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 سرمقالهسرمقاله

  آيا اصالح طلبان تغيير كرده اند؟
  )! نظام سركوبگر حاكم"نجات غريقِ "يارِ مردم، يا(

نه تنها از اصالح به درستي كمونيستهاي انقالبي ني در شرايط مشخص كنوچرا  ...
طلبان حكومتي  وموسوي و دارو دسته اش حمايت نمي كنند بلكه بر اين باورند كه 
 .بايد وسيعا آنها را افشاء و از تاثير گذاريشان بر روي مبارزات مردم جلوگيري نمود

 پيوستنشان به مردم از بريدن دسته هائي از طبقه حاكمه ودر بحث كمونيستها صحبت 
است نه تالش بخشهائي از طبقه حاكمه براي استفاده از نيروي مردم جهت تصفيه 

تضاد هاي طبقه   نيرو هاي انقالبي مي خواهند تشديدآنچه. "خودي ها"حساب با 
حاكمه ، استفاده از هر شكافي در بين دشمنان مردم به خاطر تسريع سرنگوني 

و از  آنچه اصالح طلبان حكومتي  كه در واقعيت امردر حالي. جمهوري اسالمي است
در چهارچوب به هرز بردن انرژي اعتراضي مردم هستند موسوي به دنبال آن جمله 

اختالفات طبقه حاكمه و كسب مواضع هر چه كليدي تر در ماشين دولتي اي است كه 
  2صفحه  ...حافظ مناسبات استثمارگرانه و به غايت ارتجاعي بر عليه توده هاست

  فريبرز سنجري رفيق  با "آرش"  نشريهگفتگوي
نيروهای سياسی در خارج از کشور در مورد تعيين این یا آن تاکتيک روز و کارهای عملی مشخصی که رهنمود دادن در مورد آنها  ...

اما این برخورد که . ن امر نيستندمستلزم حضور در محل و شناخت عينی عوامل گوناگون می باشد، نباید رهنمود بدهند، چون قادر به اي
را ندارند بسيار انحرافی بوده و به معنی بی وظيفه کردن " رهنمود سياسی"این نيروها چون در خارج هستند اساسًا حق دادن هيچ 

تار آزادی همه مثًال آیا نيروهای سياسی در خارج از کشور حق دادن رهنمود تحريم انتخابات را ندارند؟ آيا محق نيستند خواس. آنهاست
که تأکيد بر زندانيان سياسی بشوند؟ آیا وقتی با تحليل از وضعيت جامعه و شرایط سياسی مشخص کنونی به این نتيجه می رسند 

، نباید آن را با مردم خود در ميان بگذارند؟ آیا این امروز برای جنبش از اهميت حياتی برخوردار است ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی،
 چون در خارج از کشور به سر می برند، حق دادن رهنمود سياسی در چنين اشکال کلی را هم ندارند و چنين حقی را تنها و تنها نيروها

ها " سبز"باید برای نيروهای سياسی ای قایل شد که در داخل ایران هستند؟ و مثًال در شرایط کنونی باید رهنمود سياسی دادن را حق 

      6صفحه   ..   .   .ز رادیکاليزه شدن جنبش جلوگيری می کنند؟ این یک برخورد انحرافی استدانست که با همه وجود ا

گزارشي از تظاهرات بر عليه جمهوري 
  اسالمي در نيويورك

یکی از نکات بسيار جالب این تجمع آن  ...
ز ها ا" سبز"بود که وقتی صف موسوم به 

مقابل ما عبور ميکردند ، عليرغم  همه 
تالشی که رهبران آن صف برای جدایی 
شرکت کنندگان از ما انجام ميدادند ، خيلی 
از آن ها که  در حال حرکت بودند همراه با ما 

جمهوری اسالمی ، مرگت فرا "شعار 
جمهوری اسالمی ، با هر جناح و "و " رسيده

.   ميکردندرا تکرار" دسته ، نابود باید گردد
" مرگ بر جمهوری زن ستيز"وقتی ما شعار 

را سر دادیم ، بدون اغراق ، اکثریت زنان در 
ها این شعار را همراه با ما " سبز"صف 

ما زن و مرد جنگيم "شعارهای  .فریاد ميزدند
نه سازش ، نه " ، " ، بجنگ تا بجنگيم 

را با ما تکرار " تسليم ، نبرد تا رهایی
   ١٦صفحه           ...  .ميکردند

بر عليه در حاشيه تظاهرات 
  !احمدي نژاد در نيويورك

کيهان در ادامه لجن پراکنی هایش  ...
سبزها، " مدعی شده که در این تجمع

چریکهای فدائی خلق، مجاهدین 
و سلطنت طلبان حضور ) منافقين(

نه غزه، نه "شعارهايي چون "و . " داشتند
به اين . دنددا" سر" لبنان، جانم فداي ايران

ترتيب دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی 
می کوشد نيروهای سياسی ماهيتا 
متفاوتی را که در اپوزيسيون جمهوری 
اسالمی قرار داشته اما هيچ وجه 
اشتراکی با هم ندارند را دريک صف قرار 
داده و با تنزل شعارهای رزمنده مبارزاتی 
ای که در اين حرکت فرياد زده شد، چهره 

روهای مترقی و انقالبی مخالف خود را ني
  ٢٠صفحه        .مخدوش سازد
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چه در تجمعات اعتراضي ايرانيان در خارج از  اين روز ها
جمهوري خونين اعتراض به تداوم سلطه در كشور 

صفوف در اسالمي و چه در مباحثات و بحثهاي جاري 
 هر گاه كمونيستها و مبارزيني جهت ، اپوزيسيون رژيم

 هم اثبات ستروني سياستهاي اصالح طلبان حكومتي و
به گذشته ، دسته جنايتكار حاكم و ذاتي آنها با دار

افرادي مثل مير حسين موسوي و مهدي كروبي و نقش 
غير قابل انكارشان در سركوب انقالب مردم و مبارزات 
توده ها  اشاره مي كنند فورا افرادي كه هميشه در 

فرياد با قبول ظاهري اين واقعيت استدالل كم مي آورند 
اما از آن زمان كه آنها در قدرت ! كه باشدبر مي آورند 

و مهمتر از آن  مگر شما منكر !  بودند سالها گذشته است
تغيير انسانها هستيد؟ خوب شايد آنها تغيير كرده باشند؟ 
و سپس چنين كساني با فراموش كردن اين امر كه اساسا 

به قابل تغيير بطور كلي  ، بحث را بر سر چه بودموضوع
 باب رائي اندرغ و پس از سخنراني كشانده بودن انسانها

امكان پذير بودن تغيير افراد بشر سرانجام چنين جلوه مي 
دهند كه هر كس بگويد موسوي ها ،كروبي ها و از آنها 

 گنجي ها و سازگارها نه تنها دستشان به بي اهميت تر
 ي نظام"خودي ها"خون مردم ما آلوده است بلكه از 

 و ظالمانه كنوني استسيستم  حفظ برنامه شان هم بوده و
بديهي گوئي  به همين خاطر نبايدفريب آنها را خورد،

و امكان تغيير انسان ها ترين اصول علمي را انكار نموده 
اين دسته البته با كساني كه اساسا . استرا ناديده گرفته 

منكر نقش اين افراد  در جنايات جمهوري اسالمي هستند 
قل اين واقعيت را مي پذيرند كه  اينها حدا.فرق دارند

اين افراد هر كدام بسته به موقعيت و مقامي كه در 
در سركوب ، نقش خود را جمهوري اسالمي داشته اند

 اما مدعي اند كه انسانها قابل تغيير .ايفاء نموده اندمردم 
هستند و به همين دليل هم تاكيد دارند كه نبايد به گذشته 

  .  افراد باشد"حال"عيار بايد  كرد بلكه م"پيله"افراد 
  

 " حال"البته چنين افرادي هرگز نمي خواهند واقعيت
در گويا  مدعي اند كه اين افراد را هم دريابند، بلكه تنها
و دسته حاكم هستند  حال حاضر اين افراد بر عليه دار

پاسخ شان  پس بايد به آنها خوش آمد گفت و به نداي
همين موضع كنوني آنها  مثبت داد و تأكيد مي كنند كه

در اين مباحثه اگر كوشش . بيانگر تغيير آنهاستگويا 
كني بحث را به مسير اصلي برگردانده و با تكيه بر 
واقعيت حال اين افراد مطرح كني كه دفاع و حمايت از 
چنان كساني در حقيقت بر عليه منافع مردم تحت ستم 

 "زيخشك مغ"و"دگماتيسم"فورا متهم به ايران است، 
 مي شوي كه " سياست"وعدم درك پيچيدگي هاي

البته بعدا با فخر فروشي عالم نمايانه اين تك مضراب 

هميشگي هم به آن اضافه مي شود كه اين امر از امراض 
  ! مي باشد"چپ سنتي"عالج ناپذير 

  
 براي كساني كه در ماههاي اخير و به دنبال خيزش 

اعتراض به   هاي در صحنه،بزرگ توده هاي ستمديده
  حضور داشته و  حاكم بر ايرانجمهوري دار و شكنجه

شاهد اين مباحثات بوده اند به واقع اين سوال يكي از 
آن را شنيده و رايج ترين سواالتي مي باشد كه هميشه 

در اوضاع و احوال كنوني البته طرح چنين  .مي شنوند
در  هر تحول بزرگ اجتماعي در .سواالتي عجيب نيست

همچون خيزش سترگ توده ( ه جنبش توده ايحالي ك
 كذب بسياري از تبليغات همواره) ها در ماههاي اخير 

انحرافي كه هدفش گمراه كردن مردم و باز داشتن آنها 
از مبارزه است را بر مال مي سازد، در همان حال طراحان 
و دنباله روان ساده انديش آن گونه تبليغات را به طرح 

ديگر و اتخاذ تاكتيك هاي جديد مسايل گمراه كننده 
بر چنين اساسي است  . تري به منظور فوق وا مي دارد

اگر تا ديروز در اينجا و آنجا  به كرات شنيده مي كه 
اين " و "اين مردم، مردم دوره انقالب نيستند"شد كه 

 و يا جوانان اين دوره "نسل ديگر انقالب نمي خواهد
ي يك مبارزه حاضر به پرداختن هزينه هاي الزام"

، مبلغين و اشاعه دهندگان چنان نظراتي "انقالبي نيستند
. ندحتي حاضر به يادآوري آن ادعا ها هم نيستامروز 

با مشاهده بعضي ار اشاعه دهندگان آن نظرات نيز 
رشادتها و از جان گذشتگي و دليري اي كه همگان در 

، رنگ عوض خيابانهاي شهر هاي بزرگ شاهد بودند
اگر تا ديروزدستگاه هاي تبليغاتي دشمنان  .كرده اند

رنگارنگ مردم گوش فلك را كر كرده بودند كه نسل 
آرمان گرا "جديد به هيچ ارزشي باور نداشته و اساسا 

نمي باشد و مدعي بودند كه اين نسل  تنها در فكر اين "
 امروز خون دهها جوان "خرش از پل بگذرد"است كه 

نها را سرخ نموده و آزاديخواهي كه سنگفرش خيابا
شرايط دهشتناكي كه بازداشت شدگان حوادث اخير و 

و از جمله در كل زندانيان سياسي در زندانها 
مي كنند كرده وتحمل  جمهوري اسالمي "كهريزك"

جائي براي اين ياوه ها باقي نگذاشته است و آن كساني 
كه در لباس به اصطالح جامعه شناس، روانشناس و اصالح 

جا انداختن چنين براي تي و غير حكومتي طلب حكوم
جسارت و با ديدن  حال تالش مي كردند،ايده هائي 

آزاديخواهي نسلي كه در عمل زمين را زير پاي قداره 
، به طرق ديگري به اشاعه ايده هاي بندان حاكم لرزاند

  . گمراه كننده خويش مي پردازند

  آيا اصالح طلبان تغيير كرده اند؟

  )! نظام سركوبگر حاكم"نجات غريقِ "يارِ مردم،يا(
 

دستگاه های تبليغاتی اگر تا ديروز
دشمنان رنگارنگ مردم گوش فلک را کر 
کرده بودند که نسل جديد به هيچ 

آرمان گرا "ارزشی باور نداشته و اساسا 
نمی باشد و مدعی بودند که اين نسل  "

خرش از پل "تنها در فکر اين است که 
امروز خون دهها جوان " بگذرد

آزاديخواهی که سنگفرش خيابانها را 
سرخ نموده و شرايط دهشتناکی که 
بازداشت شدگان حوادث اخير و کل 
زندانيان سياسی در زندانها و از جمله در 

جمهوری اسالمی تحمل کرده " کهريزک"
ومی کنند جائی برای اين ياوه ها باقی 

سانی که برای جا نگذاشته است و آن ک
انداختن چنين ايده هائی تالش می 
کردند، حال با دیدن جسارت و 
آزاديخواهی نسلی که در عمل زمين را 
زير پای قداره بندان حاکم لرزاند، به طرق 
دیگری به اشاعه ایده های گمراه کننده 

  . خویش می پردازند



  صفحه               124شماره                                      پيام فدايي 
 

 

3 

  
ح بنابراين گرچه بحث در باره ماهيت ضد مردمي اصال

طلبان حكومتي به مثابه بخشي از طبقه ستمگر حاكمه 
 ندارد اما به اين تغيير پذير بودن و نبودن انسانربطي به 

جواناني كه به  تا به خصوص گونه سواالت بايد پاسخ داد
 ها و كروبي  جواني اطالعي از گذشته امثال موسويدليل
  نداشته و عمدتا در ضديت با دارودسته ددمنش ...ها و
اكم از چنين كساني دفاع كرده و گاه نشانه ها و پرچم ح

آنها را حمل مي كنند متوجه اشتباه خود بشوند، گر چه 
خود سير مبارزه توده ها دير يا زود  همچون رود پر 
خروش زندگي همه اين ايده هاي نادرست را از صحنه 

  .روزگار پاك خواهد كرد
سوال اد شد، در بسياري از مباحثاتي كه در باال از آن ي

مي شود كه آيا انسانها تغيير پذيرند؟ و آيا مگر شما 
معتقد نيستيد كه در جريان مبارزه امكان دارد كه افراد 
ودسته هائي از قدرت حاكمه بسوي مردم روي آورند؟ 

 هم به تغيير پذير ، ما،وقتيكه پاسخ مي شنوند كه چرا
 به اين بودن باورها و مواضع سياسي انسانها معتقديم و هم

واقعيت كه با شدت گرفتن مبارزه طبقاتي دسته هائي از 
طبقه حاكمه صفوف قدرت ضد مردمي حاكم  را ترك 
كرده و به صف توده هاي ستمديده و انقالب آنها مي 
پيوندند و سپس وقتيكه توضيح داده مي شود كه جدا از 
اينها ما حتي معتقديم كه اساسا بدون چنين تحولي 

 سخت ترديد آميز نيرومندتر از خودن پيروزي بر دشم
 با تعجبي كه خود تعجب بر انگيز است مي گويند ،است

پس اختالفي وجود ندارد اما پس چرا شما از امثال 
  موسوي و كروبي حمايت نمي كنيد؟ 

  
مسلم است كه در مورد وضعيت مشخص و واقعيت 
افرادي نظير موسوي و كروبي بايد بطور مشخص 

تاكيد باز ضروري است ا بطور كلي ام. برخورد نمود
شود كه به باور آزاديخواهان وانقالبيون، كمونيستها و 

 به !چپ ها و يا به قول اين جماعت تازه دمكرات شده
نه تنها انسانها قابل تغيير اند بلكه ، " چپ سنتي" باور

همواره در جريان مبارزه همانطور كه افراد و نيروهائي 
قالب به دشمن مردم يعني به از كمپ توده ها و صف ان

جنايتكاران حاكم مي پيوندند و در مقابل قدرت ضد 
مردمي جبهه به زمين مي سايند افراد و جرياناتي هم  از 

تاريخ جنبش . اردوگاه دشمن به جبهه انقالب مي پيوندند
در  .مملو از چنين مواردي استدر سراسر جهان انقالبي 

 تا نگاهي به تاريخ تنها كافي استمورد جامعه خودمان 
مبارزات  خلق كرد در زير سلطه همين جمهوري اسالمي 

ارتش ضد سپاهيان بيندازيم تا ببينيم كه چطور برخي از 
كه با دشمن  ئي كه كرد ها(خلقي و پاسداران و جاشها 

، اردوگاه جمهوري اسالمي را ترك )همكاري مي كنند
 اسلحه انرژي وعمالو به پيشمرگان خلق كرد پيوستند و 

همانطور  .خود را بر عليه جمهوري اسالمي بكار گرفتند
كه كسي فراموش نكرده است كه در همان آغاز شكل 
گيري جمهوري اسالمي بخش بزرگي از  سازمان فدائي 

 معروف شدند اردوگاه مردم را ترك "اكثريت"كه به 
كرده و به زير پرچم خميني و ديكتاتوري حاكم 

ن خزيدن موذيانه و جبهه عوض  و در جريان اي؛خزيدند
! چه مردم فروشي ها كه نكردندفضاحت بار كردن 

اتفاقا كسي فراموش نكرده كه خيلي از شاهكار هاي ضد 
انقالبي آنها در دوراني به منصه ظهور رسيد كه همين مير 

جمهوري اسالمي بود و   نخست وزير،حسين موسوي
ندانهاي داشت دسته دسته كمونيستها و مبارزين را در ز

خود با همكاري جالداني مثل الجوردي،  اين منفور 
  !ترين دژخيم جمهوري اسالمي، به قتل مي رساند

 
اما اگر مي پذيريم كه انسانها و جريانات سياسي قابل 
تغييراند حال بايد ديد كه آيا اصطالح طلبان حكومتي و 
امثال موسوي هم تغيير كرده اند يعني مواضع ضد 

خود را ترك كرده و به مردم پيوسته و مردمي گذشته 
مواضع مردمي اتخاذ كرده اند؟ اولين و بديهي ترين 
شرط هر تغييرواقعي براي افراد و جرياناتي كه بخشي از 
جمهوري اسالمي بوده و به اين اعتبار در همه سياستهاي 

 اين واقعيت پذيرشضد مردمي آن سهيم بوده اند 
نامبرده ون جماعت آيا تاكنولي . وتبري از آن است

يعني در باره جناياتي كه خود كالمي در اين باره 
مستقيما و يا غير مستقيم در ارتكاب آنها نقش داشته اند، 

همين امر خود يكي از معيارهائي است سخن گفته اند؟ 
كه هر كسي بايد با اتكاء به آن در انگيزه ها و اهداف 

 در مورد  آيا وقتيكه دانشجويان بابلآنها شك نمايد 
 يعني قتل عامي كه در 67كشتار زندانيان سياسي در سال 

زمان نخست وزيري موسوي صورت گرفت از وي سوال 
پذيرفت و در آن جنايات كردند او نقش خود را 

 با وقاحت و   برعكسياو خواهان گذشت مردم شد؟ 
رياكاري  مدعي شد كه در اين مورد زندانبانان بايد 

 آنچه موسوي !انبان نبوده استتوضيح دهند و وي زند
گفت به واقعي دليل واهي اي بود كه هر بچه مدرسه اي 

با اين استدالل بي پايه و . را هم به خنده مي اندازد
مسخره  خميني و خامنه اي هم مسئوليتي نسبت به 
فجايعي كه در سياهچالهاي جمهوري اسالمي رخ داده و 

! نبوده و نيستندچون زندانبان ! مي دهد نداشته و ندارند
و معلوم نيست كه  با اين حساب چگونه مي توان احمدي 
نژاد را مسئول سركوبهاي ماههاي اخير و جناياتي كه در 
زندانها و از جمله در كهريزك رخ داد اعالم نمود؟ اين 
استدالل فريبكارانه در شرايطي بيان شده كه هر كسي 

زير مي داند كه رهبران  از رئيس جمهور و نخست و
گرفته تا ديگر سردمداران يك نظام سياسي، مسئوليت 
انكار ناپذيري در نتايج حاصل از پيشبرد سياستهاي خود 
دارند و مي بايست پاسخ گوي همه جناياتي و حتي 
آسيب هائي باشند كه بر اثر سياستهاي آنها  رخ داده 
وحقوق توده هاي ستمديده بر اثر آنها پايمال گشته 

  .است
 افرادي چون "تغيير" ادعاي كساني كه از پس بر عكس

موسوي و كروبي  سخن مي گويند آنها با چنين مواضعي 
نشان داده اند كه در عمل نه تنها تغييري نكرده اند بلكه 

مي دهند كه اگر باز هم  سكاندار دولت ! به مردم بشارت
 خميني كه "ميراث" و "اسالم ناب محمدي "شوند به 

 آنرا تجربه كرده اند بازمي 60ه مردم ما در دوران ده
گردند كه براي توده هاي ستمديده ما يكي از سياه ترين 

واضح است . دورانهاي سلطه جمهوري اسالمي بوده است
براي كساني كه با پوست و گوشت خود آن سالها را كه 

ديده و رنج و مرارت آن را هنوز هم با روح و روان خود 
بل تحمل است، اگر چه چنين امري غير قاحمل مي كنند 

باعث فريب جواناني شود  كه آن آن ادعا ممكن است 
  .  دوران را خود نديده و لمس نكرده اند

  پس اگر مي پذيريم كه افراد قابل تغييراند و نبايد به 
 افراد "حال" كرد  و معيار بايد "پيله"گذشته افراد 

 هر كس كهتاكيد كنيم كه بايد باشد اما بر اين امر هم 
بايد اين تغيير را در مدعي تغيير چنين كساني است است 

ثابت كند كه چگونه آنها  نشان داده و آنها "حال" عمل
آن گذشته ضد مردمي را دارند  كنوني خود عملبا 

اما اگر می پذيريم که انسانها و 
جريانات سياسی قابل تغييراند حال 

طلبان حکومتی بايد ديد که آيا اصطالح 
و امثال موسوی هم تغيير کرده اند 
يعنی مواضع ضد مردمی گذشته خود 
را ترک کرده و به مردم پيوسته و 
مواضع مردمی اتخاذ کرده اند؟ اولين و 
بديهی ترين شرط هر تغييرواقعی برای 
افراد و جرياناتی که بخشی از 
جمهوری اسالمی بوده و به اين اعتبار 

د مردمی آن در همه سياستهای ض
 اين واقعيت پذيرشسهيم بوده اند 

ولی آيا تاکنون . وتبری از آن است
جماعت نامبرده کالمی در اين باره 
یعنی در باره جنایاتی که خود مستقيما 
و یا غير مستقيم در ارتکاب آنها نقش 

 داشته اند، سخن گفته اند؟
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بگذاريد مبارزات مردم ما اوج هر چه 
بيشتری بگيرد آنگاه بدون شک به 
موازات روند تجزیه طبقه حاکم ، 
کسانی نظام ددمنش جمهوری 
اسالمی را ترک کرده و آن را تنها 
گذاشته و  به انقالب توده ها خواهند 
پيوست و در آن زمان حتما مردم قدم 
چنين متحدينی را گرامی داشته و از 
امکاناتشان جهت نابودی جمهوری 

اما تا آن . اسالمی سود خواهند جست
روز و برای رسيدن به آن روز قبل از هر 

متی را به چير بايد اصالح طلبان حکو
خاطر سياستها و اهداف ضد خلقی ای 
که آشکارا و یا در نهان در جنبش توده 
ها تعقيب می کنند پيگيرانه افشا 
نموده و تاثيرگذاری آنها بر اعتراضات 

  . توده ها را خنثی نمود

كه در كردستان   كه وقتيهمانطور. دننمايمي جبران 
عضوي از ارتش ضد خلقي به جنبش خلق كرد مي 

ر جبهه نبرد براي سرنگوني پيوست، وي با سالح خود د
جمهوري اسالمي شركت كرده و جهت تحقق اهداف 
جنبش مردمي با جنايتكاران حاكم جنگيده و در عمل، 

اما آيا از كساني در اين . گذشته خود را نفي مي نمود
حكومت كه  پشتيبانان و همپالگي هاي خلخالي ها و 
ار الجوردي هاو حاج رحماني ها بوده اند مي توان انتظ

نظام مقدس جمهوري "داشت كه در شرايط كنوني 
 شان را با همه امتيازاتي كه برايشان دارد را "اسالمي

ترك كرده و به مردم پيوسته و در كنار توده ها با 
همپالگي هاي سابق خود بجنگند؟ پس در نظر داشته 
باشيم كه وقتيكه از تغيير سخن مي گوئيم بايد توجه 

 تغيير چقدر است چون گرچه داشته باشيم كه حد اين
همه پديده هاي عالم در حال تغييرند اما تجربه نشان داده 
كه با هيچ معجزه اي نمي توان كركس زشت چهره 
مردار خوار را به مرغ عشقي كه نداي زندگي سر مي 

  . دهد تبديل نمود
  

به هيچ  تحول افراد و نيروهاي سياسيواضح است كه 
راني كه ما در آن زندگي وجه ويژگي كشور ما و يا دو

اين يكي از قوانين مبارزه طبقاتي است . مي كنيم نيست
كه سالها پيش بوسيله ماركس در مانيفست حزب 
: كمونيست چنين جمع بندي شده است

سرانجام،هنگاميكه مبارزه طبقاتي به لحظه قطعي "
نزديك مي شود،جريان تجزيه اي كه در درون طبقه 

 انجام مي پذيرد،چنان جنبه پر حاكمه و تمام جامعه كهن
جوش و شديدي بخود مي گيرد كه بخش كوچكي از 
طبقه حاكمه از آن روگردان شده به طبقه انقالبي ،يعني 

 بر اين ".طبقه اي كه آينده از آن اوست ،مي پيوندند
 كمونيستها نه تنها از پيوستن بخش هائي از طبقه اساس،

ي كه آينده از آن حاكمه به  طبقه انقالبي ،يعني طبقه ا
اوست استقبال مي كنند بلكه شديدا مي كوشند تا جريان 
اين جدائي از دشمن و پيوستن به مردم را تسريع كرده و 

بنابراين  .شرايط پيروزي انقالب توده ها را تسهيل نمايند
در شرايط با توجه به اين توضيحات بايد ديد پس چرا 

نه تنها از تي به درسكمونيستهاي انقالبي مشخص كنوني 
اصالح طلبان حكومتي  وموسوي و دارو دسته اش 
حمايت نمي كنند بلكه بر اين باورند كه بايد وسيعا آنها 
را افشاء و از تاثير گذاريشان بر روي مبارزات مردم 

اگر به آنچه كه گفته شد توجه كنيم مي  .جلوگيري نمود
ي بريدن دسته هائبينيم كه در بحث كمونيستها صحبت از 

از طبقه حاكمه و پيوستنشان به مردم است نه تالش 
بخشهائي از طبقه حاكمه براي استفاده از نيروي مردم 

آنچه نيرو هاي . "خودي ها"جهت تصفيه حساب با 
تضاد هاي طبقه حاكمه ،  انقالبي مي خواهند تشديد

استفاده از هر شكافي در بين دشمنان مردم به خاطر 
در حالي كه در . المي استتسريع سرنگوني جمهوري اس

و از جمله  آنچه اصالح طلبان حكومتي واقعيت امر
به هرز بردن انرژي اعتراضي هستند موسوي به دنبال آن 

در چهارچوب اختالفات طبقه حاكمه و كسب مردم 
مواضع هر چه كليدي تر در ماشين دولتي اي است كه 
يه حافظ مناسبات استثمارگرانه و به غايت ارتجاعي بر عل

قشار از "سياست اصالح طلبان حكومتي  . توده هاست
 در حاليكه نياز مردم ."پائين براي  چانه زني در باالست

ما و مبارزات اعتراضي آنها تشديد اختالفات هيئت 
نظام مقدس "حاكمه، بريدن دسته هائي از طبقه حاكمه از

 و پيوستن آنها به مبارزات مردم "جمهوري اسالمي
 كه در راس آنها سرنگوني تام و تمام  مطالباتي.است

آيا بنابراين بايد ديد كه . جمهوري اسالمي قرار دارد
اصالح طلبان حكومتي و امثال موسوي و كروبي از نظام 
بريده اند؟ آيا آنها به مردم پيوسته اند؟ كه حال مستحق 

   ؟ و بتوان از تغيير آنها سخن گفتحمايت باشند

 سال گذشته از هيچ 30ي  كه در  البته انتظار تغيير كسان
جنايتي بر عليه مردم ما كوتاهي نكرده و دستانشان به 
خون مردم ما آلوده است انتظار بعيدي است، اما درهر 

واقعيت اين است كه اصالح طلبان حكومتي و دارو حال 
 از نظام ظالمانه حاكم بريده اند و هرگزدسته موسوي نه 

 آنها  خود هر برعكس،. نه هيچگاه به مردم پيوسته اند
روز فرياد مي زنند كه همه تالششان اين است كه لطمه 

 وارد نشود و " نظام مقدس جمهوري اسالمي"اي به 
انكار هم نمي كنند كه آنچه به دنبال آن هستند 

جمهوري اسالمي نه يك كلمه بيشتر، نه يك كلمه "
يعني آنها به دنبال چيزي هستند كه مردم .  است "كمتر

و براي نابودي مي جنگند بر عليه آن با چنگ و دندان  ما
آن از خون خود نيز مي گذرند و رنج هاي طاقت 

 امثال موسوي و كروبيپس . فرسائي را متحمل مي شوند
 را ترك نكرده اند كه "ولي فقيه جائر"نظام جابر و 

چپ "يا به اصطالح و   كمونيستهاوحال عده اي مبارزين 
   !كنند كه چرا آنها را نمي پذيريد را سرزنش مي "سنتي

اين جماعت نه تنها به مردم نپيوسته اند بلكه با هزار 
ترفند در تالش اند تا اعتراضات مردم را به بيراهه برده 
و نظام ظالمانه كنوني را از گزند مبارزات مردم دور 

چرا كه آنها بخوبي مي دانند كه سقوط نظام . سازند
ه پاخاسته به معناي از بين كنوني به دست توده هاي ب

اقتصادي كنوني آنان -رفتن و نابودي موقعيتهاي سياسي
و منافع بيكراني ست كه آنها در طول سالها از بابت 
 . مكيدن شيره جان توده ها به جيب زده و مي زنند

مي كوشند رياكارانه با تبليغات خود  اصالح طلبان
وني طبقه مبارزات مردم ما را در چهارچوب اختالفات در

در حالي كه . حاكمه حبس كرده وآنرا از نفس بيندازند
براي رشد هر چه بيشتر جنبش توده ها بايد با قاطعيت 

از اين طريق با تقويت و  واصالح طلبان حكومتي را طرد 
 اجازه  نيروهاي مبارزصفوفمتشكل كردن هر چه بيشتر 

وب نداد كه آنها رياكارانه مبارزات مردم ما را در چهارچ
آنرا از نفس  اختالفات دروني طبقه حاكمه حبس كرده و

  .  بيندازند
 بگذاريد مبارزات مردم ما اوج هر چه بيشتري بگيرد 

به موازات روند تجزيه طبقه حاكم ، آنگاه بدون شك 
ترك كرده و نظام ددمنش جمهوري اسالمي را كساني 
تنها گذاشته و  به انقالب توده ها خواهند پيوست آن را 

و در آن زمان حتما مردم قدم چنين متحديني را گرامي 
از امكاناتشان جهت نابودي جمهوري اسالمي داشته و 

اما تا آن روز و براي رسيدن به آن . سود خواهند جست
 به روز قبل از هر چير بايد اصالح طلبان حكومتي را

خاطر سياستها و اهداف ضد خلقي اي كه آشكارا و يا در 
توده ها تعقيب مي كنند پيگيرانه افشا نهان در جنبش 

نموده و تاثيرگذاري آنها بر اعتراضات توده ها را خنثي 
   .نمود

واقعيت اين است كه اصالح طلبان حكومتي  بخشي از 
 بنابراين و بوده طبقه حاكم به مثابه دشمن غدار توده ها 

 تاكنون هيچگاه از نظام به آنها .آماج مبارزات آنهاست
 جدا نشده و شان جمهوري اسالمي "قدسم"قول خود 

خدمت  آنچه آنها تاكنون كرده اند .به مردم نپيوسته اند
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به جمهوري اسالمي براي تحكيم آن و جلوگيري از 
جالئي . سقوط اين رژيم كثيف و جنايتكار بوده است

اين واقعيت را با پور،يكي از اصالح طلبان حكومتي 
: او مي گويد. گويائي هر چه بيشتري مطرح كرده است

غريق درياي نارضايتي "در شرايطي كه محافظه كاران 

امكان " اصالح طلبان به منزله پلي"مردم بودند
همزيستي محافظه كاران و مردم را در درون نظام فراهم 

.  عمل كردند"منزله نجات غريق آنان " و به "كرده
بنابراين آنهائي كه خواهان نابودي اين نظام نكبت زا 

ات جن"اين بگونه اي اجتناب ناپذير نابودي بايد هستند 

نيز در دستور كار خود قرار داده و فراموش  را "غريق
نكنند كه شرط رهائي از سلطه جابرانه حاكم نابودي 
قطعي تماميت نظام استثمارگرانه موجود و همه نهاد هاي 
سركوبگرش مي باشد و بدون اين امر رسيدن به آزادي 

  . ناممكن استو برقراري دمكراسي
 

67 مقاومت و اشاعه تسليم  در گراميداشت خاطره جانباختگان سال رد!  
سالگرد  جلسه ای به مناسبت بيست و یکمين " ا جنوب کاليفرني-جمعيت دفاع از حقوق بشر"در تاریخ بيست و هفتم سپتامبر 

 و در گراميداشت خاطره هزاران زندانی سياسی که در تابستان آن سال بوسيله ١٣۶٧سال زندانيان سياسی در قتل و عام
حمايت برخی ازافراد تشکيل .  لوس آنجلس برگزار نمود در شهر" ل ا  یو سی"جمهوری اسالمی به قتل رسيدند در دانشگاه 

از  هنده اين جمعيت از  جناح اصالح طلب حکومتی بر همگان عيان است و بر کسی پوشيده نيست که  بسياری از این افراد د
به واقع دفاع از جمهوری اسالمی از طریق . خاتمی چيهای دیروز هستند که حال از موسوی و بيرق سبز اش دفاع می کنند

برای آنها ديگر فرقی نميکند که اصالح طلبی که . نامه اين افراد می باشدحمایت از جناح اصالح طلب حکومتی بخشی از کار
پشت سرش سينه می زنند کسی باشد چون موسوی که در دوران نخست وزيری اش هزاران  کمونيست و مبارز آزاديخواه را در 

رند در لوس آنجلس مراسم يعنی کسانی را به دار آويخته است که اينها برايشان دا.  به قتل رساندند٦٧تابستان سال 
دفاع اصالح طلبان غير حکومتی يعنی افراد و نيروهای راست و سازشکار از جناحی از جمهوری اسالمی ! بزرگداشت می گيرند

 عزیزان بدون آنکه کالمی در باره نقش   تصميم گيرنده در به قتل رساندن آن های اصلی به رهبری موسوی يعنی يکی از  مهره
ها به زبان آورده شود بخوبی بيانگر ماهيت چنان  حکومتی  و بويژه موسوی در آن زمينه در این گونه ميتينگاصالح طلبان 

   .ها و استفاده کاسبکارانه برگزارکنندگان چنين مراسم هائی  از کشتار انقالبيون کمونيست و آزادیخواه را آشکار می سازد متينگ
  

موضوع زندان و زندانی  سخنران اول به .ينی ، مينا انتظاری و مهدی اصالنیاین ميتينگ سه سخنران داشت ، محمدرضا مع
دوره اّول از نظرش از آغاز حکومت رضا خان قلدر آغاز گردیدو تا دهه . او این موضوع را به سه دوره تقسيم کرد. سياسی پرداخت

این شخص گفت کتابی که از دوره .  اعالم نمود۶٠پنجاه و دوره سوم را دوران دهه  دوره دوم را متعلق به دهه.  ادامه داشت٥٠
کينه  در برخورد به دهه پنجاه این فرد با ضدیت".فاقد سندیت تاریخيست" است که کتابی است که"  نفر۵٣"اول باقيست کتاب 

های  چریک" را در کتاب وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به نام  هایی توزانه و دروغ پردازیهای آشنایی که نمونه چنان دروغ
های   از آثار تاریخی و بسيار موثر چریک به کرات می توان مشاهده کرد، به یکی" ١٣۵٧ها تا بهمن   فدایی خلق از اولين کنش

 که به  پيش از آن .داد" رجوع"اشاره کرده و حاضرین را  به آن  نوشته رفيق اشرف دهقانی" حماسه مقاومت"خلق ایران  فدأیی
 به منظور  این را بايد گفت که این شخص برای زمينه چينی جا اشاره کنيم در این" حماسه مقاومت" باره های این فرد در گفته

موجب درد بر   ندارد چونکه شکنجه مقاومت در زیر شکنجه معنی اساسا" ابتدا چنين گفت  تحریف مطالب کتاب حماسه مقاومت
ها برای  ن حرف از همان حرفهایی نيست که در این سالها از طرف راستآیا ای." شود   می گردد  فردی که شکنجه بر او اعمال می

ّرد هر  از مبارزه طبقاتی و اصوال  به مثابه عرصه ی  کردن مقاومت و ایستادگی زندانی سياسی در زندان و ماست مالی نفی
محمدرضا معينی ، در ادامه ها شنيده شده و اشاعه يافته است؟ سخنران، از طرف توده  گونه مبارزه رادیکال و انقالبی

کتاب حماسه مقاومت گفته شکنجه منجر به درد بر  خانم اشرف دهقانی برای توجيه مقاومت در زندان در"صحبتهايش  گفت 
 شمار انسانهایی که این کتاب را  آیا این دروغ آشکار توهين به شعور آن بی "شود نميگردد  فردی که شکنجه بر او اعمال می

پيوستند،نيست؟ که  های فدایی خلق ایران  تحت تاثير این کتاب به مبارزه سياسی و خصوصًا به صفوف چریکخوانده اند و
سرمایه داری   از سلطه مناسبت ستمگرانه و استثمارگرانه بسياری از آنها هنوز در حياتند و در راه رهایی کارگران و زحمتکشان

شود گذاشت؟ او در ادامه البته در مسير کينه   پردازی وقيحانه بر این گونه حرفها می کنند ؟ و آیا نام دیگری به جز دروغ  مبارزه می
باشد و آن حقيقت آن است که    را زد که بيانگر بخشی از حقيقت می  ناخواسته حرفی ورزی آشکار با دیدگاه و جریان انقالبی

های فدایی خلق   به مبارزه سياسی و به صفوف چریکبسياری از جوانان دهه پنجاه با خواندن حماسه مقاومت و تحت تاثير آن
جوانان امروز بر خالف جوانان دهه پنجاه که متٔاسفانه تنها کتاب حماسه مقاومت را در ارتباط با زندان برای "پيوستند او گفت 

حماسه "ب هم گفت کتا" روایت"نوع  و در زمينه. دارند"گزینش داشتند کتابهای زیادی در این مورد برای انتخاب در دسترس
 مانند روایت حکومتهای  یک روایت رسمی  نوشته شده مقاومت نوشته خانم اشرف دهقانی به خاطر آنکه بر پایه یک ایدئولوژی

با اعتراض گردانندگان   هر چند-من که در این ميتينگ حضور داشتم و کتاب هم همراهم بود با بلند کردن کتاب" استبدادیست
کتاب همراهم است و رفيق اشرف در کتابش چنين " گفتم -خورد مواجه شدم  ميتينگ بهم می" نظم" ين کهميتينگ به  بهانه ا

و از سخنران خواستم که نشان دهد در کجای کتاب  اين حرف گفته شده است؟ "  را که شکنجه درد آور نيست نزده است حرفی
يش نمی رود گرچه می ديد که مشت اش در مفابل جمعيت اما سخنران همچون همه راستها که کارشان بدون تحريف و دروغ پ

سکوتی که بار ديگر پرده از ماهيت .  باز شده است به جای پاسخ گوئی ترجيح داد موضوع را با سکوت ماست مالی کند
د راستهائی برمی دارد که مراسم بزرگداشت جانباختکان جريان قتل عام زندانيان سياسی را محل  کمونيست ستيزی و عنا

 اهداف مبارزه   جانباختگان را پاس داشته و در راه تحّقق آن جویی با جریانات رادیکال، جریاناتی که در واقع آرمانها و اهداف آن
 انسانهایی واال را که بسياری از آنها صرفا به جرم  مزورانه و رذیالنه مرگ آن این جریانات و افراد چه. کنند نموده اند  می

های  وقت جمهوری اسالمی به جوخه سيست بودن و پايداری بر آرمانهای خود و مقاومت در مقابل حاکمينآزاديخواهی ومارک
 دست  ديگردفن شدند  نام و نشان  در مکانهایی مانند گلزار خاوران و مکانهای بی های دسته جمعی اعدام سپرده شدند و در گور

فریب جوانانی که تصوری از  ها و اهداف راست و سازشکارانه و همچنين ایدهدادن به " رونق"آویز تحريف آن آرمانها و مقاومتها و 
  . دوره سياه ندارند کرده اند آن
  

در حمايت از اصالح  دانيم در جریان مبارزات سترگ چند ماهه اخير  اصالح طلبان غير حکومتی در خارج ار کشور همانطوری که می
های در بند ایران را در چهار چوب تضاد های ميان جناحهای حکومتی مهار   تودهطلبان حکومتی بر خاسته که می کوشند مبارزات

 از  آنها به هر وسيله ای متوسل می شوند تا بيرق سبز موسوی یکی. کرده و از سرنگونی جمهوری اسالمی جلوگيری نمايند 
جمهوری اسالمی نه یک کلمه  " رياد می زند  که همين امروز علنا ف١٣۶٧قاتلين هزارن مبارز کمونيست و آزادیخواه در تابستان 

برادران "آنها با  جوانان و جنگ و گریز اينها عليرغم مشاهده مصاف خيابانی . را بر افراشته نگهدارند" کمتر نه یک کلمه بيشتر
مبارزه "جوانان به  کنند که  ادعا می  با ز هم بيشرمانه "کشم آن که برادرم کشت   کشم می می" آنهم با شعار  موسوی "  بسيجی

پيروز می گردد؟ براستی چنين کسانی چه صالحيتی جهت برگزاری مراسم يادمان "گل بر گلوله"باور داشته و "  مسالمت آميز
مرگ بر جمهوری اسالمی " با نصب دو بنر با شعار های های فدایی خلق در اين مراسم فعالين چریک آن جان باختگان  دارند؟

 .مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت مبادرت به گذاشتن ميز کتاب نموده بودند که"  انقالب  باد زنده"و " ایران
  

٢٠٠٩ اکتبر٢٠      غالم اميدوار
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  "آرش"  نشریهگفتگوی
  فریبرز سنجری رفيق  با

   با رفيق فريبرز سنجري در مورد  اوضاع جاري و خيزش توده اي اخير مي باشد "آرش"ير مي آيد متن مصاحبه نشريه آن چه در ز

 . به درج آن اقدام مي ورزيم"پيام فدايي"كه براي اطالع خوانندگان 

شما جزو کدام دسته بودید؟ شرکت در انتخابات یا : آرش
  تحریم؟ چرا

  
 با توجه به اين واقعيت که در زير سلطه جمهوری اسالمی :پاسخ

 که کمترين نمودار آن -ملزومات يک انتخابات با موازين دمکراتيک 
 وجود -می باشد ... آزادی تشکل و اجتماعات،آزادی مطبوعات و

    ؛اردند
با توجه به اينکه تجربه نشان داده که در سيستم انتخاباتی 
جمهوری اسالمی حتی به مردم اجازه داده نمی شود تا از ميان 

شورای "کانديد هائی که شرط تائيد کانديداتوريشان بوسيله 
می باشد،  "واليت مطلقه فقيه"اثبات پای بندی شان به " نگهبان

   ؛ نمايندد مورد نظر خود را انتخابفر
با توجه به اينکه همواره اين باال ترين ارگانها و مقامات جمهوری 

 مثابه برنده اسالمی هستند که تعيين می کنند نام چه کسی به
  ؛انتخابات اعالم شود

تحريم فعال شعبده بازی ای که نام انتخابات به آن داده اند  را 
نسته و جمهوری اسالمی  دابهترين روش مقابله با ترفند های 

  . می دانم
  

واقعيت اين است که آنچه برای جمهوری اسالمی درشعبده بازی 
های انتخاباتی اش حائز اهميت است نه رای و اراده مردم بلکه 
. صرفا  نمايش شرکت آنها در چنين بالماسکه هائی است

گردانندگان جمهوری اسالمی  با توسل به چنين نمايشاتی می 
بزک کرده و نظام ضد مردمی شان را کوشند چهره کريه خود را 

درست به اين خاطر . دارای پايگاه مردمی و مشروعيت جلوه دهند
است که وزارت کشور همواره با تقلب و رای سازی و بازی با ارقام 

جمهوری اسالمی را به جای انتخاب مردم " انتخاب اصلح" و آمار،
ای آنها اين ها اساس داليلی هستند که من بر مبن. جا می زند 

شرکت در انتصابات دور دهم رياست جمهوری را نادرست دانسته 
و بر اين باورم که تحريم فعال بهترين روش برخورد با شعبده بازی 

  .انتخاباتی جمهوری اسالمی بوده و می باشد
  

به نظر شما دليل شرکت عظيم مردم در اين : آرش
انتخابات و بوجود آمدن چنين جنبش توده ای عظيم 

  ت؟چيس
  

 گر چه صفت عظيم را جهت توصيف حد شرکت مردم در :پاسخ
می دانم اما انکار نمی شود " عظيم"اين انتخابات بيش از اندازه 

کرد که شرکت مردم در انتخابات دور دهم رياست جمهوری نسبت 
اين تاکيد را به اين دليل . به انتخابات قبلی خيلی بيشتربود

ارتجاع حاکم ادعای شرکت " ولی فقيه "ضروری می دانم که 
 درصد واجدين حق رای را در اين انتخابات نموده است ٨۵بيش از 

و با تجربه ای که از سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی داريم 
شک نبايد کرد که خامنه ای جهت پيشبرد اهداف فريبکارانه خود 

آنهم در . بازهم آمار سازی کرده و طبق معمول دروغ می گويد
هايشان اعتراف می کنند که  آمارتعداد " خودی"که شرايطی 

شرکت کنندگان و آرای داده شده در انتخابات جهت اعالم عمومی 
از اين دروغگوئی که ذاتی سردمداران .  می شده است٣ضربدر 

متقلب جمهوری اسالمی است بگذريم، بخشی از مردم در اين 
 و به اميد دوره در بستر اوج گيری تضاد های درونی هيئت حاکمه

 ونه آنطور که جلوه داده می -بهبود شرایط زندگی اسارتبار خود 
شود بخاطر آن که موسوی را تافته جدابافته ای از رژیم جمهوری 

  در مضحکه انتخاباتی شرکت کردند و دليل -اسالمی ميدانستند
آن را بطور خالصه می توان درخشم و  نفرت اکثريت شرکت 

 رنجديده  از شرايط ظالمانه حاکم بر جامعه کنندگان و اکثريت مردم
و به خصوص نفرت جوانان از سياستهای دارودسته احمدی نژ اد 

در حقيقت خشم و نفرت مردم از رژيم  به دليل اوج . جستجو نمود
گيری تضاد های درونی هيئت حاکمه در جريان انتخابات امکان بروز 

  . وسيع يافت 
ات در سراسر کشور تا دو هفته واقعيت را بخواهيم فضای انتخاب

اين امر آنقدر برجسته بود . مانده به موعد آن اتفاقا خيلی سرد بود
که اکثر گزارشات خبری از عدم تمايل اکثريت مردم نسبت به 
شرکت در مضحکه انتخابات خبر می دادند، و حتی برخی از 
گرايشات درونی بورژوازی حاکم نيز از عدم شرکت در اين انتخابات 

در اينجا بود که دست اندرکاران جمهوری . صحبت می کردند
اسالمی با مشاهده فضا و وضع موجود، جهت گرم کردن تنور 
تبليغات انتخاباتی، به تاکتيک های جديدی متوسل شدند که البته 
هم تازگی داشت و هم واقعا موثر واقع شد و تنور انتخابات را 

از شدت تضاد های مردم حسابی گرم کرد البته آنها تصور درستی 
با خودشان نداشتند در نتيجه تنور را آنقدر گرم کردندکه ولی فقيه 
  . در آن سوخت و همه حساب و کتابهای بيت رهبری به هم ريخت

ميدانيم که  دولت احمدی نژاد جهت سرکوب مبارزات مردم و 
مرعوب ساختن آنان تحت عنوان تامين امنيت اجتماعی در 

و گشت های . شخصی مردم دخالت می کردکوچکترين مسائل 
خيابانی به بهانه های مسخره دختران و پسران جوان را دستگير و 
اذيت می کردند با اين حال برای گرم کردن تنور انتخابات 
سردمداران نظام تصميم گرفتند که برای حدود دو هفته از نيروی 
. سرکوب خود بخواهند که با شدت گذشته مزاحم مردم نشوند

اين امر به مردم و به خصوص جوانان امکان داد که به بهانه تبليغات 
از سوی ديگر مناظره های . انتخاباتی تا حدی نفس بکشند 

تلويزيونی و برخورد های افشاگرانه کانديداها نسبت به حيف و 
ميل های ايادی جمهوری اسالمی  فضا را بيشتر شکست و 

در چنين . در مقابل هم قرار دادطرفداران کانديدا ها را در خيابانها 
شرايطی اعالم پيروزی احمدی نژاد جرقه ای بود که آتش خشم و 
نفرت  مردم را نسبت به وضع نکبت بار موجود تحت سلطه 

  . جمهوری اسالمی  شعله ورساخت
واقعيت اين است که خيزش خرداد ماه مردم غرش رعد در آسمان 

ی  آماده نبودند، اگر اگر مردم برای چنين قيام. بی ابر نبود
تضادهای موجود در جامعه در شرایط قبل از انتخابات تا حد انفجار 
رشد نکرده بودند، حتی تقلب آشکار  وزارت کشور، مردم را در 

اگر نياز های عينی مردم نبود . چنين ابعادی به خيابان نمی کشاند
امکان نداشت که مردم در شرايط سلطه شديد ديکتاتوری و تهديد 

به . های آشکار هيئت حاکمه، به چنين خيزش بزرگی اقدام کنند
واقع اين واقعيت دهشتناک شرايط زندگی توده های ستمديده 

آنها به اين .  سال گذشته بود که باعث خيزش آنها شد٣٠ايران در 
اين پتانسيل که . دليل از پتانسيل عظيم خيزشی بر خوردار بودند

جمع شده بود دنبال روزنه ای در پشت سد ديکتاتوری و سرکوب 
. بود تا به بيرون ريخته شده و در سد خفقان شکاف ايجاد کند 

فضای انتخاباتی خرداد ماه و تقلب آشکار بيت رهبری بهانه الزم را 
 ٨٨به همين دليل هم جهانيان  در خرداد . برای آنان  فراهم نمود

شاهد يکی از بزرگترين خيزش های مردمی در طول سالهای 
  . طوالنی سلطه جمهوری اسالمی شدند

برای من، ابهامی پيش آمد که مایلم آن را کمی : آرش
وجود «تان ضمن این که به حق  در انتهای پاسخ. بشکافيد
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وجود «و هم چنين » پتانسيل عظيم خيزش در ميان مردم
اند را دليل توده  را که پاسخی نيافته» نيازهای عينی مردم

تخابات می ناميد، و در حالی که ای شدن جنبش بعد از ان
دانيد و معتقدید تا  نمی» عظيم«در ابتدای پاسختان آن را 

دو هفته پيش از انتخابات فضا سرد بود  و این خود رژیم 
. بود که آتشی بر معرکه آورد که دامن خودش را گرفت

ممکن است این نکته را کمی روشن تر کنيد که آیا ممکن 
شود که » مان چنان ابریآس«است در عرض دو هفته 

  چنين سيلی ببارد؟  
ضمن این که من معتقدم با پيروزِی توأم با تقلِب جناح 

ی نهم ریاست جمهوری، جناح   نظامی در دوره-امنيتی
تر در مبانی  قالب مصمم بر ایجاد تغييرات اساسِی سنتی

و طرد کامل اصالح طلباِن حکومتی و » جمهوری اسالمی«
به . ی روحانيت بود  شناخته شدهبخشی از سرکردگاِن

همين خاطر روشن بود که از صندوق انتخابات، احمدی 
  .نژاد بيرون خواهد آمد

 البته مردمی که اکثرٌا مثل ما -حال، به نظر شما اگر مردم
  در موضع تحریم بودند، و در انتخابات -کنند فکر نمی

توانستند به بهانه تقلِب بزرِگ  کردند، می شرکت نمی
  اندازند؟ ت گرفته شده، چنين جنبشی را به راهصور

  
" ابهام" اگر به سوال و جواب قبلی رجوع کنيد جائی برای :پاسخ

دليل شرکت عظيم "شما سوال کرده بوديد که . باقی نمی ماند
صفت "چيست و من پاسخ داده بودم که " مردم در اين انتخابات 

ات بيش از عظيم را جهت توصيف حد شرکت مردم در اين انتخاب
تاکيد هم کرده بودم که چون خامنه ای ".  می دانم" عظيم"اندازه 

 درصد واجدين حق رای در اين ٨۵به دروغ مدعی است که 
که شما بکار " عظيم"انتخابات شرکت کرده اند، از نظر من صفت 

برده بوديد توصيف گردرست  حد شرکت مردم در اين انتخابات 
 با حد شرکت مردم در انتخابات رابطه بنابراين اين بحث در.  نيست

مطرح شده است ونه در رابطه با خيزش عظيم مردم که همانطور 
پس . که می دانيم بعد از پايان انتخابات و اعالم نتايج آن رخ داد 

 بود ولی عظيم مردم از نظر من خيزشبار ديگر تاکيد کنم که 
را در " عظيم"شرکت مردم در انتخابات آن حد نبود که بتوان کلمه 

مورد آن بکار برد،هر چند بر اين باورم که تعدادشرکت کنندگان در 
  .انتخابات اخير به نسبت قبل بسيار زياد بود

  
در ضمن من در پاسخ به سوال قبلی شما تاکيد کرده بودم که 

ولی باز ". غرش رعد در آسمان بی ابر نبود"خيزش مردمی اخير 
ست که در عرض دوهفته شما سوال می کنيد که آيا ممکن ا

آسمان چنان ابری شود که چنين سيلی ببارد؟ خوب باز هم اگر 
کمی دقت کنيد می بينيد که اتفاقا دليل استفاده من از تمثيل 
فوق اين بود که نشان دهم زمينه هائی وجود داشت که غرش 

يعنی اين . چنان عظيمی يعنی جنبش اخير توده ها را بوجود آورد
اگر مردم برای چنين . نه های عينی استجنبش دارای زمي

خيزشی آمادگی نداشتند و اگر نياز های عينی، چنين امری را 
که حتی از باران شديد هم خبری " سيل" ايجاب نکرده بود، نه 

  .نمی شد
  

کمی روشن تر توضيح دهم، در زير سلطه ضد مردمی جمهوری 
وسرکوب اسالمی، فقر و فالکت،بيکاری و فحشا، تبعيض و فساد 

چنان ابعاد وسيعی به خود گرفته که منجر به تمرکز نفرت و خشم 
اگر چنين نفرت و . شديد مردم از جمهوری اسالمی گشته است

 که البته -خشمی وجود نداشت، آنها هيچوقت تقلب در انتخابات
 را بهانه اعتراض و -ويژگی اين انتخابات مشخص هم نيست 

 خواهد بداند که چرا مردم اگر کسی می. خيزش خود نمی کردند
به خيابانها ريختند و عليرغم تهديد های خامنه ای و تاکيد های 

، عکس های ديکتاتور را به آتش "قانونی" موسوی بر اعتراض
کشيدند و زمين را زير پای حاکمان جنايتکار جمهوری اسالمی به 
ه لرزه در آوردند،  بايد به آنچه در کارخانه ها ، روستا ها و حاشي

طبقاتی ای " عظيم"بايد فاصله . شهر ها می گذرد نگاهی بيندازد
که جمهوری اسالمی با دارو شکنجه به حفاظت از آن می پردازد 

اتفاقًا درست درک چنين واقعيت هائی است که نشان . را ببيند

می دهد که چرا چريکهای فدائی خلق همواره تاکيد دارند که 
يکتاتوری نمی تواند باشد و چرا در روبنای نظام حاکم بر ايران جز د

کنونی به قول مهندس " اصالح طلبان"چنين استبدادی وقتيکه 
  !بازرگان باران می خواهند سيل جاری می شود

در قسمت آخر سوال کرده ايد که اگر مردم انتخابات را تحريم کرده 
صورت گرفته چنين " بهانه تقلب بزرگ"بودند آيا می توانستند به 

در پاسخ بايد بگويم که اوال وقتيکه می . ه بيندازندجنبشی را
ای برای رها شدن پتانسيل " بهانه"پذيريم که تقلب درانتخابات 

اعتراضی مردم بود، پس بايد  قبول کنيم که جامعه آبستن چنين 
ی می توانست " چيز"به همين دليل هم هر .  خيزشهائی بود

بنابراين چون . ددستاويز سرريز شدن اين پتانسيل اعتراضی شو
خيزش اخير به بهانه انتخابات شروع شد، با اين توجيه نمی توان 
خواست تحريم  انتخابات را خواستی نادرست و غير واقعی قلمداد 
کرد و برعکس مدعی شد که شرکت در انتخابات، کار درستی بود 

ثانيا مگرآن کسانی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می . 
پيش می دانستند که وزارت کشور به تقلب آنچنانی کردند از 

دست زده و مردم در اعتراض به آن  به خيابانها خواهند ريخت؟ 
 خرداد عليرغم تهديدات ٣٠ثالثا  چه کسی گفته که مردمی که در 

خامنه ای به خيابانها ريختند و آن صحنه های پر شور را در 
 خيابانی چنان خيابانهای تهران شکل دادند و در جنگ و گريز

جسارت و شهامتی از خود نشان دادند که جهانيان را به تحسين 
واداشت، همه در انتخابات شرکت کرده و صرفا جهت اعتراض به 
دزديده شدن رای شان به خيابان آمده بودند؟ آيا آنها زير رگبار 
مسلسل های مزدوران مسلح رژيم برای پس گرفتن رايشان 

نهم در شرايطی که موسوی خود اعترف دست به تظاهرات زدند؟ آ
می کند که وی مردم را جهت اعتراض به خيابانها دعوت نکرده بود 

رابعا  حتما شما هم مثل من تصوير زن مبارزی را در تظاهرات . 
تهران ديده ايد که پالکاردی بدست گرفته بود که در آن نوشته 

من . گيرممن رای ندادم و نيامده ام که رایم را پس ب"شده بود 
در مورد چنين کسانی که اتفاقا " برای  پس گرفتن ميهنم  آمده ام

جزء اکثريت مردم رنج ديده ای هستند که برخورد درست به 
  مضحکه انتخاباتی رژيم را تحريم آن می دانستند چه می گوئيد؟ 

با اين توضيحات فکر نمی کنم جايز باشد که با توسل به خيزش 
 نتايج انتخابات رخ داد  و هيچ کس هم آنرا عظيمی که بعد از اعالم

پيش بينی نکرده بود، مدعی شد که تحريم انتخابات نادرست و 
از سوی ديگر مگر يکی از ! شرکت در انتخابات درست و اصولی بود

دالئل اصلی تحريم کنندگان اين شعبده بازی انتخاباتی اين نبود 
ردم فاقد هر آرای مکه در سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی ،

 و تنها چيزی که در اين نمايش مسخره برای گونه ارزشی بوده
 شرکت  نمايشسردمداران جمهوری اسالمی اهميت دارد همانا

رای ما را دزديدن "آيا شعارمردمی !مردم در اين انتخابات می باشد
جز به معنای توده ای شدن همين نظر نمی " ، حاال با آن پز ميدن
 مضحکه انتخاباتی کارتقلب به آنجا نکشيد که باشد؟  آيا در اين

 يعنی کسانی -سه تن از کانديداهای مورد تائيد شورای نگهبان
از سوی اين شورا " واليت مطلقه فقيه"شان به " التزام عملی"که 

 با دليل و مدرک اعالم کردند که نتيجه انتخابات -تائيد شده بود 
اراده آنها بوده وبه همين حاصل تقلب در آراء مردم و ناديده گرفتن 

دليل هم  فاقد وجاهت قانونی می باشد و برخی از آنها ازجهت 
و " شعبده بازی"توصيف انتخابات مزبورحتی از عبارات  

آنچه که در اين ! انتصابات حکومتی سخن گفتند" مهندسی"

واقعيت اين است که خيزش خرداد ماه مردم غرش رعد در 
اگر مردم برای چنين قيامی  آماده نبودند، . آسمان بی ابر نبود

ی موجود در جامعه در شرایط قبل از انتخابات تا حد اگر تضادها
انفجار رشد نکرده بودند، حتی تقلب آشکار  وزارت کشور، مردم 

اگر نياز های عينی . را در چنين ابعادی به خيابان نمی کشاند
مردم نبود امکان نداشت که مردم در شرايط سلطه شديد 

ين خيزش ديکتاتوری و تهديد های آشکار هيئت حاکمه، به چن
اين واقعيت دهشتناک شرايط زندگی توده . بزرگی اقدام کنند

 سال گذشته بود که باعث خيزش ٣٠های ستمديده ايران در 
آنها به اين دليل از پتانسيل عظيم خيزشی بر خوردار . آنها شد
اين پتانسيل که در پشت سد ديکتاتوری و سرکوب جمع . بودند

ه بيرون ريخته شده و در سد شده بود دنبال روزنه ای بود تا ب
فضای انتخاباتی خرداد ماه و تقلب . خفقان شکاف ايجاد کند 

  .  آشکار بيت رهبری بهانه الزم را برای آنان  فراهم نمود
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بر عکس اين مورد نيز . انتخابات اتفاق افتاد ويژگی خاص آن نبود
لب جزء ذاتی سيستم انتخاباتی جمهوری نشان داد که تق

با اينکه اين پاسخم به سوال شما  کمی طوالنی . اسالمی است
شد اما اجازه بدهيد که اين نکته را هم بگويم که اصالح طلبان 
حکومتی و غير حکومتی سخت در تالش اند تا مبارزه مردم ما را 
 در چهارچوب انتخابات انجام شده محدود ساخته و در همين
چارچوب نيز آن را توضيح دهند اما اين امر فرسنگها با واقعيت آنچه 

واقعيت اينستکه تقلب در انتخابات . در خيابانها گذشت فاصله دارد
تنها بهانه ای برای فوران خشم مردم رنجديده ما بود و اگر اين 
خشم به بهانه انتخابات منفجر نمی شد دير يا زود به بهانه ديگری 

شک نکنيد .   داده و همگان را شگفت زده می کردخود را نشان
که چهارچوب بروز خشم فروخفته مردم رنجديده ايران هر چه از 
تاثيرات جناح های درونی هيئت حاکمه دور تر باشد نظام ظالمانه 

  .حاکم را بطور  ريشه ای تر ی آماج ضربات خود قرار خواهد داد
  

 البته به گونه ما  که-به نظر من، اکثریت مردم ایران : آرش
خواهند؛ در   رژیم جمهوری اسالمی را نمی-کنند فکر نمی

و یکی از نقاط اصلی . واقع خواهان سرنگونی آن هستند
اشتراک روشنفکران چپ در اپوزیسيون خارج از کشور با 

و این اکثر .  است این اکثریت مردم ایران، در همين نکته
 امکاِن ابراز علنی های سرکوِب رژیم، مردم، با وجود ارگان

بر همين اساس از . این نظر خود را در جامعه ندارد
های بوجود آمده در ایران و یا حتا فضاهایی که خود  فضا

آورد،  رژیم برای سوءاستفادهای سياسی بوجود می
کنند تا تنفر و خشم خود را از این رژیم  استفاده می

ای خود ه ها تاکتيک بر این اساس آن. اسالمی، نشان دهند
  . گزینند را برای مقابله با رژیم سياه اسالمی برمی

در حالی که وظيفه روشنفکران چپ و دموکرات در خارج از 
کشور افشای ترفندهای رژیم و فریاِد صدای در گلو خفه 

بنابراین تحریم انتخاباِت دهمين . ی مردم ایران است شده
ی ریاست جمهوری و افشای غير دموکراتيک و  دوره
ی اکثریت مردم داخل ایران،  رقانونی بودن آن، نه وظيفهغي

  .ترین وظایف ما  تبعيدیان بوده است بلکه، یکی از اصلی
های مبارزه خود با رژیم   پس این حق مردم است که شيوه

. کنند زیرا هزینه آن را نيز خود پرداخت می. را انتخاب کنند
یت مردم، به همين دليل تحریم یا شرکت در انتخاباِت اکثر

حرکتی است که نيروهای مخالف رژیم در خارج از کشور، 
در شرایطی نيستند که بتوانند الگوی خوبی برای آن ها 

  .باشند
از طرفی، نبود هيچ تحرک و حضور سياسِی نيروهای چپ 

 غير از دو جریان -و دموکراِت خارج از کشور در داخل ایران
 باعث - کوملهحزب دموکرات و: سياسی در ُکردستان ایران

شده است که نيروهای اصالح طلب درون و بيرون حکومت 
در داخل ایران رهبری و سازماندهی جنبش را در دست 

  .بگيرند
به نظر شما سازمان ها و افراِد طرفدار سوسياليسم که 
در  خارج از کشور هستند، توانایی این را دارند که به مردم 

 ایران ، رهنمود ایران و به طرفداران سوسياليسم داخل
  سياسی بدهند؟

  
 شما همراه با طرح سوال تان توضيحاتی داده ايد که به :پاسخ

اما از آنجا که از من خواسته ايد .  باور من خود جای بحث دارند
کوتاه پاسخ دهم به همين دليل به مسائل مختلفی که توضيحات 
ال شما ايجاب می کند، نمی پردازم،  هرچند قبل از پاسخ به سو

: اصلی، ضروری است حداقل بطور خالصه به دو نکته اشاره کنم 
نيروهای اصالح طلب درون و بيرون "اوال در واقعيت و به باور من 

را در دست " حکومت در داخل ایران رهبری و سازماندهی جنبش
ندارند و اين بزرگترين اشتباهی است که اين روز ها خيلی ها 

 که اصالح طلبان حکومتی با اين درست است. مرتکب می شوند
همياری رسانه های امپرياليستی می کوشند چنين جلوه دهند 
که رهبری جنبش در دست آنهاست و حتی برخی موسوی را 
رهبر اين خيزش عظيم  جا می زنند اما واقعيت این است که 
  .اعتراضات و مبارزات مردم ما، خود به خودی و بدون رهبری است

اد هم حداکثر بدنبال توده ها می دوند تا شايد این نيرو ها و افر
در چهارچوب اختالفات درونی هيئت حاکمه بتوانند مبارزات آنها را 
 بين آنچه   ثانيا شما به شکل نادرستی.محدود و به هرز ببرند

مردم به طور خودبخودی در ایران انجام می دهند و وظيفه ای که 
در ) خارج ایران باشندچه در داخل یا (نيروهای چپ و دموکرات 

بحث بر . قبال آنان دارند فاصله و تقابل ایجاد می کنيد
) خط تأکيد از من است"( اکثریت مردم داخل ایرانی وظيفه"سر

مردم ستمديده ما يعنی اکثريت آحاد جامعه، در شرایط . نيست
فقدان یک رهبری مورد قبول خود در جامعه، بدون این که منتظر 

 طرف کسی یا نيروئی باشند، خودشان بر مبنای از" وظيفه"تعيين 
بر همين اساس بود که آنها در ابتدا . آگاهی خود عمل می کنند

گرايشی به شرکت در انتخابات فرمایشی را نداشته و وسيعًا  
اما، باید دید که نيروهای سياسی . نسبت به آن بی اعتنا بودند

ای درونی در داخل، جناح ه! چه نقشی در این زمينه داشتند
حکومت از جمله بخش هائی از اصالح طلبان حکومتی به عنوان 
یک نيروی سياسی، سعی کردند روی مردم تأثير گذاشته و آنها را 

عکس این کار را برخی از . به پای صندوق های رأی بکشانند
نيروهای سياسی از جمله چریکهای فدائی خلق که معتقدند 

 رای مردم فاقد ارزش درسيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی
است، در خارج انجام دادند و تا حدی که می توانستند صدايشان 
را به مردم برسانند به آنها گفتند که تحریم درستترین برخورد به 
مضحکه انتخاباتی رژیم است، و تالش کردند تا مردم فريب تبليغات 

با بنابراین نيروهای سياسی . رياکارانه جمهوری اسالمی را نخورند
در واقعيت امر در ) چه انقالبی، چه غير انقالبی(هر ماهيتی 

آیا بحث این است که نيروهای . جامعه نقش ایفاء می کنند
سياسی در خارج حق چنين کاری را نداشتند و فقط نيروهائی که 

 از جناح های حکومتی گرفته تا هر نيروی -در داخل هستند
 ایران را دارند؟ چرا؟  حق نظر دادن در مورد مسایل مردم-دیگری

های مبارزه خود با رژیم را  این حق مردم است که شيوه"مسلمًا 
ولی نيروهای سياسی هم چه کسی بخواهد و یا " انتخاب کنند

نخواهد در مورد همين موضوع نظر می دهند و سعی می کنند 
مثًال به نظر من یک نيروی سياسی که . مردم نظر آنها را بپذیرند

ار اکثریت مردم است از عمل توده هائی که در مقابل واقعًا طرفد
وحشيگری نيروهای نظامی از خود دفاع می کنند، پشتيبانی می 

این را حق مردم می داند که چنين شيوه مبارزه ای را با نماید و 
اما، نيروهای سياسی دیگری هم . دشمنانش انتخاب می کنند

قی برای مردم که چنين ح) چه در داخل و چه در خارج( هستند
در نتيجه آنها هم نظر خود را به مردم گفته وحتمًا . قایل نيستند

هم  سعی می کنند که مردم نظر آنها را پذیرفته و بر مبنای آن به 
دفاع از خود بر نخيزند و مثًال در مقابل گلوله، به سرکوبگران خود 

  .گل بدهند
  

اهی برخورد  به طور کلی، این امر که توده ها از چه سطح از آگ
باشند و به طور خودبخودی چه بکنند، نافی وظيفه ای نيست که 

اما در مورد سوال  .نيروهای چپ و دموکرات در مقابل مردم دارند
سازمان ها و افراِد طرفدار سوسياليسم که " مشخص شما که آيا 

در  خارج از کشور هستند، توانایی این را دارند که به مردم ایران و 
" ان سوسياليسم داخل ایران، رهنمود سياسی بدهندبه طرفدار

رهنمود " بايد بگويم که اين برمی گردد به اينکه درک ما از
نيروهای سياسی در خارج از کشور در مورد . چيست" سياسی 

نيروهای اصالح طلب درون و " در واقعيت و به باور من 
" بيرون حکومت در داخل ایران رهبری و سازماندهی جنبش

را در دست ندارند و اين بزرگترين اشتباهی است که اين 
ن درست است که اي. روز ها خيلی ها مرتکب می شوند

اصالح طلبان حکومتی با همياری رسانه های امپرياليستی 
می کوشند چنين جلوه دهند که رهبری جنبش در دست 

آنهاست و حتی برخی موسوی را رهبر اين خيزش عظيم  
جا می زنند اما واقعيت این است که اعتراضات و مبارزات 

و ها و این نير.  مردم ما، خود به خودی و بدون رهبری است
افراد هم حداکثر بدنبال توده ها می دوند تا شايد بتوانند 
مبارزات آنها را در چهارچوب اختالفات درونی هيئت حاکمه 

 .محدود و به هرز ببرند



  صفحه               124شماره                                      پيام فدايي 
 

 

9 

تعيين این یا آن تاکتيک روز و کارهای عملی مشخصی که رهنمود 
نی عوامل دادن در مورد آنها مستلزم حضور در محل و شناخت عي

گوناگون می باشد، نباید رهنمود بدهند، چون قادر به اين امر 
اما این برخورد که این نيروها چون در خارج هستند . نيستند

را ندارند بسيار انحرافی " رهنمود سياسی"اساسًا حق دادن هيچ 
مثًال آیا نيروهای . بوده و به معنی بی وظيفه کردن آنهاست

حق دادن رهنمود تحريم انتخابات را سياسی در خارج از کشور 
ندارند؟ آيا محق نيستند خواستار آزادی همه زندانيان سياسی 
بشوند؟ آیا وقتی با تحليل از وضعيت جامعه و شرایط سياسی 

که تأکيد بر ضرورت مشخص کنونی به این نتيجه می رسند 
امروز برای جنبش از اهميت حياتی  سرنگونی جمهوری اسالمی،

، نباید آن را با مردم خود در ميان بگذارند؟ آیا این استبرخوردار 
نيروها چون در خارج از کشور به سر می برند، حق دادن رهنمود 
سياسی در چنين اشکال کلی را هم ندارند و چنين حقی را تنها و 
تنها باید برای نيروهای سياسی ای قایل شد که در داخل ایران 

باید رهنمود سياسی دادن را هستند؟ و مثًال در شرایط کنونی 
ها دانست که با همه وجود از رادیکاليزه شدن جنبش " سبز"حق 

جلوگيری می کنند؟ همانطور که اشاره کردم، این یک برخورد 
 اگر اين درست است که از خارج از کشور نمی  .انحرافی است

شود برای مثال  اشکال مشخص تشکل کارگران و يا فالن اقدام 
در داخل کشور را تعيين " طرفداران سوسياليسم"عملی مشخص 

نمود، اين نيز نادرست است که بخواهيم به خاطر شرايط تبعيد 
را بطور کلی از سازمانهای سياسی " رهنمود سياسی"حق دادن 

سلب نموده و از انتقال تجارب مبارزاتی آنها به مردم جلوگيری و به 
ه هر حال اين بحث اگر ب. این وسيله آنها را عمال بی وظيفه نمائيم

بخواهد در جامعيت خود طرح شود نيازمند  بيشتر نوشتن است 
اما  چون قرار بر کوتاه نويسی است بحث را در همين جا تمام می 

  .    کنم
  

سئوال آخرم این است که با مصاحبه احمدی نژاد و : آرش
های موسوی و کروبی و سخنرانی رفسنجانی  گيری موضع

ای و باز موسوی  موضع گيری دوباره خامنهدر نماز جمعه، 
و خاتمی، ارزیابی شما از شکاف بوجودآمده در درون 

  انداز جنبش  مردم ایران چيست؟ حاکميت و چشم
  

در اين سوال از برخی از چهره های جمهوری اسالمی نام  :پاسخ
برده شده و سپس پاسخ دهنده به مواضع و سخنان آنها رجوع 

 اشاره شود که منظور کدام قسمت از حرفها داده شده بدون اينکه
این امر بناگزیر کار پاسخ را با  هرچند. و موضع گيری های آنهاست

حدس و گمان مواجه می کند، ولی از آنجا که قصد چون و چرا در 
شکاف "خود سوال را ندارم مستقيما می روم سر اين بحث که 

چه ارزيابی ای را چگونه می بينم و " بوجود آمده در درون حاکميت
  .دارم" چشم انداز جنبش مردم ايران "از 

شکی نيست که تضاد های درونی طبقه حاکمه شديدا اوج گرفته 
قبل از انتخابات و در جريان مناظره های تلويزيونی شاهد . است

افشاگريهای دسته بنديهای مختلف حاکميت از هم ديگر بوديم و 
ته احمدی نژاد و بعد از انتخابات و تقلب بزرگ دار و دس

در اعالم به اصطالح پيروزی او، ما باز " ولی فقيه"دستپاچگی 
ديديم که بقيه کانديداها زير بار اين امر نرفته و از تقلب در انتخابات 
سخن گفته و حتی موسوی و کروبی در شرایط رشد جنبش 

با اعالم نتايج انتخابات و . انتخابات شدند" ابطال"مردم، خواستار 
 مردم به خيابانها به بهانه اعتراض به تقلب در انتخابات، دارو ريختن

دسته احمدی نژاد جهت توجيه سياستهای سرکوبگرانه خود، 
متهم کرده و " انقالب مخملی"موسوی و کروبی را به راه انداختن  

تعدادی از وابستگان جبهه مشارکت اسالمی و سازمان مجاهدين 
برخی از آنها را مجبور به حضور انقالب اسالمی را دستگير و حتی 

بعد از . در شو های بی ارزش و نخ نما شده تلويزيونی کردند
خيزش بزرگ مردم هم شاهد بوديم که عليرغم تاکيد خامنه ای 

 خرداد باز هم خاتمی از ضرورت ٢٢مبنی بر صحت انتخابات 
رفراندم سخن گفت و کار به آنجا کشيده که روزنامه کيهان 

که می کوشند (واهان محاکمه موسوی و کروبی شريعتمداری خ
بر موج اعتراضات مردمی سوار شده و از اين طريق خط خود را 

همه اين . اخير شد" اغتشاشات "به مثابه مسببين ) پيش ببرند

رويدادها دقيقا انعکاسی از رشد تضاد های درونی طبقه حاکمه 
ميت واقعيت اين است که قدمت تضاد های درون حاک .می باشد

 ٣٠جمهوری اسالمی با عمر ننگين اين رژيم همسان است و در 
سال گذشته روزی نبوده که ما شاهد در گيريهای جناح های 

از دعوای بهشتی و بازرگان تا .درونی اين رژيم نبوده باشيم 
اختالفات حزب جمهور اسالمی با بنی صدر، دعوا های خط امام با 

 که رسما جانشين خمينی حجتيه وبعد ها هم بر کناری منتظری
خالصه در اين سالها روزی نبوده که باالئيها به هم . تلقی می شد

دندان نشان ندهند و همديگر را جهت حفظ نظام حابرانه موجود و 
در . منافع دارو دسته خود آماج ضربات گاه مرگبار قرار ندهند

اصالح "سالهای اخير هم این اختالفات عمدتًا در دعواهای بين 
وامروز بطور مشخص در دعوای احمدی " اصول گرايان"با " بانطل

اما به باور من امروز، . نژاد با موسوی انعکاس عمومی یافته است
 تائيد وجود اين  تضاد ها و يا حتی صرفمسئله مبرم نه پذيرش 
 در سير مبارزات درک جايگاه واقعی آنهاشدت گيری آنها بلکه 

ز آن است که متاسفانه درک تجربه گذشته حاکی ا. مردم ماست
نادرستی از چگونگی استفاده از اختالفات درونی رژیم جهت 
گسترش جنبش مردم، در ميان نيروهای سياسی ایران وجود 

برخی از نيروها به جای استفاده از اين اختالفات و تشديد . دارد
آنها به دنباله روی از يک جناح و تقويت آن در مقابل ديگری می 

و امروز هم شاهديم که کسانی که تا ديروز از پرداختند 
دم می زدند و چنان از ضرورت جدائی دين از دولت " سکوالريسم"

سخن می گفتند که خيلی ها باورشان شده بود که اينها ديگر 
فريب جناح های مذهبی را نخواهند خورد، امروز يکباره به زير 

 اين است بنابراين مسئله. پرچم سبز اسالمی موسوی رفته اند
که در شرايطی که  اصالح طلبان حکومتی می کوشند انرژی 
انقالبی مردم ما را در چهارچوب تضاد های درونی طبقه حاکمه 
محصور کرده و به هرز دهند، در شرايطی که تبليغات اصالح طلبان 

" بيرق سبز"بطور واقعی عده ای را فريب داده و به دنباله روی از 
ه ای باز به بهانه استفاده از اختالفات اسالمی  واداشته و عد

اردوی دشمن به رقاصی در بساط اصالح طلبان حکومتی پرداخته 
و در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند که حتی از سر داده شدن 

در خارج از کشور جلوگيری می " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار 
 امر کنند، در چنين شرایطی آنچه اهميت دارد نشان دادن اين

است که همه دارو دسته های جمهوری اسالمی عليرغم هر 
اختالفاتی که با هم دارند  دشمنان غدار مردم ما بوده و 
دستانشان تا مرفق به خون کمونيستها و آزاديخواهان  اين 

 هيچ يک  نه می توانند و نه می خواهندمملکت آغشته است و 
در اين فرصت به . که گامی در جهت تحقق مطالبات مردم بردارند

 اختالفات جناح دالئل اقتصادی  و سياسیجای پرداختن به 
های درونی جمهوری اسالمی که در جای خود البته بايد به آن ها 
پرداخت، مايلم بر اين امر تاکيد کنم که همه دارو دسته های 
جمهوری اسالمی از دارو دسته احمدی نژاد گرفته تا خاتمی و 

راه حفظ و تحکيم پايه های سلطه جابرانه کروبی و موسوی جز در 
مردم ما و به خصوص جوانان ما  . ديکتاتوری حاکم حرکت نمی کنند

نبايد فريب  ادا و اطوار های کروبی و موسوی را خورده و فکر کنند 
که مخالفت آنها با زورگوئی های احمدی نژاد هويت دمکراتيکی 

ه هدايت ارابه واقعيت اين است ک. برای آنها بوجود می آورد
جمهوری اسالمی که رژيم حافظ نظام سرمايه داری وابسته ایران 

نيروهای سياسی در خارج از کشور در مورد تعيين این یا آن 
تاکتيک روز و کارهای عملی مشخصی که رهنمود دادن در 

لزم حضور در محل و شناخت عينی عوامل مورد آنها مست
گوناگون می باشد، نباید رهنمود بدهند، چون قادر به اين امر 

اما این برخورد که این نيروها چون در خارج هستند . نيستند
را ندارند بسيار " رهنمود سياسی"اساسًا حق دادن هيچ 

مثًال آیا . انحرافی بوده و به معنی بی وظيفه کردن آنهاست
های سياسی در خارج از کشور حق دادن رهنمود تحريم نيرو

انتخابات را ندارند؟ آيا محق نيستند خواستار آزادی همه 
زندانيان سياسی بشوند؟ آیا وقتی با تحليل از وضعيت 
جامعه و شرایط سياسی مشخص کنونی به این نتيجه می 
رسند که تأکيد بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی، امروز 

ش از اهميت حياتی برخوردار است، نباید آن را با برای جنب
 مردم خود در ميان بگذارند؟
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است، در اختيار هر کس که قرار گيرد جز اعمال ديکتاتوری و سرکوب 
اگر جوانان ما احمدی . خواستها و مطالبات مردم  کاری نخواهد کرد

اش ديده و به حق از " طرح امنيت اجتماعی"نژاد را با گشت های 
 و تحقيرات وی واز جمله آفتابه به گردن جوانان کشورانداختن  توهين

 و ۶٠توسط مأموران وی بيزار ومتنفر گشته اند، نسلی هم که  دهه 
جنايات موسوی و کروبی را در آن دهه  به عينه ديده و آنها را با 
پوست و گوشت خود لمس کرده است، به همان اندازه از آنها نفرت 

 سال رياست جمهوری خاتمی به آشکاری ٨جربه از سوی ديگر ت. دارد
ثابت نمود که اصالح پذيری اين استبداد مذهبی  افسانه ای بيش 

تجربه نشان داده که  اگر کسی برای آزادی و دمکراسی . نيست
مبارزه می کند و خواهان حکومت قانون و عدالت اجتماعی است 

با همه جناح ها راهی ندارد جز اينکه در راه نابودی جمهوری اسالمی 
خوشبختانه خيزش بزرگ .  و دسته بندی های درونی اش گام بر دارد

مردم ما در خرداد ماه عليرغم همه تالشهای اصالح طلبان حکومتی و 

غير حکومتی نشان داد که مردم ما چه زود از اين دارو دسته عبور 
.  نموده و در مسير سرنگونی قطعی جمهوری اسالمی پيش می روند

قا چشم انداز مثبت اوضاع کنونی در اين است که عليرغم اتفا
تالشهای سازمان يافته اصالح طلبان  حکومتی و حاميان 
امپرياليستشان که می خواهند جنبش مردم را بار ديگر وسيله 
گستردن بساط ديکتاتوری در بيرق سبز اسالمی کنند جوانان ما  در 

ند که تنها زمانی به آزادی داخل کشور و جنبش انقالبی آنها در يافته ا
دست خواهند يافت که ديکتاتوری مذهبی حاکم را کنار زده  و امکان 

به باور من اگر جنبش مردم . برقراری رژيمی دمکراتيک را فراهم کنند
ما نخواهد وسيله تصفيه حسابهای جناح های درونی جمهوری 

و وقتيکه .  اسالمی شود بايد در راستای  اين چشم انداز حرکت نمايد
به سير رويدادها نگاه می کنم دالئل متعددی برای اميد وار بودن در 

  .مقابل خود می بينم
  

  ! در لندن60گزارشي از مراسم يادمان زندانيان سياسي جان باخته  در دهه 
 بدست رژیم وابسته به ۶٠ی که در دهه بارزهزاران تن از زندانيان سياسی کمونيست و مبزرگداشت خاطره بمناسبت 

 ٣امپرياليسم جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، و در همبستگی با خيزش بزرگ توده ها بر عليه نظام ظالمانه حاکم، روز شنبه 
ستی  به ابتکار فعالين چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضد امپریالي۶٧سال مين سالگرد قتل عام بيست و یُکاکتبر در 

ایرانيان در انگلستان مراسم بزرگداشتی در سالن کتابخانه ایزلينگتون شهر لندن برگزار شد که با استقبال ایرانيان مبارز مقيم 
سالن مراسم با تصاویر متعددی از صحنه های خيزش قهرمانانه اخير مردم بر عليه رژیم سرکوبگرجمهوری . لندن مواجه شد

شعارهای . کشتار و شکنجه مردم و همچنين عکسهای جانباختگان این خيزش تزئين شده بوداسالمی، تصاویری از سرکوب و 
  .   جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد نيز در چند جای سالن نصب شده بود

 برنامه و پس از در ابتدای.   از چند قسمت تشکيل شده بود۶٠برنامه بزرگداشت خاطره زندانيان سياسی جان باخته در دهه 
 و ستایش آرمانهای واالی آنها سروده شده بود، جمعيت حاضر یک ۶٠دکلمه شعری که در گراميداشت خاطره جانباختگان دهه 
سپس ناهيد با صدای رسای خود قطعه کوتاهی را به یاد جانباختگان . دقيقه به یاد تمامی کمونيستها و مبارزین جانباخته کف زد

پس از تنفسی کوتاه یک اطالعيه در بزرگداشت خاطره . بعد سخنرانان به ارائه نظرات خود پرداختند. ردجنبش مردمی اجرا ک
. حسن جداری تعدادی از اشعار مبارزاتی خود را برای جمعيت حاضر قرائت نمود  قرائت شد و سپس۶٧قربانيان قتل عام سال 

را خواند و باالخره یک ترانه " سر اومد زمستون"اه باجمعيت سرود در ادامه برنامه ناهيد بار ديگربه هنرنمایی پرداخت و همر
در انتهای برنامه اجرا شد که همگی مورد توجه " ناله واسع"توسط " من برای شکستن قفل ها آمده ام"زیبای افغانی بنام 

  .      شرکت کنندگان در این جلسه قرار گرفت
نيان سياسی سابق، رفقا محمد ُهشی و شهاب شکوهی که از کشتار  تن از زندا٢بخش اصلی این برنامه به سخنرانی  

 جان بدر برده اند اختصاص داشت که در پرتو تجارب خود در دوران اسارت بدست دژخيمان رژیم جمهوری ۶٧سبوعانه سال 
طرح کردند که مورد م" بررسی نقش شکنجه و تجاوز در استمرار دیکتاتوری" ، هر یک بحثی را در ارتباط با ۶٠اسالمی در دهه 

یکی از نکات محوری . در این بحثها به زوایای مختلفی از مساله فوق پرداخته شد. استقبال گرم حاضران در سالن قرار گرفت
نظير موسوی، کروبی، (بحثهای ارائه شده، یادآوری نقش مهره های جنایتکار و جناح های ضد خلقی ای از هيات حاکمه 

 بود که امروزه ۶٠ل عام نسلی از بهترین فرزندان انقالبی و مبارز خلقهای تحت ستم در دهه در قت) رفسنجانی و خاتمی
فریبکارانه در نقش منجی و طرفدار مردم تحت ستم وارد صحنه شده و در صددند تا انرژی جنبش مبارزاتی توده های بپا خاسته 

م استثمارگرانه حاکم به هرز برده و نظام تبهکار جمهوری و بویژه جوانان را در چارچوب اختالفات جناح های هيئت حاکمه نظا
در بخش دیگری از بحثهای ارائه شده تاکيد شد که برخالف تبليغات فریبکارانه جاری، . اسالمی را همچنان حفظ و صيانت کنند

زای حاکميت سياه مساله شکنجه و تجاوز نه یک رفتار اعمال شده و منحصر بفرد دولت احمدی نژاد مزدور بلکه جزء الیتج
جمهوری اسالمی از اولين روزهای روی کار آمدنش و به خصوص در دوران زمامداری دارو دسته موسوی فریبکار در ایران بوده 

 و در زمان ۶٠که با هدف سرکوب نهضت آزادیخواهانه مردم ایران و حفظ نظام سرمایه داری حاکم صورت پذیرفته و اتفاقا در دهه 
ت مردم و سازمانهای انقالبی، جهت سرکوب اين مبارزات، شکنجه و تجاوز در هر جا که نياز طبقه حاکم بوده به اوج یابی مبارزا

  . وحشيانه ترین وجهی بر عليه مبارزین و انقالبيون در درون سياه چالها ی رژيم بکار گرفته شده است
  

شان دادند که به دليل نياز نظام و طبقه استثمارگرحاکم در جریان بحثهای جلسه، سخنرانان با ارائه فاکتهای روشن و مستدل ن
برای بقای خویش و تداوم سرکوب توده هاست که گردانندگان رژیم جمهوری اسالمی کوشيده اند تا شکنجه را تحت عنوان تعزير 

ات بين دارو دسته های تاکيد بحثها بر این بود که برغم تبليغات فریبکارانه وسيع جاری در مورد شدت اختالف. قانونيت بخشند
حاکم ، گر چه این اختالفات یک امر واقعی و عينی بوده ولی تا آنجا که به مساله حفاظت از نظام سرمایه داری حاکم باز ميگردد، 
همه جناحهای ارتجاعی این رژیم از رهبر و احمدی نژاد گرفته تا موسوی و باصطالح اصالح طلبان موضع واحدی داشته و نمی 

  . که کوچکترین گزندی به اين نظام و رژيم حافظ اش، جمهوری اسالمی، وارد شودخواهند 
در این قسمت از برنامه نيز شماری از . بخش دیگری از برنامه به پرسش و پاسخ و بحث آزاد از سوی حاضرین اختصاص یافته بود

مينه های اقتصادی سرکوب،چرایی شدت و شرکت کنندگان نظرات خود در مورد نقش اسالم در توجيه سرکوب مبارزات مردم، ز
وسعت تجاوز به زنان و باالخره ماهيت سيستم و نظامی که شکنجه را ایجاب می کند با جمع و با سخنرانان در ميان گذاشته و 

و در افکار " دگرگونی"و " تحول"یکی از سوالهای شرکت کنندگان در این قسمت به مساله امکان .سواالتی را نيز مطرح کردند
در . کرده باشند بازمی گشت" تغيير"و همفکرانش نيز " موسوی"مواضع برخی از کارگزاران حکومت و این که باالخره امکان دارد 

این مورد نيز در پاسخهای ارائه شده توسط سخنرانان مطرح شد که مردم باید از هر تغيير واقعی ای و نه ادعایی در مواضع 
با توجه به اظهارات و عملکردهای تاکنونی خود موسوی و جناحش، و یا حتی ادعاهای افراد چنين افرادی استقبال کنند اما 

که تا دیرزمانی خادم صادق و کارگزار دستگاه کشتار و شکنجه حاکم بوده اند کوچکترین .... دیگری نظير گنجی و سازگارا و 
ن افراد تا کنون حتی حاضر نشده اند که در مورد جنایات نشانه عملی ای از این تغيير مواضع به چشم نمی خورد و بطور مثال ای

زمان خود و ابعاد و نقششان در آنها یک کلمه با مردم و بویژه هزاران تن از خانواده های اعدام شدگان و زندانيان سياسی در 
دعاها و تبليغات کنونی امری که نشاندهنده عدم وجود کوچکترین عنصر صداقت در ا. ميان گذاشته و حداقل معذرت خواهی کنند

بطور کلی در جریان بحثهای سياسی مطرح شده در قسمت اصلی برنامه ، این واقعيت مبارزاتی که جمهوری اسالمی . آنهاست
با تمام جناح های تشکيل دهنده ارتجاعيش دشمن اصلی مردم ماست و سرنگونی آن شرط حداقل برای دستيابی به یک نظام 

دمی و عاری از شکنجه و دیکتاتوری ست با استناد به تجارب عينی زندگی و بویژه تجربه زندانيان عادالنه، دمکراتيک و مر
  . سياسی در ایران مورد تاکيد قرار گرفت

  2009 اكتبر 5   - 1388 مهر 13     فعالين چريكهاي فدائي خلق ايران در لندن
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 !1388 با رفيق اشرف دهقاني در مورد خيزش بزرگ مردم در خرداد "پيام فدائي"مصاحبه

  )پايانيقسمت (
  

  
  
  
  

  

  
 /http://www.siahkal. com :  براي دريافت فايل صوتي اين مصاحبه مي توانيد به آدرس زير رجوع كنيد 

که در چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد : سوال
علت رشد تضاد جناح ها، رشد مبارزات مردم مقطع کنونی 

  است؟ 
  

اما باز .  در سوال قبلی اشاره ای به این موضوع کردم:پاسخ
را می توان ذکر کرد که نشان دهد  دیگری م که چه شواهدببيني

 این را اول! رشد مبارزات مردم، تضاد جناح ها را تشدید می کند
 وقتی می بينيم که تضاد بين حکومتيان بسيار شدید بگویم که

است، حتمًا باید متوجه این امر باشيم که تضاد مردم با کل 
اما، در مورد . ا یکدیگر استحکومت ده برابر شدیدتر از تضاد آنها ب

می بينيم که یم همين تجربه اخير را در نظر بگيراگر ! اثرات این امر
پيش از انتخابات، با رشد مبارزات پراکنده توده ها، از مبارزات 

 اقليت های مذهبی و مليتهای تحت ،کارگران، دانشجویان، زنان
 در کوچه ستم گرفته تا مبارزات و درگيری های عمومی که هر روز

و خيابان بوجود می آمد، شرایطی در جامعه وجود داشت که هر 
کسی می توانست ببيند که مردم مخالفت خود با حاکمين وقت را 

عدم گرایش توده ها برای رأی دادن در . علنًا نشان می دهند
انتخابات، امری بود که جناح های درونی رژیم بيش از هر کس 

 برای کشاندن  همين دليل بود کهبه. دیگری به آن واقف بودند
جدیدی زده " مهندسی" دست به مردم به پای صندوق های رأی،

 -شد و مناظره های تلویزیونی فيمابين سران آن جناح ها براه افتاد
.  برجسته ترین آنهابود و کروبی موسویباکه مناظره احمدی نژاد 

ن در این مناظره ها، هر چند هيچ حرف جدیدی که جامعه از آ
موضوع آن بود که گوشه ای اهميت مطلع نباشد، مطرح نشد، اما 

از مسایلی که مردم علنًا در همه جا در مورد آن ها صحبت می 
کردند، از زبان باالترین مقامات حکومتی تأیيد و بر زبان آورده 

 با این صحبت ها هر کدام از آن مقامات سعی می کردند .شدند
مثًال . در سمت خود نگاه بدارند مردم را یک طوری ساکت کرده و

احمدی نژاد که بيشترین افشاءگری از طرف وی بر عليه جناح 
توده ها تکرار حرفهای مردم، مردم گفتن و رقيبش صورت گرفت، با 

بر عليه این یا آن فرد متنفذ رژیم، کوشيد از این طریق خود را 
معه طرفدار مردم آنهم مردم متعلق به طبقات و اقشار پائين جا

نيز به همين منظور سخنانی بر و کروبی نشان دهد؛ و موسوی 
باید عميقًا این موضوع را درک کرد که . ندعليه او بيان نمود

حکومتيان هر چقدر هم مردم را تحقير کنند اما به قدرت آنان 
از غليان واقفند و همواره می کوشند به هر طریقی مردم را آرام و 

ناظره ها، برای رژیم، این نقش را م. خشم آنها جلوگيری کنند
 که البته خود نشان می -داشت؛ و پاسخی به چنين ضرورتی بود

در ! داد که درجه تضاد مردم با حاکميت به چه حدی رسيده است
واقع، این مناظره ها بيانگر و منعکس کننده شدت گيری تضادهای 

 بيانگر تضادهای توده های خلق با حاکميت بود، همانطور که
 آن شدن علنی دیدیم که .بودهم يمابين جناح ها با یکدیگر ف

موجب شدت بر خالف اتتظار همه جناح های درونی رژیم، تضادها 
  . گيری آنها  شد

  
، با وارد شدن خود مردم به  هم، بعد از انتخاباتدر شرایط کنونی

صحنه مبارزه سياسی آشکار با رژیم، نقش این عامل تعيين 
 ، در رشد تضادهای درونی حاکميتزات مردم،، یعنی مبارکننده

خيزش ميليونی توده . ه استبيش از پيش آشکار و معلوم گشت
ها، مقابله وحشيانه نيروهای مسلح رژیم با تظاهرکنندگان و 

در . قهرمانی های مردم، شرایط نوینی را در جامعه پدیدار ساخت
ای ارائه این شرایط نوین با بوجود آمدن مسایل  بغرنج و کوشش بر

راه حل برای آنها، تضاد بين جناحها به جائی کشيده شده است 
که زیر پای رفسنجانی هم که همواره از او به عنوان یکی از دیرک 
ها خيمه جمهوری اسالمی یاد می شد، خالی شده است؛ و 

آیا بدون . می بينيم که آنها براستی عمًال به جان هم افتاده اند
ا کل حاکميت و بدون حضور ميليونی توده رشد مبارزات توده ها ب

ها در خيابانها و مبارزات شجاعانه جوانان انقالبی ایران که تا به 
امروز هم ادامه دارد، رشد تضادهای درون حکومت تا به این حد 
قابل تصور بود؟ در جریان رشد مبارزات مستقل مردم عليه تماميت 

چهره زشت این رژیم با هر جناح و دسته آن است که در ضمن 
ماسکی که برای فریب مردم به چهره خود می  جناح ها نيز با هر

زنند، در مقابل دید همگان قرار گرفته و دستشان بيشتر رو می 
  .  شود

  
 از اهميت درک جایگاه این تضاد ها و نحوه شما: سوال

لطفًا این موضوع را . برخورد مردم به آن ها صحبت کردید
  .کمی بيشتر توضيح دهيد

  
شکی نيست که در شرایط کنونی، شدت گيری هر چه   :پاسخ

 به نفع رشد مبارزات ،بيشتر تضادهای قدرتمداران و حاکمين وقت
هر چه آنها بيشتر به جان هم بيافتند، امکان بيشتری . مردم است

برای استفاده از شکاف بين آنان برای رشد مبارزات مردم بوجود 
 به این تضادها توجه کرد و به آنها بایدنظر از این نقطه . می آید

اما تفکری وجود دارد که با تمرکز روی تضادهای درون . اهميت داد
جبهه ضد خلق، چنان به آن اميد می بندد که درجه اهميت 
پيشبرد مبارزات خود مردم بر عليه تماميت جمهوری اسالمی با 

چون نيروی  در واقع،.  هر جناح و دسته آن را درک نمی کند
شمن را خيلی قوی می بيند و نيروی مردم را ضعيف به حساب د

انگار منتظر است که این گرگان در دعواهای بين خود می آورد، 
، دشمنانشهمدیگر را بدرند و گویا آنگاه خلق رها شده از ّشر 

در حالی که در واقعيت . خود، سرنوشتش را بدست خواهد گرفت
توده ها و رادیکاليزه کردن بدون کوشش برای پيشبرد مبارزات امر، 

عدم توجه به اهميت رشد . آن، چنين امری هرگز اتفاق نمی افتد
مردم خطای بزرگی است و نتایج وخيمی به خود مبارزات انقالبی 

 به این امر باید ایمان داشت که دشمنان هر چقدر .بار می آورد
 هم قوی بوده باشند، قادر نيستند که راه ظفرنمون مبارزه را به
روی مردم ببندند، و در هر حال، مبارزه برای رسيدن به پيروزی 
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 اتفاقًا امروز بسيار مهم .نهائی ادامه داشته و به ثمر خواهد رسيد
و حياتی است که روشنفکران و نيروهای آگاه، مسأله اصلی خود 

پيشبرد مبارزات مستقل مردم بر عليه کل رژیم جمهوری را 
 و تا آنجا که می توانند  قرار دهندناسالمی با هر جناح و دسته آ

 .نگذارند که مردم ناخواسته زیر نفوذ سبزهای اسالمی قرار بگيرند
باید به مردم کمک کرد که مبارزات خود بر عليه رژیم و برای تحقق 
خواستهای عادالنه و دموکراتيک خود را به هر شکل که می توانند 

ده و تشدید نمایند و و به هر صورت که امکان پذیر است، ادامه دا
که در جای تردید نيست .  شوند  متشکلبه خصوص در اين مسير

شرايط کنونی هر چه نظام حاکم بيشتر از طرف توده ها مورد 
تهدید قرار گيرد، هر چه مبارزات مردم رشد و گسترش بيشتری 
یافته و رادیکاليزه گردد، هر چه جمهوری اسالمی، قاطع تر و با 

ل تری مورد یورش مردم قرار بگيرد، چشم انداز شعارهای رادیکا
در ضمن . ابل مبارزات مردم قرار می گيردقهای روشن تری در م

تشدید مبارزات مستقل توده ای مطمئن ترین وسيله برای تشدید 
  .تضادها و شکاف های درونی بين دشمنان مردم ماست

مربوط  تا آنجا که به جبهه مردم یعنی به صف انقالب به طور کلی،
است باید به هر طریق ممکن کوشيد تا مبارزه بر عليه جمهوری 

  . اسالمی با هر جناح و دسته آن شدت هر چه بيشتری یابد
  

می دانيد که نظرات مختلفی در این زمينه وجود : سوال
بعضی ها با اهميت قایل شدن به استفاده از شکاف . دارد

که در و تضاد بين جناح های حکومتی، مطرح می کنند 
شرایط تشدید تضادهای آنان نباید به هر دو جناح به طور 
یکسان برخورد کرد بلکه باید با جناح غير حاکم بنوعی 

چون به هرحال آنها هم در . حالت انتقادی داشت تا حمله
  . موضع مخالفت با حاکمين در قدرت قرار دارند

  
ی  جوهر این جمله بندی ها با آنچه قبًال صحبتش شد یک:پاسخ
سی سال پيش وقتی . اما جمله بندی آشنائی است. است

افرادی نظير بهشتی، رفسنجانی، ( خمينی و دار و دسته اش 
خامنه ای، منتظری، موسوی، مهدوی کنی، کروبی، یزدی، 
خوئينی ها، و دیگر یارانشان نظير خلخالی، موسوی تبریزی، 

ست در د) -الجوردی و غيره ،محمدی گيالنیاردبيلی ،ناطق نوری 
تازه  داشتند جمهوری اسالميشان را در این کشور دست هم 

بنيان می گذاشتند، در شرایطی که انقالب مردم عليرغم همه 
به آن، هنوز در خمينی ضربه های امپریاليستها و دار و دسته 

. جوش وخروش بود، تضاد بين باالئی ها مرتب تشدید می شد
 و رو کردن نظم سابق و توده ها در اقصی نقاط ایران مشغول زیر

ساختن نظم خلقی خویش بودند و حاکمين جدید که نمی 
توانستند نظم خاص جمهوری اسالمی را براحتی بر جامعه 

بازرگان، اولين نخست . مستولی سازند، به جان هم می افتادند
وزیر جمهوری اسالمی، برای باز داشتن مردم از حرکت های 

 را با دعوت به صبر و مهلت دادن مبارزاتی مستقل خود، مدتی آنها
اما این کافی نبود و مردم در اقصی . به حکومت، سرگرم کرده بود

به . نقاط کشور همچنان به کارهای انقالبی خود مشغول بودند
تازه تأسيس جمهوری اسالمی که بهشتی در رأس حزب ناچار، 

جمهوری اسالمی و رژیم آن قرار داشت برای تحکيم پایه های 
 و به انحراف بردن مبارزات مردم، راه و روش دیگری در سرکوب

در اینجا بود که قریب به اتفاق . پيش گرفت و با بازرگان در افتاد
نيروهای اپوزیسيون با فرمول هائی نظير آنچه در جمله بندی فوق 
مطرح است، ظاهرًا به قصد استفاده از آن تضادها، صرفًا بازرگان را 

 او بسته بودند، مورد حمله قرار دادند؛ و رال هم بهبکه عنوان لي
هم زمان با در پيش گرفتن سياست به اصطالح انتقاد به حزب 
جمهوری اسالمی که آن را ضد امپرياليست تلقی می کردند، به 

. نتيجه این کار تقویت کل رژیم حاکم بود. همنوائی با آن پرداختند
خونين مبارزات سرکوب به  رژیم تازه استقرار یافته،در این مدت 

مشغول بود، ولی اغلب نيروهای اپوزیسيون که فریب مردم 
تبليغات رسانه های امپریاليستی را خورده بودند، به خاطر گویا 
عدم تقویت دشمن بزرگتر، تا حد زیادی چشم بر این سرکوبها می 

 نيروهای ضد مردمی به گونه ای و بعضی به هر حال،. بستند
خلق به گونه ای دیگر، با دست زدن به نيروهای کوته بين درون 

تبليغات زهر آگينی از این قبيل که مبارزه بر عليه جمهوری 

اسالمی باعث تقویت دشمنان خواهد شد، به عناوین مختلف 
تبليغات . مانع از تشدید مبارزات مردم بر عليه رژیم می شدند

ند اینچنينی و اعمال ناشی از آنها، در هر حال تأثير خود را در ک
 هنوز در این کارها بجای می گذاشت، ولی مردمکردن مبارزات 

جلوگيری از مبارزات توده های انقالبی که درست به خاطر بهبود 
شرایط زندگی خویش، دست به انقالب زده و خواستار تغييرات 
اساسی در ساختارهای پيشين جامعه بودند، کامًال کارساز 

، اقدام مردم کردن مبارزات در اینجا بود که برای خاموش. نبودند
اقدامی که . بی سابقه ای در دستور کار دشمنان مردم قرار گرفت

هر هدف دیگری هم با آن تعقيب می شد در اساس درست برای 
این طرح، همان . تحقق منظوری که گفته شد، طراحی گردیده بود

طرح حمله به سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای آن سفارت 
که توسط رژیم فریبکار و غدار جمهوری اسالمی به اجرا خانه بود 
با توجه به این امر که در آن زمان مردم ایران به دشمنی . در آمد

امپریاليستها و در رأس آنها امپریاليسم امریکا با خود، کامًال واقف 
بودند، هدف آن بود که بدینوسيله جمهوری اسالمی، در کنار مردم 

ت آنها جا زده شود تا مردم با باور به ضد امپریاليست ما، دوس
چنين دروغی، از مبارزه قاطع برعليه این رژیم دست برداشته و 

  .فعًال به خاطر مقابله با امریکا، ساکت بمانند
  

باز همان تحليل حمله به یک متأسفانه در چنان شرایطی نيز 
جانب و انتقاد و هم نوائی با طرف دیگر در دستور کار قریب به 

انتقاد به جمهوری اسالمی . ق نيروهای اپوزیسيون قرار گرفتاتفا
در عين دفاع از آن به خاطر گویا مقابله با دشمن بزرگتر، سياست 

نتيجه کار، باز کمک به این رژیم مزدور و سراپا وابسته به . آنها شد
در جریان تضاد . امپریاليسم برای تقویت پایه های ننگين اش بود

می و بنی صدر که اولين رئيس جمهور بين حزب جمهوری اسال
به جای کمک به توده ها . این رژیم بود نيز همين نقش بازی شد

جهت پيشبرد مبارزات مستقل خود بر عليه همه دشمنانش، 
این ها تجاربی . بخشی از اپوزیسيون به دفاع از بنی صدر پرداخت

امروز و منفی بودشان،  همه تلخی های خود عليرغم که هستند
  .ید مورد توجه قرار بگيرندبا
  

پس، همانطور که دیدید این توصيه که با جناح اصالح طلب چون 
 داشت، تازگی نداشته و از نرمتریحاکم نيست فقط باید برخورد  

نوع همان برخوردی است که اپوزیسيون کوته فکر در شرایط بسيار 
آیا با آموختن .  می نمود۵٧ پس از انقالب سال های اولحساس 

ز تجربه های تلخ گذشته، امروز وقت آن نرسيده که آن گونه ا
فرمول بندی ها در رابطه با شرایط کنونی به طور کامل کنار 
گذاشته شوند؟ انسان های انقالبی و مشخصًا کمونيست ها 

ولی خيلی از . هميشه سعی کرده اند از توده ها بياموزند
خوانده ها نام  یا بهتر است از آنها به اسم درس -"روشنفکران"

 خودشان را چنان عالم دهر می دانند که فکر نمی کنند که -برد
توده هائی که به اندازه آنها کتاب نخوانده و حتی ممکن است بی 
سواد هم باشند ممکن است چيزهائی بدانند که الزم است این 

. مردم از تجارب عملی برخوردارند. درس خوانده ها از آنها بيامورند
ی چيزها را با پوست و گوشت خود در زندگی روزمره آنها، خيل

. شان درک می کنند و بر این اساس راه خود را در پيش می گيرند
امروز توده های انقالبی ایران با حرکت مستقل خود بر عليه رژیم 

این توصيه که با جناح اصالح طلب چون حاکم نيست فقط باید 
 داشت، تازگی نداشته و از نوع همان برخوردی نرمتریبرخورد  

سال است که اپوزیسيون کوته فکر در شرایط بسيار حساس 
آیا با آموختن از تجربه .  می نمود۵٧ پس از انقالب های اول

های تلخ گذشته، امروز وقت آن نرسيده که آن گونه فرمول 
ل کنار گذاشته بندی ها در رابطه با شرایط کنونی به طور کام

شوند؟ انسان های انقالبی و مشخصًا کمونيست ها هميشه 
ولی خيلی از . سعی کرده اند از توده ها بياموزند

 یا بهتر است از آنها به اسم درس خوانده ها نام - "روشنفکران"
 خودشان را چنان عالم دهر می دانند که فکر نمی کنند که -برد

ب نخوانده و حتی ممکن است توده هائی که به اندازه آنها کتا
بی سواد هم باشند ممکن است چيزهائی بدانند که الزم است 

مردم از تجارب عملی . این درس خوانده ها از آنها بيامورند
آنها، خيلی چيزها را با پوست و گوشت خود در . برخوردارند

شان درک می کنند و بر این اساس راه خود را  زندگی روزمره
 .در پيش می گيرند
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 در جهت جمهوری اسالمی و نرفتن زیر پرچم هيچ یک از جناح ها،
زرگترین درس شرایط این ب. پيشبرد این جنبش تالش می کنند

جوانان انقالبی ما . کنونی است که آن را باید از توده ها آموخت
امروز در ميان خون و آتش، شعار مرگ بر جمهوری اسالمی می 

اما، . را فریاد می زنند" استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی" دهند، 
ضد مردم ها و مرتجعين تا آنجا که می توانند صدای آنها را 

تنها گاهی خبرهایی مربوط به این امر که . می کنندمنعکس ن
مسأله ما این یا آن جناح مرد یا زن گفته است -فالن فرد معترض

نيست و ما کل این رژیم را نمی خواهيم و خواهان آزادی هستيم 
  .می کنندمنتشر   برای خالی نبودن عریضه را بطور حاشيه ای،

  
ه گوششان را به این در این ميان، درس خوانده هائی هستند ک

فریادها بسته اند و در حالی که هر آنچه رسانه های امپریاليستی 
تبليغ می کنند را در بست می پذیرند، بدون کوشش در یادگيری از 

فکر می کنند اگر کاری قرار (باز چشم به باال می دوزندتوده ها 
چون به توده ها ). است بشود، باالئی ها آن را انجام می دهند

   .مان ندارند و به آنها تکيه نمی کنندای

  
با در نظر گرفتن اين واقعيت که جمهوری اسالمی : سوال

یک رژيم وابسته به امپرياليسم می باشد، به نظر شما 
نقش و موضع امپریاليستها در حال حاضر در رابطه با 

  اوضاع کنونی چيست؟
  

در حال حاضر، موضع امپریاليست ها و به خصوص : پاسخ
 سال ٣٠ همچون یاليسم امریکا حفظ رژیم جمهوری اسالمیامپر

اینها در حالی که سعی می کنند خود را طرفدار . گذشته است
مردم جلوه بدهند، ولی در حمایت و پشتيبانی از رژیم جنایتکار 
حاکم حتی ظاهرسازی های معمول خود را  نيز به فراموشی 

دليل تحریف می کنند و  این که واقعيت ها را آنها با این. سپرده اند
جنبش ميليونی مردم ما را اعتراض به تقلب در انتخابات جا می 
زنند، حاضر نيستند حتی از این لحاظ هم این رژیم را تحت فشار 

خيلی جالب است، امپریاليستها در مواقعی که الزم . قرار بدهند
در جمهوری " حقوق بشر"می دانند چنان از زیر پا گذاشتن 

 می گویند که به نظر می رسد که واقعًا با این اسالمی سخن
ولی امروز . رژیم دشمنی داشته و خواهان سرنگونی آن هستند

که مردم مبارز ما بپا خاسته اند حتی امپریاليسم امریکا که ظاهرًا 
به بهانه مخالفت با پروژه هسته ای رژيم  مدعی بود که همه 

زبان ها از موضع گيری گزينه ها روی ميز است، با دیپلماتيک ترین 
 در مورد اوضاع کنونی خودداری می کند و در حالی که حصری

ظاهرًا خود را بی طرف و تابع تصميم مردم ایران می خواند، در 
شرایطی که احمدی نژاد از وحشت هجوم مردم به خود، جرأت 

با ماشين به مجلس برود و از هلی کوپتر برای مراسم تحليف نکرد 
 اعالم می کند که رياست جمهوری وی را به عنوان استفاده کرد، 

این حرف هيچ معنای دیگری جز این ندارد . می پذیرد" واقعيت"یک 
موجودیت کثيف جمهوری که امپریاليسم امریکا، کماکان بر حفظ  

  . تحت والیت مطلقه فقيه خامنه ای، پافشاری می کنداسالمی
  

ببرند که امپریاليست ها که توده های مبارز ایران هرگز نباید از یاد 
از قرون پيش ایران را مورد تاخت و تاز خود قرار داده اند، از زمان 
رضاشاه قلدر که ایران به یک جامعه نومستعمره تبدیل شد، دیگر 
به مثابه یک عامل خارجی در ایران نقش و عملکرد ندارند بلکه 

تحميل سلطه خود را با نفوذ در همه شئونات جامعه ما از طریق 
رژیم های . رژیم های دیکتاتور وابسته به خود، پيش می برند

و رژیم جمهوری اسالمی، دست پخت ) پدر و پسر(پهلوی 
امپریاليست ها، به مثابه دشمنان اصلی مردم ایران، برای جامعه 

سيستم سرمایه داری همچنين نباید فراموش کرد که . ما بوده اند
سيستم سرمایه داری جهانی حاکم در ایران جزئی ارگانيک از 

 و امپریاليست ها از غارت ثروت های مردم ایران و استثمار است
همه این . کارگران و زحمتکشان ما، سودهای کالنی می برند

آنها همانقدر خود را مالک سرزمين واقعيات باعث شده است که 
 اگر مردم ما با چنگ و !ایران بدانند که سرمایه داران وابسته وطنی

دان برای آزادی، رفاه و استقالل جامعه خود از قيد اسارت دن
سيستم سرمایه داری وابسته حاکم مبارزه می کنند، 
امپریاليست ها نيز به همراه سرمایه داران وابسته به خود و همه 

 اجتماعی ظالمانه -مرتجعين وطنی که در حفظ سيستم اقتصادی
وجود و کماکان کنونی در ایران، نفع دارند در جهت حفظ وضع م
در دوره شاه . تحت سلطه نگاه داشتن مردم ما تالش می کنند

زمانی که اینها دیدند که در مقابل رشد مبارزات توده ها، دیگر قادر 
به حفاظت از شاه نيستند و در اوضاع و احوال خاص آن دوره، 
صالح خویش را در رفتن شاه دانستند، همانطور که گزارش جرج 

داران با سابقه امریکا که در همان زمان در سمت بال، از سياستم
به تهيه آن مبادرت کرده بود نشان " مشاور شورای امنيت ملی"

می دهد، برای جایگزین کردن یک دار و دسته به جای شاه و 
اعوان و انصارش، پنج آلترناتيو را موازی هم پيش می بردند، تا این 

مرکب از جيمی کارتر ( که در کنفرانس گوادولوپ، سران اصليشان 
از امریکا، ژیسکاردیستن از فرانسه، جيمز کاالهان از انگليس، 

با . رأی به روی کار آوردن خمينی دادند) هلمت اشميت از آلمان
تکيه بر آن تجربه، امروز آنچه می توان از واقعيت برخوردهای آنان 
نسبت به اوضاع بحرانی کنونی ایران متوجه شد، این است که 

 با اتيو اوليه در حال حاضر همانا حفظ رژیم جمهوری اسالمیآلترن
 است، در عين حال که آنها مسلمًا با والیت فقيه خامنه ای

برای نگرانی از رشد و گسترش هر چه بيشتر مبارزات مردم، 
هر یک از امپریاليست . به آلترناتيوهای دیگر نيز توجه دارنداحتياط 

امریکائيان، د .  انجام می دهندها در این رابطه کار خودشان را 
 به اقداماتی نظير اختصاص بودجه برای بطور علنیرحال حاضر 

امور خبر رسانی و تبليغاتی برای به انحراف بردن مسير مبارزات 
جاری در ایران و جهت معين دادن به آن و همچنين جمع آوری 
اطالعات الزم از جامعه ایران برای پيشبرد سياست هایشان در 

  . بطه با خيزش بزرگ مردم ما، مبادرت نموده اندرا
  

با توجه به تالش رسانه های امپریاليستی و اصالح : سوال
طلبان حکومتی و غيرحکومتی جهت تحریف واقعيت 
خيزش مردم و کاناليزه کردن آن به سمت اهداف 
 خودشان، از نظر شما برای مقابله با تبليغات آنها چه

   باید کرد؟ کارهائی
  

 متأسفانه، جنبش خلقهای مبارز ما امروز از وجود یک :پاسخ
سازمان یا حزبی انقالبی که بتواند رهبری مبارزات مردم را به 

در چنين وضعيتی تبليغات ارتجاعی . عهده بگيرد، محروم است
 هم اکنون .امکان تأثير گذاری هر چه بيشتری را پيدا کرده است

 ارائه به اصطالح دستگاه های گفتمان سازی ارتجاعی مشغول
خيزش بزرگ  برای تاثيرگذاری منفی بر تحليل ها و نظرات گوناگون

 را در بست ییتحليل هابعضی ها چنان . اخير مردم ما هستند
 مردم و نيروهای روشنفکر باید بياموزند و هميشه  ولی.می پذیرند

سعی کنند در پشت هر تحليل و نظری منافع طبقاتی گوینده و 
شکی نيست که هرکسی با تطبيق . شخيص دهندطراحانش را ت

آنچه می خواند و می شنود با واقعيات، و کوشش در فراگيری 
 را از درستتجارب مثبت و منفی مبارزات گذشته، خواهد توانست 

  خيزش مردم و موضع امپرياليست ها

 متأسفانه، جنبش خلقهای مبارز ما امروز از وجود یک سازمان یا
حزبی انقالبی که بتواند رهبری مبارزات مردم را به عهده بگيرد، 

در چنين وضعيتی تبليغات ارتجاعی امکان تأثير . محروم است
 هم اکنون دستگاه .گذاری هر چه بيشتری را پيدا کرده است

های گفتمان سازی ارتجاعی مشغول ارائه به اصطالح تحليل ها 
خيزش بزرگ اخير نفی بر  برای تاثيرگذاری مو نظرات گوناگون
می  را در بست ییتحليل هابعضی ها چنان . مردم ما هستند

 مردم و نيروهای روشنفکر باید بياموزند و هميشه  ولی.پذیرند
سعی کنند در پشت هر تحليل و نظری منافع طبقاتی گوینده و 

شکی نيست که هرکسی با . طراحانش را تشخيص دهند
ود با واقعيات، و کوشش در تطبيق آنچه می خواند و می شن

فراگيری تجارب مثبت و منفی مبارزات گذشته، خواهد توانست 
 تشخيص داده و با تقویت راستی و حقيقت درست را از نادرست

در واقع جبهه انقالب را تقویت نموده و به رشد مبارزات مردم 
 .کمک نماید
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 تشخيص داده و با تقویت راستی و حقيقت در واقع جبهه درستنا
بياد . یدانقالب را تقویت نموده و به رشد مبارزات مردم کمک نما

داشته باشيم که حقيقت طلبی، همواره در خدمت انقالبی ترین 
  . طبقه جامعه ما یعنی طبقه کارگر قرار دارد

  
بر این اساس حتما باید سعی کرد برای مقابله با تبليغات 

به نشر حقایق و پخش نظرات انقالبی در ارتجاعی و انحرافی 
 و یا حتی شکی نيست که مرتجعين و مغرضين. جنبش پرداخت

بعضی از دوستان نادان خلق، برای کم اثر کردن چنان نظراتی و 
بی اهميت جلوه دادن آنها، به ترفند های گوناگون متوسل شده و 

به نظر من همه کسانی که . از انگ زدن نيز پرهيز نخواهند کرد
قلبشان با قلب مردم تحت ستم ایران می طپد، باید با جدیت 
کامل بکوشند بی اعتنا به هر انگ و ترفند مغرضانه، واقعيت های 
موجود و هر آنچه را که درست و حقيقت می دانند، با مردم عزیز 

به خصوص کسانی که سالها در کوران . ایران در ميان بگذارند
مبارزه بوده و از تجارب مبارزاتی برخوردارند، بيش از هر کس 

عی و انحرافی در این جنبش برخورد با نظرات ارتجادیگری موظفند 
کنند و مقابله با آن نظرات را امری بی اهميت و یا بی تاثير تلقی 

   . نکنند
  

  
اميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم اما اجازه : سئوال

دهيد که يکی دو سوال ديگر طرح کنم و سپس اين گفتگو 
ز ویژگی همانطور که می دانيد  یکی ا. را به پايان برسانيم

های برجسته خيزش اخير شرکت گسترده و فعال زنان در 
چه چيزی باعث این امر . صف مقدم مبارزات کنونی است

  شده و نظر شما در مورد این موضوع چيست؟
  

.  این موضوع، بسيار شادی بخش و اميدوار کننده است:پاسخ
زیر سطله یک حکومت شدیدًا زن ستيز که توهين به زنان و ! ببينيد

تحقير آنان حتی در قوانين اش به رسميت شناخته شده، زنان 
چگونه باز هم ثابت می کنند که انسان هائی توانا و قدرتمند و 
قابل احترام بوده و حتی می توانند به دیگران درس شجاعت و 

جای تعجب نيست، بر دوش زنان، همزمان با . آزادگی بياموزند
، ستم های وحشتناک تقسيم جوامع اشتراکی اوليه به طبقات

قرون سنگينی می کند و در قرن بيست و یکم که سرمایه داری 
جهانی نياز به وجود حکومت هائی چون جمهوری اسالمی پيدا 
کرده است که کثافات و رسوبات قرن های گذشته را در سطح 
جامعه می پراکنند، زنان ایران در چنگال این حکومت، متحمل رنج 

 هائی شده اند که آنان را بيش از هر ها، مصيبت ها و سرکوب
واقعًا . کس دیگری به مبارزه قاطع بر عليه دشمن کشانده است

زنان ایران در مبارزه بر عليه نظم ضد خلقی و رژیم حاکم و 
پشتيبانان امپریاليست اش، دالیلی به مراتب بيشتر از مردان 

  . دارند
  

 زنان مبارز ما البته در اینهمه دانائی، شجاعت و روحيه رزمندگی
در شرایط کنونی، کامًال می توان نقش موثر مبارزات زنان ایران در 
گذشته و به خصوص مبارزات قهرمانانه زنان آزاده چریک به مثابه 

واقعيت .  را مشاهده نمود۵٠ نظامی در دهه -مبارزین سياسی
این است که تاریخ کنونی بدون تأثير گيری از تاریخ مبارزات گذشته 

ه نمی شود و  عليرغم همه تالش های بدخواهان برای ساخت
گسست مبارزات کنونی از مبارزات گذشته مردم ایران، آن 
مبارزات، تأثيرات انقالبی خود را بر روی مبارزات کنونی زنان به 

  .جای گذاشته است
  

مایلم به این موضوع هم اشاره کنم که در جریان خيزش توده ای 
ودی در مواردی از ادبيات و شعارهائی اخير، مردم به طور خودبخ

 را بياد می آورد، از جمله شعار ۵٧استفاده کردند که دقيقًا انقالب 
 در این شعار روحيه ."کشتبرادرم می کشم، می کشم آنکه "

بطور با یکدیگر آنان و همبستگی توده های انقالبی رزمندگی 

مردان آشکار است، اما موضوع این شعار صرفًا برجسته کامًال 
 زنان مبارز ایران در همه صحنه ها و اشکال ۵٠در دهه  .است

مبارزه و در عالی ترین آنها یعنی مبارزه مسلحانه شرکت داشته و 
دوشادوش مردان، مبارزه را بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم 

حضور زنان در خود مبارزات توده ای در . شاه به پيش می بردند
 .يع بود که اعجاب جهانيان را برانگيخته بود نيز آنقدر وس۵٧سال 

 در ۵٧ شهریور ١٧قهرمانی زنان در آن انقالب نيز بخصوص در 
در آن ميدان بود که زنان . ميدان ژاله فراموش نشدنی ست

انقالبی بوسيله گلوله های مزدوران رژیم شاه به خاک و خون 
مر هنوز با اینحال گوئی این ا. کشيده شده و در خون خود غلطيدند
زنان را نيز در در دوره انقالب، در ذهن جامعه جای نگرفته بود که 

هيچ شعاری که منعکس . شعار هائی که ميدهد به حساب آورد
امروز، اوًال . کننده قهرمانی زنان در این انقالب باشد شنيده نشد

شرکت زنان در جنبش کنونی آنقدر وسيع است که خود یکی از 
ش به شمار می رود و ثانيًا چه به خاطر برجستگی های این جنب

حضور فعال زنان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و 
 و چه به دليل ظلم و  که بيشتر از گذشته است،سياسی جامعه

سرکوب وحشتناکی که جمهوری اسالمی در طی سی سال بر 
زنان تحميل کرده و مبارزه و مقاومت مدام و پيگيرانه آنان، جای 

این بار هر گاه جنبش مردم اعتال و یدی نيست که هيچ ترد
 امکان شکوفائی هر چه بيشتر گسترش هر چه بيشتری یابد،

استعدادها ایجاد شده و شعار و ادبيات خاص جنبش نيز خلق 
ما زن و مرد "آنگاه طرح شعارهای مبتکرانه ای چون . خواهد شد

  .کم نخواهند بود" جنگيم، بجنگ تا بجنگيم
  

د روی یکی از درس هائی که از این جنبش می شود اجازه بدهي
 که مبارزه این جنبش هم نشان می دهد. آموخت هم تأکيد کنم

 زنان و مردان طبقات تحت ستم بر عليه متحدانهدو ش به دوش و 
سيستم طبقاتی موجود و سرنگونی رژیم سياسی مدافع این 

ود و تغيير وضع ظالمانه موجسيستم، تنها راهی است که امکان 
رهائی زنان از قيد ستم هائی که بر آنان روا می شود را فراهم 

شکی نيست که خواسته های مشخص زنان که تا . می سازد
در تنها کنون کم و بيش در طی مبارزات مختلف عنوان شده اند نيز 

با جدیت هر چه تمامتر مطرح می تواند بستر پيشروی این جنبش 
ا نيرو و قدرت جنبش عمومی با شده و مبارزه برای تحقق آنها ب
در واقع زنان در بستر جنبش . برودصالبت هر چه بيشتر به پيش 

عمومی می توانند برای تحقق خواستهای مشخص زنان هم 
 توجه به وجود زنانی در بين نيروهای یک موضوع دیگر. مبارزه بکنند

سرکوب و حضور بخشی از آنان در ميان مردم تظاهر کننده در 
موضوعی که صحبتش در ميان نيست و معموًال (صی لباس شخ

، ُمهری بر این )لباس شخصی ها صرفًا مرد به حساب می آیند
حقيقت می زند که اگر چه به همه زنان در جامعه صرفًا به دليل 

به یک زن مرتجع هم به مثابه زن  (زن بودنشان ستم روا می شود
رهائی، برای رفع ستم از زنان و  ولی برای ،)ستم روا می شود

زنان طبقات تحت ستم باید با مردان هم طبقه ای خود متحد 

  زنان و خيزش اخير مردم
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 !داد ارتقاء آنرا  و داشت قرار سطحي و شكل هر ها در توده مبارزات جريان در بايد

شوند و مبارزه مشترکی را بر عليه دشمن  طبقاتی مشترکشان 
 . پيش ببرند

  
 از شما، به عنوان  رفيق عزیز با سپاس فراوان:سوال

 چشم انداز اوضاع ، اجازه بدهيد بپرسمآخرين سوال
   می بينيد؟   ه طوریکنونی را چ

  
پاسخ درست به این سوال بستگی به این دارد که  :پاسخ

من در پاسخ به . ما اوضاع کنونی را چگونه می بينيم
  سواالت قبلی تا حدودی روند های موجود در اوضاع کنونی

، و به بيم ها و اميدهای موجود در آن اشاره را توضيح دادم
باز تأکيد می کنم که در شرایط کنونی ما با دو . کردم

اول پارامتر . ارامتر اساسی و تعيين کننده مواجه هستيم پ
توده های خلق که خشم و نفرتی شدید از شرایط ظالمانه 
حاکم بر جامعه، آنها را برای سرنگونی رژیم جمهوری 

دوم، دشمنان مردم . اسالمی به خيابان ها کشانده است
در اردوی . که در جهت حفظ وضع موجود تالش می کنند

مپریاليست ها در حال حاضر حفظ منافع عظيم دشمنان، ا
خود در ایران را در حفظ جمهور ی اسالمی می بينند، و 

 هم با وجود همه جناح های درونی رژیم جمهوری اسالمی
 جبهه مشترکی را درمقابل تضادهائی که با هم دارند،

در حال حاضر عليرغم همه  . داده اندمردم تشکيل 
 عليرغم همه تالشهای ورژیم سرکوب های وحشيانه 

عملی و تبليغی اصالح طلبان برای انحراف مسير جنبش و 
ترفندهای امپریاليست ها و رسانه های آنان در این جهت، 

در اقصی نقاط ایران به صورت های مختلف مبارزه انقالبی 
 طرح بعضی شعارهای جدید مبارزاتی در .در جریان است

روهای آگاه، چپ و جنبش کنونی، نشان از فعاليت وسيع ني
رادیکالی دارد که می کوشند مانع از تسلط اصالح طلبان 
در این جنبش شده و جنبش را هر چه بيشتر رادیکاليزه 

 با همه این احوال فقدان یک تشکل کمونيستی .کنند
رهبری کننده در جنبش ، نقطه ضعفی ست که باعث می 
شود این جنبش نتواند بطور آگاهانه به مسير رهایی 

  .قطعی توده ها سوق داده شود
  

 مسلم است که دستيابی به پيروزی امر ساده ای نيست 
و برای رسيدن به آن  مسيری پر پيچ و خم و دشوار  در 

می دانيم، رودخانه هم که می خواهد به دریا . پيش است
. برسد، مسير پر سنگالخ و پر پيچ و خمی را طی می کند

خيزش ميليونی و نکته بسيار مهم این است که ولی 
سترگ توده ها، در حال حاضر تکان سختی به دیکتاتوری 

 تداوم مبارزات در چنين وضعی. حاکم وارد ساخته است
در  هرچه انقالبی تری حفظ شرایط مبارزاتیکًال جاری و 
آگاه و زن و مرد  کارگران و روشنفکران برای ،جامعه

نند با  که بتواهانقالبی ایران فرصت مناسبی فراهم آورد
انقالبی در ایران استفاده از آن، در جهت ایجاد تشکيالتی 
  فقدان آن امروز که قادر به رهبری مبارزات مردم باشد و

. یکی از ضعف های بزرگ جنبش کنونی است، گام بردارند
از همه تجربيات ارزشمند مسلمًا تشکيالتی چنان 

ده استفاچریکهای فدائی خلق و از تحليل های علمی آنها، 
خواهد کرد؛ ولی با شناخت از جامعه خود، همه مسأله 
اش پاسخگوئی به نياز های مبارزاتی شرایط فعلی 

 به نظر من اگر چنين امری در آینده ای .خودش خواهد بود
نه چندان دور به منصه ظهور برسد، گامی بزرگ در جهت 
تحقق آرمانهای کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های 

فق و در این صورت ابرداشته شده آنها ان ستمدیده ایر
های مبارزاتی هر چه شفاف تری در مقابل مردم قرار 

  . خواهد گرفت
  

آیا مطلبی هست که . به آخر سواالت رسيدیم: پيام فدائی
  بخواهيد در آخر  ذکر کنيد؟

 بلی، می خواهم در آخر روی این موضوع تأکيد کنم که در :پاسخ
 حاکمين وقت، در اثر مبارزات توده کشورهای غربی در مقاطعی،

اما در . ها مجبور می شدند دست به اصالحاتی در جامعه بزنند
 اجتماعی ایران بگونه ای است که -ایران، ساختار اقتصادی

هيچگونه امکان تغيير و اصالح اساسی به نفع مردم در آن 
چهارچوب وجود ندارد؛ تجربه در زیر سلطه جمهوری اسالمی هم 

 دهد که به اصطالح اصالح طلبان حتی اگر به فرض نشان می
واقعًا هم می خواستند به وعده های خودشان عمل کنند، باز قادر 

البته آنها از بزرگترین دغلکاران و فریبکاران . به این کار نبودند
هستند که خيلی از مهره های سرشناسشان دارای سابقه قتل 

آنها وعده اصالحات . و جنایت در حق عزیزان مردم ایران هستند
می دهند در حالی که خود نيز می دانند که دروغ می گویند و قرار 
نيست تغييری به نفع مردم، انجام دهند و به واقع نمی توانند هم 
انجام دهند، چون همانطور که گفتم جامعه ایران با ساختاری که 

به برای همين هم، هرگز، ابدًا  و . دارد اساسًا اصالح پذیر نيست
هيچوجه امکان ندارد که خواسته های اساسی توده های در بند 

اما برای رهائی، برای . ایران، از طریق اصالحات متحقق بشود
رسيدن به استقالل، آزادی و رفاه، در مقابل مردم ایران یک راه 

تجارب تا . واقعی و ظفرنمون وجود دارد، و آن راه انقالب است
امعی نظير ایران، مردم با یک کنونی نشان می دهد که در جو

مبارزه مسلحانه طوالنی و اساسًا در پرتو این مبارزه، با دست زدن 
 - به هر شکل دیگری از مبارزه قادر هستند که مناسبات اقتصادی

اجتماعی ظالمانه و کثيف موجود را دگر گون بکنند؛ هدف از انقالب 
د مناسبات انقالب در این مفهوم با ایجا. توده ها هم همين است

 اجتماعی نوین توانائی پاسخگوئی به خواست های -اقتصادی
  .توده های انقالبی را داراست

  
در سراسر جهان رجوع کنيم،   به تجربيات تاریخی   در هر حال، اگر

 تنها با مبارزه مقطع از تاریخ،بشریت در هر خواهيم دید که 
 اسًااس ؛ وتوانسته است که خواست های خود را متحقق سازد

همه پيشرفت هائی که انسان ها تا کنون در جوامع مختلف به 
د در پرتو مبارزه و انقالب توده ها برای شکستن آنها دست یافته ان

بر این اساس، باید . ساختارهای کهنه و ارتجاعی بدست آمده اند
عناصر بسيار مثبت جنبشی که از خرداد ماه در ایران شروع شده 

دشمنان ما ضربه سختی از این . تکيه کردرا شناخت و روی آنها 
جنش خورده اند و به همين خاطر برای در هم شکستن روحيه 
مبارزاتی در مردم، به هر تالشی و از جمله ایجاد رعب و وحشت 

این آرزوی دشمنان ما است که حتی . در ميان آنان دست می زنند
رد، با تمرکز روی جنایاتی که در زندان های رژیم  صورت می گي

توده ها را مرعوب کرده و وضعيتی بوجود بياورند که به جای روحيه 
شاداب مبارزاتی کنونی، روحيه یأس و تسليم طلبی در  آنها رشد 

مثًال رو شدن هر . اما، هر کاری به ميل آنها پيش نمی رود. بکند
چه بيشتر جنایات رژیم در زندان ها در ابعاد هر چه گسترده تری، 

ی بسيار آگاه تر و با عزم انقالبی هرچه سترگ تری فردا، توده ها
تالش های دشمنان مردم را در . را به ميدان مبارزه خواهد کشاند

هر شکل و محتوائی که ظاهر می شوند را باید بشناسيم و به 
آنها می کوشند اقيانوس توده ها را ساکت . مقابله با آنها بپردازیم

این دشمنان خونخوار و کثيف مردم و آرام نگاه دارند، اما در نهایت، 
هستند که همگی با امواج سهمگين این اقيانوس به قعر آن 

پيروزی در نهایت، یقينًا از آن . سقوط کرده و در آن دفن خواهند شد
  .     توده های تحت ستم ایران است

  
رفيق عزیز، در خاتمه از این که پاسخگوی : پيام فدائی

  .ر می کنمسواالت ما بودید از شما تشک
  

  .  من هم ممنونم، سپاس:پاسخ
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 ، چندین هزار تن از ایرانيان و ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣در روز چهارشنبه 
نيروهای مختلف آپوزسيون جمهوری اسالمی در نيویورک ، در 
اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل 

یران در و حمایت از خواست های بر حق توده های تحت ستم ا
  .مقابل سازمان ملل دست به تظاهرات گسترده ای زدند

پليس نيویورک برای کنترل هر چه بيشتر تظاهر کنندگان تدابير 
 از جمله با نصب نرده های   .بودامنيتی وسيعی اتخاذ نموده 

مجموعه کل آهنی ، پيشاپيش محوطه مشخصی را برای تجمع 
هر یک از نيروهای ، جه در نتي.  کنندگان آماده کرده بود تظاهر

 خود، در یک قسمت از محل وفشرکت کننده نيز با حفظ صف
این  بنابر .، مستقر شدند اختصاص داده شده توسط پليس

، همه نيروهای  وجود آمده بوده بر مبنای وضعی که بموقعيت و 
، در بخش ورودی  برنامه قبلیهيچ بدون و مترقی و چپ در عمل 

شعار ها و پوستر های  در آن جا مستقر شدند ومحل تجمع 
 .مبارزاتی خود را نصب کردند

رفقا و فعالين  فعالين چریک های فدایی خلق به همراه برخی از
های  نصب بنرحمل و یا با  سياسی مقيم نيویورک و حومه نيز

و " مرگ بر جمهوری اسالمی " هایبسيار بزرگ حاوی شعار
و  "ابود باید گرددجمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، ن"

 عکس ی بزرگ و رنگی متشکل ازها پوستربا نمایش همچنين 
 در همه جمهوری اسالمیبيشمار های افشاگرانه ای از جنایات 

های  همه جناحبا شرکت  دوره های سياه و سرکوب گرانه اش که
در که در ایجاد و اعمال آن جنایات دست داشته اند ، ارتجاعی اش 

  . شرکت کردندذکر شده ل این تظاهرات در مح

جا توجه هزاران نفر را بخود جلب  بنری  که بيش از هر چيزی در آن
ميکرد، بنر بسيار بزرگی بود که به ابتکار رفقای ما طرح ریزی و 

ی این بنر جنایات دوران نخست ئ در قسمت باال .درست شده بود
سرکوب های خلق کرد ، تا کشتار  موسوی ، ازمير حسين وزیری 

بطور بسيار گویایی منعکس شده ،  ۶٠ندانيان سياسی دهه ز
جنایات رژیم در   نيز صحنه هایی ازی بنر در قسمت پایين.  است

دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و صحنه هائی از آنچه در 
، به ه بودند وجود آمده جریان مبارزات و خيزش بزرگ اخير مردم ب

تشابه ماهيت  گر نمایانکه   این بنر .نمایش گذاشته شده است
دسته های درونی رژیم  ارتجاعی و ضد خلقی تمام دار وبغایت 

وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی بود به عنوان یک حقيقت 
در هر مبارزاتی نشان ميداد که عملکرد هر دو جناح رژیم حاکم 

همواره چيزی جز شکنجه و زندان و اعدام برای مردم ما دوره ، 
   .تنبوده اس

بنر مذکور با توجه به محتوا و شکلی که داشت با استقبال وسيع 
به خصوص  . ایرانيان مبارز شرکت کننده در تظاهرات روبرو شد
فریبکارانه نام ه نمایش جنایات دار و دسته موسوی تبهکار که امروز

اصالح طلب را برخود گذارده اند، در طول تظاهرات واقعا خاری در 
روز   بدون اغراق شاید هزاران نفر در آن .بودچشم دشمنان مردم 

جنایات موسوی و رژیم جمهوری ، توسط روایت تصویری همين بنر 
از آنجائی که بسياری از این .  کردندو مرور اسالمی را مشاهده 

 ۶٠جوانان با ماهيت ضد خلقی موسوی و کارنامه سياه او در دهه 
به بحث و تبادل نظر ، ، با دیدن عکس های این بنر  آشنا نبودند
حتی بسياری از جوانانی که با حمل نشانه های . می پرداختند

، با عالقه در بحث ها  سبز رنگ در این تظاهرات شرکت کرده بودند
این بحث ها فرصت مناسبی برای رفقای ما  . شرکت می کردند

ایجاد ميکرد تا بتوانيم چهره موسوی را به عنوان مهره خادم این 
اسالم ناب "مين امروز هم آرمانش بازگشت به رژیم که ه

 و در کل ۶٠های  و بازگشت به همان دوران سياه سال" محمدی
حفظ همين نظام استثمارگرانه هست را با همه آن جوانان در ، 

  .ميان بگذاریم

یکی از نکات بسيار جالب این تجمع آن بود که وقتی صف موسوم 
، عليرغم  همه تالشی که  ندها از مقابل ما عبور ميکرد" سبز"به 

،  رهبران آن صف برای جدایی شرکت کنندگان از ما انجام ميدادند
ها که  در حال حرکت بودند همراه با ما شعار  خيلی از آن

جمهوری اسالمی ، با "و " جمهوری اسالمی ، مرگت فرا رسيده"
 وقتی ما   .را تکرار ميکردند" هر جناح و دسته ، نابود باید گردد

،  ، بدون اغراق دادیم سررا " مرگ بر جمهوری زن ستيز"عار ش
ها این شعار را همراه با ما فریاد " سبز" زنان در صف یتاکثر

مرد جنگيم ،  ما زن و"شعارهای ،  نانهمچنين اکثر آن ز . ميزدند
که " نه سازش ، نه تسليم ، نبرد تا رهایی "  ،"بجنگ تا بجنگيم 

 .  پخش ميشد را با ما تکرار ميکردندگوی بسيار قوی ما از بلند
با نشان دادن عالمت پيروزی به صف ها ، " سبز"بسياری در صف 

مرگ بر جمهوری "شعار ، ما ، هم صدا با ما بطور کامًال رسا
  .دندکرتکرار می با صدای بلند را " اسالمی

 با ما از طرف یهمراهدر " ساختار شکنانه"های  فریاد شعار
ان و نمایش روحيه مبارزاتی آنان در حالی بود ندگان جونتظاهر ک

) طرفدار موسوی" (سبزپوش"که رهبران بزدل و سر سپرده 
 تا به پاره ميکردند" حسين حسين ، مير یا"با شعار  حنجره خود را

را " جمهوری اسالمی ، ننگت باد ، مرگت باد"زعم خود شعار 
   .خنثی کرده باشند

، بسياری از  فشاگرانه رفقای مادر جریان بحث های روشنگرانه و ا
امروز اینجا آمده " توضيح ميدادند که ما ،این مردم با خلوص نيت 

ایم تا از مبارزات مردم ایران حمایت کنيم ، ما نيامده ایم تا عکس 
  ".موسوی را بلند کنيم

ما تا لحظات پایانی این تظاهرات که هوا کامال تاریک شده بود با در 
در ،  ساله رژیم ٣٠ا و بنر تصویری جنایات دست گرفتن پوستر ه

تبدیل شده بود ، در خروجی ورودی که حاال به درب آستانه درب 
جا نيز جمعيتی که در حال خروج از  در این . محوطه ایستادیم

طرف ه بجنایات رژیم جمهوری اسالمی محوطه بود با دیدن تصاویر 
 ماهيت ضد خلقی ما می آمدند و ما با آن ها نيز در مورد سابقه و

و همچنين حيله های مزورانه اصالح طلبان حکومتی و ضرورت 
  . سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی صحبت ميکردیم

بطور کلی ما در آن روز تا آخرین فرصت به افشاگری عليه  کليت 
های  رفقای ما با جوانان از تجربيات و دستاورد.  رژیم  ادامه دادیم
اشتباهات گذشته جنبش و ضرورت درس  چنين از مبارزاتی و هم

گيری نسل جوان از آن اشتباهات صحبت ميکردند که بسياری از 
ها تن از مردم  صد.  آنان با عالقه به این صحبت ها گوش ميدادند

با دیدن صحنه های جنایات رژیم منقلب ميشدند و آرزوی خود را 
! نه : "ن برای نابودی این مزدوران به ساده ترین شکل بيان ميکرد

صد ها نفر در آن روز در کنار تصاویر ". ، جمهوری اسالمی باید بره
عزیزانی که توسط رژیم دار و شکنجه و اعدام و تجاوز و سنگسار 

به آنان به نمایش می را جان باختند عکس ميگرفتند و احترام خود 
  .گذاشتند

این حرکت اعتراضی در نيویورک نشان داد که حضور هر چه فعال 
های انقالبی و مترقی به رغم امکانات محدودی که در  ر نيروت

مهم و روشنگرانه ای را در  اختيار دارند می تواند نقش بسيار
 هم.  مبارزه بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی ایفا کند

  گزارشي از تظاهرات بر عليه جمهوري اسالمي در نيويورك
  

  )سازمان مللدر به بهانه اعتراض به ياوه گوئي هاي احمدي نژاد (
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چنين تجربه این حرکت به روشنی نشان ميدهد که اکثریت مردم 
دليل توهم شان ه  بشرکت کننده و حتی بخشی از آن ها که

بر تن می " سبز"نسبت به ماهيت اصالح طلبان حکومتی  رنگ  
  . کنند ، با تمام وجود از این رژیم متنفرند و خواهان نابودی آنند

واقعيت این است که اکثریت مردم شرکت کننده با انگيزه حمایت 
با . از مبارزات مردم درون کشور در این تظاهرات ها شرکت ميکنند

حال سر سپردگان به اصطالح اصالح طلب که با ادعای این 
های حاکم به برکت " دیکتاتور"خواهی  و مخالفت با " دمکراسی"

ها و مرتجعين می کوشند خود را در مقام  تبليغات امپریاليست
، از هيچ ترفندی جهت به  رهبری مبارزات امروز مردم قرار دهند

یزال مبارزاتی مردم انحراف کشاندن و سوء استفاده از نيروی ال
طور که یک بار دیگر در حرکت اعتراضی  دریغ نمی کنند و همان

، همه تالش خود را در این تجمعات بکار می  نيویورک نشان دادند
انقالبی  و رادیکال، های مبارز  برند تا از نزدیک شدن مردم با نيرو

که هدفی جز خوشبختی و رهایی قطعی توده های ستمدیده در 
این تجربه نيز نشان داد که زمانی که .  ارند جلوگيری کنندسر ند

ند و توجه مردم و افکار عمومی به يکشتی آن ها به گل می نش
دست به حرکات ، های صدیق و واقعا انقالبی جلب ميشود  نيرو
بانه و تحریک آميز جهت متشنج کردن جو می زنند تا از وآن مپمول

رز با نيروهای رادیکال و تماس مردم و بویژه نسل جوانان مبا

های  اما حاصل چنان برخورد.  درده باشنانقالبی جلوگيری ک
 این است که مردم در تجارب عينی خود می بينند که  ایرذیالنه

که به رغم تمام " خود رهبر خوانده"این به اصطالح  ناجيان 
هایشان اغلب تا مغز استخوان به دار و دسته اصالح  فریبکاری

تی وابسته هستند، دیکتاتورهایی بيش نيستند که طلبان حکوم
حفظ و صيانت از نظام استثمارگرانه حاکم بوده و به  منافعشان در

ای که خود " دمکراسی"این خاطر ماهيتا نمی توانند حتی به 
  .حتی در ظاهر هم پای بند بمانند، ادعایش را هم دارند 

ای واقعا مبارز و به اميد وحدت مبارزاتی هر چه بيشتر در بين نيروه
و رژیم  انقالبی در پيکار برای نابودی نظام استثمارگرانه حاکم 

حافظ آن یعنی جمهوری اسالمی و همه جناح های ارتجاعی اش 
  !و به اميد آزادی و رهایی قطعی کارگران و خلق های ستمدیده

  سارا نيکو
  ٢٠٠٩  اکتبرپنجم

 
  ک سپتامبر در نيویور٢٣ویدیو کليپی از تظاهرات 

  
4pWaO1TIM6g=v?watch/com.youtube.www://http

  

  با دستان بسته در قفا
  

 با چشمان خون فشان 
  از پنجره به خيابان نگاه كنيد                       

    خونابه مي شويد،باران
   ،و از سنگفرش كوچه ها 

  مي رويند  هاييانسان 
  هايشان  با حرير سرخ سينه كه

   گلبرگ هاي عشق را                            
   .دهند مي به آزادي ارمغان                 

    
****  

  از پنجره به خيابان نگاه كنيد 
   اين دستان بسته در قفا                       

   .مي جويند رود را                                     
   مي سوزدشهر در تب طغيان رود 

   ها و نفس دژخيم در زندان                  
   .تنوره مي كشد                                        

  
  

  قار قار كالغان 
   از مناره هاي شهربلند است        

    كركسان ديوانه وارو                     
  . را مي درند پيكرها                         

****  
  از پنجره به خيابان نگاه كنيد

  در خونابه گل مي كارند، مادران 
   زنان و مردان و             

   با بدنهاي زخمي و تب دار         
 .سرود صبح رهايي سر مي دهند        

  
  محمود خليلي

  2009سپتامبر 
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  يعني چه؟؟؟يزندگ
 

  سوما كاويانيشعري از 
  شاعر افغان

  ها۔ ۔ ۔ ۔ يعنی چہ؟؟
  زندگی یعنی من و تو سوار بر اسپ سفيد آرزو

 باالیی ابر ها در پروازیم؟؟؟
 !نہ ۔ ۔ ۔ ۔ 

  عزیز من سوما؛زندگی یعنی تراژیدی دردناک انسان
  زندگی یعنی قتل عام انسانها

  یعنی کشف قبر های دستہ جمعی
  ينر های آدم سوزییعنی کانت

  سينه بريدن ها،بسر به ميخ زدنها
  زندگی یعنی رقص، رقص، رقص
  رقص مردہ ها،تيل داغ کردن ها

  قطع اعضایی بدن
  زندگی یعنی آخرین فریاد زندانی،زیر شکنجہ

  زندگی چيست هيچ ميدانی؟؟؟
  یعنی قدم هایی فرسودۂ مردی کہ در جستجویی کار است۔

   کہ سنگ ميشکند یعنی آبلہ هایی دستی کودکی
                                          کہ خشت ميزند
  زندگی ميتواندچيز های قشنگی باشد
 زندگی ميتواندچيز های پليدی باشد

  قشنگ همچوشعلہ هایی اميد در چشم یک کارگر
  پليد همچو نگاهی عاری ازعاطفۂ  کارفرما

  يا شايد چادر بخون آلوده ناهيد
                                  !   در انتظار درفش کاويانی                

  يا شاد آخرين نگاه پر خواهش ندا
                    !                   در جستجوی آزادی

  زندگی يعنی قلبی به خاک و خون غلطيده مينا
                !                   در انتظار آفتاب انقالب

*********  
  
 :ن را دنيایی سرمایہ تفهيم می کندای

                                    زندگی یعنی نالہ هایی غزہ 
                                                    فریاد کرکوک

       ولغمانوکندوز                                      شيون،کنرو فراہ 
   جگر گوشہ هایی شانزندگی یعنی فریاد مادران بر الش

  زندگی یعنی بمباردمان ها
  یعنی کشتار هزار ها هزار انسان

  آری… 
  هزاران فریاد

 هزاران خواهش
  هزاران هک هک خاموش گریہ

 هزاران نالۂ مدهم
  زندگی یعنی انسانهای خستہ

 خستہ از خود،خستہ از بار مسوليت خود
  خستہ از تالش شب و روزعقب لقمۂ نان

نی فقيری کہ پارچۂ نان تازہ تمنایشان زندگی یعنی کودکا
  است۔

 زندگی در زیر ابر سياہ امپریاليزم،شاید کنون سایہ هایی
  برزخ  باشد،

  تگرگ و توفان و صاعقه باشد
  زندگی یعنی آخرین هک هک دخترکی کہ 

 بزیر پاهای مردان خون خوار
                                  بی عصمت می شوند

  مردان؟؟؟
  نه... هن...نه 

  اين توهين به مرد و مردانگی است               (
             آنکه انسانيت را به زير پا له می کند مرد نيست، 

  .نامرد است
  )                هيوالیی سيہ کار است

زندگی را از نگاهی کودکی بنگر کہ درنشۂ تریاک مدفون 
 است۔

***************  

  ...ليک زندگی در پناهی مذهب
  یعنی تجاوز بر عصمت جستجو گران راهی روشن آگاهی

  یا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 
  صبر ، خاموشی ، بردباری

  )    تا آنکہ خوبتر کوبيدہ شوی(
   شالق استبداد خرد و خميرت کند۔تا آنکہ

   راآزادیتا آنکہ فراموش کنی 
  آری۔ ۔ ۔ زندگی یعنی سنگسارآمنہ ها۔ ۔ زرمينہ ها۔ ۔ ۔

  یعنی شالق شالق شالق
  یعنی دیوار دیوار دیوار

  یعنی سنگ سنگ سنگ
  یعنی صدایی خفہ در گلو
  یعنی بيم یعنی هراس

  یعنی سجدہ بر پای خدایان قدرت
  )کہ اگر سجدۂ دوم روا بود بر مرد بود           (               

  خدایی دوم تو ای زن: یعنی
  پردہ،حجاب: زندگی یعنی 

  چادر و چاردیواری:        یعنی 
          یعنی چهرۂ کبود ازسيلی 

         یعنی درد کشيدن؛توهين شدن؛تحقير شدن
                دمی بی غم نبودن و دم نزدن

  اهی خود را در نقابی از دود اجاق پنهان کردن      یعنی بی پن
آہ،ای امام ها کہ بر منبر سياهی خواهشات شوم تان نشستہ 

    اید 
  ای آیہ های صداقت و راستی
  حقيقت شمارا دریافتم۔ ۔ ۔ ۔

 این گوهر نایاب شما را در یافتم
 حقيقت شما پایکوبی باالیی نعش آزادی خواهان است

  انانی معصومی کہ صرفو ایمان شما تجاوز بہ جو
  حق را خواستہ اند،حقيقت را جستہ اند 

  و فردایی روشن می خواهند
شما بر منبرسياہ هوسهای شوم تان استادہ اید،غالم شهوت 

  حيوانی خود
  شالق استبداد بدست دارید

  آرزویتان پامال کردن گوهر نایاب انسانيت است
  و گفتار تان زوزۂ کفتار را ماند

  کہ ضحاک زمانيدآہ ای روحانيون 
  بر زخ ساختۂ شما و دوزخ از آن شماست

نجاست شما باکرہ گان تاریخ را ازآرزویی بهشت واقعی باز 
  نخواهد داشت

  آری  بهشت واقعی
  دنيایی کہ در آن همہ با هم برابرند و رفيق

  دنيایی کہ آفتاب سرخ آن جهان را روشن خواهد کرد
  آری ای عزیز من۔ ۔ ۔ 
  د تو شریک شدنزندگی یعنی  با در
  یعنی درد مشترک

          يعنی من و تو با هم برابر
               زندگی يعنی نياز من تو به برابری و برادری

                  يعنی برآوردن نياز کودک فقير
                     يعنی تالش ، تالش  ، تالش

  زندگی يعنی ال وافشانی آتشفشان
   کوالک ، یعنی توفانزندگی یعنی بهمن ، یعنی

  زندگی یعنی جستجویی آتشين آفتاب
  زندگی یعنی ؛ انقالب ، انقالب ، انقالب

  
************  

 من ميدانم کہ آسمان هنوز از ما دور است
  دستم هنوز کہ هنوز است بہ آ ن نمی رسد

  اما۔ ۔ ۔
  خواهش و تمنایی من

  !))را بيا ويزمرسمان عدالت است کہ با آن خاینين   ((               
  آہ بگذار برای خوشی های هم همدیگر را دوست بداریم

  در زیر این آسمانی کہ در انتظار یک انقالب است
  دل من کہ بہ اندازۂ یک شورش است،بہ آفتاب نياز دارد

  من زیر ذرات آفتاب ترا بہ راهی پر دشوار
  کہ بسویی آسمان روشن فردا باز می شود پيوند دادہ ام۔

  
  

 09،  مبر ست 23
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

   آخراز صفحه     ...در حاشيه تظاهرات 
به امپرياليسم جمهوری اسالمی از آنجا که  محل تظاهرات بر 

از اين عليه احمدی نژاد محوطه  مقابل ساختمان سازمان ملل بود 
واقعيت جهت هم صف نشان دادن و مخدوش نمودن صفوف 
نيروهای انقالبی در اپوزيسيون با نيرو های ضد انقالبی 

واقعيت اين بود که پليس نيویورک برای .  سوءاستفاده نموده است
کنترل هر چه بيشتر تظاهر کنندگان اين محل را  از روز قبل با نصب 

 جدا کرده و نيروهای هر يک از  نرده های آهنی از بقيه خيابانها
گروه های گوناگون اپوزيسيون مجبور شده بودند که  در قسمت 

در نتيجه در شرايطی که  .  های مختلف اين محوطه جمع شوند
هر یک از نيروهای شرکت کننده با حفظ استقالل خود و شعار ها 
و بنرهای خود در یک قسمت از محل اختصاص داده شده توسط 

تقر شده بودند و هر يک با بلندگوهای خود پليس، مس
این امر باعث شد .  شعارهايشان را بر عليه رژيم فرياد می زدند

که نه فقط کيهان بلکه  اربابش صدای امريکا نيز امکان یابند که 
تجمع نيروهای گوناگون اپوزیسيون رژیم را  فریبکارانه بيانگر 

 .ندبين آن نيروهای رنگارنگ  جلوه ده" همکاری"

   
با مرور گزارش صدای امريکا از تظاهرات مورد بحث در نيویورک نيز 
می توان دید که آنها نيز این طور جلوه داده اند که مثل اينکه در آن 

وجود داشته " اتفاق نظر"تظاهرات بين نيروهای مختلف اپوزيسيون 
 سپتامبر در گزارش ٢٤صدای امريکا در .  یا حاصل شده بود
گروهی با در دست داشتن :" رکت نوشتاش از اين ح

پرچم سرخ حزب کمونيست کارگری در کنار طرفداران 
چريک های فدايی خلق، کمی آن طرف تر عده ای با در 
دست داشتن عکس های شاهزاده رضا پهلوی، و عده ای 

» استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی«با سر دادن شعار 
ده بودند و همه و همه برای يک منظور بدور هم جمع ش
برای  است آنهم شرکت در حرکت عمومی مردم ايران

احقاق حقوق مدنی خود و بيرون آمدن از سايه ترس و 
در اين نکته  .شرم آور و حساب و حد بی سرکوب های

مهمتر اينکه اکنون . هم سرنوشتند همه ايرانيان هم آرزو و
  "به نظر می رسد همگی بر سر اين نکته اتفاق نظر دارند

ما بر خالف این القائات واقعيت این است که در این حرکت در  ا
عمل هيچ گونه همکاری و اتحاد عملی بين نيرو های ناهمگون 
اپوزيسيون وجود نداشت و همه نيروهای مترقی و چپ با شعار ها 
و پوستر های مبارزاتی خود بدون هيچ برنامه مشترک قبلی با 

دی محل تجمع مستقر بقيه نيروهای اپوزيسيون، در بخش ورو
تبليغات دروغين چنين جلوه می دهد که مثل اينکه . شده بودند

می شود بين کسانی که رسيدن به آزادی و برقراری دمکراسی را 
تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی امکان پذیر می دانند  با 
کسانی که این گمان را تبليغ می کنند که گویا با عوض شدن 

موسوی و یا حتی مهره ای گمنام و رئيس جمهور و جلوس 

ناشناخته از خود این رژیم به مقام ریاست جمهوری، مردم ما به 
مطالبات خود دست خواهند یافت و جهنم جمهوری اسالمی به 

اینان در . بر قرار شود" اتفاق نظر"بهشت تبدیل خواهد شد، 
در اغفال و گمراهی مردم می " همه با هم"گذشته با تبلغ 

به این کار " رنگين کمان"و امروز با شعار ظاهرًا قشنگ کوشيدند 
 .دست می زنند

  

شکی نيست که اینان با در آميختن صف نيروهای رنگارنگ دشمن 
با نيروهای مردمی نه به مردم و رهائی آنان بلکه به تضعيف 

 کمونيست هائی در تظاهرات مذکور. نيروهای مردمی می پردازند
دی جمهوری اسالمی با هر جناح و شرکت داشتند که بر نابو

دسته  تاکيد داشته و بنر های چريکهای فدائی خلق با همين 
آیا این مبارزین مثًال  با نيروهای . شعار را به نمايش گذاشته بودند

ضدخلقی نظير سلطنت طلبان یا طرفداران موسوی و کروبی به 
ا یک منظور و هدف در آن تظاهرات شرکت داشتند که صدای امریک

از آن دم می زند؟ آیا می توان انتظار " وحدت طلبی"ظاهرًا با 
نه يک کلمه "داشت که طرفداران شرمگين جمهوری اسالمی 

حتی قادر به تحمل آن پرچم شکوهمند " بيشتر نه يک کلمه کمتر
  با  برنامه انقالبی مورد نطر کمونيست ها باشند؟  " اتفاق نظر" و
  

عتمداری مربوط می شود واقعيت اين اما تا جائی که به کيهان شری
است که لجن پراکنی های دستگاه تبليغاتی ديکتاتوری حاکم بر 
ايران بر عليه تظاهرات نيويورک انعکاسی از خشم آنها به خاطر 

يک بار ديگر  نشان داد که نيرو حرکتی که . موفقيت اين حرکت بود
تيار دارند های انقالبی و مترقی به رغم امکانات محدودی که در اخ

می توانند نقش بسيار مهم و روشنگرانه ای در مبارزه بر عليه 
   .رژیم وابسته به امپرياليسم  جمهوری اسالمی ایفا کنند
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

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

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

          

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

ي در اشرف دهقانرفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
com.ashrafdehghani.www://http  

 

 براي تماس با

   فدايي خلق ايران چريكهاي
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !در حاشيه تظاهرات بر عليه احمدي نژاد در نيويورك
  

در  اعتراض به حضور احمدی نژاد رئيس جمهور منفور جمهوری اسالمی در مجمع 
مردم ايران که در زير سبوعانه عمومی سازمان ملل و در حمايت از مبارزات دليرانه 

ترين سرکوبها هرگز صدای اعتراضشان خاموش نگشته است، همانطور که می دانيم 
. اخيرا هزاران نفر در مقابل ساختمان سازمان ملل در نيویورک دست به تظاهرات زدند

این تظاهرات و تجمع هزاران نفری آن چنان خشم سردمداران ديکتاتوری حاکم را 
خود يعنی کيهان شريعت مداری " هميشه در صحنه"که مجبور شدند سگ برانگيخت 

را به جلو کيش دهند تا این روزنامه معلوم الحال با لجن پراکنی بر عليه ايرانيان خارج 
ذوب شدگان در "از کشور و بی اهميت جلوه دادن اعتراضات و مبارزات آنها کمی 

ز ضربه جديدی از مردم مبارز ايران را آرامش داده و به مزدورانی که هر رو"واليت 
  .دریافت می کنند روحيه دهد

  
کيهان شريعتمداری، اين کهنه بازجوی سياهچالهای جمهوری دار و شکنجه،  در اولين 

 مهر ماه درج نمود  تجمع اعتراضی چند هزار نفره مزبور را ۵گام در گزارشی که در 
و سپس بيشرمانه اين تجمع قلمداد نموده  "ضد انقالب " "تجمع چند ده نفره"

اين . مواجه شده اعالم نمود" ناکامی مطلق"افشاگرانه موفقيت آميز را حرکتی که با  
دروغ گوئی آشکار در شرايطی است که به گزارش خبرگزاريها ی مختلف در آن 

 هزار نفر شرکت داشته ٨ تا ۵برپا شد بين )  مهر٢( سپتامبر ٢۴تظاهرات که در تاریخ 
ن رقم در دروغ پردازيهای کيهان و دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی به اند که ای

که بر عليه ديکتاتوری حاکم بر ايران دست به تظاهرات زدند، تقليل یافته " چند ده نفر"
  .است

سبزها، "کيهان در ادامه لجن پراکنی هايش  مدعی شده که در اين تجمع 
ت طلبان  حضور و سلطن)منافقين(خلق،مجاهدين چريك هاي فدايي

" سر" نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران"شعارهايي چون "و " داشتند
به اين ترتيب  دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی می کوشد نيروهای . دادند

سياسی ماهيتا متفاوتی را که در اپوزيسيون جمهوری اسالمی قرار داشته اما هيچ 
ار داده و با تنزل شعارهای رزمنده مبارزاتی وجه اشتراکی با هم ندارند را دريک صف قر

ای که در اين حرکت فرياد زده شد، چهره نيروهای مترقی و انقالبی مخالف خود را 
واقعيت اين است که از ميان اپوزيسيون رژيم طيف های گوناگونی در . مخدوش سازد

. داين اعتراض شرکت داشتند که بعضأ هيچ گونه همگونی هم بين شان وجود ندار
برای نمونه بين کمونيستها که با صف مستقل خودبر عليه احمدی نژاد تظاهرات 
نمودند با سلطنت طلبان  که آنها نيز در قسمتی از محوطه مقابل محل سازمان ملل 
حضور داشتند نه تنها هيچ اشتراک و همکاری ای وجود نداشت بلکه آنها در دشمنی 

مهمتر از آن اينکه بر . رديد نشان نداده اندآشتی ناپذير فی مابين خود نيزهيچگاه ت
کسی پوشيده نيست که از نظر کمونيستها سلطنت طلبان مدافع همان نظام 
ظالمانه سرمايه داری ای می باشند که هم اکنون جمهوری اسالمی حفاظت از آن را 
بر عهده گرفته و اصالح طلبان حکومتی به هزار حيله در جهت  نجات آن از زير ضربات 

  دستگاه  دروغ پردازی رژيم وابسته به. جنبش توده ای و حفظ اش می کوشند
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