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ارتجاع و به ويژه ارتجاع . "مبارزۀ نسلھاست"ۀ ايدئولوژيک ارتجاع، طرح تئوری يکی از عرصه ھای مبارز

مغلوب در ايران برای بريدن رابطه و تبادل تجربه بين نسل مسن و نسل جوان جای مبارزۀ طبقاتی را با مبارزۀ 

ق افتاده و روی کار بر اساس اين نظريه تمام مصائب گذشته و فجايعی که در ايران اتفا. نسل ھا تعويض کرده است

آمدن رژيم مذھبی محصول مبارزۀ نسل گذشته است و اين باعث شده که نسل جوان زندگی خود را از دست داده و 

  . ايجاد نفرت بين گذشتگان و آيندگان ھميشه يک شگرد ارتجاع بوده است. سوخته باشد

 اعدام به وجود آورند و ما برخورد آنھا را آنھا تالش می کردند که اين گسست نسلھا را نخست با زندان و شکنجه و

.  ايران قبل از سقوطش به منجالب رويزيونيسم ديديمۀ نفر و حزب تود۵٣، گروه در نابودی حزب کمونيست ايران

 "چپ"وقتی در اين عرصه موفقيت کامل نداشتند بايد دستآوردھای گذشته را نفی می کردند و اين کار را در قالب 

آنھا مدعی شدند که ھر چه تا به حال بوده ارتجاعی و اپورتونيستی بوده و مبداء تاريخ . انجام دادند" نوين"تحت نام 

اين تئوری در زمان شاه نيز ميدان داشت و به گمراھی بسياری نيروھای . از آن جائی است که ما آغاز کرده ايم

ان سبزھا از جانب رھبران اصالح طلب آنھا حال ھمان تئوری با شکل ديگری به ميدان آمده و در مي. انقالبی کشيد

و در ميان سايرين از جانب سلطنت طلبان از طريق دستگاھھای ساخته و پرداختۀ امپرياليستھا و صھيونيستھا تبليغ 

در ميان جنبش سبز تبليغ می شود که با نسل گذشته تماس برقرار نکرده ديواری به بزرگی ديوار چين به . می شود

بترسند و ما اين را در برخود سبزھا به ساير نيروھا در جنبشھای اعتراضی هللا  و چون جن از بسم ادور خود بکشند

رھبران اصالح طلب واھمه دارند که اين نزديکی پيروان آنھا را به کمونيستھا و . خارج کشور شاھد بوده ايم

آنھا ماھيت ضد . ش سبزندمجاھدين خلق نزديک کند و از ھم اکنون در پی پادزھر و ايجاد مصونيت در جنب

از جانب سلطنت طلبان نيز ھمين انديشه وجود دارد .  نسلھا پنھان می کنندۀدموکراتيک خويش را در پس اين مبارز

با اين تفاوت که آنھا ھمه اپوزيسيون ايران را مد نظر دارند و می خواھند بر روی نسل جوان با ايده ھای ناسيونال 

 يک ،تئوری دعوای دو نسل که ماھيت آن روشن است. ثير بگذارندأت طلبانه تشونيستی و ايران پرستی عظم
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 که ،تئوری ارتجاعی و با اين ھدف ايجاد شده تا از تبادل تجربه جلو بگيرد و نسلی را برای نوکری ارتجاع در آينده

  .فاقد تجربه مبارزاتی است آماده گرداند

 ]جوزا[ خرداد٢٢ به ميدان می آيند و در جنبش ]قوس[ آذر١۶البته وقتی جوانان مملکت ما با بزرگداشت روز 

 را مطرح "ما ميگيم شاه نمی خوايم سيد علی رھبر ميشه" و يا "مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رھبر"شعار ھای 

نسلھای ايران سخن می رانند ولی با وجود اين نبايد می کنند از ھمسرنوشتی ملت ايران و تداوم انقالب بھمن و پيوند 

آقازاده ھای روحانيت بخشی از نسل جوانند و بسياری از ھمين بسيجی ھا . ثيرات مخرب اين تبليغات غفلت کردأاز ت

صرف جوان بودن به معنی حق داشتن و دارای نظريات . و پاسداران از نسل جوانند و با نسل گذشته دشمنی دارند

  سلطنتی نگاه کنيد ھيچۀبه خانواد. ی بودن نيست ھمانگونه که افراد مسن از نسل گذشته حتما انقالبی نيستندانقالب

کدام از آنھا از نسل کنونی بعد از انقالب نيستند و ھمه از نسل قبل از انقالبند ولی سراپا ارتجاع سياه ھستند و خائن 

 ه اين مرز ب، اساس سن کشيد و تعيين کرده انقالبی را نمی شود باين جھت مرز انقالبی و يا ضده ب. به مردم ايران

يک کارگر انقالبی جوان ھرگز در جانب سلطنت طلبان و امپرياليستھا قرار . اساس منافع طبقاتی تعيين می شود

ست که در ايران و يا حتی در جھان در گرفته ا مبارزه ای. نمی گيرد و از منافع طبقاتی خودش دفاع خواھد کرد

 عظيم ۀ اين مبارز.توانند پير يا جوان باشند  ضد ستمگران است که میه ملتھای تحت ستم بۀ، مبارز طبقاتیۀمبارز

اين تئوريھا ارتجاعی است و برای ايجاد .  زنان عليه مردان نيستۀجھانی مبارزه بين پيران با جوانان و يا مبارز

نيان و يا مروجين اين تئوری در مقابل جوانان آقازاده و يا با. تفرقه در ميان تجارب دو نسل دامن زده می شود

در مغز آنھا چنين فرو کرده اند که نسل .  پاسخی ندارند،بسيجی ھا و پاسداران جوان که از نسل خود آنان ھستند

دی آنھا نمی فھمند که بخش جوان ارتجاع حاکم به خاطر منافع اقتصا. جوان حق دارد و نسل کھنه و پير ناحق است

شخيص ھويت سياسی مھم  سياسی برای تۀشناسنام. خاطر تاريخ تولدشه و سياسی اش با رژيم ھمکار است و نه ب

  .لفه آن چيزی است که پاره ای فريب خوردگان نزاع دو نسل آنرا فراموش می کننداست و اين مؤ

زد محکوم به تکرار آن است و اين ، از تجربه و گذشته نيامواز قديم گفته اند که ملتی که تاريخ خود را نياموزد

نای تعلقات طبقاتی و نه تاريخ تولد بآموزش از تجربه و گذشته يعنی پيوند دو نسل و انتقال تجارب دو نسل بر م

   .است
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