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 اشاره: 

حملۀ نیروهای رژیم نوپای جمهوری اسالمی به کوردستان و سالروز 

پاوه در استان کرماشان، مقاومت مردمی صدور فرمان خمینی به 

مرداد  28در روز انقالبی کمونیست است که  11هرساله یادآور 

زاده و با مشارکت به دستور صادق خلخالی و علی رازی 1358

آباد کرماشان تیرباران شده محلی در زندان دیزلبدنام فاالنژهای 

در این میان  شان فدا کردند.خلقیهای و جان خود را در راه آرمان

های کرماشان دبیرستانو محبوب خوشنام  بیانی معلمهرمز گرجی

کمونیست جایی ویژه در ذهن مردم کورد انقالبی و فعال سیاسی 
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-راه آرمانفدایی در است و تا امروز نام وی سمبلی از جانداشته

است. در برهۀ انقالب بهمن بودهکورد طلبانۀ خلق های برابری

بیانی در میان نیروهای انقالبی کرماشان را از گرجیاهمیت نقش 

مغز متفکر »را  او توان دریافت که حاکم رشع کرماشاناینجا می

هایش از حرف»بود که در منطقۀ غرب کشور دانسته« مخالفان

بیانی در فروردین نوشتار زیر  به قلم گرجی«! گلوله هم بدتر بود

می ناشی از تغییر رژیم در شده که رسدرگو در زمانی نوشته 1358

تحلیل و رفتار بخش عظیمی از نیروهای چپ ایجاد شده و رژیم 

 ینیز به دنبال تحمیل قدرت خود به مردم از طریق رفراندوم

فصلی در »ای با عنوان این یادداشت در نرشیهاست. منایشی بوده

عاطفه »، شامرۀ اول به چاپ رسیده که به رسدبیری «گلرسخ

منترش  1358در تهران در سال  «انتشارات نگاه»و توسط  «گرگین

است. در بیانی صورت گرفتهشده و چاپ آن پس از شهادت گرجی

کند تغییر رژیم در ایران را بر بیانی تالش میگرجیاین نوشتار 

بندی سیاست حزبی آمریکا های موجود در جناحاساس گرایش

املللی و در سطح بین تحلیل کند و میان تحلیل کالن امپریالیسم

تحلیل نیروهای سیاسی داخلی در سطح ملی پیوندی برقرار کند. 

سازمان »بیانی را در درون موضع گرجیاین یادداشت همچنین 

کند و پرده از گرایش او آشکارتر می «های فدایی خلق ایرانچریک
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و البته باید گفت گرایش او به مشی  داردبه خط بیژن جزنی برمی

بورژوازی ملی همراه ا مرزبندی قاطع با حزب توده و خردهجزنی ب

او را موضعی مستقل در درون  شیباید مبوده و به همین دلیل می

هایی که بعداً در جریان کشیسازمان دانست که در چارچوب خط

. این یادداشت را گنجدانشعابات این سازمان به وقوع پیوست منی

بیانی و ده انقالبی دیگر گرجیدر چهل و یکمین سالگرد شهادت 

، یز یجعفر عزمحمد ، یمحمد عزت، یبانیش نیحس،  اصغر بهبود)

، یمحمود داللهی، یمحمد محمود، یمظفر فتاح، یز یهوشنگ عز

آباد کرماشان ( در زندان دیزلیعبدالله نور و  انیآذرنوش مهدو

به مقاومت مردمی پاوه با این ضدانقالب  نیروهای همزمان با هجوم

کنیم که نسل جوان و باانگیزۀ کنونی از تجربیات امید بازنرش می

-مند شده و ضمن درک واقعیتبهرهنسل گذشته تفکران انقالبی م

ای که در زمانه– 1357بهمن ها در خلقهای تاریخی انقالب 

 -کند جای شهید و جالد را عوض کندضدانقالب حاکم تالش می

-جنبش انقالبی کنونی خلقدر راستای پیشربد با چشامنی بازتر 

 های ایران گام بردارد.

1399مرداد  28  
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 1رسنگونی شاه: اثر عوامل داخلی و خارجی

 بیانیهرمز گرجی

 

نوشتۀ رفیق مبارز  «...رسنگونی شاه »مقالۀ 

بیانی است که چند ماه پیش شهید هرمز گرجی

تیرباران توسط جنایتکاران رژیم در کُردستان 

 شد. یادش گرامی باد.

 

بدون ارائۀ طرحی که بتواند جوابگوی مسائلی باشد که منجر به 

رسنگونی شاه شد، تشخیص موقعیت کنونی و در نتیجه تشخیص 

                                                           
، در نرشیۀ «رسنگونی شاه: اثر عوامل داخلی و خارجی»گرجی بیانی، هرمز،  1

، به رسدبیری عاطفه گرگین، تهران: انتشارات 1، شامرۀ «فصلی در گلرسخ»

 .44-52؛ ص 1358نگاه، چاپ اول: 
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-ایف مربم نیروهای انقالبی در زمان حارض و در آیندۀ قابل پیشظو 

 بینی امری محال خواهد بود.

منجر به انحرافات تاکتیکی  های کلی و قالبی حداقلارائۀ طرح

های ها و سازمانهای درازمدت گروهخواهد شد که اجباراً در برنامه

انقالبی اثر قاطع خواهد گذاشت. نیروهای انقالبی باید بدون 

ای ارائه دهند که بتواند به همۀ هرگونه ساده کردن موضوع نظریه

مسائل مطرح شده در جنبش جواب درست بدهد. واضح است 

تر است که بتواند به مسائل بیشرتی جواب درست ای درستیهرظن

 بدهد و بر مبانی علمی تکامل تاریخی استوار باشد.

 ما هم به سهم خود در این راه گام برخواهیم داشت.

-لی در یک پروسۀ تکاملی نقش تعیینپذیریم که عوامل داخمی

کننده دارند و عوامل خارجی فقط در تند یا کند کردن حرکت 

شود چه عواملی داخلی مؤثراند. پس رضوری است تشخیص داده

 و چه عواملی خارجی هستند.

بدون شک داخلی یا خارجی بودن یک عامل را در تحوالت یک 

کند، همچنین عاملی که در جامعه مرزهای جغرافیایی تعیین منی

شد ممکن است در دوران دیگری یک دوران، خارجی محسوب می



بیانیهرمز گرجی  

8 
 

. از طرفی داخلی یا خارجی دانسنت یک داخلی به حساب آید

-ای میعامل بستگی دارد به اینکه یک پدیده را در چه محدوده

خواهیم بررسی کنیم، برای مثال اگر تحوالت اخیر ایران را فقط در 

ر برسد تضاد درونی ظمحدودۀ داخلی ایران بررسی کنیم شاید به ن

ر ایران جدا امپریالیزم عامل خارجی است، ولی بررسی حوادث اخی

توان این یررسی غیردیالکتیکی است. مناز این تضاد خود یک ب

تحوالت را فقط در درون مرزهای جغرافیایی ایران بررسی کرد. 

بنابراین تضاد درونی امپریالیزم برای تحوالت اخیر ایران امری 

داخلی است، اگرچه این تضاد، تضاد عمدۀ جامعۀ ما نیست ولی 

 شود. نباید نادیده گرفته

تا پایان جنگ جهانی دوم تضاد عمدۀ درونی امپریالیزم، تضاد بین 

 ۀهای کشورهای مختلف با یکدیگر بود. در آن مرحلامپریالیست

ناپذیر ظاهر شد و این تضاد به صورت آشتی ،یرشد امپریالیست

داری جنگ امپریالیستی دوم برای های کلی رسمایههمراه با بحران

اپذیر به صورت غیرقابل اجتناب درآمد. آیا حل این تضاد آشتی ن

است؟ بدون شک تضاد درونی امپریالیزم به هامن شکل باقی مانده

توان تقسیم نه، تضاد درونی امپریالیزم را امروز به دو شکل زیر می

 کرد:
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های بزرگ نفتی از یک تضاد بین جناح صنایع نظامی و کارتل -1

نفتی و بانکداری از  های کوچکطرف و صنایع مرصفی و رشکت

ناپذیر است؟ جواب مثبت طرف دیگر. آیا این تضاد عمده و آشتی

امی در جنگ و منافع جناح دیگر در ظاست، زیرا منافع جناح ن

ناپذیراند. آیا این دو جناح شود، جنگ و صلح آشتیصلح تأمین می

توانند متحد شوند؟ جواب مثبت است، در برابر در مواردی می

-تحد میهای کارگری مملی و آزادیبخش و جنبشهای جنبش

 شوند.

تضاد بین منایندگان هر جناح در کشورهای مختلف، مثالً جناح  -2

صنایع مرصفی ژاپن یا جناح صنایع مرصفی انگلیس، آیا این تضاد 

ب منفی است، زیرا عمالً این ناپذیر است؟ جواعمده و آشتی

–اند و در مقابل دشمن مشرتک ها به هم پیوند خوردهقدرت

متحداند.  -امی امپریالیزمظپرولتاریای متحد جهان و جناح ن

همچنین است در مورد منایندگان جناح نظامی در کشورهای 

مختلف امپریالیستی. در اثر رشد باز هم بیشرت امپریالیزم این تضاد 

 .رودکه زمانی تضاد عمدۀ درونی امپریالیزم بود به کلی از بین می

خواه و دو جناح امپریالیزم در آمریکا به صورت احزاب جمهوری

کار و کارگر شکل کرات و در انگلستان به صورت احزاب محافظهو دم
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ریکا منایندۀ جناح نظامی و خواه آمگیرد. حزب جمهوریمی

نایع صح وکرات منایندۀ جنا های نفتی است و حزب دمکارتل

 است. های کوچک نفتی و بانکیمرصفی، رشکت

است؟ در خیر، تضاد عمدۀ داخلی کدام بودهاتا پیش از تحوالت 

شد تضاد بین تشخیص تضاد عمدۀ جامعۀ ما عموماً گفته می

داری ملی )به صورت فردی( بورژوازی و رسمایهزحمتکشان، خرده

داری وابسته و منایندۀ آن دربار و امپریالیزم از یک طرف و رسمایه

کا از طرف دیگر تضاد عمده است. در این جهانی به رسکردگی آمری

داری وابسته و همچنین در تشخیص، تضاد بین دربار و رسمایه

جناح صنایع نظامی –سطح جهانی تضاد عمدۀ درونی امپریالیزم 

شد و بر این مبنی امکان نادیده گرفته می -و جناح صنایع مرصفی

خودی مردم که در موقع ظاهر شدن جدل جناح حرکت خودبه

های متضاد و در نتیجه تضعیف قدرت پلیس حاکم و کم شدن 

بینی نبود. به همین شود، قابل پیشها فراهم میفشار به توده

های انقالبی غافلگیر شدند و ها و گروهدلیل است که همۀ سازمان

ماندگی پیشاهنگ از توده گر عقبتعجب و رسدرگمی نظارهبا 

نوع برخورد سطحی به تضاد رساند که این و این خود می ؛بودند

های قالبی، چه عمدۀ جامعه و ساده کردن مسائل به صورت نسخه
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عواقبی به بار خواهد آورد. وقتی رشایط عینی انقالب موجود باشد 

ها بود. در این خودی تودهباید در هر زمان منتظر حرکت خودبه

توانند این حرکت را به رشایط حتی حوادث نسبتاً کوچک هم می

های متضاد ود بیاورند چه رسد به ظاهر شدن جدل جناحوج

 امپریالیزم در ایران.

خواه در متام دوران قدرت شاه به عنوان عامل حزب جمهوری

خواهان، قدرمتند و بالمنازع بود. در مورد وابستگی شاه جمهوری

خواه همین بس که برای پیروزی نیکسون و فورد به حزب جمهوری

د و قسمت اعظم درآمد از فروش نفت را به کر گذاری میرسمایه

-ها اختصاص میهای آمریکایی و رشکای انگلیسی آنخرید سالح

شد. در زمان های بزرگ نفتی فروخته میداد و نفت عمدتاً به کارتل

ارسنجانی و -دی قدرت شاه رو به تضعیف نهاد و گروه امینین  ک  

وابسته( قدرت  داریهایی از جبهۀ ملی )منایندگان رسمایهجناح

های آمریکایی قطع شد و سالح از گرفت. در این زمان خرید سالح

شوروی خریداری گردید. اصالحات ارضی جهت ایجاد بازار مرصف 

ه و نیروی کار ارزان جهت گسرتش صنعت مونتاژ با این عمده در د  

نی و بدون زمینه قابل تعبیر است. کوشش برای کودتا توسط قره

 او نیز بر همین روال است.مجازات ماندن 
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خواهان مراحل بعدی بعد از به قدرت رسیدن مجدد جمهوری

اصالحات ارضی چندان پیگیری نشد. قدرت شاه روزبه روز افزایش 

وزیری هویدا عامل دیگر حزب یافت و در متام دوران نخست

خواه بین دولت و شاه هیچ اختالفی وجود نداشت و این جمهوری

ه به تعبیر جزنی، تغییر حکومت ارشافی به هامن چیزی است ک

-ام این مدت خریدهای نظامی روزبهقدرت مطلقۀ شاه است. در مت

بایست ها میکراتو روز افزایش یافت. با به قدرت رسیدن مجدد دم

خواهان تضعیف و در نهایت قدرت شاه به عنوان عامل جمهوری

زمان است. ها در این کراتو نابود شود. آموزگار اولین مهرۀ دم

که دقیقاً قابل درک بود، در حقیقت اختالف اختالف شاه و دولت 

دو جناح امپریالیزم بود. در این زمان، در سیاست خارجی آمریکا 

مسئلۀ تحریم صدور اسلحه به ایران، ترکیه و پاکستان، و تضعیف 

ها کراتو خواهان و به نفع دمهای نظامی به رضر جمهوریپیامن

مچنین است کوشش کارتر در مورد صلح اعراب شود. همطرح می

و ارسائیل و در سطح کلی مسئلۀ حقوق برش کارتر. روی کار آمدن 

ها و کوشش در راه کراتو شدۀ دمرشیف امامی مهرۀ شناخته

افشاگری فساد دربار با شعار فضای باز سیاسی و در پوشش آزادی 

ها اتکر و مطبوعات و رادیو و تلویزیون همه در جهت خواست دم

ش نابودی کامل اها معنیکراتو است. از طرفی قدرت گرفنت دم
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شان با ها به کمک عوامل نظامیخواهان نیست و آنجمهوری

ایجاد محیط نظامی و کشتار وحشیانۀ مردم در روز هفدهم شهریور 

کنند. دربار تصمیم به مقابله ها مقاومت میکراتو در مقابل دم

-دهد، در مقابل خلق بهتشکیل میگیرد و کابینۀ نظامی می

ها بختیار کراتو برد. دمپاخاسته، کابینۀ نظامی کاری از پیش منی

آورند و انتظار دارند توسط او شاه را برکنار منایند. را روی کار می

است و نیروهای متحد در این زمان جنبش به اوج خود رسیده

ف خواست توانند برخال داخلی به رهربی روحانیون رادیکال می

ها مقاومت کراتو ها دولت بختیار را رسنگون کنند. دمکراتو دم

دهند، کشمکش بین بختیار و جناح مذهبی به نفع زیاد نشان منی

ها نبود، نه به این دلیل که از رشد نیروهای چپ در هراس کراتو دم

ترسیدند، میخواهان بودند، بلکه از کودتا توسط جمهوری

بود و توسط خرسوداد، رحیمی، ته شدهکودتایی که طرح آن ریخ

-شد. از طرفی سازش بین خردهجعفریان، ناجی و ... اجرا می

-کراتو بورژوازی کمپرادور هدف نهایی دمبورژوازی لیربال و خرده

ها عمالً با تقویت دولت موقت در مقابل نیروهای کراتو دمهاست. 

در نتیجه  محصولی ایران ومرتقی از یک طرف و تکیه بر اقتصاد تک

های اقتصادی از طرف دیگر، نفوذ خود را احتیاج شدید به کمک

های ها و سازمانکنند. اینک جا دارد همۀ گروهروز بیشرت میروزبه
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مرتقی علت ضعف نیروهای چپ را در کنرتل رهربی به دور از هر 

منئ باشند بدون طگونه تعصب خشک گروهی بررسی کنند و م

توانند راهی درست حرافات گذشته، منیتجزیه و تحلیل دقیق ان

های صنفی، نیروهای چپ برای آینده بیابند. تقریباً در همۀ گروه

مبارزه را رشوع کردند و در رشایط سخت مبارزه را پیش بردند، ولی 

ها خارج شد. ها رهربی از دست آنبعد از رشد مبارزه در همۀ گروه

 علت چیست؟

های آمریکا مبارزه علیه دربار کراتو علت خارجی این است که دم

را با مبارزه علیه نیروهای چپ همراه کردند و این مبارزه را تبلیغی 

نه نظامی پیش بردند، چون پی به اهمیت و ارزش کار تبلیغی در 

بودند. البته زمینۀ مساعدی برای آنها وجود مقابل نظامی برده

گذشته بود. داشت و آن مبارزۀ تبلیغی  و نظامی بیست و پنج سال 

طلبانه و زمینۀ مساعد برای رژیم سابق توسط رهربی فرصت

بود. و امروز هم کمیتۀ مرکزی طلبانۀ حزب توده فراهم شدهتسلیم

حزب توده با ادامۀ روش گذشته زمینۀ مساعدی برای مبارزات ضد 

 کند.کمونیستی امپریالیزم و ارتجاع فراهم می

اصلی است، عدم درک علت داخلی ضعف نیروهای چپ که عامل 

ها و این واقعیت است که بدون نرش وسیع مارکسیسم در بین توده
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در درجۀ نخست طبقۀ کارگر، و بدون ایجاد زمینۀ مساعد برای 

خودی خلق ایجاد حزب طراز نوین طبقۀ کارگر هر جنبش خودبه

چینان انقالب به انحراف کشیده خواهد شد. تنها صرب توسط میوه

تواند رهنامی پیشاهنگ در راه بی است که میو پشتکار انقال 

رهایی طبقۀ کارگر و اجتناب از کارهای عجوالنه و غیراصولی او 

 باشد.

هایی مطرح در زمینۀ این نوع بررسی بعضی از رفقا تا کنون پرسش

 دهیم.ها جواب میاند. به آنکرده

 ها برای رسنگونی شاه چرا از مردم استفاده کردند؟کراتو دم

 جواب مسئله در دو موضوع نهفته است:

خواهان چون حدود چهارده سال قدرت در دست جمهوری -1

بود و امکان کودتا کرات ها تصفیه شدهو بوده، ارتش از عوامل دم

ه از آغاز به قدرت رسیدن چ، اگر ها وجود نداشتکراتو توسط دم

ر باغی به رسعت رشد کردند تا دهایی مانند قرهها مهرهکراتو دم

 ها استفاده شود.صورت رضورت از آن

شود در کمرتین فرصت وجود رشایط عینی انقالب که باعث می -2

 خودی دست بزنند.های مردم به حرکت خودبهتوده
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 با این تعبیر در اثر این تغییرات چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟

در روابط تجاری خرید سالح باید قطع شود. روابط اقتصاد  -1

مرصفی توسعه یابد، کارشناسان نظامی بروند، کارشناسان 

اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و مالی بیایند، فروش نفت به 

های بزرگ نفتی قطع یا محدود شود و در عوض ها و کارتلرشکت

-ها( فروختهکراتو ک نفتی )مربوط به دمچهای کو نفت به رشکت

 شود.

پاک شود )امیران ارتش خواهان ارتش باید از عوامل جمهوری -2

آید که امکان کودتا وجود  بازنشسته شوند( و رشایطی پیش

-ها باشند )قرهکراتو باشد، فرماندهان ارتش عموماً از دمنداشته

خواهان بیکار نخواهند نشست و کوشش باغی(، البته جمهوری

هایی را در ارتش حفظ کنند و در موقع مناسب خواهند کرد مهره

ها هم توسط کراتو دم«. توکلی»اده کنند، مانند ها استفنآ از 

ها را رو خواهند کرد. در دست آن« شامنن»عوامل خودشان مانند 

هر صورت ارتش باید تضعیف شود ولی در حدی که بتواند با 

 نیروهای مرتقی مبارزه کند باقی مباند.

کرات ها روابط حسنه و در روابط خارجی با متام وابستگان دم -3

هاست از قید شت. اتحاد شوروی هم که مدتخواهد دا
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-ها را به جمهوریکراتو انرتناسیونالیزم پرولرتی رها شده، دم

ها را تأیید دهد و در نتیجه دولت منتخب آنخواهان ترجیح می

توان بهرت درک کرد چرا حزب توده به جمهوری اکنون می»کند. می

 «.دهداسالمی رأی می

 بود؟ دورمنای آینده چگونه خواهد

پذیر نیست، زیرا وضع کشور بینی حوادث آینده اصوالً امکانپیش

بینی قابل پیشادث غیر ما چنان نامتعادل است که چه بسا حو 

های بتواند در اوضاع تغییر کلی بدهد. در هر صورت بحران

اقتصادی و افزایش بیکاری در آیندۀ نزدیک به منایان گشنت مجدد 

ها کراتو اهد کرد. اگر همچنان دمرشایط عینی انقالب کمک خو 

رس کار باشند، کوشش خواهند کرد از این بحران بکاهند و چون 

شود، امکان توسعۀ صنعت و کشاورزی وجود خرید سالح قطع می

ای ها کوشش خواهند کرد از هر گونه برخورد منطقهکراتو دمدارد. 

با جلوگیری کنند و آرامش نسبی به وجود آورند. در راه مبارزه 

ها کوشش خواهند کرد با از بین بردن زمینۀ کراتو کمونیزم، دم

های فعالیت و تبلیغات گسرتدۀ ضد کمونیستی از رشد گرایش

مارکسیستی جلوگیری کنند. ایجاد سازمانی جهت مبارزه با 
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کمونیزم )مانند سازمان امنیت( حتمی است، اگرچه فعالیت این 

 سازمان کمرت جنبۀ نظامی خواهد داشت.

خواهان بیفتد، در راه تغییر اگر در آینده قدرت به دست جمهوری

-کافی داشته رژیم ایران کوشش خواهند کرد. اگر در ارتش قدرت

باشند، دست به یک کودتای نظامی اسالمی تحت عنوان مبارزه با 

های این صورت با به راه انداخنت جنگ کمونیزم خواهند زد. در غیر

گسرتش اسالم و مبارزه با کمونیزم در منطقه ای تحت عنوان منطقه

های خود را دنبال خواهند کرد. در این زمان هم سازمان ضد هدف

بیشرت از طریق فشار نظامی و  هکمونیستی وجود خواهد داشت ک

 ترور اقدام خواهد کرد.

ها در رشایط لنینیست-با توجه به مطالب فوق وظیفۀ مارکسیست

 کنونی چه خواهد بود؟

بق تجربیات به اهای تبلیغی و توجیهی کامالً مخفی مطد گروهایجا

ها نباید به صورت محافل دست آمده در ده سال گذشته. این گروه

شده باشد و فقط تا دوستانه و روشنفکری باشد، رشد گروه کنرتل

پیش برود که یک گروه خودکفا گردد. تدارک و کار نظامی حدی 

اشد، در حالی که ارتباط خارجی در گروه اهمیت درجه یک داشته ب

گروه که از نظر گسرتش اهمیت دارد، کار تبلیغی خواهد بود. گروه 
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نفی نفوذ خواهد کرد و در صورت امکان صهای سیاسی در سازمان

ها را به وجود خواهد آورد. اساس فعالیت خارجی گروه تشکیل آن

 های دهقانی خواهد بود.سندیکاهای کارگری و انجمن

کار علنی، گرفنت امتیازاتی مانند آزادی احزاب، آزادی  در سطح

 بیان، آزادی عقیده و ... خواهد بود.

بورژوازی لیربال و بورژوازی کمپرادور با افشای سازش بین خرده

ای برخوردار است. مثالً طرح شعارهای افشاکننده از اهمیت ویژه

اخیر  دانیم یکی از علل عمدۀ گرایش مردم به مذهب در جنبشمی

این است که با شعارهای خلقی ظاهر شد که طبقۀ حاکم کنونی 

ها برآید. نباید بگذاریم آن شعارها فراموش تواند از عهدۀ آنمنی

بود رباخواری از بین ها قول داده شدهشود. مثالً در مورد بانک

-بدهکاران به بانک»باید مطرح شود برود. در ارتباط با این موضوع 

، نه «نشودها گرفتهم را بپردازند و ربح بانکی از آنها فقط اصل وا

چون «. کلیۀ دیون و تعهدات مالی ... باید لغو شود»اینکه بگوییم 

کند نه تودۀ مردم را. باید شعار فقط نیروهای آگاه را جذب میاین 

های خلقی رهربی جنبش را با اشاره به تاریخ مطرح ها و گفتهقول

ها را خواستار شد. باید شعارهایی را ام آنشدن آن تکرار کرد و انج

شد دوباره مطرح کرد. گیر مطرح میکه در تظاهرات به صورت همه
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ها در زمان کوتاه وجود البته شعارهایی که امکان عملی شدن آن

 دارد.

گفتند جمهوری اسالمی، در باید یادآوری شود وقتی مردم می

باید از دولت بخواهیم طبقه در نظرشان بود. هامن زمان جامعۀ بی

ا کنیم شاقدامات خود را در راه رسیدن به این هدف انجام دهد و اف

کند. البته این مطالب اقداماتی را که جامعه را از این هدف دور می

در سطح کلی کشور بود، در مناطق مختلف بر حسب رشایط 

 شعارهای مناسب باید مطرح گردد.

-ت اتحاد بر محور مارکسیسمجه های مرتقی درها و گروهسازمان

لنینیسم و منافع خلق بکوشند و در مقابل مشی انحرافی و 

سازشکارانه قاطعانه عمل کنند و در برخورد با حزب توده و در درجۀ 

اول کادر رهربی حزب و انحرافات ایدئولوژیک حزب قاطع و کوشا 

 باشند.

شش در بررسی اینکه انقالب آیندۀ ایران چه نوع خواهد بود، و کو 

های راه آماده ساخنت جامعه از کارهای اساسی سازمان

رسالت انقالبی  هاستمارکسیستی است. با توجه به اینکه مدت

است، انقالب آینده باید بورژوازی ملی همراه با خود آن متام شده

به رهربی طبقۀ کارگر و برای ایجاد حاکمیت این طبقه صورت 
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-وکراتیک یعنی نسخهژوا دمگیرد. مطرح شدن مرحلۀ انقالب بور 

برداری غلط از انقالبات کشورهای دیگر بدون شناخت رشد 

امپریالیزم و نابودی کامل بورژوازی ملی تقریباً در همۀ کشورهای 

تحت نفوذ امپریالیزم، پیوند دادن انقالب آیندۀ ایران با انقالبات 

دیگر جهان به خصوص در منطقه یکی از رشایط عمدۀ پیروزی 

 ب آیندۀ ایران است.انقال 

های انقالبی باید بتوانند با نفوذ در نیروهای جوان ها و سازمانگروه

 ریزی کنند.های نظامی آینده را پیارتش سازمان

های اساسی باید درازمدت و مبتنی بر صرب در هر صورت برنامه

بورژوازی؛ البته ریشۀ خردهانقالبی پرولرتی باشد، نه بر عجلۀ بی

روی از مشی بردن و دنبالهلب فوق رس به الک خود فرو معنی مط

 حزب توده نیست.

تجربیات متعدد و دردناک گذشته اجازۀ انحرافات دیگری را به 

-ها و سازماندهد و دادگاه خلق همۀ گروههای انقالبی منیگروه

بورژوازی و های انقالبی را که باز هم دچار انحرافات خرده

محکوم خواهد کرد و این نوع  بشوند روشنفکری یا سازشکارانه

 ها را به عنوان پیشاهنگ خلق نخواهد شناخت.ها و سازمانگروه
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