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 Political  سياسی

  
  فريبرز سنجری

  ٢٠١٧ مارچ ٢٧
 

  شرايط کنونی و وظايف ماۀمالحظاتی در بار
  

ُن چھل و ششمين سالگرد چه در زير می آيد متن سخنرانی رفيق فريبرز سنجری در مراسم يادما آن: ئیتوضيح پيام فدا
 اين سخنرانی ئیپيام فدا.  برگزار شديدن در شھر استکھلم سو٢٠١٧ بروری ف۴رستاخيز سياھکل می باشد که در تاريخ 

 .را از حالت گفتار به نوشتار در آورده و با برخی ويرايش ھای جزئی برای خوانندگان نشريه منتشر می کند
  

 کمونيست ۀدارند تا ھمراه با ھمديگر ياد و خاطر  امشب حضورۀستانی که در جلس و دوء رفقاۀبا سالم و درود به ھم

و سرنوشت رژيم شاه را قطعی پاخاستند ه  ب۵٧ که رستاخيز سياھکل را بر پا کردند و توده ھائی که در قيام ئیھا

قبل از ھر .  اوج خود رساندندۀن را به نقطا در واقع انقالب ش۵٧مردمی که در قيام بھمن سال .  گرامی بداريما، رکردند

 رفقائی که از کشور ھای ديگه زحمت کشيدند و آمدند در اين جلسه در اين جا در ۀصحبتی اجازه بدھيد که از ھم

در ضمن يک خبری .  ھر چه شايسته تر برگزار کنيم سپاسگزاری کنمااستکھلم و به ما کمک کردند تا بتوانيم مراسم ر

 در تھران مادر ]دلو[ بھمن ماه١٣ ، خواستم به اطالع تان برسانم که روز د سياھکل می باشھم چون در رابطه با رفقای

مادر رفيق رحيم سماعی و خواھر رفيق مھدی اسحاقی که ھر دو در برخورد با نيروھای ) بانو زھرا اسحاقی(سماعی 

رف خودم و چريکھای فدائی خلق دشمن ، رژيم شاه ، در درگيری ھای سياھکل به شھادت رسيدند ، در گذشت که از ط

  . شھدای فدائی تسليت عرض می کنمۀ سماعی و اسحاقی و خانوادۀدرگذشت ايشان را به خانواد

 که در صفوف چريکھای فدائی خلق ستن اينآ. ی به يک نکته ای ھم  اشاره کنمريد که قبل از ھر صحبت ديگھاجازه بد

 ٢٢ و ٢١ و  ۴٩ بھمن سال ١٩ -يداشت اين دو روز بزرگ تاريخی از سال ھا پيش ھميشه يک رسمی بوده که ما گرام

ن اساس درک وظايفی که آ را دستمايه ای می کرديم برای بررسی شرايطی که در آن قرار گرفته ايم و بر -  ۵٧بھمن 

رای آزادی مقابلمان قرار گرفته و اعالم و بيان اين وظايف با صراحت با مردمی که ما تعھد داريم که تا آخرين نفس ب

ن کمونيست ھائی که برای آبر مبنای اين رسم ما فکر می کنيم که بھترين روش بزرگداشت خاطره . ن مبارزه کنيماش

ن ھا و بر مبنای آ که ما بتوانيم بر مبنای تجربيات ست مسلحانه را در ايران آغاز کردند اينۀآزادی و سوسياليسم مبارز

به .  را روشنی بخشيماوده شرايط کنونی را بررسی کنيم و وظايف کنونی من ھا بآ که راھنمای حرکت ئیتئوری ھا

کيد کرده اند که اين دو رويداد بزرگ نقشی أخصوص که ما بر اين باوريم و چريکھای فدائی خلق ھمواره بر اين امر ت

 و آن ديداد را درک کندرس ھا و تجربيات اين دو رواندتاريخی در روند تحوالت سياسی در ايران داشته و اگر کسی نتو

  .  د نقشی پيشرو در تحوالت جامعه در پيش بگيراند کمتر می تودکار ببنده ھا را در عمل ب
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 شرايط سکون و رکودی که جامعه را فرا گرفته بود آنجان بر کف ، در  ًن رفقائی که واقعاآ ۴٩ بھمن سال ١٩در 

ش بودند ائی که سال ھا در کل جامعه شاھدررسی برخورد ھحمله کردند به پاسگاه سياھکل درجنگل ھای الھيجان با ب

ش که ھيچ زبانی جز زبان زور يبه اين جمع بندی رسيده بودند که با  دشمن سر تا پا مسلح يعنی امپرياليسم و نوکرھا

 پاسگاه آنه  ھا با حمله بآن به ھمين دليل ھم د مسلحانه وجود ندارۀ قھر آميز ، مبارزۀنمی شناسند، ھيچ راھی جز مبارز

با (ن دادند ان نشان خودشابا اعالم جنگ به رژيم ، راھی که درست می دانستند را در مقابل مردم گذاشتند و بعد ھم با ج

البته اين راھی .  ايمان دارندًکه به اين راه ايمان دارند و به پيروزی اين راه ھم مسلما) ن دادندان نشافداکاری ھای خودش

 چريک شھری ۀ سياھکل در شکل مبارزۀاشته شد خيلی زود ازسوی ياران ھمين رفقای رزمندکه در مقابل مردم گذ

 در اثيرات عظيم اين راه و اين مبارزه و اين حرکت در سطح جامعه بوديم که خودش رأادامه پيدا کرد و ما شاھد ت

جسارت (ه صحنه آمدن مردم شکستن فضای ديکتاتوری ، فضای رکود و سکونی که ديکتاتوری شاه حاکم کرده بود و ب

ن ا ھم به انقالب برخاستن شًو بعدا) پيدا کردن مردم برای اعتراض به اين شرايط ديکتاتوری و به صحنه آمدن شان

ن شاھد بوديم اکثر ما ھا شاھد بوديم که اين مردمی که به انقالب برخاستند در ا مۀثيرش را ديديم  و به خصوص که ھمأت

پاخاستند و به ھر حال به دوران نکبت بار ه ب" ايران را سراسر سياھکل می کنيم"شعار ) ام ازالھ(دوران انقالب با 

 که به سرنگونی شاه منجر شد اما نتوانست ی مبارزاتآنله که  أبگذاريد با توجه به اين مس. يدندرژيم سلطنت پايان بخش

چون قيام . (رد و رژيم خمينی روی کار آمد قيام شکست خوآن مناسبات حاکم را در ھم بشکند به خاطر اين که آن

 سال گذشته در کشورمان بوديم که من فکر ٣٨ما شاھد يک بساطی از دار و شکنجه در ) سازمان يافته و با رھبری نبود

 برای تک تک شمائی که با پوست و گوشت تان آن را لمس کرديد و رنج ھا امی کنم که نيازی نيست که من اين وضع ر

 سال ما ٣٨ که در اين ستواقعيت اين ولی به ھر حال. ن حمل می کنيد بيشتر توضيح بدھم ا را با خودتشيو درد ھا

خواھی را در گلو خفه کرده و وضعی را به وجود آورده که که با دار و شکنجه ھر صدای آزاديشاھد رژيمی بوديم 

ان و زحمتکشان ما ھر چه بيشتر پر کرده جيب سرمايه دارھای خارجی و داخلی را از حاصل چپاول و استثمار کارگر

و به ھر حال عوارضی را در سطح جامعه ايجاد کرده مثل گور خوابی ، کارتن خوابی ، خيابان خوابی و فروش اندام 

 برای مردم ما به آن حاصل نکبتی است که نظام حاکم و جمھوری اسالمی حافظ ًھای بدن و يا نوزاد فروشی که واقعا

من فکر کردم برای بحث امشب يک .  قرار داريمآن شرايطی که در آنملی بکنيم روی أ بگذاريد يک ت.ارمغان آوردند

لفه ھا به برخی از ؤلفه ھای اين شرايط بپردازيم  و به خصوص سعی کنيم که بر اساس اين مؤکمی به برخی از م

 و ءه ما در بخش پرسش و پاسخ ھم ، رفقا کداين امر کمک می کن. وظايفی که مقابلمان قرار گرفته اند ھم اشاره کنيم

  . روشنی خيلی بيشتری ببخشندآندوستانی که در جلسه حضور دارند در اين بحث فعاالنه شرکت کنند و به 

 ذھن خيلی از مردم را  و خود ماھا را به خودش مشغول کرده ً مھمی که امرور وقتی که ما اين جا نشسته ايم قاعدتاۀنکت

 امريکا) اياالت متحده( در امريکا رئيس جمھور جديد ترمپبيش از دو ھفته است که از روی کار آمدن ً  که تقريباستاين

ن با ان با کارگر ھا و زحمتکش ھا، ضديت شا و خوب يک دار و دسته ای روی کار آمده که ضديت شدمی گذر

وئی ھائی که خيلی علنی تبليغ می کنند  قلدری ھا و زورگآنً ن و کالان، زن ستيزی و نژاد پرستی شاپناھندگان و مھاجر

 ھا جلو زدند و آن را بستند در واقع اين ھا از امريکا سرمايه داری در رو دست ھمه جناح ھای ديگ) برجستگی داره(

 در نظم امپرياليستی امريکابه خصوص با توجه به اين که . نمايش گذاشتنده  وقاحت را بًيک جلوه ھائی جديدی از واقعا

 در سطح د پيش می برامريکا) دولت(طور طبيعی سياست ھائی که ه  پيدا کرده با جھان يک موقعيت ويژه ای رحاکم بر

 جديد ھم با وضعی که به وجود آوردند يک ۀ و خوب اين دار و دستيست مھمألۀ نيرو ھای سياسی مسۀجھان برای ھم

ثير أاز انسان ھا دخالت خواھد داشت و بی تسياست ھای جديدی را پيش خواھند برد که بدون شک بر سرنوشت خيلی 
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 قدرت عظيم نظامی است که به اعتبار امريکابه خصوص که .  بپردازيم آن که بهاستنيست روی سرنوشت ما و بھتر

  .قدرت نظامی اش ھم در سراسر جھان در حال توطئه و باج خواھی و دسيسه چينی است

 اين د خيلی بارزی پيدا می کنۀ و  جلو است برای ما ھا مھميکاامرچيزی که به خصوص در اين بحث، در انتخابات 

 که با اين -ن ا مبارزات انتخاباتی شۀ از ھمان دور-مپ و دار و دسته اش تبليغات می کردند  که اين تر استواقعيت

) ت ھای بزرگ از قدررالبته ھمراه با يک سری ديگ(ی که دولت اوباما با جمھوری اسالمی بسته بود ئتوافقنامه ھسته 

اشته و  ھستند و اين يک سری از نيرو ھای سياسی و افراد سياسی را به تکاپو وادآن عليه ًبه مخالفت برخاسته و شديدا

مپ به قول معروف جا خوش نکرده در کاخ سفيد يک عده ای تبريک می گويند ، يک عده ما شاھد ھستيم که ھنوز تر

 می خواھند که يک امريکا ، از رئيس جمھور جديد امريکاد از دولت جديد  ھا می خواھنآنای نامه می نويسند و از 

اين نامه نگاری ھا و اين درخواست ھا درست . دبرخورد خيلی تند تر و قاطع تری را با جمھوری اسالمی در پيش بگير

 کشور ھستيم نآ ما شاھد تظاھرات ھای بزرگی در خود امريکامپ در  که از روز پيروزی ترددر شرايطی رخ می دھ

اما اين نيرو ھائی که اسم . رئيس جمھور خودمان نمی دانيمرا  او ً کشور فرياد می زنند که ما اصالآنخواھان که آزادي

 نمی توانند خوشحالی ترمپبردم حتی بدون توجه به چنين وضعی و بدون توجه به اين عکس العمل مردمی در مقابل 

ن اطالعيه می دھند و اشين نامه تبريک می فرسته و بعضی ھاايکی ش. ی کنند مخفترمپن را از روی کار آمدن اخودش

 ھا آنکه در متينگ ھای سازمان ) رودی جوليانی( شھردار سابق نيويورک  است قرارًخبر خوش می دھند که مثال

که ايجاد کردند به ھر حال اين فضائی . شون سخنرانی می کرده ، بشه وزير خارجه که البته نشديشرکت می کرده و برا

 می خواھند که برخورد وی دراز کردند و از امريکا رئيس جمھور ترمپ منفوری مثل ۀسوی چھره که دست التماس ب

 در ر و قدرت ھای ديگامريکا ، در شرايطی است که ما شاھد اين برخورد ھای قاطع دخيلی قاطع تری را در پيش بگير

 و در سوريه و عراق شاھد بوديم و اين ھائی که چنين ا افغانستان در ليبيسطح منطقه ھستيم ما ھمين برخورد ھا را در

طور خيلی روشنی ھمين امر را و ھمين سياست را که ما نتايجش را در کشور ه درخواست ھائی را می دھند در واقع ب

که برای خالصی از شر  ستن اينا شیاين ھا ادعا. شودھای ديگر ديديم خواھان آن ھستند که در کشور خود ما ھم پياده 

 که از ستن اينا شألۀ دست دراز کرديم و خواھان کمک شديم ولی در واقعيت مسترمپجمھوری اسالمی ما به  سوی 

ن دست و پا کنند و ھمين وضعی در واقع در  ايران به وجود بياد که در اين کشور ااين نمد يک کالھی ھم برای خودش

 که اين ستسف انگيز اين بحث اينأيکی از نکات جالب اين بحث و ت. وجود آمدهه بش ھستيم، سم بردم ما شاھدھائی که ا

 در امور ايران ھم شده اند امريکا دراز کردند و خواھان دخالت و برخورد قاطع امريکاسوی ه ھائی که دست کمک  ب

. ی دھند و معرفی می کنندن را طرفدار مبارزات مسالمت آميز و به قول معروف غير قھر آميز ھم جلوه مااکثرا خودش

ن برای ا قلب شً آزادی خواھانی که واقعاۀ نيرو ھای انقالبی، ھمۀ که بايد ھمست خيلی مھميألۀاين حرکت از نظر ما مس

 بحث امشب ھم ۀکه ما در ادام.  موضع روشنی در مقابلش اتخاذ کننددايران ، برای آزادی ايران و رھائی ايران می تپ

يعنی چگونگی سرنگونی جمھوری اسالمی بدون دست کمک دراز کردن به سوی قدرت ھای . تبه آن خواھيم پرداخ

  .خارجی

 اشاره ای به دبرای اين که بتوانيم اين بحث را بھتر پيش ببريم من فکر می کنم در اين فرصت کوتاھی که وجود دار

که اين ) بپردازم( ھم به نتيجه ای  بکنم و بعد بحث را ببرم روی خود جمھوری اسالمی و بعدترمپبرخی از مواضع 

 آن که وقتی که نگاه می کنيم به ستواقعيت اين. نيرو ھا از يک چنين درخواست ھائی که کردند و اعالم کردند می گيرند

 کابينه ای که برای خودش آن ً گذشته می بينيم که واقعاترمپ مبارزات انتخاباتی و يا بعد از انتخاب شدن ۀچه در دور

ن ھم از جنس خودش ھستند نشان می دھد که يکی از راست ترين ا شۀ ھائی که ھمرنرال ھا و ميلياردج آنکرده انتخاب 
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بازگرداندن عظمت به " سکان دولت را به دست گرفته و حاال با شعار امريکاو ھار ترين جناح ھای سرمايه داری در 

ی که ھمين ی عميق تر کردن شکاف ھای طبقاتيبھاوارد صحنه شده و می خواھد در واقع اين عظمت را به " امريکا

ه  پيش خواھد برد بدون شک بترمپيعنی در واقع اگر نگاه کنيم به نتايج سياست ھائی که .  داالن ھم موجوده متحقق بکن

 و مردم کشور ھای شوند و کارگرھای سراسر  جھان ھر چه بيشتر استثمار امريکا که کارگر ھای ستطور طبيعی اين

 تا اين شکاف طبقاتی را به نفع سيستم حاکم و د را چپاول کنر ، منابع طبيعی کشور ھای ديگدچپاول کن) بيشتر(را  رديگ

 طبيعی اين امر تعميق شکاف ھای طبقاتی موجوده ، ۀنتيج. د و پر بکند کار  بر طرف بکنیدر واقع جناحی که آمده رو

 نفر از ۴٣ سال پيش ٧ نگاه بکنيم استگر به آماری که موجود سال پيش ما ا٧آن ھم در چه شرايطی؟ در شرايطی که 

 سال پيش بوده ولی به گزارش ٧اين مال .  نيمی از ثروت مردم جھان را داشتندً ھای دنيا تقريبارپولدارترين ميليارد

ه کردند و   ھشت نفر از ميلياردر ھای دنيا نيمی از ثروت مردم جھان را قبض٢٠١۶آکسفام در سال گذشته يعنی سال  

 روی کار نبوده و ھنوز قرار ترمپ ۀ سالی که تازه دار و دست٧ن داشتند يعنی در عرض ھمين ايا در اختيار خودش

 ألهخوب ھمين مس. ق پيدا کرده و رشد کردهعم باز گردانند ، شکاف طبقاتی به اين نسبت امريکارا به " عظمت"نبوده 

 بيشتر از نيمی از ثروت مردم جھان را در اختيار دارند ، -  مرد ھستند  ھمنفرشان ٨ که ھر -  نفر در سطح جھان ٨که 

 کسانی که کار می کنند و زحمت ً که ما با چه شکاف بزرگی در بين فقر و ثروت  و بين واقعاست اينۀن دھنداخودش نش

ِمی کشند و کسانی که از قبل کار ديگران زندگی می کنند ، مواجھيم َ  که قراره ستطبيعی کاري ۀبه ھر حال اين نتيج. ِ

 ترمپ مواضع ۀ ، چون فرصت نيست که به ھمد با سياست ھاش پيش ببرامريکا جديد دولت ۀئی ھا ، دار و دستامريکا

ن يعنی ابپردازم ، اشاره می کنم بيشتر به وضعی که با جمھوری اسالمی پيش آمده تا بعد برگرديم به بحث اصلی م

  .چگونگی سرنگونی جمھوری اسالمی

ی که دولت اوباما به اتفاق دولت ھای بزرگ ئ و چه دار و دسته اش عليه توافق ھسته ترمپر تبليغاتی که چه شخص د

 که اين د رسما اعالم می کنترمپ) با اين توافقنامه (ودش  مخالفت میً با جمھوری اسالمی بستند راه انداختند شديدارديگ

ن افرادی که انتخاب کرده برای کابينه اش کسانی ھستند که می گويند  و من قبولش ندارم و حتی در ميا استتوافق بدی

 اين تبليغات ھم ھست که برای برخی از نيرو ھای مخالف ًو اتفاقا. که اين توافقنامه را بايد پاره کرد و دور انداخت

ر بزرگی در يييک تغ ً احتماالترمپ با آمدن ً سبب شده که حاال فکر کنند که احتماالاجمھوری اسالمی يک توھمی ر

 "regime change"م چنج ي بحث رژآنپيش می آيد و چنين بحث ھائی را مطرح می کنند که دو باره ) امريکا(سياست 

 در يک مقطعی مطرح می شد و تبليغ می شد حاال امريکا بوش پسر در دولت ۀھمان بحثی که در دور. ودش مطرح می

ھا و ھمين تفکرات و ھمين کسانی که چنين نامه ھائی می نويسند به اين اميد له زنده شده و ھمين نيرو أباز ھم اين مس

ثير أ ، تد قرار بگيرامريکاھم بيايد و به ھر حال اگر در روی ميز کار دولت " رژيم چنج"بسته اند که دو باره اين 

 جديد اين ۀ اين دار و دستًآيا واقعا که ستال کنيم اينؤله ای که ما بايد از خودمان سأحاال مس.  بر کار خود اين ھادبگذار

 که کشور ھای امپرياليستی با جمھوری ا می آيند و اين توافقی رًھا که روی کار آمدند يا اين رئيس جمھور جديد آيا واقعا

د و آيا  ھا بوده را پاره کنند و زير پا بگذارنآن ۀ اين توافق به اين خاطر بسته شده که به نفع ھمًاسالمی بسته اند و اساسا

؟  يک وجه د که بخواھد يک چنين توافقی  را از بين ببردش به اين داري نيازی برای پيشبرد کارھاامريکا دولت ًاساسا

 يک چنين توافقی با ھمکاری قدرت ھای بزرگ جھانی انجام شده و به نتيجه رسيده و ھر گونه ً که اساساستواقعيت اين

)  متحدملل( که در شورای امنيت ست قضيه اينريک وجه ديگ. دھم می زن قدرت ھا را به آن اتحاد آنبه ھم زدن 

 مصلحت نيست که يک چنين کاری ً در نتيجه اصوالد ھم به ھم زدنش مشکالت ديگری درست می کنآنتصويب شده و 

 که چرا ستاما واقعيت اين. ش حساب باز کردندين جمھوری اسالمی اين قدر روا ھا انجام بدھند ، کاری که مخالفآنرا 
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 که به باور ما ست برای ايند برجستگی پيدا می کنترمپ شعار ھا و ادعا ھای در و ودش  مطرح میمسألهاينقدر اين 

 خوب وقتی مخالفت د باال ببرامريکا با اين کارش می خواھد نرخ چاپيدن کشور ھای ديگر را از سوی امپرياليسم ترمپ

 چيز ھای دناطبيعی در مذاکرات بعدی دست باال تری خواھد داشت و می توطور ه  با يک چنين توافقنامه ای بدمی کن

 امريکا" که ستش اينيش و يکی از ادعاھاييکی از شعار ھا) دولتی که( ھم برای نيروئی که آن. بيشتری را طلب بکند

ر توجه کنيم من يکی دو  حرف ھای اين ھا را و اين تبليغات را ھر چه بھتًبرای اين که معنای واقعا" بر ھمه چيز مقدمه

 که من با احترام يعنی فراموش نمی دش مطرح می کنيدر يکی از سخنرانی ھا. مويتا از جمالت خودش را برايتان می گ

 خاطر امنيت خارق   جنوبی و عربستان سعودی می خواھم که بهوريای ، کجاپان ، المان با احترام از ويد که بگدکن

حتی ) دن می دھانش( را امريکاکه خط جديد ست اين جمله اي. ايم ، بيشتر بپردازند  قرار کردهای که ما برای شان بر العاده

يا در مورد ديگری در رابطه با کشورھای خليج .  ھمکار است می خواھد که بيشتر بپردازند آنھااز اين ھائی که با

  که ، تنھا چيزی که دارند پولديزی ندارنکشورھای خليج فارس چ:  کهد مطرح می کندفارس با آن لحن لمپنی ھم که دار

به منابع مالی و ذخيره ھای مالی  ًيعنی کامال . است مقروضدالر ھزار ميليارد ٢٠ ھم امريکا ، ما ھم ، يعنی است

بعد ھم حتی  از کشور ھائی که در ناتو عضو ناتو ھستند و ھم پيمان نظامی با خود .   چشم دوختنرکشور ھای ديگ

اين ادعا ھا و اين روندی .  خواست که  سھم ھر چه بيشتری از ھزينه ھای نظامی ناتو را بر عھده بگيرند ھستندامريکا

 باال ببره ا و نرخ چاپيدنش ردطور طبيعی می خواھد چاپيدن ھای قبلی اش را تشديد بکنه که دولت جديد در پيش گرفته ب

 که يکی د مطرح می کنترمپصوص بايد توجه کرد که  در ھر حدی پيش ببره و به خا اين ردو ھر جا که زورش برس

 و بعد ھم با رو داری د را از آن چه که ھست ھم وسيع تر گسترش بدھامريکا که نيروی نظامی ستش اينياز سياست ھا

خوب . کار گرفتن نيروی نظامی دريغ نخواھم کرده ھنگامی که انتخاب ديگری نداشته باشم از ب: تمام ھم می گويد که

 دنيا  و در خاورميانه به خصوص می بينيم؛ جنگ ھای نيابتی، ۀحرف ھا در شرايط جنگی کنونی که ما در ھماين 

 و  است صحنه گردان واقعی اش ھستند خيلی قابل تعمقر و کشور ھای امپرياليستی ديگامريکا ھم ًجنگ ھائی که اکثرا

  استزاويه ای که برای ما مھم)  اين بحث ھابه خصوص در( اصلی ۀمسألدر چنين شرايطی .  دقت کردبه آنبايد 

 شدند ترمپ که اين ھائی که برای سرنگونی جمھوری اسالمی  اين رژيم جنايتکار فاسد و تبھکار دست به دامن ستاين

 که حاال نامه می نويسند، پيام می دھند و کاغذ می نويسند که به ھر حال امريکاچه انتظاری دارند از اين دولت جديد 

 پا گذاشته به جز امريکا ھم در شرايطی که ما ھمه شاھد ھستيم که ھر جائی که آن.  چشمی ھم به اين ھا بيندازندۀگوش

 آوارگان به راه انداختن و گسترش تروريسم در اين کشور لُجنايت و خونريزی و به جز ساختن ابو غريب و به جز سي

ش را  سياستامريکا بشويم که اين ھا ادعا می کنند که اگر دولت  متمرکزمسألهپس بيائيد روی اين . ھا نتيجه ای نداشته

به ھر حال کمک ) اين امر( ، دش بکن تحريمورد و به جمھوری اسالمی فشار بيادتند تر بکند ، برخورد قاطع تری بکن

 در چه شرايطی  سرنگونی جمھوری اسالمیًبيائيم به اين فکر کنيم که واقعا.  به آزادی و رھائی مردم ايران مادمی کن

 اين را ھمه ما می ودھمه می گويند جمھوری اسالمی بر. مين بکندأ که منافع اکثريت مردم ما را بتواند تدبايد رخ بدھ

ش تمرکز کرد و بايد ي که بايد روستمسأله اي اين ودش مين میأ منافع مردم ما تً واقعاودشنويم ولی در چه شرايطی بر

 ما مخالف جمھوری اسالمی و خواھان نابودی اين ۀچون شکی نيست که ھم.  رداخت په آنش فکر کرد و بايد بيرو

 که جمھوری اسالمی در شرايطی بايد ست اينستن مھمامي چيزی که براآنولی خوب ما .  فساد و تباھی ھستيم ۀجرثوم

ن می آيد به اين خاطر  يعنی ما وقتی از جمھوری اسالمی بدماود که منافع اکثريت مطلق جامعه متحقق بشودنابود بش

 به اين خاطر نيست که فالن سياست را در فالن زمينه در پيش گرفته به اين ستنيست که فالنی رئيس جمھوری اسالمي

 که اين رژيم ھر صدای آزادی خواھی ست به خاطر ايند قدرت بيشتری در اين رژيم دارًخاطر نيست که فالن جناح مثال
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 اين فالت خونين راه انداخته و تا توانسته کشته و اعدام کرده و ۀط دار و شکنجه در ھمرا در کشور ما خفه کرده و بسا

بعد استثمار شديد و وحشتناکی را بر مردم ما و کارگران ما تحميل کرده و شرايطی ايجاد کرده که وقتی که ما به اين 

 کنيم گاه می بينيم که وضعی برای ن نگاه میا و اعترضات صنفی خودش- طبقه کارگر ما - تظاھرات ھای کارگر ھا 

زندگی کارگر ھا درست کرده که کارگر می ايستد جلوی نيروی انتظامی و می گويد من را بکشيد و از اين زندگی 

 که اين رژيم ايجاد کرده در نتيجه اگر ما مخالف جمھوری اسالمی ھستيم يعنی ستاين وضعي.  فالکت بار نجاتم بدھيد

طور منطقی خواھان اين ھستيم که با رفتن جمھوری ه  و ب است که جمھوری اسالمی حافظشمخالف اين وضعی ھستيم

ر شرايطی ھستيم که جمھوری اسالمی با ييطور طبيعی و منطقی ما خواھان تغه  پس بوداسالمی اين وضع عوض بش

نگونی جمھوری اسالمی  ای که بايد  ما، تک تک ما که خواھان سرمسألهحاال .   پرداختهآنسر نيزه به حفاظت از 

ئی حتی به فرض رفتن جمھوری امريکا سربازان ۀ و با سرنيزامريکاآيا با دخالت )  کهستبه آن توجه کنيم اين(ھستيم 

قق می حايش می جنگند و خواھانش ھستند متاسالمی اين آزادی و اين دمکراسی يعنی خواست ھائی که مردم ما بر

 نشان ًھمين کسانی که يک چنين تبليغاتی را می کنند کامال. وجه امکان پذير نيستچنين امری به نظر ما به ھيچ . شوند

 نشان داده ًتجربه اتفاقا.  د نادرستی را اشاعه می دھند که با واقعيت انطباق ندارًمی دھند که يک چيز ھای پوچ و واقعا

 اين رژيم به قدرت مردم از قدرت به  کهود شرايطی متحقق می شآن بار انقالبی سرنگونی جمھوری اسالمی در ۀکه ھم

  ايرانی داشته باشيم که مردم درًيعنی تنھا زمانی ما می توانيم واقعا. ود و به زباله دان تاريخ انداخته بشودزير کشيده بش

 نه اين که ود نفس راحت بکشند که رژيم حاکم به وسيله خود مردم ، مردم سازمان يافته، مردم متشکل نابود بشآن

 که رژيم شاه رفت و رژيم ديگری روی کار آمد و بعد ۵٧ ؛ قيام بھمن سال شود قيام ۀوجود بيايد که مثل دوره  بوضعی

ما اگر می خواھيم که .   رژيم قبلی را می خوردندۀھا در طول زمان برخی از ساده انديشان و ساده دالن ھم غبط

 که ستن صحنه سياسی در ايران کنار بگذاريم برای اين را از ايآنن را با جمھوری اسالمی يک سره کنيم  و اکارم

  .وددرست شرايطی ايجاد کنيم که به آزادی و رھائی واقعی مردم ما منجر بش

من در صحبت اولم يک اشاره ای کردم که ما به اين باوريم که اگر به تجربيات رستاخيز سياھکل و قيام بھمن توجه 

 . ماۀن نقطاحاال با اين بحث برگرديم به ھم. در سير تحوالت جامعه ايفاء کرد يک نقش پيشروئی ودش  نمیً قاعدتاودنش

 شاه ۀ نگاه می کنيم می بينيم که قيام بھمن انجام شد و دار و دستا رآنوقتی که به قيام بھمن بر می گرديم و درس ھای 

ھای مردم ما ھم متحقق نشد و  خواست ز خمينی روی کار آمد و ھيچ کدام اۀ تازه به قدرت رسيدۀرفت و دار و دست

اين نکته که چرا يک چنين .  سال گذشته به وحشيانه ترين شکلی مورد ستمگری و آزار قرار گرفتند٣٨مردم ما در 

 در تئوری رزمندگان سياھکل با برجستگی ً و بايد ازش درس گرفت اتفاقاودچيزی پيش می آيد و چرا اين جوری می ش

 ۀکه قادر شده باشيم که سلط  که ما به آزادی و دمکراسی دست پيدا  نمی کنيم مگر اينتس ھم اينآنتمام مطرح شده و 

چه نيروی نظامی خارجی اش و چه (امپرياليستی و نظام سرمايه داری وابسته که امپرياليسم و نيروی سرکوبش 

 استقالل و آزادی و حق ًکه واقعاتا بتوانيم شرايطی ايجاد بکنيم .  حفاظت می کنند را نابود کرده باشيمآناز ) داخليش

 شرايطی که به نابودی ظلم و ستم منجر می شود را آنن سرنوشت را بتوانيم متحقق بکنيم و راه را برای تسھيل ييتع

کيد داريم که بايد از بين بره تا مردم ما به آزادی و رھائی أش تي و ما رو استاين نظمی که در ايران حاکم. فراھم کنيم

 تنھا با قدرت دن می دھاساس آن چه که تجربيات قيام بھمن و تئوری ھای راھنمای رزمندگان سياھکل نشبرسند بر ا

 از ا از بين برد و چنين وضعی را يک چنين رژيمی رود که می شاست کارگرۀتوده ھای آگاه و متشکل به رھبری طبق

  .ھای اصلی مردم متحقق بشه آزادی و دمکراسی و خواست آنبين برد و نظمی را بر قرار کرد که در 
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کيد کنم ، وقتی ما اين بحث ھا را ارائه می کنيم خيلی زود با واکنشی از أش تييک نکته ای ھم اين جا الزمه که من رو

 ھائی که خواھان دخالت قدرت ھای بزرگ در آن ھائی که تبريک می دھند آن ھائی که نامه می نويسند آنطرف 

يد می ه ان شنيداتۀ  حتما ھمااين ر.  شويم که به ما می گويند که اين حرف ھا کھنه شدهسرنوشت ايران ھستند مواجه می

 با يک رژيم ھاری طرف ھستيم می خواھيم نابودش کنيم خودمان ھم نمی توانيم خوب چه  است سال٣٨گويند ما 

مون ی  و ما ھم به خواست ھاد کن نابودا رآند و از طرف ما ي بيارن نمی توانيم يکی ديگااشکالی داره حاال که ما خودم

 می شوند به ترمپ کسانی که دست به دامن آن که ست حرف ما ھم اينۀ ھمًاتفاقا. ن برسيماو به قول معروف مطالبات م

ً  که اتفاقادور حکم می کنطن اين ا متوجه اين امر نيستند؛ حاال يا نمی فھمند و يا منافع شد دل خوش می کننترمپ ۀمعجز

 قدرت باقی مانده به اعتبار امداد ھای غيبی و غير غيبی ھمين ۀ سال گذشته بر اريک٣٨می اگر در جمھوری اسال

اگر اين ھا نبودند اگر اين ھا کمک نمی کردند اين رژيم به ھيچ وجه نمی توانست اين مدت طوالنی . امپرياليست ھاست

 ھائی آن به باور ما د عکس تصوراتی که وجود دارهبدر نتيجه  . د مردم ما بکشۀُ و چنين تسمه از گرددبر سر کار باش

م جمھوری اسالمی را بر ين آزادی می آورد و رژاشي می آيد براامريکا د و فکر می کننامريکاکه نامه می نويسند به 

 اين سال ھا برای ۀ اين امپرياليست ھا نه شيطان بزرگ بلکه فرشته رحمت بودند در ھمًمی دارد به نظر ما اتفاقا

 که اگر کسی می خواھد در ايران يک سياست درست و اصولی را پيش ببره و ستمھوری اسالمی  و اين نکته ايج

  .د بايد روشن در نظر بگيرار رژيم و تعويض مھره ھا، اين ريي نه ھر شکلی از تغد اش رسيدن به آزادی باشمسأله

 ھم روز شماری می کنيم ولی مخالف آنستيم و برای کيد می کنيم که خواھان نابودی جمھوری اسالمی ھأما با اين که ت

ن را در رفتن و پيوستن اسوی قدرت ھای بزرگ دراز کردند و عجز و ناتوانی خودشه  ھائی ھستيم که دست گدائی بآن

 گول می ان می دھند و در واقع مردم رابه مردم و بسيج مردم و قدرت مردم را به صحنه آوردن را به اين طريق نش

ر رژيم بدون توجه به تجربياتی که خود ما در ايران شاھدش بوديم ، يير مھره با يک تغييکر می کنند که با يک تغزنند ف

خالف اين بحثی که . بدون توجه به تجربياتی که در منطقه شاھدش ھستيم مردم ما می توانند به آزادی دست پيدا کنند

 ۀدر کشور ما را محکوم می کنند و نابودی رژيم حاکم به وسيل نظراتی که دخالت خارجی ًمی کنند ، اصوال) اين ھا(

 عکس چنين تبليغاتی نا اميد هسوی خارجی دراز نمی کنند، اين نيروھا به  مطرح می کنند و دست التماس باخود مردم ر

ده ای در اين  سياسی جامعه خودمان نگاه کنيم عوامل خيلی اميدوار کننۀوقتی به صحن)  معتقدند کهًاتفاقا(کننده ای 

امروزه روزی نيست که ما شاھد فرياد و اعتراض مردم .  توجه کرد آن که بايد ديدش و بايد بهدصحنه وجود دار

 که پاسدارھا و سربازان گمنام امام زمان با جناياتی که کردند با  استدرست.  اين کشور نباشيمۀخودمان در چھار گوش

 ان دادند سازمان ھای سياسی، سازمان ھای انقالبی ران نشای که از خودشسرکوب ھائی که کردند و با وحشی گری ھائ

ندند و يا حتی به تالش ھای خود مردم ما ، خود  کارگران و زحمتکشان ما ، برای ا سرکوب کردند و به حاشيه رًشديدا

کردند، اما بايد واقعيت  جلوگيری کردند و يک پراکندگی دردناکی را به مردم ما تحميل آنمتشکل شدن ضربه زدند و از 

 اين جويبار ھای پراکنده ا اين اعتراض ھا رً واقعادھا را ديد و اين را ھم گفت که جای يک سازمان رزمنده ای که بتوان

اين واقعيت ھا را بايد . ست جاش خاليد و ھدايت بکند جاری بکنا و يک رود خروشانی رداعتراض را به ھم وصل بکن

 آن که مسأله موقع خيلی روشن می توانيم بر گرديم به اين آن اين عوامل نگاه کنيم ۀرد اگر به ھمگفت و به آن ھا توجه ک

.  ماست برای رسيدن مردم به آزادی و رھائیۀ، نياز مبرم شرايط کنونی جامعستش خالييسازمان رزمنده ای که جا

 به روشنی ۵٠ ۀدائی خلق در دھتجربيات تاکنونی به خصوص تجربه رزمندگان سياھکل و مبارزات چريک ھای ف

گر اجازه نمی دھند که ھيچ صدای که ديکتاتور ھا و رژيم ھای سرکوبن داده که در شرايط ديکتاتوری در شرايطی انش

 قھر ۀ در گلو خفه می کنند راھی جز مبارزا، کوچک ترين صدائی را و ھر صدائی رودآزادی خواھی از گلو خارج بش
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نبايد اسير تبليغاتی شد که مردم ما را به مبارزات اصالح .  توجه کرد آنی است که بايد بهاين درس. دآميز وجود ندار

 قھر ۀ و صبح تا شب در رسانه ھای جمعی به شکل ھای مختلف عليه مبارزدطلبی به فعاليت ھای  علنی تشويق می کن

را از گنجينه مبارزاتی مردم ما خارج  مھم و راستين مبارزات مردم ما ۀ که اين تجربد و سعی می کندآميز حرف می زن

ن داده که اگر مردم ما می خواھند به آزادی برسند به رھائی برسند و اگر می خواھند يک سازمان ا تجربه نشًاتفاقا .دبکن

 بايد اين مبارزه را در شرايط درگيری د و ھدايت بکندرزمنده ای داشته باشند که بتواند مبارزات آن ھا را رھبری کن

قيم با ارتجاع حاکم و ديکتاتوری حاکم پيش ببرند تا ھم نيرو ھای پيشرو بيش از گذشته متشکل بشوند و به ھم برسند مست

 شرايطی را آن شکل بدھند و ھم مردم بتوانند در اين پروسه تشکل پيدا بکنند و بتوانند او يک  سازمان رزمنده ای ر

به نظر ما نه چشم اميد بستن به کمک ھای . ن دست پيدا بکننداساسی ش مطالبات اصلی و اآن به ًايجاد بکنند که واقعا

خارجی و نيروی سرباز خارجی راه گشای مشکالت کنونی مردم ماست و نه دلخوش کردن به نافرمانی مدنی و 

برای سرنگونی جمھوری اسالمی که تنھا راه نجات .  مبارزات علنی و چشم دوختن به اصالح وضع کنونی از داخل

دم ماست بايد مردم ما، بايد چه پير و چه جوان به اين امر اعتقاد پيدا کنند و به اين مبادرت کنند که تنھا در بستر مر

 ۀبدون شک اين وظيف.  يک سازمان رزمنده را شکل داد و اين وضع را دگرگون کردود که می شاست قھر آميزۀمبارز

قرار دارند ) چه در داخل کشور و چه در خارج کشور(ھر جائی  کسانی که در ۀ بزرگ در مقابل ھمۀاصلی ، اين وظيف

 قرار گرفته آن که بسته به امکان خودش  بسته به شرايطی که در دوظايف مشخصی قرار می دھد و ھر کس وظيفه دار

شاھد نابودی  و تنھا در اين حالته که ما می توانيم در آينده د حرکت اين روند را تسريع بکندبه پيشبرد اين روند کمک کن

 خيلی از مسائل ًمطمئنا. ن نکرده باشما تۀاميدوارم که زياد خست. جمھوری اسالمی و رسيدن به آزادی و دمکراسی باشيم

اميدوارم که شاد و موفق باشيد و در .   ھا بپردازيمآنباقی ماند که در بخش پرسش و پاسخ سعی می کنيم به کمک ھم به 

  .روز باشيدمبارزه عليه جمھوری اسالمی پي
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