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 ِدنيای مجازی و جايگاه وظايف کمونيستی
زمان با نقش  ازی، ھمھا انسان در سرتاسر جھان از طريق دنيای مج زمان با رشد و گستردگی ارتباطات مابين ميليون ھم

زمان با آگاھی  کشان، و ھم دادھای اعتراضی کارگران و زحمتپخش اعتراضات و رويو اھميت اين ابزار در اشاعه و 

ِھا، ما شاھد درک بنادرست جايگاه  موازات آن ِو گردآوری انبوھی از اطالعات و دانش، متأسفانه و به  پيرامون کمپيوترِ

بدون . باشيم داری می ھای سرمايه  کمونيستی از جانب مدعيان راه رھائی از زير يوغ نظامنقش آفرينی و انجام وظايف

 چون اينترنت، چنين در وصف استفاده از ابزارھای فرعی مبارزه ھم  و ھم ِشک در وصف جايگاه پراتيک کمونيستی

ھا، ارتباطی با  ھا و راهيبندن جمعاز آيک  توان گفت، که ھيچ ّ، اما و به جرأت میھزاران مقاله و نوشته وجود دارد

مان از دنيای  ه فھم يکايکدليل آن ب. ندی نيستئ  توده-ديگر ندارند و در خدمت به رشد و بالندگی مبارزات کارگری  ھم

ابزار و يا وسائلی که، مسلط . گردد ھای کسب و مبادلۀ اطالعات، پالتاک، مسنجر و غيره، بر می چون شبکه ی ھممجازي

ھای کمونيستی، اثر بس مخربی بر جای  قدم، بر جوھره و بر شيرازۀ جنبش ، قدم بهاند ھای اصلی انقالب شدهبر ابزار

ن اگيری مخالف ِداری و جھان ظالمان، از کاربست و از پی باری، نه فقط طبقۀ سرمايه بنابه چنين حقايق تأسف. اند گذاشته

دانند، نه تنھا تمرکز دائمی و  چرا که می. اند که بسيار ھم خشنوددست ابزارھا، مخالف نيستند، بل طبقاتی خود، از اين

ُروزانه بر اين نوع وسائل، از سوی عناصر و نيروھای کمونيستی، مشکل ساز، و پر دردسر نيستند بلکه مفيد ھم می 

ی،  ھارمونيشان، در گشت و گذار است و کمترين تناسب و يا ھای دانند، که چرخۀ دنيا، در چرخۀ سياست باشند؛ می

ی، از جا ئاست و دورنماآری اين درد، کھنه و مزمن شده . پاخاستگان و حاميان آنان ندارده ِھا و آرمان ب مابين خواسته

 و به -ھای ابداعی  که آيا بسنده کردن و يا چسبيدن به جعبه ال اين استؤدر ھر صورت س. ی آن متصور نيستئجا به

تواند، يگانه ابزار مناسب برای  ، می- ھای اعتراضی  ِارتباط زنده با جنبشھويت و بدون  ھای بی باور من جعبه

چنين  ن مصائب اجتماعی و ھمان و مسببرفت از اوضاع زندگی درھم ريختۀ دردمندان، درک بنيادی از عامال برون

   حاکمان و استثمارگران باشد؟هِھا انسان محروم علي بسيج ميليون

نوع وسائل، در قد  توان، در تکيۀ مطلق به اين االت فوق را به سادگی میؤِيدی، جواب سترين شک و تردالبته و بدون کم

ديده از زير  ھای ستم ن تغيير زندگانی تودهاھا در ميادين انتخابی، و کز کردۀ به اصطالح مدافع تر از آن و مھمهو قوار

ی، ئ عی ھدايت مبارزات کارگری و تودهمد" ِاحزاب"و " ھا سازمان"موجود است که . داری يافت ھای سرمايه سلطۀ نظام

ّشان نيست؛ اما و در عوض،  ھای اندازی در قد کشيدن و يا بزرگ شدن  چشمۀتر، و به دنبال کوچک و کوچک
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، جا باز - ای  ھم با ھر قد و قواره و جثه  و آن-ر در پيکر نحيف ھمه ه وفوھا و منميت ب گوئی ھا، مبالغه بلندپروازی

ھای غير  خود را به دست صاحبان جعبه" انقالبی"اند و ھمه، افسار  که ھمه به چنين وضعی راضی  استآشکار. کند می

روئی  مان، بسته به ھمت و يا به گشاده روزانۀ يکايک" فعاليت"اند؛ آشکار است که  ُبسيج و منفعل کننده سپرده

ھای   و ديگر شبکهکمپيوترل قطع روزانۀ طور مثاه ب. ل کنندگان ابزارھای غير زنده داردومداران و کنتر قدرت

ِچرا که ميزان، حد و حدود . داران و استثمارگران است ن طبقاتی سرمايهاارتباطی، برابر با خوابيدن و منفعل شدن مخالف
که اتخاذ   فعاليتی، مبين اين واقعيت است- عنوان يگانه روش ارتباطی  ھم به چنين استفاده از دنيای مجازی، و آن و ھم

ھای حاکم بر جامعه، بل کرنش در برابر وضع موجود و بازی در  مندی چنين متد و روشی، نه بر گرفته از درک قانون

ًست که، ما شاھد داد و فغان بعضا مدافع در بستر چنين اوضاع تأسف باری. ميادين تعيين شدۀ سرمايه است ِ ن اِ

 - " درايت و ھوشياری کمونيستی"موقع و با  به" اقدامی" در -شان،  ھای"ادمين"که  باشيم مبنی بر اين می" پرولتاريا"

که بر  ، بدون اين!شان به بيرون پرتاب می کنند"حزبی"و يا " سازمانی"ھای  نمايند، و از اتاق  میاخراجن خود را امخالف

ھای  شان، رژيم يا نمايندگانھا و "ادمين"ھا، توسط  ِاين موضوع واقف باشند که پيشاپيش و قبل از بازگشائی در اتاق

ل و گفت ودادن، کنتر ِاند و در تدارک سازمان شان، در آن، جا خوش کرده ھای مخوف داری و ديگر دم و دستگاه سرمايه

  . باشند و شنود يکايک آنان می

 از قطع و ًمسلما نيازی به بازگوئی و يا ارائۀ تجارب بيش از اين، در اين عرصه نيست و ھر يک، حامل صدھا نمونه

دھندگان اصلی آن  شان از جانب صاحبان و سازمان ھای ِھا، و يا چفت نمودن کامل در اتاق ھا، يک و دو زدن وصل شدن

ل کنندۀ سرمايه، اعتراض، وھا و يا از ابزارھای انتخابی و کنتر توان از کانال که می شود و يا اين مگر می. باشند می

توان استناد نمود که  و مردم را از اين وضعيت بدر آورد؟ به کدامين نمونۀ تاريخی میجنبش و يا انقالبی را سازمان داد 

استفاده از حال کدام تجمع، سازمان و يا حزب نوينی، با  ی تغيير يافته است؟ تا بهئابزارھامسير آلودۀ جامعه، با چنين 

ِاه ھزاران انسان و  توجه و نگ وعلم کندقد ھای سرکوب کنندۀ سرمايه  ی توانسته است، در مقابل سياستئچنين ابزارھا
  اش جلب نمايد؟   کمونيستی-ھای مبارزاتی  ِديده را به سمت سياستھای ستم توده

ی ئ ن و بگير و ببندھای فلهای، شناسائی، کشف و دستگيری مخالفئ  توده-ھای کارگری  دن ممتد جنبشسرکوب و پس ز

دست وسائل، نه تنھا  که اين ھا، مبين اين حقيقت است کمپيوترمايه توسط ھای مسلح و اطالعات مخوف سر از جانب ارگان

 و  راه کنندهبلکه سد و گمديده نيست، ھای ستم ن حقيقی تودهاخواھان و مدافعارزاتی آزاديھای مب ِدر خدمت به رشد بنيان

که سرمايه  ُپر واضح است. اشدب شان می ھای اعتراضی با حاميان و نمايندگان سياسی چنين حامل جدائی مابين جنبش ھم

 با ابزارھای  د يکشان ھم، بايست و می با ابزار خود را دارد و در مقابل، عنصر و نيروی مدافع کارگران و زحمت

داران،  توان در ميادين انتخابی سرمايه به بيانی روشن تر، نمی. ھای حاکم بر جامعه، به ميدان آيند مندیمنطبق بر قانون

. ھا انسان دردمند پس زد را، از جان و مال ميليون ھای مسلح و درندۀ آنان  سازمان وو انقالب را علم نمودِچم سازمان پر

ِبی گمان پاسخ سازمان وابسته به مردمی، در ارتباط زنده، فعال و در ھم ھای  ياری عملی با جنبش سوئی و در ھم ُ

ُبه کنج خزيدن، خو گرفتن و وصلت ا. اعتراضی گرسنگان است دانش و "ھای به اصطالح انبوھی از  بدی با جعبهُ

ھای  گيران و باورمندان عملی به روش  خالف پی وريت نيستتمام عيار با جانيان بش" مبارزۀ"معنای  ، به"اطالعات

راندن جنبش و   کمونيستی، به انحراف کشاندن و به عقب-گی عملی وظيف ايه، ادامۀ آن، چيزی جر بیانتخابی سرم

  . کشان نيست ی پايمال شدۀ کارگران و زحمتھا خواسته

ِخالصه شناخت از ميزان ھوشياری سرمايه  انتخاب ابزارھای متضاد با ابزارھای تحميلی سودجويان، ۀدنباله داران و ب ِ

ده بايد مبلغ اين اي. فزايدھای اعتراضی بي بر بالندگی جنبشر سازد و بر پتانسيل و را متغيتواند، شرايط و جو کنونی  می
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ھای سرکوبگر  ارگانتوان،  نمی" یئ رسانهاتحاد "ھای ارتباطی، و يا با   و ديگر شبکهکمپيوتریِبود که از کانال 

جاست، تا  به ھمين دليل الزم و به. ور زد و بر وظايف کمونيستی خويش جامۀ عمل پوشاندھای امپرياليستی را د نظام

رزه و بسيج کننده قرار داد و جنبش را از حالت سکون و بی اثر، به دست ابزارھا را در خدمت به ابزار اصلی مبا اين

ِچنين انتخاب جايگاه مبارزاتی توأم با  ُدر حقيقت تقدم و تأخر در سياست و ھم. جنبش سر زنده و اثرگذار تبديل نمود ِ ِ
زمان و حزب مدعی فکر، سا ِ ملزومات اوليۀ کاری ھر عنصر آگاه، روشنۀابزارھای مناسب، کارآمد و امن، از زمر

ھاست، به حايشه رانده  کشان به حساب آمده و می آيد؛ سياست و ابزاری که متأسفانه دھه ھدايت کارگران و زحمت

  .اند ھا نشسته جای آن ھای فرعی، ناکامل و کشف کننده، به اند و در عوض، روش شده
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