امروزآنچه درکف خيابان ها ودرپهنه ايران می گذرد نه خيزشی است که بادادن هزينه های سنگين
تاکنونی پس نشسته وبه رژيم خونخوار اجازه دهد تاکرکس وار جان های بيشتری را بدرد.اين انقالبی
است برای سرنگونی جمهوری اسالمی .ولی هدف انقالب چيسست؟ انقالب قرار است چه نظمی برپا
کند؟ يک جبهه ائتالفی گشاد ازليبرال ها وسلطنت طلبان عظمت طلب شوينست خيزبرداشته اند تا
سرمايه داری وبهره کشی را ازگزند انقالب نجات دهند.درقدرت يابی جريان خمينی تحليل های
گوناگونی ارائه شده اند.ولی،يک تحليل براين باوراست که در ناکامی شاه ديکتاتور در سرکوب
انقالب بت سرمايه داری ترک برداشت .درکارخانه هائی سرمايه داران با گفتن مرگ برسرمايه
ازدست کارگران نجات می يافتند .کاميونی وارد سربازخانه می شود،افسرسربازان را صدا می زند،
بارکاميون را خالی کنيد ،به افسرمی گويند اين دفعه نوبت شماست.به تمثيل مار ديده از ريسمان سياه
می ترسد،آمريکا وشرکاء ازوجود يک دوجين گروه های چپ رنگارنگ وبا هرکم وکاستی هراسناک
شدند،ويليام سوليوان سفير آمريکا درايران از سوی کاخ سفيد به پاريس رفت و با خمينی معامله کرد،
اين چنين بود که وظيفه ترميم ترک سرمايه داری به دوش جريان خمينی افتاد.آقای ابوالحسن بنی
صدر اولين رئيس جمهوردولت جديدجمهوری اسالمی به کارگران نصيحت کرد شورا پورا ماليد جانم
بايد کارکنی.امروز ائتالف گشاد نئوليبرال ها و سلطنت طلبان عظمت خواه شوينيست می خواهند
سناريوی خمينی ونصحيت آقای بنی صدر شورا پورا ماليد جانم بايد کارکنيد را دوباره انجام دهند.اين
گمانه زنی نيست.به دومستند اشاره کنم.يکم ،اخيرا اطالعيه زمخت کوتاهی زنهاره،التيماتوم،داد بعد
از سرنگونی جمهوری اسالمی تا ده سال هيچ حرفی نزنيد تامملکت را سروسامان دهيم،نقل به معنی
.،دوم :شورای به اصطالح مديريت گذارمکارانه وباچرب زبانی می گويد:،به باورما دموکراسی
مهمترين نيازايران برای چاره انديشی ملی درجهت غلبه بربحران ها وحرکت به سمت توسعه ورفاه
است.معنی اين چرب زبانی روشن است.تا فرارسيدن زمان حر کت به سمت رفاه،دستمزدهای
زيرخط فقرکارگران وبازنشستگان،بيکاری کالن ،مشکل دهان گشوده مسکن ،نبود بهداشت ودرمان،
کودکان خيابانی،حلبی نشين ها،گورنشينان ،وغيره دريک سوخواهند ماند.درسوی ديگربنيادهای
انحصاری کالن مستضعفان،درحقيقت مستکبران،آستان قدس ،سپاه پاسداران ،بيت رهبری وغيره
درطرف ديگر .اين چرب زبانان دروغ می گونيد،ازفردای سرنگونی رژيم سفاک جمهوری اسالمی
دموکراسی درجامعه جاری خواهد شد .عاجل ترين اقدام دست بردن به انباره ثر وت عظيم حی
وحاضر وکاهش وتخفيف فوری نيازهای ضروری جامعه است.شماآگاهانه اهل اين کارنيستيد .انجام
اين امر دربهم آمدن مردم ايران درسامان يابی اداره شورائی جامعه با تشکل يابی مسلحانه
درشوراهای محالت وموسسات توليدی-خدماتی ميسرخواهد شد .درخاتمه،ضروری است اضافه کنم
يکی ازکاستی های مهم فروپاشی شوروی سابق عدم وجود سياست توليدی حمايت از کارآفرين ها
،Entrepreneur،بود .درمديريت توليد مرکزی يا گاسپالن شوروی سابق کارگر زرنگ،با
ابتکار،باپشتکار ،باهوش ،بااستعداد ومسئول با کارگربی قيد وبی توجه به کارش تفاوتی نداشت-
هردوحقوق برابردريافت می کردند .عبداله اوجاالن زندانی ورهبرمعنوی جنبش آزادی کردها
وپرفسوريانيس وارفاکس اقتصاددان وسياستمدارهردودرگذار ازسرمايه داری جدا ازهم مخالف
شرکت های کالن انحصاری،Monopoly Corporation،وحامی کارآفرين ها يا ،به رسميت
شناختن صاحبان ابتکارهستند .نفی دولت به مثابه نهادی برفرازجامعه ومحروم کردن مردم از شرکت
مستقيم دراداره جامعه،يا زن زندگی آزادی اداره شورائی ،وهم چنين به رسميت شناختن و تشويق
کارآفرين ها تفاوت ما با طرفداران چپ سنتی و شعارشان آزادی برابری حکومت کارگری است.
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