
  "جنبش چپ"، دشمن ایران

  فاضل غیبی

  
  در موردش صادق   های سیاسیاست. هیچیک از تئوریای بی نظیر در تاریخ جهان حکومت اسالمی ایران پدیده

این پدیدۀ  نه اعتراضی به جایی می رسد و نه فریادی به گوشی.تو گویی رابطۀ حکومت و مردم بکلی قطع است. . نیست
که   ،شدهنتغییری منجر  بههای ممکن یک از روشاند. هیچتحمل کرده تسال اس ۳۷بیسابقه را مردم ایران اینک 

یار اخالقی و ه معثابت کند پایبند هیچگون اً مکرر گویی حکومت عمد دارد نه تنها به مردم ایران که به جهانیان  ،برعکس
   . دغدغه ای ندارد و جز تحقق اسالم ناب نیست یا موازین عرفی

لسفۀ از دید فچیستان یاد شده بررسی کوشش برای سال گذشته نیست، بلکه  ۳۷جنایت های  برشمردناینجا هدف  
را  بر شهروندان خود هر بیدادیکه چگونه ممکن است حکومتی  استاین پرسش  رسخ بسیاسی است. هدف یافتن پا

دانند د که همه میدوق های رأیی می رونمیلیونی به پای صن بشمارگاهی ز نه تنها بر او نشورند، بلکه هر آنان و  روا دارد
  . حکومت اسالمیتثبیت قدرت است برای توجیه و  تبلیغی نمایشی

ست د اگر چنین است چرا این مردماست.  مردم ایران ضامن و پایگاه حکومت برخی برآنند که ایمان مذهبی بخشی از
ی مردم مذهب  وانگهی  ! ؟ندارند "مروزی"اسالم انمایندگان  و توجهی به اندمالیان زده قشرترین به دامان عقب مانده

    خرسند باشند؟ ،به خاک سیاه نشانده است از حکومتی که کشور را چرا باید نیز 
ن به آنان اگویی از طرف مردم ایر که کند، تضمین میچنان قدرت مالیان را  نیروی نامرئی کدام ،بنابراین باید پرسید

     !هم باشد طلبکار تازهو  کندب هرچه می خواهد  تا ندداده اچک سفیدی 
و  از آنجا که هر حکومتی در کنش و بیسابقه استجهان در تاریخ  ایپدیدهچنین  علمی یبا معیارها کرد، باید اعتراف

    تواند وجود خارجی داشته باشد! نمی  ز نظر علمیا ت اسالمی ایران است حکوم واکنش با مردم برقرار 
شودن این گدر اما باید اعتراف کنیم  ،کنندکنکاش می مشکلین ا فرهیختگان ایرانی دربارۀ  ۵۷از همان فردای انقالب 

  این مشکل است.  کوششی ابتدائی در راستای طرحنوشتار حاضر ایم. در اول راه ماندهتا بحال چیستان 
که بل ،دنهمچنان بر مسند قدرت برقرار تنها که نه  ،استگر حافظ مالیان حکومت نامرئی عظیم نیرویپرسید، کدام باید  

ها چشمباید  ستشان اشتیبان قدرت اگر باور نداریم که دستی غیبی پنفوذشان در ایران و خارج نیز رو به فزونی است؟ 
  را بشوریم و نیروی نامرئی پشتیبان آنان را بیابیم. 

روه بزرگی متشکل از گ ،قشری اجتماعی است این پدیدهخوریم. برمی ینظیر دیگر نیرو به پدیدۀ بیدر جستجوی این  
های چپی هستند که بویژه در دو سه سال پس از ازماندگان سازمانب از ایرانیان در داخل و خارج از کشور. این گروه

  ند. را به خود جلب کنایران زرگی از جوانان بخش بتوانستند انقالب 
 بینانه بنگریم، در تاریخ صد اما اگر واقع ،دانداجتماعی میاین گروه خود را هوادار زحمتکشان و خواستار عدالت 

  اند! و گسترش عدالت اجتماعی برنداشته در راه بهبود وضع زحمتکشان ایران قدم محسوسی که پشت سر دارند ایساله
ه کمکی و ن بودند اقدامات رضاشاه پشتیبان نه آنچه موجب پیشرفت کشور شد همکاری نکردند،  ای بادر هیچ مرحله

ن به قدرت یافت اسالمی، اما در انقالب رفتندجلوگ"انقالب سفید" کردند، با همۀ قوا از تحقق  مصدق به مبارزات
  حکومتی کمک کردند که همۀ دستاوردهای مدنی صد سالۀ اخیر را به باد داد.

ذیری به اصول خدشه ناپکه مانند گروههای مذهبی  ؛بیشتر جمعی با باورهای مشترک دانستتوان بنابراین آنان را می
ه شیعیان ه آنان را باما به اصولی اعتقاد دارند ک ،ندام بسیاری قائلاحترادو اندیشمند اروپایی پایبند هستند. برای  

   مارکس و انگلس!کند تا به نزدیک تر می
ناپذیر  هخدشاحترامی ،  چه بوده استآنان رفتار  صرفنظر از آنکه اند،قرار گرفته مورد آزار یی که"رفقا"برای  ، از جمله

بعنوان "شهیدان به خون خفته" از تقدسی  ،داده اندکسانی را که در این راستا جان خود را از دست  ، نائلند. فراتر از آق
از هواداران خود  اما در عین حال شمرند.هرگونه چون و چرا دربارۀ رفتار آنان را ناروا می می دانند و برخوردار مذهبی

مانند فرقه های شیعی هرچند یکدیگر را ها این سازمان "شهدا" را الگوی زندگی و عمل خود سازند.  می خواهند رفتار 
مانند: ارانی، روزبه ، جزنی و گلسرخی  ،کبیر" دایبرخی از " شهدر تقدیس  شمرند، اما همگانمی قیب و حتی دشمنر 

  هماوا هستند. .. 



هد. در مدار جاذبۀ خود قرار دجوانان غیرمذهبی را  ی ازتوانست بخش بزرگ ۵۰و   ۲۰ دهۀ در دو بویژه  "جنبش چپ" 
برای اعتقادات مذهبی ارزشی قائل نبودند، اما هنوز به شناخت  ی "غربی"هاجوانانی که در پی آشنایی با دانش

لط خود ا تسجنبش چپ توانست ب شدند.انگارانه میو به سادگی جذب شعارهای ساده نرسیده نوینهای مدنیت ارزش
     .زی بدهدهویت سرافرا  به این جوانان بر فضای فرهنگی ایران

. در این میان حتی برایشان مهم استناپذیر با "امپریالیسم جهانی" مبارزۀ آشتی"جنبش چپ"  کانون اصلی آرای 
   ینه و خونصفحه ای سیا  توانستو  تنها  این مبارزه  شکست خورددر  ،شوروییعنی اتحاد  ،مبتکر این نظریهنیست که 

  د.نتاریخ اضافه ک دفتر به
بیدادی که  با همۀ چنانکهمی کوبند.  بر طبل تبلیغات نیم قرن گذشتههمچنان  "چپ"های ما گویی اتفاقی نیفتاده، 

با آنکه  و انگارنداحترامی به "عقاید توده" میا بیشنگری ضدمذهبی ر رو به اسم و رسم مذهب بر ایرانیان رفته، همچنان 
    .بیزارند باستانیشاهی" و هویت از تاریخ "ستمهم هنوز خفت امروزی ایرانیان را می بینند، 

ل و ترور را به قت فت و درگیری با رژیم شاه کشاندند وات سفیهانه به مخالجمعی بزرگ از جوانان مملکت را با این تبلیغ
ر ای دکلمهبه باد دادند و هنوز هم  در این راه جان صدها تن از جوانان ایرانی را. ستایش کردندنام "حماسه آفرینی" 

 کنند که گوییمی مبارزاتی یاداز "سیاهکل" بعنوان سرفصل اند و مبارزۀ مسلحانه" به میان نیاوردهانتقاد از "
   !رساندب  ایران را به نیکبختیتوانست می

 سروکار داریم "جنبشیبا "یا  ییم روبرو ی خود  هاکاریناتوان از درک ندانمبا پیرمردانی  "چپ جنبش"آیا در باید پرسید، 
  عاملی تعیین کنندهبه عنوان حفظ حکومت اسالمی در باید که در سرنگونی حکومت شاه نقش اساسی داشت و 

  شناخته شود؟ 
بجای انتقاد  ،گذردمی حکومت اسالمیهواداران "جنبش چپ" هنوز پس از سه دهه که از جان کندن ایران زیر فشار 

د از آنان پرسید، واقعاً فکر بای !دارند که مالیان انقالب را دزدیدندهنوز هم عزا  ،نقالببخاطر زمینه سازی ااز خود 
، تانرفقای آنان در افغانسآیا  ؟آیندۀ بهتری را برای ایران رقم می زدند به قدرت می رسیدند مالیانبجای  نند اگرکمی

نژاد از که هماوا با احمدیکنند آیا از مردم ونزوئال شرم نمی چیزی جز فاجعه ببار آوردند؟  اتیوپی، سومالی و آنگوال.. 
  خانمان برانداز چاوز پشتیبانی کردند؟ "مبارزات"

 خواهان(به تبعیت از برادر بزرگ)  . در دوران شاهفاجعه آفریدکوتاه سخن، جنبش چپ در ایران در دو برهۀ اساسی 
که ا حکومتی ر  جامعه با حکومت را بست. بدین راه، و نزدیکی ه تعاملراه هرگون و  رژیم بودچون و چرای بیسرنگونی 

  . کشاندو سرنگونی به بحران   ،های مشابه توان دگردیسی بسوی دمکراسی داشتنمونهبیش از 
بافی سیاستهواداران "جنبش چپ" هنوز هم بجای بر عهده گرفتن مسئولیت فاجعه ای که در آن نقش داشتند درگیر 

هتری از ار بامروزه در شرایط بسیالبته اینرا اوضاع ایران و جهان و "نبرد که بر که" در حکومت اسالمی هستند.  دربارۀ 
  گذشته انجام می دهند!

یونی هستند که به شمار میل "جنبش چپ"هواداران همانا  ند،از انقالب ایران سود برد تنها کسانی که پس از مالیان زیرا 
یافتند در "دمکراسی های غربی" زندگی جدیدی را شروع کنند. گفتن ندارد که آنان همچنان بر سر مواضع  فرصت

"ایران  به . هرزگاهی  نیز برای "مطالعه"ندارند " و صهیونیسم ای جز افشا "امپریالیسم گذشتۀ خود هستند و دغدغه
  سبک کنند! خوانگران اسالمی استسایۀ حکومت در تا می کنند یزده" سفر اسالم

  ز آنجا که ا آنان،  بپردازد. "مبارزه با امپریالیسم"باید برای  از نظر "جنبش چپ" حکومت مالیان قیمتی است که ایران
 د.نممکن می دان آلترناتیو تنها  را د، حکومت اسالمینیابی ندار دیگر امکان قدرت های چپپس از سرکوب سازمان

نند که ز دامن مینیز پشتکاری سی ساله به این توهم  با نتقاد می کنند، اماحکومت اهای "نارسایی"اینجا و آنجا از 
د و هم ایران را به شاهراه پیشرفت و سعادت نهم مبارزۀ ضدامپریالیستی را ادامه دهایران بتوانند مالیان  ممکن است 

  ! رسانندب
یران ا  نفوذ "امپریالیسم و ایادی آن" به بازگشتهمانا حکومت اسالمی  تضعیف این است که "جنبش چپ" خط قرمز 

 میزان پیاده کرده و داری در تاریخ جهان راوع سرمایهبرای "جنبش چپ" حتی مهم نیست که رژیم تهران بدترین ناست. 
پیشبرد مبارزۀ تنها . برای آنان نمونه استدر جهان در ایران امروز  و بیداد اجتماعی زحمتکشان استثمار

  ند. اتو به هزاران زبان با هرگونه تعلل در آن مخالف داهمیت دار ضدامپریالیستی 



هایی که از چپ و راست نثارشان ها و دشناماند و نه سزاوار توهینمردم ایران نه مسحور مالیانباید گفت، بنابراین 
ه در آن کرده کهم برای مالیان فرا رو ایرانی است که جوالنگاهیی چپهاکردهد. پشتیبانی میلیونی تحصیلشو می

   ضربه ناپذیراند! "مبارزه با امپریالیسم"بعنوان پیشتازان 
ت داخلی و یا از مخالفبرخوردارند کوچکترین گزندی مادامیکه از این پشتیبانی  ،دانندحکومتگران اسالمی بخوبی می

زه با در مبار هایشان شعار  آگاهند که، است لمتوهین به عقل سا شان هایانی که حرفمالی . دیدد ننخواه فشار خارجی
نفوذ  و ین پشتیبانی مالیان را منزلتهم. استداده جهانی چپ" قرار پشتیبانی "جبهۀ آنان را مورد "استکبار جهانی" 

      مات کرده است!در برابرشان شاهمردم ایران را  کالم بخشیده و
ندارد، اما هواداران میلیونی آن همچنان فضای فرهنگی ایران را در دست دارند و  جنبش چپ دیگر تشکل سازمانی

 از "جوانان سابق" در همۀ زمینه های ادبی، فلسفی و تئوری سیاسی حرف آخر را می زنند.  طیفی گسترده
نیز با تأیید مبارزه با  این بخش، درحالیکه داندمی رژیمکه بخش بزرگی از "جنبش چپ" خود را مخالف جالب آن

ین ا نگاهی به نشریات تهران نشان می دهد که  .دقرار دار  جبهۀ پشتیبان حکومت اسالمیم" در نهایت در "امپریالیس
ی برای کند، از آزاددرویشان و بهائیان را تحمل نمییعنی  ،آزارترین مردم جهانحکومتی که وجود بیسایه نیز در  بخش

  .است فعالیت فرهنگی و تبلیغی برخوردار
رن دریابیم که پس از نیم قان را شتوانیم موفقیت بزرگفنظر کنیم میاگر از مظلوم نمایی هواداران جنبش چپ صر  

 ها،ا در دست گرفت که هدف اصلی چپدرت ر به کوشش آنان حکومتی در ایران زمام ق و به پیروزی رسیدند ،مبارزه
آن نیست  یانمال  "مبارزۀ"هدف تنها اشکال کار اینستکه  بدل شده است.  شعمر به شیشۀ  ،یعنی "مبارزه با امپریالیسم"

  !تسلط اسالم بر جهان دستیابی بهای است برای بهانه فقطه ، بلکرد"جنبش چپ" در آینۀ خیال خود دا که 
بر مسند  ستا ایرانی برخوردار اندیشپشتیبانی قشر عظیم فرهیختگان چپ مادامیکه از حکومت اسالمیکوتاه سخن، 

تنها روزنۀ امید برای ایران تجدید نظر هواداران "جنبش چپ" در جهت منافع ملی به راه رفته ادامه خواهد داد و  قدرت
  است. 

ها این سازمان از ایرانیان به هواداری سربلندیهای چپ در اکثریت قاطع به انگیزۀ خدمت به ایران و هواداران سازمان
  تجدید نظر کنند.  در آرای خودجذب شدند و باید بتوانند به همین انگیزه 
همکاری همه  ونزدیکی  است که تنها راه نیکبختی ایراناین واقعیت  و اعالم تنها راه برون رفت از بن بست کنونی قبول

ازی شود تواند نوسران تنها به دست همۀ ایرانیان میجانبه با همۀ کشورهای جهان و بویژه کشورهای پیشرفته است. ای
  زمانی که تنها دمکراسی و موازین شناخته شدۀ مدنیت نوین است.  یش شرط همکاری همۀ شهروندان تحققو پ

  فرهیختگان ایرانی چنین بیندیشند راه ایران به سوی آینده ای روشن گشوده خواهد شد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


