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برخــی بوق هــای زنگ زده سیاســی مجددا به صــدا درآمده اند. اگــر روزی به 
دنبال جنبش خودبخودی مردم واعرتاضات عمومی غریتشکیالتی وبدون رهربی 
افتادند تا فرار از مبارزه و بی عملی خودرا پنهان ســازند امروز با برداشــن پرچم 
رســوای قبلی نعــل وارونه میزنند ودوبــاره مبارزه علیه اصل والیــت فقیه رامرکز 

مبارزات و هدف مرحله ای انقالب مردم جا میزنند!

***

میگویند ومینویســند که تا والیت فقیه و حکومت شــبان رمه و امکان غارت مردم 
توســط رهربی وتشکیالت امام گونه آن میسر اســت هرگونه سمت گریی مبارزاتی 
دیگر و علیه کلیت نظام سیاسی موجود همانا همدستی با ویل فقیه و باند رهربی 
ولــذا افزودن به عمر کلیت نظام بربریت اســت! آبشــخور تئوریــک خود را هم از 
قبــل انتخاب کــرده اند ویل به همان دلیل فرصت طلبی وبیســوادی ازاین نظریه 
که خواهد آمد ونیز بصورت وارونه وموذیانه ســو استفاده میکنند. باهم سری به 
ایــن اصل بدیع بزنیم وآنهم از قلم کارل مارکس که چه بدیع و واضح جمع بندی 
پژوهش های اقتصادی ، فلسفی وسیاسی خودرا در مقدمه ای براقتصاد وسیاسی 

میآورد.
"انســانها درفرایند تولید اجتماعی هستی خویش به ناگزیر وارد روابط مشخصی 
میشــوند که مســتقل از اراده آنها وجــود دارد که همانا روابط تولیدی متناســب با 
مرحلــه ای معلــوم از تکویــن نریوهای مــادی تولید اســت. این روابــط تولیدی 
درتمامیت خویش ساختار اقتصادی جامعه را بنا مینهد ، بنیانی واقعی که روبنای 
حقوقی وسیاســی برآن تشــکیل میشود واشکال مشــخص آگاهی اجتماعی با آن 
سازگاری دارند وشیوه تولید حیات مادی فرایند عمومی زندگی اجتماعی سیاسی 

وفکری را مشروط میسازد ".

***

خــوب حضرات از مطلب باال چننی نتیجه میگریند که نســل جدیــد وجوان مبارز 
ایرانــی هــم در روابط مشــخصی کــه مســتقل از اراده انها بــوده وارد شــده  اند 
)جمهوری اسالمی(، پس این روابط خارج از اراده مردم ایران ، زندگی اجتماعی 
واهداف و عملکرد سیاسی آنها را مشروط میسازد. وقتی برپسید که به چی مشروط 
میسازد ومبارزات مردم ایران چرا باید در چهارچوب نظام بربریت موجود تعریف 
ومحدود شــود نقل قول مارکس را جلوی شما میگذارند. دریغ از اینکه شامورتی 
بازی آنها از هزار ســو فریاد میزند که نعل وارونه میزنند و فرصت طلبانه مال خود 

کرده اند.

***

ابتــدا اینکه حضرات قصد دارند تادوباره پرچم اصــالح رژیم را برمبنای وخامت 
اوضاع کنونی داخلی وبنی المللی مجددا جا بیاندازند ودرصفوف تعامل گرایان 
بــا رژیم ومتحدین بنی المللی آن به انجام وظیفــه ادامه دهند. کارل مارکس اگر 
گفت که "انســانها به ناگزیر وارد روابط مشــخی میشــوند که مســتقل از اراده آنها 
وجــود دارنــد" منظورش تولد ورشــد مــا در چهارچوب حکومتها نبــود بلکه او 
روابط مشخص اقتصادی اجتماعی یعنی مناسبات مذکور )سرمایه داری برای ما( 
را مــورد نظر داشــت ونه حضور دولــت یا حکومت های مشــخص. دوم اینکه او 
نتیجه گرفت که چننی مناســبات وروابطی غالب های مشــخص دارند وگسست از 
آنها هم محتاج حضور مولفه ای اســت مبنی بررشــد و قــوام وبالندگی نریوهای 
مادی وتولیدی جایگزین. که مســئله ما با جمهوری اســالمی چه ربطی به موضع 
فرصت طلبانه حضرات دارد. آنها میگویند که اصل والیت فقیه مانع اصلی برســر 
راه رشــد اقتصادی ، اجتماعی مردم ایران اســت درحالیکــه مفاد حتی نقل قول 
مارکس مناسبات بربریت وسرمایه داری را هدف قرارداده است. وی درعنی حال 
که ماتریالیسم تاریخی را ارائه داده بود با نقل قول باال در مقدمه کتابش همگان 
را به این امر بدیع رهنمون شــده که سوسیالیسم محصول جوامع پیشرفته سرمایه 
داری است ولذا جوامع عقب مانده با محدودیت های خارج از ارائه خودرا درک 
نمایند ومثال از یک زندگی شبانی )چوپانی( نمیتوان وارد ساختمان سوسیالیسم 
شــد. نگاه کنید به سرنوشــت امثال این دولت های پلیسی و نظام های سلطه گر 

وسرباز خانه ای درروسیه ، چنی ، آلبانی واقمار انها. 

***

این قلم وطی سالیان همواره تقسیم بندی رژیم بربریت را به جناح هایی که تفاوت 
ماهوی دارند را مردود دانســته اســت. بردن مردم پشت شعار مرگ بروالیت فقیه 
وهماوایی با اطالعاتی های شــامورتی باز بنام اصــالح طلبان ، مبارزین وعموما 
چپ انقالبی و جوان را از ورود به صحنه نربد ودخالت سیاســی و دیده شــدن باز 
میدارد. شعار مرگ بروالیت فقیه به مثابه مانع اصلی و همدستی با تعامل گرایان 
و برادران همان والیت فقیه یعنی مجددا مطرح نمودن خط استحاله رژیم وامید 
به تداوم بربریت موجوداســت. از دردهای جامعه سیاســی مایکی هم نخواندن 
منابع  یا تا حدودی بدخواندن است: نکته پردازی از کارل مارکس و مقدمه اقتصاد 
سیاســی درتوجیه اینکه روابط مســتقل کنونی خارج از اراده ما وجود داشته ولذا 
فرایند تغیری وضع کنونی )رژیم( را مشــروط میگرداند یک شــعبده بازی رســوای 
 Antonio( نظری اســت و دیگر هیچ. ذکر نقل وقول هایی پراکنده از گرامشی
Gramsci - 1891-1937 ( و قطعــه قطعــه کردن مســئله هژمونــی )برتری( که 
برای جامعه اروپایی نوشــته شــده چه دردی را از ســلطه )Domination( یک 
نظام مذهبی-تروریســت دوا میکنــد. ما برای ســرنگونی و زدن رژیم بربریت و 
معلم تررویســتهای منطقه به چیزی که احتیاج نداریم توانمند سازی تروریستهای 
خنده رو و کمک به جایگزینی یک جناح از آن با دزدان چراغ بدســت و برادران 
تروریست انها که دل از نمایندگان انحصارات تولید کننده همان تروریسم اسالمی 

درمنطقه برده اند. 

***

باید از حضرات اصالح طلب شرمنده و خط امام درصفوف اپوزیسیون پرسید تمام 
این داستان سرایی های تئوریک ویل ناشیانه اصال چه ربطی به مسئله سرنگونی 
کلیــت یک نظام تروریســتی مذهبی وجایگزین ان با یــک قضای دموکراتیک و 
جمهــوری ناشــی ازآن! گویی مابا دونــوع متحد رژیم روبرو هســتیم ابتدا همان 
مصلحنی دروغنی و تعامل گرایان نظام که دور افتاده موقتی از سهم شری وچپاول 
هستند و لذا ناراحتی از طرف مقابل )اردوی خامنه ای( ودیگر دسته دوم استحاله 
طلبــان که برای پاســتوریزه کردن نظــام بربریــت کنونی تالش میکننــد. با هزار 



ادا واطــوار نــوک پیکان نقد خــود را علیه اصل والیت فقیه وخــود فقیه میگریند 
درحالیکه جهنم دیگری را برای تداوم سلطه راهزنانه کنونی تدارک میبینند. نقل 
قول هایی که اغلب ربطی برای خالصی از یک نظام تروریستی و مذهبی ندارد را 
به میان میکشند .کارشان بیشرت به یک خیمه شب بازی سیاسی میماند تا تحلیلی 
سیاسی وبه همان زعم سمت گریی یک سازمان مبارز چپ! چننی که پیداست چپ 
انقالبی منتقد ومبارز را با این لفاظی های بی پشتوانه کاری نیست و اوضاع رژیم 
ودرصد غلظت نارضایتی عمومی دستان بزرگی را طلب میکند که فاصله نجومی 
باهویت وتوانایی این راســت روان ترســیده از مبارزه انقالبی مــردم اکیدا کاری 
وربطی ندارد. که تکه پاره کردن رژیم به جناح های مختلف و از ســوی اینها کار 
روی تفاوتها وشــکاف های انها اساس شعاری است توخایل چرا که نریویی حتی 
دریک فضای دموکراتیک وآزاد میتواند چننی ادعایی کند که درپایه اجتماعی واز 
طریق تشــکالت کارگری ، زنان، دانشجویان، معلمنی، و غریه مشغول کار انقالبی 

.حضورتعینی کننده دارد ونه بادمجان دورقاب چنی های گریخته از مبارزه.






















