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 سرنگونی ؟بی ، فروپاشی  يا  بحران انقال:به بهانه مقاله علی ناظر 

 

 سازمانيافتگی  از خودانگيختگی تا ،تا شعور ر از شو،بهمن تا بهمن از 
 
توسط  " خالء قدرت. " استدر آستانه فروپاشی  سلطنتیرژيم .   آورده می شودخمينی به ايران  ،چنين روزیسال پيش در٢٤

آنچه که  نسبت به از نفرتی مقدس صحنه ، لبريزميليونی حاضردرتوده بی شکل .   پر می گردد و استعمار حامی آن  ارتجاع
از جهنم شاه به قربانگاه ! ه  خيال می کند می شناسد آنک  ، سرشار از اميد و اعتماد بهکه می خواهدآنچه  به  ، ناآگاهنمی خواهد

"  نابهنگامی تاريخی"يک بسود دله قدرت را، معا ستمشاهیشرايط فروپاشی رژيم درانقالبی غيبت يک بديل  .گذر می کند شيخ 
 . می گردد شيخ  آراسته  زر و زورشاه  به  تزوير.هم می زند بر

 
 .٥٧بهمن ١٢ پيش و پس ،دوحماسه  چهره سرخ .بهمن١٢ سياهچهره  رودرروی ،بهمن١٩ سرخ چهره .دارداما دو چهره بهمن 
 از گشودن راهی نوين درمقابل  ارزش سياهکل فراتر. يی  گذاشته می شودبنيان جنبش فداسياهکل ، با حماسه ١٣٤٩ بهمن١٩

مارکسيسم ــ لنينيزم  و زدودن  جود در جامعه ، در کشيدن يک مرزتاريخی  با جريان رفرميسم تحت عنوان انسداد سياسی مو
ستراتژيک باارزشی رانيزدرخود از سوی ديگرسياهکل يک آموزه ا .  از چهره آن می باشدو زبونی حزب توده خيانت لکه ننگ

محاصره شهر ازطريق  " يعنی خط  ايی چريکهای فدآنزمانمورد قبول نهفته داشت وآن ضرورت بازنگری به استراتژی اشتباه 
 يک خودبطن  که  در١٣٤١ بهمن ٦در ! به انقالب سفيد موسوم شاه  بدنبال رفرم ارضی  رژيم واقعيت آن بود که .بود  " روستا

 امکان ناپذير عمالقيام  درروستا را دهقانی بود ، سازماندهیی شورشها های زمينهکردن جهت کوردر" اقدام ضد انگيزه ای"
 و دستگيری انقالبيون چريک ، به اندازه کافی ا دستگاه سرکوب شاه در جهت معرفیيان ناآگاه بروستايهمکاری . کرده بود 

زه مسلحانه مبار" به واقعيت باال ، بدرستی استراتژی شرافبا امجاهدين خلق بهمين دليل نيز.   بوداجتماعیی اين چرخش گويا
 . برگزيده  بودندرا "  چريک شهری

 
ی است  حيثيت در مبارزه ، اعاده" رهبری "ارائه درک نوينی است از! يران ااست بر بلندای تاريخ ديگری فراز، ١٣٦٠بهمن١٩
 تعادل سياست متکی بردنيایشنا و بالاستفاده ناآمفاهيم   همان و صداقت ، يعنی آن با شرافت پيوند دوباره سياست معمول  و از

ر می کند ، تا چشم کا سو آن در. آن د تاريخی ، سياسی  و ايدئولوژيکیاست در تمامی ابعاجبهه  تقابل خونين دو ! موجود قوای
ام ، پيام  تسليم  ، نبرد تمام عياری است  با يک پيبهر قيمت اما ، مقاومتی است  سوندر اي! و پليدی  است رزالت  است و جنايت

،  ٦٠بهمن ١٩". موسی  و اشرف "  کوبی  چونبا ستارگان شب  باالپرداختی است از  اراده آزادی کرده است ،کهنسلی ناپذيری 
مبارزه مسلحانه "شکست عملی استراتژی  . همراه داشتبه  را نيزديگریژيک  استرات ، يک  آموزه٤٩ بهمن ١٩به مانند 
  .خواهم پرداخت خود جای  مقوله  دربه اين.   خطتغييرو ضرورت  "  و سراسریگسترده 

 
تلويزيونی ندامت   تابلو ابراز . نيزهستندگری ديشاهد تابلو نه چندان طوالنی ، مردم ايرانبا يک فاصله زمانی همين روزها در

 نورالدين کيانوری  وازسويی را   مرجع تفليدت اهللا شريعتمداریآي ،دژخيمان رژيم ! مارکسيست  خوند مسلمان و دوآخونديک آ
طنزتاريخ را .  دنی داره عليه رژيم  وا مف به جاسوسی  و توطئاعترا  گويی  و کردمديگر به غلطسوی  را از حسين روحانیو

" علم مارکسيسمئاليزم اسالم به ايدازگذار"یمدعی مجاهدين درونکودتای درکه به هنگام شراکتش ! سابق پيکاررهبرچگونه ببين 
ه و ب امامش کرده مجاهدين را دو دستی تقديم ازامکانات غصب شده و  می گرددباز!  ، دوباره به آغوش اسالم راستين بودشده 

توده ای که چگونه تاريخ را ببين طنز ! می پردازدمقاوم پيکار جمله زندانيانفرزندان خلق از شکنجه وبازجويی از!شغل شريف 
بر فراز پيکرهای آنان هيچ  پايکوبی  وکرده  و در لودادن انقالبيون خون شهيدان خلق  دست درکه تا مرفقخط امامی وفاداری 

 ! می شود  واداشته "رينمايشنامه اقار" در به بازی نگذاشته ، مرزی بجای
 

 بهمن من تا اين بهاز آن 
 

ه متحد جبه ".نکرده است چندانی  کيفیتفاوت خارج حاکميت و آرايش نيروهاینه سياسی ايران کنون صحاز آن زمان تا 
، به حيات ستعمارارتجاع  و االب  و همدست ، همچنان هراسان از انقامروز" دوخردادجبهه نامتحد "، درغالب ديروز" ارتجاع

 ، برخالف سابق" ـ اکثريتی ـ خط امامیتوده ـ" جريان اتفاق خانوادگیبا اين تفاوت مهم که .  خفيف وخائنانه خود ادامه می دهد
 با هرآنکس که اگرچه .  استبرافراشتهرا  رفرمپرچم   زمانه همرنگی  باگذاشته و در را به کناریادعای رذيالنه انقالبی گری 

انقدر وارد است که اتهام هم امروز اينانبخوبی می داند که ادعای اصالح طلبی  داشته باشد ، آشنايی کمترين خانوادهاين ت ماهي
 دو دارای اسالمی جمهوری رنگارنگ رژيم به اين  واقعيت که اپوزيسيون تنسبدم آگاهی ع !ديروزشان  گری به خودانقالبي
 .پيچيده  می کند ا را  نيروهاتحادراستای حل معضل  تالش  مشترک  در   است ،متضاد خانوادگیتعلق 

 
  يا سرنگونی انقالبی ، فروپاشیبحران 

 
 :   می نويسد"  فروپاشیبحران" و ادعای  وجود جامعه  در"انقالبیبحران "وجود علی ناظر پس از رد 

 
 ريانهایجبه وسيله پتانسيل به انرژی فعال و متمرکز   انرژیکردن و کاناليزها ، مديريت صحنه تنگن ناي ازرفت برون راهتنها "

 يم ژ ولی  ر !!بسر نمی برد  انقالبی جامعه  در بحران که واقعيت اين قبول با  سرنگونی طلب جريانهای . استطلب سرنگونی 
 

١ 



و  سازمان داده  تشديد  بحران اجتماعی را در جهت عال در صحنه ، اعتراضات، می بايستی با حضور ف  استحال فروپاشیدر
 نيروهای مردمی انجام نترلتحت ک وکه سرنگونی رژيم سازمانيافته  و باعث شوند  تبديل کنند نظام" سرنگونیبحران " به آنرا

سرنگونی  نيروهای کليه تنها  با اتحاد ومهم  تنها اين  ست کهگفته روشن انا . شود مردم ريختهبه جيب اينبارآن   و بازدهگرفته
 .          "خواهد بودسيع گرد آمده اند ، امکانپذيرو جبهه يک که برای استقرار آزادی و دمکراسی درطلب 

 
 "تاکيدات همه جا از من است" سرنگونی ؟بی ، فروپاشی  يا بحران انقال

  
جبهه همبستگی شورای ملی کردن  يک کاسه با" چنين اتحادی امکان پذيراست ؟ آيا "سوآل  که   اينبالفاصله  پس از طرحوی 

 !می دهد پاسخ منفی اين سوآل به  خودبا هم ، " رضاپهلویيثاق با مردم م"و  "منشور حزب کمونيست کارگری" و مقاومت
جريان ضد  اينکه آقای ناظر اال! را من نمی دانم  دارد  اتحاد نيروهای سرنگونی طلب   بهه ربطیچميثاقش اينکه رضا پهلوی و

 "براندازی"طبيعی خواهان  بطورکهنيز راخودمورد اشاره  "جهانخواران لگام گسيخته" به همانوابستهخوان تا بن است و انقالبی
اين مقايسه اشتباه است ، خوب اگر اينطورنيست که  ! می آورد رنگونی طلب به حسابجزو نيروهای  س می باشد ،واليت فقيه 
 .نظر نباشيم همبا يکديگر "زیبراندا"و" سرنگونی"دو مقوله تفاوت مکن است که درمدرست باشد ، آنوقت  برداشت منولی اگر

 
  براندازی  ياسرنگونی

 
و سمت و سوی ترقيخواهانه  بايستی که الزاما می فهمم   از پايين قهرآميز قدرت سياسیوسازمانيافته حب تصا من راسرنگونی 
 الجرم    می باشد کهباالو ازصرف به نيروی نظامی  قدرت سياسی با اتکاء تصرفمقابل دربراندازی .  داشته باشد  رو به باال

که است  قراروکه در افغانستان اتفاق افتاد   اين همان چيزی است.نمی تواند داشته باشده  و ترقيخواهانبه باال رو سمت وسوی
  مستقيمدخالت بدون  تواند باشد و اينهمهنمي اين نيزجزايرانلترناتيو سلطنت در آمقابل تنها راه موجود در! اتفاق بيفتد همعراق در

 .  ستنبوده  و نيهيچ کجا متصور درآمريکا نظامی 
 

رژيم باتيستا را کوبا  انقالبيون . می باشدکودتا و انقالب ميان تفاوت  اندازه به همان و سرنگونی براندازی  ميانتفاوت 
 . است حکومت کوبا براندازی  در انديشه  اما ،سياست که سازمان اسالها .  کردند  سرنگون

 
 شرايط" که  استمدعینمی داند  و  دقيقا درسترا  جامعه در شرايط انقالبی مبنی بر قرارداشتن نظر مهدی سامع لی ناظرع

  مردم هدفقرارگرفته و مورد سوآل  و سياسی آن   اقتصادی ، اجتماعی های شالوده که استپذير جامعه ای امکاندرانقالبی 
سوآل  مورد در جامعه   نه شالوده هامی گيرد که اين جه نتي و" ......   است جامعهبر درکنش و واکنش های حاکم ريشه ایتغيير
بافت ريشه ای درتغييرخواهان  !بسرنگونی طل راستجريانهای تا " مقاومتملی شورای "نيروهای سياسی از نه   واست

 بحران حاضر"  می کند کهصادرحکم  " موجود به شرايطنگاهی  گذرا با يک "بعد هم   . هستند جامعه و اجتماعی اقتصادی
در   انقالبواژه و نه بهره مندند ) يا بالقوه بالفعل( ردم از پتانسيل انقالبی نه م چرا که ، بحران انقالبی باشد يک نمی تواند

    " !.  گنجانده  شده استسياسیدستورکار جريانهای 
 

تا آنجايی که من می دانم . ردم گئل نامعادالت پيچيده  انقالب  فهم که با يک نگاه عمقی بهاظر، من  تالش می کنم  نبرخالف آقای
و نه بااليی ها    ند می خواهنه پايينی ها" آن بنا به تعريف کالسيک جامعه اطالق می شود که عيتی دربه وض انقالبی شرايط 

اينکه اين .   موجود هستندوضعمردم حاضر به تحمل نه  را  دارد  و شدن بر اوضاع حکومت توان حاکم نه يعنی ." می توانند
 . انقالب  يا سازمان رهبری کننده، حزب  وههجبجامعه ، يعنی  ذهنی  برمی گردد به شرايط انقالب منتهی گردد به يکوضعيت 
 های با جنبشانقالب کننده  بریجريان ره تنگاتنگ و ارتباطل کشورداخسياسی در جريانات فعالحضوررابطه با که دراينجاست 

  . نظر داريمبا آقای ناظر اشتراک صحنه ،  و درقيام از داخل   سازماندهیو معلمان  کارگران ، ، دانشجويان گوناگون اجتماعی
 .  نمی شودختم به انقالبالجرم درجامعه " وضعيت انقالبی"ديگرهم اشاره  کرده ام ، وجود  مقاالت درکهنگونه هماکوتاه سخن 

 
 و تسليح  توده ها  تداوم آنها اجتماعی ،های پيوند جنبش

 
  انتظاری است بيهوده که ريشه در عليه  حاکميت گسترده  خودبخودی شورش  يک  بهانتظار به خيابان آمدن مردم و دست زدن

جه ای   بلند وکوتاه ، بی هيچ نتيته با فواصلمامی ساليان گذشتشورشهای مقطعی در.   داردجمهوری اسالمیرژيم عدم  شناخت 
عادی مردم   از اين انتظاربيجا.  و می کندسرکوب  کرده بی سالح را  جا بسادگی توده های همهرژيم  در. صورت گرفته است

ای جد راديکال  ولی نروشنفکرا رژيم شاه ، بعضا دوران پايانی   شبيهانگيختهقيام خود يک  نبودن  عملیو نديدن علت واقعی 
 .  می کشاند!  و مسخ توده ها ظلم پذيری برای مردم ايران گی ويژ قائل شدن همچوناز توده  را بدامن تحليلهای سراپا متناقضی 

 
 وهای سرنگونی طلب در داخل کشور  در گرو حضور رزمنده  نيراساساراه ،  در ل معادله چند مجهولی انقالبحبه اعتقاد من 

 پيوند ميان جنبش های مختلف اجتماعی ،  برقرارکردن جنبشتعيين شعارهای  و هدايت اعتراضات توده ایدرو مشارکت فعال 
انه و تسليح توده ها  مسلحپيوسته از طريق  ورود عنصر  اعتراضات  بهم ارتقاء نهايتا آنها  و بخشيدن  بهتداوم  واز همه مهمتر

   وجود ، مسلح  رنگارنگ  در سرتاسر ايرانطوائفی رژيم  و کثرت  کانون های ملوک البدليل  بافت  با اين تفاوت  که .می باشد
ع  و مسلح ارتجا حاکميت و قلع  وقمع  کانون های مردم  ومنضبط  به منظور شکستن  تعادل ميان و متشکل  نظامیقدرت  يک 

 شرايط    درنظامی تعيين کننده  قدرت اين . می باشد برخوردار  ه ایتعيين کنند اهميتمحتمل ، ازيک جنگ داخلی جلوگيری از
  . نيست"  ارتش آزاديبخش ملی ايران" کنونی چيزی بجز
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  رژيم با اتحاد نيروها ارتباط  ميان سرنگونی 
 

 با اتحاد تنها نها وت"  را  "در آوردن نيروهای مردمیتحت کنترل "و در صحنه ای سرنگونی طلبنيروه لحضورفعاعلی ناظر
 چنين اتحادی  احتمالبه  نيزخودضمن اينکه می داند امکان پذير" وسيع جبهه يک درگرد آمدهکليه نيروهای سرنگونی طلب 

 در رابطه با   منتهی.   بدهمکم بها  به ضرورت آن باشم  کهشايد من آخرين کسینيروها ، در مقوله اتحاد .  نيست خوش بين
 واقعی اتحاد، اتفاقا   ناظرعلیتحليل يعنی درست برعکس .  ديگری دارمنظردرمعادله سرنگونی " اتحاد نيروها  "جايگاه و نقش

  شرايط مشخصبه عبارت ديگر، در .  ميسر می دانم کشورداخل  درآنهال فعاحضور به شرط نيروهای سرنگونی طلب را تنها 
با  گروه ها ،  مثل مجاهدين سازمان  چند ده هزار نفره ای ی و نظام نيرويی وظرفيتقياس بودن توان   و بدليل غيرقابلکنونی
در معادله سرنگونی  اتحاد نيروها داخل کشور، مسئلهتمامی آنها دربسيار کوچکتر و مهمتر ازهمه غيبت ن های ازم و سااحزاب

 يکيعنی در . نيست  تعيين کنندهارزش   بی قيد و شرط  آن ، دارایرغم  ضرورت رخوردار نبوده  وعلي  بنقش مبنايیاز يک 
 .   و نه بيشتررا  دارد  گذارندهنقش تاثير يک  ه جايگاصرف ،   شرط  و مبنايی  رابطه

 
 تئوری حتی ممکن  در پهنه کهيیبرای مثال  دو نيرو.  تاکيد داشته اندر گذشته هم انقالبيون  همواره  بر اتحاد در صحنه عمل د

 به جز  ، براستی  چه چاره ای مشترکدشمن يک  بالفصلتهاجم زيرگرفتن در صورت قرار! ن هم  تشنه باشند  به خواست
 ٦٢سال پاييز  و در بهارجبهه شمالاز به عراق دو تهاجم نظامی رژيم؟  می باشدمتصوربرايشان  دشمن با جنگيدنپشت به پشت 

نيروهای سياسی  تمامیگرفت و مقاومت مشترک صورت خاک عراق کردستان بداخل دراروکردن نيروهای مستقر هدف جباکه 
  . همين واقعيت استيان منطقه را بدنبال داشت ، بحاضر در

 
سرنگونی   به يمرژ فروپاشی موجود و تبديل  پروسه من راه حل برون رفت از اين تنگنایکه مطالب باالست  به با عنايت

 .   می دانم  بدنهسر با در پيوند  سازمانيافته تحت کنترل  نيروهای انقالبی را 
 

و لجستيک  و به لحاظ  نيرويی  چهکه اين مهم شاده  اخير به مجاهدين خلق نيزمبتنی بر اين باور است نامه سرگتحليل مندرج در
هنوز  بدنه با  سر پيوند اين کهاين .ر الغي و آيدمجاهدين  برمی  عهده  از تنهاوتنها   ،و تشکيالتیچه به لحاظ  توان ايدئولوژيک 

جنبش اينکه ،  هنوز بی سر است  و با هم  ارتباط نداردش دانشجويی  و کارگری  و معلمين جنبفته است ، اينکه  نگرصورت
بزرگ دست بدامن  تصوير پيشوای   و يا  در گذار از خاتمی در جا می زنددر دو خرداد  ،يا هنوز در مجموع خود  دانشجويی
 ... و   ندارد  زنجيروار اعتراضا ت  توده ای  تداوم، اينکه  پيش می گردد سال در پنجاه مردم ايران

 
  گشوده بايدپيچ  اين .  است"استراتژيک پيچ" يک از منبعث  ،  باشد داشتهآنانضعف و ناتوانی مجاهدين  در ريشه آنکهفراتر از

  توده ای  بجای تلقی حرکتهای"ارتش آزادی"برای  مکملنقش  شدن قائل و "قيامسازماندهی "گرفتن قراردستور در . شود
 .نباشد زياد هم  بی معنی  شايد  يگانه ابزار سرنگونی به مثابه  بعنوان مکمل عمليات ارتش آزاديبخش

                                                              
 

 ١٣٨١ بهمن١٢ بيژن نيابتی ،
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