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 Political سياسی

  
  جابر کليبی-پروانه قاسمی 

         ٢٠١٣ فبروری ٠٧
  

  :يادداشت

، ت گرفتتأخير صوراين مطلب ھر چند مدتی قبل به آدرس پورتال مواصلت نموده است، مگر به دو علت در نشر آن 

. الزم داشتنخست آن که در عين موضوع چندين مطلب ديگر نيز منتشر شده است و در ثانی ويراستاری آن وقت زياد 

، به دوام  که با تأسف زادگاه شان افغانستان می باشداما بعد از آن که مطلع شديم عده ای از کاسبکاران حرفه ئی سياسی

آنھا را به دامن اين جنگ ساالر و زمانی ھم به دامن آن ديگری می انداخت، برخورد ھای کاسبکارانۀ گذشته که زمانی 

، قبل از آن که خود در  آلوده و بدنام نمايند،باز ھم می خواھند عناصر ناآگاه را به دنبال خود در پروژه ھای امپرياليستی

م، اميد ھوشداری باشد برای افراد بی مورد تحرکات امپرياليستی کنونی چيزی بنويسيم، نشر اين مقاله را رويدست گرفتي

نه خود را بدنام نمايند و نه ھم آسيبی به ميھن خونين پيکر ما اطالع تا در دام شيادان و کالھبرداران سياسی نيفتاده، 

  .وارد نمايند

 AA-AAادارۀ پورتال 

  و اپوزيسيون خارج از کشور" ايران تريبونال"
  

 در شھر لندن کار خود را آغاز کرد و در ٢٠١٢ جون ٢٢ تا ١٨ در تاريخ )از اين پس تريبونال("ايران تريبونال"

" توصيه" آن صدرو يک ۀلند برگزار نمود که نتيجا ھۀبر جلسه ھای بعدی خود را در شھر الھو اکت٢٧ تا ٢۵تاريخ 

 از ئیخانواده ھازندانيان سياسی سابق، از  توسط برخی "دادگاه"اين .  پرداختبود که در زير به آن خواھيم" موقت"

 حقوقی ايرانی و ھيأتشده است و زير نظر يک " فرا خوانده" و تعدادی فعال سياسی ۶٠ ۀقتل عام شدگان دھ

  . اداره می شود)١(خارجی

راه افتاده ه بيش از ارزش و اھميت آن ھياھو ب"ايران تريبونال"پيش از ورود به بحث اما، بايد اذعان کرد که در مورد 

راحتی می توانست مانند اقداماتی از اين قبيل که در شرايط کنونی با توجه به تضادھا و تنش ه د نيز باين رخدا. است

ھای موجود که بيان بحران عمومی نظام سرمايه داری جھانی است و نمونه ھا در اين زمينه کم نيستند، بدون سر و 

 ۀياسی انقالبی مخالف تشديد بحران در جبھتصور نمی کنم ھيچ جريان س. صدا به سرانجام بی سرانجام خود برسد

" توصيه" از ترور و سرکوب رژيم، ھرچند سطحی و بی خاصيت از قبيل ئیارتجاع و در اين رابطه افشای گوشه ھا

ستراتژی  از اين قبيل اگر در چارچوب يک ئیبرخورد به رخدادھااز اين رو، .  تريبونال در الھه، باشدۀآخرين جلس

 ای که مسأله .شودمی تلقی اسالمی يه داری و عليه نظام جمھوری اسالمی انجام نگيرد، دفاع از رژيم انقالبِی ضد سرما

  که در مقابل تھديدھای نظامی، فشارھای اقتصادی و سياسی، ايرانی و خارجی در مورد برخی جريانات سياسی چپ
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. م ضد مردمی پرداخته اند، صدق می کند، عليه جمھوری اسالمی، به دفاع از اين رژي...ی رژيم  وئبرنامه ھسته 

مشکل اين جريانات تنھا مشکل امروز آنھا نيست، از ھمان اوان به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی چنين انحرافاتی در 

م در ي وجود داشته که سعی می کنئیبخش ھای قابل توجھی از سازمان ھای مدعی کمونيسم در ايران و کشورھای اروپا

  . پردازيمزير به علل آن ب

 سرسام آور و غلو آميزی   بايد عکس العملی در مقابل تبليغاتءاما دليل پرداختن به تريبونال در اين ابعاد وسيع را ابتدا

، با دادن ءآنھا از ھمان ابتدا. که مدافعان تريبونال برای جا انداختن آن در افکار عمومی برپا ساختند، به حساب آورد

و شعارھای بی اساسی از " دست آورد بزرگ جھانی"، "فراتر از تريبونال راسل"، "مردمیدادگاه " چون ئیعنوان ھا

. ندازندا در افکار عمومی ايرانيان جا بياين قبيل، سعی کردند با عرضه کردن تصويری غير واقعی از تريبونال، آن ر

ھان شده در پوشش چپ و کمونيسم سايت ھا، راديوھا، تلويزيون ھا و مصاحبه گران رفرميست و جريانات و افراد پن

و وابستگان به قدرت ھای امپرياليستی نيز که ھمواره به دنبال فرصتی برای افتادن به دنبال اين يا آن جناح بورژوازی 

   .ھستند، در خدمت اين تبليغات قرار گرفتند

الھه ھم بدون محاسبه نبود، انتخاب شھر .  آن در شھر الھه استۀگردانندگان تريبونال تشکيل جلس" تاکتيک"آخرين 

است که به دعواھای بين کشورھای مختلف و نيز جرائم جنگی عليه بشريت رسيدگی " المللی نيوان بيد"زيرا الھه محل 

دادگاه "آنھا اين شھر را از اين لحاظ انتخاب کردند تا اين طور تداعی شود که گويا تريبونال نيز در ارتباط با . می کند

  . آن در افکار عمومی باال رود" ۀوجھ"اين ترتيب  هاست و ب" الھه

اين رفتار و کردار ناشيانۀ . مدافعان تريبونال از ھمان آغاز مواجه ھستيمبسيار نازِل ما با چنين شيوه ھای تاکتيکِی 

 ھای مدافعان تريبونال در واقع دھن کجی آشکاری بود به شعور و شناخت چپ از تاکتيک ھا و عوام فريبی ھای دستگاه

در يک کالم، تبليغات بازاری و موضعگيری ھای  پر از ريا و تزويرمدافعان تريبونال که ھمواره چيزی ! امپرياليستی

برای پنھان کردن دارند، برای اپوزيسيون چپ که از ماھيت چنين اقداماتی آگاه است،  يک دھن کجی واقعی بود و 

  . بقه دامن زدناگزير برخورد به تريبونال را در اين وسعت بيسا

 مسألهدرکی يکسان از اين البته اين به اين معنا نيست که ھمه کسان و جرياناتی که در مقابل تريبونال موضع گرفتند، 

چه بسا رقابت ھا و اختالف ھای . انقالبی و ضد سرمايه داری در اين رمينه می باشندداشته و لزوماً دارای موضعی 

  .   نيستمسأله ۀھماين ی از مخالفان تريبونال باشد، ولی  برخۀدرون گروھی می تواند انگيز

ھر رو، افشای سياست و نشان دادن ماھيت واقعی گردانندگان تريبونال باعث شد تا آنھا نتوانند اين دادگاه را به عنوان ه ب

 اھداف واقعی ھرچه زمان بيشتر می گذرد ھويت اداره کنندگان و. به اپوزيسيون چپ ُحقنه کنند"  مردمی"دادگاھی 

ھا و تبليغات توسط چه کسانی با کدام اھداف و در چه شرايط بين المللی بلند شده اند، نيز اتريبونال و اين که اين صد

ويژه آخرين نتايج، يا به زبان ه  اين تريبونال منتشر شده، بۀ اسناد و مدارکی که تاکنون در بارۀھم. روشن تر می شود

که در شھر الھه اعالم شد به خوبی نشان می دھند که خالف تبليغات ! ؟"موقتی"ای ھ"توصيه"برگزارکنندگان آن 

پا شد، اين تريبونال تفاوت چندانی با مراجعی از قبيل حقوق بشر و کميسيونھای ه سرسام آوری که در مورد آن ب

را می توان در   ترتيب، تريبونالاينه ب.  يا دقيق تر، نمايشی اند، نداردئی اجراۀبوروکراتيک ديگر که در واقع فاقد جنب

 اتمی جمھوری اسالمی، تھديدھای نظامی، بسيج ۀ از قبيل تحريم ھای اقتصادی، ھياھو بر سر برنامئیرديف برنامه ھا

 از قبيل سلطنت طلبان، مجاھدين خلق و جريانات ناسيوناليستی و راست طی جلساتی در استکھلم، ئیجريانات بورژوا

، قرار داد که ھدف آنھا تحت فشار قرار دادن جمھوری اسالمی برای نفوذ بيشتر قدرت ھای ...بروکسل، واشنگتن و 

حتا ارزش سياسی و حقوقی آن از . تريبونال را بايد در ھمين حد و نه بيشتر، ارزيابی نمود. امپرياليستی در ايران است

در حقيقت، . ام می گيرد، به مراتب کمتر استافشاگری عليه جمھوری اسالمی که توسط ارگانھای حقوقی بين المللی انج
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 از قبيل تريبونال در شرايطی جريان می يابند که بحران ساختاری نظام امپرياليستی، تناقضات و تضادھای ئیپديده ھا

در . درونی آن را تشديد کرده و قدرت ھای جھانی در تداوم چنين وضعيتی، بحرانی را با بحران ديگری پاسخ می دھند

يان آنچه به جمھوری اسالمی، به عنوان عنصری از اين نظام مربوط  می شود اين است که ھر قدرت امپرياليستی اين م

 و امريکااختالف يا دقيق تر، رقابت ميان . می کوشد با شيوه ھای معينی منافع خود را در ايران حفظ و يا بسط دھد

  . با جمھوری اسالمی، بازتاب اين وضعيت استمتحدانش در اروپا با چين و روسيه بر سر چگونگی برخورد 

 کامل با سياست ھای ئیکه اين تريبونال توسط افراد و جرياناتی ھدايت می شود که در ھمسو در اينبنا بر اين 

رغم اين ھمه  کسانی ھم که در اين زمينه، علی.  نبايد شک و ترديدی وجود داشته باشدديگرامپرياليستی قرار دارند، 

خود را به بد فھمی می زنند و صريحاً از  دارک و از اين مھمتر تجربه ھای تلخ تاريخی در اين زمينه، ھنوزاسناد و م

  . تريبونال به دفاع برمی خيزند، حساب ديگری باز کرده اند

روھای از اين رو، تريبونال به خودی خود برای اپوزيسيون چِپ انقالبی فاقد اھميت است، اما آنچه در اين ميان برای ني

روند تريبونال موجب گرديد تا رفرميسم پنھان شده در پشت ظاھر چپ و اتيکت  انقالبی  اھميت دارد اين است که 

به  کمونيستی برخی افراد و جريانات سياسی که در آن شرکت کردند و از آن به  دفاع برخاستند، بيش از پيش عريان تر

بحث ھای دامن زده شده در اطراف آن، تجزيه در اپوزيسيون چپ را اين ترتيب رخداد تريبونال و ه ب. نمايش درآيد

اين مطلب را در ادامه پی خواھيم گرفت، اما . تسريع کرده است که نتيجۀ آن صف بندی جديدی در اين طيف می باشد

 ت؟   قرار گرفته است، چيسآن تريبونال که اين ھمه مورد تحسين مدافعان! ؟"دست آورد تاريخی" ببينيم ءابتدا

جالب است که تريبونال خالف دادگاه ھای (می کند"توصيه"لند ا خود، در شھر الھه، در ھجلسۀتريبونال در آخرين 

    :!)اعالم می نمايد؟"موقتی"طور ه می کند و تازه ھمين توصيه را ھم ب"توصيه"معمولی، حکم صادر نمی کند بلکه تنھا 

تھا ين جناين اي عاملۀت و محاکمين جنايت را در بررسی ايولسؤن ميتره بزرگيعنوان مقام اوله جمھوری اسالمی ب -١”

  .دارد

  .جاد کنديات اين جنايژه برای بررسی ايعنوان گزارشگر وه ق بيون تحقيسيک کميشورای حقوق بشر سازمان ملل  -٢

ن موارد نقض ين ايي تعد که بهيجاد نمايون دائمی و مستقلی را ايسيک کمي سازمان ھمکاری اسالمی، دستور دھد تا -٣

  .ه پرداخته و به مطالعه و پژوھش حول آن بپردازديموضوع حقوق بشر اول

 ئی قضائیری و پاسخگويگي برای پئیجاد حوزه ھای قضاين المللی ، از جمله اين بيدولت ھا تعھدات خود تحت قوان - ۴

 . کنندءت ، را اجرايه بشريت علين فردی، به جرم جنايمرتکب

 )ک است.تأکيد ھا از ج  () ٢(".ت کرده و آن را دنبال کنننديبونال حماين تريافته ھای ايطور کامل از ه دنی ب مۀجامع -۵

 آن به خوبی نشان می دھد که تريبونال در چارچوب سياست کشورھای ٣ و بند ١ويژه بند ه ، ب"توصيه"اين 

 امپرياليستی در یع چيزی نيست جز نظر کشورھاآنچه که در اين توصيه ھا آمده در واق. امپرياليستی حرکت می کند

مورد جمھوری اسالمی که ھمواره در مصوبات ارگان ھای رسمی حقوقی بين المللی انعکاس يافته و سالھاست عليه 

  . جمھوری اسالمی، بدون کمتريت نتيجه ای، صادر می شود

ت و ين جنايت را در بررسی ايولؤن مسيبزرگتر"، "ه يعنوان مقام اوله ب"،جالب است که تريبونال، به جمھوری اسالمی

؟ به ھمين ! می خواھد، خود به جنايت خويش رسيدگی کندجنايت کار می دھد و در واقع از "تھاين جناين ايمحاکمه عامل

که يک سازمان ارتجاعی و متشکل از دولت ھای " شورای ھمکاری خليج فارس( ترتيب، از سازمان ھمکاری اسالمی

(...) ن ييتع"برای " دائمی و مستقل"س که وابستگی آنھا به امپرياليسم عيان است، می خواھد کميسيونی عرب خليج فار

   !؟"تشکيل دھد" ومطالعه و پژوھش حول آن(...) موارد نقض حقوق بشر
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عه از  جامئیتريبونال نه تنھا توھين بزرگی به زندانيان سياسی و ھمه مبارزانی است که برای آزادی و رھا" ۀتوصي"

زير سلطۀ رژيمی درنده خوی و رذالت پيشه که در تاريخ نمونه است، جان باختند بلکه شرکت تعدادی زندانی سياسی 

  .    جبران ناپذيری به اعتبار و حيثيت زندانيان سياسی نيزمی باشدۀدراين تريبونال، ضرب

 شرکت کنندگان ايرانی در ۀه است؟ آيا ھمدر کجا و توسط چه کسانی تھيه و تنظيم شد" توصيه"پرسيدنی است که اين 

تريبونال در مورد اين توصيه ھا آگاھی داشته و با آنھا موافق بوده اند؟ اگر چنين باشد وای به حال اپوزيسيونی که تازه 

ن  قتل عام شدگاۀ باشند که در اين تريبونال به عنوان زندانی سياسی سابق و خانوادئیآن، آنھا" چپ"جريانات و افراد 

 آنطور که مدافعان آن در گزارش از آخرين جلسه ادعا کرده اند، -می تواندای " توصيه"آيا چنين ! شرکت کرده اند

  !گردد؟" نواشک شوق در چشمان جمعيت بيش از دويست و پنجا نفری حاضر در سال"شدن " جاری"موجب

آن که در باال آمده است، به خوبی " ۀتوصي"يژه وه  اين تريبونال منتشر شده، بۀ اسناد و مدارکی که تاکنون در بارۀھم

پا شد، اين تريبونال حتا سطحی تر و بی معنی تر از ه نشان می دھد که خالف تبليغات سرسام آوری که در مورد آن ب

مراجعی از قبيل حقوق بشر و کميسيونھای بوروکراتيک ديگر که در واقع در چار چوب سياست ھای بين المللی قدرت 

که "   مجمع عمومی سازمان مللۀکميت "ۀتريبونال را با  قطعنام" ۀتوصي. "رياليستی حرکت می کنند، می باشدھای امپ

 ۀگزارشگر ويژبه تازگی عليه جمھوری اسالمی به دليل نقض حقوق بشر صادر شده و ھم زمان، گزارش احمد شھيد، 

و افزايش اعدام ھا در ايران، وضعيت " قوق بشر نقض حۀادامه سيستماتيک و گسترد" در مورد حقوق بشر سازمان ملل

اگر قرار است در حد حقوق بشر امپرياليستی با . ، مقايسه کنيد تا به نازل بودن آن پی ببريد...زندانيان سياسی و 

 .جمھوری اسالمی مبارزه شود، نيازی به اين ھمه جاروجنجال و افتادن به دنبال مھره ھای شناخته شدۀ امپرياليسم نيست

  .خود آنھا، از طريق ارگانھای حقوقی خويش اين امر را انجام می دھند

تريبونال پس از افشاء، از جانب مدافعان آن سانسور شده و مطالبی مخدوش و غير واقعی تحت  "ۀتوصي"البته آخرين 

  ! تريبونال انتشار يافته و سپس ھمين مطالب ھم از سايت تريبونال حذف شده  است؟ۀعنوان نتيج

طور عمده در ه را به ھمراه دارد، ب) ٣( تريبونال که افشای بخشی از ترور و خفقان رژيم اسالمیئیا بر اين، برپابن

 رژيم جمھوری اسالمی را ، ھيچ يک از اين برنامه ھا.کشورھای امپرياليستی است" حقوق بشر"خدمت برنامه ھای 

رژيم اشاره می کنند، ستراتژی آنھا حفظ تماميت جمھوری ھدف نگرفته اند بلکه در عين حال که به اين يا آن جنايت 

چه کسی نمی داند که در شرايط کنونی، جمھوری اسالمی با سياست ھای ضد انقالبی و سرکوب گرانه . اسالمی است

  . برنامه ھای امپرياليستی در منطقه و جھان استۀ اش در داخل و عوامفريبی اش در خارج، کماکان بھترين ياری دھند

گر زمانی رژيم اسالمی در اثر رشد مبارزات توده ھای مردم متزلزل شود، آنوقت است که امپرياليست ھا دخالت ا

خواھند کرد تا از تحوالت دموکراتيک و افتادن قدرت سياسی به دست نيروھای انقالبی و توده ھای زحمت کش 

اين .  جمھوری اسالمی خواھد بودۀ حاکمھيأتز خود آلترناتيو اما در آن زمان نيز بدون ترديد جناحی ا. جلوگيری کنند

طلب حکومتی و اطرافيان " اصالح" گرفته تا بی بی سی، افراد و جريانات امريکاکه بلندگوھای امپرياليستی، از صدای 

ا را ، را اينھمه به صحنه می آورند و در نتيجه فض...آنھا و نيز مشتی مرتجع از قبيل فرخ نگھدار، کشتگر، مجاھدين و 

  .  بر جريانات مترقِی مخالف رژيم تنگتر می سازند، در اين راستاست

ری اساسی در ييھر رو، برنامه ھای امپرياليستھا در مورد جمھوری اسالمی سالھاست که ادامه دارد و ما شاھد تغه ب

فشارھای ديگر عليه جمھوری ، در کنار "حقوقی"شايد بتوان از اين تريبونال ، به عنوان فشار . تاکتيک ھای آنھا نيستيم

 تصادفی تريبونال،، در ...س و يجان کوپر، جفری نااز اين رو شرکت افرادی چون پيام اخوان، . اسالمی ياد کرد

 .  نيست
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در اين که در ميان اين افراد، فعاالن حقوق بشر نيز وجود دارد، حرفی نيست منتھا درک آنھا از حقوق بشر، آن درکی 

. سط ارگانھای امپرياليستی و بر اساس منافع سرمايه داری جھانی به توده ھای مردم تحميل شده استاست که تاکنون تو

، سوريه، ا آن را در يوگسالوی ديديم، مدت ھاست در عراق و افغانستان می بينيم و  اکنون تمام قد در ليبيۀما نمون

  . ، شاھد آن ھستيم...فلسطين و 

 که بخشی از ترور و خفقان جمھوری اسالمی را، ھر چند از نظر حقوقی و در نقد تريبونال از اين زاويه نيست

اين به ھر حال بيان رقابت ھا و تناقضات درون نظام جھانی امپرياليستی .  محدوديت ھای سياسی معينی، افشاء می کند

ريبونال يا حد اقل تصور نمی کنيم مشکل منتقدان ت. است و چه بھتر که اين وضعيت ادامه يابد و حتا شدت گيرد

 در اپوزيسيون چپ و مدعيان کمونيسم يافت می شود که ئیالبته نمونه ھا. نويسندگان اين مقاله اين جنبۀ تريبونال باشد

اين جريانات در واقع از نظر ماھوی . ، عمالً  به دفاع از جمھوری اسالمی می پردازندئیدر مخالفت با چنين برنامه ھا

عنی مدافعان تريبونال ندارند، زيرا آنھا نيز در خدمت يکی از جوانب تضاد درونی نظام  اول، يۀتفاوتی با دست

 اصلی بحث که دقيقاً توسط مدافعان تريبونال مخدوش شده، سياستی است ألۀبنا بر اين مس. امپرياليستی قرار می گيرند

 آن، در الھه، تحت عنوان ۀ آخرين جلساين سياست به نحو روشنی در نتيجۀ. که اين تريبونال در خدمت آن قرار دارد

  . تبلور يافته است" توصيه"

اين اولين . با توجه به اين مطالب است که شرکت بخشی از نيروھای مدعی چپ در اين برنامه برای ما اھميت می يابد

جيه کنندگانی نيز طور علنی و با ھياھوی بسيار انجام می گيرد بلکه مدافعان و توه بار است که چنين حرکتی نه تنھا ب

  . در اپوزيسيون چپ دارد که در اين راستا از ھر وسيله ای استفاده می کنند

رو ھستيم که اصول و پرنسيپ ھای سياسی اپوزيسيون چپ را زير پا گذاشته و به ه ما امروز با افراد و جرياناتی روب

 ئی، جناحھائی بيشتر در جريانات بورژوائیده ھاتاکنون چنين پدي. يده اندتا برخی جريانات امپرياليستی درغلھمکاری ب

از خود رژيم،  سلطنت طلبان، مجاھدين خلق مشاھده می شد و بسيار ھم طبيعی است، زيرا اين جريانات ماھيتاً در 

مالی " خوان نعمت"اصطالح چپ نيز چندسالی است که از ه البته برخی گروه ھای ب. يک اردوگاه قرار دارند

از .  که باال اشاره شد قرار می گيرنددر کنار جرياناتیآنھا نيز . برای پروژه ھای خود استفاده می کنندامپرياليستی ھا 

در حقيقت شرکت در چنين تريبونالی و دفاع از آن، يک . اين رو، شرکت افراد آنھا در اين تريبونال تعجب آور نيست

  ]تکيه از پورتال[ .بی ميّسر می شودانتخاب سياسی است که تنھا با گسست از اصول و موازين انقال

 از حاکميت جمھوری ئی از اپوزيسيون چپ در رابطه با تاکتيک ھای ضد مردمی جناح ھائیحال بخش ھاه اگر تاب

 از ئیاسالمی به وسيله ای در خدمت آنھا تبديل شدند، اينک تاکتيک ھا و سياست ھای امپرياليستی است که بخش ھا

آن ه اين آن واقعيت درد ناکی است که مربوط به اپوزيسيون می شود و بايد نسبت ب. می برداپوزيسيون چپ را با خود 

بدون ترديد چنين حرکاتی از جانب برخی افراد و جريانات منتسب به چپ تنھا به پديدۀ تريبونال محدود . حساس بود

ز يک روند انحرافی در اپوزيسيون چپ  تريبونال تنھا آغاألۀمس. نخواھد شد و ابعاد فاجعه آميز مھمتری خواھد يافت

م، درخدمت برنامه ھای ضد انقالبی امپرياليست ھا قرار ئياست برای ھموار کردن راه سازش و مصالحه، يا بھتر بگو

  ! گرفتن

البته در ميان شرکت کنندگان در تريبونال و مدافعان آن گرايش ھای سياسی مختلفی وجود دارد که برخی از آنھا چون 

که در معادالت امپرياليستی  ن مدت ھاست که در چارچوب برنامه ھای امپرياليستی حرکت می کنند و برای اينمجاھدي

قول ه در عين حال بودند و شايد ھنوز ھم باشند افراد و جرياناتی که ب. به حساب آيند دست به ھر عملی می زنند

اين افراد و جريانات . ماھيت تريبونال به آن پيوسته اندمعروف در اين روند بُر خورده اند و عجوالنه، بدون اطالع از 

  . پس از روشن شدن قضايای پشت پردۀ تريبونال، موضع گرفتند و از آن جدا شدند يا بعدھا جدا خواھند شد
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ال مطرح است که با توجه به واقعيت ؤحال برای جرياناتی که خواھان مبارزه ای جدی با رژيم اسالمی می باشند اين س

 موجود و چشم اندازھای محتمل چه بايد کرد و نيروھای انقالبی در اين ميان چه وظايفی دارند؟ عکس العمل آنھا ھای

 از قبيل تريبونال و اقدامات ديگر امپرياليستھا در رابطه با جمھوری اسالمی چگونه بايد  باشد؟ و ئینسبت به رخدادھا

در  ه مورد بحث برخی جريانات در اپوزيسيون است و جرياناتیگرفتن از قدرت ھای امپرياليستی ک" کمک"سرانجام 

  طيف چپ آن را توجيه می کنند، درست است؟ 

  

     ارتجاعۀچپ و تاکتيک استفاده از تضاد در جبھ

 نيروھای چپ و انقالبی از تضاد در ۀ استفادمسألهتشديد بحران در اردوگاه امپرياليستی و جريان تريبونال بار ديگر 

چپ سنتی ايران اما به دليل وجود ريشه ھای قوِی رفرميسم در جريانات باقی . رتجاع را مطرح کرده استاردوگاه ا

، ھمواره در برخورد طبقاتی و درپيش گرفتن يک سياست  انقالبی نسبت به اين پديده ناتوان بوده ) ۴("کمينترن"مانده از 

، ھمواره  طبقاتیۀبرای سازماندھی نيروی خود و رشد مبارزبه جای استفاده از تضادھا در اردوگاه امپرياليسم، . است

در خوِد تضادھا حل شده و با حمايت از اين يا آن جنبۀ تضاد، در خدمت تاکتيک ھای جناح معينی از ارتجاع قرار 

 تعداد زيادی از جريانات مدعی کمونيسم، از ھمان ابتدای به قدرت رسيدن جمھوری ]تکيه از پورتال[.گرفته است

اصطالح مخالفت با امپرياليسم، به حمايت از حاکميت اسالمی پرداختند، جنگ ايران و عراق آنھا را به ه سالمی، در با

 توسط امريکادنبال خمينی انداخت و برای کمک به رژيم گفتند بايد توليد را باال ببريم، در حمايت از اشغال سفارت 

ساختند، خاتمی را " سردار سازندگی"بال رفسنجانی افتادند و از او مزدوران اسالمی، مبارزه را تعطيل کردند، به دن

اصالح طلب قلمداد کردند، اعطای جايزه امپرياليستی نوبل به خانم عبادی را تبريک گفتند و اين اواخر اپوزيسيون 

 ئیی و رھا مبارزه برای آزادۀاصطالح چپ و مدعی کمونيسم را از صحنه  کروبی، چه بسا نيروھای ب-دولتی موسوی

  ...، اين طومار سر دراز دارد... برای حفظ رژيم کرد و ئیجامعه خارج نمود و آنھا را تبديل به اھرم ھا

 نسبت به رژيم اسالمی تعقيب می کنند، از ئیرغم اھدافی که قدرت ھای امپرياليستی با تکيه بر چنين سياست ھا علی

 مناسبی برای ۀت اسالمی از سوی ديگر، درشرايط کنونی زمينيک سو و تشديد اختالف ھا در ميان جناح ھای حاکمي

دست بگيرد و مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی را شدت ه اپوزيسيون چپ فراھم شده تا خود ابتکار عمل را ب

جای ه از اين رو، ب.  اصلی مبارزه اپوزيسيون انقالبی نيستۀ ارتجاع صحنۀدعواھا و کشمکش ھای درون جبھ. ببخشد

دھی  بايد به سازمان- جای خود مھم است که البته به - اختصاص نيروی اصلی خود در افشای اين يا آن طرح امپرياليستی

زيرا "! افکار مترقی"از اين لحاظ (نيروی خود به عنوان آلترناتيو در مقابل رژيم بپردازد و با بسيج افکار مترقی جھان

 توده ھای زحمت کش ايران کمک کند تا جامعه از يوغ نظام سرمايه داری باورما تنھا نيروی جھانی که می تواند بهه ب

، شرايط را )رھا شود، کارگران، روشنفکران مترقی و سازمانھای انقالبی در کشورھای متروپل امپرياليستی می باشند

  . سازد جھانی در حمايت از مبارزۀ توده ھای زحمت کش در جھت سرنگونی رژيم آماده ۀبرای ايجاد پشتوان

 از اين قبيل، استفاده از جو معينی است که در ئی نيروھای انقالبی پيش از پرداختن به رخداد ھاۀم، وظيفئيروشن تر بگو

چنين . ايجاد شده است!  که در اين ميان تصادفاً تريبونال نقش چندانی ندارد-افکار عمومی جھان عليه جمھوری اسالمی 

رغم خواست  وری اسالمی در افکار عمومی جھان مدت ھاست ايجاد شده، علیجّوی که به داليل مختلف عليه جمھ

طور ه اپوزيسيون مترقی می تواند و بايد ب. امپرياليست ھا، شرايط مناسبی برای نيروھای انقالبی فراھم کرده است

مستقل، با طرح مسايل و تحليل ھای واقعی درمورد ايران، ازيک طرف برنامه ھای ضد انقالبی امپرياليست ھا و 

 ديکتاتوری و سرکوب در ايران است، ۀ رژيم اسالمی و طبعاً ادامۀعوامل بورژوازی بومی را که برای حفظ و ادام

ه عنوان تنھا آلترناتيو در مقابل رژيم ضد مردمی حاکم بر افشاء و از طرف ديگر، برنامه و سياست انقالبی خود را ب
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در اين روند است که نيروھای انقالبی می توانند رشد کرده تبديل به . ايران، در ميان افکار مترقی جھان مطرح سازد

 امعه و چنين امری اما فعال شدن نيروھای چپ انقالبی در جۀالزم. رات اساسی در جامعه شوندييآلترناتيو برای تغ

 . کوشش برای بسيج نيروی کارگران و زحمت کشان عليه تماميت رژيم جمھوری اسالمی است

استفاده از تضادھا و اختالف ھای "از لنين تا مائو و ھمۀ جنبش ھای اجتماعِی انقالبی ھمواره از اين اصل ديالکتيکِی 

بر امکان وی از شرايط مشخص، نه انقالب اکتبدون چنين برداشت درست و انقالب. استفاده کرده اند"  درون ارتجاع

  . تحقق می يافت و نه انقالب چين در ميان تضادھای آن دوران، به واقعيت می پيوست

البته روشن است که پيش شرط چنين مانوری توسط  نيروھای انقالبی، داشتن پراتيک انقالبی و شرکت فعال در 

در را ونيست ھای چينی امکان استفاده از تضادھا و درگيری ھا آنچه به بلشويک ھا و کم. مبارزات اجتماعی است

 اين ھا، ۀاردوی ارتجاع می داد، وجود نيروی سازمان يافته، نفوذ وسيع اجتماعی و داشتن نيروی مسلح  و سرآمد ھم

ی وجود يک حزب سياسی منسجم از قبيل حزب کمونيست روسيه و چين بود، امری که فعالً در مورد جريانات سياس

 است که با اتخاذ مواضع و ئیولی نبايد فراموش کنيم که يک جريان انقالبی در چنين روندھا. چپ ايرانی صدق نمی کند

، به مسايل سياسی و ...اگر لنين، مائو و . عملکرد درست و انقالبی رشد می کند و تبديل به آلترناتيو سياسی می شود

، "اپريلتزھای "درست و انقالبی نمی دادند؛ مثالً لنين به جای طرح  طبقاتی در مراحل مختلف مبارزه پاسخ ۀمبازر

دست گرفته بود، ه  انقالب سوسياليستی، به ھمکاری با دولت کرنسکی، که در انقالب ضد تزاری قدرت را بۀيعنی برنام

در پيش می گرفت، را در مقابل قدرت ھای ديگر امپرياليستی در پايان جنگ اول جھانی " دفاع از ميھن"تن می داد و 

 . بر و کسب قدرت سياسی توسط کمونيست ھای روسيه  متحقق نمی شدوھيچگاه انقالب اکت

ی وسيع نداشت ھرگز در مقابل طرح ھای امپرياليستی که ئدر چين نيز چنانچه حزب کمونيست نيروی مسلح ونفوذ توده 

ی چين را مستقر ئد، نمی توانست جمھوری توده  مزدور چيانکايچک پا فشاری می کردنۀدر به قدرت رساندن دارو دست

، اصلی است انقالبی، منتھا نه آنطور که تاکنون "استفاده از تضاد در ميان نيروھای ارتجاعی"بنا بر اين اصل . سازد

  ! يعنی افتادن به دنبال اين يا آن جناح و قدرت ارتجاعی داخلی يا خارجی. در جنبش چپ ما مرسوم بوده است

ی اخير نيز، ھنگامی که امپرياليست ھا برای نفوذ در جنبش و کنترل آن، آلترناتيو ساختند و جايزه ھای در سال ھا

 از اين قبيل به افراد معينی ئیمختلفی از طرف ارگانھای امپرياليستی از قبيل بنياد نوبل، سازمانھای حقوق بشر و بنيادھا

   .د، بسياری خوشحال شدند و برخی برای آنھا تبريک فرستادند انقالب، دادنۀبرای تبديل آنھا به عوامل باز دارند

!  اين رخدادھا، در تحليل و موضعگيری چپ سنتی ھمواره عنصر واقعی، يعنی نيروی توده ھا غايب بوده استۀ در ھم

يا آن گاه برای خود جز افتادن به دنبال اين  جريانات چپ سنتی که شامل ھمۀ احزاب و گروھھای رسمی می شوند، ھيچ

گاه بر   سياسی چپ سنتی ايران ھيچۀطرح ارتجاع، رسالت ديگری قايل نيستند و اين بيان اين واقعيت است که برنام

اساس تحليل درست از شرايط مشخص با دورنمای انقالبی و تکيه بر منافع طبقاتی کارگران و زحمت کشان جامعه 

  . تنظيم نشده است

سوی جريانات سياسی روی ه درت رسيدن استبداد اسالمی که توده ھای وسيعی بحتا در جريان انقالب و اوايل به ق

آوردند، به جای سازماندھی انقالبی، از آنھا برای طرح ھای سازش کارانه و تقويت اين جناح در مقابل آن جناح 

" ضد" يک برخی جريانات سياسی از اين ھم فراتر رفتند و از خمينی جنايت کار. جمھوری اسالمی استفاده شد

اين سياست تنھا به حزب توده محدود نبود بلکه طيف معينی از جريانات . امپرياليست ساختند و از او به دفاع پرداختند

ھمين جريانات امروز نيز از شرکت کنندگان فعال و مدافعان ھيستريک . مدعی کمونيسم را نيز در بر می گرفت

ھای سياسی که ظاھراً مخالف سياست و مشی حزب توده ھستند، خود جالب است بدانيم اغلب گروه . تريبونال ھستند

  . ھمان سياست و مشی  را در عمل و سر بزنگاه ھای تاريخی دنبال می کنند
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چنين وضعيتی ناشی از اين ديگاه نادرست در بخش ھای سنتی چپ ايران است که در معادالت سياسی و اجتماعی 

اين ترتيب برای خود به عنوان بخشی از اين ه ی کارگران و زحمت کشان و باساساً برای نيروھای مادی جامعه، يعن

به حرف ديگر، اين بخش از چپ در برخورد به تناقضات جامعه، تضادھای سياسی و . ندنيروھا، رسالتی قايل نيست

اين را ما در . به جای آن سياست سازش طبقاتی را در سر دارد.  طبقاتی قرار نمی دھدۀاجتماعی را در چارچوب مبارز

جنگ ميان جمھوری اسالمی با رژيم عراق که در واقع تشديد : دوران ھای مختلف حيات جمھوری اسالمی ديده ايم 

 و ضد مردمی بود و تقويت ھر طرف آن، تقويت ارتجاع معنا می داد، بخش ھای ئیتضاد ميان دو نيروی بورژوا

که  در حالی. ر خدمت تحکيم جمھوری اسالمی قرار گرفتندد" دفاع از ميھن"وسيعی از جريانات چپ تحت عنوان 

اين وضعيت مناسب ترين . سياست درست، استفاده از وضعيتی است که موجب تضعيف جمھوری اسالمی شده بود

در . شرايط را برای بسيج نيروھای انقالبی جامعه در مبارزه برای سرنگونی نظام جمھوری اسالمی فراھم ساخته بود

 کم نبودند ولی به دليل انحراف سياسی که بر اين جنبش حاکم بوده، ئیی جامعۀ ايران چنين فرصت ھاتاريخ سياس

در نتيجه، زمانی که جريانات سياسی در شرايط انقالبی، منفعل ھستند، نه تنھا . ھمواره اين فرصت ھا به ھدر رفته اند

. آن بيش علت وجودی خود را نيز از دست می دھندامکان به قدرت رسيدن يک ضد انقالب را فراھم می کنند بلکه از 

  . استئیضعف، پراکندگی و حاشيۀ بودن جريانات سياسی چپ در دوران کنونی، محصول چنين روندھا

باور ما، مھمترين علتی که تاکنون از رشد و انسجام و استقالل نيروھای سياسی چپ جلوگيری کرده است ھمين ه ب

باشد که نتيجۀ آن به ھرز رفتن نيرو و ضعف و سستی و پراکندگی در ميان طيف چپ و سياست غلط و غير انقالبی می 

چنين وضعيتی ناگزير خرده کاری و پرداختن به مسايل جنبی و تشديد تضادھا و تناقضاِت ميان . انفعال طوالنی آنست

 در جنبش نيز معلول انفعال  رفرميسم و فرصت طلبیۀنازل بودن فرھنگ سياسی و تداوم سلُط. گروھی را دامن می زند

  . در طيف چپ انقالبی است

ه رژيم جمھوری اسالمی نسبت به اين ضعف و ناتوانی اپوزيسيون چپ به خوبی آگاه است و ھربار که با بحرانی روب

از اين رو، طی .  در اپوزيسيون برای تحميق توده ھا و گذر از بحران سود برده استئیرو شده، به راحتی از نيروھا

طور مشخص، در عين حال که بزرگترين قربانيھا را متحمل ه آن ب" چپ"طور کلی و بخش ه ين سال ھا، اپوزيسيون با

 سياسی نبوده که ھيچ، اساساً نقشی ھرچند مختصر در ميدان مبارزه عليه رژيم ۀصحنۀ ن کنندييگاه تع شده است ولی ھيچ

" تاکتيک"مپرياليستی بوده اند که برای جريانات اپوزيسيون ھمواره اين رژيم اسالمی ويا قدرت ھای ا. نداشته است

  . ساخته اند و بخش ھای معينی را به دنبال خود کشانده اند

جريانات اندکی که از اين تجزيه ھا و پيچ و خم ھا سالم باقی مانده اند نيز چندان به رسالت سياسی و تاريخی خود آگاه 

اين ترتيب صحنه ه سر می برند و به م و فرصت طلبی، خود در انفعال کامل بنيستند، زيرا در عين مخالفت با رفرميس

 ۀدر ميان  نيروھای مدعی انقالب، از معتقدان به قيام گرفته تا پيروان مبارز. را برای رفرميست ھا خالی کرده اند

 سه دھه دست به مسلحانه، انفعال چنان عموميت يافته است که کسی از خود نمی پرسد چگونه ممکن است جريانی

 واقعی مبارزه جدا باشد ولی کماکان انقالبی باقی بماند؟يک ۀھيچ عمل و سازماندھی انقالبی نزند و سال ھا از صحن

 . اول، در پراتيک انقالبی است که مفھوم می يابدۀجريان انقالبی تنھا در شعار نيست که انقالبی است بلکه در وھل

پرسيدنی است که آيا سياست حاکم بر چپ . انقالبی بدون عمل انقالبی بی معناست اصوالً تئوری  ]تکيه از پورتال[

ه نيست که در دوران رژيم سلطنتی نيرو و توان زحمت کشان را به ھرز برد" تئوری بقاء"انقالبی چيزی جز ھمان 

  ؟  بود

  

   "  ۶٠ ۀسی دھيادمان کشتار زندانيان سيا" زندانيان سياسی سابق و مضمون سياسی کميته ھای ۀمقول
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در اين . در پيش گفتيم که رخداد تريبونال موجب گسست ھای جدی و برگشت ناپذير در اپوزيسيون چپ ايران شده است

را باز کرده " زندانی سياسی "ۀميان شرکت فعال تعدادی از زندانيان سياسی سابق در تريبونال، بحث در مورد مقول

 آشيل ۀ پاشنئی ضعف تاريخی رژيم محسوب می شود، به معناۀکه نقطپديدۀ زندانيان سياسی در عين حال . است

 مناسبی برای سوء ۀوجود گرايشات راست و رفرميست در ميان زندانيان سياسی سابق زمين. اپوزيسيون نيز ھست

 چون ايرج مصداقی در ميان زندانيان ئیضد کمونيست ھا.  برخی افراد از عنوان زندانی سياسی شده استۀاستفاد

 ند و ھنوز ھم علیه اکسانی که تحت عنوان زندانی سياسی سابق خود را درخدمت تريبونال قرار داد. ياسی کم نيستندس

رغم روشن شدن ماھيت گردانندگان تريبونال، از آن به دفاع می پردازند، چه سنخيتی با مبارزان زندانی که به خاطر 

    ايده ھای انقالبی خود شکنجه و اعدام شدند، دارند؟

يادمان کشتار "ويژه کسانی که در برگزاری ه  برخی جريانات چپ، ب مصداقی، البته در شناساندن افرادی از قبيل

از اين افراد دعوت کردند تا برای آنھا سخنرانی نمايند و خود در جلسات جريانات رفرميست " ۶٠ ۀزندانيان سياسی دھ

کت کردند ، سھم مھمی دارند که بايد امروز در اين مورد به خود و ليبرال به عنوان سخنران در کنار پيام اخوان شر

ال که توسط جريانات و افراد يدر مونتر" ۶٠ ۀيادمان کشتار زندانيان سياسی دھ" شرکت آنھا در ۀنمون(برخورد کنند

و دعوت برگزار شده بود و ھمکاری با جريانات سبز، حقوق بشری  ٢٠٠٩ در سال  ،...ی وئسبز، اصالح طلب، توده 

  ...). از نمايندگان سوسيال دموکراتھا و 

 ھای مربوط به زندانيان سياسی و يادمان ھای کشتار ئی، در برگزاری و گردھما"درھای باز"در پيش گرفتن سياست 

  .   مناسبی برای نفوذ جريانات راست و اصالح طلب ايجاد کرده استۀ، زمين۶٠ ۀدھ

کاری با اين افراد که ال و ھميدر مونتر" ۶٠ ۀ يادمان کشتار دھۀکميت"ز قبيل  ائی ھاهچشم بستن بر ماھيت راست کميت

ھنوز ھم در ميان جريانات چپ پذيرفته می شوند، از ضعف ھای اساسی است که رغم افشای ماھيت راست آنھا  علی

  . )۵(يکی از زمينه ھای نفوذ جريانات راست در جنبش چپ است

 ٧است، در تاريخ " ان در خارجاتحاد چپ ايراني" نامه ال که عضو جريانی بيمونتردر " ۶٠ ۀ يادمان کشتار دھۀکميت"

اتحاد چپ "و " تريبونال کارزار بين المللی"اتفاق ه را رسماً ب"۶٠يادمان کشتار دھۀ  "ۀ آخرين جلس٢٠١٢مبر سپت

و " ايران تريبونال"ی  گردانندگان اصلۀبرگزار کرد که در آن ھم" اليايرانيان در خارج از کشور، واحد مونتر

ه ب. )۶( اين شھر شرکت داشتند و تريبون کامالً در اختيار آنھا قرار داشتۀبورژواھای اصالح طلب و دالالن سرماي

 زندانيان سياسی و بی رنگ کردن جنايت جمھوری اسالمی و تبديل آن به بحث ھای فرھنگی، روان ۀمسألابتذال کشيدن 

  .   اھداف اين جماعت استاز" ادبيات در زندان"پزشکی و 

کشتار "ال پس از مدت ھا سوء استفاده از عنوان يبرخی از افراد ھمين کميته يادمان کشتار زندانيان سياسی در مونتر

در خارج از کشور نيز انشعاب کرده و اينک " اتحاد چپ ايرانيان"اخيراً از اين کميته و گويا از ..." زندانيان سياسی 

 انشعاب، ھمان سياست راست را ئیبدون کمترين توضيحی در مورد چرا" چپ سوسياليستی ايرانياناتحاد "تحت عنوان 

"  ۀبرنامه دريچ"ۀ  کنندءاينک اجرا" اتحاد چپ ايرانيان خارج از کشور" "چشم انداز"تلويزيون ۀ گويند. ادامه می دھند

   ) ٧ (.راد حد و مرز نداردبی پرنسيپی برای اين اف! شده است؟" اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان"

 و فرا گير شدنش  در خارج ٨٨سبِز اصالح طلبان دولتی  در سال " جنبش"کيد کنيم که آغاز أالبته بايد بر اين واقعيت ت

برخی جريانات بينابينی در طيف چپ از اين فرصت برای خنثا . جو بغايت راست و ليبرال را گسترش داد از کشور،

يادمان "در اين ميان، کميته ھای محلی . انداختن تزھای رفرميستی حد اکثر استفاده را کردندکردن راديکاليسم و جا 

ی ھا، اصالح طلبان دولتی، ئ، مورد يورش آشکار توده )٨( ضعيف جنبش چپۀحلق" ۶٠ ۀکشتار زندانيان سياسی دھ

  .   نداشتند، قرار گرفتئی خود نما، که پيش از اين امکان... ليبرال ھای خارج نشين، سوسيال دموکراتھا و - بورژوا
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د کرو کردارھا، مرز ميان انقالب و رفرميسم يا دقيقتر، مرز ميان انقالب و ضد انقالب را مخدوش  دقيقاً ھمين روابط 

در واقع نتيجۀ " تريبونال لندن. "ی و اصالح طلب در جنبش چپ ھموار نمودئو راه را برای نفوذ جريانات راست، توده 

  .ی استچنين روند

    

   کمک گرفتن از قدرت ھای امپرياليستیۀمسأل

گرفتن "برخی بر اين باورند که . )٩(اشاره کنيم" کمک گرفتن از امپرياليست ھا "ۀمسألدر پايان، چند نکته در مورد 

و  نيروھای انقالبی ايجاد نکند ۀگونه محدوديتی در پيشبرد مبارز کمک از نيروھای ضد انقالب، در صورتی که ھيچ

چنين برخوردی نھايت ساده انديشی است، زيرا . ، جايز است"باعث عدول آنھا از اھداف و مطالبات انقالبيشان نشود

ھيچ کمک دھنده ای بدون ! هدو طرف دارد، دھنده  و گيرند" کمک"می شود، اين " کمک"زمانی که سخن از گرفتن 

 مشخص ميان کمک دھنده و کمک گيرنده انجام نشده باشد، یئحتا اگر توافقھا. قيد و شرط اقدام به دادن کمک نمی کند

در غير اين صورت از کمک محروم . طور ضمنی خود را موظف به رعايت برخی مسايل می دانده کمک گيرنده ب

تجربه ھای . د اين يا آن جريان، اقدام به دادن کمک نمی کنندئيأھر رو، امپرياليست ھا بدون شناخت و ته ب. خواھد شد

منباب نمونه، . سود کمک دھنده می کنده يخی نشان می دھند که نفس اخذ کمک، گيرنده را وادار به رعايت مسايلی بتار

ھای رژيم ارتجاعی صدام حسين در عراق استفاده می کردند، نه تنھا در مقابل " کمک"زمانی که جريانات سياسی از 

طور کامل درخدمت برنامه ھای ه ی چون مجاھدين خلق، بترور و خفقان حاکم بر اين کشور، دم نمی زدند بلکه برخ

کدام از جريانات کرد ايرانی عليه سرکوب خلق کرد توسط رژيم ارتجاعی  ھيچ. ضد مردمی اين رژيم قرار داشتند

  ...عراق کمترين موضعی نگرفتند و

ا با استفاده از اين کمک ھا تيشه از اين ھا گذشته کدام دولت و ارگان امپرياليستی به دشمن طبقاتی خود کمک می کند ت

به ريشۀ آن بزند؟ بنا بر اين بايد به اين توھم پايان داد که گويا با اخذ کمک از کشورھای امپرياليستی، می توان به 

  !مبارزه ادامه داد و اھداف و مطالبات  انقالبی را حفظ نمود

، از منابع مالی ...، تلويزيون، انتشار نشريه و کتاب و راه اندازی راديوواقعيت اين است که اغلب جريانات سياسی برای

طور علنی انتشار يابد تا عمق ه کافی است منابع مالی اين گونه فعاليت ھا ب. کشورھای امپرياليستی استفاده می کنند

کثريت ظاھراً اين واقعيت توسط ا. اپوزيسيون به امکانات سرمايه داری را دريابيم" فعال"وابستگی مالی بخش ھای 

پذيرفته شده و تاکنون در اين رابطه حرف چندانی زده نشده، مگر در موارد " چپ"اتفاق نيروھا و جريانات ه قريب ب

ديگری کوشيده تا از اين واقعيت " افشای"يده و ھرکدام برای ئنادری که روابط ميان اين يا آن جريان به تيرگی گرا

  !استفاده کند

طور عينی و ضمنی به ساختارھای ه اپوزيسيون ب" چپ"ا بخش عظيمی از نيروھای طبعاً چنين شرايطی باعث شده ت

.  طور کلی استه امپرياليستی وابسته شوند و اين يکی از عوامل اصلی به انفعال کشاندن جنبش خارج از کشور، ب

ی امپرياليستی زيرا، در اين راستا ھمواره رعايت مرزھای معينی برای از دست ندادن امکانات مالی و رسانه ا

اين روند در واقع به فاسد شدن بخش وسيعی از سازمان ھای مدعی چپ و کمونيسم . ضرورتی اجتناب ناپذير است

برای نمونه ما کمتر يک سازمان و جريان ايرانی چپ و مدعی سوسياليسم و کمونيسم را می توانيم بيابيم . انجاميده است

يسم پرولتری و انقالب اجتماعی نزند ولی در عمل و در روند فعاليت ھای که در شعارھای خود، دم از انترناسيونال

 طبقاتی و جنبش ھای اجتماعی در کشورھای محل ۀشرکت در مبارز.  خود کمترين گامی در اين راه برداردۀروزان

 -ندان قابل توجه آنھم نه چ-ئیاقامت جريانھای مدعی کمونيسم، پراتيکی بيگانه است و تنھا برای آن می توان نمونه ھا

  . در ميان افراد مستقل يافت
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اتفاق جريانات ايرانی مدعی کمونيسم ه  فعاليت ھای انترناسيوناليستی اکثريت قريب بۀت می توان گفت که کارنامأبه جر

 ۀنزديک به صفر است و جز در مواردی که برای اين يا آن کمک و ابراز ھمبستگی در دفاع از رخدادھای ويژه، رابط

البته علت اصلی و اساسی چنين .   طبقاتی وجود نداردۀ مبارزۀلی ميان جنبش چپ با مسايل بين المللی در حيطفعا

را بايد کماکان در ماھيت طبقاتی و خصلت ھای رفرميستی و اپورتونيستی اين جريانات " چپ"گرايشی در جريانات 

  .جو کرد و جست

*******************  

  

که » رانياسناد حقوق بشر ا«از گردانندگان مرکز ه را اداره می کنند، عبارتند از پيام اخوان افرادی که اين دادگا) ١

در . ن می شوديمأ تامريکا حاکم ۀز نھادھای وابسته به طبقي و کانادا و نامريکا آن توسط دولت ھای ۀبخش اصلی بودج

 ]تأکيد از پورتال[.ر دادگاه محاکمۀ ميلوسويچ بوددادستان پيمان نظامی ناتو د مورد پيام اخوان ھمين بس که بدانيم او

  . حقوق دانان محافظه کار دست راستی ھستند که به حزب محافظه کار انگليس تعلق دارند جان کوپر و سر جفری نايس

  ) ک-  تکيه ھا از ج-١٣٩١ عقرب ٨ دوشنبه -نقل از گزارش فرشاد حسينی در گويا نيوز) ٢

الھاست که از جانب نيروھای چپ اپوزيسيون ھر ساله تحت عنوان يادمان کشتار زندانيان قتل عام زندانيان سياسی س) ٣

   . جديدی نيستۀمسألسياسی افشاء می شود و 

 ۀ برای ادام١٩١٩روسيه، در سال ) ١٩١٧(برو، پس از پيروزی انقالب اکت٣انترناسيونال کمونيستی يا انترناسيونال )۴

 زير نفوذ حزب کمونيست شوروی قرار داشت ولی در سال ھای ءرن از ھمان ابتدا کمينت٠انقالب جھانی ايجاد گرديد

. انحراف کشيده شد، کمينترن نيز در خدمت اين سياست قرار گرفته تدريج به   قرن گذشته که سياست اين حزب ب٣٠

نين شرايطی نياز که در چ  جنگ دوم جھانی منحل گرديد، در حالیۀ، يعنی دربحبوح١٩۴٣کمينترن سرانجام، در سال 

  ! طبقاتی، بيش از ھر زمان ديگر بودۀبه انترناسيونال کمونيستی برای ھدايت مبارز

می توانيد به مقاالت پروانه و جابر تحت " اليکميتۀ يادمان کشتار زندانيان سياسی در مونتر"در مورد وضعيت ) ۵

يادمان کشتار زندانيان سياسی يا "؛ "گزار می شود؟ يادمان کشتار زندانيان سياسی بر٢ال يچرا در مونتر: "عنوان ھای 

ال را ي در مونتر۶٠ ۀ يادمان کشتار زندانيان سياسی دھۀکميت"و " لوث کردن مبارزۀ سياسی عليه رژيم اسالمی؟

در " مقاالت"در بخش  com.gh-parvaneh-ka-rdjabe.www:  اين مقاالت در سايت ما ۀھم. رجوع کنيد" بشناسيم

  .دسترس عموم قرار دارند

 نوسال ٢٠١٢ مبرسپت ٧ جمعه:  "ال در گزارشی که از اين جلسه داده است، می نويسد يچاپ مونتر" ھفته "ۀنشري) ۶

de Seve  برپاشد ١٣۶٠ ۀھد شدگان کشته ياد به که بود ای برنامه ال ميزبانيمونتر شھر مرکز در کنکورديا دانشگاه 

 در ۶٠ۀدھ سياسی کشتار زندانيان يادمانۀکميت. "داشت عنوان" ايران در شصتۀدھ سياسی کشتار زندانيان يادمان"و

 "المللی بين کارزار تريبونال" و " لايمونتر واحد کشور خارج از در ايرانيان چپ اتحاد "، " اليمونتر / ايران

  .بودند برگزارکنندگان

 مطالعات مدير تورپ دانيل پرفسور .بود سخنران متخصص چندين پذيرای امسال شصتۀ دھ ھای اعدام قربانيان يادمان

 امير دکتر ال،يگيل مونتر مک دانشگاه از الملل بين حقوق استاد اخوان، پيام دکتر الھه، الملل در بين حقوق آکادمی

 از پشتيبانی ئیکانادا مرکز کارشناس ادنژ مصلی دکترعزت کبک و ملی مجلس در کبک ھمبستگی حزب ۀنمايند خدير

 ) ٢٠١٢مبر  سپت١٢۶،٢٧ ۀال، شماري ھفته، چاپ مونترۀنشري"(.بودند برنامه سخنرانان شکنجه از قربانيان

ھستند که چند " اتحاد چپ کارگری"، ھردو ادامۀ "اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان"و زادۀ آن " اتحاد چپ ايرانيان)"٧

راه افتادن جريان سبز در ايران و خارج از ه پس از ب.  در انفعال کامل حيات آن به پايان رسيدسال پيش ايجاد شد و
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اتحاد چپ ايرانيان "اين بار با کنار گذاشتن صفت کارگری، " اتحاد چپ کارگری"کشور، ھمان جريانات تشکيل دھندۀ 

اقع چيزی جز جمع جبری جريانات سنتی  از اين قبيل در وئیھا"اتحاد. "را سرھم بندی کردند" در خارج از کشور

اين اتحاد ھا خالف .  در جنبش باز کنندئیمنفعل نيست که می کوشند با توصل به عنوان ھای عوامفريبانه، برای خود جا

از اين . عنوان خود، در واقع حيات خلوت اين يا آن سازمان ھستند و ھيچ ربطی به يک جنبش ھمگانِی و واقعی ندارند

که در سازمان ايجاد کنندۀ اين اتحاد ھا مشکلی ايجاد شود، اين مشکل بالفاصله سرنوشت آنھا را رقم می رو ھنگامی 

را مشاھده کنيد که چگونه ھمزمان با تقسيم شدن سازمان راه " اتحاد چپ ايرانيان در خارج"منباب نمونه ھمين . زند

اتحاد چپ سوسياليستی . "ه دو جريان تقسيم گرديد، اين اتحاد نيز ب" مرکزیۀکميت"و "  اجرائيهھيأت"کارگر به 

، اين تشکل ھا مستقل نيستند و وابستگی "اتحاد"بنا بر اين خالف عنوان . در واقع محصول چنين روندی است" ايرانيان

  .  ارگانيک به اين يا آن سازمان سنتی دارند

 به عنوان زمينه ای ء، که در ابتدا"۶٠ ۀی دھيادمان کشتار زندانيان سياس" ضعيف، زيرا برگزاری ۀم حلقئيمی گو) ٨

تدريج جنبه مبارزاتی خود را از دست داد و تبديل به ه برای مبارزه عليه رژيم جمھوری اسالمی مورد توجه بود، ب

اين وضعيت به نوعی به انفعال وغير . ، گرديد...نی و پرداختن به مسايل حقوقی، روانکاوانه، ادبی ووبحث ھای سال

  .  زندانی سياسی انجاميدۀدن مقولسياسی ش

يکی از جريانات شرکت کننده در تريبونال، حزب حکمتيست است که يکی از رھبران آن، آذر ماجدی، بسيار روشن )٩

ک، يست و يدر قرن ب«: و بدون اما و اگر نظر حزب خود را در مورد گرفتن کمک از امپرياليست ھا توجيه می کند 

 که دو قطبی ئیايرا به خاک و خون می کشد، در دن ست ھا آني که جنگ ترورئیايمبر، در دنتازده سپيای پس از يدر دن

ک دادگاه مردمی از نوع دادگاه راسل ي کرده اند، چگونه می توان ئیسم دولتی و اسالمی در مقابل ھم صف آرايترور

 کرده است و راسل ھا و ژان پل ساتر ھا رييدنيا تغ": او در ادامه مانند يک غيبگو پس بينی می کند که » سازمان داد؟

اگر سارتر :  معنای پس بينی خانم ماجدی اين است".احتمال زياد مواضع ديگری اتخاذ می کردنده نيز اگر زنده بودند ب

 در ويتنام به دفاع از کشتاِر مردم اين سرزمين به دست امريکاو راسل زنده بودند به جای محکوم کردن جنايت 

 را حق امريکا می پرداختند و مانند منصور حکمت، به آتش کشيدن افغانستان توسط امپرياليسم کائیامريسربازان 

؟ می بينيد که مدعيان کمونيسم يا آنطور که خود می !طبيعی اين دولت برای مقابله با تروريسم اسالمی می دانستند

   می شوند؟ ھا چگونه تبديل به آتش بيار جنگ ھای امپرياليستی“ حکمتيست"گويند، 

  

 

 


