نگاهی به کنش ما در شبکه های اجتماعی و زمینه های آن
بیشکجانباختگان،خانوادهوبهویژهمادراناینجانباختگانشایستهی بزرگداشتوارج هستند.

انسانهایمبارزوشریفیکهسینهیخودرادرراهافکارواهدافواالیانسانیخودسپرکردند،در
شدهاندومقاومتوپایداریشانسرمشقیبرایهمهیآزادگاناست.امانیم

جایجایتاریخثبت
نگاهیبهفیسبوکودیگرشبکههایارتباطیوساکنانآنهابیاندازیم.برایمثالدرفیسبوکهر

روزهمیخوانیمیادرفیق...گرامیباد،ویابهیادرفقای،...بهیادشهدای...

درفرهنگماایرانیانبهدلیلسابقهیطوالنینابرابریهایاجتماعی،جنگوکشتارودرعینحال
سیطرهی مذهب اسالم از نوع شیعه ،عزاداری و سوم و چهلم و  ...نهادینه شدهاند و همچنان که
ایم،واعظیبرسرمنبرمیرودوبرایعلیاکبروعلیاصغرولبتشنهشانشیونو


دیدهوشنیده
دوستیتعریفمیکردکهروزیدرمراسمعاشورا،پس

زاریکردهوحاضراننیزبرسرخودمیکوبند.
از اینکه مال ،روضه و نوحه خوانیاش تمام شد و حاضران نیز شیون و گریهی فراوان کردند ،از سر
مالشروعبهفحشدادنبهزبانانگلیسیمیکندوحاضرانبا

شیطنت،باهمانریتمنوحهخوانیآن
صداییبلندترازقبلشیونوفریادویاحسینیاحسینمیکنند.
این مثال خوبی برای فیس بوک نشینان به اصطالح «چپ» است .از آنجا که نظام سرمایهداری
جمهوری اسالمی ایران از سی و اندی سال پیش تا کنون به طور روزمره ،عامل کشت و کشتار
دگراندیشانومبارزان بوده وهست،درنتیجه،هرروزمیتوانیادیاریراگرامیداشت.ایندوستان
نیزفیسبوکرابهمنبریبراینوحهسراییتبدیلکردهاند.آنهابهجایاینکهازاینبسترویادیگر
،برایبحثوگفتگووتبادلنظرویابهدنبالریشهیابینقاطقوتوضعفدر

شبکههایاجتماعی 
فرهنگ و توانایی ما ،ساختار سیاسی -اقتصادی و اجتماعی و یا بسیاری عوامل دیگر که سلطهی
حکومتهایضدمردمیازانواعمختلفآنرادرایرانمیسرساختهومیسازد،استفادهکنند،تنها
جادمیشودکه

بهگرامیداشتیادیارانمیپردازند.گاهبرایبینندهوخوانندهیاینمطالب،تصوریای
گویادرخاورانهاقدممیزند.بهخاورانهارفتنویادوخاطرهییارانراگرامیداشتنامریبسیار
ارزشاست،اماتنهابهآنبسندهکردنامریاستکهبیشکخواستهویانظرگاهیارانجانباخته


با
یشآگاهبودهاندونوحهسرانمیجستند،

یارانمابهخوبیبهعملکرد،مبارزهوعزمخو

نبودهاست.
بلکههمراهوهمفکر!
تأسفانگیزاستکهمابراساسرویدادهاعملمیکنیمودرحقیقتاینرویدادهاهستندکهمارا
حکومتیامسالبیاندازیم،میبینیمکهبهناگهان

هدایتمیکنند.بهعنوانمثالنگاهیبه"انتخابات"
کنند،اکسیونبرگزارمیکنند،در

ازگروهوسازمانهاگرفتهتاحتاافرادنیزدراینمورداعالمموضعمی
فیسبوکودیگررسانههایاینترنتیمینویسندواعالمیهمنتشرمیکنند.امابایدسؤالکردکهآیا

یشیدنبهاینگفتههاو

ایناعمالنبایدماههاپیشترانجاممیگرفتتامردمامکانباخبرشدنواند

نوشتههاراداشتهباشند؟

در مورد تمامی وقایع تاریخی -سیاسی دیگر ،مانند  61آذر نیز اینگونه است .جنبش دانشجویی به
فراموشیسپردهمیشودوچندروزیبه61آذرماندهبهیکبارهبهیادجنبشدانشجوییمیافتیم.

هایشانرافراموشمیکنیموبهیکبارهدرهشتمماهمارس

روزهاوماهها،زنانوحقوقوخواسته
بهتکاپومیافتیمویاباهراعدامویاخطراعدامبرایمبارزانسیاسیواجتماعیبهیکبارهدستپاچه
شدهوپسازکوتاهزمانیبهروالعادیبازمیگردیم.
جالباستکهباانتشاراولینسخنونوشته ،هرگروهودستهوسازماندیگرنیزخودراناچاربه
اعالم موضع در همان مورد میبیند و گاهی اوقات ،گویی از یکدیگر نیز سبقت می گیرند ،تا نکند از
دیگریعقببیافتند.
اینها نیز جنبهی دیگری از سنت هیأت و دسته و مراسم برپا کردن هستند .آیا به راستی زیر پا

گذاشتنحقوقانسانیوبدیهیتمامیاقشاروگروههایاجتماعیغیروابستهبهحکومت،مواردی

پیوندندوگرههاییکزنجیررشتهشدهبرگریباناینکشور

نیستندکهروزانهدرکشورمابهوقوعمی
وتودههایزحمتکشآن؟
مارهبرپرستودنبالهروهستیم.
در بسیاری از مباحث میشنویم که حتا افرادی که به زعم خودشان ،دم از حقوق انسانی و طبقه
کارگرو...میزنندوقتیسخنبهعمقمیرسد،میگویندمردمآلترناتیوندارندیارهبرینیست.آیا
اینرهبراستکهبایدآلترناتیوراایجادکندیابرخالفآن،اینهریکازماودرنهایتجمعیازماست
کهآلترناتیوراتعریفمیکندوبهآنهویتمیبخشد.ماهمیشهبهیکطالیهدارنیازداریموبایدیک
سرمشقدهندهداشتهباشیم،آنگاهمیتوانیم،کاریانجامدهیمویادرواقعدنبالهرویکنیم.
چپهای ما نیز مانند فرقههای مذهبی ،امامزادههای بسیاری دارند .مارکسیست ،لنینیست،
مائوئیست،استالینیست،تروتسکیستو ...وایستهایترکیبیدیگرراشنیدهایمومیشناسیم.
بهاینانبایدگفت"ازفضلپدرتوراچهحاصل"توچهمیاندیشی،تومعضالتومسائلامروزواین
لحظهراچگونهمیبینیوچهراهچارهایبرایآنداری؟"بیشکخواهندگفتمنیک"...ایست"
هستمواوبرایمنفکرکردهومنتاآخرینلحظهیحیاتوبیچونچرا،تمامینظراتاورادنبال
خواهم کرد .اینان فراموش میکنند که جهان و هستی متغیر و پویاست و هر پدیده در هر لحظه و
میکروثانیهبرپدیدهیدیگربهطورمستقیمویاغیرمستقیماثرمیگذارد،پسهیچرابطهوپدیدهای
ثابت نیست و پاسخ از پیش داده شدهای نمیتواند داشته باشد ،بلکه تنها نزدیک شدن به هدف
مشخصاستکهچارچوبعملکردوروشراهراتعریفمیکند.
اینسرنوشتتروتسکیواستالینوچهگواراو...نبودهکهچنانبیاندیشندوچنانعملکنندوفوق
انسانهمنبودند،بلکهآنهانیزمثلهرانساندیگر،تابعیازپایگاهطبقاتیومنافعآنطبقهوشرایط
سیاسی -اقتصادیواجتماعیخاصزمانزیستخودبودهونتیجهیمنطقیآندرترکیببافکرو
شعور این انسانها در یک مقطع تاریخی و مکانی خاص این انسان با این ایدهها و عملکردها بوده
است.پستنهابهژرفاینظرات،مکانیسمتأثیرگذاریوعملکردانسانهابپردازیموایسموامامزاده
نسازیم .آیا تا به حال یکی از این سازمانهای سیاسی ،برنامه و اهداف سیاسی خود را به طور
مشخصوتدوینشدهبرایآیندهارائهکردهاست؟بهاینمعنیکهچهبرنامهایبرایفرداروزانقالب
دارند؟
چه برنامهای برای مقولهی تولید و ایجاد اشتغال دارند؟ چگونه بابازماندگان و کاسه لیسانحکومت
برخوردخواهندکرد؟چهبرنامهایبرایتوسعهیصنعتوکشاورزیدردستورکاردارند؟چهسیاست
خارجیرادنبالخواهندکرد؟وهزارانسئوالدیگر.بیشکآنهاپاسخخواهنددادکهشوراهاوحزب
ودیگرارگانهااینتصمیمهاراخواهندگرفت،همانگونهکهمیدانیمامروزههمهیسازمانهاازاین
نوع شعارها سرمیدهند ،اما چرا متحد نمیشوند،زیرا تفاوتهای ریشهای در دیدگاه با هم دارند.
تفاوت بر سر متحدان و دشمنان طبقه کارگر و منافع آن ،تفاوت بر سر ساختار حزب ،تفاوت بر سر
پروسهیتشکیلحزب،تفاوتبرسرپروسهومرحلهیانقالب،تفاوتبرسررهبریحزب،تفاوتبر
سرتعریفمفاهیمو....
پستفاوتها،نهتفاوتظاهریوروبنایی،بلکهریشهدرپایگاهطبقاتیایندیدگاههادارندونتیجهو
عملکرد این دیدگاهها نیز متفاوت خواهند بود .برای روشن شدن موضوع ،تنها به مسئلهی ارتش و
نیروهایمسلحوسازمانهایجاسوسیدرکشورهایمختلفبیاندازیم.دربسیاریازکشورهاپس
ازانقالبمردمیویادیگرانواعتغییرقدرتسیاسیبهدلیلنداشتنبرنامهیمشخصویانداشتن
نیروهایسازمانیافتهوآموزشدیده،ازهمانبازماندگاننیروهایمسلحوسازمانهایجاسوسی
نظامبرچیدهشدهبرایساختوتشکیلارگانجدیداستفادهشدهوبههمینموازاتدردیگرزمینه-
ها ،ماننددستگاهقضاییواقتصادی،همینگونهعملمیشود.آیااینافرادیعنیبازماندگانمتخصص
سیستمسیاسیقبل،بارسیاستواهدافسیستمگذشتهرابهدوشنمیکشند؟پسنمیتوان
ونبایددرفرداروزانقالبازایننیروهااستفادهکرد.حالاینسازمانهاو"نظریهپردازانخوشسخن"
چهپاسخیبرایاینپرسشهادارند؟یااینکهعرضهی نفتوگازودیگرمنابعاینکشورراباکدام

سیاستدرمعادالتنظامجهانیپیشخواهیمبرد؟البتهوصدالبتهپاسخبهاینپرسشهایپایهای
برایادارهییککشورانقالبیوسوسیالیستی،بهکنترلوهدایتکاملنیرویمتحدتمامیطبقه
کارگرواقشارزحمتکشوشریفآننیازدارد،امااینسازمانهانیزهریک،تصوریوایدهایمتفاوت
جهتپاسخگوییبهاینسئواالترادارند ودرعینحالمیتوانندباچنینمباحثی،تفاوتبیننظام
سیاسی-اجتماعی-اقتصادی حاضر و آیندهای بهتر را برای آن بخش بسیار گستردهی طبقه کارگر و
دیگر زحمتکشان که هنوز به منافع طبقاتی خود آگاهی ندارند به نمایش بگذارند .نمیتوان تنها به
شعاردادن"نان،کار،آزادی"یاخدماتدرمانیوتحصیلبرایهمهبسندهکرد؛بایدگفتکهچگونه
میتوانبهاینحقوقمسلمانسانیدستیافت،آنگاهمیتوانتودههاراباچشم اندازیمشخص
برایآیندهمتشکلکرد.
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