
  

كارگران تمامي سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13861386    بهمنبهمن  1515    ––  6363  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  

   سال پس از كنفرانس گوادولوپ30نزديك به
!)نگاهي به يك تجربه تاريخي(  

یکی از رویدادهای تاریخی ای که هـر سـال بـا فرارسـيدن بهمـن مـاه در بررسـی رونـد                       
 حکومت پهلوی در کشور ما به کرات مورد اشـاره و            جایگزینی رژیم جمهوری اسالمی با    

و )١٩٧٩ژانويــه ســال ( کنکـاش نيروهــای مختلــف قــرار مــی گيـرد، کنفــرانس گوادولــوپ   
امـروز حـدود    .  قدرت بزرگ امپریاليستی در ارتباط با تحوالت ایران می باشد          ٤تصميمات    

نفـرانس   سال پس از گذشت این کنفرانس کمتر کسی سـت کـه ندانـد در جریـان ک                  ٣٠
گوادولوپ، دولت های آمریکا، فرانسه، انگلـيس و آلمـان بـا بررسـی رونـد انقـالب مـردم                  
ایران برعليه رژیم شاه به این توافق رسيدند که با قطع حمایت خود از حکومت وابـسته                 
و تضعيف شده محمد رضا پهلوی، در عوض قدرت و امکاناتـشان را در پـشت دارودسـته                  

وی متمرکز کنند و به این ترتيب با ایجاد تغييراتی گسترده        " انقالب اسالمی   "خمينی و   
در آرایش سياسی نيروهای وابسته به خود در ایران، جمهوری اسـالمی را بـر سـر کـار              
آورده و از طریق این رژیم امر سرکوب انقالب مـردم و حفـظ و تـداوم منـافع جهانخوارانـه                     

های فدائی خلق در نشریات همان      همانطور که چریک  . خود در کشور ما را تضمين سازند      
زمان خود مطرح کرده اند، در واقع امپریاليستها برای مقابله با جنبش توده های انقالبی 
با فدا کردن شاه به عنوان نوکر وفادار خویش به یک عقب نشی تاکتيکی دست زدند تا                 

ا سـازمان   بتوانند با خام کردن و فریـب تـوده هـا حملـه اسـتراتِژیک خـود را بـر عليـه آنهـ                       
در رابطه با کنفرانس گوادولوپ، واقعيت این است که بسياری از جزئيـات مربـوط               . بدهند

به این کنفرانس و نشست سـران دولتهـای نـامبرده در آن سـال و بـویژه ریـز تماسـها و            
روابط و توافقات آنها با دارو دسته خمينی از نظر افکار عمـومی و بـویژه تـوده هـایی کـه            

های برحــق آنــان توســط  امپریاليــستها و رژیــم خدمتگزارشــان یعنــی   آرمانهــا و خواســت
جمهوری اسالمی پایمال شد، پنهـان مانـده و همچنـان نيـاز بـه روشـن شـدن هـر چـه                    

نگاهی به مصاحبه اخير دکتر ابراهيم یـزدی در سـالگرد کنفـرانس             . بيشتر داشته و دارد   
ران زبان به سخن گشوده، گوادولوپ که در چارچوب تضاد های درونی طبقه حاکمه در اي

نشان می دهد که وی برخی از زوایای        
رویدادهای جـاری در آن مقطـع را البتـه          
بـــه شـــکلی بـــسيار حـــساب شـــده و 

  . مکارانه مطرح نموده است
در معرفی کارنامه دکتر یزدی باید گفت 
که  او یکی از معماران جمهوری 
اسالمی و از مهره هایی است که در 

 روی کار آمدن رویدادهای مربوط به
رژیم  جمهوری اسالمی توسط 
امپریاليستها در ایران نقش برجسته 

وی به اتفاق بنی .  ای ایفا کرده است
صدر و قطب زاده از مهره هایی بودند 
که در پروسه تحوالت مربوط به سازش 
بين دار و دسته خمينی  و 
امپریاليستها در دوره  منتهی به قيام 

امبرده بخوبی  قرار داشته و ن٥٧بهمن 
می داند که رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی این مظهر فریب کاری و ریا 
چگونه و در چه روندی به عنوان رژیم 
کارگزار امپریاليستها در ایران بر اريکه 

    .  قدرت قرار گرفت
  ٢ادامه در صفحۀ     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

جمهوري اسالمي و تالش براي برقراري خفقان سياه دهه 
60!  

در ماه های اخير به موازات شدت گيری حرکـات اعتراضـی تـوده              
ــوری اســالمی در       ــار جمه ــم جنایتک ــت، رژی ــه حکوم ــر علي ــا ب ه
شرایطی که کمر کارگران و خلقهای تحت ستم مـا را در زیـر بـار      

نی و بيکاری و گرسنگی و سرکوب خم کرده، در همان           فقر و گرا  
حال موجی از اقدامات جنایتکارانـه و وحـشيانه نظيـر اعـدامهای             
ــایی وکــشتن     ــا در مــالء عــام ، آدم رب ــدن دســت و پ علنــی، بری

  .  را سازمان داده است... مخالفين در بند و 
در حاليکه هنوز مدت کوتاهی از رسوایی قتل زهرا بنـی یعقـوب             

 که گزارشاتی از تجاوز بـه او در سـياه           -وی دستگير شده  دانشج
چال همدان به وسيله مزدوران رژيم و سپس قتل وی خبـر مـی              

 نمـــی گـــذرد کـــه مـــزدوران وزارت اطالعـــات جمهـــوری -دهنـــد 
. اسالمی جنایت دیگری را این بار در شهر سنندج مرتکب شدند   

جوی  دی ماه عوامل رژیم ابراهيم لطف الهـی دانـش          ١٦در تاریخ   
سنندجی را دستگير کرده و به بازداشتگاه سنندج منتقل کردند          

" خودکشی" روز بعد خانواده وی را از مرگ او به دليل واهی             ٨و  
دژخيمــان رژیــم حتــی از دادن جــسد ایــن جــوان  . مطلــع نمودنــد

دانشجو به خانواده او خودداری کرده و خود راسا به دفن جـسد             
 این هدف که از اقدام احتمالی       و سيمان کردن قبر او پرداختند با      

خانواده ایـن قربـانی بـرای نـبش قبـر و کـشف ایـن حقيقـت کـه                    
ابراهيم توسط مزدوران رژیم بشدت قبـل از قتـل شـکنجه شـده               

  ٣ادامه در صفحۀ         . جلوگيری نمایند

  !تشديد تالش براي لغو حق سقط جنين 
 تاکنون در کشورهای صـنعتی بخـصوص در         ٢٠٠٧از اوايل سال    

ــال    ــزايش حم ــيس شــاهد اف ــادا و انگل ــا، کان ــاتی امريک ت تبليغ
به حقوق دمکراتيک زنان، منجمله آزادی      " بنيادگرايان"گسترده  

  . سقط جنين بوده ايم
در انگليس در آستانه چهلمين سالگرد آزاد شدن سقط جنين،          
برخی از روزنامه هـا و کانالهـای تلويزيـونی دسـت راسـتی بـه               
کمک بنيادگرايـان مـذهبی شـتافته و هجـوم تبليغـاتی تحريـک              

فيلمها و تصاوير سه بعدی وحشتناکی .  آغاز کردند  کننده ای را  
از سقط جنين در برخی کانالهای تلويزيونی نمايش داده شد و           
ادعاهای بی اساسی به منظور تحريک احساسات مردم عليه         

  .  سقط جنين بيان گرديد
در کانـادا نيــز بنيادگرايــان کاتوليــک کــه راهــی بــه رســانه هــای  

 تنهــا بــه تظــاهرات کوچــک و عمــده نيافتنــد، مجبــور شــدند کــه
اکسيونهای گروه های چند نفره در مقابل برخـی بيمارسـتانها           

و همه ايـن تالشـهای مذبوحانـه اشـان نيـز بـا بـی                . اکتفا کنند 
درنتيجه به دليل   . اعتنايی کامل و عدم حمايت مردم روبرو شد       

رشــد آگــاهی در ايـــن زمينــه اســت کـــه تبليغــات و ضـــديت      
.  شديدتر و وحشيانه تر شـده اسـت        بنيادگرايان با سقط جنين   

در سالهای اخير بسياری از کلنيک ها و دکترهای امريکايی که           
سقط جنين انجام می دادند، توسط افراد و گروه های بنيـادگرا            

 چنـدين   حمالتی که بـر اثـر آنهـا تـاکنون           مورد حمله قرار گرفته     
  ٣ادامه در صفحۀ     .  اندشدهنفر کشته و زخمی 



  

  ... سال پس از ٣٠نزديک به 
منتـسب بـه او     ایشان و جریان سياسـی      

کـه در تمـام طـول       " نهـضت آزادی    "یعنی  
عمر ننگـين رژیـم جمهـوری اسـالمی بـه           
مثابـــه یـــک ســـوپاپ اطمينـــان اغلـــب     
مستعمل برای نظام ضد خلقی حاکم بـر        
عليــه تــوده هــا نقــش ایفــا کــرده اســت،  
ــورژوازی     ــی ب ــاکم یعن ــه ح ــی از طبق جزئ
وابسته در ایران می باشند کـه گرچـه در         

کومــت و نقــش  مــشاطه گــری بــرای ح  
آفرینی بر عليه توده ها هيچگـاه تردیـدی         
ــن       ــرغم ای ــا ب ــد ام ــداده ان ــود راه ن ــه خ ب

به نظام حاکم،  گـاه و       " خدمات بی دریغ  "
بيگاه تيغ سرکوب دیکتاتوری حاکم حتـی       
ــراش داده     ــز خ ــشان را ني ــا و هواداران آنه
است و فی المثل هنـوز کـه هنـوز اسـت            

اجـازه  "جریان ایـشان در حـسرت کـسب         
ــای سياســی در  " یرســم ــرای فعاليته ب

چــارچوب نظــام ضــد خلقــی حــاکم مــی   
با این توصيف مقدماتی سـت کـه        . سوزد

ما می بينيم اکنون پس از گذشت حـدود          
سه دهه از وقایع مربوط بـه قـدرت گيـری           
جمهوری اسالمی و در شرایطی که ایـن        
رژیـم بــا مــوج گــسترده ای از مخالفتهــای  
ــران روبروســـت  ــر ایـ ــوده ای در سراسـ  تـ
ایــشان بــه صــحنه آمــده انــد تــا در بحــث  

در " آسـيب شناسـی انقــالب  "مربـوط بـه   
 شــرايطی کــه امثــال  صــادق طباطبــائی 
کتمان نمـی کننـد کـه از سـوی خمينـی            
گزارشی را به  کنفرانس گوادالوپ برده و        
ــد ،   ــا آورده انـ ــم از آنجـ ــصميماتی را هـ تـ
ــين    ــانی بـ ــط پنهـ ــایی از روابـ ــه هـ گوشـ

يـــستهای ســـردمداران حکومـــت و امپریال
جهانخوار را باصـطالح ماسـت مـالی و در          
واقع کتمان کند و به منظـور فریـب نـسل           

" مخــــالف"جــــوان خــــود را بــــه عنــــوان 
دیکتاتوری حاکم جـا زده و  بـرای پروسـه           

اينهـا بـه روی     " (انحراف انقالب اسالمی  "
ــا تحميــل    خــود نمــی آورنــد کــه چگونــه ب
رهبری خمينی بـه مبـارزات مـردم ايـران،          

زاتی تــوده هــا را بــه انحــراف پروسـه مبــار 
ــاختند  . کـــشانده و از محتـــوا خـــالی  سـ

ســپس پروســه خــود ســاخته را انقــالب   
  .     تاریخسازی نمایند. ) اسالمی ناميدند

  :در این مصاحبه یزدی از جمله می گوید
ما در وضعيتي نبوديم آه ".....

بتوانيم در تصميمات گوآدلوپ مؤثر 
واقع شويم، بنابراين هنگامي آه 

جمهور فرانسه از طريق  رئيس
، پيغام داد آه  وزارت امور خارجه

شما يك گزارشي، آه نقطه نظرات 
اين طرف را به ما بدهد، تهيه آنيد، 
آقاي خميني ضرورت آن را تاييد 

زاده هم آن  آردند و صادق قطب
گزارش را نوشت و به نمايندة وزارت 

آن گزارش ..... امورخارجه تحويل داد
آورم   آه من به ياد ميهم تا آن جا

آل گزارش را نخوانديم بلكه 
مطالبش را مرور آرديم و صادق 

زاده يادداشت و آن را تنظيم  قطب
البته وقتي آه آن گزارش را به . آرد

دولت فرانسه داد، نماينده وزارت 
امور خارجه فرانسه از ما تشكر 
آرد، به ديدن ما آمد و گفت آه 

ن تأثير اي فرانسه به شدت تحت
از اواخر .... است گزارش قرار گرفته

 امريكايي ها آرام ١٩٧٨دسامبر 

اي ندارد و تغيير  آرام به اين نقطه رسيدند آه پافشاري بر ابقاي شاه فايده
ها نگران بودند آه اگر شاه برود، خاليي آه در ايران  امريكايي..... مسير دادند
 آردند آه شاه برود، بختيار بنابراين، موافقت. شود چگونه خواهد شد ايجاد مي

بيايد و ارتش با انقالب همكاري آند تا ارتش احتماال بتواند در انقالب جايگاهي 
از جانب ديگر، نظريه برژينسكي اين بود آه در غياب شاه تنها نيرويي . پيدا آند
تواند جلوي خطر آمونيسم را در ايران بگيرد هماهنگي و ائتالف ميان  آه مي

االصول ضد  استدالل او اين بود آه روحانيون علي. وحانيان استنظاميان و ر
نظاميان هم . هاي مردم را هم دارند آمونيسم هستند و قدرت بسيج توده

هاي ضد آمونيستي و ضد   نفري شاه آموزش٤٠٠٫٠٠٠اند؛ ارتش  منسجم
تواند خطر آمونيسم را  بودند؛ ائتالف ميان نظاميان و روحانيون مي شورش ديده

سفر هايزر به ايران براي اين نبود آه ارتش آودتا آنند، . د از شاه از بين ببردبع
بلكه او آمد آه مبادا نظاميان بعد از رفتن شاه دست به آارهايي بزنند آه 

 امريكايي ها معتقد بودند اگر ارتش ... .موقعيت ارتش را در نزد مردم از بين ببرد
آند، و با انقالب همراهي نمايد پس از در دوران انقالب انسجام خودش را حفظ 

پيروزي انقالب و بعد از آن آه احساسات عمومي فروآش آرد، آن وقت ارتش 
  ...."باشد تواند به راحتي و به عنوان بخشي از انقالب، ادعاي سهم داشته مي

  
و بـه قـدرت     رژیـم شـاه     کـه بـه سـرنگونی       ی  ی در تاریخ نگاری مربـوط بـه رویـدادها         از آنجا که  

، کنفـرانس  گوادولـوپ      دن رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی منجـر گـشت          رسي
، بد نيست که اعترافات دکتـر یـزدی کـه البتـه قریـب بـه سـه                   نقش بسيار برجسته ای دارد    

دهه پس از گذشت آن رویدادها و برای بهره برداریهای سياسی خاصی عنوان می شـود را         
مورد مداقه قرار دهـيم تـا هرچـه بيـشتر بـه مجموعـه            در بستر اوضاع سياسی آن روز ایران        

شرایط و اوضاعی که منجر به  تصميمات امپریاليستها در کنفرانس گوادالوپ شد پی ببـریم                
و همچنــين کنــه نقــش ضــد انقالبــی امثــال یــزدی هــا و همکارانــشان در آن ســالها در          

 را بيـشتر و بهتـر       خدمتگزاری بـه امپریاليـستها و برعليـه منـافع خلقهـای تحـت سـتم ایـران                 
  .دریابيم

 یعنـی کمتـر از یـک        ١٣٥٧ سال پيش در دی ماه سـال         ٢٩کنفرانس امپریاليستی گوادولوپ    
ایــن کنفــرانس در .   برگــزار شــد٥٧مــاه پــيش از رویــدادهای مربــوط بــه قيــام بهمــن ســال   

دمکراتيـک تـوده هـای    –شرایطی برقرار شد که شعله های آتش جنبش ضـد امپریاليـستی         
مـا بـر عليـه رژیـم مـزدور و سـرکوبگر شـاه سراسـر ایـران را درنوردیـده بـود؛ در                         تحت سـتم    

شرایطی که بذری که نيروهای پيشرو و انقالبی خلق و در راس آنهـا کمونيـستهای صـدیق               
یعنی چریکهای فدایی خلق ایران با آغاز فداکارانه ترین مبارزات انقالبی و قهـر آميـز کاشـته                  

ثمره خون صد ها تن از بهترین فرزندان کارگران و زحمتکـشان در             بودند، به بار نشسته و  از        
جامعه تحت سلطه ما، انـرژی انقالبـی بنيـان بـرافکن تـوده هـا بـه تـدریج بـه صـحنه مبـارزه               

در چنين شرایطی، اربابان امپریاليـست شـاه کـه مـی دیدنـد تـداوم            ! بله. کشانده شده بود  
هر چه بيشتر مبارزات تود ها منجر شـده و  حمایتشان از حکومت پهلوی به رادیکاليزه شدن      

در پی خود می تواند گسترش مبارزه مسلحانه تود ها در اقصی نقاط کشور را بوجـود آورده                  
و به این ترتيب نابودی قطعی نظام بورژوازی وابسته و منـافع اسـتراتژیک آنـان توسـط تـوده                    

نجــام در کنفــرانس هــای انقالبــی را ممکــن ســازد، در صــدد چــاره جــویی بــر آمــده و ســر ا  
گوادولوپ تصميم به تعویض حکومت شاه و تغيير آرایش نيروهـای وابـسته بـه خـود در ایـران               

در آن شـرایط  بحرانـی در واقـع صـورت مـساله بـرای امپریاليـستهای                  . تحت سـلطه گرفتنـد    
  ! جهانخوار چگونگی سرکوب انقالب تود ها بود و بس

دمکراتيک توده هـا آن قـدر اوج گرفتـه بـود کـه               -واقعيت این بود که جنبش ضد امپریاليستی      
و " مرگ بـر شـاه    "حفظ حکومت شاه در مقابل سيل بنيان برافکن توده هایی که شعارهای             

. ی آنها ایران را به لرزه درآورده بود دیگر برای امپریاليستها امکان پـذیر نبـود           " مرگ بر آمریکا  "
انقالبی ، به منظـور کنتـرل و سـرکوب    در نتيجه آنها در هراس از رشد نيروهای کمونيست و       

انقالب و برای حفظ منافع درازمدت خود در ایران و خاورميانه به یک عقب نـشينی تـاکتيکی                  
در مقابل جنبش توده ها دست زدند تا بالفاصله یک هجوم استراتژیک را به کـارگران و تـوده                   

 جنایتکــار بــه قــدرت رســيدن دارو دســته خمينــی و رژیــم . هــای زحمــتکش ســازمان دهنــد 
جمهـوری اســالمی محــصول چنــين سياسـت ضــد انقالبــی ای بــود کـه بــا توافــق بزرگتــرین    

ــوپ تحقــق یافــت    ــا در کنفــرانس گوادول ــا امریک ــن .  دولتهــای امپریاليــستی و در راس آنه ای
سياســت بــا توجــه بــه تمرکــز امکانــات مــادی و معنــوی امپریاليــستها در پــشت دارو دســته 

ونيسم بر جنبش کمونيستی کـه بـه معنـی غيبـت حـضور یـک                خمينی در شرایط غلبه اپورت    
رهبری انقالبی و کمونيستی در راس جنبش توده هـا بـود، متاسـفانه راحـت تـر و در مـدت                      

سرانجام دارو دسته خمينی مزدور در حاليکه شـعارهای دروغـين           . کوتاهی  به بار نشست    
 در واقـع توسـط      ضد امپریاليـستی و ضـد آمریکـایی شـان گـوش فلـک را کـر مـی کـرد ولـی                      

امپریاليـستها حمايـت مـی شــدند ، بـه اراده و قـدرت  اربابـان امپریاليــست خـود  بـه قــدرت         
رسيده و به این ترتيب رژیم مـزدور جمهـوری اسـالمی جـايگزين رژیـم شـاه شـد تـا وظيفـه                        

بـه سـرانجام   بـود بـا عنـاد تمـام        سرکوب وحشيانه انقالب را که از گرده شاه برداشته شده           
 بـه انجـام آن      ٥٧ی کـه از همـان اولـين روزهـای پـس از قيـام شـکوهمند بهمـن                    امررساند،  

  .وظيفه ضد انقالبی مشغول شد
کنفرانس گوادولوپ یکی از محيالنه ترین سياستهای امپریاليستی بود که بر عليـه کـارگران               
و خلقهــای تحــت ســتم مــا توســط امپریاليــستها طراحــی و ســپس بــه دســت رژیــم مــزدور  

کارگزاران جدیـد امپریاليـسم در ایـران سـریعا از کـارگران و              . ه اجرا درآمد  جمهوری اسالمی ب  
بعـد از شـاه نوبـت       "توده های مسلح قيام کننده برعليه نظـام امپریاليـستی کـه فریادهـای               

سرمی دادند خواستند تـا سـالح هـای         " ایران را سراسر سياهکل می کنيم     "و  " آمریکاست
ه در ص           خود را زمين بگذارند، ۴ فحۀادام



  

  ...جمهوری اسالمی و تالش برای 
 دی مــاه نيــز مــزدوران وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی در کرمانــشاه ضــمن ١٤در تــاریخ 

یورش به منزل یکی از فعالين سياسی، جوانی به نام فـرزاد قبـادی را بـه ظـن همکـاری بـا                  
اوان او را نيروهای مسلح مخالف رژیم دستگير و درست یک روز بعد پس از شکنجه های فـر          

بـه گفتـه بـستگان فـرزاد،        . با شليک چند گلوله به سرش به طرز فجيعی بـه قتـل رسـاندند              
مزدوران رژیم برای زهر چشم گرفتن از خانواده قربانی جسد اورا به خواهر و بـرادر و برخـی              

  .از خویشاوندان وی که دستگير شده بودند نيز نشان دادند
ایـت ضـد انـسانی و وحـشيانه دیگـر در شـهر خـوی                در این حـال در جریـان یـک اقـدام بـه غ             

مزدوران رژیم یک زندانی مجروح به نام حسن حکمت دمير را به جرم عضویت در گروه هـای                  
مسلح کرد به شکلی وحشيانه و در حالی که بر روی برانکارد قـرار داشـت در مـال عـام بـه                       

  .دار کشيدند
  

جالدان رژیـم در اسـتان سيـستان و         
 دی مـاه    ١٦تـاریخ   بلوچستان نيـز در     

در یک جنایت رذیالنه دسـت راسـت        
 تن را بـه جـرم شـرکت         ٥و پای چپ    

در درگيری های مسلحانه و سـرقت       
مسلحانه قطع کردنـد و در همـه جـا          
جـار زدنــد کــه اميدوارنـد ایــن جنایــت   

  .سایرین گردد" عبرت"مایه 
  

ــاک در   ــات  هولنـ ــا و جنایـ ایـــن قتلهـ
شـــرایطی صـــورت مـــی گيـــرد کـــه  

می در ماه های اخيـر      جمهوری اسال 
ده هـــــا تـــــن را در مـــــال عـــــام در  
شهرستانهای مختلف زیـر نـام اراذل       
و اوباش و یا با اتهامـات دیگـر در جلـوی            

در . چشم مردم به دار کشيده و با بيرحمـی تمـام بـه نمـایش جنایـات خـود پرداختـه اسـت                      
تاخی و  ادامه همين سياست است که ما شاهدیم که بلندگوهای تبليغاتی حکومت با گس            

 دی ماه اعالم کردنـد کـه دسـتگاه قـضایی دو نفـر را در شهرسـتان                   ١٩بی شرمی در تاریخ     
ارسنجان استان فارس به جرم تجاوز به عنف و سرقت اموال یک جوان بـه اعـدام بـه شـکل           

  . محکوم کرده است" پرتاب از بلندی"
جنایـات فجيـع    البته تا آنجا که به خوی درندگی و وحشی گـری رژیـم جمهـوری اسـالمی و                   

این حکومت بر عليه مردم ما باز می گردد کارنامه سياه این حکومت نـشان داده کـه سـران      
جمهوری اسالمی برای حفظ نظام دیکتـاتوری حـاکم از خـشم تـوده هـا از ارتکـاب بـه هـيچ                       

قتــل عــام هــزاران تــن از زنــدانيان سياســی در ســياه  .( جنــایتی رویگــردان نبــوده و نيــستند
اما نکته ای  کـه در       )  نمونه روشنی از اين ادعاست     ٦٧  اسالمی در سال      چالهای جمهوری 

موج اخيـر جنایـات حکومـت بـه چـشم مـی خـورد وحـشت عجيـب مقامـات حکومـت از جـو                          
بحرانی و ملتهبی ست که بویژه در ماه های اخير بر عليه رژیم در سراسر کشور به چـشم                   

تراضات کارگری ، شورشهای جوانـان و       می خورد و خود را در  وقوع پی درپی اعتصابات و اع            
اعتراضات زنان و افزایش حرکتهای مسلحانه بر عليه رژیـم در برخـی منـاطق کـشور نـشان                   

در چنين شرایطی ست که دیکتاتوری حاکم در وحـشت از اوج گيـری جنبـشهای                . می دهد 
اعتراضی توده ها آنهم در کشاکش مـسایل مربـوط بـه بحـران ناشـی از پرونـده هـسته ای                     

ود، بار دیگر به سياست بستن شمشير از رو دست یازیده و می کوشد با دسـت زدن بـه      خ
شنيع ترین جنایات و نمایش آنها در انظار عمومی فضای اختناق وحـشتناک سـالهای دهـه                  

معتـرض و بـویژه جوانـان     را برجامعه ما حاکم گردانده و به خيال خود توده های عاصـی و           ٦٠

مبارز را از فکر مبارزه بـا دسـتگاه سـتم و            
ــازدارد  ــاکم بــ ــرکوب حــ ــهای . ســ تالشــ

مذبوحانه رژيم در اين راستا بار ديگر ثابت        
می کند کـه اسـتثمارگران از تـاریخ درس          

ــد  ــی گيرنـ ــک از     . نمـ ــيچ یـ ــه هـ ــرا کـ چـ
تالشهای ضد انقالبی جمهوری اسالمی     

ت در و جنایــات توصــيف ناپــذیر ایــن حکومــ
 برغم تمـامی تـاثيرات منفـی آن         ٦٠دهه  

قطعــی در ذهــن  مــردم قــادر بــه نــابودی 
جنبش توده های تحت ستم نشد و تنهـا     
ماهيـــت ضـــد خلقـــی و درجـــه شـــقاوت 
ــر    ــوری اســالمی در ام ســردمداران جمه
خدمت به منافع  استثمارگران را هـر چـه        

عليـرغم  . روشنتر به منصه ظهور رسـانيد     
وده هـای مبـارز     آن همه جنايت مقاومت ت    

همچنان ادامه یافت و خيلـی زود جنـبش      
اعتراضی آنان بار دیگر خـواب خـوش را از          

  در پرتو . دیدگان سران مزدور رژیم ربود
چنين تجربه عينی ای ست که باید گفت        
ــان     ــروز از ســوی دژخيم ــه ام ــاتی ک جنای

  توده " عبرت"جمهوری اسالمی به هدف 
 های خشمگين و به جان آمده انجام می       

شوند نيز تنها موجب انبـوه تـر شـدن هـر          
ــان   چـــه بيـــشتر خـــشم انقالبـــی در ميـ
مردمی می گردد که هـر جـا کـه جنـبش          
اعتراضی شان سر بـاز کنـد، بـا قاطعيـت           
هر چه بيشتری به مبارزه با رژیم حاکم و         
در هـــم کوبيـــدن پایـــه هـــای ســـرکوب و 

  .  استثمار خواهند پرداخت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

در شهر خویزندانی مجروح در انتظار اعدام 

دانشجوی زندانی، ابراهيم لطف اللهی که 
 مزدوران جمهوری اسالمی در زندان به توسط

 !قتل رسيد

  

  ... تشديد تالش براي لغو 
بنيادگرايان مذهبی عالوه بر تکيـه بـر احـساسات مـذهبی مـردم، هميـشه ادعـا کـرده انـد کـه مخالفتهـای آنـان بـا سـقط جنـين بـر پايـه                                      

 هفتـه ای  ١٦ای اخير در کانادا ادعا شده است که جنـين      به عنوان مثال در تبليغات ماه ه      . پيشرفتهای علمی و پزشکی نيز استوار است      
 هفتـه ای    ٢٤ هفته ای می تواند در رحم راه برود، و يا گويا برخـی از جنـين هـای                    ١٢و يا اينکه جنين     . می تواند کامأل درد را احساس کند      

ابل قبـولی در تـصديق ايـن نظـرات ارائـه نـشده،       اما نه تنها تاکنون هيچگونه سند و مدرک علمی ق        . می توانند در خارج از رحم زنده بمانند       
بـا ايـن حـال بـا     . بلکه همه شواهد تجربی و تحقيفات علمی در جهت تصديق علمی قوانين موجـود بـه نفـع آزادی سـقط جنـين بـوده انـد                        

فـی زيـادی    افزايش نفوذ سياسی راست ترین جناح های بورژوازی بخصوص در سه کشور نـامبرده، قـانون سـقط جنـين دچـار تغييـرات من                        
 ٢٤ هفتـه از آبـستنی شـان مـی گـذرد بـه       ٢٨مادرانی که  در انگليس، آزادی سقط جنين برای ١٩٩٠به عنوان مثال در سال   . شده است 

زيـرا کـه هـدف آنهـا از         . کاهش تدريجی محدوده سنی جنين بـرای بنيادگرايـان موفقيـت بزرگـی محـسوب مـی شـود                  . هفته کاهش يافت  
امری که بدون شک محدودیتهای بـسياری را بـرای زنـانی  ایجـاد     . قع لغو کامل آزادی سقط جنين است   کاهش محدوده سنی جنين، دروا    

  .می آیند فقر اقتصادی در صدد سقط جنين بربه خاطر می کند که به هر دليل و بویژه 
  

ای لغو حق سقط جنين محدود می به کشورهای امريکا و کانادا و انگليس، و نه به تالش برصرفا يورش به آزاديهای دمکراتيک مردم نه 
در شرایط تعميق بحران اقتصادی نظام امپریاليستی، تالش برای باز پس گرفتن دستاوردهای مبارزات دمکراتيک توده های . شود

زحمتکش کشورهای پيشرفته، و تشدید سرکوب مبارزات دمکراتيک توده های تحت ستم در کشورهای وابسته به امپرياليسم، از اولين 
امری که ادامه غارت دسترنج زحمتکشان جهان را توسط امپرياليستها و . ورتهای استثمارگران برای حفظ نظم موجود استضر

در چنين شرایطی، نياز به گسترش وحدتهای مبارزاتی برای مقابله با این یورش ضد دمکراتيک و ارتباط و . نوکرانشان ممکن می سازد
 .   دمکراتيک زنان مبارز در سرتاسر جهان برجسته می گردداعتراضاتميان  همکاری هر چه بيشتر



  

  ... سال پس از 30ديك به نز
از حملــه و صــدمه زدن بــه ارتــش آمریکــا  

شده، این  " اسالمی"ساخته و یک شبه     
ــن ســتون     ــت و ای ــر ســرکوب و جنای مظه
ــاکم     ــستی حــ ــام امپریاليــ ــرات نظــ فقــ

خود بنامنـد   " برادر"خودداری کرده و آن را      
ــا حکــم    ( ــه بالفاصــله ب همــان ارتــشی ک
خمينی جالد به کردستان حملـه      " جهاد"
...  د و با لشکر کـشی بـه خوزسـتان و          کر

توده های تحت ستم را بـه خـاک و خـون            
، به اعتصابات و اعتراضـات پایـان        ) کشاند

بــرای ســرمایه داران زالــو   (داده و توليــد 
را از سر گيرند و در واقـع        ) صفت وابسته   

ــد    ــه راه یـــک جنـــبش عميـــق ضـ در نيمـ
امپریاليــــستی بــــه خانــــه هــــای خــــود 

ــه از ن  ــرا ک ــد، چ ــد،  بازگردن ــم جدی ــر رژی ظ
یافتـه بـود، بـدون      " پایان  "رسما  " انقالب"

آن که هيچ یـک از خواسـتهای اساسـی          
ــق شــده     ــده متحق ــام کنن ــای قي ــوده ه ت

جنــاب دکتــر یــزدی و تمــامی هــم . باشــد
کيشان شان با تمام استعداد و شم ضـد     
انقالبی خود درست در چنين مقطعی در       
راس ماشــين دولتــی ای قــرار گرفتندکــه  

 توطئه ها و جنایـات را بـه نفـع           یکایک این 
ــی     ــوپ یعن ــرانس گوادول ــدگان کنف گردانن
امپریاليــسم آمریکــا و شــرکایش در ایــران  
بـــه پـــيش مـــی بـــرد و جهـــت  پيـــشبرد 
سياستهای امپریاليسم در ایـران از هـيچ        

  .جنايتی دريغ نمی ورزيد
بـــا درد تمـــام بایـــد گفـــت کـــه در چنـــين 
ــرایطی اکثریـــت قریـــب بـــه اتفـــاق      شـ

ــای سي ــینيروه ــت عنــوان   -اس  چــه تح
ــر آن   ــه غي ــست و چ ــا   -کموني ــوا ب ــم ن  ه

ــان   ــاکم و اربابــ ــار حــ ــردان فریبکــ دولتمــ
پيــــروزی، "امپریاليستــــشان فریادهــــای 

در این ميان بـار دیگـر       . سر دادند " پيروزی
ــدان     ــرین فرزن ــی ت ــی از انقالب ــا جمع تنه
کــــارگران و زحمتکــــشان ایــــران یعنــــی 
چریکهای فدایی خلق بودند که در حـالی        

ف خـود را از سـازمانی کـه بـه نـام             که ص 

سازمان چریکهای فـدائی خلـق ایـران فعاليـت مـی کـرد و در رأسـش سازشـکاران و حتـی                       
عناصر دغلکار توده ای جا گرفته بـود، جـدا سـاخته و  بـا بـا اتکـا بـه تئـوری هـای انقالبـی و            

ضـد  مارکسيست لنينيستی بنيان گذاران این سازمان، با تمام قوا بـه افـشای سياسـتهای           
خلقــی امپریاليــستها و رژیــم وابــسته جمهــوری اســالمی بــر عليــه تــوده هــای قيــام کننــده 
پرداختنــد و اعــالم کردنــد کــه ســرنگونی رژیــم مــزدور شــاه و روی کــار آمــدن رژیــم وابــسته  
جمهوری اسالمی نه نشانه پيروزی انقالب توده ها بلکه نتيجه شکست انقـالب و انعکـاس                

. ای نواسـتعماری امپریاليـستها بـر عليـه مـردم ایـران اسـت              یکی از محيالنه ترین سياسـته     
چریکهــای فــدایی خلــق ایــران در شــرایطی کــه  ســازمان هــای سازشــکار و اپورتونيــست و 
همچنين دوستان نادان خلق پا به پای دشمنان مردم از پيروزی انقالب و روی کار آمدن یـک                  

مـت جدیـد نـه حاصـل ایـن قيـام        رژیم دمکراتيک و مردمی دم می زدند، اعالم کردند که حکو          
بلکه محصول آرایش جدید طبقه حاکم یعنی بورژوازی وابسته به امپریاليـسم در ایـران مـی                 

آنها اعالم کردند که تالش سران رژیم جمهوری اسالمی و در راس آن خمينی مـزدور    . باشد
سياسـت  برای حفظ ارتش به مثابه ستون فقرات نظام استثمارگرانه حاکم و  بازسازی آن،   

خلع سالح توده ها ،  سياست جلوگيری از ایجاد هر گونه تغيير مردمی و بنيادی در جامعـه                   
برای دمکراتيزه کردن نظام استثمارگرانه به ارث رسيده از رژیـم شـاه، سياسـت سـرکوب و                  

همـه و همـه نـشان مـی         .... بگير و ببند کمونيستها و انقالبيون ضد امپریاليـست واقعـی و             
 ای بـا رژیـم وابـسته شـاه نداشـته و وظيفـه ای جـز                  فـرق مـاهوی   رژیـم هـيچ     دهند که این    

سرکوب انقالب توده ها و حفظ و گسترش منافع امپریاليـستها در ایـران نـدارد؛ و بـه همـين                     
سـير رویـدادها بـسيار      . اعتبار باید جهت نابودی آن به سازماندهی مسلح توده ها پرداخـت           

حمـام  . بل توده هـای تحـت سـتم بـه نمـایش گـذارد             زود صحت این نظرات انقالبی را در مقا       
خونی که حاکمان جديد جهـت حفـظ سـلطه امپرياليـسم بـراه انداختنـد آنچنـان گـسترده و                     
وسيع بود که هنوز هم برغم گذشت سه دهه از آن سالها زدودن خاطره اش از اذهان توده                  

  .ها نا ممکن  است
دولـوپ و روی کـار آمـدن جمهـوری          امروز در حـالی کـه قریـب بـه سـه دهـه از کنفـرانس گوا                 

اســالمی مــی گــذرد روزی نيــست کــه رژیــم جمهــوری اســالمی نــاتوان از پاســخگویی بــه   
ابتـدایی تـرین خواســتهای تـوده هـای تحــت سـتم بـا مــوجی جدیـد از برآمـدهای مبــارزاتی         

کـارگران و خلقهـای تحـت       . کارگران، دانشجویان، زنان و خلقهـای تحـت سـتم روبـرو نباشـد             
ای احقاق حقوق عادالنه خود هر روز و به شکل و سـطحی دیکتـاتوری حـاکم                 ستمی که بر  

را آماج حمالت و مبارزات خود قرار ميدهند و در مقابـل دسـتگاه سـرکوب حـاکم صـف ارایـی                 
در نتيجــه  ســالگرد ایــن وقــایع تــاریخی فرصــتی اســت بــرای تاکيــد بــر یکــی از   . مــی کننــد

مپریاليسم آمریکا بر طبل جنگ با ایران مـی         درسهای مهمی که بویژه در شرایط کنونی که ا        
دمد، بایستی آویزه گوش نسل مبارز کنونی و بویژه جوانان انقالبی قرار گيرد؛ و آن ایـن کـه                   
امپریاليستها هيچ گاه سرنوشت خود را با سرنوشت رژیمهـای وابـسته بـه خـود                 

نـبش انقالبـی    یعنی هر گاه که تاریخ مصرف این رژیمها چه بخـاطر رشـد ج         .گره نمی زنند  
توده ها و چه به خاطر مصالح استراتژیک خود امپریاليستها به پایان برسد، سرنوشـتی جـز                 

در ... سرنوشت رژیم مزدور شاه و یا حکومت دست نشانده طالبان و رژیم صـدام حـسين و    
 بنابراین یکی از بزرگترین آموزشهای تجربه انقالبی و تاریخی انقالب         . انتظار آنان نخواهد بود   

 دموکراتيک اخير ایران بـرای مبـارزین کنـونی ایـن اسـت کـه چـشم انـداز                    -ضد امپریاليستی 
اســتراتژیک جنــبش انقالبــی خــود را نــه صــرفا ســرنگونی رژیــم جنایتکــار و منفــور جمهــوری 
اسالمی بلکه قطع نفوذ کامل امپریاليستها از ایـران و نـابودی نظـام اسـتثمارگرانه سـرمایه                  

. ین رژیم تنها یکی از خدمتگزاران رنگارنگ آن می باشد، قـرار دهنـد  داری وابسته حاکم که ا 
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  !ادعاي دستگيري افراد مسلح در كرمانشاه
در اوایل بهمن ماه نيروی انتظامی جمهوری اسالمی از دستگيری دو نفر در کرمانشاه به اتهام شرکت در درگيریهـای مـسلحانه خبـر داد کـه در یـک مـورد  منجـر بـه           

خواند کـه بـه ادعـای او از    " بازوان عناصر ضد انقالب"ریيس پليس کرمانشاه این دونفر  را از    . س در ماه های اخير در این استان شده بود         کشته شدن هفت افسر پلي    

ر عمليـات دیگـری   کشف شده و آنهـا د " بی سيم"و "  تله انفجاری"مقام مزبور اضافه کرد که از افراد دستگير شده مقادیری . وارد ایران شده بودند  " کردستان عراق "

به ادعای ریيس پليس کرمانشاه این دو تن جزء یک گروه بزرگتر بوده اند که در جریان دور اول                   . در شهرستان مریوان را به قتل رسانده بودند       "سروآباد  "ریيس کالنتری   

 دی ماه نيز منابع حکومت از حملـه مـسلحانه           ٣٠در تاریخ   .  بودند  سال ونيم  پيش در پاوه اداره اطالعات این شهر را نيز منفجر کرده              ٢ریاست جمهوری در    " انتخابات"

مطابق این گزارش در ساعات اوليه بامداد گروهی با تـسخير ایـن اداره و بـستن دسـت و پـای نگهبـان،       .  خبر دادنددفتر سازمان پارکها و فضای سبز اهواز        افرادی به   

  . دومين باری ست که مرکز مزبور در ماه های اخير مورد حمله مسلحانه قرار می گيرداین. محل را به آتش کشيده و سپس آن را به رگبار بستند


