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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  شيری. م. ا

 ٢٠١٢ نومبر ١٢
 

  !چه خوش گفت دخو، يادش بخير
 

 چھار«که گويا از » چپ ايرانی«ھمين روزھا معلوم شد که سه سازمان به اصطالح سياسی و در عين حال 

 خود را که ۀگوی فشرده با ھم بوده اند، به افکار بکری دست يافته و يافت و  پيش مشغول مذاکره و گفت)١(»سال

غايت کوچکتر از کوچکترين مغز فعال در آن مذاکرات چھار ساله ه  بۀبی شباھت به يک نوزاد ناقص الخلق

و » کوه موش زائيد«عبارت مشھور، ه ب.  سياسی ايران قرار داده اندۀنيست، با گشاده دستی در اختيار جامع

  .رھا کرد» کندوی ملت« خود را به ۀزاد

 است که سه )٢(»فراخوان برای مشارکت در روند شکلدھی تشکل بزرگ چپ«اصطالح ه سخن بر سر ب

ھای  ، اتحاد فدائيان خلق ايران و شورای موقت سوسياليست)اکثريت(فدائيان خلق ايران «سازمان ظاھرا سياسی 

  . صادر کرده اند)٣(»ن چپالھا و فعا ، شما احزاب، سازمان...«خطاب به »  ايرانچپ

 بحران ۀاين است که در شرايط تعميق فزايند» نوزاد«اين » والدين«مھمترين و برجسته ترين ويژگی 

ه در مريکا، تازه يادشان افتاداساختاری جھان سرمايه داری و استيصال کامل کشورھای امپرياليستی اروپا و 

که حداقل در طول يک و نيم قرن گذشته برای يک لحظه ھم پائين » چپنما«زير ھمان پرچم ضد کمونيستی 

ويژگی خود اين نوزاد کاريکاتوری ھم اين است که تمام . نيامده، به دفاع از نظام محتضر سرمايه داری برخيزند

پسر کو ندارد نشان «. ، تداوم نسل، يعنی ھمينالبته. خطوط و عالئم شباھتی اجداد و نياکان خود را ھمراه دارد

  !»تو بيگانه خوانش، نخوانش پسر= از پدر 

خالف تصور ما و شما، خودش را نه تنھا » ن چپھا و فعاال شما، احزاب، سازمانفراخوان خطاب به «اين 

و !) ل شان بادحال(» درآمد«که ھمه چيز، از   موروثی، که خيلی ھم کامل می پندارد و ضمن اينۀناقص الخلق

پيروی از  از جمله در«را در خود دارد، داليل مختلف پراکندگی چپ را » خطوط مشترک«و » خطوط راھنما«

در تحوالت سياسی کشور و دفاع «يافته که باعث شده آقايان نتوانند » سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی

دليل ه چپ ايران، ب: دقت کنيد. )۴(»ته ايفاء کننداز منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور نقش برجس

از منافع و مطالبات کارگران و «نتوانسته است » پيروی از سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی«
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، البته از نوع ھمان صادر »چپ«معنی ديگر اين کشف خارق العاده اين است که، . دفاع کند» مزدبگيران کشور

از منافع و مطالبات «بعد از اين با پيروی از سيستم فکری سرمايه داری می تواند » ...فراخوان به شما«کنندگان 

قول يکی از داستان ھای عبرت آميز طنزپرداز بزرگ ه ب! جل الخالق. دفاع کند» کارگران و مزدبگيران کشور

  .»ُخب، آدم جواب اينو چی بده؟«ترک، عزيز نسين، 

ه تنھا به ھمين ھذيان گوئی بسنده نکرده، در ادامه، در بخش ب» ...فراخوان خطاب به شما«صادر کنندگان 

گسست از سيستم فکری و «، عنان گسيخته تر به جنبش کمونيستی تاخت آورده و »خطوط مشترک«اصطالح 

ه معاشقه بين اين سه جريان بوده است، ب» زمينه ساز«را که گويا ) ۵("سوسياليسم واقعا موجود"عملکردی 

  .نيز توصيه می کنند» ...شما« به »دھی تشکل بزرگ چپ شکل«عنوان شرط اول 

فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل ( ناگفته نماند که يک روز پس از والدت اين نوزاد

 فوق، که خود کاريکاتور بی مزه از آنتی کمونيسم ۀاز بطن سه جريان به اصطالح چپ نامبرد) بزرگ چپ

نه "! چپ"شکست  «ست، آقای نقی حميديان نيز با نگارش مقاله ای تحت عنوان بورژوازی اۀچندين ده سال

  .نمايش گذاشته نقش قابلگی خود را در تولد آن ب )۶(»؟"چپ"بحران 

ھر دوی اين مطالب، سازش طبقاتی، ھمزيستی مسالمت آميز طبقات، گسست از جنبش کمونيستی، پايبندی 

در بحث و «را به مشارکت فعاالنه » ...شما«ی خود قرار داده و به دمکراسی و حقوق بشر را مبنای حرکت آت

پاسخ به «و ايفای نقش برای دادن » یئ ی و اساسنامهئ گوی آغاز شده و در تدوين اسناد نظری، برنامه و گفت

  .دعوت می کنند»  کارگر و مزدبگيران و برای غلبه بر پراکندگی چپ ايرانۀ ايران، طبقۀنياز جامع

خاطر مشغله ھای شبانه روزی فراموش کرده اند که دمکراسی و حقوق انسانی ه اين آقايان بکه  مثل اين

ناظر بر حق برخورداری از شغل و مسکن و زندگی شرافتمندانه و حقوق و آزاديھای فردی و اجتماعی برای 

 ۀفی مبارزمنظور نه  آحاد جامعه، جزو اصول اساسی سوسياليسم علمی بوده و بورژوازی فقط و فقط بۀھم

طبقاتی، قالب تھی آنھا را بر دوش گرفته و يا نمی دانند که اصل ھمزيستی مسالمت آميز يک اصل خدشه ناپذير 

 اقتصادی متخالف بوده و تفاسير بورژوائی اين آقايان -لنينی در شرايط مشخص تاريخی بين نظامھای اجتماعی

خواب با ميلياردرھای سارق ثروتھای  محروم و کارتناز اين مقوالت و تأکيدشان بر ھمزيستی اقشار و طبقات 

 اصلی خصومت کور اين آقايان با گذشته، حال و آينده جنبش کمونيستی را تشکيل می ۀ مبنا و پايعمومی، اتفاقاً 

  .دھد

گسست از سيستم فکری «در اينجا به اين آقايان که شيپور مستھلک بورژوازی را از سر گشادش می دمند و 

بينی و ايدئولوژی  جھان «را شرط اول شکلدھی تشکل چپ پنداشته،» "سوسياليسم واقعا موجود"و عملکردی 

پيروی از سيستم فکری مسلط بر جنبش « و )٧(»را سد راه تحقق آرزوھای خود...  لنينيستی- مارکسيستی

مشخص مراجعه حساب می آورند، با يک پيشنھاد ه را دليل پراکندگی و به تبع آن، ناتوانی چپ ب» کمونيستی

 سيستم فکری مسلط بر جنبش ۀبدين ترتيب، من فقط فھرست مختصری از نائليتھای ثبت شده در کارنام.  کنم می

 موجود را برمی شمارم و ھمچنين، توجه ھمگان را به فعاليتھای کمونيستی و عملکردی سوسياليسم واقعاً 

 مستمر آن توسط بورژوازی در مقياس خستگی ناپذير جنبش جھانی کمونيستی و به سرکوبی خشونت بار

 تاريخی معطوف داشته و در عين حال، به منظور بيمه کردن خود در مقابل اتھامزنی احتمالی اين -جھانی

بر اين آقايان، يعنی از ايجاد » دستاوردھای عملی سيستم فکری و عملکردی مسلط«جنابان، از رديف کردن 

مکاری و ھمدستی اسالف و معاصران آنھا با دولتھای فاشيستی و دولتھای انشقاق خائنانه در بين الملل اول تا ھ
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ماورای ارتجاعی امپرياليستی در جنگھا و تجاوزات به کشورھای ديگر و غارت ثروتھای آنھا صرفنظر نموده 

  در اغلب کشورھای دمکراسی را که اتفاقاً - و تقاضا می کنم فقط فھرست کوتاھی از دستاوردھای مثبت سوسيال

 اين آقايان به جنبش ۀ ناجوانمردانۀ در دست داشته، برشمارند تا معلوم شود حملاروپائی قدرت سياسی را متناوباً 

نه و عمدی بوده و ناشی از کينه توزی طبقاتی ھاکمونيستی ميھن و جھان، دليل و علت منطقی دارد يا امری آگا

  .می باشد

عبارت ه جمعيت انسانی از سيستم فکری کمونيستی، ببی نياز از توضيح است که پيروی بخش عظيمی از 

 لنينيستی، باعث تشکيل و پيدايش احزاب، - بينی و ايدئولوژی مارکسيستی و بعدھا مارکسيستی ديگر، از جھان

 کمونيستی و شخصيتھای انقالبی بسيار زيادی گرديد که در راه تحقق خواستھا و آرمانھای یسازمانھا

دست دشمنان آزادی ه مبارزه برخاستند و ھمواره با سرکوبی خشن و قلع و قمع به  تاريخی انسان بۀعدالتخواھان

 کمونارھا، موارد بيشمار ۀقلع و قمع خونين کمون پاريس و کشتار وحشيان. و عدالت مواجه شده و می شوند

دست نيروھای ه لتخواه، بترور و اعدام ميليونھا سال زندان و شکنجه ھای بھيمی انقالبيون کمونيست و عدا

 پيروان سيستم فکری کمونيستی بود که ھمچنان و با ۀبورژوازی، نمونه ھای آشکار پاسخ مبارزات شرافتمندان

 تاريخی پديد ۀدر يک دور) حزب کمونيست بلشويکھا(رغم اينھا، مبارزان عدالتخواھی ه ب. شدت تمام ادامه دارد

دست ه وری روسيه قدرت سياسی را بپراتھانی اول، موفق شدند در امآمده در سالھای آخر جنگ امپرياليستی ج

گرفته، اغلب خواسته ھا و آرزوھای ديرين بشری را در مدت بسيار کوتاھی متحقق سازند که خود اين موجب 

  . دشمنان انسان و انسانيت نسبت به کمونيستھا و سيستم فکری آنھا گرديدۀتشديد کينه و تنفر پايان ناپذير ھم

 حاکميت بلشويکھا طول زيادی نکشيد، ولی در ھمان مدت کوتاه چنان اعجازانگيز کار کردند، ۀرچه دورگ

 نيمه فئودالی مخروبه - چنان اعجازانگيز ساختند که در عرض کمتر از دو دھه، يک کشور نيمه سرمايه داری

صرفنظر . جھان تبديل کردند. ..را به يکی از عظيم ترين قدرتھای اقتصادی، سياسی، علمی، صنعتی، نظامی و 

، از )٨(»در شوروی و تعدادی از کشورھا«از تمامی دستاوردھای خارق العاده سيستم فکری کمونيستی حاکم 

انحالل مالکيت سرمايه داران و اربابان بر ابزار توليد و زمين تا لغو بھره کشی انسان از انسان، اتمی کردن 

اھواره به جو زمين و تارومار کردن طاعون فاشيسم و بسياری کشور و تسخير فضا و فرستادن اولين م

 ديگر برای اولين بار در تاريخ جھان، اين فکر مسلط در يک مقطع بسيا کوتاه تاريخی ۀدستاورھای اعجازگون

  : موفق شدعمالً 

عتقادی و ــ انسان را به جايگاه انسانی خود بازنشانده، تقسيم و تفکيک انسانھا بر اساس تعلقات نژادی، ا

  جنسيتی را از ميان بردارد؛

   تمامی مفاسد اجتماعی را ريشه کن سازد؛ بشری، عامل و مسبب تقريباً ۀــ بيکاری مھمترين معضل جامع

طور بنيادی حل نموده، شرايط اسکان مناسب و زندگی شرافتمندانه برای آحاد جامعه ه ــ مشکل مسکن را ب

  را فراھم کند؛

  مان رايگان برای ھمه از جنين تا گور برقرار نمايد؛ ــ بيمه و بھداشت و در

   پزشکی را در سراسر کشور راه اندازی کند؛ۀ خدمات و کمکھای اوليۀ بسيار گستردۀــ شبک

ــ آموزش، تحصيل و تربيت از مھد کودک و ابتدائی را تا آخرين مدارج تحصيلی رايگان ساخته، بيسوادی 

  طور کامل از ميان بردارد؛ه را ب

   شھرھا را ايجاد نمايد؛- آکادمی ھای علوم و فرھنگۀـ سيستم گستردـ
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 اجتماعی را ريشه ۀ زندگی انگلی ناشی از روابط و مناسبات ناعادالنۀــ معضل گدائی، گدا پروری و شيو

  کلی از ميان بردارد؛ ه کن نموده و ضرورت وجود بنيادھا، انجمنھا و مؤسسات خيريه را ب

  عی از قبيل، اعتياد به مواد مخدر، فحشاء و تن فروشی را بخشکاند؛ مفاسد اجتماۀــ ريش

ه  ملی، حقوق و آزادی ملتھا، حتی در حد رعايت حقوق ملی گروھھای ملی چند ھزار نفری را بألۀــ مس

  طور تمام و کمال حل کند؛

  نقشی نداشتند؛ ) بورسبانکھا و بازارھای (ــ بازار ملی را تشکيل دھد که در آن قمارخانه ھای سرمايه داری 

 قيمتگذاری را نھادينه و از بازاريان، ۀــ سيستم قيمتگذاری و تثبيت قيمت کاالھا از سوی توليد کننده و يا کميت

  سوداگران و دالالن در تغيير و نوسان دادن قيمتھا خلع يد کند؛

الجه و تفريح کارگران راه  استراحتگاھھا، نقاھتگاھھا و تفرجگاھھا را برای استراحت، معۀ گستردۀــ شبک

  . اندازی کرد و مورد بسياری ديگر

اگر در خانه کس است، يک «بر اين گمانم که ھيچ نيازی به طوالنی کردن اين فھرست نيست، چرا که 

را عامل تفرقه » پيروی از سيستم فکری کمونيستی« آن آقايان که ۀولذا، از ھمينجا، از ھم .»حرف بس است

را کھنه و مردود می شمارند، مؤکداَ می »  لنينيستی-بينی و ايدئولوژی مارکسيستی ھانج«دانسته و » چپ«

 فعاليتھای مشعشع خود، نياکان، اسالف و معاصران خويش را رديف ۀخواھم فھرست خيلی کوتاھی از کارنام

  . کنند تا معلوم شود چند مرده حالجند

شکست  «ۀاصطالح سياسی و مقاله سه جريان ب» خوانفرا«عالوه بر آنچه گفته شد، جا دارد اضافه کنم که 

شما، « پيری به مشاغل جديدی روی آورده، ۀ، تإليف آقای نقی حميديان، که در دور»؟"چپ"نه بحران "! چپ"

برای ... گسست از سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی، «شرط ه را ب» ن چپھا و فعاال احزاب، سازمان

خوانند و رھنمود می دھند، شباھت غريبی با مصلحت   فرامی»کل بزرگ چپمشارکت در روند شکلدھی تش

  .دارد» دخو«يکی از تمثيل ھای زنده ياد »  ھمه چيزدانۀخبر«انديشی 

صاحب گاو در و .  چون گاو برای خوردن آب سر در خمره کرد، سرش در خمره گير افتاد:دخو نقل می کند

  .قوم شتافتند» خبره ھمه چيزدان«ن چاره نيافتند، به خانه بسی شور نمودند و چو. ھمسايه را خبر کرد

اگر خمره بشکنيد، زيان است و ضرر به «: خبره چون حال و واقعه شنيد، دستی به ريش اش کشيد و گفت

  .»برويد، سر گاو ببريد که گوشتش حالل است و مصرف خواھد شد! صاحب خمره

حاال، سر بريده گاو در خمره در يکطرف بود و تن بی سر . برگشتند و ھمان کردند که خبره صالح ديده بود

 ھمان ۀچون تالشھا برای درآوردن سر بی تن گاو از خمره بی ثمر ماند، دوباره به خان. گاو در سوی ديگر

  .شتافتند و جويای مصلحت شدند» خبره ھمه چيزدان«

بازگشتند و . د و سر گاو درآوريدخمره بشکني: دوباره دستی به ريش کشيد و فتوا داد»  ھمه چيزدانۀخبر«

قصد اظھار ه چون تن بی سر و سر بی تن گاو و خمره شکسته را بديدند، ب. باز ھمان کردند که خبره گفته بود

اھل محل علت گريه اش . يدو چون احوال شنيد، سخت گريه آغاز قوم شتافتند و اۀسپاس، دوباره به نزد خبر

ای بيچارگان، گريه ام زان سبب است که پس از مرگ من، : نی و تألم گفتبا تأ»  ھمه چيزدانۀخبر«. پرسيدند

   ).نقل به مضمون(چه کسی مشکالت شما جماعت عوام را حل خواھد کرد 

  !را خوش توصيف کرده است» آقايان فراخوان داده«ياد دخو بخير، که 
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