
  وکارگرانکمونيست ها،  به ، هشداری ۵٧تجربه انقالب 
  آتی ایرانانقالب در  ،زحمتکشان

  
 که اميد های فراوانی بدان بسته شده بود، ۵٧  و۵۶ های  در سالخيزش انقالبی مردم ایران

  و بی توجهی قریب به اتفاق همه سازمان های آمریکابا اجرای سياست های آمپریاليستی
  نسبت به ماهيت ارتجاعی خمينی و روحانيت تکيه زده بر مساجد، ایران،انقالبی سياسی و

گذشتگی ها، فداکاری ها و تالش  با وجود همه ی از خود انقالب،در سال های پيش از 
سازماندهی  برای  کمونيستها و نيروهای مترقی جامعه-   هنگامردیاگر چه  –های بی وقفه 
 ، قبل از قيام آخر دو ماهه ی درمتکش، خود، کارگران و توده های زحصف مستقل
، بر خالف ميل و خواسته خمينی، روحانيت و تمامی جناح های  نيز تاثير خود راصورت گرفت و

 سراما    متبلور ساخت،۵٧  بهمن٢٢ و ٢١ روزهای  مردم ایران، دردر قيام شکوهمندبورژوازی، 
 .سر بر آورد  از آنهوری اسالمی، نظامی به غایت ارتجاعی و قرون وسطائی به نام جمانجام

بایست پاسخ گوی مطالبات سرکوب شده تمامی  که می ، شکوهانقالب پراز آن روز تاریخی و
سر بر اختاپوسی  پهلوی می شد،سلطنت   منفوراقشار تحت ستم جامعه در دوران حاکميت

 کردن ابتدائی  بر سرکوب، اختناق و پایمالا،خود رحکومت ، که از همان آغاز، پایه های آورد
  اینککه. ایران بنيان گذاشت ترین حقوق مردم به ویژه کارگران، زنان و توده های زحمتکش 

گستره ی سرکوب، زندان، شکنجه، کشتار و پای مال  نه تنها از ، سال٢٨پس از گذشت 
 که می  نيزبلکه هر روز کاسته نشده است، ، ابتدائی ترین حقوق انسانی توده هاشدن

 برای بقای خود فشارهای بيشتری را بر توده ،کمان جهل و جنون جمهوری اسالمیگذرد، حا
  . های تحت ستم ایران روا می دارند

خيزش به هم فشرده ی  از آن چرا از دل صفوف ميليونی توده ها، . به راستی چرا چنين شد؟
ر گرده ی  ب سر بر آورد ونين خونخوار بهمن، اختاپوسی چ٢٢مردم ایران و قيام شکوهمند 

را، بر گلوی کارگران، خود   پنجه های مرگ بار سال٢٨اختاپوسی که  . نشست ایرانمردم
 انسان بماند و برای  و می خواهدزنان، معلمان، دانشجویان و هر آن کس که می خواست

 این چنين بی محابا کند،کار، نان، آزادی، تالش و پيکار : تحقق مطالبات انسانی خود از قبيل
  .چرا؟. استه فشرد

اجتناب  سال بر مردم ایران رفت، ٢٨ و هر آنچه در این  آیا شکل گيری جمهوری اسالمی
آیا فقط اتکا  .؟ه است بود حاکم بر جامعه ماطبقاتی - ناپذیر و بر بستر روند تاریخی

 ،کردن به همدستی آمپریاليست ها در همگامی و سازش با روحانيون ایران به رهبری خمينی
کل گيری جمهوری اسالمی، می تواند  روشنفکران، نخبگان جامعه و رهبران در جهت ش

 بر دوششان  چهل و پنجاه را از مسئوليتی که های دهه و کمونيستیسازمان های سياسی
 ماهيت ارتجاعی مذهب، خمينی و  ترفندهای آمپریاليستی،مسئوليت شناخت. بود رها سازد
  تشکيالت درون جواننخست به نيروهای این آگاهی، ساندن و انتقال شنا ، آنگاهروحانيون و

 به جامعه ، دامنه ی این شناخت گسترش، و سپس خودسازمان های سياسی و هواداران ها
توسط روشنفکران سکوالر، احزاب این شناخت و آگاهی، آیا رسالت . و در ميان توده های مردم

 و مدافع منافع  داریسرمایهو سازمان های چپ به ویژه کمونيست ها و سازمان های ضد 
ران و  روشنفک که، صورت گرفت؟ یا این۵٠ و ۴٠ در دهه های زحمتکشان ایران، طبقه کارگر و

مذهب، نسبت به ماهيت ارتجاعی نيز  خود ، و کمونيسترهبران سازمان های سياسی چپ
 وجهه با عمده کردن  شایدبسر می بردند؟ و یادر دنيای توهمات خود  ،خمينی و روحانيون

 سرنگونی نظامفقط دل در گرو ،  بر عليه شاهمبارزات ضد دیکتاتوری و ضد آمپریاليستی
  .بسته بودند؟ سلطنت پادشاهی  المانهظ
  

من در این نوشتار تالش خواهم کرد نگاهم را به مسائل طرح شده در باال به اختصار و تا حد 
 برای ورود به بحثی شاید دریچه ای باشد هشدار گونه،. ممکن شفاف بيان کنم

  در مسير نيروها، صف بندیمنطقی در تبيين فعل و انفعاالت کنونی و شفافيت
  نان، کار، آزادی و پاسخگویی به منافع کارگران و دیگر اقشار زحمتکشیرای تحقق ،انقالبی که

  . نباشيم۵٧انقالب تا یکبار دیگر نظاره گر تجربه ی تلخ و مرگبار .  تالش می کنيمایران
  
  که بعضا رهبران، بودیم، و نسل پيشين ما۵٧ که جوانان دوران انقالب  نسل من،برای من و-١

 بوده اند، و نيز برای قریب به اتفاق ۵٠ و ۴٠و سازمان های سياسی دهه  احزاب و فعالين
 پس از دوسال کشاکش ،ای خونبارتجربه با ، اگرچه ۵٧توده های تحت ستم ایران، انقالب 

با سرکوب عنان گسيخته ی توده ها، همراه با سازمان سر انجام  و ضد انقالب، ميان انقالب



؛ اما بر بستر این تجربه خونبار، آموزه به شکست انجاميدهای کمونيست، انقالبی و مبارز، 
، می تواند همچنان ما را ها که بی توجهی به آن است؛های بسيار گرانقدری نيز وجود داشته

   .ی خونبار دیگری بکشاندتجربه هادر دور باطل 
عليه ستمگران، از استثناء که  تاریخ، بر در تمامی روند تاریخی مبارزات توده ها و ستمدیدگان

بر اساس منافع مشترک طبقاتی توده های  بندی نيروهای انقالب، بگذریم، همواره صف
و در  ،منيروهای ضد انقالب نيز، بر اساس منافع مشترک طبقات حاکصف بندی  و ،فرودست

یط کنونی حفظ سيستم در شرا(بر جامعه نيروهای مدافع حفظ سيستم حاکم   بااتحاد
توجه و لذا .  می گيرد گرفته و استراتژی نهائی این نيروها، شکلاساس بر )رمایه داریس

تمامی نيروهای درون اپوزیسيون و نيز  مبارزاتیعزیمت نقطه  اهداف و شناخت دقيق از
 بدون .  از اهميت کليدی برخوردار استقالب اجتماعی واقعا تحول خواه،پوزیسيون، در هر ان

، نه تنها هيچ انقالب جامعه این شناخت و شناساندن آن به طبقات و اقشار فرودست
انقالب . خواهد بوداجتماعی به سر منزل مقصود نرسيده و نخواهد رسيد، بلکه فاجعه بار نيز 

  .ت و تغافل از این مهم بوده است نمونه خونبار و فاجعه آميز جهال۵٧
  

" گوادلوپ" در  را کهسياستیمپریاليسم آمریکا و دیگر دول سرمایه داری،  ، ا۵٧در انقالب 
بر انقالبيون و توده های تحت ستم جامعه ما روا داشتند،   نيز،در نهایت  و بودنداتخاذ کرده

ریکا و دیگر دول سرمایه داری در استراتژی نهائی آم. دقيقا برخاسته از منافع طبقاتيشان بود
  نه حفظ حکومت ها وحفظ سيستم سرمایه داریایران و دیگر کشورهای پيرامونی، بر 

هائی از سنخ پهلوی و جمهوری اسالمی تاریخ مصرفی   حکومت، بنابر این.،استوار است
ه با  هموار،ی خود داری جهانی، بر اساس منافع طبقاتو طبيعتا آمریکا و سرمایه. دارند

کل آلترناتيوهای گوناگون در کمين نشسته اند تا در هنگام خيزش انقالبی توده ها، آنگاه که 
و با . ، وارد ميدان شوند قرار می گيردانقالب نيروهای   مورد هدفسيستم سرمایه داری

با مناسب ترین بخش اپوزیسيون که ی، ، و یا دامن زدن به یک سازش طبقاتمهره چينی
 و  انقالب قدرت مهارظ سيستم سرمایه داری حاکم بر جامعه؛ف حهمزمان با

 و انقالب زحمتکش جامعه را نيز داشته باشد،سرکوب گری کارگران و توده های 
 سران رژیم دیگر بنابر این، سازش آمریکا با خمينی و .دن از درون تهی ساز، رااهداف آن

ا از سر جهالت طرفين نبوده  بهمن، امری تصادفی و ی٢٢ قبل از قيام ،جمهوری اسالمی
آمریکا، اگر چه پيش از خمينی، روی گزینه ی شاپور بختيار و جبهه ملی برنامه ریزی  .است
خمينی، در  سازش با در مسيربر آن داشت تا اما تداوم خيزش انقالبی مردم، آمریکا را . کرد

، در این گزینه، هدف استراتژیک آمریکا. داردگام برهمراهی با نهضت آزادی و جبهه ملی 
د، اما ابتدا به اگر چه، جلوگيری از تعميق صف بندی طبقاتی نيروهای انقالب بو

 سهيم کردن بوژوازی ليبرال در حکومت و سپس تقویت آن در مقابل خمينی رویساکن، 
با توجه به روندی که انقالب در آن مقطه ،  اجباری، اما آگاهانهاین سازش  . بودحساب باز کرده

می توانست برای  طبقاتی آن افزوده می شد،  گسترشبر عمق و هر روزه وی رفت، پيش م
 که با آمریکا روبنائیهای نظرخمينی با همه اختالف . آمریکا، نه ایده آل، اما مطلوب باشد

 بی چون دفاع، شتي ماهيت به غایت ارتجاعی و ضد کمونيس:از قبيل داشت، به دالیلی
 و موقعيتش در آن شرایط که بر موج انقالب سوار شده بود ی  سيستم سرمایه دارش ازوچرای

ضمن حفظ سيستم حاکم بر جامعه، با  ،چرا که. مپریالسم آمریکا بود برای ا،، بهترین گزینه
  طبقه کارگر، توده های تحت می توانست، داشتن واپسگراترین نيروها در عقبه خود

، که خواهان تعميق و گسترش عينی انقالب  و تمامی نيروهای تحول خواه جامعه راایرانستم 
 رژیمی به نام جمهوری ،یطبقاتچنانکه دیدیم حاصل این سازش . بودند، سرکوب نماید

  .اسالمی شد، که همانند اختاپوسی، ملتی را به مرگ و نابودی کشاند
  

سگ " ،"مزدور"ی همچون به پيش شرط هميشهبرای انجام چنين رسالتی،  طبيعتا 
 فردی مثل .نيستو دیگر صفاتی از این دست، نيازی  "مپریاليسماامل ع"، "زنجيری

استقالل  در عين و سازمان دیگری" رهبر" با نظام جمهوری اسالميش، و یا هر "خمينی"
 قرار گرفتن در گردونه نظم جهانی ، ضد کمونيستی و، به لحاظ ماهيت طبقاتیسياسی
مپریاليسم و به نفع طبقات  برای ا،ا را رسالت سرکوب بی امان توده هد، می توانسرمایه

   .بردب پيش ، به خوبیدر ایراناستثمارگر 
 در جهت کنار آمدن با خمينی و دارو دسته اش در ، هيچ نکوهشی بر آمریکا،من در این ميانه

مپریالسم آمریکا در ماهيت طبقاتی ا.  روا نمی بينم بهمن،٢٢ماه های پایانی قبل از قيام 
آمریکا . بات اجتماعی و سرکوب کارگران و توده های زحمتکش شکل گرفته استمقابله با انقال



 تصميم گرفت و بدان  در جهت حفظ سيستم سرمایه داریيشتدقيقا بر اساس منافع طبقا
 شاه دیگر رفتنی و غير قابل .  اگر خالف آن عمل می کرد، سئوال بر انگيز می شد.اقدام نمود
 ساختن توقفم و  حاکم بر ایرانگيری از فروپاشی سيستم جلو ،در آن مقطع .حمایت بود

که به  ، انقالب درون کمونيست، چپ و رادیکال نيروهایی طبقات رشدحرکت رو به جلو و
و . داشتلویت قرار و برای آمریکا در ا، بودندسرعت در حال شکل دادن صف مستقل خود

ورد نکوهش قرار گيرند؛  باید م، کسی ویا کسانیهاگر در این ميان. چه کسی بهتر از خمينی
که بر آن سال ها هستند،   وکمونيستیاحزاب و سازمان های سياسیرهبران همه افراد، 

 بدون توجه عمل نکردند واساس منافع طبقاتی کارگران و توده های تحت ستم ایران 
اکيد  تفاکتور مبارزه با دیکتاتوری رژیم شاه تنها به ،به اهداف و ماهيت ارتجاعی خمينی

، بلکه ما جوان ها نه تنها خود ، در این ميانه و.بندی های طبقاتی را مخدوش نمودندمرز کرده و
  و بر اساس، باشيماو شعارهای ارتجاعی گر تکرار تا. فرستادندخمينی زیر علم را نيز،

نه تنها دنباله روی ، "همه با هم"و " وحدت " سحرآميز اصلسرنگونی دیکتاتوری شاه، در پرتو
  چک سفيد،"بحث بعد از مرگ شاه" شعار  بلکه با پذیرش  ،بی چون چرای خمينی شدیم

  . گذاشتيم کشتار و ویرانگری خمينی، در صندوقخانهنيز
  
 حد اقل از سال که او،  نوشته ها و آثار تمامی که در،به اهداف خمينیبا توجه   حالی کهدر
ه افراد آگاه جامعه و سازمان های ، هم به بعد به صورت مکتوب در جامعه وجود داشت۴٢

گيری  جلوی طبقاتی مبارزهها، می بایست از مخدوش شدن مرزسياسی مدافع زحمتکشان
به افشای  نه تنها در عرصه نظری به طور مستدل،  و از همان آغاز،به عمل می آوردند

به بلکه عمال نيز می بایست .  می پرداختندماهيت ارتجاعی خمينی و روحانيت
می  بهاپای می فشردند و برایش  ، در مسير انقالب، توده هاصف مستقل ندهیسازما

تغافل را در آن برهه، به حساب جهالت و یک اشتباه فاحش این اگر  .پرداختند
مدافع زحمتکشان بگذاریم، نيروهای تاریخی در کارنامه نيروهای کمونيست، چپ و 

 بلکه یک خيانت آشکار. د بودتکرار آن در این لحظه، دیگر جهالت و تغافل نخواه
 کارنامه همه کمونيست ها، نيروهای چپ و سازمان های مدعی  که در،خواهد بود

  .ثبت خواهد شد ،استقرار نظام اجتماعی سوسياليسم
  
 تا روی کار آمدن جمهوری اسالمی، فاقد درک درست طبقاتی از ، فرضااگرهمه ما،  – ٢

به   کننده در مبارزه با سلطنت پهلوی بودیم، امروزانقالب و ماهيت صف بندی نيروهای شرکت
 سال سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار توده ٢٨ و درس گيری از ۵٧یمن تجربه خونبار  انقالب 

که مخالفت و  ،باشيمیافته درمی بایست  ،ها واقشار مختلف ایران توسط جمهوری اسالمی
 یک ارزش نيست و و به خودی خود، فی النفسه مبارزه با دیکتاتوری و حکومت های جبار،

. نمی تواند مایه مباهات افراد یا سازمان های مخالف حکومت های خودکامه و ارتجاعی باشد
.  خود سود ببرنداعتبار و سکوی پرتابحتا اگر خود آن افراد یا سازمان ها، از آن به عنوان 

می تواند  هفته است،ایستادگی ن  و ماهيتی که در پس این مخالفت و طبقاتیبلکه اهداف
همان جانيان، سرکوبگران و بازماندگان  ، چنانکه می بينيم.بخشدب اعتبار  ارزش وبدان

و فرهنگ تک صدائی، در  لجام گسيخته،  گسترش اختناق با سرکوب و کهحکومت شاه،
 را  مرتجعمينه ی رشد خمينی و روحانيت ایران، زپس کشتار نيروهای کمونيست و انقالبی

ا ایران می دانند؛ بلکه ب" مردم"  مدافعو" آزادی" منادیان نه فقط  خود را ،امروز ،ردندفراهم ک
مپریاليستی و راه اندازی کانال های رنگارنگ تلویزیونی، خود سود بردن از امکانات گسترده ی ا

 به راستی کدام .معرفی می کنند ،را یکی از آلترناتيوهای براندازی جمهوری اسالمی نيز
 . و کدام مردم؟آزادی؟

  
 به تنهائی نمی تواند فاکتوری از ،مپریاليسمنفس شعار دادن بر عليه آمریکا و اامروزه دیگر 

 همچون ی جنایتکاررژیم با  و ایستادگی در مقابلهچنانکه نفس مخالفت.  خواهی باشدترقی
نه افراد یا جمهوری اسالمی نيز، به تنهائی نمی تواند تایيدی بر ماهيت انقالبی و ترقی خواها

حتا اگر پيگيرترین نيروی برانداز جمهوری اسالمی . سازمان های درون اپوزیسيون ایران باشد
  . باشيم

همراهانش، مخالف سلطنت جنایت کار  می توان همچون خمينی و ، به ما آموخت۵٧انقالب 
 جان خرید، ، تالش کرد، تبعيد، زندان و شکنجه را به پهلوی بود، در جهت بر اندازی آنخاندان

 جنایت کارتر بار، هزار  مذهباما به دليل ماهيت ارتجاعی و پایبندی به قوانين قرون وسطائی
 با  به ما آموخت، دوران فلسفه بافی های افراد و احزابی که۵٧انقالب . از رژیم شاه بود



به ، به تایيد یا رد سازمان ها و دولت ها می نشستند " ضد آمپریاليسم "شاقول ترازویی 
مپریاليستی و قرار دادن  تنها با تکيه بر شعارهای ضد ا،و دیگر نمی توان. سر رسيده است

ریاليسم بودن، مساوی است با قرار گرفتن در مخالف امپ"  ی در طرفين معادله و احزابافراد
بی توجهی بدون تحليل از ماهيت این مخالفت، و  .، خود را به جهالت زد"اردوی جهانی انقالب

، می توان ، برنامه عمل و عملکرد دیروز و امروز افراد، احزاب و سازمان ها اهدافندیشه، ابه 
 چنانکه جمهوری .شدارترین رژیم ها  و جاده صاف کن قدرت گيری جنایت بمجيز گو
 تنها رسالت نا تمام رژیم شاه نه ،مپریاليستیبا سود بردن از همين شعارهای ضد ا اسالمی

ها بار ، بلکه صدتکميل کردرا نقالبی ایران  در کشتار مردم و نيروهای ا،مپریاليسم آمریکاو ا
این مفروضات اگر چه به روشنی .  دست به جنایت زد و رژیم سلطنتی شاه،بيشتر از آمریکا

 تمامی احزاب و سازمان های  مردم ایران ونشان می دهند، مبارزات جاری و کنونی
 با سياست  همزمانتواند جدای از مبارزهنمی  ،اپوزیسيون، عليه جمهوری اسالمی

 جاری مردم  مبارزات. کافی نيستاما.  باشدتی آمریکا در منطقه و ایرانمپریاليسهای ا
اسالمی، بدون پيوند با جمهوری   جهل و جنونحکومتو براندازی  مپریاليسمضد ا ایران، بر

 بر حق توده های تحت منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران و پاسخگویی به مطالبات
زنده باد " با تکرار شعار ،حتا اگر، حنجره های خود را. ستم ایران، هيچ مفهومی نخواهد داشت

 . پاره کنيم" آزادی
  

و دیکتاتوری حاکم بر مپریاليسم مبارزه بر عليه ا  یمولفه  اگر چه به ما آموخت،۵٧انقالب 
 يت نيروهای درون اپوزیسونماه شناخت  حداقلبه  ورودغازسر آ می تواندجامعه، 
، حتا بدون یک انقالب اجتماعی راستين همانند ایران،  در ارتباط با کشورهاییباشد، اما

کارگران و توده های برای . )١( های بورژوائی نيز نخواهد شد "آزادی" منجر به  دست یابی 
رای ایجاد  معتقد به انقالب اجتماعی، که ب نيروهای چپ وکمونيست هاایران،  زحمتکش

تغييرات بنيادی در سيستم سياسی و اقتصادی حاکم بر ایران و استقرار سوسياليسم مبارزه 
  زنان، داشتن برنامه عمل در جهت پاسخگوئی به مطالبات عالوه بر مولفه پيشين،؛می کنند

جدایی دین از  تحصيل رایگان، بهداشت، درمان وتامين  کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه،
حق حق تشکل و اعتصاب برای کارگران،  ،)٢(به طریق اولی، جدایی دولت از دیندولت و 

 کار، نان،  شعارتحقق بخشيدن احزاب سياسی،  بدون قيد و شرطآزادی فعاليتآزادی بيان، 
پاسخگوئی به مطالبات بر حق خلق های تحت ستم حق تعيين سرنوشت و  ،آزادی برای همه

که ، دها مطالبات سرکوب شده ی اقشار مختلف ایران  ووکراتيک بر مبنای نظامی دمایران
  ورودمی تواند دریچه  مردم ایران هستند؛ دموکراتيک-بورژوا معوقه ی همه جزء مطالبات 

 در جهت کسب اعتماد به سرنوشت فردای انقالب  نسبت به هم،شناخت نيروهای اپوزیسون
  .باشد

  
عدم دست یابی به پيروزی های هرچند کوچک ،  طوالنی بودن سال های فشار و سرکوب– ٣

  و اخراج عنان گسيخته کارگران،، کشتاربی کاری، بی حقوقیدر این سال های داغ و درفش، 
 گسرش عنان  از ابتدائی ترین حقوق انسانی،مردم اقشار مختلف  دراز مدتمحروميت

انشجویان،  سرکوب مداوم وبی وقفه ی زنان، معلمان، دگسيخته ی تبعيضات جنسی و
 سازمان های  و مداومکوب خونينسر ، در طول سه دههنویسندگان و روشنفکران جامعه

 شریان های حياتی این سازمان ها، با کارگران و  شدنقطع  و، و کمونيست مبارزسياسی
 توده های زحمتکش ایران، کشتار جمعی زندانيان سياسی، مهاجرت و تبعيد نيروهای انقالبی

سال های تبعيد و بسياری  ها، فشارهای مادی و روحی حاصل از طوالنی شدنبه خارج از مرز
چه در  و  ایراندرون جامعه درچه ، در این سال های مرگ و زندگیکه  ،عوامل فرسایشی دیگر

سان  مقاوم ترین ان جان و اندیشه ی ، قادر خواهند بودحاکم بوده است، ، تبعيد طوالنیروزگار
 اسالمی، به راه های سهل د و آنان را در مبارزه با  بر اندازی جمهورینرها را در چنبره خود بگي

 فقط به سرنگونی چنانچه، بسياری از کسانی که امروز .مپریاليستی بکشاندالوصول ا
جمهوری اسالمی اندیشه می کنند و آشکار و نهان، دل در گرو سياست های آمریکا بسته تا 

 روزگاری نه چندان  در،، نه تنهاگرددیران یک سره  کار جمهوری اسالمی اسریع ترهر چه 
آتشين کارگران و توده های مپریاليستی بر تن داشتند، چه بسا از مدافعان دور، لباس ضد ا

امروز، . می داشتنددر این مسير گام بر ،عاشقانه و خالصانه نيز  و حتازحمتکش ایران بوده
 و وقایعو عراق، م آمریکا به افغانستان  تهاجویرانگرتجربه ی  با چشم فرو بستن بر آنان

 یا و ، همچنان بر طبل آمریکا می کوبند،هم اکنون بر مردم  این کشورها می گذرد ی کهخونبار
 تجربه نا دیده گرفتنو ، ۵٧ بر تجربه مرگبار انقالب فرو بستندر بهترین حالت ممکن، با چشم 



فراخوان رهنمود  پای می فشارند و ،سنخکان به تجربه ای از همان کماخمينی،  با " اتحاد "
را سر می مجاهدین و شورای ملی مقاومت سازمان  زیر سایه  بهو رفتن" وحدت "

کمونيست ها حتا  دیگران و  که، را،  نه فقط برای خود ۵٧ مهلک نسخههمان  بار دیگر ودهند، 
 . فرا می خوانند به نوشاک کردن آن ، نيزرا
  

 و ، تغافل شتابزدگی،بدون شک ، ٢ و ١یاد شده در بندهای  به مفروضات  بودنتوجهبی 
 افراد و  برابر در،مپریاليسم آمریکا در حال گسترش آن که او فضائی راشرایط  دنباله روی از

 به دنبال خواهد ،است سازمان های سياسی، کارگران و تمامی اقشار زحمتکش ایران
 زیر سيطره آلترناتيو سازی خود ده ها را،آتی حرکت تو  روند رو به رشدمی تواند که ؛داشت

 بر گرده ی ،بکشاند و با تحميل و سوار کردن بخشی از اپوزیسيون برانداز جمهوری اسالمی
 انحرافبه  مبارزات جاری مردم  ایران را  یک بار دیگررگران و توده های زحمتکش ایران،کا

 ، و دیگر اقشار زحمتکش ایرانان، بر سر کارگر۵٧همانند انقالب فاجعه ی دیگری و ، بکشاند
همراه با افزایش تالش برای هرچه منسجم تر شدن   سازمانگری،،تاملبا  لذا  .سازندآوار 

 ایران، به کمونيستها و نيروهای چپ ضد سرمایه در پيوند با طبقه کارگر و توده های زحمتکش
 اینکه اسير بدون ،تیپيش روی سازمان های کمونيس  و همواره فرداامروز،عنوان استراتژی 

مپریاليستی، و در عين حال سهل الوصول سرنگونی جمهوری طرحهای وسوسه انگيز ا
له با جمهوری اسالمی و  در مقاب، در جهت افزایش دو چندان مبارزهکوششاسالمی شویم، 

می تواند  تکيه گاه کارگران و زحمتکشان ایران در مواجهه با مپریاليستی آمریکا، سياستهای ا
چرا که آمریکا و .  احتمالی آمریکا و نيروهای  مدافع سرمایه داری باشدلترناتيو سازی های آ

همواره در کمين   طبقاتيشان، و منافع در راستای ماهيت،نيروهای مدافع سرمایه داری
 را در لحظه های تاریخی و  مبارزات به حق کارگران و توده های زحمتکش ایراننشسته اند تا
 و در این ميانه علی رغم همه ی شعارهای ظاهر فریب . به انحراف بکشانند،سرنوشت ساز

 در  در عمل نشان داده اند که هرگز که سر می دهند،"دموکراسی طلبی" و "آزادی خواهی"
  درون جامعه،سازمان های کمونيستی توده ها، نيروهای چپ رادیکال و  و کشتارسرکوب

   .نخواهند دادداده و ن به خود راه کمترین تردید و تزلزلی
  
تمامی از اختالفات نظری ميان سازمان ها که بگذریم،  در مبارزه با جمهوری اسالمی،–  ۴

 عالیق، دوری و نزدیکی به مراکز قدرت، افراد، احزاب و سازمان های سياسی بر اساس
 تربس و دیگر مفاهيم اجتماعی و در تحليل نهایی بر ، انقالبتفسيرهای متفاوت از آزادی

هيچ فرد یا سازمان سياسی را به .  حرکت می کنندخود  منافع طبقاتیجایگاه و
 باز داشت و یا خواستار نابودی آن ،اجبار نمی توان از مسيری که اتخاذ کرده است

ت یرمپریاليستی و مغایر با منافع اکث اتخاذ شده به زعم ما، راه هایی ا حتا اگر راه های.شد
  .  ایران باشدکارگران و توده های زحمتکشفع مناجامعه و به طور اخص 

سياست نفی و بر اندازی حاکمان در قدرت، و افشای نيروهای بورژوازی درون اپوزیسيون، در 
در رهنمون  ، سازماندهی توده هابه نتوانسته است کمکی به تنهایی ،هيچ برهه ای از تاریخ

 این ميان از اهميت بسيار مهمتری آنچه در. دگرد راستين اجتماعی انقالبشدن آنان به یک 
 افراد و تمامی ، برای یک انقالب راستين اجتماعیجنبه ی اثباتی ،برخوردار است

 عمال و داشتهباور  به انقالب و قدرت توده ها ،پيش از هر چيز  که،سازمان هایی است
زمان  ساو افراد، نيروها .در جهت منافع کارگران و توده های زحمتکش گام برمی دارند

 تبليغات لجام گسيخته ی با  کهبا همه فشارهای موجود ، کنونیدر این آشفته بازار هایی که
 وارد می عليه کمونيسم و سوسياليسمبر بورژوازی جهانی و نيروهای مدافع سرمایه داری 

 پيکار می ،ه انددمان ایراندر کنار کارگران و زحمتکشان  و انرژی، نيروبا تمام همچنان  شود؛
لذا .  سختی ها را به جان می خرند ی همه، برای تحقق سوسياليسممی رزمند و، ندکن

اپوزیسيون جمهوری  نيروهای درون ماهيت صف بندیپتانسيل و از   درستشناخت
 که همراه با جلوگيری از مخدوش کردن مرزبندی ،، تنها زمانی می تواند کارساز باشداسالمی

اقشار زحمتکش دیگر کارگران و  طبقاتی  جهت وحدت و انسجام در های طبقاتی،
  . نيز کوشش به عمل آیدایران

  
 ماهيت، پتانسيل و سياست های   ازبر بستر چنين نگاهی است که شناخت هم اکنونی

فادار به   و ضد سرمایه داریچپ،  برای نيروهای کمونيست، ایرانسازمان مجاهدین خلق
متاسفانه بخش وسيعی از نيروهای . ش باشد می تواند گامی به پي،آرمان های طبقه کارگر

مجاهدین در بين توده های ایران "و زحمتکشان، با تحليل از اینکه کمونيست مدافع کارگران 



مسير دن کشانمجاهدین در به انحراف موجود منکر ظرفيت و پتانسيل " جایگاهی ندارند
این بخش از . ایران هستند انقالب آتی مردم  در هنگامه ی،ی کارگران وتوده هاانقالبخيزش 

روند طرح های آمپریاليستی برای تغيير  نقش مجاهدین را تنها در ،نيروهای کمونيست
.  ارزیابی می کنند بدون اتکا به انقالب و قدرت مردمو، رژیم جمهوری اسالمی از باال

ری  جمهو، نيروهای سکوالر از طرف دیگر.همانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داده است
 وجود اینکه به انقالب و راه  با مدافع دموکراسی بورزوائی نيز، رميست و رفخواه و چپ ليبرال

چنين تحليلی از مجاهدین ارائه می دهند و  ،آنها نيز  اماهایی از این دست اعتقاد ندارند،کار
 یران بوده و در ميان مردم ا، و نيروهای پيرامونيش، فاقد پایگاهاساسا بر این باورند که مجاهدین
 تصميم  ایرانمردم شرایطی فراهم گردد که و چنانچه. دورانشان به سر رسيده است

 . سرنوشت خود باشند، آنها راه به جایی نخواهند بردگيرنده
  

رميست و ليبرال روهای سکوالر جمهوری خواه، چپ رف سخنی با نياین نوشتار، در طبيعتا
  نوع نگاه این نيروها به قدرت به نظر می رسد،را کهچ. نخواهد بودمدافع آزادی های بورژوائی 

اگر . گره خواهد زد" شورای ملی مقاومت"در آینده به مجاهدین و ، آنان را و هيئت حاکمه
واره به قدرت در مسير مبارزه با جمهوری اسالمی، هم" شورای ملی مقاومت"مجاهدین و 

، در جهت پيدا ان سعی و تالششمپریاليستی چشم دوخته و بيشترینباالئی ها، در دول ا
 در عوض بخش اعظم .کردن حامی و متحدینی در ميان پارلمان های اروپا و آمریکا بوده است

 همواره به جناح هائی ، نيز و رفورميستنيروی تشکل های سکوالر جمهوری خواه، چپ ليبرال
بنا بر . از قدرت، در درون هيئت حاکمه ی ایران چشم دوخته و با آنان نرد عشق باخته است

این، با توجه به وفاداری همه این گرایش ها، در حفظ مناسبات سيستم سرمایه داری در 
در قطه اشتراک نگاهشان به قدرت باالئی ها، که ظاهرا فقط  و به طریق اولی، ن،ایران

مصادیق با هم اختالف دارند، سير منطقی این خواهد بود که هيچگونه نگرانی نسبت به هم 
  .در آینده نداشته باشند

فع کارگران و زحمتکشان  مدافع منا وچپ، نيروهای کمونيستآن بخش از بحث من با در اینجا، 
انشان به سر رسيده ایران است، که معتقدند، مجاهدین در ميان مردم ایران جائی ندارند و دور

های  بيان اینکه مجاهدین در ميان مردم ایران پایگاهی ندارند، نه تنها کمکی به سازمان .است
 کمونيستی مدافع کارگران و زحمتکشان ایران نمی کند، بلکه همين نگاه می تواند جنبش

ای انسجام از تالش الزم برتا جائيکه  .ببردچپ کارگری ایران را در غفلت فرو و  کمونيستی،
و . دنباز مان ، و توده ها، طبقه کارگرونيست کمنيروهای  صف مستقلو سازماندهی

 ، دور باطل دیگری ۵٧ به خطر به انحراف کشانده شدن انقالب آتی، همانند انقالب ،بی توجه
 .را به تجربه بنشينيم

  
چرا   که بگذریم؛مهوری اسالمی از باال ج و تغييرمپریاليستی در جهت بر اندازی ایاز سياستها

که  -  چنين سياستی از طرف آمریکا و متحدانشدر صورت پيشبردکه  به نظر می رسد،که 
 بهترین گزینه برای ، سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت- غير محتمل نيستهم چندان 

 در مقایسه با دیگر نيروهای  مجاهدینچرا که. د بودن خواه آمریکاپيشبرد سياست این چنينی
 بلکه با توجه است، برخوردار بهتری تشکيالتی دافع سرمایه داری، نه فقط از نيرو و انسجامم

 یگانه نيرویی ، و اروپا به زعم آمریکا، تشکيالتی و ماهيت سرکوبگریش- به نيروی نظامی
 خيزش کارگران، توده های  و بازدارنده کنندهنقش کنترلخواهد بود که می تواند 
 . را به خوبی ایفاء نماید کمونيستی مدافع انقالب اجتماعی زحمتکش و سازمانهای

 ، بر بستر نگاهشان به پارلمان ها و دول اروپائی،مظافا اینکه مجاهدین و شورای ملی مقاومت
دموکراتيک  –مطالبات بورژوا معيارها و تحقق ، حد اقل در حرف ، ماده ای شان١۴ ارائه برنامه با

   چرا؟. و این دقيقا طنز تاریخ است.م سرمایه داری را پذیرفته اند نظاچهارچوب  در،مردم ایران
  بندهای ازبخش کوچکیو تسری خشونت بار " کانقالب ایدئولوژی"سازمانی با پيشينه ی 

، در گستره تشکيالت خود، بر بستر جدا یی و متارکه تمام زنان و "انقالب ایدئولوژیک" این 
بر باالی سر بيش از دو دهه است سازمانی که  ،)٣(دداشتن مردانی که با هم زندگی مشترک

برای  نزدیک به سه دهه،  است، سازمانی کهماشته گ"منتخب" رئيس جمهورمردم ایران،
جمهوری  " یعنیآلترناتيو ایده آل ساختار حکومتيش، ،و فردای انقالبایران خود، مردم 
، اینک در نيرو گذاشته است ،را تبيين کرده و در تبليغ و ترویج آن "اسالمیدموکراتيک 

 در توسط مریم رجوی، ، ماده ای١۴همراه با تبيين برنامه سخنرانی های تبليغاتی خود، 
تحقق همرا با وعده ی  ، را"جدائی دین از دولت"شعار، "بورژه پاریس"یشگاه اگردهمائی نم



 طنز  و این همان.می دهدسر  "جمهوری کثرت گرا" تحت عنوان ، هویتایجاد  دولتی بی
  )۴(.تاریخ است

  
 ایران، در اناگر نيروهای کمونيست، روشنفکران انقالبی و سازمان های چپ مدافع زحمتکش

نمی " نوفل لوشاتو"، اسير توهمات خوش باورانه ی سخنرانی های خمينی در ۵٧سال 
در حکومت اسالمی، ":  که می گفت اوسخنرانی های تبليغاتی و به جای توجه به . شدند
 ویا برای سرپوش ،" نيز آزادی فعاليت خواهند داشترکسيست ها و کمونيست هاحتا ما

پيامبر اسالم نيز بر دست کارگر : " نهادن بر ماهيت به غایت ضد کارگریش، به یاوه می گفت 
 عملکرد خمينی در دو دهه  مذهب وماهيت،  به مجموعه افکار، اندیشه ها،"بوسه زده است

چنين شعارهایی در پر تيراژترین روزنامه های  شدن از تيتر ،آنگاه، تامل می کردند، ۵٠ و ۴٠
در ، قند در دلشان آب نمی شد، و ۵٧بورژوازی جهانی، در آن روزها، و ماه های پيش از بهمن 

بگذار شاه برود و رژیم سلطنت "درون خود، تکرار گویان، به این خيال اندیشه نمی کردند؛ 
 ما می دانيم چگونه  در جامعه،فضای سياسیاز شدن  آنوقت با بپهلوی سرنگون گردد،

 در حالی که می بایست به ".آخوندها که نمی توانند حکومت کنند. قدرت را از خمينی بگيریم
تفکری که برای رسيدن به قدرت، همه ی راه های این امر توجه کنيم و می کردیم، 

 از هيچ اقدام نيز رای حفظ قدرترای خودش مشروع می داند، الجرم، بممکن را ب
 .  خود داری نخواهد کرد،باری جنایت

  
رون جامعه مجاهدین در د" ، کهندبر این باورافراد و نيروهای کمونيستی که   با،اما بحث من

چرا که آنان با شناخت از ماهيت سازمان  .، از منظر دیگری است"ایران پایگاهی ندارند
نسبت به عملکرد آنها ندارند، بلکه بر هيچ گونه توهمی   نه تنها،، به درستیمجاهدین

 کوشش قابل ، نيز توده ای ایران- سازماندهی مستقل کمونيست ها و جنبش کارگری 
   . تقدیری از خود نشان داده و می دهند

، "مجاهدین در درون جامعه ایران پایگاهی ندارند"به راستی منظور از این برداشت که 
، ی موجودسازمان ها دیگر   هم اکنونیگسترش نفوذ و در مقایسه با آیا این مفهوم. چيست؟
 با ، جایگاه فعلی سازمان مجاهدین ییا منظور مقایسه . کندمی  معنا پيدا ،ی ایرانبا توده ها

که در این صورت این تعبير برای همه نيروهای موجود و به طور .  است۵٩ و ۵٨سال های 
با  ،فع کارگران و توده های زحمتکش نيز برای تشکل ها و سازمان های کمونيستی مدا،اخص
سازمان   با ظرفيت و پتانسيل امروزاین مفهوم در ارتباطو اگر .  صدق می کند باالتری یدرجه

 صورت این که در  های کمونيستی موجود بيان می شود؛ دیگرسازمان با در مقایسهمجاهدین
 تشکل های چپ و کمونيستی بسياری از سازمان ها و از ،سازماناین ، توانمندی فعلی نيز

مظافا اینکه، انبوه هواداران سابق مجاهدین به ویژه خانواده های مجاهدین   .دیگر بيشتر است
 مسعود رجوی و سازمان مجاهدین را مسبب ،هم اکنون بسياری از آنها جان باخته، که

، در بنشينندجانباختن فرزندان خود می دانند، و ممکن است اینجا و آنجا به ناسزاگویی هم 
 به دليل ، جمهوری اسالمیگرینخستين خيزش توده ای و ضعيف شدن دستگاه سرکوب

 راهشان، بدون شک در عقبه سازمان  پی گيری و خودوابستگی عاطفی به فرزندان جانباخته
 هم اکنون به یک چهار چوب فکری دیگری مسلح شده همگر اینک.  خواهند گرفترمجاهدین قرا

 بخش وسيعی از نيروهای مذهبی مدافع شاه، ، که۵٧همانند انقالب  ،یگر طرف داز. باشند
با ضعيف بعد از سقوط حکومت پهلوی، یک شبه طرفدار خمينی و جمهوری اسالمی شدند، 

بدنه ی رژیم و حتا بسياری از عناصر بدنه سپاه، به  ،  نيزمهوری اسالمیشدن پایه های ج
آن مسلح شده  به ی دراز، که سال ها آنها،دليل ماهيت مذهبی و گرایش ضد کمونيستی

 مجاهدین  و به طور اخص،مذهبی هایسازمان ماهيت وجودی خود را در پيوستن به ،اند
 کار کشته ،مجاهدینی که با گذشت هر روز، در استفاده ابزاری از دین و مذهب. خواهند یافت

در درون تشکيالت " یت فقيهوال"و پای بندی " تقدس"به تبيين  ،با تجربه ی بيشتریتر شده و 
 ، روی"والیت آخوندها " یعنی تمام دعوا و جنگ بر سر. پرداخته و بدان عمل می کنندخود

ماهيت ارتجاعی و ضد مردمی است، نه مخالفتشان با "  فقيههوالیت مطلق"مصداق 
 ".والیت فقيه"تز 
  

 و نيز آموزه ندگی ،ظ روحيه مبارزه جوئی و جنگمهمتر اینکه نيروهای مجاهدین به دليل حف
، که تمامی راه های رسيدن به قدرت را مشروع می شمارند،  تاکنونيشانهای عملی 

در صورت جمهوری اسالمی،  گری در هنگام خيزش توده ای و گسست ارگان های سرکوب
 باقی ماندن سازمان ها و نيروهای کمونيستی مدافع کارگران و زحمتکشان ایران،



  یاو.  بکوبند نيز قادر خواهند بود مهر خود را بر خيزش توده ها،ونیوضعيت کنپراکندگی در 
، ترور،  بستر سه دهه،  سرکوب حکومت ایران و برماهيت اسالمی بربا تکيه اگر، چنانچه 

 و محروم کردن مردم از ابتدایی ترین حقوق انسانيشان توسط حکومت کشتارزندان، شکنجه، 
 نيروهای مذهبی در  گذاری و تاثيرنقش مذهبریم که بر این باوجمهوری اسالمی، مذهبی 

  چنين استنتاجی،،به نظر می رسد به لحاظ تاریخی، به سر رسيده است،ایران انقالب آتی 
 که مطالبات و بر نيروی مادی و طبقاتی بالقوه ی  نيروهای انقالب، تنها با تکيه
ضد سرمایه داری گره خورده با یک انقالب اجتماعی راستين و با گرایش عمال منافعشان، 

های   سازمانوجوددر صورت تنها،  ،چنين استنتاجی. است، چندان قرین به واقعيت نباشد
 با توانمندی سازماندهی کارگران و توده ، قدرتمند و نيروهای چپ ضد سرمایهکمونيستی

و  . نيروهای چپ و کمونيستهاپراکندگی موجود درنه . های زحمتکش، مفهوم پيدا می کند
 ،" موجودسوسياليستی"با وجود فروپاشی کشورهای که ، فراموش نکنيممهمتر از همه، 

سياست آمریکا در کشورهای منطقه خاورميانه، بر محور آلترناتيو سازی گرایش های کماکان 
تجربه سياست آمریکا در افغانستان، عراق و دیگر  .مذهبی و ضد کمونيسم استوار است

یران فعلی، به خوبی استراتژی دراز مدت آمریکا را در سرمایه گذاری کشورهای منطقه و حتا ا
 .می دهد نشان روی آلترناتيوهای مذهبی،

  
 نيروهای مذهبی، ضد مقایسه ميان سازمان ها و  و در، در گام نخستآمریکااستراتژی  

 که در بهترین حالت ضد کمونيسم  با نيروهای سکوالرکمونيسم و مدافع سرمایه داری،
 فعاليت های دموکراسی بورژوائی و ن، با تکيه بر حفظ مناسبات سرمایه داری، روی ممک

ترجيحا روی نيروهای مذهبی و ضد کمونيست استوار بوده حقوق بشری متمرکز هستند، 
والر ضد کمونيست، چپ  نيروهای سکهم اکنونی  شدیدبا وجود مخالفت اگر چه، .است

نوع صورت وقوع سازشی از ی سازمان مجاهدین، در  با سياست های فعل،رميستليبرال و رف
شورای "مپریاليسم آمریکا و دیگر دولت های بورژوازی با سازمان مجاهدین و ، ميان ا۵٧انقالب 

بخش وسيعی از  این نيروها، به دليل اگر نگویم همه ی این نيرو ها، حداقل،  ،"ملی مقاومت
 و متحدین بی دریغ سازمان  فردايان و نوع نگاهشان به قدرت، جزء حامماهيت طبقاتی

و این را بيش از هر کسی خود .  خواهند بود در قدرت،"شورای ملی مقاومت"مجاهدین و 
  . به آن واقف هستند نيزمجاهدین

  
، نشستن بر بال پرواز خيال و تکرار ۵٧بنا بر این با توجه بر مفروضات یاد شده و تجربه انقالب  

نخواهند  گاهییایران جا  در انقالب اجتماعی آتی ،و به تبع آنردم مجاهدین در ميان م"اینکه 
راف کشاندن  برای به انح،نا دیده گرفتن قدرت آلترناتيو سازی آمریکا و بورژوازی جهانی" داشت

 مبارزه می ، آزادی، که برای کار، نان،مبارزات کارگران و تمام اقشار زحمتکش ایران خواهد بود
در بی بظاعتی توان تبليغاتی سازمان های مدافع انقالب اجتماعی، در چنانکه دیدیم  .کنند

 نشاندند و آنگاه در "ماه"مدت شش ماه، چگونه خمينی را از زمين به آسمان بردند، بر اریکه 
 به ی نگرشی این چنين.و انقالب ایران سوارش کردندگرده ی مردم  بر "رهبر"و " امام "قالب 

  نيروی مادی وتکيه برکه ظاهرا بر بستر  ،"ملی مقاومتشورای "سازمان مجاهدین و 
فی نه تنها، ، کارگران و توده های زحمتکش ایران تبيين می گرددبی بدیل  قدرت

، بلکه پيشا نداردسودی هيچ برای نيروهای کمونيست، کارگران و زحمتکشان ایران، نفسه، 
ه و مدافع راستين انقالب همه نيروهای ضد سرمایکارگران، توده های تحت ستم و  پيش،

 .کردخواهد خلع سالح  ، سياست آلترناتيو سازی آمریکا در مقابل، را ایراناجتماعی
  

باور داشتن بر حرکت . در همين رابطه الزم است یک نکته ی بدیهی دیگر را نيز یاد آور شوم
وده های  طبقاتی کارگران و ت–مردم و به طریق اولی، تکيه کردن بر نيروی عظيم تاریخی 

.  انقالب اجتماعی است، اما کافی نيستدرزحمتکش ایران، اگر چه نخستين شرط الزم 
بدون حضور موثر کمونيست ها و نيروهای پيشروی مدافع منافع طبقاتی کارگران و 

شط خروشان توده ها، نه تنها به دریای  بی حضور کارگران سازمان یافته، زحمتکشان،
م، منتهی نخواهد شد، بلکه چه بسا با هدایت آمریکا و همه انقالب اجتماعی و سوسياليس

  . سر ریز شودنيز نيروهای مدافع سيستم سرمایه داری، در بيابان های پر از خاک و خاشاک، 
 بر فلسفه  بر پوسيدگی بنيان های درونی جمهوری اسالمی، با تکيهتکيه کردنعالوه بر این، 

 زانکه می دانم، خرابی چونکه از حد بگذرد آباد می ،دلم بر این خرابيها بود خوش " ی وجودی
 تاثير خود را بر ذهنيت قریب به اتفاق نيروهای مخالف رژیم  در گذشته، اگر چه نيز،"گردد

ویرانی حاصل از ستمگری، ، نشان داد، ۵٧سلطنتی شاه، گذاشته بود، اما تجربه انقالب 



وط قدرت حاکمه گردد، اما الزاما به  سق،منجر به عصيان توده ها و در نهایتممکن است، 
. معنای شکل گيری و استحکام نظامی دیگر بر بستر منافع کارگران و زحمتکشان نخواهد بود

 مستقل توان مبارزاتی اثباتی تاکيد بر انسجام و افزایشهمه مفروضات فوق، بيان لذا 
مپریاليسم و ضد ا  ضد، مترقیزمان های کمونيستی و نيروهای چپ، سا تمامهم اکنونی، و

حرکت "، از در غلتيدن دوباره به دور باطل و ۵٧تا با تکيه بر تجربه انقالب .  استسرمایه داری
هم  چندان ،دستيابی بدان بدون شک  و.شودپرهيز" ، که ز صفر است به صفر توده هاپرگاری

 .دور از ذهن و محال نيست
  

ر مقابل همه افراد و سازمان  ایران، آینه شفافی است د۵٧ انقالب  خونبارتجربه ی
های کمونيست ضد سرمایه، نيروهای چپ مخالف سيستم سرمایه داری، کارگران 
و توده های زحمتکش ایران و همه آنهائی که به مبارزه طبقاتی باور دارند و عمال در 

 با افزایش مبارزه طبقاتی در جهت نزدیکی و .جهت سوسياليسم مبارزه می کنند
 و نيروهای چپ رادیکال و  ضد سرمایهازمان های کمونيستیانسجام تمامی س

مدافع سوسياليسم، با هدف سازماندهی و ایجاد صف مستقل کارگران و توده 
 بر تالش همگانی خود ، در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی،های زحمتکش ایران

   .بيافزائيم
  

   ٨۵/ بهمن  / ٢٧                                                                                       
                                                                                              احمد موسوی

                                                                                
  
  

بر محور دست یابی به فقط ليت های مبارزاتی خود را ، هایی که فعاهمه افراد و نيرو )١(
  در،جامعه ی ایده آل خود رابدون شک آزادی و حقوق بشر، در ایران متمرکز کرده اند، 

 این نيروها،.  می بينند حاکم بر اروپا و دیگر کشورهای سرمایه داری پيشرفتهوضعيت
 نظام سرمایه  ماهيتا را، تبلور آزادی های دموکراتيک موجود در این کشورهاز آنجا که،

در که  ، کمونيست ها و دیگر انقالبيونیداری می بينند، نه حاصل فداکاری ها
 در دو قرن ستمکشانسازماندهی مبارزات قهرمانانه ی کارگران و قيام های خونين 

 ماحصل  که این آزادی ها،، می توان گفت فراتر از اینو حتا .به دست آمده استاخير
تاریخ و توده های فرو  استثمار شوندگان  طبقاتی–مبارزات تاریخی قالبات و ان تمام

 بر عليه حاکمان و طبقات فرادست بوده  از آغاز تا به امروز،بقاتی،دست جوامع ط
 فکر می کنند با روی کار آمدن یک  نيروهای وفادار به آزادی های بورژوائی،لذا. است
 انين مدنی در چهار چوب سيستم سرمایه داری به آزادی های فردی و قوپایبنددولت 

تضمين کننده ی منافع کارگران  که ،بدون تحوالت اجتماعی واقعا رادیکال ایران، در
 حد اقل به آزادی های مدنی ، را، آنها و مردم ایرانده های تحت ستم ایران باشدو تو
ه ندارند که این نيروها و همه ی افرادی که چنين می پندارند، توج. رساندد اهخو

وقتی جنبش و خيزش انقالبی اقشار مختلف مردم ، به ویژه کارگران و 
منجر به سرنگونی جمهوری زحمتکشان ایران، بر بستر یک قيام عمومی، 

 روستاها و هر آن کجا  پادگان ها،د، در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها،یاسالمی گرد
تحت نفوذ و چه ورت خود جوش، ، چه به ص حضور دارند، به پا خواستهکه مردم
 ی از دیگر نوع هریاها و هاد های قدرت مردمی در قالب شورا، نسياسی  هایسازمان
 انرژی و پتانسيل مبارزاتی  که در آن صورت،.خواهد گرفت شکل توده ای،قدرت 

 برای دست یابی به حقوق و مطالبات سرکوب شده ،کارگران و توده های تحت ستم
حال . ، دو صد چندان می گرددجمهوری اسالمیوط حاکميت ی خود، در پس سق

 ،تصور کنيد بر فراز سقوط جمهوری اسالمی، هر حکومتی با هر نام، ایسم و شعاری
تحقق آزادی های مدنی در چهار  تنها با اهداف  قدرت قرار بگيرد و بخواهدبر مسند

 از فردای . دادد خواه رخ اتفاقیه چ.حرکت کندباز سازی نظام سرمایه داری چوب  
 کارگران در درون کارخانه ها، آزادی را، در تحقق انقالب و سقوط جمهوری اسالمی،

خواسته های مادی و معنوی سرکوب گشته ی طوالنی مدت خود به کار خواهند 
 برای بدست آوردن از آزادی زحمتکشان استثمار شده ی شهر و روستا نيز، . گرفت

خلق های تحت ستم ایران، آزادی را برای . بردخواند  سود مسکن،  وکار، نان، زمين
معلمان، زنان، . کسب مطالبات سرکوب شده ی ملی خود به کار خواهند گرفت



کنند از آزادی   مردم نيز، تالش می و دیگر اقشار، نویسندگان، روشنفکراندانشجویان
دولت يتی در چنين وضع. برای دست یابی به مطالبات مادی و معنوی خود، سود ببرند

  و با روشنفکران، نویسندگان، زنان،مورد نظر شما، در بهترین حالت موجود
 ی با رعایت آزادی های مدنی در چهارچوب نظم سرمایه داری، مشکل،دانشجویان

 که از بد -اما با کارگران و زحمتکشان که برای تحقق مطالبات خود، . نخواهد داشت
طالباب طبقاتی و ضد سرمایه داری به شمار حادثه برای دولت مطلوب شما، دقيقا م

 چه ل دیگر اعمال قدرت خود را ایجاد کرده اند،اشکانهاد های شورائی و یا  - می رود 
طبيعتا روز های نخست، با وعده ی پاسخ گویی به . بر خوردی خواهد داشت

همزمان با این دعوت، . دعوت خواهد کرد"  آرامش " مطالباتشان، کارگران را به 
ناشی از اعتراضات و تحصن های " اتخطر"  ی توليد تئوری انواع مختلف  هاارخانهک

رميست، برای تمکين کارگران و توده های فنویسندگان و احزاب چپ ر کارگری از طرف 
 کارگر نخواهد شد، دولت ،از آنجا که هيچکدام از این راه ها. گرسنه به کار می افتد

يت طبقاتی خود، به کارگران و توده های رنجبر مطلوب شما، یا باید بر خالف ماه
که چنين چيزی محال . بگوید، بفرمائيد، این دولت و این قدرت مال شما و ما نيستيم

  برخاسته از ماهيت دولت سرمایه داری، که راهتنها یکبنابر این می ماند . خواهد بود
. سرکوبی دیگریعنی شروع  بگير و ببند، سرکوب، اخراج، زندان و شيوه ها. است

که اساسا تراژدی دیگری " شعار حفظ تماميت عرضی ایران"مسئله ملی خلق ها، با 
 در مورد. ایی حرف نمی زنيمهای اروپفراموش نکنيم، راجع به کشور. بودخواهد 

بر فرض  در یک پروسه ی طوالنی و آن هم، با یک دولت بورژوائی،که  ،ی همایران
 ، به قدرت رسيده شمارميستی مطلوب اصالح طلبی رف با سياست،محال
 مورد نظر  ليبرال– در طول چند دهه دولت بورژوا که. صحبت نمی کنيم نيز باشد،
شکل گرفته و بحران های  ، خود، به آرامی و با کمترین هزینه با نهاد های مدنیشما،

 توجه داشته باشيد از ایران انقالب  .سياسی اقتصادی نظام هم حل شده باشد
 و توده  با پتانسيل باالی مبارزاتی کارگران،جمهوری اسالمیپس از سقوط  کرده،

تحوالت آتی ایران  لذا به بدیهی ترین شکل، .ن حرف می زنيمهای زحمتکش ایرا
 و توده های زحمتکش ایران،  قدم نخست پاسخگوی مطالبات کارگرانباید در
ا دار به سيستم سرمایه وف  با تکيه بر نيروهای،نين پاسخگوییکه الزاما چ. باشد

 مبارزات ضد لذا. يدداری و آزادی های سياسی بورژوائی،  جامعه عمل نخواهد پوش
  تنها هنگامی که با ،جمهوری اسالمیدیکتاتوری بر عليه مپریاليستی و ضد ا

 در جهت تحقق ،عميق اجتماعیواقعا باور داشتن به تحوالت مبارزه و 
پيدا کرده واقعی  مفهوم ، آميخته گردد،انمطالبات کارگران و زحمتکشان ایر

    .به آزادی خواهد رساندنيز  را ردم ایرانو م
  

 ها است در  سال به عنوان یک اصل مترقی، اگر چه"جدائی دین از دولت"شعار  )٢(
 به  دین و مذهب،دوباره، اما در آمده است اجرا  به های سرمایه داری مدرنکشور

این مردم  بر گردهخود را تا حدودی  ، ظاهر نامرئیشکل های گوناگون و با تارهای به
در این کشورها، وابستگی دولت  مظافا اینکه با گذشت هر روز. نشانده استکشورها 

و کم و بيش همه دولت ها برای رسيدن به قدرت، به . ها به دین در حال افزایش است
س جمهور آمریکا چنانکه دیدیم، بوش رئي. صورت ابزاری از دین و مذهب سود می برند

در دومين دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری خود، چگونه در سخنرانی های تبليغاتی 
، روی "جدائی دین از دولت" الزم است عالوه بر شعار ،لذا. خود از دین سود برد

  . نيز پای فشرده شود" جدائی دولت از دین"
 و بنيان های جاهدینمسازمان " انقالب ایدئولوژیک"برای اطالع بيشتر از ماهيت  )٣(

نوشته مسعود بنی " خاطرات یک شورشی" به کتاب ارتجاعی بندهای مختلف آن، 
 در ، شورای ملی مقاومت سابقمسئولنيز صدر از اعضای سابق سازمان مجاهدین و 

  . آمریکا، مراجعه شود
برای جلوگيری از خلط مبحث موضوع ، و نيز برای جلوگيری از پاره ای بد فهمی ها،  )۴(

با وارد شدن به بحث ماهيت سازمان .  الزم می دانم در اینجاضيح کوتاهی راتو
سازمان مجاهدین "مجاهدین، همواره با طرح یک سئوال انحرافی که آیا فکر می کنيد 

؟ سعی می شود، اصل بحث مورد نظر به " بدتر استاز خمينی و جمهوری اسالمی
ی سياسی هر کدام ظرفيت و ماهيت افراد، نيروها و سازمان ها. بيراهه کشانده شود

خود را دارند و حتا در زمان های متفاوت، بر مبنای شرایط خود و دیگران، واکنش های 



سازمان های .  که الزاما تعيين کننده نيستندمتفاوتی از خود بروز خواهند داد،
 و یا قدرت  که می توانند نسبت به هم، با وجود همه ی دوری و نزدیکیسياسی،

نه فقط  راه به جائی با هم،   داشته باشند، مقایسه ی کليشه ای آنهایگرد های
ذکر . نخواهد برد، بلکه مضمون بحث مورد نظر را نيز، به کجراهه سوق خواهد داد

 .  کمک نمایداین بحثنمونه هائی می تواند به روشن شدن 
  

 شروع تحریم ها بر  و١٩٩١ در سال مردم عراق، در حاکميت صدام، تا قبل از حمله به کویت
 این کشور، به گواه تمامی شاهدان، حتا مخالفين صدام، از نظر تامين رفاه  مردمعليه

اجتماعی، استفاده رایگان از آموزش، بهداشت، درمان، ودیگر امکانات پزشکی، رشد اقتصادی 
ر در سطح بسياو مسائلی از این دست، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و خاور ميانه، 

زنان و مردان جامعه . مذهب نيز بر زندگی روزمره مردم عراق، حاکم نبود. باالتری قرار داشتند
رقص، موسيقی، جشن و شادی نيز برای .  کامل داشتندآزادی ،نيز، در انتخاب پوشش خود
 صدام و حزب بعث ظرفيت سرکوبگری و پتانسيل کشتاراما  .مردم، ممنوع و حرام نبود

، از خمينی و جمهوری اسالمی، به نتقدین و مخالفين سياسيشنسبت به معراق، 
از همان آغاز و گام به گام، چنان و همين ظرفيت کشتار و سرکوبگری، . مراتب بيشتر بود

و در یک کالم فضای سياسی را، بر احزاب، سازمان های مبارز، مردم کرد، دیگر قوميت ها 
اری از افراد، نيروها و احزاب سياسی، زیر ، تنگ و تاریک ساخت، تا جائيکه بسيمردم عراق

 سرنگوی صدام فقط بر ضرورتساطور سرکوبگری و کشتار صدام و رژیم بحث عراق، 
 آمریکا مپریاليست سياست تجاوز گرانه ی ابه نوکرانو بر بستر این اندیشه،  اندیشه کردند،

ه تنها به آزادی دست  صدام سرنگون گردید، اما مردم عراق ن.در عراق و منطقه تبدیل شدند
 بيشتر از ، ده ها برابر ویرانی، تباهی و آوارگی عدم امنيت،نيافتند، بلکه کشتار، مرگ،

اگر چه رهبران احزابی که، دل در گرو .  گردیده استعراقحاکميت دوران صدام، نصيب مردم 
وار بر ساینک، سرنگونی صدام، تحت سيطره و سياست های آمپریاليست آمریکا بسته بودند، 

لذا از منظر اجتماعی،  .مرکب قدرت، بر فراز این ویرانی، شکم هایشان را فربه تر می کنند
 همان قدر بی معنا ،مقایسه ی حکومت صدام و بعث عراق، با خمينی و جمهوری اسالمی

خواهد بود، که به خواهيم وارد بحث مقایسه ی سازمان مجاهدین با خمينی و جمهوری 
 .  اسالمی شویم

  
 انقالب اسالمی  رهبر مجلس اعالیی جمهوری اسالمی،"فرزند خوانده" عبدالعزیز حکيم، 

  نظاميش،– و تشکيالت سياسی ، که خود و رئيس فراکسيون اکثریت در پارلمان عراقعراق
در آغوش پر مهر جمهوری اسالمی در ایران زندگی " مرگ بر آمریکا"بيش از دو دهه با شعار 

پاسداران و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی، دست به سرکوب و کردند، و همدوش با 
کشتار مردم ایران زدند؛ هم اینک، تحت سيطره آمریکا در عراق، رهبری بزرگترین تشکيالت 

با وجود عالیق و همنشينی .  عراق به عهده دارد دست نشانده شيعه را، در پارلمان و دولت
شاخه  ایران، که هم اکنون نيز، همانند رهبران رژیم عبدالعزیز حکيم و نيروهای مرتجع اش، با

پيش خود با بوش در اردن، دو ماه  جمهوری اسالمی در عراق حکومت می کنند، در دیدار ای از
لذا .  واین یعنی همان طنز تاریخ.در عراق تاکيد ورزید" جدائی دین از حکومت"بر ضرورت 

ظهار نظر، یک واکنش و یک حرکت سياسی های سياسی را در یک ا افراد، نيروها و سازمان
موافق یا مخالف با خود ارزیابی نمی کنند، بلکه مجموعه مواضع، سياست ها، کنش ها و 
 واکنش های یک جریان، در پروسه ی مبارزاتی، قادر خواهد بود، ما را به شناختی اساسی

    .رساندب  نيروهای درون اپوزیسيون بهنسبت
  

  
 


