افتخار بر خیزش دلورانه مردم مشهد!
شورش بر حق است!
تشوده هشای محشروم و سشتمدیده ،سشالشگرد مشرگ خشمینی را بشا ششور انشقلبی ،بشا فشریادهشای خششم آگین "مشرگ بشر جشمهوری
اسشلمی "و بشا بشه آتشش كشیدن مشظاهشر ارتشجاع و امشپریالیسم ،جششن میگیرنشد .این جشنی قششدرتششمند ،زیبا و واقعی اسششت.
ششورش قهشرمشانشانشه مشردم مشهشد ،در زمشانی رخ داد كشه مشرتجعین حشاكشم مشذبشوحشانشه میكوشیدنشد تشا انشتخابشات كشذائی و آبشروبشاخشته
ششان را بشعنوان نششانشه قشدرتشمند بشودن جشا بشزنشند؛ در روزهشائی كشه بشا صشرف مشخارج هشنگفت دزدیده ششده از دسشترنشج مشردم ،در
آسشتانشه بشرگشزاری مشراسشم عشزای امشام مشرده ششان بشودنشد؛ در زمشانی كشه تشمام دسشتك و دمشبك و ششگردهشای رذیلنشه آخشونشدی ششان
را بشكار گشرفشته بشودنشد تشا بشگویند كشه"مشردم پششتیبان مشا هسشتند !"درسشت در این هشنگامشه ارتشجاعی آنشچنان تشوی پشوزه ششان زده
ششد كشه نششئه را از سشرششان پشرانشد و خشواب خشوشششان را بشه كشابشوسی تشلخ مشبدل سشاخشت .چشقدر دششمن ضعیف و زبشون اسشت و
چقدر نیروی توده ها میتواند پرقدرت باشد.
خیزش قهشرمشانشانشه و كشامشل سیاسی تشوده هشای سشتمدیده ،آنشهم در شهشری كشه قشرارسشت پشایگاه اسشلم و ایدئشولشوژی اسشلمی بشاششد،
ضشربشه ایدئشولشوژیكی سختی بشه دششمن وارد آورد .تشوده هشا بشا عشمل انشقلبی خشود بشه رژیم اسشلمی حشالی كشردنشد كشه هشمان بشلئی
را بشر سشرش خشواهشند آورد كشه بشر سشر رژیم تشبهكار ششاه آوردنشد و آینده تیره و تشار او را در صشحنه مشبارزه ای قهشرمشانشانشه و
تحسین بشرانگیز بشرایش بشنمایش گشذاردنشد  .مشردم بشپا خشاسشته ،بشا حشمله بشه مشراكشز نیروهشای مسشلح دششمن و فشراری دادن آنشها ،بشا
كششتن دسشت كشم 9تشن از مشزدوران سشپاه پشاسشداران ،بشا بشه آتشش كشیدن بیش از  100نشهاد و مشوسشسه دولتی و داغشان كشردن
دهشها وسیله نقیله ارتشی ،بشا حشمله بشه زنشدان و تشلش بشرای آزاد سشازی زنشدانیان و ....قشدرتشمندتشرین بیانیه ضشد جشمهوری
اسشلمی را صشادر كشردنشد .مشهشد بشرای مشدت چشهار ششبانشه روز بشه میدان نشبردی سشخت تشبدیل ششد و تشوده هشا سشرمسشت از
.برپائی آتشی بودند كه در حول و حوش مناره های مساجد و دیگر مظاهر ظلم و ستم ،زبانه میكشید
مشبارزه مشردم مشهشد ،از پشر اهمیت تشرین اعشتراضشات تشوده ای تشمامی سشالشهای پشس از انشقلب  ،57میباششد .این مشبارزه نشقطه
چشرخشی مشهم در چهشره سیاسی جشامشعه مشحسوب میشود .اینبار این تشوده هشا بشودنشد كشه بشا ششورش انشقلبی خشود ،ابشتكار عشمل را
از رژیم گرفته و یكبار دیگر نشان دادند كه چه كسی به حق است و باید سرنوشت جامعه را بدست گیرد و چه كسی ناحق
اسشت و بشاید بشگور سشپرده ششود  .این جشنبش بسیاری را بیدار كشرده و بشه تشكان واداششت و بشه تشوده هشای سشتمدیده سشراسشر كششور
قشوت قشلب داد  .امشروز مشردم مشا در هشمه جشا بشا ششادی و مسشرت از خیزش و اعشمال انشقلبی و انشتقامشجویانشه مشردم مشهشد
!صحبت كرده و بدان می بالند .افتخار بر شورشگران مشهد
نیروی طشبقاتی ششركشت كشننده در این خیزش ،فقیرتشرین اقششار شهشری بشودنشد .مشردم مشحلت فقیر و زاغشه نشین كشه عشمدتشا
كشارگشران ،مشهاجشرین روسشتائی و دهشقانشان فقیر از زمین كشنده ششده ،میباششند .هشمان كشسانی كشه بشار فششارهشای اقشتصادی و
اجشتماعی اسشتخوان هشایشان را شكسشته اسشت ،كشسانی كشه تشحت سیاسشتهای خشانشمان بشرانشداز رژیم نشوكشر امشپریالیسم ،بشا پیاده
ششدن نشسخه هشای پیچیده ششده تشوسشط نشهادهشای زالشو صشفت امشپریالیستی مشانشند"بشانشك جشهانی " و"صشندوق بین المللی پشول"،
شیره جشانششان كشیده ششد و نشان ششب خشود را نیز از دسشت دادنشد؛ كشسانی كشه اكشثرششان دیگر نشه كشاری ،نشه كشاششانشه ای ،نشه تشكه
زمینی و بشواقشع دیگر هیچ چیز بشرای از دسشت دادن نشدارد؛ هشمان نیروی خشمگین و انشفجاری كشه تشحت دو رژیم تشبهكار
سشلطنتی و اسشلمی و در نتیجه عشملكرد نشظام ارتشجاعی حشاكشم ،بی چیز و آواره ششده و در ششمار عظیم در حشاشیه یا در دل
شهشرهشای بشزرگ مشجتمع ششده اسشت .این نیرو ،بشا پشتانسیل انشقلبی عظیمی كشه در خشود فششرده سشاخشته ،درسشت در قشلب
حشاكمیت ،نشقطه قشوتی مشهم بشرای انشقلب زحشمتكشان بشحساب میآید .مشضافشا ،بشخش مهمی از جشمعیت این محشله هشا را تشوده هشای
فقیر افشغانی تشكیل میدهشند  .این سشتمدیدگشان ،در كشنار زحشمتكشان هشم سشرنشوششت ایرانی خشود ،تشحت ششدیدتشرین و مشنزجشركشننده

تشرین اششكال سشتم و اسشتثمار قشرار گشرفشته انشد  .هشمان نشظام ارتشجاعی كشه شیره جشان كشارگشران و دهشقانشان ایران را می كششد ،بشه
مكیدن خشون زحشمتكشان افشغانی نیز مششغول اسشت  .بهمین دلیل اسشت كشه این تشوده هشا نشزدیكترین یاران یكدیگر میباششند و تشوده
هشای سشتمدیده در ایران بشاید بشدانشند كشه بشدون بشرقشراری اتشحادی بشهم فششرده و مسشتحكم بشا خشواهشران و بشرادران افشغانی خشود قشادر
نخواهند بود كه بر دشمنان مشترك فائق آیند.
خیزش مشردم مشهشد ،در ابشتدا بشخاطشر دفشاع از سشرپشناه خشود در بشرابشر هشجوم اراذل رژیم آغشاز ششد ،ولی بسشرعشت بشه یك جشنبش
سیاسی بشدل گششت و بشسان جشرقشه ای بشود كشه حشریق انشقلبی را در شهشر بشرای چشندین روز مشوجشب گشردید و اقششار دیگری از
مشردم را نیز بشا خشود هشمراه نشمود .هشر زمشان كشه زحشمتكشان بشپا می خیزنشد ،دیگر اقششار خشلق هشم بشه تشكان در می آیند .در ایشن
مشبارزه ،مشردم بشه دفشاع از محشله خشود و سشنگر بشندی در آنشجا و بشه آتشش كشیدن مشاشینهای شهشرداری بشسنده نشكرده؛ بشلكه
بسشرعشت جشنبش را بشه بیرون از محشله كششانشده و بشا یاری مشردم مشناطشق دیگر ،ارگشانشها و نشهادهشای رنشگارنشگ رژیم را هشدف
حشمله قشرار دادنشد .این حشركشت آششكارا بیان گشذر از حشالشت دفشاع بشه تشعرض اسشت .مشردم بشه رژیم اسشلمی فشهمانشدنشد كشه هشر بشار
اوبشاششان بیرحشم بشه مشحلتششان حشمله كشرده و سشقف را روی سشرششان خشراب كشنند ،بشا آنشها مشقابشله بشه مشثل ششده و سشاخشتمانشهای
دولتی ،بشانشكها ،قشصرهشا و مشاشینهای آخشونشدهشا و محشله هشای آنشها بشه آتشش كشیده خشواهشد ششد .اگشر امشروز مشردم مشا این اعشمال
انشقلبی را بشطور خشودجشوش انشجام میدهشند ،پشس كشامشل تشوانشائی و جشرات آنشرا دارنشد كشه در آینده بشطور مسشتمر و سشازمشان یافشته
و برنامه ریزی شده ،اینچنین كنند.
در پیشاپیش این مشبارزه ،نیروی جشوان طشبقات محشروم جشامشعه قشرار گشرفشته بشود .نیروئی تشازه نشفس و آرامشش نشاپشذیر كشه از
اعشماق جشامشعه سشربشلند كشرده و بشا ششور انشقلبی اعشلم میكند كشه :مشا حشاضشر نیستیم بشه اینهمه فشلكشت و خشفت تشن دهیم؛ مشا تسشلیم
وضعیت نشكبتبار كشنونی نشخواهیم گششت .از هشمان روز آغشاز مشبارزه در مشهشد ،محصلین و نشوجشوانشان فشعالنشه بشه حشمایت از
مشردم محشروم خشود بشرخشاسشته و نشقش مهمی در دامشن زدن و تشداوم اعشتراضشات تشوده ایفا نشمودنشد  6.دانشش آمشوز در هشمان روز
اول ،جشان خشود را در درگیری بشا قشوای دششمن از دسشت دادنشد .سمتگیری جشنبش دانشش آمشوزی بشا جشنبش زحشمتكشان و
تشاثیرپشذیری از آن ،از اهمیت بسیاری بشرخشوردار اسشت و یادآور روحیات انشقلبی سشالشهای پیش از انشقلب 57میباششد .ایشن
نیرو ،كشه هیچ آینده ای را بشرای خشود تشحت نشظام ارتشجاعی حشاكشم مشتصور نیست ،پشر جشرات و در آرزوی فشردائی روششن و
انقلبی ،پنجه در پنجه دشمن انداخته و او را به مصافی هولناك فرا میخواند .درود بر نسل نوین انقلبی!
آماج حملت توده ها در شهر مشهد ،هم از لحاظ وسعت و تنوع و هم درجه قهر و خشم بكار رفته ،در نوع خود كم سابقه
بشود .مشردم جشان بشه لشب رسیده ،هیچ كشس و هیچ چیز را بی نصیب نشگذاردنشد .آنشها بشا جهشتگیری صحیح و انشقلبی چشندین
پشاسشگاه پلیس و شهشربشانی و مشراكشز سشپاه ،زنشدان ،چشندین سشاخشتمان و اداره دولتی مشانشند شهشرداری ،دادگسشتری ،اداره
كششاورزی ،اداره اقشتصاد و دارائی ،دفشتر تبلیغات اسشلمی و دهشها ششعبه بشانشك را مشورد حشمله قشرار داده و بسیاری را در
آتشش سشوزانشدنشد  .تشمامی این آمشاج ،نشماینده سشلطه دولتی اسشت كشه تشا مشغز اسشتخوان ارتشجاعی و جشنایتكار اسشت و از طشریق
همین نشهادهشا بشه سشركشوب نشظامی و بهشره كشی از مشردم می پشردازد .مشردم هشیار ،دششمنان خشود را خشوب می ششناسشند.
ششعارهشای"مشرگ بشر جشمهوری اسشلمی" "،مشرگ بشر رفشسنجانی و خشامشنه ای "و بشزیر كشیدن و آتشش زدن عشكسهای خشمینی
و سشران حشكومتی ،انشعكاس این هشیاری اسشت و بیان اینكه تشوده هشای تشحتانی جشامشعه بشه هیچ چیز كشمتر از واژگشونی این
نشظام كشهنه و حشافظین جشنایتكارش راضی نمیباششند .تشوده هشای قهشرمشان ،عشلوه بشر حشمله بشه مشراكشز سیاسی و اقشتصادی رژیم،
بشه مشراكشز ایدئشولشوژیك و ارگشانشهای نشظامی آن هشم حشمله كشردنشد .در حشمله بشه دفشتر تبلیغات اسشلمی و كشتابشخانشه شهشر ،هشزاران
جشلد كشتب اسشلمی و قشرآن در آتشش سشوخشت .این آمشاج ،بیان ششعور بشالی سیاسی مشردم اسشت .آنشها بشه تجشربشه و بشا هشیاری
طشبقاتی خشود دریافشته انشد كشه تحشمیق مشذهشبی از حشربشه هشای بسیار مشهم رژیم بشرای انشداخشتن یوغ فشقر و بشندگی بشه گشردن آنشان
است  .رژیم در تبلیغات خشود علیه ششورششگران مشهشد سعی میكند از مسشئله سشوخشته ششدن قشرآن بشرای مشرعشوب كشردن تشوده هشا

و پشوششی بشرای جشنایاتی كشه مشرتشكب میشود و همچنین ایجاد تشفرقشه در صشفوف مشردم اسشتفاده كشند .امشا این تشاكتیك زبشونشانشه
دیگر بشرائی نشدارد  .این رژیم در تشمام طشول عشمر خشود بشرای ایجاد وحششت و واهشمه در دل تشوده هشا از طشناب دار و "غشضب
خدا "اسشتفاده كشرد .اكشنون تشوده هشا هشر دوی این طشلسم هشا را شكسشته انشد  .آنشان از طشناب دار رژیم و از"خدا "ی آنشها هشراسی
ندارند .كشار تشوده هشا عشالی بشود  .در حشمله بشه قشوای انشتظامی و مشراكشز آنشها ،تشوده هشا مشوفشق ششدنشد كشه چشند كشلنشتری را خشلع سشلح
كشرده ،اسشلحه هشا را بشكار بشرده و مشزدوران ارتشجاع را فشراری دهشند .این عشمل بسیار ارزششمندی اسشت كشه در مشبارزات آینده
بشاید هشرچشه بیشتر بشكار گشرفشته ششود .افشتخار بشر مشردم هشیار مشا !ششجاعشت و جشانشبازی مشردم در این خیزش ،روحیه نهشراسیدن
از مشرگ و تسشلیم نششدن ،نشقطه قشوت مشهم این جشنبش و الشهام بشخش اسشت .تشوده هشا در كمیتی بیسابشقه طی تشمام سشالشهای اخیر
)بیش از چشندین هشزار تشن ( بشه خیابشانشها سشرازیر ششده ،علیرغشم اینكه قشوای مسشلح ارتشجاع بشسوی آنشها آتشش گششودنشد بشا ششجاعشت
بشه درگیری پشرداخشته و در مشقاطعی دششمن را وادار بشه عشقب نشینی و فشرار نشمودنشد ،بشرخی از آنشها را خشلع سشلح كشرده و از
مشزدوران ارتشجاع كششته هشا گشرفشتند و از میان صشفوف خشود قشربشانی هشا بشجای گشذاردنشد .مشردم ،جسشد آغششته بشخون یك دانشش
آمشوز قهشرمشان را پشرچشم خشود كشرده و بشا روحیه ای تشعرضی و انشتقامشجویانشه بشه درگیری ادامشه دادنشد .این تغییری جششدی در
روحیات توده هاست  .مردم صرفا به مقاومت راضی نبوده بلكه میخواهند انتقام تمام جنایاتی كه بر آنها رفته را در نبردی
خشونین و دلورانشه از دششمن بگیرنشد .این روحیه ای عشالیست .روحیه ای كشه مشرگ را تحقیر میكند و بشرای از میان بشردن
نظام ناعادلنه از جان مایه میگذارد .طبقات ارتجاعی حاكم با خطر چنین روحیه ای آشنا هستند .تمام رسانه های گروهی
امشپریالیستی هشنگام گشزارش این مشبارزه ،بشر وجشود این روحیه تشاكید گشذارده و آششكارا از پشاگیری چنین روحیه ای ابشراز
نشگرانی میكردنشد  .آنشها میدانشند كشه این تشمایلت انشقلبی و این روحیه از خشود گشذششتگی زمشانی كشه بشا آگشاهی انشقلبی هشمراه ششده
و در جهشت جنگی نشقشه مشند و پیروزمشند سشازمشان داده ششود ،میتوانشد تشمام جشهان كشهنه ششان را از بنیاد بشر انشدازد .افشتخار
جاودانه بر جانباختگان قهرمان خیزش مشهد!
حشكام جشمهوری اسشلمی ،مشذبشوحشانشه بشه دسشت و پشا افشتاده انشد .آنشها سشراپشا آكشنده از درمشانشدگی بشه تشكرار هشمان اراجیفی كشه رژیم
ششاه در مشورد خیزششها و اعشتراضشات تشوده ای سشال 65میگفت ،پشرداخشته انشد ،و تشنها تشفاوتششان اینست كشه بشجای اینكه بشگویند
"عشوامشل خشارجی " صشحبت از عشده ای"مفسشد فی الرض "میشكشنشنشد .بشرگشزاری تشظاهشراتشهائی از جشانشب اراذل رژیم ،بشمنظور
خنثی كشردن اثشرات خیزش مشردم ،فشقط كپیه بشرداری از یك نشسخه كشامشل ورشكسشته اسشت  .رژیم میگوید كشه"این اعشمال ضشد
بشازسشازی اسشت " سشگهای هشار میرونشد سشرپشناهی كشه مشردم بشرای خشود سشاخشته انشد را بشر سشرششان ویران میكنند و اسشمش را
"بشاز سشازی "میگذارنشد" .بشاز سشازی "مشرتجعین همین اسشت .بشاید بشا هشمان سشلحشهائی كشه در این مشبارزه و دیگر نشبردهشایمان
از دسشتان كثیف دششمن میگیریم ،بشحسابششان بشرسیم  .بشا ضشدانشقلب مسشلح فشقط بشا جشنگ انشقلبی میتوان تشسویه حشساب كشرد.
رژیشم میشگشویشد  :مشردم در مشهشد دسشت بشه"غشارت "فشروششگاهشهای دولتی زدنشد .مشا میگوئیم :این بسیار عشالی و مشثبت اسشت .از
این پشس بشاید بیشتر هشم بشكنند  .تشمام مشواد غشذائی و مشایحتاج اولیه زنشدگی كشه در انشبارهشای دولشت و وزارتشخانشه هشای آن و
اوقشاف و بنیادهشای زالشو صشفت رنشگارنشگ و ششركشتهای تشجار بشزرگ و ...پشنهان ششده ،از مشردم دزدیده ششده و مشتعلق بشه مشردم
اسشت  .بششاید بششا زور و قششدرت جششمعی مششان هششر آنششچه را كششه میتوانیم بششرداریم و تقسیم كنیم؛ و هششر آنششچه را كششه نمی تششوانیم
بشسوزانیم چشرا كشه بشرای مكیدن خشون مشا و چشاق كشردن خشودششان اسشتفاده خشواهشند كشرد .اگشر اینكار را نكنیم ،طشرحشهای ریاضشت
كشی امشپریالیستها كشه بشا بیرحشمی تشمام تشوسشط رژیم جشمهوری اسشلمی بشه اجشرا گشذارده ششده ،آخشرین ذرات حیات مشا و
فشرزنشدانشمان را خشواهشد ربشود  .رژیم اسشلمی بشا كشمال میل حشاضشر اسشت مشا را در درگشاه اربشابشان خشود و بشرای نشجات سشرمشایه
داری جشهانی قشربشانی كشند .هشدف رفشرم هشای رفشسنجانی همین اسشت .رژیشم میشگشویشد :مشردم فیلمها و اخشبار مشربشوط بشه خیزش
لشس آنجشلس را دیدنشد ،تحشریك ششدنشد و یاد گشرفشتند .مشا میگوئیم :این بسیار خشوبسشت .سشتمدیدگشان از یكدیگر یاد میگیرنشد ،از
مشبارزات انشقلبی همسشرنشوششت هشای خشود در اقصی نشقاط عشالشم الشهام میگیرنشد و تشجارب و شیوه هشای یكدیگر را بشرای نشابشود

كشردن دششمنان طشبقاتی مششترك ،بشكار می بشندنشد  .این جشنبش هشم آششكارا از خشواهشران و بشرادران طشبقاتی خشود در شهشر لشس
آنجشلس الشهام و تشاثیر گشرفشته بشود  .امشا محشرك بشرپشائی تشوده هشای سشتمدیده ،زنشدگی مشادی ،فشقر و بی چیزی خشود تشوده هشا و سشتم و
اسشتثمار جشامشعه لعنتی طشبقاتی ،اسشت .این هشمان چیزی اسشت كشه در جشهان كشنونی و بششدت قطبی ششده ،پشرولشتاریا و دیگر
سشتمدیدگشان را در لشس آنجشلس ،در بشانشكوك و در اراك و مشهشد بشه ششورش و طغیان می كششانشد .این رونشد پشرقشدرت جشنبش
تشوده ای یك مششخصه بشرجسشته دوره كشنونی از تشاریخ جشهان اسشت و در كشمتر نشقطه ای از جشهان اسشت كشه امشپریالیستها و
مشرتجعین از ضشربشات این جشنبشها بی نصیب مشانشده بشاششند .تشوده هشا در مقیاس جشهانی میخواهشند بشه حشساب امشپریالیستها و
"نشظم نشوین " جشهانی آنشها رسیدگی كشنند و در ایران هشم جشایگاه رژیم جشمهوری اسشلمی را در این"نشظم نشوین "تعیین كشرده
اند :گورستان تاریخ!
سشران رژیم جشمهوری اسشلمی در وحششت و هشراس دائمی از تشداوم و تشكامشل این مشبارزات ،سشبعانشه دسشت بشه كششتار و
سشركشوب خشلق زده انشد  .دسشتگیرششدگشان"مفسششد فی الرض "خشوانشده ششده و مشحكوم بشه اعشدام ششده انشد .در مشهشد ،حشكومشت
نشظامی بشرقشرار ششده و اراذل و اوبشاش رژیم بشه ارعشاب مشردم مششغولشند .رژیم سعی میكند تشا بشا داغ و درفشش ابشتكار عشمل تشوده
هشا را بگیرد و آنشها را بشه عشقب بشنشانشد  .امشا همین كشار بشاعشث میشود تشا این حقیقت عمیق كشه "قشدرت سیاسی از لشولشه تشفنگ
بیرون میآید "و خشلق نیز بشاید تشفنگ و ارتشش خشود را بشسازد ،عمیقتر درك ششود .رژیم تشلش نشمود تشا ششورش تشوده هشای اراك
را مخفی كشند تشا بشه جشائی دیگر سشرایت نشنماید؛ امشا طغیان مشهشد قشدرتشمندتشر از آن بشود كشه بشتوانشند چنین كشنند .از اینرو بشرای
اینكه مشردم را در دیگر نشقاط از دسشت زدن بشه مشبارزاتی مششابشه مشنصرف سشازد ،قشوای سشركشوبشگر خشود را بیشتر از پیش بشه
میدان آورده و خشط و نششان میكشد .هشمه اینها بشرای آنسشت كشه مشردم بیدار ششده را مشنفعل كشنند .امشا همین سشركشوبشها ،دریچه
نشوینی را بشرای ششورش و مشبارزات گسشترده بشاز خشواهشد گششود .رژیم میخواهشد تشاكتیكهای رذیلنشه روزهشای اول بشقدرت
رسیدن خشود را بشكار بشرد و اوبشاش بسیجی خشود را بشنام "نیروهشای مشردمی "بشجان مشردم بیندازد .بشاید هشمان مشعامشله ای بشا
اینها ششود كشه بشا پشاسشداران ششد :یعنی بشه هشلكشت بشرسشند .ششعارهشای"مشرگ بشر جشمهوری اسشلمی" "،مشرگ بشر رفشسنجانی و
خامنه ای " باید فراگیر و گسترده تر شود؛ عمل بسیار صحیح و انقلبی خلع سلح كلنتریها و مزدوران رژیم باید باز هم
صشورت بگیرد؛ مشردم در هشمه جشا بشاید بشدفشاع از خشواهشران و بشرادران قهشرمشان خشود در شهشر مشهشد بشپا خیزنشد؛ بهشترین پشاسشخ
به ضدحمله ارتجاع ،حمله گسترده است.
امشپریالیستها بششدت از مشبارزات مشردم در شهشرهشای مشختلف بشخصوص در شهشر مشهشد بشرآششفته ششده انشد .اول آنشكه ،بشطرز
ششگفت آوری اخشبار این مشبارزات را كشم پشخش كشرده و ابشعاد واقعی آنشرا مشنعكس نشساخشته انشد؛ ثشانیا سعی میكنند كشه در هشمان
محشدوده ای هشم كشه میگویند مشلحشظه حشال نشوكشران خشود را كشرده و روحیه ششان را خشراب نشكنند .تحشلیل گشران امشپریالیستی
بششكل تشهوع آوری تشلش میكنند كشه مسشئله را صشرفشا بشعنوان"مششكل مشسكن "و یك مشعضل اجشتماعی ش و نشه سیاسی ش مشعرفی
كشرده و بشه عشملكرد نشادرسشت این شهشردار و آن شهشردار مشربشوط كشنند؛ یا اینكه عشلت بشرپشائی مشبارزات مشردم را رقشابشتهای
جشناحشهای مشخالشف حشكومتی در ایران تحشلیل كشرده و اینكه گشویا جشناح"تشند رو "بشه این اعشمال دامشن میزنشد .آنشها بشدین طشریق
میخواهشند عشامشدانشه بشروی دلیل واقعی خیزش تشوده هشا ،پشرده افشكنند .همیشه زمشانی كشه سشتمدیدگشان بشپا میخیزنشد ،امشپریالیستها
و طشبقات ارتشجاعی حشاكشم هشم بشا زور اسشلحه و كششتار و هشم بشا دروغشهای تشنفرانگیز و تشهمت سعی میكنند تشا واقعیات را پشرده
پشوشی كشرده و سشردرگمی بیافشرینند  .تشمام اینها بشدان خشاطشر اسشت كشه اینها از مشردم و مشبارزاتششان بیش از هشر چیز وحششت
دارنشد  .قشریب یكسال اسشت كشه امشواج مشبارزه و مشقاومشت مشردم پی در پی بشر پیكر رژیم فشرود میآید .مشبارزات تشوده ای
گسشترده و عشمومشا قهشرآمیز ،جشایگزین نشارضشایتی و اعشتراضشات انشفعالی گشذششته ششده اسشت .این مشبارزات ،نشمایانشگر پشایان یك
دوره تشاریخی اسشت كشه بشا رخشوت و انشفعال نشاشی از شكسشت انشقلب 75مششخص میشد .خیزش تشوده هشا در شهشر مشهشد ،در
این دور نشوین از مشبارزه ،جشایگاه مهمی را بشخود اخشتصاص داده اسشت .هشم از لشحاظ آمشاج حشملت ،هشم از لشحاظ درجشه قهشر و

خششونشت اعشمال ششده و هشم از نشظر جشمعیت وسیع درگیر مشبارزه .این جشنبش خشودجشوشی اسشت كشه انشتظارش میرفشت و هیچ
جشریان متشكلی نشتوانسشته اسشت نششان رهشبری خشود را بشر آن بشزنشد .در این میان ،دو مسشئله را میتوان بشا قشاطعیت تشاكید كشرد:
نخسشت اینكه ،رژیم ارتشجاعی جشمهوری اسشلمی در بحشران و ضشعف مشفرط اقشتصادی و سیاسی بسشر میبرد و اربشابشان
امشپریالیست او نیز كشه قشرار اسشت نشاجی اش بشاششند ،خشود وضعیت چشندان بهشتری نشدارنشد و دوم اینكه :تشوده هشا مشصمم هسشتند
كه مبارزه و تعرض خود را علیه جنایتكاران حاكم به پیش ببرند و جهنم واقعی را در همین دنیا برای دشمنان خود تدارك
بشبیشنشنشد.این ششورششها و مشبارزات بسیار خشوب هسشتند .این نششانهش بپشاخیزی ستشمدیدگاشن در برشابرش ستشمگران استش و بیان باشل
رفشتن آمشادگی و تشوان تشوده هشا بشرای رویاروئی بشا دششمنان طشبقاتی .این خیزششها اگشرچشه خشودبشخودی اسشت؛ امشا هشمانشند یك
مشدرسشه جشنگ درسشهای زیادی را در خشود فششرده سشاخشته اسشت .این مشبارزات تشوده هشا و پیشروان انشقلبی آنشان را سشربشلند و
مشغرور میكند و بشه آنشها روحیه و جشرات فشتح جشهان را میدهشد .در این خیزششها ،ضشعف و اسشتیصال و ضشربشه پشذیری دششمنان
طشبقاتی و در مشقابشل تشوان و قشدرت تشوده هشای متحشد و همسشرنشوششت در جشوانشب مهمی آششكار میشود .این خیزششها بشه بسیاری
تشوهشمات و خشوشخیالی هشا در مشورد جشناح"مشعتدل " و"تند رو "ضشربشه میزنشد و نششان میدهشد كشه چشگونشه كشل ارتشجاع حشاكشم در
مشقابشل سشتمدیدگشان قشرار گشرفشته و بشرای حشفاظشت از نشظام ننگینشان از هیچ جشنایتی فشرو گشذار نمی بشاششند .بشا تشمام این اوصشاف،
این جنبشها با یك جنگ انقلبی تفاوت كیفی دارند.
راه حشل اسشاسی ،نشابشود كشردن كشل این نشظام اجشتماعی اسشت كشه بشر مشا حشاكشم میباششد .امشروز ،هشمانشند زمشان ششاه ،یك قششر كشوچشك
سرمایه داران بزرگ و زمینداران بر اكثر ابزار تولید و زمینهای كشاورزی و مراتع و آبها و بازرگانی خارجی و داخلی
سشلطه دارنشد و بشا اسشتفاده از این مشوقعیت و قشدرت سیاسی خشود و بشا زور قشوانین و قشوای نشظامی ششان ،كشارگشران و دهشقانشان و
دیگر زحشمتكشان شهشر و روسشتا و مشلل مشختلف را بیرحشمانشه اسشتثمار كشرده و بشر ثشروت خشود و امشپریالیستها می افشزایند.
مشردم مشا خشوب میدانشند كشه تشمام ششعارهشای این رژیم علیه امشپریالیسم دروغشهای بیمارگشونشه ای بشود كشه تشنها بشرای فشریب مشردم
بكار میرفت؛ مردم ما خوب میدانند كه این رژیم چگونه آخرین لقمه ها را نیز از دهان فرزندانشان می رباید ،همه میدانند
كشه افشراد بشانشفوذ این رژیم ،غشذا ،دارو و بقیه مشایحتاج مشردم را بشا دلری  7تشومشان از خشارج وارد كشرده و بشحساب140
تشومشان بشه مشردم می فشروششند و از این طشریق جیب اربشابشان امشپریالیست و جیبهای گششاد آخشونشدی خشود را پشر میكنند .آنشها در
مشقابشل چششمان مشردم مشا قشصر پششت قشصر میسازنشد و در كشمال بی حیائی سشرپشناه مشحقر مشردم را زیادی تشخیص داده و بشه آن
دست درازی میكنند .نفس این انگلهای مفتخور را باید گرفت؛ این حكم مطلق است كه باید به اجرا در بیاید.
راه حشل ،سشرنشگون كشردن این انشگلها و كسشب قشدرت سیاسی تشوسشط كشارگشران و دهشقانشان و سشایر زحشمتكشان در شهشر و
روسشتاسشت  .مسشلما طشبقات حشاكشم بشر ایران و اربشابشان امشپریالیست آنشها ،بشسادگی دسشت از قشدرت نشخواهشند كشید .اینكار فشقط بشا
جشنگ انشقلبی خشلق میسر خشواهشد بشود  .مشائشو تشسه دون ،این بشزرگشترین رهشبر كشارگشران و دهشقانشان فقیر و خشلقهای سشتمدیده
جشهان ،بشدرسشتی بشما آمشوخشت كشه  :قشدرت سیاسی از لشولشه تشفنگ بیرون میآید و بشرای اینكه سشتمدیدگشان در نشبردششان علیه
سشتمگران پیروز ششونشد ،یك نشقشه جنگی بسیار داهیانشه را طشراحی كشرد .مشا مشوظشف هسشتیم كشه این نشقشه جنگی را در ششرایط
خشودمشان پیاده كنیم  .این جنگی اسشت كشه مشا بشاید از مشناطشق روسشتائی ششروع كنیم ،چشرا كشه در این مشناطشق دولشت تشوپ و تشانشك
و حشربشه هشای دیگر خشود را بشا قشدرت كشمتری میتوانشد علیه مشا بشكار بشرد .مشا بشاید تشفنگهای خشود را از دسشت نیروهشای مسشلح
رژیم بشربشائیم و یاد بگیریم كشه در جشنگ خشود از سشلحشهائی كشه تشوده هشای وسیع بشراحتی و بشا خشلقیت میتوانشند اسشتفاده كشنند ش
مشثل دینامیت كشه در مشعادن اطشراف و اكشناف خشراسشان و سشراسشر كششور بشه مشقدار كشافی یافشت میشود ش بشه بهشترین نشحو سشود
جوئیم  .كارگران و دهقانان فقیر با اشتیاق به جنگ خلق خواهند پیوست چرا كه این جنگ آنان را از گردونه فقر و فلكت
و عشقب مشانشدگی رهشا خشواهشد سشاخشت .بیش از دهشسال اسشت كشه كشارگشران و دهشقانشان در كششور پشرو)آمششریكای لتین (تشحت
رهشبری حشزب كشمونیست پشرو بشا مشهارت و كشاردانی چنین جنگی را علیه دولشت پشرو ش كشه آن هشم مشانشند رژیم جشمهوری

اسشلمی كشارگشزار امشپریالیسم و حشكومشت طشبقات اسشتثمارگشر اسشت ش آغشاز كشرده انشد؛ آنشها تشوانسشته انشد از طشریق این جشنگ
بشخشهای عظیمی از مشناطشق روسشتائی را آزاد كشرده و قشدرت كشارگشران و دهشقانشان كشه"قدرت نوین خلق "نام دارد را برقرار
كشنند و از آن بشمثابشه پشایگاهی بشرای كسشب سشراسشری قشدرت سیاسی اسشتفاده نشمایند  .این"قشدرت نشوین "زنشدگی مشردم را طشوری
سشازمشان داده اسشت كشه هشمه بشا روحیه تشعاون)و نشه سشودپشرسشتی و حشرص (بشرای تشولید نیازمشندیهای جشنگ و ضشروریات
زندگی خود با یكدیگر مشتركا به تولید می پردازند .اگر آنها توانسته اند چنین كنند ،ما هم میتوانیم.
خواهران و برادران طبقاتی ما در شهر لس آنجلس آمریكا دست به شورشی عظیم زدند .در آمریكا هم یك حزب پرولتری
بنام"حشزب كشمونیست انشقلبی " مشوجشود اسشت كشه سشتمدیدگشان آن خشطه را بشرای دسشت زدن بشه یك جشنگ انشقلبی آمشاده میكند تشا
امشپریالیسم آمشریكا را بشرای همیشه از صشحنه گیتی مشحو كشنند .آنشها كشار دششواری در پیش دارنشد ،امشا اگشر مشا جشنگ خشلق خشود
را برای بیندازیم به سرمایه داری جهانی ضربات محكمی خورده و كار آنها راحتتر به پیش خواهد رفت.
بشرای پیشبرد این كشار مشهم ،حشزب پیشاهشنگ لزم اسشت .یك حشزب كشمونیست انشقلبی كشه بشر عشلم مشاركسیسم ش لنینیسم ش
مشائشوئیسم مسشلط بشاششد و آنشرا اسشتادانشه بشكار بشرد  .بشدون چنین حشزب پیشاهنگی حشاصشل مشبارزات تشوده هشا را مشانشند سشال57
دارودسشته هشای ارتشجاعی میتوانشند بشدزدنشد .دششمنان مشا حشزب و ایدئشولشوژی خشود را دارنشد .خشمینی و دارودسشته اش بشدون
احشزاب و ایدئشولشوژی اسشلمی نمی تشوانسشتند حشكومشت اسشلمی را بشوجشود آورنشد .طشبقه مشا نیز بشه حشزب و ایدئشولشوژی خشود نیاز
دارد  .حشزب مشا یك حشزب كشمونیست انشقلبی اسشت و ایدئشولشوژی مشا مشاركسیسم ش لنینیسم ش مشائشوئیسم ،خشوانشده میشود .تشنها این
ایدئولوژی است كه متعلق به كارگران و تمام ستمدیدگان و استثمارشوندگان جهان از هر ملت ،نژاد ،رنگ و جنس است.
اتشحادیه كشمونیستهای ایران)سشربشداران (تشكیلتی كشمونیستی اسشت كشه این حشزب را پشایه گشذاری خشواهشد كشرد؛ این تشنها
تشكیلتی اسشت كشه پشرچشم مشاركسیسم ش لنینیسم ش مشائشوئیسم را در ایران حشمل میكند .پیشبرد جشنگ خشلق پیروزمشند ،نیازمشند
حشزبی اسشت كشه دارای انشقلبیون حشرفشه ای میباششد  .درمیان پیشروانی كشه ششورششهای اخیر را بشراه انشداخشتند ،زنشان و مشردانی
مشوجشودنشد كشه میتوانشند در آینده تشبدیل بشه انشقلبیون حشرفشه ای ششونشد  .وظیفه اتشحادیه كشمونیستهای ایران)سشربشداران (این اسشت
كشه بشا جشدیت ایدئشولشوژی و خشط خشود را بمیان اینان بشرده و تشكیلت خشود را در بین این مشبارزین بیباك بشسازد .مشا در اینراه
از هیچ فشداكشاری و كشوششی فشروگشذار نشخواهیم بشود .جشمهوری اسشلمی بشه سشازمشان مشا ضشربشات سختی وارد آورد تشا در چنین
روزهشائی كشمونیستهای انشقلبی در میان تشوده هشا نشباششند؛ امشا نشتوانسشت آنشرا از میان بشبرد .در تشمام این سشالشها مشا بشا افشتخار
پشرچشم سشرخ رهشائی سشتمدیدگشان را بشرافشراششته نشگاه داششتیم و آمشاده ایم كشه بشا تشمام قشوا و بشدون هشراس از سختی و مشرگ ،آنشچه
كه توده ها بدان نیازمندند ش یعنی ایدئولوژی انقلبی ،خط و استراتژی پیروزمند و تشكیلت كمونیستی انقلبی ش را به آنان
بشدهیم  .اكشنون بشا یاری بیدریغ تشحتانی تشرین اقششار جشامشعه و نسشل نشوینی از مشبارزین كشه پشا بشه میدان گشذارده انشد ،این وظشایف
را سریعتر عملی خواهیم ساخت و به رژیم جنایتكار خواهیم فهماند كه تاریخ را توده ها خواهند نوشت.
برافراشته باد پرچم ظفرنمون جنگ خلق!
مرگ بر رژیم جمهوری اسلمی و اربابان امپریالیستش!
زنده باد ماركسیسم ش لنینیسم ش مائوئیسم!
پیش بسوی تشكیل حزب كمونیست انقلبی ایران!
زنده باد انقلب !زنده باد كمونیسم!
اتحادیه كمونیستهای ایران)سربداران(
خرداد1371

