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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ نومبر ٠٢

 !آرزوھای خيالی چپ
تعرضات سرمايه و سياست رياضت کشی، دمار از روزگار مردم در . صحنۀ سياسی جھان از ھم پاشيده شده است

کمان زيرساخت ھا و شالودۀ جوامع غنی را داغان و در تداوم و با راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی و حا. آورده است

وم ترين فقر و نداری از سر و کول محر. فرسايشی در منطقۀ خاورميانه، ھزاران خانه را به ويرانه تبديل نموده اند

ُدود رقابت ھای . ای نمور و تاريک، کز کرده است، آيندۀ انسان ھا، در پس پرده و در گوشه اقشار جامعه باال می رود

منظور سھم بری ھر چه بيشتر از منابع طبيعی جوامع متفاوت، بر چشم سازندگان اصلی آن می رود و ه امپرياليستی ب

ُ، به تتمه ھای مردم ندار، دستبرد می زنند و بديھی -رغم اختالفات جزئی و ظاھری   و علی- از ھر سو امپرياليست ھا 

ُروزی نيست که ارتباطات جمعی سرمايه، خبر از کشت و کشتار و غرق . را لگدمال می کنند رين خواسته ھای آنانت ُ

، روزی نيست که ھزاران ه و غيره، به سرتاسر جھان مخابرهرا در آب ھای يونان، ترکي شدن کودکان و والدين شان

. کنندرا ترک ن اری از غم و انده، سرزمين مادری شانانسان، به دليل زير و رو شدن زندگی شان و آنھم با کوله ب

، عروج و سر ه تر می کندسياست ھای نوشته شدۀ سرمايه يکی پس از ديگری ، جھان را خراب تر و آوارگی را گسترد

در آوردن دسته جات و نيروھای وابسته به قدرت ھای بزرگ ھم، بر ترس و وحشت مردمی افزوده اند و گام به گام و 

به ھر . م سوئی و در ھمنوائی با ھمپالگی ھای شان ، با شتابی صد چندان سياست ھای امپرياليستی را پی می گيرنددر ھ

حال، فضای سياسی جھان، يک سويه شده است و آنچه ھم اکنون پيداست، تعرضات بی وقفۀ قدرت مداران بين المللی به 

  .نسان دردمند می باشدھمراه دار و دسته ھای شان، بر جان و مال ميليون ھا ا

ُبنابراين پرسش ھای کليدی آن است که پاسخ عملی کمونيست ھا، يعنی سوی ديگر سرمايه، پيرامون اوضاع کنونی 

چيست؟ وظايف را می بايست در کدامين تئوری ھا، سياست ھا و تاکتيک ھا تعريف نمايند؟ آيا چنين وضعيتی يعنی 

 نظاره گر و به تخريب کشيده شدن بيش از دشده است و ھم چنان می بايالنی نبه ميليون ھا انسان، طوتعرضات سرمايه 

ِاين زندگی کارگران، زحمت کشان و فرزندان شان بود؟ آيا چپ، حزبی  به د ويژه ايران، می بايه  سازمانی جھان و ب-ِ

، سوريه و امثالھم اليبينيشند تا جامعۀ ايران، دستخوش تحوالت خانه خراب کنی ھمچون عراق، افغانستان، انتظار ب

 در خلوت خود و آنھم بدون بر جای گذاری کمترين ثمرۀ دشود؟ آيا حزب و سازمان مدعی کمونيستی، ھم چنان می باي

 اش تداوم بخشد؟ و باالخره تکليف چيست و در چه زمانی، صداقت و بيان صريح و همثبتی، به کارھای روتين و بی ماي

   با مردم و با آرمان کمونيستی فرا خواھد رسيد؟ھمچنين تصفيه حساب ھای سياسی
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ِمسلما توضيح موقعيت حدودا سی سالۀ چپ خارج از کشوری، کار شاق و يا خارق العاده ای نيست ًِ چرا که مملو از . ً

ُن درونی و بيرونی، و پر از اُبيکاری ھای عملی سياسی، مملو از در خود بودن و در عوض، پر از ليچارگوئی به مخالف

 کرداری چپ - ِدر ھر صورت و خارج از موضوع برررسی رفتاری . رخاشگری و توھين و بی پرنسيبی ھاستپ

خارج از کشوری، به جرأت می توان گفت که به ھمان ميزانی، کارگران و زحمت کشان در برابر رژيم ھار و گستاخ، 

ه زانی وسيع تر، نمايندگان سياسی آنان از صحنه بايستادگی نموده اند و از خود مقاومت نشان داده اند، در مقابل و به مي

ور مانده اند و قصد حضور و ھمراھی اعتراضات ميليون ھا انسان محروم و آنھم در برابر رژيم جنايت پيشۀ د

ر نظام سرمايه داری پی ريخته می ييِطرح ھای دو، و چند ساله، از جانب چپ مدعی تغ. جمھوری اسالمی را ندارند

، ھمان طرح ھا و برنامه ھا، به گونه و با ادبياتی ديگر بازنويسی و ھمچنين تعريف و ًل بعد و مجدداشود و چند سا

 که ئیھا"نشست"ھا و "کنگره"ھا، تزئين بخش سايت ھا و نشريه ھای شان می گردد؛ "نشست"ھا و "کنگره"تمجيد از 

معين است که ارائۀ اينگونه . می گذارداز خود بر جای " مثبتی"ھای "ثمره"بوده است و " موفق"باور آنان ه ب

ی، مابين شان وجود سياسيگونه حسابرسی ھای  ھا، از کارکردھای چندين سالۀ خود،، نمايانگر آن است که ھيچيجمعبند

ِ وظايف ۀمنظور پيشرفت نيست؛ چرا که از زمره ِندارد؛ معين است که کار و بارشان رفع نارسائی ھای درونی ب
ھا، برخورد و بررسی ايرادات چند ساله، برنامه ھای ناانجام و ناتمام و ھمچنين "نشست"ھا و "هکنگر"اساسی و مھم 

 - حزبی "گران، "ھدايت "دھا نبايد و نمی باي"نشست"ھا و "کنگره"برررسی رفتارھای غير کمونيستی نيست؛ چرا که 

ی و رفتار ئبدبينی، گزارشات کليشه ُرا مورد مواخذه قرار دھند، ھمچنين قرار ھم نيست، تا با نگاه " سازمانی

ِرا مورد پرسش دگرگونه قرار داد" دفاتر سياسی"و " مرکزيت" ُ.  

ه سی سال آزگار، از مردم ب. به ديگر سخن، مطالعۀ داستان و حکايت نيروھای خارج از کشوری، بسيار دردناک است

که، فاقد کمترين   نموده اند، در حالیرا علم" سازمان"و " حزب"ِورند و سی سال آزگار، بر سر درشان، پرچم د

ھا "نشست"ھا و "کنگره"نه ھر روزه، بلکه ھر از چند گاه و در زمان ھای برگزاری .  سازمانی اند- معيارھای حزبی 

ال چه بايد کرد نيستند؛ حاضر نيستند تا اين موضوعات اساسی را در مقابل خود قرار دھند که ؤھم، حاضر به طرح س

مراتب، بيش از جذب نيرو و پيشرفت ھاست؟ در منطق آنان برگزاری ه مراتب و به چرا حذف نيرو و پس گردھا، ب

مدت و ھر از چند گاھی، خود را با آنھا ه ، بدھا به انجام فريضه ای تبديل شده است که می باي"نشست"ھا و "کنگره"

 - ھمواره و ھمواره -ن وظايف آتی ھم، ييُات پيشين، تعتھيه و تدوين گزارشات، کپی برداری از گزارش. مشغول نمود

ھای شان ديد و "نشست"ھا و "کنگره"ُيکسان و تکراری ست، بی دليل ھم نيست که نمی توان کمترين اثری در فرجامی 

 اين دست. ُپی برد، که کدامين سياست ھا و تاکتيک ھا درست، و کدامين رفتار و پراتيک، به غلط چيده شده است

ِ و مجوز ورود به موضوعات مھم و مشکل گشا را در درون خود بسته اند؛ نمی خواھند ، راه"احزاب"ھا و "زمانسا"
 سازمانی -، راه صحيح و پيشرفت مبارزاتی را باز نمايند؛ نمی خواھند به منافع حقير شخصی خود بزننده تلنگری ب

در حقيقت مشکل اساسی نيروھای . ه، بسيج نمايند، نيرو و نسل جوان را حول سياست ھای سازندپا زنندخود پشت 

 -خارج از کشوری، نه در ارائۀ برنامه ھا و سياست ھا، بلکه در عدم باوری عملی نسبت به مصوبه ھای سازمانی 

يک از اين نيروھا، به  در ھر صورت ايرادات فراوان است و به طور قطع می توان گفت که ھيچ. حزبی شان می باشد

بيش . ندشان پی ريزِ صداقت کمونيستی دست نيافته اند، تا برنامه و وظايف خود را منطبق با محيط انتخابی اين درجه از

قدرت .  اند و بيش از اندازه خودمحوربين و بيش از اندازه در خوداندتاز اندازه مبالغه گو، ذھنی گرا و سکتاريس

را با روز تعريف می کنند و در عوض، کمونيست ھای ِمداران ظالم و دار و دسته ھای مسلح وابسته بدانان، خود 

وفادار به منافع مردمی، حاضر به پيگيری افکار و کردار کمونيستی و مھمتر از ھمۀ اينھا، حاضر به انتخاب سياست 
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 مانند دھهه ر ريل جنبش کمونيستی بييشوربختانه ھدف شان رشد و بالندگی و تغ. نوين، تأثيرگذار و ثمربخش نمی باشند

ارگان ھا و شعارھای متفاوت را در مقابل خود . ، مابين تئوری و پراتيک شان، کيلومترھا فاصله استھای دور نيست

" ِبازوی مسلح"روزی . قرار می دھند و در زمانی ديگر و بدون بررسی دقيق آنھا و در خفا، به کنار گذاشته می شود

، "و روزی ديگر و آنھم بدون اعالن دالئل پيشرفت و يا پسرفترا علم می نمايند، " تشکالت مستقل کارگری"مردمی و 

چه شده است؟ " تشکالت مستقل کارگری"و " بازوی مسلح"براستی سرنوشت ! آنھا را مختومه و به تاريخ می سپارند

تفاصيل چرا سياست ھا و رفتارھای شان، نقش دافعه دارد و چرا اغراق گوئی را جايگزين واقع بينی نموده اند؟ با اين 

   را جدی گرفت و در انتظار پيشرفت آنان بود؟ئی"سازمان ھا"و يا " احزاب"آيا می توان چنين 

 بخش گستردگی جنبش ھای سالم و انقالبی نکمونيستی، ضامُپر واضح است که چنين نگاه ھا و استناجات از آرمان 

ًچرا که افکار کمونيستی کامال . ی، در خود، نيستُنبوده و نمی باشد و پر واضح است، که چارۀ کار، در ادامۀ فعاليت ھا

خارج از کشوری پی ريخته شده است و بدون " احزاب"ھا و " سازمان"ِدر خالف سياست ھا، تاکتيک ھا و رفتارھای 

تجربۀ سی سالۀ بی . ترديد، ھيچ انقالبی با تداوم سياست ھای فعلی، و يا با بی عملی مطلق، به ثمر نخواھد نشست

 نمودار اين حقيقت است که تا زمانی، جنبش کمونيستی از خواب غفلت بيدار نشود، زندگی مردم وخيم تر و دخالتی،

رخدادھای دردناک جھان . سرمايه ھارتر و گستاخانه تر، سياست ھای ارتجاعی و سرکوبگرانه اش را پی خواھد گرفت

می گذارد که جنبش ھای اعتراضی، تشنۀ نقش آفرينی ويژه منطقۀ خاورميانه در اين چندين دھه، بر اين ايده صحه ه و ب

ھمراه رژيم ھای وابستۀ منطقه، جان مردم را به لب شان ه قدرت مداران بين المللی ب. و تشنۀ ھدايت کمونيستی ست

، با توليد و با باز توليد دسته جات خشن و رنگارنگ، فضای جوامع متفاوت را خشن تر،  رسانده اند و روز به روز

رخش مناسبات گنديدۀ ن و خانۀ ميليون ھا انسان محروم را با خاک يکسان می کنند تا مبادا، روز روزگاری چناام

آنچه بسيار آشکار می باشد، . شان خارج شود و جامعه، مسير آبادانی و شکوفائی را طی نمايده ور دلبخواسرمايه، از د

 ھای منفعت طلبانۀشان غافل نيستند و در مقابل، نيروھای آن است که، حاکمان، يک دقيقه و ثانيه، از پيگيری سياست

مخالف و طبقاتی آنان ھم، جايز و الزم است تا با ھوشياری و با وسعت نظر کمونيستی، جنبش ھای اعتراضی درون 

  . جامعه را سازمان دھند

ی عملی ايده ھای تحول در يک کالم فضای ايران، مشتاق حضور نيروھای انقالبی و کمونيستی و مشتاق دخالتگری ھا

ِی و يا اشاعۀ نظر کمونيستی و جذب نسل جوان، به گرد سياست ئبايد دانست که تبديل حزب، به حزب توده . گراست
 ست که به ئیھای سازمانی و آنھم در خارج از کشور ناممکن می باشد؛ بايد دانست که اين دست سياست ھا، آرزوھا

ا اين تفاصيل دو راه در مقابل نيروھای خارج از کشوری قرار گرفته است؛ يا ب. واقعيت نخواھد پيوست و خيالی ست

 تجمعات و ن حزبی، و يا باز تعريف و توضيح موقعيت کنونی و آنھم به عنوا- عمل به باورھا و مصوبات سازمانی 

اضی و نسل تنھا در پرتو و در انتخاب چنين سياست و متدی ست که جنبش ھای اعتر. دسته جات خارج از کشوری

  .ھای بعدی، از آنان به نيکی ياد خواھند کرد

  ٢٠١۵مبر نو ٠١

  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان١٠

  

  

 

 


