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  ...چيزي براي سوزاندن نداردديگرحاكميت 

  مينايي. م

: و تنھا تير تيردان اش را پرتاب کرد ،حکومت اس!می سراسيمه کارت آخر خود را رو
اي از  شـكني عـده به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فـارس، در جريـان حرمت" 

ــان موســوي از روز عاشــو ــشحامي ــدامات ساختارشــكنانه و آت ــك  را و اق ــك، ي زدن بان
ھاي شـھري، وسـائط نقليـه نيـروي  ساختمان در چھارراه كـالج، تعـدادي از تاكسـي

نيـز توسـط  قرآن كريمبرانگيز  ، در اقدامي تأسف...انتظامي، خودروھاي شخصي و
 .اين افراد به آتش كشيده شد

در حوالي خيابان كارگر شمالي و  بر اساس اين گزارش، اين افراد در جريان اغتشاش
  )تاکيد از ماست."( بلوار كشاورز، قرآن كريم را به آتش كشيدند

رژیـم بـه ایـن زودی دسـت بـه ایـن  واقعيت این است که کمتر کسی گمان می کرد
چند روز پيش در صحبتی که با دوستان داشـتم گفـتم پـس از عکـس . دیوانگی بزند

می تنھـا حربـه ای کـه در دسـت تبليغـاتچی خمينی و پرچم نشاندار حکومت اسـ!
 22ھای رژیم  باقی مانده نيزه کردن و آتـش زدن قـرآن ھاسـت و فکـر مـی کـنم روز 

اما وقایع عاشورا نشان داد که مردم جھش به جلـو . بھمن به اینکار دست خواھد زد
ی و در این ھزیمت تمام یال و کوپال اش بيکباره م! می کنند و رژیم ھزیمت به عقب 

البته  این حربه ھا در سالھای دور که مردم نسبت به رژیم و سردمداران شان  .ریزد
متوھم بودند کارآیی داشت اما امروزه ھر اقدامی به سرعت به ضد خودش بدل می 
شود و دليل آنھم چيزی جز افشا شدن دروغگویی ھای بنگاھھای خبری و تبليغاتی 

  . گوبلزی رژیم نيست
ای که در نعل وارونه زدن دست اعقاب جنایتکار خود را از پشت  چند روز پيش خامنه

ببينيد امروز تبليغ در دنيا خيلى نقش  :"بسته خطاب به طالبان و  روحانيان می گوید
ھاى مـؤثر  ما ھم يكـى از شـيوه... پيدا كرده است و ھميشه ھمين جور بوده است

ليغ بايد جريان ساز باشد، تبليغ خواھيم عرض بكنيم تب مي...تبليغ را در اختيار داريم 
بايد دائم با اين دم دميد، تا اين اشتعال ... باید گفتمان ایجاد کند...بايد فضا ايجاد كند

يـك نمونـه، ھمـين تبليغـات ... اين كار ھيچ نبايد متوقف بشود . ھميشه باقى بماند
اد تـا انگشت اشاره را بايستى واضح مقابـل چشـم ھمـه قـرار د... ماه محرّم است 

كارى كردند كه دشمنان امـام  جـرأت پيـدا كننـد بياينـد تـوى ... بتوانند گمراه نشوند
ایـن  ...اینھا فردا به قرآن ھم اھانت می کننـد...دانشگاه، به عكس امام اھانت بكنند
  ..." كار كمى نيست؛ كار كوچكى نيست

به تعبير (  خامنه ای در این سخنرانی با بسيج ھمه جانبه رسانه ھای گفتمان ساز
نشان می دھد که چقدر می توان از حربه آتش زدن استفاده کرد ، غافل از ) ليوتاری

اینکه تاریخ این بار با بازی کوتوله ھایی از قماش خودش ، بـه شـکلی کمـدی تکـرار 
  ...خواھد شد

  ندها واقعي نيستپيشروي 

  .ن. ن

از دوستان و رفقا با شادی غيرقابل وصفی از پيروزی ھا و دستاوردھای جنبش بسياری 
نظر ایشان روی آوری مردم به تھاجم علنی از   .سخن می گویند انق!بی در روز عاشورا
سرکوب حکومت مذھبی با زور سنگ و آجر پراکنی، قدم مثبتـی  و عقب راندن نيروھای

ت از نظر من اینکه مردم شـرکت کننـده در تظـاھرات بـر تصـورا.  استدر مبارزات ایشان 
وجـه متغلط خود نسبت به حکومت دیکتاتوری و نيروھای سرکوبگرش غلبه پيدا کردند و 

 رویایِ شيرین و غيرقابل سازش بودن منافع طبقاتی خلط واقعيتِبا  ندنمی توانشدند که 
آیـا ایـن امـا، .  ، امر مثبتی استبرسند به اھداف و خواسته ھایشان  »عدم خشونت«

ــول در شــي ــت تح وه ی مبــارزه، بــه عل
پيروزی ھای بـه دسـت آمـده در ميـدان 

وی یک پيشـر دمی توانمبارزه است؟ و 
واقعـــی در تحقـــق اھـــداف دمکراتيـــک 

بنظر من پاسخ ؟  محسوب شودانق!ب 
  .منفی است

، فاصله تنھا یک ھفته از آغاز مبـارزاتبا 
ـــای  ـــان نيروھ ـــه در مي ـــوم شـــد ک معل

ا بوجـود آمـده متخاصم نـوعی تـوازن قـو
است و ھيچيک از ایشان قادر به حذف 

آن زمان مـا در .  دیگری از صحنه نيست
ــدوار  ــا گذشــت زمــان امي بــودیم کــه ب

نيروھــای جدیـــد طبقــاتی بـــه انقـــ!ب 
خواھنــد پيوســت و ھمچنــين نيروھــای 

یـابی مردمی به سازماندھی و سامان 
ای نھادھـای و نطفـه ھـخواھند رسـيد 

اما .  دمکراتيک را پی ریزی خواھند نمود
آنچه که تا به حال بوقوع پيوسته است، 
پرورش عده ی بخصوصی اسـت کـه در 
تمامی تظاھرات ھا و اعتراضات شرکت 
مــی کننــد و بيباکانــه و جــان در کــف در 

ی مقابل مزدوران حکومتی به مبـارزه مـ
ھم ھمـين تعـداد در شـکل باز .  پردازند

ند کـه روز ھستیک توده سازمان نيافته 
بـا پشـت و می شوند رادیکاليزه به روز 

یِ سياست ھای سازشکارانه کردن به 
ــان اصــ ــارزات خــود  تشــدیدو !ح طلب مب

وادار به استفاده یِ پر ھزینه  احکومت ر
روزھای در .  می کنند یِ سرکوب عریان

 عـدهآذر و عاشورا نيز بازھم ھمـين  16
برای مقابله بھتر و جلوگيری از دریافـت 

 به سنگ و آجر روی آورده ضربات بيشتر
   .اند
باید پيشروی ھای جنبش انق!بی ما 

را بــا دســتاوردھای مثبــت آن ارزیــابی 
ر پروسـه ایـن کنيم و ببينـيم کـه آیـا د

ــنف ــای ص ــارزات نھادھ ــن انجی و مب م
و کميته ھـای محـ!ت و  قشریھای 

احزاب سياسی جدیدی شکل گرفتـه 
ایـا جامعـه از یـک سـاختار  یا نـه؟ اند 

دیکتاتوری قدم فراتر گذاشـته اسـت؟ 
سازمان ھای خود را بورژوازی یا ھنوز 

بی حالت فظ کرده است و مردم در ح
) پوپوليســـتی(ســـازمانی و گلـــه ای 

  .بسر می برند
در نظـر مــن ایـن قـدم ھــا گـو اینکــه بـه 

، امـا قـدم ندقابل تقدیر امقطعی �زم و 
ھای واقعی پيشروی جنبش انق!بی به 

   .می باشندراسی نسمت استقرار دمک
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  ودي و روشنفكران نخبه گراخخودبجنبش 
  احمد فارسي

، مردمی که به رھبری اص!ح طلبان دل سـپرده 1388در روز بيست سوم خرداد ماه 
در تظـاھراتِ تبليغـاتی به مقام ریاسـت جمھـوری بودند و در جھت انتخاب کردنشان 

در یـک حرکـت پس از مشـاھده ی افتضـاح انتخابـاتی،  خيابانی شرکت کرده بودند،
ن و ستادھای انتخاباتی شان گسستند و بـه رغـم توصـيه شی، از رھبری ایشاجھ

.  ھای آنان راه اعتراضات خيابانی را برای پيشبرد خواسته ھا و اھدافشـان برگزیدنـد
، یعنی فاصله ی یک ھفتهو با  .اعتراضات آنھا، در ھمان روز، ماھّيتی جنبشی یافت

رودر رویی قھرآميز چند ھفته ای با پس از اع!م حکم تير از سوی خامنه ای، در یک 
خـود را ظـاھر  ینيروھای مسلح دیکتاتوری اس!می، خصلت تھاجمی و روند انق!بـ

  . ندساخت
بـی مبـارزات انق! رونـدجنـبش ھـای اجتمـاعی و  وجـودھر کس کـه مـدعی اسـت 

در رأس شان می باشـد، کـور خوانـده اسـت و در  مردمی وابسته  به حضور نخبگان
این دیـدگاه تنھـا مـی توانـد در مخيلـه یِ معلـول یـک .  سر می برد توھمات خود به

و شخصّيت روشنفکر خودستا شکل گرفته باشد که در زیر آموزش ھای نخبه گرایانه 
رویزیونيسم قرن بيستمی آموزش دیده است و عليرغم تکـرار اشـتباھات و  پرستیِ

در قرن گذشته، ھنوز نتوانسته است کـه ھسـته  ھا تئوریاین مکرر شکست ھای 
چنـين روشـنفکرانِ نخبـه . ایدئولوژی ایدآليستی خود را به نقـد بکشـد لودم آی توھ

گرایی فراموش می کنند که مردم ما انسان و متفکرند و در ميـدان تجربـه از پراتيـک 
مشــخص خــود آمــوزش مــی گيرنــد و نيــازی بــه نخبگــان ندارنــد تــا دشــمنی کــه در 

کـه ایـن دشـمن در مقابـل  مقابلشان قرار گرفته است را بشناسـند و یـا مـوانعی را
برای شناختن از دشـمن عيـان . حرکتشان قرار می دھد را شناسایی و خنثی کنند

یشـان بـا ھمفکـری می شود، ا انشده و معض!ت فوری ای که مانع پيشبرد نبردش
به نتایجی می رسند که در تظاھرات بعدی به امتحـانش مـی  رزمانش در خيابانھم

البته در اینکـه . رده و سطح دانش خود را با�تر می برندگذارند و از آن نتيجه گيری ک
این نوع کسب دانش از نوع تجربه گرایانه است و نمی تواند به کنه روابط انسانی و 

حتماً بایـد مـورد بررسـی  و، شکّی نيستنفوذ کند، نيروھای درگير طبقاتی ماھّيت 
اما این کاستی، از . ای برداشته شودضروری  قدم ھایقرار گرفته و در راه جبرانش 

  .انق!بی بودن مبارزات کنونی مردم ما نمی کاھد خصلتماھّيت جنبشی و 
خرداد، بر بستر بيش از سه دھـه بحـران ناشـی از  30و  23دیالکتيکی ھایِ جھش 

توســعه ی ســرمایه دارانــه و حرکــت دو قطبــی شــدن جامعــه و تشــدید تضــادھای 
، و بخصوص در دو سال اخير کـه بحـران سـاختار سـرمایه داری طبقاتی ناشی از آن

جنـبش انق!بـی برخاسـته از سـه دھـه . بوقوع پيوست هجھانی مزید بر علت گشت
تراکم خواسته ھا و فشـارھای طبقـاتی بـه خيابـان ھـا لبریـز در اثر رکود مبارزاتی و 

درست .  گشت و در ھمان ھفته ھای اول موضع تھاجمی خود را به نمایش گذاشت
است که نيروھای سرکوبگر حکومتی به مردم بی س!ح حملـه کـرده و بـا سـرکوب 
خونين آنھا را متفرق می کردند، اما باز ھم این جنبش انق!بی مردمی بود که بـرای 
تھاجمی دیگر به خيابان ھا سـرازیر مـی شـد و نيروھـای سـرکوبگر حکـومتی را بـه 

ارھا استق!ل خود را از رھبـران در این درگيری ھا، این جنبش، ب.  چالش می کشيد
اص!ح طلب به نمایش گذاشت و تنھا کور د�نـی چـون روشـنفکران خودفروختـه کـه 

نـد بـه تکـذیب و بينھيچ منفعت و امتيازی بـرای خـود در ایـن جھـش انق!بـی نمـی 
امـا دوران بقـای تئـوری ھـای .  تحریف آن ادامـه مـی دادنـد و ھنـوز ھـم مـی دھنـد

تحليل ھای اشتباه، بر خ!ف دوران رکود که سالھا .  ه استتوھمی و اشتباه گذشت
باقی بمانند، در شرایط کنونی، با فاصله چند روز مـورد  می توانستند آزمایش نشده

پرت و  ھمانطور که دیگر اعتبار نظراتِ.  اعتبار ساقط می شوند زآزمون قرار گرفته و ا

ــی ای  ــ!ی مارکسيســت ھــای علن پ
ــي ــا و چــون ناصــر زرافشــان و ری س دان

دیگران در تکذیب و انکار وجود جنبش 
مردمــی و خصــلت انق!بــی آن باعــث 
خنــــده و تمســــخر گشــــته و تنھــــا 
ـــــت  ـــــت بغای نشـــــاندھنده ی ماھّي

   . ارتجاعی منافع آنھا شده است
مــردم مــا در طــول ایــن مبــارزات، از 

خود آگاھی به درگيری ھایِ مستقيم 
.  ھای انق!بی بسياری دسـت یافتنـد

متوجــــه شــــدند کــــه در وحلــــه اول 
انتخابات در درون حکومـت دیکتـاتوری 

ا و ھـنمی تواند پاسـخگوی خواسـته 
ــاور در .  اھــداف مردمــی باشــد ــن ب ای

ــارزات،  ــاز مب ــد روز از آغ ــله ی چن فاص
ھنگام تمسخر به پيشنھاد خاتمی در 

ــک  رفرانــدم مشــروعيت «برگــزاری ی
سـپس، .  عيـان گشـت» دولت کودتـا

عــدم گــرایش مردمــی بــه حــزب تــازه 
ــده یِ  ــيس ش ــد«تأس ــبز امي » راه س

آگــاھی ایشــان را بــه نــاتوانی اصــ!ح 
طلبان در بر آوردن خواسته ھای شان 

فشـار «تغييـر تاکتيـک .  را ظاھر نمود
ــه اقــدامات فرسایشــی از » متمرکــز ب

رشد . دیگر نتایج این رشد آگاھی بود
ـــتماتيک رادیکاليســـم در ھـــر  سيس
اقدامی نسبت به اقدامات پيشـين در 

ــــای  شــــعارھا ــــک ھ ــــاذ تاکتي و اتخ
خيابانی، به رغم توصيه ھـای اصـ!ح 

عـدم روی آوری بـه «طلبان مبنـی بـر 
گواه دیگری بر صحت  »ساختارشکنی
و بـا�خره تھـاجم بـه . مدعای ماسـت

نيروھای سـرکوبگر بـا سـنگ و آجـر و 
چوبدستی و شکستن اقتدار ظاھری 
ــدمی  ــاتوری ق ــای مســلح دیکت نيروھ

ــه اســت کــه مــردم را بــه روی آو ری ب
  .مبارزه مسلحانه خواھد رساند

در اینجا صحبت از تأیيد و یا عدم تأیيد 
به کار بردن س!ح در مبارزات انق!بی 
تغييری به واقعّيت آشـنایی مـردم بـه 
ـــن راه از طـــرف  ـــدنِ ای اســـلحه و گزی

پس باید بـه فکـر .  ایشان نخواھد داد
شرایطی بود که پس از توسـل مـردم 

اھـد آمـد و به چنـين ابـزاری پـيش خو
آماده خود را برای نتایج گریز ناپذیر آن 

  .نمود
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  تاريخ تكرار مي شود

  رامين رحيمي

بار دیگر جنبش مردمی قدم ھای بزرگـی » عاشورا«و درگيری  در جریانات ماه محرم
اگـر تـا دیـروز حکومـت صـرف مسـلح بـودن و .  به سمت رادیکـاليزه شـدن برداشـت

زات انق!بی مردم نشـان مـی داد، در روز سرکوب ھای خونين خود را مقتدرتر از مبار
، از پـس آجـر تکـهه سـنگ و قلـو پرتـابعاشورای تھران نشان داده شد که مردم بـا 

حمله موتوسواران بر و رگبارھای اسلحه ھای اتوماتيک و نارنجک ھای گاز اشک آور، 
ی ترین ئن ابتدابا به کار گرفت در درگيری ھای عاشورا، مردم انق!بی! آری.  می آیند

دیکتـاتوری را بـه سـخره » اقتـدار«،  )و چوبدستی سنگ و آجر( ی تدافعیس!ح ھا
جنبشی که در شش ماه .  و چھره ی واقعی انق!ب را به ایشان نشان دادند ندگرفت

د و با تمکين به توصيه رھبران اص!ح طلب، ھيچ مقاومتی در شبا سکوت آغاز پيش 
ز خود نشان نداد، به سرعت به اشـتباه خـود پـی مقابل بازداشت ھا و سرکوب ھا ا

زمزمه   .ميدان می آیدبرد و اینک با س!ح ھای تدافعی سنگ و آجر و چوبدستی به 
ھای خيابـانی نيـز حکایـت از آن دارد کـه اگـر حکومـت بخواھـد بـه ھمـين شـيوه بـر 

آمـاده  درگيری و سرکوب اصرار ورزد و به خواسته ھـای آزادی دمکراتيـک تـن ندھـد،
البتـه .  است تا بـرای یکبـار و ھميشـه ھزینـه ی خـونين قيـام مسـلحانه را بپـردازد

زمزمه ھـایی شـنيده مـی ، اول در سطح توده ای ھمچون ھر تغيير تاکتيکی دیگری
 ، امـا دیـر یـا زود بـهشود و سپس به شعارھای فراگير، بلند و رسا مبدل مـی گـردد

  .ددر می آیتحقق 
رزات انق!بی به جھت مسلح شـدن و قيـام مردمـی اسـت، اینکه سير پيشرفت مبا

مھمتر اینکه این سير مبارزات بـدون یـک رھبـری فراگيـر در اما .  نمی توان شک کرد
شـاید تـا لحظـه دشمن ظاھری خود را خوب می شناسند و ما  ممرد.  جریان است

ی و نيروھـای سرنگونی این حکومت بتوانند با قدم ھای متحد ، ھيئت حاکمـه کنـون
و فروپاشـی حکومـت روز پـس از قيـام  از ،مسلح حامی آن را ھدف قـرار دھنـد، امـا

ــدارد ــاتوری ھــيچ تصــور متحــدی وجــود ن ــه رشــد  . دیکت ــابراین، درســت اســت ک بن
ھدایت کننده ای موفـق  وپوليستی مردم بدون داشتن رھبریِ خودبخودی مبارزات پ

س از ایـن رخـداد، بـه علـت وجـود خواھد شد کـه حکومـت را بـه زیـر بکشـد، امـا پـ
آشفتگی رأی در مردم قيام کننده، آن نيروی سياسـی ای قـدرت را بدسـت خواھـد 

پـس بـا در نظـر گـرفتن .  آورد که بيشترین آمادگی را بـرای تصـرف آن داشـته باشـد
کـه از ضـربه ھـای حکـومتی ایی روھای اپوزیسيون، از جمله نيروھاشرایط کنونی ني

و آماده ترین نيرو بـرای کسـب قـدرت اسـت، ھمـان  ه اندماندانق!بی مردم در امان 
نيروھای اص!ح طلبی است که بدون خواست خود و عليرغم تمامی ت!ش ھای ضد 

 ادعـایِ  وانق!بی شان برای حفظ دیکتاتوری جمھوری اسـ!می، در موقعيّـت قـدرت 
چرا اینگونه پيش بينی می کنيم، به علت آنکـه  .قرار خواھند گرفت» وراثت انق!ب«

يروھـا مسـلح نایـن الگـو، طبـق .  را به خـاطر داریـم 1357الگوی پيروزی ضد انق!ب 
ضربه خـورده حکومـت دیکتـاتوری، چـون زمـان شـاه و تجـارب دیگـر کشـورھا، بـرای 

) اصـ!ح طلبـان(ھایشـان » خـودی«جلوگيری از اضمح!ل بيشتر، فوراً با فرماندھی 
و دوبـاره تـا  را بر روی خود خواھند نھاد» نيروھای مسلح انق!بی«و نام  بيعت کرده

ای که مـی توانـد در  وییرنيتنھا  و.  سياسی را متمرکز خواھند نمود حدودی قدرت
تشتت آرایِ درونی خواھند   دچار ،»مردم مسلح«برابر ایشان ایستادگی کند، یعنی 

 . نخواھند توانست نقش قبل از فروپاشی حکومت پيشين را حفظ کنندو در عم!ً  بود
مطمئناً آن بخش از نيروھـای مسـلح مردمـی کـه بـه علـت نداشـتن آگـاھی کـافی 

» سـبزھا«ز سياسی و تحليل علمی از شرایط کنونی مبارزه طبقاتی، ھنوز خود را ا
می پندارند، تبدیل به حاميان این تمرکز قدرت شده و در یک چشم بھم زدن، بعنوان 

پایان انق!ب اعـ!م شـده و ایـن نيـرو، .  یک نيروی ضد انق!بی متشکل خواھند شد

ــه ســرکوب  ــاز ب ھمچــون گذشــته، آغ
د ندیگر خواھمردمی نيروھای مسلح 

ھمــانطور کــه ســتاد چریکھــای .  کــرد
ر کشـاورز و کوچـه فدایی خلق در بلوا

بـا فاصـله ) نـام آن دوره اش(» کارگر«
ــع  ــره و خل ــاه محاص ــاه کوت ــد م ی چن
س!ح شد و سپس مقر مجاھدین در 
خيابان وليعصـر بـه ھمـين سرنوشـت 

ــار آمــد و  ــاریخ تکــرار خواھــد ... گرفت ت
  .شد

بنابراین ، ھمانطور کـه گفتـه بـودیم و 
ھشدار می دادیم، دیگـر بـرای ایجـاد 

انق!بــی بــرای پيشــبرد یــک آلترنــاتيو 
انق!ب تا انھدام کل ماشين حکومتی 

ــر  ــودســرمایه داری دی ــد ب ــا .  خواھ م
ھشدار دادیم، امـا ھـيچکس سـرعت 
ــــرد ــــاور نک ــــ!ب را ب . پيشــــرفت انق

ــوع  ــوز وق ــه ھن ــتند ک ــایی ھس نيروھ
انق!ب را منکرند، چه رسـد بـه اینکـه 

کـه  یایجاد آلترناتيوِ متحـد ه ضرورتب
ان احساســات بتوانــد در مقابــل فــور

را راھــی عق!یــی ، انق!بــی مــردم 
جلــوی جنــبش بگــذارد، راھــی کــه 
ــرای ســازندگی  ــارزات مردمــی را ب مب
دمکراسـی و حکومــت شــوراھا آمــاده 

بنـابراین ایـن پـيش   .کند شکل دھند
 بينــی، اگــر جھشــی در طــرز تفکــر 
نيروھای انق!بی  اتفاق نيافتد، با الگو 

ــس از  ــات پ ــرار دادن اتفاق ــن 22ق  بھم
ـــ!ب در آن  1357 ـــد انق ـــروزی ض و پي

ـــع ـــوان  ،مقط ـــی ت ـــا�ً م ـــایاجم  عوق
سياســی آینـــده را اینگونـــه ترســـيم 

  :نمود
حکومت موقت توسط اصـ!ح  .1

طلبان حکومتی و تنـی چنـد 
» مستقل«تن از ليبرال ھای 

با تکيه بـه نيروھـای مسـلح 
مردمی و ارتش بيعـت کـرده 

ــا  ــ!ب«ب ــان انق ــ!م » وارث اع
ایـن .  موجودیّت خواھـد کـرد

لت ب!فاصـله بـا اعـ!م بـه دو
رســـمّيت شـــناختن کليــــه 
تعھدات سياسی و اقتصادی 
بين المللی دولت گذشته، از 
طرف حکومت ھای سـرمایه 
داری جھـــانی بـــه رســـمّيت 
ــــناخته شــــده و چــــون  ش
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گذشته، سفارتخانه ھا و صندلی سازمان ملل و حساب ھـای بـانکی را در 
 . اختيار خواھد گرفت

خود » مجلس مؤسسان«ول برگزاری فوری انتخابات از طریق رفراندوم و یا ق .2
را تنھا حکومت دارای قيوميّت مردمی خواھـد خوانـد و تـا آنجـا کـه قـدرتش 

اول بـا .  اجازه می دھد به سـرکوب و خلـع سـ!ح دیگـران خواھـد پرداخـت
و حمله به روزنامه ھای مخالف و » خود جوش مردمی«استفاده از نيروھای 

ھر چه از دوران استقرارش بگذرد دارای ... و سپس  افرادنی اترورھای خياب
اقتدار بيشتری شده و سرکوب ھای نيروھـای دیگـر را بصـورت علنـی تـر و 

 .يع تر به جلو خواھد بردوحشيانه تر و وس
دمکراسـی «، »اتحـاد جمھـوری خواھـان«از ھم اکنـون مـی تـوان دیـد کـه  .3

یيد بی چون و چرای با تأ... و » حزب توده«، »چریکھای اکثریت«، »خواھان
این حکومت مردم را به پذیرش این ساختار دعوت کرده و خـود را نيـز بـرای 

ــد ،گــرفتن ســھم در اینجــا بــه نيروھــای .  داخــل ایــن پروســه ھــا مــی کنن
اپوزیسيونی که خود را در مقابل چنين حکومتی تصور می کنند ھشدار می 

د بـود و بھتـر دھيم که نقش سرکوبگرانه ی این نيروھا چون گذشته خواھـ
است ھر دست و پایی از خود را که مورد شناسایی این نيروھا است فـوراً 

 . قطع کنند و ا� از اولين قربانيان دوران ترور خواھند بود
بورژوازی قائلند، و مرحله برای حکومت ای دوره  حقانيّتنيروھای دیگری که  .4

قــدم برداشـته و بــه خيـال خــود بـا شــرط و  »حمایــت مشـروط«بـه سـمت 
بـه ایـن خيـال کـه .  روطی حاضر به شرکت در این ساختار خواھند شـدش

آنھا با اع!م آکسيون ھا به !! گویا کسی از ایشان چنين دعوتی کرده است
به اتخاذ اقداماتِ » بورژوازی مترقی«منظور اعمال فشار برای جھت دادن به 

ارگران بخشی از مردم و ک... و » آزادی ھای مدنی«و احترام به » انق!بی«
را  سرگرم کرده و با منحرف نمودن ایشان از ھدف واقعی استقرار حکومت 

از ایجاد وحدت طبقاتی و ظھور اراده مشترک ) جمھوری شورایی(دمکراتيک 
ایشان نيز از اولين نيروھـایی ھسـتند کـه از طـرف .  جلوگيری خواھند کرد

 .شاخه ھای علنی شان سرکوب خواھند شد
ق!بيون طرفدار جمھوری شورایی چيـزی را نمـی تـوان اما در مورد صفوف ان .5

.  چرا که، در انق!ب پيشـين چنـين نيرویـی وجـود نداشـت.  پيش بينی کرد
مسلماً با در نظـر گـرفتن شـرایط کنـونی کـه حتـی در صـورت پيوسـتن بـه 
یکدیگر اصو�ً نيروی قابل توجھی نيسـتند، عاق!نـه تـرین کـار حفـظ خـود و 

.  ایشان ھرگز نباید خود را علنی کنند.  ر کار قرار گيردبقایشان باید در دستو
آن عده از ایشان کـه قابـل شناسـایی ھسـتند مـی بایسـت فـوراً بـه فکـر 

اگر قرار است در آینـده ی ایـران اسـتقرار .  جدایی فيزیکی از دیگران باشند
حکومت شوراھا نقشی بازی کند، باید در عقب نشينی خود با تفکـر تمـام 

رو کرده تا در دور بعد بتوانند در نقاط کليدی کارگری حضور داشته استقرار ني
مسلماً باز ھم دوران خودسازی تئوریک و جمعبندی از شکست در .  باشند

  .دستور کار قرار خواھد گرفت
ایـن . سناریوی با�، بدترین احتمالی است که در مقابـل ماسـت  :نتيجه گيری

ه از زمـان بـاقی مانـده اسـتفاده ی صـحيح اتفاقات مو به مو خواھد افتاد اگـر کـ
البته فاکتورھای بسياری را اینجا ذکر نکردیم تا بتوانيم سناریوی انق!ب .  نشود
مسلماً در مقطعـی طبقـه کـارگر وارد کـارزار سياسـی .  را بازسازی کنيم 1357

مسلماً خواسته ھای آنھا چه از طرف حکومت فعلی و یا حکومـت .  خواھد شد
مسلماً نھادھای دمکراتيکـی از .  ازی قابل تأمين و ارضاء نخواھد بودبعدی بورژو

اما ھمانطور که گفتيم اگر کمونيست ھای .  درون این انق!ب سر بر خواھد آورد
انق!بی به سرعت نتوانند نيروھای خود را سامان دھند، عنصـر آگـاھی در ایـن 

اما در تاریخ دیده ایم  . تکرار خواھد شد 57د و سناریوی مانانق!ب غایب خواھد 

لی از انق!بيون متحد که نيروی قلي
فته و متکی بـر تئـوری او سازمان ی

ــی، حتــی پــس از اســتقرار  انق!ب
حکومـت موقـت بـورژوازی، توانــایی 
ـــازار  ـــد کـــه در آشـــفته ب آن را دارن
انق!بی، شرایط مبـارزه طبقـاتی را 
به سمت منافع طبقاتی پرولتاریا و 

از رفقـایی .  اھداف آن تغيير دھنـد
نـد رکه تجربـه انقـ!ب پيشـين را دا

ــدار را  ــن ھش ــه ای ــم ک ــار داری انتظ
جــدی گرفتــه و تــا وقــت ھســت 
نسبت به ایجـاد اتحـاد کمونيسـت 

   .ھای انق!بی قدم بردارند
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