
 

 .است یهم ممکن و هم ضرور یاسالم ینظام جمهور یسرنگون

 بات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسالمی اانتخ دربارهندوکاوی ک

 ضرورتبه یکه پافشار یجمهور استیدوران انتخابات ر نیدر ا ژهیوبههمواره و  هاستیکمون

دارند که  ازیشود، ن ریفراگ دیاز هر زمان با شیب یاسالم یجمهور ینظام ضد بشر نیا یسرنگون

 آن نکنند.  نیگزیگرانه خود را جا یو مفروضات ذهن ابندیکه است در گونههمانجامعه را  ینیع تیواقع

 

موازی با مختلف  یهاروزنامه این واقعا امری خوبی است که رفقای پرشور نسل نوین و جوان کمونیست

با روند انتخابات  ییآشنا یرا براهای هیئت حاکمه هستند که هر یک منتسب به یکی از جناحقدرت حاکم 

.  ندینمایو کندوکاو مگذاشته  یملع کیالکتید سمیالیماتر نیبذره ریز آن راو   خوانندیممهوری اسالمی ج

آن  یفیک رییتغ یبرا شیشارویپ یهاضرورتدشمن  و  استیما از س یعلم یکیالکتیبه شناخت د نیا

 تی. اما فراتر از آن به شناخت ما از کلکندیمکمک  اشیدولت نیماش یضرورت بر متن سرنگون

ما از شناخت  یو علم جانبههمهبه درک  نی. و اکندیممبارزه کمک  دانیم نیدر ا کنندهشرکت گرانیباز

 . دینمایمضرورت کمک 

 

 یپردازالیخ کیاست.  یهم ممکن و هم ضرور یاسالم ینظام جمهور یکه سرنگون مییگویم یوقت

 . ستین هودهیب

 هودهیببرخوردار است. و  یمهم یاساس تیاز اهم یستیجنبش کمون شروانیپ یضرورت برا نیا درک

 قرار دارد.  هاستیکموناست که در مقابل  ینکته و چالش نیترمهم نیکه گفته شود ا ستین

رنجبر به چنان سطح از درک برسند ابزار زحمتکشان درک شود  و  قا  یعمضرورت  نیکه ا یزمان

 نیا یضرورت امکان سرنگون نیا قی. بدون درک عمدیآیم به وجودنفر  هاونیلیمآن توسط  یسرنگون

 نخواهد آمد.  به وجود ندهیفزا طوربه یضد بشر میرژ

 

 یعلم کردیو با رو میبازکن کامال  چشمانمان را  یعدس ستیکمون یهاستیالیماترما  که یمانبیشتر آنکه ز

 یامبارزهکه  میشویممتوجه  مینظر گرفته و کندوکاو کن ریرا ز یمبارزه طبقات دانیفعال در م گرانیباز



است. تنها با  انیمتضاد هستند در جر یمنافع طبقات یندهینمامختلف که  یهادگاهید نیب یو دائم امانیب

 قتی. درک حقافتیدست دانیم نیا گرانیاز اهداف باز قیبه درک عم توانیماست که  یعلم کردیرو

 .  کندیمرا فراهم  یکه هست امکان آزاد گونههمان ینیع

 

 : دیگویم  ینیع تیدر مورد درک واقع انیآواک باب

 کنندیمتوسط آنچه مردم فکر  ینیع تیاست، اما واقع ینیع تیاز واقع یبخش کنندیممردم فکر  آنچه»

 «.شودینممشخص 

 تیفعال یعنی ییگرایذهنو  یپردازهینظرمستقل از افراد وجود دارد. و  با  ینیع تیواقع گریدعبارتبه

 .شودینممشخص  یانقالب کیصرف بدون ارتباط با پرات یفکر

  

  :دیگویم یدرستبهکه مارکس  گونههمان

( نبوده کی)تئور ینظر یامسئلههست یا نه،  یعین یحقیقت یدارا یکه آیا اندیشه بشر مسئلهاین »

اش واقعیت و توان اندیشه یحقیقت را ثابت کند، یعن یکیپراتدر  دیاست. انسان با یعمل یامسئلهبلکه 

  یمسئله کامالا تفکر جدا از پراتیک،  تیواقع ریغ ایواقعیت  ارهرا، اینجا و اکنون، اثبات کند. مناقشه درب

  (تز دوم-باره فویرباخ در ی)تزهای «( است.یو مدرس کیاسکوالست)کیآکادم

 

 نیا آموزدیمبه ما  ینیع تیبا واقع ارتباط آنو  یرهبر نه  یدرزم انیباب آواک قیکه رف یاز نکات یکی

 است:

که بر  یکه بتوان از ظلم و ستم و دهشت ستینظام قابل اصالح)رفرم( ن نیاست که ا نیا ینیع تیواقع»

 یبرا یو اساس و استراتژ ازی. نافتی یی، رهاکندیمو در سراسر جهان اعمال  نجایدائم ا طوربهمردم  

ا یعم یکیالکتید یستیالیماتر کردیرو کیاز  یستیانقالب کمون  تیبه واقع یعنی تیبه واقع یعلم قا

 یماریعالئم ب نهیزم ریو ز یعلت اساس خواهدیمکه  یدکتر هیشب یزی. چردیگیمسرچشمه  یاجتماع

 یجوهر رهبر نیدهد . ا صیدرمان آن وجود دارد، تشخ یبرا یچه سازوکار نکهیدرمان و ا یبرا

 ،یاست " که در آن رهبر نیا ینیع تی، واقعکنندیمآنچه اکثر مردم فکر  برخالفاست و  یستیکمون

، مطابق با اصول کند فایا یدرستبهآن را  ینقش رهبر  شتریاست و هر چه ب یواقعا انقالب یرهبریک 

 شتریب هاتودهابتکار عمل آگاهانه  باشد،(نیسنتز نو-نینو سمی)علم کمونسمیمائوئ-سمینیلن-سمیمارکس

 خواهد بود . "



 

 یک نکته چالشگرانه مهم:

  

را  اشیداخل و یدر سطح جهان یاسالم یجمهور یشارویپ یهاضرورتدر انتخابات ریاست جمهوری 

ضرورت مستقل از افراد و  ای ینیع تیواقع آنکه شتری.  بکنندینم نییرقابت تع نیا ریدرگخودی افراد 

و  یاسالم یو خارج از نظام جمهور ستندین یکه خود گرانیباز یرقابت و حت نیا ریاقشار و طبقات درگ

 .باشدیم ،در تقابل با آن هستند

در حال را دارد. توپ در هوا  بسکتبالبال در ورزش رقابت حالت جامپ نیدر حال حاضر صحنه ا فعالا 

. هنوز اندبرداشته زیبه چنگ آوردن آن خ یرقابت برا نیا ریدرگ یهااز جناح کیو هر  چرخیدن است

 چنگد! یم را آن ستمگر، از حاکمیت ح  جنابه یک  منتسب   فرد  که کدام  ستیمشخص ن

که چه  یزنگمانهبه طبقه کارگر  مدتکوتاه درازمدتنمایندگان منافع  عنوانبه هاستیکمونآنکه  شتریب

 .  ندستینظام منتصب  شود، ن نیا یجمهور  استیبه ر یکس

ا و  ستیقائل ن شانیبرا یوحقوقحقنظام ندارند و  نیدر ا یرنجبر که منافعقشر تحتانی طبقه  یبرا  دائما

نظامی شود که قرار است ستم و  جمهورسیرئ یچه کس کندیم یچه فرق شودیمسرکوب و استثمار 

 ؟ را تحکیم و اعمال نماید اشاستثمار، فقر و تهیدستی

برای گذار به  ضد بشرینظام  نیا یشارویپ یهاضرورتبرای همین نیاز داریم که به شناخت علمی از 

آزادی و رهایی، استقرار جامعه نوین سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا که تنها از طریق سرنگونی 

 .ای است که باید به آن توجه نمودنکته نیترمهم. این میابیدست خواهد آمد، دست بهاین رژیم 

 

 !میکنینمدر انتخابات شرکت  نه!

 نه به انتخابات، تحریم آن و آری به انقالب کمونیستی! 

 

 ستمکاران مختلف! انینه "انتخاب" م ،دارند ازین ییو رها یرنجبران تحت ستم به انقالب واقع

  !سرنگونی نظام جمهوری اسالمی یک ضرورت است

 !هم ممکن و  هم ضرورت است یاسالم ینظام جمهور یسرنگون

 



 برهان عظیمی 

  ۲۰۱۷آوریل  ۱۹مصادف با  ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹

 

 

 پاورقی:

 دیدگاه اقشار و طبقات دیگر در برخورد به انتخابات جمهوری اسالمی به لینک زیر در مجله هفته مراجعه کنید: و کردیروبرای آشنایی بیشتر با 

 دور پنجمین و جمهوری ریاست دور دوازدهمین انتخابات به مرفه یبورژوازخرده متوسط طبقه و هاستیکمون رویکرد
 :روستا و شهر اسالمی شوراهای

 متضاد! گیریجهت و استراتژی رویکرد، دو

 انقالب! یا رفرم

https://mejalehhafteh.com/2017/04/17/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-

%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6/ 

 و یا در لینک زیر:

http://www.azadi-b.com/G/2017/04/post_653.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://mejalehhafteh.com/2017/04/17/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6
https://mejalehhafteh.com/2017/04/17/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6
https://mejalehhafteh.com/2017/04/17/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6
http://www.azadi-b.com/G/2017/04/post_653.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


