
 

 

  9955                پيام فدايي  پيام فدايي  
  1386  ماه فروردين                                    ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  

 ! خواست مبرم كارگران،سرنگوني جمهوري اسالمي
   

ست كه براي ساليان طوالني يكي از ضعفهاي اساسي طبقه كارگر ما را شكل داده است و بر پراكندگي صفوف طبقه كارگر درد كهنه اي ا
كارگران . بستر همين واقعيت است  كه مبارزه براي متشكل كردن كارگران بيش از پيش به خواست بر حق طبقه كارگر تبديل گشته است

اما هر گونه تالش براي تشكل يابي "جبران وحدت و تشكيالت استچاره رن"گرچه در تجربه مبارزات روزمره خود متوجه مي شوند كه  
در شرايط كنوني اين . كارگران در شرايط ايران در گام اول با سد استبداد اعمال شده از سوي رژيم هاي ديكتاتوري حاكم مواجه مي شود

 بر حقشان و از جمله  غلبه بر پراكندگي چماق ديكتاتوري جمهوري اسالمي است كه تالش هاي كارگران براي دستيابي به خواستهاي
   . صفوفشان از طريق شكل دادن به تشكل هاي مستقل كارگري را با عدم موفقيت مواجه ساخته است
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بررسي اخبارو گزارشات 
كارگري شدت و ابعاد وسيع 
تعرض بورژوازي وابسته حاكم 
و رژيم حافظ منافع اش 
،جمهوري اسالمي به طبقه كارگر 
را هر چه بيشترآشكار ساخته و 
پراكندگي صفوف اين طبقه را با 

ي در مقابل ديد همگان برجستگ
تقريبا روزي نبوده . قرار مي دهد

ونيست كه در نشرياتي كه در 
جمهوري اسالمي منتشر مي 
شوند با چنين خبر ها و يا تيتر 

 500":هائي مواجه نشويم كه 
 ماه 6كارگر نساجي طبرستان 
 ويا ".است حقوق نگرفته اند

دستمزد هاي كارگران البرز "
 مازندران يكسال است كه

به "ويا".پرداخت نشده است
رشت "پرسان"كارگران شركت

 ماه است كه حقوقي داده 38
 اين وضع بطور ".نشده است

طبيعي عكس العمل كارگران را 
بر انگيخته و صداي اعتراض 
آنها را هر روز شديد تر مي 

اتفاقا در همين مطبوعات . سازد
به كرات شاهد درج چنين 

كارگران ": اخباري نيز هستيم 
رداري ماهشهر بدليل عدم شه

دريافت دستمزد دست به 
كارگران " ويا ".اعتصاب زدند

شهرداري منطقه يك تبريز در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
در ساختمان خانه كارگر اين 
شهر دست به يك تجمع 

كارگران "ويا".اعتراضي زدند
اخراجي اداره پست كرمانشاه در 
مقابل خانه كارگر اين شهر تجمع 

ده و به اخراج خود اعتراض نمو
كارگران نساجي " و يا ".كردند

طبرستان براي احقاق حقوق 
 اين ".خود به تهران آمدند

واقعيات نشان مي دهند كه به 

يمن سياستهاي سركوبگرانه 
رژيم ضد كارگري جمهوري 
اسالمي ،شرايط كار و زندگي 
طبقه كارگر ما آنچنان مورد 
تعرض طبقه حاكمه قرار گرفته 

 بخش بزرگي از مطالبات طبقه كه
كارگر را باز پس گيري 
خواستهايي كه كارفرمايان رسما 
پذيرفته و عمال از بر آوردن آنها 

رفع نقض   يعني-سرباز زده اند 
 -قرار دادهاي ظالمانه موجود

ودر اين ميان . تشكيل مي دهد
جاي خواستها و مطالباتي كه 
الزمه ارتقا سطح زندگي كارگران 

به عبارت .  مي باشداست خالي
ساده تر كارگران بجاي مبارزه 
براي افزايش دستمزدها،كاهش 
ساعات كار و ديگر حقوق بديهي 
شان بايد براي دريافت دستمزد 
هاي بخور و نميري كه هنوز 

چنين . پرداخت نشده بجنگند
وضعي در حالي كه از يك توازن 
قواي به شدت نابرابر بين 

ايت كارگران و سرمايه داران حك
مي كند ، خشم و نفرت كارگران 
را از سرمايه داران و رژيم 
حامي آنان ،جمهوري اسالمي 
شدت فوق العاده اي داده و 

خشم و . انباشته ساخته است
نفرتي كه تجربه ثابت نموده كه 
هر گاه امكان سرريزشدن  پيدا 
كرده نظم حاكم را به شديد ترين 

  .وجه به لرزه انداخته است
  

ستثمار كارگران و تشديد ا
چپاول بي پرواي حيات و هستي 
آنها و پايمال كردن بديهي ترين 
حقوق كارگران مثل حق افزايش 
دستمزد ها مطابق نرخ تورم، 
حتي صداي كارگزاران رژيم در 
تشكل هاي رژيم ساخته را نيز 
در آورده و آنها كه وظيفه واقعي 

 "آرام نگهداشتن كارگران"شان 
 مي دارد كه به مي باشد را بر آن

بورژوازي  حاكم هشدار داده و 
مطرح كنند كه تعرضات آنها، از 
جمله مصوبه حداقل دستمزد 

 را از ابتدا به 86سال "امسال، 
سال خشم و انزجار كارگران 

 اين اظهار نظر ".تبديل كرده است

يكي از اعضاي تشكل هاي 
كارگري  رژيم در كارخانه 
پاكدشت است كه به طبقه حاكم 

 رژيم دست نشانده اش هشدار و
مي دهد كه دستمزد هاي تعيين 

كارگران "شده براي سال جديد 
پاكدشت را به شدت معترض 

   ."نموده است
  

اما دليل اينكه چرا عليرغم اين 
هشدارها هر روز كه مي گذرد 
بورژوازي وابسته حاكم 
حريصانه تر به دسترنج 
كارگران يورش مي برد از اين 

 شود كه طبقه واقعيت ناشي مي
حاكمه به روشني براين واقعيت 
آگاه است كه توازن قواي 
موجود كامال به ضرر كارگران 
بوده و به خصوص  پراكندگي 
حاكم بر صفوف طبقه كارگرو 
عدم تشكل آنان امكان آنكه خشم 
و انزجاركارگران  به اعتراض 
همگاني و سازمانيافته  تبديل 
شده و بر آمد سراسري يابد را 

در واقعيت . بين برده است از 

اين اوضاع و همين ضعف بزرگ 
طبقه كارگر ماست كه به 
بورژوازي حاكم امكان داده تا 
زنجير هاي اسارت كارگران را 

  .هر روز محكم تر سازد
  

خارج كردن كارگران از شمول 
قانون كار،اعمال قراردادهاي 
موقت و به همين هم راضي 

 را "قرار داد هاي سفيد"نشدن و 
 كه در واقع سند بي حقوقي -

 پيش -مطلق كارگران است
كشيدن، مواردي ست كه بخودي 
خود ابعاد تعرض طبقه حاكمه به 
كارگران محروم ما  را نشان مي 

  .دهد
  

پراكندگي صفوف طبقه كارگر 
درد كهنه اي است كه براي 
ساليان طوالني يكي از ضعفهاي 
اساسي طبقه كارگر ما را شكل 

بستر همين داده است و بر 
واقعيت است  كه مبارزه براي 
متشكل كردن كارگران بيش از 
پيش به خواست بر حق طبقه 
. كارگر تبديل گشته است

كارگران گرچه در تجربه 
مبارزات روزمره خود متوجه 

چاره رنجبران "مي شوند كه  
اما هر "وحدت و تشكيالت است

گونه تالش براي تشكل يابي 
در گام كارگران در شرايط ايران 

اول با سد استبداد اعمال شده از 
سوي رژيم هاي ديكتاتوري 

در . حاكم مواجه مي شود
شرايط كنوني اين چماق 
ديكتاتوري جمهوري اسالمي 
است كه تالش هاي كارگران 
براي دستيابي به خواستهاي بر 
حقشان و از جمله  غلبه بر 
پراكندگي صفوفشان از طريق 
 شكل دادن به تشكل هاي مستقل
كارگري را با عدم موفقيت 

  . مواجه ساخته است 
  

بنابراين، ضرورت مبارزه بر 
عليه ديكتاتوري حاكم به مثابه 
مانع اصلي تحقق خواستهاي 
كارگران،  واقعيتي عيني ست كه 

  سرمقالهسرمقاله  

سرنگوني جمهوري اسالمي، 
  !خواست مبرم كارگران

تجربه مبارزات طبقه کارگر چه در دوران سلطنت 
پهلوی و چه در زير سلطه منحوس جمهوری اسالمی 
مهر تایيدی بر این واقعيت زده که غلبه بر پراکندگی 

 موجود به سود کارگران موازنهصفوف کارگران و تغيير 
 تنها در شرايطی مهيا می گردد که درسد ديکتاتوری
حاکم شکاف ايجاد شده و مبارزات توده ها اين 

 .ديکتاتوری را آماج حمالت مرگبار خود قرار دهد
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   مالي هايليست كمك

هر روز كه مي گذرد با برجستگي تمام، خود را در تجربه زندگي در مقابل 
جربه مبارزات طبقه كارگر چه در به خصوص كه ت. طبقه كارگر قرار مي دهد

دوران سلطنت پهلوي و چه در زير سلطه منحوس جمهوري اسالمي مهر 
تاييدي بر اين واقعيت زده و به عينه نشان داده كه غلبه بر پراكندگي صفوف 
كارگران و تغيير موازنه موجود به سود كارگران تنها در شرايطي مهيا مي 

اف ايجاد شده و مبارزات توده ها اين گردد كه درسد ديكتاتوري حاكم شك
از سوي ديگر در شرايطي . ديكتاتوري را آماج حمالت مرگبار خود قرار دهد

كه طبقه حاكم يعني بورژوازي وابسته و رژيم سركوبگر مدافع آن به كرات 
ثابت نموده كه هر گونه مخالفت و مبارزه بر ضد منافع و اراده ضد انقالبي 

 و قهر پاسخ نمي دهد چه راهي در مقابل كارگران و خويش را جز با سركوب
توده هاي تحت ستم ما قرار دارد؟ براستي آيا با رژيم ضد خلقي اي كه هر 
گونه اعتراض برحق كارگران زحمتكش را با سالح و زندان و ترور و 
شكنجه پاسخ مي دهد، با رژيمي كه بر مطالبات برحق و صلح آميز كارگران 

د عادالنه و بهبود شرايط كار و حق داشتن تشكلهاي يعني خواست دستمز
 خود "امنيت" زده و آن را در تضاد با "ضد انقالب"صنفي مستقل ، مارك 

مي بيند، با رژيمي كه زبان كارگران خواهان تشكل را مي برد، آنها را 
دادگاهي و زنداني مي كند و هزار و يك جنايت ديگر درحق فعالين كارگري 

 مي توان به روشهاي مسالمت آميز مقابله نمود؟ مسلما پاسخ انجام مي دهد،
اين سوال با اتكا به تجارب سالها مبارزه و مقاومت كارگران ايران در مقابل 

همين واقعيت . حكومت مدافع سرمايه داران زالوصفت و وابسته منفي ست
ضرورت تشديد مبارزه در جهت نابودي نظام سرمايه داري وابسته حاكم و 

تاتوري ذاتي آن  يعني تالش براي سازماندهي و پيشبرد يك انقالب قهر ديك
آميز را به برجسته ترين وجه در مقابل طبقه كارگر ايران و همه مدافعين اين 

بدون شك  امر تشكل طبقه . طبقه و همه پيشروان كارگري قرار مي دهد
ر بستر كارگر و بقا و ادامه كاري و رشد تشكلهاي واقعي كارگران تنها د

مسيرانقالبي اي . رشد روزافزون چنين مسيرانقالبي امكان پذير خواهد بود
كه شعله هاي آن به قدرت توده ها در سد ديكتاتوري حاكم شكاف ايجاد 
نموده و امكان غلبه بر پراكندگي كارگران و ايفاي نقش تاريخي آنان را مهيا 

  . مي سازد
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   یورو١۵٠                       یاد یاران یاد باد
  

  انگلستان
  
   پوند٣٠     م                                                    - ر

   پوند ١٠٠خلق کرد                                                
   پوند۵/١۶              ميز کتاب

  
  آلمان

  
   يورو١٠    چريک فدائی محمد حرمتی پور                 
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   يورو۵٠                   ياد ياران ياد باد                        
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  هلند
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   يورو۵٠                         رفيق شهيد کاظم سالحی  
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در  "!ياد ياران ياد باد" در مراسم ،2007 آپريل 21ست كه در تاريخ امطلبي كه در زير مي آيد، متن سخنراني رفيق فريبرز سنجري 
ه نوشتار درآورده و در اختيار عالقه پيام فدايي اين سخنراني را با برخي تصحيحات جزئي از صورت گفتار ب. استكهلم ايراد شد
  . مندان قرار مي دهد

 بودند و "پيك اميد"به ياد ياراني كه 
  مالحظاتي در باره اوضاع كنوني

  

اجازه بدهيد که قبل از .اين مراسم با سالم به تک تک شما عزيزان و با تشکر از حضورتان در

ت اين مراسم را دنبال می کنند نيز سالم شروع صحبت به رفقا و دوستانی که از طريق شبکه اينترن

 .بدهم 

 

همانطور که می دانيد امروز در اينجا جمع شده ايم تا ضمن تجليل از مادر سالحی عزيز، ياد 

ياد رفقايی را که در يکی از .  رفقا جواد و کاظم و حسين را گرامی بداريم،فرزندان قهرمان وی

طی که سلطه سرنيزه خدشه ناپذير جلوه می نمود و سياهترين دورانهای تاريخ کشورمان در شراي

پيک "کسی به کسی اعتماد نداشت، در شرايطی که يأس و نا اميدی بيداد می کرد بپا خاستند و 

کمونيستهای آگاه و جان بر کفی که تالشهايشان به همراه ديگر انقالبيون . و انقالب شدند" اميد

سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليزم شاه را مهيا ،جنبشی را شکل داد که در روند خود شرايط 

 .نمود

  

. کاظم و جواد از جمله رفقايی بودند که نقشی فراموش نشدنی در پاگيری جنبش مسلحانه ايفا نمودند

جنبشی که سکون حاکم بر جامعه و رکود غالب بر مبارزات مردم را درهم شکست و انرژی های 

زاد ساخت و ما انعکاس آنرا در روی آوردن روشنفکران و حبس شده در پشت سد ديکتاتوری را آ

حال چه به صورت پيوستن به چريکهای فدايی خلق و چه به . جوانان به اين جنبش به عينه ديديم

صورت تشکيل گروه های کوچک و تالش در جهت تداوم مبارزه مسلحانه در چهارچوب خطوط 

هم در سطح سراسر ايران و . ی مبارز آن سالهااعالم شده از سوی چريکهای فدايی و ديگر نيروها

هم در زادگاهشان همدان که ما تاثير شخصيت و فعاليت اين رفقا را روی روشنفکران انقالبی در 

اتفاقأ تالشهای بعدی حسين سالحی جهت شکل دادن به . همدان در تمام اين سالها شاهد بوديم

سين به اتفاق خسرو ترگل که برادر بزرگ او ح. گروهی مسلح، خود انعکاسی از همين واقعيت بود

 اعدام شده بود ،درست تحت تأثير فضايی که ۵٠هوشنگ ترگل از گروه آرمان خلق در مهر ماه سال

مبارزات چريکهای فدايی خلق و ديگر مبارزين مسلح در جامعه ايجاد کرده بود، بپا خاستند همين 

های فدايی خلق فضای جامعه را کامأل تغيير واقعيت نشان ميداد که حرکت بن بست شکنانه چريک

جالب است که  .داده و گرايش به مبارزه سياسی و فعاليت انقالبی را در سطح جامعه دامن زده است

وقتيکه زندگی برادران سالحی را مطالعه می کنيم متوجه می شويم که زندگی آنها در واقع تصوير 

 جنبشی که با در هم شکستن بن بستی که در .گر بخشی از تاريخ جنبش کمونيستی کشور ماست

جنبشی  اين همان. مبارزات مردم ايجاد شده بود راه پيشرفت های آينده را در مقابل همگان قرار داد

شکل گيری روابط خانواده های زندانيان سياسی و . بود که بتدريج جامعه ما را دگرگون نمود

اعتراضات و مبارزات اين خانواده ها که مادر . شهدای جنبش يکی از جلوه های اين دگرگونی بود 

سالحی خود يکی از نمونه های زنده آن خانواده ها می باشددر اين دوره آغاز و تا آخر عليه رژيم 

 که کاظم دستگير شد و سپس با دستگيری حسين در سال ۴٩از همان پائيز سال  .سلطنت تداوم يافت

او . رتب پشت در اين يا آن زندان حضور می يافت به همراه برادر ديگرش، مادر سالحی م۵٣

همواره با تحمل مصائب بسيار از همدان که 

محل زندگيش بود به تهران می رفت تا 

امکان ديداری کوتاه با فرزندان اش را بدست 

آورد که البته به دليل سياستهای 

سرکوبگرانه ديکتاتوری شاه خيلی از مواقع 

  . نمی شدهمين ديدارهای کوتاه نيز ميسر

  

در اين مسير بود که خانواده شهدای فدايی و 

زندانيان سياسی با هم آشنا شده و بعد به 

همت تعدادی از مادران و با رهنمودها و 

پيگيريهای چريکهای فدايی، تجمع بخشی از 

. مادران شهدا و زندانيان سياسی شکل گرفت

اين روابط و تجمعات آنها بتدريج گسترش 

 در زمان انقالب توده ها در يافت تا آنجا که

 ،به نيروی در خور توجه ۵٧ و ۵۶سالهای 

مادران فدايی ای که در آن . ای تبديل شد

شرايط اختناق پيک آرمانهای فرزندان 

کمونيستشان در ميان توده ها ،بودند در 

شرايط اوج گيری مبارزات مردم در مراسم 

های گوناگون که در آن زمان به مناسبتهای 

ر پا می شد شرکت کرده و سخنرانی مختلف ب

هايشان نقشی مهم در جلب نظر مردم به 

  .سوی آرمانهای فرزندان شان داشت

  

متأسفانه با سقوط رژيم شاه دردها و رنج 

های خانواده های فدايی پايان نيافت و با 

قدرت گيری قداره بندان جمهوری اسالمی 

خيلی زود آنها نيز همچون بقيه مردم ايران 

ا در مقابل هيواليی يافتند که پيشبرد خود ر

منافع امپرياليست ها و سرمايه داران را بر 

عهده گرفته و جهت حفاظت از نظم 

 اجتماعی سرمايه داری حاکم مردم -اقتصادی

با . را آماج يورش وحشيانه خود قرار داد

يورش جمهوری اسالمی به سازمانهای 

ز انقالبی و توده های مبارز ، مادر سالحی ني

به عنوان يکی از مادران فدايی، در شرايط 

دختر و داماد مادر . دشواری قرار گرفت 
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يعنی زنده ياد محمود محمودی در چنگال دژخيمان جمهوری اسالمی اسير گشته بودند و او در 

حاليکه مسئوليت نگه داری از نوه های خردسال اش را بر دوش می کشيد مجبور به ترک تهران و 

  .تان شدرفتن به کردس

  

را گرامی بدارم که استوار در ) بابک(اجازه بدهيد که در همين جا خاطره رفيق محمود محمودی 

مقابل رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی ايستاد و سرانجام قلب سرخ اش با گلوله های زهرآگين 

ل از قتل  و قب۶۶دژخيمان جمهوری اسالمی بابک را در سال . حاکمان مستبد از طپش باز ايستاد

  .عام فجيع زندانيان سياسی اعدام نمودند

  

همانطور که گفتم مادر سالحی با توجه به شرايط سختی که در آن قرار گرفته بود به کردستان آمد و 

در اينجا بود که مقاومت و صبوری مادر در . پس از مدتی در مقر ما درکردستان مستقر شد

در شرايطی که . پيشمرگان سازمان را به خود جلب کردنگهداری از نوه های خردسالش احترام همه 

مناطق تمرکز سازمانهای سياسی در کردستان و از جمله پايگاه ما گاه و بيگاه از هر طرف بمباران 

می شد و خطرات ناشی از اين بمبارانها پير و جوان ، زن و مرد، مسلح و غير مسلح را تهديد می 

زيزانی که وظيفه نگه داری از آنها به او سپرده شده بود کرد، مادر می بايست به حراست از ع

به همين دليل هم تا خروج از کردستان و سفر به . و اين امر در آن شرايط کار ساده ای نبود. بپردازد

  .سوئد دل نگرانی های مادر نسبت به سرنوشت يادگاران عزيزانش هرگز او را رها نکرد

  

زيزانی باز گردم که پيش از اين مبارزه شان مسير زندگی مادر را حال اجازه بدهيد که به زندگی آن ع

  .دگرگون ساخته بود

  

اتفاقا  آن سالها به .خطاب می کردند شروع می کنم " يوری"از کاظم که آن سالها يارانش او را 

ساخته بودند که زندانيان سياسی در مراسم هائی که درزندان " يوری"خاطره او سرودی هم به نام 

کاظم خيلی زود در جريان يورش ساواک به گروه رفيق .زار می شد به ياد او آنرا می خواندندبرگ

در پائيز سال ) گروهی که بوسيله رفقا احمدزاده، پويان و عباس مفتاحی شکل گرفته بود(احمدزاده 

به واقع ضربه ای که به دستگيری کاظم منجر شد از اولين ضربات شديد ساواک .  دستگير شد ۴٩

بياد . با اين ضربه برخی از رفقا از جمله جواد مجبور شدند زندگی مخفی پيشه کنند. به اين گروه بود

دستگيری کاظم به زمانی . بياوريم که همه اين رويدادها آن زمان تجربه های تازه ای بودند

رفقا که . برميگردد که هنوز رستاخيز سياهکل شکل نگرفته و مبارزه مسلحانه رسمأ آغاز نشده بود

به ضرورت مبارزه مسلحانه رسيده بودند،معتقد بودند که نبايد در مقابل يورشهای ساواک بدون 

اما از آنجا که رفقا از آن حد امکانات برخوردار نبودند که همه افراد گروه را . مقاومت تسليم شد

 هنگام مواجه مسلح کنند، رفيق کاظم در همين شرايط همواره با خود دشنه ای حمل ميکرد تا در

به همين دليل هم وقتي محلی که کاظم به آنجا . شدن با نيروهای سرکوب قدرت مانور داشته باشد

تردد می کرد لو رفت و ساواک برای دستگيری کاظم او را مورد حمله قرار داد، کاظم با دشنه ای که 

ن برخورد شجاعانه ای چني. با خود داشت به ساواکی ها حمله کرده و يکی از آنها را مجروح نمود

جالب . در آن زمان بيانگر شکل گيری يک فرهنگ و روحيه جديد در ميان انقالبيون آن زمان بود

است که ضربه کاظم اثری هميشگی بر دست آن مزدور ساواکی گذاشته بود و بعدها در زندان اوين 

وحيه مبارزاتی او هر کس آن ساواکی را می ديد خاطره کاظم را زنده می کرد و از شجاعت و ر

  . روحيه می گرفت 

  

اجازه بدهيد که در همين جا به خاطره 

زمانی که گروه . ديگری از کاظم اشاره کنم

در جريان مطالعات خود و جمع بندی از 

تجربيات عينی اش از جامعه و دستگاه 

سرکوب به اين نتيجه رسيد که هيچ راهی جز 

م مبارزه مسلحانه برای غلبه بر بن بست حاک

بر مبارزات توده ها وجود ندارد و مسئله 

حرکت در چهارچوب اين استراتژی در مقابل 

اش قرار گرفت، بطور طبيعی يکی از اولين 

مسائلی که می بايست به آن پاسخ دهد تغيير 

سازماندهی نيروهايش بر اساس خط مشی 

گروه می بايست از يک جريان . جديد بود

 –سياسی مخفی به يک سازمان سياسی 

نظامی گذر می کرد و اين امر بطور طبيعی 

. به امکانات مالی قابل توجهی نيازداشت

بنابراين حل مشکل مالی با برجستگی در 

در آن . مقابل اعضای گروه قرار گرفت

شرايط حل اين معضل جز از طريق مصادره 

از بانک های رژيم شاه امکان پذير نبود به 

ی حل همين دليل هم مصادره از بانکها برا

گروه . مسئله مالی در دستور کار قرار گرفت

می بايست با سالح محدودی که برخی از 

آنها اساسأ مرغوبيتی نداشتند و از حاشيه 

روابط آن زمان تهيه شده بودند کار بزرگ 

رفقا بدرستی می دانستند . خود را شروع کند

که اگر شروع کار را به تهيه همه امکانات 

افراد موجود موکول الزم و مسلح شدن همه 

. کنند هيچ وقت کاراصلی شروع نمی شود

بنابراين با اسلحه کهنه و دست چندمی که 

تهيه کرده بودند تيمی که برای عمليات بانک 

اين تيم . سازمان داده بودند را مسلح کردند

از رفقا حميد توکلی، احمد فرهودی و احمد 

زيبرم و زير نظر و مسئوليت کاظم شکل 

آنها توانستند با موفقيت تمامی . گرفته بود

موجودی بانک ونک در تهران را در مهر 

 در جهت تحقق استراتژی جديد ۴٩ماه سال 

 

 !!ا راه رسيدن به آزادي استا راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنهزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنه
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  . گروه مصادره نمايند

  

. بواقع اين يکی از عمليات های بزرگ گروه قبل از آغاز رسمی مبارزه مسلحانه در سياهکل بود

ای ما بود و با اسلحه های کهنه و قديمی انجام همانطور که گفتم اين حرکت از اولين تجربيات رفق

شد به همين دليل هم بعد از پايان عمليات وقتيکه کاظم قصد داشت اسلحه اش را از حالت شليک 

خارج کند گلوله ای شليک شد که از کنار سر احمد زيبرم گذشت و سر اين رفيق ارزنده را خراش 

خوشبختانه خراشی که .  کرده و منطقه را ترک کنندرفقا مجبور شدند ماشين را در محلی پارک. داد

. به سر احمد زيبرم وارد شده بود امر مهمی نبود و خيلی زود بهبود يافت و آثارش برطرف گرديد

اما تجربه اين حرکت برای هميشه در سازمان باقی ماند تا رفقای بعدی در فعاليت های خود درسهای 

  .آنرا بکار گيرند

  

صحبت می کنيم ضروری است که به مقاومت و پايداری او در زير شکنجه های که از کاظم  وقتي

کاظم پس از دستگيری تالش کرد از خود و گروه انقالبی که عضو آن بود . دشمن هم اشاره کنيم

واين واقعيت نيز که هر بار که ساواک از طريق ضرباتی که به گروه وارد . اطالعی به دشمن ندهد

ديدی دست می يافت ، دوباره کاظم را به زير شکنجه و بازجويی می کشيد ميکرد به سرنخ های ج

نشان ميداد که او عليرغم همه رذالت های مزدوران ساواک با عزمی آهنين بر آرمانهای خود پای 

 ۵٠رژيم شاه سرانجام در بهار سال . و البته پاسخ دشمن هم به اين پايداری روشن بود. فشرده است

ايشی کاظم را به اتفاق تعدادی از رفقا از جمله احمد خرم آبادی، حسن ضياء در يک دادگاه فرم

ظريفی و محمود محمودی و هوشنگ دلخواه محاکمه و به اعدام محکوم نمود و رفقای ديگر به 

حبس های طويل المدت محکوم گرديدند ودر تير ماه همان سال کاظم به اتفاق رفيق احمد خرم آبادی 

  .يادشان گرامی باد. اعدام شدندبدست دژخيمان شاه 

  

همانطور که قبأل . حال اجازه بدهيد که به جواد سالحی بپردازم و خاطره عزيز او را گرامی بداريم

پس از . گفتم جواد از اولين رفقايی بود که در آن سالها مجبور شدند به زندگی مخفی روی آورند

ل چنين جلوه دهد که اين مبارزه را در نطفه رستاخيز سياهکل رژيم سعی کرد با اعدام رفقای سياهک

اما با اعدام تيمسار فرسيو رئيس دادستانی ارتش در آن زمان که حکم اعدام . خفه ساخته است

رفقای سياهکل را صادر کرده بود و حمله رفقا به کالنتری قلهک، رژيم شاه خيلی زود فهميد که اين 

 ٩و در وحشت از رشد آن مبارزه ، عکس . ع شده استمبارزه نه تنها پايان نيافته بلکه تازه شرو

 هزار تومان برای ١٠٠. رفيق فدايی را در روزنامه ها چاپ کرده و برای سرشان جايزه تعيين کرد

هر نفر و از مردم خواست که برای دستيابی به چنين جايزه هنگفتی با ماشين سرکوب وی همکاری 

يکی از آنها رفيق جواد بود در تمامی معابر عمومی  نفر که ٩در آن زمان عکس های اين . کنند

اما همين واقعيت که هيچ يک از آنها بدليل همکاری مردم با دشمن دستگير نشدند و . نصب شده بود

 ٨ نفر يعنی رفيق حميد اشرف در ٩همه در جريان درگيری به شهادت رسيدند و آخرين نفر از اين 

برای سرش جايزه تعيين کرده بودند در تهران به شهادت  سال بعد از اينکه ۵ يعنی ۵۵تير سال 

رسيد حد همکاری مردم با دستگاه سرکوب رژيم شاه را نشان می داد و بيانگر اين واقعيت بود که 

  .اين دستگاه تا چه حد مورد نفرت و انزجار مردم قرار دارد

  

پيروزيهای جنبش انقالبی چاپ عکس جواد و بقيه رفقا در روزنامه ها در واقع يکی از بزرگترين 

چرا که حال خود دشمن رسمأ با دستگاه تبليغاتی عظيم اش موجوديت تشکل جديد . در آن زمان بود

  .را به ميان مردم برده و ترس و وحشت خود را از آنها در مقابل مردم به نمايش می گذاشت

اين رفقا از جمله جواد که نام سازمانيش 

 اينکه بود، عليرغم" حيدر عمواغلی "

عکس هايشان در روزنامه های رژيم چاپ 

شده بود و به در و ديوار ها چسبانده شده 

بود اما هر روز در خيابانهای شلوغ شهر به 

اجرای وظايف مبارزاتی خود مشغول بودند 

و اين خود باز حکايت از فرهنگ جديدی می 

کرد که به وسيله اين رفقا در جنبش انقالبی 

   .مردم ما  مرسوم گشت

  

 ۵٠ فروردين ماه سال ٢۵سرانجام در 

وقتيکه جواد به اتفاق رفيق علی رضا نابدل 

در حال پخش اولين اعالميه هايی بودند که 

توسط چريکهای فدايی خلق داده شده بود در 

خيابان پامنار تهران با نيروهای سرکوب 

رژيم شاه مواجه شده و در جريان يک 

و درگيری نابرابر رفيق نابدل مجروح 

دستگير شد و جواد توانست با شليک آخرين 

گلوله اش دشمن را از زنده دستگير کردن 

  .خود و دستيابی به اطالعاتش ناکام سازد

بدين وسيله چريکهای فدايی خلق سنت 

جديدی را در جنبش انقالبی مردم پايه گذاری 

فرهنگ تا آخرين گلوله جنگيدن و تن . کردند

به دست دشمن فرهنگ زنده . به تسليم ندادن

نيفتادن و دشمن را از دستيابی به اطالعات 

همچنانکه رفيق نابدل نيز . خود محروم کردن

در حاليکه تير خورده بود در اولين فرصت 

خود را از پنجره اتاقش در طبقه دوم 

بيمارستان شهربانی به بيرون پرتاب نمود 

که البته اين اقدام منجر به شهادت او نشد و 

 آماج وحشيگری ها و جسم مجروح اش

فرهنگ . آزارهای دژخيمان شاه قرار گرفت

نوينی که اراده باور نکردنی جنبشی را 

منعکس می کرد که برای نابودی سلطه 

امپرياليزم و رژيم وابسته به امپرياليزم شاه 

به .جان بر کف سالح به دست گرفته بود

واقع جواد از اولين کسانی بود که اين عزم و 

 نمايش گذاشت و اين فرهنگ را اراده را به

  .يادش گرامی باد. با خون خود شکل داد
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حال که بحث به اينجا رسيد اجازه بدهيد که به نکته ای اشاره کنم و بعد دوباره به زندگی اين ياران 

از همان آغاز اعالم موجوديت چريکهای فدايی خلق مخالفين اين جريان . فراموش نشدنی باز گردم

.  اند که چنين جلوه دهند که مثل اينکه چريکها جز به سالح به چيزی باور ندارندهمواره کوشيده

آنها چنين تبليغ می کردند و ميکنند که چريکها به کار سياسی و تبليغات مجزای سياسی اهميت نمی 

اما واقعيت ها نشان داده اند که اين اتهامات نادرست بوده و زندگی جواد که در حين توزيع . دهند

مسئله اين . الميه های تبليغی چريکها به شهادت رسيد خود گواهی روشن بر اين واقعيت استاع

بود که کمونيست های راستين در آن سالها در شرايطی قرار گرفته بودند که برای رساندن صدايشان 

به مردم و برای توزيع اعالميه ها و نشريات شان می بايست جانشان را کف دستشان قرار می 

  .د، همانطور که جواد اين طورعمل کرددادن

  

شايد امروز درک آن شرايط آسان نباشد اما آنروز ها وضع ديگری در ايران حاکم بود و مسئله اين 

بود که می بايست شکل اصلی نبرد را به مردم نشان ميدادی و بخصوص برای غلبه بر نا اميدی ها 

پيک "ته در عمل بذر اميد می کاشتی و و بی اعتمادی های ناشی از شکست ها و ضعف های گذش

کاری که آن رفقا کردند و نتايج درخشانش را هم ما در استقبال وسيع توده ها از . می بودی" اميد

به هر حال زندگی . سازمانی که آنها تشکيل داده بودند به خصوص در جريان قيام بهمن شاهد بوديم

 ادعا می کردند که چريکها به کار سياسی و جواد خود  بر عليه ادعای آن کسانی است که چنين

همانهايی که با اين اتهام نشان می دهند که قادر به درک . تبليغات مجزای سياسی باور ندارند

  .تفاوتهای موجود بين شکل اصلی مبارزه با بقيه اشکال مبارزه نيستند

  

رژيم شاه در فاصله کوتاهی به هر حال با تداوم مبارزه مسلحانه چريکهای فدايی خلق و خونهايی که 

بر زمين ريخت از جمله خون پاک رفقا جواد و کاظم آنچنان فضای جامعه تغيير کرد که کمتر کسی 

ده ها گروه . حال ديگر نيروهای مبارز جديدی پا به عرصه نبرد گذاشته بودند. انتظارش را داشت

جنبش مسلحانه حرکت می جديد شکل گرفت که هر يک به فراخور امکانات خود در جهت گسترش 

حسين سالحی و خسرو ترگل نيز درست در همين راستا گروهی تشکيل دادند و به جنبش . کردند

" توفان شکوفه" " زنگ بزرگ خون" امری که نشان ميداد با به صدا در آمدن. مسلحانه پيوستند

  .داده است

  

سازمان چريکها و بقيه تشکيل چنين گروه هايی و گرايش شديد انقالبيون برای پيوستن به 

سازمانهای مسلح آن زمان ،نشان ميداد که پيام آن رفقا در سطح جامعه شنيده شده و جامعه آن را 

رفقا حسين سالحی و خسرو ترگل حتی برای پيشبرد کارهای . پذيرفته و به اين خط نيرو می دهد

مسلم . شتر گسترش بخشندخود بانکی را مصادره کردند تا فعاليت های انقالبی خود را هر چه بي

است که همراه با روی آوردن نيروهای جديدی به سوی جنبش انقالبی، رژيم شاه نيز تا جايی که می 

بر اين اساس اين دو رفيق . توانست ضربات خود را به انقالبيون با شدت بيشتری وارد می ساخت

ردن جوانان انقالبی همچون اما روند روی آو.  اعدام شدند۵۴نيز دستگير شدند و هر دو در سال 

اين وضع کار را به آنجا رساند که در اواخر . حسين سالحی به سوی جنبش مسلحانه ادامه يافت

 رهبری وقت سازمان هر گونه عضوگيری جديد را ممنوع نمود تا فرصت ۵۵ و اوايل سال ۵۴سال 

باين ترتيب خود زندگی . ازديابد به آموزش و سازماندهی نيروهايی که به سازمان پيوسته بودند بپرد

با بانگ صولت مندش ندا می داد که آن مبارزه ای که کاظم ها و جوادها در شکل دادن به آن دخيل 

بودند، آن مبارزه ای که در سياهکل رسمأ رستاخيز خود را اعالم نمود عليرغم همه ددمنشی های 

 های ذاتی هر مبارزه انقالبی، دشمن و عليرغم همه هوچيگری های مخالفينش با طی فراز و نشيب

به آنچه در گام اول در نظر داشت رسيده 

و حال بر عهده ادامه دهندگان اين . است

حرکت بود که با توجه به شرايط نوينی که 

مبارزه آن رفقا خلق کرده بود به ضرورتهای 

نوين پاسخ داده و در جهت توده ای کردن 

ن سرنوشت آينده سازما. مبارزه گام بردارند

فدايی را پاسخگويی درست به اين ضرورت 

شکل می داد، امری که بررسی چگونگی آن 

  . به فرصت ديگری نيازمند است

  

حال اجازه بدهيد که ضمن گراميداشت مجدد 

خاطره تک تک آن عزيزانی که در شرايط 

ديکتاتوری ذاتی سرمايه داری وابسته ايران 

بر اين باور بودند که آزادی و دمکراسی جز 

از طريق نابودی سلطه امپرياليزم و نظام 

سرمايه داری حاکم دست نيافتنی است و 

ضمن گراميداشت ياد رفقايی که برای درهم 

شکستن اين سلطه و رسيدن به سوسياليسم 

در آن شرايط سياه پيک اميد و انقالب شدند، 

شرايطی که . به شرايط امروز باز گردم

ميدی هر متأسفانه در آن نغمه های يأس و ناا

. روزبا ناهنجاری بيشتری شنيده می شوند

يکی همه آرمانهای ادعايی اش را در زير 

آوار سقوط ديوار برلين مدفون شده می بيند 

و ديگری طوالنی شدن عمر رژيم دار و 

شکنجه جمهوری اسالمی سلسله اعصابش 

را مختل نموده و بدون توجه به عوامل 

د، هر اصلی ای که اين وضع را سبب شده ان

کسی را به جز خود مقصر پديد آمدن اوضاع 

کنونی می داند و ديگران را شماتت می کند 

که چرا نتوانستند کاری کنند که او بدون 

اينکه خودش کاری کند زودتر از اين وضع 

اين روحيات و ديدگاه . جهنمی خالص شود

ها در شرايطی بيشترديده می شود و چنين 

ين گشته که نغمه هايی در اوضاعی پر طن

اتفاقأ دار و دسته حاکم بر ايران يعنی رژيم 

جمهوری اسالمی با سياستهای ضد مردمی 

خود بزرگترين خطرات را برای مردم ايران 

  .بوجود آورده اند
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اگر اين روزها به هر رسانه عمومی رجوع کنيد حتمأ خبری در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسالمی و 

با توجه به حساسيت . و احتمال حمله آمريکا به ايران در آن می بينيد و يا می شنويدتحريم های سازمان ملل 

اوضاع کنونی مايلم که بخش آخر اين صحبت را به اين امر اختصاص دهم و در مورد خطری که توسعه طلبی 

می برای امپرياليستها و رقابتهای فی ما بين آنها و همچنين سياستهای ضد مردمی سردمداران جمهوری اسال

  . مردم پيش آورده مالحظاتی را با شما عزيزان در ميان بگذارم

  

همانطور که می دانيد جمهوری اسالمی با تکيه بر حق انکار ناپذير مردم ايران در استفاده از انرژی هسته ای 

هسته ای می کوشد تا برنامه های اتمی خود را خواست مردم جلوه داده و تالشهايش برای دستيابی به انرژی 

از سوی ديگر امريکا و بقيه قدرتهای بزرگ امپرياليستی برنامه های اتمی . را تحقق آرزوی مردم جا بزند

جمهوری اسالمی را فاقد شفافيت قلمداد نموده و از طريق شورای امنيت سازمان ملل از جمهوری اسالمی 

سالمی تاکنون به اين خواست تمکين از آنجا که جمهوری ا. تعليق غنی سازی اورانيم راخواستار شده اند

نکرده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی مجازاتهايی را در مورد اين رژيم در نظر گرفته و رژيم را 

بدون شک اگر عدم پاسخگويی رژيم به خواست شورای امنيت در اين زمينه . مورد تحريم هايی قرار داده اند

افزايش يافته و هزينه های هر چه بزرگتری بر دوش مردم ما قرار خواهد تداوم يابد اين تحريم ها بتدريج 

  . گرفت

  

اين همه در شرايطی پيش آمده که امريکا ناوگان بزرگی در خليج فارس متمرکز کرده و با برگزاری مانورهای 

ی کاربرد قدرتی که در چند سال اخير چگونگ. نظامی در خليج فارس قدرت نظامی خود را به نمايش می گذارد

آن را عليه مردم افغانستان و عراق شاهد بوده ايم و ديده ايم که چگونه عليرغم همه تبليغات دروغين و 

فريادهای دفاع از آزادی و دمکراسی ، اشغال اين کشورها جز ويرانی و کشتار مردم بيگناه و دربدری حاصلی 

  .برای مردم ستمديده در بر نداشته است

  

هديدات امريکا و مجازاتهای سازمان ملل و عربده های امثال احمدی نژاد بطور طبيعی اين واقعيات يعنی ت

تحليل های گوناگونی را چه در ايران و چه در خارج از ايران و چه در رسانه های رسمی و چه در صفوف 

قدرتهای برخی چنين تحليل می کنند که چون امريکا و بقيه . نيروهای مخالف جمهوری اسالمی دامن زده است

بزرگ مخالف اتمی شدن جمهوری اسالمی هستند با اتخاذ اين سياستها در تالش اند تا مانع دستيابی جمهوری 

 سال ٢٨برخی ديگربا تکيه بر تجربه روابط تنگاتنگ جمهوری اسالمی در . اسالمی به سالح اتمی شوند

کارانه ای بيش نيست و بيشتر سياست بازی گذشته با امپرياليستها مدعی اند که همه اين اتفاقات تبليغات فريب

اما جدا از اينکه هر نيرويی چرايی شکل گيری اوضاع کنونی را چگونه تحليل کند . است تا يک اختالف واقعی

و جدا از اينکه رويدادها در عمل چگونه پيش رود و در آينده ما شاهد حمله امريکا به ايران و يا شاهد رويداد 

  .باشيم ، اين اوضاع در طيف مخالفين جمهوری اسالمی به چند گرايش دامن زده استهای ديگری در جامعه 

برخی علنأ از حمله امريکا به ايران حمايت کرده و مدعی اند که اين تنها راه خالصی از شر جمهوری اسالمی 

می باشد را در اين طيف ،هم کسانی قرار دارند که چون هيچ نيرويی که قادر به سرنگونی جمهوری اسال. است

. در صحنه نمی بينند چنين می گويند و هم کسانی که بدليل ماهيت سرسپردگی شان جز اين نمی توانند بگويند

از سوی ديگر کسانی پيدا شده اند که در مخالفت با سياستهای تجاوزگرانه امپرياليسم ،تا . مثل سلطنت طلبان

اين گرايش را در جريان  حرکات ضد جنگ در .حد همسويی و همنوايی با جمهوی اسالمی پيش می روند

خارج از کشورنيز ما شاهد هستيم که با استدالل اولويت مخالفت با تجاوز امپرياليستها به دفاع از جمهوری 

اين تحليل انسان را به ياد تحليل آن نيروهايی می اندازد که در جريان جنگ امپرياليستی . اسالمی بر می خيزند

البته . افتاده بودند و عمأل در جبهه جمهوری اسالمی قرار گرفته بودند" دفاع از ميهن"ايران و عراق ياد 

کسانی هم هستندکه بدرستی عليه هر دو طرف اين ماجرا هستند يعنی هم عليه امپرياليزم و هم عليه جمهوری 

  . اسالمی می باشند که  چريکهای فدايی خلق در اين دسته قرار دارند

  

ما بتوانيم داليل درستی اين موضع گيری آخر که موضع ای  انقالبی است را درک کنيم بايد اما برای اينکه 

بتوانيم بدرستی اوضاع کنونی را تحليل کرده و منافع توده های ستمديده در اين اوضاع بحرانی را مد نظر 

در اينجا اندکی روی اصول و مبانی . داشته باشيم

 اوضاع راهنمای حرکت چريکهای فدايی در اين

  :تامل می کنم

  

امپرياليزم امريکا برای غلبه بر بحرانهای -١

اقتصادی خود وحفظ موقعيت سرکردگی اش در 

جهان همواره بر ميليتاريسم تکيه داشته است، 

 سپتامبر به اين سو علنأ بر طبل جنگ ١١اما از 

کوبيده و ماشين نظامی خود را که در شرايط 

 بود را پايان جنگ سرد تا حدی کوچک شده

اين قدرت جهانی با . وسيعأ گسترش داده است

توجه به موقعيت رو به رشد رقبای خود در حوزه 

اقتصاد و مقايسه آن با وضعيت خود وبه ويژه با 

بدهکاری های عظيمی که به بار آورده است، 

مجبور است هم چپاول از بازارها و مناطق 

نفوذش را تشديد نمايد و هم به مناطق نفوذ 

البته تضاد بين . ی خود دست اندازی نمايدرقبا

امپرياليست ها و دست اندازی به مناطق نفوذ 

اگر . يکديگر اساسأ با ذات امپرياليسم همراه است

به تاريخ امپرياليزم در قرن بيستم نگاه کنيم به 

عينه می بينيم که بزرگترين جنگهای تاريخ برای 

. تجديد تقسيم جهان تقسيم شده رخ داده است

امروز ما نيز شاهد رقابتهای امپرياليستی و تنش 

های مشابهی بخصوص در افريقا و خاورميانه 

در خاورميانه امريکا با تکيه به طرح . هستيم

خاورميانه بزرگ می کوشد ضمن اينکه حضور 

مستقيم نظامی خود را افزايش می دهد و جاپاهای 

محکمتری برای يورشهای آينده ايجاد می کند با 

ندازی هر چه بيشتر به بازارهای منطقه و دست ا

از جمله منابع انرژی آن، موقعيت خودرا در 

تأکيد بر . مقابله با رقبايش تحکيم نمايد

ميليتاريسم و روی آوری به جنگ که با افزايش 

باورنکردنی بودجه نظامی اين کشور توأم بوده 

است، راهی است برای غلبه بر بحرانهای 

ظ موقعيت سرکردگی اش اقتصادی امريکا و حف

حرکتهای نظامی امريکا در افغانستان . در جهان

و عراق و تهديدات آنها در مورد ايران را بايد در 

در چهارچوب پروژه ای که . اين چهارچوب ديد

استراتژيست های آمريکايی برای حفظ سرکردگی 

بر اين اساس .  تدوين کرده اند٢١امريکا در قرن 

 سالح کشتار جمعی به آنها نه به خاطر وجود

عراق حمله کردند و نه به خاطر جنايات و 

سرکوبگری های صدام و يا طالبان بر عليه مردم 

کشورهای عراق و افغانستان، به ياد دفاع 
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بلکه آنچه که آنها را به افغانستان و به عراق برد ضرورت حضور . ازحقوق نقض شده مردم افتاده بودند

همانطور که . مل بازار آن کشورها به ضرر ديگر رقبای امپرياليستی شان بودمستقيم نظامی جهت قبضه کا

  .امروز نيزمخالفت شان با برنامه اتمی جمهوری اسالمی تنها دستآويزی است جهت گسترش سلطه خود شان

  

اين رژيم در طول .  جمهوری اسالمی رژيمی وابسته به امپرياليسم است که فاقد هرگونه وجاهت ملی است-٢

 سال گذشته بطور روزمره نشان داده که عليرغم فريادهای ضد امريکايی و ضد امپرياليستی اش همواره ٢٨

مجری سياستهای امپرياليستها بوده و از هيچ جنايتی جهت پيشبرد سياستهای امپرياليستها کوتاهی نکرده که 

يات ننگين خود نشان داده که اين رژيم در طول ح.  سال جنگ با عراق بود٨نمونه بارز آن دميدن بر آتش 

مانع اصلی تحقق مطالبات مردم ما ورسيدن آنها به آزادی و دمکراسی و برپايی جامعه ای عاری از ظلم و 

اما عليرغم همه خدمات جمهوری اسالمی جهت تامين منافع امپرياليست ها تجربه نشان داده که . ستم می باشد

چرا که .  در جهت تغيير اين رژيم لحظه ای هم درنگ نخواهند کردهر گاه منافع امپرياليستها حکم کند آنها

تاريخ سلطه امپرياليستی ثابت نموده که امپرياليستها هرگز سرنوشت خود را با سرنوشت رژيم های 

اين  تاريخ نشان ميدهد که همواره آنچه برای آنها ثابت و اساسی است منافع مادی . مزدورشان گره نمی زنند

 به عينه ديديم که چگونه وقتيکه ۵٧ و ۵۶در زمان اوج گيری انقالب مردم در سالهای . داشان می باش

امپرياليستها متوجه شدند که وجود نوکر حلقه بگوششان محمد رضا پهلوی باعث تشديد مبارزه توده ها و 

 و ورود تضعيف موقعيت آنها می شود فورأ با فرستان ژنرال هويزر امريکايی ترتيب خروج شاه از کشور

  .خمينی جنايتکار را مهيا کردند

  

اين واقعيت را ما بارها در امريکای التين ديده ايم و در سرنوشتی که طالبان در افغانستان پيدا کرد نيز شاهد 

تأکيد بر اين واقعيت البته به مفهوم اين نيست که در شرايط کنونی تنها گزينه امريکا و متحدينش . آن بوديم

م بر ايران می باشد چرا که تجربه ليبی نشان داد که رقابتهای امپرياليستی جهت دست اندازی تغيير رژيم حاک

حتما به خاطر داريد که . به بازارها و مناطق نفوذ می تواند با حفظ رژيم های ديکتاتور حاکم نيز پيش برود

ريسم و تالش برای دستيابی تبليغات امپرياليستی در چند سال گذشته همواره قذافی را به نقض حقوق بشر،ترو

به سالح های کشتار جمعی متهم می کردند اما پس از توافقات انجام شده به نفع امريکا يکباره  همه اين 

  .تبليغات خاموش شد

  

 از آنجا که رقابت های امپرياليستی در شرايط کنونی در مورد ايران حول مسئله برنامه جمهوری اسالمی -٣

هسته ای شکل گرفته ضروری است بر اين امر نيز تأکيد شود که از آنجا که معتقديم جهت دستيابی به انرژی 

مسلح شدن کشورها به سالح اتمی خطر جنگ را تضعيف نکرده بلکه خطرات بزرگتری برای زندگی مردم 

 ميشود ايجاد می کند، بر اين باوريم که رقابت اتمی نه تنها امنيتی برای کشورها به بار نمی آورد بلکه باعث

به همين دليل هم از خواست خلع . که منابع ملی و حاصل تالش و دسترنج مردم در ابعاد وسيعتری به يغما رود

  .سالح اتمی همه قدرتهای اتمی جهان پشتيبانی می کنيم

  

با توجه به آنچه که  گفته شد بايد تاکيد کنيم  که مخالفت با برنامه هسته ای جمهوری اسالمی اساسا نام 

عاری است جهت گسترش سلطه امپرياليستی و پيشبرد  رقابتها و تنش های امپرياليستها برای غارت هر مست

بنابراين همانطور که افشای تبليغات دروغين امپرياليستها را در اين رابطه وظيفه ای . چه بيشتر مردم ما

رژی هسته ای رانيز  سياستی انقالبی می دانيم سرمايه گذاريهای عظيم جمهوری اسالمی جهت دستيابی به ان

در تقابل با مصالح و منافع مردم ايران می دانيم و معتقديم که همه اين تالشها و مخالفت ها را بايد در 

  .چهارچوب اصول توضيح داده شده در باال ديد

  

های بر اين اساس با تأکيد بر اين واقعيت که جمهوری اسالمی را مانع اصلی تحقق خواستهای بر حق توده 

ستمديده  می دانيم اما مخالف هر گونه تجاوز امپرياليستی به مردم کشورمان تحت پوشش مجازات جنايتکاران 

حاکم بر ايران و اساسا هر گونه دخالت در تعيين 

ما به کسانی که . سرنوشت مردم ايران می باشيم 

با فکر خالصی از شر جمهوری اسالمی از ورود 

 خاک ايران استقبال سربازان و نيروی بيگانه به

می کنند می گوئيم که دشمنان اصلی خلق های 

آنها . محروم ما همين امپرياليست ها هستند 

حداکثر کاری که می کنند اين است که جای 

جمهوری اسالمی را با يک رژيم وابسته ضد 

  . و مرتجع ديگر پر نمايند خلقی و 

  
در ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی 

اما اين سرنگونی موقعی شکی وجود ندارد 
می تواند به تحقق خواست های بر حق مردم 
منجر شود که از پائين و به دست مردم ايران 

تنها در بستر انقالبی بزرگ و . سازمان يابد
مردمی برای نابودی سيستم سرمايه داری 
وابسته و سلطه امپرياليسم است که 
سرنگونی جمهوری اسالمی راه تحقق آزادی 

به همين .  را هموار می سازد و دمکراسی
دليل هم نبايد اجازه داد که بار ديگر تجربه 
سقوط رژيم شاه تکرار شود و نظام سرمايه 
داری وابسته و سلطه امپرياليستی به مثابه 
عامل اصلی فقر و فالکت مردم پا برجا مانده 
و قدرتهای بزرگ با تغيير مهره های خود 

  .   ش دهندماشين سرکوب مردم را تجديد آراي
  

بنابراين در شرايط خطير کنونی بايد با 
وضوح تمام  ضمن تاکيد و دفاع از امر 
انقالب مردم، با همه قدرت تالش نمود تا 
تبليغات امپرياليستی و فريبکاريهای 
جمهوری اسالمی بار ديگر مردم را بازيچه 

با سپاس از .منافع ضد مردمی خود نکنند
ی دانم که در م. حوصله ای که نشان  داديد

اين باره بايد و می شود خيلی مفصل تر 
صحبت کرد بنابراين به اميد اينکه در فرصت 
ديگری بيشتر به اين امر بپردازيم بار ديگر 
خاطره رفقا جواد،کاظم و حسين را گرامی 

  .می دارم

 

 !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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با گراميداشت ياد همه رفقای 
مبارزی که قلب پاکشان برای 

به این زحمتکشان می تپيد و 
به دست جنايتکاران " جرم"

مدافع سرمايه به شهادت 
  .رسيدند

  
امروز مطلبی را در پيام فدايی 

مصاحبه ( خواندم ٩۴شماره 
پيام فدايی با يکی از زندانيان 

که در آن  ) ۶٠سياسی دهه 
به رفيق داوود مدائن و روحيه 
آشتی ناپذير او در زندان 

خواندن اين . اشاره شده بود
ا به ياد رفيق مطلب من ر

برادر کوچکتر (لقمان مدائن 
انداخت و بسيار ) رفيق داوود

مشتاقم که بخشی از 
خاطراتی را که از آن رفيق 
گرامی به ياد دارم با 
خوانندگان نشريه پيام فدايی 

  .در ميان بگذارم
ما چند نفر دختر و پسر 
دبستانی و دبيرستانی بوديم 
که در يک هسته هواداری در 

 سازمان چریکهای ارتباط با
فدائی خلق و تحت مسئوليت 
. رفيق لقمان فعاليت ميکرديم

در این هسته، این رفيق 
لقمان بود که هميشه روحيه 
انقالبی را در وجود ما زنده 
نگه ميداشت و از هر موضوع و 
واقعه ای برای ارتقای آگاهی 
ما نسبت به علم مارکسيسم 

 اقتصادی - و شرايط اجتماعی
استفاده می و سياسی روز 

  . کرد
بار اولی که با او به کوهنوردی 
رفتيم در موقع استراحت از ما 
خواست که هر کدام بخشی 
از نشريه را با صدای بلند برای 
ديگران بخوانيم و بعد هم جمع 
در مورد آن بحث و تبادل نظر 

وقتی نوبت به من رسيد . کند
همه مقاالت تئوريک و اخبار 
سياسی تمام شده و فقط 

من . ک شعر باقی مانده بودي
ناراحت بودم که مقاالت 
مهمتر را نتوانسته ام بخوانم و 
با ترديد به شعری که در 
نشريه چاپ شده بود نگاه 

به خودم می گفتم در . کردم
مورد اين شعر که نمی توان 

رفيق لقمان !. زياد صحبت کرد
متوجه ترديد من شد و انگار 
که فکر من را خوانده باشد، 

قم کرد که شعر را تشوي
من شعر را خواندم و . بخوانم

او تفکر انقالبی ای که در چند 
بيت اول شعر نهان بود را 
برايمان توصيف کرد و از من 
خواست که در مورد بقيه آن 

من هم حرفهائی . صحبت کنم
زدم و بقيه هم شروع کردند 

بعد رفيق لقمان . به نظر دادن
در مورد هنر انقالبی و ارزش 

ر جامعه برايمان صحبت آن د
آن برنامه کوهنوردی برای . کرد

گروه ما که کوچکترينمان 
پسری بود که در کالس پنجم 
درس می خواند و بزرگترينمان 
کالس سوم نظری، جلسه ای 
بسيار آموزنده بود و خاطره ای 
بسيار ارزشمند در ذهن ما به 

  . جا گذاشت
رفيق لقمان همه نوع درسی 

جمله این که به ما می داد، از 
چگونه بين خود تقسيم کار 
کنيم، چطور در مسير 
کوهنوردی به هم کمک کنيم، 
چطور به روستائيانی که در 
مسير به آنها برخورد می کنيم 
احترام بگذاريم، چگونه آلودگی 
های فرهنگ سرمايه داری و 
مردساالری را در خودمان از 
بين ببريم و ياد بگيريم که 

رقی با رفقای دختر و پسر ف
  . هم ندارند

  
یک بار که تازه متوجه شده 
بودیم رفيق لقمان دستگير 
شده و چندين ماه در زندان 
بسر برده، در يک برنامه 

س از آزاد شدنش پکوهنوردی 
از او خواستيم که از تجربه 

او که . زندان برايمان بگويد
عادت نداشت در مورد خودش 
صحبت کند، بحث را به نقش 

پليس و دولت و سيستم 
زندان و شکنجه به عنوان 
ابزارهای سرکوب طبقات تحت 

بعد  هم در مورد . کشاندستم 
مقاومتهای رفقای اوليه 

ولی در . سازمان صحبت کرد
مورد  شکنجه هايی که به 
. خودش شده بود حرفی نزد

آنقدر رفقای پسر اصرار کردند 
تا باالخره او رفت پشت 
درختی و جای شالق و 

 کمر و شکنجه های روی
. گردنش را به آنها نشان داد

بعد که دوباره راه افتاديم من 
از روی کنجکاوی سعی 
ميکردم پشت سر او راه بروم 
که جای شکنجه روی گردنش 

باالخره يک لحظه که . را ببينم
می خواست عرقش را خشک 
کند و کمی يقه بلوزش کنار 
رفت، من ديدم که پشت 
گردنش مثل جای سوختگی 

ی آورد، در اثر که گوشت م
شالق سياه و برآمده شده 

آن روزها زمانی بود که . بود
دستگيری ها شدت گرفته و 
اعدامها شروع شده بودند و 
رفيق لقمان نمی خواست 
دوباره دستگير شود چون می 
دانست اين بار به اين زودی 

اما وقتی به . آزادش نمی کنند
اولين روستای سر راه 
رسيديم، ديديم که گروهی 
پاسدار مسلح منتظرمان 

 نفر ١٠ما را که حدود . هستند
. بوديم به پادگان افسريه بردند

 نفر از هواداران ٢٠٠حدود 
سازمانهای مختلف ديگر را 
هم از کوه های اطراف گرفته 
و در کانتينرهای بزرگی که در 
محوطه پادگان بود حبس کرده 

هوا خيلی گرم بود و .  بودند
اشتند و کانتينرها هم پنجره ند

دختری در اثر گرمازدگی 
آنروز آنقدر در . بيهوش شد

نقاط مختلف شهر دخترها و 
پسرها را دستگير کرده بودند 
. که تمام زندانها پر شده بود

آخوندی که در پادگان بود 
خيلی تالش کرد که ما را به 
يکی از زندانها بفرستد اما 

باالخره به دليل . نمی شد
کمبود جا مجبور شد که 

عدادی را آزاد کند که ما هم ت
با ژيانی که . جزء آنها بودیم

داشتيم به طرف شهر برمی 
گشتيم وقتی من ناخودآگاه 

خوب شد که مجبور : "گفتم
،  رفيق ."شدند ما را آزاد کنند

ولی خيلی ها را :"لقمان گفت
اين آزادی ما ! نگه داشتند

من از !" برای ما دردآورتر شد
دم اينکه آن حرف را زده بو

بعد از . خيلی خجالت کشيدم
. آن ديگر کوه نوردی نرفتيم

اوضاع خيلی خطرناک شده 
چند نفر از رفقای هسته . بود

با رفيق لقمان در مورد رفتن 
به کردستان و پيوستن به 
مبارزه مسلحانه در آنجا 
صحبت کرده بوديم و من يک 
روز در اين مورد با او قراری 

صبح يکی از روزهای . داشتم
من سر قرار حاضر . ه بودهفت

فکر کردم . شدم اما او نيامد
که در مورد ساعت قرار 

رفتم و يک . اشتباه کرده ام
ساعت بعد برگشتم، باز هم 

دوباره خودم . از او خبری نشد
را در خيابانهای اطراف با 
تماشای مغازه ها سرگرم 
کردم و يک ساعت بعد 

  .برگشتم، اين بار هم نيامد
ا آموخته بود رفيق لقمان به م

که تکرار قرارها به اين شکل 
اما از آنجا که . خطرناک است

می دانستم اين آخرين قرار 
است و اگر او را نبينم 
ارتباطمان قطع و برنامه رفتن 
به کردستان هم منحل خواهد 
شد، برايم بسيار مهم بود که 

تا غروب آن . او را حتمأ ببينم
روز ساعتی يکبار سر قرار 

خره مغازه ها تعطيل باال. رفتم
شدند و در آنجا پرسه زدن 

درنتيجه به خانه . خطرناک بود
فکر کردم که ممکن . برگشتم

است در روز قرار اشتباه کرده 
روز بعد مجددأ قرار را . باشم

هر ساعت يکبار و از صبح تا 
روز بعدش . غروب تکرار کردم

يک هفته اين . هم همينطور
قرار را به همين شکل تکرار 

ردم، اما رفيق لقمان هرگز ک

ما با اخالق و روحيات او . نيامد
بسيار آشنا بوديم و می 
دانستيم که انسانی بسيار 
. مسئول و دقيق است

درنتيجه غروب آخرين روز، 
همانطور که با چشمان گريان 
از پنجره اتوبوس بيرون را نگاه 
می کردم، می دانستم که 
رفيق لقمان دستگير شده 

 دوستم رفتم و به خانه. است
. شب را تا صبح گريه کرديم

بهترين رفيق، معلم، دوست و 
برادرمان را از دست داده 

  . بوديم
دو روز بعد وقتی که مثل 
هميشه با صدای راديوی پدرم 
از خواب بيدار شدم، در اخبار 
. اسم رفيق لقمان را شنيدم

جنايتکاران خبر دادند که او را 
 اما من مدتی. اعدام کرده اند

بعد در نشريه خواندم که او و 
دو نفر ديگر از رفقا در حوالی 
چهار راه مصدق دستگير شده 
بودند و رفيق لقمان در زير 

و . شکنجه جان باخته بود
بعدها هم شنيدم که سازمان 
و خانواده او نبش قبر کرده و 
ديده بودند که جنايتکاران 
جمهوری اسالمی انگشتان و 

د و از گوش رفيق را بريده بودن
آنجا که جای طناب دار بر 
گردنش و جای گلوله ای در 
بدنش ديده نمی شد، نتيجه 
گرفته بودند که آن رفيق در 
زير شکنجه شهيد شده 

بسيار برايم دردآور بود . است
وقتی که فکر ميکردم که تمام 
آن روزهايی که من سر قرار 
رفيق لقمان می رفتم او در زير 

هسته .  شکنجه بوده است
ا هرگز شناسايی نشد و اين م

گواهی بود بر اين واقعيت که 
آن رفيق با لبهای بسته در زير 
شکنجه مقاومت کرد و اين 
آخرين درسی بود که به ما 

  . آموخت
رفيق لقمان با چگونگی 
شهادت خود در زير 
شکنجه، چگونه تا به آخر 
يک مبارز سازش ناپذير 
باقی ماندن و همچنين 

ی را مفهوم رفاقت انقالب
به ما شاگردان کوچکش 

  . آموخت
  

متأسفانه پس از گذشت اين 
سالها برخی از جزئياتی که در 
باره چگونگی شهادت او 

،از  خوانده و يا شنيده بودم
اميدوارم . خاطرم رفته است

رفقايی که اطالعات بيشتری 
در اين مورد دارند در اين رابطه 
دانسته های خود را بنويسند 

 عزيز اين رفيق تا هم خاطره
ارزنده گرامی داشته شود و 
هم امثال من از آنچه جالدان 
جمهوری اسالمی بر سر اين 
رفيق انقالبی آوردند، بيشتر 

  .اطالع پيدا کند
  .ياد عزيزش گرامی باد

به ياد رفيق 
 لقمان مدائن

 مريم تقی خانی
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که به " یوری" سرود -هنگامی که ترانه 
خاطره پر افتخار چریک فدایی خلق، 
رفيق کاظم سالحی سروده شده در 

در استکهلم !" یاد یاران یاد باد"مراسم 
در فضای سالن طنين افکن شد، 
جمعيت حاضر با تکرار آن، احترام 
خویش به نسلی از فداکارترین فرزندان 
کارگران و زحمتکشان ایران را نشان 
دادند که در یکی از سياهترین دورانهای 

استه و با حيات استبداد در کشورما برخ
نثار جان خویش، نوید بخش دميدن روح 
. بهاردر دل سرد زمستان گشتند

جمعيت حاضر با شرکت در این مراسم 
نه تنها یاد سترگ سه تن از فرزندان 
خلق یعنی کاظم، جواد و حسين 
سالحی را گرامی داشتند، بلکه 
مقاومتها و پایداریهای مادر گيسو سپيد 

 پاس آنان یعنی مادرسالحی را نيز
داشتند که همواره در نبرد بر عليه دو 
رژیم ضد خلقی شاه و جمهوری 
اسالمی در صف مردم ستمدیده 
ایستاده و حامی و همکار و رهرو راه و 
آرمانهای فرزندان چریک و انقالبی 

  .خویش بوده است
  

یادیاران یاد "در چنين فضایی، مراسم 
که توسط سازمان هواداران !" باد

خلق ایران در سوئد چریکهای فدایی 
سازماندهی و با کمکهای بی دریغ 
جمعی از رفقای انقالبی و مبارز ساکن 

 آپریل ٢١این شهر در تاریخ شنبه 
 ٢٠٠ برگزار شد، پذیرای بيش از ٢٠٠٧

 تن از ایرانيان مقيم استکهلم بود که
آمده بودند تا یاد تمامی جانباختگان راه 

ارزات آزادی وبرابری را پاس دارند و از مب
و آرمانهای افتخار آميز تمامی انقالبيون 

 صرف –و مبارزین و خانواده های آنان
 -نظر از عقاید و تعلقات سازمانی شان

نصب تصاویر جمعی از . قدر دانی کنند
رشيدترین زنان و مردان کمونيست و 

آزادیخواه از چریکهای فدایی خلق 
گرفته تا سایر سازمانهای انقالبی و 

راف سالن نه تنها نمای مبارز در اط
بسيار زیبا و پرشوری به محل داده بود 
بلکه انعکاس پيام با مسمای این 

نه برای " یاد یاران"مراسم بود که 
صرفًا جانباختگان یک  بزرگداشت

خانواده، یک سازمان، یا یک تفکر و 
اندیشه خاص ، که فرصتی برای تجدید 
عهد  با آرمانهای مبارزاتی و مقدس 

را " نان و آزادی "نانی ست که تمامی آ
  .     برای همه می خواستند

  
مراسم با یک دقيقه کف زدن به یاد پر 
افتخار تمامی جانباختگان راه 
سوسياليزم و آزادی آغاز شد و با پخش 

در این . یک ویدیو کليپ زیبا ادامه یافت
و نقش  مبارزاتویدئوکليپ زندگی و

تاریخی ای که رفقا کاظم و جواد و 
 جهت ۵٠سين سالحی در دهه ح

پيشبرد مبارزات آزادیبخش کارگران و 
خلقهای محروم ما ایفا کرده بودند، به 
همراه عکسهای مختلفی از مادر 

این ویدئو که . سالحی مزین شده بود
در عين حال تصاویری از دیگر رزمندگان 
چریک فدائی را هماهنگ با شعر و 

 به نمایش در آورده بود، ۵٠سرود سال 
حاضران را به فضای پر شور و ملتهب  
مبارزاتی آن سالها برد و با تشویق 

در . بسيار شرکت کنندگان مواجه شد
بخش بعدی برنامه، پيام کوتاه رفيق 

در این پيام . اشرف دهقانی قرائت شد
ضمن توضيح نقش مبارزاتی نسل 
مبارزی که رفقا کاظم و جواد و حسين 

 زحمات و از زمره آنان بود و قدردانی از
مقاومتهای مادر سالحی در مقابله با 
رژیمهای مرتجع شاه و جمهوری 
اسالمی،احترام بسيارزیاد این رفيق 
نسبت به تمامی انقالبيون و مبارزین و 
بویژه کمونيستها ابراز شده و بر ضرورت 
گسترش وحدتهای مبارزاتی بر 

اساسی درس گيری از تجارب نسلهای 
  . پيشين، تاکيد شده بود

  
قسمت بعدی مراسم یاد یاران به 
سخنرانی رفيق فریبرز سنجری 

سخنران در بخش . اختصاص داشت
نخست صحبتهای خویش، به نقل 
برخی خاطرات خود از رفقا کاظم و جواد 
و حسين و مادر سالحی پرداخت و 
سپس بخش دوم صحبت های خود را 

او در . در ارتباط با مسایل روز دنبال نمود
 چریکهای فدایی خلق این بخش مواضع

را در رابطه با مساله پرونده هسته ای 
جمهوری اسالمی و بحران اخير برای 

و در انتها ضرورت حاضرین تشریح نمود 
مبارزه هم زمان نيروهای مبارز بر عليه 
امپرياليسم و جمهوری اسالمی در 
 .جهت انقالب را مورد تأکيد قرار داد

که اهدای یک تابلو به به مادر سالحی 
تقديم شد، از طرف رفيق سنجری به او 

. قسمت دیگری از برنامه یاد یاران بود
از طرف فعالين در تابلوی مذکور که 

چریکهای فدائی خلق در استراليا برای 
این مادر مبارز تهيه شده بود، عکس 
سه صخره عظيم تعبيه شده در آن به 
چشم می خورد، صخره هائی که در 

تان افسانه های کهن سرخپوس
استراليا مظهر استقامت در راه و 
پایداری بوده و به این صورت شناخته 

درهنگام تقدیم تابلو به مادر . می شوند
سالحی جمعيت به شدت وی را 

درود بر تو "تشویق کرده و فریادهای 
. فضا را انباشته ساخت" مادر مبارز

بالفاصله در این قسمت از برنامه 
ی زیبای را با صدا" یوری" رفيقی سرود

خویش و با همکاری جمعيت اجرا کرد 
بعد . که با استقبال حاضران مواجه شد

نوبت به هنرمند مردمی، گيسو 
شاکری رسيد که با صدای گرم خود 

گيسو به خصوص با . برشور سالن افزود
دایه دایه وقت "خواندن آواز زیبای 

گزارشي از 
ياد "مراسم 

 "!ياران ياد باد
در استكهلم 

  سوئد
***********  

سر زد، بار ديگر، 
شعله خشم، در 

دل اين شب 
  ....تاريك
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و تشویق مادر سالحی به تکرار " جنگه
 دست به ابتکار بندی از آن آواز با خود،

از این طریق کسانی که . جالبی زد
نتوانسته بودند در مراسم حضور یابند و 
از طریق پالتاک به آن گوش می کردند 
توانستند وجود مادر را در کنار خود 

آنها هنگامی که صدای . احساس کنند
مادر را از پشت ميکروفن شنيدند، با 
هيجان و ابراز خوشحالی درودهای 

اتی خود را به مادر سالحی های مبارز
و فرزندان انقالبی اش نثار نموده و 

در . صفحه پالتاک را گلباران کردند
سالن نيزجمعيت توانست چند بار 
صدای سالخورده و لرزان اما گرم و زنده 
مادر سالحی را بشنود که با تمام توان 

و " دایه دایه وقت جنگه"خویش مصرع 
ت را از پش" وقت دوستی با تفنگه"

ميکروفون با گيسو تکرار می کرد و مورد 
. تشویق بيکران حاضرین قرار می گرفت

بدنبال هنرنمایی گيسو شاکری ، نوبت 
به دو هنرمند مردمی شيليایی رسيد 
که با صدای دلنشين خویش چند ترانه 

را ...و " چه گوارا"سرود انقالبی نظير 
به زبانهای اسپانيایی و سوئدی اجرا 

تشویق شدید حضار قرار کردند و مورد 
   .گرفتند

  
مراسم  یاد یاران ابتدای بخش دوم در 

یاد باد، چه شرکت کنندگان در این 
مراسم و چه آنها که از طریق پالتاک به 
آن گوش می دادند، در جریان یکی از 
زیباترین ابتکارات مبارزاتی قرار گرفتند 
که توسط برگزار کنندگان این مراسم به 

بود و آن  دادن تریبون خرج داده شده 
به خانواده هایی بود که یکی از عزیزان 
خود را در نبرد با رژیم های وابسته به 
امپریاليسم شاه و جمهوری اسالمی از 

در این بخش بود که . دست داده بودند
مادر مقاوم و مبارز جهانگيری، مادر 
فرزندان رشيد و دالور مردم ایران یعنی 

و محمد علی اهللا قلی ،مهين ،جعفر 
پشت تریبون رفت و با افتخار به معرفی 

این . فرزندان مبارز و فداکار خود پرداخت
مادر با صدایی پرصالبت از عزم و 
آرمانهای فرزندانش برای نابودی ظلم و 
ستم و بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری 

پس از او يکی . اسالمی سخن گفت
دیگر از بستگان خانواده شهدا از ميان 

ت برخاست و از خواهر مجاهد و جمعي
جان باخته خویش سخن گفت و یاد  او 
را پاس داشت و سپس خواهر زاده 
رفيق هادی فاضلی، یکی از رزمندگان 
سياهکل ضمن اشاره به تصویر او بر 
روی دیوار سالن، از تاثيرات مبارزاتی 
شگرفی که رزمنده فدائی هادی 
فاضلی و دیگر رزمندگان سياهکل و به 

لی مبارزات چریکهای فدایی خلق طورک
براو و  خانواده وی و نسل او برجای 

او سپس با . گذاردند، سخن گفت
زندانی ای اوج "همکاری جمعيت سرود

شرکت فعال چنين . را اجرا نمود" فریاد
عزیزانی در این مراسم و یاد کردن از 
مبارزان جان باخته ای که به همه مردم 

ابل قدردانی ایران تعلق دارند، کامًال ق
از این رو به پاس احترام عميقی . بود

که خلقهای تحت ستم ما برای 

جانباختگان خویش قایلند، شاخه های 
گل سرخی از طرف مجری برنامه به 

  . این عزیزان تقديم شد
  

سنت گذاری !" یاد یاران یاد باد"مراسم 
نيکوئی است که در حمایت از سمبلها، 

ردم ما سنتها و ارزشهای مبارزاتی م
بوجود آمده و خود یکی از راه های 
مبارزه بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری 
. اسالمی در خارج از کشور می باشد

اگر دشمن می کوشد تا با کشتن و 
حذف فيزیکی انقالبيون و مبارزین و 
تحریف زندگی و کار مبارزاتی آنان، به 
خيال خام خود تاثيرات مبارزاتی و 

امعه و بویژه در ذهن تاریخی آنان را از ج
نسل جوان و شورشگر بزداید، در نتيجه 
بزرگداشت یاد جانباختگان راه آزادی و 
برابری و بویژه کمونيستها، قدر دانی از 
مقاومت خانواده های بيشمار 
جانباختگان و مهمتر از آن تاکيد بر پيام 
و راه آزادی بخش آنان یک وظيفه 
انقالبی برای تمامی کسانی ست که 

ر مبارزه بر عليه تمامی آالم، بی د
عدالتيها و کثافات ناشی از سلطه 
امپریاليسم بر حيات و هستی کارگران 
و زحمتکشان ما، خود را در صف توده 

یاد یاران یاد . "های ستمدیده می بينند
و استقبال از آن، نشانه ای در یاد " باد

آوری این حقيقت مبارزاتی  و گام 
  . آن بودارزشمندی در جهت تحقق

  

  

  19ادامه از صفحه      ...تواب پديده اي نوظهور
  

اين را هم بايد دانست كه شكار نيروهاي مخالف جمهـوري اسـالمي     
كـاران، صـرفاً بـه       خدمتي به جنايـت    در بيرون از زندان جهت خوش     

هـاي    "اكثريتي". گرفت  ها صورت نمي    هاي درون زندان    دست تواب 
ن از زندان، يكي از پاهاي عمده شكار        هاي بيرو   خائن، به مثابه تواب   

اينها، كـساني بودنـد كـه در بيـرون، در            .ها بودند   انسان در خيابان  
كردند و اين كار را تنهـا بـه عنـوان            خود زندگي مي   (!)هاي گرم   خانه

آخـر، وظـايف     .دادنـد   شان انجام مـي    عملي-يكي از وظايف سياسي   
وري اسـالمي، در    شان با توجيه عملكردهاي ضدانقالبي جمه      تبليغي
 و مبـارزه    "انقالب" و تحت عنوان ضرورت پيشبرد       "كار"نشريه  

ها بعضي    در آن سال  . گرفت  اصطالح ضدامپرياليستي صورت مي     به
 پـس از دسـتگيري، بـراي        "اقليت"از مبارزين وابسته به سازمان      

. كردنـد   معرفـي مـي  "اكثريتـي " اين كه بتوانند رد گم كنند، خود را 
دژخيمـان  . ها هم شده بـود   مواردي باعث آزادي آن   اين موضوع، در    

جمهوري اسالمي جهت جلوگيري از اين كار، خـائنين اكثريتـي را از             
سران و مسئولين اكثريـت را      . اين لحاظ نيز در خدمت خود داشتند      

با كاله كوكلس كالني و يا بدون آن بـراي شناسـائي زنـدانيان بـه                
   شناسائي، دوباره بهاز انجام كارها پس  آن. بردند زندان مي

  
فـرخ نگهـدار، سردسـته      . گـشتند   خويش باز مـي    "گرم"هاي    خانه 

  درجه نزديكي فرخ نگهدار . ها بود توابين بيرون از زندان يكي از آن
با الجوردي به حدي بود كه قصاب كريه اوين او را با نام كـوچكش               

 كه  توان در نقل قول زير      اين موضوع را مي   . داد  مورد خطاب قرار مي   
در عين حال سندي مبني بر ارتباط نزديك سران سـازمان اكثريـت             

  :باشد، مالحظه نمود با دژخيمان جمهوري اسالمي مي
  زنـداني    42 زنـدان اويـن اتـاق        4 در سالن    1361من در بهار سال     "

. كـنم   اي شدم كه هيچوقت فراموش نمي       در آنجا شاهد صحنه   . بودم
چـرا  الجوردي سئوال كردند كـه      ها از     اين را شاهد بودم كه اكثريتي     

اهللا وثـوقي، يـك    كنيد؟ اين سـئوال را مشخـصاً عـزت     ما را آزاد نمي   
براي مـن جالـب بـود كـه ديـدم كـه             . مطرح نمود (!) اكثريتي خالص 

! الجوردي بـا چـه روشـني و گويـائي بـه ايـن سـئوال پاسـخ داد                  
تمام كساني را    پور اينجا بودند و    فتاح ديروز فرخ و  : الجوردي گفت 

هر هفتـه مـن     . كنيم  آزاد مي  شان را داريم و    كه تائيد كردند ما ليست    
بودن خود مطمئن هستيد     آنها جلسه دارم شما هم اگر به اكثريتي        با

خـور   ما نان " مطمئنا. تان بگوئيد تا با آنها تماس بگيرند       به خانواده 
نقل از محمود خليلي، يكي     ( ".كنيم  آزادتان مي  خواهيم و   اضافي نمي 

  )ادامه دارد(     )60مانده از دهه  ان باقييداناز زن
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پيام رفيق اشرف دهقاني به 
مراسم بزرگداشت ياد 
:  چريكهاي فدائي خلق، رفقا
  كاظم،جواد و حسين سالحي

 در "! ياد ياران ياد باد"مراسمدر جريان 
سوئد كه در بزرگداشت ياد چريكهاي 

كاظم، جواد و حسين :فدائي خلق رفقا 
ني از فداكاريها و مقاومت سالحي و قدردا

، مادر مبارز آنها مادر سالحي ، برگزار شد
پيامي از سوي رفيق اشرف دهقاني 

 پيام فدايي  براي اطالع .قرائت شد
مبادرت در اين شماره خوانندگان خود، 

همچنين . مي كند اين پيام  متنبه چاپ
ساير پيامهاي ارسالي  به اين مراسم را 

اختيار عالقه نيز در همين شماره در 
  . مندان قرار مي دهيم

  
با درودهای صميمانه به تمامی انسانهای 
انقالبی و مبارز و بويژه کمونيستهايی که 
جان خود را در راه آرمانهای وااليی نهادند 
که چيزی جز آزادی و بهروزی توده های 

 .  تحت ستم ما نبوده و نيست
  

بدون شک تاريخ مبارزات طوالنی و 
وده های تحت ستم ما برای نيل به دالورانه ت

گوهر آزادی و دمکراسی، سرشار از  فراز و 
نشيب هايی بوده که گذار موفقيت آميز از 
هرکدام از آن فراز و نشيبها بدون فداکاريها 
و جانفشانيهای بی دريغ جمعی از دلير ترين 
و فداکارترين فرزندان کارگران و خلقهای 

رفقا . تمحروم ما امکان پذير نبوده اس
کاظم،جواد و حسين سالحی به چنين جمع و 
نسلی تعلق دارند، کمونيستهای برومندی که 

مظهر در هم آميختگی آگاهی با صداقت 
انقالبی بودند، مبارزين پاکباخته ای که 
دريکی از سياه ترين دوران تاريخ ميهن ما 
 با ايمان به پيروزی راه ظفرنمونی که در آن

سازمان چريکهای پای نهادند، در صفوف 
فدايی خلق، نهال نوپای مبارزات انقالبی 
کارگران و زحمتکشان ما بر عليه رژيم 
سرکوبگر شاه را با خون پاک خود  آبياری 

اين مبارزين راستين که چنين نقش . کردند
تاريخی در جامعه ايران ايفاء نمودند، در 
آغاز در دامن پر مهر مادر سالحی پرورده 

 زحمتکشی که همواره ياور مادر. شده بودند
و پشتيبان آنان بود و بعد ها نيز عليرغم همه 
محروميتها و سختيهائی که به خصوص در 
پشت درهای سياهچالهای رژيم ضد خلقی 
شاه متحمل شد، دست به حمايت از مبارزه 

  .  فرزندان انقالبی خود زد
  
  

رفيق کاظم سالحی جزء اولين رفقايی بود که 
 ترين شرايط مبارزاتی،پايه در يکی از ملتهب

های سازمان چريکهای فدائی خلق را بنيان 
او قبل از رستاخيز سياهکل در گروه . نهادند

رفيق احمدزاده نقش بسزائی در پاگيری 
رفيق جواد نيز که . جنبش مسلحانه ايفا نمود

قبل از رستاخيز سياهکل به صف انقالبيون 
فدائی پيوسته بود، نقشی انقالبی در پی 

سازمانی داشت که بسرعت به اميد ريزی 
سرانجام  .  توده های تحت ستم بدل می گشت

دو برادر انقالبی در نبرد با رژيم ضد خلقی 
 به نابودی جنبش شاه که با تمام قدرت

انقالبی نوين کمر بسته بود، پايدار و استوار 
بذرهای ماندگار اميدی که آنها با . جان باختند

شتند،چند سال بعد به خون خود در جامعه کا
درختی تناور تبديل شد و برادر کوچکتر آنان 

اين . يعنی حسين را نيز به راه مبارزه کشانيد
رفيق بياد ماندنی نيز پس از تشکيل يک 
گروه انقالبی مسلح، توسط مزدوران شاه 

 ،با سری افراشته در ۵۴دستگير  و در سال 
   .مقابل جوخه اعدام قرار گرفت

 ياد و وز به خاطر آن است کهگردهمائی امر
خاطره همسنگرانمان يعنی رفقا کاظم وجواد 
و حسين سالحی را پاس داريم و از مقاومت 
و پايداری مادر سالحی عزيز که همواره 
پشتيبان و حامی جگر گوشگان خود در 
مبارزه بوده قدردانی کنيم، اما اجازه دهيد به 
عنوان کسی که همواره احترام بسيار زيادی 
برای تمامی مبارزين و انقالبيون و بويژه 
کمونيستها قايل بوده تاکيد کنم که اين 
گردهمايی تنها متعلق به اين عزيزان و يا 
متعلق به يک انديشه و يا از آن هم محدودتر 

ما از اين موقعيت . به يک گروه خاص نيست
استفاده کرده و ياد تمامی مبارزين راه 

بارزه عليه دو سوسياليزم و آزادی که در م
رژيم ضد خلقی شاه و جمهوری اسالمی جان 
باختند را گرامی می داريم و به همگی آنها 

ما زحمات جانکاه تمامی . درود می فرستيم
مادران و پدران مقاوم و مبارز و تمامی 
خانواده های عزيز رزمندگان جانباخته و 
زندانيان سياسی خود را ارزش می نهيم که 

 نبرد و چه در پشت جبهه چه در سنگر مقدم
همواره اميد و استقامت ما را استحکام 
بخشيدند و پيام آور راه سرخ فرزندان و 

  . عزيزان مبارز خود بوده اند
  

بکوشيم تا ياد ياران را آنچنان که شايسته 
آنان است زنده نگه داريم و با الهام از 
مقاومت ها و پايداريهای آنان، با درس گيری 

ی مبارزاتی شان و با گسترش از تجارب واال
وحدتهای مبارزاتی خود، رهرو راستين راه 
ظفرنمون آنان در مبارزه با رژيم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم 
باشيم که اساس تمامی درد ها و آالم مردم 

  .ماست
  

  اشرف دهقانی
١٨٫۴٫٢٠٠٧  

  

  "اتحاد زنان آزاديخواه"پيام 
 "ياد ياران ياد باد" به برگزارکنندگان مراسم با درودهای گرم

  
گرامی باد ياد سه رزمنده فدايی، جواد، کاظم و حسين سالحی، رزمندگانی که در مصاف با امپرياليسم و رژيم سلطنتی جان 

ن آنان در در مسير مبارزه ای که به دست رزمندگان جان برکفی چو. خود را در راه تحقق آرمانهای مبارزاتی مردم فدا کردند
جامعه ما بنا نهاده شد، اعتراضات و مبارزات خانواده های شهدا و زندانيان سياسی که مادر سالحی نيز به عنوان یکی از 

مادری که رنجها و ستم های رژيم سلطنتی و جمهوری اسالمی را . اعضای خانواده های فدائی یکی از آنها بود، شکل گرفت
  . رژيم عزيزانی را از دست داده استبا خود حمل می کند و در هر دو 

  
با ارج نهادن به سنت تجليل از جانباختگان جنبش و خانواده های آنها، ما نيز به سهم خويش ياد آن عزيزان، ياد مادران و پدران 

می و خانواده های فداکاری را که همگام با فرزندان مبارزشان رو درروی رژيم های سرمايه داری پهلوی و جمهوری اسال
ايستادند و شانه به شانه فرزندانشان مقاومت کردند، ياد آنان که سالها در پشت درهای زندانها تحقير شدند اما از حمایت 

 ، ۶٠عزیزان در بندشان دست برنداشتند، و ياد آنان که در اين سالهای سياه برای ارج نهادن به مبارزان جانباخته در دهه 
  . گرامی می داريمخاورانها را گلباران می کنند، 

  
   ، سوئد٢٠٠٧آپريل 

   اتحاد زنان آزاديخواه
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پيام كميته برگزاري سمينار سراسري زندانيان سياسي به مراسم فراموش 
:  جانباخته راه آزادي و سوسياليسم رفقا"سه" مادر ،نشدني مادر سالحي

  جواد، كاظم و حسين سالحي
  

  ن راه آزادی و سوسياليسمبا درود به مادر سالحی و همه مادران جانفشانا
  

  رفقا و دوستان عزیز،
  

ما دست اندرکاران کميته برگذارکننده سمينار سراسری زندانيان سياسی در مقابل 
مادر سالحی و همه مادرانی که فرزندان عزیزشان را در راه آرمان رهایی مردم 

بيکران خود را ستمدیده ایران فدا کردند سر تعظيم و احترام فرود می آوریم و درودهای 
نثار مادر سالحی عزیز و همه مادران جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم می 

  .فرستيم
  

رفقای عزیز در شرایطی یاد یاران را در حضور مادر سالحی برگزار می کنيم که در ایران 
لحظه به لحظه مبارزات مردم اوج بيشتری می گيرد و با وجود فضای جنگی که 

کا و جمهوری جهل و جنایت اسالمی بوجود آورده اند مبارزه برای آزادی امپریاليسم امری
و برابری با اشکال گوناگون توسط اقشار مختلف مردم، کارگران، معلمان، جنبش زنان، 

در طول . می رود که جنبه سراسری و بنيان کن خود را به نمایش بگذارد.... دانشجویان 
 مزدوران سعی و توان خود را بکار گرفتند و می تاریخ دیکتاتورها، ستمگران، جانيان و

گيرند نه تنها با کشتار و سرکوب مخالفين سيستم سرکوبگر خود صدای آزادی خواهان 
و کمونيست ها را خفه کنند بلکه تالش می کنند که فریاد و آرمان مخالفين خود را 

 ارتباط با بدست فراموشی بسپارند و به هر ترفندی متوسل می شوند که همبستگی و
رژیم سرکوبگر شاه این ابزار دست . خانواده های این عزیزان داغدیده را بکلی قطع کنند

امپریاليستها با سرکوب و ارعاب سعی کرد تاریخ مبارزاتی جانباختگان خلق را به 
اما رهروان آن جانباختگان خواب را بر ساواک و حاميان سلطنتش . فراموشی بسپارد
  . رش سالحهای خود تا سرنگونی سلطنت از پای ننشستندحرام کردند و با غ

  
دیکتاتورهای نظامی آرژانتين هم تصور می کردند می توانند صدای زندانيان ناپدید شده 

مادران ميدان "که با دستان بسته به قعر اقيانوس پرتاب کردند را تا ابد خاموش کنند اما 
شنبه در ميدان مایو جمع می شدند و عکس عزیزانشان را بر سينه زدند و هر پنج" مایو

  .فریاد غرق شده آن قربانيان را به فریادی بلند عليه آن جنایت تبدیل کردند
  

دیکتاتورهای نظامی ترکيه هم تصور می کردند که صدای زندانيان ناپدید شده را تا ابد 
ی آن هر شنبه در شهر استانبول گرد آمدند و آرزو" مادران شنبه"خاموش می کنند اما 

  .دیکتاتورها را به گور سپردند
  

پينوشه دیکتاتور شيلی تصور می کرد می تواند صدای زندانيان ناپدید شده شيلی را تا 
 دهه صدای آن جانباختگان به فریاد نسلی آزادیخواه ٣ابد زیر خاک دفن کند، اما بعد از 

ند تا به گورش تبدیل شد که این دیکتاتور فرتوت را در هيچ کجای دنيا راحت نگذاشت
  .سپردند

فرماندهان و مجریان قتل عام 
اردوگاههای تریلنکا و آشویتس هم 
تصور می کردند که صدای نسلی را که 
در کوره های آدمسوزی این اردوگاهها 
خاکستر کردند تا ابد خاموش خواهد 

 سال بعد از آن نسل ۶٧اما . ماند
کشی، جانيان نازی همچنان منفور 

  . بشریت هستند
دران و پدران نسل جوانی که هر ما

سال بطور دسته جمعی در ابعاد وسيع 
در گورستان خاوران جمع می شوند و 

 ۶٧ و ۶٠یاد قتل عام زندانيان سالهای 
و همه جانباختگان را گرامی می دارند 

در سراسر " لعنت آبادها"همراه مادران 
ایران همراه مادران سنندج که هر 

 جمع می پنجشنبه بر گور عزیزانشان
شوند، مادران مایو، مادران خاوران، 
مادران شنبه، مادران دوشنبه، مادران 
پنجشنبه، همراه همه آزادیخواهان 
جهان اعالم می کنند که تبهکاران، 
ستمگران، دیکتاتورها و جانيان 
اسالمی پيرو قرآن و محمد کور خوانده 

اگر تصور می کنند کشتار مبارزین . اند
اليسم را به راه آزادی و سوسي

فراموشی نسلها تبدیل خواهند کرد، 
انقالب مردم ستمدیده تک تک 
آدمکشان و مجریان این کشتار و جنایت 
  .را به پای ميز محاکمه خواهند کشاند

  
  درود به همه شما

یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی 
و سوسياليسم تا ابد زنده و 

  جاودانه خواهد ماند
  زنده باد آزادی 

  باد سوسياليسمزنده 
  زنده باد انقالب

  
  کميته برگزاری سمينار سراسری

  زندانيان سياسی
  ٢٠٠٧ اپریل ٢١

  

  !به ياد ياران به خون خفته 
  

درمراسم یاد بود رفقا جواد ، کاظم وحسين سالحی ، درودهای بی پایان خود را به مادر سالحی و تمامی مادران سر بلند 
  .ین فرزندان شان سلطه استبداد شاهنشاهی را بلرزه انداخت ، تقدیم می نمائيم انقالب که خون بهترین و پاکتر

  
پایداری و استقامت مادر سالحی و مادران همه شهدای راه برابری و سوسياليسم ، گواه آزادگی و سربلندی انسانهائی است 

ارگران و زحمتکشان جامعه تحميل می که نمی توانند بردگی و استثمار شنيعی را که توسط سرمايه داران تاريک دل بر ک
  .شود،تحمل نمایند

  
  .بی تردید تالش ما پيمودن راه رفقای به خون خفته بوده ، وپایداری مادر سالحی ، عزم ما را در اين راه راسختر می نماید

  
اعالم نموده و یاد تمامی درودهای بيکران خود را به مادر سالحی ومادران مبارز دیگر و نيز تمامی حاضرین در مراسم یاد بود 

  .شقایق های سرخ انقالب را گرامی ميداریم 
  
  

   استراليا–هواداران چریکهای فدائی خلق ایران 
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به مناسبت مراسم بزرگداشت خاطره پرافتخار 
  چريكهاي فدائي خلق، كاظم، جواد و حسين سالحي

  
  

  !پيام به رفقای چریکهای فدائی خلق
  

رزین آرمان طلب و از جان گذشته برادران سالحی، از جمله مبا
ای بودند که در پيکار حق طلبانه توده های محروم و زحمتکش 
عليه رژیم ارتجاعی شاه، به صفوف چریکهای فدائی خلق 
پيوسته و در نهایت سرسختی و پایداری، این رژیم خودکامه و 
وابسته را که از خون زحمتکشان ایران، ارتزاق ميکرد، به مبارزه، 

آنها با قلبی آکنده از عشق و محبت به کارگران و توده . دطلبيدن
های محروم و زحمتکش و لبریز از کينه و تنفر به دشمنان کينه 
توز خلق، تا آخرین نفس، سالح در کف، در نهایت تهور و 
جانفشانی، به نبرد پرداخته و در حاليکه پرچم مقاومت و مبارزه 

ه آرمانهای واالی توده ها، با را برافراشته نگه داشته بودند، در را
در طول مبارزات درخشان و پر شور خود، . افتخار جان باختند

برادران سالحی، کاظم، جواد و حسين نمونه های برجسته ای 
رژیم ددمنش . از فداکاری، مقاومت و از خود گذشتگی، بودند

شاه، با ریختن خون این مبارزین و صدها تن دیگر از انقالبيون، 
نه کوشيد از سرنگونی سلطه پوشالی خود، جلوگيری مذبوحا

بعمل آورده و کاخ استبداد و خودکامگی را همچنان، پا برجا نگه 
، و ١٣۵٧انقالب خونين و قهرآميز توده ها در بهمن . دارد

سرنگونی رژیم شاه بدست کارگران و زحمتکشان، به روشنی 
 جمهوری نشان داد که رژیمهای ارتجاعی نظير رژیم شاه و رژیم

اسالمی، با تمام کشتارها، وحشيگریها و اعمال ننگينی که 
مرتکب ميشوند، در مقابله با قدرت الیزال توده ها عاجز و ناتوان 

این یک واقعيت . بوده و عاقبتی جز شکست و نابودی ندارند
است که خون انقالبيون از جان گذشته ای همچون برادران 

این خونهای . يشودسالحی، بی جهت به زمين ریخته نم
  .گرانبها، نهال آزادی را آبياری ميکند

  
ما در این مراسم رزمنده و پر شور که در بزرگداشت خاطره پر 
شکوه برادران سالحی برگزار شده است، گرم ترین درودهای 
انقالبی خود را تقدیم داشته و یاد پر افتخار انقالبيون مقاوم و 

حی را،  گرامی سرسختی نظير کاظم، جواد و حسين سال
ما همچنان، درودهای آتشين خود را به مادر سالحی . ميداریم

که فرزندان مبارز و قهرمانی نظير کاظم، جواد و حسين را در 
دامن خود پرورش داده است، نثار کرده و از مقاومت و 

  .سرسختی این زن آزاده و مبارز، می آموزیم
  

ته ایران که با ما یقين داریم که توده های محروم و بپاخاس
قدرت عظيم خود، رژیم شاه را سرنگون ساختند، در آینده ای 
که دور نيست، رژیم ضد مردمی و جنایتکار جمهوری اسالمی را 
که در بربریت و وحشيگری در دنيا کمتر نظير و تالی دارد، با 
تمام زور و قلدریش، از اریکه قدرت به زیر کشيده و به زباله دان 

تردیدی نيست که کارگران و زحمتکشان . سپردتاریخ، خواهند 
ایران و نيروهای انقالبی، که از منافع توده های زحمتکش، دفاع 
ميکنند، تا آرمانهای واالی توده ها، تحقق نيافته و جامعه ای 
عاری از استثمار، امپریاليسم و ارتجاع، ایجاد نشده است، 

  .دست از مبارزه و پيکار بر نخواهند داشت
  

  ودهای انقالبیبا در
  

 ضد امپریاليستی ایرانيان در -سازمان دمکراتيک 
  انگلستان
   ١٣٨۶فروردین 

  
  
  
  

  !به ياد رفقاي از جان گذشته جواد ، كاظم و حسين سالحي  
  
  

تاریخ ایران شاهد از خود گذشتگی وجانبازی فرزندان برومند 
بسياری بوده ، که در راه آزادی انسانهای محروم ودردمند 

 ، با ایثار جان خود ، خط سرخ مبارزه بر عليه استبداد و جامعه
  بهره کشی را استمرار بخشيده اند ،

  
در این مسير پر تالطم و طوفانی ،مادرانی داغدیدة بيشماری ، 
شاهد شهادت عزیزترین فرزندان ، در راه رسيدن به آمال 

  انسانی خود ، بوده اند ، 
  

 سالحی ،نشان بارزی از مادران مقاوم و آزاده ای همچون مادر
سازش ناپذیری با استبداد بوده وعزم و استقامت او توان 
انقالبيون در مبارزه بر عليه سرمایه و دیکتاتوری را افزونتر می 

  .نماید 
  

ما یاد رفقا جواد ، کاظم و حسين سالحی را زنده داشته و 
  .درود های گرم خود را به مادر سالحی گرامی تقدیم ميداریم

  
  
  !دشان ماندگار و راهشان جاودان باد یا
  

   سيدنی–از طرف اتحاد دموکراتيک ایرانيان 
  

  9ازصفحه ...          بودند"پيك اميد"به ياد ياراني كه  
  

در ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی شکی . مرتجع ديگر پر نمايند 

وجود ندارد اما اين سرنگونی موقعی می تواند به تحقق خواست های بر 

. ق مردم منجر شود که از پائين و به دست مردم ايران سازمان يابدح

تنها در بستر انقالبی بزرگ و مردمی برای نابودی سيستم سرمايه داری 

وابسته و سلطه امپرياليسم است که سرنگونی جمهوری اسالمی راه 

به همين دليل هم نبايد . تحقق آزادی و دمکراسی را هموار می سازد 

ه بار ديگر تجربه سقوط رژيم شاه تکرار شود و نظام اجازه داد ک

سرمايه داری وابسته و سلطه امپرياليستی به مثابه عامل اصلی فقر و 

فالکت مردم پا برجا مانده و قدرتهای بزرگ با تغيير مهره های خود 

  .   ماشين سرکوب مردم را تجديد آرايش دهند

  

 تمام  ضمن تاکيد و دفاع بنابراين در شرايط خطير کنونی بايد با وضوح

از امر انقالب مردم، با همه قدرت تالش نمود تا تبليغات امپرياليستی و 

فريبکاريهای جمهوری اسالمی بار ديگر مردم را بازيچه منافع ضد 

می دانم که . با سپاس از حوصله ای که نشان  داديد.مردمی خود نکنند

 کرد بنابراين به اميد در اين باره بايد و می شود خيلی مفصل تر صحبت

اينکه در فرصت ديگری بيشتر به اين امر بپردازيم بار ديگر خاطره رفقا 

  .جواد،کاظم و حسين را گرامی می دارم
  

  

  
 

  

 !! تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليزم تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليزمسرخسرخجاودان باد خاطره جاودان باد خاطره 
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فدائي گفتگوي پيام 
با رفيق نصيرتبريزي 

     60از زندانيان دهه 
  )قسمت دوم(

  
 كمي از چگونگي :پيام فدائي

برخورد هاي رئيس زندان اوين  
ديگر همكاران او در اين و 

  .شكنجه گاه با زندانيان بگوئيد
  

در اين مورد آنقدر  :پاسخ 
گفته و نوشته شده است كه 
شايد بازگوئي آن تكراري به 

آنها و بويژه . نظر برسد
الجوردي جنايتكاراني بيش 
نبودند كه با  ديكتاتوري،تحقير 
زنداني،اهانت به او به هر شكلي 

يسم خود و با لوده گي و لومپن
سعي مي كردند كه زنداني را 
فردي پوچ  و بي شخصيت جلوه 

آنها به طرقهاي مختلف . دهند
مي كوشيدند بيزاري و نفرت 
خود از هر آن چيزي كه نشاني 
ازعشق وانسانيت و آزاد گي 

در رابطه . داشت را بروز دهند
با درجه ديكتاتوري و قساوت 
آنان اجازه بدهيد كه موردي كه 

ر مورد الجوردي  در اوين د
اين . شنيدم را برايتان باز گو كنم

مورد تا حد زيادي گوياي 
برخورد رؤسا وديگر مسئولين  

. زندان با زندانيان نيز بود 
يكروز الجوردي در يكي از 
اطاقهاي بند به يك زنداني دوره 
شاه برخورد ميكند وپس از 
تأملي از او مپرسد كه آيا  وي 

 ؟وقتيكه را بخاطر مي آورد يا نه

با تأييد زنداني مواجه مي شود 
آنگاه الجوردي جاني با تبسمي 
همراه با كينه ميگويد يادت 
هست موقع بازي واليبال در 
زندان رژيم سابق، توپ را به 

اين را مي ! صورت من كوبيدي
همين يادآوري، . گويد و ميرود

اعدام زنداني ياد شده را به 
متاسفانه اسم .  همراه داشت

.  در خاطرم نمانده استعزيزش
خاطره ديگري كه چگونگي 
تحقير زندانيان توسط جيره 
خواران رژيم را نشان مي دهد را 

يكروز صبح . نيز تعريف كنم
زود زماني كه تازه از دستشوئي 
برگشته وهركدام با توجه به 
شرايط خونباري كه در آن 
روزها در زندان حاكم بود، در 
سكوت با انديشه و تفكرات 

د غوطه ور بوديم، يكدفعه خو
. سرودي با صداي بلند شنيده شد

يك لحظه همه چيز زيبا و بانشاط 
سرود آشناي ما . به نظر آمد

زده شعله در : خواند مي شد
چمن، د ر شب وطن خون 

اما بالواسطه قهقهه ...... ارغوانها
هاي ديوانه وار نگهبانان باالي 
پشت بام را شنيديم  كه  فرياد 

فكر كرديد چريكها : مي زدند
حمله كرده اند تا فراريتان 

و قهقهه خنده دوباره !!!! بدهند
به اين !... از سر گرفته شد

ترتيب  فهميديم كه نگهبانان 
باين شكل قصد تحقير و مسخره 

  .  كردن زندانيان چپ را داشتند
  

حال در مورد   :پيام فدائي
روابط زندانيان با هم بگوئيد 

؟آيا روابط آنهاچگونه بود

زندانبان بر روابط زندانيان در 
داخل اتاق هم دخالت مي كرد؟  
آيا زندانيان بر اساس گرايشات 
فكري تقسيم بندي مي 
شدند؟برخورد با تفكرات و 
جرياناتي  كه از رژيم حمايت 

  مي كردند چگونه بود ؟ 
  

 قبل از اينكه به روابط :پاسخ
زندانيان با هم بپردازم ، بايد 

ن شرايط و بخاطر بگويم كه در آ
بسته بودن در اطاقها ، زندانبان 
آنچنان كنترلي در داخل نداشت 

نه تواب زبده ( البته افراد بريده 
در اطاقها بودند ) وتربيت يافته 

كه بعلت وجود آنان ، خود 
زندانيان يكسري مالحظاتي را 
ميكردند وناخواسته زندانيان 
بنوعي با گرايشات فكري خود 

در اين . ي گشتندبيشتر نزديك م
مقطع در سلول، فرد  يا افرادي 
با گرايشات راست نداشتيم، بغير 
از كساني كه تك وتوك بريده 

  . بودند
  

به طور كلي بگويم كه در سال 
 حساب جريانات و يا افرادي 60

كه به هر نوعي از رژيم حمايت 
يا جانب داري ميكردند كامأل 

اما روابط زندانيان در . جدا بود
 دوران شصت ، براي من شرايط

بيشتر سخنم دراين بخش ، تكيه ( 
بر برداشتهاي فرديم ميباشد 
وهيچگونه گرايش نظري را 

) مورد بررسي قرار نمي دهم 
چرا . بسيار آموزنده و پر بار بود

كه خيلي از برخوردها و روابط 
مابين جريانات سياسي در بيرون 
از زندان را جور ديگري مي 

ن بيشترين در آن زما.  ديدم
تماس را با هم اطاقيهاي مجاهد 
داشتم و روابط ما چه زيبا و 

بدور از مشغوليات . دوستانه بود
جرياني وبازجوئي، همه در 
تالش به كمك و هواي همه را 

با اندك احساس . داشتن بوديم
اطميناني كه به يك زنداني مي 
شد، تالش ها همه در تقويت 
ايستائي واستواري او صرف مي 

 بچه هاي مجاهد از هر .شد
امكاني براي روحيه دادن 

در عين . استفاده مي كردند
حالي كه مراقبتهاي بيشتري از 
بيماران وشكنجه شده ها اعمال 
ميگشت، در همان  حال مسائل 
امنيتي و احساس ناامني و عدم 
اطمينان از فرد بريده اي سريع 
به ديگر افراد اطاق اطالع داده 

ه ورفقاي چپ  چ. ميشد
صادقانه، هر آنچه كه در توان 
داشتند براي دادن روحيه ودرك 
و دريافت شرايط و محيط تازه 
به تازه وارد ها انجام مي دادند 
واز هيچ چيز دريغ نمي 

با اينكه رفقاي چپ از . ورزيدند
نظر كميت در اطاق تعدادشان 
زياد نبود با اينهمه بعلت پاره اي 
از تجربيات در تمامي روابط و 

ائل داخل سلول، وزنه اي مس
يادشان . بحساب مي آمدند

گرامي چه آناني كه 
ناجوانمردانه بدست جنايتكاران 
دون صفت رژيم وابسته به 
امپرياليسم اسالمي ، شهيد شدند 
وچه آناني كه به هر حال هستند 
و باري بر دوش براي رساندن به 

، با  گذشت زمان در . مقصد
كنش و واكنش ها و تغيير 
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يت زندان بعضي از افراد موقع
اهداف . البته تغييراتي كردند
بويژه ( بعضي از جريانات 

دستخوش تغييراتي ) مجاهدين 
شد و نا خواسته تاثير بر روابط 
حاكم مابين زندانيان نيز اجتناب 
ناپذير گشت كه اين موضوع در 
اين بخش مورد بحث من نيست 
شايد زماني ديگر بشكل بازتري 

در هرحال . دازمبه اين مهم بپر
دوره شصت ، روابط ايجاد شده 
در سلولها ، روابط كامأل آگاهانه 
،دوستانه و رفيقانه با خلق و 

  .خوي انساني ومحترمانه بود
  

 اولين بار چه وقت :پيام فدائي
   مواجه شديد؟"تواب"با مساله 

  
 در اوين در ابتدا بيشتربا :پاسخ 

افرادي كه بريده بودند و نقش  
ازي مي كردند  روبرو آنتن راب

.  بعدا توابين شكل گرفتند.بوديم 
حضور تواب يا توابين درابتدا 

در ( بشكل تبليغات بيرون 
واهرم اعمال ) نمازجمعه ها

فشاردرحسينيه اوين و تلويزيون 
توضيح اينكه . ( مدار بسته بود

در اين بخش بيشترصحبت سال 
شصت ودرادامه دوره سال 

خواهم شصت و دو را نيز اضافه 
  ) كرد 

 تلويزيون مدار :پيام فدائي
بسته كارش چي بود و چي نشان 

  مي داد؟ 
  

 انتقال غذاي مسموم :پاسخ 
ايدئولوژيكي به افراد در 
شرايطي كه  امكان وجود منبعي 

براي آگاهي از اخبار و 
رويدادهاي بيرون زندان نيز 

تازه تبليغات  . وجود نداشت
تلويزيون مدار بسته سواي 

ي بود كه وقت و بيوقت آنچيز
از بلندگوهاي نصب شده 

انواع و ( درسلول يا راهروها 
.........) اقسام دعاهاي كميل و

با صداي گوش خراشي پخش 
  . مي شد

  
برنامه هاي تلويزيون مدار بسته 
بيشتر براي پخش در داخل زندان 
ها و كاربرد تبليغي و شستشوي 
مغزي را شامل مي گشت از آن 

صاحبه هاي جمله ، پخش م
رهبران ، اعضاء ، و هواداران 
فعال بريده جريانات وسازمانها ، 
نمازجمعه ها و حركتهاي حمايتي 
از رژيم در بيرون از زندان ، 
كالس و تدريس مسائل 
ايدئولوژيكي و مذهبي توسط 

گيالني و ( آخوندهاي مختلف 
وتعدادي فيلم .......) قرائتي و

سينمائي به مناسبت هاي مختلف 
  .هبي مذ

 در حسينيه چه :پيام فدائي
  برنامه هائي اجرا مي شد؟

  
 برنامه هائي از قبيل ، :پاسخ 

اجراي دعاهاي كميل وغيره ، 
يكسري سخنراني مسئولين رژيم 
همانند نماينده مجلس ، امام 

وهر كدام با .......جمعه ها ،
سياست خاص خود ، مصاحبه 
وسخنراني افراد بريده وهمكار 

ويژه اعضاء رده ب( بازجويان 
) باالي احزاب و سازمانها 

ويكسري افرادي كه محكوم به 

اعدام شده بودند مثل ناخدا 
افضلي ، سرهنگ كبيريان ، 
حسين روحاني ، قطب زاده 

. بعد مصاحبه ها بود. وغيره
مصاحبه براي آزادي ومحكوم 
كردن گروهي كه زنداني به آن 

حتي زندانياني كه . وابسته بود
ر موضع بودند گاه به در واقع  س

خاطر اين كه حكم زندانشان 
تمام شده بود، مجبور مي شدند 
اين مصاحبه را به نحوي انجام 

چون آنها به هر ترتيبي . بدهند
.  سعي در خرد كردنشان داشتند

البته گفتني است كه معركه 
گردان تمامي شوها ، خود 
الجوردي جاني ويا مجيد 
قدوسي با هماهنگي اركستر 

ني توابين مسخ شده يعني سمفو
مزدوران بدون جيره و مواجب 
گيربودند كه معموالً در حسينيه 
تمامي رديفهاي اول تا سوم 
وچهارم را براي خود اختصاص 

  . مي دادند
  

در اينجا الزم مي بينم كه اين 
توضيح را نيز داشته باشم و آن 
اينكه بسته به تصميم زندانبانان  

شنونده بردن به حسينيه به عنوان 
يا بيننده بعضأ اجباري بود و 

به استنباط . گاهأ اجباري نبود
من، اين بستگي داشت به مورد 
مصاحبه شونده ، سخنران وشكل 
كار، به اين صورت كه بستگي 
داشت به اين كه چه هدف 
مقطعي و يا ادامه داري را از اين 
موارد در نظر داشتند تا مورد 

مثأل اگر . استفاده قرار دهند
ف رهبر بريده بود بمراتب ، طر

حسينيه اجباري ميگشت ويا اگر 

كسي بنوعي سر موضعي بود 
،حسينيه را پر ميكردند از تمامي 
بريده ها ، براي ايجاد رعب و 

وحشت ، كه در اين مواقع هم  
،همزمان از بلند گوها به داخل 

  .  اطاقها پخش ميگشت
  

 آيا براي شركت :پيام فدائي 
 را شكنجه مي در مصاحبه زنداني

  دادند ؟ 
  

 عواملي كه باعث كشيده :پاسخ 
شدن وتن دادن يك فرد به 
مصاحبه ميشد ميتوانست متفاوت 

، مورد شكنجه را . و مختلف باشه
همه در مراحل مختلف ديده 
بودند و  كالً زندان جمهوري 
اسالمي عجين شده است با فشار 
روحي و رواني ، كتك ، كابل ، 

 ، رعب و وحشت، سركوب
تجاوز، به دار كشيدن ، تيرباران 
و زيرمشت و لگد و كابل كشتن 

خوب با اين توصيف .  زنداني
مشخص است كه هر زنداني 
بسته به شرايط ، به هرحال سهمي 
از شكنجه اهدائي رسوالن 
وامامان خدا بر روي زمين 

اما كساني بودند كه از . داشت
جايگاه ضد خلق وخائن بودنشان 

مصاحبه و يا ميز با گشاده روئي 
گرد هاي تشكيالتيشان 

كساني مثل . رادرزندان داشتند
كيانوري ها ، طبري ها ، به آذين 

..... ها و گاگيگ آوانسيان ها 
كه خوب اين ها تاثير منفي خود 
را  بر ديگرزندانيان به شكلهاي 

    .مختلف داشتند 
  )19ادامه درصفحه (
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  اشرف دهقاني
  مي،هاي جمهوري اسال تواب

  ها هاي مخفي رژيم شاه در زندان جاسوس فراتر از
  

هاي رژيم شاه نيز زندانياني وجود داشتند كه با تهديد و  دانيم در زندان همانطور كه مي
ها، به كار جاسوسي در ميان زندانيان  اندركاران زندان گران و دست تطميع شكنجه

ه در شرايط مبارزه واضح است ك. سياسي كمونيست و مترقي گماشته شده بودند
طبقاتي در آن دوره كه مبارزه نيروهاي انقالبي در جامعه رو به رشد بود و فضاي 

ها را تشكيل داده و زندانيان مقاوم نيز از قدرت و نفوذ  مبارزاتي، فضاي غالب در زندان
ت ابراز وجود نداشتند و أخاصي در زندان برخوردار بودند، اين خائنين، جر

. گرفت برعليه زندانيان سياسي ديگر، بصورت كامالً مخفيانه صورت ميهايشان  عملكرد
ها تماماً فضاي مبارزاتي بود،   كه فضاي زندان60ها در سال  اتفاقاً در آغاز دستگيري

ها جاسوساني را در ميان زندانيان مبارز گمارده و از طريق آنان  گردانندگان زندان
زندانيان . يل و فضاي زندانيان قرار بگيرندكردند هرچه بيشتر در جريان مسا سعي مي

كردند و هرجا جاسوسي   ياد مي"آنتن"سياسي از اين جاسوسان معموالً به عنوان 
گشت، آنها سعي در دوري از او نموده و حضورش را  مورد شناسائي مبارزين واقع مي

براي زندانيان هنوز  ها تا مدت .رساندند ميدر محل، براي هشدار به اطالع ديگر زندانيان 
در آغاز يورش واقعيت اين است كه .  نامي ناشناخته بود" تواب"سياسي در بندها،

ها، تعداد كساني كه پس از دستگيري، با رژيم  سركوبگرانه جمهوري اسالمي به توده
ها به عنوان نيروي   نيز تا مدت"تواب"ك بودند و از اين رو همكاري نمودند، بسيار اند

هاي بيشتري را  با اينحال هرچه رژيم امكان دستگيري. مطرح نبودخاصي در زندان 
نمود، بر  هائي كسب مي يافت و هرچه در سركوب نيروهاي انقالبي در جامعه موفقيت مي

ها قرار  تعداد كساني كه براي خدمت به دژخيمان جمهوري اسالمي، خود را در اختيار آن
ديگر تقريباً . آورد ي در زندان به دست ميدادند نيز افزوده شده و رژيم قدرت بيشتر مي

، در مقابل چشمان ناباور زندانيان صادق و مبارز، كساني در زندان  60در آخر سال 
پيدا شدند كه چرخش خود به طرف رژيم جمهوري اسالمي را علناً اعالم و آن را به 

 بعد از شكست اكنون در شرايط جديد مبارزه طبقاتي، در شرايطبله، . گذاشتند نمايش مي
ها، كساني  يك انقالب بزرگ و تالش دشمنان مردم مبارز ايران براي غلبه كامل بر توده

 به انجام وظايف - و نه مخفيانه- ظاهر شده بودند كه علناً"تواب"مسماي  با نام بي
   .شدند ضدخلقي متعددي برعليه ديگر زندانيان سياسي مشغول مي

  
ها، براي انجام خيلي از  اران جمهوري اسالمي در  زنداناندرك قبل از ظهور توابين، دست

از تعقيب و شناسائي مبارزين تا دستگيري و شكنجه آنان و تا انجام  -شان امورات
ترين افراد  فرهنگ ها و بي ها و لمپن  الت-غيره در زندان كارهاي ريز و درشت نگهباني و

سته به اين قشر بودند، در خدمت جامعه را كه در خيلي موارد به لحاظ اخالقي نيز واب
ها كه از فرداي روي كار آمدن رژيم جمهوري  ها و لمپن بعضي از آن الت. خود داشتند

اسالمي از جانب نيروهاي ضدانقالبي و مرتجع رژيم، متشكل شده بودند، در جريان 
مي ها و حمله با چاقو و غيره به نيروهاي انقالبي در كوچه و خيابان، نقش مه دستگيري

با اين حال، يارگيري . ايفاء نمودند
جمهوري اسالمي از آنها ابعاد 

در اينجا جهت . اي داشت گسترده
اي كه مربوط به  يادآوري، به نمونه
: باشد، توجه كنيم شهر بندر عباس مي

توي زندان موقت براي گشت به قول "
 يعني كساني "خواهرها"خودشان از 

كه به خاطر دزدي و فحشا و مرتكب 
دن به كارهاي غيراخالقي دستگير ش

... كردند شده بودند، استفاده مي
زندانبانان در زندان اصلي شهر كه 
براي مدتي دست شهرباني بود نيز همه 
مرد بودند ولي توي سپاه كه ما را 
چندين بار براي بازجويي مجدد بردند 

 استفاده "خواهرهايشان"از همان 
ثالً كردند براي اينكه ما را ببرند م مي

نقل از ( ".دستشويي و اين جور كارها
اين واقعيتي  اساساً، (*).)آزاده بندري
ها  مانده عقب ها، ها و لمپن است كه الت

ترين  فرهنگ به لحاظ اجتماعي و بي
اولين قشر اجتماعي  بخش جامعه،

براي برپائي  بودند كه جمهوري اسالمي
اش به آنها روي  رژيم دار و شكنجه

دريغ به كمك وي  ز بيآورد و آنها ني
ها مثالً  گيري تواب قبل از شكل. شتافتند

در تهران در شرايطي كه زندانيان 
سياسي در بندهاي عمومي تمام امور 
مربوط به مسايل صنفي را خود 

دادند، براي  سازماندهي و انجام مي
افرادي از ميان قشر مذكور  كنترل آنان،

، بكار گرفته شده "پاسدار"تحت عنوان 
ساي ؤاين افراد به همراه ر. دندبو

ها كه اغلب خود متعلق به همان  زندان
مشهورترين آنها حاج ( قشر لمپن بودند

حصار  داود رحماني، رئيس زندان قزل
در زير ، در اساس، )در تهران بود

قدرت ناشي از اسلحه نيروهاي مسلح 
 "اسالمي"رژيم شاهنشاهي كه امروز 

پست و ، به هر اقدام شدند خوانده مي
هاي  باري كه به ذهن كثيف و خشونت

رسيد، برعليه زندانيان  شان مي عليل

  !تواب، پديده اي نوظهور درزندان
)مچهارقسمت(
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بر   .اين قشر در زندان پرداختند اولين توابين به همكاري با. يازيدند سياسي دست مي
بر اين اساس در . باشد اي داراي اجزاي خاص خود مي همگان آشكار است كه هر پديده

توان تشخيص داد و تنوع وظايف و  هائي را مي بندي هدرون پديده تواب نيز اجزا و گرو
توان در دو حوزه كار  از جنبه تقسيم كار مي. تقسيم كارهاي متعددي را مالحظه كرد

  :عملي و كار نظري توابين را مورد بررسي قرار داد
  

   توابين در حوزه كارهاي عملي-الف
  

ري خونين و گسترده ، در شرايط حمله سراس 61 و 60اولين توابين كه در سال 
بار،  جمهوري اسالمي به مردم به منصه ظهور رسيدند، به اقتضاي آن شرايط خون

عالوه بر شناسائي زندانيان از  در آغاز،. وظايف ضدانقالبي سنگيني را به دوش كشيدند
رفتن در "گشت"ها، به  ترين كار تواب زدن به آنها، يكي از اصلي طريق جاسوسي و كلك

ها  امنيتي جهت شكار مبارزين در خيابان ان و يا ديگر نيروهاي سركوبگر ومعيت پاسدار
اين امر از آن جهت اهميت داشت كه در . غيره بود هاي متعدد بين شهري و و در گلوگاه

هاي خود قرار گرفته و  آن شرايط بگير و ببند، مبارزين زيادي در قطع ارتباط با سازمان
رفتند و يا  ها بسر برده و از محلي به محل ديگر مي باناغلب روزها در خيا سر پناه، بي

كساني كه . در كردستان از مناطق آزاد روستائي به شهرها و برعكس در تردد بودند
شناختند،  اكنون تواب شده بودند از آنجا كه هريك تعداد زيادي از نيروهاي مبارز را مي

براي نمونه، يكي از . نمودند ل ميبسيار موثرتر از پاسداران در دستگيري اين نيروها عم
توابيني كه در آن زمان بطور برجسته به انجام اين عمل ننگين مشغول بود و به يمن قتل 

كه پس از درآمدن از زندان هم در زنده ماند ناصر ياراحمدي بود  و شكنجه ديگران،
گر نه او در آن زمان به عنوان يكي از اعضاي راه كار .دستگاه سركوب بكار پرداخت

ها و هواداران اين سازمان شد بلكه تا آنجا كه  ها تن از كادر تنها باعث دستگيري ده
هاي ديگر نيز نقش  انداختن اعضاء و هواداران سازمان دام توانست در دستگيري و به مي

كرج به بازرسي هر وسيله  - بنا به اطالعات موثق، وي مدتي در اتوبان تهران. ايفاء كرد
پرداخت و از اين طريق شماري از مبارزين تحت پيگرد را  شد مي  آنجا رد مينقليه كه از

 ناشناخته براي شناسائي مبارزين دستگيرشده. شناسائي و تحويل همكاران جديدش داد
كردن به اين شكل  شناسائي. شد رژيم نيز كار ديگري بود كه توسط توابين انجام مي

گرفت كه سر و صورت  صورت مي
بايست كار شناسائي را   ميتوابي را كه

 اين -پوشاندند اي مي انجام دهد بوسيله
كار در مورد زنان با مقنعه و يا 

 كه روي صورت "پوشيه" و "روبند"
گرفت و در  انجام مي كشيده شده بود،

مورد مردها بيشتر از كيسه سياهي كه 
ها داشت  سوراخ در مقابل چشم دو

ي ها هرچند در زندان( كردند استفاده مي
مختلف و در هر مقطع ممكن است 
وسيله ديگري مورد استفاده قرار گرفته 

شود كه بعضي از  گفته مي). باشد
زندانيان سياسي نام چنان افرادي را 

 گذاشته بودند كه "كوكلس كالن"
ها را نزد  "كوكلس كالن". مسما نبود بي

ها را به صف  زندانيان سياسي كه آن
ا، زندانياني ه بردند و آن كرده بودند، مي

شان  هاي سياسي كه هويت و فعاليت
براي نيروهاي امنيتي رژيم شناخته 

 و خود، اين را عليرغم - شده نبود
از  هائي كه متحمل شده بودند، شكنجه

 با انگشت -بازجوها پنهان كرده بودند
به دژخيمان نشان داده و آنها را به دام 

     .انداختند مي
  )12ادامه در صفحه (

  
 

  
  16ادامه از صفحه      ....تگوي پيام فدائي با رفيقگف

زواياي . در مورد توابين اوليه چه تجربه اي داريد :پيام فدائي
  .مختلف برخورد آنها را توضيح دهيد

  
ببينيد ، همانطور كه در سئوالهاي قبلي توضيح دادم زماني كه  :پاسخ

ني بلكه غير در اوين بودم با مورد آنتن در اطاق و آنهم نه كامال عل
نگاه هاي دزدكي ، ( اينها از عملكرد شان . علني بر خورد داشتيم

حالت شرمندگي تا زماني كه تبديل به تواب حرفه اي نشده بودند ، 
شناخته مي ) دزديدن نگاهشان وقتي كه از بازجوئي بر ميگشتند 

افرادي بودند كه  رفتاروكردار زنداني داخل سلول  را گزارش . شدند

ولي تواب  به عنوان بريده اي كه مبدل به همكار و بازوي . دند مي دا
پدرتوابين يعني (سركوب واعمال فشاربازجو وپدرجالدشان 

بر عليه ديگرزندانيان شده بودند را بيشتر در حسينيه اوين ) الجوردي
سخنراني رهبران عليه جريانات خود و -و در كالسهاي ايدئولوژيكي

ني كه به قزلحصار منتقل شدم در  آنجا بودكه اما زما. غيره شاهد بودم
با تواب به معني پاسداروبازجوي بدون مزد برخورد كردم و تازه به 

يعني جداي . ابعاد جنايتي كه رژيم در قبال زندانيان روا داشته پي بردم
ازشكنجه هاي زمان بازجوئي، قتل و اعدام توسط عوامل ريزو درشت 

زندانيان هم براي سركوب ديگر زندانيان خود، اينبار ديدم كه از خود 
  .استفاده مي كنند

  )ادامه دارد(
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  آدرس پست الكترونيك
Address: ipfg@hotmail.com    E-mail  

                
  
 

  
  
  
  

  

!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

BM Box 5051 
London WC1N 3XX 

England 

  شماره تلفن
  يي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدا

0044 – 7946494034 

 بر روی شبکه اينترنت" پيام فدايي"
 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

:  آدرس ما در اينترنت 
/org.fadaee.www://http 

از صفحه اشرف دهقاني در اينترنت 
  :ديدن کنيد

http://www.ashrafdehghani.com 

 نگاهي به برخي از اخبار
  

 وگوهاي بغداد  گفتضمن تاكيد بر اين امر كه»رابرت گيتس«امريكا وزير دفاع 
 كاخ سفيد آماده است تا با بوده اعالم كرد كه آغاز خوبي براي مذاكره با ايران

ما : گفتدر حاليكه مي گيتس . شودنيز ب سطوح باالتر مذاكراتي در رد ايران وا
اي و اهداف اين حكومت در  هاي هسته رژيم ايران، جاه طلبي نبايد در مورد ماهيت

مورد   در از جمهوري اسالمي خواست كهتوهم شويم عراق يا خليج فارس دچار
   . برخورد كندگراتر  اهداف و مقاصد خود واقع

  

 گرفتن اعتراضات دانشجوئي در دانشگاه بابلسر حداقل بيست دانشجو با باال
 خواست ،دستگيري اين عده. بوسيله نيروهاي وزارت اطالعات  دستگير شدند

 .آزادي همه دستگيرشدگان را به بقيه خواستهاي دانشجويان اضافه نمود

شركت » Rosoboron Export«در ماه ژانويه به گزارش خبرگزاريها 
 را با تجهيزات M1شونده ضدهواپيما  موشك هدايت29 ،سالح روسيهصادرات 

باعث تقويت كه ؛ ارزش اين معامله هفتصد ميليون دالر بود فروختآن به ايران 
 قراردادي سه ميليارد  نيز روسيه سال گذشته.دوش مي سيستم پدافندي ايران

 24ينكف،  سفارش صد هزار قبضه كالش منعقد نمود كه شاملونزوئال با دالري
 فروش اين سالح ها .بود  روسي بالگرد نظامي35 و Su-30جت جنگنده سوخو 

و فروش اسلحه به اين دوكشور آمريكا با در شرايطي صورت مي گيرد كه دولت 
 شركت همخاطر همين  و به ت نموده همچنين صادرات سالح به سوريه مخالف

»Rosoboron Export «را از تجارت در و ديگر پيمانكاران دفاعي روسيه 
برخي ديگر از .  نموده استهاي آمريكايي منع  آمريكا و يا معامله با شركت

چين در اكتبر گذشته، قرارداد .  و چين  مي باشند هند خريداران سالح  روسيه ،
 با روسيه امضا و در ماه فوريه S-300هاي  يك ميليارد دالري را براي موشك

از  ميليارد دالر 6/1 را با قيمت Su-30سوخوي نيز، هند، چهل فروند هواپيماي 
  . خريداري كرداين كشور 

 اجراي اليحه مديريت "در چهار چوب اعتراضات اخير معلمان كشوركه  حول 
 وزير آموزش و ياستعفا" شكل گرفت و سپس به خواست  "خدمات كشوري

  فروردين ماه عمال تعطيل شدندو15ارتقا يافت برخي از مدارس در "پرورش
رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي با حمله اي سازمان يافته مبادرت به دستگيري 

نيرو هاي سركوبگر رژيم بي شرمي را به آنجا .تعداد زيادي از معلمان نمود 
 فروردين ماه تعدادي از 27 و26 كه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه ندرسانند

ض اعالم كرده اند كه معلمان معتر.معلمان را در سر كالس درس دستگير كردند
 در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران تجمع اعتراض بر گزار 86 /12/2در 

جالب است كه اداراه حراست آمزش و پرورش مرخصي معلمان در . خواهند كرد
 18عصر روز شنبه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  .اين روز را لغو كرده است

 معلم حاظر 30تمامي صنفي معلمان همدان  با حمله به محل كانونفروردين ماه، 
 45در آنجا را دستگير و سپس با حمله به منازل تعداد ديگري از معلمان در كل 

   . كردمعلم را دستگير

مسلح افراد  فروردين ماه تعدادي 8روز چهارشنبه 
 بانك "قدوسي غربي"به كالشينكوف به  شعبه 

 آن ملت شيراز حمله نموده و با برداشت موجودي
رئيس بانك كه به مقابله با آنها برخاسته بود را به 

 .قتل رساندند

مديرعامل پتروشيمي به اي  تفنگ ساچمهفردي با يك 
. شليك كرده و او را از ناحيه پا مجروح نمود آبادان 

 ناشي از راسوءقصد اين  مطبوعات جمهوري اسالمي
 به .اعالم نمودندمسائل داخلي اين واحد صنعتي 

اخراج نيروهاي " در خرمشهر "بازتاب"گزارش 
 ".بومي احتماال در اين سوءقصد نقش داشته است

دي پيش نيز در اين نبه گزارش مطبوعات رژيم چ
سوزي و   آتش" واحد صنعتي گزارشاتي مبني بر 

 . داده شده بود"آالت سنگين  بروز مشكل در ماشين


