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 توضیح کارگاه:
التا امی ای د های نظ ده از تهدی ب برآم آنچه در پی می آید اگرچه بیش از ده سال پیش و در فضای سیاسی ملته

)، اما با وضخخعیت کنخخونی مخخا همخخخوانی۲۰۰۷ و ۲۰۰۶متحده علیه ایران نگاشته شده است (به ترتیب در سال های 
یی جامعه ما هنوز به سیاق تجارب صخخد و انخخدی سخخال بسیار نزدیکی دارد؛ نه فقط از این منظر کلی که حیاتا تاریخ
گذشته در تلقی ها و همسازی های استبداد و امپریالیسم رقم می خورد، بلکه همچنین از این زاویه ی مشخخخص کخخه
روند تلقی های ادواری حاکمیت ایران و قدرتا های امپریالیستی، اینک بار دیگخخر شخخرایط تهدیخخد نظخخامی و تحریخخم
اقتصادی و مداخله ی خارجی و آلترناتیوسازی از بال را پیشاروی جامعه ی ما قرار داده است؛ و شاید ایخخن بخخار - بنخخا
ران در پ ای ای چ وبی، نیروه تر پرآش به  بحران های متعدد داخلی و جهانی - قدری حادتر از گذشته. در چنین بس
واکنش به خطراتا یادشده بار دیگر رویکردهای بسیار متناقضی را به نمایش می گذارند که دست یابی به اتحاد عمل
تیجه، حرکخت وارتر می سخازد و در ن عیت را از همیشخه دش حداقلی و مترقی چپ برای مواجهه ی نیرومندتر با وض

نیروهای ارتجاعی برای بهره برداری از بحران موجود را تسهیل می کند. 

با نظر به چنین بافتاری، متن حاضر - از دید ما - حخاوی هشخدارها و بصخیرتا های مهمخی در رابطخه بخا جوانخبی از
موضع گیری چپ و دخالت گری اش در وضعیت خطیر حاضر است، که بازنشر و بازخوانی آن را مفید و حتی ضروری

می سازد. باشد که به سهم خود  بحث های سازنده ای برانگیزد.

۱۳۹۷کارگاه دیالکتیک - خرداد 

*    *    *
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۱

۱صدای سوم در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و اسلم سیاسی

شهاب برهان

  ۲۰۰۶ اوتا ۲۵) در ISF در فوروم سوسیالیستی ایران  (2بر مبنای بحث ارائه شده

به عنوان مدخلی بر بحث امروز بی فایده نمی دانخخم فشخرده ای از صخحبتی را کخه چنخدی پیخش در همیخخن فخخوروم
.داشتم، یاد آوری کنم» بحران هسته ای، قلدری آمریکا و حق ایران« سوسیالیستی ایران تحت عنوان 

منی در ریح یخا ض ه بخه نحخو ص در آن صحبت به پاره ای از دلئل موضع گیری یک جانبه در جنبش ضد جنگ ک
نه جنگ امپریالیستی؛« یعنی » صدای سوم « ائتلفا با رژیم ایران قرار می گیرد اشاره کردم و گفتم که شعار کلی

دیت یک جخانبه بخا» نه جمهوری اسخلمی؛ دفخاع از جنبش هخای مخردم ایخران بخرای برخخورد مشخخص بخخا ایخن ض
جنگ افروزی آمریکا در جنبش ضد جنگ کافی نیست و ابهاماتا، تاریکی ها و چاله هائی در جنبش ضد جنگ وجود

:در این رابطه من محورهای زیر را مورد بحث قرار دادم. دارند که حتا طرفداران صدای سوم را در دام می اندازند

رادی بخر کخار آن وارد: می گویند چ ای ته اسخت  و هی ایران هیچ یک از مقرراتا سازمان انرژی اتمی را زیر پا نگذاش
انخخرژی: خیلی از کشورها بمب اتمی دارند، چرا باید با ایران با تبعیض رفتار کخخرد؟ یخخا ایخخن کخخه :  یا م  گویند؛نیست

...هسته ای حق مسلم ایران است 

باید به این ها جواب بدهیم که مرافعه هسته ای بین ایران و آمریکا اساسا یک مسأله سیاسی و استراتژیک برای هر
جنبه حقوقی هم البته بخشی از مسأله است که باید به آن هخخم پرداخخخت، ولخخی داوری کخخردن روی. دو طرفا است

.کل این مرافعه اساسا بر مبنای حقوقی، پرده بر ماهیت دعوا می کشد و گمراه کننده است

تراتژی ت در جهخت پیشخبرد اس ط بهخانه ایس ا فق ماهیت سیاسی قضیه این است که دعوای هسته ای برای آمریک
بخخدون تلش. خاورمیانه ی بزرگ و تسخیر ایران و نشاندن یک حکومت سر به راه و تابع منافع امپریالیستی آمریکخخا

.هسته ای رژیم اسلمی هم آمریکا بهانه های دیگری دارد و خواهد داشت

علی رغم توقعی که این عنوان ممکن است ایجاد کند، قصد من در اینجا بحث در باره امپریالیسم و صهیونیسم و معنای مبارزه با. 1
آن ها نیست، بلکه صرفاا این است که مبارزه با جنگ افروزی این ها نباید به تقویت اسلم سیاسی منجر شود.

حبت2 ا ص دکی  ب ای ان اا تفاوتا ه ده و طبع .  متن حاضر بر مبنای یادداشت هائی که برای بحث شفاهی تهیه شده بود نوشته ش
شفاهی دارد و پانویس هائی هم بر آن افزوده شده است.
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این دعوا برای رژیم ایران یک امر سیاسی و بخشی از بحران سازی خارجی برای مهار بحران های داخلی و سخخرکوب
اعتراضاتا مردم؛ تلش برای مسلح کردن افعی اسلم سیاسی به دندان اتمی برای باج گیخخری بین المللخخی و گرفتخخن

.تضمین امنیتی برای خود است

:و اما تا جایی که به جنبه ی حقوقی مربوط است

ال این که ایران حق انرژی اتمی دارد، غفلت از این حقیقت است که رژیم اسلمی در پی دستیابی به سلحا اتمی- او
است چون نه ایران با وجود اینهمه منابع فسیلی نفت و گاز در حخخال حاضخر محتخاج انخرژی هسخته ای اسخخت، و نخه
اولویت و فوریت انرژی جایگزین انرژی فسیلی برای آینده در حدی است که رژیمی تا این حخد شخکننده و منخزوی

رژیم تنها بخخه ایخخن خخخاطر. حتا موجودیت اش را در یک بحران بین المللی و با تقبل تحریم و جنگ، به قمار بگذارد
موجودیت اش را بر سر این موضوع به خطر می اندازد و تا پای نابودی ریسخخک می کنخخد کخخه در بحخخران موجخخودیت

.دست وپا می زند و موجودیت اش را در خطر می بیند

این که وقتی اسرائیل و پاکستان و غیره بمب اتم دارند چرا تبعیض در برابر ایران؟ ایران نه با رژیم اسخخلمی و- ثانیاا
ال دموکراتیک و متمدن حق سلحا اتمی ندارد و همه کشورهای دیگر هم باید خلخخع سخخلحا نه حتا در یک رژیم کام

به بهانه مبارزه با تبعیض، از اتمی شدن این و آن کشور دفاع کردن، سیاستی غیر قابل دفخخاع اسخخت. هسته ای شوند
چون که افزودن کشورهای دیگر به لیست صاحبان سلحا های هسته ای چیزی جز افزودن بخخر نخخا امنخخی مخخردم دنیخخا

.  نیست

ال مسلم نیست، چون در دفاع از محیط زیست و پرهیز» انرژی هسته ای حق مسلم ایران« –ثالثاا  این که  است؛ اص
اما حتا اگر فرضاا انرژی هسته ای برای. از تکرار حوادث فاجعه باری نظیر چرنوبیل باید از انرژی هسته ای دوری کرد

ایران قابل پذیرش هم باشد، مادام که رژیم وحشی و تروریست جمهوری اسلمی بر سر کار اسخخت، ایخخن تکنولخوژی
حبت کردن از حخق مخردم ایخران بخرای دادن ود ایخن ص امکان دستیابی آن به سلحا اتمی را فراهم می کند و با وج
چنین امکانی به چنین رژیمی مثل این است که بگوئیم مخخردم ایخخران حخخق دارنخخد طنخخاب دار بخخه گخخردن خودشخخان

اغلب آنخخانی کخخه از چنیخخن حقخخی دفخخاع می کننخخد»! خودکشی هسته ای حق مسلم ماست: «بیاندازند و شعار بدهند
یادشان می رود برای دفاع از دیگر حقوق پایه ای مردم ایران و از جملخخه حخخق حخخاکمیت شخخان کخخه لگخخدکوب رژیخخم

مردم ایران باید به جای حق مسلح کردن ایخخن رژیخخم بخخه تخخوان اتمخخی،! جمهوری اسلمی شده است به میدان بیایند
استیفای همه حقوق پایمال شده شان توسط این رژیم را به پیش بکشند، همان طور که کارگران آگاه ایخخران فریخخب

اشتغال، اشختغال، حخق مسخخلم« و » !تشکل مستقل حق مسلم ماست« این ترفندها را نخورده و با شعارهائی چون 
.نشان دادند که حق و حقوق شان را بهتر می شناسند» !ماست

اگر امپریالیسم آمریکا بهخخانه جوئی. اگر امپریالیسم آمریکا جنگ افروز است، جمهوری اسلمی هم جنگ طلب است
اگر امپریالیسم آمریکا با قلدری موازین و حقوق بیخخن الملخخل را. می کند، رژیم ایران تحریک می کند و بهانه می دهد

زیر پا می گذارد، رژیم اسلمی ایران هم در نقض همه استانداردهای بین المللی و زیخخر پخخا نهخخادن حقخخوق و مقخخرراتا
ششهر ه  ی عالم است .مبارزه با جنگ باید مبارزه همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب باشخخد. پذیرفته شده بین المللی 
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اگر نباید به قلدری امپریالیسم آمریکا تن داد، رژیم فاشیستی اسلمی را هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلخخوم
اگر امپریالیسم آمریکا حق حاکمیت مردم ایران را تهدید می کند، رژیخخم اسخخلمی ایخخن. 3قرار داد و به آن امتیاز داد

باید به مبارزاتا مردم ایران علیه این هخخر دو دشخخمن بخخرای کسخخب آزادی و. حق را نقداا غصب و لگدمال کرده است
.برقراری حاکمیت خودشان بر کشور و سرنوشت شان کمک کرد

بایخخد وضخخعیت. من در آن صحبت گفتم که فعالن ضد جنگ را باید به مضراتا یک جانبه گری شان متوجه ساخت
جنبش های سیاسی و اجتماعی ایران و مقاصد و اهدافا شوم جمهوری اسلمی را از بحران سازی هخخای هسخخته ای و
تحریک فضای بین المللی برای سرکوب این جنبش ها تشریح کرد و روشن شان کرد که خساراتا انسانی، سیاسخخی،

 سخخاله جخخوانه۲۷تاریخی و معنوی موفقیت رژیم در سرکوب این جنبش هائی که تازه دارند از زیر خون و خاکسخختر 
.  می زنند از خساراتا اقتصادی و مادی یک تهاجم نظامی امپریالیستی کم تر نخواهند بود

تجربه ی حمله ی اخیر اسرائیل به لبنان
.بعد از این مقدمه، به بحث امروز می پردازم که دنباله و تکمیل بحث یادشده است

و پخخی آمخخدها و!) باران بمب و آتخخش- نام داده بود" باران تابستان" که به آن ( حمله نظامی اخیر اسرائیل به لبنان 
اش می نامیم وادارد چون»صدای سوم« عوارض آن باید ما را یکبار دیگر به تأمل در باره جنبش ضد جنگ و آنچه 

چخخو عضخخوی بخخه درد آورد« نه فقط به دلیخخل کلخخی انسخخانی و ایخخن کخخه - که جنگ لبنان مسأله ماهم بود و هست 
:بلکه علوه بر آن به چند دلیل مشخص »  ...روزگار

دلیل اول این که این تهاجم آن طور که برخی تحلیل گران و مطلعین عنوان کخخرده انخخد بخشخخی از نقشخخه راه بخخرای
استراتژی خاورمیانه بزرگ آمریکا ست که تحکیم موقعیت قلدری و کارگزاری اسرائیل در منطقه و تسخیر ایخخران از

. اهدافا مقدم و اساسی آن است

Stop.  طوماری که اخیرا با عنوان «3  War  On  Iranه  » منتشر شده وصدها امضای شخصی و نام مؤسساتا گوناگون و از جمل
 شاخه ای از حزب کمونیست آمریکا، بخش هائی  ،Ramsey Clark ، Tony Benn ،George Gallowayامضای یرواند آبراهامیان، 

از دو حزب کمونیست ایتالیا در آن دیده می شود، برجسته ترین برخورد یک جانبه با خطر جنگ علیه ایخخران اسخخت کخخه بخخر افشخخای
ای ت. ج لمی تنظیخم شخده اس ال به جا ولی یک طرفه سیاست های آمریکا و انکار جانب دارانه پروژه هسته ای از جانب رژیم اس کام
تعجبی نیست که در لیست امضاهای این طومار ضد جنگ که مرزی بین مردم ایران و رژیم ضد مردمی حاکم بر ایران قائل نشخخده
و هیچ افشاگری درباره آن ندارد، اسم علی خامنه ای راهم می بینیم . یقینا اسم او را دیگران گذاشته اند ولی مهم این است که این
ه ای او علی ع گیری ه ا موض اوتی ب متن نه فقط هیچ نکته ای برای آن که علی خامنه ای نتواند آن را امضا کند ندارد بلکه هیچ تف

StopWarOnIran.orgجنگ ندارد.  نگاه کنید به: 
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دارک-  4–دلیل دوم این که  همان طور که سیمور هرش فاش کرد ش ت ی از پی این تهاجم  به لحاظ نظامی تمرین
. شده و توافق شده توسط آمریکا و اسرائیل برای کوبیدن تأسیساتا هسته ای و زیربنائی ایران بوده است

سومین دلیل ارتباط این جنگ با ما ایرانی ها این است که علوه بر جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل، اسلم سیاسخخی
رابطه متقابل جنبش های اسلم سیاسی و رژیخخم جمهخخوری اسخخلمی ایخخران یکخخی از. هم یک طرفا این جنگ است

ضعف و قوتا هر یخخک از آنخخان. فاکتورهای مهم در مسائل منطقه ای و انقلب آتی ایران و سرنگونی این رژیم است
همان طور که سرنگونی جمهوری اسلمی جنبش های اسلم سیاسی را اساسا از. دیگری را تضعیف یا تقویت می کند

لحاظ فلسفه سیاسی دچار ضربه استراتژیک می سازد، تقویت این جنبش ها هم آب به آسخخیاب جمهخخوری اسخخلمی
مسأله شکست یا پیخروزی نظخامی نیروهخخای. می ریزد و لاقل موقعیت بین المللی و منطقه ای آن را تقویت می کند

اسلمگرا در چنین جنگ هائی آنهمه اهمیت ندارد که پیروزی سیاسی شان، چون که به فلسفه سیاسی آنان، یعنی
به داعیه های حکومتی آنان و این که آلترناتیو نظاماتا ستمگر و بی عدالتی های موجود در دنیخخا هسخختند اعتبخخار و

. مشروعیت می بخشد

حزب الله لبنان نه فقط پس از آتش بس و با به عهده گرفتن کرایه خانه های بی خانمخخان شخدگان تخخا یخک سخال و
هزینه خانه سازی و اثاث منزل برای آنان و توزیع بسته های ده هزار دلری به هر خانوار در زیر عکس خامنه ای و
در برابر دوربین های تلویزیونی، بلکه اساسا در جریان جنگ که همچون تنها نیروی مقابله با اردوی ظالمخخان جلخخوه

.گر شد، سرمایه سیاسی کلنی اندوخت

حخخق« حملتا بی حد و مرز و مافوق تصور اسرائیل به لبنان و حمایت قاطع آمریکا و متحدین اش تحخخت عنخخوان 
 و چراغ سبز دادن و وقت کشی حساب شده و فرصخخت دادن هخخای دولت هخخای غربخخی و،»اسرائیل برای دفاع از خود

سازمان ملل به اسرائیل برای کوبیدن هرچه بیشتر لبنان از یک طرفا، و عرض اندام حزب الله لبنان به عنخخوان تنهخخا
نیروی مقاومت در این معرکه از طرفا دیگر، یک دوقطبی گسترده در دنیا  حول آمریکخخا و اسخخرائیل و متحدانشخخان

 سیمور هرش روزنامه نگار و محقق در نشریه نیویورکر  شماره ماه اوتا در این رابطه مطالبی نوشته است.   بنا بر گزارش منابع. 4
هرش، با اینکه کاخ سفید به علت مخالفت شدید فرماندهان نظامي، طرحا حمله با بمب اتمی به ایران را کنار گذاشته است، ولی به
علت پافشاری کاخ سفید روی حمله نظامي، نیروی هوایی که تکیه اصلی جنخخگ طلبخخان واشخخینگتن اسخخت، طرحخخی بخخرای حملتا
سنگین با سلحا های نوع جدید سنگر شکن برای حمله به ایران تهیه کرده است هرش، اشاره به اسخختراتژی جنگخخی جدیخخد ارتخخش
آمریکادارد که نشان میدهد حمله به زیر ساخت ها و شهروندان غیرنظامی در جنگ های جدید تصادفی نیست، بلکه محخخور اصخخلی
استراتژی جنگی نوین به شمار میآید که علوه بر اهدافا نظامي، هدفا های سیاسخخی را تعقیخخب میکنخخد. بنخخا بخخر گفتخخه یخخک مقخخام
اطلعاتی ارشد سابق، اوایل بهار امسال برنامه ریزان سطح بالی نیروی هوایی آمریکا، تحت فشار کاخ سفید یک نقشه جنگی برای
حمله قطعی به تاسیساتا هسته ای ایران تنظیم کرده و با مقاماتا همتای خود در اسرائیل مشورتا را آغاز کردند.. این مقخخام گفخخت
سوال اصلی برای نیروی هوایی ما این بود که چگونه میتوان با موفقیت به اهخخدافا در ایخخران حملخخه کخخرد؟ مقامخخاتا نیخخروی هخخوایی
تاکتیک های جدید خود را با اسرائیل در میان گذاشتند و گفتند باید روی بمباران متمرکز شویم و اطلعخخاتی را کخخه مخخا در مخخورد
ایران و شما درمورد لبنان را مبادله کنیم. رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع دونالد رامسخخفلد در جریخخان ایخخن مخخذاکراتا قخخرار
داشتند. یک مشاور دولت امریکا که به مقاماتا کاخ سفید نزدیک است به بوش گفت: ,اسرائیلی ها به مخخا گفتنخخد ایخخن یخخک جنخخگ
ارزان با مزایای بسیار خواهد بود. چرا با آن مخالفت کنیم. ما میتوانیم موشک ها، تونل ها و سنگرها را از هوا بمبخخاران کنیخخم. ایخخن

نمونه ای خواهد بود برای ,,عملیاتا,, در ایران. ( برگرفته از سایت روشنگری)
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.به مثابه ی اردوی ظالمان در یک سو و حزب الله  لبنان به مثابه ی تنها مدافع مظلومان در سخخوی دیگخخر ایجخخاد کخخرد
نفرتا شدید از توحش کم مانند دولت اسرائیل و همدستی تبهکارانه دولت ها و رسانه هخخای غربخخی در ایخخن جنخخایت
هولناک علیه مردم بی دفاع و بی گناه لبنان، همه به مدال های افتخار بر سینه حزب اللهخخی هخخای لبنخخان تبخخدیل و
باعث نوعی اغماض و همدلی و تحسین و حمایت از حزب الله  حتا در میان مخالفان آن و برخی نیروهای مخخترقی و

.چپ شدند

به نظر من مهم ترین، منفی ترین و پایدارترین پیامد و عارضه حمله نظامی اسرائیل به لبنان این بود که حزب الله را
تقویت کرد؛ فلسفه سیاسی اسلمگرایان را در لبنان مشروعیت بخشید و نه فقط در لبنان بلکخخه در دیگخخر کشخخورها
هم جریاناتا اسلمی مشابه را تشجیع کرد و توهم مردمانی را که از بی عدالتی و از صهیونیزم و امپریالیسخخم  زجخخر

.کشیده اند نسبت به چنین جریاناتی افزایش داد

اسرائیل با حمله به لبنان بزرگترین خسارتا و لطمه ای که به مردم و آینده لبنان زد، نه ویران کردن لبنخخان ، بلکخخه
ضرباتا نظامی به حزب الله هر قدر هم که بوده باشد و حتخخا اگخخر بتواننخخد خلخخع سخخلحا اش. آباد کردن حزب الله بود

.کرده و از جنوب لبنان بتارانند اش، جنگ افروزان اسرائیل و آمریکا فلسفه سیاسی ایخخن جریخخان را تقخخویت کردنخخد
دولت های  اسرائیل و آمریکا ادعا کردند که جنگ  نه با حزب الله لبنان بلکه با ایران است؛ اما درست به رژیم ایخران

ران. پیروزی حزب الله لبنان به حساب بستانکار جمهوری اسلمی هم ریخته شد. خدمت کردند حتا این که رژیم ای
است که حزب الله لبنان را مسلح کرده و موشک هائی که بخخه اسخخرائیل زده شخد مخخال ایخران بخوده و پول هخخائی کخه
حزب الله برای معامله با آسیب دیدگان جنگ و خریدن آنان خاصه خرجی می کند از دلرهای نفتی ایران است، بخخه

یی ستمگرترین ضد انسان ترین رژیم گذاشته می شوند اگر فردا جنگی علیه ایران! حساب ستم ستیزی و انسان دوست
شروع شود با توجه به تجربه لبنان، جبهه جهانی ضد جنگ به مراتب بیش از پیش با رژیخخم ایخخران همخخدلی خواهخخد

د، از هخم. کرد  و او را طرفا مظلوم و قابل دفاع خواهد دانست ستمی غیر قابل وصف که در حق مردم لبنخان کردن
هم اکنون اصرار رژیم اسلمی. اکنون و پیشاپیش به حساب حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلمی واریز شده است

یل نه فقط دشمنان آمریکا و یهود، بلکخخه حتخخا دل بسخخیاری از انسخخان هخخای رنجخخور از به تداوم غنی سازی اورانیوم، د
د، بخا وجخود زورگوئی و نظم ظالمانه جهانی را که همین چند روز پیش شاهد ماجرای لبنان بوده اند خنخک می کن

!این که می دانند این پافشاری رژیم ایران خطر جنگ را شدتا می بخشد

با توجه به جنگ لبنان، زمینه های روانی و حتا سیاسی یک جانبه گری در جنبش ضد جنگ تقویت شخده و سخکوتا
صخخدای«در قبال اسلم سیاسی و خودداری از مرزبندی با آن حتا به صف سوسیالیست ها هم در طیف موسخخوم بخخه 

! سرایت کرده است، از ترس این که مبادا در کنار صهیونیزم وامپریالیسم و در برابر مظلومین قرار بگیرند» سوم

را در  جنبخخش ضخخد» صخخدای سخخوم«لزم است که ما در این زمینه هشیار و حساس باشیم  و یک بار دیگر جایگخخاه 
. جنگ و جایگاه خودمان را در طیف صدای سوم بررسی کنیم
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رنگین کمان جنبش ضد جنگ
از. یکی این که جنبشی است فقط ضد جنگ و نه هیخخچ چیخخز دیگخخری: جنبش ضد جنگ دو مشخصه اساسی دارد

چنین جنبشی در کلیت آن نمی توان توقع داشت که جبهه ای مثل ضخخد سخخرمایه داری؛ یخخا ضخخد امپریالیسخختی؛ بخخا
و مشخصه دوم ایخخن کخخه درسخخت بخخه همیخخن. جنبشی برای پیکار مثل با جمهوری اسلمی یا برای دموکراسی باشد

خاطر، طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ را که انگیزه ها و اهدافا متفاوتی از مخالفت با جنگ دارند در بر مخخی
.گیرد که غالبا اصل سنخیتی باهم ندارند

. برخی پاسیفیست اند، یعنی با هر جنگی مخالف اند

برخی با جنگ معینی مخالفت می کنند فقط چون آن جنگ منافع خودشان.  برخی فقط با جنگ معینی مخالف اند
مثل مسأله برای برخی ها در کشورهای غربی در جنبش های ضد جنگ فقط ایخخن اسخخت کخخه .را به خطر می اندازد

یا در رقابت با آمریکا و سلطه اوست که با. کشور خودشان از جنگ و هزینه های انسانی و اقتصادی آن برکنار بماند
جنگ مخالفت می کنند اما در حقیقت هیچ برایشان اهمیت ندارد که چه با جنگ و چه بی جنگ چه بر سر مخخردم

.ایران یا فلن کشور مفروض می آید

برخی مخالفان جنگ هم که حتا علنا و صریحا  از رژیم ایران دفاع می کنند مثل دولت های کوبا و ونزوئل، کاری به
این ندارند که به یک رژیم ضد بشری خوناشام و تبهکار کمک می کنند؛ آن ها به خیال خودشان دارند امپریالیسخخم
را تضعیف می کنند؛ و تنها چیزی که مورد نظرشان است این است که در محاصره امپریالیستی متحدی اقتصادی و

.سیاسی و یک رأی اضافی در سازمان ملل به نفع خودشان دست و پا کنند

رژیم ایران و جریاناتا اسلمگرا هم از جنبش های ضد جنگ بهره برداری می کنند و تلش دارند آن ها را زیر نفخخوذ
جریاناتا اسلمگرا یا حزب اللهی نه در ضدیت با امپریالیسم و صخخهیونیزم بلکخخه در ضخخدیت بخخا. و چتر خود در آورند

آمریکا و یهود است که در آکسیون های ضد جنگ علیه ایران یا لبنان و فلسطین و عراق شخخرکت می کننخخد، امخخا از
.  سپتامبر لذتا می برند و آرزو دارند که ایران صاحب بمب اتمی بشود و اسرائیل را بزند۱۱عملیاتا 

طبیعی است که در قبال همه این جریاناتا و گرایشاتا رنگارنگ نمی شود سیاست واحدی داشت و توقخخع ایخخن کخخه
کلیت جنبش ضد جنگ را بتوان به شعارهائی نظیر نه جنگ افروزی آمریکخخا، نخخه جمهخخوری اسخخلمی و حمخخایت از

به همین سبب است که شخخکل گیری یخخک گرایخخش معیخخن در. مبارزاتا مردم ایران متقاعد کرد غیر واقع بینانه است
.جنبش ضد جنگ که مخالفت یک جانبه صرفا با جنگ افروزی امپریالیستی را رد می کند ضرورتا یافته است

صدای سوم چیست و چه جائی در جنبش ضد جنگ دارد؟ 
توسخخط) چخخه از طریخخق جنخخگ یخخا محاصخخره اقتصخخادی ( گرایشی هست که خواهان سخخرنگونی جمهخخوری اسخخلمی 

آمریکاست، گرایش دیگری هم هست که مخالفت اش بخخا جنخخگ یخخا محاصخخره اقتصخخادی به خخخاطر مخخخالفت اش بخخا
هر کدام از این ها را به طور قراردادی صدای اول یا صدای دوم بنامیم، صدای سوم.سرنگونی جمهوری اسلمی است
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در برابر هر دوی این ها گرایشی است که طرفدار سرنگونی جمهوری اسلمی به دست خود مردم ایران اسخخت و نخخه
فقط مخالف جنگ و تحریم اقتصادی، بلکه همچنین مخالف هر شکلی از مخخداخله امپریالیسخختی در بخخردن و آوردن

.5حکومت در ایران است

ه جنخگ افخروزی امپریالیسخم و بخه صدای سوم به این اعتبار که با موضعگیری یک جانبه در جنبش ضد جنگ علی
. سود جمهوری اسلمی مخالف است، گرایشی متمایز در درون این جنبش است

اما در همین طیف صدای سوم هم نقاط ضعف و آسیب پذیری هخخای سیاسخخی، ایخخدئولوژیک و فرهنگخخی گونخخاگونی
وجود دارد که در سر بزنگاه هائی مثل جنگ اخیر لبنخخان برخخخی جریانخخاتا را بخخه یک جخخانبه گخخری و خخخود داری از

.مرزبندی با اسلم سیاسی و بعضا حتا حمایت باصطلحا تاکتیکی از آنان سوق می دهند

اعتقاد به نسبیت فرهنگی که با ارزش های جهانشمول انسخخانی و حقخخوق بشخخر در تضخخاد اسخخت، یکخخی از توجیهخخاتا
.حمایتگری از جنبش های اسلم سیاسی است

ضد راسیسم هم در موضعگیری علیه اسلم گرایی غالباا محتخخاط اسخخت و آن را بخخا  نخخژاد پرسخختی یکخخی مخخی گیخخرد؛
ال به جخخا و لزم از آزادی پوشخخش و همان طور که در مسأله ممنوعیت حجاب اسلمی در مدارس فرانسه، دفخخاع کخخام
مبارزه با راسیسم، بهانه یک جانبه گری و نادیده گرفتن تهخخاجم سیاسخخی سخخازمان یخخافته جریخخان هخخای اسخخلمگرای

.فاشیست شد

جنبش های اسلم گرا دو نقطه قوتا دارند که برخی چپ های خلقی را در طرد قاطعانه آنان دچار تردید و چخخون و
اما اینان جریاناتی ضد آمریکخخائی و ضخخد یهخخود. یکی توده ای بودن آن هاست و دیگری رزمندگی شان. چرا می کند

اند که خودشان را در صفوفا مبارزان ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم جا داده اند و کم نیستند متأسفانه جریاناتا
چپی که به خاطر سطحی بودن ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم خودشان، آنان را نیروهای ضد امپریالیست و ضخخد

ال متخوجه تغخذیه متقابخل. صهیونیست به حساب می آورند و با آنخان اتحخخاد می کننخد بخشخی از ایخن جریانخاتا اصخ
.امپریالیسم و صهیونسیم و اسلم سیاسی از یکدیگر نیستند و رابطه را یک طرفه می بینند

برای برخی ها جمهوری اسلمی چون در حکومت است و امتحان پس داده است، قابل دفاع نیست ولی جنبش های
اسلمی که در اپوزیسیون حکومت های وابسته و فاسخد انخد و بخخا صخهیونیزم و آمریکخا هخم مخی جنگنخد، نیروهخای

اکبر گنجی که در آمریکا دوره افتاده و در هر محفلی خود را به عنوان کسی که سخنگوی مردم ایران و لیخخق پخخر کخخردن جخخای. 5
نیخز خخود راسخنرانی خخود در جمخع هنرمنخدان پیشخخرو هخالیوود خالی رهبری برای یک آلترناتیو دموکراتیک معرفی می کند، در 

در هیاهوی بنیادگرایان و هواداران نظامی گری خط سوومی هم وجود دارد که مخالفسخنگوی صدای سوم معرفی کرد و گفت: « 
». (سایت اخبار روز -بنیادگرایی و نظامی گری، هر دو، است.  رسالت من این است که این صدای سوم را به گوش جهانیان برسانم

)  ۲۰۰۶ اوتا ۱۰ -۱۳٨۵ مرداد ۱۹پنج  شنبه 
 نه تنها کسی به اکبر گنجی چنین رسالتی نداده است، بلکه وی اصل در طیف صدای سوم جا نمی گیرد. او با وجود مرزبندی
هائی که با نظام ولیت فقیه دارد، با سرنگونی این رژیم زیر پوشش پرهیز از خشونت صراحتاا مخالفت می کند و از طرفا دیگر هخخم
علی رغم فاصله نگهداشتن ظاهرسازانه اش از دستگاه رسمی دولت آمریکا و انتقاد به سیاست جنگی بخخوش، بخخا مخخداخله ی سیاسخخی

دولت آمریکا برای جایگزینی حکومت ایران هیچ مخالفتی ندارد و خود درست به همین قصد راهی آمریکا شده است. 
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آنان به این ترتیب با حمایت از این جریاناتا، به تبدیل شدن آنخخان بخخه حکومت هخخای اسخخلمی! مستحق حمایت اند
.  بهمن تبدیل می گردند۲۲ خرداد به خمینی های ۱۵آینده کمک می کنند و چنین است که خمینی های 

.صدای سوم با همه این نقاط آسیب پذیر باید مبارزه و خود را در برابرآسیب های آن ها  واکسینه کند

نکته دیگری که از واقعیت سرسخت بر می خیزد و   یکی از اصلی ترین توجیهاتا و زمینه های سکوتا و مماشخخاتا
یا حتا ائتلفا برخی نیروهای مترقی و چپ با جمهوری اسلمی ایران و اسلم سیاسی به طور کلی است، فقدان یک

این یک بینش بسخخیار فراگیخخر اسخخت کخه در شخخرایط فقخدان آلترنخخاتیو. آلترناتیو مترقی و چپ در میدان عمل است
و در این جنگ و تقابلی کخخه میخخان ظخخالم و) و صهیونیسم(دیگری  به جز همین اسلم سیاسی در برابر امپریالیسم 

. 6مظلوم جریان دارد باید طرفی را گرفت و بی طرفی عمل باز گذاشتن دست ظالم بر روی مظلوم است

اگر در مبارزه طبقاتی، در مبارزه میان ستمگران و ستمکشان، ناحقان و برحقان، بی طرفی بی شرفی است، اما این
تعهد به جانب داری از یک طرفا را به دعوای میان امپریالیسم یا صهیونیسم بخخا اسخخلم سیاسخخی تعمیخخم دادن یخخک

ما هرگز مجبور نیستیم آینده و سرنوشخخت مخخردم را بخخه.  سانتیمانتالیسم اخلقی با عوارض فاجعه بار سیاسی است
محکوم کردن هر دو بی طرفخخی نیسخخت، طخخرفا منخخافع و بهخخروزی. انتخاب میان دو فاجعه و دو نکبت وابسته کنیم

.مردم را گرفتن است

اسلم سیاسی تا در اپوزیسیون است، و در شرائط خل نمایندگی حقیقی مردم، بر استیصال توده های لگدمال شده 
از بی حقی و استثمار و نابرابری و سیه روزی سوار می شود، اما  نماینخخده حقخخوق و آزادی خخخواهی و برابری طلخخبی و

.  پیش از وقوع این جنگ  در ماه مه همین امسال نوام چامسکی در سفر اش به لبنان در ضاحیه با سیدحسن نصرالله رهبر حزب اللخخه6
شخصیتی  « دیدار و گفتگو کرد و  پس از آن، به نوشته سایت حزب الله، در گفتگو با تلویزیون رویترز از وی تجلیل به عمل آورد و او را

توصیف کرد. چامسکی پخخس از دیخخدار دوسخخاعته اش بخخا دبیخخر کخخلعاقل و هوشیار و تحلیلگر اوضاع لبنان که ازهمه چیز با خبر است»، 
: «این سخخلحا بازدارنخخده دربرابرهرگخخونه تجخخاوزاتا احتمخخالیحزب الله لبنان درمورد علت توجیه حفظ سلحا حزب الله به خبرنگاران گفت

است و چندین دلیل برای اینکه حزب الله سلحا خود را حفظ کند وجخخود دارد کخخه درجایگخخاه خخخودش درسخخت اسخخت. وی افخخزود:حخختی
اگردرمنطقه سازش سیاسی کامل صورتا گیرد وخطراتا وخشونت کاهش و یا ازبین برد بازهم باید سلحی جهت پاسخ دادن به هرگونه

».تجاوزباشد وارتش لبنان نمی تواند به این تجاوز پاسخ دهد
این گونه حمایت ها که آشکارا با  فقدان نیروی مقاومت دیگری در میدان توجیه می شوند، هیچ کمکی به پیخخدایش یخخا تقخویت نیروهخای
مترقی ضد صهیونیسم نمی کنند. بویژه وقتی که چنین خطائی از سوی اتوریته های فکری و معنوی همچون چامسخخکی صخخورتا بگیخخرد،
ضایعاتا بیشتر ی دارد و مرتجعین با استناد به حمایت آنان، چپ ها را در موضع تدافعی قرار می دهند و متقاعد کردن چپ هائی که به
آنان اعتقاد و احترام دارند، دشوارتر می شود. ما این مصیبت را با تلخی و سنگینی زیاد در حمایت بلوک شوروی و بسخخیاری از نیروهخخای

 تجربه کرده ایم.۵۷چپ و مترقی در جهان از خمینی در جریان و در فردای انقلب 
آن زمان نشریه «کار» ارگان فدائیان اکثریت در مقاله ای دنیا دیدگی، تجربه و پختگخخی  سیاسخختمداران و آکادمیسخخین هخخای شخخوروی را
به عنوان حجت صلحیت آنان در تشخیص ماهیت رژیم خمینی، و جوانی و خامی و بی تجربگی ما را دلیلی بر ضرورتا تبعیت از تحلیخخل
شوروی ها اقامه کرد. نشریه «راه کارگر» در جواب نوشت که آنان هیچ نمی فهمند و این ما جوان ها ی کم تجربخخه و خخخام هسخختیم کخخه
صلحیت تشخیص داریم و خمینی و رژیم اش را هرگز به عنوان انقلبی و ضد امپریالیست و طرفدار استثمار شوندگان به رسمیت نمخخی

شناسیم. (نقل به معنی)
اگر در آن زمان مرعوب اتوریته ها نشدیم  و در زیر وزنه کمر شکن آن ها مقاومت کردیم، امروز بعد از این همه تجربخخه بخخه طریخخق اولخخی

نباید از اتوریته ها مرجع تقلید بسازیم؛ بلکه باید با جسارتا لغزش های شان را به آنان گوشزد و از خطاهای شان انتقاد کنیم. 
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درتا مخی رسخد، نظخام اسختمار سخرمایه داری را بخا ووهم آنان است و هنگامی که به ق بهروزی آنان نیست؛ نماینده ت
اسخخلم. خشونت، سرکوبگری، بی حقی و نا برابری بیش تر و همراه با آپارتاید جنسی بازسازی و پاسخخداری می کنخخد

.سیاسی نماینده طبقاتا تحت ستم و استثمار و سخنگوی مظلومان نیست

با حمایت از این یا آن شق ارتجاع، به بهانه ی فقدان یک آلترناتیو مطلوب و حاضر در صحنه، و با پروراندن فاشیسم
چطور می شود از دایره ی شوم فقدان آلترناتیو بیرون آمد؟ چپ هائی را که به هر دلیل و در هخخر شخخکل و حخخدی از

در تحلیل نهائی بخخرای آن کخخه آلترنخخاتیو بهخختری نقخخدا وجخخود(اسلم گرایان یا از جمهوری اسلمی حمایت می کنند 
باید متوجه کرد که نه فقط به تکوین چنین آلترناتیوی کمک نمی کنند، بلکخخه نقخخدا دشخخمنان و موانخخع ایخخن) ندارد

چپ های حقیقی به جای توسل به این گونه بهانه ها موظف انخخد بخخه جنبش هخخای مخخترقی. آلترناتیو را تقویت می کنند
دموکراتیک و کارگری در برابر حکومت های استبدادی و نیز عرض اندام آن ها در برابر اسلم سیاسی کمک کنند و

.به شکل گیری آلترناتیو مطلوب یاری برسانند

جزو دلئل مخالفت با جنگ علوه بر ممانعت از اجرای نقشه های جهان گسترانه امپریالیسخخم و آسخخیب های مخخالی و
اقتصادی و جانی به مردم، این هم باید باشد که چنین تهاجماتا و تجاوزاتی به جنبش های اسلم سیاسی میخخدان و
ون، تخخخم تروریسخم و فاشیسخخم سخبز پرو بال می دهد و در زمین های شخم زده شده با بمب و آبیاری شخده بخا خ

. می شود

مسأله فقط جنگ آمریکا با ایران نیست؛ جنبش اسلم سیاسی در جهان هم هست؛ مسأله فقخخط بحخخران هسخخته ای
مخالفت با جنگ افخخروزی امپریالیسخخم،. ایران نیست؛ بحران آلترناتیو در برابر امپریالیسم و اسلم سیاسی هم هست

وشر همدیگر را متقخابل تقخویت بدون مخالف با اسلم سیاسی و فاشیسم سبز مخالفتی جدی نیست، چرا که این دو 
تنها مبارزه جدی علیه هر یک از این ها آن است که علیه هر دوی آن ها باشد؛ و مبارزه جدی علیه ایخخن. می کنند

دو، تنها در آن است که برای تقویت جنبش های مستقل و مترقی اجتماعی در برابر آن ها و پر کردن خل آلترناتیو
.دموکراتیک، ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری در برابر آن ها  باشد

باید فرکانس رادیکالی را به وجود بیاوریم» صدای سوم « با این ملحظاتا است که من معتقدم ما در طیف متنوع 
و طنین آن را  هر چه وسیع تر به گوش فعالن ضد جنگ و مخخردم دنیخخا برسخخانیم؛ فرکانسخخی کخخه بخخا تصخخریحاتا و

: تأکیداتا زیر متمایز می شود

»به جنگ طلخخبی و تحریکخخاتا جمهخخوری!»  نه«به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدین شان؛ و !» نه
اسلمی؛

»به غنی سازی اورانیوم؛!»  نه«به تحریم اقتصادی؛ و !» نه

 »به اسلم سیاسی در منطقه؛!»  نه«به جمهوری اسلمی ایران؛  و !» نه

 »به مداخله گری امپریالیستی در حق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود؛!» نه
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»به آلترناتیوسازی ها و رهبرتراشی ها با کمک امپریالیست ها؛!» نه

زنده باد همبستگی بین المللی برای تقویت جنبش های مستقل، آزادی خواه و برابری طلب کارگران، زنخخان
!و ملیت های ایران در برابر جمهوری اسلمی و امپریالیسم و برای به دست گرفتن سرنوشت خود

با توجه به این که صدای سوم منحصر به سوسیالیست ها نیست و نمخخی توانخخد هخخم باشخخد، مخخا ضخخمن تلش بخخرای
رایکالیزه شدن آن باید در دل جنبش ضد جنگ از مسأله جنگ و ضخخد امپریالیسخخم فراتخخر برویخخم و پیونخخدهائی بخخا
جنبش جهانی ضد سرمایه داری و سازمان ها و تشکل های طرفدار سوسیالیسم در دفاع از جنبش کارگری ایخخران و

. برای تقویت آلترناتیو سوسیالیستی ایجاد کنیم

 ________________________________________
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۲

! تا جنگ؛ بی جنگ؛«صدای سوم » با جنگ
سوم صدای برابر در لغزشگاه دو و

شهاب برهان

.بر مبنای بحث شفاهی ارائه شده در  اتاق اینترنتی ایرانیان سوسیالیست ارائه شده است

کنخخم. مخخن بیخخان سخخوم صخخدای بخخاره در را ام نظراتا تا است شده داده امکان بار چند اتاق همین در من به هم قبل
همیخخن در هخخم امخخروز و ام کخخرده صخخحبت اش احتمخخالی های لغزشخخگاه و سوم صدای های پذیری آسیب درباره عمدتا

داشت.  خواهم سوم» اشاره « صدای های پذیری آسیب از دیگری نقاط به چهارچوب

بخخا مسخخأله ی آن پیونخخد بخخه کوتاه خیلی ابتدا ،جنگ» تا جنگ؛ بی جنگ؛ سوم، با «صدای عنوان زیر امروز بحث در
منتفخخی هم سوم صدای آیا شود، منتفی جنگ وقوع اگر که می کنم طرحا را پرسش این سپس می کنم؛ اشاره جنگ

جنگ وقوع تا را سوم صدای که می کنم مکث موضعی روی بالخره و می دهد؟ دست از را اش موضوعیت و می شود
داند! می منتفی را آن گرفت در جنگ وقتی ولی دارد قبول

آمریکاسخخت عمده که: دشمن این : یکی کرد خواهم تأمل سوم صدای برابر در مهم سئوال دو روی بحث، دنباله در
و اسلمی؟ رژیم متوجه یا باشد باید امپریالیسم متوجه سوم نیروی مبارزه تیز لبهء و حمله نوک و اسلمی؟ رژیم یا

ایران؟ موجودیت یا است تر مهم رژیم سرنگونی که این دومی

جنگ سوم» با « صدای پیوند
. 7است  شده پدیدار  اش متحدان احیانا و آمریکا توسط ایران به نظامی تهاجم احتمال با ارتباط سوم» در «صدای

اسخخلمی جمهخخوری سرنگونی برای آمریکا نظامی تهاجم خواهان یکی  که گرایش دو  به است واکنشی گرایش، این

بخخود این تذکر دادند. یک تذکراتی نامیدم » اش سوم « صدای من آنچه به نسبت اتاق، مباحثاتا در کنندگان شرکت از تن دو. 7
و شخخد پدیخخدار حکومخختی جنخخاحا دو هخخر قبال در گیری موضع برای و حکومتی طلبان اصلحا جریان پیدایش از بعد سوم صدای که

مستقل موضع اسلمی جمهوری  تأسیس ابتدای از چون ندارد تازگی سوم صدای که کرد می آوری یاد هم دوم ندارد. تذکر تازگی
آمد. وجود به  آمریکا و رژیم این برابر در م سو

ال این در ها قطبی دو برابر در مستقل مواضع انواع که گفتم تذکراتا این به پاسخ در من ا س وم صخدای عنخوان تحخت ه س
ا آن با زنم می حرفا آن از من » که سوم « صدای این ولی است داشته وجود رق ه ا و دارد ف ه در مشخص ا رابط ر ب اجم خط ته

هخخر بخخا را آن نبایخخد کخخه اسخخت مشخصی موضوع و است آمده وجود به بوش والکر  جرج حکومت دوره در و ایران به آمریکا  نظامی
کرد. مخلوط دیگر سوم صدای
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بخخه  نخخه« گیخخرد. شخخعار می قرار اسلمی جمهوری کنار در ایران، به نظامی تهاجم با مخالفت در که  دیگری و است
است.  جنگ قبال در شده یاد موضع دو برابر در سوم موضع  » یکاسلمی! جمهوری به امپریالیستی! نه جنگ

» بخخا سوم «  صدای اینجا تا و دلیل این آمد.  به نمی وجود » به سوم «  صدای بود، نیامده پیش جنگ احتمال اگر
را اش موضوعیت دیگر » هم سوم «صدای آیا برود، میان از جنگ احتمال پس این از اگر می شود. اما تداعی جنگ

شود؟ خاموش باید و می دهد دست از

منطقخخاا کند،  » معرفیاسلمی! جمهوری به امپریالیستی! نه جنگ به   نه« شعار با فقط  را خودش سوم صدای اگر
ی جنگ به که جائی سوم»  تا داشت.« صدای را انتظار همین باید د، « نه! » م ه گوی وط جنخگ ب در و اسخت مرب

نظخخامی، حملخخه احتمال باره در صدا سرو شدن بلند اگر ندارد تعجبی دارد. جای موضوعیت و جا جنگ ضد جنبش
و صخلح نخه و جنخخگ نخه حخخالت پیداکردن کش و بیاندازد، تکاپو به را آن درون در سوم صدای و جنگ ضد جنبش
بخخرود میخخان از بکلخخی ایخخران بخخا جنگ احتمال فرضا بکشد. اگر پائین را ها آن فتیله مذاکره، و دیپلماسی به رویکرد
دارد کخخه جنگخخی ضخخد مضمون با سوم» هم «صدای صورتا، آن رود. در می بین از هم ایران علیه ضدجنگ جنبش

چیزی سوم صدای چون نمیرود بین از ولی را، اش جنگی ضد مضمون فقط اما می دهد، دست از را اش موضوعیت
از مسخختقل و جنخخگ بخخدون ولی شده، زائیده جنگ ضد جنبش دل از چه اگر و است جنگ ضد موضع یک از بیش

دارد. موضوعیت هم جنگ

جنگ سوم»  بی « صدای
نقشخخه بلکخخه نیسخخت؛ اقتصخخادی محاصخخره فقط نیست، جنگ خطر فقط می کند تهدید بیرون از را ایران مردم آنچه

و ابزارهخخا تواننخخد مخخی جنخخگ و اقتصادی محاصره که است ایران سرنوشت گرفتن دست به برای آمریکا امپریالیسم
مخخداخله هرگخخونه مخالف هستیم اسلمی جمهوری سرنگونی خواهان که آن ضمن باشند. ما راه این در هائی شیوه

بخخا مخالفت صدای فقط ما سوم» برای « صدای  هستیم.  پس آن مردم و ایران سرنوشت زدن رقم در امپریالیستی
هخخر بخخا مخخخالفت و طخخرفا یخخک از اسلمی رژیم حاکمیت با مخالفت صدای آن بر علوه بلکه نیست؛ نظامی مداخله
ایخخن اسخخت. بخخه رژیخخم ایخخن برای جایگزین تعیین و تدارک در جمله از ایران امور در  امپریالیستی مداخله از شکلی
کند. این  » معرفیاسلمی! جمهوری به امپریالیستی! نه جنگ به   نهشعار« با فقط را خود نباید سوم صدای دلیل،
مخخی تمخخامی بخخه بیش کما را  سوم صدای که کند. شعاری بیان را سوم صدای جنگ ضد جنبه تواند می تنها شعار
امپریالیستی» است. مداخله هرگونه و" نه!"  به اسلمی جمهوری باد «سرنگون کند بیان تواند

جمهخخوری بخخه امپریالیسخختی! نخخه جنخخگ بخخه   نخخه« شعار جایگزین را شعار این باید ما که نیست این ابداا من منظور
آن به خاطر و دارد  زیادی اهمیت و جا جنگ ضد جنبش در و جنگ خطر با رابطه در شعار  » بکنیم.  ایناسلمی!

چخخه هخخر صدای با حتماا را شعار این است آویزان ایران مردم سر فراز بر نازکی نخ با هم هنوز جنگ این شمشیر که
ال که باشیم آگاه باید منتها کنیم تبلیغ باید بلندتری بخخا تر بیش ثانیاا و است جنگ ضد شعار یک صرفا شعار این او
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ا کخارکرد ها آن عمل میدان در بیشتر دارد؛ تناسب ایرانی غیر جنگ ضد نیروهای د دارد. م رای بای جنبش هخای ب
» را امپریالیستی مداخله هرگونه و" نه!"  به اسلمی جمهوری باد « سرنگون شعار کشور داخل اجتماعی و سیاسی

ال چون کنیم تبلیغ هم جنگ ضد جنبش و شود منتفی جنگ هم اگر ثانیاا و دارد خود در هم را جنگ با ضدیت او
بخخا ائتلفا در کخه داخخل در نیروهخائی بخا و امپریالیسختی مخداخلتا با  و اسلمی رژیم با هنوز ما کند، رها را ایران

نخخه بخخود. پخخس، خخخواهیم گریبخخان به دست می کنند سد را ایران مردم رهائی راه خارجی دشمن با یا داخلی دشمن
هرکدام ( البته دوشعار این تبلیغ جنگ. ضد جنبش فقط سوم نیروی نه و است جنگ ضد صدای فقط سوم صدای

دارد. هم ضرورتا بلکه ندارد منافاتی تنها اش) نه مخاطبین به بسته و خود جای در

جمهوری به امپریالیستی! نه جنگ به   نه« شعار مضمون هم جنگ ضد محدودهء همان در که باشیم داشته توجه
یل این به  باشد، یکسان عیناا تواند نمی ایرانی غیر و ایرانی نیروهای  » برایاسلمی! و هخخا حساسخخیت که روشن دلی

متفخخاوتی نقخخش و ها انگیزه ها آن از یک است. هر متفاوتا  سوم نیروی المللی بین و داخلی بخش دو عمل میدان
اگخخر است نامعقول داریم، نظر مد را آن » سرنگونیاسلمی! جمهوری به نه«   عبارتا از ما دارند. اگر حرکت این در

بخخه کخخه جخخائی باشخخد. تخخا داشته را معنا همین هم جنگ ضد ایرانی غیر جریاناتا  برای الزاماا که باشیم داشته توقع
خواهخخان الزاماا امپریالیستی، جنگ  با مخالفت موازاتا به آنان که نیست این توقع می شود، مربوط خارجی نیروهای
بخخه امپریالیسخختی جنخخگ و امپریالیسخخم با شان مبارزه که است این معنایش بشوند؛ هم اسلمی جمهوری سرنگونی

ایخخن و کند کمک آنان جنبش های سرکوب و ایران مردم برابر در اسلمی جمهوری رژیم تقویت به که نباشد نحوی
ایران رژیم حقانیت از نه و کنند، حمایت  ایران در مترقی جنبش های حقانیت از جنگ، با مخالفت ضمن یعنی هم
. آمریکا برابر در

جنگ سوم»  تا «صدای
ین های دشواری به در کردم. حتخخا اشاره جنگ ضدی ایرانی غیر جریاناتا » بهاسلمی! جمهوری به نه«  عبارتا قبولند

دارنخد. قبخخول اسخخت نگرفتخخه در جنگ تا را سوم صدای که گرایشاتی هستند اند، پذیرفته را آن که بخشی آن میان
مانخخد. تخخا طرفا بی نمی شود دیگر گرفت در جنگ وقتی است این شان حرفا بلکه گویند نمی صراحت این به البته

هخخم خودشخخان گخخوئی و  مانخخد طرفا بی می شود باشد نگرفته در جنگ تا  گویا که است این شان تناقض جا همین
ندارند. قصدی چنین البته بمانند! که طرفا بی زمان آن تا دارند تصمیم

« شعار با ما گویا که فهمند می اینطور را ما حرفا ها این که می شود معلوم چیز هر ار قبل شان استدلل این از اما
کنیم! می طلب را جنگ این در شان طرفی بی آن»، به نه و این به نه
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می حرفا ازشان من که هائی این اما فهمند، می بیطرفی معنی به » را آن به نه و این به « نه غالبا عامی های آدم
روشخخن برایشان  را منظورمان باید ما که است مواردی از هم هستند. این هوشمندان و زبدگان و روشنفکران از زنم

کنیم. 

و آمریکخخا دولخخت فقخخط کخخه است این در شان اشکال بود، طرفا بی نباید گویند می که نیست این در ها این اشکال
ال گویا ها گرفت. آن را طرفی باید که است دو این بین می کنند فکر و بینند می را ایران دولت نه را ایران مردم اص

یپ دم گوشت به مثابه ی یفا دو هر تو به امپریالیسم سلطه و جنگ راه کردن سد  برای نیروئی به عنوان نه و جنگ طر
معنخخای بخخه نیسخخت طرفخخی بخخی معنای آن» به به نه و این به « نه شعار که کرد شان روشن آورند. باید نمی حساب

متقاعد بطور است. باید اسلمی جمهوری هم و امپریالیسم هم برابر در  ایران مردم مترقی جنبش های از طرفداری
مخخردم حرکخخت زیان به بگیرند، که توجیهی هر با را ها عفریت این از هرکدام طرفا که کنیم شان متوجه ای کننده
ضربه ایران در پیشرو و مترقی نیروهای به و شد خواهد تمام خودش سرنوشت گرفتن دست به و رهائی برای ایران

برابخخری و خواهخخانه آزادی جنبش های را اش نقد و بلفصل تلفاتا بشوند، پیروز طرفا دو این از کدام زد. هر خواهد
بود. - خواهند منطقه مردمان البته صد - و ایران مردم اش نهائی و اولیه بازنده و داد خواهد ایران مردم طلبانه

جنخخگ تخخا » را اسخخلمی جمهخخوری بخخه « نه شعار اگر که بپرسیم ازشان باید داریم ها این با که هائی دیالوگ در ما
جنخخگ گرفتخخن در تخخا اسلمی جمهوری قبال در شان مشی خط و فهمند می چه آن از اصل دارند، قبول درنگرفته
گ تا را سوم صدای که کنیم تفهیم را موضوع این باید  چیست؟ ه در جن ول  نگرفت تن قب ه داش ای ب ول معن قب
کنخخار در گرفتخخن قخخرار بخخه موظخخف را خخخودش جنگ گرفتن در هنگام به که حالست!  کسی همین از  آن نداشتن

رفا بی و تفاوتا بی موقعیت آن به نسبت تواند نمی امروز بداند، اسلمی جمهوری اا ط د. منطق د باش ن از بای همی
دارند. که است بزرگی تناقض کند. این تلش احتمالی جنگ برابر در اسلمی جمهوری تقویت برای امروز

هنگخخام بخخه را اش وعده که ئی جانبداری آن واقعی مضمون که کنیم شان روشن که دارد اهمیت خیلی هم این اما
آمریکخا نظخامی ماشین برابر در اسلمی جمهوری تقویت که آن از بیش جانبداری چیست. این میدهند جنگ وقوع
بخواهخخد کخخه کسخخی که  است این اش بود. دلیل خواهد مردم علیه اسلمی جمهوری سرکوب ماشین تقویت باشد،
های حمایت به یا آن؛ نظامی تجهیز و تقویت به باید یا بگیرد قرار اسلمی جمهوری کنار در گرفت در جنگ وقتی

ران داخخل در آن سیاسخی مخوقعیت تحکیخم  به یا و آن از مالی و دیپلماتیک امی هخای بخپردازد. حمخایت ای و نظ
کخخه آن از سیاسی حمایت ماند می ندارد؛ موضوعیت هستند ما بحث مورد که نیروهائی طرفا از مالی و دیپلماتیک

توسخخط ایخخران مخخردم مخخترقی و خواهخخانه آزادی جنبش های سرکوب گری توجیه و همسوئی حالت، ترین خفیف در
جمهخخوری از حمخخایت راه از  آن وقخخوع  هنگام به جنگ با بخواهد که بود. کسی خواهد جنگی شرائط بهانه به رژیم

به جنگ، خطر بهانه به اش کنونی های سرکوبگری توجیه و آن با همسوئی راه از باید هم حال کند، مقابله اسلمی
در را رژیخخم ایخخن و » بگوید اسلمی جمهوری به « نه جنگ وقوع تا که ندارد دلیلی هیچ و بپردازد جنگ پیشگیری

کند.  تضعیف خواهند می را رژیم این سر که مردمی جنبش های برابر
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ورم  ها حرفا این از ن منظ ت ای ه نیس احبان ک ن ص ی چنی ا گرایش ا عمل و حتم انه ی د آگاه رکوب از دارن س
که شان استدللتا تناقضاتا و تخلخل متوجه را آنان باید که است این منظورم می کنند، حمایت مردم جنبش های

کخخه بخخدهیم توضیح آنان به بکنیم. باید می شوند عرضه مظلوم از جانبداری و جنگ و امپریالیسم با ضدیت قالب در
بهخخانه و تحریکاتا با هم اسلمی رژیم و دارد طرفا دو جنگ خطر قضیه ولی آمریکاست، افروز، جنگ طرفا چه اگر

بایخخد را آمریکخخا دولت های افروزی جنگ جلو هم جنگ، وقوع از پیشگیری می کند. برای طلبی جنگ هایش دادن
را. اسلمی رژیم های دادن بهانه و تحریکاتا و ها سازی بحران جلو هم و گرفت

که بینند می را جنگ طرفا دولت دو فقط جانبداری، برای که است این در ما امپریالیست ضد دوستان این اشتباه
صخخاحب نیخخروی به عنخخوان هخخم را ایران مردم که است این آنان از ما بگیرند! درخواست را شان یکی طرفا باید گویا
بیاورند.    حساب به آن احتمالی وقوع از پس چه و جنگ از پیشگیری در چه گذار اثر و نقش

بگیرنخخد؟ را امپریالیسخخم سلطه نیز و جنگ جلو خود سهم به توانند می طریقی و وسیله چه به عمل ایران مردم اما
و بکننخخد تواننخخد مخخی توانند. آنچخخه نمی رژیم طلبانه جنگ تبلیغاتا کوره در ریختن هیزم طریق از که است روشن
اقتصخادی، مطالباتا کشیدن پیش -  می کنند، قهرمانانه ولی–  ناکافی و ابتدائی بسیار هنوز مقیاسی در دارند امروز

شخخعار برابخخر در ایخخران کارگران پارسال است. اگر رژیم جنگی و نظامی های برنامه برابر در شان سیاسی و اجتماعی
« » ، ماسخخت مسخخلم حخخق مستقل « تشکل چون شعارهائی »  با ماست مسلم حق هسته ای « انرژی ساختهء رژیم

پلکخخارد بخخالبردن بخخا امسال مه ماه اول در دادند، نشان را جنگ با شان ماست» مخالفت مسلم حق مشاغل امنیت
زنخخدگی کخخه کنیخخم مخخی کار ما  خواهیم؛ نمی هم تومانی ۱ ٨ ۳ ۰ ۰ ۰ حقوق خواهیم، نمی هسته ای انرژی ما«

انخخد مخخدعی کخخه زدنخخد رژیخخم طلبان جنگ دهان توی صراحت و جسارتا  با»کنیم کار که کنیم نمی زندگی کنیم،
آیند!  نمی مردم بیائیم کوتاه هم ما اگر و خواهند می هسته ای انرژی مردم

نیست انفعال و طرفی اسلمی» بی جمهوری به نه و امپریالیستی جنگ به « نه شعار مضمون و سوم صدای موضع
ی توانند نمی دیگر بگیرد در جنگ وقتی گویند می ما دوستان این که رفا ب د!  نیخروی ط وم بمانن ش در س جنب

در فعخال مخخالفت بخر علوه بایخد آن، احتمخالی وقوع از بعد چه و جنگ از پیشگیری فاز در چه جنگ، ضد جهانی
برابخخری و خواهانه آزادی جنبش های از طرفداری نیروی امپریالیستی، جنگ با آمریکا خود در بویژه و جهان سراسر
باشد.  امپریالیسم برابر در هم و اسلمی رژیم برابر در هم ایران، مردم طلبانه

مربوط ایران خود نقش به که جائی تا که کنیم متقاعد را امپریالیست ضد نیروهای و جنگ ضد جنبش فعالن باید
نیخخز و تنها یکدیگر، با ها آن شدن متحد و یابی تشکل و ایران مردم جنبش های مطالباتا گیری اوج مسیر می شود،

در مخخردم جنبش هخخای ایخخن از حمایت طریق از آنان و است امپریالیسم و  جنگ با ایران مردم مقابله راه ترین مؤثر
طریق از هم باز بگیرد، در جنگ هم اگر کنند. و کمک جنگ از پیشگیری به توانند می که است اسلمی رژیم برابر

سرنوشخخت و ایران مردم بر امپریالیسم سلطه از جلوگیری و جنگ توقف به می شود که جنبش هاست این از حمایت
کرد.  کمک آنان
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رژیم؟ یا امپریالیسم: باشد باید کدام متوجه سوم نیروی مبارزه تیز لبه ی و حمله نوک
نیروی برابر در لغزنده سکوی دو دیگر بعبارتا یا مهم خیلی مسأله دو که کشم می پیش به آن برای را پرسش این

بگذارم.  بحث به را سوم

شخخیوه دیگری و  است، اسلمی جمهوری و آمریکا امپریالیسم تقابل در غیرعمده و عمده دشمن به شدن قائل  یکی
ایران؟! موجودیت یا تراست مهم رژیم که: سرنگونی است سئوال این طرحا نادرست

 عمده غیر و : عمده اول مسأله
دست با و دارد احتیاج آفرینی بحران به خود بقای برای اسلمی رژیم چه : اگر آن طبق بر که  دارد وجود تحلیلی 

جنخخگ  وقخخوع مشتاق حقیقت در اما است، ایران به نظامی تهاجم خطر پای یک ها، دادن بهانه و تحریکاتا به زدن
ای بهخانه هیخچ اسلمی رژیم اگر حتا که آمریکاست دولت نیست. این شود منتهی اش سرنگونی به است ممکن که
رژیخخم رفتارهخخای در اساسخخا نخخه را آن تجخخاوزگرانه سیاست و است ایران به انداختن چنگ پی در ندهد دست به هم

دید. خاورمیانه برای آمریکا امپریالیستی های نقشه در باید بلکه اسلمی

این با میدهی ارائه را ارزیابی این که این محض به اما هست، هم خودم تحلیل و دانم می درست را تحلیل این من
میآید دنبالش به هم سئوال این و - آمریکاست، عمده دشمن - یا اصلی وشر پس که میشوی رو به رو  گیری نتیجه

 کرد؟ برخورد یکسان  عمده غیر و عمده دشمنان با  میشود که: مگر

وشر دامچالهء به را مردم تواند می نشود گیری نتیجه درستی به اگر درست تحلیل این از ش وشر تر، کم «  ر» و بی ت
غیر و  عمده دشمن مرافعه، این در که شود گرفته نتیجه تحلیل این از » بکشاند. اگر بدتر دفع برای بد با « ائتلفا

چخخه و دارنخخد چشخخمی یک های امپریالیست ضد که منطقی همان می شود دارد، وجود ایران مردم مقابل در  عمده
است. خوانده سوم صدای فاتحه نخواهیم چه و بخواهیم

پخخایه بخخر بلکخخه کنخخم؛ مطلخخوب بخخه مصادره بخواهم شود خوانده سوم صدای فاتحه نکند که این به خاطر نه من اما 
و  آمریکخخا امپریالیسخخم تقابخخل کخه معیخخن معادله و  مشخص مسأله صورتا این در که هستم بارو این بر استدللتی

دهم: می توضیح را هایم استدلل کرد؛ نباید عمده غیر و عمده است، ایران اسلمی رژیم

کنیم:  نگاه جنگ خالص زاویه از عمده غیر و عمده دشمن به

به انداختن چنگ خواهان هم باز  آمریکا بیاید کوتاه هم ایران دولت اگر حتا که کنیم می حرکت منطق این از اگر
دولخخت کخخه زمانی تا استدلل، همین با کنیم، می استنتاج را آن عمدگی که است دلیل این بر تکیه وبا است، ایران
اعتبخخارآن بخخه تخخا نیافته » تحقق « اگر آن میدهد، ادامه ها طلبی جنگ و تحریکاتا به کماکان و نیامده کوتاه ایران

هیچکخخدام بخخا و انخخد افروز آتش دو هر و نیست کار در ای عمده غیر و عمده زمان آن تا بدانیم. پس عمده را آمریکا
کرد. همسوئی نمیشود شان
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دیگخخر آنخخوقت زد، نظامی تهاجم  به دست ایران رژیم آمدن کوتاه رغم علی آمریکا و یافت « اگر» تحقق این اگر اما
وضعیت این است. در شده - عوض است جنگ از پیشگیری چگونگی - که مسأله صورتا و است افتاده اتفاق جنگ

کخه آمریکخا تهخخاجم از مانع بکند، رژیم با کسی که هم ائتلفی هر چون است مورد بی کردن عمده غیر و عمده هم
شد.  نخواهد است گرفته صورتا

حخخق نقخض قصخخد آمریکخخا امپریالیسخخم کخه  بسنجیم معیار این با را عمده غیر و عمده دشمن اگر گذشته، جنگ از
ایخخن بخخه اسخخلمی جمهوری رژیم که است سال ۲ ۹ الن همین دارد، را آنها کردن روز سیه و ایران مردم حاکمیت

است!  نشسته مردم سینه روی اسلمی رژیم است، در پشت  آمریکا امپریالیسم است! اگر مشغول کار

سرنوشخخت تعیین حق و شان حاکمیت حق از بتوانند ایران مردم که است این کردن عمده غیر و عمده از هدفا اگر
مجسم دشمن  خود که اسلمی جمهوری رژیم به تکیه در که است این مسلم قدر کنند، دفاع آمریکا برابر در شان
را آمخخادگی آن ایخخران مردم بکنند. اگر را کار این توانست نخواهند است، آنان سرنوشت تعیین حق و حاکمیت حق
ان رهائی که نکنند پیدا لطه از ش وری س لمی جمه ی را اس د، عمل اا کنن وان قطع د هنوزت ردن س لطه راه ک س

شد. توهم دچار نباید کردن عمده غیر و عمده با داشت. پس نخواهند هم را شان خود سرنوشت بر امپریالیسم

جوئی سلطه علیه مبارزه بخواهیم و کنیم تلقی عمده دشمن را آمریکا و باشیم قائل عمده غیر و عمده به اگر حتا 
کخخردن فراهخخم مخخردم، خخخود حاکمیت استقرار شرائط کردن فراهم طریق از تنها  عمل در کار این کنیم، عمده را او

سپاهیان نه تا می دهد معنی شان خودحکومتی دموکراتیک نهادهای و مردم خود توسط کشور تمام کنترل شرائط
فخخاجعه از . پرهیز کنند اشغال اسلمی جمهوری سرنگونی از بعد را خالی جائی نتوانند آمریکا نشاندگان دست نه و

جخخوئی سخخلطه علیخخه مبخخارزه کردن عمده معنا این به کنیم، دقت درست میدهد. اگر ما به را درس همین هم عراق
استقرار تدارک با همراه اسلمی جمهوری سرنگونی برای مبارزه کردن عمده جز دیگری عملی مضمون هیچ آمریکا

افتاد. نباید کردن غیره و عمده چاله در معتقدم من  که این برای دیگری دلیل هم ندارد. این مردم خودحکومتی

نیخخروی کخخه توضیح این با دارم باور طرفا آن یا این علیه مبارزه ن بود عمده به دیگری اعتبار به من حال این با اما
در سوم صدای نیروهای و جنگ، ضد جهانی جنبش در سوم صدای ایرانی غیر است: نیروهای بخش دو شامل سوم

م، نظر در  »  رااسلمی! جمهوری به امپریالیستی! نه جنگ به  نه« شعار ایران. اگر داخل جنبش های ش بگیری بخ
کخخار تخخا باشخخد جنخخگ ضخخد المللخخی بیخخن جنبخخش کخخار مضخخمون توانخخد می عمدتاا جنگ، از پیشگیری یعنی آن اول

رانخخدن عقخخب از ( اعم است اسلمی جمهوری با مبارزه بر ناظر که هم شعار این دوم ایران. بخش داخل جنبش های
از پشخختیبانی بخخا سخخوم صخخدای جهانی نیروی تردید است. بدون ایران مردم خود کار اساساا و آن) عمدتاا سرنگونی یا

هخخم ایران مردم که این کما می کند؛ ایفا سهمی مبارزه این در ایران، مردم طلبانه برابری و خواهانه آزادی مبارزاتا
مخخداخله با شان مخالفت ابراز و اسلمی رژیم طلبانه جنگ و میلیتاریستی های سیاست برابر در هاشان مقاومت در

المللخخی بیخخن بخخخش مبخخارزه تمرکخخز می کنند. امخخا ایفا سهمی جنگ ضد جهانی جنبش در امپریالیستی، های گری
نیخخروی  داخلی بخش تمرکز و امپریالیسم، گری مداخله و افروزی جنگ با مقابله روی تواند می عمدتا سوم نیروی

ار تقسیم باشد. این اسلمی رژیم با مبارزه روی میتواند  عمدتا سوم یم و ک هم، تقس ای از س از و سیاسخی جغرافی
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هخخای آمخخاج ها، تفاوتا این اساس می شوند. بر ناشی  سوم نیروی بخش دو این متفاوتا بکلی های توانائی و امکاناتا
یل بل و مستقیم یک فص یج داخخل، می کنخد: در فخرق سخوم صدای داخلی و المللی بین نیروی تیز لبهء و حمله نو آمخا
یل بل و مستقیم ز لبه و حمله نوک فص ارزه تی د مب م  بای اکم رژی د، ح ش در و باش د ی جهخانی جنب گ، ض جن

بشوند!  تبدیل چشمی یک جنگجویان به ها این از یک هیچ که این بدون البته–  امپریالیسم

ولخخی زد؛ حخخرفا سخخوم نیروی المللی بین و داخلی های بخش  عمده تمرکز و عمده وظائف از میشود اعتبار  این به
ر در مجموعه یک به عنوان و اش کلیت در را سوم نیروی المللی بین و داخلی بخش دو این وقتی م، نظ ی بگیری م
دوجبهخخه از و همزمخخان مبخخارزه تیخخز لبخخه و حمله نوک و ندارد وجود ای عمده غیر و عمده کلیت، این در که بینیم
است. امپریالیسم هم و اسلمی جمهوری هم متوجه المللی بین و داخل

گخخری مخخداخله و جنخخگ علیخخه هخخم و اسخخلمی جمهخخوری علیخخه هخخم مبخخارزه، همزمخخان تمرکز و یگانگی این تجسم
سخخرنگونی بخخرای مبخخارزان جخخزو هخخم که باشیم توانیم می کشور از خارج  ی سومی صدای ایرانیان ما امپریالیستی،

جنگ. ضد جهانی جنبش از جزئی هم و هستیم اسلمی جمهوری

ایران؟ موجودیت یا است مهم رژیم : سرنگونی دوم مسأله
و بود تنها آمریکا نظامی تهاجم که می کند مطرحا را اخطار این که چرا است جنگ با رابطه در مهم سئوال یک این

شود. منتهی  ایران نام به کشوری نابودی به که هست هم ممکن و زند نمی رقم را رژیم این نبود

رژیم با اتحاد برای ناسیونالیستی لغزشگاهی به تواند می ندهد توضیح روشنی به را خودش هدفا سئوال این اگر اما
نکبخخت از خلصی بهانه به خواهد طلب-  نمی جدائی اقلیتی استثنای به شاید–  کس هیچ که آنجا بشود. از تبدیل
ترجمخخه مردم ذهن در  دیگری کاذب سئوال به خود به خود سئوال این برود، بین از ایران موجودیت اسلمی، رژیم

رژیم؟! با مبارزه  یا  است اولویت  در ایران موجودیت از : دفاع که صورتا این به  می شود

یفا توضیح بدون وقتی که میآید بیرون اول سئوال دل از بخود خود دلیل این به اخیر سئوال حخخد در  خخخودش هخخد
می کند.  القای این همانی ایران نابودی و رژیم سرنگونی بین  میماند، باقی سئوال همین طرحا

یل اسخخت، خخخورده گخخره هخخم بخخه ایران وموجودیت رژیم موجودیت که فرض پیش این قبال در که است روشن سخخئوا
خ موجودیت یا است تر مهم رژیم «سرنگونی ی ناسیونالیسخم  ایران؟»  پاس ی ایران رد م جمهخوری بخا اتحخاد و گی

کخخرده اعلم همایون داریوش مثال برای که موضعی می کند. همان ارضی" توجیه " تمامیت از دفاع برای را اسلمی
ایجخخاد اینهمانی  رژیم این موجودیت و ایران موجودیت میان که این از هم حکومت سران که نیست است. تصادفی

. می کننخخد استقبال است، رژیم این با آمریکا جنگ مسلم فرض پیش ایران رفتن بین از که تبلیغاتا این از و بشود
کنخخد؛ متبخخادر ذهخخن بخخه را رژیخخم سرنگونی یا ایران موجودیت میان انتخاب که کنیم طرحا طوری را سئوال نباید ما

ایخخران بقخخای یخخا رژیخخم این بقای ی راهی دو سر بر ایران که نیست قطعی بشود جنگ اگر حتا هم واقعیت در چون
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وقدری راهه دو چنین است. تبلیغ احتمال یک هم این که چند بگیرد. هر قرار بخخرداری بهخخره درد بخخه فقط حال از م
خورد. می رژیم

گخخام و نیسخخت شخخایعاتا و وخیال خواب محصول و دارد وجود ایران نابودی خطر و ایران تجزیه طرحا حال این با اما
م رژیم « سرنگونی سئوال . طرحا بگیریم راجدی آن هم ما باید و است شده شروع هم اش اجرائی های ت مه تراس

یح و نزنیم درجا سئوال طرحا در که شرطی به دارد، اهمیت ما خود جانب ایران؟» از موجودیت یا دهیم توض ه ب ک
بخخرای مبخخارزه بایخخد نیسخخت، مخخا موضع باد، بادا چه هر و بیافتد رژیم این که این و سرنگونی به خاطر سرنگونی چون

علیخخه مبخخارزه و طخخرفا یخخک از آمریکخخا طلبخخانه تجریخخه های نقشه کردن خنثا برای مبارزه و اسلمی رژیم سرنگونی
و همبسخختگی بخخر تإکید با می کند، تقویت را طلب تجزیه جریاناتا که را ایران های ملیت بر اسلمی رژیم ستمگری

مربوط سئوال بزنیم. اگر گره سیاسی قدرتا کسب برای ایران های ملیت همه زحمتکشان و کارگران طبقاتی اتحاد
تبخخدیل دادم توضخخیح که لغزشگاهی به تواند می نکنیم، همراه توضیح این با را ایران موجودیت و رژیم سرنگونی به

بشود. 

*   *   *
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