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 ، حاکميت و موقعيت چپ)مردم(جامعه 
  

به اسارت کامل در  آزادی و عدالت اجتماعی را ،ھاست که سران حکومت دھه. ايران بسيار در ھم آشفته استۀ جامع

ست و شکاف طبقاتی  ا ای و ساعتی  زندگی دقيقهۀرود و افزايش اقالم اولي فقر از سر و کول مردم باال می. اند آورده

نزديک به دو ميليون کودک کار اجباری، تفکيک جنسيتی در مدارس . گردد تر می ھم روز به روز گسترده و گسترده

 ، ماحصل  ن و وبالگ نويسان و وجود صدھا ميدان شکنجه و بازجوئیاخالفچنين دستگيری م و ھمھا  و دانشگاه

  .باشد مان می ۀ حاکم بر جامعۀ ھای ارتجاعی طبق سياست

اند و نه  ای زندگی نمود که نه برای جان آدمی ارزشی قائل توان در جامعه که چگونه می راستی پرسش اين استه ب

مندان،  ست که ندارھا ، ندارتر و ثروت ای اين چه جامعه. باشند آن میۀ ت اوليمردم قادر به استفاده از نعمات و امکانا

موازات  ست و به ا مانند مرگ تدريجیه ھا انسان ب ست که زندگی برای ميليون ای اين چه جامعه. شوند مندتر می ثروت

 –ھای اجتماعی  ھنجاریاقتصادی جامعه باعث گرديده است تا بر ميدان ناۀ ای اندک بر شالود ھا تسلط عده آن

ھا انسان به کاالی لوکس و  زندگی برای ميليونۀ  نيازھای اوليۀکه تھي زمانی. تر گردد فرھنگی و خانوادگی افزوده

گردد، بالطبع بروز صدھا  که فراگيری علم و دانش کودکان در جامعه ناممکن می دست نيافتنی تبديل گرديده و زمانی

وليت چنين وضعيتی ؤگمان مس بی. خواھد گرديداعی و فرھنگی به امری طبيعی مبدل ھای اجتم  و نابسامانیيبتمص

ه ھای اقتصادی ھم ب ھای ارتجاعی سران حکومت و چفت و بست که سياست  حاکم است و آشکار استۀطبقۀ بر ُگرد

  .باشد ن میما ۀ دری و غيره در درون جامعه ھا، افزايش جرائم، فحشاء و درب خود مولد يأس، نااميدیۀ نوب

چرا .  آن نيست ای و تداوم آن خواست حاکمان است و توده مدافع که راست و ريز نمودن چنين جامعه پر واضح است

ساز سران  خواھد فارغ از صدھا معضل دست ی، فرسايشی و ُکشنده است و می در عمل دريافته است چنين زندگيکه

ست که در آن از فقر  ای  آن جامعه توده مدافع.  خويش باز نماندنانۀ حکومت در آرامش و آسايش زندگی کند و از تھي

ھا چنين خواست و  اينۀ انسانی دارد و مھمتر از ھمۀ و کودک کار اجباری خبری نباشد و اصرار بر برقراری جامع

منظور   بهبارھا و بارھا. نمايد ھم در ميادين متفاوت اعالم می ش و آنھا و با اعتراضات ھا و سال سالافکاری را 
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کنونی، با ۀ اش با سران حکومت جنگيد و با تمام وجود اعالن نموده است که جامع  اقتصادی–ھای سياسی  خواسته

  . طراز نيست ش ھماھداف و منافع

کارفرمايان و ۀ ھای استثمارگرايان  صنعتی مبين مخالفت وی با سياست- مگر اعتراض کارگر در ميادين توليدی 

ھا  اندوزی سران حکومت به خيابان  ثروت ديده عليه ھای محروم و ستم  مگر بارھا و بارھا تودهداران نيست؟ سرمايه

ھای   ارگاناند و خواھان تقسيم مساوی نعمات و امکانات جامعه نبوده و نيستند؟ مگر به انحای گوناگون شدهنسرازير 

 درون جامعه نبوده و نيستند؟ واقعيت اين  در عدالتی اند و خواھان رفع ھرگونه بی طلبيدهمتفاوت را به مصاف ن

 و ءايران سايه انداخته است و رژيم جمھوری اسالمی ھم با تمام قواۀ ھاست بر فضای جامع که چنين جدالی دھه است

تر  به بيانی عريان. نمايد  جامعه تحميل میراش را ب طلبانه ھای منفعت ، سياست شھای رنگارنگ مسلح به يُمن ارگان

اند و در مقابل، توده ھم  ن رژيم جمھوری اسالمی با زور سازمانيافته جامعه را تحت کنترل خود در آوردهسردمدارا

دليل اين امر . باشد ھای بجا، فاقد زور سازمانيافته و فاقد دستآوردھای الزمه و ثمربخش می العمل رغم عکس علی

نين مشاھده شده چ ست و ھم ستی در ميدان خالیگرای کموني کامالً روشن است، چرا که جای سازمان منسجم و عمل

 حکومتی در - ھای دولتی نمايد؛ بی دليل ھم نيست که جناح ش از آرمان معين و روشن پيروی نمیکه اعتراضات است

جنبش و سکانی که به دو . ھا بکاھند  راديکاليزم آنازھای اعتراضی را در دست گيرند و  اند تا سکان جنبش تالش

رسميت ه  ب  مدافع- توده –به اين دليل که يکی . ی بين آنان نيست ھم تعلق دارند و کمترين ھمسانيزمتضاد اۀ طبق

 در پی به يغما بُردن اموال عمومی و به اسارت کشاندن ھر چه -دار   سرمايه–ست و ديگری  شناختن حقوق انسانی

  .باشد ھای درون جامعه می بيشتر آزادی

اند و شکی در آن  گونه ترسيم نموده ايران را اينۀ ام جمھوری اسالمی سيمای جامعن رنگارنگ نظادر حقيقت مدافع

خود خواھد ه ديگری بۀ  ابدی نخواھد بود، و روزی چھر-رغم فقدان رھبری سالم و تمام کننده   علی- نيست که 

رگ جھانی در مداران بز ھا ھستند و قدرت ، عراق، افغانستان و غيره از اين دست نمونهامصر، ليبي. گرفت

منظور به انحراف کشاندن  چنين به التزايدشان و ھم گوئی به بحران دائم  تضادھای درونی، و در پاسخۀچھارچوب

ديگری را بر مسند قدرت ۀ کشند و عناصر وابست زير میه ھا را ب ی، سران حکومتئ  توده–اعتراضات کارگری 

ھا ھم،  خاورميانه و ديگر قارهۀ ھای تاکنونی در منطق جائیه ابجۀ اند و ھم گونه عمل نموده تاکنون اين. نشانند می

 دباي مردان بزرگ جھانی، تاريخ مصرفی داشته و می ھای دست نشانده از منظر دولت حکايت از آن دارد که، رژيم

رد ھای متفاوت به کنار گذاشته شوند تا چرخش سرمايه دچار لغزش و لطمات جدی نگردد؛ حکايت از آن دا در دوره

، نه تنھا مسير بھبودی را نه - گر  ھای ھار و سرکوب ھا و تعويض حکومت جائیه رغم جاب  علی-که زندگی مردم 

ی که اين روزھا به سياست ئھا جائیه خود گرفته است؛ سياست و جابه پيموده است بلکه ابعاد ناھنجارتری ھم ب

ھای غير انسانی و تکه پاره نمودن  اندازی جنگ راهه مداران بزرگ جھاتی تبديل گشته است و بر آنند تا با ب قدرت

  .  تحت سلطه، جھان کنونی را در جھت منفعت درازمدت خويش سازمان دھند جوامع

  

  حاکميت

کشان وخيم است، به ھمان ميزان ھم، اوضاع  خوشبختانه به ھمان ميزانی که اوضاع زندگانی کارگران و زحمت

ست مابين زندگی حاکمان با زندگی  بته ناگفته نماند که تفاوت بسيار زيادیال. سياسی حاکميت در ھم ريخته است

ھای  اند و بر شريان در قدرت. اند که قابل شمارش نيست چنان ثروتی انبان نموده به اين دليل که حاکمان آن. مردم

ل بی ايراد است و باال شان بنابه ھزار دلي وضع اقتصادی. برند ُخورند و می اند و می اقتصادی جامعه تسلط يافته
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را بر اين اساس  شان ۀ پاي. شان تبديل گرديده است کشيدن اموال عمومی و نعمات جامعه ھم، به کارھای روتين

 يابی ھر چه   تا با تسلط-کوشند   و می–ھا کوشيده  ست که ھر يک از جناح  ااند و در چھارچوب چنين منافعی ريخته

جنگ و دعواھای سران ۀ ھم.  سوار شوند– يعنی نفت –تصاد تک محصولی جامعه ھای دولتی، بر اق بيشتر بر اھرم

ۀ ھای خودی و بر سر شيو حکومت جمھوری اسالمی بر سر کاناليزه نمودن درآمدھای نفتی به سمت جناح

ھای مختلف  ست و ترديدی در آن نيست که جناح چنين درازتر نمودن عمر نظام جمھوری اسالمی داری و ھم حکومت

ھا کارگر و  حد و حصر ميليون داری و استثمار بی سرمايهۀ در تداوم اقتصاد وابستئی گونه اختالف ماھو ژيم ھيچر

به . ست ی وضعيت کنونیئ شان از آگاھی مردم نسبت به علل پايه کش ندارند و فقط و فقط ترس و ھراس زحمت

داند که رو شدن   حاکميت وحشت دارد و میاز افشای مناسبات درونی" مستضعفين " باوری ديگر، حکومِت مدافع

ی را فراھم خواھد نمود و موقعيت رژيم جمھوری اسالمی را در ئ اعتراضات تودهۀ اختالفات درونی نظام، زمين

بر دو ھزار و دوازده پيرامون ويکم اکت و ای در سی دليل ھم نيست که خامنه بی. مخاطره خواھد انداخت ايران بهۀ جامع

از امروز تا روز انتخابات ھر کسی که بخواھد : "ضادھای درون حکومت اعالم نموده است کهباال گرفتن ت

ھا در جھت اختالفات استفاده کند، قطعاً به کشور خيانت کرده  ميان مردم بکشاند و از احساسات آن اختالفات را به

  ".است

چنين پا در ميانی  د طوالئی دارد و ھم نظام جمھوری اسالمی ي،ن درونیابرکناری و حذف فزيکی مخالفدر البته 

پشت . منظور فيصله بخشيدن به جدال درونی حاکميت ھم اولين بار نيست و آخرين بار ھم نخواھد بود ای، به خامنه

ھم در مقابل رفسنجانی، موسوی و  ھای متفاوت انتخابات رياست جمھوری و آن نژاد در دوره سر قرار گرفتن احمدی

ت عالی حل اختالفات و يأھ"ھای پی در پی چند ساله به مجلس و ديگر قوای نظام، تشکيل  وصيهچنين ت کروبی و ھم

چنان  که ابعاد اختالفات درون نظام آن در سال گذشته و غيره، مبين اين حقيقت است" تنظيم روابط قوای سه گانه

ھای متفاوت رژيم جمھوری  ن جناحکرد" آرام"نظام ھم قادر به " رھبر"ھای "توصيه"و " پند و اندرز"باالست که 

گردد و  رژيم جمھوری اسالمی بر میۀ ويژه به سيستم وابسته داری و ب به بحران نظام سرمايه. اسالمی نيست

  در حرف مدافع. تضادھا بر سر کار گمارده شده استۀ جمھوری اسالمی با بحران زاده و در چھارچوب

گيرد و در ھيچ  داران را پی گرفته و می سرمايهۀ طلبان ھای منفعت باشد و در عمل سياست بوده و می" مستضعفين"

ھا نداشته و اصالً و  ای از حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، مردم کمترين دخالتی در تعيين و تکليف سياست برھه

و توليد، از آيند و کار  ده به حساب می عنوان ماشين سود از منظر سران حکومت مردم به. اند ابداً به حساب نيآمده

صالح در آن است تا مردم را در . ن نظام سراسر جھل و سرکوباافعآنان است و سودبری ھر چه بيشتر، از آن مد

نمايند، که مردم  اند که ، علناً اعالم می ھا ھم وقاحت را به حدی رسانده مملکتی قرار نداد و به تازگیۀ جريان ادار

  !! ظام ندارندنيازی به مطلع شدن از اختالفات درونی ن

سازد؟ اين چه  آنان پنھان میۀ ست، که بگومگوھای درونی نظام را از ديد"مردمی"راستی اين چه نظام ه ب

 نيرو، و کار مردم است و در عوض حاضر به دخالت دادن آنان در تعيين سرنوشت  ست که موافق و مدافع نظامی

ھای  نظامۀ رژيم جمھوری اسالمی نيست و ھمجامعه نيست؟ البته انتخاب چنين سياست و کارکردی مختص 

ھای طبقاتی  ميان سران رژيم جمھوری اسالمی ھم بر مبنای خواسته اند و در اين داری اين گونه سرمايه

ھای  دانند رو در رو قرار گرفتن و علنی شدن جناح ريزند؛ چرا که می را پی می شان ھای داران، سياست سرمايه

اند که ھر  ھا پی بُرده اينۀ ھا را گسترش داده و مازاد بر ھم ھا با باالئی ھای مابين پائينی مخالفتۀ متفاوت نظام، دامن

بی . خود گرفته استه ای ب ی، جان دوبارهئ  توده–ھا، باال گرفته است اعتراضات کارگری  زمان تضاد درون باالئی
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ات درونی را از اذھان عمومی پنھان نگه دارد و در تالش است تا اختالف" ولی فقيه"طرف  دليل ھم نيست که از يک

ھای رقيب نسبت  ن نظام علل صدھا مشکل رو در روی جامعه و مردم را به جناحامدافعديگر، ديگر  از طرف

کند و آن يکی ،  مديريتی متھم می کفايتی و بی بی ربط ھم نيست که در اين ميان يکی ، ديگری را به بی. دھند می

ھای اقتصادی جامعه توضيح   امنيتی بر شريان–اندازی ھر چه بيشتر نھادھای نظامی   دستنداری مردم را به

جامعه " ثروت" تقسيم برابر  مردم را دارد و ديگری مانعۀ بر سر سفر" پول"قول خود قصد بُردن ه دھد؛ يکی ب می

 ۀکه ھم ست و روشن است ھای انسانی و محتوای مردمی ترين ارزش جدال و اختالفی که فاقد پائين!! باشد می

اند و ھر يک از آنان ساز خود را  شان، سر و ته يک کرباس رغم اختالفات ھای رژيم جمھوری اسالمی علی جناح

عنوان مثال  به. ميان، ھيچ کس و يا ھيچ جناحی، به فکر نداری و آب و نان مردم نيست کنند و در اين کوک می

گويد که من قانونی  رئيس دولت می: "که گوئی اعالم نموده است و رفسنجانی رئيس تشخيص مصلحت نظام در گفت

 –که رئيس قوۀ قضائيه  و يا اين" کنم را قبول نداشته باشم و به نظر خودم با قانون اساسی سازگار نباشد، اجراء نمی

يان  عضاً مجلسشود و ب ھا می  از زندان–نژاد   محمود احمدی–رئيس قوۀ مجريه " سرکشی "  مانع-صادق الريجانی 

  !!آورند ميان می به" رھبری "ھا و فرامين کفايتی و عدول رئيس دولت از سياست ھم سخن از بی

ردم  م ست که در تخالف با منافع ، در پی اجرای تمام و کمال قانونی"مردم " با اين اوصاف پيداست که عنصر مدافع

حاکمه ۀ  طبق  انسانی ندارد و کار و بارش تأمين منافعی که کمترين شباھتی به قانوننوشته شده است؛ قانون اساسي

ھا کودک، به دام باندھای قاچاق  کشان و باعث روانه شدن ميليون دری زحمته باشد؛ ھمان قانونی که باعث درب می

گناه را به مسلخ مرگ کشاند و  دفاع و بی انسان در سرتاسر ايران گرديده است؛ ھمان قانونی که ھزاران انسان بی

انسانی و ۀ ھای جامع در حقيقت نه رئيس دولت کنونی در پی تحقق خواسته. ھزاران خانواده را داغدار نموده است

تضادھای درونی نظام جمھوری اسالمی در درون جامعه ۀ  اشاع تواند مانع ، می"رھبر"ست و نه فرامين  ا مردمی

  داری سرمايهۀ  طبق شان تأمين منافع و، ھدف و رسالتاند و ھر د به واقع که، ھر دو در پی فريب و سودجوئی. باشد 

 مردم، ھدفی جز سر کيسه نمودن ھر چه بيشتر ۀبه عنوان نمونه عنصر مدعی بُردن پول بر سر سفر. ستا

 و عضو – محمدقسيم عثمانی –بوکان ۀ کشان ندارد و بی دليل ھم نيست که نمايند ھای کارگران و زحمت مانده ته

 تومان يارانه به ھر ۵٠٠٠٠شما ماھانه حدود : "گويد نژاد می ھای احمدی جلس در واکنش به گفته مۀکميسيون بودج

 ۵شما . کنيد  تومان خارج می٢٠٠٠٠٠ريزيد، ولی از آن جيب تا  کنيد و به جيب می نفر از افراد خانواده پرداخت می

  ". کنيد ر آسيب پذير وارد می درصدی به قش۵٠ تا ۴٠کنيد ولی تورم  درصد به حقوق کارکنان اضافه می

ن نظام با ھر گرايش و منشی جانب مردم اکه مدافع آن استگر  کردی نمايان راستی که بيان چنين حقايق و عمله ب

ۀ دھندن درونی حکومت ھم نشانا جانب مخالفکيد ورزيد که طرح موارد فوق ازأتوان ت آن میۀ دنباله نيستند و ب

. گردد ست که از زبان اين عنصر و يا آن عنصر وابسته به نظام اعالم می ا الفاتیی ھر چند کوچک از اختئھا بخش

داری بلکه در ناتوانی بعضاً  سرمايهۀ ش، به مناسبات و روابط گنديد که از منظر آنان، نه اس و اساسواقعيتی

ھای مملکت مربوط  رمايهھای رقيب بر س جناحۀ روي اندازی بی چنين در  دست حکومتی و ھمۀ گان نظام در ادارتوابس

  !! شود می

ھای درون جامعه و اوضاع بد   دولتی پيرامون نابسامانی- اّما و خالف توضيحات اين و يا آن جناح حکومتی

علت اساسی .  آنند گردد که حاکمان مدافع ھا انسان ندار، بايد اعالم نمود که علت، به مناسباتی بر می اقتصادی ميليون

علت به اشتھای بی انتھای استثمارگران . ايران چنگ انداخته استۀ شود که بر فضای جامع میبه آن سياستی مربوط 

ن اين نظام با ھر گرايشی، چه حاکم و چه مغلوب، مستحق يک ثانيه امدافع ۀگردد و ھم و سودجويان بر می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بنابراين . ن خالصی يابدزير کشيده شوند تا جامعه از شر سودجويان و استثمارگراه داری نيستند و بايد ب حکومت

ای، چيزی جز خيانت به آرمان  ھم به ھر بھانه ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی و آن دفاع و پشتيانی از جناح

ھای اعتراضی سود  مردمی نيست و وظيفه بر آن است تا از کشاکش درونی نظام در جھت راديکاليره نمودن جنبش

حال دانست که تلف شدن ھر  يکديگر را بگيرند، و در ھمانۀ حکومت پاچجست و اجازه داد تا ھر چه بيشتر سران 

  . تر خواھد نمود ھای نظام، کار انقالب را ساده يک از افراد وابسته به جناح

  

  موقعيت چپ

حاکمه ۀ  طبق چنين در تأمين منافع ھای خود و ھم ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی بر سياست اگر نظام و جناح

ھای مسلح وابسته  داران و ارگان  و توان خود در مقابل اجحافات سرمايهوسعد و مصراند؛ اگر مردم به اشراف دارن

اند، در عوض چپ، بی وظيفه است و پس کشيده است و فاقد سازمان  ھای بس گزافی داده اند و ھزينه به آنان ايستاده

 اگر بخواھيم در يک -مان  رغم ميل باطنی  و علی- متأسفانه. باشد کمونيستی رزمنده و تأثيرگذار در درون جامعه می

. قبل استۀ تر از چند دھ بار و عقب توان گفت که، بسيار و بسيار تأسف جمله، موقعيت چپ ايران را بيان نمائيم، می

  ی عليهئھا شاھد اعتراضات و جوشش) ھا ويژه در درون دانشگاهه و ب(اگر روز و روزگاری و بنابه دالئلی، جامعه 

به ھر حال . ھای نيمه جان گذشته نيست ھاست که شاھد آن تب و تاب ھای موجود بوده است؛ سال عدالتی بی

که پيرامون چنين وضعيتی  تواند در اين زمينه وجود داشته باشد و يا اين ھای متفاوتی می ھا و برداشت ارزيابی

 يعنی مابين –که چنين شکافی  بل کتمان نيست، آن استچه آشکار و قا ای ارائه داد، اّما آن توان تصاوير گونه گونه می

  .شود تر می تر و عميق عميقھر لحظه –جامعه و چپ 

گر است و حضور ندارد و کامالً خود را به حوادث  که نظاره اّول اين. ست ا از چند جنبه اين موضوع قابل توضيح

خواھد جايگاه واقعی خود را توضيح  ی نمی يک نيرو و تشکل خارج از کشورۀکه از دريچ دِوم اين. سپرده است

ترين ارتباط  عنوان يک حزب و يا سازمان فاقد پائين که به  روشن و راھکار ندارد، چھارم اينۀکه برنام دھد، سِوم اين

ھا و  که جدائی جوئی ندارد، ھفتم اين که روح حقيقت که با خود و با مردم خود صادق نيست، ششم اين است، پنجم اين

 حزبی را در جھت انسجام و يگانگی ھر چه بيشتر تفکرات تشکيالتی خود تئوريزه –ابات درون سازمانی انشع

که  باشد، نھم اين بندی به دمکراسی و حل اختالفات درونی در بستر سالم و سازنده می که فاقد پای نمايد، ھشتم اين می

که رھبری ھر يک از اين   نموده است، دھم اين سازمانی را سوار بر منفعت عمومی جنبش–ھمواره منفعت گروھی 

و وظايف " انقالب"ھای خود نيستند و بر آنند تا ابد، بار "کرسی"ھا و احزاب، حاضر به پس زدن  سازمان

  !!دوش کشنده شانرا ب" حزبی–سازمانی "

نين انجام وظايف چ ست و ھم  اگیبرنام کاری و بی در ندانمبه ھر حال چپ تمرکز يافته در خارج از کشور، غرق 

بُرش ندارد و در انتظار نشسته است و . آتی خود را، به تصميمات اين و يا آن تحرکات امپرياليستی گره زده است

مند است  ش نافرجام و غير ھدفھا و تقالءھاي سياست. دارد  نمیی در جھت تغيير اوضاع کنونی برکمترين گام عملي

. گيرد نمايد و روزی ديگر، سياست اتحاد و ادغام را در پيش می  علم میو روزی ، پرچم سازمان و حزبی مستقل را

ھا و اتحادھا، به  اند و نه يگانگی ھا از محتوا و از بار تعرضی برخوردار بوده در حقيقت نه آن انشعابات و جدائی

دھای تاکنونی فاقد توان شاھد گرفت و نشان داد که انشعابات و اتحا ھا مورد را می ده. جلوسته معنای پرش رو ب

بخش، دردھای جنبش کمونيستی نبوده بلکه بر  تعرضی و محتوائی بوده است و نه تنھا درمانۀ کمترين روحي

به اين دليل که نيروھای موجود درون جنبش کمونيستی مسير و جايگاه خود را بد . شمار آن افزوده است دردھای بی
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در . توان کار جدی و ثمربخشی را سازمان داد ايگاه غير واقعی، نمیکه در مسير و ج اند و مسلم است انتخاب نموده

حقيقت سرمای عجيبی بر بدن نحيف چپ سايه انداخته است و به واقع نياز به حرارت اساسی و خودزنی سياسی 

ر اساس روئی تمام مورد نقد و بررسی قرار دھد و ب ھای تاکنونی خود را با گشاده دارد؛ نياز به آن دارد تا فعاليت

  .ھای واقعی، وظايف خود را پی ريزد ظرفيت

 روشن و مدونی دارد؛ و چپی که کمترين گامی در یبند  خود، جمعۀال اين است چپی که نه از گذشتؤبنابر اين س

گزين سياست جاذبه نموده است و چپی که  دارد، چپی که سياست دافعه را جای جھت رفع ايرادات خود بر نمی

کمونيستی را بر افزارد؟ ناگفته نماند ۀ زير کشد و پرچم جامعه تواند سرمايه را از قدرت ب  میحضور ندارد چگونه

چنين پس کشيدن از انجام  ھا در ميان جامعه و جوانان، و ھم که بحث اصالً و ابداً بر سر تبليغ و ترويج نااميدی

  منظور برون رفت از وضعيت کنونی دی بهخوۀ ھا نيست بلکه بازگوئی حقايق و تعيين وظايِف در قد و قوار حداقل

اين . ست ا داری  مقابل سرمايه،کمترين ترديدی در آن نيست که آرمان کمونيستی يگانه آرمان انسانی. ستا

ً و حتماً، و روز و روزگاری   سرمايه را پس خواھد زد؛ اين ايدئولوژی زبان - به حکم تاريخ و –ايدئولوژی حتما

ھای روشنی  فرض کش است؛ اّما و در کنار قبول چنين پيش ھا کارگر و زحمت ميليون  گوی منافع نخگويا و س

چنين خواستی . ھم در کوتاه مدت مشاھده نمايد را جامعه و آن  عملی آن- انتظارات بر آن است تا انطباق و نماد عينی 

ست که چپ  باری قعيت تأسفاين آن مو. ست عیقکار کمونيستی نيست بلکه بجا و وانه تنھا غير منطقی و خالف اف

  .را ندارد ايران در آن قرار گرفته است و قصد خروج از آن
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