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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  صبا راھی: برگردان از

  ٢٠١١ اپريل ٠٨

 اول ماه می
  والديمير ايليچ لنين

 

 !رفقای کارگر

ا بيداری شدن شان را برای تشکيل در راه است، روزی که کارگران تمام سرزمين ھ )  May Day( اول ماه می

يک زندگی طبقاتی ، ھمبستگی آنھا در جھت مبارزه عليه تمامی اجبارھا و تھديدھا و بيداد و ستم انسان بر انسان، 

در اين نبرد . گيرند  از گرسنگی، فقر، و تحقير را جشن می، سخت کوش  ھا زحمتکشمليون ئیمبارزه برای رھا

يکی جھاِن سرمايه وديگری جھاِن کار، يکی جھاِن استثمار و بردگی و : ديگر می ايستندعظيم دو جھان در مقابل يک

  .ديگری جھاِن آزادی و برادری

آنھا کارخانه ھا و توليدی ھا، ابزار آالت و لوازمات ماشينی . در يک سو ُمشتی از ثروتمندان خون آشام ايستاده اند

ھا ھکتار از زمين و پول ھای ھنگفت را به امالک خصوصی خود مليونرا به کنترل و تملک خود در آورده اند، 

 تعليم ديده وفادار نسبت به ئیآنان از دولت و ارتش نوکرانی برای خويش درست نموده اند، سگ ھا. تبديل نموده اند

  . که آنان تلنبار کرده اندئیدارا

ه مجبورشان کرده اند تا به افراد ثروتمند کسانی ک.  ھا نفر از ثروت محروم شدگان قرار دارندمليوندر سوی ديگر 

در حاليکه کنند؛  با کارشان آنھا تمام ثروت ھا را خلق می. برای اجازه کار التماس کنند تا که برايشان کار کنند

ان در تمام طول عمرشان مجبورند برای يک تکه نان خشک مشقت بکشند، برای اينکه کاری به آنھا داده شود شخود

وسيله کار پرزحمت کمر شکن کشيده شود، و در کلبه ھای ه  جانشان بۀفتن بايد التماس کنند، عصارمثل صدقه  گر

  .محقر در روستاھا يا در انبار زمين ساختمان ھا و اتاق ھای زير شيروانی در شھرھای بزرگ گرسنگی بکشند

کارگران تمام . عالن جنگ داده انداما امروز اين زحمتکشان محروم شده از ثروت به ثروتمندان و استثمارکنندگان ا

آنان برای رسيدن به يک سيستم .  کار از دستمزد بردگی، از فقر و فقدان می رزمندئیسرزمين ھا برای رھا

وسيله کار مشترک در جھت منافع نه يک مشت افراد ثروتمند، ه کنند که در آن ثروت خلق شده ب  نبرد مییاجتماعي

خواھند کارخانه ھا، کارگاه ھای توليدی،  آنان می.  صرف شود،کنند نانی که کار میبلکه در راستای منافع تمامی آ

خواھند از طبقه بندی شدن به فقير و  آنان می.  ھای مشترک تمام زحمتکشان باشندئیابزار و ماشين آالت کار، دارا
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ردھای فکری بشر، تمام  کار به جيب خود کارگران برود، و تمام دست آوۀخواھند ثمر ثروتمند خالص شوند، می

ه کننند باشد، و نه ب  که کار میئیتوسعه ھا در جھت شيوه ھای کار کردن، برای ارتقاء تعداد کثيری از انسان ھا

  . برای ستم بر آنان مورد استفاده قرار گيرندئیعنوان روش ھا

اری ھای شجاعانه در اين مسير  به بھای فداکئیپيکار عظيم کار عليه سرمايه برای تمام کارگران کشورھا ھزينه ھا

.  روان ساخته اند]خون[ ازئیآنان بابت برخوداری از حِق يک زندگی بھتر و آزادی واقعی رودھا. در برداشته است

کنند توسط دولتھا در معرض خطِر آزارو اذيت، و شکنجه آشکار  آنانی که برای  پيشبرد جنبش کارگری مبارزه می

. جود تمام آزار و شکنجه ھا ھمبستگی کارگران جھان در حال رشد و قدرتمند شدن استاما با و. نشده قرار گرفتند

شوند، ھواداران اين احزاب متشکل در حال  کارگران در احزاب سوسياليستی ھرچه بيشتر دوستانه با ھم متحد می

 ،قه سرمايه دار استثمار کنندهھا نفر ميباشند که با استواری، قدم به قدم، در جھت پيروزی کامل بر طبمليونارتقاء به 

  .برند جنبش کارگری را به جلو می

گذشت . ند نيز به پيکار عظيم پيوسته اھاآن. ندپرولتاريای روسيه ، نيز، برای داشتن يک زندگی بھتر بيدار گرديده ا

در آن سلب شدند، نه راه گريزی از وضعيتی که ھر گونه آزادی عمل   برده می  که کارگر ما مطيع وئیآن روزھا

سوسياليسم به او راه .  در زندگی تلخ خودئی از روشنائیديد، نه سوسو شده بود و تمام حرکاتش تحت کنترل بود می

 ۀبرون رفت را نشان داد، ھزاران ھزار مبارز برای گرفتن پرچم ھای سرخ ھجوم آورده اند، درست مثل ستار

ا نشان داده است، به آنھا آموخته است که حمله را با حمله  به کارگران قدرت اتحاد راعتصاب. راھنمای مسير راه

. پاسخ دھند، ثابت کرده است چگونه يک تشکِل کارگری سازمان يافته می تواند برای سرمايه ترسناک باشد

. شوند کارگران مشاھده نموده اند که از قَبَل کار آنان است که سرمايه داران و دولتھا  زنده ھستند و فربه می

 که از مبارزه متحدانه کسب نموده اند آتش خشم شان شعله ور شده، با الھام گرفتن برای یران با روحيه اکارگ

وری تزار چه حکومت تاريک و تحکومت مطلق امپراکارگران تشخيص داده اند که . آزادی و برای سوسياليسم

زادی دارند، اما دولت تزار دست و کارگران برای مبارزه طبقاتی شان نياز به آ.  مطلق استئیمخوفی از زورگو

کارگران به آزادی برای تشکيل جلسات گروھی، به آزادی برای سازماندھی تشکل شان، به . پای آنھا را می بندد

آزادی برای درج روزنامه ھا و کتاب ھا دارند، اما دولت تزار با گيرانداختن آنھا، زندانی کردنی آنھا، و با زور 

از روسيه ای ھر نقطه !" مرگ بر حکومت مطلقه" فرياِد .  برای آزادی را در ھم ميشکندسرنيزه، ھر گونه تالش

تابستان .  ھای عظيم کارگران نيز شنيده شده استئیرا در نورديده، اغلب در خيابانھا بيشتر و بيشتر ، و در گردھم آ

ھتر ، برای رھا شدن از ظلم و گذشته دھھا ھزار نفر از کارگران در جنوب روسيه برای نبرد برای يک زندگی ب

و دولت از ديدن ارتش سرسخت کارگران که ) سرمايه داری(بورژازی. ليس به پاخاستوستم اعمال شده از جانب پ

گروه ھای مبارز جنبش . در يک اعتصاب که زندگی صنعتی در شھرھای بزرگ را متوقف ساخت برخود لرزيد

حکومت تزار برای مقابله با دشمن داخلی گسيل داشته بود قرار  که ئیکارگری مورد اصابت گلوله ھای سربازھا

  .گرفتند و کشته شدند

 زنده ھستند را شکست دھد   که بتواند اين دشمن داخلی که طبقه حاکم و دولت تنھا با نيروی کار آنئیاما نيرو

د ندارد، کارگرانی که ھا کارگر را شکست دھد وجومليون بر روی کره زمين که بتواند ئیھيچ نيرو. وجود ندارد

ھر  شکستی که . شوند بيشتر و بيشتر رشد آگاھی طبقاتی کسب نموده و بيشتر و بيشتر متحد وسازمانيافته می

 طبقه حاکم و دولت تحميل کنند نيروھای مبارز بيشتری را جذب  جنبش نموده،  جمعيت وسيع تری را رکارگران ب

  . آماده مبارزات تازه نفس می نمايندبه روی زندگی جديد بيدار نموده و آنان را
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 عظيم کارگر را ملزم ی خيلئشکلی ھستند که اين بيداره  که در حال حاضر روسيه از سر ميگذراند بئیو رويدادھا

 بيشترين تالشھای ممکن را برای متحد ساختن صفوف دتر و گسترده تر شدن آن می نمايد، و ما بايبه حتی سريع

گردد تا عقب  اين نبرد حتی سبب می. مئيمصمم تر آماده نماه ای  و حتی آن را برای مبارزکار بردهه طبقه کارگر ب

اين نبرد . کنش نشان دھدواو مانده ترين بخشھای طبقه کارگر نسبت به مسايل و رويدادھای سياسی جاری عالقه مند 

طور کامل و باند ه ليس بودن پطور کامل گنديدگی فرامين حکومت مطلقه، جنايتکار بوه تر بحتی روشنتر و شفاف

) روسيه(مردم ما در منزل. ورد آکند را به نمايش در می  که برای روسيه تصمصم گيری میئی دستگاه قضائیمافيا

 که در ئی در حاليکه آنان را به يک جنگ بی معنا و ويرانگر برای متحدان خاکھا–لرزند  از سرما و گرسنگی می

ير فشارھای زمردم ما در . کنند، کشانده اند سط نژادھای خارجی در آنجا زندگی میفرسنگھای دور قرار دارند و تو

. باشد، می کشانند  که ھدفش برده ساختن ساير مردم میی در حاليکه آنانرا به يک جنگ–بردگی سياسی لِه شده اند 

ن خواسته شده که توجه  درحاليکه چني-ھستند ) روسيه(مردم ما خواھان يک دگرگونی در تصميم گيری ھا در منزل

مار خود ، در اما دولت تزار در قِ . گردانده شودوسيله غرش سالح ھای کشتار جمعی به طرف ديگر دنيا بره آنھا ب

برباد دادن جنايتکارانه ثروت ملت و  روانه کردن مردان جوان برای کشته شدن در کناره ھای اقيانوس پاسيفيک، 

کرده و آزاد يک  تحصيلجاپانکند، و جنگِ سخت عليه  دم فشار وارد میھر جنگی روی مر. راه دور رفته است

ليس استبداد وشود که بنای پ  مردم وارد میر بیو اين فشار در يک زمان. فشار رعب آور برای مردم روسيه است

ده در حال حاضر در زير منفجر شدن آگاھی طبقه کارگر با ترس و لرز شروع به رفتن از اين سو به آن سو نمو

اين جنگ تمام نقاط ضعف دولت را عريان نموده است، اين جنگ تمام  لباسھای مبدلی که اين دولت می . است

 ميکند؛ اين جنگ ديوانگی ءتعفن داخلی را  افشاو کند، اين جنگ تمام بوی  پوشيده تا شناخته نشود را پاره می

 قديم را به نمايش میۀ د سکرات مرگ روسي تزار را برای ھمه آشکار نموده و برای ھر فرۀمحض حکومت مطلق

 که مردم  حق انتخاب آزاد را ندارند، به رسميت شناخته نشدند، و روحيه آنھا تضعيف گرديده، ئیگذارد، روسيه جا

  .ليس دولت قرار داردو که ھنوز در آن زارع بر زمين و فقير در کنترل پیاروسيه 

 که ینيروھای سياھ.  تا جای آنرا بگيرددر حال زائيش استد روسيه قديم در حال ُمردن است، يک روسيه آزا

اما تنھا آگاھی مبارزه طبقاتی و سازمان يافتگی . کنند در حال غرق شدن ھستند ازحکومت مطلقه تزار محافظت می

اند تو تنھا آگاھی مبارزه طبقاتی و سازمان يافتگی طبقه کارگر می. تواند مرگ آنان را حتمی سازد طبقه گارگر می

تواند  افته کارگر میيتنھا طبقه آگاه و سازمان . نمايدی تقلبی، را برای مردم کسب ئی آزادی واقعی، نه آزادئپيروز

عنوان تنھا يک ه ھر گونه سعی برای فريب دادن مردم، به قصد محدود نمودن حقوق شان، و تبديل نمودن مردم ب

  .  ه کندرا در نطفه خف) سرمايه داری(وسيله در دست بورژازی

  !رفقای کارگر

اجازه دھيد صفوف .  به ما اجازه دھيد سپس با انرژی دوچندان شده برای نبرِد قطعی که َدم دست ماست آماده شويم

تر در دشت و بگذاريد پيام شان ھر چه وسيع. ندھم نزديک شوه تر ب ارگر سوسيال دموکرات ھر چه منسجم کۀطبق

بگذاريد پايکوبی روز . استه ھای کارگران ھميشه شجاعانه تر ادامه يابدبگذاريد کمپين خو! صحرا منعکس گردد

اول ماه می ھزاران مبارز تازه نفس به جنبش ما را تسخير باشد و نيروھای ما را برای نبرد عظيم برای آزادی تمام 

  !کشند از يوغ سرمايه افزون نمايد مردم، برای آزاد ساختن تمام کسانی که زحمت می

  !در روزکار ھشت ساعت زنده باد 

  زنده باد انقالب سوسيال دموکراسی جھانی
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  مرگ بر حکومت  مطلقه جنايتکار و غارتگر تزار

  صبا راھی: ترجمه شده از انگليسی به فارسی

   ١٣٩٠فروردين ماه 

   

  :مترجم يادداشت

  ! خواننده محترم

که آنرا با لذتی وصف ناپذير در خدمت به  باال، ۀ قصد نداشتم که با وجود نوشته ای بس عميق و علمی چون نوشت

 ئیواند چراغ راه رھا  که مانند ساير نوشته ھای ارزشمند لنين ميتیاجنبش کارگری ايران ترجمه نمودم، نوشته 

زحمتکشان و محرومان از يوغ سرمايه و تمام ابزار سرکوب و استثمار آن است، چيزی در حاشيه آن اضافه کنم، 

ابسته به  ویپرياليسم خون آشام بر ھر مبارزه و جنبش کارگری که خواھان سرنگونی رژيم ھا که امئیاما از آنجا

کند،  ، تونس، مصر، چنبر انداخته و مزدوران خود را سوار آن مبارزه و جنبش ھا میاامپرياليسم باشد، مثل ليبي

ه ماھيت رژيم وابسته به سرمايه  تطبيق دھم تا ب١٩٠٤تصميم گرفتم که نظرم را با شرايط ايران و روسيه در سال 

 به خورد آن شده را تاريخ را تحريف ،داری جھانی در ايران بيشتر پی برده شود به ويژه نسل جوانی که اين رژيم

برای ساده تر کردن اين موضوع اگر در ترجمه باال نوشته علمی ارزشمند لنين آموزگار کبير کارگران و . دھد می

 واژه ھای حکومت مطلقه تزار يا روسيه  را برداريد و جای آن جمھوری اسالمی زحمتکشان جھان، ھر جا که

درست مانند . باشد وابسته به امپرياليسم و ايران را بگذاريد عينا توصيف ايران و وضعيت کارگران در ايران می

عماران ابزار  سال است به کمک تمام جناح ھا وم٣٢رفتاری که رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی 

آن يعنی  حزب توده ضدانقالب و خائن به کارگران و مردم ايران و " ضدکارگری" سرکوبش، به کمک مشاوران 

کند، اکثريت  ن جنبش کارگری اعمال میا به امروز در حق کارگران و مبارزفرزند خلفش اکثريت ضدکارگر تا

  : چونئیمنفور ضدکارگری که با رھنمودھا

اماما سپاه را به سالح "، و يا "ان برای تو دھنی زدن به امپرياليسم بايد بيش از ھشت ساعت کارکنندکارگران اير " 

، تا قدرت سرکوبگری رژيم برای سرکوب کارگران و جنبش کارگری و ھم رزمان آن يعنی "سنگين مجھز کن

" چپ مستقل" از آنان در لباس  ھای منفورتر ئیامروزه اکثريتی ھای منفور و توده .  بيشتر گرددئیجنبش دانشجو

دين " دانند که فريب  را مقصر بقای حکومت خمينی می" توده ھای مردم" شوند و در مجامع عمومی  ظاھر می

اينھا وقتی که با مبارزات بی امان کارگران و  اقشار مختلف مردم رژيم را در حال ! او را خوردند" کاری

" مقصر"خواھند با  شتی که در انتظار خود آنھا نيز وجود دارد میخاطر وحشت از سرنوه بينند ب سرنگونی می

و نه نوکران منافع امپرياليستھا مثل خود ھمين اکثريتی ھا که " امپرياليستھا و رسانه ھايش" جلوه دادن مردم و نه 

 انقالبيون ، و خود در ھمکاری با رژيم برای سرکوبی" دادند رھنمود ساعات کار بيشتر می" به کارگران ايران 

خادمی بيشتر منافع " برد، باز ھم به  مشغول بودند و فرخ نگھدار جنايتکار نيروھای مبارز را به سالخی می

" دست که مليجک دربار شاه و شيخنده ی و اکثريتی و روشنفکران قاجاری قلم بئتوده " ھمين ھا ! مشغولند" سرمايه

ين موسوی آب توبه بريزند و از اين معمار ھمدست خمينی خواھند بر سر فاحشه سبز علوی يعنی ميرحس که می

کشتار زندانيان سياسی رژيم "  شصت، ھمان قاتلی که امروز ھم ۀيعنی نخست وزير کشتار زندانيان سياسی در دھ

برد  در ترجمه باال سطری که روسيه را به جنگ می! بسازند" ی امامئرھبر دوران طال " اً مجدد" کند د میئيأرا ت

 توصيف جنگ ضدخلقی ايران و عراق است که امپرياليستھا برای سرکوب کردن خلقھای تحت ستم ايران و عينا
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 خمينی  يعنیعراق که در زير ديکتاتوری صدام و ھمکارش خمينی تدارک ديدند، جنگی که برای سگ امپرياليسم

ن جنبش ابارزقعی که متشکل از مجالد اين امکان را فراھم آورد که زندانھای سراسر کشور که از انقالبيون وا

 که برای سرنگونی سگ زنجيری امپرياليسم يعنی شاه جالد به ميدان نبرد آمده بودند را ئیکارگری، ضدامپرياليستھا

 تجاوز و قتل عام نمود، در ھمان زمانی ، ، تعقيب، دستگير، شکنجهئیی شناسائتوسط جاسوسھای اکثريتی و توده 

شصت به ۀ و کشتار زندانيان سياسی ضدامپرياليست در دھ" خدماتش به اسالم " ر خاطه که ميرحسين موسوی ب

دليل ديدگاه سياسی ضدکارگری ه ماھيت ميرحسين موسوی و جناح او که آگاھانه ب. ميرحسين قصاب معروف گرديد

ش خامنه ای ربا ھم قطا" یأر" داخلی و جھانی با نزاعش بر سر صفتشان برای کمک به منافع سرمايه داران زالو

در گردد به ِويژه در دو سال اخير که مبارزات جنبش کارگری ايران  جالد باز ھم سد راه مبارزه کارگران می

 ، که با خواندن ترجمه باال و تطبيق آن با شرايط ايران ملموس تر بود ئیعظيم دانشجوجريان پيوند خوردن با جنبش 

انه ھای وابستگی رژيم جمھوری اسالمی به امپرياليسم و به ويژه و باز ھم ھمين امر يکی ديگر از نش. گردد می

 که ھيچ گونه وسايل دفاع در ئیباشد که به روی ضدامپرياليستھا، آنھم در زندان جا مريکا و انگليس میاامپرياليسم 

. برند عدام میکشند و چه به جوخه ھای ا اختيار ندارند گروه گروه چه در سلولھايشان و زندانھا که به آتش شان می

ضدامپرياليسم يا ھمان واژه ارتجاعی " آيا ھيچ رژيم غير وابسته به سرمايه داری جھانی، که تازه خودش را ھم 

؟ شايد ه استبداند و نيروھای مبارز ضدامپرياليست چه راست و چه چپ را به مسلخ برد" شان استکبار جھانی

ھمانی که خمينی جالد مدام تکرار ميکرد که مملکت ! شود  میاين کشتار انجام شد و" اسالم" بگويند که بخاطر 

اين امام " که  در اينصورت بايد گفت که اگر صاحب ملت  ! ايران صاحب دارد و صاحب آن ھم امام زمان است

 از سلطه و ئیکه نيروھای انقالبی که برای رھا! ...به چنين دولت  و گور صاحبش بايد ر"  است ھويتزمان بی

ی کند تا رفسنجانی ھا  گيرد و می بندد و به قتل عام می کنند را می کرده و می ايه داری جھانی مبارزه میيوغ سرم

و بعد برای نسلی که ستارگان .  دن خون کارگران و زحمتکشان روز به روز پروارتر شونديکجنايتکار با مو زالو 

و " م بی خدا در شوروی و بلوک شرق فرو ريختکمونيس" راھش را اين رژيم در زندانھا قتل عام کرد بگويد که 

 جان آنھا را می مکد و در جام ۀورد و شير آ دارد که پدر کارگر و زحمتکش را در میئی"خدا" کشور ما 

که تن فروشی را جلوی پای زنان و " سرمايه داری اسالمی" ريزد تا روسپی گرانه از  رفسنجانی ھای زالو می

اما به راستی بی دليل نيست که سرمايه داری اينھمه !  در ايران قرار داده دفاع کندمردان برای امرار معاش شان

بی دليل ھم نيست که با شنيدن .  به لنين آموزگار کبير زحمتکشان دنيا و رھروان تفکر او کينه و دشمنی داردتنسب

لنين که آنچه ! ربوده ميشودنام پرشکوه  لنين و اعتصابات کارگری خواب از چشم سرمايه داری خون آشام جھانی 

  !را مارکس گفته بود متحقق نمود

کشد، آنرا در شبکه دالل  ش بيرون میی ااز ته چاه ھای ارتجاع" پيغمبر و امامی"  سرمايه داری ھر روز برای ما 

 سوار مبارزات  خودتا خود را توسط نوکران شاه و شيخدھد  ھای خبری اش مانند بی بی سی مرتجع قرار می

گران و زحمتکشان و دانشجويان نمايد برای اينکه بتواند توسط اين نوکران نيروی کار کارگران را ھر چه بيشتر کار

به غارت برده، ثروت ملی سرزمين ھا را در جيب سرمايه داران خون آشام داخلی چون رفسنجانی و سرمايه داران 

 و ئید احمدزاده، حميد اشرف، مرضيه احمدی اسکوجھانی نمايد، اما وقتی که به مارکس و لنين، چه گوارا، مسعو

 واقعی ئی علم و قدم به قدم با دليل و منطق و سند مسير رھاۀوسيله رسد، که ب صدھا ھزار رھروان فکری آنان می

ماجراجوی، " شوند  دھند می از يوغ بردگی استثمار را به کارگران و زحمتکشان و محرومان دنيا نشان می

 ھم در جامعه وجود دارند که اسم شان لمپن است و نشخوار اراجيف ئیو البته انگل ھا"! تخرابکار و تروريس
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ن لمپن ھای نسب قاجار که امروز ، ھما نمايندارتجاع مطلق که ھمان امپرياليسم است را در جامعه ترويج می

رنگ عبای يکی از دھند و  شده و برای شيرين عبادی و ھمفکرش گنجی جنايتکار  جلسه تشکيل می" روشنفکر"

 که بيشترين خدمت را به امپرياليستھا در دوران رياست جمھوری اش نمود يعنی خاتمی روباه ئیمکارترين آخوندھا

گذارند،  کنند، ھر بيشتر خدمتگزاری شان را به امپرياليستھا به نمايش می معرفی می" شکالتی دوست داشتنی" را 

 که در تحريف تاريخی که رژيم ئیھمان ھا! ان گوش ھا را کرميکندش" وای ايران وای ايران"  که ھائیھمين 

شوند، تحريف تاريخی باز ھم با وقاحتی روسپی  راه انداخته ھمراه میه وابسته به سرمايه داری جھانی در ايران ب

" عبرت"؟ چه کسی بايد " عبرت از چه! ردگذا می"  عبرتيمموز" کند، اسمش را  تاريخی بنا میيم گرانه موز

 که در آن تنھا عکس خامنه ای و ساير يمدسته دسته جوانان و نوجوانان را به اين موز! بگيرد؟ معلوم نيست

برند، تا  کردند بر ديوار نصب شده می کردند و يا با آنھا ھمکاری می مرتجعين که با رژيم شاه جالد سازش می

 نامی از کمونيستھا و ، ھيچ عکسیيمدر اين موز! جنايات ساواک شاه که عکس خود و خانواده غارتگرش را ببينند

ت ستم رژيم حعله ھای خشم کارگران و خلق ھای تمارکسيست ھا و مجاھدين و ساير نيروھای مبارز که آتش ش

چرا خبری نيست؟ !  بی امان شان  روشن ساختند خبری نيستۀوابسته به امپرياليسم  شاه جالد با مبارز

، ئی رضا رضا،ئی تسليم نشدنی چون مسعود احمدزاده، بھروز دھقانی، احمد رضاضدامپرياليستھای سازش ناپذير

 که حيوانھای ساواک شاه جالد ئیصدھا تن ديگر از ضدامپرياليستھا... و  کرامت دانشيان وئیھمايون کتيرا

 آنان را در ھم  آنھا اعمال نمودند مقاومت و سازش ناپذيری و تسليم ناپذيریر که بئینتوانستند با تمام شکنجه ھا

ان ھای شيرين خود را به کارگران و محرومان ايران برای نشان جه شکنند، که حتی بسياری از آنان در زير شکنج

 شاه و شيخ آن فدا نمودند تا رود پر خروش ی شان از سلطه امپرياليستھا و سگھای زنجيرئیدادن راه واقعی رھا

 بی امان خود بنا نھاده ۀانقالبی که در واقع چپ آنرا با مبارز. ازندمواجتر سانقالب را ھر چه بيشتر با خون خود 

 موج انقالب آنرا ربوده و مارک بود و به کمک امپرياليستھا در کنفرانس گوادلپ با سوار کردن خمينی مرتجع بر

 ساير  بی شمار کمونيستھا وبسيار طبيعی ست که  نسل امروز با ديدن عکسھای آن! ھم به آن زدند" اسالمی"

ن ضدامپرياليست مقاوم و سازش ناپذير و تسليم نشدنی از اين رژيم می پرسند پس اينھا که اينھمه دلسوز آگاه امبارز

زحمتکشان و دسترنج به غارت رفته آنھا و منابع سرزمين ايران بودند که حتی زير شکنجه ھای حيوانھای ساواک 

شد؟ " اسالمی"ونيست بودند پس انقالب ما چطور ؟ اينھا که کماز جان خود ھم گذشتند چه شدند؟ چه بر سرشان آمد

سازمانی گورھای دسته و شد پس چه کسانی " منحل"ن آمد؟ ساواک چه شد؟ اگر ساواک رھروان اينھا چه بر سرشا

جمعی خاوران را در سراسر ايران آباد کرد؟ مگر خمينی در بھشت زھرا نگفته بود که اين شاه فاسد فقط گورستانھا 

را آباد کرده بود پس چطور خودش ھم شده بود يک شاه فاسد؟ و رھروان او ھم مثل خامنه ای رفسنجانی ميرحسين 

  موسوی و خاتمی و  رفسنجانی و ھم قطارھايشان ھر کدام شده اند يک شاه فاسد؟

دھند که  ز پاسخ نمیاينھا ھرگ.  امروزه کسانی ھستند که ھنوز در َخِم کوچه وابسته نبودن رژيم منفور فعلی ھستند

کشتار زندانيان سياسی ضدامپرياليست که ھنوز ھم ادامه دارد در راستای منافع کدام طبقه در ايران و متصل و در 

 شصت صورت ۀگيرد؟  آيا نسل کشی که در زندانھای سراسر ايران در دھ  رژيم قبلی صورت گرفته و میۀادام

لی که ساواک پرونده آنھا را داشت، حراست ھای ادارات، کارخانه ھا، نس  شده بود،ئیگرفت، نسلی که از قبل شناسا

 کرده بودند، يعنی رژيم خمينی ھنوز سوار ماشين سرکوب نشده ئیمراکز دولتی در دوره ستم شاھی آنھا را شناسا

امپرياليستھای  را در اختيار او قرار ميداد که تمام انقالبيون واقعی ضدئیبود و بايد ماشين سرکوب قبلی اين شناسا

به راستی که مرگ بر اين رژيم نوکر امپرياليسم با تمام دسته ھا و جناح ھا و مشاورين ! واقعی را به مسلخ ببرند
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کشتاری که فقط !  کشتار زندانيان سياسی دھه شصت ميباشد،ريز و درشت آن که بزرگترين جنايت نابخشودنی آن

 نه اينکه برايشان حزب دست ساز –زب خود را خود تشکيل داده اند  که حیاکارگران آگاه متشکل و سازمان يافته 

حزبی ۀ بسازند، مثل ژوبين رازانی معروف به منصور حکمت ھمان فرد مشکوک به ھمکاری با ساواک که با برنام

گذاشت و برای کارگران ايران " کمونيست از نوع کارگری" ضدکارگر که حافظ منافع بورژازی بود  اسم خود را 

او و حزبش که کاريکاتور  کرد،" سرمايه گذاری" مريکا روی آن اساخت که يک زمان ھم امپرياليسم " حزبی"

ب او جنايات آ مئین افکار بورژاابود مرد و امروز وارث"  کمونيستیيک حزب" که خودش کاريکاتور  حزب توده

بنا کرد تا کارگران " خانه کارگر"رگران  اسالمی خمينی که برای کابخشند و مثل رژيم رژيم را از کيسه خليفه می

 گذاشته اند تا کارگران به به فکر ساختن تشکلھای مستقل غيردولتی خود نباشند، اينھا ھم اسم خود را حزب کارگر

 شصت را ۀ و در دادگاھی خلقی در ايران کشتار زندانيان سياسی دھ- "ساختن حزب مستقل خود نباشند"فکر 

  .دادخواھی نمايند

 ايران است که شايستگی دادخواھی خون زندانيان ۀ بيداری ھر چه بيشتر کارگران متشکل و سازمان يافت تنھا

 شصت که کارگر و دانشجو و پرستار و پزشک و مھندس و کارمند و بيکار و محصل و معلم را در ۀسياسی دھ

 ئیاسوسان رژيم که انقالبيون را شناسا که تمام متھمان، از جمله جئی  دادگاه ھا،برداشت در دادگاه ھای خلقی ايران

کردند تا کسانی که حکم را  کردند، تا توابين ھمکار شکنجه گر که زندانيان سياسی مقاوم را بی مزد شکنجه می می

کردند و خالصه کالم تمامی آنان که به ھر نحوی دستشان به خون انقالبيون ضدامپرياليست   میءصادر و اجرا

  .)به اميد آن روز پرشکوه.  ميکنندآغشته است  را محاکمه

  

 

  


