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  اکبر تک دھقان :فرستنده

  وبسايت جمھوری شورايی
  ٢٠١٠ فوريه ۶ - ١٣٨٨ ]دلو[ بھمن١٧
  

  ياد سازمانده انقالبی، رفيق يدهللا خسروشاھیه ب
  
  

، از ١٣۴٩بنيانگذاران اصلی سنديکای کارگران صنعت نفت در سال يدهللا خسروشاھی، يکی از 
، و از رھبران اعتصاب بزرگ صنايع نفت ۵٠سازماندھان مبارزات کارگران اين رشته در دھه 

 بھمن ١۵مرگ او در . ، در بيمارستانی در شھر لندن درگذشت١٣۵٧کشور در پاييز سال 
ای جنبش انقالبی مردم، به ويژه، در شرايط ، بدون ترديد خسارتی بر٢٠١٠ فبروری ۴ -١٣٨٨

  .پرتحول سياسی کنونی محسوب ميگردد
  

زندگی و مبارزات يدهللا خسروشاھی در شرايط سلطه ديکتاتوری سلطنتی و اسالمی، آئينه تمام 
نمای پيدايش، تشکل و مبارزات بخش پيشرو جامعه ايران، و جانفشانی ھای عناصر مؤثر آن 

نفکر انقالبی و کارگر کمونيست ديگر، در دوران رشد فردی و کسب تجارب او و صدھا روش. است
 کمونيستی تحت پرچم سياھکل در -شغلی، مبارزاتی و آگاھی طبقاتی، با جنبش نوين کارگری

او و کارگران پيشرو دوره فوق، ھمان . تماس قرار گرفته، آن را پربار و قدرتمند ساختند
يدهللا خسروشاھی و ھمرزمان او، از . انقالب بھمن به خود ديدسرنوشتی را از سر گذراندند، که 

 انقالبی، که -کار بزرگ و مبارزات خستگی ناپذير خود نتيجه ميگرفتند، اگر جنبش دموکراتيک
رژيم سلطنتی را در ھم کوبيد، قدرت گيری جريان اسالمی و ليبرال را متوقف کرده، به نتيجه 

  . ميرسيد
  

، و ۵٠ خسروشاھی، داغ شکنجه و زندان رژيم جنايتکار پھلوی در دھه سازمانده کمونيست يدهللا
 و ١٣۶٠با شکست انقالب بھمن در سال .  را بر پيکر خود داشت۶٠حکومت اسالمی در دھه 

 در شکنجه ١٣۶۵تھاجم رژيم اسالمی به شوراھای کارگری، او نيز دستگير شده، تا سال 
آن، برای يدهللا خسروشاھی، راھی جز خروج از پس از . گاھھای حکومت اسالمی به سر برد

  .کشور باقی نماند
  

در خارج از کشور اما، نه يک زندگی سياسی مولد نظير دوران اوج تضاد کمونيسم و امپرياليسم، 
سطح و کيفيت . ًبلکه عمدتا کشمکشھای فردی و محفلی ارزان و بی ارزش انتظار او را ميکشيدند

 با -  آنگونه که عناصر چپ محفلی ادعا ميکنند- در خارج را نميتوانفعاليتھای يدهللا خسروشاھی
نقش او در دوران انقالب بھمن مقايسه کرد؛ به ويژه اينکه او خود نيز دچار اين توھم گرديد، که 

، حقيقتی وجود "سياسی کار" گويا در مھمالت ضد فدايی و ضد شوروی جريانات به اصطالح 
 شارالتان و ضد تئوری و پراتيک چپ انقالبی در خارج از کشور، از او ًعناصر بعضا. دارد

قھرمانی برای دنيای صنفی و شخصی ناچيز خود ساخته، مانع از شکوفايی توانايی ھای اجتماعی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يدهللا خسروشاھی به اين محافل و باطالق عبارت . او در جھت تأثيرگذاريھای سياسی گشتند
او اما دچار اين تصور گرديد که گويا . رياکارانه آنھا تعلق نداشتپردازيھای شبه سوسياليستی و 

با انجام بحثھای اينترنتی به دعوت مشتی محفل باز حرفه ئی، روزنه ای به سوی سازماندھی 
درصورتيکه حتی بنا بر تجارب زندگی سياسی خود او . انقالبی در جنبش کارگری گشوده ميشود

به جلو، تنھا از طريق ايجاد يک حزب رزمنده از سنت چپ ھم، ھرگونه تغييری در مسيری رو 
  .انقالبی ايران و فقط  در داخل کشور، امکانپذير بود

  

 که از انقالب کنونی به وحشت افتاده، عليه - ًجريانات محفلی و بعضا آشکارا ضدانقالبی در خارج
تنه، مستقل از شرايط ساختند که گويا يک " فعال کارگری"  از او يک -آن دست به تبليغ ميزنند

زمينی و در ھوايی آفتابی، دست به سازماندھی اعتصاب بزرگ کارگران صنايع نفت در سال 
در صورتيکه جايگاه يک فرد تأثيرگذار در تغيير و تحوالت اجتماعی، ھرگز نميتواند !  زد١٣۵٧

ريکھای فدايی نيروی انقالب بھمن و سازمان چ: جدا از جريان سياسی اصلی جامعه، در اين دوره
ھمين نحوه بررسی فرصت طلبانه و مغرضانه تاريخ جنبش . خلق ايران، قابل توضيح باشد

کارگری از سوی اين جريانات، نشان ميدھد، که آنھا تا چه ميزان با درک اوليه از ماترياليسم 
  .تاريخی ھم بيگانه ھستند

  

 و بسيار با عالقه و شور و ۵٠ه تجليل از خاطره يدهللا خسروشاھی که ھمواره نظير سالھای دھ
اشتياق، مخاطبين خود را دعوت به حمايت از مبارزات کارگران در داخل ميکرد، بايد با به 
کاربستن ھمه تجارب ناشی از شکست انقالب بھمن توأم گردد؛ به کار بستن اين تجربه اساسی، 

طالبات اقتصادی توده که بدون سرنگونی انقالبی رژيم ترور اسالمی، ھيچ سطحی از تأمين م
از آنجا که در ايران تحت ديکتاتوری . ميليونی زحمتکشان، يعنی اکثريت قاطع جامعه، عملی نيست

صرف، قادر نيست به يک روال پايدار تبديل " کارگری" تروريستی سرمايه، مبارزات صنفی و 
بيان اين حقيقت  سال ١٠٠روزمره زحمتکشان را حل کند؛ حداقل تجربه  گشته، معضلی از زندگی

مبارزات صنفی عناصر آگاه در صورتی به سرانجامی ملموس ميرسند، که چشم انداز ھر . است
لحظه و آتی خود را، ايجاد يک تشکل سياسی نيرومند در داخل قرار داده، و ھمه اشکال فعاليتھای 

  .موجود را تابعی از نيازھای سرنگونی ھر چه سريع تر رژيم اسالمی نمايند
  

  
  
  
 
 


