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  !! کمونیسم رها خواهد شد کمونیسم رها خواهد شدتنها با مرگش از شبحتنها با مرگش از شبحبورژوازی بورژوازی 
 
ا تحوالتی که در سطح جهان پس از فروپاشی شوروی سابق رخ داد و طی آن سیمای جهان دو قطبی آن زمان اساسا تغییر نمود، در دو دهه اخیر ب"

در این فاصله هیچ روزی و در هیچ . ای را به دستاوردهای مبارزات کارگران و زحمتکشان سازمان داده است بورژوازی امپریالیستی یورش همه جانبه
های  از ایجاد محدودیت در مقابل فعالیت. نباشیم ها اندازی این بورژوازی به حقوق دموکراتیک توده ما شاهد جلوه جدیدی از دستکشوری نبوده که 

های کارگری و جلوگیری از کاهش ساعات کار گرفته تا کنترل علنی مکالمات و مکاتبات آزادیخواهان و مخالفان و اخیرا تالش جهت قانونی کردن  تشکل
 ".باشد های ستمدیده می هائی از یورش بورژوازی امپریالیستی به حقوق کارگران و زحمتکشان و توده همگی جلوه... وشکنجه 
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  نقش تاریخی طبقه کارگرنقش تاریخی طبقه کارگر

  انداز سیاهکلانداز سیاهکل  در چشمدر چشم
  
  

  رفیق چنگیزرفیق چنگیزسخنرانی سخنرانی 
 سیاهکل  سیاهکل در مراسم گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد رستاخیز در مراسم گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد رستاخیز 

  دددر سوئدر سوئ
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 سرمقاله

  ! !  کمونیسم رها خواهد شد کمونیسم رها خواهد شدححبورژوازی تنها با مرگش از شببورژوازی تنها با مرگش از شب  
 
 

تی که در در دو دهه اخیر با تحوال
سطح جهان پس از فروپاشی شوروی 
سابق رخ داد و طی آن سیمای جهان 
دو قطبی آن زمان اساسا تغییر نمود، 
بورژوازی امپریالیستی یورش همه 

ای را به دستاوردهای مبارزات  جانبه
کارگران و زحمتکشان سازمان داده 

در این فاصله هیچ روزی و در . است
 جلوه هیچ کشوری نبوده که ما شاهد

اندازی این بورژوازی  جدیدی از دست
از . نباشیم ها به حقوق دموکراتیک توده

های  ایجاد محدودیت در مقابل فعالیت
های کارگری و جلوگیری از  تشکل

کاهش ساعات کار گرفته تا کنترل علنی 
مکالمات و مکاتبات آزادیخواهان و 
مخالفان و اخیرا تالش جهت قانونی 

هائی از  گی جلوههم... کردن شکنجه و
یورش بورژوازی امپریالیستی به 
حقوق کارگران و زحمتکشان و 

 .باشد های ستمدیده می توده
این روزها هم شاهدیم که 

ترین نمایندگان پارلمان اروپا در  راست
توانند  اند تا به هر وسیله که می تالش

های بیشتری در مقابل  محدودیت
مبارزات کارگران و زحمتکشان و 

ها، به   در مقابل  کمونیستمشخصا
مثابه پیگیرترین نمایندگان طبقه کارگر، 

 .ایجاد نمایند
در ) 2005(ماه مه سال گذشته 

پارلمان اروپا مسئله ممنوعیت استفاده 
 و پرچم سرخ، این "داس و چکش"از 

ناپذیر مبارزات  های خدشه سمبل
کمونیستی، مطرح شد و امروز طرحی 

که بر اساس این پارلمان مطرح شده در 
محکومیت " ضرورت آن تحت عنوان

های خودکامه  المللی جنایات رژیم بین
کوشند تا فعالیت   می"کمونیست

 "جنائی"کمونیستی را در ردیف امور 
به این ترتیب، روزی نبوده . قرار دهند
ترین نمایندگان پارلمان اروپا  که مرتجع

موضوع جدیدی را برعلیه مبارزات 
. ها علم نکنند یستطبقه کارگر و کمون

یک روز اجباری نمودن تدریس دروس 
ضدکمونیستی در مدارس را پیش 

کشند و روز بعد کمونیسم را با  می
خالصه . نامند  یکسان می"خودکامگی"

شوند تا  ای متوسل می به هر وسیله
عمال با ممنوع اعالم کردن فعالیت 
کمونیستی، سدی در مقابل اشاعه آزاد 

بخش کمونیستی و  های  رهائی اندیشه
 . مبارزات طبقه کارگر ایجاد نمایند

چاک دمکراسی  مدافعین سینه
قید و شرط  بورژوائی و آزادی بی

اندیشه و بیان، حال که توازن قوا را به 
کنند کار را به  نفع خود احساس می

کوشند فعالیت  اند که می آنجا رسانده
 "جنائی"کمونیستی را حتی امری 

به خیال خام خود با قلمداد نمایند تا 
توسل به قانون که در اینجا معنائی جز 
زندان و غل و زنجیر ندارد هر طور 

ها،  شده برای مدتی از شر کمونیست
خورده نظام  این دشمنان قسم

. داری، نفس راحتی بکشند سرمایه
هجوم گسترده بورژوازی به 
دستاوردهای مبارزات کارگران و 

که دهد  زحمتکشان بروشنی نشان می
حقوق تاکنون به رسمیت شناخته شده  

های ستمدیده نه  کارگران و توده
حاصل گرایشات و یا باورهای 

 دروغی که این -دمکراتیک بورژوازی
طبقه تا بن دندان مرتجع همواره 

 بلکه نتیجه -کوشد اشاعه دهد می
مبارزات طبقه کارگر و سایر 
زحمتکشان برعلیه  بورژوازی چه در 

به . المللی است بینعرصه ملی و چه 
دهد که در   تاریخ نشان می مطالعهواقع

طول حیات  سراسر سرکوبگرانه و 
داری، هیچ خواست و  خونین سرمایه

ای چه کارگری و چه مردمی  مطالبه
نبوده و نیست که جز از طریق مبارزه 

و انقالب بر بورژوازی تحمیل نشده 
باشد و روشن است که هرگاه این 

ر کارگران و توازن قوا به ضر
زحمتکشان گرایش یافته، این 
دستاوردها نیز از تعرض بورژوازی 

  .اند در امان نمانده
واقعیت این است که تا سیستم 

داری پابرجاست،  استثمارگرانه سرمایه
مبارزات طبقه کارگر برعلیه نظام کار 

ها به مثابه  مزدی و فعالیت کمونیست
ترین هدفشان  کسانی که نزدیک

اختن پرولتاریا به مثابه یک متشکل س"
طبقه، سرنگون ساختن سیادت 
 "بورژوازی و احراز قدرت حاکمه

ای متوقف نخواهد  باشد نیز لحظه می
ممکن است توازن قوا در مقاطعی . شد

ها  از تاریخ کامال به ضرر کمونیست
شده و جنبش کمونیستی را شدیدا زیر 

ها در  فشار قرار دهد، اما کمونیست
پُر فراز و نشیب  خود یاد طول تاریخ 

اند که در هر شرایطی ضمن  گرفته
های  ترین خواست مبارزه برای ملموس

های طبقه کارگر را  کارگران، آرمان
بیان نموده و از منافع تاریخی این طبقه  

 . پاسداری نمایند
تالش جهت ممنوعیت برافراشتن 

 و یا "داس و چکش"پرچم سرخ و 
فعالیت  قلمداد کردن "جنائی"جرم 

 که البته تا کنون موفق به -کمونیستی
  بروشنی -اند تحقق آن در اروپا نشده

سیمای دنیای دهشتناکی که بورژوازی 
برای مردم جهان به ارمغان آورده 

دهد  است را آشکار نموده و نشان می
که جهان امپریالیستی دنیائی است که 
وجه مشخصه آن، رقابت جهت 

تر، جنگ و  دستیابی به بازارهای بزرگ
کشتار، شکنجه و اعدام بوده و بر 

هائی  اش نه داس و چکش، بلکه نام پرچم
 و "گوانتانامو"، "ابو غریب"ن چو

سیستم .  حک شده است"امگرب"

ای که انسان را از خود بیگانه  وحشیانه
دنیائی که اکثریت . ساخته است

کارگران و زحمتکشان جهان تغییر آنرا 
که خود زندگی، دنیائی . کنند آرزو می

و . زند ضرورت نابودی آنرا فریاد می
کمونیسم، درست آلترناتیو چنین 

تالشی است . باری است وضعیت نکبت
تکامل "ای که  جهت برپا کردن جامعه

آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه 
 ."همگان است

تهاجم سیاسی ایدئولوژیک 
ها  بورژوازی امپریالیستی به کمونیست

نه آخرین تعرض این طبقه نه اولین و 
اما . باشد به کارگران و زحمتکشان می

این تهاجم خود گویای این واقعیت است 
 "پایان تاریخ"که آنها که جشن 

 سخن "مرگ کمونیسم"گرفتند و از  می
گفتند چه زود مجبور شدند به این  می

واقعیت اعتراف نمایند که هنوز هم از 
ا ترسند، چرا که حتی آنه کمونیسم می

نیز خود، چه بدانند و چه ندانند، هنوز 
کمونیسم را آلترناتیو جامعه کنونی 

دانند و از وحشت همین امر بر خود  می
دانند کمونیسم  لرزند چرا که می می

یعنی تحقق مالکیت اجتماعی و این جز 
با نابودی نظم ظالمانه موجود که بر 
بنیان مالکیت خصوصی استوار است 

نظمی که همه  .شدبا ناپذیر می امکان
. آنها به آن وابسته است زندگی انگل

بگذار بورژوازی روزی صد بار مرگ 
کمونیسم را اعالم کند اما کمونیسم به 
مثابه علم شرایط رهائی طبقه کارگر تا 

میرد و نخواهد  این طبقه پابرجاست نمی
کمونیسم چه به عنوان جنبشی که . مرد

ه رزمد و چ برای رهائی طبقه کارگر می
های  به مثابه جامعه نوینی که بر ویرانه

داری شکل خواهد گرفت  سرمایه
فناناپذیر است و چون ققنوس همواره 

 !یابد از خاکستر خود دو باره حیات می

 !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالبسر جهان        سر جهان        ستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان سراستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان سرابرقرار باد همببرقرار باد همب            !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم
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در دفاع از مبارزات در دفاع از مبارزات   های لندنهای لندن  آکسیونآکسیون  گزارشی ازگزارشی از
  شرکت واحدشرکت واحد  کارگرانکارگران

    1111 صفحه  صفحه بقیه ازبقیه از
 

کنندگان در تظاهرات در شعارهای خویش ضمن سردادن فریادهای پُرطنین  شرکت
مرگ بر جمهوری اسالمی، خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران 
دستگیرشده، بازگشت کارگران اعتصابی به سر کارهای خود، به رسمیت شناختن 

ه حق داشتن تشکل مستقل حقوق و مطالبات عادالنه کارگران شرکت واحد منجمل
های کارگران حمل و نقل  در جریان این حرکت، هیات نمایندگی اتحادیه. گشتند

انگلیس با رجوع به درب سفارتخانه رژیم، قصد داشتند تا نامه اعتراضی خویش 
اما این اقدام با . را به مقامات جاسوسخانه جمهوری اسالمی تحویل دهند

اعتنایی  بی.  روبرو شد و خشم آنان را برانگیختاعتنایی کامل مقامات سفارت بی
مقامات سفارت، نسبت به نامه اعتراضی هیات مزبور باعث شد تا نمایندگان این 

های مطبوعاتی خویش به افشاگری برعلیه رژیم جمهوری  هیات در مصاحبه
 .اسالمی پرداخته و آن اقدام را محکوم کنند

انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران 
  !!کندکند  منتشر میمنتشر می

  

  نگاهی به زندگی و آثار ویکتور خارا هنرمند انقالبی و مردمی شیلینگاهی به زندگی و آثار ویکتور خارا هنرمند انقالبی و مردمی شیلی
  دیدی   سی سیهای او بر رویهای او بر روی  ای از ترانهای از ترانه  در یک جزوه بهمراه مجموعهدر یک جزوه بهمراه مجموعه

  
 :دی فوق، با آدرس زیر مکاتبه نمائید برای تهیه جزوه و سی

 

BBMM  BBOOXX  55005511  
LLOONNDDOONN  
WWCC11NN  33XXXX  
EENNGGLLAANNDD

   مالی مالیهایهای  لیست کمکلیست کمک
 

  انگلستانانگلستان
    پوند2   ویکتور خارا 
    پوند5   ویکتور خارا 

  پوند15  زاده  رفیق شهید صبا بیژن
  پوند25  رفیق شهید عزت بهرامی 

  پوند20  رفیق شهید حسین کریمی 
  پوند20  رفیق شهید ناصر کریمی 

  پوند20 رفیق  شهید مادر انقالبی عزت غروی 
 

 آمریکاآمریکا
 دالر100  لنین رهبر کبیر کارگران 

   دالر50   بذرهای ماندگار 
  دالر      50   صمد بهرنگی 

 

  سوئدسوئد
   کرون200    فدائی 

   کرون200   جعفری اکبر رفیق کبیر علی
 کرون2000    خلق عرب 

       پوند50  رفیق شهید ولی سوسنی 
                                               

  هلندهلند
       یورو50  افکن  رفیق شهید احمد پیل

  
  
  
  
  
  

   تصویری تصویری--ای صوتیای صوتی  قطعهقطعه
در گرامیداشت سی و پنجمین در گرامیداشت سی و پنجمین 
  سالگرد رستاخیز سیاهکلسالگرد رستاخیز سیاهکل

  
  !!برای دیدن این قطعه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنیدبرای دیدن این قطعه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید

 

http://www.siahkal.com/Siahkal2006.wvx 

 

  
 تصحیح و پوزش

 
در شماره قبلی نشریه پیام 
فدایی در قسمت عناوین 
مقاالت در صفحه اول و 

 و 10متعاقبا در صفحات 
 در متن خود مقاله کلمه 11
 "غالده" اشتباها "قالده"

نوشته شده است که در 
اینجا ضمن پوزش از 

وسیله  خوانندگان، بدین
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ای است که در تاریخ  یآنچه که پیش روی دارید متن سخنران
 از سوی چریکهای فدایی گیز قبادیچن فوریه توسط رفیق 11

مین سالگرد رستاخیز پنجخلق ایران به مناسبت سی و 
پیام فدایی، متن . سیاهکل در شهر استکهلم سوئد ارائه گردید

 صورت گفتار به نوشتار درآورده و این سخنرانی را از
 .دهد قرار میدر اختیار خوانندگان وسیله  بدین

  

  

 
اجازه ! با سالم خدمت همه رفقا و دوستان عزیز

بدهید که قبل از هر چیز به دلیل اینکه با حضور 
خودتان، امشب امکان برگزاری این مراسم را بوجود 

همچنین جا دارد که . آوردید از تک تک شما تشکر کنم
از رفقای سازمانده این مراسم هم، بدلیل زحماتی که 

اری این جلسه کشیدند و بخاطر فرصتی که برای برگز
برای دیدار با شما عزیزان به من دادند، تشکر و 

امیدوارم که با کمک همدیگر بتوانیم در . قدردانی کنم
سالگرد حماسه سیاهکل، یاد جاوید رزمندگان 

 .سیاهکل را، آنطور که شایسته آنهاست پاس داریم
ر در این شکی نیست که در تاریخ چند دهه اخی

ایران، با هر نگرشی هم که نسبت به این تاریخ داشته 
 از 49 بهمن سال 19باشیم، حماسه سیاهکل در 

چرا که رستاخیز . ای برخوردار است جایگاه ویژه
سیاهکل یکی از نقاط عطف تاریخی در مبارزات مردم 

های آتشین رزمندگان  در واقع صفیر گلوله. ماست
ترین  کی از سیاه، در ی49 بهمن سال 19سیاهکل در 

های چنان مبارزه  های سلطه دیکتاتوری، پایه دوران
ای را در کشور ما بنیان گذارد که  طلبانه اصیل و حق

های  تداوم و گسترش آن باعث شد تا کارگران و توده
محروم ما در صفوف میلیونی وارد صحنه پیکار 

 و "فدائی، فدائی، تو افتخار مائی"بشوند و شعارهای 
 سر بدهند و "کنیم  را سراسر سیاهکل می ایران"

های  ترین رژیم سرانجام هم، بساط یکی از فاسد
ضدخلقی معاصر یعنی رژیم شاه و سلطنت 

به اعتبار . دان تاریخ بیاندازند شاهنشاهی را به زباله
این حقیقت تاریخی است که نام و یاد رزمندگان 
سیاهکل و مبارزات آنها، برای همیشه در قلب 

امروز پس . های زحمتکش ما حک شد ان و تودهکارگر
 سال از این واقعه تاریخی، در توصیف 35از گذشت 

اهمیت سیاهکل باید گفت که سیاهکل تنها یک خاطره 
هایی که در آن  مبارزاتی نیست که بویژه بخاطر خون

ریخته شده، باید به بزرگداشت آن پرداخت؛ سیاهکل 
 توصیف و "ه حماس"شود با گفتن  را صرفا هم نمی

ستایش کرد؛ به همین ترتیب سیاهکل برخالف ادعای 
 مرد 12"نظران، افسانه ازخودگذشتگی  برخی کوته

سیاهکل اساسا باید از این منظر که .  هم نیست"طالئی
چه نقش گرانبهایی در روند مبارزه طبقاتی در ایران 

 .بازی کرد، مورد توجه و بررسی قرار بگیرد

 "موتور"د، مبارزه طبقاتی را دانی همانطور که می
و بواقع هم، تمامی . گویند  می"تاریخ"پیش برنده 

های  هایی که بشریت در تمام عرصه پیشرفت
اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری به آنها 
. نائل شده، از دل همین مبارزه طبقاتی بیرون آمده

سیاهکل نقش چشمگیری در راهگشایی و تعمیق 
در کشور ما در آن دوران حساس مبارزه طبقاتی 

اما اگر سیاهکل راهگشایی کرد، دلیل آن . بازی کرد
صرفا فداکاری و شجاعت و صداقت جمعی از رفقای 

گرچه . کمونیست ما یعنی رزمندگان سیاهکل نبود
بدون شک، ایفای آن نقش مبارزاتی بزرگ به آگاهی و 

پایانی نیاز  صداقت انقالبی و فداکاری و شجاعت بی
اشت که رزمندگان سیاهکل در عمل نشان دادند که د

اما دلیل اصلی راهگشایی سیاهکل، . حامل آن هستند
به . اساسا در تئوری انقالبی رزمندگان سیاهکل بود

این اعتبار است که باید تأکید کرد که نقش تاریخی 
سیاهکل و راهگشایی مبارزه نوینی که در سیاهکل 

مندگان سیاهکل و از آغاز شد، از تئوری راهنمای رز
هایی که این تئوری بر آنها مبتنی بود، نشات  تحلیل
از این جنبه سیاهکل اساسا مصداق این . گیرد می

 بدون تئوری "ست که  تجربه بزرگ مبارزات کارگری
تواند وجود داشته  انقالبی، جنبش انقالبی نیز نمی

 ."باشد
اما تئوری رزمندگان سیاهکل، یعنی تئوری 

تئوری رزمندگان  گفت؟ سلحانه چه میمبارزه م
ها کار تحقیقی و مبارزاتی  سیاهکل که حاصل سال
ترین روشنفکران انقالبی بود،  طوالنی جمعی از صدیق

با ارائه یک تحلیل تاریخی از روند رشد و تکامل 
کرد که تمامی تضادهای  اقتصادی جامعه ما ثابت می

د خلق و الشعاع یک تضاد، یعنی تضا جامعه ایران تحت
امپریالیسم قرار گرفته و هر جنبش و مبارزه 

ای برای رسیدن به آزادی و برقراری عدالت  انقالبی
اجتماعی باید حل این تضاد را هدف خودش قرار بدهد 

ای،  و حل این تضاد هم، جز در بستر  یک انقالب توده
انقالبی که شرط پیروزی آن، رهبری طبقه کارگر و 

. پذیر نخواهد بود قه هست، امکاناعمال هژمونی این طب
در تئوری رزمندگان سیاهکل، عامل اصلی فقر و ادبار 

داری وابسته  ها، نظام سرمایه و غارت و سرکوب توده
رزمندگان سیاهکل، با تحلیل تاریخ . به امپریالیسم بود

دادند که دیکتاتوری عریان  جامعه خودشان، نشان می
 بر ایران است و و قهرآمیز، روبنای الیتجزای حاکم

این دیکتاتوری سیاه، با سرکوب هرگونه حرکت 
آزادیخواهانه مردم، با سرکوب هرگونه تشکل، با 
سرکوب شدید روشنفکران انقالبی، امکان ایجاد 
ارتباط پیشرو با مردم و با طبقه کارگر را سد کرده و 
در نتیجه از این تحلیل، یک وظیفه عملی برای 

گفتند چون  ند و میکرد خودشان استخراج می
آمیز و  دیکتاتوری عریان، هیچ راه صلح

گذارد،  ای برای مبارزه باقی نمی جویانه مسالمت
بنابراین وظیفه اصلی روشنفکران انقالبی این است که 
با برداشتن سالح و اعمال قهر انقالبی، شرایطی را 

ها و  بوجود بیارند که بتوانند بر بستر آن، با توده
رتباط بگیرند و روی امر تشکل و بسیج طبقه کارگر ا

در واقع رزمندگان سیاهکل، . آنها تاثیرگذاری کنند
مبارزه مسلحانه را با این تحلیل آغاز کردند که با 

قدرت تاریخی " به "نقبی"اتکاء به این شکل از مبارزه، 
 "قدر قدرت" بزنند و با ضربه زدن به رژیم "ها توده

ایجاد کنند و شرایطی شاه، در سد دیکتاتوری، شکاف 
را بوجود بیارند که نیروی الیزال مبارزاتی طبقه 

های محروم به میدان مبارزه وارد  کارگر و توده
 .بشود

به این ترتیب با آغاز مبارزه مسلحانه در 
سیاهکل و تداوم آن توسط دیگر رزمندگان فدایی، 

زده ایران به فضایی  خیلی سریع فضای جامعه خفقان
 مبارزاتی، و روحیه خمود و مأیوس پُر جوشش و

ای تعرضی و  ها و روشنفکران جامعه، به روحیه توده
بتدریج، حرارت ناشی از آتشِ . انقالبی تبدیل شد

سوزانی که چریکها با مبارزات قهرآمیز خویش برعلیه 
رژیم شاه آغاز کرده بودند، به آب شدن هیوالی برفی 

های  تودهکارگران و . انجامید  می"خفت" و "ترس"
محروم بتدریج به ندای پیشاهنگان انقالبی خودشان 

های نظام،  بر بستر تشدید بحران. دادند پاسخ می
های اعتراضی خودبخودی و اعتصابات  جنبش

کارگری، تحت تاثیر فضایی که قدرت آتش چریکها و 
سایر مبارزین مسلح در جامعه ایجاد کرده بود، 

ای،  ین مبارزهدر پروسه چن. دوباره سر برداشتند
. بتدریج نام چریک فدایی با نام کمونیسم عجین شد

سازمانی که با تئوری راهنمای رزمندگان سیاهکل 

  

  نقش تاریخی طبقه کارگرنقش تاریخی طبقه کارگر

  انداز سیاهکلانداز سیاهکل  در چشمدر چشم
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شکل گرفته بود، در آستانه قیام بهمن، با آنچنان اقبال 
ای در جامعه مواجه شد که بنا به اعتراف  وسیع توده

دوست و دشمن، در تاریخ نیم قرن اخیر کشور ما و 
خب، واضح . منطقه نیز کمتر نظیر داشته استحتی در 

توانست به  است که این موقعیت عظیم مبارزاتی نمی
عنوان خاری در چشم مرتجعین و دشمنان رنگارنگ 

شود  انعکاس این واقعیت را می. طبقه کارگر فرو نرود
ای دید که از همه  یافته از جمله در هجوم سازمان

وری آن صورت طرف برعلیه این سازمان و بویژه تئ
در جنین چارچوبی بود که دشمنان طبقه . گرفت

کارگر، تئوری چریکهای فدائی خلق را آماج حمالت و 
در حقیقت در این . ای قرار دادند های گسترده تحریف

های تئوری  ها و تحلیل مورد، در رابطه با آموزش
رزمندگان سیاهکل همان چیزی رخ داد که بقول لنین 

های  آموزش" در مورد "هابار"در طول تاریخ 
یعنی عمال .  جامعه بشری رخ داده است"انقالبی

های انقالبی، آن   آموزش"تحریف"کوشش شده تا با 
 تهی نموده و کارآیی و برندگی "مضمون"را از 

انقالبی آن را زائل کنند و آن تئوری را به یک چیز 
اجازه بدهید حاال که به اینجای . خاصیت تبدیل کنند بی

ترین این  رسیدیم، یکی دو مورد از برجستهبحث 
 .تحریفات را خاطر نشان سازم

ترین تحریفات  ترین و معروف یکی از شاخص
برعلیه تئوری رزمندگان سیاهکل این است که گویا 
رزمندگان سیاهکل و چریکهای فدائی خلق، به نقش 

ها اعتقادی نداشتن و اساسا به لزوم  تاریخی توده
کارگر و بالنتیجه لزوم اعمال بسیج و تشکل طبقه 

اند و  رهبری این طبقه در انقالب هم اعتقادی نداشته
آنها منکر ضرورت اعمال رهبری  پرولتاریا در انقالب 

 .بخش مردم ما بودند و هستند رهایی
اجازه بدهید تا مقدمتا تأکید کنم که این یک اتهام 

. ترین ربطی به واقعیت ندارد ست و کوچک سخیفانه
های   اتهامی نه تنها به هیچ وجه با آموزشچنین

راهنمای رزمندگان سیاهکل و چریکهای فدایی خلق 
ایران انطباق ندارد، بلکه اتفاقا درست بر ضد جوهر 

های رزمندگان سیاهکل و تئوری انقالبی  تحلیل
در حقیقت مطابق تئوری راهنمای . رهنمون آنهاست

نفکران رزمندگان سیاهکل، وظیفه اصلی مبارزه روش
انقالبی، ایجاد شرایطی بود تا در آن، سرانجام طبقه 
. اصلی، یعنی کارگران به میدان مبارزه وارد بشوند

گفت که امر بسیج و  تئوری رزمندگان سیاهکل می
تشکل طبقه کارگر، تنها در پروسه یک مبارزه 

 نظامی و نه صرفا کار آرام سیاسی، -سیاسی
روان رزمندگان پراتیک ره. پذیر خواهد شد امکان

سیاهکل و مبارزات بعدی آنها هم، صحت این تحلیل 

را نشان داد و ما دیدیم که با گذشت مدت نه چندان 
ای از آغاز مبارزات مسلحانه در جامعه،  طوالنی
های کارگری،  ای و جنبش های خودبخودی توده جنبش

تری سر برداشتن  برخالف دوره قبل، در ابعاد وسیع
زه انقالبی رهروان سیاهکل، در طول و در نتیجه مبار

ها بسیاری از کارگران آگاه و انقالبی که  سال
سرنوشت طبقاتی خودشان را با سرنوشت مبارزه 

حاال . دانستند، به این سازمان پیوستند چریکها یکی می
اگر بحث بر سر واقعیات است، اتفاقا تمامی آن 

ب منتقدین دوآتشه تئوری رزمندگان سیاهکل باید جوا
بدهند که اگر تئوری مبارزه مسلحانه و مبارزات 

ها و در رأس  رهروان سیاهکل به اصطالح به توده
آنها به طبقه کارگر و به سازماندهی و تشکل آنها، 

های سیاه، خودِ این   نداشت، چرا در آن سال"اعتقاد"
 "انحراف مشی چریکی"منتقدینی که ظاهرا از این 

خالص "اصطالح های به  منزه بودند و تئوری
 "ارتباط" داشتند، نرفتند و با طبقه کارگر "کارگری

نگرفتند و از این فرصت تاریخی یعنی به میدان آمدن 
طبقه کارگر استفاده نکردند؟ آیا مبارزه مسلحانه 
چریکها جلوی ارتباط آنها با طبقه را گرفته بود و یا 
برعکس، این مبارزات و تاثیرات مادی و معنوی آن بر 

ای را  های طالیی ها و طبقه کارگر، فرصت  تودهروی
حتی برای نیروهای دیگر هم ایجاد کرده بود که در 

خواستند بروند  ضمن تاختن به تئوری چریکها، اگر می
و با طبقه کارگر که حاال دیگر توی میدان بود ارتباط 

کنند  بگیرند؟ چرا چنین نشد؟ و اگر آن نیروها ادعا می
ند، آن موقع باید منطقا این را نشان که این کار را کرد

های پُر تب و تاب منتهی به قیام،  بدهند که چرا در سال
در شرایطی که سد دیکتاتوری به تدریج شکاف 

داشت و جنبش طبقه کارگر، روز به روز در  برمی
آمد، این کارگران  تری به میدان می ابعاد گسترده

ردند و ک اساسا از فرزندان فدایی خویش استقبال می
گرفتند؟ مگه واقعیت این نبود  با این سازمان ارتباط می

 در اثر گسترش مبارزات 57-56های  که در سال
ای هر جا هم که کارگران موفق به ایجاد  توده
ها  شدند، بسیاری از این تشکل های کارگری می تشکل

به هواداری و سمپاتی از سازمان چریکهای فدایی 
ت که شما همین امروز س پرداختند؟ کافی خلق می

اندرکاران بخش کارگری سازمان  بروید و از دست
ها، راجع به وسعت استقبال  چریکها در آن سال

کارگران از این سازمان بپرسید تا به شما بگویند که 
در مقطع قیام، بیش از هزار تشکل و محفل کارگری 
در سراسر ایران، خواهان ایجاد ارتباط با سازمان 

بنابراین اگر به عنوان . یی خلق بودندچریکهای فدا
های  جو بیاییم و و روی واقعیت های حقیقت انسان

عینی تکیه کنیم و پراتیک رو معیار حقیقت قرار بدهیم، 
هایی  شود که انتساب مارک آن وقت کامال معلوم می

 به تئوری رزمندگان "غیرکارگری بودن"نظیر 
چ ربطی سیاهکل، یک افترا و جعل واقعیت است و هی

دهندگان راه آنها  به تئوری رزمندگان سیاهکل و ادامه
اگر پراتیک و جریان واقعی خود زندگی را . ندارد

شود که  معیار حقیقت قرار بدهیم، کامال روشن می
اتفاقا تئوری رزمندگان سیاهکل، یک تئوری 
کمونیستی، یک تئوری انقالبی متعلق به طبقه کارگر و 

درست به . ست  منافع این طبقهمدافع پیگیر و رادیکال
شود بروشنی دید که در طول  همین دلیل است که می

های فراوان  سالیان دراز و در جریان فراز و نشیب
ای که انقالب مردم ما از سر گذرانده، این  مبارزاتی

رهروان تئوری رزمندگان سیاهکل بودند که 
ترین مواضع را راجع به مسائل  ترین و انقالبی صحیح

تلف پیشاروی کارگران و زحمتکشان ایران اتخاذ مخ
اگر کمی به حافظه خودمان رجوع کنیم، . کردند

های تئوری رزمندگان  بینیم که با اتکاء به آموزش می
دهندگان راه آن رزمندگان، در  سیاهکل بود که ادامه

ترین مقاطع مبارزه، یعنی پس از قیام،  یکی از حساس
ت قدرت دولتی ارائه ترین تحلیل را از ماهی صحیح

دادند و در مقابل انواع و اقسام نیروهایی که به نحوی 
فریب شعارهای جمهوری اسالمی  و دار و دسته 
خمینی جنایتکار را خورده بودند، مطرح کردند که این 
رژیم از نظر طبقاتی، ماهیتا فرقی با رژیم مزدور شاه 
ندارد و سعی کردند که جنبش انقالبی کارگران و 

های محروم ما را همچنان در مسیر اصلی مبارزه  قخل
یعنی تداوم پیکار برای سازماندهی یک انقالب 

 اجتماعی برعلیه کلیت نظام موجود یاری بدهند؟
همین پیروان تئوری رزمندگان سیاهکل بودند که 
با تمام قوا، معرکه اشغال سفارت آمریکا و پُز به 

بسته را افشاء  این رژیم وا"ضدامپریالیستی"اصطالح 
طبقه "کردند و در مقابل تمام نیروهایی که سنگ 

زدند و در همان حال سعی   را به سینه می"کارگر
کردند کارگران را به بازی در بساط فریبکارانه  می

ایستادند و طبقه  جمهوری اسالمی سرگرم کنند، می
کارگر را از بازی در بساط فریبکارانه دار و دسته 

 .داشتند هوری اسالمی  بر حذر میخمینی و رژیم جم
همین پیروان تئوری رزمندگان سیاهکل بودند که با 
تحلیل صحیح از ماهیت امپریالیستی جنگ ایران و 
عراق، برخالف نیروهای ظاهرا طرفدار دوآتشه طبقه 

های جمهوری اسالمی از  کارگر، که در امتداد سیاست
 جنگ"صبح تا شب کارگران را تشویق به شرکت در 

داران   و یا بیگاری و اضافه تولید برای سرمایه"میهنی
 کردند، طبقه کارگر محروم ما زالوصفت می

 !!ستست  ه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیزنده باد مبارززنده باد مبارز
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را از گوشت دم توپ شدن در این جنگ ارتجاعی منع 
دهندگان راه رزمندگان سیاهکل   ادامه همین. کردند می

بودند که با اعتقاد به تئوری رزمندگان سیاهکل در 
ای انتخاباتی جمهوری ه بازی شب هیچ یک از خیمه

اسالمی و طبقه حاکم شرکت نکردند و کارگران را از 
این نمایشات منع و در عوض به گسترش مبارزه 

دهندگان راه رزمندگان  همین ادامه. کردند تشویق می
سیاهکل بودند که با تمام قوا از جنبش انقالبی خلق 

همین . دفاع کردند... کُرد، از مبارزات خلق عرب و
ن راه سیاهکل بودند که از روز اول، در کوران پیروا

ای که براه افتاده بود، ماهیت افسانه  تبلیغات کورکننده
طلبی جمهوری اسالمی را افشاء و بر ماهیت  اصالح

ضدکارگری دار و دسته خاتمی تأکید کردند، فریب 
های   را نخوردند و شعار قلبی توده"سید خندان"

 را سر دادند "خاتمیمرگ بر "محروم ما یعنی شعار 
و باالخره همین رهروان و پویندگان راه رزمندگان 
سیاهکل بودند که فریب هیچ یک از شعارهای 

 و غیره در چارچوب "رفراندوم" و "خواهی جمهوری"
نظام موجود را نخوردند و این شعارها را تالش 

داری  دشمنان طبقه کارگر برای حفظ نظام سرمایه
اوم زنجیرهای اسارت بر پای وابسته و بالنتیجه تد

 .های محروم خواندند طبقه کارگر و توده
ها مورد دیگر که من به خاطر  این موارد و ده

های  کنم، فاکت ضیغ وقت به آنها اشاره نمی
های  ای هستند که بروشنی صحت تحلیل برجسته

تئوری راهنمای رزمندگان سیاهکل و انطباق آن 
قه کارگر در انقالب ها و مواضع، با منافع طب تحلیل

 .دهند  سال اخیر نشان می35ایران را در طول 
امروز ما در شرایطی به نکوداشت یاد رزمندگان 
سیاهکل در سی و پنجمین سالگرد این حادثه بزرگ 

پردازیم که کشور ما در یک شرایط  تاریخی می
حساس قرار گرفته و طبقه کارگر هم به طور وسیعی 

خودش، در سطوح و اشکال برای احقاق حقوق صنفی 
مختلف، در صف مقدم نبرد با دشمن یعنی جمهوری 

فرسای زندگی  اوضاع طاقت. اسالمی قرار دارد
ها تن از کارگران و زحمتکشان ما که بخش  میلیون

حقوقی و در زیر خط  بزرگی از آنها در گرسنگی و بی
کنند، باعث شده که ما هر روز شاهد  فقر زندگی می
 کینه کارگران برعلیه رژیم جمهوری انفجار خشم و

اسالمی و در نتیجه وقوع اعتراضات و اعتصابات 
اعتراضاتی . شمار کارگری در سراسر ایران باشیم بی

که آخرین نمونه آن، حرکت دالورانه هزاران کارگر 
هاست به خاطر  ست که ماه شرکت واحد اتوبوسرانی

 حقوق عادالنه خودشون نظیر یک دستمزد عادالنه،
بهبود شرایط کار و حق داشتن تشکل مستقل 

خب، . اند کارگری، به مبارزه و مقاومت دست زده
دانید، جمهوری اسالمی که رسالتی  همانطور که می

داران وابسته زالوصفت  غیر از دفاع از منافع سرمایه
و تضمین شرایط الزم برای غارت و استثمار کارگران 

ا ندارد، با و زحمتکشان ما به نفع طبقه حاکم ر
وحشیگری تمام، مبارزات کارگران شرکت واحد را 

ای دیگر،  ها و اعتراضات توده مثل تمام جنبش
وحشیانه با توسل به سرکوب و بگیر و ببند، با تهدید 
و شکنجه و ارعاب و اقدام به بریدن زبان کارگران 

نیروهای سرکوبگر . مورد هجوم خودش قرار داده
ی شماری از همسران و دولتی، صدها کارگر و حت

فرزندان آنها را دستگیر کردند؛ کارگران فعال را به 
زندان انداختن، و حتی از ضرب و شتم و شکنجه و 

 ساله کارگران هم 10-12بگیر و ببند دختران 
در واقع، جمهوری اسالمی با . اند خودداری نکرده

توسل به اعمال قهر عریان و وحشیانه در مقابل 
ها حقوق و مطالبات عادالنه خودشان کارگرانی که تن

های خودش در  خواهند و با نمایش ددمنشی را می
انظار عمومی، تالش کرده که حرکت اخیر کارگران را 
در هم بشکند و روی این پیام تأکید کند که دیکتاتوری 

ترین حرکات متشکل کارگران،  حاکم تحمل کوچک
کار حتی برای احقاق مطالبات صنفی و بهبود شرایط 

و یا مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل خودش را هم 
 .ندارد

ست که تمامی  در یک چنین شرایطی، بدیهی
نیروها و افرادی که خودشان را طرفدار طبقه کارگر 

کنند، باید نه تنها با تمام قوا و از هر راهی  معرفی می
از حرکت عادالنه کارگران و حق آنها در داشتن تشکل 

، بلکه در همان حال مواظب تحرکات مستقل دفاع کنند
و مانورهای دشمنان طبقه کارگر هم باشند که برای 

خواهانه، پُز طرفداری و  برداری از این جنبش حق بهره
حاال در این چارچوب و در . گیرند حمایت از آن را می

برخورد متفاوتی که نسبت به جنبش طبقه کارگر 
ا به تئوری شود، ما شاهدیم گاها تفکر نادرستی ر می

دهند که مطابق آن، از  رزمندگان سیاهکل نسبت می
قرار هیچ شکلی از مبارزه، جز مبارزه مسلحانه مفهوم 
ندارد و به این اعتبار گویا مبارزات جاری طبقه کارگر 

های صنفی و یا ایجاد تشکل  برای تحقق خواست
مستقل کارگری بیهوده و فاقد اهمیت است و بنابراین 

ت از مبارزات جاری کارگران، گویا باید به جای حمای
 .فقط مبارزه مسلحانه کرد

اجازه بدهید من همین جا تأکید کنم که این 
ها هیچ ربطی، نه به تئوری رزمندگان سیاهکل  دیدگاه

دهندگان راه آنها یعنی چریکهای فدایی  و نه به ادامه
تئوری رزمندگان سیاهکل و رهروان راه . خلق ندارند

مامی اشکال متنوع مبارزه اعتقاد داشتند و آنها، به ت
کردند که در شرایط جامعه  دارند، ولی آنها تأکید می

در . ست ما، مبارزه مسلحانه شکل اصلی مبارزه
های آنها باید برای داشتن  نتیجه، مطابق آموزش

تشکل، حرکت و مبارزه کرد، اما این تشکل تنها در 
کان بقاء و بستر گسترش مبارزه مسلحانه هست که ام

 .کند کاری پیدا می ادامه
اما از طرف دیگر، ما با طیفی از نیروها و 

جنبش ناب "جریانات سیاسی و مدعی طرفداری از 
 روبرو هستیم که در برخورد به مبارزات "کارگری

اخیر، بدون این که تئوری رزمندگان سیاهکل را 
کنند تا در  فهمیده و یا درک کرده باشند، سعی می

 نظام موجود، جنبش کارگری و مبارزات چارچوب
های صنفی و  کارگران را در محدوده خواست

چرا که آنها اساسا . سندیکالیستی محدود نگه دارند
های صنفی و حرکات  ای بین خواست رابطه

خودبخودی کارگران با مطالبات عمومی و اساسی 
کنند که کافیست  بلکه فکر می. طبقه کارگر قائل نیستند

 ساعت 8 کارگری به میدان بیاید، مثال شعار تا جنبش
کار در هفته و دستمزد عادالنه را سر بدهد، از طرح 
هرگونه شعار برعلیه رژیم و طبقه حاکم خودداری 

آمیز و بدور از  کند تا بتواند در یک پروسه صلح
خشونت، در چارچوب رژیم و نظام حاکم و همچنین 

شکل مستقل المللی، ت های بین با جلب حمایت قدرت
کارگری ایجاد کند و آنها را با وجود بقای رژیم 
سرکوبگری مثل جمهوری اسالمی با صلح و صفا 

در حالی که این دیدگاه هم به هیچ رو . گسترش بدهد
واقعیت نیست و تمام تجربه مبارزات  منطبق بر

ها و اعتراضات بیشمار در طول  کارگری و جنبش
الف آن را ثابت حیات همین رژیم جمهوری اسالمی خ

 .کرده است
اما پیروان تئوری مبارزه مسلحانه و رهروان راه 
رزمندگان سیاهکل یعنی چریکهای فدائی خلق چه 

آنها با اتکاء به تجارب مبارزاتی و  گویند؟ می
کنند  های تئوری رزمندگان سیاهکل تأکید می آموزش

که باید از تمامی مبارزات طبقه کارگر در هر سطح و 
. دفاع کرد و سعی در ارتقاء آن مبارزات نمودشکلی 

بنابر این اصل، ما در حد توان از مبارزات طبقه کارگر 
اش  برای مطالبات هر چند کوچک صنفی و عادالنه

کنیم و در عین حال با استناد به تمامی تجارب  دفاع می
تاکنونی جنبش طبقه کارگر در ایران و در پرتو تئوری 

ی تئوری مبارزه مسلحانه رزمندگان سیاهکل، یعن
 مانی زتنها رکارگ گوییم که مبارزات و جنبش طبقه می

که هدف اصلی خودش امکان پیشروی و پیروزی دارد
 جمهوری اسالمی و یمرو، سرنگونی رژ

  !!ارتقاء بخشیدارتقاء بخشیدرشد و رشد و و آنها را و آنها را کرد کرد ها شرکت ها شرکت   باید در تمامی اشکال مبارزاتی تودهباید در تمامی اشکال مبارزاتی توده
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با سالم به همه رفقا، دوستان و 
بقیه سخنرانهائی که در این جلسه 
حضور دارند و با تشکر از 

رد که این برگزارکنندگان این میزگ
امکان را جهت تبادل نظر حول مسئله 
شناخت بستر اتحاد نیروهای کمونیست 
فراهم کردند، قبل از پرداختن به بحث 
اصلی اجازه بدهید که تأکید کنم که 
خودِ ضرورت مباحثه در مورد اینکه 
اتحاد کمونیستها در کدام بستر شکل 
خواهد گرفت بیانگر واقعیت وجود 

ر صفوف تشتت و پراکندگی د
امری که . کمونیستهای ایران میباشد

غلبه بر آن را با برجستگی در مقابل 
اما . نیروهای این جنبش قرار داده است

متأسفانه هر چقدر که مسئله تشتت و 
پراکندگی در صفوف کمونیستها امری 
واقعی و بالطبع دردآور است اکثر 
راههایی که جهت غلبه بر این ضعف 

 واقعیت انطباق ارائه میشود کمتر با
نگاهی به تالشهائی که در . دارد

سالهای اخیر در خارج از کشور در این 
رابطه صورت گرفته است خود مؤید 

 .این امر است
در این بحث اکثراً شاهدیم که درد 
پراکندگی و مضرات آن بدرستی 
توضیح داده میشود، و مزایای وحدت 
و نقش این امر در توانا کردن 

 به تحقق اهدافشان کمونیستها نسبت
باز هم بدرستی مورد تأکید قرار می 

از اینکه نیروهای چپ باید به . گیرد

 یا "نیروی سیاسی دارای عضله"
نیروی تاثیر "، "سازمان مداخله گر"

تشکیالت " و حتی به یک "گذار
 تبدیل بشوند زیاد سخن گفته "ای توده

میشود اما متأسفانه کمتر به این امر 
 که در بستر پیشبرد پرداخته میشود

کدام مبارزه است که میتوان بر این 
 پراکندگی فائق آمد؟

بله، در بستر کدام مبارزه؟ درست 
همین نکته است که طراحان وحدت با 
همه تاکیدات درستی که در مورد 
ضرورت وحدت مطرح میکنند به آن 

اگر منظور وحدتی واقعی . نمیپردازند
در صفوف کمونیستهاست و نه 

بندی کردن گروهها و گرایشات  سرهم
گوناگون فکری و نه سرگرم کردن 

انداز کاذب جهت  نیروها و ایجاد چشم
به اصطالح حفظ نیرو و ایجاد انگیزه 

پس قبل از هر چیز . حرکت برای آنها
باید این موضوع مورد بحث قرار بگیرد 
که وحدت برای پیشبرد چه کاری و در 

س نتیجه در بستر کدام مبارزه؟ مارک
بر این باور بود که برای اتحاد به 

هماهنگی نظرات اساسی و یکسانی "
 نیازی تردیدناپذیر "وظایف عملی

با تکیه بر این آموزش . وجود دارد
میشود گفت کسانی که حاضر نیستند 
نه گامی در جهت ایجاد هماهنگی بین 
نظرات بردارند و نه در جهت یکسانی 
وظایف حرکت میکنند و مهمتر از آن 
حاضر نیستند این واقعیت را به عنوان 

نقطه شورع کار بپذیرند معلوم است که 
در عمل، جاده وحدت را صاف نمیکنند 
بلکه موانع جدیدی در مسیر این راه 

و به همین دلیل هم . قرار میدهند
طلبی باز  علیرغم همه فریادهای وحدت

هم شاهد پراکندگی هستیم و گاه 
دعای متأسفانه میبینیم که همین ا

وحدت و طرحهای مربوط به آن خود 
زمینه انشعابها و جدائیهای جدیدی 

ای جز ایجاد  میشود و عمالً نتیجه
مشکالت جدیدی در مقابل پروسه 

اگر . واقعی وحدتهای آینده در بر ندارد
این یکی از نقاط مثبت جنبش ماست که 
به ضرورت وحدت پی برده و همواره 

 باید بر این ضرورت تاکید دارد اما
تاکید کرد که متأسفانه یکی از نقاط 
ضعف جنبش ما نیز این است که کمتر 
به این امر پرداخته میشود که اساساً 

ایم و ضرورت رسیدن به  چرا پراکنده
کدام اهداف، امر وحدت را الزامی کرده 
و مهمتر از همه اینکه به چه اشکال و 
راههای مبارزاتی باید متوسل شد تا به 

همین . ت پاسخی واقعی دادمسئله وحد
ضعف، یعنی بی توجهی به همین 
واقعیت، عمالً تالشهای تاکنونی را 
سترون ساخته و باعث شده که آن چه 
به نام وحدت شکل داده شده نه حاصل 
مبارزه بلکه محصول سازشها و 

 .گذشتهای غیراصولی باشد
تا آنجا که موضوع به وحدت 

ردد و کمونیستها در جامعه ایران برمیگ

با علم به این واقعیت که شرکت واقعی 
در زندگی توده ها و ارتباط با آنها خود 

مابین گروههای  شرط الزم وحدت فی
کمونیستی است، روشن  است که 
وظیفه هر جریان کمونیستی هموار 
کردن راه ارتباط با مردم و در رأس 
آنها طبقه کارگر میباشد، که خود، 

التی شرایط الزم جهت وحدت تشکی
. گروههای کمونیست را مهیا میسازد

مسلماً اولین گام در این راستا نیز 
وابسته است به تحلیل مشخص از 
شرایط مشخص روندهای مبارزه 
طبقاتی در جامعه و پیدا کردن راهها و 
اَشکالی از کار که در شرایط 
دیکتاتوری حاکم بر ایران امکان ارتباط 
 با طبقه کارگر و توده های دیگر و

 .کاری مبارزاتی را تضمین نماید ادامه
در این رابطه روشن است که تا وقتیکه 
نیروهای کمونیستی برنامه مبارزاتی 
خود را طرح و تبلیغ نکرده و به اجرا 
در نیاورده باشند بحثی هم از هماهنگی 
نظری و یکسانی در وظایف عملی به 

ای که مارکس مطرح کرده است  گونه
 تا در جریان تحقق در میان نخواهد بود

ای  نتیجه .آن یک وحدت واقعی پا بگیرد
که از واقعیات یاد شده باید اخذ نمود 
آن است که متوجه باشیم که نیروهای 

ای که امروز در خارج از کشور  سیاسی
بسر میبرند سالهاست که رابطه 
مستقیمی با مبارزات داخل کشور 
ندارند و به همین دلیل هم نه قادرند و 

یز است که برای شرایطی که از نه جا
اند رهنمودهای تشکیالتی  آن جدا افتاده
 .و عملی بدهند

 
 

سرنگونی این رژیم، بلکه نابودی نه تنها 
داری وابسته و محو سلطه اهریمنی  کلیت نظام سرمایه

  .امپریالیسم قرار بدهد
در سی و پنجمین سالگرد حماسه سیاهکل بکوشیم تا 

ر، مبارزاتمان را برای ایجاد شرایط در اتحاد با یکدیگ
تحقق چنین آرمانی سازمان بدهیم و به این وسیله یاد 

های پیکارگر  جاوید رزمندگان سیاهکل، این کمونیست
  .در راه آزادی طبقه کارگر را در عمل پاس داریم

 
یکبار دیگر از این که حوصله کردید و به حرفهایم 

سگذارم و گوش دادید، از همه شما عزیزان سپا
امیدوارم که کمبودهای این بحث را بتوانم با کمک 

شما در قسمت پرسش و پاسخ و با اظهار نظرهای 
 .پیروز باشید .شما برطرف کنم

 
 
 
 

ای که  میزگرد سیاسیپوالد از سوی چریکهای فدایی خلق ایران، در رفیقتوسطای است که خوانید متن سخنرانیآنچه که در زیر می:توضیح
. ار شد، ارائه گردید برگز"پلتاک" در 2006 ویهنا ژ23 در تاریخ "انقالبی نیروهای کمونیست و چپ ایراناتحاد " تحت عنوان زیر و به دعوت

 .دهد پیام فدایی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه، متن این سخنرانی را بدین وسیله در اختیار خوانندگان قرار می
 

  پذیر است؟پذیر است؟  ها بر کدام بستر امکانها بر کدام بستر امکان  اتحاد کمونیستاتحاد کمونیست
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 ... ... اتحاد کمونیستها بر کداماتحاد کمونیستها بر کدام
 

در این رابطه روشن است 
که تا وقتیکه نیروهای کمونیستی 
برنامه مبارزاتی خود را طرح و تبلیغ 

 به اجرا در نیاورده باشند نکرده و
بحثی هم از هماهنگی نظری و یکسانی 

ای که مارکس  در وظایف عملی به گونه
مطرح کرده است در میان نخواهد بود 
تا در جریان تحقق آن یک وحدت 

 .واقعی پا بگیرد

البته در این چارچوب و با توجه 
خورده تاکنونی  به تجربیات شکست

را ضروری است که برخی مالحظات 
 .مورد توجه قرار دهیم

اوالً جنبش کمونیستی ما 
سالهاست که در بحرانی سخت بسر 

این جنبش نه تنها بارِ شکست . میبرد
 را بر دوش 57 و 56انقالب سالهای 

خود حمل میکند، از شکستهای 
پرولتاریا در سطح جهانی نیز لطمات 

تشتت ایدئولوژیک . بزرگی خورده است

تایج چنین گریزی از جمله ن و تشکل
بنابراین وقتیکه در رابطه . بحرانی است

با وحدت کمونیستها در شرایط کنونی 
صحبت میکنیم باید این واقعیت را 
بروشنی در نظر داشته باشیم و بدانیم 
که پراکندگی و تفرقه کنونی نه عامل 

 .بحران بلکه خود محصول آن میباشد
باید در نظر داشته باشیم که : ثانیاً
جاع جمهوری اسالمی باعث یورش ارت

ضربات بزرگی به سازمانهای 
کمونیستی گشته است و شکستها و 

های غیرقابل تردیدی را بر  نشینی عقب
امری که باعث . آنها تحمیل نموده است

گشته سازمانهای سیاسی که زمانی در 
صحنه ایران فعال بودند عمالً در خارج 

روشن است . از کشور متمرکز شوند
ضاع و احوالی به درد که چنین او

دوری از طبقه کارگر، درد دوری از 
شرایط و جدا افتادن از متن جامعه را 

 . هم افزوده است

 

 بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب
  

  1616بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

ها وقتی در پراتیک تجلـی  ها و نظرگاه آن اندیشه
ی خلق  یافتند، ارتجاع را در سرکوب جنبش دالورانه

دادند، به تالش برای خاموش کردن جنبش کُرد یاری 
صحرا منجر شدند،  طلبانه و انقالبی مردم ترکمن حق

در پراتیک و اعمالی تجلی یافتند که در مقابل رژیمی 
که به مبارزات زحمتکشان و ستمدیدگان عرب در 

برد و به روی صیادان بندر انزلی  خوزستان حمله می
 کتابخانه را گشود، و کارگران بیکار اصفهان آتش می

همراه با کودک سه ساله آتش زده و به خاکستر 
، نه راه مبارزه بلکه راه مماشات و ...نمود و تبدیل می

های راست به  سازش را قرارداد و باالخره، آن اندیشه
های سنگین  پاسداران را به سالح"صورت شعار 

ی  های وحشیانه ، درآمدند، در تأیید اعدام"مجهز کنید
پسران جوان و نوجوان توسط جالدان دختران و 

در . اسالمی تجلـی یافتندالقلب جمهوری  قسی
ها معرفی  هائی منعکس شدند که در آن اعالمیه

 محلی رژیم، از اعضاء و های نیروهای مبارز به کمیته
 و خالصه به )3(.شان خواسته شده بود هواداران

همدستی با ارتجاع جمهوری اسالمی در سرکوب 
 پراتیک واقعی )4(.ی ایران انجامیدند ستمدیدههای  توده

 -ای  های منحط توده کسانی که دیروز با اندیشه
که نام (اکثریتی به تئوری انقالبی چریکهای فدائی خلق 

)  روی آن گذاشته بودند"مشی چریکی"من درآوردیِ 
مسلم است که آگاهی بر چنین  .تاختند، چنین بود

 دارندگان چنان واقعیتی و شناخت از هویت سیاسی
که البته، خیلی از آنها امروز با قبول نان (هائی  اندیشه
ی طاعون، به کار قلمفرسائی در خدمت ارتجاع،  آلوده

ی  مک خواهد کرد که به هنگام مطالعهک) مشغولند
های آنان، با هوشیاری از خود بپرسیم که با  نوشته

ها و  تکیه بر تجارب دیروز، پراتیک حاصل از اندیشه
به صورت (ها  نظراتی که امروز از البالی آن نوشته

! تواند باشد؟ شود، چه می تبلیغ می) خاطرات و غیره
ها نمایانگر پراتیکی بودند که  دیروز، آن اندیشه

ضربات دهشتناکش به مردم و جنبش انقالبی آنها 
را همگان دیدند، حال اگر امروز کسی به دنبال آن 

  خواهد آورد؟ها برود، از کجا سر در ایده

 
 :ها پاورقی

 همان است که اولین بار حزب ،این به اصطالح انتقاد )1
 برعلیه چریکهای فدائی خلق، بکار 51توده آن را در سال 

 ضمن نقض جوهر انقالبی ، حزب توده،در آن زمان. برد
 ایران، به جنگ ی های جامعه مارکسیسم و تحریف واقعیت

حزب . دائی خلق پرداختایدئولوژیک با نظرات چریکهای ف
 جزوه تحلیلی از جامعه ایران ...": توده در آن زمان نوشت

یک باره به ) باشد میمعروف رفیق احمدزاده  اثر منظور(
در ایران شرایط عینی "رسد که  این نتیجه عجیب می

 این فاصله عظیم از عدم تا وجود را "انقالب وجود دارد
 زندگی است که از واقعیت  و دورعالم خیالتنها در 

تأکید اول از من است، تأکید . (توان با پرش طی کرد می
 اضافه ،مطلب فوقی  در ادامه ).دوم از خود حزب توده

برای آنان  ...ها انقالب امری ارادیست به نظر آن" :نمود که
، تمایل به برانداختن آنچه مطابق میل نیستاراده، تصمیم، 

نقطه مقابل قوانین باالترین اصل است و این اراده در 
انسان انقالبی در  ...گیرد عینی طبیعت و جامعه قرار می

ی معینی دارد، برای نظر چریکها انسانیست که دنیای روح
خواهد به  نمی ...خودگذشتگی آماده استفداکاری و از

ها در  های تکامل گردن نهد، زیرا این قانونمندی قانونمندی
 .گنجد زده او نمیچهارچوب تنگ احساسات و اراده شتاب

چریکهای خلق چه ": نقل از. ها از من است تأکید(
 .)1351، سلسله انتشارات ارانی، شهریور "گویند می

 به ای های کلیشه رم در حالی که تِ،"داد بیداد"در کتاب 
از این قبیل (  رسوای حاجبی از حزب تودهی  عاریه گرفته

 "اکاریفد" و "ایثار"که گویا چریکهای فدائی خلق با 
 بودند "گرا اراده".  بر پا کنند"ای عادل جامعه"خواستند  می

در سراسر کتاب ظاهراً از زبان راویان مختلف ) و غیره
 ی گونه دلیل و استداللی پشتوانه  ولی هیچشود میتکرار 

آن اتهامات نیست و معلوم نیست که آنها مثالً از 
پبش "نچه انگار تکرار آ!  چه منظوری دارند"گرائی اراده"

در .  کافی است،اند های رسوای گذشته گفته"کسوت
 بدون این که ،بینیم که راوی مورد بحث هم میی  نمونه

گرائی در مارکسیسم  از مفهوم اراده حتی کمترین آگاهی
 رژیم "برانداختن"  واقعیتِداشته باشد و بداند که خودِ

ها با با تأثیرگیری از مبارزات   توسط تودهشاه
 خود دلیل عینی قاطعی است که  فدائی خلق،چریکهای

گرا خواندن چریکهای  نشان داد که حزب توده در اراده
 عمل چریکها به هیچ فدائی خلق محق نبود و تئوری و

 نبوده "های طبیعت و جامعه قانونمندی"وجه مغایر با 
 "های تکامل قانونمندی"و اتفاقاً برعکس در راستای 

 ی خانه یک دیر تخلیه کردنِ، به طور مضحک، قرار داشت
و نه صرفاً  (جامعه تجربگی تیمی که در اساس ناشی از بی

های ساواک و چگونگی   شکنجهی از نحوه) یک رفیق خاص
 مورد ، ناشی شده بود را با آن ترم اتهامی آشنا،مقاومت

 .دهد برخورد قرار می
پس از این که من قاطعانه خروج خود از سازمانی که  )2

فرخ (آنها  ر سازمان آنها شده بود اعالم کردم،حاال دیگ
به دروغ به مردم گفتند که گویا این، آنها ) نگهدار و شرکاء

مطمئناً . اند  کرده"اخراج"د که مرا از سازمان بودن
ضروری است که مسایل مربوط به این موضوع را در 

 منظورم از آنچه ،در هر حال. جائی با تفصیل توضیح دهم
 با ،رفقائی است که همراه منی  ام همه در متن نوشته
 صفوف خود را از سازشکاران و ،قاطعیت انقالبی

 .طلبان جدا نمودند فرصت
ای نیروهی  در شرایط بگیر و ببند وحشتناک و گسترده )3

دست جمهوری  به مبارز جامعه توسط مزدوران قمه
دسته از  و در شرایطی که دسته،  60اسالمی در سال 

آشام حاکم،  ان مردم ایران توسط رژیم خونبهترین فرزند
شدند، سازمان اکثریت و   اعدام سپرده میی به جوخه

هائی، از طرفداران خود  حزب توده با صدور اعالمیه
خواستند که هر نیروی مبارز و مخالف رژیم جمهوری  می

محل معرفی ی  شناسند به اولین کمیته اسالمی را که می
 ).یعنی لو دهند( !نمایند

ها جهت شکار مبارزین انقالبی به  گشت زنی در خیابان )4
ها برای شناسائی  همراه سپاه پاسداران و رفتن به زندان

شان برای رژیم ناشناخته  مبارزین دستگیر شده که هویت
ها در "اکثریتی"ها و "ای توده"های  بود، از جمله فعالیت

 . بود62 تا 60فاصله بین سال 
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  !!گرامی بادگرامی باد  یاهکل و قیام بهمنیاهکل و قیام بهمنلروز رستاخیز سلروز رستاخیز سساسا
 

دو رویدادی که نقشی انکارناپذیر .  قرار داریم1357 بهمن 22 و 21 و قیام بهمن در 1349 بهمن 19در آستانه سالگرد دو واقعه بزرگ تاریخی؛ رستاخیز سیاهکل در 
های گیالن، سکوت شب را درهم  هایشان در جنگل با رگبار مسلسلبا گرامیداشت یاد رزمندگان کمونیست سیاهکل که . در تاریخ مردم ایران بر جای گذاشتند

 را از عرش آسمان به زیر کشیدند، این فرصت را مغتنم )نامید که خود را سایه خدا می(ای که با قیام خود، شاه جنایتکار  های از جان گذشته شکستند و آن توده
های فداکار، در باره برخی از مسائل کنونی جنبش انقالبی، با مردم خود سخن  جربیات قیام تودهشماریم تا در چارچوب تعالیم آن پیشاهنگان کمونیست و ت می

 .بگوئیم
نامید،   می"جزیره ثبات و آرامش"خاست و رژیم مزدور شاه با تحقیر توده ها، ایران را  در شرایط سلطه ترس و وحشت؛ در شرایطی که هیچ صدائی از کسی برنمی

ای فاصله افتاده بود، رزمندگان  ای با خود مبارزه توده کرد و بین ضرورت مبارزه توده انگیز روشنفکر با توده امری ازلی و ابدی جلوه می غمدر شرایطی که جدائی 
این . ان  قرار دادندها را در هم شکسته و راهی نوین در مقابل جنبش انقالبی کارگران و زحمتکش بست حاکم بر مبارزات توده سیاهکل با آغاز مبارزه مسلحانه بن
کننده که فریاد  طوری که ما این امر را در شعارهای مردم قیام به. ای مواجه شد ها را به خود جلب نموده و با اقبال وسیع توده مبارزه انقالبی در تداوم خویش، توده

ت اعتراضی مردم که از راه و روش رزمندگان سیاهکل الهام گرفته بود، ، به عینه دیدیم و شاهد بودیم که چگونه مبارزا"کنیم ایران را سراسر سیاهکل می"زدند  می
 .دان تاریخ انداخت سرانجام دیکتاتوری محمدرضا شاهی را به زباله

 تا آن زمان ای که تئوری. اش بود یابندگی و قدرت سیاهکل در این امر نهفته بود که یک تئوری انقالبی راهنمای حرکت واقعیت این است که رمز شکوفائی و رشد
داد که در شرایط حاکمیت بورژوازی وابسته به امپریالیسم در ایران شکل حکومتی جز  این تئوری بروشنی نشان می. اش در رنج بود جنبش انقالبی مردم ما از فقدان

لب محافل روشنفکری خارج شده و به بسیج و  سیاسی از قا صرفادهد مبارزه  استبدادی که اجازه نمی. باشد ترین اشکال استبداد نمی شدیدترین و وحشیانه
بر اساس این تئوری، که رزمندگان سیاهکل و بعدها صدها چریک فدائی . هایشان رهنمون سازد سازماندهی توده ها انجامیده و آنها را بسوی رسیدن به خواسته

 از حقوق کارگران و ستمدیدگان از تعرض قدرت دولتی مصمون نیست و تا جانشان را وثیقه تحقق آن نمودند، در زیر سلطه دیکتاتوری بورژوازی وابسته هیچ حقی
گردد که  از این واقعیت این نتیجه انقالبی اخذ می. دیکتاتوری امپریالیستی در ایران حاکم است همواره همه حقوق و مطالبات مردم ما در معرض تعدی آن قرار دارد

درست همین خط سرخ و این تعالیم . مترین حقی در جهت منافع کارگران و زحمتکشان وجود نخواهد داشت کتثبیتبدون سرنگونی حاکمیت امپریالیسم امکان 
داد که اسیر تبلیغات فریبکارانه دشمن نشده و همه توان و انرژی خود را در جهت نابودی  انقالبی بود که به چریکهای فدائی و همه پویندگان راه انقالب امکان می

 . نماینددشمن اصلی کانالیزه
این واقعیت که با صراحت در تئوری رزمندگان سیاهکل مطرح شده بود با شکست قیام بهمن و استمرار حاکمیت بورژوازی وابسته که حال جمهوری اسالمی را 

های تبلیغاتی امپریالیستی در مورد  ها که توسط بنگاه علیرغم همه فریبکاری. جهت حفاظت از خود به خدمت گرفته بود، بار دیگر حقانیت خود را به اثبات رساند
های نیروهای سیاسی مختلف در مورد ماهیت رژیم جمهوری  بینی اش پیش از قرار گرفتن بر سر قدرت صورت گرفت و علیرغم همه خوش خمینی و دارودسته

 .سته، دیکتاتوری عنان گسیخته به شکلی دیگر در ایران تداوم یافتاسالمی، ما دیدیم که  به دلیل عدم قطع نفوذ امپریالیسم در ایران و تداوم سلطه سرمایه داران واب
ها و مبارزات آنان  ای را به کارگران جهت سرکوب خواست توجه به این خط سرخ به خصوص این روزها که رژیم ددمنش جمهوری اسالمی یورش وحشیانه

گان خود قرار داده است، بار دیگر  ی سازماندهی تشکل مستقل خود، را آماج حمله گزمههای کارگران شرکت واحد برا سازمان داده و در شرایطی که این رژیم تالش
 .با برجستگی در مقابل چشم همگان قرار گرفته است

فقط دستگیری فعالین سندیکای شرکت واحد و سپس یورش وحشیانه به اعتراض کارگران مبارز این شرکت و ضرب و شتم حتی اعضای خانواده و کودکان آنها نه 
سازد که تثبیت  کند بلکه حقانیت تئوری چریکهای فدائی خلق را یاد آوری کرده و خاطر نشان می بار دیگر ابعاد ددمنشی جمهوری اسالمی را به عینه آشکار می

ثابه نماینده بورژوازی وابسته انجام حقوق برحق این طبقه از جمله حق داشتن تشکل مستقل، کامال منوط است به مبارزه در جهت سرنگونی رژیم دیکتاتوری که به م
های خودجوش طبقه کارگر را در هم شکست چگونه ممکن است حال در  یافته خود، تشکل اش با یورش سازمان گیری رژیمی که در همان آغاز قدرت. کند وظیفه می

تشکل مستقل حق طبیعی کارگران است اما . ا را برسمیت بشناسدترین دشمن طبقاتی خود اجازه تشکل داده و حق فعالیت آنه اش به اصلی شرایط سلطه بالمنازع
این، آموزشی است که رزمندگان سیاهکل آن را رهنمون فعالیت خود قرار داده بودند و . تحقق این خواست به نابودی طبقه حاکمه و رژیم مدافع آن وابسته است

 .اند های سیاه سلطه این رژیم حقانیت آن را به عینه تجربه کرده مه سالمردم  ما با شکست قیام بهمن و استقرار جمهوری اسالمی در طول ه
های خود و از جمله تشکیل تشکل مستقل، معتقدیم که این مبارزات باید در جهت یک انقالب اجتماعی  ما ضمن پشتیبانی قاطع از مبارزات کارگران برای تحقق خواست

 .م وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی بطور اخص سازماندهی شودبرای نابودی سلطه امپریالیسم به طور کلی و رژی
 

 !57کننده در بهمن  های قیام گرامی باد خاطره فرموش نشدنی رزمندگان سیاهکل و توده
 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !زنده باد کمونیسم !پیروز باد انقالب
 با ایمان به پیروزی راهمان
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  وب وحشيانه کارگران شرکت واحدوب وحشيانه کارگران شرکت واحدسرکسرک
  !!محکوم استمحکوم است

 
رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی بار ديگر )  بهمن ماه٨ و ٧(در تاريخ جمعه و شنبه 

کارگران محروم و به پاخاسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را مورد تعرض وحشيانه 
مطابق گزارشات منتشر شده در جريان اين هجوم . داددستگاه سرکوب خويش قرار 

دستگير  شان را  کارگر اين شرکت همراه با اعضای خانواده١٢٠٠مزدوران رژيم، بيش از 
دفاع مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اراذل و اوباش رژيم  بسياری از کارگران بی. نمودند

نمودن آنها، حتی از دستگيری، برای زهر چشم گرفتن از کارگران به پاخاسته و منکوب 
کتک زدن و شکنجه و بدرفتاری با کودکان خردسال کارگران زحمتکش نيز ابايی به خود 

با اين اقدام جنايتکارانه، رژيم جمهوری اسالمی، اين مجری بی چون و چرای . راه ندادند
اتوری داران زالوصفت وابسته در کشور ما، بار ديگر ماهيت ضدخلقی نظام ديکت سرمايه

 .حاکم را با وضوح هر چه تمام تر در معرض قضاوت افکار عمومی گذارد
کارگران محروم شرکت واحد در شرايطی مورد حمله بيرحمانه ماشين سرکوب حاکم قرار 

" قانونی"ها برای احقاق حقوق عادالنه خويش بارها و بارها از طرق  گرفتند که در طول ماه
های سرکوبی نظير  با ايجاد يک نهاد صنفی مستقل از ارگاناقدام کرده و کوشيده بودند تا 

، مبارزات خويش را در چارچوب نظام موجود "شورای اسالمی کار"و " خانه کارگر"
متشکل ساخته و نظر مقامات ضدخلقی حکومت را به وضعيت وخيم کار و معاش خويش و 

ای جز تسهيل  ظيفهاما گردانندگان جمهوری اسالمی که و. ضرورت بهبود آن جلب کنند
داران وابسته و اربابان جهانخوار آنان ندارند،  غارت و استثمار کارگران به نفع سرمايه

آميز کارگران را با چماق  های صنفی عادالنه و مبارزات مسالمت همچون هميشه خواست
ها بود که چند ماه قبل، مزدوران  در جريان همين سرکوب. سرکوب و زندان جواب دادند

ری اسالمی به محل تشکل کارگران در شرکت واحد هجوم برده و با ضرب و شتم جمهو
نظير اقدام به بريدن زبان منصور (های خويش  آور وحشيگری کارگران و نمايش رعب

کوشيدند تا صدای کارگران به پاخاسته را در گلو ) اسانلو از فعالين سنديکايی اين شرکت
احد با تداوم مبارزه و همبستگی خويش به مقاومت اما کارگران مبارز شرکت و. خفه کنند

باالخره مقامات رژيم که بارها علنا . شان پافشاری کردند های عادالنه پرداخته و بر خواست
ای "عقب نشينی"کارگران را تهديد نموده و اعالم کرده بودند که جمهوری اسالمی به هيچ 

، يورش وحشيانه خود به کارگران را "سنديکا بی سنديکا"در مقابل آنها دست نخواهد زد و 
سازمان داده و به اميد در هم شکستن مقاومت کارگران، شماری از فعالين سنديکايی را 

در چنين شرايطی بود که کارگران مبارز شرکت واحد در . دستگير و روانه زندان نمود
لبات صنفی و هفته گذشته اعالم نمودند که برای آزادی هم قطاران خويش و برای تحقق مطا

اما مقامات ضدخلقی جمهوری اسالمی با يورش . شان دست به اعتصاب خواهند زد عادالنه
به کارگران و ضرب و شتم و بگير و ببند صدها کارگر محروم، جنگی وحشيانه و نابرابر 

دفاع تحميل کردند و يکبار ديگر نشان دادند که ديکتاتوری حاکم تحمل  را به کارگران بی
ترين مطالبات   حتی اگر اين مخالفت بر سر ابتدائی-خالفت جدی و متشکل کارگرانکمترين م

 را نيز -صنفی نظير بهبود شرايط کار، دستمزد عادالنه و ايجاد تشکل صنفی مستقل باشد
ندارد و آنها بعنوان مجريان نظام حاکم، برای حفظ و صيانت از اين نظام ضدخلقی به هر 

 . ساير توده های تحت ستم ايران دست خواهند زدجنايتی بر عليه کارگران و
های عادالنه کارگران شرکت واحد برای بهبود  چريکهای فدايی خلق ايران از تمامی خواست

شرايط کار و حق داشتن تشکل مستقل کارگری دفاع کرده و خواهان آزادی بدون قيد و 
انانه کارگران شرکت تجربه مبارزات قهرم. شرط تمامی کارگران دستگير شده می باشند

واحد و برخورد رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی با آنها يکبا ر ديگر بر اين واقعيت 
داری وابسته در کشور ما برقرار  زند که تا زمانی که نظام ارتجاعی سرمايه مهر تأييد می

های صنفی و سياسی  است، سرکوب وحشيانه اعتراضات کارگری برای تحقق خواست
واقعيت اين است که تثبيت کمترين حقوق صنفی و . اره وجود خواهد داشتکارگران همو

ناپذير به گسترش مبارزات قهرمانانه کارگران برای  سياسی طبقه کارگر ما به نحوی اجتناب
باشد، گره  سازمان دادن انقالبی که سرنگونی رژيم و نظام ضدخلقی حاکم هدف آن می

 .ارگر را در اين جهت کاناليزه نمائيمبکوشيم تا مبارزات طبقه ک. خورده است
  !!پيروز باد مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه رژيم جمهوری اسالمیپيروز باد مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه رژيم جمهوری اسالمی

  !!نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمینابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !!برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر

  !!پيروز باد کمونيسمپيروز باد کمونيسم! ! زنده باد انقالبزنده باد انقالب
 ی راهمانبا ايمان به پيروز

 ٢٠٠۶ ژانويه ٢٩ - چريکهای فدايی خلق ايران
 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
 

پونته رئيس امنيت ملی آمريکا به کميته اطالعات سنای اين  نگرو   •
تسليحات اتمی و يا سوخت الزم برای  کشور گفت ايران هنوز دارای

 .تساختن چنين تسليحاتی نيس
 

سخنرانی در آلمان گفت اگر سناتور آمريکائی، جان مک کين، در يک    •
ای که در مورد  های ديپلماتيک برای متوقف ساختن برنامه تهران به تالش

شود اعتنا نکند، توسل به نيروی نظامی  تسليحات اتمی به آن نسبت داده مي
 .توان منتفی دانست را نمی

 

ضمن تاکيد بر " بی بی سی"رهبر حزب کمونيست نپال در مصاحبه با    •
شکالت کشور از طريق مذاکره تاکيد نمود که پادشاه اين ترجيح حل م
 .ای جز به تبعيد رفتن و يا محاکمه و اعدام در پيش ندارد کشور چاره

 

دولت هند اعالم کرد که  در جريان دو روز حمله نيروهای يک گروه    •
 ١٧ پرسنل امنيتی کشته و ١١دست کم " چهاتيسگار " کمونيستی در ايال

شورشيان "به گفته سخنگوی دولت هند . اند شدهنفر ديگر مجروح 
 .همچنين در منطقه ديگری يک برج مخابرات را منفجر کردند" کمونيست

 

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی گزارشی اعمال شکنجه در    •
نگاهداری . بازداشتگاه آمريکا در خليج گوانتانامو را مورد تائيد قرار داد

هائی  های انفرادی از جمله شکنجه والنی در سلولهای ط زندانيان به مدت
کنندگان اين گزارش با  تهيه. است که در اين گزارش به آن اشاره شده است

تاکيد بر اين امر که حق زندانيان مبنی بر برخورداری از يک محاکمه 
عادالنه در اين بازداشتگاه از آنها سلب شده است خواهان تعطيل اين زندان 

.  دولت امريکا اين گزارش را نادرست ناميده و رد کرداما. اند شده
کسانی که اين گزارش را تهيه "در اين زمينه گفت  سخنگوی کاخ سفيد

اند، با منعکس کردن ادعاهای زندانيان بدون کاوش حقايق، سازمان  کرده
 !"اند اعتبار کرده ملل متحد را بی

 

  ، که مبلغ دو٢٠٠٧ سال  جمهوری آمريکا، بودجه پيشنهادی رئيس   •
 در. را به کنگره آمريکا ارائه نمود باشد،  ميليارد دالر میهفتصدتريليون و 
 افزايش مخارج دفاعی و امنيت داخلی، و محدود ساختن مخارج ،اين بودجه

 ،بر اساس اين اليحه. های غيرنظامی توصيه شده است بسياری از برنامه
وزارت نی، انرژی و های آموزش و پرورش، بازرگا بودجه وزارتخانه
در حالي که بودجه . ماند و يا اندکی کاهش خواهد يافت کشور يا ثابت مي
کاخ سفيد .  ميليارد دالر افزايش داده شده است۴٣٩سابقه  نظامی به رقم بی

اعتبار اضافی برای ادامه جنگ   ميليارد دالر١٢٠در حاليکه درخواست 
های   نظر دارد از هزينه کرده است، در را مطرحدر عراق و افغانستان

 ميليارد دالری ۴٠٠شديدًا بکاهد تا کسری  خدمات اجتماعی داخلی آمريکا
 ،ساس اين اليحه ابر. ميان ببرد  از٢٠١٠بودجه فدرال آمريکا را تا سال 

های بهداشتی افراد مسن و ناتوان کاسته  دالر از هزينه بيمه ميليارد ٣٦
 .خواهد شد

 

 در آينده ،ه با گسترش تاسيسات اتمی در امريکاکاخ سفيد اعالم کرد ک   •
تا از اتکای  نمود انرژی اتمی نقشی بزرگتر در اين کشور پيدا خواهد

 در حاليکه فرانسه ،به گفته کاخ سفيد .آمريکا به انرژی خارجی کم شود
گيرد،  هفتاد و هشت درصد از نيروی برق خود را از انرژی اتمی مي

د از برق خود را از انرژی اتمی تامين آمريکا فقط قريب بيست درص
های جديد برق اتمی  ای برای نيروگاه  به بعد برنامه١٩٧٠از دهه  و کند مي

 .نداشته است
 

رئيس جمهور فرانسه در جريان بازديد از يک مرکز نگهداری    •
ای فرانسه   با اعالم اين که دکترين بازدارندگی هسته،ای های هسته موشک

از عرضه مواد استراتژيک بسط يافته است، کشورهائی اکنون به حفاظت 
به فرانسه را قطع نمايند تهديد به حمله " منابع استراتژيک"را که عرضه 

 .ای کرد هسته

  !!تر باد رزم دالورانه کارگران ایرانتر باد رزم دالورانه کارگران ایران  هرچه گستردههرچه گسترده
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  ی لندنی لندنهاها  گزارشی از آکسیونگزارشی از آکسیون
  شرکت واحدشرکت واحد  کارگرانکارگراندر دفاع از مبارزات در دفاع از مبارزات 

 
 

گیری مبارزات کارگران شرکت واحد  بدنبال اوج
و تعرض وحشیانه رژیم جمهوری اتوبوسرانی تهران 

های اعتراضی متعددی  اسالمی به کارگران، آکسیون
ها و  در حمایت از مبارزات کارگران توسط سازمان

نیروهای انقالبی و چپ و فعالین جنبش کارگری 
 . سازمان داده شد

فعالین چریکهای فدائی خلق نیز در این رابطه، در 
ر حمایت از سازماندهی و برپایی حرکات اعتراضی د

. مبارزات کارگران شرکت واحد فعاالنه شرکت کردند
های  آید گزارش مختصری از حرکت آن چه در زیر می

اعتراضی در دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد 
 .باشد برعلیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی می

 2006 ژانویه 28 بعد از ظهر شنبه 2 تا 12از ساعت 
عالین چریکهای فدائی خلق ایران به فراخوان مشترک ف

و سازمان دمکراتیک و ضدامپریالیستی ایرانیان در 
کمیته دفاع از مبارزات "انگلستان از یک سو، و 

 از سوی "سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد
ها نفر از ایرانیان مقیم لندن با تجمع در مقابل  دیگر، ده

ساختمان رادیو بی بی سی به سردادن شعار در 
حمایت از مبارزات کارگران شرکت واحد و محکوم 
. کردن رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداختند

مرگ "کنندگان در این تظاهرات، با فریادهای  شرکت
از مبارزات کارگران در ایران "، "بر جمهوری اسالمی

، "کارگران زندانی باید فورا آزاد گردند"، "حمایت کنید
، "لم کارگران استحق اعتصاب و تشکل حق مس"و 
یورش ...  و"زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیسم"

حکومت به کارگران شرکت واحد را محکوم کرده و 
خواهان آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و 

در این حرکت تعداد . تمامی زندانیان سیاسی شدند
زیادی اطالعیه به زبان انگلیسی در میان عابرین پخش 

نندگان مورد حمایت عابرین و به ویژه شد و تظاهرک
کردند، قرار  رانندگان وسایط نقلیه که از محل عبور می

بخش فارسی رادیو بی بی سی در همان شب . گرفتند
گزارش بسیار کوتاهی از این حرکت را در برنامه 

 .خود برای ایران منعکس نمود
 فوریه تظاهرات 4در تداوم این حرکت، روز شنبه 

ابل سفارت ضدخلقی جمهوری اسالمی بزرگی در مق
کنندگان در این تظاهرات،  شرکت. در لندن برگزار شد

با بلند کردن پالکاردهای متعدد و سردادن شعارهایی 

به زبان فارسی و انگلیسی بر حمایت خود 
از مبارزات کارگران شرکت واحد تاکید 

نموده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی 
این حرکت نیز با . ده گردیدندکارگران دستگیر ش

فراخوان مشترک فعالین چریکهای فدائی خلق ایران و 
سازمان دمکراتیک و ضدامپریالیستی ایرانیان در 

کمیته دفاع از مبارزات "انگلستان از یک سو، و 
 از سوی "سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد

ویژگی مهم این تظاهرات حضور . دیگر، برگزار شد
المللی مبارزات   لیگ بین"قایی از سوی چشمگیر رف

 و رفقای کمونیست هند و تُرک بود که "ILPSها  خلق
برای حمایت از مبارزات عادالنه کارگران شرکت واحد 
. اتوبوسرانی در این حرکت شرکت کرده بودند

های کارگری انگلستان  همچنین نمایندگانی از اتحادیه
ن تظاهرات نیز در حمایت از کارگران ایران در ای

برخی از شعارهای این تظاهرات به . شرکت داشتند
، "نابود باد رژیم جمهوری اسالمی": قرار زیر بود

حق "، "سرکوب کارگران در ایران را محکوم کنید"
از مبارزات "، "تشکل حق مسلم کارگران است

تمامی کارگران زندانی "، "کارگران در ایران دفاع کنید
، "کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد"، "باید فورا آزاد شوند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسالمی با "
زنده باد انقالب، "، "هر جناح و دسته نابود باید گردد

 ...  و"زنده باد سوسیالیزم
مزدوران رژیم در داخل سفارتخانه پس از مدتی با 
مشاهده تعداد زیاد جمعیت معترض با فرستادن یکی 

ان خویش به باالی پشت بام سفارت به خوار از جیره

وسیله یک دوربین با بیشرمی شروع به گرفتن فیلم از 
این عمل مزدوران  .چهره تظاهرکنندگان کردند

مزدور برو "حکومت با فریادهای جمعیت مبنی بر 
 جواب گرفت "مرگ بر جمهوری اسالمی" و "!گمشو

و برخی گزارشگران حاضر در میان جمعیت 
اش عکس  یز متقابال از او و عمل ننگینتظاهرکننده ن

گرفتند تا جایی که سرانجام مزدور جاسوسخانه 
 . رژیم در لندن مجبور به ترک پشت بام شد

 فوریه نیز فعالین سازمان ما و 15روز چهارشنبه 
سازمان دمکراتیک و ضدامپریالیستی ایرانیان در 
 انگلستان با انتشار فراخوانی، در تظاهرات بزرگی که 

 در "روز جهانی دفاع از کارگران ایران"به مناسبت 
مقابل سفارت رژیم در لندن برگزار شد، شرکت 

 تن از ایرانیان مقیم 150در این حرکت بیش از . نمودند
انگلستان از احزاب و نیروهای مختلف و فعالین جنبش 

همچنین رفقای تُرک و هندی . کارگری حضور یافتند
 نیز "ILPSها   مبارزات خلقالمللی لیگ بین"فعال در 

در تداوم حمایت خویش از مبارزات کارگران ایران در 
در این تظاهرات شماری از . این حرکت شرکت کردند

اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل "نمایندگان 
های کارگری قدیمی   که یکی از اتحادیه"انگلیس

 هزار عضو است حضور 700انگلیس با بیش از 
کنندگان در این تظاهرات با سردادن  تشرک. داشتند

شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران تحت ستم ایران 
های  خواهانه آنها به زبان و مبارزات و مطالبات حق

فارسی و انگلیسی، سرکوب وحشیانه کارگران شرکت 
واحد توسط رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی را 

ار همچنین در این حرکت تعداد بسی. محکوم کردند
های افشاگرانه راجع به وضعیت وخیم  زیادی اعالمیه

کار و معاش طبقه کارگر ایران تحت دیکتاتوری 
جمهوری اسالمی و شمائی از سرکوب وحشیانه 
کارگران محروم توسط حکومت، در میان عابرین 

بسیاری از رانندگان وسایط نقلیه و . پخش گردید
 گذشتند با مشاهده صف عابرینی که از محل می

تظاهرکنندگان، به طرق مختلف و از جمله با بصدا 
های خویش از تظاهرکنندگان  درآوردن بوق اتومبیل

 .کردند حمایت می
 

    33ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  های حمايت ازهای حمايت از  آکسيونآکسيون
  در کانادادر کانادا  مبارزات کارگران شرکت واحدمبارزات کارگران شرکت واحد

 
گيری مبارزات و اعتراضات کارگری در ايران و بويژه مبارزات  بدنبال اوج

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حمله وحشيانه رژيم جمهوری 
ها و نيروهای انقالبی و کمونيست و فعالين  اسالمی به آنها، از سوی سازمان
 آکسيون در اعتراض به سرکوب کارگران و ٢مستقل جنبش کارگری در کانادا، 

انه، تحت نام های افشاگر اين آکسيون. در حمايت از مبارزات آنها برگزار شد
انجام گرفت و فعالين چريکهای فدائی " کميته دفاع از مبارزات کارگران ايران"

 .های فوق فعاالنه شرکت کردند خلق در سازماندهی و برپايی آکسيون

 
 فوريه در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ۴اولين حرکت اعتراضی در تاريخ 

در اين حرکت . کت نمودند تن در آن شر۴٠ -٣٠در اتاوا برگزار شد و حدود 
 .کانادا نيز حضور يافتند" کنگره کار"تعدادی از اعضای 

 
 فوريه و همزمان با روز جهانی حمايت از کارگران ١۵همچنين در تاريخ 

ايران، آکسيون ديگری در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در اتاوا برگزار 
ونترآل نيز به آن گشت که تعدادی از فعالين سياسی از ديگر شهرها نظير م

 تن ٧٠در اين حرکت که از سازماندهی خوبی برخوردار بود، حدود . پيوستند
کانادا با " کنگره کار"شرکت داشتند و همچون آکسيون قبلی، شماری از فعالين 

حضور فعال خويش در اين حرکت، از مبارزات کارگران شرکت واحد حمايت 
 .نمودند

 
 

  

  بيانيه حمايتیبيانيه حمايتی
لمللی مبارزات لمللی مبارزات اا  ليگ بينليگ بين""
در کانادا از در کانادا از " " IILLPPSSها ها   خلقخلق

  مبارزات کارگران شرکت واحدمبارزات کارگران شرکت واحد
 
 

المللی  ليگ بين" کننده در های شرکت ما، سازمان
سرکوب  در کانادا،" ILPSها  مبارزات خلق

وحشيانه کارگران اعتصابی شرکت واحد 
اتوبوسرانی توسط رژيم جمهوری اسالمی را 
محکوم کرده و آزادی صدها تن از کارگرانی که 

 . برند را خواستاريم همچنان در زندان بسر می
 

 ژانويه، کارگران شرکت واحد ٢٨در تاريخ 
اتوبوسرانی، قصد خويش مبنی بر دست زدن به 

ر به رسميت شناختن سنديکای اعتصاب به منظو
جمعی توسط دولت و  مستقل و قراردادهای دست

 ٢٠٠۵ دسامبر ٢٢آزادی رهبران خود که از تاريخ 
 .دستگير شده بودند را اعالم نمودند

 
پاسخ رژيم جمهوری اسالمی به کارگران، 
دستگيری بيش از هزار تن از کارگران اعتصابی و 

رد کارگران در برخی موا. هايشان بود خانواده
های خود دستگير و همسران و  اعتصابی در خانه

. فرزندان آنها شديدا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
های جمهوری اسالمی  با توجه به سابقه وحشيگری

در برخورد با کارگران اعتصابی و تظاهرکنندگان، 
 .کند ای جان دستگيرشدگان را تهديد می خطر جدی

 
مله به کارگران اين سرکوب وحشيانه، با ح

ها که به تظاهرات و مبارزه  اعتصابی در خيابان
دادند و  شان ادامه می خويش برای حقوق ابتدائی

آور، سالح گرم  استفاده نيروهای دولتی از گاز اشک
. و تجهيزات ضدشورش برعليه کارگران ادامه يافت

 فوريه يکی ديگر از اعضای هيات ۶در تاريخ 
 محمدی در خانه مادرش، مديره سنديکا، آقای حسن

توسط مامورين امنيتی که از پشت بام بداخل خانه 
 .ريخته بودند، دستگير شد

 
های ضدامپرياليستی در کانادا،  عنوان سازمانه ما ب

سرکوب و خشونتی که برعليه کارگران، 
هايشان و حاميان آنها اعمال شده است را  خانواده

 و بدون ما خواستار آزادی فوری. کنيم محکوم می
شرط کارگران زندانی، رفع ممانعت از  قيد و

بازگشت کارگران اعتصابی بر سر کارهای خود و 
حق تشکل، . شناسايی سنديکای مستقل آنها هستيم

المللی از  ست که بايد در سطح بين يک حق ابتدايی
 .آن دفاع نمود

 
همبستگی مبارزاتی خويش با کارگران شرکت  ما

طلبانه آنها برای نيل  کار حقواحد اتوبوسرانی در پي
ما شجاعت . کنيم به حقوق مشروعشان را اعالم می

و قدرت کارگران ايران که برای سازماندهی خويش 
شان، در  به منظور نيل به حقوق و منزلت شايسته

مقابل سرکوب ضدکارگری فزاينده ايستادگی 
 .  يمئستا اند را می کرده

 
 تمامی کارگران زندانی شرکت واحد

 !ايد فورا آزاد شوندب
 

تمامی کارگران اعتصابی بايد هم اکنون حق 
 !بازگشت به کارهای خود را داشته باشند

 

 حق داشتن تشکل مستقل
 !بايد به رسميت شناخته شود

 

 !تمامی زندانيان سياسی بايد آزاد گردند
 !المللی زنده باد همبستگی بين

 
  ٢٠٠۶٢٠٠۶ فوريه  فوريه ١١١١

  

  در کانادادر کانادا" " IILLPPSSها ها   المللی مبارزات خلقالمللی مبارزات خلق  ليگ بينليگ بين""
  

 
  

 
 

  

  
  

  اعدام جنایتکارانهاعدام جنایتکارانه
  یک زندانی سیاسی دیگریک زندانی سیاسی دیگر

  توسط جمهوری اسالمیتوسط جمهوری اسالمی
 

 بهمن ماه جاری، دژخیمان 18روز سه شنبه 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی یکی از 
زندانیان سیاسی به نام حجت زمانی را در زندان 

اعدام حجت زمانی در . گوهردشت اعدام کردند
صورت گرفت که وی به جرم هواداری شرایطی 

 سال و نیم 4از سازمان مجاهدین خلق قریب به 
در زندان جمهوری اسالمی تحت شدیدترین 

 .ها قرار گرفته بود شکنجه
اعدام حجت زمانی که در بحبوحه تعرض 
وحشیانه دیکتاتوری حاکم به حرکت اعتراضی 
کارگران شرکت واحد و سرکوب روزمره 

گیرد،  ان آمده صورت میاعتراضات مردم بج
دهد رژیم  ست که نشان می جنایت ننگین دیگری

وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی جز با 
اتکاء به سرکوب و اعدام و شکنجه و زندان 

 . امکان بقا ندارد
ما اقدام جنایتکارانه رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی را محکوم و مراتب همدردی خود را با 

ماندگان حجت زمانی اعالم خانواده و باز
 . داریم می

 
 با ایمان به پیروزی راهمان
 2006 فوریه 16 - چریکهای فدایی خلق ایران

  !!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
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  نامه ای از ایراننامه ای از ایران
 

 سالم، ... 
مامان و بابا هم خیلی به شما . سالم من را برسانید... به 

 ... .سالم می رسانند
 در مورد جریان انتخابات نماینده دانش آموزان در

این ماجرا . دبیرستانمان از من سوال کرده بودید
پارسال رخ داد ولی هنوز اثرات مثبتش روی من و بقیه 

 .دانش آموزان باقی مانده
ماجرا از این قرار است که من سال گذشته در این 

من و دوستانم و اکثر بچه های . انتخابات کاندید شدم
مدرسه معتقد بودیم که چون حیاط دبیرستان ما 

یوارهای بلند دارد و اصأل به هیچ جایی دید ندارد، و د
در ضمن همه معلم ها و کارکنان مدرسه هم زن 
هستند، ما باید اجازه داشته باشیم که حداقل در 

می دانی که ورزش با . ساعات ورزش روسری سر نکنیم
من این را در تبلیغات . روسری چقدر عذاب آور است
فتم که اگر من انتخاب گ. انتخاباتی ام گنجانده بودم

شوم برای بی حجاب بودن در ساعات ورزش تالش 
بابا و مامان هم در نوشتن تبلیغات انتخاباتی ام . کنم می

نمی دانی بچه های دبیرستانمان . به من کمک کردند
چقدر خوشحالی می کردند که من می خواهم چنین کاری 

ی چند سال پیش در روزنامه خواندم که در یک. را بکنم
 . از دبیرستانها این کار را کرده اند

اما یک روز مدیر مدرسه به من گفت که نمی توانم 
من و دوستانم با خانم مدیر . چنین قولی به بچه ها بدهم

بحث کردیم و گفتیم که اگر این کار در یک دبیرستان 
دیگر عملی شده، در دبیرستان ما هم می شود این کار 

ین تصمیمی باید در اداره مدیرمان گفت که چن .را کرد
 .آموزش و پرورش گرفته شود

خالصه بگم که چند ماه طول کشید و مادرهایمان آمدند 
. مدرسه و در این مورد با مدیر مدرسه بحث کردند

بارها سر کالسهایمان در این مورد با معلم ها بحث 
و ظاهرأ وقتی خانم مدیر دید که این بحث تمام . کردیم

وتاه نمی آئیم، موضوع را در آموزش شدنی نیست و ما ک
 .و پرورش پی گیری کرد و موافقت کردند

حاال دیگه در ساعات ورزش . در نتیجه من انتخاب شدم
 .هر کس که دوست داره می تونه روسری نپوشه

. این جریان خیلی روی روحیه من تأثیر مثبت گذاشت
قبل از آن خیلی خجالتی و کم حرف بودم و اعتماد به 

اما از آنموقع تا حاال خیلی فرق کرده ام و . داشتمنفس ن
یاد گرفتم که حرفم . از هیچ چیز و هیچ کسی نمی ترسم

 .را بلند بزنم
مدتی پیش ماجرایی در خیابان رخ داد که متوجه این 

یک روز که داشتم می رفتم تولد . تغییر در خودم شدم
دوستم، ماشین گشت جلویم را گرفت و گفتند که بد 

در صورتیکه فقط روسری ام کمی عقب .  کرده امحجابی
مامان . ولی روپوشم خیلی بلند و گشاد است. بود
 . گذاره روپوش تنگ بپوشم  نمی

. اول که خواستند مرا به کمیته ببرند خیلی ترسیدم
تمام چیزهایی را که مامان از زندان برایم تعریف کرده 

ولی از طرف دیگه . وحشت کردم. آمد جلوی نظرم
وزهای انتخابات و بحث کردن هایم یادم آمد و اینکه ر

 .مدیر مدرسه را به عقب نشینی واداشتم
ناگهان یک نیرویی پیدا کردم و شروع کردم به داد زدن 

مگر من چکار . که چرا می خواهید من را ببرید زندان
 سالمه و شما حق ندارید من را 16کردم؟ من فقط 

 .زندان ببرید
مردم و  .تا دو روز صدام گرفته بودآنقدر داد زدم که 

رهگذرها هم انگار که با داد زدن های من ترسشون 
 گرفتند و هر کس یک چیزی ریخته بود دور من را

یکی گفت که این بچه که حجابش خیلی هم  .گفت می
یکی دیگه گفت که حق ندارید دختر مردم را . خوبه
 .دیکی دیگه گفت که به ناموس مردم چکار داری. ببرید

خالصه خواهران زینب عقب نشینی کردند و گفتند که 
اگر قول بدی که روسری بزرگتری بپوشی نمی بریمت 

با  .من هم مثأل قول دادم و سریع برگشتم خونه .کمیته
اینکه ترسیده بودم، ولی دیدم که اینا خیلی هم پوشالی 

فقط باید ترسمون بریزه و همه به هم کمک . هستند
 .به عقب نشینی واداریما را هکنیم و این

مامان گفت که اگر این ماجرا را برایتان تعریف کنم خیلی 
خیلی متشکرم که نوشته بودید که . خوشحال می شوید

های  امیدوارم لیاقت محبت. به من خیلی افتخار می کنید
امیدوارم یک روز از نزدیک . شما را داشته باشم

 . .....ببینمتان
 

 ...به امید دیدار

 

  هاها  تحاد کمونیستتحاد کمونیستاا
  پذیر است؟پذیر است؟  بر کدام بستر امکانبر کدام بستر امکان

 

    88بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

توجه به این مالحظات به خصوص از آنجا اهمیت 
دارد که گاه ادعا میشود که مثالً وحدت چند گروه در 
خارج از کشور بزودی در داخل ایران انعکاس یافته و 

ترین نیروهای چپ را متشکل  ترین و رادیکال آگاه
ای در واقعیت  در حالیکه چنین رابطه. خواهد کرد

نه اینکه مبارزات خارج از کشور . زمینی وجود ندارد
تأثیر است، اما با وحدت چند  در امر انقالب مردم ما بی

گروه حول یک پالتفرم حتی رادیکال، نمی شود شاهد 
از آن بدتر شاهدیم که تا بحث . ای بود چنین معجزه

ای فوراً مسئله  دهوحدت کمونیستها مطرح میشود ع
تشکیل حزب طبقه کارگر را پیش میکشند و تشکیل 
این حزب را هدف چنین وحدتی قلمداد میکنند و هر 

در حالیکه . فعالیتی را تنها در این جهت اصولی مینامند
تشکیل حزب، که در جای خود امری مهم و اساسی 

درست است که . است، به ملزومات دیگری نیاز دارد
رگر یکی از وسائل ضروری پرولتاریا حزب طبقه کا

داری  اش بر علیه بیدادگریهای نظام سرمایه در مبارزه
اش در انقالب میباشد اما از آنجا  جهت تأمین هژمونی

که چنین حزبی را بدون ارتباط با طبقه کارگر نمیشود 
شکل داد روشن است که گذاشتن چنین هدفی برای 

ر، چقدر همکاری تعدادی گروه در خارج از کشو
حال دیگر به این نمیپردازم که . مضحک و ذهنی است

سازیهای روی کاغذ چه  جنبش ما از تجربه حزب
 .ضرباتی تا کنون خورده است

اگر . اجازه بدهید که حرفهایم را خالصه کنم
واقعیاتی که بیان شد را بپذیریم و آنها را مبنای 
حرکت خود برای رسیدن به وحدت قرار بدهیم روشن 

 که مسئله وحدت کمونیستها در داخل کشور در است
گیری و رشد گروههای کمونیستی و  پروسه شکل

هاست که پاسخ  راهگشائی آنها جهت پیوند با توده
داده میشود و برای فعالین و کمونیستهائی هم که هم 
اکنون در خارج از کشور قرار دارند مسئله به این 

ز کشور باید شکل منطقاً باید طرح شود که در خارج ا
به چه اقدامات مبارزاتی دست بزنند تا باعث شود که 

آنها، هم به وظایف مبارزاتی خود در خارج از کشور 
به بهترین نحو عمل نمایند و هم در جهت اتحاد هر چه 
بیشتر نه فقط برای پیشبرد این وظایف بلکه در ضمن 
در جهت تاثیرگذاری در داخل و بر مبارزه طبقاتی 

 .ایران حرکت کرده باشندجاری در 
ما کماکان معتقدیم که در اوضاع و احوال کنونی 
بهترین مسیر جهت نزدیکی فعالین جنبش کمونیستی 

در . همانا سازماندهی اتحاد عملهای مبارزاتی است
بستر چنین اتحاد عملهایی، هم نیروی بیشتری برعلیه 
رژیم جمهوری اسالمی بسیج میشود و هم امکان 

.  بر شرایط مبارزه در داخل فزونی مییابدتاثیرگذاری
در بستر این اتحاد عملهاست که نیروها و فعالین 
جنبش کمونیستی بهتر و بیشتر در صحنه حرکت 
همدیگر را شناخته و امکان مییابند با دامن زدن به 
مبارزه ایدئولوژیک پرولتری در صفوف خود امکان 

 .گیری وحدتهای واقعی را گسترش بخشند شکل
امیدوارم که در قسمت پرسش و پاسخ فرصت یابم تا 
با تکیه بر فاکتهای زنده، این چارچوب فکری را بیشتر 

 .خوش و پیروز باشید. تشریح نمایم
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در آن روزها که هیاهوی جهت داری بر اثر 
انتشار گوشه ای از اطالعات دولت آمریکا از آن واقعه 

او نیز . آمدباال گرفته بود دیک چینی نیز به میدان 
همانند سایر مقامات دولت بوش برای جلوگیری از 
این که مبادا کارگران و زحمتکشان آمریکا و جهان 
بیشتر از آنچه تا به حال از دسیسه های جنایتکاران 

دانستند بدانند و بیشتر ماهیت  المللی می بین
امپریالیسم و سرمایه داری برایشان آشکار گردد، در 

 در کانال تلویزیونی فاکس که 2002روز نوزدهم می 
: آشکارا کانالی جمهوریخواه است، حاضر شده و گفت

من مشکل جدی با آنهائی دارم که این ایده را اشاعه "
دهند که رئیس جمهور من اطالعاتی داشت ولی  می

دیک . "برای جلوگیری از آن واقعه عملی انجام نداد
های  ستهچینی البته در همین روز با پذیرش ضمنی دان

سی در برنامه .بی.مقامات آمریکا، در کانال اِن
، کوشید تا جوّ رعب و "مالقات با خبرگزاریها"

وحشت را در میان مردم دامن بزند و به همین خاطر 
. "از حمله تازه ای به آمریکا مطمئنم": عنوان کرد که

من آن گزارش را خوانده ام، من چیزی در ": وی گفت
زارش بیشتر در این مورد بود که آن گ. آن پیدا نکردم

 ."القاعده تمایل حمله به آمریکا را دارد
رئیس جمهورش "البته آقای چینی قبالً گفته بود 

اما .  از احتمال حمله به آمریکا نداشته است"اطالعی
اکنون برای مخدوش کردن افکار عمومی ضمن 

 اطالعاتی داشته، آن "رئیس جمهورش"پذیرش اینکه 
. دهد  القاعده برای حمله ربط می"تمایل"به اطالعات را 

چینی، این سرمایه دار، این جانی جنگی، این قاتل 
صدها هزار افغانی و عراقی که واقعاً در دروغگوئی و 
شارالتانیزم، و به عنوان یکی از خدمتگزاران 

: دهد امپریالیسم جهانی، کم نظیر است، چنین ادامه می
 "که ناموفق بودیمهیچ تردیدی، هیچ سؤالی نیست "

اسرائیل هم که از یک سیستم اطالعاتی بااعتبار، "ولی 
از یک شبکه اطالعاتی بزرگ برخوردار است هم 
. "چندان موفق نبوده مانع از عملیات انتحاری شود

بینید چینی چقدر در مقابل افکاری که ظاهر قضایا  می
مانند، عوام فریبی  بینند و در سطح باقی می را می

 .کند می
 باز "بی موقع" که "دهان هائی"جهت هشدار به 

 سخنگوی کاخ 2002شوند در روز بیستم می  می
رئیس جمهور عمیقاً  ": سفید آریل فلچر چنین گفت

وی در ارتباط با انتشار علنی گزارش . "نگران است

دانیم چه کسی این کار را  ما نمی": فینیکس چنین گفت
 ."انجام داده است

نگرانی "، رویتر درباره 2002ی در روز بیستم م
 کاخ سفید، جورج بوش و یارانش در رابطه با "های

کاخ سفید از ": پخش علنی آن دانسته ها چنین نوشت
انتشار اطالعات حساس و محرمانه که بدستش 
رسیده به این دلیل که گزارشات مزبور این پتانسیل را 
 دارد که به امنیت ملی ضربه وارد کنند بسیار نگران

منابع دولتی در روز "دهد   و ادامه می"است
 -چهارشنبه گفتند که یک روز قبل از یازده سپتامبر

حمله به برجهای دو قلو در نیویورک و ساختمان 
 دو پیام به سازمان -پنتاگون در نزدیکی واشنگتن

اِی رسیده بود به این محتوا که .اِس.امنیت ملی اِن
یام تا روز عملیاتی طرح ریزی شده ولی آن دو پ

رویتر . " ترجمه نشدند2001دوازدهم سپتامبر 
گوید که منابع دولتی گفتند که در آن پیامها چنین  می

 ."فردا ساعت صفر است": آمده بود
در همین روز سخنگوی کاخ سفید در همین باره 

 2001انتشار بیرونی آنچه در دهم سپتامبر ": گفت
یت ملی را به دانستیم غیر اخالقی است زیرا که امن می

اندازد و بر توانائی آمریکا در جنگش علیه  خطر می
 ."زند تروریسم ضربه می

شد و با  آری اگر چپ مرعوب آن تبلیغات نمی
درک درست از حقایق و خصوصیات بحران کنونی 

بایست با توجه به مدارک و  کرد، آنگاه می حرکت می
 "دشمن"شواهد موجود تبلیغات جنگ طلبانه آمریکا و 
ولی . کرد سازیهایش را برای توده ها افشاء می

بخش بزرگی از (متأسفانه چنین نشد و هنوز هم چپ 
نخواسته از آن همه مدارک و شواهد و آنچه رخ ) آن

داده است درس بگیرد و به یک بازنگری جدی در 
 .تحلیل خود دست بزند

در چهارچوب رشد تضادهای درونی در میان 
گوی کاخ سفید در بیستم هیات حاکمه آمریکا، سخن

 راجع به نگرانی جورج بوش از انتشار 2002می 
 اطالعاتی که دستان خونین -اطالعات در سطح علنی

طبقه حاکم آمریکا در آن رویداد مرگبار را برمال 
رئیس جمهور، معاونش دیک چینی ":  گفت-ساخت می

را نزد رهبران کمیته ضداطالعات سنا آمریکا به نام 
وابسته به حزب جمهوریخواه آمریکا و (پورترگاس 

)  نگارنده-باشد اِی می.آی.کسی که اکنون رئیس سی
وابسته به حزب دمکرات آمریکا از ایالت (و باب گوم 

فرستاد تا نگرانیش را درباره آنچه به بیرون ) فلوریدا
نباید از یاد برد که پس از رویداد . "راه یافته ابالغ دارد

 حاکم آمریکا و نمایندگانش به یازده سپتامبر کل طبقه
نمایندگان سیاهپوست کنگره و (استثای افراد معینی 

بر سیاست جنگ طلبانه دولت بوش ) چند نفر دیگر
 سپتامبر با 11صحه گذاردند و آن واقعه ای را که در 

اطالع و نقش جریانات قدرتمند داخل و خارج از 
آمریکا رخ داد بهانه قرار دادند و یورش ضدخلقی 
بزرگی را به خلق های افغانستان و عراق و بطور کلی 

در . کارگران و خلق های تمام جهان سازمان دادند
همان روزها جوزف لیبرمن سناتور دمکرات که واقعاً 
هیچ اختالفی با جمهوریخواهان و جورج بوش ندارد و 
یکی از هارترین افراد مدافع صهیونیستهای اسرائیلی 

 در ارتباط با 2002ی است، به تاریخ بیستم م
: گزارشات موجود در دست دولت بوش چنین گفت

مردم در تعجب هستند که چرا هشت ماه طول کشید "
 و اضافه کرد "که ما از آن گزارش با اطالع شویم

 و "برم من مخفی کاری این دولت را زیر سؤال می"
دانیم چه اطالعاتی قبل از  حقیقت این است که ما نمی"

و آریل فلچر . "ه او داده شده بود سپتامبر ب11
 چنین 2002سخنگوی کاخ سفید در روز بیستم می 

رئیس جمهور عمیقاً نگران هر چیزی که به ": گفت
طرز نادرستی به بیرون راه یابد، نگران هر چیزی که 
بتواند به هر صورتی توانمندی و قابلیتهای آمریکا را 

به در جمع آوری اطالعات به خطر بیندازد و یا 
توانائیهای ما در حفظ منافع و شیوه های اطالعاتیمان 
ضربه وارد سازد، و نگران هر چیزی که به بیرون راه 
یابد و به طریقی به توانائیمان در جنگ علیه تروریسم 

دیک چینی نیز علناً در . "باشد ضربه وارد آورد، می
سی برنامه .بی. در برنامه کانال اِن2002 می 19روز 

 در مصاحبه با تیم راسِت "ا خبرگزاریهامالقات ب"
، این "بهتر است همه فتیله ها را پائین آورند": گفت

اظهارات بیانگر شدت تضادهای درونی بین جناحهای 
هیات حاکمه آمریکا از یک سو و نشانگر هراس 
مقامات دولت بوش از افشای نقش و اطالع آنها در 

نچه به اما آ.  سپتامبر از سوی دیگر بود11فاجعه 
بیرون راه یافته بود تنها ذره ای کوچک درباره نقش 

به طور .  سپتامبر بود11محافل قدرت در رویداد 
 صفحه از گزارش 28مثال، مخفی نگاهداشتن آن 

کمیسیون تحقیق که بسیاری از رسانه ها و جریانات 
حتی ترقیخواه معتقد بودند آن صفحات درباره نقش 

دیک چینی . باشد د میعربستان سعودی در آن رویدا
 6من در مقابل علنی شدن گزارش ": اضافه کرد

 به ریاست جمهوری، مقاومت خواهم 2001آگوست 
این اظهارات سوای هر جنبه ای که دارند، این . "کرد

کنند که حقیقتاً در  تجربه مهم را نیز یادآوری می

  آخرآخرقسمت قسمت   !! سپتامبر و دیدگاه ها سپتامبر و دیدگاه ها1111فاجعهفاجعه 
  با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟

    غالم امیدوارغالم امیدوار
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شرایط بحران اقتصادی و تشدید کاستی ها و 
یه داری حتی در کشورهای تناقضات مناسبات سرما

امپریالیستی، به رغم تمامی هیاهوها و ادعاهای 
دمکراسی و دمکراسی طلبی این دولتها، نقش ریاست 

بسیار مشابه ... جمهور و معاونش و یا نخست وزیر و
در ...  دیکتاتور و"رهبران" و "شاهان"نقش 

شود و این دولتها نیز نشان  کشورهای تحت سلطه می
طلبی آنها  ادعاهای دمکراسی و دمکراسیدهند که  می

 28صبح روز . تا چه حد دروغین و پوشالی است
کی در لوس .اف.پی. رادیو ترقیخواه کی2005مارس 

 برنامه ای که توسط "دمکراسی نو"آنجلس در برنامه 
شود در اخبارش  ایمی گودمن از نیویورک پخش می

تامبر  سپ11درباره اسناد جدیدا انتشار یافته در مورد 
آی کمک .بی.دهند اف اسناد تازه نشان می": چنین گفت

کرد سعودیها پس از یازده سپتامبر از آمریکا خارج 
ایمی گودمن این را طبق گزارشی از نیویورک . "شوند

آی برای خانواده .بی.تایمز درباره مراحم و الطاف اف
: ایمی گودمن چنین ادامه داد. گفت اسامه بن الدن می

آی که تازه انتشار یافته شواهد تازه ای .بی.اسناد اف"
گذارد مبنی بر اینکه این نهاد کمک  در اختیار ما می

 11کرد یک گروه سعودی چند روز پس از حمالت 
گودمن طبق آنچه در . "سپتامبر از آمریکا خارج شوند

کند  نیویورک تایمز در اینباره نوشته شده اضافه می
آی این افراد .بی. افدهند که این اسناد نشان می"که 

سعودی از جمله اعضائی از خانواده اسامه بن الدن 
را به دو فرودگاه مهم اسکورت کرد تا از کشور خارج 

آنچه از اهمیت برخوردار است این نکته است . "شوند
که ایمی گودمن با استناد به گزارش نیویورک تایمز، 

طبق گزارش نیویورک تایمز ": کند چنین استنتاج می
دهند که در میان آن گروه  آی نشان می.بی.سناد اِفا

احتماالً افرادی وجود داشتند که دارای اطالعات مرتبط 
رساند   سپتامبر بودند که به تحقیقات کمک می11به 

 ."آی قرار نگرفتند.بی.ولی آن افراد مورد بازجوئی اِف
آنچه در این نوشته به عنوان شاهد و مدرک ! بله

 های قدرتمندان سابق و کنونی و از البالی گفته
آمریکا در مورد نقش و اطالع محافل قدرت آمریکا در 

 سپتامبر قید شده تنها گوشه هائی از حقایق 11فاجعه 
در حقیقت . باشند مربوط به این فاجعه ضدخلقی می

آنچه که از نخستین روزهای پس از یازده سپتامبر از 
ا به جانب دولت و بورژوازی امپریالیستی آمریک

عنوان سیاست استراتژیک این قدرت در تضاد و 
رقابتش با دیگر قدرت های امپریالیستی در پهنه جهان 
و خصوصاً در دو کشور افغانستان و عراق و بطور 
کلی مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی برعلیه 
کارگران و خلق های تحت ستم با دستĤویز قرار دادن 

مه گواهی است بر  سپتامبر اعمال شده ه11رویداد 

 که بدون -این واقعیت که چنان عملیات دقیق و بزرگی
تردید اگر نگوئیم حاصل سالها بلکه ماهها تدارک در 

توانست بدور از چشم و   نمی-داخل خود آمریکا بود
بدون حمایت قدرتهای پرنفوذ در داخل آمریکا و هم 
. چنین همکاری دولت های وابسته منطقه بوقوع پیوندد

 سپتامبر و خَلقِ 11هائی که با بهانه قرار دادن قدرت
 یعنی تروریسم به میدان آمدند و با "دشمنی"چنان 

 دست ساخته به توجیه جنگ "دشمن"اتکاء به این 
افروزیهای خود به منظور تحکیم و تثبیت سروری 
آمریکا بر جهان و فائق آمدن بر بحران اقتصادی خود 

. ر خود پرداختندو تأمین منافع انحصارات غول پیک
براستی در اوضاع بوجود آمده پس از پایان جنگ 

 آن دشمن مطلوبی بود که "تروریسم اسالمی"سرد، 
شد   می"کمونیسم"به عنوان خطری که جایگزین خطر 

لقب گرفت و بهترین امکان را برای توجیه بودجه 
نظامی صدها میلیاردی و تقویت ماشین جنگی آمریکا 

ندگان نظام حاکم در آمریکا برای مهیا نمود تا گردان
گسترش سلطه امپریالیستی آمریکا بتوانند نقشه های 

این . غارتگرانه و جنگی خویش را به پیش ببرند
سیاست استراتژیکی است که دولت آمریکا از آن 
زمان تاکنون به منظور تحققش از هیچ جنایتی دریغ 

 .نورزیده است
از آن برخالف نظرگاههای دیگر که تحلیلشان 

دار دولت  واقعه مبتنی بر ادعاها و تبلیغات جهت
امپریالیستی آمریکا بود، نظرگاه انقالبی از همان 
نخست به بحران عمق یابنده سیستم سرمایه داری 
جهان و بطور معین بحران اقتصادی آمریکا و نیاز 

، توجه "راه حلهائی"این سیستم بحران زده به چنین 
چنین، با توجه به سابقه و دیدگاه انقالبی هم. نمود

پیوندهای اسامه بن الدن و گروه القاعده با امپریالیسم 
آمریکا که از زمان خَلقِ این دارو دسته مزدور هرگز 
برای یک لحظه هم قطع نگردیده، از همان ابتدا بر این 

چنین عملیات بزرگی با توجه به ": نکته تأکید داشت که
اِی و سازمان .آی.سینفوذ و پیوندهای غیرقابل انکار 

جاسوسی عربستان سعودی و پاکستان با بن الدن و 
تواند از چشم دستگاههای امنیتی  گروه القاعده نمی
و به همین دلیل نیز مطرح کرد . "آمریکا مخفی بماند

باید قدرتهای ارتجاعی و متنفذی در پشت این ": که
رویداد قرار داشته باشند تا چنین افرادی تحت پوشش 

 ."تی آنها امکان چنین عملیاتی را بیابندامنی
 سال از آن رویداد، 4امروز با گذشت بیش از 

نگاهی به انبوه مدارکی که در این زمینه منتشر "
دهد که تنها تحلیل فوق الذکر با  گردیده نشان می

 ."واقعیت انطباق داشته است
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ها پاسخ  ی این پرسش  آنها باید به همهبه راستی
 که با خون و رنج -"خانه"گفته و توضیح دهند که آن 

ترین فرزندان کمونیست ایران  ترین و انقالبی آگاه
 و امید ی مبارزاتی هوسیلساخته شده بود و تنها 

ی ایران برای  های ستمدیده کارگران و دیگر توده
ی که به مأمن آنها  از هنگام-شان بود مقابله با دشمنان

تبدیل شد، چه از آب درآمد؟ از همان هنگام که 
 یا به زعم آنها همان -دستاوردهای مبارزاتی چریکها

واقعاً !  را زیر پا نهادند"مشی چریکی"معتقدین به 
 به "منتقدین"پراتیک دیروزین این قبیل از به اصطالح 

 چه بود؟ دیروز چه کردند و "مجاهدین"ها و "فدائی"
اند؟ با نامشخص گذاشتن هویت  روز در کجا ایستادهام

 در حقیقت حق "داد بیداد"، مؤلف "منتقدین"سیاسی 
هائی را زیر پا  خواننده برای دانستن چنین واقعیت

کند و به این ترتیب مانع از آن  نهاده و ضایع می
شود که خواننده، در حالی که مرتب از زبان آنها  می

 و نیروهای مترقی و اه کمونیستسخنانی برعلیه 
شنود، نتواند با دستیابی به یک شناخت  انقالبی می

درست از ماهیت و هویت  سیاسی واقعی منتقدین،  
 صورت موضعیمتوجه شود که نقد آنها از چه 

! از موضع سازندگی و یا از موضع تخریب! گیرد می
از موضع کمک به پیشبرد یک حرکت انقالبی و در 

ت نواقص و ایرادات آن، و یا نتیجه کوشش در شناخ
کوشش در نفی کل آن حرکت در قالب ظاهراً طرح 

توان  و نیز این که، به راستی، تا چه حد می! "انتقاد"
کنند، تأکید  روی واقعی بودن مسایلی که مطرح می

 !کرد
به نظر من، انتقاد را باید حتی از زبان دشمنان 

چه . مودی مردم نیز شنید و به آن توجه ن قسم خورده
اش ضربه زدن به ما و   هرچند که مسئله-بسا دشمن

 عیب و ایرادی را در -باشد پیشبرد منافع خودش می
رابطه با ما مطرح نماید که ما با آگاه شدن به آن، 
بتوانیم در جهت مرتفع کردنش حرکت نموده و در 

در همین . تری قرار بگیریم نبرد با او در موقعیت قوی
اول این . را مورد توجه قرار دهیمرابطه، دو موضوع 

 موضوع فقطپس این، : که، ممکن است گفته شود که
باشد نه این که چه کسی انتقاد  انتقاد است که مهم می

اتفاقاً برای کسانی موضوع به این شکل مطرح . (کند می
داد "دوم این که، ممکن است بگویند که کتاب ). است
ه چیز درست و دهد که در گذشته هم  نشان می"بیداد

پاسخ را از همین موضوع دوم ! خوب نبوده است
نظر از این که در کتاب  شروع کرده و بگویم که صرف

  مطرح - درست و یا نادرست- چه ایراداتی"داد بیداد"
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اند، شکی نیست که عنوان کردن این  شده           
امر که همه آنچه در گذشته صورت گرفته است بی 

اند، از  و همگی درست و خوب بودهعیب و نقص بوده 
 و تا آنجا که به ؛باشد میاساس، تفکر نادرستی 

ی چریکهای فدائی خلق مربوط است، هیچ کس  گذشته
تواند باشد که هرچه در  تا کنون مدعی نبوده و نمی

ترین مسائل   از کم اهمیت-گذشته صورت گرفته
 ترین آنها در  ی روزمره تا پُراهمیت مربوط به زندگی

 همه از هر عیب و -ی عملکردهای سیاسی حوزه
ایرادی عاری بوده و همه چیز به همان صورت که 

مسلماً چنین . افتاد بایست اتفاق می پیش آمده، می
در واقعیت امر، اشتباهات زیادی رخ داده و . نیست

کارهای نادرستی صورت گرفته است، و حتی اگر، بنا 
از اشتباهات ل عینی، برخی ای از عوام به مجموعه

اند، اما اشتباهاتی وجود داشتند که  ناپذیر بوده اجتناب
گذشته، چراغ راه آینده . شد از آنها اجتناب نمود می
از این رو، برخورد به گذشته، کشف ایرادات . باشد می

کار در گذشته و انتقاد به آنها امری کامالً الزم، 
واقعیت این است که پراتیک . ضروری و بجاست

ی دستاوردهای  بی چریکهای فدائی خلق، با همهقالان
 برانگیزش، همچون هر  مبارزاتی عظیم و تحسین

پراتیک مبارزاتی دیگر، دارای ایراداتی بوده است که 
این یک واقعیت است . اند بعضاً ایرادات بزرگی هم بوده

توانست به درون  و اگر جز این بود، نه اپورتونیسم می
 سازشکاران و خائنینی که سازمان نفوذ نماید و نه

 معروف شدند، "اکثریت"بعدها به عنوان رهبری 
. نمودند امکان اشغال رهبری این سازمان را پیدا می

هایی در کار بوده  مسلم است که اشتباهات و کجروی
ها، پویانها و احمدزادهکه باعث شده سازمان 

ها مهرنوشها و قبادیها، بهروزها و صمدها، مفتاحی
ای که کمترین قرابتی با آن  ا به تصرف رهبریابتد... و

 لنینیست نداشتند، درآید که با -انقالبیون مارکسیست
اعالم کنند که ) ببخشید سیاسی( نظامی "فرمان"یک 

منسوخ ) احمدزادهنظرات رفیق (تئوری قبلی سازمان 
جایگزین ) بیژن جزنینظرات رفیق (و تئوری دیگری 

ی معروف سازمان  یهرجوع کنید به اعالم(آن گردید 
سپس این سازمان چنان تغییر و ) 1356 آذر 16در 

ماهیت بدهد که تنها تابلوئی از آن و لیستی از نام 
ای برای منحرف کردن  شهدایش را کسانی به وسیله

 !ی مردم تبدیل نمایند طلبانه مبارزات عادالنه و حق
ت، بایس بلی، همه چیز در گذشته به صورتی که می

توان و نباید گفت که  و از این رو، نمی. تنگذشته اس
هرچه در گذشته صورت گرفته خوب بوده و عیب و 

 .ایرادی در کار نیست
اگر به عمق مضمون بحث فوق توجه شود، 

گردد که در اینجا فرض این است که کل  معلوم می

حرکتی که به نام چریکهای فدائی خلق شناخته 
ت بوده  درس- یعنی ماهیت و مضمون آن-شود می

است، هرچند ایراداتی وجود داشته اند که اتفاقاً 
 خود را نیز بر کل آن حرکت و تأثیرات منفی

 .اند های آن، به جا گذاشته گیری جهت
دانیم که مسئله همیشه به شکل فوق مطرح  اما، می

ی  ؛ و هرکسی چنین دیدی نسبت به گذشتهشود مین
لب در کتاب مثالً، نگرش غا. چریکهای فدائی خلق ندارد

 این است که بحث بر سر اشتباه یا وجود "داد بیداد"
این یا آن نقص و یا وارد بودن این یا آن ایراد به 

های چریکهای فدائی خلق نیست بلکه بحث بر  حرکت
 چه واقعی -سر کل حرکت آنها است و با ایراداتی که

شوند، حرف اصلی این   مطرح می-باشند و چه نباشند
ی   که چریکهای فدائی خلق در جامعهاست که حرکتی

بایست  ایران آغاز کرده و به پیش بردند، اساساً نمی
داد "مؤیدین دید و نگرش (گرفت و ما  صورت می

ن موجودیت چریکهای فدائی خلق، یعنی کل آ) "بیداد
های  گرائی ها و اراده  دگم"نظر و حرکت، را به عنوان 

مطالب  ("های مبارزه با رژیم شاه گذشته و شیوه
 - استحاجبیداخل گیومه از روایت خود خانم 

. کنیم نادرست دانسته و محکوم می) 12ی  صفحه
بنابراین، با رجوع به این دو نوع متفاوت از ارزیابی از 
چریکهای فدائی خلق، واضح است که به هنگام 

 آنها از چریکهای فدائی خلق نیز باید "نقد"برخورد به 
 اذعانا شناخته و به آن تفاوت بین دو برخورد ر

البته به طرح موضوع به شکل دوم، بخصوص . نمود
اگر با صراحت هم عنوان شود، به خودی خود هیچ 

برخورد درست، ایرادی وارد نیست، چرا که در یک 
یعنی برخوردی که کشف حقیقت را معیار برخورد 

هیچ محدودیتی برای چگونگی طرح ، دهد خود قرار می
ی اساسی در یک   و این نکته-اما. ردانتقاد وجود ندا

هر کس هر  -برخورد درست و علمی با مسایل است
ی شواهد  نماید، باید آن را با ارائه ادعائی را مطرح می

مثالً چه در این . و مدارک و دلیل و استدالل ثابت نماید
 موظفندبرخورد و چه در برخورد نوع اول، منتقدین 

بینند چه  درست میتوضیح دهند که به جای آنچه نا
کنند که به نظر آنان درست  چیزی را جایگزین می

شد،  بایست انجام می گوئیم فالن کار نمی اگر می. است
بایست صورت  گوئیم فالن حرکت از اساس نمی یا می
گرفت، حتماً الزم است که نشان دهیم که چه کاری  می
شد و یا به جای حرکت مورد  بایست انجام می می

. گرفت بایست صورت می ه حرکتی میانتقاد، چ
ها، وقتی مسئله به این شکل مطرح  دانیم که خیلی می
کنند به شکلی آن را دور زده و از  ، سعی میشود می

در حالی که، اگر از لحاظ فلسفی نیز . پاسخ طفره روند
به این موضوع توجه کنیم، واقعیت این است که هیچ 

بدون این که ای را بد بداند  تواند پدیده کس نمی
. ی خوب در ذهن خود داشته باشد تصویری از پدیده

همچنین باید بدانیم که، چه موضوع مورد انتقاد و چه 
، شود میجایگزینی که به جای آن در نظر گرفته 

صحت و سقم خود را تنها در پرتو پراتیک است که 
ها با خودِ   یعنی با سنجش آن-تواند اثبات نماید می

توان درست و  ک واقعی است که میواقعیت و پراتی
 اتفاقاً، هویت .شان را تشخیص داد یا نادرست بودن

سیاسی افراد و یا جریانات سیاسی نیز بر مبنای این 
گردد که آنها در هر مقطع تاریخی  معیار تعیین می

اند،  مُبلغ چه نظراتی بوده و از چه نظراتی دفاع نموده
ت خود را و این که آن نظرات صحت و یا عدم صح

 در مورد و(اند  آیا در پراتیک مبارزاتی آشکار ساخته
طور مشخص آیا به نفع  بحث ما، یعنی این که به

ستمدیدگان و در جهت تکامل تاریخ بوده و یا 
از اینجاست که باید متوجه باشیم که بین ). برعکس

ای برقرار است و  موضوع نقد و انتقادکننده چه رابطه
راتیک گذشته و حال منتقد، شناخت و آگاهی از پ

برای واقعیت این است که . باشد میدارای چه اهمیتی 
ی موضوع  انتقاد و حتی  فهم و درک همه جانبه

دالیل طرح آن، اکیداً مهم است که ماهیت انتقادکننده 
 .و به طور کلی طراح هر موضوعی را، بشناسیم

 ،"دُگم"هائی نظیر  ثالً، وقتی کسانی با اطالق اتهامم
های   و غیره، خط بطالن بر فعالیت"گرا اراده"

ی  تحت سلطه که -افتخارآفرین چریکهای فدائی خلق
کشند،   می- صورت گرفتهیک دیکتاتوری وحشیانه

درستی و یا نادرستی انتقاد و یا ادعای آنان را جز با 
محک زدن به پراتیک خودشان به عنوان انتقادکننده، 

ه به جای تئوری و آیا آنها ک. توان دریافت نمی
های  های انقالبی چریکهای فدائی خلق، نظرگاه آموزش

های  خود را به محک پراتیک گذاشتند، با فعالیت
 قیام بهمن نشان ندادند که سیاسی خود بعد از

گرا  گرا، جزمی و مطلق منظورشان از دگم، اراده
به راستی آنها ! چه بودخواندن چریکهای فدائی خلق، 

ردهای مبارزاتی چریکهای فدائی دستاوکه منکر 
 عملکرد خودشان، آنهم در نتایج بوده و هستند، خلق

 که در شرایط شبه دموکراسی و فضای نسبتاً آزادی
کننده  های شرکت اثر مبارزات انقالبیون مسلح و توده

؟ !ی بهمن به وجود آمده بود، چه بود در قیام مسلحانه
ه همچون و با پراتیک خود، چگونه معلوم کردند ک

دانند  همه می! نیستند... گرا و دگم و مطلق) ؟(!چریکها
که در یکی از مساعدترین دوره ها برای رشد 
ی  نیروهای کمونیست و واقعاً مردمی، در ایام اولیه

 -ای توده"های  پس از قیام بهمن، رواج اندیشه
 ضربات سنگینی بر جنبش انقالبی مردم ما "اکثریتی

  .وارد آورد
 88مطلب در صفحه مطلب در صفحه ادامه ادامه 



                           صفحه           81                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

17 

  

   کارگری کارگریاخباراخبار
 
 

   اقالم مصرفی اقالم مصرفی قيمت قيمتافزايشافزايش
 

از سوی بانک مرکزی ايران اعالم شد که طی آخرين 
هفته بهمن ماه سال جاری، اقالم مصرفی مردم با 

طی همين . افزايش قيمت چشمگيری روبرو بوده است
 بيشتر شده درصد ٧هفته بهای قيمت گوشت قرمز 

  تادر اين فاصله بهای ميوه های تازه همچنين. است
 درصد ٧/۶ درصد و بهای سبزی های تازه تا ٢/١۴

 درصد، ٧/١ قيمت لبنيات رشد داشته اند در حاليکه
 درصد، بهای ۵/١ درصد، قيمت برنج ۶/۵تخم مرغ 

 درصد ١٣/۵ درصد و حبوبات ٧/٣قند و شکر 
بار کمرشکن افزايش سرسام آور . افزايش داشته اند

کن خود را قيمتها قبل از هر چيز تاثيرات خانه خراب 
بر روی زندگی ميليونها تن از کارگران و اقشار 
زحمتکش و کم درآمد می گذارد که در زير خط فقر 
زندگی کرده و قادر به تامين حداقل مايحتاج خويش 

 اين افزايش قيمتهای اقالم مصرفی مردم .نمی باشند
با توجه به بحران در حالی صورت می گيرد که 

 سياستهای ضدخلقی رژيم اقتصادی گريبانگير نظام و
جمهوری اسالمی نظير افزايش بی رويه واردات کاال 
و تعطيلی پی در پی کارخانجات و واحدهای توليدی، 

 روز تعداد بيشتری از کارگران و توده های هر
 و  می پيوندند به صفوف بيکارانزحمتکش و محروم

 که هنوز اخراج نشده اند، ماههاست که  همکارگرانی
و اين در شرايطی .  حقوقشان محرومنداز دريافت

 کارگرانی که ، يعنی وقتيکهدر بهترين حالتاست که 
هنوز حقوق خود را رأس موعد مقرر دريافت می 

به  روز اول ماه را با آن ١۵ تا ١٠کنند، تنها قادرند 
 .سر کننددليل گرانی و تورم وحشتناک، 

 
 ماه  ماه ٣٣کارگران نساجی خاور بيش از کارگران نساجی خاور بيش از 

  !!لبکار هستندلبکار هستندحقوق و مزايا طحقوق و مزايا ط
 

 ۶واقع در کيلومتر " خاور"کارخانه نساجی کارگران 
به بخش اين کارخانه جاده فومن، از زمانی که 

دچار مشکالت هرچه بيشتری خصوصی واگذار شد، 
 نفر کارگر ٣۶٧اين کارخانه با داشتن بيش از . شده اند

رسمی و قراردادی زمانی از بزرگترين کارخانجات 
  و زمانی نه چندان دورشد مینساجی کشور محسوب 

 کيلوگرم در روز، انواع نخ پنبه، ١٣۵٠٠با ظرفيت 
پنبه پلی استر و پلی استروبسکوز را برای بازار 

جمله آلمان و  داخلی و صادرات به خارج از کشور از
 .ايتاليا توليد می نمود

 
به بخش خصوصی اما از زمانی که اين کارخانه 

زدها به امری مداوم ، عدم پرداخت دستمواگذار شد
 .تبديل شد و شرايط کاری کارگران سخت تر شد

 ماه حقوق معوقه، ٣بطوريکه هم اکنون عالوه بر 
،  که پرداخت نشدهعيدی و پاداش سال گذشته کارگران

ه و مواد اوليه به ميزان نيز قطع گشتبرق کارخانه 
 و کارگران زحمتکش اندک در کارخانه موجود است

در انتظار خبر تعطيل شدن کارخانه و اين واحد هر آن 
  .از دست دادن شغل خويش می باشند

  اعتصاب کارگران کارخانهاعتصاب کارگران کارخانه
  تبريزتبريز" " چينی بهداشتی ارسچينی بهداشتی ارس""

 
 نفر می ٢٨٠کارگران اين کارخانه که مشتمل بر 

شوند از اول بهمن ماه سال جاری به علت عدم دريافت 
دو ماه حقوق، حق بيمه کارگری، عدم دريافت کامل 

 ۴ که بعد از - مشاغلالتفاوت طرح طبقه بندیمابه 
 و نيز - درصد آن را دريافت کرده اند٨سال تنها 

دست اعتصاب به نبودن لوازم ايمنی در محيط کار، 
 .زدند

 
 مسئوالن در اثر فشار و اعتراضات کارگران،

استانداری و نمايندگان اداره کل کار و امور و 
اه حقوق معوقه  بهمن م٢۵ تا وعده دادند کهاجتماعی 

اما مقامات فوق به عهد خود . کارگران پرداخت شود
 با مشاهده کارگران. ندچون هميشه وفا نکردهم

 از مجددا بهمن ٢۶ز تاريخ فريبکاری مسئوالن امر، ا
تا اعالم کردند که رفتن بر سر کار امتناع نموده و 

احقاق حقوق معوقه و ديگر مطالبات خود دست از کار 
اجحاف و عدم پرداخت حقوق کارگران . خواهند کشيد

اين کارخانه در زمانی صورت می گيرد که توليدات 
اين کارخانه با فروش انبوه روبرو بوده و بهانه ای 
برای عدم يا کمبود نقدينگی برای مديران کارخانه 

   .باقی نمی گذارد
 

  نژادنژاد  دولت احمدیدولت احمدی
  !!""کامال کارفرمايی استکامال کارفرمايی است""دولتی دولتی 

 
 ماه از مضحکه انتخابات ٧ بعد از گذشت تقريبًا

 به اين سمت، نژاد احمدیرياست جمهوری و انتصاب 
رئيس کانون انجمن های صنفی کارگران نانوايی "

 و عملکرد دولت وی را متضمن نژاد احمدی، "کشور
:  کهکرد علی يزدانی اعتراف .ناميدمنافع کارفرمايان 

 خصوصًا وزير نژاد احمدیعملکرد چند ماهه دولت "
".  نشان داد که اين دولت کامًال کارفرمايی استکار

کارگران  به "یه ايهيچ توج"با اشاره به اين که وی 
، دستور معاون اول رئيس جمهور صورت نمی گيرد

 وزير در خصوص اصالح قانون کار را، در ۵به 
وی . ناميد" دستور برای قلع و قمع قانون کار: "حقيقت

 با نژاد احمدیاتی شعارهای انتخاب: "تأکيد نمود که
 ".عملکرد وی تفاوت بسياری دارد

 
بايد توجه داشت که واقعيات فوق، زمانی بر زبان اين 

به به اصطالح نماينده کارگری جاری می گردد که 
 در دفاع از نژاد احمدیرغم وعده های دروغين 

وضاع ، ا"گسترش عدالت"و " حقوق کارگران"
ايران ران  و وضعيت معيشتی و کاری کارگانکارگر

تحت حاکميت دولت ضدخلقی او با سرعت به سمت 
  .شدن پيش می رودوخيم تر 

 
 پاسخ کارگران  پاسخ کارگران تشديد فقر و گرسنگی،تشديد فقر و گرسنگی،
  "!"!سنگرودسنگرود""محنت کشيده معدن محنت کشيده معدن 

 
کارگران معدن سنگرود رودبار گيالن که  تن از ٢٠٠
 ماه است از دريافت حقوق حقه خود محروم هستند ١۴

 که برای ی هائی اعتراضات و نامه نگاربعد از
 بهمن، عازم ٢٣ در تاريخ، نمودنددريافت حقوق خود 

تهران شده و در مقابل نهاد رياست جمهوری  دست به 
 .تجمع اعتراضی زدند

 
 ماه ١۴ نفر هستند، ۶١٨کارگران اين کارخانه که 

با گرسنگی  حقوق، سرگردان و دون دريافتباست که 
ارگران که از  اين ک.دست به گريبانندخانواده هايشان 

طی می آيند، ... منجيل، رودبار، سنگرود، جيرنده و
 ماه گذشته با هزينه شخصی هر روز به سر کار ١۴

می رفتند، تا چرخ معدن بگردد و فعاليت آن متوقف 
 و آنها باالخره قادر به دريافت حقوق بخور و نشود

 .نمير خود گردند
 

ما بچه های : "يکی از اين کارگران سنگرودی، گفت
به جرم بی پولی پدرانشان، از داشتن کوچکترين 

کارگر ديگری که ". امکانات زندگی محروم هستند
: دنباله صحبت دوست خود را می گرفت، افزود

دختر کوچکم تا کنون دو سال است در مدرسه رتبه "
ممتاز شده است، اما تا کنون نتوانسته ام پول تعمير 

کارگر ". ردازمهای کهنه و پاره پاره او را بپ کفش
ديگری در حالی که از سر نااميدی پکی به سيگار 

 بی  ماه١۴تا به امروز به خاطر : "خود می زد، گفت
 هزار تومانی فرزند ١۵حقوقی نتوانسته ام شهريه 

پيش دبستانی خود را بپردازم، برای اعزام پسر بزرگم 
به خدمت سربازی نيز مجبور شدم اثاثيه منزلم را 

يکی ديگر ". ينه اعزام او را فراهم کنمبفروشم تا هز
 هزار تومان ۵٠٠تا حاال : "از همکاران وی گفت

بابت نان و پنير و روغن و برنج به بقال سرگذر 
مقروض هستم و برای آمدن به اينجا، مجبور شدم از 

يکی ديگر از کارگران، در ". مادر پيرم قرض بگيرم
د، حالی که سعی می کرد جلوی گريه خود را بگير

چيزی به سال نو نمانده و اگر قرار باشد حقوق : "گفت
ما را ندهند، ترجيح می دهم در همين تهران خود را 
سر به نيست کنم، اما با دست خالی پيش خانواده ام باز 

 ". نگردم
 
، به اصطالح نماينده مردم رودبار "عطاء اهللا حکيمی"

 هراس از تجمع کارگران و عواقب در مجلس، در
 بعد از  آنان در جمع کرگران حاضر گشته واعتراض

 تالش نمود تا کارگران را ،وعده و وعيدهای بسيار
کارگران در . متقاعد کند تا هفته ديگر نيز صبر کنند

ابتدا حاضر به شکستن تحصن اعتراضی خود نبودند 
 ١۴  پس از، و مزبوراما سرانجام با وعده های نماينده

، رهسپار دجهت کسب حقوق خوماه سرگردانی 
تحصن معدنچيان پايان به اين ترتيب  شدند و شهرشان
 .گرفت

 
 تنها گوشه ای از رنج و ظلمانعکاس واقعيات فوق 

مره روز بطور که کارگران شريف ما،ست  وحشتناکی
اثر سياست های ضدخلقی رژيم جمهوری اسالمی  در

چرخ دنده های نظام کثيف و گنديده و زير فشار 
 .ه حاکم بر ايران متحمل می گردندسرمايه داری وابست

وضعيت وخيم کار و معاش کارگران معدن سنگرود 
 ماه است در قبال استثمار وحشيانه خود توسط ١۴که 

سرمايه داران زالوصفت وابسته و کارفرمايان دولتی، 
اند،  حتی از دريافت يک حقوق بخور نمير محروم بوده

 نشانگر ماهيت به غايت ضدخلقی رژيم جمهوری
ست که نابودی آن  ای اسالمی و نظام استثمارگرانه

شرط تحقق هرگونه خواست عادالنه اقتصادی و 
 .سياسی کارگران و زحمتکشان ماست
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 فصل دوم کتابفصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  ممنهنهقسمت قسمت 

 
 

 هویت نامعلوم
 در خدمت تبلیغات معلوم

 
هویت سیاسی کوشش در مشخص نکردنِ 

 -ویدا حاجبیعنی خود  ی-، از جمله راوی اولراویان
شگرد دیگری است که برای پیشبرد اهداف کتاب بکار 

این موضوع را البته نباید با عدم ذکر نام . رفته است
گان در این کتاب، مخلوط شوند مصاحبهخانوادگی 

هر چند که در این مورد هم، مولف دلیل (نمود 
ی مهم و  بلکه مسئله) ای ارائه نداده است کننده قانع
مورد هویت سیاسی است که، در  ی قابل تأکید آن  نکته

های سیاسی گذشته و حال  و مشخصاً فعالیت
ها، اطالعاتی در اختیار  گان و یا راویشوند مصاحبه

خواننده، بخصوص اگر . خواننده قرار داده نشده است
داند که در این کتاب با  جوان باشد، به هیچ وجه نمی

تنها یک تصویر کلی از او، ! کار دارد و  چه کسانی سر 
  در ذهن خود دارد ولی 50 ی دههزندانی سیاسی 

داند که کسانی که صرفاً به عنوان زندانیان  نمی
شوند، امروز در کجا  سیاسی سابق به او معرفی می

ی سخنان آنها  و چه پراتیکی پشتوانه! اند ایستاده
؟ حتی خواننده از آگاهی و اطالعاتی نظیر !باشد می

یاسی ، به عنوان زندانیان سها راوی یک از اینکه هر
شان چه بوده، به کدام   سیاسی"جرم"سابق، اتهام یا 

خبر نگاه  اسی وابسته بودند و غیره نیز، بیجریان سی
نامشخص ماندنِ هویت سیاسی . داشته شده است

ندانیان سیاسی راویان، باعث شده است که مرز بین ز
اند و  زندانی شدههای سیاسی خود  که به خاطر فعالیت

کسانی که موقع دستگیری ممکن است حتی فرد 
در این . سیاسی هم نبوده باشند، مخدوش شده است

رابطه، باید دانست که رژیم شاه نیز همانند رژیم 
جمهوری اسالمی،  بسیاری از بستگان مبارزین 
انقالبی را بدون آنکه آنها الزاماً حتی خواست فعالیت 

ند، دستگیر کرده و به عنوان سیاسی را داشته باش
مورد معروف در . نمود گروگان در زندان حبس می

ها تن تن از بستگان  این زمینه، زندانی کردن حدود ده
 به عنوان گروگان در اعظمییاد دکتر  و آشنایانِ زنده 

شد که آیا حضور  حتی باید معلوم می. زندان، بود

نی  که حال به عنوان زندا-فالن راوی در زندان
 به دلیل فعالیت -نویسد سیاسی سابق مطلب می

سیاسی خاصی که خود وی انجام داده، بوده است و 
ای  یا او تنها به خاطر حساسیت رژیم به داشتن رابطه

با مبارزین انقالبی، پایش به زندان ) حال به هر شکل(
یا حتی آیا تصوری که ساواک در مورد ! کشیده شده

تگیر شده بود با نیز دساو داشته و به همان دلیل 
های عملی او انطباق داشته است یا  واقعیت و فعالیت

مثالً . اند ی از این قبیل، همیشه وجود داشتهموارد! (نه
فرخ ، "ی سیاسی زندانی"ی بارز این گونه  نمونه
برای اطالع در مورد دلیل زندانی . باشد  مینگهدار

زهائی فرا"شدن و در زندان ماندن او، رجوع کنید به 
آگاهی و اطالع ). "ق ایراناز تاریخ چریکهای فدائی خل

ی این موضوعات، امکان قضاوت درست در  از همه
 -دهد ادعاها و اظهارات نویسنده را به خواننده می

بخصوص وقتی که یک زندانی سیاسی سابق، به 
اظهارنظر در مورد تجاربی بپردازد که تنها در 

تواند اعتبار  ه، میصورت درگیربودنِ وی با آن تجرب
 مبهم گذاشتن مسائل فوق، در این کتاب،. داشته باشد

پراکنی دامن زده و امکان قضاوت در مورد  به توهم
 را از ها راویصحت و سقم سخنان و یا ادعاهای 

وقتی فالن فرد، امروز در . خواننده سلب نموده است
، یک حرکت سیاسی در "داد بیداد"صفحات کتاب 
دهد، خواننده محق  د تخطئه قرار میگذشته را مور
از پیش باید به او این آگاهی و اطالع (است که بداند 

ی سیاسی  که آن فرد، دارای چه سابقه) داده شود
ای  اگر وی قبل از دستگیری خود، به طور حرفه! است

مشغول فعالیت سیاسی نبوده و مثالً صرفاً به خاطر 
گرفتار حبس نسبت خویشاوندی با یک مبارز انقالبی 

و زندان شده بود، بنابراین، سخنان او در مورد 
تواند از  ای نیز نمی ی حرفه مسایل خاص یک مبارزه

شود که  مثالً دیده می. اعتبار خاصی برخوردار باشد
 و پویانفالن راوی، با اسم بردن از رفقائی نظیر 

 و موضوع تخلیه کردن یا نکردن فالن حمید توکلی
: کند که های فدائی خلق انتقاد میچریکی تیمی، به  خانه

ی ایشان، نشان  هرچند که نوشته. اند  بوده"اراده گرا"
دهد که آنقدر سواد سیاسی ندارد که حتی معنی  می

کند را  سیاسی عبارتی که به عنوان انتقاد مطرح می
 اما، وی با استفاده از موقعیت خود به عنوان )1(بداند

هائی را  ر حال، تهمتیک زندانی سیاسی سابق، به ه
در ). گرا، جزمی و غیره مطلق(کند  متوجه آن رفقا می

ای که از هویت سیاسی کامل وی مطلع  نتیجه، خواننده
تواند دچار این توهم شود که  نیست، به راحتی می

اندرکاران سازمان  گویا ایشان هم، خود یکی از دست
چریکهای فدائی خلق ایران بوده است که حال در اثر 

ی  به نظرات عکس دوره(!!)  و مطالعهکسب تجربه

درست با تکیه بر این نوع . جوانیش رسیده است
بدست خدمتگزار رژیم  هاست که فالن قلم پراکنی توهم

جمهوری اسالمی هم بُل گرفته است که گویا حاال 
 هم "خودشان"بازماندگان مبارزین مسلح گذشته، 

ثمر  رست و بیاند که آن مبارزات گویا ناد متوجه شده
 شده، جامعه "زندگی"بوده و فقط باعث از بین رفتن 

و ! اساس را از هم گسیخته، و از این قبیل اتهامات بی
کنند این طور القاء کنند که مبارزه، کار  آنگاه سعی می

ثمری است و گویا باید باور نمود که ظلم پایدار  بی
توان  خالصه، کاری نمی... است، دشمن قوی است و

کنند که به فعالیت  د؛ و یا حداکثر توصیه میکر
که بکارگیری در حالی !  روی آورید"مصلحانه"

 و "دُگم" و "گرا مطلق"، "گرا اراده"عباراتی نظیر 
ی مبارزات شکوهمند چریکهای   که برای تخطئه-غیره

فدائی خلق و نفی تأثیرات بسیار مثبت آن مبارزات در 
چ وجه به  به هی-شوند رشد مبارزات مردم مطرح می

ی آن سخنان الزاماً زمانی  معنی آن نیست که گوینده
ی   چریکهای فدائی خلق مشغول مبارزهدر صف

انقالبی بوده باشد، بلکه باید به این واقعیت توجه کرد 
دمکراسی پس از قیام بهمن در  که در شرایط شبه 

یکی دو سال اول، هنگامی که سازشکاران، با تفکر 
 معروف   اکثریتی-ای بعداً به تفکر تودهضدانقالبی که 

ریکهای فدائی خلق شد، امکان یافتند به نامِ خودِ چ
های راستین فدائی سمپاشی کنند،  برعلیه کمونیست

 از طرف کسانی -کلماتی از آن قبیل در سطحی وسیع
وار آنها  وار آن عبارات را یاد گرفته و طوطی که طوطی

ر شد که هر جنبده  آنقدر تکرا-کردند را تکرار می
ی غیرمتعهدی هم، آنها را ورد زبان خود  سیاسی
ای که در  توان نتیجه در نتیجه، از اینجا نمی. ساخت

 .فوق به آن اشاره شد را اخذ نمود
هائی نظیر  ، همچنین، واقعیت"داد بیداد"در کتاب 

آنکه راویان یا همان زندانیان سیاسی سابق، پس از 
م سمت و سوی سیاسی رفته و آزادی از زندان به کدا

ی  یافته استقرار ضعی در قبال رژیمِ تازهچه مو
جمهوری اسالمی داشته و امروز چه موضعی دارند و 
از این قبیل نیز، به تمامی از خواننده پنهان نگاه داشته 

هائی را   مرتب نامها راویدر این کتاب، حتی . اند شده
) ور غیرمستقیمبه ط(به زبان آورده و آنها را تلویحاً 

که (دهند   مورد انتقاد قرار میچریک فدائیبه عنوان 
ویدا (اما مؤلف ) در واقعیت، چریک فدائی نبودند

در این مورد هم به خود زحمت نداده است که ) حاجبی
حداقل در یک پاورقی توضیح دهد که هویت سیاسی 

! اند، چیست واقعی افرادی که مورد انتقاد قرار گرفته
بگذریم از این که (، عیب و ایراد همه کس در نتیجه

به پای چریکهای فدائی خلق ) اند واقعی یا غیرواقعی
عه این ابهامات، برخوردها و مجمو. شود ریخته می
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هاست که نه تنها امکان تعمق و تأمل در  پراکنی توهم
نماید، بلکه  های راویان را از خواننده سلب می گفته

، بخصوص دهد یب میفرخواننده را گمراه کرده و 
 که البته، -اگر خواننده، فردی جوان در ایران باشد

موضوع برخورد کتاب هم عمدتاً اوست تا تجارب 
 !!ای از گذشته به او منتقل شود جعل شده

 و دقِ "انتقادات"ما در سراسر کتاب، شاهد 
ها و  های زیادی هستیم که به سر کمونیست دلی

 ، 50 ی دههای ه مبارزین مترقی و انقالبی سال
در موارد . شوند ، خالی می"مجاهدین" و "ها فدائی"

 "خانه تیمی"زیادی، از چریکهای فدائی خلق به عنوان 
شود این   یعنی به طور مضحکی سعی می-شود یاد می

 که -"خانه"آنگاه این . گر شوند دو، معادل هم جلوه
ی  همهشود اما اتفاقا   خوانده می"دلگیر"هرچند 

 سیاسی منتقدین را باعث شده و "مباهات" و "افتخار"
 مورد انواع و اقسام -از این لحاظ به آن مدیونند

ی مهمی که در همین جا  نکته. گیرد ها قرار می تهمت
باید به آن توجه کرد و به روشنی قابل رؤیت است، 

آنهائی که مورد ، "داد بیداد"این است که در کتاب 
ها و  فدائی(اند   واقع شدهانتقاد قرار گرفته و آماج حمله

هویتی کامالً محرز و ) 50 ی دههمجاهدین 
 یعنی آن نیروها با هویت سیاسی .شده، دارند شناخته

گیرند، در  مشخص خود در کتاب مورد نقد قرار می
، صرف نظر از اینکه مسائل مورد منتقدینحالی که 

انتقاد آنها چیست و آن انتقادات از چه اصالتی 
 !هویت سیاسی نامعلومی دارند برخوردارند،

چه جایگاه (سازی جایگاه سیاسی این منتقدین  پنهان
ی مبارزه پیدا  سیاسی قبلی و جایگاهی که در پروسه

و ) کردند، و چه جایگاهی که امروز در آن قرار دارند
زندانیان "عنوان  آنگاه شناساندن آنها صرفاً به

هوم باشد اند به این مفتو ، تنها می"سیاسی دوره شاه
نظر مردم به زندانی سیاسی، سوءاستفاده   سنکه از حُ

 .شده است
مسلماً، ما برای آن دسته از زندانیان سیاسی 

 در های مترقی ها و نظرگاه با اندیشهدوره شاه که 
ی نمودند و در این راه مقابل ارتجاع حاکم پایدار

ها و دردهائی شدند، حتی اگر صرفاً به  متحمل رنج
وگان در زندان بودند، ارج و ارزش بسیار عنوان گر

حقِ  اگر قرار نیست اعتبار و حرمتِ بهاما، . قائل هستیم
زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز گذشته، امروز به 

پراکنی و رواج   ی دروغ و توهم ای برای اشاعه وسیله
یست با های منحطِ راست تبدیل شود، می اندیشه

ی  ری در جریان همهت خواننده با شفافیت هرچه تمام
های مربوطه، و از جمله تحوالت سیاسی آن  واقعیت

 .گرفت زندانیان سیاسی سابق، قرار می

، به حاجبیروی این امر هم تأکید کنم که خانم 
 را مبهم "راویان"همان صورت که هویت سیاسی 

و این کامالً با هدف کتاب مبنی بر (گذاشته 
با چریکهای فدائی پراکنی و قلب حقایق در رابطه  توهم

هائی برعلیه  ی ایده خلق و از این طریق اشاعه
در ) ها و نیروهای مترقی همخوانی دارد کمونیست

او، به خواننده . مورد خود نیز چنین کرده است
 ربطی به 51دهد که دستگیریش در سال  توضیح نمی

چریکهای فدائی خلق و مبارزات آنان نداشته است و 
 تاریخی، او به هیچ وجه با ی درخشان در آن دوره

اما، با . چریکهای فدائی خلق در ارتباط نبوده است
تشکیالت ما، جناح چپ سازمان چریکهای "گفتن 

 سازمان چپ یعنی گویا وی به جناح -"فدائی خلق
 چنین توهمی را -چریکهای فدائی خلق تعلق داشته

ی جوان و  رای خواننده، بخصوص برای خوانندهب
واقعیت این . آورد ران، به وجود میغیرمطلع در ای

 نیز مانند بسیاری از افراد ویدا حاجبیاست که 
و نه قبل از آن،  (بعد از قیام بهمنسیاسی آن دوره، 

گیری چریکهای  تابِ شکل  و  یعنی نه در دوره ی پُر تب
 چریکهای تابلویبه سازمانی که تنها ) فدائی خلق

 و ، وارد شدفدائی خلق را بر سردر خود نهاده بود
ی منشعب از آن سازمان،   ، با یک شاخه60در سال 

 را 60ی خود در سال  اما او حتی هویت سیاسی! رفت
نیز به درستی مطرح نکرده و باز موضوع را مبهم 

دانند که آن جریان سیاسی که  همه می. گذاشته است
های چریکهای فدائی خلق،  علیرغم رد افکار و اندیشه

ازمان چریکهای فدائی خلق همچنان خود را س
 و "اقلیت" به دو بخش 59نامید، در خرداد سال  می

دلیل اصلی انشعاب، اختالف در .  تقسیم شد"اکثریت"
گیری در قبال رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  موضع

 -اش ی مواضع سازشکارانه ، علیرغم همه"اقلیت" .بود
 به  در برخورد"اکثریت"که تا آن زمان در اشتراک با 

عملکردهای فریبکارانه و ضدانقالبی جمهوری اسالمی 
 باالخره به ماهیت ضدخلقی این -اتخاذ کرده بود
اما اکثریت همچنان راه مماشات با . رژیم، معترف شد

 را ادامه داده و ننگ خیانت را بر  قدرت جنایتکارانِ در 
در جریان انشعاب اقلیت و . پیشانی خود حک نمود

 یعنی - جانب اکثریت را گرفتجبیحااکثریت، خانم 
جانب همان جناحی که همچنان بر جنایات جمهوری 

در . گذاشت های مردم، صحه می اسالمی در حق توده
 راست در آن انشعاب، به جناح حاجبیهر حال، 

وی، چندی بعد، . سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست
با اختالفاتی از سازمان اکثریت جدا شده و به همراه 

و یا تشکیالتی (ستانش به تشکیالتی وارد شد دو
 " اکثریت-سازمان فدائیان خلق ایران"که نام ) ساختند

 حاجبیخانم . را بر خود گذاشت) جناح چپ(

کارانه و برای واقعاً شرمگینانه و یا دغل ("شرمگینانه"
 را از این نام انداخته "اکثریت"ی  واژه) ؟!عوامفریبی

 آنجا هم که حاجبینیم که بی به این ترتیب، می. است
دهد، خود  شناختی از هویت سیاسی خود به دست می

را متعلق به سازمان چریکهای فدائی خلق معرفی 
 "راست" و نه "چپ"کند، آنهم تازه متعلق به بخش  می

داند که کوبیدن  انگار، او خوب می! (این سازمان
نظرات چپ کمونیسم فدائی با اعالم هویت سیاسی 

تواند چندان  ی هویت سیاسی واقعی او، نمیراست، یعن
 !)مثمرثمر واقع شود

به طور کلـی، مشخص نکردن هویت سیاسی 
راویان و ایجاد ابهام در این زمینه، به نفع پیشبرد 

جائی که در این . باشد  می"داد بیداد"اهداف کتاب 
 چریکهای فدائی خلق و پراتیک انقالبیکتاب، 

 ، حتی با توسل به 50 ی دههمجاهدین خلق ایران در 
ایرادات مربوط به یک زندگی جمعی در محیط تنگ و 
اجباری زندان، آنهم با افرادی از خاستگاه و مواضع 

هرچند (طبقاتی گوناگون، مورد حمله قرار گرفته است 
اند نه  که برخی از آنها که مورد انتقاد قرار گرفته

ح  توضی"داد بیداد"مؤلف ) مجاهد بودند و نه فدائی
نکه از  پس از آپراتیک خود و همفکرانشدهد که  نمی

  سازمان غصبی عملکرد  زندان آزاد شده و در سایه
مجذوب و مرعوب " چریکهای فدائی خلق، دیگر ی شده

ی چریکها نبوده و تحت "ایثار و مقاومت دالورانه
نفوذ و تأثیر آنها قرار نداشتند، چه بود؟ و این 

 ز مردود شمردنپس ازندانیان سیاسی سابق، 
 و "گرا مطلق"، "دُگم"های به اصطالح  اندیشه

 ها و هواداری و  پویانها و  احمدزادهی "گرایانه اراده"
با ها و پس از اینکه فرخ نگهداریا دخول به سازمان 

قدرت ناشی از محبوبیت چریکهای فدائی خلق در 
، برعلیه کسانی عمل نمودند که سازمان میان مردم

ای  های پایه ی خلق را جز با اندیشهچریکهای فدائ
 یعنی -شناختند راستین و انقالبیش به رسمیت نمی
 "مشی چریکی"برعلیه کسانی که آنها را طرفداران 

ها و  "اکثریتی" به بعد 57از سال (کردند  خطاب  می
شان در خارج از سازمان، به طور وسیع،  متحدین

 برای معرفی چریکهای فدائی خلق از این عبارت
 چه کردند؟ و پس از به اصطالح -)استفاده نمودند

های راستین فدائی و   و کنارزدن کمونیست)2("اخراج"
 "خانه"باالخره  پس از اشغال تمام و کمال آن 

 ی خانه، "داد بیداد"طور که اشاره شد، در کتاب  همان(
تیمی معادل  سازمان چریکهای فدائی خلق جا زده 

د نشان داده و چه ای از خو چه چهره) شود می
 ؟!پراتیکی را به نمایش گذاشتند
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Translated excerpt  from the current issue’s editorial 

During the last two decades and with the 
changes taken place since the fall of the 
former Soviet Union which altered the face 
of the once bipolar world, the imperialist 
bourgeoisie has waged a full scale attack 
on the working people’s achievements. 
Since then, not a day has passed by 
without witnessing new assaults being 
carried out against the democratic rights 
of the masses. From making restrictions 
on the activities of labour organisations 
and preventing the shortening of working 
hours to monitoring activists’ and 
dissidents’ mail and phone calls and most 
recently attempting to legitimise torture, 
etc., are all manifestations of the 
bourgeoisie’s attack on the rights of the 
oppressed workers and masses. 
These days, we even see that the most 
rightwing members of parliament in 
European Union trying to put more 
restrictions on the struggles of the working 
people and particularly on communists, 
i.e., the most unwavering advocates of the 
working class. 
Last May, the banning of carrying hammer 
and sickle and red flags was discussed in 
the European Union’s parliament, and 
today a draft is being introduced which 
under the pretext of the necessity for 
“international condemnation of crimes 
committed by communist dictatorial 
regimes”, tries to categorize communist 
activities as a “criminal” act. The most 
reactionary members of the parliament are 
constantly coming up with new plots 
against the working class and communists 
and their righteous struggles. 
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One day they put forth mandatory anti-
communist lessons in schools, another 
day they equate communism with 
dictatorship. In short, they are resorting to 
every means to block the liberating 
thoughts of communism and the struggles 
of the working class by actually illegalising 
communist activities. 
Indeed, now that they see the balance of 
power to their advantage, the zealous 
disciples of bourgeois democracy and 
“unconditional” “freedom” of thought and 
expression have come to the point that 
they are even trying to declare communist 
activities as “criminal” so that by the force 
of “law” they can get rid of communists 
and have peace of mind. These massive 
attacks also bluntly demonstrate the fact 
that the labour rights and civil liberties 
formally acknowleged up until now have 
not been the fruit of the bourgeoisie’s 
democratic tendencies or belief system (a 
lie which this utterly reactionary class tries 
to spread around) but rather, they have 
been the result of the struggles of the 
working class and other oppressed 
masses against the bourgeoisie both 
nationally and worldwide. In fact, history 
shows that throughout the entire 
supressive and bloody existance of 
capitalism no labour rights or popular 
demands have ever been attained without 
struggles and rebellions, and it is therefore 
clear that whenever the balance of power 
is to the working people’s disadvantage, 
such rights will not escape intact from the 
claws of the bourgeoisie. 
The attempt to illegalize the raising of the 
“hammer and sickle" and red flags or to 
“criminalize” communist activities… 
unveils the visage of the horrifying world 

 
that the bourgeoisie has to offer to 
the population of this planet. It also 
reveals that the characteristics of the 
imperialist world are rivalry for bigger 
markets, war, torture, death and 
destruction, and surely not the 
hammer and sickle but rather names 
such as “Abu Ghuraib”, 
“Guantanamo” and “Bagram” prison 
are engraved on its flag; a savage 
system that has alienated the 
humanity, a world which the majority 
of the working and toiling masses of 
the globe wish to change.  
The politico-ideological attack being 
waged by the imperialist bourgeoisie 
on communists is neither the first nor 
the last assault on the working 
masses. However, this attack proves 
how soon those who celebrated “the 
end of history” and who uttered “the 
death of communism” were forced to 
admit that they are still fearful of 
communism. Indeed, they know all 
too well that communism is the 
alternative of the existing society and 
it is precisely of this they are 
frightened. 
Let the bourgeoisie declare the 
death of communism a hundred 
times a day, the fact of the matter is 
that communism, as the science of 
the emancipation of the working 
class, will live on. Communism, both 
as a movement that fights for the 
emancipation of the working class 
and as a new society which will be 
built on the ruins of capitalism, is 
undying and like phoenix it will rise 
again from the ashes.  


