خیزش ستمکشان...
فرونشست ...اما ساکن نیست!
پویا ،درحرکت و در جریان است!

خیزش دیماه فقط نقش شروع دست گرمکننده برای فرودستان داشت.
خیزش فرودستان در دیماه امسال زنگ انقالب ایران و سرنگونی نظام سرمایهداری جمهوری اسالمی
مستبد مذهبی را رساتر پژواک داد!
این خیزش موجی ابتدایی از امواج خروشانتر فرودستان بود ،که در کف خیابان فریاد زدند دیگر حاضر
نیستند تحت شرایط دهشتباری که حاکمان ضد بشری جمهوری اسالمی به آنها تحمیل کردهاند زندگی
بردهوار کنند!
موج سهمگینتری از امواج انقالب ایران درراه است.

این شعار دلخوش کننده برای کمونیستهای انقالبی نیست بلکه تحلیل مشخصی از فرجام آن خیرش
است.
فرودستان کف خیابان را ترک کرده و به خانه بازگشتند ولی بهشدت در همه ایران و در هر
خانهای (ازجمله در میان دشمن طبقاتی برای مقابله با موج نوین انقالب فرودستان) در میانشان درزمینه
بررسی و نتیجهگیری و اینکه چه باید کرد(!؟) و قدم بعدی و راه انقالب چیست و شکست قطعی دشمن
در جریان است .این نکتهای است که جریانات خردهبورژوازی و غیرپرولتری نفوذ کرده در جنبش
کمونیستی از درک آن عاجزند .و نکته حیاتی جمعبندی از این خیزش بهحق با رویکرد و متدولوژی
علمی ،یک خط مرزبندی در تشخیص بین یک نیرو و فرد کمونیست انقالبی با مدعیان کمونیست و
رفرمیستهای "چپ" قافیهباف ،و مهمتر بین پیشگامان آینده و پسماندههای گذشته در جنبش کمونیستی
است.

جنبش کمونیستی برای رهبری این انقالب هیچ گزینهی دیگری ندارد مگر آنکه اگر بخواهد در آن
نقش ظفرمندانه پیشگام را بازی کند ،باید به عقبماندگیهای سیاسی-تشکیالتی خود پایان دهد.
پیشگام آینده یا پسمانده گذشته!
سرنگونی نظام سرمایهداری تمامیتخواه مستبد مذهبی جمهوری اسالمی هم ممکن و هم ضروری است.
انقالب کمونیستی نه چیزی کمتر از آن!
پیش بهسوی ایجاد هستههای سرخ در محالت ،و کارخانهها و در میان زنان و جوانان فرودست!
پیش بهسوی وحدت جنبش کمونیستی و دوری از سکتاریسم و دگماتیسم و فقط گروه و سازمان و
حزب خود را دیدن! پرهیز از خود را فقط دیدن ،اما منافع آنی و درازمدت فرودستان و ضرورتی که
حس کردند اما عمیقا راه آزادی را نمیدانند ،ندیدن !
براي هدایت انقالب به پیروزي ،باید یك حزب سیاسي با یک خط سیاسي صحیح که منبعث از علم
کمونیسم نوین با رویکرد علمی است و بر انسجام تشکیالتش متكي باشد ،به وجود آید.
بدون تئوری انقالبی هیچ جنبشی و این جنبش فرودستان پیروز نخواهد شد!
بدون حزب کمونیست انقالبی ایران جنش فرودستان به رهایی قطعی و ایجاد یک جامعه نوین
سوسیالیستی دست نخواهد یافت!
« ماركسیسم را بكار بندید نه رویزیونیسم را ،در جهت وحدت بكوشید نه تفرقه ،رك و صریح باشید
نه توطئهچین و دسیسهگر».مائوتسهدون
برهان عظیمی
سهشنبه ۳ ،بهمن ۶۳۳۱

