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یام رفیق اشرف دهقا شسسی

یمه فلقهننرای قهسرشان |ا یزان"

استکه عیشما از روی شسوارپیسنناده
شس وه

أ موس بر

خلقهای قهسرسان ایسران
برای سومین بار چریگهای قداافی علق به من ما نوربیت می دهند که

مستقیما با شما سخنبگويم من هر بار » این مأموریتها را با اخساسی:
آمبرخشه از شادی و دگرانی پذیرفتهام  .شادی من از آتتمتکه فرمسست

:

ی بایم تا از این طریق با مردم خود رویا روی سغن بیگویم  مردمیکسه
 3وقتی خود را شناختهام .مهرشان قلبم را گرم کرد دبدرنچشان مسیسسر

زندگیم وا نعیین کرده و ا میدشان به آینده مرا در سخت ترین اشو؟ یط به
پا یداری تشویبق گردهاست پر نگرا نیم ازآدستکه مباد!

نخواشم آشچه راکه

مه واقم چریگهای فداشی خلق می اندیشند و راهی وا که براي خودو بطور

کلی برای مبا رزه فدا مپویا لیستی ,خلقماان توسیم میگنند پروششی بیان

کنم  .ولی من بااین فکرکهبهرها لچریکهای قداشی خلق با حرقمو صدل خود .

تقاشسو شاید گاه لغزشهای مرا در سخن گفتن موتفع خواهند کرد اسر

نگرآ نی نفود فاشق مایم و مظثتم که شما مردم بزرگوار نیزاین کمیودها .
رابر من می بشید .
نخستین باراکه شا خلقهای قهومان را مستقیما موود خطاب قرو

دادم در خرداد  ۸۵و همان زمانی بود که به نحوی تا شیرانگیز "هساو

آزادی " نام گرفته بود  .من در مماحبهای ستقیما یه شما رجوع کسردم .
و ثر آبزمان سه حرف عبده با شما داشتم که وظیقه  ۱نقلاییم یمن حکسسم ,

میکرد تا علیرشم همه هیاهوها .و هوچی گریها به گوششبا برساشم :من
میبا ست !ولا به آگاهی شما پرساتم که در رقبری سازماتی گه آترمنسان
بزرگترین !دید شما را تشکیل دادهبود » متأسفاته مارهای خوش و خسط و

خالی گمین کردهاند که بایک نقشه حنابشده ساززمان را به آستا شبوسسی

مرمایهدارق زابسته میبرند .خانیا می بازست به شما :میگفتم که تیال .

علمی از شرایط جا مفه و قدرت دولتی پس از :قیام  ۲۲بهمن نشان میدهد
رژیمی که جانشین رژیم سلطنتی شده » همچنان رژیمی استوا یسته نله

امیریالیسم و شرایط شیه آزادي که آنزمان در جامعه حاگم بود » ناشی

از تغییر خملت روزیم سیاسی و تفیدر شکل آن از ستبدا< یه داموکراسسی

نبود بلنگه این وضع از ضعف قدرت دولتی در سرکوتاخلق ناشی نیش ند

ونا لاغرهسونین چیزی گه میبایسمت به شما میگفتم .این بود که بزرگتریسن

دست ورد قیام  ۴۲بهمن ماه سلامها ی بود که به چنگ آووده مودید و از :

شما بخواهم ازاتعویل این نلاهها به دولتکه دز آخزمان فرزبگا واشسه

خودراًدولت نا فشی ؟ زقسام .مردم جا میزد ,خودد؟ ری کنیه :و جهتآ ما دگییرای

سود قطعیابا امپویالیسم و سگهاي زنجیریش این نلاعها را دست مایسسه

ساژماندهی مسلم خود قرار هید و یرای جنگ شمام عیاری گه دیر سا زود

از طرفامپریالینم و سگهای زنجیریش به شماتحمیل میشد  ,آماده شوید .
همه بیاد داریم که این سخنان را شما با چه وضوحی فهمیدید و در واقعم

این ها چیزی شبود جز جدعمیشدی شجربهای که شما مردع هر روز دور جلسوق

چشم خود میدید شما میدید که همه چا اسگهای زنجیری امبریا لیسموعمال

بورژژا زی و خرده بورژوازی وابسته » در داخل کشور به سازماشدهسسی 
دستگا شهای سرگوب مشفولشد و در غارچ مرها امیریالیسم هر روز شیروعلگ

جدیيدي را به منطفه واره سیگود .ول درو مین ال شماً عیا هوی عظییضسی

وا هم شاهد بودید که دغل کارانی که گاه خود را حتی پیشا هنگان طبقسة

کارگر جا میزدند ,در تغطفشه انین نظرات,روشن که من ما موریتدا شتسماز
طرف چریکهای فدلشی غلق بیاناکنم » .براه..اند ختند  .ولی این هیا هوها

 :ماس از آنششد گنه نیو .وا قمیاتهر چة مریختر مخت آن نگرات را شا مت .

 :شماید:.

۱

اُضم که در سرژمیسسسان
باو دوم در هن  ۸۵من این افتغار را د ش
قهرمان برور گردستان و در خاستگاه نقاوبتهایحماسی غلق کرد (مها با د)
با شماً روا روی خرف بزشم  .در  ٩ماهی که :فامله میشد حوا دش شگوقسسي
وخ دا دهبود و من به کردستان آمدهبودم جا مراشي تبریگ وا مشنا ن شصام

خلشهای ابران را یه خلق کرد ابلاغ کشم  ۰.در آنروز سهمترین چیزی که
من :سیخو! ستم بگوبم آ سین موف که اعلام گشم ...خلق کرد با

شکست دآ فان سیب

جوم سراسری کهازم)مردادهمان سال تونط رژيم وابسته به امپویا لیسسم
جمهوری اسلامی به .کردستان آفاز شدهبود» خدمتی بزرگ و تا ریخی پسسسه

انقلاب ابران کرد :.من در شرابطی در مهاباد سخن میگفتم که خلق کسسرد .

آهوزه تیروهای تسلح رژیم وابسته دا تاره سب خاک مالیده بود وبا مطلاح

۲
بنما نگذا و بیدا ین وژیم «خمینی رآ واداشته یوق جا :در  ۶۵موراشه

و بهر حال شومیدانه دعوتبه ممالحه کند غنینی ایکه در ۸امردایه

با مدوو فرمان جهاد علیه خلق کوه نشان داد که بي چون و چرا و بسی: ,
هیچ تردیدی ما هیتاجزسگ زنجیری | مپریاً لسیِسمچیزدیگزی شیست بیله غلسق
رزمنده کرد امپریالیسم و سردمداران رژیم جمهوری انلامی را واداششه.

بود تا برای جلوگیری از سقوظ این رژیم گه در زیر نشار و مقاوسست
دلیراده خلق کرد کمرششکسته بود  :دستبه بزرگترین عوا مفریمی ها

بزدند .نا آنجاکه بهشتی  -این مزدوری که در قیام بهمن  ۷۵با دفالست:
شعمی خود جاسوسان آ مویگاشی را در سفارتاین کدخور از اسا رت غلسسسبق

نجات داد و کمیتهای از چاقوکشان و ساواگی هارا به سرگردگی ماشالله

قماب در اختیار آدها گذافتنا خودسراشه به فرگاری که بخواهشد دسست

بزنند و حني به بگیر وببند ! نقلابیوی بپرد! زند  -در مدد سا زما ندهی

"دا نجوبان خط اآمام * وبامطلام * تسغیر لانه جا سوسي * برآاید .بلسهآن

دزمانآوج فریبکا ری و شاید يکي از مکارانهترین سیاپشهای ضواستتما ری
بود و آنزمان متاسقاته آچدريوزگی و شمایش حقارت و چاپلوستسسسي

و تملق کوشی بسباری از اشهایو سازمادهاشی بود که خود رابپرخسال
پیشاهنگان مردم مید! نستشد  ,من میبا یست در آفزمان این مطلب زا کبه .مه

غلق کرد خوذ غود نیز بروشنی آنرا میدانست -تأکیدگنم که آ پشسسشسن

ممالحهها و این آشتی جوشی ها و دعوتبه ملاقاتها هه شیرنگ است .

و خلق کرد باید سلح تر او مصمم هر از هميشه خود رایرای هجوماهنای
بجدی آ ما ده کند ۰و اینکه ربا دهاي خدا مبریالیستی گردانشدگان رژسم

جمهوری اسلامی این سگان زنجیری آ مپزیالیسم به فریادهای دزدی میماند

گهبرای گمرا دگردن شعقببکنندگا ن خودفرباً دای دزد ای دزدسر میدهد .من

 .میبا یست از فرمت امتفشاده مهگردم و حقا رت و زیون آن قرمتاطلبا نشسی

را که پیاز انتشار مصاحبه من با آن طمطراق و گندهگوشیگفتههای مرا

در آن اشگار مبگردند  +نشان میدادم  ۰برای ایشگار کافي بود کسه

توجه مردم رابهجست وخیز! یشها درجلوی سقا رت| مریکاجلب کتم «هبچنین مسن

میبا بست میگفتم وگفدم کههیچکس نمی توا ندا نقلابی پیگیر باشد  ,هیچگاس

اد

تمیتواند خود وا به انقلاب ابرآن وا بسته بدا شد

؟

مگر آشکه مقا ومست

مسلجا شه خلق گرد را »؛ مقاومتی عا دلاته و برحق بداند و 8شما لاه یسها

هواداری  ۲ز آن برخیزد و به.کسانی گه بقول خودشان در "منگلهگردستان"

یی طرفی احجاة کودهبودند  3با شنیدن پیام.امامشان برای ممالفسهِ .

فرمت جديدي جهت مذیحهسراشی از این سردسته جلادآان بدست آوردهبوذشه»

آیگویمیا این کار خود در مرحلهای ساساز انقلاب ایران آببه آسساب-.

امپریالیسم میریزندمن ازاین پیشتربروم و حقیقتی را که! مروزمي.با مست

آپساز اسه ال با وضوع کامل اهسیت تاکتیگی و استراتژیکی خود رابرای 
جنیش دا میریا لیستی خلق ما انشان دادهاست تا کیدکتم  ,من در آنزسان .
کودستان را ستگر انقلاب ایران خواندم .
ولی اگنون که برای بار سوم با شما سخن میگویم در چه شرايشني
ْ
همتیم و من برای چه با شما سخن میگویم ؟اگر بخواهم بسیار خلاضسسه
بگویم ما در شرایط بس وشتناگ و در مین عال بسآمیدوار کننده قرار
داریم  .مخموما در دو سال گذشته شما خلقهای آبران وبه همراه خسا

ما چریکهای فداعینقلق

ابران » روزهای بسمیا و دشواری را از سسسویر

گذرا ندیم  .کمشر خانوادهایستگه عزیزی را از دست نذادهباشد و سا

اعضاشی | ز آن آواره نشدهباشند .ما درا دی که فرزندان خود وا در ار
جلادیه) و ستمگا ریهای این ریم از دست دا ده  1شد ,بیشما رند و ما درمین

هم روح انگیز را بدنبال بهروز از ادستداد .و تسلسل این دو خسنسون

ترسیم گر استمراو حاکمیت!دیریالیسم برکشور ما شد . .همه کساتیکسه
برای مبارزه با رژیم شاه برخاسته بودند ».بدست رژیم جمهوری اسلاسی

به خاک و خون کشیدهشدند .امپربالیسم انتقام فربهای را کهدراز دست

غادن شاه از خلق ما آخورده بود» بوسیله جلادان جمهوری اسلامی و درراس

آنها خمینی از خلق گرفت  .اوئین سخنی که من با شما خلقهای قهرمسان

در این زمان دارم این استکه برایشان هر چه روشنتر  ,مجدد! این

حقیقت وا توضیج دهم گه رژیم جمهوری اسلامی نیز همچون وژیم شاه و

در وضعیتکنوتی بسیاز شدیدتر از وزیم شاه به امپریالیسم واپستسنه

است و دست آبندرکا را ن این رژیم سگان دست آموزی هستند که با سوسپود

ِ

مد چشدآ بر شمیت ده دستا ندرگا ران رژیم شاه به #مپریالیس خی مسسسهته.

میگنند . :به :نظر امن درک این واقمیت براي چنبش فدا مهریالیمتی غاسسر

ما از بالاترین دوجه اهمیت برخوردار است د خلقهای با باید به روش
دا گد ای سیروهاي مسلح ابران براي حفظ رژسم .سلطستی و جلوگيري .
ز سقوط بزرگ ارنقهاروان نقریبا هیو اقدامي نگردند  :ولي بعها برای
حفتٌ رژیم جمهوری املامي تقریبا از هیچ جمابکي خوده! ری دشموفشه  ۰۱ین
مدای دلیل بود که در ماههای آغر سال بخ امپربالیسم خما یت خود رااژ

وژیم سلطنتی برداشت و آشر؟ مه وژیم جمووری اسلامی تقویق! کسسرد بو

قاطمیت امام جلادان جمهوری اسلاميی هم از همین دلگرمي به اهماً پسسیسته

مپری؟ نمی ضاشي میشود  +.خميشي  8۸چند .سا زء پیش وقيی قفا عیسسسیا بت

قهرما تاه ؛سقلابیوی رای ر 1فر بیدا دگاهرای شا +و ژر چوبههسای
حیریا ران آدچنان شجاعاشه مي پافییگه در گریزگاه خود در شچسسنهه 8

ندز شدیدی آشها :مو پر تخش راست میشد و سرانجام با را ورشگردن بسن

حماٌده خورد رو سلی میداد وققمی که حمایت! مپریا نم و  ۱سور
و 2سککهزا مسقوط شاه کمشر به چیزی رای شمیشد۱ :

میاز شا دموق میگنم ها پیش نود بخاطر تفریم هم که شده هرجا

که این انفامشیاد کشمه :اسلام بو یگ ومییره شور ٩ایو کشمه وا یاگلمه 

آ مهویایشم موش کشیه ها ببینیه که جگونه میا رات آشگا واریاکاقه نسه
مقراشات "ما دقا ده و "صمیمادد * قمدیش میشود .مشل غشماً با رهاید۷

که ای مام رذل< مغموماًدر شرا یط سخت وبعر اهپرر گه آجدیش ا حقلاب

۰

فربات يزژوگيبر پمیکو جمووری ! ابلامسسي واره میکنه  -به اطرافیاتش

که ماه با یاداوری تجربه ها ۸و عامل دشمشي با خَقق » جسا وت عما ,و۱۲
هسبی میدمدی و بقول ها شمي .رقستهجا شی براي شجدید روعیه فزد او میووند

میگویه  :شم به متاقع اسلام میا ندیشیه خی اگر شام مرقم با شمسا

ما لفشوند ,شم حرف اسلام وا بزشیه خی اگر همه مردم بر امسر این
ط
خرف اسلامبا شما بونگند .ان جیلاتآشکا را ریاکا راشهام

سادهترین مسلماهای کشوو ما سالها جملد "عبا دیتا یدز قومت خلق میس
رادگرار گردهاشد .من مد این کاری ندارم که آیا واقعا اییجماه هم

ِ

:

:

۶

ما هیت اسلام را نشان میدهد یانه ولی بهزخال این درکی بود که
تقریبا بطور بدیهی از طروفهمه پذیرفته شده بود .ولی خالا این اسلام »

لین اسلامی که مشافقش میگن است شام خلق و؟ : 4:مقا نی مجربان قواذیین

آن قرار دهه که این اآهام اد آن سخن میگوید :کداماست  ۰.بیاکیدوا قما ِ

جای کلمه اسلام و با کثمه امپریا لیشم در گففه این:لدمام آعوش کتیسم 
ما بقهمیم این املام کدام انلام است و خمینی برای کسانیگه به مفسوع
کلمات توجه دارند نه بة ظاهر آنها چقدر روشن حرفزدهاستداو پیشسه
مزدوران گرداگرد خودش میگوید :شبا به منافع  ۱مپریالیسم برندیششد »
ی
اگر چه این امر اشنا را با شمام علق فرگیر کند :اسلام یهت

|مپریا لیسم حامی شماست  .دلگرم باشید و هاشمی وفستجاتي روز بعسه

بتتریبون مجلس میگوید ء امام به ما دلگرمی داد..ها الان به آینده 

اميدواریم به آینده املام ( 1مپریالیسم) درینکشور میشوآویم امسته
سنگتای باه ی مزدورانکگشیف. .

َ

۱

۱

اچرا ها چربکهای شداشی خلق اوهووی وا بستگی رژیم جمهووي
اسلامی به1 .مهپریا لیسم دأکید داریم وچرا من میخواهم پیش از هر چیسز
هیر این فرمتی کهپیش آمده او این مسئله صعمت گتم که این رژیم هسم

ماندد ,رژیم شاه وابسته به امپریالینم استو کا وگوداتان این وژیسم .

هما نندگا رگردانان رژیم شاهجزسگان زنجیری ! مپریاً لسرمم چیزی نیستنسد »

ین برای آنست گه | زیک سودرک امن وا قعمت ونتاً بچ عملي حامشدازآن براي

پیشبردمبا رزه شدا مپریا لیستی که در حال حاشسور میدتا بشکل میا رزه
بر شد رژیم جمهوری اسلامی صورث میگیرد .براي ما اهمیت تعرين گنشده
داود و از سوي دیگر آتقاقا در همين زمینه چه از جا شب دشمن و چسسه

 1زجسانب منامر خاپیگیر دوون خلق بیشترین گوثش جهتگیج گردن مودم . .

و قريبآنها و سوق دادن آنوژی انقلایی آشها در مسیرهای نحرا قیمووت
میگیرد .سردمدا ران جمهوری اسلامی و حامیان | مپریالیستآنها چنیسن
وانبود میکنتد که گویا آنها براین اعتقادتد گه از طرفخداما موریست
دارند تا در زمین " حگم قرآن " را جاوری کنند و دوستان نادان خلسيق

نیز ( من اینجا از بدغواهان سغني شمیگويم و آشهاراً در هما ودسته !ول

:

اِ

مکی

قرار میدهم ) در مقابله با این دفلکاری کار خود را از جاشی آغساو .
می نش که آشها به پایان رساندهاند  .آنها دریست این ا دعس اآرا :
می پذيورنة و آشگاه قشان و قریاه بلند می کگشنه که مثلا بیا گیدببرزید

چگونه آیشها در اقرن اتم مي خواهند قوانین عهد بوق را اجر! کننه وبا

آنکه ببینید چگوئه مذهب باعتخانه خرابی و سرگوب مردم شده امت  .و
آنشگاه شتیجه عملي که میگیرند آین استکه باید بجنگ باآخوند .ومد
برغاست و به این ترتیب جیوه متحدی بر شد آخوندها ومذهب تشکیل میشود

که متأسقاشه درو یک سوی آن سلطنت طلبهای کشیفی قرار داوته ت گکسسه: :

هدوز از میان آشهمه عطر او ادکلن هاشي که به خود میزنند بوی خسسوق 

و
فرزندان خلق از خنشان به مشام میرسد و لگههای آین خوشها سس
دسشها بشان .دیده میشود < و در سوی دیگر ابلهاشی که برای ایساه

داتاشی غود حتی بهما رکسیسم وگموشیسم هم مشوسل میشوند  !.یشها همهوژیم 

جمهوری اسلامی را مستقل از امپریالیسم و صرفا در رایش با تفش مق
و روخائیون در ایران توجیه میگنند و مردم رابه منانرژه باآشها وا :

میخوانند  .تبلیفاتظا هرالملام آنها اتفاقا زمینههاشی هم برایپذیرش:

دارد  .مگوشة اینگه مزدم |مروززیرهرحکم اعدا می حداقل امضا میگ آخوند

وا می بینند ومگر بنه اینکه همه چپز در این جمهوری اسلامی بنام اسلام:
صووت میگیرد و ختی آن وزیر بی سرو بای کار » کار را به آنجا کشاده

3
گهگفت  :آگو تاتوی کار  .بیمه و حق با روتهستگي .وابرای کا وگران اجباکا

کشه گاو-خدادر آن جهان برای تقسیم بهشت وجهتم مشکل میشود .ولی:

من میخوا هم بگویماین دوست کهتگان عامل ] زجنیش انقلایی]:وتات چام

مارا دچار قلیان گردهاست کهکتا فا تاو رسوباتدقرون  ۶از اعباق آن:
 .بالا آمدهانده و در سطع جامعه یر کنده شنده آشیر  :ولی گر حها پینسسسمت.

آمپریالیسم از اینکناقات تیوه  :با اولین حرکتابواع اتفلاپ :
دریای خلق از وجود آنها پالوده میشذ ولی آنچه باعثشده است تا

این گدایان شبجمعه که عمری رابه طفیل مردمزندگی کردهاند! مروز

اصرم قدوتدولخی را در دست داشتهباشند ,هماتکه امام وذل آشرا
*دست غیبی " و ما سیاست نواستسباری ا مپریالیسم می خوانیم ,بارها

۸

میتی و دیگو بران جمهوری اسلامی گفتهاند ..که اگر بخواهیم رمزموجودیت

خودمان ر!؟ بر سر قدوت بشهمیم جز توسل به معجره کار دیگری نمیتوا نیم
بکنیم و اتفاقا تحلیشهای قرمت طلبانه و مبظاهر امارکسیستی نیز | فلسب
به همین شتیجه میرسد ۰.

ِ

:

همه چیز روشن آستببعران اقتمادی  ۰تورم گوانی » فقسیسسسر و

«:رماندگی  ».جنگ و آوارهگی » بحران سیاسی و کشنگشهای دوون قدرت :و از

:همه بالاشر مغا لت  ..شه تنفر شدید خلق قهرمان و یگ مقاومت مسلها شة

تقریبا سراسری آشها همة جا به چشم میخورد  +.وی  . ۶وجوداین ظا هرا
مشتی آخوند که سرمایهای جز بلاهت و تنگ نظری ودباشت و قسا وتقلسستبت

ِْ ندارنه

جمعة

ثر ریکه قدرت برجای هستند ا  .بله معجزهایگه وقستجا نی هر

ثر حقور جمع از.آن سخن میگوید » بایه به مدد این تحلیل گسران

فرمت طلب بياید ما توجیه کنند که چگونه ایشها همچتان بر زگره

ولی اگر بخواهیم در ایتجا بجای کلمه منجزه مشهوم :واقمی آنرا ابگذاريم

یج عبارتی دقیقتر از حمایت امپریالیسم نمیتوان یافت ,حمایتی کسسه

وقتی 4اه از دستداد  ,علیرغم آن دستگاه» عریشی و طویلش حتی.یسگ روز

هم تحوانستدر این کشور باقی بماند و خودش با لخن دا ید میزت درآخرین

کتا بی که با مش مختشر کرد > این سخن سرلشکر رییعی فرمانده آتیسسووی
آهواشیش را نقل نمود که در نیدادگاه جمهوری اسلامی گفشه بود" :هویسور
شاه را مثل موش مودهای از آیران بیرون انداخت  5ربیمی در آن بسداد.
 5جرشت نگود بگوید  ۶و خميتي راسوار بر هلي کویتز همان شیسروی
هواکی۰ -و سامت زهرا نشانه .

بله میگفتم که برای تعلیلهای انحرافی قومت لیا یزفیته ای
هم موچود اسمت  .وقتی آخوندها عوا مل رژیم سایق ر! به جوعههاي اعددام

مسسهردندو حالا هم گاه وبیگاه خبر اعدام سلطشنت طلبان وا میشتویسم م : .

زمینه برای این شیادی فزاهم میشود که بگویته اگر آنها نوگسران
! مپریالیسم بودند ء پسلاید ایشها ضوعی تقاد با آمپریالیسم دا زشسند
که دست به آهدام سلطنتطلیان میزننذ و اگر که ایشها در امین حال یه
اعدام انقلابیون نیز دست میزنند » این له از ماهیت وابسته یسسنسسه

۹

 :1مپرویا یسم رژیم جمهوری ابلامی بلنگ از خلت ! رتجا عی و وایمگرای این
رژیم ناشی است  .این گوده توجیهها .در نظر اتمی گیرند که و قرن مسا

آیعبا رتي قون جنگهای ! مبریالسستي استو امپریالیستها در تفا دهای
دروشي خود جنگها بي را براه انداختهاند که در تا ریخ بیسا بقه پسوده

ااست  .امیشها سمیفهمند که کسانیکه بعداز جنگ جهانی .دوم دژخیمسان

قاشيمم و نازسم را به جوغههای اعدام سیردند  ,همان امپریا لیستپای
بودند که ما میزان جنایدگا ریشان را در جنگهای الجزایر وویتنام بسبه

خوبی ديديم .بله تفادهای میان امبریالیستها و وابستگانشان »مخصوصا .
در آنژمان که بود ونبود نظام امپریالیستی از طرف جتیش تودءای درس
معرض شهدید جدی قرار دارد

به آنچنان شدتي میرسد که ! بشها بیرعما شه

یجان هم میافتند  ۰.اگر در شرا شسه  ۰دولت بعد ازجنگ » پتن وا عضسای

دولتشر! به محاگیه میکشد » از این امر نباید نتیجه گرفت که یکی او

این دو باید نماینده بورژوا زی ! مپریا لیستی غرا نسه .و دیگری در هرحال.

مخالفآنباشه .چنسی چیزی نیست . .اینها هردو نما یندگان هنیس سنا

آبورژوازی هستند  ۰و این محاکمه از تفا دهای درون طبقه حاگمه تاشسی .

میشود  ۰اگر ضیاءالحق  .علی بوتو را ا,عدام میکند و خمینی  تصیسوری :
 3قطب ز) ده را به جوخه اعصام میسپرد این براي هیچیگ از آشها نشساق

دهنده :خویت با ی ستقل از امیریالیسم نیست و فقط ببانگر تفادهاشی :
است که و درون ! میرپا لیسم و و درون طبقه حاکمهقوانسهودرا ی

کشورها وجود ادارد ۰.

۱

من میخواهم پیش از هرچیزبراین امر تکنیه کنم از آنجهتکم 

نگرا ن آن هستم گهمباد! :مردم ما فریب اینگونه .سا  ۵61ندیشیها رلبغور

و ما در مرحله .بعدی انقلایمان با نتا یجوخیم آن موا چهمويم .سشهفت ما
دور مقابل وژیم شاه »..تجربه گرا شبهاگی بوای ما بیج گذاشته  . :مسی او
شما میشواشهم که ؛شمینانه یذ آ بسن .تجوبه پبرندیشید   .پادعات هست درآ شرملا

خیلی ها گسان میکردند گه دنها عا مل فلاگت ء :بدبختی  ,اختناق ووابستگي

در کشور ماهشاه و رژیم سلطنتی استو بسیاری از تحلیلشهای قرمت طلباته:
نیز همین را انشان میداد  ۰و وکتی ما چریگهای شدا فی علق میگقتیسم 

ی

:

۱

۰9

رژیم سلطتتی شاه تنها یکی از اشگال حکومت ! مپریالیستی است » همسره
گوته برچسبها » از آناوشیستبا سادهاآندیش بما میزدنه  .ولی واقمیت
چه یود [ وژجم 4اه ورقت  .وی اختشاق ماند  .فلاکت ماند  ۰.وا بستگسی

آماند  .امروز باز دارد همان تجربه تگرار میشود و اگر شما هکیسسار
نباشید » امپهریالیسم از این بار در چهره مخالفت؟ سرسختانه * و .سیه.
آسیکامام " قاطعانه " در مبارزه .با آخوند و مذهب » در موحله دیگسری ا
خود .وا به نام انقلابو به نام جنیش تودهها از لحاظ سیاسی تجدیدآرا مش
خواهد داد

وجتبشخلق را وسیله گستردن بساط دیکتا توری ای خوا هدگرد .

که من از هم اکنون به شمامیگویم از دیگتا توری رژیم جمهوري اسلامسنی
مدها بار سیاهتر خوا هد بود«یگذا رید تا کید کشم  :مدها یار سیا هتسو ۰.

زمانی بود کهسادهلوجا نينیگلچند مگر دیکتا توری ار دیکتا توری  ٩4۱هسم.
بدشر میشود » و امروز باز من اینجا وآنجا میشنوم که بعفی ها هیگویند :
مگر-.دیکتا توری از.دیکتا توری جمهوری اسلامی بدتر هم میشود  ..باه اکسو

ماانادان باشيم » اگر ما بدتباز " ,قهرمانان " ضدمذهب بیا سس ».

دیکتا توری صدهابار سباهتر از جمهوری اسلامی در انتظار مان

مردم ما فگر مجیعی در اسر داوند وقتی به هر درختی دور کسشسسساو

خيایاشها به منوان چوبهدار آینده یگی از این آخوندهای رژیم نگساه

میکنند  .فرخندهباد آنروز .بااید چنین کرد  .هیچ زیوری برای خیابانپگا
شهرهای ما بهتر از لاشه بلید این جانیان بر درختها :و تیرهای چسسراغ

برق نیست ...این کار را باید گرد  .لازماست ,حتماخواهیم کرد  .ولسسي
به همین اآکتفا .شخواهیم کرد  .در کتار لاشه این دغلکا رآان با ید لاشه آن.

بوروگراتها و دکنوگراتهای 

ده اکشرا خاوج رفته را نیز کسسسنه

ا مروز ریش گذاشتهو اسلام بناه شدهاند وهمه کارها را بواقع بدست خسود
و بظاهر بنام این آخوندها انجام میدهند » همراه با آن پس ماندههساق
طبقاتکه بنام حزبالشله به جنا یت مشئولند بيآويزيم  .این قلم وا ببه

آن قذم افافه کنید .ولی هنوز کار با شمام نيستبما بایه تمام عواسل
وابستگی وا .هم که اگر باقی بمانند تا ابد ازاین جانیان در دامان خود

خواهند پروود را از بین سبریم  .ایشنها همه درست است  .همه را باه

1۱

انجام داد .:ولی آیا میتوان بهمرفمبارزه با روعاتیون به چنیسسن

موفقیتها بي تایل آمد .؟ آیا میخوای این اقدا مات را در چارچوب نما وژه

علعه ذْهبانجام داد 5نه اگرچلنین کدیم  .مطمشن باشیه که موا ملل :
سرسیرده [ ییا لیسم در انجام ین کا رها از همه ما شجا عتروبیپروا سر

و چه با که آنها در این کار آچنان " حماسههاشی " بیآفرینند که همه

ما نگشت بردهان بما نیم و وقتی بخود آشیم کذ ببینيم این شجا همست

نه از روخیه انقلابی » بلکه از قساوتجلادان سرچشمه میگرفته است .

من میخوا هم روی این امل تکیه کم که ما باید کینه مقدسخود رانسبت.
ب آین آخوندهاي جانی با آگا هی انقلابی_صیقلدهیم .من میخواهم رويی
این امل که کنم کهملاح ما خیست » درست هم ئیست » گافی هم نیسشست

که بگوشیم آخوندها ومذهب .آیا اکثر مسردمیکه امروز از این آخوتدهای

حاکم مشنفرند مذهبی آنیستند  +آیا ما میتوانیم در آنروز فرعشنده

آخوندی را .که امروز با اینها همگاری شیکند  :بهآن تیرهای :چسراغ

برق آویزان کشیم  ,بدون آنکه  7نقلایمان وا لکهدار کردهباشيم  ٩من
میخواهم بشما هشداردهم که ماد! هبستوی غدآخوندی و مدمذهیی که

مخأسفانه امروز از طرفپارهای از روشنقگران ظاهرا دست چیی نیزدآ من

لك میشود [ جانشین احسا سا ت منجیده غد! مپریا لیستی شود  .ما چریگیگا

ی خلق اوه باتکیه بر جهان بیتی پرولتا ریا کی سعنی ما ورکیم .

مادقا براین اعتقادیم که  :مهب ابزاری است برای تسهیل استشمار

تودههای زحمت کش خلق بدست طبقا ت استشما رگر  .مرفتظر از جنبههسای

بینشی و قلسقی این امر » برای این گفته ما چه دلیلی روشندسراق

عیلگره همین دو وژیم شاه و جمهوری اسلامی وجود دارد که همه ماتجریه:

ملموس ها و در جلوی چشم خود داریم  ..آیا شاه همواوه | دعا نمیگرد:

که ما موویت ویژهای برای وطتش د! رد که آخفاوند آنرا به او داده 11یا

بارها ادها کرد که امام زعان را ابه خوآبدیده وایا دست علی آو را

از مرگ رهانید  3مزوراخه به آزیارشهای پرسرومدا شمیرفت و قسسران

آریا مهری چاپنمیکرد ؟ و ایا قمه ایشها را در جهتو بشوان وستلسه

ضهیل استشمار غلق ما از جاعب! یربا للیسم و طیقات استتما وگشربا

اد

۹1

داخلی قرار شمیداد ؟ مگر همین امروز رژیم خمینی باوفوعی باز هم

بیشتر همین مذهب را وسیله توجنبه وجود استتمار » انقیاد ۱ :عتتساق

و وابستگي بگار شمیگیردولی ما بلاقامله پساز ذگر این مطا لب روشن

و مریج در مورد مذهبکه از تگرار آن و عتي افتخار به آن » لحظهای:

هم به خود تردید راة شنيدهيم و به هیچ وجچه اسعی نميکنيم عشی دونقا بل"
مذهیی ترین-تودهها آشهارا" بشهان کنیم و چنان پشهانگاری را دلیسل 
عوامقرویبی میدانیم اما در مین حال امافه میکنيم .که علت اساسسی

وجود استشماو » استبذاد » استمار دو روایط ظالمانه اقتمادی نهفته:

استکه دولت عاگمدابا چیه بر نثیروی سازمان یاقعه سلح آنها

را حفظ میکنه و هدف اي حمله ما :هم باید همین زور سازمان با فته

یعنی قدرت دولتی باشد ۰

ی

سمی کود این
دور راه مبارژة الیته تا آنجاً که لازم باشه باید

گوته سلاحهای فرع نظیر امذهب ویره را "نیز در دست دشمن خنشی وبی اش ,
سمود ولی مرگاه هدفاعلسی حمله خود و  :دا کید میگنم هدفاملي حملنه

خود را متوجه روعاشیون و نذهبکنیم » عوامل املی استشمار ,استعماو

و استیداد را برجای خود دست نخورده یاقي گذاخته! مهو کوشش ماحد) گشر

به شثییر مهرهها و دستگا ری ایدشولوژی وسمی از طرف استشمارگران منجر
خواهد شدءوقتی:منمیگویممذهب وسیانه | یشت دردست | ستشما رگروان بسسراق
تسهیل استشما ر مودههای زخمتکش  ! ۰ز آن این نتیجه طبیعی را میگیر م

گه هر دولت مذهبی » تحت هر منواتی و با اهر گونه توجيهی حکومسست

اقلیت استشما رگرآن [دوشرایط ما وابستگان به امپویالیشم و سوه
| مبریالیستها ) برعلیه توده میلیونی زحمتکشان خواهد شد ..ولی ! مزوز

روشنفگرآ نی در جامعه ما اهستنه که به خیال خودشان کگمر به قحل مذهب : .
بستهآشد و سا دهئوها شد میا ندیشنه گهجنا با تجمهوری اسلامي به نا ممذعب »

زمیشه را دو گشورمندا براف به خاک سپردن قطمی مذهب در این سرزمیسسن
آمادهگودهاست .این تفگر برای جنیش ! نقلابی خلق در این مرحلهبسیار

خطرناک است من میگویم وتومیه آمیکنم  #حتی بهمذهبی ترین افسراد

تومیه میکنم که با من تگرار گنند مرگ بر هر گونه حگومت مذاهبی و من
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مطمشنم گه در این اجای بسیا ری از جودههای شدیدا) مذهبی نیز یا قسی
هم  7وا هسدنه  .ها میخوا هیم آبه گمگ همین مذهبیها ریشه حکومتهسای

مذهيي را مگیم  .هشر ما بعشوان انقلابیون در همین خواهد سرد #هصه 

جا در جهان در سرشگوشی حکونشهای مذهیی  خودههای مذهبینقش مترشری

داشتهامه » و در آ روا سالنها روها نیون حکومت کرده آ ند «کسا منیکه گما ی
میگنشد . ..جلادی نام مذهبابتگا ری اآستگه خميتي زده آندگيی بهتا ورسخ

رجوع کنند دا ابشهمند که این موجود آگودن چیز دوش با اخوذ یبا ورده

است  .جودههاي !.روپاشی در مقابل حگومتهاي مذعبيی قذعلم کسردشند و

چنای این گونه حکومحها را به زبالنهدان تا ریخ فرستا دند ها مووزدیگر
کسي چرات محبت کردن | دحگومت مقهبي را در این کشورها :به اوه را

انمیدهد و احتي در آتها "که ۷احزاب مسيحي در حکومتنذ .اعگومت غیرمذهیی

است  .روشتفکو گودنی :کهبینٌ امذهبی یوذن مردم و مذهبی بنودن عکومست

رابطه علت ومعلوليی میجوید قهن تا زیخی ندارد1 .

:

حال قیل ازز:اینگه<ا ین ابحث را تمام گشم میخوا هم بح دیگری راک

بي روابطه ی این حرقانست اتکی باز کشمءپارهای ازز محافل روشجفگران

وابسته بهامپریالیسم که خود را لائیک یعنی مخالفداخل مذهب دردولت

میدانند همه تایسا ماشیهای موجود درکگشور را به شنادانی آخیوددهها در .
دار آمور نسبت میدهند 8امتأاسقانه پارهای ! زابا مطلاح روشنفگرای چسپ

نیز اینرا :هرا آنها تکرام میگدند .ایتها تایمامانی آمور و 1شسه

:اه بحران مسا بقهایکه  سیستم .اقتما دی | مپریالیسم افو چنه اسال آخپسر
در سراسر جهان بان داز شدءاست و در ٩قتماد کشور ی آبدلیل واپسشه

آبودن آشار خود وا به تحوی بارزدر نهای میدهد ) آنسبت میذهند  ,پلگمه

این سایسا ماشیها و در گودنی آخوندها میبینشد و به این ترتدیب واي"

ت | مپو یالیسم و نام اقتما دی گندیده آشرا صادر امیکننه  ۷۱ون
وگکب
ا مپریالیسم .نیست که گندیده!ست این مذهب و آخوند آستکه کسسودن و :

 :گنهیيده1ند 5

صن میخواهم عکس این حوق وا بزشم و نگویم احقاقا آخوندها ی حاکم.

برای :معطر کردن پچگر گندیده! مهریالیسم گوششهای مدا قهای  یکت
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اتقاقا دستا وردهاثی هم اینکار براي امبربالیسم در ابران داشتهاست ,
اگر بگوشیم در کشوو ما چون آخوندها بر اسر کارند وایه هنین دلیل تووم
هست » بیگاریهست  ,کمیابی و جنگ هست  آیا در آرژانکین هم آخوندها.

هم در عکومت دخا لت دا رند که بیگاريی و تورم دولت را مجبور کردهاست..

به یاه فتع جزایر مالوین و جنگ با اتگلستان بیافتد.اگربگوشيم درکشوو.
ما آخوندها نمیتوانند

منایع را به کار بباندازند و به همین دلیسل

بیکاری هت  ,چرا در کشور انگلستدان که مادر تمدادی از صنایع سا در

آن قرار داود » بیشازسه میلیون کارگر بیگار وجود دارد  .به آمار

بیکارهای آلمان » قرانسه » آمریگکا نگاه کنید  ,زیاد کمتر از مال ما

نیست ولی اگر وفع ما بدتر از آنهاستبرای این استکهما  ۱ولاوا بستهايم ,

ثشانیا وابستهایم و خالثا نزدیک به  ۵سال استکه به جنگ مرگ و زندگی.

با روابط  ۱مپریا لبستی برخاستهایم  .من در مقاپل کسانیکه فساً د:گودنی...

کاهلی » شکمبا رگی آخوندهار) وسیلهای برای لایوشا نی چهزه فاوتگسسو و

جنایتکاو ! مبریالیسم قرار میدهند » از این موجودات بیچاره دفاع میکنم .
و میگویم درست است که آخوتدهای حا کم همه این صفقات ر! دارند ولسسسسی .

اتفاقا این مفاتنه تشها مانع اتجام وظیفه آنها در پستها شیکه بعهشده
گرفتهاند

نیست بلکه شرط لازم احراز امنگونه پستها داشتن همین مسات

است  .بیاشید بی انمافی را کناو بگذاریم » هر پستی را که ! مروزآخونگا
اشنا ل کوده این آخوند وابا اشقغال کننده همین پست در زمان رژسسم

شا هنشا هی مقایسه کنید  .آیا :از نظر فردی این آخوندها چیزی از آنها.
یا آنها چیزی از این آخوندها کمتر داآرند ؟ اگر بخواهیم یطور دقیسق

بگوشیم هر دو به یک اندازه همین سفاترادارند  .ولی بدیغتی خفيشسي

ودا رودستهاش در این استشکه در دورانی به حگومت مشقولند که بخراشسی
بیسابقه نظام وابسته مه  ۱مپریالیمایران را که حقاظتش را یعهده آنها.
سپردهشده

 :فراگرفته است و املا به دلیل همین بحران استکه اسسن

موجود! ت.بده این مقا م .رسیده  1ند

خریدا رانن شازش را هم میکشیدند

۵اه ردوزی شش میلسیون بشگه نفت مبفروخت

»از بسهم پيشتهاد افزا یش قیمت کسرده

بود و خریداران هم پذیرفته بودند مقاب  1ویکهم لشیگرفته بود .خمینی
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بیچاره مبخواهه روزی نک میلیون و پانعد هزار بشکه بفروقد  » بادهسم

کسی نمیخرد  .حال در کفوریکه  ۱قتما دش اینگونه به ارز عافل ازانقست
وابسته است :یک چناین کا هش درآ مدق چه بحرانی میتوآ ند برای چنیسیسن

ِد وژیمی بوجود وردغوب اگر شاه یود چه میکرد با فومان ملوکا نه میشود
ارز خارجیبدست آوردآنه اگر او هم بود » آش همین آش بو د کامه همین
کا سه  ۰آسوقت که شاه اذ وحشت بز وگ خبر میدا ی » خودش مید| شست چیه

میگوید » وجشت بزرگ بحزان روابط ! مپریالیستی در آیران بود .وابستگی

اقتصاد ما .بهافتماد آمبريا ليستي گه در دوره شاه شدت هر چه بیششسری 

یافت وقتی سیستم جهانی امیریالیسم دچار بحران شد در پی خودمیبا پیست
وضع نابسامان امروزی را بوجود آورد  .آویکادر سال  ۵۵روز شاه ۵۲
میلیون بشکه نفت میفروختو باز مشتریان التمانمنکردند که آندکسنی

زیاد کن و همین شاه خودما :ن میگفتبیستسا ل دیگر چکارز گشم .آخر شمام .

مشود » بیشتر از این نمیشود.ها لاویک خودش قرار  ۶میلیون بشکسسه .

تولید روزانه امیگذا رد و باز هم مشتریتیست,چر! این طور شدهاسست ٩
برای آیشکه بحراان آعمومی سرمایهداری تولید را در سراسر دنیا ایهرگود :

کشا ندهاست » در نتیجه به ذفت احتیا جی آنیشت  .کارخانهها خوا بیدهاشند .

کا رگران بیکازند .و اتغاقا آخوتدها تردستی خوبی دا ششند «مثلا آشهسادی :
ابران» بدلیل ) یتگه) سلام اراچم:به زن اله گفتهویتنه سعي آميکنند تا نیمی :
 3 :جمعیت زا از باز 1ر کار یرون کسنه ّ بدون  ۲نکهگنا هش به * گسردن::

مقمر اطلیمیتی نظام امپریالیشتی بیافتد  .یگذار زنان بیگاو شوسند :

واه اسلام قحش دهشد .وواقفا فگر کنند اسلام آشها را بیگار کرده! شمه ,

میفهمید اسلام وآخونهها چقدر در آیران بة دود  1مپریا لنیستها میخسوود:
خمیتی بجای اینگه آبگوید 1 :میریا لیسم از ما میخوا هد کهمخافقین وکشاو 

سمشی نهاهدین وگموتیسشها را آبکشيم  ».میگوید "املام * از.ما میخواهده
ولی ما آبجای آیشکه بگوشیم روا بط امیریالیستی باغت بیگا ری پبخسسش ا

بزرگی از جمعیت ما شده #میگوشيم انلام زنای با را بیگار و اخاتهنشین :
کرده۱ستریسیاً ز غوب من میخواهم به شما مودم بگویم باید از ایو
هشیارتر بود  .باید پشت این املام اسلامها » نقفرین واقمی را پندا 

کرد و این اولین حرف من بود با شما مردم در اینجا .
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بگذارید بهمن بگویند تو اخلقی یی نه کمونیست  .من همواره در

آفغاز با خلقم سخن میگویم  .من این را میدانم و بگذار عدهای انگسار

سم
اکنند که من میدانم  ,که خلق خود به اقشار و طبقات مختلف تقسی

میشود که هر کدام خواستها و منافع خایخود را دارند و این خواستها
و منافع با هیدیگر متتاقشهم هست  .بعد! یه این مسایل برمیگردم ,من
اگتون دارم از جسهه املی شبرد در مرحله کنونی محبت میکنم ولی بدا

خواهم گفت  در این شبود کي قاطع خر است  ,کي محزلزل مر +
ِ

مطلب دیگری که میخوا هم در آینجا مطرح کنم و با مطلب نخسست

مستقیما در رابطهاست » پیرا مون آبنده رژیم جمهوری اسلامی است  !.غلب

پرسیده میشود که آبنده رژیم جمهوری اسلامی چه میشود  .آیا مقسوط آن

قریب الوقوع استیا امگان تجثبیت و استمرار شسیتا طولانی دارد .؟ بسه
.نظر من آمیربالیسم بر روی رژیم جمهوری اسلامیدرابران و بیطور كکلسسسسي
اسلام در کشورهای مسلمانبیش از آن سومایهگذا ری کرده! ست کهبه آیسسن

سادهگیها به سقوط رژیم جمهوری اسلامی درابران تن دهد  .وانگهسی در

شرا یطی که  ۱مپریالیسشها تجت تا شیر فغار خودههای خود قادر نیستشد؛
مغلا مشل سالهای ۰۳ :و  ۴+مستقیما و بیدریش از وژیمهاشی که آشگا راسه

وابستگی خود به آمپریالیسم میا لنند رای سرکوب شهفتهای مردمی کیک

کننه » چه رژيمي بهتر از جمهوری اسلامي میتوا نست در کشوری مشل ابران
گه دستفوش جنیشی مردمی با1ن عظمت بود به آمیپریا یسم خدمت کند .همه

کشتا رها و جنایاتی گه :موسیله این رژیم موزت#رفتم برای سرگوب کسردن
جنیش ! نقلابی مسلما لازمبود و همه آنها توسط این رژیم صورت گرفست در
حالیکه امپریالیسم ظاهرا با دست پاک و با ژست مخالفتبا این رژیسم
و تظاهر براینگه گویا از ددمنشی های این رژیم به خشم  7مدهاست ,خود
وا از معرکه برکنار نشان میداد  .در مورد مداخله در زندگانی خموصي

مردم نیز گاه ممگن استاین توهم پیشآید کهاگر این مدا غلات به آیسن

مورت اتجام نمیشد  ».خیلی ! ز نا رفا بتیها از رژیم بوجود نمیآمد و این
مداخلات صرفا به خصلت مذهبي رژیم نسبت داده میشوه و گبان میشود کسه
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گر یک رژیم غیر مذهبی بر سر کار بود بسیار آسا نتر میتوا نست رقا یت

مردم وا جلبکند و با لااقل بر اسو مساکلی نظیر حجابو شباز بدست و

پای نردم نمی پیچید و بی جهت برای خود دشن تراشی نمیکرد .ایسسستن
گونه اظهار نظرها این مطلب را از یاد میبرند که برای سرگوبتشگ
جنیش مرزدمی در شرایط بحران عمیق سیاسی  ۱.قتما دی هر رژیم وابستهای

غیر از رژیم جمهوری اسلامی نیز ناگزیر بود کوچکترین مسایل خموصسی,
مردم وا زیر نظر بگیرد و هررژیمی غیر از جمهوری اسلامی نیز نا گزیر
بود برای این کار یک محمل !یدشولوژیک بتراشد و خودبخود هر گوشسه

نظا رتی از این قبیل مخالفشها را در وله اول متوجه خود این نظارت
میکند و از قضا رژیمها تاحدی جنبه سیاسی مخالفتهار! با خود بهاین

ِ ترتیب تخقیف میدهند  .اگر امروز مخالفت  .مثلابیشتر یه صسنسووت
مخالفتبا چادر نماز اجباری » مخالفتبا جیرهبندی وغیره وغیره خود

را انشان میدهد .این یگی از شمرات فرعي مداخله در زندگي ,خصومی مردم .

برای رژیم.است  :این مخالفتها انمکاس مغالفتکلی مردم با خودرژیم

استو هر گا این منساثل دستو نا گیر روزمره نبود احتمالا مخالفست

با رژیم به اشگالی بسیا و عالیتر و موثر تر جلوه میگرد .البته آیسن

هم هت که هنگام ابیرقواری یک کنترل یظاهر مذهبی بر زندگی مردم رژیم

ناگزیر استاز دو قشر اجتماعی که از لحاظ روحیه اجتماعی و سازمانی

دور پست ترین و عقب ماندهتوین مراحل قرار دارند اء استفاده کسند یکی
لمین ها "و دیگری خشکه مقدسها ی قرمنت طللب و مسلط گردن چنین موجوداتشی
بر زندگي خصوصی مردم در بسیاری موارد باعت افراط کاربهاشی میشود .

که از اختیار گردانندگان رژیم هم خارج میشود ولی تصور کنید کهرژیم:

وابستهای غیر از این بود :.آیا او نیز ناگزیر نبود برای برقسوراری
این کسترل البته تحت لقا فه آیدئولوژیک دیگری از لمپن ها و دیگر.

قشرهاشی عقبمانده اجتماع استفاده کند .و آیا در آتمووت نیز چتیسن
اقراط کاریهاگی نمیشد.گاه گفته میشود  »,درست ! ست که رژیم :جمهسوری

اسلامی برای سرکوب جنیش مردم وسیله خوبی بود ولی این رژیم به دلیل
عقب ماندگی و واپسگراشی خود قادر به وه انداخشن چرخ .ا قتما د کشور

ِ
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و برقرار کردن شرایط استشماو سرمایه وابسته به آمپریالینم نیسنت .
آ نها برای اشثبات ادعای.خود مشالهای مشعددی از می نظمی در تولیند.

خوابیدن کاوخانهها » گنار گذا4شتن متخصمین و دلایل ظاهری که رژیتنت ا
برای این گارها اراکه .میکند .میآوزند  ۰ایشها که در کل وحووبخران

عمیق اقتمادی را قبول دا رند وا میپذیرند که این بخران حتی قبل از

کا هش درآ مد نفتتمام آرگان اقتماد جاممه مارا قر] گرفتهبود و بشه
طریق آولی .پس! ز کاهش دزآمد تفت بر شدت آن اقزوده سس ساره

نمیخواهند نتا یج واقعی و مشخی این حکم کلی خود را بپذیرند  :آنها

شمیخوا هن به این نتیجه برسنه کهنا بسا مانی در کاو تولید ناشي ااز
بحران اقتما دی است  ,آشها نمی بيتنة که بزرگترژین ترا ستها وکا رجانهای
ا مپریالیستی نیز که از بهترین مدیریشها دار جها ی نییزخوزد؟ ربد :هبرروز

یل
ا
بدالیلی کا رغا ده ها و شعب تجا ری خود را در اسنتها نو آنجا

ند و لته در هر مورد هم سعی بر این استکهاین با آن مدیسو -

ات آن شندیکا-در این مورد مقمر شناخته شود و مخالفشها امتوجسه

وي گردهد اتاکل بیستم آماج قرار نگیره  .انداخشن تقمیر او در

تولید به گردن عقب ماندگي .و واپسگراببی رژیم مفحکترین نا

کی است.:

که دا کتون به این رژزیم گفته شدهاست  .تاجاشیکه بة دسا هیوروگرا فیک
 ۱و اقتمادی دولت مربوط مشود  ۰این دستگلاه آمروز یز مانند گدمسه.

اساسا بدست درس خوا ندههمای:بوروگواآت و تکنوگراتی اداره میشود کسه
 1ستخوا ن بندی آشها را فاواغ التحصیلان دانشگا ههای کشورهای فریسسی
تشکیل میدهند  [.در این موود مطالعه شرح عال کساتیکهدر اتفجا ردفتر

حزب جسهوری اسلامی گشته شدتد .یسیار آموزندهاست  ,اکثر افرادی کسسه
پستهای مهم آداری و اقتماً دی داشتند  .فارغ التمصلان ! مو یکسا و

و اروبا بودند)  .آصولا در اترایط بحسران»بورژوازی خود به وتایسسنل

گوناگون مي.گوشد تا کارغانهها را بخوابانه :وکا رما ملات را لنگ کند .

بورژوازی با تحریک سندیکا ها ابه اعتصاب  ,باز خرید کردن کاوگنسران

و اخواچ آنها  ».با اخراجهای غیر قاخونی  .با ایعاد هرچ و منوج
در محیظ کار توسط باندهای سیاه اجیر و خلامه بهروسیانه ممگن خهسست
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توقفکار

تولید و تجارتو تخفیفآثار مرگبار بحران برای کل نظام.

میپردا زند .در این میان دردنا کترین را «حل هابراي آن اسینست که خودش"

بعنوان مقصر املی تعطیل کاوها جلوه کند و اتفاقا کار میبللتین مسا روز

نیز دورو این میان آنستکه ظاهر

ققایا را به گتار زد و دست سود

بورژوازی را در تمام این جریاناتنشان دهند » ولی ظاهرا کار کساشی
که اینگونه تطیل ها را از رژیم جمهوری اسلامی بدست میدهند عکس آپسر
است  .آنها بحوان وا به گردن آخوندها میا شد! زد  * :آخونههاکند که|
نمیگذ! وند چرخ تولید بگردد  :آشها هستنه که نمیگذا رند توزیع کس الا

درست انجام شود » آنها هستند که کار بازار را مختل کردهاند و فیسوره
و غیره " «.به این توتیبماحیان این گونه تحلیل ها گاه آبهاین نخيجه
میرسند حالاگة جنیش سرگوب شدده سا وظا هرا باید براي آنگه  5ملا سرچشمه :

آن نیز خشک شود » تولید را نیز راه انداخت و وفعیت اقتما دی را سروا
سامان دا  -دیگر باید این رزژیم جاي خود را به زژیمی بدهد که گویا
برای رشد وتگا مل تولید سرمایه دآری متناسبخواهد بود  .ولی واقضا
خلاف این اموو را نشان دادهاند و این رژیم که ظاهرا در زمینه اقتما:

نادان و تقهم جلوه میگرد  ,توانسته است در شرایط بحرانی بسیارا دید
و السته با استفا دم از آهرمهای وابستگی نقش اقتمادی ای وا کهدراسنِ

موحله امیژیالیسم از یگ رژیموابسته ء توقم دارد  ,همچون نقش سا سی

خود کم ویژیشبخوبی انجام دهم

۰

کساتیکه بظاهر دچار موهومات مذهبی و اندیشههای عقب ماشده

زمینه اقتماد جلوه میگردنه » در بازار بیس المللی و مخصوما دربا زا

نفتبا واقع بینی و مطلحت آنديشی کامل عبل کردند و در هر مورد با

بو اقتضای همان مورد » گار خود را بیش بردند  .خلامه کنیم این گوسم

دلایل برای بی آینده بودن رزیم جمهوری اسلامی فاقد یشان واقعی وماد
است,

میرسم به دلیلی که بهنحوی از طرفپارهای شیروها مطرح میشودوآ نز
آینستگه و " این رژیم بیش از آن دستبه جنایت زده که دیگر بتواشد

برای
مدت طولابی باقی بماند » کمتر خانوادهايستکه این رژیم از  1وی

۳

قربانی نگرفتهبا شد و با مطلاج با آن دشمتی خوني نداشته باشد .درچنیسن
شرا یطی بر سر کار نگهداشتن چنین رژیمی تا این حد متقور و یا اگرابه

هن رژیم را با امپریالنسم مرتیط نمیداتضه
عبارتکسا نی بگوئیمک ای

یر سر کار ماندن این وژیم برای متی طولاتی غیرممکن است  ,وژیم بسا
جتا یا تشخودوا بی آینده کردهاست " .ولی آیا ما تجرنهاآندونزی را دار

بیش خود بداريم  .آیا وژیم حلادی که در مرضچند روز نزدیگ به یگ

میلیون نفر او مردم اندوتزی را قتل غام کرد  :هنوز سالها انستکسه
در این کشور بر بر کار است ؟ آیا این یک میلیون نفر نیز هر کدام به

یکی ! ز خانوادههاي .این کشور تعلق ندا شتند ؟ شمونه شیشی را در نو

بگيرویم » آیا پینوشه امروز دارآ دبیاتجهان سمبل جلادی و سقاکی آنیست ؟

چرا ! میریالیسم او را بر اسر کار نگهداشته با ۲و چگونه :براسر کار
مژیم را میشناسیم که بدونآن
ماندهاست ؟ امولا درکشورهای وابستهکدا ر

که هر روز و هراشببه جتایاتآشگار بر ضد خلق خود دست بزند و احشسی
برای ارعابمزدم این جتا یات را .نما یش هم بدهد یهحگومت خود  ۲د) مسسه

میدهد؟

:
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البته من ميی پذیرم که وضعیت؟ بران» وفمیت ویژهای است »ا نقلاب

.گرچه مختنق شدهاست ولی هنوز شیروو توان بسیار دارد .رژیم موجود در

اجرای نقشی که  ۲مپویاً یسم در متطقه بر عهدهاشگذاشته به ماجراهسای

خظردا کی وا رد شده که هرگاه.:برنامه اسپریالیسم در این زمیدهها شغیبر
کنتد » بر سزشوشت !و تا شیر آتعییی کننده دارد  .مثلا اگر در شرایسط
گستوش تما دها امپریالیسم تممیم بگیرد گه جنگ ابیران .و عراق وا سا

سرعت خا شمه دهد باید منتظر حداقل جایجا شیهای وسیمی در میان مهرههای

فعلی رژیم جمهوری اسلامی باشیم  .البته بیشتر احتما ل همین جا یجا شیها
میراودوتجربه چها رسا ل گذشتهنیز نشان دادهاستکه امپریالیسم بحراشهای

بزرگآسیاسی وا در.سطح ایران با هین جانجاشی آمهرهها و حفظ امل رژیم

انجام دادهاست  .یک بقایسه اجمالی بین ترکیب رژیم و هیشت جاکمه ان
در آغاز کار و آنچه ! مروز هت بسا دگی نشان میدهد که تا چهحد آزایسن
جا بجاشی مهرهها براي حفظ رژیم استفا دهشدهاست  .از این گذشته | مرو
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که تمام چهرههای موجود دوعیخت خاکمه مورد تنفو شدید شودههاي مردم
قرار دارند و دیتر  .سازماشهای سیاسی فومت طلب درمیان توده هس
دیستند که آشها زا بهدنبال این با آن مهردبه ره با ند! زند این

جا بجاگی مهرهها نسیتاً بهآنا نی مورت میگیردوآشها که بابید بروند درکمال

حقارت و آستا نیوسی میروند و آنها که باید بيایند بی سرو مدا .درجای

آشها قرار میگیر ند :

:

الیته از همه ایشها شباید انتیجه گرفت که من حا کمیت | مپریا یسم

وا در ایران با شباتمیبیشم  .یه هیچوچه چتین دیستجا ات

ا مپریالیسم در ابران چنان:غربا تی خورده و چنان دچا رتزلزل شدهاست که

او ناگزیر است برای حفظ خود حتی.الامگان به دامان رژیم جمهوری اسلامی:

رل
آخوندهاي فاسد و قسي آلقلب و غواقات مذهبی بچسید  ۰ولی تزلس
باشد که
حا کیت ! مپریالیستی نبا ید دلیل آن

ما لیم نظر و خطای آن:

ست
سازمانها و نیروهاشی بشويم .کد-:روزی هزار باو برای تودهها هاپ ن
میکنند ا ین رژیم رقتنی است و باز وژیم بر سر جای خود باقی اسسست
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البته اگر مقاومت تودهاي به شکل آشکا و دومقا بل این وژیم ظاهر شود ۰

احتما ل بسیار زیاد دارد.گه  ٩مپریا یسم همچنا نگه رژیم شا را درمقابل:

خیزش تودهای قربانی کرد با این رژیم نیز به همانگونه رفتاو که
و اختی شایددر مدد برآید به کمک پارهای | زا فر! دخودونیروها شنکه! کنو
در اآبوز سینون قرار داوند رژیم دیگری را علم کنه زیر امپریا لیسسم
هرگز سونوشت خود .را با سرنوشت رژیمهای وابسته در کشورهاق وا بستسه

بطوو قطعی گزهنميزند ولی باز این اختمال نیز هست که مپوجا لیسسمد
مدد برآید در کرایط جنیشها ی ,وسیغ تودهای نیز به نحوق این وژیسمرا
حقظ کند وابه وسیلهآن جنیش ر! سزگوبنماید / .

بالاغره  آنچه من میخوآ هم بگویم اساسا ,۲ینست"رقتن با ماندن ایسن

رژیم برای +جتیش  1تقلایی خلق ما یه هیچوچه  ۲7و اهمیتی واندازه کت

سازماشهای قرمت الب وا نیروهای سازشکار تصور میکتند  .ما دا مکه! هرمها
ِ اصلی سفقطه آ مپریا یسم باقیاست » ما دامکه رتش و مابر نیروهای مسلج

مرجای هستند زیر آپوشش هرآگونه رژیم سیاسی حاکمیت امپریالیسم برکشو

:
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باقی است  .من میخواهم برای شما تودهها این حقبقت را توفضیح دهم که

چشم امید به رفتو آمد رژیم ها ندوزید .اگر جنیش انقلایی بتوا نه

ازتش و نیروهای مسلح وایسته به امپریالیسم را در هم یشک سدو

.نیروهای مسلح خلق و آرتشخلق را ایجاد کند میتوان گفتکه عصسر

اسلطه آمیریالیسم بر کشور مابه پایان رسیده  .میتوان گفتکه دورا آن
 :قتل عام زحمتکشان به سرآ مده و الی تا آن زمان هو رژیمی که بر سرکاو

آید  .جز ابزار حاکمیتامپریالیسمو وسیله قتل عام زحمتگشان وخلقگ
کشور ما چیز دیگری ئیست .

اد

 0حال یه مبایل مشخیتر بپردازم و نظری کوتاه به وضعيتي کهدرآن
قرار دا ریم و راهی که جنیش  .از بهمن  ۸۵تا گنون پیموده بیا فکسيم.

مندر مصاحبهام از نفوذ آپورتونیستها در سازمانمان سخن گفتسمو

هشدار دادم که چگونه عدهای در مرکزیت این سازمان دست دو دست هسم

مسلگان تودهاي خود قمد دارند سازمان ما را به چاکری پسس-ورژوا ی

وابسته به اآمپریا لیسم ببرند  .آن روزها آشثبات آبن امر چند! ن آسان

 شبود,در بهمن  ۸۵من آنها را در حال خوش رقمی برای ریم جمهسوری

 :اسلامی ینشان دادم ولی در این فامله چه راه بزوگی طی شدهاست .آشیا)

ادتبا ل جمهوری اسلامی مرحله به مرحله براه افتادند و دور جلادی خلسسق
سس
که حالا دیگر برشا مه علنی و اعلام شده رژیم بود » با او همدست

کردند و امروز که من با شما :سخن میگویمدژخيم جمهوری اسلامی گلسوی

آخودشان را گرفته و امام باضطلاح ضدا میریا لیستغان اعلام میکند کسه

*به دام انداختن سران خیادتکار حزبتوده موجبسرا فرازي امت اسلامی
است * راستی چه شوخی دردتاکی  .کساتي راکه برای خدمت به آرژیم بسه

مردم خیانتکردند و برای بدام انداختن انقلابیون برایي این رژیسسم
جاسوسی شمودند  .خود این رژیم خیانتکار و جاسوس میخواند و خواستار

اعدا مشای میشود  .آیا اینبه چه معا است ؟ آیا این به معنای تحگیم

او تخبیت این روم است آنه این به یک ما اوج تشدید تضادهای درو
این رژیم میباشد که احتی کشیف ترین بنوکرآن خود را نیز نمیتواشسد
تحمل کند .خود سردمداران رژیم بوفوح میگویند که حشی از خطرا حتمالی
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اینها هم میترسیدهاند  ۰.ومم آداروشی این رژیم و استواری دروتی آن از
"استخکا می  "۰برخوردار استکه روابط خانوادگی آن شروتمندی که :ازتوس:
از دست ذا دن زخش نوگر به خانهنمیآ ورد .حتی نوکری چون کیاشوری یسور

برای رژیم جمهوری اسلامی خطری بالقوه تلقی میشود و جالب این آستکسه.

این رژیم مفلوکی که .عتی جرشت و بارای نگهداری این نوگران را درفرگاه:

خود ندارد  ۰دن کیشوت وار دستگیری این نوگران و به چابلوسی وا دا تن

آشها را دلیل قدرتمندی و اعتماد یه نفس خود جا میزند » زهی وقاحت!".

تمفیه نوگرانتودهای واگثريتي از طرف رزیم و چا پلوسیودنا شست.
ایشها در زندانهای رژیم :را فقط بایذ بعنوان جلوهای از تشادهای درونی!

خود طیقات حاکم دانست  .شنادهاشیکه بر اثر مقاومتهای دلیرانه خلسق :
در مقابل همین دستگاه سرکوب  ,مخموما تشدید یافته است  .فادها شیک :
بقول محمديی گبلانی دژخیم » امام ر! وادار کردهاستبا فتوا دهد( :عیتا :
سای و
 3خودش نقل .میگنم * دز مورد اقراد مقاوم کهحمی سمش

نمیگویند

تا بای مرگاشعریر شونهد :یعنی شلاق بخورند)  .اگر زیسو.

تعزیک جان هم بدهند کسی ضامن نیست"" [ پایان سخن این مزدور) .یله

مسئله جمهوری اسلامی و دستگاه سرگوبآن این نوگران رام خسوههای ا:
و آگثريشی ویا آن معدود تادمینی نیست که آنها را هو شب درتلویزیه :

 .خود نما یش میدهد  .یله مسئله آنها همان هزار و دهها مزار افش راه

مقا ومی اسبت که دلیرانه در مقابل این رژیم قد علم کردهاند و پارهای
از آنها خاآنجا بیش رفتهاند که در زیر شکنجه شهید شدهاند و جحسی

نام خود را به دژخیمان نگفتهاند  .درود برآنها باد  .این مقاومست

استکه رژیم را جنای به وجشت افکنده که حتی از نوگران آستا یوس

خود نیز میترسد .

:

بله از راهی که در این مامت سه سال طی شدهاست محبت میگردم .خلق

ما دراین دوراندر معرض يگي از وحشیا نهترین هجومهای غدانقلابی قرار :

داغت  .مهاجمین چه بیرخم و جقدر وحشي بودند » دیدید در خیاباشهاچه ::

گردند  .دیدید کودکا ن وزشان باودار و پیرمردان و پیرزتان زابسدوی |
آنکه نامشان را بپرسند در کشار دیوارها ردیفکردند و تیریساران :

اِ

:

ِ

و

و

سنودند ز دیدید در درون زندآشهابشان چه جنایاتی کردند که من ازباز

گوشی آنشها شرم دارم  .دیدید چه فرباشبزرگي ,بر پیگر ا نقلاب ما زدشد

و چه ادتلابيوشيی را از ما گرفتند  .دیدید گه میج چیز جلودآرشان شبوه.

واصمام آمولی وا که ما آنزمان ریاگاراشه خود را مدافع آنشها جا زده

بودند » بو زیر پا گذاشتند ,دیدید وقاحت را به جاشي رساندنه که
دوخیما نی را کهشا «در زند! نها پشهان میگرد و اساسا وجودشان را اآشگار
میشمود به سخشراضشی دور ما زهایجمعه آوودد .دیدید آن جلادی که کودکسی
در بغل در میان اجساد شوی تلویزیوشی اجرا میگره  .رقص شوم امس

حیوان را بر اجساد انقلاییون دیدید  .ننگش باد ۰.

بله چکارها که نکردند و چه فرباتی که بر پیگر خلق واردنگردنه .
من چه بگویم .+آنچه ار ! ان بخوا هم بگویم شما هر روز و هر شب با پوست

و گوشت خود اسساس میکنيد ۰.
اهر از بررسی سرکوب ذیروهاای سیاسی به بروسی سرگوب ..طقس مه

و آقشار جاممه بپردا زيممی یشیم گه این سرگوب در آنجا ابعادی یسه
مراتب از ,این هم وسیعتر به خود میگیرد .من از زنان شروع میگنم ولی .
عذیغا طر اآینگه خود یگزنم » بلگهبغاطر آنگه این روژیم بلید پیسشياز

همه و بزشاز همه یه محکم تر کردن بندهاشي مشغول شد که قرشها جامعه
طبقامی بر دست وپای زنان زده بود و به نام مذهب و اسنت و گذشته وصدو

اسلام و حضرزت فاطمه .و خلامه ایام هزار و سیمد سالپیش در این زمیشسه
نوآوری هاشی کرد که واقعا در ماریخ بیسابقه استوایداع آنها اشسهاز
جامعة بردهداري ساخته بود اواآنهروابط فخودالي  .حقا که آینگوشسسسه
مظالم و اسنهمه ایتگار در استمگری فقط از نسطام کندیيده مرما یهد وی

وابسته ابه امیریالیسم در حال احتفار ساخشه است و این شیاداری بسه
دروغ آنچه را کهمیکنید به گذشته نسبت میدهند ۰

سردمدآ وان جمهوری اسلامی و در را سآشها خمینی ,که ا گرا ور خاشن
با میم به :مشهوم خیانت آهانت شدهاست پمشل همه موارد دیگر برنامههاي

غود را بروای اسارت زنان از انتقاه وفع زنان تجت وژیم شاه شسسروع
گردشد  .خمینی همین چنديی پیش » مسئله شرکت زنان در آمور  ٩چم عتسی

۲

راابه این صورت توفیج داد که گریا در زمان ملسله پهلوی زان رااق

خاشهها بیرون کشیدند و در کارهای اجشما می شرکت دا دند و حاعل این

شرکت جز آن شبودهاستکه آینها ختی مردان راهم قاسد کرده اس سسسسدو

نگذاشتهاند جا بگا رها یشان برسند  .گمان نگکنید که او آنقدر ابله است

که واقعیت تا ریخی شرکت زنان در آمور اجتماعی و آثار شگرف آشبرا در

جامعه ما شمیفهمد »نه ) برای شهمیدی این امر به هوش چندان زیسا دی

احتیاج نیست و آو اینقدر را دارد  نهسیاست او و سیاست رژیمهشو سه

طورگلی سیاست شام طبقات استشما وگر کتوشی که همه چیز واحتی زن رایه .
صوروت کالامی بیشد » بر این آساس استگه شميشه بین زن و فضشاً رابطهاي
مستقیم برقوار میگند و بسیار طبیعی استکه هر بار شام زن بهزیسان
آنها جاری میشوبلافامله بایدمنتظر گلماتی نظیر غفساد و فحشاء و سره

بود  .هزاران شخه برای زان می پیچند که محمل آن گویا به کتسسار

داشمن زدان از فحشاء است ولی بواقع آنها خود دلالان فخشاء هستندوابشها :
بندهاشيی استگه ابتد! به بای زنان .از طریق زنان به پای خانواده و

از طریق خانوادهبه بای جامعه میزنند  .هنوز چند روز از اسر گارآمدن
این جلادان نازهگار نگذشته بود که یک روز صبشنيدييم که گو سس ده

وا دیو .وژیمچنا نکه گوشی مژدهای به مسودممیدهد! علام کرد کذّپری بلندة

اعدام شد و بلقاعله مراتبفخشاء و قساد او بعنوان دلیل اراکهگودید

و از آنروز ی بعد دهها و مدها ازن به همین جرم اغدام شدند ومعلسوم

شد که تبلیخاروی بری بلننده یرای عوا مفریبی بودهاست تا با سوه استفاده

از وضعیت کالا اختما می ! ین زن  ۰زمینه را در وهله اول برای اهدام

زنانیکه براشر مظالم جامعه طبقاتی به دلایل گوناگون و در رس همه
این دلایل به دلایل اقتصا دی بخودفروشی کشانده میشوند آماده گنشدو

 51این طریق شهدیدی داشمی به اعدام و شلاق در بالای سر شمام زان
گشور ما نگاه دارند و در عمل ديديم که .این دژخیما ن با مطلاج کسساو

مبارزه با روسپیگری وا تا آنجا کش دادند که دخترآن و پسران جواشی

وا که بهساشقه پاکترین احساسات اتسانی یعنی عشق به یگدیگر نزدیسگ

میشوند ابه شلاق و گاه یه جوخههای اعدام سپردند  .بخث پر ار مسا رزه

۶

با ووسپیگری نبود .یحث بر اسر بسشن بندهای جدیدی بر پای خلقی بودکه

در شهفت با شکوهش نیروی عظیمخود را..به انمایش میگذاشت ,بحختش پر سر
ایجاد فامله بین مردمی بود که نیروی آتخاذشان پشت | مپرپا لیسسمرا

لبرزاشده بوه و الا بعت بر سر مباوزه با فخشاء شبود  .برای فجشاء غور

 .جمهوری اسلامی به بهترین نخو شبلیغ میکند و اساسا سیستم بسسورژوا
وابسته بودن فحشا*! مورش نمیگذرد.

اه

برای پر کردن خلاء ناشی از بگیر وابه بند آ نچنا می آروسپیسسان

و آشش زدن و خرابگردن محلهها یشان » ها شمی رفسنجا نی دورآنماز جمسه

اعلام کرد که اسلامفکرشرا هم کردهاست  .له او به فقه اسلام رجوعغ

کرد و کشیف ترین شهاد این فشقه یعنی صیشه ر :یرون کشید .و با صداي
بلند تبلیغ نمود:بله اسلام فگر قشاه را هم کرزده است  .اگر فخشسا,

وا یه معني واقعی آن یعنی فروختن تن زن بفهمیمه  1چا نگه آپسسنی
بیشر فانمیفهمند به .معني عشق یک زن و مرد یه یکدیگر آنوقت میبینیسم

که میفه کثیف شرین شکل مشروعبیت بخشیدن.به فعشاه است  .مردی درازا.

مبلغ معیسن ؛ دقتکنید » مبلغ معین بیعنی آبودن مبلغ شرط لازم محست

این مقد است» زشی رابه مدت معین دقتکنید معیی بودن مدت نیز شوط

لازم صحتاین عقد است » صیفه میگند و پساز انقفاهء مدتاین مقدخود

بخود منحل است  .بله به مدت معین و به میلغ معین آین مرد » زنرا
در اختیار خود میگیرد  .آقای هاشمی وفسنجانی خلاء آباشی از وجسود

فحشاء غیر اسلامی را یو کرد  .در اسلام ايشهاههمه لوازم حیات میستسم
سرمایهداری وابسته وجود داره » حتی فشاي اسلامی  .او هفته مسداز

این خطبه (جمعه بعد ) تاچاو شد برای آن کنانتیکه گویا خرف اورا

درست نفهمیده بودند و گویا مینه را با چیزهاشی که نباید ,یگسان

گرفته بودند » توضیم دهه گهمیشه با فحشاء به سیگی کهتا کون در

ایران رایج بوده زر هم اکنون در کشورهای دیگر رایج است دو فسسرق

از نظر او اساسی زداود یکی آنکه در اینجا زن ناچار است پس ا زا نحلال
عقد  ,عده هم نگه دارد و دیگر آنگه کویا تکلیف بچهها هم رووشن میشود.

بله این است آن فحضای اسلامی کهآقاي هاشمی رفسنجاجی برای جامعه

7۷

ما تجویز می کند ,فا رکه هر مرد ارس متاهل باشد و چه نباشد میشواند:
به هر میزانگه بخواهدابدآان دست بزند  .تفابر این مبلخ .فعشاء

اولی آیا ایشها زنان را ابه این دلیل که .بهافحشاء کشانده نشوند

به بندهای جدیدی میکشند و یا علت دیگری در کار است ؟ می بینيم که

آیشها خود مبلغ فحشاء هسمند ؛ اپس دلیلگل املسی آشها چیز دیگری اسمسسی .

آنها خود بارها گفتهاند در میا رزه ضد شاه زان همواره در مف مقسدم..
بودند ,بله من خود به چشم خود دیدم که چگونه  .وقتی با رژه مسلعا ضسه 

آغاز شد تقریبا در کنار هر چریگ مرد ایگ چریگ زن همبودو دژخیمسسسان
ساواک نظیر دژخیمان جمهوزی اسلامی در شکنجه.دختران و زضای چرسسسکه
جنا یت و بیشرمی را به :مراتباز آنسچه که دقبت به مردان میگردشسسسشند ٩

میبگذر) شدند بلزنان رن در میا رزهضد)مپریا لیستی » از مردان امن
کشور دلایل بیشتری دآرند  .آمها میدانند که ! مپریا یسم شوششها عا ملع

اسا رت خلق در شرایط کنونی است » بلکه ما مل اطلی بقای قید و بندهای

حقوقی فشودالی به دستوپای آشها نیز میباشد  .به همین دلیل بود که

در آنروز  ۷۱شهریور در میدان ژاله زنان نشستند و رگبار مسلسل آشها
رادرو کرد و از جای برنخاستند  .حاصل شرکت زنان ذر زندگی اجتما عسی
آین بود ای مزدوران کثیف شدبه فعشا ,اگشاندن مردآان »سه قاسد کسسردن
جامنعه «+چه مسیر شومی +اول گفشند حجاب زن حیای آوست  .بعد گفششسند

ووسری با توسریبشد شعا وداهند چادر .سپس گفتند حجابآغر اسر چیسسسژی

از شود اختراع گردند که در طول تاریخ بیسابقه بود .و آشر! بنام سکشست

براشن زنان ما گردند  ,پوشش اسلامی» این کیسه بی قواره را به حق هرگز

زین ابراسی تا امروز براشن خود ندیده بود  .این است آورد چسسبا ومد

امپریالیسم برای زنان ایران است  .فریب نخورید #گماان نکدید که زستاان

مدر اسلام شم این کیسهها را بر .تن داششند  .فگر کسید که رشان

زحمشگشی کهدر طول قرون برای گذراندن زندگی خود دوش دوش مسسنودان
در مزارع کار میگردند » چنین چییزی برشن داششند  ۰.من از شما مسیسردم

میخواهم

فریباین تاریخ سازيهاي دروفین را نخورید و از این سسو

شبز به ا را جیف آ زروشنفگران واهاندهایگه گویا تازه! فهمیدهاند که

۸

اسلام همین است و همین هم بودهآست و بهاین ترشیب نقش مقایل این
شیبا دان را در فریب شمابازی میگستد  .گوش ندهید  .پوششش اسلامی  5و

نیمه وقت زنا ن» خواهران زینب » گشت السزهر! و این جورعباراتوشها دها
:

همه وهبه تاز گی دارند «درتا ریخ چنین چیزهاشی دیست  .قریب این

روشنفکران پرمدما را بخورید » ایشها دروغ میگویند اینها تاریخ را .
نخواندهاشد  .اینها نمیشیمند که ختی یک گلمه واخد در دو فمتسسسر .

متقاوت دو معنایمتفا وت بخود میگیرد  .بلهمقام زن را به .آتجسا
رساندهاند کهبنیاد شهید فروش زنان پاسداران ونظا میانگشته شده ر!

رسما و قاتوتا سازماندهی کردهاست  .آنگاه این دلالان محت ریا کارا نه

روسپیان را سنگسار میکننه و روشنفگران وامانده توجیه میگنند ؛عقب
ماندهاشد » قرون وسطاشیند و غیره و غیره زنان را وادار فده

و رشان ما چه قهر ما شا شه شا کشون مبیاوزه کردهاند ) که خود راآدرواین

کیسهها بپیچند دا گویا جاسعه از فحشاء دور بماند و باز ها فسسسسسی

وفستجانی فرمت داشته باشد به خود ببالد که امروز همه

خیابا تیگ

تهران مشل خیابانهای قم شدهاست او اراشه همین یگ با مطلاح دست آ ورد
را برای پیروزی انقلاب گا شي بد) شد .یله ژنان باید خود را در ایسن

کیسهها بپیچند و قوادان و دلالان محبت دیروزی با نام مستعاً رحزب آللشه
چاقو بدست در خیایاشها مراقب خواهند یبود که این امل اسلامی رعاست

شود و هاشمی رفسنجانی بگوید امتحزب الله خودشان مراقبت ااز این
آمور را بدهده گرفشهاند  .بواقی که چنان نمی ی چنین پا سداراشسی
هم می خواشه ۰.

:

از موضوع زنان بگذريیم و آبه آنچه که یر سل دا نشکا مها در ایسسن
مات آمد نظری کوناه بيشکنيم .پساز مسگله زنشان من مسکله دا نشگاهها

ارا-از این نظر در درجهآول اهمیت قرار میدهم که در اینجا آشیتهتمام

نمای سیاستهای آمپرویالیستی برای به بشد گشیدن خلق ما و سرکسسسوب

نهفت ا نقسلابی او و مخموها پیشاهنگان او به روشنی در مقابل ما قراو

میگییرت  .تظاعرات فبل از قیام بهمن رابیاه بیآورید  .بیاد یآ وریسم

آن روزهاشیکه شودههای مردم در خیا با شه)اختی بدون شعار دادن بسهراه

۳۹

:

می اقتادند و رهبران سازشکار و وابسته ابرای ساگت نگهدا من آنیسا از

پشت بلندگوها

میگفتند سگوت ما ندای مامت  ,خی در آن زمسان

وقکشسی سسست به جلوی دانشگاه شهران میرسید دیگر شاد :

درانشجویيان انقلایی گه خونشان در راهآزادی این خلق به .زمین ریختسسبه

شده بود و مبارزات دلیرانه دانشجويان در آن شرا يطي که رژیم موفسسق

شد+بود سایر قشرها و طبقات را تقریبا به مگوتوادارد » چنان جمعیت

وا به هیجان سیآورد که علیرغم تلاشسازمان یافته رهبران دروفین برای
 9وا کردن آنها #جمعیت دوندما بل دانشگا  ۵میایستا دو درود بر
مباً رز

می داد

 1با +

دا شتجسسوی.

دا تشجویان شویه سکوت ! نقلابی ی کرد

له

خلق در نخستین تظاً غرامت خویش به قدردانی وسهاس | و دا نشکا هی رخا سست

که در دامان خود مخصوما دراین سالسهای اخیر اگکشر رهبران و کا درهسای

سازمانهای چربگهای فداشی خلق و مجاهدین خلت را پرووده یبود پیسسشن
از قبام بهسن نیز سا داریم که دانشگاه ب

مکاني تبدیل شده بودگه

مردم بباخاسته ما در آن عاشقانه طواف میگردند و با حوارتاز مسابل.
میا رزهخودسخن میگفتند .بلهدانشگاه به حق سنگر آزادی نام گرقته نود

و پساز قیام به ستاد انقلايی و معیادگاه خلق بیاخاسته تیدیل سرد

زژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست طبقاتگوتاگون خلق ر! سرگوب گششد».
پیش از هر چیز می بایست » دانشگاه را سرگوبنماید زیر! داش گام
ایووهای ری
در عین حال هم تیلور و هم سمبیل جوشش
دا نشکا *رژیم میتو | نست سرگوب همه طبقات و فقشرهای
و فا ز گنه .ا نتقا دا یگذاشی ! ۲و وضم دا نشگا هها

سرگس ونیا

تکش

جاشعه

مسا

در مان شاه  1شازشد.

 ٩سشید؟ .گفشند .دانشگا #در زعان شاه بدرد مدرگ سازی و پشت میز مشیسسسن .
چربیت گنی سیخورد*

از صف خلق با

آنها

و چون در سخنانشان اندگی منطق یوق

هم آوا زشدشد

«۰

ابلها نی

» سپس گفتند دا نشگا  ۸وسیانه

 1نخشسسا و

.فرهنگ غرب بود و باز اآندک منطق این گفشته ابلهان را به ناشید واداشت
وایگ روز خمیني گفت دانشگاه عاملرامشی وایستگی ما یفرب استو آبیسه

این ترتیب به باندهای سیاه خود که پیش ازآن هم گار خود را آغساز

گردهبودند :فرمان رسميی حبله بدانشگاه

را صا در کرد .ید دهتي بسنه

ْ

۳۰

دامشگا  ۰اد طرف سود مدا ران رژیمآغفاز شد  6بود «وخمینی گفست و رفستنجا نی

تاشید کرد که دانشگاه ها گویا محل خوشگذرانی دخترها و پسرها با

یکدیگر بودهاست  .بله کار وقاحتآنها به اینجا کشید ولي بهرجسا ل.

آین لجن پراکنی ها کسی را فریبنمی داد مردم » دانیشگا دو دا نشجویك
را میشنا ختنه » خیلی پیش از آنکه این مدعیا ن نازه.را بشناسه » لذا

مبا رزا ت ! بیدشولوژیگ و تیلقا بت ماه داتشگاه ودانشجویان جای خود ر؟

انبه حمله سازمان بیافته مزدوران مسلخ رژیم و قتل عام دا نشجویسسساآن

و اشفال و تعطیل دانشگاه ها به آن سیگی شد که همه بقاطر دا وسم.

جنا یا تی کم رژیم در ردیبشت ۵٩ .در داآنشگا ه* شهران کرد ,,بخوبی | هسیت
مبا رزه داتشجویان و دا نشگا هیاان و در جنیش مانشان مییدهل 1پساسسن

میا رزه آنقدر براي رژیم جمهوری اسلامی خطرنا ک آبود که اوابا آنکشه

 :هشوز بسعی میگرد با استفا ده از نوهم تودهها وجود خودرا مشروع جلسسوه

دهد  ,دست به آنجنا یت زد که یه حیشیت اش در نظر آددستهاز تودوهای

متوهم لطمه قاطع وارد ساخت  :اعروز یس از اسه سال و اپساز اهزاوجور
تمفیه و اتقلاب فرهنگی و انتقا ل آخوند به دانشگاه و سازمسنان دادن

آعلشی و وسمی جاسوسی در دانشگاة دوباره به تدریج دا نشگا ههارا از

میکنند وبهمین جهت من مخصوصا می خواهم با دانشجویان مشخص ترمعیست
گنم ۰توش مقررات كشيفيی برای رود به دانشگا +گذا غشهاند ,تعقیسق

امعلی میکننه  ,سهسیه ویژه به نهادها می دهند»! متا قاات سیای -
ایدشولوژیک آنچنامی میکنند  ۰.پیشا پیش مقررات سخت پلیسسسسسسی درون

دا نشگا «ومجا زاشهای سخمی را که در مقابل دانشجویان " خاطی" قسرار

خواهشد داشت ر ! ۱علام میگنند  .هاشمی رفسنجا نی در تساز جمعه گفتهاست

اقا میتوانیم تصفیه میکنیم و اگر نک و توکی هم از زیزدستمان دورفست

"یه مجردیگه در دانشگاء».به اخلال مشغول شدند  ,ميگيريم و مجازاتشان

میگنیم  .همه ایشها را بامراحت ووقاختی که ویژه رژیم اجمهوری اسلامی

است اعلام گردند .من در اینجا و گاه در آنجا میششوم که پا وهایاز

جوانان پرشور ما میگویند کهدیگر دراین فرامط به دانشگاه رقتن مایه

نگ است و اهر کس بهدا نشگا هبروداز نظر مردم واجد همان شرایط کشيیقی .

:
تلقی میشود که

[۸

رقستها نی  .نما ز جمعه بر »ی دا نشجو  3دا نشگا * 1یدهدال

جمهوزی اسلامی برشمرده است  .من میخواهم به شما جوانان بگویم بسا
این افگار در ین خود مبا رزه کنیده
أ

بشهاٌ

دا

میگنند که

گویا

بگوشیه به دا نشکا ههاً

همه چیز

را

کنترل میکنند

و

واهیابید.

هه

چسز را

میفهمند .اگر مردم زاین بلوفهای رژیم نهراستد  -که تا گنسسسسون

یه درآان
شهراسیدهاند اییها در گاراین دحقیقات و در بلیشوشیگ
امیرند » هرگز نمیخوا ند  ۹دستگاه سسااواکشا  ۰کا را شی بیشتری داشته
دا نشگا «وارد میشدند و در دانشگا  ۰هم آکا هن انقلامی خود ر پیسسی
میبیردنشند و هم خود زر یرای مبا رزات هر چهوسیعشر آماده

میگردند شاه

هم در کشکورها یش سکوالات با مطلاحم ملي و میهنی میکرد «ستوالهای مربوط

به تاریخ تولد و ازدواج خودش و زش را میپرسید وانام کتا بهاشی را
که به ستا یش از خوه :متسر گرده بو3د میخواست,جوانان بر

اتقاقا

شور ری

دار آین زمینه هم یا سخ هاي دلخو ۸ 1رژیم راروی ورقههای ا متحا نی

مي توش تا

وابسته به

اس دا نشگا وا رد شپرند  8جوا نشد در ار ۷ ۳

! مپویا لیسم شا رایه آنها

سا یسور

میي [ موخت  .من میدانم که؟ کنون

آخوندی بردرد! نشگا  ۵نشسته :و پیش از آنکه شما به آن وراه بیابید » مثلا
از شما

مي پرسد که کفن چند قطعه استشما

حق د1آ رید با شنیدن این

سئوال از نفرت چهره درهم کشید و باخشم مشتگره نماشید ولی اکسسو
بخواهید بخاطر احتراز از باسخ به این سئوال از رفتن به دا تشگ ۰
مرفنظر کنید

دوست هماً ن کاری و

کردهاید که :ریم

میخوا هد ,به

یمین

مزدور بگوشید گفن از جند قطعه تشکیل میشود اه دانشگاه بروید با

دانشجویان دیگر متحد شوید و خود را برای کفن ودفن این مزدور همراه

با .رژیم وابستهاشآماده کنید  .مخصوما یو حذر باشیه از آینکهرژيم

با برقراری سهمیههای خاص تخم تفرقهو بدگمانی بین شما بیقگنسسد-.
الیشه

و

بهاین قصد

عمل گرده

است و مسلبا

سعی هم خر هد کرد کنسه

عدهای از سرسپردگان و عزیز کردههای خود را ازز طریق این سسیهها

:

:

:

۳۲

بد .دانشگا  ۸بفرستد ۳ولی شما برحذر :با شید .از این گمان.گههر کی با:

امتقا وه ! ۲ز این سهمیهها یه دانشگاه آمده لزوما عمزدور و سرسپیسسورده

رژیم است ,جوانان کم سن وسالي گه از طریق این سهمیهها به دانشگاه

آمیایند ممگن است کشویت آنان نسبت به .رژیمبعلت عقب ماند کی
آخویش مخوهم باشند ولی آشها فرمت زیا دی برای فراگیری و درگ وا قعیست
تا سيرژيم دآرند»مخصوصا کار میورانه و اشنجيده شما در جهت تا شیرگذ! وی

بر آشها دو شرایطی که شما در تماس منظم با آشها همتید » بیس ردر

تغییرآنها هوشر خواهد بودءخلامه انروز جوانان ما باید با دانشگاه
اسلامی خمینی همانطور رفتار کنند که جوانان دیروز مان با دانشگا هگا

آریا مهری کردند  .باید بار دیگر دانشگاه به ستگربآزاذیآیسسسوان
شبدیل شود  .چه مسیر شومی طی شد :دا نشگاه .این سنگر آزادی  ,.این معبد
اتقلابیون و میعادگا  +خلق بپا خاسته را به معل برگزاری نماز جسعسه
گذاشی یدیل گردند » و چه موآ مفریباته ۱بتد! طالقا نی را به امامت
جمعه برگزیدند و او چه سا دهدل مود که «تمیفهممید  .ز ميشه تسغیردا نشگا ه

وا رای این لاشخور! درا هم میکند نباید با آگا هي و بواقع یخی مساو"

 :دیگر اسنگر دانشگاهها را تخیر کنیم .نبانید حضور آخوندها و جاموسهای

نجمن اسلامی و درسهایسای ایهئولوژنگ و غیره مارا از محیسط
دانشگاه بیرماند  :در همان زمان شاه هم دانشگاه در محاصره ساواکیها

و درسهایابی معشوی و پوچ بودءولی ابشها ماع
ِ و استادان سر سپرده و

از آن نشد که جوانای ما داتشگاه را ابه سنگر آزادی تبدیل کنند ,من
یار دیگر سفاارش میکتم  7:باید ۰ .وسشکوراسلامی هم مانند سد کتگسور

شاهنشا هی گذشت وبه دانشگاه زفت  .نادانشگاه را ثهبرای کسب مدرگ :

بلگهبرای کسب دا نش ! تقلاب و سعی در سازها ندهی مبا رژه می خواهیم .

الا میخواهم از آن طبقه املی معبتکنم "که مرکز ام

آمیدواریها و خوش بینی ها شسیت به آینده جتیش و محرک اصلی و باییدار
این جنیش چه دراین مرحله گه ما درگیر میا رزه دموگرا تیک فده

! مپریالنستی هستیم چه در فرحله آینده کهبا ساختمان سوسیا لیسم بسوی

جامعه بی طیقه کمونیستی حرگت خواهیم گرد » میباشد ایعتی طبقه کاوگر

۳۳
محبت گنم ,و "ظری کوتاه یه آنچه که بر | وادر این سه سال گذدشتسه

بیفگنيم ا  .ولی پیش از آنشکه واود این بحث بشوم مطلبی رابرایتسان
تعریفکنم  .در روز کازگر ( ۱ 1۱زدیبشت همین سال] در تظاهسرات
فرما یشی دولتی :مزداور 1نی را دیدم کهشعار میدادند :کارگر می رزمسد,.

آغرف دهقا نمی لرزه «مسلما آن سوسپردگاسني که این شعارر) بهدهان این
مزدور ان شداشنته بودشد » بخویی میدانند که اشرف دهقان بیش از تال

است که! ین  1فتخا ر و دودکه در زیر پوچم سرخ طبقه «کارگر آبران وبا

توانی که از نیروی تا زیخ سا ز این طبقه خة مي کشد» دار مف چریگهای

قداشی خلق با سرماية و نوگران رنگا رنگش می رزمد و اگر .رزم کارگسر
" .کسي را به هراس مي اندا زد و آپشتی را می لززاند این همان سرمایهدار ٩
ونوگران آنها هستند .گه ختی از نام کا.رگر هم مي شرسند  ۰پس ! زآ نهضه:
مسحضعف  ».مستقضعف :گردنها یشان +حالا شنیدم در لایعه جدیدی که بپسوای

قانون کار شهیه کردهاند -بجای کلیهکا رگر » گلیه کارپذیر را یکساور

برداهاند .یله اوقتی کارگر میرزمه  .پشتآنگسانی ميلنرزد که از تسرس

کارگران  .میخواهند اساسا وجود آشها را نیز انگار کنند و اروزیهزار

باو میگویند این ماورکسیستها هتند کهجامعه را به طبقات مغتلسنسنف

گارگر .و سرمابیهداو و غیوه و غییره تقسیم کردهاند و امامشا ن آب پاگسني .

اراروی دست همه مي ریزد و میگوید  ,املاماهمه کا رگریم خداهمگا رگر
است  .ا دوم کارگران آن گساشی مي ترسند کهجراًت نمی کنند پسسسسه

کا رگرآ ن ! جایژه بدهند» .لا قل دو روز کارگر آزادانه .به خیایاشها بیایشد .

<واشبار خودشانرا بدفهند .من بعنوا با مد هریگ فد کور کش » بعنسوآان
سسوودر درون
یگ گمونیست  .خودم واسازمانم وا دور اکسنا رطبقه گا رگ

سو
جنیش او می بیشيم .و به .گمک جهان بیشی این طیقهنی ما وکسی سم
نیروی .دوران ساز آسمت که بخودم جرا ت می دهم.از عسییر مبارزهای کسه

در ال خافو و در مرحله کنونی باید جمامی خلق ودرپایشا پیش هنه طبقه

کارگر بآ بورژوازی وابسته به امپریالیسم انجام دهد  +سخن بگویسم..
رزمچریگ فدا شی همان رزم کا رگر استو مردم آبیرا ن میدانند که  ۱ذرت

چریک فداشی پشت چهکسا نی می لرزد  +۰هموا رها زدها ن مقا مات رژیم مهو

ی سا

ِ

ا

۳

اسلامی ميشنویم که از مسئولان ! میتی خود میخواهند که افراد بسا

تجربهای وا بلهحفاظت از شغخصیتها بگما رند [ ایشهابه خودشان میگویشد

شغمیت ) و این عمدتابه آن دلیل استکه هر با ر این پاسداران رزمندهگ
از رزمندگان خلق را در مقا بل خود می بیند  :از ترس ما موریت خفا ظست
از شغمیت را فرا موش میگکنند .و نما ینده مجلس جمهوری !سلامی که در میان

این محافظان جیون و در مقابل آن رزمندگان از جان گذشتهخود راواقعا
بی حفاظ می بیند :با عبارتمحترمانه خواستا رآنست که محافظان بیتجربه

او را( یعنی ترسوفا را )با محافظان با تجربه عوضکند .وقتیاخلق میرزمد.
وقتی کا رگر ,:میرزمد »میبیندچهگسی مي لرزد (؟با زرگان این خاشنی که از
هویزرگرفتهتا برژیتسکیبا | وجهت دسیسهچينی و مقدمه سازی .همین جنا یشها
مشورت و همکا ری میگردند وقتی مي بیند که جمهوری اسلامی کار جنا ست

را بجاشيی کشانده کهچیزی نما ندهاستخشم خلق بنیاد همه مزدوران راسو

افکندودرآنشا مه معروف بدست ! ندوکا وان این رژیم میگوید از ماشینهای

شدگلوله بیرون بیا کید تا مدای مردم را بشنوید .آیت الله مشکینسی

به او پاسخ میدهد :آقای بازوگانما تاکتیگ نورا

فهمیديسسسم .

تو میخواهی از این ماشینهای غد گلوله بیرون بیائیم تا مارا بکششد
و 7نوقت خودت دوبا ره بقدرتبرسیي » .گور خواندهای .یله می بینیدا ز
رزم کارگران و از رزم زحمتگشان پپثشت چه کسی می لرزد؟ از رزم گا وگسر
این قلب جچریگکهای قداشی خلق است کذ شاد میشود و عزم آ نها ست که

استوارتر می گردد و شمام امید خلق ما هم در همین رزم نهفته است و .
همین طبقه کارگر بود که وقتی حتی بدون تشکل سیاسی مستقل پسسساي
در میدان مبارزه گذاشت امپربالیسم قهمید دیگر برای شاه در ایسشسشسشن

مملکت آیندهای نیست و آن روز کهاین طبقه بامف مستقل خویش و پیشا -
پیش سایر طبقات خلق به جنگ با آمپریالیسم و بورژوازی وا یست

برخیزد دیگر برای هیچیگ از سگهای زنجیری و رژیمهای وابسته یتسه

امپریالیسم در ایران جاشی تخواهد یود و چریکهای فداتی خلقرای
ایجاد همین مف مستقل و برای ,پیشبرد همین جنگ سلاح بردوش گرقته! ند

سازمان سیاسی  -نظاامي د ۵461 1شعه تا بهتر بتوانند به وظیفهایکه درقبال

۱

طبقه گارگردابرند » یعشی سا زما ندهی صف مستقل ویوبرقرا ری هژمونی  ۲وبر
مبارزه فد!پریا لیستی .به نحوی موشرو واقعی .اقدام آنهانیند .
بهرحا ل .حضور فعان و شعیین کننده طرقهکا رگنزچه در جنیش ! تما بسی

و چه در تظاهرات خیا بارنی و بالاخره در قیام  ۲1بهمن  ۷۵گافی بسود
تا امبریالیسم وسگهای/زنجیریش در میان آن توده عظیم بظاهر بی شکسل
کهگاه بدون حتی احساس تفا وت طبقاتی در کنار هم در مقابل رژیسسسم

وابسته به) میریا یسم ما پستا دهنودند .چپوه دشمن اصلی خود پعشسی
طبقه گا رگو :ابران را شناد و در تجدید آرایش هجوم سیاسی  ۰نظامی .

اقتما دی و فرهنگي خوزش لبهتیز حملهاشرامتوجه این طبقهکند .دروعسن .
ال طبقه کا.رگر یر چا همهنوا قص خوداز لحاظ سطح نا مل تا ریخی و تشکل

سای  ,گاه حتی بشکل فریزی پس! ز قبام  ۲بهمن . ۷۵و خیلی زودتسر

ز ساسیر طبقات و قشرزهای خلق»متوجه شد که کارقیا م بعلست عدم تشکسل .

(
ی طبقه مستقل به شکست کشیده شدهاست و بهمین دلیل با سرت
ن
بغگر تشکل خویش در همهزمینهها افتاد .-و گرچه دراین را بدلیل عدم :

تجریه خود :طبقه وروشنفگرا نش! غلب یدام روش های فرمت طلیانه پیشنها : 5

آپوردونشتهای کهنه کار افتاد ولی بسا وجود ایستن ,طبقه گامهای
عبلی بزرگي برداشتکه مسلما دست  7وردها ی تشوریک گرا نها شی بیس رای

مبارزاتآبندةو خواهد گذاشت  .رژیم جمهوری اسلامی با عملات سا زمان:

یافته خود علیشه طبقسسه کسا وگسر واه تنهبا آن

تشکل ها شیر کهاین طبقه در جریان قیام و ماههای پس ازآن بوجود:

آورده بو » درهم شکست ء بلکه حتی آن حقوشی را نیزگه بیش از ایستنودر.

زمان شاه لااقل روی کاغذ برای طبقه کارگر شناخته شده بود» ی
اد مین برد و یگ بار دیگر .در عمل نشان داد که تحت دیکتا توری بورژوا 

وابسته هیچ حقی.برای هیج طبقهای از هجوم حگومت مصون نیست و شا :

وقتیکه این دیکتاتوری برقرار است  ,هرحقی همواره درممرض تعدی قدوت
دولخی قرازز دارد  :طبقه کارگر در اعین اینکهبرای تحقق خواستهای آشی:

خود مبارزهمیکند باید نداند*و به نظر امن در حال حاغر با تجربه ها ل:

اخیر کم بیش بروشنی میداند که تشبیت گمترین حقی برای او در واقسع

۶
ب »يظ ابرانداختن حاکمیت ! میربالیسم  ۱ز کشور .ما

! سلامی قا نون سودویژهرابه این دلیل کهگویا

موگول است ..جصهسو ری

قانوشی ظالماسه و شا هنشاهی

استلغو کرد  .الیته در این که سود ویژهیکی از اشکال عقب مانشسشده

و وحشیانه استشمار سرمایهداری زا مشعکس میکند  .حرفي نیست وی آنها

.که این قانون را لغو .میگردندو آن دلایل ظاهرالملاح را میا وردندوگا هی
هم ابلهانی از هف خلق رابه تائید خود وا میداشتند قمدشان این نبود

سس

که یک نهاد :ارتجاغی سرمایهداری نا مشگا مل را از روابط کا وگسر

و سرمایدداو حذف کنند »:بلگهخیلی ساده قمهدشان این بوه کهآن بخسش

از حقوق کارگران را که به این مورت پرداخت میشد  ,للفو کنند و حق
نظا روت هرچنه جزگی گارگرای ر! بر دخل وخرج کارخانهها گه در شرا بط
بعد از قیام امکان تخققسش فراهم.شده بود آازبین ببرند  .پس زاین

زمزمهبراه انداختند کهقا نون کار هم شاهنشا هی است و اتلنهاشی از امف
غلق نیز  .خرفآنها را تگرار کردنذف#/بله قاشونکار هم شاهنشا هی است »

#نرا لغو میکنیم  .دوسالی در برزعخ گذشت  .هرجاگهدر قانون کار

شاهنشاهی حقی بر ای کا رگرانشضشاخشه شدءبوک و گارگرا ن مطالبهکردشنه

زیم جمهوری اسلامی گفتد:این قانوی کا ر شاهنشاهی است شما به قاضون
ر شاهنشاهی استناد میکنید ۱آن که دیگر معتبرنیست و هراجا گشه

همین قانون کا رحفوی مومایهداران وا تصریح میگردءبه استناد آینگسه

تا تمویب قانون جدید؛قانون سایق معتبراستءرژيم جمهوری اسلامی آشرا :
به معرض اجرا میگذاشت-و فقط پساز سرکوبخونین و اغدامهاي دست هه

جمعیروشنفگوان انقلابی و کارگران مبا رز ,بود که رژیم جمپوری اسلامسی

زمان را برای تنظیم قانون کا ر ایده ال خوده متاسب دید  .پل مه

سرمایهداران بی جهت و مرقا به ساثقه .خون آشامی نیست که به جنلادی

زحمتگشان و :روشنفگران آنان میپردازتد  .آنها برای ماقم مشسادی
خویش چنین میگنند  ۶آنها هزاران تفرو! به چوبه تترباران می بنلاشه

تا از جمله زمینه برای منظیم قانون کار حمهورق اسلامی و در نقیجسه
استشمار وحشیانه از طرف بورژوازی وابسته به امپرینالیسم قراهم شود.
وقتی به تدزیج مقاد نیمه علنی پیش نویس قاسون کار به بیرون درتر گرد

۳۷

بهتر میشد یکی از مههمترین دلایل جمهوری اسلامی ر! برای آن اعدا مهسای
وحشیانه فهمید .قانون جدید کار همه چیز را واحتی نام کارگر را ازاو

سلب میکرد ..توکلی دلقگ در یاسخ این سئوال که چرا بیمه و بازنشستگی

و حداقل دستمزد و حد! کشر ساعستکار و خحداقل سن کار و غیره وقیسره

 2آین لایحه برای کارگرانشساخته نشدهاست جوابهاشی ازاین قبیل دا د
که اگر کارگری توا نست کا رکند .یا خرجلیتكافوي دخلش ر! نداد بایسه
دور  :درجه اول خانوادهاش  ۰در درحه دوم آقوام ندزدیگش  مسا رج آو
و تامین کننه وادو درحهة سوم از سهم مدته و خمس وذگات به آشها دا دد

میشود  ۰شوخی سرنوشت را می بینیدنوگران گدایانی کهقرنها از مدقسه

و خصسو ذگاتامرار معاش میکردند » امروز روزی کارگران را به مدقه

و خمی و ذگات حوا له میکششد  ,من اکنون که این حرفها زا بخا طرمیاآً ورم
در مین اینکه متا شر میشوم به این هم فکر میکنم کهدر ! بسن و
۲

تأاشرآ ور عنصری است که در نهایتمایه آمیدواری استو آن اینکه کار
امیریالیسم در کشور با به چنان فلاکتی افتادهکه مجبوراست برای بقنای

خود و شرابط استشما رش به چنین دلایل خقیر و چتان موجودات کشیفی ون
توکلی متوسل شود .یله آتروز کهبورژوازی با حرفهای ولتر وا"روسو یه
میدان میآمد ا» این دلیل آن بود گه آیندهاز آن اوستو امروز که با

حرفهای قرآ نوا نهای سرقبرستان به آمیدان ميآید »من به خلق قهرمسان

خود اطمیتانیدهم که مرگ خود :را جلوی چشمش می بیند  .توکلی مسزدور
در با ره جواز کا رکودکانکمتر از  7سال در پیش ویس قانون گار حدید

گفت  :گر ابچهای درس خوان شود چکا رش بیکنند*. .سنگت باد ی مسق دور ,

 7حال میخواهم آندکی با هواداران چریکهای فدا کی خلق و آن دستسه

از رفقاغی که به دلایل شرایط

سرکوب رابطه مشتقیم ما با آنشها قشع

شدهاست .:دز باره وظیفه خودمان ننبت به طبقهایکه فلسفه وجودیساآن

ب
شسش
را ابه.وی مدیونيم «گوشزد کنم  .فرمت طلیان گوناگون در درونرج س
کمونیستی چنان جلوه دادهاند که گویا با چریکهای فداکی خلق به نقسش
هاربخی طبقه کا رگر وا همیت تشکل مف مستقل وی و مقدماتلازمبرای نیسل

به این هدفابی اعتنا شیم و گمان میکنیم که روشنفگران از اجان گذشسه ۶

۸۳
ِ
را
به کمک سلاحشان » همه چیز را روبراه خواهند .کرد وآزادی برای طبقسه
کارگر به ارمفان خواهنده آورد  .در این اراجیفآ پووتونیستها فق-ط

یک عنصر از حقیقت وجود دارد وآن اینست که روشنفکران پیشا هنگ طبقسه

کا رگر» چه منشاً خارج از این طبقه داشته باشند او چه از خود طبقس

,بوخاسته باشند باید بواقع از جان گذشته اباشند ولی خارج از این ینک

اعنمر همه آنچه که آنها میگویندافتراشی است برای منزوي کردن چریکمگ

فداشی خلق از نودهها  .چریکهای فداکی خلسق در پرثو آگاهی ما رکسیستی

اولین درسی که میآموزند » این استکهآزادی طبقهگارگر فقط بدست خود :

او میسر است واگو خود طبقه پرنغیزه و عمل نکند و در جرییان مسا رزه

باتشکل سیاسی  ,خود را بعنواي یک طبقه واقعی قولت شبخشد , .رزم

روشنفگران جد! از طبقه هر چند هم قهربانانهباشد به آزادی کسه در
این مرحله از اتقلابما آزادی از اسارت امیریالیسمآو بیس ورژوازی

وابسته معنی میدهد  ,منجر نمیشود  .ما به این ایمان راسخ دا ریسم
ولی ما میگوئیم  :تشکل طبقاتی برولتاریا و ایجاد مف مستقسل وی در

شرابط حا کمیت | مپریا لیستی مسیو ویژه خوداارا طیامیکند و شکل ویسرم.
خود وا میطلید  ۰درو اینجا روشنفکر

پرولشا ریا دْر سازسان سیاسیت-

نظا می متشکل میشود چرا کهاین تنها شکل سازماندهی است کهدر فرا پس

دیکتا نوری بورژوازی وابسته واقعا امکان بقا ,دارد و نها ایشوسن

سازماندهی است که میتواند به تیازهای ناشن از اشکال ,گوناگون مبارزه
ودر مرکز آشها به :مبارزهمسلحانه  ..کلهدر شرا یط ها کمیت بیس-سورژوا با

وامسته تنها فامن تداوم و سرانری:شدن مبارزات است ی
شلسنات ! پورتودیستيی پیرا مون نظرات ما  ,گاه ختی مادق ترین هوادا و4
ها را نیز به اشتباه اند! خته است  +آشها اینرا که ما میگوشيم شکسل

آملی مبارزه  :مبا رزه سلخانه است .دگاه به این معنی میفهمند کسه
گویا با اعتقاد داریم ننها شگف مبارزه  7میا ره مسلعانه است وپسسبه

همین دلیل به اشکال ادیگرمیارزهبی امقنا هستند » در حالیکه اگرقرار
باشد

مبارزه مسلحانهبعنوان امری جدي پیگیری شود باید ما در تمام

اشگال دیگر مبارزه هم شرکت کنيم و در عحد امگان  :نیروی ا دقلایی

۹۳
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طبقه کارگر را در جهتمیا رزهمسلحانه کهبدون تردید تشها راه رسیدن
به آزادیست بسیج گنیم  .درگ این اهر از لخاظ نظری و بگار بسمتسسن

آن در عمل مغموما در شرا یط کنونی برای ما اهمیت دارد  .ها دیدیدسم

که سمپا خی مایا پورتودیستی بر علیه تشوری م ام در شرایط شبهآزادی
پساز قیام » غربات واقعا شعیین کنندهای بر روند رشد ما زارد کرد

وآپووتوتیستها توانستند بسیاری از انواشع ر! در نزد کارگران اشفا ل
.

گنته و اغلب ما را منزوی سازند .
بهرها ل اکگنون که باردیگر اختتاق به همه جا

:
حاکمشده طییعی

استکه این سازماشهای سیاسی کار از مضه مبارزه خارج خوندوناید ا

چنین فگر کتیم که اگر وفع بدین موال بگذرد  .در آینده آنهانیروشی
نخواهشد بود که بتوانند سمپاشی هاي موشر در اسر ره انقلاب بکنتسده»
زیر ایشها عملا دستاز مبارزه کشیدهاند و طبسعی استاکه از محشسته

مبارزه حذف شوند .ولی برای ایشکه واقعا چنین شوه و آشها دیگر قادر
به سمیاشی موشر در اسر راه انقلاب نباشند » علاوه ابر اسقعال آشهمساو

عذفشان از محته مبارزه ایک شرط دیگر هم لازم استو آن فعا لتوحضور

ما در همان محنم امت  .رفتن آلَها امسلم ایتاوقی آیا ما اجای غالی ای

را که باقی میماند » بتخوی و بهِر حال بشیوه خودمان پر میکنيم ؟ با
این جای خالی باقی میماند تا باز شرایطی پیش آیه که این رفته ها
بیایند و باز جای سایق خود را اشفا ل کنند ؟ و آنوقت دیگر نمی توان

گفت که دیگسرها دو به سمباشی موشر در سور واه ! نقلاب نرستند: .

اندکی روشنتر بگویم  .این نیروها بهرحال با عتامری از روشنفکسرا وی
کا رگزان ودر بعفی موارد با دهقانان تماس داششند و در اعد خواستههای:

روزمره آنها در زندگیشان بسداخله کردهانده ! ۱مروز آنها بدلیل آنکسه "

به شیوه اطی مبارزه ایعنی مبارزه مسلحانه و سا زماندهی سیاسسی ما

نظامی متوسل نمي شوند » اساسا امگان بقاه را در جنیش از خود سقسی .

میکنند .ولي اگرسا زمان سیاسی  -نظامی ای کهشیوه! ملي مبا رزهخودرام -ام
میداند .باین وظا یف روزمرهواین زندگی عا دی تودهها بی | عتنا باشد و ی

درکی کوتهنظرانه از میارزهمنلجانه این وظایفوا آساسا در اشأان خوها

:

۳۰

نداند وبا اه ها اهمیت ندهد و بایگ پیشد! وری سادع و یک الگف-و

برداری بی محتوق از وضعیت سال ۹۴و آنچه در آنزمان و قبل | ز آاز ِ

مسام گفته شده ».اینگار ها را رای خود غیرممکن بداند و یا عجسز

خود را از سازماندهی مبارزه سابه شيوهاي که م سم در عین راابشت-ه

آپیهاهنگ با زندگی ,روزمره تودهها جریان ياید وا ابا این است دلال
آساده که تماس تودهاي و دغالت در زندگی روزمره تودهها

» اآفتیسس ات

آهتههای مسلم .را به خظر می اندازد, .ابگناری یگذ! رد  .آشوقت تعجیی
تخوا هد داشت گه تودهها علیرقم همه فداکا ربهاشی که یبپیشاهنگ مسلس جح

انجام میدهد :از چشم براه کساانی اباشند که زماشی برای مساگل روز
مره آدیا دلسوزی میگرده! شد نیس ضا من این سخن کهساً زماشهای سیاسی کار

در شرایط کنوسی از بین رفتشی هستند و در اصول گاملا دزست] مت و

امبارزه همه جاشبهای استکهابا .شکیه ابه میارزه مسلحانه بعتوان شکل

املی از طرفسازمان سیاشی نظامی مووتگیرد  .ما باید هتر آشرا
.داشته باشيم که در حاشیه چارچوبه آملی یگ سازما ,ن بیامی  -نظامسسای
آنچنان تشکلها ی بوجود *وويم که امگا ن تاشیر گذا ری مار  ۱دز تمسام

اشکال مبا رزه تود«ها و حتی عادات و فرهنگ آشها فراهم تماید .مسا
بایدهماقطور که پیش ! ز این هم گفتها یم  ۰چنان قدرت سار مادهسی

شنه با شیم و دراعین پاایداوی به ۱مول ! ز چناناتعطافی برخسبودار :
بایمک بو| شیم در همه صجشههای زندگی خودهها اضر بااشیم و بسبه

توانیماتمام سیروها زا در جهت مبا رزه غد| مپریاً لیستی بسیج کنیس سم .

آگر ما اهر کش را فقطبا معیار این که در شرا بط تما س ما میتواشند

.اسلحه بردارد و مانتد یک چزیک فد! شیتما م و کمالبه سازما ن سباسی -
نظا می بپیوندد با رزیابی کنیم و هر گونته استقاده از عتاصری را که
سل
از این حد کمترند خلاف مشي خود بدا نیم عتاهر آبسیا ری وا ها طس ا
و باظل رها کردهايم که بهر حال میشد در اشکال دیگر عبا وژهاز آنها

استفاده کرد و در جریان همین میا رزا تاحتی از آشها چریگ قداشسسی
واقعی ساخت در عین عال این عناصری که از طرف ما مورد بی !اعتناشی
قرار میگیرند  ۰در شرایط دیگری و با آمادگی کامل پایگاه وسیسی را
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یرای آپورتونیستها تشکیلن خواهند د!  55۱پورتونیستها کی که احبانا بهر

گونه مجاملة و .چاپلوسی از این عنامر برای رولق کسبو کار خود تن

:

خلامه اگر ما.یاد بگيريم کهخلادها را اپر کنیم و اگر ما همساه
چیز را آنچنانگه هت بپذيريم و از وا قعیت حرکت کنیم نه آنشکسها ز

تصوواتخودمان در مورد مرددي خیالی وآیدهآل  :اگو ما به این شصار

خود پایبند بمانیم گةه * باید در تام اشکال مبا رات نودهای شرکست.

کرد و آنها را ارتقاء  ۵1۵و علاوه برپاپیندی به آیناصل  ۰اک ال

سا زمانی لازم را برای انجام آن بوخود آوریم#اگر تمور کنیم که خی

وجود یگ شوادار ناده با در یگ مدرسه  ۰در یک کا رخانهو یا یک روستاً

میخواند در اشرایط معینی ! همیت بزرگی برای سازمانانا دافتهباشسسی: .

اگر چهبآنهواداربه از لحاظ مافی وانه از لحاظ قفاتلازم بسنوای:

شرکت در ..مباً رزء سباسی  -نظا می مخفی  7مادگی ندا مه باشه گر مس

برای کوچکترین مسا شل روزمره تودهها اهمیتی ر ۱که این مساثل بسوای

خود تشه داوند 

درککنیم  ,اگر ما مثلابه منیاوزه کارگران یسک

کا رخا شه رای اضافه گردن .ماست به غذای ظهرشان آن سهاکی را ید هیسم
که ان مضا و.۵واقما یرای آن کارگران دارد و سعی کگنیم در انجاماآین
مبا رزه .با  -شیوهای که متاسب ایین ما رزه .است( .اشه پا شیوههای سین

درآ وردی و مثلا ! نفجا ریعب در آشیزخا

نکه بعضی بناده لوخسان او

مباوزه مسلخایه میفهمند ) به آشها کمک نما شیم و با فعا لترین عتامر
آنها در این جریان را بیق بوقرار کنیم ,نهآ نکه باتبختر روشتشگ را شسه

آیشگونه .خوا سشهاً را تحقیر نماشیم و خود را از*:شها ابر کنا ریگیر مه

اخلامه اگرما همه چاینبه مبارزه کنیم » آنوقت می توانیم مطمشن با شیم
که این رفشه ها از مدا ن مبا رزه دیگر برنخواهند گشت و یا در صووت
با زگشت قا در به سمپاشی موشر دراسر راه !انقلاب نخواهشد بزد .
بدخواهان ششوری م ام کار را به آنجا کشاندفانه که مدعسسسی:

میشوند ما اساسا به سوسیالیسم طبقه کارگر معتقد نیستيم و اسد .ولال

:میکنند که وقتی ما مرحله کنوتی را مرحلة مبارزه غدا مپریا ی
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میدآ نیم گویا جفاد کار و سرمایه رانادیده گرفتهايم ...ایشها قرا موش

میکنند که اساسا سرمایه در عم ما بمورت آمپریالیسم متجلي می شسود.

اگر اینها خلع ید از مورژوازی را به  ٩نقلاب سوسیا لیستی خود جوا له
«میکنند » ما ميگوئیم این وظیفه را پرولتاریا همراه با دمقاشسسان
و خرده بورژوازی باید و.می شواشد در همین مرغلنه انشقلاپ دموکرا کیشنک
:انجام دهد و اساسا شرطاپیروزی مرحله دموگرا تیگ مبارزه همین اسست

او بهمین دلیل هم هست کهميگوشيم این میارزه بدون رهبری طبقه کا رگسر 

به نتیحه نمیرسد  .در خلع ید از بورژوازی وابسته به اآمپزیالیسم که

همانی استکه این مدیان آنرا معمولابورژوازی ایران میبٌامند .علاوه

بر پرولتاریا سایر طبقات و قشرهای خلق نیز ذینفع انداز این جهمت
متحد طبیعی پرولتاریا به حساب میي آیند و همین اتجاد مضون سیاسسسی
این مرحله و دولتی را که پساز پیروزی ).نقلاب در .این موحلنه به وجود

می آید  ,تشکیل میدهد  .مضمون اقتمادی آضا رزه در این مرحله رااساسا

الم ید از سرمایهداری وابستهکه در اعین خا ل طبقه! ستشما رگوبرتولیدمسلط

و پایگاه استثمار تمام خلق و منایع طبیعی کشور از طرف | مپزیا لیسم
 :هست ,تشکیل مییدهد و مضمون سباسی آن اتحاد .تمام"طبقات و قشرهای خلسق

و ممدتا دهقانان و کارگران تختهژهونی پرولتا ریا است و سهمین جست

است که ما مرحله انقلاب را دموکرا تیک می نامیم  .عنصر سوسیالیستسی

این ! تقلاب یعنی خلم ید از سرمایهداران توسط دولتی که پرولتا ریادرآن
هژمونی دارد  .آمری تعیین کننده وا تشکیل میدعد و پرولتا ریا کسسسم

در قدرت هژمونی داردء بلافامله مرحله! نقلاب سوسیا لیستی را آغاز میکند.
( در یک کلام مهمترین مسئله استراتژیگ ! نقلاب یرای کمونیستها در کشسوو .

ما مسخله تعیین متحدین پرولتاریا دراین موحله و برقراری هژموشسسی
پرولتاریا بر این متحدین میباشد .هر تلاش جدی برای پیشیرد ! نقسسلا
در ایران میبایست متوجه حل این دو مسئله باشد  .مخصوما مسئله دوماز

آن لحاظ که از یکسو اعخغمن تشکیل سازمان سیاسی ویژه پرولتارنشا واز

.این طریق تشکیل صف مستقل وی و از سویادیگن ایجاد سازمان و خظ مشحيی

کلي .میاژژه بو اساس منافع مرحلهای پرولها ریا است از اهنیت وسژهای
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یرخوردار میباشد  .ولی روشنفگرانفا شگییبا کی که  ۱ز حلاین مساش-ل
و مشکلات عظيميی که در راه انجام آن هست  +عااحزشد

یا دیدن ناکا میابی .

نسبی تلاشها  +نومید شدهاآند و این نومیدی خود ا حل مشگل ۱سا سسسی

بلسترا تژی اسقلاب دو مرحله کنونی را در لغافه چپ و ماوراء اتقلایسی 

پیچیدهآ ند و امی گویشد اساسا پرولتاریا خودش به تنهاشی ! نقلاب خوا هد

گرد و انقلاب سوسیا لیستی هم خواهد کرد و مثلا هر کس از تقسسسلاپ

سوسیا لیشتی چیزی گمشر بخواهد پوپولیست است  .شما .رفقای هوادارباید .

بدانید گه اینها گنده گوئیها شی بیش نیست!.حساش حقا وت به حهت عحصز

در خل مساکل جشیش و نومیدی و سرخوردگی ااز انقلاب  ,بطور عکس ! لعملی

آیشها را به چتین سوسیا لیستها ی"دو نس " تبدیل کرده استو گرنسه

آشها از ما ضد سرمایه شور نیستند و اسان اآکشر آشها در این مرخلس ها

مد سرمایه نیستنه  .ما در انقلاب دموکرا تیگ از بورژوازی بیطورگلسسی

الب مالگیت میکنيم  در حالیگه مثلا کومهله با مطلاح بنوسیا لیست تا زهدر
"دموگرامی انقلامي کارگران ودهقانان"تممیمدارد از بورژوازی بغواهد
که ساعاتکار را گم کند  .در محل کارخانه دوش آبگوم نصب کند #وسیله

ِ وفت و آمد از کارخاشه به خانه و از خانه به گارخانه را فراشم کشه

و غیره غیره..ما میگوئیم این رقرمیسم استو وفرم هم درشرایط ملظ
پر غیرممکن است  .سالهاستکه مسئله روشنفکر! رپرولتا وی
قرار کردن اوقباط !رگا نیک با طیقه کارگر حهت ایجاد سازمان سياسي :
 ۱و در نها یت حزب طبقه است و به حق حل این مسئله گامی بزرگ در جهست

نزدیکی به پیروزی ا نقلاب است ولی روشنشگری که از مشکلات عفلی ای کسه

در سرراه ایشگار وجود دآرد* ترسید+ا نت » و در خود  1حما س حقا رت شدید

می کند  ۰ناگهان می گوید اساسا ابرای نشکیل حزبطبقه :کا رگر جز بسنه

آبرنامه و چند ووشنفکری که این برنامه را قبول داشته باشند بهچیسر
دیگری احتیاج نیست  .باید اول حزب راسا خت و چون حزب  ,حزب اسست

و برنامه دارد  .دیگربدون تردید با طبقه کارگر در اوتباط فقس واو

آخواهد گرفت و وقتی ميآپزشی به آچه انجو می گویشد در برنا مه لخیسی

هم بیش ازاین چیزی شیاآ مده است .ولی آشها شنمیدانند که لین قیسل

از

زانکهجزیش راتشکیل دهد ان رابطه را برقرارگردهبود وبههسین دلیل است.
له دوبرنا مهلشین دراین موردجیزچندآ نی نیا مدهاست .
 :دراینجا با ز من بهموفوع قدلی خودبر میگردمویاً زبههوا دا را خودما :نکید

شمکه مبا دا با تفسیری شنگ نظرا نها زششوری مببارژهمسلجا نه هم استر) شسژی

همتا کتیگ,ا زوظا یفسیاسی وسیعی گهدرچها رچوب این مبا رزهوحولمحورآن در

1ال حاغربرعهدهآشهاست قاقل بما شند مننخصوما در موردوظا یف ترومجسی و
تضت

ودرسووت لیزومبازمای ولا ال دوسشنه مهمدرها ل حا فرتاً کید مییگتم ۰

نسکله! ول بویژهدررا بطهبا طبقهکا رگرمطرح است و مسئله دومبرای رفیهخلسق و
پیش | زهیهبرای کا وگران ودهقا نان.مسئله! ول همین موضوع تصویِتٌ قا نسون

رجدیید! زطرف رژیمجمهوری| سلامی است. .دروا بطهبا این قادون طیّقهکا رگرما

کهیس! زمی خرد! دء۶بیش | زهمه طبقا ت وقشرهای دیگربا توسل بهآشکا ل گونا کر

میا وزه نعیت باسرکوب وحشیا نهوا ستشما رلجاً مکُسیرختة! فپریا لیستی تحرکدا شتم,.
ایا آگا هی بسا رعکس ! لعمل نشان دا د۸است سر دا مد! رای جمهوری آسلامی دیسر

|غمدتابرای به اتعرافکشیدن مضالشت عال وتقریبا یکیا رچهکاًزگران ؟ سران

درقبا ل این قانون با زبههمان شگردمفحگ "دوجناح با زی"دست زدهلاند «عدهای

ز
| ازمزهورا ی رژیمبه تنظیملایحه قا نون کا رگذا شي .مشغونند و عدهایدیگرنیزباارا َ
مخا لفصهای سطعی وکا #بقا یت ارتجاعی ستی میکنندخودر| درمفکاً زگرآان

کنندومقا لفتکا رگران وایا این قانون درکنقرل خودیکيرید 2 0فدیکدا سن
کنترل با سرگوب شدیتوخشونت آمیزحرگتهاً ی کا رگران دوهمآمپخت د ایند نزدیگ

با مطلاح با حل تفا دا ین دودسته! زمزدوران رژیم ؛آنشانونن کا وجا ننیقشدوکاکر
دست بسته تسلیمشوند «هواد! رن ما با یدید! نشدکهیخشها ومبا رز تیک مروزبرسر
این مسکله +گا رگرانا برانبا آن درگیرندهمه)زما هیت طبقا ی ودزنتیجه سیاسی

أبرخورد! رند .ریزترین نگته مربوط به این قانون از آنجاشیگه با مشرنوشت

حمام طبقه مرتبط است مسئلهای میاسی اسشت  .آمروز وضع یا اگذشته بسسار

شرق کردهاست:و گرچه اغتتاق و سرکوب بمرا تب بیش از گذشته ۱ممال میشود,
وضعیت روحی نودهها و در و سآشها کارگران که شمین چها رسال پیش
! میریا لسیسم را واداشتند ما شاه را مشل "موش مردهای * اژاسران بیرون

بباندازد و باین ترتیب بر قسسردری عظیم خود واقفشدهاشد ء چشنسان

1
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استگه آنها نسبتبه گوچگترین تحول سباسی ساستد و ما باید کستار
و.فسعالیتمان راابیا این ساسیت هماهنگ کنیع و منیارژه مسلجا مه

را در رابطه با این وظایف میاسی مخصوما نسبت به طیقه کا رگسوه

سازماندعی کنیم  .مبادا .هواداران چریکهای فداشی خلق خود ر! یسسه
کنا ری بگشند و کارگران را دور دست مزدوروان انجمن های اسلاسی و سا

حداکشر ! پورتونیستهای کاسه لیس بورژوا زی رها شمایند و آتوقسست.
گناه این قصور خود را یه های شکوری مبارزه مسلخانه هم استراشژی
هم تا گسیگ بشویسنه ووقشی ما میگوشیم بدون مباززه مسلسعاشه سایرا شکال

مبآً رزه شمیتوا شند آنچتان جریانی را بشینان شهند که در ردو

حا کیت ! میریالیستی و سلطه بورژوازی وابسته به آن را سرنگون اس

وقدرت خلق تحت هژمونی طبقه کسارگر را ستقر کند» معتی  ۲ن این ضیست

که صرف مبارزه مسلخاشه به شنهاشی بتواند همه این کارهارا انجا مدهد.
وقسی جچریگ فداشی خلق زوم مب روزه مسلجا نه ِا درگ گرد و سازماندهی .

آضرا آغاز شمود :آنگاه چشم انداز وسیع مبارزات مرفا سیباسی و بیاحتی

صرفا اقتمادی در مقابلش قسرار داره کهبا یدیتوا ندآ نها را نیز مه پیش

برد اوتقا» بخشد  +تا از این طربق صفکا رگران و بطووگلی صف قلسسق
را متشگل کند و رهبسسری کنونيستي را برآن تامین نماید  .سازماشی
گه به میا رزهمسلخاشه دست نمیزند و به اشگال مرقا مسالمت آمیسسسسز
مب رزه مشغول است هرگز نمي تواشد در شرایط دیکتا توری بنووژوای .

وا بست بة امپویالیسم خود را از خردهکا ری برهاشند  .اذعان این مطلب.

ز طرف چریگهای فداشيی خلق بمعنای آن نیست که اینگونه مبا رزات بطور

گلی خردهگاری و دور نتيجة بی خاملند .خیر :این مبا وزات دو نسزدآن

آپورتونیستها به خردهگاری تبدیلمیشوند ولی همین مبارزات بسوای .
معتقدین به ششوری مبارزه مسلحانه زمینه رشد و تشکل و را تنفسسسمی

و بالندگی را فراهم میسازد .پس من دیگر سفارش خینکنم ٍ تودههسا
را شنشها شگذارید  .مبارزاتآشها را هر چند کوچک تحقیر شکتسد

در تمام اشکال مباوزاتآنها شرکت کنید و سعی کنید حتی الامگان آشها .
وا اوتقا ,دهید +

ِ

ِ

۳۶
ْ
مسخله دیگر در ارتباط با جنگ است  .دیگر ! مروز ماهیت | مپریا لیستشی
جنگ بر همه آشکار شدهاست.

واعشی عقب ما ندهتربین نودههاگهازاین جنگ

للاقل باز شدن راه گربلا را اشتظاو داشتند ,از آن نومید شدهاند .همه

این را فهمیدهاند  -چه خلقهای اآیران و چهخلقهای عراقس که این جنگ
برای آشهاً هیچ سودی ندارد و سود این جنگ به جچیب ! میریا لیسدچسا
واهمپالگی های رویرزیونیستشان میرود گه از یگسو نیروی عظیم جواشان

ان وعراق را که شر :شر! بطی چنین بحرانی که میبایست,در جهسسسسست

برا نداختن سلطه ا مپریا,لیسم .یگار میرفت رابه مسلخ میفرستد و از سوی

دیگر چهاز طریق فروشسلاحع و چه از ظریق بامطلاح با زسا زی مناطق ومتاسع
یران شده از جنگ,بیش از پیش بهة قارشاین خلقها می پرد! ز شرسمه
و بالاخره این جنگ بروای | مپویا لیسشها بهانهای ایجاه کرد سلهسام

 :مسطقه خا ور میا هرا به .یگ دژ نظا می شبدیل کنشد  ! ۰.مروز خی آن مردم

آسادهای که فواشد :جنگ را ابا این وسعتش برای امپریا لیسشهادرگ شمیکنند .
زا نومرگسا ر ون آن را برای خودشان به میان میبینند .آشها آ زجنگ.

که هر روز فوزنداتشان را می بلنعد و خانههایشان را خراب میکشسسند.
آبیزارند و هواداران ما باید در زمیته افشاء جنگ و مظالمآان مه بطسور
اکلی که امروز بر همه روشن است  :بلگه بطور مشخصو روزمرء اقسسهام

کششد و سعی نمایشد مسقلم جنگ را با شام اشفاد آن و در قصسسسسا م

اجلوههایش شتا ستدویشتا اند وا مخصوما دستهای کشیف | مپریا سم
را که ظاهرا دو دستگش میا اصلامی :فرورفتهبه مردم شا ودهشد  .چشسشگ
3

قرمت خوبي است تا | ز .طریق آن به بردم نشان دهیم که چگونه .خمیشسسی
بگین وویگان هواسه نقشههای گوناگون نما بشی رآبازی میگشند کسسه
گرد! نشده اساسی آن مشافع امپریالیستی است  .گافیست که ما مسیسسسسر .

سلاخنها شی ر! که بدست جمهوری اسلامی میروسد؛خوب برای مردسمان شرسيمکميم .
تا بییتند که چگوشه صهیوتیستها و با مطلام مدصویونیسشها

 ۱مریگا شیهاً

و بامطلاع ضفد! مریکاشیهاو خلامه ! مپریا لیسشها :و با مطلاح از

آمپویا لیستها همه دست در دست یگدیگر گذاشتهاند تا جنگی صورت بگیرد
که حاملش برای خلق ما همین باشد که آشها خود به مادگي شا هد آنشد:

۲۳۷

ویر نی ,فلاکت اقتماذی و از همه بدتر قرباني شدن جوانان کشسسسوو.

شعا ر "مرگ برجنگ | مپریالیستی " را بطور مشخص بعیان شودهها پیریند
وجنگ ما دلانه آشها را در مقابل این جنگ غیرما دلانه سا زما ندهی کسید :

بله من از هواداران بسیار بسیار عزیز خودمان میخواهم کسسسه
مباوزه مسلخانه وا در این مرحلته با ديديی بسیار » یصیا روسیم نگساه :

کشند,در مباوزه مسلحانه که.ما در این مرحله پیش مبيريم » قهمهخلسنق
حامرنه و ما باید با تشخییس وظا یف خود «احسی آنجا که به مبارزه صرفا

نظا مي ما مربوط میشود :با وسیت نظر بتگريم  .ما چریکهای قداثکی خلق

باید در ارتباط گامل و متشگل با سازمانن خود که مسذما مسسوفسا)از

گمونیستها تشگیل میشود ,آنچنان نازماندهی نظامی بوجودآ وریم کسنه

افراد غبرگمونیست هم بتواشند در کشار با و در مفما یه موم دسیت
پزشند  ۰.من از هواداران مازمانمان میخواهم که میادا مت مراچنان با

دیدهنگ نظراً شهایبفهمند گم هرگاه به افراد غیر گمونیست بربخورشسسی :

که یونامهما را در این مرحله می پذیرندو حافرنه در کنارما بیجنگشد».
از جذب و تشگل آنها باین دلیل که کموئیست نیستند :سرباز بزننه واز
مب وزین غیوگمونیشت هم میخواهم که با امصباد یه نازمان مسا

ووی آورند و مطمشن باشند کهمابا! فوشیگناده آنها راخواهیم پذیرفته
ما آنچتان سازماندهی مساحي را بوجودخواهیم آورد کهنطتههاي آرکش

خلق را در خوه داشته باشد  .برای آنگه سازمان مسلح شودهای دروابطه

با چریگهای فداکی خللق که مرفاسازمانی  گمونيستي است بوجوداید .تیاند
منتظر پیدایش مناطق آزاد شده و با احتی گسترش جنگ جریگی درروستا ها

باشیم ,مابايدهم اکضون درشهرها کم م درآشها جزارطریق شتههای چریگ

شهری امگان پذیر دیست ببها ین کا رببردا زیم کوش مااین استکهخوه و ..
برای جذب عنا مرغیرگمونيستي کهدراین مرحله! زمیا وزهبرنا مه مارا
میپذیرندوها فرنددرگنا رما وبشیوهبا یا مپریالیسموسگهای زنجیریش مبارزه
کسنة  1.ما دهگنیموپیشا پیش ! زهوا دا ران ,خودمیخو! هیمکهبا کشا دهنل-سری و

روحیه! نقلابی با ! ینعنا مربرخوردگنندو! وتباط خودرا با آنها تحکیم بخشند.

امن مادقانه با مردم ابران محبت میگشم و مطمکشتم که این مردم

۳۸

دیگر امروز در مداقت چریگ فداشی شگ نمی کنند  .حقی آگو پساوهای از

آنها واه او را نپذیوند و حرف او را قبول نذاشتهیاشند .من از شا

امردم ممیمانه میغواهم که نگذارید دشمن  .عقاید مذهبي با مسلگی ما

| دستازیز تفرقه ما از یگدیگر قرار دهد .امروز در ابران دارندگان

نذا هبگوناگون و سلکهای مختلف همه تحتقشاو و استشمار یگ نیسسوو
قرار دارند و آن نیرو امپریالیسم استو در مقایل او همه متاقسسع

امشترگ داریم .همین

زمینه مادی اتعاد ماست  .بیاشید براساس این

آزمینه با هم متحد شویم  .آنگاهمیتوانیم اختلافات عقیدتی و مرامسسی

خود را در چا رچوباین اتحاد طرح کنیم  .امروز چریک قداگی مشی
ما رکسیسم و کمونیسم را .دردستگرفته شا شنام واه خلق را روشن کند .

در مورد دهقانان و آنچه در این مدثبر آشها گذشت  .خونخواری

و سا وت رژیم در حفظ سلطه مالگین وبانگها بر اقتماد روستاشی را به
آبهترین شگل از آنچه این رژیم در ترگمن محرا کردءمیتوان فهمید .به

بیان دا ریدگهدرهمان عیدسال ان چه هجوموشیانهای به خلسق ترگمن صورت:

گرفت ودر مقابل مقا ومت دلیرآنهاین خلق چه عقب نشینی مزورآاشسسهای

انجام گرفتو سرانجام درو حمله  ۹۱بهمن همان سال جوم قطعی وسازمان
یافته به توگمن صحرا  7٩شغاز شهد جا *اسلام * را که در ایتها چیزی چسسرز

زمیشهای ترگمن محر! معنی نداشت  ,از دستگفار که از

در اینچا

معناگی جز اخلق زحمتکش ترکدن نداشت » بامطلاح نجات دهد  .این رژنسم
از نخستین روز بر اسر کار آ مدنشهموا هدر مورد زمین یگ قول نسیسته
 :داده و یک غعمل نقد گرده . .قول سسیهاشاین بود گه صبر کسنید؟ هر جا

مالگین آنقدر زمین داغشنه که قادر نبودند آشها را زیر گشت بیرشد»

دولت اقدام خواهد کرد و زمین ها را بین کسانیکه ملاعیت داشقه باشند 
تقسیم خواهند بمود  ۰حتی دراین قول نسیه هم حرف مشخصي نزده بودشد.

نه معلوم بود بالاغره کدام زمین وااز گدام مالکین ممادره میشودوشنه

معلوم بود بین چه کسانی تقسیمخوا هد شد وی همین حرف سبهم کافی بود

تا بسیاری از کاسهلیسمان به مدیجهسراشی از این رژیم بیهردا زند کسسه
گویا قسد املاحا ت ارضی دا رد  .بعد از مدتی اآمامشانن گفت که فعلا حشی

:

:

ی

این حرف ر! تزنید تا بنینيم "اسلام " :در اینموردچه عکممیگند و حالا
پساز بیگي دو سال که این اآمر ملق ماشده بود معلوم شد که  ۱سلامشا ان"

اجازه تقسیم اراقی را به هیچ عنوان نمیدهد  ۰بله ایوخلاف با لهای اه ۴
که منافع امپریالیستی ایجاب میکرد ذر ایران املاعات ارضفی صورت گیرد»

ا مروزهمین منافعاقتفا ,دا ردکه روا بط آرشی درسطح روستا ما دست نخوردهباقی

بماندو از هدین جهتامستکه " ابلام " ایتها اینقدر سختگیر شده است

:

ولی بهر حال برای روز مبادا  .اینها *دو جتاح " معروفشان رادارشد
که اگر لازم شد و مصالح حفظ روایط استشیاري و بلطه | میریا لیستسسی

ایجا بگرذ  ,.نشان دهند که " املام * هم با این کار مغالفتی نداقشه-.
ولی ممل نقدی که از همان روزنشستین از آشها.سر زده برعذر دا فکشسسن
دهقانان از مصادره زمین های ملاکین و احیاضنا.آداره تولید آشها یبوده

آست  .جزو اولین لوایح قاسونی که از طرف دولت موقت گذشت مپسمزدن
کار تمرف غعدوانی اراغی به دست پاسداران و دادگاههای اسقلاب !| سلامسی :
بود .هر جا که دهقانان زمینی را مها درةاگردة بودنه » پس گرفتهشمند

و هر مقاومتی در هم شکسته شد  .از سوی دیگر اذولت شلطه شوم خسودرا

بم روستاها افزایش داد و با برقرار گردن نقررات ویژه  برخرمدوفروش

محصولات کشا ورزی و :ابزار تولید کشا ورزی  ۰زمینهایجا دبازارهاي سیاهو

ی روستا کیان از رف دولت و سرام یهد! وا نوا بسثه رً فراهم
استشماً و د ۰

نمسود

ْ:

:.

در مواره مسگّلنه زمین؛وکشا ورزی تجربه آمردم ما مخصوماً پسسی!از

املاعا ت | ورمی ساشهای ۰۳ :بسیا ر" :غنی و گوباست .این املاحات ! وقسسی

نشان داد که در مورت حفظ سلطه بورژوازی اوابسته به امپریالیسم یسور .
اقصاد کشور» انقسيمزمین و املاحات ! رفی بیش از پیش بة ویراکسسسی 
اقتماد روستاکی و خانه خرابي روستاگیان و گوج آشها :بطرّف شهرها متجر 
میشود -.قطظعه زميني که در شرابط حاگمیت | مپربا لیسم براقتماد گشویه
بروستا کی دا ده میشودا زهمان  ۲فا زیهعا مل :اسا رت وفلاکت | وتبدیل میگردد.

بهمین جهت استکه آزهم اگنزن شیشوان گفت که احتی ااگر معالي استشما و
امپریا ليستي اجازه دهد تا این مزدوزان در اگتب فقها یشان بدسب.ال

:

:

۵۰

جواز شوعی تقسیم اراضی بگردند و حتی آنرا عملی نیز بکنند  .بازاین ْ:

کار بهیچوجه بمعتای آن نیستکه دهقاشان ما به نان و شواشی برستند.

خیر این فقط نوعي تجدید سازمان اقتماد کشور جهت بهره کشی یوت

وموثرترهمان زالوهاشی است که .تا کنون هم به مکیدن خون دهقانان مشفو

بودند ! .ملاجا ت | رضی و بطورکلی حل گنه ! رضی به نقع دمقانان و

زحمتکمان ووستا فقط در شرایطیامیسر است که .قدرت کا رگران و دفقانان

سلطه میاحی و اقتمادی بورژوازی وابسته به امپریالیسم را در کشور

ما برانداخته باشد  ,در شرایطی که منایع بزرگ و تجا رتخا رجی تماما

و مستقیما در اداره آن قدرت دولتی ای قرار گیرد که عنامر املیآترا

کا رگران و دهقانان تشکیل میدهند ؛ مادام که حاکمیت | مپریا لیستسسی

آبوکشور با عاکم است  ۲هرگونه دخا لت دولت در این آمور یمتی لاه

بیشتر و مستقیم تر امپریالیسم و یعنی استشمار شدیدتر خلق .مسا
,مخصوما در چهار سال گذشته در این زمینه تجربه زیادی کسب کردیم «هر
کا رخانهای که به مالگیت دولت درآمد  .استشمار و .سوگوب کا رگران درآن
تشدید یافت و آن ابلهاتی از .مف خلق که در آشاز فریاد میزدند و با
:تعلیل ابشهاشه خود از ما هیت دولت از او میخواستند که آین متا پسسع

را بامطلاح "ملي " کند یعنی به تمرف دولت در آورد در عمل دیدند که

چگونه بدست غود بندهای بای کارگرانی را که ظاهرا سنگ آزادیشان را
به سینه میزدند#معگم تر گردند .

ِ

شما رهافی نظیر تقسیمآرافی» املاعات ارشی  ۰و زمین مال کساشی

:آست که روی آن کار میکنند :و غیره نمیتوا ند از شمار یرای

,برا نداختن سلطه بورژوازی وابسته بهامپریالیسم چه در زمیثه منباسی

ی
و چه در زمیعه افقتمادي جدا باشد  .املاحمات اوفی در شرایط ها کم مت

کا رگران و دهقانان می تواند شالوده ستحگمی برای اآقتماد ملفی بریزد

ولی همین املاعات ! رضی درشرا بط حا کمیت | مپرنا لیسم برکشور ؛! قتما دکشور

را بیش | زپیشدرهمشکستده به! مپریا لیسمو! بسته میکند  ۰.گردمتا نان آترگمسن

محرا ناگزیر شدند از همان روز اول و برای حفظ زمین های مصادره شده:

از مالگین و برای آداره آشها دستبه بلاج ببوند » این بدان معناست

1

که حل انقلایی مسئله زمین به نفع دهقانان از اعمال قهر انقلایی علیه

مزدوران سومایه ! مپریالیستی و قدرت دولت آنها و بالاغره از اعسال

قدرت خلق هر چند بطور محلی و منطقهای جدانیست .

پیش از برانداختن کا مل حاکمیت ؟ مپریا لیستی از کشور فقسط درا

مناطقی میتوان مسئلهارفی را چه از طریق تقسیم زمین,چه از طریسسق.
تشکیل تما ونیهای کشا ورزی به نفع دفقانان حل کرد که قبْلا از سلطش-ه
نیروی نظامی دشمن آزاد شدهباشد و نیروی سلم خلق از آشها درمقابل

هجوم های دشمن دفاع کنند .ولی اذمان به این مطلب بدان معنا نیست

که ما در مرحله کنوتی دهقانان را رهامی کنیم و مبارزات آنها را در
مقابل وژیم کتونی وخواستها شی که درچها رچوبه موجودیت این رژیم مطرح

میکنند نادیده میگيريم بر عکس شرط پیوند با دهقانان و بردن این

نظرا ات بمیان آشها وبا مطلاح تودهای کردن این شعا رهای انقلابی همین شوت

دوزندگی روزمرهکنونی آنها و همگامی با مبارزات آشها و سعی در تشکل :
و آوتقاء حتي الایگا ن آنها است  .تودهها با ظرح خواستهاً ی مخدودو مبارزه

به خاطر آشها دوسهای گرانبهاشی میگیرند که اگر این درسهای خاضسل

از تجربه :فی المجلس از طرف! نقلاییوشی که در کنار آشها حافرشد.

بزا یشان جمعبندی شود » زمینه بسط و گسترش آگا هی و در نتیجه اتسنوان
میا رز تی آشها رافراهممی نماید .پس در .مورد دمقانان هم آاکتقاه پسسه

شعارهای کلدوست نتیست  .بخموص از این جهتکه بعلت تنوع شرایسطه
مناثل دمقاتان و بطورکلی ووستاهای آیران در نقاط مختلف کشور ! زیک
دیگر بسیار متفاوتند » باید بطور مشخ در روستاها حافر بود وایشا

به شرایط ارتباط با تودهها » شرکت در مباوزاتآنها » سازما تندضی

و ارتقاء آن مبارزات را بعهدگرفت  .مخصوما باید در نظر دا مت کسنه

روستاهای ایران عرمه اطلی نبرد قطعی با امپریالیسم خواهد بود و از
هم اکنون هتههای کوچگ مسلح ودستههای پاوتیزانی میتوانند با تومه

به شرایط مشخسو با دار نظرگروفتن روحیه و سطح .میا وزاتی دمقاشان ۰۰
وظا یف عملی معینی را درزندگی روستاها بمهده بگیرند ۳
۱

اگر بخواهیم در ا ینجاً به تفصیل از موقعیت و شرا یط همه طیقات

ظ

۳

۵

و قشوها در قبال رژیم جیهووی اسلامی سخي بگوشيم عم این مطلسسبي

آنقدر زیاه میشود که پخشو انشغار آن را در این شرایط اختناق دهار
محظور میکند .بهمین دلیل کوشش من در اینجا آنست که مختمرا در هر

مورد آشارهای یکنم و امثلا از وضشستکا رمندان دولت و معلمین محیست
کم که چگونه رژیم جدید به بهانه تغفیه ادارات و مدارساز عمسال

و سرسپردگان رژیم سایق » تیغ تمفیه و اخراج رابربالای سر آشها گرفست

و آنگا ه در بیشتر .موا رد آبدست همان سرسپردگان رژیمنابق بهتمفیهکسا نی
پردا خت گه برای سرنگونی رژیم سایق ما رزه گردهبودنة و مخموص)

ا متصابات ماههای آخر دوران شاه.ر! سازمان داده بودند .من با ایسن

دسته مخموماً میخوا هم دو مطلبرا درمیان بگذا وم » يکي آشکه دستگا ٩

بوروکرا تیگی که هر یگ از :آشها :مهرههای آشرا تشکیل میدهندپس | زا رتش
مهمترین ها مل بقای سلطه سباسي و اقتما دی | مپریا لیسمورژیمهای وا بسته
به آنست  +:این دستگاه عظیم بوزوگرا تیگ است که چنگا ل های خود راضا

سن
سی
ی آنقاط کشور اما گسترده و مردم زا مختنق کوده! ست  .و

آیوروگرامی کوچکترین روا بط خصومن"مودم را زیر نظر دارد و کتش سول

میکند .این بوروگراسی پس :ز اش اهرمی اسدک بدون آن یگ روژهسم

حکومت ! مپریا لیسمبر کشورت ها فیس نمیباشد  .این اهرمی استکهاساس .
مادي دیکتا توری ؟ مپریالیشتی ر) نشکیل میدهد .آهرمی که یگروز بشام

شاه و روز دیگر بنام خمینی تمام قدرت رادر یکجا مترگز میکند  .تا
سلطه سرمایه را به بهترین ابجو برسیهن ماتحکيم بخشد  ۱ .زکا وافها قا.

 ۱این دستگا «ویا لا قل کااوشکنی :در کا آن می توانه کمک بزوگی یه

سا 6
مبارزه مدا میریا لبیستی ما .نبکند و شما ازدرون خود این دستگ

 :میسوآ نید آترا افلج کنید ...مخصوما اطلاما تي که شما بمباسبت موقحیت

شغلی آخود دارید آمیتواشه کنگ بسیاوی در جهت میا وزه با این رژسم
بنما ی شا میتو] هد و ,مورت ۲مکان و با استفاده از قرمته)
حشن  ۲فکاتات این دیتگا.ه بوروکر تیگ را در اختیار اتقلاب و نقلابیون

بکذاريد .شما میتوا نیدگردانندگان املی وپشت پردهاین بوروگراسی را معرفی
کنیدوبا ین ترتیب کا وا نقلابیون راتسهیل نباشید ,خلامه شما موفع ساسي :

:

:۸

را در اختیار داروید  .بیگ عبا رت نبض این رژیم در دست شماست و شماً

با مبارزاتخود میتواتید فربات قاطمی به آن وارد سازید  .مطلسسي.

دیگری که من میخواستم با شما .در میاریگذا رم » در ایشموره استکسه .

.

اینجا و آنجا میشنوم که گویا در بین کارمندان ادارات و مملمین کم
گم برای شنیدن تبلیناتسلطنت طلیان.و آن کسانی که می کوشتدیسنا
امتنا «به جدایاتوژیم جمهوری اسلامی و در رأسآن خمینی به تبرشسه

شا«و رژیم شا هنشا هی ببردا زند:گوشهای شنواشی پید! شدهاست  .من

میخواهم مخصوما تمریج گنم ووظیقه!نقلابی من بهمن حگم میکند کسسهدو

مورد اآینگونه تبلیقغاتبه شما هشدا ر :دهم گمان نکنید .که اگر امسروژ

رژیم شما .راوامیدارد که مثلا در اداره خود نماز بخوانید و بامطا بسق
میل او لباس بپوشید » اگر شاه بود از اینگونه تحمیل ها نمیگنرد.

امولا در وقیت بحراتی ای که در چند سال اخیر سلطه آمپریا لینشسسی

در آیران با آن دست بگریبان است ء اینگونه تحمیل ها به مردم برای .

حفظ این سلطه گریز ناپذیر است  .اگر امروز وژیم :میخواهد طرز قکسو .
ساخشه و برداخته

خود را به شما تعمیل کند نبا ید گمان کنیه کسه  ::

#ین ابتگاری است ویژه این رژیم  .مگر ما افو موش کردها يم که اسسی 

شاه بود کهاول بار گقت  :هر کس عضو جزبی کهمن ساختهام تسود و

 ۲بدشولوژی اي وا که من آعلام کرده1م#تپذیرد باید بياید گذرنامنهای

را بگیرد وناز این کشور برود  .مگر این شاه نبود که در قمام مداوس:.

 ۱آنجمن های.اویژه حزب رستاخیز ر! سازماندمی کرد و با گماشتن مربیان ::

| مورتوبیشیٌ ببهسا زماندهی ساواک علشي درمدا رس پرداخت,آیا آنچه! مرو

در مدا رس می گذرد دام همان کا رها شی نیست که مغصوما از اوایسل :

سالهای  ۰۵از طرفهرژيم شاه شروع شده بود و اگر این کارها در شرایط :

کنوتی از قدت وحدت ویژهاي برخورداو است دلیل آن جز اینستکه ایسن ,
رژیم زیرفربا ت گویندهای قراو دارد؟ آنها که امیخواحهند رژیم ما هرابه

عنوان یگ رژیم الائیگ "غسل تعمیه دهند » گمان میکنند کهما فراسوش
کردهایم که چگزنه آسایکار آن رژیم نیز بر تحمیل ایدشولوژی دولتی 
بود .اگر رژیم :گنونی به سر و یاس نردم ایراد میگیرد .آبا رژیسم :

۵.۴

شا هنشا هی همه را وادا و نکره تا به دسم اروباثی ها .لباس بیوشند؟ هر

گونه خوش خیاشی از این قبیل که اگر شاه مود وفغ .ازاین بهتر بنود
وخطرتا کترآازآن هرگونهتمورآ نکه! گرشاهی هابثرگردندوشم بهترخواهدشد ,
فاجعه بار است  .اگر اینها بیایند جتایتو اخقتاق ابعادی شسود

خواهد گرفتکه امروز برای هیچکستمورش غم ممکن نیست  .فریب این

دموکرات ماآابی هاي آنها .را در تبلیغاتشان نخورید  .ایتها اچسسان

کینهای از شما مردم دو دل خود دارند که اگر بار دیگر پئوگسسسوی
!مپریالمسم در قدرت قرار گیرند "نمی توان دآمشه جنا یت گا ریشان را

احتی حدس زد  .اگر مي بینید امروز مزدورانی گه بنام خلق و ظاهرا در .
ار ؛ نقلاب آنها بقدرت رسیدهاند)برای حفظ سلطه خویش و نظام موچسود

ناگزیرنهد چنین جناباتی را مرتگب شوند .یگ لحظه تصور کنیسسشه آن
کسانی که از همین مردم چنان فربات کویندهاي را دویافت نمودهاشد او

چتان حقا رتی را اتحمل:کردهاند .اگر براسر کار آیند ,چه خوا هندگود .

من مبخواهم شا واقعیت را در نظر بگیرید و ببونيد گه 7یا با

ادامه این وضع و حفظ این سیستم کار دیگری جز سرکوبو اختنا قنمیشود

کرد؟ و آشگاه به ايي بيینديشیه که آیا وفع مهترجزدربرا نداختن این

میستم و به با گودن سستمیکه قدوت حاکمه آن ,در دست زحمتگشان باشد .

متصور است ؟ من در مبان این شاه برستان از :افرادی مثل"! ویس
و * آویانا " که شنها افتغاارشان خوی جلادیشان است » حرف نمیزنم وشما
خوب میدآنید که رژیم جمهوری اسلامی جلادانی به تا ریخ انواشه کود کسه

اوبسی » در مقابل آنها واقما کوتوله.می نماید  .من.ازآشها که خود

زرا "وجیه العله" میداشنه محبت میکنم . .آیا همین بختیار ,جیوه که

اندگی پساز آشکه به نخست وزیری :رسید آمد و با افتخا را علام ,کردکه خود

من بودمدسشتور تیراندا زی بظرف مردم را بهارتش دادم  .آیا ]گرچنین
مزدوری باز به حگومت برسد چه خواهد کرد؟ من از شما میخواهم وقایمی

را گه بر کشور ها گذشته در نظر داشته باشید  .این شا«بپرستشان همه

خود ر! .به موقع نشای دادهاند ..شما باید مراقی,باشید که با امن دا٩

به اینگونه عقاید و با احتی تحمل آشها » زمیته را برای بسرقسراری

ای

رژیم هاشی از ایشهم جاتی ثراو از آیشهم سخت گیررتر قراهم نکنیسد.

بیاد داشته .باشید که شا» .در اواخر همر کشیفوخوق  تشها" دلخوریش از

 7نویگا یها .این بود که .را به خودش و رژیم سلطنتی اش ! جا زهندا دنشد

تابطور منظم و سیستما تیک به سرکوبی انقلاب بوخیزند وخبینی و رژیسم
جمهوری اسلامی ر! برای اییگار انتفغا ب نمودهانم (1بیاد بیاورید کنه

همین "ابختیار " همواره.میگوید اگر ا رتش را لن اشنا ر من سا وچ

نگرده بودند » من بر اوفضاع مسلط میشدم و نبا خوب میتا نید که مسلط

شدن براوفاغ بکمک ارتش شا هنشا هي نیچه اگر امروز این هسسا.
*دموگرا بت" شدهاشد .فقط بخاطر آنست که ذنتتشان انقدرت کوتا هست ووظیقه

را دا رند که با ایشگونه تبلیفا ت جوقابارید .که اگر روزی منا فسسع
ممِسیَرنسا ليسم ,آ یستجا ب گرد  :آشها را ابر رک ي ..ورد  .اگر امسروز :

ریم دگا ندا راناراای قلاق می بندد و آشها را منوا ن عامل املسسسی

شورم:و بخوان اقتماادیمعرفی میگند  نشکا راومزدتبا لهشیعی رفتاری .
یستکه ززیم :شاه با بوقراری آتاقهای امافو جوسنههای سنگیسسن و
مجا زاشهای گوناگون.؟ ال گرده یبود  .اگر آ مروو جلخا ی جلاد مشلا مردم:

دهانت ! طواف بلایو وا ابشنوان قاچا قچیان درجه اول ین المللی بهجوضه

اعدام میسیاارد ,رهالنیکه "سا دق طبا طبا شی " این فاچا قچی واقعا

بین:الملنشی:درقارقا چاق ا زحما یت شبگه ذیپلماسی دولتی برخوردا راست »

در ره ن شاو شیرآبمیاری از جوانان را به جرم داششن ده گرم هروشسي 

یزیا رای فیکردند #ذرهالیکهسرآن :رژیمومخموها خا ندان سلطتتی بدستیا ری

مبکهدیپکقاشي دولتی جاباندهای قاچاق بین المللی کهبخش | جتنا ب ناییر
ازسرمایه دا رق  ۱چپریا لیشتی را تشکیل میدهد همگاری میکردند.ا ین

ریم"کانری تگود»! ست که پیش از آن رژیم شاهنشاهی نگردهباشد  .بحت بر

سرتفاً وتدر کمیت هاست و ] ین تفا وت در کمیت ها نیزته! زا ختلاف طبیم.ست

 .این"هو رویم بلکه:زا ختلاف شرا بل که این دو رژیم در آن به سرکسوان
مردم.مي پردازند :ای میشود : :

امن چا یتجابپیشتر) زنرکُوبخلق ومماشبی کهبروی گذشتهاست معببسبت
کردم .اگشون میخوا هویهخماسه مقا ومتی بپرد! زمکهاین خلق دوبر) بریگی ۱ا۱ز

:

:

۱

۵۶

امنظمترین و وحشیانه ترین سرکوبهاشی که تاکنون دا ریخ بخوددیدهاست » .
#ز خود نشان داده  .مقاومتسی کسه باعتشده است  .اگراین جلاهدان

به کشتار فرزتدان خلق مششول هتشد » ایشگار را بسا کي

آخون چکان و با روحیبه ای وخشت زده انجام دهند» درست استگه در گوشه

وکنا رودرفرکوی و برزنی درشهرهاو روستاهای کشورما » همه جاآشا ربخضون

فلطیدن فرزندان غلق به چثم میخورد  +ولی در عین حال مبا وژزه دلیرا شه.

همین خلق با عث شده است که آدرخیمان از همین کوچهها و غیا با شها دز چشان

هرا سی باشند که خود علنا اعلام نمایشد  ۰:جرا ت نمیکنند دور آنها قسدم.
بزنند  ۲حتی جر ت نمی کنند به آنها نگاه کنند «خيلي گم سایقه

است

.که مردمی پس از چتان هجوم وحشیانة فداتقلابی چنین روحیه مقا ومتی! زخود

نان دادهباشند و در جاشیکه هر اسخن,خا لفتآ میزی خطر اعدام ربا خضود
دود این مردم چقدر مرگ را تحقیر دیگنند که همه جا این جلادان رابه

اسخره گرفتهاند .تا امروز هر چه این رژیم کردهاستتا مردم را یه
هراس بیافکند ,موفق نشدهاست  .و همین بزوگترین مایه! میدواری مابرای

آینده استاین مردم نشان دادهاند که دیگر آن دوران گذشت که فگروجود
یکسا واکي در میان جعع » همه را به سگوت میکشاند  ,اکنون دیگر وقتی:

مردم مي بینند گه یکی از مزدورآنرژيم در میانآشهاست  ,صبسسسسسهايی
مخالفتشان بلندتر میشوه .اقصد من در اینجا آن نیست که یکی یگی بساز

گوکنم کهچه مقا ومتهاخی مورزّت گرفته استو چگونه من امروز با اطمینان
و خوشبیتشی از آینده انقلاب ابران سخن میگویم  .هر اچند رژیم موفسق
شدهاست

جمعي از بهترین باران نا را از ما بگیرد و در بسیاری موارد

:وابطههای خشکیلاتی سا زما شهارا درهمبشکند ؛رودخروشان خلق هرروزخغلا  ,شاشي. .

از اساوتبا شها دتفرزندان میا رزش را ار میگکند .من میخواهم مخمرسا)

روی عا لیترین و موژثرترین شکل مبارزه و آن شکلی که تنها در صسووت
وجودآن آشکا.ل دیگرمبا رزه مشهومومنايی انقلابی پیدا! میکنند ,محیتکنم .

من پیش از این از ام ام ایگه از همان ماههای اول بوقراری رژیم

جدید در کردستان آغماز شد و جنوز دلیرانه ادامه دارد » صحبت کوده ۱م
(

و باز تأ کید مي گنم که اگو مق وبت مسلجا ده خلق کرد نبود

لاب
انق

.

+

ابران » این مسیر شکوههندی را که تا !مروز طی گرده » سپیچوجه بخود

ننیدید  .ما چریگهای فداشی غلق باورها اعلام کردهایم که خلق کسسره 
درا ین موحله؟ زا نقلاب ابران حقی بزرگ برگردن سایرغلقهای ایران داود۰ .

ما:این حق را میشناسیم و آنرا پپاس امیگذا ریم  .درود بر این خلسسق

قهرمان که در شرایطی که گاه اشسان تمور میکند از خد تحمل بشر غارچ
است » باخونسردی و توافع کامل مبارزه خود را بة پیش می برد وآغوش

خود وا برای بذبرفتن همه ! نقلابیون چهکرد و جه یر کرد کشوده استی
هر چند » خملت ذموگرآ تیک و غفدا مپریالیستی مبارزه مسلحاثه خلق کسرد.

حتی مرو نیز جنبه آخودبخودی و غریزی خجود :را .حفظ کرده و رهیسسبری

این جنیشفا قد سمتگیری آگاهاشه غدا مپویالیستی است  .از دوسازماشق

که مخموما در جنیش خلق کرد نفوذ زیا دی دارند» حزب دموگرات سیسسيی
میکندجنیش خلق کردرا بهارابه شورای ملی مقاومت و جمهوری دموکرا تیک
 ۷نلامسسسی آن بیشدد و سازمان کومهله نیز با همه داعیه انقلایس

خویش  .مزحله کنوني انقلاب را با ایرانداختن نلطه  1مپریا لیسم و خلسع

ید از آبورژوازی وابسته مطایق نمی بیشه .

پساز ۰۳خرداد و ۶تقریبا دوسرا سرا ران ماشا هدمقا ومت و :مبا رزه

منلحاشه در مقابل هجوموخشیانه جمهوری اسلامي تیم کهمجاهدین خلق
بزرگترین سهم را درآان دا شتند .من وطیقهخودمید! نمگه درا ینجا این مقاوست

مسلخاته را :تا مشکنم و بر مجاهدین و مبارزین شهیدی که در راه این

منبا وژه خونخود وا دادند » درود یقرستم و آیگویم یکی از عمدهتریسن

دلایل این آمو کهخلق ما .دو مقابل این هجوم وحشياشة » روعیه خسودرا
تباخت  ,همین مبارزه مسلحانهای بود که مورت گرفتاو می گیود .امن
بعد از این خواهم گفتکه این مبارزه را بی نقسو غبر قابل انتقاد
نمی بینم  .ولی داششن آانتقا د بااعت نمیشود کهاسابا  ۱همیت تا ریخی این

مقاومتانگار شود  .مخصوصا پساز خرداده ۶دیگر همه کسبه عینه دید
که جز در برتو مبارزه مسلعانه و جز دور پرتو آتش بلاح فرزتداناتقلابی
خلق مقا ومت در مقابل هجوم سیستما تیکفد) نقلابی رژیم وابسته پسنسسه

امپریالیسم میسر نیست  .شمه سازماشهاکی که با تشورق بافی های پسوج
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ِ این امل ساده را که بداهتش راهر آدم سادهای در این مملیکت.می شهمد رد
"رده بودند .خيلي زود امجنه میا رزه حذف شدند و شنیدهام .پارهای از

رهبران آها  ,پس |از ایکتوا نسته!ندخودرا بهجا های  1منی برسا شند دا رشد.
توی کتا بها.:دبا ل دلائلی برای بزاکت خود میگردند .ایشها را فلا

 ۰ال خودشان میگذا ریم  ,سرگرمی بدی نیست  .در غربت مایه تسلائی هسم
هست  «.ولی وا قبیت آیستکه)پشها دیگر درمجنه مبا وه نیستشد  . .الیتسه .

,باید مراقبحجامل این مطا لبعات بیما رگونه آنها بود».ولی تا اطسلاع

بعدی در ممنه میا رزه خبری از آنها انیستو مي توان وجودشان را اه
احساب نیا ورد و همین چهبترمن ! زآنهاشی محبت میکنم که در متسه
مبارزهاند و پیشاژ همه از مجاهدین غلق  .من گفتم که مقاومتاینها

همیت تا ریغی بروای ا نقلاب ما باقت  .کسانیآهستند که این هنسوف وا

شمی پذیزندو!ی * ستدلال می کشند که گویا مبارزه مسلحانه مجا هدیسن
بودهاست که رژیم را به جلادی ! نقلاییون .وا داشته است  .السته این سخسن

همان بیما رانی است که ! مروز ادر خارج ! ز صحنه بي عملی خود را توچسه

می کنشد  ۰آنها قراموش می کنند که در همان خرداد  ۰۶مجا هدین عتسلی
منوز شعار برگ بر خمهنی هم ندادهبودند که رژیم اولین دسته انقلاپیوی
را که در اسارتخود داغشت تیرباران کرد  .وقتی رژیم  ,سعید سلطانمهور
را دام کرد :کجا مجاهدین غلق میا رزه .مسلخانه وا آغا زکرده بودنشسه

و اگر در مقایل.آن کشتار مدای مسلیل از این طوف شمی.آمد » مردم چنه.
میکردند و در باره انقلابیونشان چه میگفتند .آیا کسانی که در شرایط
شبه آزادی مدعی انقلابی بودن شدهبودند » می بایست می ایستا دندوسرکوب

امنظم انقلاب را تماها موکردند  .فقط به این آمید کهشاید کاریکنشنده

که این سرکوب با عونریزی کمتری همراه باشد ؟ تازه .این امر مشکوکسی
است و انس بود که حتي در غیاب مبارزه مسلحاشه هم چنین گشتا ری مورت

نگیرد  .این کشتاو پس از جشیش نودهای با آن عظمت » برای | میربا لیسم
لازم بود و حتما میکرد .وانگهی هر مباوزژهای قربانی هم دارد و آایسسن
گونه استدلال ها ویژه کسانی استکه اساسا نمی خواهند مبارزه کنند .ما

برای شهیدانمان آندوهنگينيم  .ازدست دادن آنها چشع ما را گریانمیگشد.

:
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ولی در عین حال بوجودشان می بالیم و خونشان را بهترین پرچم مقا ومت

و مباوزه خود میدانیم  .گاه آینگونه متتقدین با استناد به سخنا تیه .
دور جای خود درست استمی گویند کا و مباوزه مسلحاشه باید توسط تودهها
انجام شود »ده تعدادی از پیشتازان  .آبسها دور نظر نمیگیرند کم

آن میسا رزه

مسلحانهای کهآشها خواهان آن هستند » فقط در شرا یطی سس

ب آن سبکی که آنشها مدعرشد باید انجام شوی صورت میگیرد که پیش

او ره شرا یطی وجود داشته باشد که سا زماشهای انقلابی وپیشتا ز بتوانک
بطور مسا لمتآ میز مردم و

سا زما ندهی کتند و در لحظه متاسب پا

استفا ده از همین سازماندهی آنها وا مسلح کرده وابه قیام دعوثگشند. .

ولی در شرا یطی که بدون توسل به< .م سا زمانهای پیشتاز حکسسسنی ..

نمی توانند » خودشان و روابط بین خودشان را هم حفظ کنند چه وسسنه .

به اینگه وابطه سا ژماشی با جودهها برقرار کنند و آشها را سازماندشن
تمابند منتظلر ان لحظه موعود نهستن که تودهها خود دست به سلاح یبرت
و آقیام کنند چه معناشی جز آن چیزی دود که خود این سازماشها دور عمل

پساز  ۰۳خرداد انجا م دادهاند » یعشی دست بسته لیم سرگوب قشسدق .

و کادرها وهواداران رابدون هیچ مقاومتی به تیغ دژخیم سپاردان  ۰بهر
حال از اینگونه انتقادها میگذرم و عنوان میکنم که باچریگهای قداگی ...

اخلقیز «همبه نبا رزهمسلها نهوهمبهجهت گیری های سیاسی مجا هدین انتقا دات
جدی دا ریمولی انتقادات مانع آزآن نمیشودکهآن گا مهای عملیای رکه

 :جتیش ما درا شزجا شبازی امن مج هدین طی کرد ,نا دیدهبگیريم «ولی انتقاد ها :

 1زمبارزهمسلحا ته مجا هدین چیست .مامیگوشیممبا رزه مسلد! نه؟ زطرف مجا هذین :
بطورهمهجانبهیگارگرفته تمیشود .آشهامه م وا بمورت تاكتيکي و عبر خدیست. .

سیاست معینی قراً ردا ده)ندکههدف آن حداکشربرا ند ختن رژیمجمهوری ا سلاصی :

است نهبرا نداختن نظامبورژوازی وابستهبه)مپریا لیسموها کمیت ] مپربالیستی
هدف آن تغییر هیشت حا کمه) :ست #نه تغییرطبقهها کم «هدف آن حدا کشر! صسسلاج۱ .

نظام موجود استشه وانداخصن این فظام و شالوده ریزی نا مسی

خویسن و به فمین دلیل استکیو اتقلاینونان برکف در ها رچنسوب

سیاستی غیرا نقلایی به مبارزه مسلجانه محدود و تاکتیکی دست میزششده.

نش

میا رزژهایگههدفخود را در همشکستن نیرويی مرکوبی که چها رچوبه املی ِ .

آنولا رتشاتشگیل میدهد و اسامیعاکمیت|میریا لیسم میباشد.وا زا
نمی دهد

بلگه درمده آنست که بت فلج کردن هیشت حاکمها که مدا

هر امن مرحله دا رودسته خمیشیدر آن نقش بزرگی فارقه  7خوده زملسنام .

هفیین دستگا  ٩سوگوب را بدست گرد اممجاهدسن قمدآن ندارد

که با

آیجادا ودی خلقي رتش | مپریالیستی را دوهم ایشگندو همین یگ پشب 1و

ارفا مهای کهبتا پبرتا مهشوراي ملسی مقا ومت فنواان شدهاست# :گافی است که

ما وا اه ماهیت عکومتی که رهبری مجاهدین در چها رچوبه شورای ملسسی

نقا ومت برای کشووما ی خواهد ,رهشمون شود,مسخله املي |تقلاب  .قسدرت
دولتی است و قدوت دولحي يحتي زورمازمان باقعو زور سازمان با فشه

در غرایط ما نی ارتش و زوایه آن  ,پلیس » ژاندارمری  ۰پاسسداران»
بسیج وغیره وغیره و  ۰۰...امنرتش در طول عمر  ۰ساله خوه شاسید
گودء است که جزیه مناقم  1مپریالیمتی به هیچ سوگنه دیگوی وفا دا وشیست.

آدوزی کمرضاشا« این منیانگذار رتش نوین را آنگلیسی ها از ایسسوان
بیرون میگردند  ۲این رتش برای حفظ تخت وقاچ | و حتي یک گلوله همشلیک ِ
شگوه ,وقتی شا  +ی چشم گریان میرفت  ,ارتش به خومیه هویزر در صسداه

,کمويش فرمانده گل قوا بود و روزي که بش مر قه فرماندهی کل اپیسسن
 ا رتش خلع شد» باز هیچ مقاومتی در دقاع | ز او از طرف آ رتش ملسسورت

ش چیق :دیگری است  .من میخواهم دور اینها  ۱و این
شنگرفت «مسکله این آوشش

فرمت استفا ده گنم و خطاب به! رتشیان چند نکتهای بگویم :

ِ

از طرف مسئولین شوواي ملي مقا ومت گا و بیگاه آمارهاشی منحشسو

مشود ار این باوه که گویا فان دومد .زدتمی ها خواهان بشی مدونالدع

 ۶فلان درمده غواهان مجاهدیی و رجوی و .درمد کی هم برای خميني کشبار :

گذادحه میشود.به نظر امن همانطور که گفتم از نظر حشکیلاتی این رهش
با هیچکی جزباسا زماندهندگان واقعی و شقذیه کنندگا ن واقعی غود يهشسسي.

باامپریالیسم نیست و این اردش از لحاظمارماییا غخمينی است شاه َ
یا رجوي «اشه با ابشی صدو و مه با مدتی وآویسی و +آریانا .ازاین لحاظ"

مشفقط و فقط با  ۲مبریالیسم است و بسیار مادهلوجی است که گمسان
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کنیم نیروی مسلح دیگری مستقل از این اوتش اکشون در ابران وجودد! رد

خرافههاشی که درآموود سپا#پاسداآران و وقابتهای آی با  ۲رتش مشسرح
شدهابست  :در واقمبخشی ازآن سیاست نوا ستعما ری امییریالیم استکسه

با تحلیالهاي فرزست طلجانه ساآزماشهای با مطلاح ! نقلابی آ را یش شده! متترجه

کسی میتواشد انکار کند که سپامیاسدا رای با سلاح و تخمص همین آ وتسش .
سا زمانندهی شد

و در بادگان های همین ارتتش مستقفر گشت و بعنوان زایده؟

از همین رتش ووزبروز گسترش با فت و برای فرب توده ما گی که خود؟ رشتی

وا با تجربه گذشته خوه شداخته بودنه » خود را مستقل از ارتش و عتی .
با زوی مسلح انقلاب اسلامی جازد  .وقتی پساز گشتهشدن کلاهدوز فرماشده
سابق سباه پاسداران در سرگذشت آو خواندیم که قبل از | نقلاب ! فسرگا ود
دا هنشا هی بود  :ضیج متعجب نشديم  ۶#چراکه بدون تردید مي دا تستيم کسف-.
همین ا فسران آ رتش شا هنشاً هی هستند که مشغول تعئیم سپا پا نداران

می باشند ولی وژیم جمهوری اسلامی می خواهد این رایطه هدر و آفرزشسدی :

وا امکار اکنه و می خواهد چنان وانتمود سازد که گویا بین آرتش و سپاه .

پاسداران رابطه برادری وجود داردو اینها دو تیروی مستقل از یکدیگید

که سعی می کنند بو درا شم  ۰تفادهای خود ر حل کنند و یکبا رچهعسیل

شمایند . ۰

باه رژیم سعی د 1رد -وفرمت طلبان کمکش میگنند تا جگوه دهد سیاه

باسد! راناتمروشی مستقل از آرتشاست ولی من می گویم بپرسد این سیاه.
پاسداران به چه وسیله مسلح شد .از چه کنانی شتعليیم دید و در کیا

مستقو شدوبهچه کارهاشی مشقول گفت ؟ جا بواعضی یوم گهپا سدا رانهم .
مانند پلیسو ژاند! رمری جززاشدهای از ارتش » چیز دیگوی نیستندو اگو .

شو سباه باسدآ رای دیده میشود این تفادازعه حقای که
تفا دی بین آ رتی

گا وبین پدروپسردیدهمیشود » فراشر تمیرود .بین پلییو ژاندارمریه..
ین دا ند ومری و رش  ۰.۰...یین همه آ یشها

اختلاقا تی هت «حتی بسن

دست چپ و راستاسان هم تشاد هت  .ولی مرف وجود چنین تفا دهاشی
را نباید دلیلاستقلال گرفت  .برگردم به آن آمارهای گذاشی و بگوسم
اگر به نظر اینها فقط دومدممینی از ارتش با شخورای مقاومت است  :جا

۶

جاشیکه به پوسنل آ رتش موبوظ میشود من با اطمیتان املام :میکتم کسه

بیش از  ٩۰درم

افرادی که هم اکنون در درونا رتش و بعنوان ابزار

سرکوب رژیم وابسته به ) مپویا یسم عمل هی کنند  ,گم وبیش به .مردم و

رما نهایشان دلبستگي داوند  ۰درمیان ارتشی که شاید بشوان گفت حنالا
دیگر جمدا دش به حدود یک میلیون رسیده  /.مشکل بموانختی :م ۵هتسزار
عتمر مزدور سوسیر  9:پید؟ کرد .ولی آنجه باعث میشود که ان اروش

ابا وجود این بطوریکپا رچه در غدمت سرکوب | میریاليستي قراربگیرد شه

ْ احساسات و خواستهای پرسنل آن بلکه  3سا زمان.عساً مب شدم و دقیقسی

ناشی میشود که سالها حربیت آمیریا لیستیو به آن داده است  .با وجود
همه همدردی پرستل آرتشبا انقلاب و مخموما بیزاوی آنشها از رژسسم

جمهوری اسلامی » در طی چها روسالي که اردش در کردستان به جنگ با خغلق

گرد مشغول بوده » حتی یک مورد از پیوستن حتی یگگردان کوچک بهمودم

:دیده نشده است  ۰.معبت از پیوستن سازمان یافته میگنم »؛ شه مگ سگ

اافراد .چنین امري در جریان جنگهای داخلی برای ارتشها بیسا بقهاست

ومعمولا درجریآن این جنگها که! رتش با مردم کشورخود مستقیما طرف میشود :
موا رد شورش جمعی در بین آرتشیان بسیار به .چشم میخورد .ولی درایم

ما احتی یک مورد شمی بیشيم وااین نشان.میدهد که! میریالیسم چه عي
«تواشته است

مازمافی بوجود آورد که مسحقل از اراده پرستل کیساو

گند  .بیش! ز چهار سال است این رژیم .به سرگوب خلق مشغول اسسسیت و :

مخموما ا  ۰خرداد و ۶به این طرفبه تیرباران دسته جمعی بوداخته

است  .عتی دستههای بزرگی آزارتشیان را بهاچوبههای امدام بسته است
ولی حتی یک پا دگان-کوچک برعلیهآی شورش نکرد»! ست از همین نشان میدهند
کهتا چهحا1..دش سازمان خود وا حفظ کرده...الیته مرکوب وظیفه همسنشه

| رتش هاست ءولی حفظاهمیستگی وتش درجریان سوگوب بسا زما شدهي آن موبوط

آمیشود .هرچه این سازماندهی بهتر صورتگرفته باشد » وعدت ! رتش در

جریان سرکگوب » بیشتر حفظ میشود  ۰و ارتش آبران دور این زمیش سوه

مخموما نايم ۶اه که یرای هدف سرگوب خوب سا زما ندعی شد ۸۱سعته من در

از

در اینجا از پرستل رتش میخواهم تا به وفعیتی که در آن قرازداآرند :

بیا ندیشنه ..کسا یگ این امید را در دل این پوستل ایجا دمیکننه کسه

گویا " روزی باید اوتش مطور یگها رچه عمل کند و رژیم موجود را مرنگون
کگرده و وژسمی بامطلا مردعمی و

بجای آن بگذا رد .یا تادا نشد .با مغرضشض

ودرهزدوها ل ,تبلیفا تشان با عتث ! شیجام ا رتشي .میشردکهیپرها ل ! مروز غا مل
ا ملیآسزکوب دور دست رژیم جمهوری املامی است  .تشها خدمتی که پرستسال ا
ا رتش میتوانند در جهت تغییر اوفاع کنونی بگننه» اینست که خودشساینی

سلاشان وتجربه شان را در اختیار انقلابیون قرار دهند .ما چریگونسای

فداقی خلق منوبه خود با آغوش باز آن اوتشیانی را که ها فربقشسسدا
ممیما نه<ارمف خلق و علیه دشمتان او بجنگند .در هو مقام.و درجسهگی

که باشند با آفوش باز نی پذیريموآشهارا یه موقخَوَدٌ واه می دهیسم.
من از طرف چریکهای فداکی غلق رسما از پرسنگ ا رتشدعوت میگنتم تا بسة

تسه م.
مغوف ما بپیوندند و در سازماندهی نبارزه مطظطخاخه با کمگ گن

سازمان ما یه کمک آشها و امکاتاتی که آنها در اخشیار*داوند » شدیدا "

نبا زمتد :است .:مغخموما من به آندسته از پرسنل آ رتشکه ازما تی پسسهآی:
دلیل که کار ديگري نبود وبا مزایای ازتشن بودن از کارهای دیگسبر :
بیدتر .بوهت ».به ارتشش پیوستهآ ند و ها شرایطی که ظا هرا رتش از جنک

زندگی راحتسی
و کشمکش های داخلی برکتا ر بود  «3به تسایر مردما»

همدا شحنه بمنیگویمکهآن دورآن را مش دیگرگذشته !منت .مرو دیگرباید امن

حقیقت رآبپذیرند -که :دو !رکش بودن آیعنی مستقیما در جنگ بودن و آشهم .

مستقیما دور جنگی بوشد خلق و مناقع وق  .امزوز دو آ رتش بودن یعتشسی

هر لحظه در اشهدید مرگقرار داشتن و شمابا پیوستن به) نقلاب و  1تقلاییه
خطر تازهای برای زندگی خود ایجاد شمی کنید  :در آسرزمین با همه! غروز :
باید بجنگند ..بی طرغی مشهوم غزوت زا از دستداد  7بخمويکه کی

پرسنل ! وتشباشه  +.پس بخشی که میما ند آینستگه درگدام طرف یجنگیسمي

ومن به پرسنل اوتش توصیه میکنم  .پیش از آنکه دییزشوه آپه اتقضلاب

ببیوندسه . ۰.

#ندکی از حرف خودم دورافتا دم ۰داغدم از مجاهدین محیت میگسردم

7

و از برنامه شورا ملتی مقاومت .امن به نیروهاشی که ذر قورای ملسي

مقا ومت گرد آعذةآشد ,گاری ندارم و نمیگویم چرا مثلا این بشیدر .

را که جمهووق اسلامی بدور انداخته  ».مغاآهدین چسبیدهاند  ایا
بحتهای دزجه دوم است .من میگویم مجاهدیی با قبول برنا مه شیسووا

یک
واصولا با"قبول حقظ ارتشخود را آگاهانه از اتکلاًب دموگرا عی ن
و شدا مپرنا لنستي کشار کشیدهاند .اگر مبارزات نجاهدین را امن دراین

مرحله واجد | هنیتتا ریخی می داشم :این آمری است که علیرغم) رآ دهرهبری

مج هدین از این یا وزه "عامل میشود  .آشها در چهارچویه هدقی مصیدود .

او مدون در نظر داششن استواتژی مبارزه غدا مپریالیستی » با رژیسممم

جمهوري اسلامی درگیو میشوند  ۰.ولی.این درگیری که بورحا ل با عث تضعیف

رژیمی میشود کة در احالحامز عامل املی سازماندهی سرکوب؛ میریالیستی
استمدی جهت مبا ره غدا میریالیستی خلق,قرار میگیرد ,ولی هرگا «مبارزه.

مجاهدین تر چها رچوبة آشورای ملی مقاومت به اهدقی برسد که برای خیسود -

قرار داده و آن جسهوريی دموکر! تیک ! سلامی موود آنظر بوقرّار شود دیگرا
مدون شک می توای گفت کهما با یکی دیگر از اشقال سیاسیحکو سس ِْ
مپویا لیستی روبرو هستیم آ(من در اینجا واود این محشانمی شوم که

اساسا شرایط برای برقراوی جنین حگومتی مناسب است با انه)  ,عگومشي
مذهبی باحفظ ا رتش رتش که!مپریا لیسمدرا یرای سازمان دا دهاست دیگو

آوعده هرگونه راون و انقلابو غیره » بوچ و بیهوده» اسستت .
حگومت مذهبی و رتش

» ابننها چیزهای نقدی استکه در برنامه شسورای ۹

د بقیه وعدةهای :نسیهای ستند کة تحقق آشها مشگوگ
مقا ومت وجود در ۰

است » هر چند که در زمیته همین وغدهها هم آین برنامه هایسمساگ
را از خود نشان دادهاست  پسما درا مین !ینک مبا رَزه مسلهایه

مجاهدین را میستاشیم آنرا کم دامنه ؛ گوته نظرانه  8تا کترگبشي .ا

می داشیم و برنامه شووای مشوی مقا ومت وحگومت مورد تظر این برتامم:

را بطوو کلی مدانقلایی می داسیم  .من از هم اکشون شمار مرگریسیر
جمهوری دموگرا تیگ اسلامی را براحتی ميدهم هر چند که این جمهیسوری
گشوی جز بر روی کاغذ وجود نداره و شاید هم هرگز شرایط بر باشدی

شا

:ی فزاهم :نشود ولی بدون هیچ تردید ,اگر یوجود آید خداتقلایی اسنشد.

و از همان آغاز باید در .فگر براند زیش بود .آمولا من نمیدا ضم ,ایستن .
بحث  ۲ترا تیو سا زی چیست که در جنیش ما مه شدهاست هرجا چند تقسسرو .

دورهم جمع شدند .و حساب کردهاند که در بین مردم تیروشی دارندء بسه .

خودشان میگویند آلترنا تیو ,بدون آنکه به ساخت طبقاتی جا معه و هدیا
مرحلهای :ا نقلاب توجه دا شحه با شند  .کافی است خودشان حساب کنند که آکگو :

قلان شر! بط فراهم شوه و در مورد شورای ملی مقاومت » مثلا اگر رتست

طرفما بیاید :ما آلترنا تیو جمهوری املانی خواهیم یود ولی پخهتسان
مي کنند که در چه شرایطی ارتشحاقر است طرفآتها بیاید و اگر آرتش
طرف آشها آمد چه شرایطی بوجود خواهد آمد ,حال گه از مقاومت بسن

میگویم  ,مطلبی هم خطاببه خانواده شهدای خلق بگویم .

ما جرویگهای شداشی خلق در بین خود رسمی داريم که آشرا وان

آمري مقدس باس میداریم » آن رسم آینست که هرگاه رقیقی از ما یه

میشود» نامق  ,سلاعش و وظا یفسا زما شیشرایه وقیق دیگری میدهیم و مه

این تعیب همواره او را در بین خود زنده و موجود اضاس متگفیسسسم.
سالها پیششاه جلاد رقیر کبیر ما مسمود اخمهزاده را به چو هدیرب ۹

تست پولي ما هتوز هر بار که ایک چریک فداشی مدا میکند مسعود ء کسسی:
مهرد وقیق با من کار داشتی  .من میخواهم از شما خانواده شید .

 :بخواهم ومطنتم که بسیاری از شماها میدانید که جباید فرزندان سوه |
وا از دست رفته بدانید  .ما همواره خود وا در کتار شما میدانیم واگو :
چه دشمن ! غلب بین جسم ما فاطله اندامته است  ,قلی.:ما همواره پلیسش :

شباست  :و شما مطلمشن باشیه که در میان انقلابیون فرزندآن زیادی دارشد :
که کگونش میکنند از هر فرمتی برای تماسبا شما استقاده کنته و آکسو .

در این گاو زیاد .موقق نیمتند بدلیل سختي,شرا یط مبا رزهآمت  .شما این"

را برآنها ببخشید  +باید شما همچتا نکه تاکنون بودءابد  .پیک انقسلاب:

درمیای مردمیما نید +عگس فرزندآان خودرا هنواوه با خود داشتمبا شید وهو::
«جا که مهستید آنر؟ً به هر مناست و به هرگیکه در کتاو شما ست نشسان :

دهید و زندگی با گدو سراسر افتغار او ر! برای مردم بازگو کنید .کافی::

غرعِ

حیمتکه مردممطور کلی بدانند که فرزنه-قلاتکس در وا  1٩تقلاب پسسسه .

آشهادت رسید .باید مردم چهره این انانلابیون را بغاطر داشته باششنده

و جزه جزه زندگیشان را مدانند و از این طریق استگه تجربه زندکی

یک اشقلایی سرومشق دیگران میشود  .حتی اطلاعات مربوط به زندگی شهد!

اوعگسهایشان را بخما هم برسا نید بزیرا  ۱لپ شرا یط ما وزه مخفی و بنهان

آکاری در مقا بل پلیس ما را در وضعی قرار میدهد که از گذشته و ناه

اعتی از دام وشقای خودمان بي اطلاعیم  .شما در این زمیده می تواشست .

کمگ زيادي با بکتید.
۹

خقنویه ما | زغا نوا دهشهدا یمان میخو! هیخ تا پیک ! نقلای وخ ملشعا رها و

نظرات آتقلابي به میان نودهها باشند و مطظمشتیم کد آنها خود به این

وظیشقه آگاهشد.
:

 ۶نون خطا يمن با امراي باست  .گاه که از شرا یط زندان دورزیم

جمهوری اسلامی برای من میگویند با در جاشی میخواشم می بیشم که بسه.

واقع آنچه براین اسرا امروز میگذرد » با آنچه بر اسر ما در شگتجه نس
گا ههای شاه آمدء حتی قابل مقا یسه شیمست  ۰و دژخیما ان جسهوري اسلامسی

کاو پستی و دناشت را به جاشی وساشدهاند که برای دوخیمان شاه باهمه
جلادیشان قا بل تعور هم نبود-ولی با وجودا ین وقتی از زبان لاجوردی جلاه

می شضوم که میگوید  :بسباري از آیشها که در زندان هستشسمسند و .

بلادکلیش اشه عسمي نامشان راهم حاکنون بما نگفتهاند به عظمت حماسهای

که شما در زندان می 7آفربنيد  .پي مرصورم  ۰دروه بز شما باه  .بعسق

میارزهای که انتلاییون ما در زندانها تحت آی فشارهای وشیانه و زیر
تهدیدد 1شميی بها هدام انجا مدا.ده !۸کد,دروسواشی این وژیمدریین سردم و

بطورگالي درسطح جهانی وبرافکندن تمامماسگهای دووغینی که! میریاليسم.

بهگمک تحلیل گران مزدوروگا سا ده! نذدیش بهچهردا ین رژيمزدهبود لش .

قا طعمی داشت «لازم ندیست گه من با زسفا وش کنم وبا زگوشزدکنم که زضشدان

مدرسه! نقلاب !ست «چندروزپیش لاجوردی گفت کهحتی دربین نا میسن درون

زندان همشبکهای کشف کرده!ست .من شنها ازا ین طریق بهشما درودمیفرسم

وبهشما اطمیزان میدهمگهما آنچه راکه .بر شما میگذرد » پاسخویسسی

درک میکندیم و خفانهای را که شما می آفویدید قدر میداشیمر .۰

+

 :سخني هم ی ایرانیان خرچ از کشور دا رم.زمانی بوه که جمنیست

ا یرانیان خارج از کشور تقریبا محدود میشد به دانشجویان مارج ازکشور.
ولي امووز در آثو بیدادو جتایت وژیم جمهوری اسلامی هزا وان هسسزار
از زعمتکشان و روشنفگرای انقلایی کشور ما همراه با ها نوادهشسسسان

ناگزیر یه :تزگ کگشور شدهادد زک  3خا وج ازز آبران در شرا یط پسیسسا و

دشوا رزندگی امیش «رژیمی :که درنوردساانت طلما ی ووابستگان بهرژیمشاه
 1مدعها مرزها وا تقویبا بي حفاظ گذا شمه بودها هرچاً یو ششد بروشد
تا

و هرچه میخواهند برای خود ببرند هنگامی که آبه سرکوب «نظم وقظسسی
جنیش  1دقلابی کمر بست  +نضتین کاری که گرد :بستن مرزها بود و گساتی.

که توانستنه از دستاین دژخیمان بگریزند وبه خارج از کشور برمشد ۰

تقریباً آهمگی ماجراهای دردناکی را  9مسیبتهاً گي که یر آشها درجزسان

این ترگ کشور گذشته» تعریف میکننه واگم نبودند کساشی که در همیتسسنق

جریان با اجان خود را از دستدادند و با فرباتجسمي غیرقایل جیزاشی

برآسی :واره شدهاست  .بهرحا لا مروز شما در غارچ اژامرزهای ایسسران
نباید خود را در امین حال خاوج او محنه میا رژه .احناسکنیت  .مسا رزه
در داغل می تواند از علاتیهای شما در جهت دادن کمک های مادی و موی
خلشهای سراضو جهان بدا غل یاوی قراواني بگیود ,شا میدادید که مرو

بسیاری از مردم جهان نسبت به خلق ما او اسقلاباو که .در چنگال رژیسنم
جمهوری اسلامی به حیات خود ادا مه آمي  ۵9آهناس همدردی عمیقی دا رند

و اگر شما با اینفاق ها شماس منظمی برقرار کنید :آشها قافر خواهنشند

بوت یطور منظم به انقلاب ما .ری برس نند «من مخصوِمّا در زا بط پا

هوادا رای خودمان در خارج از کشور » یگ وظيقة :وا:احاًگیه آمرکشننم واه
وظیقه انعرناسیونالیستی مانسبت بُه غلقهاق نایر گفررهای وایشعه بسه

مپریا لیسم و مخصوما خلقهای کشووهای مسلمان است  .تس ات
| مپویالیستی می گوشند دا از غفیتی و زژیم جلاة :او بهرها ل چهره! فقلایی:

و ضدآ مپربا لیست توسنیم کنند و این حبلیقات در میان مردمیگه تست

اختساق شدیه در کشورها ی مسلحا ی به سر میبرشد » ایشجا و آشها جذبهای.

:

۰

2۵۸

نسبت به این جلا چ. -ایجاه گردداست  .در مین حال  ۱میزی؟ لیسمویه عوا سل

این رژیم در امنکتورها امگان میدهد ها به آناضي از طریق سفاوشهای:

خود به تبلیفا سار سا زما ندهی بپرد! زنه و عمال رژیم جمهوری اسلامينس

آسافی ذر فیلیپین#در با کستان هر غریسهان و غیره امکای مسق .

و سا زما شدهی ود"  +این شبنيها مر روي مردمیگد از یج بی مود

بی شا شیر نیست  .وظیشه امترداسیونالیمهي ما ایجابپ میکند که آشچه وا
که در ایران تحت سلطه ان وویم میگذود بهر نو که میتواشیم وسسة

خلشهای این کشورها خبر بدهيم و برای اینکاز گافي سیستکد بطور کلسی
بگوشیم .این رژیم وابسته و جنایتگار است  :گاقی قرستگه فد ۵

ذامهاشی راگه می کند «مشتمهر بماشيم  .باید بطزر مشفی آشچه وا کته

یه واقج میگنه و میگوید با این خلق ها فمحقل کدیم  +بطزر مشش رفتام
جموووی سلامي با کازگراي را توفیح دهید و قوانین ومقرراتی را کسسه

ور این سورد وضع مي کسند  :جوای آشها ترجمه-کنید جا گا رگسسسران

آن کفوزها بدانند که این جمهوری اسلامی ده مشقول دبا رزهبا !مرها یسم

که مشغول سوگوب و استشما را کاوگران ابران است د له بایه خلقوست ی

اس کشووها بطور مشغخي و ده بطور گلی و اجماليدر .جریان زندگی روزمره

طبقات مختلقددر ابران و فنالیتهای سرکگوبگرانه رژیم جمهوری املامسي
قرای گیرده  .جنها با حبلیها ی با این دامنه آمیکد .میتوان ؟ زگسترش
زو وم خمودي ٩ ,بسم ق درون جشبش هاچ ی مپویبا لقيسشي ,امن گشووهنسا :

جلرتیری کرد واهگذاهتها امیرمالیسم با نقوة در جیهه لبق به اپسن

نحو مووراشه بامطلام تجربه ابران را تگراو کتشد :
بگمرف دیگر هم با جواداوای خودمای دارم  :مااگفون از فلس
ا
سازماشی در قرایطی قرار داریم که بسیاری از روامطمان را باهرا دا رای :

از قسی دا دایم این وفعیتها عدزبذهی راشیده فرابط میب وزه وسرو
دشن استه  :تاحدي را شیدد اششما ی استکه دور شرا بط بمیار خطردا کي

بما میگ شد و ها حدودی هم سحیجه بی تجریگي ,ها وا ششیا ها مت خودما مسمته

 :ول مهرها ل بایید
در آمده بهبوه ووامط بر مدمه از وی باشهاي کدو

سازمان تجربهاي در دست داريم گه امروز ها عدی می تواند به کارمسا چ

۹

بیاید و آن این استگه در آگزمان نیز چون سازمان نمی توانست بسراق
جذبهمه هواداران روابط تشکبلاتی لازم را ایجا دکید ,اغلباین هواداران
در اوتباطي ضعیف و گاه

شلگ
بدون ارتباط با سازبان»با :یگدیگر : .مت س

میشدند" و با توجه به خط مشی و روشکلی  ..ما زمانیکا رز مبا رزاشی خسود
را پیش میبردند تا آینگه در قرمتی مناسببا سازمان ا رتباط گهرشد-

البته این شیوه سا زماندهی » ,شبوه ا یدهآلی نیست و خودبخود تطفههای

جداشی  1یدشولوژیک و تشکیلاتی را در خود دار  . 5ولی با توچه پسسسه

نام
وفسیت  ,وراه عل خوبی است  .و ما یز به نویه خود باید هتگ
ارتبا ط گیری هردسته! زاین هوا دا راآن باسازمان چنان برخورد کندیم وچزان
روابط سازمانی ور؟ به درون آنها تقو دهیم که جنبه ها یدمتلسسسنی آنه

خداگشر خدشی شوند ۰

:

خرف آغرم با مردم استو از آشها بزای کنگ رساندن به چریگهسا نی

کی خلق از هر طریق که میترانند باری می خواهمءگاه چنین تصسبور

میشود که گویا باری رساندن به چریگ گداشی فقط از کسانی ساخته است

که ,چا فرند همه چیز خود را وها کتند  ,ملاح برگیرندودرمبا رزه صیاسی >

نظامی
ههْم دوش به دوش آنهاً بجنگند  ۰ ۰لمشه .این عالیدرین شگل کمگ به

چریکهای قداگی خلق ایران است ولی هر کسدر هر شرابطی که اهست میتواند

به مبارزه چریگهای فداگي کمک نماید ,دا نش آموزی که شعارهای سازمسان

وا بردیوار کوچه و مدرسه می نود » راننده تاکسی ای که حرفهای مارا

برای مسا فرینشبازگو میکند و شتاساشی های خود را از دشمن در اختیار

ما میگذارد  ,کسی که کمگ مالی برای ما میفزستد » بیرزنی که یک شب

چویگی وا در خاشه خود جا میدهد » همه و شمه می توانشد ارو یا ور

چریگهای فداشی خلق در مبارزاتشان برای برانذاختن یوغ  ۱میریا لیسسم
و دیگتاتوری وابسته به آن و برقراری جمهوری دموگرا تیک خلق به رهبری
طبقه کارگو باشند ۰

با ایمان به پیروزی راهمان

1
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نک

من

۰

۱و مبارزه ملحانه هم استرانژی هم نا کتیک

میاوزه مسلحانه ورد تشوری یقا

 ۳تماحیه با رقیق اشرف دعقا یسسي 

۸/۵

وس شگا هی به مماحیدبا رفیق اشرف دهقا شسسي

.

 - ۴چرا شرگت در مجلس فرما بشی"خبرگا ن فریب تودههاست 0۱/۵/۸۵

 ۶#در باره تشوري مبارزه مسانما

 ۷گسادیکه مورد خطابکمیته مرکزی خاشسن
حزب توده قرارگرفتهاند پریگیسسسای

ِ

فسداشی غلسق یتها
 ۸سازش طبقاشی زیر پوشش میا وزه مدامپریا لیسجی
سای سس وفققشسا
 ۹مک

۸/۸

:

 ۵شسود ویسسسمژه

 ۱ب سسورژوازی لییسرال .

:

ْ

1/4

پیام چریکهای فقسدا کی خلسق ابرانبه مناسبت دو روز بزرگ تا ریش
ی
 ۹٩و ۱۲/۱۱/۷۵

 - ۳مجموعه اعلامیههای چدها دا بهمن ۸۵
 > ۴میا رزه مسلخانه و آپورتونیسدها چ ۱ -

مبارزه شداآمپزیالیستی با عوا مفريمي

- ۶شگاهی به مبارزات طیقسه کارکسسر
() ۱۱/۲/۹۵ < ۳۲/۱۱/۷۵
 ۷نگاتيی در باره بامع به مصاجبه با

رفیسق اشرل دهقاشسسسی

 ۸ج<-

 8وه

اسب

ة

 ٩ب کمک اي  ۱ی

:
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زد
ور

:

1۳/۹

 - ۰میاوزه با سلطه !امپویالیسم با *انععا رطلمی"
۱

پیسام چریگهای قسداشي خلسسیسس

مساسیت با زدهمین سالگرد رستا خیزسیا) کل
سرا فازم ۰ :ماو سومین ساگگرد کسام
شگوهیند غلسسسی در  ۷یهمشسپسسسسن ۷۵

1

 ۲ه مقدمه چریگهای غداشی خلسق بر کشیسا هب
:

۱/۹۵:/

4

میناًوژه سلنمساشسه ۱ ۸اه اه

 ۳چه گسی پشت سر چسه کسی است [ دو جنگ

هو رژسم قدخلقی ایسران و مسراق )
 ۷بت معبومه بیانیهها و اعلامیههای ۲

۸۱۱/۹۵

زد ۹۱/۱۱/۸۵سا 1۱/۹۵/ .

 ۵بت توطشمه نع سسلامج

 ۶تسیر سفارت " و موقع سازمان مجا قدین خلق ایوان

 ۷مه شقسدی سر دایتگا شهسای گسو مه یه
ما زمای انقلابی زحمتگشان کردستان ایسران)

 ۸ات شرا یط کشوششی و وظتسا نف مسا ۲

۵۸/۱۶/

 > ۹کارشا مه سم سال *گار آوام سای ۴

۸/۱۶/

 - ۰شماشی از پروسه تگوین میسرت
چریگهای فقسداقي خلسق اآپیسسسران ( ۸۵سس )۶۴
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(میا رژه مسلعاشه و اپورجونیستها چ )۲-

 ٩ماش

رش

ای

:

ْ

 - ۲چریگهنساي فداشی خلسق ایران در سرزعین

۶. /

3

سخون آقشتسه کلبرفاخان » .سوزی » قرهگل و ۰:۰

 ۲فسوی پا

رش

امه

 ۷نقدی بر دیدگا فهسای سازمان مجا هدین خلق یرای

 ۵۸نگاهی به وقایع  ۰۲خرداد

1
ِ

1و پیام به رفقای دانشجو بمنا سبت  ۶۱آذر

۶

 چند اظها رنظرپیرا مون مقاله . ۰...کا رشما ره ۵۲/۲/۹۵ ۷۴۰اوفاع ابران جرا خی اس

س ۴ج رشان سا و*
 - ۵مغر نی رامق آشسرل دما نی

 - ۷مرگ بر | میریا لیسم آمریکا مرگ برفرییکا وآن
 ۸پیامجریکهای فداشی خلق ایران بستاسیت ۷
هن سالووز 1ملام جمهوری خود مختسساری

کردست

سران ۰

بان ای

٩یام چریگهای فداگی خلق ابران بعناسبت دو

۹

۵

۱۱/۲۶.

روز بزرگ تاریخی  ۱٩بسن (۴٩سرآ غساز

مبا وزه مسلحخاشه) و  ۱۲بسن (قی ام

شکوهم:

اخلس

تسسق )

- ۰افلسطین  ,درجتگي که ماسکها کنا رزده شند ۰.

۹1/۶

 -۱۷پیام چریگهای فداشی خلق ایران پپسسسسسسسه
هواداران سازمان در خارج از سور

 - ۲پیام .چریگهای فداشی خلق ایران یه
خانواده شه

!

 ۳ویژه با مهسیا) هگ

 ۴ویژهنامه نوروزژ سسسال ۲۸۶
 ۵بت ویسژه امه سسوم سردا

و دو املامیه در.یاوه زب شسوده شا کین

۳/۸/

۵۲/۲/۲۶

ِ

چویگنهای شداشی خلق آبران در امر مبارزه متگی به نیروقالایزا ل

شما یندورشدوگسترش مارابظه مستقیمی باحمایت مادی و معنوی شماازسا زمان
ما دا ود .حمایت شما .از سازمان مابهر اندازه که باشد گامي است دررا ه قطم
سلطه ! مپر با:لیسم وسرنگون ی حگومت دست نشاً ندهآن در میپشما ن دواما

گمک بهسازمان تنها درکمک مالی به آن خلامه نمیگر ددبلکه علاوةبرآن شا
میتوا نیدب رساندن اخبا روگزا رشها شی دربا ره محیطی که ادارآن زندگی میکنید
وباآن ارقباط دارید » ازقبیل گزارشهاشی از .وفع گا رخانهها » مدارس
تمش سپا ه با سداران؛بسیج وغیره ویا رسا ندن آستا)د و
ادا رات دولمی  ۰او س

بدا دی درب وه زدوبنهها ی رزیم باو و فا رت موال غاقرابگر
مهرههای و ژیم

زا ما۱را

در پیشبزه ۱هدا نیا ن باری رسانید ماما

هرطریق ممکن که شما را | زبیگردپلیسی .مصورون نگهد 1رد! ینگونهکمگها رابه ما

بمسا ندید .
تا ماقا درشویم :در | مرا زمااشدهی آنان «توفیح نظرات سازمان واستفاده از
تجا زب ونظر ات آشها | قخام .نما یم

۰

سلماآ نخة ما برشمردیمهمهآن گمکها شی نیست کهشما میتوآ نیدسه

سازمان بکنید ..هرکس میتوا ندینا به ایکا رخویش آدراع کمگها را ! زطرق .
مختالمف بهسا زامانآما یرساند .ما کوشش خواهیم کرددرآبندهراههای مختلفي ر

بیس ا یمان بسه بیسروزی راهمان

چسریگهای فسداشی غلسق ایساسران
۰۲۵

سازیان سراسری دانشجویان ایرانی در امریکاز هواد ار چریگپای قدایی خلق ایران)

