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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ مارچ ١٨
 

چه در زير می آيد متن سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر در مراسم  يادمان چھل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياھکل  آن
 اين سخنرانی را از حالت گفتار ئیپيام فدا.   برگزار شدالمان در شھر ھانوفر ٢٠١۶ بروری ف۶ در تاريخ  باشد کهمی

الزم به توضيح است که اين .  به نوشتار در آورده و با برخی ويرايش ھای جزئی برای خوانندگان نشريه منتشر می کند
اسم بزرگداشت سياھکل در تورنتوی کانادا نيز ايراد  در مر٢٠١۶ بروری ف٢٠ات در تاريخ تغييرسخنرانی با برخی 

  .شد
  

  !پيام سياھکل برای نسل امروز 
  !  و دوستانءرفقا

  ،که برای بزرگداشت ياد ياران مان بر پا شدهرا ھای گرم من و برگزار کنندگان اين مراسم ارزشمند  درودھا و سالم

 روز بزرگ تاريخی شرکت کرديد تا در کنار يکديگر ياد و سپاسگزارم که امشب در مراسم بزرگداشت دو. پذيرا باشيد

  ۵٧ بھمن سال ٢٢ و ٢١ و توده ھای دلير و قھرمان قيام کننده در ۴٩ سال ]دلو[ بھمن١٩خاطره انقالبيون سياھکل در 

رو  که در دو مقطع حساس و سرنوشت ساز در تاريخ مملکت ما جان خودشون ئیرو پاس بداريم؛ انقالبيون و توده ھا

 مثل آزادی و برابری و دمکراسی و جامعه ای عاری از ستم ، به رغم تالش شب ئیھا نثار کردند تا پرچم خونين آرمان

پرستان ھم چنان در اھتزاز باشه؛ تا ھيوالی استثمار و ديکتاتوری رخت بر ببنده؛ تا ديگه کارگری برای تھيه نان و آب، 

 کودک کار وجود نداشته باشه و يا کودکی از گرسنگی سر بر بالين نگذاره و شرمنده ھمسر و فرزندانش نباشه؛  تا ديگه

انقالبيون و توده ھای مبارزی که آگاھانه جون شون ! زنی مجبور به فروش جسم خودش برای تھيه خرج زندگی نباشه

ه مردم ما ھای جامعه تحت سلطه و جان خست رو دادند تا خورشيد آزادی، گرمی خودش رو برروی کوه ھا و دشت

.  بندازه و اون ھا رو از چنگال اھريمن استثمار و فقر و نابرابری و فحشا و دزدی و ساير مصائب اجتماعی نجات بده

ھاست که ما رو در اين جا جمع کرده تا ياد رزمندگان سياھکل،  امشب ھم تالش طوالنی ھمه ما برای تحقق ھمين آرمان

 با حمله به پاسگاه سياھکل و آغاز مبارزه ای قاطع و سازش ناپذير عليه ۴٩  بھمن١٩ که در ئیھای فدا اين کمونيست

ھای اون ھا و توده ھای تحت ستمی که چند سال بعد در بھمن  شاه راه رو به ما نشون دادند رو پاس بداريم و از دالوری

 .  قلب قدردانی کنيم در ادامه اون راه بساط رژيم وابسته شاه رو به زباله دان تاريخ فرستادن از صميم۵٧
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اما ھر آينه که ما کار امروز خودمون رو صرفا به بزرگداشت و قدردانی از آن عزيزان محدود کنيم به ھيچ وجه وظيفه 

درست به ھمين . ما صرفا مرثيه خوان گذشتگان مان نيستيم. و تعھد مبارزاتی مون رو به طور شايسته به جا نياورديم

 خلق ايران ، ھر سال اين دو رويداد بزرگ تاريخی فرصتی ھستند که ما گنجينه غنی ئیدادليله که در سنت چريکھای ف

ھای مبارزاتی سياھکل و قيام رو در راه بررسی مھم ترين مسايل روز جامعه مون به کار بگيريم و  تجارب و آموزش

ه مشعلی برای روشن ساختن راه آينده و با اعتقاد به اين اصل که گذشته چراغ راه آينده ست تالش کنيم تا از اون به مثاب

  . به ويژه انتقال تجارب مبارزاتی به نسل جوون استفاده کنيم

ھای تئوری  با توجه به اين سنت مبارزاتی ست که من در صحبت ھای امشب مايلم نخست به گوشه ای از آموزش

که وقت اجازه بده به بررسی اوضاع  خلق اشاره کنم و بعدش ھم در پرتو اون آموزش ھا ، تا حدی ئیچريکھای فدا

  .  امروز بپردازم

تئوری چريکھای .   خلق ايران رو ضروری می دونمئیاما پيش از اين، ذکر يک نکته در مورد تئوری چريکھای فدا

د حتی مخالفان امروزی خودش يک ئي خلق يعنی تئوری مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک ، بنا به تائیفدا

 بزرگ رو در بن بست مبارزاتی سياه و طوالنی حاکم بر جنبش انقالبی ما ايجاد کرد و جامعه ما رو ئیراھگشا

 که تاثيرات اون انديشه و تئوری به رغم تمام فراز و نشيب ھا امروز ھم در جامعه تحت سلطه ما ئیتا جا. دگرگون کرد

 رژيم حاکم ، گرايش آشکار ئیسال پس از جابجا ٣٧ سال پس از سياھکل و ۴۵اين واقعيتی يه که . قابل مشاھده ست

 باعث شده که ما ۵٠ در دھه ئیجوانان مبارز به تجارب مبارزاتی گذشتگان شون، به جنبش مسلحانه و چريکھای فدا

 ھا در ئی سياسی وقفه ناپذير از سوی دشمن عليه آموزش ھای سياھکل و مبارزات فدا-شاھد يک کمپين ايدئولوژيک 

 به طور مثال نشريات به اصطالح روشنفکری در اين رژيم که وظيفه ای جز تالش برای مسموم کردن .جامعه باشيم

و پخش (ذھن نسل جوان مبارز و پر کردن اون با ايده ھای توليد شده توسط اتاق ھای فکر رژيم و وزارت اطالعات 

ھاجم ضد انقالبی شون به افکار و آموزش نداره ن روزی نيست که در ت) اون ھا از طريق قلم به دستان نان آلوده خور

از کتاب ھای .  از تالش باز ايستند۵٠ خلق در دھه ئیھا و تجارب و شخصيت مبارزاتی رزمندگان چريکھای فدا

منتشره توسط خود وزارت سربازان گمنام امام زمان بگيريد تا انواع و اقسام سايت ھا و نشريات رسوا نظير مھرنامه و 

اين مجموعه در ھر موقعيتی مشغول انباشتن ذھن نسل جوان با جعلياتی راجع به مبارزات چريکھای .. .انديشه پويا و 

 خلق و در واقع تحريف صفحات درخشان تاريخ مملکت ما به منظور سد کردن رشد آگاھی مبارزاتی جوانان، ئیفدا

  .  ه موجود ھستندجلوگيری از ورود اون ھا به صحنه يک مبارزه جدی  و حفظ نظام استثمارگران

 عليه اون ھا مطرح کرده ئی که دشمن از ابتدای موجوديت کمونيست ھای فدائیيکی از بزرگترين تحريفات و ادعاھا

 ، مشتی جوان فداکار و دلير ولی فاقد سواد و آگاھی انقالبی بودن ئیاين بوده که رزمندگان سياھکل و کل چريکھای فدا

اما ھر کس که تاريخ تکوين انديشه ھا و نظرات چريکھای . معه تاثيری پايدار بگذارندو به اين دليل ھم نتونستن بر جا

 - خلق رو با ھدف شناختن حقيقت و تاريخ، مورد تحقيق و بررسی قرار بده و به اسناد و شواھد موجود تکيه بکنه ئیفدا

 آغاز شد ۴٩ بھمن سال ١٩يست که در ًتونه ببينه که رستاخيز سياھکل صرفا يک واقعه ن می–و نه به ادعاھای دشمن 

و پس از چند روز با درگيری مسلحانه چريکھا با نيروھای مسلح رژيم شاه به پايان رسيد، بلکه اين جنبشی بود که تداوم 

يافت؛ و تداوم آن مديون کار گسترده تئوريک و برخوردھای عملی نسلی از بھترين جوانان ايران، نسلی از روشنفکران 

 کمونيستی بود که در فاصله چھار سال با کار مدام تئوريک و انجام کارھای تحقيقی در کارخانه ھا و روستاھا انقالبی و

آثاری که از آن .  اجتماعی جامعه ، قادر به تدوين تئوری انقالب ايران شدند- و با تحليلی ھمه جانبه از شرايط اقتصادی 

و البته می (اده و يا رفيق نابدل و يا نوشته ھای کوچک و بزرگ ديگه دوره به جا مانده مثل کتاب رفقا پويان و احمد ز
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دونيم که خيلی از آثار و نوشته ھای رفقای اوليه چريکھای فدائی خلق به دست دشمن افتاد و معدود نسخه ھائی ھم که به 

مارکسيستی آن ھا را ھمگی وسعت مطالعه رفقای اوليه چريکھا و عمق درک ) جای مانده بود امروز در دسترس نيستند

واقعيت اينه که رفقای اوليه ما به مثابه با سواد ترين و آگاه ترين جوانان ايران دارای دانش عميق در رابطه . نشون ميده

 لنينيست ھای آگاه، به گنجينه تجربيات انقالبی کشورھای -آن ھا نه فقط به عنوان مارکسيست . با مسايل اجتماعی بودند

انقالبيونی که سرآمد . ًند بلکه به مسايل گذشته و حال جامعه ايران در زمان خود نيز کامال واقف بودندديگر اشراف داشت

  . البته به ھمان گونه که شايسته و نياز يک حرکت بزرگ اجتماعی ست-سرزمين ما بودند 

ه ما انجام شد در ھيچ  يعنی در عرض چھار سال توسط رفقای اولي۴٩ تا ۴۶کار تئوريکی که در فاصله بين سال ھای 

ًتقريبا تمام آثار کالسيک مارکسيستی مورد مطالعه . دوره ای و توسط ھيچ حزب و گروه ديگری در ايران انجام نشده

شرايط موجود جامعه تا جائی که امکان . رفقا قرار گرفت و الزم ترين اون ھا ترجمه و در اختيار جنبش قرار داده شد

قرار گرفت و نتيجه مباحثات به صورت نوشته ھا و بحث ھا در محافل و گروه ھا مطرح داشت مورد مطالعه و تحقيق 

ھمان . ده ھا جزوه تحقيقاتی که حاصل تماس مستقيم رفقا با زندگی واقعی کارگران و زحمتکشان بود نگاشته شد. شد

ھا بدست پليس افتاد و يا به دالئل طور که اشاره شد متأسفانه بسياری از اين نوشته ھا بدليل آن که نسخه ھای اصلی آن 

در کنار اين فعاليت ھا، رفقای اوليه با اتکا به بينش مارکسيستی خودشون . ديگر کمتر در دسترس ھمگان قرار گرفت

با سالح مارکسيسم انديشه ھای معروف ترين ... حتی در نشريات رسمی  اون روزھا مثل فصل ھای سبز و جھان نو و 

دان رسمی رو نقد می کردند و با تالش برای برخورد با ايده ھای انحرافی، عمق سواد و آگاھی نسل و بزرگترين انديشمن

  . گذاشتندخودشون رو به نمايش می

و " مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک" خلق که چھارچوب اون در دو اثر جاويد ئیتئوری چريکھای فدا

وسط رفقای کبير ، زنده يادان مسعود احمد زاده و امير پرويز پويان ت" ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"

 و نه فقط با - منعکس شده حاصل کار چنين نسل آگاه و حاصل چنين کار عظيم تئوريک و نظری از سوی با سواد ترين 

 داشت تونست يک  بلکه آگاه ترين فرزندان اين مرزو بوم بود و چون با واقعيت انطباق-سواد ترين به معنای آکادميک 

آن ميوه مبارک :  که به قول شاعرئیتا جا( عظيم و غير قابل کتمان رو در جامعه تحت سلطه ما باعث بشه ئیراه گشا

  ...) ممنوع را جوانه برآورد، پيوندھا گرفت سرانجام

". خواھد داشتبدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی ھم وجود ن"در واقع سياھکل مظھر اين اصل مارکسيستی بود که 

چرا که اين تئوری تونست . تئوری راھنمای رزمندگان سياھکل انطباق خالقانه مارکسيسم بر شرايط جامعه ايران بود

قانون بندی ھا و تضادھای واقعی حاکم بر جامعه ما رو کشف کنه و با جمع بندی و نتيجه گيری از اون ھا راه انقالب 

  . در جامعه ايران رو ارائه بده

ثار رفقا احمدزاده و پويان سير تاريخی نفوذ امپرياليسم از زمان قاجار در ايران تعقيب شده و نشون داده شده که در در آ

يک پروسه جامعه ما به يک جامعه تحت سلطه که در نظام جھانی امپرياليستی حل شده، تبديل گشته به طوری که رفيق 

استقرار سلطه امپرياليستی تمام تضادھای جامعه ما تحت الشعاع يک با : "احمد زاده در جمع بندی خودش تاکيد می کنه

   ."تضاد قرار گرفت تضادی که در مقياس جھانی گسترش دارد تضاد خلق و امپرياليسم

سلطه امپرياليسم را بايد ارگانيک و : "برای جلوگيری از ھر گونه بد فھمی رفيق احمد زاده در ھمان جا اضافه می کنه

چون " ن در نظر گرفت و نه ھم چون يک عامل خارجی که به ھر حال نقشی داردئيه ھر گونه تحليل و تببه مثابه زمين

زدند آن نيز حرف می" نفوذ"صحبت کرده و از " امپرياليسم"بودند و ھستند جرياناتی که ھنگام تحليل جامعه ايران از 
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گيرند که به ھر حال نقشی گرفتند و يا می نظر میولی در تحليل ھای خود آن را حداکثر به مثابه يک عامل خارجی در

  . ھم دارد

داد تحليل بنيانگذاران و رفقای اوليه چريکھای فدائی خلق يک سری نتايج منطقی به دنبال داشت که ھم چنين نشان می

يسم يعنی سرمايه چرا که سلطه امپريال. که برای يافتن امپرياليسم ديگر نبايد در جامعه به دنبال بيگانه و اجنبی گشت

جھانی به طور ارگانيک در تار و پود طبقه حاکم و قدرت سياسی حاکم و در نتيجه در تمام شئونات اقتصادی و سياسی 

داد که در چنين جامعه ای ايجاد ھر گونه تحولی اين تحليل ھم چنين نشان می. و نظامی و فرھنگی جامعه وجود دارد

در اين تحليل . باشدراری حاکميت توده ھای ستمديده منوط به حل اين تضاد جامعه میيعنی انجام انقالب اجتماعی و بر ق

حل اين تضاد يعنی نابودی سلطه امپرياليسم و نابودی طبقه حاکم بدون حضور توده ھای سازمان يافته و متشکل و از آن 

ی در قدرت تغييرخلق ھر گونه  ئیدر تحليل چريکھای فدا. باشدمھم تر تحت رھبری طبقه کارگر امکان پذير نمی

د، ولی نھايتا منجر به نابودی سلطه امپرياليستی يعنی نظام سرمايه ئيرو رژيم فرا میتغييرسياسی حاکم حتی اگر به 

شد قادر نبود که آزادی و دمکراسی برای مردم ما به ارمغان بياورد و آن ھا را حاکم بر سرنوشت داری حاکم نمی

  . خويش سازد

 با ۵٠از اواسط سال ھای دھه .   خود را آشکار کرده و به ثبوت رسيد۵٧ًن تحليل اتفاقا در جريان قيام بھمن درستی اي

تشديد بحران گريبان گير نظام سرمايه داری در ايران و رشد جنبش توده ای که با شعار مرگ بر شاه و بعد از شاه 

اه و رژيمش را امکان ناپذير يافتند و در نتيجه به يک حيله نوبت آمريکاست به ميدان آمده بود ، امپرياليست ھا حفظ ش

آن ھا با يک عقب نشينی تاکتيکی به رفتن شاه رضايت دادند و در عوض با سازش با دار و . نواستعماری دست يازيدند

 دسته خمينی و روی کار آوردن اون که اسنادش ھمه جاھست به يک تعرض استراتژيک به جنبش توده ھای تحت ستم

 در واقع امپرياليسم به تدريج در غيبت يک رھبری انقالبی ۵٧ - ۵۶در جريان انقالب سال ھای . ما دست يازيدند

 در آرايش سياسی طبقه وابسته حاکم به يک تغييرمتشکل در صحنه ، با سوار شدن بر جنبش توده ھا و با ايجاد 

رژيم سياسی عوض شد اما . ران تا مدتی ديگر تضمين بشهيارگيری جديد دست زد تا دوام نظام سرمايه داری حاکم بر اي

  . سلطه امپرياليسم در جای خودش باقی موند

 به دليل عدم درک و عدم وفاداری به تئوری انقالبی رھنمود رزمندگان سياھکل بود که با رفتن ۵٧ -  ۵۶در انقالب سال 

رسيدن بھار آزادی و ظھور فرشته به جای ديو  از ئیشاه بسياری و از جمله رھبری سازشکار حاکم بر سازمان فدا

را دوباره "  خلقئیچريکھای فدا"حرف زدند و درست در چنان شرايط خطيری رفقای وفادار به خط انقالبی که تشکل 

سازمان دادند با وفاداری به آن تئوری گفتند که ديو بيرون رفته ولی به جای فرشته يک ديو خبيث و جنايتکار به نام 

  . اسالمی را بر سر کار آورده اندجمھوری 

ما ديديم که رژيم شاه رفت اما با آمدن جمھوری اسالمی به رغم آن که رژيم سياسی عوض شده بود اما  ماشين دولتی، 

ارتش و بوروکراسی حاکم در ھم نشکست ، برعکس با کوشش ھای بی دريغ دار و دسته مزدور خمينی در اوج جنبش 

به خانه ھايتان "، " مردم سالح ھا را پس دھيد"نداده ام " فرمان جھاد" بھمن و شعارھای ٢٢ و ٢١مردم يعنی قيام 

و از اين قبيل، دستگاه بوروکراسی حاکم و ستون فقرات نظام يعنی ارتش و ضمائمش به صورتی تقريبا دست " برگرديد

ِن فقرات نظام حاکم بالفاصله ارتش جمھوری اسالمی درست با تکيه بر اين ستو. نخورده  به دست حاکمين جديد درآمد
ُرا که نام اسالمی روی آن نھاده بود عليه انقالب مردم ما در کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و  . به کار گرفت... ُ

با شکست قيام بھمن، مناسبات اقتصادی سرمايه داری انگلی و وابسته شاه دست نخورده باقی ماند و به اين ترتيب سلطه 

رژيم جمھوری اسالمی در ظاھری جديد، با يک لفافه . يسم حفظ و حتی در سطحی گسترده تر تقويت شدامپريال
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ايدئولوژيک جديد يعنی اسالم به سرکوب وحشيانه انقالب مردم پرداخت و با تحکيم و تقويت سلطه سرمايه ھای 

ُتسمه از گرده کارگران و توده ھای رنجديده امپرياليستی در ايران با اتکا به يک ديکتاتوری تا بن دندان مسلح و خشن ، 

 سال آن چنان شرايط جھنمی رو برای کارگران و توده ھای محروم آفريد که امروز شاھدش ٣٧ما کشيد و در طول 

  .ھستيم

 سياسی حاکم - خلق ارتباط الينفک نظام اقتصادی ئیھمان طور که من پيش از اين اشاره کردم در تحليل چريکھای فدا

رابطه ای که با ھزاران بند مرئی و . عه ما به نظام جھانی امپرياليستی در يک روند تاريخی نشان داده شدهبر جام

  . نامرئی جمھوری اسالمی رو ھم به امپرياليسم و سرمايه جھانی وصل و افسارش رو به دست اون ھا داده

ه خيره شوند و شيوه برخورد مارکسيستی و  امروز ھم ھر آينه که نسل جوان و مبارز ما به واقعيات جامعه تحت سلط

 رو در بررسی مسايل جھان پيرامون خودشون مورد توجه قرار بدھند اون موقع نقش ئیعلمی کمونيست ھای فدا

امپرياليسم و سلطه امپرياليستی رو نه تنھا در ايران و منطقه ، بلکه در تداوم نظام جنايتکارانه و استثمارگرانه ای 

توسط يک اقليت يک درصدی از سرمايه داران رذل و تبھکار جھانی و کارتل ھا و انحصارات و دولت خواھند ديد که 

اگر جوان ھای ما به . ھاشون در ايران و در سراسر جھان عليه اکثريت چند ميلياردی مردم محروم به وجود آمده

کم در عصر امپرياليسم يعنی عصر روندھای جاری دقت کنند، اين واقعيت رو خواھند ديد که ما در قرن بيست و ي

ما در . حکمرانی مشتی دول معظم و قدرتمند بر اکثريت جوامع تحت سلطه و عقب نگه داشته شده زندگی می کنيم

عصر انحصارات و کارتل ھا و تمرکز ھر چه بيشتر  سرمايه، عصر گسترش وحشتناک صدور سرمايه برای غارت و 

ِق سود از بابت مکيدن شيره جان کارگران روزی يک دالری ، چينی و ويتنامی استثمار مرگبار محرومان و کسب مافو
و بنگالدشی و ايرانی و مکزيکی و  نيجريه ای زندگی می کنيم ، ما در عصر تاخت و تاز سرمايه ھای مالی و ارتش 

نيا، عصر سلطه بانک ھا ھای تا بن دندان مسلح اون ھا برای فتح ھر مرز و محدوده ای حتی در دور افتاده ترين نقاط د

و کارتل ھای غول آسای نفتی و نظامی بر ھستی و حيات کارگران و زحمتکشان تمام دنيا، و باالخره عصر گسترش 

وحشتناک جنگ ھای ارتجاعی در جھت تضمين تحقق اھداف فوق و  تجديد تقسيم سرزمين ھا و منابع انرژی و تجديد 

بر چھره ... و " قدرت ھای جھانی"و يا "جھان متمدن" بين المللی که ماسک تقسيم مافوق سود توسط مشتی از راھزنان

  . سياه خود زده اند به سر می بريم

در چنين شرايطی اما يک سپاه عظيم تبليغاتی که خرج و معاش شون رو از طبقه حاکم از ھمان يک درصدی ھای 

 رسانه غول آسای بين ۶ر و گزارش رو در قالب  که حتی انحصار توليد خبئیاستثمارگر می گيره ن، تبليغات چی ھا

 ٢۴ُ می کنند که چه اخباری بايد توسط ميلياردھا نفر از ساکنان کره زمين شنيده بشه ، تعيينالمللی در دست دارند و  

ھمه  نظير اين که ئیدر اين نظام امپرياليستی ايده ھا" دمکراسی" ھستند  راجع به وفور ئیساعته در حال تبليغ ايده ھا

 ساخته و پرداخته کمونيست ھاست و روی زمين ِ"کھنه"امپرياليسم يک داستان !  دارند" فرصت ھای برابر"مردم دنيا 

 برای القا  انديشه ھائی از اين قبيل که تمامی تحوالت اقتصادی ديکته شده، قراردادھای ئیداستان ھا!  واقعيت نداره

توسط يک مشت "  جوامع پيرامونی"بار ، غارت و استثمار مرگبار دائمی اکثريت عظيم کشورھای موسوم به اسارت 

نياز ھای طبيعی بازار ھای "ده ئيقدرت ھای جھانی تبھکار ، اون ھم از طريق اعمال زور اقتصادی و نظامی، زا

، بازاری که ادعا می "دھکده کوچک جھانی"ده از جبر اين نظام؛ ئيست و نه مناسبات ارتجاعی و شرايط زا" جھانی

در پرتو چنين . شود تمام مردم دنيا و دولت ھای شان در آن شانس برابر و يکسان دارند و مزخرفاتی از اين قبيل

 نظامی و بانک -اباطيلی سعی می شه که تعرض خانمان برانداز مشتی از کثيف ترين انحصارات و کارتل ھای نفتی 

ر سرمايه ھای مالی و دولت ھای مدافع اون ھا که به طور روزمره با بحران سازی و راه انداختن جھانی و انواع ديگ
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جنگ ھای ارتجاعی و خانمان برانداز زندگی کارگران و زحمتکشان رو به توبره کشيده ن با نام ھای پرطمطراق و 

  . ا نام امپرياليسمناميده بشه و نه ب... و " پست مدرنيسم"و " جھانی سازی"متمدنانه ای نظير 

اين تبليغات و پخش و نشر اون تماما برای اين انجام می شه که در اذھان عمومی مردم به جان آمده و مبارز  پرده 

ساتری بر ماھيت ضد خلقی سرمايه جھانی که در قالب چھره نفرت بار امپرياليسم متجلی می شه کشيده بشه و دشمن 

  . از آماج مبارزات و تعرض اون ھا در امان بمونهواقعی طبقه کارگر و رنجبران دنيا 

به طور مثال اجازه بديد ھمين حقيقت رو در بستر يک بررسی عينی از يکی از روندھای جاری در جامعه يعنی روندی 

 اسالمی و ظھور داعش و جنگ ھای خونين و بحرانی که راه افتاده و حيات و ھستی صد ھا ئیکه با عروج بنيادگرا

ن از توده ھای ستمديده در خاورميانه و آفريقا و حتی اروپا رو تحت تاثير خودش قرار داده مورد توجه قرار ميليون ت

  . بديم

ُخب ، دوستان حاضر ھمه می دونن يکی از بزرگ ترين مولفه ھای بررسی اوضاع امروز در کشور ما و در منطقه 

يه اين دار و دسته ارتجاعی يه که با ادعای برقراری  کشور عل۶٠مساله ظھور داعش و جنگ دولت آمريکا و ائتالف 

معادل تقريبا خاک (در سراسر دنيا ھم اکنون سرزمينی به وسعت نيمی از خاک عراق و سوريه " خالفت اسالمی"

جنون آسا و نفرت برانگيز اين نيروی جنايات . و ھم چنين اخيرا ھم بخشی از ليبی رو در دست گرفته) انگلستان

 ارتجاعی عليه مردم عادی مسلمان و غير مسلمان، نمايش قطع سر و اعضای بدن قربانيان، به بردگی کشاندن بنيادگرا و

خشم و نفرت به حق ھر انسان آزاديخواه و با ... زنان، اعدام ھای دست جمعی تھوع آور و فروش نوزادان شيرخوار و 

در اين حال پخش سيستماتيک تصاوير و گزارشات .  هوجدانی رو عليه اين دار و دسته مزدور جنايتکار بر می انگيز

ھولناک جنايات داعش توسط رسانه ھای بورژوازی در اقصی نقاط جھان ھم عامل برجسته ای ست که به امر بزرگ 

 .    نمائی چھرۀ سياه داعش به عنوان يک دشمن اھريمنی در افکار عمومی خدمت کرده است

و ھم چنين در ماه ھای اخير توسط (واضع داعش توسط آمريکا و متحدينش از جنبه ديگر بمباران ھای روزمره م

در شرايط گسترش فقر و فالکت و گرسنگی و سرکوب مردم منطقه توسط رژيم ھای حاکم خودش موجب تشديد ) روسيه

ت توده فزاينده ھيوالی جنگ و ناامنی و بحران شده و سايه يک جنگ وحشتناک تمام عيار و ويران کننده رو بر حيا

  . ھای محروم انداخته

 ئیدر اين چارچوب ما شاھديم که داعشيان حاکم بر ايران يعنی رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی ھم در ادامه ماجراجو

ھای ضد انقالبی اش ضمن به عھده گرفتن يک نقش ضد خلقی در جبھه ھای اين جنگ در عراق و سوريه در اجابت 

ده از نيروھای پياده نظام دولت ھای منطقه در اين جنگ بر عليه داعش ھست، در درخواست آمريکا که خواھان استفا

 ئیجنگی که مقامات آمريکا. اين جا و آن جا از احتمال ورود تمام عيار واحد ھای نظامی اش به اين جنگ دم می زنه

آن "  ساله٣٠"از دوره تداوم  با خونسردی تمام ئیبودن اون دم می زنند و برخی از مقامات آمريکا" طوالنی"مرتبا از 

  .سخن می گويند" يک نسل"و گاه از ادامه اين بازی مرگبار در طول حيات . صحبت می کنن

در چنين اوضاع و احوالی يه که ھمگان شاھدند که به رغم خواست عمومی مردم سراسر دنيا برای نابودی و ريشه کن 

ری آمريکا و به رغم برخورداری اين ائتالف جھانی از  کشور به رھب۶٠کردن داعش، به رغم تشکيل يک ائتالف 

 ٢قدرت نابود کننده يک ماشين نظامی غول پيکر، اين نيروی کوچک و ضد خلقی و مورد تنفر توده ھا نه تنھا در طول 

ا  از آفريقئیسال گذشته تضعيف نشده بلکه رشد و گسترش ھم پيدا کرده و عالوه بر سوريه و عراق، اخيرا  در بخش ھا

  . ھم امکان تحرک و مانور پيدا کرده
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اين واقعيات يک سئوال اساسی رو در مقابل افکار عمومی حقيقت جو قرار می ده مبنی بر اين که اوضاع جنگی نفرت 

بار و بحرانی کنونی حاصل کدام سياست ھا و شرايط ست؟  داعش مدافع منافع کدام طبقه يا طبقات اجتماعی است و در 

  م اھداف و سياست ھا را متحقق می کنه؟ بحران جاری کدا

ادعاھای مقامات آمريکا و شرکاء که کوشش می شود ھر روزه با انبوھی از تحليل ھای فاقد پايه عينی و جعليات به 

خورد افکار عمومی داده بشه و مواضع اون ھا را توجيه کنه عبارت از اينه که داعش يک نيروی مستقل و قائم به ذاته 

قق ايدئولوژی اسالم و با خواست و حمايت توده ھای مسلمان و محروم منطقه سر برآورده و ھدف اون ھم که برای تح

در اين تحليل ھا که با برخی جرح ! در سراسر دنياست" خالفت اسالمی"، برای برقراری يک "جھان متمدن"مبارزه با 

ی درون صف خلق و منتسب به چپ نيز پخش و و تعديل ھا توسط نيروھای پرو امپرياليسم و متاسفانه برخی نيروھا

نشر می شه، داعش ربطی به واقعيات و منافع زمينی نداره و گويا برای آخرت و منافع آسمانی ست که پرچم جنگ با 

  !! کفار رو بدست گرفته و چنين جنايات سبعانه ای رو مرتکب می شه که اين البته خود تبليغ آشکار ايده آليسم 

 اينه که ھنگامی که اون ھا رو از حوزه تجريد بيرون بياريم و به طور مشخص بررسی ئین تحليل ھاايراد اصلی چني

  . کنيم تضادھای آشکارشون با واقعيت به نمايش گذارده می شه

برای داعش و ادعای پيروی ) البته ما طبقه ای به نام اسالم نداريم(به  طور مثال قايل شدن خواستگاه طبقاتی اسالمی 

 از اسالم  ھرگز نمی تونه  اين واقعيت رو توضيح بده که چرا بزرگ ترين قربانيان داعش رو ھمين مسلمانان از داعش

ھر بار به محض ورود داعش به مناطق . تشکيل می دھند... ھر سکت و گروھی از سنی و شيعه و گرفته تا دراويش و 

لمان و محروم به جای تقويت و حمايت از داعش از مسلمان نشين و اصوال ھر منطقه ای، توده ھای به اصطالح مس

ترس داعش خانه و  کاشانه و تمام ھستی خويش را به جا گذارده و از ترس گرفتار شدن به تيغ داعشيان جنايتکار فرار 

اتفاقا در اين زمينه جنايت پيشگی ، تيغ جنايات داعش کم ترين تبعيضی را در مناطق تحت سلطه خويش .  کرده اند

  . ام جالدی توده ھا و نمايش آن در بين مسلمان و غير مسلمان از ھر سکت و گروھی قايل نشده استھنگ

. واقعيت اينه که در پشت ھر يک از ادعاھا و تبليغات افراد و نيروھای اجتماعی منافع مشخص طبقاتی خوابيده است

ف تمام تبليغاتی که می کوشند اونو يک نيروی داعش بر خال. تنھا تبھکاران و نادانان چنين حقيقتی رو منکر می شه ن

مافوق طبقات و آسمانی جلوه بده ن يک نيروی زمينی ست که با تمام قوا و امکاناتی که از کانال ھای مختلف در 

دسترس اش قرار گرفته مشغول پيشبرد سياست ھای راست ترين و جنگ افروز ترين جناح ھای سرمايه داری جھانی 

 که واقعا می خواد با يک تحليل علمی منشاء و ماھيت طبقاتی داعش رو کشف کنه ئیبرای نيرو. تبه رھبری آمريکاس

درک رابطه بين عملکردھای مخوف داعش با منافع نظام سرمايه داری و قدرت ھای امپرياليستی در شرايط بحرانی 

  . کنونی کار سختی نيست

 اش در مقابله با به ئیابق، جبھه آمريکا و متحدين اروپاھمه می دونن که با پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروی س

به عنوان نيروی پيروز از اين جنگ بيرون آمده بود اما تحمل مخارج مادی و معنوی جنگ سرد " کمونيسم"اصطالح 

با افول قدرت دشمن پيشين و از ھم . تاثيرات مشخص منفی خودش رو روی اقتصاد و جامعه آمريکا ھم گذاشته بود

گی بازارھاش اکنون آمريکا به عنوان فاتح جنگ و سردسته راھزنان بين المللی در موقعيت جديد بدنبال کسب گسست

اين ھدف طبقه حاکم . ھمان بازارھا و گسترش ھژمونی و سلطه اقتصادی خويش و کسب سھم شير از غنايم جنگی بود

تئوريزه شد و به عنوان راھنمای " ٢١ريکا در قرن استراتژی دفاعی آم" در سند موسوم به ٩٠در آمريکا از اواخر دھه 

در اين سند به طور روشن تاکيد شده که در . رسمی سياست ھای دولت ھای پسا کلينتون در آمريکا به اون عمل شد

قدرت بی "چارچوب نظم نوين جھانی ، آمريکا بايد نقش رھبری اش رو بر جھان متمدن حفظ کنه و با استفاده از 
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ی خودش برای تقويت بنيه اقتصادی ش در برابر ساير رقبای جھانی و کسب امتيازات اقتصادی شايسته ی نظام"ھمتا

سياست پبشبرد . يش رو از سر راه برداره"شرکا"اين قدرت جھانی تالش کنه و در اين راه ھر مقاومتی حتی از طرف 

لی اين رويکرد آمريکا پس از جنگ سرد منعکس کننده تج" مبارزه با تروريسم"و " جنگ صليبی"و " جنگ بی پايان"

محتوای اين سياست دورخيز آمريکا برای يک تعرض جنايتکارانه نه تنھا به طبقه کارگر و خلق ھای تحت ستم . بوده

 سال ٨در سراسر دنيا بود بلکه تھاجمی قاطعانه به مواضع رقبای امپرياليست ديگر خودش ھم بود که در طول 

چندين جنگ ھولناک در افغانستان .  سال دولت اوباما با شدت و وسعت تمام تعقيب شده٧ ھم زمامداری بوش پسر و بعد

و مسخره تر اين . و عراق و سوريه و يمن و شمال آفريقا و سرنگونی چندين رژيم سياسی زير نام مبارزه با تروريسم

سيبی نديده بلکه تقويت شده و خودش به که تروريسم مورد ادعای سازمان دھندگان اين جنگ ھا نه تنھا در جريان اون آ

  .بودن آن به کار گرفته شده اند" بی پايان"موضوعی برای تشديد اين جنگ ھا و توجيه 

اين يک تجربه تاريخی عمر ننگين نظام سرمايه داری ست که سرمايه داران در شرايط اوج يابی بحران، ھمواره از 

نظام و سرشکن کردن بار آن بر دوش طبقه کارگر و خلق ھای تحت جنگ به مثابه يک راه به منظور تخفيف بحران 

 اسالمی که جبھه ای به ئیجنگ بی پايان کنونی آمريکا با تروريسم و بنياد گرا. ستم در جوامع پيرامونی استفاده می کنند

شتار و قصابی توده وسعت جھان پيدا کرده و در خاورميانه و شمال آفريقا با برجستگی بيشتری پيش می رود  به بھای ک

ھای تحت ستم و نابودی و ويرانی زير ساخت ھای جوامع درگير، در واقع چرخ انحصارات و کارتل ھای نظامی در 

آمريکا و سپس غرب را در حرکت نگه داشته و باعث شده تا به بھای خون و رنج و حيات مردم، کمپانی ھای بزرگ 

 سودھای نجومی به جيب زده و به قول برخی مطبوعات بورژوازی ... "الکھيد و "اسلحه سازی در آمريکا نظير 

در اين چھارچوبه  که بخشی از منافع موجوديت داعش و سود زمينی ناشی ". سودھای بی سابقه خود را جشن بگيرند"

بطه از عملکردھای جنايتکارانه اين دار و دسته برای بزرگ ترين سرمايه داران زالو صفت جھانی ھويدا می شه و را

با .  اسالمی که داعش آخرين پرده آن است خودش رو به روشنی به نمايش می گذاردئیمادی بين امپرياليسم و بنياد گرا

توجه به سياست ھای استراتژيک  آمريکا و اوضاع کلی حاکم بر نظام سرمايه داری جھانی، داعش دستاويز توجيه  

  .  ت ھا و در راس آن آمريکا در شرايط بحرانی کنونی ستجنگ بی پايان و تجارت ناشی از آن برای امپرياليس

جدا از نقش و جايگاه داعش در سياست ھای استراتژيک امپرياليستی نگاھی به روند ظھور و عروج داعش بر پايه 

اسناد و مدارک موجود نشان می دھد که در ورای جامه و پرچم سياه داعش و مارک هللا پرچم آن دست ھای کثيف 

ن انحصارات نظامی و نفتی سرمايه دارانی خوابيده است که از جنايات داعش عليه توده ھای محروم ارتزاق بزرگتري

دن داعش رسما برخاسته از يک گزارشات منتشره نشون می. کرده و منافع مادی جنگ کنونی را به جيب می زنند

" دستيابی به اھداف اياالت متحده "-شان  به قول خود–پروژه جنگی و بخشی از استراتژی جنگی دولت آمريکا برای 

  . در سطح منطقه ست

در نتيجه رشد تضادھای درونی و فشار برخی سازمان ھای حقوق مدنی در آمريکا به حکم يک دادگاه در ھمين رابطه 

فحه  ص٧اين سند . می باشد) پيش از عروج داعش (٢٠١٢اين کشور، سندی از پنتاگون انتشار يافته که مربوط به سال 

 ٢۶مورخ ) Junge Welt(دنيای جوان ی المانای که عليرغم انتشار، بخش ھای زيادی از آن سانسور شده در نشريه 

 يعنی چند سال قبل از رشد سرطانی داعش، ٢٠١٢پنتاگون در سال  اين سند نشون می ده  که. چاپ شده ٢٠١۵ماه می 

سخن گفته و " الفت اسالمی متحد القاعده در شرق سوريه يک حکومت خئیامکان بر پا"با ارزيابی اوضاع سوريه از 

مطالعه  .نام می برد" دستيابی به اھداف اياالت متحده در منطقه"در راستای " فرصت استراتژيک"از آن به مثابه يک 

 و يعنی اياالت متحده" ًدقيقا ھمان چيزی است که حاميان اپوزيسيون سوريه خالفت اسالمی"اين سند نشون می ده که 
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در " استراتژی آمريکا"متحدانش خواھان آن بوده اند و در نتيجه در ھمين جا نشون داده می شه که داعش نتيجه مستقيم 

 ھم ديد و از جمله در کتاب خاطرات ئیشه از اظھارات ديگر مقامات آمريکاھمين واقعيت رو می. منطقه می باشد

  .کيل دولت اسالمی پشتيبانی می کردگه که آمريکا از ايده تشھيالری کلينتون ، او می

برای تداوم چنين منافعی ست که ما شاھديم به رغم تمامی ادعاھائی مبنی بر وارد کردن ضربات مرگبار به داعش اين 

نيرو نه تنھا از بين نرفته بلکه دست ھای نامرئی از درون کمپ خود امپرياليست ھا و سرمايه داران جھانی برای آن 

اين دست ھای حامی و پشتيبان داعش ھمانا قدرت . من ايجاد کرده و از نابودی اون جلوگيری می کنندحاشيه و فضای ا

  .   امپرياليسم و وابستگانش است که با امکانات خودش و خادمينش در قالب نحيف اين دار و دسته مزدور می دمد

نمی فھمند اين پول و سالح و اعزام نيرو از  که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن ندارن ھستند که ئیتنھا اون ھا

 که ظاھرا در ائتالف ضد داعش حضور دارند ھستش که داعش رو سر ئیطرف قطر و عربستان يعنی ھمان دولت ھا

 که بالفاصله پس از ورود به سوريه و عراق به ئیپا نگه داشته، اين  آموزش و اعزام نيروھای داعش و يا گروه ھا

 در خاک اردن ھست که تداوم فعاليت ھای جنگی ئیلی و افسران آمريکائيوسط مستشاران اسراداعش می پيوندند ت

جنايتکارانه داعش رو مقدور می کنه ، اين تامين پشتيبانی لجستيکی، راه ھای عبور و مرور و استفاده از امکانات 

تيار داعش مزدور قرار ميده ست درمانی و پشت جبھه ای که دولت ترکيه در ھمسايگی سوريه و عراق آشکارا در اخ

که به اين نيروی دست ساز قدرت مانور و بازسازی خودش رو می ده ، اين امکان توليد و قاچاق و تجارت نفت ارزان 

با تانکر و کاميون توسط داعش ھست که در زير چشم ھواپيماھای ائتالف حرکت می کنه و  توسط شرکت نفت متعلق 

يس دريافت می شه و ماھانه ده ھا ميليون دالر در اختيار اين نيروی مزدور و وابسته قرار ُبه لردھای مجلس نشين انگل

اين ساتاليت ھای شرکت ھای بزرگ فرانسوی ھستند که امکان برخورداری از قدرت تبليغ جمعی  عظيم و . می ده

 سال ٢د ديگه که در طول و صد ھا مدرک و شواھ. حضور در شبکه ھای اجتماعی رو در اختيار داعش قرار می ده ن

اخير به ويژه در بستر تشديد تضادھای درونی بين قدرت ھای درگير در جنگ و منجمله روسيه و آمريکا رو شده و در 

آيا می شه اين شواھد و اسناد آشکار رو ديد و بازھم ادعا کرد که داعش يک نيروی . اختيار افکار عمومی قرار گرفته

  برای برقراری حکومت خدا در روی زمين داره می جنگه؟مستقل و قائم به ذاته که 

 اسالمی که با بند ناف، حيات و مماتش به امپرياليسم گره خورده دستاويز ئیداعش به مثابه جديدترين پرده بنياد گرا

ه داعش ابزاری برای استفاد. گسترش سلطه امپرياليستی توسط آمريکا بر حيات و ھستی کارگران و زحمتکشان دنياست

در تنش ھای قدرت طلبانه بين امپرياليسم آمريکا با ساير رقبا و به ويژه روسيه است که سوريه رو به يکی از کانون 

داعش سالح مخوف امپرياليست ھا برای سرکوب و منحرف کردن و به حاشيه . ھای تضادھای امپرياليستی تبديل کرده

داعش موثر ترين دستاويز برای تعرض . م و سرمايه داری ستراندن جنبش ھای انقالبی مردم منطقه عليه امپرياليس

ھای دمکراتيک در اين کشورھا و تشديد سرکوب و فشار بر طبقه کارگر و  دولت ھای غربی به حقوق و آزادی

  .   رنجبران اين جوامع است

منطقه ای اون نمی تونه ھيچ تحليلی بدون در نظر گرفتن وابستگی آشکار داعش به قدرت ھای امپرياليستی و وابستگان 

د ئيعدم درک ھمين وابستگی آشکار ھستش که برخی نيروھا رو به منجالب تا. بحران کنونی رو به درستی توضيح بده

مستقيم و غير مستقيم داعش به عنوان  يک واکنش ضد امپرياليستی از طرف توده ھای محروم عليه امپرياليست ھا 

به ھورا کشان ارابه جنگی آمريکا و شرکا بر عليه به اصطالح اسالم سياسی پرتاب کرده و يا بر عکس اون ھا رو 

  .تبديل کرده
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اون تحليل درست و منطبق بر واقعيت که امروز درک روند ھای جاری در خاورميانه و عروج داعش را بدون توجه 

گرفتن امپرياليسم ھر تحليلی در به نقش و نفوذ امپرياليسم ، ناممکن می دونه و مطرح می کنه که بدون توجه و در نظر 

اين مورد به بيراھه می ره ، درست ھمان تحليلی است که چريکھای فدائی با تکيه بر آن رژيم شاه  و شرايط جامعه آن 

زمان را مورد بررسی قرار دادند، تحليلی که به آن ھا امکان داد با شناخت درست واقعيت، راھی برای برون رفت از 

  .  که امپرياليسم و مزدورانش بر مردم ما تحميل کرده بودندشرايطی پيدا کنند

  .اميدوارم که خسته تون نکرده باشم

در پايان صحبت ھام اجازه بديد از فرصت امشب استفاده کنم و ياد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليزم رو 

 ٢٢ و ٢١ و توده ھای قيام کننده در ۴٩ال  بھمن س١٩گرامی بدارم و به ويژه يک بار ديگه به رزمندگان سياھکل در 

  .  درود بفرستم۵٧بھمن 

اميد که در بخش پرسش و پاسخ و تبادل نظر ھر چه بيشتر بتونم با . ھام گوش کردين سپاسگزارم که با حوصله به حرف

 برطرف نظرات ارزشمند دوستان و رفقای حاضر در جلسه آشنا بشم و کاستی ھای اين بحث ھم با شرکت فعال رفقا

  . بشه

 

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
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