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  !اسالمي  مرگ بر رژيم سركوبگر جمهوري

   حكومتي"اصالح طلبان"چرا 

  رهبر جنبش توده اي نيستند؟

	��ل و��ی� �١�ن دی�� ���� ��� در ای�  �ذر و � د" ا! �ل، ا�

/.$.- و,�د دارد �#  ,��+ �زادی(�اه�	# !�دم !� در 	��د �� &%$# 
%4.� ,�0�ر" اس2!� �1م ه�" !��0 �# ,%� ��دا��#  
رژی5 6

 د" !�9 در :�0ان ��  و >�4وش :�د9 ه�" س��
ی
9 در . اس-
 9
���" ،"!�گ �� دی���:�ر"، " ,�0�ر" اس2!�!�گ ��"�=�ره�" �

" !� �6D� �! 6D �ن �# ��ادرم �D-"، "!�گ �� اصB وAی- @.$#
��$6"و E� �: F�E� 6$��، س���ب و/�$D	�G: #ه� "!� زن و !�د ,

�ا	�ن و :�د9 ه�" �# , Iو �1ی F�, #	�&�E� "ه� #�
�1ن و صح���
�!��، �# در ���4�/ ���� از س�&�ت ��&�4�K Lس�# �� !Iدوران س��

 
	�� N�@ #�4س��K #� "د9 ه��
 :� �=�O 4$���	�0" :�0ان �
س- :�
  .ای� وا�=$- را �# ����ر" در ,�!=# :ح- س% �! #P	�Dن داد

  
9 :� �
ر:�0" ا!�Rی�Q$ �� ه6 �# در :��م 
� L&�� ��/ ای� او�5ع 
�چ ��ن �� &%$# ,�0�ر" اس2!�، از ا	�EمK ت�U$%�: 6V�� ،�0Qای� س� 
��+ ا	.2�� , B��.! م و رژی6 /��6 در�G	 ر" در /��ی- از�� W$ه
 
���� ی�ص
ا :��$�$� �� 
�ر �
9 ا	�E! ن���د9 ه� دریY 	��د9 ا	
، ا�:

 #�  
��0�ر" اس2!� دی�� �# ��ایط ��B از ای� I$4ش " او�5ع"��,
ه�" ,�0�ر" "���4یI"ه� �� 	(�اه
 D1- و ���4 از س.�ط  

B��.! و ی� از اس2!� در 
�د9 ه�" !ص�6 صح�- ��د9 ا	: #0�, 
"-&�E� " 6��/ "ر��� �$V�B :ص�ر ,�ا	�ن ��ر��� در !.��B دی���:


  .ا	�D- /$�ت �# ده�ن �1@�# ا	
  

صح�# ه�" �Vور �@�ی� !��رزا:� ا" �# در ا[� !�ه�0 در ,�!=# !0�%\ 
 و �� �� /�اد`� �Iرگ رخ داد ��B از ه� ^$ I	�D	�� ای� /.$.- !�

9 در ��د9 ه�" :ح- س�6 و ��ی9a ز	�ن دQ$� و ,�ا	�ن رز!: #� 
���
!ص�ف �� د����ن � 6 4�رد9 4�د، ای� روزه� �� ا&��ل �
ر:� ه� ^# 


�درس- �# ه�$� دB$Q اس- . �$��D در /�ل س���4 :�ریc ��ن ه �
��4- و ��رس� 	.�ط ��ت و d=5 ای� ,��+ و :2ش ��ا" � #�

ایط @=%� ی�� از و�fیP4 d$� 	$�وه�" !��رز ���eف ��دن �	�0 در ��

  . و ا	.2�� را :B$�D !� ده

  
 !���g1 9# در ار:��ط �� I$4ش :�د9 ی�� از !���0ی� ! �ی%� �# در 

��+ " ره��""ا" ا4$� و,�د دا��# �حL و,�د و [� &
م و,�د , ��
�د9 ا" ��د9 اس-: . 6��/ #.�e �$ت وس�U$%�: ت ,�ر"، از�U$%�: در

#، :� :�%$�Uت س�ز!�ن ی�@�# !ح�@B و رس�	# ه�" ا!�Rی�Q$ �� و  �1@�
 
��9�4A در :�%$�Uت d$e وس$=� از 	$�وه�" 	��9�1 و ی� 	�دان !� ��ه
 d%�)! ا���ل #� +���ل :
اوم ای� ,e ه �$6 �# در �P4 د��D$K
س=� ��د9 ا	
 :� دار و دس�# اص2ح e%��ن /��!�� �# س�د!
ار" 

�!� !�دم !�س�" و ��و�� و�& +�� �4:�� را  �# اص2Pح ره�� ,

�	I� �, �! .  

�د، @�ض V%ط و :6 ای� :�%$�Uت ای� ,�&%$�6V ه�# وا�=$- ه�" !
�ل e ی� !�دم !� در��ده� و زی� اس- �# 1�� !���g1 9# در ا`� ره

�K^6 اص2ح e%��ن /��!�� س- �# �# �$4��	�0 �!
9 ا	
 و �# !��رز9 �� 
6 ,�0�ر" اس�K  �!2دا�4# ا	
 رژ[6 وا� �# �#  $Q�]�R!ا . �Q�/ در

�ل e در #=!�, ���# ا�1 �# س$� روی
اده� و ��ایط &$ #��g1 9�! 
�د9 : +���$6 �# ا:���j ی�� از !���0ی� 4ص�ص$�ت ,$� �! 6$�� 9��	


ان ره��"ا" ا4$� ه��	� .@ +�� در �ن !� ���
، ^�ا �# ا[� ,
ز!�ن و �1وه� �	�ا ه
ا[- 	��د9 ��د9 و ه$I/ Wب و س�4�د�(�د" 

  ٢صjح#         .      .اس-
  

 پاسخ توده ها ،اعمال قهر انقالبي

  ! ضد انقالبيتبه خشون
  

�د9  !�$+ از : 6$G& �:رزا��! +���9 از ,
ه�" �# �4�Kس�# ای�ان �� &%$# رژی6 دار و 

0�ر" اسg1 �! �!2رد�, #E�
اوم ای� . ��:
��+ & 6$G��6V :��!� وس�یB ��زدار	
9 و ,
�ن �# �س������ا	# دی���:�ر" /��6، ا�
�Iر��1ی� !=BO س�ان ,�0�ر" اس2!� از 
� ی� � و اص2ح e%��ن /��!�� از س�" دی�
 "�0�$@�f �!��: د9 از�jاس� ��9 �# 
� Bی
�:
5
 ا	.2�� و @�ی���را	# 4�د �� :��م ��ا !� 

 ای� ,��+ را در سNP /��- در ����
!ح
ود�O: 9ده�" درو	� �Vر:��ان /��6  


0
ار	�	 .  
  

 ��@�1 �G	 در ��ا" �#  "
$%� Bی�� از ! �ی
�	� و,�د �� +���# ای� ��ایط &$�� در ,

ت از ای� اس- �# ,��+ ا	.2�� دارد، &��ر
 #� "
!�دم �# �4�Kس�# !� �� :�,# �# رو	
�ن �e ��د9 و !�ا	� و !2�D:� �# �� �ن ���:
�ا,# �
9 و �# 4ص�ص در !.��%# �� !�ج !

ن �ن ��ا9 	�D� ح�اف	# ا�0- / #� �:�U$%�:
ا@��د9 ��[
 ^# �1م ه��n ��دارد �# را9 


9 �ن ه��ار �1دد؟ �  �D$Kو" �[
  

�ده�" ��در  �Kسc �# ای� س�ال �
ون �p ره
!(�%�j از س�" �e.�ت و 	$�وه�" س$�س� 
�د9 ه�" �# �4�Kس�# داد9 !� : #� d%�)!

�د� . pی6 �# ای� روزه� ی
�ر !�qل !� ��هP�
�" و 1 ��د9 زی� 	�م ��ص2Pح � �$R��" 
.	

-	�D4 " #� �و وا �&�E:ت ار�	ف ,�ی��e از
 �� ���n# 	$�وه�" �# 	�Gم /��6 و �� ����0"

س�ز���ر و 	�دان ��B �1@�# �# ��ا" !�دم 
 -	�D4 #� 
�� �! #G&�! 9

"��Eن �!� "

اس- و در ��ای�P �# د��� ,2د در 
�	- و ا&��ل ��0 5
 ا	.2�� �� D4 و ��/�$�
 ،
�د9 س���+ ه$W !�ز" 	�� ���س: #$%&
 #� 
از :�د9 ه�  !� 4�اه
 �# �# ه$W و,# 	��ی

�� #%��.! ��Qدو #	��/�$� -	�D4 ا&��ل 

 و ��ص2Pح �
" !.��%# �# !"Bq��Rداز	��ای� . �

 �Pس�ای�ن ری���ر در ��ای #G&�دس�# از !

ان �
ار9 �� #�"#$.@ �Qر !�دم " و��D� از


، از ��	# ا��ی� از 4�د 	�Dن 	�� ده�r$ه
 #� 
�9  !� 4�اه
�ا	�ن �# ,�ن �!," N$ !


 و �� !D4 -!g" وار��� B�& -	�) #��Qا
�د9 ه� در د@�ع از 4�د 	�Dن : #� ��	�D4


�
 �# در!.��B ) !� ده�از �	�0 !� 4�اه
�	- رژی6 D4 ) u/ �n�1 �0	� �G	 از #��Qا #�

&�س اQ=�%� ) رژی6 اس- و ��ی
 �ن را gKی�@-

�  . از 4�د 	�Dن 	
ه

 ٣         صjح#



  

  ١از صjح# ...  حكومتي "اصالح طلبان"چرا 

 	���� ��ن و ���در وا��، ا�� �� �� دی�
 وا�� ��ای��� و ��ری�� �� وا��

�� �� ��ر ��� �� �ی�)� و رو�� ح��& ا%��ا$� �#رگ ��دم �� �ی
� و ��-� و ,+�ر ��*� از +. �� /�ل 23� و /�� و ٣٠در/& ا/& 

 
� /�ا��8م در 	�ی�ن ا������ت ری�/& 	6�5ر��5ب دی9���5ر
 ح��/
 
دور< ده� و در =�ر=5ب �+�ی� �;�ده�
 درو�� ه�ت ح���6 در ,;�

ر
 *� ا�� در/& از ا���ا
 ایA ا�-�8ر �5د< �2��@ ?ن دور< ��-�8  و 	�
 .�داد، ��دم �� 	�ن ٢٢ا
 �� ����� �2C@ در ا������ت، ی��� ه�6ن �Bوب 

ه�
 اصJح �G2Hن "�5ص�"?��< �� ا�-��� ��ون �5	� �� *��ره� و 
، ��ون "ح-L ?را�K"ح�59��، ��ون �5	� �� ره�56ده�
 ?��� در �5رد 

G� 
+���دM 
�رزا�� ?��� در =��ن ا���د و �� =��ن �5	� �� رو*��
�� �� ������ ه�
 اصJح ��/ N*��ره�ی� �� .������ ری���� �� ه

�� رأ
 . �G2Hن ح�59�� ��ا*& Aو �� ��6ن ای �P. �� �� �Q���? ��ح
دادن �5	@ �;�R 	6�5ر
 ا/��J .5اه� *� �� �5/5
 را
 داد< 

؛ و "�5/5
 رأ
 �� رو Mس ��<: "�5د��، در ه�6ن روزه�
 اول ,�ی�د زد��
 
��� از  ?ن ه� �� �� ا��وز از ه� ,�ص�� ��ا
 �+�ی� ��Gد �� 	6�5ر

ا�-��� ��ی� �� ��وه�ی� �� �5�Wح��� �Jش �� . ا/��J  ا/�-�د< ��د��
5/5
 و ��و�� و *��� را �  ����"�G" ره ��#���	��5 �� 
	�KG �5د< ا

� 
�8
 ایA ,�ی�9Gر� ����د  
� ه�
 ���R2 ی�د?ور����� ا/& �
���� �� ��52م  ��X�P� � ر دی�G9و�� و .���6 را ی��5/5
 و ا3��رات �
�� اوج ور*9س� � و  
5/5� �� ه-�ه��� A*5د �� �]J در ه6
��س اصJح �G2Hن ح�59�� از M���س\ 	�KG ��د�� را  �+�ن �� 

� ��� ی�G9ر دی � ��%JHا 
�� ده�، �5/5
 در ه�6ن ا���ا ��9 "
K���/ه56ار< �� او و دو " �� �* �� ��-�" �� ��ه%JHا�� *�6 ا

��دم �� .������ ��5اه�� ?�� و ?��ن از ا%��ا$�ت و ��GX�Pت .5د د/& 
�� در روز %�*5را  "... ��.5اه�� دا*& ��9� "و ا$�,� �B�2%

� ص"در.5ا/���
 ,�اوان%JHداد و �� .���6 ا �%JHو�� ا���در ، �� 
��د و �� "���دم �� صح�� " ی^ ��ر دی �"�� ایA وصR ". ���< و دو/���

����? " ���"و �+�ن داد�� ��� و �%JH`� ا��" ����6 ���� . A5ز ای�ی� ه?
 �ح�ف ه� �� ص�اح& ��6م �� ���� ?ن �س& �� ح�� .5د �5/5
 ه

�س��� .5د را ره�G� �Gرزات ��دم �� ��6 دا��؟ �����ایA �� �5ان دی� �� 
� ه�6 ایA ا%��ا,�ت، ��ز �5/5
 را ره �G	�KG ��دم �� B�2% ��
2�cت G� رو �X�Gو ی� ا,�اد /�ز*�9ر و د� ��ض �� ��*�c� ی� ،�����

س�� هس��� �� ح�� ���� Xی��eا�"
�Gس&" ره  !را ه� ��6 دا��� =
  

�وه� ���� ا/& ا3��رات .���6 را �� ی�د ��ور�� �� �� ه�اس � Aای ����
 KG�	 Aای ���ا/& و ی� ��و�� �� �� �Jه& ا%��اف " .5د	5ش"�� 

�� در  ����+س�� �5د< �� .�G دار �� *5د ��دم �� " .���"�� 
"�������د �� .���ن رود" .� �� ��� ایA . ری��� ا�� و ��� و
 �ص6

��� �� .5د ایA ��صJPح ره�Gان �� �� ��دد ?��� ��ره� �� �8�? �� @��� �
 ���� �� ����د< ا�� "
�Gرزات ��دم را در د/& ��ار�� ��92 در وا�� " ره�G�

  .X� �ن X� �ن �� د��Gل 	�KG ��دم �� در ح��& ا��  

 در ی^ �G5د ره	ه� ��< �� در �5رد و ��از �Hف دی � وا��& ایA ا/& 
� ��6م �� ا�� � 5ی &/���� Aای �� ،��� �� &Gصح 
	�KG �5د< ا

����< در 	�KG �-�وض 	�KG، ح� &��* 
ا�\ ��K ا%`� �5د< ه�
��د< و  
�وM 5ش ,�ا داد<، از ?ن� 
�Gره 
��ی� �� ره�56ده�

����
 را در %6\ ا	�ا �Gره 
� ایA = ��5 . ره�56ده�/�M ح�ل ��ی�
 Kش .5د ح�� ��< �� ری#��  ا�]�ی& ��دم از روز اول . &/ 

 ا�Gره

  ?��� .�د ��9د< ا��؟ 
  

�Bز 	�KG �#رگ �5د< ه�، �5/5
 و *��� ��ره� و �� ص�اح& ��6م از ?
 Aدر ای ��اه�اف ?� ���5=9��یA *�9 ,�ی�د زد< ا��  A�*اW� ���� ون��

 ��ا �� ��� و ?ن هM �28� �62 "ی^ *��ر�	6�5ر
 ا/��J �� ی^ 
��6� �62�ا�� ��دم ه� ��ر �� .������ ری��� . �� ��*�!" �+��، �� ی^ 

��ر ��گ �� 	6�5ر
 ا/��J داد< و �� ه�ف ��ار دادن راس ا��  *
��گ �� اص\ وhی& "، "��گ �� .���� ا
"دی9���5ر
 �`�م، *��ر داد< ا�� 

�C," اول �� *��ر 
�\ "، و در/& از ه�6ن روزه� &/ ����� 
5/5�
&/ ���+� ��� %#م و ا, j	�KG .5د در ���5د
 رژی� $� .�C2 " رژی

�� ��J/ا 
��د< ا��	6�5ر ��.  
  

 Aز ای�B? از ز��ن ��5/5
 و ��و�� و *�� ��س& � Aای &� � وا��
" ��دم *��ر ه�
 /�.��ر *9���� ��ه� و: 	�KG ه�6 	� ,�ی�د زد< ا��

�6ی� " �`�ه�ات /59تeرام"و ی� راه? "���و�X و���9 �� . ���#ار 
� �� ����� ��دم .������ و صح�� ه�
 �`�ه�ات �5د< ه� � �< ��  ��

از �� دل ,�ی�ده�
 ��گ �� دی9���5ر و ��گ �� رژی� /� �� ده�� و ,�ی�د 
 ��+� ��"&+�� ?ن �� ��ادرم +� �� �+��� زن و ��د "و " �� 

 � �8� �� k�8� � �	 " �e/ ��# ,�ا�� ، در �Mا�^ .5د /� Aو از ای
��� ��
 �`�م و اصh5 ه� ?�)� را �Gره 

 از �`�م �� ���� و %9س��

�+��؟ �� K�? �� دارد را ��J/ا 
  	6�5ر

  
ای��� ��+� از وا���ت ا��9ر ��WMی� ا/& �� �+�ن �� ده�� �� ��دم �� 
ا/�/� �� ����H ,�ا.5ان اصJح �G2Hن ح�59�� ا/& �� در ص-5ف 
 jC& �ح�	در  ��ی? �� �� ������� �� ?ی��، و �� و��� ه. �� ��52�

? 
����اه�اف و ره�56ده� �� &��� ح� &/��� . � ��� jی�Cح Aی� ای?
 
س& �� 	�KG ه6 ��� ��دم ��Gرز �� ا�-��� �� .Jف �Jش ه�� Aای

 	��ح� از ه�ت �Gره \س��� و ����8A و ,�ی�9Gران ��ا
 �ح6Xی��eا�
 ،KG�	 Aو�� .���6 �� ای�� 
ح���6 	��ی��9ر ی��� دار و د/�� �5/5

Gره ���, KG�	 ^و /�ز��ن ا/&؟ا/�/� ی 
�  
  

2�cت ���5ط �� G� از دروغ �5دن ��
"اGX�� ه� ��� �Gره " 
5/5�
و��و�� �� 	�KG �5د< ه� صحG& �� *5د، ایA ا�� �� هN و	� �� 

س& �� اصJح �G2Hن ح�59�� � &
 ا��9ر ایA وا������– ���[� �� 
��2���c  �� ه� ح�ل دارا
 دم و د/� �< و ا����9ت �G-��+� از �CGH ح�

��د< ا�� Aی#� #G/ kر� ��  #ه� =�� ( �5د< و از  ای�H Aیj 	5ا���� را �
ح�� .5ا/& و *��ره�
 ه6A 	5ا��ن ه� ��-�وت از �5/5
 و ��cی� 

?��� �� ا����9ت �س��د< ) �� .5ا/& و *��ر 	6�5رر
 ا/��J او/&
 ?ن را در .5د �� ��6م �5ان در �Jش ا�� �� ا%��ا$�ت ��دم را ����ل ��د< و

���G� �6 �� ه�ز�?ی��ن �� .5د و . =��ر=5ب ا.�J,�ت درو�� �CGH ح�
6& 	6�5ر
 ا/��J و �Bرت و =�eول و " ?��زاد<"�ه�ی+�ن از Gَ�ِِ\ ح�

2�ردره�ی� ��Gی\ *�< ا�� و ��Cء � �M5/ �� �� دم�� �X�/ �/ 5ب��/
5. >�� ��
 �`�م ا/�]�6ر��ا�� ح��C� و L-,�+�ن �� ح��رد<، در/& و �

� در ا.��ر ?��� �Wا*�� و �� �����H ه6A ��رت و ا������9 �� �`�م ح�
 
س�� �� ��6م �5ا در �Jش ��اXی��eا� 
��.5ردار
 از ح�6ی& ��وه�
��دن ?ن در زی�  R��5 و �� ص�� 

 �� 	�KG �5د< ا�Gل و ا%�6ل ره����

��*�� �� &6�� $� ا���JC 	��ح� از ح�=�M.  
  

� �� او$�ع 	�ر
 �� �5ان دی� �� = ��5 ه5اداران �5/5
 و �� � �ه
را ص�,� در ح-L �`�م و ح�ا�]� 	�ی #یA *�ن ایA " ��8ت"��و�� �� را< 

 �� �C, �Xو 
	��ی��9ران �� دار و د/�� اح�6
 �vاد و �5ر=+�6 ه�
�5*�� �� در 	�KG 	�ر
 ��دم �-5ذ �w�6�� و �� ح�6ی&  �� ����

� .5د �س��د< د/� �< ه�`% 
س��� و ا����9ت ��دXی��eا� ���c2G� 

 �y�� ��5 �5د< ه��� KG�	  �� دم�� �� A�Q�. 6^ /�ز*�9ران و�و �� 

 
��ح�ف و " /�.��ر *9����W�"ا*�� و .+� �حj ��دم را از �س�ه�
���G� \ا�� ه��6 ��5 �� . در �س�ط �;�ده�
 درو�� ح�59��ن �� �ح2

 	�KG .5د��5د
 ��دم �� �+�ن �� ده� �� ا*�ر< *� ��ر/� وا���
 �ای��� ا�-��� �� ره�G ��دم �� �M.�/�� ��92 ��%9س از ?��8 �� �� ح-L رژی

 ،���� ����z���5د< ه�
 �ح& .  هس���	�KG ا���JC ��دم ?��ج .+
� �� ��ا
 ���5د
 *�ایط ����� و /��5ب .5د ��.�/�� ا�� و در/& �/

��6� ��\ ا/& Xد A� ��ر���
 ار��8%� و ��وه�ی� �� �� ه6
� �� 	���� ��/&، �Jش �� ����,�+�ن در ح-L �`�م ا/�]�6ر��ا�� ح�
 \
 ا���JC و M���س���
 ار��3 ،�%�8,�Gی^ ره \���� �� �ح6
� و دورا�س�ز ای A	�KG را .-� ���� و ا��ژ
 ?ن را �� ه�ز ��Gرزا�� %`

���G�.  
  

$5� Aزم ا/& �� ایh �8�5ع در ای	ر �� �� ��� �ه ��5وع ا*�رر< *5د 
 KG�	 و /�ز��ن در 
�Gان ره�C, و 
��، از .5د ��5د% 
����� وا��
 &2;, �PC� ^ی �� Aای �� �� �J,�صWM �� �2ی�ی�� �� &Gصح 
	�ر

&/ ��5�� KG�	 R�$ �PC� ���-ا� �� . 
 &C	�KG �5د< ه�Cدر ح
� ��م د��ر از د*6���K ی��� دhور �� در ه�ت �X5B 3�5ر ��د< �� �� ه

�2 . رژی� 	6�5ر
 ا/��J در?ورد< ا/&*? ��*�M ��و��ا�� ای5B Aل �
�*�� �� 
�Gان �+9\ و  ره�C, � در| و *��.&. ه� دارد �� ?ن ه

5ن و ��Gرزی�� �JC���6 ا�� \��C� ر �#ر�� در�ه6A وا��&، و3-� �س
�ا
 ���وز
 و /��دت ?��� ��ار �� ده� �� دX+�ن �� 	�KG �5د< ه� و �

 �e� �� .  

0�ر :��jات 	�درس- و f 
 در ,�ی�ن I$4ش :�د9 ا" ا4$� !���ه
 
V$� ا	.2�� از س�" ���4 ا@�اد و 	$�وه�" 	� ا!$
 و @��
 دی
:�ری(� ه �$6 �# در !.��B ی�� از &G$6 :�ی� ���!
ه�" :�د9 

�ر !� ��	# هD� �� 6��/ #	ر�1ا��qم اس��G	 #$%& �� "د ا�4 "�
 pد ی�
" رو��x! ��j��	 #��A ا	
ا�4# و �� :�$# �� &
م و,$�A�� را
ره��" ا	.2�� �� ,��+ ا4$� و ی� �� gKی�ش :�%$�Uت 

 �� ���! �� $Qی��R!ا " ره��""ا�	ن، �� �� "�دار و دس�# !�س
4�ا	
9 و ه� 1�	# ���- در ای� ,��+ را ا�%�0	#، در  �&�E:ار

4
!- !�:E=$� ,� !� ز	
� . -4��ا!� ! �Q# �	�0 �# ه$W رو �
�ر /��- در ,U: -0$$� �ن 	$ -G�^�ا �# ا�1 . وا�=$- �# !

! �Q# 	$�وه�" !��رز و ا	.2�� /��- ��ا" :�`$� g1ار" در 
�د ,��$� : B$0 رو	
 ��ا" �rن و ه�� B�D: د9 ه� و�I$4ش :
�د �ن 9�1 ��ی
 ای� � +��
ن یp ره��" ا	.2�� در ای� ,!�

  !جنبش جاري مناسبترين بستر براي ايجاد رهبري انقالبي

 



  


 �# ا!�وز در 	�$E# !��رزات دAورا	# !�9 وا�=� �! yدر -$
ه�" ا4$� ز	�ن و !�دان ��R �4س�#، و5=$- و @�Oی� در ,�!=# 
 #E��0 �
ر�
ر:� رژی6 دار و ���: #	 A9 �# او
!� ای�Eد �

٣٠,�0�ر" اس2!� و :�س و ار&�ب  #�
 س�Q# 	��� از �ن، 4
 #� #�@�1 B�� "
]
!� زن "@�ی�د ه�" دار �D1#، �%�# رو/$# ,

6$��E� �: F�E� 6$��ا	=��س� از �ن !� ���
 و `�	$� " و !�د ,
�د9 ه� : +��, #E$�	 ر:��ان /��6 در�V �$� �	ده�" درو�O:
ر�
 ی�@�# و 	�D	# ه�ی� از ریIش 	$�و /�� در �$� 	$�وه�" 

0�ر ��د9 اس-f 6��/ "ر��# &��رت دی�� !� در . ! %N دی���:

ا دور9 ا" �# س� !� $K "
��ی6 �# !��رزات :�د9 ه� ا�=�د ,
ی

�ل . ��د9 اس-e 2 رژی�� �# درq! #� "ر�P�ا&��ل ٣٠ ��س�ل  
 -D/د ر&\ و و�E]زن ,0- ا��و  "��� و�j# س���ب در ه� �
��# ه�" دار و � �ط �2ق �� �K !� ��د، ه$�- اش �ن �
ر در ^


ن 	Iد :�د9 ه� ری(�# �# /�ل �� �K ��دن � �ط ا&
ام ��ا�" �Kا�
ر&\ ه��	��	# �# !�دم دAور س$�,�ن 	�Dن داد	
 ��&�س �# 
 Bی
@�ص�� ��ا" /�%# �# !Iدوران رژی6 و  �%� و ��� �	�0 :�


9 اس-� .  
  

�ب و ! �&
" 	$ - �# ��ی
 از �ن �� %P! ی� ای� ه��ن ��ایط� 
�ل ه�$� !
ت در �$� ,�ا	�ن e ط وس$=� �# در�روا #� #,�:

�د,�� �! 9
�
9 در ,0- ای�Eد :B�D و س�ز!�ن در درون رز!!� 
�د9 ا" س�د , -؟ �ی� ای� ��ای�P 	$ - �# 	�0ی�� و : +��,
در ص�رت ��ر ,
" 	$�وه�" ا	.2�� و رو����jان !��رز ��ی
 از 
��P �ن :�D%� !�د!� و ا	.2�� �$�ون �$�ی
 �# �� ره��" ه�" 


 و در ای� !��رز9 �� ا�
رت ار:�E&� :ح�$%� !��رز9 �� #� ��:
�� - 	�gKی� 	��� از ا:ح�د  وس$=��ی� ا��Dر !�دم :ح- س�6 
س�ا	�Eم !��رزات !�دم را �# K$�وز" ��س�	
؟  �ی� درy ه�$� 
4�د  +��
ان :B�D و یp ره��" ا	.2�� در ,.@ ��24ء ی=
�د" ا4$� و �1م ��دا��� در ,0- ر@� ای� !=BO ی�� از )�

"
    	$ -؟  و�fیd اص%� 	$�وه�" �9�1 و ,
  

ای� وا�=$�� س- �# I$4ش :�د9 ه�" �# �K �4س�# !� از @.
ان 
و �D$Kو" و .  در ر	� اس-- و !D(ص� ره��" ا	.2��–ره��" 

��+ در ! $� �زاد" و ره�ی� :�د9 ه� �$+ از ه� ز!�ن , u$�=:
دی��" �# :2ش 	$�وه�" �9�1 و رو����ان ا	.2�� ��ا" /B ای� 

9�1 4�رد9 اس- BO=! .ون و
�ب  �%P!�	 -$=ای� وا� �$$U: �Q
��4- و gKی�ش 4�د وا�=$- و سRس :2ش ��ا" :U$$� �ن �

��4- ای� وا�=$- �� :��م :�ان . ا!��ن gKی� 	$ -� ��6$ ����
�د9 ا" �1م : +��در ,U: -0$$� �ن و : B$0 ��ایط �D$Kو" ,

  .��داری6
  

  ١از صjح#  ....اعمال قهر انقالبي پاسخ توده ها

0	� #� �n�1 #� 
���ر" �� !��رزات !�دم ��4�رد !� �e �
 #P.	 #� د�س�ا	�Eم در س$� :ح�Aت :
ری�E، ص�/��ن �
رت 4


��
رت را دو دس�� :.
ی6 !�دم �� #� 
�
ر:�0 و ! ا"  !� رس�
 #D$$+ از ه��د���  ��ای� روزه�  #� I$	 �� $Qی��R!وه�" ا�$	

ر	
 �� اس��jد9 از :��!� رو	
 �ح�ان ,�ر" در ای�ان را زی� 	�G دا
�ر :�%$�Uت R$� در �:�U$%�: ت�	زدای�"ا!�� -	�D4 " +��از ,


 �# �:+ @�وزان ���
 و !$���د9 ه�" ��Eن �!
9 !� د!:
!��رزات !�د!� �# �� &%$# � B	�Gم اس���qر�1ا	# /��6 و 
:E%$�ت اس�ر:��ر �ن �# �K �4س�# ا	
 را ه� ^# زود:� �4!�ش 

�ت وا!�$- Aزم ��ا" �1دش ���0 س�!�ی# 	6G و س� و س�#�4

  .ه�ی�Dن را س�ی=�� !0$� س�ز	

  
ا�1 !� �# وا�=$�ت ,�!=# 4�د 	��9 ��$6 �ن 9�1 !� �$�$6 �# ای� 
: ��j��V #ی- 	�درس- و ا	ح�ا@� اس- �# !�دم را از !.��%# �� 
 #P%�0 در زی� س	اس�رت � ��ز دا��# و در وا�� ��ن �D	��د��

در ,��+ ,�ر" و . 2!� صح# !� g1اردرژی6 ,�0�ر" اس
:(�ص��ت 4�	$� و س�	��- س�ز" �# در ,�!=# !� ,�ی�ن دارد، 

  و ا&��ل �
رت!Bq ه� 	��د �e.�:� دی��  ! �Q# �� س� 
�	�� �ن از س�" 	$�وه�" !�(�ص�� س- �# در ای� !ص�ف �^



9 ا	$D� dه6 ص B��.! . 6رژی #P%س 
از ی��Pف !� ��ه
�ار" ه �6$ )	��# �� اس��jد9 از :��!� �f@$��0" ار:�E&� و 4

 �� 
�4�د س=� !� � �!�G	 �$��! د9 از�jاس� ��اس�س� 

ن ر&\ و �ا&��ل یp دی���:�ر" س$�9 و 	��ی+  �
رت و �Kا�
 p$:ق د!��ا��ا	�ن و !�د!� را �# ��ا" رس$
ن �# /., ،-D/و

9 ا	
 را از :2ش ��ا" :ح.u اه
اف$D� dو" ص B��.! ن در�� 

4�د ��ز دارد u/�� و #	Aد�& .  
  


9 �# �� دس- �Q�4 ی� &%$# ��ا[ط ]
از �eف د[�� !�د!� س��
�د �ورد9 اس-، ��4�Rس�# ,�	��- ��ر" �# ا[� رژ[6 در ,�!=# �


�ر �# در . ا	P	ر" ه��� !���g1 9# ه6 �� :��$
" دو ا[� دی���:

ان 	�Dن داد9 در را9 �# در ��دن :�د9 ه�" !��رز از�
ان و ^$! 

�ن و 	�� W$# ه�,�!=#  ��د �
ه�" اس�ر:��ر 4�:ح�$6 س%P# و �
- $	 
�� "�K زور �: #	�$D/ا&��ل و IE� �Q�در 	�$E# در . اص

 ��Qزور !�د" دو ��ن 
!� un�@ ��	�!��رز9 ,�ر" �حL �� س� ^�
ا!� زور !�د" را :��0 �� زور !�د" !� :�ان در ه6 �� - و . س-

! 
�
9 !� در ,�ی�ن ه�$� :�E�# /�� ه� ^�ح
ود ,�ا	�ن رز!
�F و �1یIه�" 4$���	� ه 6	�Dن داد9 �# �
رت و زور !�د" و ,

رت و زور س�ز!�ن ی�@�# و � IE�  I$^ W$ه �� �$���/ N% !


� 
�د9 ه� س��ط 	(�اه: N% !و B�D�! .  
  

0�ر" اس2!� و �
ر:�0" ,�, #E��0	� س%P# رژی6 دار و ��

ا@� �ن �� 4�اه+ و :��� و :.��5ه�" ! �I$!� -�Q  و !


 ر@-�در 	�$E# اg1 . �1ا���  B1 ��و" س�	$9I از �$� 	(�اه
�د9 ه�" �# �4�Kس�# !� 4�اه�ن [p :ح�ل وا�=� د!��ا:$p در :

 �# @.� و �$��ر" و �
، ا�1 4�اه�ن �ن !� �����ر ه �D�

 ���y @.� و �1س��� از �$� ��ود، ا�1 4�اه�ن !ح�D/ت و�$%E:
اس���qر ی=�� @ح�D، ا&�$�د، ��ر:� 4�ا��، ��D� 9�0 از 

س�ی� @�Eی� ا,���&� 	��� از ... ��د��ن و @�وش �	�0، دزد" و 
 I, راه� ،
�س% #P	�Gم و رژی6 ,�0�ر" اس2!� !� ���
!.��%# �� ا&��ل ��0 5
 ا	.2�� د[���:�ر" /��6 در !.��%�Dن 

�دم �# �4�Kس�# !� ��ا" �D$Kو" ^�ر9 ا" ,��+ !. و,�د 	
ارد

ارد	 ��Qد!� دو�! 
5 -	�D4 �� #%��.! ءI, . ر�G��# ا[� !


ن 4�د اس��jد9 � B�D�! -0, �	��!از ه� ا 
�ا	�ن �9�1 ��[,
�د9 ا"  راه� ,B�D: I و : +��, #� 
���د9 و �9�1 ���

رت :�د9 ا" � �%E: �� �0�س�ز!�	
ه� 	$�و ه�" 4�د 	
ارد و :
!�B�D و ! %N و �� ا&��ل ��0 ا	.2�� س- �#  ا!��ن 	���د 


!� 
  . ��دن �
رت 5
 �e �.%4.# /��6 �# و,�د 4�اه
  

 از س�" دی�� :�Eرب :�ری(� ^# در س�اس� ,�0ن و ^# در 

رت � 
�ر !� 	�Dن داد9 :��0 !�دم !�B�D و ! %N ��در	D�


ان� ��:B و د��� :� �� د	
ان ! %N، و در /�ل /��5 �
ار9 �
�ر P� م /��6 و�G	 4%.� و :���0ر 
��ی���ر، � $� و �1رد 5,
�%� !��$� س���ب دی���:�ر" /��6 �# &�
9 :�ی� س2ح 	�Gم 
�ر !�س- را D� د9 ا" ,�ر" در���ا" در هI$4 �� �� 6ش :
4�د  +��, �	��در ه6 �� �# و 	# :��0 از دس��ورده�" �

�A	� سe 9رز��! pدر ی #�%� 
���ا	�Eم ای� رژی6 5
 د@�ع �
4%.� را س�	��ن و ��ایط را ��ا" ����ار" د!��اس� و �زاد" 


��� �$0! . +��, �=$�e +دش را در �1ای�4 �%E: #� ��$=وا�
�د9 ا" ,�ر" در �+ !���g1 9# در ,�ی�ن !.��%# 4�د �� :
س������" س������ان، در �=�ره� و در �Kا:$p ای� ,��+ در 

0�ر" اس2!�   ��4�رد ! �. 6$�� I!دو�, N% ! ان
ران :� �� د	

ن ��ا" د@�ع از � N% ! #� Bن داد9 و :��ی�D	 �: "�ه� ^# �
�ر �e$=� در !$�ن ,�ا	�0" P� ا" :0$# س2ح را��د و :2ش �4

ی=�� (�9�1 !� ا@Iای+ داد9 :� ,�ی� �# ای� روزه�، ای� ����س 
�ا	�ن !��رز ��ا" :0$# اس%ح# و :�, 9
�� " @IایE� , #� Bی�


ن و د@�ع از 4�د� N% ! ( "ا��9 
�# یp 	��ا	� &�
 ��!�س�د!
اران ,�	� ,�0�ر" اس2!� و اص2ح e%��ن /�


9 اس-� Bی
�: .  
  

�د �# ,�ا	�	� در !ص�/�# �� I1��4اری�0" � 9
ا4$�ا در ا��4ر �!
 #�j1 ن��O! ای� ��د ,�%# ا" ��4ر,� در !�رد دI$4 B$Qش 4


ران و !�درانK #� 
 س�ل K$+ ��ا" �زاد" و د!��اس� ٣٠ !� ا	

ر:�0" ,�0	� � p�� #� ��ا	.2ب ��د	
 و�Q دارو دس�# $�4

 ا!�وز !� �# �$4��	�0 �ای� ا	.2ب را !42�ر ��د	
 و 	�:��م g1ا��
6$�
ران و !�دران 4�د!�ن را :��م �K :��م�	9 ای6 :���ر 
!� . #�

 I$	 دی�� را #%�, pی 
�ن ا�0fر 	�G زی�� ��ی�O! ای� ��ا�5@# ��د 
�# ا�1 یp ا	.2ب د!��ا:$p و ره�ی� �(+ :�د9 ا"، ه
ف 

9 	$�و" !ح��# &G$�� س- ��� #$,�
س و ,�ه� اص%� و :.!
�# در ورا" I$4ش ��0!�	�	# !�دم !� در 4$���	�0" ��0ه�" 
%4.� ,�0�ر" اس2!� ��ار دارد،  
�ر!�ن �� &%$# رژی5 6D�

 #��E:٣٠�� 	�Dن داد �# :��0 ا&��ل �
رت  س�ل K$+ ��و�
�د9 ه�" !�B�D و س�ز!�ن ی�@�# و ! %N در ,�[�ن ا[� /��- :

�ا	
 اه
اف �ن را !�ح.u س�زد�Iرگ :�د9 ا"  اس- �# !: �. .  
  



  

 
��	�ا
 ح�26 دhورا�� ��دم ��8ن ?��< /�	�ن �� ��وه�
��5 � رژی� در 	�ی�ن ��ا/� وح+��� ا%�ام دو 	5ان �/

�� ���8 �� 	�ن /�	��� د 
ر �Jء %�م و در��ی��
 �س��د< ا
 ���� �� ،���.�= A�� �A از ��دم و ز.�6 *�ن ص� ه� �A ا���8
 �C2. �$ ��+��� دی �
 از اوج ور*9س� � و �� �Mی � رژی
	6�5ر
 ا/��J در 	���� �ح& /�P2 �� را �� ��6یW� Kارد، 


hو وا A5ی� �+�,& ی^ روحM 5ر و��92 از  3� A ��Gرزا�� در �
ا�
ام !�0�را	# !�دم .  �5د< ه�
 /�K96 و دhور �� .�G داد

در س����ران دژ4$��ن ,�0�ر" اس2!�، �# ه6 زدن 
!�اس6 ا&
ام و ر��دن ����	$�	� �# از ^��# ه�" دار 

ار دی��" Dدوران رژی6 هI! ل����د	
 از ^� 9
�ویIان �

0�ر" اس2!� ��د �, #E��� �� ای��# �# رژی6 دار و ���!
�د9 ه�" :ح- س�6 !� از : uح� �j� س�ل س�6 و �٣٠
ت :

��ی- , �!��: 6V�� �!2ر" اس�اس���qر و س���ب ,�0
��D$K و � �وت دی���:�ر" /��6 �# در,# ا" س- �# 
/�� :�:$\ دادن !�اس6 ا&
ام !�دم و 	��ی+ ���Dر �	�0 
در !2ء &��!� 	$I �# @�ص�� ��ا" 	��ی+ ��E&- و 


یB !� �1ددرو/�: -!�  .$# !��رزا:� �	�ن �� &%$# /�

  
 �روز اول د
 ا�س�ل، *�� /�	�ن *�ه� �ص�ف ��دم �ح& /�

�� . ای�P. A �� �#دوران رژی� 	6�5ر
 ا/��J �5د ��#دوران رژی
�ص� دا*��� در =�ر=5ب /�/& �Mا���ن ر%@ و وح+& در 

 �5د< ه�
 	���� ی�G9ر دی ��� ���Mی� =��5 دار در �Jء ��56%
�	��� را ��%5ب و ��صJPح ��ر��ر�� .5د را �� / K9�6زح
��6یW � Kار��، در %6\، .5د �� ?��ج *5رش ��������� ��دم 
��Gی\ *��� و در ���C\ ,�ی�د ه� و *��ره�
 ��گ �� رژی� ��دم و 
ح�26 ��68 ������ن �� ��ا/� وح+��� ا%�ام در �Jء %�م،  ?��� 

�5د< ه�
 ��8ن ?��< �5ا�س��� �� زد . ح�� *����5G8ر �� ��ی# از ص

و .5رد و ,�ار
 دادن �ص���ن 	6�5ر
 ا/��J از صح��، ������ن 
*5رش دhورا�� ��دم �� 2%� . ?��ن را ��8ت داد< و ,�ار
 ده��

�#دوران ���\ ح�59& و �� ه� زدن ��ا/� وح+��� ا%�ام ?�)��ن 
��G. �� &�#ار
 ,�رس �� درج .�G ح�ت ����Cت رژی� را ��ا� 

����`�<"ا��ام �5د< ه�
 �� 	�ن ?��< را ی^ B ا��ام "���� . ��GXا
A ��ر �5Gد �� ��دم Xاو Aا/& ای >��� �� �� ر/ �%JHا jGH
 A��Gرز =�A *�8%��� �� �ص�ف �� د*6���+�ن �Mدا.���، =�
K ?��< �5د M #����ن � 
ا�-��� �G\ از ?ن در ی�9 از *��| ه�

�� ا��G. ��GX#ار
 ه� �� �G. K�M ?ن ��eدا.���.  
   

�5س ر/5ای� رژی� را  �� ا��ام ���5را�� �5د< ه�
 ��Gرز /�	�ن 
� را �� ��� ص�ا در?ورد< و ����6 �س�ط ��ر��ر�� دی9���5ر
 ح�
 &��< �5د �� *�ت .+� ����Cت ح�59& را ��ا� +��6س�� 

#دوران .5د از *��ه�
 و ?��ن �� �س{ ���اد �س�ر زی�د
 از �

 ��8د �ا�Hاف  از 	�26 ����ن 5w A6$رش �� ��دم و د/� 
�ن �� ه�ف زه� =+� ��,�A از ��دم ��Gرز، ��ر دی � ?��� را �� �����
 ���+�	�ن ?ورد< و ��ا/� ا%�ام را �� �/ 
�ح\ ��+& زه�ا

د ا�� در 	�ی�ن ایA ا��ام �# ���ا. و �س�وت ��6م �� ا	�ا در?ورد��
5ن ح��\ ���� و ����ض �� ح�26 �� Xاز ��دم د 
�س�ر زی�د
�ح�59A و .5دروه�
 ح��\ �#دوران �� ��? �� �2��C�� �Mدا.��� و 
5
 ��دم ����ض �� / �� K�? 5دن+� �� #�#دوران ح�59& �

�	�ن . �+��ر ��دم ��Gدرت ��د��/ �Xدم د�� A� 
�در ا�y در�
�+�� و د< ه� �A ز.�6 *��� و  �~و �#دوران ح�59& ح�ا�\  A

 ^2* �yدر ا ���	�ن �526 از ز.�6 ه�ی� *� / 
�6ر/������
� �#دوران رژی� ��8وح *�< �5د��، ���/-��� ���ا ح�ا�\ C�س�

  . �A از ��8وحA اAw رو�wاد �# 	�ن ��.��� ~
  

�	�ن در / K9�6زح 
ا��ام ���5را�� و ��Gرزا�� �5د< ه�
M �� ص5رت �Pای�* 
�< و $� .�C2 	6�5ر/5M �Wی�د �� رژی

ا/��J در 5Hل ��< ه�
 ا.� ?��ج �5ج �5ی�� از .#ش �� 
 KG�	 در /�ا/� ای�ان �5د< و �/���C �5د< ه�
 �ح& /�
 >���5� 
ا%��ا$� �5د< ه�
 �ح& /�� و �� �M.�/�� �� *��ره�
 �+���گ �� رژی� و ��گ �� دی9���5ر و ��گ �� .���� ا
 و �� 

 �� KX�= �� را ��� ?��9 ��ادرم �+&، دی9���5ر
 ح�+�
�< و ���5س وح+���| /�� ��5 رژی� 	6�5ر
 ا/��J را +�
. در ���C\ =+�6ن ح���6ن $� .�C2 �� ��6یK در?ورد< ا/&

ح��& ��دم دhور /�	�ن در �� ه� زدن ��ا/� ا%�ام �+�� � 
� 

 ��Gرزا�� در �A �5د< ه�hوا �� 	�ن ?��< اوج ی��� ی^ روح

�� �� د/& .��X رژی� �� �A د��ان �س2ح  &/ 
و ��e.�/�� ا
�< و ���5س ��گ و �� +� KX�= �� را ��J/ا 
	6�5ر
.  ?ی���� ?ن را �� ��ر�� ه� =� �+�� �� ص�ا در?ورد< ا��
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