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  شرط برقراری آزادی و عدالت

 !استمی  سرنگونی جمهوری اسال اجتماعی
 مشترک  ١٣٨٨ تير ٢شنبه سه                                                                                                 

  

  تسپريم به بند دژخيمی پس جان می        چون دار جهان اين چنين است که هست

  ١به اين زمانه و هر چه که هست! گوييم نه        تسن رواتندست زمانه نيزايم، وز آزاد ِنه     

  ! سرنگونی جمهوری اسالمی است اجتماعیشرط برقراری آزادی و عدالت
  

  ، مهران زنگنه مسعود آزاده بابک رضوانی، محسن بهار،، آدالبرتابی
  

 بر کرسی جباريت بنشانيم؟ آيا نبايد "یشاه" را به جای "یامام"دو باره کش را تکرار بکنيم و   بايد دوباره اشتباهات نسل شاه ماآيا

 نوباوگی ی آيا دوره  شکل جباريت پايان بدهيم؟ نوع و به هراين بار آن نسلاز کش و اما درست با درس گرفتن  نسل شاهبرخالف 

  سياسی ما به سر نيآمده است و هنوز احتياج به قيم داريم؟

 فردی که بافعلی جبار  خواست تعويض آن هم بابه خيابان برويم؟  رئيس جمهور فعلی با يکی ديگر ارزش دارد برای تعويضآيا اصوال 

 دارد که احمدی نژاد )۶٠/۶١ های سياه سال  ( اعدام و همان نسبت را با سرکوب، شکنجه،و هستدانيم از سردمداران رژيم بوده  می

خص کالم همانقدر جبارست َلکارگرستيز است که آن ديگری، ُمستيز است که احمدی نژاد، همان قدر  دارد، همان قدر زنداشته است و 

  ! ارزش ندارد به زعم ما خيرری؟که ديگ

  ياندهنوز به ميزان توان خود کامال آگاه نيستفرودستان است که بوده  با اينکه توهم نسبت به انتخابات و در نتيجه شرکت در آن مبين اين

، با ندزندگی اجتماعی هستنيروی تعيين کننده در يابی  در صورت سازمان که نددان  و نمیاند خود را برای آزادی و عدالت سازمان نداده

آن را تجربه   جمهوری اسالمیستيزِخرد-کارگر-م زنگيری رژي ما از بدو شکلتازه نيست و امری انتخابات در  وجود اينکه تقلب

 که فرجام آن را توان شروع حرکتی اعتراضی تلقی نمود  را میانتخابات اخير  پيآمدی با اين وجود اعتراضات سياسی، ٢ايم کرده

ی   بند اعتراض به نتيجهبيابند الزاما در   در صورتی که ادامه اين اعتراضاتتوان گفت فقط می. توان با دقت از پيش حدس زد نمی

 يعنی تمامی جريانات ان سياسی آنکيشان ا همتخردستيز گرفته  -کارگر - عليرغم اينکه از سران جمهوری زن،انتخابات نخواهند ماند

استثمار روابط   آندر پیی اسالمی و  دارانه خواهند آن را مهار کنند تا مبادا رژيم توتاليتر سرمايه ر میرفرميست در داخل و خارج کشو

  .رودبساالرانه زير سئوال  سرمايه-مرد

 در روند اعتراضات اخير در سطح عف و ذين نيروهای ديگر دخيلهای منفرد جنبش مارکسيستی و بويژه مارکسيستفعالين به استثناء 

دولت . دود استهر نوع اعتراض ديگری مر. اعتراض هدايت شدهعدم اعتراض يا :  امر هستنديکهان اخو همگی المللی بينملی و 

بقيه دول امپرياليستی حاکم بر جهان اگر چه در اينجا و آنجا . آمريکا تنها دولت مقتدری است که روابطش با دولت ايران تيره است

و اقتصادی - روابط مالی با اين همهل نباشد ولیآ  دولت ايران برای آنان ايده حتیداشته باشند و يقهسلاختالف ممکن است با دولت ايران 

زدايی و عادی کردن روابط را  های تنش شرط ی اخير پيش دولت آمريکا نيز در دوره. مطبوع است و قابل قبولبرايشان سياسی با ايران 

-رفسنجانی(مهار اعتراضات از دست جناح ديگر نيروهای حاکم بر ايران اگر قرار باشد  رسد از اين رو به نظر می. فراهم کرده است

زدايی اعالم   او به طور ضمنی موافقت خود را با تنش چرا کهدهد احمدی نژاد رئيس جمهور بماند،  ترجيح میبيرون برود،) موسوی

                                                 
  
  ! درست پس از انقالبهای مختلف لب در انتخابات مجلس اول در شهرتق ) ٢    نگنهزهران م ) ١



خواست مسلط مردم بشود چه کسی زمام امور را به دست توان از قبل گفت در صورت خواست سرنگونی   نمی از آنجا که.کرده است

 اعتراض غير قابل کنترل دول امپرياليستی ديگر نيز با هر گونهاين دولت با  نه خواهد بودهای دولت بعدی چگو  و سياستخواهد گرفت

  .مخالفند

 را شان اعتراضاتاجازه بدهند بايد  نمی فرودستان اجتماعی: درهای منفرد قرار دا  مارکسيستکاستراتژيخواست در مقابل اين مشی، 

 و به اين بايد اعتراض بشود ان تصميم بگيرند کی و کجا و به چه چيزی میبايد خودش  میينمعترض.  هدايت بکندخودشانکسی جز 

  .های دموکراسی مستقيم يعنی حکومت خود را فراهم بيآورند شرط ترتيب پيش

در صورت سرنگونی به احتمال قريب به از آنجا که  ظاهرا با معترضين همصدا هستند نيز های حاکم بر ايران که هنوز گروهبرخی از 

همگی در سرکوب از آنجايی که ، را پس بدهند... هاشان   فساد مالی و دزدی،ارتشاء ،بايد به مردم حساب شرکت در سرکوب، قتليقين 

ی نخست  در دوره.  از هر جنبش مردمی که ممکن است رژيم را زير سئوال ببرد هراساننداند و کشتارهای دسته جمعی شرکت داشته

يا برای مثال  ...مردم کردستان و  و همچنين سرکوب اند کشور صورت گرفته در سراسر ۶١ ،۶٠های سال   کشتاروزيری موسوی 

ی جالدان سال  سته جمعی زندانيان اوين وزير و در کابينههای د زند به هنگام اعدام خاتمی که امروز در کنار موسوی از رفرم حرف می

از مردم اينان اما اين تنها دليل هراس  .ور نيز همين وضع را دارند خارج از کش رفرميستهای  برخی از گروه . شرکت داشته است۶٧

 وداری  دادن به استثمار سرمايه رهايی زنان، دموکراسی مستقيم و پايان  از آن مهمتر در صورتی که فرودستان با خواست. نيست

اين امر فصل مشترک . رود  زير سئوال میهای مسلط ی زندگی و هستی اقتصادی گروه يند آنگاه شيوهآعدالت اجتماعی به خيابان بي

  .استاعتراض هدايت شده آنان يعنی خواست و دليل اصلی مسلط بر جهان رفرميست و غيررفرميست ی جريانات ضدمردمی  همه

بايد  و میتواند  اين بخش می . مسئوليت سنگينی بر دوش دارندمعترضينفعالين جنبش مارکسيستی ايران به عنوان بخشی از ن رو از اي

  بديلو ِخردستيز -کارگر -خواست سرنگونی جمهوری زنکل رژيم و وجود که اعتراضات را به اعتراض به جريانی باشد آن 

  .و آن را به کرسی بنشاندبدل بکند   به خواستی همگانی رادموکراسی مستقيم

 شتگذا قدمی فراتر  امروز بايدپايان داددر ايران     سالهبيش از دو هزار  شاهنشاهیکش حداقل به نکبت شاهی  تجربه بیاگر ديروز نسل 

  !اددعدالتی پايان  يک بار برای هميشه به ناآزادی و بیو 

  

  ! عدالت اجتماعیده بادزن !زنده باد دموکراسی مستقيم !زنده باد انقالب

  !ی اسالمی در ايران دارانه خردستيز سرمايه -کارگر -سرنگون باد جمهوری زن

  
  هزنگن، مهران  مسعود آزاده بابک رضوانی، محسن بهار،، آدالبرتابی


