
 !کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی ایران  سخنی با

ایران نبرد سهمگینی   رنجدیده  هایاز صمیم قلب به شما درود می فرستم که هم اکنون در کنار توده 

هائی که این جرثومه جنایت و فساد را در کنفرانس  را علیه رژیم جمهوری اسالمی و امپریالیست 

 گوادلوپ به مردم ایران تحمیل کردند، پیش می برید.  

های قهرمان ایران با عزمی راسخ به جنگ با دشمنان خود برخاسته و انقالبی را در ایران  امروز توده

های سراسر کشور  و خون های ریخته شده  در کف خیابان  بی امان اند. صحنه های جنگ آغاز کرده

مبارزه حاد و    ؛دهنده جریان یک مبارزه حاد طبقاتی در جامعه ما می باشد تماماً بیانگر و نشان 

ها و سرمایه داران  اعم از امپریالیست  -تحت ظلم و ستم سرمایه داران های سرنوشت ساز بین توده

و نیروهای سرکوبگر حافظ نظم استثمارگرانه و جنایتکارانه آنها. در چنین اوضاعی وظیفه خود   -یداخل

می دانم برخی دانسته ها و تجاربم را با شما که قادر به ایفای نقشی بزرگ و تعیین کننده در جنبش  

ش وابسته به  آیندۀ این جنببه واقع،  انقالبی کنونی مردم تحت ستم ایران هستید در میان بگذارم.

 شما و نقشی ست که برای تداوم و ارتقاء آن بر عهده می گیرید. 

بگویم که جنبش انقالبی کنونی درس ها و تجارب گرانبهائی با خود به همراه دارد که   بگذاربد ابتدااما 

بصیرت بیشتری برای گشودن گره ها و رفع  تجربه اندوزی و به کارگیری آنها  مطمئناً شما با کوشش در 

چه عینی تر  به صورت هر و دست یابی به پیروزیراه انقالب ایران مشکالت پیش پا، خواهید یافت؛ و 

در مقابل شما قرار خواهد گرفت. در همان حال تجارب مثبت و منفی مبارزات دوره شاه و جنبش  

  نیز می تواند به شما کمک کند که قدم های هر چه  1357و   1356انقالبی در ایران در سالهای 

مؤثرتری را برای تداوم انقالب و رسیدن به پیروزی بردارید. بنابراین، نکاتی را در این زمینه یادآور می  

 شوم.   

مقایسه کنیم خواهیم دید که    56-57اگر جنبش انقالبی امروز در ایران را با جنبش انقالبی سالهای  

 .  مضمون تر استجنبش جاری در هر زمینه از جنبش قبلی پرقدرت تر و پر 

شد. ولی مدتی طول کشید    بر پادر تبریز   1356بهمن    29های انقالب در  در جنبش قبلی، اولین شراره

تا آتش انقالب همه جای ایران را فرا گیرد. در حالی که امروز پس از تظاهراتی که در تهران و سپس در  

نبش به شهرهای دیگر ایران کشیده  خیلی زود ج  ،جنایتکارانه ژینا امینی صورت گرفت علیه قتل  سقز 

 شد و در مدت کوتاهی سراسر ایران را فرا گرفت و جنبش به معنی واقعی همه گیر شد.

  در آغاز ، بهمن به اوج خود برسد، به صورت برجسته  22و   21قبل از این که انقالب در   56-57در سال  

با خشمی انقالبی به مراکز  ، ی سرکوبهای انقالبی ضمن درگیری با نیروهادر تبریز بود که توده تنها 

نیز  را  مظهر سرمایه داری حاکم ، این بانکهایورش به  ستم و سرکوب رژیم شاه حمله بردند. آنها حتی 

  اما مدتی طول کشید تا در شهرهای دیگر نیز خشم توده ها از رژیم شاه شعله بر کشد. . یاد نبردنداز 

نیروهای  در مقابل   ،زن و مرد  ،یم که جوانان انقالبیدر حالی که ما امروز در سراسر ایران شاهد

، این نیروهای وحشی حافظ نظم  با جسارتی بی نظیرتنها به دفاع اکتفاء نکرده بلکه  سرکوب

   .خود قرار می دهندخشماگین برحق  را مورد حمالت    استثمارگرانه سرمایه داری



توده های انقالبی حمله  در سطحی وسیع بهمن بود که  22و  21تنها در جریان قیام   57اگر در سال  

در انقالب   داده و سعی در مسلح کردن خود نمودند، به مراکز نظامی دشمن را در دستور کار خود قرار 

ستم، از  مردم جان به لب رسیده و شجاع ما هر جا که امکان یافته اند مراکز سرکوب و  ،کنونی 

کالنتری ها و فرمانداری ها گرفته تا دفاتر امام جمعه ها را مورد حمالت جسورانه خود قرار داده ، آنها را  

اینها همه بیانگر حدت و شدت یافتن هر چه بیشتر تضاد بین توده های   تسخیر و به آتش می کشند. 

با نظام سرمایه داری حاکم می  تحت ستم ما و در رأس آنها کارگران با دشمنانشان و به طور مشخص 

باشد؛ تضادی که جز با شکست سرمایه داران و نابودی این سیستم ظالمانه قابل حل نیست. درست  

پتانسیل انقالبی  است که اجتماعی موجود  -برای نابودی سیستم اقتصادیشدید  خواست و اشتیاق 

سبب شده است. آنها با   مادر میان ستمدیدگان  و شجاعت و از جان گذشتگی های بی نظیر را 

 مبارزات قهرمانانه خود فرا رسیدن آن روز را تسریع و نوید می دهند. 

در دوره قبل، توده های ما با یادآوری به قدرت رسیدن رضا شاه توسط امپریالیسم انگلیس و کودتای  

ان بودن  جهت بازگشت محمد رضا شاه به قدرت و عی  مرداد توسط امپریالیستهای آمریکا و انگلیس 28

امر پوشیده ای   -در مورد جمهوری اسالمی -وابستگی رژیم شاه به امپریالیستها که برخالف امروز 

، بر ماهیت دموکراتیک و ضد امپریالیستی بودن انقالب خود واقف بودند. اما ضعف بزرگ توده ها  نبود

ارزات قهرمانانه آنها را به  بود تا بتواند مب قوی و در پیوند با توده ها  نداشتن یک تشکیالت کمونیستی

 سوی پیروزی رهنمون شود.  

ها در  امپریالیستتوافق   باامروز نیز مردم آگاه ایران می دانند که رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی 

  حاصلجامعه    درفقر و بدبختی کنونی ظالمانه و می دانند که شرایط  .روی کار آمدکنفرانس گوادلوپ 

از خواسته های نهاد های امپریالیستی نظیر صندوق بین المللی  رئیس جمهورهای منتصب آن تبعیت 

، می دانند که جمهوری اسالمی برای پیشبرد سیاست های آمریکاست که  استپول و بانک جهانی 

های مردم ایران را در سوربه و عراق و دیگر مناطق خاورمیانه صرف می کند. می دانند که تا نفوذ  ثروت

پشت پرده عمل   این یکی از روسیه و چین گرفته تا امپریالیستهای اروپائی و آمریکا )که ،امپریالیستها 

از ایران قطع نشود، مردم ما روی سعادت را نخواهند دید، اما امروز هم ضعف بزرگ انقالب   ، می کند(

 است.   ها د با توده قوی و در پیونعظیمی که در ایران در جریان است، فقدان یک تشکیالت کمونیستی 

 این، آن موضوع مهمی است که در اینجا روی آن تمرکز می کنم. 

مسیر انقالبی مردم ما را تغییر دهند،   در فقدان یک تشکیالت انقالبی، اگر دیروز امپریالیستها توانستند

یران قالب  خمینی را به جلوی صحنه رانده و از زبان او شعار "همه با هم" را به مردم ا اگر توانستند

به کرسی  با این شعار خواست خود را    دشمنان اصلی مردم ایران،کنند تا خمینی به نمانیدگی از 

ه تا دست بورژوازی امپریالیستی برای انحراف  د ، امروز هم نبود یک تشکیالت انقالبی باعث شبنشاند 

اشتن رسانه های متعدد و  امروز با د ،جنبش انقالبی کنونی مردم تحت ستم ما باز بماند. این بورژوازی

های رنج  انقالب کنونی تودهدارد  امکان تبلیغات وسیع در سطح جهان و برخورداری از قدرت بسیج نیرو،

دیده ما را که برای نان، مسکن، آزادی بر پا شده، یک "انقالب زنانه" جلوه می دهد. این بورژوازی می  



ه مطالبات انقالبی مردمان جان به لب رسیده و  با فراگیر کردن شعار "زن، زندگی، آزادی" همکوشد 

 . یابدتقلیل  سلحشور ایران به موضوع لغو حجاب

با افراد و جریانات سیاسی ماهیتاً سازشکار در درون صف خلق    از طرف دیگر،در چنین اوضاعی، 

فریب تبلیغات  در آستانه سقوط رژیم شاه بود،   1357درست به گونه ای که در سال مواجهیم که 

فریبکارانه بورژوازی را خورده و با این توجیه که "در حال حاضر"، موضوع بر سر لغو حجاب است، و نوبت  

وان  و جنبش "همه باهم" ر ،خواستهای دیگر مردم بعداً فرا خواهد رسید، به دنبال این بورژوازی مکار 

، و  برابری حقوق زن و مرد تأمین نمی گردد  ؛ و حاضر نیست به روی خود بیاورد که با لغو حجاباست

زنجیرهای دیگر بر دست و پای زنان، گسسته نمی  هم به صرف سرنگونی جمهوری اسالمی حتی  

  و صرف سرنگونی این رژیم را اینان شیشه عمر رژیم جمهوری اسالمی را در حجاب می بینندشود. 

تاریخ به طور مسخره دارد  می بینیم که خالصه آن که . تلقی می کنندمساوی با آزادی مردم ایران 

 دوباره تکرار می شود. 

روند توطئه گرانه ای که بورژوازی امپریالیستی امروز در رابطه با انقالب بزرگ مردم ایران در پیش   

هت به شکست کشاندن انقالب توده  گرفته از بسیاری لحاظ همانند روند و سیاستی است که در ج

در آنجا خود را علیه آپارتاید و رفع   ،این بورژوازیهای تحت ظلم و ستم آفریقای جنوبی به کار برد. 

و دست به همان تبلیغات پر سر و   ، تبعیض نژادی در رابطه با مردمان سیاه پوست آن کشور نشان داد

این تجربه   .فاع از زنان تحت ستم ایران انجام می دهدصدا و بسیج نیرو زد که امروز در مورد ظاهراً د

آفریقای   کارگران و زحمتکشانپس از انحراف مسیر انقالب که گرانبهائی است. چرا که همگان دیدند 

را بر سر کار  که عمدتاً از سیاه پوستان تشکیل شد حکومت دلخواه خود این بورژوازی جنوبی، وقتی 

، گلوله باران کارگرانی بود که برای تحقق خواستهای خود  دست نشانده  اولین اقدام آن حکومت  آورد،

 مبارزه می کردند. 

دفاع ظاهری از زنان در بند   در پشت   در صدد است حاکم بر جهان،  بورژوازیدر مورد ایران نیز امروز 

ناچیز   که دفاعی بسیار محدود و -انایران، آنهم البته در دفاع از برخورداری زنان در نپوشاندن موهایش

است که زندگی را بر اکثریت زنان ایران غیر قابل   و بسیار شدیدی در مقابل ظلم های همه جانبه 

اگر آنها در   به پیش ببرد.  راعلیه توده های رنج دیده ما خود دشمنانه  سیاست های  -تحمل کرده است

ای شکل دادن به یک رژیم جنایتکار با ظاهری  پیشبرد این سیاست مکارانه موفق شوند، راه را بر

متفاوت از جمهوری اسالمی برای خود هموار خواهند کرد. در این صورت رژیم دست نشانده آنها به  

عنوان ابزار تازه نفس طبقه سرمایه دار حاکم، قادر خواهد بود حداکثر با تعدیل برخی سیاستهای زن  

ری، خود را "انقالبی" جلوه داده و مردم را به خانه بفرستد تا  ستیزانه در قانون کشور و لغو حجاب اجبا

، غارت و  استثمارمثل دوران سیاه رژیمهای شاه و جمهوری اسالمی، در، همچنان بر همان پاشنه 

چنان رژیمی جهت آرام کردن اوضاع    جای تردید نیست که  سرکوب کارگران و توده های محروم بچرخد.

ضمن پایمال کردن خون مردان و زنان  و اعاده نظم سابق در جهت حفظ منافع سرمایه داران در ایران،  

تر از جمهوری   ی وحشیانه نمی تواند خشن تر، جنایتکارانه تر و با اعمال دیکتاتور جان بر کف ما، 

 اسالمی عمل نکند. 



انقالب آنها را تهدید می کند باشند. می بینیم که  امروز بنابراین مردم مبارز ایران باید متوجه خطری که 

با قطع اینترنت، مردم ما عمدتا در معرض تبلیغات تلویزیون های معلوم الحال قرار دارند که جز دروغ و  

این گونه تبلیغات،   نمی دهند.ائه  ارچیز دیگری به مردم  به نفع سرمایه داران،  افکار سازی ریا کارانه

سر راه   برابزاری در دست بورژوازی حاکم برای بسیج مردم تحت شعارهای دلخواه خود و ایجاد مانع  

ستمدیدگان جامعه برای رسیدن به خواسته های برحق و انقالبی خویش است. بی دلیل نیست که  

مطالبات   قالب مردم ما به راه افتاده،در تبلیغات مسمومی که امروز در سطح جهان در رابطه با ان

کارگران و زحمتکشان ما جائی ندارد. گویا کارگران ما که تحت استثمار وحشیانه سرمایه داران قرار  

ضربات شالق بر بدنشان  با وارد آوردن شان مزدهای پرداخت نشده دارند و حتی به دلیل اعتراض به 

شده و تحت شکنجه  مواجه   اناراذل وزارت اطالعات به خانه اشیا شبانه با یورش  ، مجازات می شوند

ارند و از  حتی از مردان کارگر هم وحشیانه تر مورد استثمار قرار د  ، زنان کارگری کهقرار می گیرند 

دستفروشی که بساط ناچیزش مورد حمله اوباشان شهرداری قرار می  ،  اند بسیاری حقوق محروم 

قادر به خرید یک شانه تخم   ج حقوقش آنقدر کم است که در وسط برمی زند   دگیرد، معلمی که فریا

نیست، زن محرومی که با ریختن اشک از اجبار خود برای تن فروشی صحبت می کند،  هم مرغ 

گویا همه توده  ش را برای حقابه کور می کنند، آری در تبلیغات مسموم کنونی، کشاورزی که چشم

به  ای برحق خود را فراموش کرده اند و به این دلیل در خیابان های تحت ستم و دربند ایران خواسته ه

فریاد "جمهوری    می پردازند و درگیری با نیروهای نظامی سرکوبگر   به قیمت ریخته شدن خونشان 

می خواهند حجاب لغو شود و موی زنان در زیر شال و  گویا که  اسالمی نابود باید گردد" سر می دهند، 

ما واقعیت آنقدر عیان است که چنین تبلیغ زهرآگین را جز افراد و نیروهای  ا !!ماندروسری پوشیده ن

کار به جائی رسیده است که گاه شنیده می شود که انقالب  متعلق به طبقه مفت خور نمی پذیرند. 

جنبش اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" می نامند. این شعار که جای شعارهای  شکوهمند کنونی را  

تحت ستم ما را گرفته از ظرفیتی برخوردار است که هر مرتجعی هم با گند چاله   برابری طلبانه زنان

انقالب  اما، دهانش می تواند آن را بر زبان آورد، همانطور که زن شاه سابق هم آن را بیان می کند. 

علیه سرمایه داران و برای قطع هر گونه نفوذ امپریالیست ها در ایران برپا  توده های تحت ستم ما  

    حاصل پیروزی این انقالب آزادی و رهائی از وضع ظالمانه کنونی خواهد بود.  وته گش

می توانند نقش مهم و  اه و روشنفکران انقالبی  گکارگران آ است که  یدر چنین شرایط دشواردرست 

. به همانگونه  ایفاء بکنندبرای افشای توطئه های دشمنان و روشنگری در میان مردم  به واقع حیاتی  

شاهد بودیم ) از جمله از ورای شعارها و دیوار نویسی ها(، افکار و   96ای سال  که در قیام توده 

امروز جمهوری    . اندیشه های چپ و کمونیستی کامالً به طور گسترده در جامعه ایران رواج دارد

با   ی از یک طرف و قدرت های امپریالیستی )تحت عنوان مخالفت با این جمهوری( از طرف دیگراسالم

د. با این  نهمه توان از شنیده شدن صدای نیروهای متعلق به کارگران و زحمتکشان جلوگیری می کن

ی که  توطئه ا بر مال ساختنبردن آگاهی به میان مردم و  کار   ،حال واقعیت وجود نیروی چپ در جامعه

را   در حال اجرای آن است  بورژوازی امپریالیستی برای به شکست کشاندن انقالب کنونی مردم ما 

 تسهیل می کند. 



سال حاکمیت ننگین جمهوری اسالمی رنج ها و مشقت های بی حد    43از آنجا که زنان ایران در طی   

"زنانه" خواندن انقالب کنونی  و حصری را از سر گذرانده اند، ممکن است متوجه نباشند که بورژازی با 

پا به خواست های اساسی   ایران، و تبلیغ صرف روی زن آنهم صرفا با دست آویز موهای او، دارد پشت  

و کل جامعه آماده می   انخود را برای سرکوب زن  ،دارد با نام زن و ظاهراً دفاع از حق زن  ؛زنان می زند 

کند. شما موظفید مفهوم واقعی این امر که آزادی زن ، آزادی جامعه است را تشریح نموده و این  

آگاهی را به میان مردم ببرید که زنان تنها در یک جامعه آزاد، جامعه ای که دموکراسی در عالی ترین  

دا می کنند. این آگاهی را به میان  سطح در آن وجود داشته باشد به معنی واقعی به آزادی دست پی

زنان و مردان رنج دیده ما ببرید که تا نظام استثمارگرانه سرمایه داری در ایران از بین نرود، مردم ما  

جامعه آزاد نخواهد بود  در این صورت  همچنان در جهنم فقر و مصیبت های گوناگون باقی خواهند ماند. 

 و زنان نیز.    

موقعیت  در ابتدا قصد داشتم با شما در میان بگذارم را به که آنچه بخشی از صحبتم طوالنی شد، پس  

 دیگری موکول می کنم. 

 اشرف دهقانی 

 2022اکتبر  2  - 1401مهر  10

 

 

 


