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  شفق. ع
  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٧

  

 مبارزات توده ھا و ھموار شدن راه سرنگونی رژيمگسترش 
 

 کارگران و توده ھای ۀ مبارزات دالورانو تحت ستم ما شاھد موج نوينی از اعتراضات ۀطی ھفته ھای اخير جامع

 ی اينيرکنکاش در علل و چگونگی شکل گ. بود رژيم جمھوری اسالمی ۀسرکوبگرانستمديده عليه حاکميت 

مرگ بر اين  "،" اين حکومت، ديکتاتوری ست" مبارزات و شعارھای مطرح شده در آنھا نظير اعتراضات و 

 باالئی از خشم و نفرت ۀ درجيدؤ م"مرگ بر بسيجی" و يا "کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد"، "دولت مردم فريب

  رژيم جمھوری اسالمی و کل ۀ و سرکوبگراننسبت به وضع موجود و آگاھی نسبت به ماھيت ضد مردمیتوده ھا 

  .  حاکم بر جامعه می باشدۀنظام استثمارگران

 ً  می کوشند اين گونه اين اعتراضات گسترده در شرايطی اتفاق می افتد که حاکمان فريبکار جمھوری اسالمی تماما

ستم ايران نسبت به رژيم جلوه دھند که گويا از پايگاه مردمی در ميان مردم برخوردارند و گويا مردم تحت 

استثمارگر، فاسد و سرکوبگر جمھوری اسالمی و يا حداقل يکی از جناح ھای ضد خلقی آن متوھم بوده و به ھر 

طيفی از به اصطالح روشنفکران که در ھمين حال شاھديم که .  منحوس آن تن داده اندۀحال به زندگی تحت سلط

قلم "  کالن اصالحاتۀپروژ"ايه داری حاکم و در خدمت به پيشبرد خواسته يا ناخواسته در جھت حفظ سيستم سرم

کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای جان  می زنند به نشر افکار ضد انقالبی در جامعه پرداخته و در اين راستا

ودن و ب" مذھبی"و " عقب ماندگی"و " نادانی"آنھا از .  ما را مورد توھين و تحقير قرار می دھندۀبه لب رسيد

 ۀتداوم حکومت دژخيمان حاکم را بر گردن توده ھای ستمديددليل بودن مردم دم می زنند و به گونه ای " ارتجاعی"

خاليق را ھر چه " حاميان چنين تفکراتی با برخی استدالل ھای غير واقعی و با تکيه بر ضرب المثل .ما می اندازند

جالب است که  .ی قلمداد می کنند سياه چنين رژيم اھريمنيۀايزندگی در زير س" شايسته"حتی مردم ما را " اليق

ً برخی از   ش با به کار گيری تمام ھمين چند ماه پيکشور که در داخل و خارج ھستندی ئ ھا ھماناين نيروھا اتفاقا

 روحانی ی از آنھا در جريان نمايشات انتخاباتی برای دولتأی رئيشان به مسابقه برای فريب مردم و گدااستعدادھا

  .  جنايتکار پرداخته بودند

 ايران را ۀدر اينجا قبل از اين که نمونه ھائی از حرکت ھای وقفه ناپذير اعتراضی اخير توده ھای جان به لب رسيد

ه با سرکوب خونين ارتجاع ھرغم مواج ذکر کنيم و بر شعارھای راديکالی که آنھا در ھر حرکت مبارزاتی خود علی

ی، عناصر خودفروخته و اطالعاتی ئاين را ھم بايد دانست  که در ھر تجمع توده  (کيد کنيمدھند، تأ حاکم سر می
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ل آن مبارزات را به دست خود بگيرند وھمواره می کوشند با نفوذ در ميان مردم و طرح شعارھای سازشکارانه کنتر

 الزم است بر واقعيت .)نيستکه البته تشخيص چنان شعارھائی از شعارھای واقعی توده ھای رنجديده چندان مشکل 

يک واقعيت اين است که به رغم ادعاھای رژيم و نشر افکار غير واقعی زھر آگين توأم با توھين . ھائی پای بفشاريم

 سال گذشته توده ھای آگاه ما در پراتيک اجتماعی ٣٨و تحقير نسبت به توده ھای تحت ظلم و ستم ايران،  در طول 

اسالمی را خوب می شناسند و ھيچ موقعيتی را برای طغيان عليه اين رژيم دار و شکنجه نشان داده اند که جمھوری 

. و نه گفتن به حاکميت سرکوبگر جمھوری اسالمی از دست نداده  و  حتی از نثار خون خود دريغ نورزيده اند

احی نشان داده که  آن در ھر لباسی و با ھر جنۀ سال حيات جمھوری اسالمی و سلط٣٨واقعيت ديگر اين است که 

تا توده ھای به پاخاسته منزجر  سرکوبگر کمک کرده و اجازه نداده است ی که به بقای ننگين اين رژيمئآن عامل کليد

رغم تمامی مبارزات و دالوری ھايشان اين رژيم ضد خلقی را به گورستان تاريخ ه و متنفر از جمھوری اسالمی ب

 ۀزور سازمان يافتنا آگاھی و نادانی و عقب ماندگی مردم بلکه  اسالمی و نه توھم آنھا نسبت به جمھوریبسپارند نه 

 .بوده است ھر حرکت مبارزاتی آنان ۀھمانا عامل ديکتاتوری و اعمال قھر عريان برای سرکوب وحشياندولتی يا 

  .نمونه ھای زير گوشه ای از واقعيت فوق را به نمايش می گذارند

 دليری که از توھين يک آخوند رذل و ھمراھانش به يک زن جوان فرد  اصغر نحوی پور،]سرطان[ تير٢۵روز  

رغم فضای سرکوب و ترور و خفقان حاکم بر جامعه با تيغ موکت بری به وی ه در متروی تھران به خشم آمده بود ب

  میدر جريان اين حمله وی فرياد. حمله ور شد و با زخمی کردن او، وی را به سزای بخشی از اعمال کثيفش رساند

که با خشم تمام فرياد می زد  معرفی می کرد" فرزند ايران "وی که خود را  ".آخوندھا را نمی خواھند"مردم ما زد 

 اين جوان دلير که اقدامش ."از ھيچ چيز نمی ترسد"به لب رسيده و ديگر " مظالم آخوندھای دزد"از " جانش"

 شده بود بالفاصله با شليک گلوله از سوی يکی از روه  روبشاھد اين اقدامآشکارا با حمايت و پشتيبانی مردم 

ی ئموران مزدور و جنايتکار نيروی انتظامی جان باخت و اين ماجرا در پرتو افشاگری ھای مردم به يک رسواأم

و " اراذل"گزارشگران دستگاه ھای تبليغاتی جمھوری اسالمی که سعی در . ديگر برای جمھوری اسالمی تبديل شد

 نحوی رو شدند که آشکارا از اصغره تنھا با پوزخند مردمی روبدر واقعيت  داشتند نامبردهکردن معرفی " اوباش"

مورين اطالعاتی أ م. آخوند مجروح و نيروی سرکوب را محکوم می کردندۀ دفاع کرده و اعمال جنايتکارانپور

شجاع به اذيت و آزار آنھا  زحمتکش و فرد والدين اين ۀرژيم جمھوری اسالمی پس از اين اقدام با يورش به خان

با اين . برگزار کنند برای وی  عزاداری مرسوم را مراسم نامبردهۀخانواد که شرمانه حتی اجازه ندادند يبپرداخته و 

  محل زندگی اصغر نحوی پور توسط جوانان و ھم محلی ھايش از عکسھای وی که بر روی آنھا نوشته ۀوجود کوچ

  .  پر شد!" رندپھلوانان ھرگز نمی مي"شده بود 

 ھفت تپه که با وجود فقر و گرسنگی و گرانی و تورم سرسام آور، ھنوز ۀ کارگران به جان آمدروز سوم مرداد ماه

ند ا  خود را از سرمايه داران رذل و پست فطرت اين کارخانه طلبکار٩۵ و ٩۴بخشی از دسترنج و حقوق سالھای 

محور ترانزيتی " به گزارش ايلنا به ھمراه خانواده ھای شان" ونیقان" ماه اعتراض بی نتيجه در مجاری ١۵پس از 

ل وتا چند ساعت اين جاده را به کنتر" ماگرسنه ايم"شعار سردادن با کارگران  .را مسدود نمودند" شوش به اھواز

رغم خفقان ه  کارگران انعکاس وسيعی در افکار عمومی يافت و کارگران بۀاين حرکت دالوران. خود درآوردند

در سطح جامعه  خود را ۀسيار شديدی که ديکتاتوری حاکم بر جامعه حکمفرما کرده به اين ترتيب صدای حق طلبانب

پس از بازگشت اين کارگران و تجمع آنھا در محل شرکت، رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی با . منعکس نمودند

عات با يورش به محل زندگی کارگران ده گاز اشک آور به تجمع مسالمت آميز کارگران حمله کرد و مزدوران اطال
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ھا تن از کارگران معترض که جاده را به اشغال خود درآورده بودند را دستگير و به جرم طلب کردن حقوقشان 

با اين وجود کارگران کارخانه نه تنھا عقب ننشستند بلکه با خواست آزادی . ی سپردندئبرای مجازات به دستگاه قضا

  .  خود ادامه دادندھمکاران شان به حرکت

شھرداری قم که بيشتر " سد معبر"موران أ، م]اسد[ مرداد٢٢ ملتھب و بحرانی در روز ۀ از جامعدر گوشه ای ديگر

اراذل و اوباش سازماندھی شده برای سرکوب زحمتکشان ھستند، مزاحم يک ميوه فروش زحمتکش شدند که برای 

اين دستفروش مورين شھرداری پس از اخطار به أم. رد مبادرت می ک فروش ميوه در وانت خودبهامرار معاش 

 بی ھيچ دليلی وحشيانه به وی حمله ور شده و در  وی مواجه شدند مقاومتقتی با  و، ترک محلرنج ديده جھت

در جريان ضرب و شتم اين دستفروش .  مردم، اين زحمتکش را تا سرحد مرگ کتک زدندۀمقابل چشمان حيرت زد

اين حادثه خشم .  با قساوت تمام او را به قتل رساندنداين طريقوی را به زمين کوبيده و به  مھاجمان سر ،زحمتکش

مردم معترض . و نفرت مردم را لبريز کرد و آنھا با تجمع در مقابل شھرداری رژيم خواھان مجازات قاتالن شدند

" مرگ بر شھرداری"ای کوبنده ساعاتی بعد شعارھ. خروجی ميدان تره بار شھر را بسته و به تظاھرات پرداختند

  .تظاھر کنندگان فضای جلوی اين ارگان غارت و سرکوب حکومتی را درنورديد
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 مردم مبارز دزفول در اعتراض به انتقال آب اين شھر به ٩۶ ]اسد[مردادماه٢٢شنبه يعنی روز يک در ھمين تاريخ

مقامات رژيم که تحمل کمترين . تنددر مقابل فرمانداری شھر تجمع کرده و به اعتراض پرداخاستان نقاط ديگر 

  وحشيانه به ،اعتراضات صنفی و مسالمت آميز توده ھا را ندارند با گسيل نيروھای سرکوبگر و جنايتکار انتظامی

 مردم معترض حمله ور شدند و برای متفرق کردن آنان به ضرب و شتم مردم و شليک گاز اشک آور دست وفصف

 ۀ سرکوبگرانۀنشان می دھند که به رغم حملدر فضاھای مجازی اين حرکت مردمی تصاوير منتشر شده از . يازيدند

مزدوران رژيم، تظاھر کنندگان با مقاومت و پيگيری در محل مانده و به شعار دادن عليه نيروھای سرکوب پرداخته 

ی سرکوب آنھا را  نيروۀانيحشدر مقابل ھجوم  و" نيروی انتظامی، خجالت، خجالت"می دادند شعار  که   در حالیو

مورين حکومت تنھا با نمايش اوج وحشيگری خود و دستگير أ م.خطاب قرار دادندمورد "  کثافت، کثافت"با عناوين 

  . تن از مردم مبارز موفق به متفرق کردن معترضين شدندينکردن چند

ر ورزشگاه آزادی،  فوتبال دۀ نيز در جريان مسابق]اسد[ مرداد ماه١٩ منتشر شده ديگری، روز بنا به گزارشات

و "  کن، ورزشگاه رو رھا کنءبسيجی حيا"ی بين مردم و مزدوران بسيجی به وجود آمد و شعارھای ئدرگيريھا

  .ورزشگاه را فرا گرفت" مرگ بر بسيجی"

برای مردم ستمديده  برق ۀی که به عنوان ھزين باورنکردنيرقام و ابه قبض ھای برق اعتراض جھتدر بوشھر نيز 

نيروی سرکوب جمھوری اسالمی مواجه شدند که  با شليک گاز فلفل  مردم دست به تجمع زدند اما،ه بودارسال شد

می  شعاربه اين اقدام سرکوبگرانه مردم پاسخ در . شليک می شد زنان و کودکان و مردم معترض وحشيانه به سوی

خود را می خواھند چنين برخورد می " حق"که با مردمی که ی ئديکتاتور. " اين حکومت، ديکتاتوری ست "دادند

  . ھمه جا را فرا گرفتاز سوی مردم معترض سر داده شد و " بی ناموس ھا "ھمچنين فرياد. کند

" مرگ بر اين دولت مردم فريب"  فريادھای رسای ]اسد[ مرداد ماه٨ اين اعتراضات نيز در تاريخ چند روز قبل از

ان بلند شد و مردمی که پس اندازھا و ممر درآمدشان توسط  مظلوم در تھرۀاز صفوف تظاھرات ھزاران مالباخت

سر سسات مالی متعلق به سپاه پاسداران و سرمايه داران رذل غارت شده بود، با شعارھای رسا فرياد ؤبانکھا و م

  .   که اين حکومت و دولت مردم فريب و غارتگر آن را نمی خواھنددادند

 نيز ھزاران تن از بازنشستگان و پيراپزشکان و معلمان محروم در يک ]اسد[ روز مردادماهو باالخره در آخرين

حرکت متحدانه با تجمع در مقابل مجلس ضد مردمی رژيم به شدت نسبت به اوضاع نابسامان معيشت و حقوق خود 

: ھر کنندگان به شرح زير بوده استبرخی از شعارھای تظا. معترض شده و خواستار آزادی زندانيان سياسی شدند

، "کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد"،" اين ھمه بيعدالتی، ھرگز نديده ملتی"، "می زنم فرياد ھر چه باداباد"

"  نه به ھر گونه مذاکره تا رسيدن به حقوق واقعی"، "معلم زندانی آزاد بايد گردد"، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

   ... و

 که چنين اعتراضات راديکال و صريحی در جامعه عليه دولتمردان حاکم جريان داشتند، در دو یئدر روزھاھمچنين 

 کم سابقه، دو سرباز وظيفه سالح خود را به سوی پرسنل ارتش و افسران مافوق شان در ارتش ۀرويداد جداگان

يک سرباز وظيفه که  ]سرطان[ تير٢٦روز .  گرفته و با گشودن آتش ده ھا تن از آنان را کشته و مجروح کردند

ح ه پادگان آبيک قزوين شد و با سال افسران مافوق خويش به لب رسيده بود وارد آسايشگاۀجانش از رفتار ظالمان

ارتش ضد خلقی با انتشار اطالعيه ای رسوا به منظور .  نفر را زخمی کرد٨ را کشته و ی ھاخود سه تن از ارتش

. وجود آمده استه سرباز نامبرده ب"  سھل انگاری" شد که اين حادثه به علت پوشاندن علت اصلی اين حمله مدعی

 سرباز آموزشی ديگری با چرخاندن سالح به سوی يکی ]اسد[ مرداد ماه١٥اما چند روز بعد از اين حمله، در تاريخ 
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سپس خود را  تن ديگر را مجروح کرد و ٨ را کشته و ارتشی ھا تن از ٤از پرسنل ارتش و تيراندازی در ميدان تير 

  .  اعالم شدباز مزبورر سداشتن "بيماری روانی"علت اين حادثه نيز از سوی ارتش . ھدف قرار داد

  ما که از سوی طرفداران وضع موجودۀستمديد ھستند که توده ھای ی از اين واقعيتئتنھا نمونه ھااين حرکات 

 خالف ی جمھوری اسالمی را می شناسند و دشمن دژخيم و قسم خوردۀ خود يعنقلمداد می شوند " عقب مانده"

. صطالح روشنفکران غير مردمی و ضد انقالبی با تمام وجود خواستار سرنگونی و نابودی آن ھستنده ابسياری از ب

 مقاومت و اعتراض عليه رژيم جمھوری اسالمی به چنين مبارزاتی دست می زنند که ۀآنھا در شرايطی با روحي

؛ ستم ھا می بينندرو ه  نکردنی جنايتکاران حاکم و شرايط طاقت فرسا و غير قابل تحملی روببا مظالم باورخود را 

سرمايه داران حاکم بر کشور ما و رژيم حافظ منافع آنھا يعنی جمھوری اسالمی برای ميليونھا تن از و مظالمی که 

ھر سيستماتيک از تداوم آن وجود آورده اند و با اعمال سرکوب و قه کارگران و زحمتکشان و اقشار تحت ستم ب

سياسی - در چنين چارچوبی ست که ما با بحرانی تر شدن اوضاع در تمام جوانب حيات اقتصادی. حفاظت می کنند

 که خود  مردم جان به لب رسيده ھستيمۀاک شاھد اعتراض و مبارزخز اين آب و ھر روز در گوشه ای اتوده ھا، 

ی ست ئھا ايران است؛ و درست رشد چنين تضادۀ تحت سلطۀی در جامعبيانگر رشد ھر چه شديدتر تضادھای طبقات

 مبارزات ريز و درشت و اعتراضات بزرگ و کوچک راديکال ۀکه اين روزھا ھر گوشه از جامعه را به صحن

 مبارزات توده ای ضرورت ۀاين جوشش ھای کوچک و بزرگ ولی بدون وقف. عليه نظام حاکم تبديل ساخته است

  .ط ھولناک حاکم بر زندگی مردم را به ھزار زبان فرياد می زنندتغيير در شراي

موج نوين حرکات اعتراضی مردمی در جامعه و شعارھای راديکال از آنجا که   قابل تأکيد ديگر اين است کهۀنکت

 کوتاھی پس از ۀدرست در فاصل به مصاف می کشدآنھا که آشکارا نظم ضد خلقی حاکم و رژيم محافظ آن را 

دروغين بودن تبليغات جمھوری يک بار ديگر  نه تنھا ، اين امرجمھوری اسالمی اتفاق می افتدابات فرمايشی انتخ

 فريبکار ضد ۀبا تقلب و آمار سازی ھای رسوا کوشيد تا انتصاب مجدد روحانی، اين مھر که را آشکار کرداسالمی 

 مردم  مشروعيت حکومت تبھکار خويش در ميانی مردم به وی و جلوه ای ازأ رۀرا نشان" قھرمان اعدام"خلقی و 

تصور می کردند مردم ما نسبت به رژيم استثمارگر،  آنھائی ھم کشيد که ۀجابزند، بلکه خط بطالن بر توھمات ھم

واضح است که . فاسد و سرکوبگر جمھوری اسالمی و يا حداقل يکی از جناح ھای ضد خلقی آن متوھم می باشند

فی نمی تواند با ديدن اوضاع وخيم جامعه و سيل جنبش ھای وقفه ناپذير اعتراضی و ھيچ وجدان بيدار و منص

اسالمی مبنی بر برخورداری از شعارھای راديکال مردم کوچکترين عنصری از واقعيت در ادعاھای جمھوری 

  . د اين ادعا در اپوزيسيون اين رژيم پيدا کنپايگاه مردمی در ميان توده ھا و تکرار کنندگان مبتذل

 يکی از باندھای درونی حکومتیجناح بندی ھای تکيه بر روشنفکران سازشکار و نادان ھمواره کوشيده اند تا با 

آنھا البته در سالھای اول روی کار آمدن رژيم حتی جناحی (معرفی کنند از ديگر جالدان حاکم " بھتر"حکومت را 

 باطل انرژی مبارزاتی مردم را از ۀ اين ايدۀ با اشاع و)از حکومت را مردمی و طرفدار حقوق آنان جا می زدند

حرکات مبارزاتی اخير و . می دادندت حاکمه سوق أمسير ايجاد تحوالت انقالبی به کانال نزاع ھای درونی ھي

 کارگران و توده ھای  که اکثريت آشکار ساخت،جمھوری اسالمی آنھا توسط ماشين سرکوب ۀسرکوب وحشيان

 ۀمبنی بر امکان پذير بودن افسانبه نفع اصالح طلبی و غم تمامی شعارھای دھان پر کن ره مبارز و آگاه ما ب

که توسط اتاق ھای فکر رژيم، توليد و از زبان روشنفکران با مزد و  - حاکم ۀجابراناصالحات در چارچوب نظام 

سالمی و تمام  ھيچ توھمی نسبت به ماھيت ضد خلقی  رژيم جمھوری ا-  حاکم تکرار می شودۀبی مزد طبق

، مردم خالف روشنفکران نا آشنا با دردھای توده ھا .کارگزاران رنگارنگش و ضرورت نابودی اين حکومت ندارند
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، گرھی حاکمجالدان گروه ديگری از  می دانند که با آستانبوسی بارگاه ستم و استثمار گروھی از جالدان در مقابل ما

از اينجاست که امروز بيش از گذشته نه .  توده ھا گشوده نخواھد شداز مشکالت طاقت فرسای اقتصادی و سياسی

 رجوع می دھد دولت ھای گذشتهشعارھای دروغين و رسوای دولت روحانی که مشکالت مرگبار کنونی را به 

قادر به فريب مردم و " عدالت اجتماعی" در مورد جناح ھای ديگر جمھوری اسالمیخريداری دارد و نه وعده ھای 

  . کشتی طوفان زده جمھوری اسالمی از زير ضرب شست آنھاستحفظ 

 ديکتاتوری حاکم با تزريق که رغم آنه توالی و گستردگی حرکات اعتراضی در ھفته ھای اخير نشان می دھد که ب

سيستماتيک فضای ارعاب و وحشت و سرکوب می کوشد صدای کوچکترين اعتراض به وضع غير قابل تحمل 

فه کند، توده ھا ھر جا که فرصت می يابند بازھم دليرانه در دفاع از حقوق و مطالبات خود نظام جاری را در نطفه خ

اکنون روزی نيست که آتش مبارزات و . ضد خلقی حاکم و رژيم پاسدار آن را آماج نفرت و خشم خود قرار می دھند

م سرمايه داران و رژيم حامی آنان اعتصابات کارگران به جان آمده و يا اعتراضات و تظاھرات مردمی عليه مظال

اين .  ما را به مصاف نطلبدۀتحت سلط ۀی رژيم در جامعئادعا" امنيت"در گوشه ای از مملکت شعله نکشد و 

 ما شرايط عينی برای بروز يک تحول عظيم اجتماعی يعنی انقالبی که تمامی ۀ جامع درتصوير نشان می دھد که

آماده ابود ساخته و بر ويرانه ھای آنھا يک نظام مردمی و دمکراتيک ايجاد کند  نظم کنونی را نۀبنيادھای ستمگران

ی نشان داده  ھيچ انقالبی صرفا با وجود شرايط عينی و ئی بخش توده ئاما ھمانطور که تاريخ مبارزات رھا .است

جود يک نيروی  به طور اولی وومين و موجود بودن شرايط ذھنی أبدون ت. سرانجام نمی رسدآمادگی مردم به 

 انرژی انقالبی توده ھا ظرفيت ھای عظيم و دورانساز خود را باشدمتشکل مردمی که مسلح به تئوری انقالبی 

 ۀاھميت درک اين موضوع برای نيروھای آگاه و روشنفکر در شرايط مشخص جامع. بروز نمی دھدآنچنان که بايد 

 گذشته نيروھای انقالبی و مردمی در زير ۀب به چھار دھدر طول قري.  می باشدبا اھميت ھر چه بيشتری مطرحما 

در .  امپرياليسم و ديکتاتوری تا بن دندان مسلح نوکران آن به طور سيستماتيک مورد سرکوب قرار گرفته اندۀسلط

 خفقان و سانسور از طريق ۀعين حال رژيم جنايتکار حاکم با کمک روشنفکران وابسته به خود در شرايط سلط

در حوزه ھای مختلف از  ارتجاعی ترين و گمراه کننده ترين ايده ھا ۀئی چون وزارت ارشاد، دائماً به اشاعارگان ھا

تا در مقابل متشکل شدن روشنفکران مبارز و انقالبی است پرداخته فلسفه گرفته تا تاريخ تا مسايل سياسی مختلف 

  . خود را ايجاد نمايدمورد نظرسد 

 ھدايت و پيشبرد مبارزات کارگران و ديگر توده ھای دربند ۀکه الزم و انقالبی جای يک تشکل کمونيستامروز  

جوانان آگاه و روشنفکران انقالبی مدافع منافع از اين روست که در مقابل . می باشد خالی ما ۀدر جامعايران است 

ا معطوف کمک به ايجاد  در داخل و خارج کشور تمام ھم مبارزاتی خويش ر خطير قرار دارد کهۀاين وظيفتوده ھا 

 و اين سازمان به ابزار شده کنند که در بستر آن امر به وجود آمدن يک سازمان انقالبی و پيشرو تسھيل شرايطی

ی خلق در ئ گرانبھای جنبش مسلحانه و چريکھای فداۀچنين سازمانی ھمانطور که تجرب. انقالب توده ھا تبديل گردد

 و در تقابل آشکار با علنی کاری مسلحانه و رعايت اصل مخفيۀ طريق  مبارز نشان داده نمی تواند جز از۵٠ ۀدھ

  .ايجاد شده و تداوم يابد ی که تبليغ می شودئکار

 و ٧٨ مردمی سال -ی ئی سالھای اخير نظير جنبش دانشجوئ با در نظر گرفتن تجارب تمامی جنبش ھای توده 

ائی با تأثيرات مبارزاتی که به جای می گذارند و با  واقعيت اين است که چنين جنبش ھ٨٨ مردمی سال خيزش

از اين نقطه نظر نيز اھميت موج . تجاربی که به دست می دھند زمينه ساز شکل گيری تشکل ھای انقالبی می باشند

با چنين مبارزاتی است .  کارگران و توده ھای ستمديده آشکار می گرددۀنوين اخير اعتراضات و مبارزات دالوران
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 پشتيبانی از چنين ، امری کهھموار می گردده سرنگونی جمھوری اسالمی به دست توده ھای آگاه و انقالبی که را

 ۀ به صورت يک وظيف راپدت کسانی که قلبشان برای آزادی مردم ايران می ۀ برای ھم آنھاۀگستردمبارزاتی و تبليغ 

 دمکراتيک در ۀدگی انسانی در يک جامعبرخورداری از يک زنواقعيت اين است که . سازدانقالبی مطرح می 

.  حاکم امکان پذير نمی باشدۀايران جز با سرنگونی قھر آميز جمھوری اسالمی و نابودی نظام استثمارگران

رويدادھای مبارزاتی اخير در ايران يکبار ديگر اين واقعيت و  ضرورت عمل به وظايفی که امکان تحقق چنين 

  .در مقابل روشنفکران انقالبی قرار می دھد رحستگی را با ب را مھيا می سازدامری

  ١٣٩۶ ]اسد[ُمرداد

  

  

  

  

 


