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 Political سياسی

  
  جھانگير:فرستنده 

  اکبر تک دھقان
  ٢٠٠٩ جوالی ١٠ -١٣٨٨ تير ١٩

  در صورت شکست مبارزات،

  !سرنوشت جامعه، نابودی است
تواند انجام دھد و چه کاری را  می ستقل ديگر ديکته کند چه کاری راتواند به يک کشور م  آمريکا نمیۀاياالت متحد" 

کند يا   اتمی ايران موجوديت آنھا را تھديد میۀتوانند تعيين کنند که برنام می ھا تنھا اسرائيلی: " ی بايدن به گفته." نه

  ١" *نه؟

 جاری پس از جوالی ۵ در روز  تعلق دارد، کهJoe Bidenجمله باال به معاون رئيس جمھور آمريکا، جو بايدن 

اين جمله تاکنون تفاسير و واکنشھای متعددی را، از سوی منابع کاخ . ورود به اسرائيل، در تل آويو بر زبان آورد

ه ولين سياسی و نظامی حکومت اسالمی بؤرائيل، رسانه ھای بين المللی، مسسفيد، رئيس جمھور آمريکا، ، دولت اس

ھيچ وجه دچار تپق سياسی نشده، نظر شخصی خود را بيان ه  قطعی است، گوينده آن بآنچه که. دنبال داشته است

خاک و خون کشيدن جنبش اعتراضی راديکال مردم ه نکرده، و يا به يک تھديد توخالی عليه رژيم اسالمی، پس از ب

طی ماھھای بر زمينه قدرت گيری جناح راست و جنگ طلب در اسرائيل . در ھفته ھای اخير، دست نزده است

 سال از ١ی حتی در فاصله کمتر از ئرژيم اسالمی به سالح ھسته اخير، واعالم سرعت گيری امکان دست يابی 

شيوه روزھای ه يکطرف، نتايج انتخاباتی تحميل شده به مردم ايران، ناکامی مردم از پيشروی مبارزات انقالبی ب

سوی يک مقام  داخل از سوی ديگر، چنين اظھاراتی از اول و بی اعتباری سياسی ھر چه بيشتر رژيم اسالمی در

ی نوعی اخبار متعدد بعدی حتی، از آمادگی عربستان و مصر برا. ی، مفھوم خاصی پيدا ميکندئپرنفوذ آمريکا

  . ی و موشکی اسرائيل به ايران، حکايت ميکنندئھمراھی با حمله نيروی ھوا

 با   رژيم،یئستراتژيک برنامه ھسته اسالمی، از طريق عامل شرايط بين المللی انقالب ايران و وضعيت حکومت 

آنچه از اواسط دوره دوم رياست جمھوری جرج دبليو بوش واضح . ی، مشخص ميشودئھدف توليد سالح ھسته 

له، به دولت أی دولت آمريکا و سپردن حل اين مسگشت، کنارگذاشتن نقشه درگيری نظامی با رژيم اسالمی از سو

ًمثابه دولتی عمدتا راست و راست افراطی، ه  يکی از داليل اصلی برسرکار آمدن دولت نتانياھو نيز، ب.اسرائيل بود

ی رژيم ئيه برنامه ھسته نه فقط مقابله با حمالت روزمره دسته جات وابسته به حماس، بلکه سنگينی مداوم سا

موضع . اتفاقات آتی در اين زمينه بوداسالمی بر اسرائيل، و چاره جويی احزاب سياسی و مردم اين کشور، برای 
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" حق"نگذاشت، که دولت آمريکا عاقبت، گيری صريح معاون رئيس جمھور آمريکا، ترديدی در اين حقيقت باقی 

روشن است عامل مھم در . ی حکومت اسالمی را به رسميت شناخته استئتوقف برنامه ھسته دولت اسرائيل، برای 

پيش موجود، عقب نشينی اصالح طلبان در ايران، و واگذاری نھادھای قدرت علنی ساختن اين تفاھم نسبی از 

  . سياسی و تصميم گيريھای نظامی به جناح حاکم در کشور بود

ی، نه امری اتفاقی و ابتدا به ساکن، بلکه از فردای قدرت گيری ئبه سالح ھسته  در دست يابی اقدام رژيم اسالمی

، مأمور سابق مذاکره با !!)الح طلباص(  به اعالم حسن روحانیءً اخيرا بنااين رژيم جنايتکار آغاز گرديده، و

، به پيشرفتھای ١٣٨۴ ساله اصالح طلبان تا سال ٨ی، در دوران حکومت ئبين المللی انرژی ھسته غرب و آژانس 

ه ستراتژيک دستگاه سرکوب و مراکز اصلی قدرت رژيم است، که باين يک برنامه . ی دست يافته استکنون

حکومت اسالمی از فردای پيدايش آن، . سادگی، تحت فشار عوامل داخلی و خارجی، به کناری پرتاب نخواھد شد

 ٨ واردکنندگان کاال، دالالن و تجار بازار، پاسدار و بسيجی و لباس شخصی ھا بوده، ادامه جنگ به مدت  حکومت

گرفته، به ايجاد ساختارھای سياسی، اقتصادی، سال و کشتارمخالفان سياسی نيز، بايد در خدمت تثبيت آن قرار 

، و يا "شپشو" کسی که اين ھيوالی خون و کثافت را، مشتی آخوند . نظامی، و فرھنگی کنونی منجر ميگشت

معرفی ميکند، در تحمل فالکت ناشی از تبعات اين درک بدوی از سلطه گری " لبنانی؟" چماقدار ھالو و احمق و 

کارگيری تجارب ھمه ه گردانندگان اين دستگاه بربرمنشی سازمانيافته، با ب. قصر استفاشيستی حاکم، خود ھم م

ليون انسان در ايران وعراق و فلسطين و لبنان اصر، با توسل به قتل عام چندين مرژيمھای فاشيستی در جھان مع

، جھنمی آفريده اند  سال٣٠واسرائيل، با اتکاء به ترور جسمی و روحی روزمره مردم در کوچه و خيابان، آنھم طی 

امام " رجوع مداوم به تئوری ظھور. که نابودی آن، طبق محاسبات آنھا، بايد با نابودی کل بشريت ھمراه گردد

و چاقوکشان خيابانی، چيزی جز بازتاب " امام زمان" ی کالسيک به دولت ئ، و تبديل دستگاه دولتی بورژوا"نزما

ر، برای کشاندن کشور به سوی نابودی کامل، در لحظات احساس خطر اھداف اين دارودسته جانی تر از ھيتل

ھمانگونه که ھيتلر و ماشين آدمکشی آن، ھيچ ضرورتی برای بقاء کشور و مردم ه درست ب. موجوديت خود نيست

  .آلمان نمی ديدند، اگر خود در جنگ جھانی دوم شکست ميخوردند

ًسرائيل را در ھمين دوره افزايش ميدھد، بلکه اساسا در اين ادامه حيات حکومت اسالمی، نه فقط خطر جنگ با ا

ه ِاينکه رژيم در باالترين سطوح ھم، ھرگونه عقب نشينی از طرحھای نظامی خود را رد کرده، ب. جھت قرار دارد

ًجای آن مداوما از پيشرفتھای اتمی و موشکی خود خبر ميدھد، نه فقط امتيازگيريھای کوچک، بلکه حتی تحت 

شدت سرکوبگر و جنگ طلب ه مثابه يک قدرت اتمی، در عين حال به  امتيازگيری، تحميل خود به جھان بپوشش

ی زده در ئھسته تفاوت اين رژيم وحشی با رژيم کره شمالی، که حتی دست به توليد سالح . را، مد نظر دارد

ی را غير ممکن ئجنگ ھسته کره، وقوع يک آنجاست، که نقش و تأثير روسيه، چين و موقعيت خاص شبه جزيره 

 ميکنند؛ از ءًی کره شمالی عمدتا نقش بازدارندگی از تھاجم به اين کشور را ايفائساخته، از اين رو، سالحھای ھسته 

ی، غيرمذھبی و مدرن بوده، در لحظات حساس ئيستم ناسيوناليست آسيااين گذشته، نظام حاکم بر کره شمالی، يک س

ھيچيک از موارد فوق در مورد . مثابه پايه سياست گذاريھای خود خواھد بوده زمينی، بناچار به تکيه بر عقالنيت 

  . رژيم فاشيستی اسالمی اما، صدق نميکند

ًدر ھفته ھای اخير نيز، دستگاه سرکوب اسالمی، پس از غلبه موقتی بر اعتراضات خيابانی، فورا دست به اعدام 

حکومت . نمايش گذاشته و جنگ طلبی در سياست خارجی را ب نفر زندانی زد، که عزم رژيم عليه مردم ٢٠

اسالمی با سياست سرکوب افسارگسيخته و ترور روزمره مردم شکل گرفته و قوام يافته، سياست خارجی آن ھم بر 
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 و اھميت  اين مبنا، بر روی آوری مداوم به جنگ و کشتارھای دسته جمعی گرايش دارد؛ تنھا بايد موقعيت مناسب

 جنگ و حضور  نقش سلطه گرانه و مسلط اسرائيل در منطقه، ادامه. فظ و تثبيت دوباره رژيم فرا برسدآن در ح

ارتشھای غربی در کشورھای ھمسايه ايران، پيدايش قدرتھای امپرياليستی رقيب آمريکا و اروپا، که در بازار 

 ميانه را تسھيل ساخته، فرصتیفروش سالح وارد شده اند، زمينه ھای مساعد ظھور جنگ بزرگ ديگری در خاور

ممانعت از ادامه چنين روندی، تنھا با حضور يک . ِبرای تضمين بقاء اين رژم خون آشام، فراھم ساخته اند" طاليی"

ثر، سازمانيافته و فوق العاده مصمم و پيگير، يعنی جنبش انقالبی بينان کن مردم ايران، ؤتوده ای بسيار منيروی 

  .امکان پذير است

دوره کنونی مبارزات، از يکطرف عزم مردم برای سرنگونی رژيم، از سوی ديگر اما، موانع بزرگی که در 

جناح ارتجاعی اصالح طلبان، . جريانات ارتجاعی در داخل و خارج، عليه تالش مردم ايجاد ميکنند، قرار دارند

   و يا شعار فاشيستی " سکوت" ، نظير ليونی به خيابانھا آمده بودند، با تاکتيکھای بدویصورت مه مردمی را که ب

مرتجعين خارج از کشوری، . اين اما ھمه بدبختی نيست. بر باالی پشت بامھا، به خانه ھای خود کشاندند" هللا اکبر"

و خيل ملی گرايان دروغين، رياکار و جيره خوار قدرتھای امپرياليستی، ھمدستان "  اکثريتی-توده ای" نظير طيف 

ً اين و يا آن جناح رژيم اسالمی، مداوما از طريق دستگاه گسترده تبليغات اينترنتی خود، که عمدتا ديروز و امروز ً

ميترسانند؛ در حاليکه " خشونت" وسيله دولتھای غربی تأمين ميشوند، مردم را از مبارزه رويارو و توسل به ه نيز ب

طور محدود، محافظه کارانه، ه ً، بلکه بعضا ب"خشونت"رغم نابينايی سياسی اما می بينند، مردم نه دست به  علی

پراکنده و غيرسازمانيافته، در برابر حمالت جانيان رژيم دست به مقاومت ميزنند، و اين طبق قوانين ھمان کشور 

عناصر افراطی . نيمه انسان ساکن آن است، حق دموکراتيک مردم محسوب ميگردد" اکثريتی" لعنتی غربی ھم که

گانه با حقوق انسان، نظير علی کشتگر، فرخ نگھدار و جمشيد طاھری پور، در ھمھمه جنگ و اين دارودسته بي

ًگريز خيابانی، مداوما درس عدم خشونت به مردم داده، به شور و اميد و کار و تالش جامعه، برای به گورسپردن 

گويا " ، " ايران امروز" " نتپيک " بخش بزرگی از صفحات سايتھای اينترنتی نظير، . اين باند آدمکش آسيب زدند

، "اخبار امروز" ً، و حتی سايت ظاھرا متفاوت "جمھوريخواھان" ، "عصر نو" ، "ميھن" ، "ايران گلوبال" ، "نيوز

ً احتماال در چندين -حتی در مقاله ای. ًبه انتشار مقاالت چندش آور و عميقا ضدانقالبی اين طيف تبھکار تعلق دارد

 از سايتھای ذکرشده، نويسنده الدنگ خارج از کشوری، ميرحسين موسوی را متھم ميکند  در يکی-مورد ديگر ھم

ترديدی نيست، که اين دارودسته شبه روشنفکر سرکوبگر و بی احساس نسبت  .!! که مرتکب راديکاليسم شده است

نھا، کسب پست و مقام به سرنوشت مردم، ھدفی جز مقبول ساختن خود نزد شکنجه گران حاکم و اربابان بين المللی آ

قصد تضمين ه در نظام اسالمی و يا کشور کنونی محل سکونت خود، و ايجاد تسھيالت برای رفت و آمد به ايران، ب

    . ندارند نحس خود " صادرات و واردات"موقعيتھای آکادميک و

 تحقق اين کابوس طور غريزی، از سرنوشت فاجعه بار آتی کشور مطلع شده، برای جلوگيری ازه مردم ايران ب

ھولناک، يعنی جنگ و کشتار و ويرانی تا حد جنگ اتمی و مرگبارتر شدن زندگی در ھمه حال، به خيابانھا آمده، 

قب ميرانند، بلکه شجاعت آنھا نه فقط در اين مبارزات، دستگاه سرکوب را به ع. خود را به آب و آتش ميزنند

اکاری برای نجات يکديگر، و نابودی روحيه ترس و محافظه ت تھاجم کردن، ارزش با ھم بودن، فدأشخصی، جر

توده ھای مردم، برای ھر ميزان پيشروی در مبارزات سرنوشت ساز با . کاری را ھم ياد گرفته، تمرين ميکنند

نفس، به باور به قدرت خود، به آموزش ه فاشيستی ترين رژيم جھان طی چندين قرن اخير، به جسارت و اعتماد ب

مگر ھمه اين .  پايداری، به يادگيری سازماندھی مبارزات و ايجاد ارتباطات بعدی خود نياز حياتی دارنداستقامت و
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خصوصيات، در جامعه گسيخته و در خطر فروپاشی، فرورفته در باطالق اعتياد، کليه فروشی و تن فروشی، 

ه يد طی ھمين مبارزات روزمره، ببيکاری و افسردگی، و در کاراکتر سياسی شھروند ايرانی موجود است؟ مردم با

خود را کسب نموده، رشد کنند، تا ه ويژه جنگ و گريز خيابانی، روانشناسی خاص يک انسان آگاه، شجاع و متکی ب

ھنوز که بخش اعظم تحرکات به تھران، آنھم مناطق شمالی شھر . کل کشور را به گردونه مبارزات روزمره بکشانند

ويژه زنان ه جوانان تھرانی ب. يان خبری نيستئديگر جامعه نظير کارگران و روستای محدود مانده، از ورود بخشھا

. اما، اين حقيقت سياسی را درک ميکنند، که آنھا بايد بکوبند و ادامه دھند، تا ھمه شھرھا و اکثريت جامعه برخيزند

 کرده، بزدل و رياکار، تحصيل" مرتيکه " و " مردک" شبه روشنفکر پست و آخوند صفت خارج از کشوری، اين 

درست شکل گيری، توسعه و تکامل ھمين پروسه تعيين کننده و غيرقابل دور زدن را مانع شده، آن را تخريب 

  .ميکند

در   خود را دريافت نکرده است، که ۶١ تا ۵٨ی جنايات سالھای ئ، که ھنوز پاسخ قضا٢*نفکر ايرانیشبه روش

نفسش از جای گرمی بلند " ه، به طبقات صاحب امتياز پيوسته، وخارج از کشور فرش فروش و آکادميسين شد

، "خشونت" مردم اسير و درمانده ای که به نبرد آخر برخاسته اند، تحکم کرده، به آنھا درس پرھيز از  ، به "ميشود

 ٧٠برای  يعنی پرھيز از توسل به انجام يک تحول انقالبی ميدھد؛ انقالبی که ھدف آن، جز قابل تحمل ساختن زندگی

چنين شبه روشنفکران رذلی، که از حسابرسی به اعمال خود در . ليون گروگان اين رژيم پليد، چيز ديگری نيستم

يک جامعه دموکراتيک، يا از کاھش امتيازات کنونی و تنزل موقعيت اجتماعی خود در غرب وحشت ميکنند، نبايد 

  .بدر ببرندقادر شوند از انقالب توده ای آتی در کشور، جان سالم 

   :توضيحات 

 تير ١۵ – ٢٠٠٩ جوالی dpa  - ۶ بنقل از خبرگزاری آلمان ) Deutsche Welle  دويچه وله(  راديو آلمان -١*

١٣٨٨  

صورت استاندارد و ه ب" شبه روشنفکر" ی، عبارت ئدبيات گروه وبالگھای جمھوری شورا از اين پس در ا-٢*

اخت و دانش خود، برای برده ساختن مردم و جنايت عليه آنان استفاده ثابت، برای تبھکاران و خائنينی که از شن

روشنفکر، مفھومی مثبت بوده، بر منطق، عقالنيت و پيشرو بودن فرد، حداقل در . کار خواھد رفته ميکنند، ب

 اين ھمچنين شامل بحثھای. دوران تاريخی پيدايش آن داللت ميکند، و بايد در ھمين چھارچوب ھم باقی بماند

حريف فرصت . تئوريک مارکسيستی نيز گشته، بايد بار منفی تحميل شده به اين عبارت را از دوش آن برداشت

" شبه روشنفکر" طلب سياسی و ايدوئولوژيک در درون يک حزب سياسی چپ را، نه يک روشنفکر، بايد يک 

، که "شبه روشنفکر" و " روشنفکر" ترتيب، دو عنوان  به اين. ناميد؛ خيلی ساده، روشنفکر برای خود شرف دارد

ويژه از اين ه اين ب. ًدر محتوا کامال متضاد بوده، نفی يکديگر محسوب ميشوند، مورد استفاده قرار خواھند گرفت

جھت مھم است، که اکثريت فعالين، تئوريسين ھا، سازماندھان و بنيانگذاران جنبش کمونيستی در جھان، از طيف 

اين جدا از عبارات استاندارد ديگری . ان روشنفکران بورژوازی متوسط برخاسته اندًروشنفکران و عمدتا از مي

يعنی صفی از . جای خود صحيح و قابل دفاع محسوب ميگردد؛ نظير روشنفکران بورژوازیه است که ب

حاکم طور کلی در کنار نظامات ه روشنفکران، که با تعھد عملی به سطحی از حقوق توده ھای مردم، در عين حال ب

يک آخوند پليد نظير فرخ نگھدار و يا علی کشتگر، روشنفکر بورژوازی . در کشورھای صنعتی قديمی قرار دارند

مثابه وسيله ای برای تحميل بی ه در مفھوم حقيقی آن نبوده، تبھکاری است که شناخت و دانش در دستان او، تنھا ب
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 بسا بدتر از سابق، ھمين کارکرد را در اشکال متناسب با  و امروز چه کار رفتهه حقوقی محض به توده ھای مردم ب
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