
  مبارزه طبقاتی در ایران مبارزه طبقاتی در ایران 
    رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانیرهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی

 ( (0101   ) )   

  

  ؟ ؟ !!««خواهی خواهی تجدد تجدد » » ویروس ویروس 

، پیشاااااه وریداماااااداری و و  کشااااااورزیتااااااریو مگتاااااوب گاااااواهی مااااای دهاااااد کاااااه  طاااااور  

ا اااالمی،  –در  اااار وب ماتگیااان  ااا طانی  ارزش آفرینااایمگانی ااام صااانایس د اااتی و کارگااااهی، 

افااازایش جم،یااان، بااادنبای ... متگااای بااار و اااائی ک ااان توتیاااد، م اااول اتطاااوایای  اجاااار –ی فئاااودات

تاااوده هاااا، محااارل طنیاااان  – نیازهاااای ماااادی و م،ناااوی جام،اااه، رشاااد م،گاااوس توتیاااد و مصااار 

! « رعایااااا» پراکنااااده هااااای شااااورش م اااابب باااای حقو ااااان، محرومااااان، خ ااااس یااااد شاااادگان،  یااااام 

 ،در میانااااه  ااااده نااااوزدهم ماااایالدی... گمنااااام رانرنجبااااارزش آفرینااااان، صاااان،تگران،  ،کشاااااورزان

! «هااازار فامیااای »  ااا طنن ماااورو ی تاااداوم نگاااران ی ااام،  اجار. مختااای شااادبگ ااای ، از کاااار افتااااد

در آ اااتانه انقالباااان همگاااانی اروپاااا، از کااا  داد، اختیاااار ناااان ع... نااازاربیماااار و فر اااوده و زار، 

، دفااس شاار... جبااران مافااانباارای ، و ذتیاای کاتااار پیاار. کشاایداز نیااام باار ذواتاقااار و  ب اام گ گااان

! «ع مااااا » بااااا فتااااوای . بجااااان رعایااااا افتااااادرفاااان، باااای حقو ااااان را نشااااانه ! «اجااااامر » م ااااار 

. شااااال، زد، در مااااواردی باااادار آویخاااانرا یااااا ی پیشااااه وران را تنبیااااه، زحمتگشااااان و رنجبااااران 

  ... کوبیدرا ا تبداد ان مخاتابه تب،ید فر تاد، تجار خاطی را 

 ا، آ مان زمین تو باد       د ن  درن در آ تین تو بادخ رو

 

 

،  مااااورد بحاااا  مبناااای براینگااااه تاااارور و  اااارکوب و اختنااااا، در دوران ،شااااواهدی ه اااان

 ،راعبااااس میااارزا خااااموش ر یباااان  ، ااا طنن یااار ر ااامی حگاااام مح ااای، مااادعیان ، بااایش از پااایش

، ماتگانااااه یش ب اااارهافاااازابااااا   اپیاااادن اهاااااتی! « رعایااااا» دوشاااایدن : باااارای ا اااادامان خود اااارانه

هش داد، کااااا راو اااان دوتاااان مرکاااازی ناااایم بنااااد اعتیااااار حتاااای ، جااااری... هاااادایای جن اااای و نقاااادی

ایالتاااای،  –رژیاااام فئااااودای براباااار در ،  رکشاااای نافرمااااانیباااارای اشاااااعه م اااااعدی ن اااابتا شاااارایط 

رفتاااه رفتاااه، ا اااتحگامان فر اااوده  اجااااری، . فاااراهم کااارد یاااانم اااول اتطاااوایای  اجار –ا اااالمی 

 : جنااار بااارون مااارزیخاااورد، در  ااارزمین پایگااااه تااارل ! «هااازار فامیااای » ری منااااور دیوان ااااال

، ی موجاااودها ااااختارتااارمیم ، ی جااااریناب اااامانی ابااارای ت،ااادیی ...  اااارن و  پااااویگری، اشااانات

  . در د تور کار  رار گرفن؟ !مرکزیا تدار حیای ا



 

ا اااتراتژی ، هاااای عقاااب نشاااینی  ،واگاااذاری... شگ ااان هاااای پااای در پااایناگاتاااه نماناااد کاااه  

. را باااردو درباریاااان درباااار آباااروی پااارده هاااا را بااااال زد، حقاااای، را رو کااارد، ر اااوائی بباااار آورد، 

. باار باااد دادبگ اای  ،را توتااه هاااو  فتح، یشاااههااای پریشااان، رویااای احمقانااه خااواب و خیااای تمااام 

 اری،جااا حااای م اااائی... توتیاااد و مبادتاااه، اشاااتنای و آماااوزش، ا تصاااادی و اجتمااااعی، رفاااس تهاااادها

در  ااااده هااااای منقهااااای، ! «نین مامیراتمااااو»  اااایا، ه  اااااب  و باااا  اااااختاری نم،هااااالفصاااای 

 اجاریاااان، باااه روی هااام گریزگااااه ناااادری را ، ایااان اجاااازه نااادادرا ... ی اااارن و  پااااواشاااناتگری، 

 ... و ای خوران وطنی را آجر کرد! «ع ما » نان ، وطنی ب نو تن پرور حریص حگام 

  

بااااس میااارزا، عشااااهزاده کاااه  ؟!کنااایموحی ا ااان، اگااار تصاااور  ااااده تاااباااا ایااان وجاااود، وتااای 

، بطریااا، اوتااای انگ  اااتان و فران اااهدر ... در جریاااان تحاااوالن جااااری در اروپاااای بحاااری و باااری

بر ااار باااازار فاااروش، حهاااران از ر ابااان . داشاااننکمتااار رو ااایه تااازاری  ااارار هاااای یاااا پیشااارفن 

، خااااور نزدیااا  و میاناااه، باتگاااان و آ ااایای صااانیردر منااااط،  یااار خاااودی،  ماااواد خاااام و انااارژی

( بناپااااارن اوی ) پیااااروزی هااااای ننااااامی فران ااااه  ،انگ  ااااتان در هناااادن اااابتا نیرومنااااد حهااااور از 

   ...بی خبر بوددر اروپای  اره 

 

. فرماناادهی کاای  ااوا، نااامزد ر اامی  اا طنن هاام بااود اامن نااامبرده، عااالوه باار باارعگس، 

، از  اااایر مااادعیانبااایش  یتبای اااکشاااور،  یا ااای و نناااامی،  در راس اماااور، پ ااان هاااای ک یااادی

صاااورن، ایندر . مااای اندیشاااید! آن بشااامار مااای رفااانر ااامی باااه آیناااده ناااا روشااان رژیمااای کاااه وار  

حهاااور بااارای  اروپااااا ااات،ماری  –دوی امپریاتی اااتی ا اااتراتژی  طاااور کاااه خوانناااده توجاااه دارد 

بااااا آرزوی عباااااس میاااارزا، ی،ناااای تااااداوم ا ااااتبداد، ... بااااازار شاااار،و کنتااااری منطقااااه در م ااااتقیم 

   ... یافندر کانای واحدی جریان ! «هزار فامیی » ا تمرار   طنن مورو ی 

 

فر اااوده،  اااوای تگاااراری و ا اااتراتژی  اگااار شگ ااان : بشااانوید از طناااز دوپ  اااوی تااااریو

تاااازاری، مالکاااای  –بااااورژوا  ،ن اااابتا ماااادرنارتااااش ایااااران در براباااار م ااااول اتطااااوایای  –فئااااوداتی 

انگ  اااتان و فران اااه، خاصاااه ب ااامن اروپاااا،  بااان عاباگااار اناااداخن،  ،عبااااس میااارزا راشااااهزاده 

پیااروزی ارتااش تاازاری باار  ااوای ایااران، روی دیگاار ایاان طنااز، مقاباای، متمایاای کاارد، در هاای داد، 

را باااه حمایااان از کاااه هااای ، حتااای یااا     ااا ه از کشاااورها در اروپاااای  ااااره  انگ  اااتان و فران اااه

. تماااام م ااااته اینجا ااان .وار  ر ااامی آن باااودعبااااس میااارزا رژیااام خودکاماااه ای برانگیخااان کاااه 

 ... به رحمن زند  ای محگم تریدری،  دخدا گر به حگمن ببند

 

 



 اااام، ا اااات،مار و ا ااااتبداد، یو فئوداتامپریاتی اااام . تااااا اینگااااه آ اااامان  ریااااد، ور، برگشاااان

یگاااای باااارای فااااروش،  ...نگاااارانگرفتااااار، پریشااااان و هاااار دو ،  یا اااای دمگرا اااای و خودکااااامگی

. آمدنااادباااا هااام کناااار ای خریاااد، تاااامین ا اااباب عیاشااای، تهااامین و اااائی کالشااای، و دیگاااری، بااار

. را ب ااام دوخااانپاااوی و دوی  را باااه حج اااه بااارد، کا اااب و فا ااا،؟ کاااه !«ناااا منتنااار » رویااادادی 

؟ !«جنااابش تجااادد خاااواهی » کاااه  ب ااای طااارفین باااود باااا توافااا،  ،ناااا میماااون ازدواجبااادنبای هماااین 

 ...  ر موشو تن خرس با نا ص اتخ قه عجوزی  – زاده شد

 

، تجااااااری و دیپ ماتیااااا پاااااوتی و مااااااتی و رواباااااط گ اااااترش گویاااااا باااااا  ااااارار م، اااااوم، از 

 بااه اروپااا، وطناای دانشااجویشااماری اعاازام . گاای کااردمیااان ایااران و اروپااا هاام فرهنگاای منا اابان 

 ؟ !مااایالدی باااااز مااای گااااردد 0101و  0100 اااای هااااای ه باااانگ اااتان، خاصاااه باااه انگ  ااااتان و فر

یرازی و میااارزا ج،ارخاااان مشااایراتدوته تبریااازی، میااارزا صاااات  شااام ااای اینگاااه . هااای  ب،یاااد نی ااان

کارهاااای نموناااه ک ااای در بازگشااان باااه کشاااور ...! ه بودناااددر انگ  اااتان تحصااایی کاااردکاااه هااار دو 

مااااایالدی،  0101 اااااای در  ،میااااارزا صاااااات  ،جنااااان مگااااااناز جم اااااه اینگاااااه،  ؟!ناااااده اانجاااااام داد

، فار ااای زباااان رار ااامی  اوتاااین روزناماااهمااایالدی،  0181 اااای کااارده، و در   اپخاناااه ای دایااار

، ماااایالدی 0101مبناااای براینگااااه از  ااااای ه اااان، ا اااانادی  ؟!نمااااوددر ت ااااران  ااااار و منتشاااار 

  ...و ف،ای بوددایر  اپخانه دیگری در تبریز 

 

هااام،  خااااطرانیااا  کتااااب ! «نموناااه »  اااوای کارهاااای  – میااارزا صاااات ناگاتاااه نماناااد کاااه 

 قاادر  نشااان ماای دهااد کااه نااام باارده. مگتااوبی کااه ک اای جااای حاار  دارد – از خااود بجااای گذاشااته

دادگ ااااتری، بنااااای هااامن اشاااااره باااه او . انگ  ااااتان  ااارار داشاااان، منااااهر تحااان تااااا یر دیاااده هااااا

بااادون آشااانائی باااا جنایاااان تردی ااام در  اااط  م ااای و باااین اتم  ااای، ... کتابخاناااه هاااا و یتااایم خاناااه هاااا

ف میاااد،  اااه مااای « ی آزاد» از  ،؟ اینگاااه میااارزا صاااات !...خوانااادمااای انگ  اااتان را والیااان آزادی 

. دیگاااری داردبحااا  ... دان ااانمااای ،  اااانون و  انونگاااذاری و دوتااان پارتماااان اااه  یااازی در ماااورد 

در  مشااااهدان یااا  ناااانر عاااامی؟ !«تااااریخی » ایااان  اااند   اااط اناااداز  – خااااطران میااارزام،اااذات ، 

   .. .را تداعی می کند رزمین عجایب 

 

پااااس از بازگشاااان،  ،کااااه حتاااایبااااه همااااین نحااااو، میاااارزا ج،ارخااااان مشاااایراتدوته تبریاااازی، 

وزیااار و وزارن خاناااه،  1کابیناااه ای باااا ... در انگ  اااتان دیاااده باااودخااادا بیاااامرز، برا ااااس آن اااه 

؟ ! نااادان نپائیااادب ااار دتیااای،  ،کاااهکابیناااه ای ، ه باااوددر ایاااران تشاااگیی داد ،مااایالدی 0111 اااای ه بااا

، «کشاااا  اتنرائااااب » یااااا « ر اااااته مجدیااااه » موتاااا  همااااان  ااااینگی مجداتدوتااااه، محمااااد خااااان 

، میااااارزا ح اااااین خاااااان «یااااا  ک ماااااه » کتااااااب یااااازی، موتااااا  یو ااااا  خاااااان م تشااااااراتدوته تبر

از روشاااناگران صااااحب ناااامی ه اااتند ... میااارزا م گااام خاااان ناااانم اتدوتاااهو یاااا   پ  ااااالر اعنااام

  .. .ایران ت، ، داشتند« جنبش تجدد خواهی » که به 



فاااامی ی ناااام بردگاااان،  –باااا توجاااه باااه ت، قاااان طبقااااتی حهاااران، روشااانگری موهاااو  وتااای 

در هماااان  ااار وب خودکاااامگی  ای باااه مقااام هاااای برج ااته اتبااا اینگاااه و ... ج و  اارببااا ک ااای ار

 ،اروپااااجااااری و  ااااختاری تحاااوالن تماااام تاااا گردیاااد ؟ موجاااب ...! یا ااای متاااداوی د ااان یافتناااد

. در ایاااران ان،گااااس یاباااد بگوناااه ای اشااارافی و واروناااه؟ !ی، ناااه عمااادی ااا وفاااری مااای کنااایم 

روی نشاااانه هاااا، از م،اااذات ، . ک ااای جاااای حااار  دارد خاااودکاااه ! «فاهاااالنه » ناااوعی باااد آماااوزی 

در گااای و گشااااد حااااوی مطااااتبی  – هاااد و نقااایی ناااام بردگاااان اااطحی، دعااااوی ... بااااز ماناااده هاااا

جناباااااان، مااااای تاااااوان دریافااااان کاااااه ... پارتماااااان و تاگیااااا   اااااوا انونگاااااذاری، بااااااره  اااااانون و 

م ااتمر خ ااس یااد شاادگان، کااار و مبااارزه بااه  یاتتااااتهاای  انگااار نااه انگااار،  مااا، روشاانگران وطناای

خیاباااانی، جنااار هاااای زد و خوردهاااا، پااای در پااای، انقالباااان اتتاااااتی باااه کشااااورزان و صااان،تگران، 

جااااری و  ااااختاری تحاااوالن خااااطر خاااود را باااه ه اااتی کاااه « حقیاااری » خاناااه باااه خاناااه ماااردم 

 .. .نده اه بودند نداشتاروپا  ربانی کرد

 

در اروپاااااا، ... حقاااااو یو  ا تصاااااادی و اجتمااااااعیپیشااااارفن هاااااای  – تحاااااوالننگناااااد کاااااه 

!  اااارمایه داراناربابااااان و و ماتگااااان گروه ااااای ممتاااااز، حاااااه ت ااااه، ناخاصااااه در انگ  ااااتان و فر

 ، تاااوده هاااام اااتمر مباااارزان کاااار و ناااه نتیجاااه و  ؟!دوتتماااردان و ااان اروپاااا باااودمحصاااوی تااااانی 

 ،س یااااد کنناااادگان نااااوبتیخ اااادر  بااااای خ ااااس یااااد شاااادگان ... رنجبااااران، زحمتگشااااان، ارزش آفرینااااان

حااا، و آزادی و ا اااتقالی، رفااااه ماااادی و م،ناااوی، نیازهاااای مصااارفی، بااارای ! «خوباااان » محافااای 

 ...  رمایه داران بر ر مزد و اشتنای آموزش بای در کارگران  گارپی

 

آتااااای،  روشااااانگران اااااار  ااااایاحتی همزماااااان باااااا  –در هماااااان دوران  حیااااارن آور اینگاااااه

اعتاااارای،  ،پاااار از جااااوش و خااااروشبااااری و بحااااری،  یاروپااااا ...انگ  ااااتان و فران ااااه و آتمااااان

رفااااه ماااادی و م،ناااوی، خاااورال و پوشاااال و م اااگن، بااارای ، پیگاااار اعتصااااب، جنااار و گریاااز

پااار از تحااارل، همااادتی، همب اااتگی،  ...مباااارزه بر ااار مااازد و اشاااتنای و آماااوزش، حااا، و آزادی

؟ !نمااای دیدناااد! «  افااای»  ااایاحان  – باااودپااار از شاااور و حاااای انقالبااای ، شاااادابی و  ااار زنااادگی

؟ !«ع ماااا » باااا فتاااوای ! « هااازار فامیااای» بااارای حرا ااان از  ااا طنن ماااورو ی کاااور،   اجاری ااام

 ،زحمتگشاااااانکشااااااورزان و صااااان،تگران، رنجباااااران و ! « رعایاااااا» مشااااانوی  ااااارکوب  اااااخن 

 ...  نمی ف میدند! «فاهی » روشنگران  –  رزمین پایگاه بوددر ارزش آفرینان اختنا، 

 

شااادگان،  محاااروممشاااقن باااار ن ااابن باااه زنااادگی ؟ !«گاااان فرهیخت»  اشااارافیخیااااتی بااای 

کاااار طا ااان فر اااا، ن ااابن باااه ... بااای حقو اااان اااخن کوشاااان شااا ری و رو اااتائی، فرود اااتان، 

پیگاااار خ ااا، هاااا و م ااان هاااا، صااابور،  زحمتگشاااانمنااارور و کاااارگران مباااارزه م اااتمر رنجباااران، 

   ... اردک ی جای حر  دامروز، دیروز م ی ... ج نمیکشوری، هر در هر 

 



؟ !«تجااادد خاااواهی » بموجاااب ا اااناد، گزارشاااان ر ااامی و اطالعیاااه هاااای مخاااای، جنااابش 

، باااا شااااه و یاااا گروهااای از محافااای حاکماااه و ااانماااوج، ناماااداران ایااان ب،هااای  صااارفننر از اخاااتال 

از یاااا  رژیاااام خودکامااااه، ؟ !«مت،ااااادی تاااار » ا ا اااا و در ب تاااارین حاتاااان، طاتااااب نااااوعی آرایاااش 

! «جااااودان، ازتااای و ابااادی » خاااود را  –صاااال گاااوش شااانوا نداشااان اکاااه باااود،  منااااور و منااازوی

گران وطنااای از ایااان  مااااش بودناااد، نروشااا. ع ااان بااای خیااااتی! ...آ ااااز و پایاااان تااااریو مااای پنداشااان

  ...  ون صر  نمی کرد. را ببینند و درل کنندنمی خوا تند حقای، جاری 

 

: د و ا ااات،مارباااا باااوی گناااد ا اااتبدا –ا ااان  محااایحقاااه باااازی  شااااخدار، دروغیااا  ایااان 

مااایالدی، آماااادگی پاااذیرش تحاااوالن جااااری در اروپاااا، ایاااران و در میاناااه  اااده ناااوزدهم گویاااا کاااه 

ا اااتبداد و خودکاااامگی  یا ااای، باااا تااااریخی تماااام عیاااار ت اااویه ح ااااب انقاااالب همگاااانی بااارای 

! «هااازار فامیااای » م اااول اتطاااوایای و ااان، ت اااویه ح ااااب باااا رژم  –ا اااالمی، ایالتااای  – اجااااری 

! «ا اااتبداد آ ااایائی » دتباختاااه جماعااان، ایرانااای پاااس ؟ !...را نداشااان ار از فئوداتی ااامگاااذآماااادگی 

، جماعاان فران ااویکااه  ماای کااردکاااری را همااان ، حاا، نداشااننماای بای اان، ... باار شاایطون ت،ناان

خوانااادن و نوشاااتن،   اااواد محاااروم از درصاااد % 11یش از باااا بااااز  هاااا ! « ااای دمگرا» شااایاته 

: باااودحااا، باااا ب اااار پاااس ؟ ... !کاااردورو ی تاااوئی شاااانزدهم باااا  ااا طنن مااا مااایالدی 0811در  اااای 

 ... کار ایران با خدا ن

 

! «تجااادد خاااواهی » اتتقااااطی جنااابش دالئااای و شاااواهدی وجاااود دارد، مبنااای براینگاااه اماااا 

خیااار، ... عااادم آماااادگی ایرانااای جماعااانحتااای و یاااا  ،ناااه باااه خااااطر کااام شااا،وری روشااانگران وطنااای

اصاااال باگااار ت اااویه ح ااااب باااا اشااارا ، ا زمیناااداری، بااا کاااه باااه دتیااای آن پیوناااد فاااامی ی نیرومناااد

حهاااران، جیاااره خاااوار زباااانم الی، حتااای ب،ناااوان شاااری  و ...! گاااذار انقالبااای از فئوداتی ااام نباااوده

کشاااور نداشااان،  زحمتگشاااانو  رنجبااارانکااااری باااا وهاااس مشاااقن باااار کشااااورزان و صااان،تگران، 

  . ه هم اینجا نتمام م ات. تره هم خرد نمی کرد! « رعایا» شگوه و فریاد برای 

 

 اشاارافی بااود کااه میاارزا تقاای خااان امیاار کبیااار،« تجاادد خااواهی » ب،اادها و در پناااه همااین 

، د اااته بنااادی هاااای داخ ااای محافااای حاکماااه و ااان بااااال گرفااان زماااانی کاااه ر ابااان تردی ااام و تزاری ااام

در دوتااان مرکااازی و کوتااااه کاااردن د ااان اجاناااب گویاااا بااارای ... باااه  اااود تردی ااام  ااانگین کااارد را

؟ بااااروی تااااوده انقالباااای شمشاااایر کشااااید، رعایااااا را  تاااای عااااام کاااارد، !از ا ااااتقالی ایاااارانپا ااااداری 

دوام خودکاااامگی  یا ااای، . ا اااتبداد داخ ااای و ا ااات،مار خاااارجی را نشاااانه گرفتاااه باااودجنبشااای کاااه 

؟ !«... کاروان اااارا» و  نااااد « داراتانااااون » باعاااا  شااااد تااااا ایاااان جنایاااان شاااارم آور، زیاااار  ااااایه 

 ... کبیر، پن ان بماند، مدفون شودزیر  ایه اصالحان امیر ی،نی 

 

 



 

.  اااخن بر ااار انقاااالب و هاااد انقاااالب ا ااان. ف،اااال بماناااد... اصاااالحان کاااذائی امیااار کبیااار

ا اااتقرار  ااارمایه داری را،  ؟ ایااان نباااود کاااه تحاااوالن اروپاااا، !«تجااادد خاااواهی » اشاااگای جنااابش 

ن آن دوران،  اااون هااار ناااو  انقاااالب محتمااای در ایااارا... ! واروناااه و  ااااده توحاناااه آرزو مااای کااارد

! «متمااادن » تگاااراری اروپاااای ویرانگااار و حقاااه باااازی هاااای  –باااا وجاااود توطئاااه هاااای ا ااات،ماری 

 ... فراتر رودماتگین و دوتتمداری بورژوازی از حدود نمی توان ن 

 

بااا ایاان تااااون م اام و ا ا اای، . میاارزا فتح، اای آخوناادزاده ماای خوا اانکااه همااان  یاازی 

! «صاااواب اندیشااای » گی و تشاااوی، محافااای حاکماااه باااه بجاااای بااازل کاااردن خودکاااامناااام بااارده، کاااه 

 اااون آخوناااد زاده و ... تاااااون از زماااین تاااا آ ااامان. ماااردم را باااه جنااار و انقاااالب فااارا مااای خواناااد

تشااااخیص داده بااااود کااااه  طااااور بایااااد بااااه پیشاااارفن هااااای ... در مقای ااااه بااااا روشاااانگران ر اااامی

 ،رزا فتح، ااای آخوناااد زادهحاااای بشاانوید از ا ااار ممتااااز میاا. ا تصااادی و اجتمااااعی اروپاااا د اان یافااان

عباااارن از آن  ناااان حااااتتی ا ااان کاااه ماااردم از رفتاااار بااای ( انقاااالب ) روتو ااایون » : مگتوباااان

و ناااتم بااه  ااتوه آمااده و بااه شااورش اتاااا، کاارده او را ( کامااه  خااود)  ااانون و پادشاااه دی ااپون 

ه را و پااوب بااودن عقایااد مذهبیاا. دفااس نمااوده بااه ج اان آ ااایش و  اا،ادن خااود  ااانون وهااس کننااد

   مگتوبان آخوند زاده با شرح با ر مومنی. «... ف میده بر مخاتان ع ما برخا ته

 

خاصاااه یو ااا  خاااان م تشااااراتدوته تبریااازی، ؟ !...وطنااایروشااانگران حاااای آنگاااه تشاااگر 

اصاارار داشااتند تااا بااا تنییراتاای  ااطحی و جااا بااه جااائی برخاای م ااره هااا، ... یااا میاارزا م گاام خااان

! «خودکااااامگی و دمگرا اااای » نزدیاااا  تاااار میااااان شااااتر و بیهمگاااااری شااااازش، حتاااای آشااااتی و 

و انقاااالب مباااارزه در ئیاااان آن را اروپابااه عاااداتتی د ااان یاباااد کااه ...  ااارمایه هاااای اروپاااائیبیاااری 

! «تجاااادد خااااواهی » مهااااح  تئااااوری  –در اااان باااارعگس وتاااای . ه بودناااادبد اااان آوردهمگااااانی 

ار و درباریاااان فا اااد، خود اااری هاااای دربااابااای  اااانونی، از آبگااای تطیااا  و ی نااارم و هااامن انتقااااد

تماااام  ااانگینی  اجاری ااام باااار کشااااورزان و صااان،تگران، رنجباااران و زحمتگشاااان کشاااور را، کاااه 

 ،راارزش آفریناااان ایاااران  !«رعایاااا » ب باااود م،یشااان و  باااه هااای  گرفتاااه... را بااار دوش داشاااتند

 ؟ !انتنار داشن «ع ما » از حگام و 

 

 ،تال ااای فاکتورهاااای داخ ااای و خاااارجیبرا ااار ،  اجاااارشرنوشااان تاااا اینگاااه تااااریو ایاااران و 

در ب ااااایاری از منااااااط،  یااااار خاااااودی، تگامااااای  ااااارمایه داری اروپاااااا آرایااااش خاصااااای کاااااه آن و 

! «متمااادن هاااا » آشاااگار و ن اااان حمایااان ا بااا – بوجاااود آوردخاصاااه در خااااور نزدیااا  و میاناااه 

ا ااااتبدادی،  –داخ اااای باااادهگاران ! «صااااواب اناااادیش » حگااااام  حما اااان ط بگاااااران ا اااات،ماری، و 

، ع ماااائی –فئاااوداتی، حرم ااارائی  –اشااارافی  ربااای،  –شااار ی جانگااای ! « ننریاااه» یااا  ا حاااد تااا

 . تنزی پیدا کرد! «تجدد خواهی » جنبش ،  یاحتی روشنگران –اتتقاطی تئوری حد تا 



 

ا اااات،مار، و بااااا بااااوی گنااااد ا ااااتبداد ؟ !«صااااواب اندیشاااای » نااااوعی طااااوتی نگشااااید کااااه 

کشااااورزان و صااان،تگران، رنجباااران منااارور،  –ان ماااردم ایااارو نگذاشااان تاااا شاااد جانشاااین انقاااالب 

باااا  ااا طنن ماااورو ی هااازار فامیااای، ، درگیااار شاااوند، باااا ا اااتبداد و ا ااات،مار... زحمتگشاااان صااابور

 ،ارزش آفرینااااان، محااااروم شاااادگاناجااااازه نااااداد کااااه . ت ااااویه ح اااااب کننااااد! « ع مااااا»  اجااااار و 

باااا زور،  ،انقالبااای متحاااد و مصااامم، در پیگااااری... شااا ری و رو اااتائی، ناااارین شاااده هاااای وطنااای

، دناااباااه  نااار آوررا خاااود تصااامیم گیاااری ا اااتقالی  ،ا تصاااادی و اجتمااااعی و  یا ااایحقاااو، تماااام 

درس بگیرناااد، ایاااران،  در  ااااختمان حیاااان ماااادی و م،ناااوی جام،اااهخاااویش حهاااور م اااتقیم باااا 

ماااادی و تااااریخی، عینااای و ذهنااای، در ارتبااااتطی متقابااای باااا داده هاااا، بااار خاااود شاااوند،  ،در کاااردار

  ... شاید دور باشد، وتی دیر نی ن .دنرا بیاموزشرایط م اعد در کردن ن دگرگو

 زندگی آتشگ ی دیرنده پا برجا ن
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