از یك جرقه حریق بر می خیزد
از حقیقت ،ارگان حزب كمونیست ایران (م ل م) ،شماره  ،10تیر ماه 1382
باالخره میزها برگشتتتخ خام ا ای عربده می كشتتد كا «اعدام ك ید» ،خاتمی فریبكار می گوید «خبری نیستتت»خ اما خوب
می دان د توفانی كا برخاستا بساط جمهوری اسالمی آنان را در هم خواهد پیچیدخ
گل آتشی ی كا دانشجویان كوی دانشگاه تهران در بیستم خرداد كاشت د ،خشم و قدرت نهفتا در مردم را با فوران درآوردخ
از چهار گوشا ایران موجی در موجی دیگر پیوست و رژیم تبهكار جمهوری اسالمی را با لرزه درآوردخ درود بی پایان
با فرزندان جسور و مبارز خلقهای ستمدیده ایرانخ
این دیگر ج بش دانشجوئی نی ست ،ج بش سیاسی مردم سراسر كشور استخ این دیگر تدارك سالگرد  18تیر نی ست ،بلكا
تدارك مراستتم تدفین رژیم جمهوری استتالمی ایران استتتخ این فقط یك ج بش ستترنگونی نیستتت ،بلكا آغاز یك دوران نوین
در مبارزه طبقاتی در ایران استخ
در مدت كوتاهی كا از عمر این ج بش می گذرد ،غول خفتا اراده توده های مردم برای درهم كوبیدن دشمن گستاخ بیدار
شده است و روزانا هزاران زن و مرد با تعداد كسانی كا می خواه د بهر وسیله ای كا شده سكان سرنوشت خود را از
دستتت یك مشتتت جانی و دزد و فاستتد بیرون آورند ،اضتتافا می شتتودخ شتتجاعت و بی صتتبری جایگزین ترس و انتظار شتتده
استتتخ بیگانگی و دوری میان توده های مردم كا رژیم استتالمی در عرض بیستتت و چهار ستتال گذشتتتا تقویت كرده استتت،
جای خود را با اتحاد و یگانگی میان مردم می دهدخ جوانان رخت كه ا مسالمت جوئی با مرتجعین را ك ار گذاشتا و یقین
ی افتا اند كا حاكمان با دلخواه و داوطلبانا از تخت ظلم پائین نمی آی دخ آنان با كوكتل مولوتوف با نیروهای انتظامی
تعرض میك د و دار و دستتتتتا های حزب اللهی را گوشتتتتمالی میده دخ زنان روستتتتری و مق عا كا نا ،ایدئولوژی تبعیت و
ب دگی را می ستتتوزان د و درس جستتتارت و دالوری با هم رزمان خود می ده دخ كم خواهی و افق های ت گ جای خود را
با بل د پروازی می دهد ،تقاضتتتاهای صتتت فی و اقتصتتتادی جای خود را با تقاضتتتاهای ستتتیاستتتی جستتتورانا می دهد و در
شعارهای متعدد ف شرده می شود كا بر تارك آن شعار «مرگ بر جمهوری ا سالمی» می درخ شدخ ای ها د ستاوردهای این
ج بش بزرگ دخ
امتیاز ج بش ك ونی در آن است كا تك افتاده نی ست و با شروع امواج نوین مبارزات انقالبی در سراسر جهان ،م صادف
شده ا ستخ از یك سو ،سرمایا داری جهانی د ست با ج گ و خونریزی می زند تا نظام خود را حفظ ك د ،از سوی دیگر،
مردم در غرب و شرق جهان بپا خاستا و می خواه د ناقوس مرگ این نظام را در هر كشور ب وازندخ در واقع موج نوین
مبارزات انقالبی در ایران ،از این فضتتای بین المللی تاثیر گرفتا استتت و باید تبدیل با بخشتی الی فك از مبارزاتی شتتود كا
میلیونها انسان را در گوشا و ك ار جهان در بر می گیرد :مبارزه برای دفن جهان كهن و ساختن جهانی نوینخ
این ج بش كا مان د توفانی برخاستتتا و خواب از چشتتمان مستتتبدین حاكم ربوده ،دستتتاوردهای بزرگی داشتتتا استتت اما نباید
در همین جا توقف بزندخ زیرا برای زیر و رو كردن جامعا ی كه ا جور و ب د ،برای محو فقر و عقب ماندگی و برای
ساختن جامعا ای كامال متفاوت و نوین ،باید بیش از ای ها ،خیلی بیش از ای ها ،جلو رفتخ
اهمیت چگونه «رفتن» رژیم جمهوری اسالمی
تبدیل جرقا  20خرداد با حریقی غیر قابل مهار ،یك پیروزی سیاسی عظیم در راستای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری
استتالمی ایران استتتخ زیرا این ج بش ،ابتكار ستترنگون كردن رژیم جمهوری استتالمی را در دستتت توانای توده های مردم
گذاشت؛ در دست كسانی كا «اصالح طلبان» درون حكومت با آنان «توده های بدون ش اس اما سیاسی» لقب می ده دخ
مدتها پیش از این ،ج احهائی از درون رژیم جمهوری استتتالمی و بعضتتتی از قدرتهای امپریالیستتتتی فهمیده بودند كا «این
رژیم رفت ی استتتت»خ پس نقشتتتا می ریخت د كا «رفتن» آن از «باال» ستتتازمان داده شتتتود تا دستتتتگاه ستتتتم و استتتت مار حتی
االمكان ضتتربا ای نخوردخ با این م ظور ج احی از حكومت س تیاستتت «اصتتالحات از درون» را جلو گذاشتتتا بود و پیش
می برد و امپریالیسم آمریكا سیاست «تعویض رژیم از باال» را دنبال می كردخ
هما این طرحهای «از درون» و «از باال» برای آن بود كا توده های مردم از دخالت در شتتتتتتكلدهی آی ده ایران فاكتور
گرفتا شتتتده و با حاشتتتیا رانده شتتتوندخ ستتتالها تبلیغات زهرآگین در مورد ای كا مردم چاره ای ندارند جز ای كا میان «بد و
بدتر» (یع ی میان دو ج اح رژیم) یكی را انتخاب ك د ،حركات سیاسی مستقالنا و توده ای را مات و ك د كرده بودخ سالها
دوم خردادی ها و ملی مذهبی ها تبلیغات مسموم كردند كا این رژیم را «با مسالمت» باید «اصالح» كردخ «باید تسامح و
تساهل» كرد« ،خشونت و قهر ،روش و م ش آزادیخواهان نی ست» و اباطیلی از این دستخ سالها رادیوهای فارسی زبان
بی بی س تی و فرانستتا و استترائیل و لس آنجلس تی ها از بل دگوهای خود در مزیت این روش ها داد ستتخن داده بودندخ اما با

محض آنكا متوجا شدند جوانان و مردم بطور قطع از ترف د فریبكارانا «روند اصالح رژیم از درون» روی برتافتا اند،
تغییر تاكتیك دادندخ اول تبلیغات را بردند روی «احتمال تغییر از باال» و تبلیغ مدل ستتتتتترنگونی رژیم صتتتتتتدام در عراقخ
برخی روش ت فكران ایرانی كا كارشتتان فكربافی در خدمت با طبقات باالی جامعا و دولتهای قدرتم د جهان استتت ،شتتروع
كردند با قلم زدن در مورد این كا چگونا ستتتتتترنیزه های غرب می تواند برای ایران تغییرات م بت بهمراه آورد (و بی
خیال تجربا تاریخ)خ دانشجویان انجمن های اسالمی (دفتر تحكیم وحدت) شعار «بگذار این وطن را آمریكا وطن ك د» را
سر دادندخ هما این حیلا ها و ترف دها فقط و فقط برای یك چیز بود :برای این كا صح ا سیا ست در قرق «نخبگان» باشد
و توده های مردم با حاشتیا رانده شتوندخ این حیلا ها برای آن بود كا حتا اگر كار بجائی برستد كا قرار باشتد عطش مردم
با سرنگون شدن جمهوری اسالمی سیراب شود ،این سرنگونی با طرقی انجام شود كا مردم در آن دخالتی نداشتا یاش دخ
نخبگان دو ج اح حاكمیت (كا االن استاد دانشگاه و خبرنگار و نوی س ده اند) ،روش فكران ایرانی مقیم اروپا كا وابستا با
احزاب حاكم در اروپا هستتت د ،مشتتاوران آمریكائی و ایرانی «رضتتا صتتفر كیلومتر» ،ماه ها و روزها را با بحث بر ستتر
همین مستتتالا گذرانده اندخ میلیونها دالر پول با «آژانس های تحقیقات استتتترات یك» در غرب داده شتتتده استتتت كا راه حلی
برای این معما ب یاب دخ اما دانشتتتتتتجو یان و جوانان دالور ما هما ای ها را دود كردند و با هوا فرستتتتتتتادندخ مرتجعین و
امپریالی ستها خوب می دان د كا «چگونا رفتن» یا چگونا سرنگون شدن جمهوری اسالمی امری علی السویا نیستخ میان
انواع سرنگون شدن ها تفاوت از زمین تا آسمان استخ میان ای كا رژیم جمهوری اسالمی مان د رژیم شاه ،بدست توانای
توده های مردم و در نبردهای خیابانی و از جان گذشتتتتتگی ستتتترنگون شتتتتود یا ای كا توستتتتط كودتائی از درون و یا حملا
نظامی و مستعمره شدن كشور ،تفاوت بسیار استخ هر چقدر مداخلا قشرهای مختلف مردم و نیروهای انقالبی كمونی ست
و دموكرات در ستترنگون شتتدن جمهوری استتالمی بیشتتتر باشتتد ،هر چقدر توده های مردم و پیشتتروان انقالبی آنان از خود
اتكا با نفس و استتتقالل بیشتتتری نشتتان ده د و هر چقدر وظیفا ستترنگونی رژیم را مستتتقیم تر بدوش خود ببی د و با عمل
درآورند ،دستتتاوردهای بیشتتتر و ماندگارتری خواهد داشتتتخ هر اندازه توده ها آگاه تر و متشتتكل تر پا با میدان بگذارند و
قاطعانا تر با نهادهای اصتتتتتلی جمهوری استتتتتالمی (مشتتتتتخصتتتتتا دستتتتتتگاه نظامی و اطالعاتی) ضتتتتتربا بزن د ،انرژی و
استتتعدادهایشتتان شتتكوفاتر می شتتودخ انتظارات و توقعات س تیاس تی و اقتصتتادی و فره گی شتتان باالتر می رودخ جو انقالبی
پایدارتری ایجاد می شتتود كا زمی ا مستتاعدتری برای تعمیق انقالب می شتتودخ در ای صتتورت كس تی براحتی نمی تواند یك
رژیم گ دیده دیگر را بجای این رژیم با مردم غالب ك دخ مردم هر حكومت مرتجع جدیدی را ستتتتتتاده انگارانا نمای ده خود
نخواه د پ داشتخ با وعده های مرتجعین ناش اختا یا قهرمانان قالبی دلخوش نخواه د كردخ اك ون ابتكار عمل بدست توده
های مردم افتاده است و هیچ «نخبا » حكومتی و «آژانسهای تحقیقات استرات یك» در غرب نمی داند امواج مبارزاتی كا
خیابانها و پس كوچا های كشور را فرا گرفتا با كجا خواهد كشیدخ این عالی استخ
اما مستتت لا «چگونا رفتن» كماكان میان اردوی مردم و انقالبیون و كمونیستتتتها از یكستتتو و مرتجعین استتتالمی و ستتتلط ت
طلب و قدرتهای امپریالیستتتتی از ستتتوی دیگر ،مورد كشتتتمكش خواهد بود و تعیین تكلیف آن بطور قطع صتتتورت نگرفتا
استتتخ هر چ د مردم چ د گل با دروازه های دشتتم ان زده اند و دستتت رژیم جمهوری استتالمی و امپریالیستتتهای آمریكا و
اروپا را در پوست گردو گذاشتا اند اما جدال بر سر این ابتكار عمل ه وز اداما داردخ رژیم جمهوری اسالمی با سادگی
تستتتلیم نمی شتتتود و مستتتالا مقابلا با ستتتركوب وحشتتتیانا رژیم ه وز مطرح استتتتخ امپریالیستتتتهای آمریكائی و اروپائی هم
بستتتادگی دستتتت از تالش برای تعیین تحوالت آتی ایران بر نمی دارند .هدف آنها از تعریف و تمجید ج بش ك ونی ای ستتتت
كا با آن نزدیك شتتوند تا بتوان د مهار آنرا در دستتت بگیرند و آنرا با جیب بزن دخ رضتتا پهلوی كا در ابتدا از این ج بش با
صتتورت «آشتتوبهای اخیر» صتتحبت می كرد یكباره لحن دفاع بی قید و شتترط از آن اتخاك كردخ جورج بوش ف اتیك مذهبی
در ابتدا ستتتتتتعی كرد خواستتتتتتتا های دانشتتتتتتجو یان را تحریف ك د و گفت «جوانان ایران می خواه د با جهان مدرن (كا
م ظورش امپریالیستتم آمریكاستتت) بپیوندند» اما مجبور شتتد بیانیا دیگری صتتادر ك د و اعتراف ك د كا خواستتت جوانان و
مردم ایران آزادی استخ كشورهای اروپائی خیلی سعی كردند كا با عمده كردن كشمكش میان غرب و جمهوری اسالمی
بر ستتتتر بازرستتتتان ستتتتازمان انرژی اتمی ،خیزش ستتتتیاستتتتی بزرگ دانشتتتتجویان و مردم ایران را كم اهمیت جلوه بده د و
تغییرات سیاسی آتی در ایران را وابستا با پروسا چك و چانا زدن میان كشورهای غربی با جمهوری اسالمی ك دخ حیلا
گری سیاسی و بی شرمی كشورهای غربی را حدی نی ستخ در روز دستكشهای مخملی دموكراسی بدست می ك د و در
شب با فاسدترین رژیمهای جهان اسلحا و ابزار شك جا و اطالعات می فرو ش د و با آنان با معامالت سیاسی می نشی دخ
نباید گذاشتتتت كا این ج بش بخوابد و دشتتتم ان رنگارنگ چا از طریق ستتتركوب و چا با حیلا و نیرنگ ابتكار عمل را از
كف مردم بربای دخ ای كار م ستلزم كو شش خ ستگی ناپذیر و آگاهانا انقالبیون ا ستخ ای كار م ستلزم آن ست كا جوانان مبارز
با سطح باالتری از آگاهی سیاسی دست یاب دخ
اهمیت ادامه یابی جنبش ی كه ش روش ش ست اس ت دقیقا در این اس ت كه ابترار لمر را در دس ت ودت های مردم نگات می
دارد؛ موجب قویت نیروهای سیاسی انقالبی بخصوص كمونیستها می شود.
پیروزی های بزرگ و تاریخی برای انقالب ایران كامال امكان پذی ر ا ست اما سهل الو صول نی ستخ زیرا ما با د شم ان
خونخوار و با تجربا ای روبرو هستیمخ تبدیل جرقا بی ست خرداد با حریقی سیاسی در سراسر كشور دستاورد بسیار
بزرگی استتتتتتتت اما این ج بش با ید از خوان های دیگری رد شتتتتتتود تا هر چا عمی ق تر خاك انقالب را شتتتتتتخم بز ند و

حاصتتلخیز ك دخ دانشتتجویان و توده های مردمی كا نمایش پرشتتكوه مبارزات اخی را را با صتتح ا آورده اند باید بارها و
بارها یك حقیقت استتتتاستتتتی را با خود و با ی اران خود و با هما مردم یادآوری ك د :اول ،حكومتها و رژیمها می توان د
دستتت بدستتت شتتوند ولی خصتتلت طبقاتی دولت دستتت نخورده باقی بماندخ ب ابراین باید آگاهی ستیاستی و مبارزه ستیاستی
ك ونی را عمق بخش تیدخ دوم ،هیچ مبارزه ای بدون شتتكل گیری تشتتكالت با ثبات در میان مردم تداوم نمی یابدخ تشتتكالت
با ثبات یع ی شتتتكل گیری هستتتتا های مخفی متشتتتكل از پیشتتتروترین دانشتتتجوی ان ،كارگران ،دهقانان ،زنان و معلمان و
دانش آموزان كا دور از چشتتم دشتتمن مبارزات توده ای را هدای ت ك دخ ستتوم ،در بطن مبارزات امروز باید چشتتم انداز
قدرتم د سوسیالی سم را در میان توده های مردم حك كردخ بدون چ ین چشم اندازی ،مبارزات امروز نیز با شك و تردید
پی ش خواه د رفت ،تمام انرژی توده های تحت ست م و ا ست مار شكوفا نخواهد شد و در كهن توده های مبارز ،مرزهای
تمایز با نیروهای سیاسی وابستا با طبقات مرتجع عمیقا ترسیم نخواهد شدخ
قطب نمای دورت چنس ماهه آینست
ابتكار چگونا سرنگون شدن رژیم جمهوری ا سالمی را باید در د ست مردم نگاه دا شتخ این م سالا دو بعد داردخ یكی بعد
سازماندهی و تشكل است و یكی ارتقاء آگاهی سیاسیخ چاره رنجبران وحدت و تشكیالت استخ باید هستا ها و ستادهای
مخفی از میان پیشروترین و مطم ن ترین مبارزین زن و مرد بوجود آی د و ای ها با نوبا خود با شكل گیری انواع و اقسام
شبكا های ارتباطی در محالت و كارخانا ها و بیمارستانها و مدارس و دانشگاه ها یاری رسان دخ جمع ب دی از نقاط قوت
و ضعف مبارزات توده ای مختلف و رساندن آن با گوش توده های وسیع از طریق شبكا های ارتباطی ،وظیفا این هستا
ها و ستادهای مخفی استخ از وظایف دیگرشان هماه گ كردن مبارزات قشرهای مختلف و راه مائی مردم در مقابلا با
اقدامات ستتركوبگرانا رژیم استتتخ پخش اخبار مبارزاتی الهام بخش از یك نقطا با نقطا ای دیگر و افشتتا كردن نیرنگهای
سیاسی دشم ان رنگارنگ از وظایف این هستا ها و ستادهاستخ
ای ها یك بعد از حفظ ابتكار ستترنگونی رژیم جمهوری استتالمی در دستتت مردم استتتخ یك بعد دیگر ،ستترنگون شتتدن رژیم
توسط مردمی آگاه استخ آگاه با ای كا با كدام نیروهای سیاسی نا بگوی دخ با تداوم این رژیم در لباس و مصادیق دیگر نا
بگوی د؛ با نیرنگهائی مان د «رفراندوم» و غیره با خانا هایشتتتتان رانده نشتتتتوند؛ با جایگزی ی این رژیم با رژیم ارتجاعی
دیگر نا بگوی دخ با آمریكا نا بگوی د؛ با طرح آمریكا ـتتتت اروپا نا بگوی دخ این یع ی نا گفتن با یك نظام سیاسی و اجتماعی
و اقتصتتتادی معین كا نیروهای ارتجاعی نمای دگی می ك دخ ج بش كردستتتتان باید توده های مردم را برای پیوستتتتن با این
موج مبارزه س تیاس تی برانگیزاندخ اگر شتتعار «این ج بش دانشتتجوستتت ،نا ج بش آمریكا» در كردستتتان و آكربایجان ط ین
افكن شود برای اتحاد وسیع خلقهای ایران خدمت بزرگی استخ زنان باید در پی شاپیش این نبرد باش د و تمام قید و ب دهای
جامعا مردستتاالر و پدر ستتاالر را با شتتورشتتگری خود پاره ك دخ وقتی این ضتتربات كاری وارد شتتد آنگاه هوای تازه ای
برای استتتتتت شتتتتتاق تمام جامعا جاری می شتتتتتود و حتا مردان می توان د روحیا دموكراتیك و آزاده یافتا و خود را از قید و
ب دهای ایدئولوژی مردستتاالری رها ك دخ كارگران باید در این نبردهای ستیاستی جامعا نقش فعال بازی ك دخ كارگری كا
با آگاهی کمونیستتتی دستتت نیافتا استتت نمی تواند نقش تاریخی طبقا كارگر را بازی ك د و یكی از میلیونها توده ایستتت كا
نمی داند چگونا باید كه ا جهان جور و ب د را براندازد و نوین جهانی را بسازدخ
تمام سازماندهی توده ای و اتحادهای توده ای و بحث و جدلها باید بدور این باشد كا توده مردم باید با دست خود این رژیم
را ستتتترنگون ك د و آگاهی عمیق ضتتتتد امپریالیستتتتتی پیدا ك دخ این آگاهی كا مبارزه فقط برای خودمان نیستتتتت بلكا برای
مردم ستتتمدیده جهان هم هستتتخ ج بش ستتیاستتی ما باید در رابطا با آزاد شتتدن مردم جهان از قید و ب دهای نظام نكبت بار
سرمایا داری معیارهای باال ،پیش بگذاردخ
اما «نا گفتن» با بیراها ها ،باید شتتتتالوده محكمی داشتتتتتا باشتتتتدخ ب ابراین كمونیستتتتتها بای د جستتتتورانا و فعاالنا آلترناتیو
انقالب دموكرا یك نوین و گذار به سوسیالی سم را در میان توده های مردم جا بی دازندخ كمونی ستها باید قشرهای هر چا
وسیعتری را با سوسیالی سم آش ا ك د و بط ور زنده نشان ده د كا چرا ما اقت صاد بازار و نظام اجتماعی سرمایا داری
نمی خواهیم ،ما ستتتوستتتیالیستتتم می خواهیمخ ما آزادی و استتتتقالل می خواهیم؛ ما دموكراستتتی برای اك ریت می خواهیمخ
هیچکدام از ای ها قابل تحقق نی ست مگر با برقراری سوسیالی سمخ حتا غلبا بر عقب ماندگی اقتصادی و فره گی نیز ت ها
از این طریق امكان پذی ر استخ درون اتحاد بزرگ مردمی بر سر انقالب دموکراتیک نوین و سوسیالی سم باید بحث راه
انداخت ،ای كا انقالب دموکراتیک نوین چی ست ،سوسیالی سم چی ست ،چرا با مردم قدرت می دهد كا جامعا را خود اداره
ك د ،آنچ ان كا هیچیك از نیروهای سیاسی س تی جامعا ایران نتوانستا اندخ ای گونا است كا یك قشر پی شرو با ظهور
میرستتد و با حزب جذب می شتتود و راه برای پیشتتبرد نبرد برای كستتب قدرت س تیاس تی توستتط طبقا كارگر در اتحاد با
قشرها و طبقات خلقی جامعا گشوده میشودخ
اوضاش مسالس است
حتا برخی افراد ش ت اختا شتتده رژیم عل ا اعتراف می ك د كا رفت ی اندخ هشتتت كشتتور ص ت عتی (آمریكا ،انگلیس ،آلمان،

فرانستتا ،ایتالی ا ،كانادا ،ژاپن و روس تی ا) هم با توافق رس تیده اند كا ایران در «دوران انتقالی» استتت و می خواه د آی ده
ای ران را با نفع خودشان شكل ده دخ اما اوضاع امپریالی ستها آشفتا تر از آ ن است كا بتوان د متحدانا تغییرات در ایران
را آنطور كا می خواه د دیكتا ك دخ امپریالی سم آمریكا حملا و تجاوز می ك د اما در باتالق بحران اقت صادی و سیا سی
فرو رفتا است و میان آمریكا و متحدان اروپائی اش سخت رقابت استخ پس دشم ان رنگارنگ ما هر یك ب وعی دچار
آشتتتفتگی هستتتت د و نقاط ضتتتعف زی اد دارندخ اگرچا آنها بطور تاكتیكی دندانهای تیزی دارند و انجام انقالب كار راحتی
نی ست ،اما شرایط در سطح جهان و ایران بسیار مساعدتر از بی ست سال گذشتا استخ اك ون وارد گره گاهی از تاریخ
شتتده ای م كا طبقا كارگر و خلقهای ایران می توان د تاریخ ایران را با گونا ای دیگر رقم زن دخ دوران تحقق پیروزیهای
پرشكوه با هدف با سرانجام رساندن انقالبات دموكراتیك نوین و سوسیالی ستی در جهان فرا رسیده است و ایران از آن
مست ی نی ستخ امروز ،شرایطی در ای ران حاكم است كا سرنوشت سالهای آی ده در نبردهای طبقاتی ،تعیین می شودخ
آینست را بایس طبقه كارگر و خلقهای ستمسیست ایران دی رته كننس و نه طبقات فئودال و سرمایه دار و امپریالیستها.
نسر قسیمی مبارزین یكبار دیگر توسط تاریخ فراخوانده شده اند كا نقش خود را بازی ك دخ آن كمونیستهائی كا دموكرات
شده اند بهتر است یكبار دیگر باور ك د كا ت ها راه نجات ایران و این جهان نكبت بار ،سوسیالی سم استخ آنهائی كا ه وز
كمونیستتت هستتت د اما از دورنمای تحقق انقالب ناامیدند باید بدان د كا دوران افت و شتتكستتت انقالبات در ستتطح جهان بستتر
آمده است و طالیا انقالباتی كا با برقراری سوسیالی سم و پی شروی بسوی کمونی سم م جر خواهد شد ،در افق پدیدار شده
استخ
زمان آن است كا فراخوان ماركس را با قدرت هر چا بیشتر ط ین انداز ك یم كا:
ما چیزی نساریم از دست دهیم جز زنجیرهایمان ،ما جهانی برای فتح در مقابر داریم!

