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پیش بینی ســرنگونی نظام اســالمی که با عنوان جمهوری اسالمی ایران براریکه 
قدرت سیاســی تکیه زد )1358 خورشــیدی( ازهمان ماه های نخستنی تاسیس آن 
برای نریوهای انقالبی مطرح بوده اســت. درابتدای کار کشــمکش بنی نریوهایی 
که تعبریشــان ازانقالب ضد ســلطنتی، رســیدن به فضای آزادی تعریف نشده بود 
و اردوی دولتیان ادامه داشــت. کشمکشی که درفعالیت روزانه صدها هزار نریوی 
آرمان خواه متشــکل درسازمانها وگروه های انقالبی ازیکسو و جمهوری اسالمی 
از ســوی دیگر ادامه داشــت. درسال 1361 خورشــیدی اما که بحث مردن انقالب 
وعقب نشــینی به فضای فعالیت مخفی مطرح شــد آنجائیکه گله های حزب الله 
مسلح به انواع سالح ها به اجتماعات مخالفنی حمله کرده و قلع وقمع سراسری 
نریوهــای وفــادار به آزادی به پایان خود نزدیک میشــد. که این حمالت گســرده 
فاشیستی ممنوعیت و عدم امکان اجتماعات وسیع مخالفنی را به همراه داشت و 
کشمکش مذکور چون به سال 1362 خورشیدی رسید سلطه کامل تروریستی نظام 

بربریت را آشکار ساخت.

***

مدتهاســت که نریوهــای انقالبی درحالت عقب نشــینی اما که لحظه ای از افشــا 
جنایــت هــای رژیم غافل نبودند وچــون اختالف بنی اردوی حزب الله و ســلطه 
بربریت اصالح طلب قوام گرفت نریوهای کارگری ، دانشــجویی ، زنان ومعلمنی 
وغریه درقوامی بی ســابقه دست به تشکیل تشــکالت خود زده و تالش نمودند تا 
ارتباطی باسایر اجزا وگروه ها داشته باشند. که خواست عبور از نظام اسالمی اقال 
ازتابستان 87 مادیت یافته وبه اضافه سازمانها وگروه های مطرح انقالبی خواست 
سرنگونی رژیم به شعار اصلی اپوزیسیون تبدیل شده است. تااینجای قضیه واقال 
درمیان نریوهای ســرنگونی طلب انقالبی تفاوتی دیده نمیشــود واختالف وقتی 
پیش میاید که بحث چگونگی عبور از این رژیم ضدانســانی مطرح میشود و مهمر 
اینکه دعواها وقتی آغاز میشود که بحث از شکل ومحتوی نریوی جانشنی ودولتی 

که پس از جمهوری اسالمی درراس هرم قدرت قرار میگرید  به میان میاید.

***

براستی جمهوری اسالمی که قرار است بدست توانای مردم ایران بزیر کشیده شود  
به کجا مریود )اندیشه حکومتی وایدئولوژیک آن( آیا همچون دیکتاتوریهای قرن 
بیستم چون پینوشه )شیلی( یا اسرواسرن )پاراگوئه( موضوعیت ازدست میدهند. 
یا که همچون رهربان شــیعی عراق و سوریه با تهاجم روبرو میشوند. آیا همچون 
ژنرال فرانکو و نریوی فاشیســت اســپانیایی او و حزبش چنان تضعیف میشــوند که 
دروازه میگشــایند وبازگشت به دموکراســی را برای حفظ سلطه بورژوازی لیربال 
جــار میزننــد. به نظر مریســد که ویژگــی جمهوری اســالمی را بتــوان در زوایای 
دیکتاتوریهای نامربده شــده هم یافت.آنجا که اندیشــه حکومتی )مذهب شــیعه 
واصل والیت فقیه( را شرط بقا نمایندگان خود میداند. آنجا که چون سایر ناقضنی 

حقوق انســانها برارتش ونظامیان خود )سپاه پاســداران( تکیه زده اند واز طریق 
همه کاره نمودن آنان به تضمنی ســلطه خود می اندیشــند. آنچه که من باور دارم 
این اســت که جمهوری اســالمی برای ســرنگون شــدن چون تولد آن در جنبشی 
انقالبی واجتماعی گری خواهد نمود. آنجا که حرکت میلیونی مردم به جان امده 
ایران مریود تااســاس نظام بربریت را نشانه رود. درآن لحظه ویا چند پارچه شدن 
اردوی رهربان ســپاه و بیت رهربی، مردم باید از پیش جایگزین مشخص وشفاف 
ومعرفی شــده خودرا درجزییات بدانند. دیگر ســنگ درتاریکی نیاندازند و گره 
برباد نزنند. که اگر شــعار سرنگونی نظام از بدو تاسیس جمهوری اسالمی مطرح 
بوده ویل بی شــک ویژگی ومحتوی و نوع دولــت جایگزین امروز اولویت یافته 
وهرگونه فرار یا چشــم پوشــی وبــی اعتنایی به آن عواقب فاجعــه بارتری را رقم 

خواهد زد.

***

ما مســئولیت داریم که جایگزین جمهوری اســالمی را درشــکل ومحتوی وبطور 
بسیار شفاف وعامه فهم به میدان آوریم. درلحظه ای که عمال مسئله روفنت و زدن 
نظــام بربریت مادیت میابد ومیادیــن وخیابانها را مردم به جــان آمده به تصرف 
درآورده اند بی شــک طرح های آماده وعملی ازســوی ارباب ســرمایه بنی الملل 
وساخته پرداخته سرویس های شرق وغرب ارائه میشوند. طرح هایی بااستفاده از 
لجســتیک وتدارکات نجومی چون النسه کردن حکومت اسالمی خمینی درسال 
هــای 56 - 57 خورشــیدی. درآن لحظات اســت که اردوی جمهــوری خواهان 
باســمه ای ونمایندگان ســرمایه داری فراری ،درراه جذب طرح های مذکور شده 
وچون ســربازان جــان برکف درخدمت ســلطه جدید قرار میگرینــد. ازنریوهای 
مینویســم که از هم اکنون مســئله عبور از وضع موجود را تنها بوســیله همدســتی 
باامریکا وجناحی دیگر از رژیم )اصالح طلبان( جستجو میکند وسالهاست که به 
مثابه بخش خارج کشوری اصالح طلبان وتعامل گرایان پاسداران چهره کرده اند 
وهنوز دنیا را به دو اردوی شــرق وغرب تقســیم کرده واین بار براثر ورشکســتگی 

اردوگاه شرق بالواسطه به خدمت اردوی غرب کمر بسته اند!

***

همراهــی مــردم بــا نریوهای انقالبی متشــکل در ایــن بحث علیه رژیــم، منظور 
همراهی زحمتکشان وبویژه طبقه کارگر ومتوسط نو بیش از هر چیز با نریویی است 
که عمال درصحنه نربد ،کارساز واراده مبارزاتی چشم گری از خود نشان دهد است. 
درموقعیتی که باید جنبشــی خود انگیخته وعمومی را دربزرگراه تغیری ساختاری 
اجتماع قرار داد مردم به جان امده از خفقان و سانسور بیکاری وقحطی هماوای 
نریویی سیاســی خواهند بود که درصحنه عمل اجتماعی ومبارزاتی صاحب اراده 
ودالوری باشــد وبیش از هرچیز عجز وزبونی وتوخایل بــودن رژیم را برمال کند. 
آنجاســت که مردم کمر فرصت ورغبت واکاوی اندیشه مبارزاتی وبنیانهای تفکر 
اقتصادی -سیاســی نریوهارا دارند واغلب درتشــکیالت جنبی وعمومی نریویی 
به خط میشــوند که عرضه واراده وتهور مبارزتی ازخود نشــان داده باشد. اگر این 
سخن و احتماال قابل اعتنا باشد پس من معتقدم که امروز گاه ارائه و تبلیغ گسرده 
جایگزیــن رژیم کنونی اســت وآن هم درعمل و در جزییات.بی شــک تنها تغیری 
ســاختار سیاســی کنونی کافی نیســت که اگر اوضاع باحفظ بنیان های اقتصادی 
سیستم عوض شود بزودی خودرا باز تولید میکند و شکست دیگری برشکست های 

قبلی مردم اضافه میشود.

 ***

مادر ســه دهه گذشته توانسته ایم به سواد سیای-اجتماعی خود درابعاد نجومی 
بیافزاییــم. یک انقالب انفورماتیک واحتماال دسرســی هزاران نریوی سیاســی 



وانقالبــی بــه ادبیات روز توانســته ازما مبارزین اگاه تری بســازد. شــور مبارزاتی 
ما اما که باید درراســتای رفــع احتیاجات نه تنها عملی ودفاعــی مبارزاتی مردم 
که پاســخ به نیازهای نظری جنبش هم باشــد. این را مینویســم که من شــخصا از 
بحث ها و پلمیک های چون دیکتاتوری پرولتاریا و مســایل جانبی آن اســتقبال 
کــرده ام ویل یــک نکته. اگرچه غنــای تئوریک ما یک ضرورت اکیــد و نیاز روز 
است ویل بازکردن شکل ومحتوی یک جمهوری دموکراتیک انهم به زبان ساده 
کارگران وزحمتکشان حاضر درصحنه نربد طبقاتی به همراه تالش عملی وشفاف 
ما دراجتماع مســئله ای است دیگر. مردم باید جانشنی وضع موجود را در هیبت 
مادی مبارزین وشعارهای همه فهم آنها بوضوح مشاهده کنند و حس نمایند وسپس 
احساس وابستگی پیش میآید. درلحظه فروپاشی رژیم بربریت که براثر قوام مولفه 
های عدیده داخلی وبنی المللی پیش میآید مردم بسوی جهتی مریوند که از پیش 
جســارت مطرح شدن را نشــان داده باشد. این جهت ،همبســتگی مبارزاتی همه 
ماســت که به سوسیالیسم معتقدیم وسرنگونی بربریت موجود را میخواهیم. این 
همبســتگی ضرورت زمانه اســت که غفلت از آن  آسیب های غریقابل جربان تولید 

خواهد نمود.






















