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  هاي كنوني قابل دفاع و اصالح نيستند نظام
  

  
ھا از پتانسيل  ه نظامک نبه دليل اي. ينات ھر نظامی مطابقتی نداردی ھستند که با تعئھا ولهقعدالت و آزادی از زمره م

ست؛  دنيای کنونی، دنيای طبقاتی. باشد  ديگر طبقات در تضاد می  طبقاتی معينی برخورداراند که با منافعو ظرفيت

 خود کش را در ھا انسان زحمت ست که جھل و استثمار و سرکوب و فقر بر آن چنگ انداخته است و ميليون یئدنيا

ھا در  انسانۀ رسميت شناختن حقوق اوليه بندی به دموکراسی و ب چون پای ی ھمئھا بنابر اين واژه. بلعد می

که سرمايه بر  ھم در دورانی ھا و آن بيان و تمايل به بستن زندان.  و تحقق نيستءھای کنونی، قابل اجرا چھارچوبه

کشان  ن و زحمتھای اقتصادی جامعه چنگ انداخته است و با شتابی صد چندان به غارت و استثمار کارگرا شالوده

 اذھان عمومی و سوار دنھا چيزی جز به انحراف کشان اينۀ پردازد، چيزی جز فريب و نيرنگ و مھمتر از ھم می

  .ھای استثمارگر نيست  نظام ی عليهئ ھا و اعتراضات توده  موج مخالفتشدن بر

ست و به تبع از آن  یئھر ادعا  خود گواهۀ نوبه  کنونی، ب ھای موجود و گستردگی شکاف طبقاتی در جوامع شاخصه

ش سنجيد و صحيح با پراتيک دباي ھای انسانی را بايد و می گذاری ھر نظام و فعاليت که مالک و ارزش واضح است

ھا و  ھدف واقعی و درونی مالک است و بنيه. ھا نشست ھا و ادعاھا، به قضاوت آن زنی نيست تا با شعار و الف

بندی به اصول و منفعت عمومی،  در حقيقت باوری و پای. نمايند ھا را تعيين می مساختمان فکری، مسير و روند نظا

ين خود را دارد و بر آن نيست که سرمايه تعشکی در . ست  فردی ُنيازمند، برش و پشت پا زدن به حقوق و منافع

نياز سرمايه است؛ به عبارتی بايد گفت که زندان . ريزد اساس آن، قوانين و قواعد مختص به جامعه را پای می

ھای  ھا و شکستن قلم عدالتی و تشديد فقر و بستن دھان داران، جدائی ناپذير نيست؛ بی شکنجه و مرگ با حيات سرمايه

  . طبقاتی نابرابر استامعه ھا و مخالفين از نمادھای ھر ج کمونيست

 -ا ھر رنگ و شکل و شمايلی  ب–ی ئھا نظامست و با حفظ و با وجود چنين  داری ھای سرمايه اين خاصيت نظام

توان خود را به تغيير  اند و نمی ھا منحرف ھای موجود خالصی يافت؛ اين نظام سامانیه توان از شر مظالم و ناب نمی

نگاه و . مشغول نمود  مردمی در پی آنند، دل ن منافعاروزھا به اصطالح مدافع را که اينچه  ھا و آن صوری آن

کاری که . دار نيست سرمايهۀ ھای رايج، چيزی جز زمينه سازی پايدارتر ماندن طبق ظاممشغول نمودن خودی با ن دل
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وی . مشغول به آن است" دموکراسی"و " آزادی"دروغ و تحت عنوان دفاع از ه روزانه و ب» موسویمير حسين «

  :طی سخنانی گفت" انقالب"چند روز قبل و در ديدار با زندانيان سياسی قبل از 

جا ساختمان سازی  ّاما حاال آن. ھا خالی باشند و جشن بستن زندان اوين را بگيريم وی ما بود که زندانزمانی آرز "

روی ماست که  ھای بيشتری داشته باشيم برای حبس بيشتر و ھم اين نشانی ديگر از انحراف و کج کنيم که حجره می

  ؟"توان دفاع کرد نظامی میآيا از چنين "گويد  و در ادامه می.. " به نتيجه ھم نخواھد رسيد

اند  ھای متفاوت به سران نظام داده ھم در عرصه  مردم و آنزھای متفاوتی ا ھاست که بخش ال آخری را دھهؤپاسخ س

توان  ھزاران فاکت را در اين سه دھه می. اند ھای عملی خود آنرا به رژيم اعالن نموده و بارھا و بارھا و با مخالفت

ِھای تحت ستم پاسخ خود را در تقابل با زندگی انگلی مشت  کشان و خلق  که کارگران و زحمت و نشان دادکردارايه 
خورد؛ اعالن  درد آنان نمیه اند که اين نظام ب ھای گوناگون اعالن نموده اند و به زبان بسيار قليلی از آحاد جامعه داده

اند که نظامی نيست   روزانه و عملی خود نشان دادهکودکان فقر و کار نيست؛ در زندگی, اند که اين نظام، نظام نموده

ھای  اين نظام با پراتيک و با رو در روئی خشن و عريان به خواسته. ھا انسان محروم و ندار باشد ليونأمن مکه م

 که در صف مقابل آنان قرار دارد و از حاميان طبقات ظالم و ديده به اثبات رسانده است ھای ستم ابتدائی مردم و خلق

اند بل خواھان نابودی و دفن آن  به ھمين دليل روشن نه تنھا طبقات محروم در صف مقابل آن قرار گرفته. حاکم است

اين نگاه و خواست باطنی اکثريت آحاد جامعه نسبت به نظام . باشند شان بوده و می ن بی چون و چرایامدافع ۀو ھم

توانند قابل دفاع و  ی از جمله نظام جمھوری اسالمی نمیئھا ای نظام شبھهًست و طبعا و بدون کمترين شک و  کنونی

  .  حمايت باشند و بايد به زير خاک روند

ھم در  کشان، زنان، دانشجويان و جوانان و آن ھای روشن و دائمی کارگران، زحمت العمل راستی که جدا از عکسه ب

توان خود را متقاعد نمود و اين  ماند که آيا می ال باقی میؤھای متفاوت نسبت به نظام جمھوری اسالمی اين س دوره

را به فال نيک گرفت که بستن زندان اوين از زمره آرزوھای سران نظام بوده است؟ » موسویميرحسين «ھای  گفته

دار منطبق باشد؟  سرمايهۀ ن طبقاداران و مدافع ھداف واقعی سرمايهتواند سر سوزنی با حقيقت و ا آيا ادعای وی می

ھای رقيب دولتی، بل به  پيسی و طردشان از جانب جناح, ، نه از سر"رھبران سبز"خود قبوالند که ه توان ب آيا می

ھای موجود در  عدالتی روزھا از بی ھاست که اين شان نسبت به اجحافات و لگدمال نمودن حقوق انسان دليل باور

  !!گويند؟ ھا سخن می المی در درون زندانگران رژيم جمھوری اس ھای جالدان و شکنجه گری درون جامعه و وحشی

ھا را به ھزار دليل  تر نمودن اين موضوع الزم است تا مصلحت انديشی بی ترديد برای فھم دقيق و ھر چه شفاف

ميرحسين «. کردشان تعيين نمود شان بل با عمل ھای ھا را نه بر اساس گفته گذاری انسان کنار گذاشت و عيار و ارزش

جا ه  سرسخت نظام جمھوری اسالمی، ب ويژه مدافعه ھای طبقاتی و ب ن عنصر وفادار و پايدار نظامبه عنوا» موسوی

 از خطرات احتمالی که در اثر دائم. زند مردمی حرف میجا از حفظ نظام جمھوری اسالمی به عنوان نظامی  و بی

که نظام در شرايطی قادر به  کيدش بر آن استأدھد و ھمواره ت گيرد ھشدار می بی لياقتی جناح رقيب صورت می

ترين دوران  را که با سياه" امامی"اسالم واقعی و نظام .  خود سازدۀّ اول را پيشۀِکه سياست دھ ادامه حيات است

ھای خونين و  ای که در تاريخ ايران به عنوان يکی از دھه دھه. دھد باشد، توضيح می رژيم جمھوری اسالمی توأم می

ُ و مار نمودن مبارزات کارگری، زنان، دانشجويان و کشت و کشتار کمونيست تارۀدھ ھا  اين. ھا به ثبت رسيده است ُ

 حقوق مردمی  ست و تاکنون بايد برای ھر ذھن مدافع»موسوی.ح.م«خواست و از آرزوھای باطنی و قلبی ۀ ھم

ياسی چيزی جز اجرای قوانين سۀ با جناح رقيب دولتی در عرص» موسوی.ح.م«ِروشن شده باشد که مخالفت 

 اقتصادی ھم ۀن و در عرصامبارزساير ھا و  از نوع وی، نسبت به زنان، کارگران، کمونيستۀ گرايان سرکوب
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دولتی نيست؛ ھای نظامی  شتر جناح خودی و پس زدن سپاه پاسداران و ديگر ارگانيبری ھر چه ب چيزی جز سھم

  . بلعند تر گرديده و جامعه را می ه روز گستردهھا روز ب اقتصادی آنۀ ی که سيطرئھا ارگان

ًاصال و ابدا مخالف زندانی نمودن و اعدام کمونيست» موسوی«که  واقعيت اين است او . ن نيستامبارزسايرھا و  ً

از " نافرمانی"ۀ ھا را به بھان خواھد؛ ھمان زندانی که دسته دسته از جوانان و کمونيست ِزندان تحت اوامر خود را می

ش به پای مرگ کشاند تا سرمايه در ايران دست نخورده باقی بماند؛ ھمان زندانی که زندانبانان آن جشن ھاي استسي

. ی گرفتندئ ھای چند ثانيه  فرزندان اين مرز و بوم را در دادگاه،اند و نفس راه انداخته بودهه مرگِ روزانه ب

شان با جناح  جنگ و دعواھایۀ خواھد و ھم  خود را می,حقوقی زنان از نوع ، استثمار کارگران و بی»موسوی.ح.م«

در حقيقت وی کمترين اختالفی با . ست  اقتصادی جناح خودی–رسميت شناختن حقوق سياسی ه رقيب، بر سر ب

خانمانی و استثمار ھر چه بيشتر  داران و بی جامعه به جيب سرمايهۀ جناح رقيب دولتی بر سر سرازير شدن سرماي

ست؛ سھمی که به  بری با جناح رقيب دولتی بر سر سھم» موسوی. ح.م«اختالف . کشان ندارد تکارگران و زحم

  .  ھای محروم نخواھد رفت جيب توده

الی ديگر به ؤھمديگر را بگيرند، سۀ ی که باعث گرديده است تا سران حکومت پاچمنفعت اقتصاديۀ حال فارغ از ھم

ًکه مستقيما و عمال وظيف دجال، زمانی» ویموس. ج.م«که آيا  آيد مبنی بر اين ميان می ُکشت و کشتار ۀ ً ھا،  کمونيستُ

ھا افتاده بود و آنرا از  ياد بستن زندانه ای ھم که شده ب ن را بر عھده داشته است، حتی برای لحظهان و مبارزامخالف

ز سقوط و پايداری نظام گيری اش جلوھاي وی و زندانۀ که وظيف آورد، يا اين ش به حساب میھای بزرگ"آرزو"زمره 

ن، بستن نشريات و اايران شاھد بگير و ببندھای مخالفۀ  وی بود؟ آيا در زمان نخست وزيری وی جامع خواهدل

ن و شکنجه و اعدام آنان در درون زندان مخوف اھا و مبارز کشف و سرکوبی کمونيستھا و  ھا، خانه گردی روزنامه

ُزندان اوين با خون بھترين فرزندان خلق و در دوران صدارت وی شسته اوين نبوده است؟ آيا در و ديوار و کف 

ست  ًھا محو شده و يا اساسا فراموش شدنی  از خاطره- ۶٧ و ۶٠ھای   يعنی سال- نشده است؟ مگر آن دوران خونين 

ی چه بر سر جوانان آوردند و مرتکب چه جنايات» موسوی. ح.م«چون  که نظام جمھوری اسالمی و مجريانی ھم

  ست؟  روزھا از بين رفتنی اند؟ مگر داغ آن شده

ش، کمر به سرکوبی کشان و فرزندان کارگران و زحمتی ئ ھا و مطالبات پايه  قبال خواستهاين نظام از ھمان آغاز در

بنابراين، اين نظام و با . ستچنان و در ھمان مسير در پيش ا ھا بست و از سياست حداکثری سود جست و ھم آن

ًعريف شده، اصال و ابدا نمینات تتعي چرا که نابودی و بستن . ھا باشد تواند قادر به تخريب زندان توانست و نمی ً

ن ادار و مدافع سرمايهۀ طبقۀ ھای سودجويان ست که با آرمان ِھا نيازمند پتانسيل و ظرفيت کمونيستی و انقالبی زندان

  .آيد جور در نمی» موسوی. ح.م«چون  ی ھمئبی چون و چرا

ھای طبقاتی در  ھا نيازمند رفع ھرگونه تبعيض و تفاوت  انسانۀکه محترم شمردن به حقوق اولي  کالم اينۀخالص

ھای اقتصادی جامعه است، ساختن زندان و ازياد  دارا بر شالودهۀ طبقۀ درون جامعه است؛ نيازمند نابودی و سيطر

وجود چنين . دار است  ظالم و سرمايهۀ طبق نظام مدافعھای ھر  ھای متفاوت از اولويت ھم به اندازه ھا و آن حجره

. ح.م « خواهِھمان سياست دلۀ ھای دولت کنونی نيست بل دنبال روی کارکردھا و حقايق نشان از انحراف و کج

ھا در درون جامعه و قلع و قمع کارگران،  ھا و تبعيض حقوقی ست؛ نشان محترم شمردن، به بی»موسوی

به عبارتی حقيقی اين نظام از ھمان نخستين . ن استامبارزساير ھا و  نان و کمونيستجواکشان، زنان،  زحمت

نمايش ه ترين شکل ممکنه ب مخالف خود بود و در عمل آنرا به سبوعانهۀ ش مخالف ھرگونه انديشروزھای حاکميت

" انقالب فرھنگی"چون  ھمی ھای واھي ھا را به بھانه دانشگاهھای مخالف خود گرديد و   انتشار رسانه گذاشت؛ مانع
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فزايد؛ دست و پای قربانيان نظام کشاند تا بر فضای رعب و وحشت بيخاک و خون ه ُکرد را بۀ ديد بست؛ خلق ستم

بسته و در ۀ ايران را به جامعۀ قول خويش فساد درون جامعه را از بين ببرد؛ جامعه داری را قطع نمود تا ب سرمايه

ۀ مانند ھمه نظام جمھوری اسالمی ب. داران حاکم در ھم ريزد  آرامش و ثبات سرمايهاند تا مبادا خود تبديل نموده

ھاست که تاکنون  يناتی به ميدان آمده است و با حمل و با باوری عميق و عملی بدانداری با چنين تع سرمايهھای  نظام

که با  خواست و آرمانی. داران ايهھا، يعنی مرگ نظام، مرگ نظام ھم يعنی نابودی سرم خالف اين. پايدار مانده است

روزھا تالش  ای مطابقتی داشته باشد و بيھوده وی اين تواند ذره نمی» موسوی. ح.م«خواست و آرمان واقعی 

  . ايران جا بزندۀورزد تا خود را به عنوان مدافع برقراری دموکراسی و آزادی در درون جامع می
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