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   باویعبدهللا
  ٢٠١٣ جون ١٣

 

  به ادعای سازمان اقليت،
 !مردم تاوان باورھای مذھبی خود را پس می دھند

  

اعی ديگری باعث نمايش موضع گيری نيروھای  انتخاباتی جمھوری اسالمی ھمچون ھر رويداد اجتمۀمضحک

 سياسی ۀاش در صحن ھر سازمان و حزبی بسته به جايگاه طبقاتی و موقعيت سياسی. رنگارنگ اجتماعی شده است

 ۀدر اين ميان تحليل سازمان فدائيان اقليت که در مقال. کشور در اين رابطه اظھار نظر کرده و موضع گرفته است

چرا که در اين مقاله .  منعکس گشته از زوايائی قابل تعمق است۶۴۶ ۀ مندرج در کار شمار"و شکست" انتخابات""

سازمان مزبور به چگونگی قدرت گيری جمھوری اسالمی و نقش مردم در اين امر پرداخته و طی آن با فراموش کردن 

سپس از اين  ی قلمداد کرده وھا در روی کار آمدن خمينی مردم را مسبب قدرت گيری جمھوری اسالم نقش امپرياليست

 سال گذشته عليه مردم کرده را به گردن ناآگاھی و باورھای دينی ٣۴چه اين رژيم در  نيز فراتر رفته تا حدی که بار آن

ممکن   ".دھند پس می" باورھای دينی خود را" تاوان" سال گذشته ٣۴ھا انداخته و مدعی شده که مردم در  خود آن

ھم از سوی سازمانی که مدعی مارکسيسم می باشد باورنکردنی به نظر برسد برای ھمين  ی آناست باور چنين تزھائ

  . اقليت بازگرديمۀبھتر است به خود نوشت

ناآگاھی برخاسته از باورھای دينی ھمواره يکی از سرمنشاءھای مھم اسارت مردم "  در اين مقاله اقليت مدعی شده که  

ھای مردم ايران، تاوان ناآگاھی و   سال است که توده٣۴. مگر بوده و خواھد بوديک کشور در چنگال طبقات حاکم ست

باورھای دينی " تاوان" سال است که ٣۴به اين ترتيب از نظر اقليت، مردم ما " .دھند باورھای دينی خود را پس می

اران وابسته را و نه تاوان  سرمايه دۀخودشان را پس می دھند و نه تاوان شکست قيام بزرگشان و در نتيجه تداوم سلط

سازمان اقليت برای تکميل اين تز غير . ھای نيروھای به اصطالح پيشرو و سياسی ھا و خيانت کاری ھا، ندانم مماشات

به جز يک باور کور به مذھب، چگونه ممکن بود مردمی که    : "دھد گونه ادامه می واقعی و غير مارکسيستی خود، اين

 مرتجع که در رأس آنھا تۀھای رژيم سلطنتی به انقالب روی آورده بودند، به يک دار و دس گریی از شر ستمئبرای رھا

کيد از أت. (" اعتماد کنندی به نام خمينی قرار گرفته بود،ئيک شارالتان عوام فريب، سمبل تاريک انديشی قرون وسطا

باور "ی را توضيح دھد که بدون داشتن تواند وضع کسان اقليت با چنين موضعی معلوم نيست که چگونه می) من است

امکان دادند و "  مرتجعۀدست و دار"ھايشان به اين  پشت سر خمينی سينه زدند و با مواضع و تحليل" کور به مذھب

 اقليتی ما فراموش کرده که سازمانی که ۀراستی مگر نويسنده ب! ھای ستمگری خودرا  مستحکم کنند  کمک کردند تا پايه

پس از قيام بھمن چه " باور کور به مذھب"را سازمان چريکھای فدائی خلق معرفی می کرد بدون به ناحق خود 
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يک شارالتان عوام  "حاکم داشت و برای خمينی که امروز به حق او را "  مرتجعۀو دست دار"موضعی در رابطه با 

 اين مقاله مدعی شود که اين موضع  اقليتیۀجا که ممکن است نويسند از آن  ؟!می نامد آرزوی سالمتی می کرد" فريب

 بھمن سال ۵گيری غير انقالبی مربوط به کيد کنم که اين موضعأگيری مربوط به اکثريت بوده و نه اقليت، الزم است ت

آرزوی " آيت هللا خمينی"برای سالمتی ، اکثريتی شدند است که ھمه اقليتی ھا دست در دست ھمان کسانی که بعداً ١٣۵٨

   .ندسالمتی می کرد

بايد اذعان کرد وقتی که اکثريت بزرگ  " :نويسد  اين درفشانی غيرمارکسيستی و غير واقعی اقليت چنين میۀدر ادام

شان  ، بلکه با دست خود، سند اسارت ستمگرانۀو نه با زور سرنيزخورند  مردم يک کشور فريب يک شارالتان را می

و بعد سازمان ) کيد از من استأت" (...خود اين مردم وجود دارد در  نقصی بزرگدھد که کنند، نشان می را امضاء می

 اين نقص در ميان مردم ايران، ناآگاھی عجين شده با خرافات " :گونه توضيح ميدھد را اين" نقص بزرگ"اقليت اين 

 مذھبی، مردم  سموم خرافاتۀاند که با اختناق و استبداد و اشاع شکی نيست که اين طبقات حاکم ستمگر بوده. مذھبی بود

کند که ناآگاھی  اما در اين واقعيت تغييری ايجاد نمی "دھد که اين امر  و سپس ادامه می". نگه داشتند.... را در جھل و

انديشی و خرافات، به پای صندوق برخاسته از خرافات مذھبی باعث گرديد که مردم ايران با اعتماد به سمبل تاريک 

شان را در پی سرنگونی رژيم   انتخاباتیۀی بدھند و اولين تجربأجمھوری اسالمی رد و چشم بسته به ی گيری برونأر

ھائی که قرار بود ھمه رويدادھا  به اين ترتيب به اصطالح مارکسيست، "سلطنتی با يک شکست بزرگ از سر بگذرانند

  کارگر و عدم سازمانۀ طبق طبقاتی و توازن قوای موجود در اين مبارزه توضيح دھند فقدان رھبریۀرا بر اساس مبارز

و از . دھند مردم توضيح می" باورھای مذھبی" فراموش کرده و ھمه چيز را با ۵٧ و ۵۶را در انقالب سالھای  يابی آن

 ١٣۵٨ سال ]حمل[ فروردين١٢ خمينی را حاصل رفراندم کذائی اين دارو دسته در ۀدست و آن بدتر روی کار آمدن دار

راسر تقلبی که در آن از مردمی که با انقالب خود شاه را سرنگون کرده بودند با بيشرمی رفراندمی س. نسبت می دھند

    !  چيست ،ی که نمی دانندھوری اسالميخواھند و يا جم شد که رژيم سلطنت را می ال میؤتمام س

 شکل گيری اين وی واقعيات بسته و فراموش کرده کهردھد که سازمان اقليت چشمان خود را بر چنان جمالتی نشان می

رژيم و رفراندوم کذائی که بين پذيرفتن رژيم جمھوری اسالمی و رژيم شاھنشاھی انجام گرفته چگونه بوده و چه 

ھا در عمل نشان داده بود که مردم خواھان رژيم شاھنشاھی نبودند، آيا به  انقالب توده. کار رفته استه ی بئھا فريبکاری

 فروردين و با ١٢ آشکار نبود ؟ و مھمتر از ھمه مگر جمھوری اسالمی با رفراندم رأی گذاشتن اين امر خود فريبکاری

 خمينی را به عنوان بديل رژيم سلطنت در ۀی مردم به قدرت رسيد؟ ھمه می دانند که امپرياليست ھا دار و دستأر

 وارد ايران شد و دولت  با ھواپيمای دولت فرانسه]دلو[ بھمن ماه١٢کنفرانس گوادالوپ برگزيدند و شخص خمينی ھم 

ھا به جای بيان اين واقعيتھا خاک به چشم مردم ريخته و  راستی چرا اقليتیه بازرگان ھم قبل از قيام بھمن اعالم شد پس ب

راستی که شرم ھم چيز خوبی ه  جمھوری اسالمی جلوه می دھند ؟ بۀخود مردم را مسبب بدبختی ھای ناشی از سلط

  !ن مطلب فاقد آن می باشد آۀاست که از قرار نويسند

 فروردين يعنی رفراندمی که پس از نوروز خونين سنندج ١٢که جمھوری اسالمی را حاصل رفراندم  اقليت پس از اين

 وحشيانه به خلق ترکمن برگزار شد ، جا زد و مردم را عامل قدرت گيری اين رژيم جنايتکار جلوه داد و دستان ۀو حمل

 سازشکاری ھای سازمان قبل از انشعاب به اقليت و اکثريت به خيال خود شست با توجه به اين که ۀخود را در ھم

ھای زحمتکشی  و توده : "نويسد که  را کتمان کند برای عقب نماندن از قافله می۶٠ۀتواند کشتارھای خمينی در دھ نمی

ع حاکم تبديل شدند که رژيم به سرکوب و کشتار شدند، به چنان تھديدی عليه ارتجا  زندگی سياسی آگاه میۀکه در تجرب

 روی آورد تا بتواند اختناق و استبدادی را که نظير آن را مردم ايران الاقل در طول ۶٠ای در سال  گسترده و وحشيانه

 وی خود نمی آورد که چند خط قبل نوشته بود کهر اين سطور ديگر برۀ نويسند".يک قرن گذشته نديده بودند، حاکم سازد
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رساند  و بدون توضيح اين که چطور شد   خمينی را به قدرتۀمردم دار و دست"  ناآگاھی عجين شده با خرافات مذھبی"

ه که چنين مردمی يکباره آگاه شدند که رژيم برخاسته از ناآگاھی آن ھا مجبور به کشتار آن ھا شد و آن چنان قتل عامی ب

 ديواری کج گذاشته ۀراستی که وقتی که پايه  ب؟"ک قرن گذشته نديده بودندمردم ايران الاقل در طول ي "راه انداخت که 

ی که به مردم نسبت داده بود يسنده با فراموش کردن آگاھيبه ھمين دليل ھم نو. شود اين کج روی پايانی نخواھد داشت

 ١٣٧۶ ]جوزا[ دوم خرداددوباره فيلش ياد ھندوستان افتاده و ضمن پذيرش تبليغات جمھوری اسالمی در مورد انتخابات

، اکثريتی از مردم به پای صندوق رأی ١٣٧۶خرداد  ٢پس از چه روست که بار ديگر در "دھد که   نااميدانه ندا سر می

دھد که مشکل نه مردم و ناآگاھی آن   و به اين ترتيب نشان می".روند تا شکستی ديگر بر شکست ھای خود بيافزايند می

ھا  باشد که حاضر نيستند به ساده ترين اسلوب مارکسيستی در تحليل پديده نويسندگان اقليت میھای آبکی  ھا بلکه تحليل

  .پايبند بمانند

 خمينی را به ناآگاھی مردم نسبت داده بود و بعد ديده بود که خمينی ھمين ۀاقليت از آنجا که روی کار آمدن دار و دست

 ۀتجرب"ناقض، اين کشتار را به حساب آگاه شدن مردن در جريان مردم را ھزار ھزار به دار آويخت و کشت برای حل ت

گذاشت و بعد که ديد ھمين مردم آگاه در انتخابات دوم خرداد که اقليت آن را تحريم کرده بود شرکت " زندگی سياسی

آن که در اين توھم البته از نوع خالص مذھبی " نمودند برای سر و سامان دادن به تناقضات خود مدعی شد که البته 

و اين ادعا در رابطه با اين ) کيد از منأت (."د، نبود مردم را چشم بسته به پای صندوق رأی گيری کشان۵٨فروردين 

 ايران را فرا گرفت و اکثريت مردم به پای صندوق ۀعلت چه بود که تب اصالح طلبی جامع..."ال طرح می شود که ؤس

حليل خود از رويدادھای زنده در جامعه را از ھمان جائی شروع کند که وشن است که اگر کسی بخواھد تر "رأی رفتند؟

  .تبليغات جمھوری اسالمی تمام کرده وضعيت بھتری از آن چه اقليت پيدا کرده، پيدا نخواھد کرد

 و بيند نه در رابطه با حکومت و جامعه سرتاسر اين مقاله نشان از اين است که سازمان اقليت انسان ھا را انتزاعی می

 سرکوب اقتصادی است ۀواقعيت اين است که انواع سرکوب سياسی و تحقير اجتماعی نتيج.  طبقاتیۀدر جريان مبارز

نقص " جمھوری اسالمی بايد به اين .کند ھا را زوال بخشيده و تيره و تار می زندگی معنوی و اخالقی تودهکه اين نيز 

ھه در پناه اين باور ھاست که اين رژيم ضمن ستم به زحمتکشان و بھا دامن بزند زيرا   يا باورھای مذھبی توده”بزرگ

در اينجاست . کند داران و غارتگران بين المللی فراھم کرده و می خصوص به زنان زحمتکش، شرايط را برای سرمايه

 که سازمان متوجه نيست که  آن چه بيند، و ثيرات نھادھای اين حاکميت را نمیأکه اقليت حاکميت سرمايه و چگونگی ت

 کند اين است که  سازمان ھای انقالبی زيربنا را ھدف قرار می ھای انقالبی را از سازمان ھای اپورتونيست جدا می

می کشند زيرا با تغيير زير بنا در جھت و به نفع سؤال دھند و در مبارزه جھت تغيير زيربناست که رو بنا را به 

در اين جاست که نظر سازمان . طور ريشه ای برطرف کرده  را ببزرگ" نقص"توان اين  زحمتکشان است که می

ول وضعيت موجود دانسته و ؤھا را مس اقليت نسبت به نقش دولت در وضعيت موجود نقشی دوگانه است، از طرفی توده

ضمن توضيح نقش دولت در سياست " سياسی"گيرد و از طرف ديگر به عنوان يک سازمان  نقش دولت را به ھيچ می

خرافات مذھبی تعيين کننده و " بيند زيرا که  ثير نمیأھا را در نتايج سياست ھای دولت بی ت  انجام شده، تودهھای

ھميشه برای حفظ ظاھر بوده و نتايج انتخابات از " انتخابات"در ضمن بايد گفت که . "راھنمای عمل سياسی آنھاست 

 اکثر مردم زير ۀبه باور و تجرب.   رژيم مطرح نبوده و نيست مردم ھيچ وقت برای اينءقبل تعيين شده بوده است و آرا

 اين ۀ جمھوری اسالمی نه از انتخابات خبری ھست و نه آرای مردم به حساب می آيد اما با اين ھمه در طول ھمۀسلط

زی  خود چنين شعبده باۀ مستبدانۀسال ھائی که جمھوری اسالمی بر سر کار بوده و برای مشروعيت بخشيدن به سلط

اند که ماھيت اين بازی يا انتخابات را برای مردم و به   خود دانستهۀراه انداخته، نيروھای اپوزيسيون وظيفه ھائی را ب
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و ھر کس آن را انتخابات .  کنند، انتخاباتی که انتصاباتی از پيش مھندسی شده بيش نيستءخصوص نسل جوان افشا

  .نفھميده استبداند نشان می دھد که معنای انتخابات را ھم 

ی که در آن مقاله ارائه شده و به بخشی از آن ھا اشاره شد اما آن چه که يده ھای نادرست و غير مارکسيستي اۀجدا از ھم

ثير نيروھای ارتجاع جھانی، أی واقعيت موجود در جامعه بدون تئپردازد چرا سازمان اقليت در اين مقاله به آن نمی

بھا داده و آن ھا را " انتخابات"اين سازمان به  .ھاست ع داخلی در ساخت آگاھی تودهامپرياليست ھا و نيروھای ارتجا

برای آن ھا قائل است و اين بازی در ميدانی است که ارتجاع برای او " شکست "ۀداند زيرا که نتيج تعيين کننده می

ستند که فقط برای نيروھای مرتجع ی ھئساخته است زيرا برای ھر انتخاباتی گردانندگان رژيم سعی در ايجاد چنان فضا

  .و اپورتونيست ھا و دوستان نادان خلق قابل پذيرش است

ھا بين آگاھی از ارزش ھای انسانی و واقعيت  ھا نشان داده اند که در ضديت با رژيم ھستند زيرا که توده ولی توده

 ترين واقعيتی است که در تاريخ مشاھده می بينند و واقعيتی که بر جامعه حاکم است برای آن ھا ضدانسانی ای نمی رابطه

 بعد از ٨٨جنبش سال . کنند، پس برای ساختن اين رابطه است که با تمام توان سعی در تغيير اوضاع خود دارند

  . بھترين دليل اين سعی و کوشش، يا مبارزه آن ھاست" انتخابات"

 ٢٠١٣ جون

 


