ﭼﻮن دار ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﺟﺎن ﻣﯽﺳﺮﭙﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ دژﺧﯿﻤﯽ ﭘﺴﺖ

آزاد ﻧِﻪاﯾﻢ ،وز دﺳﺖ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮان رﺳﺖ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻧﻪ! ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

۱

ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاری آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ!
اﺑﯽ آداﻟﱪت ،ﺑﺎﺑﮏ رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺎر ،ﻣﺴﻌﻮد آزاده ،ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺴﻞ ﺷﺎهﮐﺶ را ﺗﮑﺮار ﺑﮑﻨﯿﻢ و دو ﺑﺎره "اﻣﺎﻣﯽ" را ﺑﻪ ﺟﺎی "ﺷﺎﻫﯽ" ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ
ﺟﺒﺎرﯾﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﻞ ﺷﺎهﮐﺶ و اﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﱳ از آن ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺟﺒﺎرﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ دورهی ﻧﻮﺑﺎوﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﺂﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﻗﯿﻢ دارﯾﻢ؟
آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ارزش دارد ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﻢ؟ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺒﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ از ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب،
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام )ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎه  (۶۱/۶۰دارد ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دارد ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر زنﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﺎرﮔﺮﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﯾﮕﺮی ،ﻣُﻠَﺨﺺ ﮐﻼم ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺟﺒﺎرﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی؟
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎ ﺧﲑ ارزش ﻧﺪارد!
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻣﺒﲔ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻧﲑوی ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻣﺮی ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ از ﺑﺪو ﺷﮑﻞﮔﲑی رژﯾﻢ زن-ﮐﺎرﮔﺮ-ﺧِﺮدﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ، ۲ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻋﱰاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽی ﭘﯿﺂﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﲑ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻋﱰاﺿﯽ

ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎم آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ از ﭘﯿﺶ ﺣﺪس زد .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻋﱰاﺿﺎت در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎ در ﺑﻨﺪ اﻋﱰاض ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺮان
ﺟﻤﻬﻮری زن-ﮐﺎرﮔﺮ-ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﱰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی اﺳﻼﻣﯽ و در ﭘﯽ آن رواﺑﻂ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮد-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺎﻻراﻧﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮود.
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻌﺎﻟﲔ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻧﲑوﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﺧﯿﻞ و ذﯾﻨﻔﻊ در روﻧﺪ
اﻋﱰاﺿﺎت اﺧﲑ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻋﺪم اﻋﱰاض ﯾﺎ اﻋﱰاض
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه .ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﱰاض دﯾﮕﺮی ﻣﺮدود اﺳﺖ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻄﺶ
 (۱ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ  (۲ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اول در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب!

ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﲑه اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ دول اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﺪهآل ﻧﺒﺎﺷﺪ وﱃ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
رواﺑﻂ ﻣﺎﱃ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در دورهی
اﺧﲑ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﺗﻨﺶزداﯾﯽ و ﻋﺎدی ﮐﺮدن رواﺑﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎر اﻋﱰاﺿﺎت از دﺳﺖ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﻧﲑوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان )رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ-ﻣﻮﺳﻮی( ﺑﲑون
ﺑﺮود ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻨﺶزداﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ دول اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاض ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻗﺮار دارد :ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻋﱰاﺿﺎتﺷﺎن را ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﻌﱰﺿﲔ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﲑﻧﺪﮐﯽ وﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻋﱰاض ﺑﺸﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺂورﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻣﻌﱰﺿﲔ ﻫﻤﺼﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮﮐﻮب ،ﻗﺘﻞ ،ارﺗﺸﺎء ،ﻓﺴﺎد ﻣﺎﱃ و
دزدیﻫﺎﺷﺎن  ...را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺳﺮﮐﻮب وﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
از ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رژﯾﻢ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﱪد ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ .در دورهی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻮﺳﻮی
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  ۶۱ ،۶۰در ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن و  ...ﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺳﻮی از رﻓﺮم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اوﯾﻦ وزﯾﺮ و در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺟﻼدان ﺳﺎل  ۶۷ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ازﮔﺮوهﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ وﺿﻊ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻫﺮاس اﯾﻨﺎن از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .از آن ﻣﻬﻤﱰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺂﯾﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽرود.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﱰک ﻫﻤﻪی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻏﲑرﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻋﱰاض ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﲔ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﱰﺿﲔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻋﱰاﺿﺎت را ﺑﻪ اﻋﱰاض ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﻞ رژﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری زن-ﮐﺎرﮔﺮ-ﺧِﺮدﺳﺘﯿﺰ و ﺑﺪﯾﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺑﮑﻨﺪ و
آن را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ دﯾﺮوز ﻧﺴﻞ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺎهﮐﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن داد
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺎآزادی و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد!
زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب! زﻧﺪه ﺑﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ! زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ!
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری زن-ﮐﺎرﮔﺮ-ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان!

