
  خيابان مبارزه در 

  

  ی انقالب آخرين ضربه

  

توسط نيروهای سرکوب رژيم    " تهران" در شهر    ٢٠٢٢سپتامبر    ١٣روز  مهسا امينی"  ژينا يا  ساله به نام "   ٢٢دختری  

شود و پس از دو ساعت به " به علت "بدحجابی" بازداشت میگشت ارشادجمهوری اسالمی به نام "وابسته به امپرياليسم  

 ، اشسپتامبر در شهر محل سکونت  ١٧  درکند و  فوت میسپتامبر    ١۶در  بيمارستان "کسری" منتقل شده و در آن جا  

 شود.سپاری میخاکدر استان کردستان "سقز" شهر 

https://www.bbc.com/persian/iran-62953375 

  

است و به همين دليل ساده، رژيم   درگذشتهعلت مرگ "مهسا" هر چه که باشد، وی در اسارت نيروهای سرکوب رژيم  

می دختر  اين  مرگ  مسئول  اسالمی  بازداشت جمهوری  آزار  و  اذيت  و  شکنجه  که  جائی  آن  از  اما  از  شدهباشد.  گان 

اين قاعده مستثنا نيست. به همين   زمرگ "مهسا" نيز اعلت  گی نيروهای سرکوب رژيم بوده است،  های هميشهسياست

کنند و سپاری "مهسا" تظاهرات اعتراضی عليه رژيم جمهوری اسالمی برگزار میخاکخاطر هم مردم "سقز" پس از  

  گيرد.تری اوج میشود و هر روز با گسترش بيشاين تظاهرات اعتراضی به شهرهای ديگر ايران هم کشيده می 

  

ی رژيم اعتراض  گرانههای سرکوبخصوص دختران و زنان جوان که بارها به سياستی ايران و بهکشيدهمردم ستم

به جنگ با  با خواست سرنگونی رژيم،  و    آمدهها  اند، اين بار نيز با شجاعت کامل، ولی با دست خالی به خيابانکرده

های مختلف اجتماعی های اعتراضی در اکثر نقاط ايران و از سوی گروه. اين حرکتپردازندنيروهای سرکوب رژيم می

  گيرد.صورت می

  

  . دهندشعار "اين اعتراض نيست، بلکه انقالب است" را سر می ،هم دانشگاه "شهيد بهشتی" در تهرانجويان دانش

https://www.grid.news/story/global/2022/10/12/how-much-trouble-is-irans-ruling-

regime-in-why-the-mahsa-amini-movement-is-different-than-previous-protests #/ 

باشد که    بوده  شايد منظورشان اينشود،  ها ديده نمیدر اين حرکت  " ظواهر انقالب" يک از  از آن جائی که هنوز هيچاما  

  !شودشروع يک "انقالب" هم ديده نمی " ظواهر"  ، ولی اند"انقالب" را آغاز کرده يک  یپروسه  هاکارانجام اين  با

  ند ستهمتوجه اين امر  حتمن    ،ندستهگيری علم  اکه در حال فر   هادانشگاه  انجوييعنی دانشجامعه،  ترين قشر اجتماعی  آگاه

  ی "انقالب" ملزومات معين خود را دارد. پديدهوقوع   و تعريف شده است "انقالب" ی مقوله ،سياستکه در علم 

ايران   در  انقالب"  عينی  "شرائط  است.  ذهنی"  "شرائط  و  عينی"  "شرائط  نيازمند  "انقالب"  وقوع  خالصه،  طور  به 

دارد و جامعهسال ايران ساهاست که وجود  آمادهل ی  اماهاست که به طور "عينی"  "انقالب" است  مشکل بر سر    ،ی 

بوده   " گيری "شرائط ذهنی انقالب مقابله با شکل  ،"شرائط ذهنی" است و يکی از دالئل ظهور رژيم جمهوری اسالمی هم

  اش موفق بوده است.تا به امروز در انجام اين وظيفه  ،است که اين رژيم

  با کمال تاسف برای ما!



آغاز  شکلاما   يا به طور کلی  اقتصادی، سياسی و   ،ی "انقالب" پروسهگيری "شرائط ذهنی انقالب"  از تحليل شرائط 

ی  هااستراتژی و تاکتيک"   ی انقالب"،شود و سپس با تدوين "تئوری انقالب" و ترسيم "برنامهاجتماعی جامعه آغاز می

با نيروهای  ی انقالبی"  مبارزه"   گاه. آن دوشمیوظائف انقالبی" مشخص  "   ،شود و با ايجاد "تشکيالت" تعيين می  انقالب" 

صورت  به هر شکلی که   ،ی انقالبی" اين "مبارزه  اما  .شودعملن آغاز می و "تبليغ و ترويج مبارزه"  سرکوب رژيم حاکم  

ی کسب قدرت در يک  ی پروسههای شهر، آخرين مرحله ، جنگ در خيابان و فتح خيابان هاخيابان   بهسرازيرشدن  ،  بگيرد

  ی انقالبی" است. "مبارزه

شيپور را از سر گشادش کنيم و از آخر شروع میواره  همايم!  قبل از ايجاد تشکيالت، گام آخر را برداشتهکه  اما افسوس  

 نوازيم!!!می

  

  دهند که اين حرکت "خودجوش" و "خودانگيخته" است. نشان می امر جای کار، ظواهرتا اين 

کارگرفتن امکان تعقل، امکان تفکر، امکان به   ،اشى ملت ما در تمام طول تاريختوده   ،" ... در ايران خودمان

ى تاريخى دهد که اين توده، حافظهگويند، نداشته است. ... تاريخ ما نشان مىاين چيزى را که به آن مغز مى

اش گاه از تجربيات عينى اجتماعیجمعى ندارد. هيچی دستهى تاريخی ندارد. حافظه ندارد. ... اين ملت حافظه 

اش رسيده، روی  اى نگرفته است و در نتيجه، هر جا کارد به استخوانگاه از آن بهرهه و هيچچيزى نياموخت

رفت انگاشته؛ سر پهلو غلتيده، از يک ابتذال به يک ابتذال ديگر و اين حرکت عرضى را حرکتى درجهت پيش

خته آب نخورده. ... ام از انقالب خودانگيخودش کاله گذاشته. من متخصص انقالب نيستم اما هيچ وقت چشم

شدن، گزک به دست  خوردن و براى اشغال تر به درد شکستفرمانده، بيشانقالب خودانگيخته مثل ارتش بى

مى  دادن  تا شکستدشمن  حافظه خورد  که  ملتى  درآوردن.  دشمن  روزگار  از  دمار  و  ندارد  دادن  تاريخى  ى 

نهايت امر    يا چيزی از اين قبيل توصيف بشود، در  مند واش به هر اندازه هم که از لحاظ مقطعى شکوهانقالب

آيد. يعنى عملى خالق  آيد که عرض شد. يعنى در نهايت امر چيزى ارتجاعى از آب درمى به آن صورتى درمى

  صورت نخواهد داد." 

  . ١٩٩٠رانی احمد شاملو در دانشگاه برکلی (آمريکا) سخن

https://www.youtube.com/watch?v=BtluK9GzRHg 

  

جهت داد اما اين  " انقالب " به سوی يک    "خودجوش" و "خودانگيخته" را هایحرکتتوان میهم بايد و  هم به همين دليل

ترين آن وجود يک "سازمان انقالبی" است که متاسفانه فاقد آن هستيم؛ مگر اين باشد که مهمهم ملزومات خود را دارا می

 ! که همين امروز به ايجاد آن مبادرت کنيم

  

و بسيار نادر   اندل سرکوب مجهز ساخته را به فنون و وسائرژيم جمهوری اسالمی  وارهی که هم امپرياليستهای دولت اما 

  گشايند.، اينک لب به اعتراض میاندگيری کردهی مردم ايران موضع در مورد اعتراضات عادالنه 

"مهسا" توسط "گشت ارشاد"  گويد  میسپتامبر    ١۶  مشاور امنيت ملی آمريکا، روز  Jake Sullivan  " جيک ساليوان" 

  وشتم قرار گرفته است.ربضمورد 

https://www.nytimes.com/2022/09/16/world/middleeast/iran-death-woman-

protests.html 



بورل"   اروپا"    Josep Borrell"جوزپ  "اتحاديه  خارجی  سياست  را   سپتامبر  ١٩  درمسئول  "مهسا"  مرگ 

 .خواهد که مسئوالن را مجازات کنند قبول" دانسته و از مقامات رژيم حاکم بر ايران می "غيرقابل

Mahsa Amini: EU concern over woman who died after being stopped by morality police 

| Euronews 

آلمان روز  امور  وزير  Annalena Baerbock "  آنالنا بائربوک "  مجمع عمومی  "   یسپتامبر در حاشيه  ٢٠خارجه 

يابی به حقوق صدای زنان ايرانی که برای دستهد که  خوامیاز رهبری ايران    آمريکا  " نيويورک" در شهر    " سازمان ملل

  اند را بشنود.اوليه خود دست به اعتراض زده 

https://www.welt.de/politik/ausland/article241177237/Baerbock-kritisiert-Teheran-

Diese-Frauen-fordern-Rechte-ein-die-allen-Menschen-zustehen.html 

گويد که امروز ما در کنار شهروندان می   ٢٠٢٢سپتامبر    ٢١جمهور آمريکا نيز در  رئيس  Joe Biden"جو بايدن"  

 .کنندايم که در حال حاضر برای تأمين حقوق اساسی خود تظاهرات میشجاع و زنان شجاع ايران ايستاده

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-united-nations-general-

assembly-new-york-city-17 

ماکرون"    ٢٠٢٢اکتبر    ١٢در   فرانسهرئيس  Emmanuel Macron"امانوئل  مصاحبه  جمهور  يک  مدر  ستقيم ی 

  گويد که:یم تلويزيونی

امروز هم جنگند. ...  شان میها يک مردم مستقل هستند که برای آزادی ايم. ... آن ما در کنار اين زنان ايستاده

...جنگندزيادی هستند که برای حقوق زنان میو مردانی  جوانان   ايران را محکوم    .  فرانسه سرکوب رژيم 

فرانسه در کنار ...  اند.  های مشترک جهانیجوانانی که در ايران در حال مبارزه هستند حامل ارزش...    کند.می

توانيم در اين مبارزه به جای ملت  ما نمی. ...  دادن استدر ايران اتفاقی در حال رخ . ... ملت ايران قرار دارد

 . ايران عمل کنيم

https://www.lefigaro.fr/politique/ukraine-poutine-iran-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-

interview-de-macron-20221012 

  کند. وزير کانادا موضوع "تغيير رژيم" را مطرح مینخست Justin Trudeau"جاستين ترودو"  ٢٠٢٢اکتبر  ٣٠در 

https://www.youtube.com/watch?v=ycWVP-aa99A 

"گروه  ی  جلسه در    ٢٠٢٢نوامبر    ۴در   از    The Group of Seven (G7)"  ٧اعضاء  آلمان،    ٧(محفلی  کشور 

کردن نقض حقوق بشر توسط رژيم جمهوری اسالمی و آمريکا، انگليس، ايتاليا، ژاپن، فرانسه و کانادا) ضمن محکوم

  نباشد. " کسب سود سياسی" شود که به دنبال اعالم حمايت از مبارزات مردم ايران، از رژيم ايران خواسته می

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/europe/western-balkans-

62918/article/g7-foreign-ministers-statement-4-november-2022-munster 

 طلبی آمريکا در مذاکرات برجام است! اين "کسب سود سياسی" همان زياده

 

ی زير شوند، کاسه الملل "دخالت در امور داخلی کشور ديگر" تلقی میها که در عرف سياست بينگيریگونه موضعاين

  سازد.گذارد و توجه به وقايعی که اخيرن اتفاق افتاده را ضروری می کاسه را به نمايش مینيم

  



ميان آلمان،    ٢٠١۵آوريل    ٢ی جامع مشترک" (برجام) پس از دوازده سال مذاکره، در  ی "برنامهنامهن که توافق آپس از  

های گران از ثروتن، سهم هر يک از اين غارتآ  بر اساسشود و  آمريکا، انگليس، چين، روسيه و فرانسه امضاء می

    ،دگردمردم ايران تعيين می

https://www.eeas.europa.eu/node/3477_en 

   کندنامه را به طور رسمی رد میاين توافق  تر از غارت ايران،دولت آمريکا به خاطر سهم بيش  ٢٠١٨مه  ٨در 

https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html 

  د. سازهای اروپائی را در غارت ايران دچار مضيقه میو بار ديگر سرمايه

  

به همين   و  شودمیبا رقبای اروپائی  اکره  حلی برای "مسئله ايران" از طريق مذراه  خواستار يافتنآمريکا    بعدیدولت  اما  

   کنندتنظيم می ٢٠٢٢اوت   ٨تا  ٢٠٢١آوريل    ۶منظور جلساتی را از 

https://iranprimer.usip.org/blog/2021/apr/02/new-talks-timeline-diplomacy-under-

biden 

   دهندرا نيز به طور تلفنی انجام میی خود وگوگفت آخرين  ٢٠٢٢اوت  ٢١ درو 

https://www.reuters.com/world/leaders-us-uk-france-germany-discuss-iran-nuclear-

issue-2022-08-21 / 

  !ق ديگری حل شودينمايد که "مسئله ايران" به طرحال ضروری می شود. حاصل نمی  یولی توافق

  

"پهپاد    اوليناوکراين  ، يعنی روز بازداشت "مهسا امينی"، ارتش  ٢٠٢٢سپتامبر    ١٣  روز  در  ؟فی!دبه طور کاملن تصا

  کند.می" را سرنگون ساخت ايران

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-shoots-down-iranian-made-drone-

used-by-russia-defence-ministry-2022-09-13 / 

    !گويا، روسيه اين پهپادها را از ايران خريداری کرده است

https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-iran-jake-sullivan-

4a9f1b2749893d8f1ed9f039869cf119 

به حمايت  به نوبت،  آنان  شوند.  میدر مقابل رژيم حاکم بر ايران  گيری  های اروپائی وادار به موضعدولتن جا  و از همي

شان دهند تا اعتراضات ايرانيان ساکن اروپا را مورد عزت و احترام قرار می  و  پردازندمیايران  داخل  مردم  از اعتراضات  

  گردد!منفجر 

  

  مند نياز  جهان،مندترين ارتش  گونه ارتش روسيه به عنوان قدرت ماند اين است که چهپاسخ میچيزی که در اين ميان بی

ای به کار گرفته شده باشد که  رفتهلوژی پيشتکنو  ،شده است؟ مگر اين که در ساخت اين پهپادهاات ساخت ايران  حتسلي

  روسيه هنوز بدان دست نيافته است.

واره توسط از آن جائی که نيروی نظامی ايران و صنايع نظامی در ايران از ابتداء توسط آمريکا بنياد نهاده شده و هم

  صنعت پهپادسازی در ايران نيز جزئی از صنايع نظامی آمريکا در ايران است.  است، شدهآمريکا تجهيز و تقويت 

  گردد." در مجلس آمريکا مطرح میايران سازی درپهپاد "توقف  نهادپيش ٢٠٢١نوامبر  ٣٠در جهت نيست که بی



https://foreignaffairs.house.gov/press-releases?ID=B2D551FA-F9B3-4351-8DF9-

D8969723C191 

گيرد و آمريکا پس از اين که اروپا را در  پهپادها در اختيار ارتش روسيه قرار می  اين  ،سبز آمريکابنابراين با چراغ

ن روسيه در ليست کشورهای حامی گرفتبا قرار  ٢٠٢٢سپتامبر    ۶و در    دهدجنگ اوکراين در مقابل روسيه قرار می 

   ،کندتروريسم مخالفت می

https://www.voanews.com/a/biden-says-no-to-appeals-to-designate-russia-a-state-

sponsor-of-terror/6734357.html 

محدود    اش در ايرانهایها فعاليت سرمايهو اروپا هم که سال  کنداروپا باز می  ايران برای  در  ی جديدی رااينک جبهه

 ! افتدبه فکر تغيير رژيم در ايران می  ،شده است

  

آمريکا به دنبال    کند کهاکتبر اعالم می  ٧مامور ويژه آمريکا در امور ايران در    Robert Malleyاما "رابرت مالی"  

  تغيير رژيم در ايران نيست

https://www.npr.org/2022/10/07/1127394599/a-u-s-special-envoy-responds-to-iran-

on-nuclear-talks-protests-over-a-womans-dea 

  کند." يادآوری میآخرين چاره در صورت لزوم"گزينه نظامی" را به عنوان "  اکتبر ٣١در  و

https://edition.cnn.com/2022/10/31/politics/malley-iran-deal-comments/index.html 

حفظ منافع خود در ايران، در آخرين مرحله به نيروی نظامی هم متوسل  بدين مفهوم که آمريکا در رقابت با اروپا و برای  

  خواهد شد. 

 

 "  کنيمما ايران را آزاد می " گفتجمهور آمريکا رئيس ٢٠٢٢نوامبر  ٣در هنگامی که 

https://apnews.com/article/iran-biden-middle-east-government-and-politics-

22e7f6e5546a94941d20f41784314f59 

  اين تصور را ايجاد کرد که آمريکا درصدد تغيير رژيم در ايران است.

گويد  گوی شورای امنيت ملی آمريکا میسخن   John Kirby"جان کربی"  نوامبر    ۴در    ، يعنیروز بعدبه همين خاطر  

 ی تغيير قرار دارد. ای ندارد که رژيم ايران در آستانهکه آمريکا نشانه

https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/biden-iran-protests/index.html 

 ايران است! ساختن اروپا از جمهور آمريکا، خارجبنابراين "آزادی ايران" در ذهن رئيس

  

ی به بهانه  ،استکه تمامن در خارج از ايران مستقر    -  از چپ و راست  -  رژيمتقريبن متشکل    " اپوزيسيون" در اين ميان،  

  .شودحمايت از مبارزات مردم ايران سوار بر اين موج می

ای کافی در پشت سر "اپوزيسيون راست" که گاه تودهپاینداشتن  "اپوزيسيون چپ" به خاطر فقدان بينش سياسی الزم و  

تعداد محدودی از "اپوزيسيون چپ"  به جز    –ی اينان  همهنهايتن  گيرد و  ، قرار می ندستهمورد حمايت محافل امپرياليستی  



گوی سخن ی اوکرائينی" به عنوان  شدهگان قربانيان "هواپيمای سرنگونزماندهاز با  "حامد اسماعيليون" روی از  دنباله به    -

  شوند.يده میکش " ٧۵٢اس گان پرواز پیباختههای جان"انجمن خانواده

  

  ، اندآورده" درقامت کاوه آهنگر به " " را قبلن "حامد اسماعيليون

https://melliun.org/iran/317642 

مخ" نقش  "شعبان بی  قالبدر    ١٩۵٣يک بار در سال    ،ایسياسی" افسانه   -  اين "لمپن"کاوه آهنگر"،  غافل از اين که  

  تاريخی خود را ايفاء کرده است 

  . ١٩٩٠احمد شاملو در دانشگاه برکلی (آمريکا) رانی سخن

https://www.youtube.com/watch?v=BtluK9GzRHg 

  ! شودو تاريخ دوباره تکرار نمی

بتوانند  اما   اسماعيليون" شايد  عنوان  را  "حامد  از    به  زلنسکی"  اوکراين،  ر  وجمه رئيسکاريکاتوری  "ولوديمير 

Volodymyr Zelenskyy  د!کنندلقک، در ايران نصب  

اتی  زمان تجمعشهر در سراسر جهان به طور هم   ١۵٠در بيش از    ٢٠٢٢در روز اول اکتبر  اين کاريکاتور،  به فراخوان  

   گرددیبرگزار م

 (komalah.org) برگزاری تجمع در بيش از ١۵٠ شهر جهان در حمايت از اعتراضات در ايران

    ؛دنکنهزار نفره برگزار می ١٠٠گی در شهر "برلين" پايتخت آلمان تظاهرات همه ٢٠٢٢اکتبر  ٢٢نهايتن در و 

https://www.bbc.com/persian/live/iran-63328543/page/2 

  ها تظاهرات برگزار کنندعليه افزايش قيمت " برلينشهر " ان در همان روزی که قرار است کارگر

https://www.tagesschau.de/inland/demos-solidarische-politik-101.html 

 د. نپوشانی عمل میجامه  هم های کارگرانراندن خواستآلمان، در به حاشيه  و بدين ترتيب به خواست دولت

  

امروز در کنار    ردند،کها قبل در کنار مالها عليه سلطنت فعاليت میسال   که  های ايرانیطنزی گزنده اين که کمونيست

  ! دهندميتينگ میمالها همان ن همان سلطنت، عليه ادارطرف

  

فعال سياسی داخل ايران   ٣٠حاکی از اين که گويا "حدود   شودمنتشر میمشکوکی  ی  بيانيه  ٢٠٢٢اکتبر    ٢۴اخره در بل

بردن و بقاء خيزش  آهنگی در خارج از کشور، برای پيشآفرينی حامد اسماعيليون در تشکيل يک شورای هم خواستار نقش

تعليقی دارند،    اند. اين فعاالن سياسی که برخی از آنان زندانيان سابق سياسی هستند و يا حکم حبسانقالبی مردم ايران شده

  اند." ههويت خود را فاش نکرد

https://www.radiofarda.com/a/32099882.html 

  گردد!بدين ترتيب "رهبر انقالب" نصب می

  

  شده است.مطرح ی انحرافی چند نکتهايران  جاری دروقايع وحوش حول در اما 

  



اش ترانه و سرود نيز برایگی معمولی" است و  گردد که اين مبارزات برای داشتن يک "زندهاول اين که عنوان می 

  !زندسامی

تار  اند و خواسهای رژيم خسته شدهگردد که مردم ايران از سرکوبگی معمولی" بدين ترتيب توضيح میمنظور از "زنده

  شان نشود!گی معمولی" داشته باشند که در آن "گشت ارشاد" مزاحم اند تا يک "زندهسرنگونی رژيم شده

  شود؟ی مصائب اجتماعی چه می گی معمولی"، تکليف بقيهدهد که در اين "زندهتری نمیاما ديگر کسی توضيح بيش

ن، اعتياد، فحشاء، گرانی، فقر، کودکان کار، کارتن  مزد کارگراهای طبيعی ايران، عدم پرداخت دست مسائل غارت ثروت

  گونه و توسط چه کسانی پاسخ داده خواهد شد؟ ی ديگر چهخوابی، گورخوابی و صدها مسئله 

  ی اين مصائب اجتماعی ادامه داشته باشد ولی "گشت ارشاد" نباشد؟آيا مردم ايران خواستار اين هستند که همه

گامان آگاه اين مردم  فکران و پيشی روشن گاه وظيفهشان اين باشد، آن ردم واقعن خواسته که تعدادی از م  بر اين  فرض با

  چيست؟

گی انسانی" هستند  رحمانه به نقد کشيد و نشان داد که مردم ايران مستحق يک "زندهبايد اين طرز تفکر ارتجاعی را بی

کشان وجود نداشته باشد؛ برابری  رنج کارگران و زحمت که در آن استثمار انسان از انسان وجود نداشته باشد؛ غارت دست

خواب و گورخواب کامل حقوق زن و مرد وجود داشته باشد؛ اختالس وجود نداشته باشد؛ کودک کار، معتاد، فاحشه، کارتن

  وجود نداشته باشد.

  

  تر از اين رژيم است." شدن اين موضوع است که "مالها بروند، هر رژيم ديگری که بيايد، برای مردم به مطرح دوم،

اين  افتد؛ "رژيم" آورده میخود "بيايد"؛ "رژيم" از آسمان به زمين نمی ای نيست که خودبه"رژيم" پديده  ،اولن شود و 

  تر ندارد.ساختن رژيم"، نيز دو شکل بيشتر، "حاکم"آوردن رژيم" و يا به بيان به

و يا    ١٩۵٣شود مانند دولت "محمد مصدق" در سال  حاکم میکشان  يعنی کارگران و زحمت  ،يا "رژيم"، توسط "مردم" 

و يا رژيم جمهوری اسالمی در    ١٩۵٣توسط "ضدمردم" يعنی امپرياليسم، مانند دولت "محمدرضا شاه" آن هم در سال  

  . ١٩٧٩سال 

فعلن دارای  کشان  دهد که مردم ايران، يعنی کارگران و زحمتدر حال حاضر، شرائط اجتماعی و سياسی ايران نشان می

آورده شود، مسلمن توسط نزديک  ی  ايندهآدر  شان" نيستند. بنابراين، اگر هم "رژيم" جديدی  ساختن رژيمپتانسيل "حاکم

  "ضدمردم"، يعنی امپرياليسم آورده خواهد شد. 

گردد اين است که در کجای دنيا يک "رژيم ضد مردمی" آمده است که از "رژيم ضدمردمی" حال سوالی که مطرح می

  ه است؟ تر بودقبلی به 

  از اين ستون به آن ستون فرج نيست؟!در سياست، چه زمانی درک خواهيم کرد که 

ها بايد به فکر ايجاد "شرائط ذهنی انقالب" بود. با تعيين مختصات يک "رژيم مردمی" و  بافیگونه مهملبه جای اين 

  ساختن رژيم مردمی" تالش کرد.دهی خود، برای "حاکمسازمان

خصوص جنبش کارگری را فراهم  طلبانه و بههای حقی رشد و اعتالء جنبشدمکراتيک زمينه -ا چون مناسبات بورژو

تحمل کند.  آن را تواند میدارد و ندموکراتيک را ن -مناسبات بورژوا ظرفيت پذيرش سازد، ديکتاتوری امپرياليستی می

  يستی غيرممکن است.لدمکراتيک در تحت حاکميت ديکتاتوری امپريا –تحقق حقوق بورژوا 

  



گردد.  در عرف سياسی متداول، سرنگونی يک رژيم سياسی با تعاريف مختلف و با درجات کيفی متفاوتی عنوان می 

بارها ديده شده است که از تعويض يک رئيس دولت گرفته تا انجام يک انقالب اجتماعی، همه در قالب سرنگونی رژيم 

تواند بيان گردد و آن هم  سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی در ايران فقط با يک تعريف میسياسی بيان گرديده است.  

گزين ساختن جمهوری داری وابسته به امپرياليسم و جایانجام يک انقالب اجتماعی با محتوای نابودی مناسبات سرمايه

  باشد.ی کارگر میدمکراتيک خلق به رهبری طبقه

  

گردد که "سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به هر شکلی و توسط هر کسی و به هر قيمتی، اين که عنوان می سوم  ی  نکته

  " اگر به لغو حجاب اجباری منتهی شود، بازهم خوب است.

ی کافی دارد و  ها را حاصل مبارزات مردم جلوه بدهد، تجربههای وابسته به خود، که آنساختن رژيمامپرياليسم در حاکم

رژيم جديد  گزين رژيم فعلی بسازد که در آن "حجاب اجباری" نباشد و جای در ايران ی را جديدژيم تواند ربه راحتی می 

تر، اختناق و سرکوب شديدتری را نسبت به رژيم  سال ديگر و شايد هم بيش  ۴٣حاصل مبارزات مردم متظاهر گردد و  

  ! فعلی اعمال نمايد

  

  مردم حمايت کرد و در آن شرکت کرد." کردن اين موضوع است که "بايد از مبارزات چهارم عنوان 

  يک مثال ساده.

تر رژيم  های بيشکنند و به خاطر جنايتای از مردم ايران، رژيم فعلی را با رژيم قبلی مقايسه میدانند که عده همه می

خواستار   فعلی، خواستار بازگشت رژيم سلطنتی هستند. حال، اگر اين عده از مردم به مبارزه به رژيم فعلی برخيزند و

ساختن رژيم سلطنت بشوند، حتا اگر به "لغو حجاب اجباری" هم متنهی بشود، بازهم بايد از اين مبارزات حمايت حاکم

  کرد و در آن شرکت کرد؟ 

ای اساسن مطرح نيست. چيزی که مطرح است حمايت از مبارزات  ای و شرکت در هر مبارزهحمايت از هر مبارزه 

ی"عادالنه" هم به مفهوم تامين منافع کارگران و و مقوله  است  ر مبارزات "عادالنه"ی مردم"عادالنه"ی مردم و شرکت د

  باشد. کشان میزحمت

ها و هر شعاری که از سوی آنان مطرح  . يعنی هر شکل مبارزاتی تودهنيست  هاروی از توده به مفهوم دنباله  ،اما همين هم

  گردد، مقدس نيست! 

ساختن صحيح از ناصحيح و تالش  در مبارزات" به مفهوم نقد اين مبارزات و مشخص"حمايت از مبارزات" و "شرکت 

زمانی تاثيرگذار خواهد بود  ها هم  ی اين ؛ با تاکيد بر اين که همه تئوريک و پراتيک در جهت ارتقاء اين مبارزات است

  يافته انجام گيرد.که به طور متشکل و سازمان

  

اش، ی طبقاتی است، ضمن اوج و فرودهایناپذير جامعهی طبقاتی در جامعه که جزء جدائیمبارزهها،  ی اينعالرغم همه 

ها، "شکست از پيش تعيين مندیهای خود را هم دارد و عدم رعايت هر يک از اين قواعد و قانون مندیقواعد و قانون 

  شده" است.

  

  



  گزين صورت بگيرد. ی رژيم جای بدون ارائه گاه نبايد از يک سو، خواستار سرنگونی يک رژيم شدن، هيچ 

بسيار راحت   گزين،جایرژيم  ی  بدون ارائه   ،مبارزه برای سرنگونی رژيم  در شرائط حاکميت ديکتاتوری امپرياليستی،

آماده  امپرياليسم هميشه    ، چوننتيجه برسدبه  اند  تومی از قبل ساخته و  ی  پروسه   در روند  است و  کردهبديل خود را 

  سازد. میگزين سرنگونی، آن را جای 

  

  از سوی ديگر، تجربيات مبارزات انقالبی در سراسر جهان دو نکته را مسلم ساخته است. 

پذير نيست و دوم  ی مسلحانه امکاناول اين که سرنگونی ديکتاتوری متکی به سرکوب مسلحانه، جز از طريق مبارزه

مبارزه  برای  اين که  انقالبی  منافع ی  در جهت  دمکراتيک و  در چارچوب يک رژيم  آن  قدرت سياسی و حفظ  کسب 

شرط الزم برای تر،  به بيان به  کارگران و زحمتکشان و با هر استراتژی و تاکتيک، بايد از مسير "شوراها" بگذرد.

ی مبارزات عادالنه شرط کافی برای پيروزی  و    ی مردم ايران، ايجاد يک تشکيالت مسلح استپيروزی مبارزات عادالنه

 مردم ايران، ايجاد شوراها است.

ی دمکراسی واقعی هستند: شورای محل زيست، شورای محل کار و شورای محل کنندهتنها و تنها "شوراها" تضمين

  تحصيل!

  

کشور، راه باشد ولی برای ايرانيان خارج از  اگر چه ايجاد اين شوراها در داخل کشور ممکن است با مشکالت بسياری هم

  يابی است.ترين شکل سازمانترين و مبرمساده

 بنابراين: پيش به سوی تشکيل شوراها!

  

  بهمن آرام

  ٢٠٢٢نوامبر 


