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 !ی، يا دگرانديشی؟ئگرا مصلحت
ِوحشت نظام از وقوع  مردان ايران، در ھنگامۀ اعتراضات اخير مردمی، نشان از، ترس و ِنظرات مزورانۀ دولت توالی

ھای خود  ھا و فداکاری ِجامعه را، مجذوب رشادت اعتراضاتی که، افکار و اذھان عمومی. ِداد عظيمی داشت چنين رخ

ِاست، حقيقتا کسی در انتظار تحرکات مردمی، در چنين گستره و ميزانی نبوده ھمه را به تکاپو انداخته. نموده است ً ُ  

چنين   و ھمدولتی ِچپ و راست حکومتی و غير حکومتی، دولتی و غير.  ھمه را تکان داده استو شوکی بود .است

.... متفاوتی را، در سطح اروپا وھای  اند و کمپين گفته ،اند  آن نوشتههِاپوزيسيون خارج از کشوری ھم، اندرباب، له و علي

تحميل  دليل  به- ھم   و آن-، جامعه بودتراضی، امری غيرمترقبه و محال نِچنين حوادث اع گمان بی. اند برگزار نموده

.  خواھد بود]جدی[ماه ِاز نوع دی ھای مردان، در آينده و ھر آن، در انتظار بروز تنش ِصدھا سياست غير انسانی دولت

سان دردمند را، به روی صحنه ھا ان ِنفرت خفتۀ ميليون بار ديگر، خشم و ِاھرات اخير مردمی، يکدر ھر صورت تظ

ُی و موقتا، و به يمن بگير و بتوان ھر از چند گاھ و نشان داد که، اگرچه، می ھا کشاند ِ به کف خيابانو آورد  بندھا،ً

را  توان، آنان ّنمود، اما نمی" آرام "ا پس زد ون ران و معترضاِدستگيری، شکنجه و سرکوب عنان گسيخته، مخالف

  . و در سکون نگه داشتالعملی عکس طور دائم و ھميشگی، در بی به

که سران  توجه نمود، آن است ، بداندباي وره مید چه در اين مابين اپوزيسيون، آنِ شعاری -از کشاکش گفتاری خارج 

ِھای پيوسته و روزانه، از شگردھای سياسی ديگر و  سرکوب ِ در کنارش،ھای رنگارنگ  و ديگر دار و دستهمتفاوت نظام
ِگفتار بعضا الشخواران اموال عمومی و مردم، به. اند اذھان عمومی سود جسته ِای، پيرامون انحراف تازه ً و تا  ظاھر، ِ

ھر . اند ميان آورده سان بهھا ان ميليون حقرسميت شناختن اعتراضات به ُگرانه، سخن از ب ُحدودی تغيير يافته است، حيله

چنين از  کاری و ھم گی، بیِکه، مردم از دست گرانی اقالم اوليۀ زند اند ھای متفاوت اعالم نموده مناست يک و به

ِ که درد مردم، درد چرا!! گذاشتپای تھديدھا ن را شنيد و به اند و بايد صدای آنان موجود به تنگ آمده ھای عدالتی بی ِ
  !!جامعه است

بندی موارد فوق  ی طبقهئمحتوا بی توان، به پوچی و به ھا، می ِلحاظ کارکرد روزانۀ نظام در ميادين استثمار و خياباناز 

واره،  واره و ھم يک موضوع، يک راه و روش، ھم. ُدولتی پی برد مردان و ديگر مقامات دولتی و غير از جانب دولت

سردمداران و  رحمانۀ ُھم، پاسخ تعرضی و بی ، آن-  و خواھد داشت-داشته کرد  طبقاتی جامعۀمان، عمل ِدر پھنۀ متفاوت

 نزديک به چھار دھۀ هِتقسيمات متباينی، در بازد .ھاست گی انسان ترين نيازھای زند ھای متفاوت نظام، به بديھی دولت
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 ۀ نرمش و خشونت، از زمرھای استفاده از ترم. قبال جامعه و مردم موجود نيست ِحاکميت رژيم جمھوری اسالمی، در

که سرکوب، زادۀ  اند ست؛ دريافته ھای اعتراضی ِمکملی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، در قبال جنبش ھای سياست

به . ِ عملی سردمداران نظام است-گفتاری  ھای گی مردم در برابر سياست تر، مقاومت و ايستاد تنفر ھر چه بيش

انحراف کشاندن افکار عمومی و بردوامی بيش از پيش، از لحن و از  منظور به  بهکند، ُست، مصلحت ايجاب می صالح

 ِھای خودی، سود جست، تا ھم از مقدار پاک و منزه جلوه دادن ماھيت کثيف نظام و جناح ِادبيات متفاوتی، پيرامون

ن واقعيات و  در بستر چني.محدودتر نمود مردمی کاست و ھم ميزان و دامنۀ تنفر و انزجار را محدود و" ھای آشوب"

  !!گيرند خود می ِقيافۀ دفاع از حقوق مردم را به ، چون روحانی ی ھمست که، عناصر اوضاعی

ھم نزديک به پنج سال،  آن  وِسرايدار و کليددار نظام جمھوری اسالمی، که به پاس وفاداری به قانون اساسی نظام باری،

ِسکان و فرمان چپاول، غارت و سرکوب جوانان و ديگر قربانيان نظام امپرياليستی را بر عھده  کشان،  کارگران، زحمتِ

غرق شدن کشتی   ميدان آمده است، تا مانع داران دمکراسی و آزادی به در قامت طرف بار رياکارانه، ُگرفته است، اين

ھم با ھر شکل و شمايل،   و آن-ھمۀ آنان  .ترک بر داشته شدۀ نظام جمھوری اسالمی، در دريای خشم و نفرت مردم شود

ِھای متفاوت اعتراضی،  ورهاين جھت که، در زمان و در دبه . دارندن  مردم   منافعگويند و ربطی با ، دروغ می- ای  و گفته
و غيره، " اشغال"، "خس و خاشاک " دولتی، مردم را- ی از مقامات حکومتی و عناصر که دسته ديده و شنيده شده است

گی ِديگر، طناب فشار و تلۀ مرگ را بر گردن و در زند ی، و دسته و عناصر-دھند   و می-ه ب قرار دادمورد خطا

 ھای ھمۀ گيری ھا و جھت گيری سمت. تر گردد داران اضافه ِ، تا سود سرمايه-کنند   می- تر کرده و تر و تنگ مردم، سفت

ِبه سر انجام رساندن مقاصد شوم   سوار بر قطاری واحد، برایُست، ھمۀ آنان، ِسران و وفاداران نظام امپرياليستی يکی
ِدھۀ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در خالف اين نظر نيست که،  اعمال نزديک به چھار. اند داران ِو اھداف سرمايه

  اند تا منافع  شدهردهسو با منافع و حقوق مردم نيستند و بر سر کار گما ش، ھمھای رنگارنگ دار و دسته ھمراه اين نظام به

ھای  امپرياليستی را در عرصه کشی ھای سرکوب و رياضت اند، تا سياست اند و آماده آمده. داران را تأمين کنند سرمايه

شرمانه و  روحانی مکار، در شرايطی بی. فزايندمردم بي متفاوت، به جامعه ديکته کنند و بيش از پيش، بر فشار

قيمت نان،  سو، وی، از يک" اعتدال"که، دولت متبوع و  راه انداخته است  مردم، معرکه بهع ازِروزھا، در قامت دفا اين

دو درصد بر بودجۀ سپاه پاسداران،  و  چھل  ديگر، ُگی مردم را باال برده است و از سویًبنزين و بعضا اقالم اوليۀ زند

 قم، ۀھای علمي چون، مراکز خدمات حوزه ھمانديشی  و تاريک ھشت ھزار ميليارد تومان، بر بودجۀ مراکز جھل

گان مجلس و شورای نگھبان افزوده  چنين بيست درصد بر حقوق نمايند و غيره، و ھم ھای علميه عالی حوزه شورای

 ِتوان، در افکار پليد دردمند را می ھا انسان گی ميليون کنان زند ن نظام و خانه خراباھای مدافع راستی که رياکاریب .است

دستگيری و اعدام قربانيان نظام امپرياليستی، باال کشيدن حقوق چندين ماھه و  .ايران ديد" دوست مردم "رئيس جمھور

غيره، حکايت از ماھيت  دار نمودن دانشجويان، تعرض به حقوق بديھی زنان و ساالنۀ کارگران، سرکوب و ستارهً بعضا

   .ری اسالمی داردنظام وابستۀ جمھو  کار و مدافع اين عنصر جنايت

روزانۀ خود اعالم  گی اعتراضات و در زند و بارھا و به انحای گوناگون، درکه مردم بارھا ت نبوده اسبناصحيح

ِپروندۀ ھمه و از جمله روحانی را، بر روی ميز عدالت  ھاست که مدت. اند ش زلهنااند، از دست اين رژيم و مدافع نموده
 ديگه تمومهگرا،  اصول ،طلب اصالح  "و يا" ای، روحانی مرگ بر خامنه "شعارھای. دان فردای انقالب قرار داده

. ست ِاجرای عدالت دنيای انسانی و بشری ِجلو سردمداران نظام، از ِدھندۀ ھرگونه فرار رو به نوبۀ خود نشانه ، ب"ماجرا

ُمعيشت مردم، تعيين شده است، کشان و تعرض به  کارگران و زحمت گران ِپيشاپيش جايگاه جانيان بشريت و سرکوب

 جامعه و مردم در انتظار، جبران اعمال نزديک به چھار دھۀ سردمداران. شان نيست مقابل ِگونه راه خروجی در ھيچ
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چون روحانی،  کارانی ھم ِدھندۀ ماھيت جنايت گو، و تغيير ُشان، پاسخ"دگرانديشی ".اند رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی

ديده، زنان، جوانان و کودکان  ھای ستم گی توده بر فشارھا و بر تخريب زند قدر آن.  نظام نيستخاتمی و ديگر اقمار

تنفس سياسی جامعه را  خفقاق و تنگ بودن. ھا بر آمد ِتوان از در توضيح آن ای، نمی که با ھيچ قلم و گفته اند افزوده

کشند و  ن اعتراضات کنونی را به دار میاان، مخالفزند در. ھای متفاوت و در نارضايتی مردم ديد توان، در عرصه می

 :گويد  جمھوری اسالمی میۀ قضائيۀّ، معاون اول قو»ای حسين محسنی اژه غالم« سو کنند و از يک سر به نيست می

گرای کميسيون  گوی اصول سخن» حسن نوروزی«ديگر  و از سوی" معتاد بوده و در زندان خودکشی کرده است"

غصه  ھا از مرگ چند بازداشتی اعتراضات در زندان، به دق کردن آن...: "که  گفته استجلسحقوقی و قضائی م

از کارگران » اسماعيل بخشی«قمه، و با مشت و لگد، به جان با "! باشد اند مربوط می ی که انجام دادهئخاطر کارھا به

را قطع  مشھدی" گوسفند دزد "ِ؛ دستخواھی را خفه سازند طلبی و عدالت تا صدای حق افتند، تپۀ شھر شوش می ھفت

 در مشھد، با خيالی آسوده، به کار و ]الھدی چون علم ھم[  دولتی- کنند، تا دزدان کالن، نھادھا و مقامات حکومتی  می

ه افتد؛ دولتی که وارث و ادام اتفاق میروحانی " اعتدال و اميد "ھا در زير سايۀ دولت ھمۀ اين.. و . بارشان ادامه دھند

عنوان سوپاپ اطمينان نظام امپرياليستی در  چنين به رژيم جمھوری اسالمی، و ھم ھای ھای پيشين دولت دھندۀ سياست

  .کند جامعه دارد، انجام وظيفه می درون

ِدليل است که، جامعه، آبستن تغيير و تحوالت بنيادی، و آمادۀ در ھم شکستن بیمگر   داری بساط ظالمانۀ طبقۀ سرمايه ِ

مقابله  انبانی از تنفر و انزجار، به ّدليل است که، مردم با دستان خالی و اما و در عوض، با تۀ ايران است؟ مگر بیوابس

که، ترس سراپای سران  دليل است ھا، مگر بی تر از ھمۀ اين و مھم اند؟ پاخاسته گر نظام به ھای فاسد و سرکوب با ارگان

و تنفری که،  اند؛ خشم ھا ديده حد و حصر مردم را در خيابان  خشم و تنفر بیاست؟ سردمداران نظام، نظام را فرا گرفته

مردم، لرزه بر اندام نحيف جانيانی  ِتجلی قدرت و عظمت. ِدرس بسيار بزرگی، به نظام جمھوری اسالمی داده است

ف کشاندن افکار عمومی، ھم به قصد به انحرا از آنان، و آن ًارتباط نيست که بعضا چون روحانی انداخته است و بی ھم

  ! کشندب" گران آشوب"و " گران اغتشاش "گان، با تا خط فاصلی مابين اعتراض کنند اند، صالح را در آن ديده

ِو انصار نظام، از ھمان آغاز،  يان و ديگر اعوان  دولتی-يان  ای بود که حکومتی ِمبنای اتخاذ چنين سياست رياکارانهبر 
ِدستور سرکوب بيش از  ِھم به بھانۀ برحورد پيش، و آنِ ُاند، در  را صادر نموده" اموال عمومی "گانقاطع با تخريب کنند ُ

خود نشان  ترين قصوری از گر نظام ھم، در اين زمينه کم ھای سرکوب که، ارگان مشاھده شده است عينه ادامه و به

 حرف رفرم و يا رفراندم  انگاران و ابلھانی، که  ساده ستندی، ھئِرغم چنين شواھد عريان و تھديدھا ًدريغا و علی. اند دادهن

ِدر درون نظام جمھوری چرا که انقالب در  .دارندِاوری به تغيير نظام از پائين ناند و ب متوھم. کشند ميان می اسالمی را به ِ

. ست داری ن، در تداوم مناسبات سرمايهشا منافع و تمايل اند و ِمخيلۀ آنان، تابو و نامقدس است؛ ھراسان از انقالب مردمی

چھارچوبۀ  توان در اند که می نيست که نظام جمھوری اسالمی تغيير ناپذير است؛ بر اين عقيده گونه شان، آن باور درونی

گزين حاکميت نظام  حاکميت مردمی را جای ِقانون اساسی نظام امپرياليستی، سياست رفراندوم را پيشۀ خود ساخت و

 ھای ِدوستی، در پس گاری سياست رغم ادعای مردم که علی عناصر و افکاری!  و ديکتاتوری نمودسراسر خشن

 وار نمودن اھداف ارتجاعی  نعل، در پی ھمراُاند، چھ چون، روحانی قرار گرفته نظام ھمعناصر " دگرانديشی"

  .اند درون نظام" روھای ميانه"و " طلبان اصالح"

ِ ھرگونه طرح گفتمان ھمھای روشن، و بنابه ادلهخالصه  ھای  عناصر و يا جناح زيستی، مدارائی و يا ديالوگ با نظام، ِ

کشان، و به انحراف کشاندن  ِخيانت به منفعت کارگران، زحمت معنای ، به- ای  ھر دليل و بھانه ھم به  و آن- ش رنگارنگ

  مردم بودن و ماندن، منوط به مرزبندیِ و در صفچنين در کنار ھای اعتراضی و ھم جنبش سالمتی. ست افکار عمومی
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اصطالح  ھای به دولت ِھمراه اين نظام به. ھای محيالنۀ سران متفاوت نظام است ھا و سياست روشن و صريح، با توطئه

شوند، تا جامعه طعم آزادی، دمکراسی و عدالت  شان پرتاب ِ به جايگاه اصلیدباي طلب، معتدل و غيره، می اصالح

گان انقالب، و ھای واماند اصطالح دگر انديشی ھا و يا به انديشی تا مصلحت الزم است. عينه لمس کند هاجتماعی را ب

ای، در پی  شائبه ترين ھم بدون کم چون روحانی را بر مال ساخت و نشان داد که، ھمۀ آنان و آن ی ھمعناصر چنين ھم

ِھای مردمی، افزايش سود بيش از پيش تر نمودن ھزينه انبان دنباله درازتر نمودن طول عمر نظام  و به داران،  سرمايهِ

ست و  ِترين پايگاه اجتماعی ناحق و فاقد کم ِبنابه ھزاران دليل بارز، به اين نظام. اند خشن و جھل جمھوری اسالمی

  .باشد می ھا انسان دردمند گی فقر و نداری ميليوناش، مترادف با گسترد یئ روزانه و ثانيه بردوامی

که ابدی نيستند و  اند، خوبی درک کرده اين را سران نظام به. کوتاه، رفتن رژيم جمھوری اسالمی محرز استُسخن 

ُپر واضح . اند صدا در آورده امسال به ]جدی[ِماه تر و فراشھری، مردم در دی را در ابعادی وسيع شان مرگ ناقوس

 که، چنين درک شده است اند و ھم ھمه به تقالء افتاده. تعيين خواھد نمود ِکه نبرد نھائی، تکليف دو طرف صف را است

را پس  شان  امتحان-  طلبان چون سلطنت  ھم-شان  ھای خيلی. ُخورد درد جامعه و مردم نمیه آلترناتيوھای سرمايه، ب

ھای  ن ساختار نظاماتعيين و در جانشينی مدافع ُپاسخ اصلی به وضعيت کنونی، نه در. اند اند و رفوزه شده داده

بنابر اين، پاکی و رھائی از عيب و آفت جامعه، در پائين کشيدن  .ھاست داری، بلکه در له نمودن ھمۀ آن مايهسر

ھا،  رفرميست  خالف.کشان است تباھی، از اريکۀ قدرت، و در برقراری حاکميت کارگران و زحمت ھای فساد و جرثومه

زيستی و مدارائی نبوده و نيستند، به اين  به ھم شان، قادر اھيتانديشان و ابلھان، اين دو طبقه و دو صف، بنابه م ساده

 که يگانه به عمل دريافته شده است. ِمشترکی، مابين طبقۀ ميرنده با طبقۀ بالنده نيست گونه زبان و منفعت جھت که ھيچ

بی . يافته است ِر سازمانبست زو ديده، در کار ھا انسان رنج ی ميليونئ ھای پايه سالمی در برابر خواستهِسالح جمھوری ا

ديگر قربانيان جور و ستم، به رھائی و آزادی دست خواھند يافت، که  ِترديد و در مقابل ھم، زمانی، طبقۀ مخالف نظام و

انقالب ايران  .، سازمان دھند- ِ حول برنامۀ نيروی سالم و جريان کمونيستی -را  شان زور انقالبی ای و سياست مقابله

  .ست، ثمر خواھد داد ين ذات و انتخابیِتنھا در بستر چن

  

  ٢٠١٨ نوریج ٢۴

  ١٣٩۶ ]دلو[ بھمن۴

 

  

  

 

  


