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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ اگست ٠٣
  

 "!مدرن"و چپ " ُسنتی"چپ 
جھان از ھر سو در بحران است؛ بحران نظام ھای سرمايه داری، بحران چپ و بی ثمری جنب و جوش ھای اعتراضی 

ُھرج و مرج و جنگ و کشت و کش.  بی عدالتی ھای موجودهون ھا انسان دردمند عليميلي تار محرومان به باالترين حد ُ

ًسيمای سياسی جھان کنونی، کامال در ھم ريخته . خود می گيرده  رسيده است و ھر روزه ، ابعاد دردناک تری بهممکن

ً و متعاقبا، بی دقتی، سازشکاری و بی عملی به اصطالح است و متأسفانه، سوءاستفاده از خيزش ھای اعتراضی مردمی

  .ِنيروھای مدافع انقالب، بر تمامی گوشه ھای جھان پھناور ، سيطره انداخته است

بحران، رو به افزايش است و مردم، آمادۀ بازستانی حقوق پايمال شدۀشان از طبقات حاکمه و سرمايه دارند و در 

رختی و بی عملی چپ، قابل ک. ِ ناآماده، از انجام وظايف کمونيستی خويش اندچپ،" احزاب"و " سازمان ھا"عوض، 

، رغم بی تحرکی و بی عملی مزمن   و علی-اگر چه نمی توان . ، چشم اندازی از خروج آن متصور نمی باشددفاع ست

 عکس العمل ه و ب ، بر حجمفتۀ خارج از کشوری را انکار نمودِفعاليت ھای بی وقفۀ نظری و سياسی چپ متمرکز يا

ين موضوع طرح است، که پاسخ اين ال و يا به عبارتی صحيح تر، اؤّاما و در مقابل، اين س. ھای آن سرپوش گذاشت

، با کدامين روش ھا و ابزارھا، و م در مقابله با طبقۀ ميرنده چيستورۀمان، پيرامون وظايف اساسی چپ و آن ھد

  ضه ھای آن فائق آمد؟ھمچنين در کدامين ميادين می توان بر عار

ِوارد دانسته اند و ھمچنان، بازار نقد و رد روش ھای ثمربخش آن " ُسنتی"ِتاکنون ايرادھای زيادی را بر چپ گذشته و 
ِدسته ھا، گروه ھا و افراد متعددی، در حول و حوش تئوری نوين انقالب و راه ھای کارساز آن، قلم چرخاندند . داغ است

يک و يا نقدشان، کمتر با اثبات و يا با  نقد ھيچ. ِفاع از آن، به تخريب اين ايده می پردازنددًرا و در ًو بعضا از آنان، ظاھ

ِ، از جايگاه به اصطالح ھم، اين روزھا کم نيستند" ودمانیخ"به دنباله، روايت ھا و گفتمان ھای . جايگزينی ھمراه ست
البته که اين . ، به بی ثمری، و به بی حاصلی آن می نشيند-انه  يعنی تئوری مبارزۀ مسلح-ن تئوری نوين انقالب امدافع

طور نمونه و ديده ايم که چگونه و آنھم بعد از سه ه ب. ُدست نقدھا را نبايد جدی گرفت، ارزش و قربی برايشان قائل شد

 رھبران به انتخابوی، نسبت " دقت"سازمانی، به بھانۀ دفاع از حميد اشرف، به عدم " اسرار"حفظ " بھانۀ"دھه و به 

ُوران شاھنشاھی پرداخته اند، ھمچنين بر تفکر و بر بی باوری اش، پيرامون جايگاه و نقش مبارزۀ چريکھای فدائی د

در روی سن " شادمانانه"فزايند؛  اعتبار از دست رفتۀ خويشتن، بيگزافه گوئی می کنند، تا بر!! مسلحانه سخن راندند

که  بدون اين. نگه دارند" سر زنده"، به اين و يا به آن می دھند، تا نام خود را "ديرلوح تق"ُحضور به ھم می رساند، 

ُبدانند، سر زندگی، نشاط و سالمتی سياسی، در پايداری و در باوری رفتاری، به افکار و به منش چپ گذشتۀ دور است ِ .  
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له است، و در اين ھمچنان در نوک حمُدر ھر صورت تئوری نوين جنبش کمونيستی از زوايای گوناگون، از ھمه سو و 

 می توان نام ابلھان، ذوق زدگان سياسی و ناپيگران چپ را ھم، بدان ھا اضافه نمود و نشان داد، که ميان کم نيستند

را، با تعرض بنابجا، به  ، در خلوت خود، علل ناتوانی ھای شانابر ھرگونه اعتراضی سجدۀ می کنندچگونه در بر

در حقيقت فرق است مابين کس و يا جريانی که آمادۀ انقالب است، با کس !  بسيج کننده، می پوشانندسياست و به پراتيک

و يا جريانی که موج سوار و کرنش گر می باشد؛ فرق است مابين فرد و يا جريانی که فاقد روحيه و مبارزۀ رو در رو 

لق گو با البی ست؛ فرق است مابين عنصر تمقبا رژيم می باشد، با فرد و يا جريانی که حامل جسارت و شھامت ان

عنصر شورش گر؛ فرق است مابين تفکر تعرضی، با تفکر تسليم طلب و خالصه، فرق است مابين عنصر و جريان 

متأسفانه .  لنينيستی- ت ی مارکسيسئِ سياسی، با عنصر و جريان پايدار به اصول پايه - پرخاشگر و بی بضاعت فکری 

 حقيقی آنھا، دھه ھاست از محتوا و از زنگ واقعی خود افتاده است و نسل جوان امروزی، کمتر ی که مضامينئوله ھاقم

  . ، رو به رو می باشد-ويژه در ميان نيروھای تمرکز يافتۀ خارج از کشوری ه  و ب- با متدھا و اسلوب ھای کمونيستی 

و بجاست تا تبيين مان را، از مضمون و از ی، الزم عيات تلخ، و ناھنجاری ھای سياسيبنابراين و در پرتو چنين واق

پيشرفت انقالب، از نقد کمونيستی، از مبارزۀ ايدئولوژيک سالم، از افکار و از متدھای ثمربخش و متمدنانه به تصوير 

ُی، در کدامين بخش از ذھن مان النه کرده، در رفتار و ئيم که مضامين حقيقی چنين واژه ھادر آوريم و روشن ساز
  . ، نمايان می باشدکردارمان

منظور ه می تازند، و ھمچنين وقت و بی وقت و ب" ُسنتی"اشاره نموده ام که از ھر دری، به  افکار و به منش چپ 

که جامعه و  مرغوب جلوه دادن کاالھا و کسب ھويت سياسی خويشتن، به چپ گذشته حمله ور می شوند، بدون اين

!! نوين تر، و يا شاھد برخورد و روش متمدنانه تر از جانب آنان باشدجنبش روشنفکری، شاھد تک نمونه، از تحرک 

عقب "رغم  ، علی"ُسنتی"حال به گونه و از گوشه ای ديگر، اين دست موضوعات را مورد بررسی قرار دھيم که چپ 

ِشدن فکری با جريانات مذھبی" ھمسو"رغم  ضد امپرياليستی اش، علی" کور"رغم مبارزۀ  اش، علی"ماندگی وران  دِ

ِنظام شاھنشاھی، در کدامين جايگاه مبارزۀ طبقاتی ايران قرار گرفته بود، و از خود، چه اثر و يا اثراتی در درون 
، "کھن"ِو يا چپ متعلق به " مدرن" بر جای گذاشته است که چپ - جامعه و ھمچنين در دل ميليون ھا انسان دردمند 

  نيستی خويش نيست؟ِقادر به اثرگذاری و انجام وظايف مصوبه کمو

ّحقيقتا اگر می توان و يا می شود، تمايالت سياسی و درونی خود را به روز نمود؛ اما نمی توان و نمی شود، تاريخ و  ً

اگر با ھر نگاه و از ھر جايگاھی بخواھيم، به صحت و سقم ھر ايده و يا .  کمونيستی را به روز کرد-اسناد مبارزاتی 

، در درون جامعه حضور يافت و به د جوابی، به غير از اين عايدمان نمی شود که می بايپراتيکی پی ببريم، حاصل و

 عملی، در - تی ھای نظری که رفع کاس ًمضافا اين. جنگ با ديگر تفکرات و آنھم در عرصه ھای متفاوت برخاست

 را به -ويژه آرمان چپ ه  ب و-ُل ھا نھفته است و بدون کاربرد عملی و روزانۀ آنھا، نمی توان افکار خود عکس العم

 در مدار حقيقی آن، يعنی با دبه بيانی روشن تر، مميزه ھا و شاخصه ھای چپ رزمنده را می باي. روز و يا تازه تر نمود

شرکت و در پيشاپيش قرار گرفتن جنبش ھای اعتراضی و در مقابلۀ رو در رو، با ارگان ھای حافظ بقای امپرياليستی 

امروزی، کمتر با آنھا سر " مدرن"موضوعات مھمی که چپ مدعی دفاع از افکار پيشين و يا چپ موضوع و يا . سنجيد

  . و کار دارد و حاضر به پاسخگوئی صريح آنھا نيست

لی، بر اوضاع وش، از درون خالی شده است و کمترين دخالت و کنتررغم ھياھوھا و ادعاھاي ِآری، چپ ايران علی

ور، و از انجام وظايف کمونيستی اش باز مانده دنی ست که از ميدان اصلی مبارزه سياسی جامعۀمان ندارد؛ مدت طوال

از يک سو جنبش . ی ستئفاقد جھت گيری ھای روشن، فاقد سياست ارتباط گيری با جنبش ھای کارگری و توده . است

و از سوی ديگر، در انتظار پاسخگوئی مثبت از جانب توده ھای ھای اعتراضی را به حال خود رھا نموده است 
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شوربختانه قصد و مقصودش، فراگيری از آموزه ھای تاريخی و ھمچنين خودشناسی دوباره نيست؛ . دربندمان می باشد

راپا خود بقبوالند که زمانی می توان، توجه و حمايت کارگران و زحمت کشان را در مبارزه با رژيم سه نمی خواھد ب

ًمسلح جمھوری اسالمی جلب نمود، که ارگان ھا و نھادھای استثمارگر و سرکوبگر نظام را به مصاف طلبيد؛ درونا پی 

ِنبرده است که، سر انجامی و ثمربخشی ھر انقالبی، با ھدايت مدبرانۀ کمونيست ھا گره خورده است و بدون حضور  ُ ُ

وقوع ه ب" انقابالت. "قالب فاقد ارزش ھای حقيقی و بنيانی خواھد بودن کارگران و ديگر اقشار ستم ديده، آن انامدافع

ويژه بعد از فروپاشی کامل شوروی سابق، گويای اين ادعاست که انقالب حقيقی، نه در ه پيوسته در چند دھۀ اخير و ب

 فرود آوردن در ش با دولتمردان، نه در ھمسوئی با جناح ھای رقيب حکومتی و نه در کرنش و سر تعظيمزمدارا و سا

ِبرابر ھرگونه جنبش ھای اعتراضی، بل در انتخاب سياست مستقل از جناح ھای رقيب دولتی و در دخالت گری ھای 
  . کمونيستی ست

اين اوضاع وخيم و غم انگيزی ست که بر شانه ھای نحيف چپ ايران سيطره انداخته و بی دليل ھم نيست، که تاکنون، 

ی بر جای بگذارد و توجه بخشی از جامعۀ ايران را، به سمت ايده ھا و ئمثبتی بر افکار توده ِنتوانسته است کمترين اثر 

براستی چه عامل و يا عواملی، مانع ھمه گير شدن و يا مانع پاسخگوئی کارگران و زحمت . نظرات خود جلب نمايد

ِ چرا چپی که ادعای مدرنيزم سياسی می باشد؟ ايراد و اشکال کار در کجاست؟" مدرن"کشان به ايده ھای چپ و يا چپ 
  ِو عملی دارد، قادر به اثرگذاری و يا به عبارت ساده تر، قادر به تغيير توازن قوای سياسی درون جامعۀ ايران نيست ؟

و " سازمان ھا"کنونی بگذاريم؛ " احزاب"و " سازمان ھا"االت را بر عھدۀ ؤالبته الزم و بجاست تا پاسخ اينگونه س

" سازمان ھا"ه بر اين باورند، از زمره راديکالترين، خالص ترين و پيشرفته ترين جريانات کمونيستی اند؛ ک" احزابی"

ی از اقشار ستم ديده را به سمت رفتار و کردارشان جلب ئورند، که نگاه جامعه و يا بخش ھاکه بر اين با" احزابی"و 

ّاما خارج از مبالغه گوئی ھا و خارج از وجود !! ان می باشندسياسی از جانب آن" فرمامين تازۀ"نموده اند و در انتظار 
، به جرأت می توان گفت که، من حيث المجموع "و احزاب" سازمان ھا"ِشواھد و قرائن، پيرامون عملکردھای بی ثمر 

ور نمودن عناصر خودی، چيزی جز م اند و در پروندۀشان، چيزی جز دنيروھای خارج از کشوری، غرق در توھ

که ذھنی گرا، خيالباف و " احزابی"و " سازمان ھا"ندگی و تشتت، و چيزی جز بی نزاکتی سياسی نمی توان يافت؛ پراک

ُغرق در سکتاريسم اند، و در اين سه دھه و به عينه نشان داده اند که سياست دافعۀشان، سوار بر سياست جاذبۀشان می 

ا طی می کنند و ھمچنين نشان داده اند، که رفتار و کردارشان، باشد؛ نشان داده اند که روز به روز، مسير سرازيری ر

  .  انقالبی نيست-در خدمت به پيشرفت نسل جوان امروزی و در درک و فھم حقيقی تر، افکار کمونيستی 

ِمسلما، اساسی ترين دالئل موارد فوق، يعنی ناھنجاری ھای درون چپ را می تو وری ان، به پای فقدان حضور، به پای دً

ِز تب و تاب ھای مبارزاتی درون جامعه، به پای بی آمادگی اش از انجام انقالب دگرگون ساز نوشتا جنبه و . ِ

آن . حيات داشته است" ُسنتی"ًموضوعاتی که اگر نگوئيم تماما، ولی و به يقين می توان گفت، که کمتر در درون چپ 

نی حقيقی مبارزه با سلطۀ نظام ھای امپرياليستی را دريافته چپ را باور داشتند و شناختند، به اين دليل که مفھوم و مع

بود؛ آن چپ را باور داشتند، به اين دليل که ارگان ھای وابسته به سرمايه را به مصاف طلبيد؛ آن چپ را پذيرفتند و 

ر درون بدان باور داشتند، به اين دليل که سياست تعرضی را جايگزين سياست تسليم و عقب نشينی نمود؛ آن چپ د

... جنبش روشنفکری اثر گذاشت، به اين دليل که، مبارزۀ ايدئولوژيک سالم و سازنده را در مقابل خود قرار داد و 

ِموارد مھم و کليدی که ما حتی، شاھد تک نمونه ھای آن، از جانب چپ  و يا از سوی ميراث خواران و سارقان " مدرن"ِ

  . و اوائل دھۀ چھل و پنجاه نيستيمُنام و افکار پر افتخار کمونيست ھای اواخر

 و به انتظار  ، به گوشه ای کز کرده"ُسنتی"ِ خالف چپ - ُ با ھر گرايش و تفکری -واقعيت اين است که چپ کنونی 

ِنشسته است تا از ميان جنگ و دعواھا، و از شکاف درون نظام ھای سراپا مسلح و امپرياليستی سر در آورد و بر 
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راه تغيير ه ُبه باال چشم دوخته است و در خوش بينانه ترين حالت، چشم ب. مۀ عمل بپوشاندخويش جا" خطير"وظايف 

از يک سو سياست تخريبی و جھل ھويت سياسی را در پيش گرفته است . جامعه، از جانب توده ھای دربندمان می باشد

ن قرابتی با آرمان کمونيستی ندارد و از سوی ديگر، در انتظار بسيج و پاسخگوئی مثبت است، تفکر و نگرشی که کمتري

ويژه جامعۀ ه شکی در آن نيست که ھر جامعۀ سرمايه داری و ب. و ثمره و ماحصل آنھا، پيشاپيش روشن می باشد

ُسراسر خفقاق آور ايران، نياز به انتخاب سياست برشی چپ رزمنده دارد و نياز به آن دارد، تا چپ مدعی تغيير و 

در درون جامعه حضور يابد و ارگان ھای حافظ بقای امپرياليستی را به مصاف عملی طلبد؛ ی، ئھدايت مبارزۀ توده 

منظور ه به عبارتی دقيق تر، چپ کنونی ب. نياز به آن دارد تا مبارزۀ ايدئولوژيک سالم و سازنده را پيشۀ خود سازد

تا نبايد به انتظار نشست و نظاره گر آن بود ُی کمونيستی، نياز به خانه تکانی سياسی دارد، ئانجام وظايف بديھی و پايه 

، سوريه و امثالھم دچار گردد؛ جامعه ای که در ليست ای ھمچون افغانستان، عراق، ليبيِجامعۀ ايران، به درد، جوامع

  .دولتمردان بزرگ جھانی برای آشوب و ناامنی بيش از اين قرار دارد

گی عملی در  گمی، در بی حضوری و در بی وظيفير سر دربا اين اوصاف تا زمانی که، چرخۀ چپ زمانه، در مس

گشت و گذار می باشد، انتظاری به غير از تلف شدن بيش از اين کارگران، زحمت کشان و کودکان، انتظاری به غير از 

ِتشتت و پراکندگی و سيع تر، و ھمچنين انتظاری به غير از رواج بيش از اين فرھنگِ غير انسانی و غير کمونيستی 
و " سازمان ھا"ِکه، ھنگامی می توان از وضعيت غم انگيز کنونی رھائی يافت که  سخن پايانی و کوتاه اين. نيست

"  حزبی-سازمانی " و آنھم جدا از تکبر -خارج از کشوری، به باز تعريف، و به انطباق باطن و ظاھر خودی " احزاب"

، وظايف و نام خود را به روز نمايند و زمينۀ گام ھای جلوتر را ِ بپردازند؛ آن وقت است که می توانند جايگاه فعاليتی-

  .فراھم آورند

  

  ٢٠١۵ست  اگ٢

  ١٣٩۴ ]اسد[ مرداد١١

  

  

  

   

 
 


