ایی 

 . رسدکه از هیرمند به هامون می

دریاچه  این  شدن  خشک  طبیعی  نتیجه 
تیره و  فقر  ماهیباعث  هزاران  گیر روزی 

مردمزحمت مهاجرت  و  به    کش  بومی 
آنان شده  مناطق   نشینی  حاشیه  و  دیگر 

 . است

 
و   گرمایش  بحرانخشکسالی  مانند  هایی 

ها ین محرومیتدلیل اصلی و بنیادین اهوا  
بلوچستان  .  باشدنمی و  سیستان  استان 

از دیرباز مورد بی توجهی حاکمین ظالم و  
استستم بوده  چهل  .  گر  سلطه  تجربه 

ک داده  نشان  اسالمی  جمهوری  ه ساله 

حا رژیم  سرمایهدشمنی  منافع  داران  فظ 
غارت و  مردم  دزد  با  و گر 

مرز هایگاهسکونت و  حد  ی  شان 
بیکفایتبی.  شناسدنمی و  که  ی  تدبیری 

باشد  خاصه این رژیم و منسوبین به آن می

سرزمینی   بلوچستان  و  سیستان  از 
استسوخته   از زمستان .ساخته  دریغ  ها 

نفت ایران  دیار  در  نفت  قطره  و  یک  خیز 
آنتابستان آب؛  جرعه  یک  از  دریغ  چنان  ها 

ردم این منطقه سخت کرده  زندگی را بر م
زب استکه  قاصر  بیانش  از  تبلیغات    .ان 

به   را  منطقه  وضع  اسالمی  جمهوری 

نسبت می تا مسئولیت  خشکسالی  دهد 
ین اوضاع الپوشانی  گیری اخود را در شکل

دانند که ایران در منطقه  اما همه می.  کند
و   زمین  کره  جنب خشک  ناحیه  در 

ای  نطقهاستوایی و استوایی قرار دارد و م

خشک   نیمه  و  این  کوهستانی  و  است 
تا به  ما اتفاق  منطقه  جغرافیای  در  زگی 

با همین  .  ایجاد نشده است این سرزمین 
نی و پر  موقعیت آب و هوایی در تاریخ طوال

از   توانسته  خود  نشیب  و  فراز 

وخشکسالی مدت  دراز  شرایط    های  از 
کند  بسیار عبور  دیار  .  دشوارتر  این  مردم 

بادهای   120های  طوفان و  شنی  روزه 
ک حاسوزان  بیداد  و  ظلم  و  کمان  ویری 

 .اند بیدادگر را توامان تجربه کرده
 

استان   از  زمانی  که،  کرد  فراموش  نباید 

بلوچس و  غله   تانسیستان  انبار  عنوان  به 
دلیل  ولی امروز به  .  شد ایران نام برده می

محیط  های  سیاست ضد  و  مردمی  ضد 
بخش  رژیم  بزرگی  زیستی  هامون های  از 

و   شده  ماهیخشک  و  گیران کشاورزان 

این دیار برای یافتن منبع درآمد  کش  زحمت
بزرگ شهرهای  به  کوچ  به  یا مجبور  و  تر 

 . اند شده  جذب کارهای کاذب و قاچاق
 

خشک شدن دریاچه ارومیه فاجعه    -5
مسبب دیگری که  آن    ست  اصلی 

سیاست  جمهوری  و  های  اسالمی 

مردمی میضد  اچه  دری.  باشداش 
ن دریاچه داخلی و آب  تریارومیه بزرگ

م  کشور  خاطر  .  باشدیشور  به 
هیچ   دریاچه  آب  حد  از  بیش  شوری 

کند ولی  نوع ماهی در آن زندگی نمی

بیش از صد جزیره کوچک    با دارا بودن
صخره توقفو  مهاجر  ای  پرندگان  گاه 

تنوع  بسی و  است  باالیی  اری  زیستی 
دارد خود  در  مهاجر  پرندگان    . برای 

سد این  آبریز  حدود    حوضچه  طریق    60از 

سیرآب آن   21.  شودمی  رودخانه  رودخانه 

و   هستند  فصلی  یا  دیگر    ۳9دایمی  تای 
دا.  باشندای میدوره با  شتن  این حوضچه 

آذرشهر،  دشت تبریز،  ارومیه،  مانند  هایی 
میا بناب،  سل بوکان،  نقده،  ماس،  ندوآب، 

بزرگ از  یکی  اشنویه  و  و  پیرانشهر  ترین 

فعالیت کشاورزی    هایزشمندترین کانونار
دام در  و  به شمار میداری  سد  .  رودایران 

دریاچه   این  حفظ  در  مهمی  نقش  بوکان 
 . تاکنون داشته است

 
شروع    80اواسط دهه    این دریاچه در

در خطر   امروز  و  کرد  به خشک شدن 

ک  شدن  داردخشک  قرار  .  امل 
به   ماهواره  طریق  از  که  تصاویری 

دهد که دریاچه  میدست آمده نشان  
دست    88 از  را  خود  مساحت  درصد 

آن    .است  داده شدن  خشک  دالیل  اما 

راه  های بی رویه و احداث بزرگسد سازی
رویه از منابع   بر روی دریاچه و استفاده بی

هم و  دریاچه  آبریز  حوزه  کاهش  آب  چنین 
سالبارندگی اخهای  شده  های  اعالم  یر 

شده  .  است انجام  مطالعات  اساس  بر 
تنها   کاهش  خشکسالی  درصد    5باعث 

آبریز   حوزه  در  و بارش  است  دریاچه شده 

پروژه مانند  انسانی  جاه  عوامل  های 
و طلبانه آبی  اقتصادی  توسعه  ی 

دریا  روی بر کیلومتری 15 اهربزرگ ساخت
وضع  12 کوچک  دریچه با چه یت  کیلومتری 

 . رانی کرده است دریاچه را بح

 
سالهای   به    نزدیک  2010تا    2000در 

حوزۀ   های  رودخانه  روی  بر  سد  بیست 
دریاچه   اندساخآبریز  از    ته  مانع  عمال  و 

رودخانه آب  دریاچه انتقال  به  که  هایی 

ا برای تامین  هاز این آب.  اندریزند شدهمی
باغ تفرجنیازهای  و  جنبه  گاهها  که  هایی 

ب عمومی   متعلق  و  اشخاص  ندارد  ه 
است حقیقی شده  استفاده  .  ست 

این  کارشناسان   کهبر  این   باورند  آب  تا 
این دریاچه باز نگردد    ها بار دیگر بهرودخانه

می نظر  به  بعید  آن  احیای  .  رسدامکان 

صد  در  70هم در شرایطی که نزدیک به  آن
معیشت   کشاورزی  طریق  از  ارومیه  مردم 

و خشک شدن این  کنند  خود را تامین می
ریاچه عالوه بر نابودی کشاورزی و نابودی  د

ارومیه و امرار معاش و تهیه  ل مردم  اشتغا

مردم الیموت  تاثیرات    قوت  رهگذر  این  از 
بزرگی   خطر  که  دارد  هم  دیگری  مخرب 

 . باشد برای مردم منطقه می
 

در  کارشناسان   که  معتقدند  زیست  محیط 
معتدل   هوای  دریاچه  شدن  صورت خشک 

گرمسیری همراه با    قه تبدیل به هوایمنط

و شد  خواهد  نمکی  زیست    ریزگردهای 
کرد من خواهد  تغییر  چنین  هم.  طقه 

عالومی نمکی،  گویند  ریزگردهای  بر  ه 
آلودگی از  فلزات   هایبسیاری  شامل 

کار  به  صنعت  در  که  سنگین  سمی 

در  روند  می استفاده  مورد  سمی  مواد  و 
آب به  زیر کشاورزی،  و  سطحی  های 

   اندیاچه، نفوذ کردهطحِی مرتبط با درس
 

 19 ادامه در صفحۀ
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 ! ارگران ایران در روز جهانی خودک
)  11در   امسال  ماه  شاهد    (1400اردیبهشت 

به مناسبت  شادی بخش برگزاری تجمعاتی  واقعه  
کارگر  جهانی  کارگ  روز  طرف  در از  ایران  مبارز  ران 

این در  از    که پیش   تعدادی از شهرهای ایران بودیم

 این وسعت سابقه نداشت. 
هشدار های وزارت  رغم تهدیدات و ه بگر در روز کار

تجمعی و  نوع  ر عدم برگزاری هر  اطالعات مبنی ب
کروناه  ب شیوع  شرایط  شهرهای     ،رغم  اما 

سنندج مشهد،  رشت،  تبریز،    ، تهران،کرج، 

ه، اصفهان، اهواز، قزوین، نیشابور، اراک،  کرمانشا
رشت  آباد،  ... شوش  ،خرم  و  ساری   شاهد    ، 

در سراسر کشور  گستردگی این تجمعات    تجمعات کارگری بودند.
نی از  شدت فشارهای اقتصادی و سیاسی  روشه  ب  از یک طرف

اعمال می شود خبر می دهد و از طرف دیگر  بر کارگران  ای که  

گسترش  رشد  بیانگر   کارگری  و  کارگران و  جنبش  آگاهی  رشد 
خود   روز  به  بانسبت  دش می  روزد.  این  تهدیدات    ر  به  کارگران 

اطال روزارت  و  نداده  اهمیتی  توان  عات  حد  در  را  خود  جهانی  وز 
داشتند. در برخی از واحد های تولیدی همچون فوالد اهواز و   پاس

شد.   برگزار    مجتمع نیشکر هفت تپه  تجمعات کارگری در محل کار
را پاس    ارگرکدر مجتمع فوالد اهواز، کارگران با پخش شیرینی روز  

لی که تجمع و سخنرانی در مح داشتند و در هفت تپه، کارگران با

ت به تجمع می زنند، اول ماه مه را  همیشه کارگران در آنجا دس 
 داشتند.  گرامی

( می  ماه  اول  مناسبت  به  کارگری  تجمعات  جریان    11در 
به "  هائی همچونشعاراردیبهشت(   درد ما درد شماست، مردم 

مرگ  "،  "ن اجتماعی، چه اسم اشتباهیتامی"  ،" ما ملحق شوید

ه همانطور ککارگری  این تجمعات    .و ... سر داده شد   "مگر بر ست 
نام  انتظار می رفت   بد  و  با هجوم ددمنشانه سربازان  امام زمان 

تعدادی   یورش  این  طی  در  و  شد  مواجه  انتظامی  های  از  نیرو 
 تهران کارگران دستگیر شدند. بر اساس گزارشات منتشر شده در

 ند. ه انفر دستگیر شد  20و سنندج بیش از  
تهران ف  در  و  مکارگران  در  داشتند  قصد  کارگری  وزارت  عاالن  قابل 

بزنند تجمع  به  دست  سرکار  نیروهای  اما  جمهوری  .  کوبگر 

را   منطقه  چنان  وسیع  سازماندهی  با  اسالمی 
خ کنترل  جهت  تحت  کارگران  به  و  آورده  در  ود 

آ می  هجوم  آنان  کو دستگیری  امکان  ردند  عمال   ه 
ین  رگران سلب نمودند. با ا تجمع را در آن محل از کا

از    حال در  تعدادی  منطقه   کارگران  این    حوالی 

جهانی خود را با سر دادن  دست به تجمع زده و روز 
    شعار های مبارزاتی گرامی داشتند.

کارگر،  روز  به  چه    در  اطالعات  وزارت  های  هشدار 
مبنی   کارگری  تبفعالین  عدم  اقدامات  جمع  ر  چه  و 

به مسلح  نیروهای  سرکوبگرانه   هجوم  و    رژیم 
کارگرانتجم و دستگیری  ببار    ، عات  روشنی ه  دیگر 

از  شدیدی    هراس  نشان داد که جمهوری اسالمی

دارد.  و به خصوص تجمعات کارگری  تجمعات مردمی  
این روزها د دست اندرکاران جمهوری اسالمی  در شرایطی که خو

دهندانقالر  طخ از  مرتبا   می  هشدار  گرسنگان  شورش  و    ، ب 
جاست    روشن سردمداران  چرا  نوع  که  هر  از  اسالمی  مهوری 

وحشت  تجمع با    انددر  را  ترس  این  و و  خفقان  فضای  گسترش 

به  دیگر  بار  کارگر  جهانی  روز  در  کارگران  ددمنشانه  سرکوب 
 تند.   نمایش گذاش

و   کارگران  به  آنهایورش  کارگدر    دستگیری  ی   رروز  بار    کامسال 
دا جمهوری  ضدکارگری  ماهیت  نمایش  دیگر  به  را  شکنجه  و  ر 

رژیم  این  نابودی  ای  ریگیرانه تر بپرزه هر چه  ااشت و وظیفه مبگذ
را در مقابل کارگران مبارز و نیرو های انقالبی    مرتجعضد کارگر و  

 قرار داد.  

حما وظبرای  از  یکی  آنها  مبارزات  و  کارگران ستمدیده  از    ف اییت 
کید بر ضرورت أن تضم آگاه و انقالبی جامعه این است که نیروهای 

ب وسرنمبارزه  نظام  این  نابودی  ستیز  گرای  کارگر  رژیم  ونی 
، خواست مردمی "کارگر زندانی آزاد باید گردد" جمهوری اسالمی

قوی تری فریاد زده و به چه  هر  با صدای    را در پیوند با این مبارزه

 پیش ببرند.  
 !ید گردد ی آزاد با ن کارگر زندا

 !المی نابود باید گرددرژیم کارگر ستیز جمهوری اس
 !ه باد انقالبزند

 ئی خلق ایرانچریکهای فدا

 2021مه  8  -1400هجدهم اردیبهشت 
 

 

 18از صفحۀ  ...ی سلطه جمهوری اسالمیب محیط زیست نتیجه تخر 

بوم  های تنفسی برای زیست خطرات بیماری  از مواد سمی، هوازی شده و  صورت خشک شدن دریاچه بسیاری  و در
باران  هچنین پیش بینی کردهم .  مردم منطقه به وجود خواهد آمد اند که در صورت خشک شدن دریاچه شاهد بارش 

  . خواهد شدمیلیون انسان را سبب   15تا   12رگی  جوار خواهیم بود و این امر خطر مهاجرت و آواهای هم نمک در استان 
ین سطور هنوز هیچ اقدام جدی از طرف رژیم ضد مردمی حاکم بر کشورمان جهت جلوگیری از این تا لحظه نوشتن ا

 .به عمل نیامده است   فاجعه
فروردین ایسنا در  نیرو طی سال گذشته حق به گزارش  را طی سال ماه امسال وزارت  ارومیه  -1۳99آبی    آبه دریاچه 

این    640حدود    1400 که  کرد؛  اعالم  مکعب  متر  به سمت  حق میلیون  امسال  اردیبهشت  آخر  تا  آذرماه  ابتدای  از  آبه 
دریاچه ارومیه اعالم کرده است که متاسفانه تاکنون تنها بخش کمی از این  اما ستاد احیای  .  ارومیه رهاسازی شود

را    توان گفت که اکنون دریچه سدهالی می یده است و به طور کمیه رس میلیون متر مکعبی به دریاچه ارو160ی  آبه حق 
 .اندبر روی دریاچه ارومیه بسته 

این بر  فاسد جمهوری اسالمی هیچ عالوه  و  خلقی  رژیم ضد  ارادهکه  دریاچه  گونه  دوباره  نمودن  زنده  و  احیا  برای  ای 
مافیای اقتصادی حاکم    محیط زیستی رژیم و  های ضد وضعیت امروزی این دریاچه نتیجه فعالیت  دهد،ارومیه نشان نمی 

اساس   .است و  گزارشات منتشر شده می بر  وعده  این  که  گرفت  نتیجه  امسال  بارشی  کم  به شرایط  توجه  با  توان 
هایش صرفا نوعی کار امروز را به فردا انداختن است و با بی اهمیت جلوه دادن  ها و وعده ای رژیم مانند دیگر قول وعیده
 . ای چند صباحی نجات دهد افکار عمومی و فعاالن محیط زیست بر اهد خود را از فشار خومی  موضوع

فعالیت   -۶ از  دیگری  ویران نمونه  و  مخرب  سردمداران های  توسط  طبیعت  اسالمی،    گر  جمهوری 
می استان  گیالن  و  مازندران  استان .  باشدهای  این  زیبای  طبیعت  و  هوایی  و  آب  خوش  دلیل  در  به  ها 
سلطهسال اای  اسالمی  جمهوری  زیست  ه  محیط  به  آسیب  بیشترین  مناطق  و  ین  کار  و  کسب  و 

ها  دریا و کوه   های زیبای شمال، سواحلجنگل .  به خود دیده است کشاورزی و نابودی معیشت مردم را
  ها گری و یا تحت عناوین دیگر آن باشد تا تحت نام گردشگران حاکم می بهترین مکان برای دزدان و چپاول 

   .سودپرستی خود بدل کنندسوژه  را به
حومه   در  سرچشمه  داردروستای  قرار  کوه  دل  در  چای .  الهیجان  به  روستا  این  دارندمردم  اشتغال  دلیل  .  کاری  به 

   .ودن این منطقه این روستا از آب و هوای خوبی برخوردار است کوهستانی ب
 20 ادامه در صفحۀ                                                                                                                                   
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 ر!گرامی باد روز جهانی کارگ
ب شرایطی  در  کارگران  پیشواز  امسال  ه 

روند که  اول ماه مه( میجهانی خود )  روز
است نظام  پای  تا  سر  ثمارگرانه  بحران 

یک  داری  سرمایه این  است.  گرفته  فرا  را 

اپیدمی  یبحران ساختار  ست که به دلیل 
وسیع ابعاد  خود کرونا  به  شدیدتری  و  تر 

گرفته است. اپیدمی کرونا در همه جهان،  
سرمایه بی سودپرستی  و  داران 

ماری را آشکار  نترل این بیکشان در  اقتیلی

ی از  برخ ،ساخته است. بر اثر این اپیدمی
رشتهبزرگ اقتصادی  هاترین  فعالیت  ی 

های هواپیمایی و  چنین شرکتریسم و همداری و تو چون هتلهم
و یا متوقف شدند. روشن است که در  دارها کال محدود  رستوران

دولت جا  ر همه  این  صاحبان  کمک  به  سرمشتهها  و  داران  یهاها 

هر  مت اساسا  یا  و  واقعی  کمک  از  اما  شتافتند  شده  گونه ضرر 
د  کسانی که شغل خود را از دست داده بودن  کمکی به کارگران و

دولت سیاست  این  زدند.  باز  سرمایهسر  مدافع  در  های  داری 
دنیا باعث شد که صدمات مادی و معنوی و جانی شیوع    سراسر

کشان دنیا بیفتد و  گران و زحمتریی بر جان کاچون هیوالکرونا هم
زاند. در  آنان را در آتش خود بسومعاش و حیات صدها هزار تن از  

در   از سرمایهچارچوب همین شرایط بحرانی  داران عوض بخشی 

شبکه صاحبان  انظیر  تجارت  مجازی،  -E) لکترونیکهای 
Commerce) توده حیات  نابودی  برکت  ستمبه  دیده،  های 

بیثروت چه  هر  انباشتن شهای  بهره تری  با  و  شرایط  د  از  برداری 
 .افزودندهای خود بر ابعاد ثروتجهنمی به وجود آمده 

ا  زیر سلطه جمهوری  و  ایران  و  در  اوضاع  در  کارگر  سالمی طبقه 

رود که بحران اقتصادی که  می  احوالی به پیشواز روز جهانی کارگر
فرا گرف  را  اقتصادی حاکم  پای نظام  تا  به دلیل تسر  و ریمحته  ها 

و حدت هر   باری پیدا نموده و با شدتیدمی کرونا شرایط فاجعهاپ
زند بیشتر  گذاشتهچه  فشار  تحت  را  کارگران  معیشت  و   گی 

تولیدی واحد  تعطیلی  از  خبر  که  نیست  روزی  منتشر است.  ای 
روزی نیست که کارفرمایان دسته دسته کارگران را بدون    نشود و

مز و  مزد  معپرداخت  حتی  و  قبلی  وایا  اخراج آن،  قات  کار  از  ها 

کاری الزم  رگران از داشتن بیمه بی هم در شرایطی که کانکنند. آن
رنج سرمایهدر  و  زاند  یعنی  داران  آنان  مدافع  حکومت  و  الوصفت 

قبال کارگران بیکار بر عهده    جمهوری اسالمی هیچ مسئولیتی در 
کارگنمی از  بزرگی  شمار  واقع  در  و  زحمتگیرند  و  و شکران  ان 

فقر شدیدتر،  هایهخانواد دامن  به  به سقوط  را محکوم  بی  شان 

دی، فحشا، گدایی و در یک کالم له شدن  سرپناهی، بیکاری، دز
سرمایهد نظام  خلقی  ضد  مناسبات  چرخه  بر  ر  حاکم  داری 

 .نندککشورمان می
پرداخت  حقوق  دریافت  خواست  که  شرایطی شاهدیم  چنین  در 

بات کارگران قرار گرفته،  در راس مطال  های اخیرسالنشده که در  
همه شرایط  تشد در  و  بزرگیگیری  معضل  به  بحران  برای    ید 

خانواده  و  گرسنه  حاضر    شانهایکارگران  حال  در  و  گشته  بدل 

رایج از  مبایکی  کارگری  اعتراضات  این  ترین  به  رسیدن  برای  رزه 

می دندانمطالبه  بورژوازی  که  چرا  حاباشد.  تا گرد  که  کم 
به    مغز بیشتر امپریالیستاستخوان  در  است  وابسته  ها 

تولید  دستواحدهای  پرداخت  از  حتی  حداقلی  مزی  دهای 
کرده   خودداری  نیز  حقوق  کارگران  تمام  پرداخت  جای  به  و 

هم در د آنان را آنمزکارگران، صرفا گوشه کوچکی از دست

قرار   فواصل طوالنی به صورت "مساعده" در اختیار کارگران
یل هم هست که ما امروز با کارگرانی به همین دل  .دهدمی

می ماه  شویممواجه  اف که  عقب  حقوق  کارفرما  ها  از  تاده 
بهطلب توسل  با  غارت  کارند.  اعمال  ظالمانه  چنان  و  گرانه 

سرمایه امروز  که  زاست  بیکاری  داران  شرایط  در  الوصفت 
اخراج  و  کار  ذخیره  ارتش  و فشردگی  دایمی  های  گسترده 

ی پرداخت دستاند شیوفتهافرصت  به صورت  ه  کارگران  مزد 

به را  د  "مساعده"  بر  مضاعف  فشاری  کارگران  عامل  وش 
 .تر نمایندها را محکمآنبدل کرده و زنجیرهای اسارت 

زح و  کارگران  که  نیست  روزی  مقابل،  ستممتدر  و کشان  دیده 
آن بر  اثر فشار طاقت فرسایی که  در  شود در میها تحمیل  آگاه 

کشوهشگو از  محدود  ای  شرایط  سایر  و  کرونا  ایپدمی  وجود  با  ر 

حقکننده  و  اعتراض  صدای  علیه  طلب،  را  خود  و ی  کارفرمایان 
سرمایه  دارانسردم و  نکنند  بلند  اسالمی  رژیم جمهوری  و  داران 

 .حاکم را در حد توان خویش به مصاف فرا نخوانند
اره از طرف ه کارگران هموطلبانواقعیت این است که مبارزات حق

سرکوب نگهبنیروهای  سگ  مثابه  به  اسالمی  جمهوری  ان گر 
ن ارحمی تمام با ضرب و شتم کارگرم با بیبورژوازی وابسته حاک

آنان سرکوب می به سوی  آور  اشک  گاز  پرتاب  بر و  عالوه  شود. 

حاکمان  و شکنجه  زندان  و  دستگیری  با  دایما  مبارز  کارگران  این 
در شرایطی که چاره رنجبران وحدت    . از طرف دیگرمواجه هستند

های  لکم حتی امکان ایجاد تشک و تشکیالت است دیکتاتوری حا
ن سلب  ما  کارگران  از  هم  را  ضد  مصنفی  قهر  اعمال  با  و  وده 

 .نمایدانقالبی از هر گونه پیشروی مبارزات کارگران جلوگیری می

 !کارگران مبارز 
د و  کارگر  جهانی  روز  آستانه  احودر  و  اوضاع  جمهوری  ر  که  الی 

شم اتحاد  و  تجمع  از  ناشی  نتایج  وحشت  از  اجازه اسالمی  ا 
ید بدانید  ادهد به این جشن کارگری را به شما نمیبرگزاری آزادان

که زندگی بدون فقر و فالکت، تنها با نابودی جمهوری اسالمی و 

داری حاکم که این رژیم با دار و شکنجه به حفاظت نظام سرمایه
برخاسته آن  میامکان  از  دستپذیر  برای  یک  باشد.  به  يابی 

دارد. تنها در بستر راهی جز جنگیدن وجود ن  زندگی سعادتمندانه
ام که  است  جنگ  سازمانکاین  شکلان  و  کارگران  گیری  یابی 

 .گرددپذیر میها امکانیابی آنترین اشکال سازمانعالی
ه نظم  به انقالب علیتجربه نشان داده که رهایی قطعی کارگران  

کارگران   رهبری  بدون  هم  انقالب  این  و  است  وابسته  به موجود 

 . سرانجام نخواهد رسید
 !گرزنده باد اول ماه مه روز جهانی کار

 !پیروز باد مبارزات کارگران برای رسیدن به رهایی 
 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !کمونیسم   زنده باد  !پیروز باد انقالب 

 های فدایی خلق ایرانکچری
 2021آپریل  2۴   - 1۴00اردیبهشت  چهارم 

 

 19حۀ از صف ...ی سلطه جمهوری اسالمیب محیط زیست نتیجه تخر

وستا باعث جذب مسافرین زیادی در  طبیعت زیبای این ر .  گیردآب آشامیدنی این روستا از دل طبیعت سرچشمه می 
ن از تغییر دموگرافی این روستای کوچک در  اِی منتشر شده، نشابا این حال تصاویر ماهواره .  شودمی طیالت  فصل تع

زمین  و  کشاورزی  نابودی  فاجعه  و  کوه  چای دل  سازهکاراهای  روییدن  عوض  در  و  دارد ن  سیمانی  و  بتونی  .  های 
 . اندهنداشت  ی اهالی روستا راهی جز آوارگی و مهاجرت ست که در چنین اوضاع طبیعی

این ستم  روا می چه کسانی  مردم  به  را  بر سر مردم سرشکن کردهدارند؟  ها  را  و فالکت  فقر  این  اند؟  چه کسانی 
 .زنندشان سودآور است دست می حاکمیت رژیم خود به هر کاری که برایداران تحت پاسخ این است که سرمایه 

آمیز دیگر طی ماه گذشت یک مور   -۷ و فاجعه  از    ه، قطعد دردناک  با حکم    3۴00بیش  درخت در سنندج 
جالب است به این نکته توجه کنیم که    .و به دست اداره اوقاف انجام گرفت شهرداری دادگاه بدون اطالع

اشجار در زمینی  این    .سابقه و نادر اسم بردند رژیم هم از این عمل به عنوان اقدامی بی   هاینامهروزی
دی به جای سال با تبر قوه قضاییه بر زمین فرو افتادند تا به زو  15ش از  هکتار و با عمر بی  5به مساحت  

برج آن  تاراجها  شودهای  برپا  زیست  محیط  انتشار     .گران  شاهد  روزه  همه  ما  کشور  مورد  در  در  خبرهایی 
   21 ادامه در صفحۀ                                                                      .ها هستیمسوزی و تخریب جنگل آتش 
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 تالش جمهوری اسالمی جهت تخریب خاوران!
  جدید   گونۀ  فتارکَ   های  تالش  به  مربوط  اخبار  ،  اخیر  روز  چند  در

 خانواده  همه  خاوران،  گلزار  تخریب  و  یرغیت   در  اسالمی  جمهوری
  اه آزادیخو  و  مبارز  های  نیرو  و  60  دهه  عام  قتل  انباختگانج  های

  کمونیست  از زیادی دادتع   آرامگاه ،  خاوران است. نموده   نگران را

 جریان   در   خصوص  هب  و  60  دهه  در  که  است   آزادیخواهانی  و  ها
  دست  هب  ،  67  سال  تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام  قتل

 مکان  این   .اند  رسیده  قتل  به  اسالمی   جمهوری  دژخیمان
 خلقی  ضد   ات جنای  هولناکترین   از   یکی  از   ای  جلوه   همچنین 

  این  به  و  67  سال  در  ما  رزمبا  های  دهتو  علیه  اسالمی  جمهوری

  نسل   یک  هولناک  ستاندا  گر  روایت  و  تاریخی  سند  یک  اعتبار
 باشد.  می حاکم جالدان دست به بار فاجعه کشی

  زندانیان   های  خانواده  از  برخی  (1400)   ماه  اردیبهشت  سوم  رد
  قبر  ده  ایجاد  از  اند  آرمیده  خاوران  در  عزیزانشان  که  ای  سیاسی

 جامعه سوی  از  اخیرا  همچنین     اند.  داده  خبر  گلزار  این   در  جدید

 مجاورت   در   خاوران  اینکه  به  توجه  با  که  رسیده   خبر بهاییان
 بهاییان  به  اسالمی   مهوری ج  ،   باشد  می  ها  بهایی  قبرستان

  اعالم   اه  آن  کنند.  خاک   خاوران  در  را   خود  گانردم    که  آورده   فشار
 دو  در  را  نفر  دو  تازگی   به  اسالمی،  جمهوری  فشار  با  که  اند   کرده

 اند.  کرده خاک قبر
 با   تا  اند   تالش  در  وسیله  این   به  حاکم  جنایتکاران  که  است  روشن 

 را  خود  کشی  نسل  اسناد  ین تربزرگ  از  یکی  خاوران  تخریب  و  تغییر

 که   ستنی  بار  اولین   این   که  دانند  می   همه  تهالب    ببرند.  بین   از
 در که  چرا  است.  نموده  شتال   هدف  این   به  رسیدن  برای  رژیم

 برروی  را  خاوران  درب  ،   حاکم  سرکوبگران  یکبار  نیز  ،۳781  بهمن
  جمعی   گورهای  از  تعدادی  ،  بولدوزر  با  شبانه  و  بستند  هاخانواده

  تالش  از  سیاسی   یانزندان   خانواده  اما   . دندکر  رو  و  زیر  و  تخریب  را

 و  گل  گذاشتن  با  گلزار  این   در   تجمع  ضمن   هم  باز  و  نماندند   باز
 داشتند.  گرامی را  یزانشانعز یاد  ، شهدا عکس 

  شده   کشته  سیاسی  انیانزند  های  خانواده  از  شماری  ،هم  امروز
 هر  بردن  بین   از  رد  حکومت  مردمی  ضد   اقدامبه اعتراض علیه این  

 خاوران  در  که  آزادی  راه  باختگان  انج  آرامگاه  حتی  و  نشان  گونه
 دیگر  بار  اسالمی  جمهوری  اقدام  این   اند.  برخاسته  اند،  فتهخ

 حتی  حکومت   که  دهد  می  اننش
 را  مردم  انقالبی  شهدای  مزار  تحمل

 وحشت   نیز  آنها  آرامگاه  از  و  دندار
  جلوه   از   یکی   خاوران   که  چرا  ؛دارد

 علیه  ما  مردم  مبارزه  و  مقاومت  ایه

  می   حاکم  جنایتکار  ۀدست  دارو
  مبارزینی   فن د  محل  خاوران  باشد. 

  همه   که   زمانی  در  که  است
  هوری جم   برای  سرکوبگر  قدرتهای

  این  به  ،  کشیدند  می  هورا  اسالمی
  ف ت    و  فتند گ  " نه"  شکنجه  و  دار   رژیم

 انداختند.  پیر جادوگر ریش  بر

  شتار ک  ننگ  که   است  این  واقعیت
 هیچ  اند،  خفته  خاوران  در  که  ایران  مردم   فرزندان  بهترین   از  نسلی

  شد.   نخواهد  پاک  حاکم  دژخیمان  یاهس  پروندۀ  از  و  نیپیشا  از  گاه
  بلدوزر  با  را  خاوران  خاک  اگر  حتی  اسالمی   جمهوری  سردمداران

 اذهان  در  آنها  جنایت  سند  مثابه  به  اورانخ  هم  باز  ،  کنند  رو  و  زیر

 و دمان خواهد  زنده ،  تپد می  آزادی برای  قلبشان که کسانی همه
  بی   اسناد  از   ای  گوشه  نوانع   به  حاکم   مزدوران  مجازات   روز  در

 خاوران،  خجسته،  روز  آن  تا  شد.  خواهد  ارائه  آنها  جنایات  شمار
 که  وزیر  امید  به  ماند.  دخواه  انقالب  عاشقان  میعادگاه  همچنان

  قدرت   به  سالمیا   جمهوری  منحوس  رژیم  انقالبی  سرنگونی  با
  مبارزینی   خاطره  و  یاد  یابند  امکان  ما  مردم  ستمدیدگان،  و  کارگران

  ای،  خامنه   خلخالی،  ،خمینی   ونچ   انیجالد  دست  به  که  ار

  را  شدند  کشیده  خون  و  خاک  به  محمدی  پور  و  رییسی  و  الجوردی
  دارند   پاس  را  آنها  مقاومت  و  داشته  گرامی  وجه  ن تری   شایسته  به

  سزاوار  که  مجازاتی  به  را  آزادی  پویای  و  وانج  نسل  آن  قاتالن  و
 برسانند.   است شان

 

 ! گردد  باید   بودنا  دسته  و جناح هر  با اسالمی جمهوری 
  هم  در انقالب  با    کنیم! می   فراموش نه   و بخشیم می   نه

 را!  شکنجه   و دار  بساط  شکنیم می 
 ایران خلق   فدایی  ایچریکه

 2021 آپریل  2۷ – 1۴00 اردیبهشت  ۷

 
 

 

 20از صفحۀ  ...ی مهوری اسالمسلطه جیب محیط زیست نتیجه تخر

ها هکتار از  داری حاکم میلیون ته به سرمایه کار و ضد مردمی وابساخیر و زیر سلطه حکومت جنایت فقط در ده سال  
ایران طعمه حریق شده جنگل  به گزارشها و مراتع  بنا  آ اند که  اقتصاد  به    169نالین  های  تومان خسارت  هزار میلیارد 

فقره آتش سوزی که همه ساله به ویژه در    بر اساس همین گزارش بیش از هزار .د شده استمنابع طبیعی کشور وار
جنگل را تخریب و یا به طور کامل به خاکستر تبدیل   هکتار  ۳500ها رم در طبیعت رخ داده تنها در بخش جنگل های گماه

 . نموده است 
ها و مراتع طبیعی مانند  جنگل  مل طبیعی درها توسط عوا در صد این آتش سوزی  10های به عمل آمده  سی بق بررط
درصد آتش    90وزش بادهای گرم رخ داده است؛ اما بیش از    ها بر اثررخورد صاعقه و آذرخش و یا خودسوزی جنگل ب

استسوزی داده  روی  طبیعت  در  انسانی  عامل  توسط  خبرهای.  ها  و  منتشر   این  و   شده  بسته  فضای  در  ناکافی 
نگران کننده است محیط زیست سرکوب مدافعان و فعاالن   ثانیه  که گفته می به طوری   .بسیار  متر    ۳50شود در هر 

ها داری حاکم بر کشورمان با واگذاری جنگل حکومت دزد و فاسد حامی سرمایه .  شوددر ایران نابود می جنگل و مرتع  
کن و خود، جاده صاف ها و نهادهای مافیایی اقتصادی  بیشتر دست در دست شرکت   سودبریبه بخش خصوصی برای  

های هیرکانی در  از تخریب جنگل .  باشدهای زیبا و با شکوه کشورمان می چپاول و غارت و تخریب جنگل آتش بیار این  
قدمت با  ا  50تا    25  شمال  یکی  زمین شناسی که  پالئوژن  دوره  به  متعلق  ارزشمیلیون سال  جنگل ز  های مندترین 

داری تخریب  سرمایه .  ها در جنوب کشورتان کنند تا نخلسن موزه طبیعی یاد می آید و از آن به عنواجهان به شمار می 
این فریب و ریا که شیوه همیشگی و ضد مردمی  ها تعریف می پیشرفت زندگی انسان طبیعت را تحت نام   با  کند و 

تنها موردی که در این  کند و  به نفع اقلیتِ در قدرت هدفی دیگر را دنبال نمی   بیشتر  باشد جز برای سود گران می غارت
 . باشدشود انسان، حقوق او و آسایش زندگی وی می نمی زمینه لحاظ 
های زنده جهان از انسان گرفته تا جانداران  گاه همه ارگانیسم های تنفسی کره زمین که زیستها این ریه ل قطع جنگ 
ته  های سوخبر این زمین  در فردای آنکنند و  ای تبدیل می به آتش کشیدن عمدی به زمین سوخته   را با  باشددیگر می 

دارِی سیری  سرمایه   . شوندمی  ایی برای برج عاج نشینانرویانند و یا تبدیل به ویالهمی  های سر به فلک کشیدهبرج
ترین تغییر مثبت در جهت حیات زمین و  وچک د به کگونه غالب است و به چپاول مشغول؛ با چنین وضعی امیناپذیر این 

نمی  و  .  ودرساکنانش  دارد  وجود  راه  یک  غارتتنها  این سیستم  بیداد  و  ظلم  بر  هم شوریدن  انسانی  آن  ضد  و  گر 
 . باشد و گرنه مجموعه این شرایط دردناک عنقریب به فاجعه خواهد انجامیدمی 

ق انقالبی  باشد که تنها از طری داری می ی سرمایه و استثمارگرانه  المانهتنها راه رهایی از این فجایع نابودی سیستم ظ
 1400اردیبهشت  -هفیروز                                      .پذیر است بقه کارگر امکاناجتماعی به رهبری ط
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حق بر  و   اعتراض  آموزان  دانش 

 !ری اسالمیجمهو ۀپاسخ وحشیان
  16تا روز پنج شنبه  اردیبهشت    1۳از روز دوشنبه  

از  1400)  هشت اردیب بیش  در  آموزان  دانش   )20  

کشور   مطالبات  شهر  کسب  صنفی  برحق  برای 
آ خود   وزارت  طرف  از  نقض  که  پرورش  و  موزش 

برخاستندگردیده   اعتراض  جا    اما  . به  همه  به  در 

ب  مورد ضرتوسط نیرو های انتظامی  نه  طور وحشیا
ان در رابطه  اعتراض دانش آموز و شتم قرار گرفتند.  

وزا تصمیم  بر  با  مبنی  پرورش  و  آموزش  گرفتن  رت 
تحصیلی    دهمدانش آموزان مقطع نهم و دوازاز  حانات حضوری  امت 

شرا بود.  در  کرونا  اپیدمی  صورت  یط  شرایطی  در  اعتراض  این 

ا ل شیوع وسیع کرونا خیلی از استانهت خود به دلی دولگرفت که  
قرا قرمز  وضعیت  در  را  کشور  های  شهر  دادهو  در    ر  است، 

نهاد    شرایطی که و  خود مقامات  گزارشات  به  های حکومتی  بنا 
حدود   جمعیتی  کشورهزار    20روزانه  در  کرونا    نفر  می  به  مبتال 

حدود   چیزی  روزانه  و  ابت   400تا    ۳00شوند  اثر  بر  کرونا نفر  به  ال 
  وزارت آموزش ی است که  درست در چنین شرایط  .جان می بازند 

آموزان کالسهای   فته است که امتحانات دانش تصمیم گرپرورش    و

که هیچ معنائی جز    حضوری برگزار شودورت  به صنهم و دوازدهم  
. این تصمیم نابکار وزارت نش آموزان نداردبازی کردن با زندگی دا

برمزبور     دانش آموزان و    زان مواجه شد حق دانش آمو  با اعتراض 
ه واقع به دفاع  ه و ببه اعتراض برخاست  های مختلف ایراندرشهر

جریان    پرداختند.   یش ت خواز حق حیا در  شعار  خود  عات  تجمآنها 

حان حضوری  امت "شه”،  "امتحان حضوری با کرونا نمی  می دادند:
 خوایم”.  خوایم، نمینمی

  در قزوین  دانش آموزاناعتراض  ،  1400  اردیبهشت  1۳روز دوشنبه  
نی انتظامی با سرکوب  می  پلیس حافظ جمهوری اسال  یعنی  روی 

آنها   و  شد  آموزان ضمن  مواجه  دانش  شتم  و  در   ،ضرب  را  آنها 
بعد از  تنها  محبوس نموده و    آموزش و پرورشاداره    ۀبست  ۀ محوط

به  چن آزار  و  اذیت  ساعت  دادندمحوطه    ترکاجازه    آنهاد  .  را 

معترض  اردیبهشت در شهر یزد دانش آموزان    15در روز  ن  همچنی 
و   آموزش  اداره کل  به    این شهر  پرورشدر داخل محوطه  مبادرت 

ح امتحانات  لغو  خواستار  و  کرده  گردیدندتجمع  این    .ضوری  اما 
با   نیز  مواحتجمع  انتظامی  نیرو های  نیروهای   جه شدمله  این  و 

ن دانش  ی فلفل به جاوحشیانه با باطوم و اسپر  به طور  سرکوبگر

  از جمله تهران، کرج، تبریز،   شهر  20  دوددر ح  آموزان افتادند. کال  
از،  د، شیراز، قزوین، زنجان، سمنان، اهوشهرکرد، بروجرد، خرم آبا

بیرج اعتریزد،  در  آموزان  و... دانش  و فوالدشهر  اردبیل  به  ند،  اض 
 این تصمیم در مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهای خود،

تجمع به  اعتراضات    دست  این  طول  در  زدند. 
 دانش آموز دستگیر شدند.  20به   نزدیک

  ش آموزان که خواست و اعتراض دان  ستبدیهی ا
امتحانات   برگزاری  عدم  شرای به  در  ط  حضوری 

کرونا گیری مرگبار  برحق    همه  به معنی امری  و 

  ، آنهم در شرایطی استاع از حق حیات خود  دف
وکه   آموزش  وزارت  ا  شپرور   خود  یکسال  بیش  ز 

آموزش    در کشور  ،ونااست که به دلیل اپیدمی کر
انداخته   راه  را  مجازی  تمام کالسهای حضوری  و 

است  نموده  کهتعطیل  شرایطی  در  و  لت دو  ، 
از واکسیناسیون  بحران  غرق در فساد و  روحانی  

در  و  عاجز  باشدمانده  مردم  راستی.  می  در    به 

شرایطی   آموزانچنین  دانش  از  برای    دعوت 
د امتحانات حضوری  شرکت  معنائی  ر  نقچه  قبلیجز  تصمیم    ض 

داشته    وانددانش آموزان می تزندگی    ن به خطر انداخت و  ت  ارآن وز
 باشد.  

برحق دانش  ر جمهوری اسالمی به اعتراضات  پاسخ رژیم سرکوبگ

باطوم و  آنها و استفاده از  ضرب و شتم    آموزان کشور و توسل به
فلفل   معماسپری  روش  رژیم  که  این  مسالمت  ول  اعتراضات  به 

چرا   .زد البته تعجب کسی را بر نمی انگی  می باشد  آمیز توده ها
طوکه   در  که   42  لهمگان  اند  دیده  تجربه  به  گذشته  سال 

زورج زبان  با  جز  اسالمی  مردم    مهوری  اما با  گوید.  نمی  سخن 
اسالمی    شیوه جمهوری  وحشیانه  دانش  اعتراضات    بهبرخورد 

ببار  آموزان   جمهوری  روشنه  دیگر  سردمداران  که  داد  نشان  ی 

زنندا می  پا  و  دست  بحرانی  چنان  در  حکومت    سالمی  چنان  و 
خود   بینند  ننگین  می  سقوط  معرض  در  نوعرا  هر  و   که  تجمع 

هراس   ماعتراض  زده  وحشت  را  آنان  و  انداخته  آنان  دل  ی  در 
آموز   نماید، تعداد محدودی دانش  از سوی  اعتراض  این  اگر    حتی 

که   ز  برایباشد  تجمع  به  دست  مطالبه  ترین  اند. بدیهی    ده 

از شکل آنها  بخواهیم  را  مبارزاتی    واقعیت  های  تشکل  از گیری 
 ای وحشت دارند.   درون این اعتراضات و تجمعات توده

ات و اعتراضات ضمن حمایت از مطالبایران  چریکهای فدائی خلق  
آموزان   برخوردمبارز  دانش  کردن  محکوم  شیانه  وح   های  و 

ف  هوریجم آزادی  ضرورت  بر  آنها  با  و  اسالمی  قید  بدون  و  وری 

این باورند که    اشت شده تاکید نموده و برشرط دانش آموزان بازد
سرکوب  از  رهائی  اسالمیبرای  جمهوری  وقفه  بی  های  ،  گری 

 .وجود ندارد ین رژیم دار و شکنجهراهی جز مبارزه برای نابودی ا
 

 ! می هوری اسال نابود باد رژیم سرکوبگر جم 
کر غارتگران مهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نو ج

 ! نابود باید گردد 

 فدائی خلق ایرانچریکهای  
 2021 می  ۷ – 1400 دیبهشت ار  هفدهم

 

 انگلستان  -لندن  گزارشی از آکسیون اول ماه مه
مه ماه  اول  ر،  2021  روز شنبه  مناسبت  جهابه  که  وز  ایران  کارگران  از  حمایت  در  و  کارگر  کارگر ستتوسط  نی  جرژیم  مهوری  یز 

شهر لندن برگزار    "اسکوئر  "ترافلگار  در میدانآکسیونی  اند،  بار محکوم شدهوار و اسارتبه کار و زندگی در یک شرایط بردهاسالمی  

نیز    شد. ما  هایی  فعالین سازمان  نیرو  از  برگزیکی  برای  که  ایبودند  حرکت  اری  را  فراخوانن  بودند.ی  کرده  منتشر  و  محل    تهیه 

با   جنپوستآکسیون  افشای سیاستهای  در  مبارزاتی  های  بنر  و  ها  کارر  علیه  اسالمی  جمهوری  تزئایتکارانه  بین  گران  ود.  شده 
ای تحت ستم  و خلقهسال اخیر علیه کارگران و زحمتکشان    42گوشه ای از جنایات رژیم در طول    متعددی حاویهمچنین تصاویر  

محدودیتهای ناشی از  ل  . گر چه به دلیندرهگذری را به خود جلب می کرد  ر هرظایران در محل روی زمین قرار داده شده بودند که ن
  ، اعت و محلسدرست در همان  ون زیاد شلوغ باشد اما بطور اتفاقی  ینتظار نمی رفت که محل آکس ا   ،کروناویروس  ی  شرایط اپیدم

برگزار می این کشور  مردم  روندی  و شهمحدود کردن حقوق دمکراتیک    برایدولت انگلستان  اخیر    هایتالش  ی علیهتظاهرات بزرگ

به   نامحدوداختیارات  اعطای    به مجلس در راستای  ستانولت انگلپیشنهادی جدید دت به طور مشخص علیه الیحه  شد. این تظاهرا
رگزار ب(  !)الیحه را نابود کنید"  KILL THE BILL ت عنوان "تحتوده ای  ضی  اعترا  تجّمعاتاین کشور برای برخورد با اعتراضات و  پلیس  

ما  سیار زیادی از محیط آکسیون  تعداد ب  باعث گردید محل، دند. حضور انبوه جمعیت در نفر در آن شرکت کرده بو 1000که حدود  شد 
بنر از  و  ادیدن کرده  با  و  بگیرند  و تصاویر دیگر، عکس  آرم سازمان  و  بها  این  هداف  ابراز همبستگی کنند.  رگزار کنندگان آکسیون 

 عت و نیم با موفقیت خاتمه یافت.  ک ساحرکت بعد از ی
 

 ز جهانی کارگر! گرامی باد رو

 جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!  اید گردد! سی آزاد بزندانی، زندانی سیا کارگر  
 نگلستانا  –دن در لن فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 2021می  2
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 اول ماه مه ی از تجمع و راهپیمایی گزارش

 استرالیا  - سیدنی 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  اقدامات در سیدنی استرالیا، با    همه ساله، برگزاری روز جهانی کارگر

  اعمال محدودیت برراستای    درلت مردان حاکم،  سوی دواز  تی  متفاو

حرکت است ور  ،این  بوده  بهانه  . برو  به  امسال  نمونه     سیاست   برای 
Lockdown  و راهپیمایی هر    محل تجمع    ، برای مقابله با اپیدمی کرونا

انتقال داده سه محل جداگانه و دور از هم  ساله در مرکز شهر را به  
آلفرد   د.بودن سیتیدر    Prince Alfred Squareپارک  پرنس    پاراماتا 

Parramatta city     تظاهر    بود که تجمع  های تعیین شده  محلاز  یکی

اتحادیه های کارگری،   .شد   آغازصبح  10:۳0از ساعت  ، نآ در کنندگان 
چها،    "یونیون" چپاسترالیایی،  پ  نیروهای  ترکیه   نیروهای    ایرانی، 

فای حمالیپینی ی،  های  گروه  و  کنن ...   جینالیابورحقوق  از    دهیت 
 تا  ،ر این پارک جمع شده بودند د  استرالیایی(  بومیان )    Aboriginalsها

با کارگران سراسر جهان را گرامی داشته  همبستگی  روز کارگر ، روز  
 و جشن بگیرند. 

 

رفقای    آرم تشکیالت و تصاویر  حملنیز با    در سیدنی  سازمانفعالین  
اول ماه خش پوستر های  پ ، با  انق ایرل چریکهای فدایی خبنیان گذار  

سازمان محل  مه  این  در  یا،  وحضور  شرکت م  فته  دیگر  حمایت  ورد 
این   در  گر کنندگان  قرار  بویژه فتتجمع  که  ند.  گیر    با  آن  چشم  حضور 

  تی پوستر های تبلیغاو گویایی    تجمعدر این    جوان دانشگاهینیروی  

زیادی    سازمان، های  تعداد  سوی    گوناگونپرسش  برای    وانانجاز 
و  آگاهی بیشتر    سب  ک افکار  .  شد   طرح می  این تشکیالت  تئوریاز 

شده    عدد  200  تعداد  تهیه  های  تظاهر پوستر  میان  در  پخش  برای 
شدند، تمام  کوتاهی  بسیار  مدت  در  که    کنندگان  طوری  هنگام به 

آنها پوزش    پخش  با  نفره  چند  های  جمع  خاطردر  بودن  به    ناکافی 
   استفاده کنید.کی از پوسترها طور شریه به کمی گفتیم  پوستر ها

سخ  تعدادی  مراسم  این  و  در  گرفت  صورت  صحبتهنرانی  از  و    اپس 

 . آمد  جمعیت به حرکت درشعارهای اولیه و کوتاه، سخنرانی ها و 
 

در این تجمع حضور داشتند که پس از مدتی به  هزار نفر    ۳000حدود  
پرداختند.   از  راهپیمایی  صف  راهپیمایی  خی  از  ربوعپس  با بان  اچند 

 بان ابه خی  ر داشتقراگارد پلیس  به شدت تحت کنترل  که    کوتاهمسیر

Harwood PL،  ساختمان نماد     Willow Grove  ور  گویلوو    مقابل 
هایابوریج  تاریخچهِ  آنجا    ورسید    ،نال  در  شدند.تظاهرکنندگان    جمع 

استرالیایی بومیان  نماد  این  ساختمان  بلند   ،جلوی  ت  یدیوار  ه  تخاز 
مانعبود  شده  شیده  ک  ی سیاهها که  طوری  شده    جمعیت  عبور   به 

ها  ما  ا  .بود دیوار  روی  ما می خواهید"  نوشتندمردم  از  را   چه چیزی 

 " ؟پنهان کنید 
 

این   هنگام در  از طرف    ،مکان   تجمع  هایی  مختلف   5سخنرانی    گروه 
مسائل سیاسی   با  ارتباط  مطالبات    در  و  و  های کارگری  سیاست 

بین د  . گشتایراد    دولت این  از    ،ر  حمایت  در  نیز  بعضی  شعارهایی 
برخی از شعارهای سرداده شده توسط    .ی شدداده م  ها  رانینسخ 

بودند:   زیر  شرح  به  کارگران  "جمعیت  حقوق  و  حق  از  ها  دست 

"طبقۀ   و  هیچ گاه شکست نخواهند خورد!"  ارگران متحد!"، " ککوتاه
 د!" دفاع کن شخودش از خود بایدکارگر 

 
 استرالیا   - خلق ایران در سیدنی های فدایی  ریکن چفعالی 

 2021ماه مه   دوم

 

 ر گزارشی از راهپیمایی روز جهانی کارگ 

 اتریش   در وین
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
مه  ر ماه  اول  شنبه  مناسبت    2021وز  روز    فرارسیدنبه 

کارگر برگزار  ،جهانی  وین  در شهر  برای  گردید.    تظاهراتی 

نیرو های سیاسی چپ برگزاری   از سوی  راهپیمایی    این 
پ خلق های دیگر مقیم این  های چ  نیروهمچنین  اتریش و  

 کشور فراخوان داده شده بود. 
 

ساعت  تظاهرا از  و    صبح   11ت  ادامه    12تا    آغاز  ظهر 

راهپیمایی مسر  و   Staatsoper entlang dem)    داشت 
Ring bis Rooseveltplatz)  راهپیماییب آغاز  در  در   ود.  و 

آن طی    ،پایان  کننده  شرکت  هایی  نیروهای  سخنرانی 
را در مورد سیاستهای  خو  هایگاهدید دولت مردم ستیز  د 

و   فعالین  روزجهاهمچنین  اتریش  دادند.  توضیح  کارگر  نی 
چریکهای فدایی خلق در اتریش ضمن حمل آرم سازمان و  

در این راهپیمایی  پوستر بنیانگذاران چریکهای فدایی خلق  

و  شرکت به   داشته  تشکیالت  کارگر  روز  زبان  اعالمیه 
 ن شرکت کنندگان پخش نمودند. را بی و فارسیآلمانی 

 
به روز جهانی کارگر دولت    با توجه به اینکه چند ماه مانده

و بخشی از سوسیال دمکرات های وین که در استان وین  

اپیدم بهانه  به  کردند  می  تالش  دارند  با  قدرت   کرونا  ی 
نی به  چه  فشار  هر  های  محدودیت  مترقی   های  رو 

مردمی  علیهبیشتری   چند    ،نمایند  اعمال  اعتراضات 
مترقی و  چپ  سیاسی  جمله   سازمان  از  وین  در 

(Österreich.at -tbestimmtes Selbs  )  این به  اعتراض  در 
همتالشها   روزدر  حرکت  ،  ین  جلوی    افشاگرانهیک  در 

( وین  فعال  (Rathausplatzشهرداری  دادند.  ین  سازمان 

شرکت نموده و با    این گردهماییکهای فدایی خلق در  چری
سازمان به    و انتشارات  کتاب به پخش مطالبگذاشتن میز  

  صبح   10زبان آلمانی پرداختند.  این گردهمآیی از ساعت  
و   داش  11تا    آغاز  کنندگاادامه  شرکت  و   در  ت  این ن 

اعمال منظور    به  دولت  ضمن اعتراض به تالشهای  حرکت،

اعتراضی  علیهت  محدودی لغو   ، حرکتهای    خواهان 
و همچنین توقف   با کرونا  محدودیتهای غیر واقعی در رابطه

اخراج کارگران به این بهانه و پرداخت حقوق بیکاران شدند.  
گردهم این  کارگر  ،یی ادر  ضد  در  سیاستهای  دولت  ی 

همه گیری  ه با بحران سرمایه داری در زیر پوشش  همواج

 ندگان محکوم شد. ظاهرکناز سوی ت  کرونایروس و
 

ک بود  این  امسال  اعتراضی  حرکات  برجسته  برغم    هنکتۀ 
بهانه  توسط دولت  تالشهایی که   اپیدمی کرونا تاثیرات  به 

ر مراسم  برگزاری  در  محدودیت  اعمال  جهانی  جهت  وز 
اول ماه مه   یمردماما نیروهای مبارز و  ،ت گرفتصورکارگر 

 ند. گرامی داشترا 

 
 ! وز جهانی کارگره مه ر گرامی باد اول ما

 ! نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش
 اتریش -ین چریکهای فدایی خلق ایران در وینفعال

 2021دوم ماه مه 

 

  

http://österreich.at/


64 صفحه                                                        626 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

 

 

 رگر!ه کارهبری طبق ک خلق بهیتراکدم وریهرار باد جمقرب
 

 

 نتنتریروی شبکه ا بر  "ییدافپیام "

 لق ایران خ ای فدایی کهز صفحه چریا

 : ن کنیدیدت دترندر این 
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 گزارشی از تظاهرات روز جهانی کارگر 
 انآلم -  دورتموند

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

همه   ویژه ناشی از ، برغم شرایط  2021روز شنبه اول ماه مه  
مقررات فاصله گذاری اجتماعی از  کرونا و از جمله    ویروس   گیری

  جهانی کارگر در شهر دورتموند   سم روزسوی دولت آلمان، مرا
  ( از طرف اتحادیه کارگری Frieden Platz)"  صلح   میداندر محل " 

(DGBبرگزار گردید ). 

افشای  به    توجه خود را   فعالین اتحادیه کارگری،  ن مراسم  در ای 
باال بردن سن  دولت آلمان از جمله  های ضد کارگری    سیاست 

 ره معطوف کرده بودند. غی  بازنشستگی و دوره های کارآموزی و
مراسمدر   این  آلمان    جریان  در  خارجی  کارگران  از  نفر  نیز دو 

مشغول به   مازونآ شرکتدر  که  یکی از آنان    سخنرانی نمودند.
بود های  کار  سیاست  سودجویا  به  و  شرکت نه  استثمارگرانه 

ویروس کرونادر    آمازون و مطرح کرد    شرایط  چگونه که  پرداخت 

همانکارفرمایان   کار    با  قبلی  دوش  حقوق  بر  بیشتری  خیلی 
گذار  کارگر بمی  او  زیادند. سخنان  استقبال  کنندگان   ا  شرکت 

 .همراه گشت
نکات از  ا  یکی  تظاهراتمهم  بهانه باین    ین  به  پلیس  که  ود 

تنهویروس  اپیدمی   نفر  کرونا  دویست  به  اتحادیه ا  اعضای  از 

  محدودیت،   شرکت در راهپیمایی را داده بود. اما برغم این اجازه  
سازمان های چپ آلمانی و ترکیه ای و تعداد زیادی از نیروهای 

ر این  ضمن شرکت دمبارز و فعالین سیاسی به شکل مستقل  
ب و  ه  راهپیمایی  داری  سرمایه  نظام  و  نظرات  تبلیغ  افشای 

پرداختندمواضع   ایران  ف  .خود  خلق  فدایی  چریکهای  در  عالین 

س  همآلمان   های  پوستر  و  آرم  حمل  ا   ازمان با  مراسم  در  ین 
شرکت کرده و به بحث و گفتگو با شرکت کنندگان پرداخته و به  

ای   سئواالت مهم  نکته  دادند.  پاسخ  اآنان  که  جریانات ن  ز طرف 
سیاری  سیاسی و اتحادیه های کارگری و مردم، عکس های ب

 .چریکهای فدایی خلق ایران گرفته شد پوستراز آرم و 
 مانیران در آلفعالین چریکهای فدایی خلق ا

 2021اول ماه مه 

 

اول ماه مه در حمایت از کارگران  گزارش آکسیون
 هلند  -آمستردام  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ماه مه اول  جهانی 2021  روز شنبه  روز  فرارسیدن  مناسبت  به   ،
ایران   و زحمتکشان  مبارزات کارگران  از    -کارگر، کمیته ی حمایت 

از   ند، کههل ایران در هلند بخشی  فعالین چریکهای فدائی خلق 

ز ظهر در حمایت از مبارزات بعد ا  5تا    2د از ساعت  آن می باشن 
در  اسالمی  جمهوری  رژیم  جنایات  افشای  و  ایران  مبارز  کارگران 

برگزار  )دام(  آمستردام  مرکزی  میدان  در  آکسیونی  کارگران،  حق 
صب بنر های بزرگ نوشتاری  ، با نبرگزار کنندگان این آکسیون  کرد.

تم  کارگر ایران و همچنین سدر باره وضعیت فالکتبار زندگی طبقه  
مضاعف بر زنان کارگر، جلوه هایی زنده از شرایط اسارتبار زیست،  

معیشت و مبارزۀ کارگران برای تغییر این شرایط را در مقابل بازدید  

همچن گذاشتند.  نمایش  به  آکسیون  محل  از  محل کنندگان    ین 
دم  آکسیون با تصاویری از جانباختگان جنبش انقالبی و مبارزات مر

که این ابتکار نیز در خدمت به افشای چهرۀ   ایران تزئین شده بود
جریان  در  داشت.   قرار  اسالمی  جمهوری  رژیم سرکوبگر  تبهکار 

به   ایران،  مردم  مبارزات  از  حمایت  ی  کمیته  اطالعیه  حرکت  این 

و فارسی در بین بازدیدگنندگان توزیع   هلندی زبان های انگلیسی،
ن چریکهای فدائی  فعالی   ندگو نیز پخش شد. گردید و متن آنها از بل

خلق ایران با برپائی میز کتاب و نصب پوسترها و بنرهای سازمان،  
در جریان این حرکت عده     فعاالنه در این آکسیون شرکت داشتند.

دیدن کردند و با آنها    ب رفقاای از عابرین از محل آکسیون و میز کتا

ایرانیا از  تعدادی  پرداختند.  گفتگو  برابه  نیز  آگاه  و  مبارز  ی  ن 
کردند.  شرکت  آکسیون  این  در  کارگر  جهانی  روز    بزرگداشت 

حمایت از مطالبات طبقه کارگر آکسیون روز جهانی کارگر با هدف  
به   توجه  با  ویروس ایران،  اپیدمی  محدودیتهای  از  ناشی  شرایط 

 موفقیت برگزار گردید.  ونا باکر
حقوق حقۀ    زنده باد مبارزات طبقۀ کارگر برای کسب

زنده    نابود باد رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی!  خویش!

 باد انقالب!   زنده باد آزادی! 
 2021مه   2، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

 

  

http://www.siahkal.com/
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