
   سنتی مارکسیسم بحران
  ۱ ... آری سرنگونی عمومی فراخوان علیه و له

  مهران زنگنه
کسی دست باال را داشته بحث  الذکرفوقفراخوان بني نویسندگان در زیر نشان داده خواهد شد خالصه: 
 که ی منتقدینادعا این .رسدتحریم به هدف نمی این است کهو جنگ ها مشکلش با تحریم است که
توان تر است میکه صریحمنت یکی از مدافعني آن  را از ،»کندمی عمده را امرپیالیسم خطر« انفراخو

مبارزه با از باید میدر ادبیات این جریانات به معنای آن است که  »عمده«با توجه به اینکه نتیجه گرفت. 
از این اتحاد با آن  صرفنظر کرد، عدم مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی و حتی »انقالب«سایر دشمنان 
گر  شود.میموضع نتیجه   نویسندگان هدف که صحت داشته باشدبرخی از مدافعني فراخوان ادعای ا
مبني ورشکستگی  گفت فراخوان در عني حالتوان می ،نیستو یا جناحی از رژیم) رژیم (اتحاد با یکی 

که دستگاهی  – .است نویسندگان و دستگاه مفهومی وضعیت تحلیل ابزار و منطق سطح در و بحران
امری است که  مفهومی بحرانیعنی  وجه این .درنظر خود را بیان ک تواننمی ی آنحتی بواسطه

که منقدین نیز  .است گرفته را سنتیی عامیانه مارکسیسم گریبان هاستسال از همان اغلب از آنجا 
 که [است] متنی« فراخوان یعنی ،منتقدان از یکی یویسندگان، گفتهکه ن کننددستگاه مفهومی استفاده می

   .دهدبحث بوی کهنگی می کلو گفت  داد تعمیم بحث کل به توانمی را ،۲.»دھدمی کھنگی بوی
***  

 و عراق مورد در بوش هایسیاست بني توازی ایعده است. کرده تحریم را ایران ترامپ مسئله: صورت
 طرح ھمان دیگر بار یک خواھد می امریکا دولت« آیا ،اندپرسیده و اندقرار کردهبر ترامپ هایسیاست
 ،انددهیرس نتیجه این به و بکند اجرا ایران مورد در »تر بزرگ ابعادی در بار این و ، را] [بوش ھولناک

 :ویسندبن و بدهند فراخوان رود،می لوحیساده مرز تا که گسیخته هم از و ضعیف بسیار استدالىل با
 حال در مبارزات بر کننده مختل و آشکار ای ضربه دیگر، ھرچیز از پیش را ترامپ تلدو اقدامات«

 ھای جریان و نريوھا ھمه از و انیمدمی اسالمی جمھوری جھنمی رژیم علیه ایران مردم ژرفش و گسرتش
 دولت شوم ھای ھدف قوا تمام با داریم تقاضا سوسیالیسم، ھواداران ویژه به و برابری و آزادی مدافع
 مقابله به رنگارنگ وطنی ھای چلبی و رجوی فرقه مانند ھایی جریان با و کنند افشاء را ترامپ
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ای دیگر آن را رد عده اند.کرده ذکررا  »آری سرنگونی« نیز فراخوان سر بر اینکه ضمن ۳»برخیزند.
  اند.کرده
 وجود عدم اعتبار  به و منت در غائب هایگزاره به رهاشا با یعنی، تمسک به فراتفسري با ،٤منقدین از یکی
 کرده تلقی امرپیالیسم مقابل در رژیم بامنفی  »ائتالف یک« مبني را آن و کرده رد را فراخوان ،آنان
  .فکر کرده باشد »ائتالف منفی«تا به آخر در مورد معنای خودش ، بدون اینکه البته ستا

 صورت امرپیالیسم با مبارزه رژیم سرنگونی مجرای از کرد: صهخال چنني توانمی را منقدین موضع
گر ،گزاره این طبعا گريد.می  کلونیالیسم، دوران در الیسمپامرپ یعنی ،آن اشکال از یکی به را امرپیالیسم ا

 است رایج سنتی مارکسیسم اشکال از برخی در که (آنطور ندانیم  »خارجی« امری را آن و ندهیم تقلیل
 کلونیالیسم دوران )۱ :واقع در .است صحیحی یگزاره )،نیز خودش به این دسته تعلق داردذکور مو منقد 

 غريه) و نژادی اقتصادی، اسی،سی ایدئولوژیک، مختلف: وجوه (در مراتبی سلسله )۲ است آمده سر به
 روابط و مراتب، سلسلهوجود  خود) هایسیاست (با هادولت )۳ .دارد وجود المللیبني سیستم در

 بر اختالف خارجی سیاست سطح در اختالف )۴ .کنندمی تضمني را المللیبني و ملی سطح در قدرت
هژمونی ی شکل بالواسطهسر  بر مبارزه دیگر عبارت به یا و است مراتب سلسله درحلقات  جایگاه سر
 وجه در مراتب سلسله سازمانده خود (که ملیتی چند هایشرکت )۵است. المللیبني سطح در

 سطح در را اضافی ارزش انتقالنقل و  دیگر هایوهله در مراتب سلسله این پرتو در اند)اقتصادی
   دهند.می سازمان المللیبني
 (درو سلطه  نامتقارن قدرتروابط  سیستم امرپیالیسم گفت توانمی آنگاه واقع امور این از عزیمت با

گر  .است للیالمبني سطح در )اجتماعی حیات مختلف هایوهله امرپیالیست صفت آمریکا دولت  بها
کم) تکاثففقط به این اعتبار است که دول نه فقط مبني  ،شودمی نسبت داده و ط قدرت رواب (یا ترا

ی سلطهتضمني و روابط قدرت  تکاثفدر سطح ملی هستند بلکه در عني تبلور ی طبقاتی سلطهتضمني 
میدر این راستا اگر سیاستی نئوکلونیال ارزیابی  .نیز هستند المللیدر سطح بني به شکل معینیطبقاتی 

در مراتبی  و سلسله سلطه- قرار است روابط قدرتسیاستی چنني شود، به این اعتبار است که در پرتو 
(در وجوه  به روابط قدرتاز نظر هريارشی شباهت تام بازتولید شوند که تولید و المللی سطح بني

یا در دوران موج اول نئوکلونیالیسم برقرار  در دوران کلونیالیسم دارند ی)مختلف، به خصوص سیاس
  ٥.اندبوده

را در سلسله مراتب فضاهای دستمزدی، در سلسله کنند) (که دول آن را تضمني مینمود این سلسله مراتب 
  توان دید.المللی میمراتب فضاهای ارزی و در تقسیم کار بني

                                                 
  فراخوان همانجا. ۳ 
  و چپ یالیستسوس ۲۲۰" یبر " فراخوان عموم یچپ نقد یونالیستیناس یالیسمسوم در برابر ضد امرپ یصدا، شهاب برهان ٤ 
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به ایران به گريد. را در برمیبلوک شرق به بعد فروپاشی دوم تا فروپاشی بلوک شرق و موج دوم از از موج اول نئوکلونیالیسم عمدتا یعد جنگ  ٥ 
کم بوده است.عنوان مثال باید به عنوان استثناء نگریست که در دوران کلونیالیسم رژیم    نئوکلونیال کودنای پهلوی بر آن حا



 در ارزان کار نريوی سیستم اینسلسله مراتب در  بازتولید شرط گرا: توان گفتمیبدین ترتیب 
 حتی بیشرت، واقعی دستمزد عمومی خواست با ایران کارگران  هست، که باشد، سیستم این هایپريامون
 زیر را آن جهان سطح در دستمزدها مراتب سلسله در تغیري با عمال موفقیت صورت در بدانند، آنکه بدون
کز نیز بجنگد (که کندمی سرکوب را آنان آنکه نه و ٦برندمی سئوال گر بر علیه یکی از مرا ، حتی ا

گر پیش بیاید چنني خواهد کرد همانطور که صدام کرد)نیز جمهوری اسالمی   سرکوبگر بني اختالف .ا
 یهاالیه بني مبارزه ) هماننددارد نئوکلونیال هایسیاست آنکه (منجمله دیگر سرکوبگران باکارگران 
، با این تفاوت که این مبارزه در است حلقه یک داخل در ی آنو نحوه هژمونی سر بر بورژوازی مختلف
  .پذیردالمللی صورت میسطح بني

گر داد، حق منقدین به توانمی که است دریافت این با  سرنگونی مجرای از که باشد این منظورشان ا
 سیستم توانمیدر سطح ملی است که  آن) واسطهبال شکل نه (و مراتب سلسله ضامن عنوان به رژیم

  برد. سئوال زیر را )امرپیالیسم(
 این که بردمی سئوال زیر اعتبار این به را نئوکلونیال هایسیاست که است این اما فراخوان مشکل
منجمله  ،امور دیگرو نه به اعتبار  دنرسنمی نتیجه به )فراخوان چارچوب در تحریمیعنی ( هاسیاست

به  ،، یا حتی با برداشت خود نویسندگان از امرپیالیسمنئوکلونیال بودن آنانطلبی، ساندوستی، صلحان
کنون که دانیم می تجربه به« :. نوشته شده استو غريه آنانبودن  الیستیعلت امرپی  اقتصادی تحریم تا

کم حکومت سرنگونی به کشوری ھیچ  و اقتصادی شیفروپا و فساد و فالکت وىل نیانجامیده آن بر حا
 بی زحمتکشان، و کارگران ، موارد غالب در آن قربانیان که آورده بار به ای گسرتده و عمیق اجتماعی

کثریت یعنی ھا، ترین محروم و ھا ترین دفاع گر ،خوب ۷»اند. بوده کشور آن جمعیت قاطع ا  هاتحریم ا
  نبود؟ناشی از آنان  قربانیان ، فالکت وو ضایعات هاتحریم با مشکلی آنگاه رسیدندمی نتیجه به
 یاروییرو و ھا ییماجراجو از را یاسالم یجمھور ،یگرید عامل از مؤثرتر توانندیم« مردم :این گفته یا
 شکل به را مراتب سلسله توانندمی مردم که گرفت نظر در باید معنا این به را ۸»بازدارند یا فرقه یھا

در اینجا حتی  ؟نیست الزم دخالت پس ،کنند ازتولیدب بازگفت] در دیگر [عاملآمریکا  دلخواه
گر گفتها خودشان در تناقض قرار مینویسندگان ب ها مبارزه ضد ی منتقدین را بپذیریم که آنگريند، ا

که با توجه به گفتهامرپیالیستی را عمده می نفسه ی آنان دخالت امرپیالیستی فیمسئلههای فوق کنند، چرا 
. چنني تناقضی فقط داللت بر آن دارد ها (در اینحا تحریم) استر بودن این دخالتنیست بلکه عدم موث

   ۹.اندکه در نوشنت فراخوان حداقل دو دیدگاه شرکت داشته
                                                 

  طبعا در اینجا زیر سئوال بردن به معنای نابودی نیست. ٦ 
  فراخوان، همانجا ۷ 
  فراخوان، همانجا ۸ 
دو این فراخوان در باز داللت بر این فرض دارند که  و غريه ها بني گزارهغلط روابط علّی های منت: از هم گسیختگی، سایر ویژگیدر عني حال  ۹ 

دانست، چرا  توان این امر را قطعیالبته نمیباز داللت بر  همني امر دارد.   نیز دیدگاه موجود است. اینکه سرنگونی بر سر چنني متنی آمده است
ایران های سیاسی یات جنبشا با توجه به تجربتوانند جائی نمود پیدا بکنند. منتهها میشود و تناقضکه انسان متناقض در جهان به وفور بافت می

که فراخوان را کسانی نام کدام دو دیدگاه؟ عدم ذکر  .است تا تناقضات فردیدر کنار هم نشسنت دو دیدگاه به احتمال بیشرت ها علت این تناقض



 همني به هست! چرا نیست؟و متحدین جناحی از رژیم در خارج  طلباناصالح از بخشی ضعِامو این آیا
 این شوند.می دیده نیز طلباناصالح از بخش این اعضایاز  برخی کنندگان امضاء میان در که است دلیل
 و سخت »رژیم تغیري«( نئوکلونیال سیاست تحقق صورت در که دانندمی درستی به طلباناصالح از بخش

و  ندارند جائی آتی »برمر« طرح در و نیستند آمریکا سوم حتی دوم ،اول انتخاب شدن) سورییا 
  .سختند »رژیم تغیري« مخالففقط  اعتبار این به وبسیار کم است شان شانس
حرف در فراخوان  »بدیهیات«ذکر از  ،ترابی هایده ،منتقدین از یکی .است سخنوری فراخوان یبقیه

 که غلطی یعلّ  روابط و هاصورتبندی ینحوه از صرفنظر آن یبقیههائی از بخش با توانمی ۱۰زده است.
 یک مردم خودِ اقدام و اراده  خواست، با« سرنگونی :مثل بود، فقموا اند،شده قرار بر هابخش آن در

  غريه. و بگريد صورت بایدمی »کشور
 میسر منت خود اساس بر که فوق نقد به و اند،آورده روی فراتفسري به امدیده من که آنجا تا ،منتقدین اما

اینکه  اساس بر یعنی شاننظری تدریاف یسطهوا بهو در بهرتین حالت  احتماال چرا؟ اند.نرپداخته است
 دوران همچون جیخار امری را آن باید و استداری سرمایه مناسبات و روابط از خارج امرپیالیسم
 [به باید« است: خاىل فراخوان درزیر  عبارت جای کندمی ادعا برهان شهاب نمود. تلقی کلونیالیسم

کمیت حق گفت] مردم کم از ،داخلی دشمن از را تان حا  برابر در آن از بتوانید تا بگريید پس کنونی انحا
 در کهنگی بوی همچند عبارت این در کهنگی بوی ۱۱».کنید دفاع [امرپیالیسم] خارجی اندازی دست

توان اند؟ آیا میمحکوم نکردهصریحا ها را ام تحریماما چرا چند منتقدی که من دیده است. فراخوان
آیا آنان نیز عمده و غري عمده این سئوال جوابی ندارم.  برای هستند؟ هانتیجه گرفت که آنان موافق تحریم

  را ندارند که نویسندگان فراخوان؟ کنند و به این اعتبار همان منطق نمی
 عدم بر داللت که صریحی هایگزاره فراخوان در چراباید پرسید:  گویند،همانطور که منتقدین می

ربط  به اعتبارروا سئواىل است این  ؟دنندار وجود، کنندمی یالیسمامرپ علیه بر رژیم با همپیمانی خواست
گر بپذیریم که در فراخوان خطوط اسرتاتژی نویسندگان عرضه شده است ،به موضوعآن  ارگانیک   .ا

کثریت هک است آن در ای توده مبارزه ھرن ھمه« است: داده جوابمارکاریان  روبن سئوال بدین  مردم ا
 قوای هھم و کرده تعیني را مبارزه اصلی آماج ابھامی ھیچ بدون ،هشناخت تیدرس هب را عمده دشمن
 می اجتماعی رھائی سوی هب را ھا آن پیشرفت راه هک زنجري، ازه حلق آن بر را خود ای توده و طبقاتی
گر چه با تمسک به فراتفسري وىل  توان نتیجه گرفت کهمی از این گفته ۱۲».سازند متمرکز گشاید، منقدین ا

 داند.میو نمایندگان آن گویند فراخوان در این دوره دشمن عمده را امرپیالیسم اند آنگاه که میحق داشته
                                                                                                                                                         

خواست  گردد.الپوشانی آنان مییا گريد، بلکه مانع بوجود آمدن شفافیت در روابط سیاسی و اند عالوه بر اینکه جلوی تفسري بینامتنی را مینوشته
کم که در آن شفافیت جائی ندارد خواستی  شفافیت   بزرگ است.احتماال بر بسرت فرهنگ حا
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کیدات از منند.، همانجاشهاب  برهان ۱۱    ، تا
کم یک یانروبن مارکار ۱۲    مردم! یلھمردم بوس یتراه وجود دارد: راه اول، راه حا



با  (ائتالف) وحدتباید باید توجه کرد که در ادبیات این نوع مارکسیسم معموال با عمده کردن یکی، 
گر قرار است هرن به  ،خوب .میسر فرض کرد نیز را  (در اینجا رژیم در مقابل امرپیالیسم) دشمنان آن ا

 آن بر را خود ای توده و طبقاتی قوای هھم« هم باشیم یعنی در به خرج دادن هرن پیگريو خرج بدهیم 
کارگران بخواهیم که اعتصاب  ازبرای مثال ، چطور است که عمده است »متمرکز کنیم زنجري ازه حلق

های خود را کنار فعال خواستبخواهیم  هازنان بخواهیم مبارزه برای برابری نکنند، از کرد نکنند، از
) ی آنبه عنوان نماینده(: امرپیالیسم و رجوی اصلی یهمه هم و غم خود را صرف آن حلقه... بنهد و 

  د؟نبکن
  گفت: »گربه نیست«رسد نظر می به که »انشاءالله گربه است«باید بر فرض اینکه 

خواهان سرنگونی  واقعااسرتاتژی در صورتیکه تحلیل وضعیت و تدوین مفهومی شود که ابزار دیده می
نیز آنان بگویم که علريغم همدىل من با منتقدین باید کشاند. می یباشیم منطقا ما را به بن بستی این چنین

  کنند.اده میاستف آنان نیز از همني ابزار یا دار نیستنداز ابزار مفهومی بهرتی برخور
  گفت:باید » انشاءالله گربه است«بر فرض اینکه باز 

مناسب باشند.  شاید هاجنگاند که برای اخذ شدهنظریاتی از ابزار مفهومی این مشکل در این است که 
کتیک در یک وضعیت جنگی کهوضعیت تحلیل برای  هائیابزار چنني  وضعیتنسبت به  و اتخاذ تا

توان یک به یک از آنان در تحلیل و نمی اندتولید شدهتر است بسیار ساده نونیک المللیو بني اجتماعی
کتیک و تدوین اسرتاتژیوضعیت     ۱۳استفاده نمود. تریدر شرایط پیچیده ایران و اتخاذ تا

  
، و اندکه محصول مبارزات اجتماعی ترین آنمحتملتشخیص و  ی ممکناندازهاچشمتحلیل یک سو  از

به آنان هر یک از نريوهای درگري در تناسب قوای و ی اجتماعی های مبارزهمیدانلیل از سوی دیگر تح
استقالل ( هامیدانو تعیني نسبت بني ی انکشاف مبارزه در هر میدان و به این اعتبار نحوهطور مشخص 

نان در بر یکی از دیگری و تغیري مکان آبالواسطه سلطه و تابعیت  ،در تحلیل نهائی کنندگیتعینينسبی، 
توان اصوال حرف از نمی، )آنان تغیري توپولوژیی نحوه وتوپولوژی  ، یا به عبارت دیگرو غريه بسرت زمان

کتیک و     اسرتاتژی زد.تا
بر ها انسانها را در این یا آن میدان زیر سئوال برد. ی انسانعمده و غريه عمده مبارزهتوان بر اساس نمی

ای که گذارند و مبارزهمی این یا آن میدان ابتدا به ساکن پا بهخود  ۱٤جنس)و (حسب هستی اجتماعی 
ها و باالئی ی بنيمبارزه ینهایانتها به میدان ها و در ها به سایر میدانکنند از مجرای روابط بني میدانمی

من مختلف ها محصول مبارزه در میدان(و ایضا انقالب) انداز چشمیک یابد. در واقع پائینی انتقال می
بر از مجرای مبارزه  دتوانمیقدرت در روابط جایش هر نريوئی بر حسب المجموع است. حیث
  انداز و چگونگی آن موثر باشد.چشم

                                                 
  کند، مفید هم هست.جنبشی استفاده میسنگری و جنگ مفاهیم بردن این مفاهیم در حد توصیفی همانطور که گرامشی از  طبعا به کار ۱۳ 
گر چه منطقا میقید شده باشد هستی اجتماعی به طور صریح که  ، حداقل به خاطر ندارم اممن جائی ندیده ۱٤  باید باشد. شامل جنس نیز هست، ا

  ام.از این رو در اینجا جنس را به طور صریح  ذکر کرده



گر نريوئی برتری اسرتاتژیک (مثل آمریکا  هااندازچشمدر  تواندنداشته باشد نمی) در وضعیت فعلی ا
المللی درت در سطح ملی و بنيدر روابط قعدالتخواه -نريوهای آزادی .داشته باشد نندهک تعینينقش 
ی اجتماعی و مکان ساختی آن گروه یا ی این یا آن گروه یا طبقه، به اعتبار نمایندگی بالقوهتوانندنمی
سخت یا نرم » تغیري رژیم«اندازهای ممکن فعلی عبارتند از: انداز بزنند. چشم، حرفی از تعیني چشمطبقه

یک حکومت دیگر (که  گريیشکل انقالب به معنای، آمریکاباز به سبک  به سبک آمریکا، سوری شدن
  .عدالتخواه نیست)-الزاما آزادی

ه میل خویش انتخاب این یا آن را بتواند انتخاب این فرد یا آن فرد نیستند و کسی نمیاندازها چشماین 
  .ادشود، کنار نهبه اعتبار اینکه موجب ترس میاز مفسرین برخی یا همچون  دکنب

 بایدی احتمال آن تعریف شود. اتخاذ سیاستی است که باید بر اساس هر یک و درجهچگونگی مسئله 
گر چشم ی اجتماعی و نقش خود در های ما سازگار نیست، با توجه به میادین مبارزهاندازی با خواستا

ورت ) خود را برای آن وضعیت در ص۲ی سیاسی برای ممانعت از آن داشته باشیم، ) برنامه۱آنان  
  هایمان آماده بکنیم.شکست تالش

گر  باید خواهان صلح ، کندادعا میبه طور ضمنی ، آنطور که فراخوان ستاجنگ محتمل  اندازچشما
 و ممانعت از آن با روی آوردن به مردم سراسر جهان و دعوت به صلح میسر است بدون قید و شرط بود

و نه با جنگ به عنوان  ردجنگ دامشکل با نتایج سازد. فراخوان اما را مشکل می آنتحقق یا حداقل 
در این راستا . آورده این اعتبار به جنبش صلح رو نمیبو  الیستییجنگی ناروا بني دو نريوی بورژواامرپ

نیز  اتفاقا به معنای جلوگريی از جنگنیز هست)  ی ممکناندازها(که یکی چشمسرنگونی خواست 
که یک طرف جنگ، یعنی رژی در صورت تحقق این جمهوری اسالمی م بورژواامرپیالیستی هست، چرا 

   .شودحذف میخواست 
گر امکان سوریه ، آن شودنمی توان به اعتبار اینکه مطرح کردن آن موجب ترس می بینیممیرا ای شدن ا
گفنت دروغ به مردم  باشد) و الپوشانیی سیاسی ما سکوت در مقابل آن و برنامه را مطرح ننمود . (یا 

 .دانداحتماال الفبای مبارزه را نمی دارداز مبارزه بازمیبرای همیشه ها را کند ترس انسانسی که فکر میک
آیند و نه بر اساس نظرورزی یا تحلیل شان برای مبارزه به خیابان میها بر اساس شرایط عینی زندگیتوده

ایم و از پیش ز ما آن را تجربه کردهآیا شکنجه، زندان که بسیاری ا .اندازهااز چشم این یا آن گروه
ای داشته باشد، ما را از مبارزه بازداشت؟ آیا تواند در سطح فردی چنني نتیجهمیمبارزه که  دانستیممی

ترس  هاو این دانند که ممکن است دستگري، شکنجه و اعدام بشوندآیند نمیکسانی که به خیابان می
 :روشن است جواب آیند؟کنند و به خیابان میچرا مبارزه می د،، که حتما دارو اگر ترس دارد ؟ندارد
بدانند که یکی مردم حاال چرا نباید کنند. علريغم ترس مبارزه مییا کنند و شان غلبه میبر ترسها انسان

نیز عامل اجرائی  کهای کردن است سیاستی به شکل کنکرت سوریه های نئوکلونیال آمریکااز سیاست
جریان العدل سلفی در بلوچستان و چند طلبان، مجاهدین، حزب دمکرات کردستان، جیشسلطنت :دارد

ای تا تن به مبارزهای برای آنان دارند ها چه برنامهاین گروهنباید بدانند مردم کوچک و بزرگ دیگر. آیا 
گر ندهند؟ کنند ها پیشنهاد میکه این گروه از آنجا تازه  ،استاندازهای ممکن یکی از چشمسوری شدن ا

ی شهری ی مسلحانهمبارزهیعنی یک شکل مبارزه  در مقابلبدل به مانع انداز از این چشم ترسکه 



که یکی از مثل اعتصاب عمومی  ی واقعا طبقاتیبرای مبارزه و راه راخواهد بود، هم مثبت شود، می
کند و از یک سو هموار میا رهای ممکن سرنگونی رژیم یا رساندن رژیم به مرزهای سرنگونی است راه

نیز دهقان کند و اشرف (کاری که بویژه مجاهدین میپوپولیستی  ی مسلحانهمبارزه جلویاز سوی دیگر 
  .بنددرا می )هددپیشنهاد می

گر  شروع و در صورت  (که امکان آن را نباید از نظر دور داشت تغیري رژیم نرم موجود استامکان ا
کره  ی دست و پنجه نرم کردن با باید آماده) رودمی تحتمیتا مرزهای ت حداقل به طور موقمذا

 فراخوان راشان برخیکه  ئیهاطلبان خارج یعنی هماناصالح یهمه واش نئولیربالیسم به شکل ایرانی
  . اند شدامضاء کرده

گر انقالب، آنطور که برخی  بینند، یاعتالی آن را مبدون اینکه ذکر کنند کدام نوع انقالب، حتی ا
   .شودبررسی انتقال قدرت به مردم امکان چگونگی انداز محتمل است باید چشم

ای در جهت اقدام بدون تدوین سیاست عملی. خواه اما چیز دیگری استعدالت-مشکل نريوهای آزادی
، یعنی بن بست که به یکی از وجوه آن عدالتخواه- درونی در درون جنبش آزادی برای حل بحران

، به خصوص در شرایط حاد فعلی، باید گفت و فقط مختص به یک جریان نیست اشاره شد مفهومی،
گر منت و مواضع  آوری امضاءگريی و جمعموضع فقط رفع تکلیف  نداشته باشند)هم مشکلی آن (حتی ا

ارتباط با برای  موثرشرط اقدام عملی است. در صورت عدم تدوین چنني سیاستی به عنوان پیش
گر، آنانیابی) سازماندهی (سازمانردم و های متوده از طریق مبارزات مردمی  اسالمی رژیم پایان ا

کید باید که باشد، رسیده  ، ایران همانطور که در روند مبارزات پیش از نیست قطعی امر این هنوز کرد تا
تقدیم ضد دو دستی شد، دوباره ، دو دستی تقدیم ضد انقالب) یی ضد امرپیالیستها(با ادعا ۵۷بهمن 

عمامه بر سر نخواهد داشت، مکال خواهد بود،  ،با این تفاوت که این ضد انقالب ،انقالب خواهد شد
 »المپ الله را که سبز«زند، هم میخواهد داشت، کراوات  سر کاله عمو سام بربه احتمال قریب به یقني 

میالنی هم (که امثال  ،»دهدسهم ما را می«، و در میدان تريباران نگاه خواهد داشتروشن را  است،
کسی در صحت گفته . مدرنندد گفت ند زد و خواهنبرای آنان کف خواهکرد) پیشرت عمده و غري عمده می

امیدوارم فقط  نیز شکی نیست.پینوشه مدرنیت همانطور که در شک نخواهد کرد. نباید هم شک کرد  هم
  . بربرند در عني مدرن بودنیکی از ما باقی مانده باشد و بگوید: 


