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  پاسخ چيست؟
  

ترين اقشار جامعه  چون جمھوری اسالمی، زندگی و آسايش ابتدائی محروم ای ھم داری و رژيم وابسته جھان سرمايه

 زندگانی وخيم  گواه تاريخ و گواه. ايران، غرق در بحران و افت استۀ  آن جامع دنيا و به تبع. اند ودهرا سلب نم

گام و مسير  دھد که حرکت گام به  بشری، اين واقعيات را در مقابل دنيای انسانی قرار می سازندگان اصلی جوامع

را بر  شان داران سياست که سرمايه  اين واقعيات استگر نمايان. ھاست باالئیۀ انتخابی حاکمان، در خدمت به حفظ طبق

  .روند تری به پيش می اند و با شتاب ھر چه بيش مبنای چپاول و غارت اموال عمومی پی ريخته

ھايش  سوی آن ضد انقالب و دار و دسته اند؛ جھانی که در يک جانيان بشريت جھان کنونی را دو نيمه نموده

شان که فاقد  کش و فرزندان ھا کارگر و زحمت ديگر آن ميليون برند و در سوی  میُخورند و می اند و قرارگرفته

به بيانی شکاف . شود و ديگری فقيرتر مندتر می اند؛ در اين ميان يکی ثروت ترين امکانات اجتماعی و زيستی پائين

ندازی برای بھبودی وضعيت ا اند و چشم شان رسانده داران جان توده را به لب طبقاتی قابل توصيف نيست و سرمايه

ۀ کشان در اين روزھا ھم، به روي تعرض افسار گسيخته به معيشت کارگران و زحمت. زندگی بھتر محرومان نيست

  . شان تبديل گرديده است گانوابستۀ داران جھانی و ھم واحد سرمايه

اند و  ديده قرار داده ھای ستم انگيزی را در مقابل توده در حقيقت حاکمان و زورگويان جنگ دھشتناک و شرايط غم

 و – ءھا گره ُخورده است و توازن قوا حيات آدمی به لحظه. اند ھا گرفته ھای بس عظيمی از پائينی تاکنون ھزينه

ھای  درآمدھای جامعه در جيب و در کيسه. ھاست باالئیۀ چنان به نفع طبق ، ھم–رغم کميت نيروی حاکمان  علی

ۀ به بھان. کند ست و در عوض توده، از سر نداری با فقر و مرگ، دست و پنجه نرم میداران تلنبار شده ا سرمايه

مبارزه با اجحاف و مفسدان ۀ اندازند؛ به بھان راه میه کشان ، جنگ ب  کارگران و زحمت وفاداری به آرمان و منافع

اين سياست و رويه، . کنند زکش میگردانند و درا ھا و ديگر ميادين سرکوب، می اقتصادی قربانيان نظام را در خيابان

داری در اقصی نقاط دنيا تبديل  سرمايهۀ شناسد و به کارکرد واحد طبق دين و رنگ و پوست، مرز و جغرافيا نمی

راستی که پاسخ عملی کمونيسِت مدعی برقراری دنيای فارغ از استثمار و بردگی در چيست و ه ب. گشته است

چون سردمداران  گانی ھم و وابستداران جھانی ساز سرمايه ا از زير مصائب دستھا انسان ر توان ميليون چگونه می

 را در ھم ريخت و بساط کنونی را از ريشه سوزاند و ءتوان توازن قوا رژيم جمھوری اسالمی نجات داد؟ چگونه می

  کشان گرداند؟  کارگران و زحمت جامعه را به سمت منافعۀ چرخ
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طور قطع آرمان و ه ب. گی تغيير اوضاع کنونی نيست آن در چگون ای و به تبع مسلماً، ابھامی در شناخت پايه

داران  سرمايهۀ گرايان ھای استثمار و سرکوب ايدئولوژی کمونيستی پاسخ در خور شايسته و روشنی در برابر سياست

ھا از  يق کمونيستباوری عم تکاليف نوشتاری، مبھم، ُگنگ و نامعين نيست و ايراد اساسی کار، در بی. داده است

گرای  ب عملزعنوان سازمان و ح ھم به ابھام و اشکال کار، در کتمان موقعيت خودی و آن. ست انجام وظايف عملی

ۀ ضد انقالب روشن است و در عوض، مکان واقعی و جبھۀ عملی جبھۀ تر حوز به عبارتی واقعی. ست کمونيستی

به عنوان نمونه رژيم جمھوری اسالمی جدا از اتخاذ و تداوم .  انقالب، مبھم و نامعين است ھای مدافع سازمان

ھای  ی را از طرح خواستهئ  توده–ھای اعتراضی کارگری   جنبش، عمالً کن اقتصادی ھای خانه خراب سياست

زند و در مقابل چپ مدعی نابودی نظام، فاقد خط عملی روشن   پس می- وحشيانه ۀ گون ھم به  و آن- شان  ابتدائی

ايران با چنين ۀ ھاست که جامع انگيزی قابل کتمان نيست و دھه بار و شرايط غم  چنين وضعيت تأسف.باشد می

گی  بازند. طلبد ھاست که توده ، به سھم و توان خود، حاکمان کنونی را به مصاف می روست و دھهه وضعيتی روب

توان بر  ھای تاکنونی، می ثمری  و بیايران سايه انداخته است و به استناد نبردھاۀ عجيب و غريبی بر فضای جامع

کشان   کارگران و زحمت گری نيروھای مدافع داران وابسته بدون دخالت اين امر اذعان نمود که چگونه سرمايه

  . کنند ھای ارتجاعی خود را به مردم و به جامعه تحميل می سياست

که پاسخ و عالج چنين  آيا به غير از اين است. نواخت شده است ايران يکۀ جوامع و از جمله جامعۀ متأسفانه ھم

ھاست؟ آيا به غير از اين است که بر دوش کسانی قرار گرفته است که  باری تماماً بر دوش کمونيست وضعيت تأسف

را در سر  شان کشان و فرزندان ای فارغ از تعرض به جان و مال کارگران و زحمت بنای دنيای انسانی و بنای جامعه

ھا را مقدم بر منفعت سازمانی  کسانی قرار گرفته است که منفعت تودهۀ پروانند؟ آيا به غير از اين است که بر شان می

 تشکيالتی ندارند؟ شکی در –ھای سياسی   فردی دانسته و از انجام وظايف عملی، کمترين ترديد و مالحظه کاری–

گوئی کمونيستی دارد؛ نياز به  ويژه انقالب ايران نياز به بُرش و حقيقته رفت ھر انقالبی و ب آن نيست که پيش

معين . ھا دارد و نياز به آن است تا در مقابل نظام جمھوری اسالمی قدعلم نمود گری کمونيست حضور و دخالت

باشد   میھای کمونيستی نھفته حضوری سازمان که دليل حيات تاکنونی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در بی است

آيد؛ بی دليل نيست که  در میه و بی دليل ھم نيست که توده از ميادين متفاوت نابرابر، سر ُخورده و بازنده بيرون ب

داری جامعه  ھای سرمايه ن نظامادارد و مدافع چنين فقدان و خالء عظيمی مسير انقالب را از روند حقيقی خود باز می

ھا بی دليل  اينۀ مھمتر از ھم. نمايند داری کاناليزه می سرمايهۀ داف طبقاعتراضی مردمی را در جھت اھۀ و روحي

امروزی نجات مردم از شر استبداد و استثمار " قھرمانان"داری ديروزی و دائمی، به  ھم نيست که ناجيان سرمايه

روزھا، گريبان  تی که اينمحتواترين سياس ترين و بی ترين، گمراه غير واقعی!! اند ھای امپرياليستی تبديل گرديده نظام

  .ايران را در بر گرفته استۀ  بشری و از جمله جامع تمامی جوامع

اند  ی را رقم زدهئديده دھشتناک است و جانيان بشريت، ميدان و فضا رنجۀ ھا تود آری، اوضاع کنونی زندگانی ميليون

ھای راديو و  ير، تفاسير و مصاحبهتصاو. اند خويشۀ امنيت و آسايش، ساعات و روزھای گذشتحسرت که مردم در 

چون عراق،  ويژه در ميادين جنگيی ھمه ھای امپرياليستی در اقصی نقاط دنيا و ب تلويزيونی از قربانيان نظام

مداران بزرگ، در خدمت به  ھای انتخابی قدرت  اين حقيقت است که سياست  و سوريه و غيره، گواهاافغانستان، ليبي

انقالب، در انتظار " نادانان"کشان است و خالف   مالی کارگران و زحمت–تر جانی  شی ھر چه بيئمسير تنگنا

گی  ھای عراق، سوريه و غيره، چيزی جز، ورود به گسترد  جنگ از نوعنشستن ورود ھر جامعه به وضعيت جنگی

ن ای و انتخاب مدافعداران جھان اين انتخاب سرمايه. ھای محروم نيست تر توده ناامنی و تخريب زندگانی ھر چه بيش
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ی و محلی آنان است؛ اين انتخاب و خواست باطنی محرومان و قربانيان نظام نيست و چنين انتخابی را بايد ئ منطقه

اجرای چنين سياست شومی را ۀ چنين به سھم خود تالش نمود تا دامن ی کمونيستی تغيير داد و ھم با انتخاب آگاھانه

  .تر نمود تنگ و تنگ

گران، الزم است  طلبان و سرکوب زير کشيدن حکومت منفعته ای بر چيدن بساط ظلم و تباھی، و برای ببنابراين بر

تا توپ را در ميدان و در زمين سران رژيم جمھوری اسالمی انداخت و تمامی ورودی آنان، به ميداِن و به جان و 

ھای   وظايف عملی روزمره در مقابل ارگانتنھا با اتخاذ چنين سياست و با انجام. ديده را بست ھای ستم مال توده

اين . ای عاری از ظلم و تباھی را سر داد توان سران حکومت را پس زد و نويد جامعه گر نظام است که می سرکوب

کشان قرار   کارگران و زحمت سازمان و حزب مدعی منافعۀ ست که بر ُگرد وظايفیۀ يگانه پاسخ و در حقيقت ھم

داران وابسته ناامن نگردد؛ تا   مالی سرمايه–که ميدان، برای امنيت جانی  ست تا زمانیپر واضح ا. گرفته است

شود، پيروزی و رھائی داری به صف ن  ايدئولوژی سرمايهطور عملی در مقابله ھم ب که آرمان کمونيستی و آن زمانی

ويژه در ه  بشری و ب در جوامعافراشتن پرچم کمونيستی چنين بر گر، و ھم ھای سرکوب نظامۀ ھا از زير سلط توده

  .باشد ايران، ناممکن میۀ جامع

 

  ٢٠١٣مه 

  برگرفته از نشريه پيام سياھکل شماره پانزده

  

  

  

 


