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  سرمقالهسرمقاله

 مبارزه برای کسب قدرت سیاسی،

 !تنها راه نجات کارگران
حالی که به طور کلی در مبارزه با سرمایه داران و در ... 

رژیم حاکم باید از همه اشکال مبارزاتی سود جست اما باید 
دانست که برای رهائی از قید ستم و استثمار و شرایط 

پیش پای شماست و  هتنها یک رادیکتاتوری و اختناق حاکم، 
آن راهی است که باید به تسخیر قدرت سیاسی توسط 

واقعیت این است که آینده .  طبقه کارگر ایران ختم شود

ایران در دستان شماست ؛ و این طبقه کارگر آگاه و متشکل 
است که رسالت رهبری جنبش انقالبی توده های تحت 

ر ایران قادر تنها حکومتی د  .ستم ایران را بر دوش خود دارد
به تأمین یک زندگی شاداب و سالم و آزاد در جامعه ما می 

باشد که طبقه کارگر متشکل و مسلط به ایدئولوژی طبقاتی 
بنابراین با تأکید باید گفت .  خود در رأس آن قرار گرفته باشد

که کارگران آگاه و رزمنده ما ضمن پیشبرد مبارزات خود به 
نند ، اساسا و از همین امروز هر شکل و ترتیبی که می توا

 -را هدف مبارزه خود قرار دهند " قدرت سیاسی"باید کسب 

 2حه صف            ... .بیرون می آید" لوله تفنگ"که البته از 
 

 در باره تئوری مبارزه مسلحانه، تئوری انقالب ايران       اشرف دهقانی
 (احمدزاده ی کتاب رفیق مسعودمقدمه ای بر چاپ انگلیس)

 اریاخت در نیهمچن و آن شدن نوشته زمان در رانیا جامعه احوال و اوضاع حیتشر به بحث مورد کتاب ازی بخش که است واضح ... 
 دری مبارزاتی ها حرکت کردنی جار نفع به زمان همان مشخص وضع رییتغی چگونگ به مربوط الزمی ها رهنمود وی تئور گذاشتن

 مطالعه هنگام به دیبا امر نیا. است افتهی اختصاص ، دهند انجام توانندی م نهیزم نیا دری انقالب روشنفکران کهی نقش و هجامع
 مسلحانه مبارزه ازی کیاستراتژ درک جنبه از اما،...رندیگ قرار دیتأک مورد آن در نهفتهی بها گران تجارب و شده گرفته نظر در اثر نیا

ی اجتماع -ی اقتصاد ساخت و ربنایز از لیتحل هیپا بر کتاب نیای اساس بخش که دانست دیبا است برخورداری میعظ تیاهم از که

 با رابطه در آنی عملی ها رهنمود وی ا هیپای ها لیتحل رو نیا از. است شده نوشته برجاست، پا زین اکنون هم که رانیا جامعه

                                                                                                           6 صفحه       ...استی باق خود قوت به همچنان شودی ط دیبا رانیا در ندروزمیپی انقالب رساندن سرانجام بهی برا کهی ریمس

 

 در صفحات ديگر
 

امپریالیستها جدید آتش افروزی  ●

 12 .......................  در سوریه

 یادداشتهایی در باره جرقه های ●

 11 .................یک آتش بزرگ 

گزارشاتی از فعالین چریکهای  ●

 21 و 11........   فدایی خلق ایران

 24      پیام بمناسبت روز کومه له ●

  24سیاهکل   گزارشی از یادمان  ●

حجاب بر ضرورت سرنگونی 

 !جمهوری اسالمی
امروز رسانه های امپریالیستی تبلیغات 
خود را روی حرکات اعتراضی زنانی 
متمرکز کرده اند که صرفا علیه حجاب 

برخاسته " نافرمانی مدنی"باری به اج
آنها دست به چهره سازی زده و با . اند

تشویق زنان به چنین مبارزه ای می 
کوشند جنبش انقالبی زنان و مردان 
رزمنده ای که سرنگونی جمهوری 
اسالمی برای آنان اولین قدم تحقق 
خواستهای برحقشان می باشد را به 

مبارزه حاشیه برانند و آن را در زیر سایه 
این یکی از . علیه روسری پنهان سازند

جلوه های تالش قدرت های 
امپریالیستی جهت انحراف مبارزات 
انقالبی توده های کارد به استخوان 

با دستاویز قرار دادن خواست بر )رسیده 
نافرمانی "زیر نام ( حق زنان علیه حجاب

 11 صفحه     ...          .می باشد"مدنی

در صدمین سالگرد انقالب اکتبر، 

 (4! )پیش به سوی اکتبری دیگر

هرگز تاب آن را  دنیای ستم و استثمار  ...
دیده با  های ستم ندارد که کارگران و توده

چه سوسیالیسم  بردن به حقیقِت آن پی
در شوروی به ارمغان آورد باور کنند که 
دنیای بدون ستم و استثمار نیز ممکن 

تواند با نابودی سیستم  است و می

به همین دلیل . وجود بیاید داری به سرمایه
ی عاری از نیز ما موظفیم حقیقت دنیا

ی  ستم طبقاتی، دنیای رها از همه
های جامعه تحت  ها و نکبت پلیدی

داری و امکان رسیدن  ی سرمایه سیطره
ها از طریق  به آن با نیروی پر قدرت توده

انقالب را به هر شکل ممکن در میان 
های تحت ستم خود  کارگران و توده

امیدوارم این اقدام من هم . اشاعه دهیم
د کوچک در انجام چنین پاسخی هر چن

                   . ی خطیری باشد وظیفه

 11صفحه                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 راه سياهکل و خيزش گرسنگان
 (سخنرانی رفیق چنگیز قبادی در مراسم بزرگداشت دو روز تاریخی در استکهلم سوئد)

 13صفحه 
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در فضائی که از یک طرف برای 

ستمدیدگان، فضای مبارزاتی و انقالبی 
از طرف دیگر ارتجاع حاکم ، بر  است و

شدت دیکتاتوری عنان گسیخته و سرکوب 

های ددمنشانه و به بگیر و به بند خود به 
مراتب افزوده است ، بار دیگر کارگران هپکو 

در اراک در پیگیری مطالبات بر حق صنفی 
بهمن دست به راه پیمائی در  61خود در 

 (6. )خیابان ها زدند

 
ارگران را به خیابان مسلم است که آنچه ک

می کشاند ، شرایط بسیار دشوار و طاقت 
فرسائی است که سرمایه داران با 

استثمار وحشیانه آنان و در عین حال 
دزدیدن بخشی از دستمزدشان که در 

بیان می " حقوق های معوقه"اصطالحِ 

شود ، بر کارگران تحمیل کرده اند ، کما 
به این که کارگران هپکو نیز در اعتراض 

هشت ماه دستمزد پرداخت نشده شان 
با رجوع به سابقه . به خیابان آمدند

مبارزاتی این کارگران ، در اینجا باید درود 

بفرستیم بر همه کارگران قهرمان اراک که 
کارگران رزمنده ایران نظیر  همراه با دیگر

کارگران هفت تپه با تشدید اعتصابات و 
عه دار مبارزات خود در یک سال اخیر ، طلی

خیزش عظیم توده ای دیماه برای نابودی 
رژیم جمهوری اسالمی شدند ؛ درود بر 

 کارگران ایران که همراه با تهیدستان و

نیروهای اجتماعی متحدشان با خشم 
سوزان خود آتشی به خرمن دشمن زدند 

که ارتجاع هنوز در میان شعله های آن می 
 . سوزد

 

م خیزش توده ای عظیم دیماه با پرچ
قهر انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی 

، در پی مبارزات حق طلبانه کارگران 
سراسر ایران و تنها پس از گذشت 

چند ماه از مبارزه قهرمانانه کارگران 

در این میان .  اراک به وجود آمد
زیر بار "کارگران هپکو ابتدا با شعار 

ستم نمی کنیم زندگی ، جان فدا می 
وای از این وضع ،  کنیم در ره آزادگی ،

به راه پیمائی در " وای از این وضع
در آن روزها هر چند . خیابانها پرداختند

خواست کارگران خواست صنفی بود 

ولی آنها به مبارزه سیاسی با 
جمهوری اسالمی مشغول بودند ، 

مبارزه سیاسی با رژیمی که بی هیچ 

پرده پوشی مدافع سرمایه دار بودن 
رمایه داران بودن یا به واقع حکومت س

خود را همواره برای کارگران آشکار 
در شرایطی که شدت .  ساخته است

تضادهای طبقاتی در حدی است که 

این رژیم ، شمشیر را از رو بسته و جز 
با اقدام به عملیات نظامی و امنیتی 

با کارگران برخورد نمی کند ، مبارزه 
سیاسی به اجبار و به سرعت به 

و حتی نظامی منجر  مبارزه قهر آمیز
به همین دلیل هم مبارزه .  می گردد

کارگران اراک در آن ُبرهه به مبارزه 

قهر آمیز با حکومت سرمایه داران ، 
حکومتی که بیانگر حاکمیت 

امپریالیستها در ایران است و آنها را 
کارگران . نمایندگی می کند ، منجر شد

دور بعدی ( کارگران آذر آب و هپکو)اراک 

زات خود را با بستن جاده آغاز کردند و مبار
رژیم ، نیروهای نظامی خود را به طور 

وسیع با همه تجهیزات جنگی به سراغ 
نظامیان ، کارگران را مورد .  کارگران فرستاد

ضرب و شتم قرار دادند و به سوی آنها گاز 
در این نبرد ، .  اشک آور پرتاب نمودند

های دست کارگران خالی بود و تنها سنگ 

کنار خیابان ابزار جنگی آنها بودند که با به 
دست گرفتن این سالحهای در دسترس ، 

شجاعانه به مقابله با دشمنان خود 
آری ، خیزش قهرمانانه توده ای . برخاستند

دیماه که زمین را در زیر پای سرمایه داران 

و حکومتشان به لرزه در آورد و تداوم آن 
ماعی و خیزش در حال حاضر اوضاع اجت

سیاسی را نسبتاً به نفع کارگران و 
بر زمینه (  2)زحمتکشان تغییر داده است 

چنین شورش ها و مبارزات قهرمانانه ِی 

نه .  کارگری در پشت سر خود ، برپا گشت
فقط کارگران اراک بلکه همه کارگران در 

وسعت سرزمین ایران ، از بدو روی کار 
رزه آمدن جمهوری اسالمی لحظه ای از مبا

.  با این رژیم کارگر ستیز غافل نبوده اند
واقعیت این است که طبقه کارگر ایران ، 

این طبقه تا به آخر انقالبی که با مبارزات 

خود و در مقاطع مختلف ، با دست زدن به 
قهر انقالبی و با رزم های قهرمانانه خویش 

همواره جو سیاسی و مبارزاتی را در 
نگاه داشته است  جامعه ایران زنده و  فعال

، در یک سال اخیر قبل از خیزش دیماه به 

طور چشمگیر بر شدت و وسعت اعتصابات 
 . و تجّمعات اعتراضی خود افزوده بود

 
امروز ، کارگران کماکان برای تحقق حقوق 

صنفی خود و به واقع برای این که بتوانند 
دستمزد کارشان که به آنها پرداخت نشده 

بسیار کوچک از یعنی قطره ای )است 

را از ( دریای ژرف ثروتی که تولید کرده اند
گلوی سرمایه داران بیرون بکشند ، با 

 –دست خالی و بی هیچ پشتیبانی مادی 
یعنی در فقدان یک نیروی سیاسی پر 

قدرت که در عمل توانائی پشتیبانی از 

کارگران برای مقابله با دشمنانشان را 
ست به در اشکال مختلف د -داشته باشد 

مبارزه می زنند ولی جمهوری اسالمی نه 
تنها بر اساس قوانین نظام خود ، سرمایه 

دار را مجبور به پرداخت دستمزد آنها نمی 
کند بلکه نیروهای مسلح اش را به سراغ 

کارگران می فرستد تا اعتراضات به حق 

به این ترتیب این .  آنان را سرکوب کنند
کارگران که  رژیم با بیشرمی تمام در مقابل

خواستار بدیهی ترین حقوق خود 
( دستمزدهای پرداخت نشده شان)

هستند ، رو در روی آنها ایستاده و علنا و 

بی هیچ توجیهی به آنها اعالم می کند که 
طرفدار سرمایه داران است و سرمایه دار را 

این واقعیت .  کامال تحت حمایت خود دارد
تی به وضوح ، عریانی و عمق تضاد طبقا

بین کارگر و سرمایه دار و تضاد کارگران با 

رژیم جمهوری اسالمی و شدت آن را که 
امروز در حد غیر قابل تصوری در درجه 

.  بسیار باال قرار دارد را نشان می دهد
شدت یابی این تضاد و حرکات دالورانه 

کارگران ، چهره کارگر ستیز رژیم سرکوبگر 
یان و جمهوری اسالمی را هر چه بیشتر عر

 .در سطح جامعه به نمایش گذارده است

یا به )این واقعیتی ست که حکومت ها 
ی سرمایه داری می ( زبانی دیگر دولت ها

کوشند در تضاد بین کارگر و سرمایه دار ، 
وظیفه به خود بگیرند و  ظاهر بی طرفی

محروم ساختن "که همانا  اصلی خود

طبقات ستمکش از وسایل و طُرق معین 
است " برای برانداختن ستمگرانمبارزه 

.  را الپوشانی نمایند( لنین، دولت و انقالب)
در چنان اوضاعی بود که کارگران در قرن 

و حتی مثال در روسیه در اوایل قرن  61
بیستم ، می بایست دوره ای از مبارزه 

اقتصادی با سرمایه داران را از سر بگذرانند 

 و بعد بر اساس تجربه خود و همچنین با
کمک روشنفکران کمونیست به این آگاهی 

دست یابند که مبارزه اقتصادی با سرمایه 
داران کافی نیست و کارگران باید با رژیم 

سیاسی حاکم که مدافع طبقه سرمایه دار 

است مستقالً به مبارزه برخیزند و اولین 
قدم برای آزادی خود را در سرنگونی آن 

به همین خاطر .  رژیم جستجو کنند
ومت های آن زمان به مثابه ارگان حک

سیادت طبقه حاکم ، برای این که بتوانند 

 
 سب قدرت سیاسی،مبارزه برای ک

 !تنها راه نجات کارگران 
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خود را به عنوان نیروئی برای توده ها جا 

بزنند که در باالی سر جامعه و مافوق آن 
قرار دارد و کارش گویا تنظیم روابط بین 

طبقات است ، با مشکل چندانی مواجه 
 .نبودند

 

ارگران جهان اما انگلس ، این آموزگار کبیر ک
به وضوح آشکار ساخته است که در یک 

جامعه طبقاتی که طبقات دارای منافع 
اقتصادی متضاد می باشند ، وجود دولت ، 

بکاهد " از شدت تصادمات"ضروری است تا 
، نظمی که " نظم"و آن را در چهار چوب 

اساساً برای تأمین منافع طبقه حاکم به 

با  وجود آمده ، محدود سازد ، و لنین
دولت و "استناد به نظر مارکس در کتاب 

دولت ، اُرگان "مطرح می کند که " انقالب
سیادت طبقاتی ، اُرگان ستمگری یک 

طبقه بر طبقه دیگر و حاکی از ایجاد 

است که این ستمگری را با " نظمی"
تعدیل تصادمات طبقات ، قانونی و استوار 

حال در ایران در حالی که ".  می سازد
مفهوم کل رژیم جمهوری دولت به 

اسالمی ارگان سیادت طبقاتی سرمایه 
داران و ارگان ستمگری آنان نه فقط بر 

طبقه کارگر بلکه بر کل نیروهای اجتماعی 

است که منافعی متضاد با حاکمین دارند ، 
درست به دلیل شدت بیش از حد تضاد بین 

با طبقه حاکم ( خلق)این بخش از جامعه 
ی و سرمایه داران سرمایه داران خارج)

، در چنان شرایط اسف ( وابسته داخلی

باری قرار گرفته است که قادر به الپوشانی 
چهره ستمگر خود نیست و عاجز از آن 

است که توانائی ایفای نقش بی طرفی در 
تضاد بین کارگران و سرمایه داران را داشته 

او حافظ نظم استثمارگرانه و ضد . باشد

بان امپریالیست خلقی ای است که اربا
اش با کمک سرمایه داران وابسته داخلی 

ولی در .  در جامعه ما به وجود آورده اند
حالی که بر گردن او اساساً این وظیفه قرار 

داده شده است که تصادمات طبقات 
را با سرمایه ( طبقه کارگر و متحدینش)

داران حاکم تعدیل کند تا ستمگری طبقه 

سازد ، " رقانونی و استوا"حاکم را 
جمهوری اسالمی با ابزار عادی یا به قولی 

قادر به انجام چنین " متعارف"با وسایل 
نه ) عمدتاً او .  وظیفه ضد انقالبی نیست

این که از به کارگیری وسایل دیگر و از 

با نشان ( جمله حیله و فریب غافل بماند
دادن دندان های تیز وحشی اش به 

" سازمان یافته زور"کارگران ، با به کارگیری 
اش یعنی به قدرت نیروهای نظامی اش ، 

یعنی با زور اسلحه و سرکوب خشن و قهر 
آمیزِ مبارزات کارگران و دیگر توده های تحت 

سلطه ایران است که  قادر به حفظ 

این واقعیت .  حاکمیت خویش می باشد
که خود را در شدت تضاد بین خلق 

و حاکمیت ( کارگران و متحدینشان)
ریالیستی در قالب جمهوری اسالمی امپ

نشان می دهد از  طرف دیگر بیانگر 

پوسیدگی مناسبات سرمایه داری با همه 
دستگاه های روبنائی اش که اینها 

حافظینش به شمار می روند ، می باشد ؛ 
پوسیدگی ای که پیام نوید بخش رهائی 

 .کار از سرمایه در درون آن نهفته است

یران که حاکمیت در حقیقت ، در جامعه ا

حاکمیت سرمایه داران )امپریالیستی 
خارجی همراه با سرمایه داران وابسته 

برقرار است ، حکومت باید با ( داخلی
اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها از نظمی 

حفاظت کند که نه فقط نیروی کار ارزان در 
اختیار سرمایه داران قرار می دهد ، بلکه 

ریختن ثروت شرایط غارت منابع طبیعی و 

های ایران به حساب انحصارات 
از جمله از طریق شرکت در )امپریالیستی 

جنگهای سازمان داده شده توسط 
را نیز برای آنان مهیا می ( امپریالیستها

با دیکتاتوری " نظمی"وجود چنین .  سازد

ذاتیش ، عریانی و شدت تضاد طبقاتی 
کارگران با سرمایه داران و حکومت مدافع 

در چنین   .ا باعث شده استآنان ر
اوضاعی ، جمهوری اسالمی ، به حکم  

وظیفه ضد انقالبی خود به مثابه دولت 
رژیم وابسته به )سرمایه داران 

، مجبور است کارگران و دیگر (امپریالیسم

ستمدیدگان جامعه را از دسترسی به 
وسایل و امکانات مبارزاتی خویش محروم 

چنین  سازد ؛ و همانطور که می دانیم
محرومیتی را با ارتکاب به شنیع ترین 

 .  اعمال و جنایات ، تحمیل هم کرده است

 
امروز دیگر به جز نیروهای سیاسی 

ای که اپورتونیسم آنها العالج است ، 
همه می دانند که جمهوری اسالمی 

در اجرای وظیفه اصلی خود که همانا 
محروم ساختن طبقات ستمکش از "

مبارزه برای وسایل و طُرق معین 

است ، هر گونه " برانداختن ستمگران
امکان مبارزه کارگران با سرمایه داران 

را به روی آنان " متعارف"با وسایل 
منظور از  وسایل .  بسته است

آن است که کارگران ما " متعارف"

تحت شرایط دیکتاتوری حاکم نه 
قادرند تشکل صنفی از قبیل اتحادیه و 

شکیل دهند تا برای خود ت( 1)سندیکا 
دست در دست هم ، امکان چانه زنی 

با سرمایه داران و حکومت را برای 

بهبود شرایط کار و زندگی شان را 
بیابند و نه با توجه به شدت دیکتاتوری 

" متعارف"و اختناق حاکم ، از طرق 

یعنی از طریق کار نیروهای 
کمونیست در اتحادیه ها و سندیکاها 

و از این طریق  (که البته وجود ندارند)
ارتباط با توده کارگر و رهبری مبارزات 

صنفی و سیاسی آنان ، می توانند 

حزب کمونیست )حزب راستین 
این نکته  .خود را تشکیل دهند( واقعی

را هم باید یادآور شد که کارگران ما در 
سراسر ایران با توجه به تجربه های 

متعددی که در مبارزه علیه سرمایه داران از 
گذرانده اند ، پشتیبانی جمهوری سر 

اسالمی از سرمایه داران را بارها و بارها 

دیده و با گوشت و پوست خود لمس کرده 
از این رو امروز کارگران ایران توهمی .  اند

ندارند که جمهوری اسالمی،  رژیم 
سرمایه داران و مدافع و حافظ منافع آنان در 

اما مهم است به .  مقابل کارگران است

آگاهی به خودی ین نکته توجه شود که ا
خود برای دست زدن به این یا آن 

حرکت انقالبی کافی نیست بلکه باید 
وسایل و امکان عملکرد بر اساس آن 

که  آگاهی را هم در اختیار داشت
متأسفانه در حال حاضر کارگران ما از آن 

 . محرومند

 
کارگران شریف ایران که مولد ثروت در 

د و کارشان جز خدمت به جامعه می باشن
دیگران نیست ، امروز تحت سلطه 

جمهوری اسالمی و شرایطی که سرمایه 

داران بر آنها تحمیل کرده اند ، شرایط 
زندگی بسیار مصیبت باری را از سر می 

این واقعیت آنقدر عیان است که . گذرانند
الزم نیست در اینجا حتی به گوشه هائی 

وار آنها اشاره از شرایط زندگی و کار برده 

وجود سرمایه داران ، این انگل های .  شود
حقیر و بی شرم و کثیف که خون کارگر از 

همه وجود ناپاکشان می چکد ، جامعه را 
از کدام فاجعه در .  آلوده ساخته است

زندگی کارگران که به دست این انگل های 
کثیف ایجاد شده باید نوشت؟  از قتل 

اران در درون کارگران به دست سرمایه د

کارخانجات و مراکز تولید و یا در معادن و در 
زیر زمین ، از طریق قرار ندادن وسایل 

ایمنی کار در اختیار کارگران باید سخن 
گفت؟  و یا شرایط زندگی فالن کارگر پس 

از عمری جان کندن در این یا آن مؤسسه 

تولیدی و خدماتی را باید به تصویر کشید 
از خانوده اش رنجور و  که خودش یا عزیزی

بیمار در گوشه ای افتاده و چون پولی در 
بساط نیست تا به دکتری مراجعه شود و 

درمانی صورت گیرد ، به اجبار درد و 
شکنجه ای را در انتظار مرگ متحمل می 

شود؟  یا از زنان کارگر که اغلب سرپرست 

خانواده هم هستند باید گفت که به بهانه 
ت زن ستیز جمهوری اسالمی بودن حکوم

اسالمی ، ستم مضاعفی را متحمل می 
شوند؟  یا به شرح حال کولبران ُکردستان ، 

این زحمتکش ترین و محرومترین کارگران 

ایران باید پرداخت که مطلع شدن از شرایط 
کار دشوار آنان و برخورد نیروهای نظامی 

با ( جمهوری اسالمی)رژیم سرمایه داران 
م ، آتش به جان هر این انسانهای محرو

کس که از کمترین احساس انسانی 

در جامعه ایران که حاکمیت 
امپریالیستی  برقرار است ، حکومت 
باید با اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها 
از نظمی حفاظت کند که نه فقط 
نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه 
داران قرار می دهد ، بلکه شرایط 

ثروت های ایران و غارت منابع طبیعی 
وجود .  ان مهیا می سازدرا نیز برای آن

با دیکتاتوری ذاتیش ، " نظمی"چنین 
عریانی و شدت تضاد طبقاتی کارگران 
با سرمایه داران و حکومت مدافع آنان 

در چنین   .را باعث شده است
اوضاعی ، جمهوری اسالمی ، به 
مثابه دولت سرمایه داران مجبور 
است کارگران و دیگر ستمدیدگان 

به وسایل و جامعه را از دسترسی 
امکانات مبارزاتی خویش محروم 

سازد ؛ و همانطور که می دانیم چنین 
محرومیتی را با ارتکاب به شنیع ترین 
اعمال و جنایات ، تحمیل هم کرده 

 .است
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اینها و هزاران .  برخوردار است می زند

نمونه دلخراش از زندگی و کار کارگران بر 
چه باید "پس ، مهم .  همگان آشکار است

چه باید کرد؟  چگونه می .  می باشد" کرد
توان بر فقر و فالکت و بر اینهمه ظلم و 

پایان گذاشت و ستم و نابسامانی نقطه 

جامعه ای آزاد و رها از قید و بندهای 
 سرمایه داران حاکم ساخت؟ 

 
برای پاسخ به سئوال فوق اجازه دهید که 

با تکیه بر اعتراضات وسیع کارگری در 
سراسر کشور که مبین نزاع طبقاتی بین 

کارگر و سرمایه دار می باشد، ببینیم 

 کارگران ایران در شرایط  دیکتاتوری عنان
گسیخته حاکم بر جامعه سرمایه داری 

ایران چه می توانند بکنند و برای رهائی 
 خود از قید ستم و استثمار چه راهی پیشا

واقعیت های عیان چنین  .روی خود دارند

 :اند
، کارگران  در شیوه تولید سرمایه داری

اصلی ترین تولید کننده نعمات مادی 
هستند و با کار آنهاست که چرخهای 

ستمگران  .ی در جامعه می چرخندزندگ
انگلهای اجتماع هستند ( سرمایه داران)

که از قِبَل کار و زحمت کارگران ارتزاق می 

 .کنند
 

اما ستمگران ، نیروی نظامی دارند،  
نیروهای مسلحی که ستمگران را از قدرت 

این نیروهای   .نظامی برخوردار کرده اند

نه نظامی نه در کار تولید شرکت دارند و 
انگل .  کار اجتماعی مفیدی انجام میدهند

های اجتماعی هستند همانند خود 
سرمایه داران ، با خونی .  سرمایه داران

که همچون زالو از کارگران مکیده اند ، 

سهمی هم به اینها می دهند و پروارشان 
کار این نیروهای نظامی . می کنند

چیست؟  کار و وظیفه آنها سرکوب کارگران 
یروی اجتماعی در جامعه است که و هر ن

نظم )بخواهد آسیبی به این نظم وارونه 
بزند و آن را با دلمه های ( سرمایه داری

ظلم و ستم و چرک و کثافاتش واژگون 

آنها در جامعه ایران موظفند هر  . سازد
گونه صدای آزادیخواهی و ندای عدالت 

جویانه را با وحشیگری و بی رحمی تمام 
 .بکوبند سرکوب و در هم

 

به همین سادگی ، ستمگر زالو صفت و 
با تکیه بر ( سرمایه داران)انگل اجتماع 

قدرت همان نیروهای )قدرت نظامی خود 
نظامی انگل که سهم قابل توجهی از 

ارزش اضافِی حاصل استثمار کارگران را 
، قدرت سیاسی را در دست ( می ربایند

پس جای .  گرفته و بر جامعه حکم می راند

بهامی نیست که آنچه به ستمگر ا
امکان تأمین حاکمیت بر ( سرمایه داران)

توده های میلیونی جامعه را داده است ، 
بیهوده نیست .  قدرت نظامی اوست عمدتا

قدرت سیاسی از لوله تفنگ "که گفته اند 

آیا چنین نیست؟  آیا "!  در می آید
جمهوری اسالمی که مدافع و حافظ منافع 

و ( امپریالیستها)خارجی  سرمایه داران
است ، در ( سرمایه داران وابسته) داخلی

شرایطی که به طور شدید و وحشتناک 

مورد خشم و نفرت بی حد و حصر نه فقط 

کارگران بلکه اکثریت آحاد جامعه قرار دارد ، 
بدون برخورداری از قدرت نظامی نیروهای 

مسلح ضد انقالبی در اختیارش ، حتی یک 

انست بر سر پا باقی بماند؟  روز هم می تو
آیا می توانست خود را از آماج خشم 

انقالبی و آتشین توده ها در امان نگاه 
دارد؟  جواب منفی ستمدیدگان ایران به 

حال باید دید که .  این سئوال روشن است
چه درسی در درون واقعیت های توصیف 

 شده در فوق برای کارگران ما نهفته است؟  

مکث نمود و خطاب به کارگران  در اینجا باید
رزمنده اراک و همه کارگران مبارز سراسر 

 : ایران گفت
 !کارگران مبارز ایران

برای رهائی از زندگی پر از رنج و مصیبتی 

که سرمایه داران به قدرت نیروهای نظامی 
خود برای شما به وجود آورده اند تنها یک 

 راه در مقابل شما قرار دارد که البته نافی
.  مبارزات برحق کنونی شما نیست

مبارزات اقتصادی شما برای بیرون کشیدن 
حقوق های عقب افتاده تان از جیب های 

گشاد دزدان سرمایه دار ، مبارزات بر حّقی 

است که باید همچنان با توسل به شیوه 
های مختلف و با هشیاری ، آنها را ادامه 

هشیاری در این مبارزه از آن رو   -دهید 
وری است که دشمن وقتی با سرکوب ضر

قادر به جلوگیری از مبارزات شما نیست ، 

تماماً می کوشد از طریق ایادی خود و یا 
که خود " خیر خواه"و " مصلح"عناصر ظاهراً 

را دوست کارگران جلوه می دهند ، 
مبارزات شما را به طرق مختلف مثال با 

جلوگیری از به کار گیری شیوه های مؤثرتر 

دیکال تر مبارزه و یا تحمیل شعارهائی و را
مبارزاتی که شما .  خاص ، به انحراف ببرند

در اشکال مختلف همواره با ابتکار خود به 
کار برده و می برید ، می تواند فشاری بر 

سرمایه داران و رژیم وارد آورده و آنها را 
وادار به قبول برخی از مطالبات شما 

ان به این بنابراین باید همچن.  بنماید

مبارزات ادامه دهید هر چند که برای 
رسیدن به هدف اصلی صرف انجام مبارزات 

، در  در نتیجه  .صنفی تکافو نمی کند
حالی که به طور کلی در مبارزه با سرمایه 

داران و رژیم حاکم باید از همه اشکال 

مبارزاتی سود جست اما باید دانست که 
و  برای رهائی از قید ستم و استثمار

تنها یک شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم، 
پیش پای شماست و آن راهی است  راه

که باید به تسخیر قدرت سیاسی توسط 

واقعیت این .  طبقه کارگر ایران ختم شود
است که آینده ایران در دستان شماست ؛ 

و این طبقه کارگر آگاه و متشکل است که 
رسالت رهبری جنبش انقالبی متحدانه 

های تحت ستم ایران را بر دوش خود توده 
همچنین باید یادآور شد که تنها   .دارد

حکومتی در ایران قادر به تأمین یک زندگی 

شاداب و سالم و آزاد در جامعه ما می 
باشد که طبقه کارگر متشکل و مسلط به 

ایدئولوژی طبقاتی خود در رأس آن قرار 
 بنابراین با تأکید باید گفت که.  گرفته باشد

کارگران آگاه و رزمنده ما ضمن پیشبرد 

مبارزات خود به هر شکل و ترتیبی که می 
توانند ، اساسا و از همین امروز باید کسب 

را هدف مبارزه خود قرار " قدرت سیاسی"
بیرون می " لوله تفنگ"که البته از  -دهند 

 .آید
 

برای مقابله واقعاً مؤثر با سرمایه 

باید  داران و سرنگونی حکومتشان ،
نیروی نظامی آنها را در هم شکست ؛ 

و شما به خوبی آگاهید و می دانید 
که قدرت نظامی را تنها با قدرت 

این  بنابر.  نظامی می توان از بین برد

بحثی که باقی می ماند این است که 
کارگران برای دست یابی به قدرت 

سیاسی چگونه می توانند خود قدرت 
ی نظامی کسب کنند و چه گامها

عملی و واقعا جدی در این جهت می 

نیروهای   ؟ !توانند بردارند
اپورتونیست در جنبش ما ظاهراً بر 

این باورند که طبقه کارگر باید قدرت 
، و  سیاسی را به دست خود بگیرد

حتی به این امر هم معترفند که این 
امر مهم تنها از طریق اعمال قدرت 

رف این طبقه امکان پذیر نظامی از ط

منتها حرف اصلی آنها به  .ی باشدم
کارگران این است که شما خود دست 

صرفا به مبارزه صنفی  . به کاری نزنید
خود مشغول باشید و منتظر بمانید تا 

روزی ، روزگاری ، در یک شرایط نا 

معلوم ، از میان نیروهای نظامی 
دشمن ، نیروئی جدا شده و به شما 

ران بپیوندد ، گویا از این طریق کارگ
اما .  صاحب قدرت نظامی خواهند شد

فرا رسیدن آن روز مبهم و آن شرایط 
نا معلوم در ایران ، وعده نسیه ای 

است که در جامعه تحت سلطه و 

دیکتاتور زده ما تضمینی برای آن 
 .  وجود ندارد

 
مسلم است که زنان و مردان کارگر پیشرو 

، در انتظار  و کارد به استخوان رسیده ایران

اگر تنها راه .  ادث نامعلوم نمی نشینندحو
رهائی از جهنم کنونی کسب قدرت 

سیاسی توسط طبقه کارگر است و برای 
این منظور کارگران باید صاحب نیروی 

نظامی گردند ، پس آنها باید در درجه اول 

برای رهائی از قید ستم و استثمار و 
تنها شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم، 

پیش پای شماست و آن راهی  یک راه
است که باید به تسخیر قدرت 

ی توسط طبقه کارگر ایران سیاس
این طبقه کارگر آگاه و .  ختم شود

متشکل است که رسالت رهبری 
جنبش انقالبی متحدانه توده های 

  .تحت ستم ایران را بر دوش خود دارد
تنها حکومتی در ایران قادر به تأمین 
یک زندگی شاداب و سالم و آزاد در 
جامعه ما می باشد که طبقه کارگر 

به ایدئولوژی  متشکل و مسلط
طبقاتی خود در رأس آن قرار گرفته 

بنابراین با تأکید باید گفت که .  باشد
کارگران آگاه و رزمنده ما ضمن پیشبرد 
مبارزات خود به هر شکل و ترتیبی که 

می توانند ، اساسا و از همین امروز 
را هدف " قدرت سیاسی"باید کسب 

که البته از  -مبارزه خود قرار دهند 
 .بیرون می آید" تفنگ لوله"
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روی نیروی خود و نیروی دیگر ستمدیدگان 

جان به لب رسیده جامعه حساب کنند و 
ی ای را در پیش گیرند که پروسه انقالب

موجب قدرت گیری آنها به لحاظ نظامی 
،  تنها با دیدن قدرت رزمی کارگران.  گردد

نیروهای مسلحی از میان دشمن به 

پشتیبانی از کارگران برمی خیزند و در این 
صورت است که کارگران رزمنده می توانند 

از نیروهائی که از دشمن کنده شده و به 
 . می پیوندند ، سود جویند انقالب کارگران

کارگران پیشرو و انقالبی ما برای رهائی از 
زندگی مصیبت باری که به واقع مرگ 

، هم امروز باید خطر  تدریجی آنهاست

کنند؛ باید با رعایت کامل اصول مخفی 
نظامی  -کاری ، تشکل های سیاسی 

متشکل از تعدادی اندک برای خود به وجود 
از یک طرف در جهت این تشکل ها  . آورند

تعلیم و آموزش سیاسی خود و توده های 

انقالبی با بهره گیری از آموزش های 
لنینیسم می  -انقالبی مارکسیسم 

کوشند ، و از طرف دیگر تعرض نظامی به 
دشمن و آسیب رساندن به ماشین 

.  سرکوب او را هدف خود قرار می دهند
امروز که توده های انقالبی ایران در هر 

تی مراکز ستم و سرکوب را با قهر فرص

انقالبی خود مورد حمله قرار می دهند و 
معلوم می سازند که راه درست مبارزه با 

دشمنان خود را می شناسند ، فرصتی 
نظامی است  -برای تشکل های سیاسی 

که با استفاده از شرایط انقالبی کنونی ، 

سازماندهی نیروی توده ها جهت مقابله 
کوب را در دستور کار خود با نیروهای سر

 .  قرار دهند
 

در پروسه مبارزه مسلحانه با نیروهای 

نظامی رژیم از جمله با به کارگیری تاکتیک 
هائی که موجب ایجاد ُرعب و وحشت در 

میان وابستگان به رژیم و در نتیجه باال بردن 
روحیه انقالبی توده ها می گردد و تاکتیک 

دشمن را  هائی که حمله به مراکز نظامی
مورد توجه خود قرار می دهد ، می توان 

توده های هر چه بیشتری را به طرف 

در چنین .  مبارزه مسلحانه جلب نمود
پروسه ای است که کارگران می توانند 

خود را به لحاظ نظامی قوی ساخته و با 
سازماندهی مسلح توده ها کار انقالب را 

ایده اصلی این رهنمود بر . پیش ببرند

ای تئوری مبارزه مسلحانه به عنوان مبن
تئوری انقالب ایران که راهنمای حرکت 

چریکهای فدائی خلق و انقالبیون مسلح و 
از   .، می باشد افتخار آفرین دهه پنجاه بود

این رو با مطالعه این تئوری می توان چشم 
اندازهائی که در مقابل این راه انقالبی قرار 

در ارتباط با شرایط اخیراً نیز . دارد را دریافت

، راهی که امروز پیش پای  کنونی ایران
کارگران آگاه و پیشرو و روشنفکران صدیق 

و انقالبی ایران قرار دارد در مقاله ای به نام 
از " کدام راه؟ و کدام وظیفه اصلی؟"

چریکهای فدائی خلق ایران مورد توضیح و 

لذا در این جا به   .تشریح قرار گرفته است
تشکّل ، "در ارتباط با ضرورت  همین حد

.  اکتفاء می شود" تسلیح ، اتحاد ، پیروزی
به امید آن که ما در آینده نزدیک ، مارش 

بزرگ کارگران و دوستداران طبقه کارگر را 

در خیابان های سراسر ایران شاهد باشیم 

: که یکپارچه با صدائی رسا فریاد می زنند
یه سرما)درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر 

 ( !دار
 

هزاران درود بر کارگران رزمنده و 

 !سلحشور ایران 
 نابودمرگ بر نظام سرمایه داری و  

 !در ایران  امپریالیسم باد ُسلطه
تنها رهبری طبقه کارگر ضامن پیروزی 

 .انقالب ایران است
جمهوری اسالمی ، با هر جناح و 

 !دسته ، نابود باید گردد 

 !وزی تشکّل ، تسلیح ، اتحاد ، پیر
برابر با  6۹۳1بیست و ششم بهمن 

 2۱61پانزدهم فوريه 
 

 :زیرنویس ها

کارگران هپکو در طی راه پیمائی خود در ( 6
بهمن ، مصیبت های زندگی پر رنج و  61

عزا ، عزاست امروز ، "درد خود را در شعار 
روز عزا است امروز ، زندگی کارگر ، روی 

 یکی دیگر.  منعکس کردند" هواست امروز
درود بر ستمگر "از شعارهای کارگران هپکو 

این شعار که مقصود .  بود" ، مرگ بر کارگر

مرگ بر )وارونه ای در آن نهفته است 
، در شکل طنز و ( ستمگر، درود بر کارگر

استعاره ، رژیم جمهوری اسالمی را مورد 
خطاب این طنز . تمسخر قرار داده است

 تلخ حکومت است که در مصاف بین کارگر

، جانب ستمگر را ( ستمگر)و سرمایه دار 
خارج از این که چه فضا و .  می گیرد

اوضاعی باعث طنین انداختن چنین 
شعاری در صفوف کارگران مبارز هپکو 

شده، نمی توان این حقیقت را نادیده 

گرفت که این شعار قبل از این که تعرضی 
.  باشد شعاری تظلم خواهانه می باشد

د ذکر شود که بر اساس این موضوع هم بای
اخبار منتشر شده ، رژیم برای مقابله با 

تظاهرات کارگران هپکو نیروی سرکوب 
این نیروها به .  زیادی بسیج کرده بود

متفرق کردن کارگران اقدام نمودند و در این 

ساله ای که مشغول  61جریان نوجوان 
فیلمبرداری با تلفن دستی خود بود را 

ان مبارز هپکو وقتی کارگر. دستگیر کردند
متوجه این موضوع شدند به پارکینگی که 

نیروهای نظامی رژیم در آنجا جمع شده 

بودند ، یورش برده ضمن پاره کردن زنجیر 
ورودی ، به درون محوطه رفته و نوجوان 

گفته .  مزبور را از دست آنها رها ساختند
می شود که کارگران هپکو خطاب به 

مطرح کرده مزدوران جمهوری اسالمی 
بودند که ما اجازه نمی دهیم این نو جوان 

را به زندان ببرید و سپس جنازه وی را به 

خانواده اش تحویل دهید و بگوئید معتاد بود 
 !و در زندان خودکشی کرد

 
واقعیت این است که خیزش توده های  (2

محروم ایران در دیماه سال جاری و طرح 

شعارهای رادیکال علیه موجودیت 
وری اسالمی و اعمال جسورانه و جمه

دالورانه آنها در حمله به مراکز ستم و 
 -استثمار و به کانون های سیاسی 

ایدئولوژیک و مالی رژیم چنان شرایط 

انقالبی در جامعه ایجاد کرد که دشمنان 

به طرق مختلف از جمله از طریق پخش 
ویدیوئی به ضرر رأس دیکتاتوری حاکم ، 

ر پای والیت فقیه سعی در خالی کردن زی
آنها همچنین علناً با دمیدن .  شان کردند

در پیکر نحیف و رسوای رضا پهلوی که 

جدش اولین پایه گذار دیکتاتوری 
امپریالیستی در ایران بود و به همین خاطر 

گرفت به فکر " قلدر"از طرف توده ها لقب 
در عین حال . آلترناتیو سازی افتاده اند

ظاهراً مصلحین دشمنان مردم در هیئت 
جامعه ، برای برگرداندن اوضاع به وضع 

سابق و حفظ اساس حاکمیت خود ، لزوم 

عالوه بر . یک رفراندوم را مطرح می کنند
این از طریق رسانه هائی که خود را ظاهراً 

بی طرف و حتی خیرخواه مردم جلوه می 
دهند ، سعی در انحراف جنبش انقالبی 

لیغ برای در توده ها به خصوص از طریق تب

چوب کردن روسری به عالمت گویا اعتراض 
که البته به روسری ختم )به ستم بر زن 

شده اند و اقدامات دیگر از این ( نمی شود
قبیل تا بتوانند اوضاع فعلی در جامعه را به 

واضح است که در .  نفع خود تغییر دهند
شرایطی که توده ها با اقدامات انقالبی 

د برده و همچنین خویش پی به قدرت خو

همبستگی مبارزاتی بین خود را در عمل 
تجربه کرده و می کنند ، اوضاع و شرایطی 

در جامعه به وجود آمده است که به نفع 
کارگران و زحمتکشان می باشد و همه 

تالش دشمن در حال حاضر برای تغییر این 

همچنین باید دانست که .  اوضاع است
و دشمنان ، درست در شرایطی که ج

مبارزاتی در جامعه را کامالً به ضرر خود 
می بینند عالوه بر سرکوب به طرق 

مختلف ، از طریق ریا و فریب سعی در 

پائین کشیدن شعله های آتش خشم 
این . کارگران و دیگر ستمدیدگان را دارند

دشمنان که دیروز لباس اصالح طلب و یا 
مصلح مدنی به تن داشتند ، امروز برای 

اف در جنبش کارگری و حتی ایجاد انحر
ایجاد تفرقه بین کارگران ، با چهره ای دیگر 

حضور .  دست به فریبکاری می زنند

روزنامه متعلق " )اعتماد"خبرنگار روزنامه 
به مهدی کروبی ، رئیس بنیاد شهید 

زیر زمین  1۱سابق ، کسی که در دهه 
این بنیاد را به شکنجه گاه توده های 

در بین کارگران ( بودانقالبی تبدیل کرده 

هفت تپه و ظاهراً طرفداری از کارگران 
علیه مدیریت ، یکی از نمونه های قابل 

 . ذکر در این زمینه می باشد
  

اتحادیه و یا سندیکا در یک کشور نهاد  (۹
هائی هستند که در قانون به رسمیت 

شناخته شده اند و عملکردهای آنان نیز 

م می بر حسب قانون مقرر شده ، انجا
در ایران قانون دیکتاتوری حاکم .  گیرند

اساساً پذیرای اتحادیه و سندیکا و هر 
از این .  تشکل صنفی دیگر کارگران نیست

رو از همه تالش های کارگران در گذشته 

برای ایجاد تشکل های صنفی مستقل 
کارگران تنها نامی باقی مانده است که 

 برخی به نادرست سعی دارند آن نام را به
عنوان اصل تشکل به حساب آورده و حتی 

 .تحت آن نام ، اعالمیه و بیانیه صادر کنند
 



6 صفحه        224شماره                                     پيام فدايي 
 

  

 و کارگرانی انقالب زشیخ با که اکنون

 ما دهیرس لب به جانی ها توده گرید
ی دار هیسرما ستمیس مظالم از

ی مبارزات طیشرا ران،یا در وابسته

 است، آمده وجود به جامعه دری دیجد
 کتاب در ترمستی درسهای ریفراگ

 شیپ از شیب احمدزاده مسعود قیرف
  و ساخته آشکار را خود تیاهم

 بهی انقالبی روهاینی برا آن مطالعه
 مطرح ریناپذی تخط فهیوظ کی عنوان

 آشکار خدمت در زین مقدمه نیا. است

ی ها آموزش شتریب چه هر کردن
 از آموزش. دارد قرار اثر نیا در نهفته

 ستیکمون نیزمبار به کتاب نیا میتعال
 طبقه قبال در خود فهیوظ و تعهد که

 به زین و شناسندی م را رانیا کارگر

ی برا کهی انقالب نیمبارز همه
 سمیالیامپر به وابسته میرژی سرنگون

 و کنندی م مبارزهی اسالمی جمهور
ی انقالب اهداف بهی ابی دست خواهان

 نمود خواهد کمک داً یاک هستند خود
 تحت جامعه در مبارزه درست راه که

 که بدانند و افتهیدر را رانیا سلطه

ی کنونی انقالب جنبشی شرویپی برا
ی گامها کدام و بکنند دیبا چه جلو به

 .  بردارند رای عمل

  

 چاپ که گفت توانی م نانیاطم با

 رانیا جامعه طیشرا ازی لیتحل" مجدد
 همی استراتژ هم مسلحانه مبارزه و

 عتیطب بر کهی رفقائ توسط" کیتاکت
 کارگر طبقه مبارزهی ستیونالیانترناس

 واقفند،ی دار هیسرما جهان هیعل

 و کتاب نیای ها آموزش تیاهم انگریب
 خلقی فدائی کهایچری انقالبی تئور

 بری دیتأئ نیهمچن و آن، در مندرج
 در که استی راه بودن نانهیب واقع

 رانیا کارگر طبقه مقابل در کتاب نیا
 گذاشتهی اسیس قدرت کسبی برا

 .است شده

 رانیا خلقی فدائی کهایچر
 2112 هیژانو 22/ 1131 بهمن دوم

 

 شیپی فرصت که خرسندم :اشرف دهقانی

 تحت و پشتوانه با کهی کتابی برا تا آمده
 آن، در شده نیتدوی انقالبی تئور میتعال

 رانیا دری مبارزاتی ها حرکت نیتری انقالب
. سمیبنوی ا مقدمه ، گرفت شکل

 ران،یا کف بر جانی ها ستیکمون
 انجام با درست خلقی فدائی کهایچر

 در که بود کتاب نیای عملی ها رهنمود

 پنجاه دهه نیهمچن و چهل دهه اواخر
 مثابه به( 6۳9۳ تا 6۳1۳ نیبی ها سال)

 چنان و دندیدرخشی فدائی ها ستیکمون
 سمیکمون نام که گرفتندی جا مردم دل در

 تحتی ها توده انیم در و شد زنده رانیا در

 برخوردار میعظی اعتبار از رانیا ستم
 زبان چند به پنجاه دهه در کتاب نیا. دیگرد

 شده ترجمهی سیانگل زبان به جمله از و
 آنی سیانگل ترجمه مجدد چاپ اکنون و بود

 .کندی می ادآوری را آن تیاهم گرید بار کی

 

 جامعه طیشرا ازی لیتحل" کتاب نیا نام

 همی استراتژ هم سلحانهم مبارزه و رانیا
 با صرفا بعدها البته که باشدی م" کیتاکت

 همی استراتژ هم مسلحانه مبارزه" نام
 قیرف آن سندهینو. شد شناخته" کیتاکت

 ستیمارکس نیسیتئور ، احمدزاده مسعود

 در کهی کس است، رانیا ریکب ستینیلن -
 نیاولی سازمانده دری بزرگ نقش رانیا

 ضمن خود و داشتی شهر کیچر گروه
 ،یشهر کیچر اتیعمل چند در شرکت

 قیرف. گرفت عهده به را ها آنی فرمانده

( 6۳96) 1۱ سال اول مهین در مسعود
 مقابل در و شد ریدستگ ساواک توسط

ی مقاومت ساواک انهیوحشی ها شکنجه
 چنان آن او.  داد نشان خود ازی باورنکردن

 بدن دادن نشان با دادگاه در که بود شجاع
 خبرنگاران به اش شده شکنجه و تهسوخ

 داشتند، حضور دادگاه آن در کهی ای خارج

 قیرف. پرداخت شاه میرژی افشا به
 ، دالور ستیکمون کی مثابه به که مسعود

 ازدهی در ، بود شده رایپذ قهرمانانه را مرگ
 به( 6۳92 مارچ اول) 6۹1۱ سال اسفند

 . شد ربارانیت شاه میرژ مأموران دست

 احمدزاده مسعود قیرف را بحث وردم کتاب

 بر خمود و رکود که است نوشتهی زمان در
 فقر رغمیعل و بود حاکم رانیا مردم مبارزات

 ،یاسیس وی اجتماع مختلفی فشارها و

 توده عیوسی خود به خودی ها جنبش از
ی ها حرکتی کل طور به و نبودی خبر ها

 در ها توده طرف ازی توجه قابلی مبارزات
 عنانی کتاتورید. شدی نم دهید جامعه

 اختناق و سرکوب و حاکم میرژ ختهیگس
 مبارزات شکست طرف، کی از مداوم

ی های رهبر بودن حاکم لیدل به گذشته

 و مبارزات آن بری بورژوائ خرده وی بورژوائ
 غاتیتبل مبنا نیا بر و رهبران انتیخ و ضعف

 دری دیام نا و أسی تخم که میرژی جهنم
 فقدان طیشرا در دیپاشی م ها توده انیم

ی انقالبی سازمان ای ستیکمون حزب کی

 با ارتباطی برقرار م،یرژی افشا به قادر که
 و بوده ستم تحتی ها توده گرید و کارگران

ی م که دهد نشان ها توده به عمل در
 قیرف خود کهی ا گونه به کرد، مبارزه توان

 عوامل اهم از است، داده حیتوض مسعود
 به. بودندی وضع نیچن رندهآو وجود به

 که کرد دیتأک نکته نیای رو دیبا خصوص

 وی اقتیلی ب نهیزم بر دشمن غاتیتبل
 ، گذشتهی های رهبر بودن ناکارآمد

 حزب" خصوص به و" یملّ  جبهه" منجمله
 و کارگران دیشدی اعتمادی ب" توده خائن

 روشنفکران به نسبت رانیا دهیستمد مردم

 بری بزرگ مانع دخو که بود شده باعث را
 طبقه روشنفکرانی ریگ ارتباط راه سر

ی اوضاع نیچن در.  بود خود طبقه با کارگر
 فرو خود الک در روشنفکران ازی اریبس

 در مردم مبارزات که نیا به اقرار با و رفته

 را آن از خروج ، است گرفته قرار بست بن
 . کردندی م تصور ناممکن

 
 شکست ، چهل دهه لیاوا در گرید طرف از

 مبارزه زیآم مسالمت وی قانونی ها وهیش
ی برا مسلحانه مبارزه ضرورت جیتدر به

 جامعه در را حاکم کتاتورید میرژ با مقابله

 بای ضرورت نیچن درک. بود کرده مطرح
ی ها جنبش و انقالبات تیموفق به توجه

 روز هر جهان سطح در بخشی آزاد مسلح

 در باره تئوری مبارزه مسلحانه، تئوری انقالب ايران       اشرف دهقانی
 (احمدزاده مقدمه ای بر چاپ انگلیسی کتاب رفیق مسعود)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رجمه انگلیسی کتاب آنچه در زیر می آید متن فارسی مقدمه ای است که رفیق اشرف دهقانی برای ت: پیام فدایی توضیح
 انگذارانیبن ازی کی) احمدزاده مسعود قیرف اثر" کیتاکت همی استراتژ هم مسلحانه مبارزه و رانیا جامعه طیشرا ازی لیتحل"

  .به چاپ رسید مجدداً  ستیونالیانترناس نیمبارز ازی جمع همت به راً یاخ این اثر. نگاشته است (رانیا خلقی فدائی کهایچر
 1133 سال در و دادند شکل را خود سازمان آن، هیپا بر خلقی فدائی کهایچر کهی نظرات اساس مقدمه نیا در اشرف قیرف

 به نمودند، اعالم جامعه به را خود تیموجود شاه، سمیالیامپر به وابسته میرژ به جنگ اعالن و اهکلیس ریرستاخ از پس
 .است داده قرار حیتشر و حیتوض مورد موجز اما ریگ همه صورت
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 نیا جا آن تا شدی م تیتقو شیپ از شیب

 شد منعکس هم دوره آن اتیادب در ضرورت
 نیچن به پاسخ دری نیمبارزی حت و

 مبارزه انجام کار اندر دستی ضرورت
 درک که آن بدون شدند رانیا در مسلحانه

 زهیتئور رای ا مبارزه نیچن انجام از خود

 مسألهی طیشرا نیچن در. باشند کرده
ی رفقا و مسعود قیرفی برا

: که شد مطرح گونه نیا به همراهش
 میعظ سد آن در توانی م چگونه"

 و اختناق که کننده سرکوب قدرت
 وی رهبر ماندن عقب مدام، سرکوب

 نقشی فایا در شرویپی توانائ عدم

 میرژی جهنم غاتیتبل باالخره خود،
 خلق روشنفکر انیم زهیسرن بهی متک

 انیم توده، خود و توده انیم خلق، و
 مبارزه خود وی ا توده مبارزه ضرورت

 و انداخت شکاف داشته پا بری ا توده

 را ها توده مبارزه خروشان لیس
ی اساس سئوال کی نیا".  کرد؟ی جار

 نیتدو مسلحانه مبارزهی تئور که بود
 احمدزاده مسعود قیرف توسط شده

 است آن رندهیبرگ در حاضر کتاب که
 به الزم ضمن در. گفت پاسخ آن به

 در شده مطرحی ها دهیا که است ذکر

 جزوه با میمستق ارتباط در کتاب نیا
 و مسلحانه مبارزه ضرورت" نام بهی ا

 زیرپرویام قیرف اثر ،"بقاءی تئور رد
 برجسته انگذارانیبن ازی کی) انیپو

 دارد قرار( رانیا خلقی فدائی کهایچر

 دست ضرورت بار نیاولی برا آن در که
 مبارزه بهی انقالب روشنفکران زدن

 در و د؛یگرد حیتشر و حیتوض مسلحانه
 اریبس اثر آن مکمل حاضر کتاب واقع

 .باشدی م ارزشمند

 
ی تئور بدون" که نیلن معروف گفته بر اگر

 تواندی نم زینی انقالب جنبشی انقالب
ی م ، میکن دیتأک" باشد داشته وجود

 که میببری پ قتیحق نیا به کامال میتوان
 توانستی نم رانیا در مسلحانه جنبش

 فاءیا جامعه دری انقالب و بزرگی نقش

 اثر دو در مسلحانه مبارزه ضرورت اگر دینما
 نیا تیواقع.  بود نشده زهیتئور نامبرده

عالوه بر سازمان چریکهای فدائی  که است
خلق ایران که رفیق مسعود احمدزاده یکی 

از بانیان برجسته آن بود ، گروه های 

مارکسیستی دیگری هم که بعد از آغاز 
سلحانه توسط چریکهای فدائی مبارزه م

خلق به نوبه خود به انجام چنین مبارزه ای 
پرداختند ، توسل خود به تاکتیک مبارزه 

مسلحانه علیه رژیم شاه را همواره با 
استناد به نظرات رفیق مسعود احمدزاده و 

رفیق امیر پرویز پویان به خصوص با این 

گفته که جنبه تبلیغی مبارزه مسلحانه در 
حتی . عمده است ، توضیح می دادندآغاز 

سازمان مجاهدین خلق ایران که در آن 
زمان یک سازمان انقالبی اما غیر 

این . مارکسیست بود نیز چنین می کرد

واقعیت اهمیت کتاب حاضر و تأثیر گسترده 
و شگرف آن را با برجستگی هر چه 

 .بیشتری عیان می سازد
 بحث مورد کتاب ازی بخش که است واضح

 در رانیا جامعه احوال و اوضاع حیتشر به

 اریاخت در نیهمچن و آن شدن نوشته زمان

 مربوط الزمی ها رهنمود وی تئور گذاشتن

 همان مشخص وضع رییتغی چگونگ به
ی ها حرکت کردنی جار نفع به زمان

 کهی نقش و جامعه دری مبارزات
ی م نهیزم نیا دری انقالب روشنفکران

. است افتهی اصاختص ، دهند انجام توانند

 در اثر نیا مطالعه هنگام به دیبا امر نیا
 نهفتهی بها گران تجارب و شده گرفته نظر

 درست  اتفاقا. رندیگ قرار دیتأک مورد آن در
 نیا کیتئور میتعال از بخش نیا به عمل

 اثبات به را ها آن صحت کهی حال در کتاب،
 شرفتیپ نفع بهی درخشان جینتا رساند

 جنبه از اما،   )*(.آورد بار به اه توده مبارزه

 از که مسلحانه مبارزه ازی کیاستراتژ درک
 دیبا است برخورداری میعظ تیاهم

 بر کتاب نیای اساس بخش که دانست
 -ی اقتصاد ساخت و ربنایز از لیتحل هیپا

 پا زین اکنون هم که رانیا جامعهی اجتماع

 رو نیا از. است شده نوشته ، برجاست
ی عملی ها رهنمود وی ا هیپای ها لیتحل

 بهی برا کهی ریمس با رابطه در آن
 رانیا در روزمندیپی انقالب رساندن سرانجام

ی باق خود قوت به همچنان شودی ط دیبا
 . است

 

 کتاب در کهی اساس مسأله نیاول
 مبارزه و رانیا جامعه طیشرا ازی لیتحل"

 مطرح" کیتاکت همی استراتژ هم مسلحانه
 سلطه تحت رانیا هک است نیا شده

 استی ا جامعه و دارد قرار سمیالیامپر

 از مسعود قیرف را موضوع نیا. نومستعمره
 حیتشر و حیتوض مورد مختلفی ها جنبه

 قیعم درک لیدل به چه او. است داده قرار
 شناخت و سمینیلن – سمیمارکس از خود

 نیباالتر مثابه به سمیالیامپر تیماه از

 ، آنی دگیگند وراند وی دار هیسرما مرحله
 خیتار از خود عیوس دانش به اتکاء با چه و

 شهیهم: "که کندی م مطرح ران،یا معاصر
 جزءی انقالب ضد قهر و زور به هیتک

. است بودهی ستیالیامپر تسلطی تجزایال
 وی اسیس زور به هیتک با سمیالیامپر

ی اقتصاد قدرت ازی ناش که خودی نظام

 را شرق به هجوم باشد،ی می وی جهان

 در اگر که دهدی م حیتوض و." کرد آغاز

 با مبارزه در آغاز دری بورژواز غرب
 را خودی اقتصاد قدرت ابتدا سمیفئودال

 به قادر سپس و بود دهیبخش استحکام
 سمیالیامپر شد،ی اسیس قدرت ریتسخ

 قدرت با برعکس( یستیالیامپری بورژواز)

 هجوم شرق به خودی نظام وی اسیس
 را خودی اقتصاد سلطه قیطر نیا از و آورد

 شرق، در. نمود حاکم شرق جوامع بر
 مقابله و خود سلطه حفظی برا سمیالیامپر

 طبقات و اقشار گرید وی ملی بورژواز با
ی روهاین سرکوب به که بود مجبور ، خلق

 از. بپردازدی دموکراس خواهان و خواهیآزاد

 دری ستیالیامپری بورژواز سلطه رو نیا
ی انقالب ضد قهر با هموارهی قشر جوامع

 سلطه کهی حال در است بوده نیعج
ی های آزاد با غرب در نفس تازهی بورژواز

 .بود همراه کیدموکرات

 
 به در که رانیا در عمده سمیالیامپر دو

 – بورژوا انقالب کشاندن شکست
 مشروطه، انقالب) رانیا کیدموکرات

 فاءیای مهم نقش زین( 1311 - 1311
 و روسی ها ستیالیمپرا ، کردند

 انقالب از پس.  بودند سیانگل

 که هیروس در اکتبری ستیالیسوس
ی قراردادهای افشا ضمن ها کیبلشو

 با روس سمیالیامپر نیننگ
 سطح در گریدی ها ستیالیامپر

ی ها داد قرار زین رانیا در جهان،

 و افشاء را تزار حکومتی ستیالیامپر
 دند،کر اعالمی ملغ رانیا مردم نفع به

 تاز کهی حال که سیانگل سمیالیامپر
 سازمان با توانست بود شده دانیم

 قدرت سپردن و کودتا کی دادن

 خان رضا دست به ظاهر دری اسیس
 در را خودی اسیس تیحاکم ،(یپهلو)

 جامعه کی به را رانیا و میتحک رانیا
 از شکل نیا  .دینما لیتبد نومستعمره

 در که مسیالیامپر به جامعه کی یوابستگ
 موجبی حت بودی دیجد دهیپد زمان آن

 اما. دیگرد زینی مترقی روهاینی برخ بیفر

 مستقل ظاهر در چه اگر شاه رضا حکومت
 گزار خدمت تماماً ی ول آمدی م نظر به

 سر بر رو آن از و بود سیانگل سمیالیامپر
 نیا منافع حافظ که بود آمده کار

 جهت در و بوده رانیا در سمیالیامپر

ی ها هیسرما شتریب چه هر ترشگس
 بعد به زمان آن از. کند حرکتی ستیالیامپر

 به رانیا جامعهی وابستگ از شکل نیا
ی ستیالیامپر تیحاکم اِعمال) سمیالیامپر

 همه رغمیعل( یبوم حکومت کی قیطر از
 جمله از  - داده رخ کهی تحوالت و رییتغ

 سلطنت به و خان رضا حکومت سقوط

ی ریگ قدرت ،( شاه) پسرش دنیرس
 با شراکتش و رانیا در کایآمر سمیالیامپر

 آمدن کاری رو بعد و س،یانگل سمیالیامپر
 طرف از که -ی اسالمی جمهور

 فرانسه س،یانگل کا،یآمری ها ستیالیامپر

 تیمأمور گوادولوپ کنفرانس در آلمان و
 به انقالب اسم به دغلکارانه تا افتی

 عمناف نیتأم و مردم انقالب سرکوب
 ادامه همچنان - بپردازد ها ستیالیامپر

 .دارد

 کتاب در کهی اساس مسأله نیاول
 و رانیا جامعه طیشرا ازی لیتحل"

 همی استراتژ هم مسلحانه مبارزه
 که است نیا شده مطرح" کیتاکت

 قرار سمیالیامپر سلطه تحت رانیا
. نومستعمره استی ا جامعه و دارد

 جنبه از مسعود قیرف را موضوع نیا
 حیتشر و حیتوض مورد مختلفی ها

 درک لیدل به چه او. است داده قرار
 و سمینیلن – سمیمارکس از خود قیعم

 مثابه به سمیالیامپر تیماه از شناخت
 دوران وی دار هیسرما مرحله نیباالتر

 دانش به اتکاء با چه و ، آنی دگیگند
 ران،یا معاصر خیتار از خود عیوس

 به هیتک شهیهم: "که کندی م مطرح
ی تجزایال جزءی انقالب ضد قهر و زور

. ..است بودهی ستیالیامپر تسلط

 دری ستیالیامپری بورژواز سلطه
 ضد قهر با هموارهی شرق جوامع

 کهی حال در است بوده نیعجی انقالب
 با غرب در نفس تازهی بورژواز سلطه

 .بود همراه کیدموکراتی های آزاد
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 استقرار با که است آن بر مسعود قیرف

 همه رانیا دری ستیالیامپر سلطه
 تضاد الشعاع تحت ما جامعهی تضادها

 و کارگران از مرکبی و نظر از که) خلق
 با( بود ده و شهری بورژواز خرده

 دیتأکی و نیبنابرا. گرفت قرار سمیالیامپر

 تضاد ما جامعه دری اصل تضاد که کندی م
 که نیا و باشدی م سمیالیامپر و خلق نیب

 کیارگان طور به دیبا را سمیالیامپر سلطه"
 در نییتب و لیتحل گونه هر نهیزم مثابه به و

 به کهی خارج عامل کی چون نه گرفت نظر
 درست حکم نیا از.". داردی نقش حال هر

 و نکارگرا که شدی م گرفته جهینت نیا ،

 با تنها رانیا ستم تحتی ها توده گرید
 قطع و حاکمی اسیس قدرت هیعل انقالب

ی م رانیا در سمیالیامپر سلطهی قطع
 دست خودی اساس مطالبات به توانند

 .ابندی

 
 نیای ها بخش نیتر تیاهم پر ازی کی

 قیرف که استی لیتحل به مربوط کتاب
ی نیع مشاهدات و مطالعات هیپا بر مسعود

 نگرش با و گروهش همی رفقا و خود
 شاهی ارض رفرم باره در اشی ستیمارکس

 به آن از شاه که گریدی ها رفرمی برخ و

 داده انجام ، برد نام" دیسف انقالب" عنوان
 انهیداه وی درست که لیتحل نیا در. است

 شتریب چه هر زمان گذشت با آن بودن
 خالف بر درستی و ، است شده آشکار

 آن که خود زمان فکرانروشن ازی برخ نظر

 گرید و کارگران و دهقانان نفع به را ها رفرم
 فیتخف آن از و دانسته مردمی ها توده

 انقالبی نیع طیشرا رفتن نیب از و تضادها
 هدف که داد نشان ، گرفتندی م جهینت را

 در سمیالیامپر نفوذ بسط" ها رفرم آن از

 که کرد مطرح قاطعانه و بود" روستا و شهر
ی نیع طیشرا تنها نه" دیسف انقالب" با

 دایپ فیتخف تضادها و نرفته نیب از انقالب
 و خلق نیب تضاد برعکس بلکه اند نکرده

 شده تر گسترده و تر قیعم سمیالیامپر
 قیرف نزد در که بود بیترت نیا به. است

 مسأله ، گروهش همی رفقا و مسعود

 تدارک ها آن و بود مطرح همچنان انقالب
 ، ستیکمون روشنفکران عنوان به را آن

 .دانستند خودی اصل تیمسئول و فهیوظ
 

 توده کار انقالب که قیعم باور نیا با

 که، کندی م دیتاک مسعود قیرف هاست،
 ها توده قبال دری انقالب روشنفکران اما

. دهند انجام دیبا که دارند عهده بهی فیوظا
 به کتاب نیا ازی بخش اساس نیهم بر

 شرویپ ای ستیکمون کرانروشنف فهیوظ
 افتهی اختصاص ها توده به نسبتی انقالب

 را فهیوظ نیا اساس مسعود قیرف. است

 نه مگر: "که کندی م مطرح شکل نیا به
 عهده بر خیتار کهی ا فهیوظ که است نیا

 نیا است نهاده انقالب شرویپ رزمندگان
 وی انقالب آگاهانه عمل قیطر از که است

 بهی نقب قتیحق در ده،تو با ارتباط جادیا

 که را چه آن و بزند تودهی خیتار قدرت
 عایوس ، است نبرد سرنوشت کننده نییتع

 کننده نییتع وی واقع مبارزه دانیم به
 باشد، تر دهیچیپ طیشرا چه هر بکشانند؟

 شتریب دشمن کننده سرکوب قدرت چه هر

ی زن نقب عمل که استی عیطب باشد،
 و امر نیا ولقب با." بود خواهد دشوارتر

 بردن ضرورت با ارتباط در نیلنی ها آموزش

 طبقه انیم بهی ستیالیسوسی آگاه
 ازی سازمان لیتشک ضرورت کارگر،

ی اساس لیمسا وی ا حرفه ونیانقالب
 در جمله از و خود آثار در نیلن کهی گرید

 لیمسا حل با رابطه در" کرد دیبا چه" کتاب
 بر مسعود قیرف است، کرده مطرح انقالب

 با نیلن دوران هیروس نیب طیشرا تفاوت

 سپس. کندی م دیتأک رانیا جامعه طیشرا
 در رانیا در که سازدی م نشان خاطری و

ی انقالب ضد قهر وی کتاتورید کهی طیشرا
 هر امکانی ستیالیامپر تیحاکم ازی ناش

ی ها ارگان دری حت کارگران تشکل گونه

 در کرده، سلب ها آن از زین را خودی صنف
 اساس بر کهی خشنی کتاتورید طیشرا

 جزوه در خصوص به که - موجودی ها تجربه
 - شده انیب لیتفص به انیپو زیرپرویام قیرف

 حفظ به قادری حتی انقالب روشنفکران
 زیآم مسالمت مبارزه قیطر از خود تشکل

 به موفق که نیا به رسد چه ، ستندین

 به ها آن کشاندن و ها توده با ارتباط جادیا
 قدرت بهی زن نقب" راهِ  گردند، مبارزه دانیم

 مسالمت تدارک قیطر از" تودهی خیتار
ی خاص تیموقع در سپس و انقالب زیآم

 کهی ا گونه بهی ا توده امیق دادن سازمان

 انقالب راه تواندی نم ، بود مطرح هیروس در
 نیا به گرید مسعود قیرف البته. باشد رانیا

در سال  که است نکرده اشاره تیواقع
 تیموقع در اکتبر انقالب چه اگرهم  6۳69

 ازی ا توده امیق کی دادن سازمان بای خاص

ی ول ، دیرسی روزیپ به ها کیبلشو طرف
 هیروسی بورژواز میدانی م که طور همان

 ستیالیامپر و سیانگل سمیالیامپر کمک با
 که نیخونی داخل جنگ کی ، گریدی ها

 و رانکارگ به را دیکش طول سال نیچند
 کردند لیتحم هیروس ستم تحتی ها توده

 ها کیبلشوی رهبر با هیروسی ایپرولتار و

ی داخل جنگ نیا دری روزیپ از پس واقع به
 و خودی اسیس قدرت میتحک به موفق

 در نیلن که ستین هودهیب. دیگرد آن حفظ
 نظر نیا" 6۳۱1 انقالب باره دری سخنران"

الوقوع انقالب قريب ": که کندی م دیتأئ را

کمتر شبیه يک قیام خودبخودى ... آتى 
علیه دولت، و بیشتر شبیه یک جنگ  

 .".داخلى طوالنى خواهد بود
 

 از دیتقل گونه هر کهی حال در مسعود قیرف

 هیروس انقالب از - نیشیپ انقالبات راه
ی م رد را - کوبا و تنامیو و نیچ تا گرفته

 تا که دهدی م نشان کتاب نیهم در ، کند
 درس وی جهان انقالبات تجارب با حد چه

. کندی م برخورد خالقانه ، ها آن ازی آموز
 به نیشیپ انقالبات اتیتجرب: "دیگوی م او

 تحت ، جوامع تمام در انقالب که نیا لیدل

ی زهایچ باشندی م عام نیقوان رشته کی
 نیا با که کندی م دیتأک و" دارندی آموختن

 انقالب اهر دیبای کشور هر ونیانقالب حال
 طیشرای ژگیو کشف با را خود کشور

 را آن و کرده کشف خود ، جامعهی نیع

 که است اعتقاد نیهم با. ندینما زهیتئور
 در) انقالبی تئور تیاهم بر دیتأک ضمنی و

 هیتک با کهی کسان و دبرهی رژ به برخورد
 تیاهم ، داد رخ کوبا در چه آن بر نادرست

ی م طرحم( دهندی م جلوه کم رای تئور
ی نمی استقراضی اسیسی تئور: "که کند

 قراری انقالب عمل درستی راهنما تواند

 .".ردیگ
 

 در مسعود قیرفی توانائ و نبوغ
 سمینیلن - سمیمارکس خالق انطباق

 که شد باعث رانیا جامعه طیشرا با

 و نموده زهیتئور را رانیا انقالب راهی و
 راه رانیا انقالب راه که دهد نشان

 که استی ا توده مسلحانه مبارزه
 -ی اسیسی ها هسته آغازگرش

 - ونیانقالب نیتر آگاه از مرکبی نظام

ی م - روشنفکر تا گرفته کارگر از
 نیچن کهی ای اسیس گروه. باشند

 به ، دهدی م سازمان رای هائ هسته
 عبارت به ای یکیچری روین کی مثابه

 کیتاکت اتخاذ بای زانیپارت گرید
 دشمن هیعل را خود مبارزه مسلحانه،

 خود هدف کهی حال در ، کندی م آغاز

 قرار ها تودهی سازمانده و جیبس را
 به. کندی م حرکت جهت نیا در و داده

ی ا پروسه دری کیچر مبارزه نحو، نیا
 با و افتهی ارتقاءی ا تودهی جنگ به

 قدرت کسب به موفق ها توده قدرت

 نکته البته. گرددی می اسیس
 ارائهی تئور در دیتأک موردی اساس

 است نیا مسعود قیرف توسط شده
 طبقهی رهبر با تنها رانیا انقالب که

ی دئولوژیا به کهی کارگر طبقه) کارگر
 سمینیلن -سمیمارکسی عنی خود

ی روزیپ به تواندی م( است مجهز

 رانیا دری گرید طبقه چیه و برسد
 .ستینی رسالت نیچن انجام به قادر

 
 از مسعود قیرف قیعم درک حاضر کتاب در

 موضوع با ارتباط دری ستیمارکس میمفاه

. گرددی م ظاهر زینی اسیس قدرت کسب
 مسأله" که گفته نیا به استناد بای و

 حاکمه قدرت موضوع انقالب هری اساس
 دو قدرت درباره نیلن." ) است کشور در

 مسأله حاکمه قدرت مسأله" ای و( گانه

 بدون" که نیلن معروف گفته بر اگر
 زینی انقالب جنبشی انقالبی تئور

 دیتأک" باشد داشته وجود تواندی نم

ی پ قتیحق نیا به میتوانی م ، میکن
 رانیا در مسلحانه جنبش که میببر
ی انقالب و بزرگی نقش توانستی نم
 ضرورت اگر دینما فاءیا جامعه در

 نامبرده اثر دو در مسلحانه مبارزه
عالوه بر سازمان .  بود نشده زهیتئور

چریکهای فدائی خلق ایران که رفیق 
مسعود احمدزاده یکی از بانیان 
برجسته آن بود ، گروه های 
مارکسیستی دیگری هم که بعد از 
آغاز مبارزه مسلحانه توسط چریکهای 
فدائی خلق به نوبه خود به انجام 

ن مبارزه ای پرداختند ، توسل خود چنی
به تاکتیک مبارزه مسلحانه علیه رژیم 
شاه را همواره با استناد به نظرات 
رفیق مسعود احمدزاده و رفیق امیر 
پرویز پویان به خصوص با این گفته که 
جنبه تبلیغی مبارزه مسلحانه در آغاز 

 .عمده است ، توضیح می دادند
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 رافاط در ن،یلن" )ستیانقالب هری اساس

 قدرت که امر نیا بر هیتک با ،(شعارها
 قرار سمیالیامپر دست در رانیا در حاکمه

 اش، نشانده دست میرژ قیطر از که دارد
 مردم بر( یاسالمی جمهور امروز و) شاه

 دیتأک تیواقع نیا بر کندی م حکومت رانیا

 ، مسلحی روهاین گرید و ارتش که کندی م
 تیحاکمی بقا عامل نیتر عمده

 طبقه و باشند؛ی م رانیا دری ستیالیرامپ
 آن ضمائم و ارتش نیای نابود با تنها کارگر

 هم در را حاکمی دولت نیماش تواندی م
 لینای اسیس قدرت کسب به و شکسته

 بهی دولت هر که استی تیواقع نیا.  گردد

 طبقه آن ای نیا تشکل ارگان مثابه
 مسلحی روهاین بر هیتک با عمدتاً ی اجتماع

 تا. باشدی م تیحاکم اعمال به ادرق خود
ی روئین" برجسته طور به انگلس که جا آن

 از مرکب" ،"شودی م دهینام دولت که را

 زندان که مسلح، افراد خاصی ها دسته
ی معرف" دارند خود اریاخت در را رهیغ و ها

 "(. انقالب و دولت" در نیلن از نقل) کندی م
 

 مسعود قیرفی امر نیچن بهی آگاه با
 قدرت ریتسخ ضرورت بر صرفا که رای ظرن

 که آن بدون کندی م دیتأکی اسیس

  و عمل از شکل کدام با که کند مشخص
 نیچن توانی م عمده طور به سازمان

 و گرفته انتقاد باد به ، کرد ریتسخ رای قدرت
 دیبا قاً یدق کهی طیشرا در: "دیگوی م

 و عمل از شکل کدام که کرد مشخص

 زیگر ایآ ، دیبرگز مبارزهی ابر دیبا را سازمان
 نوع کی ، عمل عمده شکل فیتعر از

 که دهدی م ادامه و  ست؟ین سمیرفورم
 و مسلم هدف کی یاسیس قدرت ریتسخ"

 مسأله. استی کل قتیحق کی آن لزوم

ی اسیس قدرت ریتسخ امر در که است نیا
 به اگر حال. است کننده نییتعی زیچ چه

 راه نییعت و ازین نیا بهی پاسخگوئی جا
 میائیب مبارزه عمده وهیش و عمل مشخص

ی اسیس قدرت ریتسخ هدف میبگوئ و
 جامع دخالت دیبا ارتش،ی نابود نه و است

 مبارزه اشکال تمام از کرد، سطوح تمام در

ی هائی گوئی کل... رهیغ و کرد استفاده
ی ب ،یاقتیلی ب آن پشت در که میا کرده

 پنهان مانی اسیس جهل وی شهامت
 مقدمه نیا سندهینو از داتیتأک". ).است

 (.باشدی م

 
 شده نیتدو مسلحانه مبارزهی تئور در

 احمدزاده، مسعود قیرف توسط
ی برا: " که شودی م گفته مشخصاً 

 رای ارتجاع ارتش دیبا ارتجاع شکست
 ارتش شکستی برا. داد شکست

." داشتی ا توده ارتش دیبای ارتجاع

 منجر تواندی م کهی راهی تئور نیا در
 زین بشودی ا توده ارتش لیتشک به

 که است شده مطرح و گشته میترس
 وی ارتجاع ارتش شکست راه تنها"

ی کیچر مبارزهی ا توده ارتش لیتشک

 ،ی تئور نیا نظر از.". استی طوالن
 با را خود کار کهی کیچر مبارزه

 –ی اسیسی ها هسته لیتشک
 انجام به صرفا کندی م آغازی نظام

 هسته بلکه پردازدی منی نظام کار

ی اسیس کار ،ینظام –ی اسیسی ها

 به. دهندی م انجام توأماً  رای نظام و
 جنگ: "که شودی م دیتأک خاطر نیهم

ی استراتژ نظر نقطه از تنها نهی کیچر
 ارتش شکست منظور به وی نظام

ی استراتژ نظر از بلکه رومندین و منظم

 زین ها توده جیبس منظور بهی اسیس
ی روین ،یا توده ارتش"  و" .است الزم

". هست هم" مسلحی غاتیتبل"
 انیم بهی اسیسی آگاه بردن اساساً 

 و جیبس گر،یدی ها توده و کارگر طبقه
 حزب لیتشک ها، آن کردن متشکل

 نیچن در خلق ارتش و ستیکمون

 نیا به .گرددی م ریپذ امکانی ا پروسه
 نحو بهی نظام امر وی اسیس امر" بیترت

ی م ادغام هم در کیارگان و ریناپذ اجتناب
 مبارزهی روزیپ شرط طرف کی از. شوند

 نظر از چه - هاست توده جیبس مسلحانه

 طرف از و -ی نظام نظر از چه وی اسیس
 مبارزه راه از جز ها توده جیبس گرید

 .". ستین ریپذ امکان مسلحانه
 

 که زینی مختلفی نظر لیمسا کتاب نیا در
 طبقه قبال در ها ستیکمون فهیوظ روشنگر

 مردم ستم تحتی ها توده گرید و کارگر

 مقابل در مثالً .  اند شده مطرح ، است
 بهی انقالب روشنفکران توسل کهی کسان

 توده خود که نیا از قبل مسلحانه مبارزه
ی امر را ازندی دستی ا مبارزه نیچن به ها

ی می تلقی ستینیلن -ی ستیمارکس ریغ

 مطرحی ا آموزنده و قیعم مطالب کنند،
: که است شده گفته جمله از و شده

 شرویپ فعال عمل و آگاهانه نقش ضرورت"
 افزون روز نقش لیدل به درستی انقالب

 شتریب بلکه کمتر، نه انقالب ضد عامل

 طیشرا با ارتباط در ای و." است شده
 دنیرس فرا از قبل جا آن در که هیروس

 مبارزه شکل ، ها توده امیقی انفجار لحظه
 حاتیتوض ضمن ، بودی اسیس فاً صر

 ستیکمون که نیا بری مبن روشنگرانه
 آن همه انجام به موظف زین رانیای ها

 دوش بر نیلن نظر از که هستندی فیوظا

 شده گفته دارد، قرار ستیکمون ونیانقالب
 حکومت با مبارزه وقت آن اگر: "که است

 مبارزه نکیا ، بودی اسیس اساساً  مطلقه

 -ی اسیس اساساً  مطلقه حکومت با
 در مشخص طور به ای و" استی نظام

 ازی سازمان جادیای چگونگ با ارتباط
 گفته ن،یلن نظر موردی ا حرفه ونیانقالب

 رشته کی اثر در جا آن در اگر: "شودی م

 کیدئولوژیا ،ی اسیس ،یاقتصاد مبارزات
 تنها نکیا  آمد،ی م وجود بهی واقع شرویپ

 تواندی می نظام -ی اسیس مبارزه کی
 طور به.". آورد وجود به رای واقع شرویپ

 که شودی  م دیتأک کتاب نیا دری کل
 است مبارزه از شکل آن مسلحانه مبارزه"

 لیتشک را جانبه همه مبارزه آن نهیزم که

 که است نهیزم نیا در تنها و دهدی م
 وی ضرور مبارزه تنوع پر و گرید اشکال

 .". افتندی م سودمند
 

 شودی م داده نشان نیهمچن کتاب نیا در

 ازی اندوز تجربه ضمن آن سندهینو که
  وی همسان ، کوبا و تنامیو ن،یچ انقالبات

 انقالبات آن با رانیا انقالب راهی ها تفاوت
 .سازدی م آشکار زین را

 
 کتاب تأمل با مطالعه که، نیا آخر سخن

 مبارزه و رانیا جامعه طیشرا ازی لیتحل"

ی ب" کیتاکت همی استراتژ هم مسلحانه
 ساخت خواهد آشکار را قتیحق نیا دیترد

 که جا آن از ، آن در شده مطرحی تئور که
 بنا انکار قابل ریغی ها تیواقع هیپا بر

 است؛ برخورداری انسجام چه از شده،

 چنانی دارای تئور نیا نیهمچن
ی روهاین که استی استحکام

 نشان تاکنون که طور همان ست،یاپورتون
 خلط و فیتحر به توسل با جز د،ان داده

 در. ستندین آن با برخورد به قادر مبحث

 تواندی نمی غرضی ب خواننده چیه ضمن،
 دانش وسعت به کتاب نیا خواندن از پس

 با ارتباط در چه احمدزاده مسعود قیرف
 خیتار و رانیا معاصر خیتار به او وقوف

 تنام،یو ن،یچ ه،یروس فرانسه، انقالبات
ی ها جنبش در مطرح لیامس  و کوبا

 به او اشراف چه و نیالتی کایآمری انقالب

 نیا در که مائو و نیلن انگلس، مارکس، آثار
 پرداخته ها آن نظراتی موشکاف به کتاب

 قیعم درک از و نکند؛ اعتراف
 انطباق در اش تیخالق و اوی ستیمارکس

 جامعه طیشرا بر سمینیلن - سمیمارکس

 .نشود یشگفت و رتیح دچار رانیا
 

 متذکر هم را نکته نیا آخر در دارد جا
 اثر نیا کهی ای راهگشائ با که شوم

 به رانیای ستیکمون نینو جنبش در
ی عمل راتیتاث به توجه با و آورد وجود

ی کهایچر سازمان ، آن درخشان

 و تیحما از رانیا خلقی فدائ
 عیوسی ستیونالیانترناسی همبستگ

 به ،ی الملل نیبی انقالبی ها جنبش
 انهیخاورم منطقه در خصوص

 حاضر اثری عبارت به و شد برخوردار

 به زین ها جنبش آنی رو را خود ریتاث
 .گذاشت جا

   
در  6۹1۹متأسفانه از اواخر سال  -*

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ، 

 کهی کسان مقابل در این کتاب در
 مبارزه بهی انقالب روشنفکران توسل

 ها توده خود که نیا از قبل مسلحانه

ی امر را ازندی ستدی ا مبارزه نیچن به
ی تلقی ستینیلن -ی ستیمارکس ریغ
 است شده گفته جمله از کنند،ی م

 عمل و آگاهانه نقش ضرورت: "که
 لیدل به درستی انقالب شرویپ فعال
 نه انقالب ضد عامل افزون روز نقش
 در ای و." است شده شتریب بلکه کمتر،
 جا آن در که هیروس طیشرا با ارتباط

 امیقی انفجار لحظه دنیرس فرا از قبل
ی اسیس صرفاً  مبارزه شکل ، ها توده
 که نیا بری مبن حاتیتوض ضمن ، بود

 به موظف زین رانیای ها ستیکمون
 بر که هستندی فیوظا آن همه انجام
 دارد، قرار ستیکمون ونیانقالب دوش
 با مبارزه وقت آن اگر: "شده گفته

 ، بودی اسیس اساساً  مطلقه حکومت
 اساساً  مطلقه حکومت با مبارزه نکیا

 "استی نظام -ی اسیس
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نظرات غیر پرولتری و منحرف از 

مارکسیسم نفوذ کرد و این سازمان در 
یادی به طرفش روی شرایطی که نیروی ز

آورده و از امکانات الزم جهت گسترش 
مبارزه مسلحانه در راستای رهنمودهای 

 ازی لیتحل"استراتژیک مطرح در کتاِب 

مبارزه مسلحانه هم  و رانیا جامعه طیشرا
برخوردار بود از گام " استراتژی هم تاکتیک

بر داشتن در جهت تحقق آن استراتژی باز 
. را در پیش گرفتماند و خط مشی دیگری 

با این حال، چند سال بعد با انقالب توده ها 

انقالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی )
و باز شدن ( که شکست خورد 6۹19

فضای سیاسی در جامعه معلوم شد که 
توده ها در اقصی نقاط ایران برای روی 

آوری به مبارزه مسلحانه و پشتیبانی و 

البی تقویت آن از آمادگی و انرژی انق
در این میان . چشمگیری برخوردار بوده اند

به خصوص وقوع جنگ مسلحانه توده ای 
دو منطقه ای )در تُرکمن صحرا و ُکردستان 

که بیشتر مسایل دهقانی در آن جا مطرح 

بیش از هر دلیل تئوریکی آشکار کرد ( بودند
که در صورت تداوم خط مشی ارائه شده 

 در کتاب مورد بحث از طرف سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران ، زمینه کامال 

مساعدی برای تکامل مبارزه چریکی به 

مبارزه مسلحانه توده ای با جهت گیری 
 .  تشکیل ارتش خلق وجود داشته است

برابر با بیست و  1131ششم مرداد 
 2112هشتم ژوئیه 

 کانادا در تورنتو 2112ژانویه  22گزارشی از تظاهرات 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 -یانگ )بعد از ظهر در مرکز شهر تورنتو  ۹تا  2، از ساعت  2۱61ژانویه  29وز شنبه ر

افراد و گروه . ی در حمایت از خیزش انقالبی مردم ایران برگزار شدتظاهرات( دانداس

های فعال سیاسی مقیم تورنتو که در این تظاهرات شرکت نموده بودند ، با سر دادن 
شعارهائی در حمایت از مبارزات مردم ایران به افشای رژیم وابسته به امپریالیسم 

مردم ستمدیده هزاران نفر را جمهوری اسالمی پرداختند که در جریان اعتراضات 
رژیمی که تاکنون تعداد زیادی از جوانان و .  دستگیر و زندانی و شکنجه کرده است

تظاهر کنندگان .  نوجوانان دستگیر شده در خیزش دی ماه را به قتل رسانده است
همچنین با حمل پالکارد ها و بنرهای حاوی عکس های جوانان کشته شده ،  گوشه 

در طول .  اد جنایات جمهوری اسالمی در زندانها را به نمایش گذاشتندهائی از ابع

تظاهرات ، فراخوان دهندگان این تظاهرات با سخنرانی هائی که ارائه نمودند پشتیبانی 
خود از خیزش جاری را اعالم و خواست توده های بپا خاسته مبنی بر سرنگونی 

 .اد زدندتمامیت رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی را فری
تظاهر کنندگان با سر دادن شعار هائی به زبان انگلیسی و توضیحاتی که در رابطه با 

اوضاع ایران به زبان انگلیسی می دادند توجه اهالی منطقه و عابرین را به شرایط 

زندگی و مبارزه مردم ایران در زیر سلطه دیکتاتوری جمهوری اسالمی جلب کرده و آنها 
شنیدن توضیحات تظاهر کنندگان حمایت خود را از مردم مبارز ایران با دیدن عکس ها و 

به رغم چنین حمایت هائی  اما در جریان این تظاهرات ، سه نفر .  اعالم می کردند
بروید کشور خودتان "جوان ناآگاه نیز پیدا شدند که به تظاهر کنندگان می گفتند 

ی خلق با شکیبانی تمام با آنها وارد یکی از رفقای فعال چریکهای فدای".  تظاهرات کنید

گفتگو شد و ضمن تشریح علت اصلی وضعیت اسفبار جامعه ایران بر نقش 
امپریالیستها در حمایت از دیکتاتوری حاکم تاکید نموده و برای این جوانان توضیح داد که 

اتفاقا اوضاع ایران و سرکوب ها و کشتاری که جمهوری اسالمی در طول چهار دهه 
خود اعمال نموده نتیجه سیاستهای امریالیستی و حمایت آنها از این رژیم دار و  سلطه

سپس به آنها گفت که اتفاقا شما به عنوان جوانانی زحمتکش .  شکنجه می باشد
بخشی از طبقه کارگر کانادا و در عمل هم طبقه کارگران و جوانانی هستید که در ایران 

ه همین دلیل هم منطقا باید از آنها و از این تظاهرات ب.  علیه ظلم و بیداد بپاخاسته اند

همچنین به آنها توضیح داده شد .  حمایت کرده و همبستگی خود را با آنها اعالم کنید
که کارگران و زحمتکشان صاحب بر حق همه ُکره زمین هستند و باید آزادانه در هر کجا 

خواستها و آرمانهای خود را تبلیغ که می خواهند در امنیت زندگی کنند و آزاد باشند که 
این برخورد روشنگرانه نهایتا نظر جوانان مزبور را به خود جلب کرده و آنها با .  کنند

 . برخوردی مثبت به این توضیحات خواهان موفقیت تظاهر کنندگان شدند

این تظاهرات که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو از فراخوان دهندگان آن 
حرکتی که توانست .  دند در محلی بسیار پر تردد برگزار و با موفقیت به پایان رسیدبو

برخی از شعارهائی که در این .  نظر اهالی و عابرین محل را به وضع ایران جلب نماید
.  مرگ بر جمهوری اسالمی: تظاهرات به زبان انگلیسی فریاد زده شدند از این قرار بودند

زندان و شکنجه .  زنده باد آزادی.  زنده باد سوسیالیسم.  ید گرددکارگر زندانی آزاد با
جمهوری اسالمی ، با هر جناح و .  زندانی سیاسی آزاد باید گردد.  متوقف باید گردد

 .دسته ، نابود باید گردد

 کانادا –فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو 
 2112ژانویه  23

 

 

از شعارهای مردمي در جريان 

 خيزش سراسری اخير

 !خوانندگان گرامي
حجم زیاد مطالب رسیده برای  به علت

متاسفانه  ،"پیام فدایی"از این شماره 

به همین . قادر به درج همۀ آنها نشدیم

دلیل برخی از مقاالت دریافتی در 

شماره های آتی نشریه درج خواهند 

 .گشت
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در اوضاع و احوالی که خیزش قهرمانانه 
نش برای اردوی کار ، به همراه متحدی

دستیابی به کار و نان و آزادی ، عدم 

مشروعیت و فقدان هر گونه پایگاه مردمی 
جمهوری اسالمی را در مقابل چشم 

جهانیان قرار داده است ، در شرایطی که 
توده های جان به لب رسیده از مظالم بی 

حد و حصر رژیم وابسته به امپریالیسم 

جمهوری اسالمی با ابراز تنفر شدید خود 
از این رژیم نه تنها فریاد سرنگونی آن را 

سر می دهند ، بلکه عمالً نیز به اعمال 
قهر و اقدامات مبارزاتی دیگر علیه آن 

دست می یازند ، ما شاهد تالش های 
مذبوحانه ای از طرف دشمنان مردم برای 

مقابله با این خیزش و با هدف خاموش 

 .کردن آتش انقالبی آن هستیم
 

توده ها در حال حاضر  جنبش انقالبی

از دو سو مورد هجوم ارتجاع قرار 
از یک سو ، رژیم جمهوری .  دارد

اسالمی برای مهار آن و خاموش 
کردن فریاد های آزادیخواهانه توده ها 

از کشتار  -به هر تالش جنایتکارانه ای 
توده ها در خیابان گرفته تا شکنجه و 

قتل در زیر شکنجه در زندان های خود 

ت می زند و از سوی دیگر ، دس -
شاهد  دسیسه های رنگارنگ 

قدرتهای امپریالیستی جهت به 
انحراف کشاندن این جنبش انقالبی 

تا آنجا که به قدرتهای .  می باشیم

امپریالیستی مربوط می شود ، آنها از 
همان آغاز در حالی که کوشیدند خود 

را دوستار مردم ایران جا بزنند ، به 
سازی های خاص  فکر آلترناتیو

ترامپ ، رئیس جمهور .  خویش افتادند

نژادپرست ایاالت متحده آمریکا ،  
آشکارا با ریا کاری تمام کوشید تا 

مبارزات مردم ما را صرفا مبارزاتی 
مسالمت آمیز جلوه دهد ، در حالی 

که خود نیز می دانست که جمهوری 
اسالمی با جنایات و سرکوب های 

ها ، راهی جز  وحشیانه مبارزات توده

توسل به قهر انقالبی در مقابل مردم 
  .تحت ستم ما باقی نگذاشته است

آلترناتیو سازی های امپریالیستی از طریق 
باد کردن در جثه نحیف نیرو های ضد 

انقالبی همچون سلطنت طلبان از اولین 

این روزها نیز .  کارهای توطئه آمیز آنان بود
دمی ، درست در راستای همین خط ضد مر

شاهد تالش دیگری از سوی آنها هستیم 

و می بینیم که رسانه های امپریالیستی 
" من و تو"از صدای آمریکا و بی بی سی و 

گرفته تا رسانه های ارتجاعی دیگر چگونه 
می کوشند با چهره سازی و تمرکز تبلیغات 

خود بر روی اعتراض زنانی که روسری خود 

د ، را برداشته و بر سر چوب می کنن
خیزش مردمی توده های ستمدیده برای 

نان و کار و آزادی را در حصار صرف خواست 
الغاء حجاب و یا محدودتر از آن برداشتن 

به حاشیه روسری اسیر نموده و آن را 
 .ببرند

 

جمهوری اسالمی از بدو پیدایش ، به مثابه 
رژیمی که برای سرکوب انقالب به نام 

ای غرب در انقالب با توافق امپریالیسته

کنفرانس گوادولوپ بر سر کار آمد و می 
بایست با اجرای سیاست های ضد 

انقالبی خویش جامعه ایران را مجددا برای 
غارت و چپاول و استثمار سرمایه داران 

و سرمایه داران ( امپریالیستها)خارجی 
داخلی و بر اساس منافع آنان سازمان دهد 

ل به ، سرکوب زنان را از همان روزهای او

قدرت رسیدن در صدر برنامه های خود قرار 
و به )با سلب آزادی پوشش از زنان . داد

و تحمیل حجاب به آنها ، ( تدریج از مردان
این رژیم کوشید دست خود را برای دخالت 

در خصوصی ترین امور زندگی مردم باز 

گذاشته و از این طریق امکان سرکوب هر 
أمین چه شدیدتر جامعه را برای خویش ت

 .  نماید
 

یکی دیگر از مهمترین اهداف رژیم از 

اقدامات زن ستیزانه خود ایجاد فاصله بین 
زنان و مردان بود ، چرا که در دوره شاه ، 

رزم دالورانه و مشترک زنان و مردان مبارز و 
انقالبی علیه آن رژیم وابسته به 

امپریالیسم ، پشت امپریالیستها را لرزانده 
ز که به خصوص از هفتم دی امروز نی.  بود

ماه با مبارزات مشترک و متحدانه زنان و 

مردان رزمنده ، شرایط انقالبی جدیدی در 
جامعه به وجود آمده است ، چه قدرت 

های غارتگر خارجی و چه سرمایه داران 
زالو صفت داخلی خود را با خطری جدی 

مواجه دیده و می کوشند به هر ترتیب در 

 .اد کننداین اتحاد خلل ایج
 

شکی نیست که برداشتن روسری و 

، از طرف زنان اعتراض به حجاب اجباری 
اعتراض برحقی ست که مورد حمایت همه 

اتفاقاً زنان . نیروهای آزادی طلب می باشد
حجاب "ستمدیده ایران نه فقط باید علیه 

بلکه اساسا باید برای آزادی " اجباری
یت به همین دلیل حما. پوشش مبارزه کنند

از لغو حجاب اجباری و آزادی پوشش ، یک 

وظیفه روشن مبارزاتی برای همه نیروهای 
دمکرات و آزادیخواه است و این موضوع 

سال گذشته ،  ۹۳بزرگ اجتماعی در طول 
یکی از جبهه های مبارزاتی از طرف این 

نیروها علیه رژیم زن ستیز جمهوری 

اسالمی در جامعه تحت سلطه ما بوده 
ته اصلی امروز این است که زنان نک.  است

آگاه و مبارز ما نباید اجازه دهند تا مبارزه 
برای لغو حجاب اجباری و حق آزادی 

پوشش ، و مطالبات دموکراتیک دیگری از 
این قبیل به دستاویزی در دست دشمنان 

قسم خورده توده های تحت ستم علیه 

باید روی این نکته . خود آنان تبدیل گردد
که اگر امروز برخی از زنان روی  تأکید کرد

سکوئی رفته و روسری خود را بر سر چوب 
می کنند ، این امر در شرایط اوج گیری 

مبارزه متحدانه زنان و مردان انقالبی با 

شعار صریح مرگ بر جمهوری اسالمی 
می بایستی در . امکان پذیر گشته است

روسری "نظر داشت که خواست به حق 
آزادی "ن دست یابی به و باالتر از آ!" نه

تنها با پیشبرد مبارزه مشترک " پوشش

زنان و مردان در جهت سرنگونی رژیم 
 .جمهوری اسالمی امکان پذیر خواهد شد

 

زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور که از 
بدو استقرار رژیم زن ستیز جمهوری 

اسالمی رسما و قانوناً نصف مرد حساب 
وحشیانه  شده و علیه آنان مجازات های

چون سنگسار اجرا می شود ، زنانی که 

بدیهی ترین خواسته هایشان ، لگد مال 
سیاستهای زن ستیزانه این رژیم مذهبی 

گشته است ، دالیل بیشتری برای مبارزه 
با جمهوری اسالمی دارند و طبیعتا پر 

شورتر و با انگیزه هائی قوی تر از مردان در 
ستم  صف کارگران و دیگر توده های تحت

که از تاالنگری ها و جنایات  -این سرزمین 

قرار  -جمهوری اسالمی به تنگ آمده اند 
گرفته و رزم مشترک و متحدی را جهت 

نابودی آن و تحقق خواستهای عادالنه و 
برحق خود که آزادی پوشش تنها یکی از 

این نیز بدیهی . آنهاست پیش می گیرند

است که هر گونه تالش تحت هر عنوانی 
رای جدا کردن مبارزه زنان از مردان به امر ب

انقالب و پیشبرد مبارزه علیه رژیم ضربه 
 .خواهد زد

 

امروز رسانه های امپریالیستی 
تبلیغات خود را روی حرکات اعتراضی 

زنانی متمرکز کرده اند که صرفا علیه 
" نافرمانی مدنی"حجاب اجباری به 

آنها دست به چهره . برخاسته اند

و با تشویق زنان به چنین سازی زده 

 !حجاب بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی
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مبارزه ای می کوشند جنبش انقالبی 

زنان و مردان رزمنده ای که سرنگونی 
جمهوری اسالمی برای آنان اولین 

قدم برای تحقق خواستهای انقالبی و 
برحقشان می باشد را به حاشیه 

برانند و آن را در زیر سایه مبارزه علیه 

این یکی از . روسری پنهان سازند
ای تالش قدرت های جلوه ه

امپریالیستی جهت انحراف مبارزات 
انقالبی توده های کارد به استخوان 

با دستاویز قرار دادن )رسیده ایران 
زیر ( خواست بر حق زنان علیه حجاب

باید .  می باشد" نافرمانی مدنی"نام 

خاطر نشان کرد که نه خواست زنان 
ایران در غیر اجباری کردن حجاب 

و نه حتی این خالصه می شود 
خواست با مبارزه جداگانه زنان از 

درعین . مردان می تواند متحقق شود

حال خواست زنان و مردان رزمنده 
ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری 

اسالمی جهت تحقق مطالبات 
انقالبی و برحقشان در شرایطی که 

آنها سینه هایشان را سپر گلوله های 
اند و سربازان گمنام امام زمان کرده 

، را  " جان فدا می کنند برای آزادگی"

نمی توان  به نافرمانی مدنی محدود 
 . نمود

 

خواست های کارگران و دیگر توده های 
رزمنده ما، مطالباتی چون نان و کار و آزادی 

است که در برگیرنده تمامی مطالبات 
دمکراتیک توده ها و از جمله رهائی زنان از 

ز جمهوری یوغ همه قوانین زن ستی

اسالمی و رفع هر گونه ستم بر آنان می 
این خواست ها تنها با نابودی . باشد

جمهوری اسالمی از طریق به کارگیری قهر 
توده های . انقالبی امکان تحقق دارند

انقالبی ما در جریان قیام های خود در 
شهر هائی چون درود و ایذه و قهدریجان و 

ند که به خوبی نشان داد... نجف آباد و 

کامال به این حقیقت واقفند که برای 
رسیدن به آزادی راهی جز مبارزه 

 .مسلحانه در مقابل آنها نیست
 

پاینده باد رزم زنان آگاه و مبارز برای 

 سرنگونی رژیم زن ستیز 
 !جمهوری اسالمی

 
 لغو حجاب و آزادی پوشش ، 

 !خواست زنان تحت ستم ایران است

 
 ! زنده باد انقالب

 !ه باد سوسیالیزمزند   
 

 12 –چریکهای فدایی خلق ایران 

 1136بهمن 

 آتش افروزی جدید امپریالیست ها 

 در کُردستان سوریه               
 به دنبال یورش همه جانبه ارتش مزدور ترکیه به ُکردستان

 این. ، آتش جنگی جدید در منطقه شعله ور گشتسوریه 

 جنگی است ارتجاعی که شرایط بحرانی سوریه و 
 منطقه خاورمیانه را از آنچه که هست هم بغرنج تر خواهد

 جالب است که دولت ترکیه بهانه این آتش افروزی. نمود

 مبارزه با.  جدید را مبارزه با تروریسم قلمداد نموده است
 سوی دولت تروریست پرور ترکیه که  تروریسم آنهم از

 کمک هایش به داعش و گروه های تروریستی موجود در
سوریه ، چه در گذشته و چه امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست ، ادعای مضحکی 

 . بیش نیست

 
واقعیت این است که سالهاست سوریه به گره گاه تضاد های امپریالیستی و محل 

تبدیل شده است و با توجه به عضویت ترکیه در ناتو  و تقابل دولتهای وابسته منطقه 
حمایت ناتو از این آتش افروزی، شکی وجود ندارد که با انجام گرفتن این حمله، 

اما، بهانه حمله .  امپریالیستها باز هم در تدارک توطئه جدیدی در منطقه می باشند

ستمدیده خلق ُکرد در نظامی دولت تروریست پرور ترکیه به عفرین و کشتار توده های 
این منطقه آن بود که دولت ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده بود که قصد دارد یک ارتش 

هزار نفره را در ُکردستان سوریه سازمان دهد که البته وزارت خارجه آمریکا این  ۹۱
م با این حال دولت ترکیه به عنوان اینکه برنامه اعال. برنامه را منتفی شده اعالم نمود

شده از طرف دولت ترامپ، مرزهای ترکیه را نا امن خواهد ساخت ، عفرین در 
 . ُکردستان سوریه را از زمین و هوا مورد حمله قرار داد

 

آتش افروزی هائی از این دست که سالهاست توسط امپریالیستها و دولت های مزدور 
ست هائی به نفع و وابسته شان در خاورمیانه صورت می گیرند ، در جهت اجرای سیا

به همین .  صاحبان سرمایه و قدرت و علیه توده های ستمدیده این منطقه می باشند
دلیل باید آتش افروزی جدید ترکیه در ُکردستان سوریه که قبل از هر چیز مردم 

ستمدیده منطقه در شعله هایش خواهند سوخت را به عنوان سیاستی امپریالیستی 

.  دستهای قدرتهای بزرگ و مزدورانشان از خاورمیانه شدمحکوم نموده و خواهان قطع 
مردم منطقه تنها در زمانی و شرایطی امکان می یابند که سرنوشت خود را آزادانه 

تعیین نمایند که این منطقه از دخالتگری های قدرتهای امپریالیستی و دولت های 
 . مزدور و وابسته به امپریالیسم ، آزاد گردد

 
 !یسم و سگهای زنجیریش مرگ بر امپریال

 !پیروز باد مبارزات خلقهای منطقه علیه امپریالیسم 

 
 چریکهای فدائی خلق ایران

 2112ژانویه  22 - 1131دوم بهمن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشه ای از جنايات ارتش ترکيه در عفرين
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آنچه که در زیر : توضیح پیام فدایی

مشاهده می کنیدمتن سخنرانی 
راه "رفیق چنگیز قبادی فر با عنوان 

می " سیاهکل و خیزش گرسنگان
فوریه در  11باشد که در تاریخ 

مراسمی که برای بزرگداشت سالگرد 
رستاخیز )ی دو روز بزرگ تاریخ

و قیام پر  1133بهمن  13سیاهکل در 

بهمن سال  22و  21شکوه توده ها در 
در استکهلم سوئد برگزار ( 1112

این " پیام فدایی. "گشت، ایراد شد
سخنرانی را از حالت گفتار به نوشتار 

درآورده و با برخی تصحیحات جزئی 

به نظر خوانندگان عالقه مند می 
خنرانی از فایل صوتی این س. رساند

طریق لینک زیر در سایت سیاهکل 
برای عالقه مندان قابل دسترسی 

 .ست
 

امشب به لطف حضور دوستان و ! با سالم

رفقای مبارز حاضر در این جلسه در 
شرایطی برای بزرگداشت یکی از بزرگترین 

رویدادهای تاریخ درخشان مبارزاتی توده 
های محروم و رنج کشیده ایران یعنی 

سیاهکل دور هم گرد آمده ایم و رستاخیز 

یاد رزمندگان پر افتخار سیاهکل و همچنین 
و  26شهدای قیام شکوهمند مردمی در 

بهمن رو گرامی می داریم، که تنها  22
چند هفته از یکی از بزرگترین امواج خیزش 

توده ای خونین ولی افتخار آفرین اردوی کار 
و متحدینش در بیش از صد شهر کشور ما 

این . نان و کار و آزادی می گذردبرای 

جنبشی بود که در جریان آن خلق خسته 
تکان خورد و مردم زحمتکش، گرسنه و به 

جان آمده از تازیانه استثمار و بیداد ، 
همزمان در ابعادی گسترده به خیابانها 

ریختند، با شجاعتی مثال زدنی سینه 

شان را بی هیچ هراسی از مرگ در مقابل 
شین مزدوران جمهوری گلوله های آت

اسالمی سپر کردند، فریادهای مرگ بر 
جمهوری اسالمی و تمام جناح های آن را 

سردادند، دستهای ترک خورده از شالق 

کار را برای برداشتن سالح و دفاع از حق 
موجودیت خود دراز کردند و غرش آنها با 

تمام وجود ضرورت یک تغییر عظیم در پایه 

طه، کهنه و های این جامعه تحت سل

پوسیده را یک بار دیگر با صریح ترین شکل 
در نتیجه فکر . بیان به گوش جهانیان رساند

می کنم همه دوستان و رفقای حاضر با 
من هم صدا باشند که درود و افتخار 

بفرستیم بر جانباختگان این جنبش 
آزادیخواهانه بر توده های به جان آمده و به 

ام پا خاسته ای که با شجاعت تم

فریادهای مرگ بر جمهوری اسالمی و 
همه سمبلهای آن  را سردادند، توده هایی 

که در وسیع ترین سطح با حرکت 
خودشون میخ محکمی بر تابوت افسانه 

اصالح پذیری دیکتاتوری حاکم زدند و با 

نمایش اراده آزادانه خویش بار دیگر، بی 
آیندگی و فقدان هرگونه مشروعیت 

ری اسالمی و دار و مردمی حاکمان جمهو
. دسته های درونی آن را به ثبوت رساندند

درود به تمامی جان باختگان این جنبش 
عظیم و درود به همه اسرای این خیزش 

که در بدترین شرایط در چنگال دژخیمان 

جمهوری اسالمی گرفتارند و در زیر 
شکنجه های مزدوران رژیم مقاومت می 

 .کنند
 

زادی خواهی که برای تمام انسانهای آ

قلبشان برای پاره کردن زنجیرهای اسارت 
کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و 

کودکان کار و زحمت و در یک کالم برای 
آزادی این خاک، کاشانه و خانه و  میهن در 

بند ما از چنگال استثمارگران می تپد 
شکی نیست که وقتی که با یک دید 

قرن اخیر در  تاریخی به رویدادهایحداقل نیم

کشورمون نگاه می کنیم این تنها تقارن 
زمانی بین سالگرد رستاخیز سیاهکل و 

جنبش گرسنگان نیست که جلب توجه 
می کنه، بلکه آنچه که برجسته است 

وجوه مشترک و رابطه عینی بین این دو 

رویداد بزرگه که با وجود تفاوت زمانی 
تقریبا چهل و هفت ساله، توسط 

ویبارهای مبارزاتی بزرگ و ریسمانی از ج
از . کوچک مردمی به هم متصل شده اند

رستاخیز سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه 

گرفته تا قیام شکوهمند توده ها و 
سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه 

و سپس تداوم مبارزات  6۹19در بهمن 

انقالبی مردم ما علیه دژخیمان جمهوری 

و  1۱ اسالمی در طول دهه خونین
شورشهای توده ای اوایل دهه هفتاد، 

مبارزات قهرآمیز کارگران اسالمشهر در 
و سپس جنبش بزرگ دانشجویی  91سال 

، خیزش عظیم توده ها  91مردمی سال 
و باالخره جنبش میلیونی و  11در سال 

گسترده کارگران و زحمتکشان در دی ماه 

همه و ( که همچنان ادامه داره)امسال 
ای یک زنجیر، و نقاط عطف همه حلقه ه

مبارزه طوالنی و امید بخش  یکهائی از 
خلقهای تحت ستم ما علیه دشمن یعنی 

نظام سرمایه داری وابسته و حامیان بین 

المللی آن هستند و این جنبش ها به دلیل 
ماهیت دمکراتیک و مردمی خودشون و 

پیوند تاریخی شون با همدیگر  دیر یا زود 
واهند کرد تا توده های شرایطی را فراهم خ

تشنه آزادی سرانجام افسانه پیروزی رو در 
پیروزی و شکست و باز .  "آغوش بکشند

"! هم پیروزی و شکست و سرانجام پیروزی

این یکی از درسهایی ست که سیاهکل، 
سال پیش بر آن تاکید کرد و مارش  79

مردم مبارز ما در این روزها در خیابانها در 
ورت می گیرد و اون روند تکاملی آن ص

 .چشم انداز رو فریاد می زنه

 
از این مقدمه که بگذریم در تشکیالت 

چریکهای فدایی خلق ایران رسم بر این 
هستش که ما هر سال در سالگرد 

فرارسیدن رستاخیز سیاهکل و قیام 
پرشکوه بهمن می کوشیم تا با مرور 

تجارب و آموزش هایی که مبارزات 

ای گذاردند، گذشتگان برای ما بر ج
رویدادهای جاری جامعه مون رو که با 

زندگی مردم ما، طبقه کارگر و زحمتکشان 
ما در ارتباط هست  بررسی کنیم و بر 

درسهایی که می شه از گذشته برای 

. پیشرفت مبارزات امروز گرفت تاکید کنیم
به همین خاطر بدنه اصلی بحث امشب 

من هم روی بررسی خیزش گرسنگان در 
موزش هایی که تئوری و راه سیاهکل پرتو آ

در این . در مقابل جامعه گذاشت متمرکزه

بحث من همچنین کوشش می کنم که 
سئوالی رو که این روزها به طور طبیعی در 

مورد چشم انداز این خیزش بزرگ 

 !راه سیاهکل و خیزش گرسنگان
 

 
 

 
 

 

 
 

 

راه سیاهکل و خیزش "آنچه که در زیر مشاهده می کنیدمتن سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر با عنوان : ضیح پیام فداییتو
رستاخیز سیاهکل در )فوریه در مراسمی که برای بزرگداشت سالگرد دو روز بزرگ تاریخی  11می باشد که در تاریخ " گرسنگان

" پیام فدایی. "در استکهلم سوئد برگزار گشت، ایراد شد( 1112بهمن سال  22و  21و قیام پر شکوه توده ها در  1133بهمن  13
فایل . این سخنرانی را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و با برخی تصحیحات جزئی به نظر خوانندگان عالقه مند می رساند

 :صوتی این سخنرانی از طریق لینک زیر برای عالقه مندان قابل دسترسی ست
 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BrRD69Bnl1g
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اجتماعی و موانع تعمیق و پیشرفت اون در 

ذهن مردم ما و همچنین روشنفکران و 
ا حد امکان بهش آزادیخواهان مطرحه ت

 . پاسخ بدم
 

سال پیش در چنین ایامی، صاعقه  79

ناشی از غرش سالح های نسلی از آگاه 
ترین فرزندان راستین مردم ایران یعنی 

رزمندگان سیاهکل، در جنگلهای شمال 
آتشی را در خرمن استثمارگران برافروخت 

که نور شعله های آگاهی بخش آن گام به 
ما را درنوردید و  گام تمام سرزمین دربند

نوید پایان زمستان تاریک و سرد حاکم بر 

نبردی که . زندگی زحمتکشان را داد
رزمندگان سیاهکل با نثار جان های شیفتۀ 

خویش در جنگلهای شمال آغاز کردند، 
توسط کمونیستهای فدایی ادامه یافت و 

این نبرد به تدریج با جلب حمایت معنوی و 

ر دست آنان مادی توده ها به پرچمی د
سال  1تبدیل شد و جنبش عظیم توده ها 

با نمایش  19-11بعد در انقالب سالهای 
گوشه ای از قدرت الیزال رها شده خویش، 

در حالی که بخشا شعارهای ایران را 
سراسر سیاهکل می کنیم سر داد بساط 

یکی از هارترین رژیم های دیکتاتوری یعنی 

تاریخ  رژیم ضد خلقی شاه را به زباله دان
 . افکند

 
سال  12رستاخیز سیاهکل پس از 

دیکتاتوری هار رژیم کودتایی و 

وابسته به امپریالیسم شاه و پس از 
شکست تمام مبارزات و اشکال 

مبارزاتی سازشکارانه و عقیم پیشین 
با این تحلیل مستتر در کتابهای رفقا 

 : پویان و احمدزاده پا گرفت که

فه انقالب کار توده هاست و وظی
روشنفکران ایجاد ارتباط با توده ها و 

بسیج و متشکل کردن آنها برای 
اما این . پیشبرد امر انقالب می باشد

کار اساسی در شرایط حاکمیت یک 
دیکتاتوری عریان، که هیچ گونه مبارزه 

مسالمت آمیز رو بر نمی تابه، باید از 

طریق اعمال قهر و دست بردن به 
د سالح، صورت بگیره تا در س

دیکتاتوری حاکم شکاف ایجاد شده و 
امکان سازمان دادن توده ها که 

درست به دلیل سیطره اختناق و 

دیکتاتوری الزماً باید به شکل 
سازماندهی مسلحانه باشد در 

. پروسه این مبارزه مهیا شود
رزمندگان سیاهکل با این جمع بندی، 

مبارزه مسلحانه رو به مثابه عالی 
اسی در جامعه ترین شکل مبارزه سی

تحت سلطه و خفقان زده ما شروع 

قهر مادی را تنها می توان و باید با  " .کردند
و برای شکست " قهر مادی سرنگون کرد

ارتجاع باید ارتش ارتجاعی و ماشین 
سرکوب طبقه حاکم رو در هم شکست؛ 

ماشین سرکوبی که عمده ترین عامل 

بقای دیکتاتوری و نظم غیر انسانی و 
که مردم ما را به زنجیر انقیاد  کثیفی ست

اما چه شرایط . و استثمار کشیده است
عینی ای کمونیستهای ایران رو به چنین 

 جمع بندی ای رسونده بود؟ 

 
واقعیت اینه که رژیم کودتایی شاه از فاصله 

نشون داده بود  71-79تا سال  6۹۹2بین 
که هیچ زبانی رو به جز زبان زور نمی 

با اتکاء به ساواک  شناسه؛ حکومت شاه

جهنمی تمام راه های مبارزه سیاسی رو 
بشدت بسته بود، هیچ فضای فعالیت 

سیاسی مسالمت آمیز و منفذ تنفسی 
برای ابراز اراده سیاسی توده ها و دخالت 

. اونها در سرنوشت خودشون وجود نداشت

هیچ گونه اتحادیه و یا تشکل صنفی 
کارگری و مردمی وجود نداشت و حتی 

دستگاه . ازه موجودیت پیدا نمی کرداج
حکومتی تمامی راههای ابراز مخالفت و 

مبارزه مسالمت آمیز رو با چماق سرکوب و 
مسدود کرده بود و " آریامهری"قهر عریان 

هر جا هم که تالشی برای هر گونه مبارزه 

ای شکل می گرفت در همان نطفه توسط 
با شدت " شاهانشاه "چماق باصطالح 

و این وضع یک بن  .ب می شدتمام سرکو
 . بست بوجود آورده بود

 

این بن بستی بود که در اون زمان جلوی 
در تحلیل . روشنفکران انقالبی قرار داشت

برای عوض کردن این رزمندگان سیاهکل 
معادله هیچ راهی جز دست زدن به مبارزه 

در . مسلحانه در مقابل انقالبیون قرار نداره
زه مسلحانه از تئوری چریکها هدف مبار

لحاظ تاکتیکی و در مراحل اولیه بیشتر بر 

تاثیرات سیاسی و تبلیغی فوری این شکل 
ولی گفته می شه . از مبارزه ناظر هستش

که با پیشرفت مبارزه، جنبه نظامی و 
استراتژیک این مبارزه اهمیت روز افزون پیدا 

می کنه؛ و هدف از تعقیب این استراتژی 

ر پروسه یک هم کسب قدرت سیاسی د
جنگی که در . جنگ توده ای طوالنی ست

بستر پیشرفتش امکان تشکل یابی طبقه 
کارگر در سطح اجتماعی و تشکیل حزب 

طبقه کارگر و اعمال هژمونی این طبقه 

 .امکان پذیر می شه
 

این توضیح موجزی از بخشی  از دیدگاه ها 
و تحلیل رزمندگان سیاهکل در رابطه با 

هنمای راهی بود که اونها جامعه ایران و را

 .شروع کردند
 

امروز در شرایطی ما گرد هم آمده ایم 
که در یک ماه اخیز جامعه ما شاهد 

عروج یک جنبش عظیم توده ای ست 

شهر  131که بنا به برخی گزارشات 
بزرگ و کوچک و روستا را درنوردیده 

مردم بی لبخند برخاسته اند، . است
 ارتشی از کارگران و زحمتکشان

گرسنه، بی خانمانها و کارتن خوابها، 
سپاه میلیونی بی کاران، زنان، 

مالباختگان و له شدگان زیر چرخ دنده 

دیکتاتوری، آری، مردم محروم و به 
تنگ آمده از بیداد و استثمار  در یک 

بزنگاه تاریخی همه و همه به میدان 
آمده اند و در حالی که نشان داده اند 

ند که قهر که به این حقیقت آگاه

مادی را با قهر مادی باید سرنگون 
کرد، در خیابانها قدرت خود را به رخ 

مرگ "شعار های ! دیکتاتور می کشند
بر جمهوری اسالمی و خامنه ای و 

" مرگ بر اصل والیت فقیه"و " روحانی
جمهوری اسالمی نابود باید "و 

زندانی سیاسی آزاد باید " ،"گردد

وایم حکومت اسالمی نمی خ" گردد
در همه جا طنین انداز می شود و به 

وای بر آن روز که  "طور فزاینده فریاد 
می " (دی ماه 3اهواز ")مسلح شویم

جنگیم می میریم ایران رو پس می 

توپ ، تانک فشفشه ، آخوند "، "گیریم
ما بچه های جنگیم "، "باید کشته شه

شعار جوانان در " )بجنگ تا بجنگیم
تظاهر  .پژواک می شود( شهر قم

کنندگان به جان آمده البته به شعار اکتفا 

نکرده و در شهرهای مختلف هر جا که 
کمترین فرصتی یافتند برای برگرفتن سالح 

آنها . به مراکز سرکوب و ستم حمله کردند
همچنین نهاد های ایدئولوژیک و مالی رژیم 

برخی مثال های . را به آتش کشیدند
 حمله به بسیجیان در ایذه،مشخص 

تعرض مردم در کرمانشاه به نیروهای 

سرکوب، حمله به پایگاه بسیج در 
اراک، حمله به پایگاه بسیج مبارکه 

اصفهان، حمله به بسیج فاطمه 
اصفهان با بمب های دستی، حمله به 

پایگاه بسیج در قهدریجان، حمله با 

سالح به یک ایستگاه پلیس و به آتش 
کشیدن آن در درود و سپس حمله به 

انداری درود، به آتش کشیدن فرم
ماشین بسیج در شاهین شهر 

اصفهان، حمله به کیوسک نیروهای 
انتظامی در مرکز شهر اراک و آتش 

زدن آن پس از فراری دادن ماموران و 

همچنین واژگون کردن خودروی 
نیروهای انتظامی، حمله به خودروی 

نیروهای سرکوب در مشهد، چندین 
ای بسیج حمله مسلحانه به پایگاه ه

در اهواز، حمله به بسیج جوی آباد 

اصفهان و آتش زدن آن و هجوم به 
فرمانداری همدان و شکستن درب و 

آن با شعار مرگ بر شیشه های 
تنها نمونه هایی از جمهوری اسالمی 

گرایش فزاینده تودها در خیزش 

سال پیش ، صاعقه ناشی از  32
غرش سالح های آگاه ترین فرزندان 
راستین مردم ایران یعنی رزمندگان 

سیاهکل، در جنگلهای شمال آتشی را 
برافروخت که نور شعله های آگاهی 

گام تمام سرزمین بخش آن گام به 
دربند ما را درنوردید و نوید پایان 
زمستان تاریک حاکم بر زندگی 

نبردی که رزمندگان . زحمتکشان را داد
سیاهکل با نثار جان های شیفتۀ 

آغاز کردند، توسط  خویش
کمونیستهای فدایی ادامه یافت و به 
تدریج با جلب حمایت معنوی و مادی 

تبدیل  توده ها به پرچمی در دست آنان
سال  2شد و جنبش عظیم توده ها 

با  12-11بعد در انقالب سالهای 
نمایش قدرت الیزال رها شده خویش، 
در حالی که بخشا شعارهای ایران را 
سراسر سیاهکل می کنیم سر داد 
بساط یکی از هارترین رژیم های 
دیکتاتوری یعنی رژیم ضد خلقی شاه 

 .را به زباله دان تاریخ افکند
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گرسنگان به اعمال قهر انقالبی علیه 

برای  .دشمنانشان را نشان می دهند
ن که تاثیرات چنین گرایشی رو بهتر درک ای

کنیم و همچنین ابعاد وحشت جمهوری 
اسالمی از اقدامات قهر آمیز  مردم محروم 

و به جان آمده ای که اونها رو اغتشاش گر 

و خرابکار می خونه در ک کنیم توجهتون رو 
 : به یک مثال جلب می کنم

سایت تخصصی مسجد که طرفدار خامنه 
می دی  69لیل در تاریخ ای ست در یک تح

گه که خیزش اخیر مردم که البته آنرا فتنه 
یک حرکت شتابزده، بی سر و "می نامد 

که " بدون محور، با هسته ی مرکزی است

این سایت  .به سرعت آشفته شده است
سپس در شمارش نمونه های اقدامات 

قهر آمیز به قول خودش فتنه گران می 
ه و آتش حمله به حوزه های علمی:نویسد 

زدن قرآن، حمله به دفاتر ائمه جمعه، 

هجوم به پایگاه های بسیج، حمله به بانک 
ها و مغازه ها و وسائل نقلیه و اموال 

آشوب منافقین   عمومی، برگرفته از الگوی
 ۹۱و  91تیر  61  و 1۱خرداد سال  ۹۱در 

به رگبار بستن  .بوده و می باشد 11خرداد 
استفاده از  ،(در شاهین شهر)مردم عادی 

، چاقو (در درود)سالح های غیر سازمانی 

در بسیاری )کشی و حمله با سالح سرد 
رهاسازی ماشین آتش نشانی ( از شهرها

شلیک مستقیم به ( درود)به سوی مردم
، نمونه ای از اقدامات (نجف آباد)مأموران

 .داعش گونه این منافقان است

 
گر این نمونه ها و اعترافات البته هنوز بیان

واقعیت ابعاد و عمق رویدادهای جاری 
نیستند؛ ولی یکی از واقعیتهای  غیر قابل 

انکار ظاهر شده در خیزش گرسنگان که 

بسیاری از مهره های مختلف طبقه حاکم 
را مات و مبهوت کرد، همین روحیه تعرضی 

مردم به جان آمده و تشنه آزادی برای 
جنگیدن و تعرض به تمام مظاهر سرکوب و 

دهای ستم و ایدئولوژیک رژیم با نها
رادیکالترین شعارها یادآور شعارهایی بود 

که نظایر اونها رو توده های به پا خاسته در 

سرمی  19جریان قیام شکوهمند بهمن 
 .دادند

 
وقتی که ما به چنین صحنه هایی 

خیره می شیم و در اونها کنکاش می 

می بینیم که در خیزش اخیر کنیم 
عالیم یک دوران انقالبی بار دیگه 

و شرایطی نضج می گیرد هویدا شده 
که هر چه بیشتر نشانه های جاری 

 . شدن یک انقالب را با خود دارد
 

اما چه شرایط مادی باعث جاری شدن 

چنین سیل توده ای ای شده و این چنین 
پتانسیل عظیم مبارزاتی ای در  جامعه رو 

 . ه نمایش گذاردهب
 

به طور خالصه شرایط ملتهب و بحرانی 

سال سیاستهای ضد  7۱فعلی، حاصل 
خلقی سرمایه داران حاکم بر کشور ما و 

شرایطی ست که جمهوری اسالمی با 
یک غارت و استثمار وحشتناک و اعمال 

سیستماتیک زور و سرکوب و شکنجه و 
 . فساد و دزدی ها در جامعه  ایجاد کرده

 

لحاظ اقتصادی سیاستهای دولت از 
سرمایه داران و سیستم ورشکسته مالی 

که با تأکید باید گفت که به خاطر 
وابستگی و پیشبرد سیاستهای 

امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین 

المللی پول،  مردم رو به خاک سیاه 
نشونده و هیچ نشانه ای از بهبود و نجات 

م اون در چارچوب سیستم موجود به چش
نمی خوره؛ سیستمی که عالوه بر 

پوسیدگی ساختاری با یک فساد نهادینه 
شده گره خورده و روزی نیست که اخبار 

دزدی های قرن و غارتگری های نجومی 

افشاء شده در میان طبقه حاکم فشار 
درونی بیشتری به این ساختار پوسیده 

وارد نیاره؛ سیستمی که به رغم درآمد 
سال  1-62ر عرض میلیارد دالری د 62۱۱

به دلیل ادغام در نظام امپریالیستی و 

پیشبرد خطوط سرمایه داران جنگ طلب 
جهانی هر چه را که بدست آمده نه تنها 

صرف بهبود زندگی توده ها نکرده، نه تنها 
از اون مبلغ حتی ماه ها دسترنج کارگران و 

کارمندان سیستمش رو نداده، بلکه بخاطر 
که سرمایه داران  تقسیم کار و وظیفه ای

بر جمهوری اسالمی تحمیل کرده اند این 

وجوه رو در سوریه و لبنان و یمن و عراق و 
آفریقا به کام ماشین جنگ و سلطه گری 

 . امپریالیستها ریخته و می ریزه
 

در چنین شرایطی رشد سرسام آور 

بیکاری و گرسنگی و بی سرپناهی و 
فحشاء و کار کودکان و باالخره محکوم 

شدن به مرگ تدریجی در کارتن و در 
گوشه خیابانها یکی از طبیعی ترین نتایج 

. حاکمیت چنین سیستم اقتصادی ایست

شاید رفقا بدونن در تحلیلی که حجاریان 
این تئوریسین پروژه کالن اصالحات اخیرا 

راجع به دالیل خیزش گرسنگان کرده از 
جمله به طبقه حاکم هشدار می ده که از 

پیشاروی حکومت، یکی ش چالشهای 
 1۱سال آینده سالی  6۱بیکاریه که اگر در 

میلیارد دالر خرج ایجاد کار بشه تازه بیکاری 

درصد باقی  21در سطح فعلی یعنی حدود 

اگر به این سخنان دقت کنیم . خواهد موند
روشنه که اون اوال بن بستی که رژیم 

جمهوری اسالمی در اون قرار گرفته رو 
ه و می گه چون راهی وجود گوشزد می کن

نداره، معلومه که دیر یازود تحت چنین 

شرایطی میلیونها کارگر و زحمتکش 
گرسنه و حقوق نگرفته که تازه به خاطر 

اعتراض به عدم دریافت دسترنجشون 
شالق هم می خورن و دستگیر هم می 

شن کارد به استخونشون می رسه و برای 
ن نابودی هر آنچه که مظهر تداوم چنی

شرایط اسارتباری ست به خیابونها می 

ریزن و کلیت این نظام استثمارگرانه رو به 
 .چالش می کشن

 
تازه این شرایط اقتصادی تنها یک جنبه از 

سرمایه داران زالو . اوضاع فعلی ست

صفت حاکم و رژیمشون یعنی 
جمهوری اسالمی برای حفظ   چنین 

ساله که یکی از  31وضع ظالمانه ای 
ترین دیکتاتوری های عریان  وحشیانه

در تاریخ کشور ما که تازه با ارتجاعی 
ترین قوانین مذهبی و اسالمی هم 

تزئئن شده به گرده زنان و مردان و 

با تحمیل . جوانان جامعه  تحمیل کرده
جنگ و کشتار خلقهای تحت ستم کرد 

با نسل ... و عرب و ترکمن و بلوچ و 
به  11کشی ددمنشانه در دهه 

اری همین اصالح طلبان سردمد

امروزی، با سرکوب وحشیانه کارگران 
، با کشتار کارگران اسالمشهر، با قتل 

عام زندانیان سیاسی، با در هم 
 22کوبیدن جنبش های توده ای سال 

و جنایاتی نظیر جنایات کهریزک و  22و 

یا رد شدن با ماشین از روی تظاهر 
کننده ها و با اعمال دائم یک خفقان 

آور و سیستماتیک در تمام مرگ 
عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی 

 . و فرهنگی و مذهبی مردم ما
 

سال هر گونه مخالفتی  7۱رژیم در طول 

برای تغییر این وضع رو، هر گونه تالشی 
برای اعتراض حتی مسالمت آمیز رو با 

شالق و چماق و زندان و شکنجه و اعدام 
جمهوری اسالمی تمام . پاسخ داده

اههای متعارف رو برای تنفس سیاسی و ر

ابراز نظر و اراده مردم با سرکوب و خفقان 
این رژیم هیچ راهی نذاشته . مسدود کرده

در این رژیم فریاد نان و . واسه مردم
دسترنج با شالق جواب داده می شه و 

وقتی هم که مردم پا می شن در اعتراض 
اعتراض می کنن به ...به فقر و گرسنگی و 

انه ترین شکلی اونها رو می کشه و وحشی

در همین مشهد، ! به زندان می فرسته
ماموران حکومت اینقدر از مردم گرفته بودن 

که اینطور که من اطالع دارم بازداشت 
ساعت  27شدگان به خاطر کمبود جا  

همه سر پا توی حیاط بازداشتگاه بودن و 

بعد هم . امکان نشستن هم نداشتند
کردن و عکس گرفتن انگشت نگاری شون 

و با تعهد تعدادی از آنها را آزاد کردن؛ وثیقه 
گرفتن که البته بعدا سر فرصت برن دوباره 

 .سراغشون

سیاستهای دولت سرمایه داران و 
م ورشکسته مالی که با تأکید سیست

باید گفت به خاطر وابستگی و 
پیشبرد سیاستهای امپریالیستی 
بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول،  مردم رو به خاک سیاه نشونده 
و هیچ نشانه ای از بهبود و نجات اون 
در چارچوب سیستم موجود به چشم 
نمی خوره؛ سیستمی که با یک 

خورده و فساد نهادینه شده گره 
و  روزی نیست که اخبار دزدی ها

غارتگریهای نجومی افشاء شده در 
میان طبقه حاکم فشار درونی 
بیشتری به این ساختار وارد نیاره؛ 

 1211سیستمی که به رغم درآمد 
سال به  2-12میلیارد دالری در عرض 

دلیل پیشبرد خطوط سرمایه داران 

جهانی هر چه را که بدست آمده در 
لبنان و یمن و عراق و آفریقا سوریه و 

به کام ماشین جنگ و سلطه گری 
 . امپریالیستها ریخته و می ریزه
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این واقعیتیه که موج اخیر خیزش گرسنگان 

به رغم سرکوب وحشیانه جمهوری 
اسالمی و کشتار و بگیر و ببندی که این 

و رژیم با دستگیری هزاران تن از معترضین 
به راه انداخته هوز در د فضای امنیتی ایجا

درسته که خبرگزاری های . صحنه است

معروف به جریان اصلی یا همون خبرگزاری 
های امپریالیستی و زیرمجموعه هاشون 

مخصوصا با سانسور اخبار دائمی ای که از 
ایران می رسه و موید تداوم مقاومت مردم 

در مقابل سرکوب رژیم هست واقعیات رو 
اما یک نگاه اجمالی به . می کننمطرح ن

شرایط مادی ای که این انفجار رو 

باعث شده از یک طرف و ارزیابی از 
وضعیت جمهوری اسالمی که فاقد 

کمترین پتانسیل برای پاسخ دادن به 
حتی جزئی ترین خواستهای توده به 

پا خاسته ست از طرف دیگه نشون 

می ده که جنبش کنونی بطور حتم 
نمایش یک رادیکالیزم  دیر یا زود با

عمیق تر در پاسخ به وحشی گری 
های جمهوری اسالمی در ابعاد 

بیهوده . وسیعتر بروز خواهد کرد
نیست که جنتی منفور آشکارا سال 

آینده را سال خطر ساقط شدن 

می بیند و پاسداران این نظام " نظام"
یعنی افرادی نظیر حجاریان  به دولت 

اکم روحانی و بقیه دولتمردان ح
هشدار می دهند که جنبش گرسنگان 

از بین نرفته بلکه مانند امواج دریا که 

به ساحل می خورند و عقب می روند 
و دوباره با قدرتی بیشتر باز می 

گردند، بازخواهند گشت و  گریبانگیر 
موجودیت طفیلی و پوسیده جمهوری 

 !اسالمی  را خواهند گرفت 

 
ل سال تمام اتفاقاتی که در چه! ُخب رفقا

گذشته هنگام سرکوب مردم ما توسط 
جمهوری اسالمی افتاده و در جریان همین 

خیزش عادالنه برای نان و کار و آزادی هم 
. تکرار شده یک چیز رو نشون می ده ن

نشون می ده ن که قهر و سرکوب پاسخ 

نشون می ده ن که . اصلی این رژیمه
همونطور که رزمندگان سیاهکل تاکید 

معه تحت سلطه ما جایی که در جا ندکرد
دیکتاتوری رو بنای ذاتی نظام سرماه داری 

وابسته رو تشکیل می ده، دشمن 

و قاطعانه ای برای " معیارهای مشخص"
رفتار خودش با مردم داره  و هر روز با هزار 

با من کنار بیايید تا "زبان فریاد می زنه 
باقی بمانید، سلطه من را بپذيريد تا از 

حاال  ".من در امان باشید يورش مرگبار
سوال اینه پس راه مردم و روشنفکران 

مبارز در اون جامعه برای عبور از این وضع 

چیه؟ چطور می شه این موازنه رو به نفع 
 توده ها بر هم زد؟

 
تمام واقعیات جامعه تحت سلطه ما و 

مبارزات کنونی مردم ما با هزار زبان این 

پیشرفت  ضرورت رو فریاد می زنه که برای
مبارزه با دشمن باید مسلح شد و تسلیح 

مردمی شرط پیشروی و تعمیق جنبش 
 . جاری و سرنگونی جمهوری اسالمیه

 

اینجاست که پیام و درس سیاهکل در 

توالی تاریخ و بر بستر جنبش اعتراضی 

توده ها یک بار دیگه پژواک می شه که 
بدون تشکل و بدون اعمال قهر از سوی 

جان آمده، انکشافی در وضع توده های به 
اسارتبار کنونی در جامعه ملتهب ما بوجود 

نخواهد آمد و راه گشایی ای هم در بن 
 .بست موجود صورت نمی گیره

 

تمامی شما عزیزان می دانید که جامعه ما 
امروز در یک شرایط حساس قرار گرفته و 

چگونگی عبور از این نقطه عطف ممکن 
یات مردم ما است تعریف کننده چگونگی ح

اکنون  به خاطر . در یک دوره در آینده باشد

دالوری های زنان و مردانی که تقریبا 
سراسر کشور را به میدان نبرد با رژیم بدل 

کرده اند، به خاطر دالوری کارگران 
اعتصابی و معترض در هزاران واحد تولیدی 

در سراسر کشور نظیر هپکو و هفت تپه و 
الی خفقان و ترس هیو.... ماشین سازی و 

از دیو استبداد زخم خورده و توده ها نشون 

دادن که با شعار یا مرگ یا آزادی، 
میجنگیم، می جنگیم ایران رو پس می 

گیریم آماده اند تا سینه هاشان را جلوی 
آنچه که اونها در این شرایط . گلوله بگیرند

نیاز دارند داشتن ابزار الزم برای نشون 

چه که نیاز جنبش دادن قدرتشونه اون
گرسنگان هست تشکل و مسلح شدن 

همین مردم و جوانان دالوره تا زور عریان رو 
با زور؛ و قهر ضد انقالبی سد کننده 

پیشرفت و تعمیق مبارزه شون رو با قهر 
مادی جواب دهند و بزرگترین سد جلوگیری 

کننده از مبارزات کنونی رو از جلوی روشون 

روی دوش  این وظیفه بزرگی .بردارن
 .نیروهای پیشروی جنبش می گذاره

 
پس کارگران پیشرو و آگاه و روشنفکران 

انقالبی اوال باید با استفاده از شرایط 

موجود با رعایت همه اصول مخفی کاری 
به تشکل خود پرداخته و در عین حال، امر 

سازماندهی مسلح توده ها را به عنوان 
ون وظیفه اصلی خود قرار داده و در جهت ا

این یه مبارزۀ منطبق بر . حرکت کنن

 . نیازهای کنونی جنبش توده ایست
 

می دونیم همین که توده ها به پا 
خاستند، در شرایطی که جوانها در خیابان 

مشغول تعرض به مظاهر این رژیم 

سرکوبگر بودن، یه طیفی از امپریالیستها از 
همین ترامپ جنگ طلب گرفته تا خود رژیم  

باالخره حتی نیروهای  و حامیانش و
اپورتونیست چه از قبلش چه در جریان 

همین خیزش شروع کردند به در مذمت 
اعمال خشونت و هزینه مبارزه خشونت 

آمیز سخن گفتن و خواستار اون شدند که 

گرسنگان به پا خاسته به جای مقابله با 
رژیم و دستگاه سرکوب  اون و دفاع از 

های خودشون خواهان اجرای فالن بند
قانون اساسی برای به رسمیت شناخته 

این !  شدن حق تشکل و اعتراض بشن

واقعیت نشون می ده موقعی که مبارزه 
طبقاتی جلو میره چه شرایطی ایجاد می 

کنه که حتی اپورتونیستها و سازشکاران رو 
مجبور می کنه چهره واقعی خودشون و 

وقتی مردمی . مواضعشون رو افشاء کنن
اراک و نجف آباد و شاهین که در درود و 

شهر و قهدریجان می ریزن تو خیابون و 

خواست های خیلی طبیعی اقتصادی مثل 
نان و مسکن و کار رو مطرح می کنن با 

سرکوب مواجه می شن و دست به مقابله 
می زنن  و عکس العمل نشون می دن 

توی این شرایط یه عده ای میان از 

 . حرف می زنن" نافرمانی مدنی"
 

تشویق به ! اشتباه نشه! ینیدبب
به مثابه یک "  نافرمانی مدنی"

تاکتیک به خودی خود امر غلطی 

نیست و حتی در سطح جامعه در 
برخی از موارد ممکنه خیلی ها از این 

کارها با هزینه کم هم انجام بشه 
ولی فاجعه اونجاست که اینها نمی 

فهمند، هیچ گونه چشم اندازی برای 
ی در چارچوب این نافرمانی مدن

دیکتاتوری حاکم وجود نداره؛ این 

تاکتیک در شرایط سلطه  دیکتاتوری 
ولی فقیه آن نتایجی که به آن 

منتسب می کنند را به بار نمی آورد؛ 
ولی فقیه هیچ جایی هیچ روزنه ای 

رو برای رشد و بقای مبارزه مسالمت 

مگه همه ما  آمیز و ارتقاء اون نگذاشته؛
ال دو تا وکیل، که شاهد نیستیم که مث

که جرایم امنیتی صرفا رفته ن از موکلشون 
در چارچوب قانون دفاع کنن حاال داشتن، 

گرفتنشون که تو اصال چه حقی داشتی 
چنین ! بیای از موکلت دفاع کنی

سیستمی حتی وجود هیچ حق مدنی رو 

به رسمیت نمی شناسه و همه جا اون رو 
حاال مبارزه مدنی . پایمال می کنه

حرف اصلی اینه و ما روی این ! شکشپی
امر تأکید داریم که تمامی اشکال گوناگون 

مبارزه نظیر مبارزه مدنی و صنفی زمانی 

می تونن قدرت ادامه کاری و تداوم پیدا 
کنن و تمامی تاثیرات خودشون رو بروز بدن 

که جریان اصلی مبارزه مسلحانه و قهر 
آمیزی در جامعه وجود داشته باشه که به 

جامعه ما امروز در یک شرایط حساس 
قرار گرفته و اکنون  به خاطر دالوری 
های زنان و مردانی که تقریبا سراسر 

کشور را به میدان نبرد با رژیم بدل 
کرده اند، به خاطر دالوری کارگران 
اعتصابی و معترض در هزاران واحد 
تولیدی در سراسر کشور نظیر هپکو و 

هیوالی خفقان و ترس .... هفت تپه و 
از دیو استبداد زخم خورده و توده ها 
نشون دادن که با شعار یا مرگ یا 
آزادی، میجنگیم، می جنگیم ایران رو 
پس می گیریم آماده اند تا سینه 

آنچه . هاشان را جلوی گلوله بگیرند
که در این شرایط نیاز دارند داشتن 

قدرتشونه ابزار الزم برای نشون دادن 
اونچه که نیاز جنبش گرسنگان هست 
تشکل و مسلح شدن همین مردم و 
جوانان دالوره تا زور عریان رو با زور؛ و 

قهر ضد انقالبی سد کننده مبارزه 
شون رو با قهر مادی جواب دهند و 
بزرگترین سد مبارزات کنونی رو از 

 .جلوی روشون بردارن
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بقیه اشکال مبارزه هم فضای تنفس و 

 .گسترش بده
 

در پاسخ به تقیبح اجازه بدید دو نکته رو 
کنندگان اعمال خشونت در مقابل یک رژیم 

اوال این توده های به  .بدم خشن و وحشی

پاخاسته نیستند که باعث خشونت در 
جریان ! جامعه تحت سلطه ما می شن

خشونت در جامعه تحت سلطه ما وجود 
اصوال خشونت ذاتی سیستمی ست . هدار

. که جمهوری اسالمی از اون دفاع می کنه
این سیستم به طور روزمره و حتی در 

شرایط غیبت آشکار مبارزات مردمی هر روز 

به . خشونت رو تولید و بازتولید می کنه
همین خاطر در تمامی وجود حیات 

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و 
ائمی و اجتماعی، ما با یک جریان د

سازمان یافته خشونت در جامعه روبروییم 

و حاال مساله اینه که طبقات فرودست 
چطور باید با این خشونت برخورد کنن و چه 

سازماندهی ای مقابل اون داشته باشند و 
مهمتر این که از چه راه هایی می تونن 

جامعه و شرایط دمکراتیکی رو به وجود 
مادی بیارن که این خشونت و زمینه های 

این یه نکته و . وجودی اون رو از بین ببره

 : حاال نکته دوم
 

گرسنگان و محرومان در شرایطی به پا 
خاسته اند که در ایران یک دیکتاتوری لجام 

گسیخته ای حاکمه که هیچ روزنه و 

منفذی برای کار مسالمت آمیز برای ایجاد 
تشکل های توده ای صنفی و مستقل 

ی کشورها می شما در برخ. نمی گذاره
ببینید که سندیکاهای علنی و توده ای 

وجود داره ولی در ایران نه تنها چنین 

تشکل های صنفی ای امکان وجود و بقا 
پیدا نمی کنن بلکه حتی وقتی که تالش 

هایی برای ایجاد سندیکا می شه دستگاه 
سرکوب با سرکوب وحشیانه فعالینش، با 

نها و حذف فیزیکی اوبریدن زبان و ترور و 
باالخره با از کار انداختن و نابود کردن این 

تشکالت و یا وابسته کردن اونها به 

حاکمیت کاریش می کنه که حداکثر فقط 
یه اسم از آن میمونه و به واقع فقط یک 

اسم هستن که قادر به بسیج و 
سازماندهی نیستن و در صحنه عمل هم 

. اساسا قادر به نمایندگی مردم نیستند

نون نویسندگان رو ببینید دستگاه مثال کا
اینها رو هم تحمل نمی کنه و اجازه نمی 

ده که جلسه داشته باشن و رسما فعالیت 
کنن و صحبت کنن؛ وکال و پزشکان و 

معلمان رو ببینید اصوال این سیستم در ذات 
خودش اجازه هیچگونه تشکل صنفی به 

هیچ قشر و طبقه ای رو از کارگر گرفته تا 

از این فراتر . نمی ده... شک و وکیل و پز
این دیکتاتوری بارها نشون داده که در 

شرایط بویژه بحرانی حق تشکل برای هم 
طبقه ای های استثمارگر خودش رو هم 

 .تحمل نمی کنه

 
حاال اجازه بدید یکبار دیگه گریزی بزنم به 

همونطور که رزمندگان سیاهکل . سیاهکل
ت در تئوری خودشون گفتند و مبارزا

چریکهای فدایی خلق و توده های میلیونی 

هم در جریان قیام پرشکوه بهمن هم این 

ما در چنین جامعه بسته ای رو ثابت کرد، 
باید بدونیم انکشاف در مبارزه طبقاتی ما و 

پیشرفت اون جز با اعمال قهر امکان پذیر 

نیست و به عنوان نیروی پیشرو باید بر 
این . نیممبارزه مسلحانه و قهر تاکید ک

هم خودش رو  11واقعیتیه که در خیزش 
و جوونهایی که بعد از سرکوب . نشون داد

اون جنبش جون سالم به در بردند  می 

، "اگر ما دستمون خالی نبود"گفتند که 
سرنوشت " اگر ماهم اسلحه داشتیم"

 .  جنبش هیچ وقت به این شکل نمی شد
 

این واقعیتی یه که با برجستگی در خیزش 
در . نگان هم خودش رو نشون دادهگرس

نتیجه در پاسخ به سئوال چه باید کرد و  

چه چشم اندازی در مقابل توده های به 
صحنه آمده در مبارزه شان با رژیم قرار داره 

باید گفت که خود تاریخ از یکسو و آقای 
واقعیت از سوی دیگه به جوانان ما ثابت 

 کرده با رژیمی که صرفا با مشت آهنین با

مردم برخورد می کنه نمی شه با زبان 
در نتیجه . مسالمت و خواهش صحبت کرد

باید با تأکید بر این که باید با مطالعه 
شرایطی که ما رو احاطه کرده از هر امکان 

و وسیله برای مبارزه با جمهوری اسالمی 
سود جست و با هر شکل از مبارزه که 

امکان پذیر است باید به مصاف این رژیم 

ولی تا آنجا که بحث بر سر انجام . ترف
کاری اساسی و وظیفه اصلی برای 

جوانان پیشرو و انقالبی ایران می 
باشد ، این جوانان باید از همین 

شرایط مساعد مبارزاتی استفاده 

کرده امر متشکل کردن خود به عنوان 
نظامی را یک  -یک جریان سیاسی 

ضرورت به حساب بیاورند و در مسیر 
این تشکل ها . حرکت کنند تحقق آن

می توانند در هر نقطه ای از ایران به 

وجود بیایند و باید از یک طرف در جهت 
تعلیم و آموزش سیاسی خود و توده 

های انقالبی حرکت کنند و از طرف 
دیگر تعرض نظامی به دشمن و 

آسیب رساندن به ماشین سرکوب او 
 .را هدف خود قرار بده ن

ر مقابل این مسیر و اما چه چشم اندازی د

این مبارزه وجود خواهد داشت؟ امروز دیگر 
بر خالف دهه چهل بحث بر سر نشان دادن 

راه اصلی مبارزه یعنی مبارزه مسلحانه به 
" تبلیغ مسلحانه"بحث   .توده ها نیست

توده های ما امروز در   .هم در میون نیست

ده ها شهر به طور همزمان با توسل به 
ون دادن که راه درست و قهر انقالبی نش

اصلی مبارزه برای در هم کوبیدن قدرت 
استثمارگران و ستمکاران حاکم رو به 

خوبی می شناسن و با شعارهاشون و با 
عملشون یعنی حمله به فرمانداری ها و 

پاسگاه ها و کالنتری ها و دیگر مراکز ستم 

و سرکوب و اعمال انقالبی دیگر خطاب به 
انقالبی ندا می  پیشروان و روشنفکران

دهند که ما ، هم راه مبارزه اصلی برای 
رسیدن به خواستهای انقالبی و برحق 

خودمون رو می دونیم و هم داریم در حد 

پس اونچه که   .توان به اون عمل می کنیم
امروز مطرحه کمک به ارتقاء این روند و 

سازماندهی این پتانسیل علیه نیروی 
 .  هسرکوب حاکمیت و پیشبرد جنبش

 
جوانان و روشنفکران انقالبی داخل باید 

تالش کنند تا در درجه اول متشکل بشن و 

این تشکل هم در شرایط کنونی نمی تونه 
نظامی  -یک تشکل مخفی و سیاسی 

کلید اصلی پیشرفت و تعمیق . نباشه
با با برداشتن   مبارزه جاری در اینه که باید

سالح و جنگ با ماشین سرکوب رژیم 

شد و پروسه ای را آغاز کرد که به  متشکل
تدریج منجر به تقویت قدرت و نیروی 

نظامی توده ها و نتیجتاً تضعیف قدرت 
 .مادی دشمن بشه

 

گر راه نجاتی از جهنم وحشتناکی که ا
دشمنان مردم ما برای آنها به وجود 

آورده اند وجود داشته باشد ، این راه، 
. پیمودن مسیر مبارزه مسلحانه است

با دشمن سرا پا مسلحی که جز  جنگ
با مشت آهنین و زبان زور با مردم 

سخن نمی گه و تا حاال هم با اتکاء به 

چنین ابزاری موفق به سرکوب و 
جلوگیری از پیشرفت جنبش 

برای نابودی . فرودستان شده
سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران 

و گشودن راه برای کسب قدرت 

سیاسی توسط طبقه کارگر ، 
یروهای پیشرو جامعه باید با بسیج و ن

سازماندهی مسلح توده ها ، مبارزه 
مسلحانه را با چشم انداز ایجاد 

نظیر آنچه پس از قیام )مناطق آزاد 
بهمن در ُکردستان به وجود آمد و 

به  -بیشک تحت یک رهبری انقالبی 

جای سازمانهای اپورتونیست موجود 
یز در مناطق دیگر ایران ن -در آن زمان 

به وجود می آمدند یا با سنگر قرار 
دادن ُکردستان و کشاندن مبارزه 

مسلحانه به دیگر مناطق می 

 .دنبال کنند( توانست به وجود آیند
واقعیت این است که کسب قدرت 

سیاسی توسط نیروهای مردمی با رهبری 
طبقه کارگر و انجام یک انقالب اجتماعی 

از  که در جامعه ما تنها با خلع ید کامل

این توده های به پاخاسته نیستند که 
باعث خشونت در جامعه تحت سلطه 

جریان خشونت در جامعه ! ما می شن
اصوال . ارهتحت سلطه ما وجود د

خشونت ذاتی سیستمی ست که 
جمهوری اسالمی از اون دفاع می 

این سیستم به طور روزمره و . کنه
حتی در شرایط غیبت آشکار مبارزات 
مردمی هر روز خشونت رو تولید و 

به همین خاطر در . بازتولید می کنه
تمامی وجود حیات اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، ما با 

دائمی و سازمان یافته  یک جریان
خشونت در جامعه روبروییم و حاال 
مساله اینه که طبقات فرودست چطور 
باید با این خشونت برخورد کنن و چه 
سازماندهی ای داشته باشند و 

مهمتر این که از چه راه هایی می 
تونن جامعه و شرایط دمکراتیکی رو 
به وجود بیارن که این خشونت و زمینه 

 .دی اون رو از بین ببرههای مادی وجو
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یا همان سرمایه داران داخلی و )بورژوازی 

ممکن است ، تنها و تنها از طریق ( خارجی
در هم شکستن ستون فقرات ارتجاع حاکم 

که همان ارتش و ضمائم آن می باشد ، 
این قانون عام همه . امکان پذیر است

انقالبات اجتماعی ست که رزمندگان 

سیاهکل بر اون تاکید کردند و گفتند که 
ا با در هم شکستن نیروی نظامی ای تنه

که قدرت سیاسی مفروض بر آن تکیه زده 
امکان کسب قدرت سیاسی وجود 

ویژه گی جامعه ما این است که در   .دارد

هم شکستن ارتش ضد خلقی ، تنها با 

ارتش خلقی امکان پذیر است ، هدفی که 
 -در روند ایجاد تشکل های سیاسی 

پیشرو و نظامی توسط نیروهای انقالبی 
موفقیت اونها در بسیج و سازماندهی 

مسلح توده ها ، در چشم انداز مبارزه 

امروز . مسلحانه توده ای قرار خواهد گرفت
جوانان دلیر ما با پا گذاردن در چنین 

مسیری باید خود را برای نبردهای بزرگتر 
 .آینده آماده سازند

 

سپاسگزارم که به صحبت هام گوش 

خاطره فراموش  با بزرگداشت. کردید
نشدنی رزمندگان سیاهکل، با احترام 

مجدد خاطره به تمامی جانباختگان قیام 
بهمن و خیزش گرسنگان و به تمام 

شهدای راه آزادی و سوسیالیزم در ایران، 

به صحبت هام پایان می دم و امیدوارم که 
هر گونه نقص و کمبودهای بحث من رو 

ظرات شما عزیزان با صحبتها و سئواالت و ن
 .خودتون برطرف کنید

 23از صفحه      .... دو رویداد بزرگ گزارشی از مراسم بزرگداشت

فاکتهای متعدد ، بر این واقعیت تاکید کرد که در شرایط حاکمیت نظام استثمارگرانه سرمایه داری وابسته که دیکتاتوری عریان روبنای 

، اکثریت آحاد  م، جمهوری اسالمی با تحمیل یک شرایط اسارتبار بر زندگی کارگران و زحمتکشان و توده های محرو ذاتی آن است
. جامعه را به زندگی در زیر خط فقر محکوم کرده و حتی از پرداخت ماه ها دسترنج عقب مانده کارگران به آنها خودداری می کند

سخنران اضافه کرد که جمهوری اسالمی تمامی راه های ابراز مخالفت سیاسی توده ها و راه های مسالمت آمیز مبارزاتی را در 
، در نتیجه توده های  رده و هر گونه اعتراض به این شرایط اسارتبار را با زندان و قهر و شکنجه و اعدام پاسخ می دهدجامعه مسدود ک

تحت ستم نیز برای دفاع از حقوق عادالنه و مطالبات انسانی خود راهی جز دست زدن به اعمال تعرضی و قهر آمیز نداشته و به 

، کلیت رژیم جمهوری اسالمی را به چالش کشیده و با فریادهای مرگ بر جمهوری  ستههمین خاطر است که توده های به پا خا
سخنران سپس مطرح کرد که برای نابودی جمهوری .  اسالمی ، مراکز سرکوب و ستم حکومت را مورد تعرض دلیرانه خود قرار داده اند

و دست بردن به سالح را برای توده ها باقی نگذارده و  اسالمی و پیشرفت و تعمیق مبارزات جاری ، رژیم هیچ راهی جز اعمال قهر
مردم ما نیز با آگاهی بر این حقیقت که قهر مادی را تنها با قهر مادی می توان پاسخ داد ، در جریان خیزش اخیر کل دستگاه ستم و 

عی مبارزات توده ای اخیر و تمامی رفیق سخنران سپس با استناد به گرایش طبی.  استثمار حاکم را مورد تهاجم خود قرار داده اند
تجارب گذشته تاکید کرد که وظیفه اصلی جوانان آگاه و نیروهای انقالبی توسل به قهر و مبارزه مسلحانه برای مقاومت در برابر 

نی سخنرا. ماشین سرکوب جمهوری اسالمی و همچنین ایجاد شرایط الزم برای بسیج توده ها به منظور انقالب اجتماعی می باشد

 . به دنبال پایان سخنرانی یک تنفس کوتاه اعالم شد.  رفیق چنگیز با تشویق حضار روبرو شد
 

آغاز شد که در آن برخی زمینه " بگذار برخیزد مردم بی لبخند"بخش دوم برنامه یادمان سیاهکل ، با پخش یک ویدئو کلیپ کوتاه به نام 
به دنبال این ویدئو کلیپ ، خواننده و . پاخاسته به تصویر کشیده شده بودهای خیزش سراسری اخیر و دالوری های توده های به 

را اجرا " آفتابکاران جنگل"هنرمند مبارز ، رویا به صحنه آمد و با صدای زیبا و رسای خود چند ترانه سرود انقالبی و از جمله ترانه سرود 

 . مراهی کردندکرد و جمعیت حاضر هنگام خواندن این سرودهای مبارزاتی ، با وی ه
 

بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ و بحث آزاد اختصاص یافت که در جریان آن حاضران فرصت یافتند تا با برخی پرسشها ، نظرات 
 .خویش در مورد بحث سخنران و برخی موضوعات دیگر را با جمع در میان بگذارند

 

 . نال در یک فضای مبارزاتی و صمیمانه پایان یافتمراسم بزرگداشت دو روز تاریخی با سرود جاودان انترناسیو
 

 سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد
 2112فوریه  11

 

  

 

 !نده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ستز
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مردمی ای که این روزها در ده ظاهرات ت (1
ها شهر بزرگ و کوچک ایران تحت سلطه، 

هراس جمهوری اسالمی و حساسیت و 
بیم حامیان داخلی و خارجی اش را  

برانگیخته، مارش توده های به جان آمده 
ای ست که برای رهایی از قریب به چهار 

خواهان ، دگرگونی دهه اسارت و بردگی 

بنیادین وضع موجود و یک انقالب اجتماعی 
مرگ بر "، "یا مرگ یا آزادی". هستند

زندانی سیاسی "، "جمهوری اسالمی
مرگ بر اصل والیت "، "آزاد باید گردد

اسالمو پله کردید، مردمو ذله "، "فقیه

مرگ بر "، "مرگ بر روحانی"، "کردید
جمهوری اسالمی نمی "، "خامنه ای

این همه بانگ "، !"نمی خوایم! یمخوا
نان، کار، "، !"مرگ برحکومت ؛ملت

برخی از شعارهایی ... و !" آزادی
ست که به طور صریح مخالفت با نظم 

استثمارگرانه موجود و خواست تغییر 

بنیادین یعنی یک انقالب را بیان می 
 .کنند

 
گر چه به دالیل کامال قابل فهم و از جمله 

زمانیافته و انقالبی در فقدان یک رهبری سا

راس این جنبش خودبخودی، جنبه اثباتی 
آنچه که کارگران و زحمتکشان، زنان، 

جوانان و توده های شرکت کننده در این 
خیزش وسیع توده ها می خواهند ، کمتر 

در شعارهای داده شده به چشم می خورد 
ولی یک چیز روشن است؛ آنچه آماج این 

گان قرار گرفته جنبش انقالبی استثمار شد

وابسته حاکم   ، هیوالی نظام سرمایه داری
بر جامعه تحت سلطه ما و رژیم حافظ آن با 

تمام جناح های ضد خلقی اش می باشد 
که توده ها با نشان دادن درجه تحسین 

برانگیزی از جسارت مبارزاتی، اکنون به 

 ! دنبال شکار سر آن هستند
 

، در وجه اثباتی جنبش توده ای جاری
اندکی تعمق در ماهیت شعارهای 

اساسی داده شده در این جنبش 

بیانگر آن است که توده ها نظامی را 
می خواهند که در آن از گرانی و 

بیکاری و فقر و و غارت و استثمار و 
سرکوب و دیکتاتوری خبری نبوده و 

نان و کار و آزادی برای همگان تضمین 
نه هیچ یک از دار و دسته . شده باشد

ای غالب و مغلوب سرمایه داران ه
حاکم بر ایران ظرفیت تأمین چنین 

خواستهائی را دارند و نه توده های به 
جان آمده ای که اکنون در ابعادی 

وسیع به خیابانها ریخته اند ، چنین 

توهمی به این رژیم و یا هیچ کدام از 
هیچ تحلیلی .  جناح های آن دارند

نمی بدون در نظر گرفتن این واقعیت 
تواند بررسی درستی از اوضاع 

 .ملتهب کنونی ارائه دهد

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ویدادهای تاریخی ای که این روزها ر( 2

مملکت ما بر بستر انفجار خشم مردم علیه 
فقر و گرانی و بیکاری، استثمار و دیکتاتوری 

هر  –و سرکوب وحشیانه، شاهد آن است 

چ را دیگر با هی -سرنوشتی هم که پیدا کند 
درجه ای از رذالت و دروغگویی نمی توان به 

نیروهای خارجی و یا به این جناح یا آن جناح 
حاکمیت ارتجاعی نسبت داد، یا آن را 

توسط نیروهای ضد انقالبی " هدایت شده"

به جز مقامات رژیم که طبق معمول . خواند
" سعودی عربستان"و " اسراییل"و " آمریکا"

را مسبب " شداع"و یا به طور مسخره ای 
به راه افتادن سیل خشم توده ها جا می 

زنند، گروهی از روشنفکران مرتجع مدافع 
نظام مردم ستیز حاکم با نشر این دروغ می 

کوشند تا جنبش ضد دیکتاتوری و مردمی را 

به نحوی به بخشی از خود جالدان حاکم 
منتسب کنند و منکر تضاد آشتی ناپذیر توده 

ل سیستم ضد خلقی های به جان آمده با ک
به طور مثال عباس عبدی یکی . حاکم شوند

از مدافعان پیگیر نظام استثمارگرانه حاکم به 

دنبال تظاهرات مردمی مشهد ، در مطلبی 
ضمن دفاع از دولت روحانی جالد و متهم 

قرار دادن " بازیچه"کردن مخالفان وی به 
توده ها و راه انداختن شورش آنها ، ادعا 

اکنون تجمع   که مردم همهمین "کرده 

کردند،  نژاد نمی کنند و در دوره احمدی می
و نسبت " یعنی این ماجرا پشت پرده دارد

به همکاران خود هشدار می " عواقب"به 
و با رواج این دروغ ، کوشیده می شود دهد 

تا هنوز حداقل بخشی از رژیم ضد خلقی و  

و " مشروعیت"در حال احتضار حاکم ، دارای 
 . جا زده شود" اه توده ایپایگ"

 
اکثر روشنفکران نان  جالب اینجاست که

آلوده خور مدافع اصالح طلبان 

حکومتی که امروز با مشاهده امواج 
زلزله خیزش توده ها اعصابشان به 

لرزه افتاده و در مورد عواقب وخیم آن 
هشدار پشت هشدار صادر می کنند، 

همان ( نظیر مسعود بهنود و شرکاء)
ستند که با پیگیری تمام برای هایی ه

حفظ نظام استثمارگرانه حاکم برای 

جمع می " رای"روحانی جنایتکار 
کردند و در مزایای قدرت گرفتن اصالح 

طلبان حکومتی و امثال روحانی 
جنایتکار صفحه سیاه کرده و هنگام 

برگزاری انتصابات حکومتی نیز با 

انگشتان رنگی از سفارتخانه های 
ار جمهوری اسالمی رژیم جنایتک

بیرون آمده و به مبارزین معترض به 
این نمایشات ، دهن کجی می کردند؛ 

یا امثال صادق زیبا کالم ، از دیگر  و
شارالتان های اصالح طلب و فریبکار، 

استثمارگرانه " نظام"خواهان دفاع از 

حاکم شده ، از جناح های هیات 
حاکمه می خواهد که به یکدیگر 

و در مقابل مردم  داده" آتش بس"
متحد شوند چرا که در غیر این صورت 

هر دو با هم در امواج سیل توده ها 

تظاهرات توده .  خواهند شد" غرق"
ها ورشکستگی این گروه از 

روشنفکران وابسته در رکاب روحانی 
 .را نیز به نمایش گذاشته است

 

از سوی دیگر در صفوف اپوزیسیون 
در میان جمهوری اسالمی نیز بار دیگر 

برخی عناصر و روشنفکران پاسیفیست و 
فاقد اعتقاد به نیروی تاریخ ساز توده ها ، 

شاهد رواج ایده های نادرست و زیانباری 
بویژه در فضای مجازی هستیم که با 

خودبخودی خواندن خیزش کنونی و 

تمسک به فقدان وجود یک سازمان 
که یک واقعیت است  –انقالبی در راس آن 

د جنبش کنونی و فداکاری می کوشن -
های تحسین برانگیز تظاهر کنندگان را که 

با خون آنها رنگین شده، بی نتیجه و بی 

آینده بخوانند و تاثیرات دوران ساز آن به نفع 
با چنین ایده هائی . جامعه را انکار کنند

حمایت از مردم و مطالبات عادالنه آنها که 
سرنگونی جمهوری اسالمی در راس 

، امری بی مورد و اتالف انرژی  آنهاست
قلمداد می شود؛ امری که جر تبلیغ یک 

این . پاسیفیسم نفرت انگیز معنایی ندارد

رویۀ زهرآگینی بود که در جنبش توده ای 
نیز که در ذات خود برای تحقق  11سال 

همین خواستها توسط میلیونها تن از توده 
های به جان آماده بر پا شد، توسط طیف 

اپوزیسیون پاسیفیست و بی  هایی از

عمل ، اتخاذ شد و تجربۀ همان پراتیک 
نشان داد که چنین ایده هایی فقط به نفع 

دشمنان کارگران و زحمتکشان ما تمام می 
 . شوند

 

 "جرقه های یک آتش بزرگ"یادداشتهایی در باره 
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در رابطه با دیدگاه های مضر موجود نسبت 

به جنبش جاری شاهد هستیم که طیف 
با " اپوزیسیون"های دیگری از روشنفکران 

و ادعای طرفداری از " اییچپ نم"
نقدهای " انقالب کارگری"و " سوسیالیزم"

رقت انگیز دیگری را در نفی اعتراضات 

و .  عمیق توده ای اخیر مطرح کرده اند
بیشتر در فضاهای مجازی از حامیان 

ستمدیدگانی که هم اکنون زمین را در زیر 
پای رژیم جمهوری اسالمی لرزانده اند می 

معیت و توده ای در پرسند چرا چنین ج
زمان دستگیری این یا آن فعال کارگری و 

برای دفاع از او متحد نشدند؟  در نتیجه با 

چنین استدالل کودکانه و بی ربطی، گروه 
نامبرده جنبش کنونی را فاقد پتانسیل 

مبارزه برای سوسیالیزم و اهداف طبقه 
 . کارگر جلوه می دهند

 

البته پیشرفت سریع و تعمیق جنبش 
اعتراضی توده ها که با رادیکالترین 

شعارهای چند ساله اخیر مزین شده 
است، در همان روزهای اول صدای این 

را " کارگری"چپ نما و " منتقدین"گونه 
اما تا آنجا که به این . حداقل موقتا خفه کرد

گروه باز می گردد باید متذکر شد که اینها 

کسانی هستند که در خوش بینانه ترین 
در توهمات خود به دنبال یک انقالب حالت 

سوسیالیستی می باشند که نه از 
سازماندهی و رشد مبارزات واقعی و جاری 

استخوانبندی )کارگران و ستمدیدگان 

حاصل شده ، ( اصلی معترضین کنونی
بلکه سوسیالیزم آنها قرار است در یک 

. صبح موعود و آفتابی از آسمان نازل گردد
چنین توهماتی ست که  در نتیجه با اتکا به

می کوشند تا ال ابالی گرانه ، خیزش 

رادیکال توده ای اخیر را امری بی ارتباط با 
. انقالب و سوسیالیزم در ایران جا بزنند

اینها اما هرگز قادر نیستند حتی کودکی را 
قانع کنند که آن انقالب اجتماعی خالص 

کارگری قرار است از کجا و در چه پروسه 
 .آیدای بوجود 

 

شعارهای صریح ساختار شکنانه و ضد 
دی  1و بویژه  9رژیم و نظام در تظاهرات 

ماه عالوه بر افشای چهره ضد خلقی 
دیکتاتوری حاکم و همه جناح هایش، 

رسوایی تئوری ها و تحلیلهایی را به 

نمایش گذارده که می کوشند این جنبش 
عوامل "را مستقیم و غیر مستقیم به 

حی از دژخیمان جمهوری و یا جنا" خارجی
چرا که نمایندگان . اسالمی ربط دهند

تمامی دار و دسته های حاکم از روحانی و 
سید احمد علم الهدی گرفته تا  الریجانی 

خیمه نظام یعنی خامنه " عمود"و باالخره 

ای آماج خشم مردم به پا خاسته قرار 
تظاهر کنندگان عالوه بر تمام . گرفته اند

شکنانه علیه حکومت و  شعارهای ساختار
اصالح طلب، اصول گرا ، "نظام فریاد میزنند 

یا مشخصاً شعار مرگ ". دیگه تمومه ماجرا

 .بر جمهوری اسالمی می دهند
 

در مارش توده ای کنونی ، پایینی ها نه 
تنها هیچ گونه توهمی به باالیی ها ندارند 

بلکه برای روفتن بساط کل آنها از زندگی 

 .به صحنه آمده اندمشقت بار خویش 
  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

تظاهرات دالورانه مردم در مشهد، غرش (1

پیش از آن .  رعد در آسمان بدون ابر نبود
موج اعتصابات مداوم و گسترده کارگری ده 

ها هزار کارگر در کارخانه های سراسر ایران 
که تجلی برجسته  –در حداقل یکسال اخیر 

هپکو و آذر  آن را در راهپیمایی هزاران کارگر
آب در اراک بروز یافت و کارگران فریاد زدند 

برای احقاق حق شان از هیچ چیز نمی 

و همچنین تظاهرات حق طلبانه  -ترسند 
مال باختگان و بازنشستگان همگی نشان 

می دادند که جامعه تحت سلطه ما آبستن 
انفجاری . یک انفجار وسیع اجتماعی ست

آذر  61که نوید مسرت بخش آن در روز 

امسال و از میان انبوه اعتراضات دانشجویان 
آگاه و مبارز هم بگوش رسید؛ زمانی که 

دانشجویان فریاد زدند هدفشان تداوم راه 
ماهی سیاه کوچولو و تحقق تمام خواسته 

های سرکوب شده مردم پس از انقالب 
. علیه حاکمین می باشد 19-11سالهای 

امعه پژواک این پیام قاطع سرکوب شدگان ج

حتی از درون تاریک خانه های 
سیاستمداران مزدور رژیم در مجلس نیز به 

گوش رسید تا جایی که برخی از نمایندگان 
در خطبه های خویش با گریه و التماس 

خواهان آن می شدند که رییس مجلس و 

برای نجات نظام بکنند چرا " کاری"مقامات ، 
 بر متن چنین". مردم، ما را نمی خواهند"که 

حوادثی بود که سرانجام  امواج شورش 
بزرگ گرسنگان علیه تمامیت این رژیم  در 

مشهد و شهر های دیگر یکی پس از دیگری 

و یا " انقالب رنگی"این یک . سرازیر شد
جنبش . سازماندهی شده نیست

خودبخودی توده هاست که برای تغییر وضع 
موجود به میدان آمده است و استخوانبندی 

کارگران گرسنه که ماه ها ست  اصلی آن را
حقوقی نگرفته اند، جوانان بیکار و تهیدست، 

غارت شدگان توسط بزرگترین نهادهای 

غارتگر مالی حکومت، زنان زحمتکش و 

سایر اقشار محروم جامعه تحت سلطه ما 

 .تشکیل می دهند
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

تظاهرات گسترده توده ای در روزهای (3

گاه خود و چه به اخیر چه به لحاظ خواست
لحاظ آرمان ها و مطالباتش نشان داده که 

 ۹1ادامه گریز ناپذیر جنبش های اعتراضی 
سال اخیر علیه رژیم سرکوبگر جمهوری 

در یک نگاه تاریخی می توان . اسالمی ست
دید که این جنبش به حیث جهت خود از 

برخاسته  11خاکستر جنبش اعتراضی سال 

ت و سرکوب که بر بستر وحشی گری حکوم
ددمنشانه آن سرانجام به خون غلطید ، اما 

تجارب و تاثیرات تاریخی اش هر گز از خاطر 
بر بستر همین تجربه .  مردم رخت بر نبست

است که اکنون شعارهای علیه کل حکومت 

به عنوان حداقل خواستهای مردم در همه 
با اتکاء به همان . جا فریاد زده می شود

به رغم سانسور تجارب است که باز هم 
وحشتناک حاکم بر وسایل تبلیغاتی و ویدئو 

های پخش شده در فضای مجازی ، تقریبا 
و "  هللا اکبر"در هیچ موردی صدای 

شعارهای مشابهی که با تالش فراوان 

دشمنان مردم کوشیده می شد در 
جاری گردد، امروز وجود  11تظاهرات سال 

با درس گیری از همان تجارب است . ندارد
که در صفوف مردم به جان آمده امروز 

، یک "فریاد سکوت"شعارهایی مانند 

افسانه است و هیچ کس با رنگ سبزی که 
نشانگر حمایت از یکی از استثمارگران و 

جالدان حاکم باشد در تظاهرات کنونی ظاهر 
جوانان مبارز با درس گیری از . نمی شود

رویدادهای گذشته، امروز در وسعتی بسیار 

، در همه جا به  11ر از سال بیشت
فرمانداری ها ، دفاتر امام جمعه ها ، 

کیوسک های پلیس و پایگاه های بسیج و 
خالصه هر آن چه که نماد دیکتاتوری حاکم 

است حمله می کنند و آنها را به آتش می 
کشند و کسی برای نجات نیروهای سرکوب 

و به آتش کشیدن مراکز سرکوب در صفوف 

پرهیز از "و " صلح"نوای  تظاهر کنندگان
علیه دشمن و نجات مزدوران آن را " خشونت

جنبش توده ای جاری در . سر نمی دهد
عین حال که در تداوم منطقی خواستها و 

به میدان آمده آگاهی  11مطالبات جنبش  

بسیار واالتر طبقاتی را چه در شعارها و چه 
در رادیکالیزم خویش به نمایش گذارده 

برغم خودبخودی  11ل جنبش سا. است
بودن و تمامی ضعفهایش ، چهره جمهوری 

اسالمی را افشاء کرد و همانطور که 
نیروهای انقالبی گفتند تجربه بزرگی در 

اختیار نسل های بعدی و مبارزین خود آن 

جنبش قرار داد که امروز در پراتیک و 
نتایج آن . شعارهای آنان متجلی شده است

گان آن جنبش تجارب که با خون جانباخت
رنگین شد امروز در فریاد های انقالبی توده 

اگر . های به پا خاسته منعکس شده است

صدای ترک برداشتن  11جنبش سال 
استخوانهای پوسیده یک رژیم فاسد که تا 

خرخره در فساد و جنایت غوطه ور بود را به 
گوش همه رساند ستمدیدگان در خیزش 

با " اپوزیسیون"طیفی از روشنفکران 
و ادعای طرفداری از " چپ نمایی"
" کارگری انقالب"و " سوسیالیزم"

نقدهای رقت انگیز دیگری را در نفی 
اعتراضات عمیق توده ای اخیر مطرح 

و بیشتر در فضاهای مجازی .  کرده اند
از حامیان ستمدیدگانی که هم اکنون 
زمین را در زیر پای رژیم جمهوری 
اسالمی لرزانده اند می پرسند چرا 
چنین جمعیت و توده ای در زمان 

کارگری و  دستگیری این یا آن فعال
برای دفاع از او متحد نشدند؟  با چنین 
استدالل کودکانه و بی ربطی، گروه 
نامبرده جنبش کنونی را فاقد پتانسیل 
مبارزه برای سوسیالیزم و اهداف 

البته . طبقه کارگر جلوه می دهند
پیشرفت سریع و تعمیق جنبش 
اعتراضی توده ها که با رادیکالترین 

مزین شده شعارهای چند ساله اخیر 
است، در همان روزهای اول صدای 

چپ نما و " منتقدین"این گونه 
 .را حداقل موقتا خفه کرد" کارگری"
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های جاری برای خرد کردن 

دیت فاسد به میدان آن موجو
 . آمده اند

  
برای تمام کسانی که با دید 

تاریخی و علمی وقایع و 

رویدادها را بررسی می 
کنند تجلی این اصل که 

مبارزه طبقاتی لوکوموتیو 
تاریخ است و جنبش ها 

بزرگ توده ای حتی بدون 
و رهبری نیز قادر به " سر"

خلق تجارب گرانبهای 

مبارزاتی برای آیندگان 
ند هم اکنون در صفوف هست

متراکم توده های تحت 
ستم در جنبش جاری به 

 .  عینه مشاهده می شود

 
جنبش دالورانه فعلی هم به هر 

سرنوشتی که دچار شود به عنوان یکی از 
نقاط عطف تاریخی در مبارزات خلقهای 

تحت ستم ما علیه رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی ثبت خواهد شد و همچون 

به منبع الهام برای اخالف اسالف خویش 

سیل انقالب ظفرمند . خود بدل خواهد شد
آتی هیچ گاه نمی تواند بدون به هم 

پیوستن جویبارهای کوچک و بزرگ 
و خیزش  11مبارزاتی ای نظیر جنبش 

در نتیجه وظیفه تمام . کنونی شکل گیرد

نیروهای انقالبی و مبارز، تقویت این جنبش 
اکثر ظرفیت و تالش برای شکوفا کردن حد

انقالبی آن از طرق مختلف و از آن مهمتر 
کمک برای ایجاد زمینه های پر کردن خال 

 .یک رهبری انقالبی در راس آن است

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
واقعیت این است که جنبش انقالبی (1

کنونی که در سراسر جامعه تحت سلطه 
ما و در زیر سلطه اختناق و دیکتاتوری 

مال قدرت توده ها مطلق به دلیل حضور و اع

، یک فضای تنفسی هر چند محدود بوجود 
آورده تا استثمارشوندگان خواست هایشان 

این فضا موقعیت مطلوبی . را فریاد بکشند
برای عناصر روشنفکر و پیشروی انقالبی و 

آگاه می باشد تا با درس گیری از تجربیات 

گذشته در جهت  سازماندهی عناصر مبارز 
ده و بکوشند تا گام در جامعه حرکت کر

 –هایی در جهت ایجاد تشکالت سیاسی 

که در شرایط ایران ناگزیر حرفه ای و 
بردارند و برای نیل به  -مخفیانه می باشد 

پیروزی یعنی آزادی، خود را برای یک مبارزه 
 .طوالنی با دشمنان مردم آماده کنند

 

یکی از درس هایی که قیام بهمن و 
بال آن جنبش سرنگونی رژیم شاه و بدن

به مبارزین می دهد آن است  11توده ای 
که در شرایط سلطه یک دیکتاتوری 

وحشیانه در قالب جمهوری اسالمی که 
توسط امپریالیستها هم حمایت شده و 

می شود، تصور سرنگونی این رژیم و 

جایگزینی آن با یک رژیم مردمی و 
دموکراتیک آنطور که مردم به جان آمده 

آنند، از راه مسالمت آمیز و ایران خواهان 
یا از طریق اعتصاب عمومی و سرانجام یک 

قیام برق آسای چند روزه در سراسر کشور 

دست . ، یک تصور عبث و بیهوده است
یابی به یک رژیم مردمی و جمهوری 

دموکراتیک ، مستلزم نابودی ستون فقرات 
نظیر )و عامل بقای رژیم های دیکتاتور 

شاه و جمهوری  حکومت های رضا شاه و
یعنی ارگانهای سرکوب ، نظیر ( اسالمی

 .ارتش و سپاه و سایر زوائد آن می باشد

 
در شرایط ایران ، نیل به چنین هدفی جز از 

مسیر یک مبارزه طوالنی با اتکاء به توده 
رژیم . های مسلح امکان پذیر نیست

جمهوری اسالمی با دست خالی از میدان 

که جوانان  همانطور.  به در نمی رود
آزادیخواه و مبارز ما در جریان تجارب عینی 

دیدند، قهر ضد  11خود در جریان جنبش 

انقالبی را باید با قهر 

انقالبی جواب داد و برای 
نیل به چنین قدرتی باید 

پیش از هر چیز به تئوری 
انقالبی مسلح شد و 

سپس با سازماندهی خود 

یک سازمان انقالبی حرفه 
ا شرایط ای که متناسب ب

اختناق و مسلح به فن 
مبارزه با پلیس سیاسی 

بدون . باشد را بوجود آورد
شک این یک وظیفه سخت 

و دراز مدت است ولی 

کوشش در جهت متحقق 
کردن آن پاسخ به ضرورتی 

می باشد که عدم پاسخ 
به آن یکی از سد های 

پیشرفت مبارزه توده 

در مورد وظایف فوری نیز جوانان . هاست
ید بکوشند تا شعارهای هر چه آگاه با

رادیکالتر و مبتنی بر واقعیت را در تظاهرات 
کنونی جاری سازند و شعارهای انحرافی 

که  -نظیر شعارهای سلطنت طلبانه  –ای 
اکثرا با بدعت دشمن و برای انحراف جهت 

مبارزات کنونی رواج داده می شوند را طرد 

بطور مثال هنگامی که توده ها فریاد . کنند
مرگ بر دیکتاتور را سر می دهند باید تاکید 

کرد که این شعار را نباید صرفا به معنای 
محدود مرگ بر این یا آن مهره دولت و یا 

طبقه حاکم در نظر گرفت ، بلکه شعار 

مرگ بر دیکتاتور اصوال خواهان نابودی  هر 
گونه سیستم و نظام ضد خلقی ای است 

شاه در که چه زیر نام ولی فقیه و یا پاد
صدد تعویض یک دیکتاتور با دیکتاتور سابق 

و سلب حق حیات و زندگی برای اکثریت 

عظیم جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و 
 .توده های محروم می باشد

 
جامعه دائما صحنه خیزش و بحران و 

تالطمات وسیع اجتماعی نظیر آن چه که 
امروز در ایران شاهدش هستیم نمی 

بی کنونی فرصتی نادر جنبش انقال. باشد

و بستری ست که جوانان مبارز ما می 
توانند با آموزش و تمرین فن مبارزه انقالبی 

در آن، خود را برای کارها و نبردهای بزرگتر 
چرا که آینده در دست . آینده آماده کنند

 .آنان است

 
 شفق - ع

 1131دی ماه  12

 

 http://siahkal.com/publication.htm :دیدن کنید سایت سیاهکلدر  انتشارات چریکهای فدایی خلق ایرانصفحۀ از 
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 در سیاسی اوضاع تغییر با که ببینیم
 پیش در سیاستی چه ها بلشویک روسیه،

 لنین زدند؟ دست اقداماتی چه به و گرفتند

 در حاکم احزاب که جدید احوال و اوضاع در
 گران سرکوب با دستی هم در شوراها

 کرده "دار لکه" را خود موجودیت ها توده
 شعار دیگر اکنون که کند می مطرح بودند

 مضحکه شوراها، دست به قدرت ی همه

 نشان خاطر و است مردم فریب و بوده
 از توان نمی دیگر را قدرت که سازد می

 بنابر .آورد دست به آمیز مسالمت طریق
 ها بلشویک سیاسی، اوضاع تغییر با این،

 در اتفاقاً  .دادند تغییر را خود سیاست نیز
 ارها، اس و ها منشویک نیز روسیه

 نیروی یک توسط که هائی سرکوب

 ی"ها قزاق و یونکرها" مرتجع ی نظامی
 را گرفت می انجام پتروگراد به شده اعزام

 دولت کردند می سعی و کردند نمی تأئید
 ی انقالبی ضد عملکردهای از را ائتالفی

 یک بر تکیه با لنین اما .کنند مبرا ها آن

 بر مبنی انگلس از فشرده بندی جمع
 شامل چیز، هر بر مقدم دولت” که این

 به است مسلح افراد از هائی دسته
 قبیل از مادی زوائد ی اضافه

 آن که داد توضیح ،"ها زندان
 در گر سرکوب مسلح جات دسته

 واقعی ی حاکمه قدرت اکنون روسیه

 به باید قدرت این با لذا، هستند،
 این، بنابر .برخاست نظامی ی مقابله

 هر با شوراها رهبری که شرایطی در
 از عمل در تفسیری، و توجیه

 ها توده نجالدا و گران سرکوب

 به خواه نا خواه و کرد می پشتیبانی
 ها بلشویک بود، پیوسته انقالب ضد

 شوراها دست به قدرت ی همه شعار
 قیام تدارک و گذاشتند کنار را

 در را موقت حکومت علیه مسلحانه

  .دادند قرار خود کار دستور
تصمیمات جدید مبنی بر تدارک قیام، در 

آن  ی ششم حزب بلشویک که در کنگره
. شرایط بحرانی برگزار گشت گرفته شدند

ی حزب از کارگران، سربازان و  در بیانیه
دهقانان خواسته شده بود که برای زد و 

خوردهای قطعی با بورژوازی نیروی خود را 

البته در درون حزب بلشویک . آماده کنند

نظرات دیگری هم وجود داشت و رسیدن 
. دش راحتی حاصل نمی به چنین توافقی به

های کرنسکی که  اما خط و نشان کشیدن

گفت که هرگونه اقدام برای  تهدید کنان می
جنبش مسلحانه و هرگونه اقدام 

ی دهقانان برای تصرف زمین با  خودسرانه
پاسخ داده خواهد شد و یا " آهن و خون"

آشکارا خواستار آن بود « کورنیلوف»ژنرال 

 ها و شوراهای کارگری باید از بین که کمیته
ی خط  بروند، همگی ُمهر تأئید بر درستی

ی  ی جدید اتخاذشده در کنگره مشی
 .زد ها می بلشویک

 
ها در اعتراض به  اوت بلشویک 62در 

برگزاری مجلس مشورتی که توسط 

داران  حکومت ائتالفی برای بسیج سرمایه
و مالکین ترتیب داده شده بود در مسکو 

کردند که اکثریت  اعالم اعتصاب عمومی
هائی در  کارگران در مسکو و کارگران رشته

 .برخی شهرها در آن شرکت کردند

 
اوت، ژنرال کورنیلوف، دست به  21در 

شورش زده و نیروهای نظامی خود را 
سوی پتروگراد روانه ساخت و اعالم کرد  به

در اینجا . باشد که در صدد نجات میهن می
کار  به ی مرکزی حزب بلشویک دست کمیته

گران و سربازان را به مقاومت شد و کار

درنگ  کارگران بی. مسلحانه دعوت کرد
دست به اسلحه برده و برای مقاومت 

هائی از ارتش نیز  قسمت. حاضر شدند
در . برای نبرد به نفع کارگران آماده شدند

اطراف پتروگراد برای جلوگیری از پیشروی 

. نیروی نظامی کورنیلوف سنگربندی شد
. نیز به کمک آمدندملوانان کرونشتات 

اقدامات دیگری نیز از قبیل فرستادن 
هائی از سپاه کورنیلوف  مبلغین به قسمت

ها برای آن بود که  ی این همه. صورت گرفت

به کورنیلوف فهمانده شود که کارگران و 
ها آماده مقاومت مسلحانه در  حامیان آن

اتفاقاً . ی او هستند"لشکر وحشی"مقابل 
قدامات مؤثر افتاد و در ها و ا این آمادگی

آهن راه ورود به  شرایطی که کارگران راه
پتروگراد را هم بسته بودند، کورنیلوف از 

 .حمله به پتروگراد منصرف شد

شورش کورنیلوف به همراه اقدامات ضد 
ی پیشین چه در تظاهرات سوم  انقالبی

ها،  ژوئیه و چه اقدام به قلع و قمع بلشویک

. ها آموخت به توده ها و تجارب زیادی درس
نه فقط کارگران و سربازان بلکه در دهات 

نیز که اس ارها در آنجا نفوذ بیشتری 
ها  داشتند، دهقانان دیدند که فقط بلشویک

نیروی واقعاً انقالبی بوده و در دفاع از 

در ماجرای . ها مصمم و جدی هستند توده
توجه  ی قابل دادن کورنیلوف، نکته شکست

گران و سربازان رهنمودهای آن بود که کار
این . مورد اجرا گذاشتند ها را به بلشویک

واقعیت نشان داد که در درون شوراها 
پس از . نیروی مقاومت انقالبی زنده است

شکست شورش کورنیلوف با رهبری 

ها، هم در  ها، نفوذ بلشویک بلشویک
در . شوراها و هم در دهات افزایش یافت

پس از آن اوت شورای پتروگراد و  ۹6
شورای نمایندگان کارگران مسکو به 

های  رئیسه ها پیوستند و هیأت بلشویک

سابق این شوراها استعفاء داده و راه را 
ی  با پشتیبانی. ها باز کردند برای بلشویک

ها، شعار  کارگران و سربازان از بلشویک
دست شوراها دوباره به  ی قدرت به همه

ی این  لیاما این بار مفهوم عم. میان آمد
شعار آن بود که شوراها باید علیه حکومت 

لنین مدام تکرار . موقت دست به قیام بزنند

تواند  کرد که تنها پرولتاریای انقالبی می می
های سراسر روسیه را  های توده خواست

 . متحقق سازد
 

زدن به  در رابطه با ضرورت و امکان دست

" مارکسیسم و قیام"ی  قیام، لنین در مقاله
طالب مهمی را مطرح کرده است که در م

عین حال افشاگر اتهام بورژوازی و 
بورژوازی در حکومت ائتالفی به  خرده

باشد مبنی بر این که گویا  ها می بلشویک

ی  ها در سوم ژوئیه قصد مبارزه آن
از . مسلحانه یا کودتا علیه حکومت داشتند

اگر در روزهای : "نویسد که جمله وی می
ژوئیه دست به قیام زده سوم و چهارم 

دهد که در  شد اشتباه بود و توضیح می می
آن مقطع ما نه از لحاظ نیروی مادی و نه از 

لحاظ سیاسی قادر به نگاهداری حکومت 

که پتروگراد لحظاتی در دست  با این. نبودیم

 (بخش آخر)! در صدمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر، پیش به سوی اکتبری دیگر

 در گرامیداشت گفتاری از رفیق اشرف دهقانی                      

 صدمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر                            

 

 
متن آخرین قسمت آنچه در زیر می بینید : توضیح پیام فدایی

اشرف دهقانی در باره انقالب  نوشتاری کامل فایل صوتی گفتار رفیق

کبیر اکتبر می باشد که اخیرا در سطح جنبش انتشار یافته و اکنون 

. قرار می گیرد "پیام فدایی"به این ترتیب در اختیار خوانندگان 

پیام فدایی درج  های پیشین  این گفتار در شماره های قبلی بخش

برای  این مطلب نیز در آدرس زیر کامل  فایل صوتی. شده است

 :عالقه مندان قابل دسترسی ست
https://www.youtube.com/watch?v=KTRtV349frY 
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ما بود باز از لحاظ نیروی مادی قادر به 

نگهداری حکومت نبودیم، زیرا خود کارگران 
موقع حاضر نبودند برای  ربازان ما در آنو س

نگاهداشتن پتروگراد پیکار نمایند و  در دست
طور که  با این نگرش، همان." جان بسپارند

را " ی مردم شور انقالبی"بینیم، لنین  می

ی یک قیام  یکی از شروط اساسی
 6۹او که در روزهای . خواند آمیز می موفقیت

کسیسم مار"ی  مقاله 6۳69سپتامبر  67و 
کند  جا اعالم می را نوشته در همان" و قیام

کلی صورت دیگری  اکنون اوضاع به": که
اکثریت طبقه، یعنی . خود گرفته است به

پیشاهنگ انقالب و پیشاهنگ مردم که 

ها را دارد،  ی خود بردن توده توانائی از پی
 ".با ماست

 یعنی انقالب، پیشاهنگ همین
 که بودند روسیه مبارز و آگاه کارگران

 کبیر انقالب اکتبر، روزهای آخرین در

 به را خود کشور در سوسیالیستی
 که انقالبی همان .رساندند پیروزی

 اندام بر لرزه هم هنوز اش یادآوری
 دنیا جای همه در داران سرمایه

 به هم هنوز عوض در و افکند می
 نیرو و امید دیدگان ستم و کارگران

 "بندگی و فقر" دنیای با مبارزه برای

 قیام با ها بلشویک .بخشد می
 سیاسی قدرت اکتبر، ی شده رهبری

 دست به خونریزی بدون تقریبا را
 از بعد .بود کار آغاز این اما .آوردند

 کمک با روس بورژوازی اکتبر، انقالب

 خصوص هبها، امپریالیست
 فرانسه و انگلیس یها پریالیستام

 و کارگران به را خونینی جنگ
 کردند تحمیل روسیه بارزم های توده

 در .یافت ادامه سال چند مدت به که

 و داران سرمایه مدت، این طول
 نقاط از کشور چهارده گران ستم

 کشور تنها زمان، هم جهان، مختلف
 حمالت مورد را دنیا در سوسیالیستی

 .دادند قرار خود ی توزانه کینه نظامی
 وحشت توانستند فقط ها آن اینحال با

 را آن از نفرت و اکتبر قالبان از خود

 و کارگران چون .بگذارند نمایش به

 با ها بلشویک پشتیبان های توده دیگر

 شان قهرمانانه نبردهای و ها فداکاری
 را خارجی و داخلی انقالب ضد ی پوزه

 کتاب در لنین .مالیدند خاک به توأماً 
 "مرتد کائوتسکی و پرولتری انقالب"

 از گذار" :که کند می مطرح درستی به

 عصر یک کمونیسم به داری سرمایه
 مادام .گیرد برمی در را کامل تاریخی

 است، نرسیده سر به دوران این که
 امید بدیهی طور به استثمارگران

 و پرورانند می سر در را قدرت ی اعاده
 برای هائی تالش به هم امید این

 .شود می مبدل قدرت ی اعاده

 نتظارا که شده سرنگون استثمارگرانِ 
 هرگز و نداشتند را خود ی سرنگونی

 هم را آن فکر و دیدند نمی ممکن را آن
 از پس دادند، نمی راه خود ذهن به

 برای خویش، جدی شکست نخستین

 از «بهشت» گیری بازپس
 خاندان از نیابت به شان رفته دست

 نعمت و ناز در سال های سال که خود
 از ای گله» اکنون و بودند برده بسر

 و تباهی به را ها آن «الناس معوا
 دون» یدی کار به یا و) تهیدستی

 نیرویی با اند، کرده محکوم («…مایه

 صدبرابر نفرتی و حرص با و برابر ده
 لنین سخنان این ."شوند می نبرد وارد

 تصور که کسانی برای خصوص به
 قیام یک با ایران انقالب کنند می

 بهمن قیام نظیر ای توده خودبخودی

 درس حاوی برسد پیروزی به تواند می
 دلیل ها خیلی معموال .است مهمی

 حزب فقدان را بهمن قیام شکست
 می ذکر قیام ی کننده رهبری کمونیست

 که دهند نمی زحمت خود به ولی کنند

 چه در ایران در کمونیست حزب ببینند
 افراد این .شود تشکیل تواند می ای پروسه

 که مسیری همان خیال عالم در
 قرن اواخر روسیه شرایط در ها لشویکب

 را کردند طی بیست قرن اوایل و نوزده
 آن در اصلی پارامترهای شناخت بدون

 ترسیم خود ذهن در حاضر شرایط و شرایط

 که است این واقعیت که حالی در .کنند می

 های قانونمندی کشوری هر در انقالب

 به توجه با رو این از .دارد را خود خاص
 ایران، ی جامعه خاص های قانونمندی

 مسیری ما ی جامعه در پیروزمند انقالب
 اتفاقاً  .کرد خواهد طی را روسیه از متفاوت

 کارگران گردهمآئی در 6۳69 ژانویه در لنین

 در نطقی ،"زوریخ خلق ی خانه" در جوان
 کرد ایراد آلمانی زبان به 6۳۱1 انقالب مورد

 ی نوشته در کائوتسکی سخن این آن، در و
 از قبل که "اجتماعی انقالب" نام به او

 از من نظر به که -بود شده نوشته ارتدادش
 تأئید مورد را -است برخوردار زیادی اهمیت

 انقالب" :بود چنین سخن آن .داد قرار

 قیام يک شبیه کمتر ... آتى الوقوع قريب
 یک شبیه بیشتر و دولت، علیه خودبخودى

 اتفاقاً  .".بود خواهد طوالنى ی داخلى جنگ
 از بعد روسیه به داخلی جنگ یک تحمیل

 پیروزمند انقالبات تجارب چنین هم و انقالب؛

 بعد جهان در ها کمونیست رهبری به دیگر
 سخن آن که داد نشان اکتبر، انقالب از

 .بود درست کامالً 
 

ام را با ذکر این واقعیت تمام  سخنان
کنم که دنیای ستم و استثمار هرگز  می

های  ندارد که کارگران و توده تاب آن را

چه  بردن به حقیقتِ آن دیده با پی ستم
سوسیالیسم در شوروی به ارمغان آورد 

باور کنند که دنیای بدون ستم و استثمار 
تواند با نابودی  نیز ممکن است و می

به . وجود بیاید داری به سیستم سرمایه

همین دلیل نیز ما موظفیم حقیقت دنیای 
بقاتی، دنیای رها از عاری از ستم ط

های جامعه تحت  ها و نکبت ی پلیدی همه
داری و امکان رسیدن به  ی سرمایه سیطره

ها از طریق انقالب  آن با نیروی پر قدرت توده

را به هر شکل ممکن در میان کارگران و 
. های تحت ستم خود اشاعه دهیم توده

امیدوارم این اقدام من هم پاسخی هر 
ی  چنین وظیفه چند کوچک در انجام

 . خطیری باشد
  صدمین سالگرد انقالب اکتبر

 !گرامی باد 
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داشت چهل و هفتمین ، در بزرگ 2۱61فوریه یازده بعد از ظهر روز یکشنبه 

و  قیام شکوهمند توده ( 6۹7۳بهمن سال  6۳)سالگرد رستاخیز سیاهکل 

مراسمی از سوی چریکهای فدایی خلق ( 6۹19بهمن سال  22و  26)ها 
این مراسم که با استقبال . ایران در شهر استکهلم سوئد برگزار شد

 در سالنبعداز ظهر  1گروهی از ایرانیان مبارز مواجه گشت ، در ساعت 
سالن مراسم با آرم سازمان و . آغاز شد( HUSBYTRAFF) هوسبی ترف

تصاویر شهدای پر افتخار چریکهای فدایی خلق ایران و همچنین تصاویری از 
مبارزات مردم ایران علیه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی به طور زیبا و 

ی جمعیت حاضر ، در ابتدای برنامه برا.  چشمگیری تزیین شده بود

بزرگداشت یاد رزمندگان سیاهکل و تمامی جانباختگان راه آزادی و 
سپس رفیق مجری برنامه ضمن تشکر از .  سوسیالیزم یک دقیقه کف زدند

حضور دوستان و رفقای شرکت کننده در مراسم ، ترتیب برنامه را به اطالع 
 .جمعیت رسانید

 

مبارزات چریک در بخش نخست برنامه یادمان سیاهکل فیلمی از زندگی و 

فدایی خلق ، رفیق کبیر ، علی اکبر جعفری به مثابه یکی از ستارگان پر 

فروغ آسمان جنبش نوین کمونیستی ایران پخش شد که با تشویق و 
بدنبال این فیلم نوبت به سخنران برنامه . استقبال جمعیت حاضر روبرو شد

ه سیاهکل و را"، رفیق چنگیز قبادی فر رسید تا بحث خود را با عنوان 
وی در این گفتار .  به سمع حاضران در مراسم برساند" خیزش گرسنگان

ضمن بزرگداشت یاد رزمندگان سیاهکل و شهدای قیام ، کمی در باره 

شرایط سیاسی اجتماعی آن سالها و دیکتاتوری عریان رژیم سلطنت و آن 
ه را ب 1۱تحلیلی  که رزمندگان سیاهکل و کمونیستهای فدایی در دهه 

ضرورت مبارزه مسلحانه برای بسیج توده ها و طبقه کارگر در ایران رسانید 
، صحبت کرد و سپس به بررسی اوضاع امروز و شرایط مادی ای که به 

 وی در جریان صحبت هایش با ارائه . قیام گرسنگان منجر شده پرداخت

12ادامه در صفحه   

 "روز کومه له"پیام به مناسبت

 !رفقا
بهمن، روزپیشمرگه کومه له را به شما تبریک گفته  21

و خاطره همه پیشمرگانی که در مصاف با رژیم وابسته 

لیسم جمهوری اسالمی در صفوف کومه له به امپریا
 .برای رسیدن به آزادی جان باختند را گرامی میداریم

  !رفقا
امروز در شرایطی روز پیشمرگه کومه له را پاس می 

داریم که روزی نیست که  شاهد جلوه های جدیدی از 
.  توطئه های امپریالیستها علیه خلق کرد نباشیم

ژیم ضد خلقی ترکیه روحشیانه هجوم اخیر آن نمونه 

هنوز می باشد که به عفرین در کردستان سوریه 
فاصله کوتاه  ایندر  .نمی گذرد از آن بیشتر از دو هفته 

ارتش مزدور ترکیه عفرین را از زمین و هوا مورد یورش 
قرار داده و وحشیگری در حق مردم ستمدیده این 

وحشیگری هائی که . منطقه را از حد گذرانده  است

منطقی با مقاومت توده های رزمنده خلق کرد بطور 
اما متاسفانه به دلیل فقدان رهبری . پاسخ می گیرد

طبقه کارگر در مقاومت و مبارزات خلق کرد و خالی 
بودن جای يک رهبری کمونیستی امروز شاهد رواج 

دیدگاه ها و حضور پر رنگ نیرو هائی هستیم که 
ت با آشکارا راه پیروزی خلق کرد را در مماشا

امپريالیستها اعالم نموده و عمال جای دوست و 

به عنوان  را در هم ریخته و دشمن اصلیرا دشمن 
 مردم ستمدیدهها و مطالبات تحامی و پشتیبان خواس

این دیدگاه ها و در کردستان سوریه  .می زنندجا 
به پیاده نظام  عمال تا آنجا پیش رفته اند کهسیاستها 

آنچه در کردستان سوریه  . دارتش آمریکا بدل شده ان

شاهدهستیم و آنچه در جریان همه پرسی دولت 
اقلیم تحت رهبری بارزانی در کردستان عراق به عینه 

همه نشان می دهند که بدون شاهد بودیم دیدیم 
نیرو های وابسته به مرزبندی قاطع با امپریالیستها و 

و بدون مبارزه برای نابودی دشمن اصلی خلق  آنها

کارگران و ستمدیدگان کردستان هرگز به  ،کرد دالور
 .آزادی دست نخواهند یافت

 !رفقا
برايتان در مبارزه علیه در روز پیشمرگ کو مه له 

امپريالیسم و مزدوران رنگارنگش در منطقه و همچنین 
رژيم سرسپرده اش جمهوری اسالمی آرزو ی پیروزی 

ه با کرده و امیدواريم که همه نیرو های انقالبی مبارز

به را  ايده هائی که دشمن را دوست جلوه می دهند
 .عنوان یک وظیفه مهم تلقی کنند

 هلندفعالین چريکهای فدائی خلق ايران در 
 1131بهمن 
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