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 اشرف دھقانی

 ٢٠١٨ جنوری ٠٧
   

  !بگذار برخيزد مردم بی لبخند، بگذار برخيزد
  )خيزش جاری، چشم اندازھا و وظايف(

 يک رژيم مذھبی، حافظ و مدافع منافع سرمايه ۀ تحت سلطۀ زجر کشيدمردمان بی لبخند ايران برخاسته اند، مردمان

ُداران، آزادی کش، زن ستيز، رژيم دار و شکنجه، رژيم پا گرفته با حمالت مسلحانه به خلقھا در اقصی نقاط ايران و 

بگر جمھوری  اين رژيم جنايتکار، رژيم سرکوۀ؛ تحت سلط۶٧ و قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٠ ۀکشتارھای دھ

 و شرکاء در منطقه را امريکا ۀاسالمی، رژيمی وابسته به امپرياليسم که از ھمان آغاز، اجرای برنامه ھای جنگ طلبان

رغم  به عھده گرفته، رژيمی که امروز دزدی و فساد در درونش به عرش اعال رسيده، آری، مردمان بی لبخند علی

 نيروھای مسلح اين رژيم، امروز در ميدان نبرد رو در رو در مقابل او ۀشرايط خفقان، سرکوب ھای روزمره و وحشيان

ھزار بار ! مبارک باد اين خيزش. يعنی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته اش ايستاده اند؛ آنھا امروز به پا خاسته اند

 باری که سرمايه داران ًمبارک باد چرا که کارگران و زحمتکشان ما در شرايط بسيار وخيم، شديدا ظالمانه و نکبت

برای آنھا به وجود آورده اند، تنھا با شوريدن عليه وضع موجود می توانند از شرف و ) امپرياليستھا(داخلی و خارجی 

  . انسانيت خود دفاع کنند

ی که از سالھا قبل در تجمعات و تظاھرات کارگری، در حمايت مردم از دستفروشان تھی دست به مبارزاتيحرکت ھای 

 مأموران مسلح نيروی انتظامی قرار می گرفتند و يا به ھنگام يورش آن مزدوران به ۀ وحشيانۀگامی که مورد حملھن

 آنان و خانواده ھايشان ۀُدختران جوان به خاطر به اصطالح بد حجابی و در مقاومت کولبران کردستان و مبارز

شاھد بوديم ، مسير ديالکتيکی خود را طی کرد ... ختگان و بازنشستگان و مال باۀو در جنبش عدالت خواھان... و...و...و

 ۀ خشن و ديکتاتور لجام گسيختۀ جھش رسيد؛ و اينک جنبشی با خصلت قھرآميز، درست به ھمانگونه که سلطۀو به نقط

ت  تحۀحاکميت سرمايه داران و به عبارتی ديگر حاکميت امپرياليستی در ايران ايجاب می کند ، در اقصی نقاط جامع

 به پا خاستگان از اردوی بی شمار کار آغاز کرده اند ، نيروی کار ًاين جنبش را عمدتا.  ما برپا گشته استۀسلط

گرسنه، توليد کنندگان ھمه معاش و نعمت ھای زندگی اما محتاج کفی نان، کارگران ديروز، بی کاران امروز، کارگران 

 به کار مشغولند، چرا که نيروی کار آنھا زر ساز است ھمان که زر ساز نه فقط در معدن ھای طال ، بل در ھر جا که

در سيستم سرمايه داری که مارکس، انديشمند کبير طبقه کارگر " ارزش اضافی"سرمايه دار تصاحبش می کند، يعنی 

کارگر زر سازی که امروز ناتوان از خريد يک وسيله کوچک برای کودکش در مقابل دوربين به . جھان، کشفش کرد
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گريه می افتد، کارگران و زحمتکشان زن با زخم ھای چرکين بر تن از قرنھا ستم و حقارت جامعه طبقاتی، کارگران 

، زندان رفته و شکنجه شده، کارگران مبارز که جان می دھند در ره "حراست"شالق خورده ، مشوش از احضار به 

منانشان جز زنجيرھای دست و پای خود چيزی ندارند که آزادگی، بيکاران، تھی دستان، آنھا که در ميدان رزم عليه دش

درست به دليل حضور برجسته نيروھای متعلق به اردوی کار، نيروھای متعلق به طبقه کارگر تا به آخر . از دست بدھند

يت ی از ھمان آغاز بی ھيچ توھمی به رفرم و رفرميستھا، کلئانقالبی، تھی دستان و بی چيزان است که تظاھرات توده 

در . (در ھمه جا طنين انداز شده است" مرگ بر جمھوری اسالمی"رژيم را مورد حمله قرار داد به طوری که شعار 

ً در روزھای اول که خرده بورژوازی نسبتا مرفه و نيمه مرفه ھم در آن حضور داشت شعارھای اصالح ٨٨جنبش 

  .)   اين بخش، جنبش با شعارھای راديکال به پيش رفتطلبانه چون رأی من کو نيز شنيده شد و تنھا پس از کنار کشيدن

 پا به ميدان رزم می گذارند ًدر دوران انقالب ، در دورانی که استثمار شده ھا و ستمديدگان در انبوھی بسيار ، عمال

وع و  در چند منطقه از تھران شرءجنبش جان به لب رسيده ھا، جنبش گرسنگان ، ابتدا. حوادث، بسيار سريع می گذرند

اين جنبش به زودی شھرھای کوچک و بزرگ استان .  به طور گسترده در مشھد آغاز شد]جدی[سپس از ھفتم دی ماه

خراسان را در نورديد و به کرمانشاه رسيد، به آنجا که پس از تجربه زلزله مھيب و بی اعتنائی دزدان حاکم، اين 

حت ستم ايران با يکديگر شد و صدای ناسيوناليستھای تفرقه سرمايه داران معمم و کت شلواری، تبلور ھمبستگی مردم ت

اين جنبش را سر باز ايستادن نبود و به سرعت بسياری از شھرھای کوچک و بزرگ سراسر ايران . افکن را خفه کرد

جنبشی عظيم که نموداری از قدرت بی انتھای خلقی دربند است ، در بند مشتی انگل اجتماعی يعنی . را فرا گرفت

آری، جنبشی عظيم و سھمناک که ھمچون . مايه داران مفتخوری که از قبل کار و رنج ديگران ارتزاق می کنندسر

زلزله ای با ريشتر باال کاخ اين استثمارگران و ستمکاران را به لرزه در آورده است؛ جنبشی که خالق پديده ھای نوين و 

 با کوکتل مولوتوف و يا ھر وسيله قھر آميز ديگر به مراکز ستم پديده قيام ھای نوين، تجربه حمله. تجارب تازه ای است

در واقع، جنبش در بسياری از شھرھا شکل قيام مسلحانه . و سرکوب حافظين نظام گنديده سرمايه داری وابسته در ايران

  .و قھر آميز به خود گرفته است

 موضوع اشاره کنم که از ھمان آغاز پای بگذاريد پيش از صحبت در مورد جنبه ھای مختلف جنبش کنونی ، به اين

گيری جنبش گرسنگان و بی چيزان، روشنفکران نا اميد و مأيوس و بی اعتقاد به قدرت توده ھا، اين روشنفکران پر 

به " فرسودگی و استيصال"مدعا با پايگاه طبقاتی خرده بورژوائی ، آن را جنبشی کور ناميدند که در صورت تداوم تنھا 

" شکست فجيعی"آورد؛ و از ھمان آغاز برای حرکت انقالبی توده ھای رزمنده در صحنه، شکست، و آنھم بار خواھد 

 حق است و در دل ھر انسان انقالبی که درد و رنج و شرايط هاگر شورش توده ھا در مقابل ظلم و ستم ب. را رقم زدند

نان با ديدن توده ھای شجاع و پر انرژی و جان بر طاقت فرسای آنھا را درک می کند ، شور و اميد بر می انگيزاند، اي

بسياری از .  کف در خيابانھا دچار ماتم و عزا شدند و برای خود چاره ای جز پاشيدن بذر نا اميدی در ميان مردم نديدند

تبليغات در آن زمان، آنھا با تبعيت از .  را نيز تحقير کرده بودند٨٨اينان، با ھمين نگرش ، جنبش برپا شده در سال 

ناميدند و رزم بی باکانه زنان و مردان قھرمانی که با اميد به سرنگونی " جنبش سبز" را ٨٨ارتجاع حاکم جنبش مردمی 

به مدت حدود يکسال، با خشمی انقالبی نسبت به استثمارگران و ستمکاران، با نيروھای ) با ھمه جناح ھايش(اين رژيم 

بی ضد انقالبی نسبت دادند و به اشاعه نظرات پاسيفيستی و تبليغات زھر آگين مسلح رژيم جنگيدند را به موسوی و کرو

اکنون اين روشنفکران متعلق به اردوی خرده بورژوازی، نا اميدی خود و مبادرت به اشاعه . خود مشغول شدند

اسری چپ انقالبی پاسيفيسم در ميان مردم را اين گونه توجيه می کنند که جنبش برپا شده دارای سر نيست، رھبری سر

بگذريم از اين که . ندارد، حزب طبقه کارگر قدرتمند برای سازماندھی و رھبری مبارزات سراسری در صحنه نيست
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پيش از آغاز جنبش جاری، برخی از اينھا مردم را به خاطر اين که يکپارچه عليه رژيم بر نمی خيزند به انواع صفات 

  .  و غيره متھم می کردندناپسند از بی غيرت بودن گرفته تا ترسو

اما، در مقابل کسانی که جنبش کنونی را به خاطر نداشتن رھبری بر سر آن پيشاپيش محکوم به شکست می کنند، اين 

ال ساده قرار دارد که آيا چون يک رھبری قدرتمند، حزب طبقه کارگر بر سر اين جنبش نيست ، آيا مردم انقالبی در ؤس

 به اشتباه دست به شورش زده اند؟  و اکنون بايد به خانه ھای خود برگردند؟  واضح است صحنه حق شورش نداشته و يا

که از چنان اظھاراتی جز دلسرد کردن توده ھا نتيجه ديگری عايد نمی شود که معنی سياسی اش ، چه خود بدانند يا 

 کارد به استخوان رسيده می پرسند که ًثانيا توده ھای زير ستم و. ندانند، کوششی مأيوسانه برای حفظ وضع موجود است

ما تا چه مدت بايد منتظر بمانيم تا حزب طبقه کارگر و رھبری مورد نظر شما پا به عرصه وجود بگذارد و مبارزات ما 

شکستی "را رھبری کند تا شما از آمدن ما به خيابان عليه جمھوری اسالمی و برای نابودی وضع موجود، چيزی جز 

  د؟  و می پرسند که اساسا رھبری مورد نظر شما چگونه و در چه پروسه ای ساخته می شود؟ قائل شوي"  فجيع

واقعيت اين است که عمده دليل نااميدی اين دسته از روشنفکران، نظرات ذھنی و انحرافی شان می باشد که اتکائی به 

 جنبش کمونيستی در کشور ما به برحسب آن نظرات که در فرھنگ سياسی و. واقعيت ھای عينی جامعه ايران ندارند

معرفی شده است ، روشنفکران چپ و کمونيست به تشکيل به اصطالح ھسته ھای سرخ يا کميته " سياسی کاری"عنوان 

ھای مخفی، و از اين قبيل با اسم و عنوانی ديگر پرداخته و می خواھند که با کارگران در کارخانه ھا تماس بر قرار 

 گويا خواھند توانست آنھا را متشکل کرده و حزب طبقه کارگر مبارزه مسالمت آميزر جريان يک بکنند به اين اميد که د

بعد ھنگامی که دوران انقالب فرا می رسد کارگران، اعتصابات سراسری بر پا می کنند و در ادامه . را به وجود آورند

. ھبری می کند و رژيم حاکم سرنگون می شودقيام را ر) البته بر روی کاغذ(دست به قيام می زنند و حزب ساخته شده 

که بدون آن ، امکان حفظ سيستم سرمايه (اين، راه پيشنھادی آنھاست؛ راھی که در شرايط ديکتاتوری عنان گسيخته 

. به واقع راه نيست ، بلکه بيراھه است) داری در ايران و تأمين منافع امپرياليستھا و سرمايه داران داخلی وجود ندارد

ايطی که ديکتاتوری حاکم حتی امکان ايجاد تشکل ھای صنفی را به کارگران نمی دھد ، واضح است که انتظار در شر

در پروسه يک مبارزه مسالمت آميز با توسل به مخفی کاری ) البته حزبی واقعی(به وجود آمدن حزب طبقه کارگر 

بيراھه بودن اين به اصطالح راه است که باعث ًاتفاقا درست غيرعملی و . صرف، انتظاری بيھوده و سرابی بيش نيست

ِدر برخورد به جنبش قھرمانانه جاری اردوی کار و متحدينش، خود را در بن بست نا " سياسی کاری"گشته پيروان راه 
. چون حزب طبقه کارگر ساخته نشده و چشم اندازی ھم برای ساخته شدن آن وجود ندارد. اميد کننده ای گرفتار ببينند

. ھر چقدر ھم تداوم يابد و گسترش پيدا کند جز شکست، حاصلی نخواھد داشت" بی سر"اين از نظر آنھا اين جنبش بنابر

اينان که قادر به درک نقش تاريخ ساز مبارزات توده ھا و دستاوردھای غير قابل انکار آن برای ساختن آينده نمی باشند، 

  .نبش جاری دم بزنند ، چاره ديگری ندارندجز آن که مأيوسانه از اجتناب ناپذير بودن شکست ج

و ) که حاکميتی است امپرياليستی(واقعيت اين است که قانونمندی ھای جامعه ايران بر اساس ماھيت قدرت سياسی حاکم 

شناخته " کار آرام سياسی" بر مبنای زيربنای اقتصادی جامعه و ترکيب طبقات و صف آرائی آنھا، بيراھه ای که با نام 

د را کنار زده و راھی نوين برای دستيابی به يک انقالب پيروزمند در مقابل طبقه کارگر ايران که رسالت می شو

اين درست است که يک جنبش توده ای بايد رھبری انقالبی داشته .  رھبری انقالب را به عھده دارد ، قرار داده است

ب شده و منطبق بر واقعيت، توده ھا را در مسيری انقالبی باشد تا امکان يابد با رھنمودھای استراتژيکی و تاکتيکی حسا

رھبری کرده و  به پيروزی رھنمون سازد ولی اگر در يک پروسه مبارزه مسالمت آميز امکان شکل گيری و تکوين 

چنين رھبری ای وجود ندارد، بايد ديد و روی اين نکته تعمق کرد که آيا در يک پروسه مبارزه قھرآميز نيز وضع اين 
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چنين است؟  و آيا نمی توان در جريان مبارزه مسلحانه عليه دشمن و نيروھای مسلح اش، رھبری انقالبی الزم را به 

ًوجود آورد؟  اتفاقا اگر به صحنه ھای پرشکوه و قھرمانانه ای که ھم اکنون به دست توده ھای شجاع و جان بر کف 

 آفريده می شوند توجه کنيم و روی آنھا تعمق نمائيم ، خواھيم ديد ايران با حمله قھر آميز شان به مراکز ستم و سرکوب ،

که اين توده ھا، توده ھائی که در نبرد سھمگين شان عليه حاکميت امپرياليستی کنونی جز زنجيرھای دست و پايشان 

ر جنبش جاری و چيزی ندارند که از دست بدھند با چنين اعمال انقالبی، به واقع راه صحيح و عملی ايجاد رھبری بر س

کردن آن را به کارگران آگاه و روشنفکران کمونيست صديق و جان بر کف ايران می آموزند و نشان " سر"به قولی با 

می دھند که اتفاقا امکان ايجاد رھبری انقالبی در مسير شرکت در ھمين اعتراضات و جنبش ھاست که فراھم می شود؛ 

يگر توده ھای انقالبی در جريان اين جنبش ھاست که راه را برای ايجاد حزب و آنھا درست با سازماندھی کارگران و د

  .طبقه کارگر می توانند ھموار سازند

چريکھای فدائی خلق ايران که بر اساس تئوری مبارزه مسلحانه تدوين شده در آثار رفقا پويان و احمدزاده در اواخر دھه 

ن تاريخی درخشان از جنبش کمونيستی در ايران گشتند، اين تجربه چھل پا به عرصه حيات گذاشتند، و موفق به  تکوي

گرانبھا و غير قابل انکار را در اختيار انقالبيون آينده قرار داده اند که يک تشکل انقالبی تحت سلطه ديکتاتوری 

موجوديت خود و تأثير امپرياليستی حاکم بر ايران، تنھا با توسل به سالح و انجام مبارزه مسلحانه با دشمن قادر به حفظ 

با اتکاء به اين تجربه موفق، اکنون که توده ھا خود به ھر وسيله ای در صدد تسليح خود بر . گذاری در جامعه می باشد

اسالمی را با قھر انقالبی خود در ھم آمده و حتی با کمترين و ابتدائی ترين امکانات، مراکز سرکوب و ستم جمھوری 

می کوبند، اکنون که خشم و کينه طبقاتی لشکر اردوی کار و متحدين رنج ديده طبقه کارگر در صحنه نبردی قھر آميز با 

نيروھای مسلح متعلق به حکومت حافظ سرمايه داران، به نيروی مادی تبديل گشته، می توان ديد که چه شرايط مناسبی 

بنابراين، کارگران آگاه و . ندھی و بسيج اين توده ھای انقالبی و دوران ساز ايجاد گشته و در دسترس استبرای سازما

روشنفکران کمونيست بايد از اين فرصت طالئی که روند جنبش قھر آميز کنونی در اختيار آنھا قرار داده است استفاده 

ران و زحمتکشان را نه فقط عليه رژيم جمھوری اسالمی بلکه کرده و خود را متشکل کنند تا بتوانند جنبش انقالبی کارگ

در آينده عليه ھر نيروی ارتجاعی احتمالی ای که امپرياليستھا برای به شکست کشاندن جنبش توده ھا بسيج می کنند ، به 

 اشکالی که درست توان اين تشکل برای پيشبرد مبارزه مسلحانه، چه در اشکال پارتيرانی و چه در.(*).   پيش ببرند

  .ن می کند، بقای آن را تضمين خواھد کردئيخود عينيت مبارزه تع

 نيز شنيده شد ، کارگران به انجام اعتصاب و برپائی يک اعتصاب سراسری فرا ٨٨امروز به ھمانگونه که در جنبش 

ارگرانی که در اين شکی نيست که اعتصاب کارگران و متوقف کردن توليد به خصوص اعتصاب ک. خوانده می شوند

وارد کرده و تحولی ) امپرياليستھا و وابستگان به آنھا(در حوزه نفت به کار مشغولند ، ضربه بزرگی به دشمنان مردم 

از اين رو مبادرت کارگران به اعتصاب امر درست و به جائی . در جنبش به نفع توده ھای انقالبی به وجود می آورد

ھائی که اين شکل از مبارزه را مطرح می " سياسی کار"اما . جاريستاست که بطور عينی در جھت تقويت خيزش 

نمايند تصور می کنند که از طريق برپائی اعتصاب عمومی و بعد يک قيام ناگھانی، مردم ايران به پيروزی دست 

گيرد رھبری خواھند يافت؛ و اين البته در حالی است که خود نيز نمی توانند انکار کنند که چنان قيامی اگر ھم صورت 

انقالبی نخواھد داشت و در نتيجه نمی تواند خواست ھای کارگران و ديگر توده ھای محروم و ستمديده را برآورده 

 را در سر می پرورانند بدون آن که به روی خود ۵٧چنين نيروھائی، در واقع رؤيای تکرار تجربه انقالب سال . سازد

 در آن زمان امپرياليستھا به مثابه دشمنان اصلی خلقھای ايران، ھنگامی . استتجربه شکست خوردهبياورند که آن، يک 

که قدرت سھمگين توده ھای انقالبی و تصميم قاطع آنھا برای براندازی رژيم شاه را در مقابل خود ديدند ، دست به يک 
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ی به بيرون فريبکاری بزرگ زده و ضمن حفظ ارتش و ضمائمش، شاه، نوکر سرسپرده خود را چون موش مرده ا

امروز . پرتاب کرده و دار و دسته مرتجع خمينی را به نام انقالب عليه انقالب مردم ايران تقويت و به روی کار آوردند

ھشدار داده می شود که اين بار نگذاريم انقالب مردم که در آن زمان نيز برای دست يابی به رفاه، استقالل و آزادی بر 

اما چگونه؟ آيا . ی که دست حمايت امپرياليستھا در پشت آنھا قرار می گيرد ، دزديده شودپا شده بود توسط ايادی مزدور

صرف ھشدار می تواند از چنان واقعه شومی جلوگيری کند؟  آنچه مسلم است اين است که اتفاقا بدون درس گيری از 

وان از تکرار چنان تجربه تلخی  و پی بردن به داليل عدم امکان پيروزی قيام بھمن، نمی ت۵٧دالئل شکست انقالب 

اين ھشدار که قيام بھمن به دليل فقدان طبقه کارگر سازمان يافته و نبود حزب در پيوند با طبقه کارگر . جلوگيری کرد

شکست خورد، زمانی بار واقعی می يابد که با درک اين واقعيت در راھی که به سازمانيابی کارگران و تشکيل حزب 

در ) نيروھای متعلق به سرمايه داران داخلی و خارجی(و گر نه دشمنان طبقاتی . ام برداشتطبقه منجر می شود گ

صورت به وجود آمدن يک قيام خود به خودی بزرگ خواھند توانست باز در حالی که ارتش و سيستم سرمايه داری 

ر به مردم ايران تحميل کنند تا وابسته حاکم بر ايران را حفظ می کنند، حاکميت ديگری مثال تحت عنوان حاکميت سکوال

را اساسا به " سياسی کاری"از اين بحث اين نتيجه عايد می شود که بايد راه پيشھادی . سگ زرد جانشين شغال گردد

دور انداخت و دانست که در جامعه تحت سلطه ايران، توده ھای در بند ما تنھا از راه مبارزه مسلحانه توده ای طوالنی 

از اين جنبه نيز ياری به تقويت جنبش قھر آميز کنونی و کوشش در . ه اھداف انقالبی خود دست يابندمدت می توانند ب

  .گسترش و سازمانيابی آن امری الزم و وظيفه تخطی ناپذير برای ھمه نيرو ھای انقالبی می باشد

يد که توده ھای ايران نيز ما حتی اگر روی تجارب دوره بعد از شکست قيام بھمن متمرکز شده و دقت کنيم خواھيم د

ھمچون ھمه توده ھای انقالب کننده در جھان پس از قيام بھمن بيکار ننشسته و بدون آن که خاموش وار منتظر اقدامات 

ر مناسبات اقتصادی و سياسی ارتجاعی حاکم و ايجاد مناسبات ئيتازه به قدرت رسيده ھا باشند ، خود دست اندر کار تغ

آنھا به يمن آگاھی طبقاتی شان حتی در مناطق مختلف ايران .  تحقق خواستھای برحق خود شدندجديد و انقالبی برای

. مسلح شده و حاضر بودند برای ايجاد و حفظ مناسبات جديد به نفع خود با ھر نيروی ارتجاعی که مانعشان شود بجنگند

ُخلق کرد ، خلق ترکمن، خلق عرب در خوزستان، توده ھای انقالبی در است ان فارس و يا مردم آذربايجان، به خصوص ُ

می دانيم که . تبريز که قيامی را عليه خمينی تازه به قدرت رسيده سازمان دادند، نمونه ھای بارز اين واقعيت می باشند

در آن زمان، سازمانھائی که با ادعای تعلق به انقالبيون مسلح دھه پنجاه نيروی توده ای عظيمی را دور خود گرد آورده 

را نداشتند بلکه با در پيش ) و ديگر ستمديدگان ايران(بودند ، نه تنھا خواست سازماندھی و پيشبرد مبارزات اين توده ھا 

نقش کامال ارتجاعی در به شکست کشاندن آن ) جمھوری اسالمی(گرفتن رويه سازشکارانه با قدرت سياسی حاکم 

انھا باعث تحکيم پايه ھای رژيم جمھوری اسالمی شد و به آنھا برخورد سازشکارانه اين سازم. مبارزات ايفاء نمودند

امکان سازماندھی نيروھای سرکوب خود را داد که منجر به حمله اين رژيم وابسته به امپرياليسم به توده ھا در سراسر 

 از اين تجربه تلخ چه درسی می توان.  و جنايت ھائی شد که تا به امروز ادامه دارند۶٠ايران و ايجاد فجايع خونين دھه 

و بسيار دردناک برای پيشبرد جنبش توده ھای محروم در حال حاضر گرفت؟  پر واضح است که در آن زمان 

سازماندھی و پيشبرد مبارزه مسلحانه ای که توده ھا در اقصی نقاط ايران بر پا داشته بودند می توانست موجب تداوم 

ع توده ھا گشته و مسير پيروزی آنان را در مصاف با جمھوری اسالمی و انقالب و ايجاد شرايط انقالبی نوينی به نف

در اين مورد بسيار می توان گفت، به خصوص در ارتباط با جنگ ايران و عراق، . اربابان امپرياليست آن ھموار نمايد

 تنھا شکلحانه اگر چه واقعيت اين است که مبارزه مسل. که البته در اينجا برای جلوگيری از طول کالم از آن می گذرم 

مبارزه نيست و برای پيشبرد امر انقالب و رسيدن به ھدف بايد از ھمه اشکال متنوع مبارزه سود جست و ھمه اشکال 
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.  رسيدن به آزادی استتنھا راهمبارزه را در ھر شرايط مقتضی به کار برد ولی با تأکيد بايد گفت که مبارزه مسلحانه، 

 است که می توان يک جنبش انقالبی در ارتباط با ھمه حوزه ھای زندگی اجتماعی سازمان داد تنھا در بستر اين مبارزه

 يک - بعنوان محور ساير اشکال مبارزاتی - می بايستی در نظر داشت که ضرورت مبارزه ی مسلحانه .  و به جلو برد

  . ما استخراج گرديده استاصل است و اين اصل نه از تمايالت ذھنی افراد بلکه از واقعيات عينی ی جامعه

امروز که توده ھای انقالبی ما در خيزش ظلم بنيان کن خود در اينجا و آنجا دست به قھر انقالبی زده و با درگيری با 

نيروھای مسلح دشمن و حمله قھر آميز به مراکز ستم و سرکوب به واقع به عالی ترين شکل مبارزه که ھمان مبارزه 

رده اند ، به خوبی نشان می دھند که در تجربه ھای ارزشمند زندگی مملو از شکنجه و درد و مسلحانه می باشد روی آو

لذا اين جنبش به شرط تداوم ، چشم انداز کامال . رنج خود، راه درست مبارزه جھت غلبه بر دشمنانشان را می شناسند

غلبه بر ضعف فقدان رھبری و تمام چشم انداز . روشنی برای تحقق خواستھا و رسيدن به ھدف در مقابل خود دارد

ُکردن وظايف و کارھای نيمه تمامی که انقالبيون پيشين چه در دھه پنجاه و چه در دوره بعد از قيام بھمن در کردستان، 

پيمودن اين راه، پيمودن راه انقالب ايران، يک انقالب . ُترکمن صحرا، فارس و در اقصی نقاط ايران آغاز کرده بودند

پيمودن راه بسيج و سازماندھی توده ھا چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ نظامی ، آزاد سازی مناطق و . استپيروزمند 

در جھت تشکيل ) امری تجربه شده در انقالبات معاصر(ايجاد شرايط انقالبی و مناسب برای متشکل کردن کارگران 

است، پيمودن راه تشکيل ارتش خلق برای نابودی عالی ترين ارگان طبقاتی کارگران يعنی حزب کمونيست طبقه کارگر 

توده ھای محروم و رنج کشيده ايران تنھا با پيمودن اين راه، تنھا با . ارتش ضد خلق جھت کسب قدرت سياسی است

چه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و چه دشمنان ديگر در ھر چھره ای که (انجام مبارزه مسلحانه عليه دشمنان خود 

است که می توانند قدرت اليزال خود را به دشمن زبون ثابت و راه پيروزی را تا رھائی کامل خود از ھر ) ظاھر شوند

  .گونه ظلم و ستم و سرکوب و اختناق طی کنند

گردند جائی " ھمه چيز"که بايد " ھيچ بوده گان"بنابراين، امروز در شرايط مناسب کنونی، در برخورد به جنبش جاری 

 ترديد و به طريق اولی يأس و نا اميدی باقی نمی ماند و ھر چه بايد باشد احساس وظيفه و کوشش در برای سردرگمی و

اصلی ترين . يافتن راه ھای تقويت اين جنبش، ياری رساندن به آن و ايفای نقش ھر چه مؤثرتر برای پيشرفت آن است

آنھا بايد بتوانند در ھر شھر و .  ايران قرار داردوظيفه در اين حوزه بر دوش کارگران و روشنفکران آگاه و انقالبی در

ًبه گونه ای که احيانا در (دياری که ھستند ھمفکران و ياران خود را يافته و ضمن رعايت کامل اصول مخفی کاری 

، خود را متشکل کنند و بکوشند با ھمفکری با )صورت دستگيری، دشمن از دستيابی به اطالعات الزم محروم گردد

ن شعارھای ئيتع(نقشه ھای مبارزاتی درستی برای تأثير گذاری روی مبارزات توده ھا چه در زمينه سياسی يکديگر 

انقالبی و طبقاتی به نفع کارگران و زحمتکشان، پخش نوشته ھای افشاگرانه و روشنگرانه در ميان آنھا جھت ارتقاء 

جھت سازماندھی و پيشبرد يک ) و نقشه ھای جنگین تاکتيک ئيتع(و چه در زمينه نظامی ...) آگاھی انقالبی شان و

  . مبارزه بی امان عليه نيروھای مسلح بی رحم دشمن، تھيه ببينند

ُبدون شک انتقال تجربه مبارزين مسلح در دھه پنجاه و ھمچنين پيشمرگان جنبش خلق کرد به جوانان مبارز ايران، قرار 

ان و ترسيم ھر چه مشخص تر راه مبارزه مسلحانه و ھر اقدامی ديگر دادن تحليل و تئوری مبارزه مسلحانه در اختيار آن

از اين قبيل که بتواند بر سطح آگاھی و تجربه مبارزاتی آنان بيفزايد، به جوانان متعھد و انقالبی کنونی در صحنه 

 بيشتر صيقل داده و مبارزه کمک خواھد کرد تا با اعمال مبارزاتی خود راه رفته توسط انقالبيون مسلح گذشته را ھر چه

به واقع، در شرايطی که کارگران و زحمتکشان ايران با شجاعت و انجام اعمال . تجربيات عملی جديدی به آن بيفزايند

قھرمانانه قابل ستايش با نيروھای سرکوبگر حافظ منافع مشتی استثمارگر انگل صفت و ستمکار می جنگند، تجربياتی 
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امل تر شدن ھر چه بيشتر تئوری و عمل انقالبی قرار دارد و ھمين، راه رھائی توده به دست می دھند که در خدمت متک

ھای دربند ايران از سطله يک حکومت وابسته به امپرياليسم و تحقق خواستھا و آرمانھای انقالبی شان را ھموار می 

  . سازد

ودند از درون خود ستارخان ھا، خيابانی خلقھای ايران در گذشته در جريان مبارزات و تالطم ھائی که از سرگذرانده ب

و چريکھائی چون علی اکبر صفائی ... و) کلنل محمد تقی خان پسيان(ھا، حيدر عمو اوغلی ھا، علی مسيوھا، پسيان ھا 

فراھانی ھا، غفور حسن پورھا، مسعود احمدزاده ھا و پويان ھا و مفتاحی ھا، حميد اشرف ھا، علی اکبر جعفری ھا، 

تقديم راه ... اعظمی ھا ، مھرنوش ابراھيمی ھا ، شيرين معاضد ھا، نزھت و اعظم روحی آھنگرانی ھا ودکتر ھوشنگ 

  . رھائی نموده اند

بی ترديد جنبش عظيم کنونی با قيام ھای قھرآميز شھری اش با خون توده ھائی که آماج گلوله ھای نيروی انتظامی و 

رژيم  قرار می گيرند، دير يا زود نيروی " بيشرف"تظاھر کننده ديگر نيروھای سرکوبگر و کثيف و به قول مردم 

انقالبی نوين، پرانرژی و شاداب بوجود خواھد آورد، نيرو و يا نيروھائی که انبانی از تجربه ھای خونين گذشته را با 

دانشجويان مبارز خود حمل می کنند و با عملکردھای خود رعشه بر اندام دشمن زبون می افکنند، نيروھائی که به گفته 

 آذر سال جاری ، امتداد ماھی سياه کوچولو ھستند، امتداد راه صمد بھرنگی، راه بھروز ١۶دانشگاه تھران در روز 

  ...دھقانی، راه کاظم سعادتی، راه چريکھای فدائی خلق ايران

 ھای ديگری برای به شکست  را تکرار نکرده و به حيله۵٧ ممکن است امپرياليستھا اين بار تجربه شناخته شده سال -*

به ھمين دليل ھم بايد توده ھای بپاخاسته را نسبت به ھمه . کشاندن مبارزات انقالبی توده ھای محروم ايران دست بزنند

  . شکل ھای گوناگون دسيسه ھای امپرياليستی آگاه ساخت

  ٢٠١٨ جنوری ۴ – ١٣٩۶ ]جدی[ دی١۴

 

 

  


