سرمقاله

در نوميدی بسی اميد است
پايان شب سيه سفيد است
فراخوان عمومی و نخستين قدمھای جنبش چپ انقالبی به سوی اصول اوليه سوسياليسم
چند روز پيش پيامی به دستم رسيد به اين عنوان
فراخوان برای راه پيمائی اول ماه مه٢٠١٣
درپاريس
بعد از مطالعه اين پيام و ديدن شعار ھا در يافتم اين فقط از طرف يک گروه چپ راديکال میباشد  ،قدری به خود اميدوار شدم و
در فکر فرو رفتم که چطور بعد از مدتھا از درون يک جنبش چپ راديکال برای انجام سازماندھی يک حرکت ،فراخوان عمومی
داده ميشود تا اعضای آن به طور دمکراتيک تعيين شوند و اين کار آنھا برای من نويدی بود به سوی سازماندھی سوسياليستی يک
حرکت کارگری و بسی اميدوار کننده و تالشی برای جلوگيری از ايزوله شدن جنبش چپ راديکال.
ولی ھمانطور که ميدانيد ھنوز در اکثر نقاط ديگر جھان اين روش بر قرار نيست و انتخاب اعضای کميته موقت به شکل ديگری
صورت میگيرد که نام آنرا به جز باند بازيھای قديمی و قرون وسطايی چيز ديگری نميتوان نھاد  .زيرا در اين راه ھر کس برای
خود دسته يی دارد وآنان را به وسيله پيام شخصی و تا تلفن دعوت میکند برای برنامه ريزی تظاھرات ،در اين ميان ھميشه بده
بستانھايی ھم وجود دارد و آن به خاطر اين است که مبادا عده ايی از رقبا نه تنھا به راه پيمايی نپيوندند بلکه ھر کس کنار آن برای
خود دکه يی باز نمايد و سد راه آنان شود.
سوال اينجاست که گروھا و سازمانھای چپ انقالبی و اصالح طلب از چه چيزی وحشت دارند  ،مگر نه اينکه آنھا ھميشه
درشعارھايشان
ازحمايت توده ھا نام برده واز آنان دفاع ميکنند؟ پس چرا با انتخاب افراد مخصوصی ھميشه ميخواھند از گزند توده ھا در امان
باشند؟ چرا ازدعوت توده ھا برای مشارکت در ھئيت انتخابی واھمه دارند؟ آيا توده ھای مردم " بر خالف جھان بينی" اين
دستجات باند باز بايد ھميشه دنباله رو باشند و شرکت در سرنوشت خود نداشته باشند ؟ و برای اين توده ھا ھميشه بايد افراد
برگزيده تو خالی تصميم گيری نمايند؟
اين جريان ھيأت انتخابی برای برگزاری و شرکت در تظاھرات اول ماه مه ھر سال در ھلند ھم به ھمين شکل با باند بازی کامل
صورت گرفته و سر آخر ناظر تعداد اندکی از شرکت کنندگان ھستيم که واقعا شرم آور است و موقعی که از آنان سوال ميشود چرا
؟ به جای اينکه به اشتباه خود اقرار کنند  ،ميگويند چپ راديکال ھمين است و بس و احتياجی به سياھی لشگر ندارد  ،اين به منعی
آن است که اگر کسی اعتراض دارد انقالبی نيست و در صفوف دشمن قرار دارد  ،با تعبير بھتر يعنی بقيه سياھی لشگر و ضد
انقالبی و يا سازشکار و يا از طرفدران رفرم ھستند در نتيجه کارگرانی ھم که شرکت نکردند ،به نحوی سياھی لشگر ھستند و ما

از وجود آنان بيزاريم .اين به انزوا کشيدن کامل جنبش چپ راديکال و دقيقا آنچه که دشمنان چنين جنبشی  ،آرزوی آن را دارنداست
 .و ما در خواب خرگوشی بسر ميبريم.
اين تنھا شامل گروھای چپ راديکال نميشود بلکه گروھای ديگری ھم ھستند که به صورت غير دمکراتيک برای خالی نبودن
عريضه از آنان خصوصی دعوت ميشود که مبادا تعداد شرکت کنندگان کم شود  ،سر آخر اطالييه و يا آفيشی که صادر ميشود نام
چندين گروه وصنفھای مختلف برده شده که وقتی تظاھرات شروع ميشود بعضی از آنان اصال شرکت ندارند و يا از ھر کدام
تعدادی انگشت شمار و يا يک ونفر شرکت ميکنند و از مردم مشايعت کننده خبری نيست و علی ميماند و حوضش .در حاليکه تعداد
پرچم ھا گاھی از تعداد شرکت کنندگان بيشتر است.
چرا بسياری از گروه ھای چپ راديکال از دادن فراخوان عمومی ھراس دارند ؟ مگر نه اينکه مانند فراخوان پاريس و با درج
شعار ھای خود حق انتخاب را واگذار ميکنند به ديگرانی که در اين رھگذر احساس نزديکی کرده و می پيوندند به آنچه که مورد
نظرشان است؟
يا شايد ھمانطور که در سطور قبل نگاشتم منافع شخصی و يا حس رھبريت و يا کمبود آن مطرح است که مبادا در پروسه کار
سکان کشتی به دست خبرگان واقعی افتد .و حق به حق دار رسد ؟ و خود خواھان را کنار زده و راه برای پيشروان واقعی باز شود.
مگر ديکتاتوری و روش ديکتاتور شدن شاخ و دم دارد  ،اين کارھا دقيقا ھمين معنی را دارد .و جز جدا کردن نيروھای انقالبی از
مسير خود چيز مثبتی در بر ندارد.
يادم مياد چندين سال پيش تظاھراتی در يک ميدان معروف آمستردام و وسيله ما گروه چپ راديکال بر پا شد که تعداد تقريبا بيست
نفری در آن شرکت داشتند  .يکی از ياران خوب ما رفته و روبرويمان روی يک چھار پايه قرار گرفت و شروع به شعار دادن و
داد زدن به طرزی که دست و انگشت اشاره اش دائم به طرف ما بود و دائما شعار ھای کومونيسی ميداد و ميگفت ما پيروز
ھستيم  ،تو گويی ھمه داد زدنش سر مای بدبخت بود که ھمگی مثل خودش بوديم و ھمان عقيده را داشتيم در اين ميان رھگذرھای
ھلندی ھم بودند که کمی مکث کرده و چون نميدانستند اين رفيق ما چه ميگويد به راه خود ادامه داده و ميرفتند تا اينکه يکی از آنان
فکر کرد که اين رفيق ما يک بيگانه است که با تظاھرات ما به مخالفت بر خواسته و به ما فحش داده و ناسزا ميگويد  ،به ما گفت
 :او چرا به شما فحش ميدھد چرا نميريد پليس بياوريد؟ من که از اين ماجرا خنده ام گرفته بود گفتم با با او از خود ما است  ،وی
گفت به بخشيد نميدانستم او برای شما نمايش ميدھد که شما را به خنده وادار کند خودش ھم کمی خنديد و گفت پول خورد ندارم و
رفت.
خوب در درجه اول ما دست به اين تظاھرت زده بوديم که برای ديگر جھانيان پيامی داشته باشيم ولی آيا موفق شديم؟ و يا مانند
ھميشه مانند کبک سر را در برف فرو کرده بوديم؟ جدا از خنده و شوخی آيا اين يک فاجعه نيست ؟ و اگر نيست نام آنرا چه ميتوان
گذاشت؟
من خود را از سايرين جدا نميکنم زيرا من و امثال من تا کنون دست کمی از ياران خود نداشته ايم و در بسياری از اين بازی ھا
شرکت داشته ايم
نشست نيروھای چپ و کمونيست

حدود يکسال و اندی پيش اعضايی از سران يکی دو گروه جمع شده و تصميم گرفتند يک اتحاد چپ جديد به وجود آورند يک و يا
دو تن از آنان از ديار خود روانه کشور ھای ديگر شدند که به طور خصوصی با اين و آن گروه دلخواه خود تماس گرفته و آنان را
دوباره وادار کنند برای سازماندھی اتحادی از چپ بزرگ ؛ فراموش نکنيد که در اينجا من از اتحاد سه گروه صحبت نميکنم  ،که
در رويای خود اتحادی از چپ و نه چپ بزرگ دارند که در آن سازمان فداييان اکثريت نقش بزرگی دارد بلکه روی سخنم با آن
تقريبا بيست و پنج گروه ديگر است که اکنون کنگره دوم را ھم پشت سر نھادند.
من شخصا از ھمه اين گروه ھا و سازمانھا و نھاد ھا عذر ميخواھم که بی پرده صحبت ميکنم  ،شما ھمه سالھاست به جنبش چپ
تعلق داريد و من ھميشه سعی کردھم که به شما رفقای عزيز افتخار کنم  .و لی اجبار دارم بعضی از حقايق را دوستانه با شما در

ميان گذارم ،ما ھمه عادت کرده ايم مانند اجداد خود که احزابی مانند حزب توده و امثالھم است از باند بازی دست بر نداشته واز
اين روش برای پيشبرد مقاصد خود استفاده نمائيم  .نا گفتته نماند که ترک عادت موجب مرض است.
رفقای خوب من  ،مگر تنھا شما ھستيد ؟ فکر نميکنيد به اين ھمه افرادی که در اثر نابسامانی و تضاد ھای درون سازمانی
مجبورشده اند برای حفظ پرنسيپ ھای خود از سازمان متعلق به خود دست کشيده و راه ديگری برای مبارزه انتخاب نمايند ؟ ھر
چند که فردی باشد.
شما خود ميدانيد ھر يک از اين افراد با تجربه به راحتی ميتوانند با يک و يا دو نفر از ھمرزمان خود دست به ايجاد يک گروه و يا
حتی يک سازمان سياسی چپ زده و با ايجاد يک شبکه اينترنتی و يک وب سايت دکه يی ايجاد نمايند و از انواع و اقسام اسامی
استفاده نمايند برای مثال :
نيروی چپ جناح انقالبی سازمان فداييان خلق به طرفداری از جنبش مستقل آزربايجان  ،و يا بر عکس بلوچستان و يا سيستان و يا
ال اھواز ،
ويا فعالين انشعابی از جناح راست راه کارگر به طرفداری از چپ خود انگيخته .و غيره و آيا اين کارھا باعث مسخره نيست؟ آيا
اگر من به چنين کارھايی دست زده بودم فکر میکنيد چند نفر عضو احمق و نادان داشتم .و به اين وسيله و به تدريج مورد توجه
قرار گرفته و با عشوه گری انقالبی وارد چنين اتحاد بزرگی از چپ ميشدم.
مسلما اکثر شما ميدانيد که من فقط خود را نميگويم  ،زيرا من در ھر شرايطی با تجربيات گرانبھای خود ميتوانم خدمت خود را ھر
قدرھم که کوچک باشد ارائه داده و دين خود را نسبت به تودھای مردمی که به آن تعلق دارم ادا نمايم و احتياجی به وارد شدن به
جريان خاص و گروه و اتحادی ندارم.
واھمه شما از چه چيزی بود که فراخوان عمومی نداديد و روانه جمع کردن گروھايی به دور ھم شديد که از ھمان اول ميدانستيد و
تجربه آن را ھم داشتيد که چنين اتحادی محال است.
برای نمونه  :اتحاد چپی که در اوائل سالھای  ١٩٨٠در اروپا به وسيله باز ماندگان کنفد راسيون دانشجويی شروع شد و يک يا دو
سال بيشتر دوام نياورد و از ھم پاشيد .ولی چندی پيش بعد ازبزرگداشت پنجاھمين سال من تصادفن با يک مصاحبه ويدويی از
جانب بعضی از آنان روبرو شدم که اظھار به وجود يک اتحاد چپ کومونيستی شد که از ھمان سالھای  ١٩٨٠وجود داشت است.
من با تعجب کامل از خود پرسيدم اين ديگه چه بازی ھی متواند باشد ؟ آخر کارنانامه  ٣۵ساله شما چيست؟ و چرا کسی تا کنون
خبر از وجود چنين اتحاد کومونيستئ نداشته است.
بعد از آنھم ما به تدريج شاھد اتحادھای متعددی بوديم که ھر يک به نوبه خود فقط نامی از آن باقی مانده است ولی ھنوز اظھار
وجود ميکنند و آخرينشان ھمگامی است که ھنوز برای بقای خود دست و پا ميزند .و اگر تعداد اتحاد ھای چپ سال به سال رو به
پيشرفت نھاد چه فکر خواھيد کرد ؟
آيا اين نميتواند مسخره باشد که فکر کنيم بعد از شکست ھمه آنان تنھا نام آنان باقی بماند  .و اينبار ما مجبور شوم به اتحادی ديگر
که نھائی
خواھد بود دست زنيم که نام آن " اتحادی از ھمه اتحادھای چپ " که تا کنون وجود داشته اند بزنيم .عاقبت ما به کجا ميانجامد ؟
در اين باره چه ميانديشيد ؟
مسعود فروزش راد

در ذيل فراخوان را مشاھده میکنيد.

فراخوان برای راه پيمائی اول ماه مه ٢٠١٣
درپاريس
رفقا
امسال درشرايطی به استقبال روزجھانی کارگرمی رويم که جھان سرمايه داری دريکی ديگرازبحران ھای دوره ئی اش بسرمی
برد وبعد ازگذشت چندسال ھنوزروزنه ای برای خروج ازآن پيدا نکرده است .درسراسر جھان برای پرداخت ھزينه اين بحران
مبارزه ای ميان دنيای کاروسرمايه درجريان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارھای
دفاع ازمنافع طبقاتی وحفظ دست آوردھای خويش ،نظام سرمايه داری را مسوول اين بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.
درايران نيزبحران سرمايه داری ،سياست ھای ويران کننده ی نئوليبرالی دولت ھای جمھوری اسالمی وبخصوص تحميل تحريم
ھای فلج کننده کشورھای سرمايه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگيران دائمی را بيشتر کرده است .کارگران وحقوق بگيران
ايران با اعتراضات واعتصابات پی درپی درمقابل اين شرايط دشواردست به مقاومت زده ودر اين راه با تحمل فشارھمه جانبه
وحتی تحمل شکنجه وزندان ھزينه ای گزاف را پرداخته و می پردازند.
باتدارک باشکوه تظاھرات اول ماه مه امسال درپاريس ،بلندگوی مبارزات وخواسته ھای کارگران باشيم.ما شما را به شرکت
درجلسه روز جمعه  ٢٩مارس  ٢٠١٣در ساعت نوزده و سی دقيقه محل آژکا دعوت می کنيم تا انتخاب مجدد کميته موقت برای
برگزاری تظاھرات اول ماه مه ٢٠١٣را انجام دھيم.
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