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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٨ مارچ ١٢

  

 و سياھکل راه "عنوان با فر قبادی چنگيز رفيق سخنرانی متن کنيد می مشاھده زير در که آنچه :ئیفدا پيام توضيح
 بزرگ روز دو سالگرد اشتبزرگد برای که مراسمی در ٢٠١٨ فوريه ١١ تاريخ در که باشد می" گرسنگان خيزش
 استکھلم در) ١٣۵٧ سال بھمن ٢٢ و ٢١ در ھا توده شکوه پر قيام و ١٣۴٩ بھمن ١٩ در سياھکل رستاخيز (تاريخی
 تصحيحات برخی با و درآورده نوشتار به گفتار حالت از را سخنرانی اين" ئیفدا پيام "  .شد ايراد ، گشت برگزار سوئد
 قابل مندان عالقه برای زير لينک طريق از سخنرانی اين صوتی فايل  .رساند می مند هعالق خوانندگان نظر به جزئی

  :ست دسترسی
https://www.youtube.com/watch?v=BrRD69Bnl1g 

 

  راه سياھکل و خيزش گرسنگان
امشب به لطف حضور دوستان و رفقای مبارز حاضر در اين جلسه در شرايطی برای بزرگداشت يکی از !  سالم با

بزرگترين رويدادھای تاريخ درخشان مبارزاتی توده ھای محروم و رنج کشيده ايران يعنی رستاخيز سياھکل دور ھم 

 بھمن رو گرامی ٢٢ و ٢١گرد آمده ايم و ياد رزمندگان پر افتخار سياھکل و ھمچنين شھدای قيام شکوھمند مردمی در 

 خيزش توده ای خونين ولی افتخار آفرين اردوی کار و می داريم، که تنھا چند ھفته از يکی از بزرگترين امواج

اين جنبشی بود که در جريان آن خلق خسته . متحدينش در بيش از صد شھر کشور ما برای نان و کار و آزادی می گذرد

بانھا تکان خورد و مردم زحمتکش، گرسنه و به جان آمده از تازيانه استثمار و بيداد ، ھمزمان در ابعادی گسترده به خيا

سينه شان را بی ھيچ ھراسی از مرگ در مقابل گلوله ھای آتشين مزدوران جمھوری ، ريختند، با شجاعتی مثال زدنی 

اسالمی سپر کردند، فريادھای مرگ بر جمھوری اسالمی و تمام جناح ھای آن را سردادند، دستھای ترک خورده از 

ت خود دراز کردند و غرش آنھا با تمام وجود ضرورت يک شالق کار را برای برداشتن سالح و دفاع از حق موجودي

 عظيم در پايه ھای اين جامعه تحت سلطه، کھنه و پوسيده را يک بار ديگر با صريح ترين شکل بيان به گوش تغيير

 در نتيجه فکر می کنم ھمه دوستان و رفقای حاضر با من ھم صدا باشند که درود و افتخار بفرستيم بر. جھانيان رساند

جانباختگان اين جنبش آزاديخواھانه بر توده ھای به جان آمده و به پا خاسته ای که با شجاعت تمام فريادھای مرگ بر 

 که در وسيع ترين سطح با حرکت خودشون ميخ محکمی ئیجمھوری اسالمی و ھمه سمبلھای آن  را سردادند، توده ھا
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 با نمايش اراده آزادانه خويش بار ديگر، بی آيندگی و فقدان بر تابوت افسانه اصالح پذيری ديکتاتوری حاکم زدند و

درود به تمامی . ھرگونه مشروعيت مردمی حاکمان جمھوری اسالمی و دار و دسته ھای درونی آن را به ثبوت رساندند

 جان باختگان اين جنبش عظيم و درود به ھمه اسرای اين خيزش که در بدترين شرايط در چنگال دژخيمان جمھوری

 .اسالمی گرفتارند و در زير شکنجه ھای مزدوران رژيم مقاومت می کنند

برای تمام انسانھای آزادی خواھی که قلبشان برای پاره کردن زنجيرھای اسارت کارگران و زحمتکشان، زنان و 

ز چنگال جوانان و کودکان کار و زحمت و در يک کالم برای آزادی اين خاک، کاشانه و خانه و  ميھن در بند ما ا

حداقل نيم قرن اخير در کشورمون نگاه  شکی نيست که وقتی که با يک ديد تاريخی به رويدادھای، استثمارگران می تپد 

می کنيم اين تنھا تقارن زمانی بين سالگرد رستاخيز سياھکل و جنبش گرسنگان نيست که جلب توجه می کنه، بلکه آنچه 

 بين اين دو رويداد بزرگه که با وجود تفاوت زمانی تقريبا چھل و ھفت که برجسته است وجوه مشترک و رابطه عينی

از رستاخيز سياھکل و . ساله، توسط ريسمانی از جويبارھای مبارزاتی بزرگ و کوچک مردمی به ھم متصل شده اند

 و سپس ١٣۵٧ھمن آغاز جنبش مسلحانه گرفته تا قيام شکوھمند توده ھا و سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه در ب

 و شورشھای توده ای اوايل ۶٠تداوم مبارزات انقالبی مردم ما عليه دژخيمان جمھوری اسالمی در طول دھه خونين 

 ، ٧٨ مردمی سال ئی و سپس جنبش بزرگ دانشجو٧۶دھه ھفتاد، مبارزات قھرآميز کارگران اسالمشھر در سال 

که (يونی و گسترده کارگران و زحمتکشان در دی ماه امسال  و باالخره جنبش ميل٨٨خيزش عظيم توده ھا در سال 

 مبارزه طوالنی و اميد بخش خلقھای يکھمه و ھمه حلقه ھای يک زنجير، و نقاط عطف ھائی از ) ھمچنان ادامه داره

ماھيت تحت ستم ما عليه دشمن يعنی نظام سرمايه داری وابسته و حاميان بين المللی آن ھستند و اين جنبش ھا به دليل 

دير يا زود شرايطی را فراھم خواھند کرد تا توده ، دمکراتيک و مردمی خودشون و پيوند تاريخی شون با ھمديگر  

پيروزی و شکست و باز ھم پيروزی و شکست و .  "ھای تشنه آزادی سرانجام افسانه پيروزی رو در آغوش بکشند

 سال پيش بر آن تاکيد کرد و مارش مردم مبارز ما در ۴٧  ، ست که سياھکلئیاين يکی از درسھا "! سرانجام پيروزی

 .اين روزھا در خيابانھا در روند تکاملی آن صورت می گيرد و اون چشم انداز رو فرياد می زنه

 خلق ايران رسم بر اين ھستش که ما ھر سال در سالگرد ئیاز اين مقدمه که بگذريم در تشکيالت چريکھای فدا

 که مبارزات گذشتگان ئیل و قيام پرشکوه بھمن می کوشيم تا با مرور تجارب و آموزش ھافرارسيدن رستاخيز سياھک

برای ما بر جای گذاردند، رويدادھای جاری جامعه مون رو که با زندگی مردم ما، طبقه کارگر و زحمتکشان ما در 

به . مروز گرفت تاکيد کنيم که می شه از گذشته برای پيشرفت مبارزات ائی بررسی کنيم و بر درسھا،ارتباط ھست 

 که تئوری و راه ئیھمين خاطر بدنه اصلی بحث امشب من ھم روی بررسی خيزش گرسنگان در پرتو آموزش ھا

در اين بحث من ھمچنين کوشش می کنم که سئوالی رو که اين روزھا به  . سياھکل در مقابل جامعه گذاشت متمرکزه

رگ اجتماعی و موانع تعميق و پيشرفت اون در ذھن مردم ما و ھمچنين طور طبيعی در مورد چشم انداز اين خيزش بز

 . روشنفکران و آزاديخواھان مطرحه تا حد امکان بھش پاسخ بدم

 سال پيش در چنين ايامی، صاعقه ناشی از غرش سالح ھای نسلی از آگاه ترين فرزندان راستين مردم ايران يعنی ۴٧

شی را در خرمن استثمارگران برافروخت که نور شعله ھای آگاھی بخش آن رزمندگان سياھکل، در جنگلھای شمال آت

. گام به گام تمام سرزمين دربند ما را درنورديد و نويد پايان زمستان تاريک و سرد حاکم بر زندگی زحمتکشان را داد

 ئیکمونيستھای فدانبردی که رزمندگان سياھکل با نثار جان ھای شيفتۀ خويش در جنگلھای شمال آغاز کردند، توسط 

ادامه يافت و اين نبرد به تدريج با جلب حمايت معنوی و مادی توده ھا به پرچمی در دست آنان تبديل شد و جنبش عظيم 

 با نمايش گوشه ای از قدرت اليزال رھا شده خويش، در حالی که بخشا ۵٧-۵۶ سال بعد در انقالب سالھای ٨توده ھا 
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 می کنيم سر داد بساط يکی از ھارترين رژيم ھای ديکتاتوری يعنی رژيم ضد خلقی شعارھای ايران را سراسر سياھکل

 . شاه را به زباله دان تاريخ افکند

 و وابسته به امپرياليسم شاه و پس از شکست تمام ئی سال ديکتاتوری ھار رژيم کودتا١٧رستاخيز سياھکل پس از 

با اين تحليل مستتر در کتابھای رفقا پويان و احمدزاده پا مبارزات و اشکال مبارزاتی سازشکارانه و عقيم پيشين 

  : گرفت که

انقالب کار توده ھاست و وظيفه روشنفکران ايجاد ارتباط با توده ھا و بسيج و متشکل کردن آنھا برای پيشبرد امر 

ه مسالمت آميز رو اما اين کار اساسی در شرايط حاکميت يک ديکتاتوری عريان، که ھيچ گونه مبارز. انقالب می باشد

بر نمی تابه، بايد از طريق اعمال قھر و دست بردن به سالح، صورت بگيره تا در سد ديکتاتوری حاکم شکاف ايجاد 

ًشده و امکان سازمان دادن توده ھا که درست به دليل سيطره اختناق و ديکتاتوری الزما بايد به شکل سازماندھی 

رزمندگان سياھکل با اين جمع بندی، مبارزه مسلحانه رو به مثابه . يا شودمسلحانه باشد در پروسه اين مبارزه مھ

قھر مادی را تنھا می توان و بايد  ".عالی ترين شکل مبارزه سياسی در جامعه تحت سلطه و خفقان زده ما شروع کردند

م رو در ھم و برای شکست ارتجاع بايد ارتش ارتجاعی و ماشين سرکوب طبقه حاک" با قھر مادی سرنگون کرد

شکست؛ ماشين سرکوبی که عمده ترين عامل بقای ديکتاتوری و نظم غير انسانی و کثيفی ست که مردم ما را به زنجير 

 اما چه شرايط عينی ای کمونيستھای ايران رو به چنين جمع بندی ای رسونده بود؟  . انقياد و استثمار کشيده است

 نشون داده بود که ھيچ زبانی رو به جز زبان ۴٨-۴٧ تا سال ١٣٣٢ه بين  شاه از فاصلئیواقعيت اينه که رژيم کودتا

زور نمی شناسه؛ حکومت شاه با اتکاء به ساواک جھنمی تمام راه ھای مبارزه سياسی رو بشدت بسته بود، ھيچ فضای 

وشت خودشون وجود فعاليت سياسی مسالمت آميز و منفذ تنفسی برای ابراز اراده سياسی توده ھا و دخالت اونھا در سرن

. ھيچ گونه اتحاديه و يا تشکل صنفی کارگری و مردمی وجود نداشت و حتی اجازه موجوديت پيدا نمی کرد. نداشت

" آريامھری"ھای ابراز مخالفت و مبارزه مسالمت آميز رو با چماق سرکوب و قھر عريان  دستگاه حکومتی تمامی راه

ه  ھر گونه مبارزه ای شکل می گرفت در ھمان نطفه توسط چماق بمسدود کرده بود و ھر جا ھم که تالشی برای

  . و اين وضع يک بن بست بوجود آورده بود  .با شدت تمام سرکوب می شد" شاه شاھان"اصطالح 

برای عوض در تحليل رزمندگان سياھکل . اين بن بستی بود که در اون زمان جلوی روشنفکران انقالبی قرار داشت

در تئوری چريکھا ھدف . يچ راھی جز دست زدن به مبارزه مسلحانه در مقابل انقالبيون قرار ندارهکردن اين معادله ھ

مبارزه مسلحانه از لحاظ تاکتيکی و در مراحل اوليه بيشتر بر تاثيرات سياسی و تبليغی فوری اين شکل از مبارزه ناظر 

اتژيک اين مبارزه اھميت روز افزون پيدا می کنه؛  ولی گفته می شه که با پيشرفت مبارزه، جنبه نظامی و استر .ھستش

جنگی که در بستر . و ھدف از تعقيب اين استراتژی ھم کسب قدرت سياسی در پروسه يک جنگ توده ای طوالنی ست

پيشرفتش امکان تشکل يابی طبقه کارگر در سطح اجتماعی و تشکيل حزب طبقه کارگر و اعمال ھژمونی اين طبقه 

  .امکان پذير می شه

اين توضيح موجزی از بخشی  از ديدگاه ھا و تحليل رزمندگان سياھکل در رابطه با جامعه ايران و راھنمای راھی بود 

  .که اونھا شروع کردند

امروز در شرايطی ما گرد ھم آمده ايم که در يک ماه اخيز جامعه ما شاھد عروج يک جنبش عظيم توده ای ست که بنا 

مردم بی لبخند برخاسته اند، ارتشی از . زرگ و کوچک و روستا را درنورديده است شھر ب١۴٠به برخی گزارشات 

کارگران و زحمتکشان گرسنه، بی خانمانھا و کارتن خوابھا، سپاه ميليونی بی کاران، زنان، مالباختگان و له شدگان 

يک بزنگاه تاريخی ھمه و ھمه  در ،زير چرخ دنده ديکتاتوری، آری، مردم محروم و به تنگ آمده از بيداد و استثمار 
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به ميدان آمده اند و در حالی که نشان داده اند که به اين حقيقت آگاھند که قھر مادی را با قھر مادی بايد سرنگون 

مرگ بر جمھوری اسالمی و خامنه ای و "شعار ھای  ! کرد، در خيابانھا قدرت خود را به رخ ديکتاتور می کشند

" زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ،"جمھوری اسالمی نابود بايد گردد"و " يت فقيهمرگ بر اصل وال"و " روحانی

 "وای بر آن روز که مسلح شويم"حکومت اسالمی نمی خوايم در ھمه جا طنين انداز می شود و به طور فزاينده فرياد 

فشفشه ، آخوند بايد کشته ، توپ ، تانک "،  "ايران رو پس می گيريم، می ميريم ، می جنگيم  " ،) دی ماه٩اھواز (

 تظاھر کنندگان به جان .پژواک می شود) شعار جوانان در شھر قم" (بجنگ تا بجنگيم، ما بچه ھای جنگيم "،  "شه

آمده البته به شعار اکتفا نکرده و در شھرھای مختلف ھر جا که کمترين فرصتی يافتند برای برگرفتن سالح به مراکز 

برخی مثال ھای . آنھا ھمچنين نھاد ھای ايدئولوژيک و مالی رژيم را به آتش کشيدند. سرکوب و ستم حمله کردند

حمله به بسيجيان در ايذه، تعرض مردم در کرمانشاه به نيروھای سرکوب، حمله به پايگاه بسيج در اراک، مشخص 

ه به پايگاه بسيج در حمله به پايگاه بسيج مبارکه اصفھان، حمله به بسيج فاطمه اصفھان با بمب ھای دستی، حمل

قھدريجان، حمله با سالح به يک ايستگاه پليس و به آتش کشيدن آن در درود و سپس حمله به فرمانداری درود، به 

آتش کشيدن ماشين بسيج در شاھين شھر اصفھان، حمله به کيوسک نيروھای انتظامی در مرکز شھر اراک و آتش 

 واژگون کردن خودروی نيروھای انتظامی، حمله به خودروی زدن آن پس از فراری دادن ماموران و ھمچنين

نيروھای سرکوب در مشھد، چندين حمله مسلحانه به پايگاه ھای بسيج در اھواز، حمله به بسيج جوی آباد اصفھان و 

تنھا آتش زدن آن و ھجوم به فرمانداری ھمدان و شکستن درب و شيشه ھای آن با شعار مرگ بر جمھوری اسالمی 

  . از گرايش فزاينده تودھا در خيزش گرسنگان به اعمال قھر انقالبی عليه دشمنانشان را نشان می دھندئی ھانمونه

برای اين که تاثيرات چنين گرايشی رو بھتر درک کنيم و ھمچنين ابعاد وحشت جمھوری اسالمی از اقدامات قھر آميز  

رابکار می خونه درک کنيم توجھتون رو به يک مثال جلب مردم محروم و به جان آمده ای که اونھا رو اغتشاش گر و خ

  : می کنم

می گه که خيزش اخير مردم که البته  دی ١٧سايت تخصصی مسجد که طرفدار خامنه ای ست در يک تحليل در تاريخ 

که به سرعت آشفته شده " يک حرکت شتابزده، بی سر و بدون محور، با ھسته ی مرکزی است"را فتنه می نامد  آن

حمله به حوزه ھای  : اين سايت سپس در شمارش نمونه ھای اقدامات قھر آميز به قول خودش فتنه گران می نويسد.ستا

علميه و آتش زدن قرآن، حمله به دفاتر ائمه جمعه، ھجوم به پايگاه ھای بسيج، حمله به بانک ھا و مغازه ھا و وسائل 

 بوده و ٨٨ خرداد ٣٠ و ٧٨ تير ١٨   و۶٠ خرداد سال ٣٠فقين در  آشوب منا نقليه و اموال عمومی، برگرفته از الگوی

، چاقو کشی و )در درود(، استفاده از سالح ھای غير سازمانی )در شاھين شھر( به رگبار بستن مردم عادی .می باشد

 مأمورانشليک مستقيم به ) درود(رھاسازی ماشين آتش نشانی به سوی مردم) در بسياری از شھرھا(حمله با سالح سرد 

 .، نمونه ای از اقدامات داعش گونه اين منافقان است)نجف آباد(

ھای  اين نمونه ھا و اعترافات البته ھنوز بيانگر واقعيت ابعاد و عمق رويدادھای جاری نيستند؛ ولی يکی از واقعيت

ت و مبھوت کرد، غير قابل انکار ظاھر شده در خيزش گرسنگان که بسياری از مھره ھای مختلف طبقه حاکم را ما

ھمين روحيه تعرضی مردم به جان آمده و تشنه آزادی برای جنگيدن و تعرض به تمام مظاھر سرکوب و نھادھای ستم و 

 بود که نظاير اونھا رو توده ھای به پا خاسته در جريان قيام ئیايدئولوژيک رژيم با راديکالترين شعارھا يادآور شعارھا

  . سرمی دادند۵٧شکوھمند بھمن 
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 خيره می شيم و در اونھا کنکاش می کنيم می بينيم که در خيزش اخير عاليم يک ئیوقتی که ما به چنين صحنه ھا

و شرايطی نضج می گيرد که ھر چه بيشتر نشانه ھای جاری شدن يک انقالب را با دوران انقالبی بار ديگه ھويدا شده 

  . خود دارد

توده ای ای شده و اين چنين پتانسيل عظيم مبارزاتی ای در  جامعه رو اما چه شرايط مادی باعث جاری شدن چنين سيل 

  ؟به نمايش گذارده

 سال سياستھای ضد خلقی سرمايه داران حاکم بر کشور ما و ۴٠به طور خالصه شرايط ملتھب و بحرانی فعلی، حاصل 

زور و سرکوب و شکنجه و شرايطی ست که جمھوری اسالمی با يک غارت و استثمار وحشتناک و اعمال سيستماتيک 

 . فساد و دزدی ھا در جامعه  ايجاد کرده

از لحاظ اقتصادی سياستھای دولت سرمايه داران و سيستم ورشکسته مالی که با تأکيد بايد گفت که به خاطر وابستگی و 

 و ھيچ نشانه ای پيشبرد سياستھای امپرياليستی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول،  مردم رو به خاک سياه نشونده

از بھبود و نجات اون در چارچوب سيستم موجود به چشم نمی خوره؛ سيستمی که عالوه بر پوسيدگی ساختاری با يک 

فساد نھادينه شده گره خورده و روزی نيست که اخبار دزدی ھای قرن و غارتگری ھای نجومی افشاء شده در ميان 

 ميليارد دالری در ١٢٠٠ پوسيده وارد نياره؛ سيستمی که به رغم درآمد طبقه حاکم فشار درونی بيشتری به اين ساختار

 سال به دليل ادغام در نظام امپرياليستی و پيشبرد خطوط سرمايه داران جنگ طلب جھانی ھر چه را که ٨-١٢عرض 

ران و کارمندان بدست آمده نه تنھا صرف بھبود زندگی توده ھا نکرده، نه تنھا از اون مبلغ حتی ماه ھا دسترنج کارگ

سيستمش رو نداده، بلکه بخاطر تقسيم کار و وظيفه ای که سرمايه داران بر جمھوری اسالمی تحميل کرده اند اين وجوه 

 . رو در سوريه و لبنان و يمن و عراق و آفريقا به کام ماشين جنگ و سلطه گری امپرياليستھا ريخته و می ريزه

ی و گرسنگی و بی سرپناھی و فحشاء و کار کودکان و باالخره محکوم شدن در چنين شرايطی رشد سرسام آور بيکار

شايد . يکی از طبيعی ترين نتايج حاکميت چنين سيستم اقتصادی ايست، به مرگ تدريجی در کارتن و در گوشه خيابانھا 

زش گرسنگان کرده از رفقا بدونن در تحليلی که حجاريان اين تئوريسين پروژه کالن اصالحات اخيرا راجع به داليل خي

 ۶٠ سال آينده سالی ١٠جمله به طبقه حاکم ھشدار می ده که از چالشھای پيشاروی حکومت، يکی ش بيکاريه که اگر در 

اگر به اين سخنان .  درصد باقی خواھد موند٢۵ميليارد دالر خرج ايجاد کار بشه تازه بيکاری در سطح فعلی يعنی حدود 

 بن بستی که رژيم جمھوری اسالمی در اون قرار گرفته رو گوشزد می کنه و می گه چون دقت کنيم روشنه که اون اوال

زود تحت چنين شرايطی ميليونھا کارگر و زحمتکش گرسنه و حقوق نگرفته که  راھی وجود نداره، معلومه که دير يا

شون   کارد به استخونشون شالق ھم می خورن و دستگير ھم می شن تازه به خاطر اعتراض به عدم دريافت دسترنج

به خيابونھا می ريزن و کليت اين نظام ، می رسه و برای نابودی ھر آنچه که مظھر تداوم چنين شرايط اسارتباری ست 

 .استثمارگرانه رو به چالش می کشن

شون يعنی  سرمايه داران زالو صفت حاکم و رژيم. تازه اين شرايط اقتصادی تنھا يک جنبه از اوضاع فعلی ست

 ساله که يکی از وحشيانه ترين ديکتاتوری ھای عريان در ۴٠جمھوری اسالمی برای حفظ چنين وضع ظالمانه ای 

تاريخ کشور ما که تازه با ارتجاعی ترين قوانين مذھبی و اسالمی ھم تزئئن شده به گرده زنان و مردان و جوانان جامعه 

با نسل کشی ددمنشانه در ... رکمن و بلوچ و ُرد و عرب و تُحت ستم کبا تحميل جنگ و کشتار خلقھای ت. تحميل کرده

 به سردمداری ھمين اصالح طلبان امروزی، با سرکوب وحشيانه کارگران ، با کشتار کارگران اسالمشھر، با ۶٠دھه 

ھريزک و يا رد  و جناياتی نظير جنايات ک٨٨ و ٧٨قتل عام زندانيان سياسی، با در ھم کوبيدن جنبش ھای توده ای سال 
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شدن با ماشين از روی تظاھر کننده ھا و با اعمال دائم يک خفقان مرگ آور و سيستماتيک در تمام عرصه ھای حيات 

 . اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و مذھبی مردم ما

ميز  اين وضع رو، ھر گونه تالشی برای اعتراض حتی مسالمت آتغيير سال ھر گونه مخالفتی برای ۴٠رژيم در طول 

ھای متعارف رو برای تنفس  جمھوری اسالمی تمام راه. رو با شالق و چماق و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده

در اين . اين رژيم ھيچ راھی نذاشته واسه مردم . سياسی و ابراز نظر و اراده مردم با سرکوب و خفقان مسدود کرده

و وقتی ھم که مردم پا می شن در اعتراض به فقر و گرسنگی و رژيم فرياد نان و دسترنج با شالق جواب داده می شه 

در ھمين مشھد، ماموران ! اعتراض می کنن به وحشيانه ترين شکلی اونھا رو می کشه و به زندان می فرسته ...

  ساعت ھمه٢۴، حکومت اينقدر از مردم گرفته بودن که اينطور که من اطالع دارم بازداشت شدگان به خاطر کمبود جا 

بعد ھم انگشت نگاری شون کردن و عکس گرفتن و با . سر پا توی حياط بازداشتگاه بودن و امکان نشستن ھم نداشتند

 .شون تعھد تعدادی از آنھا را آزاد کردن؛ وثيقه گرفتن که البته بعدا سر فرصت برن دوباره سراغ

ی اسالمی و کشتار و بگير و ببندی که اين اين واقعيتيه که موج اخير خيزش گرسنگان به رغم سرکوب وحشيانه جمھور

درسته که . وز در صحنه استنبه راه انداخته ھو ايجاد فضای امنيتی رژيم با دستگيری ھزاران تن از معترضين 

خبرگزاری ھای معروف به جريان اصلی يا ھمون خبرگزاری ھای امپرياليستی و زيرمجموعه ھاشون مخصوصا با 

 از ايران می رسه و مويد تداوم مقاومت مردم در مقابل سرکوب رژيم ھست واقعيات رو سانسور اخبار دائمی ای که

اما يک نگاه اجمالی به شرايط مادی ای که اين انفجار رو باعث شده از يک طرف و ارزيابی از . مطرح نمی کنن

ھای توده به پا خاسته وضعيت جمھوری اسالمی که فاقد کمترين پتانسيل برای پاسخ دادن به حتی جزئی ترين خواست

ست از طرف ديگه نشون می ده که جنبش کنونی بطور حتم دير يا زود با نمايش يک راديکاليزم عميق تر در پاسخ به 

بيھوده نيست که جنتی منفور آشکارا سال  . وحشی گری ھای جمھوری اسالمی در ابعاد وسيعتر بروز خواھد کرد

 به دولت روحانی و  ،بيند و پاسداران اين نظام يعنی افرادی نظير حجاريانمی " نظام"آينده را سال خطر ساقط شدن 

بقيه دولتمردان حاکم ھشدار می دھند که جنبش گرسنگان از بين نرفته بلکه مانند امواج دريا که به ساحل می خورند 

ت طفيلی و پوسيده وجوديگير م خواھند گشت و  گريبان و عقب می روند و دوباره با قدرتی بيشتر باز می گردند، باز

 ! را خواھند گرفت جمھوری اسالمی

تمام اتفاقاتی که در چھل سال گذشته ھنگام سرکوب مردم ما توسط جمھوری اسالمی افتاده و در جريان ھمين ! ُخب رفقا

  که قھر و سرکوبنشون می ده . تکرار شده يک چيز رو نشون می دهخيزش عادالنه برای نان و کار و آزادی ھم 

 ئی در جامعه تحت سلطه ما جاندطور که رزمندگان سياھکل تاکيد کرد  که ھموننشون می ده . اسخ اصلی اين رژيمهپ

و قاطعانه ای " معيارھای مشخص"که ديکتاتوری رو بنای ذاتی نظام سرماه داری وابسته رو تشکيل می ده، دشمن 

با من کنار بياييد تا باقی بمانيد، سلطه من را "ياد می زنه رفتار خودش با مردم داره  و ھر روز با ھزار زبان فربرای 

حاال سوال اينه پس راه مردم و روشنفکران مبارز در اون جامعه برای   ".بپذيريد تا از يورش مرگبار من در امان باشيد

  چطور می شه اين موازنه رو به نفع توده ھا بر ھم زد؟ عبور از اين وضع چيه؟ 

 تحت سلطه ما و مبارزات کنونی مردم ما با ھزار زبان اين ضرورت رو فرياد می زنه که برای تمام واقعيات جامعه

پيشرفت مبارزه با دشمن بايد مسلح شد و تسليح مردمی شرط پيشروی و تعميق جنبش جاری و سرنگونی جمھوری 

  . اسالميه
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توده ھا يک بار ديگه پژواک می شه که اينجاست که پيام و درس سياھکل در توالی تاريخ و بر بستر جنبش اعتراضی 

بدون تشکل و بدون اعمال قھر از سوی توده ھای به جان آمده، انکشافی در وضع اسارتبار کنونی در جامعه ملتھب ما 

  . ای ھم در بن بست موجود صورت نمی گيرهئیبوجود نخواھد آمد و راه گشا

رايط حساس قرار گرفته و چگونگی عبور از اين نقطه تمامی شما عزيزان می دانيد که جامعه ما امروز در يک ش

اکنون به خاطر دالوری ھای زنان . عطف ممکن است تعريف کننده چگونگی حيات مردم ما در يک دوره در آينده باشد

و مردانی که تقريبا سراسر کشور را به ميدان نبرد با رژيم بدل کرده اند، به خاطر دالوری کارگران اعتصابی و 

 ھيوالی خفقان و ترس ...کو و ھفت تپه و ماشين سازی و در ھزاران واحد توليدی در سراسر کشور نظير ھپمعترض 

از ديو استبداد زخم خورده و توده ھا نشون دادن که با شعار يا مرگ يا آزادی، ميجنگيم، می جنگيم ايران رو پس می 

 که اونھا در اين شرايط نياز دارند داشتن ابزار الزم برای آنچه. گيريم آماده اند تا سينه ھاشان را جلوی گلوله بگيرند

اونچه که نياز جنبش گرسنگان ھست تشکل و مسلح شدن ھمين مردم و جوانان دالوره تا زور ، نشون دادن قدرتشونه 

گترين عريان رو با زور؛ و قھر ضد انقالبی سد کننده پيشرفت و تعميق مبارزه شون رو با قھر مادی جواب دھند و بزر

 اين وظيفه بزرگی روی دوش نيروھای پيشروی .سد جلوگيری کننده از مبارزات کنونی رو از جلوی روشون بردارن

 .جنبش می گذاره

پس کارگران پيشرو و آگاه و روشنفکران انقالبی اوال بايد با استفاده از شرايط موجود با رعايت ھمه اصول مخفی 

حال، امر سازماندھی مسلح توده ھا را به عنوان وظيفه اصلی خود قرار داده و کاری به تشکل خود پرداخته و در عين 

  . اين يه مبارزۀ منطبق بر نيازھای کنونی جنبش توده ايست. در جھت اون حرکت کنن

می دونيم ھمين که توده ھا به پا خاستند، در شرايطی که جوانھا در خيابان مشغول تعرض به مظاھر اين رژيم 

، يه طيفی از امپرياليستھا از ھمين ترامپ جنگ طلب گرفته تا خود رژيم و حاميانش و باالخره حتی سرکوبگر بودن

نيروھای اپورتونيست چه از قبلش چه در جريان ھمين خيزش شروع کردند به در مذمت اعمال خشونت و ھزينه مبارزه 

جای مقابله با رژيم و دستگاه سرکوب اون و خشونت آميز سخن گفتن و خواستار اون شدند که گرسنگان به پا خاسته به 

!  دفاع از خودشون خواھان اجرای فالن بندھای قانون اساسی برای به رسميت شناخته شدن حق تشکل و اعتراض بشن

چه شرايطی ايجاد می کنه که حتی اپورتونيستھا و ، اين واقعيت نشون می ده موقعی که مبارزه طبقاتی جلو ميره 

وقتی مردمی که در درود و اراک . شون رو افشاء کنن بور می کنه چھره واقعی خودشون و مواضعسازشکاران رو مج

و نجف آباد و شاھين شھر و قھدريجان می ريزن تو خيابون و خواست ھای خيلی طبيعی اقتصادی مثل نان و مسکن و 

مل نشون می دن توی اين کار رو مطرح می کنن با سرکوب مواجه می شن و دست به مقابله می زنن و عکس الع

 . حرف می زنن" نافرمانی مدنی"شرايط يه عده ای ميان از 

به مثابه يک تاکتيک به خودی خود امر غلطی نيست و حتی در سطح " نافرمانی مدنی"تشويق به ! اشتباه نشه! ببينيد

 فاجعه اونجاست که اينھا نمی جامعه در برخی از موارد ممکنه خيلی ھا از اين کارھا با ھزينه کم ھم انجام بشه ولی

فھمند، ھيچ گونه چشم اندازی برای اين نافرمانی مدنی در چارچوب ديکتاتوری حاکم وجود نداره؛ اين تاکتيک در 

 ھيچ ئیشرايط سلطه ديکتاتوری ولی فقيه آن نتايجی که به آن منتسب می کنند را به بار نمی آورد؛ ولی فقيه ھيچ جا

 بقای مبارزه مسالمت آميز و ارتقاء اون نگذاشته؛ مگه ھمه ما شاھد نيستيم که مثال دو تا روزنه ای رو برای رشد و

شون که تو  در چارچوب قانون دفاع کنن حاال گرفتنکه جرايم امنيتی داشتن، شون  وکيل، که صرفا رفته ن از موکل

 مدنی رو به رسميت نمی شناسه و چنين سيستمی حتی وجود ھيچ حق ! اصال چه حقی داشتی بيای از موکلت دفاع کنی

حرف اصلی اينه و ما روی اين امر تأکيد داريم که تمامی ! حاال مبارزه مدنی پيشکش. ھمه جا اون رو پايمال می کنه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

اشکال گوناگون مبارزه نظير مبارزه مدنی و صنفی زمانی می تونن قدرت ادامه کاری و تداوم پيدا کنن و تمامی 

ز بدن که جريان اصلی مبارزه مسلحانه و قھر آميزی در جامعه وجود داشته باشه که به بقيه تاثيرات خودشون رو برو

 .اشکال مبارزه ھم فضای تنفس و گسترش بده

 اوال اين توده . بدمدر پاسخ به تقيبح کنندگان اعمال خشونت در مقابل يک رژيم خشن و وحشیاجازه بديد دو نکته رو 

جريان خشونت در جامعه تحت سلطه ما ! ث خشونت در جامعه تحت سلطه ما می شنھای به پاخاسته نيستند که باع

اين سيستم به طور روزمره و . اصوال خشونت ذاتی سيستمی ست که جمھوری اسالمی از اون دفاع می کنه. وجود داره

 خاطر در تمامی به ھمين. حتی در شرايط غيبت آشکار مبارزات مردمی ھر روز خشونت رو توليد و بازتوليد می کنه

 وجود حيات اقتصادی و سياسی و فرھنگی و اجتماعی، ما با يک جريان دائمی و سازمان يافته خشونت در جامعه رو

له اينه که طبقات فرودست چطور بايد با اين خشونت برخورد کنن و چه سازماندھی ای مقابل اون ئم و حاال مسئيبرو

 می تونن جامعه و شرايط دمکراتيکی رو به وجود بيارن که اين خشونت و ئیاداشته باشند و مھمتر اين که از چه راه ھ

  : اين يه نکته و حاال نکته دوم. زمينه ھای مادی وجودی اون رو از بين ببره

گرسنگان و محرومان در شرايطی به پا خاسته اند که در ايران يک ديکتاتوری لجام گسيخته ای حاکمه که ھيچ روزنه و 

شما در برخی کشورھا می .  گذارهار مسالمت آميز برای ايجاد تشکل ھای توده ای صنفی و مستقل نمیمنفذی برای ک

ھای علنی و توده ای وجود داره ولی در ايران نه تنھا چنين تشکل ھای صنفی ای امکان وجود و بقا پيدا  ينيد که سنديکاب

 شه دستگاه سرکوب با سرکوب وحشيانه فعالينش، با  برای ايجاد سنديکا میئیبلکه حتی وقتی که تالش ھا، نمی کنن 

حذف فيزيکی اونھا و باالخره با از کار انداختن و نابود کردن اين تشکالت و يا وابسته کردن بريدن زبان و ترور و 

 و اونھا به حاکميت کاريش می کنه که حداکثر فقط يه اسم از آن ميمونه و به واقع فقط يک اسم ھستن که قادر به بسيج

  ،دستگاه، مثال کانون نويسندگان رو ببينيد . سازماندھی نيستن و در صحنه عمل ھم اساسا قادر به نمايندگی مردم نيستند

اينھا رو ھم تحمل نمی کنه و اجازه نمی ده که جلسه داشته باشن و رسما فعاليت کنن و صحبت کنن؛ وکال و پزشکان و 

 ذات خودش اجازه ھيچگونه تشکل صنفی به ھيچ قشر و طبقه ای رو از کارگر اصوال اين سيستم در، معلمان رو ببينيد 

از اين فراتر اين ديکتاتوری بارھا نشون داده که در شرايط بويژه بحرانی حق . نمی ده... گرفته تا وکيل و پزشک و 

 .تشکل برای ھم طبقه ای ھای استثمارگر خودش رو ھم تحمل نمی کنه

طور که رزمندگان سياھکل در تئوری خودشون گفتند و  ھمون. يگه گريزی بزنم به سياھکلحاال اجازه بديد يکبار د

 خلق و توده ھای ميليونی ھم در جريان قيام پرشکوه بھمن ھم اين رو ثابت کرد، در چنين ئیمبارزات چريکھای فدا

عمال قھر امکان پذير نيست و به جامعه بسته ای ما بايد بدونيم انکشاف در مبارزه طبقاتی ما و پيشرفت اون جز با ا

و . خودش رو نشون داد ھم ٨٨اين واقعيتيه که در خيزش . عنوان نيروی پيشرو بايد بر مبارزه مسلحانه و قھر تاکيد کنيم

ھم  اگر ما"، "اگر ما دستمون خالی نبود" می گفتند که ، که بعد از سرکوب اون جنبش جون سالم به در بردند ئیجوونھا

  .  سرنوشت جنبش ھيچ وقت به اين شکل نمی شد" يماسلحه داشت

در نتيجه در پاسخ به سئوال چه بايد کرد . اين واقعيتی يه که با برجستگی در خيزش گرسنگان ھم خودش رو نشون داده

و  چه چشم اندازی در مقابل توده ھای به صحنه آمده در مبارزه شان با رژيم قرار داره بايد گفت که خود تاريخ از 

کسو و آقای واقعيت از سوی ديگه به جوانان ما ثابت کرده با رژيمی که صرفا با مشت آھنين با مردم برخورد می کنه ي

بايد با تأکيد بر اين که بايد با مطالعه شرايطی که ما رو در نتيجه . نمی شه با زبان مسالمت و خواھش صحبت کرد

مھوری اسالمی سود جست و با ھر شکل از مبارزه که امکان پذير احاطه کرده از ھر امکان و وسيله برای مبارزه با ج

ولی تا آنجا که بحث بر سر انجام کاری اساسی و وظيفه اصلی برای جوانان . است بايد به مصاف اين رژيم رفت
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ردن پيشرو و انقالبی ايران می باشد ، اين جوانان بايد از ھمين شرايط مساعد مبارزاتی استفاده کرده امر متشکل ک

اين .  نظامی را يک ضرورت به حساب بياورند و در مسير تحقق آن حرکت کنند-خود به عنوان يک جريان سياسی 

تشکل ھا می توانند در ھر نقطه ای از ايران به وجود بيايند و بايد از يک طرف در جھت تعليم و آموزش سياسی خود 

ن سرکوب او را می به دشمن و آسيب رساندن به ماشيو توده ھای انقالبی حرکت کنند و از طرف ديگر تعرض نظا

 .ھدف خود قرار بده

امروز ديگر بر خالف دھه چھل بحث بر سر  اما چه چشم اندازی در مقابل اين مسير و اين مبارزه وجود خواھد داشت؟ 

توده   .ر ميون نيستھم د" تبليغ مسلحانه"بحث   .نشان دادن راه اصلی مبارزه يعنی مبارزه مسلحانه به توده ھا نيست

ھای ما امروز در ده ھا شھر به طور ھمزمان با توسل به قھر انقالبی نشون دادن که راه درست و اصلی مبارزه برای 

در ھم کوبيدن قدرت استثمارگران و ستمکاران حاکم رو به خوبی می شناسن و با شعارھاشون و با عملشون يعنی حمله 

کالنتری ھا و ديگر مراکز ستم و سرکوب و اعمال انقالبی ديگر خطاب به پيشروان و به فرمانداری ھا و پاسگاه ھا و 

روشنفکران انقالبی ندا می دھند که ما ، ھم راه مبارزه اصلی برای رسيدن به خواستھای انقالبی و برحق خودمون رو 

کمک به ارتقاء اين روند و پس اونچه که امروز مطرحه   .می دونيم و ھم داريم در حد توان به اون عمل می کنيم

 .  سازماندھی اين پتانسيل عليه نيروی سرکوب حاکميت و پيشبرد جنبشه

جوانان و روشنفکران انقالبی داخل بايد تالش کنند تا در درجه اول متشکل بشن و اين تشکل ھم در شرايط کنونی نمی 

ميق مبارزه جاری در اينه که بايد با برداشتن کليد اصلی پيشرفت و تع.  نظامی نباشه-تونه يک تشکل مخفی و سياسی 

سالح و جنگ با ماشين سرکوب رژيم متشکل شد و پروسه ای را آغاز کرد که به تدريج منجر به تقويت قدرت و نيروی 

 .ًنظامی توده ھا و نتيجتا تضعيف قدرت مادی دشمن بشه

 وجود آورده اند وجود داشته باشد ، اين راه، پيمودن گر راه نجاتی از جھنم وحشتناکی که دشمنان مردم ما برای آنھا بها

جنگ با دشمن سرا پا مسلحی که جز با مشت آھنين و زبان زور با مردم سخن نمی گه و تا . مسير مبارزه مسلحانه است

 برای نابودی سيستم. حاال ھم با اتکاء به چنين ابزاری موفق به سرکوب و جلوگيری از پيشرفت جنبش فرودستان شده

سرمايه داری حاکم بر ايران و گشودن راه برای کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ، نيروھای پيشرو جامعه بايد با 

نظير آنچه پس از قيام بھمن در (بسيج و سازماندھی مسلح توده ھا ، مبارزه مسلحانه را با چشم انداز ايجاد مناطق آزاد 

 در - به جای سازمانھای اپورتونيست موجود در آن زمان -انقالبی ُکردستان به وجود آمد و بيشک تحت يک رھبری 

ُمناطق ديگر ايران نيز به وجود می آمدند يا با سنگر قرار دادن کردستان و کشاندن مبارزه مسلحانه به ديگر مناطق می 

 رھبری طبقه واقعيت اين است که کسب قدرت سياسی توسط نيروھای مردمی با .دنبال کنند) توانست به وجود آيند

يا ھمان سرمايه داران داخلی و (کارگر و انجام يک انقالب اجتماعی که در جامعه ما تنھا با خلع يد کامل از بورژوازی 

ممکن است ، تنھا و تنھا از طريق در ھم شکستن ستون فقرات ارتجاع حاکم که ھمان ارتش و ضمائم آن می ) خارجی

م ھمه انقالبات اجتماعی ست که رزمندگان سياھکل بر اون تاکيد کردند و گفتند که اين قانون عا. باشد ، امکان پذير است

تنھا با در ھم شکستن نيروی نظامی ای که قدرت سياسی مفروض بر آن تکيه زده امکان کسب قدرت سياسی وجود 

 پذير است ، ھدفی که ويژه گی جامعه ما اين است که در ھم شکستن ارتش ضد خلقی ، تنھا با ارتش خلقی امکان  .دارد

 نظامی توسط نيروھای انقالبی پيشرو و موفقيت اونھا در بسيج و سازماندھی مسلح - در روند ايجاد تشکل ھای سياسی 

امروز جوانان دلير ما با پا گذاردن در چنين . توده ھا ، در چشم انداز مبارزه مسلحانه توده ای قرار خواھد گرفت

 .ھای بزرگتر آينده آماده سازندمسيری بايد خود را برای نبرد
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با بزرگداشت خاطره فراموش نشدنی رزمندگان سياھکل، با احترام مجدد . سپاسگزارم که به صحبت ھام گوش کرديد

خاطره به تمامی جانباختگان قيام بھمن و خيزش گرسنگان و به تمام شھدای راه آزادی و سوسياليزم در ايران، به 

يدوارم که ھر گونه نقص و کمبودھای بحث من رو شما عزيزان با صحبتھا و سئواالت و صحبت ھام پايان می دم و ام

  .نظرات خودتون برطرف کنيد

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]دلو[ ، بھمن ماه٢٢۴ ۀشمار

  

  :يادداشت

  . و با ھمان زبان گويش منتشر می گرددويراستاریمطلب بدون ور حفظ اصالت مقاله، به منظ
  AA-AAادارۀ پورتال


