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  ٢٠١۵ جنوری ٢٧
  

  ست؟ ا کار ثمربخش و صحيح کدام راه
  

کار  نتخاب صحيح راهھای حاکم بر جامعه و در ا مندی ثمربخشی و پيروزی ھر سياسِت انقالبی، بسته به درِک قانون

 ھای متفاوتی  کمونيستی، در درون نيروھای چپ خارج از کشوری، نظرگاه-کارھای انقالبی  پيرامون راه. آن دارد

و ) نظر( تئوری ۀ در حوز. موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار داد توان اين  و در دو حوزه، میموجود است

 و يا به تعبيری، به چند لبه دلي. ست  ناصحيح-پراتيک ۀ  يعنی در حوز-البته ُورود به بحث دّوم ). عمل(پراتيک 

در " ھا سازمان"و " باحزا"چرا که . ميان آورد دليل روشن، الزم و جايز نيست تا در حول و حوش آن سخنی به

ی ئ  توده- بخشی مبارزات کارگری  دارند و نيروھا و تجمعات بدون حضور عملی، قادر به سامان ندرون حضور 

 و دقيق،  کار بُردھای عملی توان، پی به نقصان گردد که نمی کيد میأست، ت باری بنابه چنين حقايق تأسف. نيستند

يابی  ای مثمر ثمر واقع گردد، دست  تا اندازهندتوا چه در موقعيت کنونی می ھر حال آن به. را شناخت صحت و سقم آن

ھای امپرياليستی و   نظامۀرفت از زير سلط منظور برون کار صحيح به اه آن تبليغ ايده و ر به تئوری انقالب و به تبع

  . باشد خشن می

کارگر و ۀ ھای سياسی نمايندگان طبق گری گام و با دخالت که تاريخ انقالبات جھانی، با فعاليِت گام به پُر واضح است

 حاکمه را در ھم ريختند و مردم را ۀ طبق خواه که مناسبات دل جامعه رقم ُخورده است؛ انقالباتیۀديد ديگر اقشار ستم

طبعاً ھيچ انقالب و جنبشی بدون انتخاب تئوری تعرضی و عملی، به نتيجه و . از زير مظالم امپرياليستی نجات دادند

روی جنبش ايران ھم، با کار بست و با انتخاب  ميان، ضمانت و پيش خواھد رسيد و در ايننزل مقصود نبه سر م

در حقيقت نبض اصلی مبارزه، با حضور و با پراتيک خواھد تپيد و بدون . ن گره ُخورده استھای عملی آ راه

ھای حافظ بقای امپرياليستی، کار و بار انقالب  ديده با ارگان ھای ستم  توده ھا و احزاب مدافع برُخورد عملی سازمان

ھم به  داری در اقصا نقاط دنيا و آن سرمايهدليل ھم نيست که  بی.  ظالم، گير خواھد کردۀھای اندازھای طبق در دست

ھای  بخشد و جنبش ش را تداوم میت بناحقيُمن زور و سرکوب، و به پاس چپاول و غارت اموال عمومی، حاکمي

ھای  ھای امپرياليستی و رژيم  نظامۀزند؛ زور و سرکوبی که به سياست روتين و روزمر اعتراضی را پس می

  .ری اسالمی تبديل گرديده استچون رژيم جمھو ای ھم وابسته

ه ھای اعتراضی کل جھان و ب کشيم و صرفاً، موقعيت فعلی جنبش تجارب گذشته بخواھيم خط قرمز بر رویاگر ب

مبارزاتی ۀ توانيم پی ببريم که کدامين راه و روش، در روحي وقت می خاورميانه را شاھد گيريم، آنۀ ويژه منطق
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نيروھای کمونيستی و جوان، اثِر مثبت خواھد گذاشت و در عوض، ۀ ر روحيچنين د کشان و ھم کارگران و زحمت

توانيم و به صراحت اعالم نمائيم، که کدامين  زاست؛ می پرداز و خسران گرد، ھزينه کدامين راه، مأيوس کننده، عقب

  . ھاست سردی ھا و دل ست و کدامين راه، در خدمت به ناکامی راه، تضمين کننده و پايانی

 و -ندازيم و ببينيم که تا چه اندازه کوبانی نگاھی بيۀ موضوع، به جنبش مسلحان تر و اثبات اين فھم و درِک بيشبرای 

اتفاق نيروھای چپ  ، توانسته است نگاِه اکثريت قريب به-ھای عريان  رغم کمی و کاستی در ھمين چند وقته و علی

که  اثبات برساند، که تنھا يک نيرو و خلق مسلح استخارج از کشوری و جھان را به سمت خود جلب نمايد و به 

جديدی در تاريخ مبارزات ۀ شان پس زند و صفح ۀ تواند دشمنان طبقاتی محرومان را از محيط و از خانه و کاشان می

ً ۀمسلحانۀ آری، مبارز. گشايدديده ب ھای ستم مپرياليستی تودهضد ا را " احزاب"و " ھا سازمان" مردم کوبانی، بعضا

ع از آن برخيزند و در وصف آن، ، به دفا-شان از اين شکل از مبارزه  باوری رغم بی  تا علی-وادار نموده است 

  .سرايندراه بيندازنُد، شعرھا و سرودھا ب ھا به  و بنويسند، کمپينگويندب

کاری  ا چنين راهال طرح است، چرؤکوبانی، اين سۀ راستی و فارغ از نتايچ مثبت و ثمربخشی عرياِن جنبش مسلحانب

نيروھای چپ خارج از کشوری قرار گرفته است؟ ۀ چنين مورد قبول ھم  مورد توجه و ھم- مسلحانه ۀ يعنی مبارز-

ھای سرمايه  ی مابين دولت چيست؟ چه تفاوِت ماھوی و اساسي مبارزاتی درشکلئيد از چنين أھمه حمايت و ت دليل اين

روزھا، محق به استفاده از  چون داعش وجود دارد، که جنبش کوبانی و اين مچنين نيروھای وابسته به ظالمانی ھ و ھم

 خاورميانه، مجاز   مردمی ايران و ديگر جوامع يروھای مدافعباشد و در عوض، جامعه و ن اين شکل از مبارزه می

و  ساختار غير از اين است که ھای اصلی و کليدی در چيست؟ مگر به به پرھيز از آنند؟ به باور آنان تفاوت

ترين شکل از  ست و تنھا با کار بست عالی  تاکتيکی- متفاوت، مولد اشکال سازمانی  ھای حاکم بر جوامع مندی قانون

  ھای امپرياليستی رھا ساخت؟ کش را از شر نظام کارگر و زحمتۀ توان طبق مبارزه است که می

ً پاسخ اين ن اين شيوه از مبارزه او يا به عبارت ديگر، به مخالف" شونتخ"ن امخالفۀ ھا را به عھد دست پُرسش طبعا

ھا را بر  ھای آن گونی ھا و ناھم سانی خواھيم گذاشت و در انتظار خواھيم بود، تا ھر يک و به سھم خود، ھم، ناھم

ھر به . فکری را به مسير صحيح رھنمون سازند ويژه جنبش روشنه ھای اعتراضی ايران و ب شمارنُد و ھم، جنبش

ً -چه از ظواھر امر  حال آن ۀ  منطق ويژه در جوامعه  پيداست، تفاوتی در دنيای فعلی و ب- و در حقيقت باطنا

ھا، با منطق و با زبان واحدی با   اين دولتۀکنيم که ھم طور روزانه مشاھده می عينه و به خاورميانه نيست و به

گويند؛ ھمه اموال عمومی را به يغما  ھا سخن می لقی و خئ  توده-ھای اعتراضی و با مطالبات کارگری  جنبش

ه و به به عراق و به افغانستان، به ترکي. پردازند ی میئ ھای توده ترين خواسته برند و ھمه به سرکوِب بديھی می

ھای  ھای توده ترين خواسته ھا در قبال بديھی اين دولتۀ ندازيم تا به تحرکات واحد و مسلحانپاکستان و غيره نگاھی بي

ھای سراسر خشن و ھار منطقه، در  مانند ديگر رژيم ديده پی ببريم و نشان دھيم که رژيم جمھوری اسالمی ھم به ستم

ھای ارتجاعی وابسته به  ھمان مسير و راھی در حرکت است که دولت سوريه و ديگر نيروھا و دار و دسته

  . المللی در پی انجام آنند ھای بين قدرت

بندھای توأم  حاکميت خود را مديوِن بگير و بست که رژيم جمھوری اسالمی، ا زديک به چھار دھهتر، ن خن عيانبه س

المللی، اين نظام را بر سر کار  مداران بزرگ بين ست که قدرتا ھاست؛ نزديک به چھار دھه نسانبا ُکشت و ُکشتار ا

ست که سران رژيم، جامعه را به جھنمی  ا دھه حفظ نمايد؛ نزديک به چھار داری را سرمايهۀ اند تا منفعت طبق گمارده

ھا ُکشته و آواره،  ميليون. اند ھا انسان محروم تبديل و ھر گونه اعتراضی را، شديداً تار و مار نموده برای ميليون

صحرا و متعاقباً، به  ُکرد و ترکمنۀ خلق رزمندۀ ُکشتار وحشيان. ست ھای رژيم جمھوری اسالمی ماحصل سياست
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ست  ، ماحصل آن نظامی"اجنبی"و " ضد انقالب"مبارزه با ۀ کشان به بھان  کشاندن کارگران و زحمتخاک و خون

اسناد موجود . اند کشان ترکيه و سوريه ھم در حق کارگران و زحمت که دولت اسد و اردوغان، در پی انجام آن و آن

ھا،   اين دولتۀ اين نظر نيست که ھمھا، در خالِف درستی اين نظامۀ چنين کارکرد روزان و تلنبار شده، و ھم

اند  ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی، به دنبال ھمان سياست و راھی شان و از جمله جناح گان ھا و نمايند حکومت

ھا و از جمله سردمداران رژيم جمھوری اسالمی ،  سران اين نظام. داری، به آنان، ديکته نموده است سرمايهۀ که طبق

چنين  ھا و ھم ماندگاری اين رژيم. ای در کارکرد و در سيستم موجود وارد شود َکشند تا مبادا، خدشه گيرند و می می

ھای تحميلی   بنابراين، ُورود عملی به جنگ،ر انتخاب سياست زوِر، روزمره استرژيم جمھوری اسالمی د

، از - با ھدايت و با مديريت کمونيستی ھم  و آن- دادن جنگِ از نوِع کوبانی  داری و از جمله سازمان ھای سرمايه نظام

باشد، بلکه تعلل و تأخير در آن، باعث   ايران، نه تنھا ناصحيح نبوده و نمیۀديد ھای ستم ن حقيقی تودهاجانب مدافع

حق اعتراضی  ای بهھ ھای جنبش چنين افزونی بيش از اين، خسران درازتر نمودن عمر رژيم جمھوری اسالمی و ھم

  . ست یئ  توده- کارگری 

ھا و اعتراضات  ترين خواسته که رژيم جمھوری اسالمی تا بُن و دندان مسلح است و تاکنون پائين خالصه اين

توان در مقابل رژيم ھار و خشن ايستاد  ترديد زمانی می ی را با زور و گلوله پاسخ داده است، و بیئ  توده-دانشجوئی 

منطق و زبان . ميدان آمد د، که با سياست و با نيروی سالح بهکشان دفاع نمو و از جان و مال کارگران و زحمت

  کارگران و و در مقابل، سازمان و حزب مدافعست  ی، سرکوب و سالحئ ی اسالمی در قبال مطالبات تودهجمھور

ا به ر تر، و آنان تواند طول عمر سران حکومت را، کوتاه که می يافته است  سازمانکشان، تنھا با کاربُرد زورِ  زحمت

 و - ت رژيم جمھوری اسالمی ياّول حاکمۀ ُکردستان در سه سالۀ جنبش مسلحان. شان پرتاب نمايد جايگاِه واقعی

يد اين واقعيت است که نشاط و سر زندگی ھر جنبشی، با انتخاِب روش و ؤ، م- عملی - رغم انحرافات نطری  علی

اند و  زھا مردم محروم کوبانی در مقابل خود قرار دادهرو کارساز مبارزاتی گره ُخورده است؛ کار و سياستی که اين

بنابراين و با وجود چنين . اند ھا شده گان سياسی آن ھای اعتراضی و تمامی نمايند باعث مفتخری ديگر جنبش

نابجا نيست، بلکه ه ويژه اين شکل از مبارزه، به و ب) تئوری(ثمربخشی مبارزه، نه تنھا اعالن و تبليغ اين نظر 

  .فکری، مسير صحيح خود را باز يابند  روشن-ی ئ ھای توده ث خواھد گرديد تا جنبشت و به سھم خود باعجاسب
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