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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ١٣
  

  نقد سياسی و مسؤوالنه و سازنده آری؛
 !گری نه  اما تخريب و پرخاشگری و ھوچی

  

بوک، مطالب  ھای اجتماعی، از جمله در ديوارھای فيس ه در شبکهھای منتشر شد ھای اخير، در برخی نوشته در ھفته

ھا به نوعی خواھان  طوری که برخی له منتشر شده است به   کومه-زيادی عليه حزب کمونيست و سازمان کردستان آن 

 کرده و نطق یئفرسا له، قلم اغلب افراد و جرياناتی که عليه حزب کمونيست و کومه. اند تخريب و نابودی اين جريان شده

ھای راست و منزوی   سياستً سياسی و اجتماعی نيستند و عمدتاۀ اثری در جامعیاند؛ اغلب خودشان، ھيچ منشا کشيده

روی و  له را به راست اند و حزب کمونيست ايران و کومه تر از آش شده  داغۀانگيزی کاس طور حيرت دارند، اما به

عمل و  طلبان بی رسد اکنون اين فرصت نظر می در واقع، به. کنند يره متھم میک و غستراتيژي تغييرناسيوناليستی و يا 

در مقابل که  نيز ئیھا سفانه گاھی جوابأمت!  کنند و تخريب به وجود آورندئیگشا اند تا عقده حراف، فرصتی گير آورده

ساز ھم  ی را حل کنند خود مشکلشود به جای اين که مشکل له، داده می ھا در دفاع از حزب کمونيست ايران و کومه اين

  !شوند می

 به ضرر تمام نيروھای چپ و سوسياليست و کمونيست ًطلبانه عموما طور برخوردھای خصمانه و فرصت ترديد اين  بی

نه و سازنده آری؛ اما تخريب و پرخاشگری و مسؤوالنقد سياسی و «: شود پس بايد با صدای بلند و محکم گفت تمام می

  »!گری نه ھوچی

س جمھور اسالمی ئي مشترکی در تحريم انتخابات رۀله با پنج سازمان کردی، بياين ماجرا از آن جا آغاز شد که کومه

 به سازمان کردستان ًترديد اين بيانيه مورد نقد است و اين نقد ھم مستقيما نه برخورد شود بیمسؤوالاگر . منتشر کردند

ھای  ھای برخی احزاب و سازمان ھا و دشمنی ای شد تا عقده  بيانيه، بھانهاما ھمين. له است  کومه-حزب کمونيست ايران 

 اتر و حت نهمسؤوالله، شديدتر و غير  کومه-با حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان آن » چپ«به اصالح 

ی ھم ھای سياسی اپوزيسيون چپ، بلکه افراد و کسان نه تنھا اکثريت قريب احزاب و سازمان. غيراخالقی گردد

 عليه اين جريان شدند و به غايت فرھنگ سياسی زمخت و نادرستی را بی سرانجامھای   کردند و وارد بحثئیفرسا قلم

  . از خود نشان دادند
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 شانزده سال پيش برای خود و - پنج نفره است که حدود پانزده - تر از ھمه کمپين يک گروه چھار اما در اين ميان جالب

تالش کردند سوسياليسم بورژوازی خود را به نام سوسياليسم کارگری به جامعه غالب کنند، ديگران تکليف نوشتند؛ 

شدند افزايش  بوس ھم نمی  مسافران يک مينیۀشان را که به انداز  و ھوادارانءھا و اعضا کوشيدند تا رھبری و کميته

سقوط کردند و تنھا با يک تلويزيون  مسافران يک ژيان قراضه ۀروز آب رفتند و اکنون به اندازه اما روزب! دھند

يل و بھا در عين حال س اين. کنند تا از تب و تاب نيفتند شان را با سيلی سرخ می مانده صورت اينترنتی فکسنی و عقب

 از پا ستخورند و د بست برمی چنان به بن اما ھم. چرخند تا شايد ھواداری پيدا کنند ھا می سرگردان در کوچه و پس کوچه

زنند و منتظر   ھمديگر میۀگردند و به سر و کل  به مقر زيرزمينی خود در يکی از شھرھای اسکانديناوی برمیدرازتر

ی و خانوادگی خود را ئ ھای فرقه مانده و سياست ھنگ عقب پيدا کنند و فرئیگشا ای برای عقده مانند تا فرصتی و سوژه می

تر  سرعت بيش  از سرشان گذشته و ترمزشان بريده و باز ھم با رسد آب نظر می در چنين روندی به. به نمايش بگذارند

  .ند اسوی منجالب سياسی در حرکت به

جا که  گردد انتقاد بر آن وارد است و تا آن  کردی برمیبمان و حزاز مشترک مورد بحث شش سۀجا که به بياني اما تا آن

اما بايد در نظر . له ھم کم نيست کمونيست و کومه مشترک، در درون خود حزب ۀمن اطالع دارم انتقاد به اين بياني

اما نقد . ست که مورد نقد قرار گيرد رو، طبيعی له بوده است از اين گرفت که اين يک تاکتيک اشتباه از سوی کومه

مانده خود   زدن قرابتی ندارد، بلکه فرھنگ سياسی عقباءثر نه تنھا با فحاشی و تھمت و افترؤسازنده و سياسی و م

ھا  اما نبايد به اين. کند تر نمايان می ھا بيش ی آنئدھد و ماھيت محفلی و فرقه  اشان را در معرض قضاوت قرار میفح

 ئیگشا گردند تا با فحاشی و عقده  میئیھا از سر درماندگی سياسی و انزوا، ھمواره به دنبال فضا چرا که آن. اھميت داد

 جريانات و ۀترين راه برای ھم ترين و سھل اقدام کم خرجاين. موش نشوندندازند تا فراھا بي اسم خود را بر سر زبان

زنی و ءھمين دليل به فحاشی و افترا کنند به ھای سياسی خود توجه کسی را جلب نمی ھا و افرادی است که با فعاليت گروه

  .آورند تا بلکه از اين راه، توجه کسی را به خود جلب کنند گری روی می تخريب

 سياسی و ۀ طبقاتی در کارنام– سياسی ۀ مبارزۀله، يک تاريخ درخشانی را در عرص ست ايران و کومهحزب کموني

چرا که ھر جريان زنده و . ھا و اشتباھاتی نيز شده است در عين حال اين جريان، دچار لغزش. اجتماعی  خود دارند

 جدی ۀعمل ھستند که نه مبارز نشين و بی طلب و عاج ھا و يا جريانات منزه و اين مردهشود  فعال، دچار اشتباھاتی نيز می

له با چند ناسيوناليست کردی، يک تاکتيک   مشترک کومهۀپس بياني. گيرد ھا را جدی می کنند و نه کسی آن و پيگير می

  .اشتباه بوده است و نقد بر آن وارد است

له، معرفی و   کومه-  حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان آن ستراتيژیان عنو اما کسانی که اين تاکتيک را به

بنابراين، بايد . دادن خصوصمت و دشمنی چيز ديگری نيست گری و نشان شان جز تخريب کنند قصد و ھدف تفسير می

  .گران را کنار گذاشت و اھميتی نداد اين تخريب

چرا که توان و ظرفيت آن . دھند دی برای بھبود شرايط فعلی ارائه نمیگران ھيچ گزينه و پيشنھا تر از ھمه، تخريب مھم

ھا در بھترين حالت، فقط يک سری مشکالت را  اين. شدند اگر داشتند خودشان به اين روزگار سياه دچار نمی. را ندارند

شوند که  روا و پررو میپ قدر تند و بی  آنمسؤولعمل و غير گاھی اين منتقدان بی. کنند کاری، بيان می بدون ھيچ راه

طلب و فرقه  ای برای انجام يا اصالح کاری در آن فرد و جريان فرصت رود و انگيزه  از بين میًشان کامال نفس اعتماد به

  .ماند گرا باقی نمی گرا و محفل

ط پيشنھاد  سالم و سازنده برای بھبود شرايئی نيز در فضائیکارھا نه عالوه بر بيان نقاط ضعف، راهمسؤوالانتقاد 

 اشکاالت ديگران ئیکند تا عالوه بر شناسا اين نوع انتقاد بيش از ھمه به نفع خود فرد و جريان است و کمک می. دھد می
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والنه و سياسی در جھت برطرف کردن ايرادات و اشکاالت گام مسؤ پيشنھادی و حل ھای  و خود، با استفاده از راه

تری در  شونده با اشتياق بيشانتقاد رود، بلکه  نفس فرد و جريان از بين نمی اعتمادبهتنھا   انتقاد، نهۀبردارد، در اين شيو

باشد که قبل از بيان ھرگونه انتقادی، قد و قامت می رو، بھترين روش اين   از اين.کند جھت رفع مشکالت خود تالش می

 .نه برخورد کردسؤوالمنظر کرد و يا  و موقعيت و جايگاه خود را شناخت شايد آن موقع از نقد صرف

 که اين رفتار از طرف چه کسی و با چه اعتقاداتی سرزده است، يک گام مسألهدر انتقاد سازنده، بدون توجه به اين 

  . دانيم کنيم که آن را نه تنھا مناسب ديگران، بلکه خود نيز می گذاريم و به رفتاری اشاره می فراتر می

ھای فکری نبود، بلکه  آميز منفی در باب دستگاه طور ساده نوعی قضاوت ذکاوت در نظر مارکس، مفھوم انتقاد تنھا به

مارکس بر اين عقيده بود که انتقاد علمی و فلسفی و سياسی . نه داشتمسؤوالفعاليتی بود که صفات عملی و انقالبی و 

طلب و  خواه و برابریزادي نيروھای آۀ کارگر و ھمۀکه موثر باشد الزم است به صورت ابزاری متعلق به طبق برای آن

حرمتی به انسان و تخريب  داری درآيد نه پرخاشگری و بی  ضد سرمايهه پيگير و انقالبی او بۀجو در مبارز عدالت

  !سوسياليسم و کمونيسم با نام سوسياليسم و کمونيسم

 نقد انگاشته ۀر عرصای که در فرايند نقد، ضروری پنداشته شده و از شمار رويکردھای سازنده د مسألهترين  مھم

 .شود، توجه ويژه به فرھنگ نقد و سپس فرھنگ نقدپذيری و رد عين حال واقعی است نه کاذب می

ً  بشری و موتور حرکت جوامع است و اساساۀ فرد، جريان و جامعئینه موجب پويامسؤوالنقد و انتقاد سازنده و 

ھای سياسی، فرھنگی، انسانی و اجتماعی از تاريخ  ديدهھا و بررسی پ خاطر ھمين خصلت بشری است که ما در تحليل به

 -عنوان يک مھارت سياسی  تری شود و به روست که بايد به اھميت نقد و نقادی توجه بيش از اين. گيريم کمک می

ن در جريا... دلی، مباحثه و  ، ھممذاکرهھا مانند تفکر، استدالل، بيان نظرات، تحليل،  اجتماعی در کنار ديگر مھارت

.  جامعه استئی بنابراين، بايد ھمگی بپذيريم که نقد موجب شکوفا.شدن، در افراد و جريانات جدی درونی شود اجتماعی

ھا  ترين خدمت را به ما کرده و ھر کس که از بيان نواقص و معايب ما خودداری کند و يا آن ھر کس ما را نقد کند بزرگ

  . و يا پرخاشگری نمايد، به ما و جامعه ضربه بزرگی زده استئیگو را الپوشانی نمايد و بدتر از آن اگر تملق

ای ندارد؛ از  طلبی و پرخاشگری ھيچ ميانه و رابطه بازی و فرصت  انقالبی مارکسيستی با سياست ۀبينان سياست واقع

ی، ھدفی پيش پا دار  انسان از ھر گونه قيد و شرط  و تبعض و بردگی و استثمار سرمايهئیخاطر که ھدف رھا جمله بدين

 که از  بخش سوسياليستی و کمونيستی خواھان برانداختن ھرگونه شرايطی است ئیپيکار رھا. افتاده و سطحی نيست

 بسياری از   طبقاتی انسان،-  سياسی ۀرو، در تاريخ مبارز از اين. انسان موجودی خوار و زبون و برده ساخته است

اند که تنھا با  روشنی بيان کرده گذاران سوسياليسم علمی، به نگلس اين بنيانگامان اين مبارزه به ويژه مارکس و ا پيش

ھدف رسيد که مردم آزاده سرنوشت خود  توان به اين  ھای جدی و پيگير می ھا، افق روشن و مالحظات و فعاليت تاکتيک

  . شان اداره کنند دست خويش گيرند و جامعه  بهًرا مستقيما

  ٢٠١٧ت گس دوازھم ا-  ١٣٩۶ ]داس[شنبه بيست و يکم مرداد

 

  

  

 

 


