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 سيامک ستوده

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٣
  

  در تورنتو۶٧نکاتی در مورد مراسم يادمان کشتار 
چرا که جمھوری .  مثبت است توسط دولت ھای سرمايه داری و دست راستی مثل کانادا امری۶٧محکوميت کشتار 

 . کند را تسريع می اسالمی را منزوی و سرنگونی آن

ثير آن می أ تۀچرا که بر دامن.  اشکالی ندارد۶٧ شرکت مقامات ليبرال و محافظه کار در مراسم کمپين يادمان کشتار 

 . افزايد

مايندگان آن امری طبيعی، قابل انتظار  توسط  ن۶٧از اينرو محکوميت کشتار . دولت کانادا مخالف مجازات اعدام است

 . و قابل قبول است

را گناه می  حاال که کرده چرا پشتيبانی از آن. مگر ما بارھا از دولت کانادا نخواسته ايم که سفارت ايران را تعطيل کند 

 دانيم؟

و امپرياليست کانادا بر سر اينھا بخشی از داليلی است که مؤتلفين با مقامات ليبرال و محافظه کار رژيم سرمايه دار 

 . در تورنتو، و در توجيه عمل خود، می آورند۶٧برگزاری مراسم يادمان کشتار 

و دار و وجه  گروه ھا  ھيچه قبل از ھر چيز اجازه دھيد اين نکته را روشن کنم که طرف خطاب من در اين نوشته ب

الف اين ائت. موکراسی برای ايران، و امثالھم نيستی مثل سکوالرھای سبز، حقوق بشر و دئدسته ھای  آشکار  بورژوا

ی و دست راستی کانادائی در مبارزه با جمھوری اسالمی امری طبيعی بوده و ھرگونه ئگروه ھا با احزاب بورژوا

 جايگزينی يک دولت سرمايه دار اصوالً . انتظاری جز اين، از اين دار و دسته ھا امری نادرست و غير منطقی است

جای دولت اسالمی در ايران،  خواست مشترک اين گروه ھا و دولت ھای ه  نظام امپرياليسم جھانی بھماھنگ با

از ھمين رو، . امپرياليستی غرب را تشکيل می دھد و تناقضی ميان اھداف و مطالبات آنھا در مورد ايران وجود ندارد

ائی در اپوزيسيون در مبارزه با ھمتای خواست ھمدستی با دولت ھا و قدرت ھای امپرياليستی برای احزاب بورژو

اسالمی شان منطقی ترين و  ممکن ترين راِه  از ميدان بدر کردِن جمھوری اسالمی،  با در نظر گرفتن منافع آتی 

 . طبقاتی شان می باشد و جز اين راھی برای آنھا  متصور نيست

دار و ضد انقالبی برای پيشبرد امر مبارزه با جمھوری که آيا می توان با احزاب و قدرتھای سرمايه   اينألۀبنابراين، مس

تواند که اين ھمکاری امر سرنگونی را تسريع می کند، اشتراک عمل داشت يا نه، تنھا می  اسالمی، به صرف اين

عنوان امری ھويتی و تالش برای حفظ استقالل ه ی باشد که به مبارزه با سرمايه داری بئموضوع بحث و جدل با نيروھا

 . روتين اعتقاد داشته و پای بند می باشندۀعنوان يک وظيفه  کارگر بۀقاتی طبقطب
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 اصلی جدل و ۀکه گرد و غبارھای مخدوش کننده در اطراف بحث به کناری رفته، ھست اما قبل از ھر چيز برای آن

 .  در رابطه با استدالالت باال روشن نمود را مقدمتاً ألهمباحثه برجسته شود، بايد چند مس

را   انقالب بوده، آنۀ ما عقيده داريم، ھمانطور که تشديد تضاد ميان صفوف دشمن ھميشه به نفع جبھۀکه ھم اول اين

تقويت می نمايد، طبيعی است محکوميت جمھوری اسالمی توسط ھر دولت  سرمايه داِر ارتجاعی و دست راستی نيز 

ھمين ترتيب تالش برای وادار ساختن اين ه ب. ريع نمايدتواند امری مثبت بوده،  سرنگونی جمھوری اسالمی را تس می

دولت ھا به محکوم نمودن جمھوری اسالمی و بستن سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی نه تنھا امری مفيد، بلکه يکی از 

ۀ بالعکس، آنچه که برای امر انقالب،  و سالمت مبارز. وظايف نيروھای مترقی و انقالبی در خارج کشور می باشد

احزاب و دولت ھای سرمايه ۀ باشد، انفعال و سکوت در مورد افشای انگيز نقالبی بی نھايت مضر و زيان بخش میا

ظاھر مردم پسندانه می نمايند، ولی در واقع برای الپوشانی و پيشبرد منافع ضد ه دار در اقداماتی است که ھرچند ب

 . مردمی خويش انجام می دھند

 پارلمان کانادا ۀ سوسياليست انقالبی و مبارز ضد سرمايه داری تنھا اين نيست که آيا مصوبله از ديد يکأبنابراين، مس

عنوان جنايت عليه بشريت، يا بسته شدن سفارت به تضعيف جمھوری اسالمی و تسريع ه  ب۶٧در محکوم کردن کشتار 

 ۀ خود در مبارزۀا اگر بخواھد به وظيفسقوطش انجاميده و لذا بايد از آن استقبال شود، بلکه در اينست که سوسياليست م

را به طاق نسيان نسپارد، و از اينرو نه آن وقفه ناپذير عليه سرمايه داری وفا دار مانده و برای يک لحظه ھم که شده 

يک سوسياليست در حرف، بلکه در عمل، باقی بماند، آيا بايد در امر افشای نيت واقعی دولت و پارلمان کانادا سکوت 

گرانه و سازشکارانه در مراسم يادمان و ھر مراسم مشابه ديگر را به افشای علنی و بی ءنموده، ھمنشينی غير افشا

جناح ھای سرمايه از محافظه کار و ليبرال گرفته تا سوسياليست ھای نيو دمکرات تر جيح دھد؟ يا ضمن  ۀپروای ھم

 ۀاستقبال و شادمانی از ھر حمله ای که اين يا آن جناح ارتجاعی سرمايه داری به جناح ديگر می کند، بالدرنگ وظيف

 ؟    مردم را نسبت به نيات واقعی آنھا بياگاھاندۀخود بداند که تود

 مشکلی با شرکت يک سوسياليست در اين يا آن برنامه، حتی اگر توسط نيروھای ما آنقدر درخود نيستيم  که اساساً 

که سوسياليست ما به بھانه ھای مختلف مثل بُرد و  شرط آنه اما و تنھا  ب.  ارتجاعی راه اندازی شده باشد، داشته باشيم 

 نمايندگان سرمايه ۀگری بيرحمانء افشاۀ ديگری، وظيفۀ، يا ھر دليل خود فريبانثير بيشتر برنامه يا جلب جمعيت بيشترأت

 پرده پوشی سازش خود با نيروھای ارتجاعی ۀداری را يک لحظه ھم به فراموشی نسپارد، و بھانه ھای مزبور را وسيل

ر می روند، به صرف تنھا و شماه ی که نھادھای ارتجاعی بئ بود شرکت در پارلمان ھای بورژوااگر جز اين. قرار ندھد

 . گری، مجاز شمرده نمی شدء افشاۀتنھا انجام وظيف

خاطر شرکت در مراسم يادمان از ھمه طرف مورد انتقاد قرار گرفته اند، می توانستند و می ه سوسياليست ھائی که ب

 نمايندگان سرمايه ۀغلبازان خود ، مراسم مزبور را دربست تسليم تبليغات دۀکه با سکوت سازشکاران جای آنه بايست، ب

 يک يک ۀ آنان  کرده، به آلت دست آنھا تبديل گردند،  با افشای ماھيت ضد مردمی و جنايتکارانۀداری و نمايشات فريبند

دغلبازانی که از يکسو با ژست ھای .  اين دغلبازان مبدل می ساختندۀآنان، مراسم مزبور را به دادگاه پرشور محاکم

کوشند خود را، که کمتر از ديگران  ط با دولت ھای تروريست و بستن سفارتخانه ھای آنھا میقطع روابۀ فريبند

عنوان قھرمانان مبارزه با تروريسم اسالمی جلوه دھند، و در ھمان حال با شرکت در صف اول ه تروريست نيستند، ب

 . نماز جماعت و مراسم گشايش مساجد تروريست ھا، با خود آنھا دست بيعت دھند

 ۀحقيقت اينست که برای بعضی سوسياليست ھا آويختن به دامان بورژوازی و شرکت در ائتالفات با نمايندگان آن به بھان

رسد که  گوش نمیه اينروزھا کم ب. اتحاد عمل، راه جبرانی برای درمان تنھائی و در حاشيه بودن شناخته شده است

ه يادبود با ليبرالھا ائتالف کرده و تريبون سخنرانی را بۀ  برنامکسانی در پاسخ به اين سؤال که چرا در برپائی فالن
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ه که عناصر و نيروھای اينچنينی چپ ب در حالی. دست آنھا داده ايد، اين دليل را می آورند که ليبرال ھا آدم می آورند

 و فتن خود در حاشيه جستی بايد راه درمان را در مقابله با علل واقعی قرار گرئ توسل به نيروھای ائتالفی بورژواجای

گری و نقد وقفه ناپذير گرايش ھای ارتجاعی ءمجاز بودن پيوستن ھر نيروئی در ھر اتحاد عمل، اگر با افشا. جو نمايند

درون آن اتحاد عمل ھمراه نباشد، به چيزی جز دست باال پيدا کردن گرايشات ارتجاعی و آلت دست مقاصد آنھا شدن، 

 . ، نمی انجامد۶٧ر  يادمان کشتاۀھمچون نمون

موفقيت در ھر مبارزه . ھدف از اتحاد عمل،  گرد آوری بيشترين نيرو حول خواست ھای انقالبی و نه ھر خواستی است

کند که آن مبارزه حول آن شکل   طول و عرض آن مبارزه، بلکه مھمتر از آن، اصالت اھدافی تعيين میرا نه صرفاً 

 .گرفته و سازمان يافته است

ی و صد در صد ارتجاعی است، تنھا طول و عرض مبارزه و ئکه جنبشی بورژوا" رژيم چينج" به بش موسومبرای جن

چرا که جز تغيير رژيم که تنھا به نيرو احتياج دارد، در پی ھيچ خواست . جمعيت شرکت کننده در آن اھميت دارد

با ھر نيروی ارتجاعی ديگری که تنھا " ھمھمه با "راحتی می تواند با اتخاذ شعار ه برای ھمين، ب. اجتماعی نيست

ه ولی برای نيروھای مترقی و انقالبی، ب. جای رژيم موجود باشد، ھمراه و متحد شوده خواستار جايگزينی خود ب

شمار می ه  که تغيير رژيم تنھا ابزار تحقق اھداف اجتماعی و انقالبی فراتری ب- خصوص نيروھای سوسياليست واقعی

 تحقق اين اھداف اجتماعی و پيشروی بيشتر جنبش انقالبی شود، ۀکه وسيل خودی خود و بدون آنه برود، تغيير رژيم 

ند از طريق اشتراک عمل جائی صوری در قدرت، نيست، و از اينرو تنھا می تواه گونه ارزشی، جز يک جاب واجد ھيچ

 . ، به نحو مطلوب عملی گرددی که با اين اھداف و خواست ھای اجتماعی و سياسی ھمآھنگ ھستندئبا نيروھا

 

   

 

 

 


