
 در ایران  روز جنبش انقالبی  ن ی پنجاهم  در   -نکاراآ-انس مزوپوتمیا ژآ   یگفتگو  

 سرنگونی رژیم ایران به یک اراده اجتماعی تبدیل شده است منصوران: 

 

 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum -haberler/content/view/189409 

 

در    حکومتیروهایی پویا در برابر خشونت  با بیان اینکه نیروهای رادیکال انقالبی نیعباس منصوران  

 گفت:  ایران هستند. 

سراسری    خیزشبه    )مهسا( امینی آغاز شد،با قتل دولتی ژینا   ۲۰۲۲سپتامبر  ۱۶در روز  انفجاری که  

پنجاهمین روز خود    اکنون و   اسالمی برای سرنگونی کل    انقالبی جنبش  به یک  در  تکامل    حکومت 

  را در حد مخالفت با پوشش   ها   دند خواست کر  ها تالش ، رفرمیست اگر در روزهای اول  است.  یافته

با شعاِر    اجباری  بالفاصله  اما  دهند،  تنزل  ارشاد  برداشت گشت  و  زن، زندگی،  اسالمی و روسری 

  نام ژینا جاودانه و تکامل یافت.    خواهیم خواهیم، نمی آزادی، مرگ بر دیکتاتور و حکومت اسالمی نمی 

های  خواست   تراکم و انباشت نبش،  ج زمینه مادی این    پشتوانه و  ی گردید.سررارمز این جنبش س  کلید 

   است.   بوده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

  ت.تبدیل شده اس  یانقالب  وند ر عباس منصوران گفت: این روند به یک 



 ه است  به شورش تبدیل شد   خشم مردم خروجی 

دستیابی به همان    برای  ی همان خیزش امه اد   در ایران  ۱۹۷۸انقالب سیاسی سال  :  افزاید می   منصوران

داری به  بزرگ سرمایه   های با دخالت قدرت طبقاتی در نخستین فاز سیاسی خود    های تاریخی، خواست 

   شکست انجامید و ناتمام ماند.

با بیان اینکه   از  ایران    ها حکومت دست نشانده بودن    مه و ماهیت رناکا  سال است که    ۴۳منصوران 

 نیز با دخالت این نیروها ناتمام ماند.    ۱۳۵۷مایه داری ادامه دارد و انقالب سیاسی  رسای هسوی قدرت 

 

بلوک   قدرت اصلی   ۴رؤسای دولت    (۱۹۷۹ژانویه    ۷تا    ۴از  ) نشست گوادلوپ در    ود: کنوصران افز 

غربی غرب  آلمان  و  فرانسه  انگلستان،  وضعیت  (  )آمریکا،  بررسی  آن  اصلی  موضوعات  از  یکی 

بود  ایران بحرانی  برهه  آن  قدرت در  نگران  آنان  بودند .  کارگری  و  چپ  جنبش  ب  یابی  حفظ  رای  و 

  خمینیآنان    یابی اسالم سیاسی رای دادند.داران، به قدرت استراتژیک ایران در منطقه به سود سرمایه 

به توافق   آنها  به پاریس آوردند و با  آمریکا اروپا و آمریکا و  را از    ش دیده در غرب هایی آموز و مهره 

نکن منحل  را  ارتش  که  کمپانی   د، نرسیدند  بر روی  را  نفت  نفتی  هاجریان  نگه ی  و  دارند  باز  و چپ 

کن سرکوب  را  کارگری  بنابرایننجنبش  سیاسی،  د.  قدرت به   اسالم  سازش  ارگان  سیاسی  عنوان  های 

های غربی، روسیه و چین، نقش نیروهای پرو روس و  افزون بردولت ] نشست   حکومت  به  الیستی امپری

توده، و   برادر )چپ سنتی در ردیف حزب  فدایی  تثبیت حکومت  مذهبی   -و ملی   [ . ..(اکثریت  در  ها، 

 اسالمی نقش اساسی داشتند. 

از  بیش  اسالمی  و    ۴۳حکومت  و مرگ  جنایت  و  ایران کشتار  در  کنون  تا  و  سال  فالکت  و  نیستی 

را    انهندای آزادیخواه  و هرگونه   دست زده  و اتنیکی  دستانو زنان و تهی   های کارگریسرکوب جنبش 

کشانیده خون  سرمای   به  حکومت  اسالمی  هاست.  ایدئولوژی  دربا  بلکه  ایران،  در  تنها  نه    منطقه   ، 

  نقش نیابتی سرمایه در جنگ در    آفریده و   های نظامیتروریسم، دخالت مرگ،    ویرانی،   خاورمیانه نیز 

لبنان،   سوریه،  عراقفلسطین  یمن،  وو   ،  کشانیده  ویرانی  به  را  کشورها  این  گسترش  با    ...  و  رشد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


تبه  اسالمی  است.  ارکباندهای  ساخته  امن  نا  را  شعاری   جهان  ایران  در  روزها  یافته    این    که رواج 

 است.« کشی کرده »عبا بیش از وبا، انسان  است:گویای واقعیت 

 

انق اینکه حرکت  بیان  با  ادامه  منصوران  است که سال هاست  جنایاتی  به سلسله  واکنشی  کنونی  البی 

حرکت انقالبی دانست. منصوران گفت: »مردم  دارد، خط »زن، زندگی، آزادی« را سنگ بنای این  

زه  بارخود م  یشده   و هویت انکارکنند و برای موجودیت  ایران، به ویژه زنان، جان خود را فدا می 

 : نند کمی

کنونی، انقالبی  همه سال جنایت   واکنش مردم  جنبش  این  برابر  این    .است   در  مادی  جنبش  نیروهای 

شعارِ  با  اداره آزاد   زندگی،زن،    انقالبی  تاریخی مبارزه  حالدر،  فداییجان   باشورایی!    ی،  برای    ای 

ارد شده است. نیروهای  اند. جنبش انقالبی به شرایط سرنوشت سازی وخویش   ی انکار شده  خودآفرینیِ 

 :   جنبش به صورت زیر هستند  و اصلی این مادی 

 

 گان،بازماندگان بردهیعنی همان  زنان و مردان کارگر و تهی دستان شهر و روستا،  -یکم

 -داری تا کنون، سوم های طبقاتی برده ، از دوران آفرینسان یک جنسیت تاریخی و هستی زنان، به   -دوم

 و ش آموزان پیشتاز  دانشجویان و دان 

 های مادی انقالبی جاری هستند.  نیرو  های سراسر ایران، اتنیسیته  -چهارم

گونه  به  جهان  افکارعمومی  برهه،  این  به در  خیزش  این  از  که  جهانیای  »خیزش  برده  سان  نام   »

بلمی نیست،  تفاوت  بی  گِر  نظاره  یک  آن    کهشود،  حک کنند می پشتیبانی  از  سرنگونی  اینک،  ومت  . 

ایده بل   اسالم سیاسی، یک  دستورکار عملی نیست،  به یک  و  مادی  به یک ضرورت  تبدیل    روز   که 

 است.  شده

گان  با خون و فریاد به پاخاسته   و محله،   ها و مدارس و کار و کوچه گاه ها ودانشها و کف خیابان زندان 

  و جوانان   دستانارگران و تهی زنان زیر ستم و ک  به ویژه در خاورمیانه،  اند. جهانیان، سرخگون شده 



رهایی خود را در گروی پیروزی انقالب در  و    اند در خاورمیانه به انقالب در ایران چشم امید دوخته 

خاستگاه داعشیسم در این منطقه    کاراسالمی در ایران را همانند حکومت تبه   . این نیروها دانند ی ایران م 

 اند. شناخته  جهان هستی   ساز زیست و زندگی وهیوالیی ویرانو

 

به    زن و مرد   شدگان اعالم شدهاند. شمار کشته به قتل رسیده  ساله   ۱۸تا    ۲کودک    ۵۰بیش از    تا کنون 

اشت و زیر شکنجه قرار دارند. زندان اوین مخوفترین  هزار بازد بیش از پانزده   تن افزایش یافته.  ۳۰۰

در میان آتش و  در حالیکه    ،ده شد به دست رژیم به آتش کشی  اکتبر   ۱۷درتیرگی شب    زندان خاورمیانه

نفر اعالم    ۸، شمار کشته شدگان را  بارید می  زا  آتش  های و خمپاره   بر سر زندانیان آتش و بمب   دود 

همکاری    آبانماه در   ۸در چراغ شیراز    در شاه   تیکشتار تروریس  کردند که بسیار بیش از این رقم است. 

  اند. نان از بلندی و اعالم اینکه همه خودکشی کرده، تجاوز و شکنجه به دختران و پرتاب آ با داعش

ی محالت،  های شهرها درهمه خانه   .ها ادامه دارد ، و درگیری تا شب بانهاااعتراض و سنگر بندی خی 

نیمه  شب از  خیابان   های  جای  بعد  می به  را  خانه   گیرند.ها  اکثر  در  حک  ها،شبانه  بر  و  ومرگ  مت 

انقالبی،شعار است.   های  ایران  شهرهای  ت  صدای  جن هردر  شهر  وان  نازی برخاسته  ب    آبادها، و 

نیروهای سرکوب، آنان را در برخی    در برابر   با درگیری اند و  ها به پا خاسته ها و شهر ری جوادیه 

اتومبیل  و  کرده  سالح  خلع  افکندهموارد  هراس  به  را  حکومت  و  کشیده  آتش  به  را  پلیس  اند.  های 

روز بعد    و کنند  گذاری می المت  ع  را شناسایی کرده و  هاای فاشیستی شبانه خانه به گونه سرکوبگران،  

و    هاخانواده شکنجه و تجاوز و قتل    وتهدید    به  ب اموال عمومی و غارت،ها و تخری حمله به خانه   با

 د.  نپردازمی  گانگان دستگیر شده وابست

آماده  کردستان  در  آمادگی  و  کنند است  تر  شرایط  آزاد  را  مناطق  برخی  و تا  سالح  درخواست   .  

ها و رهبری  دهی در سطح جامعه آشکار است. سازمان  قاومت مسلحانه و دفاع مشروع به م  آوری روی 

 برند.  می  ها را به پیش میدانی و محلی در سراسر ایران، تظاهرات و اعتصاب 



با   اسالمی،  دارها،ر بحکومت  حرفه  پاکردن  قاتلین  و  آدمکشان  اجیرکردن  با  نام  رژیم  به    لباس »ای 

امنیتی  «شخصی و  بسیج  الشعبی،   ها،و  جمله جیش  از  خود  نیابتی  نیروهای  دیگر    هللحزب   انتقال  و 

در آنسوی  و آذربایجان و تحریک    های مرزی با کردستان عراقایجاد تنش   نیروها از سوریه و لبنان،

و ارس  افکار عمومی  نخجوان   رود  انحراف  جمله    برای  از  هیچ  های حکومتی سیاست و...  که  است 

 امیدی به فردا ندارد.

به   آرمانهای رهایی، سینه سپرکرده  خفته خون پیشتازان  های غیرقابل  ارزش   با جانهای عزیزشان،   با 

  این جنبش، هست و  هستند. رهایی   ایآرمانه  یابی بههای عینی برای دست وزمینه مادیت یابی  ،شمارش

اخالص  برکف  را  خود  فداکاری  نیست  ک  و  تا  است  برآن  و  برکفان گذارده  جان  کند.  یکسره  را    ار 

 .  ، سر بازگشت ندارند جنبش

 

   کردستان   پیشروی مقاومت زنان در

، گفت: در اقلیم کردستان  آزادی است   یه ماد آمنصوران با بیان اینکه مقاومت و شرایط کردستان بیشتر  

اعتصابات حمایت می   جنبش  ها و رهبرانسازمان  و  اقدامات  که  از  دهد  نشان می  همه  به  این  کنند. 

دیگر، رژیم ایران به    . از سوی فرماندهی شود و  رهبری  در زمان الزم باید  مقاومت مسلحانه مشروع  

زندان  حرفه ساختن  قاتالن  استقرار  باندهای  ها،  و  خیابان   کارتبه ای  انتها،  در  مانند  گروه   قالبا  هایی 

می حزب  ادامه  مرزها  در  تنش  ایجاد  و  اساس  هللا  بر  جنبش  این  اما  فداکاری   کباختگی پادهد.  در    و 

شد   جامعه گذاری  این    ه پایه  تکمیل  آن  برگشت    بود.   جنبش و هدف  قابل  دیگر  ایران  در  این حرکت 

 نیست.  

بازگشت زنان پیشتاز، همانند   بازآفرینی خویش،  ایزدبانوان روی زمین برای  تا به  صف کشیده  و  اند 

نفره نفی خدای   دهها هزار  ی  به نشانه   را  شان هایروسری   . زنان، بپردازند   ۱۹۸۰ی دهه ی  کشتارهای 

فریب و    و ستم  و   ی سپاه و پلیسنظام  های پایگاه   ،زنند ش می آت  اشانخی اسارت و بردگی تاری  زنجیر 

به  را  پل ه شوند برچیتا  کشند  می آتش    نیرنگ  آینده د.  و  گذشته  بین  فرمانده   ۸۰ی خدای دهههای  ی  و 



فروریزی ایخامنه   اشدرمانده در حال  و  تخریب  گذشته ،  آینده و  بین  اسالمی    هستند. گسلی  حکومت 

 ند بست.  نتوابرآن پلی نمی تمامی نیروهای حکومت ه که دهان گشود  سرمایه،

هایی است که در ایران به نمایش  شکنجه، کشتار، ترور و ویرانگر   ماهیت حکومت اسالمی تجاوز، 

 گذارده شده است.

 

  "انقالب دیگر یک ایده انتزاعی نیست 

خاموشی بیدار ساخته، با    شبانه روزی که جهان را از خواب و ۵۰در این   از ایران  در ایران و بیرون 

یابی )پیک( مبارزات انقالبی روبروییم که بر محور مناسبات طبقاتی جاری است. اینک هر  اوج   یک

الیه  و  تندپی طبقه  این  در  ناپذیر  آشتی  تضادهای  با  اجتماعی  برای    چی  تالش  در  هریک  تاریخی 

 خویش است.  ی طبقه   روند جاری به سود  دهیجهت 

هم  را  انقالب  ه  صدای  است،  شنیده  اسالمی  دولت حکومت  سرمایه م  کالن  جهانی.  های  داران 

و تمامی امکانات    ها،کادرها، چهره   ها، های اپوزیسیون بورژوایی با برخورداری از رسانه فراکسیون 

گزینه  تشکیل  به  و  پرداخته  نیرو  بسیج  به  خود،  فنی  و  قدرت مادی  کسب  برای  خویش  سیاسی  های 

هان جابجایی حکومت اسالمی به یک دولت آلترناتیو  برخی از این نیروهای خوا د.  انشسیاسی در تال 

احزاب    طلبان، سلطنت   ] بورژوایی،  همکاری  مرکز  ناسیونالیستی  احزاب  الئیک،  جمهوریخواهان 

 [ آیند. میطلبان بریده از حکومت و.. به شمار کردستانی، مجاهدین خلق، برخی از اسالح 

  ایران انترناسیونال   تلویزیون  در نقش ]می،  سرمایه داران رقیب حکومت اسال  ی استاد مرکزی رسانه 

لندن( به صورت  )در  یافته،  پرورش  کادرهای  از  برخوردار  شده  برپا  تبلیغات    [ ساعته۲۴،  رهبری 

اسالمی حکومت  اپوزیسیون  اتاق   بورژوازی  و  راهروها  در  است.  گرفته  عهده  به  و  را  فکر  های 

ترافیک سختی در جریان است.    ی جهانی، های ریز و درشت سرمایه دولت   های امور خارجه وزارت 

تا  آنان   اما طبقه  کنند.  های در تبعید و دوران گذار خود را اعالم می به زودی دولت در تالش هستند 

های و  های زیر ستم و زنان به پاخاسته و نیروهای رادیکال انقالبی چپ و دارای پایگاه کارگر و خلق 



اجتماعی، پیوند  تعیین    های  این    کننده نیروهای  دیگر  سوی  در  که  هستند  انکاری  غیرقابل  پویای  و 

 مبارزه طبقاتی قرار دارند. 

" MA / Gozde Cagri Ozkose 

 
 
 
 
 


