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 و منصوب نمود  قوافرماندهی ی کل ی را به جانشينی ی رفسنجان ،صدور ُحکمی با خمينی ی مزدور خرداد ماه ١٢     در 
ستاد فرماندهی  برقرار نموده و با ایجاد یک هماهنگی ی کامل بين نيروهای مسلح رژیم تمامی ی زمينه هاواست تا در  او خاز

.              را مهيا نمایدحذف یا ادغام سازمان ها و تشکيالت تکراری و غير ضروری سپاه و ارتش و وحدت کامل، زمينه ی ی کل
  

 توسط سرکرده ی جنایت کار سپاه پاسداران یعنی محسن شلمچه و فاو     در کنار این موضوع، قبول مسئوليت شکست های 
 حتا به برخوردهای در مواردیرضائی در پشت تلویزیون و درگيری ی گاه و بی گاه سپاه و ارتش ضد خلقی که دراین اواخر 

منجر گردیده بود و طرح الیحه ای در جهت ادغام وزارت سپاه با وزارت دفاع در مجلس ضد خلقی مسلحانه ی محدودی نيز 
 ماه بررسی ی آن به تعویق انداخته شد و اعالم امکان ادغام سپاه و ارتش و تشکيل ستاد مشترکی به ۶که سرانجام نيز به مدت 

 های مختلفی را در سطح جامعه به وجود آورده و سؤاالت ، تلقی بين ارتش و سپاه از سوی رفسنجانیهماهنگیمنظور ایجاد 
آیا جمهوری ی اسالمی به واقع سپاه پاسداران ضد خلقی را : سؤاالتی همچون.  گوناگونی را در اذهان عمومی برانگيخت

رح می شد که  نيز این سؤال ط ارتش در سپاه حل می شود؟  و گاهأمنحل خواهد کرد؟  آیا سپاه در ارتش ادغام خواهد شد، یا
  ...                  آیا سپاه پاسداران کودتا خواهد کرد؟  و 

  
 این سؤاالت و مسائل مربوطه، زمينه ای شد تا اپورتونيست های رنگارنگ به اعتبار تحليل های اپورتونيستی ی خود از     

  .ر به نمایش بگذارندرا بار دیگی خود اپورتونيستی ماهيت رژیم و نيروهای سرکوب گرش به اظهار نظر پرداخته و مواضع 
 در روند پيشروی و تعميق ، و دیدگاه های انحرافی ئی که بدون شک اشاعه ی آن ها در جنبش انقالبی ی مانادرستمواضع 

آن مضر و خطرناک اند، به خصوص در شرایطی که در زمينه ی بحران های موجود در جامعه، امپریاليست ها بر عليه 
در نتيجه، ضرورت پاسخ درست و انقالبی به مسائل .  حمت کشان ما هر روز به دسيسه چينی مشغول می باشندکارگران و ز

  .                            فوق با برجستگی ی هر چه بيشتری در مقابل کمونيست ها قرار می گيرد
  

و غير ياد اکثر این تحليل ها به طور غيرعلمی      اگر مواضع اپورتونيست ها را مورد بررسی قرار دهيم، می بينيم که بن
لطبع ارگان های سرکوب اش از امپریاليست ها قرار دارد و این تحليل ها ا جمهوری ی اسالمی و باستقاللواقعی بر 

در امپریاليزم را نه به عنوان عامل تعيين کننده در روند حرکت جامعه ی ما بلکه به عنوان عاملی که به هر حال نقشی دارد 
  گر را به مثابه دو تشکيالت کامأل قائل بوده و این ارگان های سرکوباستقالللطبع برای سپاه و ارتش نيز انظر می گيرند و ب
 یکدیگرند و به اعتبار تضادهای عميق و حاد بين آن ها در هيچ دو ارتشی که متضاد . در نظر می گيرندمستقل و هم وزن

 کز کردن آن ها در یک ارگان واحد را نخواهد داشت و یا ابلهانه تر از این مطرح میصورتی جمهوری ی اسالمی توان متمر
 این ،باشد در نتيجهنيروی ایدئولوژیک رژیم می  چون سپاه ، هم در بين باشدادغام یا انحاللیکنند، در صورتی که قرار بر 

                       .             بلعکسهن ارتش است که باید در سپاه ادغام یا منحل گردد و
  

قاله ما دیدگاه های م رنگارنگ اپورتونيست هائی که اشاعه دهنده ی این تفکر انحرافی می باشند، در این      در ميان طيف
  .را مورد توجه قرار داده ایم" راه کارگر"و " شورای عالی اقليت"
  

تمرکز در نيروهای سرکوب "در مقاله ای به نام ) ۶٧تيرماه ، ۴کار، شماره ی ( در نشریه ی خود ) شواری عالی (      اقليت 
در رابطه با دالئل انتصاب رفسنجانی به جانشينی ی فرمانده کل قوا از سوی خمينی، " جمهوری ی اسالمی از حرف تا عمل
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ی سرکوب سردمداران جمهوری ی اسالمی بر این امر واقف اند که ادامه ی وضعيت فعلی و تقسيم ارگان ها: "می نویسد
رژیم به مناطق نفوذ جناح های مختلف این یا آن مرتجع متنفذ، خطر ایجاد شکاف در نه تنها ماشين سرکوب بلکه ارکان قدرت 

تالش : "و در رابطه با فرمان فوق الذکر خمينی، آن را نشان دهنده ی " جمهوری ی اسالمی را بيش از پيش محتمل می سازد
قلمداد " ز وضعيت کنونی ی خود و اهميت این تمرکز برای کليت جمهوری ی اسالمیجمهوری ی اسالمی برای خالصی ا

تالش جمهوری ی اسالمی در این عرصه را با "نموده و در عين حال مطرح می کند که تشدید تضادهای درونی ی رژیم 
  " .شکست کامل مواجه ساخته، اقدامات آن را در همان گام های نخست عقيم می گذارد

  
نتيجه ی جبری ی " صادر می کند که گویا تناقضات درونی ی رژیم" تحليل"یسنده ی مقاله احکام فوق را بر مبنای این      نو

تناقض روبنای سياسی ی جمهوری ی اسالمی با نظامی است که این رژیم با توسل به ادعيه و اوراد قرون وسطائی در صدد 
  " .حفظ و تطهير آن است

  
بگذارید روی این .  اشاعه می دهد" ادعيه و اوراد) "شورای عالی ( یر پوشش مارکسيسم، اقليت      بسيار جالب است، ز
جز نظام سرمایه داری ی وابسته ی " در صدد حفظ و تطهير آن است"نظامی که جمهوری ی اسالمی .  موضوع مکث نمائيم

ولی چه گونه این امر امکان پذیر شده .  ست سال در خدمت آن قرار گرفته ا١٠ایران نيست که جمهوری ی اسالمی به مدت 
؟  بله، بر اساس تحليل مشعشع "!ادعيه و اوراد قرون وسطائی"به ما می گوید به وسيله ی ) شورای عالی ( است؟  اقليت 

روابط ظالمانه ی اقتصادی ی " ادعيه و اوراد" سال اخير با ١٠لذکر که جمهوری ی اسالمی در نویسنده ی مقاله ی فوق ا
اقليت ) شورای عالی ( کرده است، آن هم در حالی که این نظام با موجودیت خود وی یا به عبارت " حفظ و تطهير"وجود را م

" ادعيه و اوراد"به واقع باید گفت، سحر جادوئی ی .  در تناقض قرار دارد" روبنای سياسی ی جمهوری ی اسالمی"با 
 ی مقاله ی فوق الذکر را بر روی واقعيت های انکارناپذیر جامعه ی ما جمهوری ی اسالمی قبل از هر چيز چشمان نویسنده

 سال اخير سيستم سرمایه داری ی ١٠ را به پذیریم، باالجبار باید قبول کنيم که در نویسندهاگر احکام صادره ی .  بسته است
جمهوری ی اسالمی حفظ گشته " ی یادعيه و اوراد قرون وسطائ"وابسته ی ایران نه با زور سازمان یافته ی مسلح بلکه با 

به پاخاسته و مورد سرکوب قرار است و اگر کارگران و توده های ستم دیده ی ما برعليه این روابط ظالمانه و استثمارگرانه 
گرفته اند، به طوری که سيمای واقعی ی جامعه ی ما را سرکوب وحشيانه ی کارگران و توده های ستم دیده تشکيل می دهد، 

ر نه به دليل وجود ارتش ضد خلقی و دیگر ارگان های سرکوب گر به مثابه فرزندان کوچک و بزرگ این ارتش بلکه این ام
" حفظ و تطهير"حاصل گشته که رژیم گویا از اعماق قرون وسطا به قصد " ادعيه و اورادی"به دليل معجزه ی موهوم آن 
  !نظام موجود بيرون کشيده است

  
اقليت در صورتی که به ) شواری عالی .  ( می گوید، نافی ی همه ی واقعيات موجود می باشد" هنویسند"     ولی آن چه 

به فراگيری الفبای مارکسيسم " بنای کمونيسم"خواهد در جهت ارائه ی تحليل مارکسيستی از مسائل گام بردارد، باید به جای 
ازمان یافته امکان پذیر گشته و ارتش و زائده های آن به مثابه به پردازد، تا دریابد حفظ نظام موجود در ایران اساسأ با زور س

، درست در جهت تحقق امر فوق، وظيفه ی سرکوب مبارزات توده ها را برعهده عمده ترین عامل بقاء سلطه ی امپریاليستی
 وظيفه ی ضدخلقی ی  سال اخير نيز با سرکوب ددمنشانه ی کارگران و دیگر توده های مبارز ما، به خوبی به١٠دارند و در 

نمی داند و یا نمی خواهد بداند، برعکس جمهوری ی اسالمی به خوبی می " شورای عالی"خویش عمل نموده و اگر متأسفانه 
بلکه با توسل به سرکوب خونين و سيستماتيک انقالب " اوراد قرون وسطائی ادعيه و" سال اخير نه به اعتبار ١٠داند که در 

های مسلح سرکوب گر و اعمال محيالنه ترین سياست های نواستعماری به حفظ نظام پرداخته است و به وسيله ی همين نيرو
نيز نه تنها تناقضی با کل نظام روبنای سياسی ی جمهوری ی اسالمی " شورای عالی"عليرغم تفکرات غيرمارکسيستی ی 

سته ی ایران بوده و به همين دليل نيز این رژیم ندارد بلکه کامأل در انطباق با شرایط بحرانی ی نظام سرمایه داری ی واب
 بود، با توجه به وضعيت وخامت بار و رقت انگيز او، که شدت  اینو اگر غير از.  حمایت امپریاليسم جهانی قرار دارد مورد

ر واقع شورای د. تناقضات درونی اش تنها جلوه ای از این امر می باشد، این رژیم یک روز نيز نمی توانست بر سر کار بماند
.  عالی این حقيقت را نمی تواند درک کند که قدرت سياسی در جامعه ی ما در حقيقت انعکاس قدرت امپریاليسم جهانی است

اش آن ها را چنان فریفته است " ادعيه و اوراد" بنا براین چه می توان گفت به کسانی که ظواهر رژیم جمهوری ی اسالمی با
 اتفاقأ این ظواهر از ملزومات حفظ نظام بحران زده ی کنونی ی ایران است و سلطه ی امپریاليستی که نمی توانند دریابند که

  .برای حفظ و تداوم خود به هر وسيله ای متوسل شده و به اشکال گوناگون خود را بروز می دهد
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" بازتاب" مهوری ی اسالمی رامختلف سرکوب ج     نویسنده ی مقاله ی مزبور با انکار این واقعيت تضاد بين ارگان های 

 ءحاکم دانسته و در حالی که ارتش را جز" تناقض روبنای سياسی ی جمهوری ی اسالمی با نظام" تضاد خيالی ی خود یعنی
را " ارگان های خاص خود" می خواند و معتقد است که جمهوری ی اسالمی نيز" ارگان های حاضر و آماده ی بورژوازی"

نویسنده دیگر وارد این بحث نمی .  می باشد" اتکاء اصلی ی رژیم به سپاه پاسداران"  تيجه می گيرد کهبه وجود آورده است، ن
اش " حاضر و آماده" و ارگان" بورژوازی" شود که اگر اتکاء اصلی ی رژیم بر سپاه پاسداران بوده است پس در این ده سال

 در ایران بورژوازی رند؟  و اگر شورای عالی می پذیرد کهدر این کشور چه کاره بودند و چه سياست هائی را پيش می ب
نيز " حاضر و آماده ی بورژوازی" در این ده سال طبقه ی حاکمه بوده است و منطقأ ارگان] البته از نوع متوسط اش[ وابسته

چه معنائی می تواند پس دیگر سخن گفتن از اتکاء اصلی ی رژیم بر سپاه پاسداران .  عامل عمده ی بقای سلطه ی آن می باشد
سرکوب خلق های رزمنده داشته باشد و در این صورت فجایعی را که ارتش ضد خلقی در ده سال اخير و به ویژه در رابطه با 

به واقع که نویسنده نمی تواند هم وارد این بحث شود که اتکاء اصلی ی رژیم .  ی ایران آفریده است، چه گونه باید توضيح داد
سداران تلقی کرده یعنی انکار نقش ضد خلقی ی ارتش مثأل در کردستان که بنا به گواه واقعيات بسيار و اذعان را به سپاه پا

پيشمرگان قهرمان خلق کرد سپاه پاسداران بدون تکيه به آن نمی توانست اعمال سرکوب گرانه ی خویش را پيش ببرد و اعتقاد 
حاضر و " امپریاليستی یا بنا به تعریف شورای عالی اقليت، تطهير ارگانبه این امر یعنی تطهير چهره ی ددمنشانه ی ارتش 

؟  اگر شورای عالی می پذیرد که ایران تحت سلطه ی "حاضر و آماده بورژوازی" ولی کدام ارگان" آماده ی بورژوازی
ی سرکوب گر حافظ  است، پس در بررسی ی نيروهاامپریاليزم می باشد و طبقه ی حاکمه در این جا بورژوازی ی وابسطه

بورژوازی مراجعه "  یحاضر و آماده"  این ارگان ی باید به تاریخ شکل گيری،آن"  یپایگاه اجتماعی" سلطه ی امپریاليزم و
  .نماید

  
امپریاليزم با کودتای رضاخان در .       واقعيت این است که ارتش ضد خلقی ی ایران، پس از کودتای رضا خان شکل گرفت

سم فرتوت را از قدرت سياسی به طور قطعی کنار زده و این قدرت را کامأل به زیر سيطره ی خود در آورد و با حقيقت فئودالي
ایجاد یک قدرت مرکزی که متکی به یک ارتش سازمان یافته و حرفه ای بود هم جنبش ضد امپریاليستی ی خلق ما را 

  .هيا کردتر خود م سرکوب نمود و هم زمينه را برای بسط نفوذ هرچه بيش
  

انقالبی که جزء  ضدقهر      امپریاليست ها در طول تاریخ برای کسب و گسترش مناطق تحت نفوذشان با تکيه به زور و
الیتجزای سلطه ی ضد انقالبی آن ها می باشد کوشيده اند خلق های جهان را سرکوب نمایند، چرا که اصوأل منافع امپریاليزم 

خوار جهانی و قاتالن خلق های تحت ستم برای چپاول جاب می کند که این غارت گران خونیعنی سرمایه داری ی انحصاری ای
و غارت هر چه بيشتر دسترنج کارگران و زحمت کشان بيش از هر چيز متکی به ارتش ها و مؤسسات سرکوب عریض و 

امنيت گردش سرمایه های افسانه ای و  ،طویلی باشند که با سازماندهی و تغذیه ی آن ها و با به دست داشتن عنان این ارتش ها
تحصيل سودهای نجومی را به بهای فقر و فالکت کارگران و خلق های تحت ستم، برای خود امکان پذیر سازند، به ویژه که 
سلطه ی امپریاليستی بنا به ماهيت غارت گرانه ی خود هميشه با اعتراض و مبارزه ی خلق ها مواجه گشته و به خصوص در 

 خود را ،د و تکوین فزاینده ی جنبش های انقالبی ی مسلحانه ضرورت وجود چنين ارگان هائی با برجستگی تمامشرایط رش
   .نشان می دهد

  
     در ميهن تحت سلطه ی ما نيز با گسترش و تعميق این سلطه ی غارت گرانه، امپریاليست ها ارتش ضدخلقی ی دست ساز 

 آن به آخرین سالح های مرگ بار و وسایل نظامی ی هر چه مدرن تر، با صرف خویش را با سازماندهی و آموزش و تجهيز
هزینه های بسيار از کيسه ی خلق های تحت ستم ما، به یک تشکيالت ضدخلقی ی حرفه ای ی قوی تبدیل نموده و به مثابه 

وابسته ی حاکم نه تنها در ایران قدرتمندترین اهرم ماشين دولتی ی وابسته ی موجود در جهت حفظ سلطه ی امپریاليسم و نظام 
ارگانی که بزرگ ترین عامل سد کننده ی انقالب بوده و بدون نابودی ی آن، کوچک .  بلکه در منطقه نيز به کار گرفته اند

  .ترین تغيير انقالبی را در نظام کنونی نمی توان متصور شد
  

 تا آن جا پيش می رود که ضمن نادیده گرفتن این عشع خودبا عدم درک این واقعيت در تحليل مش) شورای عالی (      اقليت 
جناح "، تکيه ی اصلی ی جمهوری ی اسالمی را سپاه پاسداران اعالم می کند و سپس با توسل به "حاضر و آماده"ارگان 
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های مناطق نفوذ جناح "ی معروف، ارگان های سرکوب گر رژیم وابسته به امپریاليزم جمهوری ی اسالمی را به " بازی
معروف اپورتونيست های ما در تحليل " دو جناح"ولی چنين تقسيم بندی ئی جز تکرار همان داستان .  تقسيم می نماید" مختلف

و " خرده بورژوازی"دو جناح .  ماهيت قدرت دولتی پس از قيام بهمن نيست که ضربات زیادی به جنبش خلق وارد نمود
يلی از به اصطالح مارکسيست های ما در توضيح ماهيت رژیم جمهوری ی و یا امثال آن که خ" بورژوازی ی ليبرال"

 آن نائل آمده بودند و با هر سياست محيالنه ی رژیم به خيال خود برای تضعيف جناحی در مقابل جناح دیگر کشف به اسالمی
آن منطق، امروز و .  می شدندو یا تقویت جناحی برعليه جناح دیگر به دنباله روی از بورژوازی ی تمامأ ضدانقالبی کشيده 

در شرایطی دیگر و به شکلی دیگر خود را در به اصطالح تحليل شورای عالی نشان می دهد و از این رو آیا نباید از 
 سال پس از حاکميت سياه جمهوری ی اسالمی و نتایج فاجعه بار چنين دیدگاه هائی، از این ١٠پرسيد که چرا " شورای عالی"
  بتذل دست برنمی دارید؟بازی ی م" جناح"
  

آن هم به این شکل که ارتش از آن بازی را در مستقل نشان دادن سپاه از ارتش، " جناح"که این ) شورای عالی (      اقليت 
حاکم می باشد بروز می دهد، به اصطالح " نظام"بورژوازی است و سپاه از آن جمهوری ی اسالمی، که خود در تضاد با 

 خود را تا آن جا پيش می برد که نه تنها سپاه و ارتش را نيروهای مستقل از یکدیگر تلقی می نماید بلکه تحليل مارکسيستی ی
وجود نيروهای هم وزن و با وظایف کمابيش یکسان از قبيل ارتش و سپاه پاسداران، کميته ها و شهربانی و غيره و تالش "از 

سخن می گوید و البته بدون این که " بيش تر حوزه ی عمل خودهميشگی ی آن ها برای تفوق بر دیگری و گسترش هر چه 
 سال زنده گی ی مشترک این ١٠برای تفوق بر دیگری را در جریان " نيروها ی هم وزن"آن " تالش هميشگی ی"قادر باشد 

 سال تمام ٨" وزننيروهای هم "نيروها با هم دیگر نشان داده و حکم خود را به اثبات برساند و توضيح دهد که چه گونه این 
 سال است در ١٠منافع امپریاليست ها، جنگی درابعاد جنگ ایران و عراق را پيش بردند و چه گونه در کنار هم در جهت 

گسترش "تفوق جوئی ها، برای ادامه می دهند و چرا عالرغم همه ی آن " تالش هميشگی شان"سرکوب جنبش خلق ُکرد به 
نبوده ایم؟  و " متضاد" "هم وزن"ا شاهد درگيری های شدید خونين بين آن دو نيروی ، م"هر چه بيش تر حوزه ی عمل خود

 توضيح دهد که چرا یدحقيقت دارد، شورای عالی با "تقسيم ارگان های سرکوب رژیم به مناطق نفوذ جناح های مختلف"اگر 
 ی حاکمه تصفيه می شدند، صدای هيچ در زمان هائی که بخشی از هيئت حاکمه بر اثر حدت یابی ی تضادهای درونی ی طبقه

به آن شکل از کار " فرمانده کل قوا"گلوله ای شنيده نمی شد؟  و مثأل به عنوان نمونه، چرا وقتی که بنی صدر آن هم به مثابه 
 "جناح های مختلف"دامی نکرد؟  وامروز در حالی که هيچ اقیعنی ارتش " حاضر و آماده ی بورژوازی"برکنار گردید ارگان 

  اقدامی مشاهده نمی شود؟" جناح های مختلف"این " مناطق نفوذ"به هم چنگ و دندان نشان داده و به دریدن هم مشغولند، از 
  

و تفکيک سپاه " تقسيم ارگان های سرکوب رژیم به مناطق نفوذ جناح های مختلف"و " جناح بازی"     آیا به راستی با 
می " حاضر و آماده ی بورژوازی" رژیم و دیگری ارگان" اصلی ی"کی تکيه گاه پاسداران از ارتش به دليل آن که گویا ی

باشد، می توان با مستقل جلوه دادن ارتش و سپاه پاسداران از یکدیگر به طور علمی و مستدل به سؤاالت فوق پاسخ گفت؟  
ه برا ی سرکوب انقالب دموکراتيک و  ئی از این نوع کمسلمأ نه، چرا که در واقعيت امر سپاه پاسداران و هر ارگان ضدخلقی

ضدامپریاليستی ی خلق های ما سازمان یافته اند، در خدمت ارتش قرار داشته و افسار این ارتش نيز در دست امپریاليست 
  .هاست

  
      سازمانی که مدعی است اتکاء اصلی ی جمهوری ی اسالمی به سپاه پاسداران می باشد، فراموش کرده است که اساسأ قبل

از این که رژیم بر اریکه ی قدرت قرار بگيرد و سپاه پاسدارانی وجود داشته باشد، این ارتش بود که به دستور اربابان خود با 
حمایت از خمينی شرایط برقراری ی جمهوری ی اسالمی را مهيا نمود و پس از تشکيل سپاه پاسداران نيز قبل از آن که این 

ادعيه " بود که ترکمن صحرا را به خاک و خون کشيد و مردم قهرمان سنندج را، البته نه با این ارتش شکل بگيرد، کامألسپاه 
 سال اخير نيز عالرغم رشد و ١٠، بلکه با توپ و خمپاره کشتار نموده و نوروز خونين سنندج را آفریده و در " و اوراد

باز هم " پاسداران را به سالح سنگين مسلح کنيد"مبنی بر" اکثریتی"گسترش سپاه پاسداران و تحقق شعار جانيان چکمه ليس 
این . جنگ و سرکوب ُکردستان هم چنان در جهت حفظ نظام موجود گام برمی دارد سال در جبهه های ٨این ارتش است که 

فراموش کاری از طرف شورای عالی جز به معنی ی آن نيست که وی در لباس مارکسيسم با توسل به غيرمارکسيستی ترین 
  .ل ها، کارگران و زحمت کشان را از دست یابی به حقيقت باز می دارد و چهره ی ارتش ضدخلقی را تطهير می نمایدتحلي
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     اگر شورای عالی فراموش کرده است که مجاهدین سال ها با اشاعه ی این توُهم که سپاه پاسداران اتکاء اصلی ی رژیم 
دار مجاهدین و بنی صدر می باشد به تطهير ارتش می پرداختند و اگر خمينی و تنها ارگان سرکوب وی بوده و ارتش طرف

مسئله ی "فراموش کرده است که آن ها بدین نحو و با الپوشانی ی دستان خون آلود ارتش در نقاط مختلف ایران و از جمله در 
 ،نکرده اند و امروز نيز می توانندخاک به چشم توده ها می پاشيدند، ولی کارگران ما این واقعيات تلخ را فراموش " ُکردستان

 که عالرغم همه ی فحاشی ها و اعالم ضدیت های اقليت و مجاهدین،  قضاوت کنند،پس از آن همه تجارب منفی و دردناک
چگونه شورای عالی با تمامی ی بزک کاری های ممکن در همان راه گام برمی دارد و ببينيد که به راستی کی از کی تقليد می 

  .چگونه اپورتونيست ها و سازش کاران از روی دست همدیگر رونویسی می کنندکند؟  و 
  

     برای این که ماهيت ضد خلقی و عمل کردهای جنایت کارانه ی ارتش هر چه بيش تر یادآوری گردد، تا عمق گمراهی ی 
چه بيش تر خود را آشکار نماید، اپورتونيست ها واندیشه های انحرافی و غيرعلمی ی آنان در مورد ارتش با برجستگی ی هر 

و به جهت نشان دادن چرائی و چگونگی ی شکل گيری ی سپاه پاسداران، الزم است به اختصار به توضيح مسائل مربوط به 
  .این دو ارگان سرکوب گر به پردازیم

  
 ٧٠در پریاليستی در ایران      تاریخ شکل گيری ی ارتش امپریاليستی ی ایران را اصوأل باید با تاریخ تحوالت سلطه ی ام

اگر ارتش ایران توسط امپریاليست های انگليسی شکل گرفت، در جریان جنگ جهانی ی .  سال اخير مورد بررسی قرار داد
دوم به دليل ضعف امپریاليزم مسلط پيشين یعنی انگلستان، به تدریج ایران در حوزه ی نفوذ امپریاليزم امریکا که در سطح 

امپریاليسم امریکا به اعتبار قدرت اقتصادی ی خود و ضعف .  جنگ جهانی ی دوم بود، قرار گرفتجهانی نيز فاتح 
امپریاليست های کهن، بخش های زیادی از مناطق نفوذ آن ها را تحت سلطه ی خود درآورد و در همين چارچوب ایران نيز 

يزم امریکا با تجهيز و سازماندهی ی ارتش آن را به مثابه زیر سلطه ی امپریاليزم امریکا قرار گرفته و به این اعتبار، امپریال
  .عمده ترین عامل سلطه ی خود در جهت پيشبرد سياست های ضدخلقی اش به خدمت گرفت

  
ارتش "و جنایت کارانه ی این ارتش ضدخلقی، که امروز بنا به شرایط موجود نام      کمتر کسی است که نقش محوری 

گرفته است، را در سرکوب جمهوری ی شوروی ی گيالن، قيام شيخ محمد خيابانی و سرکوب به خود " جمهوری ی اسالمی
 مرداد برای ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق و سرکوب خونين ٢٨خلق های آذربایجان و کردستان و کودتای امریکائی ی 

 همين ارتش.  اموش کرده باشدرا فر...  شهریور و١٧ خرداد، سرکوب رستاخيز سياهکل و کشتار وحشيانه ی ١۵قيام 
و در طول سال های دهشتناک دیکتاتوری " ارتش شاهنشاهی" جمهوری ی اسالمی بود که دیروز به نام" حاضر و آماده ی"

ی پهلوی در کارخانه ها و روستاها و دانشگاه ها و خيابان ها و در چهارگوشه ی ميهن تحت سلطه ی مان مانند گرگ به جان 
 شان بر عليه امپریاليزم و سگان زنجيری اش را به خاک ر ما افتاده و آن ها را می درید و مبارزات عادالنهخلق های در زنجي

 در طول قيام قهرمانانه ی خلق های به پا ۵٧-۵۶و خون می کشيد و باالخره همين ارتش ضد خلقی بود که در سال های 
ه بنا به ماهيت سرکوب گرانه و امپریاليستی اش هر جا که توانست و خاسته مان بر عليه دیکتاتوری ی وابسته به امپریاليزم شا

اربابانش اجازه دادند با قصابی ی توده های بی گناه و مبارزین و انقالبيون جان بر کف، نهرهای خون به راه انداخت و 
 شاه یعنی همان "درتحکومت قدرق" هنگامی هم که با اوج گيری ی جنبش توده ها در جریان قيام دالورانه ی بهمن ماه

 طی یک برنامه ریزی ی حساب شده و دقيق توسط -ش در آن شرایط غيرممکن شده بود ا که دیگر حفظ�" ژاندارم منطقه"
بر اساس سياست امپریاليزم و در جهت پيشبرد محيالنه ترین .  امپریاليست ها با حکومت جمهوری ی اسالمی تعویض شد

  .سالح بر زمين گذاشت و با حاکمان جدید بيعت نموددسيسه ی امپریاليستی به اصطالح 
  

     سياست امپریاليستی در این دوره ایجاب می کرد ارتش که شدیدأ آماج تهاجم مرگ آفرین توده های قهرمان ما قرار گرفته 
اشته شود تا ظاهر بی طرف به خود گرفته و تا آن جا که ممکن است مصون از ضربه نگه دو ضرباتی به آن وارد گشته بود 

اگر چه امواج خروشان مبارزات توده ها فرصت دلخواه . فرصت ترميم و بازسازی یافته و مجددأ بر عليه خلق ها به کار رود
امپریاليست ها را به آن ها نداد و مانع از الپوشانی ی چهره ی ارتجاعی ی ارتش گشت و از همان اولين روزهای پس از قيام، 

ساوت تمام برای سرکوب خلق های قيام کننده و به پا خاسته بر عليه تداوم سلطه ی امپریاليسم و سگان ارتش امپریاليستی با ق
زنجيری اش در خوزستان و ترکمن صحرا و کردستان وارد عمل شد، با این حال گستردگی ی مبارزات توده های ميليونی که 

 بيشتری مبارزات ضد امپریاليستی ی خویش را به هم چنان در صحنه ی سياسی ی جامعه حضور داشته و با شدت هر چه



 7

خواهان انحالل آن بودند، از یک طرف و ضرورت سرکوب خونين " ارتش شاهنشاهی" پيش می بردند و با آگاهی از ماهيت
ار این مبارزات به نام انقالب و اقتضای سياست محيالنه ی امپریاليستی مبنی بر الپوشانی ی چهره ی جنایتکار ارتش از افک

توده ها و انحراف خشم و نفرت توده ای از آن، از طرف دیگر ضرورت ایجاد ارگان های سرکوب گر دیگری را در کنار 
از جمله ارگان سرکوب گری که توسط مهره های وابسته ی ارتش و به کمک آن .  ارتش برای امپریاليست ها ایجاب می نمود

 به این ترتيب سپاه پاسداران به عنوان فرزند خلف ارتش، در خدمت به گردید سپاه پاسداران ضد خلقی بود وسازماندهی 
واقعيتی که عالرغم پيدایش تضادهائی در روند تکاملی ی آن . پيشبرد مقاصد ارتجاعی و جنایت کارانه ی آن موجودیت یافت

 خدمت به یک هدف ضد با ارتش دگرگونه نگشت و نمی توانست دگرگونه گردد چرا که هر دوی این ارگان های سرکوب در
  .خلقی قرار داشته و از یک ماهيت برخوردار می باشند

  
     بنابراین ارتش و سپاه پاسداران را به غير از ارگان های سرکوب گری که برای حفظ منافع امپریاليست ها در ایران 

ودن، و آن ها را دو نيروی مستقل و د، تلقی نمنسازماندهی گشته و توسط امپریاليست ها در جهت واحدی به کار گرفته می شو
" اتکاء اصلی ی رژیم" که" مختص جمهوری ی اسالمی" متضاد با یکدیگر پنداشتن و بر این اساس، سپاه پاسداران را نيروی

تقسيم ارگان های سرکوب رژیم به مناطق نفوذ جناح " شمردن و" حاضر و آماده ی بورژوازی" می باشد و ارتش را نيروی
جمهوری ی " ادعيه و اوراد" پرده ی ساتر بر روی واقعيات و جز توهم پراکنی و اشاعه ی جز به مفهوم کشيدن "های مختلف

  .اسالمی نمی باشد
  

     ببينيم شورای عالی در تحليل آن چنانی ی خود در رابطه با مسئله ی ادغام ارتش و سپاه در یکدیگر و بطور کلی در 
به کجا می رسد، شورای عالی مسئله ی تمرکز نيروهای سرکوب جمهوری ی اسالمی را رابطه با فرمان فوق الذکر خمينی 

ایجاد ابزار حفظ " و " غلبه بر مراکز متعدد قدرت در صفوف جمهوری ی اسالمی" تالشی از جانب جناح رفسنجانی برای
رونی ی آن به مثابه بستر عمل تفوق خود از طریق ادغام نيروهای مسلح جمهوری ی اسالمی و از ميان برداشتن تناقضات د

از " این تمرکز برای کليت جمهوری ی اسالمی" :اعالم نموده و با این که معتقد است که "جناح های مختلف درون رژیم
بی نظمی حاکم بر این ارگان ها و " اهميت بسياری برخوردار است ولی نتيجه می گيرد که چون در سپاه پاسداران و کميته ها

 در طول نزدیک به ده سال حکومت جمهوری ی اسالمی، امروز دیگر خود به قانون زندگی ی آن ها تبدیل شده عملکرد آن ها
با منافعی که در حفظ ) منظور سپاه پاسداران است(عریض و طویل گرداننده گان این ماشين سرکوب : " هو از آن جا ک" است

انحالل یا ادغام این ارگان در ارگان های دیگر و دست اندازی بر این همه امکان عمل در تمامی ی عرصه ها دارند به راحتی 
در این جا شورای عالی .  رژیم در تحقق این سياست با شکست مواجه خواهد گردید" امتيازات خود را تحمل نخواهند کرد

سپاه پاسداران خواهد بود که تلویحأ می پذیرد که اگر قرار به انحالل یا ادغام یکی از نيروهای مسلح رژیم در دیگری باشد این 
بنابراین منطقأ وی ارتش را نيروی برتر و صاحب قدرت بيشتری تلقی می نماید .  یا باید منحل شود ویا در ارتش ادغام گردد

و از آن جا که از یک طرف نيروهای مسلح جمهوری ی اسالمی را بستر عمل جناح های مختلف رژیم خوانده و به عبارتی 
می باشد و از طرف دیگر جناح رفسنجانی " تقسيم ارگان های سرکوب رژیم به مناطق نفوذ جناح های مختلف" دیگر معتقد به

را جناح مسلط حاکميت می خواند، بر اساس چنين منطقی اصوأل از نظر شورای عالی ارتش باید وابسته به جناح مسلط رژیم 
کدام جناح غير مسلط و دالیل ( اسداران وابسته به جناح غير مسلط و یا به زعم او جناح رفسنجانی بوده باشد و الجرم سپاه پ

ولی مگر شورای عالی قبأل به ما نگفت که سپاه پاسداران نقطه ی اتکاء اصلی ی جمهوری ی اسالمی ) عينی این امر چيست؟ 
 ی اتکاء جناح مسلط رژیم، می باشد، پس چه گونه است که در این جا مطابق با منطقی که وی ارائه می دهد به یک باره نقطه

تحليل هایش در کجا " پاشنه ی آشيل" آیا شورای عالی پاسخی برای تناقضات خویش دارد؟ و اگر نهارتش از آب در می آید؟ 
نهفته است؟  بدون شک عدم درک نقش امپریاليزم و عدم شناخت ماهيت رژیم جمهوری ی اسالمی اصلی ترین نقطه ظعفی 

این واقعيت در بحثی که .  نان تناقضات و چنان تفکرات غير واقعی در نزد شورای عالی می گردداست که باعث پيدایش چ
  . وی در مورد امکان یا عدم امکان تمرکز نيروهای مسلح رژیم مطرح ساخته با وضوح بيشتر نمایان است

  
گرداننده گان این ماشين عریض " افعی حاکم بر سپاه و من" بی نظمی"      در این مورد شورای عالی با استناد به خصوصيت

صرفنظر از درستی یا نادرستی ی این حکم آن چه .  را طرحی شکست خورده می خواندطرح ادغام سپاه در ارتش " و طویل
آیا بی نظمی در سپاه و منافع خاص مزدورانی که .  در این جا مطرح است دالیل شورای عالی برای ارائه ی آن حکم می باشد

در صورتی که امپریاليست ها تمرکز ...") گرداننده گان این ماشين عریض و طویل" منافع(  قرار گرفته انددر رأس آن
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 جدیتواند آن چنان موانع  نيروهای مسلح و انحالل یا ادغام سپاه را در ارتش برای حفظ نظام الزم تشخيص داده باشد می
تمرکز " واجه سازد؟ شورای عالی در حالی که مطرح می کندایجاد نماید که اساسأ تحقق آن طرح مفروض را با شکست م

رژیم نيز در " جناح مسلط" از اهميت زیادی برخوردار است و باند رفسنجانی به عنوان" برای کليت جمهوری ی اسالمی
گرداننده گان " حاکم در سپاه پاسداران و منافع" بی نظمی" جهت ایجاد تمرکز مورد نظر تالش می کند معهذا وقتی با تکيه بر

پيشاپيش شکست آن طرح را اعالم می دارد، به واقع به سؤال فوق پاسخ مثبت می دهد و به این " این ماشين عریض و طویل
مزدورانی غير سپاه پاسداران که از نظر وی بالطبع " گرداننده گان"ترتيب ثابت می کند که از نظر شورای عالی منافع 

 باالتر از منافع کل نظام قرار دارد، باطل بودن چنين تفکری آن قدر روشن است که احتياج به وابسته به امپریاليسم می باشند
توضيح زیادی ندارد، ولی الزم است با یادآوری ی وقایع مختلف تاریخی روی این امر تأکيد شود که حفظ منافع کل نظام برای 

افع خاص این یا آن ارگان ضد خلقی و این یا آن مزدور گرداننده گان اصلی ی آن همواره در رأس مسائل قرار داشته و من
و در این زمينه حداقل جنبش ما دارای .  وابسته در مقابل آن هرگز اهميتی نداشته و به راحتی می تواند زیر پا گذاشته شود

 عالرغم ماهيت آیا وقتی منافع نظام سرمایه داری ی وابسته ایجاب کرد حتا هویداها و نصيری ها.  تجربيات مشخصی است
، بدون آن که آبی از آب تکان بخورد، هم چنان که در جهت حفظ آن منافع مهدی هاشمی به مرگ گردیدندنمزدوری شان اعدام 

  ؟ اجرا شدنيزمحکوم گردید و حکم مربوطه 
  

 قرا گرفت و در      خلق های ما به چشم خویش دیدند که وقتی در بستر رشد جنبش توده ای، ساواک شاه آماج نفرت توده ای
شرایطی که بر اثر اوج گيری ی جنبش توده ای و اعتالی انقالبی ی آن دستگاه دیگر کارائی ی الزم را برای سرکوب توده ها 

از آن جا که منافع کل نظام حکم " گرداننده گانش" بودن دستگاه ساواک و عالرغم منافع" عریض و طویل"نداشت عالرغم 
  .دستگاه جهنمی صادر گردیدمی کرد فرمان انحالل این 

  
سپاه پاسداران " گرداننده گان"      کسانی که طرح تمرکز نيروهای مسلح جمهوری ی اسالمی را به دليل عدم ایجاب منافع

. مبنی بر انحالل یا ادغام این ارگان در ارتش طرحی شکست خورده می خوانند، مسئله ی فوق را چه گونه توضيح می دهند
ساواک منافع بزرگی در حفظ آن دستگاه نداشتند؟ چرا، ولی دیدیم که وقتی شرایط حکم کرد " گرداننده گان" آیا در آن زمان

امپریاليست ها در جهت حفظ سلطه ی خود ساواک را که سهل است، شاه را نيز فدا نمودند همان طور که امروز نيز وقتی 
ت تلویزیون کشيده شد و مسلمأ هر زمان نيز ایجاب کند و آن منافع نظام ایجاب نمود محسن رضائی با خفت و خواری به پش

گرداننده " پاسداران را ضروری می شمارد منتفی گردد امپریاليست ها بدون توجه به منافع بی ارزشدالیلی که وجود سپاه 
اقع بينانه رابطه ی ارتش با به همين ترتيب باید با دیدی و. سپاه پاسداران می توانند آن را منحل یا در ارتش ادغام سازند" گان

حکومت های مزدور و دست نشانده ی امپریاليست ها را برآورد نمود، عالرغم تمامی ی ساده انگاری ها و تبليغات عوام 
.  ها بلکه در دست امپریاليست ها قرار دارد" فرمانده کل قوا"و" بزرگ ارتش داران" فریبانه، افسار این ارتش، نه در دست

شد، بلکه این دستگاه سرکوب جهنمی تنها وتنها با سازمان دهنده " اسالمی" بود و نه" آریا مهری" ی ی ایران نهارتش ضد خلق
گان و تغذیه کننده گان واقعی ی خود یعنی امپریاليست های جهان خوار بوده و به عنوان مدافع و حافظ منافه استراتژیک 

که تجربه ی تمامی ی کشور های تحت سلطه و از جمله تجربه ی سلطه ی امپریاليست ها در ایران عمل می کند و از آن جا 
امپریاليستی در ایران نشان ميدهد که امپریاليست ها هرگز سرنوشت خود را با سرنوشت رژیم های وابسته شان گره نمی زنند 

ای آن ها اساسی است حفظ  شان را فدا خواهند نمود و آن چه برو هر زمان که منافع آنان ایجاب نماید سگ های زنجيری
سلطه ی جابرانه شان می باشد و عملکرد ارتش به عنوان عمده ترین عامل بقای سلطه ی امپریاليستی نيز به روشنی نشان داده 
است که جز در خدمت این سياست قرار ندارد، هم از این رو هر گونه تصوری مبنی بر اعمال سياست خاصی از طرف رژیم 

  .يسم خمينی نسبت به ارتش جدا از سياست امپریاليسم تصور پوچ و مهملی استوابسته به امپریال
  

کاری که شورای عالی انجام می دهد نمی " تقسيم ارگان های سرکوب رژیم به مناطق نفوذ جناح های مختلف"      و لذا با
وص تا آن جا که صحبت از توان به توضيح تغيير و تحوالت احتمالی ی درون این ارگان های سرکوب پرداخت و به خص

ست و در این يانحالل ارتش در ميان باشد باید گفت هيچ تحولی جز انقالب رهائی بخش خلق های ایران قادر به انجام آن ن
  .صورت ارتش نه این که با فرمانی منحل اعالم گردد، بلکه در مصاف ارتش مسلح خلق با آن نابود خواهد گردید
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حذف یا ادغام "      انتخاب رفسنجانی برای ایجاد هماهنگی در نيروهای مسلح جمهوری ی اسالمی و فرمان خمينی مبنی بر
در رابطه با انحالل یا عدم انحالل سپاه و و به خصوص طرح سؤاالتی " سازمان ها و تشکيالت تکراری و غير ضروری

 بود تا راه کارگر نيز مواضع انحرافی ی خویش را در این زمينه مسئله ی ادغام سپاه و ارتش در یکدیگر فرصت جدیدی
و پس از " الیروبی ی رسوبات پوپوليسم و مبارزه ی پی گير با آن" البته راه کارگر در چند سال گذشته، پس از.  عرضه کند

را به دست " افتخار" این" کیجنبش چری" آن که پی گيرانه بر عليه تئوری ی انقالب پرولتاریا به پا خاسته و با مرزبندی با
 �سازمان حقيقتأ مارکسيست " را به تن کند و از زمانی که ادعا نموده که به یک" زره تهمتنان ودستانان" آورده است که

 رقت  یتواند با پی گيری ی کامل، عقب مانده گی تبدیل شده، نشان داده است که در هر مسئله جنبش انقالبی می" لنينيست
  .ش را با وضوح هر چه بيشتری به نمایش بگذارد اضع اپورتونيستانگيز و موا

  
در رابطه با موضوع فوق الذکر نيز آن طور عمل کرده و چنان تحليل مشعشعی ارائه " جنبش چریکی"  بامبارزه     قهرمانان 

 ش با ای کند سرنوشت و البته از سازمانی که ادعا مداده اند که تنها چيزی که در آن نمی توان یافت مارکسيسم است
  .، بيش از این هم انتظار نمی توان داشتدرخشانگره خورده است آن هم با آن سوابق و مواضع " سرنوشت پرولتاریا"
  

     راه کارگر بدون درک ماهيت قدرت دولتی در ایران و ماهيت امپریاليستی ی ارتش ایران و الزاماتی که نظام موجود را به 
 واداشته است، در رابطه با مسئله ی تمرکز در نيروهای مسلح رژیم در نشریه راه کارگر، شماره ی تشکيل سپاه پاسداران

به عنوان رژیمی استثنائی با ( ، "والیت فقيه" نيروهای مسلح رژیمدوگانگی ی ساختاری ی " : خود می نویسد۶٧، تيرماه ۵٢
در کنار هم " ارتش" اجتناب ناپذیر است، وجود دو) یافتهمختصات بناپارتيستی و مذهبی که در یک جنبش پوپوليستی تکوین 

تا زمانی که از یک طرف تضادهای چنين روبنائی با زیربنای مادی آن از طریق قهر سازمان یافته پایه های حمایتی اش 
می ، در چهارچوب وظایف عمودولت بورژوائیسرکوب می شود، و از طرف دیگر این رژیم به عنوان نيروی حاکم بر یک 

آن گونه که (  ،"قهر ایدئولوژیک به قهر مادی"وانگهی اگر نهادی شدن امر انتقال از .  چنين دولتی عمل می کند، الزامی است
 نظامی متکی باشد، بر پایه ی اصالت مکتب، شهامت و بسيج -به یک دستگاه ایدئولوژیک) اقتضای یک حکومت مذهبی است

نمی تواند باشد، و هر گاه چنين دستگاه " ارتش مدرن بورژوائی" این دستگاه دیگر یکداوطلبانه و موقت، بدان معنی است که 
 اجتماعی، قادر نباشد به سهولت مختصات و توانائی های یک ارتش مدرن امروزی را -جدیدی به سبب عوامل متعدد تاریخی

د، این دوگانگی برای دوره ای باش" دائمی" و" حرفه ای" ،"تخصصی" کسب کند و هم چنان نيازمند یک چوب زیر بغل
" به تبعيت از چنين منطقی، قدرت مسلح تحت فرمان" :و در ادامه ی تحليل مشعشع خود می افزاید." استطوالنی چاره ناپذیر 

ساختاری دوگانه یافته است و سپاه پاسداران و ارتش، با دو نظام اعتقادی، دو کار پایه سياسی، دو ساختار نهادی و با " فقها
  ".يه گاه های مختلف و منابع تغذیه ی گوناگون تشکيل شده اندتک
  

رژیم ایران به " ویژگی ی ایدئولوژیک"     همان طور که مشاهده می کنيد راه کارگر بنا به عادت هميشگی ی خود با تکيه بر
دیگر " ت از چنين منطقیتبعي" می پردازد و بالطبع با چنين تفکری و به" فقها" "قدرت مسلح تحت فرمان" تحليل مسئله ی

   .نمی توان در نزد راه کارگری ها تحليلی علمی و واقعی نسبت به مسائل ایران را سراغ گرفت
که هر چه بگردید از منطق مارکسيستی در آن چيزی نخواهيد یافت، رژیم وابسته به " تبعيت از چنين منطقی"      به

" استثنائی" که آن قدر" بناپارتيستی" و" استثنائی" دیل می شود، رژیمیتب" والیت فقيه" امپریاليزم جمهوری ی اسالمی به
به همين دليل هم در دستگاه تحليلی راه ".  هم آن" است" هم این" بلکه" خرده بورژوائی" است، نه" بورژوائی" است که نه

 ت مذهبی ی ایران به دليلاست، حکوم" مخلوط کنی"اش بيشتر یک دستگاه " اپارتيستیبن" کارگر که به تبعيت از منطق
" قهر ایدئولوژیک را به نيروی مادی"  نظامی متکی باشد تا�اش باید به یک دستگاه ایدئولوژیک " ویژگی ی ایدئولوژیک"

  .  نظامی در نزد راه کارگر همانا سپاه پاسداران می باشد�این دستگاه ایدئولوژیک . تبدیل کند
  

را حفظ سلطه ی امپریاليزم و نظام بورژوازی ی وابسته و مقابله با یت سپاه پاسداران      بر اساس این منطق الزامات موجود
سازمان یافته و به " فقها" رژیم" ویژگی ایدئولوژیک" جنبش انقالبی خلق های ما ایجاب نکرده است بلکه این ارگان به دليل

 آوری نموده و خود را گسترش دهد و تا زمانی که نيرو جمع" شهادت و بسيج داوطلبانه و موقت" همين دليل هم باید براساس
ایران که ده ها سال است امپریاليزم " ارتش مدرن بورژوائی ی" را کسب نماید" ارتش مدرن بورژوائی" نتواند مختصات یک
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د آن را ایفا خواه" چوب زیر بغل" کردنش می کوشد، تنها نقش" مدرنيزه" با اختصاص انرژی و بودجه های کالن در جهت
  .الزامأ تداوم خواهد یافت" دوره ای طوالنی" تا" فقها" نيروهای مسلح رژیم" دوگانگی ی ساختاری ی" در نتيجه.  کرد

  
     وقتی که ارتش ضد خلقی ی ایران به عنوان نيروی مادی یک قهر ضد انقالبی برعليه خلق ها، به مثابه ی عمده ترین تکيه 

سپاه پاسداران محسوب گردد و سپاه نيز نه یک " چوب زیر بغل" تلقی نشود و صرفأ گاه سلطه ی امپریاليستی در ميهن ما
ارگان سرکوب گر امپریاليستی که در شرایط خاصی و بنا به مصالح حفظ سلطه ی امپریاليسم و در مقابله با جنبش انقالبی ی 

اعالم " ارتش مدرن بورژوائی" مقابل طهو در نق" والیت فقيه" در خدمتخلق های ما سازمان یافته، بلکه نيروئی مستقل 
راه کارگری چه ها " بناپارتيستی" تحليلی ی راه کارگر پی برد و دید که منطقشود، به راحتی می توان به معجزات دستگاه 

  !!حکومت مذهبی ی فقها چه معجزه ها که سر نمی زند؟" ویژگی ایدئولوژیک" که نمی کند و از
  

ر در بررسی ی پدیده های مختلف اجتماعی حتا به یاد توضيح دالیل اقتصادی و سياسی ی آن ها      مثأل راه کارگر که دیگ
نمی افتد و همه چيزرا از زاویه ی ایدئولوژیک بررسی می کند، چندی پيش کشف کرده بود که به اعتبار ویژگی ایدئولوژیک 

به جمهوری ی اسالمی است در حالی که تشکيل اعالن جنگ " نمایش المپيک زنان در تلویزیون" رژیم جمهوری ی اسالمی
اتحادیه های کارگری این خاصيت را ندارد و به همين اعتبار نيز از کارگران می خواهند که جهت قبوالندن اتحادیه های 

  .آن را تحت فشار قرار دهند) ١(کارگری به رژیم که آن را بسيار محتمل تلقی ميکند
  

حاکميت جمهوری ی اسالمی هر روز و هر ساعت عکس نظر راه کارگر را بيان می کند،      اگر واقعيات شرایط ناشی از 
را پيش می کشند که در آن صراحتی در رد " نص صریح اسالم"  خبره انددیالکتيک توجيهآن ها که به حد کافی در رشته 

ا راهنمای عمل آخوندهای اتحادیه های کارگری در ایران وجود ندارد ولی هيهات که بر خالف تصور راه کارگری ه
بلکه الزامات سيستم سرمایه داری ی وابسته ی ایران و نص صریح دستورات و " نص صریح اسالم"جمهوری ی اسالمی نه 

  !واال نکته سنجی ی راه کارگر به واقع که باید مورد تقدیر قرار می گرفت.  توصيه های امپریاليست هاست
  

تبدیل شده و "  لنينيست�حقيقتأ مارکسيست "  آن هم پس از این که به یک سازمان     در هر صورت وقتی برای سازمانی
گره خورده، همه چيز از زاویه ی ایدئولوژیک مورد توجه قرار دارد، پس عجيب نيست " سرنوشت پرولتاریا" سرنوشتش با

" چوب زیر بغل" ایران را"  یارتش مدرن بورژوائی" نيروی ایدئولوژیک جمهوری ی اسالمی وکه سپاه پاسداران را نيز 
 سال پس از حاکميت سياه جمهوری ی اسالمی باالخره هم ١٠به راستی چه می توان گفت به سازمانی که .  آن اعالم نماید

نفهميده است که این حاکميت انعکاس کدام قدرت اقتصادی و در خدمت کدام طبقه قرار دارد و چه طبقه ای را نمایندگی می 
  .کند

  
هم " نيروی حاکم بر یک دولت بورژوائی"  نظر راه کارگر، جمهوری ی اسالمی در حين این که رژیمی مذهبی است     از

بورژوازی " دستگاه قهر" بنابراین باید پرسيد با وجود" در چهارچوب وظایف عمومی ی چنين دولتی عمل می کند" هست که
" ارتش مدرن بورژوائی" ر دهه های اخير سازمان یافته و به یککه د) فعأل کاری به صفت این بورژوازی نداریم( ی ایران 

تبدیل گشته و در حالی که در واقعيت امر نيز این ارگان بورژوازی از همان آغاز با رژیم جمهوری ی اسالمی بيعت کرد و 
 گرانه ی در همه جا به حمایت و دفاع از وی پرداخت و امروز کماکان در خدمت پيشبرد اهداف ضد خلقی و سرکوب

 سال جنگ ارتجاعی ی ایران و عراق را ٨جمهوری ی اسالمی حاضر به مبادرت به هر اقدام جنایت کارانه ای است و رژیم 
مختصات و "" این دستگاه جدید" عمدتأ با آن سازمان داده و پيش برده است، پس دیگر چه نيازی وجود دارد که سپاه پاسداران

دیگر وجود دارد؟  " ارتش مدرن بورژوائی ی" و چه احتياجی به یک" زی را کسب کندتوانائی های یک ارتش مدرن امرو
مگر ارتش قبلی در جهت اهداف جمهوری ی اسالمی گام برنداشته؟  شاید راه کارگر دالیلی در دست دارد که این ارتش در 

  اگر این طور است چرا ار ندارد؟و در خدمت این رژیم قر راه پيشبرد سياست های جمهوری ی اسالمی کارشکنی می نماید
و اگر این طور نيست اساسأ به چه دليل راه کارگر برای ارتش در !!  این دالیل را در اختيار جنبش انقالبی قرار نمی دهد؟

  سپاه تقليل می دهد؟" چوب زیر بغل" مقابل سپاه پاسداران نقش ثانوی قائل شده و اهميت آن را در حد
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جمهوری ی اسالمی تکيه می کند و از " ویژگی ایدئولوژیک" ضيح هر دليلی در این زمينه اساسأ روی     راه کارگر در تو
 �به یک دستگاه ایدئولوژیک " نظر وی جمهوری ی اسالمی یک رژیم مذهبی است و لذا بر اساس منطق راه کارگر باید

بزرگ، اسالمی اعالم نشد؟  مگر " فقيه"  ولی مگر ارتش ایران از همان روزهای اول به وسيله ی" نظامی متکی باشد
تزریق نکرده و " اسالمی" هر روز در رگ های آن ایدئولوژی"  ایدئولوژیک�دوایر سياسی " جمهوری ی اسالمی با ایجاد

امروز ریش رها کرده هائی هستند نمی کند؟  و اگر بخواهيم با روش راه کارگر پيش برویم باید بگوئيم که سران ارتش اتفاقأ 
ویژگی " معرفی می کنند و آن چنان سخت نسبت به جمهوری ی اسالمی با همه ی آن" والیت فقيه" ه خود را مسلمان و مقلدک

آن " ویژگی ایدئولوژیک" اش تعصب نشان می دهند که دیروز نسبت به رژیم شاهنشاهی و البته با توجه به" ایدئولوژیک
مانی و آن ریش رها شده، نمودار ظاهر امور است و این ارتش قلبأ با جمهوری و اگر ادعا کنيد این مسل.  رژیم نشان می دادند
نيست، ما می گوئيم که این ارتش آن زمان هم که صافی ی پوست صورتش با کشيدن کاغذ به آن " فقها" ی اسالمی در رژیم

ود و این واقعيت را نيز در درجه معرفی می نمود با آن رژیم نب" آریامهر"" شاهنشاه"" جان نثار" سنجيده می شد و خود را
واقعيت این است که افسار این .  آشکار ساخت" بزرگ ارتش داران" اش نسبت به" جان نثاری" دفاع خود از رژیم شاه و عدم

ارتش در دست امپریاليست هاست و به واقع این ارتش نه دیروز با شاه بود و نه امروز با خمينی است، در حالی که به همان 
 امپریاليزم از رژیم شاه حمایت می کرد و چماق سرکوب این رژیم محسوب می شد امروز نيز ه که دیروز بنا به مصالحانداز

به حمایت بی شائبه از جمهوری ی اسالمی می پردازد و وسيله ی عمده ی سرکوب جمهوری ی اسالمی نيز بر عليه کارگران 
 سپاه پاسداران نسبت به ارتش برای جمهوری ی اسالمی در چيست؟  و توده های ستمدیده ی ما همين ارتش است، پس مزیت

برای خدمت در این ارگان بسيج می " داوطلبانه" و" برپایه ی اصالت مکتب، شهادت" حتمأ به این دليل که نيروهای سپاه
يافکنند خواهند دید که  راه کارگری ها سرشان را اندکی از توی کتابها بيرون آورده و به واقعيات نظری بگردند؟  ولی اگر

" نيروهای سپاه پاسداران آن قدرها هم.  برخالف تبليغات رژیم که راه کارگر با ساده لوحی ی ظاهری، آن ها را می پذیرد
بسيج نمی شوند بلکه تورهای شکار انسان جمهوری ی اسالمی در همه جا گسترده شده و رژیم برای تأمين نيروی " داوطلبانه

 خویش به هر وسيله ای متوسل می شود و اگر راه کارگر نمی داند واقعيت این است که درصدی از این ارگان سرکوب
نيروهائی که بر اساس قانون نظام وظيفه اجبارأ به سربازی فرا خوانده می شوند، باالجبار باید خدمت سربازی ی خود را در 

م کرده است که چشمان خود را بر روی این واقعيات ببندد ولی چه می شود کرد، راه کارگر عزم جز .سپاه پاسداران طی کنند
بزند، آخر جز با تحریف واقعيت، راه کارگر چه گونه می تواند " سادگی" و در قبول تبليغات رژیم در این زمينه خود را به

هد و در رابطه با وجود ارتش و سپاه پاسداران را به مثابه دو ارگان با دو نظام اعتقادی و تکيه گاه های مختلف جلوه د
  .تئوری بافی کند" والیت فقيه"  "دوگانگی ی ساختاری ی نيروهای مسلح رژیم"
  

شبيه است " مخلوط کنی"      در هر حال در دستگاه تحليلی ی این جریان سياسی که همان طور که گفتيم بيشتر به یک دستگاه
انگی ی ساختاری ی نيروهای مسلح رژیم جمهورِی ی جز آن دالیل سست بنياد فوق الذکرهيچ دليل دیگری حاکی از دوگ

اسالمی نمی توان پيدا نمود، نظام اعتقادی ی ارتش چيست؟  و چه تفاوتی با نظام اعتقادی ی سپاه پاسداران دارد؟  اگر راه 
کيه دارد؟  و می داند از نظر وی سپاه پاسداران به کدام طبقه ی اجتماعی ت) ؟(!کارگر ظاهرأ تکيه گاه ارتش را بورژوازی

ارگان نظامی ی این طبقه ی مجهول " چوب زیر بغل" را بر آن می دارد که به" ارتش مدرن بورژوائی" کدام مصالح طبقاتی
ارچوب خيال پردازی ها و تئوری بافی های خویش دست بردارد می توانست با بود راه کارگر از چالهویه در آید؟  اگر قرار

ه پاسداران در چه شرایطی و بنا به چه الزاماتی تشکيل شد و چه گونه امپریاليسم پس از آن که به رجوع به واقعيت ببيند که سپا
انواع و اقسام دسيسه ها جهت مقابله با خواست توده ها مبنی بر انحالل ارتش متوسل گردید و پس از آن که کوشيد در مقابل 

ارتش برادر "شعار ارتجاعی و ریا کارانه ی " رها می کنيما ارتش خلقی به پا می کنيم، ميهن خود ر" شعار توده ها یعنی
را قرار دهد بازهم موفق به حفظ رژیم شاه نگردید و به همين دليل هم با توجه به جنبش وسيع توده ها ملزم به " ماست

یران در آن تغييرآرایش سياسی ی نيروهای خود در ایران شده و مجبور گردید برای سرکوب جنبشی به عظمت جنبش مردم ا
  .سال ها به مسائل جدید تری متوسل شود

  
     تقابل امپریاليسم با جنبش انقالبی، نيازمند سرکوب سيستماتيک و وسيعی بود و در همان حال بنا به سياست نواستعماری ی 

کست قيام بهمن لذا پس از ش.  جدید امپریاليسم، انقالب می بایست به نام انقالب مورد یورش قرار گرفته و سرکوب شود
را به مثابه ارگان ... امپریاليسم به نام انقالب ارگان های ضدانقالبی ای هم چون سپاه پاسداران و کميته های انقالب اسالمی و 
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هائی که از دل انقالب بيرون آمده اند سازمان داده و با ساخت و پرداخت آن ها به کمک ارتش و برعليه خلق های ما به کار 
  .گرفت

  
منافع کارگران،  در روند چندین ساله ی تحوالت و رویدادهای بعد از قيام بهمن هر کجا خلق های ما و در رأس آن ها     

امپریاليسم را مورد تعرض قرار داده اند و به هر مبارزه ای برعليه سيستم سرمایه داری ی وابسته برخاسته اند خود را با سپاه 
کاب به وحشيانه ترین اعمال و با قساوت شایسته ی سگان زنجيری ی امپریاليسم به حفظ و پاسداران مواجه دیده اند که با ارت

حراست از منافع بورژوازی ی وابسته و سلطه ی امپریاليستی ی حاکم شتافته است و اتفاقأ واقعيت چنين عمل کردهای 
داف و مقاصد معين و مشترکی که این دو و هم از جانب سپاه پاسداران و اه" ارتش مدرن بورژوائی"ارتجاعی، هم از جانب 

و یا به زعم راه کارگر اختالف " اختالف"و " تضاد"ارگان عهده دار پيشبرد آن ها می باشند باعث آن گردیده که به رغم هر 
ان این دو تشکيالت ماهيتأ یکسان، در پيوند با هم قرار داشته و به عنوان ابزارهای سرکوب امپریاليسم و سگ" اعتقادی ی"

البته از آن جا که مصالح سلطه ی امپریاليستی و دیکتاتوری ی ذاتی ی آن در سال .  زنجيری اش برعليه خلق ها به کار روند
های اخير حکم کرده است که حتی االمکان چهره ی جنایت بار ارتش به عنوان کليدی ترین ارگان سرکوب امپریاليستی 

ها نقش آن کم رنگ تر جلوه کند تا امپریاليست ها به توانند برای دسيسه های آینده پوشيده مانده و در مواجهه با جنبش توده 
شان با قدرت مانور هر چه بيشتری آن را مورد استفاده قرار بدهند، تا آن جا که مقدور بوده سپاه پاسداران برای سرکوب توده 

ان زائيده ی انقالب جلوه گر می شد به واقع از کارآئی ی ها مورد استفاده قرار گرفته که در ابتدا نيز به دليل این که به عنو
  .  بيشتری در امر سرکوب توده ها و پيشبرد اهداف امپریاليستی برخوردار بود

  
بنابراین عالرغم تحليل های اپورتونيست ها، واقعيت این است که سپاه پاسداران نه از نظر ماهوی و نه به لحاظ      

 منابع تغذیه ی خویش با  نه از نظر عمل کرد سرکوب گرانه اش و نه به لحاظ تکيه گاه طبقاتی وایدئولوژی ی حاکم بر آن و
سپاه یک ارگان نظامی است که ضمن تقویت .  اختالف اساسی ئی ندارد" مدرن بورژوائی " ارتش ضدخلقی، این ارگان 

ی ی اسالمی اهداف و مقاصد امپریاليستی ماشين سرکوب جمهوری ی اسالمی و گسترش آن با توجه به این که رژیم جمهور
را جهت فریب توده ها تحت لفافه های مذهبی به پيش می برد، به دليل ظاهر اسالمی و پوشش مذهبی اش امکان فریب کاری 

  .ی هر چه بيشتری به رژیم داده و سهل تر به سياست های رژیم جامه ی عمل می پوشاند
  

به تبعيت از تحليل غيرانقالبی ی خود از ماهيت رژیم جمهوری ی اسالمی و با " کاراکثریتی های جنایت "     اگر زمانی 
 نظامی ی رژیم جمهوری ی اسالمی تلقی می نمودند، خواستار تقویت -سپاه پاسداران را ارگان ایدئولوژیکتوجه به این که 

در تقابل با جنبش انقالبی قرار گرفته و به " دپاسداران را با سالح های سنگين مجهز کني"این ارگان ضدخلقی بودند و با شعار 
یاری ی رژیم در سرکوب خلق و انقالبيون شتافتند و به همين دليل نيز از صف انقالب طرد گردیدند، امروز اپورتونيست های 

 پای ليل های فرصت طلبانه ی خودی حقایق موجود باز هم بر تح رنگارنگ بدون درس گيری از این تجربه و عالرغم تمامی
خود از تفاوت ماهوی " استثنائی ی"فشارند و گاه، هم چنان که نمونه ی راه کارگر نشان می دهد، با تکيه به تحليل های مي 

بين ارتش و سپاه و استقالل این دو ارگان از یکدیگر سخن می گویند و با تکرار و تأئيد آن چه در تبليغات امپریاليستی در 
به تطهير چهره ی امپریاليسم کمک نموده و به این ترتيب " خواهی نخواهی"عنوان می شود، مورد ارتش و سپاه پاسداران 
  .خاک بر چشم توده ها می پاشند

  
هم "ارتش و سپاه و " استقالل"راه کارگر تا به حدی است که اگر اپورتونيست های دیگر از  گمراهی ی ،     در این ميان

، راه کارگر که عزم جزم کرده است در هر زمينه ای از اپورتونيست های دیگر بودن آن ها دم می زنند" متضاد"و " وزن
تصميم به ادغام سپاه و ارتش هرگاه "سپاه تلقی می نماید، مطرح می کند " چوب زیر بغل"جلوتر باشد، ضمن این که ارتش را 

 شود، چرا که در این دو منحلنهاد به خواهد از حد حرف خارج شده و به عمل درآید، به منزله ی آن است که یکی از دو 
به این اعتبار .  سيستم به لحاظ سازمانی مصالح چندانی نمی توان یافت که از یکی کنده و قابل جذب و ادغام در دیگری باشد

  ".قرعه ی انحالل خواهی نخواهی باید به نام ارتش زده شود
ن واقعيات جامعه ی ما عاجزند و آن قدر از مرحله پرت اند      به راستی چه می توان گفت به کسانی که از درک بدیهی تری

ی بين ارتش و سپاه آن قدر نقطه ی اشتراک نمی بينند که امر ادغام این دو ارگان در یکدیگر را امکان پذیر که حتا در رابطه 
".  باشد و ادغام در دیگریبه لحاظ سازمانی چندان مصالحی نمی توان یافت که از یکی کنده و قابل جذب "، چرا که )٢(سازد 
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به راستی آیا سپاه پاسداران، مگر جز با بهره گيری از تجربيات ارتش ضدخلقی و با استفاده از آموزش های آن و زیر نظر 
مگر افسران ارتش به وجود آمده و در پادگان های این ارتش مستقر گردیده و امروز نيز از طریق آن تقویت می گردد؟ و تازه 

 دوی این ارگان ها ی سرکوب، یک فرماندهی ی مشترک وجود ندارد؟  پس چه گونه می توان ادعا نمود که بر رأس هر
چندانی برای جذب در یکدیگر در این ارگان ها وجود ندارد؟ و امکان ادغام و جذب یکی در دیگری به این اعتبار " مصالح"

ئوری های خود ساخته اش رها کند تا ببيند که حتا خود موجود نيست؟  راه کارگر می بایست قدری خود را از چارچوب ت
سردمداران رژیم نيز از انحالل ارتش سخن نمی گویند و اگر صحبت از انحالل ارگانی هم در ميان است، بحث بر سر انحالل 

ن چه سردمداران ولی راه کارگر که اتفاقأ اکثرأ تحليل های خود را براساس آ.  سپاه و یا ادغام آن در ارتش است نه برعکس
عمل می کند که هم مضحک است و رژیم در تبليغات خود می گویند بنا می کند، در این مورد و در این جا به گونه ای دیگر 

  !هم تعجب آور 
  

     راه کارگر یعنی همان سازمانی که چند سالی است ادعای کسب وکالت نامه ی رسمی ی نمایندگی ی پرولتاریا را می 
رایطی که در جمهوری ی اسالمی کسانی ندا سر داده اند که سپاه باید منحل یا در ارتش ادغام شود، با این احساس نماید، در ش

قرار خواهد گرفت به آن ها گوشزد می کند که شما نباید فراموش " استثنائی"که در صورت تحقق این امر، وی در موقعيتی 
نهادی شدن امر انتقال قهر " حال یک حکومت مذهبی می باشيد که برای هستيد و در همان" بناپارتيستی"کنيد که یک رژیم 

باید متکی "  نظامی-دستگاه ایدئولوژیک"آن گونه که اقتضای واقعيت مذهبی ی شماست به یک " ایدئولوژیک به قهر مادی
" دائمی"و " حرفه ای"، " تخصصی"باشيد، یعنی به سپاه پاسداران، در نتيجه نباید به ارتش دل ببندید چرا که او یک قدرت 

شکل گرفته باشد، در نتيجه شما بای به " ، شهادت و بسيج داوطلبانه و موقتاصالت مکتب"است و ارگانی نيست که بر پایه ی 
!   او نگاه کنيد، باور کنيد که سپاه به درد شما می خورد" چوب زیر بغل"سپاه پاسدارن متکی باشيد و ارتش را صرفأ به عنوان 

قرعه ی "باید " خواهی نخواهی"این اگر صحبت بر سر انحالل یکی از دو ارگان نظامی ی فوق الذکر در ميان باشد بنابر
 و گرنه تمامی ی سيستم فکری ی من به هم خواهد ریخت، آخر آیا این باید چنين شود.  به نام ارتش زده شود" انحالل

؟  !!ئی که به آن متکی هستيد سخن می گوئيد "  نظامی- ایدئولوژیکدستگاه"" انحالل"غيرمنطقی و احمقانه نيست که شما از 
قرار می دهيد که مجبورم فردا از خير وکالت پرولتاریا گذشته و اعالم کنم " استثنائی"نيز در موقعيتی ) راه کارگر را ( و مرا 

  !!!است" بناپارتيستی"و " استثنائی"راه کارگر نيز یک دستگاه 
  

 گفت، وقتی واقعيت ها با سرسختی در مقابل راه کارگر می ایستند و خط بطالن به تئوری های کاذب او      ولی چه می شود
" جعبه ی مارگيری اش"را به نام ارتش از " قرعه ی انحالل" "خواهی نخواهی"  اگر راه کارگر بر آن است که .می کشند

 اصلی ی خود در ایران محسوب می دارند و شدیدأ در حفظ بيرون بکشد، ولی امپریاليست ها که به درستی ارتش را تکيه گاه
 در جریان اوج گيری ی ۵۶ -۵٧و حراست از آن کوشيده و چنان به کنترل مستقيم آن اهميت می دهند که حتا در سال های 

 کنترل آن را برای این منظور به وجود آورده و بنا به اعترافات ژنرال هویزر امریکائی" کميته ی بحران"مبارزات توده ها 
های راه کارگر، هرگز اجازه ی انحالل آن را به کسی نمی " خواهی نخواهی"از واشنگتن در دست می گيرند، بی اعتنا به 

چرا که اگر راه کارگر نمی داند، امپریاليسم و بورژوازی ی وابسته خوب می دانند که تا ارتش پابرجاست نظام موجود .  دهند
دليل نيز آمدن و رفتن رژیم های مزدور به مثابه سگ های زنجيری ز وجود خواهد داشت و به همين و سلطه ی امپریاليستی ني

ی امپریاليسم و تغيير نام ارتش بنا به اقتضای شرایط در دوره های متفاوت، تغييری در هدف امپریاليسم مبنی بر حفظ و 
  .تحکيم ارتش نمی دهد

  
 باید مسائل مطروحه در رابطه با انحالل ارگان های سرکوب رژیم و ادغام آن ها      با درک این واقعيت است که می توان و

در این بررسی قبل از هر چيز باید تأکيد کرد که ارگان های .  در یکدیگر را بررسی کرده و برخورد درستی با آن نمود
ر هر صورت نيروی سرکوب نظامی ی مورد بحث چه در هم ادغام شوند و چه به صورت کنونی شان فعاليت نمایند، د

جمهوری ی اسالمی می باشند و بنابراین حدوث چنين اموری نمی تواند تغييری در ماهيت ارگان های نظامی ی فوق الذکر 
ایجاب نماید و لذا جنبش انقالبی ی ما باید در هر حال در جهت نابودی ی تمامی ی ارگان های سرکوب گر جمهوری ی 

و سپس باید .  که اسم و عنوانی که این ارگان ها به خود گرفته اند خللی دراین امر ایجاد نمایداسالمی گام بردارد، بی آن 
دانست که الزمه ی دوام و رشد بورژوازی ی وابسته، تمرکز شدید قدرت می باشد و گرایش به تمرکز هر چه بيشتر دستگاه 

  .ت سلطه و از جمله ایران استسرکوب، گرایش عمومی ی دیکتاتوری های امپریاليستی در کشورهای تح
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     امر سرکوب جنبش توده ها و ضرورت حتمی و مداوم این امر برای امپریاليست ها و بورژوازی ی وابسته، تمرکز 
نيروهای سرکوب و مبادرت به اقداماتی همچون تشکيل فرماندهی ی مشترک را جهت جلوگيری از برخی ناهماهنگی ها و 

نيز مسلمأ تاریخ شرایط " تمرکز" اما.  ی ارگان های فوق ایجاب می نمایدظایف سرکوب گرانه پراکندگی ها در انجام و
مبارزه ی طبقاتی است و به وسيله ی آن محدود و مشروط می گرد، چه بسا که شرایط مبارزه ی طبقاتی هم چنان که در 

ب جدیدی نظير سپاه پاسداران و کميته های  پيش آمد و ارگان های سرکو۵٧جریان تعميق جنبش توده ای پس از قيام بهمن 
و برعکس در شرایط دیگر الزامات .  انقالب اسالمی سازمان یافتند، برپائی ی ارگان های سرکوب متعددی را ایجاب نماید

حذف یا ادغام "حفظ نظام سرمایه داری ی وابسته و امر سرکوب مبارزات توده ها برای امپریاليست ها و سگان زنجيری شان
که ولی در هر حال آن چه مسلم است این است .  را الزامی می سازد) ٣" (ازمان ها و تشکيالت تکراری و غير ضروریس

شان به هيچ وجه " ویژگی ی ایدئولوژیک" منافع فردی ی دست اندرکاران و رؤسای رسمی ی این یا آن ارگان سرکوب و
رکوب گر دخالتی داشته باشد، بلکه همان طور که گفته شد تعيين نمی تواند در تمرکز یا عدم تمرکز ارگان های نظامی ی س

در وضعيت کنونی می توان تصور کرد که اگر جنبش رو به افول گذاشته .  کننده در این جا شرایط مبارزه ی طبقاتی است
رار است الزام مورد نظر دشمنان خلق به وجود آید و تعداد نيروهای سرکوب به گونه ای که امروز برق" صلح و آرامش"و

یا در " حذف" تشخيص داده شده و "تکراری و غير ضروری" ها " سازمان ها و تشکيالت" خود را از دست بدهد، بعضی از
" سازمان ها و تشکيالت"گردند، برعکس رشد و گسترش هرچه بيشتر جنبش توده ای نه تنها باعث تقویت " ادغام" یکدیگر

تضعيف قدرت می باشد بلکه در صورت " اعاده ی آرامش" عاليت شان به خاطرهای سرکوب گری می گردد که حضور و ف
  .مرکزی، ضرورت حفظ سلطه ی طبقه ی حاکمه، اشکال مختلفی از نيروهای مسلح سرکوب گر را به صحنه خواهد آورد

  
حاکميت رژیم      در هر صورت باید به این واقعيت توجه داشت که امر ادغام ارگان های ضدخلقی و سرکوب گر تحت 

وابسته به امپریاليسم جمهوری ی اسالمی نا ممکن نمی باشد و این امر با تمام مشکالت عملی اش در صورتی که منافع سيستم 
جلوه دادن این " متضاد"و " مستقل"امپریاليستی ی موجود ایجاب کند به زعم تمامی ی تحليل های فرصت طلبانه، مبنی بر 

به لحاظ سازمانی مصالح چندانی نمی توان یافت که از یکی کنده و قابل "زهائی مبنی بر این که توجه به تارگان ها و بدون 
  .امکان عملی شدن خواهد یافت" دجذب و ادغام در دیگری باش

  
     ولی مشخصأ روی این امر باید تأکيد کرد که اگر چنين امری اتفاق افتد، از ميان ارگان های سرکوب آن چه به عنوان رکن 

و سازماندهی ی مدرن و کاری ی آن خواهد بود و باید به و تشکيالت اساسی حفظ خواهد شد همانا ارتش امپریاليستی با سيستم 
راه کارگر اطمينان داد که رژیم جمهوری ی اسالمی به عنوان سگ زنجيری ی امپریاليسم، هرگز حتا تصور این موضوع را 

را که در " ارتش مدرن بورژوائی"، با تجربه و توانمند سرکوب توده ها یعنی هم به خود راه نمی دهد که تشکيالت قدیمی
داده است که از چه سازمان قدرتمندی برخوردار است، منحل و یا به طور  ساله ی اخير بار دیگر نشان ١٠جریان تحوالت 

ربابان امپریاليست اش در جهت مضحک در سپاه پاسداران ادغام نماید و اتفاقأ تمامی ی کوشش های جمهوری ی اسالمی و ا
  .تقویت و استحکام این سيستم جهنمی و غول آسای سرکوب گر به عنوان ستون فقرات این نظام بوده و می باشد

   
همان طور که می .       مسئله ی اخير یعنی توجه امپریاليست ها به تقویت و تحکيم ارتش از جنبه ی دیگری نيز مطرح است

به روی کار آمدن رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری ی اسالمی، سپاه پاسداران به ویژه در شهرها به دانيم از همان آغاز 
طور مستقيم تری در سرکوب توده ها شرکت داشت، در حالی که در این سال ها همه ی کوشش ها مصروف آن بوده که با 

 حتی االمکان در مقابل مردم مله شهربانی و ژاندارمریتوسل به شيوه ها و وسائل مختلف حتی المقدور نيروهای ارتش و از ج
   )   ۴. ( قرار نگرفته و کم تر رودرروئی ی مستقيم با آن ها داشته باشند

  
 مشخص به شهربانی داده شده و آگاهانه سعی گردیده که امر سرکوب تا آن جا که ممکن خط     در این زمينه برای نمونه حتا 

در این ميان تبليغات محافل مختلف امپریاليستی مبنی بر جدا کردن .  سداران و کميته ها انجام گيرداست عمدتأ به دست سپاه پا
سپاه از ارتش و ارتش از جمهوری ی اسالمی به لحاظ ماهوی اشاعه ی تحليل های سازش کارانه و اپورتونيستی در مورد 

 امپریاليست ها امکان داده است که در پيشبرد سياست خود ارتش و سپاه، که تا حدودی در صفحات قبل به آن ها اشاره شد، به
هم چنين تبليغات دامنه دار امپریاليستی و تحليل های فرصت طلبانه ی .  مبنی بر تطهير چهره ی ارتش تا حدودی موفق گردند
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 همواره کوشيده ه است،که اکثرأ تحليل های شان به وسيله ی این تبليغات شکل گرفته و به مدد رژیم آمد، سازمان های سياسی
اند ثقل تنفر توده ها را از ارتش به سپاه پاسداران منتقل نمایند، امری که خطر بزرگی برای جنبش انقالبی ی ما در برداشته و 
این امکان را افزایش می دهد تا ارتش ضدخلقی با سهولت بيشتری برای انجام وظایف استراتژیک خود در آینده در جهت 

این امر، به خصوص در بستر نفرت بی اندازه ی توده ها .  توده ها و حفظ سلطه ی امپریاليستی به کار آیدغارت و سرکوب 
از جمهوری ی اسالمی و ارگان های سرکوب گر و جنایت کاری هم چون سپاه و کميته ها که به واقع ارگان های امپریاليستی 

نند، در جهت حفظ جمهوری ی اسالمی به عنوان یک رژیم وابسته به بوده و با همه ی فجایع نفرت انگيزی که روزانه می آفری
امپریاليسم می کوشند، این خطر را در بردارد که با توجه به این که سپاه آماج نفرت و انزجار توده ها می باشد، هر زمان که 

" قاطعيت" آورده و این ارتش بامردم به صحنه " ناجی ی " منافع نظام حکم کرد امپریاليسم، ارتش را به عنوان به اصطالح 
 تمام که ناشی از درنده خوئی اش می باشد با کشتار عده ای از عناصری که مورد نفرت توده ها هستند خود را" جسارت" و
واقعيتی که باید از .  نشان داده و باعث آن شود که سياست نو استعماری ی دیگری در کشور ما پيش برده شود" وجيه الملله"

  .ز آگاهانه با آن برخورد نمودهم امرو
  

     کمونيست ها وظيفه دارند ضمن تشریح این واقعيت و افشاء ماهيت تحليل های اپورتونيستی در این زمينه به روشنی ی 
تمام به کارگران و توده های تحت ستم توضيح دهند که در ایران این ارتش ضد خلقی است که قلب موجودیت سلطه ی 

ست ها می باشد و تنها زمانی که خلق های مسلح و در رأس آن کارگران انقالبی قلب پوسيده ی این پيکره ی اهریمنی امپریالي
منحوس را در جریان جنگی توده ای و طوالنی و با تشکيل ارتش خلق از کار بيندازند، یعنی ارتش ضد خلقی را در هم 

دی خواهد توانست ریشه ی امپریاليست ها و نوکران پيروزی و آزابشکنند آن گاه می توان گفت که خلق ما در مسير 
رنگارنگ شان را از هر قماشی که باشند را از کشور برکنده و پایه های مستحکم جمهوری ی دمکراتيک خلق به رهبری ی 

  .  طبقه ی کارگر برای نيل به سوسياليسم را بنيان نهد
  

جلوه دادن " متضاد" و" مستقل" اه های اپورتونيستی مبنی     همين واقعيت است که ضرورت برخورد کمونيستی به نظرگ
ارگان های سرکوب رژیم و اشاعه ی اندیشه های منحط در رابطه با ارتش و سپاه از طرف این نيروها را بيش از پيش مطرح 

يه گاه عمده ی تحليل هائی که هم چنان که نشان دادیم با اعالم این که سپاه، تک.  ساخته و از اهميت برخوردار می سازد
جمهوری ی اسالمی است نقش سرکوب گرانه ی ارتش مزدور ایران را کمرنگ ساخته و با خاک پاشيدن به چشم کارگران و 

   .  توده ها زمينه ی پيشبرد دسيسه های امپریاليستی از سوی ارتش را در آینده فراهم می نمایند
  

           
  يادداشت ها

  
  

مبارزه ی کارگران برای اتحادیه های کارگری، اعالن جنگ به رژیم نيست پس وی پذیرش این خواست را از وقتی از نظر راه کارگر  -١
 .رژیم کامأل محتمل می داندطرف 

  
برای نشان دادن درک انحرافی ی اپورتونيست ها از ماهيت نيروهای سرکوب گر جمهوری ی اسالمی در این جا ما صرفأ مسئله را از  -٢

ورتونيست ها طرح می کنند دنبال می کنيم و فعأل به این امر نمی پردازیم که اساسأ مسئله ی انحالل سپاه که از سوی جناح زاویه ای که اپ
هائی از طبقه ی حاکمه مطرح شد بار عملی نيافته و حتا طرح ادغام وزارت خانه ی سپاه و دفاع در همدیگر نيز عمأل در مجلس کنار گذاشته 

  .شده است
 
  . حکم خمينی به رفسنجانیاز متن -٣
 
این خواست امپریاليست ها بوده است، ولی می دانيم که با توجه به رشد جنبش توده ها به خصوص در ُکردستان امپریاليست ها در پيشبرد  -۴

                  . تمام و کمال این سياست با شکست مواجه شدند


