
  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

    ( ( آخر آخر   ))

    !!««ملی ملی » » شارالتانیسم شارالتانیسم 

انگلیسیییی   –میییاجراجوآی آمریییییاآی آن چطیییور گفتییییم کیییه  اولیییین  ایییی از ایییین مب ییی در  

خورشیییییدی   2338میییرداد سیییای  82کاشیییانی  همیییان کودتیییای ننگیییین  –زاهیییدی  –خیانیییا شیییاه 

همییین امییر  یسنییی سییقوط کابینییه ماییدط السییلطنه  . ه منجییر شییدنه سییقوط کابینییه ماییدط السییلطبیی

نخسیییا وزییییر ریییانونی اییییران در ن  یییا ملیییی نفیییا  ... ایییر نار از نقیییی مترریییی دکتیییر مایییدط

. بیییرای تقلیییب بدسیییا آورد ی رایییتبیییاز ! «جب یییه ملیییی » بازمانیییده شیییرکا سییی امی کیییه عییی  شییید با

  در   ییییای مسییییموم بسیییید از کودتییییا... ه ای و آی ا مییییدلیییییی و خامییییمه سیییییاط بییییچییییون توانسییییا  

. وایییی کنیییداییییران میییردم ترریییی خیییواهی جنیییبی بیییه خیییود را ؟ !ن  یییا ملیییی نفیییامایییدط و بنیییام 

! «جب ییییه ملییییی » بازمانییییده چیییید انییییدر ریچییییی منییییااراا شییییواهدی وجییییود دارد  مبنییییی براینیییییه 

  ب تیییوده اییییراندر میییورد  یییز ...اراجییییر سرلشیییگر تیمیییور بختییییار و سیییرهن  زیبیییاآینشیییخوار 

 یییامیلی  –طبقیییاتی تسلقیییاا را دنبیییای میییی کیییرد تیییا خیییا  خاایییه در خیییارش از کشیییور  ایییین هیییدر 

 .بیییا دییییوان ر یییاخانی الپوشیییی گیییرددنیییامبرده رابطیییه سیییابقه و   میتیییوم بمانییید السیییلطنه مایییدط

 ... شاکریخسرو بیچاره 

 

؟  !«اتییییی  دمیر» بییییدنبای ت ییییوالا کلفییییا  –بسییییدها ! «ملییییی » تییییاایر اییییین شارالتانیسییییم  

و بییییه تبسیییییا از آن در کمیتییییه مرکییییزی  (سییییابط ) شییییوروی رییییانونی در رهبییییری  ییییزب و دولییییا 

روییییدادها  بقیییدری بیییود کیییه   یییم ! «سوسیالیسیییم کارچیییاط کنیییی » نیییوعی ود  یییزب تیییوده اییییران بسییی

انگلیسییییی   –مییییاجراجوآی آمرییییییاآی علییییا توطآییییه امپریالیسییییتی  تشییییخی  داخلییییی و خییییارجی  

 خورشیییییدی 2338مییییرداد سییییای  82کودتییییای ننگییییین و  کاشییییانی –دی زاهیییی –دلیییییی خیانییییا شییییاه 

 ... کردمی را برای مشتاران دشوار در ربای دولا رانونی ایران 

  

گیییی و گشیییاد  سیییوگ اییین برانگییییز   ترکییییبیییی  کابینیییه مایییدط السیییلطنه  بیییا  یییای آنییییه  

  در عمیییی... و نریمیییان  یییاطمی و ایییدیقیمیییورد اعتمیییادی  وزرای مایییدط و خیییود  تیییی بیییرای 

بیییرای د یییان از منیییا   ملیییی و و  بیییود پیییر تالطیییمدر آن دوران  یییییی از متزلیییزی تیییرین کابینیییه هیییا

  همگیییانی تمیییام عییییار انقیییالبیییی  در . میییی شیییدسیییارط بایییید و  اسیییتقالی کشیییور شایسیییتگی نداشیییا

 . از این دو  الاییی . آی امپریالیستیکودتایا 



ا دییییوان ر ییییاخانی  بیییتمیییام عییییار ییییا تسییییویه  سیییاب : ر یییری و تیییاریخی دو راهیییییییی  

 اییییران   اکمییییا ملیییسیاسییی  اسیییتقالی بییرای  طنتیلدربییار پ لیییوی  گییالار انقالبیییی از مشییروطه سییی

. اسییییتسمارپییییالیراآی از بییییرای دیییییوان ر ییییاخانی  دربییییار پ لییییوی  مشییییروطه سییییلطنتی تییییداوم یییییا و 

 ی  سیییلطنتدربیییار پ لیییوی  مشیییروطه م یییا ا دییییوان ر یییاخانی    سیییقوط دولیییا مایییدطچگیییونگی 

    ... ررم می زدینده نا مسلوم ایران را آملی بود که می بایسا همان عا

  

دوی امپریالیسیییتی ،یییرب  ! «متمیییدن هیییا » کیییه   گواهنیییدرسیییمی  اسیییناد   رامیییوی نینییییم

نیییه  قیییط هیییی  مخیییالفتی بیییا ... خاایییه آمریییییا و انگلیییید  بیییا وجیییود کارشیییینی هیییای گیییاه و بیگیییاه

  (ه باییییید سییییلطنا کنیییید نییییه  یومییییا شییییا) مطلییییوب ماییییدط السییییلطنه ناییییام مشییییروطه سییییلطنتی  

مخیییالفتی بیییا دییییوان ر یییاخانی  سیییلطنا میییوروای بانییید پ لیییوی در دوران میییورد ب ییی  نداشیییتند  

سییی ی اسیییا   تیییی موا قیییا مشیییروط خیییود را بیییا کابینیییه مایییدط السیییلطنه هیییم  کیییه بیییه هیییر  یییای  

! «دوراندیشیییییی » نیییییوعی . انییییییار نمیییییی کردنیییییدرژییییییم پ لیییییوی بیییییود  نایییییم مسیییییتقر  بخشیییییی از 

بییییه سییییما طسمییییه  آهسییییته و پیوسییییته     تییییوام بییییا  رکییییا ال  پشیییتیدار و مریییییز ماسیییی کیییی دیپل

بسیییی  اوبیییای  ... بقیییاآی و شیییرکاگ یییداآیان اسیییالم  بیییا بیییا کاشیییانی  تسامیییی بیییرای زمینیییه چینیییی 

م یییار ن  یییا ملیییی نفیییا  جنیییبی ترریییی خیییواهی  بیییرای   نایییامی   میییاجراجوآیناگ یییانی تسیییر 

   ... یاردر شرایط ا طرجن  داخلی مقابله با 

 

   ییییرر مفییییا اسییییا... نداشییییتهآمییییادگی چنییییین ت ییییولی بییییرای ایییییران جامسییییه اینیییییه گویییییا 

بییییرعید   قییییدان ییییی  طییییر  انقالبییییی  ولییییی درسییییا . ناشییییی از سییییرخوردگی سیاسییییی مییییدعیان

اجیییازه ا هیییای مایییل تی بیییه مادریسییی... بسیییدی آنم تمیییی مسیییتقی از امییییان شیسیییا و پییییروزی 

. شیییوروی سیییتیزیبیییرای  اشیییاعه ج یییی و خرا یییاا میییالهبی: بیییا یییی  تییییر چنییید نشیییان بزننیییدداد تیییا 

. لجییین میییای کیییردن  یییزب تیییوده اییییران.    ییید اسیییتبدادی و  ییید اسیییتسماریملیییینیروهیییای تجزییییه 

.  لیییویپسیییلطنا میییوروای بانییید   دربیییارشیییاه و تط ییییر دییییوان ر یییاخانی  و ییی  موجیییود  توجییییه 

مریییییا و انگلیییید  الیسیییم آامپریخیییارجی  ت یییر  عوامیییی بیییرای ؟ !«ریییانونی » هیییای گشیییودن راه 

 .. . سای کردن کانون ای توطآه و خرابیاریج ا سیا و اینتلیجا سروید ماموران 

 

هیییم  خلییی  یییید اشیییرار و خیییوانین  مایییادره داراآیییی و امیییوای شیییاه  شیییرایط  تیییی در ایییین 

میییدا ان دربیییاری  خاییییه میییاالن بارگیییاهی  عیییالی رتبیییه هیییا  ... میییزارن خالایییه  امیییال  شیییاهپورها

% 21ییییا  5میییی توانسیییا سیاسیییا تخفییییر . دییییر نبیییود... ری و لشیییگریایییا ب منایییبان کشیییو

تیییییان دهیییید  را  و روسییییتاها ماییییدط السییییلطنه را جبییییران کییییردهدولییییا ب ییییره مالیانییییه دراییییدی 

. آورد رکیییا در بیییه ت قیییط اایییال اا ار یییی بیییرای را و میانیییه  یییای دهقانیییان  قییییر کشیییاورزان و 

! «اجانیییب » گوییییا بیییرای کوتیییاه کیییردن دسیییا  – دوران ایییدارا امییییر کبییییرخاایییه گرچیییه بارهیییا  

  شیییدندرتیییی عیییام  بیییه خیییا  و خیییون کشییییده   سیییلطان ایییا بقرانامنییییا نایییم مسیییتقر  عیاشیییی 

  ... آمادگی داشتندو مباشران شریر  انهنوز برای مقابله با ارباب مسالال 



 

دراییییدی % 21یییییا  5در ،یییییر اییییین اییییورا  نمییییی تییییوان علییییا تخفیییییر ب ییییره مالیانییییه 

خلییی  یییید اشیییرار و خیییوانین  بیییرای . تردسیییتی کیییه نیسیییا. لسیییلطنه را تو یییی  دادکابینیییه مایییدط ا

.   اینییییاره نبیییودمایییدط السیییلطنهکابینیییه ...   داراآیییی و امیییوای تولیییه هیییامایییادره مییییرا  ر یییاخانی

یسنیییی اایییال اا ار یییی ؟ !«انقیییالب کمونیسیییتی » اایییال بیییا  تیییی خیییود مایییدط بیییه موجیییب اسیییناد  

عاجیییی روسیییتاآیان  یونییید ن  یییا ملیییی نفیییا بیییا مطالبیییاا پ  دهقانیییان  قیییرکشیییاورزان و بیییه سیییود 

ه میییی خواسیییا و نیییه میییی توانسیییا  نییی. میانیییه نداشیییاهیییی    دراییید جمسییییا کشیییور%  01ررییییب 

تسییویه  سییاب کنیید  یسنییی پیید مانییده مناسییباا ک یین ... دربییار و درباریییانخییوانین  بییا اشییرار و 

  . و نشد خارش شوداز  دود مشروطه سلطنتی 

 

 تیییی بیییرای پیونییید ن  یییا ملیییی نفیییا بیییا ! «،ییییر مجیییاز » تیییازه  –ی اریییدام  یییی  چنیییین 

میییردم اییییران    ییید اسیییتسماریجنیییبی تیمییییی   وطنیییی کشیییاورزان و دهقانیییان  قییییرعاجیییی مطالبیییاا 

ایجییییاب مییییی کییییرد  را  گییییالار از مشییییروطه سییییلطنتیمقابلییییه بییییا دیییییوان ر ییییاخانی  دربییییار پ لییییوی  

  دولیییا مایییدطجسلیییط گر تیییه تیییا ه شیییارژییییم  م ا یییی  اکمیییه وریییا  از بیییا انقالبیییی تسیییویه  سیییاب 

. انقیییالب همگیییانی و ییییا کودتیییا – را در دسیییتور کیییار ریییرار میییی دادتمیییام عییییار  جنییی  داخلیییییییی  

بنایییر مییین ایییمیمانه  رسیییم خیییورده بیییود کیییه بیییه ریییانون اساسیییی و یییا دار بمانییید  مایییدط السیییلطنه  

  بیییا دربیییار پ لیییوی نبیییودبفییییر تسیییویه  سیییاب سیییلطنا میییوروای شیییاه را برسیییمیا میییی شیییناخا  

. نمیییی خواسیییا... مییییرا   یییامیلیشیییاید بیییه عنیییوان   چییییزی بیشیییتر از مشیییروطه سیییلطنتیچیییون 

تیییدار  یییی  انقیییالب همگیییانی  جنییی  داخلیییی بیییرای تسیییویه  سیییاب بیییا رژییییم پ لیییوی  بیییرعید  

،فلیییا کیییرد  کیییه  بیییود وایفیییه تیییاریخی  یییزب تیییوده اییییران... بیییرای گیییالار از مشیییروطه سیییلطنتی

. نشیید مو ییط بییه انجییام آن... بیید   مییید  یییا هییی  نف میییدبییید  دیییر جنبییید  یییا ااییال نجبیراهییه ر ییا  

در دوران میییورد ب ییی  میییا   نسیییبتا نیرومنیییدسیاسیییی   سیییازمانپیشیییر ته تیییرین   ایییین مترریییی تیییرین

   رودسییییتان شیییی ری و روسییییتاآی  و پیشییییه وران وطنییییی کییییارگران و ز متیشییییانمییییورد اعتمییییاد 

زمییییان تسییییر   شرنوشییییا سییییاز  ل اییییه در ... روشیییینفیران و مییییی ن دوسییییتاندر میییییان م بییییوب 

  میییامور ریییانونی  فاایییا از مشیییروطه سیییلطنتی؟ !پییییام مایییدطدر انتایییار شییید  گوییییا تردیییید دچیییار 

مو ییییون ب یییی  تفایییییلی و  ...نتوانسییییا اییییین م ییییم را بییییرآورده کنیییید ااییییله گر ییییا   انقییییالباز 

  . هنوز آن را به آخر نبرده امکه در دسا ت یه    اساجداگانه 

 

را  یییزب تیییوده اییییران کیییه ... بیییود  نیییه انتایییار پییییام مایییدطتسیییر  در زمیییان همیییین تردیییید 

. انقییالب همگییانی  شیسییا مییی خییورد  هییی  بسییید نیسییاییی  شییاید در .   از کییار انییداخا لیی  کییرد

 تیییی  راتیییر از ایییین  . را مجبیییور میییی کیییرد تیییا تیلییییر خیییود را روشییین کنیییدالسیییلطنه ولیییی مایییدط 

و پیشیییه وران و میییی ن ز متیشیییان تییین بیییه تییین بیییا کیییارگران و وارد جنگیییی را وطنیییی  بیییورژوازی

! «بابییییه » در ربیییای جنیییبی  دشیییوارتر از دوران اییدارا امییییر کبییییربیییه مراتیییب کیییرد میییی دوسییتان 

   ...با شاند پیروزی کمتر



 

دولیییا آشییییار و ن یییان  ااداشیییا تیییا از اختال یییوایفیییه  یییزب تیییوده اییییران  در ایییین ارتبیییاط  

. زاگ رژیییم وا ییدی بودنیید  اسییتفاده کنییدو دربییار بییه سییود انقییالب و انییزوای هییر دو طییرر  کییه اجیی

؟ تن یییا در یییی  جنییی  داخلیییی !میییی داشیییاهیییم اگیییر مایییدط السیییلطنه چ یییره  ر یییی دیگیییری تیییازه 

. دهیییدبیییروز میییی توانسیییا خیییود را کیییه  ودو امپریالیسیییم بییی یسیییلطنتربیییای مشیییروطه در تمیییام عییییار 

بیییود کشیییور شییی ری و روسیییتاآی رنجبیییران   کیییارگران و ز متیشیییانایییین یییییی از  قیییوط بیییدی ی 

 . کنندرا آزمایی ... تا امیمیا ا تمالی دوله ها و سلطنه ها

 

! «ملییییی » تییییراژدی اجییییرای باعیییی  شیییید کییییه در ربییییای مشییییروطه سییییلطنتی  تییییاخیر انقییییالب

  مایییدطدکتییر کابینییه و بییا رربیییانی کییردن  گر ییاسییرعا  دولییا ریییانونی ایییرانارط کییردن سییبییرای 

رد اعتمیییاد کیییارکران و ز متیشیییان    میییو یییزب تیییوده اییییران. نجیییاا دادملیییی گراآیییی سیییلطنتی را 

؟  !در انتاییییار پیییییام ماییییدط  گویییییا دیییییر جنبییییید  ،فلییییا کییییرد... م بییییوب در میییییان مییییی ن دوسییییتان

. را انجییییام نییییدادخییییود تییییاریخی وایفییییه از انقییییالب  ااییییله گر ییییا  ... مشییییروطه سییییلطنتی م ییییا ا

نی  کاشییییا –زاهییییدی  –  خیانییییا شییییاه و انگلییییید آمرییییییابییییدنبای توطآییییه مشییییتر  امپریالیسییییم 

 یید ناییاره گییر کنییاری مییاجرا تنییزی تییا عمییال    خورشیییدی 2338سییای  مییرداد 82کودتییای ننگییین 

 ... از ا نه  سالیا های موار سیاسی خارش شدبمرور و یا ا 

 

 

       

 

      

     

 

      

 

           


