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مــن بــاور دارم کــه تفــاوت هــای بســیار و ویژ گــی هــای تاریخــی

نجومــی و انتقالــش بــه محــل هــای امــن اســت و اکیــدا ربطــی بــه

همتاهــای آن در جهــان جنــوب و کشــورهای عقــب مانــده از چرخــه

اســت و هنــوز گیــوه هــای تاریخیــش را در پســتوی خانــه نگهداشــته

علــل و چگونگــی توســعه یافتگــی شــمال و حــوزه ممالــک پیشــرفته

مترقــی آن حاصــل جنبشــی اجتماعــی خواهــد بــود بــرای تغییــرات

مــی گــذرم و بــه علــت کوتاهــی مطلــب خــود دســت روی مســله

***

– اجتماعــی جوامــع مترقــی و اکنــون متــرو پــول و صنعتــی را از
توســعه دمکراتیــک جــدا مــی ســازد  .از بحــث شــیرین توســعه و

اروپــای غربــی و امریــکای شــمالی بدلیــل گســتردگی مطلــب توســعه
انتخابــات مــی گــذارم  .کــه در جهــان جنــوب و بویــژه کشــورهای

طبقــه بــورژوای غربــی نــدارد .فاقــد فرهنــگ مترقــی بورژوایــی
اســت  .کــه رویــه اقتصــاد نفتــی دیکتاتــوری اســت و تنهــا جایگزیــن

ســاختاری.

جمهــوری اســامی از بــدو تاســیس و تاییــد همــه جانبــه جهــان

بــا حا کمیــت توتالیتــر سیاســی بــه علــت عــدم امــکان نامــزدی ازاد

ســرمایه همــواره در بــرزخ وابســتگی اقتصــادی از طرفــی و جــدال

حــق شــهروندی )  ،در واقــع بالماســکه ای بــه ایــن نــام بــراه مــی

زده اســت .نخســت اینکــه جمهــوری اســامی و ســلطه تروریســتی

و مســتقل بــرای شــرکت در پروســه انتخابــات (عــدم امــکان تمریــن

اتدازنــد تــا جنــاح هــای متفــاوت حا کمیــت در نبــردی واقعــی ولــی
بــرای بــردن ســهم خــود از غــارت مــردم  ،تــن بــه مبــازره دهنــد .

بــر ســر حفــظ ســازه و بنیــاد امــام ســاالری و اقتصــاد هرمــی در جــا

آن تنهــا الترناتیــو رهبــران امریــکا و اروپــا بــرای زدن نهــال ازادی
و نیروهــای وابســته بــود  .پــس از تثبیــت امــا کــه رژیــم اســامی

کــه نتیجــه ایــن مبــارزه بــی شــک بهتریــن گزینــه بــرای حفــظ ارکان

همــواره بــر ســر اجــرای نقشــی کــه برایــش تعییــن شــده چانــه زده

و عاجــل کلیــت رژیــم جامــع عمــل بپوشــاند.

اســت حتــی بــرای پیوســتن سیاســی بــه جرگــه کشــورهای حاشــیه

نظــام و ضــد حقــوق شــهروندان خواهــد بــود کــه بــه نیازهــای فــوری
***

اســت  .دلیــل عمــده آن هــم عــدم پتانســیل و توانایــی رژیــم اســامی
ای ســرمایه داری  ،چــرا کــه در آن صــورت و چــذب کامــل در چنیــن

در شــرایطی کــه ســرکوب حدا کثــری رژیــم پاســخ هــر گونــه حرکــت

نقشــی  ،اثــری از نظــام فعلــی باقــی نمــی گــدارد .ایــن جمهــوری

جنــاح بــه ظاهــر اصــاح طلــب را توصیــه مــی کننــد .راه کاری کــه

نیولیبــرال جهانــی از طرفــی و ادامــه ســلطه فقیــه و اقتصــاد مرکــز

دموکراتیــک و حــق طلبانــه مــردم اســت  ،برخــی بــازی در بســاط

عقــب مانــده اســامی اســت کــه در بــن بســت رعایــت قواعــدی بــازی

مصوبــه دفتــر سیاســی حــزب کمونیســت شــوروی ســابق بــود و اکنون

محــور و تــک پایــه نفتــی گیــر کــرده اســت .ســاح رژیــم در ایــن

شــود .غــرب و جهــان ســرمایه اروپایــی و امریکایــی در پــی تجدیــد

نــه اصــاح طلبــان نظــام اســامی نمونــه اصــاح طلبــان لیبــرال

توســط بنــگاه هــای امپریالیســتی بــرای حفــظ رژیــم توصیــه مــی
بــازی حمایــت از جنــاح اصــاح طلــب در چیــن و شــوروی اســت و

معادلــه تولیــد بحــران هــای بــی پایــان و ســرکوب حدا کثــری اســت.
غربــی هســتند و نــه ا کیــدا مایــل بــه تغییــر نظــام بربریــت انــد .در

مــی خواهنــد اســب ســرکش نظــام اســامی را بــه قواعد بــازی راضی

ایــن تصویــر مبــارزات مــردم ا گــر در جهــت زدن کلیــت نظــام اســت

بــورژوازی تاریخــی اســت کــه حتــی جریــان انباشــت ســرمایه اش

بــاب ســرمایه بیــن الملــل غافــل باشــد.

نماینــد .عمــده مشــکل قضیــه ایــن اســت کــه ایــران ا کیــدا فاقــد آن

ولــی نمــی توانــد از تحلیــل توطئــه هــا و طــرح هــای جایگزیــن در

ســبب رونــق اقتصــاد و گســترش توســعه همــه جانبــه کشــور شــود  .کــه

***

حضــور در امــد نفتــی اســت  .طبقــه ســرمایه دار ایرانــی در هــر دوره

تــاش دموکراتیــک را بــا زنــدان و شــکنجه  ،ادم ربایــی وتــرور مــی

بــورژوازی ایرانــی غیــر تاریخــی و روســتایی اســت و تحــت الشــعاع
ســران رژیــم هــای کودتایــی و وابســتگان بــه نظــام هســتند و بــا

ســرنگونی نظــام سیاســی مذکــور  ،طبقــه بــورژوای جدیــدی از رژیــم
جدیــد و وابســتگان بیــرون میزنــد کــه کارش اختفــای ســودهای

در ممالکــی کــه ســلطه توتالیتــر و حدا کثــری جلــوی هــر گونــه
گیــرد  ،گویــی در فقــدان و عــدم امــکان حضــور ســازه سیاســی و

علنــی تشــکیالت مخالفیــن  ،نــگاه و رویکــرد جنبــش مــی توانــد بــا

بــزل قربانیانــی چنــد  ،تنهــا تــاش ضــد سیســتمی بــه میــدان امــده

کــه مبــارزات پراکنــده بخــش هــای مختلــف زحمتکشــان در غالــب

انتخابــات مهندســی شــده را تمریــن حــق شــهروندی و تــاش در

حســاب مــی اینــد  .کــه گوشــه ای از رویکــرد جنبشــی را ایــن روزهــا

جایــی رســیده کــه عیــن ادبیــات و ضــد اطالعــات رســانه هــای رژیــم

جنبــش هــای بــه ظاهــر صنفــی  ،امــا کــه رویکــردی اینــده دار بــه
در حرکــت مشــترک ایــن معلمیــن و کارگــران قابــل مشــاهده اســت.

میتــوان بــرای آزادی اســمعیل عبــدی هــا و همزمــان او در بخــش

تنهــا راه ممکــن بــرای ابــراز رای عمومــی قلمــداد مــی کننــد .کار بــه
را در مدیــای اپوزیســیون تکــرار مــی کننــد چــون نیــک میداننــد کــه
رســانه هــای رژیــم و حامیــان آن را مــردم نمــی پســند نــد  .کار نوکران

هــای دیگــر صفــوف زحمتکشــان دســت بــه ائتــاف زد و بــه خوبــی

رژیــم کــه چــراغ خامــوش حرکــت مــی کننــد تولیــد ضــد اطالعــات

اعتصابــات و اعتراضــات بعــدی تنهــا در صورتــی بــه نتایــج مثبــت

اســت  .همــه آنهــا جشــن و پایکوبــی در پایــان بالماســکه انتخابــات

چــون پرســتاران  ،بیــکاران و دانشــجویان و تشــکیالت مســتقل زنــان

و ســتم کشــیده از هــر مناســبتی بــرای جشــن و پایکوبــی و عبــور از

رژیــم را بــر ســر دو راهــی کشــاند  .از ایــن مبــارزات بــا تهدیــد بــه

مــی رســند کــه جــدا همیــاری و حمایــت چنــد و چندین بخــش دیگر
و  ...را همــراه خــود نمایــد  .راه طوالنــی ا گــر در پیــش اســت ولــی

هرگزبــه بیراهــه ختــم نمــی شــود  .در رویکــرد پیونــد جنبــش هــای
کوچــک و بعضــا مدنــی – صنفــی اســت کــه مــی توانــد بــه مــوازات

اشــکال دیگــر مبــارزات مخفــی – علنــی کار ســاز باشــد.
***

و تولیــد توهمــات بــی پایــان بــه امــکان اســتحاله نظــام بربریــت
رژیــم را پیــروزی خــود قلمــداد مــی کننــد در حالیکــه مــردم بــا زده
خــط قرمزهــای رژیــم ســود مــی برنــد .کــه جشــن و پایکوبــی انهــا
جــدا در مقابــل جشــن ورود فوتبالیســت هــا بــه جــام جهانــی و

شکســت تیــم هــای حریــف هیــچ بــود .گویــی اپوزیســیون انقالبــی
بــا تجربــه و افشــای انتصابــات رژیــم پیــروز ماجراســت و مســولیت
مــا در ایــن مــورد بــه همینجــا ختــم نمــی شــود .افشــای پادوهــای

مــردم قــرار نیســت تــا ابــد بازیچــه جنــگ جناحــی رژیــم بربریــت از

رژیــم و حامیــان بیــن المللــی آن از صفــوف اپوزیســیون ابتــدای آ ن

متاســفانه ایــن روزهــا قبــح نوکــری بــرای رژیــم و حامیــان بیــن

پراکنــده اســت.

طرفــی و تــاش شــبه روشــنفکران در خدمــت نظام اســامی باشــند.
المللــی آن ریختــه اســت .پادویــی بــرای گــرم نگهداشــتن بالماســکه

ولــی ســمت و ســوی حرکــت ســازماندهی مــا تلفیــق جنبــش هــای
***

