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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۶ مارچ ١۵
 

  ،"پيام فدائی"ُبيستمين سال انتشار 
  !صدای کارگران و زحمتکشان، گرامی باد 

  

.  خلق ايران استئی، ارگان چريکھای فدا"ئیپيام فدا"ن شمارۀ نشريه  مي٢٠٠ امسال مصادف با انتشار ]دلو[بھمن ماه

 ٢٢ و ٢١ و در تداوم آن قيام پرشکوه مردم ما در ١٣۴٩ بھمن ١٩اگر رستاخيز سياھکل و آغاز جنبش مسلحانه در 

 چندان بخشيده  دوئی به چھرۀ اين ماه خونين و پر افتخار مبارزاتی در تقويم تاريخ توده ھای مردم ما جال١٣۵٧بھمن 

ھمان گونه که از نام پر مسمای آن پيداست افتخار آن را دارد که از زمان انتشارش در فروردين " ئیپيام فدا"اند، 

 تا کنون ھمواره و در ھر شرايطی پژواک گر پيام انقالبی و آرمان ھای انسانی اين دو فراز رفيع و ١٣۶۵سال ] حمل[

ھای محروم ما بوده و درفش حقانيت و آرمان ھای اين مبارزات را با   و خلقبخش کارگرانئي مبارزات رھاۀدرخشند

 جا ئیبا توجه به چنين تقارن زمانی پر مسما.  دشواری ھای ذاتی آن با تمام توان در اھتزاز نگاه داشته استۀقبول ھم

و مواضع انقالبی آن نه تنھا در  واقعيت اين نشريه و نقش و جايگاه ۀدارد تا از اين فرصت استفاده کرده و کمی در بار

که " بی صدايانی"و " ھيچ بودگان" انبوه  اصلی يعنیۀميان روشنفکران و جنبش مردمی بلکه در سرنوشت آن طبق

 چند کالمی ، آن در آينده ای محتوم ھستندۀ ما و نيروی اصلی محرک دگرگون کننۀ تحت سلطۀصاحبان اصلی جامع

  . مئيسخن بگو

 در چه شرايطی منتشر می شود و اھميت و يا تفاوت اين نشريه با ساير نشرياتی که ھم ئیام فدا پيۀدويستمين شمار

  اکنون در طيف شناخته شده با نام چپ و انقالبی منتشر می گردند و تعدادشان ھم کم نيست چه می باشد؟

 انقالبی سراسری رژيم جمھوری ُ در کردستان در شرايطی آغاز شد که بر بستر يورش ضدئی انتشار پيام فداۀاولين دور

ُاسالمی ، بخش بزرگی از نيروھای جنبش انقالبی در کردستان، سنگر آزادگان متمرکز شده و در بطن يک جنبش توده 

 مسلحانه در اين خطه، ۀدر چنين شرايطی و به رغم جاری بودن مبارز. ی مبارزه با نظام حاکم را به پيش می بردندئ

 ۀ محلی بر اين مبارزات، ضرورت وجود يک نشريئی نيروھای ناپيگير و خرده بورژواۀطمحدوديت ھای ناشی از سل

کمونيستی که تريبون و صدای پيگيرترين انقالبيون و توده ھای تحت ستم عليه دشمنان شان باشد را به طور برجسته ای 

 اين ۀ پراتيک مسلحانۀ منعکس کنندچريکھا بتواند" نابودی"می طلبيد؛ نشريه ای که در شرايط تبليغات دشمن مبنی بر 

اين نشريه ھم چنين در شرايط . نيرو و بر بستر آن پژواک گر اھداف و مواضع نيروھای کمونيست و انقالبی باشد

 حاکم و پاسدار آن يعنی جمھوری اسالمی می بايست در ۀ مبارزه با دشمن اصلی مردم يعنی نظام استثمارگرانۀپيچيد
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ای انحرافی، رھبری ھای سازشکار و فرصت طلب که خود مانعی در مقابل رشد و گسترش  نبرد عليه ايده ھۀجبھ

 پيام ارۀ شم٣۶نگاھی به . ُجنگ انقالبی در کردستان بودند، راه اصلی را بنماياند و صدای تداوم مبارزه و انقالب باشد

 خلق ئی چريکھای فداۀاتيک مسلحان نشان می دھد که اين نشريه ضمن انعکاس پر١٣۶٩ تا ١٣۶۵ در بين سالھای ئیفدا

افشای .   مواضع و نظرات انقالبی در چارچوب فوق حرکت کردۀ در جھت اشاعءدر آن سال ھا ، چگونه با تمام قوا

پيگيرانه و قاطع ماھيت ضد خلقی و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و سياست ھای ضد انقالبی آن، دفاع از 

ُ کارگر ، دفاع از جنبش انقالبی خلق کرد، افشای ماھيت جنگ امپرياليستی ايران و عراق ۀھای طبق مبارزات و خواست

که حيات و ھستی توده ھای تحت ستم را لگد مال می کرد، دفاع پيگيرانه و دائمی از زندانيان سياسی و خانواده ھای 

 نقطه ۶٧م  زندانيان سياسی در سال  که قتل عا۶٠ ۀآنان و افشای نسل کشی جمھوری اسالمی و کشتار سيستماتيک دھ

اوج آن بود و  تالش برای ايجاد اتحاد بين نيروھای درون صف خلق عليه دشمن و از جمله ضرورت ايجاد فرماندھی 

ُ مسلحانه از کردستان به ديگر مناطق ايران به عنوان ۀکيد بر ضرورت گسترش مبارزأُمشترک در جنبش کردستان، ت

 جھنمی جمھوری اسالمی و باالخره اتخاذ يک موضع انقالبی در جنگ اول خليج فارس و اشغال ۀتنھا راه نجات از سلط

چگونه در آن سال ھا به " ئیپيام فدا" می باشند که نشان می دھند ئیکويت و رويدادھای بعد از آن ، برخی از زمينه ھا

مان حال پيکار با نظرات انحرافی انواع  مبارزه ايدئولوژيک با دشمنان مردم و در ھۀوظايف مبارزاتی خود در جبھ

ت می توان گفت امروز با وجود گذشت سال ھا از آن دوران پر أبه جر. نيروھای سازشکار به طرزی شايسته عمل کرد

 کارگر و چپ، پراتيک اجتماعی و سير رويدادھا نشان ۀتالطم، خالف بسياری از نشريات نيروھای سياسی مدعی طبق

  .  در مورد بزرگ ترين و مھم ترين رويدادھای آن دوره استئیام فدا صحت مواضع پيۀدھند

گر آن است که در جنبش کمونيستی ايران نيروئی وجود دارد که حقانيت يتی مھم و قابل تعمق بوده و بياناين واقع

 تا به آخر ۀطبق کارگر ايران را ثابت و آن ھا را انعکاس داده و به عبارتی ، زبان گويای اين ۀنظرات متعلق به طبق

گر تداوم خط و سياست انقالبی بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق و پيگيری در عين حال اين واقعيت نشان. استانقالبی 

  . در ميھن ما می باشدئی کمونيست ھای فداۀصداقت ويژ

 مزبور ۀ در دورآيا ھيچ يک از نيروھای ديگر مدعی چپ و کمونيسم می توانند با بررسی مواضع خود و نشريات شان

  چنين حکمی را صادر کنند؟ 

و " ملی" يک حکومت ۀ نه فريب سياست ھای نواستعماری امپرياليسم در معرفی جمھوری اسالمی به مثابئیپيام فدا

می ناميدند، پرداخت و " جنگ ميھنی"را خورد، نه به تأئيد جنگ ھشت ساله با عراق که برخی آن را " ضدامپرياليست"

در . گر ، آلوده شد تا مغز استخوان ضد خلقی و سرکوبينه ای به دنباله روی از سياست ھای اين رژيمنه در ھيچ زم

و ظھور افسانه مبنی بر پايان " بازسازی "ۀخالف بسياری از مدعيان، فرا رسيدن دور" ئیپيام فدا"دوران پسا جنگ ھم 

 به واقعيت ھای زندگی ءو بطالن آن را با اتکدر نظام جمھوری اسالمی را محکوم " اعتدال"سرکوب و فقر و آغاز 

 مسلحانه ۀ در اين دوران با دفاع قاطعانه از تئوری مبارزئیپيام فدا.  کارگران و زحمتکشان و مبارزات آن ھا نشان داد

 ۀژی ھم تاکتيک، فريب حزب سازی ھای قالبی و تالش ھای جنجال گرانه برای خاک پاشيدن به چشم طبقيھم سترات

ُرا ھم نخورد؛  جنگ برادر کشی در کردستان را محکوم کرد و ھمواره از شيوکارگر   صحيح حل تضادھای درون ۀُ

  . خلق به عنوان يک اصل در ھر شرايطی دفاع کرد

گرد و .  پيشين صورت پذيرفتۀ متفاوت با دورً در شرايطی کامال١٣٧٣ از آبان سال ئیآغاز دور جديد انتشار پيام فدا

که با يک ھجوم ايدئولوژيک " اردوگاه سوسياليزم"وپاشی اجتناب ناپذير شوروی و کمپ موسوم به خاک ناشی از فر

 کارگر و آرمان ھای انقالبی و کمونيسم ھمراه شده بود، قۀمسموم و مرگبار از سوی امپرياليست ھا و ارتجاع به طب
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. و شکاف ھای موجود ابعاد نوينی بخشيدچشم بسياری از کوته بينان و فرصت طلبان را کور کرد و به اغتشاش نظری 

فروپاشی شوروی ضربه ای بود که بحران گريبان گير جنبش انقالبی در سطح بين المللی را به طور عام و جنبش 

کمونيستی ايران را که تا قبل از اين تحوالت ھم متحمل ضربات بسيار سخت شده بود به طور خاص، در ابعادی چشم 

، "پايان تاريخ"در بستر چنين ھجومی امپرياليست ھا و مرتجعين، . بر حدت و شدت آن افزودگير به نمايش گذارد و 

ثير ھمين تبليغات بخش بسيار أتحت ت.  سرمايه داری را در ھمه جا جار زدندۀو جاودانگی سلط" مرگ مارکسيسم"

خود را به نمايش گذاردند و  ئیبزرگی از نيروھای به اصطالح چپ و مدعی سوسياليزم ماھيت واقعی و خرده بورژوا

اکثر اين نيروھا تا آن زمان به درجات متفاوت به . ُدر مقابل طوفان ناشی از اين بحران به قول معروف لنگ انداختند

دخيل بسته بودند و در " کشور برادر"و " اردوگاه"و " مھد سوسياليزم"قبلۀ دروغين شوروی شان تحت عنوان 

" پرسترويکا"و " گالس نوست "ئیتر با خفت تمام تا حد مجيزه گوبزرگ" برادر" به فکری و عملی خودوابستگی ھای 

ارتجاع ، عليه سوسياليسم ًاتفاقا ھمين ھا با شنيدن اولين عربده کشی ھای امپرياليسم و . د آن ھم پيش رفته بودندئيأو ت

روی به ناگاه در نقش کاتوليک تر از ی با عيان شدن ماھيت ارتجاعی و رسوای نظام حاکم بر شوبدون کمترين نقد جدي

و " ديکتاتوری پرولتاريا"و " مارکسيسم"و " سوسياليسم "پاپ به ميدان آمده و اين بار به مسابقه برای محکوم کردن 

در اين ميان برای نيروھائی از .  پرداختند-  البته در چشم بورژوازی و مطابق معيارھای او - شدن " دمکرات"نمايش 

 خائن و اکثريت جنايتکار، اين تحوالت ميدانی بود که بدون ھيچ مقاومت و نبردی از سوی آن ھا ، ۀتود حزب ۀخانواد

 و نظم نوين جھانی آن را با ارباب سابق شان حزب به  اصطالح کمونيست ولی رسوای امريکاارباب جديد يعنی 

  . شوروی سابق عوض کردند

ميدی نسبت به مبارزه، نسبت به امکان پيروزی سوسياليسم ، بدبينی به س و نااأثير آوار ناشی از اين بحران، يأتحت ت

 وسيعی يافت و به ريزش ۀی، تشکيالت گريزی و بی اعتمادی به کار جمعی و تشکيالتی سيطرئ سياسی و حرفه ۀمبارز

يست ھای به اين ترتيب واقعيات با ھزار زبان از ضرورت تشديد فعاليت کمون. بزرگ نيرو در سطح جنبش منجر شد

 کارگر و تالش به منظور دفاع از اصول و مبارزه با اين آفات مسموم نظری و ۀمن به آرمان ھای طبقؤواقعی و م

 با درک ئیانتشار دور جديد پيام فدا.  کارگر سخن می گفتندۀھجوم ايدئولوژيک بورژوازی به مارکسيسم و مواضع طبق

  . ت پذيرفتی صور ھا و در بطن چنين شرايط بحرانياين ضرورت

افشای جنايات و وحشی گری بورژوازی امپرياليستی در حق طبقۀ کارگر و "با قرار دادن وظايفی ھم چون " ئیپيام فدا"

، تالش در "دفاع از کمونيسم"، "دفاع از مارکسيسم و مقابله با تبليغات ضد انقالبی عليه آن"، "خلق ھای تحت ستم دنيا

" ضرورت"کيد بر أ، ت" ايدئولوژيکۀدامن زدن به مبارز"، "ون رفت از بحرانراه ھای بر"جھت حرکت برای يافتن 

و " نابودی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی" و "  امپرياليسمۀسرنگونی قھر آميز سلط"انقالب اجتماعی و 

ديگر در يکی از سخت ترين به اين ترتيب پيام فدائی بار . در مقابل خود قرار داده و در اين راستا گام برداشت... 

وليت و بار سنگينی از وظايف کمونيستی را بر دوش گرفت که کمتر نيرو و جريانی خواست و يا توان آن ؤشرايط مس

با  در طول سال ھا نشان داد که عالوه بر شناخت صحيح از ضرورت ھای زمان، ئیمھم تر از اين پيام فدا.  را داشتند

وليت ھا از خود پايداری نشان داده و ؤ با چنگ و دندان در پيشبرد اين وظايف و مسخويشتوجه به نيرو و توان محدود 

 اين نشريه ، آئينۀ ۀ شمار٢٠٠خود صفحات . در چنين مسيری به رغم ھر نوع محدوديت و ضعفی سرفراز بوده است

 بوده و اين امر را به اثبات  اين نشريه در پاسخ به ضرورت ھای شرايط فوقۀ ست که نشانگر تالش پيگيرانئیتمام نما

در عين حال بايد تأکيد کرد که بيان اين موضوع به ھيچ وجه به معنی ناديده گرفتن کمبودھای غير قابل . می رساند

  .  انکار اين نشريه نيست، کمبودھائی که با حد نيرو و توان سازمان ما ارتباطی مستقيم داشته اند
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ھای بزرگ اجتماعی اين مواضع اتخاذ شده توسط نيروھای سياسی در قبال اين واقعيت اين است که در جريان رويداد

ا توجه به ھر گاه ب. استگاه طبقاتی شان می باشدورھای شناخت ماھيت اين نيروھا و خرويدادھاست که يکی از معيا

را با مواضع نيروھای  در چند سال اخير را مرور کنيم و آن ھا ئی پيام فداۀ شمار٢٠٠ی مواضع چنين معيار مارکسيستي

 ھمواره بار نمايندگی ئیکه پيام فدارا مختلف مدعی کمونيسم مقايسه کنيم، تمايز آشکار بين يک خط روشن کمونيستی 

  .  با خطوط و مواضع غير کارگری و انحرافی گوناگون خواھيم ديد،اصلی آن را بر دوش داشته

 ٢حماسه "و نمايشات انتخاباتی "  کالن اصالحاتۀپروژ"بی بود که ماھيت ضدانقال" ئیپيام فدا"به طور مثال اين 

که برای مقابله با موج نوين اعتراضات اجتماعی و گرايش جوانان انقالبی را جمھوری اسالمی ١٣٧۶" ]جوزا[خرداد

ی از ھمان روز اول افشاء کرد و در مقابل تمام،  حاکم مھندسی شده بودۀبه راديکاليسم و قھر انقالبی، توسط طبق

حکومتی را خورده و دل به " اصالح طلبان"مرتجعين و نيروھای سازشکار و فرصت طلبی که به نوعی فريب 

يعنی خاتمی و دار و دسته اش بسته بودند، امکان اصالحات در ديکتاتوری حاکم را توھم و " سيد خندان"معجزات 

ًکيد کرد و اتفاقا سير رويدادھا و أت" بايد گرددجمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود "افسانه خواند و بر شعار 

  .  ظھور رساندندۀ خود کارگران و توده ھای تحت ستم ، خيلی زود صحت چنين تحليلی را به منصۀتجرب

 که سرآغاز يکی از مخوف ترين امريکاو انفجار برج ھای دو قلو در " مبر سپت١١ ۀفاجع"چند سال بعد و در جريان 

 بود که قاطعانه در مقابل روايات ساخته ئی به خاورميانه شد، اين پيام فداامريکاھای امپرياليسم تعرضات و لشکر کشی 

 اسالمی ئی مسببان حقيقی اين فاجعه پرداخت و ثابت کرد که بنيادگراۀشده توسط امپرياليست ھا ايستاد و به افشای چھر

 اين قدرت جھانی در سطح جھان ۀبرای پيشبرد نقشه ھای جنگ طلبان امريکا بلکه ابزار دست ساز خود امريکانه دشمن 

درست در چنين فضای خوف انگيزی بود که برخی نيروھای فريبکار با تکرار ادعاھای امپرياليست ھا در مورد . است

صلی توده و حتی نماياندن آن به جای امپرياليسم به عنوان دشمن ا" غرب" دشمن ۀ اسالمی به مثابئیبنياد گرا" قطب"

برخی ديگر از .  عليه مردم عراق و افغانستان و سوريه بدل شدندامريکاھا به ارابه کش ماشين جنگی ضد خلقی 

گشتند که توسط بوش سرداده می شد " امريکا يا با دشمنان امريکايا با "ُنيروھای سست عنصر نيز مرعوب عربده ھای 

در ھر نقطه " تروريست ھا"تعقيب و مجازات " حق "امريکارياليسم و در ھراس خود تا آن جا پيش رفتند که برای امپ

  ! ای از جھان را قايل شدند

 و انفجار جنبش ٨٨در جريان يکی ديگر از عظيم ترين رويدادھای اجتماعی سال ھای اخير در ايران يعنی خيزش 

مھوری اسالمی انداخت و ديکتاتوری  رژيم جۀخودی ميليونی توده ھای تحت ستم، جنبشی که لرزه بر اندام پوسيده خودب

 بود که با تشخيص صحيح تضادھا و ئی ما را تکان داد، باز ھم اين پيام فداۀ تحت سلطۀخفقان آور آن در سطح جامع

خودی و انقالبی برخاسته و در ھمان حال به افشای تالش ھای ه واقعيات عينی به حمايت از اين جنبش خودب

 اين جنبش و انحراف آن مشغول تحميل رھبری ھای ارتجاعی بر آن و ۀ برای مصادراستثمارگران حاکم پرداخت که

اھميت چنين مواضعی ھنگامی بيشتر درک می گردد .  جمھوری اسالمی بودندۀمحدود کردنش در چارچوب نظام پوسيد

 یبندی ھاوجود آمدن صف بندی ھا و مرزه  و مواضع نيروھای سياسی مختلف باعث ب٨٨که به ياد آوريم جنبش 

 کارگر و سوسياليسم ، ۀبسياری از نيروھای مدعی ھواداری از طبق. جديدی در بين نيروھای سياسی و مدعيان چپ شد

بخش بزرگی از نيروھای سياسی به نوعی فريب .  ی اخير بودندئفاقد ھر گونه تحليل درست در مورد جنبش توده 

اسم رمز جنبش اصالح طلبان حکومتی يعنی يک جناح از که " جنبش سبز" حاکم در مورد ۀتبليغات دروغين طبق

با اين تحليل نادرست . سرمايه داران ھار و استثمارگر حاکم می باشند، را خورده و آن را به جای جنبش توده ھا نشاندند

  و دنباله روی از اھدافئیو فرصت طلبانه، اين نيروھا ھر يک به سرعت و به درجات متفاوت به مرداب جبھه سا
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 اول، با قبول اين تبليغ ۀ خالف دستًابرخی ديگر از يک موضع ظاھر. يدندتارتجاعی اصالح طلبان حکومتی در غل

 کارگر ۀ سبزھاست و ادعای اين که طبقۀ مردم ايران تحت رھبری دارو دستۀدروغين که گويا جنبش ميليونی دالوران

م را جنبشی ارتجاعی خوانده و در يکی از حساس ترين خواھانه و مترقی مرد ندارد، جنبش آزاديدر اين جنبش شرکت

 از ً ھم که ظاھرائیدر ميان ساير نيروھا.   پاسيفيسم افتادندۀبرھه ھای تاريخ مبارزات توده ھای تحت ستم ما، به ورط

ودند تا ی مردم ما دفاع می کردند ، ميانه بازان خرده بورژوای رنگارنگ و متزلزلی ھم بودند که حاضر نبئجنبش توده 

 حاکم ۀدفاع از جنبش توده ھا را مطابق خواست قلبی و واقعی آنان يعنی استقالل از تمام دار و دسته ھای رنگارنگ طبق

اين نيروھا تا مدت ھای مديد از . طور اولی ، مخالفت با ھر دو جناح ارتجاعی جمھوری اسالمی پيش ببرنده و ب

مرگ بر تمامی جناح ھای ضد خلقی "و " دسته نابود بايد گرددجمھوری اسالمی با ھر جناح و "سردادن شعار 

به بھانه ھای مختلف خودداری کرده و به اين وسيله به " محافظه کار"و چه " اصالح طلب"چه " جمھوری اسالمی

  .توھم پراکنی امپرياليست ھا و مرتجعين در ميان توده ھا خدمت کردند

ود که به سھم خود با مطرح کردن يک تحليل منسجم و روشن توانست در دو  بئی در مقابل چنين جبھه ای اين پيام فدا

 تداوم به مقابله بر خيزد و تا زمان) يکی عليه دشمنان مردم و ديگری عليه نظرات انحرافی نيروھای سازشکار(عرصه 

ھای به پاخاسته و  در راه دفاع از اين جنبش، حمايت از توده ،که در توان داشترا چه اين جنبش دليرانه ، ھر آن

  .صرف کردبرطرف کردن موانع پيشاروی آن 

 اپورتونيست ھا قرار داشته ۀ مسايل کارگری ھمان طور که می دانيم سازمان ما ھميشه مورد ھجوم بيشرمانۀدر زمين

ل به خيال مشغو...  کارگر و ۀ مسلحانه به طبقۀپيروان تئوری مبارز" عدم اعتقاد"است که با ادعاھای بی پايه مبنی بر 

 صدای ۀ به مثابئیاما حجم کار نظری ارزشمندی که پيام فدا.  خويش مسموم کردن ذھن جوانان در اين زمينه بوده اند

 اين طبقه ۀ اخير در برخورد با مسايل کارگری و مسايل زيست و مبارزۀويژه در دوره واقعی کارگران و زحمتکشان ب

تی  زنگ زده گشته و آن ھا به راح،اين سالح اپورتونيستی نيروھای فوقمنعکس کرده به گونه ای بوده است که حتی 

 کارگر و سازماندھی و تشکل اين ۀشان را در مورد به اصطالح عدم اعتقاد ما به طبقنتوانسته اند اتھامات ھميشگی 

 و شکستن ئیورژوا در افشای عقيم بودن نظرات غير پرولتری نيروھای خرده بئیپيام فدا.  طبقه عليه ما تکرار کنند

  . کرده استاءاين فضای مسموم نقش غير قابل انکاری ايف

 در مورد جنبش زنان نيز که دارای مرزبندی ھای قاطعانه و اصولی با ھر گونه تفکر ئیخط روشن مارکسيستی پيام فدا

ده در زير پرچم  و فمينيستی در اين جنبش چه از سوی اصالح طلبان حکومتی و چه رفرميست ھای النه کرئیبورژوا

 در مورد مسايل زنان و جنبش زنان بوده ئی پيام فداۀفمينيسم می باشد ، يکی ديگر از عرصه ھای ارزشمند کار پيگيران

 پيام فدائی فارغ از فضای جنجالی و ھای و ھوی از جانب جريانات فمينيست و اصالح طلب که می کوشند زنان .است

 آن ھا در مبارزه عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی جدائی به وجود را در مقابل مردان قرار داده و بين

ويژه زنان ه آورند، بر ضرورت اتحاد مبارزاتی زنان و مردان تحت ستم ايران تأکيد نموده و صدای زنان محروم و ب

 و فاکت ھای مختلف بر اين  در ارتباط با جنبش زنان با داليلئیپيام فدا. کارگر و زحمتکش را منعکس نموده است

موضع پای فشرده است که رھائی واقعی زنان وابسته به نابودی نظام سرمايه داری می باشد که ھر روز تبعيض و 

 کارگر گره ۀنابرابری و زن ستيزی را باز توليد می کند؛ و بر اين اساس با نشان دادن اين که رھائی زنان به رھائی طبق

 آن ھا از قيد ھر گونه استثمار و ستم طبقاتی و ئیير واقعی اين جنبش برای آزادی زنان و رھا مسۀخورده ، ترسيم کنند

  .از جمله ستم جنسی بوده است
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" سنت ھای"و " افتخارات"و " آرمان ھا" اخير در شرايطی که بسياری از مدعيان دو آتشه ۀو باالخره در طول دور

زش ھا و اصول و حتی حذف و جرح و تعديل آرم پر افتخار اين سازمان  با تمام قدرت به فدا کردن تمامی آن ارئیفدا

به "  خلقئیچريکھای فدا" بود که با دفاع پيگيرانه از آرمان ھا و ارزش ھای کمونيستی ئیمشغول بوده اند، اين پيام فدا

ن سازمان خود و مقابله با  کارگر چه از طريق دفاع از نظرگاه ھای انقالبی بنيانگذاراۀ رزمندگان پيگير امر طبقۀمثاب

تحريف آن نظرات و چه از طريق ھر چه شفاف تر کردن تاريخ مبارزاتی آن و مقابله با تحريفاتی که در رابطه با تاريخ 

ان واقعی ئياين سازمان صورت گرفته و می گيرد ، در سطح جنبش وفاداری خود به خط و مواضع و ارزش ھای فدا

  . ش گذارده استتوده ھا و انقالب را به نماي

گفته شد " پيام فدائی"مثال ھای فوق و قياس ھای موجود در آن ھا بيش از ھر ادعائی نشان می دھند که آن چه در مورد 

 اين ۀ نبوده بلکه آشکارا منعکس کنندئیبه ھيچ وجه بيان گر خودستائی تنگ نظرانه و رقابت ھای مرسوم خرده بورژوا

ز ھر چيز دارای يک چھارچوب نظری مستحکم و خط انقالبی و مارکسيستی بوده است؛  پيش ائیند که پيام فدا احقيقت

 افتخار نمايندگی ئی ست که پيام فدائیو مواضع درست و منطبق بر واقعيت آن نشانگر پايداری بر اصول و پرنسيب ھا

  .  آن ھا در سطح جنبش انقالبی مردم ما تا به امروز  را داشته است

 ھسته ۀ وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم، پروژۀيل و مواضع نشريه مربوط به افشای رابطبرخی ديگر از مسا

ت حاکمه و سياست ھای آن، أی و چشم انداز و نتايج آن، افشای تفکرات و ايده ھای اپورتونيستی در تحليل ماھيت ھيئ

ی با تحرکات نيروھای وابسته و  خلق ھای تحت ستم برای رفع ستم ملۀ ملی و تفکيک مبارزات عادالنسألۀم

، و ) ملی در صدد تعويض شکلی از ستم ملی و امپرياليستی با شکل ديگر آن ھستندۀکه زير پرچم مبارز(ناسيوناليست 

 سرنوشت خلق ھا را مردود شمرده اند، پرداخته تعيين که زير نام مارکسيسم اصل حق ئیدر عين حال افشای نيروھا

به بررسی مسايل و تجارب مبارزاتی و انقالب ساير خلق ھای تحت ستم و " ئیپيام فدا"بخش ھای ديگر کار . است

نشان دادن تجارب مبارزاتی در آن ھا، درج ترجمه ھائی از متون مارکسيستی و يا ترجمه ھای روشنگرانه از متون 

  .   تصاص يافته استن سازمان در کشورھای مختلف اخمختلف و باالخره انعکاس دائمی فعاليت ھای عملی فعاال

 امروز نيز در شرايطی صورت می گيرد که تشتت و پراکندگی مھم ترين خصوصيت ناگوار ئیتداوم انتشار پيام فدا

 انقالبی و کمونيستی در جامعه وجود ۀ مسلحانۀدر حالی که جريان سيال مبارز. گريبان گير جنبش نوين کمونيستی ست

 نيروھای وابسته به طبقه حاکم و اتاق ھای فکر ضد انقالبی آن می باشيم ۀدندارد، ما از يک طرف شاھد حضور گستر

که با استفاده از امکانات بی حد و مرز تبليغاتی خويش سعی در نشر و پخش نظرات ارتجاعی در سطح جنبش دارند و 

 خويش به از طرف ديگر نيروھای مختلف سياسی سازشکار و فرصت طلب درون صف خلق را داريم که با تبليغات

 ايدئولوژيک سنگين عليه ايده ھای انحرافی  و در جھت ۀاين شرايط پيشبرد يک مبارز. انحراف افکار عمومی مشغولند

  . پخش و تبليغ و ترويج کمونيسم و ايده ھای انقالبی را بر دوش پيام فدائی گذارده است

در نتيجه مبارزه با ايده . پيشرفت جنبش ھستندواقعيت اين است که ايده ھای انحرافی ، سدی در مقابل رشد و گسترش 

ھای غير پرولتری و پااليش نظرات انقالبی از رسوبات انحرافی وظيفه ای ترديد ناپذير می باشد که به امر انقالب توده 

ھای تحت ستم و ھموار کردن راه آن خدمت بزرگی می کند تا آن جا که بدون آن پيشرفت و حرکت به جلو قابل تصور 

ی ست که با اتکاء به عاليترين شکل مبارزه يعنی  ناپذير از پراتيک انقالبيئیبه واقع، اين مبارزه خود بخشی جدا. تنيس

در اين شکی نيست که رشد و گسترش جنبش .  حاکم خواھد شدۀ مسلحانه قادر به در ھم کوبيدن نظام استثمارگرانۀمبارز

 ايدئولوژيک و دفاع از ۀ مسلحانه می باشد، اما مبارزۀه جريان مبارزدر گرو تحقق ايده ھای انقالبی در عمل و منوط ب
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پيشبرد .   مسلحانه و مارکسيسم و کمونيسم ھيچ گاه نبايد منوط به رشد و گسترش پراتيک معينی شودۀتئوری مبارز

  .  دائمی ستۀای انقالبی و تبليغ و ترويج کمونيستی وظيفھ نظرگاه ۀ طبقاتی پرولتاريا و اشاعۀمبارز

 کمونيستی با مقاله ھای پر ۀی نشان می دھد که اين نشريئيبی ھيچ مبالغه و گزافه گو" ئیپيام فدا" گذشته و حال ۀمطالع

.  ماستۀ مھم ترين رويدادھای جاری جامعۀ زنده، تئوريک و با مواضع انقالبی در بارۀبار و راديکالش، يک نشري

تکشان که در برگ برگ اين نشريه به چشم می خورد چيزی نيست جز ايمان تزلزل ناپذير به پيروزی کارگران و زحم

  .  بوده و می باشدئیی که از اولين روز انتشار، راھنمای پيام فداس توأمان آگاھی و صداقت انقالبيانعکا

 زير  در۴٩ که با حمله به پاسگاه سياھکل در سال ئیپيام چريکھا.  خلق ايران استئی ، پيام چريکھای فدائیپيام فدا

يکی از وحشيانه ترين ديکتاتوری ھا راه را بر توده ھا گشودند و در جھت تحقق آرمان ھای کمونيستی خود سازمان 

، صدای انقالب و تمامی انقالبيونی ست که برای مبارزه با ئیپيام فدا.   کارگر را بنيان نھادندۀ نظامی طبق- سياسی 

 با دفاع از ئیپيام فدا. و دفاع از مارکسيسم و کمونيسم تالش می کنندامپرياليسم و سرمايه داری، افشای جنايات آن 

 خلق ايران، اين رزمندگان ئیژی ھم تاکتيک و تبليغ و ترويج نظرات چريکھای فداي مسلحانه ھم ستراتۀتئوری مبارز

  .الب استتريبون انق...  کارگر در ميان انواع رنگارنگ نشريات چپ و سوسياليستی و کارگری و ۀراستين طبق

 ست که با عشق به توده ھا و اعتقاد قلبی به اھداف اين ئیبدون شک اين موقعيت مرھون کار دائمی و سخت تمامی رفقا

 ترجمه و خبر و گزارش و کارھای تکنيکی و چاپی آن در ھر شرايطی ۀ کمونيستی در آن قلم زده اند و يا با تھيۀنشري

 اين نشريه ۀحفظ موقعيت ارزند. يش مايه گذارده و تداوم آن را ميسر ساخته اند آن از خویبرای زنده نگه داشتن و ارتقا

ھم چنين حفظ و . در سطح جنبش انقالبی مرھون تداوم ھمين کوشش ھای بی دريغ و مھم تر از آن گسترش آن ھاست

نيست ھا و مبارزينی ن سازمان بلکه از طرف تمامی کمو فعاالۀتداوم انتشار اين نشريه نه تنھا به ياری از طرف ھم

را خط و " ئیپيام فدا"نيازمند است که به ھر دليل در يک تشکل کمونيستی کار نمی کنند اما خط و نظر و آرمان ھای 

  .آرمان ھای خود می دانند

 فرصتی ست تا بار ديگر صميمانه تمامی نيروھا و رفقای کمونيست و مبارز و ئی پيام فداۀ نشريۀانتشار دويستمين شمار

 را نظر و آرمان ھای خود می دانند به تالش برای ئیدافع تئوری مبارزه مسلحانه را که نظرات و آرمان ھای پيام فدام

 .ويژه در ميان نسل جوان دعوت کنيمه  کمونيستی و تبليغ و ترويج ايده ھای انقالبی آن بۀتقويت اين نشري

  

 ان  خلق ايرئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]دلو[ ، بھمن ماه٢٠٠ ۀشمار

  

 

 
 


