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 !معضالت و نبرد ھای فرا روی آن ،چپ 
  

از کشور ھم گذارد، فعاليت اپوزيسيون خارج  ھای اعتراضی پای به مسير سکوت و سردی می که جنبش ھر زمان

دنيا وارونه شده است و بالطبع تعابير و تفاسير و مضامين وظايف کمونيستی ھم دگرگونه . رود رو به انجماد می

 انقالبی بود و از تحرک –روز و روزگاری، نگاه مردم به فعاليت اپوزيسيون و نيروھای کمونيستی . شده است

پاخاستن ه عی پيشاھنگی و احزاب کمونيستی چشم به راه بگرفت و امروزه، سازماِن مد خوش و بھره می آنان دل

راستی که از منظر ه ب. گيرند اند و از اعتراض و تحرک آنان قوت می  رژيم جمھوری اسالمی مردم عليه

داری  مبارزات ضد سرمايهۀ  نقش محرک و ھدايت کننددباي ست و می ا يک صحيح  لنينيستی کدامين–مارکسيست 

  ھا عاقبت و سر انجام چنين نگاھی چيست؟  اينۀبر عھده گيرد و مھمتر از ھمدر داخل ايران را 

ً ثمربخشی و ؤتوان در طرح صحيح س اند که پاسخ صحيح را می درست ھم گفتهه اند و ب گفته ال يافت و طبعا

ناصحيح ايده توان در شرايط حاکميت  نمی. ش، و با رھبری آن سنجيدھاي  با برنامهدباي ب را ھم میمندی انقال ھدف

داشت و نه جا بايد  نه توقعات بی. ھای اعتراضی، سر انجام مثبتی را انتظار داشت و فقدان رھبری سالم بر جنبش

محتوا و بسترھای ھر حرکتی را بايد باز شناخت و دانست که چگونه و در . نادرست بودبيھوده مبلغ انتظارات 

 انقالبی را به سر منزل مقصود - ھای کمونيستی  توان ايده  منفعتی میکه با کدام نگاه و کدام مکان فعاليتی و يا اين

ھای محروم   زندگی تودهاوضاع.  اجتماعی را از شر ظالمان نجات داد–رساند و جامعه و ھزاران باليای سياسی 

از در توضيح ست که بتوان با قلم و زبان  ا چيزی تر از آن  آن اوضاع چپ و اپوزيسيون ايران بسيار وخيم و به تبع

محتوا و  ھا و احزاب بی انرا به کنار نھيم و به واقعيات امروزی يکايک سازم" کم لطفی"اغراق و . ھا بر آمد آن

واقعيات، نه خطا خواھيم کرد و نه به خطا خواھيم ۀ بندمان و در ارائ وقت در جمع ندازيم، آنول نگاھی بيؤغير مس

  .رفت

ھای  داشت کشف حقايق و خارج از چشمۀ  از دريچدباي فقط می. ضاع کنونی پی ُبردچنانی نياز ندارد تا به او دقت آن

ھائی که در اين جنبش  گوئی دور شد؛ گندهه ھا ب گوئی  سازمانی به دنيا نگريست و از اغراق و گنده-سياسی فردی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای  تری محتوا و پايهدرجات متفاوت به اين درد دچاراند و با شتاب ھر چه بيشه شود و ھمه ب وفور يافت میه ب

در شرايط عنوان مثال  به. نمايند ای ديگر تعريف می چنين مضامين انقالبی را به گونه کار کمونيستی را سست، و ھم

ميان  توان و صحيح نيست تا سخنی از اتحاد فيمابين آنان به ھای کمونيستی، نمی گی سازمانبی ثباتی و در ھم ريخت

 در خدمت به دباي ھاست و مھمتر از آن می شرط ھا و پيش زمينه  مستلزم پيشآورد؛ چرا که ھرگونه اتحادی

ست و فاقد  ا که غرق در بحران و بی ثباتی بنابراين سازمانی. گوئی معضالت طبقاتی درون جامعه باشد پاسخ

تيی که ی درون جامعه است؛ حزب کمونيسھای اعتراض  تشکيالتی و ارتباط با جنبش–ترين انسجام سياسی  پائين

ست، و يا اپوزيسيونی که به باال چشم دوخته است، چگونه   اش در خدمت به تمايالت حقير شخصیدعواھاي

آن، سياست اتحاد با نيروھای کمونيستی و ۀ دنباله جلو سوق دھد و ب ی را بهئ  توده–تواند اعتراضات کارگری  می

که  يده است و يا اينه سکتاريسم مزمنی دچار گردکار و ب انقالبی را در پيش گيرد؟ حزب و سازمانی که ندانم

جوئی فاصله  شان ندارد و با روح انتقادپذيری و حقيقت ی با جايگاه فعاليتی و پراتيکخواني ھايش کمترين ھم برنامه

  ھم تنوع نظرات را در درون خود بگنجاند؟  تر و آن تواند نيروھای گسترده گرفته است، چگونه می

ۀ درون جامعه به ُبرش مبارزانی، جسارت انقالبی و تحرک سازمانيافتۀ گوئی به معضالت عديد که پاسخ مسلم است

ھای اعتراضی، افزايش و باال  کمونيستی نيازمند است و متأسفانه چپ ايران در موقعيت راديکاليزه نمودن جنبش

 روز اوضاع جامعه و روز به. ترکد ش با ھر تلنگری، میھای ساکت و تلف شده نيست و حباب آوردن انرژی

داد آنان برسد؛ روز به روز ه شود و کسی نيست تا ب تر می زندگی مردم سرتاسر جھان و مردم ايران وخيم

ی ھيچ جريان و يا سازمان کمونيستيافزايند و  ھای وابسته به آنان بر تعرض خود می المللی و رژيم داران بين سرمايه

اند و   بشری را به اضمحالل کامل کشانده حاکمان و ظالمان جوامع. يستان نھای رو به جلوی آن  سياستۀسد کنند

  . گوی آن نيست خود رسيده است و کسی پاسخۀ ھا به باالترين حد ممکن ابعاد ناھنجاری

مان کيست؟ جدا از پذيرفتن و آگاه بودن به  ول بخشی از حال امروزیؤال مطرح است، مسؤراستی که اين سه ب

چون جمھوری اسالمی که بانی و مسبب اصلی  ای ھم ھای وابسته المللی و رژيم داران بين ماھيت کثيف سرمايه

 ماھا، تا چه اندازه مولد ۀاند، چپ و خالصه ھم بدبختی و دربدری و فقر و فالکت ميلياردھا انسان محروم

چه را که بدان باور داريم و   و آنايم کار بستهه ايم، ب چه را که گفته خواھيم بدانيم آن روزھا و روزھائيم؟ آيا می اين

مان کامالً  چنان بر اين باوريم که تعاريف و باروھای داريم؟ آيا ھم داشته و بر می  آنيم، در جھت آن گام بر غمبل

 -  بوده –مان  ۀ ھای چيده شد  لنينيستی و برنامه–رديف با آرمان مارکسيست  منطبق بر بزرگان انقالب و ھم

  ...باشد؟ و  می

که ھمواره و  نظر بر آن است.  از موضوع دور شويم و از منظری ديگر واقعيات را مورد کنکاش قرار دھيمکمی

اند و سر ديگر آن، به نمايندگان  کشان سر آن کارگران و زحمت يک. ھای اعتراضی دو سر دارد ھميشه جنبش

نمايد  تی در مقابل دشمنان خود قد علم میاّولی بسته به زمانه و موقعيت زيستی و امني. شود ھا مربوط می سياسی آن

 بشری از  در تاريخ و در جوامع. باشد گ میفشانی تا سر حد مر رود که حاضر به جان و تا جائی به پيش می

عناوين متفاوت سرمشق و الگوی   خود و بهۀنوبه اند و ھر يک ب ھای مردمی فراوان ھا و خيزش دست فداکاری اين

اّما متأسفانه سوی ديگر آن، در خواب عميقی فرو رفته است و کامالً و با دست خود، . اند ديگران ھم قرار گرفته

ً اعتراضات، توھم ش بهسالح مبارزاتی نموده است و نگاھخود را خلع  صفوف ۀ زا، مخدوش کنند مانند بعضا

ست  ا و کج فھم از تئوریآميز، بد انديش  طبقات انقالبی، تطھير چھره و ماھيت عناصر خائن و ضد انقالب، مبالغه

  . چنين چشم به باال دوخته است و ھم
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 ۵٧مبارزۀ مسلحانه در اوائل قيام " بررسی"و " یئبجا"منظور  ای را به  مناظره بی بی سیعنوان نمونه اخيراً  به

فارغ .  گان آن، حسن بھزاد از سازمان اقليت و ديگری فرخ نگھدار بود ه دو تن از دعوت شوندترتيب داده است ک

باشد  جا مھم می چه در اين ھای اعتراضی و کمونيستی، آن از ماھيت، جايگاه و نظر بی بی سی پيرامون جنبش

. کثريت و فرخ نگھدار استچون ا چون اقليت و گردش نظری آن پيرامون ماھيت افرادی ھم جرياناتی ھمۀ استحال

چنين  نمايد و در خالف خط و خطوط مردم و ھم شکی در آن نيست که بی بی سی از کدھای معينی پيروی می

  . ست  امخالف سرسخت آرمان کمونيستی

 ال پاسخ دھد کهؤھای محروم به اين س  توده  منافع عياتی الزم است تا سازمان مدافعبنابراين و با علم به چنين واق

 نظریۀ چنين مجادل المللی، و ھم ھای بين ھای سراسر جھل و وابسته به سرمايه گوئی به دعوِت بنگاه شرکت و پاسخ

عملی مفرط  ثباتی و بی ھم در شرايط بی  و آن–چون اکثريت و فرخ نگھدار  ی ھمئھا و يا انتخاب ديالوگ با جريان

بی بی سی، پيروز بدر ۀ  از بازی ساخته و پرداخت در خدمت به کدام منافع و منفعت است و چه کسانی-چپ 

به ھرحال ايراد کار چندگانه است و ھدف فعلی پرداختن به ماھيت بی بی سی و متعاقباً فرخ نگھدار و . خواھند آمد

گام از  گام بهست که   اصله از آن نيست، بلکه تشريح و روشن نمودن فضای اپوزيسيون و چپ ايرانیانتايج ح

ھای انحرافی، وارونه جلوه دادن اندام نحيف اين و آن عنصر خائن و  کشند و مبلغ ايده ين خود پس می پيش مواضع

چھل ۀ ھای صديق اواخر و اوائل دھ  و برگرداندن نظر و نگاه کمونيست چنين کتمان حقايق خودی ضد انقالب و ھم

  .اند و پنجاه پيرامون مبارزه مسلحانه

 با راديو ھمراه و در  ای مصاحبهکه فريبرز سنجری ھم ، در  ھاست عملی  و بیبار در تدوام چنين اوضاع تأسف

بودند و حاال کردند و پيگير  چرا چريکھا در زمان شاه مبارزه مسلحانه می"که  ال کننده مبنی بر اينؤپاسخ به س

کنند بايد  ال را میؤکه اين س له، البته اون کسانیأمشکلی ندارم در پاسخ گوئی به اين مس«: گويد می" کنند چرا نمی

ھای سياسی به کل جنبش انقالبی مردم ايران  ھای جمھوری اسالمی به ھمه سازمان شرايطی رو که بعد از يورش

ترين شکلی  ھای انقالبی به وحشيانه  تقريبا ھمه سازمان۶٨ تا ۶٠در فاصله سال . رخ داد را در نظر بگيرند

ھا در کردستان متمرکز  سرکوب شدند از جمله چريکھای فدائی خلق و بيشترين مراکز رھبری و تجمع اين سازمان

 در شد و بعد ھم با يورش جمھوری اسالمی به کردستان ھم، ديگه امکان فعاليت در اونجا وجود نداشت و اکثراً 

به ھر حال اين واقعيتيه که سرکوب جمھوری اسالمی تونسته يک شکافی ايجاد کنه بين اون . خارج متمرکز شدند

ھای سياسی با زمينه اجتماعی شون و اين درديه که اين تشکيالت ھم از اون در رنج و عذابه و  ھای سازمان فعاليت

بيايد که خوب ھر وقت بتونه بدون شک يک موقعيت ھاش اينه که بتونه به شکلی بر اين مشکل فائق  ھمواره تالش

  . »تونه در دستور کار خودش قرار بده که بش اشاره شد ھائی رو می کنه و فعاليت ای رو پيدا می ديگه

انگلستان " آنالين پروسس " با گو  و گفت در دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايرانمصطفی ھجری  «که و يا اين

نمايد که در صورت تظاھرات و قيام مردم در شھرھای کردستان ايران، نه تنھا بايد اين قيام مورد حمايت  اعالم می

جويانه از جانب   تالفیۀ پرواز ممنوع در آسمان کردستان ايران جھت ھرگونه حملۀقرار بگيرد بلکه بايد منطق

  .»ت مرکزی، برقرار شودحکوم

ھاست درمانده و  ی راست اپوزيسيون که مدت آخری از دريچه. البته که حساب آخری را بايد از آن دو جدا نمود

به ") چريکھا"اقليت و (گويد و آن دو  کامالً استحاله يافته و چشم به بزرگان سرمايه دوخته است، سخن می

از ميديای امپرياليستی در کنار يکی از مخرب " استفاده"اقليت با . گويند ی چِپ، چپ سخن می اصطالح از دريچه

که بداند و يا   ، بدون اينمبارزه می طلبدنگھدار را به " آقای"صر نشسته است و به قول خويش او منفورترين عن
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ژيکی را با ايدئولوۀ گونه مدارا، سازش، مناظره و يا مبارز که بخواھد بفھمد که جنبش کمونيستی ايران ھيچ اين

را با حساب نيروھا و عناصر انقالب  شان شناسد و حساب رسميت نمیه چون حزب توده و اکثريت ب جرياناتی ھم

  . نمايد مجزا می

ی، يک پيام روشن را ئستھاھای اقليت، بايد اشاره نمود که قبول چنين نشست و برخا ھا و ارزيابی جدا از برداشت

اقليت جھت راه را، عوضی انتخاب نموده است و خط روشنی بر سياست انتقاد و که  دنبال داشت و آن اين استه ب

ھا،  طرفی راِه گفتمان و ارتباط آنۀ  آن ، زمين  انقالبی کشيده است و به تبع–ی ھای کمونيست وحدت در درون جنبش

 کمونيستی، به ۀذيرفته شدعنوان متد پ چنين مناظره با فرخ نگھدار را به سازد و ھم ھا را ھموارتر می با اين طرفی

ش بايد تحت ھر شرايطی که فرخ نگھدار و ديگر ھمراھان یدھد؛ در حال جامعه و نسل جوان امروزی تحويل می

ی، سياست انتقاد و اتحاد و يا ھدايت آنان به الم و پيگير در مقابل چنين عناصرطرد و افشاء شوند و سياست چپ س

چون فرخ نگھدار که بانی ُکشتار صدھا  نشستن بر سر يک ميز با افرادی ھمتر  به بيانی صريح. نيست" راه راست"

ست، چيزی جز، اغتشاش صفوف طبقات انقالبی و  ا ھای جمھوری اسالمی کمونيست و مبارز در درون زندان

ھا تا به کجاھا پيش رفته است که  گیدريابيم که وارون.  جانيان نيستکاران سرمايه و انتخاب سياست دوستی، با ھم

چون   ھم-گيرد و ديگری  مدارائی با اکثريت را تبليغ و پی می زيستی و ھم چون اقليت سياست ھم ميان يکی ھم در اين

ھا و چريکھای گذشته را، نه در بی   تفاوت کارکرد چپ امروزی و جريان خودی با کمونيست- فريبرز سنجری 

  !!دھد  رژيم جمھوری اسالمی توضيح میۀشان بلکه در سرکوب فزايند جسارتی کمونيستی امروزی

ۀ ظفرنمون تئوری مبارزۀ رونده را به پای آرمان کمونيستی و ايد غايت پسه تواند چنين نظرات ب چه کسی می

نجاه، چھل و پۀ که نخوانده باشد که چريکھای اواخر و اوائل دھ ست که نداند و يا اين ا مسلحانه بنويسد؟ چه کسی

مان سرکوب شديد و خفقاِق حاکم بود و  ۀ  خود را در شرايطی آغاز نمودند که بر فضای جامعۀمسلحانۀ مبارز

ست که نداند رژيم شاھنشاھی فرمان  ا شان بودند؟ چه کسی ھای اجتماعی ھا فاقد کمترين ارتباط با زمينه کمونيست

  !ن خود صادر ننموده است؟الف در دست گيری سالح را برای مخامسلحانه و جوازۀ مبارز

ھای کمونيستی را فراھم نموده  فعاليت سامانۀ ست که مگر شاه زمين  ارسد فھم اين موضوع پرسشی که به ذھن می

شان ارتباط داشتند؟ مگر جامعه فارغ از  ھای اجتماعی  به اين دليل بود که با زمنيهءگيری آن رفقا بود؟ مگر پی

ای  ھای فله ن بود و مردم آزادانه حق اعتراض داشتند؟ دستگيریاھا و مبارز کمونيستگير و به بند ديکتاتوری و ب

مانند  که رژيم شاھنشاھی به ھا، مبين اين حقيقت است چال ن در درون سياهاھا و مبارز له نمودن بدن کمونيستو مث

داری و قلع و قمع  رمايهش پايداری و قوام بخشيدِن مناسبات سگر و وابسته، ھدف و نيت ی سرکوبھا رژيمۀ ھم

ھای  صدھا سند سرکوب و تعرض ارگان.  انقالبی در درون جامعه بود–ھرگونه جوشش و تحرک کمونيستی 

بند فريبرز سنجری  ن موجود است که خالف جمعاھا و مبارز ی کمونيستمخوف رژيم شاھنشاھی به تجمعات ابتدائ

چھل ۀ ق است و کمترين ربطی به آرمان چريکھای اواخر دھبی ترديد چنين نظراتی کتمان حقاي. دھد را نشان می

چنين   مسلحانه و ھمۀزمان و تحريف تئوری ظفرنمون مبارز آنۀ ھا، وارونه جلوه دادن اوضاع جامع اين. ندارد

چھل، قصد ۀ تر نيروی مسلح دھ به عبارتی حقيقی. ست ا ھا و خودی عملی امروزی چپ الپوشانی و ناپيگيری به بی

چون، بی جوششی مبارزاتی، بی ارتباطی با پايگاه اجتماعی و ايجاد شکاف  گوئی به مسائلی ھم دش پاسخو مقصو

ھم در دوران سرکوب شديد رژيم شاھنشاھی  در درون طبقات حاکم و شکستن ترس و تسليم طلبی، بی تحرکی و آن

  . و امثالھم بوده است
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خودی ۀ  طبق ھای مسلحانه عليه فعاليتۀ اھد گرفت که حاکمان اجازتوان ش ھا کدام دوره از تاريخ را می مازاد بر اين

کافی سند و مدرک وجود دارد تا اين واقعيات را به اثبات برساند ۀ را صادر نمودند؟ و اّما و در عوض و به انداز

ه چنين ب گر و سراسر خشن و عريان است؛ ھم ھای سرکوب ھای بديھی رژيم که کار بست سالح از زمره سياست

ی از نوع رژيم شاھنشاھی و جمھوری اسالمی بدون ُکشت و ئھا اند که رژيم  بشری شاھد بوده کافی جوامعۀ انداز

بی . باشند  نمی– نبوده و –لحظه قادر به دوام  ھای اعتراضی يک ن و قلع و قمع جنبشازھا و مبار ُکشتار کمونيست

 و ای جست کار را در اتخاذ سياست و تعرض مقابلهۀ و چارزمان، راه  دليل ھم نبوده است که سازمان کمونيستی آن

ھا و نيروھای کمونيستی ريشه در اختناق و خفقاقی  مسلحانه از جانب سازمانۀ در حقيقت انتخاب مبارز. جو نمود

 و وقت  مسلحانه ھيچ  مبارزه با اين اوصاف جريان مدافع. باشد  دارد که رژيم سراپا مسلح، مولد آن می-  داشته و –

راه فرمان کار بست سالح از جانب حاکمان نيست و با پراتيک خود بر ه ھرگز در انتظار نخواھد نشست و چشم ب

ھا  مبارزه را در مقابل ميلونۀ جا، خط بطالن خواھد کشيد و راه بسيج و تمام کنند تمامی توھمات و انتظارات بی

چه را که بدان باور داشتند در عمل به  يگير بودند که ھر آنآن رفقا به اين دليل پ. ديده قرار خواھد داد انسان رنج

، ريشه در بی - ھم با ھر گرايش و تفکری   و آن-گمان ناپيگيری چپ خارج از کشوری  بستند و بی کار می

  .شود بيھوده نيست که تکاليف فعاليتی متفاوت نوشته می. شان دارد باوری

بندی نمائيم که اپوزيسيون ايران، از چِپ،  گونه جمع ايم، اين آيا محقبه ھرحال و با وجود چنين فاکتورھای روشنی 

عمل است و آگاھانه و يا ناآگاھانه به تطھير اين و آن و به تحريف  چپ آن گرفته تا راسِت، چپ آن، متوھم و بی

ھا و "فرصت"اد دنبال ايجه اند و ب توانيم بگوئيم که در انتظار نشسته پردازند؟ آيا می تئوری نوين انقالب می

توانيم به اين اشاره  اند؟ آيا می ھای امپرياليستی گان کنونی جھان و نظام  مسلحانه از جانب گردانندۀمبارز" فرمان"

خود سرعت بخشند و کارگران " عملی"، بر وظايف "تغييرات"خواھند در فردای بعد از  خيال خود می نمائيم که به

اند و  ھاست که، مردم در صحنه دھه! شان بسيج و متشکل نمايند؟"لتریپرو"ھای  ھا و برنامه را حول سياست

ست که در سکوت  ا  ھا و احزاب کمونيستی سه دھه اند و در عوض، سازمان سردمداران رژيم را کالفه نموده

و يا کنند  برند و با شتاب ھر چه بيشتری روند استحاله، انشقاق و دفع نيرو را سپری می سر میه عجيب و غريبی ب

  !!شوند می" تر منسجم"و " تر دست يک"قول خويش ه ب

ی ئ  توده–اعتراضات کارگری . ھای چپ ھای اعتراضی با فعاليت ن جنبشيست مابا تفاوت بسيار زيادی

نبرد مردم رژيم را دارند به . ست ا روح ست؛ اّما تحرک اپوزيسيون سرد و بی  االمجموع سرزنده و دائمی حيث من

در درون، . اند گر تحرکات اعتراضی نظاره" پيشاھنگ"و " پيشرو"ھای   و در عوض سازمانفرا می خوانند

ھای  اند و در مقابل سازمان شان در يک صف ۀ يابی به مطالبات پايمال شد گرايشات متفاوت کارگری برای دست

 تا آسمان نيست، اّما و به ھا از زمين اگر نخواھيم بگوئيم که تفاوِت نگاه. اند کمونيستی خارج از کشور پراکنده

 تشکيالتی –ھای سازمانی  آيا عدم بردباری، ناشکيبائی و خودخواھی. اند توان گفت که بسيار و بسياران جرأت می

عنوان مالک و سند قضاوت خود قرار داد و اعالن نمود که اپوزيسيون  توان به را در اين روز و روزگار، نمی

ترين کار جمعی در خارج از  پيشبرد پائينۀ ی، آمادئھا و رفتارھا ين سياستو تداوم چنخارج از کشور با حمل 

توان واقعيات را شاھد گرفت و اشاره نمود که ما شاھد وحدت و ائتالف اقشار متفاوت در  کشور نيست؟ آيا نمی

رار گرفته و ھا در کنار ھم ق اختالف منافع و سليقهۀ رغم ھم ھا و علی المجموع آن حيث ايم و من درون جامعه

 حزبی به ديگر –ی سازمانی "اتوريته"گيرند و در مقابل، نيروھای موجود خارج از کشور در فکر اعمال  می

ھمان ميزانی که بر ميزان صبوريت، متانت و  توانيم اعالن نمائيم، به ھا و افرادند؟ آيا نمی جريانات، سازمان
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 تشکيالتی –ھای سياسی  تر ، بر خودخواھی ميزانی وسيع د بهگرد درون جامعه افزوده میۀ ديد تفاھمات اقشار ستم

گردد؟ آنقدر سند و مدرِک توھين و تحقير  افزوده می" حزب"و آن " حزب"، و يا اين "سازمان"و آن " سازمان"اين 

 وقت ھا ھا، روزھا و ماه آنۀ گری و بی نزاکتی، به اين و به آن وجود دارد که اشاره به ھم بينی و پرخاش و بزرگ

گير خواھد  ھا زمان آنۀ اند که توضيح ھم شان از ميدان بدر کرده ھای انديشی گيرد؛ آنقدر افراد را با رفتارھا و کج می

. ھای جدی و عملی دارد ھا نياز به زمان توأم با فعاليت اند که رفع آن  پاشيدهیچنان تخم بدبينی و بدخواھي  آنبود؛

در اين سی سال و اندی، جوانی و عمر خود را برای تحقق آرمان واالی ھای شريفی  ھا و کمونيست چه انسان

راستی ه ب. اند نامعلوم خويشۀ گر آيند اند و در شرايط فعلی با يأس و نااميدی نظاره کشان گذشته کارگران و زحمت

ز چنين وضعيتی،  از برو–کنم فقط بخشی  کيد میأ ت–، بانی بخشی - ھای فردی   و جدا از ايرادات و ناپيگيری–آيا 

مبارزع را به  شان ھا و اعمال ھمان ميزان، سياست توان به گردد و نمی ھا و احزاب کمونيستی بر نمی به سازمان

اند و کار و بارشان در خدمت به کدام منفعت و  ال کرد که برای چه آمدهؤتوان بدان اشاره نمود و س ؟ آيا نمی طلبيد

  ای را دارند؟  و زندگی چه طبقهمنافع است و قصد تغيير کدام مکان،

تر   سازيم تا کمی آسانھا بلکه بر واقعيات و کارکردھا، استوار به کجراه نرويم و معيار قضاوت خود را نه بر گفته

ديکاليزه نمودن ھر جنبش دادن و را شکی در آن نيست که تغيير ھر جامعه، سازمان. له پی ببريمأبه کنه مس

ی که جريان و يا حزب کمونيستي مانباشد و ھر ز ھا مربوط می گری فعال کمونيست تی، با حضور و دخالاعتراضي

اين گفته خالف آرمان . ھای انقالبی در بر نخواھد داشت ای، برای جنبش وله فاصله گيرد، ثمرهق اين دو مزا

بند بود، و سر  ايم که تاکنون و چگونه يک سر جنبش، به راه و وظايف خود پای کمونيستی نيست و چه خوب ديده

دانيم که  نمی.  تشکيالتی با خود را ندارد–ھای سياسی  ديگر آن در حال و ھوای خود است و قصد تصفيه حساب

 خشک و   اساس منافعهخود آيند و حرکت خود را نه به که چه زمانی بايد فرا برسد تا آنان ب کدام شرايط و يا اين

تر انقالب سازمان دھند؟ تا چه زمان  تر و عمومی منفعتی گسترده ۀ حزبی بلکه در چھارچوب–سازمانی ۀ ماي بی

ھا، ارمغان  اينۀ نشيند و مھمتر از ھمر انتظار حاميان و مدعيان خود ب ددباي کشان و جوانان می کارگران و زحمت

 مدعيان گان با تاند و تفاوت گذش ت؟ الگوھا کداماخير به نسل امروزی چيسۀ ھای سه دھ و دستآوردھای کمونيست

  کنونی در چيست؟

گونه شک و شبھه، و انکاری را برای کسی باقی  خوبی از ھم تميز داد و جای ھيچه توان ب يک چيز را می

عاری از ظلم و ۀ  گذشته با کمونيسِت مدعی برقراری جامعۀگذارد، که رفتار و کردار کمونيست قبل از سه دھ نمی

ھای خود گنجاند  بند را در جمع توان تشخيص داد و آن ک چيز را میستم امروزی، بسيار و بسيار متفاوت است؛ ي

شد و با دشمنان  ھا به کنار گذاشته می گرفت و نادرستی گان در عمل مورد آزمايش قرار میکه باورھای گذشت

توان با  شد که مستحق آنان بود؛ يک چيز را می ای برخورد می گونه کشان، ھمان طبقاتی کارگران و زحمت

ھای انقالبی، اصولی،  ن درونی و در ميان جنبشاصبر و شکيبائی و مبارزه با مخالفت تمام اعالن نمود که صراح

ھا و نادرستی نظرات، اصالً و ابداً مورد رد واقع  طلبانه بود و در عوض و امروزه، کمی و کاستی منطقی و وحدت

ھا و احزاب بيگانه شده است، و   و افکار سازمانچنين مبارزه با دشمنان و حاکمان زورگو با آرمان شود و ھم نمی

ن درون سازمانی و جنبش، تحقير کننده، طرد کننده، اتی با مخالفموضوع وحدت و برخورد اصولی و کمونيس

که سرمايه  دليل است مگر بی. باشد يت میؤعينه قابل ر  و دو کارکرد بهفکراين دو . ست ا تخريبی و سکتاريستی

ی رو  جدي وانعبخشد و با م چنان بر استثمار و سرکوب ميليادرھا انسان تداوم می التزايدش ھم مرغم بحران دائ علی

در رو نيست؟ اوضاع فعلی، وخيم و موقعيت چپ شکننده است و بايد دانست که اگر، روز و روزگاری در درون 
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ن خارج از کشور گذاشت و نه توان به حساب فعاليت اپوزيسيو وقوع پيوست را نه میه جامعه تغيير و تحوالتی ب

را در   آندباي ھا انسان محروم تلقی نمود، بلکه فقط و فقط می معنای تغيير زندگانی وخيم ميليون توان به می

منظور پيشبرد  ھای وابسته به آنان و به داری و تغيير آرايش در درون رژيم ھای جھان سرمايه بندی تقسيمۀ چھارچوب

  . تعريف نمود ظالمان تر منافع مدتزدرا

دست تجارب  ھا و از اين نشينی چپ کافی شاھد عقبۀ  خاورميانه در اين سه دھه و به اندازۀويژه منطقه دنيا و ب

اند  چنان در حرکت جا ھم جا و در آن که کاروان سرمايه در اين ھای اخير ھم گواه اين ايده است جائی ست و جابه منفی

غايت ه ھای ب گام سياست اند و گام به  محروم اين جامعه و آن جامعه مردم شومی ديگر عليهۀ و در پی نقش

نمايند؛ فضائی که مطئمناً  تر می برند و روز به روز فضای جامعه را تنگ و تنگ خود را به پيش میۀ سودجويان

جھان ست که   ادردناکی, متأسفانه اين اوضاع. مان خواھيم نشست ی حال و روز، امروزی "غبطه"ماھا، در ۀ ھم

اند و  ست که ميلياردھا انسان محروم جھان با آن مواجه  ایئھا ھا فراز و نشيب در روست و اينبشری با آن رو 

ايران از شر ھزاران ۀ  طبقاتی و از جمله جامع گرا، جوامع  آمدن چپ جدی و عملطبعاً بدون عروج، و بدون باال

 .ھند يافتداران جانی رھائی نخوا ساز سرمايه  و مشکل دستيبتمص
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