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نشر کارگری سوسياليستی

سخنی با نیروهای انقالبی
و کارگران پیشرو و مبارز ایران
جمعی از گرایش سوسیالیزم انقالبی
یکی از درس های مهمی که می باید از شکست انقالال  57آموخالت ایالا اسالت کاله مالا بایالد دو
اصالالر را همیشالاله در نظالالر داشالالاه باشالالی د یکالالی داشالالاا برنامالاله و هالالد

نهالالایی اسالالت کالاله نیازمنالالد

داشاا سازماندهی تشکیالتی پیش از انقال می باشد .دیگری توانایی گالرتاا دالدرو و ظ الن آن
پال

از پیالروزی انقالال ع یعنالی دالدرو اراباله رهبالالری مالورد ارامالاد اککریالت مالردم کاله بالا تشالالکیر

دولت دیکااتوری انقالبی پرولااریا میسر است.
در شالالرای ی کالاله مبالالارزاو اجامالالاری آ الالاز مالالی گالالردد و مالالی توانالالد بالاله شالالرون یالالو انقالالال و
سرنگونی رژی و نظام سرمایه داری منجر شودع نیروهای انقالبی و پیشالروی کالارگری دبالر از
هر چیز می باید سازماندهی تشکیالتی داشاه و باواند با برنامه ی مشخص و م الباو ماناسال
با روز بخش های کلیدی کارگری و ادشار مخالف تحت سا را در ایا مبالارزاو هالدایت کالرد و
آنان را در برداشاا ددم های محک بعالدی و مقابلاله بالا ظملاله ی ارگالان هالای سالرکو رژیال آمالاد
نمایند .ایا آمالادگی ناله تنهالا در زمیناله ی م البالاو کالارگران و ادشالار تحالت سالا اسالتع بلکاله در
توان مبارز ی مسلحانه با ارگان هالای سالرکو هال مالی باشالد .لال ا والروری اسالت کاله در مق ال
دیام و برای پیالروزی انقالال کالامالم آمالادگی داشالت و مبالارز ای محاسالبه شالد را بالا رژیال آ الاز
نمودع زیرا که کلیه ی رژی های سرمایه داری در تمام کشورهای جهالانع یالی تجربیالاو خالود در
مبارز رلیه یبقه ی کارگرع آموخاه اند که اولیا اصر در سرکو دیالام هالای مردمالی محاسالبه ی
همه جانبه و آماد کردن هر چه بهار خود برای هرگونه شرایط انقالبالی اسالت .البااله ایالا بالدان
معنا نیست که پ

الزاما م ظکومت ودت موتق می شود .الباه که نه! زیرا در ایا صالوروع هالی

انقالبی در تاریخ نمی توانست به ثمر برسد .ظکومت ودت اما با داشالاا آمالادگی هالای دبلالی مکالر
داشاا انوان ارگان های سرکو و ظمایت شدن توسط سالرمایه داری جهالانیع مبالارزاو انقالبالی
کارگران و تود های زظماکش را با سرکو آن ها به رق می اندازد .بالرای جلالوگیری هالر چاله
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بهاالالر از سالالرکو ارگالالان هالالای سالالرکو ظکالالومای و جلالالوگیری بهاالالر از دادن کشالالاه و مجالالرو و
دسالالاگیری نیروهالالای انقالبالالی در خیابالالان هالالا یبیعا الا م داشالالاا برنامالالهع بهاالالریا رو

مبالالارز بالالا

ظکومت ودت خواهد بود.
شعارها یکی از ابزار مبارز ی انقالبی است .شعار ناله تنهالا م البالاو انقالبالی را دامالا زد و
هشداری به رسیدن زمان سرنگونی کر دولالت ودالت اسالتع بلکاله شالعارهای اساسالی و محالوری
تعییا کنند جهت گیری ایا انقال و ماهیت دولت انقالبی بعدی را برای همه روشا می کند.
در تظاهراو خیابالانی چنالد روز گ شالاه در ایالرانع شالعارهای اساسالی مالردم ظالو «نالانع کالارع
مسالالکاع آزادیع برابالالری و »...دور زد کالاله جملگالالی اساسالالی و ظیالالاتی بالالرای مالالردم ایالالران در
شرایط کنونی است و هی ک

شکی بر آن ندارد .اما ماهیالت ایالا م البالاو دموکراتیالو اسالت.

بالاله ایالالا معنالالا کالاله ایالالا هالالا م البالالاو دمالالوکراتیکی هسالالاند کالاله دولالالت هالالای سالالرمایه داری بالالورژوایی
مالالی بایالالد تالالا کنالالون در سالال ی جهالالان پیالالاد مالالی کردنالالدع زیالالرا در دموکراسالالی بالالورژوایی یالالا در
دموکراسی سرمایه داری) از سه درن گ شاه که یبقه ی کارگر در س ی جهانی به مبالارز بلنالد
شالد ع ایالا م البالالاو را از یبقاله ی سالالرمایه دار گرتااله اسالالت .امالا مانسال انه مالظظاله مالالی کنالی کالاله
امروز ایا ظقوق دموکراتیو نه تنها در ایران بلکاله در تمالام کشالورهای جهالان دالدم باله دالدم باله
زیر پا گ اشاه می شود.
به زیر پا گ اشاا ظقوق دموکراتیو یبقه ی تحت سا به وسیله ی ددرو های ظاک ناشالی از
نیاز سرمایه داران به ایجاد شرای ی اسالت کاله در آن باالوان هالر چاله بالیش تالر از منالات و ظقالوق
مالالادی مالالردم تحالالت سالالا ک ال کالالرد و بالاله جی ال سالالرمایه داران ریخالالت .ایالالا هالالد

در میالالان تمالالام

دولت های سرمایه داری کشورهای جهان هدتی مشارک است و در هالر کشالوری بنالا بالر شالرایط
سیاسی-اجاماری آنع رو

و میزان ظمله به منات یبقه ی تحت سا تعییا می گردد.

در ایالالران سالالرمایه داری جهالالانی دریاتالالت کالاله دالالدرو انقالبالالی یبقالاله ی کالالارگر و مالالردم تحالالت سالالا
ایران بیش تالر و دالوی تالر از آن اسالت کاله بالا دادن ظقالوق دموکراتیالو بالیش تالر نسالبت باله زمالان
شا ) باوان جلوی رشد

را گرتت .سرمایه داران جهانیع بانالو جهالانی و صالندوق بالیا المللالی

پو که دست خود را از آسایا دولالت سالرمایه داری آمریکالا بیالرون آوردع باله درسالای تشالخیص
داد که ایران اگر مهلت بیابد به انقالبی مانند «انقال اکابر» در روسیه دسالت خواهالد یاتالت کاله
رلرال کالردن و روی کالار آوردن خمینالی و انجالام
می تواند جهانی را باله دنبالا خالود بکشالد .لال ا بالا ر
رتراندم «جمهوری اسالمی آری یا نه»ع سرمایه داری جهانی بهاریا را مبارز را با سر کالار
آوردن دارودسالالاه ی خمینالالی و رنالالل و لعالالا اسالالالمی تشالالخیص داد تالالا بالاله وسالالیله ی آن باوانالالد
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مرظله به مرظله ایا جامعه را به دهقالرا کشالید و امکالان انجالام انقالال سوسیالیسالای ای ماننالد
«انقال اکابر  »1917را به یور کلی نابود کند.
خالصالاله اینکالاله آناالاله مالالا یالالی سالالی و نالاله سالالا در ایالالران بالاله رنالالوان دیکاالالاتوری و سالالرکو ع
دساگیری و اردام و زیرپا گ اشاا م الباو دموکراتیو آزادی های تردی) تجربه کرد ایال باله
جو رر و وظشت بود تا سرمایه داران داخلالی و جهالانی باواننالد همالوار ثالروو
منظور ایجاد ّ
جامعه را که ماعلق به اککریت جامعه یعنی یبقه تحت سا هسالتع راظالت تالر و بالدون مبالارز و
مقاومالالت از یالالر

تالالود مالالردمع بالاله جی ال زد و بالاله الالارو ببرنالالد .ل ال ا در کنالالار ایالالا دیکاالالاتور و

سالالرکو مالالا شالالاهد ثروتمنالالدتر شالالدن دارودسالالاه جمهالالوری اسالالالمی و سالالرمایه داران وابسالالاه بالاله
آن ها بود ای ع در ظالی که ملت تحت سا ایران بر اثر تقر و بیکاری کارتا خوا و دبرخالوا
شد و اظسالاس مالی کننالد کاله توسالط کالر نظالام سالرمایه داری جمهالوری اسالالمی از هسالای سالادط
شد اند و جوانان کشور هی آیند ای را در جلوی خود نمی بینند.
در نایجه اسا اد از ارز های اخالدی درون وس ی جمهوری اسالمی ایران برای سالرکو
و خ قان تنها ابزاری کاری در یی ایا سی و نه سا بود است .ابزاری برای الارو ثالروو و
اموا رمومی مردم و ثروتمندتر کردن دشر ظاک  .ددیقا م سیاسای که در سایر کشورهای جهالان
نیز در یی همیا مدو به رو های مخالف دیگر پیاد شد است.
آناه که اهمیت دارد ایا است در ایا مق

بخش دابر مالظظه ای از مالردم تحالت سالا ایالران

ماوجه شد اند که برای ایجاد تغییر باید نه تنها روظالانی بالرودع بلکاله خامناله ای هال بایالد بالرود
یعنی جمهوری اسالمی باید برود .آناه که مانسال انه در ایالا شالعارها روشالا نیسالتع ایالا اسالت
که ودای ایا رژی سرمایه داری جمهوری اسالمی برودع آیالا نظالام سالرمایه داری بایالد بالرودی یالا
نهع یو ظکومت سرمایه داری جدید دیگری که معقو تر باشد به روی کار بیایالدی در یالر ایالا
صورو به جای آنع چه می خواهند که جایگزیا شودی و ایا یو سئوا اساسی و تعییا کنند
اسالالت .در یالالر ایالالا صالالوروع سالالل نت رتالالتع جمهالالوری آخونالالدی آمالالدع جمهالالوری آخونالالدی ه ال
می رود و جمهوری کراواتی می آید و در آخر ه هالی چیالزی باله ن ال یبقاله ی تحالت سالا تغییالر
نمی کند .به ربارو دیگرع به رقید ی ما هالر ظکومالت سالرمایه داری دیگالری بالا هالر پسالوندی و
پیشالالوندی کالاله جالالایگزیا جمهالالوری اسالالالمی شالالود بارالال شکسالالت ایالالا انقالالال خواهالالد شالالد و
تاریخ انقال  )57دوبار تکرار می گردد.
هی چیز ه نمی تواند تغییر بکندع مگر ایا ساخاار سرمایه داری جامعه تغییالر کنالد .سالاخاار
سرمایه داری جامعهع ماشینی است که بالتاصله بدیر دیگر را باله جامعاله تحویالر مالی دهالد بالدون
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اینکالاله در اصالالر مسالالنله تغییالالری ایجالالاد کنالالد .اصالالر مسالالنله ه ال مبالالارز بالالیا یبقالاله ی تحالالت سالالا بالالا
یبقه ی سامگر است بر سر منات اجاماری خود .لال ا بالرای اینکاله تغییالری اساسالی ایجالاد شالود
باید ایا ماشیا را دره کوبید و ماشینی را به کار انداخت که بدیر هایی را که ارابه می دهد باله
ن

اککریت جامعه یعنی یبقه ی تحت سا باشد.
از اینروع شعارهایی که داد می شود می تواند محوری و در آیند ه تعییا کنند باشند.
ما در اینجالا باله اساسالی تالریا شالعار کاله تعیالیا کننالد ی جهاالی اسالت کاله جامعاله بعالد از انقالال

کشید می شود می پردازی و آن شعار «آزادی» است .شعار «آزادی» ابعالاد بسالیار گونالاگون و
تعیالالیا کننالالد ای را در سیاسالالت جامعالاله بالالازی مالالی کنالالد .شالالعار «آزادی» از شالالعار «ظالالق تعیالالیا
سرنوشالالت» گرتاالاله تالالا «آزادی بیالالانع تجم ال ع  »...و ظاالالی آزادی تالالردی ماننالالد نالالون پوشالالش و
ظقالالوق برابالالر زن و مالالرد) را دربالالر مالالی گیالالرد .بالالرای مردمالالی کالاله مالالی رونالالد تالالا بالالا انقالالال ع ماشالالیا
سرمایه داری را نابود نمود و سیسامی نو پیاد نماینالدع شالناخت صالحیی و رلمالی از ماهیالت و
نقش هر شعاری بسیار مه است .در ایا مق ع به ویژ برای کشوری مانند ایالران بالا شالرایط
سیاسالالی-اجامالالاری ظالالا ظاوالالرع شالالعار اساسالالی در زمینالاله ی آزادی بالاله شالالعار محالالوری «آزادی
بیان» خا می شود.
با ررایت ظقیقی ایا اصرع هی ک

به خایر رقاید

مورد بازخواست و بازداشت درار نمالی گیالرد و هالر کال

[چه انقالبی و چه ودانقالبی] هرگالز
بالا هرگوناله رقایالدی تحالت پوشالش ایالا

اصر خواهد بود.
شعار آزادی بیالانع یعنالی در سیسالا نالوع دولالت انقالبالی و مناخال مالردم خواهالان ایجالاد ج ّالوی
اسالالت کالاله در آن بالالا وجالالود ظالالق آزادی بیالالان تمالالام جنالالا هالالای موجالالود و ایالالا شالالامر جنالالا هالالای
ارتجاری بادی مانالد از رژیال پیشالیاع اصالال یلبالانع سازشالکارانع میاناله روهالاع ترصالت یلبالان
و...ه می شود) و نه تقط انقالبیون ظق بیان رقاید و خواساه های خود را دارند .زیرا تنهالا در
چنیا شرای ی است که همه می توانند نظراو و اسادالالو خالود را اراباله داد و کالر جامعاله هال
می تواند بدون سانسور با تمام ایا رقاید و اسادالالو آشنا شد و خود یعنی اککریت دری باله
ات اق جامعه) اناخا کند که چه راهالی را مالی خواهنالد اداماله دهنالد .ایالا بالزر تالریا و مالرثریا
ابزار بریر

کردن هرگوناله اخالاال

دموکراتیالالو تالالریا و آزادتالالریا رو

نظالر سیاسالی در اجامالان بالود و رونالد تعیالیا تکلیالف نیالز
خواهالالد بالالود .در وجالالود ایالالا «ظالالق آزادی بیالالان» اسالالت کالاله

کلیه ی اخاالتاو ملی از تعییا ظق سرنوشالت گرتااله تالا کلیاله ی اخاالتالاو یبقالاتی ماننالد اداماله ی
سیسا سرمایه داری آری یا نه و نیز کلیه ی نیازهالای دموکراتیالو کاله در بالاال آورد شالدع ظاالی
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ظالالق آزادی هالالای تالالردی و برابالالری ظقالالوق زن و مالالرد مالالی توانالالد بالالا روشالالی دموکراتیالالو بالاله بح ال
گ اشاه شد و سپ

خواساه ی اککریت به اجرا در آید .پ

اصالر «ظالق آزادی بیالان» در وادال

ریشه ی بردراری تمام آزادی ها و ظقوق دموکراتیو دیگر است .با چنیا آزادی بیانی است که
می توان به ظقیقت مسابر دست یاتت .در یر ایا صورو محر برای برچس زدن باله یکالدیگر
به ویژ به وسیله ی بوروکراو ها تراه و ظق آزادی بیان به تدریج زیرپا گ اشاه شالد و تنهالا
والالدانقال از آن بالاله والالرر کالالارگران و زظماکشالالان بهالالر بالالرداری خواهالالد نمالالود .در ایالالا ظالالالتع
ودانقال وادعی کسی است که به رناویا مخالف آزادی بیان دیگران را سل می کند.
در نایجهع برای نیروهای انقالبی و پیشروی کارگری وروری است که ایالا م هالوم را کالامالم
درک کرد و در برنامه ی خود معنا و م هوم «ظق آزادی بیالان» را باله روشالنی مشالخص کالرد
و بعد از پیروزی انقال در پیاد کردن آن به رنالوان یالو اصالرع م الم و صالادق باشالند .زیالرا
تنها در ایا صورو اسالت کاله ظقانیالت تمالام م الباتشالان در جامعاله جالا اتاالاد و مالورد پشالایبانی
اککریت ادشار تحت سا درار می گیرد و در آخر اککریالت جامعاله باله آن هالا ریی مکبالت مالی دهالد و
خود نیز مجری اصلی آن می شود .در ایا راساا نباید از بح ها و تحلیر هالای دشالمنان ترسالیدع
زیرا که انقال توان پاسالخگویی باله آن هالا را دارد .بالا اجالاز ی بیالان باله دشالمنان انقالال ع مالردم
سامدید بیش تر و بهار و رمیق تر به ماهیت پلید آنان پی می برند و در نایجه پایه های انقالال
همالالوار محک ال تالالر و محک ال تالالر مالالی شالالود و د لکالالارانی ماننالالد خمینالالیع روالالا پهلالالویع جریانالالاو
اصال یل و سازشکار بورژوایی و نیز گرو هایی که خود را انقالبالی رنالل مالی کننالد ولالی در
پشالالت پالالرد بالاله سالالاز

بالالا بالالی بالالی سالالی و اسالالرابیر پرداخاالاله و از اینکالاله ترام ال ربالالی

جمهالالور

آمریکالالا از انقالالال دتالالان مالالی کنالالدع از هالالو ظلالالی در دیالالل مالالی اتانالالدع دیگالالر پالالرد ای ندارنالالد کالاله
در پشت آن پنهان شوند و ل ا ماهیت اصلی خود را بالروز مالی دهنالد و خالود را بالا دسالت خالود از
تود های انقالبی سامدید دور کرد و نالابود مالی کننالد .ظالق آزادی بیالان یکالی از اصالو انقالبالی
است که می تواند پایه های رشد سیسا انقالبی نو را محک تر کنالدع زیالرا پایاله هالای ایالا سیسالا
در میان اککریت جامعه جا اتااد است.
با توجه به بحال بالاال یالو نکااله ی دیگالر هال وجالود دارد کاله توجاله باله آن خالود اصاللی مهال و
مکمالر اصالر ظالالق آزادی بیالان اسالالت و آن مساللی بالالادی مانالدن تالالود هالای سالالامدید بعالد از انقالالال
می باشد.
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سخنی با نيروهای انقالبی و کارگران پيشرو و مبارز ايران

همالالان یالالوری کالاله در بالالاال گ االالی در زمالالان دیالالام و در دوران انقالالال نیالالروی هالالای انقالبالالی و
کارگران پیشرو که می خواهند پیشاهنل ایا مبارزاو باشالند بایالد دارای یالو برناماله ی انقالبالی
باشند .یکی از اصو ایا برنامه مسلی کردن مردم مبالارز و انقالبالی در سال ی خیابالان هالا بالرای
دتان از خود در برابر ظمالو نیروهای وربت رژی است .در وادال در زمالان انقالال بالر خالال
نظر برخی که اخیرام ابراز رقید کرد اندع دهر انقالبی ناشی از ظمالو وظشیانه ظکومت ودالت
است .مردم تحت سامی که برای دتان از زندگی خود و برای لقمه نانی به خیابان ها می ریزنالدع
به دنبا خشونت نیساندع بلکه به دنبا را ظر یاتاا برای سیر کردن شک خالود و ترزنالدان و
ایراتیانشان هسالاند .امالا رژیال کاله یبیعاالا م ظاوالر باله تالا دادن باله م البالاو مالردم نیسالتع بالرای
سرکو ایا مردم دست به سالال مالی بالرد و آن هالا را مالی کشالد و یالا زخمالی مالی کنالد و یالا بعالد از
دساگیری باله شالکنجه و ارالدام آن هالا ادالدام مالی کنالد .پال

ایالا رژیال اسالت کاله خشالونت را ابالزار

دتاری خود می بیند .در چنیا شرای ی امری یبیعی است کاله مالردم نیالز باله دنبالا دتالان از خالود
باشند و جلوی هرگونه آسی به خود را بگیرند .الباه در نهایت ودای انقالال پیالروز مالی شالودع
تمام ابزار دتاری رژی شکست خورد به دست مردمی می اتاد که انقال کردند.
در ایا مق

باید به خایر داشت که به ِصر

اینکه انقال انجام شد و رژی سالرمایه داری

سرنگون گشاهع تمام خ راو برچید نشد است .دشما در ایالا مق ال باله هالر وسالیله ای بالرای
والالربه زدن و شکسالالت دادن انقالالال روی مالالی آوردع بالاله ویالالژ کالاله همپالالالکی هالالای یبقالالاتی ا
س ی جهانی نیز از او دتان می کنند .پ

در

بعد از انقال باید از چند جهت هوشیار بود که ما باله

دو مورد آن در اینجا اشار مالی کنالی د یکالی آگالا و رو

بالودن کاله بعالد از انقالال چاله یبقاله ای

باید ظاک شودی یبقه ای در گ شاه تحت سا بالود و انقالال کالرد و یالا شالکر نالویی از یبقاله ی
سرمایه دار که باله دنبالا ترصالت بالرای بازگشالت اسالت مکالر روالا پهلالوی کاله ایالا روزهالا خیلالی
گالالرد و خالالاک کالالرد اسالالت) و یالالا نیروهالالای خالالابا بالاله تالالود مالالردم تحالالت سالالا کالاله در لبالالاس انقالبالالی
می خواهند سوار انقال شد و منات سرمایه داری خود را ظ ن کنند مکر خمینی در گ شالاه و
مجاهدیا امروز).
در زمان انقال 57ع ودای آخریا رناصر رژیال شالا رتالت و سالل نت سالقوی کالردع مرظلاله ای
ایجاد شد که در آن یالو خالالس سیاسالی تالراه آمالد .در ایالا زمالان هالی یالو از سالازمان هالای باله
اص ال ال انقالبالالی مالالا بالاله ایالالا تکالالر نیاتاالالاد کالاله بایالالد دالالدرو را گرتالالت .آن هالالا در خالالوا «انقالالال
دومرظله ای» خود باله دنبالا رهبالری مالی گشالاند کاله نماینالد ی «بالورژوازی ملالی» باشالد و بیایالد
رهبری انقال را بدست گیرد .امپریالالیزم نیالز از ترصالت اسالا اد کالرد و خمینالی را باله رنالوان
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نشر کارگری سوسياليستی

جمعی از گرايش سوسياليزم انقالبی ايران

بورژوازی ملی تحویر انقال داد .بح اینجا بر سر ایالا نیسالت کاله ایالا سیاسالت از کجالا ناشالی
شد و چرا لط بودع زیرا ایا بح در ایا مقاله نمی گنجد .اما آناه که در ایا مقاله مالی گنجالد
ایا استع که ایا است رادبت بورژوازی ملی! پ

در انقالبی که در پیش اسالت دیگالر بایالد باله

تکر برچیدن نظام کها و بردراری نظامی بود که رهبری آن به دست نیروهای انقالبی اناخالا
شد و مورد اراماد یبقه ی سامدید باشد و از میان ایا یبقه برخاساه باشد تا باوانالد بالا دادن
ددرو به ادشار سامدید ی جامعه در چارچو شوراهاع ایا مالردم را در صالحنه ی جامعاله تعالا
و ظاوالالر در صالالحنه نگهداشالالاه و ونالالایف انقالبالالی را بدسالالت خالالود ایالالا مالالردم از یریالالق شالالوراها
پیاد کند .به ربارو دیگرع برخال

دیدگا های خیلی از آنانی که خود را انقالبی می داننالدع ایالا

رهبالالری بالاله دنبالالا کس ال دالالدرو م لالالق نیسالالتع بلکالاله دالالدرو خالالود را در ظ الالور تالالود ی مالالردم
سامدید در صحنه اجامان می بیند و باور دارد که بایالد کلیاله ی م البالاو ایالا مالردم در رمالر باله
دست خودشان به اجرا در آید و نه بدست یو ترد یا یو رالد کاله خالود را دالی مالردم مالی داننالدع
ظای اگر بهاریا رقاید انقالبی را ه داشاه باشالند .بهاالریا رقایالد انقالبالی آن هالا تنهالا مالی توانالد
درون شوراهای مربویه باله پیشالنهاد گ اشالاه شالود و بقیاله ی کارهالا بایالد باله دسالت شالوراها باله
انجام برسد.
یکی از کارهالایی کاله ایالا رهبالری انقالبالی مالی توانالد بکنالدع ایالا اسالت کاله امکانالاو وسالیعی را
ایجاد نماید تالا «ظالق آزادی بیالان» کاله شالعار انقالال بالودع در رمالر پیالاد شالود و شالوراها را باله
دامالا زدن بالاله بحال هالای مخالالالف تشالالویق کنالالد و زمیناله را بالالرای همالاله ی نظالراو بالاله یکسالالان بالالاز
نگهدارد و با هوشیاری از هرگونه سانسوری جلوگیری نماید تا همان یالوری کاله در بالاال آمالدع
جوی آزاد ماهیت خود و خواساه هایشان را برای کر جامعه روشا کنند.
همه باوانند در ّ
اصر مه دیگالری کاله در بالاال کالر شالدع یعنالی مساللی بالودن تالود هالای سالامدید ای کاله انقالال
کالالرد نیالالز از ونالالایف ایالالا رهبالالری اسالالت .بالاله ربالالارو دیگالالرع پ ال

از پیالالروزی انقالالال بایالالد تمالالام

کارگران و زظماکشان و کلیه ی ادشار تحت سامی که انقال کرد و اکنالون مالی خواهنالد دالدرو
را به دسالت خالود بگیرنالدع همالوار مساللی و در صالحنه بالادی بماننالد و ایالا ونی اله ی خ یالر ایالا
رهبالالری اسالالت .رهبالالری انقالبالالیع تنهالالا رهبالالری اسالالت کالاله نمالالی خواهالالد دالالدرو نظالالامی منح الالر بالاله
باشدع بلکه درک می کند که رهبری ه مکر بقیه همیشه امکان اشالابا کالردن را دارد و

خود

اگر از یر
پ

اتکاس ایا رهبر به میزان اسلحه ا

است.
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تود ی مسلی انقالبی پشایبانی شودع دشالما هرگالز نمالی توانالد او را شکسالت دهالد.
نیستع بلکه اتکاس به میزان پشایبانی تود ی انقالبی

سخنی با نيروهای انقالبی و کارگران پيشرو و مبارز ايران

مسلی بودن کارگران و ادشار سامدید در دور ی بح ها بالا آزادی بیالان باله صالورو کامالر و
دموکراتیو و بدون سانسورع امری ظیاتی بالرای انقالال اسالتع زیالرا دشالمنان شکسالت خالورد
در بح به ایا آسانی ها رق نخواهند نشسالت و باله دنبالا یالاتاا ظلقاله هالای والعیف در انقالال
می باشند تا از یریق آنان انقالال را باله شکسالت بکشالند .از اینالروع مساللی بالادی مانالدن یبقاله ی
سالالامدید بعالالد از انقالالال ع مالالی توانالالد در مقابالالر هالالر ظرکالالت دشالالما و بالاله ویالالژ هالالر نالالون کودتالالایی
مقاومت کرد و مان شکست انقال بشود .پ

اصر مسلی بادی ماندن تود های سامدید بعالد

از انقال یکی از ابزار موتقیت انقال در مرظله ی بردراری آزادی بیان وادعی است.
برای خا کالم در ایا جا یکی از خ ابیاله هالای مالارک

را در کمیااله ی مرکالزی باله اتحادیاله ی

کمونیسالت هالالا مالی آوریال  .باشالد کالاله سالامدیدگان و گرسالالنگان ایالران در تمالالام مبالارزاو خالالود رلیالاله
رژی سرمایه داری ایران پیروز باشند.
به رقید ما کسی که از سیسا سرمایه داری آگاهاناله یالا ناآگاهاناله دتالان مالی کنالدع در وادال از
جنلع جنایتع ترورع اروع ظک ارالدامع آزادی بیالان ورقیالد و ...دتالان مالی کنالدع زیالرا ایالا هالا
جملگی از ابزار سا یبقه ی سرمایه دار ظاک بر جامعه می باشد.
 6ژانویه 2018
 16دی 1396

8

