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گیرد و  تواند با تصمیماتی که می وری اسالمی به شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به این واقعیت که این شورا میبدنبال ارجاع پرونده اتمی جمه"
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دهنده این   اعضای تشکیل"پیشنهادی"و حتی مجموعه . ه، ناروشنی در رابطه با سیر بعدی رویدادها در ایران همچنان پا بر جا مانده استگردید
 ".ها نگردیده است شورا به اضافه دولت آلمان نیز باعث برطرف شدن این ناروشنی
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بدنبال ارجاع پرونده اتمی جمهوری 
اسالمی به شورای امنیت سازمان ملل، 
با توجه به این واقعیت که این شورا 

گیرد و با  تواند با تصمیماتی که می می
هائی که احتماال در این مورد  مجازات

ن کند زندگی حال و آینده تواند تعیی می
مردم ما را تحت تاثیر قرار دهد، فضای 
سیاسی کشور با تردیدهای بیشماری 

 .مواجه گردید
علیرغم اینکه این شورا در گام اول به 
جمهوری اسالمی فرصت داد تا در 

سازی اورانیوم  جهت کنار گذاشتن غنی
و بازگشت به پشت میز مذاکره گام 

های  منافع قدرتبردارد اما با توجه به 
ها و تضادهایشان  امپریالیستی و رقابت

که تحت لوای این پروژه به رودروئی 
آنها منجر گردیده، ناروشنی در رابطه 
با سیر بعدی رویدادها در ایران 

و حتی . همچنان پا بر جا مانده است
 اعضای "پیشنهادی"مجموعه 

دهنده این شورا به اضافه دولت  تشکیل
برطرف شدن این آلمان نیز باعث 

 .ها نگردیده است ناروشنی
ظاهر قضیه این است که از یکطرف 

کوشد با تکیه بر  جمهوری اسالمی می
آمیز از  حق ایران در استفاده صلح

 به قول ماشین -ای انرژی هسته
 دامن زده "عرق ملی" به -اش تبلیغاتی

دار دفاع از  و فریبکارانه خود را پرچم
از سوی دیگر  جلوه دهد و "منافع ملی"

های جهانی عضو شورای امنیت  قدرت
عدم "سازمان ملل با تکیه بر 

های موجود در برنامه "شفافیت
اند که  ای جمهوری اسالمی مدعی هسته

قصد رژیم حاکم بر ایران نه استفاده 
ای بلکه  آمیز از انرژی هسته صلح

های مرگبار اتمی  دستیابی به سالح
ای  وژهاما آنچه در پشت چنین پر. است

و تحت این نام مطرح است واقعیت 
واقعیت این است که نه . دیگری است

های بزرگ امپریالیستی از کم و  قدرت
های اتمی جمهوری  کیف برنامه

 که اساسا بدون تکنولوژی و -اسالمی
 -رسید های آنها به این مرحله نمی کمک
اند و یا هستند و نه  اطالع بوده بی

منافع " فکر ای به جمهوری اسالمی ذره
 و حق و حقوق مردم ایران بوده "ملی

بنابراین، در این . و یا هم اکنون هست
گویند و در  زمینه هر دو طرف دروغ می

 .این مورد هیچ تردیدی جایز نیست
آنچه واقعیت دارد این است که 

پروژه "آویز  های بزرگ با دست قدرت
 در حقیقت جهت پیشبرد "اتمی

ین سهم های خود برای تأم سیاست
هرچه بیشتری از غارت منابع ایران و 
استثمار کارگران و در این رابطه حل 

مابین خود گام  های فی تضادها و رقابت
دارند و رژیم جمهوری اسالمی  برمی

کوشد با تکیه بر این  هم در این میان می
پروژه و در لوای آن، شرایط را جهت 

 از "های امنیتی تضمین"کسب 
. یستی مهیا نمایدهای امپریال قدرت

بنابراین، آنچه در این میان اساسا 
مطرح نیست حقوق مردم ایران و 

 آنهاست و در واقع آنچه "منافع ملی"
دارد  اش گام برمی که رژیم در جهت

همانا حفظ سلطه جنایتکارانه و ضد 
 .باشد ملی خود می

البته تبلیغات کرکننده جمهوری اسالمی 
توانست  در این زمینه طبق معمول نمی

های شنوائی پیدا  در اینجا و آنجا گوش
باالخره همواره کسانی هستند که . نکند

به دالیل خاص و همیشگی خویش 
اند که فریب اراجیف رژیم را  آماده

های  بخورند و یا به هر حال سیاست
این رژیم را با شیوه و زبان خاص 
خویش توجیه و مورد پذیرش قرار 

یدن به همین دلیل هم، شن. دهند
آور نیست  ادعاهائی از این قبیل تعجب

آوری اتمی به  که گویا دستیابی به فن

دهد که در مقابل  رژیم امکان می
 بیشتر "های امپریالیسم خواهی زیاده"

مقاومت کند و یا امکان حمله امریکا به 
با چنین .  دهد ایران را تقلیل می

های به اصطالح ضد  استدالل
های  برنامهامپریالیستی است که گاه 

! گیرد اتمی رژیم مورد حمایت قرار می
البته چنین کسانی به روی خود 

آورند که در همین همسایگی ایران،  نمی
پاکستان به سالح اتمی دست یافت و 
این امر هیچ تغییری در ماهیت وابسته 
به امپریالیسم رژیم حاکم ایجاد نکرد و 
کسی هم شاهد مقابله دولت پاکستان با 

 !های امریکا نشد لبیط زیاده
گیری از تجربه باشد،  اگر معیار، درس

 سال سلطه جمهوری 27آنگاه تجربه 
اسالمی به عینه نشان داده که 

اندیشی محض است هرگاه کسی  ساده
برای درک موضع واقعی رژیم، ادعاها 

های تبلیغاتی او را مالک قرار  و عربده
چرا که تعارض بین تبلیغات . دهد

 با زد -ریب مردم ایران جهت ف-داخلی
و بندهای خارجی جهت حفظ رژیم از 

های همیشگی جمهوری اسالمی  ویژگی
تجربه نشان داده که . بوده و هست

کشد  هرکجا این رژیم بیشتر عربده می
درست در همانجا و در همان لحظه در 
حال پیشبرد مخفیانه سیاست دیگری 

 "ایران گیت"شود رسوائی  آیا می. است
  را فراموش نمود؟" کنتراایران"و 

اتفاقا در رابطه با همین پروژه اتمی نیز 
توان تناقض گفتار با کردار رژیم را  می

برای نمونه  در شرایطی که . نشان داد
سردمداران جمهوری اسالمی از حق 
انکارناپذیر و غیرقابل مذاکره ایران در 

ای دم  آوری هسته دستیابی به فن
اند که  مدعیزنند، در شرایطی که  می

حاضر نیستند حتی گام کوچکی در این 
نژاد جهت  زمینه عقب بنشینند و احمدی

تأکید بر این سیاست در رابطه با 

آیا ": گفت های تشویقی غرب می گزینه
کنید با بچه چهار ساله طرف  فکر می

دهید تا  هستید و گردو را به او می
، در "طالیش را از دستش درآورید

جمهور رژیم مدعی شرایطی که رئیس 
ای  بود که حاضر به پرداخت هر هزینه

 طالئی است؛ بله "کیک"جهت حفظ این 
ها از  علیرغم همه این ادعاها، خبرگزاری
المللی  قول البرادی رئیس آژانس بین

ایران این "اتمی گزارش دادند که 
پیشنهاد را پذیرفته است که در 
چارچوب یک معاهده با کشورهای 

سازی  ین سال از غنیغربی برای چند
انگیز اورانیوم در خاک خود  مناقشه
معنای این پذیرش . "پوشی کند چشم

دهد که  روشن است و نشان می
سردمداران جمهوری اسالمی به رغم 

شان، مخفیانه در  های تبلیغاتی عربده
ای هستند که  حال شکل دادن به معامله
پوشی از این  بر اساس آن با چشم

های  چوب سیاستبرنامه که در چار
مابین آنها  امپریالیستی و تضادهای فی

مفهوم دارد، امنیت نظام سرکوبگر و 
و . ضد مردمی خود را بدست آورند

 ساله 27البته برای کسانی که تاریخ 
جمهوری اسالمی را دنبال کرده باشند 

این رژیم از روز . ای نیست این امر تازه
اش همواره از اربابانش  گیری اول قدرت

واسته است که امنیتش را تضمین خ
کنند و ابزار سرکوب مردم را در 
اختیارش بگذارند تا او در مقابل، این 
امر را ضمانت کند که خواهد توانست 
درب بازارهای کشور را به روی 
انحصارات امپریالیستی باز بگذارد و 
شرایط را هرچه بیشتر برای انعقاد 

 مهیا "شاهی قراردادهای ناصرالدین"
های  بگوش سیاست ماید و مجری حلقهن

آیا . امپریالیستی در کل منطقه باشد
شود نقش ارتجاعی جمهوری  مگر می

 8اسالمی در پیشبرد جنگ امپریالیستی 
ساله ایران و عراق را فراموش کرد و 

شود نقش او در حمایت از  مگر می
لشکرکشی تجاوزکارانه امریکا و 
متحدینش به افغانستان و عراق را 

 دید؟ن

  سرمقالهسرمقاله
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همه این تجارب بر این امر تاکید 
 به "اتمی"کنند که در این هیاهوی  می

هیچ وجه نباید جهت درک سیر 
رویدادها، تبلیغات دروغین جمهوری 

های  های قدرت اسالمی و یا فریبکاری
واقعیت . امپریالیستی را مبنا قرار داد

این است که همانطور که قبال گفتیم هر 
 و مسئله گویند دو طرف دروغ می

ها و تعارضات منافع  واقعی رقابت
های امپریالیستی بر سر داشتن  قدرت

بیشترین منطقه نفوذ جهت چپاول 
بیشتر مردم ایران است و جمهوری 

ماندن در  اسالمی هم صرفا به فکر باقی
 سال 27قدرت است تا همچنان مثل 

گذشته، امکان چپاول و غارت دسترنج 
تیار داشته های ستمدیده را در اخ توده
در این مسیر سردمداران . باشد

جمهوری اسالمی حاضر به ارتکاب به 
هر رذالتی هستند و علیرغم تبلیغات 

های  دروغین و هارت و پورت
هایشان در مقابل  دیپلماتیک، دست

های امپریالیستی، نگفته، باالست  قدرت
به خصوص که تجربه افغانستان و 

منافع عراق به آنها نشان داده که هرجا 
ها حکم کرد و تاریخ  امپریالیست

مصرف مزدورانشان به پایان رسد از 
قربانی کردن نوکران خود هیچ ابائی 

 .ندارند
اگر این واقعیتی است که در لوای 

 جمهوری اسالمی، "پروژه اتمی"
ها مشغول زد و بند با  امپریالیست

یکدیگر جهت بردن سهم هرچه بیشتری 
ان، داشتن از غارت منابع طبیعی ایر

بازار بیشتر و امکان استثمار هرچه 
شدیدتر کارگران ما هستند، این احتمال 
همواره وجود دارد که عواملی خارج از 
اراده رژیم جمهوری اسالمی و خالف 
میل و خواست او سرنوشت وی را 

در این صورت تصمیم رژیم . تعیین کند
بر باال بردن دستانش الزاما به معنی 

را که این روزها حفظ او نیست چ
های  ها حتی از شلیک به دست آمریکائی

 !!باال رفته نیز ابائی ندارند
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 لیست کمکهای مالیلیست کمکهای مالی
  انگلستانانگلستان

  پوند20   زاده  رفیق شهید صبا بیژن

  امریکا امریکا 
  دالر100   ) سیمید(لس آنجلس 

  دالر250   پور  رفیق شهید محمد حرمتی

  آلمان آلمان 
    یورو20    پیام فدائی 

    یورو 50 کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک 
  یورو360    مه 20میز کتاب مراسم 
    یورو80    یاد یاران یاد باد 

  سوئدسوئد
  کرون 500   رفیق شهید ارژنگ شایگان 

  کرون500   رفیق شهید ناصر شایگان 
  کرون500   رفیق شهید نادر شایگان 

  نروژنروژ
 کرون2200آزاده

  پیام فدایی و خوانندگانپیام فدایی و خوانندگان
 

  آلمانآلمان
  خ-ر 

 !با درودهای انقالبی
متاسفانه امکان تهیه . ردیمتان را دریافت ک نامه
اید را  نداریم اما با  های کالسیکی که خواسته کتاب

مراجعه به سایت سازمان، هم تعدادی از این آثار و 
توانید مطالعه  های سازمان را می هم تعدادی از کتاب

 را به بذرهای ماندگاردر ضمن کتاب . کنید
برای این امر ضروری . تان پست خواهیم کرد آدرس

)  یورو15جمعا (ت که هزینه پست و بهای کتاب اس
.موفق و پیروز باشید. را از طریق پست ارسال کنید

  
  
  
  
  
  
  

  لیتلیتتستس
  
  

ل ل با کمال تاسف مطلع شدیم که مادر رفیق شهید علیرضا نابدبا کمال تاسف مطلع شدیم که مادر رفیق شهید علیرضا نابد
رنجدیده رنجدیده  درگذشت این مادر  درگذشت این مادر ""پیام فدائیپیام فدائی"". . حیات را بدرود گفتحیات را بدرود گفت
  ..گویدگوید   بازماندگان آن عزیز، تسلیت می بازماندگان آن عزیز، تسلیت میرا به خانواده شهدا ورا به خانواده شهدا و

 ))اوختایاوختای((رفیق علیرضا نابدل رفیق علیرضا نابدل 

جهانی دانشجویان و جهانی دانشجویان و    عنوان منظومه شعری بلندی است که همراه با موسیقی متن توسط فعالین کنفدراسیون عنوان منظومه شعری بلندی است که همراه با موسیقی متن توسط فعالین کنفدراسیون""سال پنجاهسال پنجاه""
  5757دوران پس از قیام دوران پس از قیام نسل نسل   این قطعه که برایاین قطعه که برای. . دددیدیتنظیم گرتنظیم گر بصورت نوار کاست  بصورت نوار کاست 13501350محصلین ایرانی در اواسط دهه محصلین ایرانی در اواسط دهه 

ای زرین از لحظات و ایام پرتالطم و خونین مبارزات و ای زرین از لحظات و ایام پرتالطم و خونین مبارزات و   بخوبی آشناست با بیانی گیرا و پرصالبت، حماسه سیاهکل و مجموعهبخوبی آشناست با بیانی گیرا و پرصالبت، حماسه سیاهکل و مجموعه
صویر صویر  به ت به ت13501350های چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه را در سرتاسر سال های چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه را در سرتاسر سال   جانفشانیجانفشانی

  ::توانید با آدرس زیر تماس بگیریدتوانید با آدرس زیر تماس بگیرید   می میCCDDبرای تهیه این برای تهیه این   ..آوردآورد  کشیده و در ذهن شنونده به تجسم درمیکشیده و در ذهن شنونده به تجسم درمی

CCDDبر روی بر روی ) ) DDiiggiittaallllyy  RReemmaasstteerreedd(( با کیفیت عالی با کیفیت عالیسال پنجاهسال پنجاهنوارنوار

BBMM  BBOOXX  55005511  
LLOONNDDOONN  
WWCC11NN  33XXXX  
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  ییاشرف دهقاناشرف دهقان با رفیق  با رفیق ییمصاحبه پیام فدایمصاحبه پیام فدای
  ییدر مورد رویدادهای اخیر آذربایجان و مساله ملدر مورد رویدادهای اخیر آذربایجان و مساله مل

 
رویــدادها و حــوادث اخیــر آذربایجــان و مواضــع     
ــراد و نیروهــای سیاســی   ــاگونی کــه از ســوی اف گون
مختلف در این رابطه گرفته شد ما را بر آن داشـت تـا              

اند را با     برخی از سواالتی که در این مورد مطرح شده        
آیـد    آنچـه در زیـر مـی      . بگذاریمرفیق اشرف در میان     

ای بـه ایـن       هائی است که رفیقمان طـی مصـاحبه         پاسخ
 .سواالت داده است

  
 بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار مـا               :پیام فـدائی  

دانید درج کاریکـاتوری در     همانطور که می  . گذاشتید
که در آن به مردم ) به نام ایران(یک روزنامه دولتی    

ــو  ــان ترکــی ت ــا  آذربایجــان و زب ــود، ب هین شــده ب
اعتراض شدید مردم ایـن منطقـه مواجـه شـد و بـه              

ای بـین مـردم بـا نیروهـای           هـای گسـترده     درگیری
چـرا درج   . سرکوب جمهوری اسالمی منجـر گردیـد      

ــین خیــزش بزرگــی منجــر    ــه چن ــاتور ب یــک کاریک
 شود؟ می

کـنم کـه بـا         متقابالً از شما تشکر مـی      :رفیق اشرف 
رد به مسایل مهمی    انجام مصاحبه کار مرا در برخو     

که در جنبش دالورانه اخیر خلـق آذربایجـان تجلـی      
چون در آشفته بازاری کـه      . کنید  پیدا کرد، آسان می   

های رنجدیده ایران     با کوشش آگاهانه دشمنان توده    
تـر ایـن جنـبش و ایجـاد           جانبـه   جهت سـرکوب همـه    

سردرگمی در بین نیروهای آزادیخواه بوجود آمـد،        
طریق مصاحبه امکـان بیشـتری   شاید بیان مطلب از   

بوجود بیاورد که بتوان تا حدودی، زوایای مختلـف         
مسایل مطرح شـده در ایـن مـورد را شـکافت و بـه               
روشن شدن حقایقی که شدیداً سعی در تیره و تـار           

 .کنند، کمک کرد ساختن آن می
واقعیت اینـه کـه پـس از خیـزش مـردم آذربایجـان              

ــه امپریالیســم    ــم وابســته ب ــه رژی ــوری برعلی جمه
اسالمی و در دفاع از زبان و فرهنگ و هویـت ملـی              

جنایتکـار بلکـه   خود، نه فقط خود این رژیم وقـیح و   
کشـیده و      رنـج  هـای   بدخواهان رنگارنگ همـه تـوده     

ای   دربند ایران هر یـک بـا بـه عهـده گـرفتن وظیفـه              
 .ارتجاعی برعلیه مردم ما بسیج شدند

ه هـای بپـا خاسـت       سرکوب خونین و وحشیانه تـوده     
ای بــود کــه رژیــم  آذربایجــان وظیفــه ضــد انقالبــی

کشـتار وسـیع    . جمهوری اسالمی به انجـام رسـاند      
ها و اقدام بـه       مردم، به راه انداختن خون در خیابان      

ــه خاموشــی   دســتگیری هــای گســترده در جهــت ب
هـای مبـارزاتی در آذربایجـان، همـه           کشاندن شعله 

در عـین   . توسط جمهوری اسـالمی صـورت گرفـت       
ن رژیم با توسل به توطئـه سـکوت و ممنـوع         حال ای 

ســاختن انتشــار هرگونــه اخبــار مربــوط بــه وقــایع 
های گروهی تالش نمـود تـا از          آذربایجان در رسانه  

طریق غیرمطلع و ناآگاه نگـاه داشـتن مـردم سـایر            
نقاط ایران از آنچه در آذربایجان گذشت، سـدی در          

 هـای   هـای ایـران از تـوده        مقابل پشتیبانی دیگر خلق   
ایـن تـالش البتـه بـا        . مبارز آذربایجان ایجاد نمایـد    

در . تحریف واقعیات و پخش اکاذیب نیز همراه بـود        
 در حالی که نیروهای ضدخلقی وابسته به        این میان، 

دولت های ترکیه و جمهـوری آذربایجـان بـا هـدف            
هـا سـعی در       جهت ضدانقالبی دادن به جنبش تـوده      

 این جنـبش    ترکیستی در   طرح و تبلیغ شعارهای پان    
ــدخواه  ــرتجعین ب ــد، م ــری نمودن ــی دیگ ــز ب ــار  نی ک

ننشسته و هر یـک درسـت در راسـتای ضـدیت بـا              
خلق دالور بپا خاسته آذربایجان و تکمیـل سیاسـت    

یکی . سرکوب جمهوری اسالمی دست به کار شدند      
از مهمترین وظایفی که آنها به عهـده گرفتنـد پخـش       

هـای   تودههای زهرآگین و تبلیغات سمی برعلیه        ایده
مبارز آذربایجان بود که هر یـک از زاویـه و جهتـی     

تردیـدی نیسـت کـه ایـن همـاهنگی          . به آن پرداختند  
نــامیمون و بســیج شــدن ارتجــاعی برعلیــه مبــارزه 

ای در آذربایجـان، قبـل از هـر چیـز             گسترده  تـوده   
بیانگر هراس و وحشت آنان از رشد مبارزات مردم         

بیم از گسـترش آن     آزادیخواه و قهرمان این دیار و       
به خصوص، با توجـه     . باشد  به سایر نقاط ایران می    

هـای    های پرافتخار تـاریخی و تأثیرگـذاری        به زمینه 
ای که خلـق دالور آذربایجـان همـواره بـر             مبارزاتی

رونــد جنــبش انقالبــی در ایــران داشــته، هــراس و  
 .وحشت آنها هر چه بیشتر قابل فهم است

هـای   ز اشـاعه ایـده  رسـد ا   بـه نظـر مـی   :پیام فدائی 
خاصی در میان مردم در بحبوبه جنبش آذربایجان        

 .  لطفاً کمی بیشتر توضیح دهید. کنید صحبت می
پاشی برعلیه مبـارزات اخیـر        بلی، سم : رفیق اشرف 

های جـان بـه    که از اولین روز به خیابان آمدن توده      
ها و جهـات      لب رسیده در تبریز آغاز شد، در حوزه       

گیـرد کـه البتـه مـن در           ه و می  مختلف صورت گرفت  
تنها . پردازم  اینجا به توضیح و تشریح همه آنها نمی       

مایلم به متنی اشاره کنم که رادیو بی بی سی آن را            
در بحبوبه خیـزش اخیـر مـردم آذربایجـان پخـش            

خـوره    آنچه در این متن آشکارا بـه چشـم مـی          . کرد
ــد     ــه بتوان ــی اســت ک ــدهای مختلف ــه ترفن توســل ب

 از هرگونه همراهی با این جـنش بـاز          اپوزیسیون را 
هــای  دارد؛ یعنـی در واقــع از پشـتیبانی دیگــر تـوده   

های بپـا خاسـته آذربایجـان         ایران از مبارزات توده   
گـوئی ایـن نگرانـی عمـل        . جلوگیری بـه عمـل بیایـد      

های رنجدیده مناطق دیگر نیـز        کرد که مبادا توده     می
ن بپا خیزند و مبارزه خود برعلیه دشمن مشترکشـا        

مــتن . را هماهنــگ بــا خلــق آذربایجــان پــیش ببرنــد
واقعیــات تلــخ و ســردرگمی "مــذکور تحــت عنــوان 

 در حـالی کـه خطـاب بـه اپوزیسـیون            "اپوزیسیون
گوید که نباید از جنـبش مـردم          رژیم با صراحت می   

ایـن  "کنـد کـه       آذربایجان پشتیبانی کنند، مطرح مـی     
اعتراضـــات مـــاهیتی ارتجـــاعی دارد و ریشـــه در 

بـر بسـتر افکـار      " و گویا    "نالیسم قومی دارد  ناسیو
این متن بدون آنکـه اعمـال       . "فاشیستی شکل گرفته  

بار و وحشـیانه رژیـم جنایتکـار جمهـوری            خشونت
هـای رنجدیـده آذربایجـان را       اسالمی برعلیـه تـوده    

وقایع تبریز "کند که  مورد تأکید قرار دهد، مطرح می    
نشــاندهنده خشــونتی اســت کــه در جامعــه وجــود  

خواهـد ببینـد کـه عامـل اصـلی چنـین              و نمی . "دارد
داران وابسـته بـه       وضعی همانا رژیم مدافع سرمایه    

بعد با پرسشـی    . امپریالیسم جمهوری اسالمی است   
چندین نفر در نتیجه درگیری بـا       ": کند که   اضافه می 

سـوال اینجاسـت کـه      . اند  نیروهای پلیس جان باخته   
کـه آدم جـان     آیا یک کاریکاتور ارزش ایـن را دارد         

حتمـاً پاسـخ ایـن      .... ؟"خودش را به خطـر بیانـدازد      
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 اینـه   - حتی اگر درگوشی هم بیـان بشـه        -سوال هم 
بـا  (انـد دیگـه، تـرک         خب، تبریزی و آذربایجانی   : که

ذکر صفتی که ابلهان معموال همـراه بـا آن بـه کـار              
شـان اسـت کـه بـه          یعنی از نفهمـی   ! هستند) برند  می

 .مبارزه برخاستند
 عجب، باید از اینها پرسید که مگر آنچـه  :داییپیام ف 

در آذربایجان اتفـاق افتـاد یـک حرکـت خودجـوش            
خـودی و     ای نبود؟ این واقعا یک خیزش خودبه        توده

ــوش  خودجـــــ
ــوده ــود،  تـ ای بـ

پس دلیلی وجود 
ندارد که ماهیت   
ــاعی  آن را ارتج
و فاشیســــــتی 

  بخوانند؟
واقعاً، درست همین سـوال را بایـد از         : رفیق اشرف 
دانیــد، اینهــا بــرای ایــن کــه جنــبش  مــی. اینهــا کــرد

اعتبار جلوه داده و محکوم       خودی اخیر را بی     خودبه
 قابـل دفـاع     "مردمـی "گویند که هر حرکـت        کنند، می 
و بعد برای به اصطالح اثبات این امر مغلطـه          . نیست
کنند و در حالی کـه مـوج مبـارزات شـکوهمند و               می

 پیش بردند   50 دهه   های ایران در    ای که توده    انقالبی
 روی کار آمدن جمهـوری اسـالمی        کنند،  را انکار می  

در واقـع   . اندازنـد   را به گردن مردم مبارز ایران مـی       
خواهند این واقعیت را ذکر کنند کـه خمینـی      نمی آنها

ها بر موج مبارزات مردم  سوار         با کمک امپریالیست  
شد و از اینجا جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی        

ای   بـا چنـین مغلطـه     . ها به انحراف کشیده شـد      توده
گویند پس، از حرکت مردمی آذربایجان        است که می  

در همین رابطـه، سـوال از اینهـا         . هم نباید دفاع کرد   
این است که مگر جنبشی که در آذربایجـان بوجـود           
آمد، مستقیماً از یک رهبـری ارتجـاعی و فاشیسـتی       

 ای پــیش گرفـت و تحـت چنـان رهبـری     دسـتور مـی  
رفت که ماهیت ارتجـاعی و فاشیسـتی بـرای آن             می

 شوند؟ قایل می
ای، آنطـور کـه دوسـت         یک جنبش خودجوش تـوده    

دارند جلوه دهند، هرگز ناشـی از نـادانی و حماقـت            
بلکـه بوجـود آمـدن    . آیـد  مردم نیست که بوجود می  

چنین جنبشی دقیقاً نشـاندهنده نارضـایتی و خشـم          
ود و بیانگر بـه لـب       ها از حاکمیت سیاسی موج      توده

. ها و مظالم موجـود اسـت        رسیدن جان آنها از ستم    
بیانگر اعتراض و مبارزه آنها برعلیـه نظـم ظالمانـه           

ای تنها شـدت      مبارزات خودجوش توده  . حاکم است 

تضـــادهای طبقـــاتی در یـــک جامعـــه را مـــنعکس 
ــی ــازد م ــای     . س ــر مبن ــی ب ــه وقت ــت ک ــلم اس مس

ت شـرایط و    های یک جامعه طبقاتی و تح       قانونمندی
ــه ــد     بهان ــدلیل رش ــی ب ــن اســت حت ــه ممک ــائی ک ه

تضادهای درونی طبقه حاکم نیز بوجود آمده باشد        
توده بپا خاست، نیروهای سیاسی مختلـف خواهنـد         

. خواهنـد پـیش ببرنـد       کوشید آن را در جهتی که می      
کوشـند بـه      در این میان نیروهای ارتجاعی نیـز مـی        

ــبش  درون جنـ
هــا نفــوذ  تــوده

کـرده، رهبـری   
آن را به دست    
ــه و در  گرفتـــ
ــه یــــک  نتیجــ
ــبش اصــیل  جن

امـا آیـا    . ای را در جهت منافع خود شکل دهنـد          توده
چنین امری در جریـان مبـارزات خودجـوش مـردم           
آذربایجان که عمر چند روزه بیشتری هـم نداشـت،          
ــرای     ــارزه ب ــه نظــر شــما مب ــا ب ــد؟ و ی بوجــود آم

های ملی از افکار فاشیسـتی ناشـی شـده و             خواست
اعی است؟ و یا تکیه شما به بعضی شـعارهای          ارتج

الحـال بـا      هـای معلـوم     انحرافی است که خبرگـزاری    
؟ امـا، در کجـای      !برجستگی آنها را مخـابره کردنـد      

دنیا و در کدام تجربه تاریخی نشـان داده شـده کـه             
صرف تالش کسانی برای طرح چند شعار انحرافـی         

تـوان مالکـی بـرای        در یک جنبش خودجوش را می     
؟ در  !ت در مورد ماهیـت آن جنـبش قـرار داد          قضاو
 آن کاریکاتور هم بـه عنـوان انگیـزه          "ارزش"مورد  

اولیه و یا بهانه خیزش باید گفت که آیـا ایـن اولـین              
بار است که اعتراض بـه امـری ظـاهراً غیـرمهم بـه              

شـود؟ تـا کنـون بارهـا و        خیزش بزرگی منجـر مـی     
ان های تحت سـتم ایـر       ای را توده    بارها چنین تجربه  
 هـای   آنها حتی تحـت پوشـش     . اند  از خود نشان داده   

جمعـه فـالن      مثالً در رابطه با دعوای امام      ("قانونی"
به خیابان ریختـه و خشـم       ) منطقه با نماینده مجلس   

طبقاتی خود را نسبت به رژیم جمهوری اسالمی به         
تازه در مـورد مـردم آذربایجـان    ! اند نمایش گذاشته 

تور، خـود دارای بـار      اعتراض به توهین آن کاریکـا     
 !ربطی هم نیست یعنی بهانه بی. مبارزاتی است

دانیـد در برخـورد بـا         همانطور که مـی   : پیام فدائی   
ــدم    ــاهد ع ــان ش ــر درآذربایج ــزش اخی ــرک  خی تح

هـائی از اپوزیسـیون در دفـاع از ایـن جنـبش               بخش
 چقدر چنان تبلیغاتی در این امر موثر بودند؟ . بودیم

پشـتیبانی    تحرکی و عـدم     بی متأسفانه   :رفیق اشرف 
گسترده نیروهائی که با اعتقاد به دموکراسـی و بـا           

خواهانه همواره به حق از هر خیـزش          روحیه آزادی 
انــد، در ایــن زمینــه  مردمــی دفــاع و حمایــت کــرده 

ولی، این نیروهـا چـه  از آن تفکـرات           . واقعیتی است 
انحرافی و تبلیغات زهرآگین تـأثیر گرفتـه باشـند و           

ین آنها در رابطه با مساله ملی سـردرگمی         چه  در ب   
وجود داشته باشـد، متأسـفانه، آنهـا اینبـار وظیفـه            
خود در قبال مردم تحت سـتم خـویش را فرامـوش            

البته، این هم واقعیتـی اسـت کـه ارتجـاع بـه             . کردند
جانبه شدیداً از پخش اخبـار مبـارزاتی در           طور همه 

ر مورد این جنبش ممانعت بـه عمـل آورد و ایـن امـ             
با اینحال، حتی . لزوماً در وجهی منفی تأثیرگذار بود 

ای نیز که پخش شـد حکایـت          اخبار جسته و گریخته   
کنـد کـه جمهـوری        از جنایات و فجایع خـونینی مـی       

. های ستمدیده ما مرتکـب شـد        اسالمی در حق توده   
انسـان  . بایست هشـداردهنده باشـد      همین ها نیز می   

ا، در مقابــل وقتــی عزیزانــی را، جوانــان مبــارزی ر
کنــد کــه چطــور بــا گلولــه   چشــمانش تصــویر مــی

پیشه رژیم در خون خود غلطیدنـد،         مزدوران جنایت 
و یا حتی زیر باتوم نیروهای وحشی انتظامی جـان          

آورد که آن مزدوران حتی به        وقتی به یاد می   . دادند
کودکان نیز در میان تظاهرکننـدگان رحـم نکـرده و           

شـنود کـه       وقتـی مـی    کردند،  آنها را کشته و زخمی      
هـای    ، یعنـی اطالعـاتی    "سربازان گمنام امام زمـان    "

ها ربوده    ها را از بیمارستان     پیشه حتی زخمی    جنایت
هایشان بردند، وقتی حس همـدردی        گاه  و به شکنجه  

دیـده آنـان بـه سـراغ آدم           هـای مصـیبت     با خانواده 
آید و آنگاه تالش ارتجـاع بـرای تنهـا و منـزوی               می

های ستمدیده را می بینـد        رزات توده نگاه داشتن مبا  
شــان در خــارج از  طلبانــه و اینکــه حتــی فریــاد حــق

کشــور نیــز بــه طــور وســیع و گســترده و هرچــه  
رسـم دلـم      به اینجا که مـی    .... پربارتر انعکاس نیافت  

 : این بایاتی را.  ترکی بخوانم"بایاتی"خواهد یک  می

 ! ! هاستهاست  حق تعیین سرنوشت، حق مسلم و انکارناپذیر خلقحق تعیین سرنوشت، حق مسلم و انکارناپذیر خلق

جلیل عابدی، جلیل عابدی، 
جوانی که در جوانی که در 

شهر به شهر به   مشکینمشکین
ضرب گلوله ضرب گلوله 

مامورین رژیم به مامورین رژیم به 
  قتل رسیدقتل رسید

 
 

اما، در کجای دنیا و در کدام تجربه تاریخی نشان داده 
شده که صرف تالش کسانی برای طرح چند شعار 

توان مالکی  انحرافی در یک جنبش خودجوش را می
 ؟!برای قضاوت در مورد ماهیت آن جنبش قرار داد
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 الرهرآی هرآی هر آیالر        هر اولدوز الر هر آی
 چمن ده بیر گل بیتیب         سوسوزوندان  هرآیالر

 
 ....یک لحظه تصور کنید

ببخشید آنقدر مسایل گونـاگون در ذهـن مـن جمـع            
شده و مـا پشـت سـر هـم در مـورد آنهـا صـحبت                 
کردیم که اصالً فراموش کردم مستقیماً بـه سـئوال          

 !ممکنه آن سئوال را تکرار کنید. اول شما پاسخ بدم
 

 حتمـاً، معلومـه کـه از وضـع موجـود            :یپیام فـدائ  
ــد  ــخت ناراحتی ــر از   . س ــی دیگ ــخ بعض ــاً پاس اتفاق

خواستم بعداً بپرسـم را طـی ایـن           هائی که می    سوال
امــا، معنــی شــعری کــه . گفتگــو شــما جــواب دادیــد

 خواهید اونو ترجمه کنید؟ خواندید چیه، می
کنـه کـه      این بایاتی از گلی صحبت می     : رفیق اشرف 
مدید در چمنی روئیده ولـی کسـی        های    پس از مدت  

کنه، به همـین خـاطر    رسه و آبیاریش نمی  به آن نمی  
صحبت از فریاد آن گـل اسـت کـه از فـرط تشـنگی               

های  وضع االن توده. کنه کشه وطلب آب می  هوار می 
. شه در ایـن بایـاتی دیـد         ستمدیده آذربایجان را می   
ای وجود داشته باشد که    باید کسانی، نیروی انقالبی   

هـا را بـه جهـت درسـتی بکشـاند و آب               ارزات آن مب
 !گوارای الزم را به آنها برساند

 خب، اولین سئوال این بود که چـرا درج          :پیام فدائی 
یک کاریکاتور در یک روزنامه به خیزش بزرگی در         

 شهرهای مختلف آذربایجان منجر شد؟
رسد که ابتدا باید ببینیم که        به نظر می  : رفیق اشرف 
ر چــی بــود و چــرا در بــه حرکــت در  آن کاریکــاتو
. های ستمدیده آذربایجان کارزار افتـاد       آوردن توده 

ولی اجازه دهید قبـل از پـرداختن بـه ایـن موضـوع         
پاسخ سئوال شما را به طور خالصه این طور بیـان           
کنم که، وقتی در زیـر خاکسـتر گسـترده بـه ظـاهر              

ای وجود داشته باشد،      ، آتش گداخته  خاموش و آرام  
ش کوچکی کافیست که سطح روی این آتـش   گاه وز 

هـا از هـر طـرف         یعنی خاکستر را کنار زند تا شعله      
هـای    آتش زیـر خاکسـتر همـان تـوده        . زبانه بکشند 

 و زحمتکشــان بــا دلــی ســتمدیده، همــان کــارگران
ــه   ــبت بـ ــاتی نسـ ــه طبقـ ــم و کینـ ــه از خشـ گداختـ

داران و رژیم مدافع منافع آنان یعنـی رژیـم            سرمایه
صــرفاً آن کاریکــاتور را . ی اســتجمهــوری اســالم

ای در آذربایجـان را       دیدن و همه دالیل خیزش توده     
در این موضوع خالصه کردن، در بهترین حالـت از          

واقعیت ایـن اسـت کـه      . گیرد  نگری نشأت می    سطحی
هـای سـتمدیده    کارگران و زحمتکشان و دیگر تـوده   

ما چه در آذربایجان و چه در دیگر نقـاط ایـران بـه              
داری   اجتمــاعی ســرمایه-ســتم اقتصــادیدلیــل سی

وابســته کــه در ایــران حــاکم اســت و بــا توجــه بــه 
بر دوش  های امپریالیستی     سرشکن شدن بار بحران   

ها، با مظـالم بیشـمار اقتصـادی و اجتمـاعی و              توده
سیاسی مواجه بوده و در میان شـرایط دهشـتناکی          

. زننـد   که بر زندگی آنها حاکم است، دست و پـا مـی           
قـر و فالکـت، بیکـاری و گرسـنگی در میــان     ابعـاد ف 

هـای    سـتم . کارگران و زحمتکشـان بسـیار باالسـت       
ــار    ــار از روزگ ــی دم ــاعی و فرهنگ ــاگون اجتم گون

بـه طـور کلـی      . آورد  های ستمدیده ایران درمی     توده
ــارگران و    ــرای  ک ــه خصــوص ب ــدگی ب شــرایط زن

ــرمایه    ــتم س ــلطه سیس ــت س ــان تح داری  زحمتکش
بـار گشـته اسـت        وخامتموجود به قدری دشوار و      

گسـیخته    که علیرغم سـیطره یـک دیکتـاتوری عنـان         
شدیداً و وسیعاً قهرآمیز و توسـل رژیـم جمهـوری           

بار در حق     ترین اعمال خشونت    اسالمی به وحشیانه  
گیری مـوج جدیـدی       مردم، باز ما هر روز شاهد اوج      

های   از مبارزات کارگران و زحمتکشان و دیگر توده       
در واقـع  . باشـیم  اط ایران میتحت ستم در اقصی نق   

همـان آتـش    هـا یعنـی       زمینه مبارزه و خیزش تـوده     
گداخته در زیر خاکسـتر در جامعـه ایـران موجـود            

 "بهانـه "است، و تنها یک جرقه و یا به زبانی دیگـر            
های مبارزه از همه جا سر        کوچکی کافیست تا شعله   

 در آذربایجان نیز به خـاطر       .برآورده و زبانه کشند   
ای بـود کـه اعتـراض بـه تـوهین             نین زمینه وجود چ 
 به خلـق    "ایران"بار و کثیف روزنامه دولتی        وقاحت

ترک، در مدتی بسیار کوتاه به جنبشی بسیار بزرگ       
 .و گسترده در آذربایجان منجر شد

ای    آیا خود این کاریکاتور واقعاً به گونه       :پیام فدائی 
بود که نقش برانگیزاننـده بـرای مـردم تـرک زبـان             

 ته باشد؟داش
ــه مــی: رفیــق اشــرف خواســتم در مــورد خــود  بل

این کاریکاتور با عنـوان     . کاریکاتور مورد بحث بگم   
 بـه ناگهـان     "چه کنیم تا سوسکها سوسکمان نکنند     "

در یک روزنامه دولتی که تبهکاران وزارت اطالعات        
 همـان تبهکـارارن و   -نظارت مسـتقیم بـر آن دارنـد    

شـان    رژیم متبوع جنایتکارانی که سرشان عالوه بر      
 چـاپ   - وصل باشـد   تواند  میبه هزار جای دیگر هم      

مستهجنی صـحبت از     در این کاریکاتور با لحن    . شد
هـــای انقـــراض نســـل  و سوســـک و روش توالـــت

 البتــه در همــان آغــاز طــی یــک  -هاســت  سوســک
ها هـم،     شود که منظور از سوسک      دیالوگ معلوم می  

ها  سوسکگوید که این    کاریکاتور می . ها هستند   ترک
انـد در     شود و چون نفهم      سرشان نمی  "آدمی"زبان  

ــه مــی   شــود  هــی  مقابــل کلمــاتی کــه بــه آنهــا گفت
کلمـه ترکـی در مقابـل کلمـه         (؟  "نمه نـه  ": پرسند  می

 "انقـراض "کاریکاتوریست برای   )!  در فارسی  "چی"
، "هـا   تـرک "هـا یـا بـه زعـم خـودش،             نسل سوسـک  

گوید که    یمثالً م . کند  های مختلفی را مطرح می      روش
 "گرسنگی"ها    با نرفتن به توالت باید به این سوسک       

و بعـد،   ! شـان منقـرض شـود       داد تا بمیرنـد و نسـل      
 را تجــویز "شــیرین خشــونت "بکــارگیری روش 

این کاریکاتور واقعاً جـز در خـدمت ایجـاد          ... کند  می
های فارس و ترک آنهم به        تفرقه و دشمنی بین خلق    

 . حانه قرار نداشتآمیز و وقی صورت کامالً تحریک
خواهید بگوئیـد کـه دسـتی در           یعنی می  :پیام فدائی 

کار بـوده تـا آگاهانـه مـردم آذربایجـان را برعلیـه              
 ها بشوراند؟ فارس

اینکه مردم آذربایجـان برعلیـه رژیـم        : رفیق اشرف 
ــزرگ    ــی ب ــوریدند و جنبش ــالمی  ش ــوری اس جمه
برعلیه  این رژیم  که شـدیداً و وسـیعاً مـورد تنفـر               

ــود ــرار دارد در شــهرهای    هت ــا ق ــای ســتمدیده م ه
مختلف آذربایجان به راه افتاد، یعنی خـود واقعیـت          

هـای    توان با تئوری دسـت      آنچه که روی داد را نمی     
هرچند که وقتی مردم به خیابـان  . ناپاک توضیح داد  

کوشد مبارزه آنان     ریزند هر دست ناپاکی هم می       می

 
 

گیری مبارزات  جنبش های مردمی و اوج
های تحت ستم ایران برعلیه رژیم  توده

جمهوری اسالمی به مثابه حافظ نظم 
 اجتماعی حاکم، از آنجا که آن -اقتصادی

ه قرار نظم ضدخلقی را مورد حمل
تواند مورد  دهد، به خودی خود نمی می

تأئید نیروهای ضدخلقی و دشمنان 
های  رنگارنگ مردم و صاحبان آن دست

ناپاک قرار گیرد مگر آنکه مطمئن باشند 
و تضمین شده باشد که این، آنها 
خواهند بود که رهبری و کنترل آن 

 .مبارزات را در دست خواهند داشت
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ــد    ــالیزه کن ــود کان ــافع خ ــت من ــاً اس. را در جه اس
هـای    گیری مبـارزات تـوده      های مردمی و اوج    جنبش

تحت ستم ایران برعلیه رژیم جمهوری اسـالمی بـه          
 اجتماعی حاکم، از آنجـا      -مثابه حافظ نظم اقتصادی   

دهد، بـه   که آن نظم ضدخلقی را مورد حمله قرار می 
ــی  ــود نم ــودی خ ــای    خ ــد نیروه ــورد تأئی ــد م توان

ان آن  ضدخلقی و دشمنان رنگارنگ مردم و صـاحب       
های ناپاک قرار گیرد مگر آنکه مطمـئن باشـند            دست

و تضمین شده باشد که این، آنهـا خواهنـد بـود کـه      
رهبری و کنترل آن مبـارزات را در دسـت خواهنـد            

ای کـه در      حرکـت مبـارزاتی و جنـبش تـوده        . داشت
آذربایجان بر پا شد، همانطور که قبالً اشاره کـردم          

کم بـر زنـدگی     ناشی از شرایط بسیار دهشتناک حـا      
ها و مبین وجود تضـادهای عمیـق طبقـاتی در             توده

 .جامعه ایران است
 چه پیش آمد که صد      در عمل اما صرفنظر از این که      

، بلـه،   در صد برخالف خواست دشمنان مـردم بـود        
بگذارید با صراحت بگـویم کـه نـه یـک دسـت بلکـه               

هـــای ناپـــاک  دســـت
متعددی در کاراند تـا     
مبارزات مردم ایـران    

ــت  را  ــیر درس از مس
خود منحرف سـاخته    
ــت  و از آن در جهــــ
ــد   ــبرد مقاصــ پیشــ
ضـــــدخلقی خـــــود 

ایجاد . استفاده نمایند 
های ایران با هـدف تجزیـه         تفرقه و دشمنی بین خلق    

  حتـی  کـه  -های ایـران از همـدیگر       ی خلق و جداساز 
ایجــاد شــرایطی نظیــر آنچــه کــه  ممکــن اســت بــه 

رحمــی تمــام در  و بــی هــا بــا قســاوت امپریالیســت
آن هـدف     منجـر بشـود،    یوگسالوی بوجود آوردند  

ــه صــاحبان       ــت ک ــیار خطرنــاکی اس ــوم و بس ش
دلیـل نیسـت کـه        بـی . کنند  های ناپاک دنبال می     دست

 افرادی نظیر   -افراد بانفوذی در هیأت حاکمه امریکا     
مایکل لدین از انستیتوی امریکن اینترپرایز، اقدام به        

 ملـی در    هائی در رابطه با مسـأله       برگزاری کنفرانس 
ســال گذشــته، افــرادی ظــاهراً بــه . کننــد ایــران مــی

ها و کردها بـه دور        ها، بلوچ   نمایندگی از آذربایجانی  
شـــخص مزبـــور در واشـــنگتن گـــرد آمدنـــد تـــا  

های امپریالیستی در این زمینه کامالً به آنها    سیاست
توانم بـه کنفـرانس اخیـر سـنای       تفهیم شود و یا می    
 اشاره کنیم کـه     "...دیجاده آزا "امریکا تحت عنوان    

 ایران   کردستان متأسفانه، نمایندگان حزب دموکرات   
 .و کوموله هم در آن شرکت داشتند

نتیجه عملی سیاست امپریالیسـتی ایجـاد تفرقـه در          
های ایران، به هر حال خـود را در عملکـرد             بین خلق 

های مختلف ایران     نیروهای مشخصی در میان ملیت    
های مختلـف     که به شکل  نیروهائی  . نشان خواهد داد  

مسلما . درصدد پیشبرد این خط امپریالیستی هستند     
در رابطه با جنبش اخیـر در آذربایجـان هـم آینـده             
روشن خواهد ساخت که آن عناصری کـه در آغـاز           
تظاهرات در تبریز سعی کردنـد شـعارهائی برعلیـه          

ها به دهان مردم بیاندازند سرشان به کجـا        "فارس"
روس، ارمنـی،   " ح شعاری نظیر  اتفاقاً طر ! وصل بود 

ــرک  ــارس دشــمن ت ــق رســانه "ف ــه از طری ــای   ک ه
 بـا حـرارت رلـه شـد، تنهـا           "جمهوری آذربایجـان  "

هـای ناپـاک در نفـوذ در جنـبش      کوشـش آن دسـت  
آنقـدر بـا تـاریخ و        ایـن شـعار    .مردم را تأئید نمود   

واقعیت زندگی مردم تبریز و همینطور دیگـر مـردم          
رات و روحیــات آنــان آذربایجــان بیگانــه و بــا تفکــ

ــان آن      ــاءگر طراح ــود افش ــه خ ــود ک ــأنوس ب نام
هـا و     بـه خصـوص، در تبریـز بـین تـرک          ! باشـد   می

ای وجـود     های تحت ستم ارمنی دوستی دیرینه       توده
دارد و این تنها نیروهای مرتجع و ضدخلقی هستند         

 . کوشند بین این دو دشمنی ایجاد کنند که اخیرا می
ــدائی  ــام ف ــه  :پی ــانطور ک ــی هم ــی از   م ــد برخ دانی

سردمداران رژیم حرکت مردم در آذربایجان  را به         
: مـثال شـاهرودی گفـت     . عوامل خارجی نسبت دادند   

ــل  " ــدگان از عوامـ ــادی از دستگیرشـ ــر زیـ عناصـ
، ایـن موضـوع     "اند  ها و عامل خارجی  بوده       گروهک

 از نظر شما چگونه است؟
طبیعـی اسـت کـه سـردمداران رژیـم          : رفیق اشرف 

سالمی باید  جمهوری ا 
ــیانه   ــرکوب وحشـ سـ
ــارزاتی   ــت مبــ حرکــ
ــردم  ــه مــــ عادالنــــ
آذربایجـــان و اعمـــال 
ننگینی کـه در طـی آن       
و هــم امــروز در حــق 

های ستمدیده این     توده
منطقــــــه مرتکــــــب 

آنهـا بـرای    .  ای توجیـه کننـد      شـوند را بـه گونـه        می
 خــود حرکــت و اصــالتفریبــی ســعی دارنــد  عــوام

 آن بـه    جنبشی که صورت گرفت را بـا نسـبت دادن         
بسـیار مسـخره    . عوامل خارجی زیر سـئوال ببرنـد      

هــا بــل صــدها هــزار نفــر تــوده   اســت کــه آنهــا ده
ــرکت ــارجی     ش ــل خ ــبش را عام ــن جن ــده در ای کنن

این را فقط برای توجیه کـردن سـرکوب         . خوانند  می
مبارزات مردم و موجه جلـوه دادن اعمـال کثیـف و            

. گوینـد   جنایتکارانه خود در حق دستگیرشدگان مـی      
ها و اعمال  هر حکومت ضدخلقی باالخره باید جنایت

ای برای مـردم توجیـه کنـد و           ننگین خود را به گونه    
سـردمداران جمهـوری    . فریبـی بزنـد     دست به عـوام   

بخصـوص کـه    . اند  اسالمی نیز از این راه وارد شده      
در قطبی دیگـر، مبلغـین و ایـادی دولـت مسـتقر در             

آنهــا  آن ســوی مــرز کــه در نــوکری "آذربایجــان"
نسبت به امریکا تردیدی وجود نـدارد، بـا آشـکاری           

های گروهـی، سـعی       هرچه بیشتری از طریق رسانه    

 

های ناپاک متعددی در کاراند تا مبارزات  بگذارید با صراحت بگویم که نه یک دست بلکه دست
ست خود منحرف ساخته و از آن در جهت پیشبرد مقاصد ضدخلقی مردم ایران را از مسیر در

های ایران با هدف تجزیه و جداسازی  ایجاد تفرقه و دشمنی بین خلق. خود استفاده نمایند
ها  ایجاد شرایطی نظیر آنچه که امپریالیستممکن است به  حتی که -های ایران از همدیگر خلق

 آن هدف شوم و بسیار  منجر بشود،وجود آوردندرحمی تمام در یوگسالوی ب با قساوت و بی
 .دکنن های ناپاک دنبال می حبان دستخطرناکی است که صا
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در اعمال نفوذ در جنبش اخیر مـردم آذربایجـان را           
 .نمودند

 آیا واقعاً شعارهائی که در ایـن حرکـت          :پیام فدائی 
ترکیستی داشت؟ دلیل این      داده شد، همگی جنبه پان    
 حتی از میان نیروهای به      سوال آن است که کسانی    

ظاهر چپ نیز شعارها و مطالبات این اعتراضـات را          
پرسـتانه    عمدتا ناسیونالیسـتی و بـه اصـطالح قـوم         

 . کنند ارزیابی می
به هیچوجه، برخالف آنچه که بعضی      : رفیق اشرف 

انـد جلـوه دهنـد، شـعارهای          هـا سـعی کـرده       رسانه
ترکیســتی اصــالً نــه عمــدگی و نــه  انحرافــی و پــان

بـا  . ستردگی مورد ادعا را در ایـن جنـبش داشـتند        گ
هـای   فکری و یا با اندیشـه   ها با کوته    این حال بعضی  

شوینیستی خود طرح هرگونـه شـعار ملـی در ایـن            
جنبش و مثالً دفاع به حق مردم آذربایجان از زبـان           
ــورژوائی و     ــم بـ ــای ناسیونالیسـ ــه پـ ــود را بـ خـ

طرح شدن اتفاقاً رو آمدن و م. گذارند  ترکیسم می   پان
هـای    خواست مشخص ملی به مثابه یکی از خواست       

های ایران جنبه مهـم جنـبش اخیـر           دموکراتیک خلق 
است که اگر با دید تاریخی بـه آن نگـاه کنـیم خـود               
نشاندهنده رشد و پیشـرفت جنـبش دموکراتیـک در        

هـای دیگـر و مـثالً در           که در حـوزه    -جامعه ماست 
 بـرخالف   .سـازد   جنبش زنان نیز خود را آشکار می      

 که شعارها جنبه کامالً کلی داشت،       50مبارزات دهه   
هـای مختلـف مبـارزاتی بـا          امروز مـردم در حـوزه     

شعارهای کامالً مشخص در صحنه مبارزه حضور       
 .         یابند و این امر بسیار مثبتی است می

مــردم مبــارز آذربایجــان در مقابــل تــوهینی کــه از 
ان ترکی شده و     به زب  "ایران"طریق روزنامه دولتی    

همچنین هویت ملی آنها مـورد نفـی و تحقیـر واقـع             
شده بود، با اعتراض به این امر تنها یـک بـار دیگـر              
ثابت کردند که خفت قبول توهین و توسری خوردن         

محتـوای شـعارهای عمـومی و       . پذیرند  را هرگز نمی  
ای هم که در این جنبش مطرح شد و متعلق            گسترده
طلبانه   کننده بود، کامالً حق   های وسیع تظاهر    به توده 

تا آنجا که . و عادالنه بود و جنبه ملی درستی داشت
دانم شعارهای مربوط به زبان و هویت ملـی           من می 

 �آذربایجان اویاخدی : شعارهائی از این قبیل بودند  
ــه دایــاخ دی  ــدار اســت (ئــوز دیلین  �آذربایجــان بی

 ).پشتیبان زبان خودش است
 بـه   "پرسـتانه   نالیستی و قوم  ناسیو"های    فعالً نسبت 

سئوال . جنبش اخیر خلق آذربایجان را کنار بگذاریم      
واقعی این است که آیا مردم آذربایجان حـق دارنـد           
که خواهـان رسـمیت یـافتن زبـان ترکـی در ایـران              

؟ آیا حق دارند طلب کنند که هویت ملـی آنهـا            !باشند
به عنوان ملت ترک به رسـمیت شـناخته شـده و از             

 و مزایائی برخوردار شوند که هم اکنون        همه حقوق 
ــین     ــا چن ــت؟ آی ــوردار اس ــارس از آن برخ ــت ف مل

ای، عادالنه نیست؟ چرا هـر وقـت          خواست و مطالبه  
ها   خیزد خیلی   ملتی به دفاع از حقوق ملی خود برمی       

؟ همـین   !افتنـد   گرائـی مـی     به یاد ناسیونالیسم و قوم    
اً واقعــ.  را در نظــر بگیریــد"اقــوام" و "قــوم"کلمــه 

هـای مختلـف در       ها بـه مـردم ملیـت        اطالق این واژه  
ایــران آیــا از بــار علمــی برخــوردار اســت؟ یــا ایــن 

رود؟    ها صرفاً برای تحقیر آنهاست که بکار می         واژه
آیا کسانی که چنین الفاظی را بـه راحتـی در مـورد             

برنـد،    های ترک و کرد و بلوچ وغیره به کار می           خلق
؟ در ضمن،   ! بخوانند "قوم"ها را هم      حاضرند فارس 

دانم اینهـا کـدام شـعارها و مطالبـات مـردم              من نمی 
ــودن نفــی   ــا انــگ ناسیونالیســتی ب آذربایجــان را ب

ــی ــد م ــورد . کنن  و درک از آن "ناسیونالیســم"در م
ولـی تـا آنجـا کـه     . توان وارد یک بحث جدی شد    می

اعتبـار و منـزوی    هـا جهـت بـی       شـنوم خیلـی     من می 
کننـده در آن را       ی شـرکت  هـا   کردن این جنبش، توده   

طلبـی مـتهم      نه تنها به ناسیونالیسم بلکه بـه جـدائی        
 .کنند می

 واقعیـت اینـه کـه اینهـا بـه دلیـل طـرح               :پیام فدائی 
ــرف     ــاً از ط ــه اتفاق ــی ک ــعارهای انحراف بعضــی ش

ــا   بنگــاه هــای خبرپراکنــی و تبلیغــاتی بــورژوازی ب
برجستگی هم انعکاس یافتند، کل حرکـت مبـارزاتی         

بایجان را تخطئه نموده و اصالت آن را به         مردم آذر 
 .کشند زیر سئوال می

به اینها باید گفت شـما      . همینطوراست: رفیق اشرف 
ای را نشـان دهیـد کـه          یک جنبش خودجـوش تـوده     

عناصر ناباب و ضدخلق در آن رخنه نکرده و سعی         
. اند  در بردن شعارهای خود در درون آن را نداشته        

به همین  . افتد  ه اتفاق می  این  واقعیتی است که همیش     
خاطر هم عناصر انقالبی و آگـاه وظیفـه دارنـد کـه             

ــوده  ــبش ت ــک جن ــه در ی ــرده و  فعاالن ای شــرکت ک
بکوشند با طرح شعارهای درست، به  جنبش جهـت          
داده و به این ترتیب به دشمنان رنگارنگ مـردم کـه          

گیرند، اجـازه     در لباس دوست در کنار آنها قرار می       
امـا،  . از مسیر خود منحـرف نماینـد      ندهند جنبش را    

در اینجا مساله بطور واقعی این است کـه آیـا همـه             
آن توده عظیمی که رقم آن را گاه صدها هـزار نفـر             

دادند؟ حتی اگـر      کنند، شعارهای انحرافی می     ذکر می 
در مورد شعارهای مربوط به حقـوق ملـی صـحبت           
نکنیم آیـا شـعارهای آنهـا برعلیـه رژیـم جمهـوری             

 ؟!نیز انحرافی بوداسالمی 
 در اینجا اجازه بدهیـد کمـی روی خـود           :پیام فدائی 

با توجه بـه ایـن واقعیـت        . مسأله ملی متمرکز شویم   
که ایران کشوری کثیرالملـه اسـت و شـما خـود بـه        

های تحت ستم این کشور یعنی به خلـق           یکی از خلق  
هـای سـاکن    ترک تعلق دارید، حقوق و مطالبات خلق  

هـای     و مشخصـاً خواسـت     بینیـد  ایران را چگونه می   
  ؟ملی خلق ترک آذربایجان چیست

بگذارید اول این را بگویم که که بـرای   : رفیق اشرف 
ای که همیشه مطـرح   من جالب است که شما به گونه  

بوده از خلق آذربایجان بـه عنـوان خلـق تـرک نـام              
اکنون که بحث آذربایجان مطرح است مـن        . برید  می

 "آذری"ایـن خلـق را      شـنوم کـه کسـانی         بیشتر می 
 "زبـان آذری  "شنوم کـه مرتـب از         نامند و یا می     می

این واژه بـرای شـخص مـن کـامالً     . کنند صحبت می 
البتـه اگـر جـائی از تـرک         . بیگانه و نامـأنوس اسـت     

آذری برای متمـایز کـردن از تـرک ترکیـه صـحبت             
ولی کالً واقعیت این است     . شود این امر مفهوم دارد    

نامنـد   جان خودشان را ترک می ها در آذربای    که ترک 
من در تجربه خودم هرگز به یک نفـر        . "آذری"و نه   

ام کـه چنـین    های آذربایجان برخورد نکـرده   از توده 
ای را در مـورد خـودش بکـار بـرد و یـا زبـان               کلمه
امـا  .  بخوانـد  "آذری"کند را     ای که استفاده می     ترکی

رسد که وضع فرق کـرده و گویـا           امروز به نظر می   
اند ایـن کلمـه را بـه جـای            هائی توانسته   ی سال در ط 

مـن  . زبان ترکی یا تـرک آذربایجـانی جـا بیاندازنـد      
البته قصـد وارد شـدن بـه ایـن امـر را نـدارم، فقـط         

قـبالً هـم    . خواستم توجه شـما را بـه آن جلـب کـنم           
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ام که مثالً اگر مردم، رودخانه جـاری در محـل             گفته
دلیلـی وجـود    خوانند، هیچ      می "آراز"شان را     زندگی

ندارد و درست نیست که دیگران بگویند نه اسـم آن           
کنند که     است و مردم آن محل هم اشتباه می        "ارس"

 ! گویند به آن رودخانه آراز می
اما در مورد سئوال مشخص شما، اجازه بدهید قبل         

های ملی صحبت شـود انـدکی         از این که از خواست    
 و از   های ملی که به مردم غیر فـارس         در مورد ستم  

 شـود   جمله به خلق آدربایجان در ایـران اعمـال مـی          
 . صحبت کنیم

 پس، لطفاً عالوه بر اعمال ستم از طرف         :پیام فدائی 
رژیم کمی هم در مورد برخوردی که در این رابطـه           

 .شود، صحبت کنید در کل جامعه می
 چون صحبت کردن از ستم      .بله حتماً : رفیق اشرف 

وهـای سیاسـی    ملی بـدون برخـورد بـه نظـرات نیر         
مختلف و حتی بـدون برخـورد بـه نظـر و اعمـال و            

منظــور از . هــای عــادی مقــدور نیســت رفتــار تــوده
هــای عــادی یعنــی کســانی کــه تحــت ســلطه   تــوده

ــت ــوی    حکوم ــدملی پهل ــای ض ــر (ه ــدر و پس و ) پ
جمهوری اسالمی زندگی کرده و حتی بدون این کـه     
خودشان بدانند و متوجه باشند گـاه حامـل و حتـی            

 فرهنگ مسـلط بـر جامعـه کـه فرهنـگ طبقـه              مروج
 . شوند حاکمه است می

کشـی و      ستم ملی در ایران را من در اساس یک حق         
زیر پا گذاشتن حقوق دموکراتیـک بخشـی از مـردم           

ها که هرگونـه دفـاع از         برخالف نظر بعضی  . دانم  می
های ایران را با اتهـام تعصـب روی           حقوق ملی خلق  

 و البتـه بـه ایـن ترتیـب          -کوبند  این و یا آن خلق می     
دهنـد کـه درکـی از سـتم ملـی ندارنـد، در        نشان می 

جانبـه داشـتن بـه        اینجا موضوع اعتقاد عمیق و همه     
بحث این اسـت کـه آیـا مـا          . دموکراسی مطرح است  

واقعیـت ایـن   ! طلب هستیم و یا نیسـتیم  واقعاً برابری 
های دیگر ایران به غیر از خلق فارس کـه            است خلق 

غرافیــائی ســرزمینی بــه اســم ایــران در محــدوده ج
کنند و اصوالً کشور ایران متعلق به همـه           زندگی می 

آنهاســت در کشــور خــود شــهروند درجــه دوم     
ای اسـت     فضای عمومی به گونه   . شوند  محسوب می 

که انگار شهروند درجـه دوم بـودن        
یـک مثـال    . انـد   آنها را همـه پذیرفتـه     

موسیقی اصـیل   "وقتی عبارت   . بزنم
رود منظـور بـه        کـار مـی     به "ایرانی

هــیچ وجــه موســیقی ترکــی نیســت، 
موســیقی کــردی نیســت، موســیقی  

منظور همان موسیقی   .... لری نیست 

هـر  . موسیقی فارسی اسـت   (!!) بله ببخشید (!) ایرانی
هـای غیرفـارس اسـت، مـارک          آنچه متعلق بـه خلـق     

چـون ایرانـی گویـا مسـاوی        ( خورده است    "محلی"
 آنچـه در واقعیـت      تأکیـد کـنم مـن از      ). فارسی است 

کنم، اینکه چرا     جاری است و وجود دارد صحبت می      
 کـه صـد در صـد    -چنین است و تقصـیر از کیسـت     

 -های ضدملی حاکم بـر ایـران اسـت          ناشی از رژیم  
یک   در همین راستا، زبان هیچ    . موضوع دیگری است  

های ایران در کشـور خودشـان، بـه غیـر از              از خلق 
 عدم برابـری هـم      خلق فارس رسمیت ندارد که البته     

. دهد ای، در اینجا خود را نشان می  بیش از هر حوزه   
سواد کرد، عرب، بلوچ و  سواد و یا بی مثالً کارگر کم  

. ترک و غیره که فارسی بلد نیست را در نطر بگیرید         
هـای    ای که تصـور کنیـد او محرومیـت          در هر زمینه  

بیشتری را نسبت بـه کـارگر فـارس زبـان متحمـل             
شـود بـه      هـا را واقعـاً مـی        حرومیـت ایـن م  . شود  می

ــدور   (تفصــیل توضــیح داد   ــا مق ــه در اینج ــه البت ک
از طرف دیگر، وقتی اساساً زبـان و هویـت          ). نیست

ملی خلقی به رسمیت شناخته نشده و سـرکوب هـم    
هـای   شـود، ایـن امـر تـأثیرات نـاگوار در حـوزه           می

. آورد های آن ملـت بوجـود مـی        مختلف زندگی توده  
ایـن  . ادی بیـان را در نظـر بگیـریم        مثالً موضـوع آز   

سلطه دیکتاتوری به مثابـه   واقعیتی است که به دلیل      
 های وابسته   جزء غیرقابل تفکیک از موجودیت رژیم     

های ما از فقـدان آزادی بیـان در           در ایران، همه خلق   
هـای    این ستم بزرگـی اسـت کـه همـه خلـق           . اند  رنج

قلدر اما از دوره رضا خان      . اند  ایران در آن مشترک   
به این طرف، با بوجـود آمـدن یـک دولـت متمرکـز              

ــت    ــافع امپریالیس ــده من ــه نماین ــورژوائی ک ــا و  ب ه
ــل    ســرمایه ــر طب ــران اســت، ب ــته در ای داران وابس

هـا کوبیـده شـده و         شوینیسم و برتری برای فارس    
هـای    اند که در ایـن میـان خلـق          شرایطی ایجاد کرده  

ز غیرفارس محرومیت بیشتری نیز متحمل شـده و ا        
ــی  ــج م ــد آن رن ــتند در   . برن ــادر نیس ــی ق ــا حت آنه

شـده موجـود      شده و یا تحمیل     های تعیین   چهارچوب
هم، نظر و احساس خود را رسماً بـه زبـان مـادری             

باید دانست که تأثیرات منفـی چنـین        . خود بیان کنند  

محرومیتــی در جامعــه بســیار گســترده اســت کــه  
. تشریح همه آنها بطور وسیع در اینجا ممکن نیست        

فقط بیائید به تأثیر منفی این محرومیـت در رشـد و            
آیـا اگـر همـه    .  شکوفائی ادبیات ایـران توجـه کنـیم      

شان را با زبان خود       توانستند مطالب   های ما می    خلق
بیان کنند، سطح و گسـتردگی ادبیـات مـا در همـین             
حدی که امروز هست قرار داشت؟ آیا هیچوقت فکر         

توانستند  ایران نیز میهای دیگر  ایم که اگر خلق  کرده
زبان خـود بنویسـند و شـعر بگوینـد مـا            آزادانه به   

شــاهد شــکوفائی اســتعدادهای جــوان بیشــتری     
توانستیم نه یک بلکه چند شاملو        بودیم و مثالً می     می

 آیـا صـمد بهرنگـی یـا غالمحسـین           ؟!داشته باشـیم  
ســاعدی و خیلــی از شــاعران و نویســندگان مــا از  

توانسـتند بـا      ان اگـر مـی    های مختلـف ایـر      میان خلق 
شـان را بیـان       زبان مادری خود احسـاس و نظـرات       

تـر و زیبـاتر از        کنند، کارهای ادبی بسیار درخشـان     
اند، به عرصـه ادبیـات ایـران تقـدیم            آنچه ارائه داده  

ــی ــان    نم ــه از زب ــد؟ و اساســاً اســتفاده آزادان کردن
های ایران به غنـای ادبیـات         مادری در بین همه خلق    

کلـی بـه رشـد فرهنـگ جامعـه مـا کمـک              و به طور    
نمود؟ در اینجا فرصت نیست کـه ایـن موضـوع        نمی

توانیـد    ولـی مـثالً مـی     . را با جزئیـات توضـیح دهـم       
خواهد   تصور کنید که یک نویسنده غیرفارس که می       

در مورد مردم دیـارش بنویسـد، بـا چـه مشـکالتی             
کمترین مشکل این است که او مجبـور        ! مواجه است 

یکــی فــن نویســندگی و .  بلــد باشــداســت دو فــن را
تر   که این دومی از اولی مشکل     . ترجمه را دیگری فن   

هـا    المثـل   توان ترجمه ضرب    به عنوان مثال می   . است
و یا نکات لطیف و ظریفی که در هر         
زبــان موجــود اســت را بــه فارســی 
ذکر کرد کـه معمـوالً رسـا نخواهـد          

البتــه، مســاله خیلــی فراتــر از . بــود
 ... .اینهاست

به نکتـه جـالبی اشـاره        :پیام فدائی 
واقعا وقتی ستم ملی بیشـتر      . کردید
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تـر میشـه اونـو درک         شکافته بشه هرچـه مشـخص     
 .کرد

جلـوه دیگـری از سـتم        اجازه بدید به     :رفیق اشرف 
یـک جلـوه    . ره کـنم  ااشـ   که برجسته هم هسـت     ملی

هـای آشـکاری     تحقیـر و تـوهین    دیگر از ستم ملـی،      
کــه بــه نماینــدگی از  ناســت کــه از دوره رضــا خــا

امپریالیسم انگلیس وظیفه داشت تا با به زیر سـلطه          
های جامعه، یک حکومت متمرکز       کشاندن همه بخش  

در ایــران بوجــود بیــاورد، بــا تکیــه بــر شوینیســم  
در . رود  های ایران بکار مـی      آریائی برعلیه همه خلق   

مورد مردم آذربایجان، درسـت در جهـت سـرکوب          
ن مردم و ایجاد حس حقـارت در   ای  روحیه مبارزاتی   

ــان آذربایجــان     ــرک زب ــردم ت ــرای م ــی ب ــا، حت آنه
انـد کـه    های جعلی ساخته و به آنها  بند کـرده         تاریخ

کنید از آن خودتان      زبانی که شما به آن صحبت می      
چون شما در گذشته هـای تـاریخی، فـارس          . نیست

در دوره دبیرســـتان در ایـــن زمینـــه !! بـــوده ایـــد
نــدم کــه نویســنده در قالــب یــک  ای خوا نمایشــنامه

داد کـه     داستان عشقی، با سوز و گداز توضـیح مـی         
اگـر  (چطور مردم آذربایجان توسط مأموران دولت       

درسـت در یـادم مانــده باشـد، آن مـأموران مغــول     
مورد شکنجه قرار گرفتند تا دسـت از زبـان          ) بودند

خود که گویا فارسـی بـوده بردارنـد و تـرک زبـان              
ام، کلی    که با بهروز، برادر انقالبی    یادم است   !! شوند

فکـری نویسـنده ایـن نمایشـنامه          به نـادانی و کوتـه     
خندیدیم و اصالً آن نمایشنامه، مدتی مایه خنـده           می

اتفاقـاً امـروز در     . و تفریح اهالی خانه ما شـده بـود        
های قطور نوشته     ای کتاب   تأئید چنین ادعای مسخره   

در . دارندشوند که بعضاً ادعای پژوهشگری هم         می
ای به اصطالح ثابـت       ها، از زاویه    هر یک از این کتاب    

نتیجـه آن   . ها هویـت جعلـی دارنـد        شود که ترک    می
ها در گذشـته قـومی    است که گویا چون آذربایجانی    

انـد، امـروز       بـوده  "فـارس "اصیل یعنی به زعم آنها      
باید زبان ترکی را فراموش نموده و مجـدداً فـارس           

ر خدمت اهداف ارتجـاعی قـرار       این القائات د  !! شوند
مثالً بر این مبنا، آذربایجانی بایـد همیشـه در           . دارد

درون خود احساس حقارت کرده و خود را وصـله          
نـاجوری در ایـران احسـاس نمایــد و فکـر کنـد کــه      

البته اضافه کنم که   . نسبت به دیگران چیزی کم دارد     
دانستن این . نویسی واقعی مساله دیگری است   تاریخ

ــن   کــه مــر ــران کــی در ای ــاطق ای دم هــر یــک از من
ــی را از   ــه مراحلـ ــده و چـ ــکنی گزیـ ــرزمین سـ سـ

انـــد امـــر غیرالزمـــی نیســـت و اگـــر  ســـرگذرانده

باشـد بسـیار هـم مفیـد          نگاری با دیدی علمـی        وقایع
اما موضوع مورد اشاره در مورد آذربایجان       . است

ــز دیگــری اســت  ــه   جــوک. چی هــائی هــم کــه برعلی
ها رواج دارد،      برعلیه ترک  های مختلف و بویژه     ملیت

اینهـا بـه واقـع      . کنـد   اغراض ارتجاعی را تعقیب مـی     
تبلور تالشی ارتجاعی جهت تحقیر مـردم اسـت کـه           
در خدمت خرد کردن روحیـه مبـارزاتی آنهـا قـرار            

این، در واقع، فرهنـگ طبقـه حاکمـه اسـت کـه             . دارد
. یابـد   البته توسط افرادی از میان مردم هم رواج می        

فرهنگ مسلط در یک جامعـه،      "ن است که    واقعیت ای 
ــت   ــه اسـ ــه حاکمـ ــگ طبقـ ــی از  . "فرهنـ ــن یکـ ایـ

های مارکس از واقعیات زنـدگی اجتمـاعی          جمعبندی
بیهوده نیست کـه    . کند  است که تاریخ آن را ثابت می      

بینیم که حتی عنصری از       مثالً ما در جامعه خود می     
میان فالن ملیت برعلیه ملیتی که خـود بـه آن تعلـق             

این امـر   . کند   جوک تحقیرآمیزی را تعریف می     دارد،
برخورد چنین فردی تنهـا بیـانگر آن        . عجیبی نیست 

ــه و     ــاکم را پذیرفت ــه ح ــگ طبق ــه وی فرهن اســت ک
. دهــد آگاهانــه و یــا ناآگاهانــه دارد آن را رواج مــی

دلیل هم نیست که ما در دوره پس از قیام بهمـن              بی
افته و  های رایج تغییر ی     شاهد بودیم که سوژه جوک    

ها و غیره، سردمداران      ها و عرب    مردم به جای ترک   
رژیم را مورد تمسـخر قـرار داده و در مـورد آنهـا              

به این دلیـل واضـح کـه در آن          ! چرا. گفتند  جوک می 
دوره کم و بیش فرهنگ انقالبی در جامعه در میـان           
مردم رشد پیدا کرده بود و از این رو بازار فرهنـگ            

ها تا حـد زیـادی        ه ملیت سازی برعلی   ارتجاعی جوک 
ــود  ــاد ب ــک. کس ــی،   ج ــه خمین ــای آن دوره برعلی ه

منتظری، بهشتی و دیگر سردمداران رژیم در خیلی        
موارد چنان ظرافتی داشتند که نشانگر لطف بیان و          

 .  اش بودند هنرمندی طراحان
هـای مختلـف      شود باز هم در مورد جنبـه        مسلماً می 

یــز ســتم ملــی صــحبت کــرد ولــی در همــین حــد ن 
پرسیدنی است که آیا باید و یا نباید به چنین وضـع            

ــولی  ــل قب ــه   غیرقاب ــان داد؟ و چ ــهپای ــز ای زمین  ج
های ایـران از حقـوقی کـامالً          برخورداری همه ملیت  
تواند به چنـین وضـعی پایـان          مساوی با یکدیگر می   

مسلم است که کسی که خواهان تـأمین حقـوق       . دهد
کـه شـعار    های ایران اسـت، کسـی         دموکراتیک خلق 

های   تساوی حقوق همه ملیت   دهد باید از      برابری می 
ایـن درعـین حـال همـان مطالبـه        .  دفـاع نمایـد    ایران

ــق   ــه خل ــلی هم ــق     اص ــه خل ــران و از جمل ــای ای ه
نه خلق فارس و نـه هـیچ خلـق          . باشد  آذربایجان می 

دیگــری نبایــد از هــیچ امتیــازی نســبت بــه دیگــری 
 .  برخودار باشد

ای که شما بـه مسـاله ملـی در             از زاویه  :پیام فدائی 
کنید کامالً آشـکار اسـت کـه ایـن            ایران برخورد می  

 ایـران   یکی از معضالت جنبش دموکراتیک    مساله را   
ارزیــابی کــرده  و راه حــل آن را نیــز در برخــورد  

در حـالی کـه     . دانیـد   دموکراتیک با ایـن معضـل مـی       
اید که نیروهائی هسـتند کـه یـا بـا طـرح               حتماً مطلع 

 ایـران و یـا تحـت        "تمامیت ارضـی  "ظ  ضرورت حف 
ای دیگر بـا       به گونه  "ناسیونالیسم"لوای مخالفت با    

بعضـی حتـی اساسـاً      . کننـد   این مساله برخورد مـی    
بـا ایـن    . باشـند   منکر وجود مساله ملی در ایران می      

 کنید؟ نظرات چگونه برخورد می
کسانی هستند که وقتـی     . درست است : رفیق اشرف 

  فقـط  کننـد منظورشـان      مـی   صحبت "ملت ایران "از  
ملت فارس است کـه البتـه بـه قـول خودشـان چنـد               

اینهـا بـا آشـکاری      .  هم حول آن وجـود دارد      "قوم"
هـای ایـران و حفـظ         تساوی بین ملیـت     کامل بر عدم  
کنند و هرگونـه تغییـر        ها پا فشاری می     امتیاز فارس 

در این وضع را خطری برای از بـین رفـتن تمامیـت            
چـه ایـن جماعـت و چـه         . کنند  ارضی ایران تلقی می   

صاحبان نظراتی کـه شـما بـه آنهـا اشـاره کردیـد،              
ــی  ــخور م ــک آبش ــا   دارای ی ــم همان ــند و آن ه باش

دانیـد    می. شوینیسم و ناسیونالیسم بورژوائی است    
ها حرفهایشـان را بـا آشـکاری بیشـتری            که بعضی 
هـا بـه جـای ایـن کـه بـا              ولی بعضی . کنند  مطرح می 

ن حفـظ وضـع موجـود       صراحت بگویند کـه خواهـا     
هـا نسـبت بـه دیگـران          هستند و از امتیـازات فـارس      

شـوند کـه      کنند مثالً از این در وارد می        پشتیبانی می 
یـا اساسـاً    . اصالً در ایران مساله ملی وجود نـدارد       

. کنند  های ایران را انکار می      خود موجودیت ملی خلق   
گویند کـه کـاری       با چنین برخوردی آنها به واقع می      

مساله نداشته باشید و در صدد تغییر وضـع         به این   
های  چنین منظوری البته در پوشش. موجود برنیائید 

ــی ــین   -سیاس ــده و در چن ــوان ش ــدئولوژیک عن  ای
شود، موضوعی که باید بـه آن     هائی عرضه می    قالب

  !!یرانیرانستم در سراسر استم در سراسر ا  های تحتهای تحت  برقرار باد پیوند مبارزاتی کارگران و خلقبرقرار باد پیوند مبارزاتی کارگران و خلق
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 .پرداخت
مثالً، یکـی در نفـی کثیرالملـه بـودن مـردم ایـران و               

چ خلقی جـز  برای این که به اصطالح ثابت کند که هی     
گویـد    خلق فارس در ایران وجود خارجی ندارد، می       

 ایدئولوژیک ماسـت کـه ملـت        -این ذهنیت سیاسی  "
انگـار هویـت ملـی،      . اند"انسان" همه    واال "سازد  می

و یـا ایـن کـه       ! طبقاتی و غیـره از آن انسـان نیسـت         
 خلقی به نام کـرد،      عینیدر ایران با واقعیت     گویا ما   

این گویـا    و   روبرو نیستیم ترک، بلوچ، عرب و غیره      
 ایــدئولوژیک ماســت کــه باعــث - سیاســی ذهنیــت

 در ایـن    !!شود یکی را کرد دیگری را بلوچ بنامیم         می
آلیسم بـه نمـایش گذاشـته         ترین نوع ایده    حرف، ناب 

واقعیت عینی، خارج از اینکـه      . گردد  شده و تبلیغ می   
کنـیم، وجـود دارد و        ما چگونه در مورد آن فکر می      

. دهـد    را هم خود واقعیت عینـی شـکل مـی          ذهنیت ما 
اگر کسی این سـخن مـارکس را عمیقـاً درک کـرده             

این هستی اجتماعی انسـان هـا اسـت کـه           "باشد که   
، بـه چنـان     "سـازد و نـه بـرعکس        شعور آنها را می   

  .داظهارنظری فقط باید بخند
شود که سـتم   به هر حال، با چنین دیدی کوشش می  

ر در ایران هیچ ملتی جز    اگ. ملی در ایران انکار شود    
فــارس  وجــود نــدارد و همــه را صــرفاً بــا عنــوان  

ــان" ــی    "انس ــت سیاس ــن ذهنی ــناخت و ای ــد ش  بای
سازد، پس ستم ملـی       ایدئولوژیک ماست که ملت می    

. هم وجود نـدارد کـه مـا در صـدد حـل آن بـرآئیم               
وضع : نتیجه حاصل از چنین نظری هم روشن است       

 !.... موجود را نباید تغییر داد
هـای سیاسـی ایـدئولوژیک کـه         یکی دیگر از پوشش   

منظــور فــوق یعنــی کوشــش بــرای اســتمرار عــدم  
هـای ایـران و در ایـن میـان حفـظ              تساوی بین خلق  

شـود، نفـی    موقعیت برتر خلق فارس با آن بیان مـی   
البته منطق و کنه     .های ایران است     خلق "هویت ملی "

این نظر همان است که در فـوق بـه آن اشـاره شـد،       
.  در اینجا بـه میـان کشـیده شـده          "هویت"قط پای   ف

شود که گویا از زمانی که جامعه انسـانی           عنوان می 
ها  جز هویـت طبقـاتی         به طبقات تقسیم شده، انسان    

اگر این نظر را بپـذیریم منطقـاً     . هویت دیگری ندارند  
هـا جعلـی و       باید قبول کنیم کـه هویـت ملـی انسـان          

د نـدارد،   وقتـی هویـت ملـی وجـو       . غیرواقعی اسـت  
روشن است که مبارزه ملی یعنی مبارزه برای رفـع          
. ستم ملی نیـز امـری بیهـوده بـوده و منتفـی اسـت              

های تحت ستم  بنابراین، این نظر نیز آشکارا به ملیت
گوید که مبارزه بی مبارزه، وضع موجـود          ایران می 

ای   و گرنه هر جا علم چنـین مبـارزه        . را باید بپذیرید  

هـــای  ما را ناسیونالیســـترا برافراشـــتید مـــا شـــ
 !مانده و از این قبیل لقب خواهیم داد عقب

ــوق    ــرات ف ــاحبان نظ ــه ص ــت ک ــی اس ــذکر  طبیع ال
توانستند در قبال جنبش اخیر مردم آذربایجـان          نمی

به این دلیل کـه شـعارهای ملـی در آن مطـرح شـد،             
و حتـی اعتـراض و مبـارزه        . موضع درستی بگیرند  

لم رژیم وابسته بـه     ها و مظا    ستمدیگر  مردم برعلیه   
 !    امپریالیسم جمهوری اسالمی را به حساب آورند

خـواه طالـب ترقـی و         هـای آزادی    از نظر من، انسان   
هـا بایـد در درجـه اول          پیشرفت، به ویژه کمونیست   

هـایش و همـه       بکوشند که ستم ملی را با همه زشتی       
هائی که این واقعیت بـه خصـوص بـرای            محرومیت

ــارگران و زحمتکشــان  ــیک ــار  بوجــود م آورد و آث
گـذارد، در همـه    ای که در جامعه بـه جـای مـی          منفی
باید بـه ایـن     . هایش شناخته و کامالً درک کنند       جلوه

واقعیــت اذعــان کــرد کــه همــانطور کــه در جوامــع  
هــا از امتیـــازاتی   امــروز، مردهـــا نســبت بـــه زن  

برخوردارند، کسانی هم که به ملت غالب تعلق دارند         
ــی   ــران یعن ــازاتی   و در ای ــارس، از امتی ــت ف ــه مل ب

ــد کــه دیگــران از آن محــروم  ــد برخوردارن ــد . ان بای
دانست که در بعضـی از افـراد سیاسـی کـه ادعـای            
کمونیست بودن هـم دارنـد دیـد شوینیسـتی غالـب            

شــود کــه آنهــا بــا     اســت، و همــین باعــث مــی   
ای برعلیـه     های مختلف به هر مبـارزه       پردازی  تئوری

ایـن امـر    . بچسـبانند ستم ملی مـارک ناسیونالیسـم       
بخصوص بیشتر در مورد کسانی صادق اسـت کـه          
به ملت غالب تعلق دارند و یـا بـه هرحـال هیچوقـت             

 .  اند ستم ملی را خود تجربه نکرده
بطور کلی، مبارزه با افکار شوینیسـتی و تأکیـد بـر            

هـای    ضرورت ایجاد تساوی حقوق بـین همـه خلـق         
راسـی و  ایران برای رسیدن به آزادی و تحقق دموک      

بالطبع رفع ستم ملی امری کامالً ضروری و حیاتی          
اما در عین حال باید به یاد داشته باشـیم کـه            . است
کنـد و     های ملی را خطر دیگری هم تهدید مـی          جنبش

ها در دام ناسیونالیسـمی   آن همانا افتادن این جنبش    
ــوان ناسیونالیســم    ــه عن ــوالً از آن ب ــه معم اســت ک

 اتفاقـاً ایـن خطـر بزرگـی         .شود  افراطی نام برده می   
های سـتمدیده مـا را نـه      است که امروز جنبش توده    

 .کند فقط در آذربایجان بلکه در همه ایران تهدید می
 این ناسیونالیسم چگونه اسـت و خطـر         :پیام فدائی 

بینید؟ کمی در مـورد ایـن موضـوعات           را در چه می   
 .بگوئید

یـک  با عنوان ناسیونالیسم افراطی، از      : رفیق اشرف 
برخورد انحرافی و نادرست نسبت بـه مسـاله ملـی           

ــران صــحبت مــی  ــا  . کــنم در ای از برخــوردی کــه ب
دستاویز قرار دادن واقعیت ظلم و ستمی که در حق          

شـــود و بـــا  هـــای مختلـــف ایـــران روا مـــی خلـــق
هــا  سوءاســتفاده از احساســات ملــی ایــن تــوده    

کوشد تا آنها را کماکـان زیـر سـلطه سـرمایه و               می
ــرمایه ــتدا سـ ــاه دارد  ران و امپریالیسـ ــا نگـ از . هـ

کـنم کـه تـالش دارد تـا           ناسیونالیسمی صحبت مـی   
هـای مختلـف      های رنجدیده ما متعلق بـه ملیـت         توده

ــا ســرمایه  ــه اتحــاد ب ــران را ب داران و مــرتجعین  ای
والیتی خود کشانده و آنها را از مبـارزه طبقـاتی             هم

ــاز دارد   ــمنان ب ــن دش ــا ای ــان  . ب ــا در آذربایج اینه
کـه نمودشـان را     . شـوند    نامیـده مـی    "ترکیست  انپ"

درمیان ایرانیان مقیم کشورهای خارج با برجستگی       
 اصلی تـرین  که مساله ملی را     کسانی  . توان دید   می

مساله مردم آذربایجان جلوه داده و مبـارزه بـرای          
آنهـا از   . زنند  ای جا می     برهر مبارزه  مقدمرفع آن را    

خواهند کـه      می های تحت ستم ترک     کارگران و توده  
داران جهـت رسـیدن       مبارزه طبقاتی برعلیه سرمایه   

به رفـاه، آزادی و دموکراسـی را رهـا نمـوده و راه          
نجــات خــود از شــرایط دهشــتناک و مصــیبت بــار  
کنونی را در مبارزه ملی و یـا مشخصـاً در تشـکیل             

 . یک کشور مربوط به ملت خود جستجو نمایند
جـود طبقـات در    خیلی از اینها عـالوه بـر ایـن کـه و           

جامعه را انکار نموده و ضرورت مبارزه طبقـاتی را   
دهند و درعوض بر      نفی و یا آن را کمرنگ جلوه می       

کننـد، آشـکارا ضـدیت بـا خلـق            اتحاد ملی تأکید می   
کوشـند نـه فقـط خلـق          و می . کنند  فارس را تبلیغ می   

 "ها  فارس"های ایران را بر ضد        ترک بلکه دیگر خلق   
 اینها کارگران ترک بجای ایـن کـه         از نظر . بشورانند

ای های خود یعنـی بـا کـارگران فـارس،             با هم طبقه  
کرد، ترکمن و عرب و غیره برعلیه کسانی که خـون         

انـد متحـد شـوند، بایـد بـا            آنان را در شیشـه کـرده      
 به صرف اینکـه     "خودی"داران و مرتجعین      سرمایه

اتفاقاً رسـوائی ایـن     . از یک ملیت هستند متحد شوند     
. هـا بسـیار عیـان اسـت         گاه در رابطـه بـا تـرک       نظر

مطابق این نظر، کارگران ترک بایـد بـا مـرتجعین و            
ــه   ــون خامن ــارانی چ ــزی،   جنایتک ــوی تبری ای،موس

موسوی اردبیلـی، خلخـالی، حسـنی و غیـره متحـد            
شــوند، نــه اینکــه راه رهــائی خــود را در اتحــاد بــا  

هـم اینهـا هسـتند کـه اغلـب          ! کارگران فارس ببیننـد   
های ایران از یکدیگر را تبلیغ کرده و راه            ملت جدائی

 .زنند نجات مردم ایران را در این امر جا می
  

 14ادامه مطلب در صفحه 
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     اعتراضات اعتراضاتپيرامونپيرامون
 !!ای اخير در آذربايجانای اخير در آذربايجان  طلبانه تودهطلبانه توده  حقحق

 
در روزهای اخير، چاپ غير مترقبه چند کاريکاتور موهن و خشم برانگيز در 

برعليه فرهنگ و زبان ترکی و درج مطالب اهانت "  اناير"روزنامه دولتی 
آميزی برعليه مردم تحت ستم آذربايجان منجر به وقوع يک رشته تظاهرات و 

 .های گسترده در شهرهای تبريز، اروميه، نقده و تهران گشته است ناآرامی
ها، هزاران تن از مردم بجان آمده در تبريز و اروميه و  گيری ناآرامی با اوج
س نقده به خيابان ريختند و با شعار دادن برعليه رژيم جمهوری اسالمی، به سپ

و ساختمان صدا و سيمای رژيم حمله کرده و بر اساس " ايران"دفتر روزنامه 
در جريان . گزارشات منتشره، اين مراکز را تخريب کرده و به آتش کشيدند

تی نيز خساراتی های دول ها و ساختمان حمالت مردم در اين شهرها، به بانک
نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی با حمله به تظاهرکنندگان در . وارد گشت

شمار . شهرهای مختلف، چند نفر را کشته و صدها نفر را دستگير کردند
بدنبال اين . نامعلومی از مردم معترض نيز به دست مزدوران رژيم زخمی شدند

اعالم کرد که کاريکاتوريست حوادث، دستگاه سرکوب رژيم پس از تعلل اوليه 
اما . گشته است" توقيف"مربوطه و مدير روزنامه ايران دستگير و اين روزنامه 

های تبليغاتی جمهوری  اکنون دستگاه. ها نشد اين اقدام نيز مانع از ادامه ناآرامی
تر از مادر برای خلق تحت ستم ترک  اسالمی در همه جا در نقش دايه مهربان

ريزند و از خدمات آنان  ی مردم آذربايجان اشک تمساح میظاهر شده و برا
 .زنند اسالمی دم می" نظام"و " اسالم"نسبت به 

آنچنان " ايران"واقعيت اين است که کاريکاتور و مطالب درج شده در روزنامه 
توانست با واکنش مردم مبارز و شريف  موهن، بيشرمانه و کثيف بود که نمی

 بحرانی کنونی و در حالی که جان مردم از مظالم آذربايجان آنهم در شرايط
اری و رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی به لب رسيده د بيشمار سيستم سرمايه
زبان "در روزنامه ايران با اغراض کثيفی، زبان ترکی به . است، مواجه نشود

روشهای "استفاده از " سوسکها"تشبيه شده و در ادامه برای سرکوب " سوسکها
نسل آنها، " انقراض"تجويز گشته و پيشنهاد شده که برای " نت آميزشيرين خشو

نمود تا آنها از " قطع"، "نرفتن به توالت"سوسکها را با " منابع غذايی"بايد 
 !گرسنگی بميرند

اين موضوع که منتشرکنندگان چنين مطلب کثيفی وابسته به کدام دار و دسته 
يا چه ايادی مزدوری در دم و باشند و  ضدخلقی در رژيم جمهوری اسالمی می

های ضدخلقی  دستگاه اين رژيم وابسته به امپرياليسم وظيفه پيشبرد سياست
ها در شرايط بحرانی کنونی را از طريق اين روزنامه دولتی پيش  امپرياليست

اما آنچه مسلم است اين است که انتشار چنين . بردند، بعدًا روشن خواهد شد
  شرايط نابسامان کنونی بيانگر تالشی ضدانقالبیمطالبی برعليه خلق ترک در

برای کاناليزه کردن مبارزات عادالنه و انقالبی آنها به مسيرهای انحرافی و 
تالشی ضدخلقی برای ايجاد . باشد برداری از آن  به نفع دشمنان مردم می بهره

 در های تحت ستم ما و از بين بردن اتحاد مبارزاتی آنها تفرقه و نفاق بين خلق
های  شان برعليه دشمن مشترک همه خلق مبارزه تاريخی و طوالنی و يکپارچه

ای قرار دارد که با سنگر  اين اقدام اساسا در خدمت آن سياست ضدانقالبی. ايران
کوشد در اوضاع  ا در واقع میه های برحق ملی توده خواستگرفتن پشت 

های  قق خواستها در راستای تح بحرانی کنونی مبارزات عادالنه توده
شان را در جهت اهداف ارتجاعی و ضدانقالبی کاناليزه کرده و جهت  برحق
 .دهد

در اين شکی نيست که ستم ملی در تمامی جوانب اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
های تحت ستم و توهين به زبان و فرهنگ و  فرهنگی آن  و از جمله تحقير خلق

ناپذير حاکميت سلطه امپرياليستی و  رسوم آنان همواره يکی از اجزای جدايی
های وابسته به امپرياليسم سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی در کشور ما  رژيم

های تبليغاتی آنان  های ضدخلقی حاکم و دستگاه رژيم. را تشکيل داده است
در نتيجه نه . اند همواره کانال اصلی اعمال اين ستم و مشوق و حامی آن بوده

دار دمکراسی و آزادی   بلکه هيچ انسان آگاه و مبارز و داعيهها، تنها کمونيست
ای توجيه، و به اين اعتبار توهين به فرهنگ و  تواند ستم ملی را با هيچ بهانه نمی

های تحت ستم ايران را  بپذيرد و يا از بار ضدمردمی آن  زبان و رسوم خلق
 .بکاهد

گيری با نيروهای حرکت گسترده اعتراضی مردم در تبريز و اروميه و در
سرکوبگر جمهوری اسالمی، قبل از هر چيز، از اوضاع بحرانی جامعه و از 

دهد که رژيم   هايی خبر می شدت سرکوب، فقر و استثمار و مظالم و نابرابری
های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بطور  ديکتاتور حاکم در تمامی عرصه

 بحرانی که با هر جرقه به يک .آورد های زحمتکش ما وارد می روزمره بر توده
های تحت ستم را به مقابله و رويارويی  انفجار اجتماعی تبديل شده و توده

ابعاد وحشتناک فقر و فالکت، . کشاند قهرآميز با کليت نظام ضدخلقی حاکم می
گرسنگی و بيکاری و ستم و سرکوب و ديکتاتوری هر روز موج جديدی از 

های تحت ستم را  شجويان، زنان، جوانان و خلقمبارزات قهرآميز کارگران، دان
گسترش امواج مبارزات دالورانه کارگران و . راند به سطح جامعه می
های تحت ستم ما در اقصی نقاط ايران و  های اعتراضی خلق دانشجويان و جنبش

سرکوب ددمنشانه تمامی آنها توسط رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی، آنهم تنها 
انفجار پتانسيل مبارزاتی سهمگينی " خطر"ذشته بخوبی از در طول چند ماه گ

دهد که در صورت جاری شدن، ضربات بزرگ و  در سطح جامعه خبر می
غيرقابل جبرانی را متوجه نه تنها رژيم، بلکه کل نظام ضدخلقی حاکم که در 

داران وابسته ايران سازماندهی شده، خواهد  ها و سرمايه جهت منافع امپرياليست
ست که از چشم دشمنان مردم ما  ای اين، آن واقعيت مبارزاتی برجسته. نمود

) داران وابسته و همه نمايندگان و ايادی گوناگونشان ها و سرمايه امپرياليست(
 .باشد مخفی نمی

های تحت ستم ما در وضعيتی بسر  در شرايط کنوني، امروز کارگران و خلق
هوری اسالمی در يک موقعيت برند که رژيم وابسته به امپرياليسم جم می

. امری که سردمدارانش نيز به آن اذعان دارند. بحرانی و خطرناک قرار دارد
در عين حال، فشارها و تهديدهای امريکا در چارچوب گسترش مناطق نفوذ و 

اش مطرح است که آن را با توجيه  تالش در جهت حفظ سرکردگی جهانی
از طريق " مبارزه با تروريسم"ای و  هجلوگيری از دستيابی رژيم به انرژی هست

و توسعه حضور مستقيم نظامی آمريکا در " پايان جنگ بی"توسل به استراتژی 
 که اين امر رژيم جمهوری اسالمی را در معرض يک -برد خاورميانه پيش می

با در نظر گرفتن مجموعه اين اوضاع . تهديد موجوديت جدی قرار داده است
های ايران، به  خورده خلق از هر رقم، اين دشمنان قسماست که نيروهای مرتجع 

اند تا ضمن به انحراف کشاندن مبارزات انقالبی و برحق  شدت به تکاپو افتاده
ای تحت ستم ما، اهداف ضدانقالبی خود را به پيش ببرند که سوءاستفاده ه توده

های  تودهها و دامن زدن به دشمنی و ايجاد تفرقه در بين  از احساسات ملی توده
 .باشد های ايران از آن جمله می زحمتکش خلق

واضح است که در چنين شرايطی نيروهای آگاه و انقالبی بايد با تمام قوا ضمن 
دفاع بی قيد و شرط از حق ملل تحت ستم در تعيين سرنوشت خويش و محکوم 
کردن هرگونه ستمگری ملی، در مقابل سياست امپرياليستی ايجاد تفرقه در بين 

های تحت ستم و تشديد اختالفات ملی که با هدف تضعيف کليت جنبش  خلق
اين وظيفه . گيرند بايستند ضدامپرياليستی و دمکراتيک مردم ما صورت می

های آگاه و مبارز است که نگذارند تا جنبش  تمامی نيروهای انقالبی و توده
ب اجتماعی به انقالبی مردم ما از مسير اصلی خود يعنی سازمان دادن يک انقال

ها و پايان دادن  داری حاکم، قطع نفوذ امپرياليست منظور نابودی سيستم سرمايه
تنها در شرايط استحکام هرچه بيشتر . به هر نوع ديکتاتوری، منحرف گردد

های ستمديده ترک، فارس، بلوچ، عرب، کرد، لر،  پيوندهای مبارزاتی بين توده
های تحت ستم  ی تمامی کارگران و خلقترکمن و به طور کلی با اتحاد انقالب

ها و مرتجعين است که  ايران و مقابله يکپارچه آنان با اعمال نفوذ امپرياليست
توانند اميدوار باشند که دشمنان خود را از هر رقم در پيکاری  مردم ما می

ها از جمله حق تعيين سرنوشت  های برحق توده متحدانه شکست داده و خواست
 .تم ايران تا سر حد جدايی، را  برآورده سازندهای تحت س خلق

 
 !سرنگون باد  رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !نابود باد امپرياليسم با همه ايادی مزدورش
 !زنده باد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

 !های تحت ستم در سراسر ايران برقرار باد پيوند مبارزاتی کارگران و خلق
 !زنده باد کمونيسم! انقالبپيروز باد 

 
 با ايمان به پيروزی راهمان
 )٢٠٠۶ مه ٣١برابر با  (١٣٨۵ خرداد ٩ - چريکهای فدائی خلق ايران
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  !!کشتار خلق ترک محکوم استکشتار خلق ترک محکوم است
 

ای اخير در آذربايجان، يکبار ديگر  های توده سرکوب وحشيانه و خونين جنبش
در . نی تمام به نمايش گذاردماهيت ضدخلقی رژيم جمهوری اسالمی را با روش

های اعتراضی چند روز اخير که بدنبال درج چند کاريکاتور و  جريان خيزش
صورت " ايران"آميز نسبت به خلق ترک در روزنامه دولتی  مطلب توهين

گرفت، نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی با گشودن آتش بر روی 
بنا به گزارشات . قتل رساندندها تن از آنها را ددمنشانه به  تظاهرکنندگان ده

پاخاسته در شهرهای مختلف آذربايجان نظير  دريافتی، تعداد زيادی از مردم به
تبريز، اروميه، اردبيل، نقده، مشکين شهر، مراغه، مرند، بناب، مياندوآب کشته 

گزارشات در برخی موارد حاکی از آن است که . اند و تعداد بسياری زخمی شده
دفاعی که تنها   شخصی بدون هيچ اخطاری به جمعيت بیمزدوران در لباس

داشتند  اعتراض خود را نسبت به توهين به خلق ترک و جنايات رژيم ابراز می
 شدن  در جريان کشتار مردم در شهر تبريز در يک مقطع از ديده. شليک کردند

. گزارش شده است...  شهريور و ١٧های   تن از قربانيان در خيابان٢٠جسد 
م جنايتکار جمهوری اسالمی در هراس از تداوم حرکات اعتراضی رژي
ها را  پاخاسته بر شدت فشار به مردم افزوده و در برخی موارد جنازه های به توده

هايشان تحويل داده که تعهد کنند تا هيچ مراسم دست  تنها به اين شرط به خانواده
ای   اعتراضات تودهدر جريان. ای برای کفن و دفن آنها برگزار نکنند جمعی

تعداد بسيار زيادی نيز از مردم مبارز آذربايجان در شهرهای مختلف دستگير 
وزارت اطالعات اهريمنی جمهوری اسالمی با يک تهاجم وحشيانه موج . اند شده

نگاران، روشنفکران و فعالين  وسيعی از بازداشت و پيگرد دانشجويان، روزنامه
 .ان را سازمان داده استسياسی در شهرهای مختلف آذربايج

ای خواهان منحرف کردن مبارزات عادالنه  های آلوده درست است که دست
ديده آذربايجان برای رفع ستم ملی و جهت دادن آن به سمت دشمنی بين  مردم ستم

ای اخير  های توده باشند؛ اما اين واقعيتی است که خيزش خلق ترک و فارس می
گر از شرايط وحشتناک اقتصادی و اجتماعی در شهرهای آذربايجان يکبار دي

دارد که به محض مشاهده  آمده در اين منطقه پرده برمی های بجان توده
کوچکترين امکان اعتراض و تظاهرات برعليه رژيم ددمنش جمهوری اسالمی 

کشتار و سرکوب وحشيانه خلق ترک نه تنها برگ سياه . ريزند به خيابان می
جنايت اين رژيم وابسته به امپرياليسم و دشمن ديگری بر کارنامه سراسر 

ستم ما اضافه کرده است، بلکه ديگر بار  های تحت خورده کارگران و خلق قسم
ثابت کرده که تا زمانی که رژيم دژخيم جمهوری اسالمی و نظام ديکتاتوری 

های عادالنه و ابتدايی کارگران و  بورژوازی وابسته بر سر کار است، خواست
ستم ما پاسخی جز قهر و گلوله و سرکوب نخواهند  های تحت  و خلقزحمتکشان

های  امری که بر ضرورت گسترش اتحاد مبارزاتی کارگران و توده. گرفت
ستم ما در سراسر ايران برای سازمان دادن يک  های تحت زحمتکش و خلق

. دهد انقالب ضدامپرياليستی و دمکراتيک برعليه دشمن مشترک گواهی می
نويدبخش کسب تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی و که پيروزی آن  انقالبی

 .ستم ايران خواهد بود های تحت سياسی و فرهنگی همه خلق
ما کشتار وحشيانه و سرکوب خلق ترک در آذربايجان توسط رژيم جنايتکار 

قيد و شرط  جمهوری اسالمی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی
 .در اين وقايع هستيمتمامی دستگيرشدگان 

 
 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !خفته خلق گرامی باد ياد تمامی شهدای بخون
 !ستم در سراسر ايران های تحت برقرار باد پيوند مبارزاتی کارگران و خلق

 !هاست حق تعيين سرنوشت، حق مسلم خلق
 !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

 
 ايمان به پيروزی راهمانبا 

  ٢/۶/٢٠٠۶ برابر با ١٣٨۵ خرداد ١٢ - چريکهای فدائی خلق ايران
 

 

    تداوم جنايات رژيم درتداوم جنايات رژيم در
 !!آذربايجان برعليه خلق ترکآذربايجان برعليه خلق ترک

 
گزارشات و اخبار رسيده از شهرهای مختلف آذر بايجان از تداوم سرکوب 
ر وحشيانه اعتراضات مردم بوسيله رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی خب

بعد از جنايات دهشتناکی که مزدوران ديکتاتوری حاکم در تبريز و نقده . دهد می
 ١٣يکشنبه  (رسد که ديشب   و ديگر شهرهای آذربايجان بپا کردند حال خبر می

تبريز در حالی که دست و پاهايش ) شاه گلی(جسد جوانی را از ائل گلی ) خرداد
توسط قتل وحشيانه اين جوان . ه اندشده بود، بيرون کشيد بسته و در آب انداخته
سند ديگری از جنايات ددمنشانه رژيم ضدخلقی جمهوری مزدوران حکومت، 

 . گذارد اسالمی برعليه خلق بپاخاسته ترک را به نمايش می
 
های ستمديده آذربايجان نسبت به تحقير و توهين به   باال گرفتن اعتراضات تودهبا

ا برعليه رژيم جمهوری اسالمی و برای رفع  بپاخاستن آنه باشان و هويت ملی
ها در   سياست معينی را برعليه اين تودهستم ملی، سردمداران جمهوری اسالمی

ديده   ضمن تشديد سرکوب ددمنشانه مبارزات مردم رنجآنها. اند پيش گرفته
کوشند از انعکاس هرگونه خبری مربوط به اين مبارزات  آذربايجان می
ای مبارزات مردم   همين دليل هم عليرغم ابعاد وسيع و تودهبه. جلوگيری نمايند

های نيروهای انتظامی و  یآذربايجان در شهرهای مختلف و وسعت سرکوبگر
های   اکثر رسانه،"سربازان گمنان امام زمان"اين  مزدوران وزارت اطالعات،

 عمومی در اين زمينه سکوت اختيار کرده و هيچ خبری را در اين رابطه منتشر
 .کنند نمی

 
 ! ايران مبارز و انقالبیخلق های

 
ديده آذربايجان در دفاع از زبان و هويت ملی خود برعليه  اکنون که مردم رنج

که (های شوينيستی  رژيم جمهوری اسالمی به مثابه يکی از منفورترين رژيم
  بپا خاسته است،)های ايران با وجود آن تنيده شده ستمگری برعليه همه مليت

ه همه نيروهای دمکرات، آزاديخواه و انقالبی است که ضمن پشتيبانی از وظيف
های برحق مردم آذربايجان بکوشند تا صدای اعتراض اين  مطالبات و خواست

اين نه تنها قدمی در .  ستمديده را هرچه رساتر بگوش جهانيان برسانندخلق
های  ی از راهباشد بلکه يک  دمکراتيک خلق ترک می ملی وپشتيبانی از مبارزه

کوشند مبارزه  های ناپاکی است که می موثر برای ايجاد ممانعت در مقابل دست
افکنانه  های انحرافی و تفرقه مردم آذربايجان برای رفع ستم ملی را به کانال

 .بکشانند
 

ما همه نيروهای انقالبی و دمکرات را به تشديد مبارزات خود برعليه رژيم 
طلبانه و   در دفاع و حمايت از مبارزات حقديکتاتورو جنايتکار حاکم

 . خوانيم دمکراتيک مردم ستمديده آذربايجان فرامی
 
 

 !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !نابود باد امپرياليسم با همه ايادی مزدورش

 !زنده باد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

 !های تحت ستم در سراسر ايران  خلقبرقرار باد پيوند مبارزاتی کارگران و

 !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

 
 با ايمان به پيروزی راهمان 
 ۴/۶/٢٠٠۶ برابر با ١٣٨۵ خرداد ١۴ - چريکهای فدائی خلق ايران

 !!و سگهای زنجیریشو سگهای زنجیریشمرگ بر امپریالیسم مرگ بر امپریالیسم 
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   با باییمصاحبه پیام فدایمصاحبه پیام فدای
  ییرفیق اشرف دهقانرفیق اشرف دهقان

 

  1111بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

انگار که تشکیل یک کشور مسـتقل از یـک ملـت بـه              
خودی خود کافی است تا همه مشـکالت زنـدگی آن           

در حـالی کـه در رابطـه بــا آزادی    . ملـت حـل شـود   
مردم، ماهیت طبقاتی دولتی که در شرایط مشخص        
در آن کشور مفروض دارای حاکمیت است، مسـاله         

این امر در مورد کسانی هـم       . اصلی و اساسی است   
 را به عنـوان بهتـرین راه حـل بـرای            "فدرالیسم"که  
گوئی یـک   . کنند صادق است    عه ایران تجویز می   جام

ــا    ــر ب ــار دیگ ــم ضــدخلقی، ارتجــاعی و جنایتک رژی
تواند مطالبات    عملکردی اینبار در قالب فدرالیسم می     

های آن ملت را برآورده سـاخته و پاسـخگوی            توده
نـه، ایـن راهـی      ! نیازهای واقعی زنـدگی آنهـا باشـد       

. اشندهای تحت ستم ما خواهان آن ب        نیست که توده  
شان کـه     های اصلی   راهی نیست که آنها را به آرمان      

همانا دستیابی به رفاه، آزادی و دموکراسـی اسـت          
بــا توجــه بــه سیاســت  .حتــی قــدمی نزدیــک نمایــد

ــین    امپریالیســتی ــه در ب ــاد تفرق ــروز ایج ــه ام ای ک
کنــد، چنــین تفکــرات  هــای ایــران را دنبــال مــی خلــق

ای برای اعمال     تواند زمینه   انحرافی و یا ارتجاعی می    
. افکنانه امپریالیسـتی مهیـا نمایـد        های تفرقه   سیاست

خطــر ایــن اســت کــه دشــمنان . خطــر در اینجاســت
بتوانند در اتحـاد کـارگران و زحمتکشـان ایـران در        

شان برعلیه دشمن واحد خلل ایجـاد        مبارزه مشترک 
هـای ایـران، از       نمایند و با ایجاد تفرقه در بین خلـق        

نها در مقابل دشمن مشترکشان نیرومندی و قدرت آ   
هـــا و  در ایـــن صـــورت امپریالیســـت  . بکاهنـــد
شان خواهند توانسـت سـلطه خـود را بـر             وابستگان

های ایران با قدرت بیشتری در اشـکال          تک تک خلق  
 . متفاوت اعمال کرده و تداوم و تحکیم بخشند

  مسلماً عـالوه بـر ایـن مـورد افراطـی،             :پیام فدائی 
دیگــری هــم در آذربایجــان هــای انحرافــی  نظرگــاه

 هم به نظـر     "ظاهرپسند"وجود دارند که شاید برخا      
 و  "دو خـردادی  "های    ای با نظرگاه    مثال عده . برسند

طلبانـه مـدعی رفـع سـتم ملـی            به اصـطالح اصـالح    
 این طور نیست؟ . باشند می

بلـه، مـا امـروز در ایـران بـا فعـالین             : رفیق اشرف 
بطه بـا مسـاله     ایم که در را     سیاسی ترکی هم مواجه   

هائی که اینان     خیلی از خواست  .  کنند  ملی فعالیت می  
های ملی مردم تـرک       کنند انعکاس خواست    مطرح می 

زبـان ترکـی در      مثالً خواست رسمیت یافتن   . هستند
تمام سطوح آموزشی یا به عبـارت دیگـر تـا سـطح             

شود که آنها مبـارزه در ایـن          ولی دیده می   .دانشگاه
ی محـدود نمـوده و خواهـان    زمینه را در چهـارچوب   

خواهند که رادیو     مثالً از رژیم می   . ارتقای آن نیستند  
و تلویزیون تمام وقت به زبان ترکی در آذربایجـان          
دایر نماید، ولی دیگر کمترین توجه و یا اعتنـائی بـه            
محتوای آنچه باید به زبان ترکی مطرح شود و یا از       

. ننـد ک  طریق وسایل ارتباط جمعی اشاعه یابـد، نمـی        
در نتیجه آنچه عمالً مطرح است، این است که همـان        
آموزش ارتجاعی، همان فرهنگ مشـمئزکننده غالـب        

در . در جامعه یکبار هم به زبان ترکی تـرویج شـود          
های رنجدیـده تـرک زبـان         حالی که کارگران و توده    

ما به آموزش و یا به قولی به ادبیاتی نیاز دارند کـه    
، به گفتـه رفیـق      ن است در حالی که به زبان خودشا     

ــد  شــان را  احساســات اجتمــاعی"نابــدل بایــد بتوان
آگاهی . افق دیدشان را گسترش بخشد    . منعکس کند 

شان را رشد دهد و بر امید و جسـارت آنهـا              طبقاتی
واال به قول رفیق عزیز دیگری یعنی صمد        . "بیافزاید
هر مزخرفی را صرفاً به خاطر این کـه بـه           "بهرنگی  

 ."توان محترم داشت ت نمیزبان مادری اس
ای از    از طرف دیگر، در حالی که مبارزه ملی حـوزه         

مبــارزات دموکراتیــک مــردم ماســت کــه امــروز در 
ایران جریان دارد، اما متأسفانه در این مبـارزه نیـز           

شود این    مثل مبارزات دموکراتیک دیگر کوشش می     
دیدگاه نادرست اشاعه یافته و غالب گردد کـه گویـا        

گونی رژیـم جمهـوری اسـالمی و بـدون          بدون سرن 
جهت دادن مبارزات مردم برای برانـداختن سیسـتم         

داری حاکم بر ایران و روی کار آمـدن یـک             سرمایه
توان حقی از حقوق مـردم   دولت واقعاً دموکرات، می   

 ! تثبیت نمودایران را کسب و آن را
طرح شعارهای درست ملی بدون کوشش در بسیج        

ونی رژیم جمهوری اسـالمی     ها در جهت سرنگ     توده
 اجتماعی کنونی یعنی    -و بدون آن که نظم اقتصادی     

داری حاکم بـر ایـران مـورد حملـه            سیستم سرمایه 
هــا را بــه هــرز  قـرار بگیــرد،  نیــروی انقالبــی تـوده  

های دیگری نیـز      این حقیقت در مورد جنبش    . برد  می
. که امروز در جامعه مـا وجـود دارد، صـادق اسـت        

شود این    زنان در ایران، که سعی می     مثالً در جنبش    
مبارزه در کانـالی جریـان یابـد کـه آنهـا کـاری بـه                

داری  دگرگــونی ســاختار ظالمانــه سیســتم ســرمایه
کنــونی نداشــته باشــند و تنهــا از رژیــم جمهــوری  

از . ستیزش باشـند    اسالمی خواستار لغو قوانین زن    

ای نظیـر حـزب       چنین موضعی نیروهـای ضـدخلقی     
 .  کنند توانند دفاع کنند و می هم میتوده و اکثریت 

های مختلفـی در مـورد         حاال که از جنبه    :پیام فدائی 
مساله ملی صحبت شد اجازه دهیـد مشخصـاً نظـر           
شما در مـورد شـعار اساسـی حـق ملـل در تعیـین               

آیا کماکان ایـن شـعار      . سرنوشت خویش را بپرسم   
 را قبول دارید؟

ق بلی من حق تعیـین سرنوشـت و حـ         : رفیق اشرف 
ــذیرش آن   جــدائی را اصــلی مــی ــدون پ ــم کــه ب دان

تواند خود را کمونیست بنامد و یا خود          هیچکس نمی 
ــد   ــی بخوان ــه دموکراس ــد ب ــه  . را معتق ــانطور ک هم

 62دانید چریکهـای فـدائی خلـق ایـران در سـال               می
موضـع مـا در     "ای منتشر کردند تحت عنوان        جزوه

ــی و در     ــور کل ــه ط ــران ب ــی در ای ــال مســأله مل قب
این جزوه علیرغم قطر    . "تان به طور مشخص   کردس
اش به مسایل بسیار اساسی در مـورد مسـأله     نازک

ملی  پرداخته و به آنها پاسخ گفته اسـت و اتفاقـاً از          
زوایای مختلف، همین شعار حق تعین سرنوشت در        

مـن کماکـان مواضـع  کلـی         . ایران را بررسی نموده   
ن رو،  از ایـ  . مطرح شده در این جزوه را قبـول دارم        
هر کس  . کنم  بیشتر از این در این مورد صحبت نمی       

ــن جــزوه کــه در ســایت    بخواهــد مــی ــه ای ــد ب توان
) www.siahkal.com(چریکهای فدائی خلق ایـران      

 .موجود است رجوع کند
هــا کــه خــود را  امــا اجــازه دهیــد بــه نظــر بعضــی 

 " جـدائی  حـق "خواننـد در مـورد        کمونیست هم مـی   
برای آنها چنین چیـزی ابـداً قابـل قبـول           . اشاره کنم 

ها را که بررسی کنیم جز به غالب بودن           علت. نیست
ناسیونالیســم بــورژوائی در تفکــرات آنهــا بــه چیــز 

پـس  ! جـدائی : گوینـد   مـی . دیگری بر نخواهیم خورد   
شود؟ اتفاقاً در رابطه       چه می  "تمامیت ارضی ایران  "

ــک   ــعارهای تحری ــا ش ــز ب ــر  آمی ــانه اخی  و مغرض
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 مبنی بر اتحاد دو آذربایجان "جمهوری آذربایجان"
شـان    و تشکیل یک دولت واحد، دیـد ناسیونالیسـتی        

ــی  ــروز م ــور ب ــی  اینط ــه م ــد ک ــد کن ــر آن : گوین نخی
ها قبالً از آن ایران بود و در دوره تـزار از              سرزمین

اند پـس اگـر قـرار بـه اتحـاد دو              ایران جدایش کرده  
 مـا ین، آنهـا هسـتند کـه بایـد بـه            آذربایجان باشد ا  

بپیوندند و مرکز ایـن آذربایجـان واحـد هـم تبریـز             
افـق بحـث در اینجـا بسـیار         ! بینیـد   مـی ! خواهد بـود  

هـا، تحـت کـدام        کاری ندارد کـه تـوده     . محدود است 
جمهوری، جمهوری آذربایجان زیر نفـوذ امریکـا و         
یا جمهوری اسـالمی وابسـته بـه امپریالیسـم قـرار            

در ایـن دیـد تنهـا سـرزمین و کشـور       . دداشته باشن 
مطرح اسـت، دیـدی کـه هـیچ قرابتـی بـا کمونیسـم               

هـا، نـه سـرزمین و محـدوده           برای کمونیست . ندارد
هـا حـرف      جغرافیائی و کشور بلکه سـعادت انسـان       

ــی ــد اول را م ــرایط   . زن ــر ش ــد در ه ــه بای در نتیج
ــت   ــا واقعی ــورد ب ــخص در برخ ــود   مش ــای موج ه

هـا یعنـی تـأمین        تـوده تشخیص داد که آیا سـعادت       
رفاه، آزادی و دموکراسی برای آنها در گرو اتحـاد          

شان است؟ همین     ها و یا در جدائی      آنها با دیگر خلق   
 . و بس

بگذارید این را هم اضافه کنم که حق جدائی هماننـد           
هیچکس خود طـالق و جـدائی را        . ماند  حق طالق می  

کند در حالی که بایـد قاطعانـه از چنـین             تشویق نمی 
تحلیـل شـرایط ایـران بـا همـه          .  دفـاع نمایـد    "حقی"

المللــی نشــان  هــای موجــود داخلــی و بــین واقعیــت
هـای تحـت سـتم ایـران از           دهد که رهـائی تـوده       می

مظالم بیشمار کنونی و سعادت آنها در گـرو اتحـاد           
و یگانگی با یکدیگر و تقویت نیروی متحـد خـود در            

ینـدگان  هـا و نما     داران و امپریالیسـت     مقابل سرمایه 
از همین رو و از ایـن زاویـه مـا           . سیاسی آنها است  

تفرقه افکن و حکومت    "باید با سیاست امپریالیستی     
 که مشخصاً، امروز، امپریالیسـم امریکـا آن را          "کن

کنـد بـا جـدیت مرزبنـدی نمـوده و آن را               دنبال مـی  
مساله ملی در ایران بـا مسـاله        . شدیداً محکوم کنیم  

و تنهـا    نیده شده اسـت   دموکراسی و سوسیالیسم ت   
با تأمین رهبری طبقه کارگر در جنبش دموکراتیـک         
و ضدامپریالیستی و پیـروزی ایـن جنـبش، مسـأله           

هـای    تواند به بهترین وجه به نفع همـه خلـق           ملی می 
 .ایران حل شود

 برگردیم به موضـوع مشـخص جنـبش         :پیام فدائی 
گیری مبـارزه   دانید پس از اوج   اخیر، همانطور که می   

ذربایجان که شدت و وسعت آن برای دشـمنان         در آ 
پـاچگی بـه      مردم قابل تصور نبود، رژیـم بـا دسـت         

توقیف روزنامه ایران و دسـتگیری کاریکاتوریسـت        
 بینید؟ این موضوع را چگونه می. مزبور پرداخت

منظـــور همـــه  -موحشـــت رژیـــ :رفشـــرفیـــق ا
های درونی    ها و جناح    بندی  اندرکاران در دسته    دست
گیری مبارزه مردم در آذربایجان بسیار        از اوج  -آن

در مقابله با این جنبش، رژیم عـالوه بـر          . شدید بود 
پیشــبرد سیاســت ســرکوب خــونین و اعمــال نفــوذ 

های گروهـی بـرای جلـوگیری از          مستقیم در رسانه  
انتشار هرگونه خبـر و مطلبـی در رابطـه بـا وقـایع              

در این مورد تنها یکی دو ارگان رسـمی        (آذربایجان  
، دست به اقـدام     )م خبرهای کوتاهی درج نمودند    رژی

نـه فقـط نماینـدگان      . ای نیـز زد     سـابقه  کمفریبکارانه  
ترک زبـان در مجلـس ارتجـاعی رژیـم، تـوهین بـه              
ــه   ــد و ظــاهراً ب مــردم آذربایجــان را محکــوم کردن
همنوائی با آنها پرداختند بلکه همچنانکـه بعضـی از          

ــ "اپوزیســیون خــودی"میــان  ه  هــم گفتــه بودنــد ب
ترین رویکرد حاکمیت در مواجهـه        عقالنی"اصطالح  

 را در آن "بـا اعتراضـات بـه حـق ملـت آذربایجـان      
 نیز در نقش    "مسئولین ارشد "دیدند که به قول آنها      

دفاع از هویت ملی مردم آذربایجان و نفی توهین به          
از همـین رو حتـی خـود        . زبان ترکـی ظـاهر شـوند      

جـوئی از   ای، فریبکارانـه دسـت بـه دل         شخص خامنه 
مردم زده و به زبان ترکی نطق کرد و در آن نطـق،             

شـد،   به تقلید از شعاری کـه در آن جنـبش داده مـی           
 کـــه -"انقـــالب"مـــردم آذربایجـــان را پشـــتیبان 

منظورش همان وجود نحس خودشان است خطـاب        
 دایاخ "انقالبا"آذربایجان اویاخدی، : یعنی گفت (کرد  
ها، نیروهای   در جهت فرو نشاندن جنبش توده     ). دی

ــتار      ــی خواس ــودی حت ــیون خ ــه اپوزیس ــق ب متعل
جمهـور    استیضاح وزیر ارشاد و عذرخواهی رئـیس      

) انـد   لفظی که آنها بکـار بـرده       ("ملت آذربایجان "از  
نژاد نیـز دسـت بکـار شـد و در             اتفاقاً احمدی . شدند

هائی، توهین به مردم آذربایجان را محکوم         مناسبت
 و وحشـت از     براستی چـه چیـزی جـز هـراس        . کرد
توانست   ها می   یابی مبارزات توده    گیری و وسعت    اوج

سردمداران متکبر و دیکتاتور جمهوری اسـالمی را        
گـوئی از مـردم       اینچنین خوار و سرافکنده بـه تملـق       

 ؟!وادارد
 ! پس حسابی به دست و پا افتادند:پیام فدائی

هـا ایـن را بـه      بله، شرایط جنبش توده   : رفیق اشرف 
    .دآنها تحمیل کر

 اما از طرف دیگـر در ایـن میـان شـاهد             :پیام فدائی 
بودیم که کسانی خیزش اخیر مـردم آذربایجـان را          
بــه عنــوان مــوج جدیــدی از حملــه بــه آزادی بیــان  

هـا گویـا      پـردازی   مطابق این تئوری  . توصیف کردند 
ای اخیـر حرکتـی بـرای محـدود         خیزش عظیم تـوده   

 اجـازه   کردن آزادی بیان بوده، خنده داراسـت ولـی        
بدهید تا بپرسم که آیا مـردم سـتمدیده آذربایجـان           
برعلیه دیکتاتوری ستمگر حاکم و جهت رسیدن بـه         
آزادی بپا خاسـتند و یـا جهـت محـدود شـدن حـق               

 ؟؟!!آزادی بیان
. ایـن برخـورد را زیـاد جـدی نگیریـد           :رفیق اشرف 

طراحان این موضوع اگر واقعـاً مـدافع آزادی بیـان           
 ایـران بـه زبـان       هـای   بودند برعلیه آزادی بیان خلق    

نــه ایــن . گرفتنــد ملــی و مــادری خــود موضــع نمــی
ها صرفاً برای ایجاد خلط بحث در باره اصـل            حرف

هــا از  موضــوع و بــا هــدف منحــرف کــردن توجــه 
. واقعیــت مبــارزه مــردم در آذربایجــان مطــرح شــد

اتفاقاً در متن پخش شده از رادیوی بی بی سـی کـه      
 بیـان شـده     قبالً به آن اشاره کردم چنین موضوعی      

. هـا درسـت مطـابق آن عمـل کردنـد            که بعداً بعضی  
البته این را بـا صـراحت بگـویم کـه مـن کـاری بـه                 
ــاتور کثیــف و ارتجــاعی   کاریکاتوریســت آن کاریک

چـه بسـا کـه وی یکـی از کارکنـان معمـولی              . ندارم
روزنامه ایران بوده باشد کـه تحـت جـوّ و شـرایط             

شـیدن آن   خاصی که در آن قرار گرفته، اقـدام بـه ک          
 مساله اصالً بر سر یـک فـرد         .کاریکاتور کرده است  

های رژیم حضـور      در آن روزنامه، اطالعاتی   . نیست
های  تازه وقتی از وجود دست. اند  داشته و همه کاره   

های شـومی بـرای مـردم مـا           آلوده و اجرای برنامه   
شـــود، ایـــن امـــر صـــرفاً بـــه یـــک  صـــحبت مـــی

ه محـدود   کاریکاتوریست و یا کارکنان یـک روزنامـ       
 بـه ایـن   عمالًواقعا باید دید که چه کسانی . شود  نمی

امــــر دامــــن زدنــــد؟ آن شــــعارهای ارتجــــاعی 
ترکیســتی را چـه کســانی در جریـان تظــاهرات    پـان 
کردنـد بـه زبـان مـردم          ها مطـرح و سـعی مـی         توده

بیاندازند؟ بله، مسأله فراتـر از محکـوم کـردن و یـا             
البتـه در   نکردن آن کاریکاتوریست است که کـار او         

رواج فرهنگ طبقه حاکم آنهم به آن شکل ارتجـاعی          
 .و مستهجن به هر حال محکوم است

 بگذارید آخرین سـئوال را مطـرح کـنم،          :پیام فدائی 
رویدادهای اخیر بار دیگر از ستم ملی اعمـال شـده           
بــر مــردم آذربایجــان پــرده برداشــت و ضــرورت  
برخورد درست با مسأله ملـی را بـا برجسـتگی در            

چه باید کرد که مبارزات     . ابل دید همگان قرار داد    مق
مردم به مسیرهای نادرسـت کانـالیزه نشـود و بـه            

تواند وحدت همه   طور کلی چه سیاست و روشی می      
 .های ایران را تحکیم بخشد خلق
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پاسـخ ایـن سـئوال در کـل مـتن ایـن             : رفیق اشرف 
اما به طورخالصه به بیان دیگر      . مصاحبه داده شده  

ه حکومــت مرکــزی کــه وابســته بــه  هــم بگــویم کــ
امپریالیسم بوده و از این نظر یک حکومت ضـدملی          

صرفنظر از اینکه گردانندگان آن شخصـاً بـه         است،  
هـای    ، بر ملت  های ایران تعلق دارند     کدام یک از ملیت   

. دارد غیرفـــارس ایـــران ســـتم مضـــاعف روا مـــی
امـت  "همانطور که جمهوری اسالمی علیـرغم همـه         

ش و علیــرغم ایــن کــه خیلــی از  هــای گــوئی"اســالم
هـای    گردانندگانش غیرفارس هستند، همان سیاسـت     

انـد کـه      شوینیستی را در دستور کار خود قرار داده       
اذعـان بـه    . کـرد   رژیم  شوینیستی سلطنت دنبال می     

این ستم مضاعف و بـه رسـمیت شـناختن مبـارزه            
مردم برای رهائی از آن و برقـراری تسـاوی کامـل            

های ایران، اولین گـام در حفـظ          حقوق بین همه خلق   
کشـیده ایـران      هـای رنـج     مابین همه تـوده     وحدت فی 

 کـارگران و دیگـر      در این رابطه تأکید کنم که     . است
های تحت ستم فارس نه تنها تضاد منـافعی           توده

هـای ایـران      در رابطه با مسأله ملی با دیگر خلـق        
ــر و    ــی بزرگت ــر مل ــا در ام ــا آنه ــه ب ــد بلک ندارن

نــی قطــع نفــوذ امپریالیســم و تــری یع اساســی
های امپریالیسـتی از ایـران کـه در حـال             سرمایه

حاضر از کانال سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی       
 واقعیـت   .باشـد   گذرد، دارای منافع مشترکی می      می

این است که با توجه بـه نفـود امپریالیسـم در تمـام         
شــئونات جامعــه مــا اعــم از اقتصــادی، سیاســی و 

های تحـت سـتم همـه      یعنی توده نظامی، مردم ایران    
های ما خواهان قطع این نفوذ و به زبـان دیگـر              خلق

معنی ایـن   . باشند  خواهان استقالل از امپریالیسم می    
هـای ایـران، در       سخن آنست که در واقع همـه خلـق        

 .مقابل امپریالیسم مساله ملی مشترکی دارند
امـــــــروز، در 
ــا   ــاط بــ ارتبــ
ــت  سیاســـــــ

افکنانـــه  تفرقـــه
 امپریالیســــتی،

بیش از هر وقت دیگر شاهد تقویت اندیشه جدائی و          
یا به شـکلی دیگـر فدرالیسـم در ایـران هسـتیم کـه               

هــا بــه عنــوان بــه اصــطالح  برخــورد        بعضــی
در . دهنـد    آن را پذیرفته و اشاعه مـی       "دموکراتیک"

این رابطه باید بگویم که درست است که هر نیـروی        
م سیاسی حق دارد که نظرات خود را در میان مـرد          

تبلیغ کند ولی حتمـاً الزم اسـت روی ایـن نکتـه هـم             
برخـورد دموکراتیـک ایجـاب      تأکید شود که اتفاقاً     

کند که هیچ سازمان و یـا حـزب سیاسـی بـه               می
؛ و معنـای  جای خود مردم برای آنها تصمیم نگیرد      

 . نیز همین است"حق تعیین سرنوشت"واقعی 

 
ه در رابطه با مسأله ملی، این خود مـردم هسـتند کـ            
. باید سرنوشت خود را به دست خویش تعیین کننـد         

توانند تصمیم بگیرنـد کـه آیـا     این آنها هستند که می   
هـای ایـران      سعادت خود را در جدائی از دیگر خلـق        

خواهنـد در     بینند و یـا مـی       دانند، در فدرالیسم می     می
 یعنـی   -اتحاد دموکراتیک با هم به صورت متمرکـز       

 البتـه بسـیار مهـم       ! بسر برند  -مرکزیت دموکراتیک 
هـا تنهـا در یـک شـرایط      تودهاست توجه کنیم که    

 در مورد سرنوشـت     آزادانهتوانند    دموکراتیک می 
ــد  ــمیم بگیرن ــود تص ــابراین . خ ــرای  بن ــارزه ب مب

ــیش  ــود پ ــی خودبخ ــل   دموکراس ــرای ح ــرطی ب ش
 و از اینجــا آشــکار .دموکراتیــک مســأله ملــی اســت

ای شود که اگر یـک نیـروی سیاسـی، واقعـاً بـر              می
مردم حق تعیین سرنوشت قائـل اسـت، قبـل از هـر             
چیز باید بکوشد که مبارزه مردم را برای ایجاد یک          
محیط آزاد و دموکراتیک به پیش ببـرد و در نتیجـه            

توانـد بــه جـای ایــن کـار، حــل مسـأله ملــی را      نمـی 

 بـر امـر برقـراری       مقـدم  مسأله مـردم و      ترین  عاجل
عی کســانی کــه امــروز ســ. دموکراســی قــرار دهــد

کنند اینطور جلوه دهند که بـا حـل مسـأله ملـی،               می
برای آن ملت مفـروض     (!!) دموکراسی هم خودبخود  

چه در شکل جدائی و چه در شکل فدرالیسم حاصل          
هـا پاشـیده و در       خواهد شد، خـاک بـه چشـم تـوده         

های ایران در مبارزه برای دموکراسـی و         اتحاد خلق 
 .کنند آزادی خلل ایجاد می

های تحت ستم ایـران جـز بـا           ای خلق دموکراسی بر 
ــردن سیســتم       ــین ب ــوذ امپریالیســم، از ب ــع نف قط

داری حــاکم و ســرنگونی رژیــم دیکتــاتور  ســرمایه
داران   ها و سـرمایه     مدافع و حافظ منافع امپریالیست    

و ایـن تنهـا بـا       . پذیرنیسـت   وابسته در ایران، امکـان    
. هـای ایـران شـدنی اسـت         نیروی متحـد همـه خلـق      

هــا یکــی از  یــن مســایل بــرای تــودهتوضــیح همــه ا
ــی    راه ــرای خنث ــوثر ب ــای م ــالش  ه ــردن ت ــای  ک ه

افکنانـه نیروهـای ضـدانقالبی و جلـوگیری از            تفرقه
های زهرآگین در میان مردم اسـت کـه بـا             نفوذ ایده 

. یابـد   هدف انحراف مسیر مبارزات آنها اشـاعه مـی        
هـا در     پیشبرد مبارزه و رهبری عملی جنـبش تـوده        

هتی متضمن حفظ وحـدت در میـان        چنین بستر و ج   
ها و نیروهای واقعـاً       کمونیست. های ایران است    خلق

خواه، حتماً باید بر درستی شعار        دموکرات و آزادی  
هـا و از جملـه حـق          حق تعیین سرنوشت برای توده    

تنهـا بـا قایـل      . جدائی پافشاری و از آن دفاع نماینـد       
تـوان    های ایران مـی     شدن چنین حقی برای همه ملت     

واســتار اتحــاد آگاهانــه و آزادانــه همــه آنهــا بــا  خ
همدیگر بوده و مبارزه مشترکی را برعلیه دشـمنان         

اتحادی که . های ایران به پیش برد   مشترک همه خلق  
پیروزی و سعادت مردم تحت سلطه ما را تـأمین و           

 .کند تضمین می
 رفیق اشـرف بـه خاتمـه ایـن مصـاحبه            :پیام فدائی 
 بــه ایــن هــایی کــه ســخاز شــما بخــاطر پا. رســیدیم

 !میکن سواالت دادید تشکر می
بـه امیـد پیـروزی    . با سـپاس از شـما   :رفیق اشرف 

 .شـان  های تحت سـتم ایـران بـر دشـمنان           همه توده 
 !موفق باشید

 
 

 
 
 
 
 
 

 

اذعان به این ستم مضاعف و به 
ختن مبارزه مردم برای رسمیت شنا

رهائی از آن و برقراری تساوی کامل 
های ایران، اولین  حقوق بین همه خلق

مابین همه  گام در حفظ وحدت فی
 .کشیده ایران است های رنج توده

 

اگر یک نیروی سیاسی، واقعاً برای مردم 
حق تعیین سرنوشت قائل است، قبل از 
هر چیز باید بکوشد که مبارزه مردم را 
برای ایجاد یک محیط آزاد و دموکراتیک 

تواند به   پیش ببرد و در نتیجه نمیبه
جای این کار، حل مسأله ملی را 

 بر امر مقدم مسأله مردم و ترین عاجل
 .برقراری دموکراسی قرار دهد

 

خواه، حتماً باید بـر درسـتی شـعار حـق             ها و نیروهای واقعاً دموکرات و آزادی        کمونیست
 بـا   تنها. ها و از جمله حق جدائی پافشاری و از آن دفاع نمایند             تعیین سرنوشت برای توده   

توان خواستار اتحاد آگاهانـه و آزادانـه          های ایران می    قایل شدن چنین حقی برای همه ملت      
های ایران    همه آنها با همدیگر بوده و مبارزه مشترکی را برعلیه دشمنان مشترک همه خلق             

 .کند اتحادی که پیروزی و سعادت مردم تحت سلطه ما را تأمین و تضمین می. به پیش برد
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با سالم به همه رفقا و دوستانی که در جلسه امشب 
حضور دارند و با سالم به همه رفقا و دوستانی که 

که اينترنت دارند اين مراسم را دنبال از طريق شب
می کنند و با تشکر از همه عزيزانی که از راه های 
دور و از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم 

زحمت کشيده و به شهر هانوفر " ياد ياران ياد باد"
 .اند آمده

اجازه بدهيد که قبل از هر چيز به يک نکته اشاره 
ر، اما از نزديک با کنم؛ برای من که از سالهای دو

رفيق مادر و مبارزات او آشنائی دارم، امشب و اين 
جلسه فرصت مغتنمی است تا عميق ترين سپاس ها 
و تشکرات خودم را به رفيق مادر نثار کنم؛ به پاس 
استقامت ها و مقاومت هائی که در طول زندگی 
برعليه ظلم و ستم از خودش نشان داده و به پاس 

ت های انقالبی اش به خصوص شهامت ها و قاطعي
به دليل قاطعيت اش در مهمترين گره گاه های 
زندگی و تصميم گيری های بزرگی که خود زندگی 

 .و شرايط مبارزه در مقابل او قرار داده بود
به باور من رفيق مادر نه تنها مادر ناصر و 

 رفقای عزيزی که در در صفوف سازمان -ارژنگ
ناميده " جوانه"و " دانه"چريکهای فدائی خلق ايران 

 در ١٣۵۵ ارديبهشت ماه سال ٢۶می شدند و در 
حمله وحشيانه نيروهای امنيتی ساواک به يکی از 
 و -پايگاه های سازمان فدائی در تهران جان باختند

 خرداد سال ۵ که او نيز در -نه تنها مادر رفيق نادر
 در يک درگيری قهرمانانه با نيروهای ۵٢

 بلکه مادر -ه به شهادت رسيدسرکوبگر رژيم شا
چريکهای فدائی . همه  چريک های فدائی خلق است

خلق، کمونيست هائی که در يکی از سخت ترين 
شرايط تاريخ مملکت ما برعليه بن بست مبارزاتی 
موجود بپاخاستند و راه نوينی را در مقابل مردم 
قرار دادند و با جان فشاني های خودشان و با فدا 

دشان اين راه را هموار کردند و کردن جان خو
توانستند در پروسه ای، نظر مردم را به اين راه و 
 .به اين اهداف و به آرمانهايشان جلب کنند

چريکهای فدائی خلق همان کمونيست هائی هستند 
که در شرايطی که شکاف عميقی بين ضرورت 
مبارزه توده ای با خود مبارزه توده ای بوجود آمده 

همان کمونيست ها و رزمندگانی . دبود بپاخاستن
هستند که با اعمال قهر انقالبی خودشان نقبی زدند 
به قدرت تاريخی توده ها و باعث شدند که اين 
. قدرت در صحنه مبارزه برعليه رژيم جاری بشه

کمونيست هايی که بدليل هوشياری و درايت سياسی 
شان توانستند جريانی را سازمان دهند که در بستر 

اق خط اش با واقعيات عينی و فداکاری هائی انطب
که برای تحقق آن خط در عمل انجام شد قادر شدند 
در جّو سرد جدائی پيشاهنگ و توده شکاف بيندازند 
و اعتماد مردم را جلب کنند و همه ما اين اعتماد را 

به خصوص اهميت . در شرايط قيام به عينه ديده ايم
اين واقعيت درک کرد اين فعاليت را بايد با توجه به 

هائی  که به علت اشتباهات، عقب ماندگي ها و خيانت
که در گذشته در تاريخ جنبش ما رخ داده بود، 
اصوال کمونيسم تا حد زيادی اعتبار خودش را از 
دست داده بود و جايگاه واقعی اش در صحنه 
مبارزه خالی مانده بود اما اين جريان توانست 

را دوباره به آن بازگرداند و اعتبار شايسته کمونيسم 
جريانی را بنيان بگذارد که مردم با اعتماد به اين 
جريان و فعاليت های آن در ايران دوباره به 

 .کمونيسم باور بياورند
درباره آن سالهای واقعا سبز شکوفائی و رويش، هم 
زياد گفته شده و هم بيشتر مي شود گفت و حتما هم 

در صحبت امشب به بايد گفت؛ اما نکته ای که 
خصوص مايلم توجه شما عزيزان را به آن جلب کنم 
اين است که به دليل شکست ها و عقب نشينی هائی 
که دشمن به جنبش انقالبی مردم ما تحميل کرده که 
بدون شک اشتباهات خودمان،  کج فهمی ها و 
برخوردهای نادرست تک تک ما در اين 

ه نقش هائی که به جنبش مردم تحميل شد شکست
بزرگی هم داشته، جّوی ايجاد شده که عده ای 

کوشند و تالش می کنند چنين جلوه دهند که آن  می
خون هائی که در آن سالها در جهت آرمان های 

در اينجا و . انقالبی ريخته شد بی حاصل بوده است
بودن آن " بی حاصل"آنجا می شنويم که از 

چنين . مبارزات و آن تالش ها صحبت می شود
جلوه می دهند که واقعا مثل اينکه آن خون ها همه 

از آن . بر زمين ريخته شده و هيچ نتيجه ای نداشته
جان های "می خورند که چرا اين همه " غصه"

انجام " کارهای بزرگتری"باقی نماندند تا " عزيز
و اين درست آن تفکر نادرستی است که . بدهند

 و .مدوست دارم در صحبت امروز به آن اشاره کن
تاکيد کنم که به خصوص برعکس اين ايده نادرست، 
برعکس اين تفکر نادرست، آن خون ها به خاک 
نمانده و همانطور که زنده ياد سعيد سلطان پور 

 ".خون است و ماندگار است"گفت  می
به واقع به باور من از وقتي که ببرهای عاشق 
ديلمان، اين عاشق ترين زندگان، به آسمان سياه 

کل پنجه افکندند و نور آگاهی را به سراسر سياه
سرزمين ميهن ما تاباندند، نسلی از آفتاب کاران در 
ايران پا گرفت که آگاهی انقالبی و سياسی را به 
درب همه خانه ها برد و تالش کرد جويبارهای 
پراکنده اعتراض توده ای را به هم پيوند بدهد و 

ين تالش ها و و ما نتايج ا. انقالب را به ثمر برساند
اين فداکاری ها را در قيام بهمن تک تک مان به 

حتی امروز عليرغم همه اشتباهات و  .عينه ديديم
شکست هائی که به ما تحميل شده و عليرغم اينکه 
ما با استبداد سياهی مواجه هستيم که  شکنجه 

را از پشت " ابو غريب"گرانش دست شکنجه گران 
بينيم که آن آرمان ها،  بسته اند، اما ما به عينه می

آرمان های فدائی ها در سطح جامعه همچنان مطرح 
است و به خصوص در ميان آگاه ترين بخش های 
جامعه در ميان جوانان و دانشگاهيان کامال به 

همين ماه گذشته  .دهد آشکاری خودش را نشان می
بود که در سايت خبری شريف نيوز که يکی از 

ری اسالمی است شاهد سايت های وابسته به جمهو
" مديران فرهنگی"بوديم که دست اندرکارانش به 

کشور از گرايش دانشجويان به چريکهای فدائی 
قرار دادن چريک های فدائی خلق " الگو"خلق و 

شکايت می کردند و به اين مديران هشدار می دادند 
که کاری بکنند که اين جريان، اين تفکر، اين 

انقالبی، راهنمای حرکت ها و اين روش های  آرمان
جدا از مثال باال . جوانان و دانشجويان قرار نگيرد

زدم حتما " شريف نيوز"که در رابطه با سايت 
اطالع داريد خبرگزاری های رژيم هم در چند سال 

ات مطرح کرده اند که نظرات گذشته به کر
ها اين سمبل های  ها و گلسرخی ها، احمدزاده پويان

های فدائی خلق، همچنان در فراموش نشدنی چريک
ميان دانشجويان مطرح است و به واقع اين 
خبرگزاری ها، به بقيه سردمداران جمهوری 

 .اسالمی هشدار می دهند که بايد کاری کرد
و حتما فراموش نکرده ايد که حجاريان که بسياری 
از به اصطالح اصالح طلبان حکومتی از او به 

نام " حاتپدر اصال"و " مغز متفکر"عنوان 
 و ديگر فراموش می کنند و يا دوست -برند می

ندارند که تاکيد کنند که او اتفاقا  يکی از 
سازماندهندگان اصلی وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی، اين وزارت و برقرارکننده بساط دار و 

 در -شکنجه، اين مرکز کشتار مبارزين، نيز بوده
برخورد و صحبت اش با دانشجويان برای 

وگيری از گرايش دانشجويان به آرمانهای چريک جل
تبليغ مسلحانه " جواب ندادن"های فدائی خلق، از 

در ايران صحبت می کرد و بعد هم با زيرکی ويژه 
ماموران اطالعاتی، دانشجويان ايران را جهت 

ی بيگوند درک  تبليغ مسلحانه به جزوه تورج حيدر
ذاران های فکری بنيان گ که اتفاقا برعليه بنيان

چريکهای فدائی خلق و انديشمندان سازمان  
چريکهای فدائی خلق ايران نوشته شده رجوع می 

و يا قوچانی از روزنامه شرق با تقليد از اثر . داد
ضرورت مبارزه "هميشه ماندگار رفيق پويان 
برای دانشجويان از " مسلحانه و رد تئوری بقا

د و اندرز می دا" مبارزه مصلحانه"تئوری بقا و 
و يا . صحبت می کرد" مبارزه مصلحانه"اندر فوايد 

دهها نمونه از کتابها و نشرياتی که در طول اين 
سالها برعليه انديشه ها و آرمان های چريکهای 
فدائی خلق نوشته شده؛ آيا اين فاکت ها خودش 
بروشنی نشان نمی دهد که اين انديشه ها و اين 

 سطح جامعه آرمان ها و اين روش های انقالبی در
مطرح است؟ زنده است و الگوی جوانانی قرار می 
گيرد که می خواهند برعليه ظلم و ستم جمهوری 
اسالمی بپاخيزند؟ آيا اين نشان نمی دهد که هنوز که 

 سال پس از گذشت رستاخيز ٣۵هنوز است يعنی 
 ۵۵ سال بعد از ضربات اساسی سال ٣٠سياهکل و 

ارژنگ و تعداد و شهادت حميد اشرف ها، ناصر و 

  

فاطمه فاطمه (( سنجری در بزرگداشت رفیق مادر  سنجری در بزرگداشت رفیق مادر خوانید متن سخنرانی رفیق فریبرزخوانید متن سخنرانی رفیق فریبرز   آنچه که در زیر می آنچه که در زیر می::توضیحتوضیح
  .  .   ماه مه در هانوفر آلمان برگزار گردید ماه مه در هانوفر آلمان برگزار گردید2020باشد که در تاریخ باشد که در تاریخ   اش میاش می  و فرزندان فداییو فرزندان فدایی) )  شایگان شایگان��سعیدی سعیدی 

  

 !!کاران الگوئی برای جوانان مبارزکاران الگوئی برای جوانان مبارز  نسل آفتابنسل آفتاب
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 سال پس از اينکه ٢۶زيادی از رفقای فدائی و 
بخش بزرگی از بازماندگان آن سازمان به منجالب 
خيانت و سازش کشيده شدند و بخش بزرگی از آن 
تشکيالت را به بيراهه بردند، هنوز هم آرمان های 
فدائی ها، آرمان های چريکهای فدائی خلق، در 

 چه چيزی را واقعيت سطح جامعه مطرح است؟
نشان می دهد؟ به نظر ما اين واقعيت بيانگر اين 
امر است که دانه ها و جوانه های فرموش نشدنی 
سازمان چريکهای فدائی خلق ايران آرمانهاشان و 
خونشان بر زمين نمانده؛ تالش آنها اينجا و آنجا 
نتيجه داده و اين نتيجه را به شکل های مختلف چه 

 سالهای بعد در مبارزاتی که در قيام بهمن و چه در
کمونيست ها و نيروهای انقالبی انجام دادند به عينه 

درست است که دانه و جوانه فرزندان . می بينيم
ديگر در ميان ما ) ناصر و ارژنگ(مادر شايگان 

ها، نسترن  نيستند، درست است که حميد اشرف
ها، اسماعيل  ها، بهروز ارمغانی ها، رضا يثربیآقا آل
ها و دهها رفيق فدائی ديگر در ميان ما  ينیعابد

نيستند، اما ارزش ها و سنت هائی که آنها بر جای 
گذاشته اند پابرجا مانده واتفاقا هر روز حضور آن 
عزيزان را در اينجا و آنجا به اشکال مختلف آواز 

حضور کمونيست هائی را که در مقابل . می دهند
 !و رفتندتندر ايستادند، خانه را روشن کردند 

به واقع جانفشاني های اين رفقا، نسلی را در جامعه 
نسلی از مبارزان را که هيچ . بوجود آورد

ديکتاتوری و هيچ سرکوبگری نتوانسته اين نسل را 
به نظر من پاسداری از اين . کامال نابود کند

ها و سنت هائی که با خون  اين رفقا بدست  ارزش
در شرايط کنونی آمده در شرايط کنونی و به ويژه 

 .يک وظيفه مبارزاتی است
! اجازه دهيد که به برخی از اين سنت ها بپردازم

وقتيکه ما از اين سنت ها صحبت می کنيم بطور 
طبيعی بايد ديد مشخصا کدام سنت های فدائی ها را 

 مد نظر داريم؟
سنت مبارزه عليه امپرياليسم؛ مبارزه قاطع با 

حصاری سرمايه داری امپرياليسم به مثابه مرحله ان
جهانی، نه تنها در ايران بلکه در کل جهان؛ و نه 
تنها دشمن کارگران و زحمتکشان ايران بلکه دشمن 

سنت تقابل  .کارگران و زحمتکشان سراسر جهان
قاطعانه با ديکتاتوری به مثابه روش اعمال حاکميت 

کند که  حال فرق نمی. سرمايه داری در اين کشورها
 خودش را با چه  لفافه های عقيدتی اين ديکتاتوری

تزئين بکند و يا با چه لفافه عقيدتی خودش را 
سنت انقالب را راه رهائی توده ها  .عرضه بکند

يعنی اعتقاد به . دانستن و در اين مسير گام برداشتن
اين واقعيت که بدون تغيير بنيادی نظم اقتصادی 
اجتماعی موجود امکان رهائی و امکان رسيدن به 

سنت تاکيد بر اين واقعيت که . آيد زادی بدست نمیآ
با رفرم های جزئی آزادی و دمکراسی ميسر 
نيست؛ يعنی پذيرش تجربه خود توده های ستمديده، 
توده هائی که در جريان زندگی خودشان به عينه 
می بينند که مطالبات اساسی شان بوسيله رفرم های 

جا، آنها جزئی که دستگاه های دولتی در اينجا و آن
را به آن مشغول می کنند مهيا نمی شود، متحقق 

تاکيد بر اين امر که در حاليکه بايد برای . نمی شود
کوچکترين خواست ها و مطالبات مردم مبارزه کرد 

بايد تالش کرد که همه انرژی ها و نهرهای 
مبارزاتی و اعتراضات توده ای را به يک مسير 

 .ناليزه کرديعنی مسير سرنگونی نظام حاکم کا
سنت اذعان به وجود مليت های مختلف در ايران و 
تساوی کامل آنها و ضرورت مبارزه برای حق 
تعيين سرنوشت ملت ها؛ با تاکيد بر حق جدائی تک 
تک ملت ها به خاطر مهيا کردن شرايط وحدت 

کردن " بالکانيزه"مخالفت قاطع با . داوطلبانه شان
تی بر ملت ديگر کشور و مخالفت قاطع با اينکه مل

 .ارجحيت داشته باشد
ه سنت هائی را که برمی شمارم توجه کنيد ک

هائی است که تک تک رفقای فدائی از  سنت
 .رستاخيز سياهکل تا کنون برايش مبارزه کردند

سنت برافراشتن پرچم تساوی کامل حقوق زن و 
پرچمی که برجسته ترين کمونيست های زن . مرد

 ها، شيرين معاضد ها، ايران، مهرنوش ابراهيمی
ها، مادر  ها، نسترن آل آقاها، مادر غروی غزال آيتی
پرچمی که بر روی . ها برايش مبارزه کردند شايگان

آن نوشته شده که هيچ جنبش توده ای نمی تواند 
وجود داشته باشد مگر آنکه زنها در آن شرکت فعال 

رچمی که با خون سرخ تمام پ. داشته باشند
ن ما بر آن نوشته شده که برای های ز کمونيست

اينکه به تساوی کامل حقوق زن و مرد برسيم بايد 
به انقالب بينديشيم و برعليه سيستم سرمايه داری 

و بايد بکوشيم و اجازه ندهيم که . حاکم بپا خيزيم
انرژی مبارزاتی زنان مبارز ما در مسيرهائی جز 
در مسير سرنگونی نظم اقتصادی اجتماعی حاکم به 

 .رز روده
سنت خود را با طبقه کارگر تعريف کردن، خود را 
به قول رفيق عزيزمان پويان جزء بالفعل آن کل 
بالقوه دانستن و اعتقاد به اين واقعيت که بدون اعمال 
رهبری طبقه کارگر هيچ امکانی برای آزادی وجود 

و بنابراين تالش برای متشکل کردن . ندارد
ن شرايطی که طبقه کارگران، تالش برای مهيا کرد

کارگر بتواند رهبری خودش را در انقالب اعمال 
سنت باور به ضرورت اتحاد عمل های  .کند

مبارزاتی، سنت باور به ضرورت وحدت همه 
نيروهای انقالبی ايران حول گسترش امر انقالب و 
تالش جهت تجمع همه انقالبيون زير پرچم انقالب و 

وه خود و دسته منافع جنبش را فراتر از منافع گر
 شکل دادن به اتحاد تالش برای. خود دانستن

های مبارزاتی و مبارزه با هر تفکر و فکر و  عمل
عملی  که بخواهد زير پوشش وحدت،  بذر نفاق و 

 .تفرقه بکارد
در راستای همين سنت هاست که چريکهای فدائی 
خلق دست اتحاد بسوی همه نيروهای انقالبی و 

و حاضر به همکاری با هر مبارز دراز می کنند 
نيروئی هستند که برعليه امپرياليسم و برعليه 
. جمهوری اسالمی در جهت انقالب گام برمی دارد

به خصوص در شرايط حساس کنونی که 
امپرياليست ها با وقاحت و بيشرمی برعليه مردم ما 

اش در چارچوب  توطئه می کنند و بوش و دارودسته
شان در جهان می تالش برای حفظ سرکردگی خود

کوشند تا تمام جهان را و از جمله خاورميانه را در 
و در اين راستا از . جهت منافع خودشان شکل دهند

سخن " طرح خاورميانه بزرگ"جنگ بی پايان و 

می گويند و در عراق و افغانستان جنايت هائی 
و ما . آفريدند که بر هيچ کدام از ما پوشيده نيست

چارچوب مرزهای ايران حال با همان خطر در 
متاسفانه در چنين شرايط سختی که . مواجه هستيم

مردم ما را چنين خطرهای بزرگی تهديد می کند به 
عينه می بينيم که جنايتکاران حاکم بر کشور درست 
در خطی حرکت می کنند که منافع و مصالح توسعه 

به برخوردها، . کند طلبی امپرياليستی ايجاب می
های احمدی نژاد نگاه کنيد و ببينيد رفتارها و شعار

که چگونه اين برخوردها کل غرب را در اين 
جريان دارد متحد می کند و غالب مطالب گفته شده 

يعنی همان چيزی است که . کامال در اين خط است
 .مصالح امپرياليست ها می طلبد

چون فرصت کم است اين بحث را به فرصت 
ه خسته تان ديگری موکول می کنم و اميدوارم ک

ولی دست تک تک رفقا، تک تک . نکرده باشم
عزيزانی که در اينجا حضور دارند را در مبارزه 
برعليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی می 

حال اجازه می خواهم که در پايان اين . فشارم
صحبت به نکته ای اشاره کنم که به نظر خودم نکته 

 .با اهميتی است
 اين مراسم جمع می بطور طبيعی وقتيکه ما در

شويم تا ياد ياران را گرامی بداريم، ياد همه شهدای 
فدائی را، و از مبارزات رفيق مادر شايگان تجليل 
کنيم طبيعی است که در چنين مراسمی بايد بر 
ارزش ها و سنت هائی که برايش جنگيدند و برايش 

به همين دليل هم در . مبارزه کردند تاکيد کنيم
ه برخی از اين سنت ها اشاره صحبت امشب من ب

کردم و برخی از ارزش های فکری و بنيان های 
فکری چريک های فدائی خلق را مورد اشاره قرار 

حال ممکن است که اين سوال مطرح بشود که . دادم
آيا تاکيد بر اين سنت ها، آيا تاکيد بر اين ارزش ها، 
به اين مفهوم است که ما جريانی سنتی هستيم ؟ آيا 

يکه ما بر اين سنت ها تاکيد می کنيم به اين وقت
هائی تبديل شده ايم که "سنتی"مفهوم است که ما به 

که " گذشته پرستانی"زندگی می کنند؟ " گذشته"در 
حاضر نيستند تحوالت روزمره را ببينند، واقعيات 
عينی را درک کنند و به نيازهای زمان پاسخ دهند؟ 

و سنت ها آينده را آيا ما با تاکيد بر اين ارزش ها 
 فدای گذشته نمی کنيم؟

اميدوارم که پاسخ تک تک شما همچون من به اين 
چرا که تنها نگاهی به تاريخ . سوال منفی باشد

مبارزاتی چريکهای فدائی خلق از بعد از قيام بهمن 
به اين سو بر اين واقعيت گواهی می دهد که 
برعکس اين تفکر، برعکس کسانی که چنين می 

شند و چنين اشاعه می دهند، چريک های فدائی اندي
خلق در بر خورد با واقعيات عينی، زنده ترين 

واقعی ترين برخوردها را . برخوردها را داشته اند
مواضعی گرفتند که با واقعيت ها انطباق . داشته اند
بنابراين تاکيد ما بر اين سنت ها، تاکيد . داشته است

. شته پرستی ما نيستما بر اين آرمان ها دليل بر گذ
ما آينده را فدای گذشته نمی کنيم اتفاقا ما می کوشيم 
تا به اين ترتيب آينده را بر بنيان دستاوردهای گذشته 

اگر جنبشی، . بسازيم؛ همانطور که شايسته اش است
اگر مردمی، نتوانند ازدستاوردهای مبارزاتی گذشته 
کار خودشان جمع بندی کنند و آنها را برای آينده ب
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بگيرند به نظر من اصال نمی توانند گام های واقعی 
و جدی برای فتح قله هائی که بايد در آينده فتح بشود 

 سال پيش با انتشار ١۵٨کمونيستها  از . بردارند
مانيفست کمونيست تاکنون همواره تاکيد کرده اند، 
فرياد زده اند و گفته اند که نمی شود آينده را بدون 

اوردهای گذشته، بدون در نظر گرفتن استفاده از دست
به همين دليل هم است . تجربيات گذشته بنيان گذاشت

. که بايد بر دستاوردهای مبارزاتی گذشته تاکيد کرد
بايد ارزش ها و سنت هائی را که در بستر مبارزات 

به باور ما  .گذشته گان ما شکل گرفته، پاس داشت
ره اين ارزش ها و اين سنت ها بزرگترين ذخي

و اتفاقا اين . انقالبی جنبش انقالبی مردم ماست
ذخيره بزرگ انقالبی آن الگوئی است برای جوانان، 
جوانانی که در شرايط کنونی استبداد حاکم را به 

مصاف طلبده اند و به اشکال مختلف برعليه آن 
مبارزه می کنند؛ برای چنين جوانانی برای چنين 

 بهترين الگوی مبارزانی اتفاقا نسل آفتاب کاران
مبارزاتی است و اين ذخيره انقالبی و اين تجربه 
انقالبی که آنها بجا گذاشته اند بزرگترين دستاوردی 
است که جوانان ما می توانند بر مبنای آن و با تکيه 
. به آن راه پيشروی های آينده را هموار کنند

همانطور که گفتم ممکن است که فکر شود که آن 
د و خونشان را به هر حال فدای رفقا االن نيستن

آرمان هايشان کردند، يا گفته شود که آنها با اجرای 
وظيفه شان صحنه را خالی کردند يا از صحنه 
خارج شدند يا از صحنه کنار گذاشته شدند، اما آن 
دستاوردهائی که آنها بجا گذاشتند هر روز صحت 
آرمان های آنها را فرياد می زند؛ آرمان های 

ا، آرمان های حسن پورها، مفتاحی ها، صفائی ه
شايگان ها، کتيرائی ها، کريمی ها و سپهری ها و 
همه آنهائی که در راه اعتالی جنبش انقالبی مردم 

اميدوارم که تک تک ما در تالشی که . جان باختند
بر مبنای دستاوردها و با تکيه بر تجربيات گذشته 

قشی گان برای پی ريزی بهتر آينده جاری است، ن
در اين راه دست تک تک شما را . انقالبی ايفا کنيم

می فشارم و برايتان آرزوی موفقيت و پيروزی 
اجازه بدهيد که در آخر اين صحبت يک بار  .کنم می

ديگر از حضورتان در اين جلسه تشکر کنم و به 
فقائی که در شهر هانوفر درب خصوص از ر

راسم را هايشان را باز کردند و مهمانان اين م خانه
جای دادند و از هيچ کمکی دريغ نکردند، 

 !شاد و پيروز باشيد. سپاسگزاری کنم
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    ٢٢٢٢بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
در تقابل با  آنچه که امپرياليسم آمريکا و نوکرانش بر مردم عراق کرده اند 

و اين مقاومت مردمی با . جنبش مقاومت مردم از آن سر بر آورده است
تروريسم نيروهای مرتجع اسالمی و بقايای رژيم سرکوبگر صدام کامال متفاوت 

" دموکراسی"جنبش مقاومت با دست بردن به اسلحه، چهره حقيقی اين . است
اهدائی امپرياليسم را به مردم جهان نشان داده و آنرا به شکست افتضاح آميزی 

رای مردم عراق و دنيا مشخص و رو شده است آنچه که اکنون ب. واداشته است
خواسته امپرياليسم برای نقش فائقه داشتن در عراق و  کنترل منابع نفت اين 

آنها را هر روز و هر ساعت مردم " دموکراسی"پوچ بودن . کشور بوده است
بمب گذاری که در . عراق در اعمال نيروهای اشغالگر به عينه تجربه ميکنند

مکانهايی که محل تجمع آنهاست، سازمانهای دست سازی که بين مردم و در 
همچون جوخه های مرگ عمل کرده که بجز ايجاد هراس و به قيد کشيدن آنها 

اينکه شبانه سياهپوشانی . به خواسته های امپرياليسم آمريکا وظيفه ای نميشناسند
های مردانی را از خانه های خودشان دزديده و روز بعد جسد آنها در زباله 

جسد همه اين مردگان نشان . شهر پيدا ميشود به يک امر روزانه تبديل شده است
هزاران انسان را بدين ترتيب و فقط بخاطر اجتناب . از شکنجه تا دم مرگ دارد

 .از کمک به نيروهای اشغالگر يا رد شرايط آنها چنين به مرگ محکوم می کنند
 بکار ميبرد، از تمام حيله های امپرياليسم آمريکا تمام نيروی نظامی اش را

کثيفی که در ويتنام و آمريکای جنوبی استفاده کرده است کمک ميگيرد، ولی 
رغم تمام تشبثات نيروهای وابسته به امپرياليسم و ه جنبش مقاومت مردم عراق ب

ارتجاعی در به انحراف کشيدن آن همچنان تداوم يافته و چهره اشغالگران را 
اين را در عجز و ناتوانی امپرياليسم و در جنايات . موده استهرچه بيشتر افشا ن

آنچه که در فلوجه . ميشود به عينه ميتوان ديد هر روزاش که همواره مخوف تر
اتفاق افتاد و هزاران زن و مرد و کودک بی گناه را به کام مرگ کشيد نه يک 

اورميانه وضعيتی استثنائی بلکه اعالن جنگی به تمام مردم عراق و منطقه خ
آنچه که امپرياليسم آمريکا در زندان ابوغريب و در خفا انجام داده بود گويا . بود

را به مردم عراق و " دموکراسی"کافی نبود تا چهره واقعی اين پيام آوران 
جهان نشان دهد، و حال حديثه نشانه ترس عظيم امپرياليسم از مردمی است که 

 .اع ميکننددست به اسلحه گرفته و از حق خود دف
مقاومت مردم عراق تنها روزنه اميد است، و آن رشته ای است که ميتواند مردم 

جنبش مقاومت مردم عراق جلوه بارزی از قدرت . را از آن جهنم بيرون کشد
مقابله مردم عراق است که نه تنها از هيچ دولتی به او کمک نميشود بلکه به 

ه او حمله ميشود ولی با اين حال شدت از طرق نظامی، تبليغاتی يا روانی ب
و اين برای  .توانسته است که قدرتمندترين امپرياليسم را به مقابله بطلبد

امپرياليسم غيرقابل تحمل است و اين است که پيش از هر زمانی مخوف تر و 
آنچه که در حديثه اتفاق افتاد فقط اثبات اين مطلب  .وحشتناک تر عمل ميکند

 .است
 

  ٢٣٢٣بقيه از صفحه بقيه از صفحه      اخبار اخبارنگاهی به برخینگاهی به برخی
 

رهبر حزب " پاراچاندا"ها، در جريان مذاکرات  به گزارش خبرگزاری **
وزير جديد اين کشور، دو طرف بر سر تدوين يک  کمونيست نپال با نخست

حزب . قانون اساسی جديد و انتخابات برای يک پارلمان جديد به توافق رسيدند
 پروسه به اصطالح صلح، به مذاکره با ست که با پيوستن به کمونيست نپال مدتی

 .دولت ضدخلقی حاکم پرداخته است
سازمان ملل متحد از دولت  امريکا مصرانه خواست که  " کميته منع شکنجه" **

های سّری خود که در خارج  نه تنها زندان خليج گوانتانامو بلکه همه بازداشتگاه
مال تروريستی بر پا از خاک اين کشور برای نگاهداری متهمين مظنون به اع

کميته مزبور رسما اعالم کرده که زندانی کردن . نموده است را تعطيل کند
 .آيد مخفيانه افراد از مصاديق شکنجه و يک مجازات غيرانسانی بشمار می

های نظامی جهان  ، هزينه"انستيتو بين المللی تحقيقات برای صلح"به گزارش  **
 ۴٨جالب است که .  ميليارد دالر رسيد١١١٨آور   به رقم سرسام٢٠٠۵در سال 

های نظامی جهان متعلق به امريکا است و در چنين شرايطی وزير  درصد هزينه
دفاع امريکا در جريان سفرش به سنگاپور از افزايش بودجه نظامی دولت چين 

 . ميليارد دالر بودجه نظامی دارد٣٠چين مدعی است که ساالنه . انتقاد نمود
گران  ، يکی از شکنجه"سانتوس کاردونا"می امريکا، گروهبان يک دادگاه نظا **

که عکس او همراه با سگی که به جان زندانيان انداخته بود " ابو غريب"زندان 
 . روز کار محکوم کرد٩٠در تمام دنيا انتشار يافته است را به تنزل مقام و 

 متحد دبير کل سازمان ملل متحد طی گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل **
اعالم کرد که شمار مهاجران در جهان از صد و و پنجاه و پنج ميليون نفر در 

.  افزايش يافته است٢٠٠۵صد و نود و يک ميليون نفر در سال   به١٩٩٠سال 
و در سال گذشته آنها حدود دويست و سی و دو ميليون دالر پول به کشورهای 

ن به  کشورهای فرستادند، که صد و شصت و هفت ميليون دالر آ خود
کوفی عنان با استناد به اين گزارش گفت که . توسعه ارسال شده است درحال

بلکه برای کشورهای مهاجر پذير و  مهاجرت در جهان نه فقط برای مهاجران،
 .ممالک فرستنده مهاجر نيز سودبار بوده است

له ، هر سال بالغ بر چهارده ميليارد گلو"اکسفام"به گزارش سازمان خيريه  **
شود که تجارت بدون کنترل آن به مخاصمات در  فشنگ در جهان ساخته می

بر اساس اين گزارش، کشتن فردی در پايتخت عراق، تنها . زند جهان دامن می
کردن ارزش  گزارشگران اکسفام، با ضرب. دو دالر و چهل سنت خرج دارد

ه طور گويند ب ای که می  در بازار، در هشت گلولهAK-47يک گلوله تفنگ 
شود، اين رقم را به دست  متوسط برای کشتن يک نفر در بغداد شليک می

 .اند آورده
های مدنی امريکا با استناد به يک گزارش تحقيقاتی ارتش  اتحاديه آزادی **

های عراق برخی از زندانيان مورد رفتار  امريکا اعالم کرد که در زندان
تعدادی از زندانيان . اند هسربازان امريکائی قرار گرفت" سخت و غيرمجاز"

های کوچکی که قادر نبودند در آنها دراز بکشند يا  روزهای متوالی در سلول
و سربازان با  بلندکردن صدای موسيقی، جلوی . شدند بايستند، نگاهداری می

 .داشتند گرفتند و يا آنها را برهنه نگاه می زدن زندانيان با همديگر را می حرف



                           صفحه           85          شماره                                 پیام فدایی  
                                     

 

20 

 

  انی کارگرانی کارگرروز جهروز جه  گزارشی ازگزارشی از
  

  ))کارگران و زحمتکشان مهاجر در آمريکاکارگران و زحمتکشان مهاجر در آمريکا  تظاهرات ميليونیتظاهرات ميليونیپيرامون پيرامون ((
  

  غالم اميدوارغالم اميدوار
 

زنان و (، ميليونها کارگر مهاجر )١٨٨۶(در سالگرد روز جهانی کارگر 
و دانشجوی آنها که اکثرًا مردم اهل آمريکای ز و فرزندان دانش آمو) مردان

 زير سلطه سرمايه داری التين و مکزيکی های مهاجری بودند که در
 �امپرياليستی و طبقه و دولت حاکمه آمريکا در بدترين شرايط اقتصادی 

اجتماعی زندگی می کنند، به خيابانها آمدند تا صدای اعتراض خود به قوانين 
خواست اصلی . ضد کارگری و ضد مهاجرت دولت امريکا را اعالم کنند

ق ديگری در جهت بهبود شرايط شدن و مطالبات برح" قانونی"تظاهرکنندگان 
داران  در اين روز مردم عليرغم خواست دولت و سرمايه. کار و زندگی شان بود

اين کشور و تبعيضات ضد مهاجرين از طرف دو حزب حاکم آمريکا، به سر 
کار نرفته به خيابانها آمدند تا در همبستگی با ديگر گردانهای طبقه کارگر 

 داری امپرياليستی مناسباتی پوسيده و ارتجاعی و جهانی اعالم کنند که سرمايه
ضد کارگری است، که ادامه حياتش به استثمار هر چه شديدتر کارگران و 
خلقهای جهان و هرچه ثروتمندتر شدن اقليتی سرمايه دار گره خورده که 

آنها يعنی کارگران به خيابانها آمدند تا در . همچون زالو به حيات آنها چسبيده اند
ون در سطوح مختلف در سطح ه مبارزه طبقاتی که به اشکال گوناگادام

ها و مراکز توليدی و در رشته های مختلف اقتصاد سرمايه داری جاری  کارخانه
چنين شرايط غير انسانی را برای خود و خانواده های خود : است، اعالم کنند

 در هر سطح وجود مبارزه طبقاتی در جامعه کنونی. نپذيرفته و نخواهند پذيرفت
 . و شکل معنائی جز اين ندارد

در صفوف گسترده به  در اول ماه می امسال، کارگران و زحمتکشان مهاجر
خيابانها آمدند تا سنن مبارزاتی پيشينيان هم طبقه ای خود در جهت ايجاد يک 

قدم به قدم تمام سرمايه را از چنگ "مبارزه ای  که . دنيای انسانی را ادامه دهند
زی بيرون کشد و کليه ابزار توليد را در دست دولت، يعنی پرولتاريائی بورژوا

به سرعتی هرچه "و " که به صورت طبقه حاکمه متشکل شده متمرکز سازد
و در نتيجه آن، ) کارل مارکس". (تمامتر بر مجموع نيروهای مولده بيافزايد

 شرايط چنان شرايط مادی ای ايجاد گردد که ديگر کارگران به منظور بهبود
زندگی خود مجبور به مبارزه عليه طبقه ای که آنها را استثمار کرده و بر جامعه 

 تاريخی �شرايطی که بيانگر تحول واقعی و انقالبی . ستمگری می کند نشوند
 .جامعه خواهد بود

تظاهرات گسترده در اول ماه مه در آمريکا در درجه اول واکنش در مقابل نظم 
اکثر انسانها يعنی  ام امپرياليستی بر زندگی مشقت بارظالمانه ای است که نظ

. کارگران و زحمتکشان، اين توليد کنندگان ثروت اجتماعی حاکم گردانيده است
سلطه چنين نظم استثمارگرانه و ضد خلقی ای است که اعتراضات اجتماعی را 

ه ب) زنان و مردان کارگر(مانند آنچه کارگر مهاجر در آمريکا . برمی انگيزد
ميليونها . خاطر آن در روز جهانی کارگر در صفوف ميليونی به خيابانها ريختند

کارگر و مهاجر زحمتکش از لوس آنجلس تا شيکاگو، دنور و واشنگتن، که مقر 
سرکردگان بورژوازی امپرياليستی است، تا نيويورک، آتالنتا، هوستون، داالس 

ستی ترين سياست ها را بر و نيومکزيکو و شهرهای آريزونا، ايالتی که فاشي
کارگران مهاجر اعمال می کند، به خيابانها آمدند تا در جريان مارش مبارزاتی 

خود " سکوت"خويش، برای پايان دادن به شرايط ترس و رعب و طبعًا شکست 
انحصاراتی که صاحبان . ندبپا خيزدر مقابل ستمگريهای انحصارات آمريکائی 

 به بهانه اينکه اين -ار خونخوار و استثمار گرمشتی سرمايه د -زالوصفت آنها
هستند در کارخانه ها، کارگاه ها، هتل ها و رستورانها " غير قانونی"مهاجرين، 

کشاورزی آنها را تحت شديدترين استثمار و فشار قرار  و در بخش ساختمانی و
در بخش کشاورزی، آنجا که صدها هزار از کودکان مهاجرين، به . می دهند
درسه رفتن و آموزش و پرورش، در مزارع کاليفرنيا و ديگر اياالت جای م

کشاورزی اياالت متحده کار می کنند، سرمايه داران با پرداخت دستمزدهای 

. ناچيز و تحميل بدترين شرايط کاری، هر چه می خواهند بر سر آنها می آورند
  و١ه مهاجرتبه دليل ترس از پليس ادار" خانه"تازه، کارگران پس از رفتن به 

 که بخشی از کارهای اداره مهاجرت پس از يازده سپتامبر -کًال پليس اين کشور
ها، آن هم بدون   مجبور به زندگی کردن در تاريکی-به او محول گرديده 

در چنين شرايط کاری و معيشتی وحشتناک و غيرقابل . انسانی هستند" هويت"
ها  ول ماه می به خيابانتحملی ست که کارگران و زحمتکشان مهاجر در ا

وطنان خود در آنسوی مرز در مکزيک  ريختند تا با کمک هم طبقه ای ها و هم
و کشورهای آمريکای مرکزی و کًال آمريکای التين، سياست ميليتاريزه کردن 

سياستی که بر اثر اعمال آن . مرز ميان آمريکا و مکزيک را به شکست بکشانند
گر آمريکا هر ساله صدها انسان بيگناه جان از طرف دولت سلطه گر و تجاوز

ها و در  کسانی که مجبور به پيمودن مسافتی بسيار طوالنی از ميان کوه. ميدهند
کوير در گرمای تابستان و سرمای زمستان بوده و بر اثر بی آبی و بی غذائی تا 

اری اکنون مقامات آمريکايی قصد دارند تا با باال بردن ديو. کنون جان باخته اند
بلند که با سيم خاردار الکتريکی تکميل می شود جلوی ورود پناهندگان و 

 .مهاجرين را بگيرند
اين واقعيت انکارناپذيری ست که طبقه حاکم آمريکا در شرايط بحران عمومی 

بويژه پس از واقعه . سيستم سرمايه داری و بحران مزمن اقتصادی قرار دارد
ور رشد بحران و تشديد تضادهای سيستم که خود تبل( سپتامبر ١١تروريستی 

دولت آمريکا آنرا دستآويز جنگ طلبی ها و ) سرمايه داری امپرياليستی بود
ها و تشديد تعرض به حقوق کارگران و خلقهای جهان زير نام  تجاوزگری

در بستر چنين شرايطی است که دولت . قرار داد" مبارزه عليه تروريسم"
 سياسی بورژوازی امپرياليستی و در اين -صادیآمريکا جهت تأمين منافع اقت

 پليسی و رعب و وحشت، به ميليتاريزه کردن مرز خود با راستا ايجاد جّو
قوانينی که طبق آنها . مکزيک و تصويب قوانين ضد مهاجرين پرداخت

وارد آمريکا شده اند " غيرقانونی"کارگران و زحمتکشان مهاجر به اين علت که 
شوند و بر همين اساس دولت به بگير و به بند التينی های شناخته می " مجرم"

البته قوانين ضد انسانی . مهاجر بطور دسته جمعی و کًال مهاجرين دست زد
زمانی در همين . برعليه مهاجرين سابقه ای طوالنی در تاريخ آمريکا دارند

به آمريکا برده هائی را که از بند اسارت برده داران آمريکا فرار می کردند 
از طرف ديگر در . جنايتکار می شناختند" غير قانونی"بهانه ارتکاب به عملی 

و همچنين با بهانه کردن اين دروغ " نئوليبرالی"چهارچوب سياست اقتصادی 
مهاجرين مسئول شرايط بد اقتصادی در آمريکا و اشغال کارها "بزرگ که 

نظور تشديد ، دو حزب رسمی بورژوازی امپرياليستی آمريکا به م"هستند
استثمار کل طبقه کارگر و زحمتکشان اين کشور، هجوم به دستآوردهای 

جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش (مبارزاتی زحمتکشان آمريکا، 
را شدت بخشيده ) سياهپوستان، جنبش ضد جنگ در ويتنام، جنبش محيط زيست

" رفرم"اد و ايج" قوانين مهاجرت"و جنجال تبليغاتی نژادپرستانه ای را بر سر 
آنها با اين تبليغات با هدف سوءاستفاده های . براه انداختند" قوانين"در اين 

سياسی در انتخابات ميان دوره ای سال جاری و تحميق کل طبقه کارگر و 
زحمتکشان از طريق دور کردن توجهات از عوامل اصلی بحران طوالنی مدت 

 . ی را صاحب شوندجاری تالش ورزيدند تا  سهم بيشتری از قدرت سياس
سينه چاک مهاجرين گرديده و " مدافع"در اين چارچوب است که جورج بوش 

را مطرح می " قرارداد موقت کار"يعنی همان " ويزای کارگران مهاجر"طرح 
البته در . کند که معنای آن تسهيل امر استثمار و سرکوب کارگران مهاجر است

 در داخل ، ميليتاريزه کردن جّو"تأمين امنيت ملی"زير نام  کنار اين طرح،
آمريکا و مرز ميان آمريکا و مکزيک، موظف کردن دولت وابسته مکزيک در 

و " تروريسم"پاسداری از مرز به پيش می رود و همه اينها به بهانه مقابله با 
آنها " حمالت"ها به داخل آمريکا و پيشگيری از  جلوگيری از ورود تروريست

 .می گيردصورت "خاک آمريکا"در 

                                                 
حتی در خود مکزيک اداره مهاجرت مکزيکی ها و مجموعًا التينی های مقيم آمريکا . ١

شوخی ای که اساسش ترسی است . می نامند" الميگره"آمريکا و پليس آنرا به شوخی 
آنها در محل کار و زندگی به همديگر .که پليس اداره مهاجرت در آنها ايجاد کرده است 

زی، اين آنها ترس و تنفر خود را از اين نهاد بورژوا". الميگره دارد می آيد: "می گويند
بی علت نبود که در تظاهرات اول ماه می . نهاد ستمگر و نژادپرست چنين بيان می کنند

اداره مهاجرت !" (الميگره کوچينه، فسيسته ای اسه سينه: "اين شعار هم شنيده می شد
).کثيف، فاشيست و قاتل  
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برای مهاجرين نيز، از نقطه نظر سرمايه دار و " قرارداد موقت"در مورد 
" قرارداد"بورژوازی و دولت آنها چه فرقی می کند که پس از پايان موعد 

 آنچه مهم است تأمين نرخ باالی سود .کارگر بيکار شده به مکزيک فرستاده شود
 . هزينه کار استسرمايه دار از طريق پائين نگاه داشتن دستمزد و

ها و افرادی از حزب جمهوريخواه مانند سناتور جان  ز سوی ديگر، دمکراتا
لکين يعنی کسی که خود را برای کانديداتوری حزبش برای پست رياست 
جمهوری آماده می کند، به همراه کندی طرح به ظاهر متفاوتی که در حقيقت 

ليسای کاتوليک و هم چنين تفاوت چندانی با طرح جورج بوش ندارد با حمايت ک
طرحی که مثل جورج بوش بر .  آمريکائی پيش گذاشته اند�بورژوازی التينی 

درصدی از " قانونی کردن"آمريکا و با تفاوت " تأمين امنيت ملی"سياست 
شروطی مثل . مهاجرين با بهای گران برای اين زحمتکشان، متکی ست

از پايه های " ران غير قانونیکارگ"توسط " های عقب افتاده پرداخت ماليات"
البته اين مرتجعين خوب می دانند که اين انسانها با هر . اساسی طرح اينهاست

که در اين سالها )  Social Security Number(شماره شناسائی مالياتی ای 
. درآمد پرداخته اند کار کرده اند به دولت ستمگر و نژادپرست آمريکا ماليات بر

" غير قانونی"قانون آمريکا اين انسانها اگر با اين وضعيت رغم اين، طبق ه ب
بمانند نه حال و نه هنگامی که بازنشسته می شوند يک شاهی بابت هرگونه مزايا 

آيا اخاذی در روز روشن از اين بهتر . و بيمه بازنشستگی دريافت نخواهند کرد
ط  با شر،عالوه بر اين! می شود؟ دزدی بورژوازی از جيب زحمتکشان

 در حاليکه  آموختن زبان انگليسی هم اجباری ، دالری٢٠٠٠" جريمه نقدی"

اصطالح قانونی شدن، در واقع يعنی ادامه ه اين گونه ب! چه ستمی. شده است
کار و زندگی کردن در شرايطی که دست بورژوازی در استثمار اين 

ح ها در اين طر. زحمتکشان و ستم بر آنها در ابعادی وسيعتر باز خواهد ماند
. دهد واقع به نياز ديگر دولت آمريکا و ارتشش در شرايط کنونی نيز پاسخ می

اين طرح ها کوشش دارند به نياز طبقه حاکم به کارگر ارزان جواب دهد و با 
به آنها اطالعات الزم را درباره آنها داشته باشد و از " کارت شناسائی"دادن 

 و سربازگيری به نيازمندی "وطن پرستی"سوی ديگر با تقويت احساسات 
ارتشش که براساس استراتژی جهانی بورژوازی امپرياليستی آمريکا بايد در 
اقصی نقاط جهان از آمريکای التين تا آسيا و آفريقا و اروپا حضور مستقيم 

چرا که دولت آمريکا اکنون به شمار بزرگی از جوانان . داشته باشد، پاسخ گويند
ادوارد کندی در تظاهرات ماه مارچ مطرح نمود و آنطوريکه " وطن پرست"
و آماده جان باختن در راه پاسداری از منافع انحصارات " عاشق آمريکا"

وظيفه اين گونه طرح ها چيزی جز تأمين منافع . آمريکائی باشند نياز دارد
سرمايه داران آمريکائی و رابطه اين امر با جنگ در شرايط گسترش ميليتاريسم 

 !امی نيم تريليون دالری در شرايط بحران اقتصادی نيستو بودجه نظ
طرح فوق در واقع در مقابل آن طرحی مطرح گشته که در سال گذشته با رأی 

 �سشن " يا ۴۴٣آر . طرح معروف به اچ .اکثريت از کنگره آمريکا گذشت
ها زحمتکش و فرزندان دانش آموزشان برعليه آن  ، طرحی که ميليون"برنز

 .اندبپاخاسته 

 
 

 ) شایگان�فاطمه سعیدی (شعری برای رفیق مادر 
 رتبیل. سروده شاعر مبارز افغانستان پ

 
 "چریک های فدایی خلق ایران"

 

 رفیق مادر: به

 
 "چریک های فدایی خلق ایران"
خلقی در بندِ پاسدارانِ باورهای  -

 -محتضر
 به ستایش می نشینم شما را 

 ها، در آن هنگام  که در آن سال
 که سران پر شور،

سرشان را نهاده بودند، بر زانوی سکوت 
 وحشتزا

 شدگان و لب دوخته
 تابوت سنگین فریادهای زمان را 

 کشیدند بر دوش می
 و مکان همچنان، 

 نشسته بود به سوگ زمان
***** 

 ها، در آن هنگام در آن سال
 های امروزین اهللا که آیت

  - "نظم نوین"های  این رباتک -
 دند، بر کمرگاه منبرهایشان، نهاده بو

 نطع خونین جالد را به جای زین
 و الژوردین سنگِ مقدسِ آزادی را 

 هایشان کرده بودند فرش راه سم اسب
و نیز، موره تسبیح صفات ذات 

 شان"آریامهر"
 و با انداختن هر الژوردین موره، 

 نشستند  را به نیایش می"شهنشاه"
 .ردندک آزادی طلب آمرزش می... و برای 
  ****** 
  -همتا   این کبریای بی- و شاه

نهاد بر  که خود، هماره سرِ تسلیم می
 "سیا"آستان 
 و؛ اما

  -ایران  -در سرزمینش 
 لمید بر تخت عِز و جاه که می

 شد جالد مردمش می
برید،  شدگان را می زبانِ لب دوخته

 سرهایشان را نیز
  ***** 

 ها، در آن هنگام در آن سال
های آتشزای دلیران، سرد بود و  که کوره
 خاموش،

 و هر خانه ماتمسرا بود و هر مسجد؛

 .پرستشگاه شاه
 "چریک"ی تفنگ "جرقه"از نخستین 

 انقالب ایران) 1 ("حریق"برخاست 
 های سکوت زمان از لبان، وا شد بخیه

 ها رها شد، عقابان تیز پرِ زبان
 :ها از قفس دندان

 !چریک های فدایی خلق ایران"
 !یک های فدایی خلق ایرانچر

 )2 ("...به یاری ما بشتابید 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 

 ) کانادا- تورنتو 2006 می 12(رتبیل . پ
 

 :توضیحات
مائو تسه  ("خیزد از یک جرقه حریق برمی" )1(

 )دون
، که از طریق 1357در گیر و دار انقالب سال  )2(

 امواج رادیوی ایران در کابل، جریانات را تعقیب
شنیدم که گوینده در رادیو، با صدای  کردم؛ می می

چریک های ! چریک های فدایی خلق": گفت رسا می
فدایی خلق، به یاری ما بشتابید، رادیو و تلویزیون 

 و "...ملی ایران در محاصره گارد شاه قرار گرفته
چریک فدایی ": رسید بگوش مدتی بعد آوازی می

 از ،شکستمحاصره ! چریک های فدایی خلق! خلق
 .کنیم شما تشکر می

........ادامه داردادامه دارد
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  طلبانه زنانطلبانه زنان  ییسرکوب مبارزات برابرسرکوب مبارزات برابر
  !!محکوم استمحکوم است

 
 تيªªر تهªªران شªªاهد گªªرد هªªم آيªªی زنªªان آزادی خªªواهی بªªود کªªه بªªه همªªراه   ٧ خªªرداد ، ميªªدان ٢٢روز 

 .مردان مبارز در اعتراض به عدم وجود پايه ای ترين حقوق انسانی خود به خيابان ها آمده بودند
 - انسªانيم    -مªا زنªيم     "بودند که در شرايط تسلط ديکتاتوری عريان جمهوری اسالمی فرياد           آنها آمده   

آزادی، برابªری حªق   "و بªه کوشªش آنهªا فريªاد         . را سر دهنªد   "  اما حقی نداريم     -شهروند اين دياريم    
 . تير را پر کرد٧برای مدت کوتاهی فضای ميدان " طبيعی ماست

 بودنªد کªه بªه پايمªال شªªدن حقªوق خªود، حقªوقی کªه سالهاسªªت         آنهªا از قشªرهای متفªاوت جامعªه آمªªده    
ولªی بªار ديگªر    . توسط حاکمين ضد مردمی جمهوری اسالمی زير پا گذاشته ميشود، اعتراض کننªد         

رژيم ديکتاتور جمهوری اسالمی ثابت کªرد کªه چªون گذشªته در مقابªل اعتراضªات مردمªی جªوابی                      
بار ديگªر در عمªل ثابªت شªد کªه رژيªم       . ته باشدبجز ضرب و شتم و سرکوب وحشيانه  نميتواند داش    

های ديکتاتور وابسته به امپرياليسم، برای بقای سلطه ننگين خود راهی جز سرکوب مبارزات حªق                
رژيمی که که از بدو به قدرت رسيدنش در هر عرصه ای نشªان داده اسªت کªه          . طلبانه مردم ندارند  

 سªاله اش را     ٢٧ايتی ابا نداشته، رژيمی که حيات       با تمام قوا برای حفظ نظام پوسيده اش از هيچ جن          
بªªا سªªرکوب و کشªªتار خلªªق هªªا در گنبªªد و تªªرکمن صªªحرا و در کردسªªتا ن آغªªاز نمªªود، رژيمªªی کªªه     
پرونªªده ننگيªªنش مملªªو از  قتªªل عªªام و کشªªتار هªªزاران هªªزار تªªن از بهتªªرين فرزنªªدان خلªªق ميباشªªد،    

در درون خودش تحمل کنªد، رژيمªی کªه     رژيمی که  قادر نيست کوچکترين صدای مخالفی را حتی        
دستور قتªل هªای زنجيªره ای را صªادر کªرد و سªرکوب دانشªجويان مبªارز در کªوی دانشªگاه را بªه                  
صفحات ننگين کارنامه خود افزود، رژيمی که جواب مبارزات حق طلبانه کارگران خاتون آبªاد را                

حقªªوق پايمªال شªده شªان را بªªا    بªا گلولªه داد و مبªارزات برحªق کªªارگران شªرکت واحªد بªرای احقªاق         
سرکوب و دستگيری و بريدن زبان جواب ميدهد، رژيمی که از هيچ جنªايتی بªرای سªرکوب برآمªد              
وسيع توده ای خلق ترک آذربايجان دريغ نکرده و مبارزات برحق اين خلق را با ددمنشی تمªام سªر          

 .وده ها سرنگون شودبلی چنين رژيمی يک رژيم ارتجاعی است که بايد به نيروی ت. کوب نمود
 سال سªلطه ننگªين خªود بªروز داده آيªا ترديªد نسªبت بªه ماهيªت                    ٢٧با توجه به آنچه که اين رژيم در         

مبªªارزه "سªªرکوبگرانه جمهªªوری اسªªالمی جªªايز اسªªت و آيªªا ميشªªود از امکªªان نتيجªªه بخªªش بªªودن        
ه بªا صªرف     ؟ و به اين توهم در صªفوف زنªان مبªارز ايªران دامªن زد کª                  !سخن گفت   " مسالمت آميز 

اعتراض مسالمت آميز آنهم بªه قªوانين نªابرابر و جهªت لغªو آنهªا زنªان ميتواننªد بªه خواسªتهای خªود                       
 !برسند

پاسªªخ رژيªªم بªªه  تمªªامی زنªªان و مردانªªی کªªه بªªه مبªªارزه برخاسªªتند کªªامال روشªªن اسªªت، پاسªªخ رژيªªم   
هرات ثابªت  در ايªن تظªا  . سرکوب، چماق، گاز اشک آور و دستگيری و زندان و شکنجه بوده اسªت   

شد که زنان مزدور رژيم در اعمال خشªونت و ضªرب و شªتم انسªانهای مبªارز هªيچ دسªت کمªی از                          
مردان رژيªم  ندارنªد، بنªابراين، زنªان زحمªتکش و مبªارز مªا هªيچ منªافع مشªترکی بªا زنªانی کªه در                      

ايªن موضªوع يکبªار ديگªر بªه خªوبی نشªان        . درون حکومت قرار ميگيرند نداشªته و نخواهنªد داشªت    
 .يدهد که مسئله زنان نه جنسيتی بلکه طبقاتی استم

با توجه به واقعياتی که در باال ذکر شد، ضمن پشتيبانی از اعتراض برحق زنان جهªت دسªتيابی بªه         
حقوق برابر با مردان بايªد تاکيªد کنªيم کªه محªدود کªردن مبªارزات زنªان در چهªار چªوب مبªارزه بªا                             

چªرا کªه تجربªه مبªارزات مªردم مªا در       . م دامªن ميزنªد  صرف لغو قوانين فقط به تªوهم در ميªان مªرد          
ايران ثابت نموده است که دستيابی بªه کªوچکترين حقªوق دمکراتيªک مªردم ايªران و از جملªه زنªان                       

رژيم های ديکتªاتور حتªی اگªر تحªت فشªار      . بدون تغييرات بنيادين و ساختارشکن امکان پذير نيست   
، در اولين فرصت دستآوردهای مبارزاتی تªوده هªا   توده ها در مواردی مجبور به عقب نشينی شوند    

بªا اسªتناد بªه ايªن تجربªه بايªد گفªت کªه هªر            . را با اعمال زور از آنها پس گرفتªه و زيªر پªا ميگذارنªد               
مبارزه اعتراضی برای اينکه به سرانجام برسªد، بايªد مبªارزه در جهªت سªرنگونی رژيªم جمهªوری              

      ªاکم بªته حªرمايه داری وابسªام سªالمی و  نظªردد     اسªªاری گªتر جªد و در آن بسªت کنªران را تقويªر اي .
 .همچنانکه مبارزه برای لغو قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی بايد در اين مسير جريان يابد

همواره بايد به ياد داشت که نظام سرمايه داری وابسته ايران و رژيªم حªافظ اش جمهªوری اسªالمی                      
تشªکل يªابی جنªبش هªای     . ندان ايªران ميباشªند  بزرگترين سªد در راه تحقªق حقªوق دمکراتيªک شªهرو        

زنان و دانشجويان و پيوندشان با مبارزات کارگران و زحمتکشان و ساير اقشار و ملل تحت ستم و          
 .مبارزه متحدانه آنها تنها راه رسيدن به حقوق دمکراتيک افراد جامعه می باشد

ف خطيªªر همªªه نيروهªªای  بªªی شªªک حمايªªت از مبªªارزات حªªق طلبانªªه و دمکراتيªªک مªªردم از وظªªائ    
وظيفªªه همªªه نيروهªªای انقالبªªی اسªªت کªªه صªªدای اعتªªراض ايªªن        . انقالبªªی و پيشªªرو جامعªªه ماسªªت   

مبارزات را به گوش مردم جهان برسانند و برای آزادی همه دستگيرشدگان تمام نيروی خود را بªه       
 .کار گيرند

 

  حديثه،حديثه،
  حديثی از جنايات امپرياليسم آمريکاحديثی از جنايات امپرياليسم آمريکا

  
  سامی باویسامی باوی

 
 

 مارس ١٩ رئيس جمهور آمريکا در تاريخ جورج بوش
 ، بعد از ماهها آمادگی جنگی، به مردم دنيا چنين پيام ٢٠٠٣
ما با احترام غيرقابل توصيف به مردم عراق، به تمدن  ":داد

ديرينه آنها و به مذهبی که آنها باور و ايمان دارند، به عراق 
 وارد می شويم، ما هيچ هدف و منظوری بجز رفع يک تهديد

 ."و دادن اداره کشور به دست مردم عراق نداريم
سه سال از اين ادعای رياکارانه می گذرد و در اين فاصله 
هزاران نفر از مردم عراق بدست نيروهای اشغالگر 

و شکنجه شده  امريکائی به  قتل رسيده و يا مجروح و دستگير
اما نه از اداره کشور عراق به دست مردم عراق خبری  .اند

در اين . ان است و نه از آزادی و دمکراسی ادعائیدر مي
فاصله اگر از آزادی و دمکراسی چيزی عايد مردم نشد اما 
آنها شاهد وحشيگريهای شکنجه گران امريکائی در زندان ابو 
غريب بودند و کشتار مردم فلوجه را به عينه ديدند و امروز 

که هم خبر از جنايت هولناک ديگری می رسد در شهر حديثه 
به واقع خود حديثی است از جنايات امپرياليسم امريکا در 

 .عراق
به گزارش خبر گزاريها بدنبال انفجار يک بمب در کنار جاده 

و مرگ يک سرباز آمريکايی، سربازان نيروی دريايی  
امريکا در حديثه به بهانه يافتن مظنونين اين حادثه به مدت سه 

مسکونی آن محل ساعت با وحشيگری تمام به خانه های 
 نفر از ٢۴يورش برده و چون کسی را پيدا نکردند بيش از 

 .جمله چند کودک را در ميان آنان انتخاب و تيرباران کردند
در ميان کشته شدگان اين کشتار وحشيانه پدر کور و بيماری 
قرار دارد که روی صندلی چرخ دار قرار داشته و کودکان 

 .بودن مرتکب نشده بودندخردسالی که هيچ گناهی جز عراقی 
جورج بوش و شرکايش، جهت غلبه بر مشکالت اقتصادی ای 
که دامنگير امپرياليسم امريکا است و تالش جهت حفظ 

آمريکای قرن "سروری اين قدرت جهانی  با تز ارتجاعی 
بنيادگرائی "و " تروريسم"با علم کردن خطر " جديد

شوروی سياست ، دشمنی آفريده اند تا بعد از سقوط "اسالمی
در اين چارچوب خاورميانه را آماج . های خود را پيش ببرند

حمالت خود قرار داده و جنگی خانمانسوز را بر مردم عراق 
 .تحميل کردند

آنچه که امپرياليسم آمريکا برای مردم عراق به ارمغان آورده 
بلکه فاجعه ای است که با کالم بسختی " دموکراسی"است نه 

 فقر و مرگ و مير است، درد و. شريح کردميتوان آن را ت
بجز آن تالش نيروهای اشغالگر در . رنجی است هميشگی

 .تفرقه انداختن بين مردم بر مبنای مذهب، نژاد و مليت است
در اينجا اين نيروی سرکوبگر وسائل و ابزار معيشت توده 
های عراقی را نيز نابود ميکنند تا آنها را هرچه بيشتر 

جنگ  . هرچه بيشتر به خود وابسته کنندتضعيف کرده و
داخلی را دامن می زنند تا خود در پناه آن هرچه بيشتر مردم 

از طرف ديگر نيروهای ارتجاعی، دارودسته  .را به بند کشند
سازمان يافته اند " مقاومت عراقی"های ضد انقالبی زير نام 

در " تروريستها"و امريکا حضور خود را به بهانه سرکوب 
 . توجيه ميکندآنجا
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  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  ییپايانپايانقسمت قسمت 

 
 

 سخن آخر
 

ی مبارزه بین نیروهای انقالبی  نفس و ماهیت اصلی
های ستمگر و  با رژیم) چه کمونیست و چه غیر آن(

ی مرتجعین و نیروهای راست، در  دیکتاتور و با همه
یفی از جامعه خواهان شود که ط این امر خالصه می

بار موجود بوده و به  تغییر وضع ظالمانه و نکبت
های اجتماعی و  همین خاطر مسیر زندگی و حرکت

دهند؛ و طیفی  سیاسی خود را در آن جهت قرار می
. کنند دیگر در جهت حفظ این وضع تالش می

رفته و با  اسلحه به دست گ50ی  انقالبیونی که در دهه
نظیر با رژیم مرتجع شاه  ی بیدرایت و با فداکار

عظمت مبارزات . جنگیدند، به طیف اول تعلق داشتند
ی  انقالبیون این دهه در آن بود که آنها برای اشاعه

گان و سعی در آگاهی در میان زحمتکشان و ستمدید
ها به آنها، به منظور  شناساندن قدرت توده

سازماندهی و بسیج آنان حرکت نمودند؛ و توانستند 

یرات مهمی بر مبارزات مردم در جهت تغییر وضع تأث
این سخن و اقرار به عظمت . موجود به جای گذارند

مبارزات آنها به معنی آن نیست که هیچ نقص و یا 
عیب و ایرادی در کار نبود، ولی به این معنا هست که 
هر نقص و عیب و ایرادی  هم در کار بوده، در چنین 

ای، به وجود  دهمسیر مبارزاتی ثمربخش و ارزن
البته تأکید کنم که آنچه نیروهای راست به . اند آمده

کنند،  عنوان عیب و ایراد به آن انقالبیون وارد می
اگرچه ممکن است حقایقی را در خود منعکس نمایند، 

اند و یا تنها از یک  اما به یقین اغلب یا تحریف و تهمت
 .ند عیب و ایراد شمرده شوندنتوا دید ارتجاعی می

یکی . باشند طرف دیگر، نیروهای مرتجع و راست می
هائی که اینان به امید حفظ وضع موجود بکار  از روش

ی غیرواقعی به مردم  گیرند، تلقین این ایده گرفته و می
است که گویا وضع موجود غیرقابل تغییر است؛ و 

گی ی توده ها همیش گویا ظلم و ستم و رنج و بدبختی
به این ترتیب، آنها . باشد ناپذیر میو ثابت بوده و تغییر

به رواج یأس و ناامیدی در میان مردم پرداخته و 
سعی در از بین بردن شور و شوق مبارزه در میان 

در این میان، اگرچه از میان . نیروهای مبارز را دارند
نیروهای مخالف ارتجاع حاکم، کسانی هستند که تحت 

ناامید از مبارزه، تأثیر تبلیغات این طیف قرار گرفته و 
ها و سموم فکری آنان، نقش  ی ایده گاه در اشاعه

ی ایران  کنند، اما، ما همواره در بطن جامعه آفرینی می
ایم که حتی  رزین و نیروهای آگاهی مواجه بودهبا مبا

ی رژیم  ترین شرایط ناشی از سلطه در مختنق

توانستند در  جمهوری اسالمی، به هر شکل که می
در این .  وضع موجود حرکت نمودندجهت تغییر

رابطه، برای من بسیار ارزشمند بود که متوجه شدم 
 ، 70ی  های اول دهه که جوانان کوهنوردی در سال

 روز رستاخیز - بهمن19انگیز و نویدبخش  نام خاطره
 را روی گروه کوهنوردی خود گذاشته -سیاهکل
ام چه بسیار جوانان پُرشوری هستند که یاد و ن. بودند

انقالبیون آزاده، این یاران واقعی مردم ایران، را با 
ی ایران در  های سر به فلک کشیده آزادگی در کوه

 مبارزات سرودها و شعرهای خود زنده نگاه داشته و
 .اند آنان را پاس داشته
، توسط 1372آید، در حدود سال  آنچه در زیر می

ی  هکوهنوردان آزاد آذربایجان به هنگام صعود به قلع
بکوشیم . بابک در یک کارت یادبود نوشته شده بود

در مبارزه برعلیه ارتجاع، برعلیه دشمنان رنگارنگ 
ر مبارزه برعلیه امپریالیسم کارگران و زحمتکشان، د

 :های زنجیریش، چنین آوازی را سر دهیم  و سگ
 

 من هرگز خستگی را
 .مالقات نخواهم کرد

 من به دیدار نشاط می روم
 نشاطو از کوه 

 گل امید، خواهم چید
 و به تمام ناامیدان جهان
 .خواهم بخشید

 
  

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
 

 ماه مه مجلس سنای امريکا کنفرانسی ٣٠ها در  به گزارش خبرگزاری **
در اين کنفرانس جدا از مصطفی هجری که به . درباره ايران برگزار نمود

مهتدی که از طرف سازمان نمايندگی از حزب دمکرات کردستان و عبداهللا 
ملت بلوچ، ملت " نماينده"کومله شرکت نموده بودند کسانی هم که خود را 
اين . کردند نيزحضور داشتند عرب اهواز و ملت ترک آذربايجان معرفی می

های وابسته  چندمين بار است که دولت آمريکا مستقيما و يا از طريق سازمان
کت برخی از نيروها و جريانات ها و جلساتی با شر به خود، کنفرانس

در ايران تالش " دمکراسی"اپوزيسيون تشکيل داده و با ادعای برقراری 
های ضدانقالبی و تجاوزکارانه خويش را با کمک اين  ورزد تا برنامه می

در کنفرانس مزبور نيز از قرار، اين عده قصد دارند به . نيروها به پيش ببرد
 !ن را هموار کنندايرا" جاده آزادی"کمک امريکا 

 

تحقيقاتی را در " پنتاگون"به گزارش فاينشنال تايمز، وزارت دفاع امريکا  **
در ايران سازمان داده و در اين راستا کمپانی " های قومی گروه"زمينه 
Hicks & Associatesبه .  را جهت تحقيقی در اين زمينه بکار گرفته است

ن است که ارتش و نيروهای گزارش اين نشريه، هدف از اين تحقيقات اي
ها، آمادگی برای گسيل نيرو به  نظامی امريکا در صورت وقوع بحران

 .صحنه درگيری را داشته باشند
 

نصراهللا دريا بيگی، يکی از مسئولين نهادهای کارگری جمهوری اسالمی  **
سازی رژيم به تعطيلی  در مازندران، اعتراف کرد که سياست خصوصی

 هزار کارگر در اين استان منجر ٢٠دهای توليدی و بيکاری تعداد زيادی از واح
 .شده است

 

ای از جمهوری اسالمی خواست که  سفير امريکا در سازمان ملل در مصاحبه **
او همچنين گفت که رژيم ايران در . رفتار دولت ليبی را الگوی خود قرار دهد

 .در قدرت باقی بماندتواند  دادن به برنامه دستيابی به سالح اتمی می صورت پايان
 

نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی به تجمع دو هزار نفری دانشجويان  **
آميز مأموران امنيتی با استادان و  دانشگاه تهران که به برخوردهای توهين

کردن  های غيرقانونی دانشجويان اعتراض داشتند حمله برده و ضمن مجروح اخراج
 . زيادی را دستگير کردندتعدادی از دانشجويان معترض، تعداد

 

مقامات دولت يونان انفجار بمبی که در نزديکی خانه وزير فرهنگ اين کشور  **
نسبت " تندرو چپ"های  در شهر آتن منفجر شد و به کسی آسيبی نرساند را به گروه

 .دادند
 

نگرو پونته، مسئول امنيت ملی امريکا، در مصاحبه با بی بی سی گفت که ايران  **
 . به سالح اتمی دست يابد٢٠١٠ت تا سال ممکن اس

 

به دنبال خودکشی سه تن از زندانيان بازداشتگاه نظامی امريکا در گوانتانامو،  **
کالين گرافی، يکی از مسئولين وزارت امور خارجه امريکا، در مصاحبه با بی بی 

توصيف " يک عمل خوب روابط عمومی"ها را  شرمی تمام اين خودکشی سی با بی
الملل، آمريکا را متهم کرده که به بهانه  و اين در شرايطی است که عفو بين. دنمو

 .گذارد جنگ با تروريسم، حقوق بشر را زير پا می
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WHAT IS BENEATH THE SURFACE OF THE 
ISLAMIC REPUBLIC�S �ATOMIC CASE� 

 
Translated excerpt  from the current issue�s editorial 
 
 
Following the referral of the Islamic Republic�s 
(IR) atomic case to the UN Security Council, the 
impact that the council�s decisions and possible 
penalties will have on the lives of the people in 
Iran, the political atmosphere is faced with 
numerous doubts. 
Meanwhile, the IR is fanning the fire of patriotism 
deceitfully proclaiming nuclear energy as the 
champion of protecting �national interests�. On 
the other hand, pointing to the existing �lack of 
transparencies� in the IR�s atomic program, the 
powerful members of the UN Security Council 
claim that the objective of Iran�s ruling regime is 
not in the peaceful use of nuclear energy but in 
gaining access to deadly atomic weapons. What 
is beneath the surface of all these quarrels, 
however, is something else. The fact of the 
matter is that neither the imperialist powers have 
been unaware of the IR�s atomic programs 
(which basically could never reach this stage 
without their technology and aid) nor is the IR 
concerned with Iran�s �national interests� or the 
Iranian people�s rights. Therefore, both sides are 
undoubtedly lying. The truth is that the imperialist 
powers are using the IR�s �atomic program� as a 
pretext in order to plunder more of Iran�s natural 
resources and exploit Iranian workers thereby 
resolving their inter-contradictions and rivalries in 
this matter. The IR, on the other hand, is trying to 
pave the way for gaining �security guarantees� 
using the alleged atomic program as a bargaining 
tool. What is of no concern here is neither the 
Iranian people�s rights nor their �national 
interests�.  
Of course, the IR�s deafening propaganda over 
the case as usual found some listeners here and 

there. After all, there are always those 
who are ready to be fooled by the IR�s 
gobbledygook and to rationalize and 
consent to its policies. It is of no 
surprise to hear that having access to 
atomic technology would give the IR 
the means to stand up against and 
resist �imperialist greed�, or it might 
reduce the possibility of a US attack on 
Iran. Of course, those who come up 
with these justifications close their eyes 
to the fact that Pakistan, a neighboring 
country of Iran, gained access to 
atomic weapons but this by no means 
changed its imperialist-dependent and 
lackey character nor did anyone see 
any resistance in Pakistan�s 
government against  US �greed�. 
In fact, if we are to learn from actual 
experience, the 27 year experience of 
the rule of the IR has clearly shown 
that it would be naive to base our 
understanding of the regime�s real 
stance on its claims. For duplicity and 
contradiction between domestic 
propaganda (in order to deceive the 
Iranian people) and foreign collusion 
(in order to save the regime) has been 
one of the common characteristics of 
the IR. And the experience has proven 
that wherever this regime makes more 
of a ruckus, precisely then and there, it 
is secretly undertaking an utterly 
different policy. In this regard, for 
example, one cannot forget the 
scandals of �Iran Gate� and �The Iran 
Contra Affair�! 
While the IR�s ringleaders speak of 
Iran�s indisputable and nonnegotiable 
right to nuclear technology, and  that 
they are not willing to make the 
slightest compromise in this regard, 
and while Ahmadinejad even states 

that he is ready to pay any price to 
save this golden �cake�, news agencies 
quoting the Head of the International 
Atomic Energy Agency Mohammad El 
Baradei, reported that �Iran has 
accepted the proposal within an 
agreement with western countries to 
give up the enrichment of uranium 
inside Iran for a few years�. The 
meaning of this is quite clear. It shows 
that despite its propaganda foghorns, 
the regime is secretly making a deal 
concerning the nuclear program so that 
they can attain the security of their 
suppressive and ani-people regime�. 
As mentioned before, both sides are 
lying and the real issue is the rivalry 
and conflict of interest amongst the 
imperialists concerning a bigger piece 
of the pie, a bigger share of the 
plunder. And the IR is simply 
concerned with staying in power so 
that it can continue its parasitic 
existence. And in doing so, it is ready 
to commit every possible treachery.  
When facing the imperialist powers 
their hands, though unseen, are up in 
surrender. Especially in light of 
Afghanistan and Iraq which proved to 
them that wherever the interests of the 
imperialists necessitate and whenever 
the expiry date of their lackeys are due, 
the masters do not give pause to 
sacrificing their servants. Keeping in 
mind the true intentions of the 
imperialist powers in regards to the 
IR�s �atomic program�, the regime�s 
destiny might very well be determined 
by factors that are beyond its control. 
In that case, even raising its hands up 
would not necessarily save its life for in 
these times the US does not pity those 
who surrender! 
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