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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ جنوری ٢١

  دو فرھنگئیتقابل و رويارو
  

عنوان يکی از  را به خواھيم آناگر ن. آن شناختبايست با فرھنگ حاکم بر  ھای ھر جامعه و جنبشی را می شاخصه

ھای اساسی   رکنۀتوان اذعان نمود که از زمر ھای ھر جنبشی توضيح دھيم، ولی و به جرأت می رفت علل پس

ست مابين فرھنگ سرمايه با  تفاوت بسيار عظيمی. آيد طلبانه و کمونيستی به حساب می رفت ھر جنبش حق پيش

ر دروغ، تزوير، تخريب و ترور شخصيت و اتھام اّولی بۀ در حقيقت شالود. ھا  لنينيست–فرھنگ مارکسيست 

ست، و در عوض دّومی، حامل فرھنگی پويا،  زيکیبا برخوردھای خشن فھای سياسی، اخالقی و امنيتی توأم  زدن

ۀ معنای پس کشيدن از متدھای اولي گرا و سودمندی به بنابراين عدول از چنين فرھنگِ تحول. ست شادابی و سازندگی

  .باشد میبزرگان انقالب 

دو .  زمان با پيدايش طبقات، جھان، شاھد جدال اين دو فرھنگ متقابل از ھم بوده است به عبارتی ديگر و ھم

 معينی پيروی نموده و ھمواره رو در روی ھم قرار   و منافعھاھا، از آرمان فرھنگی که سر منشاء ھر يک از آن

ھا و   دينی و مذھبی از دير باز، مولّد نابرابری  نھادھا و مراجعھمراه ديگر داری به طبقات حاکم و سرمايه. اند گرفته

ھای اجتماعی و  شان بر آن بوده و است تا وجود نابرابری اند و تالش و اھداف ھای درون جامعه بوده عدالتی بی

 بوده و جا جلوه دھند؛ بر اين انديشه نعمات جامعه را امری طبيعی و بچنين دست باال داشتن عنصری قليل بر ھم

ھا انسان زيردست، بلکه به  معنای تعرض مشتی زورگو، بر جان و مال ميليون ھای طبقاتی، نه به ھستند که تفاوت

ی که جوامع بشری امروزی،  توان در جوامع چنين نماد و افکاری را می. شود آنان مربوط می" ناتوانی"و " ناآگاھی"

ھا   آن به تبع. عينه مشاھده نمود کند، به  انسانی را نابود می–رھنگی ھای ف انحصارطلبی بنا شده است و ارزشۀ بر پاي

نمايند تا  رونده مغشوش می ھای بغايت ارتجاعی و پس داران افکار عمومی را حول نگرش بينيم که چگونه سرمايه می

ن االفکه چگونه مخبينيم  ھای طبقاتی درون جامعه مشروعيت بخشند؟ می چنين بر تفاوت ھای خود، و ھم طلبی بر جاه

 ماند؟  خورده باقی بهند تا موقعيت طبقات باال، دست ندھ خود را به انحای گوناگون مورد يورش و تعرض قرار می

مانده و  ن، ھمه و ھمه بر آمده از افکار انسان عقبازدن، دستگيری و حذف فزيکی مخالف صيت، اتھامترور شخ

بيھوده نيست که ما در جھان امروزی شاھد ھزاران . باشد در رو میست که دنيای کنونی با آن رو  ا طلبی منفعت

عنوان يگانه سياست و تضمين  باشيم؛ بيھوده نيست که حاکمان، زور را به  سياسی می– اجتماعی يبت و مصألهمس
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ا حکومت کنند ت شان، ھمه را از ميدان بدر می ھای رنگارنگ سرکوب اند و با ارگان  خود انتخاب نموده منافعۀ کنند

 يعنی –باری قرار گرفته است و يکی  جھان امروزی متأسفانه در چنين وضعيت اسف. ماند پليدشان پا بر جای به

رونده، جامعه را به انقياد کامل خود در آورند و  ھای ارتجاعی و پس  در پی آنند تا با اتخاذ سياست–طبقات حاکمه 

ھای اجتماعی و طرد ھر  عدالتی ھا، بی  از بين رفتن نابرابری دافعدر مقابل، نيرو و فرھنگ ديگری وجود دارد که م

  .  ناسالم و رمنده در ميان نيروھای انقالب استۀگونه مبارز

دانند آرمان و فرھنگ  چرا که می.  فرھنگ طبقات حاکمه نيستند ھای حقيقی مدافع که کمونيست پر واضح است

ھاست؛  طورمساوی مابين انسانه ھم ب گی و تقسيم ثروت جامعه و آناش جلوگيری از رشد، بالند داری وظيفه سرمايه

دانند که فرھنگ  ست؛ می ن درونی و بيرونیاھا و ترور مخالف رافات، نابرابریاش تبليغ و ترويج خ  دانند که وظيفه می

به بيانی . ستھای انقالب ريخته شده ا ھا و به تباھی کشاندن اندوخته سرمايه بر اساس، حذف، تھی نمودن انرژی

اين فرھنگ . زدن نيست و ريشه در جای ديگری دارد تر فرھنگ کمونيستی، فرھنگ حذف و فرھنگ انگ واقعی

  . پوساند ھا رسوخ نموده است و تار و پودش را می درون انقالب و کمونيسته سرمايه است که ب

تند و عميقاً بر اين باوراند که سازماندھی، شکوفائی  فرھنگِ رماندن نيروھای انقالب به عقب نيس ھا مدافع کمونيست

با اين اوصاف و . باشد ھا بدون برخوردھای صحيح و اصولی در ميان انقالب و انقالبيون، ناممکن می و بسيج توده

داران، اين  ھای طبقاتی صحيح اين جريان و يا آن جريان انقالب نسبت به حاکمان و سرمايه گيری جدا از موضع

يم؟ آيا پوزيسيون ايران شاھد کدام فرھنگروزھا در ميان ا گيرد که براستی ما اين مان قرار می در مقابلال ؤس

ايم با فرھنگی کامالً متضاد از فرھنگ رايج حاکم بر جامعه، با  باليم که توانستهبخود  توانيم مفتخر باشيم و به می

ھای کاری نيروھای  توانيم اسلوب فزائيم؟ آيا میيستی بي کمونن درونی خود برخورد نمائيم و بر انرژی جنبشامخالف

  عنوان يگانه متد و روش کمونيستی به جامعه معرفی نمائيم؟ را به ئيد قرار دھيم و آنأچپ را مورد ت

روشنی داده است و  االت فوق را بهؤ سۀنزديک چپ ايران، پاسخ ھمۀ متأسفانه تاريخ و فعاليت سياسی چند دھ

ھای حقيقی با آن سر  جا مانده، حکايت از حقايق تلخ ديگری دارد که کمونيست  ھای به ا و روشھ چنين اسلوب ھم

گردد، در مقابل برخورد  ن تعريف میامايه، با حذف و ترور شخصيت مخالفاگر بخشی از سياست سر. جنگ دارند

ھا را ندارد؛ نشان از  ميان خودیھا و احزاب کمونيستی ھم نشان از برخورد سالم، ارزنده و بسيج کننده در  سازمان

ن درونی ھم به اشکال متفاوت، مورد برخوردھای ھيستريک و اچپ ايرانی، مخالفآن دارد که در دنيای نيروھای 

ھا افزوده است و کمترين   که بر خرابهئیسياست و برخوردھا. شوند گيرند و به عقب رانده می ناسالم قرار می

 زدن و  با اتھام-  يعنی سرمايه –به اين دليل روشن که آن يکی . ھنگ کمونيستی نداردانسانی و فرۀ ارتباطی به جامع

 با ميدان دباي می، – يعنی کمونيست –گيرد، و در مقابل، اين يکی   نيرو می،ن خودیابا تعرض وحشيانه به مخالف

 تحول بنيادی، آن  يست مدافعکمونيست حقيقی و کمونيک از منظر . ن درونی خود نيرو و انرژی گيردادادن به مخالف

چرا که .  در خدمت به انقالب نيستیباشد، فرھنگ ن درونی خود میاھا و حذف مخالف دنبال شکستن قلم فرھنگی که به

. جويد ھم برای حذف و ترور شخصيت سود نمی عنوان قدرت و آن عنوان اسلحه و از جايگاه به کمونيست، از قلم به

را  ايم و نتايج مخرب آن ھای متفاوت در ميان نيروھای چپ ايرانی شاھد بوده ورهروشی که ما در سطوح و در د

  . ايم بوضوح مشاھده نموده

مملو از . نيروھای کمونيستی ايرانی، پُر از اعمال نادرست و کار بست فرھنگ ناصحيح استۀ چمتأسفانه تاريخ

ھای چپ، نسبت به  زدن سازمان  ز اتھام و انگتوان ا ھزاران صفحه را می. باشد برخوردھای نامناسب و رمنده می

توان  ھا معرف فرھنگ کمونيستی نبوده و نيست؛ می يک از آن ن درونی خود سياه نمود و نشان داد که ھيچامخالف
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 شخصی خود -رديف با فرھنگ طبقات حاکم است که نه برای مردم بلکه برای منفعت جناحی  نشان داد که ھم

ن اھا نيست و مدافع  مدنظر کمونيستبنابراين چنين روش و فرھنگی اصالً و ابداً . کشند زيردستان را به زير می

چرا که . زيکی نيروھای درون انقالب نيستند ف–ت ھيچ شرايطی در پی حذف قلمی کشان تح کارگران و زحمت

اين . تديده و محروم اس ھای ستم دانند انتخاب چنين روش و اسلوبی به ضرر جامعه و منفعت توده می

زدن و حذف نيروھای  اتھام. اند که از روشن شدن حقايق و آگاه شدن محرومان، ترس و واھمه دارند داران سرمايه

ش ناھا انسان دربند و مخالف ق ميليونروزھا در ح ، اينزاست که سرمايه  ای مخرب ھمان اندازه ھا به درونی و خودی

از . اند ھای بسيج کننده درونی سالم، سازنده و کشف راهۀ ز مبار ھا، کامالً مدافع کمونيست. دارد روا می

ھا را فراھم  آسانی يگانگیۀ شان بر آن است تا زمين تالشۀ مايه متنفراند و ھم محتوا و بی ھای نظری بی گری پرخاش

ھا   شدن، ناروشنیاند که از بسيج و از روشن طلبان و خودپرستان اين جاه. ھا فائق آيند گی نمايند و بر افتراق و پراکند

که نه تنھا ھيچ انقالبی و از جمله انقالب ايران با  معين است. ھای کاری واھمه دارند و طرح انتقادات و رد نافرجامی

خواھد رسيد بلکه نيرو و انرژی جنبش کمونيستی را به منزل مقصود نحمل چنين فرھنگ بغايت سد کننده، به سر 

  . ری سوق خواھد دادت  و اضمحالل ھر چه بيشنابودیمسير
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