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 سرمقالهسرمقاله

   "حضور قدرتمند بين المللي"
  يا رسوايي جديد جهاني

در تهران در " غير متعهد ها"شانزدهمين اجالس  ...
شرایطی برگزار شد که دیکتاتوری حاکم در شرایط ناشی از 

آثار . و سياسی دست و پا می زند یک بحران وخيم اقتصادی
ناشی از تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی قدرتهای 

و چشم انداز تداوم آن، عمق پوسيدگی و  غرب امپریاليستی
پوشالين بودن ساختارهای اقتصاد وابسته و انگلی نظام 
سرمایه داری حاکم بر ایران و همچنين ماهيت ضد خلقی 

کارگران و توده های  جمهوری اسالمی و اوج فشاری که
زحمتکش ما از این شرایط ظالمانه بر گرده می کشند را هر 

در چنين شرایطی سران . چه بيشتر به نمایش گذارده است
در " حمایتهای بين المللی"جمهوری اسالمی به اميد کسب 

بحران مربوط به پرونده اتمی و بویژه پيدا کردن منافذی برای 
، بخش قابل "دور زدن تحریمها"تخفيف تحریمها و یا حداقل 

را در چاه ریخت و توجهی از سرمایه های ملی مردم 
، هر چند که در عمل نيز به هيچ ندشان سرازیر کردپاشهای

 2صفحه   ....یک از اهداف خود دست نيافتند

  !60ها براي جانباختگان ما در دهه  اشك تمساح امپرياليست
ها و مبارزین در  کمونيست که نقطه اوج کشتار سيستماتيک ۶٧می دانند که قتل عام زندانيان سياسی در سال همه  ...

بود، به مثابه پروژه بزرگی که الزمه تداوم عمر ننگين سيستم سرمایه داری حاکم در آن شرایط بود، با توافق  ۶٠دهه 
در فضای سکوت آگاهانه قدرتهای جهانی مدافع باصطالح  تمامی دارو دسته های حکومت و بدستور مستقيم خمينی جالد

در بررسی مستند این تاریخ می توان دید که پا  .حقوق بشر و دمکراسی و باصطالح مخالف خشونت و اعدام، اجرا شد
 بپای خانواده های داغدار و مقاوم زندانيان سياسی که با افشاگری و فریادهای جانگداز خود، در همان روزهای اول،

نخستين کسانی بودند که اخبار هولناک این قصابی را دریافت و پژواک کردند، این نيروهای چپ و انقالبی بودند که با تمام 
، پيگيرانه پرچم دفاع از حقوق انسانی "حقوق بشر"توان و بدون اتکا به این یا آن قدرت ارتجاعی و امپریاليستِی داعيه داِر 

  ٤صفحه         .....را  به مثابه یک وظيفه مبارزاتی بر افراشتند ۶٠تل عام سال قجعه زندانيان سياسی و قربانيان فا

  

  در صفحات ديگر
  

6... ........! دوباره تابستان آمد ●  
● بريدن گلو با چاقو يا ضد  خشونت

ر كردن گلو با پنبه خشونت17. .... پ  

اشرف همچنان  "نگاه كن"كرامت ●
پرچم داشته است در اهتزاز نگاه 

   19.. ..................... !سرخ تو را
سازمان در باره مواضع رسواي  ●

  20..... .......................توفان 

  يك روز بي گمان، اين ذره ذره گرمي خاموش وار ما
 !سر مي زند زجايي و خورشيد مي شود

  هاي ثابتي دروغ
  !"حماسه مقاومت"اب عليه كت 
گروه دانشجويی هر کدام  ٣رهبران  ...

اتحاديه رسمی  ٣وابسته به يکی از 
کارگری هستند، همزمان با سر دادن 

، با کمک "نه رهبری، نه سياست"شعار 
اتحاديه های زرد، مشغول " رهبران"

معامله با دولت شده و در تالش بودند 
که با دولت به يک توافق و قرارداد 

اما بدنه راديکال جنبش . لی برسندپوشا
دقيقأ . دانشجويی اجازه اين کار را نداد

مانند چيزهايی که از شما درباره 
های ايران شنيده ام، که تبليغ "سبز"
می کنند اما منظورشان از " نه رهبری"
، درواقع تالش برای "نه رهبری"

جلوگيری از ايجاد سازماندهی و رهبری 
دمی است، و راديکال و انقالبی و مر

رهبری سبز اصالح طلبان طرفدار نفوذ 
امپرياليست ها در ايران را با آغوش باز 

  ١۶صفحه   ...می پذيرند

  يو همراه رادمصاحبه 
  با رفيق فريبرز سنجري

طبقه کارگر هم به هيچ وجه نایستاده  ...
که ببينه ما مثال کی متحد ميشيم و یا 
کدوم سازمان با کدام سازمان اتحاد عمل 

با پوست و ها در طول زندگی اون. می کنه 
 گوشت شون دارند رنج و درد استثمار رو
 هلمس می کنند به خيابون ميان و مبارز

ميشه بدون هيچگونه اغراقی می کنند و 
سال گذشته یکی از نيرو  ٣٠گفت که در 

هائی که وسيعا در مقابل جمهوری 
اسالمی ایستاده و بر عليهش مبارزه 

لطمات راه طبقه کارگر ایرانه و در اینکرده، 
بقه با و صدمات زیادی هم دیده این ط

مبارزاتش برای گرفتن حقوق عقب مانده 
می بينيم که در اش و این رو هر روز ما 

جا می ریزن و  تظاهرات می جا و اوناین
این ها منتظر نشدن که ) در نتيجه. (کنن

) منتظر(ما متحد بشيم و هيچ وقت هم 
 ١٢ صفحه            ...نمی شن

زنان و مردان دليري كه در  و 60اختگان قتل عام دهه نجابگرامي باد ياد 
 !به دست جالد به خاك افتادند 67تابستان 



2 صفحه          159شماره                                      پيام فدايي 
 

  

برگزاری شانزدهمين اجالس سران 
جنبش "شورهای موسوم به کنفرانس ک

در اوایل شهریور ماه در " غير متعهدها
تهران، برغم تبليغات گسترده سران 
جمهوری اسالمی و هزینه های سر سام 
آور آن به موقعيتی تبدیل شد تا توده های 
تحت ستم ما یکبار دیگر موقعيت بحرانی و 
افالس و ورشکستگی ای که این رژیم 

ين المللی در وابسته در عرصه داخلی و ب
  . آن گرفتار آمده است را به عينه ببينند

تا آنجا که به خود این مجمع یعنی 
جنبش غير متعهد "جنبش موسوم به 

و نقش آن در نظام سرمایه داری " ها
جهانی مربوط است، باید گفت که 
موجودیت این جنبش به شرایط جنگ 

قوا سرد و تضادهای حاصل از توازن 
این . باز می گردد" اردوگاه"بين دو 

در بحبوحه جنگ سرد و " جنبش"
شرایط رشد مبارزات ضد امپریاليستی 
کارگران و توده های تحت ستم در 
سطح بين المللی، با ادعای ایجاد یک 

از قدرتهای " مستقل"اردوگاه 
به (امپریاليستی غرب و اردوگاه شرق

سرکردگی رویزیونيستهای حاکم بر 
رایط اما در ش. تشکيل شد) شوروی

تقسيم و باز تقسيم جهان به دست 
قدرتهای اعظم امپریاليستی، و در 
شرایطی که توده های تحت ستم در 

جهان فاقد حکومت های نقاط اقصی 
قدرتمند مستقل بودند، چنين موازنه 

یک  وجود و یا دوامقدرتی جایی برای 
از این " مستقل"نيروی قدرتمند 

بر . اردوگاه ها  باقی نمی گذاشت
در شرایط جنگ سرد و  عکس

رقابتهای غارتگرانه روز افزون بين 
قدرتهای بزرگ جهانی، جنبش غير 
متعهد ها محلی برای انعکاس این 
رقابتها و تنشها و تالش برای اعمال 
نفوذ بيشتر از کانال دولتهای وابسته 
به قدرتهای اعظم زیر نام دولتهای 

البته با . بود" غير متعهد"و " ملی"
سرد و تغييرات چشمگير  پایان جنگ

ناشی از آن، از جمله اضمحالل 
و کل اردوگاه شرق، شوروی سابق 

نقش و وزن پيشين جنبش غير متعهد 

ها نيز هر چه بيشتر تضعيف و  
تشریفاتی شد، تا جایی که امروز این 

اکثرا عضو، محل تجمع  ١٢٠اجالس با 
رژیمهای ضد خلقی و وابسته ای 

پيشبرد است که نقش ابزاری برای 
سياستهای امپریاليستها و بویژه 
آمریکا و همچنين فریب افکار عمومی 
توده های تحت ستم و انحراف 
جنبشهای ضد امپریاليستی در سطح 

  .  جهان را بر عهده دارند
  

در " غير متعهد ها"شانزدهمين اجالس 
تهران به ميزبانی جمهوری اسالمی در 
ر شرایطی برگزار شد که دیکتاتوری حاکم د

شرایط ناشی از یک بحران وخيم اقتصادی 
آثار ناشی . و سياسی دست و پا می زند

از تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی 
و چشم انداز  غرب قدرتهای امپریاليستی

تداوم آن، عمق پوسيدگی و پوشالين بودن 
ساختارهای اقتصاد وابسته و انگلی نظام 
سرمایه داری حاکم بر ایران را نشان داده  
و همچنين ماهيت ضد خلقی جمهوری 
اسالمی و اوج فشاری که کارگران و توده 
های زحمتکش ما از این شرایط ظالمانه بر 
گرده می کشند را هر چه بيشتر به نمایش 

در چنين شرایطی سران دزد . گذارده است
و فاسد جمهوری اسالمی به اميد کسب 

از مواضع خود در " حمایتهای بين المللی"
ربوط به پرونده اتمی و بویژه پيدا بحران م

کردن منافذی برای تخفيف تحریمهای 
قدرتهای اقتصادی اعمال شده از سوی 

دور زدن "و یا حداقل به قول خود  غربی
، بخش قابل توجهی از سرمایه "تحریمها

های ملی متعلق به مردم ما را در چاه 
ریخت و پاشهای غير محدودشان سرازیر 

ر عمل نيز به هيچ یک ، هر چند که دندکرد
  .  از اهداف خود دست نيافتند

در آستانه پایان کنفرانس، ابعاد ریخت و 
پاشی که سران مزدور جمهوری اسالمی 
در این ضيافت عالی جنابانه برای هم 
کيشان خود یعنی مشتی از هارترین و 
فاسد ترین سران و مقامات کشورهای 
 وابسته براه انداختند، خشم و نفرت توده

های تحت ستم و بویژه کارگران و 

زحمتکشانی که شب گرسنه سر بر بالين 
برغم . می گذارند را دو چندان کرده است

ادعای مقامات جمهوری اسالمی مبنی بر 
بر  این اجالس، " صد ميليارد تومانی"هزینه 

ميليون  ۶٠٠حداقل اساس برخی گزارشات 
دالر از دارایی های متعلق به مردم ایران در 

کم و جيب گشاد دیکتاتورهای دزد و ش
فاسد شرکت کننده در این اجالس و 
همراهان و خانواده هایشان ریخته شده 

در مطلبی به تاریخ " کلمه"سایت . است
 "،تحت عنوان ١٣٩١شهریور  ٩پنج شنبه 

ميليون دالر هزینه برای اجالس ٦٠٠
ای هم  کشورهای غيرمتعهد؛ آیا فایده

ف ادعای برخال "، می نویسد"دارد
مسئوالن که بودجه اجالس کشورهای 

ميليارد  ١٠٠عضو جنبش عدم تعهد را 
تومان ذکر کرده اند، رقم واقعی 
تخصيص یافته به این منظور، چندین 
برابر رقمی است که اعالم شده 

" این گزارش ادامه می دهد." است
ميليون دالر بودجه در  ۶٠٠بالغ بر 

اختيار سعيدلو مسئول اجرایی این 
به این رقم . اجالس قرار گرفته است

ميليون دالری که به خرید  ۶٠باید 
خودروهای بنز تشریفات اختصاص 

و دیروز خبر رونمایی از شماره (یافته 
مخصوص آنها توسط راهنمایی و 

 ۴٠، مبلغ )رانندگی ناجا منتشر شد
ميليارد تومانی که به عنوان پيش 
پرداخت به شرکت تهيه غذای قریشی 

امين غذای ميهمانان اجالس بابت ت
را هم افزود، و … پرداخت شده و 

همچنين هزینه تعطيلی پنج روزه شهر 
تهران را که سه ميليارد دالر اعالم 
شده و به آن باید هزینه تعطيلی 

ميليارد  ٧٠٠استان البرز، فرودگاه ها، 
تومان هدیه بنزینی دولت برای خالی 

  ."را هم افزود… کردن شهر و 

ایتکار و فاسد جمهوری اسالمی سران جن
در حالی به چنين ریخت و پاشهای گزافی 
مبادرت ورزیده اند که همواره در تبليغات ضد 

سال گذشته،  ٣٢خلقی شان در طول 
فریبکارانه حکومت سلف خویش یعنی رژیم 
غارتگر شاه را به خاطر ریخت و پاشهایش 

 "حضور قدرتمند بين المللي"
  يا رسوايي جديد جهاني 

 

موجودیت این جنبش به شرایط جنگ 
قوا سرد و تضادهای حاصل از توازن 

با پایان . باز می گردد" اردوگاه"بين دو 
سرد و تغييرات چشمگير ناشی  جنگ

شوروی از آن، از جمله اضمحالل 
و کل اردوگاه شرق، نقش و سابق 

وزن پيشين جنبش غير متعهد ها نيز 
هر چه بيشتر تضعيف و  تشریفاتی 
شد، تا جایی که امروز این اجالس با 

رژیمهای اکثرا عضو، محل تجمع  ١٢٠
ضد خلقی و وابسته ای است که 

پيشبرد سياستهای نقش ابزاری برای 
امپریاليستها و بویژه آمریکا و همچنين 
فریب افکار عمومی توده های تحت 
ستم و انحراف جنبشهای ضد 
امپریاليستی در سطح جهان را بر 

 .  عهده دارند
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و بطور مثال هزینه " بيت المال"از محل 
ی جشنهای ضد ملی موسوم های برگزار

ساله مورد حمله قرار  ٢٥٠٠به جشنهای 
اما هزینه های ميلياردی ای که به . داده اند

قيمت فقر و فالکت هر چه بيشتر مردم ما 
در جریان اجالس اخير در تهران بجا گذاشته 
شد، هتلهای مجلل، امکانات رفاهی و 

های لوازم آرایشی که برای بسته  حتی
ان عناصر ضد خلقی همسران و بستگ

شرکت کننده در محل های اقامت آنها تهيه 
،نمونه ريخت و پاشهای ديگر شد، در کنار 

هر چند کوچک ولی عينی ای از این 
واقعيت بود که جمهوری اسالمی به مثابه 
یک رژیم ضد خلقی و وابسته، هيچ تفاوت 
ماهوی ای با رژیم شاه نداشته و ندارد و 

کرد همچون تمام این واقعيت در این عمل
عملکردهای اساسی این حکومت قابل 

هزینه های ميلياردی در . مشاهده است
شرایطی صرف لفت و ليس های دزدان 
شرکت کننده در اجالس تهران شد که 
زندگی ميليونها تن از توده های محروم و 
بی چيز ما و بویژه کارگران در آتش فقر و 
گرسنگی و بی خانمانی و محروميت 

اشی از حاکميت جمهوری مطلق ن
  . اسالمی می سوزد

اما رسوایی گسترده دیکتاتوری حاکم در 
جریان اجالس تهران تنها به هزینه های 

و پرداخت  باج دهیميلياردی ای که صرف 
رشوه از سوی سران اسالمی به هم 
. کيشانشان شد، محدود نمی گردد

هراس شدید حکومت از انفجار خشم 
عماق جامعه و نفرت عميقی که از ا

سرکوب شده ما هر روز به شکلی بر 
عليه مناسبات استثمارگرانه و 
ارتجاعی موجود فریاد می کشد، 
باعث شد که از قبل و در جریان 
اجالس تهران ما شاهد اعمال یک 
رشته تدابير شدید و سيستماتيک 
امنيتی باشيم که توسط دیکتاتوری 
حاکم برای کنترل جامعه تحت سلطه 

آماده باش .  شده استما اعمال 
کامل نيروهای انتظامی، تعطيلی 

به عنوان یک اقدام بی  –شهر تهران 
در واقع ( روز رسمی ٣برای  - سابقه

، تشویق مردم برای ترک )یک هفته
شهر حتی با پخش بنزین مجانی و 
ارزان قيمت، اجازه پخش کنسرتهای 
مجانی در کاخهای تهران برای عموم، 

های موسيقی در اجازه برگزاری کنسرت
سالنهای شهرداریها توسط خوانندگان 
و جوانانی که به دليل حتی تقاضا 
برای اجرای این کنسرتها از زندانهای 
رژیم سردرآورده بودند، صدور اجازه 

 همکارانشفوری توسط وزیر ارشاد و 
برای اکران فيلمهای ممنوعه ای که در 
دستگاه انکيزاسيون رژیم مدتها خاک 

برخورد وحشيانه با  می خوردند،
متکدیان و جمع آوری آنها از خيابانهای 

همه و " ایمن سازی"اصلی زیر نام 
همه در کنار حضور گسترده و 
چشمگير مزدوران تا بن دندان مسلح 
رژیم در سر هر چهار راه و ميدان بزرگ 
در تهران، نشانه ای از حساسيت 
جمهوری اسالمی و کوششهای ضد 

حداقل  خلقی اش به منظور به
رساندن امکان بروز نارضایتی و 
اعتراضات عمومی در زمان برگزاری 

  . اجالس بود

این اقدامات غارتگرانه، سرکوبگرانه و 
فریبکارانه برای آن انجام شد تا جمهوری 
اسالمی به خيال خام خود در ورای برگزاری 

در تهران، از  " اجالس غير متعهد ها"
و  "میمرد"حکومت خود، چهره یک رژیم  

دارای پایگاه توده ای در افکار عمومی داخل 
همچنين این رژیم . و خارج به نمایش گذارد

کوشيد تا ضمن دادن باج سبيل به مشتی 
از کثيف ترین راهزنان منطقه ای و بين 
المللی امپریاليستها و نظام سرمایه داری 

را دارند، " جنبش"جهانی که عضویت این 
لقی خود و حمایت آنها از مواضع ضد خ

اما . ازجمله لغو تحریمها را بدست آورد
برغم تمامی این تالشها، در روند برگزاری 
این اجالس چهره منزوی و ورشکستگی و 
بی پایه گی  جمهوری اسالمی  به شدت 

تا جایی که . بيشتری به نمایش گذارده شد
برغم تمامی تبليغات و هزینه های صرف 

ل تعداد قابشده در ضيافت دزدان، 
توجهی از کشورهای عضو در سطوح 
پيش بينی شده یعنی در سطح 

. در این اجالس شرکت نکردند" سران"
هم که شرکت کرده " سرانی"حتی 

بودند در تمام اظهارات و مواضع خود 
نشان دادند که حاضر نيستند از خطی 
که توسط قدرتهای امپریاليستی در 
مورد مسایل مهم و مورد عالقه سران 

ر تحریمها و پرونده اتمی برای رژیم نظي
آنها و همچنين برای جمهوری اسالمی 
تعيين گشته، یک سر سوزن تخطی 

اوج رسوایی ميزبان موقعی .  کنند
برجسته تر شد که ریيس جمهوری 
مزدور مصر که از دارو دسته ارتجاعی 

بوده و " اخوان المسلمين"و وابسته 
نتيجه مطابق تبليغات کر کننده رِژیم، 

صطالح بيداری اسالمی مردم مصر به ا
ذاتی " متحدین"از و علی االصول  

جمهوری اسالمی محسوب می گردد، 
در جریان سخنرانی خویش در این 
اجالس، صریحا به مواضع رژیم 

بویژه در مورد (جمهوری اسالمی 
حمله کرد و آب سردی بر سر ) سوریه

مضافا آنکه . مقامات حکومت ریخت
خنرانی ریيس تغيير و سانسور متن س

رسمی جمهور مصر توسط مترجمان 
" بحرین"به " سوریه"اجالس و تبدیل 

در زمان ترجمه، که متعاقبا اعتراض 
هيات مصری به این سانسور رسوا و 
آشکار را منجر شد، جنجال دیگری را 
برای مقامات آبروباخته رژیم در صحن 
دیپلماتيک بوجود آورد که مایه 

اکرات دو در مذ .استهزای همگان شد
جانبه حاشيه این اجالس نيز جمهوری 
اسالمی برای پيشبرد اهداف خوبش 

رژیم وابسته تانزانيا . موفقيتی بدست نياورد
دور زدن "از ثبت کشتی های ایرانی برای 

خود داری کرد و حتی کشورهای " تحریمها
بسيار کوچک عضو که در مناسبات نظام 
سرمایه داری جهانی دارای قدرت 

سياسی بسيار ناچيزی هستند  - یاقتصاد
نيز برغم باج سبيلهای مقامات رژیم، حاضر 
نشدند کمترین تسهيالتی در اختيار 

  .جمهوری اسالمی قرار دهند
  

حضور موفقيت آميز در عرصه "به این ترتيب 
، تبليغی که سران جمهوری "بين المللی

اسالمی با صرف هزینه های ميلياردی از 
ققش بودند، در صدد تح" بيت المال"

در ورای چگونگی برگزاری . متحقق نشد
این کنفرانس، آنچه که عيان تر از گذشته 
به نمایش درآمد، تصویری از بی آیندگی هر 
چه بيشتر دیکتاتوری ای ست که اکنون 

استراتژیک سياستهای بدليل مصالح و 
اربابان امپریاليستش در یک بحران شدید 

توجه به گرفتار آمده است؛ بحرانی که با 
نارضایتی و خشم شدید توده های تحت 
ستم، مارش مرگ و زندگی را بار دیگر در 
مقابل چشمهای هراسان جنایتکاران حاکم 

    .به نمایش درآورده است

در آستانه پایان کنفرانس، ابعاد ریخت 
و پاشی که سران مزدور جمهوری 
اسالمی در این ضيافت عالی جنابانه 
برای هم کيشان خود یعنی مشتی از 
هارترین و فاسد ترین سران و مقامات 
کشورهای وابسته براه انداختند، 

های تحت ستم و  خشم و نفرت توده
بویژه کارگران و زحمتکشانی که شب 
گرسنه سر بر بالين می گذارند را دو 

برغم ادعای . چندان کرده است
مقامات جمهوری اسالمی مبنی بر 

این " صد ميليارد تومانی"هزینه 
بر اساس برخی گزارشات  اجالس، 
ميليون دالر از دارایی  ۶٠٠حداقل 

کم و های متعلق به مردم ایران در ش
جيب گشاد دیکتاتورهای دزد و فاسد 
شرکت کننده در این اجالس و 
همراهان و خانواده هایشان ریخته 

 .شده است

 

  !جمهوري اسالمي ، با هر جناح و دسته نابود بايد گردد
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سال از قتل  ٢۴این روزها، نزديک به 
شيرزنان و پاک ترين عام نسلی از 

دالور مردان مملکت ما یعنی زندانيان 
توسط جالدان  که ۶٧ سالسياسی 

جمهوری اسالمی به جوخه مرگ 
سپرده شدند می گذرد و به سياق هر 
سال، پهنه ای به وسعت شهرها و 
روستاهای ایران، از خاوران گرفته تا 

بی ها را با  گلزارهائی که رژيم آن
می خواند و " لعنت آباد"تمام شرمی 
های " ناکجا آباد"ها و  گورستان

دگاهی اطراف شهرها تبدیل به ميعا
برای پدران و مادران جگر سوخته و 

این گورها که . گرددی آزادیخواهان م
ها هزاران جان شيفته  در دل آن

خوابيده اند، بدون هيچ سنگ و 
نشانی پوشيده از دسته های گل و 

های زنان و مردانی می شوند  عکس
که صرفا به جرم مبارزه برای آزادی و 

حقق جرم پایداری در راه ته برابری و ب
های زیبای انسانی برای  آرمان

برقراری یک جامعه دمکراتيک و آزاد، 
اسير تيغ جالد قسی القلب شده و در 
  . زیر خاک بی قرار مملکت ما خفته اند

این روزها مادران و پدران و برادران و 
خواهران داغدار و بستگان زندانيان 
سياسی و همچنين اکثریت مطلق جامعه 

ا که کفتارهای حاکم، در با وجدان و بيدار م
ها با دنائت تمام عزیزان و جگر  آن سال

گوشه گانشان را ربوده و جان شيفته شان 
 را ستاندند، گرد هم می آیند و با هر آن
چه که در توان دارند، یاد سترگ عزیزانشان 
را گرامی می دارند، با پایداری تجدید پيمان 
می کنند و برای آن روز مقدس موعود، 

که عاملين این جنایت عظيم در روزی 
بارگاه عدالتی که توسط مدعيان واقعی 
یعنی ستم کشيدگان و محرومان و بی 
هيچ پنهان کاری و مصلحت اندیشی ای بر 
پا شده است به سزای اعمال ننگين شان 

  . ، لحظه شماری می کنندبرسند
همه می دانند که قتل عام فاجعه بار 

نقطه اوج که  ۶٧زندانيان سياسی در سال 
ها و  کمونيست کشتار سيستماتيک

بود، به مثابه پروژه  ۶٠مبارزین در دهه 
بزرگی که الزمه تداوم عمر ننگين سيستم 
سرمایه داری حاکم در آن شرایط مشخص 
بود، با توافق تمامی دارو دسته های 

 دستور مستقيم خمينی جالده حکومت و ب
های  در فضای سکوت آگاهانه قدرت

ع به اصطالح حقوق بشر و جهانی مداف
دمکراسی و به اصطالح مخالف خشونت و 

  .اعدام، اجرا شد
در بررسی مستند این تاریخ می توان با 
وضوح تمام دید که پا به پای خانواده های 
داغدار و مقاوم زندانيان سياسی که با 

افشاگری و فریادهای جانگداز خود، در 
همان روزهای اول، نخستين کسانی بودند 

ه اخبار هولناک این قصابی را دریافت و ک
این نيروهای چپ و انقالبی پژواک کردند، 

بودند که همواره با تمام توان خویش و 
بدون اتکا به این یا آن قدرت ارتجاعی و 

، "حقوق بشر"امپریاليستِی داعيه داِر 
پيگيرانه پرچم دفاع از حقوق انسانی 

تل قزندانيان سياسی و قربانيان فاجعه 
را  به مثابه یک وظيفه  ۶٠ام سال ع

برپایی بدون وقفه  .مبارزاتی بر افراشتند
مراسم یادمان زندانيان سياسی و زنده 

های آنان،  نگاه داشتن خاطره و آرمان
مستند سازی خاطرات بازماندگان و تجزیه 
و تحليل واقعيت ها و رویدادهای مختلف در 

که یکی از نمونه های آن انتشار  -  ۶٠دهه 
در جدال با خاموشی، تحليلی از "کتاب 

زندانهای جمهوری اسالمی، نوشته رفيق 
و باالخره فعاليت  - اشرف دهقانی است

دائم در ميان افکار عمومی مردم آزادیخواه 
ها و دفاع از حق  جهان و جلب حمايت آن

انکار ناپذير بازماندگان جهت دانستن همه 
حقایق و محاکمه آمرين و عاملين اين 

ايت، همه، کارها و فعاليت هائی بوده جن
اند که این نيروها به خاطر پاس داشتن یاد 

ختگان این کشتار تاریخی انجام او راه جان ب
  .داده اند

اما امسال کمونيست ها و مبارزین دیگر، 
به همراه خانواده های مقاوم زندانيان 

در  ۶٠سياسی جان باخته در دهه 
و راه شرایطی به گرامی داشت خاطره 

عزیزانشان می پردازند که کشور ما با 
بر . شرایط بسيار حساسی مواجه است

بستر بحرانی که در نتيجه پيشبرد 
های توسعه طلبانه و جنگ  سياست

 سأهای امپریاليستی و در  ر طلبانه قدرت
شان آمریکا در منطقه جریان دارد، امروز 

 های فی مابين این قدرت ها و تنش رقابت
گر به حدی شدت گرفته است ها با یکدی

که امکان شعله ور شدن جنگ و مداخله 
نظامی مستقيم امپریاليسم آمریکا و 
شرکایش در ایران به خطری جدی در سير 

در چنين . آتی تحوالت تبدیل شده است
شرایطی محافل وابسته به امپریاليسم 

های  آمریکا که از دیر باز نفوذ در جنبش
ر کنترل و تغيير اعتراضی در ایران به منظو

ها را هدف خود قرار  مسير مبارزاتی آن
های اخير بطور رسمی  داده  و در سال

منابع مادی و معنوی قابل توجهی نيز به آن 
اختصاص داده اند، به قصد سوء استفاده از 
خون و شکنجه و رنج  زندانيان سياسی در 

و مصيبت های خانواده های آنان،  ۶٠دهه 
ه ای زده اند تا در دست به تالش گسترد

مبارزه مردم ما عليه دیکتاتورها در این حوزه 
و جنایت کاران نيز نفوذ کرده و از آن  به نفع 

خود بهره برداری نموده و با مصادره به 
نفرت بيکران مردم تحت ستم کردن مطلوب 

ایران از رژیم جمهوری اسالمی، سياست 
های جنگ طلبانه و بی نهایت ارتجاعی 

های ایران و دیگر خلق  ليه خلقخود را ع
  . های منطقه پبش ببرند

هر چند کوشش محافل امپریاليستی برای 
های اجتماعی و در این  نفوذ در جنبش

له زندانی ئچارچوب، مصادره سياسی مس
ها  سياسی امر تازه ای نيست و  آن

پرونده ای آشکار از تالش های ناموفق و 
 ا آنشکست خورده در این زمينه دارند، ام

چه امسال با برجستگی مطرح است 
تشدید فعاليت های مستقيم نيروهای 

های  امپریاليستی و مرتجعين و اتاق
در جهت . فکرشان در این زمينه می باشد

له زندانيان سياسی در ایران ئمصادره مس
ها با فریبکاری تمام  کارزار دفاع از  آن، 
و به اصطالح مخالفت با " حقوق بشر"
، به راه "خشونت"هر گونه و " اعدام"

و  ۶٠اگر کشتار سبعانه دهه . انداخته اند
له قتل عام زندانيان سياسی در سال ئمس
برای خانواده های داغدار و بازماندگان  ۶٧

این فاجعه عرصه ای برای تشدید مبارزه بر 
ست اعليه کليت نظام استثمارگرانه ای 

که زندان و شکنجه و اعدام جزء ذاتی آن 
نابودیش شرط اصلی محو چنين  بوده و

پدیده هائی از سطح جامعه است، برای 
له ئکوشندگان مرتجع، هدف از مصادره مس

زندانی سياسی در ایران، تهی ساختن 
جنبش خانواده ها و حاميان اعدام شدگان 

از مضمون انقالبی آن، تبدیل این  ۶٠دهه 
پرونده "نسل کشی به حداکثر یک 

به مثابه ابزاری  و استفاده از آن" حقوقی
های ضدخلقی  در خدمت پيشبرد سياست

ها در مورد ایران و تسویه  امپریاليست
شان  های غارتگرانه با سایر رقبای حساب

  .می باشد
درست در ارتباط با هدف ارتجاعی فوق 
الذکر است که این روز ها شاهدیم که 
برخورد نيروهای مختلف امپریاليستی 

در ایران و  "حقوق بشر"نسبت به موضوع 
یا دفاع از این یا آن زندانی سياسی، یکی 
از سرتيتر های اخبار جهان را تشکيل می 

گر  نمونه برجسته دیگر که بيان.  دهد
تالش نيروهای مرتجع امپریاليستی در 

له زندانيان سياسی در ئاستفاده از مس
ایران به نفع سياست های ضد مردمی 

ط ی مربو" تریبونال"خود می باشد به 
است که اخيرًا در لندن با ادعای حقيقت 
یابی، تحت نام محاکمه جمهوری اسالمی 
به خاطر کشتار زندانيان سياسی در دهه 

  . بر پا شد ۶٠
رسانه  مطلع اند، طور که همگان همان

های مختلف امپریاليستی که تا دیروز 

  

  !60ها براي جانباختگان ما در دهه  اشك تمساح امپرياليست
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حتی به روی خود نمی آوردند که در دهه 
بار در سياه  چه ابعادی از جنایات فاجعه ۶٠

چال های جمهوری اسالمی در حق 
زندانيان سياسی ایران صورت گرفته است، 
رسانه هائی که در طی ساليان طوالنی 
که نيروهای آزدایخواه، این مدافعين واقعی 
زندانيان سياسی با توان و امکانات محدود 
خود پژواک گر فریاد به خون خفتگان بودند، 

شی خبری هرگز حاضر نمی شدند تا پوش
برای این گونه مراسم ها ایجاد کنند و یا  
در این زمينه اطالع رسانی کنند، حال در 

، به پرچمداران "تریبونال"جریان برگزاری 
بدل شده و اخبار و " حقوق بشر"دروغين 

مسایل مربوطه را به طور وسيع و با حرارت 
تمام پوشش داده و ضمن ریختن اشک 

ته ما، به تبليغ تمساح برای عزیزان جان باخ
  . پرداختند" تریبونال"و ترویج آن 

نخستين پرسش منطقی نسبت به این 
تغيير سياست اینجاست که چرا  فعاليت 
های نيروهای آزادیخواه در مورد کشتارهای 

ها با بی  در تمام طول این سال ۶٠دهه 
اعتنائی ژورناليسم بورژوایی رایج مواجه 

به یکباره ها در برهه اخير  می شد ولی آن
افتاده و با حرارت به  ۶٠یاد کشتار دهه 
که در دفاع از " تریبونال"دفاع از  این

زندانيان سياسی و دلسوزی برای خانواده 
های زنجدیده آنان ادعایی جدا از حرکات 
مشابه گذشته نداشت، پرداختند؟ چه 
عنصر متفاوتی در این تریبونال وجود داشت 

های  گونه جلب نظر رسانه که بدین
  تبليغاتی امپریاليستی را کرده بود؟ 

این درست است که شکل و چگونگی 
کارکرد تریبونال با فعاليت های تاکنونی در 

دارای  ۶٠ارتباط با زندانيان سياسی دهه 
تفاوت و فرق هائی است، اما واقعيت این 
است که با توجه به ماهيت رسانه های 

چه پشتيبانی تمام و کمال  یاد شده، آن
این رسانه ها از اين تریبونال را سبب شد، 
نه تفاوت های کمی و کيفی بين تریبونال و 

ها از  های دیگر، بلکه اطمينان آن حرکت
ها " خودی"این امر بود که در این تریبونال، 

و نيروهای راست هستند که سر نخ 
این رسانه ها . حرکت را در دست دارند

عال اطمينان داشتند که حضور و مشارکت ف
ِسر جفری "و " جان کوپر"مهره هایی چون 

از حزب حاکم بر انگلستان و افرادی  "نایس
ها در این تریبونال، دقيقًا به منظور  چون آن

پيشبرد هدف هائی بوده است که با 
اهداف آن رسانه های امپریاليستی 

ها همچنين اطمينان  همخوانی دارد؛ آن
داشتند که همپالگی های این عناصر 

 ته شده با شناسنامه و مليت ایرانیشناخ
مرکز ثبت "از بنيانگزاران  که پيام اخوان -

نهادی در به مثابه " اسناد حقوق بشر ایران
های امپریاليستی تنها یکی  ارتباط با قدرت

نيز در خدمت به همان  -  هاست از آن
جا حضور داشتند که حضور  خطی در آن

اعضای حزب محافظه کار انگليس را در 
مسلم است . یبونال الزامی کرده استتر

که خانواده های داغدار زندانيان سياسی 
جان باخته که بدون آگاهی از نيات و 
اهداف گردانندگان آن تریبونال و برای 
رساندن فریاد عدالت خواهی خود در  آن 
شرکت کردند، برای چنين جماعتی صرفا 

به عنوان یک وسيله و البته وسيله و 
ها  بها که بدون آن گران ابزاری بسيار

تحقق اهدافشان ممکن نبود، محسوب 
با توجه به همه این واقعيات . می شدند

است که می توان به نقش این تریبونال در 
 پيشبرد خط امپریاليستی نفوذ در جنبش
های اجتماعی و به طور مشخص در حوزه 
زندانيان سياسی بهتر پی برد و در همان 

جعه بار همکاری و حال به اهميت نتایج فا
همياری جریاناتی در صف مردم که با 

راه " ضد سرمایه داری"و " چپ"داعيه 
نيروهای امپریاليستی برای مصادره این 
جنبش را هموار کرده اند، هرچه بيشتر پی 

  . برد
پيش از این پایداری و استقامت برای در 

های  اهتزاز نگاه داشتن پرچم آرمان
 ۶٠باختگان دهه  دمکراتيک و انقالبی جان

و زنده نگاه داشتن یاد و راه آن عزیزان در 
یک جبهه مستقل، به گونه ای قابل فهم با 
حمالت دائم و کينه توزانه نيروهای راست 

طيف رنگارنگی از نيروهای .  مواجه بود
 راست آشکارا می کوشيدند تا با فعاليت

های زهر آگين خود در محيط  ها و قلم
فضای مجازی و در  زندگی شان و یا در

پلتاک ها و  یا در مراسم های برگزار شده 
 برای بزرگداشت خاطره جانباختگان دهه

اینان گاه . ها را از اعتبار بياندازند ، آن۶٠
را  ۶٠مراسم های مربوط به کشتار دهه 

ها را به  می خواندند، گاه آن" تکراری"
در . تشبيه می کردند" روضه خوانی"

اهانه برای انحراف مواردی با کوشش آگ
مسير جلسات، بحث های انحرافی راه 

اما امروز در ارتباط با . می انداختند
ها دیگر نه بيان جنایات  آن ،"تریبونال"

اعمال شده بر زندانيان سياسی سابق و 
روضه "خانواده های داغدار جانباختگان را 

خواندند و نه به هيچ تالش و " امام حسين
اعتبار کردن ترفند دیگری برای بی 

برعکس همگان . پرداختند "تریبونال"
" شور"شاهدند که همه نيروهای راست با 

و حرارت کامل به دفاع آتشين از تریبونال 
پرداخته و در این راه با استفاده از هرگونه 
شيوه نامقدسی هر منتقدی را از دم تيغ 

به . خود می گذرانند" آتشين"تبليغات 
خورد با این زبانی دیگر، در جریان بر

ما شاهدیم که درست همان " تریبونال"
نيروهای راست و همدست ارتجاع که در 

 شان کوبيدن دوره های قبل یکی از وظایف
های مبارزاتی نيروهای چپ و  کوشش

انقالبی در بزرگداشت یاد جانباختگان دهه 
بود، اکنون با کسب اطمينان از این  ۶٠

فوذ و زير ن" تریبونال"واقعيت که کارزار 
ها برايشان  هائی است که آن کنترل قدرت

" پای"هورا می کشند، خودشان به یک 
دفاع از "قضيه تبدیل شده و زیر نام 

به دفاع از این  أشدید" زندانيان سياسی
پروژه پرداخته و امکانات خود را به آن 

  . اختصاص داده اند
برای هر انسان آگاه و پيرو اصول که شاهد 

له ئير حول مستحرکات سياسی اخ
می باشد، از یک طرف، جریان  "تریبونال"

از اکثریتی (دفاع پر حرارت نيروهای راست 
های سلطنت طلب گرفته تا کسانی که در 

های  چپ ستيزی و سم پاشی عليه آرمان
ید طوالئی  ۶٠انقالبی جان باختگان دهه 

از این تریبونال و از سوی دیگر ) دارند
ستی در سياست رسانه های امپریالي

از زمره معيارهای ، آنپشتيبانی بی دریغ از 
د که مبارزاتی غير قابل انکاری هستن

 ماهيت  واقعی این تریبونال را هر چه واضح
  .تر به نمایش می گذارند

نيروها و رسانه های واقعيت این است که 
 ۶٧امپریاليستی در اوج کشتارها در سال 

در حالی که هر روز فوج فوج نوجوانان و 
جوانان رشيد مملکت ما پس از شکنجه و 

توسط سران  اعمال کثيف ترین جنایات،
جمهوری اسالمی از دم تيغ می گذشتند و 

قدر وسيع و جنایت بار  ابعاد این کشتار آن
بود که جانيان حتی فرصت دفن درست 
اجساد را نداشتند، در بلندگوهای تبليغاتی 
وقيح و دروغگوی خود در مقابل دیدگان 

ار مادران و پدران و فرزندان و اشکب
از ساعته  ٢۴همسران قربانيان رژیم، 

جمهوری " ماهيت"و تغيير " رویه"تغيير 
اسالمی از یک رژیم جنایت پيشه و ضد 

داد سخن می " معتدل"خلقی به حکومتی 
يس جمهور ئو رفسنجانی مزدور، ر ر دادند

 جالدی که دستانش تا مرفق به خون پاک
می " درهُم"لوده بود را ترین جوانان ما آ

اکنون در تعرضی خزنده ولی . ناميدند
وابستگان مرئی و نامرئی چنين  آشکار،

به جلوی صحنه آمده اند و  أنيروهایی رسم
های  پروژه ای که به دليل مصالح قدرت

را " تریبونال"، یعنی بزرگ برجسته شده
عليه خانواده های زندانيان سياسی و 

ن به خدمت گرفته همه مردم ستمدیده ایرا
  . اند

های  ، قدرت۶٧در سال خونين 
امپریاليستی پس از هدايت و کنترل یک 

ساله و قربانی کردن  ٨جنگ فرسایشی 
ها تن از توده های ایران و عراق،  ميليون

در صدد  ،"بازسازی"ضمن اعالم دوران 
سرمایه گذاری های جدید برای چپاول هر 

دگان چه بيشتر دسترنج کارگران و ستمدي
 به بهانه  بازسازی خرابی های جنگ بودند

و جمهوری اسالمی می بایست نياز به 
دلخواه سرمایه گذاران را به هر " امنيت"

در چنين . ترتيب که شده تأمين می کرد
 سياهچال" پاکسازی"شرایطی، ضرورت 

رسانه های مختلف امپریاليستی که تا 
به روی خود نمی آوردند که در دیروز 

بار  چه ابعادی از جنایات فاجعه ۶٠دهه 
در سياه چال های جمهوری اسالمی 
در حق زندانيان سياسی ایران صورت 
گرفته است، رسانه هائی که در طی 
ساليان طوالنی که نيروهای آزدایخواه، 
با توان و امکانات محدود خود پژواک گر 
فریاد به خون خفتگان بودند، هرگز 

شی خبری حاضر نمی شدند تا پوش
برای این گونه مراسم ها ایجاد کنند و 
یا  در این زمينه اطالع رسانی کنند، 

، به "تریبونال"حال در جریان برگزاری 
بدل " حقوق بشر"پرچمداران دروغين 

مربوطه را به طور وسيع و شده و اخبار 
با حرارت تمام پوشش داده و ضمن 
ریختن اشک تمساح برای عزیزان جان 

آن  و ترویج ته ما، به تبليغباخ
  . پرداختند" تریبونال"
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 ها از پتانسيل بزرگ انقالبی نهفته در آن
ها با هدف از بين بردن تهدیداتی که 

 مورد دلخواه امپریاليست" امنيت"وجه مت
سرمایه داران داخلی بود در مقابل  ها و

امری که این رژیم  .سران رژیم قرار گرفت
آن را با قاطعيت تمام و با اعمال کثيف ترین 
شيوه ها عملی کرد و یک حمام خون باور 

اما . نکردنی در سراسر ایران به راه افتاد
و حمام  ۶٠اکنون در سالگرد کشتار دهه 

، جنایتکاران فوق می کوشند ۶٧خون سال 
، از درد "حقوق بشر"تا زیر ماسک دفاع از 

و رنج و خشم و نفرت مبارزاتی خانواده ها 
 ۶٠و بازماندگان کشتار فاجعه بار دهه 

دستمایه ای برای تجارت کثيف خویش 
مهيا نموده و امر نفوذ و مصادره یکی از 

ضد عرصه های مبارزات دمکراتيک و 
امپریاليستی مردم ما یعنی زندانيان 

  .خيال خود عملی سازنده سياسی را ب
با توجه به واقعيات ذکر شده در فوق، 
چریکهای فدایی خلق ایران وظيفه 
مبارزاتی خود می دانند که در سالگرد قتل 
عام زندانيان سياسی برای مقابله با 

دامات اخير محافل امپریاليستی که تحت قا
ز حقوق بشر صورت می گيرد، به نام دفاع ا

های انقالبی و  تمامی نيروها و انسان
انبان تجربه  :هشدار دهند کهآزادیخواه 

زمينه نفوذ نيروهای های آگاه ما در  خلق
مدافع امپریاليسم در فعاليت های انقالبی 

همه می . خالی از تجربه نيست مردم ما

دانند که در دوره رژیم وابسته به 
اه، امپریاليسم آمریکا در امپریاليسم ش

حالی که جهت مقابله با مبارزات انقالبی 
رو به رشد و گسترش مردم دالور ایران، 

های آتی ضد انقالبی خود  برای سياست
طرح حقوق "برنامه ریزی می کرد، زیر نام 

کوشيد تا خود را به اصطالح " بشر کارتر
و " سرکوبگرانه"های  مخالف سياست

شان داده و  با انجام شاه ن" دیکتاتوری"
اقداماتی، در جنبش توده ای برای 
سرنگونی رژیم مزدور شاه، نفوذ و آن را در 

 همان. جهت منافع خود تحت کنترل در آورد
اصطالح ه طور که می دانيم پيشبرد این ب

ها،  امپریاليست" حقوق بشری"سياست 
ها امکان داد جهت مقابله با انقالب  به آن

ه خمينی را شکل دهند؛ مردم ما دارو دست
ها جمهوری اسالمی  و دیدیم که چگونه آن

را بر مردم ما تحميل نمودند، رژيمی که 
برای سرکوب انقالب ضد امپریاليستی 
دمکراتيک مردم ما  یک حمام خون بزرگ را 

ها در ایران بر پا  با سکوت امپریاليست
  .  نمود

گرد قتل عام زندانيان به خون  در سال
درست با درس گيری از گذشته خفته مان، 

و تکيه بر تجربه بسيار تلخی که مردم مبارز 
ما در طی تمام عمر رژیم وابسته به 

از سر  امپریاليسم جمهوری اسالمی
وجه نباید به  گذرانده اند، به هيچ

ها اجازه داد تا با تکرار تجربه  امپریاليست

دردناک گذشته، نتایج فاجعه بار آن را بار 
های تحت ستم ما تحميل  قدیگر بر خل

و دفاع " دفاع از حقوق بشر"کرده و زیر نام 
تر و  ، جنایات مهلک"زندانيان سياسی"از 

گسترده تری را در حق توده های محروم 
  . ما مرتکب شوند

امر دادخواهی واقعی مردم ستمدیده از 
، و بر ۶٠جنایتکاران و عاملين قتل عام دهه 

یک انقالب  تنها در جریان" عدالت"قراری 
ت رژیم وابسته به کلّي توده ای عليه

امپریاليسم جمهوری اسالمی و تمامی دار 
و دسته های ارتجاعی آن و نظام 
. استثمارگرانه حاکم متحقق خواهد گشت

های  آلوده سياست ،نگذاریم این مسير
این . ها گردد ضد انقالبی امپریاليست

کمترین تعهد و وظيفه انقالبی ما در قبال 
که از قتل عام جان است یای خونی در

های شيفته هزاران انسان کمونيست و 
 ۶٠انقالبی و مبارز، این عزیزان ما در دهه 

  .جاری شده و بر دوش ما قرار دارد
  ! مرگ برامپرياليسم

نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم 
  !جمهوری اسالمی

جاودان بادخاطره تمام شهدائی که 
رگ با دشمن قهرمانانه تا پای م

  !جنگيدند
  !پيروز باد انقالب

  چريکهای فدائی خلق ايران
 ٢٠١٢سپتامبر   – ١٣٩١شهريور 

  !دوباره تابستان آمد
  هایی که  تواند فصلی باشد مانند هر فصل دیگر، ولی برای آن تابستان می

  دل و دیدشان بطرف خاوران است تابستان مثل هر فصل دیگری نيست، هر 
  ترین فرزندان این ترین و عزم آهنين ست که پاکتابستان یادآور آن تابستانی ا

  های تاریخ را گاه فرستادند و برگ را، جالدان جمهوری اسالمی به قتل  خلق 
  رژیم ترسان و  .شان آلودند ترین و جنایتکارانه ترین کلمات واعمال  با زشت 

  های زحمتکشان و توده زده از خواسته شکست در جنگ، وحشت  از هراسان
  خواهان  وار کمر به قتل آزادی دشمنی قسم خورده، دیوانه   چونهم  ها 

  و نوجوانان رحم نکرده و دستان خود را تا مرفق به   گرفت، حتی به کودکان
  آخوند. آلوده کرد جوان و کودکان بيگناه هر چه بيشتر  خون زن و مرد و پير و

  ران زیستهخمينی این جاهل جالد خوبی کش و مزدور، که عمری از ثمره دیگ
  زندگی  هر گوشه آن توده ها برای  بود اکنون بر سرزمينی حکم ميراند که از 
  عادالنه بپا خواسته بودند ولی او عدالت و عدالت خواهی را کشت و زندگی 
  و  خونينی بجا گذاشت، هر انسان آزادیخواه را کشته و یا از سرزمينش راند 

  و قاتل بود بر منصبی  ر، دزدهر کس را که فاسد بود، هر کس که فریبکا
  شرمزده کرده و  نشاند، خمينی با گستردگی جنایاتش حتی بيشرمی را 

  اميد را سالخی کرد و محرومان را، ها  او با فریب ميليون .جنایت را متعجب
  .در دره فقر انداخته و خود در کاخ ثروت بزیست نکبت بار خود ادامه داد 

  زبان ه ، یا ب"نماز ميخوانی؟"ها پرسيدند  ساندیوها از ان. بود ۶٧تابستان 
  !" نه"ها گفتند  و همه انسان" نهی؟ بفرمان جالد تاریخ گردن می"دیگر 

  ها حلق آویز شدند ولی داغ این گردن نهی را بر سينه آن. و حلق آویز شدند
  ها حلق آویز شدند ولی تاریخ عظمت بی قلب این جالد تاریخ گذاشتند، آن 
  .ا پرافتخارتر کردندانسانيت ر 

  
ها خواست مهربانی و  شروع ميشد، آن "بنام امپریاليسم بخشنده و مهربان"اکنون که نماز جالد تاریخ و پيروان خط او در خفا با 

سم برابری را با زندان جواب دادند، با قتل، با سنگسار، با فقر گسترده، با جنگ، با بيخانمانی توده ها جواب دادند، ولی امپریالي
های بيدار و  ها در محراب او همه انسان بخشنده و مهربان مثل هر خدایی، بطور واقعی، سيری ناپذیر بود، خون ميخواست و آن

تا اميد و تالش را به . آگاه را جمع کرده و در آن تابستان به قتلگاه فرستادند و بيرحمانه دار زده و کشتند، در خفا خاوران را آفریدند
  .ما این بذرها به خاک نماندندا. گور سپارند
ها را در تن گرم و پر محبت خویش  هایش را نگه داشت، همچون مادری مهربان همه را در دامان خود گرفت و آن خاوران گل

رسد، و روز بيداری فراخواهد رسيد، روزی که بذرها دوباره می شکفند چرا که خون است و بخاک نمی  خواباند تا روز بيداری فرا
  .سکوت نيسته ، روزی که فریاد خلق را هيچ سالحی قادر بماند

ها  بياد آن روز خجسته که ناقوس مرگ جالد و نوید بخش سرود و جشن توده ها خواهد بود، نبايد اجازه داد ياد و آرمان آن گل
  .فراموش شود و يا بدتر دستمايه تسويه حساب جالدان گردد

  ٢٠١٢اوت 
  عبداله باوی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

و جاودان باد خاطره همه جانباختگان  راه  آزادي 
سوسياليسم كه در مبارزه با امپرياليسم و سگهاي زنجيريش 

 !جان خود را فدا كردند
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پس از بازار گرمی های رسانه های فارسی 
که اولی  قانعی فرد - زبان غرب، کتاب ثابتی

سردمدار اداره سوم ساواک و دیگری یکی از 
پيشبرندگان خط وزارت اطالعات جهنمی رژیم 

ی اسالمی عليه توده ها و نيروهای جمهور
آزادی خواه و مخالف این رژیم است، منتشر 

رسانه های غرب که قانعی فرد را به . شد
،  "کچل را زلف علی خوانند"مصداق مثِل 

خواندند، " پژوهشگر تاریخ معاصر ایران"
پيشاپيش اطالع داده بودند که این کتاب در 

ظيم طی گفتگوی دو عنصر یاد شده با هم تن
  .گشته است

با مطالعه کتاب مذکور که نام بی 
برای آن " در دامگه حادثه"مسمای 

انتخاب شده، هر کسی در می یابد که 
دو عنصر فوق جهت وارونه جلوه دادن 
 - حقایق در مورد عملکردهای ساواک

عليه نه فقط مردم مبارز ایران و فرزندان 
انقالبی آنان بلکه حتی عليه هر فرد 

م های شاه و جمهوری مخالف رژی
تالش کامًال آگاهانه و حساب  -  اسالمی

شده ای نموده اند؛ واقعيتی که در عين 
حال بيانگر آن است که رسانه های 
فارسی زبان غرب در ضدیت با کدام 
حقایق و در جهت اشاعه کدام دروغ ها 
و تهمت ها، برنامه هائی را برای تبليغ 

  .کتاب مزبور اختصاص دادند
پخت دو عنصر هم مسلک و هم در دست 

پيمان در خدمت گزاری به دستگاه های 
و در حفظ و تداوم ظلم و ستم و  امنيتی

جنایت در حق توده های  ایران، یعنی ثابتی 
و قانعی فرد، عالوه بر همه دروغ ها و 
افتراهائی که بخشی از آنها با تکرار یاوه 
های مزدوران شناخته شده و غير شناخته 

ر سال های پيش تنظيم گشته، شده شان د
تهمت های ناشيانه ای هم عليه کتاب 

  .ساز شده است" حماسه مقاومت"
پيش از این، نگارنده این سطور بر اساس 

صدای آمریکا " افق"مصاحبه برنامه تلویزیونی 
با ثابتی و قانعی فرد، مقاله ای تحت عنوان 

تنيدگی ساواک با شکنجه و قتل های "
ه و به معرفی چهره قانعی نوشت" زنجيره ای

فرد و افشای عمده ترین مطالبی که ثابتی 
در برنامه تلویزیونی صدای آمریکا مطرح کرده 

بدون آن که در مورد شکنجه  - بود پرداختم 
هائی که در شهربانی و در اوین بر شخص 
من اعمال شده بود که پرویز ثابتی هم بخشًا 

در آن ها دخالت داشت و در کتاب حماسه 
  .، صحبت کنم*مقاومت ذکر شده

مسلم است که یاوه گویانی چون پرویز ثابتی 
و قانعی فرد و همکاران علنی و غير علنی 
شان، در پيشگاه مردم آگاه و قهرمان ایران 

از آنند که قابل برخورد بوده و  نازل تر و حقيرتر
خود آنها  .نياز به افشا شدن داشته باشند

ردم که ظلم و هم می دانند که توده های م
ستم و جنایات رژیم های متبوع آنها را با 
گوشت و پوست خود لمس کرده اند، هرگز 
وقعی به سخنان آنان نخواهند گذاشت؛ چرا 
که این توده ها حتی اگر قادر نباشند درک 
عميق و راستين خود از آن سخنان را به 
صورت فرموله بيان کنند، به روشنی برایشان 

خدمت گزاران دستگاه  عيان است که چنين
امنيتی برای پيشبرد چه هدف های 

سرائی می کنند و چگونه  ضدخلقی داستان
دروغ هائی را با شگردهای آموخته از همان 
دستگاه های امنيتی سرهم بندی کرده و 

اما عليرغم چنين . اشاعه می دهند
واقعيتی، در جامعه طبقاتی ایران قلم به 

خرده دستان تاریک اندیش بورژوا و 
بورژواهائی وجود دارند که می کوشند با 

سفسطه، چنان افتراها و دروغ هائی " هنر"
و به نام خود، به خورد ناآگاهان و بی  تکراررا 

ثابتی ها و قانعی  .خبرانی در جامعه بدهند
فردها درست با اميد به چنين قلم به 
دستانی است که به اشاعه افترا و اکاذیب 

این دسته از . در جامعه می پردازند
بورژوا و خرده بورژوا البته نه در " روشنفکران"

یک حوزه بلکه در حوزه های مختلف دست به 
امروز کار سفسطه می زنند؛ همچنان که 

به عنوان نمونه با به راه انداختن بحث 
و یا " سند"های اسکوالستيک در مورد 

و غيره  می کوشند خالیق را " تاریخ"
يچ سندی حتی مجاب کنند که گویا ه

اگر تجربه هزاران نفر شاهد عينی هم 
مؤید آن بوده باشد، قابل اتکاء نيست؛ و 
تاریخ دروغی است که بسته به راوی 
آن می تواند این طور یا آن طور تعبير 

چنين سفسطه هائی که بر . شود
منطق غير علمی استوار هستند 
خورشيد حقيقت برخاسته از واقعيات 

نند و مدافعين اشان عينی را انکار می ک
بين مثًال شکنجه " تساوی"حتی با ایجاد 

دهنده و شکنجه شده، خود را 
این قبيل  .هم جلوه می دهند" دموکرات"

"!! تساوی طلب"های " دموکرات"به اصطالح 

که افراد وابسته یا مدافع  منافعیدر واقع بر 
تعقيب  در اشاعه دروغرژیم های ضد خلقی 

آزادیخواهان در بيان که  منافعیمی کنند و 
در  اشاعه راستی و حقيقتواقعيت ها و 

جامعه دارند، چشم می بندند و چنان 
. منافعی را از دیده ها پنهان نگاه می دارند

همين ها هم هستند که در بحث هائی که 
بيشتر به کالف سردرگم شبيه می شوند 
آنقدر خود و خواننده را سردرگم می سازند 

تيجه می رسند که گویا تا این که به این ن
حقيقت اساسًا دست نيافتنی است و یا 
اصًال حقيقتی وجود ندارد که بر اساس 

ثابتی ها و قانعی ! واقعيت شکل گرفته باشد
فردها به این قبيل بحث های غير علمی 

که هر کدام نيز سعی  -" تاریک اندیشان"
می کنند عنوان دهن پرکنی برای خود دست 

مدستان شان چنان عناوینی و پا کنند، و یا ه
چرا که . دل خوش اند -به آنها می چسبانند 

بوئی از  مسلمًاچنان بحث هائی که 
مارکسيسم و آخرین دست آوردهای علمی 
بشر در زمينه مسایل اجتماعی نبرده اند، 
تنها می توانند درخدمت توجيه اراجيف چنين 

بنابراین پيشاپيش برای . عناصری قرار گيرند
با این قبيل قلم به دستان تاریک مقابله 

اندیش، الزم است در مواجهه با دروغ ها و 
تهمت ها، روی حقایق و واقعيت های انکار 
ناپذیر تأکيد کرد و به هيچ کس اجازه نداد تا 
با مغلطه کاری، به انکار حقایق مربوط به 

بر این اساس . تاریخ معاصر جامعه ما بپردازند
مورد یاوه " اومتحماسه مق"اکنون که کتاب 

گوئی های پرویز ثابتی، مهره ای از ساواک، 
کسی که در دیار غربت و در غربت خویش 
هم خود را از آماج خشم توده های مبارز 
ایران مصون نمی بيند، قرار گرفته الزم است 
به اختصار هم شده پاسخی به آن یاوه گوئی 

  .ها داده شود
" حماسه مقاومت"واقعيت این است که 

. روز دیگر صرفًا به شخص من تعلق نداردام
این کتاب متعلق به کارگران و زحمتکشان و 

رنج کشيده و دربند ایران  همه توده های
است؛ متعلق به کسانی است که نه فقط در 

بلکه بعدها و هنوز هم از آن تأثير  ۵٠دهه 
گرفته و از آن در مبارزه خود عليه ظلم و ستم 

ژیم های وابسته به و استثمار و مقابله با ر
امپریاليسم حامی شرایط جهنمی در جامعه، 
الهام گرفته و می گيرند؛ متعلق به 

است  ۶٠کمونيست ها و آزادیخواهان دهه 
که با همان عشقی به زندگی زیستند که 

در مقابل آنها   ۵٠پيشگامان شان در دهه 
به همان گونه که بخشًا  - بودند  ترسيم کرده

ومت نشان داده شده؛ و در کتاب حماسه مقا
با همان خشم و کينه و نفرتی نسبت به 
دشمن جنگيدند و در راه ساختن جامعه ای 
آزاد و مطلوب اکثریت آحاد جامعه، جان خود را 
بی باکانه، فدا کردند که از پيشگامان شان، 

  .آموخته  بودند
به واقع انعکاس گوشه ای " حماسه مقاومت"

ان و مردم از تاریخ سراسر مبارزه جوان
سلحشور ایران در یک مقطع معين است؛ و 
سندی است که نه تنها از شکنجه های 
قرون وسطائی حاکم در زندان های رژیم شاه 
که پرویز ثابتی یکی از پادوهایش بود، پرده 
برداشته بلکه جو مبارزاتی بسيار درخشنده 

تکوین پدیده نوین و با  ۵٠ای که در سال 
، این فدائی خلق افتخار آفرین چریکهای

فرزندان کمونيست کارگران و زحمتکشان و 
توده های رنجدیده، در جامعه ما ایجاد شده 

  

    هاي ثابتي دروغ
  
  !"حماسه مقاومت"ليه كتاب ع
  

  اشرف دهقاني
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بود را ترسيم نموده و جنگندگی و قهرمانی 
ها و فداکاری های افسانه ای آنان را در 

و (سطحی هر چه گسترده تر به مردم ایران 
  .می شناساند) نه فقط آن ها

" حماسه مقاومت"درست به همين دليل که 
به مردم ستمدیده ایران تعلق دارد، درست 
به همين دليل که این کتاب بخشی هرچند 
کوتاه از تاریخ مبارزاتی مردم ایران را تشکيل 
می دهد، و درست به همين دليل که این 
نوشته هنوز الهام بخش مبارزه جوانان و دیگر 
نيروهای مبارز در جامعه تحت سلطه ایران 

آری درست به این دالیل است که می باشد، 
دو هم مسلک و هم پيمان در ضدیت با توده 
های مبارز ایران، یعنی ثابتی و قانعی فرد، 
صفحاتی از کتاب خود را به دروغ پراکنی عليه 

و . کتاب حماسه مقاومت اختصاص داده اند
اّال بحث بر سر یک شخص نيست که از به 

آمده  های او به تنگ" اغراق گوئی"اصطالح 
به نظر : "تا جائی که ثابتی می گوید -باشند 

من، او هنوز هم از اغراق گوئی، دست بر 
نه، بحث نه مربوط به یک ".  نداشته است

فرد بلکه مربوط به مردم  رنجدیده، مربوط به 
. روشنفکران و توده های مبارز ایران است

بحث بر سر باورشکنی در ميان این مردم و 
ه مقاومِت فرزندان دلير زدودن خاطره حماس

توده های مبارز ایران در گذشته و حال از 
حافظه اجتماعی مردم ماست، حماسه 
هائی که تعدادشان به یکی دو تا و ده تا هم 

بحث بر سر کدر کردن چهره . ختم نمی شود
قهرمانان مردم، جلوگيری از گسترش تاثيرات 
اجتماعی آنان و خدشه دار کردن چهره 

ه الهام بخش توده های رنج کسانی است ک
مبارزات شان عليه ظلم و سرکوب و  دیده در

جنایات رژیم های مدافع سيستم سرمایه 
داری در ایران می باشند؛ بحث بر سر گرفتن 

از دست " حماسه مقاومت"حربه یا سالح 
کارگران و قشرهای وسيع تحت ستم مردم 

بحث این است که با بی اعتبار . ایران است
، مقاومت های "حماسه مقاومت"ن جلوه داد

تا پای جان انقالبيون در مقابل جنایات 
دستگاه های امنيتی شاه و جمهوری 

" شک برانگيز"اسالمی، دروغ و یا حداقل 
بحث بر سر کتمان برخوردهای . تلقی گردد

تهاجمی و دليرانه و دشمن شکن چریکهای 
فدائی خلق و رفقای کبيری چون مسعود 

مفتاحی در مقابله با  احمدزاده و عباس
دستگاه امنيتی رژیم شاه و مقاومت افسانه 
ای آنان در زیر شکنجه های وحشيانه قرون 
وسطائی ساواک و شهربانی است؛  بحث 
این است که می خواهند خون پاک بهروز 
دهقانی، این اسطوره مقاومت ایران در سال 

جانوران وحشی "را در زیر شکنجه های  ۵٠
بحث این . شده جلوه دهند، هدر "خونخوار

است که استقامت ها و رشادت های 
قهرمانانه زنان سلحشوری چون رفيق مادر 

، شيرین معاضد )شایگان - فاطمه سعيدی (
مجاهد (، فاطمه امينی )فضيلت کالم(

و ده ها زن چریک فدائی و ) انقالبی
مجاهدین انقالبی در دهه پنجاه ، افسانه 

  .های دروغين پنداشته شود
اب حماسه مقاومت تنها یک سند و نمونه کت

ای است که واقعيت های درون زندان های 
را برمال ساخته  ١٣۵٠رژیم شاه در سال 

در تاریخ " حماسه مقاومت"با این حال . است
معاصر جامعه ما به سمبل مبارزه و مقاومت 
هزاران انقالبی با نام و گمنامی تبدیل شده 

ی ميليونی که با رنج و خون خود، توده ها

ایران را برای مصاف با دشمنانشان به ميدان 
مبارزه کشاندند؛ همان توده های مبارزی که 
به عمر رژیم شاه به مثابه یکی از ننگين ترین 

آری . حکومت ها ی سلطنتی، پایان دادند
بحث به هيچوجه صرفًا بر سر یک شخص و 
یا یک کتاب نيست، بحث بر سر چنين 

پذیر در جنبش انقالبی واقعيت های انکار نا
این را . ایران و در جامعه تحت سلطه ماست

دو مفتری هم مسلک و هم پيمان، خيلی 
  .خوب می دانند

و  ٣١۴و  ٣٠٨ثابتی و قانعی فرد در صفحات 
  :کتاب مزبور نوشته اند ٣١۵

در مجموع می توان گفت که در : ... ثابتی"
بسيار اغراق گوئی ... زمينه اتهام شکنجه نيز

نمونه دیگری از این اغراق ... ه استشد
گوئی را می توان در کتاب خاطرات ربابه 

دهقانی دید که پس از انقالب ) اشرف(
ادعاها در کتاب، %  ٧٠اعتراف کرده است که 

غير واقعی و برای تبليغ عليه رژیم بوده است 
که به نظر من او هنوز هم از اغراق گوئی، 

  )٣٠٨صفحه ." (دست بر نداشته است
یادم نيست اما شاید به قلم  :قانعی فرد"

افراطی ها خوانده ام که در ساواک تجاوز به 
  .مثل رقيه دانشگری...زنان شده و 

در خود متن کتاب آمده ... عالمت سه نقطه(
  )است
. این اتهام به کلی بی اساس است: ثابتی

من با اطمينان می توانم بگویم در تمام مدت 
بودم هيچ وقت  سالی که من با ساواک ٢٠

حتی نشنيدم که یک زندانی چنين ادعائی را 
دهقانی که چنين ) اشرف(ربابه .  کرده باشد

ادعائی را پس از فرار از زندان و خروج از 
در صد % ٧٠بعدا گفت . کشور، کرده بود 

نوشته هایش از جمله ادعای تجاوز نا صحيح 
  .و برای بد نام کردن رژیم بوده است

اده نقل می کند که در روزهای عليرضا نوری ز
اوليه انقالب به ستاد مرکزی چریکهای فدائی 

ساختمان (خلق واقع در خيابان ميکده 
رفته تا با کسانی مصاحبه ) ساواک تهران

اشرف دهقانی را در آنجا دیده و با . کند
اشاره به کتاب خاطراتش، شروع به همدردی 
با وی کرده و او با کمال تعجب گفته است 

. الب این کتاب بيشتر نادرست استمط
ادعای رقيه دانشگری هم اگر خودش ادعا 
کرده و دیگران برای بد نام کردن ساواک ، 

جعل نکرده باشند، بيش از ادعای اشرف 
و  ٣١۴صفحات ."  (دهقانی اعتبار ندارد

٣١۵.(  
در برخورد به یاوه های این مفتریان، الزم 

احبه است ابتدا به آنچه که قانعی فرد مص
تاریخ معاصر، در "!! پژوهشگر"گر، ببخشيد 

اینجا مطرح کرده اشاره نموده و بگویم که 
رقيه دانشگری هيچوقت موضوعی را که این 
عنصر به او نسبت می دهد بيان نکرده است 
و این شگردی است که برای خلط مطلب و 
به خيال خود ایجاد تردید در حقيقت مربوط به 

به این (ن های رژیم شاه تجاوز به زنان در زندا
خيال که گفته خواهد شد که این موضوع اگر 
در مورد رقيه دانشگری حقيقت نداشته پس 

در . به کار می برد) موارد دیگر هم دروغ است
حالی که اگر او ریگی در کفش نداشت برای 

در ساواک تجاوز به زنان "این که ببيند که 
ز ، می توانست مثال و نمونه خود را ا"شده

که نه ") داد بی داد"کتاب (کتابی ذکر کند 
نيست بلکه به " به قلم افراطی ها"فقط 

گونه ای تنظيم شده بود که وزارت اطالعات 
امکان یافت به منظور آذوقه رسانی برای 

چریکهای فدائی خلق " (کتاب دشمن"تدوین 
، به آن )١٣۵٧از نخستين کنش ها تا بهمن 
در سال (هد در ایران اجازه تجدید چاپ بد

البته با حذف جمالتی در آن که نشر  -) ١٣٨٣
ظاهرًا . آنها را در ایران مصلحت نمی دید

" پژوهشگر تاریخ معاصر"قانعی فرد که عنوان 
به او چسبانده شده، نباید بگوید که اصًال از 

آری، او می . وجود آن کتاب بی اطالع بود
در "توانست در این کتاب یک نمونه از این که 

را به قلم غير " اواک تجاوز به زنان شدهس
نمونه تجاوز به یک دختر !  بخواند" افراطی ها"

ساله در شکنجه گاه تبریز در فروردین  ١٩
، واقعيتی که به قلم خود او در  ١٣۵٣سال 

  .آن کتاب نوشته شده است
ساله در مقابل شکنجه  ١٩این که این دختر 

شنيع ذکر شده و شکنجه های وحشيانه 
گری که در تبریز و سپس در تهران بر او دی

اعمال شده بود تا چه حد توانسته بود دوام 
آورده و اسم و قراری را در اختيار اراذل و 
اوباش شکنجه گر ساواک قرار ندهد، این که 
او بعدًا در چه موضع سياسی ایستاد و  امروز 
از طرف مرتجعين و نيروهای راست، به 

خوانده " افراطی غير"یا " افراطی"اصطالح 
می شود، اموری نيستند که بتوانند کمترین 
تغييری بر نهایت ستم و ظلمی که آن بی 
شرفان در حق چنان گلی تازه رسته، این 

در حق  -دختر نوجوان اعمال کردند، بدهند
دختر نوجوانی که عشق به زندگی و رسيدن 
به جامعه ای آزاد، پای او را به صحنه مبارزه 

همه می دانند که شنيع بودن  .کشانده بود
این نوع شکنجه مانع از ذکر نام و مشخصات 
او شده ولی چنين امری ذره ای از سندیت 
موضوع که خيلی از زندانيان سياسی در 

از آن مطلع ) و از جمله خود من(  ۵٠دهه 
  .بوده و هستند، نمی کاهد

صرفنظر "!! پژوهشگر تاریخ معاصر ایران"آری، 
وضوع فوق واقعًا مطلع یا غير از این که از م

مطلع بود، به عمد به جای ذکر موارد واقعی 
در مورد شکنجه تجاوز در ساواک، از شگرد 

اتفاقًا . دادن اطالعات غلط استفاده می کند
شگرِد قاطی کردن راست و در دنبال این 

است که  دروغ باهم برای کتمان حقيقت
ادعای : "طرف مقابل مصاحبه گر می گوید

ه دانشگری هم اگر خودش ادعا کرده و رقي
دیگران برای بد نام کردن ساواک، جعل نکرده 

حماسه "واقعيت این است که 
امروز دیگر صرفًا به شخص " مقاومت

اب متعلق به این کت. من تعلق ندارد
 کارگران و زحمتکشان و همه توده های

رنج کشيده و دربند ایران است؛ متعلق 
 ۵٠به کسانی است که نه فقط در دهه 

بلکه بعدها و هنوز هم از آن تأثير گرفته 
و از آن در مبارزه خود عليه ظلم و ستم 
و استثمار و مقابله با رژیم های وابسته 

می در به امپریاليسم حامی شرایط جهن
جامعه، الهام گرفته و می گيرند؛ متعلق 

 ۶٠به کمونيست ها و آزادیخواهان دهه 
است که با همان عشقی به زندگی 

  ۵٠زیستند که پيشگامان شان در دهه 
به  -بودند  در مقابل آنها ترسيم کرده

همان گونه که بخشًا در کتاب حماسه 
مقاومت نشان داده شده؛ و با همان 

فرتی نسبت به دشمن خشم و کينه و ن
جنگيدند و در راه ساختن جامعه ای آزاد 
و مطلوب اکثریت آحاد جامعه، جان خود 
را بی باکانه، فدا کردند که از پيشگامان 

  .شان، آموخته  بودند
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باشند، بيش از ادعای اشرف دهقانی اعتبار 
  .بگذریم".  ندارد

 در البالی مطلب فوق، ثابتی با شيادی تمام
این طور القاء می کند که کتاب حماسه 
مقاومت گویا در خارج از کشور نوشته شده 

ين باری است که عنصری این اول. است
چنين افترا و ادعای دروغی را مطرح می 

حماسه "تا کنون چنين دروغی در مورد . کند
از طرف کسی ابراز نشده بود، چرا " مقاومت

که دیگران حداقل این مالحظه را داشتند که 
که از آدم کشی  ٥٠از ميان نسل جوان دهه 

ها و خون ریزی های ساواک و وزارت 
بدر برده اند، امروز کسانی  اطالعات جان

هستند که شهادت می دهند که این کتاب 
یعنی در  ١٣٥٣و یا  ١٣٥٢را در ایران در سال 

زمانی که پای من هنوز به خارج از مرز موطن 
عزیزم، ایران نرسيده بود، خوانده اند؛ یا آن را 
در همان زمان در جامعه پخش کرده اند؛ یا 

اش در اختيار  به خاطر خواندن و یا گذاشتن
دیگران، با زندان و شکنجه مواجه شده و از 
طرف دستگاه های مربوطه رژیم شاه، 

در ضمن اولين تاریخ . محکوميت گرفته اند
انتشار این کتاب در خارج از کشور هم مدتی 

اینها . بعد از انتشار آن در ایران بوده است
برای هر کسی که در جستجوی حقيقت 

کنونی و حتی برای  باشد، برای نسل جوان
نسل های آینده، گواه بارزی در رد اکاذیب 

  .ثابتی هستند
یعنی ( ١٣٨٣در مقدمه ای که من در فروردین 

هشت سال پيش از آن که ثابتی در 
همآهنگی با وزارت اطالعات، به چنين 

) دست بزند" حماسه مقاومت"دروغی عليه 
برای چاپ جدید کتاب یاد شده نوشتم، به 

من  ١٣٥٢يح داده ام که در سال تفصيل توض
در کدام پایگاه چریکی و در چه شرایطی به 
نوشتن آنچه که در زندان های رژیم شاه 
شاهد بودم، پرداختم و چگونه رفيق فراموش 
نشدنی، شيرین معاضد آن را تایپ کرد و 

با دستگاه پلی (کدام رفقا زحمت کار تکثير 
را  و کارهای دیگر مربوط به انتشار آن) کپی

کشيدند و چطور با پيشنهاد رفيق کبير 
فریدون جعفری آنچه در درونم نسبت به 

، رژیم )داخلی و خارجی(سرمایه داران 
حامی آنها و کليه مزدوران و جنایتکاران رژیم 

خطاب به "شاه می گذشت را تحت عنوان 
اتفاقًا در .  به رسته تحریر در آوردم!" دشمن

اره کرده ام آن مقدمه به این موضوع هم اش
قرار دادن تجربه  که تنها هدف من از نوشتن،

و اطالعاتم از شکنجه گاه های رژیم شاه و 
به مقاومت های رفقای شهيد و زندانيم 

رفقای مستقر در پایگاه های مختلف در 
؛ و هرگز سازمان چریکهای فدائی خلق بود

تصور این که نوشته یا یادداشت های من از 
صورت کتابی منتشر زندان ممکن است به 

شود را هم نداشتم؛ و این رفقای من بودند 
که تصميم گرفتند که آنچه من برای رفقای 
سازمان نوشته بودم را به صورت یک کتاب 

این نکته هم پيشاپيش کذب . منتشر کنند
اتهام ثابتی را بر مال می سازد که گفته 

را به " حماسه مقاومت"است که گویا من 
رژیم شاه و برای بدنام کردن قصد تبليغ عليه 

بدنام "این که ثابتی از . ساواک نوشته ام
صحبت می کند نيز واقعًا خنده " کردن ساواک

" بدنام"گویا ساواک به حد کافی . دار است
چون این !! شاید هم راست می گوید! نبود

ارگان امنيتی به طور ساده در ميان مردم 
وده و نبود، بلکه رسوای عام و خاص ب" بدنام"

برای مردم ایران سمبل کثيف ترین و زشت 
  .ترین و بی شرف ترین ارگان ها بود

در اینجا ضمن آن که برای تلخيص در کالم، 
خواننده را به مطالعه متن کامل مقدمه چاپ 
جدید کتاب حماسه مقاومت، رجوع می 
دهم، از آن مقدمه تنها یک قسمت مربوط به 

تشار و چگونگی آماده سازی کتاب برای ان
  :پخش در جامعه ایران را نقل می کنم

ما می بایست هر چه زودتر کارهای "...
آن را انجام داده ) تایپ، چاپ و غيره(تکنيکی 

زندگی . و کتاب را در جامعه پخش می کردیم
به . مخفی شرایط خاص خود را داشت

هيچوجه نباید وقت را از دست می دادیم، 
با مزدوران چرا که یک دستگيری و یا درگيری 

اخالل  دشمن می توانست در انتشار آن
ایجاد کند و یا حتی باعث شود که هرگز 

مسأله بر سر انتقال تجربه و . منتشر نشود
از این رو من به یاد ندارم که . تأثير گذاری بود

قبل از چاپ کتاب حتی یک بار از اول تا به آخر 
آن را خوانده باشم تا مثًال موضوعاتی که 

در آغاز از قلم افتاده بودند را به آن  احتماًال
امروز که به کتاب بر می گردم، . اضافه کنم

می بينم که در شرح شکنجه ها و مقاومت 
ها، تا آن جا که مستقيمًا به خود من مربوط 
است و یا در مورد مبارزینی است که خود از 
نزدیک به نحوی در جریان شکنجه و مقاومت 

در مورد آن ها در همان آن ها قرار داشتم و یا 
موقع از زبان خود مزدوران رژیم شنيده ام، 
دچار هيچ گونه اغراق گوئی نشده و عين 

تأکيد بر این واقعيت (واقعيت را توضيح داده ام 
را از این جهت الزم می بينم که در سال 
های اخير برخی از مرتجعين و مماشات 
طلبان در خدمت به اشاعه ایده فریبکارانه 

بين شکنجه گر و " صفا"و " صلح"راری برق
قربانی، و برای خاموش کردن آتش خشم 
ستمدیدگان بر عليه ستمگران، کوشيده اند 
تا جنایات وحشتناک مزدوران ساواک در زندان 

در این چارچوب اینها به . ها را الپوشانی کنند
حماسه "طرز سخيفانه ای واقعيات مندرج در 

ده و آنها را را نيز هدف قرار دا" مقاومت
 - .) خوانده اند" خود ساخته" و " مبالغه آميز"

نقل از مقدمه حماسه مقاومت، چاپ جدید 
  .١٣٨٣اروپا، بهار 

همانطور که دیده شد، ثابتی سخن دروغ 
خود را عليه حماسه مقاومت از زبان یک 
مفتری حقير و بی مقدار دیگر به نام نوری 

جهت آگاهی عموم . زاده نقل می کند

مورد شخص مزبور بگویم که وی اشاعه در
دروغ و تهمت عليه کتاب حماسه مقاومت را 
 از چندین سال پيش آغاز کرده و هر بار هم

را عليه  داستان جدید و پر از دروغ و تناقضی
و نویسنده آن سرهم " حماسه مقاومت"

رفقای من هم در طی . بندی کرده است
ساليان اخير، گاه گاهی به افشای دروغ 

مثًال او یک بار در برنامه . ی او پرداخته اندها
جوالی  ٢١که در تاریخ " یاران"تلویزیون  -رادیو 

پخش شد، در طی گفتگو با  ٢٠٠۴سال 
، این دروغ را )عليرضا ميبدی(مجری برنامه 

من چون آدم صادقی هستم در "...  :گفت که
نيروی هوایی به  ٢انتقال پيام، یک افسر رکن 

ایشان می گفت به خدا . ..من تلفن کرد 
قسم، سوگند می خورد و گریست، گفت 

هرگز . هرگز چنين چيزهایی درست نيست
ما کسی را دست و پایش را نشکستيم، 
شکنجه نکردیم و این حرف هایی که زده می 
شد حرف هایی است که همه اش تبليغات 
بوده و درست نبوده، طبيعتًا در رژیم گذشته 

مواردی از شکنجه هایی اعمال شده، 
شکنجه های بسيار بد بوده، اما بعد از 
انقالب ما پی بردیم تا چه حد مبالغه آميز 
بوده بعضی از این توصيف ها، مثال خانه 
سرهنگ زیبایی که سال ها بود که او رفته و 
این خانه را رها کرده بود، یک مقدار استخوان 
گوسفند و مرغ و غيره ریخته بودند که اینها 

بنده خودم رفتم . نسان هاستاستخوان ا
یا حتی اوین را که رفتم دیدم، . آنجا را دیدم

صحبت از این بود که در اتاق ها خون به در و 
یا خاطرات اشرف . دیوارها ماليده از شکنجه

دهقانی که بعدا معلوم شده تمام آن فصولی 
که از مار انداختن و تجاوز و غيره بود، دروغ 

والیت فقيه، به دخترها ولی بعدًا در رژیم . بود
تجاوز کردند، در زندان بدترین شکنجه را 
اعمال کردند نسبت به آزاد اندیشان و هنوز 

  ...."هم می کنند
در پاسخ به این یاوه ها در همان زمان در 

تير ماه  ۶٢شماره " پيام فدائی"نشریه 
ارگان چریکهای فدائی خلق ایران،  ،١٣٨٣

سم عليرضا ژورنالي: "مقاله ای تحت عنوان
درج  شد که " نوری زاده بوی تعفن می دهد

مطلب کوتاه زیر را از آن مقاله در اینجا ذکر 
اما اینکه با استناد به کدام : "می کنم

دانسته و مدارک موثق او به این امر پی برده 
و از شنونده خود نيز می خواهد که آن را باور 

  ".کند، اساسا مجهول گذاشته می شود
و فرق " واقعيت"و " دروغ"رز ميان در واقع، م

نيز دقيقا در همين " حقيقت"و " شایعه"بين 
نکته نهفته است که دروغ و شایعه بی نياز از 

و " وقایع نگاری"دليل و برهان اثباتی، و 
و عليرضا . حقيقت گویی محتاج بدان است

نوری زاده که تا اینجا فقط به دروغ و شایعه 
نتقال صادقانه ا"متوسل شده است در پایان 

آن افسر کذایی، رشته زشت کالم خود " پيام
را با دروغ بزرگ و بيشرمانه ی دیگری به پایان 

یا خاطرات اشرف دهقانی که بعدا : "می برد
معلوم شده تمام آن فصولی که از مار 

اینکه ." انداختن و تجاوز و غيره بود، دروغ بود
چطور معلوم شد، که یا چه معلوم کرد، کجا 

تمام آن "لوم شد، و ِکی معلوم گردید که مع
؟ ظاهرا نياز به اثبات "دروغ بود... فصول 
شنونده تنها کافی است بداند که این !! ندارد

عليرضا نوری زاده است که دارد با او سخن 
اگر هم احيانا از او ! همين و بس. می گوید

بپرسيد شاهدت کو؟ بی معطلی به شما 
  !"ُدمم: خواهد گفت

امروز که به کتاب بر می گردم، می بينم  
که در شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا 

جا که مستقيمًا به خود من مربوط آن
است و یا در مورد مبارزینی است که 

در جریان شکنجه و خود از نزدیک 
در مورد ها قرار داشتم و یا مقاومت آن

از زبان خود مزدوران رژیم شنيده ام، ها آن
ه و گونه اغراق گوئی نشددچار هيچ

تأکيد بر .عين واقعيت را توضيح داده ام
این واقعيت را از این جهت الزم می بينم 

های اخير برخی از مرتجعين و که در سال
مماشات طلبان در خدمت به اشاعه ایده 

بين " صفا"و " صلح"راری فریبکارانه برق
کوشيده اند تا شکنجه گر و قربانی، 

جنایات وحشتناک مزدوران ساواک در 
اینها به طرز . ها را الپوشانی کنندزندان

حماسه "سخيفانه ای واقعيات مندرج در 
ده و آنها را را نيز هدف قرار دا" مقاومت

خوانده " خود ساخته" و " ميزمبالغه آ"
 .اند
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يست دروغگو و خيال پرداز مزبور که ژورنال
ساکن لندن است، یک بار دیگر باز از طریق 

تلویزیون ادعا کرد که گویا وی  - همان رادیو 
دیده و او  در یک مهمانیاشرف دهقانی را 

به نوری زاده گفته است که مطالب کتاب 
. حماسه مقاومت مبالغه آميز و دروغ بوده اند

هفته نامه  ١٢١١در شماره پس از آن وی 
، ١٣٨٧خرداد  ٣٠کيهان لندن مورخ پنج شنبه 

در سال ": نوشت" یک هفته باخبر"در بخش 
در آستانه انقالب، از راست ارتجاعی  ١٣٥٧

تا چپ انقالبی، از جبهه ملی ميراث دار 
مصدق، تا آقای مهندس شهرستانی شهردار 
تهران، از وکالی مجلس رستاخيز تا 

احسان طبری، تئوریسين حزب توده، استاد 
از چریک سرفراز مبارز اشرف دهقانی تا 
زندانی نادم ،برادر مسعود رجوی، یکصدا 
ستایشگر حضرت آیت اهللا العظمی امام 
خمينی، نویسنده تحریر الوسيله و کتاب 
مستطاب انقالب اسالمی و نامه های 

شده بودند و هر کدام از ... کاشف الغطاء و 
؛ امام حکومت ظن خود بر این باور بودند که 

عدل علی را بر پا می کند، امام به قم می 
مذهبی ها  - ملی(رود و حکومت را به ما 

تحویل می ) ملی ها و البته موتلفه ای ها
دهد، امام یک وسيله است، با او پهلوی را به 

چپيها، پدر کيانوری (زیر می کشيم و بعد ما 
را در مقام رئيس جمهوری و  اشرف خانم را 

و ما ) نخست وزیر می نشانيمدر مقام 
مجاهدین و توابع نيز برادر مسعود را به (

ریاست جمهوری می رسانيم و دولتی نيز به 
ریاست برادر موسی تشکيل می دهيم و 
برای این که متهم نشویم که دمکرات 
نيستيم و اهل ائتالف نمی باشيم، وزارت 
فوائد عامه را می دهيم به پدر طالقانی و 

را نيز می دهيم به پسر هوله  وزارت نساجی
  )."برق المع

در جهت مقابله با شایعه پراکنی فوق نيز 
رفقای من ابتدا تکذیبه ای برای کيهان لندن 
فرستادند و از آنجا که روزنامه یاد شده آن 
تکذیبه را به صورت سر و دم بریده چاپ کرد، 
در رد آن اتهامات، در نشریه های چریکهای 

مقاالتی در این زمينه فدائی خلق ایران 
بخش های کوتاهی از آن نوشته . نوشته شد

  :ها را در اینجا ذکر می کنم
مرداد ماه  ١١٠نشریه پيام فدائی شماره 

ضمن اعالم موضوع فوق و تأکيد بر این ١٣٨٧
که مطلب درج شده در کيهان لندن از طرف 

حاوی افترا ها و دروغ "عليرضا نوری زاده، 
به ویژه " چپ انقالبی"ه های  آشکاری بر علي

اطالع داد " چریکهای فدائی خلق ایران بود
روابط عمومی سازمان ما متن زیر را در : " که

تکذیب دروغ پردازیهای نامبرده به مسئولين 
نشریه هفتگی کيهان چاپ لندن ارسال نمود 
و از آنها خواست که طبق عرف مطبوعاتی 

کيهان اما متاسفانه . مبادرت به درج آن نمایند
چاپ لندن با سانسور آشکار این متن و حذف 
قسمتهائی که با منافع اش انطباق نداشت و 
از آن بدتر با اضافه کردن کلماتی از خود  به 

مرداد ماه مبادرت  ٣یک متن رسمی، درتاریخ 
به همين دليل الزم دیدیم . به چاپ آن نمود

، "متمدنانه"جهت اعتراض به این سانسور 
ا به طرق دیگری به اطالع مردم نامه مزبور ر
متن تکذیبه به نشریه کيهان ." ایران برسانيم

 ١٢برابر با  ١٣٨٧تيرماه  ٢٢لندن به تاریخ 
به شرح زیر در نشریه پيام   ٢٠٠٨جوالی 

موضع : "... فدائی فوق الذکر درج شده است
گيریهای قاطع چریکهای فدایی خلق بر عليه 

بدو به  خمينی و جمهوری اسالمی از همان
قدرت رسيدنش بر هيچ فردی با اندک 
اطالعات و آگاهی سياسی پوشيده نيست؛ 
و همگان می دانند چنان ادعائی اگر در مورد 
هر نيرو و فردی هم صدق کند در مورد رفيق 

چریکهای فدایی (اشرف دهقانی و یاران او 
که از همان آغاز با شجاعت تمام به ) خلق

داخته و به  افشای چهره مرتجع خمينی پر
مردم در بند ایران و روشنفکران و آزادیخواهان 
گفتند که جمهوری اسالمی ماهيتا هيچ 
فرقی با رژیم دیکتاتور شاه ندارد و مردم باید 
مبارزاتشان را تا رسيدن به آزادی و 
دمکراسی ادامه دهند، هرگز صادق نبوده و 
جز به منظور تهمت زنی و اشاعه یک دروغ 

در رد این دروغ . شده استآشکار ایراد ن
پردازی عليرضا نوری زاده می توان هر 
عالقمندی را به اسناد و مدارک بسيار زیادی 
که موجودند رجوع داد، از جمله به ليست 
جامع نشریات و آثار چریکهای فدایی خلق 

که ) (www.siahkal.comایران در سایت  
برخوردهای چریکهای فدائی خلق و  مواضع و

رفيق اشرف دهقانی از همان روز اول به 
قدرت رسيدن خمينی مرتجع در آنها درج 
شده و کذب ادعاهای اخير نویسنده و 

  ."دروغپردازی های او را ثابت می کنند
خبری  -بهمن، نشریه سياسی ١٩در نشریه 

چریکهای فدائی خلق ایران نيز در رد اتهامات 
ده مطلبی درج گردید که بخشی از آن نوری زا

  :چنين است
هم زمان با حمله اخير وزارت اطالعات رژیم "

جمهوری اسالمی به چریکهای فدایی خلق 
ایران و  رفيق اشرف دهقانی، یکی از  به 
اصطالح ژورناليستهای معلوم الحال به نام 
عليرضا نوری زاده که روابط اش با نيرو های 

و دسته های سرکوبگر ارتجاعی از جمله دار
جمهوری اسالمی  بارها برمال گشته است 
نيز طی یک قلمفرسایی عوامفریبانه موجی 
از اتهامات رذیالنه را نثار سازمان ما و بویژه 

برای هر  ...رفيق اشرف دهقانی نموده است
کسی با اندک آگاهی سياسی مسلم است 
که داستان سرهم بندی شده کذائی فوق 

در تضاد با واقعيت قرار دارد که بطور آشکار 
تنها برای اشاعه دروغ و عوام فریبی ابراز 

نوری زاده در انجام ماموریت . شده است
خویش کوشيده است تا به تقليد از گوبلز 
یکی از مشهورترین دستياران رژیم فاشيست 

دروغ هر چه "هيتلر، با توسل به تاکتيک 
چنان " بزرگتر باشد باورش هم راحت تر است

روغهایی بگوید که شاید درست به خاطر د
!... بی پایه بودنشان قابل باور به نظر برسند

البته نشر اکاذیبی از این دست بر عليه 
سازمان ما توسط عليرضا نوری زاده ها 

کار " خطوط"تازگی ندارد و همواره یکی از 
را تشکيل " تبعيد"روزنامه نگاری ایشان در 

اشتن سطح ایشان که همواره د. داده است
" خصوصی" "منابع"و " ارتباطات"بسيار وسيع 

" امام خمينی"و خارج حکومت " داخل"چه در 
و چه در سرویس های جاسوسی داخل و 
خارج و در ميان دولتهای مرتجع عربی در 
منطقه را مایه افتخار  خود می داند، مدتی 
قبل نيز به دروغ مدعی شده بود که رفيق 

یک جلسه  اشرف دهقانی را شخصا در
مهمانی دیده و گویا آن رفيق به نوری زاده 

حماسه "گفته است که تمام محتویات کتاب 
و شرح شکنجه های وحشتناکی " مقاومت

که در رابطه با زندانهای شاه توسط ساواک 
این ! بوده اند" دروغ"در آن توضيح داده شده، 

هم کوشش ناموفق دیگری از طرف پادوی 
د گوبلز فاشيست بود مذکور برای رفتن در جل

تا بتواند جنایات رژیم ضد خلقی شاه و 
ساواک آن را در انظار توده های ناآگاه و بویژه 

حماسه "جوانان مبارز تطهير ساخته و کتاب 
رفيق اشرف که نسلی از جوانان و " مقاومت

نو جوانان آن دوره را به عرصه مبارزه با 
دشمنان خلق کشانيد و  همچنين حماسه 

اومت مشابه متعلق به بسياری از های مق
بهترین فرزندان فدایی و مبارز خلق آن نسل 
را ، در اذهان توده های محروم بی اعتبار و 

که البته جز   -دروغ و غير واقعی جلوه دهد 
رسوائی هر چه بيشتر، دست آوردی دیگری 

 ١٩نقل از نشریه ." ( برای این پادو نداشت
  ).١٣٨٧تيرماه  ١٥ - ٦٨شماره  - بهمن 

در دامگه "در مورد دروغ ذکر شده در کتاب 
هم چه واقعًا متعلق به همان دروغ " حادثه

پرداز قبلی بوده باشد و چه اختراع خود 
ثابتی، باید بگویم که نه من و نه رفقا و 

اما . آشنایانم تا کنون از آن اطالع نداشتيم
خود پرویز  - گوینده این دروغ هر که باشد 

آن را بسيار  - نوری زاده  ثابتی یا عليرضا
اوًال من . ناشيانه تنظيم کرده است

خوشبختانه هرگز در عمرم با عليرضا نوری 
زاده، این عنصر معلوم الحال روبرو نشده و او 

و نه !! را ندیده ام، نه در لندن در یک ميهانی
سازمان چریکهای فدائی "در تهران در ستاد 

بته در که ال - در خيابان ميکده " خلق ایران
زمان برقراری آن ستاد، خيابان  فدائی ناميده 

ثانيًا ثابتی وقتی می گوید که گویا . می شد
ادعاها در %  ٧٠"کرده ام که " اعتراف"من 

کتاب غير واقعی و برای تبليغ عليه رژیم بوده 
همچنان که شيوه ابهام گوئی شان "!! است

ایجاب می کند به طور صریح معلوم نمی کند 
چنين حرفی از طرف  من به چه  که گویا

کسی و در کجا گفته شده است؟ هر چند از 
متن نوشته این طور بر می آیدکه گویا این 
حرف به همان همپالگی او یعنی نوری زاده 

) ثابتی( ثالثًا همين عنصر. گفته شده است
به نظر من او : "در مورد شخص من می گوید

هنوز هم از اغراق گوئی، دست بر نداشته 
که البته مفهوم آن در (، )٣٠٨صفحه ( "است

). واقع، حقيقت گوئی و وفاداری به آن است
حال این سخن را با گفته دیگر او مقایسه 

پس از انقالب "کنيد که  ادعا می کند که 
ادعاها در کتاب %  ٧٠اعتراف کرده است که 

غير واقعی و برای تبليغ عليه رژیم بوده 
! ر یک متن کوتاهآخر این قدر تناقض د". است

اگر من ). شرفی ندارند که خجالت بکشند(
کرده ام و " اغراق گوئی"همواره به اصطالح 
برنداشته " اغراق گوئی"هنوز هم دست از 

ی که این "اعتراف"ام پس چطور چنان 
سردمدار اداره سوم ساواک به من نسبت 

؟ رابعًا ثابتی از فرد !!می دهد را کرده ام
شده نقل می کند که شياد و رسوای یاد 

در روزهای اوليه ) " عليرضا نوری زاده(گویا او 
انقالب به ستاد مرکزی چریکهای فدائی خلق 

ساختمان ساواک (واقع در خيابان ميکده 
اشرف . رفته تا با کسانی مصاحبه کند) تهران

دهقانی را در آنجا دیده و با اشاره به کتاب 
و خاطراتش، شروع به همدردی با وی کرده 

او با کمال تعجب گفته است مطالب این 
  !عجبا". کتاب بيشتر نادرست است

وقتی ادعائی سراپا دروغ است در هر تکه آن 
تناقضی را می توان دید که من در اینجا به 

فقط به این اشاره می . همه آنها نمی پردازم
کنم که اگر فرد مذکور برای انجام مصاحبه با 
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بوده حتمًا با  فدائی ها به ستاد آنها رفته
. کسانی هم در آنجا مصاحبه کرده است

عليرضا نوری زاده با چه کسانی در ستاد 
مصاحبه " سازمان چریکهای فدائی خلق"

کرده است؟ این مصاحبه ها درکجا چاپ و 
منتشر شدند، آدرس شان کجاست؟ همين 
ادعای دروغ در مورد مصاحبه ادعائی او با 

صاحبه م. هم صادق است" اشرف دهقانی"
ادعائی او در کجا منتشر شد که گویا طی آن 

مطالب این کتاب "اشرف دهقانی گفته است 
آیا در آن ستاد شلوغ ". بيشتر نادرست است

در آن روزها، کسان دیگری هم شاهد 
مصاحبه نوری زاده با افرادی در آن ستاد و 
مشخصًا اشرف دهقانی بوده اند؟ چرا  تا 

نی تهمتی کنون کسی از خود اشرف دهقا
که ثابتی یا نوری زاده به او می زنند را 
نشنيده است؟ آیا چنان حرف عجيب آن هم 

فقط به عليرضا  ۵٧در شرایط انقالبی سال 
  نوری زاده گفته شده است و بس؟

در پایان تأکيد می کنم که صرفنظر از همه 
شواهد و مدارک در رد اکاذیب ثابتی و قانعی 

و غير شناخته فرد و همراهان شناخته شده 
شده شان، کافی است روزی فيلم های 
صحنه دادگاه رهبران و اعضای چریکهای 
فدائی خلق و رهبران برجسته مجاهدین 

و یا حتی گزارش  ٥٠خلق ایران در سال 
کامل آنها و از جمله صحنه دادگاه مربوط به 
خود من در معرض دید همگان قرار گيرند تا 

ت که آنچه از سند دیگری باشند بر این حقيق
شکنجه و مقاومت ها و رشادت های بی 
نظير فرزندان کمونيست و آزادی خواه مردم 

در  ٥٠ایران در زندان های رژیم شاه در سال 
کتاب حماسه مقاومت بيان شده، تنها بخش 

کوچکی از یک واقعيت بزرگ در جامعه ما بوده 
. که تاریخ معاصر مردم ما را شکل داده است

تن  ٢٣فقط صحنه دادگاه معروف جرأت کنند و 
از چریکهای فدائی خلق و در رأس آنها رفيق 
مسعود احمدزاده را در معرض دید توده های 

یا صحنه دادگاه جداگانه خود . ما قرار دهند
رفيق مسعود احمدزاده و رفقائی را که در 
دفاع از حقيقت، بدون هراس از هر عقوبتی و 

خود  با شجاعت تمام تن های شکنجه شده
را به عنوان سند و مدرکی دال بر وجود 
شکنجه های قرون وسطائی در ساواک، در 
معرض دید آن به اصطالح دادگاه ها قرار 

به راستی مگر کتاب حماسه مقاومت . دادند
گوشه ای از شکنجه ها و مقاومت های 

را گزارش نداده  ٥٠نسل انقالبيون دهه 
ا درصد آن دروغ است پس چر ٧٠است؟ و اگر 

جرات نمی کنند حداقل تنها دادگاه آن 
برخورد رفيق عباس  انقالبيون را علنی کنند؟

مفتاحی و رفقای فراموش نشدنی، چون 
همایون کتيرائی، مجيد احمدزاده، عليرضا 
نابدل، مناف فلکی، اکبر مؤید، اصغر عرب 
هریسی، محمد تقی زاده، حميد توکلی، 

نگ، مهدی سواالنی، غالمرضا گلوی، بهمن آژ
مجاهدین  همچنين... حاجيان سه پله و

انقالبی چون ناصر صادق و علی ميهن 
دوست در به اصطالح دادگاه شان را برای 
توده های وسيع مردم آشکار سازند تا نسل 
جوان ببيند که فرزندان دلير و وفادار به آرمان 
هایشان، کمونيست ها و انقالبيون صدیق و 

دفاعيات پرشور و  آزادیخواه، در آنجا چگونه با
تمامًا متکی بر واقعيات عينی جامعه در آن 
زمان، به دفاع از منافع و حقوق کارگران و 
زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم ایران 

) معروف است" دفاع ایدئولوژیک"که به (
پرداخته و با ارائه تحليل های مبتنی بر دليل 
و استدالل، آن بی دادگاه ها را به دادگاهی 
برای محاکمه رژیم وابسته به امپریاليسم 
  .شاه و مزدوران ریز و درشت اش تبدیل کردند

بر چنين اساسی است که امثال ثابتی ها 
که از آمرین و عاملين جنایت و خونریزی در 
جامعه مختنق ایران و در زندان های 
سياهچال گونه شان بوده و هستند، بدون ِله 

تهمت زنی ها  کردن حقيقت در زیر پای خود و 
و دروغ گوئی های مشمئز کننده قادر به دفاع 

اما افترا و دروغ و تهمت های . از خود نيستند
  .آنها در برابر خورشيد حقيقت رنگ می بازند

  ٢٠١٢آگوست  ٣١-   ١٣٩١شهريور  ١٠
  
شرح این موضوع  در کتاب حماسه  - *

، "در شکنجه گاه اوین"مقاومت در بخش 
دفاعيات رفيق جزنی در  اخيرًا که. آمده است

که تازه ) ١٣۴٧به تاریخ دهم دی ماه (دادگاه 
منتشر شده است را خواندم می بينيم که 

) یا تحقيق(شخص پرویز ثابتی در بازجوئی 
توأم با شکنجه این رفيق نيز شرکت داشته 

آنچه رفيق جزنی در دفاعيه خود بيان . است
ماه ، من  ٩طی قریب : " کرده، چنين است

بازداشت، شکنجه ها و انتقال به زندان شرح 
اوین و اسامی شهود و مأموران تحقيق را 
خواه به نام مستعار آن ها و خواه به نام 
حقيقی نوشته ام و از جمله اسامی مأموران 

: تحقيق به نام های مستعار عبارت است از 
مهاجرانی، یوسفی، عاملی، جوان، 
خواجوی، نصيری که به احتمال زیاد نام 

شهاب است و جوان و  –حقيقی عاملی 
  ".پرویز ثابتی و سرهنگ عميد

  از صفحه آخر  ...در باره مواضع رسواي توفان
هيچ "شوی که دیگران  وقتی که قادر نيستی واقعيات را تحليل کرده و توضيح دهی مدعی می! کتيک فرار به جلوبه این می گویند تا

، اتخاذ چنين تاکتيکی اما در "توضيحی برای تحوالت منطقه و لشگرکشی امپریاليست ها به منطقه و استقرار نظم نوین جهانی ندارند
توفان در ادامه این الطائالت و   ".مبارزه مردم ميهن ما پوزخند ميزنند"ا و در عمل به زندگی واقعی نشان می دهد که چه کسانی واقع

رژیم ایران که یک رژیم متعارف سرمایه داری نيست، "برای توجيه این موضع غير کمونيستی در همين مقاله چنين مينویسد که 
ی خویش را حفظ کند به نوکری امپریاليست عليرغم فشارهای همه جانبه امپریاليست ها توانسته است استقالل سياس

به این ترتيب توفان به مردم ما اعالم می کند که جمهوری اسالمی رژیمی مستقل است که منطقا و اجبارا بر " آمریکا تن در ندهد
مپریاليست سال گذشته جمهوری اسالمی حافظ نظام اقتصادی بوده و هست که وابسته به ا ٣۴یعنی در . اقتصادی مستقل متکی است

  اما آیا این تف کردن به واقعيت نيست؟ ! ها نمی باشد
ها، جمهوری اسالمی یک  در این داستان و بنا به گفته توفانی. توفان برای جمع و جور کردن این الطائالت به ناگزیر داستان سرائی می کند

دارد؟  آیا نامتعارف بودن این رژیم از نامتعارف بودن سرمایه  به راستی این نامتعارف بودن چه معنائی.  سرمایه داری است" نامتعارف"رژیم 
داری ایران ناشی می شود؟ یا این نامتعارف بودن مربوط به فرهنگ و اخالقيات آن هاست؟  آیا توفان که ادعای مارکسيست بودن دارد می 

ژوازی ملی است؟ حال باید از توفان پرسيد پس داند که رژیم مستقل و استقالل سياسی منوط به دولت ملی، و دولت ملی نماینده بور
شما معتقدید که بورژوازی ملی در ایران حاکم است؟  اما اگر کسی چنين بيندیشد در مقابل واقعياتی که نشان می دهد سرمایه داری 

است دیگر نمی توان آن را ایران با هزاران رشته به نظام جهانی امپریاليستی وابسته است چه دارد که بگوید؟ امپریاليسمی که دهه ه
  .تنها یک نيروی خارجی جلوه داد

واقعيت این است که گرچه سال هاست که سازمان توفان از حزب توده جدا شده است ولی این جدایی هيچ وقت یک جدایی ایدئولوژیک 
که در تالش است آن ها را در پس  شود های این جریان به چنين نتایج شرم آوری منجر می به همين دليل هم  تحليل. واقعی نبوده است

بی دليل نيست که توفان همچون . اش را با دشنام گویی به دیگران توجيه نماید حمله به سازمان های انقالبی پنهان ساخته و هستی
ی ایران نشان ای که با تحليل ساخت اقتصاد تئوری. باشد حزب توده از دشنام گویان پيگير تئوری کمونيستی مبارزه مسلحانه بوده و می

باشد و به همين دليل هم رژیم جمهوری اسالمی همچون رژیم شاه وابسته  داده نظام اقتصادی حاکم بر کشور وابسته به امپریاليسم می
از نظر این تئوری سلطه امپریاليسم و سلطه جمهوری اسالمی در هم تنيده شده است و جمهوری اسالمی فاقد . به امپریاليسم است

و به همين دليل هم مبارزه برای سرنگونی . ره ملی و مستقل بوده و باید با آن همچون رژیمی سرسپرده برخورد نمودهر گونه چه
باشد، و توفان با انکار و تحریف همين واقعيت که پایه و  جمهوری اسالمی از مبارزه برای نابودی سلطه امپریاليسم جدائی ناپذیر می

. نشيند کند و به تمسخر واقعيات می يروهای انقالبی را متهم به عدم درک شرایط ایران میاساس تئوری مبارزه مسلحانه است ن
اما در عمل و . تواند ماهيت واقعی و غير کمونيستی خود را الپوشانی نماید  سازمانی که فکر ميکند که با حمله به نيروهای انقالبی می

. نماید اری خود را در مقابل دید همگان به نمایش گذاشته و رسواتر از گذشته اش میای بازمانده در آن به آشک در هر تند پيچی ميراث توده
در حاليکه کمونيست ها همواره بر این اصل تاکيد دارند که رهائی طبقه کارگر وابسته است به نابودی نظام سرمایه داری وابسته به 

ی گذاشته شده و هر تغيير از باالئی هم به سلطه این نظام امپریاليسم حاکم که در حال حاضر حفاظت اش بر عهده جمهوری اسالم
خدشه ای وارد نمی سازد به همين دليل هم هست که کمونيست های واقعی راه رهائی کارگران و توده های ستمدیده را در انقالبی به 

  . رهبری طبقه کارگر می ببينند و برای تحقق آن تالش می کنند
  عبداله باوی -  ٢٠١٢سپتامبر 

  ١٣٩١تيرماه  ١۴٨توفان شماره *) (
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خوش آمد می گوئيم و به  :رادیو همراه
  .شما درود می فرستيم

  
با تشکر از شما و با سالم  :فریبرز سنجری

به همه شنوندگان عزیز رادیو تون و 
خوشحالم از این که یک بار دیگه فرصتی 
ی پيش آمده تا همراه شما و پاسخگو

  .سئواالت شنوندگان تون باشم
  

در رفيق سنجری در . مرسی :رادیو همراه
ژوئن در سالی که هستيم  ٢٤تا  ٢٢روزهای 
، ما شاهد این  ٩١تيرماه سال  ٤تا  ٢برابر با 

بودیم که در شهر کلن، کلن آلمان ، 
نشستی از سوی تعدادی از احزاب و 
سازمان ها و نهادهای چپ و کمونيست 

ه در اطالعيه پایانی اش  اعالم برگزار شد ک
این نشست در تداوم جلسات شد که در  

هيئت های نمایندگی احزاب و سازمان ها و 
حزب،  ٢۵نهادها برگزار شد و در آن نمایندگان 

سازمان و نهاد سياسی حضور داشتند که 
 ۵البته در این اطالعيه قيد هم شده بود که 

با  .نهاد به عنوان ناظر شرکت کرده بودند 
توجه به این که در برنامه امروز ، شما را 
داریم که از مسئولين چریکهای فدائی خلق 
هستيد بد نيست این رو بپرسيم که آیا از 
شما ، یعنی چریکهای فدائی خلق هم 

  دعوت به این نشست شده بود یا نه ؟ 
  

بله در پاسخ به سئوال تون باید بگم  : پاسخ
کت از تشکيالت ما هم برای شرکه 

. دراین چنين نشستی دعوت شده بود
چون احتماال اطالع دارید که این جمعی 
که در تدارک این نشست بودند یک 
کميسيونی رو انتخاب کرده بودند تا اون 
کميسيون تدارک نشست  رو ببينه و این 
کميسيون هم با ارسال یک نامه ای از 
ما دعوت کرده بود که تو این نشست 

ما با توجه به اما خب . شرکت کنيم
ليست نيرو هائی که تا اون موقع توافق 
خودشون رو با شرکت در چنين جلسه 

 )توجه به(ای اعالم کرده بودند و با 
آشکار بودن اون  بنيان های فکری و 
سياست های متضاد این نيرو ها که در 
واقعيت هم به همين دليل امکان پيدا 
نکرده بودند و یا بهشون اجازه داده 

بود به خاطر این اختالفات با هم نشده 
همکاری کنند و با توجه به این واقعيت 

که اصوال تجربه نشون داده بود که  
جمع کردن یک نيرو هائی با افکار و 
تحليل های این حد متفاوت و ناهمگون و 
مواضع سياسی مختلف در زیر یک 
سقف  نتيجه ای به بار نمی آورد و 

ژی و بد تر از نتيجه اش احتماال  اتالف انر
اون ایجاد بدبينی هائی نسبت به اتحاد 
های واقعی ای که باید بدون شک در 
آینده شکل بگيره و با توجه به تجربيات 
قبلی هم که در این زمينه  داشتيم که 

همگان از اون مطلع اند ما پاسخ دادیم 
که گر چه برای اون ها آرزوی موفقيت 
 داریم اما از شرکت توی چنين نشستی

  .معذوریم
  

اتفاقا همين جاست که وقتی . بله  :سئوال
که به علت می رسيم شما گفتيد ليست 
نيرو هائی که دیدید و در ادامه به خوبی 
اعالم کردید که ما خواهان اتحاد واقعی 

راجع به این اگر شما توضيح بدهيد . هستيم
  ممنون می شوم؟

  
خوب معلومه هيچ نيروئی . ببينيد :  پاسخ

تونه خواهان اتحاد نباشه این  که نمی
پراکندگی که در صفوف نيرو های چپ و 
کمونيست هست یک امر واقعيه و خيلی هم 

اما مسئله  اینه که راه غلبه بر این . دردناکه
این راهی . پراکندگی و این درد رو بشناسيم

نيست که مثال هر چند وقتی یک  عده ای 
ن دور هم جمع بشن و بعد هم چنين جلوه ِبد

که با گذاشتن چند تا جلسه و مثال تعيين یک 
پالتفرمی که بر مبنای حداقل های مورد 
. قبولشونه می تونن بر این درد فائق بيان

اتفاقا تجربه نشون داده که جمع شدن با 
انگيزه  وحدت و اتحاد اگر بدون تدارکات الزم و 

کافی به پيش بره و انجام بشه ، به شکست  
هم پراکندگی کنونی رو می انجامه و عمال 

خوب وقتی که ما می .  تشدید می کنه
بينيم کسانی و نيرو هائی به این نشست 
دعوت شدن و یا این دعوت را تا اون روزی که 
ما اطالع داریم، پذیرفتند که تا دیروز تو یک 
تشکيالت فعاليت می کردن و بدون دالئل 
واقعا درست و روشنی از هم جدا شدن و بر 

ی هم کوبيدن وهنوز هم بعد از طبل جدائ
مدتها کسی نمی دونه که این ها چرا واقعا 
جدا شدند  تا بفهمه که چرا امروز می خوان 

یا .  متحد بشن و از وحدت صحبت می کنن
نيرو هائی رو می بينيم که  )وقتی که(

عليرغم هر نظری هم که دارن تاحاال قادر 
نشدن که همکاری های مشترکی رو با اون 

که حاال در این نشست در کنارشون  هائی
خوب این ها به نظر . نشسته اند شکل بدن

من نشون می ده که  چنين جمع شدنی 
نتيجه ای جز شکست و تداوم اون جدائی 

یک نکته ای رو هم . های موجود در بر نداره
مایلم تاکيد کنم که اتفاقا برخی از این نيرو 
 هائی که در این پروژه و یا در این نشست
جمع شده اند درست همان نيرو هائی 
هستن که در تجربه های شکست خورده 
قبلی هم نقش داشتند و تا حاال هم حاضر 
نشدن توضيح بدهند که خوب چرا اون تجربه 
ها که این ها در اون دخيل بودند شکست 
خورده و نقش خودشون در این شکست چی 

تو . بوده و دستاوردهای این تالش چی بوده
ارج از کشور ما تجربه شکل دادن به همين  خ

اتحاد ها و وحدت هائی رو داریم که از هم 
پاشيدن و اآلن هم به عنوان  یک تجربه 

تجربه منفی ای که راه . منفی مطرح اند
وحدت های واقعی بعدی رو هم صعب العبور 

مثل اتحاد چپ کارگری، مثل . تر می کنه
که اتحاد انقالبی نيروهای چپ و کمونيست؛ 

خوب این ها . کسی فراموش شون نکرده
تجربياتيه که نشون می ده تا زمانی که اون 
الزامات وحدت بطور جدی توجه نشه و فقط 

همرنگ جماعت شدن  برای صرفا تبليغات و یا
در حالی که جدائی وجود داره از اتحاد 
صحبت کنيم؛ تا زمانی که در حين جدائی از 
ین اتحاد صحبت کنيم خوب معلومه که  ا

  .نشست ها به جائی نمی رسه دیگه
 

از صحبت های شما می شه . بله  :سئوال
این طوری  نتيجه گرفت که برگزارکنندگان این 
نشست به  الزامات الزم برای شکل گيری  و 
اتحاد فيمابين نيرو های کمونيست توجه 

پس اگر این طوریه  چرا این تالش . نکرده اند
ه پایانی  که رو کردن؟   و در همين  اطالعي

اول هم من با اون شروع کردم آمده که  
رفيق سنجری به نظر ". اوضاع خطير کنونی"

شما منظور از اوضاع خطير کنونی چی می 
  تونه باشه؟  

  
  ...چون چند تا سئوال شد بگذارید  :پاسخ

  
  بله :سئوال

  
به باور اول توضيح بدم که درسته،   :پاسخ

این نشست هم مثل تجربه های ما 
به الزامات الزم شکست خورده قبلی 

برای اتحاد نيرو های کمونيست توجه 
نکرده و اگر واقعا می خواست به چنين 
امری پای بند باشه قبل از هر چيز باید 
دالئل شکست های قبلی رو در نظر 
می گرفت توضيح می داد که متاسفانه 

این هم . در نظر نگرفته و بهش نپرداخته
 دست به یک چنين که می پرسيد چرا مثال

کار هائی می زنند و یا انگيزه هائی که در 
چنين اقداماتی وجود داره و این انگيزه ها 
چيه؟ خوب شاید در بهترین حالت بشه این 
کار رو و این حرکت رو و این تالشها رو تشبيه 

که تيرانداز  کرد به شليک کردن در تاریکی؛
دل خوش کرده که خوب شليک می کنم و 

اما این ! د هم شانسی به هدف بخورهشای
تصور نادرستيه که تازه همين تصور نادرست 
تازه می تونه بهترین انگيزه ای  باشه که 
برای  چنين کاری ميشه تصور کرد،  وگرنه 
برخی ها ممکنه فکر کرده باشن که در 
همين اوضاع خطير کنونی که شما اسم 

و ! بردید باید یک بلوک متحدی شکل بدن
این که  به کی می خوان این بلوک رو   حاال

هم نشان بدهند یک بحث دیگيه که خوب 
در مورد اون .  البته در جای خودش هم مهمه

قسمت از سئوال تون هم که اشاره می 
کنيد که تو  اعالميه پایانی مطرح کردن 

اون طور که من خوندم " اوضاع خطير کنونی"

 

  ات و بستر اتحاد كمونيستهامالزايو همراه با رفيق فريبرز سنجري در مورد رادمصاحبه 
  

 ٢٧نوشته ای که در زیر مالحظه می کنيد متن مصاحبه رادیو همراه با رفيق فریبرز سنجری در روز دوشنبه : توضيح
. در رابطه با الزامات و بستر اتحاد کمونيست ها با توجه به نشست اخير کلن و برخی مسائل دیگر می باشد ٢٠١٢آگوست 

 .این مصاحبه را از گفتار به نوشتار درآورده و با برخی تغييرات جزیی به اطالع عالقه مندان می رساندپيام فدائی 
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و دیدم به نظر من منظور از اوضاع خطير 
کنونی اون وضعيه که به خاطر بحران های 
جمهوری اسالمی، این رژیم رو فرا گرفته 

تنش هائی که با قدرت های بزرگ  وهستش 
. غربی پيدا کرده این وضع رو  شکل داده

روشنه که ُخب تشدید روز افزون این تحریم 
ها و تاکيد این که همه گزینه ها روی ميزه از 

ین فضای سوی برخی از قدرت های بزرگ ا
سياسی را ملتهب کرده  و خوب خيلی ها رو 

  . هم به فکر ارائه آلترناتيو انداخته
  

شما در ابتدای صحبت هاتون . بله :سئوال
راجع به سياست های متضاد و اختالفات 
صحبت کردید در همين رابطه اگر ما بخوایم 
این نشست رو که در اطالعيه گردهمائی 

نشست با علم پایانی شون آمده  و گفته که 
به تفاوت های نگرشی و سياسی، بر 
اشتراکات و بر همکاری های مشترک در 

حاال ما . اوضاع خطير کنونی تاکيد می کنه
سئوال مون این جاست  سئوال ما اینه که  
این تفاوت های نگرشی و سياسی چی می 
تونه باشه که شما حدودا گفتيد و در نهایت 

رک در چه تاثيری روی همکاری های مشت
اوضاع خطير کنونی که روی اون زیاد تاکيد 

  کردن می تونه بگذاره ؟ 
  

این که تفاوت های نگرشی و . ببينيد  :پاسخ
دیدگاهی این نيرو ها با هم دیگه چيه خوب 
این رو با مراجعه به ارگان های این سازمان 
ها، مطبوعات تشکيالتی این سازمان ها به 

ه که روشنی هر کس می تونه متوجه بش
این سازمان ها هر کدوم تاریخچه مختلفی 

سازمان هائی که االن دور هم جمع . داشتن
شدند دیدگاه ها و روش های مبارزه 
گوناگونی رو تبليغ می کردن اما حاال جدا از 
این که این یک بحث دیگه است اصوال به باور 
ما همين تفاوت های سياسی و نگرشی که 

اره کردید  تو این سئوال شما به اون اش
همان عامليه که این حرکت را هم به 
.  سرنوشت حرکت های مشابه دچار می کنه

همين اعالميه . حاال چرا راه دور بریم
پایانی این نشست رو اگه تاریخش رو 
نگاه کنيم حدودا زمانی منتشر شده که 
یکی از نيرو های شرکت کننده در اون 
 به این تریبونالی که در لندن برگزار شد 
و در همين زمان ها هم برگزار شده بود 
یک انتقاد هائی داشت و مطرح کرده 

خط قرمز به قول بود که این تریبونال 
معروف استقالل و عدم ائتالف با 
نيروهای طرفدار سياست های آمریکا 

وخالصه مدعی بود که رو نقض کرده 
مرزبندی روشنی با امپریاليست ها 

رف نيرو نکرده ، اما همين انتقاد از ط
های دیگه ای که در همين نشست 
شرکت داشتن و در کنار همين جریان 
هم نشسته بودند و مدعی هم بودند 
که می خواهند با همين جریان  

درست کنند "  آلترناتيو سوسياليستی"
همان  - منتقدین چنين پاسخ گرفت که 

زیر  -کسانی که به تریبونال انتقاد کردند 
يستی دارن پوشش مبارزه ضد امپریال

شرمگينانه از جمهوری اسالمی دفاع 
اساسا هم سوسياليسم مورد و  می کنند

نظرشون هم خيلی به سوسيال دمکراسی 
و به قول معروف پارلمانتاریسم و این حرفها 

خوب من تاکيد بکنم که من .  شباهت داره
کاری ندارم به این امر که در اینجا چه حد این 

ين اساسا حرف ها و این ادعا های طرف
درسته بلکه قصدم اینه که نشون بدم که 
خوب معلوم نيست که چرا و چگونه ميشه با 
یک چنين برخورد هائی این ها بيان در یک 
نشستی کنار هم بنشينند و بعد هم 
بخواهند دست در دست هم  در مسير ایحاد 
یک آلترناتيو سوسياليستی در ایران حرکت 

روشنی کنند ؟ این مسائل به نظر من  ب
نشون ميده که  این بيانيه ها و امضا های 
مشترک فاقد ارزشه و انعکاس هيچ نزدیکی 

در نظر و عمل نه بوده ونه واقعا   واقعی
به همين دليل هم هست که ما . هست

هميشه تاکيد کردیم  که در شرایط جدائی و 
دوری و اوج گيری اختالفات اون هم روی 

اتحاد مهمترین مسائل عملی، نمی شه از 
حرف زد حاال به هر حال تصور کنيد وضع اون 
نيرو هائی رو که در حين جدائی در همين 
چهارچوبی که قرار گرفتن از اتحاد هم حرف 
می زنند و خيال می کنند که واقعا اتحادی 

  !هم قراره شکل بگيره
  

ما زیاد راجع به این اطالعيه . بله :سئوال
پایانی نشست صحبت می کنيم ميشه 

که این چون تنها سندیه که دم گفت 
دستمون هست و داریم در همين رابطه باید 
بيشتر راجع به  همين سند صحبت و نظرمون 

در ال به الی این سند این اطالعيه . رو بدیم
پایانی، ادبيات جالبی هم دیده ميشه مثال در 

نشست تاکيد کرد  جائی نوشته ميشه که 
ان که در فضای ملتهب سياسی ایران و جه

بدیل انقالبی و کارگری و "برای ایجاد یک 
هدف این . تالش می کند" سوسياليستی

نشست و تبادل نظرها، در مسير یک آلترناتيو 
سوسياليستی در ایران در تقابل با رژیم 
جمهوری اسالمی و تهدیدات امپریاليستی و 
راه حل های رفرميستی و ارتجاعی آن 

انقالبی منظور ازاین  ایجاد یک بدیل . است
  وکارگری و سياسی به نظر شما چيه؟  

  
  .ببينيد  :پاسخ

  
  شوخيه؟ :سئوال

  
ولی به هر ! نه شوخی که نيست  :پاسخ

حال شاید بهتر باشه که از خود نویسندگان 
چنين سندی و از خود هواداران چنين 

آلترناتيوی بخواید که این بدیل کم نظير 
چون به . انقالبی و کارگری رو توضيح بدن

واقع هم توضيحش فقط از ابداع کنندگانش 
اما چون حاال سئوال کردید من . ساخته است

مجبورم بگم که  وقتی که از ایجاد یک بدیل 
انقالبی وکارگری و سوسياليستی  صحبت 
می کنيم در واقع داریم از آلترناتيو نظام 

سياسی که فعال حاکمه و رژیمی  - اقتصادی
. ی گيمکه از اون حفاظت می کنه سخن م

یعنی داریم از بدیلی حرف می زنيم که قراره 
و . جایگزین نظام موجود و یا رژیم کنونی بشه

به همين دليل هم بدون توجه به ساخت 
اقتصادی و مرحله انقالب سخن گفتن از بدیل 

حال در این مورد مشخص که . معنا نداره
صحبت بر سر آلترناتيو سوسياليستيه، پس  

نين آلترناتيوی متکی منطقا هم باید یک چ
چون . باشه به قدرت و سازمان طبقه کارگر

همه امضاء کنندگان علی االصول قبول دارند 
و می پذیرند که این طبقه  موجد 

اما تا جائی که روشنه و . سوسياليسمه
همه می دونند نه طبقه کارگر ما متشکل و 
سازمان یافته است و نه گروه هائی هم که 

پراکندگی در خارج از کشور برای غلبه بر این 
و در نشست کلن جمع شده اند در عمل 
بخشهائی از طبقه را سازمان دادن و با 

بنابراین این حرف . خودشون همراه کرده اند
ها در زندگی عملی و مبارزه واقعی این نيرو 
. ها جائی نداره و صرفا روی کاغذ طرح شده

جالبه که برخی از .  یک حاشيه من برم
رو ها که در اتحاد های قبلی هم همين ني

ميدان داری می کردند یکی از اهداف 
خودشون رو در آن اتحاد ها حرکت برای ایجاد 
حزب طبقه کارگر قرار داده بودند و حاال یک 
گام جلو گذاشتن و هنوز آن حزب مورد 
نظرشون را درست نکردن، هدف خودشون رو 

خوب  .کردن ایجاد آلترناتيو سوسياليستی
هم به دليل این فضای ملتهب  شاید

سياسی که در ایران و جهان ميگن وجود داره 
چنين تشخيص دادن و یا بهتره بگم چنين 

به این ترتيب باید ! جهشی رو ضروری دیدن
بگم که ما در جنبش خودمان اگر واقعا این 
مورد رو هم در نظر بگيریم تجربه احزاب 
کاغذی را داشتيم که بدون هيچ ارتباطی با 
طبقه کارگر خودشون رو حزب این طبقه 
اعالم می کردند  حاال هم از قرار باید شاهد 
آلترناتيو کاغذی باشيم که به هر چی 
شباهت داشته باشه بدون شک به بدیل 
مورد نظر طبقه کارگر و آلترناتيو کارگران ما 

به (هيچ گونه شباهتی نداره و ربطی هم 
چون آلترناتيو .  نخواهد داشت) اون
وسياليستی متکی به قدرت طبقه ست و س

سازمان یابی انقالبی اون در این فضائی که 
اعالم ميشه خيلی ملتهبه چه در ایران و چه 
. در جهان، متاسفانه ما فاقد اون هستيم

حاال بگذارید همين جا هم تاکيد کنم که 
شکی نيست که هر جریان کمونيستی 
منطقا و علی االصول برای قدرت یابی طبقه 
کارگر و برای کسب قدرت سياسی بوسيله 
طبقه کارگر و برای ساختمان سوسياليسمه 
که مبارزه می کنه و چنين هدف دراز مدتی 

اما . همواره مسير مبارزه اون رو شکل می ده
یک چنين هدف دراز مدتی را نمی شه در 
حال حاضر هدف اتحاد چند گروه و حزب و یا 

ود که سازمان چپ یا کمونيستی قلمداد نم
اگه . هيچ ارتباطی هم با طبقه کارگر ندارن

کسی چنين بکنه ُخب نشون می ده که 
صرفا برای خالی نبودن عریضه ست که 

همه امضاء کنندگان علی االصول قبول 
 کارگرطبقه  دارند و می پذیرند که

اما تا جائی که . موجد سوسياليسمه
روشنه و همه می دونند نه طبقه 
کارگر ما متشکل و سازمان یافته است 
و نه گروه هائی هم که برای غلبه بر 
این پراکندگی در خارج از کشور و در 

شده اند در عمل نشست کلن جمع 
بخشهائی از طبقه را سازمان دادن و 

جالبه که . با خودشون همراه کرده اند
برخی از همين نيرو ها که در اتحاد 
های قبلی هم ميدانداری می کردند 
یکی از اهداف خودشون رو در آن 
اتحادها حرکت برای ایجاد حزب طبقه 
کارگر قرار داده بودن و حاال یک گام 

هنوز آن حزب مورد نظر  جلو گذاشتن و
را درست نکردن، هدف رو کردن ایجاد 

خوب شاید . آلترناتيو سوسياليستی
هم بدليل این فضای ملتهب سياسی 
که در ایران و جهان ميگن وجود داره 

 !چنين جهشی رو ضروری دیدن
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چيزی نوشته و ُخب کسی هم منطقا اون رو 
به هر حال با جمع . جدی نخواهد گرفت

شدن چند نفر دور هم و تصور این که اگر 
ی کنند فالن اتفاق بيفته اون ها فالن کار را م

و یا فالن کار را خواهند کرد  آلترناتيوی هم در 
عمل ساخته نمی شه که بشه اون رو جدی 

  .گرفت
  

بله ما در دقایقی که  پشت سر   :سئوال
گذاشتيم زیاد راجع به آلترناتيو صحبت کردیم 

چریک های فدایی پيام فدائی که ارگان . 
 ١٣٩١در خرداد  ١٥٦خلق هست در شماره 

آلترناتيو سازی امپریاليستی  به درستی به
ظرف ماه "  :اشاره کرده و در آن نوشته که

های گذشته ، برگزاری چندین کنفرانس و 
نشست مخفی و علنی که عمدتا به ابتکار 
اتاق های فکر و موسسات زیر مجموعه 
دولت های امپریاليستی و با شرکت طيف 
ناهمگونی از مخالفين جمهوری اسالمی در 

کای شمالی بر پا شده، خبر از اروپا و آمری
تالش قدرت های حامی این پروژه ها جهت 
متحد کردن اپوزیسيون جمهوری اسالمی و 
یا آن طور که القاء می شود شکل دادن به 

همچنين در جای دیگه ." آلترناتيو رژیم ميدهد
می آید که دو طيف راست و چپ در تالش 
هستند که در بين خود به نوعی از اتحاد 

پيدا بکنند که نمونه جبهه راست دست 
  - همایش اتحاد سکوالر دمکراسی در داالس 

 ٢٥تگزاسه و در جبهه چپ هم نشست 
آیا . برد تشکل چپ در شهر کلن ميشه نام

به راستی این موارد را که االن راجع بش 
صحبت کردیم می تونه به یک پروسه آلترناتيو 

  سازی منجر بشه یا نه ؟ 
  

يد که قبل از هر چيز یک اجازه بده  :پاسخ
تذکر بدم این قسمت که می گيد در جای 

  دیگه هم آمده منظور در اون مقاله نيست
  

نه در اون مقاله نيست در جای  :سئوال
  ...دیگه ای

  
چون در اون مقاله به این دو رویداد   :پاسخ

  . اشاره ای نشده
  

  نه :سئوال
  

اون چه که در اون مقاله  مورد   :پاسخ
ار گرفته آلترناتيو سازی های بررسی قر
  ..امپریاليستيه

  
  دقيقا. بله :سئوال

  
که به روندهای واقعی که در مقابل  :پاسخ

چشم همه ما جریان داره و خوب برخی از 
جلوه هاش را هم در کنفرانس های سوئد ، 
پاریس و بروکسل و غيره شاهد بودیم اشاره 
داره و هر حرکتی رو هم نمی شه و نباید به 

آن چه که در اون . پروسه  نسبت داد این
مقاله مورد تاکيد قرار گرفته تالشيه که 
امپریاليست ها و به خصوص دولت آمریکا با 
توجه به تنش های موجود و تحریم هائی که 
به بهانه این پروژه هسته ای به جمهوری 
اسالمی تحميل کرده سازمان دادن مثل 
 نشست بروکسل و یا کنفرانس پاریس که در

از طيف نئو آن ها افرادی و سياستمدارنی 
محافظه کارهای آمریکا که جز هواداران دو 
آتشه حمله نظامی آمریکا به ایران  هستند و 

یا به این معروف شده اند و شناخته شده اند 
برای شرکت کنندگانی که خودشون رو مثال  
اپوزیسيون جمهوری اسالمی می نامند 

اتحاد و آلترناتيو سخنرانی کردن و راه و روش 
شدن را و هموار کردن راه حمله به ایران رو 

بنابراین هر تالشی . به آن ها آموزش داده اند
را نمی شه با چنين آلترناتيو سازی هائی 

گرچه باید این رو هم بش . هم ردیف قرار داد
توجه کرد که همان شرایطی که امپریاليست 
ها رو واداشته برای پيشبرد مصالح ضد 

دمی شون، خودشون کنفرانس های مر
رنگارنگ شکل بدن و تالش کنند که  
اپوزیسيون جمهوری اسالمی رو متحد کنن و 

کنن، ُخب  یک صدایا به قول خودشون  
بعضی از نيروهائی که خودشون رو چپ می 
دونن رو به صرافت تالش برای اتحاد واداشته 
تا به ادعای خودشون برای مواجهه با اون 

ب سياسی که در ایران و جهان فضای ملته
  .ميگن وجود داره آمادگی پيدا کنن

  
رفيق سنجری من فکر می :رادیو همراه

کنم که در این رابطه زیاد صحبت کردیم و 
ولی قبل از اون . برویم سراغ سئوال بعدی

چند سئوال ازرفقا و دوستان و شنوندگان به 
دست ما رسيده که دو موردش راجع به 

شماست و یکی دو مورد همين صحبت های 
دیگه هم سئواالت دیگه ای از چریکهای 

اگر مایل هستيد این دو مورد رو با هم . فدائيه
  مروری داشته باشيم؟

  
من آماده پاسخگوئی به هر سئوالی   :پاسخ

  .هستم که شما طرح کنيد
  

دوستان عزیزی که تماس  :رادیو همراه 
گرفتند یکی از این دوستان ضمن درود به 

و خوش آمد گوئی به این رادیو و این شما 
شهر گفتند که شما راجع به اتحاد واقعی 
صحبت می کنيد ، به روشنی بگيد که در 
حال حاضر با چه کسی و یا چه گروهی، 
حزبی و یا سازمانی ميشه این اتحاد رو به 
عمل آورد چون جمهوری اسالمی هر روز 

این . قوی تر داره ميشه ما باید کاری بکنيم
  .بفرمائيد. سئوال بود یک

  
ما از اتحاد واقعی صحبت می . ببينيد  :پاسخ

کنيم، ُخب به خاطر اینه که در عمل می 
بينيم که عليرغم این همه شعار های وحدت 

طلبانه بازهم پراکنده ایم و اتحادی هم در 
عمل شکل نمی گيره و این اتحاد هائی هم 
که در این سال ها شکل گرفته، اون قدر غير 
جدی بودن که بيشتر خنده دار به نظر می 

واقعا تا یک تالشی برای این که  رسن 
تونسته باشه کوچکترین گام عملی در جهت 

خوب اگه دقت کنيم می ! حل مسئله  برداره
بينيم که واقعا نيرو هائی که تاکنون و با چنين 
روش هائی البته از وحدت دم می زنند نمی 

زم چنين امر خوان اون الزامات و بستر ال
و به همين . حياتی ای رو بهش توجه کنند

دليل هم کارشان هميشه این ميشه که یک 
نوع  سرهم بندی کردن نيرو های ناهمگون 
.  که بعد هم ُخب دیر یا زود از هم می پاشه

وقتی نيرو های مختلفی برای وحدت گام بر 
می دارن قبل از هر چيز باید اون هماهنگی 

قول معروف یکسانی  نظرات اساسی و به
وظایف عملی رو بهش توجه کنن بهش 
بيندیشن و به همين دليل هم هست که 
چریکهای فدائی خلق همواره تاکيد کرده اند 
که برای این که وحدت کنيم اول باید هدف 
مبارزه را مشخص کنيم و بعد هم روش های 

  . رسيدن به این هدف رو روشن کنيم
اگر مثال وقتی که می پرسن که چرا  ُخب

وحدت واقعی خوبه و حاال این ها  بده،  خوب 
وقتی ما نگاه می کنيم به شرایط موجود و 
می بينيم که این نيرو هایی که دم از وحدت 
می زنن هر کدوم یه هدفی رو دنبال می 
کنن که با دیگری اصال هم خوانی نداره و 
روش های مبارزه ای را پيش می گيرن و یا 

ورد توافق نيروی دیگه تبليغ می کنن که م
نيستش خوب نميشه انتظار داشت از یک 

برای این . چنين موقعيتی وحدت بيرون بياد 
که ما به وحدت برسيم اولين راه، اولين گام، 

راهکار به باور ما این باید باشه  که اهداف و 
که جهت رسيدن  ها و راهبرد های تاکتيکی

ن به این اهداف الزمه رو روشن کنيم و روشو
مبارزه نظری بشه؛ نه این که فکر کنيم اگر 
همه رو دور یک ميز بنشانيم، مشکل رو حل 

تجربه نشون داده که با چنين روش . کرده ایم
هائی نميشه بر پراکندگی موجود در ميان 

بيائيد یک کمی . نيرو های چپ غلبه کرد
در . مشخص تر حاال به این امر من بپردازم

ی که امروز دم از شرایطی که همين نيرو هائ
وحدت می زنند قادر به شکل دادن به اتحاد 

های خيلی ساده تر و یا همکاری مثال دریک   
روز مشخص و در یک مکان مشخص و به راه 
انداحتن یک تظاهرات در اون روز و اون مکان 
نيستن و یا اگر هم یک چنين کارهائی رو 
می خوان بکنند کلی مشکالت براشون پيش 

کر نمی کنم با جمع شدن در یک   می یاد، ف
سالن و نشستن دور یک ميز بشه برای 
رسيدن به اهداف بزرگتر مثال آلتزناتيو 

به نظر ما . سوسياليستی به وحدت رسيد
این واقعيت انکار ناپذیریه که کمونيست های 
ایران در پراکندگی بسر می برند اما برای 
فائق آمدن بر این معضل و این درد باید هر 

يروئی برنامه خودش را اعالم کنه و در جهت ن
اون گام برداره و در همين راستا هم با نيرو 
هائی که احساس نزدیکی می کنه اتحاد 
عمل های مبارزاتی شکل بده و در حين یک 
چنين فعاليت مشترکيه که بالطبع نيروی 
بيشتری رو به صحنه مبارزه با دشمن یعنی 

رد می کنه امپریاليسم و جمهوری اسالمی وا
و می تونه در این بستر با مبارزه ایئولوژیک و 
دامن زدن به مبارزه ایئولوژیک، با همه نگرش 
های نادرستی که مانع اتحاد نيروهای چپ و 

در عمل می بينيم که عليرغم این همه 
شعار های وحدت طلبانه بازهم 
 پراکنده ایم و اتحادی هم در عمل

وقتی نيرو های . شکل نمی گيره
مختلفی برای وحدت گام بر می دارن 

هماهنگی  بهقبل از هر چيز باید 
نظرات اساسی و یکسانی وظایف 
عملی رو بهش توجه کنن بهش 
بيندیشن و به همين دليل چریکهای 
فدائی خلق همواره تاکيد کرده اند که 
برای این که وحدت کنيم اول باید هدف 

خص کنيم و بعد هم مبارزه را مش
روش های رسيدن به این هدف رو 

وقتی ما می بينيم که  .روشن کنيم
این نيرو هایی که دم از وحدت می 
زنن هر کدوم یه هدفی رو دنبال می 
کنن و روش های مبارزه ای را تبليغ 
می کنن که مورد توافق نيروی دیگه 
نيستش خوب نميشه انتظار داشت از 

 .بيرون بياد یک چنين موقعيتی وحدت 
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من فکر .  کمونيسته، این راه رو هموار کنه
. می کنم که پاسخ این سئوال رو داده باشم

ما معتقد به این هستيم که در شرایط کنونی 
رو های چپ، نيرو های کمونيست، نيرو ني

های انقالبی باید دست به اتحاد عمل های 
موردی بزنند در هر شهری و در هر کشوری 
که نيرو دارن بر روی مورد های مشخص با 
هم همکاری کنن و در جریان این همکاری 
هاست که اون معضالتی که قاعدتا جلوی 
وحدت ها رو می گيره برجسته ميشه و 

اهاش برخورد کرد و اون رو از جلوی ميشه ب
  .راه برداشت

  
سئوال دوم باز برمی گرده به . بله  :سئوال

همين مسئله  تشکل یابی، شما در ال به 
الی صحبت تون گفتيد که به همين علت ها 
موجب این شده که طبقه کارگر هم تشکل 
پيدا نکنه آیا سئوال اینجاست آیا طبقه کارگر 

سازمان ها و به ویژه منتظر تشکل احزاب و 
سازمان های چپه که نمی تونه این کار رو 

  بکنه؟
  

من هم نگفتم که وضع . به هيچ وجه  :پاسخ
این نيرو های چپ و کمونيست باعث 
. پراکندگی صفوف طبقه کارگر ایران شده

اساسا عامل اصلی پراکندگی صفوف طبقه 
کارگر ایران دیکتاتوری لجام گسيخته 

شرایط کنونيه و یا در جمهوری اسالمی در 
گذشته دیکتاتوری رژیم شاه بود که حاال البته 

شدن و به اصطالح دم از " دمکرات"همشون 
در نتيجه ما وضعيت نيرو . آزادی می زنن

به خصوص در خارج قرار گرفتند و  هایی که 
هيچ ارتباطی هم با اون طبقه کارگر ندارند رو 
ا نميشه عامل اون پراکندگی تلقی کرد و ی

و این ها . گناهش رو به گردن این ها انداخت
مشکالت خودشون رو دارند و اون طبقه کارگر 
هم به هيچ وجه نایستاده که ببينه ما مثال 
کی متحد ميشيم و یا کدوم سازمان با کدام 

اون ها در طول . سازمان اتحاد عمل می کنه 
زندگی که با پوست و گوشت شون دارند رنج 

لمس می کنند به خيابون  و درد استثمار رو
ميان و مبارز می کنند و حداقل ميشه بدون 

سال  ٣٠هيچگونه اغراقی گفت که در 
گذشته یکی از نيرو هائی که وسيعا در 
مقابل جمهوری اسالمی ایستاده و بر 
عليهش مبارزه کرده، جنگيده طبقه کارگر 
ایرانه و در این راه ُخب لطمات و صدمات 

بقه با مبارزاتش برای زیادی هم دیده این ط
گرفتن حقوق عقب مانده اش و این رو هر روز 
ما به عينه می بينيم که در این جا و اون جا 

) در نتيجه. (می ریزن و  تظاهرات می کنن
این ها منتظر نشدن که ما متحد بشيم و 

اگر نيروئی . نمی شن) منتظر(هيچ وقت هم 
ه راقلبش برای اون ها می تپه اون موقع باید  

راه ارتباط با اون ها رو  رسيدن به اون ها رو، 
پيدا کنه و در جهتش گام برداره و در خارج از 
کشور پژواک گر خواست ها و مطالبات 
کارگرانی باشه که کارفرما ها و بورژوازی 
دندان گرد ایران به بيشرمانه ترین شکلی 

  .دارن خونشون را می مکن 
  

قایقی خيلی ممنون من به د: رادیو همراه
که نگاه می کنم و پرسش هائی که هست 
راستش مرا به هراس می اندازه که نتونيم 
به همه گفته هامون برسيم اگر شما 
صحبتی در رابطه با نشست کلن ندارید 
صحبتی داشته باشيم در رابطه با آخرین 

انتشاراتی که چریکهای فدائی خلق داشتند 
  .رفيق اشرف دهقانیو به ویژه کتاب 

  
  بفرمائيد : پاسخ

  
کتاب چریکهای فدائی خلق و بختک  :سئوال

در به نظر می رسه که . حزب توده ی خائن
زمانی که حاميان طبقه سرمایه دار حاکم در 

کنند با جا  ها تالش می ایران و امپریاليست
زدن حزب توده خائن  و سازمان اکثریت به 
عنوان گویا نيروهای چپ و کمونيست، در 

مبارز ایران کمونيسم واقعی ميان نسل جوان 
اعتبار بکنند،  های انقالبی را بی  و کمونيست

این کتاب می تونه حرف های خوب و زیادی 
داشته باشه در این رابطه که به جا هم چاپ 

دوستان وقتی که شنيدند و دیدند در . شد
فيسبوک و جا های دیگه گفتن االن خيلی به 

ما به نظر شسئوال اینجاست آیا . جا است
افشای تاکنونی حزب توده و یا سازمان خائن 
اکثریت از سوی نيرو های انقالبی کافی 
نبوده  که حاال باید این کتاب رو چاپ بکنيم  و 
  باز به مردم اون خيانت ها رو گوشزد بکنيم؟

  
قبل از هر چيز مایلم در پاسخ به این   :پاسخ

پرسش تاکيد کنم که افشای دشمنان مردم 
د حزب توده  خائن و یا اکثریتی و در این مور

های خائن وظيفه هميشگی و غير قابل 
تردید نيرو های انقالبيه و یک امر تعطيل 

و بعد از این تاکيد مایلم . برداری هم نيست
این رو هم بگم که رفيق اشرف با نگارش این 

و اساسا خود مطالعه کتاب هم این رو  - کتاب 
جهی قصد نداشته که بی تو -نشون می ده 

کنه به افشاگری هائی که تاکنون انجام شده 
و یا قدر قائل نشه برای تالش ها و فعاليت 
هائی که تاکنون برای  افشای این احزاب 
خائن و این سازمان های خائن نيرو های 
مختلف  انجام دادن و قصد این رو هم نداشته 
که به قول معروف به مرده چوب بزنه یعنی 

که بحث بر سر پرتو بل. مرده رو چوب بزنه
افکنی بریک دورانی از تاریخ مبارزات مردم ما 

بنابر این انگيزه . ست که وسيعا تحریف شده
این کار، انتقال تجربه به نسل جوونه که 
وظيفه ساختن آینده را بر دوش خودش داره 

  .حمل می کنه
یک نکته مهم تری هم باز فکر می . خوب

کنم در پاسخ به همين سئوال الزمه 
روش تاکيد کنم اینه که موضوع این 
کتاب صرفًا افشاگری بر عليه حزب توده 

بلکه مقابله با اون  .و اکثریت نيست
تالش های دشمنانه ایه که  حزب توده 
رو ابتدا تجسم کمونيسم در ایران جلوه 
می ده و بعد با تکيه بر خيانتهای این 
. جریان، کمونيسته ا را بی آبرو می کنه

ین کتاب با تکيه بر اسناد و که خوب در ا
نوشته های خود حزب توده نشان داده 
می شه که این حزب در آن زمان هم 

تا کودتای  ٢٠یعنی در سال های دهه 
هيچ وقت اساسا یک  ١٣٣٢مرداد  ٢٨

حزب کمونيستی نبوده  بلکه یک 
. کاریکاتوری بوده از یک چنين حزبی

خوب از سوی دیگه ما شاهدیم که با 
ترش اپورتونيسم در جنبش رشد و گس

ما یک دیدگاه هائی اشاعه پيدا کرده و 
هنوز هم موجوده که چنين جلوه می 
دن که حزب توده در اون اوج، منظور در 

یعنی ) در ایران(اون اوج فعاليت هاش 
و تا قبل از کودتای آمریکائی  ٢٠در دهه 

مرداد ، حزب طبقه  ٢٨و انگليسی  
ب نشون که خوب این کتا. کارگر بوده

می ده با اسناد و مدارک که این حزب 
در اون زمان  هم واقعا حزب طبقه کارگر 
نبوده و با تکيه بر نشریات خود حزب 
توده این رو نشون می ده که خود اون 

حاال یک . ها هم چنين ادعائی نداشتند
نکته دیگه هم باز الزمه که چون این هم  
به کرات دیده ميشه که برخی ها با 

خيانت های حزب توده نه فقط در دیدن 
دوره شاه بلکه به خصوص در دوره 
جمهوری اسالمی، یک چنين نظری رو 
مطرح می کنن که مثل این که این حزب 
از همان اولی که به دنيا آمده یک نيروی 

در حالی که . ارتجاعی و ضد خلقی بود
این کتاب در تالشه که به خوانندگان و 

ا پدیده ها را جوانان نشان بده که اتفاق
باید در جریان تحول و حرکت شون دید و 
بررسی کرد و فراموش هم نکرد که یک 
کلمه در دو دوره مختلف معنای 

و نمی شه به . گوناگونی پيدا می کنه
فرض با تکيه بر این که جریانی در سال 

خودش رو فالن حزب  ٢٣و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠
معرفی می کرده این رو همان حزبی 

ال دست در دست الجوردی ها دید که مث
به هر  .داره کارهاش رو پيش می بره 

حال حزبی رو که  در دوره  جمهوری اسالمی 
دست در دست جالدها گذاشته  و بر عليه 
نيرو های انقالبی هم آشکارا حرکت می 

 ٣٠و  ٢٠کنه، نمی شه همان حزب دهه 
در واقع این کتاب داره این آموزش . تلقی کرد

وی این آموزش داره تاکيد می رو می ده و ر
کنه  که باید روش های دیالکتيکی را در 
برخورد با پدیده ها شناخت و بکار گرفت تا 
هم تاریخ همان طور که رخ داده مطالعه بشه 
و هم امکان فریبکاری از دست نيروهای ضد 

در هر صورت من مطالعه . خلقی گرفته بشه
شما این کتاب ارزشمند رو به شنوندگان عزیز 

توصيه می کنم و فکر می کنم مطالعه خود 
کتاب پاسخ گوی خيلی از سئواالتی باشه 

  .که اون ها دارند
  

بله وقتمون بسيار کمه و یکی دو تا  :سئوال
راجع کتاب گفتيد و مطالعه اون . سئوال موند

یکی از شنوندگان می گفت آیا این کتاب رو 
روی سایت خودتون می گذارید که ما از 

ینترنت بتوانيم بخوانيم و یا چگونه می طریق ا
  توانيم اینو تهيه بکنيم ؟

  
اگر به سایت سياهکل که . ببينيد  :پاسخ

سایت سازمان ما است مراجعه کنيد در آنجا 
یک سيستم کتاب فروشی اینترنتی وجود 
داره که از اون طریق می شه کتاب های 
. منتشر شده و نه تنها این کتاب رو تهيه کرد

از طریق تماس با فعالين سازمان در  در ضمن
هر شهری و یا  ارسال ليست کتاب هائی که 
احتياج دارند به صندوق پستی تشکيالت 
هم، این امر امکان پذیره و حتما هم این کتاب 
بعدا ، االن نيست ولی بعدا در سایت درج 
ميشه تا مراجعه کنندگان به سایت هم 

  .بتوانند از اون استفاده بکنند
  

سئواالت زیاده اجالس سران . بله :السئو
عدم تعهد و بعد مسئله زلزله در آذربایجان 
همه این ها سئواالتيه که رسيده  ولی یک 
سئوال رو چون شنونده ای به من گفت حتما 
از شما بپرسم با توجه به این که جنبش 
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فدائی رو به این صورت به قهقرا کشوندن این 
شما  اپورتونيست ها ، اولين باری که

شناخت کافی پيدا کردید که این رژیم رژیم 
ضد خلقيه و بيان کردید و در مقابل اون 
صحبت هائی که اون موقع از رژیم حمایت 
می کردند چه تاریخ و چه زمانی بود که 
چریک ها مستقيما این رژیم رو جنایتکار 

  دونستند؟
  

، رفيق  ١٣٥٨ما در خرداد . ببينيد  :پاسخ
ش شد هااحبه ای بااشرف دهقانی یک مص

و این مصاحبه که مواضع ما رو در اون مقطع 
منعکس می کرد در سطح جنبش پخش شد 
و در اون جا هم رسما اعالم شد که در رابطه 
با تحليل قدرت دولتی بعد از قيام دو نظر 
اشتباه وجود داره که عده ای اون را نماینده 
بورژوازی ملی می دونند و عده ای نماینده 

ورژوازی و یا سازش این دو تا، در خرده ب
حالی که به باور ما سيستم اقتصادی تغيير 
نکرده و رژیم جانشين رژیم شاه هم ماهيتا 
تفاوتی با رژیم شاه نداره و هر چه می کنه 
در جهت تحکيم و توسعه نظام سرمایه داری 
وابسته در ایرانه و این درست در اوج اون 

و نادرست  ندانم کاری ها و برخوردهای غلط
و تحليل های انحرافی ای بود که به خصوص 
سازمان فدائی در آن زمان که رهبری و 
هدایتش به دست باند فرخ نگهدار افتاده بود 
پيشه کرده بودند و داشتن زمينه همکاری هر 
چه بيشتر با جمهوری اسالمی رو با توجيه 
ضد امپریاليست بودن خمينی جنایتکار هموار 

  .می انداختندمی کردند و جا 
  

ببينيد من قسمتی از این کتاب رو  :سئوال
که در رابطه با اپورتونيست ها بود آماده کرده 

بودم که با شما گفتگو بکنم ولی در یکی دو 
دقيقه پایانی فقط بگيم که شما با این گفته 
صحبت های خودتون رو به پایان برسونيد که 
با توجه به این که طرفداران سلطنت سعی 

کنند جنایت های سلطنت رو بپوشانند و می 
با توجه به این همه جنایت که جمهوری 
اسالمی کرده ، اون ها مقياس می کنند و 
اون رو پاک می دونند جدیدا هم اکثریتی ها 
هم سعی به این کار دارند و با حيله ها 
سعی می کنند خيانت ها و جنایت هاشون 

دیگه رو به نوعی به اصطالح پاک بکنند و طور 
ائی جلوه بدهند،چه باید کرد راجع به این 

  تحریف تاریخ؟
  

خوب باید این تحریف تاریخ رو افشاء : پاسخ
کرد و  نباید لحظه ای از افشاگری باز ماند 
همين کتابی هم که در باره اش صحبت شد 
اگر بهش مراجعه کنيد یکی از اهدافش 

 و یا پيام فدائیاگر هم به همينه ، خوب 
می بينيد  نگاه کنيد کل همسایت سياه

زیادی داره ميشه که ما واقعا تالش که 
و چکمه ليسی های  این خيانت ها

اکثریتی ها با سند و مدرک توضيح داده 
بشه به هيچ وجه به باور ما نباید اجازه 
داد که گرد و غبار گذشت زمان این 

و مهمتر . جنایت ها رو از انظار دور کنه
با توجه به پيگيری از همه به نظر ما باید 

و ادامه کاری این جماعت در خيانت و 
هم نوائی با جناح هائی از جنایتکاران 
جمهوری اسالمی در همين حال حاضر، 
همواره باید تالش بشه که تا در هر 
رویداد تازه ای هم برنامه ها و سياست 
های ضد مردمی آن ها توضيح داده 

و به خصوص باید توجه داشت که . بشه

ابطه با یک چنين نيرو هائی بحث به در ر
هيج وجه بر سر خيانت هائی که اون ها 
صرفا در  گذشته کردن نيست؛ اون به 
جای خودش مهم و درسته بلکه  نشان 
دادن این خيانت ها در شرایط حاضر هم 

منظورم اینه که تنها . خيلی اهميت داره
نباید به  جنایت های اکثریتی ها که مثال 

ار می دادند سپاه شع ۶٠در دهه 
پاسداران را به سالح سنگين مسلح 
کنيد متمرکز شد ، بلکه باید نقش ضد 

 ٨٨) سال(در خيزش  مردمی این جریان
رو هم دید و کوشش اش در بسيج 

یا حسين "نيروی جوان که بره زیر شعار 
سينه بزنه رو هم  فراموش " مير حسين

نکرد و مهمتر آن که باید نقش شان را 
کنفرانس هائی که همين در همين 

امروز  امپریاليست ها جهت آماده 
سازی افکار عموی جهت پيشبرد 
سياست های تجاوزگرانه شون براه 

 . انداخته اند رو هم افشاء نمود
  

ثانيه  ٣٠رفيق سنجری ما  :رادیو همراه
فرصت داریم چون باید رادیو را تحویل رادیو 

ن م. دیگه بدهيم که می خواهند آغاز بکنند 
درود می فرستم و تشکر می کنم که با ما 

اميدوارم که در آینده بيشتر . همراه بودید
  .بتوانيم گفتگو کنيم

  
شاد و سالمت باشيد من هم به هم  :پاسخ

چنين به همه شنوندگان شما یک بار دیگه 
. هم  سالم می کنم و هم خداحافظ ميگم

  قربان شما

  ١٨از صفحه     ...خشونت بريدن گلو با چاقو يا
گفتند و بر حلقه طناب دار بوسه زدند ، حاال !" نه"به نمایندگان خمينی  - مرگ " هيئت سه نفره"دالورانه سرهای شان را باال گرفتند و به 

آن زنان و مردان انقالبی ای که در .  از َمراجعی که خود ، حاميان وقت آن جنایتکاران بودند ، به راه انداخته اند" دادستانی"و " دادخواهی"
مبارزه با ارتجاع و امپریاليست ها شکنجه و اعدام شدند ، نمی خواستند که از دست جمهوری اسالمی به درگاه امپریاليست ها شکایت 

با ارتجاع و امپریاليسم از هم جدا و تفکيک پذیر هستند که ما از یکی شکایت به دیگری ببریم؟  چه شده اساسا مگر مبارزه .  برده باشند
هائی که قاعدتا بایستی معتقد به مبارزه طبقاتی باشند ، حاال در زیر شنِل دادستانِی کسی که می گوید حتی " چپ"که به اصطالح 

جه ها و کشتار های دهه شصت ریخته شود ، خزیده و سر شان را به عنوان تائيد می نباید یک قطره خون از دماغ آمرین و عاملين شکن
  جنبانند؟     

  
" کودتا"این ها همه و همه نشان از نداشتن ایمان به قدرت و پيروزی توده ها و داشتن بينش زد و بند و تغيير از باال ، یا به عبارتی همان 

در واقع نوعی کودتا که در .  نش و ذهن اینان ، تغيير یعنی زد و بند با باالئی هادر بياین مسئله به خاطر این هست که . هست
آن قدرت سياسی عوض می شود در حالی که نظام اقتصادی کماکان همان طور مثل گذشته پای بر جا می ماند ، یعنی 

در .  سياست با حفظ زیر بنا و اقتصادتغيير رژیم سياسی و : در ایران به وقوع پيوست ١٣۵٧امری که در سال .  تغيير از باال
حالی که مطالعه تاریخ جوامع بشری و ماتریاليسم تاریخی حاکی از این موضوع هست که مبارزه طبقاتی وجه اجتناب 

انقالب به معنای .  ناپذیر تضاد بين رشد نيروهای مولده با صاحبان وسایل توليد است که به تغيير شيوه توليد می انجامد
اقتصادی و سياسی ، یعنی تغيير زیر بنا و رو بنا ، که نه با تلفن با این و یا آن و درگير کردن این دولت و یا آن دگرگونی 

دولت ، و نه با ارائه بحث متقاعدی به این شخص و یا آن شخص ، و نه با تغيير نّيت ناپاک این رهبر و یا آن رهبر به نّيت پاک 
ح آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان ، متشکل کردن و آشنائی آن ها و دیگر آحاد چرا که رشد سط.  ، امکان پذیر هست

مردمی به رسالت تاریخی خود ، تنها در یک مبارزه مسلحانه و قهر آميز طوالنی برای سرنگونی انقالبی ارتجاع داخلی و 
ت که در مبارزات مردمی شرکت کرده و در این امر بر عهده کسانی اس .قطع نفوذ امپریاليست ها هست که امکان پذیر می گردد

همان ها هم هستند که با فداکاری ها و از جان گذشتگی های خود از دل مبارزات جوشيده .  ارتقاء آن از هيچ کوششی دریغ نمی ورزند
 .و به رهبری آن می رسند

  محسن نوربخش
  ١٣٩١شهریور  ٢٢برابر با  ٢٠١٢سپتامبر  ١٢

 

!باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده   
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دِه این در بستر تبليغات بی وقفه و گمراه کنن
روزها ، بعضی ها با شنيدن کلمه 

در ذهن " امپریاليست ها"یا " امپریاليسم"
خود هيوال های عجيب و غریبی را مجسم 
می کنند که مثل این که روی این کره خاکی 

در حالی که این طور .  وجود عينی ای ندارند
امپریاليسم مرحله خاصی از رشد .  نيست

ای که  مرحله.  نظام سرمایه داری است
تمرکز توليد به انحصار انجاميده است و 
سرمایه داری انحصاری یا امپریاليسم ، جهان 
را تحت سلطه خود درآورده و آن را بين قدرت 
.  های امپریاليستی تقسيم کرده است

سرمایه داران زالو صفت در دوران امپریاليسم 
اگر چه به خاطر جنایات شان عليه کارگران و 

های کشور هائی که آن  زحمتکشان و خلق
 - ها را تحت سلطه خود در آورده اند

کشورهائی که یا از لحاظ جغرافيائی در جای 
خاصی از کره زمين واقع شده اند که موقعيت 
استراتژیک خاصی در چپاول امپریاليستی دارا 
می باشند و یا از منابع و معادن زیر زمينی 
غنی ای برخوردار هستند و یا حتی دارای 

عيت فراوان برای استفاده از نيروی کار جم
می باشند، " هيوال صفت" - ارزان هستند

ولی در جائی با کشيدن شيره جان کارگر زن 
و یا مرد مثال بنگالدشی در کارگاه های لباس 
دوزی ، منافع مادی خود را تأمين می کنند 

که  - ها بمب بریزند  بدون این که بر سر آن
قت لزومش پيش بياید البته آن کار را هم هر و

.  حتما می کنند و از آن ها دریغ نخواهند کرد
در جای دیگر نيز امپریاليست ها برای تأمين و 
تضمين منافع خود جنگ های خونين ارتجاعی 
به راه می اندازند ، همان طور که اخيرًا در 

  . عراق و افغانستان کردند
واضح است که سرمایه داران کارخانه های 

حه ، خواهان جنگ هستند تا توليد اسل
در . محصوالت شان را به فروش برسانند

حالی که سرمایه داران توليدات مصرفی مثال 
، خواهان امنيت و ثبات در یک " تلفن همراه"

کشور هستند تا مردم آن جا در شرایطی به 
سر ببرند که هر یک از اعضای خانواده شان 

 تا آن سرمایه. شود" تلفن همراه"صاحب یک 
دار ها به اندازه جمعيت کره زمين، تلفن توليد 
.  کرده و آن محصوالت را به فروش برسانند

این بخش از " بشر دوستی"واضح است که 
بشر "امپریاليست ها در تضاد مستقيم با 

چرا که به .  آن بخش دیگر قرار دارد" نابودی
اندازه انسان هائی که در زیر آوار بمب ها از 

تانسيل مصرف کننده بودِن بين می روند ، پ
تلفن "ده ، بيست تا مدل های مختلف 

هم برای هر یک از آن ها و به همراه " همراه
ی آن " حقوق بشر"آن ها از بين می رود و 

ها برای آزاد بودن در استفاده از این تکنولوژی 

ها هم پایمال شده و به گورستان فرستاده 
  ! می شود

به عنوان  به واقع امپریاليست ها اگر چه
یک مجموعه در حفظ سيستم سرمایه 
داری جهانی و استثمار انسان از انسان 
با همدیگر وحدت نظر دارند ، اما بر سر 
حفظ و بسط منافع مشخص خود 
همواره در حال تضاد و کشمکش با 

از طرف دیگر . یکدیگر به سر می برند
عليرغم گلوباليزاسيون سرمایه و 

ادغام  پيدایش کمپانی هائی که با
سرمایه های چند کشوری به وجود می 
آیند، این تضاد ها و کشمکش های 
ذاتی و طبيعی بين آن ها، نه تنها بين 
دولت های امپریاليستی موجود بلکه در 
بين سرمایه داران یک کشور 
امپریاليستی هم خود را به طور وضوح 

مثًال در سطح کشوری، .  نشان ميدهند
کننده کاالهای کمپانی های بزرِگ توليد 

یک بار مصرف و صنایع توليد کاالهای 
مصرفی بادوام با موئسسات بانکی و 
مالی و شرکت های اسلحه سازی 
سبک و سنگين ، همه و همه با یکدیگر 
منافع مشترک و تضاد مشخص دارند که 
حفظ ، حمایت و هدایت این منافع و 
تضاد ها به دولت های وقت و نمایندگان 

رژوازِی فعال در این دولت و کارگزاران بو
ها واگذار می شود که این امر با کمِک 
تصویب الیحه های قانونی و تحقق و 
اجرای سياست های خارجی آن دولت 

  . ها صورت می گيرد
عليرغم هر تضادی که سرمایه داران  اما

امپریاليست با یکدیگر دارند، دولت های 
امپریاليستی در جهت حفظ نظام 

د سياست هائی را پيش امپریاليستی خو
می برند که ممکن است با منافع این یا آن 
بخش از سرمایه داران امپریاليست در تضاد 

مسلم است که وقتی دولت های .  باشد
امپریاليستی به تجاوز و اشغال سرزمين 
های دیگر می پردازند و ميليارد ها دالر به 
صورت بمب و خمپاره بر سر مردم بی گناه 

ین به نفع سرمایه داران کارخانه می ریزند، ا
  . های توليد اسلحه می باشد

با درک مسایل فوق و شناخت درست و 
واقعی از امپریاليسم و امپریاليست هاست 
که در رابطه با ایران و برخوردهائی که اخيرًا 
در ارتباط با زندانيان سياسی جان باخته در 

و خانواده های داغدار آن ها مطرح  ۶٠دهه 
.  می توان به واقعيت هائی پی برداست 

مدت زمان زیادی نمی گذرد که در راستای 
پروژه های مختلف و با اهداِف گوناگوِن 
امپریاليستی ، تقسيم و پخش بودجه 

ميليون دالری وزارت خارجه  ٧۵اختصاصی 
ميليون یوروئی وزارت خارجه  ١۵آمریکا و 

هلند که بخشی از آن بودجه در اختيار 
تلویزیون ها و سایت های ادیو و بعضی از ر

اینترنتِی فارسی زبان قرار گرفت، عکس 
العمل ها و موضع گيری های مختلفی در 
ميان مخالفين ریز و درشت رژیم منفور 

صورت جمهوری اسالمی در خارج از کشور 
حقوق "از سازمان های ایرانی . گرفته است

و گروه ها و افراد به اصطالح خواهان " بشر
قوق بشر و استقرار دمکراسی در ترویج ح

" تغيير بدون خشونت"ایران گرفته تا  مبلغين 
هر یک برای به ... و  جمهوری خواه و غيره

دست آوردن بخشی از این بودجه برای خود 
برای اطالع باید  .به نوعی به تکاپو افتاده اند

این ميان از بودجه اعالم شده  بدانيم که در
صدای آمریکا  ٢٠١٠ميليون دالری سال  ٢٠۶

زبان مختلف دنيا برنامه توليد  ۵٣که به 
ميکند، حجم توليد برنامه های فارسی زبان 
این ارگان تبليغاتی وابسته به وزارت خارجه 
آمریکا که معّرف خطوط و نظرات امپریاليسم 
آمریکا در رابطه با ایران است، در مقام بسيار 

 اگر به محتوای بعضی از. باالئی قرار دارد
برنامه های این رسانه متمرکز شویم خواهيم 

چهره "یا " آلترناتيو سازی"دید که کوشش در 
یکی از فعاليت های آن را تشکيل " سازی

این هدفی است که امپریاليست . می دهد
های دست اندر کار ، امروز در جهت پيشبرد 
سياست های خود به آن نيازمندند تا برای 

لزوم در کشورهای و در صورت " روز بعد"پروژه 
تحت سلطه برای انتقال قدرت سياسی به 

های دلخواه خود، از پيش " آلترناتيو"
چهارچوبی طراحی و تنظيم کرده باشند تا 

، دولت "روز بعد"بتوانند با سر رسيدِن موعِد 
موقت مورد نظر را به سرعت بر سر کار 

  .بگمارند
اگر به تجربه عراق نگاه کنيم می بينيم که 

مشکل بزرگی بود که " آلترناتيو"مسئله 
آمریکائی ها بعد از سقوط غير منتظره دو 
سه روزه ارتش صدام در عراق با آن روبرو 

چرا که بعد از این که دولت و ارتش .  شدند
صدام سریعا سقوط کردند ، امپریاليست ها 
تعداد بسيار معدودی از عراقی های خودی 
در خدمت داشتند که جمع جميع آن ها 

ابگوی پر کردن پست های متعدد وزارتخانه جو
ها و معاونان و مدیران رده های باالی ماشين 

ظهور و افول سریع احمد . دولتی نمی شد
و " چهره سازی"چلبی نيز بخاطر فقداِن پروژه 

آن زمان امپریاليست ها " آلترناتيو سازی"
امپریاليست ها از .  برای مردم عراق بود

دگِی داشتِن نيروِی تسخير عراق ، بدون آما
بومی برای کنترل و هدایت آن کشور ، درس 

  . آموختند
رهبر "در پرتو تجربه عراق، فعاليت های 

برای ایرانی ها، سال هاست " سازی
که از طرف نيروهای مختلف 

این نکته نيز . امپریاليستی جریان دارد
الزم به یادآوری است که کارگزاران 

فعاليت های امپریاليسم ، در پایان دوره 
دولتی، یا خود موئسسات جدیدی که به 

گفته می شود را " مخاذن فکری"آن ها 
تاسيس می کنند یا به هيئت امنای 

های موجود می پيوندند تا " اندیشکده"
سياست های امپریاليستی را آن طور 
که خود به آن معتقد هستند برنامه 

در رابطه با  .ریزی کرده و به جلو ببرند
، این اتاق های فکری  "چهره سازی "ایران و 

  بريدن گلو با چاقو يا خشونت  
 ر كردن گلو با پنبه؟ ضد خشونتپ 
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از مهره های سوخته ای از بنيان گذاران 
سپاه پاسداران همچون محسن سازگارا و 
اکبر گنجی گرفته ، تا افرادی با گذشته های 
نامعلوم و مشکوک مثل امير عباس فخرآور و 

تا هم اکنون، چهره جدید و ... احمد باطبی
گفته گمنامی به نام پيام اخوان که بنا ب

به او تهمت ده سال است که  خودش حدود
یعنی این که او از ده سال پيش ( ندزنمی 

بيرون داده ) وارد صحنه سياست شده است
این ها همه از محصوالت معروف انواع . اند

اطاق های فکری و الزام پيشبرد سياست 
واضح است .  های امپریاليست ها هستند

ری که برنامه ها و خط مشی اتاق های فک
امپریاليست ها همه یکسان و یکجور 

نئوکانسرواتيست های جنگ افروز .  نيستند
که با چاقو سر ميبرند برای حفظ و استمرار 
نظام امپریاليستی راه خود را در پيش می 

با " دل نازک"گيرند و ليبرال دموکرات های 
" عدالت اجتماعی"و " حقوق بشر"توسل به 

با تبليغ  و" احترام به مالکيت خصوصی"و 
شئون نظام "اجرای منصفانه و عادالنه 

و آن هم نه هر کاپيتاليستی ، " کاپيتاليستی
در " کاپيتاليستِی با عطوفت"بلکه فقط از نوع 

نظام امپریاليستی را " جوامع مدنی و بشری"
که عليرغم همه روضه خوانی های دروغين 

های دل " دموکرات"به ظاهر صلح طلبانه 
جاعی است که جنگ و نازک، نظامی ارت

خونریزی و ترور و وحشت جزئی جدائی 
ناپذیر از آن است را به گونه خاص خود 
حفاظت و عليه کارگران و ميليون ها توده 
تحت ظلم و ستم وحشتناک در جهان تداوم 

البته حرف ظاهری ليبرال  - می بخشند 
وقتی : دموکرات ها از نئوکان ها این است که

ه در حلقوم ، صدا را خفه ميتوان با چپاندن پنب
  کرد چه ضرورتی به خون و خونریزی هست؟

وجود تفاوت فيمابين بخش های مختلف 
امپریاليست ها و اتاق های فکری شان، گاه 
کسانی را به اشتباه می اندازد و مثال در 
مورد پيام اخوان که رابطه نزدیک خود با وزارت 

" حرف شنو"خارجه آمریکا و داشتن دوستان 
در دولت های آمریکائی و اروپائی را انکار 
نمی کند ، گاه چنين گفته می شود  که از 
کجا می دانيد که نامبرده مثال از سازمان 

جاسوسی آمریکا حقوق دریافت نمی کند؟  
در حالی که با امپریاليست ها بودن لزوما به 
.  معنای همکاری با فالن نهاد امنيتی نيست

اخوان که از اتفاق  مگر نمی شود که پيام
روزگار فارسی هم صحبت می کند ، نماینده 

در ) فراکسيونی(و مرّوج خِط نظری بخشی 
وزارتخانه خارجه آمریکا باشد؟  چرا نمی 
شود از او به عنوان مبّلغ فارسی زبان نظرات 
ليبرال دموکراسی جناح هائی از امپریاليسم 
آمریکا در ميان مخالفين رژیم جمهوری 

  ، نام برد؟      اسالمی 
مطالب زیر که از گفته های خود این شخص 

حقوق بشر و دمکراسی "در گفتگوئی با 
ست دقيقا بازتاب نکته نقل شده ا" برای ایران
پوچی پيشبرد نظرات و احکامی .  باال هستند

بيان می کند عيان تر از " گفتگو"که او در این 
آن است که نيازی به تجزیه و تحليل چگونگی 

ربرد اجرائی آن ها باشد و از حوصله این کا
نوشته خارج است ، چرا که خود حرف های 
  :نامبرده ، بهترین گویای این واقعيت هستند

ما تصميم گرفتيم که دولت آمریکا را درگير "
کنيم و به آنها بقبوالنيم که آینده ی ایران در 
گرو رشد و تعالی جنبش های جوامع مدنی 

ما .. .تجاوز نظامیاست، و نه از طریق 

بایستی سياست های خارجی آن ها را به 
سوئی جهت دهيم که در برگيرنده منافع 

پيام اخوان می ! عجبا ".مردم ایران باشد
خواهد سياست خارجی آمریکا را با منافع 

بازهم عده ای !  مردم ایران همسو گرداند
   !می گویند اعتقاد به معجزه ، خرافات است

در آن "... : وی می گوید در ادامه مطلب ،
وزارت امور خارجه  )٢٠٠٣سال های ( وقت ها

با  بحث هایی که در کاخ سفيد در رابطه با 
احتمال جنگ با ایران راه می افتاد مخالف 

لذا ما سعی کردیم که به نکته ی . بود
به نظر می  ." مشترکی با آنها دست یابيم

 ٢٠٠٣رسد که جناب اخوان نه تنها در سال 
ه هم اکنون هم و در واقع در همه این بلک

با وزارت " نکته ی مشترک"سال ها به دنبال 
  !امور خارجه آمریکاست

و از قرار به دنبال همين نقطه مشترک است 
من "  :که وی با صراحت اعالم می کند که

خودم صددرصد بر ضد هر نوع خشونتی 
هستم چه خشونت نظامی آمریکا بر ضد 

ایران برای تحوالت ایران، چه خشونت در 
به نظر من خشونت نتایج خيلی . سياسی

بدی خواهد داشت و من اخيرا در ليبی بودم 
و شرایط سوریه را شاهد هستم و اميدم این 
است که ما بتوانيم با نفوذی که داریم در 
خارج ایران چه دولت آمریکا چه دولت کانادا 
چه اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذاریم تا از 

و شما می . ه ی نظامی پرهيز کنندحمل
دانيد که من هم در نشست های مقامات 
دولتی آمریکا و مقامات دولتی کانادا و 
اتحادیه اروپا چندین بار شهادت داده ام و 
هميشه بر ضد جنگ و بر ضد تحریم هایی 
بوده ام که به مردم عادی ایران صدمه می 

و البته برکسی پوشيده نيست که در  ..."زند
 -رایطی که با تجاوز آمریکا و ناتو به ليبی ش

در آن جا پيش آمده است ، پيام اخوان برای 
. تعطيالت نبوده است که به ليبی رفته بود

هست که به " ماموریت اداری"احتماال او در 
آن جا رفته بود تا در ميان اسالم گرایان ليبی 
  !  در مورد نادرست بودن خشونت موعضه کند

او فقط به اسالم گرایان ليبی جالب است که 
آموزش نمی دهد بلکه در مورد ایران هم 

دیدگاه من در رابطه با "  :مدعی هست که
ایران این بوده است که راه حل فقط از کانال 
دموکراتيزه کردن و اجرای حقوق بشر از 

که پيش  "...مجاری غير خشونت آميز است
برای اینکه این مسالمت جوئی را  . می رود

تر درک کنيم الزم است که گفتگوی فوق به
الذکر را دنبال کنيم تا متوجه شویم که وی در 
رابطه با دادخواهی خانواده های قربانيان 

 : در جمهوری اسالمی می گوید که ٦٠دهه 
بنابراین برای من این به معنی ایجاد "...

این نه به . فرهنگ خشونت پرهيز است
. ستمعنی انتقام که به معنی عدالت ا

همچنين درباره ی این است که به قربانيان 
فرصتی داده شود تا اندوه و رنج و خشم 

آن مردم . ...شان را بروز دهند و سبک شوند
هم چنين نياز دارند بدانند که شکایتشان به 
دیده گرفته شده، در غير این صورت امکان 

پس . استفاده از خشونت بيشتر خواهد شد
کاب نقض حقوق بشر به منظور اجتناب از ارت

در آینده توسط رهبران، و منع انتقام، ما نياز 
داریم به طریقی با نقض حقوق بشر در 

  ."گذشته برخورد کنيم
همان طور که در سطور باال دیده می شود ، 
نقش پيام اخوان در رابطه با دادخواهی 

که در  ۶٠خانواده های اعدام شدگان دهه 
شده است ، دادگاهی به نام تریبونال مطرح 

جلوگيری از خشونت آتی خانواده های 
به دیده گرفتن شکایات آن "قربانيان رژیم با 

به این قربانيان فرصتی داده و این که " ها
اندوه و رنج و خشم شان را بروز "شود تا 

و " منع انتقام"و " دهند و سبک شوند
اجتناب از ارتکاب نقض حقوق بشر در آینده "

در یک کالم ، .  دمی باش" توسط رهبران
در رابطه با برخورد با جنایات  پيام اخواننقش 

رژیم جمهوری اسالمی در دهه شصت را 
می : "می توان در این شعار خالصه کرد

  " ! بخشيم و بهتر است که دیگر تکرار نشود
نکته ی "تنها معلوم نيست که با توجه به 

او با وزارت خارجه آمریکا ، این " مشترک
ليبی چرا این قدر خشونت آميز رهنمود در 

  ؟!شد
اما شرم بر جریانات سياسی و کسانی که با 
انگيزه های متفاوتی در پشت خانواده هاِی 
داغ دیدِه زندانياِن سياسِی اعدام شده و 

از " مانده -باقی -زنده"زندانيان سياسی 
زندان های جمهوری اسالمی ، قرار گرفته و 

ی هایشان امپریاليست ها را در روضه خوان
یاری می  ۶٧و سال  ۶٠در ارتباط با دهه 

دهند ، تا شاید از نمِد کمک های مالی 
امپریاليست ها برای خود کالهی بدوزند یا در 

آن ها در کنار امثال پيام اخوان " روز بعد"پروژه 
به .  ها به منصب و جاه و مقامی برسند

" دادخواهی"راستی اینان از چه مراجعی 
ادشان رفته که همين دارند؟  مگر ی

در  ١٣۵٧امپریاليست ها بودند که در سال 
با توافق مابين خود و " گوادولوپ"جزیره 

مذاکره با بهشتی ، یزدی ، قطب زاده و بنی 
صدر ، به دارو دسته خمينی اجازه دادند که 
به جای رژیم شاه خائن به حکومت برسند و 
به کشتار خلق های ایران از خلق ترکمن 

و ... فته تا ترک ، ُکرد ، عرب و بلوچصحرا گر
به نسل کشی کمونيست ها و مبارزین دیگر 

به راستی چه فاکتور هائی در .  بپردازند
معادله های فکری آن ها عوض شده یا در 
حال عوض شدن هستند که این گونه به 
دست و پا افتاده اند که بعد از گذشت بيست 
و چهار سال از فاجعه کشتار دسته جمعی 

، بعد از  ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
گذشت بيست و چهار سال از اعدام بهترین 

  و مبارزترین زنان و مردان آزادیخواهی که 
  

١۶صفحه   

با  نقش پيام اخوان در رابطه
دادخواهی خانواده های اعدام شدگان 

که در دادگاهی به نام  ۶٠دهه 
تریبونال مطرح شده است ، جلوگيری 
از خشونت آتی خانواده های قربانيان 

و " به دیده گرفتن شکایات آنها"رژیم با 
به این قربانيان فرصتی داده اینکه 

اندوه و رنج و خشم شان را "شود تا 
منع "و  "بروز دهند و سبک شوند

اجتناب از ارتکاب نقض "و " انتقام
" حقوق بشر در آینده توسط رهبران

پيام در یک کالم ، نقش .  می باشد
 ا جنایات در رابطه با برخورد ب اخوان

جمهوری اسالمی در دهه شصت را 
: می توان در این شعار خالصه کرد

می بخشيم و بهتر است که دیگر "
ست که تنها معلوم ني  " ! تکرار نشود
او با وزارت " نکته مشترک"با توجه به 

خارجه آمریکا ، این رهنمود در ليبی 
  ؟!اینقدر خشونت آميز شد چرا
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در  ١٣٥٢در يک شب سرد زمستانی سال 
حالی که زنان و مردان تحت ستم ايران پس 
از يک روز کار سخت به خانه بازگشته و در 

استراحت داشتند؛  کنار خانواده خود قصد
شاهد پخش دادگاه دو زندانی سياسی، 

دانشيان از    خسرو گلسرخی و کرامت اهللا
تلويزيون رژيم شاه شدند و چهره اين فرزندان 
  .خلق در حافظه توده های مردم نقش بست

کرامت دانشيان را به یاد دارم که با سخنان  
شهامت آميز خود در دادگاه در حالی که خود 

لنينيست و معتقد به  - کسيسترا یک مار
رهائی توده ها از طریق مبارزه مسلحانه می 
ناميد قلب پاک خود را در مقابل چشمان 
مردم گشود و وفاداری خود به آرمان های 
کارگران و زحمتکشان را نشان داد و برای 
هميشه در قلب آنها و در تاريخ انقالبی 
معاصر ايران جای گرفت، همچنان که خسرو 

کرامت دانشيان و خسرو  .یگلسرخ
گلسرخی در وصيت نامه اشان، خود را 
فدايی مردم ناميدند و مرگ خود را هديه 
ناچيزی برای پيروزی خلق می دانستند، از 
آن زمان، من که در دوران نوجوانی به سر 
می بردم با زندگی مبارزاتی و شخصيت 
انقالبی اين انقالبيون و به ويژه کرامت 

دم و مهر او بر دل من دانشيان آشنا ش
  .نشست

    
ياد و خاطره کرامت همواره در ذهن من 

چند سال تا این که   سنگينی می کرد
من يک شورشی "پيش در کتاب 

خواندم که کرامت دانشيان که " هستم
عالقه بسياری به رفيق اشرف دهقانی 
و رفيق بهروز دهقانی داشته، ترانه 
زيبايی را به زبان ترکی درباره رفيق 
اشرف دهقانی سروده بوده و هر وقت 
که در زندان يا خارج از زندان موقعيتی 
 .پيش می آمده آن را می خوانده است

در آن کتاب فقط ترجمه يک بيت آن ترانه به 
اشرف تو ستاره : "این صورت نوشته شده بود

با ..." سرزمين منی، خلق به تو نگاه می کند
ه باالئی خواندن این قطعه و با توجه به جايگا

که رفقا بهروز و اشرف در ذهن من دارند 
هميشه عالقه داشتم که يک روز متن کامل 
آن شعر را در جايی پيدا کنم، تا اينکه اخيرًا 
متن ترکی و ترجمه فارسی آن را در فيس 
بوک ديدم و خيلی خوشحال شدم و با ولع 
تمام آن را بارها خواندم و خود را شريک 

. يافتم" ران خسته بادبها"احساسات سازنده 
از آنجا که در حين مطالعه اين شعر متوجه 

چند اشتباه در تایپ و در ترجمه شدم، 
آن ها را تا جائی که به نظر   تصميم گرفتم

من اشتباه می آیند تصحيح کرده و در اختيار 
  .دیگران قرار دهم
  به جای دین گئچن زمان/ آیدین گئچن زامان

ن نام ترکی طرال(به جای طوالن / طرالن
شاهين، پرنده تيز پروازی است که به داشتن 
چشمان تيز و جرأت و شهامت زیاد معروف 

  )است
  به جای سوالمی/ سالمی

  ستاره پرفروغ= شان الدوزی
  شاهين پرواز= طرالن اوچوش

    
  "اوخما"

  عشقين حقيقتن نه گوزل اعتباریسان
  بواعتباره،خلقيميزین،ئوزباالسيسان

دوگوشلر صفحه مان،بو،ائچن زگدین آی
  سينه

باخ،ائل سئوینيرکی،بيراوددان نيشانه 
  !سن

    
***  

  "آواز“
حقيقت عشق را تو زیباترین پشتوانه 

  ای
و به این اعتبار است که فرزند خلقمان 

  هستی
از آن زمان که نامت به صفحه پيکار ها 

  رفت
  نگاه کن که خلق شادمانه است،چرا که

  .از آتشی نشانه هستی
  "ماهنی" 

وزون گوزل قيزی، طرالن گونه یوردوم
  باخ باخ

ائليميزین شان اولدوزی،گولوم خلقه باخ 
  باخ

  مارال اودا باخ باخ
قلبين ده بير پارالخ گون وار،یاز سن 

  اوچون
  المی وارس

  ای گئجه ئوله جک،فوشالر اوچه جک
  اوچه جک،اوچه جک

    
***  

خلقين گونون،خوش ایسته ین،اشرف، 
  خلقه
  باخ باخ

ن ایسته ین،اشرف،قانا دوشمنين یاسي
  باخ باخ

  مارال اودا باخ باخ
قاناد گوموش،طرالن اوچوش،خلقين 

  سوزون
  سوروش

  دو گوشلرده گونش اوالن،مينلرجه سن
  قارداشين وار

  ای گئجه ئوله جک، قوشالر اوچه جک
  اوچه جک،اوچه جک

  
** *  

  "ترانه"
دختر زیبای وطنمان،ای شاهين،به 

  آفتاب
  نگاه کن، نگاه کن

اره پرفروغ خلقمان، ای گل من،به ست
  خلق

  نگاه کن ،نگاه کن
  ای غزال،به آتش نگاه کن، نگاه کن
  در دل تو خورشيد فروزانی است،

  بهار برای تو
  درود و تهنيت ميفرستد

  که شب خواهد مرد،....آهای
  پرندگان

  پرخواهند کشيد
  .پر خواهند کشيد، پرخواهند کشيد

    
***  

ق ای که روزهای خوشی برای خل
  ميطلبی

  اشرف،خلق را نگاه کن،نگاه کن
ای که روزهای یأس و شکست برای 

  دشمن ميطلبی
  اشرف،خون را نگاه کن نگاه کن

  ای غزال به آتش نگاه کن ،نگاه کن
ای بال نقره ای، شاهين پرواز، درد خلق 

  را جویا باش
  ای که در نبرد ها درخشان تر ميشوی،

  داری* تو هزاران برادر
  خواهدمردکه شب ...آهای

  پرندگان
  .پر خواهند کشيد ،پر خواهند کشيد

    
اشاره به شهادت رفيق بهروز *

دهقانی،برادر رفيق اشرف دهقانی 
   .است
 ،٣٠/١١/٥٧:تاریخ، روزنامه آیندگان:منبع

 سال دوازدهم،٣٢٩٢:شماره، ٦صفحه 
خواندن اين شعر زيبا و بااحساس، من را به 

اندازد،  می ۵٧  ياد فضای انقالبی دوران قيام
زمانی که مردم زحمتکش و آگاه ايران با 
قلبی سرشار از عشق به فرزندان مبارزشان، 
به انقالبيون و آزادیخواهانی همچون بهروز و 

و کرامت دانشيان و ... اشرف دهقانی و 
خسرو گلسرخی، آنها را الگوی مبارزاتی خود 
در قيام برعليه استثمارگرانشان قرار داده و 

ا رژيم سلطنتی و اربابان به مبارزه ب
اين شعر از . امپرياليست آن برخاستند

بسياری جهات زيباست، شعری است که از 
احساس و قلب پرعشق توده ها به فرزندان 
انقالبيشان حکایت می کند، شعری به قلم 
يک هنرمند انقالبی و ترانه سرای خلق در 
مورد يکی ديگر از فرزندان مبارز خلق، ترانه 

چون همه آثار هنری انقالبی که با ای که هم
الهام از مبارزات فرزندان مبارز کارگران و 
زحمتکشان پديد آمده در صفحه های کتاب 

  .پربار هنر انقالبی ايران نقش بسته است
  ٢٠١٢سپتامبر  -سولماز دانش

 !"نگاه كن"كرامت
اشرف همچنان در اهتزاز 

  داشته است نگاه 
  ! پرچم سرخ تو را

 

 

و هر مرگ دریچه ای . هر مرگ دریچه ای ست که روی تباهی بسته می شود
ست که روی دروغ، فحشا، فقر و گرسنگی بسته خواهد شد و آن گاه، دریچه 

. به این نور. به این نور تن بسپاریم. ای باز خواهد شدکه از آن نور زندگی بتابد
  .فدایی مردم، کرامت  دانشيان

 انقالبی، زنده یاد کرامت دانشيانهنرمند و رزمنده از وصيت نامه بخشی 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق  از صفحه
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 اي تماس بابر

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !درباره مواضع رسواي سازمان توفان در تحليل اوضاع كنوني
در شرایط بحرانی کنونی که اعمال تحریم های اقتصادی و سياسی توسط امپریاليست ها بحران 

ها را در بدترین شرایط  های سياسی داخلی رژیم جمهوری اسالمی را تشدید نموده و توده
سياسی قرار داده است، امپریاليسم آمریکا جهت پيشبرد سياست های زیستی و 
هائی که بر ایران اعمال نموده ، بر احتمال حمله  اش در ایران و منطقه جدا از تحریم تجاوزگرانه

کند و در همين چهارچوب هم اسرائيل رسما از حمله به ایران سخن  نظامی به ایران نيز تاکيد می
ایط بحرانی کشور را ملتهب تر از گذشته نموده و باعث گسترش نگرانی این وضع شر. می گوید

این شرایط بحرانی و پر تناقض باعث شده است تا سازمان ها و . در ميان مردم گشته است
احزاب ، هر کدام با دید خاص خود موقعيت کنونی را تحليل کنند و به همين دليل هم ما شاهد 

هائی که جهت  از تحليل.  ابطه با اوضاع کنونی می باشيمها و مواضع گوناگونی در ر تحليل
کنند تا جریاناتی که در  رهائی از شر جمهوری اسالمی از دخالت امپریاليست ها حمایت می

کنند و برای این  ضدیت با تجاوزگری امپریاليسم از جمهوری اسالمی سراسر جنایت دفاع می
د که در ميان این طيف مواضع سازمان توفان سازن اقدام ضد مردمی خود هم توجيه تئوریک می

عامالن جنگ داخلی ستون پنجم "سازمان توفان در مطلبی تحت عنوان . قابل تامل است
برای توجيه موضع انحرافی و غير کمونيستی خود ابتدا وابستگی جمهوری "(*)  اند امپریاليست

ی دهد که امپریاليست ها رژیم اسالمی به امپریاليست ها را انکار می کند و بعد چنين جلوه م
ها هم مدعی می شود که در  و بعد از این مقدمه چينی! مستقلی را مورد تعرض قرار داده اند

  !الویت جدال با امپریاليسم امر سرنگونی جمهوری اسالمی به عقب رانده می شود
و دست  امپریاليست ها و در راسشان آمریکا" توفان در ابتدای این مقاله چنين مينویسد 

نشاندگان آن ها در منطقه، ميخواهند ایران را به زیر سلطه امپریاليسم درآورند و 
در همه زمينه ها،  حکومتی در ایران برپا کنند که مانند حکومت محمدرضا شاه

تاکيد از من ." (سياست های آن ها را پياده کرده و نوکر دست به سينه آن ها باشد
  )است

بيند، آیا توفان در مورد کنفرانس گوادالوپ چيزی  درختان، جنگل را نمیاز قرار توفان از زیادی 
؟ و یا اگر شنيده فکر ميکند برای بسرانجام رساندن انقالب، امپریاليست ها به !نشنيده است

مانند حکومت  ماهيتاسال است که حکومتی  ٣۴؟ آیا توفان واقعًا نميداند که !خمينی کمک کردند
ها سياست های امپریاليست ها را پياده کرده است و با نام  ه زمينهمحمدرضا شاه که در هم

سال است که نيروهای  ٣۴ارتجاعی جمهوری اسالمی خوانده ميشود بر ایران حاکم است؟ 
انقالبی با استناد به هزاران فاکت سرسپردگی جمهوری اسالمی را به امپریاليست ها و نظام 

توفان که هرگز قادر نبوده و نيست که یکی از این جهانی امپریاليستی نشان می دهند ولی 
فاکت ها را رد نماید تنها کاری که می کند این است که با تمسخر تحليل های نيروهای انقالبی، 

واقعياتی چون اینکه رژیم از . از مستقل بودن جمهوری اسالمی دم بزند و واقعيات را انکار نماید
قتصادی بازمانده از زمان شاه را حفظ و نگهداری نموده همان روز اول به قدرت رسيدن، نظام ا

سال بر طبل جنگ با عراق کوبيده  ٨است، این که در جهت منافع قدرت های امپریاليستی 
است، این که چگونه با ایجاد گروه های مرتجع مذهبی در کل خاورميانه به پيشبرد سياست 

ریاليست ها به افغانستان و عراق یار و های امپریاليسم خدمت کرده است، اینکه در حمله امپ
البته اینها واقعياتی هستند که با تحليل های این سازمان . مددکار آن ها بوده و هزاران مورد دیگر

در تناقض هستند ولی توفان آموخته است که با سياست تمسخر با واقعيات مواجه شده و آن ها 
عده ای که خودشان را انقالبی ": نویسد و به همين دليل هم هست که می. را انکار نماید

جا ميزنند و مفهوم انقالبی را نفهميده اند با یک ادعا که رژیم جمهوری اسالمی 
خودش نوکر آمریکاست و آمریکائی ها آن ها را بر سر کار آورده اند، نه تنها به هر چه 

حرکت  تحليل و مبارزه مردم ميهن ماست پوزخند ميزنند بلکه نادانی خویش را از
لشگرکشی آن ها هيچ توضيحی برای تحوالت منطقه و . تضادها نشان ميدهند

 ١١ صفحه    . امپریاليست ها به منطقه و استقرار نظم نوین جهانی ندارند

 !اد مادر رياحي گرامي بادي
با تأسف مطلع شدیم که مادر 
ریاحی، از زنان مقاوم خانواده 
های زندانيان سياسی که سال 
های طوالنی از عمر خود را در 
صفوف مادران زندانيان سياسی 
صرف مبارزه و مقاومت در مقابل 
استبداد رژیم های شاه و جمهوری 
. اسالمی کرد، درگذشته است

خاطرات کوشش ها و مبارزات 
در جمع مادران مادر ریاحی 

زندانيان سياسی چریکهای فدائی 
خلق در زمان شاه و رابطه 
تنگاتنگ مبارزاتی او با مادران 

مادر (فدایی نظير مادر سنجری 
، )رفقای شهيد، کيومرث و خشایار

مادر رفقای شهيد (مادر آل آقا 
و مادران مبارز ) نسترن و الدن

مادر ( دیگر چون مادر سرمدی 
در آن ) رمدیرفيق شهيد عزیز س

دوره و سپس تداوم فعاليت های 
او در جمع مادران خاوران در دوره 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، 
هميشه در یاد مردم مبارز و 
  . قدرشناس کشورمان خواهد ماند

مادر ریاحی، مادر مبارز جانباخته 
 ۵٠نورالدین ریاحی بود که در سال 

در ارتباط با چریکهای فدائی خلق 
و سال ها در زندان رژیم دستگير 

دیکتاتور شاه به سر برده 
نورالدین در جریان انقالب   .بود

با قدرت توده های به  ۵٧-۵۶سال 
پا خاسته ایران از زندان آزاد 

سپس فعاليت های سياسی   و
خود را در تشکيالت تازه تأسيس 

پيش برد و در " راه کارگر"یافته 
همين رابطه اسير چنگال خونين 

جمهوری اسالمی گشته  دژخيمان
و به دست این رژیم 

  .اعدام شد  جنایتکار  

یاد مادر ریاحی و فرزندش، 
نورالدین که همواره الهام بخش 
مبارزات مادر مبارزش بود، 

 .هميشه گرامی باد


