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  : گفتگو با جرياني از چپ در سطح جهاني و ايران
 چرا با جنبش سبز مردم ايران همبستگي نداريد

  
 پروفسور محسن مسرت

  احمد احقري: ترجمه از آلماني

 ٢٠٠٩اوت 

 و سپس با اشاره به قرار گرفتهرج از ايران بخصوص در آلمان مخاطب انوشته زير ابتدا جرياني از چپ خدر 
 پرداخته  تاريخ كشورمان گذشتهنيم قرن از ايران به دالئل ناموفق بودن جريانات چپ درنمونه هاي تاريخي 

ها چه در ايران وچه در سطح جهاني فلسفه و متد غير تاريخي اين جريانات است   وجه مشترك آن.شود مي
 .شوند ها نيز به انتقاد گرفته مي كه اين

  
  رفقاي عزيز،

ر داخل و خارج از ايران جاي همبستگي شما با مقاومت عظيم مردمي براي تعداد زيادي از هموطنان ما د
لمت آميز كه با  جوش و مسا شما در برابر اين حركت خود. جمهوري اسالمي خالي استتئوكراسي عليه 

اقداماتي شجاعانه و خالق حيرت جهانيان را به همراه داشته است، بي تفاوت نشسته ايد و رسانه ها و وب 
اين تازه تمام ماجرا .  را بيشتر به عنوان تريبوني در دست مخالفان اين جنبش قرار داده ايدسايت هاي خود

ي مي كنيد كه از اين حركت توده اي پشتيباني مي كنند سنگ اندازبرخي از شما به افراد و جرياناتي . نيست
  .  ياري مي رسانندزورحاميان در برابر خشونت به ادامه مقاومت و 

 از هرگونه سوءتفاهم احتمالي بايد بگويم كه روي سخن اين نامه سرگشاده با آن گروه از چپ براي جلوگيري
اركس و كل جهان را  م همهها  آن. ناميديتك بعد با گرايش يها را ضد سرمايه دار توان آن ميهاست كه 

 آن تمام مشكالت  با برچيدنبرآنند كه وكنند  خالصه مي  استثماردر را سرمايه داري  و سرمايه ودر كار
نه و يانگرش و جهان بيني ساده گرااين نظر من ه ب. دست يابد سعادت جاوداني  بهجهان برطرف و بشريت

امل ديگر و سنت، مذهب و بسياري عتاثيرات ساده لوحانه عواملي چون معادالت قدرت، توانايي هاي فرهنگي،
ه  خواستابغير تاريخي  يروشرا با گذشته حال و تاريخ قرار نمي دهد تا بتواند زمان  نظر مد روند تاريخ  دررا 

بيني تنگ   اين جهانكه اين مورد مشخص براي من امكان آن را فراهم آورده . ذهني خود تعبير كندهاي
   . بكشانم، به چالش استكه ابعاد آن بسيار فراتر از مورد ايران را نظرانه 

دستبرد پس از جمهوري اسالمي ي يم تئوكراسرژ. دازمرپ مي ،مسئله داغ روزاين نامه، يعني  مناسبت بهابتدا 
  و جنبش اصالحاتكليه كادرهاي زنداني كردن عده اي، ، مسئوليت كشتار خرداد٢٢  انتخابات واقعيبه نتايج

يج اعالم انت و صدها نفر ديگري را برعهده دارد كه حاضر به پذيرش روزنامه نگاران طرفدار اين جنبش متما
  در حمايت ازمواضعيبا اين وجود شما رفقاي گرامي خاموشي گزيديد و يا حتا . نتخابات نبودندان يشده ا

  : اكتفا مي كنم از رفتار شما در كشور آلمان در اينجا به چند نمونه.اتخاذ نموديد رهبران تئوكراسي
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 شور آلمانجهاني شدن در كمتعلق به جنبش منتقدان ) SandimGetriebe(جي .اي.اينترنتي اسمجله 
)attac (خود كه تازه منتشر شده، نيازي به آن نمي بيند كه با انتخاب از ميان تعداد زيادي از ٧٤شماره در 

در .  آن مطلع سازدعواقب ايران ورت دانتخابااجتماعي هاي درباره زمينه  مقاالت موجود، خوانندگان خود را
بتواند  ژوئن مي پردازد، تا ٨تانيا و اياالت متحده به تاريخ  فراخواني از ايرانيان آكادميك در بريعوض به انتشار
  .گذرد كنوني در ايران بهايي از حاشيه درگير

ريافت هاي آن با تحقير نمونه انتخابي ديگري است كه د) Arbeiterfotografie ("عكاسي كارگران"گروه 
ود اين گروه در سايت اينترنتي خ. دگرانديشان نيز همراه استهاي هدفمند 

).html0000http://www.arbeiterfotografie.com/iran/index-iran ( آمار و ارقامي را كه از سوي من و
، در كنار مواضع  ايران معرفي شده) ژوئن١٢( خرداد  ٢٢باتديگران به عنوان نتايج نزديك به واقعيت انتخا

از سوي موسوي و رضايي در سايت اينترنتي ارائه شده و ارقام  شواهدها  از نظر آن. سيا و موساد قرار مي دهد
چون كه اين ارقام به طور ناشناخته اي از وزارت كشور به در انتخابات نيست، كاري دستايشان مدركي براي 
ها ترجيحا به آمار رسمي وزارت كشور جمهوري اسالمي اعتماد مي كنند كه از ديد  آن. بيرون درز كرده اند

  بيش از دوحدود)  ژوئن٢٣(  تير٢ آيا اين واقعيت كه در روز .استهدستبردين ا اپوزيسيون ايران خود عامل
 در خيابان هاي انتخاباتكاريِ  دستبراي اعتراض بهدر بزرگ ترين تظاهرات تاريخ ايران  جميعتميليون 
اين   نيست؟"عكاسي كارگران"، دليل زنده و روشني براي جلب رضايت گروه دست به تظاهرات زدندتهران 

 نيم ميليون نفرتنها با توانست احمدي نژاد، با وجود سوء استفاده از كليه رسانه هاي دولتي كه ر حالي است د
  خرداد٢٩ حتا آيت اهللا خامنه اي هم در خطبه هاي نماز جمعه. اقدام به سازماندهي تظاهراتي متقابل كند

 ولي ظاهرا شكي ندارد كه "عكاسي كارگران"گروه . كر نشدمنرا وقوع تخلفاتي در انتخابات ايران  ) ژوئن١٩(
   . احمدي نژاد پيروز واقعي انتخابات است

با كمال تاسف و تلخكامي بايد اكنون به درك اين نكته برسم كه چرا اين گروه آنچنان پيگير و استوار براي 
 تالش مي "پاك كردن اسراييل از نقشه جغرافيا"اصالح ترجمه نادرست جمله معروف احمدي نژاد، يعني 

وب سايت خود ها در  از قرار معلوم هدف مقدم ايشان تطهير شخص احمدي نژاد بوده است، چرا كه آن. كرد
 چهره  سيستماتيكبا طرح نمايشها اين نبود كه   آنمقصود. كنند نمي پنهان قه و سمپاتي به او راعال

آماده ساختن سازي و جو منظوره ب ون احمدي نژاد  سخناا تكيه بهبكه  ،سراييلاهريمني از ايران توسط ا
     . قابله كنند، مگرفتصورت مي  به ايران  نظامي رواني حمله احتماليهايزمينه 

است كه عمدتا به انتشار ) Junge Welt( "يونگه ولت"نمونه ديگري از مواضع بخشي از چپ ها روزنامه 
 ژوئن ٢٦اين روزنامه در شماره . مي كندمقاالتي به نفع احمدي نژاد و در مخالفت با جنبش مردمي اقدام 
 در ميان شرق شناسان ا كسي او را حتخود فضاي زيادي را در اختيار نويسنده اي به نام اسام االمين كه

مولف در اين .  بودن نتايج رسمي انتخابات در ايران بپردازدواقعي قرار داده تا به توجيه آلماني نمي شناسد،
 براساس  خودسرانهالحيت غيردمكراتيك نامزدها را توسط شوراي نگهبان كهروند رد صمقاله مي كوشد 

 تفسيرپذير و ناروشن  صورت مي گيرد، با گزينش نامزدها در كشورهاي غربي قياس كرده و آن را هايمعيار
اين نويسنده همچنين با وضوح تمام تالش بر آن دارد كه بر داده هاي رسمي حكومت با اقامه . توجيه كند

تنها دليل جدي االمين در تاييد صحت اين داده ها استناد به پيش بيني هاي قبل از . يل تكيه نمايددل
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استناد او در وهله نخست پيش بيني . ها احمدي نژاد پيشتاز بوده است انتخابات است، كه بر اساس آن
ي سي نيوز چندين است كه به سفارش بي بي سي نيوز و آي ب) Center for Public Opinions(موسسه اي 

 از موسوي پيشي داشته ١ به ٢هفته پيش از انتخابات اجرا شده است، كه بر اساس آن احمدي نژاد با نسبت 
گان القاء ددر اين استناد نويسنده، كه سعي مي كند تخصص خود را در سياست داخلي ايران به خوانن. است

تعيين كننده براي تغيير جو انتخابات به نفع كند، از اين واقعيت آشكار چشم پوشي مي نمايد كه مقطع 
تغيير جوي كه به صورت موجي قوي از تهران به از او . موسوي تنها دو هفته قبل از انتخابات بوده است

   .گذرد  ساده گي مياط ايران فراروييد، بهقدورترين ن
 كه  يد كثيري از مردمتعداجامعه مدني و در جو انتخاباتي از آن رو تحقق يافت كه  تغييرات ناگهاني

 تاريخي فرصتبا درك  ،، تنها مدت كوتاهي قبل از انتخاباتاسترانده  سياست هزحواز ها را ئوكراسي آنت
بر اساس گزارشاتي كه . نداددموسوي راي  و به ضربه زدن به تئوكراسي به صحنه وارد شدندپديد آمده براي 

غيير جو مناظره تلويزيوني بود كه سه روز قبل از انتخابات از ايران مي رسيد، عامل تعيين كننده براي اين ت
  . برگزار شد

) Iranian Labor New Agency( نظرسنجي انجام شده توسط يك آژانس  موردسياستناد ديگر نويسنده به 
او البته خاطرنشان مي كند كه نتايج اين نظرسنجي ها بسيار . در خالل چند هفته پيش از انتخابات است

 كه نتايج به طور پيوسته با نزديك شدن به زمان انتخابات د گيرنظر نمي در ند، ولي اين واقعيت رابود متغير
ي نيز بدون توجه عبور سنجنظرعلمي  تحليل  واقعيت مهم دراين نويسنده از. به نفع موسوي تغيير مي كردند

 و آن را سند زند نظرسنجي مياز هر سي جاي آن دست به شيوه كامال اشتباه ميانگين گيري ه  و بكند مي
  . دهد مي اثبات ادعاي خود براي برتري احمدي نژاد قرار

 شيخ عطار، سفير  آقاي ژوييه خود به١١ پا را از اين هم فراتر مي گذارد و در شماره اروزنامه يونگه ولت حت 
 هاي انتقادي و ايران در جمهوري فدرال آلمان اين امكان را مي دهد كه در مصاحبه اي خالي از پرسش

  . بدون هيچگونه نقد و تفسير، به بازگويي نسخه رسمي اعالم شده از نتايج انتخاباتي بپردازد
 ژوييه خود در بخش نظرات به درج دو مطلب در كنار هم اقدام ١٧پس از آن روزنامه يونگه ولت در شماره 

از جنبش آزاديخواهانه و " با عنوان ها بيانيه اي بود كه توسط پدرام شاهيار و من يكي از آن. مي كند
 كه توسط يكي از "نه به جنگ" و ديگري بيانيه اي با عنوان "عدالتجويانه با تمام قوا پشتيباني مي كنيم

مقصود القاء اين امر است كه . در اياالت متحده صادر شده بود) Stop War on Iran(گروه هاي هوادار صلح 
 اما درست عكس اين .در مقابل يكديگر قرار دارند "تئوكراسي ر برابرآري به مقاومت د" و "نه به جنگ"

تنها دولتي كه به طور دمكراتيك و با بيشترين آراي ممكن توسط مردم انتخاب  ، چرا كهموضوع صادق است
 ايران را كه به منظور آماده سازي فضاي رواني جنگ توسط اسراييل و  ازشده قادر است نقشه اهريمن سازي

 در حالي است كه يك اين. دكننثي خفظه كاران تدارك ديده شده، به بهترين و موثرترين نحوي نومحا
 خود با اظهارات تحريك كنندهمانند احمدي نژاد سرسخت تئوكراسي رييس جمهور پوپوليست و نماينده 

 مي ارائهان براي ادامه تهديدات جنگ افروزانه خود عليه ايركشورهاي جنگ طلب غربي  به بهترين حربه را
خود را   بيشترحاكم بر ايران از جنگ هراسي ندارد و در آن حتا تقويت قدرت و مشروعيت تئوكراسي . دهد

رييس جمهوري كه به طور دمكراتيك . مردم ايران اما از تكرار فجايع عراق در ايران در هراسند. مي بيند
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هانه اي براي مشروع جلوه دادن جنگ با ايران در انتخاب شده مي تواند و بايد تمام تالش خود را بنمايد تا ب
بي دليل نيست كه براساس گزارش هاي متعددي نتانياهو و . به جنگ افروزان ندهدجهان اذهان عمومي 

داشته و نه برقراري يك دمكراسي را آرزوي ماندگاري احمدي نژاد در قدرت نومحافظه كاران اياالت متحده 
  .زنده و پويا در ايران

اين .  تنها منحصر به آلمان نمي شود با نگرش تك بعدي هاي نامبرده از مواضع چپ هاي ضدسرمايهنمونه
 Monthly( آمريكايي و كانادايي پيرامون ماونتلي ريويو چپ هاي. گونه نظرات در سراسر عالم ديده مي شود

Review ( مانند جيمز پتراس)James Petras (موند  ي هامو جِر)Jeremy Hammond ( به نفع پيروزي هم
  .ادعايي احمدي نژاد موضع گرفته اند

از جنبش آزاديخواهانه و عدالتجويانه با تمام " نيز به بيانيه پدرام شاهيار و من با عنوان  پرمعنائيواكنش هاي
 خانمي در نوشته اي خطاب به . بي فايده نيستها  بررسي آنه شده اند كنشان داده "قوا پشتيباني مي كنيم

 افرادي من از": ديد عميق خود را از جنبش جاري در ايران و رهبري آن به اين شكل بيان كرده استمن تر
در آن زمان آرزو داشتم كه انسان ها . عليه رژيم شاه تظاهرات كردم ٧٩/١٩٧٨هستم كه در زمستان سال 

اميدوارم كه همين بال دوباره  من و نشان داد بدتري چيز ولي تاريخ .سازند  آزاد خود را از بندها عميقابتوانند
  ".به اين دليل مهم است كه ببينيم، چه كسي در راس اين جنبش قرار گرفته است.  نيايدسر ملت ايران

 برآورده نشده آن دوران و نيز به خاطر تالش هاي انتظارات واضح است كه مي توان با افرادي كه به خاطر
 و  در ايران اروپاي شرقيمخملي از جنسدازي انقالب هاي راه انا هدف شوم سال هاي اخير سازمان سيا ب
 به  ميليون دالر به خاطر تغيير رژيم در ايران، ٤٠٠اختصاص بودجه اي معادل قصد نومحافظه كاران براي 

ه چرا نيروهاي چپ ضدسرمايه كبا اين وجود از همين نقل قول آشكار مي شود . اند، تفاهم داشت دهك افتاش
 مداوما  نيزخودشان واهانه بين المللي، بلكه در داخل كشورخ، نه تنها در روابط عدالتك بعدي ت با نگرشداري

به عبارت ديگر اميد رفقا در سي سال قبل، . ها سلب مي شود آناز شكست مي خورند و توانايي سياسي 
 حاضر به افتادن  ديگر،نه". وقوع يك انقالب سوسياليستي بوده است كه تبديل به انقالبي اسالمي شده است

جاي انقالب سوسياليستي ه ها ب زمان آن آن. درچاله اين مردم كه آنزمان انتظار مرا برآورده نكردند نيستم
كه در  ه اندافتاددنبال موسوي جاي چالش در راستاي سوسياليسم ه  بفقط شاه را سرنگون كردند و حاال

من دوباره  تواند از  كسي ديگر نمي، نه، نه.است جمهوري اسالمي  كردندمكراتيزههدفش بهترين حالت 
       ".انتظار همدردي داشته باشد

 سوسياليسم قرن بهتر استاز اين منظر اگر ايرانيان خود قادر به ساختمان سوسياليسم ناب نباشند، دستكم 
 عني يبا اين نگرش فاصله زيادي تا دوست چاوس .سي اش را انتخاب كننداوچ هوگو جنسبيست و يكم از 

 و " ملت استجاروگر خدمتگزار و" كه داردكه برخالف موسوي ليبرال، ادعا ماند  باقي نمياحمدي نژاد 
نفي جنبش مردمي براي  توجيه  ترتيب شيارهبه اين. درآمدهاي ميلياردي نفت را بر سر سفره فقرا مي آورد

 جهان سومي ملتوضع نه تنها يك اين م. شود  ساخته و پرداخته مي،را دارد ه آنئ احمدي نژاد قصد تخطكه
ها، با سلب حمايت از آن جريمه مي كند، بلكه به طور آشكار به  آن را، به خاطر برنياوردن خواسته هاي
  . همبستگي با احمدي نژاد رو مي آورد

كه تحت عنوان آزادي و برابري زنان از است اروپامحوري آن فمينيست هاي قابل قياس با نگرش اين نگرش 
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. ها درآورند به شكل و ظاهر آن  سر مي خواهند كه جامه اروپايي بر تن كنند و خود راه روسري بانِنمسلما
 حجاب باجز ايجاد تبعيض و ممنوعيت هاي شغلي براي زنان انست باشد وت مينتيجه اين كار چيزي ن

 كه گونههمانان، را به حذف فيزيكي آن  راست ومتعصبو بدتر از آن، حس نفرتي كه برخي نيروهاي اسالمي
  .كند ترغيب مي،  اتفاق افتاد آلمان درِسدنشهرچندي پيش در

 .ريدب يسر مه  ب دشوارييتيع مشرو بحراندرهم خودتان اجازه بدهيد قاطعانه بگويم كه شما ! رفقاي عزيز
د، در قرار بگيريد كه چيزي در چنته نداري ر رييس جمهودر جبهها آنقدرها هم ساده نيست عبراي شما قط
بين فقرا ه صدقدولت بودجه لي و خارجي به بن بست رسيده و تالش مي كند با دستبرد به خسياست دا

راه حل شما براي خروج از .  را حفظ كند خودو قدرت موقعيت خود را براي انتخابات تثبيت تاتقسيم كند 
الي رموسوي را به عنوان ليب  شماه همان است كاين و ،اين تنگناي توجيهي البته خيلي دور از ذهن نيست

  سال پيش٢٠ وي هدايت مي شود و از آنجا كه  به صحنه فرستاده شده ومعرفي كنيد كه از سوي غربي ها 
 . گذشته رژيم را برعهده داردهاي نخست وزير جمهوري اسالمي هم بوده، مسئوليت هاي تمام جنايات سال

 استناد مي كنيد و بدون تحقيق صحت و سقم محتواي  وب سايت هاي همفكران ايراني تانبه براي اين كار
  . ادعاهاي آنان، به انتشار گسترده تمام جناياتي كه به موسوي نسبت داده مي شود، اقدام مي كنيد

درباره موج . او ماندالي دوم نيست"به عنوان نمونه در اينجا تنها اشاره به متن نوشته بهمن شفيق با عنوان 
  نترنتي ترندي در نشريه ا"ه موسويدربار  وايران سبز در

).html770609/t0609, http://www.trend.infopartisan.net/trd09/06trend ( كه غالبا مورد استناد ،
 با سرمايه داري دضشفيق كه براي من به عنوان نمونه اي از ايرانيان چپ گرا . كافي است شما قرار مي گيرد،

 همانند ساير پمبارزين چ ، به عنوان يكي ازستي مطرح كرده درآنطور كه خود به است، تك بعدي نگرش
هاي بعد از انقالب و دهه شصت قطعا درد و رنج فراواني كشيده  در سالالفان جمهوري اسالمي ايران خم

شفيق و تمام انسان هايي كه قرباني ناحقي و دمخور درد و رنج بسيار بوده اند، به هر ترتيبي حق دارند . است
مسئول درد و خواهي داشته باشند و در صورتيكه ثابت شود كه موسوي، مستقيم يا غيرمستقيم، طلب عذر

 . خواست را بر زبان آورنددرها بوده است، مطمئنا بايد اين  رنج آن
ي ملت ارزشي باالتر از حكم ادعاهاي اين فرد و آن فرد رايمشكل شما اما در اين است كه برفقاي گرامي، 

 رنج مي كشد و با برآورد كامل  و ديگراناحمدي نژادتئوكراسي  خود تحت حاكميت قايل مي شويد كه
ر اگر شما با اين تصميم ب. شرايط ويژه تاريخي به اين تصميم رسيده است كه راي خود را به موسوي بدهد

، همانطور كه آلماني ها در به قدرت رساندن هيتلر به صدر  مخالفيد كه مردم هم اشتباه مي كننداين فرض
 به مصاف ديكتاتور بروند، هرگز در اشتباه هرگاهاعظمي آلمان خطا رفته اند، بايد به شما بگويم كه مردم، 

شما اين است كه اساسي مشگل . اين همان شرايطي است كه اكنون در ايران حاكم است. نخواهند بود
خي تنها با تكيه برطرحي كه از پيش در ذهن خود ساخته ايد، به بررسي و گزينش اراده فراسوي وقايع تاري

  .بايد باشدنچه   آن،باشدتواند  نميرسيد كه  مي پردازيد و به اين نتيجه ميحقايق  گرايانه
ته اصالحاتي در جهان برخورد مي كنيد كه با تصويرهاي ايده آلي ساخ به همين سياق با تمام تحوالت وشما 

بر اين اساس نه تنها مردم ايران در اشتباهند، بلكه طرفداران اوباما هم در . شده در ذهنتان هماهنگي ندارند
، سر راه او ايستاده اند كه قدرتمند مخالفينش جبهه رعايتبا سراسر جهان به خطا مي روند، چرا كه اوباما 
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با اين  .از او همچون جادوگري انتظار داريدشما  از انكه ، يعني رفتاري غيرور ديگري رفتار مي كندطغالبا 
ارشي زمقاله يا گ هيچ  درالگوي فكري ايده آليستي و غيرتاريخي، شما به عنوان نمونه در روزنامه يونگه ولت

 احترام عقالني و همه جانبه بااليكه نگرش ، در ح اوباما صرفنظر نمي كنيداتاقدامتمام  كشاندن لجنبه  از
 باند تخريب گري كه دنيا را به هرج و مرج، جنگ و ناامني  با توجه به كنار زدن،كند كه او يبه تاريخ حكم م

به واقعيات البته تنها گزينشي اين شيوه نگرش  .شود  هديه مهمي براي بشريت محسوب مي،ه بودكشاند
د توجيه  كه تنها در صداستاختصاص به اين دسته از چپ گراها ندارد، بلكه مختصه تمام نيروهايي 

 هاي معيني از جنبهوليبرالي كه با گزينش انتزاعي از آن جمله اند نظريه پردازان نئ. عملكردهاي خود هستند
كل مجموعه واقعيات اجتماعي در كشورهاي سرمايه داري، با موفقيت به القاء اين فكر بي معنا در اذهان 

  . نابود شوندموجود  كه مشاغل  ابتدا ضروري است،پرداخته اند كه براي ايجاد اشتغال بيشتر
همين منش غيرتاريخي و ايده آليستي كه ذكر آن گذشت، مي تواند توضيحي بر اين واقعيت باشد كه چرا 

 سرمايه داري به طور مستمر از هر گونه اقدامي جوامع در با نگرش تك بعديسرمايه داري چپ گراهاي ضد
ها مثال در برابر  مين منش است كه نشان مي دهد چرا آنه. براي پيشبرد اصالحات اجتماعي عاجز مي مانند

 Hartz( و طرح جنجالي هارتس چهار كند  كه در كشورهاي سرمايه داري هم بيداد مي جمعيدستبيكاري 

IV (در عوض از طرح امانهايت به آن تمكين مي كنند،  لي درو شان بلند است در آلمان تنها ناله و فغان 
 سرمايه داران در قبال، كه مزايايي تعديل سطح مزد تفاهم در و اهش ساعات كار كز طريقاشتغال كامل ا

 به ارمغان مي آورد و مي تواند راهگشاي اصالحاتي بگردد كه انسان ها را از بيكاري فراگير  متوسط كوچك و
ري مي سرمايه داري انطباق ندارد، دو رهاند، با اين عنوان كه بر درخواست هاي حداكثر ضدمي و مزمن 
  سال اخير٥٠ در با وجود بزرگ ترين بحران اقتصادياين گروه از چپ گراها   به همين دليل هم.جويند

يكاري هاي دسته ببراي غلبه بر كارگران و ساير اقشار اجتماعي بازهم در موقعيتي نيستند كه با بسيج 
جود بحران شديد سرمايه وايط مبايد ابتدا از شر به سوي خود جلب كنند، چرا كه معتقدند، مردم راجمعي 

نتيجه منطقي اين خواست ساده لوحانه تنها اين واقعيت است  .بپردازندمحو نظام سرمايه داري به  داري ابتدا
، بار ديگر به دهند دليل اينكه الترناتيوي هم در قبال سرمايه داري ارائه نميكه خالء سياسي ايجاد شده به 

نظير آزادسازي كامل تجارت با استفاده از ابزارهاي اقتصادي دست نيوليبرال هايي پر شود كه 
)Liberalisierung (آزاد گذاردن حركت سرمايه مالينيزحمايت از نيروي كار و  قوانين يفعضت و  
)Deregulierung(، راه براي اكنون با وجود چنين خاليي . خود عامل ايجاد اين بحران اقتصادي بوده اند

ديگر تعجبي هم ندارد كه .  گشوده شده استهاي انتخاباتي رقابت  دروليبرال هائ نپيروزي هاي پي در پي
بحران بزرگ اقتصادي در  اولين  و در دوران قبل و بعد از ٢٠چپ در سال هاي دهه  اينگونه نيروهاي چرا

ي خود كه عقغلبه بر بحران عاجز ماندند و با فرض غيروا دفاع از منافع كارگران وجهان از هر اقدامي براي 
در دستور كار قرار دارد، به جاي تشكيل ائتالفي گسترده از نيروهاي اكنون سقوط نظام سرمايه داري 

كمونيست و سوسيال دمكرات، به مبارزه و رودررويي با سوسيال دمكرات ها و ديگران پرداختند و راه را بر 
  . ظهور فاشيسم هموار كردند

فراوان  ي تك بعديبراي نشان دادن منش و نگرش غيرتاريخي چپ گراهااز اين نمونه هاي مهم و كمتر مهم 
آنچه مسلم است اين منش و نگرش ضدسرمايه داري در ارتباط با وقايع اخير ايران شباهت بسياري با . است
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خامنه اي و آيت اله  تئوكراسيآشكارا جبهه  ها وقايع تاريخي نامبرده دارد، به خصوص زماني كه اينالگوي 
نيروهاي با استبداد و تئوكراسي كه شامل  جنبش گسترده اي از نيروهاي مردمي مخالف بهي نژاد را احمد

 رفقاي عزيز، آيا اين بد است كه زنان و مردان .دهند يت مي ارجح،شود  ميالييك و اصالح طلبان اسالمي
گر ژورناليست ها فقط به تنها به خاطر رهايي از سركوب و اشتياق به آزادي هاي فردي مبارزه كنند، آيا ا

به تظاهرات بپردازند، و براي جلوگيري از ممنوعيت روزنامه ها  حرفه اي كه دارند برايآزادي طلب خاطر 
آيا اين به قدر كافي مطلوب نيست كه كارگران براي سنديكاهاي آزاد و تاسيس . ندقابل پشتيباني نيست

 دمكراتيزه شدن جمهوري اسالمي اخواسته هاشان، تنها بآزادانه احزاب به خيابان بروند و براي تحقق اين 
 ؟ راضي شوند

 ابوالحسن بني ،نه تنها چپ هاي ايراني هم مسلك بهمن شفيق بلكه افراد و جرياناتي مثل مجاهدين خلق
 دليل فراخوان آن. و سلطنت طلبان مقيم واشنگتن همواره ايرانيان را به تحريم انتخابات فراخوانده اندصدر 

 اين بود كه هر يك از آراي داده شده مي تواند مشروعيت سيستم حاكم بر ايران را افزايش به ظاهر هم ها
اين فراخوان در انتخابات اخير هم بدون در نظر گرفتن شانس هايي كه با شركت در انتخابات مي توان . دهد

ت با اكثريتي باال در انتخابات اكنون آنها از اين واقعيت مايوس شده اند كه مل. به دست آورد، صورت گرفت
در حقيقت ملت با واكنش . شركت كرده و به جاي پيروي از ايشان، به اصالح طلبان اسالمي روي آورده اند

غريزي خود در برابر شرايط سياسي موجود به منظور دستيابي به اهداف خود برخالف تحريم گران به انتخابي 
را بلرزانند تئوكراسي  هوشمندانه موفق شدند، پايه هاي سيستم مردم با اين مشاركت. درست دست زده است

شفيق، بني صدر، . و از نمايندگان آن، يعني آيت اهللا خامنه اي و احمدي نژاد سلب مشروعيت نمايند
همگي در حاشيه اين حركت قرار گرفته اند، چرا كه خود  ميممجاهدين خلق و شاهزاده رضا پهلوي با اين تص

شفيق . اهداف ديگري را غير از آنچه مردم ما در پهنه ميهن دنبال كرده اند، در سر داشته اندها همواره  آن
 غصب شده اش رابني صدر در پي آن است كه مقام . به دنبال تحقق يك انقالب سوسياليستي ناب است

 را از گزند  ما همهو خداوند(دوباره به دست آورد، مجاهدين خلق به دنبال يك حاكميت چپ اسالمي هستند 
 هاي تاريخ را بار خو باالخره رضا پهلوي درصدد است با كمك آمريكا چر!) اين نوع حاكميت در امان بدارد

  .ديگر به عقب بازگرداند
 ايران نه به دنبال سوسياليسم مورد نظر او، مردمرفيق شفيق ولي از ياسي مضاعف رنج مي برد، اول آنكه 

ه و دوم آنكه به فردي چون موسوي كه اكنون به جبهه مدافعان آزادي بلكه تنها براي دمكراسي بپاخاست
 گذشته است، اعتماد بيشتري از هاي پيوسته، اما در واقع مسئول درد و رنج او و بسياري ديگر در سال

اكنون او هيچ راه حل بهتري به نظرش نمي رسد جز آنكه اعمال شنيع . نشان داده استعان سوسياليسم فمدا
  .د به مردم گمراه شده گوشزد نمايد و ديگران را از همبستگي با اين قيام برحذر دارموسوي را

كنم كه درصورت انتخاب بين موسوي يا شفيق بدون درنگ گزينه موسوي را انتخاب  من با ميل تائيد مي
 صدارت اعمال غيرقابل قبول در دوران دانم به مسئوليت سياسي وي و آنچه را من از موسوي مي. خواهم كرد

ن نيز اش اطرافيان ساير رهبران اصالح طلب مانند خاتمي و او و من از. شود وي پس از انقالب محدود نمي
عف ضبا ارزيابي از عواقب پيامدهاي  لحاظ تجربيات تلخ خود با استبداد تئوكراسي وه ها ب دانم كه آن مي

چپ ايران تاكنون با ديد  .كراسي در حركت اند با اعتقاد راسخ در راه دم،دمكراسي براي امروز و فرداي ايران
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كه  است اين در حالي. انتقادي و روشنگري در اين سطح به اشتباهات گذشته خود برخورد نكرده است
 همانطور كه ، باكي ندارند، بيانجامدشان به زنداني شدنها  آنمبارزه كه   از ايننموسوي و ساير اصالح طلبا

و ترسيم دورنماي اصالح طلبي  ١٣٧٨ پيروزي خاتمي اصالح طلب در انتخابات زآنان پس ا براي صدها نفر از
طرح  است ولي امروز با  فقيهواليت كه خود پايه گذار كسي ها مانند آيت اله منتظري، آن .اتفاق افتاد

 حبس در  تحقيرا حت،گيرد ها از آن فاصله مي  فرسنگ در دفاع از مبارزات حق طلبانه مردمفتوايش
جاريان يعني شخصيت متفكر  سعيد ح اين اصالح طلبان مانند،خير. دنخر جان ميه ب يواره خود راچهارد

 ومتعصب قرار  صفتسياسي و مشاور اسبق خاتمي در دوران صدارتش كه مورد اصابت گلوله فردي دون
 ،ن استومت با مرگ دست به گريبااز دست داد و اكنون در زندان حك از آن زمان سالمت خود را گرفت و

  . جان خود را فداي بينش جديد خود كنند نيز ندارنداكه حت مه اي از اينواه
  و است كه انساني عادلداردباور   اينكه فقط اودانم؟ اما من از دوستمان بهمن شفيق و امثال او چه مي

كم زير برعكس رژيم حا ها را آن مصمم شده براي هموطنان خود سوسياليسم خودش را به ارمغان آورده و
 كه ي مسلمانها باور تئوكرات ازاو  اما اين باور.  دهدءبدي ارتقالواي عدالت خواهي در راستاي خوشبختي ا

 به هيچ وجه براي من كافي . كمتر انحصارطلبانه نيست،شناسندمي دقيقا  كنند خواست خداوند را ادعا مي
  . امثال او اعتماد كنم وعده هاي دوست پيام آور يعني بهمن شفيق ونيست كه بتوانم به

تن  انهمند اينگونه خفت با سنتي ريشه دار و به لحاظ سياسي قدرتمند  ايرانيكه احزاب چپبي دليل نيست 
ها بدون  برخي از آن. ها هم در سقوط سلطنت پهلوي تا حدي نقش داشتند ، در حاليكه آنهندبه شكست د

ت فقيه ه جستند و برخي ديگر به نيروهاي كمكي والي بي تقصير باشند، به مبارزات زيرزميني پنا خودآنكه
 كه دانستند مي خود، كار بهتري از اين ن يك بعديسرمايه داري ضدچپ هاي ايراني با گرايش . مبدل شدند

تحت با اولين نخست وزير انقالب، يعني بازرگان و نهضت آزادي او را مقابله  بالفاصله پس از سقوط سلطنت
ها مي توانستند در اتحاد  آن .قرار دهند هدف مقدم فعاليت هاي سياسي خود ژوازي ملي مبارزه با بورعنوان

 حكومت تئوكراسي و قدرت گيري  يابيبا اين نيرو و ساير نيروهاي سياسي مردمي با يكديگر از شكل
حزب توده كه مادر تمام چپ هاي . جلوگيري كنند و براي گذار اجتماعي به سوي دمكراسي راهگشا شوند

ايراني و در زمان خود بزرگترين حزب كمونيست در خاورميانه بوده است، نيز در سال هاي دهه پنجاه 
ميالدي به طريقي مشابه دست دولت ملي دكتر مصدق را كه اولين نخست وزير دمكرات ايران و منطقه بوده 

فت خود در راستاي منافع ها مصدق را متهم نمودند كه با برنامه ملي كردن صنعت ن آن. است، در حنا گذارد
اياالت متحده آمريكا عمل مي كند و به اين ترتيب در تضعيف سياستمداري كه تحت فشارها و تحريم هاي 
شديد بين المللي قرار داشت، ولي به اهداف خود، يعني دمكراسي پارلماني و حاكميت ملي تا به آخر وفادار 

  . بدل گرديد١٣٣٢ي سيا درسال ل موفقيت كودتام شد و به يكي از عواميماند، سه
تنها به قدرت رسيده و ملت ايران راه ديگري نداشت جز آنكه به سلطنت شاهي كه با كمك كودتاي سيا 

ملت به خاطر انقالبي كه به سرعت رنگ اسالمي به خود گرفت، . ، پايان دهدشيفته خود و تاج و تختش بود
قالب، واليت فقيه نپس از ا. ه از چپ هاي جهان داردچپ هاي ايران و ناز نه الزامي به معذرت خواهي 

  خميني از يك سو و سازمان آيت الهبر ويرانه هاي نبرد زهرآگيني كه ميان طرفداراناسالمي در مرحله اول 
ها سرسختانه  هاي فدايي خلق از سوي ديگر، كه همه آن  اسالمي مجاهدين خلق و سازمان چپ چريكچپ
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 سلطهجنگ هشت ساله ايران و عراق به تحكيم . يقت بودند، رشد و نمو كردمدعي در انحصار داشتن حق
  . كامل مخالفان كمك كردويهسحكومت ديني و ت

شاهد آزادي  )١٣٣٠-١٣٣٢(جامعه ايران در طول تاريخ معاصر خود تنها در دوره طاليي حكومت مصدق 
بدون آنكه تمام افراد و گروه . ده استمطبوعات، آزادي احزاب، آزادي انتخابات و سنديكاهاي غيروابسته بو

تجارب مهم و تازه اي اندوخته باشند، تحقق آماج دمكراتيك حاكميت  آزادانه و تحت شرايط ،هاي اجتماعي
كاري  براي همه، همهاي برابر تص فر،درآمد در تقسيم ثروت وهاي برابري طلبانه مانند خودمختاري، عدالت 

نيز مجموعه نظام سرمايه داري مرزهاي ان، يعني تمام آن اهدافي كه از  آزادانه شهروندمشاركت ودستجمعي
در كشورهاي سرمايه . امري ناممكن است ي جهان سومهاي مخصوص ايران با محدوديت، درروندفراتر مي 

لذا در راستاي تحقق . وجود دارندداري غرب تمام اين پيش شرط هايي كه تازه در ايران بايستي ايجاد شوند، 
 و ضد تئوكراتيك  با آماج جنبش مردمي بين المللقبل از هرچيز ضروري است چپدر ايران هم  دورنمااين 
 بپرسد چرا  نيزگاها از خوداما بد هم نيست  .هممسو شودطور بالمنازعه در دستور كار قرار دارد، ه  كه بايران

  .  پيشروي ندارد و درجا مي زندربهاي محل اقامت خود در غدر كشوربرابري طلبانه براي دستيابي به اهداف 
نسبت ها   آنل عكس العمليدل به  تك بعديسرمايه داري انتقاد من به فلسفه و نظرگاه چپ هاي ضدانگيزه 

به طور عام و مستقل از اما با مشاهده دقيق تر رويدادهاي تاريخي .  حوادث اخير ايران صورت مي گيردبه
و معيار مشترك به سرمايه داري ساده لوحانه و غيرتاريخي  است ضدزمان و مكان به نتايج دهشتناك اين سي

 ٢٠از اين سياست ها در سال هاي دهه .  پي خواهيم برد در تاريخاين احزاب و گروه ها رفتار رابط خط
وليبرال ها بهره مي ئنيروهاي فاشيستي بهره بردند، در شرايط كنوني بحران اقتصاد جهاني ندر اروپا ميالدي 

 ميالدي آمريكا به همراه ديكتاتورهاي نظامي متحد او در ايران و تمام منطقه ٥٠ در سال هاي دهه برند،
تتمه اين نيروها . اسالمي در ايران بهره بردتئوكراسي  ميالدي ٨٠نزديك بهره بردند و در دهه ميانه و خاور 
ها  هم فعاليت مي كنند، ولي آنمسالمت آميز مردم ايران همين امروز  از همبستگي با مقاومت پرهيزبراي 

، از نيروي كافي براي خسارت زدن به روند رشد آتي دمكراسي در ايران سطح بين الملللينه در ايران و نه در 
 با نگرش تك  اين جريانات ضدسرمايه داريكهي روي خرابه هاي به نظر مي رسد كه اما. برخوردار نيستند

 ماركسيست هاي " گروهنمونه روشن آن. ل شكل گيري استا حد، حركت هايي درگذارده ان  برجايبعدي
همبستگي با جنبش " با عنوان ٢٠٠٩ ژوييه ١٢ كه در اعالميه اخير خود به تاريخ  ونزويال هستند "انقالبي
تحليل كامال متمايز خود را از پشتيباني مخرب هوگو خاوز از احمدي نژاد ارايه تنها  نه " در ايرانمردمي
  .ستهرج و مرج حاكم بر مواضع چپ گراهاي بين المللي نيز پرداخته الكه به انتقاد از ، بستكرده ا
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