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  صبا راھی

 ٢٠١٨ جنوری ٢٠
  

 است"  وزير اطالعاتۀگفت"برخورد به قلمی که اعتبار نظرش 
 با عنوان  خيزشی برای نان، یادر مقاله  خلق يوسف زرکاری، ئی خود را با نام پرافتخار چريک فداۀنظر آلودقلمی 

آن " مقدمه" منتشر شده در سايت گزارشگران، ارائه داده است که اين قلم سعی دارد تنھا  به سطر اول يا –کار وآزادی 

 کيدأ ناچار ھستم که سطر اول نوشته را عينا در زير قرار دھم تءبرای اينکار ابتدا. نوشته و نتيجه گيری آن برخورد کند

  :ھای خط کشی شده از من است

مخالف دولت  واليت معاشان ۀ جمعی از مالباختگان ، تھيدستان و محرومان توسط دارو دست٩٦درھفتم دی ماه "
معترضين در مقابل شھرداری مشھد و برخی . برانگيخته شدند) علم الھدا( مشھد ۀ به سردمداری امام جمعروحانی

ولين به گرانی و عدم بازپرداخت سپرده ؤتجمع کرده  وخواستار پاسخگوئی مسفرمانداری ھای استان خراسان رضوی  
به توجه کنيد . (سسات مالی شده و شعار مرگ بر گرانی و مرگ بر روحانی سر دادندؤ خود  در مۀھای از دست رفت

ت دخيل بوده يک جريان سياسی در ايجاد اين وضعي:  در گزارش به  مجلس آخوندی  محمود علوی وزير اطالعاتۀگفت
کدام امام جمعه اين حرکت را :  که در سخنانی می پرسدکار ورفاه اجتماعی ميدری معاون وزير تعاون،است  و يا گفته 

والن وسرکوب مواجه گرديد، ؤوقتی که اين اعتراضات باعدم پاسخگوئی مس)  ھردو گفته  نقل به معنی- کليد زد؟
ل وسياسی آزاد بايد گردد، و مرگ بر خامنه ای  را فرياد زدند و کنترمعترضين  شعارھای مرگ برديکتاتور، زندانی 

  ."از دست سازمان دھندگان اوليه خارج گشت
توان به سالم بودن قلم او باور  دھد، چگونه می نظر خود قرار می" ۀپشتوان"را "  وزير اطالعاتۀگفت"ببينيد کسی که 

حاميان آن، نقش وزارت اطالعات را در به انحراف بردن مبارزات  مردم دنيا ، نه زالوھای سرمايه دار و ۀداشت؟ ھم

دانند که وزارت اطالعات رژيم ھای مستبد و به ويژه وابسته به  دانند، می مردم و جنبش ھای مبارزاتی بخوبی می

مل آورده  عءابتدا"  فکری-خبری " دھند در اتاق ھای  که در رسانه ھا به خورد مردم می" اطالعات شان"امپرياليسم 

درد که   بنا به ماھيت کاری گلوی حقيقت را آنچنان میًکنند، اطالعاتی که معموال را به بيرون منعکس می شده و بعد آن

 استثمارگر يعنی ظالمان و ۀکنند، اطالعاتی که با اھداف معين منافع طبق را باور می تنھا گرگ ھا و يا بره ھا آن

را در سراسر دنيا  اين.  عمومی را از آن چه که در حال وقوع است منحرف کنندبرد تا اذھان ستمگران را به پيش می

  .دانند مردم بخوبی می
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آورد آيا بايد به  از وزارت اطالعات رژيم سرکوبگر اسالمی می" فاکت" نوشته اش ۀب وقتی قلمی در مقدموخ

خود را " ماھرانه"اش که سعی داشته که در سطر ھای بعدی نوشته  قلم او باور داشت؟ ولو اين" صداقت انقالبی "

 که در واقع با فاکتی که از وزير اطالعات ارائه ینوشته ا.  جا زده و برای نان و مسکن و آزادی اشک بريزد" دلسوز"

شده بنويسد  ريزد، شايد خودش رويش نمی که مورد غضب جناح رقيب قرار گرفته اشک می" روحانی" برای ،دھد می

 که  با دست و دلبازی از وزارت یانوشته . رود آگران و زحمتکشان و بيکاران و محرومان میفاکت از دشمنان کار

 نداريد بگذاريد چون رھبر انقالبی و کارآمدبرگرديد " به خانه ھايتان" آورد تا به مردم بگويد  اطالعات فاکت می

ويان در دانشگاه تھران فرياد سر دادند البته ايشان ھم گوش ھايش کر بوده که دانشج! به کارش برسد" روحانی جالد"

  ! ديگه تمومه ماجرا/ اصالح طلب اصولگرا 

  :  شرح زير استه د عينا بندھ  که ايشان ارائه مییا" ھوشمندانه"اما نتيجه گيری 

جنبش گيالن و کوچک خان، جنبش ملی  شکست ھای حاصل از جنبش مشروطه، قيام ھای خيابانی و کلنل پسيان، "
اصطالح ه  و جنبش ب٧٨جنبش دانشجوئی  ،٥٧جنبش ھای چريکی فدائی و مجاھدين و انفالب   مصدق،شدن نفت و

يد اين ضعف مزمن و مستمر فقدان رھبری کارآمد و انقالبی است ودر بعد مشخص، ؤم  ھمگی از بعد تاريخی،٨٨سبز 
  . "آن را با خود دارد مخرب آثار عمل و ۀ  نيز به عينه مھر اين فقدان رھبری در صحن٩٦ ]جدی[جنبش دی ماه

 طبقاتی با تمام سرکوبی که توسط ۀکه  مبارز دانيم؟ يا اين  طبقاتی آثار مخرب ھم دارد و ما نمیۀآثار مخرب؟ آيا مبارز

 ھم به ھمراه داشته است؟ قصد ئیشود اما ھمواره در طول تاريخ دست آوردھا  ظالم شده و میۀ طبقنیاستثمارگران يع

 مبارزاتی و تاريخی خود را ۀ ايشان نامبرده شده بپردازم چون ھر کدام پروسۀ که در نوشتئیندارم به تک تک جنبش ھا

کند که سر جايت بنشين، صدايت ھم در نيايد  ايشان به خواننده چنين القا می" ۀفانمنحر" اما اين نتيجه گيری بسيار دارند

خواھد با  نداری بگذار سرمايه داری خونخوار ھر کاری می" رھبری انقالبی و کارآمد" ھم بيرون نيا چون از خانه ات

  . تو بکندۀزندگی و آيند

 آگاھانه به ھيچ وجه نقش دستگاه ھای سرکوب سپاه و وزارت اطالعات، ساواک سرکوبگر، واوامای جانشين وی

گويد  در سرکوب مبارزات و جنبش ھا حاضر نيست ببيند، چرا؟ میرا " سی آی ای" اينھا يعنی ۀساواک و پدرخواند

يعنی ھر ! گويد ميرزا کوچک خان، يا مصدق که خودش می نداشتند، در حالی" رھبری انقالبی و کارآمد"جنبش ھا 

وسط  چطور ت]اسد[ مرداد٢٨ انگليسی ئیمريکاا وسيع اينترنت مطلع شده که کودتای ۀنادانی امروز با دسترسی به شبک

مرد تاريخ مصدق را سرکوب سی آی ای و ام آی شش انگليس طراحی شده بود تا جنبش ملی شدن نفت به رھبری بزرگ

    اين شخص با جنبش ھای مبارزاتی باور داشت؟عناد آگاھانهراستی نبايد به ب. کند

 شاه جالد را برآشفته آيا جنبش چريکی رھبر انقالبی نداشت؟ اگر نداشت چطور بود که ھشت سال تمام چنان خواب

 کرده تعيين ھزار تومان آنزمان ٩٠٠ معادل یا خلق جايزه ئی تن از چريکھای فدا٩کرده بود که شاه جالد برای سر 

يا کسی آپرسيده حميد اشرف را پيدا کرديد؟ و يا سازمان مجاھدين مگر رھبری نداشت؟  بود؟ چطور بود که شاه مدام می

   ی چه آمد؟داند بر سر موسی خيابان نمی

 به نقش سرکوب ماشين ند حاضر نيستًايشان مطلقا! است" ھلو برو تو گلو"  طبقاتی ۀکند که مبارز نه، ايشان فکر می

 بسيار غلط را ۀد به ھمين دليل ھم آن نتيجنسرمايه داری جھانی و نوکران شاه و ماليش حتی نيم نگاھی داشته باش

کس نمی تواند تا اين ميزان دشمنی با جنبش ھای  يعنی ھيچ. نداشتند" ارآمدرھبری انقالبی و ک"د که جنبش ھا نميگير

آيا کسی فراموش کرده که چه گوارا چطور در مسير بوليوی توسط نوکران سی ای ای لو رفته و . مبارزاتی داشته باشد

  توسط سی آی ای کشته شد؟ آيا چه گوارا يک رھبر کارآمد و انقالبی نبود؟ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کند  رفيق يوسف زرکاری که آن قلم آلوده خود را پشت نام پرافتخار او پنھان می: مھم و اصلی اين است بسيار ۀاما نکت

کارگر کمونيستی که به صفوف اين .  صفوف چريکھای فدائی خلق بودۀدھند از اولين کارگران آگاه و مبارز تشکيل

 عمل ۀ ايران، به بھترين وجه جامۀردم رنجديد خويش و مۀ انقالبی خود در قبال طبقۀتشکل پيوست تا بتواند به وظيف

وزير "مبارزه، تفکر و نظراتش اخبار " پشتوانه" خلق رفيق يوسف زرکاری اگر ئیراستی چريک فداب. بپوشاند

 شد و در مقابل دشمن طبقاتی اش نمی ايستاد و  امروز می شد که  چريک نمی بود که کارگر کمونيست نمی" اطالعات

رژيم تروريست پيشه و سرکوبگر اسالمی نوکر امپرياليسم البته طرفدار جناج " وزير اطالعات "فته ھایگشد ناقل 

   !اصالح طلب جانی ھمتای اصولگرای جنايتکار

  مرگ بر رژيم سرمايه داری اسالمی نوکر امپرياليسم با تمام جناح و دسته ھای جانی آن

  زنده باد انقالب

  صبا راھی

   ١٣٩٦] جدی[دی ماه

  

گاه ديده نشده که قلمش نقش مزدوران تبھکاری  ھيچ: يک) خيزشی برای نان مسکن آزادی (ۀ نويسند:نوشتنبعد از 

کسی که در زندانھای شاه جالد بريده بود و امان نامه نوشته بود و بعد از پيروزی قيام ھمچون فرخ ارتجاع نگھدار، 

 خلق نفوذ ئی، در سازمان پرافتخار چريکھای فدا  و روی کار آوردن خمينی جالد از طرف امپرياليستھا۵٧پرشکوه 

کرد و باعث متالشی شدن آن گرديد، و ھمزمان در خدمت وزارت اطالعات رژيم اسالمی قرار گرفته بود و يکی يکی 

" ھیجتو"نه، ايشان ھرگز به اين مزدوران امپرياليسم ! داد ُکرد و به کشتن می فرزندان خلق را به دژخيمان معرفی می

تنھا عنادش با انقالبيونی ست که با دشمن کارگران و زحمتکشان و محرومان ھرگز . ال استؤچرا؟ جای س! ندارد

  !سازش نکردند و در پی نام و نان نبودند

 مرداد و سرکوب حنبش نفت ٢٨گاه ديده نشده که به نقش منفور و خائن حزب توده در کودتای امپرياليستی  نيز ھيچ: دو

 ۀتنھا اشتياق عجيب ايشان در منحرف کردن نظر خوانند! ھی نشان داده باشدجاريخ مصدق توبه رھبری بزرگمرد ت

  ! نادان است که ھيچ جنبشی در ايران رھبر کارآمد و انقالبی نداشته است

  


