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مــن همیشــه بــاور داشــته ام کــه هیــچ مســئله ای بــرای یــک نیــروی

بیاییــم اقــا بــا خــود روراســت باشــیم و بپرســیم چــرا چنیــن اســت.

پژوهــش هــای تئوریــک و شــناخت رادیــکال و ریشــه ای از ســاختار

چگونــه ســالی یکــی دو بــار و در پنــاه چنــد خطــی کــه بــه مناســبتی

انقالبــی و ایــذأ تشــکیالت مبــارز و مترقــی زحمتکشــان مهــم تــر از

چــرا شــخصی کــه در  ۳۵ســال اخیــر و در اروپــا خاموشــی گزیــده

و عمــل کــرد پدیــده هــای اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی نیســت .در

مینویســد آب پا کــی روی دســت هــا مــی ریــزد .کل فعالیــت

آنهــم غــرق شــدن آ گاهــان طبقــه کارگــر و انقالبیــون سوسیالیســتی

بــه مضحکــه مــی کشــد و گاهــأ در ضمــن مطلــب خــود ،چنــد گــرا و

عیــن حــال و در همیــن راســتا هــم متوجــه خطــر بزرگتــری هســتم که
در دعواهــای نظــری و دور افتــادن از مبــارزه متشــکل علیــه نظــام
حا کــم اســت .مــن محافلــی را کــه دســت آخــر از عوامــل عمــده

انقالبــی را در زمــان رژیــم ســرنگون شــده پیشــین بــه گونــه عمــدی

نشــان شــخصی هــم میدهــد! کــه ســرگرمی هــا بــی پایــان اســت و
از قدیــم گفتــه انــد کــه از چــپ بریــده جــدأ بایــد ترســید .مــن بــرای

پلمیــک هــای بــی پایــان سیاســی و بــی عمــل مــی شــوند را مــی

عبــور از ایــن همــه اتــاف وقــت و خاطــره نویســی هــای پراکنــده و

پالســتیکی نــام بــرده ام و در همیــن راســتا ســخت علیــه پراکندگــی

داشــته ام کــه خــود عمــل کــرده ام .ا کســیر عبــور از ایــن همه بیــکاران

شناســم و از فعالیــن مســتقل یــا متشــکل ایــن نحلــه بنام روشــنفکران
مبارزیــن و تفرقــه تشــکیالت انقالبــی و سوسیالیســتی موضــع دارم.

منــم منــم زدن هــای دایناســور هــای رفتــه زیــاد همــواره پیشــنهادی

و انحــال طلبــان و تفرقــه جوهــا کــه در ضمــن هنــوز فکــر مــی کننــد

مــی نویســم کــه در شــرائطی کــه رژیــم بربریــت حا کــم بــر میهــن مــا

رســتم شــاهنامه خــود نوشــته خــود هســتند ،بــی شــک حضــور و

طــرح هــای خانمــان برانــداز انحصــارات امپریالیســتی در منطقــه

میهــن اســت .وقتــی شــیرینی نشســت و برخاســت جــوان تریــن

کــه مبلــغ و حامــی فرهنــگ وامانــده مذهبــی و در عمــل اجراکننــده
اســت پیــش از پیــش مــورد نفــرت عمومــی قــرار مــی گیــرد ،برخــی

هنــوز مشــق تکــرار تاریــخ و تفرقــه انــدازی مــی کننــد .در حالیکــه
هــر آن امــکان خــروش مجــدد مــردم احســاس مــی شــود امــا کــه،

ارتبــاط ارگانیــک بــا تشــکالت و محافــل انقالبــی و سوسیالیســتی
هــای محافــل اپوزیســیون انقالبــی را چشــیدیم هرگــز بــه دنبــال مال
باختــگان بــه تقصیــر نمــی افتیــم و میانــه بــازان را بــرای همیشــه رها
کــرده و صحنــه نبــرد را میهــن خــود انتخــاب مــی کنیــم .ایــن مســئله

اپوزیســیون مترقــی و انقالبــی هنــوز درگیــر دعواهــای دســت و

نــه تنهــا شــدنی و ممکــن کــه صدهــا مبــارز هــم ا کنــون بــا محافــل

راســتای اتحــاد انقالبــی قــرار مــی گیرنــد ،برخــی بــا مطــرح نمــودن

جویبارهــای پراکنــده را بهــم پیونــد نظــری و عملــی مترقیانــه دهیم.

پا گیــر اســت .هربــار کــه چنــد نیــروی مطــرح و ریشــه دار سیاســی در

معضــل و مســئله ای هــر چنــد قابــل تامــل و نابهنــگام و زاویــه دار
در صــدد انحــال جمــع مذکــور و لــذا بهــم خــوردن تشــکل تــازه پــا
عمــل مــی کننــد .چــرا و هنــوز مــا دور خــود مــی گردیــم و در پایــان

نزدیــک بــه خــود در میهــن در ارتبــاط هســتند .ایــا میتوانیــم ایــن
گوئــی شــاه کلیــد قضیــه همیــن جاســت.
***

هــر دور تسلســل بهــم میرســیم و بحــث جدیدی و مســئله ای تــازه ای

در گذشــته تشــکالتی و بیشــتر پــس از فــرار بــزرگ اپوزیســیون

را ثابــت کننــد و در عمــل خواهــان ادامــه وضــع موجــود و دعــوای

نمــودن مبارزیــن ایــران در داخــل مرزهــا صــورت گرفــت کــه اغلــب

موجــب ســرگرمی بعضــی هــا میشــود تــا زنــده بــودن محفــل خــود
زرگــری حاضــر هســتند.

***

بــه خــارج از مرزهــای میهــن چنیــن تــاش هائــی بــرای فعــال

بــه فاجعــه تبدیــل شــد ! بیائیــم تــاش خــود را بــر محــور ترغیــب
مبارزیــن بــه ســازماندهی جنبــش در میهــن نمائیــم .حضــور ماســت

در مبــارزه کــه میتوانــد جنبــش را از بیراهــه هائــی چــون “مبــارزات

بارهــا تجربــه کــرده ایــم کــه نیروئــی تــازه نفــس بــه مــا نزدیــک مــی

قانونــی‟و مماشــات طلبانــه و یــا صــد در صــد صنفــی و بــه کشــتن

توتالیتــره ولــی پــس از مدتــی ترجیــح میدهنــد کــه ســر خــود گیرنــد

و بــه دور از تیــررس روشــنفکران پالســتیکی و دایناســورهای پــر رو

شــود .جوانــان و میــان ســاالنی رهیــده از زنــدان و ســتم حکومتــی
و رشــد شــخصی و سیاســی خــود را مســتقال پــی گیرنــد! راســتی

دادن رفقــا ،برهانــد .صحبــت از ســازماندهی مبــارزه انقالبــی اســت

و ماضــی! آیــا تجربــه بازگشــت بــا تجربــه هــای مســتقر در فعالیــت

هــای کنفدراســیون دانشــجویان خــارج کشــور را بیــاد دارید .بســیاری

جنبشــی بــه همیــن نــام در اجتمــاع اســت کــه خــود در جریــان

و در حالــی کــه هنــوز از بهــت حیــرت جدائــی از مســائل و محیــط

تنهــا امیــدوارم کــه ایــن شــعارها محملــی بــرای فــرار از مبــارزه رو

از مبارزیــن و پــا ک بازانــی کــه حتــی جــان بــر ســر پیمــان نهادنــد

روانشناســی اجتماعــی مــردم فــارغ نشــده بودنــد مــورد هــدف قــرار

گرفتنــد.

***

مبــارزه افــکار و آراء خــود را ســبک ســنگین خواهنــد نمــود .مــن

در رو بــا دشــمن زحمتکشــان ( چــون گذشــته ) نباشــد .کــه بهشــتی را
جــار زده و پشــت آن بــه عقــب نشــینی و تــرک صحنــه مبــارزه طبقاتی

بپردازیــم ! آنچــه کــه مهــم اســت ،مــن بــاور دارم کــه چــپ انقالبــی به

وســعت مبــارزه طبقاتــی در میهــن و در میــان آوارگان بربریتــی بنــام

چهارچــوب هــای ضــروری مبــارزه و بنیادهــای فکری الزم رســیده و

گونــه نحلــه هــای متفــاوت انقالبــی و سیاســی را در خــود جــای دهد

درون میهــن دور نمایــد .معتقــدم کــه حرکــت مبارزیــن بســوی جنبش

سیاســی مبــارزه سوسیالیســتی را بــرای دموکراســی و در راســتای

انحــال طلبــان و تفرقــه جویــان دور نگهــدارد.

جمهــوری اســامی ایــران چنــان ظرفیتــی دارد کــه میتوانــد همــه

و کســی جــای دیگــری را تنگ نمــی نمایــد .میتوان فرهنــگ و روش
عدالــت اجتماعــی بــه پیــش بــرد .بــرای ســاختمان سوسیالیســم هــم

برخــی ان را بــرای هــم ا کنــون و حــاال در شــرائط ایــران و در تــک
کشــوری بــه همیــن نــام مــی خواهنــد .ایــن ترنــد هــم الزمــه حضــور

بــی عملــی و تکــرار وظائــف دفاعــی میتوانــد آن را از متــن مبــارزات

هــای مطــرح در ایــران آن ا کســیری اســت که میتوانــد مــا را از تیررس

***

