
پــس از چهارصــد و انــدی ســال کــه از ظهــور مجــدد حکومــت 
اســامی در ایــران مــی گذشــت )صفویــه(، ایرانیــان در قــرن بیســتم 
میــادی دوبــاره اسیراســام سیاســی شــدند کــه رهبرشــان و اندیشــه 
ــر  ــرآن و تفک ــام و ق ــدر اس ــود از آراء ص ــی ب ــردش مخلوط و عملک
ــه ظهــور وســقوط رایــش  ــازی هــای آلمانــی. کســانی ک و عملکــرد ن
ســوم را خوانــده انــد بــی شــک هماننــدی هــای شــگرفی در شــکل 
کار جمهــوری اســامی وجنایتــکاران نــازی میابنــد! باژگونــه نویســی 
تاریــخ و حــوادث آن و تولیــد دســتگاه جعــل و دروغ پــردازی از 
مهــارت هــای آنــان اســت. زدن و تخریــب دولــت و شــخصیت 
ابتــدا در فکــر و کار خمینــی وانصــار قــرار گرفــت و  از  مصــدق 
ســپس موشــک بــاران رژیــم بربریــت متوجــه چــپ و انقابیــون 
مخالــف رژیــم شــد. وزارت اطاعــات وحفاظــت ســپاه بــا بکارگیــری 
مــزدوران ســابق و جدیــد کــه بــه خــون نیروهــای چــپ تشــنه بودنــد 
کار را ادامــه دادنــد حــال در ســالگرد نکبــت بــزرگ و تأســیس 
ــر  نظــام اســامی کار دروغ زنــی واشــاعه تحریــف تاریــخ بخشــی ب
عهــده متحدیــن رژیــم در دســتگاه تبلیغاتــی غــرب قــرار دارد. آنهــا 
هــم در ایــن مــاه همــاره از بزهــکاران ســود میبرنــد کــه بــا خیانــت 
ــم  ــلیم رژی ــود را تس ــوادار خ ــت و ه ــان مملک ــی از جوان ــود بخش خ
و سیاســت هــای ســربکوبگرانه اش نمودنــد و اســم کارشــان را هــم 
نقــد مشــی چریکــی نــام نهادنــد!  آنهــا از همــکاری چــپ و خمینــی 
ــود چــه لزومــی برکشــتن و  گــر چنیــن ب ــد ا ــد و نمــی گوین دم میزدن

ــود. ــوان ب ــی ج ــزاران انقاب ــودن ه ــی نم ــکنجه و زندان ش
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همــکاری چــپ و خمینــی کــه موضــوع بســیاری از برنامــه هــای 
دشــمنان مــردم و زحمتکشــان اســت حقیقــت نــدارد و رژیــم از 
ــی  ــان توانائ ــا چن ــت. آنه ــون پرداخ ــکار انقابی ــه ش ــت ب روز نخس
تروریســتی داشــتند کــه حتــی از ورود زندانیــان سیاســی چــون 
ک نــژاد بــه زادگاهــش ممانعــت بــه عمــل آوردنــد.  شــکرالله پــا
هــزاران کشــته و صدهــا هــزار زنــدان سیاســی حاصــل مبــارزه 
ــه  ــع چ ــه واق ــا ب ــود. م ــامی ب ــم اس ــرور رژی ــین ت ــه ماش ــپ علی چ

. ســتیم ا می خو
ایــن را بایــد بــه نســل نــو یــادآوری کنیــم . از روز نخســت و حتــی قبــل 
ــام ســازندگی  ــا، چــپ در مق ــه میهــن م ــی ب از ورود منحــوس خمین

ــه  ــود ک ــی ب ــی مترق ــه مدن ــای جامع ــی و بنیاده ــای اجتماع نهاده
ــم  ــکاران رژی ــاش و جنایت ــگر اوب ــازماندهی لش ــوم س ــا هج ــار ب هرب
روبــرو میشــد. مــا بــه دنبــال Civil Institutions یــا نهادهــای 
هــای  واتحادیــه  تشــکات  هــای  اجتماعــی -مدنــی در حــوزه 
کارگــری، زنــان، دانشــجوئی، رســانه هــا و غیــره بودیــم. میدانســتیم 
کــه ســازماندهی سیاســی جامعــه فقــط بــه مــدد وفــور نهادهــای آزاد 
ــدًا  کی ــود. ا ــد ب ــدار خواه ــرد و پای ــه عملک ــی جامع ــتقل مدن و مس
دســتگاه تــرور اســامی را امپریالیســتها بــه همیــن خاطــر روی ســر 
ــکاران  ــه و بزه ــزب الل ــگر ح ــه لش ــد. وظیف ــراب کردن ــان خ ایرانی
ــی  ــای مترق ــای نوپ ــب نهاده ــان زدن و تخری ــده آن ــازماندهی ش س
مــا بــود کــه هــر کجــا اقــدام کردیــم بــا اقبــال ســریع کارگــران، 
ــل از  ــتها قب ــد. تروریس ــرو میش ــره روب ــجویان و غی ــدان، دانش کارمن
ــری  ــای گی ــراس از پ ــک ه ــی ش ــند، ب ــته باش ــام داش ــم اس ــه غ اینک
اجتماعــی داشــتند کــه نهادهــای آزاد و مســتقل مدنــی، ســتون 
هــای برپــا دارنــده جامعــه ای آزاد باشــد. مــا را زدنــد و ایــران رابــه 
لحــاظ اندیشــه تقویــت نهادهــای مترقــی و مؤسســات شــورائی مردم 
ــا  ــرور راب ــین ت ــن ماش ــا ای ــد. آنه ــرار دادن ــری ق ــه سراس ــورد حمل م
همدســتی متحدیــن خــود کــه بــه نقــد مشــی چریکــی )همــکاری بــا 
خمینــی ( و تــو بخــوان کانــال ســازی بــرای تســلیم مــردم بــه نظــام 
کــه بایــد  اســامی مشــغول بودنــد انجــام دادنــد، در ایــن تصویــر امــا 
حســاب بســیارانی را کــه بــه دلیــل بــی تجربگــی سیاســی دنبالــه رو 
ــت ( کثری ــان )ا ــرادران کوچکش ــکوئی و ب ــای مس ــده ه آن دوره دی
شــدند، را از رهبرانشــان جداســاخت. چــرا کــه در ایــران هــا، ســمت 
ــه  ــب رابط ــه اغل ــاب ک ــه و انتخ ــق ضابط ــه از طری ــی ن ــری سیاس گی
ــه  ــی ک ــت. هزاران ــه روی اس ــی و دنبال ــتی و محل ــی، دوس خانوادگ
ســخت بــر رهبــران آدم فــروش خــود شــوریدند و در زنــدان و خــارج 
از آن بــه خدمــت زحمتکشــان ادامــه دادنــد و آزادی را ارج نهادند. از 
رهبرانــی برائــت جســتند کــه در بهتریــن حالــت آن آتــه ئیســت بودند 
و نــه مارکسیســت و مســتقل و آزاده و اصــا غــم نــان نداشــتند. مــا بــه 
دنبــال نهادســازی در کارخانــه و دانشــگاه، در بیمارســتانها و مــدارس 
و ادارات شــهر و روســتا و همدســتان رژیــم پشــت ســر بولدوزرهــای 
تروریســتها مشــغول تخریــب تأسیســات مدنــی نگاهدارنــده مــادی 
ــی و  ــا خمین ــا ب ــه تنه ــپ ن ــت. چ ــتقال مملک ــی و اس آزادی و ترق
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ــهمگین از  ــه ای س ــار در مقابل ــن ب ــه ای ــرد بلک ــکاری نک ــار هم انص
ســنگر آزادی بــا دادن جــان فشــانهای بســیار و شــکنجه شــدگان بــی 
شــمار دفــاع نمــود. کــه امــروز هــم مســئولیت مــا در شــرایط کنونــی و 
پــس از ســرنگونی حکومــت تروریســتی، بیمــه کــردن اجتمــاع بــرای 
ادامــه راه ســاختن کشــوری پــر نهــاد و مترقــی و خودگــردان کــه بســتر 

ضــروری هــر دموکراســی مردمــی اســت.
ــط  ــور درس رواب ــن و پرفس ــگاه م ــادی در دانش ــال ۱۹۸۰ می در س
بیــن المللــی )پرفســور lee از دانشــگاه کنــزاس ( بحــث اوضــاع ایران 
 lack of democratic institute ــئله ــا روی مس ــته و آنه رواج داش
یــا فقــدان نهادهــای دموکراتیــک مدنــی کــه عامــل شکســت ایرانیان 

خواهــد شــد مطالعــه مــی کردنــد.
***

قــرن ۲۱ میــادی اســت و اســام سیاســی اقــًا در ایــران زمینــه 
باختــه و اربــاب ســرمایه بیــن المللــی هــم مــداوم در تــاش ایجــاد 
ــه  ــرمایه داری ک ــت س ــکلی از دول ــه ش ک ــا  ــن، ام ــت جایگزی حکوم
قــادر بــه حفــظ ســازه اقتصــادی کنونــی باشــد و از ســوی دیگــر 
ــم در  ــز داشــته باشــد. رژی توانائــی ســرکوب چــپ و دموکراتهــا را نی
ــی  ــر متفاوت ــور تصاوی ــه حض ــن ب ــود ت ــای خ ــظ بنیاده ــاش حف ت
ــه  ــه دامن ــتقیم ب ــتگی مس ــه بس ــوی  معامل ــر دو س ــی ه ــد ول میده
توانائــی جنبــش همگانــی و تعییــن و تکلیــف در کــف خیابــان دارد 
و مانورهــای اربــاب انحصــارات هــم تابعــی از ایــن مهــم اســت کــه 
چگونــه ترکیبــی را بــرای حفــظ ســلطه در برنامــه خــود بگنجانــد. 
کنــون ظهــور کانــال هــای انحرافــی چــون رفرانــدم در  از هــم ا
ــه  ــاش ب ــر، در ت ــای جدیدت ــدل ه ــا م ــه ت ــامی گرفت ــوری اس جمه
ــی  ــیرهای انحراف ــه مس ــی ب ــش انقاب ــوان جنب ــوش و ت ــاندن ت کش
اســت. مــن بــاور دارم کــه حضــور آلترناتیــوی دموکراتیــک و حاصــل 
حضــور مــا در خیابــان و کارخانــه و محــل زندگــی و کار میتوانــد بــه 
ســمت ســوی ائتافــی انقابــی و دموکراتیــک حرکــت کنــد و تــاش 
هــای امپریالیســتی و نوکــر کلفــت هــای آنــان را مــات! در ایــن راســتا، 
ــک  ــی و دموکراتی ــرم عمل ــک پاتف ــی در ی ــپ انقاب ــتگی چ همبس
کنــون و در اعتــای  میتوانــد ســر آغــاز تحولــی شــگرف را رقــم زنــد. ا
روز افــزون جنبــش همگانــی نوکــران رژیــم ســرمایه تــاش مــی 
ــم از طرفــی و ابتــکارات  ــه طــرح هــای رژی ــا خــود را در بدن ــد ت کنن
امپریالیســتها از ســوی دیگــر جــای دهنــد. مــا همــراه بــا مبــارزه بــی 
دریــغ خــود علیــه ضــد اطاعــات رژیــم ســاخته و دفــاع از حقیقــت 
میتوانیــم ســمت و ســوی حرکــت خــود را در حضــور مســتقیم و پــر 
اثــر در جنبــش و بــه ســرعت آغــاز و در صحنــه نبــرد احتمــاال شــاهد 
ــری و  ــرای رهب ــی ب نزدیکــی روندهــای دموکراتیــک و چــپ انقاب

ــیم. ــامی باش ــرمایه اس ــم س ــرنگونی رژی س
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احمــد شــاملو ، شــاعر و دوســت همــاره انقابیــون چــپ در ســفری 
بــه واشــینگتن )ســال قبــل از تاســیس جمهــوری نکبــت( از نزدیــک 
ــی  ــپ انقاب ــوف چ ــی در صف ــب حت ــه عجی ــات و تفرق ــه اختاف ب
ــال  ــما در ح ــه ش ک ــدار داد  ــود هش ــروف خ ــه مع ــد. در جلس ــنا ش آش
زد و خــورد روی مواضــع سیاســی خودتــان هســتید ولــی نمیدانیــد 
کــه همــکاری نکــردن و دور خیــز نکــردن بــرای کســب قــدرت ، 
چگونــه بــه ســود دشــمن مــردم تمــام میشــود. در آن روزهــا ، دفــاع از 
مواضــع گروهــی و شــرکت در مبــارزه ای ایــن چنیــن حتــی در ســطح 
کــن و مــدارس و… چگونــه هــادی غفــاری هــا را  کارخانــه هــا و اما
ــزب  ــی ح ــر سیاس ــت دفت ــی سیاس ــه حت ــت. در حالیک ــو انداخ جل
کمونیســت اتحــاد شــوروی مبنــی بــر قربانــی کــردن مــردم و جنبــش 
ضــد اســتبدادی آنهــا در پــای ورود آیــت اللــه قتــل عــام بــود. مــن بــه 
عمــق تفــاوت شــکلی و ماهــوی سیســتم هــای پارلمانــی از ســوئی و 
نظــرگاه مدافعیــن دموکراســی شــورایی پــی میبــرم ولی بیشــتر مایلم 
کــه انعــکاس هــر دو را در مبــارزه زحمتکشــان مشــاهده کنــم. هشــدار 
گــر بــه ترفندهائــی چــون رفرانــدوم، مجلــس موسســان خــودی  کــه ا
هــا و یــا تنهــا دموکراســی نــاب و نمایندگــی بســنده کنیــم ، فــردا بــه 
ــین  ــه ماش ــه ک ــان نرفت ــویم! یادم ــی میش ــم راض ــر از آن ه ــد بدت ص
آدم دزدی و جنایــت حــزب الــه و خمینــی کــوالک میکــرد کــه چــپ 
ســوی مجلــس خبــرگان و انتخابــات مجلــس تروریســتها میرفــت! و 
وزن و انــرژی خــود را از افشــاء فاشیســم در راه کاهــش میــداد. چــپ 
ــوزد  ــا مســکو ب ــه از واشــینگتن و ی ــادی ک ــار در ب ــن ب ــا ای ــی آی انقاب
مــی خوابــد را بایــد در حضــور و وزن خــود در محــل هــای کار و 

زندگــی زحمتکشــان بیابیــم.
***

هنــوز و پــس از تجربــه ۴۰ ســاله، مــا از اندیشــه هــا و عملکــرد 
ــرد طبقاتــی اجتمــاع  ــه نب گرایــش هــای مختلــف سیاســی در صحن
ایــران، دانســته ایــم کــه چگونــه نحلــه هــای انحرافــی و واپــس گــری 
ــروی از ٌراه  ــا پی ــران و ی ــرمایه داری در ای ــان س ــون کتم ــی چ سیاس
ــری  ــران گ ــات وی ــه ضرب ــاخته چ ــکو س ــرمایه دارُیًًًً مس ــد غیرس رش
ــوی آب  ــه نح ــه ب ــان زده و چگون ــه ایرانی ــش آزادی خواهان ــه جنب ب
ــا  ــان ب ــه ایرانی ــی خواهان ــش ترق ــت. جنب ــاع ریخ ــیاب ارتج ــه آس ب
ــی  ــادی و سیاس ــه اقتص ــی ب ــیم دموکراس ــای تقس ــه ه ــذر از ویران گ
ــون  کن ــره ا ــی و غی ــی و روس ــمه ای چین ــای باس ــه ه ــور از نحل و عب
هــوای آن دارد تــا بــا رشــد و تقویــت و تشــکیل نهادهــای آزاد و 
ــرای  ــادی ب ــی م ــرای آزادی و ماوائ ــنگری ب ــی، س ــتقل اجتماع مس
کنــد. در ایــن راه همکاری  اعمــال دموکراســی مردمــی و مترقــی بپــا 
نیروهــای معتقــد بــه نیــروی کار ، آزادی و اســتقال نهادهــای مترقی 
و ســتون هــای نگهدارنــده توســعه دموکراتیــک در ایــران ضــروری 
ــا شــرکت در جنبــش بیشــتر  ــوان ب اســت. ایــن ضــرورت را فقــط میت



ــه مســتقیم در  ــدون تجرب ــچ اندیشــه ای ب ــه هی لمــس نمــود، چــرا ک
مــکان هــای مشــخص و زمــان معلــوم حامــل تمــام حقیقــت نیســت. 
یــک جنبــش مترقــی توانائــی گنجایــش روندهــای متفــاوت سیاســی 
را در خــود دارد و روندهائــی کــه اســتقال را ارج نهنــد و از خدمــت 
بــه شــاه و شــیخ حامــی ســرمایه و مناســباتش بدرونــد. ایــن امــر در 
خودوبــا خــود ســنگ محــک دارد کــه از زد و خوردهــای بــی پایــان 
ــه و کار  ــه اندیش ــل ب ــا عم ــم PRAXIS ی ــد و آنه ــی کن ــری م جلوگی

خــود اســت.


