
  

  ١٣٩٧آذر                                       سال  بيست و سومة جديد، دور        ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران  
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  سرمقالهسرمقاله

 سهايي از يك اعتصابدر
برای تمامی مبارزین و آزادیخواهانی که مساله اصلی ... 

شان آزادی محرومان و سرنگونی رژیم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی و نظام سرمایه داری به دست طبقه 

اشد، تجربه چگونگی کارگر و توده های ستمدیده ما می ب
خفه کردن و سرکوب دور اخير جنبش کارگران فوالد، 
آیينه تمام نمایی ست که در آن وضعيت جامعه تحت 

ماهيت نظام حاکم و راه مبارزه با آن خود را  وسلطه 
بخوبی نشان می دهد؛ دیکتاتوری مطلق العنان سرمایه 

همچون چهل سال گذشته تا حد  داران استثمارگر حاکم،
تمام منافذ مبارزه سياسی عليه نظم طبقاتی ، انتو

موجود را مسدود کرده است و هيچ حرکت حق طلبانه و  
جنبش صنفی و سياسی حتی مسالمت آميز کارگران را 

گردانندگان نظام  عالوه بر کاربرد تمام . تاب نمی آورد
شيوه های دیگر، نهایتا با اتکا به ماشين سرکوبشان می 

وشش های اعتراضی جامعه و حفظ و کوشند به کنترل ج
چرا که اساساً سرکوب  . دوام قدرت خویش اقدام نمایند

بقای نظام سرمایه داری بحران  اصلیو خفقان، عامل 
  ٢حه صف           ... .زده حاکم بر کشور ما می باشد

  
  اشرف دهقانی

  )٦! (درسهاي قيام ديماه
به طرق مختلف و از (به نظر می رسد که کم تحرکی و عدم انجام وظيفه خود در قبال توده ها و جنبش های آنان . ..

 با این اندیشه که در آغاز) جمله از طریق برپائی آکسيون هائی به دفاع و پشتيبانی از مبارزات مردم در داخل ایران
که آن مبارزات به دليل فقدان رهبری بر سر جنبش شکست  مبنی بر این -قيام های توده ای در دیماه منتشر شد 

نيروهای راست با چنين اعتقادی و با بی تحرکی و انفعال خود منتظر می مانند تا .  نيز مرتبط است -خواهند خورد 
در حالی که اتفاقاً اگر کسی خواهان شکل گيری یک .  جنبش به قهقرا رفته و آتش مبارزه توده ها خاموش گردد

بری انقالبی در جنبش انقالبی ایران باشد ، باید با همه وجود در جهت تقویت مبارزات کنونی توده ها بکوشد ، چرا ره
  ۵ صفحه                                                 …. که رهبری ، درست در جریان چنين مبارزاتی ساخته و پرورده می شود

  

  در صفحات ديگر
نيروهاي مسلح ضدانقالبي  ●

نه تهديد، نه زندان، نه ": بشنويد

  ١٣........."!، ديگر اثر ندارداعدام

  ١٤... سنگ اندازي در راه انقالب ●

 ياد گرامي بهروز دهقاني ه ب ●

  ١٧........................ )٦بخش  (

فعالين سازمان در هاي آكسيون ●

ايران حمايت از كارگران 

  ٢٠و  ١٩، ١٨، ٨...................... 

 اشرف دهقاني

  موقعيت انقالبي و 

  )٣(وظايف انقالبي 
توجه به شرایط مشخص نشان می ... 

دهد که تا جائی که موضوع به تغيير در 
توده ها و رژیم بر می گردد این وضعيت 

در .  صورت گرفت است" تغييرات عينی"
رابطه با عامل ذهنی نيز همه مسأله به 
فقدان یک نيروی سياسی متشکل 
انقالبی مربوط می شود واال تا جائی که 
به توده ها، روحيه واالی انقالبی در آنها و 
داشتن پتانسيل الزم برای انجام مبارزه 

بوط است ، کمبودی در این تا پای جان مر
واقعيت این است که .  زمينه وجود ندارد

توده های جان به لب رسيده ایران نه 
فقط در دیماه با مبارزات قهرمانانه و 
سلحشورانه خود نشان دادند که برای 
رسيدن به کار، نان، مسکن، آزادی و 
استقالل حاضر به هر گونه فداکاری می 

  ٩صفحه                                ...باشند

گزارش سرقت بخشي از ثروتهاي 

  ايران توسط خاندان پهلوي مردم
هایی که خاندان پهلوی  یکی از شيوه ...

های ایران از  برای خارج کردن ثروت توده
بنياد "بردند  استفاده از کشور به کار می

بنيـادی کـه در اختيـار خـود . بـود" پهلوی
ـــود و در ســـال  ـــان ب شمســـی  ١٣٣٧آن

بـه موجـب تصـميمی . تاسيس شده بود
دمحم رضا شـاه که دولت ایران به دستور 

ــود، هــر  ــرده ب در همــان ســالها اتخــاذ ک
درصد از درآمد ناخـالص ملـی  ٢،۵ساله 

. شد کشور به حساب این بنياد واریز می
جالــب آنجاســت کــه دمحمرضــا پهلــوی در 

ــدایی  ــای ابت ــه ١٩٧٩روزه ــایی ک ، روزه
هـای ایـران را  توده" صدای انقـالب"تازه 

خواهــد  شــنيده بــود از خــانواده خــود می
های مـادی خـود را  شی از سپردهکه بخ

" بنيــاد پهلـــوی"بــه حســابهای بـــانکی 
منتقل کننـد تـا آسـانتر بتواننـد آنهـا را از 

 ١۶صفحه       ..  .کشور خارج نمایند

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  و گسترش مقاومت  "جليقه زردها"تداوم جنبش 

                                 توده هاي به پا خاسته در فرانسه

 ٤صفحه  در                                                                                          
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تعرض رژیم کارگر ستيز جمهوری اسالمی 
به کارگران مبارز فوالد اهواز و ضرب و شتم 
و دستگيری و به بند کشيدن ده ها تن از 

ایتا به فعالين کارگری در این کارخانه که نه
سرکوب اعتصاب و اعتراضات مسالمت 
آميز و وسيع کارگری در شهر اهواز منجر 
شد، بستری ست که نه تنها یکبار دیگر 
ماهيت ضد خلقی هيات حاکمه و عدم 
ظرفيت و تحمل استبداد حاکم نسبت به 
هر گونه مقاومت و مبارزه کارگران با مظالم 
جانکاه سرمایه داران زالو صفت و 

ر را عيان می کند، بلکه وضعيت استثمارگ
دشوار و بغرنجی که طبقه کارگر ایران در 
مبارزه و امر تشکل یابی خود با آن 

  .روبروست را به نمایش می گذارد
  

مقارن با سی و هشتمين روز اعتصاب 
دالورانه کارگران گروه ملی فوالد اهواز و 
بيست و ششمين روز تجمعات و 

و آگاه در  راهپيمایی این کارگران مبارز
سطح شهر، نيروهای سرکوب رژیم کارگر 
ستيز جمهوری اسالمی با شناسایی 
قبلی و یورش شبانه به منزل کارگران، ده 
ها تن از فعالين کارگری این اعتصاب بزرگ 
حق طلبانه را دستگير و به بازداشتگاه 

این حرکت . های خود منتقل کردند
وحشيانه رژیم ضد خلقی جمهوری 

حق کارگرانی که اساسا برای اسالمی در 
پيگيری مطالبات بر حق و عليه شرایط برده 
وار حاکم بر زیست خود به پاخاسته و 

، "ما حقمان را می خواهيم"فریادهای 
من کاوه "، "گرانی، تورم، بالی جان ملت"

سر داده بودند، " آهنگرم، تاب ستم نياورم
بالفاصله با موجی از محکوميت از سوی 

توده های دربند و شجاع ما   افکار عمومی
و نيروهای آزادیخواه روبرو شد؛ چرا که 
اعتصابات مسالمت آميز و حق طلبانه 
کارگران گرسنه، چهره کثيف و غارتگر 

و " دولت تدبير و اميد"کارگردانان تبهکار
کليت رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و 
ضرورت سرنگونی این رژیم را با برجستگی 

  . نشان می دهد
  

یورش به کارگران گرسنه و محروم و 
به جان آمده به جرم طغيان عليه 
شرایط برده واری که سرمایه داران 
زالو صفت بر آنها تحميل نموده اند و 
دستگيری و روانه کردن آنها به 
شکنجه گاه های حکومت در 
شرایطی به وقوع می پيوندد که این 
کارگران در طول حرکتشان که یکی از 

ین اعتصابات کارگری طوالنی تر
سالهای اخير طبقه کارگر ایران می 
باشد نه به حرکت قهر آميزی دست 
زده بودند، نه سالح برداشته بودند و 
نه حتی هيچ یک از قوانين ضد خلقی 

آنها . حکومت را هم نقض کرده بودند
تنها به خاطر مطالبات طبيعی و کامالً 
مشروع و پذیرفته شده از طرف 

درخواست حقوق  عموم،  همچون
های پرداخت نشده و  اعتراض به 

یعنی  -خصوصی شدن کارخانه 
مخالفت با اخراج های وسيع و تشدید 
چپاول نيروی کارشان توسط مافيای 

به  -حاکم  و سرمایه داران جهانی
منظور بهبود شرایط زیست و معيشت 
دردناک خود و خانواده هایشان، 
خيابانهای اهواز را به صحنه مارش 

الورانه و متحدانه بزرگ و صلح د
آميزخویش در مقابل استثمارگران 

با این حال . حاکم تبدیل ساخته بودند
گردانندگان ماشين سرکوب جمهوری 
اسالمی، یعنی مزدوران چکمه پوش 
سرمایه داران حاکم با به بند کشيدن 
فعالين کارگری و جلوگيری قهری از 
تداوم تجمعات توده ای کارگران این 

خانه، نشان دادند که تحت نظام کار
سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران 
که اعمال سيستماتيک یک دیکتاتوری 
عریان و لجام گسيخته، روبنای ذاتی 

سرمایه داران  آن را تشکيل می دهد،
تحمل کمترین حرکت توده ای عليه 
مناسبات و نظام ضد خلقی حاکم را ندارند؛ 

مسالمت حتی اگر این حرکات توده ای، 
آميز بوده و به خاطر تحقق حقوق طبيعی 
کارگران نظير پرداخت مزد و بهبود شرایط 

کار در چارچوب خود قوانين نظام سازمان 
این حقيقت، انعکاس یکی از . یافته باشند

تجارب عينِی شاخصِ حداقل چهل سال 
اخير در کشور ما، تحت حاکميت رژیم 
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
بوده است که بار دیگر در جریان اعتصاب و 
اعتراض کارگران فوالد اهواز و مدت اندکی 
قبل از آن در جریان سرکوب حرکات کارگران 
نيشکر هفت تپه به روشن ترین وجهی به 

  . منصۀ ظهور رسيد
  

برای تمامی مبارزین و آزادیخواهانی که 
مساله اصلی شان آزادی محرومان و 

قی جمهوری سرنگونی رژیم ضد خل
اسالمی و نظام سرمایه داری حاکم بر 
ایران به دست طبقه کارگر و توده های 
ستمدیده ما می باشد، تجربه چگونگی 
خفه کردن و سرکوب دور اخير جنبش 
کارگران فوالد، آیينه تمام نمایی ست که 

و در آن وضعيت جامعه تحت سلطه ما 
ماهيت نظام حاکم و راه مبارزه با آن خود را 

خوبی نشان می دهد؛ دیکتاتوری مطلق ب
العنان سرمایه داران استثمارگر حاکم، 
همچون چهل سال گذشته تا حد توان 
خویش، تمام منافذ مبارزه سياسی عليه 
نظم طبقاتی موجود را مسدود کرده است 
و هيچ حرکت حق طلبانه و  جنبش صنفی 

و (و سياسی حتی مسالمت آميز کارگران 
.  را تاب نمی آورد) مسایر اقشار تحت ست

گردانندگان نظام  عالوه بر کاربرد تمام 
شيوه های زهرآگين دیگر، نهایتا با اتکا به 
ماشين سرکوبشان است که می کوشند 
به کنترل و مهار زدن بر جوشش های 
اعتراضی جامعه و حفظ و دوام قدرت 

چرا که اساساً . خویش اقدام نمایند
ی نظام بقا اصلیسرکوب و خفقان، عامل 

سرمایه داری بحران زده و پوسيده حاکم بر 
    .کشور ما می باشد

  
درست با تأمل روی شرایط دیکتاتوری 
حاکم بر ایران است که می توان نمایش 
ورشکستگی و افالس نيروها و جریانات 
سياسی رفرميست را مشاهده کرد و 

  !درسهايي از يك اعتصاب
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متوجه شد که جریانات مدعی طرفداری از 
به مثابه راه اصلی  که آن را" مبارزۀ مدنی"

رهائی جا می زنند چگونه با فعاليتی 
سيستماتيک به طور روزمره به فریبکاری در 
این زمينه برای وارونه جلوه دادن حقایق 
مشغولند و ضمن ستایش پر حرارت اما 
ظاهری جنبش های اعتراضی، چارۀ 
رهایی کارگران ما از شر بالیای نظام 

و " نیجنبش مد"سرمایه داری را گسترش 
به . جا می زنند" مبارزه مسالمت آميز"

راستی این نيروها در مقابل ارعاب و 
خشونت عریان و سيستماتيکی که رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی و قداره 
بندانش از آغاز تا پایان اعتصاب و اعتراض 
مسالمت آميز کارگران فوالد و هفت تپه در 
حق آنان روا داشتند چه می گویند؟ جالب 

ینجاست که اشاعه دهندگان و مروجان ا
این ایده های مسموم در شرایطی در نفی 
مبارزه قهر آميز طبيعی توده ها و در اینجا 

در " خشونت"کارگران زیر اسم تقبيح 
صفوف مبارزات کارگری و توده ای دم می 
زنند که در مقابل خشونت سازمان یافته و 
سيستماتيک طبقه حاکم الل هستند، و 

نيز دليل آن را نه ماهيت نظام حاکم بخشاً 
بلکه حداکثر تمایالت این یا آن جناح 
حکومتی و یا شخص ولی فقيه عنوان می 

  . کنند
   

نيروهای مخالف به کار گيری قهر 
انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی که 
بند نافشان مستقيم و غير مستقيم 

حکومتی و غير " اصالح طلبان"به 
ویژگی اصلی  حکومتی گره خورده و

شان دشمنی با هر گونه مبارزه 
رادیکال و موثر  عليه دشمن سر تا پا 
مسلح و سرکوبگر حاکم است، با 
برخورداری از فضایی هم که بویژه در 
شرایط بحرانی به طور آگاهانه از 
سوی دشمن در اختيار پخش و 
اشاعۀ ایده های رفرميستی قرار می 

نشگاه به طور مثال از تریبون دا( گيرد 
ها و یا از طریق برخی سایتهای فعال 

عمدتاً می کوشند ) در چارچوب نظام
این پيام را به کارگران و توده های 
گرسنه و به پا خاسته حقنه کنند که 
نباید در مقابل خشونت عریان حکومت 
به خشونت متوسل شد و هدف 
اعتراضات و خواستهای کارگران از 

وب طبقه حاکم حداکثر باید در چارچ
ضد " اصل قانون اساسی"فالن 

آنها حداکثر . خلقی حاکم محدود شود
از کارگران می خواهند که در مجاری 
بوروکراسی گندیده و فاسد دولتی در 
مقابل در یافت شالق و گلوله و زندان 

  .و اعدام، تظلم خواهی کنند
  

یکی دیگر از تم های اصلی تبليغات 
نيروهای رفرميست مدافع راه مسالمت 
آميز این است که  کارگران با دست زدن به 
شورش و اقدامات مبارزاتی قهر آميز، به 

می دهند تا کارگران را " بهانه"دشمن 
در حالی تجربه کارگران هفته . سرکوب کند

تپه و فوالد اهواز که کامالً به طور مسالمت 
آميز صورت گرفت، یک بار دیگر نشان داد 

سالمی که سرکوب الزمه حيات جمهوری ا
می باشد و این رژیم برای سرکوب مبارزات 
برحق کارگران و دیگر توده های مردم هرگز 

مگر کارگران . دنبال بهانه نبوده است
رنجدیده فوالد و هفت تپه و قبل از آنها 
کارگران گرسنه هپکو و آذرآب در هيچ جا 

به " بهانه"دست به سالح برده و با این کار 
ه مورد یورش دست حکومت داده بودند ک

قهر آميز و ضرب و شتم و دستگيری و 
شکنجه قرار گرفتند؟ اتفاقا بر عکس، در 
جریان این حرکات همه شاهد بودند که 
کارگران بارها با مشاهده اقدامات تحریک 
آميز نيروهای سرکوب و ضد شورش برای 
حمله به تجمعات کارگران علنا فریاد می 

رای بلکه ب" درگيری"زدند که نه برای 
رساندن صدای حق خواهانه شان به 
عموم، برای گرفتن حقوق معوقه و سير 
کردن شکم گرسنه خانواده های 
محرومشان دست به اعتصاب و اعتراض 
زده اند و قصد درگيری با نيروی انتظامی را 

اما هيچ یک از این واقعيات باعث . ندارند
نشد تا ماشين سرکوب جمهوری اسالمی 

، به اجتماعات صلح آميز "هبهان"با یا بدون 
کارگران حمله نکند و با شکستن سر و 
دست و خونين و مالين ساختن کارگران و 
دستگيری و به سياهچال انداختن آنان 
تجمعات و حرکات غير قهر آميز آنها را در 

ادعا می شود که برپائی . هم نشکند
تظاهرات مسالمت آميز در رژیم جمهوری 

ا واقعيت این ام. اسالمی قانونی است
، رعایت "والیت فقيه"است که در نظام 

قوانين رسمی و به طور مشخص اجرای 
که اصوال خود اصلی ترین " قانون اساسی"

عامل توجيه فقر و بدبختی و اعمال اراده 
مطلق سرمایه داران استثمارگر بر کار و 
حيات کارگران و توده های محروم می 

ان کمترین ارزشی برای دولتمرد ،باشد
دارد و این رژیم خود بزرگترین ناقض نحاکم 

  .خود به دست خود است" قوانين"
  

بنا براین از هر زاویه ای که به ادعاهای 
قوانين "و " جنبش مدنی"طرفداران 

در مدح مبارزات مسالمت آميز " شهروندی
و در چارچوب نظم حاکم به مثابه راه 

پيشرفت و رسيدن به دمکراسی و رهایی 
کمترین عنصری از حقيقت در  نگاه کنيم

بر عکس، کار این ایده . آنها نخواهيم یافت
های مسموم و مروجانش با هر ادعا و 
ماهيتی که داشته باشند چيزی جز تالش 
برای توقف و ضربه زدن به مبارزات کارگران 
و  زدودن رادیکاليسم این مبارزات و در 
نتيجه خدمت به بقای وضع موجود و 

عنان نظام دیکتاتوری حاکميت مطلق ال
نمی حاکم بر کار و حيات کارگران ایران 

  . باشد
آنچه در جریان سرکوب و خفه کردن 
اعتصاب کارگران فوالد اتفاق افتاد نشان 
داد که بر خالف نظر ساده انگاران و 
رفرميستها، رژیم سرکوبگر حاکم نمی 
توانست و نمی تواند تداوم این حرکات هر 

باشند " مدنی"و " يزصلح آم"چقدر هم که 
را تا مدت زیادی تحمل کند و مهمتر آنکه به 
آن اجازه رشد و سازماندهی توده های 

چرا که مطابق . کارگر و محروم را بدهد
قوانين حاکم، در جمهوری اسالمی هر 
فریاد کارگران حتی برای دریافت قوت 

الیموت هم اگر به اعتراض جمعی و  
ر کل اعتصاب منجر شود که بخواهد د

جامعه انعکاس پيدا کند یک مساله 
برای نظام ضد خلقی حاکم " امنيتی"

تلقی می گردد که با شالق، زندان، ترور و  
روشن بود که در . سرکوب پاسخ می گيرد

سایه سياه چنين نظامی، یورش به 
کارگران فوالد همانطور که کارگران آگاه هم 
پيش بينی می کردند مانند هجوم و 

هم زنجيران هفت تپه ای  زندانی کردن
  . شان عنقریب بود

  
تجربه مهم دیگری که مبارزات کارگران 
فوالد و هفت تپه و سرکوب آنها به جا 
گذاشت هر چه بيشتر آشکار کردن عقيم 

ها و تئوری پردازی " راه حل"بودن برخی 
در مورد " کار آرام سياسی"های مدافعين 

امکان به وجود آوردن و بقای تشکلهای 
تقل کارگری در چارچوب جمهوری مس

در جریان این . اسالمی می باشد
اعتصابات و فراز و نشيب های آن همانطور 
که دیدیم نيروهای رفرميست به شدت به 
تحرک افتادند تا با اتکاء به تالش های قابل 
تقدیر کارگران آگاه هفت تپه و فوالد به 
منظور ایجاد نوعی از تشکل صنفی که از 

کارگری حکومتی نظير  نهادهای ضد
شورای اسالمی کار و خانه کارگر جدا بوده 
و در عين حال نماینده کارگران و پيگير 
مسایل صنفی آنها در مواجهه با کارفرما و 
دولت باشد، امر ایجاد تشکلهای مستقل 
کارگری در چارچوب جمهوری اسالمی را 

جریانات نامبرده در . امکانپذیر جلوه دهند
، پارا از این حد نيز فراتر تبليغات خویش

ها و تحليلهای " فراخوان"گذارده و با صدور 
غير واقعی و عقيم، مدعی شدند که حال 

؟؟، !!بوجود آمده" شوراهای کارگری"که 
گام بعدی کارگران باید حرکت برای 

ساختن و ایجاد پيوند بين این " سراسری"
آنها اینگونه از سراسری . تشکلها باشد

که هنوز به وجود نيامده  شدن تشکلهائی
و تثبيت هم نشده بود در زیر چتر استبداد 

در . عریان طبقه حاکم  سخن گفتند

حاکم بر با تأمل روی شرایط دیکتاتوری 
ایران است که می توان نمایش 
ورشکستگی و افالس جریانات 
سياسی رفرميست را مشاهده کرد و 
متوجه شد که جریانات مدعی 

که آن را به " مبارزۀ مدنی"طرفداری از 
مثابه راه اصلی رهائی جا می زنند 
چگونه با فعاليتی سيستماتيک به طور 
روزمره به فریبکاری در این زمينه برای 

ارونه جلوه دادن حقایق مشغولند و و
ضمن ستایش پر حرارت اما ظاهری 
جنبش های اعتراضی، چارۀ رهایی 
کارگران ما از شر بالیای نظام سرمایه 

و " جنبش مدنی"داری را گسترش 
به . جا می زنند" مبارزه مسالمت آميز"

راستی این نيروها در مقابل ارعاب و 
خشونت عریان و سيستماتيکی که 

سرکوبگر جمهوری اسالمی و  رژیم
قداره بندانش از آغاز تا پایان اعتصاب و 
اعتراض مسالمت آميز کارگران فوالد و 
هفت تپه در حق آنان روا داشتند چه 

 ؟می گویند
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تحليلهای به غایت غير واقعی و ذهنی 
آنها، راه رهایی کارگران ایران، تنها از این 
مسير یعنی ایجاد تشکلهای کارگری، 

شدن آنها که همه واقعيت ها " سراسری"
چارچوب دیکتاتوری  نشان می دهند که در

مطلق العنان رژیم جمهوری اسالمی 
عملی نيست، و سرانجام یک اعتصاب 

این . عمومی و قيام شهری می گذرد
نيروها که در فرهنگ سياسی به 

معروفند، " کار آرام سياسی"مدافعان 
شورای "با پخش خبر اعالم تشکيل 

در هفت تپه و در یک مورد " کارگری
ا توسط تکرار ضرورت تشکيل شور

کارگری در اعتصابات کارگران فوالد 
آغاز یک "اهواز، از آن با عباراتی نظير 

... در جنبش کارگری و " فراز نوین
در تخيالت و اوهام چنين .  اسم بردند

ران نيروهایی ، در اینجا و آنجا کارگ
ا ر تشویق می شدند که مبارزاتشا

" شوراها"این " پيوستن"برای به هم 
متمرکز کنند و " یسراسر"در سطح 

این گونه جلوه داده می شد که این 
شوراها همان شوراهای مستقل 

حالی که خود  در. کارگری هستند
کارگرانی که در تالش برای ایجاد این 

بودند، تاکيد می کردند که  تشکل
مورد نظر آنان در " کميتۀ"و یا " شورا"

" خودگردانی"و " کنترل توليد"پی 
ولت و یا تحت د" مجوز"کارخانه با 

نظارت دولت می باشد و انتظار 
کارگران این بود که تشکل مزبور در 

در جمهوری  چارچوب قوانين حاکم
، نظارت و کنترل توليد در اسالمی

. داخل کارخانه را بر عهده بگيرد
روشن است که به روایت خود 
کارگران دست اندرکار در تالش برای 

چنين بوجود آوردن این تشکل، 
با شوراهای کارگری  ماهيتا شورایی

  .واقعی فرق دارد
بالهت تمام اعالم  ثانيا نيروهای مزبور با

تشکيل این شوراها را بيانگر صحت خط و 
تحليلهای سازمانی خود و اثبات درستی 

اما . جا می زدند" کار آرام سياسی"راه 
سير واقعيات و برخورد سرکوبگرانه 
جمهوری اسالمی با تالش های برحق 

رگران برای ایجاد نوعی از تشکل صنفی کا
مستقل از نهاد های سرکوب ، بی پایگی 

واقعيات، بسيار . این تخيالت را نشان داد
سریع نشان دادند که جمهوری اسالمی 
تثبيت و تداوم هيچ نهاد و تشکل مستقل 
کارگری را فراتر از روی کاغذ را نمی پذیرد، 
 به آن اجازه رشد و عملکرد به مثابه یک

نهاد صنفی مستقل را نمی دهد و هر 
کسی که بر آن پافشاری کند را نيز به تيغ 
سرکوب رسمی و غير رسمی خود می 
سپارد و همانگونه که در هپکو و هفت تپه 
و فوالد نشان داد خاطيان را به اتهام 

ایجاد گروه "از طریق " نظام"عليه " اخالل"
. به بيدادگاه هایش می سپارد" های معاند

این ترتيب با وجود تمام از خود به 
گذشتگی و تالش های کارگران برای به 
رسميت شناخته شدن این تشکل به 
عنوان صرفا یک نهاد اعمال نظارت بر تداوم 

حتی در چارچوب خود نظام  -توليد 

جمهوری اسالمی، رژیم آن را در 
  . نطفه خفه کرد

       
اعتصاب کارگران فوالد و برخورد 

کوس افالس و دشمن با آن 
ورشکستگی رفرميسم و راه حل 
های رفرميستی در جامعه تحت 

. سلطه ما را بار دیگر به صدا درآورد
تجربه اعتراضات و اعتصابات 
طوالنی و دالورانه کارگران اوال در 
بطن خود  یکبار دیگر نشان داد که 
در جمهوری اسالمی و زیر حکومت 

که -یک دیکتاتوری امپریاليستی 
یک بحران عميق هم دست  تازه با

خواستها و مطالبات  - و پا می زند
صنفی و سياسی طبقه کارگر 
ایران حتی اگر به مسالمت 
آميزترین و صلح آميزترین شيوه ها 
نيز در سطح اجتماعی طرح گردد، 
سریعا با سد دیکتاتوری مواجه می 
گردد و نهایتا پاسخی جز سرکوب 

در نتيجه، تحقق . و قهر نمی گيرد
خواستها و مطالبات به طور  این

اجتناب ناپذیری با پروسه مبارزه 
برای در هم شکستن سد 
دیکتاتوری و سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی گره خورده 

این امر  از طرف دیگر،. است
پيش شرط  کهروشنی ست 

تحقق خواستهای این طبقه، 
سازمانيابی و تشکل کارگران می 

این امر در بطن جنبش  و خودباشد 
توده های تحت ستم در پروسه 
مبارزه برای در هم شکستن سد 
دیکتاتوری و سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی امکان پذیر 

      .است
  

واقعيت این است که به دليل 
ماهيت نظام سرمایه داری 
وابسته  ایران، ساختار 
اقتصادی موجود و دیکتاتوری 
ذاتی آن به مثابه عامل اصلی 

ابی طبقه بقای نظام، سازماني
کارگر ایران از راه های سنتی 
یعنی از راه ایجاد تشکلهای 
صنفی و سياسی کارگران به 
طریق مسالمت آميز در 
چهارچوب این نظام امکان پذیر 
نيست و تحقق این امر مهم از 
مسير مبارزه قهر آميز و بر 
پایی یک جنگ مسلحانه برای 
نابودی جمهوری اسالمی و در 

در  هم شکستن این نظام
جریان تداوم یک جنبش توده 

  . ای می گذرد
تجربه تمام اعتصابات کارگران تحت 
ستم ایران در چهل سال گذشته و 
تجربۀ زندۀ جنبش های درخشان 
کارگری در یک سال اخير از هپکو و 
آذرآب اراک گرفته تا هفت تپه 
شوش و فوالد اهواز تجاربی 
هستند که به نوبه خود بر این 

  .تایيد می زنندجمع بندی مهر 

و گسترش  "جليقه زردها"تداوم جنبش 

  مقاومت توده هاي به پا خاسته در فرانسه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قریب به یک ماه پس از آغاز اعتراضات عمومی 
دالورانه مردم فرانسه که به خاطر پوشيدن 

د رنگ توسط تظاهر کنندگان به جليقه های زر
معروف شده دولت " جنبش جليقه زردها"

فرانسه را مستاصل کرده و ضربات سختی به 
پيشبرد  سياستهای ضد مردمی طبقۀ حاکم و 

این کشور، امانوئل ماکرون  ریيس جمهوربویژه 
اقتصادی  چپاولگرانهوارد کرده که با سياستهای 

 .ده استبه مرکز نفرت مردم فرانسه تبدیل ش
این جنبش ضد سياستهای ریاضت اقتصادی 
نظام سرمایه داری برغم عقب نشينی های 
مکرر مقامات دولتی فرانسه و وعده های مبنی 
بر بهبود اوضاع همچنان ادامه دارد و روزی 
نيست که مردم و بویژه جوانان مبارز در گوشه 
ای از فرانسه به اعتراض و اعتصاب و بستن 

. ی با نيروهای سرکوب نپردازندجاده ها و درگير
دسامبر  ٢٢بر طبق گزارشات منتشره، تا تاریخ 

در جریان سرکوبهای وحشيانه این اعتراضات 
وسيع و حق طلبانه توده ای که بزرگترین 

تن کشته  ١٠فرانسه نام گرفته حداقل " بحران"
مامور  ٢٢٣هزار نفر و از جمله  ۴٣و حدود 

 ۴٠٠٠بيش از همچنين . امنيتی زخمی شده اند
این مبارزات . نفر توسط پليس دستگير شده اند

ميليونها یورو به منافع دولت غارتگر فرانسه و 
  . سرمایه داران حاکم ضرر وارد کرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابتکار مردم مبارز فرانسه در راه اندازی جنبش 
و سازماندهی اعتراضات توده "  جليقه زردها"

ی الهام بخش ای از طریق شبکه های مجاز
کارگران و توده های محروم چندین کشور دیگر 
در اعتراضات بر حق آنها عليه نظام  سرمایه 

به طوری که کارگران و . داری شده است
زحمتکشان در کشورهای اروپایی دیگر و 
خاورميانه نظير بلژیک و مصر و عراق نيز با الهام 

با پوشيدن جليه های زرد به  ،از این جنبش
محکوم کردن سياستهای  ضمنها آمده و خيابان

غارتگرانه و سرکوب گرانه نظام گندیده سرمایه 
داری، خواستهای حق طلبانه خویش را فریاد 

 . زده اند
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  تناقضي دردناك ،: يادداشت شانزدهم
  مبارزه وقفه ناپذير در داخل ايران،  

  !رخوت سياسي در خارج كشور
 

عليرغم این که امروز توده های انقالبی در 
داخل کشور با شجاعت تمام به صحنه 
مبارزه می آیند و برای تحقق خواست 
هایشان به مفهوم واقعی کلمه خود را به 
آب و آتش می زنند ولی تحرک چشمگير و 
قابل توجهی در خارج از کشور در دفاع و 

.  پشتيبانی از مبارزات آنان دیده نمی شود
مسلما عوامل مختلفی در ایجاد چنين 
وضعی نقش بازی می کنند از جمله 
ترکيب طبقاتی کنونی افراد مقيم خارج 

مثال در مقایسه با دوره فعاليت (
غلب از دانشجویان مبارز کنفدراسيون که ا

و انقالبی با خاستگاه طبقاتی خرده 
بورژوازی و معموالً خرده بورژوازی رو به 
پائين تشکيل می شد که در عين حال با 

، عدم )جامعه ایران رابطه تنگاتنگی داشتند
شرکت در مبارزات علنی به دليل رفت و 

در عين حال باید تأثير . آمد به ایران و غيره
رسانه های گوناگون را ذکر کرد که تبليغات 

همانطور که اشاره شد در رابطه با هر 
بخش از مبارزات توده ها به ایزوله کردن آن 
جنبش و ایجاد تفرقه در ميان مردم می 

همچنين دست باال داشتن .  پردازند
تفکرات راست روانه و پيروی از تبليغات 
رسانه های معلوم الحال ، یکی دیگر از 

ود رخوت مبارزاتی در خارج از عوامل وج
در این مورد می توان دید . کشور می باشد

که اگر رسانه هائی یا نهادهای حقوق 
بشری، نام فرد مشخصی را از ميان 
کارگران و یا زندانيان سياسی و غيره 
مطرح کرده و روی آنتن بردند، آنوقت 
کسانی هم به پشتيبانی از آن فرد یا افراد 

ت به کار تبليغ یا خاص برخاسته و دس
انجام حرکت عملی در همان رابطه می 

در غير این صورت حتی اگر مثالً . زنند
کارگران این یا آن کارخانه و موسسه، مورد 
ظالمانه ترین برخوردها از طرف جمهوری 
اسالمی قرا بگيرند، اگر آنها را در جریان 

تجمعات اعتراضی شان دستگير و زندانی 
مبارزه برای دریافت  کنند، و یا به خاطر

حقوق های پرداخت نشده شان و سرخم 
نکردن در مقابل توهين و تحقير های فالن 
کارفرما و مدیر به دادگاه کشانده و حکم 

برجسته ترین مورد در (برایشان صادر کنند 
این زمينه کارگران مبارز هفت تپه می 

و یا حتی ایادی رژیم با ماشين به ) باشند
به قصد کشت از روی آنها  کارگران بزنند و

موردی که برای کارگران مبارز فوالد (بگذرند 
، همان کسانی که با )اهواز پيش آمد

پيروی از خط و سياست سازمانهای 
بورژوائی با ادعای دفاع از حقوق بشر 
سعی دارند خود را مدافع طبقه کارگر جلوه 
دهند، گوئی که اصالً اطالعی از چنين 

دارند ، سکوت اختيار حوادث حاد کارگری ن
کرده و  عکس العملی از خود نشان نمی 

  . دهند
  

به نظر می رسد که کم تحرکی و عدم 
انجام وظيفه خود در قبال توده ها و جنبش 

به طرق مختلف و از جمله از (های آنان 
طریق برپائی آکسيون هائی به دفاع و 

) پشتيبانی از مبارزات مردم در داخل ایران
قيام های توده  شه که در آغازبا این اندی

مبنی بر این که  -ای در دیماه منتشر شد 
آن مبارزات به دليل فقدان رهبری بر سر 

نيز مرتبط  -جنبش شکست خواهند خورد 
نيروهای راست با چنين اعتقادی و .  است

با بی تحرکی و انفعال خود منتظر می 
مانند تا جنبش به قهقرا رفته و آتش مبارزه 

در حالی که اتفاقاً .  خاموش گردد توده ها
اگر کسی خواهان شکل گيری یک رهبری 
انقالبی در جنبش انقالبی ایران باشد ، 
باید با همه وجود در جهت تقویت مبارزات 
کنونی توده ها بکوشد ، چرا که رهبری ، 
درست در جریان چنين مبارزاتی ساخته و 

این را تجربه مبارزات . پرورده می شود
گذشته مثالً در دهه چهل، چون عمومی 

تختی به " خودکشی فرمودن"اعتراض به 
عنوان قهرمان ملی ایران و یا اعتراض 
عمومی به گران شدن بليط اتوبوس و غيره 
در دوره شاه و شرکت جوانان انقالبی آن 

دوره که اغلب آنها بعداً به کادرها و رهبران 
سازمان های انقالبی دهه پنجاه تبدیل 

  .نيز ثابت می کند شدند ، 
  

در اینجا، هدف از طرح چنين 
موضوعاتی هشدار به نيروهای مبارز 
و متعهد است تا به اهميت 
برخوردهای مبارزه جویانه خود در 
شرایط حساس کنونی هر چه بيشتر 
وقوف یافته و بدانند که عدم تسليم به 
رخوت سياسی موجود در خارج از 
کشور و اقدام به اتحاد عمل های 
مبارزاتی جهت دفاع و پشتيبانی از 
مبارزات فداکارانه توده های ستمدیده 
ایران، کوشش در رساندن ایده ها و 
تحليل های انقالبی به دست نيروهای 

از وظایف ... مبارز در داخل کشور و
.  انقالبی آنان در شرایط کنونی است

کمونيست جنگجوی بزرگ، پارتيزان 
دیخواه محبوب نيروهای انقالبی و آزا

جهان، چه گوارای کبير، به انقالبيون 
انقالب سيبی "یادآور شده است که 

ما . نيست که پس از رسيدن می افتد
او با ". باید به افتادن مجبورش کنيم

این سخن، همه نيروهای انقالبی و 
مبارز را در هر کجا که باشند دعوت 
می کند که با هر آنچه در توان دارند و 

درند به پيشرفت به هر شکل که قا
کسانی که واقعا  .انقالب کمک کنند

خواهان برقراری سوسياليسم در ایران 
هستند باید بدانند که سوسياليسم به 
هيچوجه خود به خود با لشکری از 
پرولتاریای آگاه در یک روز آفتابی ، ظاهر 
نخواهد شد بلکه پيشرفت همين مبارزاتی 
 که کارگران و مردم انقالبی ما عليرغم

همه سرکوبهای وحشيانه جمهوری 
اسالمی در حال حاضر انجام می دهند ، 
راه را برای رسيدن به سوسياليسم می 

وظيفه همه نيروهای کمونيست و .  گشاید
مبارز است که با اعمال مبارزاتی خود و 
پشتيبانی فعال از مبارزات انقالبی توده 
های دربند ایران در هموار کردن این راه 

  .بکوشند

 مطالبی ، گذرد می خوانندگان نظر از آنچه: پيش در آمد 
 از بعد و قبل رویدادهای و ١٣٩۶ دیماه قيام با رابطه در
 مجموع در( هائی یادداشت صورت به که باشند می آن

 شدن نوشته زمان از .اند شده تنظيم )یادداشت بيست
 ها یادداشت این مجموعه که اکنون تا اول یادداشت

 جامعه در مختلفی مبارزاتی حوادث ، شوند می منتشر
 کنار در حوادث این  .اند گذشته سریع و آمده پيش ایران

 حاوی دیماه شکوهمند و شور پر های قيام و تظاهرات
 در مسلماً  که باشند می ارزشمندی انقالبی تجارب
 تحت های توده بعدی های آفرینی نقش و ها خيزش

 که آن اميد به .آمد خواهند آنها کار به ما بیانقال و ستم
 و جوان نيروهای و کارگران به ها یادداشت این مجموعه
 ظفرنمون راه پيشبرد راه در تا کند یاری ایران انقالبی
 .نمایند ایفاء تری آگاهانه چه هر نقش ، ها توده انقالب
 این تمام مطالعه برای توانند می مندان عالقه

   :کنند دیدن سياهکل سایت در زیر آدرس از یادداشتها
  

-Ghyame-http://siahkal.com/publication/Darshaye
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ضرورت مبارزه مسلحانه، : ادداشت هفدهمي
  شرط اساسي پيشروي جنبش و 
  !تأكيد بر آن از طرف توده ها 

از موضع طبقه کارگر، به نظر من توضيح و 
تشریح دو موضوع در جنبش جاری از 

یکی تأکيد بر . اهميت زیادی برخوردار است
ضرورت مبارزه مسلحانه که در شرایط 

ب را به جلو کنونی به کارگيری آن، انقال
خواهد برد، و دیگری بحث در مورد رژیمی 
که باید جایگزین رژیم جمهوری اسالمی 

  .گردد
  

جای تردید نيست که توده ها به 
شيوه های مختلف مبارزه دست می 
زنند و مبارزه آنها در اشکال و شيوه 
های مختلف تأثير مثبت خود را بر 
جریان امور باقی می گذارند ، حتی 

بارزه، ارائه هنری ظریف در اگر آن م
بحبوحه یک جنگ خشن و خونين 

همه این مبارزات برای مقابله .  باشد
با دشمن و شکست دادن آن الزم و 

اما واقعيت این . ضروری می باشند
است که همه اشکال مبارزه دارای 

به همين دليل . ارزش واحد نيستند
باید بين شيوه اصلی و شيوه های 

با پيشبرد . ذاشتفرعی مبارزه فرق گ
شيوه اصلی مبارزه است که همه 
شيوه های فرعی در ارتباط با آن، 
نقش خود را به طور هر چه مؤثرتر 

در ایران، بر مبنای .  ایفاء می کنند
اجتماعی  -تحليل از شرایط اقتصادی 

جامعه و متکی بر تجربه خونين 
گذشته، ثابت شده است که شيوه 

نه می اصلی مبارزه ، مبارزه مسلحا
اکنون مسأله به طور  اما. باشد

مشخص به این شکل مطرح است که 
در حال حاضر و در شرایط خاصی که 
جامعه ما در آن قرار گرفته است ، 
کدام شيوه از مبارزه می تواند 
مبارزات توده ها را به جلو سوق 

   دهد؟ 
  

 که اگر چهابتدا روی این موضوع تأکيد کنم 
در هر جامعه  این درست است که انقالب

ای بر اساس شرایط و اوضاع و احوال آن 
جامعه پروسه خاصی را طی می کند و 
الگو برداری از چگونگی انقالب در این یا آن 
کشور به هيچوجه جایز نيست، ولی تجربه 
انقالبات در همه جوامع بشری بيانگر آنند 
که انقالب در همه جا دارای یک رشته 

ونمندی های می باشد و قان قوانين عام
به . عامی بر همه انقالبات حاکم است

همين خاطر انقالبها درس های آموختنی 
یکی از درسها در رابطه با . زیادی دارند

قانونمندی های عام انقالب این است که 
برای این که انقالبی در جامعه به وقوع 
بپيوندد ، یعنی تحول و دگرگونی به وجود 

بی در جامعه آید، پيش از آن یک دوره انقال
در چنين دوره ای، .  شکل می گيرد

روشنفکران مبارز موظفند عالوه بر انجام 
وظایفی که در دوره های آرام به عهده 
داشتند ، وظایف جدیدی را بر اساس 
شرایط انقالبی به وجود آمده در جامعه به 

اگر توجه شود که انقالب را . عهده بگيرند

، اساساً  همانطور که قبالً نيز اشاره شد
دو عامل عمده یعنی حرکتهای انقالبی 
توده ها به مثابه عامل عينی و حرکت و 
برخورد روشنفکران مبارز به مثابه عامل 
ذهنی می توانند به پيش برده و به هدف 
خود برسانند، آنگاه می توان به اهميت 
برجسته و عظيم وظایفی که روشنفکران 

ارند انقالبی در چنين دوره ای به عهده د
در اینجاست که باید در . بيشتر پی برد
انقالبی جاری در ایران ، به  رابطه با جنبش

مطرح کرده است  آموزش هائی که لنين
 . رجوع کنيم

  
دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در "رساله 

از لنين، آموزش های " انقالب دموکراتيک
مهمی در ارتباط با شرایط کنونی جامعه 

لنين این کتاب را .  دارد ایران برای ما در بر
، در دوره ای که  ١٩٠۵در ژوئيه سال 

کارگران و دیگر توده های تحت ستم پا به 
عرصه مبارزه عليه حکومت تزار گذاشته و 
در اینجا و آنجا مبارزه حاد بين این توده ها و 
حکومت جریان داشت ، نوشته و طی آن 
تماماً می کوشد وظایف مهم و اصلی و 

يون کمونيست در آن دوره را خاص انقالب
دو تاکتيک سوسيال "در کتاب  .توضيح دهد
  دموکراسی 

  
در اساس دو موضوع  "در انقالب دموکراتيک

موضوع اول .  مهم جلب توجه می کنند
مربوط به حکومتی است که باید جایگزین 
حکومتی شود که باید سرنگون گردد، و 
دیگری تأکيد بر ضرورت سازماندهی 

حانه توده ها می باشد که مقاومت مسل
در این مورد لنين بارها و به صورت های 
مختلف از اهميت این موضوع سخن گفته و 

وی  از جمله. آن را مورد تأکيد قرار ميدهد
انقالبيگری مبتذل نمی فهمد : "می نویسد

که حرف هم عمل است؛ این اصل در مورد 
و یا در مورد آن  به طور کلیتاریخ 

یخ که بر آمد سياسی عصرهائی از تار
آشکاری از طرف توده ها وجود ندارد و هيچ 
کودتائی نمی تواند جایگزین آن شود یا 
مصنوعاً آن را به وجود آورد، مسلماً صدق 

انقالبيون دنباله رو نمی فهمند . می نماید

که وقتی لحظه انقالب فرا رسيد، وقتی 
کهن جامعه از هر طرف شکاف " روبنای"

ه برآمد سياسی ، آشکار برداشت، وقتی ک
طبقات و توده ها که در کار ایجاد روبنای 
جدیدی برای خود هستند ، صورت واقعيت 
به خود گرفت، هنگامی که جنگ داخلی 
آغاز شد، آنوقت به شيوه گذشته به 

اکتفاء کردن و در عين حال برای " حرف"
پرداختن به عمل شعار صریح ندادن و شانه 

عنایش جمود م... خالی کردن از عمل
فکری، رخوت و دراز گوئی یا به عبارت دیگر 

  ." خيانت به انقالب و غدر ورزی در آن است
 

لنين درست برخالف تبليغات غير واقعی و 
گمراه کننده اپورتونيست های ایران که 
هميشه اینطور تبليغ کرده اند که گویا لنين 
تنها موقعی که توده های ميليونی دست 

، مبارزه مسلحانه را مورد به قيام زده اند
دو تاکتيک "تأئيد قرار داده است، در کتاب 

سوسيال دموکراسی در انقالب 
در ارتباط با باندهای سياهی " دموکراتيک

آغاز (که حکومت تزار پس از نهم ژانویه 
، عليه )در روسيه ١٩٠۵پروسه انقالب 

کارگران و دیگر توده های انقالبی به وجود 
بندهای قطعنامه کنگره  آورده بود یکی از

سوم حزب خود را به این صورت بيان می 
به تمام سازمان های حزبی دستور : "کند

بر ضد تعرض باندهای : "...  داده شود
سياه و به طور کلی تمام عناصر مرتجعی 
که از طرف دولت هدایت می شوند، 

".  سازمان مقاومت مسلحانه تشکيل دهند
مطرح کرده لنين این سخن را در شرایطی 

است که هنوز اکثریت توده های روسيه به 
لزوم قيام مسلحانه پی نبرده بودند و تا 
دسامبر که قيام توده ای صورت گرفت، 

اساساً او کتاب . حدود پنج ماه فاصله بود
مورد بحث را در شرایطی نوشته است که 
انقالب در قدم های اوليه خود بود و حتی 

چون قيام در هنوز حوادث انقالبی بزرگی 
رزمناو پوتمکين نيز رخ نداده بود و معلوم 
نبود که که آیا توده ها خواهند توانست 
جنبش خود را به جلو ببرند و یا حکومت 
تزار، موفق به سرکوب و خفه کردن جنبش 

با .  انقالبی آنان در نيمه راه خواهد شد
این حال وی در این کتاب ، آشکارا از لزوم 

مسلحانه توده ها  سازماندهی مقاومت
لزوم سرکوبی "سخن گفته و  بارها بر 

اگر .  تأکيد می کند" بيرحمانه ضد انقالب
راه انقالب و کسب قدرت سياسی در 
روسيه، قيام مسلحانه توده ای بود، می 
بينيم کمونيست های آن کشور و در رأس 
آنها لنين به این شکل خود را برای آن قيام 

قيام  تدارکواقع  آنها به. آماده می کردند
مسلحانه و تدارک ایجاد یک ارتش انقالبی 

در همين رابطه وی می .  را می دیدند
یقين است که ما هنوز باید برای : "نویسد

تربيت و تشکل طبقه کارگر بسيار بسيار 
ولی اکنون تمام مطلب بر سر آن . کار کنيم

است که مرکز ثقل عمده سياسی این 
قرار گيرد؟  در  تربيت و این تشکل در کجا

اتحادیه ها و جمعيت های علنی یا در قيام 
مسلحانه و در کار ایجاد یک ارتش انقالبی 

  ".  و حکومت انقالبی؟
  

به نظر می رسد که کم تحرکی و عدم 
انجام وظيفه خود در قبال توده ها و 

به طرق مختلف و از (جنبش های آنان 
جمله از طریق برپائی آکسيون هائی 
به دفاع و پشتيبانی از مبارزات مردم 

با این اندیشه که در ) در داخل ایران
قيام های توده ای در دیماه  آغاز

که آن مبنی بر این  -منتشر شد 
مبارزات به دليل فقدان رهبری بر سر 

نيز  -جنبش شکست خواهند خورد 
نيروهای راست با چنين .  مرتبط است

اعتقادی و با و انفعال خود منتظر می 
مانند تا جنبش به قهقرا رفته و آتش 

در .  مبارزه توده ها خاموش گردد
حالی که اگر کسی خواهان شکل 

ش گيری یک رهبری انقالبی در جنب
انقالبی ایران باشد ، باید با همه وجود 
در جهت تقویت مبارزات بکوشد ، چرا 

جریان چنين  که رهبری ، درست در
 .مبارزاتی ساخته می شود
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" کار ایجاد یک ارتش انقالبی"لنين، از 
صحبت ) برای ایجاد حکومتی انقالبی(

وی حتی برای اثبات ضرورت .  می کند
و اهميت مبارزه مسلحانه در آن دوره 

قناع مخالفين، به مارکس رجوع و ا
یاوه "کرده و برخورد او نسبت به 

" سرایان بورژوا دموکرات فرانکفورت
لنين می نویسد که .  را بيان می کند

آسواباژدنيه "ليبرال های "مارکس 
 ١٨۴٨را که در سال " مآب فرانکفورت

انواع تصميمات "در پارلمان 
دموکراتيک اتخاذ می نمودند، انواع 

ی وضع می نمودند ، ولی عمال آزادیها
قدرت را در دست شاه باقی می 
گذاشتند و بر ضد نيروی نظامی که در 
اختيار شاه بود به مبارزه مسلحانه 

با تازیانه طعنه های "، "نمی پرداختند
واضح  ".بی رحمانه خود می کوبيد

است که چه این برخورد مارکس و چه 
برجسته کردن اعتقاد مارکس به مبارزه 

لحانه در شرایطی که در مورد آن مس
نوشته است از طرف لنين، و تأکيدات خود 
لنين بر ضرورت مبارزه مسلحانه در شرایط 

، کامالً با پندارها و ١٩٠۵مبارزاتی سال 
خيالبافی های اپورتونيست های وطنی ما 

این جریانات اپورتونيستی ، در . مغایرت دارد
حالی که راه انقالب ایران را همچون 
روسيه، قيام توده ای مسلحانه می نامند 
ولی حتی در شرایط کنونی هم که توده 
ها به اشکال مختلف، آمادگی خود برای 
مبارزه مسلحانه را نشان داده، و با هزار 
زبان ضرورت آن را برای رهائی خود از زیر 

ضرورت  باز بار ظلم و ستم اعالم می کنند،
 -سازماندهی مقاومت مسلحانه توده ها 

در  -به گونه ای که لنين توصيه می کرد 
مورد نظر خود " قيام"ارتباط با تدارک برای 

را انکار می کنند و لذا آن را در ميان مردم 
پا از این هم فراتر تازه، . تبليغ نمی کنند
در شرایطی که توده ها  گذاشته شده و

حتی در اینجا و آنجا دست به سالح می 
ات قهر آميز خود با برند و یا در جریان مبارز

نيروهای مسلح جمهوری اسالمی، به 
دشمنان شان از توسل خود به مبارزه 
مسلحانه هشدار می دهند و با 

وای به روزی که مسلح "شعارهائی چون 
و یا در حين تأکيد بر اتحاد مردم " شویم

چهار محال متحد "ایران و مشخصاً بيان 
وای اگر چهار محال "با شعار " لُرستان

" بجنگ تا بجنگيم"، "ت به برنو شوددس
 ، آنها را می ترسانند،"آتش ، جواب آتش"،

جریانات اپورتونيست اساساً خود این 
واقعيت و صورت مسأله مبنی بر آمادگی 
توده ها برای انجام مبارزه مسلحانه را 

در وارونه جلوه می دهند و همچنانچه 
بحران انقالبی و رشد "مطلبی با نام 

از " ر اشکال تعرضی و قهریاعتراضات د
 ٢٨به تاریخ (سازمان فدائيان اقليت 

مشاهده می کنيم، اعالم ) ١٣٩۶استفند 
شرایط برای بکارگيری قهر "می شود که 

 ."باشد ای آن مهيا نمی در ابعاد توده
   

اپورتونيست های وطنی ما همواره 
کوشيده اند خود را طرفدار طبقه 

جلوه  کارگر و پيرو اندیشه های لنين

با درکی که آنها از انقالب در .  دهند
روسيه ارائه می دهند، که البته مغایر 
با واقعيت جریان سه انقالب در 
روسيه می باشد، همانطور که اشاره 
شد ، آن ها معتقد هستند که دست 
بردن به سالح تنها موقعی جایز است 
که توده ميليونی قيام بزرگ خود را 

نين در نوشته اما ل.  برپا کرده است
های خود عکس آنچه این اپورتونيست 
ها از قول وی تبليغ می کنند را 

مثال لنين در سال . منعکس کرده است
، حتی از مبارزه پارتيزانی ١٩٠۵

کارگران سخن گفته و این شيوه از 
مبارزه را که در آن زمان تازگی داشت 
به عنوان یک تاکتيک مبارزاتی مؤثر 

او به طور . ه استمورد تأئيد قرار داد
مشخص در مقاله درس های قيام 

) چریکی(مسکو از مبارزه پارتيزانی 
در " قابليت تحرک"کارگرانی که با 

گروه های ده نفری، سه نفری و "
فعاليت می کردند یاد " حتی دو نفری

را مورد " تاکتيک پارتيزانی"کرده و آن 
از همين .  تأئيد قرار داده و می ستاید

تفاوت برخورد لنين با جا می توان 
کسانی که از لنين سخن می گویند ، 
ولی برضد آموزش های او عمل می 

لنين با افتخار و با .  کنند را دریافت
تأئيد از تاکتيک پارتيزانی که کارگران 
به آن دست می زدند صحبت می کند، 
ولی مبارزه پارتيزانی یا چریکی در نزد 
این به اصطالح مدافعين شيوه 

ت آميز مبارزه و اخيراً مدافعين مسالم
که  -" خشونت"مبارزه مدنی و ضد 

ی خواهند به عنوان طرفدار تازه م
در  – طبقه کارگر هم شناخته شوند

چنين است که .  می باشد" ُکفر"حکم 
برای اپورتونيست های وطنی ما، آن 

که می توان دست به " شرایط معين"
اسلحه ُبرد ، یک مفهوم متافيزیکی ست 

هيچوقت فرا نمی رسد و انجام چنين  که
مبارزه ای در نزد آنها هميشه زود است و 

  .نمی باشد" مهيا"شرایط برای انجامش 
اما سخنان فوق الذکر از لنين باز مهر تأئيد 
بر درستی رهنمود چریکهای فدائی خلق 

ایران می زند که در شرایطی که خود توده 
ها چه در شعارهای خود و چه در عمل، 

مادگی خویش برای برداشتن سالح و آ
مبارزه با دشمنانشان را آشکارا بيان می 

سازماندهی مسلح توده کنند، بر ضرورت 
ها پای فشرده و به همين منظور 
روشنفکران و کارگران آگاه را به ایجاد 

نظامی فرا می  -تشکل های سياسی 
  . خوانند

  
بدون نابودي نظم ظالمانه : يادداشت هجدهم

  !داري، رهائي ممكن نيستسرمايه 
یکی از عمده ترین مسائلی که در دوره 
انقالب مطرح می شود و امروز در جامعه ما 
مطرح است، این است که چه حکومتی 

اتفاقاً   .باید جانشين حکومت فعلی گردد
درست بعد از خيزش دیماه بود که عده ای 
از اصالح طلبان در خارج از حکومت در 

، به انتشار بيانيه ای پاسخ به این مسأله 
گذار "دست زدند و در آن از لزوم 

آميز از نظام جمهورى اسالمى به  مسالمت
سخن " يك دموكراسى سکوالر پارلمانى

اینان که البته شعار توده های آگاه .  گفتند
اصالح "و جان به لب رسيده ایران مبنی بر 

را " طلب، اصولگرا، دیگه تمام شد ماجرا
ون این که به روی خود شنيده بودند، بد

بياورند که خودشان اصالح طلبانی بيش 
نيستند که برای حفظ سيستم سرمایه 

" رفراندوم"داری حاکم بر ایران به فکر 
مجموعه تجربيات : "افتاده اند، گفتند که

ناپذیری نظام  ساله، حاکی از اصالح۴٠
؛ و خواستار "جمهوری اسالمی ایران است

تعيين نوع  برگزاری رفراندوم، جهت"
" حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد

اینان برای این که خود را دموکرات و . شدند
برابرى كامل زنان، "آزادیخواه جلوه دهند، از 

ها، ادیان و مذاهب در همه  قوميت
هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسی و  زمينه

از متن بيانيه اصالح طلبان " (اقتصادى
این نوع . یندسخن می گو) طرفدار رفراندوم

وعده و وعيد ها و برنامه ها البته در ایران 
تازگی ندارد و جریانات دیگری هم که 
همگی ادعای آزادیخواه و دموکرات بودن 
دارند ، مدعی جانشينی برای جمهوری 

همه اینان که خود را .  اسالمی هستند
آميز از نظام جمهورى  گذار مسالمت"برای 

امه خود را آماده می کنند برن" اسالمى
که وعده  - بيان می کنند و همانند خمينی 

های دلنشين می داد، آب و برق را برای 
مردم مجانی می کرد و پول نفت را بر سر 
سفره ستمدیدگان آورده و مسأله مسکن 
و غيره را در حرف برای آنان تأمين می 
نمود و حتی آنقدر خود را معتقد به 

رد که دموکراسی جا می زد که ابراز می ک
کمونيستها هم در رژیم مورد نظر او در ابراز 

وعده های  -عقایدشان آزاد خواهند بود 
نقطه اشتراک همه این . زیبائی می دهند

به اصطالح آلترناتيو ها آن است که در 
حالی که از همه چيزهای خوب سخن می 

گوئی  –گویند ، اما فقط در مورد یک چيز 
ر زبان نمی کالمی ب -که اصالً وجود ندارد 

هيچ یک از آنها نمی گویند که در .  رانند
در فردای سقوط صورت روی کار آمدن 

، با سيستم سرمایه جمهوری اسالمی

با صرف از بين مسایل مردم ایران 
یعنی به " رژیم استبداد دینی"رفتن 

تعویض شکلی از حکومت با صرف 
کما اینکه شکلی دیگر حل نمی شود، 

با رفتن رژیم شاه و آمدن جمهوری 
اسالمی در شرایطی که سيستم 
سرمایه داری وابسته و عوامل اصلی 
ایجاد کننده فقر و نابسامانی و 
دیکتاتوری بر سر جای خود ماندند، نه 
تنها وضع بهتر از سابق نشد ، بلکه 

این تجربه و تجربه های .  بدتر نيز شد
دیگر در جوامع تحت سلطه 
امپریاليستها نشان می دهند که 
حاکميت امپریاليستی همچون 
جادوگری پليد می تواند به شکل های 

در یک جا .  مختلف خود را عرضه کند
می تواند شکل دینی به خود بگيرد، 
در جائی دیگر به صورت حکومت غير 
دینی در آید، در موقعيتی حاکميت 
خود را به عنوان یک قدرت نظامی 

 .غيرهاعمال کند و 
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این بانی و داری وابسته حاکم بر کشور، 
عامل اصلی همه مصيبت ها و فقر و 
بدبختی و نابسامانی های جامعه چه 
خواهند کرد؟ و برقراری حکومت مورد 

گونه بر بحران های موجود در نظرشان ، چ
این نظام فائق آمده و امکان از بين بردن 
فقر و فالکت و فاصله طبقاتی عظيم 
کنونی را خواهد داشت و مشکالت دیگری 
نظير بی آبی و گردریزها و غيره را چگونه 

 ! حل خواهد کرد
  

هنگامی که در یک جامعه انقالب آغاز می 
ه همه شود در ابتدا به نظر می رسد ک

مخالفين رژیم حاکم حرفشان یکی است و 
در فردای سرنگونی رژیم حاکم منافع 

ولی با پيشرفت انقالب .  یکسانی دارند
معلوم می شود که طبقات مختلف موجود 
در جامعه از سرنگونی، هدف و خواستهای 
متفاوت و حتی متضادی را تعقيب می 

در اینجاست که باید متوجه بود که .  کنند
بليغاتی که همواره کوشيده اند به همه ت

جای سيستم سرمایه داری وابسته در 
ایران، اسالم را عامل همه مصيبت ها و 
بدبختی ها و مشکالت جامعه نشان 
بدهند و این طور جلوه می دهند که گویا 

، "رژیم استبداد دینی"به صرف سرنگونی 
توده های ميليونی تحت ستم ایران به 

رسيد، امروز  خواستهای خود خواهند
فرصت یافته اند که با وعده دموکراسی 

اما .  سکوالر به فریب مردم بپردازند
واقعيت این است که مسایل مردم 

رژیم "با صرف از بين رفتن ایران 
تعویض یعنی به صرف " استبداد دینی

شکلی از حکومت با شکلی دیگر حل 
نمی شود، کما اینکه با رفتن رژیم 

سالمی در شاه و آمدن جمهوری ا
شرایطی که سيستم سرمایه داری 
وابسته و عوامل اصلی ایجاد کننده 
فقر و نابسامانی و دیکتاتوری بر سر 
جای خود ماندند، نه تنها وضع بهتر از 

این .  سابق نشد ، بلکه بدتر نيز شد
تجربه و تجربه های دیگر در جوامع 
تحت سلطه امپریاليستها نشان می 

ليستی دهند که حاکميت امپریا
همچون جادوگری پليد می تواند به 

.  شکل های مختلف خود را عرضه کند
در یک جا می تواند شکل دینی به 
خود بگيرد، در جائی دیگر به صورت 
حکومت غير دینی در آید، در موقعيتی 
حاکميت خود را به عنوان یک قدرت 

در مورد .  نظامی اعمال کند و غيره
شد ،  رفراندومی هم که به آن اشاره

این موضوع قابل ذکر است که اوالً این 
رفراندوم را چه کسی قرار است 
برگزار کند؟  آیا خود جمهوری اسالمی 
برگزار کننده آن است؟  یا یک قدرت 
دیگر و کدام قدرت؟  ثانياً از نظارت 
سازمان ملل بر این رفراندوم سخن 

اما امروز دیگر بر . گفته شده است
که سازمان همگان آشکار شده است 

ملل، سازمان و نهاد متعلق به قدرت 
های امپریاليستی و به خصوص 

این قدرت .  امپریاليسم آمریکا است
ها که دشمنان مردم ایران هستند 

چگونه ممکن است به ضرر سرمایه 
و به واقع به ضرر سلطه و (داران 

و به نفع مردم ایران ) حاکميت خود
توده حال بگذریم از این که   عمل کنند؟

های تحت ستم در زیر سلطه دیکتاتوری ، 
اساساً از امکان تشکل محرومند و از قدرت 
تبليغی و بسيجی ای که مدافعان سيستم 
سرمایه داری دارند؛ برخوردار نيستند و در 
نتيجه در طی رفراندوم نخواهند توانست 
نظرات و خواستهای خود را به کرسی 

ان ما تجربه انقالب ستمدیدگ.  بنشانند
مصر برای رهائی از ستم و استثمار و 
دنيای وحشتناک سرمایه داری در آن 

چگونه وقتی توده کشور را نيز داریم که 
های ستمدیده با تحمل رنج و زحمت 
بسيار و با ریختن خون خود، حکومت 
دیکتاتور ُحسنی ُمبارک که مدافع سرمایه 
داران آن کشور بود را سرنگون کردند، با 

ئی از اپوزیسيون از قماش کوشش نيروها
رفراندوم چی های وطنی ما، رفراندومی 

ولی نتيجه آن با تقلب های . برپا شد
ذاتيش، روی کار آمدن یک جریان مرتجع 
دیگر شد و از صندوق رأی رفراندوم حکومت 

به این ترتيب . اسالمی ُمرسی بيرون آمد
انرژی انقالبی توده ها به جای افتادن در 

سيستم سرمایه داری  مسير نابودی کل
در آن کشور در مسير رفراندوم و تعویض 
نوکری با نوکری دیگری در دستگاه 

البته حکومت . امپریاليسم به هرز رفت
اسالمی ُمرسی تنها یک سال دوام آورد و 
توده ها با جان بازیها و فداکاری های خود 
توانستند حکومت ُمرسی را نيز سرنگون 

ه به هرز رفتن انرژی با این حال با توج. کنند
انقالبی توده ها در مسير های انحرافی، 
طبقه کارگر و توده های دلير مصر، موفق 

در .  به برقراری حکومتی از آن خود نشدند
نتيجه امپریاليسم آمریکا این بار با یک 
کودتای نظامی و روی کار آوردن مهره های 
نظامی شناخته شده خود، شعله های 

. ز مصر را خاموش ساختانقالب مردم مبار
باید از تجربه انقالب مصر آموخت و متوجه 
بود که اگر موضوع بر سر تحقق خواسته 

با " رفراندوم"های مردم ایران است نه 
دموکراسی "چشم انداز به اصطالح 

کجراه های دیگر و نه " سکوالر پارلمانی
نظير احيای سلطنت هيچيک قادر به 

می پاسخگوئی به خواستهای مردم ن
برعکس، چه آلترناتيوهای ظاهراً .  باشند

امتحان پس نداده و چه سپردن حکومت به 
دست دار و دسته جنایتکار و فاسد 
سلطنت طلبان که برای بازگرداندن اوضاع 
به وضع آرام مورد نياز سرمایه داران مطرح 
می شوند ، تنها دیکتاتوری و اختناقِ به 

وز بر مراتب شدیدتر و خفقان آورتر از امر
این به .  جامعه تحميل خواهند نمود

اصطالح آلترناتيوها ، همگی به دنيای ُکهنه 
سرمایه داری تعلق دارند و دنيای آنان با 
دنيائی که اکثریت مردم برای رهائی خود 
در فردای نابودی سيستم سرمایه داری در 

.  ایران می طلبند ، فرسنگها فاصله دارد
ر مقابل مصر نمونه گویائی است که د

آیا کسی هست .  چشم همگان قرار دارد
که مدعی شود که با روی کار آمدن 
حکومت به اصطالح سکوالر نظاميان در 

مصر، زباله گردی، گور خوابی و صدها 
مصيبت و درد و بالئی که سرمایه داری 
برای مردم آن دیار به وجود آورده، از جامعه 
مصر رخت بر بسته است؟  نه تنها چنين 

ت بلکه امروز دیکتاتوری عنان گسيخته نيس
مستولی مصر تری از پيش بر جامعه 

است؛ و در عين حال به دليل حل نشدن 
مسایل توده ها و تضادهای رشد یافته 
موجود، مردم با نا امنی ناشی از انفجار 
های هر از چند گاهی نيز در آنجا مواجه 

  .اند
 )ادامه دارد(

هاي  وم آكسيونتدا: لندن

  حمايت از كارگران ايران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

در حمایت از تداوم اعتراضات و اعتصابات 
دالورانه کارگران فوالد اهواز ، بعد از ظهر 

، شماری از  ٢٠١٨دسامبر  ١۵،  امروز
 ایرانيان مبارز در لندن ، یک آکسيون

این حرکت .  مبارزاتی بر پا کردند
ظهر در  افشاگرانه در ساعت یک بعد از

" ترافلگار اسکوئر"ميدان پر رفت و آمد 
در جریان این حرکت ، .  لندن آغاز شد

عابرین از بنرها و عکس ها و شعارهای 
بزرگی دیدن کردند که در رابطه با شرایط 
ایران تحت حاکميت ضد خلقی و سياه 
جمهوری اسالمی و وضعيت زیست و 
مبارزات کارگران تحت ستم در محل 

در این . مایش در آمده بودندآکسيون به ن
آکسيون ، اعالميه هایی در توضيح 
شرایط زیست و کار کارگران ایران و بویژه 
علل اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت 
تپه و فوالد اهواز و ضرورت حمایت از 
مطالبات آنان و آزادی فعالين کارگری 

  . دربند ، در ميان عابرین توزیع گردیدند
دایی خلق ایران و فعالين چریکهای ف

سازمان دمکراتيک ضدامپریاليستی 
ایرانيان در انگلستان ، ازفراخوان 

به علت  که دهندگان این حرکت بودند
باران شدید ، یک ساعت زودتر از موعد 

 . اعالم شده به پایان رسيد
  

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 
  انگلستان -در لندن 

  ٢٠١٨پانزدهم دسامبر 
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  !و دو خط مشيدولت جايگزين جمهوري اسالمي 
رهبری "همانطور که دیده می شود سئوال 

انقالبی در ایران چگونه می تواند به وجود 
در نظرات چریکهای فدائی خلق به " آید

مثابه یک نيروی کمونيست واقعاً معتقد به 
لنينيسم به خصوص در  -مارکسيسم 

ارتباط با شرایط انقالبی کنونی ایران، 
بدون ابهامی  پاسخ کامالً روشن و شفاف و

شرح دقيق  کامل این امر مهم در (دارد 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم "کتاب 

در عين حال می ). آمده است" تاکتيک
بينيم که این سئوال و پاسخ به آن با 
موضوع مهم دیگر یعنی دولتی که باید 
جایگزین رژیم جمهوری اسالمی گردد، در 

اگر قرار .  هماهنگی و پيوند کامل قرار دارد
به سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و 
همراه با آن پایان دادن به سلطه 
امپریاليستها در ایران و نابودی سيستم 
سرمایه داری وابسته در جامعه می باشد، 
این امر مهم نه از طریق قيام مسلحانه 

روشن ترین دليل بر رد آن فقدان (توده ای 
رهبری کمونيستی در حال حاضر و عدم 

کان ایجاد آن از طریق مسالمت آميز در ام
) شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران می باشد

بلکه از طریق پيمودن راه مبارزه مسلحانه 
به شکلی که در باال تشریح  - توده ای 

تنها با پيمودن .  امکان پذیر است -گردید 
این مسير از طرف کمونيست های صدیق 

ر، تأمين و انقالبی امکان پيوند با طبقه کارگ
رهبری انقالبی در جنبش وجود دارد و تنها 
از طریق سازماندهی مسلح توده ها در 
جربان مبارزه مسلحانه است که راه برای 

ای که لنين بر " ارتش انقالبی"تشکيل 
حکومت "ضرورت ایجاد آن جهت برپائی یک 

پای می فشرد، تسهيل شده و " انقالبی
تنها همچنين .  می توان به آن دست یافت

در این صورت دور نمای یک زندگی 
سعادتمند انسانی در مقابل کارگران و 
زحمتکشان محروم و زجرکشيده ایران قرار 

   .می گيرد

  
بنابراین در مقابل این سئوال که دولت 
جایگزین جمهوری اسالمی چگونه دولتی 
باید باشد در ميان کسانی که به عنوان 
چپ شناخته می شوند دو برخورد 

ی و دو خط مشی در مقابل هم سياس
برخورد سياسی و خط .  قرار می گيرند

مشی ای که چریکهای فدائی خلق ایران 
به مثابه یک نيروی کمونيست با وفاداری 

لنينيسم و آموزش  -به اصول مارکسيسم 
از رهبران کبير پرولتاریا با اعتقاد به ضرورت 
جنگ مسلحانه توده ای با دشمن مبلغ 

د سياسی و خط مشی ای آنند، و برخور
که اگر چه مدعی طرفداری از طبقه کارگر 

لنينيسم می  –د به مارکسيسم و اعتقا
، بر خالف آموزش های مارکسيستی باشد

حتی در شرایط کنونی نيز که ایران در دوره 
انقالب به سر می برد و موقعيت انقالبی 
در جامعه وجود دارد به فکر انجام حرکتی 

ش انقالبی برای برپائی در جهت ایجاد ارت
اینها راه انقالب .  حکومت انقالبی نيست

را قيام مسلحانه ناگهانی توده ها 
عنوان می کنند ، اما گوئی قيام 
مسلحانه توده ای مورد نظر شان 
تدارک نياز ندارد و کارگران نباید از هم 
امروز برای به دست گرفتن رهبری آن 

ت قيام و یا اگر امکان چنين امری نيس
حداقل کوبيدن مهر و تأثير انقالبی 
خود بر آن قيام خود را متشکل و 

پس در این دوره پر .  مسلح کنند
تالطم و طوفانی در جامعه نيز مبلغ 
انجام همان توصيه هائی هستند 

ایجاد کميته های اعتصاب و غيره در (
که پيش از این در دوره ) کارخانجات

م اما کدام قيا.  آرام مبلغ آن بودند
مسلحانه نياز به سازماندهی مسلح 
ندارد؟  آیا اینها در رویای خود انتظار 

را می  ١٣٥٧قيام خود بخودی بهمن 
کشند تا دوباره برای ایفای نقش غير 
انقالبی در صحنه حاضر شوند؟  اگر 

چنين است باید گفت که این انتظار 
تاریخ دو بار عين هم .  بيهوده است

  .تکرار نمی شود
  

  نداي توده ها، وظيفه پاسخ به

  !نيروهاي پيشرو كمونيست 
در شرایط کنونی که جامعه ایران در دوره 
انقالب قرار گرفته و موقعيت انقالبی در 
جامعه وجود دارد جا دارد در همين 
چهارچوب به وظایفی که در حال حاضر بر 
.  عهده نيروهای پيشرو قرار دارد، بپردازیم

موقعيت هر "لنين مطرح کرده است که 
در این ".  انقالبی به انقالب ختم نمی شود

حکم نکته ای مهم و اساسی نهفته است 
و آن این که، برای دست یابی توده های 
انقالب کننده به پيروزی دو عامل باید 

عامل عينی و : همدیگر را تکميل نمایند
منظور از عامل عينی همانا .  عامل ذهنی

ده ها تغييراتی است که هم در وضعيت تو
و هم در وضعيت حکومت به وجود می آید 

نام " تغييرات عينی"و لنين از آنها به عنوان 
می برد که خود اثبات گر وجود موقعيت 

وی می . انقالبی در یک جامعه می باشند
در چنين شرایطی فقط وقتی "نویسد که 

انقالب به وقوع می پيوندد که عالوه بر 
ييری ذهنی تغييراتی که در باال ذکر شد، تغ

یعنی طبقه انقالبی .  هم اضافه گردد
توانائی آن را داشته باشد که به حد کافی 
از قدرت عمليات توده ای انقالبی برای 

.  سرنگونی حاکميت موجود استفاده بکند
این حاکميت حتی در شرایط بحران هم به 
خودی خود سقوط نمی کند ، بلکه آن را 

 سقوط"نقل از . (باید سرنگون کرد
در ارتباط با قدرت طبقه "). انترناسيونال دوم

انقالبی در واقع باید از عامل ذهنی سخن 
بگوئيم که خود، هم وجود توده هائی با 
روحيه قوی انقالبی را شامل می شود که 
برای رسيدن به هدف دست به مبارزات 
فداکارانه و قهرمانانه زده و مرگ را تحقير 

ياسی می کنند و هم وجود یک نيروی س
متشکل انقالبی به مثابه پيشاهنگ 

با . رهبری کننده عمليات توده ای انقالبی
ترکيب این دو عامل عينی و ذهنی، انقالب 

  .می تواند به پيروزی دست یابد
   

توجه به شرایط مشخص کنونی جامعه 
ایران، نشان می دهد که تا جائی که 
موضوع به تغيير در وضعيت توده ها و رژیم 

صورت " تغييرات عينی"د این بر می گرد
در رابطه با عامل ذهنی نيز .  گرفت است

همه مسأله به فقدان یک نيروی سياسی 
متشکل انقالبی مربوط می شود واال تا 
جائی که به توده ها، روحيه واالی انقالبی 
در آنها و داشتن پتانسيل الزم برای انجام 
مبارزه تا پای جان مربوط است ، کمبودی 

واقعيت این .  زمينه وجود ندارددر این 
است که توده های جان به لب رسيده 
ایران نه فقط در دیماه با مبارزات 
قهرمانانه و سلحشورانه خود نشان 
دادند که برای رسيدن به کار، نان، 
مسکن، آزادی و استقالل حاضر به هر 
گونه فداکاری می باشند و عمالً سينه 

های های خود را سپر گلوله های نيرو

 اشرف دهقاني

  

  

  

  

  

  

  )٣( و وظايف انقالبي  موقعيت انقالبي
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سرکوبگر نمودند ، بلکه در تدوام 
تظاهرات و قيام های قهر آميز خود در 
دیماه ، عليرغم سرکوب های 
وحشيانه نيروهای داعشی رژیم 
جمهوری اسالمی به ميدان آمده و با 
حضور مبارزاتی خود و حتی توسل به 
جنگ خيابانی با این رژیم، عمالً و با 
فریادی رسا اعالم می کنند که دیگر 
حاضر نيستند به استثمارگران و 
ستمکاران خود اجازه دهند که 
همچنان آنها را بچاپند و زندگی 

. جهنمی ای را بر آنان تحميل کنند
نشان می دهند که دیگر تحمل وضع 
کنونی را نداشته و خواهان دگرگونی 

اجتماعی حاکم بر  -در نظم اقتصادی 
چه با  -آنها آشکارا . جامعه می باشند

ن شعارهای انقالبی پر معنا و سر داد
نشان می  -چه با اعمال انقالبی خود 

دهند که راه اصلی دگرگونی و تغيير 
شرایط  نکبت بار حاکم بر زندگی خود 
را هم که همانا راه انقالب قهرآميز 

  .می باشد، می دانند
  

اگر در جریان انقالب برای سرنگونی رژیم 
وابسته به امپریاليسم شاه، توده های 
مبارز ما با این فکر که رهبری انقالبی وجود 

رهبران ، ما را مسلح "دارد فریاد می زدند 
و متأسفانه رهبری انقالبی در " (کنيد

جامعه وجود نداشت که به این ندا پاسخ 
، امروز در قریب به اتفاق تظاهرات و )دهد

قيام های توده ای که در این یا آن گوشه از 
ای انقالبی از کشور رخ می دهد ، توده ه

ضرورت مسلح شدن و توسل به مبارزه 
مسلحانه عليه دشمنانشان سخن گفته و 

وای به روزی که "با شعارهائی نظير 
می کشم، می کشم "و یا " مسلح شویم

، "آتش جواب آتش"یا " آن که برادرم کشت
هم ضرورت مسلح شدن و انجام مبارزه 
مسلحانه و هم آمادگی خود را برای 

مبارزه مسلحانه عليه  پيشبرد یک
توده ها به .  دشمنانشان اعالم می کنند

درستی انتظار دارند که یک نيروی 
سياسی انقالبی متشکل، به سازماندهی 

اساساً پاسخ دادن به .  مسلح آنها بپردازد
ندای توده ها، آموزش از آنها و حرکت در 
راستای خواست و نياز توده ها در جهت 

فه تخطی ناپذیر تأمين منافع آنان وظي
نيروهای سياسی پيشرو جامعه است و 
اتفاقاً پاسخ به درخواست کنونی توده های 
انقالبی در صحنه، امروز وظيفه عمده و 
اساسی نيروهای آگاه و کمونيست را در 

  .جامعه تعيين می کند
  

اما اگر در حال حاضر تشکل سياسی 
نظامی شناخته شده قوی و  –

که نشان دهد  انقالبی ای وجود ندارد
به خواست و ندای توده ها پاسخ 
مثبت می دهد، خود توده های 
انقالبی تا آنجا که در قدرت دارند به 
مبارزه قهر آميز با نيروهای مسلح 

این توده های به پا . رژیم می پردازند
خاسته و دلير در جریان تظاهرات خود 
در مواجهه با دشمن گاه به پرتاب 

. رت می ورزندسنگ و آجر پاره مباد

گاه به جنگ تن به تن و کتک زدن 
متقابل نيروهای امنيتی و انتظامی 

یا از تاکتيکی عليه . رژیم می پردازند
نيروهای سرکوبگر استفاده می کنند 

راندن (که از خود آنان آموخته اند 
ماشين به سوی مزدوران حکومتی و 

موردی که دراویش  -زیر گرفتن آنها 
نانه خود عليه بسيج انقالبی در رزم جا

توده ).  و پاسداران رژیم به کار بردند
انقالبی در مواردی با سالح گرم به 

یک (مقابله با دشمن دست می زند 
مورد از آن در مبارزات کشاورزان 

و گاه مبارزه ) اصفهان مشاهده شد
مسلحانه خود عليه نيروهای 
سرکوبگر را با پرتاب بمب های دستی 

ا به ميان آنان به و یا بمب های آتشز
نمایش می گذارد که مورد آخر آن در 
مبارزه قهر آميز توده های جان به لب 
رسيده خرمشهر در جلوی چشم 

البته خبرهائی از .  همگان قرار گرفت
این دست در رابطه با اقدامات 
مسلحانه توده ها، در شرایطی که 
رسانه ها به طور عمده در دست 

انقالب  نيروهای متعلق به جبهه ضد
قرار دارند ، کمتر امکان پخش پيدا می 

در شرایط کنونی رسانه های .  کنند
ارتجاعی تالش فراوانی می کنند تا 
ذهن ها را مشغول مبارزات به 
اصطالح مدنی ساخته و ضمن تفبيح 
قهر انقالبی توده ها رفرميسم را در 

با این حال در  . جامعه اشاعه دهند
نانی که در ویدئوئی نيز دیدیم که جوا

منطقه ای در پشت صحنه در کمين 
نيروهای مسلح سرکوبگر رژیم نشسته 
بودند به هنگام عبور گله ای از آنها ، بمب 
های آتشزا به ميانشان پرتاب کرده و ضمن 
وارد آوردن خسارت به ایشان، آنها را از 

جالب است که این .  حرکت باز داشتند
ميد به مورد بيانگر یک کار گروهی بود که ا

همچنين .  تداومش را در دلها زنده می کرد
می دانيم که تظاهرات عمومی مسالمت 
آميز مردم و به طور مشخص کارگران چطور 
با دخالت نيروهای امنيتی و انتظامی 

وحشی رژیم و اِعمال قهر ضد انقالبی آنها 
عليه تظاهر کنندگان، فوری شکل قهر آميز 

هرات و در جریان تظا.  به خود می گيرد
تجمعات کارگری، در موارد زیادی کار به 
کتک زدن کارگران توسط آن نيروها و 
درگيری بين کارگران و نيروهای مسلح رژیم 

  .می کشد
  

  !اوضاع در جبهه ضد انقالب
امروز شرایطی بر جامعه ایران حاکم است 
که نه رژیم جمهوری اسالمی به مثابه 

عه کانال اصلی سلطه امپریاليستها بر جام
ایران ، عليرغم همه وحشی گری ها و 
اعمال جنایتکارانه اش قادر است توده ها را 
از ميدان مبارزه کنار زند و نه توده ها در 
لحظه کنونی از چنان قدرتی برخوردارند که 
بتوانند بساط این رژیم ننگين دار و شکنجه 
را در هم کوبيده و خود آن را به زباله دان 

شمنان توده های تحت د.  تاریخ بيافکنند
ستم ما از خود جمهوری اسالمی گرفته تا 

همراه با نيروها و رسانه (امپریاليستها 
، این استثمارگران و )های وابسته به آنها

ستمکاران جنایتکار و وحشی، اکنون که 
حاکميت خود و سيستم ظالمانه سرمایه 
داری را با خيزش توده های انقالبی در 

حفظ وضع نکبت بار و خطر می بينند برای 
مصيبت آور موجود در هر زمينه و حوزه ای 
به تالش های شدید و گسترده ای دست 

رسانه های امپریاليستی با قلب .  زده اند
البته با مخلوط کردن راست و  - حقایق 

و اشاعه ایده های  -دروغ با هم 
رفرميستی در جهت انحراف مسير مبارزات 

ر پيش گرفته مردم فعاليت گسترده ای را د
در حال حاضر، کار سرکوب مبارزات .  اند

توده ها را خود جمهوری اسالمی به عهده 
دارد و این رژیم در شرایطی که به قول 
عباس عبدی از مهره های اصالح طلب 
رژیم که در گفتگو با گروه تحليل، تفسير و 

) ١٣٩٧خرداد  ١١ -پژوهش های خبری ایرنا
در اکثر نهادها  اعتراف کرد که شيرازه امور

و ارگان های دولتی از هم پاشيده شده و 
به قول وی کار آمدی ندارند، اما به وظيفه 
خود که سرکوب مبارزات توده ها و کنترل 
جامعه از طریق اعمال قهر ضد انقالبی در 

جمهوری .  آن عمده است، عمل می کند
اسالمی وظيفه سرکوب توده ها را با 

مام مناطق، برقراری ميليتاریزه کردن کامل ت
حکومت نظامی اعالم نشده و ولو کردن 
نيروهای مسلح و امنيتی خود در کوچه و 
خيابان، توسل به دستگيری های گسترده، 
اعمال شکنجه های وحشيانه به زندانيان و 
کشتار بی شرمانه در زندانها انجام می 

امروز گاه در ویدئوهائی که منتشر .  دهد
که دست  می شوند دیده می شود

اندرکاران حکومت، با این اخطار به مزدوران 
مسلح خود که اگر مردم بتوانند رژیم حاکم 
را سرنگون کنند ، شما را تکه تکه خواهند 
کرد و شما و خانواده تان امکان خروج از 
کشور را هم نخواهيد یافت، آنها را آشکارا 
تشجيع می کنند که به هر عمل وحشيانه 

ه و با بی رحمی هر عليه مردم دست زد
چه تمامتر به سرکوب مبارزات و اعتراضات 
آنان بپردازند؛ چون پای مرگ و زندگی 

به آنها می گویند .  خودشان در ميان است

هر "لنين مطرح کرده است که 
موقعيت انقالبی به انقالب ختم نمی 

حکم نکته ای مهم و در این ".  شود
اساسی نهفته است و آن این که، 
برای دست یابی توده های انقالب 
کننده به پيروزی دو عامل باید همدیگر 

عامل عينی و عامل : را تکميل نمایند
منظور از عامل عينی همانا .  ذهنی

تغييراتی است که هم در وضعيت 
توده ها و هم در وضعيت حکومت به 

از آنها به عنوان  وجود می آید و لنين
نام می برد که خود " تغييرات عينی"

اثبات گر وجود موقعيت انقالبی در یک 
وی می نویسد که . جامعه می باشند

در چنين شرایطی فقط وقتی انقالب "
به وقوع می پيوندد که عالوه بر 
تغييراتی که در باال ذکر شد، تغييری 

یعنی طبقه .  ذهنی هم اضافه گردد
نائی آن را داشته باشد که انقالبی توا

به حد کافی از قدرت عمليات توده ای 
انقالبی برای سرنگونی حاکميت 

 .  موجود استفاده بکند
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.  که مردم ، ما را به دریا خواهند ریخت
حتی مقامی در وزارت بهداشت از خطر 
سقوط رژیم و پيامد های آن برای خود و 

و به آنها  همکارانش صحبت می کند
هشدار می دهد که به هر طریقی در حفظ 

به طور کلی .  ارکان این رژیم کوشا باشند
در حال حاضر جمهوری اسالمی عهده دار 
کنترل جامعه برای حفظ سلطه امپریاليسم 
در ایران است ولی این وضع ممکن است 
در صورت پيشرفت جنبش انقالبی و جدی 

ه تر شدن هر چه بيشتر خطر برای سلط
امپریاليستی در ایران، تغيير کرده و 
دشمنان مردم مبادرت به اقدامات دیگری 

مثالً می دانيم که امپریاليسم .  بکنند
آمریکا به مثابه دشمن اصلی خلقهای 
ایران، نيروهای مزدوری را از ميان 
ناسيوناليست های ایرانی به خصوص در 
ُکردستان یا بلوچستان در اختيار دارد که 

این .  رای آنان هزینه کرده استسالها ب
دشمن جانی و سالوس هر زمان الزم 
ببيند، می تواند از آنها برای ایجاد اغتشاش 
در جنبش و مخدوش کردن صف انقالب و 

نه فقط جریانات .  ضد انقالب استفاده کند
ناسيوناليست بلکه نيروهای شناخته شده 
یا ناشناخته دیگری نيز ممکن است در 

در جهت حفظ سلطه شرایط خاصی 
امپریاليستی و تداوم سيستم سرمایه 
داری وابسته در ایران، در خط قدرتهای 
خارجی به مبارزه مسلحانه با رژیم 
جمهوری اسالمی برخيزند و نيروهای مبارز 

خالصه تا آنجا .  جامعه را هم فریب دهند
که به دشمنان توده های تحت ستم ما، 

شار دشمنان کارگران، زحمتکشان و اق
مختلف مردم در شهر و روستا مربوط 
است، آنها انقالب توده ها را امری کامال 
جدی به حساب آورده و برای از بين بردن 
آن به هر تالش ضد انقالبی دست می 

  .زنند
   

  تالش نيروهاي رفرميست براي 

  !به عقب راندن توده ها
نمی توان تردیدی داشت که در درون 

کارگران و چه  جامعه ایران چه در ميان
روشنفکران، کمونيست های راستينی 
وجود دارند که می کوشند وظيفه خود را 
در ارتباط با شرایط حساس کنونی دریافته 

درعين حال از دیر باز . و به آن عمل کنند
تفکری رفرميستی در جنبش کمونيستی 
ایران وجود دارد که همانطور که در باال 

ست در اشاره شد وظيفه نيروهای کموني
جامعه را صرفاً رفتن به کارخانه ها و به 
اصطالح کار با کارگران قلمداد می کند؛ و 
شاهدیم که این تفکر حتی در شرایط امروز 
نيز که بحث اصلی بر سر انقالب و 
چگونگی کسب قدرت سياسی توسط 
طبقه کارگر می باشد و این امر مسأله 
مبرم روز را تشکيل می دهد، وظيفه 

نيروهای کمونيست قائل  خاصی برای
نيست و  انگار که هيچ تغيير عينی در 
جامعه صورت نگرفته است ، مبارزه صنفی 
و حداکثر کوشش برای ایجاد تشکل های 
صنفی کارگری را در راس اهداف و آمال 

واقعيت این .  مبارزه کارگران جلوه می دهد

است که اوالً طبقه کارگر ایران از همان بدو 
جمهوری اسالمی هرگز از  استقرار رژیم

 ٨٠مبارزه باز نایستاده و به خصوص از دهه 
به این سو ضمن تشدید مبارزات خود عليه 
سرمایه داران و رژیم حاکم در جهت تحقق 
خواستهای صنفی و ایجاد تشکل های 
صنفی مستقل خود قدم های جدی و 

ثانياً، طبقه کارگر .  مهمی برداشته است
ای تشکل یابی ما در جریان مبارزه بر

خویش، از درون خود ، کارگران آگاه ، متعهد 
و فداکاری را پروده و بعضاً به عنوان فعال 

اما .  کارگری به همگان شناسانده است
آنچه عليرغم مبارزات بی وقفه و فداکارانه 
کارگران و تالش های بی دریغ و مسئوالنه 
فعالين صميمی و مبارز کارگری مانع از 

یک اتحادیه یا سندیکا یا  شکل گيری حتی
به طور کلی تشکل کارگری مستقل 
گردیده ، سد بلند دیکتاتوری رژیم وابسته 
به امپریاليسم جمهوری اسالمی بوده 

این رژیم نه تنها فعالين کارگری را .  است
به دليل دفاع از منافع صنفی کارگران 
دستگير کرده، مورد شکنجه قرار داده و 

رای آنها تعيين حکم و وثيقه سنگين ب
نموده است ، بلکه هر کارگر ساده ای را 
نيز صرفا به خاطر مبارزه برای ابتدائی ترین 
خواستهای صنفی خود مورد حمالت 

چنين است که .  وحشيانه قرار داده است
حتی در شرایطی که تحقق خواسته های 
کامل صنفی کارگران منوط به از ميان 

رت دیگر برداشتن این دیکتاتوری و به عبا
سرنگونی جمهوری اسالمی است، پيروان 
تفکر رفرميستی مزبور سعی دارند به 
شيوه اکونوميست های روسيه ، ذهن 
طبقه کارگر را صرفا به خود و مسایل 
صنفی خویش مشغول نموده و آنها را از 
انجام اقدامات عملی در جهت سرنگونی 

این .  رژیم و از بين بردن دیکتاتوری باز دارند
روهای رفرميست قادر نيستند ببينند و ني

نمی خواهند اعتراف کنند که طبقه کارگر 
ما در شرایط انکشاف هر چه بيشتر 
سيستم سرمایه داری در ایران با آگاهی و 
تجربياتی که در طول مبارزات دليرانه خود 
کسب نموده است ، امروز از توان فکری و 
تجربه عملی الزم نه فقط برای ایجاد 

های صنفی خود بلکه جهت به تشکل 
عهده گرفتن وظایف خطير تر و بزرگتر از آن 

لذا با کوته فکری و با .  برخوردار می باشد
تکبر خاص خود کارگران ایران را ناآگاه می 
خوانند و با این توجيه حتی در شرایط 
کنونی که شکی باقی نيست که مردم 
کارد به استخوان رسيده ایران و در رأس 

قه کارگر ما ، خواهان سرنگونی آنها طب
رژیم جمهوری اسالمی هستند، نه از 
ضرورت کسب قدرت سياسی توسط 
کارگران سخن می گویند و نه قادرند 
وظایف و راهی را پيش پای آنان بگذارند که 

.  مسيری برای قدرت گيری کارگران باشد
آنها در حرف و ادعا ظاهراً موافق البته 

ستند و این قيام مسلحانه توده ای ه
را راهی برای رهائی طبقه کارگر 

اما امروز دست به .  جلوه می دهند
فریب کارگران زده و برای بازداشتن 
آنها از متشکل شدن و مقابله قهر 
آميز با دشمنانشان و مشخصا با 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی در 
شرایط انقالبی کنونی ایران ، مطرح 

و  "لحظه قطعی"می کنند که هنوز 
مرحله نهائی برای دست زدن به 

البته باید .  سالح فرا نرسيده است
پرسيد که آیا برای این نيروهای 
رفرميست با شيوه های اپورتونيستی 
شان  هيچ وقت زمان برای دست 
بردن به سالح فرا می رسد؟  پاسخ 
با توجه به تجربه هائی که طبقه 
کارگر و مردم مبارز ایران از دهه 

ن قدرت داشتن زما -بيست 
تا کنون در  -اپورتونيسم حزب توده 

دست دارند به این سئوال منفی 
  .است

  
پيروان تفکر فوق با هر عنوانی که امروز 

سياسی کارهای (روی خود گذاشته اند 
لنينيست در درون جامعه  -مارکسيست 

و یا از گذشته با خود حمل می کنند ) ایران
ع جریانات سياسی مدعی دفاع از مناف(

، به واقع )طبقه کارگر در خارج از کشور
همان اپورتونيستهائی هستند که اگر از 
قدرت نفوذ در ميان کارگران برخوردار باشند 
به گفته لنين خطرشان برای منحرف کردن 
جنبش کارگری از خود بورژواها بيشتر 

اینها در اصل دشمنان طبقه .  است
کارگرند که حتی اگر روزی صد بار هم از 

ورت انقالب صحبت کنند و سخنان ضر
گرانقدر مارکس مبنی بر ضرورت در هم 
شکستن ماشين دولتی را تکرار کنند ، در 
عمل با عدم انجام وظایف انقالبی که 

وضع شرایط کنونی حکم می کند به حفظ 
دستپخت  یِ نکبت بار و مصيبت زای کنون

  .سرمایه داران زالو صفت خدمت می کنند
  

عمل خود عليرغم ادعای  این دسته اول با
طرفداری از طبقه کارگر، کار دسته دومی 
هائی را هم تقویت و تکميل می کنند که 
چه آشکارا در جبهه ضدانقالب باشند و چه 
مدعی قرار داشتن در صف توده ها باشند، 
به طور کامالً علنی مبلغ پاسيفيسم و 

این دسته دوم همان .  رفرميسم هستند
ای باز داشتن توده کسانی هستند که بر

امروز گاه در ویدئوهائی که منتشر 
می شوند دیده می شود که دست 
اندرکاران حکومت، با این اخطار به 
مزدوران مسلح خود که اگر مردم 

ون کنند ، بتوانند رژیم حاکم را سرنگ
شما را تکه تکه خواهند کرد و شما و 
خانواده تان امکان خروج از کشور را 
هم نخواهيد یافت، آنها را آشکارا 
تشجيع می کنند که به هر عمل 
وحشيانه عليه مردم دست زده و با 
بی رحمی هر چه تمامتر به سرکوب 
مبارزات و اعتراضات آنان بپردازند؛ 

ان در چون پای مرگ و زندگی خودش
که  به آنها می گویند.  ميان است

.  مردم ، ما را به دریا خواهند ریخت
حتی مقامی در وزارت بهداشت از 
خطر سقوط رژیم و پيامد های آن 
برای خود و همکارانش صحبت می 
کند و به آنها هشدار می دهد که به 
هر طریقی در حفظ ارکان این رژیم 

 .کوشا باشند
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  !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
  

ها از انقالب جهت حفظ سيستم 
استثمارگرانه و شدیداً ظالمانه حاکم ، راه 

جا می " نافرمانی مدنی"نجات توده ها را 
زنند و این شيوه از کار را نه به عنوان 
تاکتيکی که در شرایطی ممکن است مفيد 
هم واقع شود ، بلکه به عنوان شيوه 

دم به اصلی مبارزه و راه رسيدن مر
همانها که .  خواستهای خود جا می زنند

به مردم می گویند که توسل شما به 
مبارزه مسلحانه باعث می شود که رژیم 

پيدا کند و به " مجوز"برای سرکوب 
اما آنها .  سرکوبش ده برابر اضافه کند

عمداً این واقعيت را پنهان می کنند که 
رژیم نه امروز و نه هيچوقت دیگر در طول 

" مجوز"ننگين و جنایتکارانه اش منتظر  عمر
دست اندرکاران .  از مردم نبوده است

جمهوری اسالمی همواره حتی با بی 
ی به "مجوز"شرمی تمام بدون هيچ 

کشتار مردم پرداخته و به آن افتخار کرده 
بيشک مردم هشيار ایران نه اعترافات .  اند

خود خمينی و نه گردانندگان حکومتش 
يالنی، موسوی اردبيلی و چون  دمحمی گ

موسوی تبریزی و غيره به جالدی خودشان 
را فراموش کرده اند و نه جالدی  ٦٠در دهه 

و افتخار به آن از طرف دیگر سران رژیم در 
دهه های بعدی چون روحانی را که در 

تير  ١٨مردمی  -جریان جنبش دانشجوئی 
، در مقام رئيس شورای امنيت  ١٣٧٨

تکه کردن دانشجویان و ملی، از لزوم تکه 
   .مردم مبارز سخن گفت

  
چه ضد انقالب شناخته شده و چه 
رفرميست های مدعی طرفداری از 
مردم، در توجيه به اصطالح راه 

شان، برای فریب " نافرمانی مدنی"
را به " پرهيز از خشونت"توده ها ، 

عنوان کم هزینه ترین راه تبليغ می 
قاتی در حالی که در جامعه طب.  کنند

کنونی ، پيش گرفتن راه مبارزه مدنی 
و عدم اعمال قهر انقالبی در مقابل 

راهی قهر ضد انقالبی همان کوره 
است که انرژی انقالبی کارگران و 
توده های محروم را به هرز می برد و 
در خدمت نجات رژیم جمهوری 

این کوره راه ، بن .  اسالمی قرار دارد
بستی است که با باز داشتن توده ها 
از اعمال قهر انقالبی به مثابه تنها راه 
نجات خویش از جهنم حاصل از 

اکم ، سيستم سرمایه داری وابسته ح
توده ها را دست بسته به مسلخ 
جالدان و مدافعين مسلح نظم 
استثمارگرانه و ستمکارانه کنونی می 

از این رو کوره راه پيشنهادی .  برد
ای بر ُگرده طبقه کارگر " هزینه"اینان، 

و انبوه عظيم ستمدیدگان تحميل می 
کند که بسيار، بسيار پر هزینه تر از 

توده ها با مبارزه ای خواهد بود که 
دست بردن به سالح عليه 

  .دشمنانشان به کار ببرند
  

  تاكتيك كنوني رژيم در رابطه با تظاهرات خياباني
به گونه ای که دیده می شود رژیم امروز 
مردم انقالبی در صحنه مبارزه را به طور 
شدید و گسترده مورد اصابت گلوله های 
خود قرار نمی دهد و به قولی از حداکثر 

خود برای سرکوب استفاده نمی  نيروی
دشمنان .  دليل این امر روشن است.  کند

مردم از وجود یک موقعيت انقالبی در 
جامعه کامالً آگاهند و می دانند که توده 
های انقالبی مصمم به سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی هستند، می دانند که 
در این شرایط توده ها از درجه باالئی از 

نقالبی برخوردارند و ترسی روحيه و شور ا
از نيروهای مسلح دشمنانشان به دل راه 
نمی دهند، به عينه می بينند که این توده 
های جان به لب رسيده و کارد به استخوان 
رسيده، از مرگ نمی هراسند و حاضرند 
برای سرنگونی رژیم و رسيدن به آزادی به 
هر نوع فداکاری دست زده و قهرمانانه جان 

در چنين شرایطی است که آنها .  دفدا کنن
خود را مجبور می بينند که به قول معروف 

.  با حساب و کتاب به توده ها برخورد کنند
این مزدوران از تجربه شاه در جریان خيزش 

 ١٣٥٦- ٥٧انقالبی توده ها در سالهای 
آموخته اند که سرکوب حداکثری و شدیداً 
خونين تظاهرات مردم در یک شرایط 

ی گاه نه تنها باعث عقب راندن توده انقالب
ها نخواهد شد ، بلکه آنها را در مبارزه و 

.  پيمودن راه انقالب جری تر خواهد ساخت
می دانند که در حال حاضر اقدام به خون 
ریزی بيشتر از آنچه امروز انجام می دهند ، 
باعث افزایش هر چه بيشتر خشم توده ها 
شده و خونهای ریخته شده شهدای 

نقالب بر زمين به پرچم سرخی در دست ا
توده های انقالبی تبدیل خواهد شد و آنها 
را به انجام اقدامات عملی جدی تر خواهد 

می دانند که مردم بی دليل .  کشاند
 آتش "در هر تظاهرات خود شعار 

  

وای به روزی که "،  "جواب آتش
و " بجنگ تا بجنگيم"و " مسلح شویم

این شعارها از این قبيل نمی دهند، 
. در شرایط انقالبی امکان تحقق دارند

سرمایه داران خارجی  (این دشمنان 
که می ) و داخلی و وابستگانشان

خواهند با چنگ و دندان از ثروت و 
زندگی بورژوائی شان محافظت کنند، 
از سر داده شدن این شعارها هراس 

.  زیادی در دل خود احساس می کنند
ه های چرا که می دانند که تود

انقالبی با طرح چنان شعارهائی بی 
صبرانه امکان و شرایطی را طالب 
هستند که بتوانند به این شعارهای 

در چنين .  خود جامه عمل بپوشانند
جوی است که آنها حساب می کنند 
که گشودن آتش بی محابا در 
سطحی وسيع به روی توده های 
انقالبی ، باعث شعله ور شدن هر چه 

ره های آتش انقالب در عظيم تر شرا
  .هر گوشه از کشور خواهد شد

دشمنان، درست از به جریان افتادن مبارزه 
مسلحانه توسط توده ها در اقصی نقاط 

به همين خاطر در .  ایران در بيم و هراسند
حال حاضر ضمن آن که کماکان، همچون 
روال سابق خود به بگير و ببند وحشيانه 

زیر شکنجه به و قتل در  مبارزین و شکنجه
صورت فجيع و یا با روش های ضد انقالبی 
هميشگی شان به ربودن جوانان و کشتار 
مخفيانه آنان مشغولند، هنوز از به کارگيری 
سرکوب حداکثری خود احتراز می کنند و 

.  آن را به موقعيتی دیگر محول می کنند
بيهوده نيست که امروز رئيس پليس های 

المی در آغاز جالد و بی شرم جمهوری اس
برای پراکنده کردن تظاهرات مردم لفظ 

بفرمائيد تشریف "، " خواهش می کنم"
و از این قبيل که به هيچوجه در " ببرید

قاموس آنها نيست و تنها برای خام کردن 
توده ها و کاستن از شدت مبارزات آنان به 
طور فریبکارانه به کار می روند، استفاده 

 .  می کنند
 

بود و دانست که دشمنان باید هشيار 
مردم منتظرند تا موقعيت انقالبی در جامعه 
فروکش کند، تا زمان به نحوی بگذرد، توده 
ها خسته شوند و از شور و هيجان جشن 
خود، جشن انقالبی ای که برپا کرده اند، 
کاسته شود، آنگاه آنها با کشتارهای فله 
ای توده ها، حمام خون هائی به مراتب 

با قرار دادن .  برپا کنند ٦٠دهه شدیدتر از 
چنين خطر و فاجعه بزرگ در جلوی چشم 
خود، باید با جدیت تمام در راه سازماندهی 
مسلح توده ها حرکت کرد و به تبليغ این 

تنها با در پيش گرفتن چنين .  راه پرداخت
راهی است که می توان توده های عظيم 
مردم ایران را از قرار گرفتن در معرض 

یزی ها و قساوت های آتی خونر
  .دشمنانشان محفوظ نگاه داشت

)ادامه دارد(  

بدو استقرار رژیم  طبقه کارگر ایران از 
جمهوری اسالمی هرگز از مبارزه باز 

به  ٨٠نایستاده و به خصوص از دهه 
این سو ضمن تشدید مبارزات خود 
عليه سرمایه داران و رژیم حاکم در 
جهت تحقق خواستهای صنفی و 
ایجاد تشکل های صنفی مستقل  
قدم های جدی و مهمی برداشته 

یان ثانياً، طبقه کارگر ما در جر.  است
مبارزه برای تشکل یابی خویش، از 
درون خود ، کارگران آگاه ، متعهد و 
فداکاری را پروده و بعضاً به عنوان 
فعال کارگری به همگان شناسانده 

اما آنچه عليرغم مبارزات بی .  است
وقفه و فداکارانه کارگران و تالش 
های بی دریغ فعالين صميمی و مبارز 

تی یک کارگری مانع از شکل گيری ح
اتحادیه یا سندیکا یا تشکل کارگری 

بلند دیکتاتوری  مستقل گردیده ، سد
رژیم وابسته به امپریاليسم 

 .جمهوری اسالمی بوده است
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نيروهاي امنيتي و مسلح ضدانقالبي 

نه تهديد، نه زندان، نه اعدام، ": بشنويد

 "ديگر اثر ندارد
در  نيرو های سرکوبگر رژیم ددمنش جمهوری اسالمی

سی و هشتمين روز اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی 
یورشی شبانه به منازل فعالين کارگری و فوالد اهواز با 

ایجاد ُرعب و وحشت برای خانواده های آنان، این 
کارگران را دستگير و روانه شکنجه گاه های خود 

در تداوم این حمالت ، تعداد دیگری از کارگران . ساختند
  .توسط نيروهای سرکوبگر رژیم دستگير شدند

  
رایطی صورت گرفت که از یک طرف همه ترفند دستگيری کارگران دالور فوالد اهواز در ش

ها و دسيسه های فریبکارانه دست اندرکاران رژیم برای ایجاد تفرقه بين کارگران به 
دليل هوشياری و اتحاد و همبستگی کارگران با شکست مواجه شد و از طرف دیگر 

اسالمی را التيماتوم کارگران و تهدید آنان به انجام اقدامات مبارزاتی دیگر، جمهوری 
  . شدیداً دچار خوف و وحشت نمود

  
در آخرین روزهای قبل از هجوم سرکوبگران، در شرایط سخت امنيتی که نيروهای 
انتظامی به حکم وظيفه ضد انقالبی خود کارگران را به محاصره خود در آورده بودند، و در 

تان برای شرایطی که کارگران متوجه دسيسه های غالمرضا شریعتی، استاندار خوزس
ایجاد تفرقه بين کارگران شده بودند، چند تن از کارگران آگاه، شجاع و رزمنده فوالد اهواز 

از جمله یکی از . به سخنرانی های پر محتوا، پر شور و آگاهی دهنده دست زدند
کارگران با ذکر یک تمثيل زیبا ، استاندار خوزستان را به مترسکی تشبيه کرد که برای 

او .  به منظور ترساندن پرنده ها در آنجا گماشته شده است عه اربابانحفاظت از مزر
همچنين جهانگيری، معاون روحانی ، رئيس جمهور را فاقد ذره ای شرف خواند که به 

روز بود که  ١٨هنگام سفر به اهواز در شرایطی که کارگران مجتمع صنعتی فوالد اهواز، 
اد می زدند، کمترین توجهی به آنها نکرده در کف خيابان خواستهای برحق خویش را فری

در این سخنرانی ها به اهرم فساد و ارکان مافيا بودن همه سردمداران رژیم که به . بود
 . منعکس بود نيز اشاره شد" مرگ بر مافيا: "درستی در شعار این کارگران به صورت

  
ای و سيمای یکی از کارگران در سخنان خود، به افشای حيله گری جهانگيری در صد

جمهوری اسالمی پرداخت که در ارتباط با خواست کارگران ایران در اقصی نقاط کشور 
که خواستار حذف بخش خصوصی هستند گفته است چون دولت ضعيف است نمی 

در پاسخ این ادعا کارگر مزبور دخالت جمهوری . تواند به بنگاه های خصوصی برخورد کند
مسایل اقتصادی و "و به قول وی مدیریت کردن  اسالمی در کشورهای مختلف منطقه

آن کشورها را که در واقع در جهت اجرای سياست های امپریاليسم " حتی فرهنگی
آمریکا و شرکا صورت می گيرد را یاد آوری نمود و پرسيد که چرا دولت تنها در برخورد به 

یان این مسایل مردم ایران و کارگران قدرت اجرائی ندارد و ضعيف است؟ در جر
سخنرانی ها کارگران تهدید کردند که در صورت عدم رسيدگی به مطالباتشان ، بيش از 
هزار و پانصد کارگر به تهران خواهند رفت و اعتراض برحقشان را به خيابانهای پایتخت 

یکی از کارگران به نمایندگی از جمع با تعيين وقت معينی برای به .  خواهند کشاند
اعالم کرد که اگر تا آن وقت به خواسته های کارگران مجتمع " مسئولين"اصطالح 

 ". تمام ارکان استان را به لرزه در خواهيم آورد"صنعتی فوالد اهواز رسيدگی نشود 
   

یکی از تاکتيک های کثيف جمهوری اسالمی در قبال کارگران مبارز بی اعتنائی حتی به 
ایطی که سرمایه داران زالو صفت این رژیم در شر. بدیهی ترین خواستهای آنان است

همين کارگران در حسابهای بانکی  ل کاربَ حاضر نيستند حتی قطره ای از ثروتی که از قِ 
، به تاکتيک گرسنگی دادن به کارگران و خسته شان ذخيره کرده اند را به آنها برگردانند

.  ن مبارزه به در کنندکردن آنها دست زده اند تا بلکه به این طریق آنها را نااميد و از ميدا
این رژیم دار و شکنجه و جنایت را که ناتوان از  مقاومت و پایداری کارگران،اما 

در وحشت از رشد روزافزون اعتراضات کارگری فرو پاسخگوئی به مطالبات کارگران است 
به همين خاطر کوشيد تا با بازداشت و زندان و شکنجه کارگران از مبارزات حق . برد

و در عين حال بسيار آگاهی بخش و تأثير گذار روی همه ستمدیگان جامعه طلبانه 
درماندگی رژیم در مقابل مبارزات کارگران دلير ایران و در اینجا کارگران . جلوگيری نماید

هستند در این شعار عميق و پر " کاوه آهنگر"فوالدینی که در مقابل ضحاک ماردوش ، 
نه تهدید ، نه زندان، نه اعدام، دیگر : "منعکس استمفهوم کارگران شجاع فوالد اهواز 

کارگران با شناخت از حد ". اثر ندارد
وحشيگری رژیم جمهوری اسالمی به مثابه 
رژیم مدافع منافع سرمایه داران داخلی و 
غارتگران خارجی، با این شعار پيشاپيش 
عجز و درماندگی رژیم در قبال خود به مثابه 

ان را آشکار ساخته بخشی از طبقه کارگر ایر
اما این رژیم ددمنش هنوز معنای این . اند

شعار کارگران جان به لب رسيده ما را درک 
نکرده و دیوانه وار به هر تالش عبث 

  .جنایتکارانه ای دست می یازد

واقعيت این است که رژیم جمهوری اسالمی 
جز با سرکوب مطالبات بر حق کارگران قادر 

به همين دليل هم . به بقاء خود نمی باشد
رهائی کارگران ، وابسته به سرنگونی این 

در عين حال باید . رژیم ضد کارگر می باشد
دانست که نيروهای مسلحی که رژیم 

هر تجمع و تظاهرات جمهوری اسالمی در 
کارگری به سراغ کارگران می فرستد، 

آموزش دیده برای سرکوب می نيروهای 
جز  يچ شغل و وظيفه ایآنها ه  .باشند

سرکوب مردم برای حفظ حاکميت ظلم و 
ستم در جامعه ندارند و همچون خود سرمایه 

 ؛داران از انگل های جامعه به شمار می روند
و اتفاقا پولی را هم که بابت سرکوب کارگران 
و مردمان دیگر به نفع سرمایه داران داخلی و 
غارتگران خارجی می گيرند از حاصل کار و 

بنابراین  . ست می آیدزحمت کارگران به د
تردیدی نمی توان داشت که راه نجات 
کارگران از ستم و استثمار در گرو سرنگونی 
جمهوری اسالمی و نابودی همه نيروهای 
مسلحش به دست توانای توده های مسلح 
ایران به رهبری طبقه کارگر آگاه به ایدئولوژی 

  .طبقاتی خویش می باشد

دان کارگران باید بر دستگيری، شکنجه  و زن
نقطه پایانی گذاشته شود و نيروهای پيشرو 
جامعه به این منظور باید به کمک کارگران 

وظيفه خود را در شرایط کنونی بشتابند و 
 .تشخيص داده و به آن عمل کنند

  
ما دستگيری کارگران زحمتکش و آگاه فوالد 
اهواز را محکوم می کنيم و ایمان داریم که 

رگز قادر نخواهند بود تا این بگير و ببندها ه
بساط ظلم و استثمار سرمایه داران 
زالوصفت حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی را از انقالب توده ها در امان نگه 

  . دارد
نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم 

  جمهوری اسالمی
درود بی کران به کارگران شجاع و دلير 

  مجتمع فوالد اهواز
زات دالورانه کارگران بيدار پيروز باد مبار

 ایران که از استثمار بيزارند
 

  چریکهای فدائی خلق ایران
   – ١٣٩٧آذر  بيست و ششم

 ٢٠١٨دسامبر  ١٧ 

  

 

  

 !!رزات دالورانة كارگران ايرانرزات دالورانة كارگران ايرانپيروز باد مباپيروز باد مبا
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طبيعتا  در جامعه ایران نيز مانند هر جامعه 
طبقاتی دیگر در بر خورد به واقعيت های 
جامعه ایران و امر انقالب که نياز مبرم توده 

باشد نگرش های  های مردم می
د و نمایندگان هر قشر نگوناگونی وجود دار

و طبقه ای نظر و راهکار خاص خود را ارائه 
هدف این مقاله آن است که . می دهند

برخی از آن نظرات و راه کارها را معرفی 
  .کرده و به آنها برخورد کند

 
خيزش عظيم و مبارزات توده های 

) کارگران و زحمتکشان(گرسنه ایران 
شروع شد  ١٣٩٦ه در دیماه سال ک

نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی مردم 
شهر و  ١٤٠ این خيزش. بود ميهن مان

روستای کشور را به طغيان کشيد ، 
طغيانی که در تاریخ مبارزاتی کشور 

خيزش مردم . ایران بی سا بقه بود
گرسنه وزحمتکش  که دیگر حکومت 

را باور ندارند  حاکم  دزدان  وغارتگران
امروز هم مسير خود را تا نابودی 
دزدان وقاتالن  طی ميکند تا آنجا که 
امروز در دور افتاه ترین  شهر وروستا 
مبارزات انقالبی زنان ومردان  عليه 
رژیم وابسته جمهوری اسالمی در 

  .اشکال مختلف در جریان است
 

شعارهایی مانند مرگ بر جمهوری 
 اسالمی ،مرگ براصل والیت فقيه ،اصالح

نان، ... دیگه تمومه ماجرا و-طلب  اصولگرا 
کار، آزادی که از ابتدا توسط مردم ایران که 
تمام کارگران  واقشار خرده بورژوازی شهر 
وروستا را در بر ميگيرد، سر داده شدند، 
نشان دهنده آن بودند که آنها خواستار 
پایان دادن به فقر و گرسنگی و دیکتاتوری 

ستار بی چون عنان گسيخته یعنی خوا
وچرای سرنگونی رژیم و سيستم سرمایه 

همانطور که . داری وابسته در ایران هستند
می دانيم ضد انقالب جمهوری اسالمی 
عمده بودجه مملکت رابرای اجرای 
سياستهای جنگ طلبانه امپریاليست ها 
در منطقه خاور ميانه خرج ميکند تا جایی 

ا سوریه ر"که مردم در شعارهایشان فریاد 
. را سر ميدهند "رها کن فکری بحال ما کن

رژیم جمهوری  مسئولين دزد دردزدی و

اسالمی هم امروز بر هيچ کسی پوشيده 
نيست وفساد درونی وبيرونی حاکميت 

. جان مردم را به لب رسانده است
مسئولين دزد حتی از کيسه بازنشستگان 
وسپرده های مردم هم چشم پوشی 

ات فشارهای همه این واقعي. نکرده اند
اقتصادی زیادی بر دوش کارگران 

در واقع امروز . وزحمتکشان قرار داده است
دیگر کارد به استخوان توده مردم رسيده، 
پدیده هایی مانند زباله گردی برای بدست 
آوردن غذا، کودکان کار،  کودکان خيابانی ، 
فروش اجزای بدن ، گسترش حاشيه 

اران نشينی ، کپرنشينی ، گورخوابی وهز
مردم که  تحت دیگرهزار مصائب ومشکالت 

نظام اقتصادی حاکم چشم اندازی برای 
پایان آن نيست به امری معمول در ایران 

به گفته رسانه های . تبدیل شده است
ميليون نفر جمعيت ٨٠خود رژیم ازبيش از 

ميليون نفر به زیر خط فقر  ٤٥کشور 
کشيده شده اند وهمه ميدانند با این 

سفناک  زندگی مردم ، رژیم دارو شرایط ا
شکنجه جمهوری اسالمی  پاسخی جز 

  . تشدید جنایت و کشتار ندارد
 

در تاریخ ایران، نگرشی که همواره ضربات 
مهلکی به جنبش وارد آورده ومانند خوره از 
داخل به متالشی کردن انقالب پرداخته 

این نگرش . است نگرش رفرميستی است
وضع موجود دارد  در حالی که ایراداتی به

ولی هميشه خواهان حفظ نظام های 
امروز هم این . می باشد حاکمظالمانه 

نگرش با عوامفریبی وفرصت طلبی 
،خواهان به انحراف کشيدن مبارزات 

این عوام .انقالبی ورادیکال توده ها است 
-اصالح طلبان  -رفرميست ها (فریبان 

چشم خود رادر مقابل )اپورتونيست ها 
های عينی جامعه بسته وخواسته واقعيت 

 نادیده گرفتهها وشرایط دردناک مردم را 
ومردم را از مبارزه قاطع و رادیکال عليه 
دشمنانشان باز می دارند وخواهان مبارزه 

ن یااین نابينا. مسالمت آميز می شوند
هنوز باور ندارند که سرکوب وخفقان 
ودیکتاتوری حاکم بر توده ها راهی به جز 

قهر آميز برای آنان باقی نگذاشته، مبارزه 
  .وجواب آتش را با آتش باید داد

رسانه های در چنين شرایطی 
امپریاليستی می کوشند با تبليغات 

نگرش ها و دیدگاه های ضد  رنگارنگ
انقالبی در جامعه که مسلما مربوط به 
طبقه سرمایه داران و یا خرده بورژواهای 

از  یکی. پيرو آنهاست را تقویت کنند
تبليغات آنها نفی ضروت مسلح شدن توده 
های تحت ستم ایران و مبارزه برای 
سرنگونی رژیم و از بين بردن سيستم 

اصالح  -رفرميست ها . سرمایه داری است
طلبان که خواهان حفظ نظام های ظالمانه 
موجود هستند هر گونه مبارزه مسلحانه را 
رد نموده و تحت عنوان مبارزه عليه 

عی در انحراف مسير مبارزات خشونت س
اما . انقالبی ورادیکال توده ها را دارند

واقعيت این است که رژیم دیکتاتورحاکم در 
طی دوران حاکميت خود ارمغانی جز جنگ 
، زندان ، اعدام ، فقر ،بيکاری وفحشاء 
وهزاران مصائب ومشکالت دیگربرای مردم 

در نتيجه اصالح طلبان با . نداشته است
ده های اصالح طلبی خود و نفی تبليغ ای

هر گونه مبارزه رادیکال از طرف مردم عليه 
جمهوری اسالمی خواهان بردن مردم به نا 

  .کجا آباد هستند
  

در این ميان افراد وجریاناتی هم هستند که 
به اسم چپ خود را معرفی کرده و با اسم 

تبليغات زهر آگينی را پخش   طبقه کارگر
مطرح می کنند که  آنها اگر چه. می کنند

در نهایت وقتی توده ها به قيام برخاستند 
موافق مبارزه مسلحانه و قهر انقالبی 
مردم خواهند بود ولی واقعيت نشان داد 
که وقتی توده های گرسنه و تهی دست 

شهر و روستای ایران دست به  ١٤٠در 
قيام زدند آنها باز توده ها را به انجام مبارزه 

ن یااین نابينا. کردندمسالمت آميز دعوت 
هنوز باور ندارند که سرکوب وخفقان 

ودیکتاتوری حاکم بر توده ها راهی به جز  
مبارزه قهر آميز در مقابل توده ها به جای 
نگذاشته است ، وجواب آتش را با آتش 

به همين خاطرعمال خواهان . باید داد
مبارزه مسالمت آميز بوده و این راه را با 

می به خورد مردم  خاص خود  ادبيات
، که نهایتا آگاهانه یا نا آگاهانه در دهند

خدمت اهداف ظالمانه رژیم داروشکنجه 
  . جمهوری اسالمی قرار دارد

 
تبليغ دیگری که از طرف رسانه های  

ارتجاعی پخش شده است مربوط به رضا 
در شرایطی که مبارزات . شاه می باشد

انقالبی مردم، رژیم جمهوری اسالمی را 
لبه پرتگاه رسانده است، می بينيم    هب

امپریاليست ها که سرزمين مارا ملک 
  خصوصی خود ميدانند وخيزش قهرمانانه

توده ها و حضور آنها در ميدان مبارزه هراس 
بر دل آنان افکنده است، برای ادامه 
سياست های استثمارگرانه خود زمينه 
ساز آلترناتيوهای دیگری مانند سلطنت 

تاریخا مزدورآنها بوده اند شده طلبان که 
آنها از رسانه های وابسته به خود  .اند

مرتب به نفع رضا شاه تبليغ می کنند و 
برگشت سلطنت پهلوی که مردم مبارز 
ایران آنرا به زباله دان تاریخ سپرده اند را 
برای مردم آلترناتيوی در مقابل رژیم منفور 

 !سنگ اندازي در راه انقالب
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جمهوری اسالمی جا می 
ه دليل شدت رضا شاه ب.   زنند

وحدت دیکتاتوری اش از طرف 
ما ا .مردم لقب قلدر را گرفت

امروز سلطنت طلبان 
به آن   ونيروهای وابسته

سعی دارند رضا شاه را 
قدرتی معجزه آسا ومناسب با 
وضيعت فعلی نشان دهند وبا 
جعل ودروغ وتحریف به کسی 
که امپریاليسم انگليس برای 
تسهيل غارتگری هایش وبه 

دن ثروت مردم یغما بر
وسرزمين ما سر کار آورد 

رضا شاه ، .  چهره ملی بدهند
این ضد ملی ترین شاه در 
ایران که بدبختی های امروز 
مردم وجامعه ایران از بنيادی 

به نفع   است که او
درایران بوجود   امپریاليسم

آورد، امروز توسط رسانه های ارتجاع 
ناميده می شود و آنها سعی " قهرمان"

د وی را برای جوانانی که بدليل اختناق دارن
وشرایط دیکتاتوری از تاریخ سرزمين خود 
بی خبرند ،نجات دهنده مردم ایران معرفی 

با کوشش همين رسانه ها بود که  .کنند
وخيزش اخير در یکی   در جریان تظاهرات

دو جا شعارهایی به نفع رضا شاه 
وسلطنت پهلوی شنيده شد که البته 

تجاع برای به انحراف رسانه های ار
مسير مبارزات انقالبی مردم آن را   کشيدن

  .رسانه ای کرده و در همه جا پخش نمودند
  

در زمانی که مردم مراکز ستم را به آتش 
می کشند ومبارزات انقالبی اشان را پيش 
می برند درست در تداوم تبليغات 
امپریاليستی از طرف سازمان ميراث 

عالم می فرهنگی جمهوری اسالمی ا
شود که جسد موميایی رضا شاه را پيدا 
کرده اند واین موضوع پيش پا افتاده ناگهان 

همچون از طرف رسانه های معلوم الحال 
  بی بی سی ،رادیو امریکا ،من وتو

به خبری مهم و هيجان انگيز تبدیل ......و
می گردد  و آنها از این طریق می کوشند 

روی جوان تا افکار عمومی مخصوصا توجه ني
را نسبت به رضا شاه جلب کرده و به 

  .انحراف بکشانند
  

سلطنت طلبان و رسانه های 
ارتجاعی در تالش اند تا تصویری 

مثالً . وارونه از رضا شاه نشان دهند
آنها به ساخته شدن راه آهن در زمان 

اما این را . رضا شاه اشاره می کنند
پنهان می کنند که این راه آهن تنها به 

ر تسهيل کار امپریاليسم انگليس خاط
جهت لشکر کشی و رساندن وسایل 
جنگی برای مقابله با دولت تازه به 

به . قدرت رسيده شوروی کشيده شد
همين خاطر هم مسير آن از جنوب 
ایران که نيروها و وسایل جنگی 
انگليسی ها از خليج فارس وارد می 
شدند تا شمال که هم مرز شوروی 

ه طور کلی ب. بود تعيين گشت
امپریاليستها که با باال گرفتن مبارزات 

-١٣٥٦مردم ما در مبارزات سال های 
به آن جهت مذهبی داده و   ٥٧

دارودسته خمينی را مقابل نيروهای 
انقالبی قرار دادند، امروز هم بعد از 
خيزش دیماه دررسانه های 

 -رضاشاه( امپریاليستی این آلترناتيو
و نيروهای  را در مقابل مردم) سلطنت

انقالبی علم کرده اند که باز سياستی 
ضد مردمی است که باید آن را افشاء 

در واقع ارکستری . وطرد کرد
ازنيروهای ضد انقالب تشکيل داده 
شده وهرکدام برای سرکوب خلق 

  سازی را کوک کرده وبه نواختن آن
  .می پردازند

  
رژیم ننگين جمهوری اسالمی امروز با 

است که خود مزدوران شرایطی روبرو 
به عمق و وسعت بحران  وسران رژیم

از طرف دیگر توده . کنونی اعتراف می کنند
های کارگر و وسيع ترین اقشار زحمتکش 
وستمدیده دیگر به هيچ وجه نمی خواهند 

. مانند سابق به زندگی خود ادامه دهند
توده های جان به لب رسيده خواهان 

های درونی  نابودی این رژیم با تمام جناح
آن هستند و لزوم یک دگرگونی عميق و 
یک انقالب اجتماعی را در نظام 
استثمارگرانه کنونی با هزاران زبان فریاد 

انقالب را توده ها بوجود می . می کشند
آورند ،انقالب کار توده هاست ،در دوره 
انقالب عامی ترین توده ها نيز به سوی 
مبارزه سياسی کشيده شده و برای 

لبات وخواستهای خود با فداکاری واز مطا
جان گذشتگی دست به انقالبی ترین 

توده ها پروسه و  خيزش.اعمال می زنند
هدف  دستيابی بهپيش در آمدی برای 

اصلی آنهاست که همان انجام یک انقالب 
هدف و خواست توده ها . اجتماعی است

مناسبات توليدی وطبقاتی    دگرگون کردن
دگرگونی در سيستم می باشد تا با  حاکم

کهنه حاکم بر جامعه   اجتماعی-اقتصادی 
اجتماعی نوینی برقرار  -نظم اقتصادی 

اما درست است که انقالب کار توده . شود
هاست اما روشنفکران نيز وظيفه و 
مسئوليت بزرگی در جهت پيشبرد انقالب 

همان . توده ها به عهده دارند
اندازه که روشنفکران وعناصر 

يتوانند انقالب توده انقالبی م
ها را به جلو سوق دهند به 
همان اندازه هم عناصر ضد 
انقالب ،رفرميست ها و یا 
اپورتونيست ها می توانند 

را در   تاثيرات منفی خود
. انقالب مردم به جای بگذارند

مبارزه مسلحانه نيروهای 
انقالبی و توده های زحمتکش 
همواره از طرف چنين 

شونت نيروهائی به عنوان خ
از نظر آنها . تقبيح می شود

گویا سرکوب وکشتار توده ها 
  توسط رژیم های ضد خلقی

وارتکاب آنها به جنایت امری 
طبيعی است و گویا این حق 
حاکمان است که این طور 

در نتيجه وقتی آنها . عمل کنند
از تقبيح خشونت دم می زنند منظورشان 
این است که توده ها نباید و حق ندارند 

سخ آتش ضد انقالبی حاکمان را با آتش پا
  .انقالبی خود پاسخ بدهند

  
روشنفکران   در شرایط کنونیاما، 

مبارز باید در درجه اول در جهت 
متشکل کردن خود بکوشند تا بتوانند 
نقش خودشان را در پيشبرد مبارزات 
توده ها ایفاء کنند وانقالب مردم را به 

تجربه نشان داده . جلو سوق دهند
حاکم که در شرایط دیکتاتوری  است

 –تنها تشکل سياسی بر ایران 
. نظامی امکان بقاء و رشد دارد
-بنابراین تشکيل گروههای سياسی 

نظامی توسط کارگران وروشنفکران 
متعهد وانقالبی نياز واقعی جنبش 

این تشکل ها باید با حرکت . است
و با بردن ایده های   های عملی

خواهان  انقالبی به ميان مردم که
کسب آگاهی هستند صداقت و جدیت 

  .خود را به توده ها بشناسانند
  

در شرایطی که توده ها فریاد، وای به 
روزی که مسلح شویم و یا آتش 
پاسخ آتش ویا به جنگ تا بجنگيم سر 
داده اند و به این طریق ضرورت یک 
مبارزه انقالبی ویک مبارزه مسلحانه 

اید در را مطرح می کنند، انقالبيون ب
جهت خواست وحرکت توده ها ونياز 
آنها پيش بروند وپاسخ درستی به 
خواست توده ها بدهند وبا گفتار 
ورفتار انقالبی شان شایستگی 

   کسب پشتيبانی از جانب کارگران
ودیگر توده های تحت ستم ایران را به 

در پروسه چنين مبارزاتی  .دست آورند
است که می توان چشم انداز 

رژیم جمهوری اسالمی و سرنگونی 
ن دادن به سلطه امپریاليسم در اپای

ایران را به روشنی در مقابل دید خود 
   .قرار داد

  
٩٧آبان  -اکبرنوروزی  

 صحنه اي از جنايات ارتش شاه عليه مردم 

١٣٥٧شهريور  ١٧در   
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آن کریتندن "چندی پيش به گزارشی از 
Ann Crittenden " که نزدیک به چهل سال

 ١٩٧٩ژانویه  ١٠پيش در روز چهارشنبه 
نيویورک در روزنامه ) ١٣۵٧ماه  دی ٢٠(

که لينک آن در .تایمز درج شده بود برخوردم
  : زیر درج شده است 

https://www.nytimes.com/1979/01/10
/archives/bankers-say-shahs-fortune-
is-well-above-a-billion-state-and-
royal.html  
این گزارش زمانی منتشـر شـده اسـت کـه 

های رژیم شاهنشاهی پهلوی به  هنوز پایه
های ایران برچيـده نشـده بـود و  دست توده

هنوز شش روز به تاریخ فرار دمحمرضا پهلوی 
 ٢۶در (اش  و بخــــش بزرگــــی از خــــانواده

در نتيجـه خواننـده . دباقی بو) ١٣۵٧ماه  دی
باید توجه کند که گـزارش فعلـی تنهـا در بـر 

از ثـروت تـا بـه آن روز ربـوده گيرنده بخشی 
شده توسط دمحم رضـا  شده و از کشور خارج

  .می باشد و اعضای خانواده وی پهلوی
  

در این گزارش به بخشی از سرقتی کـه تـا 
ای از آن بود  شده بود و نمونهبه آنروز انجام 

روزهـای آتـی بـه سـرقت بـرده شـد،  که در
ــده اســت ــاره ش ــا. اش ــه اینکــه  ب ــه ب توج

جا از دزدیهـــای ســـران  روزهـــا در همـــه این
داری جهـانی  جمهوری وابسته بـه سـرمایه

اسالمی و وابستگان به آنان خبر داده مـی 
ــن  ــر ای ــا تکيــه ب ــان ب شــود، و ســلطنت طلب
واقعيت در تالش اند کـه چنـين جلـوه دهنـد 

درت بودن آنها نه از دزدی و که در زمان در ق
 اختالس خبری بوده و نه از شکنجه و 

سرکوب  بد نيسـت نگـاهی دوبـاره بـه ایـن 
گزارش کرده و از یاد نبـریم کـه سـران رژیـم 
ضدخلقی سلطنت پهلوی نيـز ماننـد وارثـان 

هـای مـا  خلفشان سارقين ثروت هـای توده
  . بودند

  
در مطالعه این گـزارش بایـد توجـه همچنين 

ه باشــيم کــه نویســنده ایــن گــزارش داشــت
مـدعی نبـوده کــه بـه همــه اسـنادی کــه از 

دزدی هــای خــانواده پهلــوی وجــود داشــته  
بنابراین او فقط به . دسترسی داشته است

ــه خــانواده  ــه ای از ثــروت انبــوهی ک گوش
ــروز از کشــور خــارج کــرده و در  ــا آن پهلــوی ت
بانکهای سوئيس و کشورهای دیگر سـپرده 

برای نمونـه آنچـه . وده استبودند اشاره نم
اشرف پهلوی خواهر دو قلوی شـاه خـائن و 

پهلوی پـيش و پـس از   بقيه اعضای خانواده
انـد، موضـوع  این گزارش از کشور خارج کرده

با این وجود ارقام درج . این گزارش نبوده اند
دهــد کــه  شــده در ایــن گــزارش نشــان می

حداقل دزدی خانواده پهلوی تا آنـروز چيـزی 
با توجه به ارزش باالتر (ميليارد دالر  ۴ حدود

دالر در آنروزها نسبت به امروز یعنی نزدیک 
جالـب ! بـوده اسـت) سال پـس از آن ۴٠به 

 ١٣۵۵اینجاست که بودجـه کشـور در سـال 
داللت بر آن دارد که سهم خاندان سـلطنت 

 ۴٣از بودجــه ســاالنه کشــور چيــزی حــدود 
ــروت  ميليــون دالر یعنــی حــدود یــک صــدم ث

  !باشد سمی انتقالی آنها میر
  
ــا ایــن  "آن کریتنــدن" گــزارش خــود را ب

  :جمله آغاز کرده است
  

دمحمرضا پهلوی ممکـن اسـت در ایـران 
یک پادشاهی را از دست بدهد، و ایـن 

امــا اگــر و . امــر بــرایش دردنــاک باشــد
آیـــد، صـــاحب یکـــی از  وقتـــی کـــه می
هــــای خصوصــــی در  بزرگتــــرین ثروت

  .جهان است
  

کــه وابســتگان بــه رژیــم " و رنجــی درد"آری 
کننــد  کردنــد و می شاهنشــاهی تحمــل می

کــه بســياری از تبعيــدیان " درد و رنجــی"بــا 
ای  کننـد تفـاوتی پایـه کردند و می تحمل می

دارد؛ آنان تا آن اندازه ربودند که سالهاسـت 
بدون کار کردن در ناز و نعمت مادی زنـدگی 

کنند و هنـوز کـه هنـوز اسـت ثـروت بـاد  می
  .آورده شان پایانی ندارد

  
گزارش نيویورک تایمز داللـت بـر آن دارد کـه 

هایی که خانـدان پهلـوی  یکی از شيوه
های ایـران  برای خارج کردن ثروت توده

ــه کــار می ــد  اســتفاده  از کشــور ب بردن
بنيـادی کـه کـامالً . بود" بنياد پهلوی"از

در اختيــار خــود آنــان بــود و در ســال 
يس شـده تاس) شمسی ١٣٣٧( ١٩۵٨

ــه موجــب تصــميمی کــه دولــت . بــود ب
ایــران بــه دســتور دمحم رضــا شــاه در 
همان سالها اتخاذ کرده بود، هر سـاله 

ـــی  ۵،٢ ـــد ناخـــالص مل درصـــد از درآم
کشــور بــه حســاب ایــن بنيــاد واریــز 

جالـب آنجاسـت کـه دمحمرضـا . شد می
، ١٩٧٩پهلـــوی در روزهـــای ابتـــدایی 

ــازه  ــه ت ــایی ک ــدای انقــالب"روزه " ص
ی ایــــران را شــــنيده بــــود از هــــا توده

خواهد کـه بخشـی از  خانواده خود می
های مادی خود را به حسابهای  سپرده
منتقــل کننــد تــا " بنيــاد پهلــوی"بــانکی 

آســانتر بتواننــد آنهــا را از کشــور خــارج 
  .نمایند

  
ــان  ــه همگ ــرا ب ــه آن ــه مطالع ــزارش ک ــن گ ای
پيشـــــنهاد مـــــی کـــــنم  داللـــــت بــــــر 

پهلـوی گذاریهای خصوصـی خانـدان  سرمایه
در آن ســالها در بانکهــا، شــرکتهای بيمــه و 

" جنـرال موتـورز"توليدی گوناگون و از جملـه 
ــرکتهای فــوالد  ــده آمریکــا و ش ایــاالت متح

در آلمـان " کـروپ"و شرکت توليدی " کنيپ"
های لوکس در نيویـورک و  غربی، خرید خانه

لنــــدن و داشــــتن حســــابهای ســــپرده در 
  . بانکهای گوناگون سوئيس دارد

٩٧ادر ثانی، آبان ن  

 گزارشي از سرقت بخشي از ثروت مردم توسط خاندان پهلوي

 

  

  !پيام فدايي را بخوانيد و در توزيع گسترده تر آن كوشا باشيد
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او که از . پدر تا حدی بهبود یافت کم کم
کودکی کار کرده و در تمام دوران زندگيش 
از دسترنج خود زندگی کرده بود از بيکار 

در . ماندن خود ناراحت بود و رنج می کشيد
نتيجه همين که احساس کرد که سالمتی 
اش را تا حدی به دست آورده و می تواند 

دهد به فکر خانه سازی برای کاری انجام 
سه پسر ازدواج کرده اش در ازای دریافت 

. مبلغی برای تأمين خرج خانواده اش افتاد
او به فکر تقسيم آخرین و تنها دارائی خود 
که حياط بزرگ خانه بود بين سه پسر 

نقشه اش این بود که . بزرگش افتاده بود
بخشی از آن را به عنوان ارث بين آنها 

د و در حالی که در کار ساختمان تقسيم کن
سازی و بنای خانه به آنها کمک می کند 
آنها هم متعهد شوند که برای مدت معينی 

از سه برادر . ماهيانه مبلغی به او بپردازند
ازدواج کرده در آن زمان دو برادر گروهبان 
ارتش و برادر دیگر کارگر کارخانه برق المع 

داشتند که بود و آنها پول زیادی در بساط ن
به صورتی که تعيين شده بود پول مقرری 

با این حال پدر نقشه خود را . را بپردازند
عملی کرد و کار ساختمان سازی را با 

این . همراهی یک کارگر جوان آغاز کرد
کارگر جوان که حمدهللا نام داشت با اهالی 

رفتار پدر هم . خانه کامالً صميمی شده بود
ر که او نيز پسر خودش با او جالب بود و انگا

و مهربانی به او است در عين رسيدگی 
کردن با وی هر جا هم کار خطائی از او سر 

و او را دعوا  می زد سرش داد می کشيد
حمدهللا یک بار در مورد پدر جمله . می کرد

معمول با خنده  روح انگيز طبقکه ای گفت 
های نشاط بخشش آن را به موضوعی 

پدر در حين . تبدیل کردبرای تفریح در خانه 
 تا، داشتن خصال خوبمهربان بودن و 

حرف آن کارگر  و لق تندی داشتحدی خُ 
را بيان می او تا حد زیادی خلق و خوی 

بو کيشی چوخ یاخچی : گفت حمدهللا. کرد
کيشی دی حيف کی بير آز زحلم گئتميش 

مرد خيلی خوبی است  ،این مرد. (دی
او  ).است" زحلم گئتميش"حيف که کمی 

که به سخنی بتوان با بيان اصطالح اخير 
می  –مفهومش را به فارسی ترجمه کرد 

ناراحتی خود  - "تلخ و بد آمدنی"توان گفت 
از آن .  را از بد اخالق بودن پدر ابراز می کرد

به یادگار مانده که پدر و هم دوره عکسی 
را ..) یا به واقع پدر ومادر من و(مادر بهروز 

با یک کتری روی دست پدر  در حالی که آبا
کار آب می ریزد را نشان می  در لباسِ 

این عکس دقيقاً مربوط به دوره ای . دهد
است که از آن صحبت شد و من به یاد 
دارم که پدر از کار ساختمانی برگشته و 
روی سکوی پنجره اتاق مان نشسته بود و 

آب می ریخت تا او  ،هر روز آبا طبق معمولِ 
در این موقع بهروز که . ددستانش را بشوی

به تازگی در دانشسرا درس می خواند و 
او . یک دوربين عکاسی گير آورده بود رسيد

که بر خالف رسم معمول آن روزگار اعتقاد 
داشت که عکس باید خود واقعيت را نشان 

از  ،دهد و باید همه چيز طبيعی باشد
همان صحنه طبيعِی هر روزه عکس گرفت 

و عمول با پای برهنه درآنجا من طبق م(
در کنار آبا ایستاده بودم که لباس مندرس 

مجموع ). البته در عکس دیده نمی شوم
کارهای اقتصادی در این دوره کمک کرد تا 
لحاف کرسی و چند قلم از ضروری ترین 

امير "وسایل که همچنان در محبوس خانه 
، پيرزن عجوزه ميدانچه در اسارت "باجی

من آن . خانه برگردند بودند آزاد شده و به
روزها و چهره شاد آبا که از ميدانچه می 

  شبغل به سختی درآمد و لحاف کرسی را 
و با خود حمل می کرد را به یاد جا داده بود 

می " امير خانم"هر بار که آبا به خانه . دارم
ما بچه ها با دیدن آبا فوری به طرف رفت، 

ميدانچه می دویدیم تا چهره زن پيری که 
به نظر ما یک جادوگر ناپيدا و اسرار آميز بود 

 .را از نزدیک ببينيم
  
اگر بخواهم از جو و مسایل مطرح در خانه  

در دوره سالهای اول جوانی بهروز بگویم 
باید به مهمانی های شبانه بعد از شام و 
قصه گفتن در کنار کرسی در اتاقی که با 

 .روشن شده بود اشاره کنم" المپا"نور یک 
این یکی از سرگرمی های مردم در آن 

هم پدر و هم آبا قصه گوهای . زمان بود
قصه های آبا کوتاه بودند که . خوبی بودند

افسانه "از آنها را بهروز در کتاب  برخی
اما قصه های . آورده است" های آذربایجان

پدر حال و هوای دیگری داشتند و چند 
. شب طول می کشيدند تا به آخر برسند

های او یا از داستان های عاشيق ها  قصه
بودند نظير داستان های کوراوغلو که 
عاشيق ها آنها را با ساز تعریف می کردند 
و یا داستان های طول و درازی بودند که 
برخی از آنها به صورت کتاب در آمده بودند 
مثل داستانهای اميرارسالن،  سمک عيار، 

هر کس که داستان های .... ملک دمحم و
طویل پدر را می شنيد به حافظه او آفرین 

جالب است که با اینکه پدر . می گفت
سواد خواندن و نوشتن نداشت اما کتاب 
امير ارسالن را از اول کتاب تا به آخر تعریف 

در رابطه با حافظه خوب و . می کرد
صمد بهرنگی عزیز گفته  اطالعات پدر، یکبار

 این مرد سينه اش تاریخ است،" :بود که
هيچکس را ندیدم که وقایع دوره فرقه را به 

بهروز نه  .."این صورت با جزئيات تعریف کند
لذت  ی پدرفقط در کودکی از داستان ها

می برد و از آنها تأثير می گرفت بلکه 
بعدها که به همراه رفيق صمد بهرنگی 
دست اندر کار جمع آوری فولکلوریک های 

ز آذربایجان شد به مکتوب کردن برخی ا
داستان ها و شعرهای گفته شده توسط 

مثالً او برخی از صحنه های . پدر پرداخت
داستان ملک دمحم را نوشته بود که 
داستانی مملو از تمثيل های مردمی و 
منعکس کننده فراز و نشيب های زندگی 

تا آنجا که در یاد من مانده . های واقعی بود
است ملک دمحم به شهرهای مختلفی 

و در هر جا با وضعيت خاصی سفر می کرد 
یک جا به شهری وارد می . مواجه می شد

شد که ساکنين آن فقط یک چشم داشتند 
و با رویدادهائی مواجه می شد که 
نشاندهنده آن بود که آنها دنيا را بسيار 
تنگ و تاریک می دیدند، برعکس در شهری 
دیگر با مردمانی مواجه می شد که عالوه 

ر پشت سر بر دو چشم چشمی هم د
اینها انسانهای هشيار و خوب و . داشتند

منطقی بودند و پدر از کارهای خوب آنها 
یا ملک دمحم به جائی می رفت . می گفت

سگ را . که در آنجا همه چيز وارونه بود
بسته و سنگ را رها کرده بودند؛ درهائی 
که می بایست باز می بودند بسته شده 

ن جلوی اسب استخوا. بودند و برعکس
داستان ...ریخته بودند و جلوی سگ کاه و 

ملک دمحم برای من که در سنين کودکيم 
. بودم دنيای اسرار آميزی را تصویر می کرد

شهری را تصور می کردم که مردمانش 
ی چشمان کوچک و تنگی دجدی ج

داشتند و چهار دست و پا راه می رفتند و 
من . کارهای شرور آميزی انجام می دادند

بدی که در آنجا اتفاق می افتاد  به وقایع
فکر می کردم و بعد شهری که مردمانش 
وارسته بودند و یک چشم اضافی هم در 
پشت سرشان بود را در ذهن برای خودم 

اینها همه برای من و . مجسم می کردم
بچه های دیگر خوش آیند و اسرار آميز 

  اشرف دهقاني

  بهروز دهقاني ه ياد گراميب

 )٦! (صميمي بود انديشه و عمل كه در پيوند
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بودند گرچه من هنوز قادر نبودم مفهوم 
ه در این داستان از واقعی تمثيل هائی ک

زندگی واقعی تشریح می شد را درک 
پدر در اول داستان شعر بلندی می . کنم

خواند که بهروز آن را هم نوشته بود و 
بعدها این شعر را برای انتشار به مجله 

  . آرش که در تهران منتشر می شد فرستاد
  

سيروس طاهباز، سردبير این نشریه چند 
قسمت اول   سالی پس از شهادت بهروز

این شعر را با دستخط خود بهروز چاپ کرد 
و من هميشه با حسرت گفته ام که ای  

کاش همه شعر و همه دستخط بهروز به 
. چاپ می رسيد و حيف که چنين نبود

برادرم صمد  "در کتاب بهروز دستخط
، اسد "بهرنگی روايت زندگی و مرگ او

  . بهرنگی نيز چاپ شده است
  

دارم پس از مقدمه اول تا جائی که به یاد 
" : به ترکی ،که این طوری شروع می شد

اما راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطيان شکر 
فتار، چون بئله روایت ایلی یيپ وشيرین گ

شاه عباس جنت مکان، ترازیه وردی : لر
تکان، ایکی گؤز بير کرده کان، سيندراخ 

گئت ميشدیم باغا، . یيياخ ناقيلی دی یاخ
ر گوله دوشدی، سياهی سنبوله گؤزوم بي

دوشدی، دنيا گردش ویردی دوالندی گلدی 
 ....."بيزیم کی ده بئله دو شدی

یک  پدر ادامه این شعر را با شرح حال
انسان از زمان نطفه بستن اش در شکم 
مادر شروع می کرد و قدم به قدم وضع این 

تا  و انسان را از پيش از تولدش تا تولد
دکی تا مراحل جوانی مرحله های دوره کو

و پيری و خالصه تا رسيدن به مرحله مرگ 
مثالً در رابطه با عنفوان . توصيف می کرد

جوانی چنين چيزی در یادم مانده که در 
رابطه با بيست سالگی شعر به این صورت 

یئرمی یاشيندا گلمزدی " :، به ترکیبود
در بيست سالگی (گؤزومه ایران و توران 

ایران و توران را 
هم به هيچ نمی 

یعنی انگار  .گرفتم
همه چيز در 
دستان من 

در یک جا  )..بودند
شعر به این 

به  صورت بود
 : ترکی

یئتيشدیم قيخ "
یاشيما اولدیم بير 

به چهل ..." (جوان
سالگی ام 
رسيدم و حسابی 

که ) جوان شدم
همگی می زدند 
زیر خنده و می 
گفتند تازه در 
چهل سالگی 
جوان شدی؟ 

ا این برای بچه ه
شعرها جذابيت 
نداشت و همه 
منتظر بودند که 
اصل داستان 
شروع شود و 

حتی از طوالنی شدن مقدمه ابراز 
خستگی می کردند و با اصرا به پدر می 

مثالً وقتی این  .یدگفتند که خود قصه را بگو
ایکی گؤز بير "قسمت گفته می شد که 

دو " (گيرده کان سيندراخ یئياق ناقلی دیياخ
یک عدد گردو، بشکنيم و داستان  عدد جؤز

خوشحال می شدیم که  ، ما)را بگوئيم
 ولی چنين نبود. قصه دارد شروع می شود

و شعر هنوز ادامه پيدا ميکرد و دمغ شدن 
و بعد بی صبری بعدی بچه ها را باعث می 

قصه گفتن پدر عالوه بر شعرهای  تازه. شد
از . اول، آداب و رسوم خاصی هم داشت

ه طوالنی بود در یک شب فقط آنجا که قص
قسمتی از آن را می گفت و معموالً  قصه 

را در یک جای بسيار هيجانی نيمه تمام 
در این حالت همگی به او . می گذاشت

اصرار می کردیم که کمی دیگر از قصه را 
بگوید و او گاهی به خواستها پاسخ مثبت 

اما باز قصه را در جائی قطع می  .می داد
مشتاق بودند باز ادامه پيدا کرد که همگی 

کند که البته ادامه آن به شبی دیگر محول 
در ضمن یکی دیگر از مشغوليات . می شد

خانواده در شبهای زمستان طرح معما بود 
که به همدیگر می گفتند و جواب می 

تاپماجاالر، " بيشتر آنها هم در کتاب. دادند
که ) "متل ها و چيستان ها"( " قوشماجاالر

می  بهرنگی و صمد دهقانی بهروز تأليف
  )ادامه دارد(         .باشد آورده شده اند

 عكسي از آبا و پدر                    

 كانادا - ر در تورنتو نوامب گزارشي از آكسيون بيست و دوم
 

  ،ل پالزای ایرانيان در شهر تورنتودر مح) ٢٠١٨(نوامبر  ٢٢روز پنجشنبه 
  در حمایت از مبارزات کارگران هفت تپه شوش و فوالد اهواز تظاهراتی

  مبارزین در اهواز که به دست رژیم جنایتکار  و عليه اعدام تعدادی از
  در این آکسيون که  .جمهوری اسالمی صورت گرفته بود، برگزارشد

  فراخوان دهندگان فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو یکی از
  آن بودند، ده ها نفر از فعالين سياسی و مبارزین ایرانی مقيم تورنتو

  . شرکت داشتند
  کارگران هفت محل تظاهرات با بنر ها، پرچم ها و تصاویری از مبارزات

در حاليکه تظاهرکنندگان عليه جمهوری  .اسالمی تزئين شده بود عليه جمهوری یگر زحمتکشان کشور،اهواز و اعتراضات د و فوالد تپه
در جریان این تظاهرات سخنرانی . شعار می دادند، از بلندگو سرودهای انقالبی پخش می شد اسالمی و همه جناح های داخلی اش

زات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز انجام شد وتظاهرکنندگان خشم و هایی در افشای جنایات جمهوری اسالمی و در پشتيبانی از مبار
در طول . نفرت خود را نسبت به سياستهای سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم عليه کارگران و اعدام مبارزین در اهواز نشان دادند

  .کارگران مبارز ایران اعالم ميکردندتظاهرات،برخی از عابرین ایرانی و غيرایرانی به این آکسيون پيوسته و حمایت خود را از 
که در ساعت چهار بعد از ظهر شروع شده بود، حرکتی بود که در تداوم حرکات افشاگرانه کمونيستها و ) ٢٠١٨(نوامبر  ٢٢تظاهرات 

یت از این حرکت در پاسخ به ضرورت حما. آزادیخواهان،عليه جمهوری اسالمی و سياستهای کارگر ستيز و ضدخلقی آن برگزار شد
کارگران و زحمتکشان ایران و مبارزات بی وقفه شان عليه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی، حرکت حمایتی مثبت و تاثير گذاری 

  .بود
  !جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد

  !پيروز باد مبارزات کارگران دالور ایران
  کانادا –تو فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در تورن

  ٢٠١٨بيست وپنجم نوامبر 
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گزارشي از آكسيون حمايت از مبارزات كارگران هفت 

 هلند - تپه و فوالد اهواز در آمستردام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در حمایت از ) ١٣٩٧سوم آذر ماه ( ٢٠١٨نوامبر  ٢۴روز شنبه 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران دالور هفت تپه و فوالد اهواز 

تراض به سياستهای کارگر ستيز رژیم جمهوری اسالمی و در اع
عليه این مبارزات و دستگيری تعدادی از کارگران، آکسيون 

این . آمستردام هلند برگزار شد" دام"اعتراضی ای در ميدان 
کميتۀ حمایت از خيزش مردم و "حرکت مبارزاتی به فراخوان 

. ه بود، هلند شکل گرفت"مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
کميتۀ حمایت از خيزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان "

اخيرا با همکاری ، هلند، تشکلی دمکراتيک است که "ایران
سازمانهای سياسی و افراد مبارز و انقالبی شکل گرفته و فعالين 
چریکهای فدائی خلق ایران در هلند یکی از این نيرو ها می 

 .باشند
با تصاویر، بنرها و " دام"ميدان  محل برگزاری تظاهرات در

شعارهای کميته و نيروهای تشکيل دهنده کميته و از جمله با 
پوشيده شده " نابود باد امپریاليسم، زنده باد سوسياليزم"شعار، 

بود و برگزار کنندگان این حرکت با گذاشتن یک پادیوم از طریق 
ه اطالع بلندگو، دالئل این حرکت و خواستها و شعارهای خود را ب

بازدیدکنندگان بسياری که برای دیدن حرکت در محل می 
از این آکسيون اعتراضی مشترک،  .ایستادند، می رساندند

این آکسيون با . ساعت یک تا چهار بعد از ظهر ادامه داشت
مواجه شد و آنها به " دام"استقبال ایرانيان مبارز و رهگذران ميدان 
کارگران به پاخاسته ایران اشکال مختلف همبستگی خویش را با 

عالوه بر این، از سوی جریانات . و مطالبات آنها، نشان دادند
شرکت کننده در این آکسيون، اطالعيه هایی نيز در مورد شرایط 

. سخت معيشتی و کار کارگران و مردم ستمدیده قرائت شد
همچنين اطالعيه هایی در افشای چهره سياه رژیم جنایتکار 

در ميان عابرین و حاضرین در این آکسيون در جمهوری اسالمی 
نوامبر که جلوه ای از  ٢۴به این ترتيب حرکت . محل پخش شدند

همکاری و اتحاد عمل نيروهای مختلف در آمستردام و تالشی 
جهت پشتيبانی از اعتصابات کارگری و افشای چهره کارگر ستيز 

  .جمهوری اسالمی بود، با موفقيت به پایان رسيد
  

  "د باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمینابو"
  "پيروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران مبارز"

  
  هلند -فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در آمستردام 

  ١٣٩٧آذر  ۴ - ٢٠١٨بيست و پنج نوامبر 
 

گزارشي از دومين آكسيون اعتراضي عليه دستگيري 

  نگلستانادر  فعالين كارگري نيشكر هفت تپه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ادامه کمپين دفاع از اعتصابات و اعتراضات کارگران ایران و 
اعتراض به دستگيری فعالين کارگری کارخانه نيشکر هفت تپه، 

، یک آکسيون افشاگرانه عليه رژیم کارگر ٢٠١٨نوامبر  ٢۴امروز 
در جریان این . ستيز جمهوری اسالمی در شهر لندن برگزار شد

ظهر در منطقه پر رفت و آمد مرکزی  ١٢در ساعت  آکسيون که
آغاز شد، رفقا با تهيه " ترافلگار اسکوئر"شهر لندن یعنی ميدان 

تصاویر بزرگی از کارگران دستگير شده و همچنين تصاویری از 
اعتراضات و راهپيمایی های کارگران هفت تپه و فوالد اهواز، 

ابرین و رهگذران اعالميه هایی را به زبان انگليسی در ميان ع
پخش کردند که در آنها گوشه هایی از سياست های 
سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی و همچنين مبارزات پيگيرانه 
و دالورانه کارگران ایران برشمرده شده و جلوه هایی از وضعيت 
وخيم شرایط کار و معيشت طبقه کارگر ایران، زیر چکمه های 

عالوه بر . منعکس گشته بودندرژیم جنایتکار جمهوری اسالمی 
سال جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری  ۴٠این، تصاویر بزرگی از 

اسالمی در سرکوب کارگران، زنان و توده های محروم و اعدام 
شعارهای . بودند مخالفين نيز در محل آکسيون به نمایش درآمده

اعدام و سرکوب باید پایان "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"بزرگ 
" جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد" ،"پذیرد

به زبانهای انگليسی و فارسی در محل نصب شده بودند ... و 
که مورد بازدید و استقبال جمع کثيری از عابرین و رهگذران قرار 

برخی از بازدید کنندگان این آکسيون که نسبت به حجم . گرفتند
در اعدام و کشتار مردم و درجۀ قساوت رژیم جمهوری اسالمی 

و استثمار و غارت کارگران و توده های رنجبر، متعجب شده 
بودند، خواهان اطالعات از وضع ایران می شدند و رفقا نيز به آنها 
در مورد وضعيت بحرانی جمهوری اسالمی و مبارزات اميد بخش 
کارگران و توده های تحت ستم و بویژه جوانان جسور کشور، 

بسياری از بازدید کنندگان از محل . را می دادند توضيحات الزم
آکسيون رفقا، از تصاویر و بنر ها عکس می گرفتند و به انحاء 
مختلف، همبستگی خود را با کارگران و زحمتکشان ایران اعالم 

. و از زحمات رفقای برگزار کننده آکسيون قدردانی می کردند
دند، آنچه در برخی از عابران از کشورهای دیگر تاکيد می کر

ایران و زیر چکمه های سرمایه داران و رژیم حافظ منافع آنها می 
بسياری از کشورها و بویژه کشوهای " درد مشترک"گذرد، 

این دومين حرکت اعتراضی فعالين چریکهای . منطقه است
فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتيک ضدامپریاليستی 

از مبارزات کارگران هفت تپه و اهواز  ایرانيان در انگلستان در دفاع
و اعتراض به دستگيری فعالين کارگری مبارز در کارخانه نيشکر 

نوامبر نيز فعالين  ٢٠روز سه شنبه . در یک هفته اخير می باشد
سازمان به همراه جمعی دیگر از ایرانيان مبارز و گروههای 

ری مخالف با حضور در مقابل کنسولگری رژیم ضد کارگری جمهو
اسالمی، تظاهراتی را با فریاد های مرگ بر جمهوری اسالمی، 
در محکوميت دستگيری و سرکوب کارگران نيشکر هفت تپه و 

در جریان آکسيون امروز که در ساعت . فوالد اهواز، برگزار کردند
دو بعد از ظهر به پایان رسيد، تعداد زیادی اعالميه به زبان 

 .دانگليسی در ميان عابرین پخش شدن
  

  انگلستان -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران، لندن
  ٢٠١٨بيست و چهارم نوامبر 
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 با كارگران گزارشي از تظاهرات در همبستگي 

  كانادا -  فوالد اهواز در تورنتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -پی فراخوان فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو  در

در پالزای ایرانيان  ٢٠١٨کانادا، در روز شنبه بيست و دوم دسامبر 
که یکی از محل های پرتردد عمومی در شهر تورنتو می باشد، 
تجمعی در همبستگی با کارگران مبارز فوالد و در اعتراض به 

ان مبارز این شرکت برگزار دستگيری بيش از چهل تن از کارگر
در فراخوان این تظاهرات ، از ایرانيان آزادیخواه و مبارز . شد

خواسته شده بود که با شرکت خود در این تظاهرات و فریاد 
" جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد"

.  همبستگی خود را با کارگران مبارز فوالد اهواز اعالم نمایند
ه بدون شک، یکی از وظایف مبرم در حمایت از طبقه امری ک

  . کارگر مبارز در داخل کشور می باشد
در این حرکت آگاهی دهنده که مورد استقبال و حمایت ایرانيان 
آگاه مقيم تورنتو قرار گرفت، تعدادی از فعالين گروه های سياسی 

شرکت کنندگان در این حرکت با شعار .  دیگر نيز شرکت کردند
ن عليه رژیم کارگر ستيز جمهوری اسالمی و دفاع از حقوق و داد

این . مطالبات کارگران ، خواهان آزادی دستگير شدگان شدند
حرکت سياسی و سخنرانی های رفقا و حمل پالکاردها و 
بنرهای آگاهی دهنده، قدم موفق دیگری در جهت ارتقای جو 

بسته به اعتراضی جامعه ایرانيان مقيم تورنتو، عليه رژیم وا
امپریاليسم جمهوری اسالمی و جنایات آن بود ، رژیم سرکوبگری 

در سی و هشتمين روز اعتصاب کارگران فوالد اهواز این که 
کارگران مبارز را مورد یورش خود قرار داده و بيش از چهل کارگر 
رنجدیده که برای احقاق بدیهی ترین حقوق خود دست به 

ير و روانه سياهچال های خود اعتصاب و تجمع زده اند را دستگ
  . نمود

 با ایمان به پيروزی طبقه کارگر
 فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در

٢٠١٨دسامبر ،  کانادا –تورنتو   
 

 

گزارشي از حركت حمايتي از كارگران هفت تپه شوش 

 سوئد - استكهلم در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یخواه عليه در ادامه آکسيون های مبارزاتی نيروهای مبارز و آزاد
رژیم کارگر ستيز جمهوری اسالمی به خاطر سرکوب وحشيانه و 

، )٢٠١٨(روز شنبه اول دسامبر دستگيری فعالين کارگری، 
هفت تپه به دعوت  تظاهراتی در اعتراض به دستگيری کارگران

شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران در استکهلم 
ه ها نفر از ایرانيان مبارز و در این حرکت که د. برگزار شد

آزادیخواه در آن شرکت کرده بودند، شعارهایی عليه رژیم ضد 
خلقی جمهوری اسالمی سرداده شدند و خواست کارگران ایران 

برخی از شعارها به . برای آزادی کارگران هفت تپه تکرار شد
، "کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد باید گردد: "شرح زیر بودند

" کنيم کارگر هفت تپه حمایتت می"، "گ بر جمهوری اسالمیمر"
فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد نيز با حمل آرم ....و 

سازمان و شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی در این حرکت 
  .شرکت کردند

   !جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد
  ی خلق ایران در سوئدسازمان هواداران چریکهای فدای
 ٢٠١٨دوم دسامبر 

 

  !هم ميهنان آگاه و مبارز
در خارج از شماره تلفن پيغام گير چريكهاي فدايي خلق ايران 

  لطفا براي تماس با سازمان ما. تغيير كرده استكشور، 

  :از شماره تلفن زير استفاده كنيد 
  

٠٠٤٤ ٧٤٤٨ ٩٥٨ ٢٠٥  
 


