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پــس از چهارصــد و انــدی ســال کــه از ظهــور مجــدد حکومــت

نهادهــای اجتماعــی و بنیادهــای جامعــه مدنــی مترقــی بــود کــه

میــادی دوبــاره اسیراســام سیاســی شــدند کــه رهبرشــان و اندیشــه

روبــرو میشــد .مــا بــه دنبــال  Civil Institutionsیــا نهادهــای

اســامی در ایــران مــی گذشــت (صفویــه) ،ایرانیــان در قــرن بیســتم
و عملکــردش مخلوطــی بــود از آراء صــدر اســام و قــرآن و تفکــر
و عملکــرد نــازی هــای آلمانــی .کســانی کــه ظهــور وســقوط رایــش
ســوم را خوانــده انــد بــی شــک هماننــدی هــای شــگرفی در شــکل

هربــار بــا هجــوم ســازماندهی لشــگر اوبــاش و جنایتــکاران رژیــم

اجتماعــی -مدنــی در حــوزه هــای تشــکالت واتحادیــه هــای
کارگــری ،زنــان ،دانشــجوئی ،رســانه هــا و غیــره بودیــم .میدانســتیم

کــه ســازماندهی سیاســی جامعــه فقــط بــه مــدد وفــور نهادهــای آزاد

کار جمهــوری اســامی وجنایتــکاران نــازی میابنــد! باژگونــه نویســی

و مســتقل مدنــی جامعــه عملکــرد و پایــدار خواهــد بــود .ا کیــد ًا

مهــارت هــای آنــان اســت .زدن و تخریــب دولــت و شــخصیت

ایرانیــان خــراب کردنــد .وظیفــه لشــگر حــزب اللــه و بزهــکاران

ســپس موشــک بــاران رژیــم بربریــت متوجــه چــپ و انقالبیــون

مــا بــود کــه هــر کجــا اقــدام کردیــم بــا اقبــال ســریع کارگــران،

تاریــخ و حــوادث آن و تولیــد دســتگاه جعــل و دروغ پــردازی از

مصــدق از ابتــدا در فکــر و کار خمینــی وانصــار قــرار گرفــت و

دســتگاه تــرور اســامی را امپریالیســتها بــه همیــن خاطــر روی ســر

ســازماندهی شــده آنــان زدن و تخریــب نهادهــای نوپــای مترقــی

مخالــف رژیــم شــد .وزارت اطالعــات وحفاظــت ســپاه بــا بکارگیــری

کارمنــدان ،دانشــجویان و غیــره روبــرو میشــد .تروریســتها قبــل از

کار را ادامــه دادنــد حــال در ســالگرد نکبــت بــزرگ و تأســیس

اجتماعــی داشــتند کــه نهادهــای آزاد و مســتقل مدنــی ،ســتون

عهــده متحدیــن رژیــم در دســتگاه تبلیغاتــی غــرب قــرار دارد .آنهــا

لحــاظ اندیشــه تقویــت نهادهــای مترقــی و مؤسســات شــورائی مردم

مــزدوران ســابق و جدیــد کــه بــه خــون نیروهــای چــپ تشــنه بودنــد

نظــام اســامی کار دروغ زنــی واشــاعه تحریــف تاریــخ بخشــی بــر

هــم در ایــن مــاه همــاره از بزهــکاران ســود میبرنــد کــه بــا خیانــت

خــود بخشــی از جوانــان مملکــت و هــوادار خــود را تســلیم رژیــم
و سیاســت هــای ســربکوبگرانه اش نمودنــد و اســم کارشــان را هــم

اینکــه غــم اســام داشــته باشــند ،بــی شــک هــراس از پــای گیــری

هــای برپــا دارنــده جامعــه ای آزاد باشــد .مــا را زدنــد و ایــران رابــه
مــورد حملــه سراســری قــرار دادنــد .آنهــا ایــن ماشــین تــرور رابــا

همدســتی متحدیــن خــود کــه بــه نقــد مشــی چریکــی (همــکاری بــا
خمینــی ) و تــو بخــوان کانــال ســازی بــرای تســلیم مــردم بــه نظــام

نقــد مشــی چریکــی نــام نهادنــد! آنهــا از همــکاری چــپ و خمینــی

اســامی مشــغول بودنــد انجــام دادنــد ،در ایــن تصویــر امــا کــه بایــد

شــکنجه و زندانــی نمــودن هــزاران انقالبــی جــوان بــود.

آن دوره دیــده هــای مســکوئی و بــرادران کوچکشــان (ا کثریــت )

دم میزدنــد و نمــی گوینــد ا گــر چنیــن بــود چــه لزومــی برکشــتن و
***

همــکاری چــپ و خمینــی کــه موضــوع بســیاری از برنامــه هــای

حســاب بســیارانی را کــه بــه دلیــل بــی تجربگــی سیاســی دنبالــه رو
شــدند ،را از رهبرانشــان جداســاخت .چــرا کــه در ایــران هــا ،ســمت
گیــری سیاســی نــه از طریــق ضابطــه و انتخــاب کــه اغلــب رابطــه

دشــمنان مــردم و زحمتکشــان اســت حقیقــت نــدارد و رژیــم از

خانوادگــی ،دوســتی و محلــی و دنبالــه روی اســت .هزارانــی کــه

تروریســتی داشــتند کــه حتــی از ورود زندانیــان سیاســی چــون

از آن بــه خدمــت زحمتکشــان ادامــه دادنــد و آزادی را ارج نهادند .از

هــزاران کشــته و صدهــا هــزار زنــدان سیاســی حاصــل مبــارزه

و نــه مارکسیســت و مســتقل و آزاده و اصــا غــم نــان نداشــتند .مــا بــه

میخو ا ســتیم .

و ادارات شــهر و روســتا و همدســتان رژیــم پشــت ســر بولدوزرهــای

روز نخســت بــه شــکار انقالبیــون پرداخــت .آنهــا چنــان توانائــی
شــکرالله پــا ک نــژاد بــه زادگاهــش ممانعــت بــه عمــل آوردنــد.

چــپ علیــه ماشــین تــرور رژیــم اســامی بــود .مــا بــه واقــع چــه

ایــن را بایــد بــه نســل نــو یــادآوری کنیــم  .از روز نخســت و حتــی قبــل
از ورود منحــوس خمینــی بــه میهــن مــا ،چــپ در مقــام ســازندگی

ســخت بــر رهبــران آدم فــروش خــود شــوریدند و در زنــدان و خــارج

رهبرانــی برائــت جســتند کــه در بهتریــن حالــت آن آتــه ئیســت بودند
دنبــال نهادســازی در کارخانــه و دانشــگاه ،در بیمارســتانها و مــدارس

تروریســتها مشــغول تخریــب تأسیســات مدنــی نگاهدارنــده مــادی
آزادی و ترقــی و اســتقالل مملکــت .چــپ نــه تنهــا بــا خمینــی و

انصــار همــکاری نکــرد بلکــه ایــن بــار در مقابلــه ای ســهمگین از

احمــد شــاملو  ،شــاعر و دوســت همــاره انقالبیــون چــپ در ســفری

شــمار دفــاع نمــود .کــه امــروز هــم مســئولیت مــا در شــرایط کنونــی و

بــه اختالفــات و تفرقــه عجیــب حتــی در صفــوف چــپ انقالبــی

ادامــه راه ســاختن کشــوری پــر نهــاد و مترقــی و خودگــردان کــه بســتر

زد و خــورد روی مواضــع سیاســی خودتــان هســتید ولــی نمیدانیــد

ســنگر آزادی بــا دادن جــان فشــانهای بســیار و شــکنجه شــدگان بــی

پــس از ســرنگونی حکومــت تروریســتی ،بیمــه کــردن اجتمــاع بــرای
ضــروری هــر دموکراســی مردمــی اســت.

بــه واشــینگتن (ســال قبــل از تاســیس جمهــوری نکبــت) از نزدیــک

آشــنا شــد .در جلســه معــروف خــود هشــدار داد کــه شــما در حــال

کــه همــکاری نکــردن و دور خیــز نکــردن بــرای کســب قــدرت ،

در ســال  ۱۹۸۰میــادی در دانشــگاه مــن و پرفســور درس روابــط

چگونــه بــه ســود دشــمن مــردم تمــام میشــود .در آن روزهــا  ،دفــاع از

رواج داشــته و آنهــا روی مســئله lack of democratic institute

کارخانــه هــا و اما کــن و مــدارس و… چگونــه هــادی غفــاری هــا را

خواهــد شــد مطالعــه مــی کردنــد.

کمونیســت اتحــاد شــوروی مبنــی بــر قربانــی کــردن مــردم و جنبــش

بیــن المللــی (پرفســور  leeاز دانشــگاه کنــزاس ) بحــث اوضــاع ایران

یــا فقــدان نهادهــای دموکراتیــک مدنــی کــه عامــل شکســت ایرانیان
***

مواضــع گروهــی و شــرکت در مبــارزه ای ایــن چنیــن حتــی در ســطح
جلــو انداخــت .در حالیکــه حتــی سیاســت دفتــر سیاســی حــزب
ضــد اســتبدادی آنهــا در پــای ورود آیــت اللــه قتــل عــام بــود .مــن بــه

قــرن  ۲۱میــادی اســت و اســام سیاســی اقــ ً
ا در ایــران زمینــه

عمــق تفــاوت شــکلی و ماهــوی سیســتم هــای پارلمانــی از ســوئی و

حکومــت جایگزیــن ،امــا کــه شــکلی از دولــت ســرمایه داری کــه

کــه انعــکاس هــر دو را در مبــارزه زحمتکشــان مشــاهده کنــم .هشــدار

باختــه و اربــاب ســرمایه بیــن المللــی هــم مــداوم در تــاش ایجــاد
قــادر بــه حفــظ ســازه اقتصــادی کنونــی باشــد و از ســوی دیگــر
توانائــی ســرکوب چــپ و دموکراتهــا را نیــز داشــته باشــد .رژیــم در

نظــرگاه مدافعیــن دموکراســی شــورایی پــی میبــرم ولی بیشــتر مایلم
کــه ا گــر بــه ترفندهائــی چــون رفرانــدوم ،مجلــس موسســان خــودی
هــا و یــا تنهــا دموکراســی نــاب و نمایندگــی بســنده کنیــم  ،فــردا بــه

تــاش حفــظ بنیادهــای خــود تــن بــه حضــور تصاویــر متفاوتــی

صــد بدتــر از آن هــم راضــی میشــویم! یادمــان نرفتــه کــه ماشــین

توانائــی جنبــش همگانــی و تعییــن و تکلیــف در کــف خیابــان دارد

ســوی مجلــس خبــرگان و انتخابــات مجلــس تروریســتها میرفــت! و

میدهــد ولــی هــر دو ســوی معاملــه بســتگی مســتقیم بــه دامنــه
و مانورهــای اربــاب انحصــارات هــم تابعــی از ایــن مهــم اســت کــه

آدم دزدی و جنایــت حــزب الــه و خمینــی کــوالک میکــرد کــه چــپ

وزن و انــرژی خــود را از افشــاء فاشیســم در راه کاهــش میــداد .چــپ

چگونــه ترکیبــی را بــرای حفــظ ســلطه در برنامــه خــود بگنجانــد.

انقالبــی آیــا ایــن بــار در بــادی کــه از واشــینگتن و یــا مســکو بــوزد

جمهــوری اســامی گرفتــه تــا مــدل هــای جدیدتــر ،در تــاش بــه

زندگــی زحمتکشــان بیابیــم.

از هــم ا کنــون ظهــور کانــال هــای انحرافــی چــون رفرانــدم در
کشــاندن تــوش و تــوان جنبــش انقالبــی بــه مســیرهای انحرافــی
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 ائتالفــی انقالبــی و دموکراتیــک حرکــت کنــد و تــاش

هــای امپریالیســتی و نوکــر کلفــت هــای آنــان را مــات! در ایــن راســتا،

همبســتگی چــپ انقالبــی در یــک پالتفــرم عملــی و دموکراتیــک

میتوانــد ســر آغــاز تحولــی شــگرف را رقــم زنــد .ا کنــون و در اعتــای
روز افــزون جنبــش همگانــی نوکــران رژیــم ســرمایه تــاش مــی

کننــد تــا خــود را در بدنــه طــرح هــای رژیــم از طرفــی و ابتــکارات
امپریالیســتها از ســوی دیگــر جــای دهنــد .مــا همــراه بــا مبــارزه بــی
دریــغ خــود علیــه ضــد اطالعــات 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

نزدیکــی روندهــای دموکراتیــک و چــپ انقالبــی بــرای رهبــری و
ســرنگونی رژیــم ســرمایه اســامی باشــیم.
***

مــی خوابــد را بایــد در حضــور و وزن خــود در محــل هــای کار و
***

هنــوز و پــس از تجربــه  ۴۰ســاله ،مــا از اندیشــه هــا و عملکــرد
گرایــش هــای مختلــف سیاســی در صحنــه نبــرد طبقاتــی اجتمــاع

ایــران ،دانســته ایــم کــه چگونــه نحلــه هــای انحرافــی و واپــس گــری

سیاســی چــون کتمــان ســرمایه داری در ایــران و یــا پیــروی از ٌراه
داری مســکو ســاخته چــه ضربــات ویــران گــری
رشــد غیرســرمایه
ًُ
بــه جنبــش آزادی خواهانــه ایرانیــان زده و چگونــه بــه نحــوی آب

بــه آســیاب ارتجــاع ریخــت .جنبــش ترقــی خواهانــه ایرانیــان بــا

گــذر از ویرانــه هــای تقســیم دموکراســی بــه اقتصــادی و سیاســی
و عبــور از نحلــه هــای باســمه ای چینــی و روســی و غیــره ا کنــون

هــوای آن دارد تــا بــا رشــد و تقویــت و تشــکیل نهادهــای آزاد و
مســتقل اجتماعــی ،ســنگری بــرای آزادی و ماوائــی مــادی بــرای

اعمــال دموکراســی مردمــی و مترقــی بپــا کنــد .در ایــن راه همکاری

نیروهــای معتقــد بــه نیــروی کار  ،آزادی و اســتقالل نهادهــای مترقی
و ســتون هــای نگهدارنــده توســعه دموکراتیــک در ایــران ضــروری
اســت .ایــن ضــرورت را فقــط میتــوان بــا شــرکت در جنبــش بیشــتر

لمــس نمــود ،چــرا کــه هیــچ اندیشــه ای بــدون تجربــه مســتقیم در
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 اســتقالل 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

جلوگیــری مــی کنــد و آنهــم  PRAXISیــا عمــل بــه اندیشــه و کار
خــود اســت.

