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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ اگست ٠٣

 مفھوم انقالب از نگاِه اپوزيسيون چپ
  

ھا و  نگاه. گی عجيب و غريبی بر فضای اپوزيسيون چپ خارج از کشور سايه انداخته است زدباوری و ذوق خوش

ھا   خاورميانه، شاھد دهۀويژه مردم منطقه به باوری و تاکنون، دنيا و ب. ھا، کمتر به حقيقت نزديک است ارزيابی

ھای  ای به بنيان که کمترين صدمه" انقالباتی"ھای اپوزيسيون بوده است؛  منطبق بر تمايالت و خواسته" انقالبِ "

  . ساخته استرد نداری وا  بر مناسبات سرمايه سياسی و–اقتصادی 

زده و بدون چيست؟ چرا چپ خارج از کشور شتاب در ئیھايبندھا و جمع که علل چنين نگاه ن استال ايؤراستی سه ب

ھا و  گيرد و در صدد تھی نمودن محتوای واژه  خود را می خواه دلۀی، نتيجنارضايتيکمترين دقتی از ھر اعتراض و 

ھای مردمی،  ھای خود را منطبق با آرمان ورزد تا ارزيابی ش نمیست؟ چرا تال  مبارزاتی-مضامين کمونيستی 

ست، ھماھنگ  داری  سرمايهۀمناسبات گنديدۀ ديده از زير سلطرنجھا انسان  ميليونۀ  دھندتی که متضمن و نجائھا آرمان

  سازد؟

توان در حول و حوش  ا میترديد دالئل چندی ر بی. متأسفانه از چِپ چپ، تا راسِت چپ، به چنين درد مزمنی متبالءاند

گی کامل با رد و نقد ھای اعتراضی، بيگان مردم و جنبشفقدان حضور و عدم ارتباط با . اين موضوع بر شمرد

 عملی، چشم –ھای سياسی  ھای ناصحيح خودی، اسکان درازمدت در خارج از کشور، ناتوانی در تصفيه حساب گاه ديده

ھا و  ست که بر افکار و بر کردار سازمان ھا و غيره، از زمره مواردی ئیر و تحوالت از جانب باالييدوختن به تغ

ھاست که چپ، ميدان را خالی نموده است و در عوض منتظر  ھه د. احزاب کمونيستی خارج از کشور سايه انداخته است

ات اين حکم وجود ھای بسيار فراوانی پيرامون اثب ادله و فاکت. مندی مثبت سياسی، از ميدان بدون حضور است بھره

ش برای وصل ھاي برنامهکه  که نگاه چپ، نسبت به اعتراضات مردمی، کمونيستی نيست؛ مبنی بر اين دارد مبنی بر اين

چنين سازمان  ھای اعتراضی تبديل گرديده و ھم رو جنبش گر و دنباله نظارهبه به پايگاه اجتماعی و رو به درون نيست، و 

  .دث سپُرده استو حزب خود را کامالً به حوا

شده است که چه شور و شعفی، پيکر نحيف چپ را در زمان اعالن نتايج انتخابات رياست جمھوری سال فراموش ن

حزب کمونيست کارگری " از آنان و از جمله یش رسيد و بعضمشامبوی انقالب به . ھشتاد و ھشت فرا گرفته بود

بی ارتباط اند و بر اين باور واھی بود که " حزبِ "رھبری اين " مينفرا"فرمان  بر اين باور بود که مردم گوش به" ايران

مير حسين «چون  گانی ھممردم اشغال شده است، و وابست" واقعی"گان  ھای پارلمان توسط نماينده پيشاپيش، کرسی

  .... و !! دارندجايگاھی نکمترين » کروبیمھدی «و » موسوی
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بعد از اعالم نتايج انتخابات ھشتاد و ھشت، در چنين حال و ۀ ھای اولي هآری اپوزيسيون خارج از کشور در روزھا و ما

بار ديگر، بر اين  داشته است بلکه يکھا در بر ن ای برای توده ن ثمرهتري ھوائی بوده است؛ حال و ھوائی که نه تنھا پائين

عميقی با ۀ داده است که درواقعيات صحه گذاشت که تعابير و تفاسير چپ، بسيار غير واقعی و وارونه است؛ نشان 

گر فاصله عنوان رژيم ھار و سرکوب ھم به آنچنين از درک و فھم ماھيت درونی رژيم و  افکار و با روحيات مردمی و ھم

محتوا شده است و جايگاه  ھا از جانب چپ، بی ست که معانی و مضامين حقيقی واژه ھای زيادی متأسفانه مدت. دارد

  . گرائی و سکتاريسم روی آورده است گوئی، ذھنی ه است و در عوض به مبالغهحقيقی خود را از دست داد

 که بعد –باشند   و می–سخن از انقالب مصر به ميان آوردند و بر اين باور بوده !! اند اند و نوشته از انقالب تونس گفته

حراف کشاندن اعتراضات مردمی انبه داری قادر به کنترل و قادر به  ، نظام سرمايه»ُحسنی مبارک«از کنار گذاری 

اند و بر اين نظراند که چنين  والنه از جنبش ضد امپرياليستی اعتراضات مردمی در ترکيه نوشتهؤغير مس!! نيست

  !!!سازند داری را دگرگون می اند و جھان سرمايه  مسير صحيح خود را باز يافتهئیھا جنبش

. ترين اقشار جامعه فاصله دارد ھای محروم اقعيات زندگی و با خواسته که با وئیھا گوئی مايه و اضافه ادعاھای پوج، بی

اند و عمالً از  گداشته" انقالب"المللی را، به حساب  داران بين منطقه توسط سرمايهۀ ھای وابست جائی دولت ھرگونه جابه

بر اين . اند يت شده ُدور شدهيافته، با برنامه و ھدا اندازی انقالب سازمان انجام وظايف کمونيستی خود، مبنی بر راه

و امثالھم، به معنای » قذافی«، »مبارک«، »علی بن«چون   ھمئیاند که خالصی مردم از دست ديکتاتورھا عقيده

که توجه نمايند که کدام و  بدون اين. ست مردمیۀ  چندين دھۀھا و حقوق پايمال شد روندگی و نزديکی تحقق خواسته پيش

  ...اند؟ و  اند و ذينفع  مسند قدرت تکيه زدهکدامين طبقه و اقشار، بر

موجود در خارج از  لنينيستی بعضاً نيروھای –ھای سخيف و غير مارکسيستی  ھا و خالف ارزيابی اينۀ فارغ از ھم

بر، کوبا، چين و غيره که باعث رھائی مردم وچون اکت ای ھم کنونی را با انقالبات گذشته" انقالبات"يم تا کشور، آيا مجاز

آوردھا را، با  ست که آن دست يم و کمونيستیاست، يکی بدانيم؟ آيا مجاز سرمايه گرديده ۀاز زير ستم و سلط

ھای ضد  کيد ورزيم که جھان، شاھد نضج و رشد جنبشأموضوع ت رديف نمائيم و بر اين آوردھای کنونی ھم دست

  باشد؟ خاورميانه میۀ مند در منطق امپرياليستی و ھدف

ھا و احزاب کمونيستی با  رھبری سازمانه  و تشخيص انقالبات حقيقی بیکه فھم چنين موضوع پُر واضح است

به بيانی وجود و پايداری . تواند کار چندان مشکلی باشد  و غيره، نمیادھی شده از نوع مصر و ليبي سازمان" انقالبات"

ۀ  آن اوضاع رو به وخامت و ناامنی ميلياردھا تود خاورميانه و به تبعۀ  منطقۀزد" انقالب"سرمايه در کشورھای 

گان،  رات به نفع استثمار شوندييخوش تغدستخاورميانه نه تنھا ۀ ويژه منطقه ديده، حکايت از آن دارد که دنيا و ب رنج

ر از گذشته ت مراتب دھشتناک ھم در ابعادی به گرديده است بلکه بر زندگی و بر ناامنی آنان و آندردمندان نديدگان و  ستم

منظور راندن و ُکشتن مردم  آن بهۀ ھای محلی و استفاد ھای رنگارنگ امپرياليستی به دولت فروش سالح. افزوده است

منظور  المللی به داران بين که سرمايه اين واقعيت استۀ دھند خود نشانۀ نوبه گناه، توسط باندھای مسلح و ارتجاع ب بی

ديده . خود دارند ھای وابسته به رات صوری دولتييجائی و نياز به تغ شان، نياز به جابه  ۀطلبان ھای منفعت بُرد سياست پيش

 روز و روزگاری، مسير و ااند تا مباد دری محرومان افزودهه ايم که چگونه بر ميزان فقر و درب و خوانده و شنيده

  . متفاوت دچار اخالل گردد  جوامع یھای سود دھ چرخش دم و دستگاه

دوستی   از انسانيت و انسانیتوان نشان ای نمی ھاست سرمايه، ھارتر شده است و در ھيچ حوزه که دھه ين استواقعيت ا

مبارزه ۀ ھم به بھان  طبيعی جامعه و آن تر منابع گستاخی و تعرض به معيشت مردم و غارت ھر چه بيش. حاکمان را يافت

ۀ ھای تاز راھی بعضاً اپوزيسيون با سياست  ھم ا و به دليلھ اينۀ با ديکتاتورھا، قابل توصيف نيست و مازاد بر ھم

در چنين . ی افزوده گرددئ  توده–سرکوب اعتراضات کارگری ۀ امپرياليستی، باعث گرديده است تا بر ميدان، و بر دامن
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لتی از جانب ھای دو دنبال فضای تازه و در فکر اشغال کرسی اند و به اوضاع و احوالی نيروھای چپ، بسيار ناتوان شده

ھای فعال و کمونيستی و تکيه به قدرت  گری شوربختانه عالج کار را نه در دخالت. اند ھانیجمداران بزرگ  قدرت

شان  یتقالءھا. بينند المللی می داران بين ھا و در ايجاد فضای داده شده از جانب سرمايه مردمی، بلکه در زد و بند با باالئی

اند و بی دليل ھم نيست که از تشخيص  رد و به معرفان بد آرمان کمونيستی تبديل گرديدهداای ن کمترين فرجام و ثمره

مداران بزرگ جھانی را به پای انقالب مردمی  ر و تحول توسط قدرتييھرگونه تغ اند و مسير صحيح مبارزه باز مانده

  .دفاع دارد ھای بی  تلف شدن انسانگی و تر، و نشان از آوار نويسند؛ انقالباتی که نشان از بندگی ھر چه  بيش می

توان ورود به چنين روند و مسير تلخ و ناگواری را، به پای  زعم بعضاً نيروھای چپ خارج از کشور، میه آری، ب

مسير !! اند؟ زده، مسير صحيح خود را باز يافته  متفاوت و خفقاق کيد ورزيد که جوامعأانقالب مردمی نوشت و ت

مند، مترادف با بدبختی ھر چه ھا انسان درد آن مترادف با ُکشتار و آواره شدن ميليونۀ که ثمر" انقالباتی"و " صحيح"

  .ترين نيازھای زندگی بوده است  پائينۀھای محروم و مترادف با ناتوانی در تھي تر تودهبيش

حقيقی، حامل ھا، انقالب   لنينيست–کيد ورزيد که از منظر مارکسسيست أی بايد تخالف چنين نگاه و ارزيابي

ھای  انقالب حقيقی تاج و تخت و سياست. ست ا آور آزادی و نابودی اسارت و بردگی آوردھای روشن است؛ پيام دست

 ۀفرمان عناصر رانده شد رو و گوش به چنين دنباله گيرد و به دنبال تبانی، و ھم داران و ديکتاتورھا را نشانه می سرمايه

ھای امپرياليستی نيست؛ خالف نظر بعضاً  اين جناح و يا آن جناح وابسته به نظامدولتی، اين عنصر و يا آن عنصر و 

نموده بلکه بر موقعيت قعيت و جايگاه سرمايه را مختل ننيروھای چپ خارج از کشور، نه تنھا انقالبات کنونی، مو

  . ھای محروم صدمه وارد ساخته است مبارزاتی توده

. ھای مردمی را به انحراف کشانند اعتراضات و خواستهۀ روند  تا مسير پيشديکتاتور چھار دھه را به زير کشيدند

 مشاھده نمود؛ کشوری اچون ليبي را در کشوری ھم" ثمرۀ انقالب"عينه  تواُن به گونه شده است و می جا اين متأسفانه ھمه

 گرديده است؛ خريد و ھای امپرياليستی تبديل که اين روزھا، به يکی از ميادين بی کنترل خريد و فروش سالح

چنين  گانی مردم و ھم المللی و در خدمت به تخريب زند ھای بين  که فقط و فقط در خدمت به منفعت سرمايهئیھا فروش

  .ستا خاورميانه و از جمله ليبيۀ  طبيعی کشورھای منطق غارت اموال و منابع

کارگران و ۀ آن انقالباتی نيست که نجات دھنداز مسلماً اين، از آن نوع انقالباتی نيست که چپ در پی آن است؛ اين 

ھای پنجاه، شصت و ھفتاد ميالدی متفاوت  رنگ و بوی اين انقالبات با رنگ و بوی انقالبات دھه. باشد کشان می زحمت

 ميدان راند، بلکها از تاج و تخت و جامعه به عقب نر شان ھای داران و دار و دسته است و نه تنھا چنين انقالباتی، سرمايه

آوردھای آن  کمترين دست. کشان فراھم نموده است معيشت کارگران و زحمتبر تر  را برای تعرض ھر چه بيش

ی به جده ای کنونی، کمترين صدم" انقالبات"خواران بود و در عوض مفته انقالبات، نابودی روابط گنديده و سود د

معنای  وردن چنين موضوعات و معادالت آشکاری، بهااب نيبه حس. داری وارد نساخته است به مناسبات سرمايهسيستم و 

  .ست وارونه جلوه دادن محتوا و ماھيت انقالبات مردمی و کمونيستی

ن اروزھا، نياز به صراحت لھجه و عمل کمونيستی مدافع  انسانی اين در خاتمه و در يک کالم بايد گفت که دنيا و جوامع

توان به مسير  داران نمی سرمايهۀ به دليل ناتوانی و به دليل سرکوب عنان گسيختبه دليل فقدان و . راستين انقالب دارد

وليت پيش پا ؤفرار از چنين مس. مند کاست تحريف حقايق روی آورد و از محتوا و از ماھيت کارھا و انقالبات ارزش

  ھای اعتراضی عليه  جنبشئیرو  ھرگونه پيش  خود مانعۀ نوبه چنين تخطی از انجام وظايف کمونيستی ب افتاده، و ھم

چپ خارج از کشور لنگر ۀ ست که بر پيکر ای ھا آن درد کرخت و مزمن شده اين. ست داری سرمايهۀ زورگويان و طبق

تر، از آرمان و  تر و سنجيده مراتب دقيق گمان، درمان و عالج آن، منوط به بُرش، و منوط به نگاھی به انداخته است و بی

  .ست ھای کمونيستی ولهقم
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