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 چپِ  بين المللی بايد از حمايت از رژيم اسالمی دست بردارد
موضع گيری  اهم احزابِ  چپ نسبت به جنبشهای اعتراضی در ايران يا سکوت بوده ، يا تکرار فاکتها بدون موضع گيری يا ايراد آوردن 

چرا . چکدام از آنها از اين اعتراضات حمايت نکرده اندهي. اين اتهام که دخالتهای آمريکائی يا در ارتباظ با اين موضوع هستند يا خواهند بود

  اين طور است؟ يک چپ انگليسی

پس از ازدست دادن ده ها هزار مبارز . جنبش چپ و سوسياليسم در ايران نفرت مرگبار رژيم مذهبی در ايران را از نزديک تجربه کرده اند
بعيد به سر بردن ، اکنون نيز بايد شاهدِ  تبليغات توجيه  گران رژيم از طرف  سال در ت 25و انقالبی در مقابل جوخه های مرگ و با بيش از 

  . چپِ  بين المللی باشند که مثل نمک پاشی  روی زخمشان است

اين دسته از چپها  بدون هيچ  شرمی از رژيم . برخی از چپ ها ، رژيم ايران را ضد امپرياليستی انگاشته و بنابراين شايسته حمايت ميدانند
  . ايران حمايت کرده و در گفتمان و بحث های خود نيز اين نظر را عنوان ميکنند

 تمام  دنيای سوسياليستو تارنمای” مانتلی رويو"به همراه  مجله ی  )آی آ سی(مرکز کنش بين المللی و   )دنيای کارگران(ورکرز ورلد  "
 تظاهرکنندگان ، آنها را آگاهانه يا ناآگاهانه مهره های امپرياليسم آمريکا همِ خود را به سود احمدی نژاد به کار انداخته و با منکوب کردن

چه  نقطه  اشتراکی با هوراکشان دست راستی طرفدار رژيم های " چپ ها"چه جالب خواهد بود ببينيم که اين به اصطالح . تلقی ميکند
     1... " استبدادی دارند 

ای توجيه گرِ  اعمال  اين چپ هائی که به صورت حرفه. سِی ِ  ضد کارگری نياز به توضيح داردموضع اين گروه از چپها در تقابل باتئو کرا
  :  رژيم اسالمی  هستند، اساس حمايت خود را بر يک يا چند دليل زير بنا کرده اند

  )ن پرچم آمريکا، و غيرهاشغال سفارت، تحقير آمريکائی ها، شعار مرگ بر آمريکا، سوزاند(موضع و تبليغات ضد آمريکائی رژيم،  -1

  طرح سئواالت واهی ضد صهيونيستی و حمايت شفاهی، مالی و عملی از فلسطينی ها -2

  روابط صميمانه با کشورهائی از قبيل ونزوئال، کوبا و نيکاراگوئه  -3

  شور شبه انقالبی و شعارهای حمايت از مستضعفين  -4

ارزه ضد امپرياليستی قرار دارد و بايد از آن در مقابل تهديدات استعماری نوين دفاع اين چپ ها ادعا دارند که ايران در خط اول جبهه مب
متاسفانه، سياستهای جنگ افروزانه دوران بوش و روشهای تبليغات نيروهاي طرفدار اسرائيل و تخصيص دادن بودجه از طرف . کرد

  .  زنندسازمان سيا برای متزلزل کردن رژيم در ايران به چنين مباحثی دامن مي

از قبيل آزادی اجتماعات، اعتصاب، وداشتنِ  حق (نتيجه بحث باال اين خواهد بود که مبارزات مردم ايران برای آزادی و حقوق دموکراتيک 
ارزش حمايت کردن نداشته، و اين چنين مبارزاتی تحت تاثير ) سازماندهی که در چند سده ی اخير از حقوق اوليه به حساب می آيند

 و ديگر جناح های ارتجاعی جامعه در ايران است، و اين حرکات توسط  سازمان سيا و امپرياليستها تحريک، حمايت و اداره بورژوازی
  !می شود

از قبيل فسخ قوانين کار، خصوصی سازی های عظيم که باعث بيکاری شديد گرديده، و (با توجه به سياستهای ضد کارگری رژيم اسالمی 
مگر نه اين است که : ، ما می خواهيم اين سئوال را در مقابل آن جبهه از چپ بين المللی مطرح نمائيم)کارگریشکنجه و اعدام فعالين 

بنا گشته است؟  آيا مبارزات اين چنينی مردم ايران نبايد مورد  سوسياليسم بر پايه دموکراسی، پيشرفت و ايجاد زندگی بهتر برای بشريت
   جهان قرار بگيرد؟ حمايت چپ و نيز تمام آزادی خواهان

نتيجه انتهائی چنين نظراتی کوته بينانه اين است که اين بخش از چپ نه تنها از مبارزات مردم ايران در مقابل ديکتاتوری خشن و ملبس به 
  . پوشش اسالمی، حمايت نمی کند بلکه حمايت خود را نثار قاتلين کارگران و فرزندان آنها می کند
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زندانیِ  دگرانديش، طعمِ   100،000ها هزار تن از زندانيان سياسی و فعالين اجتماعی را اعدام کرده، و بيش از رژيم ايران تا کنون ده 
سازمانهای جهانی حقوق بشر همه ساله از ايران به عنوان يکی از بزرگترين . جهنمیِ  سياه چال های قرون وسطائی  اش را چشيده اند

در : "به عنوان مثال، سازمان عفو بين الملل اعمال زير را در مورد ايران مستند کرده است .کشورهای ناقض حقوق بشر نام می برند
ارتباط با نقض جدی حقوق بشر شامل بازداشت مدافعين حقوق بشری و ديگر انديشان، محاکمات غير منصفانه، شکنجه و بد رفتاری در 

ايران يکی از بيشترين آمار اعدام در ميان کشورهای دنيا را در اختيار . بازداشت، قتل در دوران بازداشت، و استفاده از مجازات اعدام
   2." دارد

در آن زمان خمينی که تازه قرارداد آتش بس با . اتفاق افتاد 1367آخرين موج بزرگ قتل عام انقالبيون در ماه های بين تير تا شهريور سال 
نزديک به . بود با صدور يک فتوا حکم اعدام تمام زندانيان سياسی را صادر نمودناميده " سر کشيدن جام زهر"عراق را امضا کرده و آنرا 

در پس سرکوب . نفر، که شامل کارگران انقالبی و کمونيست ها نيز می شدند در تمامی زندانها در ايران بدار آويخته شدند 5000
  .  در راه استاعتراضات صلح جويانه در ايران، موج ديگری از شکنجه و اعدامهای دست جمعی

اين موضوع بايد درک شود که موضع ضد امپرياليستی رژيم از زاويه و ديد مترقيانه و امروزی نبوده بلکه از ريشه های ارتجاعی و ماقبل 
، سرکوب جامعه )درصد از جامعه به شهروندان درجه دو 50تقليل دادن (موضع رژيم در مورد زنان . سرمايه داری آن برخاسته است

 بازداشت های خودسرانه روزنامه نگاران، تعطيل کردن روزنامه ها، سرکوب، بازداشت کارگران و فعالين کارگری، و تحت ستم مدنی،
  قراردادن اقليتهای ملی از قبيل کرد، عرب، ترکمن، بلوچ و آذری نمونه های بارز تناقض اين نظرات با ايده های سوسياليسم و

  . بلوچ را در زندان به دار آويخت 13ن هفته، ايران در طی همي. ترقی خواهی می باشند 

چهارچوب تفکرات حکم رانان تهران با خليفه های قبيله ئی مطابقت بيشتری دارد، جائی که هميشه يک رهبر برای رياست قبيله وجود 
محاربه "د، او ميتواند بر اساس حکم قبول نشود يا توسط مردم مورد اعتراض قرار بگير) که نماينده خدا بر زمين است" (رهبر"اگر . دارد
هر دو اتهام با مجازات قطع دست، پا يا اعدام مواجه . بودن شان، فرمان نابودی آنها را صادر کند" مفسد فی االرض"يا تحت عنوان " با خدا
  . هستند

د؟  تا کنون چندين تئوری در مورد اينکه اين سوسياليست ها چگونه ميتوانند حمايت خود را از اين رژيم دين ساالر و ضد کارگر توجيه کنن
چگونه بخشی از چپ از جريانات ارتجاعی مذهبی حمايت آرده، و اين که چرا چشمان خود را بر روی نابودی چپ و دموکراتهای انقالبی 

  . در ايران فرو بسته ، مطرح شده است

هنوز با عينک سياه و سپيد و قطبی به جهان می نگرد ، يکی از اين مباحث، مطرح می کند که پس از فروپاشی بلوک شرق، چپ سنتی 
  .  کسانی هستند که با آنها می جنگند، مانند ايران" خوب ها"توسط آمريکای جهان خوار رهبری شده و " بدها"جهانی که 

ن زمان حساس و تاريخی اين برای برخی جالب و برای برخی ديگر بی اندازه نا اميدکننده است که چه تعداد از چپ بين المللی در اي"
نوستالژی جنگ سرد و عدم توانائی ... مبارزات پس از انتخابات، در جناح مخالف جبهه ايران به ظاهر چپ ميانه و مستبد قرار گرفته اند 

ران نوين راست چپِ  ديرينه پندار با محافظه کا(دنيا بين دو قطب ايدئولوژيکی تقسيم شده است : در بيرون آمدن از غالف دوگانه تفکرشان
و نيز )... است، اختالف نظر دارند و باقی تحليلهايشان با ديگری مو نمی زند" بد"و کدام ديگری " خوب"فقط در مورد اينکه کدام قطب 

ميليون نفره بر اساس برنامه ريزی های مخرب و طراحی شده در  3ديگرانی وجود دارند که واقعا بر اين باورند که جمعيت بيش از 
 3."!! نگتن و تل آويو به خيابانها آمدندواشي

  : ما در مقابل اين بخش از چپ، اين سئوال را مطرح می کنيم

شما شرايط سياسی در کشوری مانند ليبی، عراق در زمان صدام حسين يا ايران را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ تا آنجائی که ما ميدانيم اکثريت 
للی فارسی نمی خوانند، و تا کنون نيز به اندازه ی در خور از زاويه طبقاتی و سوسياليستی در مدافعين رژيم ايران در طيفِ چپ بين الم

بنا براين منبع اطالعات آنها از کجاست؟ آيا متکی به منابع درون ايران است؟ هيچ . مورد ايران مقاالتی تهيه نکرده و به چاپ نرسانده اند
اگر اين نظر خارج از ايران است، منابع آن از کجاست؟ ما براين . اليست بودن رژيم نيستسازمان عمده چپ ايران معتقد به به ضد امپري

  . باوريم که اکثر اين اطالعات از منابع دست دوم و از طريق ترجمه تهيه شده اند
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راوان آنها جهت فورموله کردن آيا نبايد چپ ايران منبع اصلی برای چپِ  بين المللی بوده ،و يا حداقل تجربه ف: ما از رفقای خود می پرسيم
نظريه ملی گرائی "چنين نظرات حيرت آور ی مورد استفاده قرار بگيرد؟ ما مايل هستيم که توجه رفقايمان را به لنين و نوشته مشهور او در 

  . جلب نمائيم" و استعمار

  متنفذ در کشورهای عقب افتاده،دوم، نياز برای مبارزه بر عليه روحانيت و ديگر عناصر ارتجاعی و قرون وسطائی "... 

اسالميسم و جريانات مشابه که می کوشند جريانات آزادی طلبانه بر عليه اروپائی ها و امپرياليسم امريکا را با -سوم، نياز بر مقابله با پان
 4." ادغام نمايد... تقويت مواضع خوانين، مالکين، آخوندها و 

ه اگر يک حرکت اجتماعی در ليبی بر عليه قذافی صورت بگيرد، آيا ما به عنوان چپ بين المللی با گفتن مطالب فوق، ما ميخواهيم بپرسيم ک
بايد بگوئيم که چون ليبی از فلسطينی ها حمايت می کند، و چون در گذشته مواضع ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی داشته، و از آنجائی 

ده ميکند، آيا مخالفت با آن توسط سازمان سيا و تل آويو سازماندهی شده است؟ يا اينکه که  در نوشته هايش از زبان به اصالح انقالبی استفا
  . ما بايد تحليلها و جزوات نهادهای چپ و انقالبی ليبيائی را مطالعه کنيم؟ ما فکر می کنيم که بايد راه دوم را انتخاب نمود

ردمش، و نيز رفتار وی بر ضد حزب کمونيست عراق حمايت کرد ، به همين صورت،ايا می بايستی از سياستهای صدام حسين بر عليه م
است؟ همانطور که می دانيم، حزب کمونيست عراق در  زيرا وی از جريان فلسطين حمايت می کرده و نظرات ضد امپرياليستی داشته

 از عبدالکريم قاسم و همکاری با درگير بوده، ولی عليرغم حمايت آن 1950و  1940بسياری از قيام ها و تظاهرات مهم ملی دهه های 
زمانی که بعثی ها موقعيت خود را در حکومت تثبيت کردند، حزب کمونيست . "حکومت بعثی، شديدا توسط صدام حسين صدمه خورد

. رهبران و اعضای حزب از قبيل حسين رادی تا سر حد مرگ شکنجه شدند. عراق تحت سياست بی سابقه حذف همه جانبه قرار گرفت
   5." د دقيق کشته شده گان حزب مشخص نيست ولی مسلما سر به هزاران ميزندتعدا

  : چپ در ايران می بايستی به اين سئواالت حياتی پاسخ می داد

کودتای بر عليه مصدق، نخست وزير مردمی ايران، را سازماندهی کردند اکثريت چپ ايران، در  6هنگامی که سيا و ام آی  1332در سال 
مصدق آمريکائی اعالم شد و از حمايت او و برنامه هايش . ز ايدئولوژی وقت، تحت طلسم همان شعارهای نادرست قرار گرفتدنباله روی ا

  . به زير کشيده شد 1332آمريکائی بنام آژاکس در مرداد -وی در يک کودتای انگليسی. دست کشيده شد

 -ساواک-ای حزب توده اعدام شدند و سازمان پليس مخفی مخوف ايرانسقوط وی باعث برگرداندن شاه گرديد، انقالبيون، کارگران و اعض
عروج خمينی به اريکه ی قدرت نتيجه مستقيم شکست نهضت ملی .سال سرکوب را متضمن شد که بحث آن در اين مقوله نمی گنجد  25

  .در ايران بود 1332گرائی و بورژوا دموکراتيک در 

وضعيت دشوار در مقابل چپ ايران جواب به اين .  چپ ايران اشتباه مشابه ئی را انجام دادندبخشی از  1357در انقالب ايران در سال  
  يا اينکه" آيا بايد از خمينی و رژيم سرکوبگر مذهبی وی به خاطر اينکه او در حرف ضد امپرياليست است حمايت کرد؟ : "سئوال بود

حقی که (ای دموکراتيک از قبيل آزادی گفتار و اجتماعات، آزادی اعتصاب بايد سعی در سازماندهی جامعه و قدم برداشتن جهت آزادی ه"
، حق سازماندهی، حق ايجاد تعاونی ها، سنديکاها و اتحاديه های کارگری خودکفا را ترويج )کماکان از کارگران در ايران سلب شده است

  " کنيم؟

قادر ميبود پشت آنها با رژيم اسالمی و جوخه های  ميشد تا چپ، و جامعه،از اين دستاوردها بايد برای کندن سنگرها و ايجاد موانع استفاده 
در انتها، هر دو . انتخاب اول توسط بخشی از چپ، شکاف عظيمی در جنبش چپ به وجود آورد. مرگ و بسيج فاشيست آن قدم به قدم بجنگد

رای پايگاه توده ای ،ضربه ای هولناک وارد شد و باعث به چپِ قوی و دا. بخش چپ بازداشت، شکنجه، اعدام و در نهايت تبعيد گرديدند
  . نابودی آن گرديد

ما از طرفداران رژيم ايران در چپ بين المللی می خواهيم حتی يک مدرک يا مقاله به ما نشان بدهند که توسط يک سازمان، گروه يا نهاد 
نها در جهت دفاع از رژيم ارتجاعی و ضد کارگری در نوشته شده و در آن از موضع کنونی آ 1365بزرگ چپ در ايران پس از سال 

  .  ايران به عنوان ضد امپرياليست و شايسته حمايت نام برده شده باشد
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آيا شما نبايد به تحليلها، مقاالت و مکتوبات چپ ايران برای درک واقعی از رژيم ايران رجوع بکنيد؟ : ما از اين رفقا دوباره می پرسيم
ده است که هر رژيمی که کمونيستها، کارگران، فعالين حقوق بشر و اتحاديه ها را بکشد نمی تواند ضد امپرياليست تجربه به ما نشان دا

  . باشد

ما از .  با تائيد اين تقاضا از آرمانهای ما حمايت کنيد. مبارزه ضد امپرياليستی بدون مبارزه برای آزادی های دموکراتيک تحقق نمی يابد
  .فتمان در قالب اين موضوعات  استقبال می کنيمشنيدن نظرات شما و گ

   کانادا–ائتالف چپ ايران 
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