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تقدیم به چریک فدائی خلق ،حسن حسینخانی (شهرام )،
و راه پییر افتخییار زنیید ی کییر
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به یا شهرام حسینخانی سرو آزا های که تا پای
جا آزا ه باقی ماند!
چریک فدائی خلقق رفیقق شقهرام(حسق ) حسقینخانی بقه دنبقا
یققورس سیسققتماتیک و سراسققری رایققم جنایققت پیشققه جمهققوری
اسالمی بقه جنقبش انقالبقی مقردم مقا کقه از  ٣٤خقرداد سقا 0٤
شروع شد همراه بقا بقرادر و تعقدادی از یقارانش در شهرکرمانشقاه
دستگیر شد .در آن دوران خقونی و سقیاه هقین زنقدانی در "فقالت
خون" پیدا نمی شد که صدای فریاد زندانیان سیاسی "دیوارهقای
ضخیم" آنرا نشکافته و ای صدا به گوس مردم نرسیده باشد .یکی
از ای سیاهچالها زندان دیز آباد کرمانشاه بود که جنایتکاری چون
زنققدان بققر آن حکومققت مققیکققرد.
احمققد نوریققان بققه عنققوان رئققی
رفیق شهرام حسینخانی (حسق ) ،کقه در سقا  ٢٣٠٤چشقم بقه
جهان گشقوده بقود و بقه هنگقام دسقتگیری  ١٤سقا بیشقتر سق
نداشت در همی زندان به زیر شکنجههای وحشقیانه بقرده شقد و
چنان مقاومتی از خود نشان داد و بقا حماسقه آفرینقی خقود چنقان
تأثیر انقالبی روی دیگر زندانیان به جقای گذاشقت کقه زبقانزد همقه
گشت.
در آن زمان در زندان دیقز آبقاد کرمانشقاه عقالوه بقر احمقد نوریقان،
داخیمانی چون عبدالرضا مصری بقه عنقوان بقازجو بقه هقر جنقایتی
متوسل می شقدند .ایق داخقیم و همکقارانش در اعمقا شقکنجه
نسبت به زندانیان سیاسی از جمله چریکهقای فقدائی خلقق رفققا
شقققهرام حسقققینخانی ،احمقققد،علی و نصقققرت کریمقققی و مهقققرداد
شققاهمرادی و دمحم رضققا الماسققی و...از هققین رذالتققی کوتققاهی
نمیکردند .اما مقاومقتهقای فرامقوس نشقدنی رفققای نقامبرده از
چریکهای فدائی خلق به گونقهای بقود کقه فریقادهقای آزادیخواهانقه
آنان ،فریادهائی که از عشقق بقه طبققه کقارگر و بقه کمونیسقم بقه
مثابققه مکتققا رهققائی بخققش ایق طبقققه سرشققار بققود ،بققه راسققتی
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دیوارهای ضخیم زندان دیقز آبقاد را شقکافت و در طقو سقالها بقه
چنان اوج عظیمی رسید که اکنون به بخشی از تاریخ دیز آبقاد در
آن سالها بد شده است.
رفیققق شققهرام حسققینخانی از جملققه انقالبیققونی بققود کققه هرگققز در
مقابل دشم سر خم نکرد و در تمقام مقدتی کقه در زنقدان بقود بقا
روحیه سرشار از زندگی خود سقعی در بقاب بقردن روحیقه انقالبقی
رفقققایش مققینمققود .او کققه یکققی از کشققتی گیققران دبور در رشققته
فرنگققی بققود بققرکم اینکققه مققیدانسققت بققزودی داخیمققان جمهققوری
اسققالمی وی را اعققدام خواهنققد کققرد بققه تمققری کشققتی بققا هققم
بندیانش میپرداخت و تا زمان به دار آویختنش در  ٢1شقهریور مقاه
سا  ٢٣1١همچنقان کقه هرگقز از دفقاع از آرمانهقایش بازنمانقد ،بقا
شور زندگی آفری خود ورزس و تمقری کشقتی را وسقیلهای بقرای
تداوم مقاومت خود در مقابل دشمنان کارگران و تودهای تحت ستم
ایققران قققرار داد .چنققی بققود کققه یققاد رفیققق شققهرام حسققینخانی و
چریکهای فدائی دیگری که همراه بقا وی و چقون او در زنقدان دیقز
آبققاد بققه سققمبل مقاومققت و حماسققه آفرینققی در مقابققل داخیمققان
جمهوری اسالمی تبدیل شقدند ،هرگقز از یادهقا فرامقوس نخواهقد
شد.
نگاهی به آخری دستخط رفیق قهرمقان ،شقهرام حسقینخانی کقه
پیش از اعدامش نوشته است خود گویای روحیقه تزلقز ناپقذیر وی
در مقابل دشم میباشد .ای نوشته کقه بقه عنقوان وصقیت نامقه
وی به دست خانوادهاس رسیده بیش از هر توصقیفی گویقای جقان
شیفته و ایمان خلل ناپذیر ای رفیق کمونیست بقه پیقروزی راهقی
بققود کققه آگاهانققه در آن گققام برداشققته بققود .رفیقققی کققه معتقققد
بود  ":وصیت م همانا زندگي م است ".و خود ای زنقدگی را در
آخری لحظات زندگیاس چنی تعریف میکنقد" :مق در انق مقدت
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از طقی و گذرانقدن بیشقتر عمقرم توانسقتم بقا مارکسیسقم –
پ
لنینیسققم آشققنا شققوم .راه ظفرنمققون و راه پرافتخققار زنققدگي کققردن
(زندگی واقعی) .م با مارکسیسم لنینیسم تا آنجقا کقه توانسقتم
عجققی شققدم و چققه زنبققا بققود انق زنققدگي بققا م –  .و در انق بققی
چرنکهای فقداني خلقق انقران را بقه عنقوان نگانقه پوننقدگان انق راه
نققافتم .بققه ان ق ترتیققا بققا جهققان بینققي م – م ق موضققوع مققر و
زنققدگي را حققل کققردهام ".رفیققق شققهرام در ادامققه ایقق "وصققیت"
از کسقانی
مینویسد ":گونا دنگر فرصت م تمام شده است .پق
که توان مبارزه را دارند ميخواهم که راه مرا ادامه دهند .باشد که
با مرگم چهره امپرنالیسم و سگهای زنجیرنش را سیاه تقر و چهقره
پرولتارنا و خلق را گلگونتر کنم ".به راستی که ای رفیق صقمیمی
و صادق با کارگران و رنجبران با مقر قهرمانانقهاس بقه آرزوی خقود
صورت واقعیت داد و خون چریک فدائی خلقق شقهرام حسقینخانی
ای حامی پایدار کارگران ،چهره پرولتاریا را گلگون و پرچم کقارگران
را سرخ تر نمود.
یاد رفیق شهرام حسینخانی جاودان و راهش پر رهرو باد!
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کتابی که پیشاروی شماست در بقر گیرنقدم مققابتی سقت کقه در
ارتباط با خیزس بزر دیماه  ٢٣٩0و رویقدادهای انقالبقی بعقد از آن
نوشته شده اند.
با خیزس عظیم تودههای انقالبی ایقران در دیمقاه ،خیقزس تقودهای
بزرگی که به مثابه طوفانی پر قدرت ،بنیان ستمگران را به لقرزه در
آورد ،صفحهای از تاریخ پر فقراز و نشقیا مبقارزات مقردم ایقران ورق
خورد.
در دیمققاه ،بققا ورود ناگهققانی تودههققای انقالبققی ایققران (کققارگران و
زحمتکشان و تودههای تحت ستم دیگر) به صحنه مبارزه سیاسی
و شکل گیری تظاهراتهای گسترده تودهای که به دلیل مواجهه با
سرکوب حکومتی ،در شکل مبارزات وسیع قهر آمیز تقودهای ادامقه
یافت و بعد دست زدن تودههای انقالبقی بقه قیامهقای قهقر آمیقز و
حمله مسقلحانه بقه مراکقز سقرکوب و سقتم در شقهرهای مختلقف
کشور کقه نقابودی رایقم جمهقوری اسقالمی و "نقان ،کقار و آزادی"
خواست آنان بود ،نقطه عطفی در تقاریخ مبقارزاتی مقردم ایقران بقه
وجود آمد .به طور مشخص درست به دلیل قدرتی که تودهها عمال ً
برای تحقق ای خواستها از خود نشان داده و آشکار ساختند که
دیگر حاضر نیستند ظلم و ستمهائی که بقر آنقان وارد مقیشقود را
از تظاهرات گسترده و قیامهای قهر آمیز تودهای
تحمل کنند و پ
شان که دیگر بر همگان ثابت شد که اکثریت آحاد جامعه ( بقه جقز
حقققافظی و سرسقققپردگان نظقققام سقققرمایه داری حقققاکم) خواهقققان
سقققرنگونی رایقققم وابسقققته بقققه امپریالیسقققم جمهقققوری اسقققالمی
میباشند ،فضای سیاسی جامعقه کقامال تیییقر یافقت و شقرایطی
نوی و کامال متفاوت از قبل در جامعه شکل گرفقت .بقه ایق ترتیقا
تودههای گرسنه و شدیداً تحقت سقتم ایقران بقا خیقزس خقود دوره
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تاریخی جدیدی را در جامعه ایقران رققم زدنقد و بقا واقعیقت حرکقت
آنان یک بار دیگر بر همگان ثابت شد که آموزگاران پرولتاریا در طقر
ای امر که تودهها سازندگان واقعی تاریخ میباشقند ،کقامال ً محقق
بوده اند.
شکی نیست که بررسی مبارزات تودهای چه در دیماه و چه بعد از
آن که تا به امروز جریقان دارد حقاوی درسهقا و تجقارب ارزشقمندی
است که آموزس از آنها راه را برای پیمودن مسیر انقالب و رسقیدن
به پیروزی هموار میسازد .در سلسله مققابتی کقه در ایق کتقاب
درج شده اند سقعی شقده اسقت برخقی از ایق تجقارب و مسقایل
مربوط به خیزس دیماه و مبارزات انقالبقی بعقد از آن مقورد تحلیقل و
بررسی قرار گیرند .از جمله نشان داده شده است که تظقاهرات و
قیامهای قهر آمیز تودهای دیماه به قو ویکتور هوگو که در رابطه با
انقالب کبیر فرانسه مطر کرده بود " ،کرس رعد در آسمان بی ابر
نبود" بلکه رشد تضادهای طبقاتی که انعکاس خقود را در شقدت و
گسترس مبارزات تودهها از یک سا پیش به خصوص در گسقترس
اعتصابات کارگری و مبارزات آنقان بقه اشقکا مختلقف و در مبقارزات
دسققتفروسها و دیگققر اقشققار پققائی خققرده بققوراوازی بققه مثابققه
زحمتکشان جامعه نشان مقیداد ،مسقیر دیقالکتیکی خقود را طقی
کرد و به نقطه جهش رسید.
در ای سلسقه مققابت همچنقی بقه تحلیقل برخقی از حرکتهقای
از خیزس دیماه در جامعه جاری گشقتند
مبارزاتی که بالفاصله پ
پرداخته شده اسقت .در " درسهقای قیقام دیمقاه " کقه بقه صقورت
بیست یادداشت تنظیم گشته ضم طر مسایل اساسی جامعه
و توضیحاتی در مقورد رویقدادهای مبقارزاتی مهقم جقاری در جامعقه
طوفانی ایران ،رهنمودهای بزمی برای پیشبرد جنبش و کوشقش
در ایجققاد رهبققری مققورد نیققاز آن جهققت هققدایت آن بققه پیققروزی ارائققه
گشته است.
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در نوشته " موقعیت انقالبی و وظایف انقالبقی" در آکقاز بقا اسقتناد
به نوشتههای لنی و تحلیل شرایط کنونی ایران ،به طور مشقخص
نشان داده شده است که جامعه ایران در حقا حاضقر در موقعیقت
انقالبی قرار دارد و دوره انقالبی را طقی مقیکنقد .بقا تکیقه بقر ایق
واقعیققت ،ایقق نوشققته ،نیروهققای اپورتونیسققت در جنققبش را مققورد
افشاگری قرار میدهد که در حقالی کقه مقدعی طرفقداری از طبققه
کارگر هستند و راه انقالب ایقران را قیقام مسقلحانه تقودهای تصقویر
میکنند ولی هیچگونه وظیفهای برای روشنفکران و نیروهای آگقاه
جامعه جهت تدارک برای قیام مورد نظر خقود کقه اسقاس آن اققدام
به سازماندهی مسلحانه کارگران و دیگر تودههقا مقیباشقد ،قائقل
نیسقتند .در اینجققا خطققاب بققه ایق نیروهققا گفتققه مققیشققود کققه اگققر
به همانگونقه
استناد شما به انقالب روسیه و لنی میباشد ،پ
عمل کنید که لنی و بلشویکها در جریان انقالب  ٢٩٤٤در روسقیه
عمل کردند و همانند آنها برای قیام مقورد نظقر خقود تقدارک ببینیقد.
واقعیت ای است که لنی و حزب بلشویک در آن شرایط بر ضرورت
سازماندهی مسقلح کقارگران و دیگقر تودههقای تحقت سقتم تأکیقد
نموده و خود دست اندرکار انجام ایق کقار جهقت ایجقاد یقک ارتقش
انقالبی شدند .امقا اپورتونیسقتهای وطنقی مقا در شقرایط انقالبقی
کنونی نه همچون بلشویکها بلکه درسقت هماننقد منشقویکها و
حزب بقوراا -لیبقرا روسقیه عمقل مقیکننقد .از طقرف دیگقر بقه ایق
نیروها گفته میشود که اگر استناد شقما قیقام بهمق مقیباشقد،
میدانیم که ای قیام به دلیل فقدان رهبقری پرولتقری بقا شکسقت
مواجه شد و در شرایط کنونی نیز درست بقه دلیقل فققدان رهبقری
انقالبققی اگققر حتققی قیققامی هماننققد آن قیققام بققه وجققود بیایققد بققاز
شکست خواهد خورد .تازه تجربه قیقام بقزر دیمقاه نیقز پیشقاروی
ماست که تشقکل انقالبقیای وجقود نداشقت کقه بتوانقد تودههقای
انقالبققی قیققام کننققده را رهبققری نمایققد .بنققابرای در شققرایطی کققه
تجربه ،چقه در شقرایط دیکتقاتوری در دوره شقاه و چقه در جمهقوری
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اسققالمی ،نشققان مققیدهققد کققه رهبققری انقالبققی در جامعققه مققا از
راههای مسالمت آمیز شکل نمی گیرد ،واضح است که راهی کقه
ای نیروهای "سیاسی کار" درجلوی پای مردم قرار میدهند نمی
تواند منجر به پیروزی تودههای ستمدیده ایران گردد .در حقالی کقه
در ایققران بایققد مسققیر ویققاه و متفققاوت از انقققالب در روسققیه بققرای
دستیابی بقه پیقروزی طقی شقود .ایق مسقیر همانقا مسقیر ایجقاد
سققازمان سیاسققی –نظققامی توسققط نیروهققای پیشققتاز کمونیسققت
جامعققه بققه منظققور تحقققق خققط اسققتراتایک بسققی و سققازماندهی
تودهها و پیشبرد یک مبارزه مسلحانه تودهای علیه دشمنان مقردم
و ایجاد ارتش خلق میباشد .مسیری کقه در آن تودههقای مسقلح
بققرای فققائق آمققدن بققر دشققم و شکسققت نیروهققای مسققلح حققاف
سیستم ظالمانقه موجقود مجبورنقد جنقل مسقلحانه طقوبنیای را
برای برپائی جامعه آزاد و مطلوب نظر خود پیش ببرنقد .امقا ایق راه
خونی و طوبنی در هقر حقا تنهقا راه رسقیدن تودههقا بقه پیقروزی
است.
از طرف دیگر در " موقعیت انقالبی و وظایف انقالبی" بحق روی دو
مسققأله مبققرم جنققبش انقالبققی کنققونی متمرکققز شققده اسققت .او
مسأله تأمی رهبری طبقه کارگر در جنبش و دوم مسأله حکومتی
که باید جانشی حکومت بوراوائی حاکم بر ایقران شقود .بقا توضقیح
قانونمندیای که انقالب ایران برای رسیدن به پیروزی باید طی کند
پیوند ای دو امر مهم و اساسی با یکدیگر و ارتبقاط آنهقا بقا ضقرورت
سازمانیابی مسقلح نیروهقای پیشقرو کمونیسقت جامعقه و وظیفقه
آنهققا در سققازماندهی مسققلح تودههققا ،پیشققبرد مبققارزه مسققلحانه
تودهای و تشکیل ارتش خلقق مقورد بحق و توضقیح و تشقریح ققرار
گرفته است.
در شرایطی که مبلیی جمهوری اسالمی در طی سالیان دراز چه
در قالققا تققاریخ نویسققی و چققه در اشققکا دیگققر و در مجققالت خققود
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سخنی با خوانندە
همواره علیه چریکهای فدائی خلق و خط مشی و نظقرات انقالبقی
آنان نوشته و سعی کرده انقد تقا سقموم تبلییقاتی خقود علیقه ایق
نیروی واقعا کمونیست و طرفقدار طبققه کقارگر را در سقطح جامعقه
اشاعه دهند ،و در شرایطی که نیروهای اپورتونیسقت نیقز تقا آنجقا
که توانسته اند با تحریف نظرات چریکهای فدائی خلق بقه واققع بقه
جنل اندیشههای ظفرنمون کمونیستی به نفع طبققه کقارگر ایقران
رفته اند ،امید آن است که مجموعه ای یادداشتها به سهم خود
به جوانقان آگقاه و انقالبقی مقا کمقک کنقد تقا سقره را از ناسقره بقاز
شناسند و در پرتو درک واقعیت بر اهمیت تئوری چریکهقای فقدایی
خلق ایران کقه بقرای دسقت یقابی بقه پیقروزی الزامقا بایقد رهنمقای
حرکتهای انقالبی آنان باشد هقر چقه بیشقتر واققف گردنقد و بقه
امید آن کقه مطالقا ایق مجموعقه بقه کقارگران و نیروهقای جقوان و
انقالبی ایران یقاری کنقد کقه در راه پیشقبرد راه سقتر و پیروزمنقد
انقالب تودهها ،نقش هر چه آگاهانه تری ایفاء نمایند.
اشرف دهقانی
مهر ٢٣٩٤
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بگذار برخیز مر م بی لبخند ،بگذار برخیز !
(خیزش جاری ،چشم اندازها و وظایف)
مردمان بی لبخند ایران برخاسته انقد ،مردمقان زجقر کشقیده تحقت
سققلطه یققک رایققم مققذهبی ،حققاف و مققدافع منققافع سققرمایه داران،
آزادی ُکش ،زن ستیز ،رایم دار و شکنجه ،رایم پا گرفته با حمقالت
مسلحانه به خلقها در اقصی نققاط ایقران و کشقتارهای دهقه  1٤و
قتل عقام زنقدانیان سیاسقی در سقا  1٤تحقت سقلطه ایق رایقم
جنایتکار ،رایقم سقرکوبگر جمهقوری اسقالمی ،رایمقی وابسقته بقه
امپریالیسم که از همان آکاز ،اجرای برنامههای جنل طلبانه آمریکا
و شرکاء در منطققه را بقه عهقده گرفتقه ،رایمقی کقه امقروز دزدی و
فساد در درونش به عقرس اعقال رسقیده ،آری ،مردمقان بقی لبخنقد
علیرکم شرایط خفقان ،سرکوبهای روزمقره و وحشقیانه نیروهقای
مسلح ای رایقم ،امقروز در میقدان نبقرد رو در رو در مقابقل او یعنقی
جمهوری اسالمی با هر جنا و دستهاس ایستاده اند آنهقا امقروز
به پا خاسته اند .مبارک باد ای خیزس! هزار بار مبارک باد چقرا کقه
کارگران و زحمتکشان ما در شرایط بسیار وخیم ،شدیداً ظالمانقه و
نکبت باری که سرمایه داران داخلی و خارجی (امپریالیستها) برای
آنها به وجود آورده اند ،تنها با شوریدن علیه وضع موجود میتواننقد
از شرف و انسانیت خود دفاع کنند.
حرکتهای مبارزاتی ای که از سقالها قبقل در تجمعقات و تظقاهرات
کارگری ،در حمایت مردم از دستفروشان تهی دست بقه هنگقامی
کققه مققورد حملققه وحشققیانه مققأموران مسققلح نیققروی انتظققامی قققرار
میگرفتند و یا به هنگقام یقورس آن مقزدوران بقه دختقران جقوان بقه
خاطر بقه اصقطال بقد حجقابی ،و در مقاومقت کقولبران ُکردسقتان و
مبقققارزه آنقققان و خانوادههایشقققان و...و...و ...و در جنقققبش عقققدالت
خواهانققه بازنشسققتگان و مققا باختگققان و ...شققاهد بققودیم ،مسققیر
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دیققالکتیکی خققود را طققی کققرد و بققه نقطققه جهققش رسققید و اینققک
جنبشی با خصلت قهرآمیز ،درست به همانگونه که سلطه خشق
و دیکتاتور لجام گسیخته حاکمیت سرمایه داران و به عبارتی دیگقر
حاکمیققت امپریالیسققتی در ایققران ایجققاب مققیکنققد ،در اقصققی نقققاط
جامعه تحت سلطه ما برپا گشته است .ای جنبش را عمدتا به پقا
خاستگان از اردوی بی شمار کار آکاز کرده اند ،نیروی کار گرسقنه،
تولید کنندگان همه معقاس و نعمتهقای زنقدگی امقا محتقاج کفقی
نان ،کارگران دیروز ،بقی کقاران امقروز ،کقارگران زر سقاز نقه فققط در
معدنهای طال ،بل در هر جا که به کقار مشقیولند ،چقرا کقه نیقروی
کار آنها زر ساز اسقت همقان کقه سقرمایه دار تصقاحبش مقیکنقد،
یعنققی "ارزس اضققافی" در سیسققتم سققرمایه داری کققه مققارک ،
اندیشمند کبیر طبقه کارگر جهان ،کشقفش کقرد .کقارگر زر سقازی
که امروز ناتوان از خرید یک وسیله کوچک بقرای کقودکش در مقابقل
دوربی به گریقه مقیافتقد ،کقارگران و زحمتکشقان زن بقا زخمهقای
چققرکی بققر تق از قرنهققا سققتم و حقققارت جامعققه طبقققاتی ،کققارگران
شققالق خققورده ،مشققوس از احضققار بققه "حراسققت" ،زنققدان رفتققه و
شقکنجه شققده ،کققارگران مبققارز کقه جققان مققیدهنققد در ره آزادگققی،
بیکاران ،تهی دستان ،آنها که در میدان رزم علیه دشمنانشقان جقز
زنجیرهقای دسقت و پقای خقود چیقزی ندارنقد کقه از دسقت بدهنقد.
درست بقه دلیقل حضقور برجسقته نیروهقای متعلقق بقه اردوی کقار،
نیروهای متعلق به طبقه کارگر تا به آخقر انقالبقی ،تهقی دسقتان و
بققی چیققزان اسققت کققه تظققاهرات تققودهای از همققان آکققاز بققی هققین
توهمی به رفرم و رفرمیستها ،کلیت رایم را مورد حمله قرار داد به
طوری که شعار "مقر بقر جمهقوری اسقالمی" در همقه جقا طنقی
انداز شده است( .در جنبش  ١١در روزهای او که خرده بقوراوازی
نسبتاً مرفه و نیمه مرفه هم در آن حضور داشت شعارهای اصقال
از کنقار کشقیدن
طلبانه چون رأی م کو نیز شنیده شد و تنها پ
ای بخش ،جنبش با شعارهای رادیکا به پیش رفت).
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در دوران انقالب ،در دورانی که استثمار شقدهها و سقتمدیدگان در
انبوهی بسیار ،عمال پا بقه میقدان رزم مقیگذارنقد حقواد  ،بسقیار
سریع میگذرند .جنبش جان به لا رسیدهها ،جنقبش گرسقنگان،
از هفقتم دی مقاه بقه
ابتدا در چند منطقه از تهران شروع و سقپ
طور گسترده در مشهد آکاز شد .ایق جنقبش بقه زودی شقهرهای
کوچک و بزر استان خراسان را در نوردید و بقه کرمانشقاه رسقید،
از تجربه زلزله مهیقا و بقی اعتنقائی دزدان حقاکم،
به آنجا که پ
ای سرمایه داران معمم و کقت شقلواری ،تبلقور همبسقتگی مقردم
تحت ستم ایران با یکقدیگر شقد و صقدای ناسیونالیسقتهای تفرققه
افک را خفه کرد .ای جنبش را سر باز ایستادن نبود و بقه سقرعت
بسیاری از شهرهای کوچقک و بقزر سراسقر ایقران را فقرا گرفقت.
جنبشققی عظققیم کققه نمققوداری از قققدرت بققی انتهققای خلقققی دربنققد
اسقققت ،در بنقققد مشقققتی انگقققل اجتمقققاعی یعنقققی سقققرمایه داران
مفتخققوری کققه از قبققل کققار و رنقق دیگققران ارتققزاق مققیکننققد .آری،
جنبشی عظیم و سهمناک که همچون زلزلهای با ریشتر بقاب کقاخ
ای استثمارگران و ستمکاران را به لقرزه در آورده اسقت جنبشقی
که خالق پدیدههای نوی و تجقارب تقازهای اسقت .پدیقده قیامهقای
نوی  ،تجربه حمله با کوکتل مولوتوف و یا هر وسیله قهر آمیقز دیگقر
بققه مراکققز سققتم و سققرکوب حققافظی نظققام گندیققده سققرمایه داری
وابسته در ایران .در واقع ،جنبش در بسیاری از شهرها شکل قیام
مسلحانه و قهر آمیز به خود گرفته است.
بگذارید پیش از صحبت در مورد جنبههای مختلقف جنقبش کنقونی،
به ایق موضقوع اشقاره کقنم کقه از همقان آکقاز پقای گیقری جنقبش
گرسنگان و بی چیزان ،روشنفکران نا امید و مقأیوس و بقی اعتققاد
به قدرت تودهها ،ای روشنفکران پر مدعا بقا پایگقاه طبققاتی خقرده
بققوراوائی ،آن را جنبشققی کققور نامیدنققد کققه در صققورت تققداوم تنهققا
"فرسودگی و استیصا " به بار خواهقد آورد و از همقان آکقاز بقرای
حرکققت انقالبققی تودههققای رزمنققده در صققحنه ،شکسققت ،و آنهققم
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"شکست فجیعی" را رقم زدند .اگر شورس تودهها در مقابقل ظلقم
و ستم بر حق است و در د هقر انسقان انقالبقی کقه درد و رنق و
شققرایط طاقققت فرسققای آنهققا را درک مققیکنققد ،شققور و امیققد بققر
میانگیزاند ،اینان با دیدن تودههای شجاع و پر انرای و جان بر کف
در خیابانها دچار ماتم و عزا شدند و برای خود چارهای جز پاشقیدن
بذر نا امیقدی در میقان مقردم ندیدنقد .بسقیاری از اینقان ،بقا همقی
نگرس ،جنبش برپا شده در سا  ١١را نیز تحقیر کرده بودند .در آن
زمان ،آنها با تبعیت از تبلییات ارتجقاع حقاکم جنقبش مردمقی  ١١را
"جنبش سبز" نامیدند و رزم بی باکانه زنان و مردان قهرمانی که با
امید به سرنگونی ای رایم (با همقه جنا هقایش) بقه مقدت حقدود
یکسا  ،با خشمی انقالبی نسبت به اسقتثمارگران و سقتمکاران،
بققا نیروهققای مسققلح رایققم جنگیدنققد را بققه موسققوی و کروبققی ضققد
انقالبی نسبت دادند و به اشقاعه نظقرات پاسیفیسقتی و تبلییقات
زهر آگی خود مشیو شقدند .اکنقون ایق روشقنفکران متعلقق بقه
اردوی خققرده بقققوراوازی ،نقققا امیقققدی خقققود و مبقققادرت بقققه اشقققاعه
پاسیفیسم در میان مردم را ای گونه توجیقه مقیکننقد کقه جنقبش
برپا شده دارای سر نیست ،رهبری سراسری چپ انقالبی نقدارد،
حقزب طبققه کققارگر قدرتمنقد بقرای سققازماندهی و رهبقری مبققارزات
سراسری در صحنه نیست .بگذریم از ای که پیش از آکقاز جنقبش
جاری ،برخی از اینها مردم را به خاطر ای که یکپارچه علیه رایم بر
نمی خیزند بقه انقواع صقفات ناپسقند از بقی کیقرت بقودن گرفتقه تقا
ترسو و کیره متهم میکردند.
امققا ،در مقابققل کسققانی کققه جنققبش کنققونی را بققه خققاطر نداشققت
رهبری بر سقر آن پیشقاپیش محکقوم بقه شکسقت مقیکننقد ،ایق
سئوا ساده قرار دارد که آیا چون یک رهبری قدرتمند ،حزب طبقه
کارگر بر سر ای جنبش نیست ،آیقا مقردم انقالبقی در صقحنه حقق
شورس نداشته و یا به اشتباه دست به شورس زده اند؟ و اکنقون
باید به خانههای خود برگردند؟ واضح است که از چنقان اظهقاراتی
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جز دلسرد کردن تودهها نتیجه دیگری عاید نمقی شقود کقه معنقی
سیاسیاس ،چه خود بدانند یا ندانند ،کوششقی مأیوسقانه بقرای
حفقق وضققع موجققود اسققت .ثانیققاً تودههققای زیققر سققتم و کققارد بققه
استخوان رسیده میپرسند که ما تا چه مدت باید منتظر بمانیم تقا
حزب طبقه کارگر و رهبری مورد نظر شما پا به عرصه وجود بگقذارد
و مبارزات ما را رهبقری کنقد تقا شقما از آمقدن مقا بقه خیابقان علیقه
جمهققوری اسقققالمی و بققرای نقققابودی وضققع موجقققود ،چیققزی جقققز
"شکستی فجیع" قائل شوید؟ و میپرسقند کقه اساسقا رهبقری
مورد نظر شما چگونه و در چه پروسهای ساخته میشود؟
واقعیقققت ایققق اسقققت کقققه عمقققده دلیقققل ناامیقققدی ایققق دسقققته از
روشنفکران ،نظرات ذهنی و انحرافی شان میباشد که اتکائی به
واقعیتهای عینی جامعه ایران ندارنقد .برحسقا آن نظقرات کقه در
فرهنققل سیاسققی و جنققبش کمونیسققتی در کشققور مققا بققه عنققوان
"سیاسقققی کقققاری" معرفقققی شقققده اسقققت ،روشقققنفکران چقققپ و
کمونیست به تشکیل به اصطال هستههای سقرخ یقا کمیتقههای
مخفی ،و از ای قبیل با اسم و عنوانی دیگر پرداخته و میخواهنقد
که با کارگران در کارخانهها تماس بر قرار بکنند به ایق امیقد کقه در
جریققان یققک مبققارزه مسققالمت آمیققز گویققا خواهنققد توانسققت آنهققا را
متشکل کرده و حزب طبقه کارگر را بقه وجقود آورنقد .بعقد هنگقامی
که دوران انقالب فرا میرسد کقارگران ،اعتصقابات سراسقری بقر پقا
میکنند و در ادامه دست به قیام مقیزننقد و حقزب سقاخته شقده
(البته بر روی کاکذ) قیام را رهبری میکند و رایقم حقاکم سقرنگون
مققیشققود .ایقق  ،راه پیشققنهادی آنهاسققت راهققی کققه در شققرایط
دیکت قاتوری عنققان گسققیخته (کققه بققدون آن ،امکققان حف ق سیسققتم
سرمایه داری در ایران و تأمی منافع امپریالیستها و سقرمایه داران
داخلی وجقود نقدارد) بقه واققع راه نیسقت ،بلکقه بیراهقه اسقت .در
شرایطی که دیکتاتوری حاکم حتی امکان ایجاد تشکلهای صنفی
را به کارگران نمی دهد ،واضح است که انتظار به وجود آمدن حزب
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طبقه کارگر (البته حزبی واقعقی) در پروسقه یقک مبقارزه مسقالمت
آمیز با توسل بقه مخفقی کقاری صقرف ،انتظقاری بیهقوده و سقرابی
بققیش نیسققت .اتفاقققاً درسققت کیرعملققی و بیراهققه بققودن ایقق بققه
اصطال راه است که باع گشته پیقروان راه "سیاسقی کقاری" در
ی اردوی کقار و متحقدینش ،خقود را
برخورد به جنبش قهرمانانه جار ِ
در ب بست نا امید کنندهای گرفتار ببینند .چون حزب طبققه کقارگر
ساخته نشده و چشم انقدازی هقم بقرای سقاخته شقدن آن وجقود
ندارد .بنابرای از نظر آنها ای جنبش "بی سر" هر چقدر هم تقداوم
یابد و گسترس پیدا کنقد جقز شکسقت ،حاصقلی نخواهقد داشقت.
اینققان کقققه ققققادر بقققه درک نققققش تقققاریخ سقققاز مبقققارزات تودههقققا و
دستاوردهای کیر قابل انکار آن برای ساخت آینده نمی باشند ،جز
آن که مأیوسانه از اجتناب ناپذیر بقودن شکسقت جنقبش جقاری دم
بزنند ،چاره دیگری ندارند.
واقعیققت ای ق اسققت کققه قانونمنققدیهای جامعققه ایققران بققر اسققاس
ماهیت قدرت سیاسی حاکم (که حاکمیتی است امپریالیستی) و
بر مبنای زیربنای اقتصقادی جامعقه و ترکیقا طبققات و صقف آرائقی
آنها ،بیراهه ای که با نام " کار آرام سیاسی" شناخته میشقود را
کنار زده و راهی نوی بقرای دسقتیابی بقه یقک انققالب پیروزمنقد در
مقابل طبقه کارگر ایران که رسالت رهبری انقالب را به عهده دارد،
قرار داده است .ایق درسقت اسقت کقه یقک جنقبش تقودهای بایقد
رهبققری انقالبققی داشققته باشققد تققا امکققان یابققد بققا رهنمودهققای
استراتایکی و تاکتیکی حساب شده و منطبق بر واقعیقت ،تودههقا
را در مسیری انقالبی رهبقری کقرده و بقه پیقروزی رهنمقون سقازد
ولی اگر در یک پروسه مبارزه مسالمت آمیز امکقان شقکل گیقری و
تکوی چنی رهبریای وجود ندارد ،باید دید و روی ای نکتقه تعمقق
کرد که آیا در یک پروسه مبارزه قهرآمیز نیز وضع ای چنقی اسقت؟
و آیا نمی توان در جریان مبارزه مسلحانه علیه دشقم و نیروهقای
مسلح اس ،رهبری انقالبقی بزم را بقه وجقود آورد؟ اتفاققاً اگقر بقه
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صققحنههای پرشققکوه و قهرمانانققهای کققه هققم اکنققون بققه دسققت
تودهها ی شجاع و جان بر کقف ایقران بقا حملقه قهقر آمیقز شقان بقه
مراکز ستم و سقرکوب ،آفریقده مقیشقوند توجقه کنقیم و روی آنهقا
تعمق نمائیم ،خواهیم دید که ای تودههقا ،تودههقائقی کقه در نبقرد
سهمگی شان علیه حاکمیت امپریالیستی کنونی جقز زنجیرهقای
دست و پایشان چیزی ندارند که از دسقت بدهنقد بقا چنقی اعمقا
انقالبی ،به واقع راه صحیح و عملی ایجاد رهبقری بقر سقر جنقبش
جاری و به قولی با "سر" کردن آن را به کارگران آگاه و روشقنفکران
کمونیست صدیق و جان بر کف ایران میآموزند و نشان مقیدهنقد
که اتفاقا امکان ایجاد رهبری انقالبقی در مسقیر شقرکت در همقی
اعتراضات و جنبشهاست که فقراهم مقیشقود و آنهقا درسقت بقا
سققازماندهی کققارگران و دیگققر تودههققای انقالبققی در جریققان ایقق
جنبشهاست که راه را بقرای ایجقاد حقزب طبققه کقارگر مقیتواننقد
هموار سازند.
چریکهای فدائی خلق ایران که بر اساس تئقوری مبقارزه مسقلحانه
تدوی شده در آثار رفقا پویان و احمدزاده در اواخر دهه چهل پقا بقه
عرصققه حیققات گذاشققتند ،و موفققق بققه تکققوی تققاریخی درخشققان از
جنبش کمونیستی در ایران گشتند ،ای تجربه گرانبها و کیقر قابقل
انکققار را در اختیققار انقالبیققون آینققده قققرار داده انققد کققه یققک تشققکل
انقالبی تحت سلطه دیکتاتوری امپریالیستی حاکم بر ایران ،تنها با
توسل به سال و انجام مبارزه مسلحانه با دشقم ققادر بقه حفق
موجودیت خود و تأثیر گذاری در جامعه میباشقد .بقا اتکقاء بقه ایق
تجربققه موفققق ،اکنققون کققه تودههققا خققود بققه هققر وسققیلهای در صققدد
تسلیح خود بر آمقده و حتقی بقا کمتقری و ابتقدائی تقری امکانقات،
مراکز سرکوب و ستم جمهوری اسالمی را با قهر انقالبقی خقود در
هم میکوبند ،اکنون که خشم و کینه طبقاتی لشقکر اردوی کقار و
متحدی رن دیده طبقه کارگر در صحنه نبردی قهر آمیز با نیروهقای
مسلح متعلق به حکومقت حقاف سقرمایه داران ،بقه نیقروی مقادی
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تبققدیل گشققته ،مققیتققوان دیققد کققه چققه شققرایط مناسققبی بققرای
سققازماندهی و بسققی ای ق تودههققای انقالبققی و دوران سققاز ایجققاد
گشته و در دسترس اسقت .بنقابرای  ،کقارگران آگقاه و روشقنفکران
کمونیست بایقد از ایق فرصقت طالئقی کقه رونقد جنقبش قهقر آمیقز
کنققونی در اختیققار آنهققا قققرار داده اسققت اسققتفاده کققرده و خققود را
متشکل کنند تا بتوانند جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان را نقه
فقط علیه رایم جمهوری اسقالمی بلکقه در آینقده علیقه هقر نیقروی
ارتجاعی احتمالیای که امپریالیستها برای بقه شکسقت کشقاندن
جنبش تودهها بسی میکنند ،به پقیش ببرنقد .)٢(.درسقت تقوان
ای تشکل برای پیشبرد مبارزه مسلحانه ،چه در اشکا پقارتیرانی
و چه در اشکالی که خود عینیت مبارزه تعیی میکند ،بققای آن را
تضمی خواهد کرد.
امروز به همانگونه که در جنبش  ١١نیقز شقنیده شقد ،کقارگران بقه
انجققام اعتصققاب و برپققائی یققک اعتصققاب سراسققری فققرا خوانققده
میشقوند .در ایق شقکی نیسقت کقه اعتصقاب کقارگران و متوققف
کردن تولید به خصوص اعتصاب کارگرانی که در حقوزه نفقت بقه کقار
مشقققیولند ،ضقققربه بزرگقققی بقققه دشقققمنان مقققردم (امپریالیسقققتها و
وابستگان به آنها) وارد کرده و تحولی در جنبش بقه نفقع تودههقای
انقالبی به وجود میآورد .از ای رو مبادرت کارگران به اعتصاب امقر
درست و به جائی است که بطقور عینقی در جهقت تقویقت خیقزس
جاریست .اما "سیاسی کار"هائی که ای شکل از مبارزه را مطقر
مینمایند تصور میکنند که از طریق برپائی اعتصاب عمومی و بعد
یک قیام ناگهانی ،مردم ایقران بقه پیقروزی دسقت خواهنقد یافقت و
ای البته در حالی است کقه خقود نیقز نمقی تواننقد انکقار کننقد کقه
چنان قیامی اگر هم صورت گیرد رهبری انقالبی نخواهقد داشقت و
در نتیجه نمی تواند خواستهای کارگران و دیگر تودههقای محقروم
و ستمدیده را برآورده سازد .چنی نیروهائی ،در واققع رییقای تکقرار
تجربه انقالب سا  ٤٤را در سر مقیپروراننقد بقدون آن کقه بقه روی
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خود بیاورند که آن ،یک تجربه شکسقت خقورده اسقت .در آن زمقان
امپریالیستها به مثابه دشمنان اصلی خلقهای ایران ،هنگقامی کقه
قققدرت سققهمگی تودههققای انقالبققی و تصققمیم قققاطع آنهققا بققرای
براندازی رایم شاه را در مقابل خود دیدند ،دست به یقک فریبکقاری
بزر زده و ضم حف ارتش و ضقمائمش ،شقاه ،نقوکر سرسقپرده
خققود را چققون مققوس مققردهای بققه بیققرون پرتققاب کققرده و دار و دسققته
مرتجع خمینی را به نام انقالب علیه انقالب مردم ایران تقویت و به
روی کار آوردند .امروز هشقدار داده مقیشقود کقه ایق بقار نگقذاریم
انقالب مردم که در آن زمان نیز برای دستیابی به رفاه ،اسقتقال و
آزادی بققر پققا شققده بققود توسققط ایققادی مققزدوری کققه دسققت حمایققت
امپریالیستها در پشت آنها قرار میگیرد ،دزدیده شود .اما چگونقه؟
آیا صرف هشدار میتوانقد از چنقان واقعقه شقومی جلقوگیری کنقد؟
آنچه مسلم است ای است که اتفاققا بقدون درس گیقری از دبئقل
شکست انقالب  ٤٤و پی بردن به دبیل عقدم امکقان پیقروزی قیقام
بهم  ،نمی توان از تکقرار چنقان تجربقه تلخقی جلقوگیری کقرد .ایق
هشدار که قیام بهم به دلیل فقدان طبقه کارگر سقازمان یافتقه و
نبود حزب در پیوند با طبقه کارگر شکست خورد ،زمانی بار واقعقی
مییابد که با درک ای واقعیت در راهی که به سازمانیابی کارگران
و تشققکیل حققزب طبقققه منجققر مققیشققود گققام برداشققت .و گققر نققه
دشققمنان طبقققاتی (نیروهققای متعلققق بققه سققرمایه داران داخلققی و
خارجی) در صورت به وجود آمقدن یقک قیقام خقود بقه خقودی بقزر
خواهند توانست باز در حالی کقه ارتقش و سیسقتم سقرمایه داری
وابسته حاکم بر ایران را حف میکنند ،حاکمیت دیگری مثال تحقت
عنوان حاکمیت سقکوبر بقه مقردم ایقران تحمیقل کننقد تقا سقل زرد
جانشی شیا گردد .از ای بح ای نتیجه عاید میشود که بایقد
راه پیشققنهادی "سیاسقققی کقققاری" را اساسققا بقققه دور انقققداخت و
دانست که در جامعه تحت سلطه ایران ،تودههای در بند ما تنهقا از
راه مبارزه مسلحانه تقوده ای طقوبنی مقدت مقیتواننقد بقه اهقداف
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انقالبی خود دست یابند .از ای جنبه نیقز یقاری بقه تقویقت جنقبش
قهر آمیز کنونی و کوشش در گسترس و سازمانیابی آن امری بزم
و وظیفه تخطی ناپذیر برای همه نیروهای انقالبی میباشد.
ما حتی اگر روی تجارب دوره بعد از شکسقت قیقام بهمق متمرکقز
شده و دقت کنیم خواهیم دید که تودههای ایران نیز همچون همقه
از قیام بهم بیکقار ننشسقته
تودههای انقالب کننده در جهان پ
و بدون آن که خاموس وار منتظر اقدامات تقازه بقه ققدرت رسقیدهها
باشند ،خود دست اندر کقار تیییقر مناسقبات اقتصقادی و سیاسقی
ارتجققاعی حققاکم و ایجققاد مناسققبات جدیققد و انقالبققی بققرای تحقققق
خواستهای برحق خود شدند .آنها به یمق آگقاهی طبققاتی شقان
حتی در منقاطق مختلقف ایقران مسقلح شقده و حاضقر بودنقد بقرای
ایجاد و حف مناسبات جدید به نفع خود با هر نیروی ارتجقاعی کقه
مانعشان شقود بجنگنقد .خلقق ُکقرد ،خلقق تُقرکم  ،خلقق عقرب در
خوزستان ،تودههای انقالبی در استان فارس و یا مقردم آذربایجقان،
به خصوص تبریز که قیامی را علیه خمینقی تقازه بقه ققدرت رسقیده
سازمان دادند ،نمونههای بارز ای واقعیت میباشند .میدانیم که
در آن زمان ،سازمانهائی که بقا ادعقای تعلقق بقه انقالبیقون مسقلح
دهه پنجاه نیروی توده ای عظیمی را دور خود گرد آورده بودنقد ،نقه
تنها خواست سازماندهی و پیشقبرد مبقارزات ایق تودههقا (و دیگقر
سققتمدیدگان ایققران) را نداشققتند بلکققه بققا در پققیش گققرفت رویققه
سازشکارانه با قدرت سیاسی حقاکم (جمهقوری اسقالمی) نققش
کامال ارتجاعی در به شکست کشقاندن آن مبقارزات ایفقاء نمودنقد.
برخققورد سازشققکارانه ای ق سققازمانها باع ق تحکققیم پایققههای رایققم
جمهققوری اسققالمی شققد و بققه آنهققا امکققان سققازماندهی نیروهققای
سققرکوب خققود را داد کققه منجققر بققه حملققه ایقق رایققم وابسققته بققه
امپریالیسم به تودهها در سراسر ایران و ایجاد فجقایع خقونی دهقه
 0٤و جنایتهائی شقد کقه تقا بقه امقروز ادامقه دارنقد .چقه درسقی
میتوان از ای تجربقه تلقخ و بسقیار دردنقاک بقرای پیشقبرد جنقبش
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تودههای محروم در حا حاضقر گرفقت؟ پقر واضقح اسقت کقه در آن
زمققان سققازماندهی و پیشققبرد مبققارزه مسققلحانهای کققه تودههققا در
اقصی نقاط ایقران بقر پقا داشقته بودنقد مقیتوانسقت موجقا تقداوم
انقققالب و ایجققاد شققرایط انقالبققی نققوینی بققه نفققع تودههققا گشققته و
مسققیر پیققروزی آنققان را در مصققاف بققا جمهققوری اسققالمی و اربابققان
امپریالیست آن هموار نماید .در ای مورد بسیار میتوان گفقت ،بقه
خصوص در ارتباط بقا جنقل ایقران و عقراق ،کقه البتقه در اینجقا بقرای
جلوگیری از طو کالم از آن میگذرم  .واقعیت ای است که مبارزه
مسلحانه اگر چقه تنهقا شقکل مبقارزه نیسقت و بقرای پیشقبرد امقر
انقالب و رسیدن به هدف باید از همه اشقکا متنقوع مبقارزه سقود
جست و همه اشکا مبارزه را در هر شقرایط مقتضقی بقه کقار بقرد
ولی با تأکید باید گفت کقه مبقارزه مسقلحانه ،تنهقا راه رسقیدن بقه
آزادی است .تنها در بستر ای مبارزه است که میتوان یک جنبش
انقالبی در ارتباط با همه حوزههای زندگی اجتماعی سازمان داد و
بقه جلقو بققرد .مقیبایسققتی در نظقر داشقت کققه ضقرورت مبققارزه ی
مسلحانه  -بعنوان محور سایر اشکا مبارزاتی  -یک اصقل اسقت و
ای اصل نه از تمایالت ذهنی افراد بلکه از واقعیات عینی ی جامعه
ما استخراج گردیده است.
امروز که تودههای انقالبقی مقا در خیقزس ظلقم بنیقان کق خقود در
اینجا و آنجا دسقت بقه قهقر انقالبقی زده و بقا درگیقری بقا نیروهقای
مسلح دشم و حمله قهر آمیز به مراکز ستم و سقرکوب بقه واققع
به عالی تری شکل مبارزه که همقان مبقارزه مسقلحانه مقیباشقد
روی آورده انققد ،بققه خققوبی نشققان مققیدهنققد کققه در تجربققههای
ارزشققمند زنققدگی مملققو از شققکنجه و درد و رن ق خققود ،راه درسققت
مبارزه جهت کلبه بر دشمنانشان را میشناسند .لذا ایق جنقبش
به شرط تداوم ،چشم انداز کامال روشنی برای تحققق خواسقتها و
رسیدن به هدف در مقابقل خقود دارد .چشقم انقداز کلبقه بقر ضقعف
فقققدان رهبققری و تمققام کققردن وظققایف و کارهققای نیمققه تمققامی کققه
28

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
انقالبیون پیشی چه در دهه پنجاه و چه در دوره بعد از قیام بهمق
در ُکردستان ،تُرکم صحرا ،فارس و در اقصی نقاط ایران آکاز کقرده
بودنققد .پیمققودن ایقق راه ،پیمققودن راه انقققالب ایققران ،یققک انقققالب
پیروزمند است .پیمقودن راه بسقی و سقازماندهی تودههقا چقه بقه
لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظقامی ،آزاد سقازی منقاطق و ایجقاد
شققرایط انقالبققی و مناسققا بققرای متشققکل کققردن کققارگران (امققری
تجربه شده در انقالبات معاصر) در جهت تشکیل عالی تری ارگقان
طبقاتی کارگران یعنی حزب کمونیست طبقه کارگر است ،پیمقودن
راه تشکیل ارتش خلق برای نابودی ارتش ضد خلقق جهقت کسقا
قدرت سیاسی است .تودههای محروم و رن کشیده ایران تنها بقا
پیمودن ای راه ،تنها با انجام مبارزه مسلحانه علیقه دشقمنان خقود
(چه رایم جنایتکار جمهوری اسقالمی و چقه دشقمنان دیگقر در هقر
چهرهای که ظاهر شوند) است که میتواننقد ققدرت بیقزا خقود را
به دشم زبون ثابقت و راه پیقروزی را تقا رهقائی کامقل خقود از هقر
گونه ظلم و ستم و سرکوب و اختناق طی کنند.
بنقابرای  ،امقروز در شققرایط مناسقا کنقونی ،در برخققورد بقه جنققبش
جاری "هقین بقوده گقان" کقه بایقد "همقه چیقز" گردنقد جقائی بقرای
سردرگمی و تردید و به طریق اولی یقأس و نقا امیقدی بقاقی نمقی
مانققد و هققر چققه بایققد باشققد احسققاس وظیفققه و کوشققش در یققافت
راههای تقویت ای جنبش ،یاری رساندن به آن و ایفقای نققش هقر
چه مؤثرتر برای پیشرفت آن است .اصلی تری وظیفه در ای حوزه
بر دوس کقارگران و روشقنفکران آگقاه و انقالبقی در ایقران ققرار دارد.
آنها باید بتوانند در هر شهر و دیاری که هسقتند همفکقران و یقاران
خود را یافته و ضم رعایت کامل اصو مخفقی کقاری (بقه گونقهای
که احیاناً در صقورت دسقتگیری ،دشقم از دسقتیابی بقه اطالعقات
بزم محروم گردد) ،خود را متشکل کنند و بکوشند بقا همفکقری بقا
یکدیگر نقشههای مبارزاتی درستی برای تأثیر گذاری روی مبارزات
تودهها چه در زمینه سیاسی (تعیی شعارهای انقالبی و طبقاتی
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بققه نفققع کققارگران و زحمتکشققان ،پخققش نوشققتههای افشققاگرانه و
روشنگرانه در میان آنها جهت ارتققاء آگقاهی انقالبقی شقان و )...و
چه در زمینه نظقامی (تعیقی تاکتیقک و نقشقههای جنگقی) جهقت
سازماندهی و پیشبرد یک مبارزه بی امان علیقه نیروهقای مسقلح
بی رحم دشم  ،تهیه ببینند.
بدون شک انتقا تجربه مبارزی مسلح در دهقه پنجقاه و همچنقی
پیشمرگان جنبش خلق ُکرد به جوانان مبارز ایران ،قرار دادن تحلیل
و تئوری مبارزه مسلحانه در اختیار آنان و ترسیم هقر چقه مشقخص
تر راه مبارزه مسلحانه و هر اقدامی دیگر از ای قبیل کقه بتوانقد بقر
سطح آگاهی و تجربه مبارزاتی آنقان بیفزایقد ،بقه جوانقان متعهقد و
انقالبققی کنققونی در صققحنه مبققارزه کمققک خواهققد کققرد تققا بققا اعمققا
مبارزاتی خود راه رفته توسط انقالبیقون مسقلح گذشقته را هقر چقه
بیشقتر صقیقل داده و تجربیقات عملقی جدیقدی بقه آن بیفزاینقد .بققه
واقع ،در شرایطی کقه کقارگران و زحمتکشقان ایقران بقا شقجاعت و
انجام اعما قهرمانانه قابل سقتایش بقا نیروهقای سقرکوبگر حقاف
منققافع مشققتی اسققتثمارگر انگققل صققفت و سققتمکار مققیجنگنققد،
تجربیاتی به دست میدهند که در خدمت متکامل تر شدن هر چه
بیشققتر تئققوری و عمققل انقالبققی قققرار دارد و همققی  ،راه رهققائی
تودههای دربند ایران از سلطه یک حکومت وابسته بقه امپریالیسقم
و تحقق خواستها و آرمانهای انقالبی شان را هموار میسازد.
خلقهقای ایقران در گذشقته در جریقان مبقارزات و تالطمهقائی کقه از
سرگذرانده بودند از درون خود ستارخانها ،خیابانیها ،حیقدر عمقو
اوکلیها ،علی مسیوها ،پسیانها (کلنل دمحم تقی خان پسقیان)
و ...و چریکهائی چون علی اکبر صفائی فراهانیهقا ،کفقور حسق
پورهقققا ،مسقققعود احمقققدزادهها و پویانهقققا و مفتاحیهقققا ،حمیقققد
اشققرفها ،علققی اکبققر جعفریهققا ،دکتققر هوشققنل اعظمیهققا،
مهرنوس ابراهیمیهقا ،شقیری معاضقدها ،نزهقت و اعظقم روحقی
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آهنگرانیها و ...تقدیم راه رهائی نموده اند.
بی تردید جنبش عظیم کنونی با قیامهقای قهرآمیقز شقهریاس بقا
خون تودههائی که آماج گلولههای نیروی انتظامی و دیگر نیروهای
سرکوبگر و کثیف و به قو مردم تظاهر کننده "بیشرف" رایم ققرار
میگیرند ،دیر یا زود نیروی انقالبی نوی  ،پرانرای و شقاداب بوجقود
خواهققد آورد ،نیققرو و یققا نیروهققائی کققه انبققانی از تجربققههای خققونی
گذشته را با خود حمل میکنند و بقا عملکردهقای خقود رعشقه بقر
اندام دشم زبون میافکنند ،نیروهقائی کقه بقه گفتقه دانشقجویان
مبارز دانشگاه تهران در روز  ٢0آذر سا جاری ،امتداد ماهی سیاه
کوچولو هستند ،امتداد راه صقمد بهرنگقی ،راه بهقروز دهققانی ،راه
کاظم سعادتی ،راه چریکهای فدائی خلق ایران...
 ٢1دی  1 – ٢٣٩1اانویه ١٤٢١
زیر نوی

:

 -٢ممک است امپریالیستها ای بار تجربه شناخته شده سا ٤٤
را تکرار نکرده و به حیلقههای دیگقری بقرای بقه شکسقت کشقاندن
مبارزات انقالبی تودههای محروم ایران دست بزنند .به همی دلیل
هم باید تودههای بپاخاسته را نسبت به همه شقکلهای گونقاگون
دسیسههای امپریالیستی آگاه ساخت.
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سخنی با خلق آذربایجا !()٢
ای خلق سرزمین آتشین من ! الورا آذربایجا و ختیرا
و پسییرا خ ی ر تبریییز سییر میین! ای کار رهییا ،ای ج انییا
بیکار مانده ،ای کسانی که زیر ظلم له و ل ر ه میش ید!
امقققروز در سراسقققر ایقققران ( گفتقققه مقققیشقققود در بقققیش از یکصقققد
شهر) ،کارگرها ،بیکار ماندهها و انسانهای تهی دستی که زندگی
تلخی را میگذراننقد بقه پقا خاسقته و بقا جسقارت تمقام علیقه
ب
جمهوری اسالمی وارد میدان نبرد شده اند.
می دانیم که در ایران چندی ملت زندگی میکنند ،به عبارت دیگر
ایران خودس از چند ملت تشکیل شده است .اکنقون مقا شقاهدیم
آنهائی که در زیر ظلم و ستم به سر میبرند ،از زحمتکشقان بلقو
گرفته تا ُکردها ،لُرها ،گیالنیها ،هموطنان عرب ما در خوزسقتان و
تا کارگران و زحمتکشقان فقارس کقه از سقتم و دیکتقاتوری دسقتگاه
جمهوری اسالمی جانشان به لا رسیده برای نجات خقود و بقرای
شروع یک زندگی نوی و آزاد به خیابانها آمده اند و حتی به مراکز
نظامی و سرکوب و به مکانهقائی کقه محقل زور و کقارت هسقتند،
حمله کرده و آنجاها را درب و داکان میکنند.
قصد م در اینجا ای است که با شقما خلقق قهرمقان آذربایجقان ،و
تأکید بکنم ،با جوانانی که در راه حق و عدالت مبارزه میکنند و به
خصوص با آنهقائی کقه در اسقتادیوم فوتبقا ایق شقهر حضقور پیقدا
میکنند ،صحبت کرده و به شما بگویم کقه در شقرایط کنقونی چقه
چیزی خلق ما را تهدید میکند.
مققا ایقق را مققیدانققیم کققه دشققم جهققت سققد کققردن راه آزادی و
جلوگیری از جنبش آنان که هدفشقان رسقیدن بقه حقق و عقدالت و
آزادی است ،تنها به سرکوب و اسلحه و کال ً تنها به به کار بسقت
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زور اکتفاء نمی کند .دشم برای رسیدن بقه منظقور فقوق راههقای
دیگری هم دارد .یکی از حیلههای دشم ای است :تفرققه بینقداز
(خلقها را از همدیگر جدا ساز) و حکومت ک  .ای ترفنقدی اسقت
که به گفته پدران و اجقداد مقا ،انگلیسقیها در سراسقر دنیقا بقرای
حکومققت کققردن خققود بققه کققار بققرده انققد .اکنققون م ق مققیبیققنم کققه
اطالعاتیهای جمهوری اسالمی ،چنی حیله ای را در آذربایجان و
به خصوص در استادیوم فوتبا تبریز از طریق تیم تراختقور (تراکتقور)
به کار گرفته اند.
برای به دست دادن یک نمونه ،چند روز پیش دیدم کقه از آن طقرف
بققه نققام فارسققها ،کسققانی شققروع بققه فحاشققی بققه تُرکهققا کردنققد -
فحشهای به جا مانده از زمان رضقا شقاه جقالد علیقه تُرکهقارا سقر
میدادند  -و از ای طرف برخی از جوانهای تُرک که به خشم آمقده
بودند ،سخنانی علیه خلق فارس گفتند .اما ،بیائید کمی عمیق تر
به ای موضوع نگاه کنیم .آیا به راستی آنهائی که به تُرکهقا فحقش
میدادند همان فارسهائی بودند کقه همچقون شقما تحقت ظلقم و
ستم جمهوری اسالمی قرار دارنقد؟ نقه ایق طقور نیسقت! بقه آن
فحش دهندهها به ای چشم نگاه نکنید .م شکی ندارم کقه آنهقا
افراد خود رایقم بودنقد ،افقراد سقپاه و اطالعاتیهقا و بسقیجیهای
جمهوری اسالمی بودند .آنها به خاطر ای که خلق فارس و تُرک را
به جان هم بیاندازنقد و بقی آنهقا دشقمنی بقه وجقود بیاورنقد چنقان
فحشهائی را به تُرکها میدادند .سود ای کار برای آنها ای است
کقققه جمهقققوری اسقققالمی جنایقققت پیشقققه و ددمقققنش را از آمقققاج
ضربههای ُمشترک خلقهای فارس و تُرک در امان نگاه دارند!
هم ای رایم و هم دیگر دشمنان از مسأله ملی خلقق تُقرک سقوء
استفاده میکنند .آنها تحت عنقوان حقق ملقی ،سقعی در منحقرف
کردن جنبش مردم دارند تا بتوانند خلق آذربایجان را در شقرایط فققر
و مصیبت بار کنونی ،نگاه دارند.
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در سا  ٢٣١1که معلوم بقود مقردم آذربایجقان بقا ققرار داشقت زیقر
دسقققتگاههای ظقققالم و سقققرکوبگر حقققق و عقققدالت ،و آزادی سقققتیز
جمهوری اسالمی چه زندگی مشقت بقاری را از سقر میگذراننقد و
وزارت اطالعات رایم میدانست که ای خلق بابخره ،دیر یا زود به
پا خواهد خاست ،ای حیله را به کار بردند که در روزنامه خودشقان
اقققققققدام بققققققه تققققققوهی کثیفققققققی بققققققه مققققققردم آذربایجققققققان
(با کاریکاتوری که کثافتش به خودشقان خقوب مقیچسقبد) کردنقد.
بعققد پققان تُرکیسققتها ،یعنققی کسققانی کققه خودشققان را در پشققت
مسأله ملی آذربایجان پنهقان کقرده انقد و کارشقان تفرققه انقداخت
بی تُرک و فارس است ،همان پان تُرکیستها که مقیکوشقند تقا
کققارگران تُققرک نتواننققد بققا رفقققای کققارگر فققارسُ ،کققرد و یققا کققارگران
ملیتهقققای دیگقققر در ایقققران متحقققد شقققده و بقققا هقققم در مقابقققل
دشم مشترکشان بایستند ،و درست به همی خاطر اسقت کقه
جمهوری اسالمی دست آنها را باز گذاشته و امکان حرکت به آنهقا
داده است ،به جلو آمدند (و کوشیدند به حرکت مقردم صقرفا جنبقه
ملی بدهند) و هنگامی که خلق بقه فیقان در آمقده آذربایجقان کقه
خونش از مظالم رایم جمهوری اسالمی به جوس آمده بود شقروع
به حرکت کرد ،هم رسقانههای خقود رایقم و هقم بقی بقی سقی و
تلویزیون صدای آمریکا و رسانههای مشابه که علیه آزادی خلق مقا
هستند ،اینطقور جلقوه دادنقد کقه گویقا خلقق آذربایجقان هقین درد و
کمقی نققدارد و از هقین چیققز در رنق و عققذاب نیسقت جققز از مسققأله
ملی و بر ای واقعیت سر پوس گذاشقتند کقه خلقق آذربایجقان بقه
خاطر کار ،مسک و آزادی و خالصه برای برخورداری از یقک زنقدگی
خوب به پا خاسته بودند و البته ای هم حق آنها بود که در مقابقل
تققوهینی کققه از طریققق روزنامققه بققه آنهققا شققده بققود ،بایسققتند .آن
رسانهها ،تازه به ای تحریفات هم اکتفاء نکردند و ای خلق را مورد
سرزنش و شماتت ققرار دادنقد و انگقار کقه خیقزس مقردم صقرفا بقه
خاطر یک توهی بود ،گفتند آخر درست بود که شما بقه خقاطر یقک
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کاریکاتور بلند شوید و خودتان را به کشت

دهید!؟

م در همقان زمقان از حرکقت عقدالت طلبانقه و آزادیخواهانقه خلقق
آذربایجان دفقاع و پشقتیبانی کقردم و بقا اسقتناد بقه دانسقتههائی،
نشققان دادم کققه چققه چیزهققائی راه آزادی خلققق آذربایجققان را سققد
کققرده انققد .شققما گفتگققوی م ق بققا "پیققام فققدائی" در ای ق زمینققه را
میتوانید در شماره  ١1ای نشریه به زبان فارسی به تاریخ خقرداد
 ،٢٣١1در سقققایت سقققیاهکل مطالعقققه بکنیقققد .اسقققم آن گفتگقققو
"رویدادهای اخیر آذربایجان و مسأله ملی" است.
جنبش حق و عدالت طلبانه آذربایجان در سا  ٢٣١1نمونه بزرگقی
است که نشان میدهد چطور آنها که دوستدار خلق ما نیسقتند و
حق ملی خلق تُرک را انکار میکنند ،نگذاشتند تا دیگقر خلقهقای
ایران بدانند که خلق آذربایجان به چه دلیل به پقا خاسقته بقود .آنهقا
در مورد ای حرکت دروغ گفتنقد و دروغ تحویقل مقردم دادنقد .امقروز
هم میکوشند که نگذارند تقا خلقهقای ایقران بقه طقور یکپارچقه بقه
مقابله با دشم مشترکشان بپردازند.
قهرمانان فدائی آذربایجان ،از ستارخان گرفته تا حیدر عمو اوکلقی،
علققی مسققیو ،خیابققانی ...جلققوتر بیققائیم ،صققمد بهرنگققی ،کققاظم
سققعادتی ،بهققروز دهقققانی ،علیرضققا نابققد  ،اینهققا همققه شققان راه
درسققت مبققارزه ،راه درسققت رسققیدن بققه آزادی و ایقق کققه چطققور
میشود به حل مسأله ملی نایل آمد را به ما یاد داده اند.
کسی که ارباب و سقرمایه دار اسقت چقه ُتقرک باشقد چقه فقارس
باشققد ،فرقققی نمققی کنققد ،اینهققا همققه خققون خلققق را در شیشققه
میکنند .به همی دلیل بود که قهرمانان افتخار آفری مقا هرگقز بقا
اربابققان و سققرمایه داران دسققت دوسققتی ندادنققد .چققون کققارگر و
زحمتکش تُرک با آنها نه ،بلکه در اتحاد بقا کقارگران و تُهقی دسقتان
فارس و بلو و لُر و کیره مقیتواننقد در همبسقتگی بقا هقم بقه روز
36

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
خوس دست یابند .یک سرمایه دار حتی اگر تُرک اصیل هقم باشقد
کارس ایجاد شرایط جهنمی برای مردم است.
خلق سرزمین آتشین من ،ختیرا
شهر زا اه من تبریز!

و پسیرا

انقیبیی و رزمنیده

خلقهائی که امروز در هر گوشقه ایقران بقه پقا خاسقتهانقد ،هماننقد
شققما سالهاسققت کققه تحققت رایققم مققدافع سققرمایه داران یعنققی
جمهوری اسالمی و دستگاه ظلم و ستم ای رایم زنقدگی سقخت
و مشقت بقاری را مقیگذراننقد .دسقتیابی بقه روزگقار خقوس و آزاد
بققرای شققما بققه ای ق امققر گققره خققورده اسققت کققه دسققت در دسققت
ای خلقها و در یگانگی با آنها ،ایق رایقم کثیقف وددمقنش سقرمایه
داران را از قدرت به زیر کشیده و به زباله دان تاریخ بیفکنید.
بقققه امیقققد آن کقققه همقققه خلقهقققای ایقققران بقققه طقققور متحقققد علیقققه
دشم مشترکشان مبارزه بکنند و نظم اقتصادی-اجتمقاعی حقاکم
بققر ایققران کققه تنهققا در خققدمت قققدرتهای خققارجی و سققرمایه داران
داخلی ققرار دارد و بقرای خلقهقا بقه جقز بیچقارگی و بقدبختی ثمقره
دیگری ندارد را با یک انقالب بر هم زده و از بی ببرند و به جقای آن
یققک جمهققوری دموکراتیققک کققه کققارگران و زحمتکشققان دررأس آن
باشند به وجود آورند .در چنان شقرایط دموکراتیقک و آزاد اسقت کقه
هققم خلققق آذربایجققان و هققم خلقهققای دیگققر مققیتواننققد در مققورد
سرنوشقت ملقی خقود هقر طقور کققه خقود صقال مقیداننقد تصققمیم
بگیرند.
زنده با خلق آ اه ،مبارز و انقیبی آذربایجا !
تنهییا بییا مبییارزه متهیید نلیییه شییمن مشییتر
زند انی خ ش و آزا ست یافت!
مرگ بر رژیم جمه ری اسیمی و کار زارا
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میییتی ا
تفرقه افکن

بییه

سخنی با خلق آذربایجان
بیست و هفتم دی ٢٣٩1

" -٢سخنی با خلقق آذربایجقان" برگقردان گفتقاری از رفیقق اشقرف
دهقانی به زبان ترکی به صورت نوشتاری فارسی میباشد که در
اینجا در دسترس خوانندگان عالقمند قرار داده میشود .اصل ایق
گفتقققققققار بقققققققه زبقققققققان ترکقققققققی بقققققققا عنقققققققوان "اشقققققققرف
دهقانی یولداشی آذربایجان خلقیله بیر نئچه سقؤزی" در یوتیقوب
 https://www.youtube.com/watch?v=dMXxgqfu3XEدر
دسترس است.
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فاع از مبارزه حق طلبانه راویش نابا ی یک
وظیفه انقیبی ست !
کار را  ،زحمتکشا

و یگر ت

ههای رنج یده ایرا

!

دیروز یک بار دیگر تودههای رزمنده ایران ،ای بقار دراویقش گنابقادی
کققه همققواره بققا سققرکوبها و آزادی کشققیهای رایققم وابسققته بققه
امپریالیسم جمهوری اسالمی  -به بهانه داشت مقذهبی متفقاوت
از مذها مورد تبلیغ رایم جمهقوری اسقالمی  -مواجقه بودهانقد ،بقا
نشققان دادن گوشققهای از خشققم و نفققرت خققود در مقابققل مققزدوران
سققرکوبگر ،دشققمنان مققردم ایققران از خققود رایققم گرفتققه تققا اربابققان
امپریالیستش را در ماتم و عزا فرو بردند.
در روز  ٣٤بهمق  ،دراویققش گنابققادی کققه در اعتققراض بققه دسققتگیری
وحشیانه دمحم ثال  ،درویقش  ٤٤سقاله در مقابقل کالنتقری خیابقان
پاسققداران تهققران تجمققع کققرده بودنققد ،مققورد برخققورد سققرکوبگرانه
نیروهای مسلح رایم واقع شده و به درگیقری بقا آنهقا پرداختنقد .بقا
توجه به مقاومت سرسختانه و شجاعانه ای تودههای زجر دیقده و
به ستوه آمده در مقابل سرکوبگران ،درگیری همچنان ادامقه یافقت
و هنگامی به اوج خود رسید کقه خبقر کشقته شقدن دمحم ثقال بقه
دسققت مققزدوران وحشققی جمهققوری اسققالمی بققه گققوس دراویققش
رسید .عکسی از سر و صقورت زخمقی و خقون آلقود دمحم ثقال در
اینترنت پخش شقده کقه نشقان میدهقد کقه آدمکشقان جمهقوری
اسالمی به هنگام دستگیری ای پیرمرد ،با چه وحشی گریای با
وی برخورد کرده بودند که بابخره هم او را در اسارت کشتند* .
ویدیوهای پخش شده از مقاومت جانانه دراویش در مقابل سرکوب
نشان میدهند که در شرایطی که رایم نیروهای مسلح خود را در
ابعادی بزر به سراغ ای تودههای سقتمدیده فرسقتاده بقود ولقی
آنها در مقابقل ققدرت و اراده انقالبقی دراویقش سقتمدیده کقه مقورد
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پشققتیبانی مققردم مبققارز منطقققه نیققز قققرار داشققتند ،بققه هققین وجققه
نتوانستند دوام بیاورند .دراویش مبارز با سنل و چقوب بقه دفقاع از
خود پرداخته و با پرتاب مواد آتشزا به مقابله با مقزدوران برخاسقتند
و حتی در مواردی آنها را فقراری دادنقد .در یقک مقورد ایق نیروهقای
آزادیخواه موفق به حمله به یکی از مراکز شقکنجه وزارت اطالعقات
(اطالعاتیهای جمهوری اسالمی نیز همچون سقاواکیهای رایقم
شققاه ،عققالوه بققر زنققدانهای رسققمی کققه در آنجققا بققه کققار شققکنجه
آزادیخواهان و نیروهای انقالبقی میپردازنقد ،خانقههقائی را نیقز بقه
منظور شکنجه برخی از زندانیان خاص در اختیار دارند) شده و آنجا
را ویران نمودند .در شرایطی که گلهای از سرکوبگران بقرای بگیقر و
به بنقد و کشقتار خقونی دراویقش در خیابقان بودنقد ،فقردی مملقو از
خشقققمی فشقققرده در د ناشقققی از سقققرکوبگریهای رایقققم ،بقققه
تاکتیکی علیه ضد انقالب دست زد که اولی بار همی ضقد انققالب
جمهوری اسالمی علیه تودههای جان به لا رسیده مقا در جریقان
جنبش قهرمانانه تودهها در سا  ٢٣١١به کار برده بود ،و آن راندن
یک اتوبوس به قصد زیر گرفت و مجازات تعداد هقر چقه بیشقتری از
نیروهای سرکوبگر رایم بود.
در اینجا برای جلقوگیری از طقو کقالم ،از ذکقر تقاریخ سقتمها ،بقی
عدالتیها ،محرومیتها و زجرهائی که جمهوری اسالمی در طو
عمر ننگی و جنایت بار خود بر دراویش ایران تحمیل کرده که یکقی
از آنهققا ویققران کققردن سققاختمان مرکققز تجمققع آنققان در بروجققرد بققود
میگذرم .واقعیت ای است که جمهوری اسالمی بقه مثابقه رایقم
تأمی کننده منقافع امپریالیسقتها و سقرمایه داران وابسقته داخلقی
چنان دیکتاتوری خش و عنان گسیختهای را در جامعه ایران برقرار
ساخته که هقین نیقروی اجتمقاعی انقالبقی و مترققی ،هقین خلقق
تحت سقتم و هقین طبققه و قشقر مردمقی و یقا اقلیقت مقذهبی از
سرکوب وحشیانه آن در امان نبقوده اسقت .زنقان از برجسقته تقری
نیروهای جامعه میباشند که از بدو روی کار آمدن ای رایقم ،آمقاج
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دفاع از مبارزە حق طلبانە دراویش کنابادی وظیفە انقالبی ست
حمالت آن قرار گرفتهاند .جمهوری اسالمی ،ایق جرثومقه فسقاد و
تباهی حتی پناهجویان افیانستانی را نیز راحت نگذاشته و عقالوه
بر اعما همه بی عدالتیها و تبعیضات در حق آنان ،با گوشت دم
توپ ساخت مردان افیان در جبهههای جنقل امپریالیسقتی کقه در
آنها شرکت دارد ،مرتکقا ننگقی تقری جنایقات میشقود .در چنقی
شرایطی است که دراویش به مبارزه با ای رایقم جنایتکقار و آزادی
کش و اعتراض به سرکوبگری جمهوری اسالمی برخاستهاند.
در ای ق میققان مسققایل چنققدی مطققر اسققت -٢ .همققه رسققانههای
امپریالیستی که مجبور به پخش خبر شدند (به یاد داشته باشقیم
از ای که جنبش انقالبی دیماه از اوج افتاد ،علیرکم وجقود
که پ
اخبار متعقدد از مبقارزات و درگیریهقای مقردم بقا نیروهقای رایقم در
جامعه ملتها ایران ،ای رسانهها دقیققاً در ضقدیت بقا مقردم تحقت
سققتم مققا بققرای ای ق کققه جامعققه ایققران را آرام و کققامال تحققت کنتققر
جمهوری اسالمی نشان دهند تا جائی که میتوانسقتند از پخقش
اخبار مربوط به مبارزات مردم ایران امتناع کردهاند) و همه نیروهقای
متعلق به دنیای پوسیده و بحقران زده سقرمایه داری سقعی دارنقد
حرکت مبارزاتی تودههای جان برکف و رزمنقده (دراویقش گنابقادی)
که به درستی و به حق در مقابل دشمنی خونخوار ،کامال تعرضقی
بود و قهر ضد انقالبی جمهوری اسالمی جنایتکار را با قهر انقالبی
پاسخ داد را حرکتی مسالمت آمیز جلوه دهنقد .اینقان کقه خواهقان
استمرار سیستم ظالمانه سرمایه داری در ایران هستند به شدت
از حرکتهای تعرضقی و انقالبقی مقردم وحشقت دارنقد .بقه همقی
خاطر در حقالی کقه خقود را ظقاهراً دوسقت مقردم جلقوه میدهنقد،
میکوشند هر حرکت مبارزاتی ققاطع و تعرضقی را محکقوم کقرده و
به هر شیوهای که میتوانند سطح مبارزات مردم را پائی و در حقد
تظلم خواهی نگقاه دارنقد .انگقار کقه مقردم بایقد همیشقه از ظلقم و
ستم و سرکوبهای وحشیانه رایم بنالند و دست به مقابله نزنند.
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 -١موضوع دیگر مربوط به کشت سرکوبگران وحشی رایم از طریق
زیر گقرفت آنهقا بقا اتوبقوس میباشقد کقه بقا موضقوع او در رابطقه
است ،کما اینکه همان نیروهای متعلق به دنیای ارتجاعی سرمایه
داری در ایقق مققورد داد و فیققان زیققادی بققه راه انداختققه و دراویققش
معترض را مورد توهی و تحقیر قرار میدهند و یا به شکل دیگر ،در
ادامققه سیاسققت تقلیققل مبققارزات تعرضققی و حققق طلبانققه آنققان بققا
دشمنانشان ،مطر میکنند که چنان کاری مربوط به دراویش نبود
(یعنی نباید باشد) .اما باید به خقاطر بسقپاریم کقه مقردم مقا امقروز
از خیققزس تودههققای انقالبققی در دیمققاه در شققرایط ظققاهراً آرام
پق
(آتش زیر خاکستر) گذشته به سر نمی برند ،بلکقه اکنقون شقرایط
کامال ً انقالبی در جامعه حقاکم اسقت .بقا خیقزس دیمقاه ،بقا نفقی
حاکمیت جمهوری اسالمی و با حمله بقه مراکقز سقتم و سقرکوب،
بققا سققینه سققپر کققردن در مقابققل گلولققههای دشققم  ،بققا کشققت
سرکوبگران ،تودههای انقالبی اولی ضربه خود را بر پیکقر حاکمیقت
امپریالیستی حاکم بر ایران وارد آوردهاند .آیا ای روند کقه هقدفش
در درجه او سرنگونی رایم منفقور جمهقوری اسقالمی میباشقد،
لزوما باید به پیش برود و یا باید متوقف شده و از حرکقت بقاز مانقد؟
مسلم است که همه تالس نیروهای مرتجع حاف منقافع سقرمایه
داران بققاز داشققت تودههققا از حرکققت بققه جلققو و عقققیم گذاشققت
تالسهققای انقالبققی آنهاسققت .امققا نیروهققای انقالبققی و آزادیخققواه
جامعه ،روشنفکران مبارز و مترققی چطقور؟ اگقر ققرار بقه پیشقروی
است آیا در مقابل تودهها که از بیکاری ،گرسنگی ،بی مسقکنی و
از ظلققم و سققتم و فسققاد ،هققوای آلققوده و ...کققارد بققه استخوانشققان
رسیده ،راهی جز مقابله قهر آمیز با دشمنانشقان وجقود دارد؟ آیقا
اگر قرار به تحقق خواستهای برحق تودههاست ،اگقر ققرار رسقیدن
بقه دنیققای آزاد و رهققا از جهنمققی اسققت کققه جمهققوری اسققالمی بققا
قدرت نیروهقای سقرکوبگرس بقرای اکثریقت آحقاد جامعقه بقه وجقود
آورده است ،تودهها چه راهی جز مقابله بقا آن نیروهقای سقرکوبگر
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در پیش دارند؟ اتفاقاً تاکتیک زیر گرفت با ماشی را خود پاسدارها
و بسیجیهای سرکوبگر رایم در سا  ٢٣١١که در آن زمان بسیار
شوکه آور هم بود به تودهها آموختند .در آن زمان آنها با بی رحمی
تمام با ماشی از روی مردم تظاهر کننده گذشتند و خون آنها را بقر
زمی ریختند  -و البته بقدون آنکقه رسقانههای کربقی آن را تکفیقر و
هیاهوئی در مورد آن به راه اندازند .به راستی کقه شقیوه مبقارزه را
رایم حاکم به مردم تحمیقل میکنقد .لنقی در ایق رابطقه سقخنان
بسیار پر نیزی که ما صحت آنها را در جامعه خقود شقاهدیم مطقر
کققرده اسققت .او میگویققد" :بققه موجققا قققانون مکانیققک ،کققنش
مساویست با واکنش .در تاریخ هم شدت نیروی مخرب انقالب تقا
درجه زیادی مربوط به آن است که تا چه انقدازه سقرکوبی تمقایالت
آزادی طلبی شدید و مداوم و تا چه اندازه تضاد بی "روبنای" عهقد
عتیق و نیروهای فعا زمان معی عمیقق بقوده اسقت( ".لنقی  -دو
تاکتیک سوسیا دموکراسی در انقالب دموکراتیک)
 -٣دراویققش تحققت سققتم در جریققان مبققارزات قهرمانانققه خققود علیققه
نیروهای سرکوبگر گاهاً به سردادن شعار "هللا اکبر" میپردازند که
نمققی توانققد مققورد توافققق نیروهققای کمونیسققت باشققد .حققا اگققر
نیروهای آزادیخواهی که ممک است نا خود آگاه از شقنیدن چنقی
شعار همسان با شعار مزدوران جمهوری اسالمی روی ترس کننقد
را کنققار بگققذاریم ،امققروز شققاهد نیروهققای بققه اصققطال سققکوبری
هسقتیم (سققکوبرهائی کققه اگققر چقه مققدعی مخالفققت بققا حکومققت
دینی میباشند ولی خواهان حف سقاختار اقتصقادی  -اجتمقاعی
ایران یعنی سرمایه داری وابسته هسقتند) کقه بقا اسقتناد بقه ایق
شعار ،به تمسخر دراویش پرداخته و مثال با نمایش سقبیل و ریقش
آنهققا (مققردان) میکوشققند ایق طققور القققاء کننققد کققه گویققا مسققأله و
مشکل دراویش گنابادی بقا رایقم جمهقوری اسقالمی امقر مقذهبی
است(دراویش همانند بهائیها و دیگر گروههای مذهبی در ایقران
خواهان آنند که بتوانند آزادانه مقذها خودشقان را داشقته باشقند.
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بنابرای  ،مبارزه دراویش با حکومت برای کسقا آزادی اسقت و بقه
هیچوجه مسأله بر سر جنل دو مذها با یکدیگر نمی باشقد) **
با چنی برخوردی اینان از همی امروز ثابت میکنند که در حکومت
سکوبر آنان دراویش و احیانا اقلیتهای مذهبی دیگر همچنان زیقر
ظلم و ستم و سرکوب قرار خواهند داشت  -آخر بقا حفق سقرمایه
داری وابسته در کشور ،دیکتاتوری ذاتی آن هم الزامی خواهد بود.
واقعیت ای است که دراویش گنابادی به خاطر اعتقراض بقه بگیقر و
به بندهای رایم دیکتاتور حاکم علیقه دیکتقاتوری و سقرکوبگریهای
آن بقه پقا خاسقتهاند .بقه همققی خقاطر وظیفقه کمونیسقتها و همققه
نیروهققای آزادیخققواه جامعققه اسققت کققه بققدون توجققه بققه اعتقققادات
مذهبی و رسومات شان ،قاطعانه به دفاع از اعتراضات حق طلبانه
آنها بر خیزند .ما باید خواهان جامعه آزادی باشقیم کقه هقین کق
به خاطر اعتقاد به ای یا آن مذها و یا نداشقت مقذها ،نقه مقورد
سققرکوب و نققه تققوهی و تحقیققر قققرار بگیققرد .بققی شققک سققرنگونی
جمهققوری اسققالمی و تمققام دار و دسققتههای درونیاش قبه دسققت
تودههای ستمدیده ،شقرط او حرکقت بقه سقوی چنقی جامعقهای
ست.
هر چه پر ت ا
ناب

تر با مبارزات ستمدید ا

نلیه ستمگرا !

با جمه ری اسیمی! زنده با انقیر!

او اسفند  ١٤ – ٢٣٩1فوریه ١٤٢١

* -خبقققر کشقققته شقققدن دمحم ثقققالت کقققه در همقققان روزهقققای او
دستگیری وی پخش شد ،درست نمی باشد .با توجه بقه ایق کقه
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دمحم ثال از بیماری قلبی رنق میبقرد و مقأموران رایقم بقه هنگقام
دستگیری بقا قسقاوت تمقام بقا او برخقورد کقرده و او را زیقر ضقرب و
شققتم وحشققیانه خققود گرفتنققد ،خبققر کشققته شققدن وی بققه هنگققام
دستگیری در رسانهها پخقش شقد .امقا بقا انتشقار تصقاویری از وی
توسط دست اندرکاران رایم در بیمارستان معلوم شد کقه وی زنقده
دستگیر شده بود .دست اندر کاران جمهقوری اسقالمی بقرای زهقر
چشم گرفت از مردم بعداً او را به اعدام محکوم کرده و کشتند.
** -مطلا در میان پارانتز در توضیح "امر مذهبی" به هنگام چقاپ
مقاله حاضر در ای مجموعه اضافه شد.
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با انتراض نلیه سرک ر راویش ،وحدت صف ف
مر م را تهکیم بخشیم !
کمونیستها در ارتباط با ستم به فرقههای مذهبی و سرکوب آنها
توسط یک رایم سرکوبگر چگونه باید برخورد کنند؟ ظاهراً درجامعه
ما ،هم کسانی که با نام کمونیست خود را معرفی میکنند و هم
نیروهای دموکرات یا آزادیخوه ،تا کنون به سئوا فوق جقواب حاضقر
و آمادهای داشتند .آنهقا عمومقاً بقه درسقتی و البتقه در روی کاکقذ
اعالم میکردند که سرکوبگریهای جمهقوری اسقالمی را محکقوم
کرده و از حق هر فرقه مذهبی برای ای که بتوانند آزادانقه مقذها
خودشان را داشته و مورد سرکوبگری قرار نگیرند ،دفقاع مقیکننقد.
به طور مشخص آنها به درستی نسقبت بقه اذیقت و آزار و سقرکوب
بهائیان که امکقان رسقاندن صقدای حقق طلبانقه شقان را بقه گقوس
دیگران دارند ،حساسیت نشان دادهاند .امقا امقروز کقه مسقئله بقا
حمله وحشیانه جمهوری اسالمی بقه دراویقش گنابقادی بقه مثابقه
یک گروه مذهبی ،بار دیگر طر و به مسئله روز تبدیل شده ،انگقار
که همه آن نوشتههای زیبای روی کاکذ رنقل باختقه و حقاب ،امقا و
اگرهققا جققای دفققاع و پشققتیبانی از سققتمدیده در مقابققل سققتمگر را
گرفته است .آنچه معلوم است عمدتا سقر دادن شقعار هللا اکبقر از
طرف دروایش باع چنی وضقعی شقده اسقت واب شقاید در مقورد
بهائیها ،کلیمیها ،زرتشتیها و ...که عبارت مذهبی دیگری جقز
هللا اکبر به کار میبرند طور دیگری برخورد میشد.
برخی مدعی شدند که مبقارزه روزهقای اخیقر دراویقش گنابقادی بقا
رایم به منظور برقراری یک حکومت مذهبی دیگقر اسقت و هشقدار
میدهند که نباید گذاشت دوباره یک رایم مقذهبی دیگقر روی کقار
بیاید .آیا چنی ادعائی از یک اوهام و خیا پقردازی ناشقی شقده و
یا دبیل واقعی هم وجود دارند که آن را ثابت کنند؟ با اندکی توجه
به خود واقعیت میتوان دید که نه دراویقش از چنقان ققد و ققوارهای
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به لحاظ سیاسی برخوردارند که چنی ادعائی داشته باشقند و نقه
پالتفرمققی دادهانققد کققه از آن چنققی نتیجققهای عایققد شققود .بنققابرای
ادعای فوق دور از واقعیت بوده و حاصل ذهنی گرائقی گوینقدگانش
میباشد.
تنها کافی است از ستمها و سقرکوبهائی کقه جمهقوری اسقالمی
جنایتکار در طی چهل سا حاکمیت خود به طور مدام بر ای گقروه
مذهبی وارد آورده اطالع حاصل شود ،آنگاه بقه سقادگی مقیتقوان
دریافت کقه آنهقا بقه طقور واضقح بقه سقتمگری جمهقوری اسقالمی
نسبت به خود به مثابه یک فرقه مذهبی اعتراض دارند  -و بنابرای
جققای تردیققد نبایققد باشققد کققه آنهققا حققق دارنققد کققه اعتققراض کننققد و
حقشان است که در مقابل یورسهقا و سقرکوبگریهای ایق رایقم
سرکوبگر و ستمگر به مقابله برخیزند.
عدهای هقم بقه واققع درسقت بقه دلیقل عقدم اطقالع از برخوردهقای
سرکوبگرانه مستمر جمهوری اسقالمی بقا دراویقش و مقابلقه آنهقا
علیه دیکتاتوری ای رایم تصور میکنند که دراویقش تنهقا امقروز بقه
صحنه مبارزه علیه رایم دیکتاتور جمهوری اسالمی پقا گذاشقتهاند.
به همی خاطر میپرسند که چرا آنها همراه دیگر تودهها در مبارزه
نبودند و فقط امروز به اعتراض برخاستهاند و به گونهای از "امقروز"
به صحنه مبارزه آمدن دراویش گنابادی سخ میگوینقد کقه گقوئی
حتققی از تجمققع اعتراضققی و رزمجویانققه آنهققا در جلققوی زنققدان اوی ق
درکنققار دیگققر خانوادههققای زنققدانیان تققازه دسققتگیر شققده در جریققان
خیزس دیماه هم بی خبر میباشند .ای افراد کیر مطلع که امقروز
از واقعیققت وجققودی و مبققارزات دراویققش گنابققادی بققاخبر شققدهاند،
پرونققدهای از اعمققا رهبققر مققذهبی آنهققا بققه مثابققه فققردی "ملققی -
مذهبی" اصال طلقا کقه ُپسقتهائی هقم در دم و دسقتگاه رایقم
داشته است ذکر میکنند ،بدون آن که توجه کنند کقه در اینجقا نقه
بح دفاع از مذها دراویش و نه گذشته و حا رهبر مذهبی آنهقا
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مطر میباشد  -که واضح است که نمی تواننقد مقورد تأئیقد هقین
کمونیستی واقع شوند .اما بح مهم ،و اصل موضقوع ایق اسقت
که باید و میتوان بر زمینه باور به آزادی اندیشه ضم مرزبندی بقا
نظققرات ،عقایققد و مققذها دراویققش یققا هققر گققروه مققذهبی دیگققر،
ستمگری بر آنها را محکوم و مبارزه حق طلبانه شان را تأئید نمود!
اما و اگرهای متعدد دیگری هم در جهت عدم حمایت از مبارزه حق
طلبانققه دراویققش گناب قادی بققا جمهققوری اسققالمی مطققر شققده کققه
همگی در خدمت ایزوله کردن آنها و باز داشقت دیگقر سقتمدیدگان
جامعه از پشتیبانی نسبت به ای بخش از سقتمدیدگان ققرار دارد.
به زیر سئوا بردن شخصیت دراویش در ای ردیف میباشد کقه بقا
زدن تهمتهائی به آنها چون عقا مانده ،ارتجاعی ،نقادان ،معتقاد،
بی اعتنا به دردهای تودههای دیگر و کیره ،شروع شقد و بعقد ایق
داستان تا تمسخر سبیل مردان درویش هم ادامه یافقت .امقا ایق
نوع تیپ اجتماعی ساخت از یک جمعیت چند میلیونی همان ققدر
کیققر واقعققی ،نادرسققت و کوتققه بینانققه اسققت کققه چنققان تصققویری از
شخصیت کل ایرانیها به دست داده شود .واضقح اسقت کقه کقل
ایرانیها و یا یک گروه اجتماعی بزر با مذها واحد را نمی تقوان
اینچنققی توصققیف کققرد  -اگققر چققه نبابققد انکققار کققرد کققه در میققان هققر
جمعیتی ،افراد عقا مانده ،معتاد ،نقادان و ...هقم وجقود دارنقد .در
ضم تمسخر رسم و رسومات و طرز لباس پوشیدن و آرایقش سقر
و صققورت دیگققران هققم بققه دور از برخققورد متمدنانققه و آزادیخواهانققه
میباشد.
ای سئوا هم مطر است که آیا مبارزه دراویش گنابقادی بقا رایقم
جمهوری اسالمی در پیوند با مبارزات دیگر نیروهای اجتماعی ققرار
دارد؟ درست پاسخ مثبت به ای سئوا است که اهمیت برخقورد
به ای امقر را برجسقته مقیکنقد .واقعیقت ایق اسقت کقه در رایقم
وابسققته بققه امپریالیسققم جمهققوری اسققالمی ،گروههققای مققذهبی
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گوناگون به خاطر اعتقاد به مذهبی کیر از آن که ای رایقم مبلقغ آن
است ،تحت ستم و سقرکوب ققرار دارنقد .از ایق رو ایق گروههقا بقا
ستمگران و سرکوبگران خود به مبارزه بر میخیزند .درسقت اسقت
که هدف مبارزه آنهقا رفقع سقرکوب و سقتمگری و بقه دسقت آوردن
آزادی برای داشت مذها خود است ولی همقی امقر در راسقتای
مبارزه کارگران و دیگقر گروههقای اجتمقاعی بقرای سقرنگونی رایقم
جمهوری اسالمی ققرار دارد و درسقت بقر ایق مبنقا مبقارزه آنهقا بقا
مبققارزه نیروهققای آزادیخققواه جامعققه گققره خققورده و بققا آنهققا در ارتبققاط
میباشد.
بنابرای  ،در شرایطی که مبارزات دراویش گنابادی نیز به نوبقه خقود
در خدمت سرنگونی رایم قرار دارد ،عدم پشتیبانی از آن مبقارزات،
بی اعتنائی نسبت به آنها و بدتر از آن تقبیح آن مبارزات بقه معنقی
تضقققعیف نیروهقققای سقققرنگونی طلقققا بقققرای رسقققیدن بقققه آزادی و
دموکراسی خواهد بود .بر چنی اساسی است که میتقوانیم بقه
اهمیققت مبققارزه بققا نظققرات و ایققدههائی کققه مققیکوشققند در ایقق
همققاهنگی و اتفققاق (متفققق شققدن) خلققل ایجققاد کققرده و مققانع از
پشتیبانی از مبارزه ای بخش از جامعه شقوند ،بیشقتر پقی ببقریم.
جای تردید نیست که هر گونه تفرقه در میان نیروهائی که با قدرت
همه آنهقا میتقوان امقر سقرنگونی ارتجقاع جمهقوری اسقالمی ،ایق
دشم مشترک همه تودههای تحت ستم ایران را تسریع کرد ،بقه
ضققرر طبقققه کققارگر و همققه تودههققای سققتمدیده ایققران و بققه نفققع
جمهوری اسالمی و دیگر دشمنان ما تمام خواهد شد.
امروز ،بیش از هر وقت دیگر بزم است که نیروهای دلسوز جنبش
و به خصوص کارگران و روشنفکران مبارز به آمقوزس مارکسیسقم -
لنینیسم و درس گیقری از تجقارب انقالبقی گذشقته بپردازنقد تقا بقه
خصققوص در مققورد چگققونگی مبققارزه بققا مققذها و چگققونگی پیشققبرد
مبارزه طبقاتی در جامعه تعالیم مارکسیسقتی – لنینیسقتی را بقه
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درستی فرا گیرند .بدون مطالعه هرچه عمیقق تقر و وسقیع تقر آثقار
مارکسیستی و بدون تجربه اندوزی از مبقارزات انقالبقی تودههقا در
هر نقطه از جهان نمی توان راه درست برخورد به مسایل گونقاگون
جامعه نظیقر آنچقه امقروز در رابطقه بقا چگقونگی برخقورد درسقت بقا
موضوع مبارزه دراویقش گنابقادی پقیش آمقده را دریافقت .در زیقر دو
پاراگراف از کتاب "وظایف سوسیا دموکراتهای روس" نوشته لنقی
را نقل میکنم که در ارتباط با موضوع مورد بح ما قرار دارد .البتقه
متذکر شوم که شکی نیست کقه بحق بقر سقر یکسقانی شقرایط
کنونی ایران با شقرایط جامعقه روسقیه در زمقانی کقه کتقاب مقذکور
نوشته شده است نیست ،بلکه بایقد ُکنقه آمقوزس لنقی را متوجقه
شد و از آن آموخت .در ضم بزم به یادآوری است که در مت زیقر
منظور از "سوسیا دموکراتها" همان "کمونیستها" میباشد.
"  ...ما به نزدیکی تفکیقک ناپقذیر تقروی و تبلیقغ سوسیالیسقتی و
دموکراتیک و به موازی بودن کامل کار انقالبی در ای و یا آن رشقته
اشاره کردیم .ولی بی ای دو نوع فعالیت و مبارزه فرق بزرگی هم
موجود است .ای فرق عبقارت از آن اسقت کقه پرولتاریقا در مبقارزه
اقتصادی کامال ً تنها بوده و در آن واحد ،هم با اشقراف مالقک و هقم
با بوراوازی روبروست و فقط از کمک آن عناصری از خقرده بقوراوازی
برخوردار است (و آنهم نه همیشه بلکقه بقه نقدرت) کقه بقه سقمت
پرولتاریا گرایش دارند .و حا آن که در مبارزه دموکراتیقک یعنقی در
مبققارزه سیاسققی ،طبقققه کققارگر روس تنهققا نیسققت جمیققع عناصققر
مخققالف سیاسققی ،قشققرهای اهققالی و طبقققات در ردیققف وی قققرار
میگیرند ،زیرا که آنها دشم حکومقت مطلققه هسقتند و بقه صقور
مختلف علیه آن مبارزه مینمایند .عناصر مخالفی از بوراوازی و یقا
طبقات تحصیل کرده و یا خرده بواوازی و یا ملیتهای کقوچکی کقه
مورد تعقیا حکومت مطلقه هستند و یا مذاها و فرققهها و کیقره
نیز در ای مورد در ردیف پرولتاریا قرار گرفتهاند .".در همقی راسقتا
باز نوشته شده است که:
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"در خصوص روشی که طبقه کارگر  -که مبارزیست بر ضد حکومت
مطلقققه  -بایققد نسققبت بققه کلیققه طبقققات و گروههققای اجتمققاعی و
سیاسی مخالف دیگر ،داشته باشد متذکر میشویم که ای روس
را اصققو اساسققی سوسققیا دموکراتیسققم کققه در کتققاب مشققهور
"مانیفست کمونیست" بیان شده است ،دقیقاً تعیی نموده است.
سوسیا دموکراتها از طبقات مترقی اجتماع بر ضد طبقات مرتجقع
یعنی از بقوراوازی علیقه مالکیقت ممتقازه و صقنفی و  ...پشقتیبانی
خواهند نمقود .ایق پشقتیبانی هیچگونقه صقلح و مصقالحهای را بقا
برنامهها و اصو کیر سوسیا دموکراتیقک در نظقر نداشقته و آن را
ایجاب نمی نماید .ای  ،پشتیبانی از متفقق اسقت بقر ضقد دشقم
معی  ،و ایق پشقتیبانی را هقم سوسقیا دموکراتهقا از ایق جهقت
مینمایند که سقوط دشم مشترک را تسریع کنند .ولقی آنهقا از
ای متفقی موقتی هقین انتظقاری بقرای خقود نداشقته و هیچگونقه
گذشتی هم به آنها نمی کنند .سوسیا دموکراتها از هر جنقبش
انقالبی بر ضد رایم اجتماعی معاصر ،از هر ملیت ستمدیده ،از هر
مذها مورد تعقیا ،از هر صنف تحقیر شده و کیره در مبقارزه آنهقا
در راه احراز تساوی حقوق پشتیبانی میکننقد( ".تأکیقدات از خقود
لنی است).
امیدوارم آنهائی که به دلیل خشم و نفرت بقر حقشقان نسقبت بقه
جمهوری اسالمی و لفافه عقیدتی اس ،نسبت به ضرورت دفقاع از
اقلیتهای مذهبی (و حا به طور مشخص از دراویش گنابادی) در
مقابل ای رایم سرکوبگر دچار تردید شقدهاند ،بقر ایق تردیقد فقائق
آمده و فراموس نکنند کقه کمونیسقتها و همقه آزادیخواهقانی کقه
برای سعادت مردم مبارزه میکنند باید به وظایف دموکراتیقک خقود
عمل نموده و خواهان برقراری وسیع تری آزادیهای دموکراتیک در
جامعه باشند و بر ایق اسقاس در مقابقل دشقمنی کقه بقه طقرق
مختلققف مققیکوشققد در صققفوف متحققد مققردم تفرقققه ایجققاد کنققد ،بققر
52

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
ضرورت حف اتحاد بی همه ستمدیدگان پافشاری کنند و بقه ققو
لنی " ،از هر ملیقت سقتمدیده ،از هقر مقذها مقورد تعقیقا ،از هقر
صنف تحقیر شده و کیره در مبارزه آنها در راه احراز تساوی حققوق
پشتیبانی" کنند.
بک شیم با روحیه م کراتیک ،از حق آنهائی که همانند میا
نمی اندیشند فاع کنیم و صف ف ت هها نلییه یکتیات ری
حاکم را مستهکم سازیم.
چهارم اسفند  ١٣ - ٢٣٩1فوریه ١٤٢١
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رسهای قیام یماه!
پیش ر آمد :آنچه از نظر خوانندگان میگقذرد ،مطقالبی در رابطقه
با قیام دیماه  ٢٣٩1و رویدادهای قبل و بعد از آن میباشند کقه بقه
صقققورت یادداشقققتهائی (در مجمقققوع بیسقققت یادداشقققت) تنظقققیم
شدهاند .از زمان نوشته شدن یادداشت او تا اکنون کقه مجموعقه
ای یادداشتها منتشقر میشقوند ،حقواد مبقارزاتی مختلفقی در
جامعه ایران پقیش آمقده و سقریع گذشقتهاند .ایق حقواد در کنقار
تظققاهرات و قیامهققای پققر شققور و شققکوهمند دیمققاه حققاوی تجققارب
انقالبقی ارزشققمندی میباشققند کققه مسققلماً در خیزسهققا و نقققش
آفرینیهای بعدی تودههای تحت سقتم و انقالبقی مقا بقه کقار آنهقا
خواهند آمد .به امید آن که مجموعه ای یادداشتها بقه کقارگران و
نیروهققای جققوان و انقالبققی ایققران یققاری کنققد تققا در راه پیشققبرد راه
ظفرنمون انقالب تودهها ،نقش هر چه آگاهانه تری ایفاء نمایند.
یا اشت اول :زمینههای ما ی خیزش یماه چه ب
طبقات و اقشاری ر آ نقش اشتند؟

و چیه

بر کسی پوشیده نیست که آنچه که تودههقای سقتمدیده ایقران را
در فاصله کوتاهی در دیماه  ٢٣٩1در چنقدی شقهر بقزر و کوچقک
به خیابانها کشاند و به تظاهرات تودهای بزرگقی شقکل داد کقه بقه
حدود صد و چهل شهر و روستا گسترس پیقدا کقرد ،و آنچقه باعق
شد که اعتراضات اولیه در اکثر نقاط خیلی زود به مبارزات قهر آمیقز
بی تودهها و نیروهای مسلح حاف رایم جمهوری اسالمی تبقدیل
شود ،شرایط اقتصادی بسقیار وخقیم ایق تودههقا و در همقان حقا
وجود شرایط دیکتاتوری شدید و سرکوبهای وحشقیانه رایقم حقاکم
بود.
ای جنبش در اساس و در درجه او جنبش گرسنگان و تهیدستان
بود ،جنبش اردوی کار که بقه همقان صقورتی کقه در شعارهایشقان
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هم مطر کردنقد ،جقز زنجیرهقای دسقت و پایشقان چیقزی بقرای از
دست دادن ندارنقد آنهقائی کقه فشقارهای اقتصقادی ،اجتمقاعی و
سیاسققی ،کققارد بققه استخوانشققان رسققانده ،آنهققائی کققه از شققرایط
دیکتاتوری حاکم بیش از هر طبقه و قشری در جامعقه در رنق انقد.
اردوی کار را به صف کارگران شاکل و همچنی کقارگران اخراجقی و
بیکار و به طور کلی به مجموعه کارگران شاکل و ارتش ذخیره کقار
که انبقوه جوانقان بیکقار در جامعقه را نیقز شقامل مقیشقود ،اطقالق
میکنیم .امروز در سطحی گسترده با جوانانی روبقرو هسقتیم کقه
بققه دلیققل تعطیلققی کارخانجققات و مؤسسققات تولیققدی از امکققان کققار
محققروم گشققته و جامعققه سققرمایهداری ،انققرای و اسققتعداد و کلیققت
نیروی انسانی آنها را به هرز میبرد ،جوانانی که بقا فققر و فالکقت
دست و پنجه نرم میکنند اینها همقه بقه اردوی کقار تعلقق دارنقد.
همچنی باید از حضور قشر وسیع زحمتکشان که در اثر استثمار و
ظلققم بققی حققد سققرمایه داران دچققار فقققر و گرسققنگی گشققته و از
بسیاری از نعمات زندگی محرومند ،در ای جنبش یقاد کقرد .بخقش
دیگر از شرکت کنندگان در جنبش دیماه را تودههای تحقت سقتمی
چققون معلمهققا ،پرسققتاران ،کارمنققدان جققزء همققراه بققا گروههققای
اجتماعی دیگر از میازه داران گرفته تا قشرهائی از طبققه متوسقط
در ادارات ،در مدرسه ،در دانشگاه و کیره تشکیل میدادنقد کقه در
همه جا از فشقارهای اقتصقادی و از شقرایط دیکتقاتوری و اختنقاق،
شققدیداً در رن انققد و از سققرکوبهای مققدام رایققم حققاکم ،آسققیاهای
جققدی مققیبیننققد .در کنققار ایقق بخققش از جامعققه ،دیگققر تودههققای
ستمدیده ایران (بخشهای متوسط و نسبتاً مرفه خقرده بقوراوازی)
قرار داشتند که آنها نیز از انقواع ظلقم و سقتمی کقه در طقی چهقل
سقا اخیققر متحمققل شققدهاند خونشققان بققه جققوس آمققده اسققت .در
آستانه جنبش اخیر همه اینها به خصقوص بقا هرچقه بیشقتر مطلقع
شققدن از دزدیهققای حکققومتی و بققه هققم ریختگققی و فسققاد درونققی
حکومت کاسه صبرشقان لبریقز شقده بقود .در کنقار اردوی کقار ،ایق
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قشرهای تحت ستم قرار داشتند که همگی با هم جنبش تودهای
گسترده و عظیم اخیر را شکل دادند .بنابرای به طقور خالصقه بایقد
گفققت کققه جنققبش انقالبققی دیمققاه را کققارگران ،ارتققش ذخیققره کققار،
تهیدستان و اقشار مختلف خرده بوراوازی به خصقوص قشقر پقائی
آن به وجود آوردند .اینها را تودههقای انقالبقی ایقران مقینقامیم کقه
صف خلق را در جامعه ما تشکیل مقیدهنقد و همگقی علیقه رایقم
جمهوری اسالمی و با خواست سرنگونی آن پقا بقه میقدان مبقارزه
صقف ضقد
ف خلقق یعنقی
ِ
ف مقابقل صق ِ
گذاشتند .برای شقناخت صق ِ
انقالب در اینجا باید به ای واقعیت توجقه کنقیم کقه جامعقه ایقران از
حاکمیقت خقود را از طریقق بقه
زمقانی کقه امپریالیسقتهای انگلقی
قدرت رساندن رضا خان ( ُقلدر) بر مردم ایران اعما کردنقد ،بقه یقک
جامعققه نومسققتعمره تبققدیل گشققته اسققت .جامعققه نومسققتعمره
جامعققهای اسققت کققه تحققت سققلطه امپریالیسققم قققرار دارد ولققی در
ظاهر یک حکومت بقومی بقر آن حکقم مقیرانقد و در نتیجقه تنقاق
شکل و محتوا خصیصه آن میباشد .امقروز در جامعقه نومسقتعمره
ایران ،جمهقوری اسقالمی بقه نیابقت از امپریالیسقتها و اساسقاً بقه
منظور تأمی منافع آنان ،بر مقردم مقا حکومقت مقیکنقد و نیروهقای
مسلح ضد خلقی موجقود از ارتقش گرفتقه تقا دسقت پروردگقان آن،
یعنی سپاه پاسقداران و دیگقر ضقمائم ایق ارتقش ،در نهایقت بقرای
حف سلطه امپریالیستها و سرمایه داران داخلی وابسقته بقه آنهقا
در ایران به هر جنایتی علیه تودههای مردم ما دست مقیزننقد .بقه
طور کلی دشمنان تودههای انقالبی ایران به لحاظ طبقاتی عبقارت
اند از امپریالیستها (سرمایه داران خارجی) و سرمایه داران ایرانقی
وابسققته  -کققه منققافع و موجودیققت شققان بققه سققلطه حاکمیققت
امپریالیستی و بقای سیستم سقرمایهداری وابسقته در ایقران گقره
خقورده اسقت .انققالب مقردم محقروم و سقتمدیده مقا تنهقا بقا قطققع
قطعققققی سققققلطه امپریالیسققققتها از ایققققران و نققققابودی سیسققققتم
سققرمایهداری حققاکم مققیتوانققد بققه موفقیققت دسققت یابققد .در نتیجققه
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مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی اولی
به ای هدف میباشد.

قدم بقرای رسقیدن

یا اشت وم :ر شناخت نظام اقتصا ی حاکم بیر اییرا
صف انقیر و ضد انقیر!

و

ای واقعیتی انکقار ناپقذیر اسقت کقه تودههقای تحقت سقتم ایقران -
مرکا از کارگران و خرده بوراوازی شقهر و روسقتا  -بقه خصقوص در
سالهای اخیقر در شقرایط اقتصقادی ،اجتمقاعی و سیاسقی بسقیار
دشوار و وحشتناکی به سقر بردهانقد .ایق شقرایط را اساسقا ققرار
داشت جامعه ایران تحقت سقلطه امپریالیسقتها و وابسقتگی رایقم
جمهوری اسالمی به امپریالیسم برای تودههای ما رقم زده است.
در دوره رایم شاه ظاهراً کسی منکر وجود مناسبات سقرمایهداری
وابسققته در ایققران نبققود .امققا بققا روی کققار آمققدن خمینققی و ضققد
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امپریالیست نامیدن او ،تبلییات ارتجقاعی (البتقه بقا کمقک جریانقات
اپورتونیست) اینطور وانمود کردند که گوئی مناسبات سقرمایهداری
وابسته هم با روی کار آمدن خمینی و رایم جمهوری اسقالمیاس
از ایران رخت بر بست .اما واقعیت ای است که چنقی مناسقباتی
از روی کار آمدن رایم جمهقوری اسقالمی نقه تنهقا از
در ایران ،پ
بی نرفت بلکه همچنان حف و به درجاتی بسقیار فراتقر از گذشقته
توسققعه و تققداوم یافققت .اساسققاً جمهققوری اسققالمی بققرای حفقق
مناسقققبات سیسقققتم سقققرمایهداری وابسقققته در ایقققران ،از طقققرف
گوادولوپ بر سر کار آورده شقد چقرا کقه
امپریالیستها در کنفران
درست ،بر زمینه پا برجقا مانقدن ایق مناسقبات ارتجقاعی در ایقران،
امپریالیستها امکان مییافتنقد تقا کماکقان بقه کقارت منقابع طبیعقی
ایران و بست قرار دادهای ظالمانه با رایم حاکم به ضقرر مقردم مقا
از "انققالب
ادامقه دهنقد .در ایق میقان ،بقوراوازی وابسقته کقه پق
سفید" شاه در سا  ٢٣1٢با حاکم شقدن سیسقتم سقرمایهداری
وابسته در ایران به صقورت طبققه حقاکم در آمقد ،در دوره جمهقوری
اسقققالمی در سقققایه خقققدماتش بقققه انحصقققارات امپریالیسقققتی در
حوزههای مختلف ،به مراتا بیشقتر از دوره شقاه بقه سقرمایههای
کالن دست یافته است.
واقعیت ای است که اقتصاد جوامع تحت سقلطهای نظیقر ایقران بقه
جزئی ارگانیک از سیستم جهانی امپریالیستی تبدیل شده است.
اما ای واقعیت امروز از طقرف ارتجقاع و خقرده بوراواهقای دنبالقه رو
آنها به صورت وارونه مطر شده و ای طقور ادعقا مقیشقود کقه در
کل دنیا ،اقتصاد سرمایهداری جهانی شده و لذا اقتصقاد ایقران هقم
اقتصاد مستقلی است که در پیوستگی با دیگر اقتصقادهای جهقان
قققرار دارد .آنهققا بققا چنققی ادعققائی وابسققتگی اقتصققاد ایققران بققه
امپریالیسم را انکار نموده و آن را همان اقتصقادی جلقوه مقیدهنقد
که در خقود کشقورهای متروپقل چقون هلنقد ،انگلسقتان یقا آلمقان و
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کشورهائی نظیر آن وجود دارد .در حالی که در واقعیت امر اقتصقاد
سرمایهداری به تازگی جهانی نشده است کقه اکنقون بقا عبقاراتی
چون گلوبالیزاسیون (جهانی شدن) از آن یاد میشود .اگر به تاریخ
چگونگی رشد بوراوازی توجه کنیم میبینیم که بوراوازی بقا ایجقاد
مسققتعمرات سققعی در نفققوذ در همققه جققای کققره خققاکی نمققود و از
در مانیفسقت کمونیسقت" ،از
و انگل
همان زمان به قو مارک
طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همقه کشقورها
جنبه جهان وطنی داد" .در توصیف ای امر ،در مانیفست با اشقاره
به رشتههای نوینی در صنایع گفته میشود  ..." :رشتههائی کقه
مواد خامش دیگر در درون کشور نیسقت ،بلکقه از دورتقری منقاطق
کره زمی فراهم میشود ،رشتههائی که محصقو کارخانقههایش
نه تنها در کشور معی  ،بلکه در همه دنیا به مصرف میرسد" .بقه
واقققع اقتصققاد سققرمایهداری از دیققر بققاز "در جریققان رشققد خققود بققه
سیسققتم جهققانی سققتمگری مسققتعمراتی مشققتی کشققورهای
"پیشرو" بر اکثریت عظیمقی از سقکنه روی زمقی و اختنقاق مقالی
آنققان مبققد گردیققده اسققت" (لنققی  ،امپریالیسققم بققه مثابققه بققابتری
مرحله سرمایهداری) و "جنبه جهان وطنی" دارد .بنابرای  ،جهقانی
شدن سرمایهداری امر جدیدی نیست ،هر چند در شرایط کنقونی،
در عصققر امپریالیسققم ،مققا بققا اشققکا و مکانیسققمهای جدیققد ایقق
جهقققانی شقققدن مقققواجهیم ،مکانیسقققمهائی کقققه نقققه در ماهیقققت
کارتگریهققا و چپققاو ثروتهققای منققاطق نفققوذ (کشققورهای تحققت
سلطه) بوراوازی تیییقری ایجقاد کقرده و نقه ماهیقت امپریالیسقم را
تیییر داده است .ما در جامعه خود شاهدیم که سرمایهداری حاکم
بر ایران اگر چه همه مشخصات اصلی سرمایهداری بقه طقور کلقی
یعنققی اسققتثمار نیققروی کققار و قققرار دادن ارزس اضققافی در اختیققار
سرمایه داران را داراست ولی دارای ویاگی وابستگی است که آن
و کیقره
را از سرمایهداری حاکم بر جوامعی نظیر فرانسه و انگلی
متمایز میکند .نکته اصلی ای است که جهت حرکقت سقرمایه در
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ایران را منافع و مصالح سرمایه امپریالیستی تعیی میکند .از ایق
رو بوراوازی ایران قادر نیست همچون بقوراوازی کشقورهائی کقه از
آنها نام برده شد (کشورهای متروپل) ،خود مستقال ً بقه اتخقاذ ایق
یا آن سیاست دست بزند ،بلکه باید مجقری سیاسقتهائی باشقد
که بوراوازی امپریالیستی برای وی تعیی مینماید .مثا واضقح در
ای مورد جنگهقائی اسقت کقه جمهقوری اسقالمی بقه مثابقه رایقم
حاف منافع بوراوازی در ایران از زمقان روی کقار آمقدن خقود بقه آنهقا
دست زده است .بوراوازی ایران اگر مستقل بود کدام نیاز اقتصادی
خققاص ممک ق بققود باع ق جنققل طلبققی وی گققردد؟ در حققالی کققه
میبینقیم کقه جمهقوری اسقالمی بقه مثابقه یقک رایقم وابسقته بقه
امپریالیسم باید در جنلهائی که بنا به منافع و مصالح امپریالیسم
در خاورمیانه به راه انداختقه شقده بقا لفافقهها و توجیهقات مختلقف
شرکت کرده و میلیاردها دبر از درآمد نفت و دیگر درآمقدهای ایقران
را به پای آن جنلها بریزد.
امروز ،درست به دلیل وابستگی سیسقتم سقرمایهداری ایقران بقه
سیسققتم جهققانی امپریالیسققتی ،کققارتگری در اشققکا مختلققف و
استثمار شدید نیروی کار توسط امپریالیسقتها (یقا بقه عبقارت دیگقر
سرمایه داران خارجی) در جامعه مقا تقداوم دارد کقه سقرمایه داران
وابسته داخلی نیز سهم خود را از آن میبرند .ایق واقعیقت از یقک
طرف طبقه سرمایه دار وابسته داخلی را فربه تر از پقیش سقاخته،
و از طرف دیگر بر شدت فقر و بدبختی تودههای مردم مقا افقزوده و
مصققائا آنهققا را در ابعققادی بققه مراتققا وسققیع تققر از گذشققته موجققا
گشته است .به ای نکته هم باید توجه داشت که شقدت گیقری و
گسققترس فقققر در شققرایط کنققونی در ایققران و همینطققور در دیگققر
کشورهای تحت سقلطه امپریالیسقتها -چقه در خاورمیانقه و چقه در
سراسقققر جهقققان  -دقیققققاً بقققه ایققق خقققاطر اسقققت کقققه سیسقققتم
سققرمایهداری در سققطح جهققان بققا بحققران بعققالج بققزر و عمیقققی
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روبروست (که البته خود جلوهای از ای واقعیت است که دیگر عمر
سیستم سرمایهداری در سراسر جهان به سر رسیده است) و در
چنی شرایطی امپریالیستها مقیکوشقند چقه بقا برپقائی جنگهقای
ارتجاعی و البته با نیرو و هزینقه کشقورهای تحقت سقلطهای نظیقر
ایقققران ،و چقققه از طریقققق مکانیسقققمهای اقتصقققادی مختلقققف ،بقققار
بحرانهققای خققود را بققر دوس کققارگران و سققتمدیدگان ایق کشققورها
سرریز کنند .لذا آنها بر شدت چپاو و کقارتگری و اسقتثمار نیقروی
کار در کشورهای تحت سقلطه خقود بقه مراتقا افقزوده و تودههقای
ای کشورها را به روز سیاه نشاندهاند.

یا اشت س م :ت ضیهی بیشتر ر م ر تهت سلطه ب
جامعه ایرا و وابستگی جمه ری اسیمی به امپریالیسم
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جهت شناخت هر چه بیشتر نظام اقتصادی حاکم بر ایقران و بقرای
ای که کمی مشخص تر و با ارائه مثا های عینقی ،صقحبت شقود
بهتققر اسققت بققه نقققش دو نهققاد معققروف امپریالیسققتی یعنققی بانققک
جهانی و صندوق بی المللی پو کقه آمریکقا دسقت بقاب را در آنهقا
دارد ،در تعیققی سیاسققتهای دولتهققای بققر سققرکار آمققده در رایققم
جمهققوری اسققالمی اشققاره کققنم .یکققی از سیاسققتهائی کققه ای ق
نهادهای امپریالیستی به رایمهای وابسته تحمیقل مقیکننقد ایق
اسققت کققه آنهققا بایققد بققرای رونققق دادن بققه سققرمایه و بققه خصققوص
سرمایه گذاریهای قدرتهای بقزر امپریالیسقتی ،ققانون کقار را در
کشور خود هر چه بیشتر به نفع سرمایه داران تیییر دهند .بقر ایق
اساس بود که از دوره رفسنجانی ،بقه تقدری قراردادهقای رسقمی
کارگران در ایران زیر ضرب قرار گرفتند و به آنجا رسید که عققد ققرار
دادهای موقت بی کارگر و سرمایه دار به صقورت ققانون در آمقد .در
اجرای کامقل سیاسقت امپریالیسقتی مقذکور ،هقر چقه زمقان پقیش
رفقققت ،عققققد قراردادهقققای موققققت وسقققعت بیشقققتری یافقققت و در
شکلهائی نظیر قراردادهقای سقفید امضقاء کقه مفهقوم جدیقدی از
برده کردن کارگران و بیانگر استثمار هر چه شقدیدتر آنهقا و محقروم
کردن کارگران از بسیاری از حقوق حققه خقود بقود ،عرضقه شقد .در
کمتقر از ده
دوره خاتمی ،ابتدا کارگاههای کمتر از پن نفر و سقپ
نفققر از شققمو قققانون کققار خققارج شققدند .اینهققا و اقققدامات دیگققر کققه
همگی به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران میباشد ،دقیققاً در
راسققتای اجقققرای سیاسققتهای دیکتقققه شققده توسقققط نهادهقققای
امپریالیسققتی صققندوق بققی المللققی پققو و بانققک جهققانی ،عملققی
گشته است .یکی دیگر از درخواسقتهای نهادهقای امپریالیسقتی
مذکور ،عنوان "کوچک کردن دولت" را دارد که معنقی آن کاسقت از
هزینههای دولت در زمنیه خدمات عمومی است .خصوصی سازی
که نتای خانه خراب ک و مخرب آن در حوزههقای گونقاگون زنقدگی
اجتمققاعی ،امققروز بققر همگققان آشققکار اسققت در پققی اجققرای ایقق
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سیاسققت توسققط رایققم جمهققوری اسققالمی در ایققران برپققا شققد و
گسترس یافت .عالوه بر مؤسسات تولیدی و کارخانجاتی کقه ققبال ً
دولتی بودند و امروز به دسقت بخقش خصوصقی سقپرده شقدهاند،
حتی در حوزههای دیگر نیز بقر مبنقای ایق سیاسقت امپریالیسقتی
عمل شده است .مثال ً کنار گذاشقت بخشقی از آمقوزس و پقرورس
به نفع بخش خصوصی از طرف جمهوری اسالمی و در نتیجه ایجاد
مققدارس و دانشققگاههای خصوصققی ،بققر اسققاس سیاسققت فققوق در
ایران انجام شده است.
در زمققان ریاسققت جمهققوری احمققدی نققااد وی بققا چنققان شققدت و
گستردگی ای به اجرای اوامر و رهنمودهای صقندوق بقی المللقی
پو پرداخت که از طرف ای نهاد امپریالیستی ،رسما مورد تشویق
قرار گرفت .حذف سوبسیدها در زمان احمدی نااد و جایگزی کردن
آن با یارانه آنهم با ای تبلییات دروکی کقه گویقا پقو نفقت بقر سقر
سفره مقردم آورده مقیشقود یکقی دیگقر از جلوههقای پیقاده کقردن
سیاست امپریالیستی مبنی بر خصوصی سقازی و "کوچقک کقردن
دولت" در جامعه تحت سقلطه مقا بقود .دیقدیم کقه پیقاده کقردن آن
سیاست چه پیامدهای مرگباری برای تودههقای تحقت سقتم ایقران
در بر داشت و چگونه به چند برابقر شقدن قیمقت کابهقا انجامیقد و
چه بقه روزگقار خانوادههقای کقارگری و زحمتکشقان آورد ،و چگونقه
گرسنگی و بی خانمانی را در جامعه شقدت و گسقترس بیشقتری
بخشید!
اما در مورد نفت که اقتصاد ایران عمدتاً بر پایه ارز حاصل از فقروس
آن میچرخد ،واقعیت ای است که "پقو نفقت" در تمقام سقالهای
حکومت جمهوری اسالمی همچون دوره شاه به جای آورده شقدن
بققر سققر سققفره مققردم ،از طققرق مختلققف بققه گلققوی سققیری ناپققذیر
انحصارات امپریالیستی ریخته میشود .یکی از مکانیسمهای ایق
کار ،انجام معاملههای سودآور برای سرمایه داران خارجی و خریقد
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کابهای بنجل آنها  -کابهائی که در داخل ایران تولید مقیشقوند و
یققا مققیتواننققد تولیققد گردنققد – مققیباشققد کققه در ای ق مسققیر البتققه
بوراوازی وابسته ایران نیز سهم خود را میبرد .اما ،صرف پو نفت
و دیگققر ثروتهققای ایققران بققرای مقاصققد امپریالیسققتی از طققرف رایققم
جمهوری اسالمی را به طور برجسته میتقوان در رابطقه بقا اجقرای
نقشههای جنگقی امپریالیسقتها در منطققه توسقط رایقم داعشقی
جمهوری اسالمی مشاهده نمود که از جنایت بارتری و کثیف تری
جلوههای حاکمیت امپریالیستی در ایران نیز مقیباشقد .بقه عهقده
گرفت چنقی نقشقی از طقرف جمهقوری اسقالمی عقالوه بقر همقه
تبعققات جنایتکارانهاشققبرای خلقهققای محققروم خاورمیانققه باعقق آن
گشته که بودجه کشور به جای صرف پرواههای عمرانی و آمقوزس
و بهداشت عمومی ،صرف امقورات نظقامی در خقدمت بقه پیشقبرد
سیاستهای جنگی امپریالیستها در منطقه شود.
موضوع جالا توجه آن اسقت کقه سقردمداران رایقم نقه تنهقا صقرف
ثروتهای جامعه ایقران بقرای جنگهقائی کقه در آن درگیرنقد را انکقار
نمیکنند ،بلکه گوئی که درگیقری در آن جنگهقا جقز تشقدید فققر و
فالکققت نتیجققهای هققم بققرای مققردم ایققران دارد ،همققانطور کققه در
نطقهای روحانی در رابطه با جنل در عراق عیان اسقت بقا افتخقار
هم مطر میکننقد کقه عقالوه بقر تقأمی نیقروی انسقانی بقرای آن
جنگها ،در همان رابطه ثروتهقای متعلقق بقه مقردم ایقران را صقرف
تهیه سال و دیگر تجهیرات جنگی هم میکنند .البته میدانیم که
تهیققه خققورد و خققوراک و پوشققاک نیروهققای بسققی شققده بققرای آن
جنگهققای مققورد نیققاز امپریالیسققتها هققم در کنققار دیگققر وسققایل و
ملزومات ،به عهده جمهوری اسالمی قرار دارد .در ای زمینه بقرای
نمونه میتوان به ساخت مدرسه یا بیمارستان از طقرف ایق رایقم
وابسققته بققه امپریالیسققم در برخققی جاهققا و از جملققه بققه سققاخت
"پیشرفته تری بیمارستان عراق" که اخیرا افتتا شد ،اشاره کرد.
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ای واقعیتهقا و واقعیتهقای دیگقری چقون نقابود کقردن کشقاورزی
ایران از طریق واردات انبوه از کشورهای امپریالیستی ،در راسقتای
سیاسقققت آن کشقققورها جهقققت فقققروس محصقققوبت خقققود در بقققازار
کشورهای تحت سلطهای نظیر ایران ،همگقی جلوههقائی از تحقت
سلطه امپریالیستها بودن جامعه ایران است که نتای دهشقتناکی
برای زندگی مردم ایران داشقته و فققر و فالکقت و بقی خانمقانی را
برای آنان به ارمیان آورده است .پدیقدههای دردنقاکی چقون از هقم
پاشیده شدن خانوادههای کارگری ،گسقترس کودکقان کقار و بقرای
زنده ماندن ،فروس کلیه و دیگر اعضای بدن و حتقی قرنیقه چشقم،
فروس نوزاد و کودک کقم سق و سقا  ،و پدیقدههائی چقون کقارت
خوابی ،گورخوابی ،کانا خقوابی و یقا حتقی خقواب در درز بی یقک
دیوار و از ای قبیل ،زباله گقردی ،رواج دزدی و تق فروشقی و...و...
همققه ماحصققل چپققاو و کارتگریهققای امپریالیسققتی بققه کمققک
بققوراوازی وابسققته در ایققران ،همچنققی اسققتثمار شققدید نیققروی کققار
توسققط سققرمایه داران خققارجی و داخلققی وابسققته ،و پیققاده کققردن
سیاستهای آنچنانی امپریالیستی در جامعه ایران میباشند .اگر
در دوره شاه مقردم تهیدسقت بقرای ایق کقه بتواننقد ابتقدائی تقری
نیازهققای زنققدگی شققان را تققأمی کننققد بققه خققون فروشققی روی
میآوردنقد ،اکنقون عقالوه بقر آن ،همقانطور کقه اشقاره شقد فقروس
اعضای بدن نیز به صورت امری رای در آمده .مارک  ،آموزگار کبیر
پرولتاریا در توصیف سیستم بی رحم سقرمایهداری کقه در آن همقه
چیز به صورت کاب در میآید در قرن نوزده پیش بینی کرده بقود کقه
چه بسا با رشد سرمایهداری ،اعضای بقدن هقم بقه صقورت کقاب در
آیند کقه امقروز بقا گسقترس سیسقتم سقرمایهداری در ایقران کقه از
ویاگقققی وابسقققتگی نیقققز برخقققوردار اسقققت ،شقققاهد چنقققی امقققری
میباشیم.
از وقققوف بققه شققرایط حققاکم بققر جامعققه ایققران ،ایقق نتیجققه حاصققل
میشود که اگر واقعیت ای است که امپریالیستها و سرمایه داران
65

درسهای قیام دیماه
حقل
وابسته به آنها دشقم اصقلی خلقهقای ایقران هسقتند ،پق
مسققأله انقققالب منققوط بققه پایققان دادن بققه حاکمیققت آنهققا و نققابودی
سیستم سرمایهداری وابسته در ایران میباشد .بنابرای مبارزه تا
زمانی که جامعه ایران از قید سلطه امپریالیسم آزاد نشده ،تقداوم
خواهد یافت و پیروزی زمقانی نصقیا خلقهقای مبقارز ایقران خواهقد
شققد کقققه تودههققای مقققا بققا رهبقققری طبقققه کقققارگر بققه حاکمیقققت
امپریالیستی در ایران پایان داده و به سقاخت سیسقتم نقوینی بقه
جای سیستم سرمایهداری وابسته کنونی بپردازند
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یا اشییت چهییارم :قیییام یمییاه بییا جنبشهییای قبلییی چییه
تفاوتهائی اشت؟
ما پیش از ای  ،در سا  ٢٣١١هم با جنبش بقزر تقودهای مواجقه
شدیم که به مدت نزدیک به یک سا تداوم داشقت .جنقبش  ١١را
باید پیش درآمد جنبش انقالبی ای دانست که در دیمقاه  ٢٣٩1بقا
برجستگی در مقابل چشم همگان بروز نمود.
جنبش  ١١در آکاز شکل اعتراض بقه تقلقا در رأی گیقری داشقت و
در ابتدا عمدتاً قشرهائی از خقرده بقوراوازی متوسقط و نیمقه مرفقه
که "اصالحات" مورد نظقر موسقوی را بقاور کقرده و فریفتقه آن شقده
بودنققد ،آن را نماینققدگی کققرده و آکققاز گققر ایق جنققبش شققدند .ولققی
خیلققی زود ،تودههققای انقالبققی  -از تودههققای کققارگر ،از کققار اخققراج
شققدهها و بیکققاران گرفتققه تققا زحمتکشققان ،زنققان و مققردان مبققارز و
روشققنفکر و همققه رن ق دیققدگان و سققتمدیدگان  -از تضققاد حققاد بققی
جنا های حکومتی استفاده کقرده و وارد صقحنه مبقارزه شقدند .بقا
ورود ای تودههای انقالبقی ،وضقع کیفقی جدیقدی بقه وجقود آمقد و
جنبشققی کققه بققا شققعار "رأی م ق کققو؟" شققروع شققده بققود ،شققکل
رادیکا و کیفیت انقالبی پیدا کرد .در ای جنبش در ابتدا مستقیماً
شعار مر بر جمهوری اسالمی طنی افکند و شقعارهای رادیکقا
دیگری چون "ما ،زن و مرد جنگیم ،بجنل تا بجنگیم" هقم سقر داده
شدند .البته بعدها از رسانهها (رسانههای متعلق بقه ضقد انققالب
کقه از قققدرت پخققش و انتشققار وسقیعی برخوردارنققد) کققه بققه صققورت
مققیکردنققد،
انتخققابی وقققایع و شققعارها و نظققرات مققردم را مققنعک
بیشققتر شققعارهای مققر بققر دیکتققاتور ،مققر بققر اصققل وبیققت فقیققه
شنیده شد .مثال ً آنها از همه شعارها و صحنههای میدان آزادی در
روزی که نیروهقای مسقلح رایقم ،مقردم را مقورد اصقابت گلولقههای
کینققه توزانققه خققود قققرار دادنققد ،تنهققا گوشققه ای از میققدان کققه در آن
جمعیتی از زنان فی البداهه شعار "نترسید ،نترسقید ،مقا همقه بقا
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نمودنقد .یقا از بقی بقی سقی
هم هسقتیم" سقر دادنقد را مقنعک
شنیدیم که علناً اعالم میکقرد کقه از ویقدئوهائی کقه بقه دسقتش
رسققیده ،صققحنههای "خشققونت آمیققز" را حققذف کققرده و منتشققر
نمیکند  -که منظورس فقط صحنههای تعرض تودهها بقه نیروهقای
سرکوب بود و البتقه نقه صقحنههای جنایتکارانقه یقورس رایمیقان بقه
مردم .با ای حا ای امر کیر قابل کتمان بود که در جریقان جنقبش
 ،١١تودههای پر خشم و کی نسبت به رایم جمهوری اسالمی نه
فقط بنرهای مربوط به خمینی و خامنهای و دیگقر سقران رایقم را از
در و دیوار کنده و آنها را آتش زدند بلکه بقا چپقه کقردن ماشقی های
پلی  ،آتش زدن موتورهای بسیجیها و درگیریهای شقدیداً قهقر
آمیز با نیروهای سرکوب (به خصوص در ششم دیماه که مصادف با
مراسم عاشورای حکومتی بود) ،عجز نیروهای دشم را در مقابل
قدرت خودشان نشان دادند.
به طور کلی ،میدانیم که رسانههای امپریالیسقتی و رسقانههای
خود جمهوری اسالمی در ارائه تصویری کیقر واقعقی از جنقبش ١١
به هر تالشی دست زدند .از جمله آنها تماماً سعی کردند جنقبش
انقالبی تودهها را به میرحسقی موسقوی ،کاندیقد میلقوب ریاسقت
جمهوری که پرچم سبز را نشانه انتخاباتی خقودس ققرار داده بقود،
بچسبانند و آن را جنبش سبز خواندند ،و البته هنوز هم بقه همقی
اسم از آن جنبش مردمی یاد میکنند .اما در هر حا ای واقعیتی
است که جنبش  ١١بی واسطه شکل نگرفت و تودههای انقالبقی
با توجه به شرایط اختناق و دیکتاتوری ،موقعی فرصت یافتند که به
صحنه مبارزه وارد شوند که اصال طلبان و فریا خوردگان دنباله رو
آنها در اعتراض به تقلا در رأی ،در خیابقان بودنقد .پقیش از جنقبش
 ١١نیققز مققا در جنققبش بزرگققی کققه در سققا  ١1در آذربایجققان شققکل
از نشر
گرفت ،دیدیم که تودههای ستمدیده در شرایط خاصی پ
کاریکاتور توهی آمیز علیه مقردم تُقرک زبقان در یکقی از رسقانههای
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رایم ،به بهانه دفاع از حقوق ملی وارد میدان مبارزه شدند .اگر بقه
گذشتهها هم رجوع کنیم میبینیم همی واقعیت وجقود داشقت و
در جنبشهای کوچک و بزر دیگر هم که در طقو عمقر جمهقوری
اسالمی در اقصی نقاط ایران به وجود میآمقد ،مقردم موضقوعی را
بهانه میکردنقد و دسقت بقه قیقام و شقورس مقیزدنقد .در ضقم ،
ایققنهم طبیعققی اسققت کققه بقه همققان صققورت کققه نیروهققای انقالبققی
میکوشند بر جنبشهای تودهای تأثیر بگذارنقد ،ارتجقاع نیقز در هقر
جنبش تودهای وارد شده و مقیکوشقد آن را بقه سقمت شقعارها و
اهداف خود سوق دهد .لذا از حضور ارتجاع و شقعارهای آن در یقک
جنقبش تققودهای نمیتققوان و نبایقد فققوراً حکققم بقر کیققر مردمققی و یققا
ارتجققاعی بققودن آن جنققبش داد  -موضققوعی کققه دشققم همققواره
کوشیده اسقت ایق طقور جلقوه دهقد و متأسقفانه چنقی برخقوردی
معموب از طرف نیروهای اپورتونیست هم رله میشود.
اما ،تفاوت بزر جنبش دیماه  ٩1با جنبش  ١١و دیگر جنبشهقای
کوچققک و بققزر تققا آن زمققان ،در ای ق اسققت کققه نیققروی محرکققه آن،
اردوی کار بود .اردوئی مرکا از کقارگران شقاکل ،اخقراج شقدهها از
کار و جوانان بیکار .اینها و تهیدستان و آنهائی که به جز زنجیرهقای
دست و پایشان چیزی برای از دست دادن ندارند ،همه اینها بودند
که جنبش دیماه را آکاز کردند .ای توده انقالبی مشخصقاً بقه قصقد
انقالب و دگرگقونی بنیقادی نظقام اقتصقادی  -اجتمقاعی حقاکم کقه
عامل ادبار آنهاسقت بقه میقدان آمدنقد و بقه همقی خقاطر هقم ایق
سققتمدیدگان بققی واسققطه و مسققتقیماً بققا اعققالن جنققل بققه رایققم
جمهوری اسالمی وارد صحنه نبرد با او شدند .در جنقبش دیمقاه از
همان ابتدا شعار مر بر جمهوری اسقالمی در وسقعتی گسقترده
در فضا طنقی انقداخت ،از همقان ابتقدا صقحنه تظقاهرات بقه صقحنه
درگیری قهر آمیز تودههقا بقا مقزدوران وحشقی جمهقوری اسقالمی
تبدیل شد .اما ،اگر آکازگر جنبش ،بقی چیقزان بودنقد ولقی از همقه
اقشار جامعه به آنها پیوستند .به همی خاطر هقم در ایق جنقبش
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تنوع شعارها و تنوع حرکتهای مبارزاتی که مبی خواست و تفکر
نیروهای شرکت کننده بود را شاهد بودیم .واقعیت ای اسقت کقه
در یک تظاهرات تودهای ،طبققات و اقشقار مختلقف شقرکت دارنقد و
حتی مرتجعی نیز سعی میکننقد خقود را در آن جقای دهنقد و بقه
همی خاطر است که در یک جنبش تودهای شعارها و حرکتهقای
گوناگونی را میتوان مشاهده نمود.

یا اشت پنجم :خی
ید؟

ویژ یی جنیبش یمیاه را چگ نیه بایید

همقانطور کققه اشققاره شقد ،جنققبش دیمققاه یقک راسققت بققا خواسققت
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سرنگونی رایم جمهقوری اسقالمی و بقا شقعار مقر بقر ایق رایقم
شروع شد که البتقه بقا گسقترس جنقبش ،شقعارهای دیگقری هقم
مطر شدند .بزم اسقت برخقی از ایق شقعارها را بررسقی کنقیم.
عالوه بر شعار مستقیم مر بر جمهوری اسالمی ،از شقعارهائی
که به طور گسترده و به وفور مطقر شقدند شقعارهائی بودنقد کقه
رأس دیکتاتوری حاکم را نشانه کرده بودنقد ،چقون "مقر بقر وبیقت
فقیه"" ،مر بر خامنهای" و یقا "مقر بقر دیکتقاتور" .در کنقار اینهقا،
شعار "مر بر ای دولت مردم فریا" و "مر بر روحانی" نیقز داده
شد .شعارهای آگاهی بخش دیگری چون "اصولگرا ،اصقال طلقا،
دیگه تمام شد ماجرا" نیز فریاد زده شد .ایق شقعار مشقخص خقط
بطالن بر ادعای رایم که گویا مردم طرفدار ای یا آن جنا حکومتی
هستند ،کشید و بیانگر آن بود که هین یک از جنا هقای حکقومتی
دیگققر نمیتواننققد ادعققای داشققت پایگققاه در میققان مققردم را بکننققد.
مفهوم دیگر شعار فوق همانقا "جمهقوری اسقالمی بقا هقر جنقا و
دسققته نققابود گققردد" مققیباشققد .البتققه در تققداوم جنققبش بققه طققور
مشخص ای شعار هم داده شقد" :جمهقوری اسقالمی نقابود بایقد
گردد" (ای شقعار در مقاه بهمق در تظقاهراتی در تهقران در خیابقان
ولی عصر داده شد).
همه ای شقعارها بقه طقور علنقی بقر همگقان آشقکار سقاختند کقه
تودههای مقردم ،رایقم جمهقوری اسقالمی را کقامال ً نفقی کقرده ،در
مقابل آن ایسقتاده و دیگقر حاضقر نیسقتند بقه زنقدگی زیقر حکومقت
جمهققوری اسققالمی تق بدهنققد .طققر شققعار "اسققالمو پلققه کردیققد،
مردمو ذله کردید" که پیش از جنبش دیماه نیز فریاد زده شقده بقود
و در دیماه نیز بقه طقور هقر چقه گسقترده تقر سقر داده شقد ،بیقانگر
سطح آگاهی بابی تودههای ماست و نشان میدهد کقه آنهقا بقر
خققالف روشققنفکرانی کققه فریفتققه تبلییققات امپریالیسققتی بققوده و نققا
آگاهانه نوک اصلی مبارزه خود را به جای نظقام حقاکم ،روی صقرف
اسالم قرار میدهند (بگذریم از کسانی که کامال ً آگاهانه در پیروی
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از خققط تبلییققات امپریالیسققتی عمققل مققیکننققد) ،در تجربققه زنققدگی
خود کامال به ای حقیقت پی بردهاند که اسالم در دست حقاکمی
وقت وسیلهای برای تسهیل استثمار تودههاسقت .آگقاهی ای کقه
تودههای دربند ایران با چنی شعاری مطر کردنقد ،ایق آمقوزس را
به برخی روشنفکران مقیدهقد کقه هنقوز نمیداننقد کقه جمهقوری
اسالمی اسالم را پله کرده است تا منقافع مقادی سقرمایه داران را
تأمی کند .ای قبیل روشنفکران باید به ای حقیقت پی ببرنقد کقه
بدون مبارزه طبقاتی و تالس برای از بی بردن سیستم اقتصقادی -
اجتمققاعی ای کققه دشققم بققرای حف ق آن ،اسققالم را "پلققه" کققرده
است ،نه اسالم و نه هین مذها دیگقری را نمیتقوان از بقی بقرد.
در هر حا  ،تودههای انقالبی ایران با طر شعار فوق ایق درس را
به همگان آموختند که برای مبقارزه بقا دشقم بایقد کوشقید سقال
"اسالم" را از دست وی گرفت.
شعار ایجابی پر محتوای نان ،کار و آزادی ،نشانگر خواسقت اصقلی
ای جنبش بود و نشان داد که ای جنبش مهقر طبققاتی کقارگران و
زحمتکشان جامعه را روی خقود دارد .نشقان داد کقه اردوی کقار بقه
همراه پشتیبانانش در میان دیگر گروههقای اجتمقاعی ،از خواسقت
سرنگونی رایم جمهوری اسالمی ،در واققع دگرگقونی بنیقادی کقل
سیستم اقتصادی  -اجتماعی حاکم بقر جامعقه را طلقا مقیکننقد.
نشان داد که خلق (خلق ،مناسا تقری وااه بقرای بیقان مجموعقه
گروههای اجتماعی در صقف انققالب اسقت) در تجربقههای زنقدگی
خود دریافته است که بقا وجقود سیسقتم سقرمایهداری وابسقته در
ایران هرگز نخواهند توانست نه نان و نقه امنیقت در کقار بقه دسقت
آورند و نه آزادی .از ای روست کقه شقعار نقان و کقار و آزادی عمقق
از
جنبش کنونی را نشان میدهد .در جریان جنبش دیمقاه و پق
آن همچنققی مققا بققا شققعارهای رادیکققا دیگققر کققه نشققانگر حضققور
نیروهای معتقد به کمونیسم در جنبش میباشد به شکل دیگقری
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در جریان شقعار نویسقی روی دیوارهقا مواجقه شقدیم .شقعارهائی
نظیر "چیزی برای از دست دادن نداریم جز زنجیرهایمان" " ،انقالب
اسققت کققه
جش ق تودههققا" (ایقق شققعار مشخصققاً حققرف مققارک
میگوید " :انقالب لکوموتیو تاریخ است .انقالب جش ستمکشقان
و استثمار شوندگان است") ،یا حتی به طور واضح شعار "زنده باد
سوسیالیسم" .اینها ،همه شعارهائی هستند که در عی حا که
نیاز عمیقق اجتمقاع را بقرای دگرگقونی کامقل سیسقتم اقتصقادی -
اجتماعی بیان مقیکننقد در همقان حقا سقطح آگقاهی موجقود در
جامعه (آگاهیهای نشأت گرفته از تعقالیم کمونیسقتی) و وجقود و
حضققور گفتمققان سوسیالیسققتی در جنققبش را نشققان مققیدهنققد.
همچنی با توجه به ای که بسقیاری از مسقاجد در رایقم جمهقوری
اسالمی به مراکز ستم و سرکوب تودهها تبقدیل شقدهاند ،تودههقا
به طور کامال ً آگاهانه ،شعار مر بر خامنهای یا مقر بقر جمهقوری
اسققالمی را روی دیققوار مسققاجد هققم مققینوشققتند .شققعار نویسققی
درست در مرکز ستم و در قلا سرکوب ،بقه نوبقه خقود هقم بیقانگر
شجاعت و جسارت نیروهائی بود که کار مبارزاتی را در ایق شقکل
انجام میدادند ،و هقم ضقدیت آنهقا بقا ایقدئولوای اسقالمی ای کقه
مساجد مبلغ آنند را نشان میداد.
اما ،در رابطه با درگیقری تودههقا بقا نیروهقای مسقلح رایقم! از ایق
درگیریها باید به مثابه وقوع قیامهای تودهای صحبت کرد .هر چند
کلمه خیزس در فارسی به مفهوم قیام یعنی برخاست اسقت امقا
کلمه "قیقام" در ادبیقات مارکسیسقتی مفهقوم معقی و مشخصقی
دارد که "خیزس" آن را القاء نمیکند .در ترم مارکسیستی" ،قیام"
به معنی حمله تودههای مردم به مراکقز نظقامی کقه همقان مراکقز
سرکوب هستند ،میباشد .ما در جریان روزهای پر شور و انقالبی
دیماه شاهد حمالت تودهها چه با دست خالی ،چقه بقا تفنلهقای
شکاری و چه با کوکتل مولوتف یا سال های دیگر به چنی مراکزی
بققودیم .ای ق واقعیققت چنققان بققود کققه حتققی دشققم نیققز آن را انکققار
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نمیکند .در طی آن روزها تودهها به هر مکانی که به عنوان مرکقز
ستم و سرکوب میشناختند یورس برده و در جاهقای مختلقف ،آن
مکانهققا را بققه آتققش کشققیدند .حملققه بققه کالنتریهققا و در مققواردی
تسخیر آنها ،حمله به مساجدی که پایگاه بسی به مثابقه یکقی از
نیروهای سقرکوبگر رایقم شقمرده مقیشقوند و سقوزاندن ققرآن بقه
عنوان کتاب مقدس مورد استناد رایم برای توجیه ستم و اسقتثمار
در جامعه ،حملقه بقه فرمانقداریها ،دفقاتر ائمقه جمعقه و حتقی بقه
اداراتی چون رانندگی و راهنمائی که علیرکم عنقوان خقود در رایقم
جمهوری اسالمی به صورت مراکز زورگوئی و باج گیری از مقردم در
آمدهانققد ،و خالصققه حملققه و بققه آتققش کشققیدن هققر مرکققز سققتم و
سرکوب در شهرهای مختلف و حتی در دهات ،از اقدامات انقالبقی
تودهها بقود .تودههقای انقالبقی در برخقی شقهرها چنقان نیروهقای
سرکوب رایم را محاصره میکردند که آنها قادر به حرکقت نبودنقد و
عمال عاجز و درمانده در محاصره تودهها باقی مقیماندنقد .بقه ایق
نحو ،در مواردی توده انقالبقی موفقق بقه تسقلیم نیروهقای مسقلح
دشم در مقابل خود مقیشقدند ،و خیلقی صقحنههای انقالبقی و
شققورانگیز دیگققر توسققط تودههققائی کققه عققزم کققرده بودنققد تققا دیگققر
همچققون سققابق شققرایط وحشققتناک سققتم و اسققتمار و خفقققان و
دیکتاتوری را تحمل نکنند به وجود میآمد .کامال مقیشقد دیقد کقه
شور و رو انقالبقی خاصقی بقر تودههقا حقاکم شقده بقود .اسقامی
برخی از شهرهائی کقه مبقارزه قهقر آمیقز تودههقای انقالبقی علیقه
نیروهای نظامی دشم در آنجاها برجستگی داشت را میتوان در
اینجا ذکر کرد :ایذه  :حمله به بسیجیها ،کرمانشاه :تعرض مقردم
به نیروهقای سقرکوب ،شقهر کقارگر نشقی اراک :حملقه بقه پایگقاه
بسی  ،حمله به کیوسک نیروهای انتظقامی در مرکقز شقهر اراک و
آتقققش زدن آن ،فقققراری دادن مقققاموران و همچنقققی وااگقققون کقققردن
خققودروی نیروهققای انتظققامی ،مبارکققه اصققفهان :حملققه بققه بسققی
فاطمه اصفهان با بماهقای دسقتی ،قهقدریجان :حملقه بقه پایگقاه
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و بقه آتقش
بسی  ،دورود :حمله بقا سقال بقه یقک ایسقتگاه پلقی
حملققه بققه فرمانققداری دورود ،شققاهی شققهر
کشققیدن آن و سققپ
اصققفهان :بققه آتققش کشققیدن ماشققی بسققی  ،مشققهد :حملققه بققه
خققودروی نیروهققای سققرکوب ،اهققواز  :چنققدی حملققه مسققلحانه بققه
پایگاههای بسی  ،جوی آباد اصفهان :حمله بقه بسقی و آتقش زدن
آن ،همقققدان :هجقققوم بقققه فرمانقققداری همقققدان و شکسقققت درب و
شیشههای آن با شعار مر بر جمهوری اسالمی و...
بنابرای  ،واقعیتی که در روزهای پر شور دیماه رخ داد را باید بقا نقام
واقعیاس یعنی قیامهای کوچک و بزر شهری بخقوانیم .درسقت
در جریان ای قیامها بود که تودهها با خشقم و کینقهای کقه حاصقل
و
تحمل چند دهه دیکتاتوری و وحشیگری بی حد و حساب پلقی
دیگر نیروهای سرکوبگر بود به درستی به طور بی رحمانقه و ققاطع
با دشمنانشان برخورد کردنقد  -کقه چنقی نیقز مقیبایسقت باشقد.
تودهها امکان پیدا کردند برخی از افراد اطالعاتی ،پلی  ،بسقیجی
و پاسقققدار کقققه در دسقققترس شقققان بودنقققد را بقققه سقققزای اعمقققا
وحشیانهای که ای نیروهای مزدور پست در همه عمرشقان علیقه
تودهها انجام دادهاند ،برسانند .البتقه ایق را هقم مقیدانقیم کقه در
حققا حاضققر ارتققش بققه عنققوان سققتون فقققرات حاکمیققت ،از طریققق
ارگانهای دست ساز خودس مثل بسی و سقپاه پاسقداران عمقل
میکند و چهره خود را پنهان کرده ولقی مسقلم اسقت کقه هقر جقا
وارد عمل میشد تودهها به همان شکل با نیروهای ارتش برخقورد
میکردند که با ضمائیم و دست پرودههاس برخورد کردند.
ای شر خیلی کوتاه و فشقرده آن چیقزی اسقت کقه در دیمقاه بقه
وجود آمد و آکاز شرایط نوی و دوره تاریخی جدیدی را در سقرزمی
ما اعالم نمود .اگر بخواهیم با استفاده از ترمولقوای مارکسیسقتی
صحبت کنیم ،باید بگوئیم که به پا خاسقت تودههقا در چنقی ابعقاد
عظیم علیه رایم جمهقوری اسقالمی ،و مبقارزه مسقتقل سیاسقی
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آنها با دشمنان شان ،که خود در پی مبارزات اعتالء یافته بالفاصله
قبققل از دیمققاه و در شققرایط ورشکسققتگی و رشققد بحرانهققای درون
حکومتی به وجود آمد ،نشان میدهند کقه جامعقه ایقران وارد دوره
انقالب شده است.

یا اشت ششیم :پیشیگ ئی ط فیا ! رشید و انیتیی چیه
ن املی به قیامهای ت های یماه منجر شد؟
حتما باید به وضعیتی که قبل از ای جنبش در جامعه وجود داشت
اشاره کرد .چون ای مهم است که بدانیم ای جنبش در ادامه چقه
تضادها و یا بحرانهائی در جامعه به وجقود آمقد .در ایق رابطقه سقه
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موضققوع از اهمیققت اساسققی برخوردارنققد .یکققی ایقق اسققت کققه
کار را و زحمتکشا میا ر آسیتانه تظیاهرات و قیامهیای
ت های ر چه شرایط اقتصا ی به سر میبر نید؟ دوم ایق
اشیت؟ و سقوم،
که چه مبیارزاتی ر صیهنه جامعیه وجی
حک مت ر چه وضعیتی به سر میبیر ؟ آگقاهی نسقبت بقه
ای سه مقوله برای درک شرایطی کقه جنقبش دیمقاه را بقه وجقود
آورد و شناخت شرایط نقوینی کقه بعقد از آن تظاهراتهقای بقزر و
قیامهای تودهای در جامعه ما به وجود آمده ،اکیقدا ضقروری اسقت،
چون با بررسی ای واقعیتهقا وظیفقهای کقه روشقنفکران مبقارز در
حققا حاضققر بققه عهققده دارنققد خققود را هققر چققه برجسققته تققر نشققان
میدهد.
تققا آنجققا کققه بققه شققرایط اقتصققادی کققارگران و زحمتکشققان مربققوط
میشود ،ما در آستانه قبل از جنبش دیماه شاهد شدت گیری هر
چه بیشتر فقر و فاقه در میان آنها بودیم .تودههای ستمدیده دیگر
نیز شرایط بهتری از کارگران نداشتند (و ندارنقد) .در شقرایطی کقه
حداقل دستمزد ،چند برابر زیقر خطقر فققر ققرار دارد و تقازه سقرمایه
داران هم دستمزد کارگران را به مدت چنقدی مقاه نمیپردازنقد ،در
شرایطی که حتی حقوق معلمی و کارمندان جزء نیز به طور مرتا
و کامققل توسققط دولققت پرداخققت نمیشققود  -تققا جققائی کققه یکققی از
مهرههای خود رایم به عدم پرداخت حقوق معلمی به مدت نُه ماه
اقققرار کققرد  -در شققرایط خوابیققدن تولیققد و ورشکسققتگی اقتصققادی و
وجود انبوه بیکاران ،در شقرایطی کقه بقر اسقاس ققوانی دولتقی ،از
انجام شیلهای کاذب و کیر تولیدی نظیقر کقولبری و دستفروشقی
نیز جلوگیری میشود  -و ای خود تضاد بقی زحمتکشقانی کقه بقه
چنی کارهائی روی میآورنقد بقا دولقت و نیروهقای سقرکوبگرس را
شدت بیشتری میبخشد  -فقر و فالکت تا به آن حد جامعه را فقرا
گرفته است که زباله گردی برای رفع گرسقنگی و زنقده مانقدن ،بقه
صورت برجسته بقه مثابقه پدیقدهای در جامعقه در آمقده اسقت .ایق
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نمونه و جلوههای زشت و دردناک دیگر چون فروس اعضقای بقدن و
نوزاد و کودک و کیره بیانگر شرایط نکبت باری است کقه در آسقتانه
جنبش دیماه کارد به استخوان تودههای محروم رسانده بقود .آنهقا
چنققان جانشققان از فقققر و فالکققت بققیش از حققد و ظلققم و سققتم و
زورگوئیهای دست اندر کاران دولت به لقا رسقیده بقود کقه دیگقر
نمیتوانسققتند شققرایط وحشققتناک حققاکم را تحمققل کننققد .در ایقق
اوضاع ،روحیه انقالبی به طور وسیع در میان تودههقا رشقد و اعقتال
یافته بود .مردم ،عمال ً با شجاعت در مقابل نیروهقای مسقلح رایقم
میایستادند و علناً اعالم میکردند که ترسقی از وزارت اطالعقات،
ای ارگان جنایتکار و کثیف ندارنقد (از سقخنان یکقی از آن تودههقای
جان به لقا رسقیده :مگقر سقاواک کقم ُکشقت؟ آخقرس کقه شقاه
سققرنگون شققد) و در مقابققل ابققراز نظراتشققان علیققه رایققم جمهققوری
اسالمی و شرایط جهنمی ای که برای اکثریت تودههای مقردم بقه
وجققود آورده اسققت ،هراسققی از دسققتگیری و شققکنجه بققه د راه
نمیدهنققد .آنهققا بققا روحیققه انقالبققی وابی خققود مققر را تحقیققر
میکردند و عزم خود برای مبارزه با ای رایم و ساخت جامعه مورد
نظر خود را ابراز میکردند .روحیات و اخیقییات جدیقدی در میقان
تودهها به خصوص در جریان مبقارزه مشقترک آنقان در تجمعقات و یقا
تظاهرات خیابانی به وجود آمده بود.
در صحنه مبارزه سیاسی ،بررسی حرکتهای مبارزاتی کقارگران و
دیگر سقتمدیدگان جامعقه یقک اعقتالی انقالبقی را در مبقارزات آنقان
یادآوری میکرد .قبقل از جنقبش دیمقاه ،مقا کماکقان کقارگران را در
صحنه مبارزه با رایم میدیدیم .واقعیت ایق اسقت کقه کقارگران از
زمان به قدرت رسیدن رایم جمهوری اسالمی لحظهای از مبارزه با
ای رایم کافل نبودند .اعتصاب در کارخانه ،برگقزاری تظاهراتهقای
یقا
خیابانی ،دست زدن به اعتصقاب کقذا ،تجمقع در مقابقل مجلق
درب نهادهققای مختلققف دولتققی و حتققی اقققدام بققه گروگققان گققرفت
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مدیران ظالم و تبهکار از جمله اشکا مبارزات کارگران ما بقود .امیا
از حدو یک سال قبل از این جنیبش ،انتصیابات و تجمعیات
کار ری به حد بسیار باالئی ارتقاء یافته بی  .طبیعقی اسقت
که کارگران بقا خواسقت اقتصقادی و بقه طقور مشقخص بقا خواسقت
دریافت حقوقهای معوقه خود وارد صحنه مبارزه میشدند ولی بقا
توجه بقه برخقورد سقرکوبگرانه رایقم بقا کقارگران بقه منظقور دفقاع از
سرمایه داران ،در مقوارد زیقادی مبیارزات اقتصیا ی آنهیا خیلیی
زو به مبارزه سیاسیی و بعید بیه مبیارزه قهرآمییز بیا رژییم
کشیده میشید .حتقی در مقواردی نظیقر آنچقه در حادثقه انفجقار
معدن ذکا سنل زمستان یورت در استان گلستان در اردیبهشقت
 ٢٣٩1دیده شد ،کارگران خشم و نفرت خود از رایقم و کقارگزارانش
را به شکل کامال ً علنی نشان میدادنقد .در معقدن زمسقتان یقورت
در شرایطی که بیش از چهل ت از معدنچیان جانشقان را بقه دلیقل
ناامنی محیط کار از دست دادند ،شدت خشقم و نفقرت کقارگران از
جمهور (روحقانی مکقار)
رایم حاکم به حدی جلوه گر شد که رئی
از انفجار در معدن در محل حضقور یافتقه بقود تنهقا بقا کمقک
که پ
نیروهای مسلحش از دست کارگران خشمگی و مبارز جان سقالم
به در ُبرد .تجمع اعتراضی کارگران شاکل و بیکقار معقدن طقالی آغ
دره در بیست و پن خرداد  ٢٣٩1که مقورد حملقه نیروهقای مسقلح
جمهوری اسالمی واقع شدند ،نیقز یکقی از وققایع حقاد و ناشقی از
شدت گیقری تضقاد کقارگران بقا جمهقوری اسقالمی بقه مثابقه رایقم
مققدافع سققرمایه داران بققود .در ایقق مققورد ،بققی رحمققی مققزدوران
جمهوری اسالمی با کارگران و خانوادههای آنان به حدی بود که در
اثققر ضققرب و شققتم آنققان چنققد زن از خانوادههققای کققارگری در محققل
بیهوس روی زمی افتادند.
در آستانه جنبش دیماه ما به خصقوص بقا مبقارزات دلیرانقه کقارگران
شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران اراک مواجه بودیم .بقرای نمونقه
در اراک کققارگران کارخانققههای هپکققو و آذرآب کققه مبققارزه خققود را بققا
79

درسهای قیام دیماه
خواست اقتصادی شروع کرده بودند مجبور به دست زدن به مبارزه
سیاسی با رایم آنهم در شکل قهر آمیز بست جاده اراک به تهران
شدند .ای مبارزه با حمله نیروهای مسلح جمهقوری اسقالمی بقه
کارگران و به کار بردن گاز اشک آور و کیره به درگیری قهر آمیز بقی
آن نیروهققا بققا کققارگران کققه البتققه سققالحی جققز سققنل و تکققههای
آسققفالت خیابققان نداشققند ،انجامیققد .همققه ای ق مبققارزات نشققان از
اعتالی مبارزات کارگران ایران داشت.
مبارزه کولبران ُکردستان ،ای محرومتری کارگران ایران با نیروهقای
سرکوبگر که حتی در شقهریور سقا  ٢٣٩1بقه درگیقری مسقلحانه
تودههای محروم شهر بانه بقا آن نیروهقا منجقر شقد ،یکقی دیگقر از
"پیشققگوئی طوفققان" قبققل از طوفققان دیمققاه بققود .از ایقق دسققت
پیشگوئیها ،همچنی بایقد از حملقه و آتقش زدن پایگقاه بسقی در
مسجد قدس منطقه اسالم آباد ارومیه توسط نیروهای انقالبقی در
ای شهر به دنبا درگیری گارد ضد شورس با اولیای دانش آمقوزان
مدرسهای در ای منطقه یاد کرد که در او آبانماه  ٢٣٩1بقه دنبقا
تعرض جنسی به یک دانش آموز دختر  ٢١ساله صورت گرفت.
"پیشگوئی" طوفقان دیمقاه را حتقی در حماییت جمعیی میر م از
ستفروشا که مورد حمله مأموران شهرداری واقع مقیشقدند،
نیز میشد دید .اهمیت ای پشتیبانی به خصقوص آنجقا قابقل درک
است که بدانیم که شهرداری در ایران با توجه به شدت تضاد بقی
تودههای مردم با رایم حاکم ،خود یک نهاد سرکوبگر است و مقردم
ایران تجربقههای زیقادی از اعمقا سقرکوبگرانه آن دارنقد .در نتیجقه
ایستادگی مردم در مقابل شهرداری به واقع ایسقتادگی در مقابقل
یققک نهققاد سققرکوبگر جمهققوری اسققالمی و بققه واقققع خققود رایققم
میباشد .نمونه کامال ً بارز در ای مورد که رایم مجبقور بقه مداخلقه
شققد ،در  ١١مققرداد  ٢٣٩1بققه وجققود آمققد کققه طققی آن تودههققای
رنجدیقده در اعتققراض بقه قتققل یقک دسققتفروس در شقهر قققم ،علیققه
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شهرداری دست بقه تظقاهرات زدنقد و حتقی گروهقی از مقردم ققم
اقدام به بست خروجی میدان تره بار شهر نمودند.
به طور کلی در آستانه جنبشی که در دیماه به وققوع پیوسقت ،در
نقاط مختلف ایران حرکتهای مبارزاتی کقه اکلقا منجقر بقه حملقه
رایم به تودهها میشد ،به وجود میآمد که همه آنها بیانگر شدت
گیری تضادهای جامعه و زمینه سقازی بقرای رشقد مبقارزات بعقدی
بود.
خیقققزس مقققردم خوزسقققتان در اعتقققراض بقققه آلقققودگی هقققوا و آب
ُ
شربشان که خود یک مبارزه سیاسی علیه رایم بود ،یکی دیگقر از
نمونههائی است که در تقویت جو سیاسی مبارزاتی نقش بقارزی
داشقت و از شققکل گیققری تهی لی کیفییی ر زنیید ی سیاسییی
ت ههای ستمدیده ایرا خبر می ا .
با توجه به رو شدن دزدیها و فساد حاکم در دستگاههای دولتقی
و در واقع آشکار شدن ورشکستگی رایم حاکم ،مقا بقا تظقاهرات و
تجمعقققات بازنشسقققتگان و همچنقققی بقققا تظقققاهرات کسقققانی کقققه
مؤسسات مالی تحت حمایت رایم ،سپردههای آنان را باب کشیده
بودند ،قبل از خیزس دیماه مواجه بودیم .اینها که به "ما باختگان"
معروف شدند ،همراه با بازنشستگان ،تا جنقبش دیمقاه خیابانهقای
چندی شهر را به طقور مقدام بقه صقحنه مبقارزه سیاسقی بقا رایقم
تبدیل کرده بودنقد .در ایق میقان هقر چنقد مقیشقد دیقد کقه لبقاس
شخصیها (اطالعاتیهای جمهوری اسقالمی) ،در تظقاهرات مقا
باختگان و بازنشستگان میکوشند بنرها و شعارها را به نفع رایقم
به صورت سازشقکارانه تنظقیم نماینقد ،امقا در مجمقوع دسقت انقدر
کاران جمهوری اسقالمی بقا وققوف بقه انفجقاری بقودن شقرایط و در
هراس از خیزسهای قهر آمیز تودهای ،بر خالف سابق با احتیاط بقا
آنان برخورد میکردند .امقا مبقارزه و تظقاهرات ایق سقتمدیدگان تقا
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آنجا پیش رفقت کقه بقرای اولقی بقار در تظقاهرات خیابقانی بقه طقور
واضح شعار مر بر روحانی سقرداده شقد .سقر دادن ایق شقعار و
خود حضور ای تودهها در خیابان که تا یروز از مبارزه سیاسیی
ور ب ند و حال مستقی ا و به ط ر آشکار به صیهنه مبیارزه
سیاسی آمده ب ند ،از یک طرف و آشکار گشت فسقاد عمیقق
در دستگاه دولتی که بقرای تودههقا بقه معنقی ضقعف و پوسقیدگی
رایققم جمهققوری اسققالمی بققود ،همققراه بققا حرکتهققای سیاسققی
کارگران و دیگر تودهها ،به طور هر چقه برجسقته تقر نشقان داد کقه
جامعه ایران تحت سلطه جمهوری اسالمی دچار بحقران سیاسقی
گشققته اسققت و بققا توجققه بققه شققدت تضققادهای موجققود دامنققه آن
میتواند هر چه وسیعتر گشته و تالطمات سیاسی بزرگتقری را در
پی خود داشته باشد.
اتفاقققاً دانشققجویان مبققارز بققه مثابققه بخققش آگققاه جامعققه کققه دارای
شققاخکهای حسققی قققوی بققوده و قادرنققد آنچققه در بطقق جامعققه
میگذرد را با بیانی فصیح به جامعه اعالم کنند ،با برگزاری هر چه
پرشققورتر روز خققود در  ٢1آذر همققان سققا ( )٢٣٩1و ترتیققا یققک
نمایش خیابانی که تا آن زمان چه در شکل و چه در محتوا به چنان
صققورتی سققابقه نداشققت ،از طوفققانی کققه در راه بققود خبققر دادنققد.
اساساً خود حرکت مبقارزاتی متفقاوت دانشقجویان مبقارز ،انعکقاس
شققرایط مبققارزاتی نققوینی بققود کققه داشققت شققکل مققیگرفققت .ای ق
دانشجویان با برشمردن برخی از مبارزات تودهها از سا  ٢٣1٤بقه
ای سو و سرکوبگریهای رایم ،در حالی که نشان میدادند که از
چه حافظه تاریخی بابئی برخوردارند ،از ضرورت تداوم انقالب سا
 1٤که اعقالم مقیکردنقد نیمقه تمقام مانقده اسقت ،سقخ گفتنقد.
حرکت ای قشر آگاه جامعه خود بیانگر طوفان در راه بود.
به طقور خالصقه ،توجقه بقه مجموعقه حرکتهقای مبقارزاتی ای کقه
کققارگران و بخشهقققائی از تودههققای سقققتمدیده در بخققش خقققرده
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بوراوازی در طی یک سا در جامعه انجام میدادند ،مقیتوانسقت
هر بیننده آگاه را متوجه تالطمهای سیاسی ای سازد که در عمق
جامعه جریان داشت ،همان تالطمهائی که طوفان و یا به عبقارتی
دیگر تظاهرات و قیامهای تودهای دیماه را به دنبا آورد.
ر جبهیه شیمن ،اگقر بقه زمقان انتخابقات ریاسقت جمهقوری کققه
جمهور شد ،برگردیم ،از یک طقرف بقا تحقریم
روحانی مجدداً رئی
انتخابات به طور گسترده حتی در میان نیروهقای آشقکارا راسقت و
سازشکار روبرو بودیم که خود نشانه دیگری از ورشکسقتگی رایقم
و رشد نارضایتی حتی در میان چنی نیروهائی بقود .از طقرف دیگقر
شاهد بودیم که دست اندر کقاران بقه چقه تالسهقای مذبوحانقهای
برای اعتبار دادن به روحقانی و مشقروعیت بخشقیدن بقه جمهقوری
اسالمی ،متوسقل شقدند .آنهقا حتقی افقراد سرشناسقی از میقان
هنرمندان و یا فعابن سیاسی کقه تقا آن زمقان کوشقیده بودنقد بقه
عنوان اپوزیسیون شناخته شوند و یا به هر حقا مقیکوشقیدند در
صف اپوزیسیون باشند را وادار به شرکت در انتخابقات کردنقد .اینهقا
که همه بیانگر نیاز بقیش از هقر وققت دیگقر رایقم بقرای مشقروعیت
دادن به خود با رأی مردم بود خبر از عجز و ورشکسقتگی رایقم و از
هم گسیختگی دستگاه حاکم مقیداد ،حقاکمیتی کقه بقه نفقرت و
انزجار تودهها نسبت به خود واقف بقود و فریقاد جمهقوری اسقالمی
نمیخواهیم ،نمیخواهیم آنان را پیشقاپیش مقیشقنید .از ایق رو
میخواست به هر طریقی ای واقعیت را کتمان کقرده و بقا موضقوع
"انتخابات" ،صورت در هم ریخته و زرد خود را سرخ نگهدارد.
همانطور که افشای دزدیهای مقامات حاکم در دوره احمدی نقااد و
آشققکار شققدن شققکاف در میققان بابئیهققا ،همققراه بققا رشققد تضققاد
پائینیها با بابئیها ،یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن جنبش
سا  ١١بقود ،پقیش از جنقبش دیمقاه نیقز آشقکار شقدن تضقادها و
درگیریهای درونی حکومت و وققوف مقردم بقه ایق امقر در تشقدید
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مبقارزات آنققان کقامال ً مققؤثر بقود .عققالوه بقر رو شققدن دزدیهقای جدیققد
حکومتیان  -از دزدیهای مربقوط بقه ایق یقا آن مققام حکقومتی چقون
قالیباف یا زمی خقواری خقانواده بریجقانی گرفتقه تقا موضقوع دزدی
کالنی که با اسقم بابقک زنجقانی مطقر شقد و بقه طقور برجسقته،
رسققوا شققدن بققاب کشققیدن پولهققای صققندوق بازنشسققتگان و دزدی
سپردههای مردم توسط بانکها و مؤسسههای مالی ظاهراً معتبر،
قوه قضائیه بقرای
افشای جاسوسی دختر صادق بریجانی ،رئی
انگلققی  ،وجققود شققکاف و بحققران در درون حکومققت را بققرای مققردم
معلوم کرد .همچنی آشکار شدن تضاد احمدی نااد با رقبقای خقود
در دستگاه قضقائی دولقت و انجقام حرکقاتی خقاص و کیرمتعقارف از
طققرف او نظیققر پخققش ویققدئوهای افشققاگرانه علیققه قققوه قضققائیه و
خانققدان بریجانیهققا و بسققت نشسققت در "شققاه عبققدالعظیم" و
کیره ،و از ای طرف عدم برخورد قاطع خامنقهای بقه عنقوان "ولقی
فقیققه" بققا او ،بققه صققورت آشققکار ضققعف حکومققت و وجققود شققکاف و
بحران در درون حکومت را به ذه تودهها متبادر نمود .در رابطقه بقا
صحنه گردانی احمدی نقااد در نققش بقه اصقطال اپوزیسقیون ،هقر
چند ای موضوع مطر است که چه بسا او با خواست و صقالحدید
خود خامنهای چنی نقشی را به عهده گرفته و بازی میکند ،ولی
گقرفت پقز اپوزیسقیون توسقط ایق مهقره رسقوا و
در هر حا نفق
شدیداً منفور در میان اکثریت مردم ایران ،از وجود شرایط خاصی در
جامعه ایران حکایقت مقیکنقد .بایقد در نظقر داشقت کقه مسقلماً در
شرایطی کیر از ای  ،تنها یقک اشقاره ولقی فقیقه کقه در رأس هقرم
دیکتاتوری قرار دارد کافی بود تا بساط اعتراض احمدی نااد در هقم
ریخته شده و خود وی دستگیر شود.
وقققوع زلزلققه در اسققتان کرمانشققاه کققه در فاصققله کوتققاهی قبققل از
خیزس دیماه به وقوع پیوست نیز به نوبه خود واقعیتهقائی کقه در
بط جامعه وجود داشت را آشکار نمود .در شرایطی که جمهقوری
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اسالمی حتی برای حف ظاهر هم که شده برای کمقک بقه زلزلقه
زدهها به هین اقدام امدادی قابل توجهی دست نزد ،به راه افتقادن
حرکت وسیع تودهای در سراسر ایران ،برای کمک رسانی به زلزله
زدگان ،بیان اعالم همبستگی مردم مناطق مختلف ایقران بقا مقردم
ای منطقه و به خصوص با خلق ُکرد بقود .ایق حرکقت مقردم و رد و
بد شدن اخبقاری در مقورد دسقتبرد زدن پاسقداران بقه کمکهقای
مردمی در میان آنان ،از یک طرف به طور آشقکار و برجسقته نشقان
داد که تودهها هیچگونه اعتمادی به رایم حاکم ندارنقد و مقیداننقد
که فسقاد ،تقار و پقود جمهقوری اسقالمی را فقرا گرفتقه اسقت ،و از
طرف دیگر همبستگی تودههای تحقت سقتم ایقران در مقابقل رایقم
جمهوری اسالمی را بقه صقورت سقمبلیک نشقان داد .ایق حرکقت
نشانگر شکل گیری روحیات مبارزاتی جدیقدی در مقردم بقود کقه بقا
شرایط نوینی کقه در جامعقه شقکل مقیگرفقت و تکقوی مقییافقت
انطباق داشت .در چنی اوضاعی بود که یکقی از مصقیبت دیقدگان
زلزله در گیالنیرب در مقام خبرنگار محلی ضم انعکاس اعتراضقات
مردم به عقدم توجقه دولقت بقه زلزلقه زدگقان ،بقا شقجاعت تمقام در
مقابققل دوربققی خبرنگققاران حکققومتی گفققت کققه "مققردم خواهققان
سرنگونی نظام جمهوری اسالمی هستند".
همه ای موارد ،چه در رابطه بقا بحقران در درون حکومقت و افقزایش
جنا و جوسهای مبارزاتی در جامعه ،و چه واقعیقت شقدت گیقری
کیققر قابققل انکققار فقققر و فالکققت در میققان
تودههای تحت ستم و تقاضاهای متعقدد
آنققان بققرای بهبققود شققرایط زنققدگی شققان،
وضعیتی را در جامعه شکل داد که منجقر
بققه "برآمققد آشققکار سیاسققی تودههققا" -
اصققطالحی کققه لنققی بققه کققار بققرده – و
حرکتهای انفجاری تودهای در جامعه در
دیماه گشت.
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اشت هفتم :ا امه مبارزات ت

هها بعد از قیام یماه!

برپققائی طوفققان بققزر اجتمققاعی در تظققاهرات و قیامهققای تققودهای
دیماه به طور زنده و مشخص بقه همگقان نشقان داد کقه تضقادهای
طبقاتی در جامعقه تحقت سقلطه ایقران بقه نقطقه اوج خقود رسقیده
اسققت .ای ق واقعیققت ،امققروز منجققر بققه شققکل گیققری شققرایط کققامال ً
جدیققدی در جامعققه گشققته اسققت و ای ق شققرایط جدیققد بققه حققدی
متفققاوت از گذشققته اسققت کققه همگققان بققه آن معترفنققد و هققیچک
نیست که قادر به انکار تفاوت کیفی شرایط کنونی جامعه ایقران بقا
شرایط قبل از جنبش قهر آمیز تقودهای دیمقاه باشقد .از مشخصقات
اصلی و مهم ای دوره ،آشکار شدن ای واقعیت است کقه اکثریقت
عظیم مقردم ایقران خواهقان سقرنگونی رایقم حقاکم و از بقی رفقت
نظمققی کققه ایقق رایققم تحققت نققام اسققالم در جامعققه شققکل داده،
میباشند و در همان حا خواستار ایجاد روبنقا و نظقم جدیقدی بقه
نفع خود در جامعه هستند .اگر بخواهیم از عبارتی که لنی در ایق
زمینقه بققه کققار بققرده اسققت ،اسققتفاده کنققیم بایققد بگققوئیم کققه امققروز
اکثریت عظیم مردم ایران به طورکامل و قطعقی و بقه صقورت کقامال ً
آشکار از جمهقوری اسقالمی جقدا شقده و بقه لقزوم اسقتقرار نظقم
جدید پی بردهاند.
می دانیم کقه تظقاهرات و قیامهقای قهقر آمیقز تقودهای و رویقاروئی
تودههای انقالبی با رایم جمهوری اسالمی در میقدان نبقرد خقونی
بی انقالب و ضد انقالب ،با سرکوب شدید ضد انقالب مواجقه شقد
و از اوج خققود افتققاد .امققا وجققود پتانسققیل انقالبققی بسققیار بققاب در
تودههای جان به لقا رسقیده ،باعق آن گشقته کقه ایق تودههقای
انقالبی با حضور سیاسی خود در صحنه مبارزه علیه رایم ،جنقبش
انقالبی دیماه را همچنان تا به امروز تداوم بخشند .تا اواسط بهم
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ماه ،قیام و تظاهرات تودهای به همان شکل عمومی کقه در دیمقاه
از آن
بود در شهرهای مختلف به صورت پراکنقده ادامقه یافقت .پق
جنبش انقالبی از حالت عمومی خارج شقده و با به میدا آمید
روههییای اجتمییانی مختلییف ر جامعییه بییا خ اسییتهای
شیکل نی ینی یافتیه اسیت .در
مشخص خ  ،جنبش اکن
اینجققا بررسققی دو موضققوع از اهمیققت برخققوردار اسققت .در جانیی
ت هها میبینیم که آنها با روحیه انقالبی اعتالء یافته شان بقیش
از پیش در مقابل سقرکوبگران و سقتمکاران خقود مقیایسقتند .ایق
واقعیققت باعقق بققه وجققود آمققدن حققواد و رویققدادهای مبققارزاتی
گوناگون ،از حرکتها و رویدادهای ناشی از درگیری منفقرد افقراد و
گرفتقه تقا حرکتهقای مبقارزاتی جمعقی
به خصوص زنان بقا پلقی
بزر و بسیار جقدی میگقردد .وجقود روحیقه انقالبقی در تودههقا و
رویدادهای مبارزاتی جاری ،وجود یک جو انقالبی در جامعه را بیقان
میکنند .از طرف دیگر ر جان جمه ری اسیمی شاهدیم که
دیگققر فریققا و حیلققه و تزویققر بققه مثابققه یکققی از شققیوههای رایققم در
گذشقته ،در فقرم و اشقکا پیشقی کقارائی خقود را از دسقت داده
است .بنابرای  ،ای رایم برای حفق خقود و دفقاع از موجقودیتش در
مقابل تودههای مبارز مجبور شده است هر روز به نحوی با تودههقا
درگیر شده و بیشتر از گذشته با توسقل بقه خشقونت و سقرکوب و
توسل به اعما هر چه وحشیانه تر به کنتقر تودههقا بپقردازد .امقا
ای برخورد که مبی استیصا رایم میباشد در شقرایط کنقونی بقا
توجه به روحیه وابی انقالبی در تودهها ،آنها را هقر چقه بیشقتر بقه
صحنه مبارزه کشانده و در مقابقل رایقم ققرار میدهقد ،و در نهایقت
تضاد بی تودهها و دستگاه حاکم را شقدت میبخشقد تقا دوبقاره از
جائی به نقطه انفجار برسد.
از فروکش جنبش همگانی بقا
از اولی گروههائی که بالفاصله پ
خواستهای مشخص به صحنه مبارزه آمدند  -و پیش از دیماه نیقز
در صحنه بودند  -بایقد از مقا باختگقان و بازنشسقتگان نقام بقرد .در
87

درسهای قیام دیماه
رابطققه بققا مققا باختگققان بققا توجققه بققه ایقق کققه سپردههایشققان را
مالی تحت حمایت رایم از آنان ربوده و حا عمقال هقین
مؤسسات
ِ
نهادی در جمهوری اسالمی پاسخگوی آنها نیسقت ،مبقارزات آنقان
همچنققان ادامققه دارد .دراویققش یکققی دیگققر از گروههققای اجتمققاعی
بودنققد کققه در تققداوم جنققبش دیمققاه ،صققحنه مبققارزه بققا جمهققوری
اسالمی را با خواست مشخص خود ُپر نمودند .واقعیت ای اسقت
که در جامعه ایران عالوه بقر تضقادهای عمیقق طبققاتی ،تضقادهای
دیگری نیقز وجقود دارنقد کقه باعق ققرار گقرفت تودههقای مقردم در
مقابل حاکمیت میگردند .یکی از ای تضادها ،تضاد بقی جمهقوری
اسالمی و معتقدی به مذاهبی کیر از مذها مورد قبو ای رایقم
میباشد" .دراویش" از گروههقای مقذهبی در ایقران هسقتند کقه از
زمان روی کار آمدن رایم مذهبی حاکم همواره مقورد اذیقت و آزار و
سققرکوب شققدید رایققم جمهققوری اسققالمی قققرار گرفتهانققد .در طققو
حاکمیت ایق رایقم ،ایق سقتمدیدگان بارهقا مقورد حملقه نیروهقای
مسلح رایم واقع شده و درگیریهای جدی بی آنها به وجود آمقده
است .در شرایط جدید با توجه به دسقتگیری تعقدادی از دراویقش و
اعتراض قاطعانه آنها علیه ایق دسقتگیریها ،مبقارزهای جقدی بقی
ایقق سققتمدیدگان و جمهققوری اسققالمی آکققاز شققد کققه بققه دلیققل
سرکوبگری نیروهای مسلح رایم ،شقکل کقامال ً قهقر آمیقز بقه خقود
گرفت .در واقع از  ٢1بهم ماه تا  ٣٤بهم یقک جنقل واقعقی بقی
ای تودههقا و نیروهقای مسقلح رایقم در خیابانهقای شقما تهقران
شکل گرفت .در طی ای جنقل ،گقاه دراویقش بقر نیروهقای مسقلح
کالا آمده و آنها را فقراری میدادنقد .مقزدوران رایقم در مقواردی بقا
قمققه و خنجققر بققه جققان آنهققا میافتادنققد .در ایقق نبققرد از شققلیک
گلولققههای سققاچمهای و پرتققاب گققاز اشققک آور بققه سققوی دراویققش
توسط نیروهای مسلح رایم تا جنل ت به ت خیابانی بقی آنهقا را
شاهد بودیم .در یک مورد تودههائی از دراویش با شناسائی یکقی
از "خانههای ام " یا به عبارت صحیح تر یکقی از شقکنجه گاههقای
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وزارت اطالعات ،آن را تمامقاً تخریقا کردنقد .از تاکتیکهقای بقه کقار
گرفته شده توسط مردم در ای جنل ،پرتاب سنل از طبقات بقابی
سققاختمانها بسققوی نیروهققای انتظققامی ،رانققدن ماشققی بققه سققوی
گلهای از مزدوران جمهوری اسالمی و زیر گرفت آنها (تاکتیکی کقه
اولی بار توسقط مقزدوران داعشقی جمهقوری اسقالمی در جنقبش
مردمی سا  ١١علیه نیروهقای انقالبقی در خیابقان بقه کقار گرفتقه
شده بود) میتوان نام برد .نحوه حمله نهقائی جمهقوری اسقالمی
به دراویش نیز درست یادآور صقحنههای جنگهقای تقاریخی پیشقی
بود ،به گونقهای کقه رایقم دسقتههائی از نیروهقای مسقلح خقود را
شبانه با دبدبه طبل برای جنل با ای تقوده تحقت سقتم بقه میقدان
فرستاد.
توجه به کنه مبارزه دراویش با جمهوری اسالمی دو موضقوع مهقم
را آشکار میسازد .او ای که نشان میدهد که امقروز سقتمگری
مذهبی از طرف رایم جمهوری اسقالمی در ارتبقاط بقا دراویقش کقه
یکققی از گروههققای مققذهبی تحققت سققتم و سققرکوب ایقق رایققم
میباشققند ،خ اسییت انتقییا آزا انییه بییه یییک مییذه و یییا
نداشتن هیچ مذهبی را در جامعه ما به عنوان یکقی از مطالبقات
دموکراتیک مردم ایران با برجستگی مطقر سقاخته اسقت .شقکی
نیست که ایق خواسقت بقه سقومی قسقمت از شقعار "نقان ،کقار،
آزادی" مربوط میشود و از جمله نیازهای اجتماعی است کقه یقک
انقالب پیروزمند باید پاسخگو و بر آورنده آن باشد .دوم ای کقه ایق
مبققارزه نشققان داد کققه تضققاد بققی دراویققش بققه مثابققه بخشققی از
تودههای میلیقونی ایقران بقا جمهقوری اسقالمی بقه چنقان درجقه از
حققدت خققود رسققیده اسققت کققه جنققل تمققام عیققاری را بققی ایقق
ستمدیدگان و جمهوری اسالمی دام زد .ای  ،آشقکارا یقک جنقل
داخلی بود و باید دانست که وققوع جنقل داخلقی از ایق نقوع و بقه
اخلیییی بیییین اسیییترمار شیییدهها و
طقققور مشقققخص جنییی
ستمدید ا از یک س و حک مت حامی استرمار و سیتم از
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س ی یگر ،در یک دوره انقالبی امری اجتناب ناپقذیر بقوده و خقود
یکی از نشانههای وجود دوره انقالب در یک کشور میباشد.
به صقحنه مبقارزه سیاسقی آمقدن هقزاران تق از کشقاورزان شقرق
اصفهان با خواست عادبنه مشخص خود که تا به امروز هقم ادامقه
دارد ،جلوه دیگری از تداوم خیزس دیماه میباشقد .ایق تودههقای
به فقر نشسته و خانمان بر باد رفتقه بقه ققو خقود بقرای "حقابقه"
مبققارزه میکننققد .تیییققر مسققیر رودخانققه پققرآب زاینققده رود در پققی
سیاستهای سودجویانه اقتصقادی رایقم وابسقته بقه امپریالیسقم
جمهوری اسالمی ،امقروز موجقا خشقکی ایق رودخانقه گشقته و
کشاورزان را از کشت و کار انداخته است.
مبارزات دهقانان اصقفهان نیقز کقه بقا تظقاهرات و راه پیمقائی بقدون
توسققل بققه خشققونت شققروع شققد ،بققا برخققورد خش ق و قهققر آمیققز
نیروهای مسلح رایم بقه درگیقری خشقونت آمیقز کشقانده شقد .در
طی ای درگیری دهها ت از کشاورزان به دلیقل تیرانقدازی و پرتقاب
گاز اشک آور از سوی نیروهای سرکوبگر زخمی شدند .نکتقه قابقل
توجققه ای ق اسققت کققه اقققدام بققه سققرکوب ای ق روسققتائیان توسققط
جمهقوری اسقالمی نقه تنهقا باعق توققف مبقارزه آنهقا نشقد ،بلکققه
خشم انقالبی دهقانقان منقاطقی را نیقز کقه هنقوز بقه ایق جنقبش
نپیوسته بودند بر انگیخت و آنها را به صحنه مبارزه آورد .ایستادگی
قهرمانانه ای ستمدیدگان درمقابل سرکوب ،در اینجا نیقز کقار را بقه
جنل تودهها با نیروهای مسلح رایم جمهقوری اسقالمی کشقاند و
طی آن تعدادی از کشاورزان زخمی و دسقتگیر شقدند .در روزهقای
او  ،جنل ت به ت بی کشاورزان و نیروهای دشم جریان یافت.
از اقققدامات ایقق تودههققا در رو درروئققی بققا نیروهققای مسققلح رایققم
میتوان به استفاده آنها از اسلحه گرم ،بقه کقار بقردن تاکتیقک زیقر
گرفت بسیجیها و پاسداران که در ویدئوی منتشر شده ،از آن به
عنوان "لوله" کردن مزدوران رایقم یقاد شقده اسقت ،از کقار انقداخت
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بقار یگقان" سقرکوب و کیقره
پمپااهای آب ،آتش زدن "ماشی حمل
ِ
اشاره کرد .ای نبردها که جلوهای از بقه کقارگیری قهقر انقالبقی در
مقابل قهر ضقدانقالبی از طقرف تودههاسقت ،حاصقل بقه نقطقه اوج
رسققیدن تضققاد دهقانققان سققتمدیده اصققفهان بققا دشققم  ،بققه مثابققه
نمایندگان سرمایه داران خارجی و داخلی وابسته میباشد که بقه
اخلی بین انقییر
نوبه خود به طور برجسته ،جربا یک جن
و ضد انقییر را ر جامعیه کنی نی اییرا آشیکار میسیاز .
باید دانسقت کقه شقرکت فعابنقه افقراد عقامی بقه طقور مسقتقل و
عملی در زندگی سیاسی ،به قو لنقی یکقی از نشقانههای دوره
انقالب میباشد و درست قهرمانیها و جانبازیهای همی تقوده
عامی ،تودههائی که امروز خشم انقالبی خود از وضع موجود را در
شعارهای عامیانقهای چقون "مقدیر اگقر نداریقد بریقد قبقرس بیاریقد"
(قبققرس بققه صققادرات ابغ معققروف اسققت)" ،خققاک بققر سققرتان" و یققا
"حوض که آب نداره ،وزغ نیاز نداره" ،بیان میکننقد ،رونقد انققالب را
بقققه جلقققو سقققوق میدهنقققد .فرامقققوس نکنقققیم کقققه انققققالب ،کقققار
تودههاست.
در طی مبارزه کشاورزان رزمنده اصفهان ما شاهد ابتکارات جقالبی
هم از طرف آنهقا بقودیم کقه اشقیا صقح نمقاز جمعقه در مسقجد
جامع اصفهان ،محلی که یکی از مهمتری پایگاههای ایقدئولوایکی
رایم به شمار میرود ،یکی از آنها بود .در ایق مسقجد روسقتائیان
انقالبی پشت به امام جمعه و تصاویر دو دیکتاتور (ولی فقیقه) ایق
رایم یعنی خمینی و خامنهای ،نشسته و شعار دادند" :پشقت بقه
دشم  ،رو به میه " .ای توده تحت ستم به ایق شقکل روشق و
گویا ،مبارزه سیاسی خود بقا رایقم جمهقوری اسقالمی و خواسقت
سرنگونی ای رایم را در جهت تحقق خواسقتهای عادبنقه خقویش
در معققرض دیققد همگققان قققرار دادنققد .هققر چنققد شققرکت زنققان در ایق
مبارزات کمرنل بود ولی با تداوم جنبش ،آنها نیز با شعار "مقا زن و
مرد جنگیم ،تا حقابه میجنگیم" بقه شقرکت فعقا در ایق جنقبش
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پرداختند.
برای ای که سخ به درازا نکشد به توصیف مبارزات دیگر در نققاط
مختلقف ایققران از جملقه مبققارزه روسققتائیان خوزسقتان ،چهققار محققا
بختیاری که آنها نیز بقه دلیقل سیاسقتهای ضقد خلققی جمهقوری
اسالمی با فقر و فالکت شدید روبرو بوده و به مبقارزه برخاسقتهاند
و همینطور مبارزات مردم ُکردستان نمیپردازم .امقا مقورد برجسقته
دیگری را باید ذکر کقرد کقه مبقی تقداوم جنقبش انقالبقی بقا مطقر
شدن خواستهای مشخص در آن است که مربقوط بقه مبقارزه خلقق
عققرب در خوزسققتان و بققه طققور مشققخص در اهققواز میباشققد .در
روزهای نهم و دهم فقروردی  ،شقهرهای اهقواز ،آبقادان ،ماهشقهر،
حمیدیه ،شیبان و کوت عبدهللا شاهد تظاهرات توده های محروم و
تحققت سققتم عققرب بققود .ظققاهراً دلیققل ای ق تظققاهرات ،اعتققراض بققه
برنامهای عقرب سقتیز در صقدا و سقیمای جمهقوری اسقالمی بقود.
ولی در واقعیت امر زمینه کامال ً آشکار بقرای مبقارزه ایق تودههقا بقا
رایم جمهوری اسالمی وجود دارد و آن عبارت است از تنقل شقدن
عرصه زندگی برای آنان به دلیقل شقدت گیقری فققر و فالکقت ،ققرار
گرفت خلق عرب تحت تحقیر و توهی شدید ملی و مسایل مربوط
به شرایط محیط زیسقت چقون گسقترس ریقز گردهقا میباشقد کقه
کشیدن را هم برای ای توده ها کیر قابل تحمل کرده است.
نف
تحقیر و توهی به خلق عرب که در گذشقته بقا سیاسقتهای ضقد
ملی رضا شاه انگلیسی آکاز شده بود در رایم جمهوری اسقالمی
شدت هر چه بیشتری به خود گرفته است .به خصوص با توجه بقه
امکانقققات و فضقققائی کقققه نقققه فققققط ایققق رایقققم بلکقققه رسقققانههای
امپریالیستی نیز برای نشر ایقدههای شوینیسقتی و نقااد پرسقتانه
در اختیار نیروهای ضد انقالبی به اصطال سکوبر علیقه ایق خلقق
قققرار میدهنققد ،موجققا آن شققده اسققت کققه خلققق عققرب امققروز
ستمدیده تری خلقهای ایقران بقه شقمار بقرود .در چنقی شقرایطی
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است کقه ایق خلقق در قیقام اخیقر خقود علیقه جمهقوری اسقالمی
خواست ملی خقود را مطقر و بقرای تحققق آن مبقارزه میکنقد .در
جریققان مبققارزه مققردم تحققت سققتم خوزسققتان ،عوامققل جمهققوری
اسالمی در روز  ٢٠فروردی با بست درهای یک قهقوه خانقه محقل
تجمع افراد مبارز و روشنفکر شهر اهواز و آتش زدن آن قهوه خانقه،
آبقادان در
فاجعهای آفریدند که یادآور فاجعه آتش زدن سینما رکق
اواخر دوره شاه میباشد .فاجعه آتش زدن قهوه خانه باع شدت
گیری مبارزه قهرآمیز مردم جان بقه لقا رسقیده اهقواز بقا نیروهقای
مققزدور رایققم گردیققد .در جریققان ایقق مبققارزات ،عمققا رایققم از هققین
کوششی برای تخطئقه مبقارزات خلقق عقرب ،چقه از طریقق پخقش
شقعارهای ناسیونالیسقتی و چقه دامق زدن بقه تضقاد بقی لُرهقای
بختیاری و مردم عرب کوتاهی نکردند.
م در اینجا برخی از رویدادهای مبارزاتی را با تفصیل مطقر کقردم
که به طقور زنقده نشقان بقدهم کقه مقا امقروز بقا شقرایط خاصقی در
جامعققه خققود مققواجهیم .در ایق بققی بررسققی شققرایط کققار و مبققارزه
کارگران چه به دلیل موقعیت خقاص ایق طبققه کقه دشقم اصقلی
طبقه سرمایه دار محسوب میشود و چه به ای دلیل که کقارگران
همچنان در صحنه مبارزه حضقور دارنقد از
اهمیت ویاهای برخوردار است.
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کققارگران ایققران بققه مثابققه انقالبققی تققری طبقققه در جامعققه ،امققروز در
شققرایط بسققیار دشققواری قققرار دارنققد .شققدت بحققران در سیسققتم
سرمایهداری باع تعطیلی کارخانجات و مؤسسات تولیدی گشته
و ارتش عظیم ذخیره کار را هر چه گسقترده تقر و عظقیم تقر نمقوده
اسققت .ایقق واقعیققت دسققت سققرمایه داران زالققو صققفت را بققرای
استثمار بی رحمانه و هر چه شدیدتر کارگران باز گذاشته تا جائی
که حتی ای مفت خوران و انگلهای جامعه بقه ایق ققانع نیسقتند
که صرفاً ارزس اضافی ای کقه کقارگران تولیقد میکننقد را بقه جیقا
بزنند بلکه تا جائی که میتوانند حتی از پرداخت دستمزد آنان نیقز
امتناع میکنند .در چنی شرایطی کارگران مجبقور شقدهاند مبقارزه
خود علیه سرمایه داران را به منظور دریافت حقوقهای معوقه خود
متمرکز کنند .امقا علیقرکم طقر ایق درخواسقت ابتقدائی ،مبقارزات
کارگران با سرمایه داران به مبارزه صقنفی محقدود نیسقت بلکقه بقا
توجه به دخالت و مقابله رایم با آنقان ،مبقارزات کقارگران بقه صقورت
مبارزه علیه جمهوری اسالمی تجلی یافتقه و شقکل سیاسقی بقه
خود میگیرد.
شکی نیست کقه کقارگران هقر روز کقه میگقذرد تجربقه جدیقدی از
مبارزات خود به دست آورده و سقعی در ارتققاء طقرق و شقیوههای
مبارزه خود میکنند .در ای میان در حالی که سرکوب ،عمده تری
وسقققیله طبققققه اسقققتثمارگر ایقققران علیقققه کقققارگران اسقققت ولقققی
استثمارگران و مدافعان شان تنها از ای وسقیله جهقت حفق وضقع
ظالمانه موجود استفاده نمیکنند ،بلکه به انواع حیلهها و ترفندها
جهت فریا کارگران نیز دست میزنند .کوشش در بقردن ایقدههای
پاسیفیستی و سازشکارانه بقه میقان کقارگران هفقت تپقه از طقرف
عوامل مختلف که ممکق اسقت از عوامقل رایقم هقم بقوده باشقند،
یکی از آن نمونههاست .ایدههائی از ای قبیقل کقه نبایقد پقا از حقد
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مبارزه صقنفی فراتقر گذاشقت ،و یقا کقارگران بایقد شقعارهای تظلقم
خواهانه بدهند و یا در حقد طقر خواسقتهای صقنفی خقود شقعار
بدهند و از دادن شعارهای تعرضقی اجتنقاب کننقد .آنهقا دلیقل ایق
توصیههای خود را کقم کقردن تیقغ سقرکوب رایقم اعقالم میکننقد و
میگوینققد کققه در کیققر ای ق صققورت بهانققه بققه دسققت دسققتگاههای
امنیتی داده میشود تا مبارزات کارگران را سرکوب کننقد .بقا توجقه
به ایق واقعیقت کقه رایقم و دسقتگاههای امنیتقیاس بیشقرم تقر و
درنده تر از آنند که برای سرکوب ،خود را محتقاج بهانقه ببیننقد ،و بقا
توجه بقه ایق کقه جمهقوری اسقالمی اساسقاً هقر تجمقع و مبقارزه
کارگران حتی برای ابتدائی تری خواستهای برحق آنان را سقرکوب
میکند واضح است که چنان توصقیههائی جقز در خقدمت سقرمایه
داران و در جهت حف شرایط ظالمانه کنقونی در رابطقه بقا کقارگران
نیسققت .کققارگران بققرای دفققاع از زنققدگی و شققرافت خققود مجبققور بققه
مبارزه و دادن "هزینقه" (اصقطالحی کقه رایق گشقته) میباشقند و
چارهای جز ای ندارند.
از طرف دیگر در میان کارگران هفت تپه شقاهد برخوردهقای مبقارزه
جویانه و رادیکا نیز بقودهایم تقا آنجقا کقه حتقی ضقرورت بقه دسقت
گرفت واحد تولیدی به دست خود کارگران نیز مطقر میشقود .در
ای مورد (تصاحا کارخانه یا هقر واحقد تولیقدی) بزم اسقت اشقاره
وار گفته شود که هر چند در شرایط بقای سیسقتم سقرمایهداری،
ای امر عملی نیست ولی طر چنی مسقایلی در میقان کقارگران،
انعکاس ضرورتی است کقه خقود سیسقتم سقرمایهداری در مقابقل
کارگران مینهد و بیانگر آگاهی کارگران نسبت بقه چنقی ضقرورتی
است .برای اطالع بیشتر از آنچه در میان کارگران هفت تپقه مطقر
است به لینک زیر مراجعه شود:
https://www.youtube.com/watch?v=n7Wb07UbwZU
95

درسهای قیام دیماه
در شقرایط انقالبقی کنقونی ،جمهقوری اسقالمی درسقت بقه خقاطر
احساس خطقر از جانقا طبققه کقارگر ،بقرای حفق پایقههای لقرزان
رایمش ،دست به وارد آوردن شقدیدتری فشقارها بقه کقارگران زده
است .ای رایم نه فقط از طریق عوامل خود به نقام کقارگر یقا فعقا
کارگری میکوشد با پخقش ایقدههای انحرافقی و سازشقکارانه در
میان کارگران از حرکتهای رادیکا کقارگران جلقوگیری نمایقد بلکقه
بیش از هر وقت دیگر بر شدت سرکوبگریهای خود علیقه کقارگران
افققزوده اسققت .بگیققر و بققه بنققدهای روزمققره کققارگران ،حملققه شققبانه
وزارت اطالعات به خانههای عناصر فعا و مبارز ،اذیت و آزار فعالی
شناخته شده کارگری ،ایجاد ُرعا و وحشت در میان آنان ،زنقدانی
کردن و یا جلقا کقارگران مبقارز بقه مراجقع ظقاهراً ققانونی و اعمقا
جنایتکارانه دیگر از اقدامات ای رایم علیه کارگران میباشقد .همقه
ای واقعیات در شرایط فقدان تشکل سیاسی مقدافع منقافع طبققه
کارگر ایران که بتواند عمال کارگران را در مبارزه خقود علیقه سقرمایه
داران و رایم حامی شان مورد پشقتیبانی خقود ققرار دهقد ،شقرایط
بسیار دشقواری را در مقابقل رشقد مبقارزات طبققه کقارگر ایقران بقه
وجود آورده اسقت .بقا ایق حقا مبقارزات کقارگران در چنقی شقرایط
دشققوار و بسققیار خفقققان آور ،همچنققان ادامققه دارد و بققه قققو کققارگر
مبارز هپکو "صدای حقق خقواهی جنقبش کقارگری" (علیقرکم همقه
تالس دشم ) "خفه شدنی نیست کقه نیسقت" .یکقی از وققایعی
که اخیراً در ارتباط با کارگران مبارز گروه صنعتی فقوبد اهقواز رخ داد
و به نوبه خود بیانگر آن است کقه ایق رایقم بقرای حفق موجودیقت
خود در شرایط انقالبی کنونی بقه هقر شقیوهای از سقرکوب دسقت
میزند ،ای بود که هنگامی که ایق کقارگران مبقارز در خیابقانی در
نزدیکی استانداری در اعتراض به عقدم دریافقت حققوق سقه ماهقه
خود تجمع کقرده بودنقد ،یقک مقزدور رایقم بقا ماشقی شخصقی بقه
کارگران زد که بر اساس اخبار منتشره موجا زخمی شدن حداقل
دو کارگر گردید .به کار بردن چنی تاکتیکی برای مقابله بقا مبقارزات
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کارگران ،شیوه کیر معمو از سقرکوبگریهای رایقم میباشقد کقه
آشکار بودن جنقل بقی اسقتثمار شقده و اسقتثمار کننقده را نشقان
داده و به کارگران یادآور میشقود کقه اگقر خواهقان پیقروزی در ایق
جنل و رهائی از استثمار میباشند باید خقود جنقل آگاهانقهای را
علیه دشمنان شان سازمان دهند.

یا

اشت نهم :رزم زنا

و اوضاع شکننده ر جامعه!

امقروز علیققرکم همقه تالسهققای سقرکوبگرانه رایققم ،در هقر گوشققه
ایران جنا و جوسهای مبارزاتی جریان دارد .در هر گوشه به دلیل
م کقارد بقه
برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر و مقاومت مقرد ِ
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استخوان رسیده در مقابل آنها ،حادثهای شکل میگیقرد و هقر روز
رویققداد سیاسققی  -مبققارزاتی خاصققی بققه وجققود میآیققد .در چنققی
اوضاعی درگیری قهرآمیز تودهها با مأموران مسقلح رایقم جمهقوری
اسالمی (حتی به صورت فردی) به امری روزمره تبدیل گشقته و از
وجقود جقو انقالبققی در جامعقه خبققر میدهقد .یکققی از مقوارد بققارز از
مبققارزه جققوئی تودههققا را میتققوان در رزم زنققان سققتمدیده و آگققاه
مشققاهده کققرد ،زنققان شققجاعی ای کققه همققواره در هققر تظققاهرات و
حرکتهای مبارزاتی همراه با مقردان مبقارز شقرکت دارنقد و مبقارزه
برای رفع ستم از زنان را وظیفه خود میداننقد ،زنقان شقجاعی کقه
در خیابان در حالی که حجقاب از سقر خقود بقر میدارنقد ،در مقابقل
اطالعاتیها و گماشتگان رایم ایستاده و از عقدم اجبقار خقود بقرای
رعایت قانونی که به نفع زنان نیست سخ میگویند ،زنقان آگقاه و
رزمنققدهای کققه بققدون سققر کققردن شققا و روسققری ،در متروهققا و در
هرجائی که امکان پذیر است به کار روشنگری پرداخته ،از ضقرورت
نققه فقققط رفققع حجققاب اجبققاری ،بلکققه لیققو همققه قققوانی زن سققتیز
جمهوری اسقالمی بقرای زنقان دیگقر صقحبت میکننقد و بقه پخقش
ایدهها و تفکرات سوسیالیستی در میقان آنقان میپردازنقد .آنهقا در
صحبت خود لزوم برابری زن و مرد را در همقه حوزههقای اقتصقادی،
اجتماعی و سیاسی مورد تأکید قرار میدهند .برخی از ایق زنقان
مبارز و آگاه بقه طقور مشقخص ضقرورت بقاب بقردن حقداقل دسقتمزد
کارگران را یادآور شده و بقر پرداخقت دسقتمزد مسقاوی بقه زنقان بقا
مردان در ازای کار مساوری تأکید میکنند .باید گفت کقه ایق زنقان
آگاه و شقجاع بقا کقار روشقنگرانه خقود در میقان دیگقر زنقان جامعقه،
قاصدان آزادی و هموار کننده راه برای دست یابی بقه رهقائی زنقان
میباشقند .شقاهد بقودیم کققه در روز  ١مقارس ،روز جهقانی زن کققه
بخشی از زنان مبارزه و آزادیخواه در تهران خواهان برگزاری ای روز
در خیابان بودند و بیانیه خود را نیز منتشر نمودند ،در آن روز گرامی
با چنان میلیتاریسمی از طقرف رایقم زن سقتیز جمهقوری اسقالمی
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روبرو شدند که امکان تجمع نیافتند .رایم نیروهقای مسقلح خقود را
اجقازه و امکقان
به طور وسیع در محل گماشته بود و به هقین کق
رفت به محل تعیی شده را نمیداد.
در همی رابطه اجازه بدهید اشارهای هم بقه مبقارزات دانشقجویان
(زن و مرد) بکنم که انعکاس روحیه مبارزاتی اعتالء یافته تودههقا را
در آنجا به روشنی میتوان تشخیص داد .دانشجویانی که دیروز در
نمققایش تبلییققاتی خققود پیققام آور خیققزس و قیققام تودههققا در دیمققاه
شدند ،امروز هم از زنده بودن خود میگویند و ای که دیگقر تق بقه
بنققدگی نمیدهنققد .در شققرایطی کققه حتققی سققخ گفققت از آزادی
می تواند به راحتی منجقر بقه مقر گقردد ،آنهقا همزمقان بقا اجقرای
نمایش آزادیخواهانه خود میگویند کقه حاضقر هسقتند بقرای آزادی
جققان دهنققد و بققه همققی خققاطر هققم آگاهانققه اعققالم میکننققد کققه
مزارشان را در سینههای مردم میدانند.
مبارزات تودهای جاری اگر مدتی به دلیل شدت سرکوب ضد انقالب
و عدم سازمانیابی آنها ،ظاهراً رو به خاموشی مقیرود ولقی مقوج
دیگری از مبارزات تودهای در ای یقا آن نقطقه کشقور فقرا میرسقد.
شرایطی در جامعه حاکم است که از یقک طقرف تودههقا بقا روحیقه
انقالبی قابل تحسی خقود بقیش از پقیش در مقابقل سقرکوبگران و
ستم کاران خود میایستند ،در اشکا مختلف به مبارزه علیه آنهقا
دست میزنند و هین بودن آنها در مقابقل ققدرت خقودرا بقه ایشقان
یادآوری میکنند  -که ای خود بیانگر آن است کقه تودههقای تحقت
ستم ما واقعا دیگر نمیخواهند به شیوه سابق فقر و فالکت و رن
و گرسنگی و خفقان و دیکتاتوری را تحمل کننقد  -و از طقرف دیگقر،
حکومت علیرکم میلیتاریزه کردن جامعه و شدت بخشیدن بر میزان
سققرکوبگریهای وحشققیانه خققود قققادر بققه درهققم شکسققت روحیققه
وابی مبارزاتی تودهها و برگرداندن اوضاع به وضقع سقابق نیسقت.
در چنی شرایطی است که حتی افراد متعلق به جبهه ضد انقالب
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نیز زبان به انتقاد از رایم میگشایند .به خصوص در رابطه با حجاب
شاهدیم که حتی زهرا رهنورد (همسر موسقوی ،نخسقت وزیقر در
دهه خونبار  )1٤بدون ای کقه بقه روی خقود بیقاورد کقه در دهقه 1٤
شخصاً چه نقش ارتجاعی در تحمیل حجاب به زنقان داشقت ،حقا
ریاکارانه به حمایت از "دختران خیابقان انققالب" میپقردازد .یقا زنقان
مرتجع دیگر و از جملقه هنرپیشقههای نقان بقه نقرخ روز خقور کقه تقا
کنون از هین اقدامی برای تحکیم پایههای جمهقوری اسقالمی و از
جمله جمع آوری رأی برای مشروعیت بخشیدن به ایق رایقم دار و
ت
شکنجه کوتاهی نکرده بودند ،حا زبان به اعتراض علیقه خشقون ِ
"نیققروی انتظققامی" شققان نسققبت بققه زنققانی کققه حجققاب از سققر بققر
میدارند ،میگشایند .اینها همقه نشقان دهنقده ضقعف حکومقت و
بحران در درون آن بوده و اثبات گر قدرت تودههای بقی چیقز و تهقی
دستی است که با مبارزه ققاطع و تقا پقای جقان بقا دشقمنان شقان
چنان شرایط انقالبقی ای در جامعقه ایجقاد کردهانقد کقه حقا اینقان
میکوشند به ای نحو خود را "همرنقل جماعقت" نشقان دهنقد .در
ای ق شققرایط حتققی نمونققههائی از ریققزس نیققرو در جبهققه رایققم نیققز
مشاهده میشود .از نمونه بسیجیهائی که برائت خود را از رایم
اعالم میکنند و حتی در جلوی دوربی کارت بسیجی خقود را پقاره
میکند تقا برخقی وابسقتگان بقه رایقم کقه عمقری را در خقدمت بقه
جمهوری اسالمی گذراندهانقد و امقروز زبقان بقه انتققاد از ایق رایقم
میگشایند.
شقکنندهای
حا مسأله اصلی ای است که امروز در شقرایط بق
که بر جامعقه حقاکم اسقت ،چقه عقواملی در تیییقر ایق شقرایط بقه
شرایطی دیگر میتوانند نقش مثبت یا منفی ایفاء نمایند! به طور
مشخص صقحبت در مقورد عامقل ذهنقی اسقت کقه چقه در خقدمت
پیشبرد مبارزات تودهها و چه به صورت منفی بقا کوشقش در ایجقاد
سد در مقابل رشقد و پیشقرفت آن مبقارزات ،نققش بسقیار مهمقی
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میتواند در روند جنبش تودهها ایفقاء نمایقد .شقکی نیسقت کقه تقا
جائی که به تودهها به عنوان عامل عینی پیشبرنده انقالب مربقوط
اسقققت آنهقققا از انقققرای و پتانسقققیل بزم بقققرای ایققق کقققار برخقققوردار
میباشند .ولی ای عامل عینی نیاز به تقویت خود از طریق عامقل
ذهنی دارد .در اینجاست کقه نققش روشقنفکران انقالبقی در تیییقر
شرایط فعلی به شرایط مطلوب اهمیت برجستهای مییابد.

یا

اشت هم :نقش و وظایف روشنفکرا

انقیبی!

اجازه بدهید موضوع را او از یک زاویه کلی مورد توجه قرار بدهیم.
ما اعتقاد داریم که انقالب کار تودههاسقت و مقیدانیم کقه در دوره
انقالب ،عامی تری تودهها نیز به صحنه مبقارزه سیاسقی کشقیده
میشققوند و بققرای تحقققق خواسققتهای خققود بققا فققداکاری و از جققان
گذشقتگی دسقت بققه انقالبقی تققری اعمقا میزننقد .بققا ایق حققا
روشنفکران در دوره انقالب نقه تنهقا بقی وظیفقه نیسقتند ،بلکقه بقر
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دوس آنان چنان وظایف پراهمیت و حیاتی قرار دارد که اگر بقه آنهقا
عمل نشود ،مبارزات تودهها هر چقدر قهرمانانه ،هرچققدر انقالبقی
نمیتواننققد ره بققه پیققروزی ببرنققد .در کشققاکش بققی انقققالب و ضققد
انقالب ،قدرت تودهها باید چنان تقویت گردد که آنها بتوانند در توازن
قوا بی خقود و دشقم بقه تقدری موقعیقت برتقری بیابنقد .ایق کقار
اساساً بر عهده تشکیالت سیاسقی پیشقروان جنقبش و همچنقی
تشکلهای مبارزاتی خود تودهها ققرار دارد .ولقی حتقی در فققدان
چنی تشکلهائی ،فعالیقت انقالبقی عناصقر آگقاه بقه نفقع تودههقا،
فعالیت روشنفکران انقالبی و متعهد که در ضقم در فرصقت ایجقاد
شده در جهت متشکل کردن خود نیز میکوشقند ،میتوانقد نققش
خود را در در پیشبرد مبارزه تودهها ایفاء نمقوده و در نهایقت انققالب
تودهها را به جلو سوق دهد.
در جنققبش مققا بققر زمینققه فقققدان تشققکلهای سیاسققی انقالبققی در
ایران ،مسأله برای برخی روشنفکران به ایق صقورت مطقر اسقت
که چون مبارزات تودهها از یک رهبری انقالبی برخوردار نیست و در
کاری هقم از دسقت آنهقا سقاخته
نتیجه نمیتواند پیروز گردد ،پ
نیست .ای تیپ از روشنفکران در حالی که با ناامیدی شکسقت را
نتیجه محتوم مبارزات تودههقا اعقالم مینماینقد ،در همینجقا توققف
میکنند .اما آیا فقدان رهبری انقالبی بر سر جنقبش ،روشقنفکران
مبارز را بی وظیفه میکند؟ آیا درست است که آنها برای خقود در
جنبش صرفا نقش نظاره گر را قائل شده و منفعل باقی بمانند؟ یقا
برعک  ،اتفاقاً فهم و درک چنان کمبودی باید مسئولیت آنهقا را دو
چندان سازد تا بقه جقای برخقورد پاسیفیسقتی نسقبت بقه جنقبش
انقالبی ای که در جریان است ،بتوانند قدمهای عملی  -حتی اگقر
کوچک هم بوده باشقد  -در جهقت پقر کقردن خقالء موجقود بردارنقد؟
واقعیت ایق اسقت کقه اگقر روشقنفکران انقالبقی وظیفقهای کقه در
همی برهقه تقاریخی بقر دوس آنهاسقت را شقناخته و بقه آن عمقل
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کنند دیگر ای ایده پاسیفیستی مجا طر نخواهد داشت که گویا
مبققارزات قهرمانانققه تودههققای مققا چشققم انققدازی جققز شکسققت
پیشاروی خود ندارند.
درست است که امروز جای یک رهبری متشکل انقالبی کقه دارای
پیوندهای معی با تودهها باشد در جنقبش انقالبقی کنقونی خقالی
است ولی بح اصلی باید بر سر آن باشد که ای رهبقری چگونقه
باید به وجود آید؟ و آیا شرایط استثنائی و خقاص کنقونی بهتقری و
مناسققا تققری فرصققت را بققرای روشققنفکران مبققارز و واقعققاً دلسققوز
تودهها به وجود نیاورده است که با اعمقا انقالبقی خقود در جهقت
ایجاد رهبری بزم انقالبقی در جنقبش حرکقت کننقد و بکوشقند ایق
جای خالی را پر نمایند؟ اگر خوب توجه کنیم مقیبینیم کقه نفقش
چنان فقدانی با همه دردناکیاس بقه هیچوجقه نمیتوانقد ضقرورت
نقشققی کققه روشققنفکران انقالبققی حتققی بققه صققورت منفققرد و کیققر
متشکل میتوانند و باید در ای جنبش ایفاء کنند را کتمان نموده و
از اهمیت آن بکاهد .بایقد دانسقت کقه موقعیقت و شقرایطی از ایق
نوع که امروز در ایران حاکم اسقت در مواققع خاصقی در جامعقه بقه
وجود میآید .درست بقه همقی خقاطر روشقنفکران مبقارز و متعهقد
بایققد از فرصققت پققیش آمققده در جهققت انجققام وظققایف انقالبققی خققود
استفاده کنند .کارگران آگاه و روشنفکران مبارز در ایران ،اگقر امقروز
قادر به رهبری انقالب تودهها نیستند ،باید ،چقه بقا دسقت زدن بقه
حرکتهققای عملققی و چققه بققا بققردن ایققدههای انقالبققی بققه میققان
تودههائی که در موقعیقت کنقونی بقیش از هقر وققت دیگقر خواهقان
کسا آگاهی هستند ،راه انقالب پیروزمند تودهها را هموار سازند.
بیشک روشقنفکران مبقارز در داخقل ایقران میتواننقد بقه تالسهقا و
اقدامات عملی ای به منظور تأثیرگذاری بر جنبش تودهها و حرکقت
در جهققت ایجققاد یققک رهبققری انقالبققی دسققت بزننققد کققه در خققارج از
کشور مقدور نیست .امقا روشقنفکران مبقارز در خقارج از کشقور نیقز
میتوانند به کارهائی اقدام کنند که در خقدمت تقویقت تالسهقای
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مبارزاتی نیروهای فعا در جنبش در داخل ایران قرار گیرد .یکقی از
وظققایف روشققنفکران انقالبققی بققه طققور کلققی مقابلققه بققا ایققدهها و
تبلییققاتی اسققت کققه رسققانههای متعلققق بققه دشققمنان مققردم بققرای
منحرف کردن مبارزات تودهها ،کاست از رادیکالیسم مبارزات آنان و
یققا جهققت جلققوگیری از پیشققروی آن مبققارزات بققه سققوی انجققام یققک
انقالب اجتماعی در میان تودهها پخش میکنند .اگقر بپقذیریم کقه
عامل ذهنی و در اینجا تبلییات زهرآگی ارتجاع قادر بقه اثقر گقذاری
بایقد اهمیقت بزم را بققه
منفقی بقر رونقد جنقبش تودههاسققت ،پق
خنثی کردن تبلییات رسانههای رسقمی و کیقر رسقمی ای کقه بقا
بودجه نیروهای امپریالیستی میچرخند ،بدهیم .باید ای واقعیقت
را دائماً یقادآور شقد کقه جمهقوری اسقالمی و رسقانههای رسقمی
مربوط به آن تنها دشم مردم ایران نیستند بلکه امپریالیستها ،هر
چقدر هم برای مردم ایران پیام بفرستند و ظقاهراً از مبقارزات مقردم
برای سرنگونی جمهوری اسالمی پشتیبانی کنند ،دشم شماره
یک تودههای تحت سقتم مقا بقوده و از طقرق مختلقف و از جملقه از
طریققق بققردن ایققدههای انحرافققی آنهققم در شققکل موذیانققه در میققان
تودهها سعی در به شکست کشاندن انقالب تودههای تحت ستم
ایران را دارند .به طور کلی کار افشاگرانه و بردن ایدههای انقالبقی
به میان تودهها وظیفه خطیری اسقت کقه از خقارج از کشقور نیقز در
حققد ممک ق میتققوان ب قه آن دسققت زد .ایققدههای انقالبققی وقتققی
تودهها را فرا گیرند ،در وجود تاریخ ساز آنها به نیروی مقادی تبقدیل
میشوند .از طرف دیگر کقارگران و روشقنفکران جقوان در ایقران کقه
خواهان ارتقای آگاهی سیاسی و انقالبی خود میباشقند ،تشقنه
دریافت مطالبی هستند که به ای نیاز آنان پاسخ دهقد .از ایق رو
میخواهم روی انجام وظیفه رساندن نظرات و تحلیلهقای درسقت
به دست نیروهای انقالبی در داخل کشور اصرار کنم .بگذاریقد ایق
را هم با صقراحت بگقویم کقه آثقار منتشقر شقده از طقرف تشقکیالت
چریکهای فدائی خلق بهتری منبع در ای زمینه میباشند .لذا نه
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فقط از رفقائی که با ای تشکیالت در ارتباط هستند ،بلکقه از همقه
رفقای انقالبی میخواهم که در هر حوزهای که با نظرات چریکهای
فققدائی خلققق توافققق دارنققد بققه پخققش آن نظققرات در میققان جوانققان
انقالبی ایران همت کنند.
شققاید دیگققر بزم بققه تأکیققد نباشققد کققه همانقققدر کققه عنصققر آگققاه و
انقالبی میتواند انقالب تودهها را به سهم خود به جلو سوق دهد
و یا آن را در مسیری درسقت بقه سقوی پیقروزی رهنمقون کنقد ،بقه
همققان انققدازه عناصققر ضققد انقققالب ،یققا اپورتونیسققتها نیققز میتواننققد
تأثیرات منفی خود را بر روند حرکت انقالبی تودهها به جا گذاشقته
و انقالب تودهها را از مسقیر اصقلی خقود منحقرف و حتقی آن را بقه
شکست بکشانند .از ای رو هدف از بحثی که شقد بقه طقور کلقی
شناخت وظایفی است که روشنفکران انقالبی چه در داخقل ایقران
و چه در خارج کشور به عهده دارند .وظایفی که عمقل بقه آنهقا بقه
طور یققی میتوانقد تقأثیرات مثبقت خقود را بقر رونقد جنقبش بقه جقا
گذاشققته و انقققالب تودههققا را بققه
جلو سقوق دهقد و سقرباز زدن از
آنهقققا شقققرمندگی را در پیشقققگاه
تاریخ برای روشنفکران ایقران رققم
خواهد زد.

یا

اشت یاز هم :ذشته ،چراغ راه آینده!

علیرکم ای که در مقطع خیزس دیماه ،جقای یقک تشقکل انقالبقی
که قادر به تأثیر گذاری هر چقه مقؤثرتر بقر مبقارزات تقودهای و حتقی
رهبری آن در میه تحت سلطه ما باشد خالی بود (و هنوز خقالی
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است) ،اما کارگران آگاه و روشنفکران مبقارز بقا عملکردهقا انقالبقی
خود و طر شعارهای انقالبی در میان تودهها ،نقش به سزائی در
آن جنبش ایفاء نمودنقد .ایق مبقارزی در ضقم بقا طقر شقعارهای
پرمحتوائی چون "نان ،کار ،آزادی" و بردن چنان شعارهائی به میان
تظققاهرات تققودهای و بققا نوشققت شققعارهای پققر محتققوا و رادیکققا بققر
دیوارهققا ،حضققور زنققده نیروهققای کمونیسققت در جامعققه ایققران را بققر
همگان آشکار ساختند .میدانیم که ارتجاع حاکم برای ایجقاد سقد
در راه ایجققاد تشققکلهای انقالبققی در ایققران ،چققه در جریققان خیققزس
از آن بقه اققداماتی چقون دسقتگیریهای گسقترده،
دیماه و چه پق
بیش از پیش میلیتاریزه کردن شهرها و روستاها در سراسر ایقران،
و شدت دادن به آهنل سرکوب و اعما هر چه شدیدتر دیکتاتوری
مبادرت نمود .جمهوری اسالمی ،همچقون هقر نیقروی ضقد انققالب
دیگققر میکوشققد از تجربیققات گذشققته بققرای پیشققبرد اهققداف خققود
استفاده کند .در ای میان نیروهای کمونیسقت و آگقاه جامعقه نیقز،
علیرکم همه دشواری شرایط ،از تجاربی که انقالبیون پیشی چقه
با کقار تئوریقک قابقل تحسقی خقود و چقه بقا دسقت زدن بقه اعمقا
انقالبی برای نسلهای بعقدی بقه جقا گذاشقتهاند ،برخوردارنقد کقه
باید آنها را در جهت اهداف خود مورد اسقتفاده ققرار بدهنقد .امقروز
بر خالف دهه  1٤راه ایجاد تشکلهای انقالبی و چگونگی پیشقبرد
انقالب بقرای روشقنفکرانی کقه بقه راسقتی خواهقان انجقام وظقایف
انقالبققی خققود در قبققا طبقققه کققارگر و تودههققای تحققت سققتم ایققران
هستند ،روش و گشوده است .در دهه  ،1٤روشنفکران انقالبی
با همه تالسهائی که برای ایجاد یک تشقکل مبقارزاتی بقرای خقود
انجام میدادند با شکست مواجه میشدند و به راستی آنها خقود
را بققا بقق بسققتی مواجققه میدیدنققد .امققا کمونیسققتهای فققدائی
(چریکهای فدائی خلق) چنان ب بستی را ،هم در تئوری و هقم در
عمل در آخری سا ای دهه و در دهقه  1٤در هقم شکسقته و راه
گشائی نمودند .بنابرای استفاده از تجارب گذشقته در کنقار تقالس
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برای شناخت دقیق امکانات موجود در جامعه دیکتاتور زده کنقونی،
کلید بسقیار مهقم و بقا ارزشقی را در اختیقار جوانقان انقالبقی امقروز
برای ایجاد یک تشکل انقالبی ققرار میدهقد .در دهقه پنجقاه ثابقت
شد که تحت سلطه دیکتاتوری امپریالیستی در ایران ،یقک تشقکل
انقالبی تنها در پرتو مبارزه مسلحانه بقا رایقم ققادر بقه حفق خقود،
جلققا اعتمققاد تودههققا و تققأثیر گققذاری بققر مبققارزات مققردم میباشققد.
اساسققاً قانونمنققدیهای جامعققه ایققران بققه دلیققل تحققت سققلطه
امپریالیسم بودن جامعه که دیکتاتوری ،روبنای ذاتی آن میباشقد،
بیققانگر آن اسققت کققه یققک رهبققری انقالبققی تنهققا در پروسققه مبققارزه
مسلحانه میتواند به وجود آید و انقالب ،تنها با در پیش گرفت راه
مبارزه مسقلحانه توسقط تودههقای تحقت سقتم دریقک پروسقه دراز
مدت میتواند به پیروزی دست یابد .ای یقک راه ثابقت شقده بقرای
دست یابی به پیروزی در شرایط سلطه دیکتاتوری امپریالیستی بر
جامعقه میباشققد و بایقد تأکیققد کققنم کقه آنچققه در اینجقا بققه عنققوان
رهنمود ارائه میشود حاصل تجربه تودههقای انقالبقی نقه فققط در
ایققران بلکققه در تعققدادی از کشققورهای دیگققر جهققان اسققت .امققا آیققا
روشنفکران و کارگران آگاه و انقالبقی ایقران میداننقد کقه اگقر ققرار
است به عنوان یک عامل ذهنی مثبت ،انقالب تودهها را بقه سقهم
خود به پی ش ببرند باید از تجارب گذشته که با خون به دست آمقده
اسققت ،اسققتفاده کننققد و در عققی حققا مسققایل مبققارزه در شققرایط
کنونی را با شناخت از واقعیتهای موجود جامعه پیش ببرنقد؟ آیقا
پیشققروان جامعققه مققا میداننققد کققه در کیققر ای ق صققورت دشققمنان،
جنایتکارانققه تققر و طاقققت فرسققاتر از آنچققه امققروز
شققرایطی بقق
تودههای رنجدیده ما با آن مواجهند بر جامعه تحمیل خواهنقد کقرد؟
موانع بر سر راه کدامند؟ شناخت همی موانع ،خود ققدمی در راه
انجام وظایف انقالبی در شرایط کنونی است.
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یا اشییت واز هییم :تیییش شییمن بییرای انهییراف مسیییر
مبارزات ت هها!
اگر جنبش انقالبی تودهها را عامل عینقی بقه حسقاب آوریقم ،بایقد
بدانیم که چه نیروهای آگاه و انقالبی در جامعه و چقه ارتجقاع ققادر
به تأثیر گذاری بر ای عینیت هستند و میتوانند جنبش انقالبی را
تقویقققت یقققا تضقققعیف نماینقققد .حقققا ببینقققیم برخقققی از تالسهقققا و
از خیقزس دیمقاه چقه
برخوردهای ارتجاع در حوزه کقار تبلییقی پق
بود!
وقتی تظاهرات و قیامهای قهر آمیز تودهای در دیماه به جریان افتاد
و از جملققه بققرای دشققمنان مققردم (امپریالیسققتها و
بققرای هققیچک
گردانندگان جمهوری اسالمی) روشق نبقود کقه دامنقه آن بقه کجقا
خواهققد کشققید! واقعیققت آن بققود کققه آن خیققزس ،زمققی را زیققر پققای
دشمنان به لرزه در آورد و آنها میبایست عقالوه بقر بقه کقار گیقری
وسیله عمده و همیشگی خود برای مقابلقه بقا تودههقای انقالبقی
یعنی سرکوب قهر آمیز تودهها ،به اقدامات دیگری نیقز بقرای زمینقه
سازی جهت انحراف مسیر جنقبش انقالبقی دسقت بزننقد .در آکقاز
ُ
خبرگققان" جمهققوری
شققاهد پخققش ویققدئویی از جلسققه "مجلقق
ً
اسالمی بودیم که نشان میداد که خامنهای صرفا به عنوان ولقی
فقیه موقت برگزیده شده و لذا هر لحظه میتواند کنار رفته و جای
خود را به ولقی فقیقه دیگقری بدهقد .واقعیقت ایق اسقت کقه کنقار
گذاشت خامنهای یکی از راه حلهای فریبکارانه دشمنان مردم در
صورت اوج گیقری انققالب تودههاسقت .هقدف انتشقار دهنقدگان آن
ویدئو نیز جز ایجاد زمینه برای منظور فوق نبود.
اما یکی از بارزتری اققدامات دشقمنان جهقت خقاموس کقردن آتقش
جنبش انقالبی تودهها و انحراف مسیر ای جنقبش ،دسقتاویز ققرار
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دادن سققتم بققر زنققان در ایققران و سققوء اسققتفاده از خواسققت زنققان
ستمدیده ایران مبنی بر آزادی پوشش میباشد .ستم بقر زن هقر
چند از بقدو پدیقدار شقدن مالکیقت خصوصقی و تقسقیم جامعقه بقه
طبقات به وجقود آمقده ،و هقر چنقد در دوره شقاه نیقز ایق سقتم بقا
شدت تمام وجقود داشقت ،ولقی جمهقوری اسقالمی بقا توسقل بقه
ایققدئولوای ارتجققاعی خققود ،سققتم بققر زن را بققه مراتققا شققدیدتر و
وحشیانه تر از قبل اعما نموده و قید و بند بر دست و پای زنقان را
محکمتر ساخته است .حا اگر منکر ای واقعیت نباشیم کقه رایقم
مذهبی حاکم را امپریالیستها بر سر کار آوردهاند ،آنگقاه میتقوانیم
ببینیم که ای بقه واققع دسقتان خقون آلقود امپریالیسقتها بقود کقه از
آستی آخوندها و رایم جمهوری اسالمی علیه زنان تحت ستم مقا
بیرون آمد و توسط آنان شدیدتری ستمها را علیه زنان ،ای نیمقی
از جمعیققت ایققران اعمققا کققرد .بققا ای ق حققا دیققدیم کققه درسققت در
بحبوحه خیزس انقالبی دیماه و در شرایطی که "هین بودگان" چقه
با شعارهای خود و چه با توسل به قهر انقالبقی جهقت سقرنگونی
کلیت رایم جمهوری اسقالمی بقه فداکارانقه تقری و انقالبقی تقری
حرکتهققای مبققارزاتی مشققیو بودنققد ،ناگهققان رسققانههای ارتجققاع
موضوع "دختران خیابان انقالب" را در صدر کارهای خود ققرار داده و
کوشیدند توجقهها و بقه خصقوص توجقه زنقان را از امقر مبقارزه بقرای
انقالب ،به مبارزه صرف علیه حجاب آنهم به شقیوه مبقارزه فقردی و
به اصطال "مدنی" (برداشت روسری از سر و آویقزان کقردن آن بقر
از جنقبش دیمقاه چگونقه
سر چوبی) سوق دهنقد .دیقدیم کقه پق
رسققانههای متعققدد امپریالیسققتی و حتققی رسققانههای انگلیسققی
زبققان ،بلنققدگوهای خققود را در اختیققار مبلیققی مققدافع "آزادیهققای
یواشققکی زنققان" گذاشققتند و ایق پققرواه معلققوم الحققا را بققه عنققوان
مدافع زنان تحت ستم ایران معرفی کردند.
از آنجا که ستم بر زن و مبارزه علیقه آن یکقی از مهمتقری مسقایل
جامعه ماست ،کمونیستها و همقه نیروهقای مترققی و آزادیخقواه
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همواره برای رهائی زنان از زیر بار ستم و تحقق خواستهای آنان از
جمله رفع حجاب اجباری مبارزه کردهاند .هم بر ای اسقاس و هقم
با توجه به ای اصل که باید از همه اشکا مبقارزاتی تودههقا دفقاع
نمود ،واضح است که مبارزه در شقکل نافرمقانی نسقبت بقه ققانون
تحمیلی حجاب نیقز مقورد تأئیقد کمونیسقتها میباشقد .بنقابرای ،
افشققاگری در مققورد نیققات رسققانههای امپریالیسققتی در رابطققه بققا
"حجاب" به هیچوجه به معنقی عقدم دفقاع از زنقانی نیسقت کقه بقا
قبققو هققر پیامققد نققاگواری ،بققه سققبکی کققه در آن رسققانهها تبلیققغ
میشود یا بقه ابتکقار خقود علیقه حجقاب اجبقاری مبقارزه میکننقد.
شکی نیست که باید از مبارزات ای زنان پشقتیبانی کقرد ،در عقی
حا که نارسائی و نواقص ای نوع مبارزه را هم توضقیح داد و زنقان
مبارز را به شرکت در مبارزات جمعی نه فقط علیقه حجقاب اجبقاری
بلکه علیه همه ستمها بر زنان ،تشویق نمود و به خصوص به آنها
یادآور شد که اگر میخواهید نه فققط از شقر حجقاب بلکقه از همقه
شرها و ستمهائی که در شرایط کنونی بر زنان وارد میشود ،رها
شوید باید برای سرنگونی رایم جمهوری اسقالمی و جقایگزینی آن
با یک رایقم واقعقاً دموکراتیقک  -کقه ققادر بقه تقأمی گسقترده تقری
آزادیها در جامعه بوده و برابری زنان با مردان را در همه حوزههای
اقتصادی و اجتماعی تأمی نماید -مبارزه کنید .اما تا جائی که بقه
رسانههائی که بودجههای کالن از نهادهای امپریالیستی دریافقت
میکنند بر میگردد ،کار آنها را باید در ارتباط با زمینه سقازی بقرای
نفوذ در جنبش تودهها و جلا توجه به خصوص زنان به طرف خقود،
جهت عقیم گذاشت انقالب تودهها ارزیابی کقرد .همچنقان کقه در
گذشته نیز در شرایطی که مردم ایران علیه رایقم شقاه دسقت بقه
انقالب زده بودند ،رسانههائی چون بی بی سی چنقی نقشقی را
ایفققاء کردنققد .در آن زمققان رسققانههای ارتجققاعی بققا پخققش مطالققا
حساب شدهای در مخالفت با شقاه میکوشقیدند خقود را در صقف
مردم ایران و طرفدار آنها نشان دهند تا بتوانند با جلا حسق نظقر
111

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
مردم نسبت به خود ،مقاصد ارتجاعی شان که همانا فریا تودهها
و ایجققاد زمینققه بققرای تحمیققل آلترناتیوهققای امپریالیسققتی در صققورت
سرنگونی رایم شاه بود را به پیش ببرند .همانها هقم بودنقد کقه
خمینقی بقه مثابقه بقه
ظاهراً در پشتیبانی از انقالب تودهها ،عک
اصطال رهبر مردم ایران علیه شاه را در ماه اعالم کرده و بقرای آن
تبلیغ نمودند.
به طور کلی تا جائی که به رسقانههای یقاد شقده و نیروهقای ضقد
خلقی بر میگردد ،اینها امروز ستم بر زن و صرفاً تعدیل یکی از آن
ستمها یعنی تحمیل حجاب به زنان را وسیلهای در دست خود قرار
دادهاند تا در صورت اوج گیری جنبش و نیاز امپریالیستها به تعقوی
جمهوری اسالمی با رایم مرتجع دیگقری و یقا انجقام اصقالحاتی در
رایم فعلی ،برای فریا تودههقا و بقه خصقوص زنقان ،زمینقه سقازی
کرده و رایم جدید را که بی شک رایم جقالدی بقیش نخواهقد بقود،
به خاطر عدم اعتقاد به حجاب و به اصطال سکوبر بودنش مقبقو
جلوه دهند .بی دلیل نیست که در همان بحبوحه خیزس دیمقاه ،از
سوی برخی خبرگزاریها به نقل از فرمانقده انتظقامی تهقران بقزر ،
دیگقر زنقان "بقدحجاب" را بازداشقت
خبری مبنی بر ایق کقه پلقی
ً
بعقدا آن خبقر را بقه ایق
نخواهد کرد ،منتشر شد  -که البتقه پلقی
صورت که "پروندهای در ای خصوص برای آنها تشقکیل نمیشقود"،
بلکه کالسهای آموزس و اصال رفتار برای شان برگقزار میشقود،
تصحیح کرد .یا دیدیم که همقراه بقا تبلییقات رسقانههای ارتجقاعی
برون مرزی ،در داخل ایران هم صداهائی از مقرتجعی اصقال طلقا
حکومت (کسانی چون موسقوی تبریقزی ،قاتقل بسقیاری از جوانقان
دهه  )1٤شنیده شد کقه سقعی کردنقد مسقأله حجقاب را در رایقم
جمهوری اسالمی به منظور حف پایههای همی رایم ضقد زن ،بقه
گونهای رفع و رجوع بکنند .آنهقا گفتنقد کقه خمینقی گویقا بقا حجقاب
اجباری مخالف بوده و تحمیقل آن بقه زنقان در اوایقل روی کقار آمقدن
جمهوری اسالمی کار چند پاسقدار و حقزب هللا ی بقوده اسقت .یقا
111

درسهای قیام دیماه
گفتند که اصال در ققرآن یقا اسقالم گفتقه
نشده که حجاب اجباری است .به طقور
خالصققه ای ق قبیققل تبلییققات زمینققه سققاز
حف ق حاکمیققت امپریالیسققتی در ایققران،
چققه از طریققق ایجققاد تیییراتققی در رایققم
کنونی (با عقا نشینی در مورد حجقاب
و انجام برخی مسقایل فرعقی بقه سقود
سکوبریسم ،همراه با ولی فقیه جدیقد
یا حتی بدون ولی فقیه) و چه جقایگزی
کقققردن جمهقققوری اسقققالمی بقققا رایقققم
ارتجاعی مورد تأئید امپریالیستها میباشد.
یا اشت سیز هم :خلع سیح ت
خش نت!

هها تهت پ شش تقبیی

موضوع دیگر مربوط بقه بازداشقت تودههقا از دسقت زدن بقه مبقارزه
مسلحانه علیه دشمنان خود با عنوان "تقبیح خشونت" است.
امروز دیگر ای واقعیت بقیش از هقر وققت دیگقر عیقان اسقت کقه بقا
توجه به نیاز واقعی جامعه تحت سلطه ایران برای رهائی ،با توجقه
به تجاربی کقه تودههقا بارهقا در جریقان زنقدگی خقود بقه آن دسقت
یافتهاند ،و همچنی به دلیل تأثیر مثبت و انقالبقی ای کقه مبقارزی
مسققلح و در رأس آنهققا چریکهققای فققدائی خلققق در دهققه پنجققاه در
جامعه به جا گذاشقتهاند ،اکثریقت تودههقای تحقت سقتم ایقران بقه
ضرورت مبارزه مسلحانه برای رسیدن به آزادی از طریق سقرنگونی
رایم جمهوری اسالمی واقف بوده و هر جا امکان یافته و مییابنقد
به آن دست زده و میزنند .بر چنی زمینهای از دیر بقاز رسقانهها و
نهادهای مختلف امپریالیستی ،تبلییات گستردهای را علیه مبقارزه
مسلحانه نیروهای انقالبی ،تحت عنوان مبارزه علیه "خشونت" به
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راه انداختهانققد .در قققاموس ای ق نیروهققا ،البتققه ،سققرکوب وحشققیانه
تودهها توسط رایمهای ضقد خلققی حقاکم و ارتکقاب بقه جنایقت در
حق آنان امری طبیعی و گویقا حقق حاکمقان اسقت ولقی تودههقا و
روشنفکران انقالبی هرگاه علیقه دشقمنان شقان بقه قهقر انقالبقی
مبققادرت کننققد ،خشققونت طلققا و تروریسققت خوانققده خواهنققد شققد.
نیروهای مرتجع ضد انقالبی ،مبارزه به اصقطال مقدنی را جقایگزی
مبققارزه مسققلحانه قققرار میدهنققد کققه البتققه در ایقق راه همچققون
همیشققه از یققاری جریانققات اپورتونیسققت (عامققل نفققوذ ایققدههای
بققوراوازی و خققرده بققوراوازی در میققان طبقققه کققارگر و در جنققبش
کمونیستی) نیز برخوردارند .عمده روس رای در میان اکلا افقراد و
جریاناتی که به اسم چپ خود را معرفی میکننقد را میتقوان ایق
گونه توضیح داد :آنها به اسم طبقه کارگر یا مردم ستمدیده ایقران،
همان تبلییاتی که رسانههای امپریالیسقتی پخقش میکننقد را بقا
ادبیات خاص خود به خورد شنوندگان و خوانندگان رسانههای خقود
میدهند .بر ای مبنا ،ای جریانات اپورتونیست نیقز رایقم جمهقوری
اسالمی را مستقل از امپریالیسم میخوانند و در نتیجقه ،مقزدور و
مجری سیاستهای امپریالیستها بقودن ایق رایقم را نفقی و انکقار
میکنند .همچنی آنها به جای آن که واقعیتهای مقادی را مبنقای
تحلیلهققای خققود قققرار بدهنققد و بققا دیققد طبقققاتی بققه تحلیققل اوضققاع
بپردازند ،اکلا ناهنجاریهای جامعه و اعما ضقدخلقی جمهقوری
اسالمی را با ایدئولوای مذهبی ایق رایقم توضقیح میدهنقد  -کقه
خود در ضم بیانگر و نشان دهنده دید مذهبی و ایده آلیسقتی در
آنهاست .در رابطه با شیوه مبارزه با رایقم جمهقوری اسقالمی هقم
یا علناً با عنوان نفی "خشقونت" و دفقاع از "نافرمانیهقای مقدنی"
به سبک نیروهای ضد انقالبی اسم و رسقم دار و شقناخته شقده،
مردم و روشنفکران و کارگران آگاه را از مبارزه مسلحانه با رایقم بقاز
میدارند  -که در رابطه با مورد اخیر شاهد بقودیم کقه حتقی در اوج
قیامهای قهر آمیز تودهای دیماه ،به طور خنقده دار و تمسقخر آمیقز
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بققه آن تودههققای انقالبققی "رهنمققود" دادنققد کققه دسققت از "مبققارزه
مسلحانه جدا از توده"!! بردارند و سعی کردند بقا یقادآوری و تأکیقد
بر "تیغ سرکوب" رایم و ایجاد هراس در د تودهها ،آنها را در جهت
حف وضقع موجقود ،از اققدامات انقالبقی خقود علیقه رایقم جنایتکقار
جمهققوری اسققالمی و عامققل سققیه روزی تودههققا ،بققر حققذر دارنققد
(عبققارات تققوی گیومققه از اعالمیققه هیئققت اجرائققی سققازمان کققارگران
انقالبققی ایققران راه کققارگر بققه تققاریخ  ٢1دی  ٢٣٩1برابققر بققا  1اانونققه
 ١٤٢١میباشد).
یا تالس برای گمراه کردن تودهها و عناصر آگاه جامعه را بقه صقورت
پوشیده با تأکید بر ای که هنوز زمان دسقت بقردن بقه اسقلحه فقرا
نرسققیده و شققیوه اصققلی مبققارزه در ایققران مبققارزه مسققالمت آمیققز
میباشد ،پیش میبرند .در ای زمینه ،یک دسته از اپورتونیسقتها،
طیفی را تشکیل میدهند که از یک الگوی سنتی  -که البتقه قبقل
از ای که الگوی واقعی باشد ،بیشتر ساخته ذه خودشان است
 در رابطه با جنبش و انقالب تودهها پیقروی میکننقد .بقر اسقاسای الگو ،ابتدا تظاهرات تودهای به جریان میافتد .بعد کارگران باید
بققه طققور هماهنققل و در یققک موعققد مشققخص دسققت بققه اعتصققاب
سراسققری بزننققد .بققه دنبققا اعتصققاب سراسققری ،لحظققه قیققام فققرا
میرسد ،یک قیام ناگهانی بزر ! البته مشخص نیسقت کقه قیقام
مورد نظر اینان چگونه قیامی است؟ بزرگیش به چه اندازه اسقت و
تفقققاوتش مقققثال بقققا قیامهقققای تقققودهای دیمقققاه  ٢٣٩0در چیسقققت؟
تصورشققان آن اسققت کققه گویققا هققر انقالبقی همققان طریقققی را طققی
میکند که در سقالهای منتهقی بقه قیقام بهمق گذشقت  -و البتقه
نمیخواهند به روی خود بیاورند کقه آن قیقام ،پیروزمنقد نبقود و هقر
قیام تودهای الزاماً باید رهبری انقالبی داشته باشد تا پیقروز گقردد.
ای طیف آماده است تا اگر تودهها و بقه خصقوص کقارگران ،مطقابق
الگوی او رفتار نکردند ،در شرایطی که ارتجاع ،باز بتوانقد بقر اوضقاع
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مسلط شود ،دست بقه کقار شقده و در مقذمت و سقرزنش تودههقا
سخنها بگوید و بدون آنکه به روی خود بیاورد که وظایفی در انقالب
بر دوشش بود که حتی در فرصتهائی که به دلیل مبارزه انقالبقی
تودهها در جامعه پیش آمده بود بقه آن عمقل نکقرد ،مقردم را مقصقر
وضع پیش آمقده معرفقی کنقد  -بقه همقان گونقه کقه مقثال ً سقازمان
از همققه ضققربات سققنگینی کققه چققه در دوره
فققدائیان اقلیققت ،پقق
همزیستی با "اکثریتی"ها در درون سازمان کصا شده چریکهقای
فدائی خلق ایران و چقه در دوره بعقد از جقدائی از آنهقا ،بقه جنقبش
تودهها و بقه جنقبش کمونیسقتی ایقران وارد آورده ،بقاز از تودههقای
ایققران طلبکققار اسققت ،و در مقققابتش آنهققا را مقصققر روی کققار آمققدن
خمینی جا میزند .اما نکته مهم و اساسقی در برخقورد ایق طیقف
با موضوع انقالب و قیام آن است که حتی در حقا حاضقر در رابطقه
با شرایط جدیداً پیش آمده در ایران  -که مسلماً کسقی نمیتوانقد
منکر تفاوت آن با شرایط مثال ً یکسا پیش باشد  -وظیفقهای بقرای
خود قائل نیست و نه برای روشقنفکران و کقارگران آگقاه و نقه بقرای
کققل تودههققا ،رهنمققود مشخصققی منطبققق بققا شققرایط جدیققد نققدارد.
جنبش مردم در حا پیشروی اسقت و کسقانی کقه بقه ایق طیقف
تعلق دارند به بق بسقتی کقه در آن گرفتارنقد فکقر میکننقد .چقون
میداننققد کققه قیققامی کققه انتظققار فققرا رسققیدنش را دارنققد بققه دلیققل
نداشت رهبری کمونیستی بر سر آن ،همانند قیام بهمق محکقوم
به جای آنکه بقه عقدم انطبقاق تئوریهقای
به شکست است .پ
خود بقا شقرایط جامعقه ایقران اعتقراف نمقوده و راه دیگقری در پقیش
گیرند ،نا امید و منفعل باقی میمانند .به طور کلی چه تالسهای
تبلییاتی آگاهانه دشمنان مردم و چه ایدهها و نظرات گمراه کننقده
اپورتونیسقققتها ،سقققنل راه پیشقققرفت مبقققارزات انقالبقققی تودههقققا
می باشند کقه چقه آگاهانقه و یقا نقا آگاهانقه در خقدمت حفق وضقع
شدیداً ظالمانه و نکبت بار کنونی قرار دارند.
یا

اشت چهار هم :انعکاس نیا
115

نی طبقیات ر جامعیه

درسهای قیام دیماه
ر ارائه نظر و راه حلهای مختلف!
روی ای نکته باید تأکید کرد که اگر قبو داریم که اقشقار و طبققات
وجققود ایققدهها و
مختلققف ،جامعققه ایققران را تشققکیل میدهنققد پ ق
نظرات مختلف در رابطه با انقالب نیز در ایق جامعقه امقری طبیعقی
است .به همان صورت که طبققه کقارگر و بقی چیقزان و تهیدسقتان
جامعه و انبوه زحمتکشان که نزدیکتری متحد طبقه کارگر هستند،
به طور کریزی خواهان سقرنگونی جمهقوری اسقالمی و دگرگقونی
بنیادی سیستم ظالمانه موجود در جامعقه میباشقند و بقه عبقارت
دیگر خواهان جایگزی کردن سیستم سرمایهداری وابسته کنقونی
با سیستمی هستند که برابری واقعی و گسترده تقری آزادیهقا در
آن تأمی شود ،به همی ترتیا بوراواها و خرده بوراواهای وابسته
که منافعشان از قِبَل حف سیستم ظالمانه سقرمایهداری وابسقته
حاکم بر ایران میگذرد ،شدیداً در حف ای سیسقتم میکوشقند.
در ای ق میققان ،قشققرهای نیمققه مرفققه و مرفققه خققرده بققوراوازی نیققز
هستند که در انقالب دموکراتیک و ضد سلطه امپریالیسم در ایقران
میتوانند متحد طبقه کارگر باشند .از ای رو پیشروان انققالب بایقد
با اتخاذ تاکتیکهای مناسقا ،از نیقروی آنهقا بقه نفقع انققالب سقود
جویند .با ای حا ای قشرها به خاطر شرایط زندگی شان کقه مقا
بی بوراوازی و طبقه کارگر قرار گرفتهاند در انقالب ،نیقروی متزلقز
به شقمار میآینقد .ایق خقرده بقوراوازی درسقت بقه دلیقل ماهیقت
طبقاتی خود به راحتی فریا تبلییات بوراوازی را میخورد (برخقی
از اینها با توجیهاتی که بوراوازی برایشان دسقت و پقا میکقرد و یقا
تبلییاتی کقه مقثال از طریقق ورزشقکاران یقا هنرپیشقههایش بقه راه
میانداخت ،با پای لرزان در انتخابات رایم شقرکت میکردنقد) و بقا
نادانی خود ،ناخواسته اعمالی به نفع ارتجقاع انجقام میدهنقد .بقا
ای ق حققا همققی قشققرهای خققرده بققوراوازی در شققرایط انقالبققی،
پتانسیل آن را دارنقد کقه در کنقار کقارگران و زحمتکشقان بقه اعمقا
116

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
انقالبی دست بزنند .در هر حا  ،بقر زمینقه وجقود اقشقار و طبققات
گونققاگون در جامعققه ،افکققار و نظققرات متفققاوتی  -از افکققار و نظققرات
انقالبی و کمونیستی گرفته تقا سازشقکارانه و مماشقات طلبانقه و
یا به طور عیان ضد انقالبی  -در جامعه ایران وجقود دارنقد و بقالطبع
در به جلو بردن و یا به عقا رانقدن انققالب کنقونی نیقز نققش ایفقاء
میکنند .در صورت وجود تشکلهای سیاسی در ایران ،با بررسقی
نظققرات و مواضققع سیاسققی آنققان میشققد نشققان داد کققه هققر یققک
کننققده منققافع کققدام قشققر و طبقققه در جامعققه میباشققند.
مققنعک
همچنی باید یادآور شد که از آنجا که امپریالیستها دشمنان اصلی
مردم ما میباشند ،عملکردها و تبلییات آنها باید مستقال ً بقه طقور
جدی مورد برخورد قرار گیرند.
یا

اشت پانز هم :تفرقه انداز و حک مت کن!

توجه به تبلییات رسانههای ارتجاعی نشان میدهد که آنها بقرای
جلوگیری از پیشرفت انقالب تودههای رن دیده ایران در هر جقا کقه
تودهها به پا خاسته و از خود قدرت نشان میدهند ،اینقان بقا طقر
اما و اگرها و یا بقه طقور موذیانقه بقا ققاطی کقردن حقیققت و خقالف
حقیقققت بققا هققم و ارائققه اطالعققات نادرسققت در مققورد آن جنققبش
مشخص ،سعی در ایجاد تفرقه و سردرگمی در میان مقردم نمقوده
و میکوشند مانع از حمایت و پشتیبانی بخشهای دیگر جامعقه از
آن جنبش معی گردند .دیدیم کقه مقثال ً وقتقی دراویقش بقه مبقارزه
علیه رایم برخاستند ،انگار که دراویش یک گروه یا کاست کقوچکی
هستند و یا دارای تشکیالت سیاسی میباشند ،تبلبیات موذیانقه
ارتجاع کوشید با تکیقه بقر اصقال طلقا بقودن فقالن رهبقر مقذهبی
دراویش و نشان دادن عک هائی از مریدان وی که به دست بوس
وی رفتهاند ،همه ت ههای میلی نی متعلق به آن فرقه مقذهبی
را هم اصال طلا و ضدانقالبی جلوه دهد .یا کوشیدند مبارزه ایق
تودههققا بققرای رفققع سققتم مققذهبی و سققرکوبگریهای جمهققوری
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اسالمی علیه خود را در حد مبارزه دو فرقه مذهبی تقلیل دهنقد و
آن را از نوع جنگهای مذهبی "حیدری" و "نعمتی" جلوه دهنقد کقه
گویا هر یک برای مسلط کقردن مقذها خقود در جامعقه ،بقا یکقدیگر
میجنگند .به ای ترتیا تبلییات ارتجاع ،مسقأله اصقلی کقه همانقا
بققر سققر اعمققا سققتم مققذهبی بققه دراویققش بققه عنققوان بخشققی از
تودههای ایران توسط جمهوری اسالمی میباشد را پرده پوشقی
نمود و یا به حاشیه رانقد .ایق یکقی از تالسهقای دشقمنان مقردم
تحققت سققتم ایققران بققرای بققاز داشققت دیگققر تودههققا از پشققتیبانی از
مبارزات دراویش در مقابل دشم مشترک بود.٢
همققی
٢

سیاسققت "تفرقققه بیققافک

پاورقی زیر به هنگام چاپ ای

و حکومققت کقق " بعققداً در مققورد

کتاب به یادداشت پانزدهم اضافه شده است.

رسانه های امپریالیستی در برخقورد بقه ایق حرکقت اعتراضقی دراویقش تبلییقات
شدیداً حیله گرانهای را ج هت منفرد کردن دراویقش مبقارز و جلقوگیری از حمایقت
دیگققر تودههققای تحققت سققتم ایققران از حرکققت متهورانققه آنققان علیققه رایققم سققتمگر
جمهوری اسالمی به کار انداختند .ای رسقانهها بقا نشقان دادن تصقویر فقردی از
قماس اصال طلبان حکومتی به عنوان به اصقطال رهبقر دراویقش و نشقان دادن
صحنه مشمئز کننده تعظیم کسقانی بقه او و دسقت بوسقی اس ،سقعی کردنقد
ای طور القاء کننقد کقه گویقا کسقانی کقه در خیابقان علیقه رایقم جقالد جمهقوری
اسالمی میجنگند مشتی افراد عقا مانده مذهبی میباشقند و گویقا صقرفا از
روی نققادانی ناشققی از قبققو خرافققات مققذهبی دسققت بققه چنققان مبققارزه قققاطع و
فداکارانه زدهاند .یک نمونه از ایق تبلییقات فریبکارانقه مربقوط بقه خبرنگقار صقدای
آمریکا بود که با تمرکز تبلییقاتش بقر آن رهبقر کقذائی مرتقا میگفقت خقط قرمقز
دراویش دستگیری آن رهبقر اسقت .ایق خبرنگقار علیقرکم جنقل آشقکار مبقارزی
درویش با نیروهای وحشی مسلح رایم اعالم میکرد که اینها مبارزه مسقالمت
آمیز میکنند و ای را اتفاقا با حضور در صحنهای میگفت که در همانجا دراویش
تحت ستم یکی از "خانههای ام " یا به واقع یکقی از شقکنجه گاههقای مخفقی
وزارت اطالعات را مورد حمله خود قرار داده و آن را تخریا کرده بودند .متأسقفانه
تا جائی که به خارج از کشور مربوط است ای تبلیعات حیله گرانه تقا حقد زیقادی
مؤثر افتاد و حتقی روشقنفکران مبقارزی کقه مقدعی آزادی اندیشقه هسقتند و در
گذشته از حقوق اقلیتهای مذهبی دفاع کردهاند ،با ای بقاور کقه گویقا دراویقش
رزمنده در خیابان صرفا بقه خقاطر "رهبرشقان" چنقان میکننقد از دفقاع از حققوق
بدیهی ای اقلیت مذهبی سر باز زدند.
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کشاورزان مبارز اصفهان که به نوبه خود با مبارزات قهرمانانه شقان
پوسیدگی رایم جمهوری اسالمی را هر چه بیشتر در معقرض دیقد
همگان قرار دادند ،به کار گرفتقه شقد .امقا و اگقر بقرای بقاز داشقت
تودههای دیگر در تقویت مبقارزه کشقاورزان شقرق اصقفهان بقه ایق
صورت بود که کوشیدند آن مبارزات را به موضوع تضاد اصقفهانیها
بققا یزدیهققا نسققبت داده و حققو آن متمرکققز کننققد .بققه ایقق نحققو
سیاست تفرقه افکنی ،در شرایطی که رایم جمهوری اسالمی بقا
بققاز گذاشققت دسققت سققرمایه داران بققرای اجققرای طر هققای سققود
جویانه شان موجا بدبختی و از هستی ساقط شدن دهقانقان آن
دیققار گشققته اسققت ،در خققدمت کاسققت از بققار مبققارزه سیاسققی
کشاورزان علیه رایم وابسته به امپریالیسم حاکم قرار گرفت.
امققا بققارزتری نمونققه در تالسهققای تفرقققه افکنانققه ارتجققاع ،در مققورد
مبارزات حقق طلبانقه اخیقر خلقق عقرب در خوزسقتان بقود .تبلییقات
شوینیسقققتی عظمقققت طلبانقققه از یقققک طقققرف هجقققوم اعقققراب در
گذشققتههای دور بققه ایققران را بققر سققر خلققق محققروم عققرب در عصققر
کنققونی در بخققش جنققوبی ایققران میکوبققد ،و از طققرف دیگققر وجققود
حکومت اسالمی جنایتکار حاکم بر ایران که بقرای پیشقبرد مقاصقد
ارتجاعی خود از آیقههای ققرآن و دیگقر مت هقای مقذهبی بقه زبقان
عربقققی اسقققتفاده میکننقققد را بقققا خلقققق عقققرب خوزسقققتان مقققرتبط
میسازند .چنی است که تودههقای تحقت سقتم عقرب ،امقروز در
معققرض بققدتری توهی هققا و تحقیرهققا قققرار گرفتهانققد تققا جققائی کققه
مرتجعی حتی سعی دارند هویت ملی خلقق عقرب را هقم از آنقان
بگیرند و گوئی که عرب بودن ننل است ظاهراً با دلسوزی بقه آنهقا
القاء میکنند که شما عرب نیستید بلکقه عقرب زبقان میباشقید!!
با توجه به چنی واقعیاتی است کقه میتقوان گفقت کقه در شقرایط
کنونی ،خلق عرب از ستمدیده تری خلقهای ایران میباشد.
با خیزس قهرمانانه اخیر ای

خلق در کنار دیگر تودههای خوزسقتان
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کققه بققه جنققل قهرمانانققه بققا نیروهققای مسققلح رایققم نیققز پرداختنققد،
رسققانههای ارتجققاعی از هققین تبلییققی علیققه ایقق خلققق کوتققاهی
نکردند ،تا جائی که طر خواسقت ملقی در کنقار دیگقر خواسقتهای
ای تودههقای سقتمدیده را خواسقت جقدائی طلبقی جلقوه دادنقد و
قیام آنان علیقه ظلقم و سقتم بقی حقد و حصقری کقه بقه ایق خلقق
تحمیل شده است را ناشی از تحریقک دولقت عربسقتان جقا زدنقد.
شققکی نیسققت کققه ایقق تبلییققات ارتجققاعی نیققز در خققدمت ایجققاد
سردرگمی در میان مردم و سیاست تفرقه انداز و حکومت ک قرار
داشت ،امری که نفع آن تنها به جیا دشم مشترک یعنقی رایقم
سرکوبگر جمهوری اسالمی میرود.
باید دانست که یکی از ترفندهای رسقانههای ارتجقاع بقا پقز ظقاهراً
بی طرفی ،ققرار دادن اطالعقات نادرسقت در اختیقار افکقار عمقومی
است .به طور کلی روشنفکران مبارز ما باید بقا هشقیاری تمقام بقه
مسققایل و مطالققا مطققر شققده توسققط رسققانههای گونققاگون و بققه
خصققوص رسققانههای امپریالیسققتی برخققورد کننققد و ندانسققته بققر
اساس دروغهای آنان به تحلیقل مسقایل نپردازنقد .بقه خصقوص در
را بقه
مورد ای رسانهها همواره باید ایق آمقوزس داهیانقه مقارک
خققاطر داشققت کققه هققر ایققده و نظققری ،منققافع طبقققاتی معینققی را
میکند و باید کوشش کرد آن منافع را تشخیص داد .ایق
منعک
سخ لنی را هم باید به خاطر سقپرد کقه "مقادامی کقه افقراد فقرا
هقر یقک از جمقالت ،اظهقارات و وعقده و وعیققدهای
نگیرنقد در پق
اخالققی ،دینققی ،سیاسققی و اجتمققاعی ،منقافع طبقققات مختلققف را
جستجو کنند ،در سیاست همواره قربانی سقفیهانه فریقا و خقود
فریبی بوده و خواهند بود.".
یا اشت شانز هم :تناقضی ر نا  ،مبیارزه وقفیه ناپیذیر
ر اخل ایرا  ،رخ ت سیاسی ر خارج کش ر!
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علیرکم ای که امروز تودههای انقالبی در داخل کشور با شقجاعت
تمام به صحنه مبارزه میآینقد و بقرای تحققق خواستهایشقان بقه
مفهققوم واقعققی کلمققه خققود را بققه آب و آتققش میزننققد ولققی تحققرک
چشمگیر و قابل توجهی در خارج از کشور در دفقاع و پشقتیبانی از
مبارزات آنقان دیقده نمیشقود .مسقلما عوامقل مختلفقی در ایجقاد
چنی وضعی نقش بازی میکنند از جمله ترکیقا طبققاتی کنقونی
افراد مقیم خارج (مثال در مقایسه با دوره فعالیت کنفدراسقیون کقه
اکلا از دانشقجویان مبقارز و انقالبقی بقا خاسقتگاه طبققاتی خقرده
بوراوازی و معموب ً خرده بوراوازی رو به پائی تشقکیل میشقد کقه
در عی حا با جامعه ایران رابطه تنگاتنگی داشتند) ،عدم شقرکت
در مبارزات علنی به دلیل رفت و آمد به ایران و کیره .در عقی حقا
باید تأثیر تبلییات رسانههای گوناگون را ذکر کقرد کقه همقانطور کقه
اشاره شد در رابطه با هر بخش از مبارزات تودهها به ایزولقه کقردن
آن جنبش و ایجاد تفرقه در میان مردم میپردازند .همچنی دست
باب داشقت تفکقرات راسقت روانقه و پیقروی از تبلییقات رسقانههای
معلوم الحا  ،یکی دیگر از عوامل وجود رخوت مبقارزاتی در خقارج از
کشور میباشد .در ای مورد میتوان دیقد کقه اگقر رسقانههائی یقا
نهادهای حقوق بشری ،نام فرد مشخصی را از میان کقارگران و یقا
زنقدانیان سیاسقی و کیقره مطقر کقرده و روی آنقت بردنقد ،آنوقققت
کسققانی هققم بققه پشققتیبانی از آن فققرد یققا افققراد خققاص برخاسققته و
دست به کار تبلیغ یا انجام حرکت عملی در همان رابطه میزننقد.
در کیققر ای ق صققورت حتققی اگققر مققثال ً کققارگران ای ق یققا آن کارخانققه و
موسسه ،مورد ظالمانه تری برخوردها از طرف جمهوری اسقالمی
قرا بگیرند ،اگر آنها را در جریان تجمعات اعتراضی شقان دسقتگیر و
زندانی کنند ،و یا به خاطر مبارزه برای دریافت حقوقهای پرداخقت
نشده شان و سقرخم نکقردن در مقابقل تقوهی و تحقیرهقای فقالن
کارفرمققا و مققدیر بققه دادگققاه کشققانده و حکققم برایشققان صققادر کننققد
(برجسققته تققری مققورد در ایقق زمینققه کققارگران مبققارز هفققت تپققه
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میباشند) و یا حتی ایادی رایم با ماشی بقه کقارگران بزننقد و بقه
قصد کشت از روی آنها بگذرند (موردی که برای کارگران مبارز فوبد
اهواز پیش آمد) ،همقان کسقانی کقه بقا پیقروی از خقط و سیاسقت
سازمانهای بوراوائی بقا ادعقای دفقاع از حققوق بشقر سقعی دارنقد
خود را مدافع طبقه کارگر جلوه دهنقد ،گقوئی کقه اصقال ً اطالعقی از
چنی حواد حقاد کقارگری ندارنقد ،سقکوت اختیقار کقرده و عکق
العملی از خود نشان نمیدهند.
به نظر میرسد که کم تحرکی و عدم انجقام وظیفقه خقود در قبقا
تودهها و جنبشهقای آنقان (بقه طقرق مختلقف و از جملقه از طریقق
برپققائی آکسققیونهائی بققه دفققاع و پشققتیبانی از مبققارزات مققردم در
داخل ایران) با ای اندیشه کقه در آکقاز قیامهقای تقودهای در دیمقاه
منتشر شد  -مبنی بر ای که آن مبارزات به دلیل فقدان رهبری بقر
سر جنبش شکست خواهند خقورد  -نیقز مقرتبط اسقت .نیروهقای
راسقت بققا چنقی اعتقققادی و بقا بققی تحرکقی و انفعققا خقود منتظققر
میمانند تا جنبش به قهققرا رفتقه و آتقش مبقارزه تودههقا خقاموس
گردد .در حقالی کقه اتفاققاً اگقر کسقی خواهقان شقکل گیقری یقک
رهبری انقالبی در جنبش انقالبی ایران باشد ،بایقد بقا همقه وجقود
در جهت تقویت مبارزات کنقونی تودههقا بکوشقد ،چقرا کقه رهبقری،
درست در جریان چنی مبارزاتی ساخته و پرورده میشقود .ایق را
تجربه مبارزات عمومی گذشته مثال ً در دهه چهل ،چون اعتراض به
"خودکشققی فرمققودن" تختققی بققه عنققوان قهرمققان ملققی ایققران و یققا
اعتراض عمومی به گران شدن بلیط اتوبوس و کیره در دوره شاه و
شرکت جوانقان انقالبقی آن دوره کقه اکلقا آنهقا بعقداً بقه کادرهقا و
رهبران سازمانهای انقالبی دهه پنجقاه تبقدیل شقدند ،نیقز ثابقت
میکند.
در اینجا ،هدف از طر چنی موضوعاتی هشدار به نیروهقای مبقارز
و متعهقد اسققت تقا بققه اهمیقت برخوردهققای مبقارزه جویانققه خققود در
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شرایط حساس کنونی هر چه بیشتر وقوف یافته و بدانند که عقدم
تسلیم بقه رخقوت سیاسقی موجقود در خقارج از کشقور و اققدام بقه
اتحققاد عملهققای مبققارزاتی جهققت دفققاع و پشققتیبانی از مبققارزات
فداکارانه تودههای ستمدیده ایران ،کوشقش در رسقاندن ایقدهها و
تحلیلهای انقالبی به دست نیروهای مبارز در داخقل کشقور و ...از
وظایف انقالبی آنان در شرایط کنونی است .کمونیست جنگجقوی
بقزر  ،پقارتیزان محبقوب نیروهققای انقالبقی و آزادیخقواه جهقان ،چققه
گوارای کبیر ،به انقالبیقون یقادآور شقده اسقت کقه "انققالب سقیبی
از رسقیدن میافتقد .مقا بایقد بقه افتقادن مجبقورس
نیست که پق
کنیم" .او با ای سخ  ،همه نیروهای انقالبی و مبارز را در هر کجا
که باشند دعوت میکنقد کقه بقا هقر آنچقه در تقوان دارنقد و بقه هقر
شکل که قادرند به پیشرفت انقالب کمک کنند .کسقانی کقه واقعقا
خواهققان برقققراری سوسیالیسققم در ایققران هسققتند بایققد بداننققد کققه
سوسیالیسم به هیچوجه خود به خود با لشکری از پرولتاریای آگاه
در یققک روز آفتققابی ،ظققاهر نخواهققد شققد بلکققه پیشققرفت همققی
مبارزاتی که کارگران و مردم انقالبی ما علیقرکم همقه سقرکوبهای
وحشیانه جمهوری اسالمی در حا حاضقر انجقام میدهنقد ،راه را
برای رسیدن به سوسیالیسم میگشاید .وظیفقه همقه نیروهقای
کمونیست و مبارز است که بقا اعمقا مبقارزاتی خقود و پشقتیبانی
فعا از مبارزات انقالبی تودههای دربند ایقران در همقوار کقردن ایق
راه بکوشند.
یا اشییت هفییدهم :مبییارزه مسییلهانه ،شییرط اساسییی
پیشروی جنبش و تأکید بر آ از طرف ت هها !
از موضع طبقه کارگر ،بقه نظقر مق توضقیح و تشقریح دو موضقوع در
جنققبش جققاری از اهمیققت زیققادی برخققوردار اسققت .یکققی تأکیققد بققر
ضققرورت مبققارزه مسققلحانه کققه در شققرایط کنققونی بققه کققارگیری آن،
انقالب را به جلو خواهد برد ،و دیگری بح در مورد رایمی که بایقد
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جایگزی

رایم جمهوری اسالمی گردد.

جای تردید نیست که تودهها به شقیوههای مختلقف مبقارزه دسقت
میزنند و مبارزه آنهقا در اشقکا و شقیوههای مختلقف تقأثیر مثبقت
خود را بر جریان امور بقاقی میگذارنقد -حتقی اگقر آن مبقارزه ،ارائقه
هنری ظریف در بحبوحه یک جنل خش و خونی باشد .همه ای
مبارزات برای مقابله با دشقم و شکسقت دادن آن بزم و ضقروری
میباشند .اما واقعیقت ایق اسقت کقه همقه اشقکا مبقارزه دارای
ارزس واحققد نیسققتند .بققه همققی دلیققل بایققد بققی شققیوه اصققلی و
شیوههای فرعی مبقارزه فقرق گذاشقت .بقا پیشقبرد شقیوه اصقلی
مبارزه است که همه شیوههای فرعی در ارتباط با آن ،نققش خقود
را به طور هر چه مؤثرتر ایفاء میکنند .در ایران ،بر مبنای تحلیل از
شققرایط اقتصققادی  -اجتمققاعی جامعققه و متکققی بققر تجربققه خققونی
گذشته ،ثابت شده است که شیوه اصلی مبارزه ،مبارزه مسلحانه
میباشد .اما اکنون مسأله به طور مشخص بقه ایق شقکل مطقر
است که در حا حاضر و در شرایط خاصی که جامعه ما در آن قرار
گرفته است ،کدام شیوه از مبارزه میتوانقد مبقارزات تودههقا را بقه
جلو سوق دهد؟
ابتدا روی ای موضوع تأکید کنم که اگر چقه ایق درسقت اسقت کقه
انقققالب در هققر جامعققهای بققر اسققاس شققرایط و اوضققاع و احققوا آن
جامعه پروسه خاصقی را طقی میکنقد و الگقو بقرداری از چگقونگی
انقالب در ای یا آن کشقور بقه هیچوجقه جقایز نیسقت ،ولقی تجربقه
انقالبات در همه جوامع بشری بیانگر آننقد کقه انققالب در همقه جقا
دارای یک رشته قوانی عام میباشد و قانونمنقدیهای عقامی بقر
همققه انقالبققات حققاکم اسققت .بققه همققی خققاطر انقالبهققا درسهققای
آموختنی زیادی دارند .یکی از درسقها در رابطقه بقا قانونمنقدیهای
عام انقالب ای است که برای ای که انقالبقی در جامعقه بقه وققوع
بپیوندد ،یعنی تحو و دگرگونی به وجود آیقد ،پقیش از آن یقک دوره
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انقالبی در جامعه شکل میگیقرد .در چنقی دورهای ،روشقنفکران
مبارز موظفند عالوه بر انجام وظایفی که در دورههای آرام به عهده
داشتند ،وظایف جدیدی را بر اساس شرایط انقالبی به وجود آمقده
در جامعه به عهده بگیرند .اگر توجه شود که انقالب را همانطور که
قققبال ً نیققز اشققاره شققد ،اساسققاً دو عامققل عمققده یعنققی حرکتهققای
انقالبی تودهها به مثابه عامل عینی و حرکت و برخورد روشنفکران
مبارز به مثابه عامل ذهنی میتوانند به پیش برده و به هدف خقود
برسانند ،آنگاه میتوان به اهمیت برجسقته و عظقیم وظقایفی کقه
روشنفکران انقالبی در چنی دورهای به عهده دارند بیشتر پی برد.
در اینجاست که باید در رابطه با جنبش انقالبی جاری در ایران ،بقه
آموزسهائی که لنی مطر کرده است رجوع کنیم.
رساله "دو تاکتیک سوسیا دموکراسی در انققالب دموکراتیقک" از
لنی  ،آموزسهای مهمی در ارتباط با شقرایط کنقونی جامعقه ایقران
بققرای مققا در بققر دارد .لنققی ای ق کتققاب را در اوئیققه سققا  ،٢٩٤1در
دورهای که کارگران و دیگر تودههای تحت ستم پا به عرصقه مبقارزه
علیه حکومت تزار گذاشقته و در اینجقا و آنجقا مبقارزه حقاد بقی ایق
تودهها و حکومت جریان داشت ،نوشته و طی آن تماماً میکوشقد
وظققایف مهققم و اصققلی و خققاص انقالبیققون کمونیسققت در آن دوره را
توضیح دهد .در کتاب "دو تاکتیک سوسقیا دموکراسقی در انققالب
دموکراتیققک" در اسققاس دو موضققوع مهققم جلققا توجققه میکننققد.
موضوع او مربوط به حکقومتی اسقت کقه بایقد جقایگزی حکقومتی
شود که باید سرنگون گردد ،و دیگری تأکید بر ضرورت سازماندهی
مقاومت مسلحانه تودهها میباشد که در ای مورد لنی بارها و به
صورتهای مختلف از اهمیت ای موضوع سخ گفتقه و آن را مقورد
تأکیققد قققرار میدهققد .از جملققه وی مینویسققد" :انقالبیگققری مبتققذ
نمیفهمد که حرف هم عمل است ای اصل در مورد تاریخ به طور
کلققی و یققا در مققورد آن عصققرهائی از تققاریخ کققه بققر آمققد سیاسققی
آشققکاری از طققرف تودههققا وجققود نققدارد و هققین کودتققائی نمیتوانققد
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جققایگزی آن شققود یققا مصققنوعاً آن را بققه وجققود آورد ،مسققلماً صققدق
مینماید .انقالبیون دنباله رو نمیفهمنقد کقه وقتقی لحظقه انققالب
فققرا رسققید ،وقتققی "روبنققای" کهقق جامعققه از هققر طققرف شققکاف
برداشت ،وقتی که برآمد سیاسی ،آشکار طبقات و تودههقا کقه در
کار ایجاد روبنای جدیدی برای خود هستند ،صورت واقعیت به خقود
گرفققت ،هنگققامی کققه جنققل داخلققی آکققاز شققد ،آنوقققت بققه شققیوه
گذشته به "حرف" اکتفقاء کقردن و در عقی حقا بقرای پقرداخت بقه
عمل شعار صریح ندادن و شقانه خقالی کقردن از عمقل ...معنقایش
جمود فکری ،رخوت و دراز گوئی یا به عبارت دیگر خیانت به انقالب
و کدر ورزی در آن است".
لنقققی درسقققت بقققرخالف تبلییقققات کیقققر واقعقققی و گمقققراه کننقققده
اپورتونیستهای ایران که همیشقه اینطقور تبلیقغ کردهانقد کقه گویقا
لنی تنها مقوقعی کقه تودههقای میلیقونی دسقت بقه قیقام زدهانقد،
مبارزه مسلحانه را مورد تأئید قرار داده است ،در کتاب "دو تاکتیقک
سوسیا دموکراسی در انقالب دموکراتیک" در ارتبقاط بقا بانقدهای
از نهقم اانویقه (آکقاز پروسقه انققالب
سیاهی که حکومت تزار پق
 ٢٩٤1در روسیه) ،علیه کارگران و دیگر تودههای انقالبی بقه وجقود
آورده بود یکی از بندهای قطعنامه کنگره سوم حزب خود را به ایق
صققورت بیققان میکنققد" :بققه تمققام سققازمانهای حزبققی دسققتور داده
شود ... :بر ضد تعرض باندهای سیاه و به طور کلقی تمقام عناصقر
مرتجعی کقه از طقرف دولقت هقدایت میشقوند ،سقازمان مقاومقت
مسلحانه تشکیل دهند" .لنی ایق سقخ را در شقرایطی مطقر
کققرده اسققت کققه هنققوز اکثریققت تودههققای روسققیه بققه لققزوم قیققام
مسلحانه پقی نبقرده بودنقد و تقا دسقامبر کقه قیقام تقودهای صقورت
گرفت ،حدود پن ماه فاصله بود .اساسقاً او کتقاب مقورد بحق را در
شرایطی نوشقته اسقت کقه انققالب در ققدمهای اولیقه خقود بقود و
حتی هنوز حواد انقالبی بزرگی چون قیام در رزمناو پقوتمکی نیقز
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رخ نققداده بققود و معلققوم نبققود کققه کققه آیققا تودههققا خواهنققد توانسققت
جنبش خود را به جلو ببرند و یا حکومت تقزار ،موفقق بقه سقرکوب و
خفه کردن جنبش انقالبقی آنقان در نیمقه راه خواهقد شقد .بقا ایق
حققا وی در ایقق کتققاب ،آشققکارا از لققزوم سققازماندهی مقاومققت
مسلحانه تودهها سخ گفته و بارها بر "لزوم سرکوبی بیرحمانقه
ضد انقالب" تأکید میکند .اگر راه انقالب و کسا قدرت سیاسقی
در روسیه ،قیام مسلحانه تقودهای بقود ،مقیبینیم کمونیسقتهای
آن کشور و در رأس آنها لنقی بقه ایق شقکل خقود را بقرای آن قیقام
آماده میکردند .آنها به واقع تدارک قیام مسقلحانه و تقدارک ایجقاد
یک ارتش انقالبی را میدیدنقد .در همقی رابطقه وی مینویسقد:
" یقی است که مقا هنقوز بایقد بقرای تربیقت و تشقکل طبققه کقارگر
بسیار بسیار کار کنیم .ولی اکنون تمام مطلا بر سر آن است کقه
مرکز ثققل عمقده سیاسقی ایق تربیقت و ایق تشقکل در کجقا ققرار
گیرد؟ در اتحادیهها و جمعیتهای علنی یا در قیام مسقلحانه و در
کار ایجاد یک ارتش انقالبی و حکومت انقالبی؟".
لنققی  ،از "کققار ایجققاد یققک ارتققش انقالبققی" (بققرای ایجققاد حکققومتی
انقالبی) صحبت میکند .وی حتی برای اثبقات ضقرورت و اهمیقت
رجققوع
مبققارزه مسققلحانه در آن دوره و اقنققاع مخققالفی  ،بققه مققارک
کقققرده و برخقققورد او نسقققبت بقققه "یقققاوه سقققرایان بقققوراوا دمقققوکرات
فرانکفقققورت" را بیقققان میکنقققد .لنقققی مینویسقققد کقققه مقققارک
"لیبرا های "آسواباادنیه مآب فرانکفورت" را کقه در سقا  ٢١1١در
پارلمققان "انققواع تصققمیمات دموکراتیققک اتخققاذ مینمودنققد ،انققواع
آزادیهای وضع مینمودند ،ولی عمال قدرت را در دست شقاه بقاقی
می گذاشتند و بقر ضقد نیقروی نظقامی کقه در اختیقار شقاه بقود بقه
مبارزه مسلحانه نمیپرداختند"" ،با تازیانه طعنقههای بقی رحمانقه
و چقه
خود میکوبیقد" .واضقح اسقت کقه چقه ایق برخقورد مقارک
به مبارزه مسلحانه در شرایطی کقه
برجسته کردن اعتقاد مارک
در مقورد آن نوشققته اسققت از طققرف لنققی  ،و تأکیققدات خققود لنققی بققر
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ضرورت مبارزه مسلحانه در شرایط مبارزاتی سقا  ،٢٩٤1کقامال ً بقا
پندارها و خیالبافیهای اپورتونیسقتهای وطنقی مقا میقایرت دارد.
ای جریانات اپورتونیستی ،در حالی که راه انقالب ایران را همچقون
روسققیه ،قیققام تققودهای مسققلحانه مینامنققد ولققی حتققی در شققرایط
کنونی هم که تودهها به اشکا مختلف ،آمادگی خود برای مبقارزه
مسلحانه را نشان داده ،و با هزار زبقان ضقرورت آن را بقرای رهقائی
خود از زیر بار ظلم و ستم اعالم میکنند ،باز ضرورت سقازماندهی
مقاومت مسلحانه تودهها  -به گونهای که لنی توصیه میکرد  -در
ارتباط با تدارک برای "قیام" مورد نظر خود را انکار میکنند و لقذا آن
را در میان مردم تبلیغ نمیکنند .تازه ،پا از ایق هقم فراتقر گذاشقته
شقده و در شقرایطی کققه تودههقا حتققی در اینجقا و آنجققا دسقت بققه
سال می برند و یقا در جریقان مبقارزات قهقر آمیقز خقود بقا نیروهقای
مسلح جمهقوری اسقالمی ،بقه دشقمنان شقان از توسقل خقود بقه
مبارزه مسلحانه هشدار میدهند و بقا شقعارهائی چقون "وای بقه
روزی که مسلح شویم" و یا در حی تأکیقد بقر اتحقاد مقردم ایقران و
مشخصاً بیان "چهار محا متحد لُرستان" با شقعار "وای اگقر چهقار
محا دست به برنو شود"" ،بجنل تا بجنگیم""،آتش ،جواب آتش"،
آنها را میترسانند ،جریانات اپورتونیست اساساً خود ای واقعیت و
صورت مسأله مبنی بر آمادگی تودهها برای انجام مبارزه مسلحانه
را وارونققه جلققوه میدهنققد و همچنانچققه در مطلبققی بققا نققام "بحققران
انقالبی و رشد اعتراضات در اشقکا تعرضقی و قهقری" از سقازمان
فدائیان اقلیقت (بقه تقاریخ  ١١اسقتفند  )٢٣٩1مشقاهده مقیکنیم،
اعالم میشود که "شرایط برای بکارگیری قهر در ابعقاد تقودهای آن
مهیا نمیباشد".
اپورتونیستهای وطنی ما همواره کوشیدهاند خود را طرفدار طبقه
کارگر و پیرو اندیشقههای لنقی جلقوه دهنقد .بقا درکقی کقه آنهقا از
انقالب در روسیه ارائه میدهند ،که البته میقایر بقا واقعیقت جریقان
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سه انقالب در روسیه میباشقد ،همقانطور کقه اشقاره شقد ،آنهقا
معتقد هستند که دست بردن به سال تنها موقعی جایز است که
تققوده میلیققونی قیققام بققزر خققود را برپققا کققرده اسققت .امققا لنققی در
آنچه ایق اپورتونیسقتها از ققو وی تبلیقغ
نوشتههای خود عک
کرده است .مثال لنی در سا  ،٢٩٤1حتقی از
میکنند را منعک
مبارزه پارتیزانی کارگران سخ گفته و ای شیوه از مبارزه را کقه در
آن زمان تازگی داشت به عنقوان یقک تاکتیقک مبقارزاتی مقؤثر مقورد
تأئید قرار داده است .او به طور مشخص در مقالقه درسهقای قیقام
مسکو از مبارزه پارتیزانی (چریکی) کارگرانی که با "قابلیت تحرک"
در "گروههققای ده نفققری ،سققه نفققری و حتققی دو نفققری" فعالیققت
میکردند یاد کرده و آن "تاکتیک پارتیزانی" را مورد تأئید قرار داده و
میستاید .از همی جا میتوان تفاوت برخورد لنی با کسانی کقه
از لنی سخ میگویند ،ولی برضد آموزسهقای او عمقل میکننقد
را دریافت .لنی با افتخار و با تأئید از تاکتیک پارتیزانی کقه کقارگران
به آن دسقت میزدنقد صقحبت میکنقد ،ولقی مبقارزه پقارتیزانی یقا
چریکی در نزد ای به اصطال مدافعی شیوه مسالمت آمیز مبقارزه
و اخیقققراً مقققدافعی مبقققارزه مقققدنی و ضقققد "خشقققونت"  -کقققه تقققازه
میخواهند به عنوان طرفدار طبقه کارگر هقم شقناخته شقوند – در
حکققم " ُکفققر" میباشققد .چنققی اسققت کققه بققرای اپورتونیسققتهای
وطنی ما ،آن "شرایط معی " که میتوان دست به اسلحه ُبرد ،یک
مفهوم متافیزیکی ست که هیچوقت فرا نمیرسقد و انجقام چنقی
مبارزهای در نزد آنهقا همیشقه زود اسقت و شقرایط بقرای انجقامش
"مهیا" نمیباشد .اما سخنان فوق الذکر از لنی بقاز مهقر تأئیقد بقر
درسققتی رهنمققود چریکهققای فققدائی خلققق ایققران میزنققد کققه در
شرایطی که خقود تودههقا چقه در شقعارهای خقود و چقه در عمقل،
آمادگی خویش برای برداشقت سقال و مبقارزه بقا دشمنانشقان را
آشکارا بیان میکنند ،بر ضرورت سقازماندهی مسقلح تودههقا پقای
فشرده و به همی منظور روشقنفکران و کقارگران آگقاه را بقه ایجقاد
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تشکلهای سیاسی  -نظامی فرا میخوانند.
یا اشییییت هجییییدهم :بییییدو نییییاب
سرمایه اری ،رهائی ممکن نیست!

ی نظییییم ظالمانییییه

یکی از عمده تری مسائلی که در دوره انققالب مطقر میشقود و
امروز در جامعه ما مطر است ،ایق اسقت کقه چقه حکقومتی بایقد
جانشی حکومت فعلی گردد .اتفاقاً درسقت بعقد از خیقزس دیمقاه
بود که عدهای از اصال طلبان در خارج از حکومت در پاسخ بقه ایق
مسققأله ،بققه انتشققار بیانیققهای دسققت زدنققد و در آن از لققزوم "گققذار
مسققالمتآمیز از نظققام جمهققورال اسققالمك بققه نقق دمو راسققك
سکوبر پارلمانك" سخ گفتنقد .اینقان کقه البتقه شقعار تودههقای
آگاه و جان به لا رسیده ایران مبنی بر "اصقو گقرا ،اصقال طلقا،
دیگه تمامقه مقاجرا" را شقنیده بودنقد ،بقدون ایق کقه بقه روی خقود
بیاورند که خودشان اصال طلبقانی بقیش نیسقتند کقه بقرای حفق
سیستم سرمایهداری حاکم بر ایران به فکقر "رفرانقدوم" افتادهانقد،
گفتنقد کقه" :مجموعقه تجربیقات 1٤سقاله ،حقاکی از اصقال ناپذیری
نظققام جمهققوری اسققالمی ایققران اسققت" و خواسققتار "برگققزاری
رفرانققدوم ،جهققت تعیققی نققوع حکومققت تحققت نظققارت سققازمان ملققل
متحد" شدند .اینان برای ای که خود را دموکرات و آزادیخقواه جلقوه
دهند ،از "برابرال امقل زنقان ،قومیتهقا ،ادیقان و مقذاها در همقه
زمینققههققاال فرهنگققك ،اجتمققاعك ،سیاسققی و اقتصققادال" (از مققت
بیانیه اصال طلبقان طرفقدار رفرانقدوم) سقخ میگوینقد .ایق نقوع
وعده و وعیدها و برنامقهها البتقه در ایقران تقازگی نقدارد و جریانقات
دیگری هم که همگی ادعای آزادیخواه و دمقوکرات بقودن دارنقد ،بقا
چنققی وعققدههائی مققدعی جانشققینی بققرای جمهققوری اسققالمی
هستند .همه اینان کقه خقود را بقرای "گقذار مسقالمتآمیز از نظقام
جمهورال اسالمك" آماده میکننقد برنامقه خقود را بیقان میکننقد و
همانند خمینی  -که وعدههای دلنشی میداد ،آب و برق را بقرای
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مردم مجانی میکرد و پو نفت را بر سر سفره ستمدیدگان آورده
و مسأله مسقک و کیقره را در حقرف بقرای آنقان تقأمی مینمقود و
حتی آنقدر خود را معتقد به دموکراسی جا میزد که ابراز میکقرد
که کمونیسقتها هقم در رایقم مقورد نظقر او در ابقراز عقایدشقان آزاد
خواهند بود  -وعدههای زیبائی میدهند .نقطه اشتراک همقه ایق
به اصطال آلترناتیوها آن است کقه در حقالی کقه از همقه چیزهقای
خوب سخ میگویند ،اما فقط در مورد یک چیز – گقوئی کقه اصقال ً
وجود ندارد  -کالمی بر زبان نمیرانند .هین یک از آنهقا نمیگوینقد
که در صورت روی کار آمدن در فردای سقوط جمهوری اسالمی ،بقا
سیستم سرمایهداری وابسته حاکم بر کشقور ،ایق بقانی و عامقل
اصلی همه مصیبتها و فققر و بقدبختی و نابسقامانیهای جامعقه
چققه خواهنققد کققرد؟ و برقققراری حکومققت مققورد نظرشققان ،چگونققه بققر
بحرانهای موجود در ای نظام فائق آمده و امکان از بی بقردن فققر
و فالکققت و فاصققله طبقققاتی عظققیم کنققونی را خواهققد داشققت و
مشکالت دیگری نظیر بقی آبقی و گردریزهقا و کیقره را چگونقه حقل
خواهد کرد!
هنگامی که در یک جامعقه انققالب آکقاز میشقود در ابتقدا بقه نظقر
میرسد که همه مخالفی رایم حقاکم حرفشقان یکقی اسقت و در
فققردای سققرنگونی رایققم حققاکم منققافع یکسققانی دارنققد .ولققی بققا
پیشققرفت انقققالب معلققوم میشققود کققه طبقققات مختلققف موجققود در
جامعه از سرنگونی ،هدف و خواستهای متفقاوت و حتقی متضقادی
را تعقیققا میکننققد .در اینجاسققت کققه بایققد متوجققه بققود کققه همققه
تبلییاتی که همقواره کوشقیدهاند بقه جقای سیسقتم سقرمایهداری
وابسته در ایران ،اسقالم را عامقل همقه مصقیبتها و بقدبختیها و
مشکالت جامعه نشان بدهند و ای طور جلوه میدهند که گویا به
صرف سرنگونی "رایم اسقتبداد دینقی" ،تودههقای میلیقونی تحقت
ستم ایران به خواستهای خود خواهند رسید ،امروز فرصت یافتهاند
کققه بققا وعققده دموکراسققی سققکوبر بققه فریققا مققردم بپردازنققد .امققا
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واقعیت ای است که مسایل مردم ایران با صرف از بی رفت "رایم
استبداد دینی" یعنی به صرف تعوی شکلی از حکومت با شکلی
دیگر حل نمیشود ،کما اینکه با رفت رایم شاه و آمقدن جمهقوری
اسالمی در شرایطی که سیستم سقرمایهداری وابسقته و عوامقل
اصلی ایجاد کننده فقر و نابسامانی و دیکتاتوری بر سر جقای خقود
ماندند ،نه تنها وضع بهتر از سابق نشد ،بلکه بقدتر نیقز شقد .ایق
تجربه و تجربههای دیگر در جوامع تحت سلطه امپریالیستها نشان
میدهنققد کققه حاکمیققت امپریالیسققتی همچققون جققادوگری پلیققد
میتوانققد بققه شققکلهای مختلققف خققود را عرضققه کنققد .در یققک جققا
میتوانققد شققکل دینققی بققه خققود بگیققرد ،در جققائی دیگققر بققه صققورت
حکومت کیر دینی در آید ،در موقعیتی حاکمیقت خقود را بقه عنقوان
یک قدرت نظامی اعما کند و کیره .در مقورد رفرانقدومی هقم کقه
به آن اشاره شد ،ای موضوع قابل ذکر است که اوب ً ایق رفرانقدوم
را چه کسی قرار است برگقزار کنقد؟ آیقا خقود جمهقوری اسقالمی
برگزار کننده آن است؟ یا یقک ققدرت دیگقر و کقدام ققدرت؟ ثانیقاً از
نظارت سازمان ملل بر ای رفراندوم سخ گفتقه شقده اسقت .امقا
امروز دیگر بر همگان آشکار شده است که سازمان ملل ،سقازمان
و نهاد متعلق به قدرتهای امپریالیستی و به خصوص امپریالیسقم
آمریکا است .ای قدرتها که دشمنان مردم ایران هسقتند چگونقه
ممک است به ضقرر سقرمایه داران (و بقه واققع بقه ضقرر سقلطه و
حاکمیت خود) و به نفع مردم ایران عمل کنند؟ حا بگذریم از ایق
که تودههای تحت ستم در زیر سلطه دیکتاتوری ،اساسقاً از امکقان
تشققکل محرومنققد و از قققدرت تبلییققی و بسققیجی ای کققه مققدافعان
سیستم سرمایهداری دارند برخوردار نیسقتند و در نتیجقه در طقی
رفراندوم نخواهند توانست نظرات و خواستهای خقود را بقه کرسقی
بنشانند .ما تجربه انقالب ستمدیدگان مصر برای رهائی از ستم و
استثمار و دنیای وحشتناک سرمایهداری در آن کشور را نیقز داریقم
که چگونه وقتی تودههای ستمدیده با تحمل رن و زحمت بسیار و
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با ریخت خون خقود ،حکومقت دیکتقاتور ُ
حسقنی ُمبقارک کقه مقدافع
سقققرمایه داران آن کشقققور بقققود را سقققرنگون کردنقققد ،بقققا کوشقققش
نیروهققائی از اپوزیسققیون از قمققاس رفرانققدوم چیهققای وطنققی مققا،
رفراندومی برپا شد .ولی نتیجه آن با تقلاهقای ذاتقیش ،روی کقار
آمدن یک جریان مرتجع دیگر شد و از صندوق رأی رفراندوم حکومت
اسالمی ُمرسی بیرون آمد .به ای ترتیا انرای انقالبی تودهها بقه
جققای افتققادن در مسققیر نققابودی کققل سیسققتم سققرمایهداری در آن
کشور در مسیر رفراندوم و تعوی نوکری با نوکر دیگری در دستگاه
امپریالیسم به هرز رفت .البته حکومت اسالمی ُمرسقی تنهقا یقک
سا دوام آورد و تودهها با جان بازیها و فداکاریهای خود توانستند
حکومت ُمرسی را نیز سرنگون کنند .با ای حقا بقا توجقه بقه هقرز
رفت انرای انقالبی تودهها در مسیرهای انحرافقی ،طبققه کقارگر و
تودههای دلیر مصر ،موفق به برقراری حکومتی از آن خقود نشقدند.
در نتیجه امپریالیسم آمریکا ای بار با یک کودتای نظامی و روی کار
آوردن مهرههای نظقامی شقناخته شقده خقود ،شقعلههای انققالب
مققردم مبققارز مصققر را خققاموس سققاخت .بایققد از تجربققه انقققالب مصققر
آموخت و متوجه بود کقه اگقر موضقوع بقر سقر تحققق خواسقتههای
مققردم ایققران اسققت نققه "رفرانققدوم" بققا چشققم انققداز بققه اصققطال
"دموکراس قی سققکوبر پارلمققانی" و نققه کجراهققههای دیگققری نظیققر
احیای سلطنت هیچیک قادر به پاسقخگوئی بقه خواسقتهای مقردم
نقداده و
نمیباشند .برعک  ،چه آلترناتیوهای ظاهراً امتحان پق
چققه سققپردن حکومققت بققه دسققت دار و دسققته جنایتکققار و فاسققد
سلطنت طلبان که برای بازگرداندن اوضقاع بقه وضقع آرام مقورد نیقاز
سرمایه داران مطر میشوند ،تنها دیکتاتوری و اختناقِ بقه مراتقا
شدیدتر و خفقان آورتر از امروز بر جامعه تحمیل خواهند نمود .ایق
به اصطال آلترناتیوها ،همگی به دنیای ُکهنقه سقرمایهداری تعلقق
دارند و دنیای آنان با دنیائی که اکثریت مردم بقرای رهقائی خقود در
فردای نابودی سیستم سرمایهداری در ایران میطلبند ،فرسقنگها
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فاصله دارد .مصر نمونه گویائی است که در مقابل چشقم همگقان
قرار دارد .آیا کسی هست که مدعی شود کقه بقا روی کقار آمقدن
حکومت بقه اصقطال سقکوبر نظامیقان در مصقر ،زبالقه گقردی ،گقور
خوابی و صدها مصیبت و درد و بالئی که سرمایهداری بقرای مقردم
آن دیار به وجود آورده ،از جامعه مصقر رخقت بقر بسقته اسقت؟ نقه
تنها چنی نیست بلکه امروز دیکتاتوری عنان گسیخته تری از پیش
بر جامعه مصر مستولی است و در عی حا به دلیل حقل نشقدن
مسایل تودهها و تضادهای رشقد یافتقه موجقود ،مقردم بقا نقا امنقی
ناشی از انفجارهای هر از چند گاهی نیز در آنجا مواجهاند.
یا اشییییت نیییی ز هم :سییییلطنت ،آلترنییییاتی ی وابسییییته و
سرک بگر!
تجربه تودههای مبارز ما در انقالب علیه رایم شقاه نشقان میدهقد
کققه امپریالیسققتها کققه سققرزمی مققا را ملققک خصوصققی خققود تلقققی
میکننققد ،جهققت حف ق حاکمیققت خققود در ایققران ،ب قه هنگققامی کققه
تودهها با خیقزس قهرمانانقه خقود عقزم بقه سقرنگونی رایقم دسقت
نشانده آنان مینمایند ،به زمینه سازی برای آلترناتیوهای مختلقف
مورد تأئید خود دسقت میزننقد .امقروز نیقز شقاهدیم کقه نیروهقای
مرتجقققع کقققه مسقققلماً آبشخورشقققان سقققرمایه داران (در اسقققاس
امپریالیسققتها) میباشققند بققه دلیققل احسققاس خطققر از اوج گیققری
مبارزات تودهها به موضقوع "گقذر از جمهقوری اسقالمی" پرداختقه و
کنفران هققائی هققم در ایقق رابطققه تشققکیل میدهنققد .یکققی از
آلترناتیوهای مطر شده در حا حاضر ،بر گرداندن سلطنت پهلوی
به ایران میباشد .به همی منظور صحنه سقازی و زمینقه سقازی
بققه ای ق صققورت آکققاز شققده اسققت :ابتققدا از طققرف سققازمان میققرا
فرهنگققی خققو ِد جمهققوری اسققالمی اعققالم میشققود کققه جسققد
ِ
مومیائی شده رضا شاه پیدا شقده اسقت و آنگقاه ایق موضقوع کقه
حتی اگر دروغ نبوده و واقعی هم بوده باشقد ،در جامعقهای کقه بقا
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هزاران مسأله و مشقکل و مصقیبت و حادثقههای گونقاگون مواجقه
اسققت ،بققی ارزس تققری و پققیش پققا افتققاده تققری خبققر میتوانسققت
باشد ،ناگهقان توسقط خبرگزاریهقای مختلقف و از جملقه بقی بقی
سی به مهمتری و اصلی تری خبر روز تبدیل میشقود .بعقد ایق
رسانهها بح و گفتگو در مورد ای موضوع را تا آنجا کقه میتواننقد
کش میدهند تا ذه همگان را در بر گیرد .اتفاقاً ایق برخقورد بقه
عنوان زمینه سازی بقرای احیقای سقلطنت از نقوع همقان کارهقائی
است که مردم ایران در زمان شاه هنگامی کقه امپریالیسقتها قصقد
روی کققار آوردن خمینققی را داشققتند ،بققا آن مواجققه شققدند .در زمققان
شاه وقتی معلوم شقد کقه شقاه دیگقر ققادر بقه جلقوگیری از امقواج
انقالبی تودهها نیست ،امپریالیسم آمریکا برای گذر از رایقم شقاه،
بر اساس آنچه بعداً منتشر شد ،همزمان  ٤آلترناتیو را مقورد توجقه
خققود قققرار داد .برخققی از آن آلترناتیوهققا عبققارت بودنققد از -٢ :کودتققا
توسط ارتقش -١ ،تشقکیل شقورای سقلطنت و دادن زمقام امقور بقه
دست ایق شقورا -٣ ،تشقکیل دولقت توسقط بختیقار -1 ،حمایقت از
خمینققی و ایجققاد شققرایط گققذار مسققالمت آمیققز قققدرت بققه دسققت
روحانیون و تشکیل یک حکومت اسالمی .همانطور که میدانیم از
میان آلترناتیوهای مطر شقده ،پقرواه خمینقی و آلترنقاتیو روی کقار
آوردن یققک حکومققت اسققالمی در ایققران در دسققتور کققار آمریکائیهققا
همراه با شرکای اروپائی شان قرار گرفت .در ای رابطقه چگقونگی
زمینقققه سقققازی بقققرای مطقققر کقققردن خمینقققی و تقویقققت او و دار و
دستهاس حاوی تجربه جالبی است.
اگر چه نام خمینی در جریان مبقارزه بخشقی از خقرده بقوراوازی بقا
رایم شقاه در  ٢1خقرداد سقا  ٢٣1١در جامعقه مطقر شقد امقا بقا
توجقه بقه تبعیقد او بقه عقراق و عقدم انجقام فعقالیتی از طققرف وی و
هوادارانش در ایران ،خمینی نه مهقرهای بقه حسقاب میآمقد و نقه
دیگر نامی از او در میان مردمی کقه در صقحنه مبقارزه بودنقد مطقر
بود .در تمام سالهای جنقبش مسقلحانه کقه جوانقان فقداکار و جقان
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برکققف علیققه رایققم شققاه و سققلطه امپریالیسققم در ایققران مبققارزه
میکردنققد ،وی هرگققز حمققایتی از ای ق جنققبش نکققرد و بققه تأئیققد آن
نپرداخت .با ای حا  ،در فضای سیاسیای که انقالبیون مسلح در
جامعه به وجقود آورده بودنقد ،وی نیقز هقر از چنقد گقاهی بقه صقدور
اعالمیققههائی در مخالفققت بققا شققاه دسققت مققیزد کققه بققه دسققت
طرفداران محدودس در ایران میرسقید .بقه همقی خقاطر بقود کقه
خیلی از جوانانی که در سالهای  1٤-11دست انقدر کقار انققالب در
ایران بودند ،اطالع خیلی کمی از او داشتند و نوجوانقانی کقه یقک
پای قضیه در دوره انقالب به شقمار میرفتنقد ،حتقی نقامی هقم از
وی نشنیده بودند .در چنی شرایطی برای مطر کردن خمینی بقه
عنوان آلترناتیوی برای شاه ،ای شگرد به کقار رفقت کقه ناگهقان در
روزنامه اطالعات کقه یکقی از روزنامقههای کثیرابنتشقار دوره شقاه
بود ،مطلبی علیه خمینقی درج گردیقد .در آن مطلقا بقرای تحریقک
طرفداران خمینی به منظور آوردن آنها به صحنه مبارزه علیقه شقاه،
حرفهای تند و توهی آمیقزی علیقه خمینقی نوشقته شقده بقود .در
پای ای مطلا هم اسم مستعار "رشیدی مطلق" قرار داده شقده
بود که بعدها گفته شد که نویسقنده اصقلیاس داریقوس همقایون،
وزیققر اطالعققات رایققم شققاه بققوده اسققت .درج آن مطلققا در روزنامققه
اطالعات علیه خمینی با تبلییاتی که رسانههای گوناگون حقو آن
به راه انداختند ،کار خود را کرد .طولی نکشید که طلبههای حقوزه
علمیه ُقم در دفاع از خمینی به صحنه مبارزه علیه رایقم شقاه وارد
شدند .با حمله نیروهای مسلح شاه کقه منجقر بقه کشقته شقدن
تعققدادی گردیققد ،نققام خمینققی بققا مبققارزه علیققه شققاه در آن شققرایط
انقالبی (سا  )٢٣11در هم آمیخقت .بقر چنقی زمینقهای بقود کقه
وقتی دست امپریالیستها به طور مشخص در پشقت خمینقی ققرار
گرفت ،و هنگامی که امکانات بزم و نیروگیری از میان اقشار عققا
مانده برای قدرت گیری وی در ایران توسط بوراوازی وابسته فراهم
و آمققاده گشققت ،خمینققی دیگققر در تبلییققات امپریالیسققتی "امققام" و
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رهبر لقا گرفت و...
امروز اعالم خبر به اصطال پیدا شدن اسقکلت رضقا شقاه (کسقی
که به دلیقل شقدت و حقدت دیکتقاتوری اس ،از طقرف تودههقا لققا
ُقلدر گرفت) ،یادآور شگرد روزنامه اطالعات در مورد خمینی اسقت.
با ای تفقاوت کقه در آن زمقان اوضقاع ایق طقور اقتضقاء میکقرد کقه
مطر و بزر کقردن خمینقی از طریقق تقوهی بقه وی انجقام شقود
ولققی امققروز بققا سققرمایه گققذاری روی نفققرت برحققق تودههققا از رایققم
جنایتکققار جمهققوری اسققالمی در جثققه نحیققف سققلطنت میدمنققد و
سعی دارند آن را به عنوان قدرتی که معجزه آسا اوضاع ایران را به
وضع مطلوب (مطلقوب از دیقد و بقه نفقع چقه قشقر و طبققهای؟) در
خواهد آورد ،معرفی کنند که بقرای بسقیاری ،تبلییقات مکارانقه بقی
بی سی مبنی بر تقدس دادن به خمینقی و نشقاندن آن در مقاه را
تداعی میکند .ای را هم باید بدانیم که تبلیغ برای رضا شقاه (یقا
همان "رضا ُقلقدر"ِ معقروف در میقان مقردم عهقد خقود) ،از سقالهای
بسیار دور در رایم جمهقوری اسقالمی صقورت میگرفقت .حتقی در
دانشگاهها ،در شرایط فقدان آزادی بیان برای دانشجویان آزادیخواه
و میققققدان داری بسققققیجیها و انجمقققق اسققققالمیها ،آشققققکارا
سخنرانیهائی به نفع وی انجام میشد .دامنه چنی تبلییاتی تقا
بقه آنجقا بقود کققه حتقی در خقود تلویزیقون رسققمی یقا همقان صققدا و
سیمای جمهوری اسالمی ،بلندگو جلوی دهان افراد مرتجع گرفتقه
میشد تا آنها برای مردم از دانشگاه ساخت رضقا شقاه و ایق کقه
گویا ایران در زمان وی به اصطال به چقه عظمتقی رسقید ،صقحبت
کنند و ذه مردم را از جعل و دروغ و تحریف مشوّب سقازند .بقا راه
اندازی تلویزیون "م و تو" که گفته میشقود بودجقهاس را پنتقاگون
تامی میکند نیز تبلییات به نفع رضا شاه و مطر کقردن آن جقالد،
دامنه هر چه شدیدتری به خود گرفت .ای تلویزیون با جعل تقاریخ،
بققرای تسققهیل کارتگریهققای
کسققی را کققه امپریالیسققم انگلققی
خویش و به ییما بردن ثروتهای سرزمی ما بر سر کار آورد ،فردی
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ملققی جققا میزنققد و ایقق ضققد ملققی تققری شققاه در ایققران کققه
بققدبختیهای امققروز جامعققه مققا از بنیققادی اسققت کققه وی بققه نفققع
امپریالیسم در ایقران بقه وجقود آورد را بقرای جوانقانی کقه بقه دلیقل
اختنققاق و شققرایط دیکتققاتوری از تققاریخ سققرزمی خققود کیققر مطلققع
میباشند ،به عنوان گویا نجات بخش ایران معرفی میکند.
اما فاز جدید از تالسهای ارتجاع بقرای تبلیقغ بقه نفقع سقلطنت در
پشت نام رضا شاه ،امروز در شرایط حساس کنونی کقه تودههقای
انقالبی ایران بقا نثقار خقون خقود مقر رایقم جمهقوری اسقالمی را
نزدیقققک سقققاخته و خواسقققتار ایجقققاد نظمقققی نقققوی بقققرای تحققققق
خواستهای انقالبی و بر حق خویش میباشند ،با اعالم خبقر پیقدا
شدن اسکلت آن مردک آکاز شده اسقت .بزم نیسقت در اینجقا از
جنایات فجیعی که چه صقاحا آن اسقکلت بقی مققدار و چقه پسقر
عاری از مهرس ،شاه در حق مردم ایران مرتکقا شقدهاند ،صقحبت
شود .اتفاقاً علیقرکم همقه ظقاهر سقازیها و ُپزهقای بقه اصقطال
دموکراتیکی که بقاقی مانقده آنهقا بقا نقام رضقا شقاه دوم در جلقوی
دوربی ها به خود میگیرد و خقود را فقردی دمقوکرات کقه گویقا تقابع
نظر مردم خواهد بود ،جلقوه میدهقد ،از هقم اکنقون بحق بقر سقر
نشان دادن "اقتدار" (بخقوان دیکتقاتوری شقدیداً و وسقیعاً قهقر آمیقز
علیه تودههقا) از نقوع رضقا شقاهی از طقرف وی بقرای "آرام" کقردن
اوضاع مملکت  -البته کماکان به منظور تأمی منقافع سقرمایه داران
 میباشد.اعالم خبر فوق و به ای بهانه بس شدن عدهای و سردادن شعار
بققه نفققع برگشققت مجققدد سققلطنت در فققالن اسققتودیوی ورزشققی و
کوشش در یارگیری برای ای منظقور ،همقه از تالسهقای سقرمایه
داران زالو صفت به منظور زمینقه سقازی جهقت بقه ققدرت رسقاندن
مجدد سلطنت پهلوی در فردای سقوط جمهوری اسقالمی حکایقت
میکننققد .ایقق  ،یکققی از آلترناتیوهققای آنققان میباشققد تققا بتواننققد
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سیسققتم ظالمانققه خققود را همچنققان حف ق و پققا برجققا نگققاه دارنققد.
امپریالیستها و بقوراوازی وابسقته ایقران بقه عنقوان دشقمنان قسقم
خورده کارگران و همه مردم ستمدیده ما ،از تالس برای بازگرداندن
مجدد سلطنت پهلوی به ایران ،ای هقدف را هقم تعقیقا میکننقد
که "جام زهر" به مردم ما خورانده و به آنها القاء کنند که تالشهای
شان برای سرنگونی رایم شاه بی فایده بوده است و آنها را وادار
کنند تا با خفقت و خقواری هقر گونقه ظلقم و سقتم و ذلتقی را پقذیرا
شده ،سر تسلیم در مقابل اربابان فرود آورند و هرگز به فکر بهبقود
شرایط زندگی شان نیفتاده و دست به انقالب نزنند .ای بقه نوبقه
خود یکی از مضرات وحشتناک برگشت مجدد سقلطنت پهلقوی بقه
ایران میباشد.
ای را هم باید اضافه کقرد کقه ممکق اسقت در آینقده آلترناتیوهقای
دیگری هم مطر شوند .اما شکی نمیتوان داشقت کقه بقا توجقه
به ای واقعیت که بحران اقتصادی موجود در ایقران ریشقه در بحقران
نظام سرمایهداری وابسته حاکم دارد و ای اقتصاد بطور ارگانیک بقا
سیستم جهانی سرمایهداری تنیده شقده اسقت ،هقین یقک از آن
آلترناتیوها قادر به حل بحقران اقتصقادی در ایقران نخواهنقد بقود و در
نت یجه نخواهنقد توانسقت حتقی انقدکی اوضقاع اجتمقاعی را بهبقود
بخشند .اساساً آلترناتیوهائی که نیروهای راسقت و مرتجقع مبلقغ
آنها باشند همگی بقرای حفق حاکمیقت امپریالیسقتی در ایقران در
اشکا و ظواهر مختلف طر ریزی میشوند .آن قبیقل آلترناتیوهقا
بققا همققه ادعاهققای دروکققی آزادیخواهانققه شققان ،هققر چقققدر هققم در
شکل و ظاهر با یکدیگر متفاوت باشند در صقورت سققوط جمهقوری
اسالمی تنها خواهند کوشید با توسل به دیکتاتوری هر چه خش
تر و سرکوب هر چه وحشیانه تر تودهها (خش تر و وحشیانه تر از
آنچه جمهوری اسالمی معرّف آن است) ،نظم سیاسی جدید خود
را بر جامعه حاکم کنند .بنابرای  ،بسیار مهم است که روشقنفکران
مبققارز و تودههققای دربنققد مققا معیارهققای مشخصققی بققرای شققناخت
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آلترناتیوهائی که مطر میشوند ،داشقته باشقند .بقه طقور کلقی،
برای شناخت ماهیت هر آلترناتیوی باید چگقونگی برخقورد و موضقع
آن نسبت به سیستم سرمایهداری حاکم بر ایران و ارتش به مثابه
ستون فققرات حاکمیقت امپریالیسقتی در ایقران مقورد ارزیقابی ققرار
گیرد .تقداوم نظقام سقرمایهداری و دسقت نخقورده بقاقی گذاشقت
نیققروی مسققلح اصققلی حققاف آن یعنققی ارتققش (دیققروز بققا عنققوان
شاهنشاهی ،امروز اسالمی و فردا با نامی دیگر) ،آری بققای ایق
دو کافی است تا همه بندهای ظاهراً زیبای برنامه هر آلترناتیوی و
وعدههائی که میدهند پو و دروکی از آب در آیند.
مسققأله جققدی دیگققر ایقق اسققت کققه بققا توجققه بققه جنققل طلبققی
امپریالیسقققم آمریکقققا و نقشقققی کقققه بقققه جمهقققوری اسقققالمی بقققا
عنوانهائی نظیر "محور شر"" ،رایم یاکی" ،یا "اصلی تقری دولقت
حقققامی تروریسقققم" داده شقققده و همچنقققی تضقققادهای فیمقققابی
امپریالیسققتها ،ممکقق اسققت نقشققههای شققومی از طققرف ایقق
امپریالیسم علیه مردم تحت سقلطه ایقران پیقاده شقود کقه در ایق
صورت وضعیت دیگری در جامعه ما شکل خواهد گرفت.
یا اشت بیستم :انقیر برای ناب
رهائی!

ی نظم م ج

تنهیا راه

اگر خوب توجه کنیم میبینیم که امروز جامعقه ایقران در واققع بقا دو
گققزینش در مقابققل خققود روبروسققت .گققزینش او حفقق حاکمیققت
امپریالیستی در ایران یعنی تداوم سیستم سقرمایهداری موجقود -
چه با حف جمهوری اسالمی و چه با جایگزینی آن با آلترناتیوهای
ارتجققاعی دیگققر و تحمققل وضققعیتی حتققی بققدتر از وضققعیت کنققونی -
میباشد .گزینش دوم به طبقه کارگر و متحدینش مربوط میشقود
و آن همانا تداوم انقالب ،مبارزه با دشمنان رنگارنل تودههای تحت
ستم تا کسا قدرت سیاسی توسط طبقه کقارگر اسقت .حقیققت
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آن است که انقالب مردم ایران تنها با رهبری طبقه کقارگر متشقکل
و مسققلح بققه ایققدئولوای خققود (مارکسیسققم – لنینیسققم) میتوانققد
پیققروز گققردد .امققری کققه صققرفنظر از همققه جمعبنققدیهای تئوریققک
مارکسیستی که خود از تجارب انقالبی مایه گرفتهاند ،تجربقههای
مبارزاتی اخیر مردم ایقران و تودههقای مبقارز در خاورمیانقه نیقز مهقر
تأئید بر آن میزنند .اما ای نیز حقیقتی است کقه طبققه کقارگر در
حا حاضر حتی از تشکل صقنفی خقود نیقز برخقوردار نیسقت ،چقه
رسد به ای که دارای تشکیالت سیاسی انقالبی از آن خود باشقد
و در شرایط دیکتاتوری شدیداً قهر آمیز حاکم بقر جامعقه نیقز دسقت
یابی به تشکل طبقه کارگر آسان به نظر نمیرسقد .امقا آیقا همقه
راهها برای متشکل شقدن بقه روی طبققه کقارگر مقا بسقته اسقت؟
ای طور نیست .طبقه کارگر ایران در پروسه مبارزه مسلحانه قاطع
علیه دشقمنانش هقر چنقد در طقوبنی مقدت ،میتوانقد خقود را بقه
صقققورت یقققک نیقققروی متشقققکل و آگقققاه در آورده و بقققا جلقققا همقققه
ستمدیدگان جامعقه بقه طقرف خقود ،خویشقت را بقه عنقوان نیقروی
رهبققری کننققده مبققارزات تودههققا شناسققانده و تثبیققت نمایققد .ای ق ،
راهی است که کارگران پیشقرو بقا همراهقی روشقنفکران انقالبقی
باید با ایجاد تشکلهای سیاسی  -نظامی و بهقره گیقری از تجربقه
جنبش مسلحانه در دهه پنجاه و جنبش پیشقمرگان مسقلح خلقق
ُکرد در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسالمی ،آکازگر آن باشند.
تجربه نشان میدهد که در جامعه مقا ،خقرده بوراواهقای متقوهم و
کوته بی  ،برای نجقات خقود از سقلطه دیکتقاتوری حقاکم چشقم بقه
تعوی حکومتها میدوزند و بدون توجه به ای کقه رایقم جدیقد چقه
ماهیتی میتواند داشته باشد ،صرفا رفت ای رایم و آمدن رایمی
دیگر را انتظار میکشند .به عبارت دیگقر آنهقا هنقوز علیقرکم همقه
تجربیات تلخ گذشته میخواهند همچنان در چهارچوب انتخاب بقی
بد و بدتر حرکت کنند  -که البته وقتی چشم باز میکنند ،میبینند
بد و بدتر توهمی بیش نبوده و آن که روی کار آمقده بقدتری اسقت.
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به طور عمده همی قشرها هستند که بقر اسقاس توهمقات خقود،
فریفته تبلییات ارتجاع میشقوند و در پشقت آلترناتیوهقای آنهقا راه
میافتند .اما ای قشرها هم باید از تجربیات گذشته درس بگیرنقد
و آگاه باشند که تنها به دست آوردن قدرت سیاسی توسقط طبققه
کارگر است که میتواند آنها را از دیکتقاتوری و مصقائا و مشقکالت
ناشققی از نظققام اقتصققادی  -اجتمققاعی حققاکم برهانققد .بققه همققی
خاطر ،در مقابل ای سئوا که چه حکومتی باید جایگزی حکومقت
جمهوری اسالمی گردد باید بگوئیم ،حکقومتی کقه طبققه کقارگر در
رأس آن قققرار گرفتققه اسققت .واقعیققت ایقق اسققت کققه تنهققا چنققی
حکومتی قادر بقه حقل مسقایل جامعقه ایقران بقوده و امکقان تحققق
خواسققتهای وسققیع تققری تودههققای تحققت سققتم کنققونی مققا را
داراست .طبقه کارگر ،طبققهای اسقت کقه منقافعش بقا دگرگقونی
سیستم اقتصادی  -اجتماعی موجود و به عبقارتی دیگقر بقا از بقی
بقردن کامقل سیسققتم سقرمایهداری حقاکم بققر جامعقه ایقران تققأمی
میگردد .از ای رو ،تنها ای طبقه ققادر اسقت بقا کمقک تودههقای
دیگر به پی ریزی اقتصادی نوی در جامعه دست زده و جامعه را به
سققوی سوسیالیسققم ،یعنققی جامعققهای کققه برابققری و وسققیعتری
آزادیهققای دموکراتیققک بققرای اکثریققت آحققاد جامعققه در آن تضققمی
میگردد ،رهنمون شود.
شکی نیست که نه فقط از طرف دشمنان شناخته شقده ،بلکقه از
میان خرده بوراواها نیز ایق فریقاد بلنقد خواهقد شقد کقه راه مبقارزه
مسلحانه برای دستیابی طبققه کقارگر بقه ققدرت سیاسقی ،دور از
دسترس و پر هزینه میباشقد .امقا اوب ً ایق راه هقر چققدر هقم در
دوردستها جلوه کند ،تنها راه رسیدن بقه آزادی و رهقائی ایقران از
قید سلطه امپریالیستها است .اما در مورد گویا پر هزینه بودن ای
راه ،تنها کافی است که به جنگهای ارتجاعی ای که امپریالیسقتها
هر آن ممک است بر مردم ما تحمیقل کننقد توجقه شقود .کقدامیک
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پرهزینه تر است؟ دست روی دست گذاشت و به دشمنان امکان
یکقققه تقققازی دادن و در جنگهقققای ارتجقققاعی ای کقققه آنهقققا بقققه راه
میاندازند ،گوشت دم توپ شدن ،در میدانهای می کشته شدن
و در صورت زنده ماندن ،به معلو ای یا آن درجه تبدیل شدن ،و یا،
راه انقالب ،راه شرکت در جنگهای انقالبی را برگزیدن و سقرفرازانه
با دشقم جنگیقدن و بقا عملکردهقای خقود ،تجقارب انقالبقی بقرای
پیشرویهای بعدی به جای گذاشت  ،دشم را ضقعیف و ضقعیفتر
کردن و بابخره به گورستان تقاریخ سقپردن؟ بقه سقالهای او روی
کار آمدن همی رایم دد منش جمهوری اسالمی برگردیم .آیقا اگقر
سازمانهای سیاسی موجود برای تداوم انقالبی که اوجقش قیقام
 ١٢و  ١١بهم بود بقه سقازماندهی مسقلح تودههقا پرداختقه و بقه
تودههققا در مبققارزه شققان بققرای تحقققق خواسققتهای خققویش یققاری
رسانده و موجقا پیشقروی آن مبقارزات میشقدند ،آنگقاه بقه جقای
شققرایط خونبققاری کققه حاکمیققت ننگققی و دار و شققکنجه جمهققوری
اسالمی به وجود آورد و تقا بقه امقروز بقه آن تقداوم بخشقیده ،وضقع
دیگری در جامعه ایران شکل نمیگرفت؟
اگر تنها به مورد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در شرایط بعد
از قیام تودهها بپردازیم میبینیم که با توجقه بقه روی آوری تودههقا
به سوی آن  -با ای توهم که آن سازمان وار راه و سن انقالبقی
کمونیستهای فدائی میباشد  -سازمان مذکور از نیروی عظیم و
قدرت زیادی برخوردار شده بقود .امقا ایق سقازمان علیقرکم نیقرو و
تقققوان قابقققل مالحظقققه خقققود تحقققت رهبقققری مماشقققات طلبانقققه و
سازشکارانه دار و دسته فرخ نگهدار نه تنها از سازماندهی مسلح
تودهها برای تحقق خواستهای برحق آنان اجتناب کرد ،بلکه هر جقا
نیقز کققه تودههققا خققود بققرای تققداوم انقققالب خققویش و تیییققر و بهبققود
شرایط زندگیشان دست به اسقلحه بقرده و بقه جنقل بقا جمهقوری
اسققالمی برخاسققتند ،در مقابققل آنققان ایسققتاد و بققه خلققع سققال آن
تودهها پرداخت ،و حتی در مورد دهقانان دلیر تُرکم صحرا موجقا
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شکست خقونی مبقارزات آنقان شقد .توجیقه آنقان بقرای همقه ایق
مماشققات طلبیهققا و برخوردهققای خیانققت آمیققز آن بققود کققه مبققارزه
انقالبی ،فضای نسقبتاً آزاد بقه وجقود آمقده را از بقی بقرده و باعق
ایجققاد اختنققاق و دیکتققاتوری خواهققد شققد .امققا آیققا ایقق جمهققوری
اسالمی نبود که توانست در شقرایطی کقه جریانقات سیاسقی بقه
بنقا بقه
وظایفی کقه بقر عهقده شقان بقود ،عمقل نکردنقد و بقرعک
ماهیققت خققرده بققوراوائی شققان بققه خققام کققردن و فریققا تودههققا و
جلققوگیری از مبققارزات انقالبققی آنهققا مشققیو شققدند ،بققه تحکققیم
پایههای رایم خود پرداخته و توانست با کشتار بی رحمانه و فجیقع
تودههققا و محبققوس کققردن آنهققا در سققیاهچا های خققود ،اختنققاق و
دیکتاتوری را در ابعقادی حتقی فراتقر از دوره شقاه در جامعقه برققرار
نماید؟ در آن مقطع همچنی از طقرف رسقانههای ارتجقاعی تبلیقغ
میشد که اگر به اقدام انقالبقی علیقه جمهقوری اسقالمی دسقت
زده شود ،ایران به لبنان دیگر (که کشقوری جنقل زده بقود) ،تبقدیل
خواهد شد و با ایجاد هراس و نگرانی در د مردم آنهقا را از تقداوام
انقالب و مبقارزه ققاطع بقا جمهقوری اسقالمی بقاز میداشقتند .آیقا
چنان تبلییاتی همچون تبلییات مشابهی که امروز در نفقی مبقارزه
انقالبی صورت میگیرد از اصالت برخوردار بودنقد؟ دیقدیم کقه اگقر
انقالب در سا  ٤٤تداوم پیدا نکقرد و مبقارزه مسقلحانه در وسقعت
سراسر ایران جاری نشقد ،بقه جقای آن ،دشقمنان مقردم مقا یعنقی
امپریالیستها ،جنل ارتجاعی ایران و عراق را بقه مقدت  ١سقا بقه
مققردم مققا تحمیققل کردنققد .آیققا آنهققا جوانققان و نوجوانققان مققا را در راه
مقاصد ارتجاعی خود در خونشان نیلطاندند و عالوه بر همقه رنق و
مصیبتهائی که به مردم دادند ،موجا قتل عزیقزان آنهقا نشقدند و
زندگی را از جمعیتی در حدود بیش از دویست هزار نفقر بقه عنقوان
کشته شدگان جنل ایران و عراق نگرفتند؟ واقعیت ای اسقت کقه
در مقایسققه بققا جنققل و خونریزیهققائی کققه دشققمنان بققه مققردم مققا
تحمیل میکنند ،و یا حتقی کشقته شقدن تقدریجی انسقانها در اثقر
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فقر و فالکت و مصیبتهای تحمیلقی گونقاگون و یقا در کارخانقهها و
انفجارهققای معققدنهای بققدون حفاظتهققای ایمنققی و مققوارد دیگققر،
اتفاقاً راه مبارزه انقالبی با دشم ،کم هزینه تری راه بقوده و کوتقاه
تری مسیر برای رسیدن بقه جامعقه آزاد و رهقا از هقر گونقه ظلقم و
ستم میباشد.
عمر سیستم سرمایهداری ،دیگر به سر رسیده است .بحرانهقای
درونی بعالج ای سیستم بقا جنگهقائی کقه در تقداوم آن بحرانهقا،
مرتا در ای یا آن گوشه جهان بقه راه میاندازنقد همگقی نشقانگر
دست و پا زدنهای آخر سیستم سرمایهداری برای نجقات از مقر
محتقققوم خقققویش میباشقققد .تقققاریخ گقققواه آن اسقققت کقققه چنقققی
سیستمهای ظالمانقه بقا مبقارزات تودههقا در طقو زمقان ضقعیف و
ضعیف تر گشته و بابخره نابود میگردند .بنابرای  ،مهم ای اسقت
کققققه راه درسققققت مبققققارزه شققققناخته شققققده و پیمققققوده شققققود.
کمونیستهای فدائی و دیگر انقالبیون مسلحی که در دهه پنجاه،
تاریخ پر افتخاری در جامعه ما به وجود آوردنقد در حقالی کقه معتققد
بودند که ایران تحت سلطه امپریالیسم ققرار دارد و از ایق رو بقرای
رهققائی تودههققا از زیققر ای ق سققلطه میجنگیدنققد ،امققا چشققم انققداز
حتققی ایقق اعتقققاد وجققود
پیققروزی را نزدیققک نمیدیدنققد .بققرعک
داشت که ایقران بقا توجقه بقه اهمیقتش بقرای امپریالیسقتها ممکق
است از آخری کشورهائی باشد که از قید سلطه امپریالیسم رها
میگردد .با ای حا  ،عشق به رهائی تودهها و شوق رسیدن به
جامعهای که سعادت تودههقا در آن تضقمی گقردد تقا بقه آن حقد در
وجود ای انقالبیون شعله میکشید کقه حاضقر شقدند حتقی جقان
خود را نیز در ای راه فدا کنند .به راستی کقه اگقر موضقوع بقر سقر
پایان دادن به همه مصیبتها و زجر و نالههائی است که سیستم
سرمایهداری در ایقران تحقت سقلطه امپریالیسقتها بقرای کقارگران و
دیگر ستمدیدگان جامعه به وجود آورده است ،اگر ققرار رسقیدن بقه
سوسیالیسققم و جامعققه آزاد بشققری اسققت ،بایققد برخققورد چنققی
145

درسهای قیام دیماه
انقالبیونی ،الگوی مبارزاتی کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی قرار
گیرد.
اردیبهشت ٢٣٩٤
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م قعیت انقیبی و وظایف انقیبی
و مفه م از انقیر ر ا بیات مارکسیستی!
ورود ناگهققانی تودههققای عظیمققی از سققتمدیدگان ایققران بققه صققحنه
مبارزه سیاسی علیه رایم حاکم در دیماه ( ٢٣٩0که اکثریت آنها را
کسانی تشکیل میدادند که جز زنجیرهای دست و پایشان چیزی
برای از دست دادن نداشتند یعنی کقارگران و ارتقش ذخیقره کقار) و
جریان یافت یک مبارزه انقالبی و سلحشورانه در جامعه که حقدود
 ٢٠٤شهر و روستای کشور را در نوردیقد ،آکقاز انقالبقی را در ایقران
اعالم نمود که با گسترس حرکتهقای انقالبقی تقودهای در اقصقی
نقاط کشور در پی تظاهرات و قیامهای تودهای دیماه ،هم امروز در
جامعه ما جاری است .جریان مبارزات انقالبی و قهر آمیز تودههقای
وسیعی از مردم علیقه رایقم جمهقوری اسقالمی و همچنقی وجقود
روحیات انقالبی واب در میان تودهها و از طرف دیگر شدت گیری هر
چه تمامتر سرکوب و دیکتقاتوری و میلیتقاریزه کقردن جامعقه توسقط
جمهوری اسالمی ،از نشانههای بارز جریان انقالب در ایقران تحقت
سلطه و دربند ماست.
از آن شعارهائی از طقرف تودههقای
چه در جنبش دیماه و چه پ
کننده خواسقتههای مبقارزاتی
انقالبی سر داده شدند که منعک
آنها میباشند .تعمق در ای شعارها و خواستهای ای تودههقای
به پا خاسته نظیر "مقر بقر جمهقوری اسقالمی"" ،مقر بقر اصقل
وبیت فقیه"" ،اسالمو پله کردید ،مردمو ذلقه کردیقد"" ،اصقو گقرا،
اصال طلا ،دیگه تمامه ماجرا"" ،نان ،کار ،آزادی"! آشقکارا نشقان
میدهند که آنچقه آمقاج مبقارزات جسقورانه و حمقالت خشقماگی
تودههای انقالبی ما قرار دارد ،حکومت و نظامی است کقه زنقدگی
را بر آنقان سقیاه کقرده اسقت ،یعنقی نظقام سقرمایه داری وابسقته
حققاکم بققر جامعققه تحققت سققلطه ایققران و رایققم حققاف آن بققا تمققام
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جنا های ضد خلقی اس .در عی حا شعار "نان ،کار ،آزادی" آنها
کننده ای واقعیت است که تودههای به پا خاسته
مبی و منعک
ایققران  -از کققارگران و زحمتکشققان گرفتققه تققا اقشققار خققرده بققوراوازی
شقهر و روسققتا  -بقا نفققی رایققم و سیسقتم سققرمایه داری وابسققته
حاکم ،خواهان بر قراری نظامی هستند که در آن بر بیکقاری و فققر
و کققارت و چپققاو امققوا عمققومی و دیکتققاتوری پایققان داده شققده و
آزادی و زندگی سعادتمندانهای توأم با رفاه برای همگقان تقأمی و
تضمی گردد.
اما از بی رفت نظام سرمایه داری حاکم بقر ایقران و برققراری نظقام
جدید مطلوب ای تودهها تنها زمانی تحقق خواهد یافت کقه طبققه
کققارگر متشققکل و آگققاه بققه منققافع طبقققاتی خققود بققه مثابققه دشققم
سرمایه داری و تنها طبقه تا به آخر انقالبی ،رهبری مبقارزات همقه
تودههای تحت ستم ایران را به عهده گرفته و با نیروی تودهها قادر
به نابودی ارتش ضد خلققی و ضقمائم آن بقه عنقوان سقتون فققرات
سیستم سرمایه داری وابسته حاکم در کشور گردد.
در ادبیات مارکسیستی مطر میشود که هدف از انقالب اساساً
دگرگونی در سیستم سیاسی و اقتصادی  -اجتماعی کهنه حاکم
بر یک جامعه به منظور ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی  -اجتماعی
انققالب را
نوی میباشد .لنی به طور مشخص و کامال ً قابل لم
ای گونه تعریف میکند" :انقالب از نقطقه نظقر مارکسیسقم یعنقی
چققه؟ از نقطققه نظققر مارکسیسققم انقققالب یعنققی در هققم شکسققت
جبری روبنای سیاسی کهنهای که تضقاد آن بقا مناسقبات تولیقدی
نوی در لحظه معینی موجا ورشکستگی آن شقده اسقت( ".نققل
از "دو تاکتیققک سوسققیا دموکراسققی در انقققالب دموکراتیققک") .در
و چه در آثقار لنقی کقه بقه
و انگل
عی حا ما چه در آثار مارک
توضیح و تشریح انقالبات مختلف پرداختهاند ،مشاهده میکنیم که
آنها از پروسهای نیز که در شقرایط انقالبقی خاصقی در جامعقه بقه
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وجود میآید و طی آن تودهها بقا دسقت زدن بقه اعمقا انقالبقی -
سیاسی ،عمال ً عزم به نابودی روبنای حاکم میکنند تقا بقا گقرفت
قدرت سیاسی به دست خود قادر به نابودی زیر بنای موجود یا بقه
عبارت دیگر دگرگونی در سیسقتم اقتصقادی  -اجتمقاعی حقاکم بقر
جامعه گردند ،با وااه انقالب یاد کردهاند .انققالب در ایق مفهقوم بقه
واقع یک پروسه و پیش در آمدی است برای تحقق هدف اصلی که
چیزی جز دگرگون سقاخت مناسقبات تولیقدی و طبققاتی حقاکم بقر
جامعه یعنی یک انقالب اجتماعی نمی باشد .بنقابرای بایقد گفقت
کققه در ادبیققات مارکسیسققتی ،انقققالب بققه دو مفهققوم بققه کققار رفتققه
است.
لنی به عنوان یقک اندیشقمند انقالبقی کقه در جریقان زنقدگی خقود
موفق به ایفای نقش در سه انقالب بقزر روسقیه شقد ،ضقم آن
کققه انقققالب  ٢٩٤٤و چگققونگی آکققاز انقققالب و رونققدهائی کققه در دو
انقالب فوریه و اکتبقر در سقا  ٢٩٢٤در روسقیه طقی شقد را مقورد
تحلیل و توضیح و تشریح قرار داده ،در همی رابطه جمعبنقدیهای
تئوریک معینی را هم به دست داده است .مثال ً در رساله "وظایف
پرولتاریا در انقالب ما" که در دهقم آوریقل سقا  ٢٩٢٤بقه تحریقر در
آمده وی در ارتباط با انقالب فوریه همان سا مینویسقد" :انققالب
ما هم مانند هر انقالب دیگر مستلزم بزرگتری قهرمانی و جانبقازی
تودهها برای مبارزه با تزاریسقم بقود و نیقز تعقداد بسقیار زیقاد و بقی
سابقهای از افراد عامی را یکباره به جنبش کشاند" .همانطور که
مالحظه میشقود لنقی بقه جنقبش کشقانده شقدن یکبقاره "تعقداد
بسیار زیاد و بی سابقهای از افراد عقامی" را بقه عنقوان نشقانهای
از انقققالب ذکققر مققیکنققد کققه البتققه همققواره بققا قهرمققانی و جانبققاری
تودههای انقالب کننقده همقراه اسقت .او توضقیح مقیدهقد کقه در
دوران انقالب ،تودهها ،در مقیاس میلیونی به پا مقیخیزنقد" .افقراد
عامی" که پیش از ای به زندگی کیر سیاسی مشقیو بودنقد ،بقا
"افزایش فوق العاده سریع و یکباره و ناگهانی" به پا خاسقته و "بقه
149

موقعیت انقالبی و وظایف انقالبی
طور فعا  ،مستقالنه و مؤثر در زندگی سیاسی و در کقار سقاخت
دولت شرکت میکنند" .ای تودهها در جریان مبارزه خقود بقا رایقم
حاکم و نظم سیاسی و اجتماعیای که آن رایم در جامعه بقر ققرار
کققرده یعنققی در واقققع در مبققارزه بققا روبنققای حققاکم ،در صققدد ایجققاد
حکومققت و نظققم سیاسققی و اجتمققاعی جدیققدی بققر مققیآینققد و بققه
عبارتی که لنی به کار میبرد سعی در ایجاد روبنای جدیدی برای
خود میکننقد .همقی واقعیقت را لنقی "یکقی از مشخصقات عمقده
علمی و عملی  -سیاسی هر انقالب واقعی" مینامد .عی گفتقه
لنی به ای صورت اسقت" :یکقی از مشخصقات علمقی و عملقی –
سیاسی هر انقالب واقعی عبارت از افقزایش فقوق العقاده سقریع و
یکبققاره و ناگهققانی تعقداد "افققراد عققامی" اسققت کققه بققه طققور فعققا ،
مسققتقالنه و مققؤثر در زنققدگی سیاسققی و در کققار سققاخت دولققت
شرکت میکنند".
در اواخققر مققاه اوئیققه سققا  ٢٩٢٤نیققز وی در مقالققه "درسهققای
انقققالب" مطققر مققیکنققد کققه" :هققر انقالبققك بققه معنققاال نققک تحققو
ناگهانك و شدند در زندگك تودههاال عظیم مردم اسقت" .سقپ
در دنباله مطلقا ،وی بقه طقور مشقخص از "دوران انققالب" صقحبت
میکند که طی آن "دهها میلیون ت از مردم در هقر هفتقه بقیش از
یک سا زندگی عادی و خواب آلود چیز میآموزند".
با تعمق در گفتههای باب که حاصقل جمقع بنقدی پروسقههای سقه
انقالب بزر در روسیه میباشقد ،روی دو موضقوع مقیتقوان تأکیقد
کقرد .یکقی ایق کقه وقتققی تودههقای میلیقونی تحققت سقتم در یققک
جامعه به مبارزه انقالبی با حکومت برخاسقته و دسقت بقه حرکقات
آشققکار سیاسققی مققیزننققد و بققه عبققارت دیگققر وقتققی در جامعققهای
انقققالب آکققاز مققیشققود ،انقققالب در ای ق مفهققوم صققرفا یققک رویققداد
لحظهای نیست ،بلکه یک پروسه است .بقه همقی خقاطر اسقت
کققه عبققارت "دوران انقققالب" نیققز مققورد اسققتفاده قققرار گرفتققه اسققت.
151

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
موضوع دوم تکیه بر تجارب و جمعبندیهای تئوریک لنقی از مفهقوم
انقالب و دوران انققالب جهقت آمقوزس از آن بقرای شقناخت شقرایط
از دیمقاه مقیباشقد .بقا مقایسقه
متحو و ویاه کنقونی ایقران پق
شرایط دوران انقالب در روسیه سا ٢٩٤٤با شرایط مشقابهی کقه
از دیماه در جامعه ایران شکل گرفته است میتوان پروسه انققالب
در ایران را باز شناخت و متوجه شد که مردم مقا در حقا حاضقر در
دوران انقالب به سر میبرند.
مشخصات خاص "دوران انقالب" در هر انقالبی را لنقی بقا تکیقه بقر
تجارب پروسه چندی انقالب  -هم در روسقیه و هقم در کشقورهای
کربی  -و تفحص و تعمق در رویدادها و پروسههای خاصقی کقه آن
انقالبات از سر گذرانده بودند ،در برخورد بقه نیروهقای اپورتونیسقت
متشققکل در انترناسققیونا دوم بققه صققورت کققامال ً مشققخص و مققوجز
توصیف نمود و فرمولی جمعبندی شده از ای دوران ارائه داد و نقام
"موقعیت انقالبی" بر آن نهاد.
ت

هها ست اندر کار ایجا نظم اجتمانی جدید!

جای تردید نیست که آنچه لنی را وادار به جمعبندی فوق القذکر و
شناساندن "موقعیت انقالبی" در یک جامعه نمود ،القزام بقه انجقام
یک وظیفه انقالبی بود .ای الزام انقالبی همانا ضرورت برخقورد بقه
نیروهای اپورتونیست و رفرمیست در انترناسقیونا دوم و چقالش و
مبارزه با نظرات آنها جهت کمک به پیشبرد و تقویت انقالب در اروپا
بود .لنی میدید که در شرایطی که کارگران و زحمتکشان در اروپا
خواهان انقالب بقوده و عمقال ً در ایق راه حرکقت مقیکننقد ،رهبقران
جریانات سیاسی متشکل در انترناسیونا دوم ،بی اعتناء به وجود
چنی شقرایطی کقه مسقلما نمقی توانسقت تقا ابقد ادامقه یابقد بقه
وظیفه خود در آن شرایط ویاه عمل نمقی کننقد و بقه واققع ،وظیفقه
جدیدی برای خود در قبا تودهها در آن شرایط خاص قائل نیستند.
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مسققلماً ایقق نیروهققا توجیهققاتی بققرای اعمققا کیققر انقالبققی خققود
داشتند .از جمله در یک دوره ای برداشقت دگماتیسقتی از نظقرات
در میان آنان کالا بود که گویا تضاد بی نیروهای
و انگل
مارک
مولده و مناسبات تولیدی به خودی خقود موجقا دگرگقونی بنیقادی
در جامعه خواهد گشت .واضح است که بر اساس ای دید ،آنهقا از
درک عامل ذهنی برای به ثمر رساندن انقالب کافل بوده و به واقع
اهمیقت و نققش مبقارزه طبققاتی و تقالس انسقانها و کقل نیروهقای
انقالبی برای انقالب و ایجاد تیییرات بنیادی در جامعه را درک نمی
کردند (در برخورد به ای برداشت کیر مارکسیستی از ماتریالیسقم
مجبور شد در مورد رابطه زیر بنقا و روبنقا
– دیالکتیک بود که انگل
به اوزف بلقوک -
توضیح مفصلی بدهد  -رجوع شود به نامه انگل
 ١٢سققپتامبر  .)٢( ٢١٩٤همچنققی نظققرات انحرافققی دیگققری وجققود
داشتند که لنی در برخورد به آنها سعی کرد اهمیت درک موقعیت
انقالبی از طرف نیروهای طرفدار طبقه کارگر را به آنها یاد آور شود.
از جمله وی با پی بقردن بقه وجقود موقعیقت انقالبقی در انگلسقتان
(سققا  )٢٩١٤بققه بحقق بققا کمونیسققتهای "چققپ" در آن کشققور
پرداخت و پرده از روسهای چپ روانه آنها برداشت.
اما اهمیت درک موقعیت انقالبی برای انقالبیون ایقران بقه خصقوص
انقالبیون واقعا کمونیست در داخقل کشقور در چیسقت؟ پاسقخ بقه
طور صریح و روش ای است که وقوف به وجود "موقعیت انقالبی"
و ای که جامعه در دوران انقالب به سر میبرد به شناخت وظقایف
ویاهای یاری میرساند که در ای دوره خاص بر دوس روشقنفکران
انقالبی و کارگران آگاه و به عبارتی دیگر بر دوس پیشقروان انققالب
قققرار دارد .از آنجققا کققه انقققالب  ٢٩٤٤در روسققیه یکققی از نمونققههای
برجستهای بود که لنی برای درک و شناسقاندن پدیقده "موقعیقت
انقالبی" به تفحص و تعمق در آن پرداخت ،پیشروان انقالبی ایقران
بقه خصققوص بققا رجققوع بقه نوشققتههای لنققی در مققورد انقققالب ٢٩٤٤
152

بگذار برخیزد مردم بی لبخند
میتوانند درک هر چه عینی تری از ای مقوله و وظایف خقاص ایق
دوران بیابند .تجارب گرانبهای انقالب  ٢٩٤٤و اهمیقت آن بقه حقدی
از بر شمردن عالیم عمده "موقعیت انقالبقی" و
است که لنی پ
شناساندن ایق پدیقده ،مقینویسقد" :اینهقا نظقرات مارکسیسقتی
درباره انقالب میباشند ،نظراتی که بارها تکامل یافتهاند ،از سوی
تمققام مارکسیسققتها بققدون جققر و بح ق قبققو شققدهاند و بققرای مققا
روسها در تجربه  ٢٩٤1به شکل تکان دهنقدهای اثبقات شقدهاند".
(سقوط انترناسیونا دوم ).
مسققلماً تکیققه بققر تجققارب انقالبققی کققارگران و تودههققای انقالبققی در
روسقققیه و آمقققوزس از جمعبنقققدیهای لنقققی بقققه کقققارگران آگقققاه و
روشنفکران انقالبی ما کمک خواهد کرد تا وظایف خود را در شرایط
حساس کنقونی ایقران بقاز شقناخته و عمقال ً پاسقخگوی آن وظقایف
باشققند .در کتققاب "دو تاکتیققک سوسققیا دموکراسققی در انقققالب
دموکراتیک" که در سا  ٢٩٤٤نوشته شده ،لنی  ،یکی از بارزتری
نشانههای انقالب را (گقوئی کقه در مقورد شقرایط انقالبقی کنقونی
ایران صحبت مقیکنقد) ،ایق گونقه توضقیح مقیدهقد کقه" :مقردم از
دولت جدا شدهاند و توده به لقزوم اسقتقرار نظقم جدیقد پقی بقرده
است ".او از "برآمد سیاسی آشکار طبققات و تودههقا" و بقه طقور
واضح از "انقالبی که در روسقیه آکقاز شقده یعنقی جقدائی کامقل و
قطعققی و آشققکار اکثریققت عظققیم مققردم از دولققت تققزاری" سققخ
میگوید ،از تودههائی که دیگر حکومقت و نظقم موجقود را بقر نمقی
تابنققد و بققه لفقق خققودس دیگققر نمققی خواهنققد بققه اسققتثمارگران و
ستمکارانشان اجازه دهنقد کقه آنهقا را همچنقان بچاپنقد و همچقون
گذشته بر آنان حکومت کنند .در نتیجه تودهها پقا بقه میقدان مبقارزه
سیاسی بقا حکومقت گذاشقته و نظقم او را بقه چقالش کشقیدهاند.
لنی از مجموعه حکومت و نظقم سیاسقی و اجتمقاعی موجقود بقه
عنوان روبنا اسقم مقیبقرد و مقیگویقد کقه در ایق پروسقه انققالب،
تودهها با مبارزه بقا حکومقت و نظقم موجقود" ،در کقار ایجقاد روبنقای
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جدیدی برای خود هستند .".بی شک خواننقده مقیتوانقد متوجقه
شباهت ای اوضاع در روسیه  ٢٩٤٤با شرایط کنونی ایران باشقد و
مثال ببیند کقه وقتقی تودههقای مقا در جریقان تظقاهرات و قیامهقای
تققودهای خققود در دیمققاه بققه مراکققز سققرکوب و سققتم حملققه بردنققد،
مساجد را به مثابه یکی از نمادهای برجسته سرکوب و تبلیغ برای
ایدئولوای اسالمی رایم حاکم ،بقه آتقش کشقیدند و یقا کشقاورزان
انقالبی اصفهان در مبارزه با رایقم و نظمقی کقه در جامعقه بقر ققرار
کرده صح نماز جمعه را اشیا و پشت بقه مقدسقات ایق رایقم و
به قو آن کشاورزان ،پشت به "دشم " نشستند و شقعار دادنقد"
پشت به دشم رو به میه " .یا مردم انقالبی در اهواز و کازرون و
تهران و در نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهقای مسقلح وحشقی
جمهوری اسالمی ایسقتاده و بقا نشقان دادن شقجاعت و جسقارت
انقالبی از خود ،سلحشورانه با آنها جنگیدند ،و هم امروز کقارگران
و دیگر تودههای انقالبی در سراسر ایران ،با انرای عظقیم انقالبقی
خود علیه وضع موجود ،علیه فقر و گرسنگی و بیکقاری ،سقرکوب و
اختناق و تحقیر و سرکوب ملی و مذهبی و انواع ظلمها و ستمها
مبارزه میکنند ،همه آنها با مبارزات خود در حقیقت نظم سیاسی
و اجتماعی جمهوری اسالمی را بقه چقالش مقیکشقند و بقه ققو
لنی به مبارزه با حکومت و نظم موجود مشقیولند و در همقان حقا
با نفی رایم موجود و فریاد خواستهای خود در صدد ایجاد روبنقای
جدیدی برای خود هستند.
چرا لنین بر تشکیل یک ارتش انقیبی تأکید ار !؟
اما ببینیم که در چنی اوضاعی ،کمونیسقتهای روس (بلشقویکها)
عالوه بر انجام وظایف روتقی خقود ،چقه وظقایف خاصقی بقرای خقود
قایل بودند و کمونیستهای راسقتی در ایقران بقا آمقوزس از تجربقه
انقالبی بلشویکها چه باید بکنند!
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در مقدمققه کتققاب "دو تاکتیققک سوسققیا دموکراسققی در انقققالب
دموکراتیک" لنی مینویسد" :یقی اسقت کقه مقا هنقوز بایقد بقرای
تربیت و تشکل طبقه کارگر بسیار و بسقیار کقار کنقیم .ولقی اکنقون
تمام مطلا بر سر ای است کقه مرکقز ثققل عمقده سیاسقی ایق
تربیققت و ایقق تشققکل در کجقققا بایققد قققرار گیققرد؟ در اتحادیقققهها و
جمعیتهای علنی یا در قیام مسقلحانه و در کقار ایجقاد یقک ارتقش
انقالبی و حکومت انقالبی؟ (تأکید از نویسنده ای سقطور) و البتقه
پاسخ لنی شق دوم بوده و وی در سراسر کتاب بر ایق امقر تأکیقد
میکند.
چرا لنقی از وظیفقه ایجقاد یقک ارتقش انقالبقی و حکومقت انقالبقی
سخ میگوید؟ ظاهراً پاسقخ واضقح اسقت و آن ایق کقه مسقأله
اساسی در هر انقالب کسا قدرت سیاسقی اسقت ،و بقه خقوبی
میدانیم که طبقه مسلط به میقل خقود ققدرت سیاسقیاس را بقه
طبقققه انقالبققی تحویققل نمققی دهققد .لققذا طبقققه کققارگر بققرای در هققم
شکست کامل ماشی دولتی حقاکم بایقد ارتقش و نیقروی مسقلح
خود را داشته باشد تا بتواند با توسل به زور ،حکومت را سرنگون و
قدرت سیاسی را از دست طبقه مسلط به نفع خود مصادره نماید.
البته در هر انقالبی وقتی توازن قوا به نفقع طبققه انقالبقی چرخیقد
(و ای در شرایطی است کقه طبققه انقالبقی نیقروی مقادی خقود را
عمال ً نشان داده باشد) ممک است افراد یا دسقتجاتی از ارتقش و
دیگر نیروهای مسلح هم به نیروهقای انققالب بپیوندنقد کقه در ایق
صورت بر قدرت نیروی مسلحی که نیروهای انقالبی با فعالیتهای
انقالبی خویش به وجود آوردهاند،افزوده خواهد شد .هقر چنقد بایقد
توجه داشت که ای امر در همه جا به یک شکل صورت نمی گیرد.
مثال ً در جریان انققالب  ٢٣٤٤نشقان داده شقد کقه ارتقش ایقران کقه
قالدهاس در دست امپریالیسم آمریکا قرار داشت حتی در اوج ایق
انقالب نیز ،در کل ،سقازماندهی خقود را حفق نمقود و بقه جقز یقک
مقورد کقه از دسقتورات انقرا هققویزر  -فرسقتاده آمریکقا بقرای آمققاده
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سققازی ارتققش بققرای رویگردانققی از شققاه و خققدمت بققه خمینققی -
سققرپیجی شققد و بققه شققورس همققافران انجامیققد ،مققوردی از تمققرد
جمعی دیده نشد .از طرف دیگر تأکید بر ضرورت ایجقاد یقک ارتقش
انقالبی و حکومت انقالبی از طقرف لنقی از آنجاسقت کقه حکومقت
انقالبی تنها زمقانی مقیتوانقد بقه وجقود آمقده و خقود را حفق و در
جامعه تثبیت نماید که ارتش خقود را داشقته و متکقی بقر نیروهقای
مسلح خود باشد .در کتاب "دولقت و انققالب" ایق ضقرورت بقه ایق
شکل مطر شده است" :هر انقالب با در هقم شکسقت دسقتگاه
دولتی ،به رای العی بقه مقا نشقان مقیدهقد چگونقه طبققه حقاکم
میکوشد مجدداً دستههای خاصی از افقراد مسقلح تشقکیل دهقد
کققه خققدمتگزار وی باشققند و چگونققه طبقققه سققتمکش مققیکوشققد
سازمان نوینی از ای نوع ایجاد کنقد کقه بتوانقد خقدمتگزار اسقتثمار
شوندگان باشد و نقه اسقتثمار کننقدگان" .اتفاققاً تقا جقائی کقه بقه
حکومت انقالبقی طبققه کقارگر مربقوط اسقت همقانطور کقه بارهقا از
طرف رهبران کبیر پرولتاریا تأکید شده است ای طبقه باید ماشقی
دولتی قبلی را کامال ً در هم بشکند و همه چیز را بقرای خقود از نقو
بسازد .یعنی مجاز نیست که مثال ارتش ارتجاعی حکومقت قبلقی
را با آرایشی جدید به خدمت خود بگیرد و مثال ً از شعار ارتجقاعی و
سازشکارانهای که چپ نماهقای مقا  -از جملقه سقازمان چریکهقای
فدائی خلق ایران بعد از قیام بهم  -در مورد ارتقش شاهنشقاهی
میدادند مبنی بر ای کقه "ارتقش را از مقزدوران شقاه پقاک کنقیم"،
تبعیت نماید .ای یعنی قبو وجود و ادامه کاری ارتش ضقد خلققی
موجود به شرط انجام اصالحاتی در درون آن! در حالی کقه مقارک
در "مانیفست کمونیست" (در مقدمهای که بعقدها و بعقد
و انگل
بر آن نوشتند) ،صراحتاً مطر کردهاند که "به ویقاه
از کمون پاری
کمون ثابت کرد که طبقه کارگر نمی توانقد بقه طقور سقاده ماشقی
دولتی حاضر و آمادهای را تصرف نماید و آن را برای مقاصقد خقویش
در روزهقای کمقون در فرانسقه در
به کار اندازد .".همچنی مقارک
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 ٢١آوریل  ٢١٤٢به کوگلمان نوشقت" :اگقر تقو نظقری بقه فصقل آخقر
کتاب "هیجقدهم برومقر" مق بیفکنقی خقواهی دیقد کقه مق اققدام
بعققدی انقققالب فرانسققه را چنققی اعققالم مققیدارم :بققرخالف سققابق
ماشی بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر داده نشقود،
بلکه ر هم شکسیته شی ( .تکیقه روی ایق جملقه از مقارک
است) ...همی نکته شرط مقدماتی هر انققالب خلققی واقعقی را
در قققاره تشققکیل مققیدهققد و ایق درسققت همققان چیقزی اسققت کققه
رفقققای پاریسققی قهرمققان مققا در انجققامش مققیکوشققند( ".دولققت و
انقالب) و لنی در همی کتاب تأکید میکند کقه "اندیشقه مقارک
عبارت از ای اسقت کقه طبققه کقارگر بایقد ماشقی دولتقی حاضقر و
آماده را ُ
خرد کند و در هم بشکند .نه ایق کقه بقه تصقرف سقاده آن
اکتفاء ورزد".
چنی بود که بلشویکها در جریان انقالب  ٢٩٤٤به منظور ایجقاد یقک
ارتققش انقالبققی ،در شققرایطی کققه حکومققت تققزار بققرای سققرکوب
انقالبیققون "یققک نیققروی ضققد انقققالب آمققاده بققرای عملیققات جنگققی"
تشکیل میداد ،لقزوم سقازماندهی مقاومقت مسقلحانه کقارگران و
دیگر تودههای تحت ستم را مطر و عمال ً دست اندر کقار انجقام آن
شدند .به طقوری کقه در یکقی از قطعنامقههای کنگقره سقوم حقزب
کققارگر سوسققیا دمققوکرات روسققیه کققه بلشققویکها در همققان سققا
 ٢٩٤٤آن را برگزار نمودند ،به قو خود لنقی بقا بقانگی رسقا اعقالم
میشود که" :جنبش عمومی انقالبی دموکراتیک دیگر بقه مرحلقه
ضرورت قیام مسلحانه رسیده است .متشکل کردن پرولتاریا بقرای
قیام ،یکی از وظایف حیاتی ،مهم و ضروری حزب محسوب گردیده،
و به عنوان مسأله روز مطر شده است که برای تسقلیح پرولتاریقا
و تأمی امکان رهبری مستقیم قیام ،جدیقدتری اققدامات بقه عمقل
آید ".بلشویکها در مقابقل نیروهقای سیاسقی مخقالف خقود مطقر
میکردند که" :به جاست که حزب پرولتاریا وظیفه جنقل فعلقی بقا
ضد انقالب را یادآوری نماید ".و اضافه میکردند که "مسایل خطیقر
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آزادی سیاسی و مبارزه طبقاتی را سرانجام فقط نیرو حل میکنقد
و مققا بایققد در آمققاده و متشققکل سققاخت ای ق نیققرو و در اسققتعما
مجدانه آن که نه فققط دفقاعی بلکقه تعرضقی هقم باشقد ،مراقبقت
ورزیم" .در انتقاد به منشویکها که در رابطقه بقا چگقونگی پیشقبرد
انقالب بر اساس تئوری مردود "تاکتیک  -پروسه" حرکت میکردنقد
و در جریان بح های خود در "کنفران " شان نشان میدادند کقه
به هیچوجه ضرورت تسلیح تودهها برایشان مطر نبود ،بلشقویکها
فراموس کرده است که مادامی که ققدرت در
میگفتند" :کنفران
دست تزار است هقر تصقمیمی کقه از طقرف هقر نماینقدهای گرفتقه
شود همان یاوه سرائی پو و بی مقداری خواهد بود که "تصمیم"
پارلمان فرانکفورت  -که در تاریخ انقالب  ٢١٠١آلمان مشهور اسقت
را در
 به آن چنان یاوه سرائی بد گردید ".و آنگاه سخنان مارکای مورد متذکر میشدند که بقه آنهقا انتققاد کقرده بقود کقه "عمقال ً
قدرت را در دست شاه باقی میگذاشقتند و برضقد نیقروی نظقامی
کققققه در اختیققققار شققققاه بققققود بققققه مبققققارزه مسققققلحانه نمققققی
نیروهای چپ در
پرداختند ".همانطور که مالحظه میشود مارک
پارلمان فرانکفورت را که به جای اقدام به مبقارزه مسقلحانه ،انقرای
خود را در آن پارلمان صرف اتخاذ ایق یقا آن تصقمیم نمودنقد بقه بقاد
انتقققاد گرفققت و لنققی کققار چپهققای فرانکفققورت را "یققاوه سققرائی"
مینامد.
در سراسققر کتققاب "دو تاکتیققک سوسققیا دموکراسققی در انقققالب
دموکراتیک" کقه مطالقا فقوق از آنجقا نققل ققو شقد ،بقه روشقنی
می تقوان تأکیقد لنقی بقر ضقرورت تسقلیح پرولتاریقا و سقازمان دادن
مقاومققت مسققلحانه آنهققا در جهققت تققدارک قیققام و در همققی رابطققه
مبارزه او با منشویکها و دیگر نیروهای اپورتونیست و سازشقکار را
در روسیه مشاهده کرد .مثال ً بقه منظقور نشقان دادن اهمیقت ایق
موضوع وی به تشریح تفاوت بی تاکتیک نیروهای سیاسی طرفدار
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بوراوازی و پرولتاریا میپقردازد ،و در ایق زمینقه از مسقایلی سقخ
میگوید که با توجه به ای که طقرز تفکقر و برخقورد اپورتونیسقتهای
وطنی ما در آنها به خوبی جلوه گر است ،شدیداً جالقا و آموزنقده
میباشند .او مینویسد" :بوراوازی به پرولتاریقا مقیگویقد :انققالب
ما ،انقالب همگانی اسقت .بقه ایق جهقت تقو بقه مثابقه یقک طبققه
خاص باید به مبارزه طبقاتی خود اکتفقاء کنقی .بایقد بقه نقام "عققل
سلیم" عمده توجه خود را به اتحادیههای حرفهای و علنی نمقودن
آنققان معطققوف داری  -بایققد همانقققا ایقق اتحادیققههای حرفقققهای را
مهمتقققری مبنقققای تربیقققت سیاسقققی و تشقققکل خقققود محسقققوب
داری ...بایققد رهبرانققی را تققرجیح دهققی کققه مققیخواهنققد "رهبققران
عملی جنبش سیاسی و واقعاً موجود طبقه کارگر باشند"...
سوسققیا دموکراسققی بققه پرولتاریققا مققیگویققد :انقققالب مققا انقققالب
همگانی است  -به ای جهت تو باید به مثابه پیشروتری طبققات و
یگانه طبقه تا به آخر انقالبی مساعی خود را صقرف آن نمقائی کقه
نه تنها به جدی تری طرزی در آن شرکت کنقی بلکقه رهبقری آن را
نیز به عهده خود گیری .به ای جهت تو نباید خود را در چهقار دیقوار
مبارزه طبقاتی به مفهوم محقدود آن و بقه خصقوص بقه مفهقوم یقک
بایقد بکوشقی کقه
جنبش حرفه ای ،محدود نمائی بلکقه بقر عکق
حدود و مضمون مبارزه طبقاتی خود را به حدی وسقعت دهقی کقه
نه فقط تمقام وظقایف انققالب فعلقی دموکراتیقک و همگقانی روس،
بلکه وظایف انقالب سوسیالیستی آتی را نیقز در بقر گیقرد .بقه ایق
جهت تو بدون ای که جنبش حرفهای را نادیده بگیری و بدون اینکه
از استفاده از کوچکتری میدان فعالیت علنی امتناع نمائی ،باید در
عصر انققالب – وظقایف قیقام مسقلحانه ،تشقکیل ارتقش انقالبقی و
حکومت انقالبی را به مثابه یگانه طرق نیل به پیروزی کامقل مقردم
بر تزاریسقم و بقه کقف آوردن جمهقوری دموکراتیقک و آزادی واقعقی
سیاسی در درجه او اهمیت قرار دهی".
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در مقاله "درسقهای قیقام مسقکو" نیقز کقه در تقاریخ  ١٩اوت سقا
 ٢٩٤0به چاپ رسید ،لنی باز بر روی وظایف خقاص کمونیسقتها در
دوران انقققالب تأکیققد مققیکنققد .وی م قینویسققد" :بققاب بققردن سققطح
آگققاهی تودههققا کماکققان بنیققان و مضققمون اصققلی تمققام فعالیققت مققا
خواهد بود .ولی در عقی حقا فرامقوس نکنقیم کقه لحظقاتی نظیقر
آنچه که فعال ً روسیه مقیگذرانقد وظقایف ویقاه و خاصقی را بقه ایق
وظیفه عمقومی ،دائمقی و اساسقی عقالوه مقینمایقد .بقا اسقتناد
بیهوده به وظایفی که گویا در هر شرایط و زمقانی بقرای مقا ثابقت و
بتیییرنققد ،از زیققر بققار ای ق وظققایف مخصققوص زمققان و ای ق وظققایفی
که مختص به شکلهای فعلی مبارزه است شانه خقالی نکنقیم تقا
به عالم نمایان و کوته نظقران مبقد نگقردیم( .تأکیقدات از نویسقنده
ای سطور).
نیروهای رفرمیست ر ایرا

و قیام مسلهانه ت

ه ای!

در ایران ،نیروهای به اصطال مارکسیست  -لنینیسقت (نیروهقائی
که از دیر باز به نام چپ شناخته مقیشقوند ولقی عمقال ً بقا رفتقار و
کردارشان راست را نمایندگی میکنند  -و ای البته نه فقط شامل
نیروهای چپ نمای مقیم خارج بلکقه آن دسقته از نیروهقای ظقاهراً
چپ در داخل ایران نیز هست که قلقم خقود را عمقدتا علیقه نظقرات
انقالبی کمونیستهای راستی فدائی و راه و روس مبارزاتی آنهقا
به کار میبرند) ،اگر چقه سقخنانی از لنقی را تکقرار مقیکننقد ،امقا
آموزس او مبنی بر سازماندهی مسلح کارگران جهت تقدارک قیقام
را کققامال بققه فراموش قی مققیسققپارند .امققا مگققر ای ق نیروهققا خققود را
طرفدار اندیشههای لنی قلمداد نمی کنند؟ مگقر علیقرکم تفقاوت
شرایط جامعه روسیه با ایران با الگو برداری از انقالب روسیه مطر
نمی کنند که کارگران ما هم بایقد همقان راه روسقیه را برونقد و راه
چقرا
قیام مسلحانه را پیش پای آنها میگذارند؟ بسیار خوب ،پق
آموزسهای لنی را برای تدارک آن قیام در شرایط انقالبقی کنقونی
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ایران به کار نمی گیرنقد و در مقورد آن تبلیقغ نمقی کننقد؟ یقا شقاید
وقتی آنها از قیام صحبت میکنند منظورشقان قیقامی از نقوع قیقام
خود به خودی و در نتیجه محکوم به شکست بهمق  ٢٣٤٤اسقت؟
در چنی صورتی حق با آنهاست چون مسلما چنان قیقامی تقدارک
هم بزم ندارد .ولی اگر از قیام مسقلحانهای صقحبت مقیکننقد کقه
چقرا
مورد نظر لنی بود و هدفش به ققدرت رسقاندن کقارگران ،پق
حتی از ضرورت تدارک بقرای آن (بقه شقیوه لنقی ) سقخنی هقم بقه
میان نمی آورند؟
بر بستر تبلییاتی که نه فقط از طریق اپوزیسقیون رفرمیسقت بلکقه
در طی سالیان طوبنی از طرف ضد انققالب چقه در داخقل ایقران در
نشریات رسمی جمهوری اسالمی و چه توسط جیره خقوارانش در
خارج از کشور علیه خط مشی چریکهای فدائی خلق ایقران بقه راه
انداخته شده ،نیروهای رفرمیست مذکور با آسودگی خاطر هر نوع
تبلیغ برای مبقارزه مسقلحانه و هقر گونقه صقحبت از ضقرورت مبقارزه
مسققلحانه و یققا سققازماندهی مقاومققت مسققلحانه تودههققا حتققی در
شرایط انقالبی کنونی را با انقل "مشقی چریکقی" کقه گویقا "مقیخ
تابوت"اس را هم سالهاست که کوبیدهاند ،مردود اعالم مقیکننقد.
تحت چنی پوششی آنها به واقع سدی بی خود با هر نوع مبقارزه
مسققلحانه ایجققاد کردهانققد و بققا خیققا راحققت بققدون ایق کققه ظققاهراً
کسققی متوجققه شققود حتققی در زمینققه کققار تبلییققی نیققز از زیققر بققار
وظیفهای که یک نیروی معتقد بقه مارکسیسقم  -لنینیسقم در یقک
دوره انقالبی به عهده دارد سرباز میزنند .متأسقفانه عقدم اطقالع
کقافی نیروهققائی از چققپ از آموزسهققای لنققی در رابطققه بققا تبلیققغ و
انجام اقدامات عملی جهت تدارک قیام نیز در خقدمت تسقهیل کقار
چنی اپورتونیسمی قرار میگیرد.
نیروهای رفرمیست مذکور که سعی دارند به عنوان طرفقدار طبققه
کارگر شناخته شوند و علیرکم تفاوت ساختار اقتصادی  -اجتماعی
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ایران با روسیه ،به کارگران میگویند که رهائی شقما در گقرو قیقام
مسلحانه تودهای است و راه انقالبی تدوی شده توسط چریکهای
فدائی خلق را مردود میشقمارند ،علیقرکم دیقدن کقارگران و دیگقر
تودههای کارد به استخوان رسیده ایران در صحنه مبارزه سیاسقی
کنونی در سراسر کشور ،در شرایطی که ای توده با هقزار زبقان از
ضرورت مسقلح شقدن و مبقارزه مسقلحانه بقا دشمنانشقان سقخ
گفتققه ،آن را فریققاد زده و هققر جققا امکققان مققییابنققد خققود بققه چنققی
مبارزهای دست میزنند ،نه فقط از ضرورت تدارک برای قیام سخ
نمی گویند ،بلکه گوئی که انقالبی در جامعه ایران جقاری نیسقت،
مشیو تبلیغ همقان راه و روس کیقر کقار آمدشقان هسقتند کقه در
دوره بققه قققو لنققی "آرام" آن را توصققیه مققیکردنققد ،یعنققی ایجققاد
کمیتههای اعتصاب و مشابه آن در درون کارخانهها! گوئی کقه بقه
قققو لنققی وظققایف بققرای مبققارزی در هققر شققرایط و زمققانی ثابققت و
بتیییرنققد و چیققزی بققه نققام "وظققایف مخصققوص زمققان" منطبققق بققا
شکلهائی از مبارزه که در شرایط خاصی بزم میآیند ،وجود ندارد
و لنی بیهوده از "عالم نمایان و کوته نظران"ی صحبت میکنقد کقه
از انجام چنی وظایفی شانه خالی میکنند!
مققی بینققیم کققه رفرمیسققتهای ایرانققی کققه نققام مارکسیسققت -
لنینیسقققت روی خقققود نهادهانقققد بقققه هیچوجقققه حاضقققر نیسقققتند از
بلشققویکها آموختققه و رفتققار و کققردار بلشققویک وار داشققته باشققند.
برعک  ،نشان میدهند که از نقوع منشقویکها و رفرمیسقتهای
روسیه هستند که مورد خطاب و سرزنش لنی قرار داشتند .گوئی
لنی خطاب به آنها بود که به کنایه میگفقت "یقا ببقد مق اشقتباه
میکنم؟ نکند انقالب هنوز آکاز نشده اسقت؟ نکنقد لحظقه برآمقد
آشققکار سیاسققی طبقققات هنققوز فققرا نرسققیده اسققت؟ نکنققد جنققل
داخلی هنوز رخ نقداده و نکنقد هنقوز وققت آن فقرا نرسقیده کقه نققد
سال  ،جانشی  ،وار  ،حامل و عامل الزامقی و نقاگزیر سقال نققد
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گردد؟" ای نیروها در مقابل واقعیتهای آشکار جامعقه ایقران کقه
آکاز انقالب و جریان داشت آن در جامعه در حا حاضر امر محقرزی
است ،یا باید اساساً جریان انقالب در جامعه ایران را انکار نماینقد و
بگویند هنوز دوره انقالب فرا نرسقیده اسقت و تفسقیر افالطقونی از
"موقعیت انقالبی" ارائقه داده و بهانقههائی بتراشقند ،و یقا سقکوت
کننققد .مققثال سققازمان فققدائیان (اقلیققت) در نوشققتهای تحققت عنققوان
"بحققران انقالبققی و رشققد اعتراضققات در اشققکا تعرضققی و قهققری"،
گوئی که شاهد خیقزس ناگهقانی تقوده وسقیعی از مقردم ایقران بقا
شقعارهای انقالبقی خققود و بقه طقور برجسققته شقعارهائی در نفققی
حاکمیت موجود در دیماه و بعد از آن تقا زمقان نوشقته شقدن مقالقه
شان (بقه تقاریخ  ١١اسقتفند  )٢٣٩0نبودنقد ،بقا ایق عنقوان کقه "در
مراحل ابتدایی بحران انقالبی هستیم و اکثریت بزر تودهها هنوز
به فعالیت انقالبی روی نیاوردهاند" ،وجود موقعیت انقالبی در ایران
را نفی میکند .مینویسند که" :در همقی اعتراضقات دیمقاه نیقز
که شعارهایی با محتوای "سرنگونی نظقام سیاسقی حقاکم" سقر
داده شد و مراکز دولتی و مذهبی مورد تهاجم قرار گرفتنقد ،دیقدیم
که معترضان اکلا از جوانان بیکار بودند ...اما در اعتراضات کقارگری
(یا دیگر گروههای اجتماعی) میبینیم که شکل اعتراضی کارگران
ای گونه نیسقت .در ایق اعتراضقات هرگقز شقعارهایی بقا مضقمون
"مر بر جمهوری اسالمی" داده نشده است ".سازمان مزبور بقه
ای ترتیا (گوئی "جوانان بیکار" همان ارتش ذخیقره کقار نیسقتند و
یا گویا در جریان قیامهای تودهای دیماه ،کارگران در خانقه نشسقته
بودند و در آن قیامها شرکت نداشتند!!) عمال ً شرکت کارگران و به
طققور کلققی اردوی کققار در تظققاهرات و قیامهققای قهرآمیققز تققودهای در
دیماه را انکار نموده و فریادهای رسای مر بر جمهقوری اسقالمی
آنها را نشنیده میگیرد .البته ای سازمان دیگر نمی گوید که اگقر
اعتراف کند که کارگران ایران در تظاهرات تقودهای دیمقاه بقا حقرارت
هر چه تمامتر مر بر جمهوری اسالمی را فریقاد زدهانقد ،ایق امقر
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چه وظیفهای در مقابل فعالی ایق سقازمان ققرار مقیدهقد؟ و بقه
عبارت دیگر سر دادن چنقان شقعاری از طقرف کقارگران ایقران باعق
انجام کدام کار مبارزاتی از طرف آنها میگقردد!؟ یقا شقاید بقه ایق
دلیل چنی اتهامی به کارگران آگاه ،مبارز و شقجاع ایقران مقیزننقد
که آنها را مثال ً مسقئو رخقوت سیاسقی کنقونی نیروهقای مقدعی
طرفققداری از طبقققه کققارگر همچققون خققود در خققارج از کشققور قلمققداد
کنند! در هر حا در ادعقای سقازمان فقدائیان (اقلیقت) ایق انتظقار
نهفته است که گویا کارگران باید با در دسقت گقرفت پالکاردهقائی
که نام ،محل و مشخصات کارخانه یا مؤسسه تولیدیای کقه در آن
کار میکنند ،روی آنها نوشته شده اسقت بقه خیابقان بیاینقد و در
صف متحد ،شعار مر بر جمهوری اسالمی بدهند .اما ،آیا چنقی
انتظاری نه فقط از کارگران ایران بلکه در شرایط مشقابه از کقارگران
هر کشور دیگری بجاست؟ ای مگر اعالن جنل بقه حکومقت بقدون
آمادگی بقرای جنقل بقا آن نیسقت؟ آیقا "اقلیقت" حاضقر اسقت کقه
کققارگران ایققران را بققه مقابلققه مسققلحانه بققا جمهققوری اسققالمی فققرا
خوانققد؟ بایققد توجققه داشققت کققه دادن شققعار مققر بققر جمهققوری
اسالمی در یک تظاهرات عمقومی تقودهای کقه کقارگران هقم در آن
شرکت میکنند یک چیز است و انجام تظاهراتی از آن نوع با نام و
مشخصققات ایقق یققا آن کارخانققه کققه کققارگران معینققی در آنجققا کققار
میکننقد ،چیقزی دیگقر .خیلقی از کقارگران روسقیه چقه در انققالب
 ٢٩٤٤و چه در انقالب فوریه مسلح بودند و با سنگربندی در خیابان
و یا دست زدن به عملیات چریکی (که در آن زمان تاکتیک جدیقدی
بود) به مقابله مسلحانه با نیروهای مسلح تزار میپرداختنقد .چقرا
"اقلیت" به هنگام الگقو بقرداری از انققالب در روسقیه ایق بخقش از
حرکت کارگران را نمی بیند؟ و چرا بر رهنمودهای حقزب بلشقویک
به کارگران در ای حوزه پرده ساتر میکشد؟
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چگ نگی تدار

برای "قیام" به سبک لنین!

در جامعه ما امروز گروههای اجتمقاعی مختلقف یقا بقه عبقارت دیگقر
طبقات مختلفی هستند که در میقدان مبقارزه سیاسقی حضقور بقه
هم رساندهاند ،و آنچه ما امروز در جامعه شاهدیم همقان "بقر آمقد
آشکار سیاسقی طبققات" مقیباشقد کقه لنقی از آن صقحبت کقرده
در شقرایط جوامقع اروپقا در دوره خقود و
است .میدانیم که مارک
حتی لنقی در روسقیه اسقتبدادی در  ،٢٩٤٤از "تیربقاران افقراد کیقر
مسلح" توسط حکومتها یعنی از اقدامات خونی آشکار آنها علیقه
تودهها بقه عنقوان جنقل داخلقی سقتمگران علیقه سقتمدیدگان یقاد
میکنند .در ای معنا به واقع مقا در ایقران از دیقر بقاز شقاهد جنقل
داخلی میباشیم .اما اکنون وضع آشکارتر از آن است کقه کسقی
بتواند انکار کند که در ایران تحت سلطه ،یک جنل داخلی آشکار و
کامال ً شدید بی جمهوری اسالمی و مقردم جریقان نقدارد؟ آیقا بقه
عنوان نمونه مقابله نیروهای مسلح رایم با کارگران هپکقو و آذر آب
در اراک ،شلیک گاز اشک آور و ضقرب و شقتم ایق کقارگران قبقل از
دیمققاه نشققان یققک جنققل داخلققی نبققود؟ و بعققد در خققود دیمققاه آیققا
قیامهای قهر آمیز کارگران و دیگر گروههای اجتماعی تحقت سقتم،
به معنی جنل آنان با دشمنانشان نبود؟ آیا جنل آشکار دراویش،
کشاورزان اصفهان ،مردم اهواز ،کازرون و ...رویدادهای خونی دیگر
و ضرب و شتم کارگران و اقدامات ضد انقالبی هقر چقه شقدید تقر و
قهر آمیز تر رایم علیه کارگران مبقارز و دیگقر تودههقای مقردم کقه در
جلوی چشم همگان جریان دارد به جز جنل بی نیروهای انقالبقی
پیشبرنده جامعه و نیروهقای ارتجقاعی و عققا گقرا ،بقی اسقتثمار
شدهها و استثمارگران ،بقی سقتمدیدگان بقا سقتمگران و بقه طقور
کلی بی مردم تحت سلطه و ستم ایران با دشمنان طبقاتی خقود
چه معنا و نام دیگری میتواند داشته باشد؟
لنی

درست در شرایط مشقابه کقه بحق
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روسیه ( )٢٩٤٤میباشد به صراحت مطر میکند که" :به اطقراف
خود نگاه کنید .سر خود را از پنجره کابینه کار خود بیرون بیاوریقد تقا
بتوانید به ای سئوابت پاسقخ دهیقد .مگقر خقود حکومقت اکنقون بقا
تیربارانهای دسقته جمعقی افقراد مسقالمت جقو و بقی اسقلحه در
همه جا ،جنل داخلی را شروع نکرده اسقت؟ "...و بعقد مقیگویقد:
"کسی که در لحظه کنونی نمی خواهد بقه حکومقت مطلققه و بقه
ارتجاع حمله کند ،کسی که خقود را بقرای ایق حملقه حاضقر نمقی
بیهقوده نقام
کند ،کسی که ای حمله را تبلیغ نمی کنقد  -آن کق
طرفدار انقالب روی خود میگذارد ".ای سخ را امروز میتوان در
مققورد نیروهققای سیاسققی رفرمیسققت در ایققران کققه بققه بهانققههای
مختلف و از جمله گویا "نا آگاهی کارگران" حتی بقه تبلیقغ ضقرورت
حمله به جمهوری اسالمی نمی پردازند به کقار بقرد .تصقویری کقه
اینان از لنی ارائه میدهنقد ،لنینقی اسقت کقه گویقا همچقون خقود
اینان مخالف دست زدن به سال بوده است .ولی لنی واقعقی در
شرایطی که جامعقه در دوران انققالب بقه سقر مقیبقرد ،از ضقرورت
"سققرکوب بققی رحمانققه ضققد انقققالب" سققخ مققیگویققد ،از ضققرورت
"رساندن اسلحه به کارگران" حرف میزند .و خطاب به نیرویهقای
سازشکار و رفرمیست که در آن شرایط مثال ً مطقر مقیکردنقد کقه
"تروی تودهای برنامه دموکراتیک قادر به ایجاد شقرایط اجتمقاعی و
روحی بزم برای قیام مسلحانه همگانی است" ( اشاره به نوشته
اسققترووه ،رهبققر حققزب بققوراوائی مشققروطه طلققا) ،در حققالی کققه
میگوید " انقالبقی گقری مبتقذ نمقی فهمقد کقه حقرف هقم عمقل
است" ،اما روی ای امقر پقای مقیفشقارد کقه" :وجقه تمقایز لحظقه
انقالب با لحظات تهیقه و تقدارک معمقولی و عقادی تقاریخی همقی
است که در ای لحظه حالت روحی ،هیجان و اعتققاد تقوده بایقد در
عمل متظاهر گردد و متظاهر هم میگردد ...وقتی لحظقه انققالب
فققرا رسققید ،وقتققی "روبنققای" کهقق جامعققه از هققر طققرف شققکاف
برداشت ،وقتی که بر آمد سیاسی آشکار طبقات و تودههقا کقه در
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کار ایجاد روبنای جدیدی برای خود هستند صورت واقعیقت بقه خقود
گرفققت ،هنگققامی کققه جنققل داخلققی آکققاز شققد  -آنوقققت بققه شققیوه
گذشته ،به "حرف" اکتفاء نمودن و در عی حقا بقرای پقرداخت بقه
"عمل" شعار صریح ندادن و شانه خالی کردن از عمل با استناد به
"شرایط روحی" و "تبلییات" به طور کلقی ،معنقایش جمقود فکقری،
رخققوت و دراز گققوئی یققا بققه عبققارت دیگققر خیانققت بققه انقققالب و عهققد
شققکنی و خیانتکققاری در آن اسققت .یققاوه سققران بققوراوا دمققوکرات
فرانکفورت نمونه تاریخی فراموس نشدنی یک چنی خیانت یا کنقد
ذهنققی آمیختققه بققا دراز گققوئی هسققتند( ".دو تاکتیققک سوسققیا
دموکراسی در انقالب دموکراتیک)
مسلماً نیازی به ذکر ای نقل قو هقا نبقود اگقر نیروهقای سیاسقی
ایرانی مدعی دفاع از منافع طبقه کقارگر خقود را پیقرو اندیشقهها و
تعالیم لنی معرفی نکرده و تحت ای عنوان به نوبه خود به اشقاعه
تفکققرات رفرمیسققتی در جنققبش نمققی پرداختنققد .بفرمائیققد! اگققر
مققیگوئیققد کققه راه انقققالب ایققران "قیققام مسققلحانه" مققیباشققد در
شرایطی که جامعقه ایقران همچقون روسقیه سقا  ٢٩٤٤یقک دوره
بقه سقبک لنقی بقرای آن تقدارک
انقالب را از سر مقیگذرانقد ،پق
ببینید! و اگر در خارج از کشور هستید و امکان عملی بقرای چنقی
تققدارکی را نداریققد ضققرورت سققازماندهی مسققلح کققارگران و دیگققر
ستمدیدگان را یادآور شده و ای ضرورت را با همه توان تبلیقغ کنیقد
و روشنفکران و کارگران انقالبی در ایران را به انجام چنی کاری فرا
خوانید .ایق راه "مسقتقیم" تقدارک بقرای قیقام را بقا کقارگران مبقارز
ایران در میان بگذارید .امقا رفرمیسقتهای وطنقی مقا ایق راه را بقا
بهانههای جبونانه و از جمله ترساندن مقردم از مبقارزه مسقلحانه و
مشخصاً از جنل و گسقترس خشقونت رد مقیکننقد .در حقالی کقه
لنققی در شققرایط انقالبققی سققا  ٢٩٤٤در روسققیه از قققو مققارک
میگوید "انقالب لکوموتیو تاریخ است .انقالب جش ستمکشان و
استثمار شوندگان است" ،و اضافه میکند که "توده مردم هیچگاه
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نمی تواند مانند زمان انقالب آفریننده فعا نظامات اجتماعی نقوی
باشققد ...ولققی رهبققران احققزاب انقالبققی نیققز در چنققی مققواقعی بایققد
وظایف خود را در مقیاس وسیعتر و بقا تهقوری بیشقتر طقر کننقد".
(دو تاکتیققک سوسققیا دموکراسققی در انقققالب دموکراتیققک) .وی در
همان کتاب یاد آور میشود که" :ما خقائ و عهدشقک در انققالب
خواهیم بود اگر از ای انقرای مخصقوص بقه جشق تودههقا و از ایق
شور انقالبی آنان برای یک مبارزه بی رحمانه و فداکارانه به منظقور
دسترسقی بقه راه مسقتقیم و قطعقی اسقتفاده ننمقائیم ".در پققی
چنی نظرات و تفکرات انقالبقی بقود کقه در شقرایطی کقه موقعیقت
انقالبی در جامعه روسیه هنوز کامال ً اوج نگرفته و هنوز معلوم نبود
جامعه به چه سمتی روان اسقت و حتقی حرکقت انقالبقی بزرگقی
چون شورس در رزمناو پقوتمکی هقم بقه وجقود نیامقده بقود ،کنگقره
سوم حزب بلشویک در کنار قطعنامههائی که برای ارتقای آگقاهی
کارگران و متشکل کردن آنها تنظیم مینمود ای قطعنامه مشخص
را نیز صادر میکند" :بقا توجقه بقه ایق کقه حکومقت تقزار" بانقدهای
سیاه تشکیل میدهد و به طور کلی تمام عناصر مرتجع کیر آگاه و
یا آنهائی را که کینه ناادی و مذهبی کور ساخته بر ضد انققالب بقر
میانگیزد" ،کنگره "مقرر میدارد کقه بقه تمقام سقازمانهای حزبقی
دستور داده شود ...:بر ضد تعرض باندهای سقیاه و بقه طقور کلقی
تمام عناصر مرتجعی که از طرف دولت هدایت میشوند ،سقازمان
مقاومت مسلحانه تشکیل دهند( ".نقل قو های فوق از کتقاب "دو
تاکتیک سوسیا دموکراسی در انققالب دموکراتیقک" مقیباشقند).
بققه راسققتی نیروهققای بققه اصققطال مارکسیسققت  -لنینیسققت ،ای ق
نیروهقای بقه واقققع رفرمیسقت مقدعی طرفققداری از طبققه کققارگر در
ایران ،در مقابل ای قطعنامه انقالبی و کل آموزسها و سفارشقات
لنی چه دارند که بگویند؟
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کدام جانشین برای جمه ری اسیمی؟
موضوع مهم دیگر که به انقالب کنونی ایقران مربقوط اسقت ترسقیم
یک آلترناتیو واقعقی و بقه عبقارتی دیگقر شناسقاندن نقوع حکقومتی
است که برای تحقق خواستههای تودهها باید جانشقی جمهقوری
اسالمی گردد .وظیفه تئقوریزه کقردن ایق امقر بقر عهقده نیروهقای
پیشققروئی قققرار دارد کققه خواهققان سققرنگونی جمهققوری اسققالمی و
تحقققق خواسققتهای برحققق و انقالبققی تودههققای بققه پققا خاسققته
میباشند .لذا در شرایطی که تودهها حاکمیقت کنقونی را نفقی و
به لزوم استقرار حکومقت و نظقم جدیقد پقی بردهانقد ،بایقد بقه طقور
کققامال ً روشقق و صققریح ایقق امققر کققه چگونققه حکققومتی مققیتوانققد
پاسخگوی نیازهای جامعه ایران باشد به تودهها توضیح داده شقود
و همچنی به آنها گفته شود که چگونه میتوان به چنان حکقومتی
دست یافت.
در تعیی حاکمیتی که واقعا مدافع منافع اکثریت آحاد جامعه باشد
در رابطه با نیروهائی که به نام چپ شناخته میشوند ،ایق بحق
مطر است که اگر قرار به برخوردی جدی اسقت هقم بایقد شقرایط
تحقق آن حاکمیت معلوم شود و هم چگونگی دسقت یقابی بقه آن
پیشاپیش باید ترسیم گردد .برخقی از برققراری حکومقت شقورائی
صحبت میکنند بدون آن که ماهیت طبقاتی ایق حکومقت و نققش
کارگران در آن را با وضو بیان کرده و راههای عملی رسیدن به ای
حکومت را تعیی و روشنی بخشند .آنهم در شقرایطی کقه شقکل
شورائی داشت یک حکومقت الزامقاً بقه معنقی کقارگری و انقالبقی
بودن آن نیست .کسانی هم هستند که مشخصقا از برققراری یقک
حکومت سوسیالیستی و سپردن قدرت به دسقت شقوراها (البتقه
بدون ارائه درک روشنی از شوراها) سخ میگویند .همقانطور کقه
مقققیدانقققیم شقققوراهای کقققارگری و برققققراری حکومقققت شقققورائی
سوسیالیستی دست آورد پرولتاریای روسیه میباشد .اما اکلقا
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کسانی که در ایران از انققالب سوسیالیسقتی و شقورائی صقحبت
میکنند همانها هستند که حتی تصور تسقلیح کقارگران را هقم بقه
خود راه نمی دهند و عمال هم نقشی بقرای روشقنفکران انقالبقی
در ای زمینه قایل نیستند .آنها یا نمی دانند و یا به روی خود نمقی
آورند که اگر منظور از شوراهای کارگری ،همقان اسقت کقه مقثال ً در
انقالب  ٢٩٢٤روسیه وجود داشقتند ،آن شقوراها بقا وجقود کقارگران
مسلح و سربازان مسلح بر پا شدند .اساسقاً بقدون مسقلح بقودن
شققوراهای کققارگری در روسققیه ،آنهققا بققه راحتققی از طققرف نیققروی
سققرکوب دشققم قلققع و قمققع مققیشققدند( .مطالعققه مطلبققی تحققت
عنققوان "در صققدمی سققالگرد انقققالب کبیققر اکتبققر ،پققیش بققه سققوی
اکتبری دیگر" از نویسنده ای سطور نیز میتواند اطالعقاتی در ایق
زمنیه به خوانندگان ارائقه دهقد) .بنقابرای ایق دسقته در درجقه او
باید بگویند که شقوراهای مقورد نظرشقان کقی و در چقه پروسقهای
میتوانند مسلح شوند و نقش نیروهای روشنفکر به مثابقه نیقروی
آگاه در ای زمینه چیست؟
اما از موضوع فوق که بگذریم ،باید بدانیم که تعیی جایگزی بقرای
جمهوری اسالمی قبل از ای که امری نظری باشد یقک امقر کقامال ً
عملی است .بلشویکها در سقا  ٢٩٤٤در مقابقل کسقانی کقه بقر
سوسیالیستی بودن انقالب روسیه اصرار میورزیدند ،ضم متذکر
شققدن ای ق امققر بققدیهی کققه سوسیالیسققم را طبقققه کققارگر بایققد در
کشققور بققر پققا کنققد و "آزادی کققارگران فقققط بققه دسققت خققود کققارگران
میتواند انجام گیرد" ،وجود طبقه کقارگر متشقکل و آگقاه بقه منقافع
طبقاتی خقود را از شقروط اصقلی برپقائی سوسیالیسقم در جامعقه
خود به حساب میآوردند .بقا توجقه بقه ایق کقه در جریقان انققالب
 ٢٩٤٤نیروهقققققای مخقققققالف بلشقققققویکها مرحلقققققه انققققققالب را
سوسیالیسققتی مققیخواندنققد ،لنققی در پاسققخ بققه آنهققا مققیگفققت:
"صدها هزار کارگر را در تمام روسیه متشکل کنیقد ببینقیم ،حسق
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نظر نسبت به برنامقه خقود را در بقی میلیونهقا کقارگر تعمقیم دهیقد
ببینیم! سعی کنید ای کار را انجام دهید و تنها به جمالت پر سر و
صدا ولی تو خالی آنارشیستی اکتفقا نورزیقد ،آنوققت فقوراً خواهیقد
دیقققد کقققه عملقققی کقققردن ایققق تشقققکل و بسقققط ایققق فرهنقققل
سوسیالیسققتی منققوط سققت بققه اجققرای هققر چققه کققاملتر اصققالحات
دموکراتیک".
شکی نیست کقه شقرایط کنقونی جامعقه ایقران بقه لحقاظ سقاختار
اقتصققادی  -اجتمققاعی بسققیار متفققاوت از جامعققه روسققیه در سققا
 ٢٩٤٤میباشد .اگر در روسیه بوراوازی خود در مقابل حکومت تزار
قققرار داشققت و بلشققویکها آن را متفققق مققوقتی خققود بققه حسققاب
میآوردند ،در جامعه ما کقارگران تنهقا بقا خلقع یقد از سقرمایه داران
میتوانند انقالب را به پیش ببرند و تنها با نابودی سیستم سرمایه
داری حققاکم بققر ایققران (کققه بزرگتققری ویاگققی آن وابسققتگیاس بققه
امپریالیسققم مققیباشققد) امکققان رهققائی طبقققه کققارگر و تحقققق
خواستهای ستمدیدگان در ایران وجود دارد .اما ای واقعیقت ذرهای
از اهمیت آموزس لنی که تعیی مرحله انقالب یک امر عملقی و در
ارتباط با واقعیتهای عینی است در ارتباط بقا بحق چقه حکقومتی
بایقد جانشقی جمهقوری اسقالمی گققردد ،نمقی کاهقد .ببینقیم امققر
عملی بودن مرحله انقالب در جامعه ما به چه معناست.
انقیر م کراتیک پییش ر آمید انقییر س سیالیسیتی ر
ایرا !
به گونهای که چریکهای فدائی خلق از دیر باز از زبان رفیق مسعود
احمدزاده مطر کردهاند ،عصر انقالبقات دموکراتیقک بقا رهبریهقای
بوراوائی یا احیاناً خرده بقوراوائی ،در سراسقر جهقان دیگقر بقه سقر
آمققده اسققت و در ایققران نیققز انقققالب تنهققا بققا رهبققری طبقققه کققارگر
میتواند به پیروزی برسد .رفیق مسعود از لزوم انقالب دموکراتیقک
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به رهبری طبقه کارگر صحبت میکند .با ایق حقا وی بقا وفقاداری
به آموزس لنی و وقوف به ای امر که مرحله انقالب دقیقا مشقروط
به فاکتورهای عملی است ،مطر میکنقد کقه انققالب در ایقران بقا
عققام تققری شققعارها و برنامققههای دموکراتیققک شققروع مققیشققود و
پرولتاریققا در جریققان یققک مبققارزه مسققلحانه انقالبققی تققودهای خققود را
متشکل و قدرتمند میسازد و در ای روند است کقه بایقد توانقائی
تأمی هامقونی خقود بقر اقشقار خقرده بقوراوازی را بقه دسقت آورد.
بنققابرای وقتققی کققارگران در شققرایط و فضققائی کققه رشققد مبققارزه
مسققلحانه در جامعققه بققه وجققود مققیآورد امکققان متشققکل شققدن در
ارگانهای صنفی و انقالبی خود را یافته (و حتقی موفقق بقه ایجقاد
حزب واقعی طبقه کارگر گردیدنقد) در ایق صقورت ققادر بقه پیشقبرد
انقالب در جهقت تحققق جامعقه دلخقواه خقود یعنقی سوسیالیسقم
خواهند شد .اگر چنی پروسهای طقی شقود آنگقاه مسقیر انققالب
دیگر نه مسیر یک انقالب دموکراتیک بلکقه انققالب سوسیالیسقتی
خواهققد بققود .بققه همققی خققاطر بایققد گفققت کققه بققر اسققاس نظققرات
چریکهققققای فققققدائی خلققققق ،طبقققققه کققققارگر در ایققققران ،انقققققالب
سوسیالیستی خقود را بقا دسقت زدن بقه انققالب دموکراتیقک آکقاز
میکند و در پروسه انقالب میکوشقد خقود را متشقکل و قدرتمنقد
ساخته ،فرهنل سوسیالیستی را در جامعه اشاعه دهد و به طور
کلی توانائی انجام انقالب سوسیالیستی را به دست آورد.
بنابرای در مقابل ای سئوا که طبقه کارگر ایران چقه حکقومتی را
باید جقایگزی دولقت بقوراوائی (در شقرایط کنقونی دولقت بقوراوائی
جمهوری اسالمی) سقازد ،تنهقا پاسقخ علمقی و عملقی پاسقخی
است که مطر میکند :حکومتی که طبقه کقارگر در رأس آن ققرار
داشته باشد.
اما همقه مسقأله در ایقران بقر سقر آن اسقت کقه چگونقه مقیتقوان
رهبری طبقه کارگر را در انقالب تأمی نمود .به عبقارت دیگقر طبققه
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کارگر ایران در چه پروسهای میتواند به عنوان طبقه آگاه به منقافع
طبقققاتی خققود متشققکل شققده و توانققائی اشققاعه و بسققط فرهنققل
سوسیالیسققتی را در جامعققه کسققا کققرده و انقققالب را رهبققری
نماید .تجربه روسیه به طور مشخص نشان میدهد که انقالبیقون
کمونیست با کار در تشقکلهای کقارگری (در اتحادیقهها و کیقره) و
همچنققی شققرکت در محافققل کققارگری و در آمیخققت بققا کققارگران ،از
نزدیک در جریان مبارزه آنها ققرار گرفتقه ،بقرای پیشقبرد آن مبقارزات
رهنمودهای عملی داده و در عی حا با پخش اعالمیه و نشریات
آگاه گرانقه سقعی مقیکردنقد آگقاهی سوسیالیسقتی را بقه میقان
کارگران برده و آنها را متشکل نمایند .اما همانطور که میدانیم در
ایران سلطه یک دیکتاتوری بسیار شدید و قهر آمیز ،اساساً امکقان
ایجققاد تشققکل کققارگری در هققین شققکلی را بققه کققارگران مققا نمققی
دهققد .در کارخانجققات و همققه مؤسسققات و مراکققز تولیققد نیروهققای
امنیتی حضور دارند و شدیداً مواظبند که هقین حرکقت مبقارزاتی در
میققان کققارگران شققکل نگیققرد .در تمققام طققو عمققر رایققم جمهققوری
اسققالمی کققارگران مققا قققادر نبودهانققد حتققی در تعققدادی محققدود
محفلهای مبارزاتی علنی بی خود به وجود آورنقد .حتقی در آنجقا
و
هم که کارگران سعی در ایجاد سندیکا نمودنقد بقا یقورس پلقی
زندان و شکنجه مواجه شقدند .بنقابرای در شقرایط دیکتقاتوری کقه
کارگران از وجود تشقکلهای صقنفی خقود محرومنقد و حتقی ایجقاد
روشقنفکران
محافل علنی کارگری هم امکان پذیر نمی باشد ،پ
کمونیست هم قادر به انجام کارهقای مبقارزاتی از آن نقوع نیسقتند
که سوسیا  -دموکراتهای روسیه با برخورداری از ابزارهقای بزم
(اتحادیققه و محافققل کققارگری) ،بققه طققور مققؤثر و راه گشققا انجققام
میدادند .ای واقعیات به روشنی خقود گویاسقت کقه مسقیر بقردن
آگاهی سوسیالیسقتی از طقرف روشقنفکران کمونیسقت بقه میقان
طبقه کارگر در جامعه تحت سلطه ایران که دیکتاتوری خش بقر آن
حاکم است ،نمی تواند همان مسیر و راهی باشد که بلشقویکها
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در روسیه طی کردند.
اما نیروهای رفرمیست مدعی دفقاع از طبققه کقارگر در ایقران ،بقی
ایققران تحققت سققلطه
اعتنققاء بققه تفققاوت شققرایط جامعققه روسققیه بققا
ِ
امپریالیسم هنوز پا گذاشت در جای پای سوسیا  -دموکراتهای
روسیه را راه متشکل کردن کارگران ایران جا میزنند .آنها از ایجقاد
به اصطال کمیتههای اعتصاب در کارخانجات و محیطهای کقارگری
صحبت میکنند که همانطور که تجربه هقم نشقان داده حتقی اگقر
بتواننققد بققه وجققود آینققد بققه هیچوجققه در شققرایط دیکتققاتوری ذاتققی
سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر جامعه ایران ،امکقان رشقد
و ادامه کاری و تأثیرگقذاری بزم را ندارنقد .در نتیجقه از ایق طریقق
قطعاً امکان بردن آگاهی سوسیالیستی بقه میقان کقارگران ایقران و
فراهم کردن شرایط برای تشکل یابی طبقاتی طبقه کارگر ما وجود
ندارد.
امروز در شرایطی که کارگران مبارز و دیگقر تودههقای مقردم در هقر
گوشه از جامعه ،رهائی از شرایط بسقیار ظالمانقه کنقونی را فریقاد
میزنند بسیاری به درستی با افسوس مطر میکننقد کقه حیقف
کققه جنققبش انقالبققی کنققونی در ایققران دارای یققک رهبققری انقالبققی
نیسققت .البتققه ایقق واقعیققت در نققزد نیروهققای اپورتونیسققت بققه
وسیلهای برای اشاعه یأس و ناامیقدی تبقدیل گشقته کقه بقدون آن
که نقشی برای خود جهت کمک به ایجاد چنان رهبری انقالبقی در
جامعه قایل باشند ،با عدم باور به تودهها و جریان مبارزات طبقاتی
در جامعققه کققه پیشققبرنده تققاریخ بققه جلققو مققیباشققند ،پیشققاپیش
"شکست سختی" را برای جنبش تودهها پیش بینی کردهاند.
رهبری انقیبی چگ نه میت اند به وج

آید؟

اما آیا جنبش انقالبی مقردم مقا محکقوم اسقت کقه همقواره از نبقود
رهبری انقالبی در رنق باشقد؟ آیقا راهقی هقم بقرای ایجقاد چنقی
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رهبریای وجقود دارد؟ چقرا ایق سقئوا مطقر نمقی شقود کقه در
جامعه دیکتاتور زده ایران ،رهبری انقالبی چگونه میتواند به وجقود
آید؟ و نیروهای انقالبی در ایران اکنون چه کار باید بکنند و بقه چقه
وظایفی باید جامه عمل بپوشانند تا زمینه ایجاد رهبری انقالبقی را
در جامعه به وجود آورند؟
بح فوق در حقیقت شکل دیگری از بیان ای بحق دیرینقه اسقت
که طبقه کارگر در شرایط سلطه دیکتقاتوری امپریالیسقتی در ایقران
در چه پروسهای میتواند متشکل شقده و توانقائی ققرار گقرفت در
رأس جنبش تودهها را پیقدا نمایقد؟ امقا ایق بحق امقروز در شقرایط
انقالبی کنونی حاکم بقر جامعقه بقه شقکل کقامال ً عینقی و عملقی
مطققر اسققت .بح ق ای ق اسققت کققه کققارگران آگققاه و روشققنفکران
کمونیست در ایران امروز با استفاده از شرایط و امکاناتی که وجقود
یک موقعیت انقالبی در جامعه به وجود آورده است ،بایقد بقه کقدام
شکل از مبارزه به طور عمده دست بزنند و کدام مسقیر انقالبقی را
طی کنن د تا راه را بقرای تقأمی هامقونی و رهبقری طبققه کقارگر در
جنبش بگشایند تقا ایق طبققه ققادر شقود بقا سقرنگونی جمهقوری
اسالمی حاکمیت سیاسی را در جامعه به دست خود بگیرد!؟
واقعیت ای است که شرایط انقالبی کنونی بهتری فرصت را بقرای
کارگران ایران برای متشکل کردن خود و رفع نقصقان مهقم جنقبش
کنقققونی ایقققران یعنقققی فققققدان رهبقققری انقالبقققی ،بقققه وجقققود آورده
است .امروز بسیاری از کقارگران ایقران تحصقیل کردهانقد .در میقان
آنهققا کققارگران کمونیسققت و آگققاه بققه منققافع طبقققاتی خققود کققم
نیسققتند .ایقق کققارگران بققا همراهققی روشققنفکران صققادق و واقعققاً
کمونیست باید خود را در تشکلهای سیاسی  -نظقامی متشقکل
کننققد تققا در درجققه او بتواننققد بقققاء و ادامققه کققاری خققود را تضققمی
نمایند .نزدیک به چهل سا مبقارزه کقارگران و کمونیسقتها در زیقر
سلطه جمهوری اسالمی ،از یک طرف و همه تجربههای مبقارزاتی
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در گذشته ،چه تجربه منفی حزب توده و روشنفکرانی که در دهقه
سی و اوایل دهه چهل به کقار آرام سیاسقی بقی ثمقری مشقیو
بودند و چقه تجقارب مثبقت انقالبیقون مسقلح در دهقه پنجقاه ،همقه
بیانگر آنند که تحقت دیکتقاتوری حقاکم بقر جامعقه تنهقا یقک تشقکل
سیاسی  -نظامی میتواند امکقان و شقرایط حفق و رشقد خقود را
داشته باشد.
در حققا حاضققر تشققکلهای سیاسققی  -نظققامی بایققد وظیفققه بققردن
آگاهی سیاسقی بقه میقان کقارگران و دیگقر تودههقای تحقت سقتم
ایران ،تحلیل اوضاع و احوا جامعه ،افشقای ترفنقدها و توطئقههای
دشققمنان مققردم ،روشققنگری در مققورد مسققایل مختلققف جامعققه و
افشای تبلییات آنقان کقه چقه از طریقق رسقانههای خقود جمهقوری
اسالمی و چه از طرف رسانههائی که از خقارج ،اکلقا در پوشقش
مخالفققت بققا رایققم ،پخققش مققیشققوند و بققه طققور کلققی کققار وسققیع
روشققنگرانه و افشققاگرانه را بققا توضققیح واقعیتهققا بققا دیققد علمققی
مارکسیسققتی بققه عهققده بگیرنققد .از طققرف دیگققر ای ق تشققکلهای
سیاسی  -نظامی باید با دست زدن بقه عملیقات مسقلحانه علیقه
دشم  -ضقم انتخقاب دقیقق سقواه منطبقق بقر نیازهقای شقرایط
فعلی و روحیات تودهها  -و توضقیح و تشقریح دبیقل ایق عملیقات و
چشم اندازهای استراتایکی اعما انقالبقی خقود بکوشقند حسق
نظققر تودههققا را نسققبت بققه خققود جلققا کققرده ،کققارگران را بققه قققدرت
خود شان آگقاه سقاخته و از ایق طریقق خقود را بقه کقارگران و دیگقر
ستمدیدگان جامعه بشناسانند .به ای نحو آنها خواهنقد توانسقت
با جلا اعتماد تودهها نسقبت بقه خقود و بقه دسقت آوردن حمایقت
معنوی آنها ،زمینه را بقرای تبقدیل ایق حمایقت معنقوی بقه حمایقت
مققادی و در نتیجققه برخققوردار ش قدن از انققرای و تققوان تودههققا بققرای
پیشبرد مبارزه برای رهائی ،آماده سازند.
نمی توان تردید داشت که تعمیقق آگقاهی طبققاتی و کمونیسقتی
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در میان کارگران و متشکل کقردن آنهقا و همچنقی توسقعه فرهنقل
سوسیالیستی در میقان همقه سقتمدیدگان ایقران تنهقا بقا پیمقودن
چنققی مسققیری بققرای کمونیسققتهای راسققتی ایققران امکققان پققذیر
مققیباشققد .چققرا کققه در چشققم انققداز ای ق راه امکققان سققازماندهی
تودههای انقالبی برای انجام مبارزه مسلحانه در جهت آزاد سقازی
منققاطق وجققود دارد و بققه گونققهای کققه تجربققه درخشققان جنققبش
مسلحانه در ُکردستان در جریان قیام بهم  ٢٣٤٤ثابت نمود از ای
طریققق تحققت رهبققری کمونیسققتهای راسققتی نققه فقققط در خققود
منطقهای که به نیروی یک خلق مسلح آزاد شده ،بلکه تحت تقأثیر
قدرت انقالبی و جو انقالبی ایجاد شده توسط ای ققدرت انقالبقی،
زمینقققههای کقققامال ً مسقققاعدی بقققرای رشقققد آگقققاهی طبققققاتی و
کمونیستی در میان کارگران دیگر مناطق نیز مهیقا مقیگقردد .ایق
در عی حقا مسقیر سقاخته شقدن حقزب طبققه کقارگر ،یقک حقزب
کمونیست واقعی نیز میباشد.
خالصه باید گفت که برای پیمودن راه درست انقالب باید از ساختار
اقتصققادی  -اجتمققاعی ،طبقققات موجققود در جامعققه ،چگققونگی صققف
بندی آنها و مسایل مختلف از جمله شرایط سیاسی  -اجتماعی و
فرهنل و باورهای تودهها و کیره تحلیقل درسقتی داشقت تقا بتقوان
مسیر درستی را در انقالب پیمود ولی در عی حقا درس گیقری از
تجققارب گذشققته اکیققداً بزم اسققت .بققی الگققو بققرداری از انقالبققات
گذشته و تجربه انقدوزی از آن انقالبقات ،تفقاوت بزرگقی وجقود دارد.
اهمیت مطالعه و کسا اطالعات واقعقی از تقاریخ گذشقته ایقران و
تاریخ انقالبات در کشورهای جهان به حدی است که اساسا بقدون
آموخت از تجارب انقالبی گذشته نمی تقوان راه صقحیح انققالب در
کشور خود را به درستی شناخته و طی نمود.
با درک ضرورت مطالعه تاریخ و درس آموزی از آن ،در ارتباط با بحق
فوق دو نمونه قابل ذکر است .نمونقه او مربقوط بقه تجربقه منفقی
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برخورد نیروهای چپ نمقای سازشقکار در ایقران نسقبت بقه مبقارزه
مسلحانه تودهها در ایران و به خصوص خلق ُکقرد ،بالفاصقله بعقد از
قیام سا  ٢٣٤٤مقیباشقد .در آن زمقان مقثال ً سقازمان چریکهقای
فدائی خلق ایران که به دلیل برخورداری از اعتبار چریکهای فقدائی
خلق واقعی (در حالیکه راه و سنتها و آرمانهای آنها را نفقی نمقوده
بود) ،نیروی زیادی داشت ،اگر قرار بود پیرو یقک سیاسقت انقالبقی
باشد میبایست و میتوانست ،هم در کنار مقردم مبقارز ُکقرد ققرار
گرفتققه و نیققروی خققود در سراسققر ایققران را بققه نفققع پیشققبرد مبققارزه
مسلحانه خلق ُکقرد علیقه جمهقوری اسقالمی بقه کقار گیقرد و هقم
مبارزه سایر اقشار و طبققات خلقق چقه در شقکل مسقلحانه و چقه
کیققر آن را بققرای سققرنگونی رایققم تققازه بققه قققدرت رسققیده جمهققوری
اسالمی بقه پقیش ببقرد .بقرای ایق سقازمان فرصقتهای تقاریخی
دیگری نیز در آن زمان به وجود آمد که برجسته تقری آنهقا مبقارزات
خلق تُرکم و اقدام دهقانان مبارز ای منطقه در مصادره زمی های
وابسققتگان بققه شققاه بققود .درگیققر شققدن در ایق مبققارزه و کمققک بققه
دهقانان تُرکم میتوانست ای سازمان را کقه عنقوان تنهقا جریقان
کمونیستی ایران با بار تودهای را با خود حمل میکقرد در مسقیری
قرار دهد که مسیر تداوم و پیشبرد انقالب (علیرکم شکست قیقام
بهم ) و برقراری پیوند واقعا مبارزاتی هر چه عمیق تقر بقا کقارگران
سراسققر ایققران باشققد .در چنققی پروسققهای حققزب طبقققه کققارگر نیققز
میتوانست شکل گرفته و رهبری کمونیسقتی در جامعقه تقأمی و
تضمی گردد.
متأسققفانه بققا قصققور در انجققام ایقق وظققایف انقالبققی ،طققی یققک
سازشکاری رسوا بی ای سازمان و رایم تازه بقه ققدرت رسقیده و
هنققوز نققاتوان جمهققوری اسققالمی ،جنققبش دهقانققان تُققرکم صققحرا
توسققط رایققم سققرکوب شققد .در ُکردسققتان نیققز پیشققبرد مبققارزه
مسلحانه خلق دلیر ُکرد به دسقت نیروهقای خقرده بقوراوائی چقون
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حزب دموکرات ُکردستان ایران و سازمان زحمتکشان کومقه لقه کقه
ای بخش دوم بعداً با بی پرنسیبی کامل بدون ای کقه پیونقدی بقا
طبقه کقارگر ایقران داشقته باشقد خقود را "حقزب کمونیسقت ایقران"
نامید ،افتاد .تودههای انقالبی خلق ُکرد (پیشقمرگهها) اگقر چقه در
ای تشکلهای سیاسی قهرمانیها نموده و با فداکاریهای قابل
تحسی خود جنبش مسلحانه بزرگی را در ُکردستان پقیش بقرده و
با حرکت انقالبی خود تجارب انقالبی زیادی در جنبش خلقق ُکقرد و
در جنبش سراسر ایران به جقا گذاشقتند ولقی مبقارزه جانانقه آنقان
تحت رهبریهای خرده بقوراوائی و بقا ضقربه بزرگقی کقه دو نیقروی
سیاسی مذکور در جریان جنل با یکدیگر به جنبش خلقق ُکقرد وارد
کردند ،نتوانست تداوم یابد.
نمونه دوم مربوط بقه مسقیری اسقت کقه از جملقه کمونیسقتهای
ویتنام طی کرده و موفق به تشکیل حزب طبقه کارگر در آن کشقور
شقققدند .راه آنهقققا ،راه ایجقققاد کمیتقققه و هسقققتههای مخفقققی در
کارخانجات نبود بلکه کمونیستهای ویتنامی در پروسه شرکت در
مبارزات مسلحانه دهقانان و در عمقل کمقک بقه آنقان بقرای دسقت
یابی به حقوق حقه خقود (زمقی ) موفقق بقه تقویقت خقود گشقته و
توانستند به عنوان یک نیروی انقالبی کمونیست پر ققدرت ،حسق
نظر کارگران را نسقبت بقه خقود جلقا و در بقی آنقان محبوبیقت بقه
دست آورند .درست در چنی پروسقهای بقود کقه کمونیسقتهای
ویتنام امکان پیوند مبارزاتی با طبقه کارگر را یافتقه و در ایق مسقیر
موفق به تشکیل حزب کمونیسقت شقدند .بقا در نظقر داشقت ایق
تجربه میتوان دید که در شرایط بعد از قیقام بهمق بقرای سقازمان
چریکهای فدائی خلق ایران شرایطی به مراتا مناسا تقر از آنچقه
کمونیستهای ویتنام داشتند ،آماده بود .سازمان مذکور بقه خقاطر
مبارزات درخشان چریکهای فدائی خلق در اوایقل دهقه پنجقاه ،هقم
یک نیقروی سیاسقی شقناخته شقده و محبقوب در میقان تودههقای
وسیعی از مردم حتی در دهکورهها بقود و هقم از نیقرو و تقوان بزم
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برای پیشبرد مبارزات تودهها که با روحیه انقالبی وابی خود حاضر
به مبارزه انقالبی بودند ،برخقوردار بقود و بقه طقور مشقخص هقم در
میقققان کقققارگران سراسقققر ایقققران محبوبیقققت و اعتبقققار عظیمقققی
داشت .ولی همی سازمان درست در نقطه مقابل و بر خالف یک
جریان راستی کمونیستی ،ابداً خواستار جنل انقالبقی نبقود و بقه
همی خاطر به جقای پیمقودن مسقیری مشقابه بقا کمونیسقتهای
ویتنام ،ظاهراً برای تشکیل حزب طبقه کارگر مشیو ایجقاد کمیتقه
و "شورا" در کارخانجات شد.
مسققلم اسققت کققه بح ق در اینجققا بققر سققر مبققارزه در روسققتا و بققی
دهقانان نیست که جامعه امروز ایران در ای زمینه بسقیار متفقاوت
از دوره مورد بح در ویتنام میباشد ،بلکه بح ای است که چقه
تجربه مثبت کمونیستهای ویتنقامی و چقه تجربقه منفقی ایقران (در
اینجا باید از نیروهای سیاسی سازشقکار دیگقر در جنقبش آن دوره
هم یاد شقود کقه در رد تئقوری مبقارزه مسقلحانه چریکهقای فقدائی
خلق بقی خقود مسقابقه گذاشقته بودنقد و نققش تقویقت کننقده در
راست رویهای سازمانی که تحقت نقام فقدائی فعالیقت مقیکقرد،
داشتند) نشان میدهند که برای ایجاد پیوند با طبقه کارگر نباید از
تجربه سوسقیا دموکراتهقای روسقیه دگقم سقاخت و راه و روس
آنها را که در شرایط روسیه اواخر قرن نوزده و اوایل ققرن بیسقت در
آن کشور امکان پذیر بوده یگانه شقکل ممکق بقرای ایجقاد پیونقد بقا
طبقه کارگر وانمود کرد .بح ای است کقه اگقر شقرایط در ایقران،
در آکاز امکان رفت به میان طبقه کارگر و انجام کار مؤثر ایجاد پیوند
با طبقه کارگر را همچون شرایط روسیه دوره لنقی بقه روشقنفکران
انقالبی نمی دهد میتوان ای وظیفه اساسی را به شکل دیگری
انجام داد .برای کمونیسقتها اصقل مسقأله یقافت مقؤثری شقکل
مبققارزه بققرای ایجققاد پیونققد بققا طبقققه کققارگر اسققت نققه اینکققه چنققی
وظیفهای را الزاماً باید از همانجائی شروع کنند که در فقالن تجربقه
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تاریخی وجود داشته است .به عبارت دیگر اگر ایجاد پیوند با طبقه
کارگر برای کمونیستها یک اصل است ،ای امر که بقرای رسقیدن
به ای امر از کجا و چگونه باید شروع کنند ،اصل نیست .میدانیم
که کمونیستهای کوبا و کمونیست پر آوازه انترناسیونالیست ،چه
گوارای کبیر نیقز بقا پیمقودن راه مبقارزه مسقلحانه تقودهای و در ایق
پروسه ایجاد پیوند با طبققه کقارگر کوبقا ،بقه ایق امقر پاسقخ داده و
چنی تجربهای را از خود به جای گذاشتند.
ولت جایگزین جمه ری اسیمی و و خط مشی!
همانطور که دیده میشود سئوا "رهبری انقالبی در ایران چگونه
میتواند به وجود آید" در نظرات چریکهای فدائی خلق به مثابه یک
نیققروی کمونیسققت واقعققاً معتقققد بققه مارکسیسققم  -لنینیسققم بققه
خصققوص در ارتبققاط بقا شققرایط انقالبققی کنققونی ایققران ،پاسققخ کققامال ً
روش و شفاف و بدون ابهامی دارد (شر دقیقق و کامقل ایق امقر
مهم در کتاب "مبارزه مسلحانه هم اسقتراتای هقم تاکتیقک" آمقده
است) .در عی حا مقیبینقیم کقه ایق سقئوا و پاسقخ بقه آن بقا
موضوع مهم دیگر یعنقی دولتقی کقه بایقد جقایگزی رایقم جمهقوری
اسالمی گردد ،در هماهنگی و پیوند کامل ققرار دارد .اگقر ققرار بقه
سرنگونی رایقم جمهقوری اسقالمی و همقراه بقا آن پایقان دادن بقه
سققلطه امپریالیسققتها در ایققران و نققابودی سیسققتم سققرمایه داری
وابسققته در جامعققه مققیباشققد ،ای ق امققر مهققم نققه از طریققق قیققام
مسققلحانه تققودهای (روشقق تققری دلیققل بققر رد آن فقققدان رهبققری
کمونیستی در حا حاضر و عدم امکان ایجاد آن از طریق مسالمت
آمیز در شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران مقیباشقد) بلکقه از طریقق
پیمودن راه مبارزه مسلحانه تودهای  -به شکلی که در باب تشقریح
گردیققد  -امکققان پققذیر اسققت .تنهققا بققا پیمققودن ای ق مسققیر از طققرف
کمونیستهای صدیق و انقالبی امکان پیوند با طبقه کارگر ،تقأمی
رهبری انقالبی در جنبش وجود دارد و تنهقا از طریقق سقازماندهی
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مسققلح تودههققا در جربققان مبققارزه مسققلحانه اسققت کققه راه بققرای
تشقکیل "ارتققش انقالبققی"ای کقه لنققی بققر ضقرورت ایجققاد آن جهققت
برپائی یقک "حکومقت انقالبقی" پقای مقیفشقرد ،تسقهیل شقده و
میتوان به آن دست یافت .همچنی تنها در ای صقورت دور نمقای
یققک زنققدگی سققعادتمند انسققانی در مقابققل کققارگران و زحمتکشققان
محروم و زجرکشیده ایران قرار میگیرد.
بنابرای در مقابل ای سئوا که دولت جایگزی جمهوری اسقالمی
چگونققه دولتققی بایققد باشققد در میققان کسققانی کققه بققه عنققوان چققپ
شناخته میشوند دو برخورد سیاسی و دو خقط مشقی در مقابقل
هم قرار میگیرند .برخورد سیاسی و خط مشیای که چریکهقای
فدائی خلق ایران به مثابقه یقک نیقروی کمونیسقت بقا وفقاداری بقه
اصو مارکسیسم  -لنینیسم و آموزس از رهبقران کبیقر پرولتاریقا بقا
اعتقاد به ضرورت جنل مسلحانه تقودهای بقا دشقم مبلقغ آننقد ،و
برخورد سیاسی و خط مشیای کقه اگقر چقه مقدعی طرفقداری از
طبققه کققارگر و اعتقققاد بقه مارکسیسققم – لنینیسققم مقیباشققد ،بققر
خالف آموزسهای مارکسیسقتی حتقی در شقرایط کنقونی نیقز کقه
ایران در دوره انقالب به سر مقیبقرد و موقعیقت انقالبقی در جامعقه
وجود دارد به فکر انجام حرکتی در جهت ایجاد ارتش انقالبی بقرای
برپائی حکومت انقالبی نیست .اینها راه انقالب را قیام مسقلحانه
ناگهانی تودهها عنوان میکنند ،اما گوئی قیقام مسقلحانه تقودهای
مورد نظر شان تدارک نیاز ندارد و کارگران نباید از هم امروز برای به
دست گرفت رهبری آن قیقام و یقا اگقر امکقان چنقی امقری نیسقت
حداقل کوبیدن مهر و تأثیر انقالبی خود بر آن قیام خقود را متشقکل
در ای دوره پر تالطم و طوفانی در جامعقه نیقز
و مسلح کنند .پ
مبلغ انجام همان توصیههائی هستند (ایجاد کمیتههای اعتصاب و
کیره در کارخانجات) که پیش از ای در دوره آرام مبلغ آن بودند .اما
کدام قیام مسلحانه نیاز به سازماندهی مسلح ندارد؟ آیا اینهقا در
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رویای خود انتظار قیام خقود بخقودی بهمق  ٢٣٤٤را مقیکشقند تقا
دوباره برای ایفای نقش کیر انقالبی در صقحنه حاضقر شقوند؟ اگقر
چنی است باید گفت کقه ایق انتظقار بیهقوده اسقت .تقاریخ دو بقار
عی هم تکرار نمی شود.
پاسخ به ندای ت

هها ،وظیفه نیروهای پیشرو کم نیست!

در شققرایط کنققونی کققه جامعققه ایققران در دوره انقققالب قققرار گرفتققه و
موقعیت انقالبی در جامعه وجود دارد جقا دارد در همقی چهقارچوب
به وظایفی که در حا حاضر بقر عهقده نیروهقای پیشقرو ققرار دارد،
بپردازیم .لنقی مطقر کقرده اسقت کقه "هقر موقعیقت انقالبقی بقه
انقالب ختم نمقی شقود" .در ایق حکقم نکتقهای مهقم و اساسقی
نهفته است و آن ای که ،برای دست یابی تودههای انقالب کننقده
به پیروزی دو عامل باید همقدیگر را تکمیقل نماینقد :عامقل عینقی و
عامل ذهنی .منظور از عامل عینی همانا تیییراتی اسقت کقه هقم
در وضعیت تودهها و هم در وضعیت حکومت به وجود میآید و لنی
از آنها به عنوان "تیییرات عینی" نام میبرد که خود اثبات گر وجقود
موقعیت انقالبی در یک جامعه میباشند .وی مقینویسقد کقه "در
چنی شرایطی فقط وقتی انقالب به وقوع میپیوندد کقه عقالوه بقر
تیییراتقققی کقققه در بقققاب ذکقققر شقققد ،تیییقققری ذهنقققی هقققم اضقققافه
گردد .یعنی طبقه انقالبی توانائی آن را داشته باشقد کقه بقه حقد
کافی از قدرت عملیات تودهای انقالبقی بقرای سقرنگونی حاکمیقت
موجود استفاده بکند .ای حاکمیت حتی در شرایط بحران هقم بقه
خودی خود سقوط نمی کند ،بلکه آن را باید سرنگون کرد( .نققل از
"سقوط انترناسقیونا دوم") .در ارتبقاط بقا ققدرت طبققه انقالبقی در
واقققع بایققد از عامققل ذهنققی سققخ بگققوئیم کققه خققود ،هققم وجققود
تودههققائی بققا روحیققه قققوی انقالبققی را شققامل مققیشققود کققه بققرای
رسیدن به هدف دست به مبارزات فداکارانه و قهرمانانه زده و مر
را تحقیر میکنند و هم وجود یک نیروی سیاسی متشکل انقالبی
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بققه مثابققه پیشققاهنل رهبققری کننققده عملیققات تققودهای انقالبققی .بققا
ترکیا ای دو عامل عینی و ذهنقی ،انققالب مقیتوانقد بقه پیقروزی
دست یابد.
توجه به شرایط مشخص کنونی جامعه ایران ،نشقان مقیدهقد کقه
تا جائی که موضوع به تیییر در وضعیت تودهها و رایم بقر مقیگقردد
ای "تیییرات عینی" صورت گرفتهاند .در رابطه با عامل ذهنی نیقز
همه مسأله به فقدان یک نیروی سیاسی متشکل انقالبی مربوط
میشود واب تا جائی که به تودهها ،روحیه وابی انقالبی در آنهقا و
داشت پتانسیل بزم برای انجام مبارزه تا پای جقان مربقوط اسقت،
کمبودی در ای زمینه وجود ندارد .واقعیت ای است کقه تودههقای
جان به لا رسیده ایران نقه فققط در دیمقاه بقا مبقارزات قهرمانانقه و
سلحشققورانه خققود نشققان دادنققد کققه بققرای رسققیدن بققه کققار ،نققان،
مسک  ،آزادی و استقال حاضر به هر گونه فداکاری مقیباشقند و
عمال ً سینههای خود را سپر گلولههای نیروهای سرکوبگر نمودنقد،
بلکه در تدوام تظاهرات و قیامهای قهر آمیز خود در دیماه ،علیقرکم
سرکوبهای وحشیانه نیروهای داعشی رایم جمهقوری اسقالمی
به میدان آمده و با حضقور مبقارزاتی خقود و حتقی توسقل بقه جنقل
خیابانی با ای رایم ،عمال ً و با فریادی رسا اعالم میکنند که دیگقر
حاضر نیستند به اسقتثمارگران و سقتمکاران خقود اجقازه دهنقد کقه
همچنان آنها را بچاپند و زندگی جهنمیای را بر آنان تحمیقل کننقد.
نشان میدهند که دیگر تحمل وضقع کنقونی را نداشقته و خواهقان
دگرگونی در نظم اقتصادی  -اجتماعی حاکم بر جامعه میباشقند.
آنها آشکارا  -چه با سر دادن شعارهای انقالبقی پقر معنقا و چقه بقا
اعما انقالبی خود  -نشقان مقیدهنقد کقه راه اصقلی دگرگقونی و
تیییر شرایط نکبت بار حاکم بقر زنقدگی خقود را هقم کقه همانقا راه
انقالب قهرآمیز میباشد ،میدانند.
اگر در جریان انقالب برای سرنگونی رایقم وابسقته بقه امپریالیسقم
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شاه ،تودههای مبارز ما با ای فکقر کقه رهبقری انقالبقی وجقود دارد
فریاد میزدند "رهبقران ،مقا را مسقلح کنیقد" (و متأسقفانه رهبقری
انقالبی در جامعه وجود نداشت که به ای ندا پاسقخ دهقد) ،امقروز
در قریا بقه اتفقاق تظقاهرات و قیامهقای تقودهای کقه در ایق یقا آن
گوشه از کشور رخ میدهد ،تودههقای انقالبقی از ضقرورت مسقلح
شدن و توسل به مبارزه مسلحانه علیه دشمنانشان سقخ گفتقه
و با شعارهائی نظیر "وای به روزی کقه مسقلح شقویم" و یقا "مقی
کشم ،میکشم آن که برادرم کشت" یا "آتش جقواب آتقش" ،هقم
ضرورت مسلح شدن و انجام مبارزه مسلحانه و هقم آمقادگی خقود
را بققرای پیشققبرد یققک مبققارزه مسققلحانه علیققه دشمنانشققان اعققالم
میکنند .تودهها به درستی انتظار دارند که یقک نیقروی سیاسقی
انقالبی متشقکل ،بقه سقازماندهی مسقلح آنهقا بپقردازد .اساسقاً
پاسخ دادن به نقدای تودههقا ،آمقوزس از آنهقا و حرکقت در راسقتای
خواست و نیاز تودهها در جهقت تقأمی منقافع آنقان وظیفقه تخطقی
ناپذیر نیروهای سیاسقی پیشقرو جامعقه اسقت و اتفاققاً پاسقخ بقه
درخواست کنونی تودههای انقالبی در صحنه ،امروز وظیفقه عمقده
و اساسی نیروهای آگاه و کمونیست را در جامعه تعیی میکند.
اما اگر در حقا حاضقر تشقکل سیاسقی – نظقامی شقناخته شقده
قوی و انقالبیای وجود ندارد که نشقان دهقد بقه خواسقت و نقدای
تودهها پاسخ مثبت میدهد ،خود تودههای انقالبی تا آنجقا کقه در
قدرت دارند به مبارزه قهر آمیز با نیروهای مسلح رایم مقیپردازنقد.
ای ق تودههققای بققه پققا خاسققته و دلیققر در جریققان تظققاهرات خققود در
مواجهه با دشم گاه به پرتاب سنل و آجر پاره مبادرت میورزنقد.
گققاه بققه جنققل ت ق بققه ت ق و کتققک زدن متقابققل نیروهققای امنیتققی و
انتظامی رایم میپردازند .یقا از تقاکتیکی علیقه نیروهقای سقرکوبگر
استفاده میکننقد کقه از خقود آنقان آموختهانقد (رانقدن ماشقی بقه
سوی مقزدوران حکقومتی و زیقر گقرفت آنهقا  -مقوردی کقه دراویقش
انقالبی در رزم جانانه خقود علیقه بسقی و پاسقداران رایقم بقه کقار
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بردند) .توده انقالبی در مواردی با سال گرم به مقابله بقا دشقم
دسققت مققیزنققد (یققک مققورد از آن در مبققارزات کشققاورزان اصققفهان
مشاهده شد) و گاه مبارزه مسلحانه خود علیه نیروهای سرکوبگر
را با پرتاب بماهای دستی و یا بماهای آتشزا بقه میقان آنقان بقه
نمایش میگذارد که مورد آخر آن در مبارزه قهر آمیز تودههای جقان
به لا رسیده خرمشهر در جلوی چشم همگان قرار گرفقت .البتقه
خبرهائی از ای دست در رابطه بقا اققدامات مسقلحانه تودههقا ،در
شرایطی که رسانهها به طور عمده در دست نیروهای متعلقق بقه
جبهه ضد انقالب قرار دارند ،کمتر امکان پخقش پیقدا مقیکننقد .در
شقرایط کنقونی رسقانههای ارتجقاعی تقالس فراوانقی مقیکننقد تققا
ذه ها را مشیو مبارزات به اصطال مدنی ساخته و ضم تفبیح
قهر انقالبی تودهها رفرمیسم را در جامعقه اشقاعه دهنقد .بقا ایق
حا در ویدئوئی نیز دیدیم که جوانقانی کقه در منطققهای در پشقت
صحنه در کمی نیروهای مسلح سرکوبگر رایم نشسقته بودنقد بقه
هنگام عبور گلهای از آنها ،بماهای آتشزا به میانشان پرتاب کرده
و ضقققم وارد آوردن خسقققارت بقققه ایشقققان ،آنهقققا را از حرکقققت بقققاز
داشتند .جالا است که ای مورد بیانگر یقک کقار گروهقی بقود کقه
امید به تداومش را در دلها زنده میکقرد .همچنقی مقیدانقیم کقه
تظاهرات عمومی مسالمت آمیز مردم و به طقور مشقخص کقارگران
چطور با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی وحشی رایم و اِعمقا
قهر ضد انقالبی آنها علیه تظاهر کنندگان ،فوری شکل قهر آمیز به
خود مقیگیقرد .در جریقان تظقاهرات و تجمعقات کقارگری ،در مقوارد
زیادی کقار بقه کتقک زدن کقارگران توسقط آن نیروهقا و درگیقری بقی
کارگران و نیروهای مسلح رایم میکشد.
اوضاع ر جبهه ضد انقیر!
امروز شرایطی بر جامعه ایران حاکم اسقت کقه نقه رایقم جمهقوری
اسالمی به مثابه کانا اصلی سلطه امپریالیستها بر جامعه ایران،
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علیرکم همه وحشی گریها و اعمقا جنایتکارانقهاس ققادر اسقت
تودهها را از میدان مبارزه کنار زند و نقه تودههقا در لحظقه کنقونی از
چنان ققدرتی برخوردارنقد کقه بتواننقد بسقاط ایق رایقم ننگقی دار و
شقققکنجه را در هقققم کوبیقققده و خقققود آن را بقققه زبالقققه دان تقققاریخ
بیافکننققد .دشققمنان تودههققای تحققت سققتم مققا از خققود جمهققوری
اسققالمی گرفتققه تققا امپریالیسققتها (همققراه بققا نیروهققا و رسققانههای
وابسته به آنها) ،ای استثمارگران و ستمکاران جنایتکار و وحشی،
اکنققون کققه حاکمیققت خققود و سیسققتم ظالمانققه سققرمایه داری را بققا
خیزس تودههای انقالبی در خطر میبینند برای حفق وضقع نکبقت
بار و مصیبت آور موجود در هر زمینه و حوزهای به تالسهای شدید
و گسققتردهای دسققت زدهانققد .رسققانههای امپریالیسققتی بققا قلققا
حقایق  -البتقه بقا مخلقوط کقردن راسقت و دروغ بقا هقم  -و اشقاعه
ایدههای رفرمیستی در جهت انحراف مسیر مبارزات مردم فعالیقت
گسققتردهای را در پققیش گرفتهانققد .در حققا حاضققر ،کققار سققرکوب
مبارزات تودهها را خود جمهوری اسالمی به عهده دارد و ای رایقم
در شرایطی که به قو عباس عبدی از مهرههای اصال طلا رایم
که (در گفتگو با گروه تحلیل ،تفسیر و پاوهشهای خبری ایرنا٢٢ -
خققرداد  )٢٣٩٤اعتققراف کققرد کققه شققیرازه امققور در اکثققر نهادهققا و
ارگانهققای دولتققی از هققم پاشققیده شققده و بققه قققو وی کققار آمققدی
ندارند ،امقا بقه وظیفقه خقود کقه سقرکوب مبقارزات تودههقا و کنتقر
جامعه از طریق اعما قهر ضد انقالبقی در آن عمقده اسقت ،عمقل
میکند .جمهوری اسالمی وظیفه سرکوب تودهها را با میلیتقاریزه
کردن کامل تمام مناطق ،برقراری حکومت نظقامی اعقالم نشقده و
ولو کردن نیروهای مسلح و امنیتی خود در کوچه و خیابان ،توسقل
بققه دسققتگیریهای گسققترده ،اعمققا شققکنجههای وحشققیانه بققه
زندانیان و کشتار بی شرمانه در زندانها انجام میدهد .امقروز گقاه
در ویققدئوهائی کققه منتشققر مققیشققوند دیققده مققیشققود کققه دسققت
اندرکاران حکومت ،با ای اخطقار بقه مقزدوران مسقلح خقود کقه اگقر
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مردم بتوانند رایم حاکم را سرنگون کنند ،شما را تکه تکقه خواهنقد
کرد و شقما و خقانواده تقان امکقان خقروج از کشقور را هقم نخواهیقد
یافت ،آنها را آشکارا تشجیع میکننقد کقه بقه هقر عمقل وحشقیانه
علیه مردم دست زده و با بی رحمی هقر چقه تمقامتر بقه سقرکوب
مبققارزات و اعتراضققات آنققان بپردازنققد چققون پققای مققر و زنققدگی
خودشان در میان است .به آنها میگویند که مردم ،مقا را بقه دریقا
خواهند ریخقت .حتقی مققامی در وزارت بهداشقت از خطقر سققوط
رایم و پیامدهای آن برای خود و همکارانش صقحبت مقیکنقد و بقه
آنها هشدار میدهد کقه بقه هقر طریققی در حفق ارکقان ایق رایقم
کوشا باشند .به طور کلی در حا حاضر جمهوری اسالمی عهقده
دار کنتر جامعه برای حف سلطه امپریالیسم در ایران است ولقی
ای وضع ممک است در صورت پیشرفت جنقبش انقالبقی و جقدی
تر شدن هر چه بیشتر خطقر بقرای سقلطه امپریالیسقتی در ایقران،
تیییر کرده و دشمنان مردم مبادرت به اقدامات دیگری بکنند .مقثال ً
میدانیم که امپریالیسم آمریکا بقه مثابقه دشقم اصقلی خلقهقای
ایران ،نیروهقای مقزدوری را از میقان ناسیونالیسقتهای ایرانقی بقه
خصوص در ُکردستان یا بلوچسقتان در اختیقار دارد کقه سقالها بقرای
آنان هزینه کرده است .ای دشم جانی و سالوس هر زمقان بزم
ببیند ،میتواند از آنها برای ایجقاد اکتشقاس در جنقبش و مخقدوس
کردن صف انقالب و ضقد انققالب اسقتفاده کنقد .نقه فققط جریانقات
ناسیونالیست بلکه نیروهای شناخته شده یا ناشناخته دیگری نیز
ممک است در شرایط خاصی در جهت حف سلطه امپریالیسقتی
و تداوم سیستم سرمایه داری وابسته در ایقران ،در خقط ققدرتهای
خارجی به مبارزه مسلحانه با رایقم جمهقوری اسقالمی برخیزنقد و
نیروهای مبارز جامعه را هم فریقا دهنقد .خالصقه تقا آنجقا کقه بقه
دشمنان تودههای تحت ستم ما ،دشمنان کارگران ،زحمتکشقان و
اقشار مختلف مقردم در شقهر و روسقتا مربقوط اسقت ،آنهقا انققالب
تودهها را امری کامال جدی به حساب آورده و برای از بقی بقردن آن
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به هر تالس ضد انقالبی دست میزنند.
تیش نیروهای رفرمیست برای به نق

راند

ت

هها!

نمی توان تردیقدی داشقت کقه در درون جامعقه ایقران چقه در میقان
کارگران و چه روشنفکران ،کمونیستهای راستینی وجود دارند که
مققیکوشققند وظیفققه خققود را در ارتبققاط بققا شققرایط حسققاس کنققونی
دریافتقققه و بقققه آن عمقققل کننقققد .درعقققی حقققا از دیقققر بقققاز تفکقققری
رفرمیستی در جنبش کمونیستی ایران وجود دارد که همانطور کقه
در باب اشاره شقد وظیفقه نیروهقای کمونیسقت در جامعقه را صقرفاً
رفت به کارخانهها و به اصطال کار با کقارگران قلمقداد مقیکنقد و
شاهدیم که ای تفکر حتی در شرایط امروز نیز که بحق اصقلی بقر
سر انقالب و چگونگی کسا قدرت سیاسقی توسقط طبققه کقارگر
میباشد و ای امر مسقأله مبقرم روز را تشقکیل مقیدهقد ،وظیفقه
خاصی بقرای نیروهقای کمونیسقت قائقل نیسقت و انگقار کقه هقین
تیییر عینی در جامعه صورت نگرفته است ،مبارزه صنفی و حقداکثر
کوشش برای ایجاد تشکلهای صنفی کارگری را در راس اهداف و
آما مبقارزه کقارگران جلقوه مقیدهقد .واقعیقت ایق اسقت کقه اوب ً
طبقه کارگر ایقران از همقان بقدو اسقتقرار رایقم جمهقوری اسقالمی
هرگز از مبارزه باز نایستاده و بقه خصقوص از دهقه  ١٤بقه ایق سقو
ضقم تشقدید مبقارزات خققود علیقه سقرمایه داران و رایقم حققاکم در
جهققت تحقققق خواسققتهای صققنفی و ایجققاد تشققکلهای صققنفی
مستقل خود قدمهای جدی و مهمی برداشته است .ثانیاً ،طبققه
کارگر ما در جریان مبارزه برای تشکل یقابی خقویش ،از درون خقود،
کقارگران آگقاه ،متعهقد و فقداکاری را پققروده و بعضقاً بقه عنقوان فعققا
کارگری به همگان شناسانده است .اما آنچه علیرکم مبارزات بی
وقفه و فداکارانه کارگران و تالسهای بی دریغ و مسئوبنه فعقالی
صمیمی و مبارز کارگری مانع از شکل گیری حتقی یقک اتحادیقه یقا
سندیکا یا به طور کلی تشکل کارگری مستقل گردیقده ،سقد بلنقد
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دیکتاتوری رایقم وابسقته بقه امپریالیسقم جمهقوری اسقالمی بقوده
است .ای رایم نه تنها فعالی کقارگری را بقه دلیقل دفقاع از منقافع
صنفی کقارگران دسقتگیر کقرده ،مقورد شقکنجه ققرار داده و حکقم و
وثیقققه سققنگی بققرای آنهققا تعیققی نمققوده اسققت ،بلکققه هققر کققارگر
سادهای را نیز صرفا به خاطر مبارزه برای ابتدائی تری خواسقتهای
صنفی خود مورد حمالت وحشیانه ققرار داده اسقت .چنقی اسقت
که حتی در شرایطی که تحقق خواستههای کامل صنفی کارگران
منققوط بققه از میققان برداشققت ایقق دیکتققاتوری و بققه عبققارت دیگققر
سرنگونی جمهوری اسالمی است ،پیروان تفکر رفرمیستی مزبقور
سعی دارند به شیوه اکونومیستهای روسیه ،ذهق طبققه کقارگر
را صرفا به خود و مسایل صنفی خویش مشیو نمقوده و آنهقا را از
انجققام اقققدامات عملققی در جهققت سققرنگونی رایققم و از بققی بققردن
دیکتاتوری باز دارند .ای نیروهای رفرمیست قادر نیسقتند ببیننقد و
نمی خواهند اعتراف کنند که طبقه کارگر ما در شرایط انکشاف هر
چه بیشتر سیستم سقرمایه داری در ایقران بقا آگقاهی و تجربیقاتی
که در طو مبارزات دلیرانه خود کسا نموده اسقت ،امقروز از تقوان
فکری و تجربه عملی بزم نه فقط بقرای ایجقاد تشقکلهای صقنفی
خود بلکه جهقت بقه عهقده گقرفت وظقایف خطیقر تقر و بزرگتقر از آن
برخوردار میباشد .لذا با کوته فکری و با تکبر خاص خقود کقارگران
ایران را ناآگاه میخوانند و با ای توجیه حتی در شرایط کنقونی کقه
شکی باقی نیست که مردم کارد بقه اسقتخوان رسقیده ایقران و در
رأس آنهققا طبقققه کققارگر مققا ،خواهققان سققرنگونی رایققم جمهققوری
اسققالمی هسققتند ،نققه از ضققرورت کسققا قققدرت سیاس قی توسققط
کارگران سخ میگویند و نه قادرند وظقایف و راهقی را پقیش پقای
آنان بگذارند که مسیری بقرای ققدرت گیقری کقارگران باشقد .البتقه
آنها در حرف و ادعا ظاهراً موافق قیام مسلحانه تقودهای هسقتند و
ای را راهی برای رهائی طبقه کقارگر جلقوه مقیدهنقد .امقا امقروز
دست به فریا کارگران زده و برای بازداشت آنها از متشکل شقدن
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و مقابله قهر آمیز بقا دشمنانشقان و مشخصقا بقا نیروهقای مسقلح
جمهوری اسالمی در شرایط انقالبی کنونی ایران ،مطر میکننقد
که هنوز "لحظه قطعی" و مرحله نهائی برای دست زدن به سقال
فرا نرسیده اسقت .البتقه بایقد پرسقید کقه آیقا بقرای ایق نیروهقای
رفرمیست با شیوههای اپورتونیستی شان هین وققت زمقان بقرای
دست بردن به سال فرا میرسد؟ پاسخ با توجه بقه تجربقههائی
که طبقه کقارگر و مقردم مبقارز ایقران از دهقه بیسقت  -زمقان ققدرت
داشت اپورتونیسم حقزب تقوده  -تقا کنقون در دسقت دارنقد بقه ایق
سئوا منفی است.
پیروان تفکقر فقوق بقا هقر عنقوانی کقه امقروز روی خقود گذاشقتهاند
(سیاسی کارهای مارکسیست  -لنینیست در درون جامعه ایقران)
و یا از گذشته با خود حمقل مقیکننقد (جریانقات سیاسقی مقدعی
دفققاع از منققافع طبقققه کققارگر در خققارج از کشققور) ،بققه واقققع همققان
اپورتونیسققتهائی هسققتند کققه اگققر از قققدرت نفققوذ در میققان کققارگران
برخوردار باشند به گفته لنی خطرشان برای منحرف کردن جنقبش
کارگری از خود بوراواها بیشتر است .اینها در اصل دشمنان طبققه
کارگرند که حتی اگر روزی صقد بقار هقم از ضقرورت انققالب صقحبت
مبنی بر ضقرورت در هقم شکسقت
کنند و سخنان گرانقدر مارک
ماشی دولتی را تکرار کنند ،در عمل با عدم انجام وظایف انقالبقی
که شرایط کنونی حکم میکند به حف وضقع نکبقت بقار و مصقیبت
زای کنونی که دستپخت سرمایه داران زالقو صقفت اسقت ،خقدمت
میکنند.
ای ق دسققته او بققا عمققل خققود علیققرکم ادعققای طرفققداری از طبقققه
کارگر ،کار دسته دومیهائی را هم تقویت و تکمیقل مقیکننقد کقه
چه آشکارا در جبهه ضدانقالب باشند و چه مدعی ققرار داشقت در
صققف تودههققا باشققند ،بققه طققور کققامال ً علنققی مبلققغ پاسیفیسققم و
رفرمیسقم هسققتند .ایق دسققته دوم همقان کسققانی هسقتند کققه
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بقققرای بقققاز داشقققت تودههقققا از انققققالب جهقققت حفققق سیسقققتم
اسقققتثمارگرانه و شقققدیداً ظالمانقققه حقققاکم ،راه نجقققات تودههقققا را
"نافرمانی مدنی" جا میزننقد و ایق شقیوه از کقار را نقه بقه عنقوان
تاکتیکی که در شرایطی ممک است مفید هقم واققع شقود ،بلکقه
به عنوان شیوه اصقلی مبقارزه و راه رسقیدن مقردم بقه خواسقتهای
خود جا میزنند .همانها که به مردم میگویند که توسل شما بقه
مبارزه مسلحانه باع میشود که رایم برای سرکوب "مجوز" پیدا
کند و به سرکوبش ده برابر اضافه کند .اما آنها عمقداً ایق واقعیقت
را پنهان میکنند که رایم نه امروز و نه هیچوقت دیگر در طو عمقر
ننگی و جنایتکارانهاس منتظر "مجوز" از مردم نبوده است .دسقت
اندرکاران جمهوری اسالمی همواره حتی با بی شرمی تمام بدون
هین "مجوز"ی بقه کشقتار مقردم پرداختقه و بقه آن افتخقار کردهانقد.
بیشققک مققردم هشققیار ایققران نققه اعترافققات خققود خمینققی و نققه
گرداننققدگان حکققومتش چققون دمحمی گیالنققی ،موسققوی اردبیلققی و
موسوی تبریزی و کیره به جالدی خودشان در دهه  0٤را فرامقوس
کردهاند و نه جالدی و افتخقار بقه آن از طقرف دیگقر سقران رایقم در
دهههای بعدی چون روحانی را که در جریان جنقبش دانشقجوئی -
شورای امنیت ملقی ،از لقزوم
مردمی  ٢١تیر  ،٢٣٤١در مقام رئی
تکه تکه کردن دانشجویان و مردم مبارز سخ گفت.
چققه ضققد انقققالب شققناخته شققده و چققه رفرمیسققتهای مققدعی
طرفققداری از مققردم ،در توجیققه بققه اصققطال راه "نافرمققانی مققدنی"
شققان ،بققرای فریققا تودههققا" ،پرهیققز از خشققونت" را بققه عنققوان کققم
هزینه تری راه تبلیقغ مقیکننقد .در حقالی کقه در جامعقه طبققاتی
کنونی ،پیش گرفت راه مبارزه مدنی و عدم اعما قهر انقالبقی در
مقابل قهر ضد انقالبی همان کوره راهی است که انقرای انقالبقی
کارگران و تودههای محروم را به هرز میبرد و در خدمت نجات رایم
جمهوری اسالمی قرار دارد .ای کوره راه ،ب بستی است کقه بقا
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باز داشت تودهها از اعمقا قهقر انقالبقی بقه مثابقه تنهقا راه نجقات
خویش از جهنم حاصقل از سیسقتم سقرمایه داری وابسقته حقاکم،
تودهها را دست بسته به مسقلخ جقالدان و مقدافعی مسقلح نظقم
اسققتثمارگرانه و سققتمکارانه کنققونی مققیبققرد .از ایقق رو کققوره راه
پیشنهادی اینان" ،هزینقه"ای بقر ُگقرده طبققه کقارگر و انبقوه عظقیم
سققتمدیدگان تحمیققل مققیکنققد کققه بسققیار ،بسققیار پققر هزینققه تققر از
مبارزهای خواهقد بقود کقه تودههقا بقا دسقت بقردن بقه سقال علیقه
دشمنانشان به کار ببرند.
تاکتیک کن نی رژیم ر رابطه با تظاهرات خیابانی!
به گونهای که دیده میشقود رایقم امقروز مقردم انقالبقی در صقحنه
مبارزه را به طور شدید و گسترده مورد اصابت گلولههای خقود ققرار
نمی دهد و به قولی از حداکثر نیروی خود برای سقرکوب اسقتفاده
نمی کند .دلیل ای امر روش است .دشمنان مردم از وجود یقک
موقعیت انقالبی در جامعه کامال ً آگاهند و مقیداننقد کقه تودههقای
انقالبی مصقمم بقه سقرنگونی رایقم جمهقوری اسقالمی هسقتند،
میدانند که در ای شرایط تودهها از درجه بابئی از روحیقه و شقور
انقالبی برخوردارند و ترسی از نیروهای مسلح دشمنانشان به د
راه نمی دهند ،به عینه مقیبیننقد کقه ایق تودههقای جقان بقه لقا
رسققیده و کققارد بققه اسققتخوان رسققیده ،از مققر نمققی هراسققند و
حاضققرند بققرای سققرنگونی رایققم و رسققیدن بققه آزادی بققه هققر نققوع
فداکاری دست زده و قهرمانانه جان فدا کنند .در چنقی شقرایطی
است که آنها خود را مجبور میبینند که به قو معروف با حساب و
کتاب به تودهها برخورد کنند .ای مزدوران از تجربه شقاه در جریقان
خیققزس انقالبققی تودههققا در سققالهای  ٢٣٤0-٤٤آموختهانققد کققه
سرکوب حداکثری و شدیداً خقونی تظقاهرات مقردم در یقک شقرایط
انقالبی گاه نه تنها باع عقا رانقدن تودههقا نخواهقد شقد ،بلکقه
آنهققققا را در مبققققارزه و پیمققققودن راه انقققققالب جققققری تققققر خواهققققد
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ساخت .میدانند که در حقا حاضقر اققدام بقه خقونریزی بیشقتر از
آنچه امروز انجام میدهند ،باعق افقزایش هقر چقه بیشقتر خشقم
تودهها شده و خونهای ریخته شقده شقهدای انققالب بقر زمقی بقه
پرچم سرخی در دست تودههای انقالبی تبدیل خواهد شد و آنهقا
را به انجام اقدامات عملی جدی تر خواهد کشقاند .مقیداننقد کقه
مقققردم بقققی دلیقققل در هقققر تظقققاهرات خقققود شقققعار "آتقققش جقققواب
آتش"" ،وای به روزی که مسلح شویم" و "بجنل تقا بجنگقیم" و از
ای قبیل نمی دهند ،ای شعارها در شرایط انقالبی امکقان تحققق
دارنققققد .ایقققق دشققققمنان (سققققرمایه داران خققققارجی و داخلققققی و
وابستگانشان) که میخواهند با چنقل و دنقدان از ثقروت و زنقدگی
بققوراوائی شققان محافظققت کننققد ،از سققر داده شققدن ای ق شققعارها
هراس زیادی در د خود احساس میکنند .چرا که مقیداننقد کقه
تودههای انقالبی بقا طقر چنقان شقعارهائی بقی صقبرانه امکقان و
شرایطی را طالا هستند که بتوانند به ای شعارهای خقود جامقه
عمل بپوشانند .در چنی جوی است که آنها حساب میکننقد کقه
گشققودن آتققش بققی محابققا در سققطحی وسققیع بققه روی تودههققای
انقالبی ،باع شعله ور شدن هر چه عظقیم تقر شقرارههای آتقش
انقالب در هر گوشه از کشور خواهد شد .دشمنان ،درسقت از بقه
جریان افتادن مبارزه مسلحانه توسط تودهها در اقصقی نققاط ایقران
در بققیم و هراسققند .بققه همققی خققاطر در حققا حاضققر ضققم آن کققه
کماکان ،همچون روا سابق خود به بگیر و ببند وحشقیانه مبقارزی
و شکنجه و قتل در زیر شکنجه به صقورت فجیقع و یقا بقا روسهقای
ضد انقالبی همیشگی شان بقه ربقودن جوانقان و کشقتار مخفیانقه
آنان مشیولند ،هنوز از به کارگیری سقرکوب حقداکثری خقود احتقراز
میکنند و آن را به موقعیتی دیگر محو میکننقد .بیهقوده نیسقت
پلی های جالد و بی شرم جمهقوری اسقالمی در
که امروز رئی
آکاز برای پراکنده کردن تظاهرات مقردم لفق "خقواهش مقیکقنم"،
"بفرمائید تشریف ببرید" و از ای قبیل کقه بقه هیچوجقه در ققاموس
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آنهققا نیسققت و تنهققا بققرای خققام کققردن تودههققا و کاسققت از شققدت
مبققارزات آنققان بققه طققور فریبکارانققه بققه کققار مققیرونققد ،اسققتفاده
میکنند .باید هشیار بود و دانست که دشمنان مردم منتظرنقد تقا
موقعیت انقالبی در جامعه فروکش کند ،تا زمقان بقه نحقوی بگقذرد،
تودههققا خسققته شققوند و از شققور و هیجققان جشقق خققود ،جشقق
انقالبیای که برپا کردهاند ،کاسته شود ،آنگاه آنهقا بقا کشقتارهای
فلهای تودهها ،حمام خونهائی به مراتا شدیدتر از دهقه  0٤برپقا
کنند .با قرار دادن چنی خطر و فاجعه بزر در جلوی چشم خقود،
باید با جدیت تمام در راه سازماندهی مسلح تودهها حرکت کقرد و
به تبلیغ ای راه پرداخت .تنها با در پیش گرفت چنی راهی اسقت
که میتوان تودههای عظیم مردم ایران را از ققرار گقرفت در معقرض
خونریزیها و قساوتهای آتی دشمنانشان محفوظ نگاه داشت.
تغییر اوضاع به نفع خلق با تشکیل روههای سیاسی – نظامی!

آیا قانونمندیهای جامعه ایقران راهقی را هقم پقیش پقای نیروهقای
انقالبی جدی و واقعاً متعهد قرار میدهقد؟ آیقا طبققه کقارگر ایقران
مققیتوانققد مسققیر انقالبققیای را طققی کنققد کققه بققه متشققکل شققدن
طبقققاتی او انجامیققده و بققه او امکققان و قققدرت رهبققری جنققبش و
تودههای تحت سقتم ایقران را بدهقد؟ بقه راسقتی بقه نیقاز حیقاتی
جنبش در حا حاضر که همانا تقأمی رهبقری انقالبقی مقیباشقد،
چگونه باید پاسخ گفت؟ میدانیم کقه کسقانی فققدان رهبقری در
جنبش کنونی را وسیلهای برای رواج یقأس و نقا امیقدی در جنقبش
قرار میدهند .آیا اینها میتوانند بگویند که امروز نیروهای انقالبی
و کمونیست ایران برای پر کردن خالء رهبری در جنبش ،موظف بقه
انجققام چققه کارهققا و اقققدامات انقالبققی هسققتند؟ آیققا آنهققا اساسققاً
رسالتی هم در ای زمینه برای نیروهای پیشرو جامعه قائلند؟
تردیققدی نمققی تققوان داشققت کققه اگققر جققای یققک نیققروی انقالبققی و
متشکل کمونیست در جامعه ما خالی نبود ،و یا اگر ای طور گفتقه
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شود که اگر هم امروز کقارگران آگقاه و روشقنفکران مبقارز و از جقان
گذشققته ایققران ،علیققرکم همققه سققرکوبها و بگیققر و بققه بنققدهای
جمهوری اسالمی و همچنی به رکم تالس نیروهقای اپورتونیسقت
در تبلیغ نظرات و ایدههای سمی خود ،بتواننقد امکقان و تقوان آن را
به دست آورند که تشکلهای سیاسی  -نظامی خود را در جامعه
ایجاد نموده و با اعمقا انقالبقی خقود در جهقت ایجقاد یقک رهبقری
انقالبی حرکت کنند ،در ای صورت شکی نبایقد داشقت کقه چنقی
نیروهای متشکل سیاسی  -نظامی خواهند توانسقت بقا در پقیش
گرفت سیاست انقالبی درست و عمل به آن به طور مؤثر اوضاع را
به نفع خلق تیییر دهند .خواهند توانسقت در عمقل "ققدرت طبقق
انقالبی برای بقه انجقام رسقاندن عملیقات تقودهای انقالبقی" را بقاب
برده و بقه ایق طبققه (طبققه کقارگر ایقران) بقرای ایق کقه بتوانقد در
مقوقعیتی قققرار گیققرد کقه توانققائی ُ
خققرد کقردن سققتون فقققرات طبقققه
سرمایه دار و ُ
خرد کردن ماشی قدرت دولتی را بیابد ،یاری رسقاند
و جنبش را در مسیر پیروزی قرار دهد.
حقانیت سخ فوق در ای اسقت کقه امقروز بقرای پیقروزی انققالب،
عامققل عینققی بققه صققورتی کققه توضققیح داده شققد وجققود دارد و همققه
مسأله بر سر تقویت آن از طریق عامل ذهنی و بقه طقور مشقخص
عمل آگاهانه انقالبقی از سقوی نیروهقای آگقاه و روشقنفکر جامعقه
میباشد .میدانقیم کقه نیروهقای اپورتونیسقت در ایقران بقا تبلیقغ
ایدههای پاسیفیستی خود عمال ً کارگران و روشنفکران پیشرو را از
دست زدن به عمل آگاهانه انقالبی باز میدارند و بقه خصقوص هقر
گونه دسقت بقردن بقه اسقلحه از طقرف ایق نیروهقا را تحقت عنقوان
مخالفت با به اصطال "مبارزه جدا از توده" میکوبند .امقا در اینجقا
بح نظری مطر نیست ،بلکه مسألهای کامال مشخص و عملقی
مطر است .جنبش انقالبقی خلقق در حقا حاضقر بقرای پیشقروی
خود به منظور سرنگونی رایم جمهوری اسالمی ،به تشکیالت نیاز
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دارد .نیازمند آن است که نیروهای پیشرو جامعه بقا گفتقار و رفتقار
انقالبی خود و در اساس با اِعما قهر انقالبی علیه دشقمنان ،بقه
تودههققای انقالبققی و امققا بققی سققازمان ایققران نشققان دهنققد کققه بققه
راستی پشتیبان کارگران و دیگر تودههای تحت سقتم مقیباشقند.
نیاز دارد که نیروهای پیشرو ضم متشکل کردن خقود ،بقه مسقلح
کردن تودهها ،به سازماندهی آنها و رهبقری مبقارزات شقان چقه در
شکل مسلحانه و چه کیر مسلحانه اقدام نمایند .بنابرای تشقکیل
گروههای سیاسی  -نظامی توسط کارگران و روشنفکران متعهد و
انقالبی نیاز واقعی جنبش در شرایط کنونی است.
در شرایط انقالبی کنونی همه مسأله بر سر چگقونگی سقرنگونی
رایم حاکم ،گرفت ققدرت از دسقت سقرمایه داران و پایقان دادن بقه
سلطه امپریالیسم در ایقران اسقت .مسقأله بقر سقر آن اسقت کقه
طبقه کقارگر ایقران در مسقیری ققدم نهقد کقه بتوانقد سقتون فققرات
سققلطه سققرمایه داران (چققه خققارجی و چققه داخلققی) کققه همانققا
نیروهای مسلح ضد خلقی کنونی (ارتش و ضقمائم آن) مقیباشقد
را در هم بشکند .یعنی در مسیری قدم نهد که موفق به تشقکیل
ارتش انقالبی خود گردد تا بتواند حاکمیت انقالبی خقود را بقه نفقع
اکثریت آحاد جامعه در ایران بر قرار سازد .ای ضقرورتی اسقت کقه
راه و چگونگی تحقق آن در تئقوری و خقط مشقی چریکهقای فقدائی
خلققق بققه عنققوان تنهققا تئققوری و خققط مشققی کمونیسققتی در ایققران،
ترسیم گشته اسقت .لقذا کقارگران و روشقنفکران آگقاه و رزمنقده و
متعهد ما موظفند به آن تئوری اشراف پیدا نمقوده و از آموزسهقای
آن بققرای پیمققودن راه درسققت و انقالبققی در حققا حاضققر ،توشققه بققر
گیرند.
اگر قرار اسقت فققر و فالکقت از میقان کقارگران و زحمتکشقان ایقران
رخت بر بندد ،اگر قرار است به بی حقوقی ،فقدان امنیت شقیلی،
به بیکاری و توهی و تحقیر کارگران و تودههای وسیع ستمدیده در
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ایران پایان داده شود ،اگر قرار به تأمی نان ،کار و مسقک و آزادی
برای مردم تحت ظلم و ستم ایران است ،شرایط انقالبی کنقونی و
آمققادگی تودههققای انقالبققی بققرای پیشققبرد رزمققی انقالبققی علیققه
دشمنانشان در جهت تحقق خواستههای برحقق و انقالبقی خقود،
فرصت تاریخی بی نظیری را در اختیار نیروهای پیشرو جامعقه ققرار
داده است .باید از ای شرایط برای پر کقردن خقالء رهبقری و ایجقاد
پیشاهنل انقالبی سازمان یافتقه سقود جسقت و مسقتقیماً بقرای
سقرنگونی رایققم جمهققوری اسقالمی کققه در حققا حاضقر بققه عنققوان
ابققزاری در دسققت امپریالیسققم آمریکققا جهققت اجققرای سیاسققتهای
جنل طلبانه ای امپریالیسقم و شقرکاء در منطققه خاورمیانقه عمقل
میکند ،گقام برداشقت .بقه طقور کلقی ،تنهقا بقا متشقکل شقدن و
مبارزه مسلحانه علیه دشمنان رنگارنل تودهها میتوان راه درست
مبققارزه را پیمققود و در راه کسققا قققدرت سیاسققی بققه ایجققاد ارتققش
انقالبی که بزمه اکید و کیر قابل انکار جهت برقراری یقک حکومقت
انقالبی است نایل آمد و تنهقا از ایق طریقق مقیتقوان بقه سقلطه
امپریالیسم و سگان زنجیریش در ایران پایان داد.
موقعیت انقالبی تنها در شرایط خاصی در جامعه به وجود میآید و
به مدت طوبنی پایدار نمی ماند و همانطور که در بقاب اشقاره شقد
به خودی خقود هقم بقه سقرنگونی رایقم و انققالب در جامعقه منجقر
نمی شقود .بنقابرای اگقر پیشقروان انقالبقی نتواننقد از آن بقه نفقع
پیشققبرد مبققارزه بققه نفققع تودههققا اسققتفاده کننققد ،اگققر مبققارزی
کمونیست صدیق و متعهد ایران نتوانند ققدم در راه درسقت انققالب
گذاشته و ای راه را با همه خطرات و دشقواریهایش بپیماینقد ،در
ایققق صقققورت امپریالیسقققتها در درجقققه او خواهنقققد کوشقققید رایقققم
جمهوری اسالمی را همچنان سرپا نگاه دارند .اگر چنی شود با از
بققی رفققت موقعیققت انقالبققی و مجققددا مسققلط شققدن جمهققوری
اسالمی بر اوضقاع ،ایق رایقم سقفاک بقه کشقتارهائی بقه مراتقا
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مختنقق تقر و طاققت
وحشیانه تر از قبقل دسقت زده و شقرایط بق
فرساتر از قبل در جامعه برقرار خواهد کرد .شقق دیگقر ایق اسقت
که اگر انقالب تا بقه آن حقد جلقو بقرود کقه امپریالیسقتها مجبقور بقه
تعوی ای رایم با آلترناتیو دیگری شوند ،ای آلترناتیو هر چه باشد
و یققا لیبققی و عققراق و افیانسققتان  -در هققر
 تجربققه مصققر و تققونحالتی کشت و کشقتار و حمقام خونهقای جدیقدی بقه راه خواهقد
انداخت تا تحت سلطه نگاه داشقت جامعقه ایقران و شقرایط تقداوم
کارت و چپاو برای امپریالیستها کامال ً تأمی و تضمی گردد.
بنابرای بقرای رسقیدن بقه آزادی و رهقائی از سقلطه امپریالیسقم و
رایمهای سفاک و وحشی دسقت سقاز آن ،در حقیققت یقک راه در
مقابل کارگران و زحمتکشان و همه ستمدیدگان جامعه و نیروهای
کمونیست و آزادیخواه قرار دارد و آن مصممانه و قاطعانه جنگیدن با
دشقققم اسقققت .ایققق راه پقققر افتخقققار و سقققرفرازانهای اسقققت کقققه
دشواریها و خطراتش نیز بسیار بسقیار کمتقر از جنقل یقک طرفقه
دشمنان بقی رحقم و سقفاک علیقه مقردم بقی سقال و بقی پنقاه و
فجایع خون باری است که آنها برای تودههای تحت ستم بقه وجقود
میآورند.
واقعیت ایق اسقت کقه رایقم جمهقوری اسقالمی در میقان بحقران و
ورشکستگی دست و پا میزند و به مفهقوم واقعقی کلمقه رایمقی
پوسقققققیده اسقققققت کقققققه تنهقققققا بقققققا احسقققققاس پشقققققتیبانی از
طرف امپریالیستها ،در مقابل مقردم قیافقه رایقم قدرتمنقد بقه خقود
میگیرد .از طقرف دیگقر چقه امپریالیسقم آمریکقا و چقه کقال جهقان
امپریالیستی ،سالهاست کقه در بحرانقی بقزر گرفتقار آمدهانقد و
تضاد فیمابی امپریالیستها هر روز بیشتر و شدید تر مقیگقردد .در
چنی شرایطی انقالب تودهها و توسقل آنقان بقه جنگقی عادبنقه و
قاطع برای رهائی از سلطه امپریالیسم ،زهر مهلکی بقر جقان آنهقا
ست .زهری که اوضاع را بیش از پیش برای امپریالیسقتها سقخت
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و دشوار نموده و به تدری شرایط مرگشان را فراهم میآورد .مردم
ما تجربه بسیار تلخ هجوم سراسقری رایقم تقازه بقه ققدرت رسقیده
جمهققوری اسققالمی در دهققه  0٤بققه خققود را دارنققد .در آن مقطققع
علیرکم شکست قیام بهم  ،انقالب هنوز از تقوان زیقادی برخقوردار
بود .هنوز تودههای انقالبی که خواستهای خود را متحقق شقده
نمی دیدند ،در صحنه مبارزه بودند و در هر گوشه از کشقور مبقارزه
به اشکا گونقاگون و از جملقه بقه شقکل مبقارزه مسقلحانه جریقان
داشت .امقا متأسقفانه در همقان مقطقع نیروهقای سیاسقیای در
جنبش حضور داشتند که حاضر به سازمان دادن جنل تودهها علیه
دشمنانشان برای تحقق خواستهایشان نبودند .برای رهبقران ایق
سازمانها ،رییای شرکت در پارلمان جمهوری اسالمی و یا معرفقی
کاندید برای ریاست جمهوری و کیره و یا شقرکت در دم و دسقتگاه
رایم حاکم ،جذبه بیشقتری داشقت .در واققع ،جمهقوری اسقالمی
اگر در آن دهه توانسقت زن و مقرد و کقودک و پیقر و زن حاملقه را بقا
شقاوت و قساوت تمام از دم تیغ بگذرانقد و خقون در خیابقان جقاری
کند ،اگر توانست جامعه را کامال ً مختنق کرده و سلطه ننگی خقود
با فرهنل و سنتهای ارتجاعیاس را بر مردم ایران تحمیقل کنقد و
چنققان فجققایع دهشققتناک و ننگینققی در زنققدانها بققه وجققود آورد کققه
خانوادهها و شاهدی هنوز با یقادآوری آن خقون مقیگرینقد ،و امقروز
از گذشقققت اینهمقققه سقققا  ،شقققنیدن گوشقققهای از آن
حتقققی پققق
مصیبتها ،درد و اندوه وصقف ناپقذیری را بقه وجقود مقیآورد ،همقه
اینها به خاطر آن بود که نیروهای خلق برای جنل با ضد خلقق بقی
رحم و قسی القلا سازماندهی نشده و آماده نبودند و از ایق رو
بققه راحتققی کققافلگیر شققدند .ایقق تجربققه تلققخ حققاوی درسققهای
گرانبهققائی اسققت .نیروهققای پیشققرو و همققه مققردم مبققارز ایققران بققا
یادآوری فجایع دهه  0٤میتوانند ببینند که جنگیقدن بقا ارتجقاع ،بقه
جا گذاشت تجربه انقالبی از خود و حتی مر سرفرازانه در میدان
جنل به گونهای که در ُکردستان بقود ،چقه تفقاوتی بقا نجنگیقدن بقا
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دشققم و تحمققل مصققیبتهائی کققه تققا بققه امققروز مققردم مققا بققا آنهققا
مواجهاند ،دارد .از ای روست که امروز یقا بایقد توانسقت بقه شقعار
"ما زن و مرد جنگیم ،بجنقل تقا بجنگقیم" جامقه عمقل پوشقاند و یقا
دشمنان ،خندان و شادان با شعارهائی نظیقر "بقرقص تقا برقصقیم"
سطله جنایتکارانه خود را همچنان و ای بار بسیار خش تر و بقی
رحمانه تر از قبل بر مردم مصیبت دیده و محروم مقا برققرار خواهنقد
کرد.
شرح وج
لنین

"م قعیت انقیبی" ر ایرا

بر اسیاس آمی زش

با توجه به ای که در سراسر ای نوشته از دوران انقالب و موقعیت
انقالبی صحبت شد ،در اینجا بزم است با مراجعه به لنقی در ایق
مورد به طور مشخص صحبت شود.
لنققی در کتققاب "سقققوط انترناسققیونا دوم" ،سققه عالمققت عمققده را
بقرای شقناخت موقعیققت انقالبقی در یقک جامعققه ذکقر مقیکنققد)٢ :
طبقات فرمانروا امکان نداشته باشند فرمانروائی خقود را بقه شقکل
تیییر نیافته حف کنند یعنی آن هنگام که بی "طبققات فرادسقت"
بحقران ایجقاد شقده و ایق بحقران بقه شققکافی منتهقی گردیقده کققه
موجا میشود طبقات فرو دست علیه حاکمیت بابئیهقا دسقت
به شورس بزنند .برای وقوع انقالب ،معموب ایق ناکقافی سقت کقه
"طبقات فرودست نخواهند" بقه شقیوه سقابق زنقدگی کننقد ،بلکقه
بابییها هم باید نتوانند حاکمیقت خقود را بقه شقکل سقابق ادامقه
بدهنققد )١ .تشققدید بققیش از حققد عققادی فقققر و بققدبختی و مطالبققات
طبقات تحت ستم )٣ .هنگامی کقه در نتیجقه ی علقل فقوق ،رشقد
قابققل مالحظققهای در فعالیتهققای مبققارزاتی تودههققا پدیققد آمققده
تودههایی کقه در شقرایط "آرامقش" بقدون شقکوه و شقکایت اجقازه
مققیدهنققد تققا مققورد کققارت قققرار گیرنققد ،ولققی در شققرایط آشققفته و
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طوفانی  -هم به واسطه ی اوضاع و احوا ناشقی از بحقران و هقم
در نتیجققه ی عملکققرد خققود "طبقققات حققاکم"  -بققه سققمت حرکققت
تاریخی و مستقل خود کشیده مقیشقوند( ".تأکیقدها از نویسقنده
ای سطور است) .اینها را لنی "تیییرات عینی" مقینامقد کقه "نقه
تنهققا از اختیققار گروههققا و احققزاب جداگانققه ،بلکققه از اختیققار طبقققات
جداگانه هم مستقل میباشند".
جمعبندی فوق با توجه به ای که تجربیات انقالبهای مختلف مؤید
و اثبات گر آن بودهاند به مثابقه ققانونی مربقوط بقه جوامقع طبققاتی
میباشد .بر ای اساس حا با نگاهی به شرایط حاکم بر جامعقه
ایران و شرایطی که در تکوی خقود منجقر بقه تظقاهرات و قیامهقای
تققودهای دیمققاه  ٩0گردیققد ،مققیتققوانیم امققروز بققه طققور واضققح وجققود
موقعیت انقالبی را در جامعه خود تشخیص داده و بشناسقیم .مق
در "درسهای قیام دیماه در یادداشت ششم" و همچنی بقا ارائقه
نمونههائی در "یادداشت هفقتم" بقا اشقاره بقه ایق کقه تضقادهای
طبقاتی در جامعه تحت سلطه ایران شدت هقر چقه بیشقتری پیقدا
نموده و ای امر امروز منجر به شکل گیری شرایط کامال ً جدیدی در
جامعه گشته است ،ایق واقعیقت را بقه تفصقیل شقر داده ام و در
اینجا به طور مختصر آنها را یادآوری میکنم.
 -٢در آستانه قیام دیماه آشکار شدن ورشکسقتگی سیاسقتهای
جمهور رایم وابسته بقه امپریالسقم
حس روحانی به عنوان رئی
جمهوری اسالمی ،از یک طقرف باعق رشقد تضقادهای درون رایقم
گشت و از طرف دیگر موجا تشدید نارضایتی تودهها شد و کاسه
صبر و تحمل آنها را سرریز نمود.
در شرایطی که رایم جمهقوری اسقالمی عمقده بودجقه مملکقت را
صرف اجرای سیاستهای جنل طلبانقه امپریالیسقتها (در اسقاس
امپریالیسم آمریکا) در منطقه نموده و در کنار فشارهای سیاسقی
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و اجتماعی طاقت فرسا ،فشار اقتصقادی شقدیدی را نیقر بقر مقردم
تحمیل مینمود ،روحانی وعدههای زیادی مبنی بقر بهبقود شقرایط
اقتصادی در جامعه در پرتقو پقرواه "برجقام" مقیداد .از جملقه وعقده
میداد کقه بقا وارد شقدن در سیسقتم بقانکی و ایجقاد زمینقه بقرای
سققرمایه گققذاریهای بیشققتر ،اشققتیا زائققی نمققوده و در مقیققاس
بزرگققی بیکققاری را در جامعققه از بققی خواهققد بققرد .در حققالی کققه
میدانیم که میلیونها دبری کقه بقر اثقر توافقق هسقتهای در اختیقار
جمهوری اسالمی قرار داده شده بود ،صرف پیشبرد سیاستهای
جنگی امپریالیستی گشت و در جاهائی هزینه شد که هین دردی
از دردهققای بیشققمار مققردم را برطققرف نمققی کققرد .در هققر حققا ،
شکست برجام آخری حیلههای رایم را برای باز داشت تودههقا از
مبارزه ،خنثی نمود .از طرف دیگر در شرایط شدت گیری نارضقایتی
تودهها و رشد مبارزات آنان و به خصوص گسترس هر چقه وسقیعتر
و شدیدتر مبارزات کارگران در سراسر ایران ،تضادهای درونی رایقم
روز بققه روز شققدت بیشققتری مققییافققت و ای ق امققر موجققا افشققای
گوشههایی از فساد و دزدیهای حکومتیان میگشت تا جقائی کقه
هر روز بقه شقکلی افشقاگری جدیقدی از دزدیهقا و فسقاد بعقالج
درون دستگاه حاکمیت در جامعه پخش شده و تودههای محقروم و
گرسققنه در جریققان آن قققرار مققیگرفتنققد .از جملققه مققیتققوان بققه
دزدیهای میلیارد دبری بابک زنجانی (که به باور تودهها در پشقت
سقر وی مقامققات بققابی رایققم بققه عنققوان دزدان عمققده قققرار دارنققد)،
دزدیهای کالن شهردار تهران (قالیباف) و یا دزدیهائی که ارتبقاط
مستقیم با زندگی تودهها داشت از جمله باب کشیدن پو صندوق
بازنشستگان و دزدیدن سپردههای مردم تحت ستم یعنی مردمان
عاصی از استثمار و انقواع ظلقم و بیقداد دسقتگاه حکقومتی توسقط
برخی از مؤسسات مالی و عدم توانانی حکومت در پاسخگوئی به
شکایات مردم اشاره کرد .همچنی با افشاء شدن هر چقه بیشقتر
فسادهای بعالج موجقود در درون رایقم کقه یقک نمونقه از آن بقرمال
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قوه قضائیه (صقادق بریجقانی) بقرای
شدن جاسوسی دختر رئی
بقود ،تودههقا هقر چقه بیشقتر بقه
سروی های جاسوسی انگلی
ورشکستگی رایم جمهوری اسالمی و از هم گسیختگی دستگاه
حاکمه و بحران در درون آن پی میبردند .وقوف تودههای رنجدیده
و مبارز به وجود بحقران و شقکاف در درون حاکمیقت ،رشقد هقر چقه
بیشتر مبارزات مردم را در پقی خقود داشقت .از آخقری نمونقههای
برجسته آن مبارزات قبل از قیامهای دیماه مبارزات بازنشسقتگان و
ما باختگان (کسانی که سپردههایشان را مؤسسقات مقالی بقاب
کشیده بودند) بود که تأثیر خود را در رشد مبارزات دیگر تودهها نیقز
به جا گذاشت .مدتها قبل از خیزس انقالبی دیماه بازنشستگان و
ما باختگان ،خیابانهای چنقدی شقهر را بقه طقور مقدام بقه صقحنه
مبققارزه سیاسققی بققا رایققم تبققدیل کققرده بودنققد .امققا رایققم جمهققوری
اسققالمی بققه مثابققه یققک "دولققت" (در مفهققوم مارکسیسققتی آن)
درست به دلیل بحران و پوسیدگی درون خود قادر نبود به مطالبات
بر حق مردم در ای زمینه در حد معقو و تا حدودی پذیرفتقه شقده
رسیدگی کند.
بر همگان آشکار است که ای رایم دار و شکنجه پیش از ای برای
آنها ،از ارتکقاب
خاموس کردن فریاد حق طلبانه مردم و بریدن نف
بققه هققین جنققایتی و بققه راه انققداخت هققین حمققام خققونی ابققائی
نداشت .اما با کما تعجا دیده میشد که مقردم سقتمدیده هقر
روز به خیابان میآیند ولقی رایقم کقه زمقانی بقرای خقاموس کقردن
مبارزات تودهها با بی رحمی و قساوت تمام حتی از سال آر .پی.
جی هم برای کشتار آنها و خاموس کردن صدای حق طلبانه شقان
استفاده کرده بود (به اعتراف یکی از دست انقدرکاران وزارت کثیقف
و جانی اطالعات ،سعید حجاریان ،در جریان خیزس مردم قزوی در
مرداد سا ٢٣٤١به دسقتور حکومتیقان ،نیروهقای مسقلح رایقم بقه
طور وحشیانه به میان تودههای تظاهر کننده آر .پی .جقی شقلیک
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کرده و به قتل دسته جمعی مردم پرداختند ،).حا دیگر به سقیاق
سابق رفتار نمی کند .تودههای مبارز در خیابان شقعارهائی چقون
"اسالمو پله کردید ،مردمو ذله کردید" میدادند و حتقی در آسقتانه
دیمققاه مسققتقماً علیققه دولققت حققاکم شققعار داده و خواسققتار مققر
روحانی شدند ولی جنایتکاران حاکم ،حقا  ،خقود و نظقام پوسقیده
شان را در چنان بحران بزرگی گرفتقار مقیدیدنقد و بقا چنقان بحقران
عمومی در جامعه رو برو بودند که ترجیح میدادند برای فائق آمدن
بر اوضاع ،سیاست دیگری در پیش بگیرند .آنها با سنجش اوضاع و
با وققوف بقه انفجقاری بقودن شقرایط ،جهقت جلقوگیری از گسقترس
مبارزات ستمدیدگان و در هقراس از خیزسهقای قهقر آمیقز تقودهای
مجبور شده بودنقد بقر خقالف سقابق بقا احتیقاط بقا تظقاهر کننقدگان
برخورد کنند و نه تنها فکر استفاده از آر .پی .جی را به ُمخیّله خود
راه ندهند بلکه به نیروهای مسلح خود دستور بدهند که از اسلحه
گرم برای مقابله با مردم در حقد امکقان اسقتفاده نکننقد .در بیقانی
دیگر "طبقات فرمانروا" (طبقه سرمایه دار) در اوضاع و احوا جدید،
صالحشان را در آن میدیدند که بقرای تقداوم سقلطه انگلقی خقود،
برای یک دوره موقت هم که شده سیاست پیشقی شقان را تیییقر
داده و طور دیگری عمل کنند.
جمهقور سقابق رایقم جمهقوری
به صحنه آمدن احمدی نااد ،رئقی
اسالمی در پی تشدید تضاد او و دار و دستهاس با دار و دسقتهای
دیگر در حاکمیت ،نمودار برجسقته دیگقری از رشقد بحقران در میقان
بابئیها بود .احمدی نااد در تضاد با رقبای خود در دستگاه قضائی
دولت که قصد دستگیری افقرادی از دار و دسقته وی را داشقتند بقه
حرکققاتی خققاص و کیققر متعققارف دسققت زد کققه پخققش ویققدئوهای
افشاگرانه علیه قوه قضائیه و خاندان بریجانیها و بست نشست
در "شاه عبدالعظیم" و کیره از جملقه آنهقا مقیباشقد .وی بقا ایق
اعما و ایراد سخنانی که گاه تلویحاً علیه خامنهای هم بود سعی
کرد خود را به عنوان اپوزیسیون بشناساند .ایق واقعیقت کقه خقود
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نمودار بحران در میان بابئیها بود به نوبه خود آشقکار سقاخت کقه
حاکمیت موجود تا چه حد دچار ورشکستگی و از هقم گسقیختگی
درونی است .اگقر حاکمیقت موجقود دچقار بحرانقی شقدید در درون
خود نبود و شرایط پیشی وجود داشت ،جای کمتری تردیدی نبقود
کققه ولققی فقیققه ،یعنققی خامنققهای بققه عنققوان رأس هققرم دیکتققاتوری
موجود ،جلوی چنقی حرکقاتی را مقیگرفقت .بقه واققع ،در شقرایط
پیشی تنها یقک اشقاره خامنقهای کقافی بقود تقا بقه فوریقت بسقاط
اعتققراض احمققدی نققااد در هققم ریختققه شققده و خققود وی دسققتگیر
گردد .اما اکنون حاکمیت موجود مقیبایسقت سیاسقت دیگقری در
پیش گیرد.
شکی نبود که مشاهده شکاف موجود در درون حاکمیقت و آشقکار
شدن فساد عمیق در دستگاه دولتی کقه بقرای تودههقا بقه معنقی
ضققعف و پوسققیدگی رایققم جمهققوری اسققالمی بققود بققه تودههققای
سرشققار از خشققم و نفققرت نسققبت بقه رایققم حققاکم قققدرت و امکققان
می داد که نارضایتی خود از شرایط ظالمانه حاکم را بقا علنیقت هقر
چققه بیشققتری بققروز داده و انفجققاری در جامعققه بققه وجققود آورنققد .در
فاصله کوتاه قبل از انفجار خشقم تودههقا در دیمقاه ،وققوع زلزلقه در
اسققتان کرمانشققاه و بسققی مققردم در سراسققر ایققران بققرای کمققک
رسانی به زلزله زدگان بقه طقور مسقتقل ،جقای هیچگونقه تردیقدی
باقی نگذاشت که تودههای تحت ستم ایران هیچگونه اعتمادی به
رایم جمهوری اسالمی ندارند .باب رفت روحیه انقالبی در تودههقا
و ارتقای همبستگی مبارزاتی آنان در مقابل دشم مشترک خقود
با وجود یک شرایط انقالبی در جامعه بروز میکند و تودههای تحت
ستم ما ای واقعیت را در همی زمان در صقحبتها و در چگقونگی
برخورد خود با مسائل گوناگون بر همگان عیان مینمودند .به ایق
ترتیققا بققود کققه تودههققائی کققه تققا دیققروز از ورود بققه صققحنه مبققارزه
سیاسی باز داشته شده بودند ،مستقال ً و به طور آشکار به صحنه
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مبارزه سیاسی وارد شدند .ایق فاکتهقای عینقی همگقی مؤیقد
وجود اولقی نشقانه عنقوان شقده بقرای موقعیقت انقالبقی در ایقران
میباشند.
شدت بحران عمومیای که کل جامعه ایران را در برگرفته بود برای
از تظاهرات و قیامهای قهر آمیز تودهای در دیماه  -کقه
همگان پ
ً
ً
خود به صورت کامال آشکار شرایط نوینی با کیفتی کامال متفاوت از
قبققل در جامعققه بققه وجققود آورد  -معلققوم شققد .حققاب دیگققر "طبقققات
فرمققانروا" در شققرایطی کقققه مققردم در سقققطح میلیققونی خواهقققان
سققرنگونی نظامشققان بودنققد ،مققیبایسققت بققا چنققل و دنققدان از
حاکمیتشققان محافظققت کننققد .میلیتققاریزه کققردن سراسققر منققاطق
ایران ،ولو کردن مزدوران امنیتی و مسلح خود در کوچقه و خیابقان و
در همه جا و گیر دادن به مردم و از جمله با ایجقاد سقد در معقابر و
گرفت تلف های دستی جوانان با اعما زور جهقت چقک و تفتقیش
آنهقققا ،از جملقققه اعمقققالی هسقققتند کقققه آنهقققا جهقققت جلقققوگیری از
حرکتهای مبارزاتی مردم انجام میدهنقد و بقه ایق نحقو بقه واققع
حکومت نظامی پنهانی را در جامعه ایجاد کردهانقد .همقه اینهقا از
سیاست تیییر یافته رایم در شرایط انقالبقی کنقونی ایقران حکایقت
میکند که به نوبه خود یکقی از نمودارهقای "موقعیقت انقالبقی" در
جامعه را به نمایش میگذارند.
حققاکی از آن اسققت کققه "انقققالب ضققم
یکققی از احکققام مققارک
پیشروی خود ،یک ضد انقالب به هم فشرده و محکمقی بقه وجقود
میآورد" .ما صحت ای گفته را امروز در رابطه با تقالس حکومتیقان
 چه نام خود را اصال طلا گذاشته باشند و چه اصولگرا و کیره -جهققت تقویققت هققر چققه بیشققتر نیروهققای مسققلح ضققد انقققالب بققرای
مقابله بقا تودههقای انقالبقی شقاهدیم .لنقی بقا نققل ایق گفتقه از
در "درسهای قیام مسکو" خاطر نشقان مقیکنقد کقه پق
مارک
"حا باید دم شمشیر را تیزتر کرد".
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 – ١دومی عالمت عمدهای که برای تشخیص موقعیت انقالبقی در
یک جامعه ذکقر شقده عبقارت از تشقدید بقیش از حقد عقادی فققر و
بدبختی و مطالبات طبقات تحت ستم میباشد .به نظر میرسقد
که در ای مورد نیاز به توضیح زیادی نباشد .تنهقا کقافی اسقت بقر
وسعت گرفت پدیده زباله گردی برای تأمی کذا و رفع گرسقنگی و
افزایش شدید تعداد کودکان کار اشاره شود و دیگر بزم نباشقد بقه
انواع و اقسام بدبختیهائی که کارگران ،معلمی و اقشار مختلقف
زحمتکشققان شققهر و روسققتا امققروز بققیش از هققر وقققت دیگققر بققا آنهققا
مواجهند و مطالبات گستردهای که دارند ،بپقردازیم .وقتقی تودههقا
فریاد بر میآورند که کقارد بقه استخوانشقان رسقیده و دیگقر طاققت
تحمل وضع ظالمانه کنونی را ندارند و حاضرند بمیرند ولی دیگقر بقا
فقر و فالکت دست و پنجقه نقرم نکقرده و زیقر بقار سقتم و اسقتثمار
زندگی نکنند ،در حقیقت از شدت گیری بیش از حد فقر و بدبختی
در جامعه خبر میدهند.
 - ٣تظقاهرات و قیامهقای قهقر آمیققز تقودهای در حقدود  ٢٠٤شققهر و
روسقتا بققه منزلققه ورود ناگهققانی تودههقای مققردم بققه صققحنه مبققارزه
سیاسی و کشیده شدن آنها "به سمت حرکت تاریخی و مستقل
خود" بود .حرکتی کقه نقطقه عطفقی در مبقارزات تودههقای مقا بقه
وجود آورد .باید دانست که زمینه ای حرکقت از یقک سقا قبقل بقا
رشد مبارزات تودهها در سراسر ایران تهیه شده بقود .بقه خصقوص
در یک سا اخیر اعتصابات و تجمعات کارگری در حد بسیار بقابئی
ارتقاء یافته و در سراسر ایران رشد و گسترس مییافت .کقارگران
اگر چه به خاطر تحقق خواستهای اقتصادیشان دست بقه اعتصقاب
می زدند ولقی مبقارزات آنهقا بقا دخالقت رایقم خیلقی زود بقه مبقارزه
سیاسی و بعد به مبارزه قهرآمیز با رایم کشیده میشد .به طقور
کلی رشد و تکامل مبارزات کارگران و دیگقر تودههقای مقردم کقه در
آستانه قیام دیماه در سراسر ایران جریان داشت به نقطقه عطفقی
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در دیماه رسید.
شرکت فعابنه افراد عقامی بقه طقور مسقتقل و عملقی در زنقدگی
سیاسی ،به قو لنی یکی از نشانههای دوره انقالب مقیباشقد.
از آن کقه
ای واقعیت هم در مبارزات دیمقاه نشقان داده شقد .پق
قیامهققای تققودهای دیمققاه از اوج افتققاد مققا تققداوم آن قیامهققا را در
مبارزات حاد تودههای عامی با رایم که در مقوارد زیقادی بقه صقورت
یققک جنققل داخلققی بققی سققتمدیدگان و رایققم سققتمگر حققاکم جلققوه
میکند شاهدیم .به ای ترتیا در زندگی سیاسی تودههای تحت
ستم ایران تحو کیفی به وجود آمده است.
در حققا حاضققر رایققم بققا روسهققای حسققاب شققده سققرکوبگرانه
مققیکوشققد مققانع از رشققد مبققارزات تودههققا گققردد و رسققانههای
امپریالیستی هم که ظاهر مخالفت با ای رایم را به خود گرفتهانقد
به طرق مختلف سقعی در انحقراف مسقیر مبقارزات مقردم و سقنل
اندازی در مقابل رشد آن مبارزات را دنبا میکننقد .از طقرف دیگقر
جنبش از وجود یقک رهبقری انقالبقی در رنق اسقت و هقین حرکقت
برجسققته و محسوسققی کققه دا بققر حضققور فعققا نیروهققای آگققاه و
پیشرو جامعه باشد به چشم نمی خورد .مجموعه عواملی از ای
قبیل بی شک در ایق امقر کقه جنقبش تودههقا بقه صقورت یکپارچقه
ظاهر نشده و پراکنده میباشد ،نققش ایفقاء مقیکننقد .شقاهدیم
از شقعله ور شقدن در
که مبارزه انقالبقی و قهرمانانقه تودههقا پق
منطقهای فروکش کرده و با یک فاصله زمانی شعلههای مبقارزه در
منطقهای دیگر سر به بیرون میزند .در عی حا مبقارزات کوچقک
و بققزر و درگیریهققای خش ق و قهققر آمیققز نیروهققای سققرکوبگر بققا
تودههای مردم به طور مدام در سراسر ایقران جریقان دارد .در دوره
انقالب ،هر آن حادثه جدیدی رخ میدهد و بعد به طور سریع جقای
خود را به حادثه دیگری میدهد .اکنون که آخقری سقطرهای ایق
مطلا نوشته میشود ،خبر از برخاسقت مقوج جدیقدی از مبقارزات
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مردم میرسد .خبرها حاکی هستند که مبارزات مردم شجاع و از
جان گذشتهای که بیمی از مزدوران مسقلح رایقم بقه د راه نمقی
دهند و فریاد میزنند" :سقرکوب اثقر نقدارد" ،در شقهرهای مختلقف
ایققران ،از جملققه در کققرج و تهققران و اصققفهان ،قهققدریجان ،شققیراز،
کرمانشاه مجدداً شعله ور گشته .ای تودهها با دستی خقالی بقه
درگیری بقا نیروهقای مسقلح رایقم مقیپردازنقد و گقاه بقا حملقه بقه
سقققرکوبگران خقققود ،موفقققق مقققیشقققوند آنهقققا را فقققراری داده و
موتورهایشان را به آتش بکشند .آشکار است که تودههقای مبقارز
ایران "به سمت حرکت تاریخی و مستقل خقود کشقیده" شقدهاند.
تودههای قهرمان ایران دست اندر کار انقالب خود هسقتند .انققالب
کار تودههاست.
به عنوان ختم کالم بگویم کقه اگقر ایق واقعیتقی اسقت کقه نیقروی
سققازمان یافتققه دشققم را تنهققا بققا نیققروی سققازمان یافتققه تودههققا
مققیتققوان در هققم شکسققت و اساسققاً اگققر در مبققارزه تودههققا بققا
استثمارگران وستمکارانشان ،صرف داشت حقانیت کافی نیسقت
بلکه قدرت و توان و زور سازمان یافته بزم است تقا بتقوان حقاکمی
همقه تالسهقا بایقد صقرف سقازمان
را از قدرت به زیر کشقید ،پق
دادن توان و قدرت تودهها و برخوردار کردن آنها از نیروی بزم جهقت
مقابله با دشمنانشان و نقابودی آنهقا گقردد .در جامعقه مقا تنهقا بقا
متشکل کردن و مسلح کردن تودهها میتوان نیرو و توان آنقان را در
مقابل دشمنانشان تقویت و راه دسقتیابی بقه پیقروزی را در مقابقل
آنان گشود .ای نکته را هم اضافه کقنم کقه در حقا حاضقر جریقان
همی انقالب و مبقارزات انقالبقی تودههقا علیقرکم فققدان رهبقری،
نقش بزرگی در تضعیف دشقمنان اصقلی مقردم ،امپریالیسقتها و در
نزدیکتققر کققردن آنهققا و سیسققتم گندیققده سققرمایه داریشققان بققه
سرنوشققت محتققوم خققود کققه همانققا مققر و نیسققتی اسققت ،ایفققاء
مینماید .فراموس نکنیم که یکی از عوامل مهم در تضعیف و افو
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به مثابقه سقرکرده امپریالیسقتها در جهقان کقه
امپریالیسم انگلی
ُ
زمانی اکثر سرزمی های کقره خقاکی را بقه مسقتعمره خقود تبقدیل
کقرده بققود ،رشققد مبقارزات تققودهای در مسققتعمرات بقود .بققی شققک
مبققارزات مققردم مققا و سققایر تودههققای تحققت سققتم امپریالیسققم در
خاورمیانه نیز در تضعیف و سرانجام در به گور سقپردن امپریالیسقم
آمریکا و شرکاء  -که یا مسقتقیماً و یقا از طریقق حکومقت جمهقوری
اسالمی و مزدوران داعش و کیره شرایط فاجعه بقاری بقرای مقردم
ما و دیگقر خلقهقای خاورمیانقه ایجقاد کردهانقد  -نققش بقه سقزائی
خواهند داشت.
افتخار بر تودههای رزمنده ایران که با مبارزات قهرمانانه خقود نققش
بزرگققی در بققه خققاک مالیققدن پققوزه امپریالیسققتها و سققل زنجیققریش
جمهوری اسالمی ایفاء میکنند.
اوایل مرداد ٢٣٩٤
زیر نوی

:

 - ٢نامه انگل

به اوزف بلوک ١٢ ،سپتامبر ٢١٩٤

"بر اسقاس درک مقادی از تقاریخ ،عامقل تعیقی کننقده ی نهقایی در
تاریخ عبارت است از تولید و تجدید تولید زندگی واقعی .نه مارک
و نه م هین گقاه چیقزی بقیش از ایق را ادعقا نکقرده ایقم .لقذا اگقر
کسی ایق مطلقا را تیییقر داده و بگویقد کقه عامقل اقتصقادی تنهقا
عامل است موضوع را به یک عبارت بی معنقی و مجقرد و مسقخره
تبدیل کرده است .وضقع اقتصقادی زیربنقا را تشقکیل مقیدهقد ،امقا
عناصر گوناگونی از روبنا ق یعنی اشکا سیاسی مبقارزات طبققاتی
از
و نتای آنها از قبیل تشکیالتی که به دست طبقه ی فاتح پق
میگردند و کیره ،هقم چنقی اشقکا
یک نبرد پیروزمندانه تأسی
حقوقی ،و بقه خصقوص بازتابهقای تمقام ایق مبقارزات طبققاتی در
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میزهای شرکت کنندگان ،از نظر تئوریهقای سیاسقی ،حققوقی و
فلسفی و عقاید مذهبی و تحو بعدی آنها به نظامهای خشقک و
جزمقی ق همچنققی تأثیراتشقان را بقر روی مسققیر مبقارزات تققاریخی
اعما مقینماینقد و در بسقیاری مقوارد بقه طقور اخقص شقکل آن را
تعیی میکنند .در میان تمام ای عناصر تأثیرات متقابلی وجود دارد
که در آن ،از میان مجموعه ی حقواد بقی شقمار (یعنقی چیزهقا و
اتفاقاتی که ارتباط متقابل درونقی شقان آن ققدر نقادر و یقا کیرقابقل
اثبققات اسققت کققه مققیتققوان آن را نادیققده گرفققت) ،حرکققت اقتصققادی
بابخره ناگزیر به تأکید خود است .در کیر ایق صقورت بقه کقار بقردن
تئوری در مورد هر دوره ی تاریخی ،ساده تر از حقل یقک معادلقه ی
یک مجهولی خواهد بود".
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ر م ر رویدا های اخیر کازرو
(مصاحبه با کانال بذرهای ماند ار)
ر خر ا 7931
پرسشگر کانال بذرهای مانید ار :بقا درود بقه شقنوندگان عزیقز
کانا بذرهای ماندگار .همانطور که میدانید در روزهای اخیر آتش
خشم و نفرت به حق مردم محروم و به جان آمده ما ،یک بقار دیگقر
و ای ق بققار در شققهر کققازرون شققعله ور شققد و ای ق شققهر بققه صققحنه
شورس قهر آمیز مردم دبور کازرون علیقه ظلقم و سقتم و سقرکوب
جمهوری اسالمی بد شد .در همی رابطه فرصتی پیش آمده تقا
با رفیق اشرف دهقانی گفتگوی کوتاهی در مورد رویقدادهای اخیقر
کازرون داشته باشیم .توجه تان را به ای گفتگو جلا میکنیم.
پرسشگر :رفیق اشرف با درود و سپاس از فرصتی که بقرای ایق
گفتگو دراختیار کانا بذرهای ماندگار گذاشتید .روشنه که رویدادی
به بزرگی خیقزس مقردم کقازرون ،پرسقشهای گونقاگونی را بوجقود
میآورد اما با توجقه بقه محقدودیتهای ایق گونقه گفتگوهقا در ایق
فرصققت تنهققا چنققد پرسققش را در ایقق رابطققه بققا شققما در میققان
میگذاریم.
اولی پرسش اینه کقه گفتقه مقیشقه کقه خیقزس اعتراضقی اخیقر
تودهها در کازرون که توسقط جمهقوری اسقالمی بقه خقون کشقیده
شد ،صرفا به دلیل نارضایتی مردم ای شهر از طر تقسقیم بنقدی
شهر کازرون توسط مقامات حکومت به وقوع پیوسته ایق را البتقه
بیشتر رسانههای خارجی تبلیغ میکنند .سئوا اینه که آیقا واقعقا
مردم به خاطر تقسیم شدن یا نشدن شهر حاضقر شقدند چنقد روز
جلوی گلولههای رایم بایستند و سینه سپر کننقد .مگقر از تقسقیم
نشدن شهر چه منافع مادی نصیا مردم کازرون میشه؟
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اشرف هقانی :با درود به شنوندگان عزیز کانا بذرهای ماندگار
و سپاس از شما .در مورد رسانههای خارجی که گفتید بذاریقد او
ت
اینو بگم که اونها سعی میکن که با نقد گوشقههائی از واقعیق ِ
جمهوری اسالمی ،خودشون را دوست مردم جلوه بدند  -که البتقه
خیابقانی مقردم را،
ای طور نیست .ایق رسقانهها ،دلیقل تظقاهرات
ِ
مققردم سققتمدیده کققازرون را ،ایق طققور جلققوه دادنققد کققه انگققار همققه
مسأله سر ای بوده که مردم به تقسیم شهر اعتراض دارنقد .امقا،
درسته کقه طقر تقسقیم شقهر کقازرون ،اولقی موضقوعی بقود کقه
باع شقد مقردم بیقان بقه خیابقان ،ولقی واقعیقت اینقه کقه ایق بقه
اصطال ظاهر مساله بود .ما باید یک مسقالهای رو در نظقر بگیقریم
که بعد از اینکه ای تظاهرات و قیامهقای تقودهای دی مقاه در سقا
 ٩1اتفاق افتاد ،دیگه شرایط خاصی توی جامعه بوجود آمده ،یعنی
بعقققد از آن قیامهقققا و بعقققد از اون شقققعارهائی کقققه مقققردم دادنقققد و
قهرمانیهققائی کققه مققردم در تظققاهرات از خودشققون نشققان دادنققد،
نمیتونقه انکقار بکنقه کقه مقردم سراسقر ایقران
دیگه ابن هیچک
خواهان نابودی ای جمهوری اسالمی هستند .حاب ،وقتی جنبش
دیماه از اوجقش افتقاد و مقأموران یقا مقزدوران رایقم در همقه جقا بقه
وحشیانه تری شکلی به سرکوب مردم میپردازند ،نمیشه انتظار
داشت که مقردم ،همقی کقه اومقدن بقه خیابقان همقان شقعارهای
دیماه را تکرار بکنند و بگویند که مر بر جمهوری اسالمی و نان و
کققار و آزادی .معلومققه کققه تققوی همچنققی شققرایطی یققا بایققد بققا
خواستهای کامال مشخصشون بیایند بقه صقحنه مثقل کشقاورزان
اصفهان یا خلق عرب در اهواز و یا یک چیزی رو بهانه بکنند و بریزند
به خیابان .خود ای نمونهها البته خودس نشقون مقیده کقه قیقام
دیماه تداوم داره .آمدن مردم کازرون هم به صحنه سیاسقی ،یقک
نمونه دیگقه ایقه کقه تقداوم قیقام دی مقاه را نشقان مقیده .منتهقا
شکل آمدن ای تودههقا بقه ایق شقکل ممکنقه کقه برداشقتهائی را
بوجود بیاره .ولی مساله اینه که اونها از تضاد و شقکافی کقه بقی
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امام جمعه ،امام جمعه کازرون با نماینده ای شقهر ،وجقود داشقت
اومدن به نفع خودشون از اون تضاد استفاده کردنقد .مق در همقی
مورد خیلی مختصر اشقاره بکقنم کقه بقه اصقطال نماینقده کقازرون،
مسألهاس اینه که با جدا کردن بخشی از کازرون و به وجقود آوردن
یک شهر جدید ،یک بودجه خاصی از دولت بگیره و تحت نقام اینکقه
داره شهر سازی میکنقه بقرای سقرمایه دارهقا کقه البتقه سقرمایه
دارهائی که روی زمی کار میکنند ،همان بساز و بفروسها بقرای
اونها یک امکانی بوجود بیاره که بیایند اونجا ،سرمایه گذاری بکننقد
و همی طور دور و بر اونها هم کقه دب هقا مختلفقی هسقت بقرای
اونها به واقع یک امکانی بوجود میآید .خوب البته وقتقی کقه اونهقا
آمدند و سرمایه گذاری کردند ،مسلمه که به اصطال سهمی هم
به همی نماینده خواهند داد .خوب حاب چرا امام جمعه مخالفه بقا
تقسیم شهر؟ چون تقسیم شهر باع میشه که از بودجه قبلی
کققه بققه دسققت امققام جمعققه و بققه اصققطال دسققت انققدرکاران فعلققی
کازرون میرسه تا حاب ،خوب از اون کم میشقه ،و کقال ً بقه درآمقد
اینها لطمه وارد میشه .ای اصل به اصطال تضادیه که اینجقا بقی
امام جمعه و نماینده کارزون وجود داره .اینو هم ما باید بقدونیم کقه
بخشهائی از شهر را که به اصطال قراره که جدا بشه ،یا بقه هقر
حا نماینده قصد داره اونهقا را جقدا بکنقه ،اونهقا بیشقتر لُقر نشقی
هستند .یعنی بیشتر لُرها ،اونجا زندگی میکنند .که البته با فققر
و گرسنگی و ذلت دارند روزگار میگذرونند و از خدمات شهری هم
واقعیت اینه که محروم هستند .اما مسأله اینه که اگر هم کقازرون
تقسیم بشه و شهر جدیدی بوجود بیاید درسته که به هر حا یک
سری خدمات شهری آنجقا بوجقود مقیآیقد ولقی از فققر و بقدبختی
مردم ،ذرهای هم کم نمیشه ،تازه در شهر جدید ،خوب وقتی کقه
شهر سازی شد و ساختمانهای جدیقد بوجقود آمقد و وضقع جدیقد
پققیش آمققد اجققاره خونققهها بققاب مققیره و بققه همققی ترتیققا قیمققت
کابهای دیگر باب میره و ای هم خودس یک فشقاری اسقت روی
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همی طبقات پائی و در نتیجه وضع مردم تهی دست حتی ممکنه
اگقر بقه مسقائل ،بقه ایق شقکل نگقاه بکنقیم
بدتر هم بشقه .پق
ً
میبینیم که واقعا سود اصلی ایجاد شقهر جدیقد مسقتقیما مقیره
به جیا سرمایه داران و ایادی حکومت.
ُ
خا ،حاب برگردیم به مسقاله کقازرون و مسقائلی کقه پقیش اومقده
میدونیم که مردم کازرون تحت عنوان اعتقراض بقه تقسقیم شقهر،
اومدند به میدان مبارزه سیاسی بقا رایقم .معلومقه کقه در او کقار
امام جمعه و افراد ضد انقالبی دیگه و سرمایه دار هم آمقده بودنقد
کنار مردم و واضح هم هستش که ای دسته مقیخواسقتند کقه از
حضور مردم به نفع خودشون استفاده بکنند .و همانهقا هقم بودنقد
کققه سققعی مققیکردنققد کققه شققعارهای مققردم را در حققد اعتققراض بققه
تقسیم شهر نگه بدارند و نگذارند هویت طبقاتی پیدا بکند .سعی
مققیکققردن بیشققتر هویققت مققثال شققهری پیققدا بکنققد ای ق شققعارها و
اعتراضات مردم .ولی چون مسأله مردم یه چیز دیگقه بقود .همقی
کققه اعتراضققات یققه کققم جلققو رفققت ،دیگققه کنتققر از دسققت نیروهققای
مرتجع خارج شد .بعد ما دیدیم که مردم مبارز کازرون ،مردمقی کقه
واقعا از ظلم و ستمهای ای رایقم وابسقته بقه امپریالیسقم واقعقاً،
جونشون به لا رسیده ،رفتند صح نمقاز جمعقه را اشقیا کردنقد
و اعتنققائی هققم بققه اون امققام جمعققه نکردنققد و بعققد یققک شققعار پققر
لشکر "ناصر دیوان" آماده باس ،آمقاده بقاس)
محتوای دادند که (ای
ِ
 .خوب ناصر دیوان یک رهبر انقالبی کازرونی در زمان جنل جهقانی
او بققود کققه تودههققای اون منطقققه را علیققه امپریالیسققم انگلققی
متشکل کرد و با اونها جنگید .میدونیقد کقه اون زمقان یقک ققرارداد
اسقققتعماری بوجقققود آمقققده بقققود ،در سقققا  ٢٩٤٤کقققه طبقققق اون
جنقوب ایقران را تحقت اشقیا خقودس در آورده
امپریالیسم انگلی
بود و ناصر دیوان برای آزادی و استقال ایران میجنگیدُ .
خا ایق
تودههای ابن کازرونی ،حاب اگر کارهای دیگه شون را کقه کارهقای
واقعا قهرمانانهای کردنقد ،تقازه اونهقا را هقم در نظقر نگیقریم و فققط
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همی شعار را روس تکیه بکنیم ،میبینیم که الهام بخش مبقارزات
اونا نه اینکه امام جمعه یا فالن سقرمایه دار باشقه ،بلکقه یقک فقرد
آزادیخققواه و مترقققی و یققک جنققبش ملققی و ضققد امپریالیسققته و ایق
مردم مبارز کازرون هم نشون دادند که واقعا برای آزادی ،اسقتقال
و دستیابی به یک زندگی سعادتمند ،دارند بقا جمهقوری اسقالمی
میجنگند.
پرسییش :مققا البتققه در گذشققته هققم در برخققی نقققاط ایققران شققاهد
اختالف و تضاد بی مثال امام جمعه و نماینده ای یا آن منطقه رایم
هم بقودیم و حتقی همقان موقعهقا هقم در برخقی جاهقا
در مجل
مثل قزوی اگر یادتون باشه ،موقع اسقتان شقدنش ،مقردم از تضقاد
ای عناصر ضد انقالبی استفاده میکردند و علیه رانقم ،دسقت بقه
مبارزه میزدند ولی روحیه تعرضقیای کقه مقردم کقازرون در جریقان
ایقق حرکققت نشققان مققیدن و از طققرف دیگققر هققم شققدت و عمققق
اعتراضات ،واکنش رایم هین وقت به ایق صقورت سقابقه نداشقته.
درای مورد چه نظری دارید؟
پاسخ :اوب جامعه ایران امروز در یک دوره انقالبی بسقر مقیبقره و
در نتیجه چه حرکت تودهها و چه برخورد رایم در ای شقرایط خقاص
سرنوشت ساز ،با دورههای آرام از هر لحاظ فرق داره .ولقی حقاب
بطور مشخص ،ببینید در علم فیزیک میگق هقر ُکقنشُ ،
واکنشقی
داره که مساوی آن ُکنشه .خوب ای انرای و پتانسیل انقالبی که
ما در مردم کازرون میبینیمُ ،
واکنشی است که ایق مقردم ،یعنقی
کارگران و زحمتکشان و سایر تودههای در بند ایق شقهر در مقابقل
ُکققنش یققا عملکردهققای چهققل سققا حاکمیققت رایققم وابسققته بققه
امپریالیسم جمهوری اسقالمی دارنقد از خودشقون نشقان مقیدن.
ای ق همققه نترسققی در مقابققل نیروهققای واقعققا وحشققی جمهققوری
اسالمی و اون شجاعتها و مقاومتهای سلحشورانه بقه واققع از
خشم و نفرت عمیقی سرچشمه میگیرد که ای مردم نسبت به
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ُ
واکنشقیه بقه چهقل
سرمایه داران و رایم حقامی اونهقا دارنقد .ایق
سا تحمیل فقر و گرسنگی و بیکاری و سرکوب و اختنقاق و انقواع
ظلمها و ستمها که از طرف سرمایه داران و جمهوری اسالمی به
مردم وارد میشه که البتقه ُ
خقا خقود همقی واقعیقت هقم نشقان
میده که ستم دیدگان کازرون وقتی که آمدند توی میدان ،به واقع
از تضاد بی بابئیها استفاده کردند که بتونند مبارزه شون را علیه
کل رایم بقه پقیش ببرنقد .حقاب جالبقه کقه اتفاققا همقی را ،همقی
موضوع که گفتم را خود دشم هم متوجه بقود .مقثال یقک جقا کقه
ویدئواس هم منتشر شده یکقی از روسقای نیقروی انتظقامی بقرای
اینکه بتونه مردم را پراکنده بکنقه کقه تجمقع کقرده بودنقد بقا بلنقدگو
میگه که در جمهوری اسالمی تجمع کردن کیر قانونیقه و دشقم
 دشم منظورس تودههای ستمدیده کازروناند– میگقه دشقماز ای تجمع به نفع خودس استفاده خواهد کقرد .خالصقه ایق کقه
ظلم و ستم و دیکتاتوری در جامعه تحت سلطه ما واقعقا یقک انبقار
باروت بوجود آورده کقه کافیقه کقه مقردم در یقک گوشقهای از کشقور
حاب هقر جقا مقیخواهقد باشقد بقه یقک بهانقهای یقا بقه خقاطر یقک
خواسققت مشخصققی بیاینققد بققه صققحنه مبققارزه ،در همققان جققا مققا
میبینیم که یک انفجاری به وقوع میپیونده .و ایق واقعیتیقه کقه
ما امروز در ای شرایط باس مواجهایم.
پرسش :خوب .حاب سئوا بعدی رفیق اشرف .چرا رایم بقا توجقه
بققه همققه بحققرانهققای داخلققی و خققارجی خققودس و بققا توجققه بققه
آگاهیاس از شدت خشم و نفرت مردم ما نسبت به نظام موجود،
پیش از حقدت یقابی ایق اعتقراض و بقرای ایق کقه کقار بقه اینجاهقا
نکشد ،عققا نشقینی نکقرد و یقا از آن "نرمشهقای" بقه اصقطال
قهرمانانققه از خققودس نشققان نققداد؟ البتققه وقتققی ایقق سققئوا را
میکنیم میدانیم که بعد از ایق کقه مقردم دلیقر کقازرون بقا اعمقا
انقالبی شان علیه رایم و نیروهقای مسقلحش ،یکبقار دیگقه نظقر و
رای واقعی خودشون را نسبت به رایم جمهوری اسقالمی و درجقه
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مقاومت و عزم شونو به نمایش گذاشتند و چنان بالهایی بقه سقر
جمهوری اسالمی آوردند که در اخبار و گزارشات منتشقره دیقدیم،
وزارت کشور بابخره مجبور شد ظاهرا و موقتا هقم کقه شقده طقر
تقسیم شهر رو مسکوت بگذاره.
پاسخ :اگر صریح بگم .پاسقخ اینقه کقه سقران جمهقوری اسقالمی
دیگه میدوننقد کقه بنیقان رایمشقان کقامال ً متزلقز
بهتر از هر ک
شققده و مرگشققان فققرا رسققیده  .ولققی خققوب نمققیخواهنققد بققه ای ق
واقعیت پیش مردم اعتقراف بکننقد و مقیخواهنقد کقه خودشقون را،
تازه قدر قدرت هم جلوه بدهند .حاب در مورد کقازرون صقرف نظقر از
اینکه برای رایم آسقون نبقود کقه بیایقد و تصمیمشقو بقرای تقسقیم
شهر ،عوض بکنه ،چون یک سقری تضقادها و منفعتهقائی بقه هقر
حا اینجا عمل میکنه ای مساله هم مطر بود که فکر میکقرد
که اگر عقا نشقینی بکنقه ،ایق بقه حسقاب ضقعف رایقم گذاشقته
میشه .کال هم برخقی از مقامقات همقی رایقم همیشقه هشقدار
میدهند که اگر رایم در مقابل برخی از خواسقتهای مقردم کوتقاه
بیاید ،ممکنه مثل اواخر دوره شاه در سد دیکتقاتوری اونهقا شقکاف
ایجاد بشه و میترسقند کقه مقردم از ایق شقکاف و فضقا اسقتفاده
بکننققد بققرای سققرنگونی همققی رایققم .بققه ای ق خققاطره کققه سققران
جمهوری اسالمی همیشه سعی میکنند که در مقابقل مقردم بقه
اصطال اون "نقرمش قهرمانانقه" را کقه خودشقون گفتنقد در مقابقل
امپریالیستها اون را نشون ندهند .بلکه همیشقه سقعی مقیکننقد
که با زورگوئی و سرکوب کارشون را پیش ببرند .ولی خقوب دیقدیم
کققه مبققارزان دبور کققازرونی ،ایقق رایققم را حسققابی در مخمصققه
گذاشتند .چقون رایقم از یقک طقرف از شقدت خشقم و نفقرت مقردم
نسبت به خودس آگاهقه و مقیدونقد کقه مسقاله ایق مقردم صقرفا
تقسیم بندی ای شهر نیستش و به همی خاطر هم مقیترسقید
کقه بقا عققا نشقینی روحیقه انقالبقی مقردم را ببقره بقاب و اونهقا را
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بی شتر جری تقر بکنقه تقو مبقارزه شقان و از طقرف دیگقه ایق را هقم
دیدیم که عدم عقا نشقینی هقم یعنقی بقه موققع عققا نشقینی
نکردن هم باع رزم و نبردهای هر چه بیشتر تودههای سقتمدیده
کازرونی با مزدوران ایق رایقم شقد .کقه اتفاققا تقاثیر خیلقی خیلقی
خوبی روی مردم سراسر ایران به جا گذاشت .چقون بقه خقاطر اون
دبوریهققائی کققه مققردم از خودشققون نشققان دادنققد ،عجققز و ضققعف
نیروهای مسلح رایم درمقابقل ققدرت تودههقا بقه نمقایش گذاشقته
شد .تازه اینو هم باید بقدونیم کقه رایقم بقا کشقت و زخمقی کقردن
مردم کازرون تضاد شدید تر یعنی در واققع تضقاد شقدیدی کقه خقود
مردم کازرون قبال با جمهوری اسالمی داشتند ،ابن باز هم بیشقتر
شدید تر شده یعنی با ای کشتار ،خوب حاب ایق تضقاد مسقلما از
یک جائی سر به بیرون خواهد زد و بقه نوبقه خقودس زمقان سققوط
جمهوری اسالمی به زباله دان تاریخ را نزدیک تر خواهد کرد.
پرسش :رفیق اشرف دهقانی ،با سپاس مجدد از ای فرصتی که
در اختیار ما گذاشتید در خاتمه ای گفتگقو اگقر نکتقه دیگقری بقاقی
مانده لطفا با عالقمندان کانا بذرهای ماندگار در میان بگذارید؟
پاسخ :در فرصتی که باقیه خیلی خالصه دو مطلا را بگقم .یکقی
اینه که ما باید بدونیم که نیروهای ارتجقاعی و سازشقکار همیشقه
سعی میکنند کقه در جنبشهقای تقودهای ،اون جنبشهقائی کقه
رهبری ندارنقد و بقه صقورت خقود بخقودی ،خقود مقردم مقیآینقد در
صحنه مبارزه ،اون نیروهای ارتجاعی دوست دارند که بیاینقد تقوس
شرکت بکنند و کنتر اون جنبش را به دست خودشقون بگیرنقد .و
یققا بققه هققر حققا بققه یققک شققکلی سققعی مققیکننققد روی اون تققأثیر
بذارند .مثال تو همی جنبش مردم کازرون ،ای یا اون سرمایه دار و
کال اون جناحی که مخالف نماینده کازرونه ،همقان نماینقده کقازرون
در مجل  ،اونهقا سقعی مقیکردنقد کقه شقعارهای جنقبش از حقد
همبستگی شهری نره جلوتر .فراتر از اون نره ،و نمیگذاشتند کقه
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بشقه .ولقی ُ
خقا،
ماهیت طبقاتی ای جنبش در شعارها منعک
البته دیدیم که مقردم مبقارز کقازرون شقعارهای خودشقون را دادنقد.
مثال شعار دادند "الکی میگ آمریکا ،دشم ما همقی جاسقت".
با ای شعار که البته میدونید که در جاهقای دیگقر ایقران هقم داده
شده ،نه اینکه مردم آمریکا را تائید بکنند ،بلکه دارند خیلی آشقکار
به رایم که به واقع هم الکی همه ای سالها شعار ضقد آمریکقائی
داده ،میگ که دشم  ،خقود تقو هسقتی .خقوب واضقحه کقه ایق
شعار یک فرمی است یعنی شکل پوشیده تر همقان شقعار "مقر
بققر جمهققوری اسققالمی" و یققا "جمهققوری اسققالمی نمیخققواهیم،
نمیخواهیم" هستش.
حاب برخی روشنفکران که اکلا هم تحت تاثیر تبلییات رسانههای
ارتجاعی هستند همی که عناصر ضقد انققالب را مقیبیننقد کقه در
ماهیقت اون
یک جنبش تودهای هستند ،نتیجه میگیرنقد کقه پق
جنبش ارتجاعیه .در مورد اتفاقا کازرون هقم شقنیدم کقه مقیگوینقد
جنقبش
فالن سرمایه دار یا امام جمعقه در ایق جنقبش بقوده ،پق
کازرون قابل دفقاع نیسقتش .خقوب ایق قبیقل روشقنفکران ،متوجقه
نیستند که بی حرکت روشنفکران با تودههقا فقرق وجقود داره .اگقر
روشنفکران ،او مسائل را در تئوری و در ذهنشان تجزیقه و تحلیقل
میکنند  -حاب کقار نقداریم درسقت یقا کلقط  -ولقی بعقد مقیآینقد و
دست میزنند به ای یا اون حرکت ولقی تودههقا اصقال ایق طقوری
نیستند .تودهها وقتی که خودشقون مقیآینقد تقوی صقحنه مبقارزه،
اونهققا درسققت بققه خققاطر تحقققق خواستهاشققون مققیآینققد کققه اون
خواسققتهها برحققق و انقالبیققه و هدفشققون هققم اینققه کققه وضققع
ظالمانهای که وجود داره را تیییر بدهند و اون را بقه نفقع خودشقون
بکنند ،یعنی یک وضعیتی بوجود بیاورند که به نفع خودشون باشه.
خققوب ،معلومققه کققه یققک همچنققی کققاری یققک همچنققی مبققارزهای،
مبققارزهای هسققت بققرای پیشققرفت ،در نتیجققه خطققا هسققتش کققه
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روشنفکران مترقی وقتی عناصر ضد انقالب را در یقک جنقبش خقود
بکشققند .اتفاقققا اونهققا بایققد
بققه خققودی تققوده ای مققیبیننققد پققا پق
بکوشند که بدرون اون جنبش برنقد و سقعی بکننقد کقه شقعارهای
درست را تو اون جنبش مطر بکنند و حتی ابمکقان سقعی بکننقد
سازماندهی بکنند اون جنبش رو و جهت درسقتی بقه اون مبقارزات
بدهند .حاب تو همی رابطه خوبه که به یک تجربهای هم م اینجقا
اشاره بکنم .در سقا  ٢٣1١وقتقی مقردم تبریقز متوجقه شقدند کقه
جمهوری اسالمی  -که البته اون موقع میدونید کقه تقازه روی کقار
آمده بود  -وقتی که فهمیدند که ایق یقک رایقم ارتجاعیقه ،درسقت
مثل مردم مبارز کازرون که از شکاف دو جنا ضد انقالبی اسقتفاده
کردند ،اونها هم از شکافی که بی شریعتمداری بقه عنقوان مرجقع
تقلید در آذربایجان ،با خمینی وجود داشت استفاده کردنقد و علیقه
جمهوری اسالمی بپاخاستند .ولی رهبران اون زمقان سقازمانهای
سیاسی مهمی کقه تقوی صقحنه بودنقد ،اونهقا بقه خقاطر ماهیقت
سازشققکارانه شققون ،جنققبش مققردم تبریققز علیققه خمینققی و علیققه
جمهوری اسالمی رو تائید نکردند و گفت که اون جنبش ارتجاعیه.
مققیبینیققد بققه نفققع حکومققت ،مبققارزه تودههققای مققردم را ارتجققاعی
خواندنققد .تنهققا دلیلققی هققم کققه ارائققه دادن ای ق بققودس کققه خققوب
شققریتعمداری را ببینققد تققوی ای ق جنبشققه ،کققه هققوادارانش در ای ق
جنبش شرکت دارند .و در نتیجه خا همی را کافی دانستند که
بگند که اون جنبش ارتجاعیه .ولی ما دیدیم که تاریخ حکم داد کقه
اونهقا اشققتباه مققیکننققد و خطققا بققود کققاری کققه اونهققا کردنققد .خققا
معلومه که صاحبان چنی فکری اصال از هقین جنقبش تقودهای هقم
که به اصقطال خقود تودههقا بلنقد شقده باشقند ،حمایقت نخواهنقد
ی بقدون رهبقری،
کرد .چون در هین جای دنیا ،هقین جنقبش تقودها ِ
یعنی خودبخودی وجود نداره که خالص و شسته و رفته باشد.
یققک موضققوع مهققم دیگققه کققه مقق مققیخققواهم اینجققا بگققم تاکیققد
میخواهم بکنم بر ضرورت اتحاد مردم .مثال ً در مورد همی کازرون،
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در مورد رویدادهای اخیر کازرون
تودههای ستمدیده در ای شهر حاب چه ُلقر باشقند و چقه کیقر لُقر،
واقعیققت اینققه کققه دشققم مشققترکی دارنققد و اون رایققم جمهققوری
اسالمیه .تحت سلطه ای رایم هم حاب چه کازرون تقسقیم بشقه
و چه نشه ،واقعا هین مشکلی از تودهها حل نمیشه چون تحقت
سلطه ای رایم جز فققر و بقدبختی و سقرکوب و دیکتقاتوری چیقزی
نصیا مردم نمیشه .در نتیجه مقردم بایقد اتحقاد خودشقونو حفق
بکنند و در اتحاد ،بقا هقم علیقه رایقم بجنگنقد .و اساسقاً مقردم در
سراسر ایران باید ای کار را بکنند و از مبارزات همدیگه باید حمایت
بکنند تا بتونند برای رسیدن بقه آزادی علیقه دشقم مشترکشقان،
خودشونو قوی بکننقد و مبقارزه شقونو بقرای سقرنگونی رایقم بقرای
رسققیدن بققه نق ُ
قان کققا ُر آزادی پققیش ببرنققد .حققاب اجققازه بدهیققد از ایق
فرصت استفاده بکنم و پیامی هم برای کارگران و زحمتکشان آگقاه
و پیشرو کازرون و همینطور سراسر ایقران بقدهم ،اینکقه اونهقا بایقد
بکوشند همراه با روشقنفکران انقالبقی ،خودشقونو متشقکل بکننقد
یعنی در تشکلهای سیاسقی  -نظقامی متشقکل بکننقد و سقعی
بکننققد کققه تودههققا را سققازماندهی بکننققد ،یعنققی بققه سققازماندهی
مسلح تودهها بپردازند و ای شکلی کار انققالب را بقه پقیش ببرنقد.
چون واقعیت اینه که انقالب ایران تنها و تنها با رهبری طبققه کقارگر
میتونه به پیروزی برسه .هین آلترناتیو دیگری وجود ندارد در نتیجه
طبقه کارگر باید راهی پیدا کنه و بره برای کسا قدرت سیاسی و
خودس را سعی بکند متشکل بکند.
بققا آرزوی موفقیققت بققرای همققه تودههققای سققتمدیده ایققران! موفققق
باشید.
پرسشگر :ضم تشکر مجدد از شما رفیق عزیقز از وقتقی کقه در
اختیار کانا تلگرام بقذرهای مانقدگار چریکهقای فقدائی خلقق ایقران
گذاشتید .موفق و پیروز باشید.
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شورس چە مزەای دارد آقا؟!

مگر ما چە میخواهیم؟!
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تا دیکتاتور رو کارە ،قیام ادامە دارە

خامنەای بی شرف مرگت فرا رسیدە
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بجنل تا بجنگیم
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