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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  یريش. م. ا

 ٢٠١٢ مارچ ١٢

  

  ريورشکستگان به تقص
  

  بای و چه قرابتی چه نسبتراني خلق ای آنھم فدائ،ی خلق را با سلطنت طلب و مشروطه خواه چه کار؟ فدائئیفدا

 هي سرمایتي و امنیاسي را در کنار مأموران سئی تواند داشته باشد؟ کدام اھداف و آرمانھا فدای می جھانسمياليامپر

 دھد؟ چه وندي پی و جھانیراني را با ضد انقالب ائیدا تواند فی مشترک مپي نشاند؟ کدام اصول و پرنسی میدار

 توانند ی می تواند برقرار شود و آنھا چه خواست مشترکیم حاکم و محکوم ني قاتل و مقتول، بني بیحسنه اۀ رابط

 و حقوق بشر ی دموکراسدي اشتراک آن با ضدانقالب کدام است؟ شاۀ و نقطستي چئی فداۀداشته باشند؟ وجه مشخص

  !یخواھيا جمھوريو 

 چھره ی برخیشني و ھمنکي روابط و مناسبات نزدراموني پی نسبتا گسترده ای بحثھاري اخی ماھھا و ھفته ھادر

 ۀ ساقط شدمي رژیاسي و سیتيبا عوامل امن» )تياکثر (راني خلق اانيسازمان فدائ «ۀ شناخته شده و ناشناختیھا

 از کيالبته ھر .  درگرفته استیستياليمپر ای با مقامھا و نھادھان،ي حاکم و ھمچنی اسالمی و جمھوریپھلو

 کرده ی از علل و عوامل را معرفئیگشت گذاشته و گوشه ھا انی و درستقي دقاري و مفسران بر نکات بسلگرانيتحل

 عامل و که، ني ھنوز از نظرھا پنھان مانده و آن اگري مھم داري بسۀ نکتکي رسد ینظر مه  بنھا،ي اۀرغم ھمه ب. اند

 ،یاسي سیوندھاي قطع پ،یاسي سی در ورشکستگ»یفدائ «اني آقاني ای ھایشي و کج اندھاي کجروني اۀعلت ھم

 ھا و تي محدودنيدر اثر ھم.  متعلق به آن بودند، نھفته استشتري که پی با جامعه ای عاطفی و حتی فرھنگ،یاعاجتم

 با شکنجه گر و ئی ھمنوارجه، نجات خود را دن شکري در ھم شکسته در زري اسکي مثل اني آقانيقطع رابطه ھا، ا

  . را پر کنندوندھاي از قطع پی ناشی ھا خواھند آن حفرهی می الهي و با تمسک به ھر وسندي بی مميتسل

 گري پور و دی طاھردي، جمش)یمستعف( فتاپور، فرخ نگھداری مھد،یمي بھزاد کراني که آقاستي نی باور کردننيا

 هي ھستند و نظام سرمای طبقاتمي و حقوق بشر مفاھی فھمند دموکراسی نمی ھفتاد سالگیھممسلکان آنھا، در حوال

 تواند ی و حقوق بشر ندارد و نمی با دموکراسینسبت چي قرابت و ھچي خود، ھیستيالي امپرۀحل آنھم در اوج مر،یدار

 یجز استثمار و کسب سودھاه  بیگري اصل دچي ھی دارهي فھمند در نظام سرمای نمکه ني اايھم داشته باشد و 

 و یگري بدون نظام و اروپاامريکا یستھايالي امپرئی و حقوق بشر ادعای و دموکراسستينامشروع مقدس ن
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 ی بدون تاھاماکھا، پھپادھا، جنگھا،ی شده و چند تنقي رقومي آغشته به اورانیا کروز، بدون بمبھیموشکھا

 در ی ثباتی و بی آشوب، نا امنجادي بدون ا،ی مذھب-یني د،یئ لهي قب-یاشغالگرانه و راه انداختن مناقشات قوم

 در کنار نشستن ھا را به یمي که بھزاد کری عواملايعلل و پس آن .  نداردی و مفھومی مختلف، معنیکشورھا

 و حضور منظم در تجمع یني را به ھمنشھاي احمددوني فر،ی ثابتزي فتاپورھا را در کنار پروی مھد،ی آھاريشھر

رضا شاه دوم را  «ست،ي نام بردن ھم نۀستي شای که حتهي دون پا»ئیفدا« چرا آن ست؟ي دارد، چیسلطنت طلبان وام

 به »یفدائ« آن خانم ايو ) ١( کشدی مگراني را به رخ دی با وی خواند و آبجو خوریم»  مثل خودمون،یم خاکآد

   ... شود؟ی ملي تبدیستيالي امپری فرخ نگھدار به مفسر رسانه ھای کند و آقایفرح مباھات م» شھبانو« با ینيھمنش

 است که خود را مطرح ني آن مھم ای اجرائ- یاسي ستأي ھیتحت رھبر) تياکثر... (سازمان) ٢(یستھايلي چرچیبرا

 سبب، حاال که نيبه ھم! یدي به پلاي یکي به نستيمھم ن. فتنديسازند، ھمواره نامشان بر سر زبانھا باشند و از قلمھا ن

 چنگ انداخته و در »یديحبل پل« به زي گرفته، آنھا نزيمھم ري را به زیکي کند و نی می در جھان ترک تازیديپل

 ر،ي ورشکستگان به تقصنيچرا که ا.  تعجب ھم نداردی جاچي امر، ھني کنند که خود ای تجاھل میل آشکارشک

 اربابان و استثمار، غارت و کشتار کارگران و ۀواسطه  باي برده داران، تارومارکردن رعاۀليوسه سرکوب بردگان ب

 کنند و چون خود را در صف ی می معنتي عدم حقانزي داران را شکست، و شکست را نهي سرمایزحمتکشان از سو

 زين»  بخورندگري و دمي ، ما بکارميدگران کاشتند و ما خورد«:  درس بزرگني و از انندي بیشکست خوردگان م

 برسند و یات خود به جاه و مقامي در زمان ح،»روزمنديپ «ۀ به جبھوستني کنند با پی می اند، سعاموختهي نیزيچ

   .نديجبران مافات نما

 کنند و در ی حساب میخي تکامل تاری خود را ورشکستگیورشکستگ) تياکثر...( سازمانی اجرائ- یاسي ستيأھ

 دھد و عمال، ی ھا تن درمیستي ناشاني به چندگان،ي ستمدیخي تاریروزي و اعتقاد خود به پدي از دست دادن امۀجينت

 چيو گرنه ھ.  دھدی ھم دست مطاني شاب خود یخاطر منافع شخصه  ب،ی بارزانی مال مصطفهي از نظریرويبا پ

 یستي قطر، مراکش و سازمان ترور،ی عربستان سعودی آن ناتو و کشورھای را که مجری عملچي ھ،یانسان عاقل

   . کندی نمديالقاعده باشد، تأئ

 که  کل سازمان ملل متحد راري به دبیاسي از کنشکران سی گروھۀ ناماني آقاني از ایکي ی که حتستي تعجب نیجا

 که ی شده بود، امضاء نکرد، اما، در حالیادآوري ی به وی المللني سازمان بني کل اري دبی قانونتيولؤ آن، مسیط

 در -ی کند به چه مناسبتی نمی فرق- ی اوشته ھر نی خود را پای شود امضای حاضر نمی انسان صاحب خردچيھ

 مسعود بھنود، ،ی ھجری احمد رفعت، مصطف،ی زاده، محسن سازگارا، عبدهللا مھتدی نوررضاي علیکنار امضا

 ا،ي منوچھر مقصودن،یمي ماشاءهللا سل،ی افشاری عل،ی اکبر عطری در کنار امضانھا،ي و بدتر از ای آھاريشھر

 کنند؛ با مقامات و ی مشترک امضاء می ھاهياني راحت با آنھا نامه ھا و بالي بگذارد، با خھا آناني و ھمتایاحمد باطب

دعوت مرکز اوالف پالمه در کنفرانس ه  کنند؛ بی نشست و برخاست مسميوني و صھی جھانسمياليمپرمزدوران ا

 ني از اخوان المسلمند؛يو گیم» شادباش« را ايبي القاعده و ناتو در لیستھاي تروریروزي پند؛ي جوی شرکت میمخف

 راني خلق ااني فدائتي و ھوتيا شخص کارھا بني اۀ فھمند که جملی ھم خوب میلي کنند و چون خی م»ريتقد «هيسور

  . کنندی منهي ھزئیحساب فداه منافات دارند، صرفا ب

 ۀ فاقد پشتوانۀ مجموعکيعنوان ه ب) تياکثر (راني خلق ااني سازمان فدائی اجرائ- یاسي ستيأ آور است که ھتأسف

 سؤال ی جاگريامروز د.  آنتيفي آن سازگار است و نه با کتي کشد که نه با کمی مدکي را ی مدون، عنوانیاعتقاد

 تعداد آنھا فقط که، ني روشن آن اليدل. ئی و نه فدااند »تياکثر« معاصر نه در یستھايلي چرچني نمانده است که ایباق
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 اني فدائی شود و از آماج و آرمانھا، از سنن مبارزاتی و چند نفر در اطراف آن خالصه م»تيأھ «نيبه شمار ھم

 تا ني از زم،ی دارهي سرمای در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، در نف،یت اجتماع در راه عدالرانيخلق ا

  . فاصله دارندنکھکشا

ه  الملل، بني بسميوني و صھی جھانسميالي امپریاستھاي را در دفاع از س»یتياکثر «اني مواضع آقانھا،ي اۀ از ھمفارغ

 ی کشورھا و خلقھای و استقالل، توسعه و ترقی آزاد،ی جھانتي با دشمنان صلح و امنئی در ھمآواحتريعبارت صر

 از دو دھه شي از بري ورشکستگان به تقصني ارا،يز. فت گری جددي در مخالفت با آنھا نبای حتاي و جھان و رانيا

 در تاشکند ی اتحاد شوروۀ ھمه در جامعی در مخالفت با کار برا-  وقت آنھاسي رئ- نگھداری آقاکه ی از زمانش،يپ

 ني تأمی از کار کردن براري غیگري راه دچيھمه را مجبور به کار کرده اند و ھ) یدولت شورو (نھايا«: گفت

 ھمان وقت و شانيالبته اگر ا. ختندي الک شان را آوخته،ي، آردشان را ب»... نگذاشته اندی مردم باقی پاشي در پیزندگ

 ني به ایازي نگري کردند، امروز دی، روشن م»کردن از کار ري غیگري راه دچيھ« بعدھا منظور خودشان را از اي

  . شدی ھا و بحثھا و اظھارنظرھا احساس نمیگمانه زن

____  

  

  : او گفتد،ي مرد را پرسی سبب شادماناليچون ع. دي گنجی در پوست نمی از شادد،ي به خانه رسی وقتیقربانعل -١

  .ارد به من لطف دیلي که خان بزرگ خدميامروز فھم! الي عني ببــ

  ؟یدي چطور فھمــ

  !» خر، برو کنارريپ«:  آورد و به من گفتروني در راه از درشکه سر بــ

  .) زادهی محمدقللي، نوشته جل»بـّره «تياز حکا(

  

 یري دموکرات و در دوره پیانسالي در مست،يالي سوسی شود که در جوانی اطالق می معموال به کسانستيليچرچ -٢

  . شوندی دار مهيسرما
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  ١٣٩٠ حوت ٢١

  

  :يادداشت

برای ما ھويت ضد انقالبی و مزدور منشانۀ فرخ نگھدار آن گاھی کامالً آشکار گرديد که نخست جنبش فدائی را در 

ق در مسلخ استبداد و ارتجاع آخندی قربانی نمود و به تعقيب آن به داخل ايران به پای حزب توده و از آن طري

منظور خوشخدمتی برای سوسيال امپرياليزم شوروی، در کنار خلق و پرچم قرار گرفته، خون خلق ما به خصوص 

  .کمونيست ھای ميھن ما را ريخت

 AA-AAادارۀ پورتال


