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  !نگاهي به خيزش توده ها در پرتو تئوري راهنماي سياهكل و درسهاي قيام بهمن
تماعی حاکم گروه کوچک از کمونيستهائی آگاه  تشکيل شده بود که در بستر سالها مطالعه و تحقيقات عينی از روابط اقتصادی و اجاین 

اجتماعی حاکم بر کشور سرمايه داری وابسته است که ايران را به جزئی  - بر کشور  به اين نتيجه رسيده بودند که نظام اقتصادی
در چهارچوب همين تحليل و بر مبنای آن و با توجه به داده های عينی بود که . ارگانيک از سرمايه داری انحصاری جهانی تبديل کرده است 

ديکتاتوری لجام گسيخته ای که  .بعد اين حکم مورد تاکيد قرار گرفت که  تا اين نظام پابرجاست شکل دولت الزاما ديکتاتوری است در گام
به دليل حدت تضاد های اجتماعی و فقدان پايگاه توده ای اش تحمل هيچ گونه آزادی و بالطبع هيچ گونه تشکل توده ای ومردمی را 

 ۴٩بر مبنای اين تحليل رزمندگان سياهکل در همان سال  .ين شکل هرگونه اعتراص توده ای را سرکوب می کندنداشته و به وحشيانه تر
و از زبان رهبر تئوريک خود رفيق مسعود احمدزاده اعالم کردند که تا اين نظام  که عمده ترين عامل بقايش ارتش سرکوبگر می باشد پا 

چهارچوب خواستهای اساسی توده ها بی معنا بوده و برای رسيدن به آزادی و دمکراسی بر جاست تصور هرگونه رفرم و اصالحات در 
 ٤صفحه      .راهی نيست جز نابودی قطعی کل نظام ظالمانه موجود که جز از طريق مبارزه مسلحانه امکان پذير نمی باشد

و مردم هائيتي تحت يورش طبيعت 
  !امپرياليسم

رئيس انجمن توليدکنندگان " جورج ساسين"
" واشنگتن پست"هائيتی در مصاحبه ای با 

فوريه آن درج  ١۵که در شماره دوشنبه (
هدر دادن موقعيتی : "گفته است که) شده

که در اثر يک فاجعه بدست آمده، کار بسيار 
و يا در همين روزنامه از ."   اشتباهی است

يک سرمايه دار بزرگ " (وسرگنالد باول"قول 
صاحب چندين فروشگاه زنجيره ای و هتل و 

گفته شده ) نمايندگی های فروش اتومبيل
امروزه زلزله يک فرصت بسيار عالی : "که

من فکر . برای تجارت محسوب ميشود
طبقه سرمايه دار (ميکنم که پيام ما 

بايد اين باشد که درهای هائيتی به ) هائيتی
ما آماده . ن بازاستروی سرمايه گذارا

اينجا واقعأ سرزمين فرصت . تجارت هستيم
    ١١صفحه      ."های طاليی است

تحريف تاريخ براي بازداشتن 
  مردم از انقالب

در شرايطی که پافشاری مردم ستمديده 
ايران برای مبارزه جهت سرنگونی 
جمهوری اسالمی و توسل آنها به قهر 

ضد انقالبی جهت مقابله با خشونت 
انقالبی نيرو های سرکوبگر جمهوری 
اسالمی همه دارو دسته های درونی 
جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته 
است، اصالح طلبان حکومتی جهت کند 
کردن مبارزه توده های بپاخاسته کارزار 
وسيعی را تحت عنوان مخالفت با خشونت 
سازمان داده و به کمک لشکری از 

تا مردم را  همفکران خود در تالش اند
نسبت به انقالب به مثابه تنها راه نجات 
آنها از جهنم جمهوری اسالمی بدبين و به 
راه حلهای سترون رفرميستی دلخوش 

  ٧صفحه      .  کنند

 در صفحات ديگر
  

  گرامــي بــاد ســالگرد رســتاخيز  ●
  9.. ..............اهكل و قيام بهمن سي
با ترفندهاي جمهوري اسالمي بـه   ●

  13....................  مقابله برخيزيم
بزرگداشــت  گزارشــي از مراســم ●
  14...... ........... رنتوتوياهكل در س
  16...... ............سرقت هاييتي   ●
ــد و   ● ــزرگ جديـ ــران بـ بحـ

  17. .........................هندوستان

  سرمقالهسرمقاله

  بهمن 22تظاهرات دولتي  در باره
  

سردمداران ديكتاتوري حاكم با بسيج صد در صدي نيرو هاي خود و اعمال ... 
بهمن به  22عمال توانستند از تبديل تظاهرات  يك حكومت نظامي اعالم نشده

دي ديگري جلوگيري كنند،  اما اين موفقيت به اعتبار رسوائي تمام عيار آنها 6
 پو نشان داده شدن بي اعتباري هرچه بيشتر اصالح طلبان جكومتي به مثابه سوپا

آنهم در شرايطي . جمهوري اسالمي به دست آمد "نجات غريق"اطمينان رژيم و 
ه كشتي واليت فقيه در درون امواج طوفاني اعتراضات مردمي بيش از هر ك

بهمن از هر  22بنابراين تظاهرات . احتياج دارد "نجات غريق"وقت ديگر به 
زاويه شكستي براي جمهوري اسالمي بود كه مي كوشد با تكيه بر كرنشهاي 

وده ها حكومتي، مردم را مايوس و چنين جلوه دهد كه خيزش ت اصالح طلبان
 ٢صفحه     .... .بدون دستيابي به نتايج دلخواه خود به پايان رسيده است
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سي و يكمين سالگرد قيام  مردم ما امسال در شرايطي 
را گرامي داشتند    57سال   بهمن  22و  21پرشكوه

رژيم ضد  ماه گذشته 8كه با خيزش بزرگ شان در 
مردمي جمهوري اسالمي را با بحران سياسي بزرگي 

سردمداران جمهوري اسالمي . مواجه ساخته اند
با اين بحران وسركوب مردمي كه  تاكنون براي مقابله

با تداوم اعتراضات خود خواب را از چشم آنها ربوده 
 22آنها در . دي فرو گذاري نكر ده اندناند از هيچ ترف

بهمن با بسيج حداكثري نيروهاي سركوب خود و 
سازمان دهي يك تجمع فرمايشي كه به اعتبارقدرت 

 بيت"هزينه از   دولتي وصرف ميليارد ها تومان 
ممكن گرديد، تالش كردند كه چنين جلوه  "المال

دهند كه مردم در پاسخ به درخواست آنها و به 
 "خود جوش"خاطراعتقاد به جمهوري اسالمي  بطور 

به خيابان مي آيند تا بتوانند اين امر را نتيجه  پايگاه 
اما خود مردم ايران خوب مي . مردمي شان جا بزنند

جه چه حيله ها و ترفند دانند كه چه كساني و در نتي
هائي به آن ميدان آورده شدند، كساني هم كه از 
نزديك شاهد اوضاع نبودند با ديدن فيلم هائي كه از 
اين تجمع دولتي گرفته شده است و مشاهده انبوه 
اتوبوس هائي كه بسيجيان وعناصر ناآگاه را از اقصي 
نقاط كشور براي اين نمايش مسخره به تهران آورده 

د با روشني متوجه شدند كه ديكتاتوري حاكم در بودن
. رسيدن به هدف خود با شكست مواجه شده است

البته دستگاه تبليغاتي جمهوري اسالمي كه هميشه سياه 
را سفيد و شب را روز جلوه مي دهد تالش كرد با ده 
برابر كردن ارقام تعداد شركت كنندگان در اين 

ا ماست بهمن ر 22نمايش مسخره شكست خود در 

ناتواني . مالي كرده و حتي آنرا يك پيروزي جا بزند
بهمن در  22رژيم در كشاندن مردم به تجمع دولتي 

شرايطي با برجستگي هر چه بيشتر خود را به نمايش 
مي گذارد كه همگان ديده و شاهد بودند كه اصالح 
طلبان حكومتي و افرادي همچون خاتمي،موسوي و 

هاي ولي فقيه از هواداران در كرنش به خواست  كروبي 
 "تظاهرات رسمي "خود خواسته بودند كه در اين

 22بنابراين شكست تظاهرات دولتي . شركت كنند
بهمن شكست اصالح طلبان حكومتي هم هست كه حال 
رياكارانه در تالش اند تا ضمن ابراز چند انتقاد آبكي 
به دارو دسته حاكم نقش خود را در اين جريان 

ده  وپاي خود را از اين رسوائي بيرون الپوشاني كر
 . بكشند

سال را از زواياي مختلفي مي 88بهمن  22رويداد هاي 
توان و بايد مورد بررسي قرار داد اما شايد يكي از 
نكات برجسته آن افشاي هر چه بيشترچهره اصالح 
طلبان حكومتي باشد كه در جريان اعتراضات ماه هاي 

صفوف مردم نفوذ كرده و اخير در تالش بودند تا در 
مبارزات آنها را در چهارچوب اختالفات طبقه حاكمه 

دي  6با توجه به اين واقعيت كه در . به كجراه ببرند
ماه مردم تهران ماشين سركوب جمهوري اسالمي را 
در لحظاتي و در مناطقي از نفس انداختند، سران هر 
دو جناح حكومت از اين كه مردم وضعيت مبارزاتي 

بهمن نيز تكرار كنند، شديداً در  22ي را در د 6
از اين رو سردمداران . هراس و وحشت بسر مي بردند

جمهوري اسالمي با تكيه بر خطري كه تماميت نظام را 
تهديد مي كند با بسيج صد در صدي نيروي سركوب 

خود و جلب همكاري اصالح طلبان حكومتي سعي 
را در نطفه  د تا اعتراضات توده ها در اين روزدننمو

در اين راستا اصالح طلبان حكومتي بر . خفه نمايند
عليه مردمي كه با شعارهاي سرنگوني و اقدامات 

دي در ميدان مبارزه  6سلحشورانه ساختار شكنانه در 
بودند، به ياوه سرائي پرداخته و به هواداران خود 

بهمن  22 "تظاهرات رسمي"رهنمود دادند كه در 
ترتيب آنها بار ديگر علنا به زير  به اين. شركت كنند

قباي خامنه اي رفته و يك بار ديگر به همگان نشان 
دادند وقتيكه نظام و جمهوري اسالمي را در خطر 

اما . ولي فقيه ترديد نمي كنند ببينند در پابوسي علني 
عليرغم همه تالش جناح در قدرت و اصالح طلبان، 

نشان  اكثريت مردم با عدم شركت در تجمع رسمي
دادند كه خواهان نابودي تماميت جمهوري اسالمي 
مي باشند؛ و در عين حال  با عدم تبعيت از رهنمود 

 22هاي اصالح طلبان براي شركت در مراسم دولتي 
بهمن بار ديگر نشان دادند كه اعتقادي به اصالح طلبان 

ثابت سال رياست جمهوري خاتمي به همه  8كه در 
ولي فقيه بسته و جز مجري دمشان به دم كرده اند 

وي نمي باشند،  "حكم حكومتي"گوش به فرمان 
ندارند، و نه تنها سياستها،برنامه ها و گذشته ننگين 
اصالح طلبان  را شناخته و بر همين مبنا براي رهنمود 
هاي آنها تره هم خرد نميكنند بلكه عليرعم همه تحليل 

بودي هاي نادرست و تبليغات فريبكارانه، خواهان نا
كليت رژيم مي باشند و براي اين منظور مصمم اند در 
حالي كه از تضاد هاي دروني حاكميت به نفع خود 
سود مي جويند، خط مستقل خود را براي نابودي 

  .جمهوري اسالمي به پيش ببرند

واقعيت فوق، در حوادثي كه در برخي از محله هاي 
 تهران از جمله صادقيه و يك سري از شهرهاي كشور
از جمله اصفهان و تبريز رخ داد با وضوح تمام نشان 

در اين مناطق در موقعيتي كه نيروي . داده شد
سركوب به هيچ معترضي اجازه تجمع نمي داد و با 
مشاهده كوچكترين حركتي مردم را با خشونت تمام 
دستگير مي كرد، بازهم شاهد تظاهرات ضد دولتي 

شين سركوب امري كه هم عربده كشي هاي ما.بوديم 
جمهوري اسالمي را رسوا نمود و هم شكست تظاهرات 

بهمن را با وضوح بيشتري به نمايش  22دولتي 
در شرايطي كه خود جناح هاي دروني . گذاشت

 بهمن22دولتيتظاهراتدر باره 
  
  
  
  
  

  لهاي جمهوري اسالميبسمحنه اي از آتش زدن عكس ص
  گانتوسط تظاهر كنند 
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جمهوري اسالمي جهت نشان دادن گستردگي حضور 
نيروي سركوب درسطح شهرها و بويژه در تهران از 

مي كنند، كردن شهر ها استفاده  "پادگاني"اصطالح
درگيري مردم با نيروهاي مسلح رژيم در تعدادي از 
شهر هاي كشور و برخي محالت شهر تهران نشان داد 
كه خيزش توده ها عليرغم فقدان رهبري هنوز تداوم 

ماشين  .داشته و از پتانسيل بزرگي برخوردار مي باشد
تبليغاتي جمهوري اسالمي هم نوا با رسانه هاي 

ش بوده و هست تا نشان دهد كه امپرياليستي در تال
آنچه در خيابانها مي گذرد تحت رهبري اصالح طلبان 
حكومتي مي باشد، و به اين دليل نيز از جنبش توده 

 "جنبش سبز"هاي جان به لب رسيده ايران به عنوان 
اين موضوع باعث شده كه برخي . نام  برده و مي برند

تحت تاثير چنان تبليغات دروغيني اين سخن 
مونيستها و نيرو هاي انقالبي را باور نكنند كه ك

. خيزش اخير جنبشي خود جوش و فاقد رهبري است
بهمن نيز به نوبه خود مهر  22در وقايع اتفاق افتاده اما 

در شرايطي كه اصالح . تأئيد بر  واقعيت فوق زد
طلبان حكومتي رسما از هواداران خود خواسته بودند 

مي شركت كرده و كه در تظاهرات دولتي و رس

شعارهاي دولتي را سر دهند و از برخورد با نيرو هاي 
انتطامي بپرهيزند، همگان ديدند كه توده ها عليرغم 
اين رهنمود در برخي از  محالت تهران و برخي از 
شهر ها در تقابل با تظاهرات رسمي بپاخاسته وبر عليه 

اين امر به نوبه خود . جمهوري اسالمي شعار دادند
بار ديگر نشان داد كه حناي چنين تبليغاتي رنگي يك 

ندارد و اين ادعاي پوچي است كه گويا مردم زير 
  . پرچم سبز اصالح طلبان حكومتي به ميدان مي آيند

اين درست است كه سردمداران ديكتاتوري حاكم با 
بسيج صد در صدي نيرو هاي خود و اعمال يك 

د از تبديل حكومت نظامي اعالم نشده عمال توانستن
دي ديگري جلوگيري كنند،  6بهمن به  22تظاهرات 

اما اين موفقيت به اعتبار رسوائي تمام عيار آنها و 
نشان داده شدن بي اعتباري هرچه بيشتر اصالح طلبان 

نجات "اطمينان رژيم و  پجكومتي به مثابه سوپا
آنهم در . جمهوري اسالمي به دست آمد "غريق

فقيه در درون امواج شرايطي كه كشتي واليت 
طوفاني اعتراضات مردمي بيش از هر وقت ديگر به 

 22بنابراين تظاهرات . احتياج دارد "نجات غريق"

بهمن از هر زاويه شكستي براي جمهوري اسالمي بود 
كه مي كوشد با تكيه بر كرنشهاي اصالح طلبان 
حكومتي، مردم را مايوس و چنين جلوه دهد كه 

ستيابي به نتايج دلخواه خود به خيزش توده ها بدون د
عليرغم اين تبليغات كاذب، . پايان رسيده است

واقعيت اين است كه مبارزات توده ها تا سرنگوني 
تماميت جمهوري اسالمي ادامه يافته و مردم نشان 
داده اند تا نابودي جمهوري اسالمي با هر جناح و 

  .دسته از پاي نخواهند نشست

ماشين تبليغاتی جمهوری اسالمی 
هم نوا با رسانه های امپرياليستی 
در تالش بوده و هست تا نشان دهد 
که آنچه در خيابانها می گذرد تحت 
رهبری اصالح طلبان حکومتی می 

و به این دليل نيز از جنبش باشد، 
توده های جان به لب رسيده ایران 

نام  برده و " جنبش سبز"به عنوان 
این موضوع باعث شده که . می برند

برخی تحت تاثير چنان تبليغات 
دروغينی اين سخن کمونيستها و 
نيرو های انقالبی را باور نکنند که 
خيزش اخير جنبشی خود جوش و 

وقایع اتفاق اما . فاقد رهبری است
بهمن نيز به نوبه خود  ٢٢افتاده در 

 .مهر تأئيد بر  واقعيت فوق زد

  !بر عليه رژيم جمهوري اسالمي  فوريه لندن، جلوه اي از نفرت و خشم عظيم مردم ايران 11تظاهرات 

و در اعتراض به بيش از سه  ۵٧بهمن  ٢٢و  ٢١، در سی و یکمين سالگرد قيام پرشکوه توده ها در  ٢٠١٠فوریه  ١١روز پنج شنبه 
رياليسم حاکم بر کشور ، تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن دهه حاکميت ظلم و زور رژیم وابسته به امپ

به روال ماه های اخير نيروهای سياسی  مختلف در صفوف جداگانه در مقابل سفارت رژیم با پرچم ها و بنر های خود . برگزار شد
مپریاليستی ایرانيان که با انتشار فراخوانی از فعالين چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضدا. حضور پيدا کرده بودند

فوریه در مقابل سفارت رژیم در لندن بودند به همراه سایر نيروها و افراد مبارز در صفی مستقل در  ١١سازمان دهندگان تظاهرات 
می، به این حرکت شرکت کرده و با سردادن شعارهایی در محکوميت همه دار و دسته های ارتجاعی حکومت جمهوری اسال

برخی از شعارهای این تظاهرات که توسط فعالين نيروهای انقالبی و مبارز به . حمایت از جنبش توده های به پاخاسته پرداختند
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "، "مرگ بر جمهوری اسالمی: "زبان های انگليسی و فارسی سر داده شد به شرح زیر بود

مرگ "، "مرگ بر حکومت سنگسار"، "مرگ بر حکومت ضد زن"، "سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد زندانی"، "نابود باید گردد
به قربانی کردن و سنگسار زنان باید پایان داده "، " سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران باید متوقف گردد"، "بر حکومت شکنجه

زنده باد انقالب، "، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "اد باید گرددکارگر زندانی آز"، "جمهوری اسالمی، رژیم تروریست"، "شود
همچنين در اين تظاهرات بنر های بزرگی که جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی   ".زنده باد آزادی"، "زنده باد سوسياليسم

ب شده بود و پالکارد هایی که بر آن برعليه توده های تحت ستم را به نمايش می گذاشت بر نرده های اطراف محل تظاهرات نص
فوریه در لندن  ١١یکی از نکات تظاهرات . ها شعارهائی به زبان انگليسی نوشته شده بود، توجه عابرین را بخود جلب می کرد

نشان داده شدن هر چه بيشتر عمق خشم و نفرت تظاهر کنندگان از رژيم دارو شکنجه حاکم بود که در فرياد شعار های رزم 
همچنين در اواخر تظاهرات، تعدادی از جوانان که شعار می .  يانه آن ها که لحظه ای قطع نمی شد خود را آشکار می ساختجو

قصد داشتند از صفوف تظاهرات جدا شده و به طرف ساختمان سفارت حرکت کنند، که با مقابله " سفارت باید تعطيل شود"دادند 
س که امکان حرکت بسوی سفارت را ناممکن نموده بود با  هو کردن پليس از سوی مقابله پلي. پليس انگلستان روبرو شدند

در جريان اين حرکت اعتراضی چند تن از تظاهر کنندگان که قصد داشتند با نشستن در وسط خيابان و ایجاد راه . جمعيت مواجه شد
دستگيری آن شخص ، . يکی از آنها دستگير شد بندان به جلب توجه عمومی بپردازند به وسيله پليس انگلستان کنار زده شده و

  . مواجه شد" شرم بر پليس همکار رژیم"، " او را رها کن"خشم جمعيت را برانگيخت و با فریاد های 

در . در مقطعی از تظاهرات وقتي که پليس قصد دستگيری يکی از تظاهر کنندگان را داشت با مقابله بخشی از جمعيت مواجه شد
به . ليس با تظاهر کنندگان یک نفر مجروح و یک نفر ديگر بيهوش شد که توسط آمبوالنس به بيمارستان منتقل گردیدجریان برخورد پ

طور کلی پليس در هراس از امکان تعرض جمعيت به سفارت رژیم به شيوه کم سابقه ای اين محل را تحت حفاظت خود قرار داده 
وایی و ورشکستگی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در افکار عمومی را به دیگری از اوج رس جلوهفوریه  ١١تظاهرات  . بود

عالوه بر فعالين سازمانهای چپ و   .حق مردم ایران و بی پایگی دیکتاتوری حاکم بر کشور ما بود از تنفر بر حاکینمایش گذارد و 
مت پادشاهی گرفته تا نيروهای مدافع اصالح های مختلف از سلطنت طلبان هوادار حکو انقالبی و نيروهای دمکرات و مبارز، نيرو

می نامند نيز با حمل بنر های خود در قسمتی از محلی که پليس در مقابل سفارت جمهوری " سبز"طلبان حکومتی که خود را 
   .اسالمی جهت تظاهرات اختصاص داده بود حضور داشتند و شعار های خود را سر می دادند

  ٢٠١٠فوریه  ١٢   ندنفعالين چریکهای فدایی خلق در ل
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مين سالگرد  ٣٩نی که جهت گراميداشتبا سالم به همه عزيزا
مين سالگرد قيام بهمن در اين جلسه  ٣١رستاخيز سياهکل و 

حضور يافته و با حضورشان امکان داده اند که اين رويدادهای بزرگ 
و تاريخی را در اين جلسه پاس داريم و با تشکر از سازمان 

ه اين جلسه که با تالش خود امکان برگزاری چنين جلس  دهندگان
  .ای را فراهم نمودند

 
اجازه بدهيد که قبل از هر سخنی  ياد و خاطره همه آزاديخواهان 
و کمونيستهائی  که در طول سالهای طوالنی  پيکار بی امان  
برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم  با خونشان نهال انقالب 

و تاکيد کنم که تجربه . ايران را آبياری نمودند را  گرامی بدارم
اصل از همين خونهاست که امروز نسل جوان و شجاع ما را به ح

  .خلق صحنه هائی  واداشته که جهانيان را به حيرت انداخته است
از سياهکل تا قيام بهمن و از قيام تا کنون در سنت چريکهای 
فدائی خلق همواره رسم براين بوده  که ياد پيشاهنگان دالوری 

يم شاه آغاز نمودند و یاد توده که مبارزه مسلحانه را بر عليه رژ
به قيام  ۵٧بهمن سال  ٢٢های ميليونی که با آموزش از آنها در 

مسلحانه بر خاستند را با درس گيری از تجربيات اين دو واقعه و 
امروز وقتيکه . بکار بردن اين درسها در عمل مبارزاتی گرامی بدارند

داران به شرايط کنونی نگاه می کنيم و می بينيم که سردم
جمهوری اسالمی در وحشت از اينکه مبادا توده های بپاخاسته  
در خيزش اخير از قيام بهمن  درس گرفته و با به کار بستن اين 
درسها در مبارزات و اعتراضات  خود مرگ محتوم جمهوری 
اسالمی را تسريع نمايند  به صدا و سيمای رسوای خود دستور 

از پخش عکسها و  "فجر"شان داده بودند که در دهه به قول خود
فيلم های دوره قيام که حاوی درگيريهای مردم با نيروی سرکوب  
و سنگر بندی خيابانی و غيره می باشد خود داری کند، می 
توانيم بيشتر از قبل به اهميت چنان سنتی پی برده و ضرورت 
تأکيد و درس آموزی از تجربيات مبارزاتی سياهکل و قيام بهمن را 

سال  ٣٠کسانی که در بيش از. از هميشه درک می کنيمبيشتر 
گذشته  همواره خود را به دروغ حاصل قيام بهمن جلوه می دادند 
حال مجبور گشته اند که در وحشت از رجوع مردم به  تجربيات 
همين قيام که گوشه هائی از آن در فيلمها و عکسهای آن دوران 

ا و فيلم های آن خود را به نمايش می گذارد، حتی پخش عکس ه
  . دوره را ممنوع نمايند

 
در شرايطی که توده ها بپاخاسته  و دارند با اعتراضات و تظاهرات 

دی ماه  ۶آذر، ١۶که نمونه هائی از آن را در ( های خيابانی خود
بتدريج  خود را برای نبرد های ) بهمن شاهد بوديم ٢٢واخيرا 

طی که قطعی تر آماده می سازند و به خصوص در شراي
بخشهائی از طبقه حاکمه در تالش اند تا اين خيزش بزرگ را به 
کنترل خود درآورده  و آنرا وسيله تصفيه حسابهای خود با دارو 
دسته های ديگر رژيم قرار دهند به واقع هم  رجوع به درسهای 

  .اين رويداد های بزرگ بس آموزنده و راهگشا ست

ن جلسه تاکيد کرده اند که مايل با توجه به اين امر که برگزارکنندگا
اند شرکت کنندگان در جلسه امکان شرکت فعال تری در بحث 
امشب را داشته باشند  بنابراين زمان بيشتری از وقت جلسه به 
بخش  پرسش وپاسخ اختصاص داده شده است در نتيجه  
محدوديت زمانی ايجاب می کند که  در اين فرصت کوتاه  تنها به 

ز انبوه تجربيات سياهکل و قيام که بويژه در شرايط يکی دو مورد ا
کنونی بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره کرده و سپس در جريان 
پاسخگوئی به سواالت  به جنبه های ديگر تجربه های اين رويداد 

  . های بزرگ بپردازيم
  

سال پيش با يورش دسته پارتيزانی جنگل به رهبری رفيق  ٣٩
انی به پاسگاه ژاندارمری سياهکل در علی اکبر صفائی فراه

جنگل های اطراف الهيجان حرکتی در ايران شکل گرفت که 
دوست و دشمن قادر به کتمان نقش تعيين کننده آن در سير 
. رويدادهای سياسی سالهای بعد از آن در ایران نبوده و نيستند

اين حرکت، آغاز مبارزه مسلحانه و اعالم جنگی به سلطه دشمن 
حرکتی که با تحليل شرايط عينی به اين . دندان مسلح بودتا بن 

نتيجه رسيده بود که تنهابا توسل به مبارزه مسلحانه می توان به 
قدرت تاريخی توده ها نقب زده و انرژی انقالبی آنها را به صحنه 
مبارزه آورد تا توده ها بتوانند در طی مبارزه ای سخت و طوالنی 

صحت اين تحليل را .  انه حاکم گردندموفق به نابودی نظام ظالم
آنها دیدند که چگونه اين جنبش . همگان خيلی زود به عينه ديدند

. انقالبی  در سير رو به رشد خود با استقبال توده ها مواجه شد
به اين ترتيب سير رويدادها روشن تر از هر ادعائی نشان داد که 

ه بود چگونه گروه کوچکی که رستاخيز سياهکل را شکل داد
توانست در جريان نبرد های بيشمار و فراز و نشيب های الزامی 
هر مبارزه جدی به بزرگترين سازمان  چپ کشور و اميد کارگران و 

  .زحمتکشان تبديل شود
 

اين گروه کوچک از کمونيستهائی آگاه  تشکيل شده بود که در 
بستر سالها مطالعه و تحقيقات عينی از روابط اقتصادی و 

ی حاکم بر کشور  قادر به تحليل درست جامعه شده وبه اجتماع

  نگاهي به خيزش توده ها در پرتو تئوري راهنماي سياهكل 
  !و درسهاي قيام بهمن

  
فريبرز سنجری در مراسم سی و نهمين سالگرد رستاخيز سياهکل و سی و يکمين  سالگرد قيام رفيق متن سخنرانی  زیرمطلب 

فوريه امسال در شهر  ٢٠مراسم مزبور در تاریخ . ت انتشار آماده گشته استبهمن می باشد که با برخی   اصالحات نوشتاری جه
 .تورنتو در کانادا برگزارشد
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اجتماعی حاکم بر  -اين نتيجه رسيده بودند که نظام اقتصادی
کشور سرمايه داری وابسته است که ايران را به جزئی ارگانيک از 

تحليلی منطبق . سرمايه داری انحصاری جهانی تبديل کرده است 
احکام کتابی رايج در آن زمان با واقعيت اما در تخالف با تحليل ها و 

در چهارچوب همين تحليل و بر مبنای آن و با توجه به . جنبش 
داده های عينی بود که در گام بعد اين حکم مورد تاکيد قرار گرفت 
. که  تا اين نظام پابرجاست شکل دولت الزاما ديکتاتوری است

ديکتاتوری لجام گسيخته ای که به دليل حدت تضاد های 
ی و فقدان پايگاه توده ای اش تحمل هيچ گونه آزادی و اجتماع

بالطبع هيچ گونه تشکل توده ای ومردمی را نداشته و به 
. وحشيانه ترين شکل هرگونه اعتراص توده ای را سرکوب می کند

و از زبان  ۴٩بر مبنای اين تحليل رزمندگان سياهکل در همان سال 
م کردند که تا اين رهبر تئوريک خود رفيق مسعود احمدزاده اعال

نظام  که عمده ترين عامل بقايش ارتش سرکوبگر می باشد پا بر 
جاست تصور هرگونه رفرم و اصالحات در چهارچوب خواستهای 
اساسی توده ها بی معنا بوده و برای رسيدن به آزادی و 
دمکراسی راهی نيست جز نابودی قطعی کل نظام ظالمانه 

به . سلحانه امکان پذير نمی باشدموجود که جز از طريق مبارزه م
همين دليل هم بود که در بستر مبارزه مسلحانه ای که از 
سياهکل آغاز گشت بتدريج نيروهای انقالبی قادر گشتند فضای 
سياسی جامعه را تغيير داده و با جلب توجه مردم به مبارزه 
سياسی نقبی به قدرت تاريخی مردم زده و ضمن جلب حمايت 

رهائی را به آنها نشان داده و انرژی انقالبی آنها را به توده ها راه 
و ديديم که توده های قيام کننده در بهمن . صحنه مبارزه بکشند

با حمله به زرادخانه های رژيم شاه و مقابله با نيروی سرکوب   ۵٧
شاه وتالش جهت مسلح شدن برای جنگيدن با اين نيرو که الزاما 

که راهی را که رزمندگان  جنگی طوالنی است نشان دادند
سياهکل نشان داده بودند را شناخته و با درس گيری از آن جهت 

متاسفانه قيام بهمن به دليل . نابودی دشمن خود بپاخاسته اند
پراکندگی و سازمان نيافتگی صفوف کارگران و توده ها ی 
ستمديده و  فقدان رهبری انقالبی که قادر به رهبری توده ها و 

دسيسه های گوناگون دشمنان رنگارنگ باشد شکست  مقابله با
خورد و نتوانست با درهم شکستن نظام حاکم انقالب را به 

در حقيقت، آنچه را که تئوری راهنمای رزمندگان . سرانجام برساند
سياهکل با روشنی تمام گفته و ثابت کرده بود حال مردم آن را در 

است که بدون   در آن تئوری گفته شده. عمل تجربه می کردند
نابودی نظام حاکم که عمده ترين عامل بقايش ارتش ضد مردمی 
می باشد و بدون در هم شکستن کل ماشين دولتی که جز از 
طريق مبارزه قهر آميز امکان پذير نمی باشد امکان برقراری آزادی 
و دمکراسی وجود ندارد و حال مردم می ديدند که عليرغم همه 

و می ديدند که عليرغم . ايشان نرسيدندمبارزاتشان به خواسته
همه مبارزاتشان، اساسًا ارتش دست نخورده باقی ماند و کل 
ماشين دولتی درهم نشکسته بلکه تا حد زیادی حاضر و آماده در 

     .اختيار رژیم جدید قرار گرفت
   

این امر که چرا مردم ما نتواستند عليرغم همه جان فشانيهای 
به آزادی و دمکراسی و ديگر مطالبات بر حق  فرزندان انقالبی شان

تکيه بر تجربه . شان برسند از زوایای مختلفی قابل بررسی است
قيام بهمن و تئوری راهنمای رزمندگان سياهکل در اين مورد امروز 
که بار ديگر مردم بپاخاسته اند و بخشی از طبقه حاکمه می 

تشان را به کوشد با سوار شدن به موج اعتراضات آنها مبارزا
بيراهه ببرد از اهميت بزرگی برخوردار است که به خصوص جوانان 

  .ما بايد روی آن تامل نمايند
نگاهی به اوضاع و احوال آن زمان و چگونگی به قدرت خزيدن دارو 
دسته خمينی نشان می دهد که با اوج گيری انقالب مردم، 

 بخشی از طبقه حاکمه پرچم مخالفت و مبارزه با شاه را
برافراشت و ضمن نفوذ در صفوف مردم  به دارو دسته خمينی 
امکان داد به جای شاه به قدرت رسيده و جمهوری اسالمی را 
جايگزين سلطنت کند،  تا طبقه حاکمه امکان يابد انقالب مردم را 

هر چند مردم در جريان مبارزات خود . به نام انقالب سرکوب کند
ا نتوانستند نظام حاکم و رژيم سلطنت را سرنگون ساختند ام

این، امر . بالطبع ارتش و بورکراسی وابسته به  آن را نابود سازند
ارتش اعالم  ۵٧بهمن سال  ٢٢غير قابل انکاری است که در 

بيطرفی نمود و خمينی آب تطهير بر آن ريخت و آنرا اسالمی اعالم 
ده نمود تا از تالشی اش جلوگيری کرده و آنرا از گزند مبارزات تو

امری که خود بروشنی شکست قيام را آشکار می .  هاحفظ نمايد
تجربه شکست قيام نشان داد که حتی تغيير رژيم  های . ساخت

سياسی تا زمانی که با نابودی نظام اقتصادی و ماشين دولتی 
حافظ آن توام نگردد به برقراری دمکراسی و آزادی منجر نمی 

ير سلطنت مردم ما و عمال هم ديديم که عليرغم تغي. شود
نتوانستند به خواستهای برحق خود دست يابند چرا که نتواستند 

  . اين نظام را نابود کنند
 

حال اجازه بدهيد که  با تکيه بر اين درس بزرگ حاصل از مبارزات 
به روز هائی که اصالح طلبان . مردم مان به شرايط امروز بازگرديم

می کوشند تا نگذارند  حکومتی به کمک رسانه های امپرياليستی
که اعتراضات مردم و مبارزات آنها تماميت جمهوری اسالمی را 
هدف قرار بدهد و می کوشند که جنبش مردم در جهت نابودی 

اين روزها هر روزنامه ای را ورق . رژیم و نظام حاکم گام برندارد
بزنيد و يا هر سايتی را که ببينيد ويا راديوئی را گوش کنيد می 

که اين بخش از طبقه حاکمه جهت حفظ جمهوری اسالمی بينيد 
دارند به مردم ما نويد می دهند که مردم با اصالحات در چهارچوب 
جمهوری اسالمی می توانند به خواستهای خود از جمله به آزادی 

آنها برای جا انداحتن اين توهم آنقدر اندر . و دمکراسی دست يابند
مردم ماست سخن سرائی می مضرات انقالب که تنها راه نجات 

کنند و آنقدر در اين زمينه تئوری می بافند تا کسی فرصت نکند 
بپرسد که اگر آزادی در رژيم آزادی کش کنونی دست يافتنی بود 

سال است که سردمداران جمهوری اسالمی آنرا به  ٣١پس چرا 
مسلخ برده اند واگر رفرم و اصالحات در اين چهارچوب عملی 

سال رياست جمهوری خاتمی  که  ٨در دوران  است پس چرا 
مجلس هم با اصالح طلبان  بود هيچ اصالحی به نفع مردم رخ 

 . نداد
 

واقعيت اين است که اصالح پذيری جمهوری اسالمی  افسانه ای 
افسانه ای که تبليغ می شود تا توجه توده ها را از . بيش نيست 

ا راه نجات توده ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی  به عنوان تنه
معروف است که تاريخ تکرار نمی شود و اگر قرار .ها منحرف سازد

اين روزها هر روزنامه ای را ورق بزنيد و يا هر سايتی را که 
ببينيد ويا راديوئی را گوش کنيد می بينيد که اين بخش از 
طبقه حاکمه جهت حفظ جمهوری اسالمی دارند به مردم ما 

دهند که مردم با اصالحات در چهارچوب جمهوری نويد می 
اسالمی می توانند به خواستهای خود از جمله به آزادی و 

آنها برای جا انداحتن اين توهم آنقدر . دمکراسی دست يابند
اندر مضرات انقالب که تنها راه نجات مردم ماست سخن 
سرائی می کنند و آنقدر در اين زمينه تئوری می بافند تا 

رصت نکند بپرسد که اگر آزادی در رژيم آزادی کش کسی ف
سال است که  ٣١کنونی دست يافتنی بود پس چرا 

سردمداران جمهوری اسالمی آنرا به مسلخ برده اند واگر 
رفرم و اصالحات در اين چهارچوب عملی است پس چرا در 

سال رياست جمهوری خاتمی  که مجلس هم با  ٨دوران  
 . صالحی به نفع مردم رخ نداداصالح طلبان  بود هيچ ا
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حال ببيند . بر تکرار باشد بار دوم بصورت کمدی ظاهر خواهد شد
و تجربه  ۵٧و  ۵۶که چگونه به ملتی که تجربه انقالب سالهای 

شکست قيام بهمن را در اندوخته های مبارزاتی خود دارد و در 
که حتی با تغيير رژيم سياسی در شرايط پايداری  عمل ديده است

سيستم سرمایه داری حاکم و نيروی مسلح حافظ آن، به آزادی 
دست نياقته است می خواهند غالب کنند که حتی بدون 
سرنگونی جمهوری اسالمی هم به آزادی دست خواهند يافت 

  ! آنهم از طريق مماشات و از راه های مسالمت آميز
  

ه به صحنه سياسی ايران می نگريم و می ببينيم که واقعا وقتيک
امثال موسوی دارند ادای خمينی را در می آورند و از بازگشت به 
ميراث آن ملعون حرف می زنند انسان می ماند که بخندد يا متاثر 
شود؟ خمينی در شرايط جاری شدن يک انقالب بر موج اين انقالب 

غييرعملی رژيم شاه ادعای با تکيه بر انقالب مردم و ت. سوار شد
پيروزی کرد و از تحقق آزادی و استقالل سخن گفت و با فريب 
مردم، مصيبت هائی به سر آنها آورد که شاه و پينوشه و ديگر 
ديکتاتور ها را رو سفيد نمود حال اصالح طلبان حکومتی و امثال 
موسوی و کروبی  در شرايطی که مردم همه اين فجايع را ديده 

جمهوری اسالمی  نه يک کلمه بيشتر نه "ميراث خمينی و اند از 
سخن می گويند وبا وقاحت تمام انتظار دارند که " يک کلمه کمتر

همه برايشان هورا هم بکشند و اگر کسی هورا نکشيد وماهيت 
! متهم می کنند" چپ روی"اين دارو دسته را افشاء نمود  او را به 

و نياز به زمان داشتند تا آن زمان مردم تجربه زیادی نداشتند 
بفهمند که  با اينکه مبادرت به انقالب کرده اند و با اينکه در جريان 
اين انقالب به قيام برخاسته اند و با اينکه رژيم سلطنت را با قدرت 
خود به زباله دان تاريخ انداخته اند  اما چون هنوز از قدرت کافی 

جامعه بر برای دگرگون کردن شرایط اقتصادی حاکم بر 
آنها می . خوردارنبودند، از دمکراسی و آزادی هم خبری نشد

" بهار آزادی" بايست در عمل ببينند که در بهاری که به نادرست 
خوانده می شد دارو دسته خمينی، نوروز سنندج را خونين کردند 
وبا حمله به خلقهای ترکمن و عرب و همه اقشار و طبقات 

م بخشيده و به خصوص زنان را به ستمديده  اين سياست را تداو
بند کشيده وبه تدريج و گام به گام همه دستاوردهای انقالب مردم 

و آن بر سر مردم ما آوردند که . را با زور و سرکوب نابود ساختند
سال سلطه  ٣١اما امروز و پس از . زبان از توصيف آن قاصر است

ن هر خونين جمهوری اسالمی و در شرايطی که اين جنايتکارا
گوشه اين کشور را به گورستانی تبديل کرده اند چقدر مردم را 
بايد ساده تصور کنند که فکر کنند باز هم آنها به اين ياوه ها باور 

  . می آورند 
  

اگر مردم ما خواهان جمهوری اسالمی بودند چرا به خيزش 
برخاسته و خون دهها جوان را وثيقه اعتالی خيزش خود 

می که موجود بود و هم اکنون هم در ساختند؟جمهوری اسال
  قدرت است؟ 

واقعيت اين است  و اين را همه تجربيات مردم ما بار ها به اثبات 
رسانده است که در شرايط ايران، شرط رسيدن به آزادی و 
دمکراسی نابودی نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم حاکم 

ب ظلم و ستم و می باشد، نظامی که تا پابرجاست هر روز اسبا
بنابراين مردم ما . ديکتاتوری الزمه حفظ آن را  باز توليد می کند

نبايد فريب تبليغات اصالح طلبان حکومتی و رسانه های 
امپرياليستی حامی آنها را بخورند وبايد با تمام توان در جهت 

نابودی جمهوری اسالمی  و نظام حاکم گام بر داشته و اين سخن 
را فراموش نکنند که با رژيم ديکتاتوری ای  که  رزمندگان سياهکل

جز زبان زور نمی شناسد راهی جز سخن گفتن از طريق قهر 
انقالبی وجود ندارد  و جز از طريق انقالبی نمی شود مطالبات 

این سخنان حاصل جمع بندی . اساسی توده ها را متحقق نمود
وری سال سلطه خونين جمه ٣١سالها مبارزات مردم ما بود که 

اسالمی و همچنين شيوه برخورد اين ديکتاتوری با خيزش اخير 
  . هم بار ديگر آنرا به اثبات رسانده است

  
برای رهائی از دارو شکنجه و اوين و کهريزک راهی جر مبارزه تا 
نابودی جمهوری اسالمی و نظامی که اين رژيم با زور و سرکوب 

رسی است که همه به حفاظت از آن بر خاسته وجود ندارد و اين د
و . تجربيات مبارزات توده ها آنرا بار های بار به اثبات رسانده است

به خصوص . همين امر بايد جهت مبارزات مردم ما را شکل دهد
اين روز ها که دشمن می کوشد با تکيه بر عقب نشينی ها و 
مماشات طلبی های اصالح طلبان حکومتی تخم ياس و نااميدی 

ارز و انقالبی ما  بايد با تاکيد دوچندان بر ضرورت بپاشاند جوانان مب
نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش، آشنائی ها و 
روابطی که در جريان اين خيزش فی مابينشان شکل گرفته را 
دستمايه سازمان يابی آگاهانه خودنمايند  تا قادر شوند گام های 

ردم در راستای هر چه بلند تری در راستای تعرض به دشمن م
اميد وارم که زياد خسته تان نکرده باشم می . نابودی آن بردارند

دانم که ناگفته ها بسيار است به اميد اينکه بتوانيم با همکاری 
.همديگر در بخش پرسش و پاسخ به اين بحث بيشتر بپردازيم

  

برای رهائی از دارو شکنجه و اوين و کهريزک راهی جر 
مبارزه تا نابودی جمهوری اسالمی و نظامی که اين رژيم با 

ور و سرکوب به حفاظت از آن بر خاسته وجود ندارد و اين ز
درسی است که همه تجربيات مبارزات توده ها آنرا بار های 

و همين امر بايد جهت مبارزات . بار به اثبات رسانده است
به خصوص اين روز ها که دشمن می . مردم ما را شکل دهد

کوشد با تکيه بر عقب نشينی ها و مماشات طلبی های 
صالح طلبان حکومتی تخم ياس و نااميدی بپاشاند جوانان ا

مبارز و انقالبی ما  بايد با تاکيد دوچندان بر ضرورت نابودی 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش، آشنائی ها و 
روابطی که در جريان اين خيزش فی مابينشان شکل گرفته 

شوند  را دستمايه سازمان يابی آگاهانه خودنمايند  تا قادر
گام های هر چه بلند تری در راستای تعرض به دشمن مردم 

 .در راستای نابودی آن بردارند

 8ازصفحه......تحريف تاريخ براي بازداشتن مردم از انقالب
فروپاشی سيستم سرمايه داری و برقراری طبقه کارگر خواهان . سرمايه داران که منافع و راه هايشان از هم جدا است

طبقه سرمايه دار خواهان حفظ سيستم سرمايه داری کنونی و حفظ بساط . حکومتی به  نفع اکثریت آحاد جامعه است
شما نميتوانيد با اين . راه ميانی وجود ندارد. در نتيجه شما فقط می توانيد با يکی از آنها همراه شويد. ظلم و ستم است

رفرم ميتواند تدريجأ و در دراز مدت منجر به انقالب صلح آميز و تبديل سرمايه داری به سوسياليسم شود کسی را ادعا که 
دی ماه آنچنان ماشين  ۶واقعيت اين است که خيزش عظيم مردم ما که نزديک به هفت ماه تداوم داشته و در  .فريب بدهيد

عاتی کنترل برخی از محالت تهران به دست مردم افتاد، آنچنان سرکوب جمهوری اسالمی را از نفس انداخت که برای سا
همه دارو دسته های درونی رژيم از جمله اصالح طلبان حکومتی را به وحشت انداخته که از هر وسيله ای برای بازداشتن 

يف تجربيات انقالبی يکی از اين وسائل تحر. توده ها از انقالب و در نتيجه نابودی نظام ظالمانه حاکم  کوتاهی نمی کنند
کارگران در سطح جهان و جلوگيری از درس گيری توده ها از اين تجربيات جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و بنای جامعه 

 بابک آزاد                  .ای عاری از ظلم و ستم می باشد
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در شرايطی که پافشاری مردم ستمديده ايران برای مبارزه جهت 
مهوری اسالمی و توسل آنها به قهر انقالبی جهت سرنگونی ج

مقابله با خشونت ضد انقالبی نيرو های سرکوبگر جمهوری 
اسالمی همه دارو دسته های درونی جمهوری اسالمی را به 
وحشت انداخته است، اصالح طلبان حکومتی جهت کند کردن 
مبارزه توده های بپاخاسته کارزار وسيعی را تحت عنوان مخالفت 

خشونت سازمان داده و به کمک لشکری از همفکران خود در  با
تالش اند تا مردم را نسبت به انقالب به مثابه تنها راه نجات آنها از 
جهنم جمهوری اسالمی بدبين و به راه حلهای سترون 

در اين چهارچوب اين روزها شاهد .  رفرميستی دلخوش کنند
تاريخ انقالبات سخنرانی ها  و مقاالتی هستيم که با تحريف 

تاکنونی جهان می کوشند به خوانندگان و يا شنوندگان خود نشان 
دهند که هر تحول انقالبی الزاما رژيمی را بر سر کار می آورد که 
. خود برای حفظ سلطه اش الزاما به خشونت متوسل خواهد شد

تحت عنوان  مطالعه مطلبی از سعيد رهنما، نویسنده مقاله ای
که در آن وی در  ١٢۶١در نشريه شهروند شماره " مانقالب يا رفر"

را اثبات کند درست در " رفرم"را نفی و " انقالب"تالش است 
 . همين راستا می باشد

  
نامبرده  جهت القاء نظر نادرست خود به خواننده ابتدا با تحريف 

آنچه آه تجارب بشری "مدعی می شود که "  تجارب بشری"همه 
ن آشكارا نشان داده، این است آه در آشورهای متعدد جها

سياست انقالب های فوری، طغيان های خود به خودی و قيام 
های آنارشيستی، و راه حل های سریع، آسان و خلق الساعه به 
قصد حل معضالت پيچيده اجتماعی ـ آه از سوی چپ سنتی 
پيگيری شده و می شود ـ در تمام عرصه ها و در نيل به آرمان 

بعد از اين که به اين . " شكست مواجه شده استزحمتكشان، با 
" چپ سنتی"و شکست خورده " سريع"ترتيب انقالب راه حل 

قلمداد شد، در گام بعدی برای ايجاد سردرگمی در خواننده   
اساسا تفاوت های ماهوی بين انقالب و رفرم انکار شده و چنين 

ال هر دو عم" رفرم "و " انقالب"جلوه داده می شود که مثل اينکه 
بهتر است در اين زمينه به . به نظام موجود تداوم می بخشند

بحث انقالب و : "جمالت  خود نامبرده در اين رابطه توجه کنيم
. اصالح بسيار پيچيده است و هر دو مفهوم تعابير مختلفی دارند

سروآار دارند، و طنز تلخ این است آه هر » تغيير«هر دو با مسئله 
بخشند، یعنی نوع » تداوم«به نظام موجود  دو نيز می توانند

. سيستم تغيير نمی آند، اما بازیكنان آن جایگزین می شوند
  اصالح طلبان به راحتی می توانند جذب نظام موجود شوند و به 

  
بقاء آن آمك آنند، و انقالبيون 
ميتوانند نظام دیكتاتوری و سرآوبگر 

  ." جدیدی را پایه ریزی آنند
  

که همه انقالبات  خوب در شرايطی
با شکست مواجه " چپ سنتی"

شده و درضمن فرق چندانی هم 
بين انقالب و رفرم موجود نيست، و 
از سوی ديگر نويسنده آنچنان قدرت 
جمهوری اسالمی را فوق العاده 

هيچ "جلوه می دهد که به باورش 
نظام استبدادی در تاریخ را با آن 

نتيجه می ." نمی توان مقایسه آرد
چپ باید ابتدا به همراه " که گيرد 

دیگر نيروهای ترقی خواه و مخالف 
نظام حاآم برای استقرار یك نظام 
دموآراتيك و آزاد مبارزه آند، و سپس این شانس را داشته باشد 
تا همراه سایر نيروهای جامعه مدنی در حوزه عمومی فعاليت آند 
ی و خواست های خود را برای جلب هر چه بيشتر حمایت مردم

مطرح آند و بدون توسل به زور و قهر سياست های خود را پيش 
  ." برد
  

البته آقای رهنما برای اينکه همين حرف روشن  اما نادرست و 
آشورهای متعدد "در " تجارب بشری"رفرميستی را بزند  تمامی 

انقالب هایی "  را تحريف کرده و مدعی گشته که تمامی " جهان
م روی داد، از انقالب روس گرفته تا آه به نام مارآس و مارآسيس

همگی از "در واقع " انقالب دهقانی چين یا انقالب شبانی آلبانی
  "نوع انقالبات نوع بالنكی، یعنی انقالب یك اقليت رهبری بودند؟

متدی که سعيد رهنما در مقاله خود برای تبليغ رفرم و تقبيح 
است که انقالب به کار برده، شيوه تحريف و تکذيب واقعيات 

بروشنی خشم چنين کسانی از اوج گيری مبارزات توده ها را 
متبلور ساخته و نشانه ای از ترس مخالفين انقالب در رودررويی با 

از آنجا که رفرم اصوأل با واقعيات جامعه . قهرانقالبی توده ها است
)  کشوری تحت سلطه سرمايه داری در عصر امپرياليسم(ايران 

د رهنما برای اثبات ايده ها و راه حل ها ی همخوانی ندارد، سعي
او که ميداند . رفرميستی خود، با مشکالت متعددی روبرو است

داليل منطقی و مدارک علمی و تاريخی برای اثبات نظرات 
غيرواقعی اش وجود ندارند، تالش ميکند که اين کمبود را با 

  . بکارگيری ترفندهای نوشتاری و تحريف واقعيات جبران کند

  روسيه 1917تحريف انقالب 

نادرستی و عدم امانت داری آکادميک که بر دانشگاه های کشور 
- بخصوص در زمينه مطالعات سياسی(های امپرياليستی 

که (غالب است، و تئوری های از قبل طراحی شده ) اجتماعی
ميتوان آنها را توطئه های ايدئولوژيک برعليه طبقه کارگر و ديگر 

برای تحريف انقالبهای توده ای مانند انقالب ) دمحرومان جهان نامي
روسيه، تالشی است برای جلوگيری از رشد مجدد مبارزات  ١٩١٧

سعيد رهنما نيز تحت تأثير اين فضای . طبقه کارگر در سطح جهان
عوامفريبانه حاکم بر بنگاه های ايده پراکنی امپرياليستی، و با 

با آنکه اينها "يگويد که ناآگاهی مخاطبين خود، ماميدوار بودن به 
همگی جنبش های وسيع توده ) انقالب روسيه و چين و آلبانی(

  

  يخ براي بازداشتن مردم از انقالبتحريف تار
 

  

  

  

  

 )نقدی به نظرات سعيد رهنما(
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ای بودند، اما توده ها و آارگران از طریق تهييج دنباله رو رهبران 
  ." انقالب شدند

نتيجه  ١٩١٧او با تکيه بر تحريف تاريخ، ادعا ميکند که انقالب 
فکران انقالبی توطئه از پيش طراحی شده گروه کوچکی از روشن

لنين و همفکرانش، که طبق تعريف سعيد رهنما، خشونت طلب (
بود و طبقه کارگر نقشی جز دنباله روی کورکورانه از ) بودند

اگر ما از مطالعه . تبليغات و ترويج های روشنفکران، در آن نداشت
 ١٩١٧انبوه اسناد و مدارک تاريخی موجود در رابطه با انقالب 

" پتروگراد"اهی به تاريخ مبارزات کارگری در شهر بگذريم و فقط نگ
بياندازيم، هم فقر ديدگاهی سعيد رهنما برايمان بيشتر  آشکار 

درواقع نمود واقعی  ١٩١٧ميشود و هم اين امر که انقالب اکتبر 
جنبش مستقل و خودآگاه اکثريت وسيع جامعه و اعتالی ذهنی "

هر چه بيشتری نشان بود، واقعيت خود را با روشنی " طبقه کارگر
  . می دهد

و بخصوص (با استناد به نقش رهبری سازمان يافته بلشويکها 
در پيروزی انقالب، نميتوان نقش و اراده آگاهانه طبقه ) رهبری لنين

نميتوان کتمان کرد که . کارگر روسيه در آن انقالب را کتمان کرد
ی را طبقات زحمتکش روسيه به رهبر ١٩١٧نيروی محرک انقالب 

  .طبقه کارگر تشکيل دادند
  

درضمن، اسناد تاريخی انقالب روسيه نشان ميدهند که برخی از 
مانند تظاهرات اوليه که به (مهمترين رويدادهای تأثيرگذار اوليه 

مرور زمان و با گسترده شدن هرچه بيشتر سرانجام به سرنگونی 
ه تزار در ماه فوريه و شکست دادن ضدانقالب در پتروگراد در ما

را ميتوان حرکتهای خودجوش کارگران و ديگر ) آگوست منجر شدند
هرچند که پيروزی نهايی اين . زحمتکشان فرودست خواند

حرکتهای خودجوش فقط زمانی عملی شد که به جنبشی 
  . سازمان يافته و دارای رهبری انقالبی تبديل شدند

 
از طرف ديگر، برخالف تصور سعيد رهنما و همفکرانش ، حزب 

با توطئه (لشويک متشکل از اقليت کوچکی از روشنفکران که ب
اراده خود را به توده ها ) برنامه ريزی شده و به زور خشونت

برعکس، سازمانی متشکل از خود . تحميل کرده باشند، نبود
کارگران و زحمتکشان و جوانان مبارز و انقالبی بود که ريشه در 

حالت کارگری و فقيرنشين طبقه کارگر داشته و در کارخانه ها و م
پتروگراد و ديگر مناطق کارگری کامال نفوذ داشتند و در بستر 
فعاليتهای انقالبی طوالنی با آموزش و مطالعه و مبارزات تئوريک و 
  .تشکيالتی  رشد کرده و به انقالبيون حرفه ای تبديل شده بودند

بر عکس کسانی که نمی دانند يک انقالب حاصل چه شرايطی 
 ١٩١٧فوريه  ١١و چه ملزوماتی دارد، اتفاقا سرنگونی تزار در است 

. نتيجه عملی شدن نقشه از پيش طراحی شده بلشويکها نبود
بلکه نتيجه خشم و نفرت عميقی بود که در قلب مردم روسيه 

نسبت ) درنتيجه سالهای طوالنی ظلم و ستم و ديکتاتوری عريان(
اين خشم و نفرت به شکل به تزار ايجاد شده بود، و نتيجه فوران 

تظاهرات عظيم خودجوشی بود که پتروگراد و ديگر شهرهای مهم 
البته منظور اين نيست که روشنفکران انقالبی . روسيه را فلج کرد

آنها نيز در اين . در تظاهرات و رويدادهای اوليه نقشی نداشتند
تظاهرات شرکت داشتند و تالش ميکردند که به عنوان روشنفکران 

  . ه جامعه، به رهبری انقالبی توده ها بپردازندآگا
  

مانند فلج شدن (درنتيجه اين تظاهرات و رويدادهای پس از آن 
شهرهای بزرگ و پيوستن بسياری از نيروهای نظامی به 

مسائل سياسی و مبارزاتی مهمی پيش روی مردم ) انقالبيون

و اعمال قرار گرفتند که آنها را نميشد با تظاهرات و ديگر حرکتها 
به عنوان مثال، در آن زمان فقر ، فالکت ، . خودبخودی پاسخ داد

که درنتيجه جنگ جهانی اول تشديد شده (گرسنگی و مرگ و مير 
اختالف نظر سوسياليست ها بر سر . در روسيه بيداد ميکرد) بود

شرکت يا عدم شرکت در جنگ امپرياليستی، و رشد 
موجب انحراف به ) گتحت تأثير جن(ناسيوناليسم ضدانقالب 

درنتيجه، نه تنها . راست در بخش اعظم نيروهای سابقأ چپ شد
در روسيه بلکه در سراسر جهان، نيروهای واقعأ چپ انقالبی که 
به مبارزه بر عليه جنگ امپرياليستی معتقد بودند، در اقليت قرار 

اما سير عينی رويدادها درست تائيد کننده تحليل های . گرفتند
در حاليکه امثال سعيد رهنما با سوءاستفاده از اين .  آنها بود

رويدادهای تاريخی، در اقليت بودن چپ انقالبی را به چماقی برای 
تبديل کرده اند و ديگر به خواننده خود توضيح " انقالب"کوبيدن 

نمی دهند که اتفاقا چون سير عينی رويداد ها تائيدگر نظر آنها بود 
منعکس می کردند  توانستند خيلی زود با  و آنها منافع کارگران را

  . انبوه زحمتکشان پيوند يابند

از آنجا که رژيم ديکتاتوری روسيه مجبور بود که برای پيشبرد جنگ 
درنتيجه، . غير عادالنه به استثمار هرچه بيشتر توده ها بپردازد

برخاستن امواج سهمگين انقالب در جامعه روسيه به دليل چنين 
افزايش ستم و استثمار و فقر و فالکت (ی سياسی شرايط اقتصاد

بنابراين، انقالب روسيه طرح چند روشنفکر . بود) در شرايط جنگ
بلکه داستان زندگی واقعی مردمی زحمتکش و تحت ستم . نبود

بود که به قدرت و توانايی عظيم خويش برای تعيين سرنوشت 
ق و اعتماد خود پی بردند و درنتيجه اين خودآگاهی، با شور و شو

به نفس، به مبارزه برای ايجاد جامعه ای واقعأ آزاد و رها پرداختند 
و خود را از ظلم و ستم و جنگ و گرسنگی و بی خانمانی و فقر و 

و در واقع، زندگی دوباره . فالکت و استثمار طبقاتی نجات دادند
  . يافتند

 بنابراين، تاريخ انقالب شوروی بسيار واضح و روشن است و با
داستانهايی که امثال سعيد رهنماها جهت انکار ضرورت انقالب 

و زحمتکشان می توانند برای . ساخته اند بسيار تفاوت دارد
ساختن جوامع آزاد و برابر بر روی خرابه های سيستم طبقاتی 
کنونی، درسهای گرانبهايی از تاريخ واقعی انقالبهای نسلهای 

  .گذشته بگيرند

 ١٩١٧به وارونه نشان دادن انقالب  تحريف های سعيد رهنما
او در نوشته خود نظرات انحرافی متعددی را در . محدود نميشود

رابطه با آثار مارکس و انگلس و انقالب فرانسه و کمون پاريس نيز 
اما فکر ميکنم که در محدوده نوشته ای که در . مطرح کرده است

نقالب پيش رو داريد، همين مختصر اشاره به برخی واقعيات ا
سعيد رهنما  عدم امانت داری آکادميکروسيه، برای نشان دادن 

  . در رابطه با تاريخ، کافی باشد
  

واقعيت اين است  که هرچقدر هم که چنين کسانی به تحريف 
تاريخ و وارونه نشان دادن شرايط گذشته و حال بپردازند و به اين 

خشونت ضد  وسيله مردم را نسبت به انقالب و مقابله قهر آميز با
انقالبی مزدوران جمهوری اسالمی باز دارند، باز هم توده ها در 
زمينه شرايط عينی زندگی و مبارزه خود در خواهند يافت که برای 
نجات از شرايط ظالمانه ای که رژيم برايشان فراهم نموده چاره ای 

توده ها در جريان زندگی می بيننند که در . جز توسل به قهر ندارند
طبقاتی جاری در کشور در نهايت فقط دو اردوگاه در کشور جدال 

  اردوگاه کارگران و توده های ستمديده  و اردوگاه . وجود دارد
٧در صفحه   
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 گرامي باد سالگرد رستاخيز سياهكل 
!و قيام بهمن  

 
آگاهی هر آینه با صداقت انقالبی توام شود، منشا ایمانی تزلزل ناپذیر می 

سال پيش، نسلی از  ٣٩چنين آموزش انقالبی ای بود که با اتکاء به . گردد
پاکترین و آگاه ترین فرزندان راستين مردم ما یعنی رزمندگان سياهکل با حمله 
به پاسگاه ژاندارمری سياهکل در شمال ایران ، سکوت قبرستانی حاکم بر 
جامعه ایران را شکستند و به رژیم وابسته به امپریاليسم شاه اعالن جنگ 

با این حرکت شجاعانه ، فصلی تازه در تاریخ انقالب رهایی بخش .  ندداد
کارگران و خلقهای تحت ستم ما در ایران گشوده شد و این فریاد در جامعه 

آن که می گفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سياه، : "طنين انداز شد که
 ۴٩بهمن سال  ١٩غرش مسلسلهای رزمندگان سياهکل در ". برود شرم کند

صفير گلوله های آنان که . دیکتاتوری قدرقدرت رژیم شاه را غافلگير کرد
همچنان سالها در رزم دالورانه چریکهای فدائی خلق تداوم یافت، نشانگر آغاز 

این مبارزه مسلحانه، . یک مبارزه قاطع و بی امان بر عليه استثمارگران بود
نمایش گذارد که کمرش انفجارخشم فروخورده و مهيب مبارزاتی خلقی را به 

در زیر استثمار و تازیانه سالها استبداد مطلق ناشی از حاکميت برخاسته 
سياهکل نوید بخش وزش یک . مرداد خم شده بود ٢٨ازکودتای امپریاليستی 

نسيم جانبخش مبارزاتی بود که در ادامه خود نسلی از جوانان پاکباخته را به 
در طول سالها با پيوستن توده به صحنه مبارزه بر عليه شاه کشانيد و 

 ٢٢و  ٢١پاخاسته به آن سرانجام به طوفانی سهمگين بدل شد که نهایتا در 
بساط  دیکتاتوری امپریاليستی شاه را بطور قطعی به زباله  ۵٧بهمن سال 

  . دان تاریخ افکند
  

به اعتبار ایفای چنين نقشی در تاریخ مبارزات رهایی بخش توده های تحت 
. بود که سياهکل به یک نقطه عطف مبارزاتی در ایران تبدیل شدستم ما 

اهميت تاریخی سياهکل نه در صرف حرکت نظامی شجاعانه رزمندگان 
، بلکه دراین حقيقت نهفته است که بر این  ۴٩کمونيست و دليرآن در سال 

، تحليل ها و دیدگاه های انقالبی منطبق بر شرایط جامعه  تئوریحرکت، 
. بود، همان تئوری ای که سياهکل را به چراغ راه آینده تبدیل کرد ایران حاکم

درست به این دليل است که برغم گذشت نزدیک به چهار دهه از حرکت 
سياهکل، یاد و راه رزمندگان سياهکل و همه چریکهای فدائی خلق، تجارب و 
ند، سنت نوین مبارزاتی ای که این کمونيستهای پاکباخته از خود بر جای گذارد

همچون گوهری در حافظه تاریخی توده ها باقی مانده و به منبع جوشانی از 
به عبارت . آموزشهای مبارزاتی برای پيشبرد مبارزه امروز تبدیل شده است

دیگر سياهکل پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود؛ و درست به همين دليل 
حت موجب یک راهگشایی چشمگير در جنبش انقالبی و برحق توده های ت

آموزشهای سياهکل که آموزش های تئوری انقالب اجتماعی در . ستم شد
شرایط مشخص ایران بودند، نه تنها از آغاز جنبش مسلحانه ، بلکه در مراحل 
بعدی مبارزه طبقاتی یعنی در پروسه پيشرفت مبارزه و توده ای شدن آن بر 

و  ٢١انه مردم در عليه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه، در جریان قيام قهرمان
، و باالخره در تمام دوران حاکميت رژیم سرکوبگر جمهوری ١٣۵٧بهمن  ٢٢

اما این . اسالمی  نيز صحت خود را در پرتو پراتيک اجتماعی به نمایش گذاردند
  آموزشها چه بودند؟

  
با مطالعه مناسبات و روند تکامل تاریخی نيروهای مولده در جامعه ما و  

اجتماعی حاکم بر ایران، یکی از دست آوردهای  -تصادی تحليل ساختار اق
رزمندگان سياهکل در  که با نام ۴٠تئوریک کمونيست های ایران در اواخر دهه 

آميخته و در دو اثر ارزشمند چریکهای فدایی خلق، رفقای کبير مسعود احمد 
مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم "زاده و امير پرویز پویان به نام های 

جمعبندی شده است، " ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا" و " اکتيکت

کشف این حقيقت است که نظام 
اجتماعی حاکم بر جامعه  -اقتصادی

ایران، نظام بورژوازی وابسته به 
نظامی که . امپریاليسم می باشد

روبنای ناگزیر آن، برخالف جوامع 
سرمایه داری کالسيک، یک دیکتاتوری 

ن است که کمترین حقوق و مطلق العنا
آزادیهای بورژوایی و تشکلهای صنفی و 

مطابق . سياسی مردم را بر نمی تابد
تحليل فوق، طبقه حاکم در چنين 
نظامی حاکميت استثمارگرانه خود را 
با اعمال یک قهر سيستماتيک و عریان 
در تمام عرصه های زندگی توده ها 

در نتيجه  تا زمانی که . تضمين می کند
ين نظام ارتجاعی یعنی سيستم چن

سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری 
ذاتی آن در جامعه تحت سلطه ما 
برقرار باشد، حکومت، هر شکلی بخود 
بگيرد الزامًا دیکتاتور بوده و در نتيجه 
امکان نيل به کمترین آزادیهای 
دمکراتيک و تضمين خواستهای 

سياسی توده های تحت  -اقتصادی 
. د نخواهد داشتستم در آن وجو

بنابراین، شرط رهایی و نيل به آزادی و 
دمکراسی و سعادت برای توده های 
مردم ایران، نابودی تماميت نظام حاکم 

از سوی دیگر رسيدن به این . می باشد
هدف با توجه به حقایق فوق، وظيفه 
عملی نوینی را در مقابل نيروهای 

بر اساس . انقالبی جامعه قرار می دهد
چریکهای فدائی خلق، نيروهای تئوری 

انقالبی و روشنفکر با این اعتقاد که 
انقالب کار توده هاست، باید شرایط را 
برای به ميدان کشيدن توده ها آماده  

در این مسير آنها  نه با کپيه . کنند
برداری از روشهای سنتی و کار آرام 
سياسی، بلکه  اساسا  با توسل به 

یک مبارزه  روشهای قهر آميز در پروسه
طوالنی ست که اوال موفق به ایجاد 
تشکيالتی از انقالبيون حرفه ای و 
تضمين ادامه کاری آن در امر انقالب و 
سرانجام ارتقاء آن به حزب انقالبی 
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؛ ثانيا، تنها از طریق مبارزه مسلحانه است که .طبقه کارگرخواهند شد
مال یک دیکتاتوری مطلق روشنفکران انقالبی قادرخواهند بود تا  در شرایط اع

العنان، انرژی مبارزاتی کارگران و توده های ستمدیده را  در جامعه جاری 
کرده و شرایط را برای تشکل طبقه کارگر و زحمتکشان به منظور سازمان 
دادن انقالب اجتماعی و رسيدن به آزادی و دمکراسی مهيا سازند؛ و به طور 

عنی نابودی نظام استثمارگرانه و کلی در جهت تحقق هدف اساسی انقالب ی
  .ماشين دولتی حافظ آن، یک حرکت واقعًا انقالبی را سازمان دهند

  
اکنون با وجود آن که قریب به چهار دهه از حماسه سياهکل و آغاز یک دوره 
نوین در مبارزات حق طلبانه مردم ما می گذرد، جوهر و اساس تحليل های 

زالی از تجارب و آموزشهای انقالبی برای رزمندگان سياهکل همچنان منبع الی
و  ۴٠با جانفشانی های نسلی از بهترین فرزندان خلق در دهه . امروز ماست

راه مبارزات توده ها برای رسيدن به اهداف خود روشن گشته و هموار  ۵٠
ساله شاهان به قدرت  ٢۵٠٠گرديد و سرانجام به نقطه ای رسيد که سلطنت 

اما با . به زباله دان تاریخ افکنده شد ۵٧کشان در بهمن الیزال کارگران و زحمت
توجه به ترفند های فریبکارانه ای که امپریاليست ها با اتکاء به خمينی و دارو 
دسته اش در ایران بکار گرفتند، توده های به پاخاسته ایران به رغم 
سرنگونی رژیم شاه نتوانستند نظام استثمارگرانه حاکم  که شاه تنها یک 

در نتيجه ساختار ارتجاعی نظام پس از سقوط . مهره حقير آن بود را نابود کنند
با جایگزین کردن رژیم  ۵٧در نتيجه  در سال . شاه همچنان در امان ماند

جمهوری اسالمی با رژیم شاه توسط امپریاليستها و حفظ نظام، تعرضی 
حاکميت وحشيانه به دستاوردهای انقالبی مردم ما شروع شد و استمرار 

سياه  نظام سرمایه داری وابسته، این بار توسط رژیم تبهکار جمهوری 
اسالمی با اعمال دیکتاتوری ای به مراتب گسترده تر با هدف خفه کردن 

" و تسليم" سکون"صدای حق خواهانه مردم و بازگشت به دوران خوش 
ما ا. گذشته به استثمار و سرکوب وحشيانه توده های تحت ستم  ما پرداخت

کارگران و توده های محروم ایران نيز که نبردهای پيشين را از سر گذرانده و 
سال گذشته هيچگاه تسليم  ٣٠تجارب بزرگی کسب کرده بودند، در طول 

رژیم جمهوری اسالمی نشده و با مبارزات و مقاومتهای خود حتی یکروز هم 
در اثر تداوم . ندگردانندگان این رژیم ضد خلقی و اربابانشان را راحت نگذاشت

ماه گذشته موج سهمگين نوینی از جنبش  ٨همين مبارزات است که در 
اعتراضی کارگران و خلقهای تحت ستم با برخورداری از حضور نسل جدیدی از 
جوانان مبارز، دوباره زمين را در زیر پای استثمارگران حاکم داغ کرده و با 

، مرگ بر اصل "دیکتاتورمرگ بر "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهای  
خواب خوش را بر ... و " ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، "والیت فقيه

آنها حرام کرده و خواست عميق و بنيادی خود یعنی نابودی این رژیم را فریاد 
اکنون بار دیگر مردم به پاخاسته  و نيروهای آگاه و انقالبی جامعه . زده است

مصافی سرنوشت ساز بين .  اتی روبرو هستندبا یک مصاف بزرگ مبارز
سرکوبگران و توده های به پاخاسته که فرجام آن هر چه باشد، بی تردید 

  . تاثيرات بسيار عميقی را برآینده جامعه ما خواهد گذارد
  
در چنين شرایطی وظيفه ای بس سهمگين بر دوش نيروهای روشنفکر آگاه  

طی که جنبش توده های خشمگين و به در شرای. و جوانان مبارز قرار دارد
سال جنایات و مظالم جمهوری اسالمی، از خالء رهبری و به  ٣٠پاخاسته از 

طور اولی عدم وجود یک رهبری انقالبی در راس آن رنج می برد، وظيفه 
جوانان آگاه و انقالبی ماست که با درس گيری از تجارب گذشته و بهره گيری 

و مقابله با  تحميل رهبری اصالح طلبان از شرایط موجود، ضمن افشا 
حکومتی بر جنبش مردم، درجهت  بوجود آوردن یک رهبری انقالبی درمبارزات 

از سوی دیگر در شرایطی که ماشين سرکوب جمهوری . جاری تالش کنند
اسالمی با تمام قوا با بگير و ببند و زندان و شکنجه و کشتار توده های به 

يزش پاخاسته در صدد سرکوب خ
کنونی و در هم شکستن آن است، در 
شرایطی که گرایش طبيعی به 
مقاومت در مقابل سرکوبگران و مقابله 
با دستگاه کشتار حکومت به سرعت در 
ميان جوانان در حال گسترش است، 
همه واقعيات جاری بر ضرورت پاسخ به 
این نياز یعنی اعمال قهر انقالبی در 

. کنند مقابل دیکتاتوری حاکم تاکيد می
در نتيجه تالش برای ایجاد تشکلهای 
مخفی در بين جوانان مبارز و آگاه و 
سازمان دادن یک مبارزه مسلحانه 
آگاهانه که باعث از بين رفتن موانع 
پيشاروی این جنبش و تسریع روند 
رشد و گسترش آن شده و برای ارتقاء 
قدرت توده ها در مقابل سرکوبگران 

آنان کمک حاکم به سازماندهی مسلح 
نماید، یک ضرورت تاریخی ست که 
واقعيات کنونی گام برداشتن در جهت 

  . پاسخ به  آن را می طلبند
در سی و نهمين سالگرد حماسه 

 ١۵چریک فدائی خلق،  ١۵سياهکل یاد 
رزمنده کمونيست سياهکل را گرامی 
داریم و بکوشيم تا با آموختن از روح 
آموزشهای آنان و تجارب تاریخی، در 
پيمودن مسير نابودی رژیم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی با تمام دارو دسته 
های ضد انقالبيش در جنبش کنونی و 
رسيدن به آزادی و دمکراسی با تمام 

    .قوا یاری رسانيم
  

گرامي باد خاطره سترگ رزمندگان  
  !سياهكل

  !گرامي باد خاطره سترگ قيام بهمن 
مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم 

  !هوري اسالميجم
هر چه پر توان تر باد رزم دالورانه توده 

  !هاي بپاخاسته
  ! زنده باد كمونيسم!      پيروز باد انقالب

  
  با ايمان به پيروزي راهمان
  چريكهاي فدائي خلق ايران

  ١٣٨٨بهمن  ١٩

 

 !!تمامي شهداي به خون خفته خلقتمامي شهداي به خون خفته خلقجاودان باد خاطره جاودان باد خاطره 
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در هائيتی احتماال هولناک ترين فاجعه  ٢٠١٠ژانويه  ١٢زلزله 
در فاصله ای کوتاه بيش از نيم . شدطبيعی در تاريخ مدرن می با

ميليون و  ٩ميليون انسان کشته شدند آنهم  در کشوری با 
هفتصد و هشتاد هزار نفر جمعيت، از نظر اقتصادی هم خسارت 
وارده باور نکردنی است بر اساس تخمين های تاکنونی  بر اثر اين 

ميليارد دالر خسارت وارد شده آنهم در  ١٤زلزله به هائيتی 
ايطی که اين کشوريکی از فقير ترين کشور های جهان  با شر

بر اثر اين زلزله . ميليارد دالرمی باشد ۶·٩۵درآمد ناخالص ساالنه 
بيشتر . اکثر بيمارستانها و ديگر مراکز امدادی ويران شده اند

رخ داد که " پورت او پرينس"ويرانی ها در اطراف شهر دو ميليونی 
خانه های اين . رگرنشين می باشدمملو از محله های فقير کا

محالت از بلوکهای سيمانی حفره دار و توخالی ارزان قيمت  
ساخته شده بودند که از استقامت الزم در مقابل زلزله برخوردار 

آنهم در کشوری و در شرايطی که از ده سال پيش . نمی باشند
تاکنون زمين شناسان از احتمال وقوع يک زمين لرزه پرقدرت در 

وب هائيتی خبر داده و نسبت به عواقب اين امر اخطار داده جن
  . بودند

  
اما ناگوارترين خصوصيت اين فاجعه عواقب و رويدادهای بعدی آن 
. است که تأثيراتش در سالهای طوالنی آينده نيز باقی خواهد ماند

عواقب و رويدادهايی مانند اشغال نظامی اين کشور توسط 
ين آن، و تحقير و برخورد های امپرياليسم امريکا و متحد

غيرانسانی آنها با مردم هائيتی و ايجاد موانعی بر سر راه کمک 
. رسانی به قربانيان زلزله که گرسنه و بی پناه رها شده اند

درست در چنين شرايطی  است که شاهد  هجوم سرمايه داران 
داخلی و خارجی برای بهره برداری از اين فاجعه تحت نام بازسازی 

  .ی باشيمم

هائيتی که پس از زلزله رو به نابودی کامل رفته است 
،قبل از زلزله به عنوان يکی از فقيرترين کشورهای جهان 

درصد جمعيت  ٨٠کشوری که بيش از . شناخته شده بود
درصد جمعيت بيکار بودند  ٧٠آن زير خط فقر به سر برده و 

رنج  در همان حال از باالترين شکاف و اختالف طبقاتی در
در وضعيتی که ميليونها نفر از کارگران و زحمتکشان . بود

فقير هائيتی در معرض مرگ در اثر گرسنگی و ابتال به 
بيماری های واگيردار هستند، طبقه سرمايه دار حاکم بر 
هائيتی و اربابان امريکايی آنها برای استفاده از چنين 
 فرصت بزرگی برای ثروت اندوزی عجوالنه دست به کار

که بخصوص آنها (کمپانی های بزرگ امريکايی . شده اند
ترفندها و بند و ) دارای روابط نزديکی با دولت هستند

بست هايی را برای کسب ثروتهای بادآورده از طريق پروژه 
های بازسازی خرابی های ناشی از زلزله آغاز کرده و 

پروژه های سودآور بازسازی شروع مسابقه برای گرفتن 
پروژه هايی که قرار است بودجه آنها از طريق  .شده است

کمکهای خارجی که به اسم بازسازی و کمک به قربانيان 
  .         زلزله به هائيتی فرستاده شده، تأمين شود

نام دارد که رابطه بسيار " اش بريت"يکی از اين کمپانی ها 
ا و نزديکی با چند تن از سناتورهای امريکايی دارد و غالبأ پروژه ه

به عنوان . مناقصه های دولتی در داخل امريکا را نيز برنده ميشود

ميليون  ٩٠٠مثال اين کمپانی با پارتی بازی در رقابت برای مناقصه 
پس از طوفان " نيواورلئان"دالری دولت آمريکا برای پاکسازی 

  .  کاترينا برنده شده بود

  
اعالم " اوباما"در فاصله کوتاهی پس از زلزله، رئيس جمهور امريکا 

مستقر در ) فرستاده سازمان ملل(سرباز  ٩٠٠٠کرد که عالوه بر 
سرباز امريکايی ديگر به اين کشور فرستاده  ١١٠٠٠هائيتی 

و به دنبال اين امر ارتش امريکا کنترل نقاط حساس . خواهند شد
مانند سواحل،اسکله های  تجاری، جاده های اصلی و (هائيتی 

در اولين روزها و هفته . در دست گرفته استرا ) فرودگاه و غيره
های حساس پس از زلزله که رساندن مواد غذايی و پزشکی به 
مردم بسيار ضروری و حياتی بود، ارتش امريکا که کنترل فرودگاه و 
بنادر را در دست داشت اجازه ورود کشتی ها و هواپيماهای حامل 

حامل  چندين هواپيما و کشتی. کمکهای خارجی را نميداد
منجمله هواپيماهای سازمان (ميليونها دالر کمک های خارجی 

. مجبور به بازگشت به کشورهای خود شدند) پزشکان بدون مرز
کشتی های ترکيه و کوبا و ونزوئال حتی اجازه ورود به آبهای مرزی 

در حال حاضر نيز مقدار زيادی از مواد مورد . هائيتی را پيدا نکردند
  . توزيع در انبارهای فرودگاه نگه داشته ميشوند نياز مردم  به جای

  
درحالی که مداخله ارتش امريکا چنين اوضاعی را در هائيتی 
موجب شده و به اشکال مختلف بر دشواريهای مردم افزوده، 
رسانه های دولتی با نشان دادن صحنه هايی از هجوم مردم به 

گرسنه و عاجز  انبارهای غذا و ديگر مواد مورد نياز از يکطرف مردم
را دزد و تبهکار جلوه می دهند و از طرف ديگر تالش ميکنند که 

  .   بدين شکل حضور نظامی امريکا در اين کشور را توجيه کنند
  

پخش مقدار کمی از مايحتاج عمومی که توسط سربازان دولتی و 
امريکايی انجام ميشود نيز به شيوه ای واقعا تحقيرآميز و 

به جای اينکه تقسيم مواد غذايی را . ی شودغيرانسانی انجام م
به خود مردم در محالت واگذار کنند، بدون برنامه ريزی و بی خبر 
به محالت ميروند و بسته های مواد غذايی را از داخل کاميونها به 
داخل جمعيت گرسنه پرتاب می کنند و مردم را وادار به هجوم و 

  .      حمله به غذا ها ميکنند
      
ين وضعيتی است که مردم زحمتکش و بی پناه هائيتی از هر درچن

طريقی که توانسته اند به يکديگر کمک کرده و تالش کرده اند که 
آنها با دست خالی در . بطور جمعی با مشکالت موجود مبارزه کنند

ميان خرابه ها به جستجوی بازماندگان خود پرداخته و مختصر آب و 
  .ميکنندغذای موجود را با هم تقسيم 

   
سالها حکومت استثمارگرانه دولتهای ديکتاتوری وابسته به 
امپرياليسم و طبقه سرمايه دار حاکم بر هائيتی چنان شرايطی را 
در اين کشور بوجود آورده که تأثيرات مخرب بالهای طبيعی بر 

  .زندگی مردم را صدچندان نموده است
  

تی و اربابان در حال حاضر نيز طبقه سرمايه دار حاکم بر هائي
امپرياليست آنها به جای رسيدگی به وضع فالکتبار مردم به فکر 

  !مردم هائيتي تحت يورش طبيعت و امپرياليسم
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استثمار هر چه بيشتر توده ها بوده و اين فاجعه طبيعی را نيز در 
  .جهت حفظ منافع طبقاتی خود به کار گرفته اند

در اشغال نظامی  ١٩٣۵تا  ١٩١۵هائيتی در فاصله سالهای 
امريکا با اين کشور به عنوان يکی  امپرياليسم امريکا بوده و دولت

و بعدا هم که به اصطالح . از مستعمرات خود برخورد ميکرد
و پسر او " دووالير"مستقل شد امريکا از دولتهای ديکتاتوری 

  . پشتييانی مينمود
  

نگاهی به اوضاع اين کشور نشان می دهد که کشورهای 
نک با"امپرياليستی از طريق مؤسسات امپرياليستی همچون 

تاکنون سياستهای  ١٩٨٠از دهه " صندوق جهانی پول"و " جهانی
رايج نئوليبرالی خود را که شامل خصوصی سازی خدمات ضروری 
دولتی و نابود کردن صنايع بومی کشاورزی از طريق وارد کردن 

و . محصوالت کشورهای غربی است، در هائيتی پياده کرده اند
ياليست آنها فاجعه کنونی را امروز نيز رژيم حاکم و اربابان امپر

برای پياده کردن هرچه بيشتر سياستهای امپرياليستی و پيشبرد 
تحت نام بازسازی (منافع طبقاتی خود و کسب سود هرچه بيشتر 

اين موضوع را . مورد استفاده قرار داده اند) خرابيها و عواقب زلزله
 ميتوان با استناد به حرفهای سرمايه داران و سياستمداران

  . هائيتی به روشنی مشاهده کرد
  

رئيس انجمن توليدکنندگان " جورج ساسين"به عنوان مثال 
که در شماره " (واشنگتن پست"هائيتی در مصاحبه ای با 

هدر دادن : "گفته است که) فوريه آن درج شده ١۵دوشنبه 
موقعيتی که در اثر يک فاجعه بدست آمده، کار بسيار 

رگنالد "مين روزنامه از قول و يا در ه."   اشتباهی است
يک سرمايه دار بزرگ صاحب چندين فروشگاه " (باولوس

گفته ) زنجيره ای و هتل و نمايندگی های فروش اتومبيل
امروزه زلزله يک فرصت بسيار عالی برای : "شده که

طبقه (من فکر ميکنم که پيام ما . تجارت محسوب ميشود
رهای هائيتی به بايد اين باشد که د) سرمايه دار هائيتی

. ما آماده تجارت هستيم. روی سرمايه گذاران بازاست
  ." اينجا واقعأ سرزمين فرصت های طاليی است

صدای فرياد های شادی سرمايه داران هائيتی در شرايطی در اين 
هزار  ۵٠٠کشور شنيده می شود که پس از  زلزله ای که حدود 

نفر از مردم کشته بر جای گذاشت بيش از يک و نيم ميليون 
هائيتی بی سرپناه شده و با کمترين امکانات در کمپ ها به سر 

با نزديک شدن بهار و فصل بارندگی، خطر مرگ و مير . می برند
هزار نفری که در يک کمپ واقع در يک زمين گلف در  ٢۵بخصوص (
.  مردم بی پناه را تهديد می کند) به سر می برند" پشن ويل"

های شيب دار واقع شده اند که در اثر اغلب کمپ ها در زمين
و اين در . بارندگی ريزش خواهند کرده و خطرناک خواهند بود

هزار چادر  ٢٠٠شرايطی است که طبق آمار دولتی، کمپ ها به 
  . نياز دارند

بر اساس گزارش صليب سرخ عفونت وخيم به يکی از عوامل 
به اين  اين مسئله. عمده مرگ و مير در کمپ ها تبديل شده است

علت است که مجروحين زلزله که دچار جراحات وخيم شده اند در 
داخل کمپ ها تحت مداوا قرار گرفته اند و در اثر کمبود وسائل 
بهداشتی و داروهای ضدعفونی کننده در معرض عفونت و مرگ و 

  .  يا ابتالی به بيماری هايی چون ماالريا قرار دارند

ات دولتی هائيتی و اشغالگران خشم و نارضايتی مردم عليه مقام
امريکايی به تظاهرات گسترده کارگران و زحمتکشان در پايتخت 

هائيتی منجر شد که در آن شعارهايی برعليه دولت هائيتی و 
فرستاده سازمان ملل به هائيتی، " بيل کلينتون"امريکا و همچنين 

  .   سر داده شد

ن طبق گزارش سازمان ملل، گروه های کمک رسانی بي
هزار زيرانداز به قربانيان زلزله دادند  ٢٠المللی حدود 

هزار زيرانداز در انبارهای فرودگاه نگه  ٧٠٠درحاليکه 
هزار چادر در ميان مردم  ٣٢فوريه  ١۴و تا. داشته شده بود

پخش شده بود اما هنوز ده ها هزار تن از قربانيان زلزله در 
دم ميتوانستند تنها کمکی که مر. زير باران زندگی ميکردند

به همديگر بکنند اين است که چادرهای موجود را با هم 
تقسيم ميکنند و به نوبت از آنها برای خواب استفاده 

درحاليکه در همان زمان بيش از صد و چهار هزار . ميکنند
چادر در داخل انبارهای فرودگاه خاک ميخورد و سربازان 

يا در حاليکه در و . امريکايی از پخش آنها جلوگيری ميکردند
دقيقه ای فرودگاه واقع است  ۵بيمارستانی که در 

مجبورند که بدون داروی بيهوشی عمل های جراحی را 
.  انجام بدهند، داروها در انبارهای فرودگاه خاک می خورند

وقتی هم که باالخره داروها و مواد غذايی انبار شده را به 
به همين دليل  . مردم دادند، بيشتر آنها خراب شده بودند

هم هست که  دکترها و گروه های کمک رسانی اعالم 
کردند که مرگ بسياری از قربانيان زلزله در اثر اشغال 

  . نظامی و نرسيدن به موقع کمکها به مردم بوده است

هزار سرباز به هائيتی فرستاده شدند که فرودگاه و  ٢٢حدود 
نيروی . تندجاده ها و ساختمانهای دولتی را تحت کنترل گرف

دريايی و ناوگانهای جنگی امريکا نيز مرزهای آبی را تحت کنترل 
گرفتند که از فرار و پناهنده شدن قربانيان زلزله به امريکا جلوگيری 

در هفته های اول نيز چندين قايق حامل پناهندگان را در . کنند
ويران  مرزهای آبی باهائيتی دستگير کردند و آنها را به خانه های

خبرگزاری های مختلف بارها از . ه شان بازپس فرستادندشد
مقامات امريکايی پرسيدند که حضور نظامی امريکا در هائيتی تا 

اما هيچگاه جواب مشخصی داده . چه زمانی ادامه خواهد داشت
يکی از " ژنرال داگالس فريزر"به عنوان مثال . نشده است

گاران گفت که فرماندهان ارتش امريکا در اين رابطه به خبرن
تا زمانی که الزم باشد در منطقه باقی می "نيروهای امريکايی 

  ". مانند

درواقع حضور نيروهای امريکايی در هائيتی برای اين است که از 
شورش توده های جان به لب رسيده اين کشور جلوگيری کنند و 
منافع طبقه سرمايه دار اين کشور و اربابان امپرياليست آنها را که 

رشان سودجويی از کارگر ارزان اين کشور است را تامين نمايند کا
       .و نه کمک به مردم ستمديده اين کشور 

   مهرنوش          

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 آتش زدن پرچم آمريكا در تظاهرات بر عليه حضور بوش و كلينتون در هاييتي
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با ترفند هاي 
 جمهوري اسالمي 

  در سالگرد 
قيام بهمن، به مقابله 

  !برخيزيم 
   
بهمن یاد آور روزهای پرشکوه قيام توده های دلير ایران در  ٢٢و  ٢١

شد که با هدف رهائی از قيد سلطه قدرت های می با ٥٧سال 
خارجی یعنی استقالل از امپریاليست ها و برپائی جامعه ای که 
تأمين کننده وسيع ترین آزادی های دموکراتيک و رفاه برای همه 

بر عکس تبليغات دولتی، رژیمی که توسط . باشد، صورت گرفت
ده شد و بعدًا در ایران بنا نها ٥٧خمينی و دار و دسته اش در سال 

. جمهوری اسالمی نام گرفت، به هيچ وجه حاصل قيام بهمن نبود
چرا که خمينی و دارو دسته اش قبل از قيام بهمن به مثابه 
جانشين شاه توسط امپریاليست ها و در رأس آنها امپریاليسم 

  . امریکا، تعيين شده بودند
  

رفته تا سردمداران و گردانندگان جمهوری اسالمی از خامنه ای گ
رفسنجانی و موسوی و کروبی که سی سال است به دروغ خود 
را حاصل قيام بهمن جا می زنند، امروز در شرایطی مجبورند به 
استقبال به قول خود دهه فجر بروند که توده های مبارز ایران، 

ماه است که برای سرنگونی رژیم دارو شکنجه جمهوری  ٨حدود 
ت از هر فرصتی برای نابودی این اسالمی بپا خاسته و در این جه

دارو دسته ضد مردمی و به عبارت دیگر بر هم زدن توازن قوا بين 
 . خود و دشمنانشان سود می جویند

  
با توجه به قدرت انقالبی چشمگيری که توده های دلير ایران در 

دی با توسل به قهر انقالبی در مقابل نيروهای مسلح  ٦روز 
شان دادند، امروز چه جناح خامنه ای و جمهوری اسالمی از خود ن

، وحشت زده از این واقعيت "اصالح طلبان"احمدی نژاد و چه 
دست به تمهيدات و ترفندهای گوناگون می زنند تا نگذارند مردم 

بهمن را نيز به فرصتی برای مقابله با  ٢٢مبارز ایران روز تاریخی 
بيشتر با رشد هر چه . رژیم جمهوری اسالمی تبدیل نمایند

جنبش، اکنون دیگر سالگرد قيام شکوهمند توده ها، برای هر دو 

آنها با تشدید سرکوب . جناح رژیم  به روز عزا تبدیل شده است
های خونين و تدارک برای استقرار نيروهای مسلح خویش در هر 

که نمونه آن در تالش ( کوی وبرزن و همچنين با ترفند فریب و ریا 
و ) ض اخير موسوی و کروبی مشاهده شدهای مذبوحانه و متناق

خالصه با هر آنچه که می توانند می کوشند تا مانع از ابراز هر 
چه گسترده تر خشم ونفرت مردم از جمهوری اسالمی در آن روز 

اما آنها نسبت به از سر گذراندن خطر اوج . بزرگ تاریخی بشوند
بهمن  ٢٢گيری هر چه بيشتر مبارزات مردم تحت ستم ما در روز 

هر تصور و توهمی داشته باشند، واقعيت این است که آتش 
مبارزه ای که با همت مردم مبارز و تحت ستم ایران ُگر گرفته و 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی در تماميت خود را در سرلوحه 

  . کار خود قرار داده، از قدرت و توان بسياری برخوردار است
  

با هر گام مبارزاتی که توده های قهرمان ایران به جلو بر می دارند، 
دشمنان خود را قدمی به ورطه مرگ که سرنوشت محتوم 
آنهاست، نزدیکتر می کنند و راه را برای دست یابی به خواستهای 

توده های مبارز بنابراین، . عادالنه و انقالبی خود می گشایند
انند فرصت سالگرد قيام توده باید بکوشند تا آنجا که می تو

را به فرصت مبارزه هر چه  ٥٧های انقالبی در سال 
قاطعانه تر با رژیم ددمنش جمهوری اسالمی تبدیل کنند، و 
به خصوص خواست سرنگونی جمهوری اسالمی را هر 

جمهوری اسالمی با هر جناح "شعار . چه رساتر فریاد زنند
هم و اساسی این شعار بسيار م" و دسته نابود باید گردد

که طنين انداز شدن هر چه  مرحله از جنبش مردم است
قوی تر آن در جامعه لرزه بر اندام همه دشمنان توده های 
دربند ایران انداخته و اميد به رهائی را در دل کارگران و 
زحمتکشان هر چه بيشتر تقویت نموده و نيروی توده ای 

     .آوردهر چه بيشتری را به صحنه مبارزه خواهد 

  
  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

مبارزات پر خروش توده هاي  هر چه پر توان تر باد
  !ستمديده

  ! زنده باد انقالب
  با ايمان به پيروزي راهمان
  چريكهاي فدائي خلق ايران

      2010فوريه  5   -    1388بهمن  16
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م را به یکی از موفق ترين نگاهی به آنچه که اين مراس
  .مراسم سياسی سالهای اخير در تورنتو تبديل کرد

  
فعالين "مراسمی توسط ) کانادا(در شهر تورنتو  ٢٠١٠فوريه  ٢٠در 

به مناسبت سی و نهمين " کانادا -چريکهای فدايی خلق ايران
سالگرد حماسه سياهکل و سی ويکمين سالگرد قيام بهمن برگزار 

اين . فق ترین مراسم سياسی سالهای اخير بودشد که یکی از مو
نفر از ايرانيان مقيم تورنتو در آن شرکت کردند،  ٢٢٠مراسم که حدود 

مراسمی کامأل سياسی و دارای خصوصياتی بود که منعکس کننده 
  . تأثيرات رشد جنبش توده ای در ايران می باشد

  
دی از يکی از مهمترين خصوصيات اين مراسم اين بود که بخش زيا

شرکت کنندگان را کسانی تشکيل ميدادند که اصطالحأ فعال 
هميشه در مراسم های  .سياسی تشکيالتی تلقی نمی شوند

اجتماعی پيش از اين نيز با چهره های جديدی  -مختلف سياسی
مانند مراسم (در برخی از مراسم های سياسی . روبرو ميشديم

از جوانان ايرانی  تعدادی) چهلمين سالگرد کشته شدن صمد بهرنگی
نيز شرکت ) همراه با والدين خود که فعالين سياسی سابق بوده اند(

که در (اين افراد . اما اين بار تفاوتهايی با قبل وجود داشت. داشته اند
به قول ) خيلی جوان بودند و يا هنوز دنيا نيامده بودند ۵٧زمان قيام 

مسلحانه که در  سياهکل و مبارزه"خودشان آمده بودند که ببينند 
صحبتش بود و حاال هم دوباره  ۵٧ميان مبارزين و جوانان انقالبی سال 

معتقدين به مبارزه "و يا اينکه ببينند " سر زبانها افتاده، چيست
درنتيجه حضور اين بخش از ." مسلحانه در رابطه با امروز چه ميگويند

فعال و منعکس کننده شرایط سياسی  مردم را ميتوان حضوری
حضور اين بخش از مردم آزاديخواه در جمع فعالين سياسی  .انستد

شهر، فضايی متفاوت را ايجاد کرده بود که آن را از همان اولين لحظات 
  .مراسم تا آخرين دقايق پايانی با خوشحالی احساس ميکردم

  
رحيمه "مراسم با سرود انترناسيونال شروع شد و با شعری از 

ی افغانستان و سپس با موسيقی زيبای شاعر متعهد و انقالب" توخی
اکثر شرکت کنندگان با . کردی و ترکی و صدای گرم شهروز ادامه يافت

اينکه زبان کردی و ترکی نمی دانستند اما از برنامه هنری که بيشتر 
صدای شهروز و "به زبانهای محلی بود لذت بردند و همه ميگفتند که 

  ."آهنگ ها بسيار دلنشين بودند
       

  أثير حماسه سياهکل در کشورهای همسايهت
  
در رابطه با تأثير حماسه سياهکل در مجامع و محافل " رحيمه توخی"

انقالبی در افغانستان صحبت کرد و مطالب و حقايق جالبی را در اين 
حقايقی که پوچ و بی اعتبار بودن ادعاهای مرتجعين . رابطه توضيح داد

ان سياهکل را به روشنی نشان و دشمنان تئوری  راهنمای رزمندگ
  . ميدهد

  
رحيمه توخی توضيح داد که چگونه پس از حماسه سياهکل، کتابهای 

ضرورت مبارزه "و " مبارزه مسلحانه، هم تاکتيک و هم اسراتژی"
در ليست مطالعاتی " حماسه مقاومت"و " مسلحانه و رد تئوری بقاء

  .محافل و هسته های انقالبی افغانستان قرار گرفتند
  

  سخنرانی رفيق فريبرز سنجری
  

رفيق فريبرز سنجری در پايان بخش اول مراسم به سخنرانی در رابطه 
و توضيح درسهايی که جوانان  ۵٧با حماسه سياهکل و قيام بهمن 

انقالبی می توانند از اين دو رويداد تاريخی در جهت پيشبرد مبارزات 
  :انی خود گفتوی در سخنر. انقالبی کنونی خود بگيرند، پرداخت

  
واقعيت اين است  و اين را همه تجربيات مردم ما بار ها به اثبات "

رسانده است که در شرايط ايران، شرط رسيدن به آزادی و دمکراسی 
نابودی نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم حاکم می باشد، 
نظامی که تا پابرجاست هر روز اسباب ظلم و ستم و ديکتاتوری الزمه 

بنابراين مردم ما نبايد فريب تبليغات . حفظ آن را  باز توليد می کند
اصالح طلبان حکومتی و رسانه های امپرياليستی حامی آنها را 
بخورند وبايد با تمام توان در جهت نابودی جمهوری اسالمی  و نظام 
حاکم گام بر داشته و اين سخن رزمندگان سياهکل را فراموش نکنند 

کتاتوری ای  که جز زبان زور نمی شناسد راهی جز که با رژيم دي
سخن گفتن از طريق قهر انقالبی وجود ندارد  و جز از طريق انقالبی 

ودر خاتمه ." .نمی شود مطالبات اساسی توده ها را متحقق نمود
اين :" سخنرانی خود، جوانان را مورد خطاب قرار داد و با تاکيد گفت

ه بر عقب نشينی ها و مماشات روز ها که دشمن می کوشد با تکي
طلبی های اصالح طلبان حکومتی تخم ياس و نااميدی بپاشاند 
جوانان مبارز و انقالبی ما  بايد با تاکيد دوچندان بر ضرورت نابودی 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش، آشنائی ها و روابطی که 

ازمان در جريان اين خيزش فی مابينشان شکل گرفته را دستمايه س
يابی آگاهانه خودنمايند  تا قادر شوند گام های هر چه بلند تری در 

  ."راستای تعرض به دشمن مردم در راستای نابودی آن بردارند
       

  پرسش و پاسخ در رابطه با جنبش توده ای اخير در ايران
  

استقبال بی سابقه شرکت کنندگان از بخش پرسش و پاسخ يکی 
 ٢٠ که به نظر من اهميت زيادی به مراسم ديگر از موضوعاتی است 

پس از هنرنمايی شهروز در قسمت دوم مراسم، . تورنتو ميدهدفوريه 
از آنجا که بيش از دو ساعت از . بخش پرسش و پاسخ شروع شد

  
 

گزارشی از مراسم بزرگداشت سی و نهمين سالگرد 
رستاخيزسياهکل و سی و يکمين سالگرد قيام بهمن در شهر 

کانادا-تورنتو
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شروع برنامه ميگذشت، و طبق روال مراسم های سياسی گذشته، 
اما . ندفکر ميکردم که بخشی از شرکت کنندگان مراسم را ترک کن

اکثرا تا انتهای مراسم ماندند و ضمن شرکت در بحث با عالقه به 
پرسش و پاسخ ها گوش دادند و به شکل های مختلف در مورد 

  .مواضع مطرح شده در جريان پرسش و پاسخ اظهار نظر هم کردند
  

نگاهی به برخی از ديدگاه های انحرافی در رابطه با 
  جنبشهای خودبخودی توده ها

ر از نکاتی که در اين مراسم موجب خوشحالی من شد، يکی ديگ
عکس العمل اکثريت شرکت کنندگان در مقابل نظرات انحرافی ای بود 

  .که توسط برخی از سوال کنندگان مطرح شد
به عنوان مثال وقتی که يکی از سوال کنندگان با انتصاب خيزشهای 

البديهه به مردم فی "ادعا کرد که  اخير توده ای به جناحی از رژيم
و   ...اين لشکر کشی سی ان ان و بی بی سی ...خيابان نريختند

واقعيت اينه که اين "و در ادامه مطرح کرد که " جناح راست رژيم بود
چرا :"و نتيجه گرفت که "جنبش پالتفرم دارد ،پرچم داردو رهبر دارد

اين "اين سوال کننده مدعی بود که ". را دنبال کنيم ۵٧بايد دوباره 
مردم را حول جنبش ضد اعدام جمع "و بايد "  دعوا دعوای ما نيست

 :در پاسخ  به اين پرسش گفت کهرفيق فريبرز سنجری " کرد
 
اينکه در ايران . پديده های اجتماعی را بايد در حرکتشان ديد"

جمهوری اسالمی انتخاباتی را سازمان داد و تنور انتخابات را به قول 
در خيلی جاها کنترلش هم از دستش خارج خودش آنقدر داغ کرد که 

. اينها با هم فرق دارد. شد، اين به خيزش عظيم مردمی ربطی ندارد
اتفاقأ اصالح طلبان حکومتی که شما در صحبتهايتان با آنها مخالفت 
می کنيد، در تالش هستند که اين خيزش و برپا خاستن مردم را با 

درسته که طبقه . صه کنندانتخابات توضيح بدهند و به انتخابات خال
حاکمه و اصالح طلبان حکومتی در بحث انتخابات آنقدر تنور انتخابات را 

اما آنچه که بعدأ و به . داغ کرد که کنترلش از دستشان خارج شد
تدريج در خيابانهای تهران و شيراز و برخی از شهرستانها شاهدش 

... ن کو نبودبوديم، آن جنبش، آن حرکت اعتراضی، حرکت اينکه رأی م
امکان ندارد مردمی در اين ابعاد به خيابان بريزند مگر اينکه زمينه های 

اينکه چرا . مادی و عينی اين خيزش در بطن جامعه وجود داشته باشد
مردم در اين ابعاد و وسعت به خيابان می ريزند به خاطر اينه که با 

سال رژيمی و با مناسبات اقتصادی اجتماعی طرف هستند که سی 
  . است که تسمه از گرده آنها کشيده و کارد به استخوانشان رسانده

اينطور نيست که ما فکر کنيم که همه چيز منوط به انتخابات است و 
چون انتخابات هم در چهار تضادهای طبقه حاکمه است، اصالح طلبان 
و اصولگرايان، پس چپ بی وظيفه ميشود و نبايد در اين مبارزات 

فاقأ به باور ما، چپ در هيچ شرايطی بی وظيفه ات. شرکت کند
در همان حدی که در جامعه حضور و قدرت دارد بايد در تمام . نيست

اعتراضات مردمی شرکت کند و آن را از نفوذ اتفاقأ دشمنان مردم 
اگر ما برويم در خانه . خارج کند، از نفوذ دشمنان طبقه کارگر خارج کند

اين يک جنبش سبز محمدی ارتجاعی هايمان بنشينيم و بگوئيم که 
است چرا که اصالح طلبان حکومتی رهبر آن هستند، اين درک 

حداقل برويد . نادرستی است که از اين واقعيت داريم ارائه می دهيم
مگر خاتمی . صحبتهای خود اين اصالح طلبان حکومتی را مطالعه کنيد

 خودش نميگويد آنچه که در اين شهرها شاهدش هستيم جنبش
مگر کروبی نميگويد که من توی خونه نشسته بودم . خودجوش است

مگر . مردم شلوغ کردند، به من هم اطالع دادند، من هم آمدم بيرون
موسوی نمی گويد ما اصأل رهبر نداريم، هر کس خودش يک رهبر 

مگر کسی می تواند رهبر يک جنبشی باشد و بعد خودش . است
- بی-می توانيم به صرف اينکه بیما ن"... "بگويد من رهبرش نيستم؟

سی و صدای امريکا دلشان می خواهد به اين حرکت خودجوش 

مردمی يک رنگ سبز قالب کنند، رنگ سبز را بپذيريم و با پذيرش رنگ 
. سبز يک مارک ارتجاعی هم به اين جنبش خودجوش مردمی بزنيم

درواقعيت، آن مردمی که رفتند و سينه اشان را سپر کردند، آن 
سهايی را که شما ديديد، آن سينه ای که با دشنه دژخيمان عک

خامنه ای چاک خورده، آن ندايی که آنطوری به زمين افتاده و خون از 
اتفاقأ در اين خيزش . دهانش جاری شده، اينها مردم ايران هستند
  ."     بخش بزرگی از طبقه کارگر ايران حضور دارند

  
و او ادامه داد . سخنران دست زدند در اينجا مردم در موافقت با مواضع

بزرگترين اشتباه يک چپ، يک کمونيست اين است که فکر کند که "
اين جوانهای بيکاری که به خيابانها ريختند، مثأل طبق تز سازگارها و 

طبق ترمينولوژی ... جزء طبقه متوسط هستند...بهنود و مهاجرانی و 
ميکند که  شما،يعنی کسی که خودش را چپ ميداند و ادعا

  " کمونيست است، مگر بيکارها بخشی از طبقه کارگر نيستند؟
  

در پاسخ به يکی ديگر از سوال کنندگان که با اشاره به اصطالح موتور 
کوچک و بزرک در اثر رفيق مسعود احمدزاده جنبش مسلحانه را 
نوعی الگوبرداری از جنبش های آزاديبخش دهه چهل جلوه می داد، 

اين " تشريح اصطالح موتور کوچک و بزرگ گفت رفيق سنجری با 
نفس رابطه پيشرو با توده است و هيچ کمونيستی هم نمی تواند آن 

اينکه عده ای راه افتادند و برای کوبيدن تئوری مبارزه . را رد کند
مسلحانه، چنان از موتور کوچک و بزرگ حرف ميزنند که مثل اينها کفر 

در همه . خودشان استابليس گفته شده، اين ديگر مشکل 
. جنبشهای کمونيستی واجتماعی، رابطه پيشرو و توده همين است

باالخره حزبی، گروهی، سازمانی جلو می افتد و راه را نشان ميدهد 
و به تدريج توده ها را جلب ميکند و آنها را برای مبارزات عاليتر سازمان 

ر اين هم اسمش است همان موتور کوچکی است که موتو. ميدهد
مگر در جايی از تاريخ وجود دارد که موتور . بزرگ را به راه می اندازد

بزرگ  بدون هيچ کمکی از طرف موتور کوچک خودش راه افتاده و به 
نبايد فکر کنيد که با گفتن . اين اشتباه است. پيروزی رسيده

موتورکوچک و بزرگ، يک تئوری را که يک پشتوانه بزرگ مبارزاتی 
   ."  می توانيد ناديده بگيريدپشت سرش است را 

  
  نتيجه گيری

با ديدن آنچه که در مراسم بزرگداشت سی و نهمين سالگرد 
در شهر تورنتو ) و سی و يکمين سالگرد قيام بهمن(سياهکل 

گذشت، به اين واقعيت بيشتر پی بردم که تحت تأثير خيزش توده ها  
پ انقالبی بطور در ايران و انعکاس اين امر در خارج از کشور نظرات چ

عموم و ديدگاه ها و نظرات سياسی چريکهای فدايی خلق ايران بطور 
  .خاص، هر چه بيشتر در ميان توده های مردم جا گرفته است

  
با ديدن حمايت بی سابقه مردم از اين مراسم کامأل سياسی، و با 
ديدن اينکه چگونه صحبتهای رفيق سنجری با استقبال مردم مواجه 

اين واقعيت را به عينه ديد که چپ انقالبی که با  شد، ميشود
استفاده از جهان بينی مارکسيسم به درک صحيح از شرايط جامعه 
ميرسد می تواند هرچه بيشتر در جهت رشد آگاهی انقالبی در ميان 

و طبقه کارگر و توده های مردم تحت ستم که . توده ها حرکت کند
ميکنند، به خوبی قادر ستمهای جامعه طبقاتی را به عينه درک 

هستند که همسويی نيروهای چپ انقالبی را با خواسته و منافع 
درنتيجه هرچه مبارزات توده ای تشديد شده و . طبقاتی خود ببينند

ادامه می يابد وظيفه چپ انقالبی برای حمايت از مبارزات توده ها با 
  .      برجستگی بيشتری مطرح و ضروری ميشود

  
  ٢٠١٠فوريه  ٢٣     سهيال دهماسی

 

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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" تائيد رسمی"ژانویه  آمریکا  ٢٢روز . سرقت هائيتی سریع و خشن بود
سازمان ملل برای در اختيار گرفتن کليه فرودگاهها و بنادر و جاده های 

هيچ شخصی از هائيتی این توافق نامه که . هائيتی را بدست آورد" امن"
حاصره دریایی هائيتی با ورود م. هيچ پایه قانونی ندارد را امضاء نکرده بود

سرباز نيروی دریایی، نيروی ویژه، شبه نظاميان مزدور و خالصه  ١٣٠٠٠
  .نيرویی که هراس را در دل مردم هائيتی بيفکند، با زور صورت گرفت

  
فرودگاه پایتخت کشور، پورتو پرینس، اکنون به یک پایگاه ارتش  

هوری دومينيکن تنها آمریکا تبدیل شده  و پروازهای امدادی به جم
برای ورود هيالری کلينتون وزیر . مسير معين انتخاب شده است

امور خارجه آمریکا همه پروازها به مدت سه ساعت متوقف 
زلزله زدگان هائيتی که به سختی صدمه مالی و جانی . شدند

آمریکایی مقيم در  ٨٠٠دیده بودند در انتظار گذاشته شدند تا 
روز گذشت تا آنکه  ۶.  جا پرواز داده شدندهائيتی آماده و از آن

نيروی هوایی آمریکا بطری های آب بر سر مردم تشنگی کشيده 
  .کشور بریزد

  
نخستين گزارش تلویزیونی از هائيتی نقش حساسی بازی کرد و این 

 Mat(مت فری . جنایت گسترش یافته است تصویر را ایجاد کرد که جرم و
Frei( واشنگتن اعزام شده بود چنان با صدای  گزارشگر بی بی سی که از

عربده ميکشيد که انگار " امنيت" و نياز به "  خشونت" نکره اش درباره 
با وجود وقار و متانتی که قربانيان زلزله از خود . نفسهای آخرش را ميکشد

نشان دادند و گزارشات فراوان حاکی از کمک گروههای مختلف مردم به 
زیر آوار مانده اند،بود و حتی یک ژنرال  مصدومان و نجات کسانی که

آمریکایی اعالم نمود که آمار خشونت اکنون در هائيتی کمتر از آمار 
خشونت قبل از زلزله است، عليرغم همه اين واقعيات  مت فری گزارشگر 

موجود است و متانت و " غارت و چپاول تنها صنعت"بی بی سی ادعا کرد 
بنابراین . ه فراموشی سپرده شده استوقار موجود نزد مردم هائيتی ب

مت . خشونت و استثمار بی خطای آمریکا به قربانيان نسبت داده شد
 ٢٠٠٣فری همان است که پس از تهاجم خونين آمریکا به عراق در سال 

آرزوی نيکی کردن ، ارائه ارزشهای آمریکائی به سایر " گزارش داد که 
اکنون به نحو فزاینده ای با نيروی  مردم جهان به ویژه به مردم خاورميانه ،

  ."نظامی گره خورده است
  
به یک جهت حق با او بود، هيچگاه در گذشته در زمان باصطالح صلح،  

. روابط انسانی این چنين توسط نيروئی چپاولگر ميليتاریزه نشده بود
هيچگاه در گذشته، هيچ یک از روسای جمهور در تاریخ آمریکا همچون 

در . دولت خود را تابع دستگاه و نيروی نظامی نکرده است باراک اوباما،
پيروی از سياست جنگی و توسعه طلبانه جورج دبليو بوش ، باراک اوباما 

باراک اوباما در واقع . ميليارد دالر بودجه نظامی کرده است ٧٠٠تقاضای 
  . به سخنگوی یک کودتای نظامی بدل شده است

  
ائيتی اگر چه کراهت بار ولی واضح و پيامد چنين سياستی برای مردم ه 

روشن است، در حاليکه کشورشان در کنترل نيروهای آمریکا قرار دارد، 
این دیگر طنز .منصوب ميکند" کمک رسانی"اوباما بوش را به ریاست امور 
ی گراهام گرین تقليد کرده است "دلقکها" تلخی است که اوباما از کتاب 
به . اتور سابق هائيتی نوشته شده بودکه درباره فرانسوا دواليه دیکت

مثابه یک رئيس جمهور، کمک رسانی جرج بوش بعد از طوفان کاترینا در 
عبارت بود از پاکسازی نژادی بسياری از سياهپوستان نيو  ٢٠٠۵سال 

دستور ربودن رئيس جمهور منتخب  ٢٠٠۴اورلئان، او همچنين در سال 
. کرد و بعد او را به آفریقا تبعيد نمودرا صادر " ژان برتراند آرستيد" هائيتی 

آرستيد که محبوب مردم بود  گستاخی کرده و قوانينی  برای اصالح امور 
مردم به تصویب رساند که از جمله تعيين حداقل دستمزد برای کسانی 

آخرین بار که در هائيتی   .بود که به کارهای طاقت فرسا مشغول بودند
یدم که در کارخانه توپ بيس بال سازی در بودم دختران بسيار جوانی را د

پورتو پرینس در مقابل یک دستگاه غژغژ کننده  قوز کرده و با آن کار 
بسياری از این دختران چشمهایشان باد کرده و دستهاشان . ميکردند

تا دوربين برای عکسبرداری تهيه کردم مرا از کارخانه . مجروح شده بود
ایی است که آمریکا وسایل برای بازیهای هائيتی همان ج. بيرون انداختند

  .تقدیس شده خود را در آنجا به قيمت تقریبا هيچ می سازد
  

هائيتی همان جایی است که پيمانکاران شرکت والت دیسنی 
ميکی ماوس را به قيمت نزدیک به صفر توليد " پيژامای"

) ٢(ایاالت متحده توليد شکر، بوکسيت و نخ محکم سيسل .ميکنند
برنجکاران هائيتی جای خود را به .تی را کنترل می کنددر هائي

واردکنندگان برنج آمریکائی داده اند، و بدین وسيله مردم از 
روستاها رانده شده و در خانه های سرهم بندی شده در حومه 

هائيتی بدفعات  در سالهای مختلف مورد . شهرها زندگی ميکنند
است که از فيليپين تا  تجاوز تفگداران دریایی آمریکا قرار گرفته

  .افغانستان، در قساوت ید طوالئی پيدا کرده اند
  

بيل کلينتون هم دلقک  دیگری است که توانسته است به عنوان نماینده 
بی بی سی یکبار از سر . سازمان ملل در هائيتی خود را منصوب بکند

 آقا خوبه که دموکراسی را به سرزمين غمگين و پر رنج" چاپلوسی او را 
بيل کلينتون بدنام ترین مجری بخش خصوصی در .خواند" باز آورده است

هائيتی است که خواسته است تا  بارون های کارگاههای بهره کشی 
ميليون  ۵۵اخيرا او بدنبال جوش دادن معامله ای . شامل قانون نشوند

به آمریکا " منطقه توریستی" دالری است که شمال هائيتی را به عنوان 
  .دضميمه کن

  
البته برای رسيدگی به امور جهانگردان نيست که سفارتی که آمریکا در  

اين کشورمی سازد از لحاظ بزرگی پنجمين در دنياست، این برای کنترل 
نفت است که دهها سال پيش در آبهای هائيتی پيدا شده و آمریکا آنرا 
بعنوان ذخيره نگهداشته تا زمانی که چاههای نفت خاورميانه رو به 

مهمتر از آن یک هائيتی اشغال شده . خشکی بگذارد از آن استفاده کند
کشورهای " عقب راندن"دارای اهميت استرتژیک برای واشنگتن در مورد 

هدف سرنگونی حکومتهای مردمی همچون ونزوئال، . آمریکای التين است
بوليوی و اکوادور و بخصوص کنترل ذخائر عظيم نفت ونزوئال و اخالل در 

یهای رو بگسترش منطقه که منجر به بهبود اقتصادی برای ميليونها همکار
انسان شده است که قبال توسط حکومتهای دست نشانده آمریکا 

  .سالهای سال از آنها دریغ شده بود
  

سال گذشته با " عقب راندن"نخستين اجرای موفقيت آميز سياست 
انجام " سالیاخوزه مانوئل "اجرای کودتا بر عليه رئيس جمهور هندوراس 

شد که جرئت کرده بود ازقانون تعيين حداقل دستمزد و اخذ ماليات از 
حمایت مخفيانه اوباما از رژیم غيرقانونی کودتا در . ثروتمندان حمایت کند

هندوراس، اخطاری واضح به حکومتهای آسيب پذیر در آمریکای مرکزی 
ی مالی آمریکا و در اکتبر گذشته رژیم کلمبيا که سالهاست با کمکها. بود

پایگاه نظامی در اختيار آمریکا قرار  ٧جوخه های مرگ حمایت می شود 
مورد استفاده این " برای مبارزه با دولت های ضد آمریکا در منطقه" داد تا 

  .کشور قرار گيرد
  

تبليغات رسانه های جمعی زمينه را برای جنگ بعدی اوباما آماده کرده 
در دانشگاه انگلستان غربی نتيجه مطالعات در ماه دسامبر محققان . اند

ده ساله خود را درباره گزارشات بی بی سی در مورد ونزوئال را منتشر 
گزارش از  ٣گزارش بی بی سی در مورد ونزوئال فقط  ٣٠۴از ميان . کردند

نام برده بود، در حاليکه مابقی این " هوگو چاوز"اصالحات تاریخی حکومت 
اقدامات فوق العاده دموکراتيک دولت او پرداخته و  گزارشات به بدنام کردن

این گونه تحریفات و   .حتی در یک مورد او را با هيتلر مقایسه کرده اند
خوش خدمتی  به قدرتهای غربی در ميان رسانه های انگليس ـ آمریکا 

مردمی که برای یک زندگی بهتر مبارزه می کنند، از . بسيار رایج است
  .س ، مستحق حمایت ما هستندونزوئال تا هندورا

  :زیرنویس
  

در استراليا که اکنون ساکن  ١٩٣٩جان پيلگر  متولد اکتبر  )١(
او از خبرنگاران با سابقه و از سازندگان مشهور . انگلستان است

فيلمهای مستند است، از گزارشگران جنگی بوده و از جنگ 
 ویتنام، کامبوج و خاورميانه گزارشهای زیادی فرستاده است که

جان . چاپ شده است )Daily Mirror(در روزنامه دیلی ميرر
پيلگر از مشهورترین چهره ها در مخالفت با سياست خارجی 

  .تجاوزگرانه آمریکا و انگليس است
)٢ (Agave Sisalana  نخی از الياف درخت  

  ترجمه از عبداهللا باوی        

  سرقت هائيتي
  
  
  
  
  

مطلبي كه در زير مي آيد ترجمه نوشته اي در ارتباط با اوضاع هاييتي 
و براي  ارسال شدهي پيام فداي ست كه برايپس از زلزله ويرانگر اخير 

  .درج مي گردددر اينجا اطالع خوانندگان 
  

  )John Pilger  )1نوشته اي از جان پيلگر 
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در طی شش ماه گذشته ، بحران بزرگ جدیدی سرتاسر جهان را 

محافل حاکمه در سراسر جهان و رسانه های . گرفته است فرا
بين المللی چنين تبليغ کرده اند که این تنزل اقتصادی صرفا نتيجه 
بحران مالی است که توسط وام دادن های غير مسئوالنه بانک ها 

براین مبنا ، .  به افراد کم درآمد در ایاالت متحده آمریکا می باشد
ه لطف دخالت دولت و کمک های مالی آن ها مدعی شدند که ب

با ابعاد بی سابقه اش ، طی شش ماه تا یک سال آینده ، ترميم 
  .اقتصادی شروع خواهد شد

  
این بحران آنچنان سریع پيش رفت که در ظرف چند هفته پوچی 

از کارافتادگی "حاال صحبِت .  این ادعا ها مشخص شد
حتی در . ستوارد زبان خود نظام حاکمه شده ا" سيستماتيک
ادعا کرد  مدافعانه ٢٠-جورج بوش در اجالس سران جی زمانی که

، همتایان ." این بحران ، شکست سيستم بازار آزاد نبود: "که 
وزیر دارایی آلمان . آلمانی و فرانسوی او در جواب تند و تيز تر بودند

جهان ، دیگر هرگز مثِل قبل از : "در پارلمان آلمان اعالم کرد که
ایاالت متحده موقعيت ابر قدرتی خود را در . نخواهد بود بحران

 "راقورام راجان. "دنيای سيستم مالی از دست خواهد داد
: اقتصاددان ارشد سابق صندوق بين المللی پول اعالم کرد که 

آن چه که هم اکنون ما شاهدش هستيم سرمایه داری در "
ی نمی اما من پایانی برای سرمایه دار. وضعيت بحرانی است

  )١."(بينم
  توضيحات ناکافی

در رسانه ها ، توضيحات مختلفی برای علل پيدایش این بحران 
روزنامه . مطرح شده است که اکثرا مبتذل و پيش پا افتاده هستند

. زیاد بوده است" حرص و طمع"ها بما می گویند که بحران نتيجه 
در واقع اقتصاد های . اما حرص و طمع پدیده جدیدی نيستند

رسمی ارتدکس ، خود را بر پایه های این فرضيه قرار می دهند که 
هر فردی بطور نا محدودی حریص است و پيگيری این حرص و 
طمع افراد است که روی هم رفته باعث رشد و بهزیستی بيشتر 

  . می شود
  

یکی دیگر از توضيحات وسيعا منتشر شده و در عين حال سطحی 
حده بخاطر کوتاهی شان در نجات ، متهم کردن مقامات ایاالت مت
در ماه سپتامبر سال " ليمن برادرز"بانک غول آسای سرمایه گذار 

ليمن "می باشد؛ ادعا شده است که ورشکستگی بانک  ٢٠٠٨
باعث از حرکت بازماندن بازار اعتبارات و خارج شدن بحران " برادرز

اکنون که معلوم شد عمال کل . از حيطه کنترل گردیده است
عه سيستم مالی ایاالت متحده بطور واقعی قابليت پرداخت مجمو

بدهی های خود را نداشته و احتياج به کمک مالی دولت داشته 
 .است ، این توضيح کمتر شنيده می شود

  
اول . دو توضيح مطرح شده دیگر درست هستند ولی کامل نيستند

را از این که ذخيره فدرالی بانک مرکزی ایاالت متحده ، نرخ بهره 

بطور غير معمولی برای مدت طوالنی پائين نگه داشت و این کار 
دوم این . باعث رشد انفجاری بدهکاری و رونق غير قابل دوام شد

که ذخيره فدرالی و دیگر مقامات مالی در ایاالت متحده ، تحت 
افسون ایدئولوژی نئوليبراليسم ، در تنظيم و کنترل کامل و 

ند و به آن چه که در ماهيت ، شایسته بخش مالی کوتاهی کرد
  .طرح های هرمی مالی کالهبرداری بودند ، چشمک تائيد زدند

چرا مقامات فوق العاده مطلع : این توضيحات دو سئوال برانگيختند
پيچيده ترین سيستم مالی جهان چنين اقتصاد حبابی را رواج 

  دادند؟ و این که چگونه آن ها قادر به انجام این کار بودند؟
  

  بحران های سيستماتيک
حقيقت این است که این صرفا یک بحران مالی نيست بلکه بيشتر 

برای تمامی . بحران نهادینه خود سيستم سرمایه داری است
عمل کردها و شرایط پيچيده مالی که سطح این بحران را می 
پوشاند ، در مرکز بحران تناقضاتی وجود دارند که ذاتی روند 

رشد پف کرده بخش مالی در . می باشندانباشت سرمایه داری 
حقيقت تالش سرمایه داری برای به تاخير انداختن تاثير این 
تناقضات است ، جائی که سقوط مالی تاکيد مجددی است بر 

  . مرکزی بودن آن تناقضات

  
همچنين در مرکز این بحران تناقضی وجود دارد مابين امپریاليسم 

مونه ی بارز این حقيقت ، ن. جهان سوم مردمایاالت متحده و 
مصرف در ایاالت متحده که شامل هزینه بی حد و حساب نظامی 

های چين و دیگر کشورهای آسيای " پس انداز"آن هم ميشود ، از 
اگر . تامين ميشود) فارس(شرقی و توليد کنندگان نفت در خليج 

چه امپریاليسم ایاالت متحده هنوز قدرت مسلط در سرتاسر جهان 
ما تسلط اقتصادی اش از مدت ها پيش شروع به نزول است ، ا

کرده است ، متمایل به سویی است که این بهره کشی انگلی را 
شورش های .  (هرچه بيشتر غير قابل تحمل تر کرده است

سرسختانه در کشور هایی که تحت اشغال نظامی ایاالت متحده 
هستند ، نقش مهمی در تخریب هر چه بيشتر هژمونی ایاالت 
متحده و جلوگيری از رسيدن آن به اهداف اقتصادی استراتژیک 

  بحران بزرگ جدید و هندوستان

  
بررسی برخی از جوانب بحران اقتصادی گسترده ای که نظام امپریاليستی را در سالهای اخير فرا به نوشته این 

عضی از ایده های نظریه پردازان نظام سرمایه داری در مورد ریشه ها و عوامل بحران را نقد ب می پردازد و گرفته،
که به زبان انگليسی در " بحران بزرگ جدید و هندوستان"این مقاله ترجمه نوشته ای است تحت عنوان .می کند
ضمن تشکر از مترجم  م فداییپيا . درج شده بود ٢٠٠٩مارچ  - ۴٧شماره " جنبه هائی از اقتصاد هندوستان"نشریه 

   .به درج این نوشته اقدام می کند ،برای اطالع خوانندگان خود از دیدگاه های موجود در این زمينه این مطلب

سرمایه داری در مرحله کنونی اش ،  تناقض پایه ای
یعنی سرمایه داری انحصاری یا امپریاليسم ، که در اواخر 

در آن زمان . قرن نوزدهم بوجود آمد، تشدید شده است
تعداد کمی از شرکت های غول آسا در اقتصاد های 
بزرگ جهان که بر مازاد درحال رشد حاکم بودند، بر صنایع 

شرکت ها این بود که راه  مسئله این. مسلط شده بودند
هایی بيابند که با سرمایه گذاری ، سود و بازدهی بسيار 

بدون شک ، هر از چند وقت یک . جذابی داشته باشند
باری ، محرکه های جدیدی برای سرمایه گذاری پدید می 

برای مثال، توسعه اینترنت : و هنوز هم پدید می آید(آمد 
موج سرمایه گذاری ، اما به محض اینکه ).  ١٩٩٠ در دهه

تقاضایی را که موجب آن شده بود ارضاع کرد ، سرمایه 
 .گذاری کاهش یافت و رکود اقتصادی شروع شد
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خود و مجبور گردیدنش به افزایش هزینه های نظامی در خارج ، و 
رو به .) وابستگی عميق تر آن به ورود سرمایه های خارجی دارد

افول رفتن قدرت اقتصادی و سياسی ایاالت متحده نيز پایه و 
  .اساس بحران های جاری است

  
کسر موازنه عظيم تجارت (الگوی تجارت در سال های اخير  اما ،

ایاالت متحده ، مازاد عظيم تجارت کشورهای معينی از جهان 
از کشورهای فقير به (و الگوی لگام گسيخته جریان مالی ) سوم

تنها از طرف نخبگان ایاالت متحده به تنهایی ) کشورهای ثروتمند
عملی شده است؛  ن سومجهانخبگان بوجود نيامده بلکه با کمک 
جهان سوم ، در همين سال ها هم  و این آخری یعنی نخبگان

این الگو ها ، به . بطور بی سابقه ای شکوفا شده و رشد کردند
یک معنی ، پيمان مابين این نخبگان از جهان های مختلف بر عليه 
مردم خودشان ، یعنی کسانی که بازنده گان کل طرح هستند ، را 

  . نشان می دهد
  

  هدف توليد در سرمایه داری انباشت سرمایه است
بطور عينی ، نيروهای اجتماعی قدرتمندی وجود داشتند که این 
توسعه ها را به پيش می راندند که به رونق و فروپاشی منتج شد 
، و تحقيقات ما برای توضيح این بحران باید به طبيعت این نيروها 

 . گسترش یابد
  

ان مالی برگردیم ، مهم است که یک حقيقت قبل از اینکه به بحر
انگيزه سرمایه داران : محوری را در مورد سرمایه داری تاکيد کنيم

اما منبع ثروت طبقه سرمایه دار . انباشت هرچه بيشتر ثروت است
در . ، سلب مالکيت ارزش اضافی کارگران در پروسه توليد است

رت مصرف نتيجه استثمار کارگران توسط سرمایه داران ، قد
بنا بر این در نهاد سرمایه داری .  کارگران محدود شده است

تناقضی کار گذاشته شده است مابين ، از یک طرف ،  فقر و 
محدودیت مصرف کارگران و از طرف دیگر ، تمایل سرمایه داران 
برای ادامه به بسط و توسعه نيروهای توليدی ، تو گوئی که تنها 

  .کل جامعه برای مصرف می باشد مطلقمحدودیت آن ها ، قدرت 
این تناقض سبب بحران های اضافه توليد مکرر در سرمایه داری 

 . می شود
  

برای سرمایه دار هدف از توليد انباشت ثروت است و نه خلق 
ارزش مصرف ؛ بنابراین به محض اینکه سود سرمایه دار ، بخاطر 

) حجم(عدم تقاضای کافی ، رو به کاهش گذاشت ، سرمایه دار 
سرمایه گذاری خود را تقليل داده و شروع به اخراج کارگران می 

بطور عام در مرحله ای ، بخاطر پيشی گرفتن رشد ظرفيت . کند
در .  توليدی جامعه از تقاضا ، کاهش سود اجتناب ناپذیر است

حجم سرمایه گذاری (چنين مقطعی همه سرمایه داران هم زمان 
قليل هر چه بيشتر به کاهش تقاضا این ت. تقليل می دهند) خود را

موجب کاهش هرچه بيشتر سود می ) هم(منجر می شود؛ این 
 –شود، و بدین سان موجب کاهش های بيشتر در توليد می شود 

بدین . استخدام ، تقاضا و سرمایه گذاری بيشتر کاهش می یابند
ترتيب پيگيری سرمایه داران منفرد برای سود فردی سر انجام 

  . مانعت از توليد اجتماعی می شودمنجر به م
  

، زمانی که ) سرمایه داری آزاد(در عصر سرمایه داری رقابتی 
مازاد کاال های موجود آب می شدند و ارزش به اندازه کافی نابود 

مرحله ای امکان سود بری ) چنين(می شد، سرمایه داران در یک 
وره را از از طریق سرمایه گذاری مجدد را پيدا می کردند و تمام د

اما هر بحرانی این موضوع را روشن تر ميکرد که . نو آغاز می کردند
تملک وسایل توليد توسط طبقه سرمایه دار ، خود به مانعی بر 

طبيعت .  سر راه توسعه بيشتر نيروهای مولده تبدیل شده است
توليد بطور فزاینده ای  اجتماعی بود؛ پيشرفت بيشتر نيروهای 

رایط مالکيت اجتماعی بر خود وسایل توليد مولده تنها تحت ش
تنها آن گاه توليد از الزام انباشت ثروت . امکان پذیر خواهد بود

خصوصی آزاد خواهد شد، و در عوض از طریق به وجود آمدن توليد 
با برنامه ارزش های مصرف ، برآوردن احتياجات جامعه حال و آینده 

  . جهت داده خواهد شد
  

  یعصر سرمایه انحصار
این تناقض پایه ای سرمایه داری در مرحله کنونی اش ، یعنی 
سرمایه داری انحصاری یا امپریاليسم ، که در اواخر قرن نوزدهم 

در آن زمان تعداد کمی از شرکت . بوجود آمد، تشدید شده است
های بسيار بزرگ و غول آسا در اقتصاد های بزرگ جهان که بر 

. صنایع مسلط شده بودند مازاد درحال رشد حاکم بودند، بر
مسئله این شرکت ها این بود که راه هایی بيابند که با سرمایه 

بدون شک ، . گذاری ، سود و بازدهی بسيار جذابی داشته باشند
هر از چند وقت یک باری ، محرکه های جدیدی برای سرمایه 

برای مثال، توسعه : و هنوز هم پدید می آید(گذاری پدید می آمد 
اما به محض اینکه موج سرمایه گذاری ، ).  ١٩٩٠ در دههاینترنت 

تقاضایی را که موجب آن شده بود ارضاع کرد ، سرمایه گذاری 
البته گرایش دراز مدت . کاهش یافت و رکود اقتصادی شروع شد

اضافه ظرفيت و بدهی های حاصل شده در دوره . بسوی رکود بود
، به همان گونه ای  رونق ، به کاهش در سرمایه گذاری ادامه داد

که سرمایه انحصاری از قبول سود دهی نرخ پایين در برابر سرمایه 
منطق درونی خود سيستم نيرو های احيا را . اش مقاومت کرد

نشان " بحران بزرگ"این بصورت خيلی موثری در . بوجود نياورد
داده شده بود که علی رغم بی کاری گسترده ، پایين آمدن سطح 

  .ابودی اعتبار به مدت بيش از یک دهه ادامه داشتدستمزدها و ن
، حتی زمانی که جهان سرمایه داری در اعماق  ١٩٣٠در دهه 

سابق قرار داشت ، اتحاد شوروی رشد صنعتی سریع بحران بزرگ 

برای مردم در کشور های سرمایه داری این سئوال . را تجربه کرد
ر کشور مطرح بود که چرا سرمایه گذاری مازاد اجتماعی د

زمانی  که می توان  –خودشان ، بجای این که با برنامه اجتماعی 
با برنامه اجتماعی کل نيروی کار را استخدام کرده و سطح توليد را 

به خاطر منافع خاص گروه های محدودی از محتکران   - باال برد 
این ایده، چالش سياسی را . مالی و اربابان صنایع تعيين می شود

شاهد خيزش جنبش بحران . ایه داری مطرح کرددر سيستم سرم
های مترقی در جهان برای سرنگونی نظام موجود و جایگزین کردن 

  .آن با نظام آلترناتيو بود
  

از ميان کشورهای امپریاليستی، ایاالت متحده علی رغم بوق و 
در حقيقت تنها بازیابی اش . کرنایش، ناتوان از بازیابی واقعی ماند

قبل از اینکه به بحران مالی برگردیم ، مهم است که یک 
: حقيقت محوری را در مورد سرمایه داری تاکيد کنيم

. چه بيشتر ثروت استانگيزه سرمایه داران انباشت هر
اما منبع ثروت طبقه سرمایه دار ، سلب مالکيت ارزش 

در نتيجه استثمار . اضافی کارگران در پروسه توليد است
کارگران توسط سرمایه داران ، قدرت مصرف کارگران 

بنا بر این در نهاد سرمایه داری .  محدود شده است
  تناقضی کار گذاشته شده است مابين ، از یک طرف ،
فقر و محدودیت مصرف کارگران و از طرف دیگر ، تمایل 
سرمایه داران برای ادامه به بسط و توسعه نيروهای 

 مطلققدرت  توليدی ، تو گوئی که تنها محدودیت آن ها
این تناقض سبب   .کل جامعه برای مصرف می باشد

 . بحران های اضافه توليد مکرر در سرمایه داری می شود
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این سرمایه انحصاری . بود محدود" معامله جدید"همان برنامه 
متوسل شدن به فاشيزم و جنگ آلمان بود که توانست از طریق 

موفق به بازیابی کامل اقتصادی آلمان و استخدام کامل نيروی کار 
جنگ جهانی دوم برای مدت زمانی موفق به کند کردن روند . شود

ریق بسيج کامل مشکل بيکاری و زیرکارآیی ظرفيت توليدی ، از ط
ظرفيت صنعتی و نيروی کار برای جنگ ، با کشتن ده ها ميليون 
نفر از مردم ، نابود کردن ظرفيت توليدی ، و به وجود آوردن شرایط 
تقاضا برای بازسازی همه نوع دارایی جسمی در تمامی 

بدون اقدام به چنين اعمال وحشت . کشورهای امپریاليستی  شد
ه حلی برای بحران اساسی خودش در آوری ، سرمایه داری را

  . درون خود پيدا نکرد
  

  متوسل شدن به روش های مختلف 
  برای غالب آمدن بر بحران ها

با پایان جنگ ، مازاد ظرفيت و به همان گونه نيز ترس از رکود 
عالوه براین امپریاليسم ایاالت متحده بخاطر .  دوباره پدیدار شد

ه جهت نقش خود در جنگ در احترام زیادی که اتحاد شوروی ب
سرتاسر جهان کسب کرده بود و نيز به خاطر موج خروشان 

با توجه . طرفداران احزاب کمونيست در اروپا ، احساس خطر کرد
را در کشور خود " معامله جدید"به این زمينه ، سياست های 

را برای باز سازی اروپا با خطوطی از " طرح مارشال"احيا کرد و 
  . داری ، به اجرا گذاشترفاه سرمایه 

  
تا مدت ها بعد از .  اما به یک مفهوم ، زمان صلح هرگز بر نگشت

جنگ جهانی دوم ، با جنگ های منطقه ای در کره ، ویتنام و 
جاهای دیگر و نيز جنگ سرد ، هزینه های نظامی برای باال بردن 

اشکال دیگر هزینه های دولتی . تقاضا در ایاالت متحده ادامه یافت
در ادامه ، ترویج  فعال صنایع اتوموبيل و مصرف . نيز رشد کردند

گرایی بی حد و حصر کمک کرد تا تقاضا تا مدت زمان قابل مالحظه 
ارتش فزاینده ای در بازاریابی و داد و ستد به این (ای حفظ گردد 

اما سر انجام از آغاز دهه هفتاد ، اقتصاد های ).  عوامل اضافه شد
سر کرده گی ایالت متحده به گسترش هر چه  امپریاليستی به

  )٢.  (به عنوان قوه محرکه اقتصادی روی آوردند بخش مالیبيشتر 
پيش بينی (بخش مالی نيز از طریق توسعه انواع وام و معامالت 

وام های . سهام همين کار را انجام داد) صعود و یا تنزل ارزش
دوام مصرفی  خانگی برای خرید خانه ، اتوموبيل و کاالهای با

را  وام بخش مالی حرکت سرمایه. محرک مصرف توده ای شد
بسوی بازار سهام افزایش داد، قيمت سهام و مستغالت را باال برد 
و بدین ترتيب فعاليت های ساختمان سازی را بر انگيخت و 
همچنين قدرت مصرف کسانی که ارزش سهام و یا قيمت خانه 

  .  دادهایشان باال رفته بود را افزایش 
استخدام تعداد قابل مالحظه ای از ) زمينه(خود بخش مالی نيز 

و بدهی دولت ، . پرداز را به وجود آورد- کارکنان انگِل صفت گران
هزینه نظامی باد کرده امپریاليسم ایاالت متحده را از ویتنام تا 

ایاالت متحده قادر بوده است که با قرض از . افغانستان تامين کرد
از آنجایی که .  خود را بطور پایان ناپذیری افزایش دهدخارج بدهی 

دالر ایاالت متحده به عنوان پول رایج بين المللی باقی مانده است 
، کشورهای دیگر خواهان دادن وام به ایاالت متحده بوده اند و این 

اما ، حتی مصرف .  نيز رشد بدهی ملی آن را تامين کرده است
تحده نيز نمی تواند مانع بی تحرکی و پرداز ایاالت م-کننده گران

درصد در  ۴.١کند شدن دراز مدت اقتصاد ایاالت متحده از نرخ رشد 
و نه )   ٣. (گردد ٢٠٠٠درصد در سالهای دهه  ٢.۶به  ١٩۵٠دهه 

مالی کردن بی حد و حصر مشابه ای نيز می تواند مانعی برای 
یاليستی کند شدن دراز مدت مشابه ای در دیگر اقتصاد های امپر

  . گردد

  
  پروسه مالی شدن، استثمار کارگران، و انگل گرایی

ضمن اینکه ُکند شدن رشد توليد ناخالص ملی ادامه یافته است ، 
اقتصاد های عمده سرمایه داری در به وجود آوردن نوع دیگری از 

، سرمایه  ١٩٧٠بعد از رکود اواسط دهه . تغيير وضعيت موفق بودند
ده و بریتانيا سياست های تجاوز و حمله به داری در ایاالت متح

کارگران را در پيش گرفتند، که از ميان آنها سرکوب اعتصاب 
و  ١٩٨١کارکنان کنترل  ترافيک هوایی در ایاالت متحده در سال 

، نمونه  ١٩٨۴ – ١٩٨۵اعتصاب معدن چيان بریتانيا در سال های 
ردش پروسه مالی شدن و آزادی گ.  های برجسته آن بودند

سرمایه در ورای مرزها ، هرچه بيشتر سرمایه را در مقابل کار 
این تحوالت منجر به باال رفتن سهم سود ها . تقویت کرد) کارگران(

تا به امروز شده  ١٩٨٠و کاهش سهم حقوق کارگران از اوایل دهه 
اما این تغيير جهت ، سرانجام مشکل اساسی تقاضا )   ۴(.است

  .را بدتر می کرد
  

من اینکه بخش مالی توانسته است نوعی از رشد را در در ض
اقتصاد های امپریاليستی حفظ کند ، ولی خود نمی تواند به 

بخش . ارزش در توليد به وجود می آید. تنهای ارزشی بوجود آورد
مالی، ادعاهایی بر آن ارزش بوجود می آورد و آن را داد و ستد 

قسمت اعظم برعکس در یک اقتصاد سوسياليستی . می کند
بخش مالی ناپدید می شود بدون آنکه تاثير مضری بر روی توليد و 

بنابراین رشد باد کرده بخش مالی و با . مصرف داشته باشد
تصاحب بزرگترین سهم از ارزش بوجود آمده در توليد ، نهایت 

  . انگلی بودن خود را بيان می کند
  

اری با رشد سریع سرمایه مالی ، ساختار قبلی سرمایه د
هنگامی که شرکت ها بطور . انحصاری متحمل تغييرات شد

افزاینده ای در معرض خطر تصاحب از طرف کارکنان مالی قرار 
آن شرکت ها هر چه بيشتر به صورت بسته های دارایی  گرفتند،

همان طور که در رونق قارچ گونه  –برای خرید و فروش و سوداگری 
رضی خرید و یا باز خرید با سرمایه ق"، شامل " ادغام و تملک"

در . کارکنان مالی مطرح شدند از طرف" کنترل سهام شرکت ها
 .درون سرمایه داری ،  فعاليت های بخش مالی ، مسلط شد

  
مالی شدن ، در همان زمانی که رشد در اقتصاد های 

در . امپریاليستی را حفظ کرده ، اما بقيه جهان را ویران کرده است
اد های امپریاليستی ، گردش ناپایدار دوره های توسعه اقتص

سرمایه سوداگر ، بطور سيل آسا وارد کشورهای جهان سوم می 
شود؛ در دوره رکود اقتصادی ، سرمایه به جایگاه امن امپریاليسم 

این گردش سرمایه .  و بيشتر از همه به ایاالت متحده بر می گردد
الت به هنگام ورود منجر به رشد سریع قيمت سهام و مستغ

شده و سبب رشد ناهنجار و غير قابل ) دارایی های غير منقول(
و در موقع . دوام مصرف نخبگان کشور های جهان سوم می گردد

خروج شان ، موجب فرو ریختن قيمت دارایی ها ، ُخرد شدن 
.  اعتبارات ، کاهش در مخارج ، و سقوط ارزش پول رایج می گردد

به شرطی می توانند وام در چنين مواقعی این کشور ها تنها 
دریافت کنند که بخش اعظم اقتصاد خود را به استيالی سرمایه 

برای مثال ، خصوصی کردن دارایی هایی از قبيل (خارجی واگذارند 
نفت و یا مخابرات ، یا حذف محدودیت ها برای سرمایه گذاری 

بخش بزرگی از جهان سوم چنين ). خارجی در بخش بانکی
ا از سوی سرمایه سوداگر بين المللی تجربه خرابی و انهدام ر

این اقتصاد ها، به همان " جهانی شدن"هر چه بيشتر . کرده اند
اندازه آسيب پذیری شان در مقابل چنين خرابی و انهدام بيشتر 

    )ادامه دارد(          .می شود
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 !زيآمموفقيتك حركتيگزارشي از 

 ۴از ساعت  ١٣۵٧سی و يکمين ساگرد قيام با شکوه توده ها در سال فوريه در  ١١پنجشنبه 
ل ساختمان فدرال  ببعد ازظهر، شهر لوس آنجلس شاهد تظاهرات وسيعی بود که در مقا ٧الی 

بر عليه رژيم دار و شکنجه  جمهوری اسالمی و در دفاع از مبارزات دليرانه مردم در داخل که 
درمحلی که پليس برای . وری حاکم انداخته است ، برگزار گرديدلرزه  بر اندام نکبت زده ديکتات

تجمع معترضين تعيين کرده بود ، گرايشات مختلف سياسی هر يک در صف مستقل خود و با بنر 
سلطنت طلبان ، سبز های مدافع اسالم .  ها و پرچم های خاص خودشان شرکت کرده بودند

سی ان "طبق گزارش . اضر در اين محل بودند، فعالين چپ از جمله نيروهای ح" ناب محمدی"
در جريان اين تجمع . بيش از هزار و پانصد نفر در اين تجمع اعتراضی شرکت داشتند" ان

اطالعيه در ميان جمعيت پخش کردند که با استقبال فراوان  ٣۵٠اعتراضی فعالين چپ حدود 
ات تبليغاتی وسيع تری در سلطنت طلبان و جريان سبز که از امکان. تظاهرکنندگان مواجه شد

اين شهر  برخوردارند توانسته بودند در بستر تنفرمردم از سلطه ديکتاتوری حاکم ، شمار کثيری 
از مردم که واقعا ازحاکميت جمهوری اسالمی به تنگ آمده اند را در صفوف خود جمع کرده و 

رفراندم "هائی همچون شعار. اعتراض آنها را در زير شعار های بی محتوای خود به هرز ببرند
" آزادی برای ايران"و يا ) شعار های سبز ها" (يا حسين ، مير حسين"و " اين است شعار مردم 

خود بروشنی ماهيت ضد مردمی و ) شعارهای سلطنت طلبان" (سازمان ملل توجه توجه"، 
چهار راه هر کدام از اين جريانات در محلی از . ارتجاعی اين جريانات را به نمايش می گذاشت

نفر  ٣٠با شروع اعتراض بيش از .  بزرگی که مقابل ساختمان فدرال قرار دارد مستقر شده بودند
مرگ بر رژيم جمهوری "از فعالين چپ  با در دست داشتن بنر هائی که شعار هائی مانند 

 و همچنين تصاويری از" سوسياليسم يا بربريت"بعالوه شعار " اسالمی و اربابان امپرياليستش
جنايات جمهوری اسالمی چه در دوره موسوی و چه در دوره احمدی نژاد بر آنها نقش بسته بود 
، در محل جداگانه ای تجمع نموده و به سر دادن شعار های انقالبی از طريق بلندگوی خود 

تاثير شعار های فعالين چپ آنقدر بود که بويژه سبب برآشفتگی و عصبانيت سبز های . پرداختند
تا جائی که چند بار برخی از آنها آمدند و دست به تهديد چپ ها زدند که با .  گرديد" حمدیناب م"

فعالين چپ ، بعدا دست به ابتکار جالبی زده و شروع به حرکت .  مقامت سخت آنها روبرو شدند
آنها ضمن حرکت شعار هايشان را با صدای . و دور زدن در چهار راه مقابل ساختمان فدرال زدند

به طوری که شمار قابل مالحظه ای از مردمی که فريب .  د از طريق بلندگو فرياد می زدندبلن
تبليغات سلطنت طلبان و سبزها را خورده بودند ، تحت تاثير قرار داده و آنها با تکرار شعار های 

شعار های کوبنده فعالين چپ چه در حين حرکت به دور . فعالين چپ به حرکت آنها پيوستند
، " مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی"  :راه و چه در حين اين تظاهرات از اين  قرار بودچهار 

مرگ "، " کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد"، " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"
" مرگ بر اصل واليت فقيه"، " نه احمدی، نه موسوی، مرگ بر بيت رهبری"، " بر موسوی فريبکار

و " ميکشم ميکشم آنکه برادرم کشت"، " انی سياسی به همت توده ها آزاد بايد گرددزند"، 
مرگ بر اين حکومت زن "، "انقالب ، انقالب اين است شعار مردم"همچنين شعارهائی مانند 

و " ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم"، " مرگ بر استبداد ، چه سلطنت چه اسالم"، " ستيز
از جمله شعار هائی بود که آنها در " ری اسالمی و حاميان امپرياليست اشمرگ بر رژيم جمهو"

   .اين حرکت سر دادند

تجربه اين حرکت موفقيت آميز برای خود ما با روشنی تمام نشان داد که روش کار ما با در نظر 
در حاليکه با توجه به حضور سلطنت طلبان و . گرفتن نيرويمان دستاورد نسبتا خوبی داشت

ها در محل ، برخی از رفقای چپ حتی مايل به شرکت در اين حرکت نبودند اما روش کار ما  سبز
و مبادرت به حرکت در مقابل اين محل آنها را نيز متقاعد نمود که حرکت ما درست و مثبت بوده 

از آنجا که تعداد زيادی از کسانی که تحت تاثير تبليغات سطنت طلبان و سبز ها در اين .  است
ت شرکت کرده بودند  به خاطر ناآگاهی و نبود آلترناتيو به اين امر مبادرت کرده بودند با حرک

ديدن تحرک فعالين چپ در اين حرکت عمال شعار های آنها را سر داده و اين امر تاثير خيلی 
تجربه نشان داد که طرح شعار های درست و انقالبی و يک دلی رفقای .  خوبی بر جای گذاشت

  . ن حرکت  رمز موفقيت آنها بوده استچپ در اي

 2010فوريه14 جمعي از فعالين چپ در كاليفرنياي جنوبي

  كمك مالي
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