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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٨ جنوری ١۵
  

  ! سرنگونی رژيم آغاز شده استۀپروس
ديکتاتوری جمھوری اسالمی سرمايه جنبش اعتراضی سراسری مردم ايران در اين مدت کوتاه نشان داد که استبداد و 

  .داری در ايران نيز به انتھای خود رسيده است

 ترژيم استبدای در ايران، با سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه و اعدام به سرکار آمد، و به ھمين روال تا کنون به حيا

حشيگری دريغ نکرده و نخواھند  برای حفظ حکومت و منافع خود از ھيچ وًاکليت اين رژيم متحد. خود ادامه داده است

  .  کرد

 در جامعه ءتحميل فقر و بيکاری، افزايش اعتياد و فحشابا رژيم جمھوری اسالمی ايران از ھمان بدو به قدرت رسيدن، 

نبود حق تشکل و اعتصاب، نبود . زندگانی دارند بی حقوقی کامل درکماکان اکثريت جامعه . به حيات خود ادامه داد

ن، اقليتھای ملی و مذھبی، کارگران، زنان، اسرکوب و دستگيری مخالف. قلم و تجمع بر کسی پوشيده نيستآزادی بيان، 

دانشجويان، جوانان و نيروھای مترقی، حمله به اعتصابات کارگری، شالق زدن کارگران اعتصابی، ندادن حقوقھای 

  .ستا بوده واز روش حکومتی اين رژيم ضد انسانی... عقب افتاده، دزدی و اختالس و

 دھه اعتراضات و اعتصابات بی شماری صورت گرفته است و کارگران و زحمتکشان برای حق و حقوق ۴در اين 

. خود به اشکال مختلف به اين رژيم اعتراض کرده وبرای رسيدن به خواسته ھا و مطالبات خود پا فشاری کرده اند

مترقی جامعه بی وقفه در حال کشمکش بوده اند و رژيم اسالمی کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران و ديگر اقشار 

ھم اکنون عالوه بر کسانی که در اين چند روز دستگير شده اند، . نداده است... سرمايه جوابی جز سرکوب، زندان و 

  . ھزاران کارگران زندانی و ديگر زندانيان سياسی در زندانھای اين رژيم ھستند

ی و اساسی در مقابل مردم در ايران نگذاشته است و برای تغيير ئديگری جز يک تغيير پايه  دھه راه حل ۴فجايع اين 

سيستم و نظامی که بانی اين فجايع و جنايتھا است، مردم کارد به استخوانشان رسيده و دست به اعتراض و طرح 

  .مطالبات خود زده اند

ال برده اند، گرچه رژيم و ؤمده و کليت اين نظام را به زير س مردم خود آگاھانه به ميدان آ،اين دوردر مھم اين است که 

نوکرانش سعی دارند اين قيام مردمی را به وابستگی به اين دولت و آن دولت ، اين فرد و آن دسته نسبت دھند، اما خيال 

چ دسته و باطل، اعتراضات و تظاھراتھای تھاجمی مردمی و مطالبات و شعارھا، آنقدر واضح و گويا ھستند که ھي

  . تواند در اين ميان مفت خوری بکند گروھی نمی
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رسانه ھای وابسته با ترتيب دادن مصاحبه و دعوت از بازمانده ھای سلطنتی وسربيرون آوردن مجاھدين از سوراخ، 

ه اند،  پس دادًکنند، اما اين گرايشات سياسی نه تنھا امتحان خود را قبال سعی به چھره سازی و يا آلترناتيو سازی می

اين رسانه ھا و نيروھای ارتجاعی سعی دارند با . ح با عمل خود به اين کھنه نظرات، نه گفته اندوضبلکه مردم به و

 مردم را بی ارزش ۀ اقتصادی  است و نه چيز ديگر، اعتراضات و مبارزًکه خواست اين اعتراضات صرفا گفتن اين

واقعيت اين است که نگاھی . را از گزند عميق اعتراضات نجات دھند دھند و مستقيم و غير مستقيم نظام و سيستم هجلو

که اقتصاد در  ال برده اند و ديگر اينؤتوان ديد که نظام و کليت سيستم استثماری را زير س به شعارھا و فرياد مردم می

ماع معنی ندارد،  تمامی مسائل و حيات انسانی است، بدون اقتصاد، سياست و اجتۀسيستم حاکم در سطح جھانی ، پاي

توان اينھا را  تمامی جنگھا بر سر اقتصاد است، تمامی مبارزات اقتصادی و اجتماعی به يک معنی سياسی است، نمی

بدرست مردم اعتراضاتشان را با طرح خواسته ھای اقتصادی، عليه فقر، بيکاری، بی مسکنی، گرانی . از ھم جدا کرد

ابله با اين مشقات بايد جمھوری اسالمی را سرنگون کنند و سيسيتم سرمايه برند و متوجه ھستند که برای مق پيش می

 متمدن کردن ۀ کھنه انديش صحبت از خشونت و مبارزۀدر کنار اين انحرافات جمعی تازه مدرن شد. داری را نابود کنند

خشونت آغاز شده و به که در اصل عليه را اين مرتجعين، مبارزه و اعتراضات مردم . کنند و صلح آميز را توصيه می

شکل سراسری عليه خشونتھای سرمايه داران که فقر، بيکاری و بی خانمانی، اعتياد و فحشا را برای اکثريت به ارمغان 

دانند که رژيم اسالمی شان  را خشونت نمی... ھزاران ھزار زندانی، اعدام کردن ھزاران انسان و . دنبين  نمی،آورده اند

مردم به پاخاسته در ايران بايد محکمتر و مسلح تر در . کار برده استه ت برای در قدرت ماندن بدر اين سالھا با وقاح

مقابل خشونت دولت سرمايه داری ايران و نوکرانشان ايستادگی کنند و تا از ميان بردن آنھا و تغيير کل نظام از پا 

  .   دست بگيرنده ومت را بزمان آن رسيده است که صاحبان اصلی جامعه خود ھدايت و حک. ننشينند

که، با   ديگری برای مردم نگذاشته است جز اين ايران، راه حلۀشرايط اسفناک اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامع

ع و  شرو١٣٩۶ ]جدی[ دی٧ ديگری را با دست خود بسازند، اعتراضاتی که ۀ به نيروی خود به ميدان آمده و آيندءاتکا

ال برده و خواھان سرنگونی آن ؤبه فوريت سراسری شده و مردم با شعارھای خود کل سيستم و نظام حاکم را به زير س

 ديگری از اين خفتی که جمھوری اسالمی و قبل از آن رژيم سلطنتی به مردم تحميل کرده ۀھستند، قرار است جامع

  .  بسازند،بودند

 به ۵٧ سلطنتی و شاھنشاھی و انقالبی که بدرست عليه ديکتاتوری شاه در سال ۀ شدشايد بد نباشد گذرا به رژيم سرنگون

  . راه افتاد، نگاھی  بيندازيم

حق عليه حکومت سرمايه داری سلطنتی توسط مردم ايران به راه افتاد، نظام شاھنشاھی نظامی گنديده ای بود انقالب ب

اسلحه ، ارتش و گارد و ساواک و نيروھای نظامی ديگر منافع که منافع اکثريت مردم را به تاراج گذاشته و با زور

کرد و در توافقاتشان با بخشی از روحانيت و دادن امکاناتی به آنھا  سرمايه داران و صاحبان سرمايه را حفاظت می

  . حکومت خود را حفظ نموده بود

، دانشجويان، مليتھای تحت ستم، نبود در نظام سرمايه داری شاه، زندان و شکنجه ، سرکوب اعتراضات کارگری، زنان

  . تفاوتی درپايه با نظام گنديده جمھوری اسالمی سرمايه در اين چھاردھه نداشت... حق تشکل و اعتصاب و 

 سال جوانان و شھروندان بيشماری در سياه ٣٠رژيم سلطنتی آنچنان خفقانی را حاکم کرده بود که در طول بيش از 

کرد و درنده وار  شکنجه و اعدام شدند، رژيم شاه ھيچ حق تشکل و سازمانيابی را تحمل نمیچالھای اين رژيم زندانی، 

  . بردند سر میه اقليتھای قومی و ديگر نيروھای اجتماعی زير شديد ترين فشارھا و بی حقوقی ب. نمود سرکوب می
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سالھا سازمانھا، گروھھا و محافل در رژيم شاه ھم مبارزه عليه اين نظام گنديده به اشکال مختلف در جريان بود و 

مختلف، کارگران، زنان، جوانان و دانشجويان، نيروھای چپ به شکل زيرزمينی مشغول فعاليت بودند و زندگی را به 

که سرانجام اعتراضات محلی، خيابانی و  تا اين. رفت رژيم سلطنتی سياه کرده بودند وآب خوش از گلويشان پايان نمی

ويژه کارگران ه يعتر و وسيعتر شد و کل کشور را در برگرفت و با حضور فعال کارگران و باعتصابات کارگری وس

اين انقالب با خواست آزادی و رفاه، با خواست کار و نان، با خواست . نفت کاررژيم تا دندان مسلح شاه را يکسره کرد

ای سرمايه داری را سرنگون کند، اما اين انقالب موفق شد يکی از ديکتاتورھ. يک زندگی انسانی و برابر برپا شد

نتوانست به کار خود ادامه دھد و نيروھای مذھبی و ارتجاعی با کمک دولتھا و امپرياليستھا برای سد کردن انقالب و 

سرکوب انقالب به نام انقالب اسالمی و يا درستتر بگوئيم کودتای سرمايه داران اسالمی به رھبری خمينی ربوده و 

کوب و خفقان، جنگ و زندان و اعدام ، دستگيری و شکنجه به دست ارتجاع اسالمی سرمايه از سر. شکست خورد

  !جمھوری اسالمی موفق شد، انقالب را سد کرده و به شکست بکشاند.  گذاشته شدءھمان فردای شکست انقالب به اجرا

صادی، سياسی و اجتماعی که توسط  اقتۀ ھمان فالکت سلطنتی در زمينۀ و ادام۵٧با توجه به شرايط و شکست انقالب 

جمھوری اسالمی ادامه پيدا کرد البته با استفاده از مذھب پررنگتری از رژيم شاه، حضور اعتراضی و مبارزاتی مردم 

در ھمين مدت کوتاه پيوستن شھرھا و مناطق بيشتری به . را شاھد ھستيم که به شکل سراسری در جريان است

 انسانی با آزادی و رفاھی ۀتواند جامع اين شروع يک قيام ديگری است که  می. اعتراضات سراسری را شاھديم

کارگران و زحمتکشان و تمامی . نظام سرمايه داری در ايران را اين بار از ريشه ساقط کند. عمومی را پی ريزی کند

 انسانی با توجه به ۀجامع. دار کنند نه به اين رھبر، شاه، شيخ، مال و آن سرءنيروھای اجتماعی بايد به نيروی خود اتکا

تواند با حضور تمامی شھروندان در شوراھای محالت مسکونی و محله ھای کار ھدايت و  تجربيات تاريخی بھتر می

  .سازماندھی شود

  دارد، نمی و ايدئولوژيکاين اعتراضات شروع شده تا ھمينجا نشان داد که رژيمی که انواع اقسام نيروی نظامی، مسلح

 مردم شجاعانه تا ھمين جا نشان دادند که اگر بخواھند ، می. ا ابد مردم را در حبس، ترس و وحشت نگھداردتواند ت

 با سازماندھی بيشتر، ًطبيعتا. در دنيا را به لرزه بيندازند و انداختندھا توانند يکی از درنده خو ترين و دژخيم ترين رژيم 

توانند  ل کارگران و زحمتکشان زن و مرد در اين مبارزه، مردم میمتشکلتر شدن بيشتر و متحد تر شدن با حضورفعا

اين نظام گنديده را نيز به زباله دان تاريخ بريزند و خود قانونگذار و مجری قوانين انسانی و مورد نياز جامعه برای 

  .تمامی شھروندان شوند

 عظيمتری به ۀرود، بارديگربا شعلعلت حمالت و سرکوب، يک قدم به عقب ه اعتراضات سراسری کنونی حتی اگر ب

  .  سرنگونی رژيم آغاز شده استۀپروس. ميدان خواھد آمد

  ١٣٩۶ ]جدی[ دی١٧ -ی ئبھزاد بارخدا

  

  به نقل از 

 نشريه خيابان

   ١٣٩۶ ، زمستان ۴ ۀشمار

  


