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  : رانخلقهاي قهرمان اي
  

 با شما سخن موريت ميدهند كه مستقيماًچريكهاي فدايي خلق ايران به من مأبراي سومين بار 
شادي من از . موريتها را با احساسي آميخته از شادي و نگراني پذيرفته ام اين مأ،من هر بار. بگويم

قتي خود را مردمي كه از و. طريق با مردم خود سخن بگويم ابم تا از اينيي مآن است كه فرصت 
شناخته ام، مهرشان قلبم را گرم كرده، رنجشان مسير زندگي ام را تعيين كرده و اميدشان به آينده 
مرا در سخت ترين شرايط به پايداري تشويق كرده است و نگرانيم از آن جهت است كه مبادا نتوانم 

 و بطوركلي براي مبارزه آنچه را كه بواقع چريكهاي فدائي خلق مي انديشند و راهي را كه براي خود
ل ولي من با اين فكر كه بهر حا. ضد امپرياليستي خلقمان ترسيم ميكنند به روشني بيان كنم

نقائص و شايد گاه لغزشهاي مرا در سخن گفتن مرتفع  ي فدائي خلق با حرف و عمل خودچريكها
يز اين كمبودها را بر من يم و مطمئنم كه شما مردم بزرگوار ني آخواهند كرد، بر نگراني خود فائق م

  .بخشيدي م
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 و همان زماني 58 مورد خطاب قرار دادم در خرداد نخستين بار كه شما خلقهاي قهرمان را مستقيماً

به شما رجوع كردم و در آن  يمن در مصاحبه ا. م گرفته بود نا"بهار آزادي"ثرانگيز بود كه بنحوي تأ
ا عليرغم همه هياهو نقالبي ام به من حكم مي كرد تفه ازمان سه حرف عمده با شما داشتم كه وظي

 به آگاهي شما برسانم كه در رهبري سازماني والًمن ميبايست ا. و هوچي گريها به گوش شما برسانم
سفانه مارهاي خوش خط و خالي كمين كرده ، متأكه آنزمان بزرگترين اميد شما را تشكيل داده بود

 ثانياً. برند  را به آستانبوسي سرمايه داري وابسته مياند كه با يك نقشه حساب شده سازمان
 بهمن 22ز قيام يط جامعه و قدرت دولتي پس اگفتم كه تحليل علمي از شرا ميبايست به شما مي

نشان ميدهد رژيمي كه جانشين رژيم سلطنتي شده، همچنان رژيمي است وابسته به امپرياليسم و 
اكم بود، ناشي از تغيير شكل آن ازاستبداد به دموكراسي شرايط شبه آزادي كه آنزمان در جامعه ح

نبود بلكه اين وضع از ضعف قدرت دولتي در سركوب خلق ناشي ميشد و باالخره سومين چيزي كه 
 بهمن سالحهايي بود كه به 22ورد قيام Ĥگفتم اين بود كه بزرگترين دست بايست به شما مي مي

ويل اين سالحها به دولت كه درآنزمان فريبكارانه خود را چنگ آورده بوديد و از شما بخواهم از تح
دولت ناشي از قيام مردم جا ميزد خوداري كنيد و جهت آمادگي براي نبرد قطعي با امپرياليسم و 

اين سالحها را دست مايه سازماندهي مسلح خود قرار دهيد و براي جنگ تمام سگهاي زنجيريش 
. به شما تحميل ميشد، آماده شويديسم و سگهاي زنجيريش عياري كه دير يا زود از طرف امپريال

ينها چيزي نبود جز با چه وضوحي فهميديد و در واقع ان را شما ين سخناهمه بياد داريم كه ا
 كه همه يدديد شما مي. ديديد جمعبندي تجربه اي كه شما مردم هر روز در جلوي چشم خود مي

ازي وابسته، در داخل كشور به وازي و خرده بورژوجا سگهاي زنجيري امپرياليسم و عمال بورژ
سازماندهي دستگاههاي سركوب مشغولند و در خارج مرزها امپرياليسم هر روز نيروهاي جديدي را 

ولي در عين حال شما هياهوي عظيمي را هم شاهد بوديد كه دغل كاراني كه . به منطقه وارد ميكرد
موريت ين نظرات روشن كه من مأد، در تخطئه ا جا ميزدنگر پيشاهنگان طبقه كار حتيخود را

ولي اين هياهو مانع از آن نشد كه . داشتم از طرف چريكهاي فدائي خلق بيان كنم، براه انداختند
  . مسير واقعيات هر چه صريحتر صحت آن نظرات را ثابت نمايد

  
تان و در خاستگاه  من اين افتخار را داشتم كه در سرزمين قهرمان پرور كردس58بار دوم در بهمن 

 ماهي كه فاصله ميشد حوادث 9در. مقاومتهاي حماسي خلق كرد مهاباد، با شما روياروي حرف بزنم
شگرفي رخ داده بود  و من به كردستان آمده بودم تا مراتب تبريك  و امتنان تمام خلقهاي ايران را 

ويم اين بود كه اعالم كنم در آنروز مهمترين چيزي كه من مي خواستم بگ. بالغ كنمابه خلق كرد 
 مرداد همان سا ل توسط رژيم وابسته به 28كه خلق كرد با شكست دادن هجوم سراسري كه از 

امپرياليسم جمهوري اسالمي به كردستان آغاز شده بود، خدمتي بزرگ و تاريخي به انقالب ايران 
مسلح رژيم وابسته را تازه من در شرايطي در مهاباد سخن مي گفتم كه خلق كرد پوزه نيروهاي . كرد

 آبان مزورانه 26بخاك ماليده بود و باصطالح بنيانگذار پليد اين رژيم،  خميني را وا داشته بود تا در 
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 با صدور فرمان جهاد عليه 58 مرداد 28خميني ايكه در . و بهر حال نوميدانه دعوت به مصالحه كند
 جز سگ زنجيري امپرياليسم چيز ي ماهيتاًخلق كرد نشان داد كه بي چون وچرا و بي هيچ ترديد

امپرياليسم و سردمداران رژيم جمهوري اسالمي را واداشته بود ،بله خلق رزمنده كرد . ديگري نيست
تا براي جلوگيري از سقوط رژيم كه در زير فشار مقاومت دليرانه خلق كرد كمرش شكسته شده بود، 

 با 57ييكه بهشتي اين مزدوري كه در قيام بهمن ها بزند تا آنجا دست به بزرگترين عوام فريبي
دخالت شخصي خود جاسوسان آمريكائي را در سفارت اين كشورازاسارت خلق نجات داد و كميته 

 قصاب در اختيار آنها گذاشت تا خودسرانه به هر هللاگي ماشااقوكشان و ساواكيها را به سركرداي از چا
ر و ببند انقالبيون بپردازند در صدد سازماندهي  و حتي به بگيبزنند كاري كه بخواهند دست

ن اوج فريبكاري و بله آن زما.  بر آيد"تسخير النه جاسوسي" و باصطالح "دانشجويان خط امام"
يوزگي و نمايش زمان متأسفانه اوج در هاي نو استعماري بود و آنيد يكي از مكارانه ترين سياستشا

حال پيشاهنگان  اشخاص و سازمانهائي بود كه خود را بهرگوئي بسياري ازحقارت و چابلوسي و تملق 
  خلق كرد خود نيز بروشني آنرا مي-  زمان اين مطلب را كه نيست در آبا من مي. دانستند مردم مي
و آشتي جوئيها و دعوت به مالقاتها همه نيرنگ است و خلق هاكيد كنم كه اين مصالحه  تأ-دانست 

  ضدو اينكه فريادهاي. را براي هجومهاي بعدي آماده كندكرد بايد مسلح تر از هميشه خود 
دي هاي دز، به فريادليسمامپرياليستي گردانندگان رژيم جمهوري اسالمي، اين سگان زنجيري امپريا

 من مي. گان خود فرياد آي دزد آي دزد سر ميدهندد كه براي گمراه كردن تعقيب كنندميمان
رت و زبوني آن فرصت طلباني را كه پس از انتشار مصاحبه بايست از فرصت استفاده مي كردم و حقا

و براي اينكار . دادم من با آن طمطراق و گنده گويي گفته هاي مرا در آن انكار مي كردند، نشان مي
همچنين من . كافي بود كه توجه مردم را به جست و خيز اينها در جلوي سفارت آمريكا جلب كنم

چكس نميتواند انقالبي پيگير باشد؛ هيچكس نميتواند خود را به گفتم و گفتم كه هي بايست مي مي
اند و نكه مقاومت مسلحانه خلق كرد را، مقاومتي عادالنه و بر حق بدانقالب ايران وابسته بداند مگر آ

 بيطرفي اتخاذ "مسئله كردستان"النه به هواداري از آن برخيزد و به كساني كه بقول خودشان در فعا
ه، فرصت جديدي جهت مديحه سرائي از اين حمشان براي مصالا شنيدن پيام اماكرده بودند و ب

بگويم در مرحله اي حساس از انقالب ايران آب به آسياب  ،ددسته جالدان بدست آورده بودنسر
بايست پيش تر بروم و حقيقتي را كه امروز پس از سه سال با  من از اين مي. ريزند امپرياليسم مي

ليستي خلق ما نشان داده تاكتيكي و استراتژيكي خود را براي جنبش ضد امپرياوضوح كامل اهميت 
  . من در آنزمان كردستان را سنگر انقالب ايران خواندم . كيد كنماست تأ

 بار سوم با شما سخن ميگويم در چه شرايطي هستيم و من براي چه با شما ولي اكنون كه براي
الصه بگويم ما در شرايط بس وحشتناك و در عين حال سخن ميگويم؟  اگر بخواهم بطور بسيار خ

 در دو سال گذشته شما خلقهاي ايران و بهمراه شما ما مخصوصاً. بس اميدوار كننده قرار داريم
كمتر خانواده اي است كه . ي را از سر گذرانديمراي بسيار دشوچريكهاي فدائي خلق ايران روزها

مادراني كه فرزندان خود را در اثر . ي از آن آواره نشده باشندعزيزي را از دست نداده باشد و يا اعضائ
جالديها و ستمكاريهاي اين رژيم از دست داده اند، بيشمارند و مادر من هم روح انگيز را به دنبا ل 
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. و تسلسل اين دو خون ترسيم گر استمرار حاكميت امپرياليسم بر كشور ما شد. بهروز از دست داد
مبارزه با رژيم شاه برخاسته بودند بدست رژيم جمهوري اسالمي به خاك و همه كساني كه براي 

دن شاه از خلق ما خورده بود، ز دست داامپرياليسم انتقام ضربه اي را كه در ا. خون كشيده شدند
اولين سخني كه من با شما . س آن خميني از خلق گرفتو در رأبوسيله جالدان جمهوري اسالمي 

 اين حقيقت را توضيح ن زمان دارم اين است كه برايتان هر چه روشنتر، مجدداًخلقهاي قهرمان در اي
دهم كه رژيم جمهوري اسالمي نيز همچون رژيم شاه و در وضعيت كنوني بسيار شديدتر از رژيم 
شاه به امپرياليسم وابسته است و دست اندركاران اين رژيم سگان دست آموزي هستند كه با 

بنظر من . ياليسم خدمت ميكنندكاران رژيم شا ه به امپرت به دست اندرسرسپردگي صد چندان نسب
. االترين درجه اهميت برخوردار استدرك اين واقعيت براي جنبش ضدامپرياليستي خلق ما از ب

خلقهاي ما بايد بروشني بدانند كه اگر نيروهاي مسلح ايران براي حفظ رژيم سلطنتي و جلوگيري از 
 براي حفظ رژيم جمهوري اسالمي  هيج اقدامي نكردند، ولي بعداًتقريباًسقوط بزرگ ارتشداران 

 ليسم امپريا57ان دليل بود كه در ماههاي آخر سال  از هيچ جنايتي خوداري ننمودند، اين بدتقريباً
و قاطعيت . حمايت خود را از رژيم سلطنتي برداشت و آنرا به رژيم جمهوري اسالمي تفويض كرد

خميني . شود ري اسالمي هم از همين دلگرمي به حمايت امپرياليستي ناشي ميامام جالدان جمهو
كه چند سال پيش وقتي دفاعيات قهرمانانه انقالبيون ايران را در بيدادگاههاي شاه و زير جوخه هاي 

يافت كه در گريزگاه خود در نجف، از شنيدن آنها مو بر تنش راست  تيرباران آنچنان شجاعانه مي
وقتي كه حمايت امپرياليسم را  انجام با باور نكردن اين حماسه ها خود را تسلي ميداد،شد و سر مي

  . شد پشت سر خود ديد، ديگر از سقوط شاه كمتر، به چيز ديگري راضي نمي
 

من از شما دعوت مي كنم كه براي تفريح هم كه شده هر جا كه اين امام شياد كلمه اسالم را بكار 
 رياكارانه اا با كلمه امپرياليسم عوض كنيد تا ببنييد كه چگونه عبارات آشكاربرد شما اين كلمه ر مي

 -   شما بارها شنيده ايد كه اين امام رذلمثالً.   تبديل مي شود"صميمانه" و "صاد قانه"ات فبه اعترا
 در شرايط سخت و بحراني كه جنبش انقالبي ضربات بزرگي بر پيكر جمهوري اسالمي وارد مخصوصاً

 به اطرافيانش كه گاه با يادآوري تجربه شاه و حاصل دشمني با خلق، جسارت عمل را از - ند ك مي
شما به منافع : روند ميگويد دهند و بقول هاشمي رفسنجاني براي تجديد روحيه نزد او مي دست مي

ه اسالم بيانديشيد حتي اگر تمام مردم با شما مخالف شوند، شما حرف اسالم را بزنيد حتي اگر هم
اين جمالت آشكارا رياكارانه است و ساده ترين مسلمانان . مردم سر اين حرف اسالم با شما بجنگند

 من به اين كاري ندارم . را تكرار كرده اند"عبادت به جز خدمت خلق نيست"كشور ما سالها جمله 
 كي بود كه تقريباًل اين در، ولي بهر حا اين  جمله هم ماهيت اسالم را نشان ميدهد يا نه واقعاًكه آيا
، اين اسالمي كه منافعش ممكن ولي حاال اين اسالم. ديهي از طرف همه پذيرفته شده بودبطور ب
كدام ،  كه اين امام از آن سخن مي گويد د تمام خلق را در مقابل مجريان قوانين آن قرار دهاست

عوض كنيم تا  گفته اين امامليسم در با كلمه امپريااسالم است؟ بيائيد واقعاً جاي كلمه اسالم را 
خميني براي كسانيكه به مفهموم كلمات توجه دارند نه به ظاهر . بفهميم اين اسالم كدام اسالم است
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گويد، شما به منافع امپرياليسم  او به مزدوران گرداگرد خودش مي.  روشن حرف زده است چقدرآنها
  حامي شماست،،، اسالم يعني امپرياليسمبينديشيد، گر چه اين امر شما را با تمام خلق درگير كند

گويد، امام به ما دلگرمي داد، ما   و هاشمي رفسنجاني روز بعد پشت تريبون مجلس مي.دلگرم باشيد
ننگتان باد مزدوران . امپرياليسم دراين كشور اميدواريميعني االن به آينده اميدواريم به آينده اسالم 

  .كثيف
  

 اسالمي به امپرياليسم تاكيد  جمهوريمواره بر روي وابستگي رژيمچرا ما چريكهاي فدائي خلق، ه
نم خواهم پيش از هر چيز در اين فرصتي كه پيش آمده ازاين مسئله صحبت ك داريم و چرا من مي

 و كارگردانان اين رژيم همانند  هم مانند رژيم شاه وابسته به امپرياليسم استكه اين رژيم
از يك سو  است كه  اين براي آن؟ليسم چيزي نيستندزنجيري امپريا رژيم شاه جز سگان كارگردانان

حاضر ل حا رليستي كه دن براي پيشبرد مبارزه ضد امپرياآين واقعيت و نتايج عملي حاصله ازدرك ا
 به شكل مبارزه بر ضد رژيم جمهوري اسالمي صورت ميگيرد، براي ما اهميت تعيين كننده عمدتاً

 در همين زمينه، چه از جانب دشمن و چه از جانب عناصر ناپيگير درون اًدارد و از سوي ديگر اتفاق
خلق بيشترين كوشش جهت گيج كردن مردم و فريب آنها و سوق دادن انرژي انقالبي آنها در مسير 

سردمداران جمهوري اسالمي و حاميان امپرياليست آنها چنين وانمود . گيرد انحرافي صورت مي
 را "حكم قرآن"موريت دارند  تا در زمين اين اعتقادند كه از طرف خدا مأ برميكنند كه گويا آنها

من اينجا از بد خواهان سخن نميگويم و آنها را در همان (جاري كنند و دوستان نادان خلق نيز 
 دوستان نادان خلق نيز در مقا بله با اين دغلكاري كار خود را از جايي ،بله) دسته اول قرار ميدهم

پذيرند و آنگاه فرياد و فغان بلند  آنها دربست اين ادعا را مي . كه آنها به پايان رسانده اندآغاز ميكنند
يد و ببينيد چگونه اينها در عصر اتم ميخواهند قوانين عهد بوق را اجرا كنند و ئ بيامي كنند كه مثالً

عملي كه نتيجه و آنگاه . يا آنكه ببينيد چگونه مذهب باعث خانه خرابي و سركوب مردم شده است
گيرند اين است كه بايد به جنگ با آخوند وبه جنگ با مذهب برخاست وبه اين ترتيب جبهه  مي

سفانه در يكسوي آن سلطنت طلبهاي كثيفي  كه متأ شودآخوند و مذهب تشكيل ميمتحدي بر ضد 
 خلق از زنند بوي خون فرزندان ميان آنهمه عطر و ادكلن هائي كه مي كه هنوز از - قرار دارند 

ي  ودر سوي ديگر ابلهان-  و لكه هاي اين خونها بر دستهايشان ديده مي شودتنشان به مشام ميرسد
اينها همه رژيم . كه براي اثبات دانائي خود حتي به ماركسيسم و كمونيسم هم متوسل ميشوند

 ه ميي توجقش مذهب و روحانيون در ايران در رابطه با ناسالمي را مستقل از امپرياليسم و صرفاً
 زمينه هائي هم براي  آنها اتفاقاًالحلصظاهراتبليغات . خوانند كنند و مردم را به مبارزه با آنها فرا مي

بينند و  مگر نه اينكه مردم امروز زير هر حكم اعدامي حداقل امضاي يك آخوند را مي .پذيرش دارد
گيرد و حتي آن وزير بي  ت ميمگر نه اينكه همه چيز در اين جمهوري اسالمي به نام اسالم صور

اگر قانون كار، بيمه و حق بازنشستگي را براي كارگران : سر و پاي كار، كار را به آنجا كشاند كه گفت
خواهم  ولي من مي. اجباري كند كار خدا در آن جهان براي تقسيم بهشت و جهنم مشكل ميشود

ن جامعه ما را دچار غليان كرده بگويم اين درست است كه تكان حاصل از جنبش انقالبي، آنچنا
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است كه كثافات و رسوبات قرون، از اعماق آن باال آمده اند و در سطح پراكنده شده اند؛ ولي اگر 
حمايت امپرياليسم از اين كثافات نبود، با اولين حركت امواج انقالب، درياي خلق از وجود آنها پالوده 

را به طفيل مردم زندگي  كه عمري - شب جمعه ولي آنچه باعث شده است كه اين گدايان. شد مي
دست "نرا ، همان است كه امام رذل آامروز اهرم قدرت دولتي را در دست داشته با شند -كرده اند 

بارها خميني و ديگر سران جمهوري . خوانيم  و ما سياست نو استعماري امپرياليسم مي،"غيبي
ودمان را بر سر قدرت بفهميم جز توسل به معجزه اسالمي گفته اند كه اگر بخواهيم رمز موجوديت خ

تي نيز اغلب به همين  تحليهاي فرصت طلبانه بظاهر ماركسيستوانيم بكنيم و اتفاقاً كار ديگري نمي
  .دنرس نتيجه مي

  
، بحران ، فقر و درماندگي، جنگ و آوارگيهمه چيز روشن است، بحران اقتصادي، تورم، گراني

و يك ، تنفر شديد خلق قهرمان ، نهلفتت و از همه باالتر مخاسياسي، كشمكشهاي درون قدر
 مشتي  ظاهراً،ولي با وجود اين. خورد  سراسري آنها، همه جا بچشم ميمقاومت مسلحانه تقريباً

آخوند كه سرمايه اي جز بالهت و تنگ نظري و دنائت و قساوت قلب ندارند، در اريكه قدرت برجاي 
دد اين يد بمگويد، با اني هر جمعه در حضور جمع از آن سخن ميبله معجزه ايكه رفسنج. هستند

ولي اگر بخواهيم . تحليلگران فرصت طلب بيايد تا توجيه كنند كه چگونه اينها همچنان بر سر كارند
در اينجا بجاي كلمه معجزه مفهموم واقعي آنرا بگذاريم هيچ عبارتي دقيقتر از حمايت امپرياليسم 

 كه وقتي شاه از دست داد، عليرغم آن دستگاه عريض و طويلش حتي يكروز نميتوان يافت، حمايتي
 در آخرين كتابي كه بنامش -يد آميز ئهم نتوانست در اين كشور باقي بماند و خودش با لحن تا

 اين سخن سرلشكر ربيعي فرمانده نيروي هوائيش را نقل نمود كه در بيدادگاه - منتشر كرد 
 ربيعي جرأت ".ز ايران بيرون انداختهويزر شاه را مثل موش مرده اي ا": جمهوري اسالمي گفته بود

  .و خميني را سوار بر هلي كوپتر همان  نيروي هوائي، در بهشت زهرا نشاند: نكرد بگويد
  

 وقتي آخوندها .بله ميگفتم كه براي تحليلهاي انحرافي فرصت طلبان زمينه هائي هم موجود است
بر اعدام سلطنت سپردند و حاال هم گاه و بيگاه خ  هاي اعدام ميعوامل رژيم سابق را به جوخه

شود كه بگويند اگر آنها نوكران امپرياليسم  ، زمينه براي اين شيادي فراهم ميشنويم طلبان را مي
زنند و اگر  بودند، پس البد اينها نوعي تضاد با امپرياليسم دارند كه دست به اعدام سلطنت طلبان مي

ن حال به اعدام انقالبيون نيز دست ميزنند، اين نه از ماهيت وابسته به امپرياليسم كه اينها در عي
ونه توجيه ها در اينگ. شي ميشودجمهوري اسالمي بلكه از خصلت ارتجاعي و واپسگراي اين رژيم نا

رتي قرن جنگهاي امپريا ليستي است و امپرياليستها  در تضا دهاي عباقرن ما به : هك گيرندنظر نمي
 كه نمي فهمنداينها . روني خود جنگهايي را براه انداخته اند كه در تاريخ بيسابقه بوده استد

، ني دوم، دژخيمان فاشيسم و نازيسم را به جوخه هاي اعدام سپردندكسانيكه بعد از جنگ جها
ي ي الجزاير و ويتنام به خوب ميزان جنايتكاريشان را در جنگهاامپرياليستهائي بودند كه ماهمان 
نزمان كه بود و نبود نظام  در آ، مخصوصاًنرياليستها و وابستگانشان امپبله تضادهاي ميا .ديديم
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يد جدي قرار دارد به آنچنان شدتي ميرسد كه از طرف جنبش توده اي در معرض تهدليستي امپريا
ش را به ، پتن و اعضاي دولت، دولت بعد از جنگاگر در فرانسه. افتند اينها بيرحمانه بجان هم مي

ازي وايد نتيجه گرفت كه يكي از اين دو بايد نماينده بورژ، از اين امر نبكشد محاكمه مي
اينها هر دو نمايندگان . ، چنين چيزي نيستل مخالف باشدليستي فرانسه و ديگري در هر حاامپريا

، ء الحق اگر ضيا.شود ازي هستند و اين محاكمه از تضادهاي درون طبقه حاكم ناشي ميوهمين بورژ
ين براي سپرد ا نصيري و قطب زاده را به جوخه هاي اعدام مي،كند و خميني  علي بوتو را اعدام مي

نها نشان دهنده هويت سياسي مستقل از امپرياليسم نيست و فقط بيانگر تضاد هائي هيچيك از آ
  .كم وابسته اين كشورها وجود داردليسم و در درون طبقه حااست كه در درون امپريا

  
دا مردم ما خواهم پيش از هر چيز بر اين امر تكيه كنم، از آن جهت كه نگران هستم كه مبا من مي

 .ان با نتايج وخيم آن مواجه شويمنقالبم ما در مرحله بعدي افريب اينگونه ساده انديشيها را بخورند و
خواهم كه  مينهضت ما در مقابل رژيم شاه، تجربه گرانبهائي براي ما بجا گذاشت، من از شما 

كردند كه تنها عامل  يادتان هست در آن زمان خيلي ها گمان مي. صميمانه به اين تجربه بينديشيد
، اختناق و وابستگي در كشور ما، شاه و رژيم سلطنتي  است و بسياري از تحليلهاي ، بدبختيفالكت

گفتيم رژيم سلطنتي  و وقتي ما چريكهاي فدائي خلق مي. داد  نيز همين را نشان مينهفرصت طلبا
، همه گونه برچسبها، از آنارشيست تا ساده ستمپرياليستي ال حكومت اشاه تنها يكي ا ز اشكا

ولي واقعيت چه بود؟ رژيم شاه رفت، ولي اختناق ماند، فالكت ماند، وابستگي . انديش بما ميزدند
 در ربا ز اينليسم باد، امپرياشود و اگر شما هشيار نباشيي ماند، امروز باز دارد همان تجربه تكرار م

 در مبارزه با آخوند و مذهب، در مرحله "قاطعا نه" و به سبك امام "سرسختانه"چهره مخالفت 
ديگري خود را بنام انقالب و بنام جنبش توده ها از لحاظ سياسي تجديد آرايش خواهد داد و جنبش 

گويم از  ز هم اكنون به شما مي اي خواهد كرد كه من اخلق را وسيله گستردن بساط ديكتاتوري
 سياه رصدها با: كيد كنم بگذاريد تأ. رژيم جمهوري اسالمي صدها بار سياه تر خواهد بودديكتاتوري

، و امروز توري شاه هم بدتر ميشودگفتند مگر ديكتاتوري از ديكتا  مييزماني بود كه ساده لوحان. تر
توري جمهوري اسالمي توري از ديكتاديكتامگر د گوين شنوم كه بعضيها مي ا و آنجا ميز من اينجبا

وري  ضد مذهب بيفتيم، ديكتات"قهرمانان"اگر ما بدنبال  بله اگر ما نادان باشيم،. شود بدتر هم مي
  .  جمهوري اسالمي در انتظار ماست ازها بار سياه ترصد

  
 چوبه دار آينده يكي مردم ما فكر صحيحي در سر دارند وقتي به هر درختي در كنار خيابانها بعنوان

فرخنده باد آنروز، بايد چنين كرد، هيچ زيوري براي خيابانهاي . كنند از اين آخوندهاي رژيم نگاه مي
. اينكار را بايد كرد.  برق نيستهاي چراغشهرهاي ما بهتر از الشه پليد اين جانيان بر درختها و تير

ه اين دغلكاران بايد در كنار الش. هيم كرد خواهيم كرد، ولي به همين اكتفا نخواحتماً. الزم است
نيز كه امروز ريش گذاشته و را  خارج رفته كراتها و تكنوكراتهاي تحصيلكرده اكثراًوالشه آن بور

ه با ، همرارها را بواقع بدست خود و بظاهر بنام آخوندها انجا م ميدهندند و همه كااسالم پناه شده ا
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اين قلم را به آن قلم .  اهللا  به جنايت مشغولند بياويزيمآن پس مانده هاي طبقات كه بنام حزب
ما بايد تمام عوامل وابستگي را هم كه اگر باقي بمانند تا . ر ما تمام نيستولي هنوز كا. اضافه كنيد

همه را بايد . ينها همه درست استا.  را از بين ببريم،ابد از اين جانيان در دامان خود خواهند پرورد
 آيا ميتوان اين ي آيا ميتوان به صرف مبارزه با روحانيون به چنين موفقيتهايي نايل آمد؟ول. انجام داد

گر چنين كنيم؛ مطمئن باشيد كه عوامل د؟ نه، ام دانجااقدامات را در چارچوب مبارزه عليه مذهب ا
نكار چنان تر وبي پرواترند و چه بسا كه آنها دراي عر از همه شجاسرسپرده امپرياليسم در انجام اينكا

 بيافرينيند كه همه ما انگشت به دهان بمانيم و وقتي به خود آئيم كه ببينيم اين "حماسه هايي"
 رويخواهم  من مي. ستگرفته ا شجاعت نه از روحيه انقالبي، بلكه از قساوت جالدان سرچشمه مي

 آگاهي انقالبي  ما بايد كينه مقدس خود را نسبت به اين آخوندهاي جاني بااين اصل تكيه كنم كه
 صالح ما نيست، درست هم نيست، كافي هم  من مي خواهم به اين اصل تكيه كنم كه.  دهيمصيقل

ز اين آخوندهاي حاكم متنفرند، مذهبي مروز اآيا اكثر مردميكه ا. نيست كه بگوئيم آخوندها و مذهب
كند، به آن   همكاري نميتوانيم در آنروز فرخنده آخوندي را كه امروز با اينها نيستند؟ آيا ما مي

خواهم بشما  نكه انقالبمان را لكه دار كرده باشيم؟ من مي، بدون آويزان كنيمي چراغ برق آتيرها
سفانه امروز از طرف پاره اي از ستري ضد آخوندي و ضد مذهبي كه متأهشدار دهم كه مبادا هي

 سنجيده ضد امپرياليستي شود، جانشين احساسات  دست چپي نيز دامن زده ميروشنفكران  ظاهراً
، صادقانه بر ركسيسمما چريكهاي فدائي خلق خود با تكيه بر جهان بيني پرولتاريائي يعني ما. شود

مذهب ابزاري است براي تسهيل استثمار توده هاي زحمتكش خلق بدست طبقات : اين اعتقاديم كه
 گفته ما چه دليلي روشنتر از استثمارگر، صرفنظر از جنبه هاي بينشي و فلسفي اين امر، براي اين

عملكرد همين دو رژيم شاه و جمهوري اسالمي وجود دارد كه همه ما تجربه ملموس آنها را در 
موريت ويژه اي براي وطنش دارد كه كرد كه مأ دعا نميآيا شاه همواره ا. جلوي چشم خود داريم

گ  يا دست علي او را از مرب ديده به خواكه امام زمان را خداوند آنرا به او دا ده؟ آيا بارها ادعا نكرد
يا همه كرد؟ و آ رفت و قرآن آريامهري چا پ نمي نيده و مزورانه به زيارتهاي پر سر و صدا نميرها

ينها را در جهت و بعنوان وسيله تسهيل استثمار خلق ما از جانب امپرياليسم و طبقات استثمارگر ا
 خميني با وضوحي باز هم بيشتر همين مذهب را وسيله مروز رژيم؟ مگر همين اداد  نميخلي قراردا

د؟ ولي ما بالفاصله پس از ذكر اين  گيرر نميق و وابستگي بكاتوجيه وجود استثمار، انقياد، اختنا
، لحظه اي هم بخود نمطالب روشن و صريح در مورد مذهب كه از تكرار آن و حتي افتخار به آ

كنيم حتي در مقابل مذهبي ترين توده ها آنها را پنهان  دهيم و بهيچوجه سعي نمي ترديد راه نمي
ل اضافه مي كينم كه علت ؛ اما در عين حانيمدا ري را دليل عوامفريبي ميكنيم و چنان پنهانكا

كم ست كه دولت حاستثمار، استبداد، استعمار در روابط ظالمانه اقتصادي نهفته اسي وجود ااسا
ته مسلح آنها را حفظ ميكند و هدف اصلي حمله ما هم بايد همين  با تكيه بر نيروي سازمانيافعمدتاً

  .زور سازمان يافته يعني قدرت دولتي باشد
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شد بايد سعي كرد اينگونه سالحهاي فرعي نظير مذهب و نجائيكه كه الزم بادر راه مبارزه البته تا آ
 كيد مي، تأ خود راصلي حملهه هدف اولي هرگا. غيره را نيز در دست دشمن خنثي و بي اثر نمود

  را دردستبداانيون و مذهب كنيم، عوامل استثمار، استعمار و اصلي خود را متوجه روحكنم هدف ا
جاي خود دست نخورده باقي گذاشته ايم و كوشش ما حداكثر به تغيير مهره ها و دستكاري 

يله اي است گويم مذهب وس وقتي من مي. ستثمارگران منجر خواهد شدز طرف اايدئولوژي رسمي ا
گيرم كه  ، از آن اين نتيجه را مير توده هاي زحمتكشدر دست استثمارگران براي تسهيل استثما

يط ما در شرا(گونه توجيهي حكومت اقليت استثمارگران ني و با هرتحت هر عنوا هردولت مذهبي،
ولي امروز . هد بودبر عليه توده ميليوني زحمتكشان خوا) بستگان به امپرياليسم و خود امپرياليستهاوا

  قتل مذهب بسته اند و ساده لوحانه مي بهن كمرل خودشامعه هستند كه بخياني در جاروشنفكرا
انديشند كه جنايات جمهوري اسالمي به نام مذهب زمينه را در كشور ما براي بخاك سپردن قطعي 

له بسيار ين مرحا اين تفكر براي جنبش انقالبي خلق در .مذهب در اين سرزمين آماده كرده است
نم كه با من  ككنم، حتي به مذهبي ترين افراد توصيه مي گويم و توصيه مي من مي. ستخطرناك ا

گونه حكومت مذهبي و من مطمئنم كه در اين احساس بسياري از توده هاي ر كنند مرگ بر هرتكرا
يشه حكومت هاي هيم به كمك همين مذهبيها رخوا ما مي.  مذهبي نيز با من هم آوا هستندشديداً

همه جا در جهان در سرنگوني . هنر ما بعنوان انقالبيون در همين خواهد بود. مذهبي را بكنيم
در اروپا سالها روحانيون حكومت كرده . ثري داشته اندي مذهبي نقش مؤحكومتهاي مذهبي، توده ها

ندكي به تاريخ كنند جالدي بنام مذهب ابتكاري است كه خميني زده، ا كساني كه گمان مي. اند
توده هاي اروپائي . ورده است موجود كودن چيز نوئي با خود نيارجوع كنند تا بفهمند كه اين

دند ن اينگونه حكومتها را به زباله دان تاريخ فرستا كردند و چنادرمقابل حكومتهاي مذهبي قد علم
دهد و  د راه نميت صحبت كردن از حكومت مذهبي را در اين كشورها بخوكه امروز ديگر كسي جرأ

روشنفكر كودني كه بين . حتي در آنجا كه احزاب مسيحي در حكومتند، حكومت غير مذهبي است
  .جويد، ذهن تاريخي ندارد بطه علت و معلولي را ميهبي بودن حكومت رامذهبي بودن مردم و مذ

  
ن حرف نيست يخواهم بحث ديگري را كه بي ربط با ا حال قبل از اينكه اين بحث را تمام كنم مي

پاره اي از محافل روشنفكران وابسته به امپرياليسم كه خود را الئيك يعني مخالف . ندكي باز كنما
بسامانيهاي موجود در كشور را به ناداني آخوندها در اداره نند همه نادا تداخل مذهب در دولت مي

نرا همراه  آنها تكرار مي سفانه پاره اي از باصطالح روشنفكران چپ نيز ايأمت. دهند امور نسبت مي
اينها نابساماني امور را نه به بحران بيسابقه اي كه سيستم اقتصادي امپرياليسم در چند سال . كنند

 آثار خود را ،اخير در سراسر جهان بدان دچار شده است و در اقتصاد كشور ما بدليل وابسته بودن
بينند و  بسامانيها را در كودني آخوندها ميدهند، بلكه اين نا دهد، نسبت مي بنحوي بارزتر نشان مي

كنند، اين امپرياليسم  دي گنديده اش را صادر ميقتصاي برائت امپرياليسم و نظام  اأبه اين ترتيب ر
ين هم عكس اخوا من مي! اند نيست كه گنديده است، اين مذهب و آخوند است كه كودن و گنديده

كم براي معطر كردن پيكره گنديده امپرياليسم كوششهاي  آخوندهاي حا قاًاحرف را بزنم و بگويم اتف
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اگر بگوئيم . ستوردهائي هم اينكار براي امپرياليسم در ايران داشته ا دستĤكنند و اتفاقاً مجدانه مي
، كميابي و جنگ ري هستدر كشور ما چون آخوندها بر سر كارند و به همين دليل تورم هست، بيكا

لت دارند كه بيكاري و تورم دولت را مجبور كرده ت دخاندها در حكومهست، آيا در آرژانتين هم آخو
توانند  ياست بياد فتح جزاير مالوين و جنگ با انگلستان بيافتد؟ اگر بگوئيم در كشور ما آخوندها نم

، چرا در كشور انگلستان كه مادر تعدادي از ري هستصنايع را به كار بياندازند و به همين دليل بيكا
لمان، فرانسه و آمريكا نگاه رهاي آ دارد؟ به آمار بيكاوجوددر آن قرار دارد سه ميليون بيكارصنايع ما 

 وابسته كنيد، زياد كمتر از مال ما نيست ولي اگر وضع ما بدتر از آنهاست براي اين است كه ما اوالً
ه روابط امپرياليسم  نزديك به پنج سال است كه به جنگ مرگ و زندگي ب وابسته ايم و ثالثاًايم، ثانياً

من در مقابل كسانيكه فساد، كودني، كاهلي و شكمبارگي آخوندها را وسيله اي براي . بر خاسته ايم
كنم و  ين موجودات بيچاره دفاع مي، ازادهند الپوشاني چهره غارتگر و جنايتكار امپرياليسم قرار مي

 اين صفات نه تنها ولي اتقاقاًرند كم همه اين صفات را داگويم درست است كه آخوندهاي حا مي
مانع انجام وظيفه آنها در پستهائيكه بعهده گرفته اند، نيست بلكه شرط الزم احراز اينگونه پستها 

شغال هر پستي را كه امروز آخوندي ا. بيائيد بي انصافي را كنار بگذاريم. ستداشتن همين صفات ا
از  ببينيد. ان رژيم شاهنشاهي مقا يسه كنيدكرده اين آخوند را با اشغال كننده همين پست در زم

ها كمتردارند؟ اگر بخواهيم بطور خوندنظر فردي اين آخوندها چيزي از آنها يا آنها چيزي از اين آ
ولي بدبختي خميني و دار و دسته اش در . دقيق بگوئيم هر دو به يك اندازه همين صفات را دارند

ني بيسابقه نظام وابسته به امپرياليسم ايران را كه بحراني به حكومت مشغولند اين است كه در دورا
 بدليل همين بحران است كه اين كه حفاظتش بر عهده آنها سپرده شده، فرا گرفته است و اصالً

اران نازش را فروخت خريد شش ميليون بشكه نفت ميشاه روزي . موجودات به اين مقام رسيده اند
عقا ب "زايش قيمت كرده بود و خريداران هم پذيرفته بودند كشيدند؛ از بس هم  پيشنهاد اف هم مي
نصد هزار بشكه بفروشد، ن و پاخميني بيچاره ميخواهد روزي يك ميليو. بود  هم لقب گرفته"اوپك

حال در كشوريكه . خرد اورد باز كسي نمي هر چه قيميت را پائين مي. يشود با ز خريدار پيدا نم
تواند  ، يك چنين كاهش درآمدي چه بحراني ميستز نفت وابسته ااقتصادش اينگونه به ارز حاصل ا

شود ارز  با فرمان ملوكانه ميمگر كرد؟   اگر شاه بود چه مي،؟ خوبوردبراي چنين رژيمي بوجود آ
آنوقت كه شاه از  .سهسه همين كا ا گر او هم بود، آش همين آش بود و كا،ورد؟ نهرجي بدست آخا

 وحشت بزرگ بحران روابط ،گويد دانست چه مي  ميداد خودش وحشت بزرگ خبر مي
ه شدت هر چه  كه در دوره شاوابستگي اقتصاد ما به اقتصاد امپرياليستي . تي در ايران بودليسامپريا

بايست وضع  بيشتري يافت وقتي سيستم جهاني امپرياليسم دچار بحران شد در پس خود مي
باز  فروخت، بشكه نفت ميميليون  45 روزانه 55ل وپك در ساا .نابسامان امروزي را بوجود بيĤورد

گفت بيست سال ديگر  ن ميماكردند كه اندكي زياد كن و همين شاه خود مشتريان التماس مي
 ميليون بشكه 16ر حاال اوپك خودش قرا. شود شود، بيشتر از اين نمي چكار كنم؟ آخر تمام مي

 عمومي نينكه بحرا؟ براي ا استاينطورشدهچرا . ز هم مشتري نيستگذارد و با نه ميروزاتوليد 
كارخانه . نده است، در نتيجه به نفت احتياج نيستري توليد را در سراسر دنيا به ركود كشايه داسرما
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 آنها در ايران، بدليل مثالً.  آخوندها تردستي خوبي داشتندها خوابيده اند، كارگران بيكارند و اتفاقاً
كنند نيمي از جمعيت را از بازار كار بيرون كنند  له ، سعي ميفته و بِله گجع به زن ااينكه اسالم را

بگذ ار زنان بيكار شوند و به .  بيفتدليستيبدون آنكه گناهش به گردن مقصر اصلي يعني نظام امپريا
د اسالم و آخوندها فهمي مي.  فكر كنند كه اسالم آنها را بيكار كرده استاسالم فحش دهند و واقعاً

خواهد  ينكه بگويد امپرياليسم از ما مي اخميني به جاي. خورد ايران بدرد امپرياليسم ميچقدر در 
ولي . خواهد  ا ز ما مي"اسالم"گويد  كه منافقين و كفار يعني مجاهدين و كمونيستها را بكشيم، مي

يم گوئ ما بجاي آنكه بگوئيم روابط ا مپرياليستي باعث بيكاري بخش بزرگي از جمعيت ما شده، مي
خواهم به شما مردم بگويم بايد  بسيار خوب من مي. كرده است اسالم زنان ما را بيكار و خانه نشين

و اين اولين حرف من . بايد پشت اين اسالم اسالمها، مقصرين واقعي را پيدا كرد. از اين هشيارتر بود
  .  مردم در اينجاشمابود با 

  
من  .من همواره در آغاز با خلقم سخن ميگويم. ست بگويند تو خلقي هستي نه كمونيبگذاريد به من

دانم، كه خلق به اقشار و طبقات مختلف تقسيم  دانم و بگذار عده اي انكار كنند كه من مي اينرا مي
ستها و منافع با همديگر ين خواشود كه هر كدام خواستها و منافع خاص خود را دارند و ا مي
من اكنون دارم از جبهه اصلي نبرد در مرحله . گردم ي به اين مسئله برمبعداً. قض هم هستمتنا

   . تر  خواهم گفت در اين نبرد كي قاطع تراست؛ كي متزلزلكنم ولي بعداً كنوني صحبت مي
  

 در رابطه است، خواهم در اينجا مطرح كنم و با مطلب نخست مستقيماً مطلب ديگري كه مي
شود كه آينده رژيم جمهوري اسالمي  يده مياغلب پرس. ستپيرامون آينده رژيم جمهوري اسالمي ا

رد؟ بنظر من  طوالني داستمرار نسبتاًن تثبيت و اآيا سقوط آن قريب الوقع است يا امكا. شود چه مي
ن وي رژيم جمهوري اسالمي در ايران و بطور كلي بر روي اسالم در كشورهاي مسلما رامپرياليسم بر

اين سادگيها به سقوط  رژيم جمهوري اسالمي در ايران ز آن سرمايه گذاري كرده است كه به بيش ا
 مثل ثير فشارتوده هاي خود قادر نيستند مثالًليستها تحت تأمپريانگهي در شرايطي كه اوا. تن دهد

  رژيمهائي كه آشكارا به وابستگي خود به امپرياليسم مي به و بيدريغسالهاي سي و چهل مستقيماً
نست توا سالمي ميكمك كنند، چه رژيمي بهتر از جمهوري ا يبالند براي سركوب نهضتهاي مردم

؟ ليسم خدمت كندجنبشي مردمي با آن عظمت بود به امپريا در كشوري مثل ايران كه دستخوش
همه كشتارها و جناياتي كه به وسيله اين رژيم صورت گرفته براي سركوب كردن جنبش انقالبي 

 با دست پاك  صورت گرفت در حاليكه امپرياليسم ظاهراًنها توسط اين رژيم الزم بود و همه آمسلماً
 ينكه گويا از ددمنشي هاي ا ين رژيم به خشم آمده است،هر به او با ژست مخالف با اين رژيم و تظا

ه ممكن در مورد مداخله در زندگاني خصوصي مردم نيز گا. داد ز معركه بركنار نشان ميخود را ا
از  خيلي از نارضايتي ها ،شد م نميصورت انجا ن مداخالت به اينست اين توهم پيش آيد كه اگر ايا

 شود و گمان مي  به خصلت مذهبي رژيم نسبت داده ميآمد و اين مداخالت صرفاً رژيم بوجود نمي
توانست رضايت مردم را جلب كند  ر آسانتر مير بود بسياشود كه اگر يك رژيم غير مذهبي بر سركا
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پيچيد و بي جهت براي خود  ظير حجاب و نماز به دست و پاي مردم نميو يا الاقل بر سر مسائلي ن
برند كه براي سركوب يك  د ميز يااينگونه اظهار نظرها اين مطلب را ا. كرد دشمن تراشي نمي

ز رژيم ي غير ا اقتصادي، هر رژيم وابسته ا-ردمي در شرايط بحران عميق سيا سيجنبش م
كوچكترين مسائل خصوصي مردم را زير نظر بگيرد و هر رژيمي جمهوري اسالمي نيز ناگزير بود كه 

يدئولوژيك بتراشد و خود بخود هر ر يك محمل اي اينكاگزير بود براغير از جمهوري اسالمي نيز نا
كند و از قضا رژيمها  رت ميين نظا در وهله اول متوجه خود ااين قبيل، مخالفتها ررتي از اگونه نظا

  . دهند فتها را با خود به اين ترتيب تخفيف ميتا حدي جنبه سياسي مخال
شتر به صورت مخالفت با چادر، مخالفت با نماز اجباري، مخالفت با جيره ي بلفت، مثالًمروز مخااگر ا

دهد، اين يكي از ثمرات فرعي مداخله در زندگي خصوصي  بندي و غيره و غيره خود را نشان مي
گاه اين ست و هراس مخالفت كلي مردم با خود رژيم ااين مخالفتها انعك. مردم براي رژيم است

ليتر و مؤثرتر جلوه لفت با رژيم به اشكالي بسيار عا مخامسائل دست و پا گير روزمره نبود احتماالً
البته اينهم هست كه هنگام برقراري يك كنترل بظاهر مذهبي بر زندگي مردم، رژيم ناگزير . ميكرد

 نده تريعقب ما حاظ روحيه اجتماعي و سازماني در پست ترين واست از دو قشر اجتماعي كه از ل
يكي لمپنها و ديگري خشك مقدسهاي فرصت طلب و مسلط كردن . قرار دارند، استفاده كندمراحل 

شود كه از  رد باعث افراط كاريهائي ميري مواچنين موجوداتي بر زندگي خصوصي مردم در بسيا
آيا او . ز اين بودور كنيم كه رژيم وابسته اي غير اشود ولي تص اختيار گردانندگان رژيم هم خارج مي

ز لمپنها و ديگر  افه ايدئولوژيك ديگرينيز ناگزير نبود براي برقراري اين كنترل، البته تحت لفا
 شد؟ ريهائي نميصورت نيز چنين افراط كا ني عقب مانده اجتماع استفاده كند؟ و آيا در آقشرها

وب جنبش مردم وسيله خوبي ست كه رژيم جمهوري اسالمي براي سرك ا، درستشود گاه گفته مي
 راه انداختن چرخ اقتصاد كشور و  بهدرپس گرائي خود قا اين رژيم بدليل عقب ماندگي و وابود ولي

اينها براي اثبات ادعاي خود  .مپرياليسم نيستبسته به ابرقرار كردن شرايط استثمار سرمايه وا
شتن متخصصين و داليل ر گذانظمي در توليد، خوابيدن كارخانه ها، كنامثالهاي متعددي از بي 

اينها كه در كل وجود بحران عميق  .اورند كند، مي ظاهري كه رژيم براي اين كارها ارائه مي
م اركان مد نفت تماپذيرند كه اين بحران حتي قبل از كاهش درآ اقتصادي را قبول دارند، و مي

گرفته بود و بطريق اولي پس از كاهش درآمد نفت بر شدت آن افزوده شد، ما را فرا  اقتصادي جامعه
خواهند به اين نتيجه نها نمي آ. واقعي و مشخص اين حكم كلي خود را بپذيرند خواهند نتايج نمي

بينند كه بزرگترين  نمي آنها. ستادي ر توليد ناشي از بحران اقتصاار كبرسند كه نابساماني د
نه ها رخا امپرياليستي نيز كه از بهترين مديريت ها برخوردارند هر روز بدليلي كاتراستها و كارتلهاي

ا آن فرد، يه اين كين است  و البته در هر مورد هم سعي بر اكنند و شعب تجاري خود را تعطيل مي
 آن سنديكا در اينمورد مقصر شناخته شود و مخالفتها متوجه وي گردد تا كل يان مدير، اين ا آياين 
ندگي و واپس گرائي ن عقب ماختن تقصير نابساماني در توليد بگردااند. ر نگيردما ج قرايستم آس

تاجائيكه به دستگاه . ستتاكنون به اين رژيم گفته شده ارژيم مضحكترين ناسزائي است كه 
 بدست درس شود، اين دستگاه امروز نيزمانند گذشته اساساً ولت مربوط ميدي دبوروكراتيك و اقتصا
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شود كه استخوانبندي آنها را فارغ التحصيالن  وانده هاي بوروكرات و تكنوكراتي اداره ميخ
مورد مطالعه شرح حال كساني كه در انفجار  دراين(دهند  دانشگاههاي كشورهاي غربي تشكيل مي

 افرادي كه پستهاي مهم اداري و اكثراً. آموزنده است دفتر حزب جمهوري  كشته شدند بسيار
زي خود به او در شرايط بحران، بورژاصوالً) فارغ التحصيالن آمريكا و اروپا بودند داشتند،اقتصادي 

ازي با تحريك وبورژ. ئل گوناگون ميكوشد تا كارخانه ها را بخواباند و كار معامالت را لنگ كندوسا
 با ايجاد هرج ،نونيج آنها، يا اخراجهاي غير قاخراسنديكاها به اعتصاب، با بازخريد كردن كارگران و ا

ر وسيله ممكن جهت توقف كار  ه و خالصه به شدهو مرج در محيط كار توسط باندهاي سياه اجير
ه كترين رادر اين ميان دردنا. پردازند توليد و تجارت و تخفيف آثار مرگبار بحران براي كل نظام مي

 كار مبلغين و اتفاقاًحلها براي آن اين است كه خودش بعنوان مقصر اصلي تعطيل كارها جلوه كند 
م اين زي را در تمااوين ميان آن است كه ظاهر قضايا را كنار زده و دست خود بورژرز نيز درامبا

 كار كساني كه اينگونه تحليها را از رژيم جمهوري اسالمي به دست ولي ظاهراً. جريانات نشان دهند
 آخوندها هستند كه نمي". ندانداز خوندها مين را بگردن آنها بحراست، آدهند عكس اين ا مي

آنها " ،"م شودنجاگذارند توزيع كاال درست ا آنها هستند كه نمي"، ".گذارند چرخ توليد بگردد
 به اين ترتيب صاحبان اينگونه تحليلها گاه به ."هستند كه كار بازار را مختل كرده اند و غيره و غيره

 آن نيز ه سرچشم بايد براي آنكه كامالًاً و ظاهر-رسند حاال كه جنبش سركوب شده  اين نتيجه مي
 ديگر بايد اين رژيم جاي - مان دادوسادي را سرقتصاخشك شود، توليد را نيز راه انداخت و وضعيت ا

ولي  .يه داري متناسب خواهد بودي رشد و تكامل توليد سرما بدهد كه گويا برايخود را به رژيم
  در زمينه اقتصادي نادان و نفهم جلوهين رژيم كه ظاهراًن داده اند و اواقعيات خالف اين امور را نشا

كرد، توانسته است در شرايط بحراني بسيار شديد و البته با استفاده از اهرمهاي وابستگي نقش  مي
اقتصادي را كه در اين مرحله امپرياليسم از يك رژيم وابسته، توقع دارد، همچون نقش سياسي خود 

   .كم و بيش به خوبي انجام دهد
  

كردند،  اد جلوه مينده در زمينه اقتصنديشه هاي عقب مات مذهبي و اكسانيكه بظاهر دچار موهوما
مل عمل كردند و در نديشي كا در بازار نفت با واقع بيني  و مصلحت االمللي و مخصوصاً در بازار بين

ينده ل براي بي آهر مورد به اقتضاي همان مورد، كار خود را پيش بردند، خالصه كنم اينگونه دالي
   .سالمي فاقد بنيان واقعي و مادي استبودن رژيم جمهوري ا

  
ين رژيم ا": ست كهميرسم به دليلي كه به هر نحو از طرف پاره اي نيروها مطرح ميشود و آن اين ا
نواده اي  كمتر خا"بيش از آن دست به جنايت زده كه ديگر بتواند براي مدتي طوالني باقي بماند

در . صطالح با آن دشمني خوني ندا شته باشدشد و با از او يك قرباني نگرفته با رژيماست كه اين
ني بگوييم رت كسا چنين رژيمي تا اين حد منفور و يا اگر به عبانگهداشتنچنين شرايطي بر سركار 

ر  اين رژيم براي مدتي طوالني غيماندنبر سركار "دا نند  كه اين رژيم را با امپرياليسم مرتبط نمي
ولي آيا ما تجربه اندونزي را در پيش . "، رژيم با جناياتش خود را بي آينده كرده استستممكن ا
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نزديك به يك ميليون نفر از مردم اندونزي را چند روز خود نداريم؟ آيا رژيم جالدي كه در عرض 
هر كدام به قتل عام كرد، هنوز سالها نيست كه در اين كشوربر سركار است؟ آيا اين يك ميليون نيز 

 يكي از خانواده هاي اين كشور تعلق نداشتند؟ نمونه شيلي را در نظر بگيريم، آيا پينوشه امروز در
 است و يا داشته نگهادبيات جهان سمبل جالدي و سفاكي نيست؟ چرا امپرياليسم او را برسركار 

شناسيم كه بدون آنكه   در كشورهاي وابسته كدام رژيم را مي است؟ اصوالًماندهچگونه او بر سركار
ين جنايات زند و حتي براي ارعاب مردم ابهر روز و هرشب به جنايات آشكار بر ضد خلق خود دست 

  دهد؟  يش بدهد به حكومت خود ادامه ميرا نما
  

 شده است ولي گرچه مختنقانقالب . يران، وضعيت ويژه اي استكه وضعيت اپذيرم  البته من مي
طقه بر عهده اش ليسم در منارد، رژيم موجود در اجراي نقشي كه امپرياهنوز نيرو و توان بسيار د

بر كند،  جراهاي خطرناكي وارد شد كه هرگاه برنامه امپرياليسم در اين زمينه ها تغييرشته به ماگذا
دها امپرياليسم تصميم بگيرد يط گسترش تضا اگر در شرامثالً. ثير تعيين كننده داردو تأسرنوشت ا

هاي وسيعي در ميان ي يد منتظر حداقل جابجايتمه بدهد بان و عراق را با سرعت خاكه جنگ ايرا
ها ميرود و  البته بيشتر احتمال همين جابجايي. مهره هاي فعلي رژيم جمهوري اسالمي باشيم

سي را در سطح ي بزرگ سياتجربه سه چهار سال گذشته نيز نشان داده است كه امپرياليسم بحرانها
 يك مقايسه اجمالي بين تركيب . جابجايي مهره ها و حفظ اصل رژيم انجام داده استايران با همين

دهد كه تا چه حد از اين  رژيم و هيأت حاكمه آن در آغاز كار و آنچه امروزهست بسادگي نشان مي
از اين گذشته امروز كه تمام چهره هاي . ستجابجايي مهره ها براي حفظ رژيم استفاده شده ا

قرار دارند و ديگر سازمانهاي سياسي  كمه مورد تنفر شديد توده هاي مردم أت حاموجود در هي
فرصت طلب در ميان توده ها نيستند كه آنها را بدنبال اين يا آن مهره راه بياندازند، اين جابجايي 

  بايد بروند در كمال حقارت و آستانبوسي مي كهگيرد و آنها  به آساني صورت ميمهره ها نسبتاً
  . گيرند  و آنها كه بايد بيايند بي سر و صدا در جاي آنها قرار ميروند

  
 .بينم  را در ايران با ثبات ميحاكميت امپرياليسمالبته از همه اينها نبايد نتيجه گرفت كه من 

ليسم در ايران چنان ضرباتي خورده و چنان دچار مپرياحاكميت ا. بهيچوجه چنين چيزي نيست
ن رژيم جمهوري اسالمي، ما است براي حفظ خود حتي االمكان بداتزلزل است كه او ناگزير

يد  ولي تزلزل حاكميت امپرياليستي نبا.آخوندهاي فاسد و قسي القلب و خرافات مذهبي بچسبد
 نيروهايي بشويم كه روزي هزار بار براي توده  ون باشد كه ما تسليم نظر و خطاي آن سازمانهادليل آ

البته اگر مقاومت توده  .ي خود باقي استز رژيم بر سر جارفتني است و با  رژيمها ثابت ميكنند اين
اي بشكلي آشكار در مقابل اين رژيم ظاهر شود، احتمال بسيار زياد دارد كه امپرياليسم همچنانكه 
رژيم شاه را در مقابل خيزش توده اي قرباني كرد، با اين رژيم نيز به همانگونه رفتار كند و حتي 

رند رژيم دا كه اكنون دراپوزيسيون قرار ئيد و نيروهاد آن برآيد به كمك پا ره اي از افراشايد در صد
، زيرا امپرياليسم هرگز سرنوشت خود را با سرنوشت رژيمهاي وابسته در ديگري را علم كند
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ولي باز اين احتمال نيز هست كه امپرياليسم در صدد  .زند كشورهاي وابسته بطور قطعي گره نمي
نيز بنحوي ا ين رژيم  را حفظ  كند و بوسيله آن جنبش  وسيع توده اي  جنبشهاي در شرايطبرآيد

   .را سركوب نمايد
  

 اين است كه رفتن يا ماندن اين رژيم براي جنبش انقالبي باالخره آنچه من ميخواهم بگويم اساساً
. زشكار تصور ميكنندخلق ما بهيچوجه آن اهميتي را ندارد كه سازمانهاي فرصت طلب و نيروهاي سا

ها  ت را توضيح دهم كه چشم اميد به رفت و آمد رژيمقمن ميخواهم براي شما توده ها اين حقي
مسلح (گر جنبش انقالبي بتواند ارتش و نيروهاي مسلح وابسته را درهم بشكند و نيروهاي ا .ندوزيد

. يان رسيدهر كشور ما به پاليسم بمپريان گفت كه عمر سلطه ارا ايجاد كند ميتوا) رتش خلقخلق و ا
  آيدولي تا آنزمان هر رژيمي كه بر سر كار. ميتوان گفت كه دوران قتل عام زحمتكشان به سر آمده

  .ي كشور ما چيز ديگري نيستجز ابزار حاكميت امپرياليسم و وسيله قتل عام زحمتكشان و خلقها

ر آن قرار داريم و راهي كه جنبش حال به مسايل مشخص تر بپردازم و نظري كوتاه به وضيعتي كه د
  از نفوذ اپورتونيستها در)1358 خرداد 8 (حبه اممن در مصا.  تا كنون پيموده بيافكنم58ما از بهمن 

دست هم  سازمانمان سخن گفتم و هشدار دادم كه چگونه عده اي در مركزيت اين سازمان دست در
. ابسته به امپرياليسم ببرندوازي وي بورژمسلكان توده اي خود قصد دارند سازمان ما را به چاكر

ل خوش ن آنها را در حام)متينگ مهاباد ( 58در بهمن . آنروزها اثبات اين امر چندان آسان نبود
آنها . شده است ي رژيم جمهوري اسالمي نشان دادم ولي در اين فاصله چه راه بزرگي طيرقصي برا

ديگر برنامه علني و  دند و در جالدي خلق كه حاالبدنبال جمهوري اسالمي مرحله به مرحله راه افتا
 دژخيم  جمهوري ،گويم اعالم شده رژيم بود، با او همدستي كردند و امروز كه من با شما سخن مي

به دام " :كند كه صطالح ضد امپرياليستشان اعالم ميم بااسالمي گلوي خودشان را گرفته و اما
كساني . راستي چه شوخي دردناكي. "ت اسالمي استانداختن سران حزب توده موجب سرافرازي ام

را كه براي خدمت به رژيم به مردم خيانت كردند و براي بدام انداختن انقالبيون براي اين رژيم 
آيا . شود خواند و خواستار اعدامشان مي جاسوسي نمودند، خود اين رژيم خيانتكار و جاسوس مي

م و تثبيت اين رژيم است؟ نه اين به يك معنا اوج اين به چه معناست؟ آيا اين به معناي تحكي
تواند  باشد كه حتي كثييف ترين نوكران خود را نيز نمي تشديد تضادهاي دروني اين رژيم مي

 گويند كه حتي از خطر احتمالي اينها هم مي خود سردمداران رژيم به وضوح مي. تحمل كند
 برخوردار است كه روابط "استحكامي"ن از آري دروني وضع دروني اين رژيم و استوا. ترسيده اند

ورد، حتي نوكري چون  آخانوادگي آن ثروتمندي  كه از ترس از دست دادن زنش نوكر به خانه نمي
لب اين است كه اين شود، و جا لقوه تلقي ميكيانوري نيز براي رژيم جمهوري اسالمي خطري با

 را در درگاه خود ندارد، دن كيشوت وار نين نوكرارژيم مفلوك كه حتي جرأت و ياراي نگهداري ا
 دستگيري اين نوكران و به چاپلوسي وا داشتن آنها را دليل قدرتمندي و اعتماد به نفس خود جا مي

  .زهي وقاحت. زند
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  و چاپلوسي و دنائت اينها در زندانهاي رژيم را فقط  تصفيه نوكران توده اي و اكثريتي از طرف رژيم

، تضادهايي كه بر اثر مقاومتهاي نست اي از تضادهاي دروني خود طبقات حا كم دابايد بعنوان جلوه
تضادهاييكه بقول . ست تشديد يافته ادليرانه خلق در مقابل همين دستگاه سركوب، مخصوصاً

در ") كنم  از خودش نقل قول ميعيناً: (فتوا دهد ر كرده است تادامحمدي گيالني دژخيم، امام را وا
). يعني شالق بخورند( شوند يد تعزيرگويند تا پاي مرگ با مقاوم كه حتي اسمشان را نميمورد افراد 

بله مسئله جمهوري ).  پايان سخن اين مزدور ("اگر زير شالق هم جا ن بدهند كسي ضامن نيست
دميني نيست كه ن معدود ناكثريتي و يا آاسالمي و دستگاه سركوب آن اين نوكران رام توده اي و ا

افراد  ه مسئله آنها همان هزار و دهها هزاركبل. دهد را هر شب در تلويزيون خود نمايش مينها آ
قد علم كرده اند و پاره اي از آنها تا آنجا پيش رفته اند   دليرانه در مقابل اين رژيم  كهمقاومي است

ين ا.  آنها باددرود بر. اند كه در زير شكنجه شهيد شده اند ولي حتي نام خود را به دژخيمان نگفته
  .ترسد مقاومت است كه رژيم را چنان به وحشت افكنده كه حتي از نوكران آستانبوس خود نيز مي

  
ين دوران در  مدت سه سال طي شده است صحبت ميكردم، خلق ما در ا اينبله از راهي كه در

 وحشي بيرحم و چقدر مهاجمين چه. ز وحشي ترين هجومهاي ضد انقالبي قرار داشتمعرض يكي ا
پيرمردها و پير زنان را بدون آنكه   وردارديديد در خيابانها چه كردند، ديديد كودكان و زنان با. بودند

نامشان را بپرسند در كنار ديوارها رديف كردند و تيرباران نمودند؟ ديديد در درون زندانهايشان چه 
 بزرگي بر پيكر انقالب ما تباديديد چه ضر. جناياتي كردند كه من از بازگو كردن آنها شرم دارم 

 را از ما گرفتند؟ ديديد كه هيچ چيز جلودارشان نبود و تمام اصولي را كه تا يزدند و چه انقالبيون
خود را مدافع آن جا ميزدند به زير پا گذاشتند؟ ديديد وقاحت را بجايي رساندند كه  آنزمان ريا كارانه

نمود به سخنراني در   وجودشان را انكار ميو اساساًكرد  دژخيماني را كه شاه در زندان پنهان مي
شوي تلويزيوني اجرا ، نمازهاي جمعه آوردند، ديديد آن جالدي را كه كودكي در بغل در ميان اجساد

  .ديديد؟ ننگشان باد كرد؟ رقص شوم اين حيوان را بر اجساد انقالبيون مي
  

را من  من چه بگويم، آنچه .ارد نكردندبله چه كارها كه نكردند و چه ضرباتي كه بر پيكر خلق و
  . مي كنيداحساسشما هر روز و هر شب با پوست و گوشت خود  بخواهم بگويم

  
بينيم  اگر از بررسي سركوب نيروهاي سياسي به بررسي سركوب طبقات و اقشار جامعه بپردازيم مي

كنم  ن از زنان شروع ميم .گيرد كه اين سركوب در آنجا ابعادي بمراتب از اين هم وسيعتر بخود مي
يش از همه به بپليد پيش از همه و  ولي نه بخاطر آنكه خودم يك زنم، بلكه بخاطر آنكه اين رژيم

م محكمتر كردن بندهايي مشغول شد كه قرنها جامعه طبقاتي بر دست و پاي زنان زده بود و بنا
ين  سال پيش در افاطمه و خالصه بنام هزار وسيصد  حضرتسالم، صدرامذهب، سنت، گذشته،

رده داري ساخته بود بتاريخ بيسابقه است و ابداع آنها نه از جامعه   دره نوآوريهايي كرد كه واقعاًزمين
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حقا كه اينگونه مظالم و اينهمه ابتكار در ستمگري فقط از نظام گنديده . فئودالي و نه از روابط
و اين شيادان به دروغ آنچه را كه . ستاسرمايه داري وابسته به امپرياليسم  در حال احتضار ساخته 

  .دهند كنند به گذشته نسبت مي مي
  

خيانت  س آنها خميني كه اگر او را خائن بناميم به مفهمومأسردمداران جمهوري اسالمي و در ر
ع زنان تحت د وضاهانت شده است، مثل همه موارد ديگر برنامه هاي خود را براي اسارت زنان از انتقا

 زنان در امور اجتماعي را به اين خميني همين چندي پيش، مسئله شركت. وع كردندرژيم شاه شر
را از خانه بيرون كشيدند و در كارهاي  صورت توضيح داد كه گويا در زمان سلسه پهلوي زنان

آن نبوده است كه اينها حتي مردان را فاسد كرده  اجتماعي شركت دادند و حاصل اين شركت جز
گمان نكنيد كه او آنقدر ابله است كه واقعيت و اهميت .  تا بكارهايشان برسنداند و نگذاشته اند

نه براي فهميدن . فهمد امور اجتماعي و آثار شگرف آنرا در جامعه ما نمي تاريخي شركت زنان در
نه، سياست او سياست رژيمش و . و اينقدر را داردحتيا ج نيست  و ان زيادي امر به هوش چندااين ا

 مي ال همه چيز و حتي زن را به صورت كا استثمارگر كنوني  كه تمام طبقات سياستبطور كلي
د، بر اين اساس است كه بين زن و فحشاء رابطه مستقيم برقرار كنند و بسيار طبيعي است كه نبين

 كلماتي نظير فساد و فحشاء و غيره  بايد منتظرشود بالفاصله هر بار نام زن  بر زبان آنها جاري مي
پيچند كه محمل آن گويا بركنار داشتن زنان از فحشاء است ولي به  هزاران نسخه براي زنان مي. بود

 بپاي  ابتدا بر پاي زنان، و از طريق زني است كهينها بندهائواقع آنها خود دالالن فحشاء هستند و ا
ن اين جالدان تازه هنوز چند روز از بر سركار آمد. زنند جامعه ميخانواده و از طريق خانواده به پاي 

 گويي كه مژده اي را به مردم  چنانكهبود كه يكروز صبح شنيدم كه گوينده راديو رژيم كار نگذشته
  اعدام شد و بالفاصله مراتب فحشاء و فساد او بعنوان دليل ارائه"پري بلنده"كرد كه  دهد اعالم مي

شدند و معلوم شد كه تبليغ بر روي همين جرم اعدام ه ها زن بنروز به بعد دهها و صدگرديد و از آ
 اختصاصي اين زن، ، براي عوامفريبي بوده است تا با سوء استفاده از وضعيت كامالً"پري بلنده"

س همه گون و در رأزمينه را در وهله اول براي  اعدام زنانيكه بر اثر مظالم جامعه طبقاتي بدالئل گونا
ماده كنند و از اين طريق تهديدي ، آشوند مي ندهخودفروشي كشاه اين داليل به دالئل اقتصادي ب

در عمل ديديم كه اين  دائمي به اعدام و شالق در باالي سر تمام زنان كشور ما نگاه دارند و
صطالح كار مبارزه با روسپيگري را تا آنجا كش دادند كه دختران و پسران جواني را كه ن بادژخيما

عشق به يكديگر نزديك ميشدند به شالق و گاه به جوخه به سائقه پاكترين احساسات انساني يعني 
بحث بر سر بستن بندهاي جديدي بر پاي بحث بر سر مبارزه با روسپيگري نبود، . هاي اعدام سپردند

 بحث بر سر ايجاد .گذاشت ي بود كه در نهضت با شكوهش نيروي عظيم خود را به نمايش ميخلق
 پشت امپرياليسم را لرزانده بود واال بحث بر سر مبارزه با فاصله بين مردمي بود كه نيروي اتحادشان

 سيستم ليغ ميكند و اساسًاسالمي به بهترين نحو تببراي فحشاء خود جمهوري ا. فحشاء نبود
  .گذرد ازي وابسته بدون فحشاء امورش نميوبورژ
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، ن محله هايشابراي پر كردن خالء ناشي از بگير و بند آنچناني روسپيان و آتش زدن و خراب كردن
بله، او به فقه اسالم .  كه اسالم فكر اينرا كرده است كردهاشمي رفسنجاني در نماز جمعه اعالم

 ،بله": رجوع كرد و كثيف ترين نهاد اين فقه يعني صيغه را بيرون كشيد و با صداي بلند تبليغ نمود
يعني فروختن تن زن بفهميم اگر فحشاء را به معني واقعي آن . "اسالم فكر فحشاء را هم كرده است

فهمند به معني عشق يك زن و مرد به يكديگر، آن وقت صيغه كثيف  شرفان مي ين بينكه انه آنچنا
مردي در ازاء مبلغ معين، دقت كنيد، مبلغ معين، . ترين شكل مشروعيت بخشيدن به فحشاء است

د معين بودن مدت شرط معين بودن مبلغ شرط الزم اين عقد است، زني را بمدت معين، دقت كني
بله . ، اين عقد خود بخود منحل استء مدتكند و پس از انقضا الزم صحت اين عقد است، صيغه مي

  رفسنجاني خالء هاشميآقاي. گيرد بمدت معين و به مبلغ معين اين مرد زن را در اختيار خود مي
ت سيستم سرمايه ت حيازمادر اسالم اينها، همه لوا. ناشي از وجود فحشاء غير اسالمي را پر كرد
ناچار شد براي ) جمعه بعد(او هفته بعد از آن خطبه . داري وابسته وجود دارد، حتي فحشاي اسالمي

و را درست نفهميده بودند و گويا صيغه را با چيزهايي كه نبايد، يكسان  كه  گويا حرف انين كساآ
نون در ايران رايج بوده و هم اكنون ك گرفته بودند، توضيح دهد كه صيغه با فحشاء به سبكي كه تا
نكه در اينجا زن ناچار است پس ، يكي آدر كشورهاي ديگر رايج است دو فرق از نظر او اساسي دارد

  . شود از انحالل عقد، عده هم نگه دارد و ديگر آنكه گويا تكليف بچه ها هم روشن مي
  

كند،   جامعه ما تجويز مي رفسنجاني براي هاشميبله اين است آن فحشاي اسالمي كه آقاي
. تواند به هر ميزان كه بخواهد به آن دست بزند هل باشد و چه نباشد ميأكه هر مرد چه مت فحشايي

  . ين مبلغ فحشاءبر اتف 
  

كشند يا علت  ولي آيا اينها زنان را به اين دليل كه به فحشاء كشانده نشوند به بندهاي جديدي مي
صلي آنها چيز ديگري ، پس دليل ا اينها خود مبلغ فحشاء هستندبينيم كه ؟ ميستديگري در كار ا

آنها خود بارها گفته اند در مبارزه ضد شاه زنان همواره در صف مقدم بودند، بله من خود به . است
 در كنار هر چريك مرد يك چريك چشم خود ديدم كه چگونه وقتي مبارزه مسلحانه آغاز شد تقريباً

اك نظير دژخيمان جمهوري اسالمي در شكنجه دختران و زنان چريك زن هم بود و دژخيمان ساو
بله زنان ايران در . گذراندند كردند، مي جنايت و بيشرمي را به مراتب از آنچه كه نسبت به مردان مي

دانند كه امپرياليسم نه  مبارزه ضد امپرياليستي، از مردان اين كشور داليل بيشتري دارند، آنها مي
ي قيد و بندهاي حقوقي فئودالي ايط كنوني است، بلكه عامل اصلي بقرت خلق در شراتنها عامل اسا

 شهريور در ميدان ژاله زنان 17در آنروز  به همين دليل بود كه. باشد بر دست و پاي آنها نيز مي
ن در زندگي  حاصل شركت زنا.نشستند و رگبار مسلسلها آنها را درو كرد و از جا بر نخاستند

چه مسير . معه، نه به فحشاء كشاندن مردان، نه فاسد كردن جان بود ا ي مزدورا ن كثيفيجتماعي اا
، ، بعد گفتند روسري يا تو سري، بعد شعار دادند چادروستشومي، اول گفتند حجاب زن حياي ا

آخر سر چيزي از خود اختراع كردند كه در طول تاريخ بي سابقه بود و آنرا بنام . بسپس گفتند حجا

 18



اين كيسه بي قواره را به حق هرگز زن ايراني تا امروز بر تن . ر تن ما كردند، پوشش اسالميسنت ب
فريب نخوريد، گمان نكنيد كه . ستورد جديد امپرياليسم براي زنان ايران اين دستĤا. خود نديده بود

ل قرون فكر نكنيد كه زنان زحمتكش كه در طو. زنان صدر اسالم هم اين كيسه ها را بر تن داشتند
. كردند، چنين چيزي به تن داشتند براي گذران زندگي خود دوش به دوش مردان در مزارع كار مي

سو نيز به اراجيف  ز ايني دروغين را نخوريد و اخواهم فريب اين تاريخ سازيها  مي مردممن از شما
 بوده است و به نده اي كه گويا تازه فهميده اند كه اسالم همين است و همچنين همماروشنفكران وا

سالمي، پوشش ا. كنند، گوش ندهيد ن را در فريب شما بازي ميادااين ترتيب نقش مقابل اين شي
. كار نيمه وقت زنان، خواهر زينب، گشت الزهرا و اين جور عبارات و نهادها همه و همه تازگي دارند

. گويند اينها دروغ مي. فريب اين روشنفكران پر مدعا را نخوريد. ي نيستئدر تاريخ چنين چيزها
فهمند كه حتي يك كلمه واحد در دو عصر متفاوت دو معناي ينها نمي ا. تاريخ را نخوانده اند اينها

 فروش زنان پاسداران و ، بنياد شهيد كهنجا رسانده اندم زن را به آبله مقا. متفاوت بخود ميگيرد
 آنگاه اين دالالن محبت رياكارانه . سازماندهي كرده است و قانوناًنظاميان كشته شده را رسماً

عقب مانده اند، قرون : كنند كه كنند و روشنفكران وامانده توجيه مي را سنگسار مين روسپيا
كه ) و زنان ما چه قهرمانانه تا كنون مبارزه كرده اند(دار كردند زنان را وا. وسطائيند و غيره و غيره

شمي رفسنجاني فرصت ز هااز فحشاء دور بما ند و باخود را در اين كيسه ها بپيچند تا گويا جامعه 
داشته باشد بر خود ببالد كه امروز همه خيابانهاي تهران مثل خيابانهاي قم شده است و ارائه همين 

بله زنان بايد خود را در اين كيسه ها . يك باصطالح دستĤورد را براي پيروزي انقالب كافي بداند
 ديروزي با نام مستعار حزب اهللا چاقو بدست در خيابانها مراقب دالالن محبتو  بپيچند و قوا دان

ن ني بگويد امت حزب اهللا خودشاخواهند بود كه اين اصل اسالمي رعايت شود و هاشمي رفسنجا
  . خواهد ن نظمي، چنين پاسداراني هم ميبه واقع كه چنا. مراقبت از اين امور را بعهده گرفته اند

  
پس از . يمه بيافكنمد نظري كوتا در اين مدت آهاه آنچه كه بر سر دانشگاهاز موضوع زنان بگذريم و ب

دهم كه در اينجا آئينه  ول اهيمت قرار ميين نظر در درجه امسئله زنان من مسئله دانشگاهها را از ا
تمام نماي سياستهاي امپرياليستي براي به بند كشيدن خلق ما و سركوب نهضت انقالبي او و 

تظاهرات قبل از قيام بهمن را بخاطر . گيرد گان او بروشني در مقابل ما قرار مي پيشاهنمخصوصاً
بياد بيĤوريم آن روزهائي كه توده هاي مردم در خيابانها حتي بدون شعار دادن براه ميافتادند . بيĤوريد

ي گفتند سكوت ما ندا و رهبران سازشكار و وابسته براي ساكت نگهداشتن آنها از پشت بلندگوها مي
نزمان وقتي جمعيت بجلوي دانشگاه تهران ميرسيد، ديگر ياد دانشجويان انقالبي آحتي در . ستما

ن ن در آجويانشكه خونشان در راه آزادي اين خلق به زمين ريخته شده بود و مبارزات دليرانه دا
معيت را  به سكوت وا دارد، چنان جير قشرها و طبقات را تقريباًيطي كه رژيم موفق شده بود ساشرا

آورد كه عليرغم تالش سازمانيافته رهبران دورغين براي آرام كردن آنها، جمعيت در  به هيجان مي
ن شهيد سكوت اياد دانشجويه ايستاد و شعار درود بر دانشجوي مبارز ميداد و ب مقابل دانشگاه مي

 دانشگاهي بله خلق در نخستين تظاهرات جمعي خويش به قدرداني و سپاس از. كرد ميانقالبي 

 19



 در اين سالهاي اخير اكثر رهبران و كادرهاي سازمانهاي د مخصوصاًن خوبرخاست كه در داما
ياد داريم كه دانشگاه ه  پس از قيام بهمن نيز ب.ده بودر را پرو خلقچريكهاي فدائي خلق و مجاهدين

ا حرارت از مسائل به مكاني تبديل شده بود كه مردم بپاخاسته ما در آن عاشقانه طواف ميكردند و ب
بله دانشگاه بحق سنگر آزادي نام گرفته بود و پس از قيام به ستاد انقالبي و . مبارزه سخن ميگفتند

رژيم اسالمي اگر ميخواست طبقات گوناگون خلق را سركوب . معيادگاه خلق بپاخاسته تبديل شد
در عين حال هم تبلور و هم يد زيرا دانشگاه ه را سركوب نمابايست دانشگا كند، پيش از هر چيز مي

توانست سركوب همه طبقات و  با سركوب دانشگاه رژيم مي. سمبل جوشش انقالبي خلق بود
. انتقادات كذائي از وضع دانشگاهها در زمان شاه آغاز شد. قشرهاي زحمتكش جامعه ما را آغاز كند

 و چون هخورد ت كني ميزي و پشت ميزنشين تربي شاه بدرد مدرك ساابتدا گفتند دانشگاه در زمان
سپس گفتند دانشگاه . ي از صف خلق با آنها هم آواز شدندندر سخنانشان اندكي منطق بود، ابلها

وسيله انتشار فرهنگ غرب بود و باز اندك منطق اين گفته ابلهان را به تائيد وا داشت و يكروز 
يب به باندهاي سياه خود ه عامل اصلي وابستگي ما به غرب است و به اين ترتنشگاخميني گفت دا

ديگر بد . كه پيش از آن هم كار خود را آغاز كرده بودند، فرمان رسمي حمله به دانشگاه را صادر كرد
و خميني گفت و رفسنجاني تائيد كرد كه . هني به دانشگاه از طرف سردمداران رژيم آغاز شده بودد

بله كار وقاحت آنها به . ر بوده است گويا محل خوش گذراني دخترها و پسرها با يكديگهادانشگاه
مردم، دانشگاه و دانشجويان . ددا ن پراكني ها كسي را فريب نمين لجل ايينجا كشيده ولي بهر حاا

لذا مبارزات ايدئولوژيك و تبليغات . شناختند، خيلي پيش از آنكه اين مدعيان تازه را بشناسند را مي
مله سازمانيافته مزدوران رژيم و قتل عام دانشجويان و عليه دانشگاه و دانشجويان جاي خود را به ح

ارديبهشت  جناياتي كه رژيم در. شغال و تعطيل دانشگاهها به آن سبكي شد كه همه بخاطر داريما
  در دانشگاه تهران كرد، بخوبي اهميت مبارزه دانشجويان و دانشگاهيان را در جنبش ما نشان مي59
كرد با  اسالمي خطرناك بود كه او با آنكه هنوز سعي ميجمهوري ژيم اين مبارزه  آنقدر براي ر. دهد

ن جنايت زد كه به حيثيت اش ، دست به آاستفاده از توهم توده ها وجود خود را مشروع جلوه دهد
امروز پس از سه سال و پس از هزار  .در نظر آن دسته از توده هاي متوهم لطمه قاطع وارد ساخت

كنند و  ، دوباره بتدريج دانشگاهها را باز ميهنگي و انتقال آخوند به دانشگاجور تصيفه و انقالب فره
ت كثيفي ببينيد مقررا.  خواهم با دانشجويان مشخص تر صحبت كنم  ميبهمين جهت من مخصوصاً

دهند،  ، سهميه ويژه به نهادها ميكنند ، تحقيق محلي ميي ورود به دانشگاه گذاشته اندبرا
كنند، پيشاپيش مقررات سخت پليسي درون دانشگاه و  دئولوژيك آنچناني مي اي-امتحانات سياسي 

هاشمي . كنند  قرار خواهد داشت را اعالم مي"خاطي"مجازاتهاي سختي را كه در مقابل دانشجويان 
كنيم و اگر تك وتوكي هم از زير  توانيم تصفيه مي رفسنجاني در نماز جمعه گفته است تا مي

. كنيم گيريم و مجازاتشان مي ديكه در دانشگاه به اخالل مشغول شوند، ميدستمان در رفت به مجر
عالم كردند، من در اينجا و ست اهمه اينها را با صراحت و وقاحتي كه ويژه رژيم جمهوري اسالمي ا

ه گويند كه ديگر در اين شرايط به دانشگا شنوم كه پاره اي از جوانان پر شور ما مي آنجا گاه مي
 د همان شرايط كثيفي تلقي ميجنگ است و هر كس به دانشگا ه برود از نظر مردم وايه نرفتن ما
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. شود كه رفسنجاني در نماز جمعه براي دانشجو و دانشگاه ايده آل جمهوري اسالمي برشمرده است
ن بگويم با اين افكار در بين خود مبارزه كنيد، بكوشيد به دانشگاهها راه ناخواهم به شما جوا من مي

ر مردم گا. فهمند كنند و همه چيز را مي كنند كه گويا همه چيز را كنترل مي بيد، اينها ادعا ميبيا
 اينها در كار اين تحقيقات و در بلبشوئي - كه تا كنون نهراسيده اند -از اين بلوفهاي رژيم نهراسند 
باشند ولي در ئي بيشتري داشته رآه ساواك شاه كاز دستگاتوانند ا كه در آن اسيرند، هرگز نمي

شدند و در دانشگاه هم  ه وارد مينشگاديديم كه جوانان پر شور به هر حال به دا همان زمان هم مي
شاه . كردند بردند و هم خود را براي مبارزه هر چه وسيعتر آماده مي آگاهي انقالبي خود را پيش مي

بوط به تاريخ تولد و الهائي مرسؤ. كرد يش سئواالت باصطالح ملي و ميهني ميهم در كنكورها
 پرسيد و نام كتابهائي را كه به ستايش از خود منتشر كرده بود مي ازدواج خودش و زنش را مي

  در اين زمينه هم پاسخهاي دلخواه رژيم را روي ورقه امتحاني ميجوانان پرشور ما اتفاقاً. خواست
نشجويان مخفيانه آثاري را مطالعه نوشتند تا به دانشگاه وارد شوند و بتوانند در ارتباط با ساير دا

دانم كه اكنون  من مي. موختآ مپرياليسم شاه را به آنها ميبسته به اكنند كه راه برانداختن رژيم وا
پرسد كه كفن   از شما ميآنكه شما به آن راه بيابيد، مثالً آخوندي بر در دانشگاه نشسته و پيش از

االت از نفرت چهره در هم كشيد و با خشم مشت سؤين شما حق داريد با شنيدن ا. چند قطعه است
ال از رفتن به دانشگاه صرفنظر كنيد، ين سؤگر بخواهيد بخاطر احتراز از پاسخ به ائيد ولي اگره نما

به اين مزدور بگوئيد كفن از چند قطعه تشكيل . خواهد درست همان كاري را كرده ايد كه رژيم مي
ويان ديگر متحد شويد و خود را براي كفن و دفن اين مزدور ميشود، به دانشگاه برويد، با دانشج

 بر حذر باشيد از اينكه رژيم با برقراري سهميه هاي مخصوصاً. همراه با رژيم وابسته اش آما ده كنيد
  سعيالبته او به اين قصد عمل كرده است و مسلماً. خاص تخم تفرقه و بد گماني بين شما بيفكند

ين سهميه ها به ز طريق ا خود را ا از سر سپردگان و عزيز كرده هايهم خواهد كرد كه عده اي
ولي شما بر حذر باشيد از اين گمان كه هر كس با استفاده از اين سهميه ها به .  بفرستددانشگا ه

ين سهميه ها ز طريق اجوانان كم و سن سالي كه ا. ست مزدور سر سپرده رژيم ادانشگاه آمده لزوماً
ند ممكن است اكثريت آنان نسبت به رژيم بعلت عقب ماندگي خويش متوهم يه مي آبه دانشگا

نه و  كار صبورامخصوصاً. ين رژيم دارندگيري و درك واقعيت اي فرادي براباشند ولي آنها فرصت زيا
ر ثير گذاري بر آنها در شرايطي كه شما در تماس منظم با آنها هستيد، بسياسنجيده شما در جهت تأ

خالصه امروز جوانان ما بايد با دانشگاه اسالمي خميني همانطور رفتار .  بودثر خواهد مؤدر تغيير آنها
نشگاه به سنگر آزادي ر ديگر دابايد با. كنند كه جوانان ديروزيمان با دانشگاههاي آريامهري كردند

د انقالبيون و ين معبچه مسير شومي طي شد، دانشگاه اين  سنگر آزادي  ا. ايران تبديل شود
ميعادگاه خلق بپاخاسته را به محل برگزاري نماز جمعه كذائي تبديل كردند، و چه عوام فريبانه ابتدا 

فهميد زمينه تسخير دانشگاه را  طالقاني را به امامت جمعه برگزيدند و او چه ساده دل بود كه نمي
نشگاهها را تسخير ار ديگر سنگر دبايد با آگاهي و واقع بيني با. كند هم ميبراي اين الشخوران فرا

نبايد حضور آخوندها و چاپلوسهاي انجمن اسالمي و درسهاي سياسي ايدئولوژيك و غيره ما را . كنيم
در همان زمان شاه هم دانشگاه در محاصره ساواكيها و استادان سر سپرده . دانشگاه برماند ا ز محيط 
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جوانان ما دانشگاه را به سنگر آزادي و درسهاي بي محتوي و پوچ بود، ولي اينها مانع از آن نشد كه 
سالمي هم مانند سد كنكور ز سد كنكور اكنم بايد ا من بار ديگر سفارش مي. تبديل كنند

ما دانشگاه را نه براي كسب مدرك، بلكه براي كسب دانش . شاهنشاهي گذشت و به دانشگاه رفت
  .خواهيم انقالب و سعي در سازماندهي مبارزه مي

  
ريها و خوش بيني ها نسبت به از آن طبقه اصلي صحبت كنم كه مركز تمام اميدواخواهم  حاال مي

ينده جنبش و محرك اصلي و پايدار اين جنبش چه در اين مرحله كه ما درگير مبارزه دموكراتيك آ
ضد امپرياليستي هستيم، چه در مرحله آينده كه با ساختمان سوسياليسم به سوي جامعه بي طبقه 

 طبقه كارگر صحبت كنم و نظري كوتاه به آنچه  ازباشد، يعني خواهيم كرد؛ ميكمونيستي حركت 
ولي پيش از آنكه وارد اين بحث بشوم مطلبي را برايتان .  گذشته بيفكنم ،بر او در اين سه سال

در تظاهرات فرمايشي دولتي ) "1362"لمسا ارديبهشت همين ا11(رگر ادر روز ك. تعريف كنم
ن سر  آمسلماً. "لرزد رزمد، اشرف دهقان مي رگر مياك": دادند  شعار ميمزدوراني را ديدم كه

دانند كه اشرف دهقاني  گاني كه اين شعار را بدهان اين مزدوران گذاشته بودند، بخوبي ميسپرد
 سال است كه اين افتخار را دارد كه در زير پرچم سرخ طبقه كارگر ايران و باتواني كه از 11بيش از 

كند، در صف چريكهاي فدائي خلق با سرمايه و نوكران  ساز اين طبقه اخذ مينيروي تاريخ 
لرزاند اين همان  اندازد و پشتي را مي رزمد و اگر رزم كارگر كسي را بهراس مي رنگارنگش مي

همه مستضعف،  ن پس از آ. ترسند سرمايه داران و نوكران آنها هستند كه حتي از نام كارگر هم مي
ن؛ حاال شنيدم در اليحه جديدي كه براي قانون كار تهيه كرده اند بجاي كلمه ايشمستضعف كردنها

ز ترس لرزد كه ا ني مي كساآنرزمد، پشت  له وقتي كارگر ميب. كارگر؛ كلمه كارپذير را بكاربرده اند
ا گويند اين ماركسيسته و روزي هزار بار ميكنند   وجود آنها را نيز انكارخواهند اساساً ، مينرگراكا

هستند كه جامعه را به طبقات مختلف كارگر و سرمايه دار و غيره و غيره تقسيم كرده اند و امامشان 
از . " ما همه كارگريم، خدا هم كارگر استاصالً": ريزد و ميگويد آب پاكي را روي دست همه مي

رگر  روز كاقل دركنند به كارگران اجازه دهند الا ترسند كه جرأت نمي رزم كارگران آن كساني مي
 بعنوان يك ،من بعنوان يك چريك فدايي خلق. نه به خيابانها بيايند و شعار خودشان را بدهنداآزاد

بينم و به كمك جهان  زمانم را در كنار طبقه كارگر و در درون جنبش او مياكمونيست، خودم و س
دهم از مسير   است كه بخودم جرأت مي آنبيني اين طبقه يعني ماركسيسم و نيروي دوران ساز

مبارزه اي كه در حال حاضر و در مرحله كنوني بايد تمامي خلق و در پيشاپيش همه طبقه كارگر با 
رزم چريكهاي فدايي رزم كارگر است و . بسته به امپرياليسم انجام دهد، سخن بگويموازي وابورژ

ت  از دهان مقاماهمواره. لرزد دانند كه از رزم چريك فدايي پشت چه كساني مي مردم ايران مي
خواهند كه افراد با تجربه تري را  شنويم كه از مسئوالن امنيتي خود مي سالمي ميرژيم جمهوري ا

 به آن دليل و اين عمدتاً) گويند شخصيت ينها به خودشان ميا(به حفاظت از شخصيتها بگمارند، 
، بينند، از ترس د مياست كه هربار اين پاسداران رزمنده اي از رزمندگان خلق را در مقابل خو

 نماينده مجلس جمهوري اسالمي كه در ميان . را فراموش ميكنند"شخصيت"موريت حفاظت از مأ
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ند، با بي ظ مي بي حفااين محافظان جبون و در مقابل آن رزمندگان از جان گذشته، خود را واقعاً
با محافظان ) ا رايعني ترسوه(عبارت محترمانه خواستار آن است كه محافظان بي تجربه او را 

؟ !لرزد د چه كسي مي بينيرزمد، مي رزمد؛ وقتي كارگر مي وقتي خلق مي. باتجربه عوض كنند
هويزر گرفته تا برژينسكي با او جهت دسيسه چيني و مقدمه سازي همين  بازرگان اين خائني كه از

ت را بجائي كشا بيند كه جمهوري اسالمي كار جناي كردند وقتي مي جنايتها مشورت و همكاري مي
 در آن نامه معروف بدست  ونده كه چيزي نمانده است خشم خلق بنياد همه مزدوران را برافكند

گويد ازماشينهاي ضد گلوله بيرون بيائيد تا صداي مردم را بشنويد، آيت اهللا  اندركاران رژيم مي
اين  خواهي از يآقاي بازرگان ما تاكتيك تو را فهميديم، تو م: دهد مشكيني به او پاسخ مي

، كور خوانده دوباره به قدرت برسي ضد گلوله بيرون بيائيم تا ما را بكشند آنوقت خودت يماشينها
از رزم كارگران اين  لرزد؟ بينيد از رزم كارگران و از رزم زحمتكشان پشت چه كسي مي بله مي. يا

 گردد و تمام اميد ياستوارتر م شود و عزم آنهاست كه قلب چريك فدائي خلق است كه شاد مي
 همين طبقه كارگر بود كه وقتي حتي بدون تشكل سياسيِ. خلق ما هم در همين رزم نهفته است

مستقل پاي در ميدان مبارزه گذاشت امپرياليسم فهميد ديگر براي شاه در اين مملكت آينده اي 
ه جنگ با  خويش و پيشاپيش ساير طبقات خلق ب مستقلِا صفين طبقه بنيست و آنروز كه ا

ازي وابسته برخيزد ديگر براي هيچيك از سگهاي زنجيري و رژيمهاي وابسته به وامپرياليسم و بورژ
 مستقل و براي خلق براي ايجاد همين صففدائي امپرياليسم در ايران جائي نخواهد بود و چريكهاي 

ه اند تا بهتر  دادليشك  ت نظامي-پيشبرد همين جنگ سالح بر دوش گرفته اند، سازمان سياسي 
قراري مستقل وي  و بربتوانند به وظيفه اي كه در قبال طبقه كارگر دارند، يعني سازماندهي صف 

  . يندم نماثر و واقعي، اقداه نحوي مؤهژموني او بر مبارزه ضد امپرياليستي ب
  

اني ل حضور فعال و تعيين كننده طبقه كارگر چه در جنبش اعتصابي و چه در تظاهرات خيابحابهر
 بهمن كافي بود تا امپرياليسم و سگهاي زنجيريش در ميان آن توده ي 22 و 21و باالخره در قيام 

عظيم بظاهر بي شكل كه گاه بدون حتي احساس تفاوت طبقاتي در كنارهم در مقابل رژيم وابسته 
اسد و در اصلي خود يعني طبقه كارگر ايران را بشن به امپرياليسم شاه ايستاده بودند، چهره دشمن

 تجديد آرايش هجوم سيا سي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي خويش لبه تيز حمله اش را متوجه اين
در عين حال طبقه كارگر نيز با همه نواقص خود از لحاظ سطح تكامل تاريخي و تشكل . دطبقه كن

ي  و خيلي زودتر از ساير طبقات و قشرها57 بهمن 22، گاه حتي به شكل غريزي پس از سيسيا
ر قيام بعلت عدم تشكل وي بعنوان طبقه مستقل به شكست كشيده شده ، متوجه شد كه كاخلق

 و گرچه در اينراه به دليل ،است و بهمين دليل با سرعت بفكر تشكل خويش در همه زمينه ها افتاد
عدم تجربه خود طبقه و روشنفكرانش اغلب به دام روشهاي فرصت طلبانه پيشنهادي اپورتونيستهاي 

ي وردها دستĤمهاي عملي بزرگي برداشت كه مسلماً، طبقه گاهنه كار افتاد ولي با وجود اينك
رژيم جمهوري اسالمي با حمالت . نبهايي براي مبارزات آينده او خواهد داشتتئوريك گرا

سازمانيافته خود عليه طبقه كارگر، نه تنها آن تشكلهائي را كه اين طبقه در جريان قيام و ماههاي 

 23



ن شاه ين در زما، بلكه حتي آن حقوقي را نيز كه پيش از اهم شكستز آن بوجود آورده بود، درپس ا
طبقه كارگر شناخته شده بود، بكلي از بين برد و يكبارديگر در عمل نشان داد  الاقل روي كاغذ براي
 ي از هجوم حكومت مصون نيستاازي وابسته هيچ حقي براي هيچ طبقه وبورژ كه تحت ديكتاتوري

 .، هر حقي همواره در معرض تعدي قدرت دولتي قرار داردستقرار اين ديكتاتوري بركه ا و تا وقتي
ند، و بنظر من در كند بايد بدا رزه ميطبقه كارگر درعين اينكه براي  تحقق خواستهاي آني خود مبا

داند كه تثبيت كمترين حقي براي  سال اخير كم و بيش بروشني مي ين پنجضر با تجربه احال حا
سالمي قانون سود اجمهوري . او در واقع به برانداختن حاكميت امپرياليسم از كشور ما موكول است

البته در اين كه سود ويژه . ويژه را به اين دليل كه گويا قانوني ظالمانه و شاهنشاهي است لغو كرد
حرفي نيست ولي  كند، ه داري را منعكس مييكي از اشكال عقب مانده و وحشيانه استثمار سرماي

وردند و گاهي هم ابلهاني از صف  آدند و آن داليل ظاهرالصالح را ميكر نون را لغو ميقا آنها كه اين
ن اين نبود كه يك نهاد ارتجاعي سرمايه داري نامتكامل را شتند قصدشاخلق را به تاييد خود وا ميدا

ز حقوق ند، بلكه خيلي ساده قصدشان اين بود كه آن بخش ااز روابط كارگر و سرمايه دار حذف كن
شد، لغو كنند و حق نظارت هر چند جزئي كارگران را بر   كه به اين صورت پرداخت مين رارگراكا

پس . م امكان تحققش فراهم شده بود از بين ببرنند از قيانه ها كه در شرايط بعدرخادخل و خرج كا
هم شاهنشاهي است و ابلهاني از صف خلق نيز، حرف آنها را نون كار قااز اين زمزمه براه انداختند كه

هرجا . دو سالي در برزخ گذشت. كينم بله  قانون كار هم شاهنشاهي است؛ آنرا لغو مي.  تكرار كردند
 قانون كار شاهنشاهي حقي براي كارگران شناخته شده بود و كارگران مطالبه كردند رژيم  دركه

 ا ين قانون كار شاهنشاهي است، شما به قانون كار شاهنشاهي استناد مي": جمهوري اسالمي گفت
 كرد؛ ا تصريح مين ريه داراق سرما  و هرجا كه همين قانون كار حقو"نكه ديگر معتبر نيستكنيد، آ

نون جديد؛ قانون سابق معتبر است، رژيم جمهوري اسالمي آنرا به ينكه تا تصويب قابه استناد ا
سركوب خونين و اعدامهاي دسته جمعي روشنفكران  گذا شت  و فقط  پس از معرض اجرا مي

آل خود، يده ظيم قانون كار اي تنانقالبي و كارگران مبارز بود كه رژيم جمهوري اسالمي زمان را برا
ست كه به جالدي ين يم به سائقه خون آشااًسرمايه داران بي جهت و صرف بله. مناسب ديد

آنها . كنند آنان براي منافع مادي خويش چنين مي. پردازند آنان ميزحمتكشان و روشنفكران 
بندند تا ازجمله زمينه براي تنظيم قانون كار جمهوري اسالمي و  نفر را به چوبه هاي دارمي هزاران

وقتي بتدريج مفاد . مپرياليسم فراهم شودبسته به اازي واودر نتيجه استثمار وحشيانه از طرف بورژ
شد يكي از مهمترين داليل جمهوري   نويس قانون كار به بيرون درز كرد بهتر مينيمه علني پيش

همه چيز را و حتي نام كارگر را از او  اسالمي را براي آن اعدامهاي وحشيانه فهميد، قانون جديد كار
د و قل دستمزال كه چرا بيمه و بازنشستگي و حداين سؤتوكلي دلقك در پاسخ به ا. كرد سلب مي
 غيره و غيره در اين اليحه براي كارگران شناخته نشده است  وقل سن كارر و حداساعت كاحداكثر 

پوي دخلش را نداد بايد ر كند و يا خرجش تكاجوابهايي از اين قبيل داد كه اگر كارگري نتوانست كا
 رج او را تامين كنند و در درجه سومم نزديكش مخادرجه دوم اقواده اش و در در درجه اول خانوا

 گداياني كه  وبينيد، نوكران شوخي سرنوشت را مي. شود مي صدقه و خمس و ذكات به آنها داده
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قه و خمس و ن را به صدكردند، امروز روزي كارگرا قرنها از صدقه و خمس و ذكات امرار معاش مي
به شوم  أثر ميينكه متورم در عين ا آمن اكنون كه اين حرفها را بخاطر مي. كنند ذكات حواله مي
ثرآور عنصري است كه در نهايت مايه اميدواري است و آن ين وضع تأكنم كه در ا اين هم فكر مي

يط ي خود و شراافتاده كه مجبور است براي بقا اينكه كار امپرياليسم در كشور ما به چنان فالكتي
 كه بله آنروز. چون توكلي متوسل شوداستثمارش به چنين داليل حقير و چنان موجودات كثيفي 

 اوست و امروز ن آز، اين دليل آن بود كه آينده امد آن ميازي با حرفهاي ولتر و روسو به ميداوبورژ
 يد، من به خلق قهرمان خود اطمينان ميآ ن ميكه با حرفهاي قرآن خوانهاي سر قبرستان به ميدا

 13تر از توكلي مزدور درباره جواز كار كودكان كم. بيند دهم كه مرگ خود را جلوي چشمش مي
ننگت باد  "كنند؟بگر بچه اي درسخوان نبود چكارش ا": در پيش نويس قانون كارجديد گفتل سا

  .اي مزدور
  

ل شرايط  ئحال ميخواهم اندكي با هواداران چريكهاي فدايي خلق و آن دسته از رفقايي كه بدال
طبقه اي كه   بهسركوب، رابطه مستقيم ما با آنها قطع شده است، درباره وظيفه خودمان نسبت

كمونيستي  فرصت طلبا ن گوناگون در درون جنبش.  كنمصحبتفلسفه وجوديمان را بوي مديونيم، 
چنان جلوه داده اند كه گويا ما چريكهاي فدايي خلق به نقش تاريخي طبقه كارگر و اهميت صف 

 روشنفكران از كنيم كه  وي و مقدمات الزم براي نيل به اين هدف بي اعتنائيم و گمان ميمستقلِ
رگر به اجان گذشته، به كمك سالحشان، همه چيز را روبراه خواهند كرد و آزادي براي طبقه ك

 اپورتونيستها فقط يك عنصر از حقيقت وجود دارد و آن اين جيفاارين در ا. ارمغان خواهند آورد
شند و چه از خود است كه روشنفكران پيشاهنگ طبقه كارگر، چه منشاء خارج از اين طبقه داشته با

 طبقه برخاسته باشند بايد بواقع از جان گذشته باشند ولي خارج از اين يك عنصر، همه آنچه كه
 چريكهاي فدائي .افترائي است براي منزوي كردن چريكهاي فدائي خلق ازتوده هاآنها مي گويند 

ر فقط  طبقه كارگديدرسي كه مي آموزند اين است كه آزا خلق در پرتو آگاهي ماركسيستي، اولين
به دست خود او ميسر است و اگر خود طبقه برنخيزد و عمل نكند و در جريان مبارزه با تشكل 

از طبقه هر چند  هويت نبخشد، رزم روشنفكران جداواقعي سياسي، خود را به عنوان يك طبقه 
ازي ويسم و بورژقهرمانانه باشد به آزادي كه در اين مرحله از انقالب ما آزادي از اسارت امپريال

تشكل : گوئيم ما به اين ايمان راسخ داريم ولي ما مي. شود دهد، منجر نمي وابسته معني مي
ليستي مسير ويژه خود را طي  وي درشرايط حاكميت امپريا مستقلِطبقاتي پرولتاريا و ايجاد صف

 نظامي - سييان سدر اينجا روشنفكر پرولتاريا در سازما. ند و شكل ويژه خود را مي طلبدك مي
ازي وابسته ويط ديكتاتوري بورژكه در شرازماندهي است ين تنها شكل ساشود چرا كه ا متشكل مي

تواند به نيازهاي ناشي از اشكال گوناگون   امكان بقاء دارد و تنها اين سازماندهي است كه ميواقعاً
 وابسته تنها ضامن تداوم و ازيو كه در شرايط حاكميت بورژ-مبارزه و در مركز آنها مبارزه مسلحانه 

تبليغات اپورتونيستي پبرامون نظرات ما، گاه حتي . سخ گويد پا-سراسري شدن مبارزات است 
، گوئيم شكل اصلي مبارزه آنها اينرا كه ما مي. ستترين هواداران ما را نيز به اشتباه انداخته ا صادق

 25



ما اعتقاد داريم تنها شكل مبارزه، مبارزه فهمند كه گويا  به اين معني ميگاه ، ست مسلحانه امبارزه
كه اگر قرار باشد  تنا هستند، در حاليعا  مبارزه بي ديگرمسلحانه است و به همين دليل به اشكال

مبارزه مسلحانه بعنوان امري جدي پيگيري شود، ما بايد در تمام اشكال مبارزه شركت كنيم و در 
 جهت مبارزه مسلحانه كه بدون ترديد تنها راه رسيدن حد امكان، نيروي انقالبي طبقه كارگر را در

 در در عمل مخصوصاًآن بستن ر درك اين امر از لحاظ نظري و بكا. ست بسيج كنيمبه آزادي ا
ما ديديم كه سمپاشي هاي اپورتونيستي برعليه تئوري مبارزه . شرايط كنوني براي ما اهميت دارد

 تعيين كننده اي بر روند رشد ما وارد كرد و قعاًت واضربامسلحانه درشرايط شبه آزادي پس از قيام، 
  .اپورتونيستها توانستند بسياري از مواضع را در نزد كارگران اشغال كنند و اغلب ما را منزوي سازند

  
ا حاكم شده طبيعي است اين سازمانهاي سياسي كار از جبهرحال اكنون كه بار ديگر اختناق به همه 

د و شايد ما چنين فكر كنيم كه اگر وضع بدين منوال بگذرد، در آينده آنها صحنه مبارزه خارج شون
 از زيرا اينها عمالً. ثر در سر راه انقالب بكنندي مؤشي هانند سمپانيروئي  نخواهند بود كه بتوا

 ولي براي اينكه واقعاً. مبارزه دست كشيده اند و طبيعي است كه  از صحنه مبارزه حذف شوند
عالوه بر انفعال آنها و  ه انقالب نباشند،شي مؤثر در سر رانها ديگر قادر به سمپاچنين شود و آ

حذفشان از صحنه مبارزه يك شرط ديگر هم الزم است و آن فعاليت و حضور ما در همان صحنه 
، بنحوي و بهرحال به شيوه ندرفتن آنها مسلم است ولي آيا ما جاي خالي را كه باقي ميما. است

باقي مي ماند تا باز شرايطي پيش آيد كه خالي خالي همچنان  كنيم؟ يا اين جاي خودمان پر مي
توان گفت كه ديگر قادر ياين رفته ها بيايند و باز جاي سابق خود را اشغال كنند؟  و آنوقت ديگر نم

اين نيروها بهرحال با عناصري از . ندكي روشنتر بگويما. ثر در سر راه انقالب نيستندشي مؤبه سمپا
نها در ي روزمره آروشنفكران، كارگران و در بعضي موارد با دهقانان تماس داشتند و در حد خواستها

امروز بدليل آنكه به شيوه اصلي مبارزه يعني مبارزه مسلحانه و  .زندگيشان مداخله كرده اند
  امكان بقاء را در جنبش از خود سلب ميشوند اساساً نظامي متوسل نمي -سازماندهي سياسي 

داند،   نظامي اي كه شيوه اصلي مبارزه خود را مبارزه مسلحانه مي- ن سياسي زمار ساگولي ا. كنند
ه نظرانه از مبارزه شد و با دركي كوتاعتنا با  بي به اين وظايف روزمره و اين زندگي عادي توده ها

ك پيشداوري با يهميت ندهد و يا  در شأن خود نداند و يا به آنها امسلحانه اين وظايف را اساساً
 و آنچه در آنزمان و قبل از آغاز مبارزه 49 سال وضعيت حتوي ازمساده و يك الگوبرداري بي 

 - مسلحانه گفته شده؛ اينكارها را براي خود غير ممكن بداند و يا عجز خود را از سازماندهي مبارزه 
 را با -يابد  توده ها جرياننه درعين رابطه پيشاهنگ با زندگي روزمره رزه مسلحابه شيوه اي كه مبا

اين استدالل ساده كه تماس توده اي و دخالت در زندگي روزمره توده ها، امنيت هسته هاي مسلح 
هد داشت كه توده ها عليرغم همه ارا به خطر مياندازد، بكناري بگذارد، آنوقت تعجبي نخو

اشند كه زماني براي مسائل دهد، باز چشم براه كساني ب  مينجامهنگ مسلح ائي كه پيشافداكاريها
زمانهاي سياسي كار در شرايط ين سخن كه ساپس ضامن ا. كرده اند روزمره آنها دلسوزي مي

 درست است، مبارزه همه جانبه اي است كه با تكيه كنوني از بين رفتني هستند و در اصول كامالً
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ما بايد . گيرد مي رت نظامي صو- به مبارزه مسلحانه بعنوان شكل اصلي از طرف سازمان سياسي 
 نظامي آنچنان تشكلهائي -هنر آنرا داشته باشيم كه در حاشيه چارچوبه اصلي يك سازمان سياسي 

ثيرگذاري ما را در تمام اشكال مبارزه توده ها و حتي عادات و فرهنگ آنها ن تأبوجود آوريم كه امكا
سازماندهي داشته باشيم و  ان قدرتايم، چن ما بايد همانطور كه پيش از اين هم گفته. فراهم نمايد

در عين پايداري براصول از چنان انعطافي برخوردار باشيم كه بتوانيم  در همه صحنه هاي زندگي 
اگر ما . توده ها حاضر باشيم و بتوانيم تمام نيروها را در جهت مبارزه ضد امپرياليستي بسيج كنيم

ئي نند يك چريك فداميتواند اسلحه بردارد و ماهر كس را فقط با معيار اينكه در شرايط  تماس ما 
صري را كه گونه استفاده از عنابي كنيم و هر نظامي بپيوندد، ارزيا-تمام و كمال به سازمان سياسي 

كه  باطل رها كرده ايم  ين حد كمترند خالف مشي خود بدانيم، عناصر بسياري را عاطل واز ا
مبارزات حتي از  آنها استفاده كرد و در جريان همينشكال ديگر مبارزاتي از شد در ا حال ميبهر

عين حال اين عناصري كه از طرف ما مورد بي اعتنائي قرار در. آنها چريك فدائي واقعي ساخت
هند پورتونيستها تشكيل خوارند، در شرايط ديگري و با آمادگي كامل پايگاه وسيعي را براي ايميگ

مجامله و چاپلوسي از اين عناصر براي رونق كسب و كارخود  ه بهرگوناًحيانداد، اپورتونيستهائي كه ا
  .دهند تن مي

  
كه هست بپذيريم و از  انن پر كنيم، اگر ما همه چيز را آنچ راخالصه اگر ما ياد بگيريم كه خالء ها

ورات خودمان در مورد مردمي خيالي و ايده آل، اگر ما به اين  از تصواقعيت حركت كنيم نه آنكه
 و "دء داتوده اي شركت كرد و آنها را ارتقا  اشكال مبارزاتمتمادر يد با"پايبند بمانيم كه شعار خود 

، اشكال سازماني آنرا براي انجام آن بوجود آوريم، اگر تصور كنيم كه ين اصلعالوه بر پايبندي به ا
رايط ده ما در يك مدرسه، در يك كارخانه و يا در يك روستا ميتواند در شدار ساحتي يك هوا

 نه از لحاظ  اظ مادي وز لحمعيني اهميت بزرگي براي سازمان ما داشته باشد، اگر چه آن هوادار نه ا
 نظامي مخفي آمادگي نداشته باشد، اگر ما براي -صفات الزم براي شركت در مبارزه سياسي 

نيم، اگر ما  درك ك دارندكوچكترين مسائل روزمره توده ها اهميتي را كه اين مسائل براي خود آنها
گران يك كارخانه براي اضافه كردن ماست به غذاي ظهرشان آن بهائي را بدهيم ر به مبارزه كامثالً

م اين مبارزه با شيوه اي كه مناسب رد و سعي كنيم در انجا براي آن كارگر داكه اين مبارزه واقعاً
آشپزخانه كارخانه چنانكه  انفجار بمب در وردي و مثالًآهاي من درنه با شيوه (اين مبارزه است 

صر آنها در لترين عنابه آنها كمك نمائيم و با فعا) فهمند ن از مبارزه مسلحانه ميده لوحابعضي از سا
ر روشنفكرانه اينگونه خواستها را تحقير نمائيم و خود  با تبختنكهاين جريان رابطه برقرار كنيم، نه آ

توانيم مطمئن باشيم كه  نوقت مي، آ مبارزه كنيمانبههمه جخالصه اگر ما . را از آنها بركناربگيريم
ثر شي مؤرزه ديگر بر نخواهند گشت و يا در صورت بازگشت قادر به سمپان مباميدا اين رفته ها از

  .در سر راه انقالب نخواهند بود
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 به خواهان تئوري مبارزه مسلحانه كار را به آنجا كشانده اند كه مدعي ميشوند ما اساساًبد
كنند كه وقتي ما مرحله كنوني را مرحله  طبقه كارگر معتقد نيستيم و استدالل مي واليسمسوسي

 اينها فراموش مي. ، گويا تضاد كار و سرمايه را ناديده گرفته ايمنيمدا مبارزه ضد امپرياليستي مي
ازي وبورژاگر اينها خلع يد از  .شود  سرمايه در عصر ما بصورت امپرياليسم متجلي ميكنند كه اساساً

اين وظيفه را پرولتاريا همراه با  گوييم كنند، ما مي را به انقالب سوسياليستي خود حواله مي
 ازي بايد و ميتواند در همين مرحله انقالب دمكراتيك انجام دهد و اساساًودهقانان و خرده بورژ

م اين گوئي  بهمين دليل هم هست كه ميست وشرط پيروزي مرحله دمكراتيك مبارزه همين ا
ازي وابسته به امپرياليسم ودر خلع يد از بورژ. رسد رگر به نتيجه نميرزه بدون رهبري طبقه كامبا

ت نامند، عالوه بر پرولتاريا ساير طبقا ازي ايران ميو بورژكه هماني است كه اين مدعيان آنرا معموالً
اتحاد ميĤيند و همين ب ند و از اين جهت متحد طبيعي پرولتاريا به حساو قشرهاي خلق ذينفع ا

يد،  آبوجود مي مضمون سياسي اين مرحله و دولتي را كه پس از پيروزي انقالب در اين مرحله
 خلع يد از سرمايه داري وابسته كه ساًسامضمون اقتصادي مبارزه در اين مرحله را ا. تشكيل ميدهد

ز بع طبيعي كشور ا و منااستثمار تمام خلق يگاهرگر مسلط بر توليد و پال طبقه استثماعين حادر
، تشكيل ميدهد و مضمون سياسي آن اتحاد تمام طبقات و قشرهاي خلق و ليسم هستطرف امپريا

 دهقانان و كارگران تحت هژموني پرولتارياست و بهمين جهت است كه ما مرحله انقالب را عمدتاً
  داران توسط  دولتي كهعنصر سوسياليستي اين انقالب يعني خلع يد از سرمايه. دمكراتيك ميناميم

دهد و پرولتاريا كه در قدرت   امري تعيين كننده را تشكيل مي،پرولتاريا در آن هژموني دارد
در يك كالم مهمترين مسئله . كند هژموني دارد بالفاصله مرحله انقالب سوسياليستي را آغاز مي

رولتاريا در اين مرحله و پ استراتژيك انقالب براي كمونيستها در كشور ما مسئله تعيين متحدين
چه تالش جدي براي پيشبرد انقالب در ايران هر. باشد برقراري هژموني پرولتاريا بر اين متحدين مي

 مسئله دوم از آن لحاظ كه از يكسو متضمن ميبايست متوجه حل اين دو مسئله باشد، مخصوصاً
ل وي و از سوي ديگر ايجاد ز اينطريق تشكيل صف مستقريا و اپرولتا تشكيل سازمان سياسي ويژه

، از اهميت ويژه اي ستسازمان و خط مشي كلي مبارزه بر اساس منافع مرحله اي پرولتاريا ا
 راه  دركه عظيميئل و مشكالت ولي روشنفكران ناشكيبائي كه از حل اين مسا .باشد برخوردار مي

ند و اين نوميدي خود را از ، عاجزند با ديدن ناكاميابي نسبي تالشها، نوميد شده ان هستانجام آ
حل مشكل اساسي استراتژي انقالب در مرحله كنوني را در لفافه چپ و ماوراء انقالبي پيچيده اند و 

نقالب خواهد كرد و انقالب سوسياليستي هم خواهد ئي ا خودش به تنهاريا پرولتاگويند اساساً مي
دار اشما رفقاي هو. ستد پوپوليست ا هركس از انقالب سوسياليستي چيزي كمتر بخواهكرد و مثالً

ئل حقارت به جهت عجز در حل مساس احسا. بايد بدانيد كه اينها گنده گوئيهائي بيش نيست
دو "ي اينها را به چنين سوسياليستهاي لز انقالب، بطورعكس العمجنبش و نوميدي و سرخوردگي ا

 اكثر آنها در اين مرحله ضد و اساساً تبديل كرده است وگرنه آنها از ما ضد سرمايه تر نيستند "آتشه
در حاليكه . كنيم  ميازي بطور كلي سلب مالكيتوما در انقالب دمكراتيك از بورژ. سرمايه نيستند

 تصميم دارد از "اننكارگران و دهقا دمكراسي انقالبي" كومه له باصطالح سوسياليست، تازه در مثالً
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، وسيله رفت و ب گرم نصب كندكارخانه دوش آ لازي بخواهد ساعات كار را كم كند، در محوبورژ
رفرميسم   گوئيم اين ما مي. كارخانه را فراهم كند و غيره وغيره نه بهز خاآمد از كارخانه به خانه و ا

سالهاست كه مسئله روشنفكران . است و رفرم هم در شرايط سلطة امپرياليسم غير ممكن است
 با طبقه كارگر جهت ايجاد سازمان سياسي و در نهايت حزبكردن ارتباط  ارگانيك  پرولتاريا برقرار

ولي . ستي به پيروزي در انقالب امي بزرگ در جهت نزديكطبقه است و بحق حل اين مسئله گا
در خود  ، وستروشنفكري كه از مشكال ت عملي اي كه در سر راه اينكار وجود دارد؛ ترسيده ا

 براي تشكيل حزب طبقه كارگر جز به برنامه اساساًگويد  ن ميگهاكند، نا احساس حقارت شديد مي
بايد اول حزب . فكري كه اين برنامه را قبول داشته باشند به چيز ديگري احتياج نيستنو چند روش

است و برنامه دارد، ديگر بدون ترديد با طبقه كارگر درارتباط قرار  را ساخت و بعد چون حزب، حزب
گويند در برنامه لنين هم بيش از اين چيزي نيامده  نحو؟ مي پرسي به چه وقتي مي خواهد گرفت و

دانند كه لنين قبل از اينكه حزبش را تشكيل دهد، آن رابطه را برقرار كرده بود  ولي آنها نمي .ستا
در اينجا باز من به . و بهمين دليل است كه در برنامه لنين در اينمورد چيز چنداني نيامده است

با تفسيري تنگ نظرانه از  و باز به هواداران خودمان تاكيد مي كنم كه مباداموضوع قبلي بر ميگردم 
وظايف سياسي وسيعي كه در چارچوب اين  ، ازكتيك هم تا- تئوري مبارزه مسلحانه هم استراتژي 

 در مورد وظايف من مخصوصاً. محور آن در حال حاضر بر عهده آنهاست غافل بمانند مبارزه و حول
. كنم ل دو مسئله مهم در حال حاضر تاكيد ميا و در صورت لزوم سازماني در قبترويجي و تبليغي

مسئله اول به ويژه در رابطه با طبقه كارگر مطرح است و مسئله دوم براي همه خلق و پيش از همه 
جمهوري نون كار جديد از طرف رژيم ول همين موضوع تصويب قامسئله ا. براي كارگران و دهقانان

در رابطه با اين قانون طبقه كارگر ما پس از سي خرداد بيش از همه طبقات ديگر با . اسالمي است
توسل به اشكال گوناگون مبارزه در عكس العمل نسبت به سركوب وحشيانه و استثمار لجام 

 سردمداران .ستده ان داهي بسيار عكس العمل نشاگاشته، با آليستي تحرك داگسيخته امپريا
 يكپارچه كارگران ايران مخالفت فعال و تقريباً  براي به انحراف كشيدندتاًجمهوري اسالمي نيز عم

عده اي ازمزدوران .  دست زده اند"زيو جناح باد"در قبال اين قانون باز به همان شگرد مضحك 
قانون كار كذائي مشغولند و عده اي ديگر با ابراز مخالفتهاي سطحي و گاه  رژيم به تنظيم اليحه

اين قانون  كنند خود را در صف كارگران جا كنند و مخالفت كارگران را با  سعي ميارتجاعي بغايت
رگران درهم ميز حركتهاي كاين كنترل با سركوب شديد و خشونت آ، تا وقتي كه ادر كنترل بگيرند

از مزدوران رژيم آن قانون كار جا بيفتد  آميخت در آينده نزديك باصطالح با حل تضاد اين دو دسته
رزاتي كه امروز بر سر اين نند كه بحثها و مباما بايد بدا هواداران. گران دست بسته تسليم شوندو كار

. درگيرند همه از ماهيتي طبقاتي و در نتيجه سياسي برخوردارند مسئله، كارگران ايران با آن
 سياسي ريزترين نكته مربوط به اين قانون از آنجائيكه با سرنوشت تمام طبقه مرتبط است مسئله اي

 ازامروز وضع با گذشته بسيار فرق كرده است و گرچه اختناق و سركوب به مراتب بيش  .است
ل پيش س آنها كارگران كه همين چهار سا، وضعيت روحي توده ها و در رأشود گذشته اعمال مي

رتيب بر  از ايران بيرون بياندازد و به اين ت"موش مرده اي"مپرياليسم را وا داشتند تا شاه را مثل ا
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كوچكترين تحول سياسي حساسند و  واقف شده اند؛ چنان است كه آنها نسبت به قدرت عظيم خود
رزه مسلحانه را در رابطه با اين كنيم و مبا ت هماهنگيما بايد كار و فعاليتمان را با اين حساس

فدائي مباداهواداران چريكهاي . ،سازماندهي كنيم نسبت به طبقه كارگروظايف سياسي مخصوصاً
هاي اسالمي و يا حداكثر نجمن را به كناري بكشند و كارگران را در دست مزدوران اخلق خود

ي تئوري پاازي رها نمايند و آنوقت گناه اين قصور خود را به بواپورتونيستهاي كاسه ليس بورژ
نه ساير گوئيم بدون مبارزه مسلحا وقتي ما مي.  هم تاكتيك بنويسند-مبارزه مسلحانه هم استراتژي 

توانند آنچنان جرياني را بنيان نهند كه در نهايت امر حاكميت امپرياليستي و  اشكال مبارزه نمي
ازي وابسته به آن را سرنگون سازد و قدرت خلق تحت هژموني طبقه كارگر را مستقر وسلطه بورژ

. ا انجام دهدمسلحانه به تنهائي بتواند همه اينكارها ر كه صرف مبارزهنيست كند، معني آن اين 
 آنگاه چشم ،وقتي چريك فدائي خلق لزوم مبارزه مسلحانه را درك كرد و سازماندهي آنرا آغا ز نمود

 بتواند آنها  بايد اقتصادي در مقابلش قرار دارد كه سياسي و يا حتي صرفاًانداز وسيع مبارزات صرفاً
ور كلي صف خلق را متشكل كند و را نيز پيش ببرد، ارتقاء بخشد، تا از اينطريق صف كارگران و بط

زند و به اشكال  سازماني كه به مبارزه مسلحانه دست نمي.  بر آن تامين نمايد رهبري كمونيستي را
ازي وابسته به وتواند در شرايط ديكتاتوري بورژ مشغول است هرگز نميمبارزه مسالمت آميز 

ب از طرف چريكهاي فدائي خلق به معني  اين مطل بهاذعان. امپرياليسم خود را از خرده كاري برهاند
در نزد خير،اين مبارزات .مبارزات بطور كلي خرده كاري و در نتيجه بي حاصلندآن نيست كه اينگونه

شوند ولي همين مبارزات براي معتقدين به تئوري مبارزه  آن اپورتونيستها به خرده كاري تبديل مي
پس من ديگر سفارش . گي را فراهم مي سازدمسلحانه زمينه رشد و تشكل و راه تنفس و بالند

تمام اشكال مبارزات در . مبارزات آنها را هر چند كوچك تحقير نكنيد.نكنم،توده ها را تنها نگذاريد
  .آنها شركت كنيد و سعي كنيد حتي االمكان آنها را ارتقاء دهيد

  
  

شده   بر همه آشكارديگر امروز ماهيت امپرياليستي جنگ. مسئله ديگر در ارتباط با جنگ است
است و حتي عقب مانده ترين توده ها كه از اين جنگ الاقل باز شدن راه كربال را انتظار داشتند، از 

 كه اين جنگ - چه خلقهاي ايران و چه خلقهاي عراق  -همه اينرا فهميده اند . آن نوميد شده اند
و همپالگيهاي رويزيونيستشان براي آنها هيچ سودي ندارد و سود اين جنگ به جيب امپرياليستها 

يست در اب نين بحراني، مييط چرود كه از يكسو نيروي عظيم جوانان ايران و عراق را كه در شرا مي
فرستد و از سوي ديگر چه از طريق  رفت را به مسلخ مي جهت برانداختن سلطه امپرياليسم بكارمي

يران شده از جنگ، بيش از پيش به فروش سالح و چه از طريق باصطالح بازسازي مناطق و منابع و
پردازند و باالخره اين جنگ براي امپرياليستها بهانه اي ايجاد كرد تا تمام  غارت اين خلقها مي

امروز حتي آن مردم ساده اي كه فوائد جنگ را . منطقه خاور ميانه را به يك دژ نظامي تبد يل كنند
يا ن عيان و مرگبار بودن آنرا براي خودشان بكنند، ز با اين وسعتش براي امپرياليستها درك نمي

كند، بيزارند  بلعد و خانه هايشان را خراب مي آنها از جنگ كه هر روز فرزندانشان را مي. بينند مي
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 كلي كه امروز بر همه روشن است، بلكه جنگ و مظالم آن نه بطور و هواداران ما بايد در زمينه افشاء
و سعي نمايند مسئله جنگ را با تمام جلوه هايش بشناسند و  مشخص و روزمره اقدام كنند بطور

 در دستكش سياه اسالمي فرو رفته به  دستهاي كثيف امپرياليسم را كه ظاهراًبشناسانند و مخصوصاً
مردم نشان دهند، جنگ فرصت خوبي است كه از طريق آن به مردم نشان دهيم كه چگونه خميني 

كنند كه گرداننده اساسي آن منافع  گون نمايشي را بازي ميان هاي گو و بگين و ريگان هر سه نقش
كافيست ما مسير سالحهايي را كه بدست جمهوري اسالمي ميرسد، خوب براي  .امپرياليستي است

 صهيونيستها، آمريكائيها و ترسيم كنيم تا ببينند كه چگونه صهيونيستها و باصطالح ضد مردممان
 امپرياليستها همه دست در دست مپرياليستها و باصطالح ضدباصطالح ضد آمريكائيها و خالصه ا

 كه آنها خود  تا جنگي صورت بگيرد كه حاصلش براي خلق ما همين باشديكديگر گذاشته اند
مرگ "شعار . ويراني، فالكت اقتصادي و از همه بدتر قرباني شدن جوانان كشور: بسادگي شاهد آنند

دالنه آنها را در مقابل اين ايان توده ها ببريد و جنگ ع را بطور مشخص بم"بر جنگ امپرياليستي
  . كنيديجنگ غير عادالنه سازمانده

  
هم كه مبارزه مسلحانه را در اين مرحله با اخو بله من از هواداران بسيار بسيار عزيز خودمان مي

ريم، همه ب ديدي بسيار بسيار وسيع نگاه كنند، در مبارزه مسلحانه اي كه ما در اين مرحله پيش مي
 نظامي ما مربوط خلق حاضرند و ما بايد با تشخيص وظايف خود، حتي آنجا كه به مبارزه صرفاً

ما چريكهاي فدائي خلق بايد در ارتباط كامل و متشكل با سازمان . ميشود، با وسعت نظر بنگريم
وريم كه شود، آنچنان سازماندهي نظامي بوجود آ  از كمونيستها تشكيل مي صرفاًخود كه مسلماً

كنار ما و در صف ما به مبارزه مسلحانه دست بزنند، من از  افراد غير كمونيست هم بتوانند در
اي بفهمند كه  ميخواهم كه مبادا مبارزه مسلحانه را با چنان ديد تنگ نظرانه هواداران سازمانمان

ما  د و حاضرند در كنارهرگاه به افراد غير كمونيست بربخورند كه برنامه ما را در اين مرحله ميپذيرن
باز بزنند و از مبارزين غير  ، سرين دليل كه كمونيست نيستندبجنگند، از جذب و تشكل آنها به ا

كمونيست هم ميخواهم كه با اعتماد به سازمان ما روي آورند و مطمئن باشند كه ما با آغوش 
 خواهيم آورد كه نطفه هاي ما آنچنان سازماندهي مسلحي را بوجود. گشاده آنها را خواهيم پذيرفت

آنكه سازمان مسلح توده اي در رابطه با چريكهاي فدائي  براي. ارتش خلق را در خود داشته باشد
كمونيستي است بوجود آيد نبايد منتظر پيدايش مناطق آزاد شده و يا حتي   سازمانخلق كه صرفاً

رها كه مبارزه مسلحانه در آنها ما بايد هم اكنون و در شه. جنگ چريكي در روستاها باشيم گسترش
كوشش ما اين است  . به اينكار بپردازيم،جز از طريق هسته هاي چريك شهري امكان پذير نيست

پذيرند و  كمونيستي كه در اين مرحله از مبارزه  برنامه ما را مي غير كه خود را براي جذب عناصر
زنجيريش مبارزه كنند، آماده كنيم و حاضرند در كنار ما و به شيوه ما با امپرياليسم و سگهاي 

با گشاده نظري و روحيه انقالبي با اين عناصر برخورد  خواهيم كه هواداران خود مي پيشاپيش از
  . دنكنند و ارتباط خود را با آنها تحكيم بخش

 31



كنم و مطمئنم كه اين مردم ديگر امروز در صداقت چريك  من صادقانه با مردم ايران صحبت مي
. آنها راه او را نپذيرند و حرف او را قبول نداشته باشند حتي اگر پاره اي از. كنند نميفدائي شك 

دشمن، عقايد مذهبي يا مسلكي ما را دستاويز  خواهم كه نگذاريد من از شما مردم صميمانه مي
امروز در ايران دارند گان مذاهب گوناگون و مسلكهاي مختلف همه . تفرقه ما از يكديگر قرار دهد

نيرو قرار دارند و آن نيرو امپرياليسم است و در مقابل او همه ما منافع  حت فشار و استثمار يكت
آنگاه .  بيائيد بر اساس اين زمينه با هم متحد شويم.و همين زمينه مادي اتحاد ماست مشترك داريم

چريك فدائي  امروز. توانيم اختالفات عقيدتي و مرامي خود را در چارچوب اين اتحاد طرح كنيم مي
  .مشعل ماركسيسم را در دست گرفته تا راه تمام خلق را روشن كند

  
در مورد دهقانان و آنچه در اين مدت بر آنها گذشت، خونخواري و جسارت رژيم در حفظ سلطه 

در تركمن صحرا كرد،  مالكين و بانكها بر اقتصاد روستائي را به بهترين شكل از آنچه اين رژيم
 چه هجوم وحشيانه اي به خلق تركمن صورت 58اد داريد كه درهمان عيد سال بي. ميتوان فهميد

گرفت و در مقابل مقاومت دليرانه اين خلق چه عقب نشيني مزورانه اي انجام گرفت و سرانجام در 
 را كه "اسالم" بهمن همان سال هجوم قطعي و سازمانيافته به تركمن صحرا آغاز شد تا 19حمله 

 در اينجا معنائي جز ززمينهاي تركمن صحرا معني نداشت، از دست كفار، كه بادر اينجا چيزي جز 
اين رژيم از نخستين روز بر سر كار آمدنش . خلق زحمتكش تركمن نداشت، باصطالح نجات دهد

صبر  همواره در مورد زمين يك قول نسيه داده و يك عمل نقد كرده، قول نسيه اش اين بوده كه
قدر زمين داشتند كه قادر نبودند آنها را زير كشت ببرند، دولت اقدام خواهد كنيد؛ هر جا مالكين آن

ه يحتي در اين قول نس. كرد و زمينها را بين كسانيكه صالحيت داشته باشند تقسيم خواهد نمود
نه معلوم بود باالخره كدام زمين و از كدام مالكين مصادره ميشود و . هم حرف مشخصي نزده بودند

ولي همين حرف مبهم كافي بود تا بسياري از كاسه .  بين چه كساني تقسيم خواهد شدنه معلوم بود
بعد از مدتي . ليسان به مديحه سرائي از اين رژيم بپردازند كه گويا قصد اصالحات اراضي دارد

 در اينمورد چه حكم مي كند و "اسالم" حتي اين حرف را نزنيد تا ببينيم امامشان گفت كه فعالً
 اجازه تقسيم اراضي "اسالمشان" معلوم شد كه داز يكي دو سال كه اين امر معلق مانده بوحاال پس 

بله بر خالف سالهاي چهل كه منافع امپرياليستي ايجاب ميكرد كه در . را به هيچ عنوان نمي دهد
 ارضي صورت گيرد، امروز همين منافع اقتضاء دارد كه روابط ارضي در سطح ن  اصالحاتايرا

 اينها اينقدر سختگير شده "اسالم" دست نخورده باقي بماند و از همين جهت است كه روستاها
فشان را دارند كه اگر الزم شد و مصالح و معر"دو جناح"است ولي  بهرحال براي روز مبادا اينها 

 هم با اينكار "اسال م"حفظ روابط استثماري و سلطه امپرياليستي ايجاب كرد، نشان دهند كه 
  ازولي عمل نقدي كه از همان روز نخستين از آنها سرزده بر حذر داشتن دهقانان. نداشتهمخالفتي 

طرف  جزو اولين لوايح قانوني كه از.  اداره توليد آنها بوده استمصادره زمينهاي مالكين و احياناً
دولت موقت گذشت سپردن كار تصرف عدواني اراضي بدست پاسداران و دادگاههاي انقالب اسالمي 

هم شكسته درهرجا كه دهقانان زميني را مصادره كرده بودند، پس گرفته شد و هر مقاومتي  .بود
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از سوي ديگر دولت سلطه شوم خود را بر روستاها افزايش داد و با بر قرار كردن مقررات ويژه بر . شد
 استثمار خريد و فروش محصوالت كشاورزي  و ابزار توليد كشاورزي، زمينه ايجاد بازارهاي سياه و

  .شديد روستائيان از طرف دولت و سرمايه داران وابسته را فراهم نمود
  

 چهل ي پس از اصالحات ارضي سالهادر مورد مسئله زمين و كشاورزي تجربه مردم ما مخصوصاً
ازي وابسته به واين اصالحات ارضي نشان داد كه در صورت حفظ سلطه بورژ. بسيار غني و گوياست

قتصاد كشور، تقسيم زمين و اصالحات ارضي بيش از پيش به ويراني اقتصاد  بر ا امپرياليسم
قطعه زميني كه در . شود روستائي و خانه خرابي روستائيان و كوچ آنها بطرف شهرها منجر مي

شود از همان آغاز به عامل  بر اقتصاد كشور، به روستائي داده مي شرايط حاكميت امپرياليسم 
بهمين جهت است كه از هم اكنون ميتوان گفت كه حتي اگر .  ميگردداسارت و فالكت او تبديل

ايشان بدنبال جواز نوعي  همصالح استثمار امپرياليستي اجازه دهد تا اين مزدوران در كتب فقه
 باز اينكار بهيچوجه به معناي آن نيست كه ،تقسيم اراضي بگردند و حتي آنرا عملي نيز بكنند

خير اين فقط نوعي تجديد سازمان اقتصاد كشور جهت بهره كشي .  برسنددهقانان ما به نان و نوائي
اصالحات . ثرتر همان زالوهائي است كه تاكنون هم به مكيدن خون دهقانان مشغول بودندؤبهتر و م

و زحمتكشان روستا فقط در شرايطي ميسر  نفع دهقانانه ارضي و بطور كلي حل مسئله ارضي ب
ازي وابسته به امپرياليسم را در وانان سلطه سياسي و اقتصادي بورژاست كه قدرت كارگران و دهق

 در اداره آن  و مستقيماًكشور ما برانداخته باشد؛ در شرايطي كه صنايع بزرگ و تجارت خارجي تماماً
مادام كه . دهند قدرت دولتي اي قرار گيرد كه عناصر اصلي آنرا كارگران و دهقانان تشكيل مي

عني سلطه بيشتر  يي بر كشور ما حاكم است، هرگونه دخالت دولت  در اين امورحاكميت امپرياليست
 در چهار سال گذشته در اين ما مخصوصاً. و مستقيم تر امپرياليسم و يعني استثمار شديدتر خلق

هر كارخانه اي كه به مالكيت دولت درآمد، استثمار و سركوب . زمينه تجربه زيادي كسب كرديم
 ابلهانه يللد ميزدند و با تحديد يافت و آن ابلهاني از صف خلق كه در آغاز فرياكارگران در آن تش

  كند يعني به تصرف "ملي"خواستند كه اين صنايع را باصطالح  خود از ماهيت دولت از او مي
 سنگ ، در عمل ديدند كه چگونه بدست خود بندهاي پاي كارگراني را كه ظاهراًآورددولت در

ضي، اصالحات ارضي، و زمين اشعارهائي نظير تقسيم ار.  ميزدند محكمتر كردندآزاديشان را بسينه
ازي وتواند از شعار براي برانداختن سلطه بورژيمال كساني است كه روي آن كارمي كنند و غيره نم

اصالحات ارضي در . جدا باشد وابسته به امپرياليسم چه در زمينه سياسي و چه در زمينه اقتصادي
ولي همين . مستحكمي براي اقتصاد ملي بريزد ت كارگران و دهقانان ميتواند شالودهشرايط حاكمي

اصالحات ارضي در شرايط حاكميت امپرياليسم بر كشور، اقتصاد كشور را بيش از پيش درهم 
اگر دهقانان تركمن صحرا ناگزير شدند از همان روز اول و . كند  به امپرياليسم وابسته مي وشكسته

ينهاي مصادره شده از مالكين و براي اداره آنها دست به سالح ببرند، اين بدان براي حفظ زم
نفع دهقانان از اعمال قهر انقالبي عليه مزدوران سرمايه ه معناست كه حل انقالبي مسئله زمين ب
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امپرياليستي و قدرت دولت آنها و باالخره از اعمال قدرت خلق هر چند بطور محلي و منطقه اي جدا 
  . نيست

 ميتوان مسئله ارضي را چه  مناطقيپيش از برانداختن كامل حاكميت امپرياليستي از كشور فقط در
 از نفع دهقانان حل كرد كه قبالًه كشاورزي ب از طريق تقسيم زمين، چه از طريق تشكيل تعاونيهاي

 دشمن هايبل هجوماز آنها در مقا خلق نيروهاي مسلح سلطه نيروي نظامي دشمن آزاد شده باشد و
بدان معنا نيست كه در مرحله كنوني دهقانان را رها مي كنيم  ولي اذعان به اين مطلب. دفاع كنند

و مبارزات آنها را در مقابل رژيم كنوني و خواستهائي را كه در چارچوبه موجوديت اين رژيم مطرح 
ميان آنها و گيريم؛ برعكس شرط پيوند با دهقانان و بردن اين نظرات به  كنند ناديده مي مي

آنها و  باصطالح توده اي كردن اين شعارهاي انقالبي، همين شركت در زند گي روزمره كنوني
توده ها با طرح خواستهاي . همگامي با مبارزات آنها و سعي در تشكل و ارتقاء حتي االمكان آنهاست

تجربه، في  صل ازگيرند كه اگر اين درسهاي حا محدود و مبارزه بخاطر آنها درسهاي گرانبهايي مي
حاضرند، برايشان جمعبندي شود، زمينه بسط و  المجلس از طرف انقال بيوني كه در كنار آنها

پس در مورد دهقانان هم اكتفا . نمايد در نتيجه توان مبارزاتي  آنها را فراهم مي گسترش آگاهي و
ائل دهقانان و نيست، بخصوص از اين جهت كه به علت تنوع شرايط، مس به شعارهاي كلي درست

در  بايد بطور مشخص. بطور كلي روستاهاي ايران در نقاط مختلف كشور از يكديگر بسيار متفاوتند
سازماندهي و ارتقاء آن  روستاها حاضر بود و بنابه شرايط ارتباط با توده ها، شركت در مبارزات آنها،

ه اصلي نبرد قطعي با صيران عرروستاهاي ا  بايد در نظر داشت كهمخصوصاً. مبارزات را بعهده گرفت
توانند با  اكنون هسته هاي كوچك مسلح و دسته هاي پارتيزاني مي امپرياليسم خواهد بود و از هم

ف عملي معيني يوظا توجه به شرايط مشخص و با در نظر گرفتن روحيه و سطح مبارزاتي دهقانان،
  .را در زندگي روستاها بعهده بگيرند

   
به تفصيل از موقعيت و شرايط همه طبقات و قشرها در قبال رژيم جمهوري اگر بخواهم در اينجا 

اسالمي سخن بگويم، حجم اين مطلب آنقدر زيا د ميشود كه پخش و انتشار آنرادر اين شرايط 
 در هر مورد بهمين دليل كوشش من در اينجا آنست كه مختصراً. كند اختناق دچار محظور مي

چگونه رژيم جديد به  يت كارمندان دولت و معلمين صحبت كنم كه از وضعاشاره اي بكنم و مثالً
بر باالي سر  بهانه تصفيه ادارات و مدارس ازعمال و سرسپردگان رژيم سابق، تيغ تصفيه و اخراج را 

سرسپردگان رژيم سابق به تصفيه كساني  آنها گرفت و آنگاه در بيشترين موارد بدست همان
  اعتصابات ماههاي آخر دورانسابق مبارزه كرده بودند و مخصوصاًپرداخت كه براي سرنگوني رژيم 

خواهم دو مطلب را در ميان بگذارم، يكي   ميمن با اين دسته مخصوصاً. شاه را سازمان داده بودند
دهند پس از ارتش  از مهره هاي آنرا تشكيل مييكي كه دستگاه بوركراتيكي كه هر يك از آنها  آن

اين .  سياسي و اقتصادي امپرياليسم و رژيمهاي وابسته به آن استهمهمترين عامل بقاي سلط
 عظيم بوروكراتيك است كه چنگالهاي خود را تا اقصي نقاط كشور ما گسترده و مردم را دستگاه

كوچكترين روابط خصوصي مردم را زير نظر دارد و كنترل مي اين بوروكراسي . مختنق كرده است
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ش اهرمي است كه بدون آن يكروز هم حكومت امپرياليسم بر كشور از ارت پساين بوروكراسي . كند
اين اهرمي كه يكروز بنام شاه و روز ديگر بنام خميني تمام قدرت را در يك جا . ما ميسر نمي باشد

از كار افتادن اين . كند تا سلطه سرمايه را به بهترين نحو برميهن ما تحكيم بخشد متمركز مي
تواند كمك بزرگي به مبارزه ضد امپرياليستي ما بكند و  آن مي ني در كاردستگاه و يا الاقل كارشك

 اطالعاتي كه شما به مناسبت مخصوصاً. توانيد آنرا فلج كنيد شما از درون خود اين دستگاه مي
 شما مي. اين رژيم بنمايد تواند كمك بسياري در جهت مبارزه با موقعيت شغلي خود داريد، مي

اين دستگاه بوروكراتيك را در اختيار  ن و با استفاده از فرصتها حتي امكاناتتوانيد در صورت امكا
سي را كراوتوانيد گردانندگان اصلي و پشت پرده اين بور شما حتي مي. انقالب و انقالبيون بگذاريد

خالصه شما موضع حساسي را در . انقالبيون را تسهيل نمائيد  و به اين ترتيب كارمعرفي كنيد
توانيد  يد، به يك عبارت نبض اين رژيم در دست شماست و شما با مبارزات خود مياختيار دار

 ، در ارمخواستم با شما در ميان بگذ مطلب ديگري كه من مي. به آن وارد سازيد ضربات قاطعي
شنوم كه گويا در بين كارمندان ادارات و معلمين كم كم براي  است كه اينجا و آنجا مي اينمورد

ت طلبان و آن كساني كه مي كوشند با استناد به جنايات رژيم جمهوري اسالمي و تبليغات سلطن
من .  استشدهس آن خميني به تبرئه شاه و رژيم شاهنشاهي بپردازند گوشهاي شنوائي پيدا أدر ر
كه در مورد اينگونه  كند  تصريح كنم و وظيفه انقالبي من، بمن حكم ميم مخصوصاًهخوا مي

 در اداره خود را وا ميدارد كه مثالً گمان نكنيد كه اگر امروز رژيم شما. ار دهمتبليغات به شما هشد
 در اصوالً. كرد نماز بخوانيد و يا مطابق ميل او لباس بپوشيد، اگر شاه بود از اينگونه تحميلها نمي

سال اخير سلطه امپرياليستي در ايران با آن دست بگريبان است،  وضعيت بحراني اي كه در چند
خواهد طرز فكر  اگر امروز رژيم مي. نگونه تحميلها به مردم براي حفظ سلطه گريز ناپذير استاي

. رژيم ساخته و پرداخته خود را به شما تحميل كند، نبايد گمان كنيد كه اين ابتكاري است ويژه اين
نشود و هر كس عضو حزبي كه من ساخته ام : مگر ما فراموش كرده ايم كه شاه بود كه اول بار گفت

. گذر نامه اش را بگيرد و از اين كشور برود ايدئولوژي اي را كه من اعالم كرده ام، نپذيرد بايد بيايد
انجمنهاي ويژه حزب رستاخيز را سازماندهي كرد و با  مگر اين شاه نبود كه در تمام مدارس

 امروز در مدارس گماشتن مربيان تربيتي، به سازماندهي ساواك علني در مدارس پرداخت؟ آيا آنچه
 از اوايل سالهاي پنجاه از طرف رژيم شاه شروع گذرد، ادامه همان كارهائي نيست كه مخصوصاً مي

است دليل آن جز اين  شده بود و اگر اينكارها در شرايط كنوني از شدت و حدت ويژه اي برخوردار
 ژيم شاه را به عنوان يكخواهند ر است كه اين رژيم زير ضربات كوبنده اي قرار دارد؟ آنها كه مي

آن رژيم اموش كرده ايم كه چگونه اسا س كاركنند كه ما فر  غسل دهند، گمان مي"الئيك"رژيم 
گيرد، آيا رژيم  لبا س مردم ايراد مي رژيم كنوني به سر واگر. ر تحميل ايدئولوژي دولتي بودنيز ب

د؟ هرگونه خوش خيالي از اين قبيل كه تا به رسم اروپائي لباس بپوشن نكرد شاهنشاهي همه را وادار
برگردند هي ها وضع از اين بهتر بود و خطرنا كتر از آن هرگونه تصور آنكه اگر شا كه اگر شاه بود

ابعادي بخود خواهد گرفت  اگر اينها بيايند جنايت و اختناق. وضع بهتر خواهد شد، فاجعه بار است
اين دمكرات مĤبيهاي آنها را در تبليغاتشان فريب . كه امروز براي هيچكس تصورش هم ممكن نيست
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مردم در دل خود دارند كه اگر بار ديگر به نوكري امپرياليسم در  اينها چنان كينه اي از شما. نخوريد
كه بينيد امروز مزدوراني  اگر مي. قدرت قرار گيرند، نميتوان دامنه جنايتكاريشان را حتي حدس زد

 آنها به قدرت رسيده اند، براي حفظ سلطه خويش و نظام موجود انقالب  در اثرخلق و ظاهراً بنام
ناگزيرند چنين جناياتي را مرتكب شوند، يك لحظه تصور كنيد آن كساني كه از همين مردم چنان 

كرده اند، اگر بر سر كار آيند، چه  ضربات كوبنده اي را دريا فت نموده اند و چنان حقارتي را تحمل
  خواهند كرد؟

  
   ادامه اين وضع و حفظ اين  باهم شما واقعيت ها را در نظر بگيريد و ببينيد كه آياخوا من مي

شود كرد؟ و آنگاه به اين بينديشيد كه آيا وضع بهتر  سيستم كار ديگري جز سركوب و اختناق مي
جز در برانداختن اين سيستم و برپا كردن سيستمي كه قدرت حاكمه را در دست زحمتكشان باشد؛ 

 كه تنها افتخارشان "آريانا" و "اويسي" ت؟ من در ميان اين شاه پرستان از افرادي مثلمتصور اس
زنم و شما خوب ميدانيد كه رژيم جمهوري اسالمي جالداني به  مينخوي جالديشان است؛ حرف 

 "وجيه المله"من از آنها كه خود را .  كوتوله مينمايداًعآنها واق تاريخ ارائه كرد كه اويسي در مقابل
آيا همين بختيار نبود كه اندكي پس از آنكه به نخست وزيري رسيد آمد و  .كنم ميدانند صحبت مي

اگر  اعالم كرد كه خود من بودم كه دستور تيراندازي بطرف مردم را به ارتش دادم؟ آيا با افتخار
كشور را كه بر  خواهم وقايعي چنين مزدوري باز به حكومت برسد چه خواهد كرد؟ من از شما مي

شما بايد . نشان داده اند اين شاه پرستان همه خود را بموقع. ما گذشته را در نظر داشته باشيد
آنها، زمينه را براي برقراري رژيمهايي  مراقب باشيد كه با تن دادن به اينگونه عقايد و يا حتي تحمل

د كه شاه در اواخر عمر بياد داشته باشي. از اين هم جاني تر و از اين هم سخت گير تر فراهم نكنيد
اجازه ندادند اش از آمريكائيها اين بود كه چرا به خودش و رژيم سلطنتي  كثيف خود تنها دلخوريش

 تا بطور منظم و سيستماتيك به سركوبي انقالب برخيزند و خميني و رژيم جمهوري اسالمي را براي
را از اختيار من  همواره ميگويد اگر ارتش "بختيار" بياوريد كه همين   بياد !!انتخاب نموده اند اينكار

كه مسلط شدن بر اوضاع به  شدم و شما خوب ميدانيد خارج نكرده بودند من بر اوضاع مسلط مي
 شده اند بخاطر آن است كه دستشان "دمكرات" كمك ارتش شاهنشاهي يعني چه؟ اگر امروز اينها

تبليغات جوي بسازند كه اگر روزي منافع دارند كه با اينگونه  قدرت كوتاه است و وظيفه آنرا از
  اگر امروز رژيم دكانداران را به شالق ميبندد و آنها را.آنها را بر سر كار آورد امپرياليسم ايجاب كرد،

نيست كه رژيم  بعنوان عامل اصلي تورم اقتصادي معرفي ميكند، اينكار او جز دنباله طبيعي رفتاري
اگر امروز . گوناگون آغاز كرده بود جريمه هاي سنگين و مجازاتهايشاه با برقراري اتاقهاي اصناف و 

عنوان قاچاقچيان درجه اول بين المللي به جوخه   را به مالير مردم دهات اطرافخلخالي جالد مثالً
 قاچاق از  كار بين المللي، دراًع اين قاچاقچي واق"طباطبائي صادق"سپارد، در حاليكه  اعدام مي

برخوردار است، در زمان شاه نيز بسياري از جوانان را بجرم داشتن  اسي دولتيت شبكه ديپلميحما
  خاندان سلطنتي به دستياريكردند، در حاليكه سران رژيم و مخصوصاً ده گرم هروئين تيرباران مي

سرمايه داري   ازپذيرشبكه ديپلماسي دولتي با باندهاي قاچاق بين المللي كه بخشي اجتناب نا

 36



است كه پيش از آن  اين رژيم كاري نكرده. كردند مي دهد همكاري را تشكيل ميامپرياليستي 
و اين تفاوت در كميت ها نيز نه  بحث بر سر تفاوت در كميت هاست. رژيم شاهنشاهي نكرده باشد

 از اختالف طبيعت اين دو رژيم بلكه از اختالف شرايطي كه اين دو رژيم در آن به سركوب مردم مي
  . ميشودپردازند، ناشي

 
 اكنون مي. ست صحبت كردموي گذشته ا  مصائبي كه بروز سركوب خلق من تا اينجا بيشتر ا

ترين  ترين و وحشيانه ز منظمخواهم به حماسه مقاومتي بپردازم كه اين خلق در برابر يكي ا
گر ، اومتي كه باعث شده است، از خود نشان داده، مقاستسركوبهائي كه تاكنون تاريخ بخود ديده ا

ي ن خلق مشغول هستند، اينكار را با تني خون چكان و با روحيه ار فرزندااين جالدان به كشتا
و در هر كوي و برزني در شهرها و  درست است كه در گوشه و كنار. حشت زده انجام دهندو

خورد، ولي در عين حال  ما، همه جا آثار بخون غلطيدن فرزندان خلق به چشم مي روستاهاي كشور
نها در چنان هراسي بازه دليرانه همين خلق باعث شده است كه دژخيمان از همين كوچه و خيامبار

كنند به آنها نگاه  باشند كه خود اعالم نمايند، جرأت نميكنند در آنها قدم بزنند و حتي جرأت نمي
 خيلي كم سابقه است كه مردمي پس از چنان هجوم وحشيانه ضد انقالبي چنين روحيه خيلي. كنند

 آميزي خطر اعدام را با خود دارد، تدر جائي كه هر سخن مخالف. مقاومي از خود نشان داده باشند
 تا امروز هر چه اين  .ين جالدان را به مسخره گرفته اند اكنند كه اين مردم چقدر مرگ را تحقير مي

اميدواري ما است و همين بزرگترين مايه  رژيم كرده است تا مردم را بهراس بيافكند، موفق نشده
 دوراني گذشت كه فكر وجود يك ساواكي در  آنكه ديگر نداين مردم نشان داده ا. براي آينده است

بينند كه يكي از مزدوران رژيم  اكنون ديگر وقتي مردم مي. كشاند ميان جمع، همه را به سكوت مي
 كه يكي يكي بازگو قصد من در اينجا آن نيست. شود در ميان آنهاست، صداي مخالفتشان بلندتر مي

چه مقاومتهائي صورت گرفته است و چگونه من امروز با اطمينا ن و خوش بيني از آينده  كنم كه
ما را ازما  هر چند كه رژيم موفق شده است جمعي از بهترين ياران. گويم انقالب ايران سخن مي

رود خروشان خلق هر روز  هم بشكند،نها را دري تشكيالتي سازمابطه هارد راري موابگيرد و در بسيا
روي خواهم مخصوصاً من مي. ر ميكندخالء ناشي از اسارت يا شهادت فرزندان مبارزش را پ 

ثرترين شكل مبارزه و آن شكلي كه تنها در صورت وجود آن، اشكال ديگر مبارزه ؤليترين و معا
  .مفهموم و معناي واقعي پيدا ميكنند، صحبت كنم

  
كه ازهمان ماههاي اول برقراري رژيم جديد در كردستان آغاز  مسلحانه ايمن پيش از اين از مبارزه 

نه خلق كرد ومت مسلحاام و باز تاكيد ميكنم كه اگر مقا صحبت كرده. شد و هنوز دليرانه ادامه دارد
ما . ، اين مسير شكوهمندي را كه تا امروز طي كرده، بهيچوجه بخود نميديدننبود، انقالب ايرا
اين مرحله از انقالب ايران حقي بزرگ بر كه خلق كرد در  خلق بارها اعالم كرده ايمچريكهاي فدائي

درود بر اين . گذاريم شناسيم و آنرا سپاس مي ما اين حق را مي. دارد گردن ساير خلقهاي ايران
، با خونسردي ستكند از حد تحمل بشر خارج ا نسان تصور ميه اخلق قهرمان كه در شرايطي كه گا

 37



چه كرد  برد و آغوش خود را براي پذيرفتن همه انقالبيون  كامل مبارزه خود را به پيش ميو تواضع
، خصلت دمكراتيك و ضد امپرياليستي مبارزه مسلحانه خلق هر چند. و چه غير كرد گشوده است

كرد، حتي امروز جنبه خود بخودي و غريزي خود را حفظ كرده و رهبري اين جنبش فاقد سمت 
 در جنبش خلق كرد نفوذ زيادي كه مخصوصاً از دو سازماني. ستليستي امپريا ضد اگيري آگاهانه

كرد را به ارابه شوراي ملي مقاومت و جمهوري خلق  كند جنبش دارند، حزب دمكرات سعي مي
، مرحله كنوني نقالبي خويشله نيز با همه داعيه ا و سازمان كومه دمكراتيك اسالمي آن ببندد

  .بيند ازي وابسته مطابق نميوسلطه امپرياليسم و خلع يد از بورژ اختنانقالب را با براند
  

م در مقابل هجو  ما شاهد مقاومت و مبارزه مسلحانه، در سراسر ايران شصت تقريباًپس از سي خرداد
من وظيفه . هدين خلق بزرگترين سهم را در آن داشتندسالمي هستيم كه مجاحشيانه جمهوري او

نه را ستايش كنم و به مجاهدين و مبارزين شهيدي ومت مسلحاين مقاينجا ا اخودم ميدانم كه  در
درود بفرستم و بگويم كه يكي از عمده ترين داليل اين امر  كه در راه اين مبارزه خون خود را دادند،

نه، روحية خود را نباخت، همين مبارزه مسلحانه اي بود كه حشياكه خلق ما در مقابل اين هجوم و
اد قنتمن بعد از اين خواهم گفت كه اين مبارزه را بي نقص و غير قابل ا. گيرد ت و ميصورت گرف

.  اهميت تاريخي اين مقاومت انكارشودساًساشود كه ا ولي داشتن انتقاد باعث نمي. نمبيي نم
 شصت ديگر همه كس بعينه ديد كه در پرتو مبارزه مسلحانه و جز در پرتو از خرداد  پسمخصوصاً

نقالبي رژيم وابسته به تيك و ضد اومت در مقابل هجوم سيستمانقالبي خلق مقاح فرزندان اسال آتش
هتش را فيهاي پوچ اين اصل ساده را كه بدائي كه با تئوري باهمه سازمانها. امپرياليسم ميسر نيست

و رد كرده بودند، خيلي زود از صحنه مبارزه حذف شدند  فهمد، هر آدم ساده اي در اين مملكت مي
شنيده ام كه پاره اي از رهبران آنها پس از آنكه توانسته اند خود را به جاي امني برسانند، دارند توي 

، سرگرمي گذاريم ل خودشان مي بحااينها را فعالً. گردند برائت خود مي يكتابها دنبال دالئلي برا
ر در صحنه مبارزه ولي واقعيت آن است كه اينها  ديگ. ه تسالئي هم هستيدرغربت ما .بدي نيست

نها بود، ولي تا اطالع بعدي در صحنه مبارزه رگونه آلعه بيماين مطاالبته بايد مراقب حاصل ا. نيستند
جودشان را به حساب نياورد و به همين جهت من از آنهايي صحبت ن وخبري از آنها نيست و ميتوا

 گفتم كه مقاومت اينها من. كنم كه در صحنه مبارزه اند و پيش از همه از مجاهدين خلق مي
ني هستند كه اين حرف را نمي پذيرند و حتي استدالل كسا. شتاهميت تاريخي براي انقالب ما دا

 داشته  مجاهدين بوده است كه رژيم را به جالدي انقالبيون وا كنند كه گويا مبارزه مسلحانه مي
 ه، بي عملي خود را توجيه ميصحن همان بيماراني است كه امروز در خارج از البته اين سخنِ. است
 مرگ بر" شصت مجاهدين حتي هنور شعار ن خردادكنند كه در هما موش ميآنها فرا .كنند

 .  هم نداده بودند كه رژيم اولين دسته انقالبيوني را كه در اسارت خود داشت تيرباران كرد"خميني
مسلحانه را آغاز كرده بودند و  هوقتي رژيم، سعيد سلطانپور را اعدام كرد، كجا مجاهدين خلق مبارز

كردند و درباره انقالبيون  آمد، مردم چه مي نمي اگر در مقابل آن كشتار صداي مسلسل از اينطرف
شبه آزادي مدعي انقالبي بودن شده بودند، ميبايست  ني كه در شرايطيا كساگفتند؟ آ چه مي
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ه اين اميد كه شايد كاري كنند كه كردند، فقط ب تماشا مي را ميايستادند و سركوب منظم انقالب
كمتري همراه باشد؟ تازه اين امر مشكوكي است و بعيد بود كه حتي  اين سركوب با خونريزي

 اين كشتار پس از جنبش توده اي با آن. مسلحانه هم چنين كشتاري صورت نگيرد درغياب مبارزه
دارد و اينگونه  ارزه اي قرباني هموانگهي هر مب. كرد  ميعظمت، براي امپرياليسم الزم بود و حتماً

 از  .دايمان اندوهگينيمي شهما برا. خواهند مبارزه كنند  نمياستداللها ويژه كساني است كه اساساً
كند، ولي در عين حال به وجودشان ميبالم و خونشان را  دست دادن آنها چشم ما را گريان مي

 نگونه منتقدين با استناد به سخنانيكه در جايگاه اي .ميدان رزه خود ميومت و مبابهترين پرچم مقا
مسلحانه بايد توسط توده ها انجام شود، نه تعدادي از  گويند كار مبارزه ، ميسترست ا دخود

كه آن مبارزه مسلحانه اي كه آنها خواهان آن هستند، فقط در  يگيرند اينها در نظر نم. پيشتازان
 انجام شود، صورت ميگيرد كه پيش از آن شرايطي ند بايد اشرايطي به آن سبكي كه آنها مدعي

كنند  باشد كه سازمانهاي انقالبي پيشتاز بتوانند بطور مسالمت آميز مردم را سازماندهي وجود داشته
ولي در . دعوت كنند  آنها را مسلح كرده و به قيام،زماندهيز همين ساو در لحظه مناسب با استفاده ا

حتي نمي توانند، خودشان و روابط  ه مسلحانه، سازمانهاي پيشتازشرايطي كه بدون توسل به مبارز
نها را ر كنند و آسازماني با توده ها برقرا  حفظ كنند چه رسد به آنكه رابطه همبين خودشان را

نشستن كه توده ها خود دست به سالح ببرند و قيام  ر آن لحظه موعودظ، منتسازماندهي نمايند
 انجام داده اند، خود اين سازمانها در عمل پس از سي خرداد  دارد كهكنند چه معنائي جز آن چيزي

ها و هواداران را بدون هيچ مقاومتي به تيغ دژخيم درسركوب شدن و كا يعني دست بسته تسليم
كنم كه ما چريكهاي فدايي خلق نيز، هم  گذرم و عنوان مي از اينگونه انتقادها مي بهرحال. سپردن

 هم به جهت گيريهاي سياسي مجاهدين انتقادات جدي داريم ولي اين انتقادات مسلحانه و به مبارزه
هدين طي مجا در اثر جانبازي اين شود كه آن گامهاي عملي اي  را كه جنبش ما  مانع از آن نمي

ما ميگوييم مبارزه مسلحانه  د ما از مبارزه مسلحانه مجاهدين چيست؟نتقاولي ا. ، ناديده بگيريمكرد
آنها مبارزه مسلحانه را بصورت تاكتيكي و  .شود رگرفته نميهدين بطور همه جانبه بكاامجاز طرف 

، ستدر خدمت سياست معيني قرار داده اند كه هدف آن حداكثر برانداختن رژيم جمهوري اسالمي ا
هدف آن تغيير هيأت حاكمه . وابسته به امپرياليسم و حاكميت امپرياليستي ازيونه برانداختن بورژ

و  هدف آن حداكثر، اصالح نظام موجود است نه برانداختن اين نظام. تغيير طبقه حاكم ، نهستا
سياستي غير  كف در چارچوبنقالبيوني جان برشالوده ريزي نظامي نوين و به همين دليل است كه ا

ف خود را درهم شكستن هد مبارزه ايكه. انقالبي به مبارزه مسلحانه محدود و تاكتيكي دست ميزنند
و اساس حاكميت امپرياليسم ميباشد،  نيروي سركوبي كه چارچوبه اصلي آنرا ارتش تشكيل ميدهد

 در اين مرحله دارو كردن هيأت حاكمه اي كه عمدتاً دهند، بلكه در صدد آن است كه با فلج قرارنمي
 مبارزه. دارند، خود زمام همين دستگاه سركوب را بدست گيرد دسته خميني در آن نقش بزرگي

رتش امپرياليستي را درهم بشكند و ، اآن ندارد كه با ايجاد ارتش خلق مسلحانه مجاهدين قصد
را به  ي كه بنام برنامه شوراي مقاومت عنوان شده است، كافي است كه مامه اهمين يك بند از برنا

 ماهيت حكومتي كه در رهبري مجاهدين در چارچوبه شوراي ملي مقاومت براي كشور ما مي
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قدرت دولتي يعني زور سازمانيافته و  .ستمسئله اصلي انقالب، قدرت دولتي ا.  رهنمون شودخواهد،
، بسيج و غيره و ن، پليس، ژاندارمري، پاسدارانو زوايد آ  سازمانيافته در شرايط ما يعني ارتشزورِ

ه طول عمر شصت ساله خود ثابت كرده است كه جز به منافع امپرياليستي ب غيره و اين ارتش در
ها از ايران  روزي كه رضا شاه اين بنيانگذار ارتش نوين را انگيسي. ر نيستهيچ سوگند ديگري وفادا

وقتي شاه با . نكرد كردند، اين ارتش براي حفظ تخت و تاج او حتي يك گلوله شليك بيرون مي
بني رفت، ارتش به توصيه هويزر در صدد تعويض فرمانده كل قوا بود و روزي كه  چشم گريان مي

طرف ارتش  صدر از فرماندهي كل اين ارتش خلع يد شد، بازهم هيچ مقاومتي در د فاع از او از
  فرصت استفاده كنم  در اينجا از خواهم من مي.  ديگري استچيزِ مسئله اين ارتش. صورت نگرفت

  .ي بگويمچند نكته ا و خطاب به ارتشيان
  
  

كه گويا فالن  رهايي منتشر ميشود در اين بارهما آاز طرف مسئولين شوراي ملي مقاومت گاه و بيگاه
د، فالن درصد خواهان مجاهدين و رجوي، و درصد كمي هم نان بني صدرها  خواهايدرصد از ارتش

گفتم از نظر تشكيالتي  اين ارتش با  بنظر من همانطور كه. شود براي خميني كنار گذاشته مي
ين ليسم نيست و اندگان واقعي خود يعني با امپرياهيچكس جز با سازماندهندگان واقعي و تغديه كن

از .  اويسي و آريانا،دنيمنه با بني صدر و نه با است نه با رجوي  زماني نه با خمينيظ ساارتش از لحا
و فقط با امپرياليسم است و بسيار ساده لوحي است كه گمان كنيم نيروي  اين لحاظ ارتش فقط

و  خرافه هائي كه در مورد سپاه پاسداران. ر ايران وجود داردمسلح ديگري مستقل از ارتش اكنون د
امپرياليسم است  ن با ارتش مطرح شده است، در واقع بخشي از آن سياست نو استعماريي آرقابتها

چه كسي ميتواند انكار . شده است صطالح انقالبي آرايشي باكه با تحليلهاي فرصت طلبانه سازمانها
ارتش سازماندهي شد و در پادگانهاي همين ارتش  سالح و تخصص همينكند كه سپاه پاسداران با 

همين ارتش روز به روز گسترش يافت و براي فريب توده هائي كه  مستقر گشت و بعنوان زايده اي از
گذشته خود شناخته بودند، خود را مستقل از ارتش و حتي بازوي مسلم   را با تجربهارتشخود

پس از كشته شدن كالهدوز فرمانده سابق سپاه پاسداران در سرگذشت وقتي . انقالب اسالمي جا زد
ترديد  خوانديم كه قبل از انقالب افسر گارد شاهنشاهي بود، هيچ متعجب نشديم، چرا كه بدون او

. كه مشغول تعليم سپاه پاسداران ميباشندهستند دانستيم كه همين افسران ارتش شاهنشاهي  مي
خواهد چنان  و مي بطه پدر و فرزندي را انكار كندين راخواهد ا سالمي ميوري اولي رژيم جمه

رد و اينها دو نيروي مستقل  دا  پاسداران رابطه برادري وجود سپاهوانمود سازد كه گويا بين ارتش و
  . را حل كنند و يكپارچه عمل نمايند ، تضادهاي خودنهكنند برادرا از يكديگرند كه سعي مي

  
 تا جلوه دهد سپاه پاسداران نيرويي - كنند   فرصت طلبان كمكش ميو -بله رژيم سعي دارد 

گويم بپرسيد اين پاسداران به چه وسيله مسلح شد، از چه كساني  مستقل از ارتش است ولي من مي
بپذيريم كه پاسداران هم  تعليم ديد و در كجا مستقر شد و به چه كارهايي مشغول گشت؟ تا براحتي
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نيستند و اگر تضادي بين ارتش و سپاه  يده اي از ارتش چيزديگري جز زارمريمانند پليس و ژاندا
. شود، فراتر نمي رود كه گاه بين پدر و پسر ديده مي د از تضاديين تضاشود ا پاسداران ديده مي
، حتي بين دست چپ و راست تي هسترتش، بين همه اينها اختالفارمري و ابين پليس و ژاندا

 به  گردمبر. ايد دليل استقالل گرفتبئي را نهاد صرف وجود چنين تضاولي ضاد هستتانسانها هم 
، تا ستمقاومت ا آمارهاي كذائي و بگويم اگر بنظر اينها فقط درصد معيني از ارتش با شوراي آن

بيش از نود در صد افرادي كه  جائيكه به پرسنل ارتش مربوط ميشود من با اطمينان اعالم ميكنم
د، كم و كنن ليسم عمل ميسركوب رژيم وابسته به امپريا ن ابزاررتش و بعنوا اهم اكنون در درون اين

يد بتوان گفت حاال ديگر تعدادش  كه شادر ميان ارتشي. دلبستگي دارند بيش با مردم و آرمانهايشان
آنچه  ولي. يك ميليون رسيده، مشكل بتوان حتي پنجاه هزار عنصر سر سپرده پيدا كرد به حدود
امپرياليستي قرار بگيرد،   كه اين ارتش با وجود اين بطور يكپارچه در خدمت سركوبشود باعث مي

سالها ب شده و دقيقي ناشي ميشود كه حسا نه از احساسات و خواستهاي پرسنل آن بلكه از سازمان
 ي پرسنل ارتش با انقالب و مخصوصاًدبا وجود همه همدر .،  به آن داده استتربيت امپرياليستي

لي كه ارتش در كردستا ن به جنگ با خلق ر ساجمهوري اسالمي، در طي چها نها از رژيمآري بيزا
. است مشغول بوده، حتي يك مورد از پيوستن حتي يك گردان كوچك به مردم ديده نشده كرد

در جريان جنگهاي داخلي  چنين امري. دكنم نه تك تك افرا ز پيوستن سازمانيافته مي اصحبت
 جنگها كه ارتش با مردم كشور خود مستقيماً  در جريان اينمعموالً ه بوده است وبراي ارتشها بيسابق

ولي در اينجا ما حتي . خورد در بين ارتشيان بسيار به چشم مي موارد شورش جمعي شود، طرف مي
  بوجود آورديناين نشان ميدهد كه امپرياليسم چه خوب توانسته است سازما يك مورد نمي بينيم و

خلق مشغول  بيش از چهار سال است كه اين رژيم به سركوب. ر كندده پرسنل كاز ارا ا مستقلكه
حتي يك .  از سي خرداد شصت به اينطرف به تيرباران دسته جمعي پرداخته استاست و مخصوصاً

زمان رتش ساميدهد كه تا چه حد اين ا عليه آن شورش نكرده است و همين نشانن كوچك برپادگا
ارتشهاست ولي حفظ همبستگي ارتش در جريان  البته سركوب وظيفه همه .خود را حفظ كرده

هر چه اين سازماندهي بهتر صورت گرفته باشد، وحدت . ميشود سركوب به سازماندهي آن مربوط
 نشان داد كه اين زمينه مخصوصاً ان درشود و ارتش اير سركوب بيشتر حفظ مي ارتش در جريان

تا به  خواهم من در اينجا از پرسنل ارتش مي. تده اسهدف سركوب خوب سازماندهي ش براي
كنند  ايجاد مي ين پرسنلل اكه اين اميد را در د كساني. دارند بيانديشند وضعيتي كه در آن قرار

كه گويا روزي  بايد ارتش بطور يك پارچه عمل كند و رژيم موجود را سرنگون كرده، رژيمي 
عث ن با، تبليغاتشالدر هر دو حا  نادانند يا مغرض وباصطالح مردمي را به جاي آن بگذارد، يا

شود كه بهر حال امروز عامل اصلي سركوب در دست رژيم جمهوري اسالمي  انسجام ارتشي مي
توانند در جهت تغيير اوضاع كنوني بكنند، اين است كه  تنها خدمتي كه پرستل ارتش مي. است

ما چريكهاي فدائي خلق بنوبه . البيون قرار دهندشان و تجربه اشان را در اختيار انقح، سالخودشان
ن او بجنگنند، شمناارتشياني را كه حاضر باشند صميمانه در صف خلق و عليه د خود با آغوش باز آن

  .دهيم پذيريم و آنها را به صفوف خود راه مي  اي كه باشند با آغوش باز ميدرجهم و در هر مقا
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بپيوندند و  صفوف ما كنم تا به از پرسنل ارتش دعوت مي من از طرف چريكهاي فدائي خلق رسماً

امكاناتي كه آنها در  سازمان ما به كمك آنها و. در سازماندهي مبارزه مسلحانه به ما كمك كنند
تش كه زماني به آن دليل رپرسنل ا  من به آن دسته از مخصوصاً .ست نيازمند ااختيار دارند، شديداً

ياي ارتشي بودن از كارهاي ديگر بيشتر بود، به ارتش پيوسته اند و در كه كار ديگري نبود و يا مزا
كشمكشهاي داخلي بر كنار بود، به نسبت ساير مردم، زندگي   ارتش از جنگ واًشرايطي كه ظاهر
ين حقيقت را  امروز ديگر بايد ا.دوران آرامش ديگر گذشته است كه آن مي گويم راحتي هم داشتند،

 در جنگي بر ضد خلق و  در جنگ بودن و آن هم مستقيماًبودن يعني مستقيماً د كه در ارتشيبپذير
  ر داشتن و شما با پيوستن بهن يعني هر لحظه در تهديد مرگ قراامروز در ارتش بود. منافع وي
بايد بجنگند،  در سرزمين ما همه. كنيد زه اي براي زندگي خود ايجاد نمينقالبيون خطر تاانقالب و ا

پس بحثي كه . پرسنل ارتش باشد روز مفهوم خود را از دست داده، بخصوص كه كسيبيطرفي  ام
نكه ز آكنم، پيش ا ارتش توصيه مي مي ماند اين است كه در كدام طرف بجنگيم و من به پرسنل

  .دير شود به انقالب بپيوندند
  

. ومتملي مقا ي داشتم ازمجاهدين صحبت ميكردم و از برنامه شورا،دماندكي از حرف خود دور افتا
 اين بني گويم چرا مثالً و نمي ومت گرد آمده اند، كاري ندارمي ملي مقامن به نيروهائي كه در شورا

.  استمي درجه دواينها بحثها.  بدور انداخته، مجاهدين چسبيده اند كه جمهوري اسالمي صدر را 
ش خود را آگاهانه از انقالب با قبول حفظ ارت  مجاهدين با قبول برنامه شورا و اصوالًمگوي من مي

رزه مجاهدين را من در اين مرحله واجد گر مباا. اند دمكراتيك و ضد امپرياليستي كنار كشيده
 دانم، اين  امري است كه عليرغم اراده رهبري مجاهدين از اين مبارزه حاصل مي اهميت تاريخي مي

اتژي مبارزه ضد امپرياليستي با چارچوبه هدفي محدود و بدون در نظر داشتن استر آنها در. شود
شود  رژيمي مي ولي اين درگيري كه بهر حال باعث تضعيف. شوند رژيم جمهوري اسالمي درگير مي

در جهت مبارزه ضد  كه در حال حاضر عامل اصلي سازماندهي سركوب امپرياليستي است،
وراي ملي مقاومت به چارچوبه ش ولي هرگاه مبارزه مجاهدين در. گيرد ر ميليستي خلق قراامپريا

دمكراتيك اسالمي مورد نظر برقرار شود، ديگر  هدفي برسد كه براي خود قرار داده و آن جمهوري
اشكال سياسي حكومت امپرياليستي روبرو هستيم  يكي ديگر از بدون شك ميتوان گفت كه ما با

حكومتي مناسب است  شرايط براي بر قراري چنين اساساً شوم كه  بحث نمي اينمن در اينجا وارد(
، ارتشي كه امپرياليسم در ايران سازمان داده است، ديگر وعده رتشحفظ ا حكومتي مذهبي با ،)يا نه

رتش، اينها ا حكومت مذهبي و.  پوچ و بيهوده است،نقالب و غيرهدمكراسي و اصالح و ا هرگونه
ه هاي نسيه اي هستند وعد بقيه. چيزهاي نقدي است كه در برنامه شوراي ملي مقاومت وجود دارد

برنامه نهايت امساك را از   در زمينه همين وعده ها هم اين هر چند كه.ستنها مشكوك اكه تحقق آ
ستائيم آنرا كم دامنه،  مسلحانه مجاهدين را مي پس ما در عين اين كه مبارزه. ستخود نشان داده ا

بطور حكومت مورد نظر اين برنامه را  شوراي ملي مقاومت و برنامهدانيم و كوته نظرانه و تاكتيكي مي
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 اسالمي را به راحتي  دمكراتيك من از هم اكنون شعار مرگ بر جمهوري.كلي ضد انقالبي مي دانيم 
 يط  هم هرگز شرااين جمهوري اكنون جز بر روي كاغذ وجود ندارد و شايد دهم هر چند كه مي

  آيد ضد انقالبي است و از همان آغازي اگر بوجوديدآن فراهم نشود ولي بدون هيچ ترد برپا شدن
د در جنبش ما م  من نميدانم اين بحث آلترناتيو سازي چيست كهاصوالً. بايد در فكر براندازيش بود

 ،رندروئي دايبين مردم ن شده است؟ هر جا چند نفر دور هم جمع شده اند و حساب كرده اند كه در
جامعه و هدفهاي مرحله اي انقالب  تيخت طبقاسانكه به ، بدون آگويند آلترناتيو به خودشان مي

كنند كه اگر فالن شرايط فراهم شود و در مورد  كافي است خودشان حساب. توجه داشته باشند
طرف ما بيايد، ما آلترناتيو جمهوري اسالمي خواهيم بود ولي   اگر ارتششوراي ملي مقاومت مثالً

 طرف آنها بيايد و اگر ارتش طرف آنها آمد چه شرايطي ارتش حاضر است كنند كه در چه پنهان مي
  .بوجود خواهد آمد شرايطي

  
ما چريكهاي . گويم، مطلبي خطاب به خانواده شهداي خلق بگويم ومت سخن ميا از مقكهحال 

داريم، آن رسم اين است  مي فدائي خلق در بين خود رسمي داريم كه آنرا بعنوان امري مقدس پاس
 و وظايف سازمانيش را به رفيق ديگري مي ، سالحشمششود، نا هيد ميكه هرگاه رفيقي از ما ش

لها پيش شاه سا. كنيم دهيم  و به اين ترتيب همواره او را در بين خود زنده و موجود احساس مي
، ولي هنوز هر بار كه يك چريك ن بستاحمد زاده را به چوبه تيربارا جالد رهبر كبير ما مسعود

 خواهم از شما خانواده  پرسد رفيق با من كار داشتي؟ من مي ، كسي ميكند مسعود مي فدائي صدا
ما . رفته بدانيد دست شهدا بخواهم و مطمئنم كه بسياري از شما ميداند كه نبايد فرزندان خود را از

ما فاصله انداخته است، قلب  دانيم و اگر چه دشمن اغلب بين جسم همواره خود را در كنار شما مي
د كه يرش شما است و شما مطمئن باشيد كه درميان انقالبيون فرزندان بسياري داما همواره پي
با شما استفاده كنند و اگر در اينكار زياد موفق نيستند  كنند از هر فرصتي براي تماس كوشش مي

اكنون بوده ايد، تنكه بايد شما همچنا. شما اينرا بر آنها ببخشيد. است بدليل سختي شرايط مبارزه
كه  عكس فرزندان خود را همواره با خود داشته باشيد و در هر جا. در بين مردم باشيد قالبپيك ان

پاك و سراسر  هستيد، آنرا به هر مناسبت و به هركس كه در كنار شماست نشان دهيد و زندگي
ه كلي بدانند كه فرزند فالن كس در را كافي نيست كه مردم بطور. افتخار او را براي مردم بازگو كنيد

انقالبيون را بخاطر داشته باشند و جزء جزء زندگيشان  بايد مردم چهره اين. انقالب به شهادت رسيد
حتي اطالعات . شود است كه تجربه زندگي يك انقالبي سرمشق ديگران مي را بدانند و از اينطريق

و پنهان  يرزه مخفيط مبابه زندگي شهدا و عكسهايشان را به ما برسا نيد؛ زيرا اغلب شرا مربوط
از نام رفقاي خودمان  دهد كه از گذشته و گاه حتي كاري در مقابل پليس ما را در وضعي قرار مي

   .بكنيد توانيد كمك زيادي به ما شما در اين زمينه مي. بي اطالعيم
  

و نظرات انقالبي به ميان  رهاخواهيم تا پيك انقالب و حامل شعا خالصه ما از خانواده شهدايمان مي
  . ها باشند و مطمئنيم كه آنها خود به اين وظيفه آگاهندتوده
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 اسالمي براي من مي گاه كه از شرايط زندان در رژيم جمهوري.  خطاب من با اسراي ماستناكنو

 با آنچه بر ما در ،گذرد امروز مي بينم كه بواقع آنچه بر اين اسرا ، مينمخوا گويند يا در جائي مي
و دژخيمان جمهوري اسالمي كار پستي و  تي قابل مقايسه نيست ح،شنكجه گاههاي شاه ميĤمد

ولي با وجود . دژخيمان شاه با همه جالديشان قابل تصور هم نبود دنائت را بجائي رسانده اند كه براي
بسياري از اينها كه در زندان هستند و ": گويد شنوم كه مي الجوردي جالد مي اين وقتي از زبان

 زندانها مي  به عظمت حماسه اي كه شما در" را هم تاكنون به ما نگفته اندنمشااند حتي نا بالتكيف
در زندانها تحت آن  نقالبيون ماي كه ابحق كه مبارزه ا. درود بر شما باد. برم  فرينيد، پي ميآ

و اند، در رسوائي اين رژيم در بين مردم  فشارهاي وحشيانه و زير تهديد دائمي به اعدام انجام داده
 دروغيني كه امپرياليسم به كمك تحليلگران تمام ماسكهاي فكندنكلي در سطح جها ني و بر ابطور 

باز  الزم نيست كه من. شت برچهره اين رژيم زده بود، نقش قاطعي دامزدور و گاه ساده انديش
الجوردي گفت كه  چند روز پيش. ستسفارش كنم و باز گوشزد كنم كه زندان مدرسه انقالب ا

من تنها از اينطريق به شما درود     . نادمين درون زندان هم شبكه اي كشف كرده استحتي در بين
كنيم و  ، بخوبي درك ميگذرد كه بر شما مي دهم كه ما آنچه را و به شما اطمينان مي. فرستم مي
  .انيم مي دقدر  فرينيد آسه اي را كه شما ميحما

  
 از كشور تقريباً بود كه جمعيت ايرانيان خارجزماني .  دارمررج از كشون خاسخني هم با ايرانيا

بيداد و جنايت رژيم جمهوري اسالمي  ولي امروز در اثر. محدود بود به دانشجويان خارج از كشور
 با خانواده شان ناگزير به ترك كشور راهر از زحمتكشان و روشنفكران انقالبي كشور ما هماهزاران هز

سلطنت  رژيمي كه در مورد. كنند  بسيار دشوار زندگي ميخارج از ايران در شرايط شده اند ودر
خواهند  مي بود تا هر جا  بي حفاظ گذاشتهطلبان و وابستگان به رژيم شاه تا مدتها مرزها را تقريباً

سركوب منظم و قطعي جنبش انقالبي  خواهند براي خود ببرند، هنگامي كه به بروند و هرچه مي
بستن مرزها بود و كساني كه توانستند از دست اين دژخيمان كمر بست، نخستين كاري كه كرد، 

مصيبتهائي كه بر آنها در   همگي ماجراهاي دردناكي را ازبرسند، تقريباً بگريزند و بخارج از كشور
خود  كنند و كم نبودند كساني كه در همين جريان جان ين ترك كشور گذشته، تعريف ميا جريان

در  بهر حال امروز شما. است سمي غير قابل جبراني بر آنها وارد شدهرا از دست دادند و يا ضربات ج
ر رزه دمبا. س كنيدحساحال خارج از صحنه مبارزه ا خارج از مرزهاي ايران نبايد خود را در عين

 به شما در جهت دادن كمكهاي مادي و معنوي خلقهاي سراسر جهان داخل ميتواند از تالشهاي
ما و انقالب   نسبت به خلقدانيد كه امروز بسياري از مردم جهان شما مي. داخل ياري فراواني بگيرد

ي عميقي داحسا س همدر او كه در چنگال رژيم جمهوري اسالمي به حيات خود ادا مه ميدهد،
آنها قادر خواهند بود بطور منظم به انقالب  دارند و اگر شما با اين خلقها تماس منظمي برقرار كنيد

با هواداران خودمان در خارج از كشور يك وظيفه را تاكيد   در رابطهمن مخصوصاً. ما ياري برسانند
 انترناسيوناليستي ما نسبت به خلقهاي ساير كشورهاي وابسته به امپرياليسم و ميكنم و آن وظيفه
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خميني و رژيم  كوشند تا از تبليغات امپرياليستي مي. ن است خلقهاي كشورهاي مسلمامخصوصاً
تبليغات در ميان مردمي كه  ال چهره انقالبي و ضد امپرياليستي ترسيم كنند و اينجالد او بهرح

اينجا و آنجا جذبه اي نسبت به اين جالدان   مسلمان بسر ميبرند،يتحت اختناق شديد در كشورها
درعين حال امپرياليسم به عوامل اين رژيم در اين كشورها امكان ميدهد تا به . ستايجاد كرده ا

اسالمي  عمال رژيم جمهوري. سفارتخانه هاي خود به تبليغات و سازماندهي بپردازند  طريقآساني از
اين . و سازماندهي دارند به آساني در فيليپين، در پاكستان و در عربستان و غيره امكان تبليغ

ب ، وظيفه انترناسيوناليستي ما ايجار نيستأثيت روي مردمي كه از حقايق بي خبرند، بي تبليغات بر
توانيم به خلقهاي اين  گذرد بهر نحو كه مي تحت سلطه اين رژيم مي ميكند كه آنچه را كه در ايران

ر ينكار كافي نيست كه بطور كلي بگوئيم اين رژيم، وابسته و جنايتكاي ابدهيم و برا كشورها خبر
طور مشخص ب. كنيم لقين خلقها منتويند به ا گكنند و مي نچه را به واقع ميبطور مشخص آ. است

و قوانين و مقرراتي را كه در اينمورد وضع  رفتار جمهوري اسالمي با كارگران را به آنها توضيح دهيم
رگران آن كشورها بدانند كه اين جمهوري اسالمي  نه مشغول كا كنند، براي آنها ترجمه كنيد تا مي

خلقهاي اين  خالصه بايد. امپرياليسم كه مشغول سركوب و استثمار كارگران ايران است مبارزه با
روزمره طبقات مختلف درايران و  كشورها بطور مشخص و نه بطوركلي و اجمالي در جريان زندگي

تنها با تبليغاتي با اين دامنه است كه . قرار گيرند فعاليتهاي سركوبگرانه رژيم جمهوري اسالمي
تي اين كشورها،  در درون جنبشهاي ضد امپرياليس"خمينيسم" ميتوان از گسترش موج شوم

 نگذاشت تا امپرياليسم با نفوذ در جبهه خلق به اين نحو مزورانه باصطالح تجربه جلوگيري كرد و
  .ايران را تكرار كند

  
قرار داريم كه  ما اكنون از نظر سازماني در شرايطي. با هواداران خودمان دارمهم يك حرف ديگر 

شرايط مبارزه  وضعيت تا حد زيادي زائيده  اين. ه ايمهواداران از دست داد بسياري از روابطمان را با
تحميل  ر خطرناكي به مايط بسياانشعابي است كه در شرا  زائيده ، تا حديست دشمن ابو سركو
ل بايد در صدد بهبود ابي تجربه گيها و اشتباهات خود ماست ولي بهرح حدي هم نتيجه شد و تا
حدي ميتواند  دست داريم كه امروز تا مان تجربه اي درر سازي كاما از اولين سالها. مدآروابط بر

توانست براي جذب همه  نمي بكارمان بيايد و آن اين است كه در آن زمان نيز چون سازمان
اين هواداران در ارتباطي ضعيف و گاه بدون  هواداران روابط تشكيالتي الزم را ايجاد كند، اغلب

 مناسب با سازمان ارتباط يند تا اينكه در فرصتدبر يش ميخود را پ ، كارمبارزاتينارتباط با سازما
شيوه سازماندهي، شيوه ايده آلي نيست و خود به خود نطفه هاي جدائي  گيرند، البته اين

و ما نيز به  ايدئولوژيك و تشكيالتي را در خود دارد، ولي با توجه به وضعيت، راه حل خوبي است
ن سازمان چنان برخورد كنيم و چنا دسته از اين هواداران بايد هنگام ارتباط گيري هر ود بانوبه خ

  .نثي شوندخكثر كه جنبه هاي منفي آن، حدا ني را به درون آنها نفوذ دهيمزمابط ساروا
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 يكهاي فدائي خلق از هر طريق كه ميرندن به چبراي كمك رسا حرف آخرم با مردم است و از آنها
 به چريك فدائي فقط از نشود كه گويا ياري رساند مين تصور يه چنگا. همخوا توانند ياري مي
 -است كه حاضرند همه چيز خود را رها كنند، سالح برگيرند و درمبارزه سياسي كساني ساخته

خلق  البته اين عاليترين شكل كمك به چريكهاي فدائي. نها بجنگندمخفي  دوش به دوش آ نظامي
ئي خلق كمك فدا  به مبارزه چريكهايدتوان شرايطي كه هست مي هر ، دركسايران است ولي هر

نويسد، راننده تاكسي اي كه  مي كوچه و مدرسه دانش آموزي كه شعارهاي سازمان را بر ديوار. ندك
 كند و شناسائيهاي خود را از دشمن در اختيار ما مي حرفهاي ما را براي مسا فرينش بازگو مي
  كه شب چريكي را در خانه خود جاي مييزنپير فرستد، گذارد؛ كسي كه كمك مالي براي ما مي

و مبارزه اشان براي برانداختن يوغ چريكهاي فدائي خلق  توانند يار و ياور دهد، همه و همه مي
امپرياليسم و ديكتاتوري وابسته به آن و برقراري جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر 

  .باشند
  

  يمان به پيروزي راهمانابا 
  
  

  : ز ايرانمردم مبار
  

رزه متكي به نيروي اليزال شمايند و رشد و گسترش ما رابطه مر مباچريكهاي فدائي خلق ايران در ا
 اندازه  هرشما از سازمان ما به حمايت .مستقيمي با حمايت مادي و معنوي شما از سازمان ما دارد

ت نشانده آن در سرنگون ساختن حكومت دس كه باشد گامي است در راه قطع سلطه امپرياليسم و
بلكه عالوه بر آن شما . گردد لي به آن خالصه نميدر كمك ما و اما كمك به سازمان تنها. ميهنمان

كنيد و با آن ارتباط  اخبار و گزارشهائي دربا ره محيطي كه در آن زندگي مي توانيد با رساندن مي
سپاه پاسداران، بسيج و  ، ارتش،، ادارات دولتيرساز قبيل گزارشهائي از وضع كارخانه ها، مدا داريد

ديگر و رژيم با امپرياليسم و غارت اموال خلق  بندهاي غيره و يا رساندن اسناد و مداركي درباره زد و
 و يا دادن اطالعاتي مشخص دربا ره مهره هاي رژيم، ما را در  عمال اين سگان زنجيري امپرياليسماَ

د از هر طريق ممكن كه شما را از پيگرد پليسي مصون  شما مي تواني.ياري رسانيد پيشبرد اهدافمان
  .نگهدارد اينگونه كمكها را به ما برسانيد

  
در امر  خواهيم كه كوشش نمايند با ما تماس بگيرند تا ما قادر شويم ما از هواداران خود مي

  .آنها اقدام نمائيم  و نظراتبرسازماندهي آنان، توضيح نظرات سازمان و استفاده از تجا
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هركس  .توانيد به سازمان بكنيد برشمرديم همه آن كمكهائي نيست كه شما مي  آنچه ما مسلماً
هيم ما كوشش خوا. ما برساند ق مختلف به سازمانز طربه ابتكار خويش انواع كمكها را اند بناميتوا

  .نيمرائه كا با شما و دريافت كمكهايتان  طاارتب كرد در آينده راههاي مختلفي را براي ايجاد
  

                                                                     
  با ايمان به پيروزي راهمان 
  چريكهاي فدائي خلق ايران

20 /5 /62 13   
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