
 

 

   ام پرشكوه بهمنياهكل و قيز سي سالگرد رستاخرامي بادگ
  

  ! رانی قهرمان ایها خلق
  

م که یبهمن قرار دارپرشکوه ام ياهکل و قيز سيگر در آستانه سالگرد رستاخیبار د

داد ی دو رونی است، چرا که ای انقالبیروير هر نی ناپذیفه تخطيها وظ داشت آنيگرام

ه سلطه يارگران و زحمتکشان علخ سراسر مبارزه و مقاومت کی در تاریخیبزرگ تار

 یری وابسته حاکم نقاط عطف انکار ناپذیه داریران و نظام سرمای در ایستيالیامپر

افته و در ی یژه ایگاه وی کشور ما جایدر جنبش انقالبن اعتبار هم يبوده و به هم

  .  مردم ما ماندگار شده اندیخیحافظه تار

 با حمله به ی فراهانی اکبر صفائیق علي رفی به فرمانده جنگلیزاني دسته پارت١٣۴٩ بهمن سال ١٩در 

 را آغاز نمودند که در یمبارزه ا و م مزدور شاه اعالم جنگ دادهی به رژ- جاني الهیها در جنگل -اهکل يپاسگاه س

و  ی و با در هم شکستن بن بست مبارزاتکم بر سراسر کشور را دگرگون نمود حایاسي سیر خود فضايمس

 شدن ی جار را زدود وتوده هاشرو يروشنفکران و پحاکم بر مبارزات  مبارزه ، رخوت یوه انقالبينشان دادن ش

دن یاهکل وزي که در سیميدند که نسی دنهي به عهمگانهفت سال بعد، . ل نمودي را تسهیل مبارزه توده ايس

ران را سراسر یا"زدند  یاد می آن مردم بپا خاسته فرین بدل شد که طي سهمگیگرفته بود چه زود به طوفان

  .م سلطنت گذاشتندی بر سلطه رژیشگي همیانیام بهمن نقطه پايو سپس با ق" مي کنیاهکل ميس

اهکل بود توأم ي رزمندگان سی که از اهداف اصلیستيالیم سلطنت با قطع سلطه امپری رژیمتاسفانه سرنگون

ستها يالیامپر. افتی تداوم ی اسالمیورن بار در پوشش جمهی ایستيالیل هم سلطه امپرين دلينگشت و به هم

و يناتر را به مثابه آلتی اسالمیمهوردند در کنفرانس گوادالوپ جی دیکه با انقالب مردم سلطه خود را در خطر م

بار خود بر سر مردم ما آن آورد  تیات سراسر جناي در طول حیستيالیل امپرین بدین نموده و اييمورد نظرشان تع

  .قاصر استانش يکه زبان از ب

 نظام موجود، یکه به تضاد اصل  در جامعه بدون آنیر و تحولييهر گونه تغ "ل کهين تحلیاهکل با ايرزمندگان س

م سلطنت یرژ"  گرددیز پوچ و مهمل ميک چیل به ی، توجه شود ، تبدیستيالین خلق و سلطه امپري تضاد بیعنی

و . رانه خود قرار دادنديرا آماج حمالت دل شناسانده و آنسم به توده ها يالی سلطه امپریرا به مثابه کانال اصل

 سال نبرد مسلحانه گرفته بودند ٨ام را در طول ين پی که ایمردم،  انقالب مردم و فرار شاه یريم که با اوج گیدید

نظام  و یستيالیه امپرلط سی دانستند بدون نابودیچرا که م" کاستیبعد از شاه نوبت آمر" آوردند اد بریفورا فر

نه ي به عی اسالمی جمهوریريت را قدرت گين واقعیو ا.  وجود نداردیدن به آزادي وابسته امکان رسیه داریسرما

ن یدمداران ا  شاهد بودند که سری اسالمیر سلطه جمهوری سال گذشته و در ز٣۴و مردم در . به اثبات رساند

ش برده و يها را پ  آنیکته شده از سوید خطوط د دهنیسم شعار ميالیه امپريکه بر عل یتکار در حالیم جنایرژ

سم يالی امپری ضد خلقیها استيشرفت سيجاده صاف کن پ، ران بلکه در منطقه و سراسر جهان یه تنها در ان

 ی نشان داد که تئوری به آشکار مطالبات مردم و مال خور شدن همهینيتجربه رفتن شاه و آمدن خم. شده اند

ر قابل ي دانست چه ارتباط غین مرحله از انقالب میسم را هدف ايالیه امپرلط ساهکل که قطعيرزمندگان س

 و ی و دمکراسیاز آزاد، است برج پا یه داری و نظام سرمایستيالیت داشته و چرا تا سلطه امپري با واقعیانکار

  . نخواهد بودی هم خبریگر مطالبات مردمید

 یگر شاهد بازار گرمی که بار دمی داری می را گرامیخیر بزرگ تایدادهاین روی سالگرد ایطیامروز در شرا

 از ی آشکاریه ها استکهلم، بروکسل و پراگ نمونیکنفرانس ها.  مي باشی میستيالی امپری هایو سازيآلترنات

 در تالش اند ی اسالمین جمهوري بزرگ در پوشش متحد کردن مخالفیها قدرت.  هستندین تالش ضد انقالبیا

و درست به .  دارندیشاني بر پیده مهر وابستگي جلب کنند که هنوز به قدرت نرسیل هائیبه بدتا نظر مردم را 



 ی مبارزه برای توان در راستایها را م ن تالشیرد و نه اي گی میها را جد  آنیل هم نه کسين دليهم

ک ی که ید مردمیبا چرا یبراست.  نمودیتلق،  است یدن به آزاديم حاکم که تنها راه رسی رژی انقالبیسرنگون

ن يگر به  چنی را تجربه کرده اند بار دی اسالمی و جمهورینير پرچم خمی در زیه داریبار تداوم سلطه نظام سرما

  . دل خوش کنندیو هائيآلترنات

   !رانیمردم مبارز ا

استخوان به  که تا مغز  حاکمیه داریر نشان داده تا  نظام سرمايم قرن اخي در حداقل نیتجربه مبارزات انقالب

 از یامکان رهائ، ده نابود نشود ی ستمدین و به دست کارگران و توده هايها وابسته است از پائ ستيالیامپر

 یستي کمونیئولوژده ی به ا طبقه کارگر متشکل و مجهزی وجود ندارد و تنها با رهبریط فالکت بار کنونیشرا

 عنان یکتاتوریط دیران در شرایت که طبقه کارگر انجاسیاما مشکل بزرگ ا.  استیافتنی دست یروزياست که پ

 ی حاکم که دارایکتاتوریدر واقع د. ز امکان تشکل ندارديق مبارزات مسالمت آمیاز طر، خته حاکم بر جامعه يگس

 ی امکان متشکل شدن نمیگریچ قشر و طبقه دي است نه فقط به طبقه کارگر بلکه به هیستيالیت امپريماه

تداوم  گری که دیطیگر توده ها در شرای است که کارگران و زحمتکشان و دیتين واقعیک طرف ای ن، ازیبنابرا. دهد

بپا خاسته و نظم ظالمانه حاکم را دچار اخالل خواهند کرد و در ،  گردد یر قابل تحمل مي آنان غیظلم و ستم برا

مکان متشکل شدن به طبقه کارگر و در  ایکتاتوریط دیگر چون شرای برپا خواهند نمود، و از طرف دیام هائيواقع ق

ن یا. هستند محکوم به شکست یام هائي دهد، چنان قیام توده ها را به طبقه کارگر نمي قیجه رهبرينت

نجاست که راه یدر ا.  در مقابل چشم همگان قرار دادیام بهمن بروشني است که تجربه شکست قیتيواقع

 تحقق آن آغاز نمودند، یم دالورانه خود را براور داشتند و رزاهکل به آن باي که رزمندگان سی ایکیاستراتژ

ست ها يالیاگر امپر.  استی کند که همانا راه مبارزه مسلحانه توده ایت خود را مطرح ميضرورت و حقان

 کنند، طبقه کارگر و ی عمل می اسالمیم منفور جمهوری مردم ما هستند که امروز از کانال رژیدشمنان اصل

ن دشمنان جهت ی با ای جز مسلح کردن خود و مبارزه مسلحانه طوالنیچ راهيران هیحت ستم ا تیتوده ها

  . کنند ندارندی می در آن زندگروز که امی و نجات خود از جهنمیرهائ

 برخاست که یرو ها و کسانيه همه نيت عليد با قاطعیگر امروز بای است که در حوزه دیتين واقعيبا توجه به چن

ب داده و ادعا یها، مردم ما را فر  آنیو سازي آلترناتی و با شرکت در پروژه ها هاستيالی کمک امپر خواهند بایم

  . دارندی گام بر مین راهي در چنی و دمکراسیدن به آزادي رسیا برای کنند که گویم

ز ي رستاخی خلق با برپائی فدائیکهای است که چری همان راهیدن به آزادين است که راه رسیت ايواقع

سم و نظام يالی سلطه امپری نابودی بزرگ برایبدون انقالب.  و عمل خود آن را نشان دادندیاهکل با تئوريس

 ی انقالبیرو هاي است که در مقابل مردم ما و نین تنها راهیو ا  وجود نداردیج راه نجاتي حاکم هیه داریسرما

   . کرد رهنمونیروزيران را به پیالب او انق د با همه وجود در جهت اش گام برداشتیقرار دارد که با

  

  !سم يالیمرگ بر امپر

  ! ی اسالمیسم جمهوريالیم وابسته به امپرینابود باد رژ

  ! رانی ایها  خلقیستيالیروز باد انقالب ضد امپريپ

             ۵٧ام کننده در بهمن ي قیاهکل و توده هاي رزمندگان سی باد خاطره فراموش نشدنیگرام

  

  رانی خلق ایدائ فیکهایچر

  ١٣٩١بهمن 

  

  


