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 کارھا؟ ھا و راه کدامين رفتن
  

 از  اگونھای گون  نظرات و ارزيابیۀگيرد، ما شاھد ارائ ھای سياسی درون جامعه شدت می ھر زمان که کش و قوس

ھای سياسی ايرانی بر رفتن رژيم جمھوری  ھاست نيروھا و سازمان که دھه واقعيت اين است. يمجانب اپوزيسيون

دادھای درون جامعه،  رخشان بر آن است تا جدا از شرح حوادث و  ميان ھمه، سعی ورزند و در اين کيد میأاسالمی ت

ھا و يبندجمع. خورد ديگران دھنده انه ارزيابی حقيقی بعنوان يگ ھا و استنتاجات سياسی خود را بهيبندجمع

ايم که ھم رژيم جمھوری اسالمی  مان، کمترين انطباقی نداشته است و ديده ۀ ی که با واقعيات جامعھای سياسي ارزيابی

  .ھر چه بيشتر قرار گرفته استۀ کش در منگن ھا کارگران و زحمت پا بر جا ماند و ھم زندگی ميليون

ھا و جريانات، پيرامون نقش و   در ادراک نادرست افراد، سازماندباي ی را میئھا ئل چنين ارزيابیالبته دال

ھدف و قصد فعلی نوشته، بر . ی توضيح دادئ چنين در ناباوری آنان در انجام وظايف پايه ھای سرمايه و ھم مکانيزم

اندازھای  شمچ و  ھا نيست بلکه اشاره به ارزيابیھا و احزاب کمونيستی  ھای سياسی سازمان سر اثبات و يا نفی تحليل

ھاست بر افکار  ست که دھه یئھا پراکنیبحث اساسی بر سر توھم . ست دادھای معين سياسی غير واقعی آنان، از رخ

  . نيروھای خارج از کشور ايران چنگ انداخته است

چون رژيم جمھوری اسالمی  ون، ھمايران با افکار ناصحيح اپوزيسيۀ ست که جامع در حقيقت سی سال و اندی

، "جمھوری اسالمی يکی دو سال ديگر سرنگون خواھد شد"، "عمر رژيم کوتاه است"نشده است؛ " تثبيت"

ست که اپوزيسيون  سی سال و اندی. باشد  روبرو می–و امثالھم " فرصتی برای جھموری اسالمی باقی نمانده است"

که در ميدان سرنگونی حضور عملی و فعال داشته  ورزد، بدون اين يد میکأايران بر تغيير رژيم جمھوری اسالمی ت

اميدھا . ست المللی بينۀ ھای وابسته و به صحن مانند عامه، تغيير صوری رژيم به بيانی نگاه و تصورش به. باشد

 –گری ھای اعتراضی کار ھای کمونيستی بر سر جنبش يابی ايده  وارونه شده است و واقف نيست که بدون تسلط

واقف نيست که اگر رژيم جمھوری . بار امپرياليستی رھا نخواھد يافت ی، جامعه از قيد و بندھای اسارتئ توده

 اقتصادی دست نخورده باقی بماند، کارگران و –اسالمی به ھر دليلی کنار گذاشته شود و نظام اجتماعی 

بر سر . قدرت رسيدگان قرار خواھند گرفتتر مورد تعرض و يورش، تازه به  کشان، در ابعادی دھشتناک زحمت
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بات ست و به اث یئچنين مدعا  مداران جھانی، گواه کار گماردن سردمداران رژيم جمھوری اسالمی از جانب قدرت

ھای  ی و مکانيزمئ چون رژيم جمھوری اسالمی نه محصول مبارزات توده ی ھمئھا که حاکميت رژيم رسيده است

با اين اوصاف و خالف استنتاجات و . ست داران جھانی و ستدھای سرمايهدرون جامعه بلکه حاصل داد 

ھای جريانات، رژيم جھموری اسالمی نه تنھا نرفت، بلکه پای در چھارمين دھه از عمر خود گذاشته  داوری پيش

آورد و بر سرکوب و  ھای سرمايه در ايران را به حرکت در می که چرخ است و نزديک به سه دھه و نيم است

دريغ  ھای بی يُمن حمايتجمھوری اسالمی نه تنھا نرفت بلکه به . فشارد ديده پای می ھا انسان رنج استثمار ميليون

ھای اعتراضی را  ش ماند و تصفيه و سرکوب نمود و قادر گرديد تا رابطه و پيوند اندک اپوزيسيون با جنبشاربابان

  . قطع نمايد

 ۀگمان، ماندگاری ھم ست و بی ھای جھانی ھای وابسته به سرمايه ت طبقاتی و خاصيت حکوم اين خاصيت جوامع

شان و از دگرسو در ناتوانی نيروھای کمونيستی در  دريغ اربابان ھای بی سو در قدرت و حمايت  از يکدباي آنانرا می

 جامعه فاقد تر جمھوری اسالمی به اين دليل ماند که به عبارتی صحيح. جو نمود و شان جست پيشبرد وظايف بنيادی

بيش از سه , به اين دليل عمر. امپرياليستی بودۀ ھای حافظ بقای سلط سالم و قوی در مقابل ارگانۀ سازمان رزمند

طلبی، پراکندگی و عقب نشينی توأم با  دھه نموده است که تفکرات غالب بر جنبش کمونيستی، يأس، خمودگی، تسليم

ھای  ھای اعتراضی درون جامعه، فاقد حمايت ن دليل روشن که جنبشجمھوری اسالمی ماند به اي. ست توھم پراکنی

ھای رژيم "رفتن"حال بر طبل  توان در حايشه قرار گرفت و در ھمان نمی. اند  خودی عملی از جانب نيروھای مدافع

  .مانرا داشت ۀ  اقتصادی نظام امپرياليستی حاکم بر جامع–سياسی ۀ کوبيد و انتظار نابودی سلط

ھای روشنی آيا وقت مرور مجدد، بازنگری و تصفيه حساب با   و در بستر چنين حقايق تلخ و ناکردهراستیه ب

ھا و يبندبار ديگر بر نقش و جمع است تا يکمان فرا نرسيده است؟ آيا وقت آن فرا نرسيده  ھای سياسی ارزيابی

 در قبال رژيم سراپا مسلح و وابسته و ندازيم و جايگاه نظری و عملی خود را، ھمنگاھی بياستنتاجات تاکنونی خود 

شرط صداقت انقالبی در برخورد جدی با «کشان مشخص نمائيم و نشان دھيم که  ھم در مقابل کارگران و زحمت

ھا جدا از به تصوير  ی کمونيستئ  اساسی و پايهۀآيا وقت آن فرا نرسيده است تا روشن سازيم که وظيف؟ »مسائل است

ھا در اينۀ داری، در تبيين و تعيين وظايف آنی و مھمتر از ھم ھای سرمايه  تاريخی نظامدر آوردن سرنوشت آتی و

ال را در مقابل ؤاين سبايد نمی وبايست ن گردد؟ آيا  ھای مبارزاتی تعريف می ھای برون رفت از بن بست راهۀ ارائ

 پاسخ دھيم که الؤاين سبايد به ی نموبايست ن آيا  ھاست؟ خود قرار دھيم که منظور و مقصودمان، از کدامين رفتن

باشد و چرا رژيم جمھوری  ھا مربوط می ھا و تاکتيک مان به کدامين سياست ھای تاکنونی دالئل عدم تحقق ارزيابی

ھا و يبندجمعۀ ش، توانسته است حدوداً سه دھه و نيم دوام بيآورد؟ انصافاً آيا ارائبودن" لرزان"رغم  اسالمی علی

مان، مبنی بر، تعيين عمر کوتاه برای سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در خدمت به رشد و  حال هھای تا ب ارزيابی

تر نيروھای کمونيستی خارج از کشور، از  طرف و بسيج ھر چه وسيع ھای اعتراضی از يک شکوفائی جنبش

ھای کمونيستی خارج از ال را در مقابل خود قرار دھيم که نيروؤديگر بوده است؟ آيا مجاز نيستيم تا اين س طرف

ھای موجود و يا با کدامين نيرو، قصد برقراری حاکميت  کارھا، قصد فائق آمدن بر پراکندگی کشور با کدامين راه

  کشان را در سر دارند؟ کارگران و زحمت

ۀ نخست حاکميت دھۀ توانيم در وحل باشد و می االت فوق چندان مشکل نمیؤگوئی به س که پاسخ تصورم بر آن است

جمھوری " استيصال"و رو به " درمانده"ھرگونه قضاوتی قرار دھيم و نشان دھيم که رژيم ۀ چھارم رژيم را، پاي

  بخشد و يک لحظه از تأمين منافع ناحق خويش تداوم میه چنان به حاکميت ب اسالمی، خالف نظر اپوزيسيون ھم
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کشان را مورد   توانسته است کارگران و زحمتای که چند دھه يعنی اين. نشسته استداران جھانی عقب ن سرمايه

ن و قربانيان نظام را اعدام نمايد و ان، مخالفاھا، مبارز يش از سه دھه، کمونيست خود قرار دھد و بۀاستثمار وحشيان

يعنی نزديک به سه دھه، توانسته است بدون . از ھمان آغازين حاکميت، اپوزيسيون را از ميدان به عقب راند

ھای ضد کارگری و ارتجاعی خود را به   از جانب نيروھای کمونيستی و با زور و سرکوب، سياستینعکمترين موا

و در ثانی موقعيت و ريزش يکايک نيروھای کمونيستی موجود در خارج از . ھا انسان محروم حقنه نمايد ميليون

. ی باشدھرگونه قضاوت ناصحيح  عتواند مان  خود میۀنوبه شان، ب ھای دافعه و سکتاريستی کشور و انتخاب سياست

ۀ ھا تخطئ موازات آنه ديده و ب ھای ستم البته که ناگفته نماند، اوضاع دردناک اپوزيسيون و تعرض سرمايه به توده

عينه در  توان به روزھا می در حقيقت تسلط سياسی سرمايه را اين. ھای اعتراضی، مختص، به ايران نيست جنبش

توان مشاھده نمود که  می. عينه مشاھده نمود ھا به ورميانه، شمال افريقا و در ديگر قاره خاۀھای منطق تمامی جنبش

 را کشان جان کارگران و زحمتۀ  خويش شير ھای متناسب با منافع ھا و ارگان چگونه ضد انقالبيون به يُمن سازمان

چنين عمل  جا اين سرمايه در ھمه. دھند پاسخ می ترين شکل ممکن اھی را به سبوعانهخومکند و ھرگونه ندای آزادي می

ی ئ  توده–ھای کارگری  گر جنبش ھای مردمی در خود و نظاره  جنبش  و در مقابل نيروھای مدافع- کند   و می–کرده 

اند و در  ھای حافظ بقای آنان عمالً در ميدان ن رنگارنگ نظام و ارگاناتر مدافع به عبارتی حقيقی. اند هفوظي و بی

ۀ داری و از جمله نظام وابست ھای سرمايه ھای غير واقعی از نظام ارزيابیۀ ابل نيروھای کمونيستی در پی ارائمق

وقت پی خواھيم  ندازيم، آنراکش و خالصه به ايران نگاھی بيبه اوضاع کنونی مصر، ليبی، م. اند جمھوری اسالمی

. زنند ھای اعتراضی خودبخودی را رقم می نوشت جنبش جدی اپوزيسيون سر ھا بدون موانع بُرد که چگونه اين رژيم

 بر حيات ننگين خويش ادامه – و خواھند توانست –اند  التزايدشان توانسته رغم بحران دائم ھا علی ايم که اين نظام ديده

ھای  ت به يُمن حماي– و خواھند توانست –اند  توانسته. کشان بپردازند دھند و به چپاول و سرکوب کارگران و زحمت

ھا را بر سر کار  در حقيقت اين رژيم. مداران جھانی از مناسبات موجود حفظ و حراست نمايند دريغ قدرت بی

دار دست نخورده باقی بماند و طبعاً، روز و روزگاری و بنابه  سرمايهۀ  طبق  تا منافع- گمارند   و می–اند  گمارده

منظور تخطئه و انحراف به ديگری را د و رژيم و يا عناصر ھای جھانی به کنار گذاشته خواھند ش  سرمايه مصالح

مگر . ست چرا که ميادين اعتراضی فاقد نيروھای کمونيستی جدی. ھای اعتراضی بر سر کار خواھند گمارد جنبش

اند و از موقعيت  دار اعتراضات مردمی تبديل گشته جا، به ميدان روزھا و در ھمه که عناصر وابسته اين بی دليل است

گيرند و تحرکات مردمی را در  خود میه ھای اعتراضی را ب حمايت از جنبشۀ نمايند و قياف کنونی سوءاستفاده می

کامل قرار گرفته ۀ جا و در ايران، چپ در حايش متأسفانه در ھمه. دھند سو می و جھت منفعت جناحی خويش سمت

مدت طوالنی با تفسير دنيای کنونی و با برشماری  توان به نمی. ی، جنبش بی تأثير استئ است و طبعاً جنبش حايشه

ھای فعلی  بست ھای درازمدت و تاريخی، بر بن ھا با طرح و بيان انديشه اينۀ حوادث سياسی جامعه و مھمتر از ھم

 تاريخی با شرايط مشخص وجود –که تفاوت عميقی فيمابين تبيين وظايف آتی  آشکار است. و آنی جنبش فائق آمد

ۀ طور عملی به حساب آورد و خلط مبحث ننمود و از ارائه جاست تا اين دو پروسه را به ری و بدارد و ضرو

  . دور مانده اندازھای نافرجام و غير واقعی ب چشم

روز  اند و مستحق يک داری سرتاسر دنيا غرق در بحران ھای سرمايه به بيانی ديگر ھمه بر اين باوراند که نظام

شان ۀ روز اند و حيات يک انگل صفتۀ ھا در خدمت به طبق بر اين باوراند که اين نظامھمه . داری نيستند حکومت

ی و تاريخيھا انسان سرتاسر جھان است؛ اّما در کنار بيان چنين حقايق و خواست باطنی  مترادف با تلف شدن ميليون

طور عملی از ه ھاست ب يفی که دھهھا و وظا ولهقم. ھا بر آمد خت و در جھت رفع آنبايد موانع و مشکالت آنی را شنا
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ی و از ھر تضاد درونی نظام، سر ئ دستور کار اپوزيسيون ايران خارج شده است و متأسفانه از ھر اعتراض توده

که به ماھيت درونی تضادھا و  آورند، بدون اين ميان می رژيم جمھوری اسالمی سخن به" رفتن"شوند و از  مست می

ورزند که  کيد میأواالنه و نسجيده بر اين نظر تؤمسھای اعتراضی توجه نمايند؛ غير  شھای حاکم بر جنب ايدهۀ سلط

فرصتی "گويند،  باقی نگذاشته است و می" کروبی"و " موسوی"چون  ی ھمبرای عناصری  "صندلی"اين جنبش 

ھا و يا استنتاجات  يابینديشند که چرا ارزبياای به اين  لحظهکه  بدون اين"!! برای جمھوری اسالمی باقی نمانده است

آمده است؟ چرا جنبشی که موسوی را دور زده و پرچم رھائی و آزادی را عمل در نيۀشان به عرص سياسی تاکنونی

الزم [باشيم؟  ھا نمی تودهۀ دالوران" قيام"باره افت نموده است و ما بيش از اين شاھد تداوم  يک در دست گرفته بود، به

ھای مردمی، نقش، جايگاه و وظايف آنان در قبال رژيم سراپا  ر نفی و انکار خيزشکه بحث بر س به توضيح است

ست که  ھای سياسی ناصحيحی  ارزيابیۀھا و ارائ مسلح جمھوری اسالمی نيست بلکه ھدف، برخورد با برداشت

  ]. باشد اپوزيسيون ايران مبلغ آن می

ھا را در سر داشت و   رھبری و ھدايت مبارزات تودهکه ادعای" سازمانی"و يا " حزب"ھا چرا  اينۀ عالوه بر ھم

ھای  سو دادن جنبش و ناگاه عقب نشست و از سمته اند، ب آنان" فرامين"ھا در انتظار  بر اين باور بود که توده

ھای احزاب کمونيستی خارج از کشور، "رھنمود"ھی مردم نسبت به مواضع و جاعتراضی رويگران شد؟ آيا بی تو

عمل و دور افتاده، دوخته نشده است؟  ھای اعتراضی به اپوزيسيون بی قت نيست که چشم و گوش جنبشيد اين حقيؤم

ھا و  عميقی با واقعيات مبارزاتی تودهۀ دھد که ارزيابی و استنتاجات سياسی وی، در آيا خود اين امر نشان نمی

رژيم ۀ نونی و ماندگاری چندين دھچنين تضادھای درونی رژيم جمھوری اسالمی فاصله دارد؟ آيا واقعيات ک ھم

اندازھای غير واقعی فاصله گيريم و افکار  چشمۀ تلنگری باشد تا از ارائ و نمی بايد بايست اسالمی نجمھوری 

ھای نه صرفاً رفتن رژيم  شرط ھا و پيش عمومی را بيش از اين متوھم نسازيم و در مقابل تالش ورزيم تا زمينه

  نظام امپرياليستی را فراھم نمائيم؟ۀ  سلطجمھوری اسالمی بلکه نابودی

گيری تضادھای  ھای اعتراضی و در ھر دوره از شدت که اپوزيسيون در ھر دوره از جنبش حرف در اين استۀ ھم

ھای عملی، بر طبل رفتن زود ھنگام رژيم کوبيده  گری ھا و به جای دخالت درونی نظام، به جای تعمق به محتوای آن

ھای رقيب دولتی، بر سر  جناحۀ ای به جای توضيح و قبول سيطر که در ھر دوره ن استحرف در ايۀھم. است

و " اصلی"ۀ ھا پرداخته است و يا بعضاً از آنان، به بھان ھای اعتراضی، يا به انکار نقش و نفی افکار آن جنبش

البته که بايد . اند  گشتهتبديل" سبز"و " اصالح طلبی"ھای  جنبشۀ نمودن تضادھای درونی جامعه، به اراب" فرعی"

ھای ناصحيح از رژيم جمھوری اسالمی خالصه  ارزيابیۀ اعتراف نمود ايراد و اشکال کار، فقط و فقط به ارائ

ش در کارھاي راه. فشارد محتوا پای می کارھای نافرجام، شکننده، فرسايشی و بی ، بر راه گردد و در درون ھم نمی

خارج از کشور، به ۀ در حقيقت چپ رانده شده و تمرکز يافت. اک چپ نيستخدمت به برون رفت از موقعيت دردن

بيان شکست و . ست منظور برون رفت از وضعيت فعلیه ھای عملی ب شرايط کنونی تن داده است و فاقد برنامه

نظام ويژه ه داری و ب ھای سرمايه امان نظام سو و تعرض بی نشينی جھان کمونيستی از يک ھا و عقب طرح محدوديت

  .شمار چپ خارج از کشور تبديل گشته است دردھای بیۀ جمھوری اسالمی از سوی ديگر، تسکين دھند

گشائی عملی  ، در خدمت به راهقو متد کاری فوکيد ورزيد، تداوم افکار أتوان ت که با صراحت تمام می خالصه اين

ست؛ نيازمند حضور  مند ھدايت عملیچرا که جامعه نيازمند برش مبارزاتی و نياز. ھای اعتراضی نيست جنبش

که ھيچ جنبشی بدون  به اثبات رسيده است. ست طبقاتیۀ ھم در ميادين متفاوت مبارز بالفعل نيروھای کمونيستی و آن

جائی نخواھد بُرد و به سر انجام رسيدن ھر انقالبی منوط به سازماندادن مبارزات ه ھا ره ب گری کمونيست دخالت
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که به اثبات رسيده است ھر اتحاد  مضافاً اين. ست ھای امپريابيستی ن رنگارنگ نظامامدافع  ليهی عئ  توده–کارگری 

 ست ای ای که چپ ايران، سه دھه کار و وظيفه. باشد پذير می  ممکن ی در بستر شرکت عملی مبارزهئمحتواپايدار و با 

ھای  رمھا و ف وضعيت کنونی را در شکلکارھای برون رفت از  والنه ، راهؤاز آن فاصله گرفته است و غير مس

ھم در خارج از  ساعته و آن ھای تلويزيونی يک ھای اينترنتی، برنامه اندازی نشريه، سايت چون راه ی ھمئمحتوا بی

  . زاست ھای ھر چه بيشتر، و توھم سياستی که در خدمت به پراکندگی. دھد کشور توضيح می

  ٢٠١١ جون ٢١
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