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ا ســف بــاری اوضــاع اقتصــادی کــه خــود را در تصاویــر فقــر و بیکاری

بــه عنــوان اســب تــروای ســرمایه قصــد دارنــد تــا بــه قلعــه و بــرج و

نشــان میدهــد عینیتــی روشــن و غیــر قابــل انــکار اســت .در چنیــن

ایــران هجــوم ببرنــد .در ایــن حــال مجــدد ًا از نامــی ســوء اســتفاده

صــدد یافتــن پناهــگاه و ارســال و انتقــال ثروت خــود هســتند(انتقال

ســنگینی آن را ندارنــد .در ایــن لحظــه آنــان جــد ًا در جهــت

صــدد تجدیــد عهــد خــود در پادوئــی ســرمایه و نجــات شــکل بنــدی

اســامی تالشــی میکننــد تــا ایــران را از تــکان هــای خــارج از

پیرامونــی و گندیــده در داخــل و خــارج از چهــار چــوب بربریــت

دیگــری از دســت عــوض کــردن حا کمیــت سیاســی در میهــن را

و درماندگــی زحمتکشــان و درماندگــی عمومــی از تحصیــل معــاش
بحرانــی کــه حتــی پایــوران درجــه یــک نظــام تروریســتی حا کــم در

بیــش از دو میلیــارد و در ظــرف دو مــاه گذشــته ) مجــدد ًا برخــی در

اقتصــادی کنونــی بــر آمــده انــد .پادوهــای ســرمایه داری از نــوع

کنونــی (جمهــوری اســامی ایــران )تــاش هــای خــود را ایــن بــار

هــول محــور دموکراســی آبکــی و سکیوالریســم و عدالــت اجتماعــی
هــم جنــس آن دو چنــدان نمــوده انــد .ایــن هــا خواهــان تــداوم

بــا روی مبــارزات طبقــه کارگــر و صفــوف زحمتکشــان بــه جــان آمــده
مــی کننــد (فدائــی) کــه شــانه هــای نحیــف و وامانــده اشــان طاقــت

سیاســتهای ســرمایه بیــن المــل یعنــی اربــاب راســتین جمهــوری
خواســت انحصــارات امپریالیســتی دور نگــه دارنــد و مجــدد ًا دور
شــاهد باشــیم.

****

از فــردای ســرنگونی پهلــوی دوم و قــدرت گیــری اســام سیاســی و

بربریــت کنونــی در تصاویــر و شــکل بنــدی هــای مختلــف ولــی

ســرکوب مســتمر و روزانــه آزادی خواهــان و بویــژه نیروهای سیاســی

نئولیبرالیســم خانمــان برانــداز ،پادوهــای بانــک جهانــی واربــاب

بیشــتر دولتــی نمــودن اقتصــاد ایــران بــود کــه همیــن زمینــه مشــترک

هــم جنــس هســتند .هــر دو دوســته ایــن بــار بــا دفــاع مســتقیم از
انحصــارات شــده انــد .بخشــی از ایــن نــرم تنــان شــرمنده .،همــان

چــپ ،بخــش ســنتی و تــوده ای هــوادار مســکو خواســتار هرچــه
و محکمــی در رابطــه آنهــا بــا اســام سیاســی و ســردمداران جنــاح

فرصــت طلبــان هســتند کــه زمانــی خــود را در صفــوف چــپ و اغلــب

مســلط جمهــوری اســامی بــود .کــه ایــن دومــی از ایــن دریوزگــی

اربــاب ســرمایه بــه مــدت چهــار دهــه اســت کــه از نوکــری بــرای

کمــک همــه جانبــه ایــن جماعــت مردم فــروش ســاخی همــه جانبه

درجــوار چریکهــای فدائــی خلــق جــا زدنــد و اکنــون در خدمــت

چــپ نماهــای طرفــدار مســکو تــا جایــی ســود بــرد کــه توانســت بــه

سیاســت هــای مســکو بــه کار چــاق کنــی بــرای واشــینگتن رســیده

ای از نیروهــای انقالبــی چــپ را بــه انجــام رســاند .در همیــن راســتا

نــداد بــه فکــر تبدیــل تابلــو بــه حــزب چــپ رســیدند و طبــق فرمــول

و سیاســت هــای اربــاب ســرمایه بیــن الملــل ،و بــا ســقوط اتحــاد

نشســته انــد .در لبــاس سوســیال دموکراســی ترانــه ای از چــپ مــی

ســرمایه داری و متحدیــن جمهــوری اســامی بــا تغییــر جهــت صــد

انــد! ا گــر شــامورتی قبلــی ( اتحــاد جمهــوری خواهــان ) جــواب

رهبــر رســوایی خــود (نگهــدار) منتظــر پیوســتن بخــش تــوده ای هــا

و در دو دهــه اخیــر و پایگیــری اصــاح طلبــان طرفــدار اقتصــاد بازار
شــوروی  ،لــذا نیروهــای ســینه چــا ک مســکو و اقتصــاد دولتــی

خواننــد ولــی شــنوندگان آنهــا همــان اعضــاء باشــگاه ســالمندان

و هشــتاد درجــه ای بســوی تأییــد خــط انحصــارات و ســینه زدن

تروریســتی حا کــم بــر ایــران و بــرای نجــات ســازه بربریــت کنونــی

زیرمیــزی انجــام میدادنــد ولــی ا کنــون و بــا وخامــت اوضــاع رژیــم

شــرمنده قبلــی هســتند .دســت در دســت اصــاح طلبــان مجموعــه
خــود را جمــع و جــور مــی کننــد تــا بــه پیشــواز بــر آمــد اجتماعــی

در راه و قیــام مــردم ایــران رونــد .ا گــر زمانــی چهــره واقعــی خــود

زیرعلــم نئولیبرالیســم شــتافتند .ا گــر تــا دیــروز ایــن ســمت گیــری را
در روز روشــن خــود را بــرای طــرح هــای غــرب و ســلطه انحصــارات
(و نئولیبرالیســم آنهــا )آمــاده خدمــت مــی ســازند .میتــوان پرســید

را نشــان داده و سراســیمه از دور و بــر ســازمانی بنــام چریکهــای

کــه چــرا خــرده بــورژوازی ایرانــی و بومــی چنیــن عقــب مانــده و

مســکو آویــزان شــدند ،امــروز امــا کــه بــا ســر بــه اســتقبال طــرح هــای

طبقاتــی در فرانســه ) گفــت کــه حتــی توســعه پرولتاریــای صنعتــی را

فدائــی خلــق ایــران گریختــه و بــه قلعــه ســنگ بــاران سیاســت هــای

انحصــارات بــرای گرفتــن نمایندگــی نئولیبرالهــا در میهــن رفتــه اند.

پاندولــی اســت .پاســخ را احتمــاال بتــوان از زبــان مارکــس (نبردهــای

تابــع توســعه یافتگــی بــورژوازی صنعتی میدانــد .بالطبــع در جوامع

عقــب مانــده و پیرامون،طبقــات اجتماعــی نیــز بــه علــت پروســه

و طبقــه پوســیده خــود را آمــاده رویاروئــی بــا شــرایط ســقوط رژیــم

جوامــع شــمال ،غالبــ ًا فاقــد ویژ گــی هــای تاریخــی و سیاســی

آیــا چــپ انقالبــی و ضــد سیســتمی تــوان بســیج و وصــل جنبــش های

ســلطنت طلبــان زیــادی کــه زیــر نقــاب جمهــوری خواهــی میرونــد

اســف بــار دارد .آیــا در بــر آمــد اجتماعــی مــا آمادگــی تشــکیالتی

ناپایــدار و وابســته بــه نیازهــای ســرمایه متروپــول وجذرومدهــای

اجتماعــی الزم هســتند و بــه ســهولت رنــگ عــوض مــی کننــد .مثـ ً
ا
ولــی هــدف اصلــی همــان حفــظ نظم پوســیده قبلــی و فعلی اســت!

بــورژوازی ابنالوقــت ایرانــی تولیــد خــرده بــورژوازی هــم جنــس و
غیــر تاریخــی کــرده کــه حتــی ضــرورت دفــاع از آزادی هــای فــردی
شــهروندی را ارج نمــی گــذارد و نگذاشــت! چــپ خــرده بــورژوا در

ایــن جامعــه ناپایــدار ا گــر چــه در جوانــی خــودی نشــان میدهــد و

نمایــد و منتظــر ارائــه چهارچــوب مطلــوب سیاســی از ســوی اربــاب !
مطــرح کنونــی را جهــت رهبــری بــر آمــد اجتماعــی ایــن اوضــاع
بــرای پاســخ بــه مســئله آلترناتیــو اجتماعــی  ،دموکــرات و الئیــک

و ضــد مناســبات مســلط کنونــی را داریــم  .گوئــی دروازه ای بــروی

امکانــات و اوضــاع بهــم ریختــه کشــوری بــاز میشــود کــه میتوانــد

دوســت و دشــمن مــردم را بــا ماســک هــای متفــاوت و فریــب دهنــده
بــه داخــل راه دهــد .در آن اوضاع پیچیــده اما که و مجــدد ًا امکانات

علــم سوسیالیســتی بــدوش مــی کشــد ولــی در میــان ســالگی و ســپس

و اندیشــه ســازی تبلیغاتــی و بســیج عمومــی حرف نخســت را خواهد

نحلــه انحصــارات امپریالیســتی حــزب چــپ مــی ســازد تــا در فردای

همدســتان شــیخ مبــارزه را دوبــاره بــه پادوهــای رنگارنگ ســرمایه و

را بــه مــردم حقنــه کنــد .کــه صفــوف انقالبیــون چــپ در ایــران و

نشــدن مجــدد در چنیــن ورطــه ای ،همگرائــی نیروهــای انقالبــی

کــه بــه اصــل خــود بــاز مــی گــردد و زیــر ییــرق و بلیــط هارتربــن
شــورش تهــی دســتان و آزادی خواهــان کاالی قلــب اربــاب ســرمایه

طــی یــک صــدو انــدی ســال گذشــته همــاره بایــد منتظــر اوضــاع
نبــرد مــرگ و زندگــی شــود تــا صفــوف خــود را از نخالــه هــای ابــن

زد! آیــا مــا بــار دیگــر و ایــن بــار تحــت ســناریوی دموکراســی خواهی
انحصــارات چهــره ســاز نمــی بازیــم  .مــن بــاور دارم کــه بــرای آچمــز

ضــروری و ســازماندهی فراگیــر تبلیغــی تشــکیالتی در کمیتــه هــای
مخفــی  -علنــی و سراســری یــک اصــل اســت کــه انقالبیــون خــارج

الوقــت و قهرمانــان قالبــی پــا ک نمایــد .ا کنــون نیــز مســئولیت

از مــرز هــای ایــران مســئولیت خطیــری در لحظــه کنونــی در ایــن

دســت ایــن ورشکســتگان بــه تقصیــر سیاســی خــارج نمایــد و چهــره

آزادی در ســال  ۵۷شکســت خــورد ،خــود انقــاب ســتمدیدگان و

انقالبیــون چــپ اســت کــه پرچــم دروغیــن دموکراســی خواهــی را از
واقعــی پادوهــای ســرمایه و ارتجــاع را بــه مــردم نشــان دهنــد  .کــه

راســتا دارنــد .آنچــه کــه در جریــان انقــاب ضــد اســتبدادی و بــرای

آزادی خواهــان نبــود و بــا وام گیــری مجــدد از مارکــس بایــد نوشــت

جــای بزهــکاران و همدســتان رژیــم بربریــت دادگاه هــای صالحــه و

کــه آنچــه در قیــام بهمــن از پــا در آمــد انقــاب نبــود بلکــه جریــان

معتقــدم کــه ســر نوشــت همــکاران و متحدیــن سیاســی جمهــوری

ماندگــی چــپ از رویــداد هــا ) معینــی بودنــد .کــه توهمــات و طــرح

رســیدگی کننــده بــه جرائــم مســلم و مــردم فروشــی آنــان اســت  .مــن
اســامی و بــه ویــژه رهبــران مــردم فــروش آنــان مســتقیم ًا بــه آینــده

ســران رژیــم اســامی دارد .ایــن بزهــکاران در ســرنگونی رژیــم و از
طریــق قهــر مــردم بجــان آمــده همــراه پایــوران جمهــوری اســامی

در خــارج از مرزهــای میهــن مانــدگار خواهنــد شــد  .در ایــن تصویــر
و تحلیــل اســت کــه کلیــه فرصــت طلبــان و همدســتان چــپ و راســت
رژیــم تــاش حدا کثــری دارنــد تــا رژیــم اســامی از طریــق دســت
عــوض کــردن تحویــل بخشــی از بــورژوازی مــال باختــه یــا خــارج

از قــدرت گــردد و یــا از طریــق Regim Changeمقهــور طــرح
امپریالیســتی و مهندســی تغییــر سیاســی در ایــران شــود.
****

ایــران در تــب و تــاب شــرایط تغییــرات بنیــادی کــه پایــه هــای
رژیــم بربریــت را لرزانــده بســر میبــرد .ایــن شــرایط انقالبــی فاصلــه

چندانــی بــا موقعیــت انقالبــی ضــروری ســرنگونی نظــام اســامی
نــدارد  .تجمعــات دســت ســاز و تــاش هــای اردوی راســت و حامیان
ســرمایه و نوکــران نئــو لیبــرال هــا در تصاویــر گاه متضــاد ســر هــم
بنــدی میشــود تــا نماینــدگان و کار چــاق کــن هــای انحصــارات خــود

هــای پیــش انقالبــی بــود کــه نتیجــه شــرایط اجتماعــی ( عقــب
هــای نــارس بودنــد کــه شکســت خوردنــد و انقــاب بــار دیگــر و ایــن
بــار در مقــام و ســطحی باالتــر از راه ر ســیده اســت .

