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  موقعيت انقالبی و وظايف انقالبی
٣ 

  !تالش نيروھای رفرميست برای به عقب راندن توده ھا

نمی توان ترديدی داشت که در درون جامعه ايران چه در ميان کارگران و چه روشنفکران، کمونيست ھای راستينی 

درعين حال از . وجود دارند که می کوشند وظيفه خود را در ارتباط با شرايط حساس کنونی دريافته و به آن عمل کنند

دير باز تفکری رفرميستی در جنبش کمونيستی ايران وجود دارد که ھمانطور که در باال اشاره شد وظيفه نيروھای 

اصطالح کار با کارگران قلمداد می کند؛ و شاھديم که اين تفکر ًکمونيست در جامعه را صرفا رفتن به کارخانه ھا و به 

حتی در شرايط امروز نيز که بحث اصلی بر سر انقالب و چگونگی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر می باشد و 

يير اين امر مسأله مبرم روز را تشکيل می دھد، وظيفه خاصی برای نيروھای کمونيست قائل نيست و  انگار که ھيچ تغ

عينی در جامعه صورت نگرفته است ، مبارزه صنفی و حداکثر کوشش برای ايجاد تشکل ھای صنفی کارگری را در 

ًواقعيت اين است که اوال طبقه کارگر ايران از ھمان بدو استقرار .  راس اھداف و آمال مبارزه کارگران جلوه می دھد

 به اين سو ضمن تشديد مبارزات خود ٨٠به خصوص از دھه رژيم جمھوری اسالمی ھرگز از مبارزه باز نايستاده و 

عليه سرمايه داران و رژيم حاکم در جھت تحقق خواستھای صنفی و ايجاد تشکل ھای صنفی مستقل خود قدم ھای جدی 

 ًثانيا، طبقه کارگر ما در جريان مبارزه برای تشکل يابی خويش، از درون خود ، کارگران آگاه.  و مھمی برداشته است

اما آنچه عليرغم مبارزات بی .  ً، متعھد و فداکاری را پروده و بعضا به عنوان فعال کارگری به ھمگان شناسانده است

وقفه و فداکارانه کارگران و تالش ھای بی دريغ و مسئوالنه فعالين صميمی و مبارز کارگری مانع از شکل گيری حتی 

ری مستقل گرديده ، سد بلند ديکتاتوری رژيم وابسته به امپرياليسم يک اتحاديه يا سنديکا يا به طور کلی تشکل کارگ

اين رژيم نه تنھا فعالين کارگری را به دليل دفاع از منافع صنفی کارگران دستگير کرده، .  جمھوری اسالمی بوده است

 ای را نيز صرفا به مورد شکنجه قرار داده و حکم و وثيقه سنگين برای آنھا تعيين نموده است ، بلکه ھر کارگر ساده

چنين است که حتی در .  خاطر مبارزه برای ابتدائی ترين خواستھای صنفی خود مورد حمالت وحشيانه قرار داده است

شرايطی که تحقق خواسته ھای کامل صنفی کارگران منوط به از ميان برداشتن اين ديکتاتوری و به عبارت ديگر 

ر رفرميستی مزبور سعی دارند به شيوه اکونوميست ھای روسيه ، ذھن سرنگونی جمھوری اسالمی است، پيروان تفک

طبقه کارگر را صرفا به خود و مسايل صنفی خويش مشغول نموده و آنھا را از انجام اقدامات عملی در جھت سرنگونی 

 اعتراف کنند که اين نيروھای رفرميست قادر نيستند ببينند و نمی خواھند.  رژيم و از بين بردن ديکتاتوری باز دارند
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طبقه کارگر ما در شرايط انکشاف ھر چه بيشتر سيستم سرمايه داری در ايران با آگاھی و تجربياتی که در طول 

مبارزات دليرانه خود کسب نموده است ، امروز از توان فکری و تجربه عملی الزم نه فقط برای ايجاد تشکل ھای 

لذا با کوته فکری و با .  ر تر و بزرگتر از آن برخوردار می باشدصنفی خود بلکه جھت به عھده گرفتن وظايف خطي

تکبر خاص خود کارگران ايران را ناآگاه می خوانند و با اين توجيه حتی در شرايط کنونی که شکی باقی نيست که مردم 

می ھستند، نه از کارد به استخوان رسيده ايران و در رأس آنھا طبقه کارگر ما ، خواھان سرنگونی رژيم جمھوری اسال

ضرورت کسب قدرت سياسی توسط کارگران سخن می گويند و نه قادرند وظايف و راھی را پيش پای آنان بگذارند که 

ًالبته آنھا در حرف و ادعا ظاھرا موافق قيام مسلحانه توده ای ھستند و اين را .  مسيری برای قدرت گيری کارگران باشد

اما امروز دست به فريب کارگران زده و برای بازداشتن آنھا از متشکل .   می دھندراھی برای رھائی طبقه کارگر جلوه

شدن و مقابله قھر آميز با دشمنانشان و مشخصا با نيروھای مسلح جمھوری اسالمی در شرايط انقالبی کنونی ايران ، 

البته بايد پرسيد که .  ه استو مرحله نھائی برای دست زدن به سالح فرا نرسيد" لحظه قطعی"مطرح می کنند که ھنوز 

آيا برای اين نيروھای رفرميست با شيوه ھای اپورتونيستی شان  ھيچ وقت زمان برای دست بردن به سالح فرا می 

 زمان قدرت داشتن اپورتونيسم -رسد؟  پاسخ با توجه به تجربه ھائی که طبقه کارگر و مردم مبارز ايران از دھه بيست 

  . دست دارند به اين سئوال منفی است تا کنون در- حزب توده 

 لنينيست در درون جامعه - سياسی کارھای مارکسيست (پيروان تفکر فوق با ھر عنوانی که امروز روی خود گذاشته اند 

، به )جريانات سياسی مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر در خارج از کشور(و يا از گذشته با خود حمل می کنند ) ايران

ورتونيستھائی ھستند که اگر از قدرت نفوذ در ميان کارگران برخوردار باشند به گفته لنين خطرشان برای واقع ھمان اپ

اينھا در اصل دشمنان طبقه کارگرند که حتی اگر روزی .  منحرف کردن جنبش کارگری از خود بورژواھا بيشتر است

ی بر ضرورت در ھم شکستن ماشين دولتی صد بار ھم از ضرورت انقالب صحبت کنند و سخنان گرانقدر مارکس مبن

را تکرار کنند ، در عمل با عدم انجام وظايف انقالبی که شرايط کنونی حکم می کند به حفظ وضع نکبت بار و مصيبت 

  .زای کنونی ، دستپخت سرمايه داران زالو صفت خدمت می کنند

ر دسته دومی ھائی را ھم تقويت و تکميل می اين دسته اول با عمل خود عليرغم ادعای طرفداری از طبقه کارگر، کا

ًکنند که چه آشکارا در جبھه ضدانقالب باشند و چه مدعی قرار داشتن در صف توده ھا باشند، به طور کامال علنی مبلغ 

اين دسته دوم ھمان کسانی ھستند که برای باز داشتن توده ھا از انقالب جھت حفظ سيستم .  پاسيفيسم و رفرميسم ھستند

جا می زنند و اين شيوه از کار را نه به " نافرمانی مدنی"ًتثمارگرانه و شديدا ظالمانه حاکم ، راه نجات توده ھا را اس

عنوان تاکتيکی که در شرايطی ممکن است مفيد ھم واقع شود ، بلکه به عنوان شيوه اصلی مبارزه و راه رسيدن مردم به 

دم می گويند که توسل شما به مبارزه مسلحانه باعث می شود که رژيم ھمانھا که به مر.  خواستھای خود جا می زنند

ًاما آنھا عمدا اين واقعيت را پنھان می کنند که رژيم .  پيدا کند و به سرکوبش ده برابر اضافه کند" مجوز"برای سرکوب 

دست .  وده استاز مردم نب" مجوز"نه امروز و نه ھيچوقت ديگر در طول عمر ننگين و جنايتکارانه اش منتظر 

ی به کشتار مردم پرداخته و به آن افتخار "مجوز"اندرکاران جمھوری اسالمی ھمواره حتی با بی شرمی تمام بدون ھيچ 

بيشک مردم ھشيار ايران نه اعترافات خود خمينی و نه گردانندگان حکومتش چون  محمدی گيالنی، موسوی .  کرده اند

 را فراموش کرده اند و نه جالدی و افتخار به آن از ۶٠الدی خودشان در دھه اردبيلی و موسوی تبريزی و غيره به ج

 ، ١٣٧٨ تير ١٨ مردمی -طرف ديگر سران رژيم در دھه ھای بعدی چون روحانی را که در جريان جنبش دانشجوئی 

   .در مقام رئيس شورای امنيت ملی، از لزوم تکه تکه کردن دانشجويان و مردم مبارز سخن گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

" نافرمانی مدنی" انقالب شناخته شده و چه رفرميست ھای مدعی طرفداری از مردم، در توجيه به اصطالح راه چه ضد

در حالی که در جامعه .  را به عنوان کم ھزينه ترين راه تبليغ می کنند" پرھيز از خشونت"شان، برای فريب توده ھا ، 

ل قھر انقالبی در مقابل قھر ضد انقالبی ھمان کوره راھی طبقاتی کنونی ، پيش گرفتن راه مبارزه مدنی و عدم اعما

است که انرژی انقالبی کارگران و توده ھای محروم را به ھرز می برد و در خدمت نجات رژيم جمھوری اسالمی قرار 

 خويش از اين کوره راه ، بن بستی است که با باز داشتن توده ھا از اعمال قھر انقالبی به مثابه تنھا راه نجات.  دارد

جھنم حاصل از سيستم سرمايه داری وابسته حاکم ، توده ھا را دست بسته به مسلخ جالدان و مدافعين مسلح نظم 

ُای بر گرده طبقه کارگر و " ھزينه"از اين رو کوره راه پيشنھادی اينان، .  استثمارگرانه و ستمکارانه کنونی می برد

ار، بسيار پر ھزينه تر از مبارزه ای خواھد بود که توده ھا با دست بردن به انبوه عظيم ستمديدگان تحميل می کند که بسي

  .سالح عليه دشمنانشان به کار ببرند

  

   !تاکتيک کنونی رژيم در رابطه با تظاھرات خيابانی

له به گونه ای که ديده می شود رژيم امروز مردم انقالبی در صحنه مبارزه را به طور شديد و گسترده مورد اصابت گلو

.  دليل اين امر روشن است.  ھای خود قرار نمی دھد و به قولی از حداکثر نيروی خود برای سرکوب استفاده نمی کند

ًدشمنان مردم از وجود يک موقعيت انقالبی در جامعه کامال آگاھند و می دانند که توده ھای انقالبی مصمم به سرنگونی 

اين شرايط توده ھا از درجه باالئی از روحيه و شور انقالبی رژيم جمھوری اسالمی ھستند، می دانند که در 

برخوردارند و ترسی از نيروھای مسلح دشمنانشان به دل راه نمی دھند، به عينه می بينند که اين توده ھای جان به لب 

به ھر نوع رسيده و کارد به استخوان رسيده، از مرگ نمی ھراسند و حاضرند برای سرنگونی رژيم و رسيدن به آزادی 

در چنين شرايطی است که آنھا خود را مجبور می بينند که به قول .  فداکاری دست زده و قھرمانانه جان فدا کنند

اين مزدوران از تجربه شاه در جريان خيزش انقالبی توده ھا در .  معروف با حساب و کتاب به توده ھا برخورد کنند

ًری و شديدا خونين تظاھرات مردم در يک شرايط انقالبی گاه نه تنھا  آموخته اند که سرکوب حداکث١٣۵۶- ۵٧سالھای 

می دانند .  باعث عقب راندن توده ھا نخواھد شد ، بلکه آنھا را در مبارزه و پيمودن راه انقالب جری تر خواھد ساخت

 بيشتر خشم توده ھا که در حال حاضر اقدام به خون ريزی بيشتر از آنچه امروز انجام می دھند ، باعث افزايش ھر چه

شده و خونھای ريخته شده شھدای انقالب بر زمين به پرچم سرخی در دست توده ھای انقالبی تبديل خواھد شد و آنھا را 

آتش جواب "می دانند که مردم بی دليل در ھر تظاھرات خود شعار .  به انجام اقدامات عملی جدی تر خواھد کشاند

و از اين قبيل نمی دھند، اين شعارھا در شرايط انقالبی " بجنگ تا بجنگيم"و " يموای به روزی که مسلح شو"،  "آتش

که می خواھند با چنگ و دندان از ) سرمايه داران خارجی  و داخلی و وابستگانشان(اين دشمنان . امکان تحقق دارند

.  ر دل خود احساس می کنندثروت و زندگی بورژوائی شان محافظت کنند، از سر داده شدن اين شعارھا ھراس زيادی د

چرا که می دانند که توده ھای انقالبی با طرح چنان شعارھائی بی صبرانه امکان و شرايطی را طالب ھستند که بتوانند 

در چنين جوی است که آنھا حساب می کنند که گشودن آتش بی محابا در .  به اين شعارھای خود جامه عمل بپوشانند

ای انقالبی ، باعث شعله ور شدن ھر چه عظيم تر شراره ھای آتش انقالب در ھر گوشه از سطحی وسيع به روی توده ھ

دشمنان، درست از به جريان افتادن مبارزه مسلحانه توسط توده ھا در اقصی نقاط ايران در بيم و .  کشور خواھد شد

ه بگير و ببند وحشيانه مبارزين به ھمين خاطر در حال حاضر ضمن آن که کماکان، ھمچون روال سابق خود ب.  ھراسند

و شکنجه و قتل در زير شکنجه به صورت فجيع و يا با روش ھای ضد انقالبی ھميشگی شان به ربودن جوانان و کشتار 

مخفيانه آنان مشغولند، ھنوز از به کارگيری سرکوب حداکثری خود احتراز می کنند و آن را به موقعيتی ديگر محول 
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 که امروز رئيس پليس ھای جالد و بی شرم جمھوری اسالمی در آغاز برای پراکنده کردن بيھوده نيست.  می کنند

و از اين قبيل که به ھيچوجه در قاموس آنھا نيست و " بفرمائيد تشريف ببريد"، " خواھش می کنم"تظاھرات مردم لفظ 

بايد .  به کار می روند، استفاده می کنندتنھا برای خام کردن توده ھا و کاستن از شدت مبارزات آنان به طور فريبکارانه 

ھشيار بود و دانست که دشمنان مردم منتظرند تا موقعيت انقالبی در جامعه فروکش کند، تا زمان به نحوی بگذرد، توده 

ھا خسته شوند و از شور و ھيجان جشن خود، جشن انقالبی ای که برپا کرده اند، کاسته شود، آنگاه آنھا با کشتارھای فله 

با قرار دادن چنين خطر و فاجعه بزرگ در جلوی .   برپا کنند۶٠ای توده ھا، حمام خون ھائی به مراتب شديدتر از دھه 

تنھا با در پيش .  چشم خود، بايد با جديت تمام در راه سازماندھی مسلح توده ھا حرکت کرد و به تبليغ اين راه پرداخت

عظيم مردم ايران را از قرار گرفتن در معرض خونريزی ھا و قساوت گرفتن چنين راھی است که می توان توده ھای 

  .ھای آتی دشمنانشان محفوظ نگاه داشت

  

  ! نظامی–تغيير اوضاع به نفع خلق با تشکيل گروه ھای سياسی 

ه ًآيا قانونمندی ھای جامعه ايران راھی را ھم پيش پای نيروھای انقالبی جدی و واقعا متعھد قرار می دھد؟  آيا طبق

کارگر ايران می تواند مسير انقالبی ای را طی کند که به متشکل شدن طبقاتی او انجاميده و به او امکان و قدرت 

رھبری جنبش و توده ھای تحت ستم ايران را بدھد؟  به راستی به نياز حياتی جنبش در حال حاضر که ھمانا تأمين 

انيم که کسانی فقدان رھبری در جنبش کنونی را وسيله ای برای رھبری انقالبی می باشد ، چگونه بايد پاسخ گفت؟  می د

آيا اينھا می توانند بگويند که امروز نيروھای انقالبی و کمونيست ايران .  رواج يأس و نا اميدی در جنبش قرار می دھند

ًنھا اساسا رسالتی ھم برای پر کردن خالء رھبری در جنبش ، موظف به انجام چه کارھا و اقدامات انقالبی ھستند؟  آيا آ

  در اين زمينه برای نيروھای پيشرو جامعه قائلند؟

ترديدی نمی توان داشت که اگر جای يک نيروی انقالبی و متشکل کمونيست در جامعه ما خالی نبود، و يا اگر اين طور 

 ھمه سرکوب ھا و بگير گفته شود که اگر ھم امروز کارگران آگاه و روشنفکران مبارز و از جان گذشته ايران، عليرغم

و به بند ھای جمھوری اسالمی و ھمچنين به رغم تالش نيروھای اپورتونيست در تبليغ نظرات و ايده  ھای سمی خود، 

 نظامی خود را در جامعه ايجاد نموده و با اعمال انقالبی -امکان و توان آن را به دست آورند که تشکل ھای سياسی 

نقالبی حرکت کنند، در اين صورت شکی نبايد داشت که چنين نيروھای متشکل خود در جھت ايجاد يک رھبری ا

 نظامی خواھند توانست با در پيش گرفتن سياست انقالبی درست و عمل به آن به طور مؤثر اوضاع را به نفع -سياسی 

را باال " وده ای انقالبیقدرت طبقۀ انقالبی برای به انجام رساندن عمليات ت"خواھند توانست در عمل .  خلق تغيير دھند

ُبرای اين که بتواند در موقعيتی قرار گيرد که توانائی خرد کردن ستون فقرات ) طبقه کارگر ايران(برده و به اين طبقه 

   .ُطبقه سرمايه دار و خرد کردن ماشين قدرت دولتی را بيابد ، ياری رساند و جنبش را در مسير پيروزی قرار دھد

ين است که امروز برای پيروزی انقالب، عامل عينی به صورتی که توضيح داده شد وجود دارد حقانيت سخن فوق در ا

و ھمه مسأله بر سر تقويت آن از طريق عامل ذھنی و به طور مشخص عمل آگاھانه انقالبی از سوی نيروھای آگاه و 

ًايده ھای پاسيفيستی خود عمال کارگران می دانيم که نيروھای اپورتونيست در ايران با تبليغ .  روشنفکر جامعه می باشد

و روشنفکران پيشرو را از دست زدن به عمل آگاھانه انقالبی باز می دارند و به خصوص ھر گونه دست بردن به 

اما در اينجا بحث .  می کوبند" مبارزه جدا از توده"اسلحه از طرف اين نيروھا را تحت عنوان مخالفت با به اصطالح 

جنبش انقالبی خلق در حال حاضر برای . ، بلکه مسأله ای کامال مشخص و عملی مطرح استنظری مطرح نيست 

نيازمند آن است که نيروھای پيشرو .  پيشروی خود به منظور سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی، به تشکيالت نياز دارد
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نان، به توده ھای انقالبی و اما بی ِجامعه با گفتار و رفتار انقالبی خود و در اساس با اعمال قھر انقالبی عليه دشم

نياز دارد که نيروھای . سازمان ايران نشان دھند که به راستی پشتيبان کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم می باشند

پيشرو ضمن متشکل کردن خود، به مسلح کردن توده ھا، به سازماندھی آنھا و رھبری مبارزات شان چه در شکل 

 نظامی توسط کارگران و روشنفکران -بنابراين تشکيل گروه ھای سياسی . حانه اقدام نمايندمسلحانه و چه غير مسل

  .متعھد و انقالبی نياز واقعی جنبش در شرايط کنونی است

در شرايط انقالبی کنونی ھمه مسأله بر سر چگونگی سرنگونی رژيم حاکم، گرفتن قدرت از دست سرمايه داران و پايان 

مسأله بر سر آن است که طبقه کارگر ايران در مسيری قدم نھد که بتواند .  اليسم در ايران استدادن به سلطه امپري

ارتش و ضمائم (که ھمانا نيروھای مسلح ضد خلقی کنونی ) چه خارجی و چه داخلی(ستون فقرات سلطه سرمايه داران 

ارتش انقالبی خود گردد تا بتواند حاکميت يعنی در مسيری قدم نھد که موفق به تشکيل .  می باشد را در ھم بشکند) آن

اين ضرورتی است که راه و چگونگی تحقق آن در .  انقالبی خود را به نفع اکثريت آحاد جامعه در ايران بر قرار سازد

لذا .  تئوری و خط مشی چريکھای فدائی خلق به عنوان تنھا تئوری و خط مشی کمونيستی در ايران، ترسيم گشته است

 روشنفکران آگاه و رزمنده و متعھد ما موظفند به آن تئوری اشراف پيدا نموده و از آموزش ھای آن برای کارگران و

  .پيمودن راه درست و انقالبی در حال حاضر، توشه بر گيرند

اگر قرار است فقر و فالکت از ميان کارگران و زحمتکشان ايران رخت بر بندد، اگر قرار است به بی حقوقی، فقدان 

ت شغلی، به بيکاری و توھين و تحقير کارگران و توده ھای وسيع ستمديده در ايران پايان داده شود، اگر قرار به امني

تأمين نان ، کار و  مسکن و آزادی برای مردم تحت ظلم و ستم ايران است، شرايط انقالبی کنونی و آمادگی توده ھای 

در جھت تحقق خواسته ھای برحق و انقالبی خود، فرصت تاريخی انقالبی برای پيشبرد رزمی انقالبی عليه دشمنانشان 

بايد از اين شرايط برای پر کردن خالء رھبری و ايجاد .  بی نظيری را در اختيار نيروھای پيشرو جامعه قرار داده است

ر به ًپيشاھنگ انقالبی سازمان يافته سود جست و مستقيما برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی که در حال حاض

 جھت اجرای سياست ھای جنگ طلبانه اين امپرياليسم و شرکاء در منطقه امريکاعنوان ابزاری در دست امپرياليسم 

به طور کلی، تنھا با متشکل شدن و مبارزه مسلحانه عليه دشمنان رنگارنگ توده .  خاورميانه عمل می کند، گام برداشت

ه کسب قدرت سياسی به ايجاد ارتش انقالبی که الزمه اکيد و غير قابل ھا می توان راه درست مبارزه را پيمود و در را

انکار جھت برقراری يک حکومت انقالبی است نايل آمد؛ و تنھا از اين طريق می توان به سلطه امپرياليسم و سگان 

  . زنجيريش در ايران پايان داد

ه مدت طوالنی پايدار نمی ماند و ھمانطور که در موقعيت انقالبی تنھا در شرايط خاصی در جامعه به وجود می آيد و ب

بنابراين اگر پيشروان انقالبی .  باال اشاره شد به خودی خود ھم به سرنگونی رژيم و انقالب در جامعه منجر نمی شود

توانند قدم نتوانند از آن به نفع پيشبرد مبارزه به نفع توده ھا استفاده کنند، اگر مبارزين کمونيست صديق و متعھد ايران ن

در راه درست انقالب گذاشته و اين راه را با ھمه خطرات و دشواری ھايش بپيمايند ، در اين صورت امپرياليستھا در 

اگر چنين شود با از بين رفتن موقعيت . درجه اول خواھند کوشيد رژيم جمھوری اسالمی را ھمچنان سرپا نگاه دارند

ی بر اوضاع، اين رژيم سفاک به کشتارھائی به مراتب وحشيانه تر از قبل انقالبی و مجددا مسلط شدن جمھوری اسالم

شق ديگر اين است که اگر .  دست زده و شرايط بس مختنق تر و طاقت فرساتر از قبل در جامعه برقرار خواھد کرد

د، اين آلترناتيو ھر چه انقالب تا به آن حد جلو برود که امپرياليستھا مجبور به تعويض اين رژيم با آلترناتيو ديگری شون

 در ھر حالتی کشت و کشتار و حمام خون ھای جديدی به - تجربه مصر و تونس و يا ليبی و عراق و افغانستان -باشد 
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ًراه خواھد انداخت تا تحت سلطه نگاه داشتن جامعه ايران و شرايط تداوم غارت و چپاول برای امپرياليستھا کامال تأمين 

   .و تضمين گردد

اين برای رسيدن به آزادی و رھائی از سلطه امپرياليسم و رژيم ھای سفاک و وحشی دست ساز آن، در حقيقت يک بنابر

راه در مقابل کارگران و زحمتکشان و ھمه ستمديدگان جامعه و نيروھای کمونيست و آزاديخواه قرار دارد و آن 

رفرازانه ای است که دشواری ھا و خطراتش نيز اين راه پر افتخار و س. مصممانه و قاطعانه جنگيدن با دشمن است

بسيار بسيار کمتر از جنگ يک طرفه دشمنان بی رحم و سفاک عليه مردم بی سالح و بی پناه و فجايع خون باری است 

   .که آنھا برای توده ھای تحت ستم به وجود می آورند

ست و پا می زند و به مفھوم واقعی کلمه واقعيت اين است که رژيم جمھوری اسالمی در ميان بحران و ورشکستگی د

رژيمی پوسيده است که تنھا با احساس پشتيبانی از طرف  امپرياليستھا ، در مقابل مردم قيافه رژيم قدرتمند به خود می 

 و چه کال جھان امپرياليستی ، سالھاست که در بحرانی بزرگ گرفتار آمده امريکااز طرف ديگر چه امپرياليسم .  گيرد

در چنين شرايطی انقالب توده ھا و توسل آنان به .  و تضاد فيمابين امپرياليستھا ھر روز بيشتر و شديد تر می گردداند 

زھری که اوضاع را بيش از .  جنگی عادالنه و قاطع برای رھائی از سلطه امپرياليسم ، زھر مھلکی بر جان آنھا ست

مردم ما تجربه بسيار تلخ .  ريج شرايط مرگشان را فراھم می آوردپيش برای امپرياليستھا سخت و دشوار نموده و به تد

در آن مقطع عليرغم شکست .   به خود را دارند۶٠ھجوم سراسری رژيم تازه به قدرت رسيده جمھوری اسالمی در دھه 

تحقق شده ھنوز توده ھای انقالبی که خواست ھای خود را م.  قيام بھمن، انقالب ھنوز از توان زيادی برخوردار بود

نمی ديدند ، در صحنه مبارزه بودند و در ھر گوشه از کشور مبارزه به اشکال گوناگون و از جمله به شکل مبارزه 

اما متأسفانه در ھمان مقطع نيروھای سياسی ای در جنبش حضور داشتند که حاضر به سازمان .  مسلحانه جريان داشت

برای رھبران اين سازمانھا ، رؤيای شرکت در .  واستھايشان نبودنددادن جنگ توده ھا عليه دشمنانشان برای تحقق خ

پارلمان جمھوری اسالمی و يا معرفی کانديد برای رياست جمھوری و غيره و يا شرکت در دم و دستگاه رژيم حاکم ، 

له را با در واقع، جمھوری اسالمی اگر در آن دھه توانست زن و مرد و کودک و پير و زن حام.  جذبه بيشتری داشت

ًشقاوت و قساوت تمام از دم تيغ بگذراند و خون در خيابان جاری کند، اگر توانست جامعه را کامال مختنق کرده و سلطه 

ننگين خود با فرھنگ و سنت ھای ارتجاعی اش را بر مردم ايران تحميل کند و چنان فجايع دھشتناک و ننگينی در 

ھدين ھنوز با يادآوری آن خون می گريند، و امروز حتی پس از گذشت اينھمه زندانھا به وجود آورد که خانواده ھا و شا

سال ، شنيدن گوشه ای از آن مصيبت ھا، درد و اندوه وصف ناپذيری را به وجود می آورد، ھمه اينھا به خاطر آن بود 

و از اين  رو به راحتی که نيروھای خلق برای جنگ با ضد خلق بی رحم و قسی القلب سازماندھی نشده و آماده نبودند 

نيروھای پيشرو و ھمه مردم مبارز ايران با يادآوری .  اين تجربه تلخ حاوی درسھای گرانبھائی است.  غافلگير شدند

 می توانند ببينند که جنگيدن با ارتجاع، به جا گذاشتن تجربه انقالبی از خود و حتی مرگ سرفرازانه در ۶٠فجايع دھه 

ُکه در کردستان بود، چه تفاوتی با نجنگيدن با دشمن و تحمل مصيبت ھائی که تا به امروز مردم ميدان جنگ به گونه ای 

" ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"از اين روست که امروز يا بايد توانست به شعار .  ما با آنھا مواجه اند، دارد

سطله جنايتکارانه خود را " برقص تا برقصيم"جامه عمل پوشاند و يا دشمنان، خندان و شادان با شعارھائی نظير 

   .ھمچنان و  اين بار بسيار خشن تر و بی رحمانه تر از قبل بر مردم مصيبت ديده و محروم ما برقرار خواھند کرد

   در ايران بر اساس آموزش لنين" موقعيت انقالبی"شرح وجود 

قعيت انقالبی صحبت شد ، در اينجا الزم است با مراجعه با توجه به اين که در سراسر اين نوشته از دوران انقالب و مو

   .به لنين در اين مورد به طور مشخص صحبت شود
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: ، سه عالمت عمده را برای شناخت موقعيت انقالبی در يک جامعه ذکر می کند"سقوط انترناسيونال دوم"لنين در کتاب 

بين ؛ يعنی آن ھنگام که  شکل تغيير نيافته حفظ کنندفرمانروائی خود را بهطبقات فرمانروا امکان نداشته باشند ) ١

 و اين بحران به شکافی منتھی گرديده که موجب می شود طبقات فرو دست عليه بحران ايجاد شده" طبقات فرادست"

به " طبقات فرودست نخواھند"برای وقوع انقالب، معموال اين ناکافی ست که . حاکميت باالئی ھا دست به شورش بزنند

تشديد بيش از حد ) ٢. بلکه بااليی ھا ھم بايد نتوانند حاکميت خود را به شکل سابق ادامه بدھند سابق زندگی کنند، شيوه

رشد قابل مالحظه ای در فعاليت ھنگامی که در نتيجه ی علل فوق، ) ٣. عادی فقر و بدبختی و مطالبات طبقات تحت ستم

بدون شکوه و شکايت اجازه می دھند تا مورد " آرامش" در شرايط پديد آمده؛ توده ھايی کهھای مبارزاتی توده ھا 

 ھم به واسطه ی اوضاع و احوال ناشی از بحران و ھم در نتيجه -غارت قرار گيرند، ولی در شرايط آشفته و طوفانی 

 اين تأکيد ھا از نويسنده" (.به سمت حرکت تاريخی و مستقل خود کشيده می شوند -" طبقات حاکم"ی عملکرد خود 

نه تنھا از اختيار گروھھا و احزاب جداگانه ، بلکه از اختيار "می نامد که " تغييرات عينی"اينھا را لنين ). سطور است

  ."طبقات جداگانه ھم مستقل می باشند

 جمعبندی فوق با توجه به اين که تجربيات انقالب ھای مختلف مؤيد و اثبات گر آن بوده اند به مثابه قانونی مربوط به

بر اين اساس حال با نگاھی به شرايط حاکم بر جامعه ايران و شرايطی که در تکوين خود .  جوامع طبقاتی می باشد

 گرديد، می توانيم امروز به طور واضح وجود موقعيت انقالبی را در ٩۶منجر به تظاھرات و قيام ھای توده ای ديماه 

و ھمچنين با ارائه نمونه ھائی در " يام ديماه در يادداشت ششمدرس ھای ق"من در . جامعه خود تشخيص داده و بشناسيم

با اشاره به اين که تضادھای طبقاتی در جامعه تحت سلطه ايران شدت ھر چه بيشتری پيدا نموده و اين " يادداشت ھفتم"

 داده ام و در ًامر امروز منجر به شکل گيری شرايط کامال جديدی در جامعه گشته است، اين واقعيت را به تفصيل شرح

   .اينجا به طور مختصر آنھا را يادآوری می کنم

در آستانه قيام ديماه آشکار شدن ورشکستگی سياست ھای حسن روحانی به عنوان رئيس جمھور رژيم وابسته به  -١

امپريالسم جمھوری اسالمی، از يک طرف باعث رشد تضادھای درون رژيم گشت و از طرف ديگر موجب تشديد 

   . توده ھا شد و کاسه صبر و تحمل آنھا را سرريز نمودنارضايتی

در شرايطی که رژيم جمھوری اسالمی عمده بودجه مملکت را صرف اجرای سياست ھای جنگ طلبانه امپرياليستھا 

در منطقه نموده و در کنار فشارھای سياسی و اجتماعی طاقت فرسا، فشار اقتصادی ) امريکادر اساس امپرياليسم (

 نير بر مردم تحميل می نمود، روحانی وعده ھای زيادی مبنی بر بھبود شرايط اقتصادی در جامعه در پرتو شديدی را

از جمله وعده می داد که با وارد شدن در سيستم بانکی و ايجاد زمينه برای سرمايه گذاری ھای . می داد" برجام"پروژه 

در حالی که می دانيم که .  ر جامعه از بين خواھد بردبيشتر، اشتغال زائی نموده و در مقياس بزرگی بيکاری را د

ميليونھا دالری که بر اثر توافق ھسته ای در اختيار جمھوری اسالمی قرار داده شده بود، صرف پيشبرد سياست ھای 

در ھر .  جنگی امپرياليستی گشت و در جاھائی ھزينه شد که ھيچ دردی از درد ھای بيشمار مردم را برطرف نمی کرد

از طرف ديگر در . ال، شکست برجام آخرين حيله ھای رژيم را برای باز داشتن توده ھا از مبارزه، خنثی نمودح

شرايط شدت گيری نارضايتی توده ھا و رشد مبارزات آنان و به خصوص گسترش ھر چه وسيعتر و شديدتر مبارزات 

تری می يافت و اين امر موجب افشای گوشه کارگران در سراسر ايران، تضادھای درونی رژيم روز به روز شدت بيش

ھايی از فساد و دزديھای حکومتيان می گشت تا جائی که ھر روز به شکلی افشاگری جديدی از دزدی ھا و فساد العالج 

از جمله می .  درون دستگاه حاکميت در جامعه پخش شده و توده ھای محروم و گرسنه در جريان آن قرار می گرفتند

که به باور توده ھا در پشت سر وی مقامات باالی رژيم به عنوان (ھای ميليارد دالری بابک زنجانی توان به دزدی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

و يا دزدی ھائی که ارتباط مستقيم با زندگی توده ھا ) قاليباف(، دزدی ھای کالن شھردار تھران )دزدان عمده قرار دارند

رده ھای مردم تحت ستم يعنی مردمان عاصی از داشت از جمله باال کشيدن پول صندوق بازنشستگان و دزديدن سپ

استثمار و انواع ظلم و بيداد دستگاه حکومتی توسط برخی از مؤسسات مالی و عدم توانانی حکومت در پاسخگوئی به 

ھمچنين با افشاء شدن ھر چه بيشتر فسادھای العالج موجود در درون رژيم که يک نمونه از .  شکايات مردم اشاره کرد

برای سرويس ھای جاسوسی انگليس بود ، توده ھا ) صادق الريجانی( شدن جاسوسی دختر رئيس قوه قضائيه آن برمال

ھر چه بيشتر به ورشکستگی رژيم جمھوری اسالمی و از ھم گسيختگی دستگاه حاکمه و بحران در درون آن پی می 

حاکميت، رشد ھر چه بيشتر مبارزات وقوف توده ھای رنجديده و مبارز به وجود بحران و شکاف در درون .  بردند

از آخرين نمونه ھای برجسته آن مبارزات قبل از قيام ھای ديماه مبارزات بازنشستگان و .  مردم را در پی خود داشت

بود که تأثير خود را در رشد مبارزات ديگر ) کسانی که سپرده ھايشان را مؤسسات مالی باال کشيده بودند(مال باختگان 

مدتھا قبل از خيزش انقالبی ديماه بازنشستگان و مال باختگان ، خيابانھای چندين شھر را به .   به جا گذاشتتوده ھا نيز

در " (دولت"اما رژيم جمھوری اسالمی به مثابه يک . طور مدام به صحنه مبارزه سياسی با رژيم تبديل کرده بودند

خود قادر نبود به مطالبات بر حق مردم در اين زمينه درست به دليل بحران و پوسيدگی درون ) مفھوم مارکسيستی آن

  . در حد معقول و تا حدودی پذيرفته شده رسيدگی کند

بر ھمگان آشکار است که اين رژيم دار و شکنجه پيش از اين برای خاموش کردن فرياد حق طلبانه مردم و بريدن نفس 

اما با کمال تعجب ديده می شد که مردم .  خونی ابائی نداشتآنھا، از ارتکاب به ھيچ جنايتی و به راه انداختن ھيچ حمام 

ستمديده ھر روز به خيابان می آيند ولی رژيم که زمانی برای خاموش کردن مبارزات توده ھا با بی رحمی و قساوت 

 به(جی ھم برای کشتار آنھا و خاموش کردن صدای حق طلبانه شان استفاده کرده بود . پی. تمام حتی از سالح آر

اعتراف يکی از دست اندرکاران وزارت کثيف و جانی اطالعات، سعيد حجاريان، در جريان خيزش مردم قزوين در 

. پی. به دستور حکومتيان، نيروھای مسلح رژيم به طور وحشيانه به ميان توده ھای تظاھر کننده آر١٣٧٢مرداد سال 

توده ھای مبارز در .  گر به سياق سابق رفتار نمی کند، حال دي.)جی شليک کرده و به قتل دسته جمعی مردم پرداختند

ًمی دادند و حتی در آستانه ديماه مستقما عليه دولت حاکم " اسالمو پله کرديد، مردمو ذله کرديد"خيابان شعارھائی چون 

 بحران شعار داده و خواستار مرگ روحانی شدند ولی جنايتکاران حاکم ، حال ، خود و نظام پوسيده شان را در چنان

بزرگی گرفتار می ديدند و با چنان بحران عمومی در جامعه رو برو بودند که ترجيح می دادند برای فائق آمدن بر 

آنھا با سنجش اوضاع و با وقوف به انفجاری بودن شرايط، جھت جلوگيری از . اوضاع، سياست ديگری در پيش بگيرند

قھر آميز توده ای مجبور شده بودند بر خالف سابق با احتياط گسترش مبارزات ستمديدگان و در ھراس از خيزش ھای 

ّجی را به مخيله خود راه ندھند بلکه به نيروھای مسلح . پی. با تظاھر کنندگان برخورد کنند و نه تنھا فکر استفاده از آر ُ
" طبقات فرمانروا"نی ديگر در بيا.  خود دستور بدھند که از اسلحه گرم برای مقابله با مردم در حد امکان استفاده نکنند

در اوضاع و احوال جديد، صالحشان را در آن می ديدند که برای تداوم سلطه انگلی خود، برای يک ) طبقه سرمايه دار(

  .دوره موقت ھم که شده سياست پيشين شان را تغيير داده و طور ديگری عمل کنند

سالمی در پی تشديد تضاد او و دار و دسته اش با دار به صحنه آمدن احمدی نژاد، رئيس جمھور سابق رژيم جمھوری ا

احمدی نژاد در تضاد با . و دسته ای ديگر در حاکميت ، نمودار برجسته ديگری از رشد بحران در ميان باالئی ھا بود

رقبای خود در دستگاه قضائی دولت که قصد دستگيری افرادی از دار و دسته وی را داشتند به حرکاتی خاص و غير 

شاه "عارف دست زد که پخش ويدئوھای افشاگرانه عليه قوه قضائيه و خاندان الريجانی ھا و بست نشستن در مت

ًوی با اين اعمال و ايراد سخنانی که گاه تلويحا عليه خامنه ای ھم بود سعی .  و غيره از جمله آنھا می باشد" عبدالعظيم
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يت که خود نمودار بحران در ميان باالئی ھا بود به نوبه خود اين واقع.  کرد خود را به عنوان اپوزيسيون بشناساند

اگر حاکميت موجود .  آشکار ساخت که حاکميت موجود تا چه حد دچار ورشکستگی و از ھم گسيختگی درونی است

ه دچار بحرانی شديد در درون خود نبود و شرايط پيشين وجود داشت، جای کمترين ترديدی نبود که ولی فقيه، يعنی خامن

به واقع، در شرايط پيشين تنھا يک .  ای به عنوان رأس ھرم ديکتاتوری موجود، جلوی چنين حرکاتی را می گرفت

اما .  اشاره خامنه ای کافی بود تا به فوريت بساط اعتراض احمدی نژاد در ھم ريخته شده و خود وی دستگير گردد

   .اکنون حاکميت موجود می بايست سياست ديگری در پيش گيرد

شکی نبود که مشاھده شکاف موجود در درون حاکميت و آشکار شدن فساد عميق در دستگاه دولتی که برای توده ھا به 

معنی ضعف و پوسيدگی رژيم جمھوری اسالمی بود به توده ھای سرشار از خشم و نفرت نسبت به رژيم حاکم قدرت و 

با علنيت ھر چه بيشتری بروز داده و انفجاری در جامعه به امکان می داد که نارضايتی خود از شرايط ظالمانه حاکم را 

در فاصله کوتاه قبل از انفجار خشم توده ھا در ديماه، وقوع زلزله در استان کرمانشاه و بسيج مردم در .  وجود آورند

 ھای سراسر ايران برای کمک رسانی به زلزله زدگان به طور مستقل، جای ھيچگونه ترديدی باقی نگذاشت که توده

باال رفتن روحيه انقالبی در توده ھا و ارتقای .  تحت ستم ايران ھيچگونه اعتمادی به رژيم جمھوری اسالمی ندارند

ھمبستگی مبارزاتی آنان در مقابل دشمن مشترک خود با وجود يک شرايط انقالبی در جامعه بروز می کند و توده ھای 

بت ھا و در  چگونگی برخورد خود با مسائل گوناگون بر ھمگان تحت ستم ما اين واقعيت را در ھمين زمان در صح

به اين ترتيب بود که توده ھائی که تا ديروز از ورود به صحنه مبارزه سياسی باز داشته شده بودند ، .  عيان می نمودند

ولين نشانه عنوان اين فاکت ھای عينی ھمگی مؤيد وجود ا.  ًمستقال و به طور آشکار به صحنه مبارزه سياسی وارد شدند

  .شده برای موقعيت انقالبی در ايران می باشند

شدت بحران عمومی ای که کل جامعه ايران را در برگرفته بود برای ھمگان پس از تظاھرات و قيام ھای قھر آميز توده 

ً که خود به صورت کامال آشکار شرايط نوينی با کيفتی کامال متفاوت از قبل در جامع-ای در ديماه   -ه به وجود آورد ً

در شرايطی که مردم در سطح ميليونی خواھان سرنگونی نظامشان بودند، می " طبقات فرمانروا"حاال ديگر .  معلوم شد

ميليتاريزه کردن سراسر مناطق ايران، ولو کردن مزدوران .  بايست با چنگ و دندان از حاکميتشان محافظت کنند

و در ھمه جا و گير دادن به مردم و از جمله با ايجاد سد در معابر و گرفتن تلفن امنيتی و مسلح خود در کوچه و خيابان 

ھای دستی جوانان با اعمال زور جھت چک و تفتيش آنھا، از جمله اعمالی ھستند که آنھا جھت جلوگيری از حرکت 

ھمه اينھا .  ه ايجاد کرده اندھای مبارزاتی مردم انجام می دھند و به اين نحو به واقع حکومت نظامی پنھانی را در جامع

از سياست تغيير يافته رژيم در شرايط انقالبی کنونی ايران حکايت می کند که به نوبه خود يکی از نمودار ھای 

  .در جامعه را به نمايش می گذارند" موقعيت انقالبی"

ھم فشرده و محکمی به انقالب ضمن پيشروی خود، يک ضد انقالب به "يکی از احکام مارکس حاکی از آن است که 

 چه نام خود را اصالح طلب گذاشته -ما صحت اين گفته را امروز در رابطه با تالش حکومتيان ".  وجود می آورد

 جھت تقويت ھر چه بيشتر نيروھای مسلح ضد انقالب برای مقابله با توده ھای انقالبی -باشند و چه اصولگرا و غيره 

حال بايد دم شمشير را "خاطر نشان می کند که پس " درسھای قيام مسکو" مارکس در لنين با نقل اين گفته از. شاھديم

  ".تيزتر کرد

 دومين عالمت عمده ای که برای تشخيص موقعيت انقالبی در يک جامعه ذکر شده عبارت از تشديد بيش از حد  –٢

اين مورد نياز به توضيح زيادی به نظر می رسد که در .  عادی فقر و بدبختی و مطالبات طبقات تحت ستم می باشد

تنھا کافی است بر وسعت گرفتن پديده زباله گردی برای تأمين غذا و رفع گرسنگی و افزايش شديد تعداد کودکان .  نباشد
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کار اشاره شود و ديگر الزم نباشد به انواع و اقسام بدبختی ھائی که کارگران، معلمين و اقشار مختلف زحمتکشان شھر 

وقتی توده ھا فرياد .  ز بيش از ھر وقت ديگر با آنھا مواجھند و مطالبات گسترده ای که دارند، بپردازيمو روستا امرو

بر می آورند که کارد به استخوانشان رسيده و ديگر طاقت تحمل وضع ظالمانه کنونی را ندارند و حاضرند بميرند ولی 

 و استثمار زندگی نکنند ، در حقيقت از شدت گيری بيش از ديگر با فقر و فالکت دست و پنجه نرم نکرده و زير بار ستم

   .حد فقر و بدبختی در جامعه خبر می دھند

 شھر و روستا به منزله ورود ناگھانی توده ھای مردم به ١۴٠تظاھرات و قيام ھای قھر آميز توده ای در حدود  - ٣

حرکتی که  نقطه عطفی در . بود" ل خودبه سمت حرکت تاريخی و مستق"صحنه مبارزه سياسی و کشيده شدن آنھا 

بايد دانست که زمينه اين حرکت از يک سال قبل با رشد مبارزات توده ھا در .  مبارزات توده ھای ما به وجود آورد

به خصوص در يک سال اخير اعتصابات و تجمعات کارگری در حد بسيار باالئی ارتقاء .  سراسر ايران تھيه شده بود

کارگران اگر چه به خاطر تحقق خواستھای اقتصاديشان دست به .   ايران رشد و گسترش می يافتيافته و در سراسر

اعتصاب می زدند ولی مبارزات آنھا با دخالت رژيم خيلی زود به مبارزه سياسی و بعد به مبارزه قھرآميز با رژيم 

مردم که در آستانه قيام ديماه در سراسر به طور کلی رشد و تکامل مبارزات کارگران و ديگر توده ھای .  کشيده می شد

   .ايران جريان داشت به نقطه عطفی در ديماه رسيد

شرکت فعاالنه افراد عامی به طور مستقل و عملی در زندگی سياسی، به قول لنين يکی از نشانه ھای دوره انقالب می 

ھای توده ای ديماه از اوج افتاد ما تداوم آن قيام پس از آن که قيام . اين واقعيت ھم در مبارزات ديماه نشان داده شد. باشد

ھا را در مبارزات حاد توده ھای عامی با رژيم که در موارد زيادی به صورت يک جنگ داخلی بين ستمديدگان و رژيم 

به اين ترتيب در زندگی سياسی توده ھای تحت ستم ايران تحول کيفی به وجود آمده . ستمگر حاکم جلوه می کند شاھديم

  . است

در حال حاضر رژيم با روش ھای حساب شده سرکوبگرانه می کوشد مانع از رشد مبارزات توده ھا گردد و رسانه ھای 

امپرياليستی ھم که ظاھر مخالفت با اين رژيم را به خود گرفته اند به طرق مختلف سعی در انحراف مسير مبارزات 

از طرف ديگر جنبش از وجود يک رھبری انقالبی .  بال می کنندمردم و سنگ اندازی در مقابل رشد آن مبارزات را دن

در رنج است و ھيچ حرکت برجسته و محسوسی که دال بر حضور فعال نيروھای آگاه و پيشرو جامعه باشد به چشم 

مجموعه عواملی از اين قبيل بی شک در اين امر که جنبش توده ھا به صورت يکپارچه ظاھر نشده و .  نمی خورد

شاھديم که مبارزه انقالبی و قھرمانانه توده ھا پس از شعله ور شدن در منطقه ای .  ده می باشد ، نقش ايفاء می کنندپراکن

در عين حال .  فروکش کرده و با يک فاصله زمانی شعله ھای مبارزه در منطقه ای ديگر سر به بيرون می زند

ھای سرکوبگر با توده ھای مردم به طور مدام در مبارزات کوچک و بزرگ و درگيری ھای خشن و قھر آميز نيرو

در دوره انقالب، ھر آن حادثه جديدی رخ می دھد و بعد به طور سريع جای خود را به .  سراسر ايران جريان دارد

اکنون که آخرين سطرھای اين مطلب نوشته می شود، خبر از برخاستن موج جديدی از .  حادثه ديگری می دھد

خبرھا حاکی ھستند که مبارزات مردم شجاع و از جان گذشته ای که بيمی از مزدوران مسلح .  سدمبارزات مردم می ر

، در شھرھای مختلف ايران، از جمله در کرج و تھران "سرکوب اثر ندارد: "رژيم به دل راه نمی دھند و فرياد می زنند

ه ھا با دستی خالی به درگيری با نيروھای مسلح اين تود.  ًو اصفھان، قھدريجان، شيراز، کرمانشاه مجددا شعله ور گشته

رژيم می پردازند و گاه با حمله به سرکوبگران خود، موفق می شوند آنھا را فراری داده و موتورھايشان را به آتش 

توده ھای . شده اند" به سمت حرکت تاريخی و مستقل خود کشيده"آشکار است که توده ھای مبارز ايران .  بکشند

  .انقالب کار توده ھاست. ران دست اندر کار انقالب خود ھستندقھرمان اي
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به عنوان ختم کالم بگويم که اگر اين واقعيتی است که نيروی سازمان يافته دشمن را تنھا با نيروی سازمان يافته توده ھا 

تن حقانيت کافی ًمی توان در ھم شکست و اساسا اگر در مبارزه توده ھا با استثمارگران وستمکارانشان ، صرف داش

نيست بلکه قدرت و توان و زور سازمان يافته الزم است تا بتوان حاکمين را از قدرت به زير کشيد، پس ھمه تالش ھا 

بايد صرف سازمان دادن توان و قدرت توده ھا و برخوردار کردن آنھا از نيروی الزم جھت مقابله با دشمنانشان و 

ا با متشکل کردن و مسلح کردن توده ھا می توان نيرو و توان آنان را در مقابل در جامعه ما تنھ.  نابودی آنھا گردد

اين نکته را ھم اضافه کنم که در حال حاضر .  دشمنانشان تقويت و راه دستيابی به پيروزی را در مقابل آنان گشود

عيف دشمنان اصلی مردم، جريان ھمين انقالب و مبارزات انقالبی توده ھا عليرغم فقدان رھبری، نقش بزرگی در تض

امپرياليستھا و در نزديکتر کردن آنھا و سيستم گنديده سرمايه داريشان به سرنوشت محتوم خود که ھمانا مرگ و نيستی 

فراموش نکنيم که يکی از عوامل مھم در تضعيف و افول امپرياليسم انگليس به مثابه سرکرده .  است ، ايفاء می نمايد

ُکه زمانی اکثر سرزمين ھای کره خاکی را به مستعمره خود تبديل کرده بود، رشد مبارزات توده امپرياليستھا در جھان 

بی شک مبارزات مردم ما و ساير توده ھای تحت ستم امپرياليسم در خاورميانه نيز در تضعيف .  ای در مستعمرات بود

ًا و يا از طريق حکومت جمھوری اسالمی و  که يا مستقيم- و شرکاء امريکاو سرانجام در به گور سپردن امپرياليسم 

 نقش به سزائی -مزدوران داعش و غيره شرايط فاجعه باری برای مردم ما و ديگر خلقھای خاورميانه ايجاد کرده اند 

  .خواھند داشت

تھا و افتخار بر توده ھای رزمنده ايران که با مبارزات قھرمانانه خود نقش بزرگی در به خاک ماليدن پوزه امپرياليس

  .سگ زنجيريش جمھوری اسالمی ايفاء می کنند

    ١٣٩٧ ]اسد[اوايل مرداد

  

  :زير نويس

    ١٨٩٠مبر  سپت٢١نامه انگلس به ژوزف بلوک،  - ١

نه . نھايی در تاريخ عبارت است از توليد و تجديد توليد زندگی واقعی ۀبر اساس درک مادی از تاريخ، عامل تعيين کنند"

لذا اگر کسی اين مطلب را تغيير داده و بگويد که عامل . چيزی بيش از اين را ادعا نکرده ايممارکس و نه من ھيچ گاه 

وضع اقتصادی . اقتصادی تنھا عامل است موضوع را به يک عبارت بی معنی و مجرد و مسخره تبديل کرده است

ات طبقاتی و نتايج آن ھا از قبيل زيربنا را تشکيل می دھد، اما عناصر گوناگونی از روبنا ـ يعنی اشکال سياسی مبارز

فاتح پس از يک نبرد پيروزمندانه تأسيس می گردند و غيره، ھم چنين اشکال حقوقی، و به  ۀتشکيالتی که به دست طبق

خصوص بازتاب ھای تمام اين مبارزات طبقاتی در مغزھای شرکت کنندگان، از نظر تئوری ھای سياسی، حقوقی و 

تحول بعدی آنھا به نظام ھای خشک و جزمی ـ ھمچنين تأثيراتشان را بر روی مسير مبارزات فلسفی و عقايد مذھبی و 

در ميان تمام اين عناصر . تاريخی اعمال می نمايند و در بسياری موارد به طور اخص شکل آن را تعيين می کنند

زھا و اتفاقاتی که ارتباط متقابل يعنی چي(حوادث بی شمار  ۀتأثيرات متقابلی وجود دارد که در آن، از ميان مجموع

، حرکت اقتصادی باالخره ناگزير به )درونی شان آن قدر نادر و يا غيرقابل اثبات است که می توان آن را ناديده گرفت

يک  ۀتاريخی، ساده تر از حل يک معادل ۀدر غير اين صورت به کار بردن تئوری در مورد ھر دور. تأکيد خود است
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