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شتورش تتوده هتا بتر حتق استت .آنتان تحقیر و لتگدمتال شتدن را نمی پتذیرنتد .آنتان نتظم كتهن را بته متصاف طلبیده و بتاید از
طتریق درهتم شكستتن آن ،نتظم انتقلبی ختود را بتر پتا ستازنتد .آن كتارگترانی كته پتوزه عتوامتل رژیم را در كتارختانتجات بتخاك
می متالتند؛ دهتقانتانی كته ادارات كتشاورزی را آتتش میزنتند؛ جتوانتانی كته پتاستداران متزدور را ستر بته نیست میكنند؛ زنتانی كته
بیرحتمانته بته جتانتوران حتزب اللهی حتمله كترده و آنتها را بتر زمین میكوبتند؛ متلل ستتمدیده ای كته نیروهتای دشتمن را در ختاك
سترزمینشان بتگور می ستپارنتد؛ آن زحتمتكشان افتغانی كته چتاقتوی ختود را در شتكم كتارفترمتای دزد دنتدان گترد فترو میكنند؛
آنتها تتمامتا اعتمال ختوبی انتجام میدهتند .طتبقات تتوانتگر ،بته بتركتت داشتتن قتدرت سیاسی ،ارتتش و ارگتانتهای ستركتوبتگر دیگر،
ستالتها بتر تتوده هتا آقتائی كترده انتد  .آنتها انتقلب تتوده هتا را بته مستلخ كشیدنتد ،دستترنتج متردم را بته یغما بترده و جیبهای ختود و
اربابان امپریالیستشان را پر كردند؛ حیثیت و شرف ستمدیدگان را به بازی گرفته و زیر پا گذاشتند؛ و بخاطر اینهاست كه
باید در جنگی سخت و خونین نابود شده و بگور سپرده شوند.
انتقلبیون واقعی هتمدستت تتوده هتای بتپاختاستته هستتند .وقتی شتما تصمیم گترفتته اید كته نتقطه پتایانی بتر این هتمه بیدادگتری
بگذارید ،مائوئیستها همدست شما هستند.
مبارزه توده ها قدرتمند است
خیزشتهای تتوده ای ،صتحنه سیاسی جتامتعه را دستتخوش تغییر كترده استت .این یك ختصوصیت بترجستته اوضتاع كتنونی
جتامتعه بتوده و تتاكیدی استت بتر این حقیقت تتاریخی كته تتوده هتا انتقلب میخواهتند .وزنته این متبارزات آنتقدر سنگین شتده كته
هتمه را بته جتنب و جتوش واداشتته و متجبور میكند كته متوضتع اختیار كتنند .متبارزه تتوده هتا از نتظر قتدرتتهای بتزرگ
امتپریالیستی ،رژیم جتمهوری استلمی و كلیه طتبقات ارتتجاعی و اعتوان و انتصارشتان ،بسیار بتد استت .زیرا تتوده بتپاختاستته
متهمترین عتنصر تهتدید كتننده نتظام آنتهاستت .ضتربته ختوردن بته دم و دستتگاه ارتتجاعی آنتها ،متعنایش بته وجتود آمتدن شترایطی
استت كته آنتها دیگر نتتوانتند بحتداكتثر رمتق متردم متا را بتكشند؛ متعنایش اینست كته بیش از این نتتوانتند بته بقیمت ختون متردم متا
ستودهتای كتلن نصیب ختود كتنند  .این متبارزات پتراكتنده و ختودبتخودی استت ،ولی آنتقدر تتوانتمند استت كته قتدرتتهای بتزرگ
)بتخصوص آمتریكا (را وادار بته اتتخاذ سیاستتی بترای متقابتله بتا ختود می كتند .این جتمعبندی آمتریكا پتس از شتورش قهترآمیز و
قتدرتتمند تتوده هتا در مشهتد استت  .آنتها در این شتورشتها قتابلیت این را میبینند كته كتنترل هتمه چیز را از دستت آنتان ختارج كتند .
ختتطر این را میبینند كتته بتتر زمینه بیداری و بتتپاخیزی تتتوده هتتا ،فتترصتتتهای متتساعتتدی بتترای یك نیروی واقتتعا انتتقلبی و
ضتدامتپریالیستی فتراهتم شتود تتا بتتوانتد یك جتنگ واقعی و تتمام عیار را آغتاز كترده و بته پیش بترد و ستفره هتفت رنتگ آنتها را
از ایران برچیند .جنب و جوش كنونی آنها بهمین خاطرست .امپریالیستها منافع زیادی در ایران دارند و نمیخواهند به پایه
هتای دولتت ارتتجاعی كته ختود ستاختته و پترداختته انتد ،لتطمات جتدی وارد آید .بترای متمانتعت از این حتی حتاضترنتد نتوكتران
ختود را در ایران قتربتانی كترده و یا شتكل و تتركیب حتكومتت كتنونی را تتعویض كتنند؛ بتا این تتصور كته ختشم ستوزان تتوده هتا
در نتیجه این اقتدامتات فتروكتش كترده و آنتها بتتوانتند بتدون دردستر یك دور دیگر بته ستتمگری ختود ادامته دهتند .دلیتل اصتلی
كتشمكشهای میان آمتریكا و جتمهوری استلمی اینست .سترمتایه داران آمتریكائی بترای حتفظ متنافتعشان در این گتوشته از جتهان،
تغییراتی در هیئت حتاكتمه ایران را لزم میدانتند و ستگهای جتمهوری استلمی از این مستئله نتاراضی هستتند .حقیقتا كته نتوكتر
امپریالیسم بودن عاقبت خوشی ندارد.
این متبارزات تتضادهتای درون مترتجعین استلمی را تشتدید كترده استت .مستئله متركتزی هتمه شتان اینست كته چتگونته متانتع
فتروپتاشی این نتظام شتونتد .آنتها بترای اینكار از هتر ابتزاری استتفاده میكنند .بترخی جتناحتهای ارتتجاع كته میخواهتند نتقش

ستوپتاپ اطمینان را بتازی نتموده و سیاستت نته سیخ بتسوزد نته كتباب را اتتخاذ كتنند ،بته اصتطلح افتشاگتر زیاده روی و ثتروت
انتدوزی بیحساب و كتتاب جتناحتهای دیگر و عتناصتری از هیئت حتاكتمه شتده انتد .آنتها حترف دلتشان اینست كته دزدی و غتارت
دستترنتج متردم بتاید حتساب و كتتاب داشتته بتاشتد وگترنته هتمه چیز از كتف ختواهتد رفتت .آنتها دل نتگران ستهم ختود ،و امتروز
بیشتر از هتر چیز نتگران كتل نتظامتشان هستتند .بهمین ختاطتر چهتره متنقد بتخود گترفتته انتد .میخواهتند بته متردم التقاء كتنند كته
متشكل صترفتا اجتحاف و زیاده روی بترخی افترادستت و اگتر متا جتای آنتها را بگیریم اوضتاع روبتراه میشود .شتورش تتوده هتا
ختواب ختوش هتمه مترتجعین را بتهم زده استت .هتمه این پستت فتطرتتها میدانتند كته طی ستالتها حتاكمیت چته بتر ستر متردم آورده
انتد و میفهمند كته روزهتای انتتقام فترا میرستد  .عتامتل اصلی فتعال شتدن جتناحتهای گتونتاگتون مترتجعین و حیله گتری هتایشان،
هراس دائمی از چنین روزهائی است.
امتا تتوده هتا بتا متبارزات ختود هتمه طتبقات و گتروهتبندیهای سیاسی را متحك میزنتند .آنتها بتا بتپاخیزی ختود جتامتعه را دو شتقه
میتكتنتنتد  .یا قتبول كنید و هتمدستت این متبارزات بتاشید و یا اینكه آن را طترد كنید و در متقابتل ختلق صتف آرائی كنید .راه
ستومی متوجتود نیست .متوضتع وستط و دو پهتلو گترفتتن قتبول نیست .ضتمنا دایره بترای دو دوزه بتازی هتم هترچته تتنگتر
میشود  .برخی كه میخواهند موضع"وسط "بگیرند میگویند" :مبارزه توده ها خوبست اما بشرط اینكه مودب و متین باشند
و زیاده روی نتتكنند ! شتورش مشهتد و قتزوین ختوب بتود تتا آنتجائی كته چیزی بته آتتش كشیده نشتده بتود و ختونی بتر زمین
ریخته نشتده بتود ".اینها چترنتدیات استت .چتون اول محترك بتپاخیزی تتوده هتا ،عتملكرد این نتظام نتاعتادلنته استت .بتنابتراین
مستئول این وضعیت كتسانی هستتند كته بتا در اختیار داشتتن قتدرت از تتوده هتا ستوء استتفاده كترده و آنتها را لتگدمتال كترده انتد.
ثتانیا ،هتمانتطوری كته متائتو تتسه دون آمتوختت :انتقلب مجتلس میهمانی نیست .مهتربتان و متودب هتم نیست .بتلكه شتورش و
طغیان استت  .انتدرزهتای حكیمانته كتسانی كته از"زیتاده روی " و"بی ادبی "تتوده هتا نتاراضیند بترای اینست كته متردم دستت
به سلح نبرند و به وصله پینه دم و دستگاه پوسیده رضایت دهند .تا باز هم روز از نو روزی از نو.
مترز تتمایز میان بتد و ختوب بسیار روشتن استت .شتورش تتوده هتا ختوبستت ،اعتمال مترتجعین بتد استت .بتنابتراین هتركتس
میخواهتد واقتعا علیه بیعدالتی متبارزه كتند ،نتباید از قتدرت و ختشم تتوده هتا بته هتراس بیفتد؛ بتاید از متبارزات متردم بی قید و
شترط حتمایت كتند و علیه اقتدامتات تتلفی جتویانته دشتمن ،علیه اعتدام ،پیگرد و بگیر و بتبند پیشروان و رزمتندگتان جتنبشهای
تتوده ای متبارزه كتند  .روشتنفكران متترقی بتاید در پشتتیبانی از متبارزات تتوده ای ،در وصتف خیزشتها و قهترمتانی هتای متردم
و در تشتریح ستتمهای رفتته بتر آنتها بتگویند و بتنویسند؛ و بتدین تترتیب هتم بتر آتتش متبارزه علیه رژیم تتبهكار جتمهوری
اسلمی بدمند و هم صدای توده ها را بطور گسترده تر بگوش آحاد جامعه برسانند.
از نتظر انتقلبیون واقعی ،متبارزات تتوده هتا بسیار ختوبستت .شتورش بتر حتق استت و امتا و اگتر نتدارد .انتقلبیون راستتین بتر
آتتش متبارزات قهترآمیز تتوده هتا میدمتند و درستها و دستتاوردهتای آنترا جتمعبندی كترده و در ختدمتت جنگی واقعی قترار می
دهتند؛ جنگی كته میتوانتد بتساط ظتلم و ستتم را از این جتامتعه جتارو كتند .این شتورشتها بیان بتال رفتتن آمتادگی و تتوان متردم متا
بترای رویاروئی بتا دشتمنان استت .این متبارزات ،اعتتماد بته نتفس و روحیه انتقلبی متردم متا را بتالتتر میبرد .حركت قهرآمیز
تتوده هتا ،اینكه متظاهتر رژیم را بته آتتش میكشند و عتوامتل متزدور دشتمن را متجازات میكنند ،عتلنا قتصد جتان متقامتات محتلی
اعتم از شهتردار و فترمتانتدار و غیره را میكنند ،تتمامتا ختوبستت و تحسین بترانگیز .دلوری متردم و روحیه نهتراسیدن از
قتربتانی و مترگ ،نتقطه قتوت متهم این متبارزات استت و التهام بتخش میباشتد .اینها هتمه نتشان از آن دارد كته متردم متا صترفتا
متقاومتت نمیخواهتند بتلكه میخواهتند انتتقام ستتمهائی كته بتر آنتها رفتته را بگیرنتد .این متبارزات هتمچون متدرسته جتنگ استت و
درسهای زیادی را در خود فشرده كرده است.
این متبارزات ضتعف و استتیصال دشتمنان را در بترابتر تتوده هتای متحتد آشتكار میكند و نتشان میدهتد كته چتقدر آنتها از
همبستتگی میان تتوده هتا هتراس دارنتد  .تتوده هتا در متواجتهه بتا متبارزات ختود بترختورد اقتشار و طتبقات متختلف را می ستنجند،

حترفتها و اظتهار نتظراتتشان را می شتنونتد و نتیجتا نستبت بته ستایر اقتشار و طتبقات و جتایگاه آنتها شتناختت بیشتری كستب
میتكتنتنتد  .این متبارزات هترچتند ختودبتخودی استت ولی در متواردی تتوده هتا تتاكتیكهائی را بتكار میبرنتد كته عتنصری چتند از
روش جنگی یك جتنگ واقعی را متنعكس میسازد .متثل آنتها بته تجتربته در می یابتند كته بتاید دشتمن را غتافلگیر كترده ،بتطور
دستته جتمعی بته او حتمله كتنند و ستپس پتراكتنده شتونتد  .نتشانته هتائی از این روش هتم در متبارزات تتوده هتا در مشهتد و هتم در
متبارزات پتراكتنده جتوانتان در متحلت متختلف متشاهتده شتده كته هترچتند بته متشخصه عتمومی این جتنبشها تتبدیل نشتده امتا كیفیات
ختوبیست كته تتوده هتا از ختود نتشان میدهتند و بتاید فتراگیر شتود .این متبارزات متصالتح مهمی از یك جتنگ انتقلبی را در ختود
فشترده كترده استت .از درون این خیزشتها پیشروانی بجتلوی صتحنه می آیند كته بتازیكنان قتدرتتمند نتبردهتای بتزرگ آتی
ختواهتند بتود  :زنتان و متردان دلیر و از جتان گتذشتته ای كته صتف متقدم نتبرد را اشتغال كترده و در محتدوده تتوانتائی و امتكانتات
خود تلش میكنند تا راههای پیروزی را بیابند  .اینها همه ذخائری عالیست و دستاوردهای مهم این خیزشها میباشد.
متضافتا این متبارزات بته نتاگتزیر و در متقاطعی دشتمن را بته عتقب نشینی وا میدارد .در هتر طترح و سیاستتی كته امتپریالیستها
و نتوكترانتشان بتخواهتند علیه ختلق پیاده كتنند ،متجبورنتد حتضور تتوده هتا ،شتورشتهای آنتها و قتابلیت گستترش آن را در نتظر
بگیرنتد  .متثل اربتابتان رفتسنجانی بته او میگویند بترای اینكه اقتتصاد جتامتعه از این حتالتت ركتود و بحتران متقداری در بیاید،
بتاید طترحتهای ریاضتت كشی ستریعا بته اجتراء گتذاشتته شتود  .بتاید آخترین لتقمه غتذای متردم از دستتشان ربتوده شتده و بتخارج
صتادر شتود تتا متا سترمتایه بیشتری در اختیار شتما قترار بتدهیم .امتا پیاده كتردن ستریع این طترحتها بتا متقاومتت و متبارزه متردم
متا روبترو میشود؛ بترای همین متجبورنتد متحتاطتانته تتر عتمل كتنند .وقتی متردم علیه گترانی متایحتاج اولیه زنتدگیشان متبارزه
میكنند ،وقتی در متقابتل ختراب كتردن ستر پتناه ختود بتولتدوزرهتای شهترداری را بته آتتش میكشند ،دشتمنان ختلق متجبور میشونتد
در جتلسه بتعدی شتورای امنیت بته یكدیگر بتگویند كته بهتتر استت فتعل كمی دستت نگهتداریم .آهستته آهستته بترویم؛ وگترنته سیل
ختواهتد آمتد !اینها نتشان میدهتد كته حتی بتطور كتوتتاه متدت هتم بترای اینكه جتلوی حتملت هترچته وحشیانته تتر دشتمن بته ستطح
زندگی و معیشت توده ها گرفته شود ،تنها چاره مبارزه و اعمال زور است.
ما میخواهیم پیروز شویم
این متبارزات بته دشتمن ضتربتات مهمی میزنتد؛ در دل حتكومتیان و متزدوران هتراس ایجاد میكند .این متبارزات حتی میتوانتد
بتاعتث تغییرات و جتابتجائی هتائی در حتكومتت فعلی و تتركیب آن بتشود .ولی از این طتریق حتق حتاكمیت نصیب زحتمتكشان
نتخواهتد شتد  .زیرا این متبارزات نمیتوانتد بته درهتم شكستتن بنیادهتای جتامتعه ارتتجاعی و پی ریزی جتامتعه ای انتقلبی بینجامتد.
این واقعیت را در انتقلب شكستت ختورده  57هتتم دیدیم .آن انتقلب ضتربتات بتزرگی بته امتپریالیستها زد و عتروستك نتور
چشمی آمتریكا یعنی شتاه را بته فترار وا داشتت ،ولی قتادر نشتد چیزی كیفیتا متتفاوت از هتمان نتظامی كته شتاه نتمایندگی اش را
میكرد بستر كتار بیاورد .چترا؟ بتخاطتر اینكه استاس آن نتظام دستت نتخورده بتاقی متانتد .متحور اقتتصاد و سیاستت جتامتعه كتماكتان
هتمان متانتد كته در زمتان شتاه بترپتا شتده بتود  .شتاه رفتت ولی آن نتظامی كته شتاه نتمایندگی اش را میكرد بتجای ختود بتاقی متانتد؛
هترچتند اینبار بتجای ایدئتولتوژی آریامهتری ،ایدئتولتوژی استلمی جتایگزین شتده بتود و بتجای رژیم ستلطنتی ،رژیم جتمهوری
استلمی  .چته چیزی فترق كترد؟ تتحت حتكومتت استلمی استتثمار لتجام گسیخته كتارگتران و دهتقانتان ،تشتدید ستتمگری ملی و
ستركتوب وحشیانته متلل تتحت ستتم ،بیخانتمانی و گترسنگی حتاشیه نشینان ،بی آیندگی و بیكاری جتوانتان ،بیحقوقی و ستتمهای
دهشتتناك بتر زنتان ،غتارت و چتپاول ثتروتتها و متنابتع كتشور تتوستط امتپریالیستها كتم نشتد كته هیچ ،بتمراتتب بیشتر شتد .اینها همه
درس عمیقی را بتما می آمتوزد  .حتكومتتها میتوانتند تتعویض شتونتد یا اشتكال متختلف بتخود بگیرنتد ،امتا استاس و ریشه دولتت
ارتجاعی ضربه نخورد.
دولتت ارتتجاعی یعنی چته؟ یعنی دم و دستتگاهی كته بتر پتایه تقسیم جتامتعه بته غنی و فقیر ،استتثمارگتر و استتثمار شتونتده،
ستتمگر و ستتمدیده ،بتنا شتده استت .چنین دولتی هتر كتاری كته میكند و هتر قتانتونی كته وضتع میكند طتوریست كته این تقسیم

بتندی حتفظ شتود و ادامته یابتد .چنین دولتی همیشه دیكتاتتتوری طتتبقات ارتتتجاعی را اعتتمال میكند .دیكتاتتوری بتر كی؟ بتر
كتارگتران و دهتقانتان و هتمه متردم زحتمتكش متا  .دولتت ارتتجاعی در كتشورهتای زیر ستلطه امتپریالیسم)متثل ایران (تتابتع و
ستاختته دستت امتپریالیستهاستت و بیشتر از هتر چیزی متنافتع آنتها را بیان میكند .این دولتت میتوانتد هتر دوره ای شتكل حتكومتی
متتناستب بتا نیازهتای آن دوره را بتخود بگیرد .شتكل ستلطنتی ،استلمی ،نتظامی ،غیرنتظامی ،یا متدرن و متكی بتر انتتخابتات
آزاد و غیره .ولی كتاركتردش هتمانی استت كته بتود :حتفاظتت از تقسیم بتندی جتامتعه بته فقیر و غنی واعتمال دیكتاتتوری طتبقات
ارتتجاعی بتر تتوده هتا  .چته چیزی تضمین میكند كته این تقسیم بتندی حتفظ شتود و این دیكتاتتوری اعتمال شتود؟ نیروهتای مستلح
دولتت ارتتجاعی  .وظیفه و هتدف اصلی ارتتش ،قتوای انتتظامی و ستایر نیروهتای مستلح دشتمن اینست كته هتر زمتان تتوده هتا
دستت بته متبارزه زدنتد و بتالتتر از آن ،هتر زمتان كته جتنگ انتقلبی ختود را علیه این دولتت بتراه انتداختته و بته پیش بتردنتد ،آنتها
جتتنگ ارتتتجاعی را علیه زحتتمتكشان بتته راه انتتدازنتتد و نتتگذارنتتد بتته پتتایه هتتای این دولتتت لتتطمه ای وارد بیاید؛ متتانتتع از
سترنتگونی متفتخورهتا شتونتد و نتگذارنتد تتوده هتا حتاكتم بتر سترنتوشتت ختود شتونتد .وقتی میگوئیم شتاه رفتت ولی نتظام او بتاقی
متانتد یعنی همین  .یعنی آن دستتگاه دولتی كته تقسیم بتندی جتامتعه بته فقیر و غنی را نتمایندگی میكرد و تتداوم می بخشید ،و آن
ارتشی كته بتا زور استلحه حتفظ و بتازتتولید این متناستبات را تضمین میكرد ،بتجای ختود بتاقی متانتد .انقلب  57در متناستبات
میان طتبقات درون جتامتعه تغییری بتوجتود نیاورد  .كتارگتران و دهتقانتان متا بتقدرت نترسیدنتد ،آنتها در هتمان اعتماق بتاقی متانتدنتد
و كتماكتان اقلیتی انتگل صتفت)متثل زمتان شتاه (قتدرت را بتدستت گترفتتند .این درسی بسیار عمیق استت كته بته قیمت ختون
آمتوختته شتد  .امتروز یكبار دیگر امتپریالیستها و مترتجعین در متواجتهه بتا بحتران اقتتصادی و سیاسی جتامتعه ،ستخت بته تتكاپتو
افتاده اند  .آنتها میخواهتند تتحت عتناوین دفتاع از حتقوق بشتر یا حتكومتت متدرن و غیرمتذهتبی و غیره هتمان دولتت و نتظام تتهوع
آور را بتخورد متردم متا بتدهتند .متشكل كتارگتران و دهتقانتان متا حتكومتت متذهتبی یا غیرمتذهتبی ،متدرن یا فتناتیك نیست .ایتنتهتا
میتوانتد متشكلت اقتشار تتوانتگر و یا كتسانی بتاشتد كته همیشه دیگشان روی آتتش استت و تتحت هتر حتكومتی دستتشان بته
دهتانتشان میرستد .متشكل متا كتل نتظام استت  .بترای همین نتباید اجتازه داد چترختهای جتامتعه بته روالی كته تتاكتنون بتوده بچترختد .
بترای همین نتباید گتوش بحترف كتسانی داد كته دنتبال نتسخه هتای جتدید از هتمان زهتر قتدیمی هستتند؛ چتون متعلوم استت چته
كتسانی از آن فتایده میبرنتد و این نتسخه هتا بته متنافتع كتدام طتبقه ختدمتت میكند .تتا زمتانی كته نتظام و دولتی از این دستت
موجودست در ماهیت امر برای زحمتكشان ذره ای تفاوت ندارد كه اسمش چیست یا قیافه گردانندگانش چگونه است.
متا میخواهیم پیروز شتویم ! متعنای این ستخن آنستت كته بتاید این دولتت ارتتجاعی و متناستبات استارتتبار را درهتم شكنیم .بتاید
دولتت و متناستبات اجتتماعی كتامتل متتفاوتی را بتظهور بترستانیم؛ دولتی كته بیان اراده و حتاكمیت تتوده هتای كتارگتر و دهتقان
بتوده و از متنافتع آنتان در متقابتل ستتمكاران و استتثمارگتران حتفاظتت میكند؛ دولتی تتحت رهتبری طتبقه كتارگتر .این تتنها تضمین
بترای ختلصی از این جتهنم استت .بترای اینكار بتاید جتنگ انتقلبی ختود را آغتاز كنیم .چترا كته مستئله قتدرت دولتی ،فتقط و
فقط با قهر حل و فصل میشود.
جنگ خلق
چرا جنگ؟"قتدرت سیاسی از لتولته تتفنگ بیرون میآید "این هتم درمتورد قتدرت ختلق صتادق استت و هتم قتدرت دشتمنان ختلق.
تتوده هتای ستتمدیده ای كته قتصد بترپتا كتردن حتاكمیت ختود را دارنتد بتاید این اولین درس سیاستت را ختوب یاد بگیرنتد .طتبقات
تتوانتگر هترگتز بتزبتان ختوش از میدان بتدر نمیشونتد .چتطور متمكن استت متوقعیتی كته ستالیان ستال بترای ختود ستاختته انتد را بتا
متسالتمت و نترمی تستلیم ستتمدیدگتان كتنند؟ دشتمنان متردم ،نیروهتای ستركتوبتگرشتان را بتكار میگیرنتد و بتا تتمام قتوا بترای
حفاظت از نظام و قدرت دولتی شان می جنگند  .در واقع آنها دیر زمانیست كه جنگ خود را علیه توده ها براه انداخته اند.
در متقابتل كتوچتكترین متطالتبات عتادلنته متردم ،آنتها بتزبتان زور و استلحه پتاستخ میدهتند .این متنطق تتمام مترتجعین استت و این
را توده ها بارها و بارها به تجربه دریافته اند .پس برای اینكه بتوان با جنگ ضدانقلبی آنها مقابله كرد ،چه باید كرد؟

آیا می تتوان از طتریق رزمتنده تتر و ستازمتان یافتته تتر كتردن خیزشتهای كتنونی ،بتر دشتمن غتلبه كترد؟ رزمتنده تتر و
سازمانیافته تر شدن این مبارزات امری خوبست .هر چقدر توده ها بتوانند ضربات بیشتر و بزرگتری به دشمن وارد كنند
دستتاوردهتای بیشتری كستب ختواهتد شتد .امتا یك چیز را هترگتز نتباید فترامتوش كترد" :متا می ختواهیم پیروز شتویم "دشتمن تتا
حتدی ممكنستت در اثتر متبارزات تتوده ای عتقب نشینی كتند ولی هترگتز آنتقدر عتقب نمی رود كته از پشتت بتام پتائین بیفتد!
دشتمن ممكنستت عتقب بترود ولی فتقط از آنجهتت كته در دور بتعد و فترصتت متناستب حتملت وحشیانته ختود را علیه ختلق
سازمان دهد  .آنها در نتیجه مبارزات توده ای ضربه می خورند و بیشتر از این هم باید بخورند ولی نابود نمی شوند.
آیا بتا چتند شتورش عظیم در چتند شهتر بتزرگ و متشخصا تهتران می تتوان بته پیروزی قطعی و نتهائی دستت یافتت؟ التبته چنین
شتورشتهائی بته دشتمن ضتربتات مهمی وارد می آورد و تتوده هتا در جتریان آن چیزهتای زیادی می آمتوزنتد .امتا نتیجه چنین
شورشهائی حداكثر می تواند منجر به تغییراتی در حكومت شود نه سرنگونی كل دولت ارتجاعی.
فتقط یك راه متوجتود استت :بتراه انتداختتن جتنگ ختلق .چترا جتنگ ختلق؟ تتجارب طتبقه كتارگتر جتهانی و شتناختت از شترایط
جتامتعه ایران نتشان میدهتد كته تتنها طتریق متا بترای درهتم شكستتن دشتمن ،جتنگ ختلق استت .جنگی طتولنی متدت ،ختونین ولی
پیروزمتند .جتنتگی واقتعی :چترا كته قتلب دشتمن ،یعنی نیروهتای مستلح او را هتدف قترار میدهتد و هتدفتش نتابتودی ارتتش
ارتتجاعی)یعنی ستتون فتقرات دولتت ارتتجاعی (استت .جنگی انتتقلبی :چترا كته متكی بتر ختواستت و اراده اكتثریت ختلق
میباشتد  .جتنگ ختلق بتما امتكان میدهتد كته از نتقطه ضتعف دشتمن بیشترین استتفاده هتا را بكنیم .بتزرگتترین نتقطه ضتعف دشتمن
آنستت كته تتوده هتا را بتا ختود هتمراه نتدارد .درحتالیكه این بتزرگتترین نتقطه قتوت متاستت .بسیج تتوده هتا شترایطی را بته وجتود
میآورد كته پتائین بتودن كیفیت ستلحتهای متا را در بترابتر ارتتش تتا بته دنتدان مستلح دشتمن جتبران میكند و متا را در متوقعیت
غتلبه بتر هتر مشكلی قترار میدهتد  .در ایران ،متانتند بیشتر كتشورهتای تتحت ستلطه امتپریالیسم ،متناطتق روستتائی و دور از
متركتز ،از نتقاط ضتعف متهم دولتت ارتتجاعی بتحساب میآید؛ چتون دم و دستتگاه اداری و نتظامی و پتایه اجتتماعی دشتمن در
این متناطتق ضعیف استت و جتمعیت عظیمی از محترومتترین متردم متا در این متناطتق بستر میبرنتد .بتار سنگین قترنتها
ستتمگری و قید و بتندهتای نتظام عتقب متانتده و ارتتجاعی حتاكتم ،در روستتا بیش از هتمه بتر دوش دهتقانتان فقیر و بی زمین
ستنتگیتنی میتكتنتد  .این تتوده هتا متنفعت زیادی در انتقلب دارنتد و نیروی عتمده انتقلب دمتكراتیك نتوین را تشكیل میدهتند .بتدون
بسیج و متتشكل كتردن آنتها پیروزی یك انتقلب واقعی در ایران امتكان پتذیر نیست .تتنها از طتریق چنین جنگی ،كتارگتران و
دهقانان می توانند با یكدیگر متحد شوند.
در این مناطق ارتش ،قوای انتظامی و دیگر نیروهای مسلح دشمن نسبت به شهر از موقعیت ضعیفتری برخوردارند .آنها
بمیزان زیادی نستبت بته روستتا غتریبه هستتند و این بترایشان متشكلتی بتوجتود میآورد .بتخاطتر اینكه متناطتق روستتائی ایران
بسیار گستترده استت ،دشتمن متجبور میشود بترای متقابتله بتا حتملت نیروهتای مستلح ختلق ،نیروهتای نتظامی ختود را پتخش كتند.
در نتیجه ،بترای بتكارگیری هتمزمتان و هتماهتنگ نیروهتایش بتا متشكل و محتدودیت روبترو میشود .اینها هتمه بته قتوای مستلح
انتقلب امتكان میدهتد كته بتا جتنگ پتارتیزانی دشتمن را غتافگیر كتند ،بته كمین انتدازد ،نتابتود كتند و بتموقتع عتقب نشینی كترده و
بتار دیگر از نتقطه ای كته دشتمن انتتظارش را نتدارد ضتربته را وارد آورد .و بتالختره در طتول جتنگ ،نیروهتای مستلح ختلق
میتوانتند بتا ذره ذره نتابتود كتردن ارتتش طترف متقابتل و پتاكتسازی متنطقه از حتاكمیت مترتجعین محتلی و غیرمحتلی ،متناطتق
پتایگاهی ختود را بتوجتود آورده ،قتدرت سیاسی سترخ را مستتقر كترده و بتا اتتكاء بته این متناطتق پیشرویهای گستترده تتری را
بسوی كسب سراسری قدرت سیاسی كارگران و دهقانان سازمان دهند.
جتنگ ختلق ،جنگی دشتوار ختواهتد بتود .بتدون عتبور از راهتهای پتر و پیچ و ختم ،بتدون قتربتانی و صترف حتداكتثر تتلش،
نمیتوان بته متوفقیت دستت یافتت .جتنگ انتقلبی جتنگ بتزرگی استت كته دشتمن بتا جتنگ ضتد انتقلبی بیرحتمانته جتواب آن را
میدهتد  .ولی اگتر پترچتم جتنگ انتقلبی بترافتراشتته نتشود آنتوقتت مصیبتها و متشقاتی كته گتریبانگیر اكتثریت متردم متاستت ،بیش

از این خواهد شد.
ارتش خلق
هیچ طتبقه ای در تتاریخ نتبوده كته بتدون ارتتش ختود بته طتبقه حتاكتم تتبدیل شتده بتاشتد .كتدام قتدرت سیاسی را ستراغ دارید كته
ارتشی بترای ختود نتداشتته بتاشتد؟ صتدر متائتو بتما یاد داد كته :بتدون ارتتش ختلق ،ختلق هیچ چیز نتدارد .این گتفته او را بتاید
ختوب بتخاطتر ستپرد  .نتبرد میان متا و آنتها سترانتجام از طتریق جتنگ حتل ختواهتد شتد و این جنگی میان دو ارتتش استت .اگتر
ختلق مستلح قتوای ستركتوبتگر دشتمن را خترد نتكند ،متغلوب و نتابتود نتكند ،آنتوقتت هستته اصلی ارتتجاع بتجای میمانتد و بترای
درهتم شكستتن ختلق دوبتاره ختود را بتازستازی میكند .از این جهتت استت كته ختلق بتاید ارتتش قتدرتتمند ختود را داشتته بتاشتد .در
ابتتدا ارتتش ختلق در بترابتر قتوای مستلح دشتمن ضعیف استت ،ولی نتقاط قتوت مهمی دارد .ارتتش دشتمن دنتدانتهای تیز یك بتبر
واقعی را دارد ولی بتطور استتراتتژیك بتبری كتاغتذی استت .چتون تكیه گتاه آن اقلیت كتوچكی از جتامتعه استت و كتارش
ستركتوب اكتثریت زحتمتكش جتامتعه  .قتوای مستلح دشتمن تتوپ و تتانتك دارنتد ولی اراده آگتاهتانته و داوطتلبانته ستربتازانتش را
نتدارنتد  .ستپاه دشتمن ستربتازان اجتباری هستتند در حتالیكه ستربتازان ارتتش ختلق آگتاهتانته و بته رغتبت تتفنگ بتر شتانته ختواهتند
انتداختت  .ارتتش ختلق ستر بتار تتوده هتا نتخواهتد بتود و یكی از وظتایفش تتامین غتذای ختود از طتریق كتار تتولیدی استت .در
حتالیكه ارتتش دشتمن ،بتار گتران استت .ارتتش ختلق نته بتخاطتر متنافتع اقلیتی از جتامتعه ،بتلكه بتخاطتر متنافتع تتوده هتای وسیع
پیتكتار میتكتنتد .این ارتشی متتعلق بته ختلق استت و از صمیم قتلب بته ختلق ختدمتت میكند .ارتشی متكی بتر طتبقات انتقلبی و
قهرمانی خلق است و تحت رهبری یك حزب كمونیست انقلبی قرار دارد .راز پیروزی ارتش آینده ما اینست.
امتروزه از درون این متبارزات چته چیزی بتاید بیرون بیاید؟ نتبردهتای امتروزین ،بترخی متصالتح جتنگ انتقلبی فتردا را در
ختود فشترده كترده استت  .در متبارزات كتنونی تتوده هتا آبتدیده میشونتد و میتوانتند فترمتانتدهتان و جتنگجویان یك جتنگ واقعی
شتونتد  .وقتی جترات طتبقاتی زنتان و متردانی كته بترای پیروزی پتا بمیدان نتبرد گتذاشتته انتد بتا آگتاهی كتمونیستی عجین شتود،
آنتها لترزه بتر فتلك می افتكنند و بتزرگتترین حتماسته هتا را بتنمایش در می آورنتد .تتوده هتای انتقلبی بتاید بتخود اینطور نتگاه
كنند؛ چون بواقع از همه تواناترند.
ایدئولوژی ما
طتبقه كتارگتر بتدون داشتتن درك صحیح از ایدئتولتوژی ختود و بتكاربستت آن قتادر نیست كته جتنگ انتقلبی را بتراه انتداختته ،آن
را بته پیش بترده و انتقلب را بستر متنزل متقصود بترستانتد  .اینروزهتا متد شتده كته عتده ای)حتال یا از ستر نتادانی یا بتقصد
فتریبكاری و یا بتخاطتر جتمعبندی غتلط از تتجارب گتذشتته ( بتگویند كته"ایدئتولتوژی بتطور كلی بتد استت" ؛"متا ایدئتولتوژی
نتداریم "و غیتره .اینها حترف متفت استت .چترا؟ چتون در جتامتعه طتبقاتی هتر فتردی عتضو یك طتبقه میباشتد و بتر هتر تتفكر و
عقیده ای بدون استثناء مهر طبقه ای خورده است .از قدیم الیام شاهان و اشراف و روحانیون گردن كلفت و خلصه شكم
سیرهتا بته دنیا و زنتدگی یكجور نتگاه میكردنتد ،و بتردگتان و رعیتها و ختلصته گترستنگان طتور دیگری .در ایتن دوره از
جامعه طبقاتی یعنی در عصر سرمایه داری)نظام بردگی مدرن (نیز این مسئله كامل صادق است.
تتوده هتای زحتمتكش بته دنیا و زنتدگی چتگونته نتگاه میكنند؟ سترچتشمه رنتجهای ختود را در چته می بینند؟ آیا عتلل آنترا در
تتقدیر و سترنتوشتتی كته گتویا بتر پیشانی آنتها و نستلهای پیش از آنتها حتك شتده می بینند؟ آیا رهتائی را در دنیائی دیگر و در
التطاف قتدرت نتامتوجتودی بتنام"ختدا "جستتجو میكنند؟ یا اینكه بته این تتوهتمات دل نمی بتندنتد؟ تتوده هتای زحتمتكش بترای
رهتائی ختود چته میكنند؟ آیا فتقط بترای رهتائی ختود متبارزه میكنند یا تتمام محترومین جتهان؟ آیا میخواهتند بتا همین وضعیتی
كته هستت بتسوزنتد و بتسازنتد و نتهایتا بته خترده ریزهتا قتناعتت كتنند یا اینكه آرزوهتای بتزرگ میكنند؟ آیا صترفتا میخواهتند
"كشور من" "،ملت من" "،جنسیت من " و امثالهم را به اصطلح نجات دهند یا رهائی نوع بشر اعم از هر ملیت و رنگ
پتوستت و متذهتب و جنسیتی را هتدف قترار داده انتد؟ آیا میخواهتند در همین جتهان دهشتتناك كتنونی فتقط جتائی بترای ختود

فتراهتم كتنند یا اینكه بترای رسیدن بته جتامتعه بی طتبقه كتمونیستی كته پتایانی بتر هتمه دهشتتهاستت متبارزه می كتنند؟ مجتموعته
اینها یعنی ایدئولوژی ،یعنی جهان بینی.
ایدئتولتوژی دشتمنان طتبقه كتارگتر اعتم از رژیم جتمهوری استلمی و اربتابتان امتپریالیستش بتر اینكه اقلیتی نتاچیز بتر اكتثریتی
عظیم حتكمفرمتائی كتنند صتحه میگذارد  .این ایدئتولتوژی ختود پترستتی را تبلیغ میكند و متعتقدستت كته هتركتس متجازستت بته
قیمت خترد شتدن استتخوانتهای دیگران ختود را بتال بكشتد .آنتها طترفتدار ستتم بتر زنتان میباشتند؛ متبلغ خترافتات هستتند تتا بتتوانتند
تتوده هتا را در جهتل نتگاهتداشتته و بتا خیالی آستوده بته استتثمارشتان بتپردازنتد .ایدئتولتوژی آنتها غیر علمی استت و حقیقت متادی
و چتگونگی تتكامتل جتوامتع بشتری را بتطور واقعی تتوضیح نمی دهتد و بهمین ختاطتر استارت آور استت .این ایدئتولتوژی اگتر
چته در جتهان امتروز مستلط استت امتا بتر ختواستته هتای اقلیتی استتثمارگتر متنطبق بتوده و بته همین جهتت بی پتایه و ضعیف
است.
در متقابتل ،ایدئتولتوژی پترولتتاریا متنطبق بتر آمتال اكتثریت تتوده هتای عظیم زحتمتكش جتهان استت و بته همین جهتت بسیار
قتدرتتمند .این ایدئتولتوژی میگوید تتوده هتا ستازنتدگتان تتاریخند .این ایدئتتولتتوژی دركی علمی از جتتهان متتادی و چتتگونگی
كتاركترد آن بتدستت میدهتد و بتما می آمتوزد كته كتدامین عتوامتل اقتتصادی و اجتتماعی بتاعتث شتد تتكامتل جتوامتع بشتری بتشكل
كتنونی صتورت گیرد .این ایدئتولتوژی نتشان می دهتد در تتاریخ نتوع بشتر چته وقتایعی رخ داد كته در نتیجه آن اكتثریت عظیم
زحتمتكشان بته اعتماق جتامتعه رانتده شتده و اقلیتی كتوچتك استتثمارگتر بتر متسند قتدرت جتا ختوش كتردنتد .زمتانی كته تتوده هتا
حتقایق را متتوجته شتونتد آنتگاه بتا آگتاهی عمیقتری بته ضترورت و امتكان انتقلب پترولتتری پی ختواهتند بترد .بهمین جهتت این
ایدئولوژی ،رهائیبخش است.
یك عتامتل بسیار متهم شكستت طتبقه كتارگتر در انتقلب  57گترفتتار شتدنتش بته یك هترج و مترج ایدئتولتوژیك بتود .اگتر پیشروان
پترولتتاریا در آن دوره ،از ایدئتولتوژی ختود و آمتوزشتهای آن پیروی كترده بتودنتد ،یقینا تتاریخ این جتامتعه بتگونته دیگری
نتوشتته میشد  .انتقلب جتهانی پیشروی بیشتری می كترد و امتروز میلیونتها تتوده ستتمدیده نته فتقط در ایران كته در ستراستر
جتهان تتصویر روشتنتری از متفهوم واقعی انتقلب و كتمونیسم در پیش روی ختود داشتتند .این درسی فترامتوش نتاشتدنی استت
كه باید از تاریخ فرا گرفت.
امتروز ختواهتران و بترادران طتبقاتی متا در كتشور پترو بتا در دستت گترفتتن این ایدئتولتوژی و بتا چتشم انتداز جتامتعه كتمونیستی
و رهتائی پترولتتاریا و ختلقهای ستتمدیده ستراستر جتهان ،قتادر شتده انتد جتنگ انتقلبی ختود را بته پیش بتبرنتد ،بته حتاكمیت
امتپریالیستها و مترتجعین وابستته بته آنتان در آن كتشور ضتربتات ستخت وارد كتنند و بتا سترفترازی در متناطتق آزاد شتده شتان
بترای اولین بتار متزه شیرین حتاكمیت ختلق را بتچشند .این ایدئتولتوژی متاركسیسم ت لنینیسم ت متائتوئیسم استت .هتركتس كته
میخواهتد ستتمدیدگتان جتهان از شتر جتهنم نتظام طتبقاتی رهتا شتونتد ،هتركتس كته در میدان نتبرد بتدنتبال راه واقعی پیروزی
میگردد ،باید این ایدئولوژی را محكم در دست گیرد؛ باید این علم را مطالعه كند ،بفهمد و مهمتر از همه بكار بندد.
حزب كمونیست؛ ستاد رهبری كننده انقلب ما
دشتمنان طتبقه كتارگتر ،ستتاد رهتبری كتننده ختود را دارا هستتند .آنتها چته در دوره انتقلب  57و چته امتروز علیرغتم ضتعفها و
تتضادهتای درونیشان هتمواره تتشكل ختود را حتفظ كترده انتد  .اینكه بترای فتریب تتوده هتا نتام مسختره و خترافی"حتزب ا "را
یدك كتش كتردنتد یا حتی ظتاهترا حتزبی نتداشتتند ،فترقی در قضیه ایجاد نمیكند .نتهادهتائی متانتند دفتتر ریاستت جتمهوری ،كتابینه
دولتت ،وزارتتخانته هتا و غیره ستتاد فترمتانتدهی آنتهاستت كته ختط ضتد انتقلبیشان را در هتمه جتوانتب اعتمال میكند .ستتاد
فترمتانتدهی آنتها كتل دستتگاه اداری و نتظامی و امنیتی شتان را رهتبری میكند ،بته آنتها راه نتشان میدهتد و بترایشان جتمعبندی
میتكتنتد  .طتراحتان سیاسی و نتظامی شتان ،متداومتا نتقشه هتای استتراتتژیكی و تتاكتیكی میریزنتد تتا انتقلب تتوده هتا را ختفه كترده و
راه را بتر متردم بتبندنتد  .در متقابتل ،اگتر پترولتتاریا هتم ستتاد رهتبری ختود)یعنی حتزب ختود را (نتداشتته بتاشتد ،مستلما بتازی را

خواهد باخت .همانطور كه یكبار در مقطع  57فقدان چنین حزبی عامل مهمی در شكست انقلب شد.
در آن دوره پترولتتاریا از ستتاد رهتبری كتننده ختود محتروم بتود .در حقیقت ابتزار ضتروری و دائمی بترای آمتوختتن فتن
انتقلب و انتجام انتقلب را در اختیار نتداشتت .حتزب كتمونیست متوجتود نتبود و بهمین دلیل علیرغتم فتداكتاری و از جتان
گتذشتتگی كتمونیستهای انتقلبی و جتان بتر كتف ،پترولتتاریا قتادر نشتد از آن فترصتتهای متساعتد بیشترین استتفاده را بتبرد و بتر
متتن آن اوضتاع و ضتعف و درمتانتدگی متفرط دشتمن ،جتنگ انتقلبی ختود را تتدارك ببیند و آغتاز كتند .این جتمعبندی بته بتهائی
بس سنگین بكف آمده و نباید اجازه داد كه چنین تجربه ای تكرار شود.
یكی از نتظراتی كته امتروزه تبلیغ میشود اینست كته"متا نیاز بته رهتبری نتداریم" "،تتوده هتا قیم نمیخواهتند "و امتثالتهم .ایتن
نتظرات بیشتر از جتانتب طتبقات بتورژوا دامتن زده میشود؛ طتبقاتی كته ختود ،احتزاب اعتلم شتده یا نشتده ای دارنتد .بترخی
متبارزین ستابتق كته قتادر نشتدنتد بته جتمعبندی صحیحی از عتلل شكستت انتقلب  57بترستند و در نتیجه سترختورده شتده و
امیدشتتان را بتته پیروزی از كتتف دادنتتد ،نیز چنین تبلیغاتی میكنند  .مستلم استت كته"تتوده هتا قیم احتیاج نتدارنتد"؛ بتلكه نیاز
دارنتد قیمومیت طتبقات دیگر را بتدور افتكنند ،بته متنافتع طتبقاتی ختود آگتاه شتونتد و بتزبتان ختود ستخن بتگویند .بتخاطتر همین هتم
بتاید حتزب انتقلبی ختود را داشتته بتاشتند  .ثتانیا"،متا نیاز بته رهتبری نتداریم "بحثی صتد تتا یك غتاز استت .شتما چته بتخواهید چته
نتخواهید ،چته آگتاه بتاشید چته نتباشید تتحت رهتبری راه و روشی قترار گترفتته اید .بتخاطتر اینكه در جتامتعه طتبقاتی ،هیچ انتدیشه
و راهی را نمی یابید كته در ختدمتت متنافتع طتبقه ای معین نتباشتد و ختواستته هتای طتبقاتی معینی را بیان نتكند .بتنابتراین ستئوال
واقعی این نیست كته رهتبری میخواهیم یا نمیخواهیم؟ ستئوال اینست :رهتبری و راه پترولتتری یا رهتبری و راه بتورژوائی؟
اگتر دیگر تحتمل وضعیت متوجتود را نتدارید و میخواهید واقتعا از شتر این دنیای لعنتی ختلص شتوید ،اگتر میخواهید بتطور
جدی علیه فجایع این نظام حیوانی مبارزه كنید ،آنوقت متوجه میشوید كه نیاز به یك رهبری انقلبی دارید.
دشتمن ستخت در تتلش استت تتا راه ختود را بتر جتامتعه تحتمیل كتند .آنتها بتطور عتمده ستركتوب میكنند ولی دستت بته حیله گتری
هتم میزنتند  .از ستوی دیگر ،طتبقات بتورژوا كتوشتش میكنند تتا بیراهته هتای ختود را بتعنوان راه نتجات بته تتوده هتای انتقلبی
تحتمیل كتنند .اینكارهتا یعنی رهتبری كتردن .متنتها رهتبری كتردن بتر استاس ختط ضتد انتقلبی یا غیر انتقلبی .ایتن چتنیتن
رهبری هائی هرگز به انقلب و حاكمیت زحمتكشان منتهی نمی شود.
بتدون داشتتن تشكیلتی كته مستلح بته یك ختط ایدئتولتوژیك ت سیاسی صحیح بتاشتد؛ تشكیلتی كته بتتوانتد طترح جنگی طتولنی
متدت و سترستختانته را بترای سترنتگونی قتدرت سیاسی دشتمن تترسیم بتكند ،امید بته پیروزی زحتمتكشان بشتدت بی پتایه استت.
بته همین دلیل استت كته ختلق بتاید رهتبری انتقلبی ختود را داشتته بتاشتد .حتزبی كته میتوانتد راه پیروزی واقعی را تترسیم كتند،
ستتمدیدگتان را زیر پترچتم جتنگ انتقلبی متحتد كترده و بتسوی كستب قتدرت سیاسی رهتبری كتند؛ حتزبی كته در عین بتوجتود
آوردن اتتحاد گستترده میان تتمام ختلق میتوانتد استتقلل طتبقاتی پترولتتاریا را حتفظ نتموده و ختط تتمایز ختود را بتا طتبقات دیگر
بتروشنی تترسیم كتند؛ میتوانتد نتقشه هتای صحیح بترای درهتم شكستتن دشتمن بكشتد و ارتتش ختلق را در جهتت نتابتودی قتوای
مستلح دشتمن رهتبری كتند  .بترای پتاستخ صحیح دادن بته اینكه چتگونته میتوان یك انتقلب پیروزمتند را ستازمتان داد ،دوستتان و
دشتمنان واقعی انتقلب كیانتند ،نتقاط ضتعف واقعی دشتمن كتجاستت و ضتربته هتا را بتاید در ابتتدا بته كتجا وارد آورد ،و بترای
ختلع ستلح نشتدن در بترابتر ستمومی كته طتبقات غیرانتقلبی پتراكتنده میكنند و تشخیص راه از بیراهته ،بته رهتبری پترولتتاریا،
یعنی به حزب كمونیست انقلبی نیاز است.
پیشروان و فعالین جنبش های توده ای!
حتال كته بتا ستربتلندی بتپاختاستته و میخواهید پیروز شتوید ،بتاید در متبارزه و جتنگ بترای رهتائی هتمان راهی را پیش بگیرید
كته متائتوئیستها جتلو می گتذارنتد  .پتس بتما بپیونتدید و بخشی از تتلشتهای متا بترای آغتاز ،پیشبرد و بته ثتمر رستانتدن جتنگ
انتقلبی شتوید ! وقتی عتقب متانتده تترین و فتاستدتترین عتناصتر این جتامتعه ،پتایه رژیم متتزلتزل و متحكوم بته مترگ جتمهوری

استلمی هستتند ،جتایگاه پیشروتترین و ستر زنتده تترین نیروهتا كتجاستت؟ جتای آنتها در صتفوف متا و در پیشاپیش نتبرد متا علیه
دنیای جتور و بتندگی میباشتد  .آنتها زنتان و متردان دلیری هستتند كته میتوانتند ستازنتده و ستازمتانتده پیگیر وظیفه اصلی متا یعنی
آغاز و پیشبرد جنگ انقلبی باشند؛ كسانی كه میتوانند رهبران سیاسی و فرماندهان جنگ خلق باشند.
امتروز طتبقات متختلف درمتورد اینكه بتر ستر شتورشتهای تتوده ای چته میآید بتحث میكنند .اینكه آیا صتاحتبان قتدرت راه حتلهای
ختود را تحتمیل میكنند و یا از دل این شتورشتها چیزی واقعی و قتدرتتمند بیرون ختواهتد آمتد مستئله ای بسیار حیاتی استت .
انتقلب فتعالیت آگتاهتانته تتوده هتا بترای نتابتودی نتظم كتهنه و ستاختتن نتظم نتوین و انتقلبیست .جتنگ ختلق ،جتنگ تتوده هتاستت و
فتقط میتوانتد بتا بسیج و اتتكاء بته آنتان بته پیش بترده شتود  .اینكه متا متائتوئیستها بتتوانیم این جتنگ را ستازمتان دهیم و از میان
آتتش و ختون بته پیش راه بتگشائیم ،بتتوانیم نتقش ختود را تتمامتا و تتا بته آختر ایفاء كنیم و انتقلب را بته سترمتنزل پیروزی
بترستانیم ،مستئله ای فتقط متربتوط بته"خود " متا نیست؛ بتلكه مستئله ای متربتوط بته تتوده هتای انتقلبی و بتخصوص شتما پیشروان
مبارزات و خیزشهای عادلنه كنونی نیز هست.

