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 سرمقاهل 

 
 

 لومپن ، لومپن _ رپولتاریا  و لومپنیسم 

 جامعه ی   اریان  و  انتخابات 

 (3) ستی کمون  شاهنگی پ  نقش و یانقالب  تی موقع  

 

 

ر محافل سیاسی و ادبی داخل و خارج از کشور مجددن به بحث روز تبدیل گشته مدتی است که مقوالت لومپن و لومپنیسم د

ی مباحث مطروحه پیرامون این مقوالت، مخدوش و از دقت الزم برخوردار نیستند، ضرورت است. با توجه به این که مجموعه

  دارد که این مفاهیم به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.

در ادبیات سیاسی و  "لومپن" مفهوم است. "مندرس"و  "ژنده"از زبان آلمانی و به معنای ( lumpen) "لومپن"ی واژه

ای یافته است که بسیاری از الگوهای مختلف رفتار اجتماعی و حتا بسیاری از گستردهوسیع و چنان قلمرو اجتماعی ایران آن

قبل از گردد که گویا چنین وانمود میری که را شامل شده است؛ به طودر طول تاریخ ایران های متفاوت اجتماعی تیپ

سو همواره دارای ی ایران از هزاران سال بدین، جامعهاش یعنی کشور آلمانزادگاهدر  "لومپن"پیدایش پدیده و مفهوم 

 2ی صفحهدر  ادامه                                  بوده است! احتمالن لومپن هم مانند هنر، نزد ایرانیان است و بس! "لومپن"

 
  

 
توان های بارز و روشن آنرا میگان اصلی و اکثریت آحاد آن نیست. جلوهداری از جمله ایران، به نفع سازندههای سرمایهاوضاعِ جامعه و انتخابات نظام

التحصیالن بیکار، و انتخاب عناصر وفادار چنین سیل عظیم فارغها معتاد و همدر زندگی، در نداری مردم و در فقر کودکان خیابانی دید. وجود میلیون
ترین خدمتی به جامعه و مردم ی ایران است. این نظام در سی و اندی سال، نه تنها کمبه نظمِ نابرابر، ارمغانِ نظام جمهوری اسالمی به جامعه

ها و شاندن زندگی مردم، رواج تبعیض و نابرابریهای انسانی، به تاریکی ککرده است، بل و در عوض، انبوهی از تخریب و پایمال نمودن ارزشنه

     5 یادامه در صفحه                                                     چنین باال کشیدن نعمات و اموال طبیعی، از خود بر جای گذاشته است.هم

 
 

  

وجود داشته  توده های مبارزیو  بیپیشرو انقال(، مگر آنکه 2)"هر موقعیت انقالبی لزومأ به انقالب منجر نمی شود"

 عصر در شک بدون  باشند که جان برکف گرفته و در راه نابودی و محو نظام حاکم حاضر به از خودگذشتگی باشند.

 6ی صفحه ادامه در                                                            .است کمونیست پیشاهنگ همان انقالبی، پیشرو از منظور کنونی

 

 1394  دی                              بهمن 19تئوریک سازمان  –نشریه سیاسی                              31 یسال ششم، شماره

 
 

 مطالب این شماره:

 

  
 1354دی ماه  23تاریخ شهادت: 

 

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه31ی شماره 1394 ششم، دی سال نبهم 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

داری در شهرهای اروپائی، میالدی و با گسترش مناسبات سرمایه 16از قرن 

دست اروپائی به امید یافتن کار در تعداد کثیری از روستائیان تهی

شوند و عمدتن نیز در های نوبنیاد، راهی شهرهای بزرگ اروپائی میکارخانه

یابند و از آن جائی که تمامی این مهاجرین کان میی این شهرها اسحاشیه

شوند، دچار فقر مزمن شده و به خاطر همین فقر نیز جذب بازار کار نمی

کردند و از همین جا اصطالح های مندرس و ژنده به تن میلباسناچار به

های فقیر نشینبه این حاشیه "پوشژنده"و یا  "ژنده"به مفهوم  "لومپن"

های دهقانی خصوص در جنگگردد و بهاروپائی اطالق می شهرهای بزرگ

شده به جهت تحقیر دهقانان رانده "لومپن"در آلمان، اصطالح  16قرن 

 گرفت.شهرهای بزرگ آلمان مورد استفاده قرار می

شان همچنین به خاطر عدم شرکت این گروه در تولید اجتماعی، امرار معاش

ی ان بوده است و به همین دلیل واژهرنج دیگروار و از حاصل دستانگل

 نیز به خود گرفته است. "طفیلی"و  "انگل"به غلط، معنای  "لومپن"

داری در کشورهای غربی و تغییر بافت با رشد و گسترش مناسبات سرمایه

اقتصادی و اجتماعی این جوامع، این گروه اجتماعی مضمحل شده و در حال 

پوشان ژنده"رهای بزرگ غربی شه (down town)حاضر فقط در مراکز 

شان وجود دارد و اکثرن هم معتاد به ای در میانکه از هر قشر و طبقه "فقیر

 "خانمانبی"گردد. این عده که با عنوان باشند، مشاهده میالکل می

(homelessاز آن )به مفهوم تاریخی آن در  "لومپن"گردد دیگر ها یاد می

 نیستند. 16آلمان قرن 

انگلااس در دومااین کتاااب مشااتر  خااود بااه  کرکس و فردریااکااارل مااا

 "پرولتاریاااا - لاااومپن"( اصاااطالح 1۸۴۵)"ایااادئولوژی آلماااانی"ناااام 

(Lumpenproletariatرا به کار می ).گیرند 

(، 1۸۵0) "ی طبقاتی در فرانسهمبارزه"بعدها کارل مارکس در کتاب 

امی شهرهای را به عنوان قشری از جامعه که در تم "پرولتاریا -لومپن"

بزرگ اروپائی وجود دارند و متفاوت از پرولتاریای صنعتی بوده و بدون 

ی باشند، توضیح داده و اجتماع آنان را، زمینهای معین و ولگرد میحرفه

 داند.کاران میمناسبی جهت رشد دزدان و جنایت

های تیپ "ام برومر لوئی بناپارتهجده"در کتاب  1۸۵2همچنین درسال 

 :شمارددادند، برمیرا تشکیل می ی پاریس"پرولتاریا -لومپن"ی که مختلف

 

 گان فاسد بورژوازی،ان و واخوردهگردهای آس و پاس، ماجراجویهرزه"

 تازه آزاد شده، فراریِ محکوم به دارولگرد، سرباز اخراجی، زندانیان سابقه

باز، عبدهبر، شکار شده، جیببردار، شیاد، کارگران بیاعمال شاقه، کاله

خانه، نویس مقابل پستخانه، حمال، عریضهقمارباز، پاانداز، مالک روسپی

فروش، چاقوتیزکن، سفیدگر، گدا، و خالصه تمامی زن سرِکوچه، کهنهویولون

ها معمولن سرپناه ثابت که فرانسویسر و سامان، وارفته و بیاین انبوه بی

 "کنند.شان می( خطابLa bohèmeکولی )

جنگ "گفتاری بر کتاب در پیش 1۸70یک انگلس نیز در سال فردر

ی ی عناصر فاسد همهرا تفاله "پرولتاریا -لومپن"، "دهقانی در آلمان

 اند.داند که در شهرهای بزرگ گردآمدهطبقات می

در  غربی شهرهای بزرگ صنعتی "پرولتاریا -لومپن"بدین ترتیب مفهوم 

ولی به وجه تشابه، دو  وجود ا، ب16رن آلمان ق "لومپن"، با مفهوم 19قرن 

عدم دارا بودن یک همانا یکی وجه تشابه دو د. این باشمتفاوت می طور کلی

در  دارمداوم و پایعدم شرکت ی ثابت و معین با ابزار تولید و نتیجتن رابطه

 وار است.و دیگری امرار معاش انگل تولید ثروت اجتماعی است

های اجتماعی متعلق به پدیده "پرولتاریا - نلومپ"و  "لومپن"بنابراین 

سرزمینی خاص، در یک مقطع تاریخی مشخص و محصول شرائط اقتصادی، 

داری در فرهنگی و اجتماعی معینی، یعنی آغاز و گسترش مناسبات سرمایه

 "ای کهن درتاریخ اجتماعی ماپدیده"و به همین دلیل هم  ندسته غرب

  .ندنیست

داش و یا عیار، لوطی، فتوتی، مانند  خصوصیبهاعی های اجتمتیپاین که 

دارای  ووجود داشته  ایراندر تاریخ اجتماعی  مشدی، جاهل، الت و ...داش

کس را مجاز اند، هیچبوده "پرولتاریا -لومپن"یا و  "لومپن"هائی با شباهت

های اجتماعی مشخص در تاریخ اجتماعی ایران سازد که تمام این تیپنمی

سان یک  "پرولتاریا -لومپن"و  "لومپن"یک کاسه بریزد و با  را در

های اجتماعی این تیپ یبیانگارد و خیال خود را آسوده سازد؛ بلکه باید تمام

گاه اجتماعی ی تاریخی خودش مورد بررسی قرار داد و جایرا در زمینه

 آنان را معین کرد.

 نه و – ایران های"لومپن"پردازان ایرانی مشخصات کلی و عمومی نظریه

 :کنندمی بیان چنیناین را – "پرولتاریا -مپنلو"
↓ 

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی اسیسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 3 ی، صفحه31ی شماره 1394 سال ششم، دی

های ماندهشده به شهر، پسی قدیم، روستائیان راندهترین اقشار جامعهتحتانی"

ی های طبقاتی، عناصر پست و فاسد طبقات اجتماعی، قشرهای وازدهجامعه، تفاله

گان مشاغل دستان شهری، دارندههیی منفعل، تهای گندیدهاجتماع و جامعه، توده

ی شده از کار و زائدهپوش، کارگران اخراجبران ژندهحقیر، انگلی و غیرتولیدی، رنج

ای خاص که شغل ثابتی نداشته و بدون ی کارگر، غیروابسته به گروه یا طبقهطبقه

 چون زالو ازگی انگلی و طفیلی داشته و همهیچ نقشی در تولید اجتماعی، زنده

کنند. محروم از امکانات اجتماعی بوده و به خاطر پول رنج دیگران گذران میدست

های اجتماعی و سیاسی و دهند. در تالطمبه هر کار ناپسند و ضدانسانی تن در می

های فاشیستی و ارتجاعی شده در مواضع لشگر جریانهای انقالبی، سیاهیخیزش

خوار و گیرند. مزدور، جیرهب قرار میایستند و گاهی هم در صف انقالمختلف می

ی نیروهای چهخوار بورژوازی و اشرافیت و مزدبگیر طبقات حاکمه بوده و بازیریزه

کنند. های سیاسی حمله میها و افراد جریانگیرند. به تجمعراست جامعه قرار می

 "اند و قابل اعتماد نیستند.بنابراین همیشه مخرب و ضدانقالبی

ارائه گردید، باید گفت که  "پرولتاریا -لومپن"و  "لومپن"اریفی که از بر اساس تع

است و  "پرولتاریا -مپنول"الذکر تمامن مشخصات کلی و عمومی خصوصیات فوق

 !"مپنول"نه 

 -مپنول"و نه  "لومپن"ی پردازان افراد زیر را در مجموعهاین نظریه ،همچنین

 دهند:قرار می "پرولتاریا

کار، کاره، پاانداز، جاهل، جنایتگیر، بیخور یا باج، باباشمل، باجاراذل، اوباش"

دعانویس، مشدی، دزد، کار، داش یا داشنشین، خبرچین، خالفچاقوکش، حاشیه

چی، فتوتی، قاچاقگیر، فالزن، روحانی، عیار، فاحشه، گرد، راهگر، دورهدالل یا واسطه

پا، کاسب خرده یا گر فقیر، کاسب خردکش، قواد، کارگر فصلی، کارقمارباز، قمه

دار، و گیر، الت، لوطی، میدانمخملی، گدا، گردنهبردار، کالهورشکسته، کفترباز، کاله

 ."ولگرد
تعدادی از این  بندی فوق کاملن غلط است.گروهقبل از هر چیز باید گفت که  .1

کار، خالفکار، کاره، جنایتاراذل، اوباش، بی"خود ، "کشقمه"مانند ها تیپ

با این صفات عمومی نام برده مجددن هستند و لزومی ندارد  "الت و ولگرد

 شوند.

مربوط به جوامع  "گیر و لوطیزن، عیار، فتوتی، گردنهباباشمل، راه"های تیپ .2

 -لومپن"و یا  "لومپن" بندیگروهکدام در داری است و هیچماقبل سرمایه

 گنجند.نمیلذکر ابا پیشینه و تعاریف فوق "پرولتاریا

تر معرف نوع بیش "مخملیمشدی و کالهجاهل، داش یا داش"اصطالحات  .3

ها رفتار و خصوصیات فرهنگی این افراد است؛ به عالوه این که این تیپ

از شهر تهران  محدودیمحالت  ازقوم فارس و آن هم فقط  از نمنحصر

در و شوند فی میکه بعدها توسط سینما به سائر نقاط ایران معر خیزندبرمی

کنند. اگر چه در یابند که از این تیپ تقلید میدارانی میشهرهای بزرگ طرف

وجود داشته ولی  کارو خالف کارههای اجتماعی عناصر بیمیان این تیپ

انگل و طفیلی جامعه  "پرولتاریا -مپنول"شغل ثابتی داشته و مانند  اکثرن

 اند.نبوده

 را – کندمی گیزنده شهرها یحاشیه در که کسی – "نشینحاشیه"اصطالح  .۴

ها به کار برد. زیرا همان طور که قبلن گفته شد "مپنلو" برای توانمی فقط

کردند گی میی شهرهای بزرگ اروپائی زندهها دقیقن در حاشیه"مپنول"

 تواند وجود داشته باشد.ی شهر میدر هر گوشه "پرولتاریا -مپنول"ولی 

به عنوان کسی  –ا لباس مشخص و چه بدون لباس مشخص چه ب – "روحانی" .۵

ترین اش، انگلکند، از ابتداء پیدایشکه از طریق نهاد مذهب امرار معاش می

اند ولی این خصوصیت انگلی بودن دلیلی ای بودهگروه اجتماعی در هر جامعه

و یا  "لومپن"بندی به عنوان یک مجموعه، در گروه "روحانی"شود که نمی

آلمان  16های قرن "لومپن"قرار بگیرد. نه در میان  "پرولتاریا -ومپنل"

ی پاریس در قرن "پرولتاریا -لومپن"وجود داشت و نه در میان  "روحانی"

مسیحی فقط در کلیسا است و خدمات  "روحانی". در هر دو این موارد، 19

ر گیدعانویس و فال "روحانی"دهد اما در ایران از کلیسائی انجام می

گیرند تا جای می "پرولتاریا -لومپن"بندی سرکوچه وجود دارد که در گروه

 ی حاکم هستند.جمهور و ولی فقیه که خود از عناصر طبقهرئیس "روحانی"

 

ی مانند "دارمیدان"ی در مناسبات تجاری و بازاری ایران، حرفه .6

وجه نه هیچدار بوده و این افراد به داری از مشاغل ثابت و پای"سراکاروان"

 ."پرولتاریا -لومپن"ی گیرند و نه در مجموعهقرار می "لومپن"ی در مجموعه

 

دار با تولید ای ثابت و پایهم، چون هنوز کارگر است و رابطه "کارگر فقیر" .7

، بلکه خود "پرولتاریا -لومپن"است و نه  "لومپن"ثروت اجتماعی دارد نه 

 فقیر است. پرولتاریا است؛ چون هم کارگر است و هم

است. باید محتوا بی گوئیهم یک نوع کلی "پاردهخُ یا ردکاسب خُ"اصطالح  .۸

دارای کدام نقش اجتماعی  "پاخرده یا کاسب خرد"مشخص ساخت این 

 .است

 -لومپن"های اجتماعی زیر را ی فوق تیپتوان از مجموعهاخره میبل .9

 :ی ایران دانست"پرولتاریا

گر، دالل یا واسطه دعانویس،دزد،  ،خبرچین ،نداز، چاقوکشگیر، پااخور یا باجباج"

کش، قواد، کارگر فصلی، کاسب چی، قمارباز، قمهقاچاق گیر،فالگرد، فاحشه، دوره

 ."گدا و ورشکسته، کفترباز

داری در ایران، از اواخر حاکمیت قاجار، و با آغاز رشد و گسترش مناسبات سرمایه

، تعداد بسیار زیادی از روستائیان 13۴2سال  "یاصالحات ارض"به خصوص پس از 

گردند و عمدتن نیز در ی شهرهای بزرگ میایران، همانند جوامع غربی روانه

نشینان نشینان و یا زاغهگزینند. وجه تشابه این حاشیهی این شهرها اسکان میحاشیه

درآمد و نشینی است ولی ازلحاظ تامین فقط در حاشیه 16آلمان قرن  "لومپن"با 

متفاوت هستند. این عده عمدتن یا جذب  "لومپن"امرار معاش کاملن با 

گردند و شوند و یا در بخش ساختمان مشغول به کار میهای صنعتی میکارخانه

 ↓  یافروشی و ای نیز بدون کار مانده و به دستتوجهکه تعداد قابل بدیهی است
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در مناسبات  "پرولتاریا -لومپن"ه پردازند و از همین جاست کهای مشابه میشغل

 گیرد.اجتماعی ایران شکل می

راهه پردازان ایرانی در بعضی موارد به بینیز نظریه "پرولتاریا -لومپن"در تعریف 

 :"پرولتاریا -لومپن"اند. گفته شده است که رفته

 است. کهن یترین قشرهاى جامعهگى تحتانىهمحصول انفعالى پوسید"

شده و یا به بیرون بریده  ه و یاکارگر جدا شد یه از طبقهکاست کارگری 

فاقد و  هطبقه شدبیو  خود را از دست داده یطبقهو  هپرتاب شداز طبقه 

را از خود  هایپرنسیب ه است؛گی طبقاتی شدههرگونه ارتباط و همبست

به دلیل وضع خاص اقتصادی و  شده است؛به فساد کشیده ه و دادست د

ه تبدیل به عاملی شد؛ گیرددست قرار می یهبازیچ نمعمول ،فقر فرهنگی

 هر کاری را بکند است حاضر ،ر کسب سود و کسب منافعطاخکه به است 

جریان انقالب  در ؛گیردببه خصوص در خدمت قدرت حاکم قرار  و

شود ولى بر اثر وضع طرف جنبش کشیده میهپرولتارى، در برخى نقاط ب

س و ئتر متمایل است که خود را به دساى بیشگى خویش بسهزند عمومى

 ".تحریکات ارتجاعى بفروشد

ترین قشرهاى گى تحتانىهمحصول انفعالى پوسید"ها نه تن "پرولتاریا -لومپن"

ی ترین طبقهبرعکس، محصول شکوفائی فوقانیبلکه دقیقن نیست،  "کهن یجامعه

های اجتماعی عصر سیبمانند دیگر آ "پرولتاریا -لومپن"ی جدید است! جامعه

داری است؛ محصول تولید برای فروش در حاضر، محصول مناسبات تولید سرمایه

 ی ثروت اجتماعی است.تر ومحصول عدم توزیع عادالنهبازار و کسب سود بیش

نیستند،  –به هر شکل  – "شدهطبقهبی"فقط کارگران  "پرولتاریا -لومپن"عناصر 

 باشند.می "ی طبقاتعناصر فاسد همه" شدبلکه همان طور که قبلن گفته 

، بلکه در هر تالطم اجتماعی "انقالب پرولتاری"نه فقط در  "پرولتاریا -لومپن"

کند و از آن جائی که نقشی مانند هر طبقه، قشر و گروه اجتماعی دیگر شرکت می

ش تواند مانند دیگر طبقات و اقشار جامعه موضع سیاسی از پیدر تولید ندارد، نمی

پرنسیبی و یا و نه بخاطر بی –ای داشته باشد و دقیقن به همین دلیل هم تعیین شده

ای از اینان به صف نیروهای بالنده وارد عده –فرهنگی و یا ذات و طینت بد بی

کنند. این که کدام یک از ای دیگر هم از نیروهای میرنده حمایت میشوند و عدهمی

پیوندد، دقیقن به محیط اجتماعی به آن صف می اینان به این صف و یا کدام یک

 گی دارد.همان فرد بسته

ی دیگری به نام ، واژه"لومپن"ی واژهدر ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران از 

در هیچ یک از  ای کهساخته شده است؛ واژه (lumpenism) "یسملومپن"

که صرفن  "لومپنیسم"مفهوم  وجود ندارد. آلمانی و انگلیسیهای نامهلغت

را  "پرولتاریا -لومپن"بخش کوچکی از  پوششطرز و ی رفتاری، گفتارهای گیهویژ

فرهنگ و یا یک خصلت اجتماعی کند، در اکثر موارد مترادف با یک خردهتداعی می

 شود.ی ایران جلوه داده میدر جامعه

 "یاپرولتار -لومپن"ی های درون مجموعهبندیبدیهی است که هر یک از گروه

توانند با بندی میهای فرهنگی خاص خود هستند و دو یا چند گروهدارای مشخصه

ها به خاطر بندیدیگر اشتراکات فرهنگی نیز داشته باشند اما تمام این گروههم

تر از شان و مهمگی و مردم پیرامونیشان از نظر محل زندهاختالف شرائط زیستی

شان از نظر کسب درآمد و امرار ی معیشتییوهها، به خاطر گوناگونی شی اینهمه

سانی باشند و به همین دلیل نیز ایجاد توانند دارای فرهنگ مشتر  و یکمعاش نمی

فرهنگ خاص و یا یک خصلت به عنوان یک خرده "مپنیسمول"چون مفهومی هم

 مورد است.اجتماعی، کاملن بی

داری، به ی سیستم سرمایهادالنه، این قربانیان نظم ناع"پرولتاریا -لومپن"عناصر 

های ی حاکمیتاستفادهخاطر موقعیت اجتماعی ضعیف خود همواره مورد سوء

داری در همه جا و در تمام مقاطع های سرمایهاند. رژیمداری قرار گرفتهسرمایه

های را در جهت سرکوب حرکت "پرولتاریا -لومپن"تاریخی عناصر 

 اند.داری به کار گرفتهضدسرمایه

تری گی و وضوح بیشاما این روند در ایجاد رژیم جمهوری اسالمی در ایران گسترده

های مهم دولتی جای داده یافت به طوری که بسیاری از این عناصر حتا در پست

راهه کشانید که پردازان را به این بیفکران و نظریهشدند و این امر بسیاری از روشن

، "جاهلیسم"، "اسالمیسم"، "آخوندیسم"چون های غلطی همبا ابداع واژه

ای بسازند ، ملغمه"مپنیسمول"ها با ساختن تمامی این واژه، ... و مترادف"ایسمشاه"

شروع کرده و با  "مپنیسم اجتماعیول"که جهت تعریف آن از مجعوالتی مانند 

نجام ادامه داده و سرا "مپنیسم هنریول"و  "مپنیسم فرهنگیول"، "لومپنیسم ادبی"

برسند و از همین جا هم ماهیت اصلی  "مپنیسم دولتیول" و "مپنیسم سیاسیول" به

داری وابسته به امپریالیسم است، رژیم جمهوری اسالمی را که همانا سرمایه

 قرار دهند. "لومپنیسم"الشعاع تحت

جمهوری رژیم "کنند که فکران صریحن عنوان میاین عده از به اصطالح روشن

حاکمیت فعلی کار اساس "و یا  "اساس لومپنیسم سیاسی استوار شد اسالمی بر

و نهایتن هم  "ومپنیسم استلیم ژها و ابزار سرکوب رشیوه"و یا  "مپنیسم استول

 !"ها به حاکمیت رسیدمپنوقشر ل"کنند که اعالم می

موران چرا هر چند وقت یک بار مأ اند،"ها به حاکمیت رسیدهقشر لومپن"اگر 

به اراذل و اوباش حمله کرده و آنان را دستگیر و رژیم جمهوری اسالمی  انتظامی

 کنند؟زندانی می

اند، بلکه حاکمیت هنوز هم در دست به حاکمیت نرسیده "هاقشر لومپن"زیرا 

داران وابسته به امپریالیسم است و مانند هر حاکمیت دیگری، اراذل و اوباش سرمایه

هائی را که اند و اراذل و اوباشخود گرفته های سرکوبرا به خدمت دستگاه

 دهند.های سرکوب دربیایند، مورد سرکوب قرار میخواهند به استخدام دستگاهنمی
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گای جامعاه، از گی و بالندهترین تصویری از سازندهتوان کمبنابه شواهدِ عریان، نمی

ری اسالمی با تمام وجودُ، پاا جانب سردمداران نظام، به بیرون ارائه داد. سران جمهو

کاش ها کارگر و زحمتالمللی، در پی نابودی زندگی میلیونداران بینپای سرمایهبه

اناد. تااریخ و اند و مرتکب جنایات گردیادهاند، غارت نمودهاند و تا توانستهبر آمده

اند و شتهگونه نوی جمهوری اسالمی را اینها و از جمله نظام وابستهی نظامقانون همه

هاای در دُوره -هام و آن -هاای رنگارناگ آن دلیل هم نیست، کاه دار و دساتهبی

اناد و از ی نظاامگرایاناههاای چپااول و سارگوبسو، پیگیر سیاستمتفاوت، از یک

کارانه، در صادد مقباول جلاوه دادن رفتاار و های فریبدیگر، با اتخاذ سیاستسوی

تاوان در ز این شگردها و بسااطِ ریاکاراناه را، مایاند. یکی اهای خودیاعمال جناح

ی آن، جاز تخریاب چون انتخابات، دید؛ انتخاباتی که مضامین و ثمارهنمایشاتی هم

منظاور ها باهها انسان دردمند، و جز، رویت هر چه بیشتر جنگ باالئیزندگی میلیون

 دولتی از قدرت سیاسی نیست. -های رقیب حکومتی پس زدن جناح

و باویژه در  -ی ایاران باه دلیال تفااوتِ عظایم طبقااتی که، جامعهشده استدیده 

هاای هاا و دار و دساتهگیری تضادِ عناصر، ارگان، شاهد، شدت-ی انتخابات هنگامه

های مادی آنرا، باید مرباوط گیری و تضادهایی که زمینهباشد؛ شدتدرونی نظام می

ی نظاام دانسات. ای اجحاف گرایانههکشان از سیاستبه آگاهیِ کارگران و زحمت

هاای درونای نظاام، ناه توان گفت، که جنگ و مرافهدر حقیقت و به بیانی دیگر، می

هاای و در عرصاه -حاصل این دُوره از حاکمیت امپریالیستی بال از هماان آغاازین 

تر، و گفتمان اعتراضی، کرد داشته استُ، به هر اندازه، اوضاع بُحرانیعمل -گوناگون 

مراتاب بااالتر، تضاادهای درونای نظاام، میزانای باهشود، بهتر میتر و گستردهلنیع

های متفاوت نظاام هام، ها و ارگانهای، دم و دستگاهشانه کشیدنو  تر و شاخعریان

اند؛ باه ایان تر شده است؛ به این دلیل که جامعه زنده است و مردم در میدانوسیع

اند. وجاود ی حاکمهعملی طبقه -های نظری  سیاستها توده، مخالفِدلیل که میلیون

ی آنان باا چنین مقابلههزاران اعتراضات کارگری و دیگر اقشار محروم جامعه و هم

ای، ی طبقااتیی جامعههای بارز و زندهکارفرمایان و صاحبان تولیدی، از جمله نمونه

 ی ایران است. چون جامعههم

برای سران نظام محرز است که مردم پشات آناان نیساتند و  در پرتو چنین واقعینی

دانناد کاه بادون کاار بسات ساالح و اناد؛ مایهای ارتجاعی آناانمخالف سیاست

دانناد کاه بایش از ایان، خواهناد داشاتُ، مایگار، دوامای ناههای سارکوبارگان

د. دارها انساان دردمناد ناهشان، جایگاهی در ذهن میلیونیهای فریبکارانهسیاست

ی ایاران را بارای هاست که سردمداران رژیم جمهوری اسالمی فضاای جامعاهدهه

ها و عدالتیاند و روز به روز هم دارند، بر ابعاد بیها انسان بسته و تنگ نمودهمیلیون

که جان محرومان و افزایند. نزدیک به چهار دهه استی بگیر و به بندها میبر دامنه

ی آن های مدافعاند و مردم، از دست، این نظام و دولتساندهشان رقربانیان را به لب

 شان نیستند.یهای ظالمانانهاند و بیش از این، حاضر به قبول سیاستکالفه

اند تا توجه و افکار عمومی سردمداران رژیم در این مدت تالش بسیار زیادی نموده 

م و مناسابات حااکم بار را به سمت خود حلب نمایندُ، مبادا روز و روزگاری، سیسات

بعاد از پایاان  "گایسازنده"جامعه دچار صدمات و لطمات جدی گردد. از دولت 

و اخیارا   "مبارزه با مفسادان"، "اصالح طلبُ"جنگ ایران و عراق گرفته، تا دولتِ 

گر این حقیقت آشکار است که سارکوبِ ، همه و همه، بیان"دولت تدبیر و اعتدال"

هاای روتاین و اف کشاندن افکار عماومی، از جملاه سیاساتمدوام، فریب و به انحر

سات کاه نظاام جمهاوری اساالمی در مقابال خاود قارار داده اسات. ایکارانهدغل

دوستی و دفاع از حقوق انسانی، جامعه گویند و با پُز انسانشان دارند دُورغ مییهمه

شمردن به حقوق شان، محترم یی همهسازند. به ظاهر دغدغهو مردم را مرعوب می

ی هاای طبقاهگیار سیاساتکشاان اساتُ، در عمال، پایای کارگران و زحماتپایه

شان، مبین دو منفعت طبقاتی متضاد از هم نیست و اند. جنگ و دعواهایداریسرمایه

از  "منافق"، "کالغ"بی تردید و در این میان. منتسب نمودن وفاداران نظام از جمله 

شاان، ناه یراهاان چنادین دهاهو غیره، به هم« یزدی مصباح»، «رفسنجانی»جانب 

ی کریه خودی و سالم جلوه دادن قاانون سراسار ارتجااعی طبقاتی، بل، تطهیر چهره

های کناونی ساران نظامِ جمهوری اسالمی ست. بر همین اساس شاخ و شانه کشیدن

ائای باا بایست جدی گرفت و در هم سوئی نظری، و یا در هم آرنظام را نباید و نمی

 دولتی بر آمد.  -اصطالح مغلوبِ حکومتی های بهجناح

خبرگاان و  -آری، انتخابات نظام جمهاوری اساالمی و از جملاه انتخاباات پیشاارو 

در چنین چهارچوبه و منفعتی مطرح است و توضایح و بررسای خاالف آن،  -مجلس 

پُار کشاان نیساتُ، چیزی جز انحراف و خا  پاشیدن به چشم کاارگران و زحمات

ها، بار سار واضح است که مردم در چنین فضایی ذینفع نیستند و طبعا ، دعوای باالئی

تارین تردیادی، ربطای، باه دخالت بیشتر در قدرت سیاسی جامعه است و بدون کم

هار ی نظاام، باهدارد، با این تفاصیل کشتی بحاران زدهها نهها با باالئیدعوای پائینی

 خواهد داشت.برای جامعه و مردم در بر نهسمت و سوئی پهلو گیرد، سودی 

داری و از جمله رژیم به دیگر سُخن و به تجربه دریافته است که نظام سرمایه

های متفاوتِ حکومتی جائی عناصر و جناحی جمهوری اسالمی، نیاز به جابهوابسته

و در  -ی جامعه دارد. در نتیجه انتخابات منظور دوام بیشتر مناسبات ظالمانانهبه

ست که نامه هاییاز زمره شوهای سیاسی و نمایش -حقیقت انتصابات ایران 

ی ایران، گسترانده شود و افکار عمومی را با های معینی، در پهنهبایست در دُورهمی

ترین بو و نشانی، از انتخابات مردمی و کم ها سرگرم نمود؛ انتخاباتی کهآن

ی سیاسی، تجدید دوبارۀ انجام فریضه بُرده است و فقط و فقط،دمکراتیک نه

ست، به همین دلیل، این دست داریگان سرمایهچون مجلس و نخبههایی همارگان

تر از ها و مهمی قدرت، مابین باالئیجائی دوبارهانتخابات، چیزی جز تقسیم و جابه

ز جار های آتی نظام جمهوری نیستُ، فارغ اتر نمودن سیاستها، جز روانی اینهمه

ی عناصر و سردمداران رژیم، حفظ، تحکیم ها، انگیزه و تالش همهها و تنشو جنجال

ها ست که جامعه را به تباهی کامل کشانده و زندگی را به میلیونو پایداری نظامی

 ی محروم، تلخ نموده است.توده

 به جامعه وی اساسی انتخابات پیشارو، آن است که بدون تردید هدف و انگیزه

ای در رشد جامعه و در ه شود که، آرای آنان، دخالت و نقش اساسیمردم قبوالندبه

 ↓خواهد داشت.                                                               شان سرنوشت زندگی

 ی ایران و انتخاباتجامعه
 1ی ادامه از صفحه                                 
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ی اساسی آن است تا افکار عمومی، باه سامتی ساوق داده شاود، کاه هدف و انگیزه

، مسایر اوضااع فالکات باار را "کااردان"و  "صالح"عناصر  "ابانتخ"توان، با می

حکاومتی کوتااه  -های اقتصادی صالح و ناتوان را از شریانتغییر، و دست عناصر بی

 نمود!!

و بنابه تجارب تاکنونی، همان مسیر  -خبرگان و مجلس  -به هر رو انتخابات پیشارو، 

حال نظاام جمهاوری اساالمی به و روندی را در پیش خواهند گرفت که انتخابات تا

معناای ها، و یا تأئید عناصر تازه، بهاند. خط زدن صالحیت خودیی خود ساختهپیشه

ترین شک انتخابات نیستُ، بدون کم "پاکی"معنای ی طبقاتی، و یا بهتضادِ دو منافع

ت، ی ایران سایطره انداختاه اساداری، بر جامعهکه نظام سرمایهای تا مادامیو شبهه

ی کریه چنین چهرهتر و هممایه، بی"انتخابات سالم"تر و ماهیت زندگی مردم وخیم

شود. مسلم است که عالج، ناه در تر میحکومتی عریان -به اصطالح مخالفین دولتی 

چاون رفسانجانی، خااتمی و هایی همی عناصر و دولتسوئی با شعارهای فریبندههم

چاون ای هامهاای نمایشایناه شارکت در باازیروحانی،  "تدبیر و اعتدال"دولت 

انتخابات، بل افشای حقیقای ماهیات جانیاان بشاریت و تقابال عملای باا انتصاابات 

هاا، عناصار حکاومتی و نمایشاات باشاد؛ چارا کاه ایان دولاتپیشاروی آناان مای

 اند.اند و مستحقِ بر چیدن و نابودیشان، امتحان خود را پس دادهسیاسی

معنای انتصابات نظام جمهوری اسالمی، آگاهانه و یا ناآگانه، بهبنابراین شرکت در 

دار انتخاباتی بود، که از سیاست و از انتخاب سرمایه است و باید مدافع و پرچم

نماید؛ باید مبلغ و کشان و دیگر محرومان پیروی میمنفعت کارگران و زحمت

دور از به انحراف کشاندن های نمایشی، و بهدور از مضحکهی نظامی بود که بهمدافع

ی انسانی سخن به میان ای معضالت جامعهافکار عمومی، از حقیقت و از علل ریشه

که، انتخابات مجلس و خبرگانِ آینده، به هر سرنوشتی دچار آورد. خالصه اینمی

تر، و روند جامعه به قهقرائی بیشتری سوق داده خواهد شوند، زندگی مردم وخیم

چون ای، همداری و شوهای سیاسیهای سرمایهی نظام همهشد. این خاصیتِ

 باشد.انتخابات می
 رادشباهنگ 

 

 

 

ی مسلحانه به وجود مبارزه  انواقعی در جری شروسلطه، هم خود پیدر جهان تحت

مبارزه است که به شکل  نها در بستر ایو هم آگاهی و انرژی انقالبی توده دآیمی

مسعود احمدزاده:  رکبی قبه قول رفی  گردد.ی میشکل گرفته و جار یاصول

ی بود، اساست که اگر آن وقت مبارزه با حکومت مطلقه اساسأ سی نای قتیحق"

اگر در آن جا در اثر   نظامی است. -یاسمبارزه با حکومت مطلقه اساسأ سی نکای

واقعی به وجود می  شروپی ک،یدئولوژی و ایاسسی ،رشته مبارزات اقتصادی کی

واقعی را به وجود  شروتواند پینظامی می -یاسمبارزه ی سی کتنها ی نک، ایآمد

  ."آوردبی

ی ی مسلحانهمبارزه جا نمده است، در ایمسلحانه شهری عُ اماگر در متروپل قی

ها به شکلی اگر در آن جا انرژی انقالبی توده  باشد.می نای طوالنی چنیتوده

مبارزه آمده و  دانبه می جها به تدریجا توده ندر ای کند،می داانفجاری تبلور پی

 وناگر در آن جا سازماندهی انقالبی  آن خصلت انفجاری را ندارد. گردی نبنابرای

جا  نی بوده و هست، در ایاسسی -صنفی نهای مبارز مطلقی و تودهاسسی نصرف

ی اگر در آن جا پروسه  باشد.نظامی می -یاسسی ،مهم نشکل عملی و شدنی ای

ای و به صورت توأمان مرحله کی یدولت -نظامی  نبردن ماشی نخُردکردن و از بی

 . ستایهی و مرحلجتدری نروند اساس نجا ای نباشد، در ایمی

قدرت  ری تسخیعنی ی انقالبکبارهی به یروزیپکه اگر در متروپل  نو بالخره ای

است،  ممکنرغی ربحران ملی عمومی و فرا گی ککشوری بدون ی طحی در ساسسی

الزم   خواهد بود. یجیتدر ربلکه ناگزی کباره،ی انقالب نه یروزپی نجا اساس ندر ای

ی قدرت کبارهسلطه، تصرف به یدر جوامع تحت ناست که اصول دبه ذکر و تأکی

و  کی کالسیهمبارز کی انی کارگر در جریی از سوی خلق به رهبری طبقهاسسی

ی ستجا نبای ناساس بحران در ای نبر همی  باشد.ی امری ناممکن میاسسی نصرف

  ای باشد.که منطقه ستکافی نبلکه لزوم ،در سطحی ملی نحتم

ی مبارزه شبردها، با پینهی زمیدر همه شآگاهانه و انقالبی خوی تبا فعالی شاهنگپی

تر و سترش جنگ انقالبی در مناطق مناسبو گ کمسلحانه به مثابه استراتژی و تاکتی

ها و ستیالامپری هها برعلیی تودهخروشان مبارزه لبا جاری ساختن سی  ،ترآماده

و با  دنماینقاط را به کمال فراهم می نذهنی در ای طشرای  شان،ی داخلیادای

ی را مرحله به مرحله با پشتوانه  کار سترگ انقالب اجتماعی ،ایآزادسازی منطقه

خلق  کرقراری جمهوری دموکراتیی و باسکامل قدرت سی رای تا تسخیتوده عوسی

 خواهد بُرد. شبه پی سمیالبه سوسی دنی کارگر و رسیبه رهبری طبقه

 پویان کبیری 

↓

 

  :هاسیرنویز
که  نای  بودند. رانی ایستکمونی نجنبش نوی انگذارانو مفتاحی بنی اناحمدزاده، پوی رفقا  -1

 انهای مزدورش در جریگیلمعلوم الحالی همچون فرخ نگهدار و همپا اناتافراد و جری

همواره به ضرب  ،"تیاکثر"ی به مثابه آن روی سکه "تیاقل"های و تمامی جناح "تیاکثر"

جزنی و خود در  ژنو گنجاندن نام بی قتحقی نسازی جعلی سعی در کتمان ای خدروغ و تاری

چرا   است. دندر هاون کوبی آبابلهانه و  هوده،تالشی بی نرا دارند، صرف انگذارانی بنیزمره

ها و ستیونیزها و رویستی اپورتونیرخنهاز آن تا قبل  کجنبش و هم پراتی نکه هم تئوری ای

 ،یزریپی  ی نظرات و عملکرد آن رفقای گرانقدرهبر پای ،"سچفخا"ی آنان بر غلبه

ا ر قتحقی نای دمُهر تأئی زجنبش نی نواقعی شفاهی و کتبی ای خسازماندهی و اجرا شد و تاری

 ↓ حک نموده است. شبر تارک خوی

 (آخرقسمت )موقعیت انقالبی و نقش پیشاهنگ کمونیست

 1ی ادامه از صفحه



 

 

 نیست! پذیرنامکا مسلحانه یمبارزه راه از جز هاتوده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاستتوده بسیج مسلحانه یمبارزه پیروزی شرط طرف یک از
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در  سمینلنی -سمبر نام و نظرات ناپخته و درک های غلط جزنی از مارکسی هتصور می کنند که با تکی نانیا

 نبُرده بود، می توانند در ای ثخائن توده به ار شهکه در واقع خود وی آن ها را از حزب همی رانای طشرای

د دست و پا کنند، غافل از آن که در عالم واقع اساسأ جزنی به ی برجسته برای خوگاهجای نجنبش نوی

های فدائی  کی سازمان چریرو نه ربطی به شکل گی اهکلی سی سهدالئل مختلف، خود نه نقشی در حما

 نجنبش نوی ننظری و عملی ای نکه در پروسه ی تکوی انستخود وی چون می د نبنابرای خلق داشت.

رخدادها بود که در زندان تالش نمود تا نظرات خود را  نعدها و در پی ایب  ت،حضور و نقشی نداشته اس

ولی متأسفانه   باشد. رگذاربتواند بر تئوری انقالبی جنبش تأثی قطری ناز ای دو ارائه دهد تا شای سامانسر و 

 انری ایستکمونی نی جنبش نوی دهسالم شخم خورده و بذر پاشی نناآگاهانه دانه ای آلوده را در زمی

و درشت  زهای ری ستیونیزها و روی ستاپورتونی گرنگهدارهای خائن و دی ،کاشت که پس از وی

و  نچه رسد به انصار راستی ست،ی برخودردار نیگاهجای نخود وی از چنی نبنابرای  محصول آن شدند.

  اش. ندروغی

عدم صداقت  زرابطه نی نی که در ایاسیس آرام دوآتشه ی کار به اصطالح انمدعی نمهم تر، ای ناز ای

برای  کی تئوریحمی توانند توجی لهوسی نرا بارها به اثبات رسانده اند، فکر می کنند که به ای شخوی

نظرات و اعمالی که در موارد متعددی به عملکردهای   .شاندابتر شانحرافی خوی تنظرات و اعمال به غای

مبارزاتی کشور به  خلحظات تاری ناز حساس تریی کختم شده و در ی زنی اناتافراد و جری نضدانقالبی ای

ی ستسازمان کمونی نبزرگ تری تأی حاکم و در هماهنگی با آن، نهایستیالهمراه ضربات ارتجاع امپری

های کارگر و زحمتکش را در مبارزه ی انقالبی شان  دهرا به ورطه ی نابودی کشاند و تو رانای ختاری

گی  شهپی انتنهضت خی  خلع سالح نمود. ،ه ی جمهوری اسالمیدست نشاند مو رژی سمیالامپری هبرعلی

و به اشکال مختلف تا هم اکنون  رسال گذشته تحت همان نام و نشان و گاه در لوای دگ 38در طول  نانای

 همچنان ادامه دارد. 
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ها بر اتحاد  ستیونیزیرو تکمیقرن حا مبه نی کی که پس از نزدیستیونیزفروپاشی اردوگاه روی با  -3

داری به  هسرمای ارجوامع با بازگشت کامل و تمام عی نشوروی و اروپای شرقی رخ داد، اقتصاد ای رجماهی

سلسله  کبا ی ری دو دهه ی اخیکجهانی درآمد و درپی آن ما در ی هسرمای ستماز سی کجزئی ارگانی

 ."مخملی انقالبات"مبنی بر  مروبرو گشته ای ی در برخی از جمهوری های آن اردوگاهاسرخدادهای سی

 ننوشتار ضرورت دارد که طی ای نی بحث ای هدر حاشی هزاوی نبه اصطالح انقالبات از ای نبه ای تنپرداخ

ی از ارتحوالت، همچون بسی نی آنان در ارتباط با ایغاتتبلی لو طوی ضها و دستگاه عری ستیالمدت امپری

 نای ی در سطح جهان را دارند.اسی سیروهاهان عمومی به خصوص نیاذ بسعی در فری گر،مسائل دی

ی خود ساخته و از باال را نزد افکار عمومی جهان به عنوان دادهاروی نمسموم تالش می کنند تا ای غاتتبلی

و تحوالت  رتغیی ردر سی "متمدنانه"و  "ای نو دهیپد"به عنوان  "یزینرخو بدونآن هم  ناز پائی انقالب"

 زنی "نیمخمل"و واژه ی ندمعرفی نمای "ی و آزادیدموکراس"به  دناجتماعی جوامع در راه رسی -یاسسی

های  ستیالاست که امپری نامر ای تاما واقعی می شود. وردهسبب در پی آن به صورت صفت آ نبه همی

 مژیی و عالرغم روی کار آمدن رستیونیزی اردوگاه رویفروپاشپس از  کا،غربی و در رأس آنان آمری

دسته جات و احزاب در  نجوامع، هرگاه ای نراست در ای اورأداری و احزاب و دسته جات م ههای سرمای

به خصوص در مقابله با  نو در رقابت های فی مابی شمسند قدرت را با منافع منطقه ای و جهانی خوی

با توده ها،  وندم پیی عدعندولت ها ی نی ایوماز ضعف های عم نند،خود می بی انروس به زی سمیالامپری

با توجه به  قتی و اقتصادی آنان استفاده کرده و در حقیاسسی تنداشتن نزد آن ها و عدم کفای تحقانی

ی توده ها از وضع موجود و در نبود احزاب انقالبی که در مجموع تی انقالب و نارضاینعی طوجود شرای

نموده است، به  اکشورها مهی نا در ایر به خودی خودانقالبی  تیموقعنوع  کبتوان گفت که ی دشای

ی غاتی دستگاه های تبلیرارگان های خاص و با به کارگی جادضرب پول و صرف بودجه های هنگفت با ای

 ابانبه خی ونیسیپوزموفق می شوند که عده ای از توده های تحت ستم را به عنوان ا شو عمال بومی خوی

ی که گربا دسته جات دی شها را به نفع خوی آنبرخی از  بترتی نرخ دهد و به ای "امیق"ها آورند تا مثأل 

گونه  نحال ای ننموده و درعی ضهای آنان دارند، تعوی استتری با منافع و سی شهمگنی و هماهنگی بی

 جهان"المللی  نبی تو صدالبته حمای شخوی نبا حرکت از پائی وامعج نکه توده های ای ندوانمود نمای

ی و از باال ستیرفرم"تحوالت  نتوهم را دامن زنند که ای نو ای  ا به بار آورده اند!!تحوالت ر نای ،"آزاد

  !!"و متمدنانه ی آن هم هستند دبلکه انقالبند و از نوع جدی ستند،نی

 لی را دچار اغتشاش فکری و لذا ارائه ی تحلیارو انقالب، بسی استمقوله در عالم سی نسبب ای نهمی به

نمی  نظرافراد در  نی که ایترابطه نکات حائز اهمی ندر ای  ی نموده است.اسیها و درک های غلط س

  عبارتند از: رند،گی

تاکنون فقط در عرصه ی برخی از جمهوری های عضو  "انقالبات"گونه  نسؤال که چرا ای نای -الف

 ی کاربرد داشته اند؟ ستیونیزاردوگاه روی

می کنند که در واقع موتور محرکه ی  نهخصوص هزی نها در ای ستیالبودجه های کالنی که امپری -ب

 تحوالت به سوی خواسته ها و منافع آن هاست.  نسمت دهنده ی ای

  ی و انقالب اجتماعی.اسانقالب سی نی بیادفرق های بنی -پ

  رفرم و انقالب. نتفاوت های ژرف بی -ت

به طور  به خودی خودقالبی ان تانقالبی به طور اعم و موقعی تموقعی حو درک صحی نعدم تبیی -ث

 اخص. 

  جوامع. نی آن در اینانقالبی و فقدان عی شاهنگنقش عمده ی پی -ج

ی نبوده، بلکه انقالبی به اسانقالب صرفأ سی کمنظور ی مها از انقالب حرف می زنی ستوقتی ما کمونی

فراموش می کنند،  نانایکه  ستیزهمان چی ازنه تنها بخشی  نو ای  .متمام معنا اجتماعی را مد نظر داری

ها  ستیالی امپری نهو هزی استرا که با سی "نیمخمل"تحوالت  نکه ای نبلکه از آن مهم تر و بدتر ای

حاکمه آن کشورها و در  ئتی در هیاسشکلی قدرت سی ضی فراتر از تعویزو چی ردصورت می پذی

حالت  نکودتا در بهتری موئیاعتبار هم اگر نگ نو به همی ستی آن ها نیارد هسرمای ستمچارچوب سی

خطای  نای   می شناسند. تجوامع به رسمی نبه عنوان انقالب در ای د،ی نامیاسی آن ها را رفرم سیستبای

درمانده گی و انحراف آن  ،یراندر مجموع منجر به حی کیدئولوژای -یاسبزرگی ست که به علت فقر سی

 ه است. مقوله گشت نی درست از ایلاز ارائه ی تحلی ارانبسی

برجسته  قرفی لاثر درخشان و بی بدی ک،هم تاکتی ،از کتاب مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی برگرفته  -4

  مسعود احمدزاده.

به مثابه توطئه ای  ستانقالبی کمونی شاهنگو ماحصل آن در نبود پی ناز پائی زشبه عنوان خی 57 امیق  -5

 ند،ک ری می تواند تغییاسسی مشان به خوبی نشان داد که رژیها و عوامل داخلی  ستیالاز باال توسط امپری

 د،یای مثبت در ساختار اقتصادی جامعه به بار نیرگونه تغیی چگردد، اما نه تنها هی ضحاکمه تعوی ئتهی

بر آحاد کارگران و  دتری به مراتب شدیارتر و استثم موخی اری بسیتی وضعیادبلکه از لحاظ اقتص

  تری را بر جامعه مستولی گرداند. ختهی عنان گسیکتاتوری خفقان و دیاسنظر سی زحمتکشان برقرار و از

انقالبی خود به خودی بود که  تنمونه ی بارز از موقعی کی 57بهمن  22و  21شکوهمند  امیق  -6

به شکست  ستواقعی کمونی شاهنگنبود پی لیدلو از جان گذشته، به  ععالرغم حضور توده های وسی

  .دانجامی

 



 

 
 کمونیسم! باد زنده       کارگر!    یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای
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 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  سازمان مبارزاتی ائفوظ و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 
 

 
 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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