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مجلس " انتخابات"در آستانه نهمين دوره 
شورای اسالمی، بلندگوهای تبليغاتی 

دوره های قبل، با تشدید حکومت همچون 
یک کارزار گسترده به عوامفریبی و تالش 
برای کشيدن مردم بجان آمده به پای 

" ولی فقيه.  "صندوق های رای پرداخته اند
مردم در " حضور پرشور"رژيم، خواهان 

نمایشات انتخاباتی شده است؛ شکنجه 
حضور "گرانی چون حسينيان برای 

 مردم عربده می کشند و" حماسی
تر نظام مثل مهدوی " دوراندیش"کارگزاران 

با وقوف به بحران ناشی از فشار   کنی
به نيروهای خارجی گریبانگير حکومتشان، 

ترتيب دادن نمايش انتخاباتی ای با دنبال 
پيام " برای رساندن" حداکثری مشارکت"

. به قدرتهای امپریاليستی هستند" هایی
شين مردم ما، ما در گوش با تکرار اراجيفی

تبليغات حکومت با بيشرمی تمام بطور 
روزمره مشغول بمباران تبليغاتی ذهن توده 
های تحت ستم برای رونق دادن به 
نمایشات انتخاباتی ای هستند که از هم 

آن حتی برای " تنور"بودن " سرد"اکنون 
خود سردمداران حکومت قابل کتمان 

امروزه حتی با یک گشت و گذار . نيست
خانه ها و دانشگاه های کشور کوتاه در کار

می توان با  و خيابانها و مراکز تجمع مردم
وضوح تمام عمق نفرت مردم تحت ستم 
ایران از وضع موجود و رژیم پاسدار آن را 
درک کرد و فهميد که با توجه تجربه توده 
ها از عملکردهای رژیم ضد خلقی و  
وابسته حاکم، چرا این انتخابات کوچکترین 

قعی برای مشارکت آنان ایجاد انگيزه وا
البته این شرایط عينی و . نکرده است

واقعيت رسوایی نمایشات پيشارو در 
انظار مردم، همانطور که تجربه دهها 

شده حکومت " مهندسی"انتخابات 
نشان داده است،در نهایت به هيچ رو 
مانع از  آن نخواهد شد که مهندسان 
این نمایش  از ادعاهای فريبکارانه 

کت ده ها ميليونی مردم دست شر
بکشند، بویژه آن که نباید از یاد برد که 
رهبر جمهوری اسالمی در اوج 
رسوایی مربوط به انتخابات تقلبی 

اعالم کرده بود که در  ٨٨سال 
ميليون  ۴٠انتخابات بعدی بيش از 

یعنی در ! (شرکت خواهند کرد
انتخاباتی که قرار بود دو سال بعد 

ين جمهوری تشکيل شود، مبلغ
اسالمی باید چنين رقمی را به عنوان 

  !!)تعداد شرکت کنندگان ذکر کنند
نمایشات انتخابات مجلس رژیم در 
شرایطی برگزار می شود که جامعه تحت 

 –سلطه ما در یک بحران عميق اقتصادی 
. سياسی و اجتماعی غوطه ور شده است

فقر و گرسنگی و گرانی و بيکاری و تورم 
با اجرای طرح قطع سوبسيد که ابعاد آن 

ها گسترش هر چه بيشتری یافته است، 
نفس توده های تحت ستم و بویژه کارگران 
را بریده و خشم و نارضایتی آنها را تشدید 

در این حال سياست جنگ . کرده است
افروزی و بحران سازی در منطقه که در 
چارچوب پيشبرد منافع امپریاليستها توسط 

مهوری اسالمی به آنها و با همکاری ج
پيش برده می شود و فضای ناشی از 

که مردم قربانی  -تبليغ تشدید تحریمها
عرصه را هر چه بيشتر  -اصلی آن هستند

بر توده ها تنگ کرده و شبح یک جنگ 
امپریاليستی و عواقب مرگبارش را نيز بر 
زندگی روزمره جانکاه آنها سایه افکنده 

اتوری در چارچوب این اوضاع، دیکت. است
حاکم که کمترین پایگاه مردمی و 
مشروعيتی در بين مردم ما ندارد، و هنوز 
عواقب ناشی از سرکوب یک جنبش وسيع 

را  ٨٨توده ای پس از انتخابات قالبی سال 
هم با خود حمل می کند، ناتوان از پاسخ 
به کمترین خواستها و مطالبات کارگران و 
زحمتکشان، زنان، جوانان خلقهای تحت 

تم و اقليتهای مذهبی، هر چه بيشتر به س
سالح سرکوب و بگير و ببند و تشدید 
خفقان متوسل شده و برای حفظ مناسبات 
استثمارگرانه موجود، دوام حاکميت ضد 
خلقی خویش و در انقياد نگه داشتن توده 
ها، هر روز بر تعداد بگير و ببند ها و 

   .اعدامها می افزايد
تخابات از یکسو شرایط برگزاری این ان

منعکس کننده تشدید بحران گریبانگير 
نظام سرمایه داری وابسته ایران و 
تضادهای ناشی از آن و از سوی دیگر 
بيانگر واقعيت پایگاه اجتماعی بشدت 
محدود شونده ديکتاتوری حاکم در 

جامعه می باشد؛ آنهم به درجه ای 
که دار و دسته رهبری و بيت و اعوان 

غم در دست داشتن و و انصار او بر
کنترل تمامی مکانيزمها و ابزارهائی 
که فرمایشی بودن مجلس نهم را 
تضمين می کند، حتی حضور سایر 
گرایشات طبقه حاکم، یعنی   اصالح 

که آنها را جریان فتنه (طلبان حکومتی 
و از آن مضحک تر ) می خوانند

طرفداران ریيس جمهوری مزدور خود 
) افی می نامند که آنها را جریان انحر(

 .را نيز در این مجلس تحمل نمی کنند
مجلس در چنين اوضاع و " انتخابات"

احوالی برگزار می شود و بی دليل نيست 
که حتی چاکرترین مهره های طرفدار نظام 
اسالمی نظير دار ودسته فریبکار اصالح 
طلبان حکومتی نيز با دیدن عدم پاسخ 

مجبور آنها " کف خواستهای"جناح غالب به 
می شوند از عدم شرکت خود در این 

از  برخینمایشات رسوا سخن گویند، و 
ایادی دستگاه ریاست جمهوری نيز که 

برای ورود به مجلس تایيد " صالحيت شان"
نشده با فریاد و فغان نمایشات مسخره 

حال ! انتخاباتی را تهديد به تحريم ميکنند
با توجه به این واقعيات تا آنجا که به 

توده ها باز می گردد،  ت داوطلبانهشرک
" حضور پرشور"براستی چه انگيزه ای برای 

مردم ما در چنين نمایشاتی " حماسی"و 
  وجود داشته و دارد؟ 

با توجه به این حقيقت، امروز ما شاهدیم 
که در غيبت هرگونه انگيزه انتخاباتی در 
ميان مردمی که با مشاهده رفتار 

به انتخابات در دیکتاتوری حاکم، با سخره 
جمهوری اسالمی می نگرند، دستگاه 
های اطالعاتی و نظر سنجی جمهوری 

این " اتاق های فکر"اسالمی با کمک 
حکومت از مدتها پيش به تدارک برای 
کشاندن مردم با اشاعه ترس در ميان آنها 

بطور مثال . به این نمایشات پرداخته اند
عباس عبدی یکی از مهره های چاکرمنش 

" اتاقهای فکر"م حاکم و از مهره های نظا
این رژیم در پاسخ به سوالی از سوی 

که نظر او را با توجه به " رادیو فرانسه"
ميزان "تنور انتخابات در مورد " سردی"

مردم می پرسد تاکيد می کند " مشارکت

  !سردي كه بايد گرم نشان داده شود"تنور"
  )در باره نمايش انتخاباتي اخير(

 

فارغ از هر گونه فریبکاری ای که 
ماشين انتخاباتی رژیم برای جذب 
مردم به مراکز انتخاباتی خود بدان 
روی آورده، آنچه که در انتخابات کنونی 
برای جمهوری اسالمی در شرایط 
فعلی از اهميت حياتی برخوردار است 

م بحران زده برای نمایش نياز این رژی
هر چه وسيعتر پایگاه مردمی و 
مشروعيت خویش در افکار عمومی 

بدون شک در شرایط وقوف . ست
کامل سردمداران حکومت به چشم 

و " تهدیدات خارجی"انداز ناشی از 
، کشاندن تعداد هر چه "جنگ"خطر 

بيشتر توده ها در پای صندوقهای رای 
و  در یک و آمار سازیهای مبتنی بر آن 

کالم نمایش یک پایگاه توده ای وسيع و 
برای " حداکثری"مشروعيت 

سردمداران جمهری اسالمی از اهميت 
 .بسيار زیادی برخوردار است

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 در تهران "انتخاباتي"اي از تبليغات صحنه 
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" بقيه"که نباید فکر کرد که این هم مثل 
اول : " انتخابات هاست و ادامه می دهد

دید موضوع انتخابات چه خواهد شد باید 
که مردم به خاطر آن به صحنۀ مشارکت 

اگر موضوع مناقشه ميان . بيایند یا نيایند
اصالح طلب و غيراصالح طلب باشد 
مشارکت خيلی پایين خواهد آمد اما به 
نظر من موضوع اصلی انتخابات روی مسألۀ 

اگر مردم فکر . یارانه ها متمرکز خواهد شد
مشارکتشان به منزلۀ حذف کنند عدم 

یارانه ها خواهد بود این جا مسأله کامال 
چه دعوایی  یا اگر چنان .تغيير می کند

مطرح شود با این موضوع که عده ای 
طرفدار حذف یارانه ها هستند و یا عده ای 
طرفدار افزایش یا کاهش آن هستند، کل 

اگر این .... قضيه متفاوت خواهد شد
ات شکل بگيرد که ذهنيت در طول انتخاب

عدم شرکت هر کسی در انتخابات موجب 
حذف و قطع یارانه اش خواهد شد من فکر 
می کنم مشارکت هرگز از دفعات قبل 
کمتر نخواهد شد؛ بلکه حتی شاید بيشتر 

  ".هم بشود
بيهوده نيست که این روزها به برکت 

و " سربازان گمنام امام زمان"فعاليتهای 
ای در شهرهای ایادی رژیم، شایعه قوی 

اگر "بزرگ و بویژه در تهران مطرح شده که 
!"  رای ندهيد، یارانه تان قطع خواهد شد

این شایعات سازمان داده شده در جهت 
پيشبرد خط مکارانه ای قرار دارد که می 
کوشد با ایجاد زمينه، تعداد شرکت 
کنندگان در انتخابات قالبی جاری را 
ه بشرمانه همان رقمی اعالم کند ک

پيشاپيش از زبان ولی فقيه اعالم شده 
  . است

عالوه بر کاربرد این تاکتيک رذیالنه و 
استفاده ابزاری از نياز توده های گرسنه به 
مبلغ ناچيزی که دولت در ازاء قطع 
سوبسيدها و باال رفتن توریم به آنها می 
پردازد، ماشاهد استفاده از تاکتيک های 

به  ضد خلقی دیگری برای رونق دادن
اگر . مضحکه انتخاباتی مجلس نيز هستيم

، رژیم ٨٨در نمایشات انتخاباتی سال 
جمهوری اسالمی با آگاهی از رسوایی 
این نمایشات در ميان مردم کوشيد تا با 
فرستادن اصالح طلبان حکومتی به ميدان و 
ترتيب دادن مناظره های تلویزیونی ظاهرا 

دهد  نشان" رنگارنگ"آزاد، انتخابات خود را 
کرده و به " رنگ"و در واقع توده بيشتری را 

پای صندوقهای از قبل پر شده بکشد، 
تاکتيک امروزشان آن است که تالش می 
کنند تا با سرمایه گذاری روی تضادهای 
درونی باندهای حاکم و نفرت توده ها از 

، انتخابات مجلس را "ولی فقيه"شخص 
آزاد و باصطالح دمکراتيک بين " رقابت"
رفداران والیت مطلق فقيه با دار و دسته ط

ریيس جمهوری نشان دهد؛ و با چنين 
صحنه پردازی ای بر ميزان شرکت توده ها 

اما نگاهی گذرا . در مضحکه خویش بيفزاید
به ليست مزدورانی که زیر اسمهای پر 

" جبهه متحد اصول گرايان"طمطراق 
" جبهه پایداری"، "توحيد"، "صدای ملت"،
کسب کرسی و شرکت فعال در  برای... و

چاپيدن مردم ما در مجلس به صف شده 

اند نشان می دهد که در ماهيت ضد 
مردمی، فاسد و تبهکار یکایک آنان 
کوچکترین تفاوتی به چشم نمی خورد 

هر يک در " درجه ذوب"بلکه اختالف بر سر 
  . می باشد" والیت فقيه"

جاری نشان " مبارزات انتخاباتی"بررسی 
فارغ از . یک امر مهم دیگر نيز هستدهنده 

هر گونه فریبکاری ای که ماشين انتخاباتی 
رژیم برای جذب مردم به مراکز انتخاباتی 
خود بدان روی آورده، آنچه که در انتخابات 
کنونی برای جمهوری اسالمی در شرایط 
فعلی از اهميت حياتی برخوردار است نياز 
ه این رژیم بحران زده برای نمایش هر چ

وسيعتر پایگاه مردمی و مشروعيت خویش 
بدون شک در . در افکار عمومی ست

شرایط وقوف کامل سردمداران حکومت به 
و " تهدیدات خارجی"چشم انداز ناشی از 

، کشاندن تعداد هر چه بيشتر "جنگ"خطر 
توده ها در پای صندوقهای رای و آمار 
سازیهای مبتنی بر آن و  در یک کالم 

اه توده ای وسيع و نمایش یک پایگ
برای سردمداران " حداکثری"مشروعيت 

جمهری اسالمی از اهميت بسيار زیادی 
چرا که این امر حاوی . برخوردار است

ست که امر توجيه سياست " پيامی"
در افکار عمومی جهان را با " تعویض رژیم"

مشکالتی مواجه خواهد نمود، موضوعی 
که برخی از مخافل امپرياليستی از هم 

به همين دليل . اکنون بر طبل آن می کوبند
این آخوند تبهکار است که مهدوی کنی 

به دنبال مشارکت "می گوید که باید 
حداکثری باشيم چون ميزان مشارکت 

        ."می تواند پيام هایی داشته باشد
حال پرسش این جاست که با توجه به 
همه این عوامل و تضادها، شواهد عينی 

موضع گيری توده های  در مورد چگونگی
تحت ستم در قبال نمایشات انتخاباتی 

  بيانگر  چيست؟
سال  ٣٣واقعيت این است که تجربه 

حکومت مطلق العنان رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی به کارگران و 
زحمتکشان و توده های محروم و خلقهای 
تحت ستم ما نشان داده که تحت حاکميت 

وابسته حاکم بر ایران  نظام سرمایه داری
که در آن دیکتاتوری عریان، روبنای 
سياسی ذاتی چنين نظامی ست، طبقه 
حاکم هيچ گونه انتخابات سالم و دمکراتيک 

در چنين نظام و مناسبات . را بر نمی تابد
ارتجاعی ای همانطور که رهبران تبهکار 
جمهوری اسالمی همواره ضمن ساختن 

رمی تمام تاکيد توجيهات ایدئولوژیک با بيش
کرده اند، معيار و ميزان مشروعيت نظام، 

" ولی فقيه"نه رای توده ها بلکه اراده 
است که به مثابه راس دیکتاتوری حاکم، 
قدرت خود به قول مبلغين جمهوری 
اسالمی  را از آسمان و خدا و نه از روی 

در نتيجه نهاد . زمين و توده ها می گيرد
چنين  های اداره کننده جامعه در

مناسباتی تماما نهادهایی فرمایشی، 
مجری اوامر ولی فقيه و پيش برنده 
سياستهای او به مثابه قدرتی می باشند 
که در راس دیکتاتوری امپریاليستی حاکم، 
سيادت طبقاتی و منافع طبقه حاکم یعنی 

بورژوازی وابسته را بر عليه اکثریت توده 
در . های تحت ستم نمایندگی می کند

سيستمی کوچکترین قانونی برای  چنين
بهبود شرایط اساسی زندگی توده ها 
تصویب نخواهد شد؛ فرقی نمی کند اصالح 
طلبان حکومتی اکثریت مجلس آن باشند یا 
طرفداران ریس جمهوری و مشایی و یا 
جبهه ذوب شدگان و کمتر ذوب شدگان در 

در یک کالم برغم تبليغات گسترده و . والیت
شين انتخاباتی جمهوری عوامفریبانه ما

اسالمی و کوشش آنها برای کشيدن توده 
ها به پای صندوقهای مارگيری، نمایشات 
انتخاباتی نهمين دوره مجلس شورای 

هم که " فرقی"و یا " ویژگی"اسالمی هر 
با سایر مضحکه های انتخاباتی قبلی 
داشته باشد دارای یک شباهت اساسی 

انتخابات  با تمام آنهاست و آنهم این که یک
رژیم " مشروعيت"تقلبی با هدف نمایش 

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
به این اعتبار، نتایج چنين مضحکه . ست

ای کمترین ربطی به آراء واقعی توده ها و 
  . تمايل واقعی آنها نخواهد داشت

اگر معنای واقعی انتخابات دمکراتيک، 
 برای برگزیدن تجلی اراده آزاد توده ها

نمایندگان واقعی شان است، 
جمهوری اسالمی اساسا با سرکوب 
هر گونه صدای حق طلبانه برای 
دمکراسی، با دستگيری و پيگرد 
سيستماتيک فعالين کارگری، با 
پایمال کردن حقوق بدیهی زنان، با 
بگير و ببند روشنفکران و دانشجویان و 
با تعقيب و پيگرد بی وقفه فعالين 

تم و اقليتهای حقوق خلقهای تحت س
مذهبی، با نمایش روزمره شکنجه و 
اعدام و چوبه های دار، با بر قراری 
یک اختناق جهنمی و با هزار و یک 

شرایط بروز اراده جنایت دیگر، اساسا 
آزاد مردم را حتی پيش از سازمان 
دادن هر گونه نمایش انتخاباتی مطلقا 

در نتيجه چنين   .سلب کرده است
تخابات در واقعيتی ست که ان

جمهوری اسالمی، اساسا ابزاری 
برای ظاهر دمکراتيک دادن به 
انتصابات حکومتی و نمایش 

" توده ها" رژیم در ميان " مشروعيت"
با اتکا به آرا استخراج شده از 
صندوقهایی ست که هميشه از قبل 

امدادهای غيبی "پر شده اند و به مدد 
و فقدان هيچ گونه نظارت " امام زمان
، می توان هر نتيجه ای را از مستقل

حضور "آنها بيرون آورد و به اسم 
به " پرشور امت اسالمی"و " حماسی

افکار عمومی داخلی و بين المللی 
بی شک چنين نمایشاتی  !معرفی کرد

ربطی به توده های تحت ستمی ندارد که 
در هر فرصتی دليرانه  اراده واقعی و 
یم انقالبی خود را با به مصاف کشيدن رژ

سرکوبگر جمهوری اسالمی  در کارخانه ها 
به نمایش ... و دانشگاهها و خيابانها و 

گذاشته اند و برای رسيدن به یک جامعه 
آزاد و دمکراتيک که نان و کار و آزادی و 
برابری برای همه، بر پرچم آن نوشته شده 

 . می جنگند
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يكمين  با سپاس از همه رفقا و عزيزانی آه جهت گراميداشت چهل و
سالگرد رستاخيز سياهكل و سی و سومين سالگرد قيام بهمن 
امشب دراین اتاق حضور پيدا کرده اند، قبل از هر چيز الزم می دونم 
خاطره فراموش نشدنی کمونيستهای رزمنده  سياهكل و توده های 

را گرامی بدارم و به خصوص به این نكته  که  ۵٧قيام آننده در بهمن 
ا مورد پذيرش  اکثر عزيزان حاضر دراين جلسه هم فکر می کنم منطق

باشه  تاآيد آنم آه این دو رويداد ، وقايعی بزرگ در تاريخ مبارزاتی 
مردم ما هستند آه هنوز هم منبع الهام و سرچشمه آموزش های 

تجربياتی که با خون عزيز ترين فرزندان این . مبارزاتی گرانقدری اند
 .سرزمين به دست آمده

  
رسمی   ور که بارها گفته شده در صفوف چريکهای فدائی خلقهمانط

در و داره که بر مبنای اون رسم و سنت  هرسال  وجود داشته
و با با تکيه بر تئوری راهنمای رزمندگان سياهکل گراميداشت اين روز 

تکيه بر تجاربی که با تداوم رزم سياهکل بوجود آمد و همچنين بر 
، ٥٧م دالورانه مردم ایران در بهمن سال اساس تجربيات قيام بهمن قيا

برخی از مهمترين مسائلی که در مقابل جنبش انقالبی قرار در باره  
ون ها ارسمی که همچنين به . با مردم خودشون سخن بگندگرفته 

جهت  کمک می کنه تا گذشته را همواره چراغ راه آينده قرار بده ن و
تکيه بردستآوردهای مبارزات خودشون با پيشبرد بهتر پراتيک مبارزاتی 

  .، بکوشند تا راه آينده را هموار کنند گذشته

در چهارچوب همين سنت و جهت پاسداری از اون،  بحث امشب ما 
اصول تئوريك راهنمای حرآت يک فرصتی به وجود می آوره تا 

رزمندگان سياهکل و دالوری و شهامت توده های قيام آننده در بهمن 
ل شرایط آنونی و درك ويژگی های موقعيت فعلی را دستمایه تحلي ٥٧

به همين دليل هم با توجه به اين واقعيت که اين روزها شاهد  .بکنيم
تبليغات تنش آميز جمهوری اسالمی و قدرتهای غربی باال گرفتن 

عمدتا به بهانه پروژه اتمی رژيم هستيم و در در همين رابطه هم 
ش بيشتری پيدا می کنه و تحريم ها ی قدرتهای غربی هر روز گستر

به ايران در مطبوعات  بحث احتمال حمله قدرتهای غربی و اسرائيل
برجستگی يافته، امری که بخش بزرگی از جامعه ما و نيرو های 

سياسی ای که دل در گرو آرمانها و مطالبات کارگران و زحمتکشان  
ما در  گذاشتند رو شديدا نگران کرده دل نگران کرده اين ضروری يه  که

اين فرصت جهت گفتگو در اين رویدادهائی که شاهد اش هستيم 
استفاده کنيم  به خصوص که چه در تئوری رزمندگان سياهکل و چه 
در تجربه قيام بهمن  پارامتر هائی  وجود داره که به درک موقعيت 

  .پيچيده کنونی  هم کمک می کنه

فشرده مطالعاتی  می دونيم که رزمندگان سياهکل  پس از مدتها کار
و تئوریک، اون حرکت سترگ خودشون را بر مبنای اين تحليل شروع 
کردند که ايران تحت سلطه امپرياليسمه و پس از اصالحات ارضی 
شاه ، بورژوازی وابسته کامال بر اقتصاد کشور مسلط شده و به تدريج 

يه بر اونها با تک. هم بورژوازی ملی را نابود کرده  و از دور خارج کرده
تحليل شرايط عينی و به هر حال تاريخ معاصر کشور خودشون به اين 
نتيجه رسيده بودند که سلطه امپرياليستی در روند گسترش خودش 
کل اقتصاد کشور رو به جزء ارگانيک نظام امپرياليستی تبديل کرده به 
همين دليل هم رفيق احمد زاده به مثابه یک تئوريسين کبير که نظرات 

مبارزه مسلحانه هم "ی فدائی خلق را در کتاب ارزشمند چريکها
خودش تئوریزه کرده ، در اين کتاب تاکيد نموده " استراتژی، هم تاکتيک

که مسئله سلطه امپرياليسم را بايد بطور ارگانيک و به مثابه زمينه هر 

گونه تحليل و تبيينی از اوضاع در نظر گرفت  نه مثال  مثل  يک عامل 
همين امر و همين باور به . هر حال يک نقشی هم داره خارجی که به

رفقا امکان داد تا رژيم شاه رو رژيمی وابسته به امپرياليسم ارزيابی 
بر مبنای چنين تحليلی بود که . کنند و با همين صفت هم بشناسونند

رزمندگان سياهکل اعتقاد داشتند که نيل به آزادی و دمکراسی 
يسم و نابودی نظام سرمايه داری  منوطه به قطع سلطه امپريال

بنا بر اين باور هر گونه تحولی به نفع توده ها می . وابسته به اونه
بايست سرنگونی سلطه امپرياليستی و مناسبات  ظالمانه ای که از 
اين سلطه  نشات  می گيره رو هدف مبارزه خودش قرار بده و نابود 

امعه واقعا گامی بزرگ و تنها در اين صورت بود که می تونست ج. کنه 
براساس ديدگاه های رزمندگان سياهکل امپرياليسم و .  به جلو برداره

سرمايه داران وابسته دشمنان اصلی مردم ايران شناخته شدند 
وبرای نابودی همين دشمنان هم بود که اونها سالح گرفتن و مبارزه 

سرمايه  ای را شروع کردند که از نظر اونها می بايست با نابودی نظام
داری وابسته حاکم يعنی دشمن اصلی کارگران و توده های 

بنابراين . ستمديده، راه رسيدن به آزادی و سوسياليسم را هموار کنه
در جنگلهای سياهکل آغاز شد و  ۴٩مبارزه مسلحانه ای که در سال 

ما شاهد تاثيرات بزرگش در شکستن بن بست مبارزاتی اون سالها و 
جامعه بوديم و ديديم که چگونه مردم درقيام  تغيير فضای سياسی

بهمن با الهام از مبارزين مسلح رژيم شاه  مبارزين مسلحی که در 
بر عليه رژيم شاه اسلحه بدست گرفته و مبارزه می  ۵٠دوران دهه 

. کردند چگونه مراکز سرکوب رژيم رو را آماج يورش خودشون قرار دادند
و قطع سلطه امپرياليسم تالش  و برای  نابودی نظام سرمايه داری

متاسفانه قيام بهمن درست به دليل عدم توانائی اش در . کردند
تحقق چنين هدفی شکست خورد به همين دليل هم نظام سرمايه 
داری وابسته تداوم یافت و جمهوری اسالمی حفاظت از اون رو در 
. جهت تأمين منافع امپریاليست ها و سرمایه داران بر عهده گرفت

سال گذشته همه ما  ٣٣يک نظام سياسی ای رو شکل داد که در و
شاهد بوديم زندگی را بر مردم ما سياه کرده و ايران رو به جهنمی 

همين امر همين واقعيت يک .  برای کارگران و زحمتکشان تبديل کرده
بار ديگه نشون داد که رزمندگان سياهکل چه واقع بينانه واقعا شرايط 

رو قطع سلطه امپرياليسم و نابودی سيستم رهائی ستمديدگان 
  . سرمایه داری وابسته درایران می دونستند

اما اگر در آن دوره بدون تحليل درست از ماهيت اصالحات ارضی و 
روندهائی که به دنبال اون در جامعه تحت سلطه ما بوجود آمد و اونچه 

ن روند که شاه اون  انقالب سفيد به اصالح می ناميد مهم بود که اي
ها تحليل بشه و رفقا  بدون يک چنين تحليلی نمی تونستند يک 
حرکت آگاهانه و راه گشایانه رو در سراسرجامعه شکل بدند، پس از 
روی کار آمدن جمهوری اسالمی هم بدون درک ماهيت ضد خلقی این 
رژیم و وابستگی اون به امپریاليست ها امکان هيچ حرکت آگاهانه ای 

  . وجود نداشت

تأسفانه پس از شکست قيام بهمن که تعيين ماهيت رژيم جانشين م
به مهمترين مساله جنبش ) یعنی جمهوری اسالمی(رژيم شاه 

انقالبی و جنبش کمونيستی ما تبديل شده بود، نيروهای سياسی و 
سازمان هائی که در رد تئوری راهنمای رزمندگان سياهکل با هم 

ياست های رفرميستی و مسابقه گذاشته بودند، برای توجيه س
سازشکارانه خودشون وابسته بودن این رژیم به امپریاليست ها رو 
انکار کردن و ماهيت اون رو با ترم هائی مثل خرده بورژوازی سنتی و 

دراین مورد اون ها همه چيز گفتند . بورژوازی ليبرال توصيف می کردند

  !گذشته را چراغ راه آينده كنيم 
  )نگاهي به تنش هاي اخير در روابط جمهوري اسالمي با قدرتهاي غربي(

  
قيام بهمن، به مناسبت چهل و یکمين سالگرد رستاخيز سياهکل و 

سخنرانی ای با عنوان  ٢٠١٢فوریه  ١١رفيق فریبرز سنجری در تاریخ 
فوق در اتاق پلتاکی چریکهای فدایی خلق ایران انجام داد که با 

پيام فدایی متن . استقبال وسيعی از سوی ایرانيان مبارز مواجه شد
و با برخی  در آوردهاین سخنرانی را از صورت گفتار به نوشتار 

 .در اختيار عالقه مندان قرار می دهد ، در زیرجزئیویرایشات 
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د واقعيت  جز آنچه که وظيفه انقالبی حکم می کرد که بگند ، و خو
به اين . های جامعه هم اين امر رو  در مقابل چشم همه قرار داده بود

ترتيب سازمانهای فعال در اون دوره عمال به جای تحليل علمی 
در اون . ماهيت قدرت حاکمه، تمايالت عملی خودشون رو توجيه کردند

سالها چريکهای فدائی خلق که تازه صف خودشون رو از سازمانی که 
ن نام فعاليت می کرد و بعدا هم همه از اعمالش آگاهند، تازه به همي

صفشون رو از اونها جدا کرده بودن، درست با تکيه بر تئوری راهنمای 
رزمندگان سياهکل و تجربه شکست قيام بهمن که جلوی چشم همه 
بود، بروشنی اعالم کردن که چون نظام استثمارگرانه حاکم دست 

وازی وابسته در توليد نقش مسلط رو داره و نخورده باقی مونده و بورژ
دولت بعد از قيام  هم هر چه می کنه در جهت تثبيت همين وضع و 
همين نظامه، پس اين دولت هم ابزاری در دست همين طبقه بوده و  
پايگاه طبقاتی اش رو هم طبقه حاکم يعنی بورژوازی وابسته شکل 

سيستی بود که ما از با تکيه بر چنين تحليلی تحليل مارک. می دهه
همون آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی،  اونرو به مثابه رژيمی 

  .وابسته به امپرياليسم شناخته و شناسوندیم 

عملکردهای ضد خلقی جمهوری اسالمی البته هر روز با نمونه های 
بی شمار بر این تحليل صحه می گذاشت و مهر تأیيد می کوبيد براين 

خوب بطور طبيعی به ما امکان داد که اسير تبليغات  تحليل و اين امر
فريبکارانه ای که رژيم با اون هياهوهای ضد امپرياليستيش راه انداخته 

رياکارانه شعار مرگ  ما رژيمی رو می دیدیم که. راه انداخته بود نشيم
بر آمريکا سر می داد و با تکيه بر مذهب و تبليغات اسالمی در حاليکه 

کا و متحدينش در ايجاد کمربند سبز همون کمر بند سبز به نياز آمري
معروف که همه ميدونيد به دور شوروی سابق اقدام می کرد  و در 
همان حال تالش می کرد مبارزات ضدامپرياليستی توده ها رو به 
انحراف بکشونه ، در عين حال، هم تا اونجا که ميتونست مبارزات 

ی انقالبی رو نوکر آمريکا مردم رو سرکوب می کرد وهم هر نيرو
معرفی کرده و به اسم نيروی ضد انقالب  و آمريکائی سرکوب می 

در حالی که این رژيم در اون دوره با به آتش کشيدن  پرچم آمريکا . کرد
وحتی به اصطالح اشغال سفارت اين کشور، خودش رو ضد 
د امپرياليست جلوه می داد، انبوهی از اسناد رو شد که معلوم می کر

که جمهوری اسالمی اتفاقا عليرغم اين شعار ها و هياهوها در 
کنفرانس گوادالوپ با تائيد رهبران قدرتهای غرب و به خصوص آمريکا به 

سال ازش می گذره  و  ٣٠در آن روز ها که امروز بيش از. قدرت رسيد  
در اين فاصله ما شاهد بوده ايم که اين رژيم  جهت پيشبرد 

يسم  در ايران و منطقه و نه تنها در ايران و منطقه سياستهای امپريال
از قرارداد رسوای الجزاير . درکل جهان از هيچ حرکتی فروگذاری نکرده 

که باعث شد که ميلياردها دالر از دسترنج مردم ما توسط امپریاليسم 
آمریکا به تاراج بره و بر اين تاراج در اون قرارداد مهر تائيد زده بود حتما 

ده ايد که کارتر و دارو دسته اش بعد ها گفتند که ما ايرانی هم شني
ها را نقره داغ کرديم يعنی ديگه اينقدر به قول معروف آش شور بود که 
اونها هم اين قرارداد را با اين صفت توصيف می کردند همان قراردادی 
کع بهزاد نبوی اون را با قرارداد وثوق الدوله و اينها مقايسه کرد که 

يکی از امضاءکنندگانش البته بود، بعد از قرار داد الجزاير اونها با  خودش
ساله  با عراق جيب انحصارات  ٨کوبيدن بر طبل جنگ امپرياليستی 

امپریاليستی رو به قيمت خون ميليونها نفر از مردم ایران و عراق پر 
م در حاليکه از داشتن حاال می گفتند که با آمريکا ما رابطه نداري. کردند

بعدا روابط محرمانه شون با آمريکا واسرائيل حتی در جريان اون 
و بعدا هم با بازی با گروگانهای . رسوائی ايران گيت از پرده بيرون افتاد

سفارت  به پيروزی ريگان از طريق عقب انداختن آزادی اونها کمک 
ازهمه اين موارد و از همه اين فاکتها  که بگذريم در . بزرگی کردند

رد خطوط بانک جهانی و صندوق بين الملی پول در دوره باز پيشب
سازی يعنی بازسازی اون ويرانی های جنگ امپرياليستی که ميليونها 
نفر از کارگران و زحمتکشان ما رو به خط فقر پرتاب کرد،گام برداشتند 
و بعد هم ياری اونها به ارتش آمريکا را در افغانستان و عراق شاهد 

ه به ارتش آمريکا و متحدينش کمک کردند  و باالخره بوديم که  چگون
هم يکی ديگه از آخرين شاهکار هاشون هم اجرای خواست صندوق 
بين المللی پول و بانک جهانی مبنی بر قطع سوبسيد ها ست که 

" هدفمند کردن يارانه ها"اين احمدی نژاد دلقک اون رو تحت عنوان 
هم خيل عظيمی از پيش می بره؛ سياستی که تا همين حاالش 

زحمتکشان ما رو به اردوی گرسنه ها و بی خانمانان ها اضافه کرده و 
همه اینها هم بروشنی از  وابستگی اين رژيم به امپریاليسم حکايت 

  .  می کنه

بنابراين اگر به حيات سراپا ننگين جمهوری اسالمی واقعا بيائيم و واقع 
هياهو های ضد  بينانه نگاه کنيم می بينيم که عليرغم همه

امپرياليستی و ضد آمريکائی سردمداران جمهوری اسالمی در طول 
همه اين سالهای طوالنی واون فرياد های مرگ بر شيطان بزرگی که 
اون ها سر می دادنند  ، در همه اين سالها اتفاقا این قدرت 

که سردمداران " امداد غيبی"امپرياليسم جهانی بوده که به مثابه 
می هميشه ادعا می کردند که يک امدادهای غيبی ما جمهوری اسال

را حفظ کرده اين قدرت بوده که به مثابه امداد غيبی  عمل ميکرده و 
اونها رو به دليل وابستگی شون به اين نظام و اين سيستم حفظ می 

بنابراين بر عکس همه اون کسانی که به . کرده و پشتيبانی می کرده
و چه  ١٣۵٧اون موقع که روی کار آمد در جمهوری اسالمی چه در آغار 

امروزيک هويتی مستقل می دهند وبرعکس همه کسائی که 
وابستگی اون رو به امپرياليستها انکار می کن و با پرده پوشی و 
کتمان واقعيت ها، می خواهند چنين جلوه بدن که مردم ما با يک رژيم 

ر شده و نقش مستقلی مواجه اند که تازه با قدرتهای بزرگ هم درگي
مثال يک نقش قدرتمندانه ای را مثال در سطح منطقه ميخواهد، دالیل 
و فاکت های بيشماری وجود داره که نشون می دهه جمهوری 
اسالمی هر کاری که تا حاال کرده و می کنه، چه در زمينه اقتصادی و 
چه در زمينه سياسی و جنایت هائی که مرتکب شده، همه رو در 

فع سرمایه داران وابسته و امپریاليست ها انجام داده جهت تأمين منا
و درست به همين خاطر هم همواره مورد حمایت امپریاليست ها قرار 
داشته و به اصطالح امدادهای غيبی اونها پشت سرش بوده و اين 

و دیدیم که کسائی . شيطان  بزرگ نبوده فرشته رحمت بوده براشون
می قایل بودند در گذشته که ماهيت مستقل برای جمهوری اسال

چطور به تحکيم پایه های این رژیم ديکتاتوری اين رژيم استبداد اين 
امروز هم کسانی که وابستگی این رژیم به . رژيم کمک کردند

امپریاليست ها رو انکار می کنند، متوجه نيستن که به اين طريق آب 
شرايط به آسياب تبليغات همان قدرتهائی می ريزند که در حاليکه 

ادامه حيات جمهوری اسالمی را مهيا کردن اما با نمای استقالل دادن 
 ٣٣به وی نقش خودش و نقش خودشون  رو در همه اين جنايتها در 

سال الپوشانی می کنند و تازه خودشون را هم طرفدار آزادی و 
همان قدرتهائی که تک تک شما می دانيد . دمکراسی جا می زنند
در تمام اين سالها در دستکش سياه اسالمی  دستان خونين شون رو

  .مخفی کرده اند و پز مخالفت با جمهوری اسالمی رو گرفته اند

با تکيه بر اون چه که در ارتباط با ماهيت طبقاتی رژیم جمهوری 
اسالمی و وابستگی اون به قدرتهای امپریاليستی گفته شد،حاال 

جمهوری اسالمی  بهتره که ما  دراینجا کمی هم روی تنش هائی که
با قدرت های غربی و به خصوص آمریکا داشته يک حدی متمرکز 

اين به ما کمک می کنه که اونچه را که امروز جلوی چشم ما . بشيم
می گذره رو يک امور غير منتظره  و يا تازه شکل گرفته نبينيم اگه به 
تاريخ حيات سراسر جنايت جمهوری اسالمی نظر کنيم می بينيم که 

سال گذشته روزی نبوده که اين رژيم  از سوی آمريکا تحريم  ٣٣ن  دراي
نبوده باشه و در همان حال هم کاالهای آمريکائی به طرق مختلف 

در اين فاصله ما حتی در مقاطعی . وارد بازار اين کشور نشده باشه
حتی شاهد پياده شدن تفنگدارای آمريکائی برای نجات کارمندان 

ان گرفته شده بود  تو خاک ايران بوديم که به سفارتشون که به  گروگ
اون جريان طبس معروف شده بود  و بعد هم که  هواپيمای مسافربری 
ايران رو زدند با مو شک و بر فراز خليج فارس سرنگونش کردند و اين 

 ۵٩٨اتفاق هم درست قبل از اينکه جمهوری اسالمی قطعنامه  
اما .  راق تمام بشه اتفاق افتادسازمان ملل را بپذيره و جنگ ايران و ع

عليرغم همه اين حوادث، روابط مخفيانه بين اين دو دولت بين اين دو 
و رابطه محرمانه امروز وضع به جائی رسيده . رژيم همواره تداوم يافته

سازمانهای فعال در اون دوره عمال به جای تحليل علمی 
ماهيت قدرت حاکمه، تمايالت عملی خودشون رو توجيه 

در اون سالها چريکهای فدائی خلق که تازه صف . کردند
خودشون رو از سازمانی که به همين نام فعاليت می کرد  

ندگان جدا کرده بودن، درست با تکيه بر تئوری راهنمای رزم
سياهکل و تجربه شکست قيام بهمن که جلوی چشم همه 
بود، بروشنی اعالم کردن که چون نظام استثمارگرانه حاکم 
دست نخورده باقی مونده و بورژوازی وابسته در توليد نقش 
مسلط رو داره و دولت بعد از قيام  هم هر چه می کنه در 
م جهت تثبيت همين وضع و همين نظامه، پس اين دولت ه

ابزاری در دست همين طبقه بوده و  پايگاه طبقاتی اش رو 
با . هم طبقه حاکم يعنی بورژوازی وابسته شکل می دهه

تکيه بر چنين تحليلی تحليل مارکسيستی بود که ما از همون 
آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی،  اونرو به مثابه رژيمی 

  .وابسته به امپرياليسم شناخته و شناسوندیم 
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که سخنگوی کاخ سفيد رسما رابطه محرمانه با دولت ایران رو می 
 .پذيره و به اون  اعتراف می کنه

سال از عمر منحوس جمهوری اسالمی  ٣٣به اين واقعيت که  با توجه
می گذره و ما با نسلی روبرو هستيم که بعد از قدرت گرفتن اين رژيم 
متولد شده با جوانهائی که در اين فاصله متولد شده اند و خودشون 
اون سالها رو به چشم خودشون نديده اند، ضروریه و شايد بهتر باشه 

رو به اين امر هم ما جلب کنيم که برای درک  که توجه اين عزيزان
اوضاع کنونی بايد به خاطر داشت که همانطور که بار ها گفته شده و 
با سند های بسيار به اثبات رسيده جمهوری اسالمی با تصميم 
کنفرانس گوادولوپ توسط امپریاليست ها بر سر کار آورده شد يعنی 

مريکا، انگلستان ، المان و که در اون دوران انقالب  در گوادالوپ آ
فرانسه رهبرانشون نشستند و بعد از بررسی به قول خودشون بحران 
ايران تصميم گرفتند جمهوری اسالمی رو به روی کار بياورند  و این 
درست در شرایطی بود که مردم ما عليه شاه دست به انقالب زده 

امپریاليست ها از طریق جمهوری اسالمی نه فقط می . بودن
خواستن بااسالم خواهی این رژیم به اصطالح کمربندی سبز به دور 
شوروی سابق بکشند،  بلکه اساسًا به این دليل به خمينی وسران 
جمهوری اسالمی قدرت دادند که آنها با فریب مردم، انقالب مردم را 
سرکوب بکنن، و اجازه ندهند که اين انقالب هيچ گزندی به نظام حاکم 

مطالعه اسنادی که تاکنون از مذاکرات . ارد بکنهو سلطه اونها و
مخفيانه خمينی و دارو دسته اش با آمريکا رو شده نشون می ده که 
امپرياليستها از خمينی و دارودسته اش بطور روشن خواسته بودن که 
موجوديت و يکپارچگی ارتش رو حفظ بکنه، اخاللی در جريان و روند 

کمونيستها  و آزاديخواهان رو هم تار  توليد و صدور نفت   ايجاد نشه و
امروز اگر ما به گذشته نگاه بکنيم می بينيم که جمهوری . و مار بکنه

اسالمی نه تنها همه اين خواستهای آمريکا و امپرياليستهای متحدش 
رو با دقت پيش برده بلکه درخارج از ایران هم خدمات بزرگی به 

ا مسلح کردن مجاهدين افغان از جمله ب. امپریاليستها کرده و می کنه
که در اون سالها در جدال آمريکا با شوروی امر خيلی بزرگی بود نقش 

یا در فلسطين و لبنان درست در راستای . بزرگی هم اينها ايفا کردند
تقويت و گسترش بنيادگرائی اسالمی گام های خيلی بزرگی 

اين رژيم ما حاال جدا حتی از اين فاکتها در دهه اول حيات . برداشتند
شاهد اين هستيم که جمهوری اسالمی بر طبل جنگ با عراق  کوبيد 
از اين طريق هم  ميليارد ها دالر به انحصارات امپرياليستی  و همه 
اون کسانی که رياکارانه خودشون را در اون جنگ بيطرف جلوه می 

آمريکائی ها هم خوب  . دادند سود رسوند و منافعشون رو تامين کرد
ره در طول  سالها به بهانه فقدان روابط رسمی ديپلماتيک با اين هموا

رژيم و حتی تحريم اقتصادی اون و به خصوص با استناد به شعار های 
ضد امريکائی رهبران رژيم، نقش خودش رو در همه اين کارها در همه 

بنابراين اون کسانی که با مستقل . اين جنايت ها الپوشانی کردن
ی اسالمی و يا با تکيه بر اسالم گرائی که رژيم جلوه دادن جمهور

مبلغ اونه، فراموش می کنن که این اسالم گرائی اتفاقا در جهت 
سال گذشته هم جاده صاف  ٣٣مصالح غرب و آمريکا علم شده و در 

کن پيشبرد سياستهای همون اونها بوده ، نمی تونن واقعيت ها را 
  .کمکی بکنندرست تشخيص بدن و به ارتقا آگاهی مردم 

اگر اين روند رو ما دنبال بکنيم می بينيم که با فرو پاشی شوروی و 
پايان اون جهان دو قطبی که در اون هم  زمان هم  مشخصه اش 
جنگ سرد بود شاهديم که چگونه حود آمريکائی ها  و امپریاليست ها 
که خيلی از سياست هاشون رو با وجود شوروی به مثابه یک 

ی کردن، حاال ديگه بنياد گرائی اسالمی جای خالی توجيه م" دشمن"
رو گرفت و به اين طريق يک دشمنی در صحنه روابط بين " دشمن"اون 

المللی خلق شد که به بهانه اون می شد هم وجود نيرو های بزرگ 
نظامی و مقررات امنيتی رو توجيه کرد و هم با براه انداختن جنگ و 

صنايع نظامی رو رونق داد و  فروش سالحهای مرگبار، کسب و کار
اموری که به هر حال . بودجه های سرسام آور نظامی رو تصويب کرد

در شرايط بحرانهای بزرگی که  سرمايه داری با اون دست به گريبانه 
يک کمک بزرگی هم به بخشی از انحصارات امپرياليستی جهت 

  . مقابله با مشکالت اقتصادی ای که باش مواجه است می کنه 

اال اجازه بدید که قبل از این که به بقيه حرفهام بپردازم، در برخورد به ح
اون کسانی که هنوز جمهوری اسالمی رو رژیمی مستقل تصور می 

به اون می دهند " غير متعارف" کنند وبا عنوان هائی نظيراينکه  رژیم 
و با چنين عنوانهائی که در واقعيت هم قادر نيستند به هر حال يک 

نمونه ای در رابطه اش بياورند و اون رو  نشان بدهند  روی فاکتی 
  ..     يکی دو تا موضوع هم دست بگذارم

اگر می خوايم جمهوری اسالمی رو بهتر بشناسيم و اون چه داره 
اتفاق می افته را بهتر درک کنيم بايد ببينيم که اوال اين رژيم در چه 

آلترناتيو شرايطی و برای تحقق چه سياستهائی به عنوان 
امپرياليستها بر قدرت نشست، و بعد از اون چه نقشی به اون واگذار 

اگر ما اين روش رو در پيش بگيريم اگر ما چنين کنيم اون موقع . شد 
متوجه می شيم که چطور با فرو پاشی شوروی  بنياد گرائی اسالمی 

امپراطوری " جای بلوک شوروی که ريگان يک زمانی  اون رو 
قب می داد رو گرفت و درست همان شد که مارگرت تاچر ل" شيطانی

نخست وزير سابق انگلستان در همان زمان يعنی درست بعد از 
سقوط شوروی گفته بود که غرب حاال بايد روی خطر اسالم و 

سپتامبر  ١١و بعد هم ديديم که با ! بنيادگرائی اسالمی متمرکز بشه
غير قابل انکار به افکار چطوری  اين خطر رو به مثابه يک  واقعيتی 

علم کردن و جمهوری اسالمی " محور شر"عمومی تحميل کردن و 
  .هم شد يکی از اين محور های شر

خوب در شرايطی که بحران سرو پای نظام امپرياليستی رو فرا گرفته 
و هر روز امپرياليستها بر طبل جنگ می کوبن و ما شاهد اين رشد 

م شون در چهار گوشه جهان هستيم ، واقعا افسار گسيخته ميليتاريز
همين دشمن تراشی های قالبی، همين توسل به دشمنی تحت نام 
تروريسم و بنياد گرائی اسالمی و نمی دونم محورشر وباالخره چيز 
های ديگه در همين رديف،  بهترین توجيه رو برای پيشبرد سياست 

. ه و می دهههای امپریاليستی در سطح جهان در اختيار اونها قرار داد
می بينيم که تواین عصر حاکميت سرمایه داری انحصاری در جهان، هر 
انحصاری که می خواهد سياست های غارتگرانه اش رو سياستهای 
تجاوزکارانه شو در يک جائی پيش ببره، فوری اون سياست رو با خطر 

. توجيه می کنه" محورشر"و " بنيادگرائی اسالمی"و "  تروريسم"
با وضوح ميشه ديد که اتفاقا نقشی که قدرتهای خارجی به بنابراين 

جمهوری اسالمی دادن، اجراش از سوی اين دارو دسته حاکم بر ايران 
در حقيقت عملکردهای تاکنونی . منافع بزرگی برای اونها ايجاد کرده

جمهوری اسالمی بيانگر اینه که اين رژيمی که  تا مغز استخوانش  
نه فقط درایران بلکه در منطقه خاورميانه و در  وابسته بوده و تا کنون

سطح بين المللی، خطوطی رو پيش برده که قدرتهای امپرياليستی 
خواهان اون بوده اند و  اجرای اون سياستها منافع شون  رو خيلی 

  .خوب تامين کرده

حاال اجازه بدهيد که با اين توضيحاتی که دادم که در واقع يک چهار 
کونه بايد  به مساله نگاه کرد رو من تالش کردم که چوبه فکريه که چ

توضيح بدم به موضوع مهم امروزيعنی تنش های آمریکا و جهان غرب 
با جمهوری اسالمی به بهانه اين پروژه اتمی که این رژيم چند ساله 

  . روش می کوبه و روش به قول خودش مصره بپردازیم

جمهوری اسالمی بدون اوًال يک نکته ای رو باید توجه کرد که اين 
کمک تکنولوژیک خود قدرت های بزرگ صنعتی اساسا امکان نداشت 

و ثانيًا . حتی بتونه يک گام کوچکی برای راه انداختن این پروژه برداره
بارها خود غربی ها هم که تا حاالش به هر حال اين طوری  گزارش 
می دهند که هنوز تا اتمی شدن جمهوری اسالمی راه درازی در 

و اتفاقًا در شرایطی که جمهوری اسالمی از بودجه اين . پيشه
مملکت ميلياردها دالر رو صرف به راه انداختن نيروگاه اتمی کرده، 
هنوز هم  هنوز هم سران این رژیم از کارشکنی های روسيه به خاطر 

ولی می . اينکه راه اندازی کامل اون رو به تعويق می اندازه  می نالند
رغم همه اين واقعيتها اين  هياهوهائی که سر اتمی دانيم که علي

در شرايطی که بحران سرو پای نظام امپرياليستی رو فرا 
گرفته و هر روز امپرياليستها بر طبل جنگ می کوبن و ما 

ميليتاريزم شون در چهار شاهد رشد واقعا افسار گسيخته 
گوشه جهان هستيم ، همين دشمن تراشی های قالبی، 
همين توسل به دشمنی تحت نام تروريسم و بنياد گرائی 

چيز های ديگه  بهترین توجيه رو برای  اسالمی و محورشر و
پيشبرد سياست های امپریاليستی در سطح جهان در اختيار 

عصر حاکميت سرمایه می بينيم که تواین . اونها قرار داده
داری انحصاری در جهان، هر انحصاری که می خواهد 
سياست های غارتگرانه اش رو سياستهای تجاوزکارانه شو 
در يکجائی پيش ببره، فوری اون سياست رو با خطر 

توجيه می " محورشر"و " بنيادگرائی اسالمی"و "  تروريسم"
که قدرتهای  بنابراين با وضوح ميشه ديد که اتفاقا نقشی. کنه

دارو  خارجی به جمهوری اسالمی دادن، اجراش از سوی اين
 .دسته حاکم بر ايران منافع بزرگی برای اونها ايجاد کرده
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شدن جمهوری اسالمی راه افتاده باعث شده که امپریاليست ها 
موفق به پيشبرد يک سياست های خيلی ضد خلقی و ضد مردمی 

و به اين بهانه اتمی شدن سودهای کالنی رو به جيب بزنند . بشوند
  ؟

اتمی شدن جمهوری واقعيت اینه که از زمان شروع هياهو عليه 
اسالمی، امپرياليستها به بهانه خطری که از جانب جمهوری 
اسالمی کشورهای همسایه ومشور هائی که به هر حال نزديک 
ايران هستند رو تهدید می کنه، با تشنج آفرینی، کل منطقه 
خاورميانه رو ميليتاريزه کردن و ميليارد ها دالر اسلحه به آنجا سرازير 

جدا از همه اين کارهائی که کردن که ميليارد ها دالر و حاال . کردن
اسلحه که به منطقه سرازير کردند سودش به جيب کی می ره 
وقتيکه اينها را هم کنار بگذاريم می بينيم که وقتيکه وزير خارجه 
آمريکا می گه اگه جمهوری اسالمی پروژه اتمی اش به هر حال 

ا تمام همسايگانش رو بخواهد به سرانجام برساند و پيش ببره م
اتمی می کنيم، خوب معلومه پس همين توجه به همين نکته که اگر 
جمهوری اسالمی پروژه اتمی اش را پيش ببره  که از نظر ما احتمال 

داره که  جهت گيری های نظامی داشته باشه  ما همسايه هاش رو 
ن اتمی می کنيم خوب اين معلوم ميکنه که  اینهمه تبليغات و همه اي

هياهوها که در مورد اين پروژه براه افتاده، در درجه اول تاکيد می کنم 
در درجه اول توجيه سياست های نظامی خودشونه در منطقه 

بر این اساس هم  یک مسابقه تسليحاتی براه می اندازند . خاورميانه
که سود ناشی از اون به جيب کسی جز توليد کنندگان و  فروشندگان 

دولت آمريکا اعالم کرده که . مين نيرو کاه ها نمی رهبزرگ سالح  و ه
اتمی شدن جمهوری اسالمی خط قرمزشه به اصطالح و به اين بهانه 
که اين خط قرمز منه ميليارد ها دالر اسلحه هم به امارات و عربستان 
وهمه کشور های منطقه فروخته و تازه شروع کرده ن به خيلی از 

های اتمی فروختن نيرو گاه های کشور های منطقه هم  نيروگاه 
خوب اينها  نشون می ده که اون انرژی ای که . هسته ای فروختن 

قرار بود از پروژه هسته ای حاصل بشه اگربرای مردم ما آبی رو گرم 
گذاشته که از  تا به  نکرد اما نون حسابی تو  سفره همه اون کسانی

ن پروژه مخالفت حال از برکت جمهوری اسالمی دارند در ظاهر با اي
  .می کنند و در عمل ازش سودمی بردن

حاال با اين توضيح، اين سئوال اصلی هم البته امروز در مقابل همه ما 
قرار داره که آيا این تشنج آفرینی در مورد پروژه اتمی جمهوری 
اسالمی از طرف آمریکائی ها و ديگران  تا کجا پيش ميره؟ آیا این امر 

یران و تغيير جمهوری اسالمی  مثل اون نمونه به حمله امریکا به ا
  هائی که در عراق و ليبی ديديم می انجامه؟

برای اينکه به اين مساله بپردازيم اوال اجازه بدید که من اين نکته رو 
ياد آوری کنم که در گذشته هم  سابقه اين هياهوها، سابقه اين 

تينی بوده در شعار ها، سابقه اين تنش ها  يک چيز به قول معروف رو
سال گذشته در حاليکه  ٣٣يعنی  در اين . حيات جمهوری اسالمی

اون ها عربده های ضد امپرياليستی می کشيدند، در عمل هم هيج 
گامی واقعا هيچ  اقدامی هيج عملی نبوده که  جهت پيشبرد 

اما در تمام . سياستهای امپریاليستی در ایران و جهان، انجام ندهند
به دليل اجرای نقشی که خود امپرياليستها از  اين سالها درست

جمهوری اسالمی انتظار داشته با تنش و بحران در روابط این قدرتهای 
غربی و جمهوری اسالمی به اون منافع خدمت کردن و اون رو توجيح 

تنشهائی که با تحريم های اقتصادی، قطع روابط ديپلماتيک و . کردن
مثال کسی فکر نمی کنم . ودهحتی گاه حمالت نظامی هم همراه ب

ماه  ۶که  داستان اون فتوای مرگ سلمان رشدی رو فرموش کنه که 
بعد از اينکه کتابش رو نوشته بود تازه خمينی يادش افتاده بود که 
فتوای بدهد  و يک بحرانی رو در اين مورد بوجود آورد که همه يادتونه 

يا . کونوس در آلمانيا یا بحران ديپلماتيک بعد از جنايت رستوران مي
حتی در اواخر جنگ بين ایران و عراق، ارتش آمريکا  حتی سکو های 
نفتی ايران در خليج فارس رومن دقيقا يادمه که  بمباران کرد و 

يا تو . برخوردهائی هم با نيروی دريائی جمهوری اسالمی پيش اومد
دوره رياست جمهوری بوش روزی نبود که اين تحليل گران غرب يک 

اریخی رو برای حمله به ایران تعيين نکنن که اتفاقًاهمه  اون روزهائی ت
که تعيين می کردند همه اون هياهوها ئی که بر اين مبنا راه انداحته 
بودند يک دفعه با انتشار اون گزارش سازمانهای امنيتی آمريکا در باره 

امروز هم روزی نيست . پروژه اتمی جمهوری اسالمی فرو کش کرد 
واقعا که اين خبرگزاريها يک حدس و گمانی رو در باره حمله به که 

کار به اونجا . ایران رو پيش نکشند و مطرح نکنند و تاريخ تعيين نکنند
رسيده که همين چند روز پيش من در اخبار می خواندم که نخست 

وزير اسرائيل به همکارهاش تشر می زنه که کمتر در باره حمله 
خوب اين همه بخشی ازاون  . کنيد" راجیو"اسرائيل به ايران 

هياهوهائی که واقعا امروز به راه افتاده، بخشيش واقعا جنبه تبليغی 
است که البته " جنگ روانی"داره و به قول خودشون که می گند يک 

همان طور هم که تا حاال ما ديديم يک سود فراوانی هم به همشون 
که فراروئی تنشهای فعلی  تبا همه اینها صراحتًا باید گف .می رسونه

هياهوهای . به جنگ، به هيچ وجه يک امر غير محتملی نيست
تبليغاتی امروز يک خط ديگه ای رو که داره دنبال می کنه اينه که افکار 
عمومی را برای برنامه های آينده و تجاوزات آينده هم در زمانيکه 

  . نيازش باشه  آماده می کنه

بش توجه کنيم ، اینه  که همه واقعيت ها   اما نکته اصلی ای که بايد
سال گذشته که جمهوری  ٣٣نشون می ده که نه تنها امروز در 

اسالمی رژيمی سرسپرده  به امپرياليسمه ، و اين سرسپردگی و 
اين وابستگی هم اما به هيچ وجه يک تضمين هميشگی برای حيات 

سرسپردگی  وقتيکه ما  بر وابستگی و. اين رژيم هم ايجاد نمی کنه
اين رژيم همواره تاکيد می کنيم از اون ور هم اين رو تاکيد می کنيم 
که اين تضمينی هم برای حياتش نيست ممکنه هر وقت منافع 
امپرياليستها ايجاب کرد و سياستهاشون تغيير کنه  خوب می تونند 

چون تجربه واقعا نشان داده و اين . اين نوکر با وفا رو هم تغيير بدهند
ی است که  چريکهای فدائی خلق همواره روش تاکيد کردند که امر

امپرياليستها هيچ وقت منافع شون  رو با سرنوشت نوکرهاشون پيوند 
به خصوص ما خودمون نمونه ای از يک چنين واقعيتی رو در . نمی زنند

تاریخ جامعمون سراغ داریم و ديديم که با اوج گيری انقالب مردم 
ون رو از شاه که نوکری اش برای غرب رو قدرتهای غربی حمايتش

حتی خودش هم انکار نمی کرد و حتی گاه فريادش هم می زد 
برداشتند تا جائی که اون تيمسار جان نثار شاه يعنی  سرلشکر 
ربيعی گفتش که  هويزر شاه رو مثل يک موش مرده ای از ايران بيرون 

يم و روش توجه بنابراين آنچه که مهمه که ما روش تاکيد کن. انداخت
کنيم و روش متمرکز بشويم اون اينه که  امپرياليستها اون چيزی که 
براشون  اساسی و حياتيه همان طور که يک زمانی هم چرچيل می 
گفت اينه که  منافع شونه و اونها به هيچ چيز جز منافعشون فکر نمی 
کنن و با  هيچ کس هم عقد اخوت هميشگی برقرار نمی کنن جز با 

  .عشون مناف

بنابراین اگر روزی هم  آمریکا با جمهوری اسالمی درگيری نظامی پيدا 
کنه، این امر نه تنها به اين دليله که مصالح استراتژيک اين قدرت 
امپریاليستی چنين مساله ای  را در دستور قرار داده هيچ مبنای 

اين تنها به اين دليله که يک مصالحی امپرياليستها را . ديگری ندارد
وادار کرده که سياستشون را تغيير بدهند  و  يک چنين امری هم 
خارج از اراده و خواست سران جمهوری اسالمی است که رخ خواهد 

همانطور که ما در تجربه صدام ديديم که تا آخرين لحظه هم حاضر . داد
به تن دادن به هر خواستی بود اما آمريکائی ها که سياستشان 

اون  کشور بود ديگه توجهی به اين حضور مستقيم نظامی تو 
پيشنهادها نمی کردن و يا در همين نمونه ليبی اين وضع  رو بازهم ما 

اگر به نمونه ليبی هم  نگاه کنيم می بينيم که قذافی از . می ببينيم 
مدتها پيش هر چه آمريکائی ها خواسته بودن رو انجام داده بود و 

کرده بود و به قول  حتی تاسيسات اتمی اش را هم بسته بندی
معروف براشون فرستاده بود اما وقتيکه مصالح اون ها و مصالح 
امپریاليست ها برپائی جنگ را در دستور کار قرار داد خوب ديگه از 

اگر روزی هم  آمریکا با جمهوری اسالمی درگيری نظامی پيدا 
کنه، این امر نه تنها به اين دليله که مصالح استراتژيک اين 
قدرت امپریاليستی چنين مساله ای  را در دستور قرار داده 

 اين تنها به اين دليله که يک مصالحی. هيچ مبنای ديگری ندارد
امپرياليستها را وادار کرده که سياستشون را تغيير بدهند  و  
يک چنين امری هم خارج از اراده و خواست سران جمهوری 

همانطور که ما در تجربه صدام ديديم که تا . اسالمی است
آخرين لحظه هم حاضر به تن دادن به هر خواستی بود اما 

اون   آمريکائی ها که سياستشان حضور مستقيم نظامی تو
کشور بود ديگه توجهی به اين پيشنهادها نمی کردن و يا در 
همين نمونه ليبی قذافی از مدتها پيش هر چه آمريکائی ها 
خواسته بودن رو انجام داده بود و حتی تاسيسات اتمی اش را 
هم بسته بندی کرده بود و براشون فرستاده بود اما وقتيکه 

برپائی جنگ را در  مصالح اون ها و مصالح امپریاليست ها
دستور کار قرار داد خوب ديگه از رژيم قذافی هيچ کاری 

 .برهرژيم قذافی می بايست . ساخته نبود
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رژيم قذافی می بايست بره  . رژيم قذافی هيچ کاری ساخته نبود
  .وحتی اونها بر مرگ شخص اون هم  تاکيد داشتن به يک دالئلی

يجه آنچه که در اين رابطه به خصوص اهميت داره درک اين در نت
مساله است که نه قدرتهای بزرگ برای آزادی مردم ما از وجود همه 
گزينه ها روی ميز دم می زنند  واز احتمال جنگ حرف می زنن، و نه 
تغيير جمهوری اسالمی به دست يک چنين قدرتهائی و به وسيله 

  .ما منجر می شهلشکر کشی آنها به آزادی مردم 

ما امروز شاهدیم که با باال گرفتن اين تنش های کنونی غرب با اين 
نکات به خصوص از اين زاويه مهمه با تنش هائی که به وجود آمده بين 
غرب وجمهوری اسالمی يک ايده هائی رو ما شاهدش هستيم و به 
يک ايده هائی دامن می زنه که به اشکال گوناگونی به جمهوری 

توی اين ايده هائی که ما شاهد . ی  هويت مستقل می دهنداسالم
اش هستيم دو نظر که ظاهرًا هم متضاد هم هستند ولی در واقع دو 

یکی با مستقل . روی یک سکه اند، حاميان خود شون را پيدا کرده اند
خواندن جمهوری اسالمی، به دفاع از این رژیم جنایت پيشه پرداخته و 

تقابل با امپرياليسم توجيه می کنه و کار را به اين کار رو تحت پوشش 
شعار سرنگونی جمهوری اون جائی می رسانه که می گه که باید 

در نظر گرفت، و کسائی هم " امری درجه دوم"اسالمی را به مثابه 
تحت عنوان مخالفت با جمهوری اسالمی و ظاهرًا برای خالصی از شر 

به ایران دفاع می کنند و در اين ديکتاتوری ، از حمله امپرياليستها 
چهارچوب برنامه های امپریاليست ها هم هيزم بيار آتش افروزی اونها 

اینها نظرات غير انقالبی هستن که اکثر حاملين اونها هم . شده اند
چه جمهوری ( اکثرا مزدورانی بيش نيستند که با جانبداری از ارتجاع 

و باره خودشون رو ، تنها رسوائی د)اسالمی و چه امپریاليست ها
    .يکبار ديگه به نمايش می گذارند

بنابراين اگر روزی سياست غرب روی بر پا کردن جنگ جديدی در  
خاورميانه روی ايران متمرکز بشه اين امر هيچ هويت مستقلی به 
جمهوری اسالمی نخواهد داد وچنين جنگی يک جنگی خواهد بود که 

برقراری آزادی و دمکراسی از هر دوطرف ارتجاعی که کمکی هم به 
و روشنه که موضع کمونيستها و نيرو های . تو اين کشور نمی کنه

انقالبی هم در دعوای دو نيروی مرتجع در اين شرايط دفاع از يکی در 
  .مقابل ديگری هم نمی تونه باشه

با توجه به آنچه که تو اين بحث مطرح شد ميشه با تکيه بر تئوری 
کل و تجربه قيام بهمن یک بار ديگر تاکيد کرد راهنمای رزمندگان سياه

که امپرياليستها و رژيم های سرسپرده اونها در ايران دشمنان مردم 
ايران و مانع اصلی تحقق مطالبات مردم ما به خصوص جهت رسيدن 
به آزادی و دمکراسی  هستند و همانطور که تئوری رزمندگان 

آنرا با وضوح تمام  سياهکل تصريح می کنه و تجربه قيام بهمن هم
نشون داد، تا زمانی که  سلطه امپرياليسم و نظام سرمايه داری 
حاکم در ايرانه يعنی نظام سرمايه داری وابسته اين سلطه و اون 
نظام بر ايران حاکم باشه است به صرف تعويض رژيم های سياسی، 

اين آموزش با . مردم ما به آزادی به هيچ وجه دست نخواهند يافت
تگی تمام با وضوح تمام اين  وظيفه رو در مقابل هر نيروی برجس

انقالبی قرار می ده که ضمن افشای بيرحمانه همه نيرو هائی که 
برای خالصی از سلطه جمهوری اسالمی دل در گرو حمله 
امپرياليستها بستن و يا در تقابل با اونها به فکر دفاع از جمهوری 

ديگه هم  تجربه فاجعه آميز تز اسالمی افتاده ن و می خوان يک بار 
دفاع از ميهن در جنگ امپرياليستی ايران و عر اق را تکرار کنن،  با 
شکيبائی تمام به تمام مردم زحمتکشی که در اين زمينه توهم دارند 
توضيح داده بشه  که نمی شه به دليل ناتوانی تاکنونی مردم برای 

حال نتوانستيم  سرنگونی جمهوری اسالمی، ناتوانی ای که به هر
سال  ٣٣مردم ما نتوانستند سازمانهای سياسی ما نتوانستند در 

گذشته اين رژيم رو سرنگون کنند چشم به قدرتهای امپرياليستی ای 
که خودشون اين رژيم منحوس رو بر مردم ما تحميل کردن و در همه 

اگه . سال گذشته هم با اين رژيم شريک اند، ببنديم ٣٣جنايتهای 
از سرنگونی جمهوری اسالمی رسيدن به مطالبات اساسی منظور 

مردم ماست اين مطالبات به باور ما که واقعيات عينی نشون ميدهه 
تنها زمانی متحقق می شن که اين سرنگونی به دست مردم و به 
وسيله انقالبی که طبقه کارگر رهبری اون رو به دوش گرفته باشه 

آرزوی پيروزی می کنم و از تون به اميد آن روز برا تون . انجام بشه
سپاسگزارم که اين شکيبائی رو نشون داديد که  اين بحث رو دنبال 
کنيد اميدوارم که چون بحث ادامه داره با شرکت فعال خودتون زوايای 
نا روشن اين بحث رو روشن تر کنيد تا بتوانيم به کمک هم بر همه 

 . اشيدناروشنی ها موجود فائق بيائيم  و شاد و موفق ب

  پيام فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت روز پيشمرگ كومه له
  !با درود های انقالبی !رفقا

  
بريک گفته و به اين وسيله ياد همه مبارزينی که برای رسيدن به آزادی و حق تعيين سرنوشت روز پيشمرگ کومه له را به شما ت

  .در صفوف کومله جان باختند را گرامی می داريم
  

  !رفقا
  

بهمن، روز پيشمرگ کومه له را در شرايطی گرامی می داريم که خاورميانه به کانون رقابتها و تجاوزات امپرياليستی  ٢۶امروز 
در همين راستا بلندگو های امپرياليستی هر روز به بهانه ای بر طبل . کارگران و خلقهای تحت ستم تبديل شده است برعليه 

و در چنين شرايطی شاهديم که چگونه برخی از افراد و جريانات . تحريم کوبيده و از احتمال حمله به ايران سخن می گويند
ز امپرياليستها به ايران شده  و در پوشش محالفت با جمهوری اسالمی در پروژه مدعی مبارزه با جمهوری اسالمی آتش بيار تجاو

اين امر بر پيچيدگی اوضاع ملتهب کنونی افزوده و ضرورت تاکيد بر . های آلترناتيو سازی قدرتهای امپرياليستی شرکت می کنند
  . ارزشها و آرمانهای انقالبی را در مقابل هرنيروی انقالبی قرار می دهد

  قارف
بيائيد دست در دست هم ضمن افشای همه تشبثاتی که جهت هموار کردن راه تجاوزات امپرياليستی طرح می شود با تاکيد بر 
اين واقعيت که  رسيدن به دمکراسی و حق تعيين سرنوشت جز از طريق نابودی سلطه امپرياليسم و نظام سرمايه داری 

اجازه ندهيم در لباس دوست مردم راه پيشرفت سياستهای امپرياليستی را وابسته دست يافتنی نمی باشد به هيچ  نيروئی 
تجربه خلقهای ما به ويژه خلق دالور کرد نشان داده است که بدون نابودی جمهوری اسالمی و همه حاميان . هموار سازد

  .يافت امپرياليست اش آن هم فقط به دست کارگران و زحمتکشان، مردم ما هرگز به آزادی  دست نخواهند
  

درروز پيشمرگ کومه له  در مبارزه بر عليه امپرياليسم و رژيم سرسپرده اش جمهوری اسالمی برايتان آرزو ی موفقيت کرده و 
اميد واريم که صفوف يکپارچه مردم ما و همه سازمانهای انقالبی هر چه زود تر جمهوری اسالمی را سرنگون و به زباله دان 

  .تاريخ بيندازد
  !رياليسم مرگ بر امپ

   !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  هلند - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

   ١٣٩٠بهمن 
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 تاخيز سياهكلسگرامي باد سالگرد ر

 !و قيام بهمن  
  !مردم مبارز ایران
هر ملتی، روزهای سرنوشت سازی وجود  آزادیخواهانه در تاریخ مبارزاتی 
جاودان و تاریخی،  ،آن سرزمين شان در ميان مردم دارند که تاثيرات

بهمن سال  ٢٢و  ٢١و  ١٣۴٩بهمن سال  ١٩. فراموش ناشدنی ست
  . از زمره چنين روزهای تاریخی ای هستند ١٣۵٧

 
در یکی از سرنوشت سازترین بهمن ماه ،  ١٩در چهل و یکسال پيش 

مقاطع تاریخ مبارزاتی مردم ایران، جمعی مصمم و آگاه از رشيدترین 
چریکهای ما یعنی  کارگران و مردم رنجدیدهفرزندان انقالبی و پاکباخته 

گاه سياهکل در جنگلهای شمال ایران و ، ضمن حمله به پاسفدائی خلق
بذرهای نبرد دالورانه ای را  ،اعالن جنگ به رژیم ستم شاهی، با خون خود
کاشتند که چندی بعد در  در خاک سرخ و ملتهب ميهن ما در آن زمستان

 قلب مردم ریشه دواند و به درختی تناور بدل شد و بهار را بشارت داد و
در جنبش کمونيستی . سر ایران گستردسبزی و طراوت خود را بر سرا

برای پيوند توده ها با پيشاهنگان راستينشان  جدید یفصل ایران، این سر
به تدریج به ندای بود و با پاسخ مثبتی که توده های ستمدیده ایران 

این جنبش رشد  ،خود یعنی کمونيست های فدائی دادند فرزندان انقالبی
تن از  هزاران ،١٣۵٧رشکوه بهمن سال بعد در جریان قيام پ ٨و کرد 

کارگران و توده های زحمتکش ما با الهام از رزمندگان سياهکل با 
فدایی فدایی " ، !"ایران را سراسر سياهکل می کنيم"شعارهای 

باالخره بساط ظلم و جور رژیم ضد خلقی شاه را به   !"افتخار مایی وت
  . گورستان تاریخ سپردند

 
سه دهه از قيام بيش از از رستاخيز سياهکل و اکنون بيش از چهار دهه 

از می گذرد، اما گذشت زمان نه تنها   ۵٧مسلحانه توده ای در سال 
حقانيت آرمان رزمندگان سياهکل و تئوری ای که آنها با اتکا به آن،  راه 

بلکه است آگاهانه و بی بازگشت انقالب را آغاز کردند، ذره ای نکاسته 
ای که در طول این مدت در جامعه تحت سلطه ما پراتيک عظيم اجتماعی 

مهر  کمونيست های فدائیاتفاق افتاده هر چه بيشتر بر اصول راهنمای 
سال  ٣٣سال پس از حماسه سياهکل و  ۴١اکنون نيز . است تایيد زده

پس از سقوط رژیم شاه و حکمرانی رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
طه ما با هزار و یک زبان در مورد صحت واقعيات جامعه تحت سل ،اسالمی

تئوری تا به راستی که . راه و آموزشهای رزمندگان سياهکل در سخنند
زمانی که ماهيت انقالبی و پویایی و انطباق خود با واقعيت را 

اما رستاخيز سياهکل در چه شرایطی رخ  .حفظ کند کهنه نمی شود
  داد و کمونيستهای فدایی چه می گفتند؟ 

 
يز سياهکل در شرایطی اتفاق  افتاد که بدنبال کودتای رستاخ

حاکميت  و بعد به اصطالح انقالب سفيد شاه، ٣٢امپریاليستی سال 
مطلق دیکتاتوری بورژوازی وابسته و رژیم حافظ آن یعنی رژیم شاه، با 
سرکوب سيستماتيک و وحشيانه تمام سازمانها و مبارزات مردمی، 

و با بيرحمی های تحت ستم ما کشيده تسمه از گرده کارگران و خلق
بر بستر این شرایط و همچنين عواقب مخرب  تمام،اعمال قدرت می کرد و 

و تبليغات گسترده دشمن که ناشی از بی عملی و خيانتهای حزب توده 
روحيه یاس و هر حرکت مبارزاتی را با نام ننگ آلود حزب توده می کوبيد، 

ارز جامعه حاکم شده و دره عميقی از نااميدی بر روشنفکران و عناصر مب
دشمن می . بی اعتمادی و فاصله بين روشنفکران و توده بوجود آمده بود

انقالبيون . جلوه دهد" بی فایده"کوشيد تا هر گونه مبارزه ای را 
کمونيست نه تجربه تئوریک و نه عملی از فعاليت های سياسی در دوره 

. يز را باید خود از نو می ساختندقبل از کودتا در دست نداشتند و همه چ
مواجه بست مبارزاتی  در چنين شرایطی جنبش انقالبی مردم ما با بن

صاعقه سوزان سياهکل در چنين شرایطی آسمان ابری ميهن ما را  .بود
به مبارزه برای در ميان مردم شکافت و بارانی جانبخش از اميد و اعتماد 
با نازل شدن این باران، . ختتغيير وضع نکبت بار موجود را جاری سا

بدین ترتيب با عروج . گرفتپا بين روشنفکر و مردم " پيوند"سرانجام 
نسلی از جوانان کمونيست و انقالبی که در مقابل دشمن تا بن دندان 
مسلح سالح بدست گرفتند و جان خود را فدای آغاز و پيشرفت یک مبارزه 

حاکم بر جنبش توده های سهمگين و نابرابر با دژخيم کردند، بن بست 
 بهعظمت سياهکل تنها اما . ستمدیده و مبارزات آنها شکسته شد

در انطباق عمل جان گذشتگی یک گروه کوچک محدود نبود؛ بلکه 
سياهکل  تا ؛ همين واقعيت باعث شدتئوری راهنمای آنها بودبا 

روشنی بخش دور جدیدی از مبارزه  ،به مثابه ستاره ای تابناک
  .زادی و دمکراسی گشتآا دشمنانشان برای نيل به مردم ما ب

 

سياهکل و آموزشهای آن بدليل  
انطباقش بر واقعيت، به مانيفست 
انقالب رهایی بخش مردم ما بر 
عليه امپریاليسم و ارتجاع بدل 

با  کمونيست های فدائی .گشت
 -تحليلی علمی از ساختار اقتصادی

سياسی جامعه ما ثابت کردند که 
کشور تحت سلطه  ایران یک

آنها با جمع .  امپریاليسم است
بندی مبارزات پيشين اعالم کردند 
که تا سلطه امپریاليسم و طبقه 

یعنی بورژوازی  حاکم در ایران
وابسته و دیکتاتوری ذاتی آن بر 
پاست هيچ گونه مبارزه مسالمت 
آميز و یا اصالحی در چارچوب نظام 
به نفع توده ها ميسر و با دوام 

به این ترتيب، سياهکل برای به ميدان کشيدن مردم و رها . نيست
ساختن انرژی مبارزاتی توده ها بر ضرورت اعمال قهر انقالبی برای در هم 

. تاکيد کرددر جریان یک جنگ توده ای شکستن قهر ضد انقالبی دشمن 
سياهکل مبشر در هم شکستن ماشين دولتی استثمارگران حاکم و پيام 

. قالب اجتماعی برای رسيدن به آزادی و برابری بوددهنده ضرورت ان
سياهکل بر ضروت رهبری طبقه کارگر به مثابه شرط پيروزی انقالب تاکيد 

مبارزه  ،سياهکل فریاد این واقعيت بود که در شرایط ایران.  می نمود
طوالنی ست و سقوط این یا آن رژیم وابسته بدون تداوم نبرد تا محو 

و . اليسم به آزادی و دمکراسی ختم نمی شودسلطه اهریمنی امپری
باالخره  سياهکل در پيکار با فرهنگ وابسته و سنتهای ارتجاعی گذشته، 
پيام آور یک فرهنگ، اخالق و منش نوین مبارزاتی بود؛ مبارزه و پایداری در 
راه منافع رنجبران، تالشی وقفه ناپذیر برای تحقق آرمانهای انسانی و 

ا و باالخره پایداری بر اصول و حفظ استقالل مادی و رهایی بخش توده ه
جلوه های ، اینها معنوی در پيشبرد مبارزه بر عليه دشمن استثمارگر

که چریکهای فدائی  بودندنوین و واقعًا کمونيستی ارزشمندی از فرهنگ 
  . خلق با رزم دالورانه خویش برای جامعه ما به ارمغان آوردند

 
و ادامه جنبشی که در سراسر ميهن ما با خون بدنبال رستاخيز سياهکل 

سرخ رزمندگان سياهکل و نسلی از فداکارترین فرزندان چریک فدایی و 
، توده ستم ١٣۵٧مبارز خلق سيراب شد،  چند سال بعد در بهمن سال 

دیده در ابعادی ميليونی به ميدان آمد و اوج قدرت خود را هنگام سقوط 
گرچه این تالش بزرگ . نه لمس کردساله ستمشاهی به عي ٢۵٠٠رژیم 

متوقف ماند و انقالب توده ها توسط  راهاجتماعی توده ها در نيمه 
رژیم امپریاليست ها از طریق دارو دسته خمينی به بيراه برده شد و 

هرگز اما این امر بر سر کار آمد ، وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
  .بکاهدتاریخی  از اهميت آن مبارزات سترگ و نتوانست

 
این دو روز بزرگ تاریخی می رویم سالگرد امروز در شرایطی به استقبال 

سال حاکميت فقر  ٣٣شرایط  ناشی از ازکه کمر کارگران و زحمتکشان ما 
و فالکت و سرکوب و دیکتاتوری امپریاليستها و سرمایه داران زالو صفت 

ه منافع نظام وابسته خم شده و جمهوری اسالمی در راستای خدمت ب
با عملکردهای  ،بحران زده سرمایه داری و سياستهای جنگی امپریاليسم 

ضد خلقی خویش جامعه تحت سلطه ما را در گرداب تهدیدات ناشی از 
این واقعيت ناگوار منجر به . موج جدیدی از تبليغات جنگی فرو برده است

هاجم تقویت گرایشاتی شده که یا به تبليغات مسموم برای توجيه ت
دست قدرتهای ه نظامی قدرتهای امپریاليست به ایران و سرنگونی رژیم ب

جهانخوار پرداخته اند و یا در جبهه مخالف، و زیر نام دفاع از ميهن به توجيه 
این موقعيت پيچيده، . دفاع از موجودیت این رژیم سراپا جنایت مشغولند

واهان و کمونيستها آزاديخوظيفه مبارزاتی بزرگی را بر دوش تمامی امروز 
و مخالفت با هر گونه جنگ  ءو بویژه جوانان آگاه می گذارد که ضمن افشا
مبارزات خود را با الهام از  و مداخله نظامی قدرتهای امپریاليستی،

هم در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی آموزشهای رزمندگان سياهکل 
  . برندو هم برای محو کامل سلطه امپریاليست ها در ایران پيش ب

یاد و راه رزمندگان سياهکل و جانباختگان در سالگرد دو روز بزرگ تاریخی، 
قيام پرشکوه بهمن را با گام برداشتن در چنين راه دشواری به شيوه ای 

  .  که شایسته آنهاست پاس داریم
جاودان باد خاطره سترگ رزمندگان سياهکل و توده های قيام 

  !۵٧کننده در بهمن 
  !زه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ستزنده باد مبار

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

 
  با ایمان به پيروزی راهمان

  ١٣٩٠بهمن  ١۶ -چریکهای فدایی خلق ایران
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در ابتدا اجازه بدید تا به  تمام عزیزان حاضر در 
و " سياسی اجتماعیگفتمان "اتاق 

گردانندگان این اتاق سالم کنم و از این که با 
زحماتتون و حضورتون این فرصت رو ایجاد 
کردیدکه در سالگرد قيام پرشکوه بهمن ماه 

یاد جانباختگان این واقعه بزرگ  ١٣۵٧سال 
تاریخی رو با هم دیگه، پاس بداریم و بعضی 
از مهمترین تجارب و آموزشهای این قيام رو 
که واقعا به قيمت خون پاک مردم  انقالبی 
اون دوره حاصل شد رو بررسی کنيم از 

در ابتدا اجازه بدید . یکایک شما تشکر کنم
پيش از وارد شدن به بحث، من به رفيق 

بحث بگم که ) ادمين اتاق" (پرواز"عزیزمون 
من، یعنی اون چيزی که توی ذهنم 
حاضر کردم بگم در چهار قسمته، چهار 

ساله داره، یعنی در واقع من به تا م
چهار تا سر تيتر می پردازم، اول این که 
چرا قيام شد؛ اولين سر تيتره، دوم این 
که چرا قيام شکست خورد؛ سوم این 
که خب این شکست چه عواقبی داشت 
و شکست اون چه وظایفی رو روی 
دوش نيروهای انقالبی می گذاره و 
ا چهارم این که در پرتو آموزشهای ی

تجارب بجا مانده از قيام بهمن به مسایل 
روز بپردازیم و پرونده اتمی رژیم 
جمهوری اسالمی، یعنی رژیمی که بعد 

ساله روی کاره،  ٣٣از  اون قيام به مدت 
من پيش خودم فکر  .اون رو بررسی کنيم

دقيقه ای طول  ۴۵کردم که بحث من حدودا 
می کشه، اميدوارم حوصله اش رو داشته 

ولی رفيق پرواز هر جا اگر احساس باشيد 
کردید نياز هست که شما یک تنفسی بدید و 
دوستان ما کمی گوششون آرومتر بشه لطفا 

 . به من توی تکست بگيد که من قطع کنم
من  اميدوارم که امشب بحث های ! رفقا

سازنده ای روی این موضوع صورت بگيره، 
بویژه با توجه به این واقعيت این حرفو می 

م که اگه نگم همه، ولی حتما بسياری از زن
شما عزیزانی که توی  این اتاق هستيد، 

- ۵٧شاهدان زنده اون دوران، یعنی سالهای  
هستيد و خودتون هم معلومه که  ۵۶

بسياری مستقيما در رویدادهای اون دوره 
دخيل بودین؛ بنابر این با توجه به این ویژگی 

ادل افکار و من اميدوارم که    ما بتونيم با تب
تجارب عينی خودمون روی ارزشهای 
مبارزاتی این واقعه بزرگ تاریخی که حاال ما 
هر دیدی هم که بهش نگاه کنيم  یکی از 
بزرگترین وقایع انقالبی تاریخ معاصر ماست 
تاکيد کنيم و بتونيم با هم دیگه کمک کنيم تا 
امر فراگيری از درسها و تجارب مبارزاتی اون 

بررسی کنيم و با این کارمون نسل رو کمی 

هم یکمی واقعا کمک کنيم  به جوونهایی که 
تو دوره حاضر، بر اساس اون تجاربی که در 
اون زمان توش نبودن، از اون تجارب بتونن 
استفاده کنن  و مبارزه خودشون رو خيلی 
آگاهانه تر و بهتر و بيشتر با این رژیم به پيش 

 . ببرن
  

ر که اول بحث بهتون با توجه به این، همونطو
گفتم، اولين سوالی که می ذاریم جلومون و 

اصوال چرا در بهمن مطرح می شه اینه که 
؟ و کدوم شرایط قيام شد ١٣۵٧سال 

مادی ای باعث شد تا توده مردم در چنين 
سطحی در اين قيام شرکت کنن؟ حاال رفقا 
ببينيد وقتی ما به شرایط اون دوره برگردیم 

بهمن سال  ٢٢و  ٢١م می بينيم که قيا
واقعا نقطه اوج اون انقالبی بود که می  ١٣۵٧

تونيم اگه مجاز باشيم بگيم  آتيش اش در 
بر عليه رژیم وابسته به  ۵٧- ۵۶سالهای 

  . امپریاليسم شاه زبانه کشيده بود
  

حاال مثل هر واقعه بزرگ تاریخی ای، این 
واقعه یه سری زمينه های اقتصادی 

بخوایم به زمينه های  اجتماعی داشت اگه
اجتماعی این قيام اشاره کنيم،  - اقتصادی

شاه و " انقالب سفيد"می بينيم که بعد از 
بعد از اجرای اصالحات ارضی، سيستم 
سرمایه داری وابسته تو ایران مسلط شد و 
حاکميت سياسی مشه گفت که کامال 
بدست طبقه سرمایه دارای وابسته به 

افتاد که ) ستهبورژوازی واب(امپریاليسم 
حکومت شاه هم منافع اونا و امپریاليستای 
مسلط رو توی ایران چيه نمایندگی می کرد و 
در واقع از کانال اون رژیم این سلطه اعمال 

خب معلومه که یه همچين وضعی . می شد
مرتبا، تضاد ميون اکثریت جامعه یعنی کارگرا 
و زحمتکشا و دیگر اقشار مردم  ما رو از یک 

ا امپریاليستا و سرمایه دارای وابسته طرف ب
- از طرف دیگه-و رژیم حاميشون یعنی شاه

،اینقدر تشدید کرده بود در طول سالها که در 
واقع می شه گفت که اون رژیم از هيچ پایگاه 
مردمی برخوردار نبود، و به همين دليل مجبور 
بود حاکميتشو فقط با شدیدترین دیکتاتوری 

تناقی برقرار کنه در اون ها اعمال کنه و یه اخ
که اصال خيلی  ۴٠سالها بِویژه بعد از دهه 

این  در. شدید تر از اختناق در دوره قبلش بود
" سایه خدا"اوضاع، شاه که ادعا می کرد 

ست؛ همين اآلن هم یه سری از این 
هم می .. مزخرفات رو خمينی و خامنه ای و 

گن که در واقع توجيه کننده اون دیکتاتوری 
ر آميز و وحشتناکيه که این طبقه مجبوره قه

شاه هم که اون موقع می گفت . اعمال کنه

واقعا با ساواکش و " سایه خداست"که 
سایر ابزار سرکوبش وقتی ما نگاه می کنيم 
تو اون دوره می بينيم که تا سالها تونست 
واقعًا هر نفس مخالفی رو تو گلو خفه کنه، و 

قا که تو اون موقع در نتيجه  این واقعيت بود رف
با وجود شدت تضاد مردم با دستگاه حاکمه، 
ما شاهد اون نبودیم که مثال یک مبارزه دامنه 

مبارزه ای که . داری در جامعه مشاهده بشه
بشه گفت که در واقع انعکاس اون تضاد های 
عميق طبقاتی باشه که توی جامعه ما 

  .جریان داشت
له شد که اما حاال یه عاملی اینجا وارد معاد

یعنی در سال . یک مقداری این رو عوض کرد
با رستاخيز سياهکل، یه عامل جدید به  ۴٩

نفع مردم  ما و به ضرر رژیم شاه وارد صحنه 
شده بود و اونم آغاز جنبش مسلحانه توی 
ایران بود که گرچه عمدتًا دو سازمان 
چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق ایران 

نبش رو نمایندگی می این مبارزه رو، این ج
کردند، ولی باید بگم که به اون دو سازمان 

ولی خب اینها . هم صرفا محدود نبود
سازمانهای اصلی و نماینده کننده جنبش 
مسلحانه بودن، با تدوام مبارزه مسلحانه ای 
که توسط اینها پيش می رفت، جامعه واقعا 
بسرعت سياسی شد در اون سالها و 

روز بيشتر از قبل رشد مبارزات مردم ما هر 
فضای  سرشار از اميد به مبارزه و  و یک. کرد

یک چشم اندازی جلوی نسل مبارز اون موقع 
و جوونها و روشنفکران انقالبی و به اون 

حاال وقتی . اعتبار جلوی مردم ما باز شده بود
اون شرایط رو ما بيشتر بررسی کنيم می 

ه ، ک۵٠بحران اقتصادی نيمه دهه  بينيم که 
با سقوط بهای نفت تشدید شده بود ، سایه 
اش رو روی جامعه ما انداخته بود و گرونی و 
تورم و فقر و همه این مسایل روی  دوش 
توده ها و بویژه کارگرا و زحمتکشای جامعه 
ما تحميل شده بود و بارش خيلی سنگينی 
می کرد روی دوش اونها و خود این هم باعث 

تضادها بين  باز هم تشدید هر چه بيشتر
البته این رو هم . مردم و حاکميت شده بود

باید گفت که خشم و نارضایتی مردم  ما فقط 
از وضع اقتصادی موجود که یک کمی اش رو 
توضيح دادم نبود بلکه بویژه از اون دیکتاتوری 
وحشتناکی بود که توی جامعه ما بود و 
فقدان واقعا هيچگونه آزادی در جامعه یک 

بود؛ خشم از فساد  ویژگی بزرگش
" هزار فاميل"وحشتناک دولتی بود، وجود 

که حاال  یعنی همون فاميلها و اطرافيان شاه،
ما توی دوره این رژیم خيلی بدترش رو هم در 

کم های ميلياردر دیدیمش؛ " آقا زاده "شکل 
کم خشم مردم از این وضعيت موجود و 

 !57آموزشهايي از قيام بهمن 
  

آنچه در زیر می آید متن سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر در 
 ١٨می باشد که در تاریخ " گفتمان سياسی"اتاق پلتاکی 

ی  متن این سخنرانی پيام فدای. فوریه امسال صورت گرفت
و با برخی تغييرات رده ورآدرا از صورت گفتار به نوشتار 

 .به این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهدجزیی 
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مولفه هایی که این وضعيت  داشتش به اوج 
رسيد و مردم ما هم در یه  خودش می

همچين شرایطی می شد دید که خشم 
خودشون رو دارن با دست زدن به اشکال 

رژیم شاه با . مختلف مبارزه نشون می دادند
یه همچين وضعی روبرو بود برای مقابله با 

مجبور شد  ١٣۵۶این وضع بود که شاه، در 
همونطور که دوستان و رفقا یادشون مياد 

ام العمر خود یعنی هویدا را نخست وزیر ماد
اما، حتی تعویض سریع . از کار برکنار کنه

دولت هویدای فاسد و مزدور با دولت آموزگار 
هم که مثال اگه یادتون باشه یکی دو تا  
شعار محوری داشت مثل مبارزه با گرانی 

و این )  قيمت تخم مرغ رو می کنم یک قرون(
نه؛ با که مثال قول داد با فساد مبارزه می ک

این سالح اونها می خواستن که مردم 
منتها این تغيير . خشمگين ما رو فریب بدن

قدرت هم ، این تغيير و جابجا شدن دولتها 
هم کمکی به فروکش کردن خشم و 
نارضایتی مردم که هر روز هم  اوج یيشتری 

  . می گرفت نکرد
خوب حاال ما توی این جامعه با چنين وضعی 

ا یک جنبش مسلحانه ای هم روبرو بودیم، و ب
روبرو بودیم که  تاثيرات اجتماعی وسيعی که 

سال از  ٧مبارزین این جنبش در طول 
خودشون بجا گذاشته بودن و بویژه توی این 
مورد باید به اعتبار عميقی که چریکهای 
فدایی خلق بدليل مبارزاتشون بين مردم ، 
جوونها و روشنفکرای جانفشانی تو جامعه 

شته بودن، اشاره کرد که یک نقش بجا گذا
الهام بخش و تسریع کننده در اون مبارزات 
مردمی ای داشت که در اون موقع توی 

 ۵۶در سال .  جامعه ما جریان داشت
همونطور که گفتم اعتراضات و مبارزات مردم 
هر روز بيشتر پا می گرفت و برغم سرکوب، 
متوقف نمی شد وحتی توده ای تر هم می 

اینجا ما می رسيم به یک نکته ای حاال . شد
اگه ما بياد  ۵۶که سرانجام در  تابستون 

بياریم مساله شورش زحمتکشان خارج از 
بود و ) حاشيه نشينان(محدوده تهران 

درگيری خونينی که بين اونها با شهرداری و 
نيروهای مسلح و پاسبانها اتفاق افتاد که 

اسم  رژیم آورده بودشون تا سرپناه اونها رو به
شهر رو به هم زدن خراب " زیبایی"این که 

این سرآغاز سلسله حوادثی شد که . کنه
اگه اونها رو تعقيب کنيم به روزهای قيام 

همينجا حاال اجازه بدید که من به . رسيد
همونطور که می دونيد . حاشيه ای هم برم

رژیم جمهوری اسالمی آمده و یک تاریخی 
کرده که  اش درست" انقالب اسالمی"برای 
مثال از مبارزات مذهبی و ) جنبش(این 

اسالمی توی قم شروع شده و چهلمش در 
یه ... تبریز و بعد شب هفت و شب جهل و 

همچين تاریخی رو قایله که این یک تحریف 
سرآغاز واقعا اون رویدادهایی . بزرگ تاریخيه

که ادامه اش رسيد به قيام واقعا مبارزات 
نوب تهران، حاشيه نشينهای زحمتکش ج

اطراف تهران بود و حاال اگه باز اجازه بدید یه 
حاشيه کوچيک دیگه هم برم که البته بی 
ربط نيست به موضوع بحث؛ و اونم اینه که 
درست توی همون موقع، برای این که ما 
بفهميم جلوه های مبارزات چریکهای فدایی 
خلق رو در جامعه و تاثيرات اون رو روی 

) چریکها(نقشی رو که مبارزات مردمی و 
روی اون داشتن روبگم و اشاره کنم بهش 
اینه که درست در جریان حمله شهرداری به 
آلونک های حومه تهران و درگيری و 

که  عضدیتظاهراتی که اونجا بوقوع پيوست، 
معرف حضور همه هست، همون عضدی 

ریيس عملياتی ساواک در کميته در  مزدور که
یکی از زندانيان در صحبت با  بود ۵۶سال 

کميته می ره و سياسی در سلول انفرادی 
حرفایی می زنه که یکمی اهميت واقعا 

وتاثير مبارزات ( مبارزات حاشيه نشينها رو 
 :کهميگه . نشون می ده) چریکهای فدایی رو
چریکهایی « مو گفت مبه شاه تلفن کرد

فدایی مشغول فعاليت در بين مردم 
ا اجازه خانه شورشی هستند و باید به آنه

  !!!»سازی داده شود 
این حرف رو می زنه و اگه خواستيد مایليد 
بيشتر راجع بهش بدونيد می تونيد به کيهان 

رجوع کنيد که در  ١٣٨٨لندن مورخ بهمن 
اونجا چاپ شده توی یه گفتگویی بين محمد 
محمدی که گویا داشته یک مجموعه ای 

درست می کرده با  ۵٧راجع به انقالب سال 
عيسی صفا، که اون زندانی سياسی بوده 
که البته وقتی خودش رو معرفی می کنه، 
تعلقش به حزب توده بوده و در این گفتگو 
اشاره می کنه که عضدی آمد و به ما این 

  .  حرفا رو زد
حاالاین واقعيات رو که کمی بهش ! خب

اشاره کردیم، نشانه های اینه که جامعه 
یه دوره ه وارد ما جامعه بحران زده ما دار

انقالبی می شه و قيام بهمن هم واقعا در 
اوج یک همچين دوره ای به وقوع پيوست و 
همونجور که یادمونه مردم در ابعاد ميليونی 
در همه جای این کشور به خيابونها آمدن و 
تحت تاثير ارزشهای آفریده شده توسط 
جنبش مسلحانه و بویژه کمونيستهای 

اون روزها در سطح  فدایی، محبتشون رو تو
وسيعی نشون می دادن  به فرزندانشون، 
به چریکها یعنی اون نسل دختران و پسران 
شوریده فدایيشون و در اوج اون روزها از 

فدایی فدایی تو " جمله فریاد می زدند
ایران را سراسر سياهکل "و " افتخار مایی
و این شعارهایی که در واقع "! می کنيم

نسل در بين توده های بيانگر اعتبار اون 
انقالبی و واقعا تاثيرشون روی مبارزات توده 

  . های انقالبی بود
حاال اینها فکر می کنم یک مقداری راجع به 
زمينه ها و چرایی اوج گيری مبارزات مردم ما 

البته این یه بحث گسترده . رو توضيح می ده
ایه که بيشتر هم می شه بهش پرداخت و 

فت و کالبد شکافی بيشتر هم راجع بهش گ
  . اش کرد

رو در  ۵٧ولی حاال اگه همين جا بيایم قيام 
نظر بگيریم ؛ این واقعيت هایی که در ارتباط 

با زمينه هاش توضيح دادم رو در نظر بگيریم  
 ٨٨و یک قياس کوچيکی هم با خيزش سال 

کنيم، من شخصا اینو می گم که اگه اآلن 
و  شما به جوونهای این دوره رجوع کنيد

صحبتی بشه واقعا این رو آدم می تونه ببينه 
که درست مثل جوونهای امروز، نسل واقعا 
شریف و مبارز مردم ما واقعا برای نان و آزادی 
و برابری و مبارزه با دیکتاتوری و  برای 
دمکراسی بلند شدن ؛ برای ازبين بردن واقعا 
دیکتاتوری بلند شدن، برای کسب استقالل و 

سرنوشتشون بلند شدن،  کسب حق تعيين
اونا بلند شدن سينه شون رو جلوی گلوله 
گرفتن، قدرت تاریخی و نيروی اتحاد خودشون 
رو  دیدن و برای رسيدن به اهداف و 
آرمانهاشون خون دادن و در واقعيت هم در 
ادامه جنبش شون تونستن به زباله دان 
سپرده شدن باالخره هم سپرده شدن این 

و به قدرت خودشون رژیم کثيف سلطنت ر
در نتيجه قيام بهمن بر چنين زمينه ای . ببينن

اتفاق افتاد و نقش سياهکل و نقش 
چریکهای فدایی و جنبش مسلحانه در 
تعميق این جنبش در الهام بخشی به این 
جنبش بسيار باال بود و همونطور که گفتم 
این واقعيت رو توی شعارهای اون جنبش هم 

اینه که قيام بهمن  ولی واقعيت. می شد دید
شکست خورد  عليرغم همه تالش ها و جان 
فشانيهایی که مردم ما کردن و ما خودمون 

  . شاهدش بودیم شکست خورد
  

خب، حاال اینجا پرسش دوم توی این 
بحث مطرح می شه حاال اگه کسی 
   بپرسه چرا قيام بهمن شکست خورد؟

اگه بخوایم خالصه به این سوال جواب بدیم، 
ینه که این قيام واقعيتش اینه که پاسخ ا

خودبخودی بود؛ فاقد سازماندهی بود و یه 
و به . رهبری انقالبی هم برش حاکم نبود

تا عامل واقعا  فاقد شرایط  ٢- ٣اعتبار همين 
چون ما اینو می دونيم دیگه خب .  پيروزی بود

برای این که یه قيامی پيروز شه در درجه اول 
صحنه و بویژه طبقه  اصال به یه توده مردم در

کارگری نياز هست که متشکل باشه 
و بجز این برای پيروزی . سازمان یافته باشه

قيام، واقعا توده های قيام کننده باید ابزار  
پيشبرد و موفقيت قيام یعنی  یک رهبری 
انقالبی با برنامه و استراتژی و تاکتيک 
انقالبی داشته باشن؛ برای پيروزی قيام ، 

قيام کننده باید  ابزار پيشبرد و توده های 
موفقيت قيام یعنی تشکلهای مسلح 
خودشون رو داشته باشن یعنی از قبل 
درست شده باشه تا این که اون جنبش 
مردمی امکان هدایت به طرف پيروزی و یا 

اما . پيشروی خودش رو بتونه پيدا کنه
متاسفانه همونطور که ما شاهد بودیم  و با 

هيچ یک از شرایط  چشم خودمون دیدیم
و . در اون دوره موجود نبود ۵٧پيروزی قيام 

حاال وقتی ما این واقعيت مشخص رو بگيریم 
، به تحليل رجوع کنيم و ببينيم که این 
تحليلهای  تئوریکی که از ساختار اقتصادی 
اجتماعی جامعه ایران موجود هستش، به 
اون نگاه کنيم و تجربيات انقالبی  همه 

سلطه دیگه شبيه ایران رو  کشورهای تحت
بطور کلی در نظر بگيریم، اون موقع ما می 
بينيم که توی این جوامع  در شرایطی که 
دیکتاتوری واقعا سياه بورژوازی وابسته یه 

با رستاخيز سياهکل، یه  ۴٩در سال 
عامل جدید به نفع مردم  ما و به ضرر 
رژیم شاه وارد صحنه شده بود و اونم 
آغاز جنبش مسلحانه توی ایران بود 
که گرچه عمدتًا دو سازمان چریکهای 
فدائی خلق و مجاهدین خلق ایران 

بش رو نمایندگی این مبارزه رو، این جن
می کردند، ولی باید بگم که به اون دو 

ولی . سازمان هم صرفا محدود نبود
جنبش خب اینها سازمانهای اصلی 

مسلحانه بودن، با تدوام مبارزه 
مسلحانه ای که توسط اینها پيش می 
رفت، جامعه واقعا بسرعت سياسی 
شد در اون سالها و مبارزات مردم ما 

و یک . رشد کردهر روز بيشتر از قبل 
فضای  سرشار از اميد به مبارزه و یک 
چشم اندازی جلوی نسل مبارز اون 
موقع و جوونها و روشنفکران انقالبی و 
 .به اون اعتبار جلوی مردم باز شده بود
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سد خيلی بزرگی در مقابل بوجود آمدن 
شرایط و ملزومات پيروزی قيام ایجاد کرده، 
این کار یه وظيفه مهمی رو بر روی دوش 

نهای انقالبی، اون موقع می ذاره اونها سازما
باست بيان و در یک پروسه سازمان دادن یک 
مبارزه مسلحانه توده ای ، اونو ببرن جلو ؛ 
می بایست در پروسه یه همچين مبارزه ای 
اینو بفهمن که قادر می شن فضا و محيط 
انقالبی رو تو  جامعه بوجود بيارن، سد 

ط پيروزی دیکتاتوری را بشکنندو اون شرای
قيام رو در یک مبارزه طوالنی حاضر کرده 

خوب همونجور که دیدیم ما فاقد یه . باشن
همچين شرایطی تو دوره قيام بودیم و البته 
بحث ما فعًال روی این موضوع نيست که 
. بخوایم روی این بریم  و خيلی دقيق شيم

من فقط بطور خيلی کلی گفتم و تا همين 
ام فاقد شرایط قي. حد هم  ازش می گذرم

پيروزی بود و اون سازمان و نيروی انقالبی 
هم که می بایست در تسهيل این شرایط 
نقش ایفا کنه اصال منحرف شده بود و 
  . اساسا فاقد چنين پتانسيلی بود در حقيقت

  
حاال وقتی با توجه به یه همچين شرایطی ما 
نگاه می کنيم به اون سال می بينيم که 

ون با الهام از مبارزه مردم ميان به خياب
مسلحانه که پيشاهنگانشون در سالهای 

کردن، کم کم ميان و مبارزه  ۵٠اوایل دهه 
شون رو جلو می برن و این یک چيز دیگه هم 

این رو نشون می ده که . بما نشون می ده
ببينيد مردم ما برای اینکه اون موقع حرکت 
. انقالبيشون رو جلو ببرن واقعا آماده بودن

ما در وقایع بعدش هم دیدیم رفقا، حاال چون 
یه جای دیگه من صحبت می کنم  ولی ما 
مثال کردستان رو داشتيم ترکمن صحرا رو 
داشتيم ، واقعا بسياری از اون سالح هایی 

رو (که در دوره قيام دست مردم افتاد 
که با وجود این که حکام جدید این ) داشتيم

و رژیم جدید آمدن و مساله خلع سالح ر
اعالم کنن و بگن بيارید پس اش بدید، این 
اسلحه ها رو برداشتند و چالش کردن و 
ندادن بهشون؛ و ارزش اونها رو مردم ما می 

  . دونستن
وقتی ما همچين وضعی رو می بينيم، ! خب

معلومه که امپریاليست ها و بورژوازی 
ان اصلی مردم ما وابسته ایران، که دشمن

هستند این شرایط رو می دیدن، از قبل از 
رسيدن به قيام، و موقعی که اولين نشونه 
های این روند رو از چند ماه قبل در جریانات 
منتهی به قيام دیدن، فهميدن که دیگه بابا 

شاه نمی تونه اون شرایط رو کنترل کنه  
وجود شاه دیگه خودش به مانع حفظ نظام و 

و . پوسيده اش تبدیل شده بود مناسبات
همونجور هم که ما اینو بارها چریکهای 
فدایی خلق گفتن و اینو با استناد به تجارب 
عينی و تجارب انقالبات رهایی بخش گفتن، 
هيچ جایی امپریاليستها همونطور که تاریخ 
نشون داده نمی یان سرنوشت خودشون رو 
 با سرنوشت رژیمهای مزدورشون پيوند بزنن و

باهاش ) امپریاليستها(اگه اونا رفتن اینها هم 
در نتيجه  امپریاليستها که این وضع رو .برن

می دیدن آمدن و بجای این که فقط 
تالشهاشون رو متمرکز کنن برای تداوم 
سرکوب صرف، اونم از طریق رژیم شاه، چه 
کار کردن؟ خيلی قاطعانه و بدون رودربایستی 

عليه مردم ما بکار رفقا یه تاکتيک دیگه ای رو 
به این ترتيب که شاه رو برداشتن و . گرفتن

با به خدمت گرفتن و تقویت دار ودسته 

خمينی به تالش برای منحرف کردن جهت 
انقالب ضد امپریاليستی که مردم براش بلند 
شده بودن پرداختن و  سعی کردن اونو از 

خب کنفرانس . محتوای انقالبيش تهی کنن
یگه همه می دونن که در گوادولوپ رو که د
اخراج من با پيشنهاد آمریکا "اون به قول شاه 

عملی " و انگليس و توافق فرانسه و آلمان
شد و همونطور هم که می دونيم این حرف 
درسته و توی کنفرانس گوادالوپ یه همچين 

این یه نکته و  می دونيم که توی . کاری شد
همون کنفرانس هم اتفاقا رژیم جانشين 

آمدنش توافق شد و اونم دار و دسته  شاه،
خمينی بود که اومدنشون در اونجا قطعی 

و چریکهای فدائی خلق وقتی که ما به . شد
بر ميگردیم از این  ۵۶-۵٧قيام و سالهای 

تحوالت به عنوان عقب نشينی امپریاليستها 
در مقابل انقالب توده ها، برای سازمان دادن 

ليستها و یه تعرض استراتژیک توسط امپریا
بورژوازی وابسته به انقالب ضد امپریاليستی 

. شاه رفت. دمکراتيک مردم ما یاد می کنند
این رو مجبور شدن نوکرشون رفت ولی 
رژیمی آمد سر کار که بسيار خشن تر بود و 
در ابعادی بسيار وسيعتر که من بعدا بهش 
اشاره خواهم کرد همون وظایف رو به پيش 

یاليستی مردم رو با برد و انقالب ضد امپر
  .وحشی گری تمام سرکوبش کرد

کمی بيشتر روی این نکته  اگه ما بخوایم 
تامل کنيم و اگه از تجارب و خاطرات 
خودمون تو اون دوران هم بگذریم بيایيد 

خاطرات مختلفی که از بازیگران صحنه حاال 
سياسی اون سالها باقی مونده رو ببينيم 

نداریم که شاه مثال خود شاه که حاال کاری 
بود و آمریکایی بود ، حاال بيایيد نگاه کنيم به 
اون خاطراتی که مونده از هویزر و 
زیسکاردستن و یزدی، شاه یا کسانی که 

.... توی این رژیم خاطراتشون رو نوشتن و 
وقتی که می خونيم و نگاه می کنيم ميبينيم 
که بابا بله این دستمون مياد که این قدرتهای 

يستی اون موقع گسترش جنبش امپریال
مردمی و تاثير سازمانهای مسلح بویژه 
کمونيستها رو روی اون دیده بودن، بنابراین 
همونطور که گفتم شاه دیگه مانعشون شده 
. بود برای اینکه بتونه منافعشون رو پيش ببره

ما ميایيم ميبينيم که در کنفرانس گوادالوپ در 
آمریکا و دی ماه با توافق  ١٩تا  ١۴تاریخ 

انگليس و فرانسه و آلمان رسما روی رفتن 
شاه و آوردن دار ودسته خمينی متمرکز 

دی  ١۴شدن، بعدش هم تو همون موقع  در 
معاون (ماه می بينيم که اونها هویزر 

) فرماندهی کل نيروهای آمریکا در اروپا
مخفيانه به ایران فرستاده شد تا با دور زدن 

 همون باصطالح شاه، حاال شاه کی بود مثال
فرمانده کل قوای مسلح  از کنترل و حفظ 
ارتش و حمایت سران ارتش از  رژیم جدید 

دی ماه  ٢۶در . اطمينان حاصل کنن
امپریاليستا بقول تيمسار ربيعی، یکی از 
رهبران ارتش،  شاه، این مهره 

ای از " موش مرده"خدمتگزارشون رو مثل 
ریان قدرت ساقط کردن و او هم با چشمانی گ

ایران رو ترک کرد و هميشه هم این دل 
چرکينی این کاری که اربابانش باهاش کردن 

همون . باقی موند توی خودش و فاميلش
موقع هم به پيشنهاد فرانسه، بازرگان 

تشکيل داد و حدود دو هفته " شورای انقالب"
بهمن ماه  ١٢بعد هم ماشاهد بودیم که در 

لت خمينی با هواپيمای اهدایی دو ۵٧
فرانسه در فرودگاهی در تهران که رفقا از 

طرف ارتش شاهنشاهی محافظت می شد 
و منحصرا برای این پرواز باز شده بود آمد و به 

و . زمين نشست توی ایران با اون هواپيما
چند روز بعد در حالی که هنوز واقعا رژیم 
سلطنت سر کار بود، خمينی در تهران 

توی دهن "و " دولت تعيين کرد"باصطالح 
حاال اینجا یه ... و حرفهای بعدیش" دولت زد

نکته مهم وجود داره توی این بحثها رفقا، 
البته اميدوارم این حاشيه روی نباشه ولی 
.  چون مهمه من مجبورم بهش اشاره بکنم

اونم اینه که ما وقتی وقایع رو نگاه می کنيم 
سال، این رو می بينيم که خمينی  ٣٣بعد از 

خوردار بودن از حمایت قدرتهای با وجود بر
امپریاليستی در پشت سرش، و با توجه به 

و یا بهتر بگویيم حمایت " بيطرفی"باصطالح 
با ( ارتش امپریاليستی از روی کار آمدنش 

توجه به معنای بيطرفی در زندگی واقعی که 
در این مورد معنيش اینه که ارتش در تحولی 

) ی کنهکه داره انجام ميشه هيچ دخالتی نم
خمينی از اینها مطمئن بود؛ خمينی از 
قدرتهای امپریاليستی و مذاکراتی که باهم 
کرده بودن و پشتش بودن مطمئن بود؛ دیگه 

بهمن که در  ٢٢و  ٢١" قيام"اینجا نيازی به 
اون مردم ریختن پادگانها رو خلع سالح کردن 
اسلحه ها رو گرفتند در واقع نداشت برای 

اون رژیم . و سرنگون کنهاین که رژیم شاه ر
در سراشيب سقوط بود و همه این کار ها 
می شد که اتفاقا مردم کنترل قضایا رو در 

و در اون نبردهایی که . دستشون نگيرند
امپریاليستها داشتن برای سرکوب کردن 
انقالبشون پيش می بردن نتونن نقش ایفا 

جابجایی قدرت رفقا اگر کسی می .  بکنن
بهمن برد  ٢٢و  ٢١رو قيام  گه که رژیم شاه

جابجایی قدرت پيش از . این غلطه به نظر من
بهمن مردم  ٢٢و  ٢١این که در اون دوروز 

بریزن اسلحه ها رو بگيرن و با الهام از اون 
سنتهای مبارزاتی سازمانهای مسلح و بویژه 
فرزندان فدایی شون به بطور خودبخودی بيان 

وب، بيرون و با حمله به ارگانهای سرک
پادگانها و کالنتری ها رو برن بگيرن و مسلح 
بشن در واقع اون جابجایی قدرت اتفاق 

بيخود نبود که درست در همون . افتاده بود
موقعيت خمينی سریعا دارو دسته اراذل و 
اوباشش رو به خيابونها فرستاد تا عربده 

نداده و " جهاد "هنوز فرمان " امام"بکشن که 
به خونه هاشون سعی کنن که مردم رو 

تجربه خود ما در همين لرستان، . بفرستن
همون موقعی که مثال داشتن ژاندارمری رو 

برای این که ما بفهميم تاثيرات 
ه و چریکهای فدایی خلق رو در جامع

روی مبارزات مردمی بذارید اشاره کنم 
درست در جریان حمله شهرداری که 

به آلونک های حومه تهران و درگيری 
و تظاهراتی که اونجا بوقوع پيوست، 

که معرف حضور همه هست،  عضدی
ریيس  همون عضدی مزدور که

 ۵۶عملياتی ساواک در کميته در سال 
در صحبت با یکی از زندانيان  بود

کميته می در سلول انفرادی سياسی 
ره و حرفایی می زنه که یکمی 
اهميت واقعا مبارزات حاشيه نشينها 

) وتاثير مبارزات چریکهای فدایی رو( رو
به شاه تلفن  :کهميگه . نشون می ده

چریکهایی فدایی « مو گفت مکرد
فعاليت در بين مردم  مشغول

شورشی هستند و باید به آنها اجازه 
  !!!»شود خانه سازی داده 
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جوونا ریخته بودن و می گرفتن در حالی که 
مقاومتهایی می شد، آخوندها ی وابسته به 
همين دار و دسته خمينی که بعدا شدن 
نمایندش و کلی جنایات و فجایع دیگه درست 

نباید ! نرید! آی غلطه کردن فریاد می زدن
  . امام فرمان جهاد نداده و غيره! حمله کنيد

حاال با توجه به این واقعيات ما می تونيم 
یکمی پيش خودمون فکر کنيم و ببينيم که  
تمام او ن نيروهایی که با باور تبليغات 
عوامفریبانه بلندگوهای سرمایه داری، هنوز 
 هم  ارتجاع خمينی و جمهوری اسالمی رو
خواست قلبی مردم ما و توده های انقالبی 

جلوه می دن و یا حکومت  ۵٧-۵۶در سال 
وابسته و جنایتکار جمهوری اسالمی رو واقعا 
حاصل اراده مردم قيام کننده جا می زنن، این 
اظهار نظرشون کوچکترین ربطی به واقعيت و 
رویدادهای تاریخی به اون شکلی که واقعا 

پس از  که ن درسته ای. اتفاق افتاده نداره
شکست هر انقالبی، حاکميت جدید ميان و 
بنا به منافع خود و برای مشروع جلوه دادن 
حاکميتشون در چشم توده ها، برای این که 
خودشونو مردمی نشون بدن براش تاريخ می 

ولی از طرف .  این یه چيز طبيعيه. سازند
دیگر ما باید ببينيم که اونها تاریخ می سازند 

االخره ما هم چشم داریم عقل داریم ولی ب
بودیم باید اون رو همينجوری باور کنيم و حاال 
فوقش  یکمی با تحليل های خودمون بهش 

ارائه " تحليل علمی"بال و پر بدیم و به عنوان 
کسانی که اش کنيم؟ در نتيجه بعضی از 

 خمينی را رهبر انقالبحاال بگم، نادانسته 
-۵٧در سالهای می دونن و انقالب مردم ما 

را انقالب اسالمی می خوانند، درست  ۵۶
يا  همونطور که رهبران این رژیم می گن، 

منافعشان حکم می  واقعا متوجه نيستند و يا
بابا مردم  ما  که رننيا شونکند که بروی خود

 ٨٨اونموقع، وقتی که من مثال جنبش سال 
رو زدم بر عليه فقر و بدبختی و شرایط مادی 

و . گی اونا را سياه کرده بلند شدندای که زند
اگه نتونستن این کار رو کنن دليل بزرگش 
عدم وجود یک رهبری انقالبی بود، وجود 
سازمان اپورتونيستی بود ، سازمانی که 
منحرف شده بود، اون می تونست یه نقشی 
ایفا کنه یعنی سازمان چریکها ولی این 
منحرف شده بود، رهبری اش داشت خيانت 

د و اگه منحرف نشده بود می تونست می کر
مبارزات مردم رو با سياست های درست 
حداقل در اون جهت با گامهای بيشتری 
بطرف اهدافشون جلو ببره مردم برای از بين 
بردن اون شرایط بلند شده بودن ولی در 
فقدان یه رهبری انقالبی،  امپریاليستها و 

یه ارتجاع، با همه امکاناتی که دارند، آمدند 
رهبری ضد انقالبی بهش تحميل کردن، 
دستش پرچم اسالمی دادن، و اینا معنيش 
این نيست که مردم زحمتکش از اول برای 

این بلند شدن که حکومت ولی فقيه بيارن تو 
ایران، برای این بلند شدن زنان ما که 

اونا برای ! خودشون حجاب بکنن تو سرشون
اری این بلند نشدن که قوانين اسالمی رو ج

در نتيجه فرق هست بين . کنن توجامعه
ماهيت یه انقالب و لفافه های نظری ای که 
دشمنان مردم ما برای منحرف کردن اون 

این دو . انقالب موفق شدن بهش تحميل کنن
تا رو باید در یه تحليل درست از  انقالب 

واقعا . و قيام از هم جدا کرد ۵٧- ۵۶سالهای 
 ۵٧-۵۶الهای منتسب کردن این که انقالب س

ماهيت اسالمی داشت یه تبليغه تبليغ طبقه 
) تبليغات(حاکم و امپریاليستهاست واقعا، 

یک انقالب ضد  ۵٧-۵۶انقالب . ارتجاعه رفقا
امپریاليستی و دمکراتيک بود ولی بدالیلی 
که گفتم  و رفقا هم می دونن تو زمينه های 

  .  مختلف شکست خورد
  

طور که می به همين دليل هم بود که همون
دونيم چریکهای فدایی خلق از همون اولين 
روزهای روی کار آمدن این رژیم در حالی که 

ارتجاع همه جا رو " پيروزی پيروزی"فریادهای 
پر کرده بود و متاسفانه متاسفانه تقریبا همه 

صحبت " بهار آزادی"نيروهای سياسی هم از 
می کردن، به مردم خودشون هشدار دادن 

اید فریب این تبليغات و رژیم جدید رو که بابا نب
خورد، هشدار دادن که با سقوط شاه ، آزادی 
و دمکراسی نيامده، گفتن که حاکميت جدید 
فرق ماهوی و من روی این فرق ماهوی 
عالمت تاکيد می کشم با حاکميت قبلی 
نداره و رژیميه وابسته به امپریاليسم برای 

وازی برآوردن منافع طبقه حاکمه یعنی بورژ
وابسته که آمده توی یه شکل جدید روی کار، 
چریکهای فدایی از مردم ما خواستن که 
دشمن رو در همه لباسهاش بشناسن از 
اونها خواستن که سالح های خودشون رو 
حفظ کنن و در جهت سازماندهی مسلح 
خودشون قدم بردارن و تاکيد کردن که مردم 
ما باید خودشون رو برای حفظ دستاوردها 
انقالبی که واقعا به قدرت خودشون و مبارزات 
خودشون تو اون روزها کسب کرده بودن و 

اینها . برای نبردهای خطير آینده آماده کنن
مواضعی بود که چریکهای فدایی خلق 
گرفتند؛ چرا که در دیدگاه و تحليل چریکهای 

انقالب یه از شد تنها زمانی می فدایی خلق 
 پيروزی سرداد از  صحبت کرد و ندایپيروزمند 

اگه بگيم، انقالب از مرحله اهداف اون تحقق 
 ،در زمينه اقتصادیاساسا که  صحبت کرد

بياد بيفته توی دست یک عمده توليد  ابزار
حاکميت  ،در زمينه سياسیدر . طبقه جدید

جدیدی که در سياسی از يک طبقه به طبقه 
منتقل و اآلن به قدرت رسيده  قدرت نبوده

لی که چی شد رفقا در واقعيت در حا. بشه
ما نچه با استقرار جمهوری اسالمی او امر؟،

 - نظام اقتصادیاین بود که شاهد بوديم 
حفظ شد توسط این رژیم  حاکم اجتماعی 

 اونحاکميت  بقای اصلی ترين عامل و. جدید
و زائده هاش نه  ارتش ضد خلقینظام یعنی 

تنها نابود نشد بلکه حفظ شد و تقویت هم 
و تازه زوائد جدیدی هم بهش اضافه  .شد
و با آمدن جمهوری اسالمی بجز اینها ما . شد

دیدیم که آرایش هيات حاکمه فرق کرد ولی  
این هيات حاکمه جدید که در  هر چه می کرد

لباس اسالمی و زیر عبای آخوندی آمده بود، 
هر کاری می کرد فرقی با اون رژیم شاه که 

ن نداشت و در با کت و شلوار روی کار بود
مناسبات اقتصادی در جهت حفظ همين واقع 

در  .عمل می کرد البته در یک شکل جدید
نتيجه چریکهای فدایی خلق این واقعيات رو 
دیدند در همون زمان با صراحت تمام از 

صحبت کردن؛ چریکهای فدایی  شکست قيام
خلق اون موقع توده ها رو و قدرتشونو در 

و اجازه بدید  –قوا صحنه ميدیدن و با تمام 
بازم تاکيد کنم قوایی که چریکهای فدایی 
خلق توی اون زمان داشتن به هيچ وجه با 
نيروی بزرگی که اون سازمان یعنی سازمان 
فدایی مصادره کرده بود و در مقایسه با سایر 
سازمانهای تازه تولد یافته اون دوره هم قابل 

ولی با همان نيرو ی  - مقایسه نبود
هم سعی کردند خالف جریان  کوچکشون

شنا کنن و از وظایف بزرگی که شرایط اون 
دوره بر روی دوش مردم و نيروهای انقالبی و 
روشنفکران انقالبی می گذاشت صحبت 

قيام بهمن و بطور کلی انقالب مردم در . کردن
توی همچين شرایطی و در  ۵۶-۵٧سال 

چنين اوضاعی  شکست خورد و به اهدافش 
  )ادامه دارد(               .نرسيد

شکست جنبش مردم یه دليل بزرگش 
عدم وجود یک رهبری انقالبی بود، 
وجود سازمان اپورتونيستی بود ، 
سازمانی که منحرف شده بود، اون 
می تونست یه نقشی ایفا کنه یعنی 
سازمان چریکها ولی این منحرف شده 
بود، رهبری اش داشت خيانت می کرد 
و اگه منحرف نشده بود می تونست 

مردم رو با سياست های  مبارزات
درست حداقل در اون جهت با گامهای 
بيشتری بطرف اهدافشون جلو ببره 
مردم برای از بين بردن اون شرایط بلند 
شده بودن ولی در فقدان یه رهبری 
انقالبی،  امپریاليستها و ارتجاع، با 
همه امکاناتی که دارند، آمدند یه 
رهبری ضد انقالبی بهش تحميل کردن، 

ش پرچم اسالمی دادن، و اینا دست
معنيش این نيست که مردم زحمتکش 
از اول برای این بلند شدن که حکومت 

 ولی فقيه بيارن تو ایران،

  18از صفحه  .....سازشكاران و ديكتاتوريهاي
  .این کشورهاست، بلکه به خاطر مصالح سياست خارجی خود آمریکاست تا سياست های تجاوز گرانه اش در منطقه را پيش ببرد

  .اردعليرغم این همه آشفته فکری اما نباید فراموش کرد که شالگونی طوری می نویسد که برای هر سئوالی، جوابی د
در این سری مقاالت، شالگونی از ترکيب های قومی و مذهبی هر کشوری نوشته است ولی کمونيست ها ميدانند که این نه ترکيب 
قومی و نژادی و مذهبی، بلکه قبل از هر چيز این جایگاه طبقاتی توده های زحمتکش است که آن ها را به مقاومت و مبارزه برای حصول 

اما مطالعه . همانطور که گفته شد شالگونی طوری مينویسد که برای هر سئوالی، جوابی دارد. ان ميکشاندخواسته هایشان به ميد
نوشته های وی نشان می دهد که تنها چيزی که در این سلسله مقاالت دیده نمی شود پاسخی انقالبی به رویدادهای جاری در این 

   .کشورهاست
  ٢٠١٢فوریه   ١۶- عبداله باوی
  :زیرنویس

  .رجوع کنيد" موضع حزب ما و تحوالت سوریه"نيز دارد، به مقاله ) حزب کار(ـ این نظریه را  سازمان توفان١
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با سالم خدمت همه رفقا و  :رفيق چنگيز
سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، سالم 
ميکنم به همه دوستان و رفقایی که تا این 
ساعت در اتاق چریکهای فدایی خلق ایران 
بودند برای بزرگداشت یاد رزمندگان سياهکل و 
درس گيری از بعضی آموزشهای اونها  در 

طه با مسائل روزی که االن کشور ما باهاش راب
مواجه هه، و اجازه بدید همين جا مثل همه 
شما واقعًا یاد بداریم، پاس بداریم یاد اون 
عزیزانی را که در یکی از سياهترین روزهای 
زندگی مردم ما در این مملکت، جایی که 
نميشد نفس کشيد به لحاظ سياسی، بلند 

نستن راهی که شدند و با وجود اینکه ميدو
دارن ميرن بازگشتی نداره جونشون رو کف 
دستشون گذاشتن و رفتن و با اون حرکتی که 
در سياهکل کردن و مهمتر از این با تداومی که 
راهشون پيدا کرد و پاسخ بزرگی که از جامعه 
تشنه اون موقع، به این حرکت کوچک نظامی 

ه که نام گرفتن باعث شد که مبارزه نوینی در کشور شروع بش
کمونيسم رو واقعا یکبار دیگه اعتبار بخشيدن؛ بعد از خيانتهای حزب 

باعث شد که واقعًا نهالی در سرزمين ما به لحاظ ) این حرکت(توده و 
مبارزاتی شروع به رویش کنه که بعدًا به یک درخت واقعًا تناور بزرگی 

فرزندان  تبدیل شد و در جریان قيام، توده هایی که از راه و یاد اون 
انقالبی شون، فرزندان کمونيست شون، مبارزشون در سياهکل الهام 

فدایی "و " ایران را سراسر سياهکل ميکنيم"گرفته بودن فریاد بزنند 
و چنان حرکت بزرگ و اجتماعی را در اون " فدایی تو افتخار مایی

سالها پایه بذارن که ما هنوز هم مدیون هر دوی اون نسلها هستيم، 
جایی که در این مبارزه همه ما نقشی ایفا کردیم و هر چيز  در هر

خوبی رو که امروز همچنان مانده در ميون این همه سياهی؛ واقعًا 
چيزهای خوب و روشنایی بخشی و اميدبخشی رو که مونده رو از 
اونها ما داریم و اميدوارم بتونيم راه اونها رو و آرمانهاشون رو ادامه 

همين جا ما شروع کنيم می بينيم که سياهکل ولی وقتی از . بدیم
چرا بعد از چهل سال و بعد از چهل و یک سال همچنان  از یک طرف 
واقعًا یک محبت و یک اعتبار بزرگ از اون رزمندگان و از اون فرزندان 
انقالبی، چریک فدایی خلق در ميون سينه مردم ما ایجاد کرده و از 

شکلی از ارتجاع و سرمایه طرف دیگه نفرت بزرگی که توسط هر 
نسبت به خودش پرورانده که حتی االن هم بعد از چهل و یک سال 

) روزنامه(، همين )می نویسن(هنوز روزنامه های رژیم ورميدارن 
شرق دو سه روز پيش ورداشته یه چيزی نوشته با این مازیار بهروز یه 

اون کتاب مصاحبه کرده و البته مازیار بهروزرا همه می دانند که در 
واقعًا تمام اون چيزایی را که ارتجاع و طبقه " شورشيان آرمانخواه"

حاکمه ميخواد راجع به کمونيستها و راجع به درخشان ترین و انقالبی 
ترین نسل کمونيستها توی ایران بيان کنه ورداشته تو اون کتاب مطرح 
کرده و حاال ميره با اون مصاحبه ميکنه و در اونجا تمام کوشش 
پرسش کننده اینه که بگه بابا بهتر نبود اینا قلم بدست ميگرفتن، بهتر 

یکی نيست برگرده بگه ُخب ... نبود اینا کار مسالمت آميز ميکردن، و
بلند شيد همين االن در ایران تحت دیکتاتوری سرمایه داری و در یکی 
از بدترین شکل اش هم جمهوری اسالمی پاشيد شما قلم بگيرید 

مبارزه کنيد و ببينيد که دستگاه ساوامای این رژیم که دستتون و 
درست تکامل یافته با استفاده از تجارب اون ساواک قبليه چه بالیی 

رو ) دیگه ای(سر شما مياره و آیا اصًال واقعيات این جامعه ما هيچ راه 
با هزار و یک زبان سخن ميگه با همه؛ که ) این جامعه(باقی ميذاره، 
ول انقالبی ميخواد صورت بگيره باید با توسل به قهر اگر کمترین تح

راهی رو جز این، دشمن باقی نگذاشته، و همه مسئله هم )  باشه(
یکی از بزرگترین آموزشهای سياهکل این بود که بعد از چهل ) یعنی(

سال همچنان با قدرت به قوت خودش این باقيه و همينطور که ما در 
اون کسانی که چسب زده بودند  هم دیدیم حتی ٨٨این جنبش سال 

که برن تظاهرات سکوت کنن به اون نحو وحشيانه رژیم ) دهنشون(

سرکوب کرد بخاطر اینکه هيچ زبانی رو این 
؛ تا زمانی که این نظام )نمی فهمند(رژیمها 

سرمایه داری وابسته در ایران، و سلطه 
امپریاليسم بر سر کاره و دیکتاتوری رو بنای 

ساله  ٢۵٠٠ چه در شکل تمدن ذاتيشه، حاال
شاهنشاهی و چه در شکل رژیم جمهوری 
اسالمی هيچ منفذی را برای کوچکترین مبارزه 
مسالمت آميز باز نميگذاره و این واقعياته که 

که مردم ) می گه(ميخواد با هزار و یک زبان 
برن و واقعًا اسلحه بدست بگيرن و قهر ضد 

دن و تنها هم انقالبی را با قهر انقالبی پاسخ ب
موقعی که خلقهای ما، کارگرای ما، زحمتکشان 
ما چنين کاری رو کردن ما دیدیم چه 
پيشرفتهای بزرگی حاصل شده در مبارزه، در 
هر دور مبارزه و در قيام بهمن هم نمونه اش 

در هر دوره مبارزه ُخب اشکاالتی . هستش
وجود داشته که شکست خورده ولی اگر جایی 

ه تحت تاثير این آموزش هم پيشرفتی بود
که از رزمندگان ) هستيم(بزرگی بوده که ما اینو مدیون آموزشهایی 

سياهکل گرفتيم در نتيجه اون کسانی که  یا بعضی از رفقایی که 
" ساده بينيه"یا اینکه " این تئوریها قدیمی شده"مطرح ميکنند که بابا 

طفًا بيان و به نوشته شده ل" اين تحليل خيلی ساده و آبکی"یا اینکه 
ما یک تحليل درست و همه جانبه رو ارائه بدن تا بعد مطابق اون ما 
بریم طرفدار اون تحليل بشيم و این تحليل راهگشا باشه در این 
مبارزه و طبق این تجارب تاریخی که ما داشتيم در طول این رژیم 

و اون رفقایی که اين فکر رو ! تونسته باشه صحت خودش رو ثابت کنه
ی کنن که اگر این تحليل ساده س، اگر این تحليل آبکيه، اگر این م

تحليل قدیمی شده چرا تمام مواضع سياسی که بر اساس این 
تحليل گرفته شده از همون چهل سال پيش تا االن درست درآمده، 
چرا اون کسانی که به این تحليل معتقدن نرفتن دنبال جنگ 

و توش شهيد بدن، دفاع از ميهن  امپریاليستی ایران و عراق راه بيفتن
کنن، چرا اونا نرفتن و فریاد بزنن کارگرا بيشتر توليد کنيد واسه 
سرمایه دارایی که مملکت ما را به یک صحنه جنگ سياه و ارتجاعی 
تبدیل کردن و سودش را ميریزن به کام امپریاليستها و ضررش رو توده 

بات خاتمی شرکت کنند، های ایران و عراق ميدن،  چرا نرفتن در انتخا
ه  و گویا خبری شده قراره "بدتر"و " بد"هيجان زده بشن و بگن بين 

اصالحاتی تو این نظام شکل بگيره و اون رو هزار و یک جور توجيه 
تهدیدات (سپتامبر، همونجا مقهور ١١کنند، چرا نرفتن در جریان حوادث 

ا که می تونيد هر ج"و بعد به آمریکا بگن ) بوش و امپریاليستها بشن
، چرا هيچ کدوم از این "دنبال تروریستها بدوید اونها را مجازات کنيد

کارها رو اون تئوری ای که  قدیمی شده انجام نداده، ولی تئوریهای 
مثًال از نظر  - رفقا اینجا یه سری چيزهایی می نویسن و -دیگه ای که 

ژیم اونها تئوریه حاال اسمش یا کمونيسم کارگریه یا اسمش ر
نامتعارفه یا اسمش رژیم سازش بين بورژوازی متوسط وخرده 
بورژوازیه چرا اونها در تمام این مسائل وقتی ما نگاه ميکنيم این 
لغزشها را کردن، این انحرافات رو داشتن ولی طرفداران خط رفيق 

تئوری مبارزه مسلحانه به چنين رفرميسمی به  ،مسعود احمدزاده
شدن، ُخب یک لحظه بيایيد فکر کنيد آیا این چنين اشتباهاتی دچار ن

نشون نميده اون تئوری که چهل سال پيش اونها اساس و 
چهارچوبش را گذاشتن و به ما نشون دادن و با پراتيک صحتش رو 
ثابت کردن همچنان ارتباط خودش رو با واقعيتهای جامعه ما حفظ کرده 

تئوری گرفته و به همين دليله که مواضع سياسی که بر اساس اون 
ميشه صحيحه؟ منطبق بر واقعيته و رسوایی بوجود نمياره واسه 
نيرویی که اون مواضع رو گرفته؟ و ُخب بعد اگر اینا رو فکر کنيد بعد 
دیگه اون موقع راحتتر ميشه قضاوت کرد به اینکه هر حرفی رو که مثًال 

مال اينجا زده ميشه که ُخب این هم حاال یه تحليل ساده س، آبکيه، 
این یه مسئله س، یه مسئله دیگه ... چهل سال پيشه، تازه نيست و

اون که آموزشهایی که از اون زمان برای ما واقعًا باقی مونده و صحت 

فوريه پس از سخنراني رفيق  11سياهكل به تاريخ شنبه در جلسه پلتاكي يادمان چهل و يكمين سالگرد رستاخيز : پيام فدايي
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خودش را حفظ کرده در ارتباط با اینه که بابا رزمندگان سياهکل آمدن 
گفتن که در کشور ما بخاطر اینکه نظام اقتصادی ـ اجتماعی بورژوازی 

بسته س، بورژوازی وابسته به امپریاليسم و این نظام تحت سلطه وا
) متروپل(امپریاليسمه؛ این فرق داره با کشورهای سرمایه داری 

به تقليد ازحزب توده که ميگفت، درست نيست روشنفکران . بورژوایی
ما چهل سال بعد از اون حرفها که زده شده بيان بگن که چيه، تئوری 

ستيه و همون حرفهای حزب توده رو راجع بهش نارودنيکيه، آنارشي
تکرار کنن، بهتره برن اول اون کسانی که اینا رو ميگن بخووننش، 
بفهمن چی گفته بعد واقعًا اون چيزی رو که هست نقد کنن، 
متاسفانه یکی از برخوردهایی که با تئوری مبارزه مسلحانه از طرف 

ما شده تو این  اکثریت قریب به اتفاق نيروهای جنبش کمونيستی
سالها همون کپی برداری از حرفهای حزب توده بوده که هر بار در یک 
شکل جدیدی اینها باز توليد شده و سعی کرده شده همون حرفها 
زده شه بدون اینکه حتی بيان بگن جرئت اینو داشته باشن که اون 

پویان، مفتاحی و چریکهای فدایی خلق  ،رفيق مسعود احمدزاده
سياهکل چی ميگفتن و حاال کجاش غلطه، اونها اول رزمندگان 

دون "مجبورن اونو تحریفش کنن بعد اون تحریفات خودشون رو مثل 
بذارن جلوشون و به اصطالح چيه باهاش برخورد کنن، در " کيشوت

نتيجه اینه که اگر ما بریم اونو بخونيم اون موقع ما ميفهميم که در اون 
عه سرمایه داری وابسته در ایران، تئوریها گفته شده که بابا جام

بورژوازی وابسته، این فرق داره با جوامع بورژوازی متروپل، وقتی ما 
ميگيم وابستگی، ای رفقایی که اینجا تکست می نویسيد برید 
بخوونيد اون ميگه یعنی جهت حرکت سرمایه های این کشور رو که 

ایه های دیگه یک کشور سرمایه داریه، امپریاليسم تعيين ميکنه، سرم
تعيين ميکنن و رفقا این فرق داره با اینکه بيایيم بگيم بهم پيوستگی 
سرمایه وجود داره، ما یه مسئله داریم بهم پيوستگی سرمایه، ما در 
دنيایی زندگی ميکنيم که بهم پيوستگی سرمایه وجود داره، حتی 
چين و آمریکایی که برای هم شاخ و شانه ميکشن برید ببينيد 

اردها دالر از سرمایه آمریکایی به شکل ارز و اندوخته در ميلي
قسمتهای صنعتی و مالی در چين هست، ُخب اینها بهم پيوسته 
است، ولی وقتی ما از وابستگی حرف ميزنيم یعنی اینکه جهت 
حرکت این سرمایه ها رو سرمایه های امپریاليستی تعيين ميکنه و در 

مبارزه ای که در این کشورها طبقه  نتيجه این تاثير ميذاره در شکلهای
کارگر، ستمکشان و رنجبران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم برای 
رسيدن به آزادی و دموکراسی برای رسيدن به سوسياليسم و 
کمونيسم اتخاذ ميکنن و اینها رو واقعيت عينی به ما ميگه، جلومون 

کنن، چرا در چرا در ایران یک حزب قانونی رو نميتونن تحمل . ميذاره
ایران طبقه حاکمه که همون بورژوازیه از نظر بعضی از رفقا که فرقی 

هم نميکنه ،می گن بورژوازی بورژوازیه و سرمایه سرمایه س، چرا در 
طول تاریخ ما حتی یک دونه حزب قانونی بجز در شرایطی که حتی 
مبارزه مسالمت آميز ميخواد بکنه، اصًال مخالف مبارزه مسلحانه هم 
هست اینها تحمل نميکنن و چرا حتی گرایشات درون خود طبقه 
حاکمه، بورژوازی رو هم تحمل نميکنن و شدیدًا سرکوبش ميکنن، 
بدليل اینکه بجز با اعمال یک دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهرآميز قادر 
نيستند سلطه خودشون رو در اینجا اعمال کنن در حالی که در این 

يم االن داریم صحبت ميکنيم یک بورژوازی،  کشورهایی که ما نشست
دموکراسی بورژوازی که حاال بهر شکلی که شما تعریفش کنيد که 
سر اون دعوا نداریم با هم، باز هم به شما اجازه ميده تشکلی 

واین هم بخاطر تاریخ مملکت و مبارزاتی ... تشکيل بدین، هنوز هم 
امکان داره برین کار که شده و ساختاری که داره و بهر حال اینجا 

سياسی کنيد و کسی دیوانه نيست در شرایطی که بشه کار 
در نتيجه رفقا اینا رو دقت ! سياسی کرد بره اسلحه بگيره دستش

کنيد، اینها رو بهش بپردازید، اگر غلطه اینها رو رد کنيد و نيایيد همون 
 حرفهای حزب توده رو بخوایيد به طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه
بزنيد و بعد بقول خودتون پيروز از اين جنگ بيایيد بيرون در حالی که 
وقتی ميرید و واقعًا نگاه ميکنيد به تمام اون تاریخ  اون جریانی که 
ازش دارید پشتيبانی ميکنيد به عنوان اینکه تحليل داده نميتونيد حتی 

يل غلطه یک تحل حمدزادهابيایيد بگيد اگر تحليل ساختار رفيق مسعود 
درست بذارید جاش، که جامعه ایران رو تحليل کرده باشه، چی دارید 
بذارید جلوش واقعًا، اگر اون ميگه اينجا بورژوازی وابسته س و اين رو 
ثابت ميکنه، چی دارید بذارید جاش که مطابق اون بگيد اون بورژوازی 
 وابسته غلطه، آیا یک تحليل حتی دارید تو اون زمينه؟ و بر اساس اون
تحليل آیا حاال اگر ما ميرفتيم همانطور که گفتم در جنگ عراق شرکت 
ميکردیم ما مدرن بودیم؟ اون موقع اگر ميرفتيم ميگفتيم کارگرا بيشتر 
توليد کنيد تئوری ما خيلی به روز بود؟ خيلی مدرن بود؟ اگر مطابق 
اون ميرفتيم نامه می نوشتيم به آیت اهللا خمينی و براش آرزوی 

يکردیم اون موقع ما خيلی نيروی روشنگر و واقع بينی سالمت م
بودیم؟ نه خير رفقا اون موقع ما مثل خيلی از نيروهای خائن، از خائن 

ميشدیم، اینها چيزهایی که ما به ) مثل اونا(بگير بيا تا رفرميستی 
سياهکل مدیونيم، اینها چيزهایی که ما به تئوری سياهکل و نه به 

که شليک کردن، به اون برنامه ای که پشتشه، اینکه فقط گلوله ای 
مانيفستی که پشت حرکتشون بود به اون بدهکاریم، بنابراین اگر 
ميخواهيد تو ایران به آزادی و دموکراسی برسيم بيایيم متحد بشيم و 
اون تئوری را بریم متحقق کنيم، این تنها راهه، چه ما باشيم چه 

  .نباشيم
  .مرسی. اد حرف زدمخيلی متشکرم، ببخشيد اگر زی

  ١٧از صفحه  ...تحريكات بيهوده

  
دارند؟ فقط آمریکایيهای احمقی که روبروی کانال تلویزیونی فاکس باواند را  روسيه دروغهای آنها که این موشکها بطرف ایران نشانه گرفته

  .سالحهای اتمی ایران است ،)م-تحرکات جنگی(این  د که دليل اصلینامکان دارد باور کن اند نشسته
سازمان سيا، با کمکهای  رداخته و پ ساختهبنياد ، این "بنياد ملی آمریکا برای دموکراسی"تا چه مدت دیگر دولت روسيه اجازه ميدهد که   

و آلکسی ) Boris Nemtsov( ، بوریس نمتسوف)Vladimir Kara- Murza( مالی خود به احزاب مخالف که توسط امثال والدیمير کاراـ مورزا
روز ميشود اعتراضاتی این اشخاص نامبرده در هر انتخاباتی که پوتين پي. رهبری ميشوند در انتخابات دخالت کند) Alexei Navalny( ناوالنی

توسط واشنگتن اداره  سياستهاالبته این . هيچگونه مدرکی مدعی ميشوند که انتخابات تقلبی بوده استارائه را ترتيب داده و بدون 
  .می باشدکمک مالی کرده و تهيه کننده این تبليغات به مجریان آنها د که بدون هيچ تردیدی نميشو

در آمریکا حتی فعالين ضد جنگ نيز توسط . خوانده شده و به طرز خشنی با آنها رفتار ميشود" ط گرایان داخلیافرا"چنين فعالينی در آمریکا  
بيشتر از آمریکا و دولتهای دست " دولت خالفکار روسيه"که  این اعمال نشان می دهند .پليس فدرال در خانه مورد یورش قرار ميگيرند

  .نشانده اش در اروپا تحمل مخالف را دارد
 ست یک نابودی هسته ای، پس داریم به کجا ميرویم؟ آمریکایی ها باید بيدار شوند، بازی فوتبال و خرید در بازار چيزیسوی ما، اگر نه به  

  .که تنها منافع چند قدرتمند را شامل ميشود" دولت منتخب"همين است، صرفا واشنگتن . و بقای زندگی انسانی چيز دیگر
به همين دليل است که هر کاری دولت آمریکا  ؛نفر و نه همه مردم آمریکاست که دولت آمریکا را کنترل ميکنند این منافع خصوصی چند 

  .انجام ميدهد هيچ وقت به نفع مردم نبوده است
تنها  یعنیو تقلبهای مالی هستند،  طلبان سایر رقيبان در انتخابات ریاست جمهوری نماینده منافع جنگ) Ron Paul( به جز ران پل  

 بهآمریکایی ها ميخواهند با شرکت در انتخابات تقلبی  به این ترتيب یکبار دیگر! چيزهایی که از ارزشهای آمریکایی مانده است
نشان  ؛حزب سومیک اگر شما مجبور هستيد که رای بدهيد به ران پل رای بدهيد یا به نماینده ای از .ظاهر دروغينی بدهند" دموکراسی"

  .این سيستم است پشتيبانی نميکنيد اساس غ کهدهيد که از درو
وقتی حتی یکی از اینها را انجام ميدهيد از شر پشتيبانی کرده چرا که به تلویزیون نگاه نکنيد، روزنامه ها را نخوانيد، پولها را خرج نکنيد،  

  .اید
  
  )Paul Craig Roberts( پل کریگ رابرتز  :یسندهنو
  

  بداهللا باویع:ترجمه
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  !!برقرار با د اتحاد نيروهاي انقالبي با خلقهاي ستمديده در سراسر جهانبرقرار با د اتحاد نيروهاي انقالبي با خلقهاي ستمديده در سراسر جهان
  

اليحه مدرن "يا " اف-اف- اليحه آ"اليحه ای به نام  ٢٠١٢فوريه  ١٤در 
به تصويب دولت باراک اوباما رسيد که بر اساس آن " سازی و رفرم

جاسوسی در داخل مرزهای آمريکا ) drone(استفاده از  رباط  های 
ای توليد ناگفته نماند که اليحه مزبور توسط شرکت ه) ١. (آزاد گشت

یعنی (کننده آن منجمله بوئينگ، الکهيد مارتين، جنرال داينمکس 
و چندين توليد کننده ديگر  ) توليد کنندگان بزرگ ابزار آالت نظامی

نوشته و تهيه شده و از طريق فعاليتهای البی های آنها به تصويب 
) رباط(بر اساس گزارش دولت آمريکا، تعداد . دولت آمريکا رسيده است

drone  در  ٧٥٠٠به  ٢٠٠١عدد در سال  ٥٠های ارتش آن کشور از
ها بازاری  (drone)در حال حاضر رباط . افزايش يافته اند ٢٠١١سال 

و شرکت . ميليارد دالر را به خود اختصاص داده اند ٦معادل بيش از 
از طرق (های توليد کننده اعالم کرده اند که قصد دارند این بازار را 

ان مثال از طريق استفاده بيشتر در جنگ ها و يا گوناگون، به عنو
تصويب لوايح مشابه با اليحه مورد بحث، در کشورهای مختلف 

به اين ترتيب  . سال آينده به دو برابر افزايش دهند ١٠تا ) امپرياليستی
روشن است که سود مالی حاصل از فروش اين محصول که به جيب 

به همين .   چکی نمی باشدسرمايه داران زالو صفت می رود رقم کو
دليل هم تصويب اين اليحه را بايد در چهارچوب رابطه مستقيم آن با 
منافع اقتصادی طبقه حاکم بر آمريکا، سود ناشی از جنگ افروزی 
های آن در خارج از مرزها، و سرکوب های ضدخلقی در داخل مرزهای 

  .آن کشور، مورد بررسی قرار داد
تگاه های پيشرفته ای هستند که در وسائل دس) drone(اين رباط ها 

گوناگون کاربرد داشته و درهواپيماها، زير دريائيها و ماشينهای  بدون 
. سرنشين و مجهز به دستگاه کنترل از راه دور استفاده شده اند

ا می تواند با استفاده از آنها، به -آی-دستگاه هائی که يک مأمور سی
از هر خطری، در اتاق کار خود  راحتی و در کمال امنيت و مصونيت

بنشيند و روی صفحه کامپيوتر با حرکت انگشتان خود حمالت مرگبار 
نظامی، عمليات جاسوسی پيچيده و ترور و کشتار وحشيانه ای را در 

اين دستگاه . نقطه ديگری از جهان و بسيار دور از آمريکا انجام دهد
يستی در گوشه و های پيشرفته برای انجام ترور و جنگهای امپريال

کنار دنيا، بخصوص در دهه گذشته مورد استفاده ارتش آمريکا قرار 
تاکنون مردم دنيا کاربردهواپيماهای بدون سرنشين آمريکا . گرفته اند

مطلع را در جنگ افغانستان و در پاکستان ديده و از نتايج مرگبار آن 
تکارانه و شده اند به همين دليل هم آنرا به عنوان سمبل ماهيت جناي

حال با تصويب اليحه . شدت قساوت امپرياليست ها می شناسند
یکی  ها به عنوان سمبل و droneمزبور، شهروندان خود آمريکا نيز با 

نظامی طبقه سرمايه  - سياسی- حفظ حاکميت اقتصادی هایابزار از
  . دار آمريکا، از نزديک  بيشتر آشنا خواهند شد

بيه به هواپيما يا هليکوپتر که ش(های پرنده ) رباط(برخی از انواع  
ساعت روی منطقه ای پرواز کرده،  ٢٨می توانند تا حدود ) هستند

موشک ها و گلوله های مرگبار شليک کنند و هزاران نفر را به قتل 
رسانده و خرابی های بيشمار به وجود آورند و توسط رادارهای موجود 

ور ناگهانی با مردم عراق و افغانستان که بارها بط. نيز ديده نشوند
باران گلوله های مرگبار روبرو شده اند، از نزديک با آثار مخرب و 
کشنده اين سالح مرگبار آشنا بوده و به روشنی می دانند که توسط 

بر اساس گزارش های غير ) ٢. (ارتش آمريکا به کار گرفته شده اند
ا عالوه بر حمالت نظامی، ترورهای - آی- رسمی، ارتش آمريکا و سی

ها در کشورهايی مثل يمن و ) رباط ( droneعددی را با استفاده از مت
بر اساس اين گزارش ها، از سال . سومالی و غيره نيز انجام داده اند

نفر غيرنظامی در گوشه و کنار جهان  ٢٧٠٠تاکنون بيش از  ٢٠٠٤
  . های ارتش آمريکا کشته شده اند)رباط ( droneتوسط  

دولت و ارتش و حتی کمپانی های با تصويب اليحه مورد بحث، اکنون 
 در داخل خاک آمريکاها را  )رباط ( droneد نبزرگ آمريکايی می توان
و بر اساس  .مورد استفاده قرار دهندوع خود برای پيشبرد مقاصد متن

به ) رباط ( droneدولت آمريکا می تواند با استفاده از برخی گزارشات 
. ن خود در داخل خاک آمريکا دست بزندکنترل و سرکوب مخالفي

تبليغات  اگزارش هائی که در این زمينه منتشر شده اند که بعض
هم سطح جامعه را در و وحشت  جهت ايجاد فضای رعبرا سوئی 
دستگاه های پيچيده  بر اساس اين گزارشها .کنندمی دنبال 

ها می توانند از فواصل )رباط ( droneجاسوسی نصب شده روی 
بسيار طوالنی از افراد عکس بگيرند، فيلم برداری کنند و حتی به 

و يا حتی پيام  گوش بدهند) منجمله مکالمات تلفنی(مکالمات آنها 
برخی . های افراد را بخوانند لفن های دستی و ايميلهای نوشتاری ت

از انواع آنها می توانند اثر انگشت و يا خصوصيات فيزيکی چهره افراد 
و ضبط کنند که حتی پس از گريم و تشخيص داده را آنچنان دقيق 

 .باشند) حتی از راه بسيار دور(مجدد تغيير چهره نيز قابل شناسايی 
ها  بر روی اين واقعيت پرده می کشد که هر  تاين قابليتبليغ در باره 

پيشرفت تکنولوژيک طبعا می تواند  از سوی مردم و نيروهای 
در همين . مبارزمردمی نيز بر عليه دشمانشان بکار گرفته شود

به قابليت هايی که اين  توجه باچهارچوب گفته می شود که 
يا (يی تکنولوژی بسيار پيشرفته دارد، درواقع شهروندان آمريکا

می توانند ) شهروندان هر کشور ديگری که مخالف دولت آمريکا باشند
عمأل زندانی و درحاليکه در ظاهر آزاد بوده و در خيابان قدم می زنند 

م دولت آمريکا برای اقدا. باشندتحت کنترل دولت و ارتش آمريکا 
، درواقع به اين نظامی خود -علنی استفاده از ابزار جاسوسیافزايش 

و  اجتماعیهای بی عدالتی روزافزون يل است که با گسترش دل
شديد اقتصادی و افزايش فقر و فالکت در داخل خاک های  نابرابری

توده ها عليه و اعتراضات  آمريکا، نارضايتی های اجتماعی و مبارزات 
برای دولت آمريکا روز به روز افزايش يافته و دولت سياست های 

ها و مقاومت ها اقدام به هرچه بيشتر مسلح مقابله با اين نارضايتی 
کنونی که در شرايط . خود کرده استدستگاه های سرکوب کردن 

بحران های اقتصادی سرمايه داری در سطح جهان منجر به رشد 
طبقه چنين تالشهائی نشان می دهند که مبارزات طبقاتی شده، 

 - اقتصادیسلطه ناگزير شده که برای حفظ  سرمايه دار جهانی
، همان ابزاری را که در جنگ های بر جهان خود نظامی -سياسی

به  ه های تحت ستم در کشورهای وابستهامپرياليستی برعليه تود
، عليه شهروندان کشورهای متروپل و سرکوب مبارزات کار برده

    .دبه کار گيرنيز طبقاتی و آزاديخواهانه آنها 
  مریم  

  :هازيرنويس
دستگاه های هوايی بدون "تکنولوژی پيشرفته ای که در  -١

ها مورد استفاده قرار گرفته، محدود به  droneيا " UAV - سرنشين
هواپيماهای بدون سرنشين نبوده و شامل زيردريايی های بدون 

بمب افکن های بدون سرنشين و اتومبيل های جاسوسی سرنشين، 
برای آشنايی با نمونه عملياتی که . بدون سرنشين نيز می شود

توسط اين ابزار انجام شده می توانيد به يوتيوپ، منجمله لينک زير 
  .مراجعه کنيد

om/watch?v=FhDnO6Y0hG4http://www.youtube.c  
  
در ماه گذشته نيز تعداد زيادی از روستائيان غيرنظامی بی پناه در  -٢

کشته  های آمريکايی)رباط ( droneمنطقه ای در پاکستان توسط 
 .شدند

و2012"مدرن سازي و رفرم"اليحه قانوني 
هاي سركوبگرانه و ضدخلقي سياست ادامه 

  !امپرياليسم آمريكا در داخل خاك آن كشور
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از نمونه هاي رباط پرندهبرخي 
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فقط نابينایان هستند که آمادگی حمله نظامی دولت آمریکا به ایران    
نشانده خود، عمان و امارات واشنگتن در امارات دست  .را نمی بينند

متحده عربی، موشکهایی را مستقر کرده است که به سوی ایران 
نشانه رفته اند، که این امر را در سایر کشورهای خاورميانه با کمی 

تعداد جت های جنگنده نيروی  هواشنگتن ب. تردید ميتوان بيان کرد
  .هوایی عربستان نيز افزوده است

سرباز به اسرائيل فرستاده است تا در  ٩٠٠٠بتازگی واشنگتن   
طراحی شده برای آزمایش سيستم دفاعی هوایی " بازیهای جنگی"

که ایران هيچگونه تهدیدی نيست  در شرایطی. اسرائيل شرکت کنند
آمادگی جنگی واشنگتن نشان از نيت او از حمله به ایران را نشان 

  .ميدهد
دارد منفور  واشنگتنر نشان دیگری از جنگ جدید که در دستور کا    

با قضاوت از روی سنجش . کردن ایران و تبليغات پوچ عليه آن است
افکار عمومی متاثر از تبليغات واشنگتن ميتوان نتيجه گرفت که 
واشنگتن در تبليغات بکار برده خود عليه ایران و اینکه این کشور به 
 سالح اتمی دست یافته و تهدیدی عليه آمریکا است موفق بوده

  .است
اکنون نيمی از مردم آمریکا از یک حمله نظامی عليه ایران پشتيبانی  

توسط ميکنند تا ا از بدست آوردن قابليت غنی کردن اورانيوم 
کسانی از ما که سعی ميکنند تا مردم بخواب . جلوگيری شودایران،

رفته را بيدار کنند از آن نقطه شروع ميکنند که افکار نيمی از مردم 
سازمان  کارشناسانهمانطور که  .توسط دولت کنترل ميشودآمریکا 

بين المللی انرژی اتمی از خود ایران گزارش کرده اند هيچگونه 
نشانی دال بر اینکه ایران قادر به غنی کردن اورانيوم است وجود 

این فریبکاری گوشخراش که از واشنگتن و از سوی جراید    .ندارد
همان فریبکاری هایی  از نوعاین . استمحافظه کاران می آید بی پایه 

، مبنی بر این است که واشنگتن بر عليه صدام حسين براه انداخت
هر سرباز . سالحهای کشتار جمعی داشت صدام حسين که

  . بخاطر یک دروغ بود ، جان دادنشآمریکایی که در آن جنگ کشته شد
 جنگی واشنگتن هيچگونه ربطی به تدارکاتکه  کامال آشکار است

، سوال این جاست  جلوگيری ایران از دستيابی به سالح اتمی ندارد؟
 تدارکاته نظر من سه عامل باعث ب؟پس این آمادگی برای چيست که

  .جنگی دولت آمریکا شده است
است عامل اول، ایدئولوژی اتخاذ شده  توسط محافظه کاران در دولت 

ز نيروی برتر برای حفظ هژمونی خود بر جهان اآنها که مبنی بر این 
آمریکایی یک این منظور برای . نظامی و اقتصادی خود استفاده کنند

عامل دوم،  .قدرت و منفعتی که بدنبال دارد جذابيت دارد بدليل ،مغرور
 می باشدکه شامل نابودی تمام نيروهایی است خواست اسرائيل 

می که از فلسطين و همچنين حزب اله در جنوب لبنان پشتيبانی 
هدف اسرائيل مصادره کردن تمام سرزمين فلسطين و منابع آب  .کنند

نابودی ایران همه موانع بر سر راه گسترش . در جنوب لبنان است
  . برد اسرائيل را از بين می

  
عامل سوم، جلوگيری یا محدود کردن چين از دستيابی به یک 

به از دست یابی کنترل کردن چين  بمنظورموقعيت نظامی و اقتصادی 
این سرمایه گذاری چين در نفت ليبی بود که باعث . بع انرژی استمنا

ناتو، به ليبی رو یعنی شد که آمریکا و عروسک خيمه شب بازی او، 
بياورند، و این سرمایه گذاری چين در هر جای آفریقا بود که در دورۀ 

  United States( بوش باعث شد که واحد نظامی کشورهای آفریقا 
Africa Command  ( تشکيل شود تا با نيروی نظامی از نفوذ اقتصادی
  .چين جلوگيری کند

  
تنابهی در نفت ایران سرمایه گذاری کرده و درصد عچين به مقدار م  

محروم کردن چين از . زیادی از نفت خود را از آنجا تامين ميکند
دسترسی به نفت، شيوه ای است که واشنگتن برای محدود کردن 

آنچه که ما شاهد آن هستيم تکرار سياست  .چين بکار ميبرد
است که باعث تحریک ژاپن و  ١٩٣٠واشنگتن در مورد ژاپن در دهه 

موجودی بانکی ژاپن در غرب مصادره شد، . حمله آن به پرل هاربر شد

 سياست هدف آن. تشگو دسترسی آن به نفت و مواد خام محدود 
آن  يشبردپ نتيجهجنگ، . ممانعت و یا کاهش پيشرفت ژاپن بود

  .شد سياست
ناوگان پنجم بر آسيب پذیری  ، واشنگتنافراطیبی توجهی عليرغم  

هزار سرباز  ٢٠ ریسک از دست دادن وخود در خليج فارس آگاه است 
و ناوگان خود را نمی پذیرد مگر در صورتی که این کار  نيروی دریایی

به ایران یک حمله اتمی . توجيه  یک حمله اتمی به ایران را فراهم کند
هشداری است به چين و روسيه که آنها نيز چنين سرنوشتی را 

پيامد آن این خواهد بود که دنيا با خطر بزرگتری که . خواهند داشت
که در دوره جنگ سرد  خطری. سرنوشت ساز است روبرو خواهد شد

  . احساس ميشدبين آمریکا و اتحاد شوروی 
و دریای چين جزئی از " وس آرامآسيا ـ اقيان"واشنگتن با اعالم اینکه   
این .است همه فکر و هوش ما را نادیده ميگيرد" منافع ملی آمریکا"

مثًال  اگر که یچه احساسی را برمی انگيزد؟ همان احساسادعاها 
چين خليج مکزیک و دریای مدیترانه را جزئی از منافع ملی چين اعالم 

  .کند
ریایی را، به استراليا سرباز نيروی د ٢۵٠٠واشنگتن  به چه دليل   

برای آیا این اقدام ؟ فرستاده و وعده افزودن بر شمار آنها را می دهد
تسخير استراليا؟ برای یا  می باشد و دفاع از استراليا در مقابل چين

سرباز هزار  ٢۵سرباز نيروی دریایی؟ حتی اگر  ٢۵٠٠محاصره چين با 
چيزی بحساب نمی  د باز در مقابل چيننهم به استراليا فرستاده شو

 اظهارات شدیداللحناگر خوب در آن تعمق بکنيد ميفهميد که  .آیند
 ارزش از سوی بزرگترین واشنگتن چيزی جز تحریکات احمقانه بی 

  .در واشنگتن نيستمالی اعتباردهندگان 
مصادره حال اگر حماقت واشنگتن باعث شود که چين نگران      

و  ،گردد یی اشاروپا  نشاندگان موجودی بانکی اش در آمریکا و دست
را نپذیرند آیا ) هزار ميليارد(اوراق قرضه اش به ارزش یک تریليون آنها 

آیا چين و یا چين دارایی اش را از بانکهای آمریکا و اروپا در می آورد؟ 
 تصميم ميگيرد که نه با سالح اتمی بلکه با فروش اوراق قرضه اش

در این  .ارزانتر خواهد بود ینگج چنينبهر حال  ؟زودتر ضربه بزند
مجبور ميشود که یا عجوالنه یک تریليون  )آمریکا( خزانه دولتی صورت

دالر چاپ کند تا با آنها اوراق قرضه را بخرد و یا نرخ بهره باال خواهد 
چين با این یک تریليون چاپ شده چه خواهد کرد؟ به نظر حال . رفت

ار بورس به جریان خواهد گذاشت من چين همه آنها را به یکباره در باز
قادر به چاپ یورو، پوند انگليس، ین ژاپن،  آمریکا زیرا خزانه دولتی

فرانک سوئيس، روبل روسيه و یوان چين نيست تا با آن بتواند پول 
دالر در چنين شرایطی    .بخرددوباره تازه چاپ شده در گردش را 

های وارداتی به کاالتمامی قيمت . آمریکا بشدت تنزول خواهد کرد
 ٩٠برای . آمریکا ـ به دليل مصرفی شدن آمریکایيها ـ باال خواهد رفت

اوضاع  مشقت باری به سر می برندکه تحت شرایط  مردمی درصد
و ستمگران واشنگتنی آنها را برایشان خيلی . سختتر خواهد شد
  .محبوب تر خواهد کرد

گتن باشد اگر یک جنگ اتمی پيش بينی شود که هدف آن واشنحال 
اگر موشکها به هوا . این باعث خروج دالر به سایر نقاط جهان ميشود

آمریکایی ها در یک  )م. منظور وقوع جنگ است( فرستاده نشوند
کشور جهان سومی ورشکسته بيدار خواهند شد، اگر موشکها به 

  .هوا فرستاده شوند فقط چند آمریکایی از خواب بيدار خواهند شد
آمریکایی نياز داریم که از خودمان سوال کنيم که یک  به مثابهما  

موضوع از چه قرار است؟ چرا دولت ما مسلمانان، روسيه، چين و 
ایران را تحریک ميکند؟ به چه منظوری، چه کسی در اینجا نفع ميبرد؟ 

این دولت اعمال مشخصًا به نفع ما نيست، چه کسی از این کار که 
؟ آنهم در تری است نفعی ميبردورشکسته ما که آغازگر جنگهای بيش

، کشورهای بيدفاعی مانند عراق و ليبینه اینبار  هدف، کهشرایطی 
در واشنگتن فکر  ها؟ آیا این احمقمی باشندبلکه چين و روسيه 

با موشک و رادار  کشورشميکنند که دولت روسيه نميداند که چرا 
  محاصره شده است؟، آیا آنها حقيقتًا باور دارند که دولت 

  
  ١۵ صفحه

  بيهوده تحريكات
  جنگ بعدی در دستور کار واشنگتن

در مورد " کانترپانچ"یکی از نویسندگان سایت " پل گریک رابرتز"آن چه در زیر می آید ترجمه نوشته ای به قلم 
درج این نوشته صرفا برای اطالع خوانندگان پيام فدایی . بحران اخير در روابط بين آمریکا و جمهوری اسالمی ست

 .جود در مورد بحران اخير بوده و به معنای تایيد مواضع نویسنده نمی باشداز دیدگاه های مو
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آقای شالگونی از سازمان راه کارگر یک سری مقاالتی را با عنوان 
در رابطه با کشورهای " انقالب عليه دیکتاتوری های غير وابسته"

خود سعی کرده است که این " تجزیه و تحليل"عربی نوشته و در 
) عراق، ليبی، سوریه(نتيجه را القاء کند که دیکتاتوری در این کشورها 

از شخصيت و خصلت رهبران به وابستگی اقتصادی نداشته و  ربطی
به قدرت رسيده نشات گرفته است و به همين دليل هم آن ها برای 

به این ترتيب شالگونی . پيشبرد کارهایشان  آن را اعمال ميکنند
حرفهایش را از آن جا آغاز ميکند که سياست پردازان امپریاليست 

م حسين و معمر قذافی را نيمه اگر آن ها صدا. تمام کرده اند
دیوانگانی نشان ميدهند که جز دیکتاتوری عمل دیگری را نميدانند 
شالگونی نيز از آن جا آغاز ميکند و به این ترتيب دست طبقه 

شالگونی هم درست در " تجزیه و تحليل. "استثمارگر را می شوید
طبقه  همين راستا دیکتاتوری حاکم در این رژیم ها را نه از الزام

  .حاکمه بلکه حاصل خصوصيات دیکتاتور جلوه می دهد
وقتی که دیکتاتوری را به خصوصيات فالن شخص و یا رهبر نسبت 

نياز و عملکرد طبقه از اذهان دور  دهيم بطور طبيعی آن را به مثابه
و به چنين توهمی دامن می زنيم که با وجود این طبقه . می سازیم

وابسته امکان برقراری دمکراسی هم  مشخص و در این جا بورژوازی
  ! وجود دارد

در این سری مقاالت شالگونی سعی کرده  نشان دهد که وابستگی 
حال باید پرسيد که . اقتصادی، وابستگی سياسی را بدنبال نمی آورد

چگونه این بورژوازی وابسته، که دارای روابط محکم با انحصارات 
تحکيم سيادت همين  امپریاليستی است و منافع اش در حفظ و

انحصارات بوده و با آن ها تنيده شده است ، می تواند از سياست 
داخلی و خارجی مستقل برخوردار باشد؟  آقای شالگونی همه چيز 
می گوید جز این که چطور امکان پذیر است که این بورژوازی وابسته 
همان نقش بورژوازی ملی را بازی کند؟  البته روشن است که چرا 

برده در این زمينه سکوت اختيار می کند و قادر به دادن هيچ نام
توضيحی نيست چون ميداند که این دو جنبه متضاد را نمی شود در 

  )١.(یک ظرف جمع کرد
مارکسيسم هم می داند که سياست در در شرایطی که هر نو آموز 

حقيقت ادامه اقتصاد است باید از شالگونی پرسيد که چگونه ممکن 
طبقه حاکمه کشوری باشد و آن کشور   وابسته ورژوازیاست که ب

آن هم در شرایطی که این طبقه از . سياست مستقل داشته باشد
عوامل مهم وابستگی اقتصادی و الزاما سياسی کشورهای تحت 
سلطه به کشورهای امپریاليستی و از پایگاه های عمده طبقاتی 

ف به رابطه بين روشن است که اعترا. امپریاليسم بوده و می باشد
وابستگی اقتصادی و وابستگی سياسی که در یک رابطه تنيده با هم 
می باشند و در این کشور ها بدون اعمال قهر عریان  قادر به حکومت 
نمی باشند تعيين کننده نوع دیگری از مبارزه برای خالصی از 
امپریاليسم، یعنی مبارزه قهر آميز است نه مبارزه ای که شالگونی و 

یگر هم فکرانش سال هاست بر آن پای ميکوبند یعنی مبارزه د
  .مسالمت آميز

برعکس آن چه شالگونی ادعا می کند، مطالعه تاریخ کشورهای 
وابسته نشان ميدهد که امپریاليسم برای حاکميت بر سرزمين های 
بيگانه که باید محلی برای صدور سرمایه و فروش کاالهای او باشد در 

شورهای امپریاليستی، به پشتيبانی از طبقه حاکمه رقابت با دیگر ک
موجود در آن کشور ها برخاسته و به شيوه سياسی یا نظامی این 
طبقات فرتوت را تقویت کرده و برای این جوامع راهی نميگذارد جز آن 
که طبق قانونمندی حرکت سرمایه امپریاليستی و در جهت تامين 

يعتا این امر از رشد و شکوفایی منافع امپریاليسم حرکت نمایند که طب
این جوامع جلوگيری کرده، مسير رشد آن ها را مختل نموده و اقتصاد 
آن ها را در جهت سيستم طفيلی گرانه امپریاليسم کاناليزه می 

  .نماید
رژیم اسد در تمام ": آقای شالگونی در رابطه با سوریه می گوید

ب بوده چهار دهۀ گذشته از نظر آمریکا حکومتی نامطلو

بعالوه این رژیم تنها حکومت عربی خط مقدم .... است
) یا نتوانسته(رویارویی با اسرائيل است که هرگز نخواسته 

با آن کنار بياید و تقریبًا با همه دشمنان اسرائيل دوستی 
  ."داشته است

از آنجا که اسرائيل متحد نزدیک آمریکا و دشمن خلق فلسطين است، 
  :ن دو را نگاه ميکنيمرابطه رژیم اسد با ای
های جوالن را اشغال کرد و بعد از  ، بلندی  ١٩۶٧اسرائيل در جنگ 

از آن زمان تا کنون . کماکان تحت اشغال نگاه داشت ١٩٧٣جنگ 
سوریه حتی یک درگيری مسلحانه با اسرائيل نداشته است و حتی 

جالب است که بدانيم . یک گلوله به طرف اسرائيل شليک نکرده است
کرد بگوید که  قبل از کودتایش، سعی می ١٩۶٨ظ اسد در سال حاف

حزب بعث مارکسيست است و عوام فریبانه قول کمک به 
های  اما در واقع اسد که هنگام اشغال بلندی. داد ها را می فلسطينی

ژنرال ارتش و وزیر دفاع بود، کمک به  ١٩۶٧جوالن در سال 
زمانی که اردن  در سپتامبر سياه . ها را قطع کرد فلسطينی

فلسطينيان را قتل عام کرد ، ارتش سوریه کنار ایستاد و این قتل عام 
بعد از کودتا و به قدرت رسيدن اسد ، یکی از اولين . را نظاره کرد

رهبری «ها و به اصطالح  اقدامات وی دستگيری همۀ چپی
 ١٩٧٥در سال . حزب بعث و زندانی کردن آن ها بود » مارکسيست
وارد لبنان شد و آمریکا و اسرائيل با این دخالت موافق  ارتش سوریه

بودند تا ارتش سوریه بتواند جنبش های ملی لبنان و فلسطين را 
جنایت ارتش سوری در تل الزعتر بر عليه خلق فلسطين . سرکوب کند

و پس از آن کشتار در اردوگاه های صيرا و شاتيال که در محدوده تحت 
ائيل بوقوع پيوست هنوز در تاریخ ثبت کنترل نيروهای دفاعی اسر

بر هيچ عنصر آگاهی  پوشيده نيست که هم اسد و هم .  است
. پسرش بشار، هر دوی آن ها با اسرائيل مذاکرات مخفی داشتند

حتی از طریق ترکيه مذاکرات نيمه بازی را با اسرائيل شروع کردند و 
المللی به  حاضر بودند در ازای تضمين امنيت از سوی قدرت های بين

خصوص آمریکا، روابط خود را با جمهوری اسالمی  و حزب اهللا و 
براستی کدام رژیم در منطقه خاورميانه است . حماس دگرگون نمایند

آیا حکومتی دشمن اسرائيل است، و به غير از آن،  در عملکه 
  از این برای ارتجاع در منطقه قابل تصور است؟ " مطلوب تر"

شالگونی به رویدادهای سياسی و روندهای  در نگاه ژورناليستی
طبقاتی همه چيز واژگونه جلوه داده می شود برای نمونه در مقاله 

غرب و در رهبری آن آمریکا بدون  "شالگونی ذکر شده است که 
توجه به نظر اسرائيل و محاسبات استراتژیک آن ، به هيچ 
، "مداخله نظامی یا غير نظامی در سوریه دست نخواهد زد

ادعائی سراپا کذب که به هيچ وجه حقيقت را در مقابل دید توده ها 
قرار نمی دهد چرا که بر عکس این اسرائيل است که بدون نظر غرب 
و امپریاليسم آمریکا به هيچ مداخله نظامی یا غير نظامی در منطقه 

و اساسا آن چنان دست نشانده آمریکاست که . دست نخواهد زد
شالگونی با چنين نظراتی خاک .  نمی خورد بدون نظر آن ها آب هم

به چشم توده ها می پاشد تا نفهمند که اتفاقا آمریکا هر سال 
ميليارد ها دالر خرج اسرائيل می کند تا از وجود آن در منطقه ده برابر 

جدا از این که همچون چماقی برای سرکوب توده . سود به جيب بزند
تجاوز گرانه اش هر  ها همواره در دسترس است و سياست های

ساله سود سرشاری به جيب صاحبان کارخانجات اسلحه سازی می 
ریزد و به همين جهت وجودش برای امپریاليستها برای ایجاد بحران در 
منطقه ضروری است و به همين دليل هم هست که برخی اسرائيل 

در همين جا بد  .آمریکا نام گذاشته اند) ۵١(پنجاه و یکم  را ایالت
ت به یکی دیگر از تحليل های ژورناليستی در همين مقاله نيس

" آقای شالگونی در ادامه مطلب می گوید .  شالگونی اشاره کنيم
با بزرگ ترین چالش دوران ) سوریه(اکنون که چنين رژیمی 

آیا آمریکا برای سرنگونی آن وارد  موجودیت اش روبرو شده ،
از قرار  که دو در جواب مدعی می شو  "ميدان نخواهد شد؟

در حالی که از !  "آمریکا پاسخ روشنی برای این سوال ندارد"
هر شاگرد دبستانی هم بپرسيد در پاسخ خواهد گفت که اتفاقا 

هایش " پاسخ"آمریکا هم پاسخ دارد و هم دارد شرایط را برای اجرای 
اگر هنوز امپریاليست ها در سوریه مثل ليبی حمله . آماده می کند

برای آن است که رژیم اسد برخالف رژیم قذافی در ليبی نکرده اند 
هنوز توانایی سرکوب مخالفين خود را دارد و در ثانی برای چنين کاری 
با توجه به تضاد های فی مابين امپریاليست ها به تدارک نياز هست 

و دیگر آن که اگر آمریکا رژیم هایی . تا بشود تصميم قطعی گرفت
نشان " نامطلوب"چشم جهانيان رژیمی  همچون رژیم سوریه را در

  ميدهد نه بخاطر اعمال دیکتاتوری آن ها و نه به خاطر مردم 
  

١٣صفحه   

 

  سازشكاران و 
  !وابسته ديكتاتوري هاي غير
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  !!ياد تمامي شهداي بخون خفته خلق گرامي بادياد تمامي شهداي بخون خفته خلق گرامي باد
  

جلســـه ، در شـــبکه اينترنتــی پلتــاک    ٢٠١٢فوریــه   ١١در روز شــنبه  
 مين سالگرد رستاخيز سياهکلو یک چهلبزرگداشتی در گراميداشت 

نگارنـده  . گرديـد بهمـن برگـزار   پرشـکوه  سالگرد قيـام   مينسی و سوو 
توسـط  ايـن جلسـه کـه    . های ایـن اتـاق بـود    این سطور یکی از ادمين

ســاعت ادامــه  ٦بــيش از ، د شــ چریکهــای فــدایی خلــق ایــران برگــزار
سخنران اين جلسـه  .  نفر در آن شرکت کردند ٢٥٠داشت و نزديک به 

گذشـته را چـراغ   " رفيق فریبرز سنجری بود که بحثی را تحت عنـوان 
نيم ، نگاهی به تنش های اخير در روابـط جمهـوری   راه آینده ک

ارائه داده و سـپس بـه پرسـش      (*)"اسالمی با قدرت های غربی
 نـد آمد پيشدر طول جلسه مسایلی . های شرکت کنندگان پاسخ داد

را در اختيار فعـالين سياسـی ای   ها آن ، که مایلم جهت انتقال تجربه 
بـا رژیـم ضـد     بی امانیارزه به مب، بگذارم که در شرایط خارج از کشور 

 سـربازان گمنـام امـام زمـان ایـن رژیـم و      بـا  خلقی جمهوری اسالمی، 
   .اه سایبری آن مشغولندپمزدوران س

  
هـای مطـرح شـده توسـط او بـاز مـی        جا که به سخنران و بحث تا آن 

با تاکيد بر اين امر که چريکهای فدائی هر ساله با تکيه بـر  گشت، وی 
دگان سياهکل و تجارب ادامه دهندگان راهشان و تئوری راهنمای رزمن

بـا مـردم خـود در بـاره مبـرم تـرين        ٥٧توده های قيـام کننـده در بهمـن    
ايـن اسـاس بـا روشـن      مسائل جنبش سخن می گويند تالش نمود بر

ــه        ــی وابســته ب ــه رژيم ــه مثاب ــوری اســالمی ب ــت جمه ــودن ماهي نم
 می با قـدرت های کنونی فی مابين جمهوری اسال تنش ،امپرياليسم 

های غرب که تحت پوشـش پـروژه هسـته ای ايـن رژيـم هـر روز ابعـاد        
جديد تری به خود می گيرد را بررسی و تحليل نموده و ضـمن محکـوم   
نمودن همه کسانی که به بهانه مخالفت با جمهوری اسالمی چشـم  

انـد و يـا بـرعکس بـه بهانـه       دوختـه های امپرياليسـتی   به حمله قدرت
از رژيم دارو شـکنجه جمهـوری اسـالمی دفـاع      ،يسم ضديت با امپريال

بر ضرورت مبارزه مستقل مردم ما در جهت نابودی تماميت ، می کنند 
جمهوری اسالمی و قطـع قطعـی سـلطه امپرياليسـم تاکيـد نمـوده و       

هـا و بـا نـابودی     نشان دهد که آزادی مردم ما تنها بـه دسـت خـود آن   
  .تشان دست يافتنی اس همه دشمنان رنگارنگ

  
وال و يـا بحـث   ئکسـانی کـه سـ   ، هـای سـخنران    پس از پايان صـحبت 

داشتند به ارائه نظرات خود پرداخته و به همين دليل هـم مباحثـات پـر    
هــای مطــرح شــده شــکل گرفــت کــه بــا  شــوری در رابطــه بــا پرســش

ــد     ــه گردي ــرين در جلســه مواج ــتقبال حاض ــوای    . اس ــدا از محت ــا ج ام
کتـه  مهمـی کـه در ايـن جلسـه      ن، سخنرانی و مباحثات گـرم جلسـه   

توجه همه را به خود جلـب نمـود تـالش بـی وقفـه مـزدوران جمهـوری        
    .آن بودروال عادی اسالمی جهت اخالل در نظم جلسه و به هم زدن 

  
در " سـپاه سـایبری  "عوامل مزدور رژیم با اسـتفاده از امکانـات وسـيع     

لـوگيری  صدد بودند با هک کـردن اتـاق از سـخنرانی و ادامـه جلسـه ج     
که چنين امری را پـيش بينـی    اما مسئولين اتاق با توجه به اين  .کنند

با استفاده از تجربياتی که از شيوه هایی که رژیم جهـت  ، کرده بودند 
گرفتن همـه امکانـات    مختل کردن جلسات پيشين بکار برده بود با بکار

جمهوری اسالمی را از رسيدن به اين هدف ضـد   "سپاه سایبری"خود 
  .ردمی باز داشتندم
  

جا کـه جمهـوری اسـالمی نشـان داده کـه تحمـل شـنيدن هـيچ          از آن
صدای مخالفی را ندارد و در همين راسـتا مـی کوشـد تـا بـا اخـالل در       

های  چنين جلساتی به اهداف خود دست يابد ضروری است که روش
در مقابل ديد همگان قرار گرفته و افشاء شود تا کار  وی هر چه بيشتر

بـه همـين     .های آينده بـا مـانع مواجـه شـود     در يورش ،ران رژيم مزدو
در زيـر بـه گوشـه هـائی از ايـن      ، دليل برای انتقال تجربـه ایـن حرکـت    

  .تالش مذبوحانه اشاره می کنم
  

در کار جلسـه سـنگ    ایجاد اخاللعليرغم اينکه خود فروختگان رژيم در 
سـتفاده کردنـد   ک کـردن اتـاق ا  هاز شيوه هایی برای  تمام گذاشتند و

چون  فرستادن فایل هـای   هم –بود شده رفته گکه تا کنون کمتر بکار 
حاوی ویروس برای مسئولين جلسه و يا ورود مخفيانه به اتاق و قرمـز  

هـم بـرای    امـا تنهـا دوبـار آن    -کردن افراد و تالش بـرای ربـودن بلنـدگو    
را بيـان   ه و اراجيفـی ربودرا  ميکروفونتوانستند بسيار کوتاهی لحظات 
  .  کنند

  
، اتاقو روند معمولی يکی از کارهای مزدوران رژيم جهت اخالل در کار 

، بطـور مشـخص    . بـود شرکت کننده در اتـاق  بانس و قرمز کردن افراد 
ــز       ــن جاسوســان قرم ــاق توســط ای ــدگان در ات ــدادی از شــرکت کنن تع

ایـن موضـوع    متوجـه  ی اتاقکه هيچ یک از ادمين ها ميشدند بدون آن
ایــن امــری بــود کــه خــارج از اراده  . درا بــه عينــه ببيننــو يــا آن  وندبشــ

این باعث ميشد که دوسـتاِن شـخص قرمـز      .دادميمسئولين اتاق رخ 
شده با نوشته های اعتـراض آميـز خـود در صـدد رفـع قرمـزی و بـانس        
شدن فرد مورد نظرشان به ادمين ها شکایت بکنند ، در نتيجه حجم و 

بـار بـه   چنـدین   ایـن نکتـه  .  ی در اتـاق بـاال بـرود   تعداد نوشته های کتب
ه شد که بانس و قرمز شدن بعضـی هـا   حاضرين در جلسه توضيح داد

مـزدوران سـایبری حتـی یکبـار       .از طرف ادمين های اتاق نبوده اسـت 
موفق شدند که تمام ليست افراد بانس شده را از ليست ادمين اتـاق  

  .گردند به اتاق باز ی قبلیبا همان آی دی ها تا بتوانندده نمو پاک
  

مسئولين اتاق مجبـور شـدند   ، جهت مقابله با اين يورش ، در هر حال 
نفـر   ٣٥حدود  ،ساعت و نيمی که جلسه جریان داشت  ٦که در طول 
هـای مذبوحانـه ضـد خلقـی تنهـا بـار        تمامی این تالش . را بانس کنند

حتـی  جمهـوری اسـالمی و مـزدوران سـایبری اش     که ديگر نشان داد 
  . های مبارزاتی عليه خود در پلتاک را نيز بر نمی تابند فعاليت

  
جا الزم است از همکاری دوستان و رفقایی که  تجربه بسياری  این در

اق های پلتاکی دارند و در طـول ایـن جلسـه    تدر زمينه چگونگی اداره ا
با  پيشنهادات و راهنمایی های خود ما را جهت خنثـی نمـودن تـالش    

بـار ديگـر   ، و برگـزاری هرچـه بهتـر جلسـه يـاری نمودنـد        های دشـمن 
  . ميسپاسگزاری کن

  
چنين ضروری است کـه از همـه عزيزانـی کـه جهـت گراميداشـت        هم

ــام    ــن جلســه  پرشــکوه ســالگرد رســتاخيز ســياهکل و قي بهمــن در اي
ما را در برگزاری موفقيت  ،شرکت نموده و با هشياری و همکاری خود 

به اميد اينکه با تـالش و  .  م يتشکر نمائ، نمودند آميز اين يادمان ياری 
هشياری همه رفقا و با انتقال ایـن تجربيـات بـه جنـبش، دشـمن را در      

هـر چـه بيشـتر    ، این نوع تعرضات نسبت به نيروهای انقالبی و مبـارز  
  .ناکام و رسوا سازيم

  
  سارا نيکو

  ٢٠١٢فوریه  ٢٣
  

http://www.19bahman.com/Rafigh-پخش صوتی سـخنرانی    (*) 
20120211.wmx-Paltalk-Siahkal-Sanjari-Fariborz  

  ! نگاهي به يك تجربه
  

  )گذشتبهمن چه پرشكوه يادمان رستاخيز سياهكل و قيام پلتاكي در جلسه (
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
  
  
 
 
 
  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 حماسه سياهكلگفرخنده باد روز بزر
  اشرف دهقانی

به راستی هر سال که از حماسه سياهکل می گذرد جایگاه عظيم و اهميت این 
تمام کسانی که درصدد  .بيشتر از قبل خود را نشان ميدهدمبارزاتی  روز درخشان

ن صرفًا با باید بدانند که حماسه سياهکل را نمی توا ، تجربه اندوزی از گذشته اند
سياهکل صرفًا به این دليل . قهرمانی و از خود گذشتگی رزمندگان آن تعریف کرد

حماسه خوانده نشد که جوانانی برای رهائی خلق خود از زیر بار استثمار و 
کف به مبارزه با دیو ارتجاع  ، سالح بردوش گرفته و جان بر سرکوب و دیکتاتوری

انه روز با نيروهای رژیم شاه که منطقه ، رزمندگانی که چندین شب پرداختند
بزرگی از شمال کشور را ميليتاریزه کرده بود به درگيری نظامی برخاسته و 

نام سياهکل با حماسه قرین شد چرا که بشارت گر آغاز   . دالورانه با آنها جنگيدند
راهی بود که چریکهای فدائی خلق با رزم های مسلحانه و شورانگيز خود در دهه 

سياهکل در پرتو تداوم مبارزه چریکهای فدائی  ،آری   .اه آن را در نوردیدندپنج
  . خلق مفهوم واقعی خود را داراست

در ورای این نام گرامی، هم ذخيره مبارزاتی ارزشمندی از تجربه عملی همه 
خوابيده و هم با اهميتی غير قابل  ٥٠ در دهه  فعاليت های چریکهای فدائی خلق

 - رزمندگان سياهکل با بنيان های سياسی . وری انقالبی، یک تئ انکار
آنها بر مبنای تئوری   .ایدئولوژیکی کامًال روشنی حرکت خود را شروع کردند

انقالبی ای پا به ميدان عمل گذاشتند که حاصل چهار سال کار مداوم و عظيم 
ظم بهروز دهقانی، کا  عملی رفقای اوليه سازمان از رفقای تبریز چون  نظری و

تا رفقائی نظير عباس مفتاحی، احمد فرهودی،  سعادتی، عليرضا نابدل گرفته
عباس جمشيدی رودباری، بهمن آژنگ، غالمرضا گلوی در ساری و مشهد و تهران 

تئوری انقالبی چریکهای فدائی خلق که در واقع جمعبندی چهار سال . بود
اسی جامعه را در خود مطالعه و تحقيق و مبارزه ایدئولوژیک در زمينه مسایل اس
  .منعکس کرد، در دو نوشته رفقا پویان و احمدزاده عرضه شد

درک واقعيت فوق برای پيشبرد مبارزه در شرایط کنونی از اهميت واالئی 
باید بياد داشت که در دوره ای که رفقای سياهکل و کل رفقای . برخوردار است

شروع کردند، آنها نه از  کارشان را، اوليه تشکيل دهنده چریکهای فدائی خلق 
در حالی . پيشينيان خود سابقه تئوریک و نه تجربه عملی مثبتی در دست داشتند

بر خالف نسل رزمندگان سياهکل که می بایست همه چيز را از  نسل جوان ماکه 
که  دارند از گنجينه بسيار ارزشمند عملی و تئوریک برخورصفر شروع کنند، امروز 

عالوه بر این، حزب توده جز  .ای کار مبارزاتی خود استفاده بکنندمی توانند از آن بر
تجربه منفی از خود بجا نگذاشته بود و یکی از دشواری های کار کمونيست های 
فدائی و از وظایف دشوار آنها این بود که می بایست کثافات بجا مانده از خيانت و 

کمونيسم، این علم  رسوائی های این حزب را با خون خویش بشویند و اعتبار
رهائی طبقه کارگر را به آن برگردانند تا کمونيسم، این علم رهائی طبقه کارگر با 
شفافيت هرچه تمامتری در خدمت مبارزه کارگران و دیگر توده های رنجدیده ایران 

حماسه سياهکل که رزمندگانش در آن شبهای سياه ظلمانی با رزم . قرار گيرد
درخشيدند، امروز به مشعلی جاودان در تاریخ مبارزات مسلح و قهرمانانه خود 
روی را در کوره راه های  مشعلی که راه و افق پيشا. مردم ما تبدیل شده است

  . نبرد با دشمن سفاک روشنی می بخشد
یاد همه رزمندگان قهرمان سياهکل گرامی باد که آغازگر راه واقعی مبارزه در   

  . یران بودند و این راه را بروی خلق ما گشودندشرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ا
 ١٣٩٠ بهمن

 تسليت
 خانم عالم تاج كالنتري نظري،مطلع شديم كه 

و مادر رفيق شهيد بيژن جزني  )مادر جزني(
و منوچهر كالنتري ) سعيد(خواهر رفقا مشعوف 

در  ،در تهران 1390بهمن  21در تاريخ جمعه 
پيام فدايي درگذشت اين مادر . گذشته است

تسليت  او را به بازماندگان مبارز و رنجديده
مي گويد و خود را در غم آنان شريك مي 
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 جزني بيژن 


