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  برخورد به امر قھر انقالبی
  به کنگره چھارم حزب) توفان(نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران

  

آنھا ھزاران ھزار .  نکردران روحانيت برای کسب کامل قدرت در ايران از ھيچ جنايتی غفلتدر فردای انقالب اي

حتی با قتلھای درمانی شيوه ھای آدمکشی را . خاطر زھر چشم گرفتن سر به نيست کردنده  بی گناه را تنھا بانسان

ويژه وجدان ما ايرانيان ه ی و بوجدانھای بشر. به سطح يک تئوری پيشگيرانه برای حفظ قدرت سياسی ارتقاء دادند

، مجوئی و خون آشامیا، از اينھمه بی عدالتی و انتقاز اين ھمه خونريزی و تبھکاری و قساوت و بی رحمی حيوانی

 در ،زور و گردن کلفتی به عذاب آمدهه از اين ھمه تصفيه حسابھای شخصی و ارضاء تمايالت حيوانی با توسل ب

اين مقاومت درونی کامال از نظر تاريخ قابل فھم . وجود آمده ن ھمه خشونت بی انتھا بنھادمان مقاومتی در مقابل اي

است ولی از نظر علمی راه مبارزه با خشونت حيوانی طبقات حاکمه را با انکار واقعيتھای اجتماعی نمی توان پيدا 

  .  خود از بين نمی روده ذھبی خود بھيچ قھر ضد انقالبی و از جمله م. توان از بين برد قھر را تنھا با قھر می. کرد

کمونيستھا .  قھر انقالبی استألۀيکی ديگر از موارد اختالفی که در اپوزيسيون ايران وجود دارد برخورد به مس

اين نظريه بزرگ مارکس و انگلس .  کھن در تولد جامعه نوين استۀھميشه بر اين باورند که قھر مامای جامع

.  طبقاتی بشريت در طی قرنھا می باشدۀمند بزرگ پرولتاريا نيست استنتاج از مبارزمحصول خيالپردازی دو انديش

ۀ طبقات است که به ريخ بشر تاريخ مبارزات. جايگزينی نظامھای اجتماعی تنھا با قھر انقالبی مقدور بوده است

صول قھر انقالبی مردم ھمه انقالبات تاريخ بشريت مح.  ضد مناسبات حاکم صورت گرفته استهھای انسانھا بانقالب

ين مقاومت بدون ا.  قھرآميز ملتھا و توده ھای مردم بوده است که کمر استعمار جھانی را شکسته استۀمبارز. است

حزب ما ھوادار قھر . الگران جنايتکار امکان رھائی ملی و کسب استقالل وجود نداشتقھرآميز برای اخراج اشغ

ا در جامعه وجود دارد و نفی وی در سخنان و تئوری ھا و نظريه ھا به  مۀاين قھر خارج از اراد. طبقاتی است

  .مفھوم فقدان آن در عمل نيست بلکه تنھا به مفھوم انکار واقعيت در جامعه است

رد حاضر نيست به ميل خود و با اقناع از امتيازھای ا اجتماعی که قدرت سياسی را در دست دۀطبيعتا ھيچ طبق

 ۀ عکس نمونه ھای فراوانی در جھت ارائهخ حتی يک نمونه در اينمورد ندارد بلکه بتاري. خويش دست بردارد

ۀ  سالح معنوی طبقعاعمال خشونت از جانب مدعيان مخالفت با خشونت دارد که ھدفشان از طرح اين مسايل تنھا خل
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 ضد ه کار آمد و بدر ايران دکتر محمد مصدق با يک انتخاب دموکراتيک بر سر. کارگر و نيروھای انقالبی است

، وزير امور خارجه اش دکتر حسين ارتجاع پاسخ وی را با خشونت بيرحمانه داد. استعمار انگلستان قد برافراشت

در شيلی در يک انتخابات آزاد آلينده به .  ديوار گذاشتۀفاطمی را اعدام کرد و کمونيستھا و نيروھای انقالبی را سين

مريکا پاسخ وی را  با خشونت بيرحمانه داد و آنگاه ده ھا ای "سيا"ی سازمان ياره قدرت رسيد و ژنرال پينوشه ب

سال بيش از سی ھزار نفر را به قتل رساندند و مبارزان را ربودند و سر به نيست کردند و سرانجام با ياری 

که کرده بود  تی با خيال راحت و در آسايش به خاطر خدمااامپرياليستھا از پينوشه تا آخرين روز حمايت کردند ت

در اندونزی که سوکارنو رھبر ملی آنھا آزاديھای دموکراتيک را برای فعاليت کمونيستھا . عمرش را به پايان برساند

مريکائی سوھارتو روبرو شد که وزير امور خارجه اش را تيرباران کردند و ارسميت شناخته بود با کودتای ه ب

  . سر بريدند،مريکا قد علم کرده انداين مذھبی که امروز در مقابل سپس يک ميليون کمونيست را به ياری متعصب

 بلژيک نشد وی را کشتند و در اسيد حل کار آمد ولی چون تسليم امپرياليسمپاتريس لومومبا در کنگو قانونا بر سر 

مريکا که اضد تبعيض نژادی در از رھبران  ، مارتين لوتر کينگ يکیکردند و جنبش ملی کنگو را سرکوب کردند

در تمام اين موارد ... مدافع عدم توسل به قھر برای تحقق خواستھايش بود با قھر نيروھای نژادپرست به قتل رسيد و

و موارد مشابه ما شاھد آن ھستيم که اين نيروھای ضد انقالبی ھستند که برای سرکوب مردم به قھر توسل جسته و 

 انحصاری است که فقط بايد در خدمت ۀ می شوند که قھر يک مقولرت سياسی ھستند مدعیدتا لحظه ايکه خود در ق

ناسبات غير انسانی و ظالمانه را تجربه نشان می دھد که نيروھای خشونت طلب که با قھر ضد انقالبی م. دولت باشد

به فظ می کنند و خود از آن بارھا استفاده کرده و بازھم خواھند کرد پس از قبضه کردن قدرت سياسی از ديو ح

 ايدئولوژيک در نکوھيده شمردن قھر ۀ مبارزۀفرشته بدل شده و ھمه را از توسل به قھر باز می دارند و در عرص

قھر طبقاتی که خود آنھا با توسل به ماشينھای سرکوب . طور کلی نيسته وقت قھر ب منظور آنھا ھيچ. سرآمد عالمند

رای حفظ نظام است ولی مقاومت در مقابل اين سامانه  که دارند قھر محسوب نمی شود يک امر بديھی بیو تحميق

  . ستمگری قھر محسوب شده به خشونت بارترين وضعی به آن پاسخ می دھند و با کسی شوخی ندارند

که جنبشھای دموکراتيک و اعتراضی را مھار کند برای آنکه مانع شود که حرکتھای مدنی  ارتجاع طبقاتی برای اين

 حقوق مدنی انسانھا از حق مقاومت و توسل به زور برای کسب حقوق خويش به قھر برای پايان دادن به نقض

 ضد ه توسل به قھر را در نطفه خفه کند مستمرا بۀکه در يک جنگ روانی ايد ، برای اينانقالبی برخوردار شوند

يش تھی می نمايد به  مقوالت اجتماعی نظير آزادی و دموکراسی را از ماھيت طبقاتی خو.قھر انقالبی تبليغ می کند

امر سرکوب ارتجاع با شعار مخالفت با اعدام با کتمان کردن ريشه ھای اجتماعی اين پديده و راه برافکندن قطعی آن 

 یبايد با اعدامھا"، "تا کی بايد خون ريخت"و يا " ما با مرگ مخالفيم زنده باد زندگی"در قالب عباراتی نظير 

دست ارتجاع خشونت طلب را در جاری ساختن .. .و" م به طور کلی مبارزه کردجمھوری اسالمی با شعار نفی اعدا

رمانه می دھند تا نھرھای خون از خون نيروھای انقالبی و توده ھای مردم آزاد می گذارند و مردم را دلداری بيش

ان داد که ارتجاع  خرداد نش٢٢ جنبش ۀتجرب. عيت و پاسخ به ارتجاع به قھر انقالبی متوسل نشوندبرای رفع اين وض

حتی در مقابل خواستھای دموکراتيک و مسالمت آميز نيز از توسل به قھر ضد انقالبی ابائی ندارد و بايد مردم را 

  .  برای مقابله با اين وحشيگريھا مسلح کرد

  رحم بر پلنگ تيز دندانـــــت

  ستمکاری بود بر گوسفندان
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ارزه در چارچوب نظامھای حاکم است ھراس دارند که با ترويج رھبران سازشکار در اين جنبشھا که اھدافشان مب

اين جھت در ه ب.  نظام حاکم به خطر افتاده و سرنگون شودۀ توسل به قھر چنانچه مقبوليت عامه بيابد مجموعۀايد

طبقه يا برنامه  و شعارھای خود راه توسل به قھر را رد می کنند و از فشار اين جنبشھا تنھا برای کسب امتياز برای 

البته ايده توسل به قھر به . تبليغات آنھا رفرميستی است. قشر خويش در چارچوب وضعيت کنونی استفاده می نمايند

قھر . ، اين درک معيوبی از قھر انقالبی و طبقاتی استمعنی مسلح شدن قھرمانان و انجام عمليات ترورويستی نيست

وجود آيد که برای نيل به اھداف خود ه  گيرد و اين آمادگی در آنان ب اجتماعی مقبول مردم قرارۀبايد در روند مبارز

 فداکاری و دادن قربانی با حداقل خسران باشند و در شرايطی توسل به قھر برای تحقق اين آرمان اجتناب ۀآماد

  .ناپذير است

حزب ما بايد . آنرا ترويج کندحزب ما بايد در آينده نيز برای اثبات حقانيت استفاده از قھر انقالبی مبارزه کرده و 

 "بی ضرر"بکوشد با نظرياتی که می کوشند مقوالت اجتماعی را که طبقاتی ھستند به صورت ليبراليستی به مفاھيم 

  . و غير طبقاتی بدل کنند و مردم را فريب دھند مبارزه نمايد
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