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 Political  سياسی

  
 شيری .م .ا

  ٢٠١٧ اگست ٠۵
  

 اعرابی ای کعبه به نرسیً قطعا
 است ستانپوچ به رویمی تو که ره اين

  

 دکتر آقای ،"...محيط مرتضی دکتر با پردهبی و محترمانه" عنوان تحت  "نويدنو" تارنمای انتقادیۀ مقال اساس بر

 نظراتنقطه به وارده انتقادات به پاسخ در ١٣٩۶ ]سرطان[تير ٣١ تاريخه ب خود تلويزيونی گفتار در محيط مرتضی

 .است نموده تشبيه "قفس" بهً تلويحا و دانسته کارائی فاقد را تشکيالت و تحزب خويش،

 دکتر حزبی ضد نظراتنقطه محترمانه، و متين بغايت حال، عين در و مفصل ،مبسوط ۀمقال يک طی نويدنو رفقای

 و ءرفقا اين ۀوالنؤمس کار از قدردانی اظھار ضمن .اندداده قرار مستند و مستدل منطقی، بررسی و نقد مورد را محيط

 ضرر از خالی محيط آقای مدعيات تاريک نقاط از ديگر برخی يادآوری نظرمه ب آنھا، اصولی موضع به گذاریارج

 .است

 اظھارات ھایبريده ءابتدا سبب، ھمين به .نيست موجود "يوتيوب" در محيط دکتر ٢٠١٧ جوالی ٢٢ گفتار متاسفانه،

 .پردازممی نظر مورد نکات ذکر به آنھا به استناد با سپس، و نموده بازنويسی اينجا در را "نويدنو" مقاله در محيط دکتر

 باشد، مثبت تفکر شيوه بايد چگونه؟ احزاب کردند؟می عمل چگونه سوئيزی پل و مگداف ھری" :گويندمی محيط آقای

 ...ندارد نگه را خودش قفس در و کند پرواز فکر

 ...و شوندمی کشيده انحراف به خودم تجربه اساس بر تشکيالتی ھایسيستم

 نوع اين کارنامه کنون تا پيش سال صد از ...اشدب مانده ثابت ھمانطور تواندنمی کنون تا پيش سال صد از تحزب شيوه

 ...آموخت مارکس از توانمی .دارد آلترناتيو به نياز ندارد، ئیکارا تحزب نوع اين است؟ بوده چه تحزب

 ...پيوست کارگران اتحاد به نکرد، درست تشکيالت يا سازمان حزب، ھيچگاه مارکس

 و روز بايد يابد، گسترش مردم بين در بالفاصله بايد باال درجه با ياسیس آگاھی داريم، کادرسازی به نياز اول درجه در

 .کرد کار اعتقاد و قوا تمام با بايد کرد، کار شب

 جذب را افرادی آموزاندانش و کارگران دانشجويان، زنان، بين از و شودمی تشکيل روشنفکران توسط اساسا حزب

 رھبری کنند، ايجاد را خودشان تشکيالت بايد خودشان کارگران است، داده دست را اشئیکارا روش اين .کندمی

 فساد گسترش از که است راھی تنھا اين کنند، رھبری را کارگران توانندنمی روشنفکران کنند، اعمال را خودشان

 .کندمی جلوگيری
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 به را کارگر طبقه هاينک نه برسند، قدرت به خواستندمی خودشان بريده ھایچپ .است خطرناک حزب در گيریقدرت

 .برسانند قدرت

 شکست به قبلی شکل به تحزب .کنيم سازماندھی و بسيج کنيم، کادرسازی بايد باشيم، داشته درازمدت ديد بايد

 ورزش، سالم، جسم سالم، فکر کائنات، اين در .انجامدمی سرخوردگی و بريدگی به ھم خود تداوم در و ...انجامدمی

 ...نددار اھميت ...و مطالعه

 جديد، علوم نوين، ادبيات جمله، از است داشته ھم ئیدستاوردھا حزب اين اما ھست، وارد توده حزب به انتقادات تمام

  )جا ھمان( ...و مذھب تساوی زن، و مرد تساوی طرح

 کرانروشنف و تحزب به غيرعلمی نگاه و است مواجه جدی تناقض يک با ھمه، بر مقدم خود مدعيات اين در محيط آقای

 را روشنفکران -دوم است؛ مشغول روشنفکرانه کار به خودش روشنفکران، کار نکوھش و رد عين در او -اول :دارد

 در که اين به توجه بدون آوردمی حسابه ب اجتماعی طبقات از جدای چيزی يک يا طبقات ورایۀ پديد و واحد کل يک

 طبقاتی موضع از که روشنفکرانی .دارند را خود خاص روشنفکران اجتماعی طبقات از يک ھر طبقاتیۀ جامع

 تحزب و روشنفکرۀ پديد به خود غيرعلمی مخالفت و تناقض اين متوجه محيط آقای است بعيد .کنندمی حرکت مشخصی

 .نباشد

 فساد گسترش از که است راھی تنھا اين کنند، رھبری را کارگران توانندنمی روشنفکران " :گويدمی محيط آقای

 .را زيربنائی عوامل نه کنند،می تلقی فساد منشاء و منبع را ذھنی عوامل محيط آقای ،مدعا اين با ."...کندمی یجلوگير

 .کندمی یطرفدار فرد گيریقدرت از يعنی داند،می خطرناک را )جمع( حزب گيریقدرت او

 وقتی ايشان خوب، ."...شوندمی دهکشي انحراف به خودم تجربه اساس بر تشکيالتی ھایسيستم" :گويدمی محيط آقای

 محروم يقين، به قريب احتمال به ھایتشکل را، )خلق متحدين سپس، و انقالبی وحدت( "جرجيس پيامبران ميان از" که

 کردند، انتخاب خود تشکيالتی فعاليت برای را تشکيالتی کار از بھرهبی و انقالبی پرولتاريای بخشرھائی تئوری از

 شخصی ۀتجرب ھاميليون محيط، آقای "شخصی ۀتجرب" عکسه ب لذا، و .برسند گيرینتيجه چنين به دبو طبيعی بسيار

 مگداف، ھری ايشان، خود "اعتقاد و ءقوا تمام با ،روزی شبانه" کار جمله، از فردی، کار ناکارآمدی از حاکی ديگر

 خود تخصصی ۀرشت در آنھا ھایموفقيت انکار و نفی یامعنه ب مدعا اين البته، .آورد مثال توانمی را... و سوئيزی پل

 و تشکل و کارگر ۀطبق انقالبی ۀروحي رشد در مؤثری و مشھود نقش و سھم که آن بدون آنھا .باشد تواند نمیشان 

 .رسيدند خود تخصصی ۀرشت در مھمی نتايج به باشند، داشته آن سازمانيابی

 :کنيد قضاوت خودتان چگونه؟ احزاب کردند؟می عمل چگونه زیسوئي پل و مگداف ھری" :گوئيدمی شما محيط، آقای

 به کمک و انقالبی کادرھای تربيت ۀزمين در را ھانئومارکسيست ساير و شما خود سوئيزی، پل مگداف، ھری ۀکارنام

 چه است؟ بوده چه نتيجه .کنيد بازنگری )کارگر ۀطبق نه شما، تعريف به بنا البته،( "کارگران خود" توسط حزب تشکيل

 ھمين آنھا،ۀ جمل از احزاب، ۀکارنام اگر اما ايد؟کرده کارگران به کمکی چه حزب ايجاد برای اند؟ساخته کادر تعداد

 مورد بريد،می نام "توده حزب" عنوان با آن از انحرافی بغايت تعريف اساس بر و بناحق شما که را ايران توده حزب

 به نزديک عمر تمام طول در که اين رغمه ب ايران ۀتود حزب .شد خواھيد جهموا مطلق حقيقت با دھيد، قرار مالحظه

 کادرھايش وء اعضا جمعیدسته ھایاعدام و شکنجه و زندان و تعقيب سياسی، آزاد فعاليت ممنوعيت با خود سال ٨٠

 سال] اسد[ دادمر ٢٨ انگليسی -امريکائی کودتای جريان در حتی که طوریه ب بوده، مواجه حاکم ستگاھھاید توسط

 انقالبی، ۀزبد کادر ھزار ھزاران شد، وارد آن به ضربات تريندھشتناک مصدق، دکتر دولت ضد ظاھره ب ١٣٣٢

 و تفکر .است کرده تربيت ادبيات و ھنری فرھنگی، علمی، سياسی، اقتصادی، علوم ھایعرصه در پردازنظريه
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 تمامی نخبگان اتفاق به قريب اکثريت که است، دوانيده ريشه جامعه اعماق در چنان ايرانۀ تود حزب ايدئولوژی

 توانمی آيا :بدھيد انصاف .اندکشيده داخل به سری آنۀ درواز از حداقل کشور، اجتماعی زندگی و علوم ھایعرصه

  مستندات؟ کدام مبنای بر و حقی چه به کنيد؟می تخطئه چرا ؟!کرد مقايسه فردی فعاليت با را حزبی فعاليت

 و امنبوده ايرانۀ تود حزب عضو گاه ھيچ من که دانممی ذکر به الزم اينجا در شبھه، و شک گونه ھر رفع برای ً،ضمنا

 -فکری معنوی، ۀطرفيک ۀرابط ايران، توده حزب با من ۀرابط نوع .امنداشته آن با سياسی -تشکيالتی ۀرابط ھيچ

  .ھست و بوده آن مکتب از آموختن برای تالش بضاعت، حد در و ايدئولوژيک

 سياسی آگاھی بالفاصله گسترش" و "کادرسازی" و "روزی شبانه" کار به جاه جاب محيط مرتضی آقای حال، ھر به

 خود تخيالت آسمان از ايشان اگر اما، ... کجا؟ در چگونه؟ ھا؟کی با !جمع فعل با ھم آن .کنندمی تأکيد "مردم ميان در

  .است محروم کادرسازی ھایمکانيزم و ھااھرم از فرد که دانندمی آيند، فرود

 نيز شما از شود،می پرسيده شاندرگذشت از بعد حتی ...و سوئيزی پل مگداف، ھری از که ھمچنان  !محيط آقای باری،

 تربيت کادر تعداد چه خود "اعتقاد و قوا تمام با ،روزیشبانه" انفرادی فعاليت مدت تمام در :شد خواھد سؤال زمانی

  ديگر؟ کسان يا کارگرانند ميان از شما، توسط يافته تربيت کادرھای ايد؟ردهک

 ."...کنند، اعمال را خودشان رھبری کنند، ايجاد را خودشان تشکيالت بايد خودشان کارگران" :گويندمی محيط آقای

 کارگران روشنفکر و آگاه بخش ھمان يعنی کارگران، از گروھی يا افرادی بايد باالخره ھم حالت اين در!خوب بسيار

 برگردانند؟ روی خودۀ طبق روشنفکران از بايد کارگران چرا پس، است، ھمين شما منظور اگر نه؟ يا بگذارند پيشی پا

 ضد موضع با چرا که ايد،بوده فکر اين به گاه ھيچ آيا کنيد؟می تعريف طبقات از یئجدا واحد کل يک را روشنفکران آيا

 طراحان، پردازان،نظريه کادرھا، از کارگری، -کمونيستی احزاب از کارگران برگرداندن یرو جھت در خود تحزبی

  کنيد؟می بدآموزی منظوری چه به چيست؟ آن از شما ھدف کنيد؟می تالش طبقاتی ۀمبارز علمۀ فالسف و انديشمندان

 و پراوزکننده سالم، تفکر" امونپير تجمع و تشکل جمعی، خرد با امر واقعيت در تحزب، با مخالفت قالب در ايشان

 و ومرجھرج از خود طرفداری و نموده دفاع بورژوائی فردگرائی از تر،صريح عبارته ب .کندمی مخالفت "مثبت

 .دھندمی نشان آشکارا را خودرأئی

 مارکس" :گويدمی که آنجا حتی و سوئيزی پل مگداف، ھری به جمله، از سياست و علم بزرگان به محيط آقای نگاه نوع

 آنھا ايشان .است مذھبی -آليستیايده نگرشی خودش، و مارکس به "...نکرد درست تشکيالت يا سازمان حزب، گاه ھيچ

 معنی اين در البته، .اندشده مأمور بشر نوع ارشاد برای که کنندمی تعريف اجتماعی مصلحان و مبراناپي عنوانه ب را

 به سپس و کردندمی جمع خود دوره ب را آورندگانايمان و معتمدان نزديکان، ءابتدا ھم پيامبران زيرا، .کنندمی اشتباه ھم

 روح محيط آقای است ممکن اين، بر عالوه .پرداختندمی خود "مصلحانه" ھایانديشه و افکار ۀاشاع به آنھا کمک

 داندنمی و نکرده درک را "شويد متحد کشورھا ۀھم کارگران" :کمونيست حزب مانيفست در انگلس و مارکس فراخوان

 در سازمانيابی و کارگر ۀطبق حزب در تشکل بدون و شکلبی افراد ۀتود عنوانه ب را جھان کشورھای کارگران آنھا که

 متحد توانندمی و توانستندمی خود طبقاتی حزب از غير کجا در و چگونه کارگران .کردندنمی دعوت اتحاد به آن

 ؟!شوند

 "...ندارد نگه را خودش قفس در و کند پرواز فکر باشد، مثبت تفکر شيوه بايد" :دگوينمی محيط آقای

 در تواندنمی که ھميشه برای .کند پرواز بايد کی تا و کجا تا فکر اين اما !شاعرانه تخيل و است دلنشين بسيار شعار

 از منظور اگر .درآيد عمل به و بنشيند واقعی زمين به جائی يک در زمانی يک بايد باالخره .کند پرواز اليتناھی آسمان
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 حزب ھمان از غير ديگری جای ھيچ در آن، باشد، طبقاتی ستم و بند و قيد انواع از بشر نوع رھائی فکر مثبت، تفکر

 .بيايد فرود تواند نمی محيط آقای زعمه ب "قفس" ھمان کارگر، ۀطبق

 از( جديدتر و جديد چه ھر اجتماعی مصلحان و امبرانپي ظھور و پيدايش ھمچنين، و محيط آقای اظھارات کلی مفھوم

 اثر در آن مدت طوالنیً نسبتا نشينیعقب کمونيستی، جھانی جنبش بزرگ شکست طبيعی ۀنتيج )ھانئومارکسيست جمله،

 ايدئولوژيک، -تبليغاتی امانبی ھایھمجمه محصول ديگر، سوی از طرف، يک از جھانی مقياس در ءقوا تعادل عدم

 برای ھستند تالشھائی محيط آقای تحزبی ضد مواضع و اظھارات .است استثمارشوندگان طبقاتی دشمن ليسیوپ -سياسی

 انضباط و نظم از گريز بر است روشنی گواه و گرائی،پوچ درماندگی، سرخوردگی، استيصال، بر گذاشتن سرپوش

 ختم پوچ و ھيچ به آخردست که طلبانه، مرجوھرج فردگرايانه، روانه،تک جمع، در وليتؤمس پذيرش از فرار جمعی،

 ويژه،ه ب جھان، غيرحاکم و حاکم کارگری -کمونيستی احزاب عظيم دستاوردھای توانمی چگونه گرنه، و .شودمی

 را فردی فعاليت نمود، انکار را سوسياليستی ممالک ديگر و سابق شرقی اروپای و شوروی اتحاد در کمونيست احزاب

 آگاھیۀ بالفاصل گسترش" و "کادرسازی" از حال، عين در و داد ترجيح حزبیۀ والنؤمس و منضبط منظم، فعاليت بر

 کرد؟ صحبت ...و "سالم فکر" ،"مردم ميان در سياسی

 و شاعرانه بظاھر سبک با تخيلی فاتاستيک، شعارھای يکسری حاوی محيط آقای تحزبی ضد گفتار ۀمجموع کل، در

 و "ورزش سالم، جسم سالم، فکر درازمدت، ديد ،فکر پرواز مثبت، تفکر" :است جرائیا ۀپشتوان بدون ھایگوئیکلی

 زبان از مساجد، و معابد منابر از "ارشادی" و "خيرخواھانه" نصايح و مواعيظ قبيل اين ."مطالعه" ھم آن از بعد البته

 حکايت" اما، شود،می وشنيده دهش شنيده روزه ھمه کرات، به مدام، طوره ب ھم بورژوازی ھایايدئولوگ و مبلغان

 ."باقيست ھمچنان

 به ،"رویمی تو که ره اين" دکتر، آقای خير نه :گفت توانمی محيط مرتضی دکتر آقای به پردهبی و صريح خاتمه، در

 !است ستانپوچ

١٣/۵/ ١٣٩۶ 

  

  :يادداشت

  . تمام نقل ھای قول مربوط به آقای داکتر محيط ويراستاری نشده اند-١

  :بايد نوشت" حزب تودۀ ايران"ه ارتباط  ب-٢

و پرورش نسلی از "  لنينيزم-مارکسيزم"به ھمان سانی که در مقطع خاصی از تاريخ نقش برجسته ای در گسترش 

نف و گام گذاشتن در مسير رويزيونيزم خروشچفی، بريژ-بعد از دستبوسی باند خروشچفانقالبيون پاکباز داشته است، 

مسؤوليت بس عظيم نيز و بدنام ساختن کمونيزم  و دشمنان پرولتاريا در ايران و در افغانستان در پرورش افراد خاين

  .تاريخی دارد
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