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 بخ-ش اص-1ح طل-ب بھت و ناباوری سرکوب ھای لجام گسيختۀ مزدوران رژيم و مشاھدۀ، کنونی ۀدور در

آن را ھم نداشت، چه رسد به آن که برای ّدر رويارويی با شرايطی که به گمان من حتی تصور ھيئت حاکم 
 و ب-ه  را ب-اری ديگ-رموض-وع س-رنگونی رژي-م،  داش-ته باش-دّ از پ-يش مش-خص به آن برنام-ه ایپاسخگويی

به نيروھای تنھا با اين تفاوت که اين بار، طرح چنين موضوعی . انداخته است بر سر زبان ھا ّطوری جدی
رو ب-ه  حرکت ھای ۀ، با مشاھدنيزحتی سردمداران رژيم که بل . محدود نمی شودسرنگون طلباپوزيسيون 

 ی خ-وداخت1ف-ات جن-اح ھ-ای داخل- تش-ديد و سرعت ساير اقشار مردمو  و غيرقابل کنترل کارگران گسترش
اين گونه است که ھمواره نسبت به ضرورت حف-ظ کي-ان جمھ-وری اس-1می ھش-دار  و  اندسخت نگران شده

 س-خنرانیًری و اخي-را ظ-س-خنرانی ھ-ای ھاش-می رفس-نجانی، منت وح در به وض-ھشدارھايیچنين  می دھند؛
نگرانی سردمداران رژيم از طرح . به ميان آمده است" سقوط جمھوری اس1می" عنوان زيرمحسن کديور 

به ت-دريج سردمداران رژيم، براندازی خود را در اين راستا .  اتفاقی و بی اساس نيستسقوط نظامموضوع 
 در سرکوب ھای اخير جوانان.  ھر وسيله خواھان مسدود کردن اين روند طبيعی ھستند شمرده و بهحتملم

ب-ديھی . ت اس-تّنماي-انگر اي-ن واقعي-» کھري-زک«در بازداش-تگاه  آنان به وي-ژه ۀھا و کشتار و شکنجخيابان 
 و  تھاجم-ات وحش-يانهّ س-بعيت وچن-ين س-طحی از به نداشت، خود فروپاشیی از ااست که رژيم اگر واھمه 

چه در سطح تبليغ ض-رورت و (عا کرد که موضوع سرنگونی ّمی توان به جرأت اد. غلتيد در نمیرذي1نه 
موعظ-ه  در مي-ان م-ردم حاميانش-ان و اص-1ح طلب-انًکه عم-دتا از س-وی - نفی آن تدارک آن و چه از ديدگاه 

ل ذک-ر اس-ت ک-ه سياس-ت قاب-.  بيش-ماری از م-ردم اي-ران ط-رح گش-ته اس-تۀّھم اکنون در ميان عد) -می شود
با رف-رم ھ-ای س-طحی اجتم-اعی جل-وگيری ب-ه "  سقوط"اص1ح طلبان بر اين محور استوار است که از اين 

وج-ه خواھ-ان اي-ن س-قوط   مي-ر حس-ين موس-وی ب-ه ھ-يچ.؛ رفرم ھايی از باf و در داخل خود سيستمعمل آيد
ش-عارھايی : " ک-رده اس-ت ک-هکي-د ًرا تأب-رای نمون-ه اخي-. ه ک-رده اس-تاو بارھا به اي-ن موض-وع اش-ار. نيست

 م-ردم ۀخواست. اس1می نرود مورد حمايت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمھوری
نه يک کلمه کم ن-ه ي-ک کلم-ه جمھوری اس1می  دفاع از جمھوريت نظام در کنار اس1ميت آن است و شعار

 تأکي-د از -١٣٨٨ م-رداد  ١٠ ، قل-موب س-ايت" (راھب-ردی دارد ش در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقزياد
ًس-ت ک-ه ني-ازی ب-ه توض-يح ن-دارد؛ و اص-وf اوج ب1ھ-ت  اس-خيفالبته  و  اين عبارات به قدری گويا)ستما

 ب--رای پيش--برد  ب--ی خط--ر"یت--اکتيک"موس--وی، تنھ--ا حک--م س--وی اس--ت اگ--ر کس--ی فک--ر کن--د چن--ين س--خنانی از 
ً حضراتی ھم چون عباس مي1نی تلويحا و يا صراحتا مطرح می کنندّادعايی که(مبارزه را دارد  ً ّ( 

 :ت استّاين رو برجسته کردن چند نکته حائز اھمياز 
 س-ت ک-م در ي-ک م-ورددھ-ا   آنۀان باندھای ھيئ-ت ح-اکم، ھم-واره ھم-با وجود بروز اخت1فات بسيار حاد مي

، چ--ه در  ھمگ--ی ب--ه ش--کل سيس--تماتيکھ--ا آن! حف--ظ نظ--ام جمھ--وری اس--1می: اتف--اق نظ--ر داش--ته و دارن--د
 اتفاق نظ-ر و عم-ل آن.  رژيم اع1م داشته اندسرنگونی مخالفت شديد خود را با اظھاراتشان و چه در عمل،

و ، ١٣٧٨ تيرم-اه ١٨ی ي دانش-جو خي-زشی، ب-ه خص-وصيدانش-جو حرک-ت ھ-ای اعتراض-یھا در س-رکوب 
 "سقوط جمھوری اس1می"در مورد شان نی و نگرا  تا پيش از رويدادھای جاریزنانو سرکوب کارگران 

 ب-ی،ل طس-رنگونمشی با » اصول گرايان«البته مخالفت .  بر اين اتفاق نظر استّھمگی دال، در برھۀ فعلی
ُ س--کان ق--درت سياس--ی را در دس--ت داش--ته و ب--ا ، ّ ب--ه ط--ور کل--ی زي--را اي--ن جن--اح.ني--ازی ب--ه توض--يح ن--دارد

 مزدوران اي-ن جن-اح از .خود را از دست خواھد دادی ّمنافع مادو به ويژه  سياسی ّتموقعي ،براندازی رژيم
؛ اين مزدوران رژيم به اندطور که در تظاھرات خيابانی اخير نشان داده  ھمان. ھيچ جنايتی فروگذارنيستند

به وضوح م1حظه شد که اين م-زدوران تنھ-ا . سر داده بودند" هللا اکبر"شعار  سوی کسانی آتش گشودند که
 به  تفريحی ھنگفت، امکانات سفری، دستمزدھا نازل، اتومبيلۀبا بھروام ( حفظ منافع مادی شان به منظور

اس-ت ک-ه ب-ا اي-ن ب-ی ) تم-امی خ-دمات رف-اھی دسترس-ی ب-ه ّ ب-ه ط-ور کل-ی و خود و خ-انواده ش-انخارج برای



مقابل خود ھا در  آن. را صادر می کنند  کوچه و خيابانیّعاد مردم  دستور س1خی غير قابل وصفرحمی
ًمسلح نمی بينند که به علت اخت1فات ايدئولوژيک و يا احيانا دفاع از خ-ود ب-ه " کمونيست" و ملحده ّيک عد
ھ--ا از  برکن--اری آنخواس--ت ھ--ا در مقاب--ل خ--ود مردم--ی را م-ی بينن--د ک--ه ب--ا  آن ؛ھ-ا تيران--دازی کنن--د روی آن
  .    خواھند کردتھديد را ، منافع طبقاتيشانقدرت

 چه؟» 1ح طلباناص«ا، ّام
ھمواره تأکيد بر و ھمراھان سلطنت طلب و سوسيال دموکراتيک شان در خارج، »  طلباناص1ح«مدافعان 
 زشت سيرتی است که در ھر مورد منجر به خون ريزی و کشتار ۀ پديد فی نفسهسرنگونی که  انداين داشته

ت-رين روش ھمان-ا تغيي-رات » نمطم-ئ«ت-رين و » معق-ول«ھ-ا  ب-ه زع-م آن .جمعی و ھرج و م-رج م-ی گ-ردد
ع-اری از عی ان-د ک-ه اي-ن روش ن-ه تنھ-ا ّ م-دھ-م چن-ين. در درون نظ-ام موج-ود اس-ت» آرام«و » گام به گام«

ھ-ا ب-ر  آن.  بنيادين در جامعه خواھد ش-دیً، بلکه نھايتا با اعمال فشار تدريجی منجر به تغييراتخشونت است
ب-ه ب-ار »  نظ-امس-رنگونی «نت-ايج مطل-وب ت-ری نس-بت ب-هد، نظام موج-و» اص1حات«گويا اين عقيده اند که 

و ت ھ-ای اجتم-اعی، ّ واقعي-اب و بی ارتباط » عجول«را » خواھان سرنگونی«ھا نيروھای  آن. خواھد آورد
 کنونی مردم اي-ران قلم-داد م-ی کنن-د ۀھا را مغاير با خواست و مطالب و نظريات آنمی پندارند " نادان"حتی 

 ).اين چنين وانمود می کنندبه عبارتی يا (
 در  را م-ی باي-د واقعی ط-رح اي-ن مطال-بۀانگيز! ّيت اندخ1ف واقع ت اين استدffی که تماماينستت ّواقعي

 .جستجو کردجای ديگری 
ّاول، نيروھای مارکسيست انق1بی از آن رفرم ھايی دفاع می کنند که پيامد يا نتيجۀ فرعی مبارزات انق1بی 

. ش باشد؛ يعنی رفرم ھايی که از پايين ايج-اد و در حقيق-ت ب-ه بدن-ۀ نظ-ام تحمي-ل ش-ده باش-دتوده ھای زحمکت
 .چنين رفرم ھايی در حقيقت بخشی از مبارزۀ انق1بی توده ھای تحت ستم است

. ّدوم، آن چه ک-ه ط-ی يک-ی دو ماھ-ۀ گذش-ته رخ داد، ب-ی اعتب-اری نظ-رات اي-ن آقاي-ان را ب-ه خ-وب نش-ان داد
، تمامی منافذ اعتراض را می بندد و کوچکترين واکنشی را با دار و درفش پاسخ می دھد، مادامی که دولت

ّاما شاھد بوديم که چگونه اين قديسين زمانه، که گويا در . ً کام1 بديھی استاستفاده از ابزار قھر و خشونت ّ
نداشته اند، در دوران حيات پربرکت جمھوری اس1می کوچکترين نقشی از تسويه حساب ھا و سرکوب ھا 

 .ق می کردندي مردم را به روش ھای مسالمت آميز تشو،اوج کشتارھای رژيم
رژي-م » س-رنگونی«بوده و » جمھوری اس1می«ً، اص1ح طلبان عمدتا بخشی جداناپذير از ھئيت حاکم ّسوم

اني-د س-رکوب بخو (»انق1ب اس1می«ھا از ابتدا در سازماندھی   آنۀھم.  يکی می دانندخودرا با سرنگونی 
ميرحس-ين موس-وی خ-ود يک-ی از ھم-ين مھ-ره ھ-ا ب-وده .  دست داشته و پرچم دار آن  ب-وده ان-د)انق1ب مردم

ب--ه اص--ط1ح حت--ی .  دھ--ه س--ھيم ب--وده ان--دس--هھ--ا در س--رکوب م--ردم اي--ران در ط--ی ب--يش از   آنیتم--ام. اس--ت
ببين اص-لی س-رکوب مطبوع-ات م-ی زنن-د، خ-ود از مس-» آزادی« ک-ه ام-روز دم از انترين بخ-ش آن-» چپ«

 کسی مانند کروبی که امروز تجاوز جنسی ب-ه زن-دانيان را افش-ا م-ی کن-د، . بوده اند بيانمطبوعات و آزادی
ًاب-دا کلم-ه ای در اي-ن م-ورد نم-ی  را فرام-وش م-ی کن-د و  و تج-اوز ب-ه زن-ان زن-دانیچگونه دھۀ سياه شصت

 حف-ظھيچ يک منکر اص-ل ا ّسر می برند، امه گرچه برخی رھبران اين گرايش ھم اکنون در زندان ب ؟گويد
تش--کيل . ت خ--ود را ب--ا س--رنگونی رژي--م در مخ--اطره م--ی بينن--دّھ--ا ني--ز موقعي-- آن.  نيس--ت موج--ودّکلي--ت نظ--ام

جبھ-ه متح-د «و يا جبھه ھای وابسته به آن نظي-ر »  دمکراتيک مردم ايرانۀجبھ«، و در پيش »جنبش سبز«
 به  و جايگزينی آن با يک نظام) نابودی سيستمنهو (رای حفظ ھمه ب» جبھه متحد دانشجويان«و » کارگران
آزادی معرفی شده است » قھرمان «ۀبه مثابآقای اکبر گنجی که .  دمکراتيک، طراحی شده اندشانزعم خود
 سال ھاخود  ، دست به اعتصاب غذا زدقربانيان رويدادھای جاری ايران  در حمايت از  در آمريکاًو اخيرا

 ب-وده و در س-رکوب م-ردم س-ھيم ب-وده اس-ت ّ وزارت اط1ع-اتاعض-ای و ای س-پاه پاس-داراناز ايدئولوگ ھ
 ھ-ای  زن-دانه ای دررو دمکراتي-ک ھم-ين اف-راد ني-ز ک-ه دوق از حق-مارکسيست ھ-ای انق1ب-ی ھم-وارهالبته (

رين ک-ه ت-ا دي-روز ب-ا کثي-ف ت-ا، چگون-ه اف-رادی ّام-) .دف-اع نم-وده ان-دب-ه درس-تی م-ی ب-رده ان-د، س-ر ه  ب-رژيم
 ب--ا ط--رح ش--عارھای  و خ--ودۀب--ه گذش--ت ريش--ه ای، ب--دون حت--ی نق--دی ّنھادھ--ای حاکمي--ت ک--ار م--ی ک--رده ان--د

خواھن-د  ب-ه ارمغ-ان دموکراس-ی ، ب-رای اي-ران،»م-ی بخش-يم، ول-ی فرام-وش نم-ی کن-يم«خودساخته ای چون 
ت ّ، موقعي- ی که اينک ب-ر اريک-ۀ ق-درت نشس-ته ان-د و سرکوبگرانآدمکشانآورد؟ بديھی است که سرنگونی 

 .، به مخاطره  می اندازدھستندحفظ نظام جمھوری کسانی را که خواھان 



نه تنھا خواھان حفظ نظام اس1می ھستند، بلک-ه خواھ-ان اص-1ح اي-ن نظ-ام » اص1حات«، طرفداران چھارم
ر  ب-ر مح-ون-هھا با بان-د ديگ-ر  اخت1ف آن. در راستای دگرديسی به يک نظام سرمايه داری مدرن می باشند

ت جامع-ه ّ ب-ر س-ر ايج-اد نظ-امی ک-ه در آن اس-تثمار اکثري-ن-هواقعی است، و » دمکراتيک «ۀايجاد يک جامع
برق-راری ھم-ان » آھن-گ«و » ش-يوه«ًاخت1ف عمدتا پيرام-ون . وجود نداشته باشد) کارگران و زحمتکشان(

 خود دست و پ-ا کن-د برای» دموکراتيک«بی شک اگر رژيم وجھه ای . است» نوين«ی اا با چھره ّنظام، ام
برق-راری ) »آبروی رژيم در مجامع بين المللی حفظ ش-ود«ّو يا آن گونه اص1ح طلبان به کرات می گويند (

ب-ه آن ) و به عبارتی ادغام در نظام سرمايه داری جھانی و پيمودن راه رشد سرمايه داری متعارف(ارتباط 
» اص-1ح طلب-ان«. احتی صورت خواھ-د پ-ذيرفتشکلی که اص1ح طلبان در رؤيايش به سر می برند، به ر
ا، ب-ه س-بک ّام-.  ھس-تند و تمامی اقش-ار زحم-تکشکنونی نيز مانند ھمقطاران خود خواھان استثمار کارگران

ب--ا اي--ن تف--اوت ک--ه اس--تثمار ک--ارگران ب--رای . م--درن و م--رتبط ب--ا دول امپرياليس--تیي--ک نظ--ام س--رمايه داری 
اس--تثمار مض--اعف . ت مض--اعف خواھ--د داش--تّه س--رعت و ش--دبازس--ازی س--رمايه داری در اي--ران ني--از ب--

ب-ديھی اس-ت ک-ه اص-1ح طلب-ان . ًکارگران نيز محققا به دستگاه سانسور، اختناق و پل-يس ني-از خواھ-د داش-ت
. فعلی، اگر موفق به کسب قدرت نيز شوند، بايستی با زور سرنيزه حکوم-ت خ-ود را ب-ر م-ردم تحمي-ل کنن-د

 .ل زور است و نه گسست از روش ھای سابق سرکوب اعماۀله فقط زمان و شيوأمس
 درون و برون م-رزیسرمايه داران . از اين زاويه نيز، اص1ح طلبان موافق سرنگونی رژيم کنونی نيستند

حت-ی (، تحت ھيچ وضعيتی ت-ن ب-ه س-رنگونی ي-ک نظ-ام س-رمايه داری )ھا و خادمان سوسيال دمکرات آن(
 س-رمايه داران از س-رنگونی ای ک-ه منج-ر ب-ه ي-ک ۀت-رس و واھم-. ن-دنمی دھ) ژيم کنونیبدترين آن مانند ر

و طرف-داران » لب-اس شخص-ی ھ-ا«ھ-ا از  حکومت دمکراتيک کارگری گردد، به مراتب بيش-تر از ت-رس آن
ا ب-ا ي-ک ّم-ی ت-وان کن-ار آم-د، ام-) ب-ا کم-ی تق-1، فش-ار و تب-انی(ًزيرا که ب-ا ح-زب هللا نھايت-ا ! خامنه ای است

 ! کارگری، ھرگزمعتقد به دمکراسی ه داری و  سرمايّضدحکومت 
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