
  اسالمی حکومت، شیشۀ عمر  گراییچپ

  فاضل غیبی

 »جلوگیری از نفوذ ایران در کشورهای منطقه«به هدف کشور  ۶۰با شرکت نمایندگان  )۲۰۱۹فوریه ۱۴تا  ۱۳( ورشو  کنفرانس

باری  ورشو کنفرانس  به توافق نرسیدند.تهران نیز محکومیت رژیم  بارۀدر حتی کنندگان شرکت چرا که. روبرو شدکامل با شکست 

ۀ جامعتنها کاری که  این بن بست ناشی از آن است که . نشان داد در برخورد با حکومت اسالمیرا جهانی جامعۀ  بستبن دیگر
د نه تنها چنین جنبشی وجود ندار   ، امااستجنبشی دمکراتیک در برابر حکومت اسالمی پشتیبانی از  ، می تواند بکند  جهانی 

    ند. می پندار حکومت اسالمی پشتیبان  بخش بزرگی از مردم را ،میزان باالی شرکت در انتخاباتبه  توجه هنوز هم باناظران که 

ه کهستند و هم سرخوردگی از اینحکومت اسالمی چشم براه "برخورد قاطع" دیگر کشورها با کسانی که انتظارات  هم بنابراین

د حتی دهاست که نشان میامروزه رویدادهای ونزوئال نمونۀ تاریخی بارزی  . مورد استیب »در پی منافع خود هستند!فقط آنها «

تر ، تا چه رسد به حکومتی توتالیبه چه اندازه دشوار استی پوپولیستی برکناری حکومت گسترده،و  وجود جنبش دمکراتیک با
   .مانند حکومت اسالمی

انسته نتو بدور است، چنانکه و توانمند گسترده  یجنبشفرسنگ ها از اپوزیسیون ایرانی  چنانکه در ورشو دیدیم به هر حال
 نارسایی گر شمایکنفرانس بیشتر نمقابل محل برگزاری در  تظاهر کنندگان  و شمار اندکبه کنفرانس بفرستد  اینمایندهحتی بود 

  . بود جنبش مخالف با حکومت اسالمیتشکل 

در چهار دهۀ گذشته از هیچ وحشیگری در سرکوب و آوارگی میلیونها ایرانی و خرابی این در حالی است که حکومت اسالمی  

امنیت جهانی را نیز  به مخاطره و صلح با صدور تروریسم و دخالت نظامی، زیربنای مادی و روبنای معنوی کشور فروگذار نکرده و 

ت و برکناری آن را مهمترین هدف فعالی می بودندن حکومتی باید مخالف چنینظر طبعاً اکثریت قاطع ایرانیان  از اینانداخته است. 
خوشبختانه چنین نیز هست و صرفنظر از  وابستگان به رژیم در ایران و کسانی که برایشان . می دانستنداجتماعی و سیاسی خود 

اتی که ت قاطع ایرانیان از ضربای بوده است تا خود به سواحل امن و رفاه کشورهای پیشرفته برسانند، اکثرینابسامانی کشور بهانه

 سربلندی به پیشرژیم اسالمی بر پیکر میهن وارد ساخته و می سازد رنجورند و آرزوی روزی را دارند که ایران نیز در پهنۀ آزادی و 
  برود. 

نگریم، ب؟  و چون نیک کدامستهمبستگی ایرانیان برای نجات کشور اصلی در راه این است که مانع  بنابراین پرسش اصلی
  !گرایی: چپوالً باعث وقوع انقالب اسالمی شدهمان ذهنیتی را می یابیم که اص

 ایاالت ،که در بنیان ینگرش ؛ستانگرش سیاسی  ویژگیبلکه نیست، چپ  و جریانات هااز سازمانی هوادار یی گرا چپ الزمۀ 
   ! ابدیمیدیکتاتورها و همۀ دیگر بدبختی های بشری  پشتیبان  ،کارگردان کودتاهاو  هاجنگو  هاعدالتیبیاصلی عامل  را متحده

با آن  دشمنی ،ت آمریکاظر از ماهیصرفنبپردازیم. تنها اینکه این توهم است و نه این هدف که به شبهه زدایی از   اینجا نه مجال
آمریکاستیزی  کند.توجیه می همدستانش"و  امپریالیسممبارزه با «با را   خود شود که مقبولیتحکومت اسالمی میهمسویی با  باعث

ه بایران دوستان نتوانند بر آن غلبه کنند نخواهند توانست اکثر بزرگترین سرمایۀ تبلیغاتی حکومت اسالمی است و مادامیکه 

  ای کارا با حکومت اسالمی دست زنند. مبارزه

ـ اسالمی  آنان را پذیرای تبلیغات چپ ،انیانجمعی ایر امروزه پس از چهار دهه باید شهامت داشته باشیم اعتراف کنیم ناآگاهی 

و کشورهای کمونیستی که از برآوردن نیازهای اولیۀ  ندکردمالیانی که بدویت را نمایندگی میآیا شگفت انگیز نیست که کرد. 
چهار دهه  از  پس ،ۀ انقالبدر آستان پوشالی نسل ما را فریب دادند؟ آیا جای شگفتی نیست کهمردمشان ناتوان بودند با تبلیغاتی 

آموزش همگانی و شبکۀ گستردۀ دانشگاهی در تمام ایران حتی انگشت شماری اندیشمند نداشتیم که دربارۀ پرتگاهی که در برابر 

  ؟ ایران دهان گشوده بود هشدار بدهند

های واالی ایرانی و انسانی بخش بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج از کشور با بازیافت ارزش ،اما امروزه پس از تجربیات سخت

ران باید به روشنی دید که بازسازی ای. باشد ایرانیهدف و آرزوی  واالترینباید بازسازی و نوسازی ایران دریافته اند که کوشش برای 
   .ممکن نیستبا دیگر کشورهای جهان  وییجستیزهبا دشمنی و  ،ندانمانصورت میهنی امن، سرافراز و مرفه برای ما و فرز به 

دنیای مجازی نشان می دهد که هنوز هم نه تنها هواداران والیت فقیه، بلکه بخش با اینهمه نگاهی به رسانه های گروهی و 
توانند از تجربۀ نمی چنان ناتوانند کهآنان از طرفی بر همان طبل دیرین می کوبند. ما بزرگی از میهن دوستان و حتی فرهیختگان 



کارد توفان درو خواهد کرد و از طرف دیگر در همۀ روابط انسانی آنکه باد میتلخ چهار دهۀ گذشته این درس ساده را بگیرند، که 

  در  سطح ایران و جهان می پندارند!خود را مهندس انقالبات و مفسر حرکات سیاسی 

اما  ،خم به ابرو نمی آورند ،شوندخوانده می "نجس" فیان از طرف باالترین مقام دینی و کشور از اینکه هم میهنان بهائی آن 

اما  ،نامندمی »عصر جاهلیت«ایران باستان را  ،در هماوایی با مالیاندربارۀ نژادپرستی در اروپا و آمریکا قلم فرسایی می کنند. 
 را محکوم می کنند، اماها را ان بدست نازییهودی کشتار را جنایت بر علیه بشر قلمداد می کنند!  »توهین به مقدسات اسالمی«

  برای اسرائیل بعنوان کشور بازماندگان این قربانیان حق حیات قائل نیستند.

رانی ندیش ایم در آنان نهادینه است، چپ او ستیزه جویی برای گسترش اسال » است سیاست عین دیانت«اگر برای اسالمیون 

از  سویی از سویی ایران دوست است و از سوی دیگر می خواهد با ستیزه جویی به ایران خدمت کند. : دوپارگی ذهنی است دچار

را  ه ایاالت متحدبویژه کشورهای پیشرفتۀ جهان ماعی آرزو دارد و از سوی دیگر، برای ایران آزادی، دمکراسی، پیشرفت علمی و اجت
حده اگر در ایاالت مت بیند ین است که نمیبپژوهی برنمی تابد و چنان کوتهمهد دمکراسی، ضامن آزادی و پیشتاز دانش  بعنوان

هر گر اکنند و جویی برای غلبه بر  آنها راهمی خواهند بدین سبب که ها را نشان می دهند، نابسامانی بیشتر ،فیلم ها و گزارشات

، نشان از سالمت دمکراسی دارد، درحالیکه انتقادات نکوهش کند ینت کشوری را به تندتر تواند باالترین مقاماکسی می
پس از مرگ و یا اغلب  و  بیرون از حیطۀ جهان آزاد به مراتب شدیدتر استدر دیگر نقاط جهان و بویژه در کشورهای  هانابسامانی

    . اندبرکناری سیاستمداران روشن می شود که چه "جانواران سیاسی" بوده 

ه آن ها را ب ی های گسترده ای دست زده، کهپرداز تبلیغات چپ زده بمنظور دامن زدن به آمریکاستیزی به وارونه نمایی و دروغ 

  توان محدود کرد:مطلب میسه 

تجاوز نظامی  در» تانشایاالت متحده و همدس«اند که ، مدعیآنکه با وارونه نمایی تاریخ جهان پس از جنگ جهانی دوم نخست ـ 

بدین سبب هم دوستی و اند. بودهو  عملیات کودتاگرانه  باعث و بانی  اغلب جنگ ها دست داشته و کشورهادیگر و سیاسی به 

ای ندارد. این مدعیان فراموش می کنند که بلوک کمونیسم پس کشورهای امپریالیستی جز  سرسپردگی و زیان نتیجههمکاری با 
با تمام قوا در پی تسلط کامل بر  دنیا بود و از هیچگونه سالح  پیامد جنگ جهانی دوم بزرگتر جهان در  تسخیر نیماز موفقیت در 

 ایه و دیگر کشورهای آزاد جهان وظیفههدف ابا نداشت. در این میان ایاالت متحد برای رسیدن به اینعملیات نظامی تبلیغی و 

های زیاد از تهاجم جهانی کمونیسم جلوگیری کنند و اگر فراوان و قربانی که به قیمت کوششتاریخی و انسانی بر عهده داشتند 
  مدیون مبارزۀ جهان آزاد دانست.  باید عظیم بر طرف شده است آن را امروزه این خطر 

انیببا قر  رای رسیدن به مقصود ابا نداشتای باز هیچگونه وسیله اینک می دانیمکه  با دشمنی  یالبته که چنین مبارزۀ عظیم
گیرند باید بر آن خرده می که توأم بود، اما مسئولیت آن متوجه جنبش جهانی کمونیستی است و کسانی در هر دو طرف بسیار های

ربانی کشورهایی که بیشترین ق ،پاسخگو باشند که آیا حاضرند خود و فرزندانشان در جهانی کمونیستی زندگی کنند؟ به هر حال

بابت خشنودند و در راه پیشرفت همه جانبه در پی روابط دوستانۀ این از متحمل شدند از ویتنام تا شیلی را در راه مبارزه با کمونیسم 
   هرچه بهتر با ایاالت متحده هستند. 

و  بدل شده است" یهار امپریالیسم  "می کند، به  را سرکردگی "سرمایه داری جهانی" آمریکا چونآنکه ادعا می کنند که   دیگرـ 
شود که دروغ عظیم زمانی برمال میاین منجر می شود.  هر نوع رابطۀ اقتصادی با آن به وابستگی و غارت منابع طبیعی و انسانی

 از  چین و هند گرفته تا برزیل و دی با ایاالت متحده قرار دارند همۀ کشورهایی که در رابطۀ اقتصاکه  در نظر گیریماین واقعیت را 

یز دست شد اقتصادی بهتری  نبه نسبت گستردگی این  روابط به ر ند، ده باشردگی سیاسی دچار شبدون آنکه به سرسپآرژانتین 
به شکوفایی اقتصادی دست  با استفاده از پول نفت نیز »دست نشانده«انگیز نیست که کشورهای عربی آیا شگفتاند. یافته

  روسیه و ونزوئال با وجود منابع عظیم نفتی از اقتصادی بیمار رنجورند؟  د، امایافتن

بر سرمایه داری  اند که چونی است. آنان مدعیعدالت اجتماع ،انددگان پایۀ تبلیغات خود قرار دادهکه چپ ز  سومیمطلب 

روندی  ،گیرند که روند تولیدآنان نادیده میقرار دارد ناچار همواره با استثمار و اختالف طبقاتی توأم است. اضافی ارزش  تولیدپایۀ 

  پیوند دارد. بهتر  و تکنولوژی رشد مداوم سطح آگاهی ی دانش و فّن پیشرفت می کند و ناگزیر بازنده و پویاست و همپا

از زمین تا  امروزیبا تصور  ،در دوران گذشته عدالت تصور  از چنانکهمانند هر مفهوم اجتماعی نسبی است. » عدالت«مفهوم 

علت نیافته است.  بهبود و سدۀ  گذشتهدر مقایسه با داوضاع زندگی زحمتکشان  وانگهی در هیچ دورۀ تاریخی آسمان تفاوت دارد.
، هر واحد آزاد بازار ست که در  رقابتداری اماهیت سرمایهمبارزات چپ ها، بلکه ناشی از  دم نه چنانکه ادعا می شواصلی آن ه

با سطح هرچه  یتولیدکنندگانتر و آوری هرچه پیشرفتهفن بهبدین منظور و است جبور به بهبود کیفیت و کمیت تولید تولیدی م



، گسترش تولید به استثمار کردفکر میشد که به سرمایه داری از آنجا ناشی می انتقاد مارکسدارد. نیاز باالتری از آموزش و آگاهی 

 انبوه دامن خواهد تولید اتوماسیون و  او نمی توانست بداند که رشد تکنولوژی به  هرچه شدیدتر زحمتکشان منجر خواهد شد.
  همواره رو به رشد خواهد بود. سطح زندگی و رفاه زحمتکشان در نتیجه زد و 

 ماشین«  ، درهم کوفتنبه سوسیالیسمگذار پیشرفت عدالت اجتماعی و در نهایت الزمۀ ها بر خالف ادعای دروغین کمونیست 
یچیدهبزرگترین و پ "ماشین دولتی"چنانکه بسیاری اندیشمندان مارکسیست مانند گرامشی هشدار دادند، زیرا، نیست. » دولتی

دالت عبنابراین   .پوتی منجر شودآن فقط می تواند به توحش استالینی و پول فتنو درهم کو است جوامع بشریدست آورد ترین 

تواند در سایۀ رشد هرچه بیشتر مناسبات سرمایه داری و گسترش آگاهی زحمتکشان تحقق یابد و دفاع از هر واقعی تنها می
   د. به قرن وحشت و جنایت بدل کر قرن بیستم را  ،»سوسیالیستیانقالبات «راهی است که در پیامد به رفتن آلترناتیو دیگری 

در میان نسل جوان ایرانی به گسترشی انفجاری رسید و تبلیغات چپ روانه بر زمینۀ ناآگاهی  ۵۷کوران انقالب در  »چپ زدگی«
موجود رخ داد و بر همان عی مینۀ اعتقادات شیاین رسوخ بر ز با اسالم سیاسی در جامعه رسوخ کرد.  و همپاییدر رقابت سیاسی 

از آنجا که از نقد مذهب به و جوانانی که می خواستند برای خدمت به میهن، راه صد ساله را یکشبه بروند،  تقادات سوار شداع

 ،پس از شکست از اسالمیون در تسخیر انحصاری قدرتمارکسیسم نرسیده بودند، به برداشت جهان سومی از آن مؤمن شدند.  
اش به پادبا این تفاوت که شیعیان  .مقاومت کردند» بر سر موضع«با تعصب و شور مذهبی  د، امانو کشتار قرار گرفت مورد آزار

های ، زندگی در کشور آنان. شاید بدین سبب بخش بزرگی از داشته باشندچنین انتظاری توانند نمیها چپ امااند، جهانی مؤمنآن

  . است یافته مرفه را پاداش مبارزات قهرمانانۀ خود

نخست : ، هنوز هم بر دو پایه باقی استبزرگترین خیانت ها و جنایت ها را بر ایران و ایرانی رواداشتهپس از آنکه حکومت اسالمی 

شیوع اخل و حتی خارج از کشور که هنوز هم بر بخشی از جامعه در د گراییچپ و دیگر  ین اقشارتر باورهای مذهبی عقب مانده
      . شودتیزی و دشمنی با اسرائیل  نمایان میآمریکاس در و  دارد

پایۀ محکمی نیست که حکومتی بتواند چهار دهه بر آن  جامعه ترین اقشارماندهکه خرافات و اعتقادات عقبروشن است 
گیرد، ر برمینیز د حصیل کردگان راپشتیبانی قشر بزرگی که ظاهراً نیز نه تنها مذهبی نیست، بلکه بخشی از تاستوار بماند، اما 

و یا غیرمستقیم آن را زنده مستقیم  ،های تبلیغی عظیمو با کوشش ز آن خرج می کنداسرمایۀ عظیمی است که حکومت اسالمی 

و برقراری حکومت دمکراتیک، مستقل و ملی  رژیم برکناری در راه  عمدهصلی حکومت اسالمی و  مانع پایۀ انیز همین می دارد.  نگه
  دهد. میتشکیل را 

را در زی .هیمتشخیص د »عوامل غیرعمده«را در میان  »عامل عمده« مکوشیبنخستین اندیشۀ مارکسیستی این است که باید 
 فتارر یک سو از از با زیر پا گذاشتن این اصل بدیهی، فقط یک عامل عمده می تواند سرنوشت ساز باشد. اما شما  هر پدیدۀ زنده ای

ه مبارزۀ بدانید ک کنید! پشتیبانی می» ارزۀ ضدامپریالیستیمب«بخاطر از رژیم حکومت اسالمی با ایران ناالنید و از سوی دیگر 

   . باعث سرافکندگی فرزندانتان خواهد بودو  تان از حکومت اسالمی واقعیاما پشتیبانی ،بیش نیست تان توهمییستیضدامپریال
مرحلۀ  در عمده مبارزۀ را اسالمی حکومت از ایران نجاتو  باشید داشته شهامت دانید، می دوستایران و مارکسیست را خود اگر

  ! کنید اعالم کنونی


