پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
ارزیابی از نقاط قوت و ضعف و جایگاه و نقش احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و انقالبی در اپوزیسیون ای ران،
یک گام اساسی و ضروری در پیشروی و غلبه بر موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونیستی و چپ می باش د .این
ارزیابی بایستی نقادانه ،از سر راستی و صراحت انجام گیرد .بنابراین بایستی هیچ گونه حسابگری و مالحظه کاری و
سازش در آن راه نیابد .پرسش های زیر که فقط بر بخشی از این ارزیابی بسیار پردامنه و وقفه ناپ ذیر تأکی د ک رده ،ب ا
همین دیدگاه تنظیم گردیده است.
یکم :مهم ترین نقاط قوت و جایگاه و نقش این تشکل ها در جنبش کارگری و اوضاع سیاسی کنونی و آینده ایران
چیست؟
پاسخ :اگر منظور از این گروه ها و تشکل ها و احزاب و سازمان های خارج از کشور باش د ،واقعیت آن اس ت ک ه آن
ها گرچه عموما به شکل منفرد و یا در ائتالف های محدود به صدوربیانیه و یا با آکسیون های کوچک ب ه افش ای رژیم
و حمایت از کارگران و  ...پرداخته اند ،اما این تالش ها و ابرازوجودها به لح اظ تاثیرگ ذاری کم دامن ه و مح دودبوده
است و به هیچ وجه در قیاس با ابعادبحران و تحوالت امروزی جهان و از جمله بح ران ای ران تناس ب رض ایت بخش ی
نداشته و قادر به مرئی شدن چپ در مقیاس بزرگ نشده است .سوای بحران نظری و سیاسی که چپ در کل جه ان پس
از فروپاشی بلوک «سوسیالیسم دولتی» هنوزهم در گیرآن است و بهرح ال پی آم دهای منفی خ ود را داش ته است و هم
چنین بدلیل گسست مزمن و فقدان پیوندمتقابل و ارگانیگ بین آن ها و جنبش ه ا ،ام ا عام ل مض اعف و مشخص ی ک ه
چپ ایران از آن رنج می برد بیش از همه از پراکندگی و شقه شقه شدن بدور از منطق آن ها سرچش مه می گ یرد .آن
ها خویش تن را در حص ارهای خودس اخته ای زن دانی ک رده اند ک ه طبع ا ت ا م ادامی ک ه این رون د ادام ه داش ته باشد،
انتظاری جزاین نمی رود .باین دالیل بحران چپ یک واقعیت انکارناپذیراست ،اما مساله مهم تر یافتن راهی برای غلبه
برآن است.
اما از سوی دیگر هم نباید فرام وش ک رد ک ه گس تره و کلیت چپ مع ادل این جری ان ها نب وده و چپ در داخ ل کش ور
وضع بهتری دارد .آنها ب ا قرارداش تن در می دان عم ل و در تعام ل نس بی ب ا جنبش ه ای اجتم اعی اعم از ک ارگران و
معلمان و دانشجویان و زنان و ...و بهره گیری از تجربه های پیشین ،علیرغم جان سختی بقایای گرایشات سکتاریس تی
و انفرادمنشانه ،بخصوص با ورودنسل تازه ای به جنبش در مجم وع در ح ال فاص له گ رفتن از وض عیت گذش ته و در
حال رویش هستند که حتی موجب نگرانی رژیم و جریانات نو لبیرال ها هم ش ده است .بط وری ک ه آنه ا ب ه فکرمقابل ه
نظری و غیرنظری با برآمدچپ افتاده اند .خصوصی سازی و بازارآزاد و سیاست های معطوف به آن مانیفست و اس
و اساس گفتمان آن ها را تشکیل می دهد و حال آن که نضج و شکوفائی چپ و گفتمان چپ در جنبش ه ای ک ارگری و
معلمان و دانشجویان و بازنشستگان و ....با سویه های ضدسرمایه داری (از جمله علیه خصوصی سازی و در دفاع از
آموزش رایگان و علیه کاالسازی مناسبات اجتماعی )...خواب آن ها را آشفته کرده است .به عنوان مثال ب رخی رس انه
های نزدیک به آن ها مثل روزنامه دنیای اقتصاد و ...چرائی رشدمجددچپ را به بحث گذاشته اند و در عین حال بعضا
هم به رژیم جهت تشدیدفشاربه آن ها گ را می دهن د .گرچ ه که رژیم خ ود از م دتها پیش خط رواقعیت بالی دن چپ را
دریافته و بر فشارخود به جنبش های مستقل کارگران و دانشجویان و معلمان و همه جریان های ترقی خواه و ...افزوده
است.
دوم :مهمترین ضعف ها و اشکاالت و انحراف ات را ک ه ب ه نظ ر ش ما ب اعث ع دم ک ارایی و ایف ای نقش انقالبی م ورد
انتظار و یا نسبی آنها در جنبش کارگری و عرصه عمومی سیاست ایران شده چیست؟
پاسخ :اشارتا بگویم که کنش گری چپ بع دبین المللی هم دارد و نبای د آن را فق ط معط وف ب ه ای ران دانس ت .ام روزه
بویژه بدون یک رویکردمنطقه ای و جهانی نمی توان صرفا در محدوده کشوری حرکت کرد.
همانطور که آمد دامنه چپ فراتر از معنای تنگ گ روه ه ای ش ناخته ش ده و شناس نامه دار اس ت و در داخ ل ای ران هم
حضوری رشدیابنده دارد .اما تا آن جا که ب ه این بخش از حری ان ه ا و س ازمان ه ای چپ ب ر می گ ردد ،آن ه ا ب دلیل
همان زندانی کردن خود در حصارهای فرقه ای از کنشگری درخور بازمانده اند.
در همین رابطه من برداشتن دوگام زیر را برای پیشروی و رؤیت پذیرکردن چپ الزم می بینم:
اول مبادرت به اتحادعمل و اقدام مشترک و سراسری حول دفاع از مطالبات و مبارزات جنبش های اجتماعی و طبقاتی
هم اکنون موجود (هم در ایران و هم در جهان ) که به معنی اولویت دادن به من افع جنبش در براب ر تن گ نظ ری ها و

منافع فرقه ای است .دوم نشان دادن بلوغ گفتگو و تب ادل نظ ر ب ا هم ح ول مس ائل و پروبلماتی ک ه ای عملی و نظ ری
جنبش (هم داخل و هم جهانی) .واقعیت آن است که چپ هنوز ب ه فهم اهمیت گفتگو در معن ای واقعی خ ود ب رای تب ادل
نظر و اهمیت خردجمعی و تجربه خود نائل نشده است« .گفتگو» در نزدآن ها مع ادل اثب ات حق انیت پیش ینی اس ت که
گویا هر فرقه ای آن را در اختیار و انحصارخود دارد و با سودای کس ب اعم ال هژم ونی .در ح الی ک ه خ روجی ی ک
دیالوگ سازنده همواره بیش از عناصرپیشینی و برای دست یابی ب ه اف ق ه ای ت ازه اس ت .در این ن وع گفتگوه ا تب ادل
اندیشه و نظر و تجربه (اشتراک گ ذاری خ رد) و روش ن ک ردن دای ره اش تراکات و اختالف ات موج ود ،و احیان ا ف راهم
کردن بسترتازه ای برای اقدام مشترک حول توافقات و فراتر از همه ،طرح پرسش های واقعی از بغرنجی ه ای واقعی
که جواب های آسان و حاضر و آماده ای برای آن ها وجود ن دارد .پرس ش گ ری ب رای آن ه ا جایگ اه چن دانی ن دارد و
حال آن که این پرسش ها و پرسشگری هستند که راه را برای پاسخ های تازه به سؤاالت باز می کنند .ض رورت ش کل
گیری اصل گفتگوی سازنده به عنوان اهرمی حیاتی برای پیشروی بویژه در زمانه ما با طغی ان پیچی دگی ه ا و پرس ش
ها ،اهمیت راهبردی دارد بخصوص با در نظرگفتن واقعیت های زیر:
نخست واقعیت تکثرچپ .وجودانکارناپذیرگرایش های متعدد که این تکثر ب ا س مت و س وی انفجارآگ اهی بیش تر هم می
شود .دوم دوره انتق'الی و بح'رانی ک ه جه ان م ا در پی تجرب ه ه ای شکس ت خ ورده ق رن بیس تم و تح والت س اختاری
سرمایه داری و بحران بزرگی که در آن بسر می برد .گذاری که در آن بسیاری از پیش فرض های تجربه شده گذش ته
اعم از نظری و نوع سازمان یابی های سنتی و تعاریف اهداف ره ائی زیرس ؤال رفت ه ان د و درح ال حاض رهم پاس خ
های حاضر و آماده و مورداجماع برای آن ها وجود ندارد .سوم آن که بویژه چپ ایران تکه پ اره و ش قه و ش قه اس ت
که حتی شامل گرایش های واحدهم می شود .از همین رو در دوره چهل ساله ح اکمیت رژیم اس المی در مجم وع بیالن
قابل قبولی ندارد .و بأالخره بدان دلیل که هیچ کس بطورپیشینی حامل حقیقت ناب نیست و تنها با مش ارکت در پراتی ک
اجتماعی زنده و تبادل اندیشه است که می توان به درکی نسبتا واقعی از وضعیت نائل آمد .از همین رو گفتگو و دس''ت
ی''ابی ب''ه بل''وغ گفتگو خ ود فی نفس ه ه دف اس ت و در کنارپراتی ک مرتب ط ب ا جنبش ه ا ب ه عن وان دو ب ازوی ی ک
راهبردعمومی بشمار می روند .این گفتکوها یعنی با صدای بلند فکر و صحبت کردن ،که مخاطبش هم خودچپ اس ت
و هم گشودن دریچه ای بسوی تعامل متقابل با جنبش ها و در حقیقت غلبه بر این دوگانگی نهادی شده .اج رای این دو
شرط بظاهرسهل می نمایند ،اما با اصابت به دیواره های سخت فرقه گرائی و رسوبات نهادی شده گذشته (کلیش ه ش دن
ها ) ممتنع اند .به همه این دالیل در وضعیت کنونی پراکندگی ،مسأله اصلی یافتن بسترپیشروی اس ت و ن ه پیش نه ادن
باورها و برنامه ها و انگاره های اخص هرجریان .اج زاء پراکن ده چپ اگ ر نخواه د ک ه بطورکام ل از چرخ ه مب ارزه
واقعی حذف شود باید قبل از همه به زدن نقبی برای ایجادبستر پیشروی بیاندیشد .بستری که ح تی داش ته ه ا و باوره ا
نیز برای مطرح شدن و آزمون پذیری ادعاهای خود به آن نیازدارند .چرا که در شرایط کنونی بیرون از چرخه مبارزه
زنده و واقعی قرارگرفته اند .البته هیچ کس و هیچ جریانی ملزم به کنارگذاشتن باور و نظراخص خ ویش ت ا زم انی ک ه
آنها را درس ت می داند نیست و چ نین خواس تی ن ه عقالنی اس ت و ن ه ش دنی .بلک ه مس أله اساس ی ح ذر از پیش ش رط
قراردادن آن ها در برابرش کل دهی ی ک کنش گری مؤثراس ت ک ه ش رط الزم و حی اتی وجودداش تن و مهم تر از آن ب ه
آزمون گذاشتن ادعاهاست.
سوم :آیا رهبری پیروزمندانه طبقه کارگر در انقالب آینده در گرو وجودیک حزب کمونیست واح د و سراس ری اس ت؟
آیا کارگران بایستی الزاما ً در یک حزب متشکل شوند؟ رابطه حزب کارگری و کمونیستی با حک ومت و دولت ش وراها
در آینده سیاسی کشور چیست؟ آیا دولت شورایی ،یک دولت و حاکمیت حزبی است؟.
پاسخ :این پرسش از همان مسائلی است که این نوشته سعی می کند نشان دهد پیش شرط گذاشتن آن ها و یا مفروض
انگاری آن برای دیگرانی که هم نظرنیستند ،مانع خروج چپ از ورطه پراکندگی و شقه شقه شدن های تهی از معنا و
فرقه ای است و نیاز و ضرورت آفریدن سکو و بستری ممکن و مشترک با وجودهمه اختالفات را به محاق می برد.
درحقیقت تمرکزبر همین نوع نظرات و برنامه های برآمده از آن ها است که موجب پراکندگی نهادی شده تاکنونی است
و الجرم طرحشان نقض غرض .مثال برای گرایشی مقوله دولت سوسیالیستی و کارگری و یا دولت شورائی یک
پارادوکس است و با اندیشه اصلی کمونیسم که پژمرده ساختن دولت از اصول آن است قابل جمع نیست و به باوراو از
محک آزمونهای متعددی هم گذشته است ،اما برای گرایش دیگری آن یک اصل است و مسیری جزآن برای پیشروی

به سوسیالیسم متصورنیست .همه این ها-چگونگی حرکت به سوی سوسیالیسم -محل مناقشه است و برهمین اساسا هم
نمی تواند مبنای باور و عمل و پیشروی برای همه گرایش ها باشد ...بنابراین اگر هدف جمع کردن چپ با گرایش
های متکثر باشد و نه جمع کردن حول یک گرایش ،منطقا باید به فکریافتن نقطه عزیمت دیگری بود.
من نوعی ممکن است در موردهرکدام از این دست مسائل نظرمخالف و یا موافق داش ته باش م ک ه ب رای هرک داممان
محترم است و اعتباراجتماعی آن هم در همین اندازه است .از همین رو وقتی پای سخن ی ک چپ گس ترده و متک ثر ب ه
لحاظ گرایشی و تشکیالتی ،و فراتر از آن پاره پاره شده و نیز منفردین وسیع چپ ،به میان آید تنها دوشرط ف وق ب رای
گشودن بن بست و شکل دادن به بستری برای پیشروی بک ار خواهدآمد که فی نفس ه هم ب ا باوره ا و اص ول اخص هیچ
جریانی تقابل و ضدیت ذاتی ندارد .چرا که اقدام مشترک و هماهنگ شده و اصل گفتگو نه فقط با اصول هیچ جری انی
مغایرت نداشته بلکه هرعقل سلیمی آن را می پذیرد .آن چه که فی الواقع سداست همانا رسوبات و گرایش های فرقه ای
و تنگ نظری های ناشی از آن است.
چهارم :آیا جنبش خودانگیخته و غیر حزبی در میان ک ارگران و متح دان وی ،میتوان د مس تقیما ً ب ه آلترناتیوش ورایی و
دولت انقالبی زحمتکشان نائل گردد؟ رابط جنبش خودانگیخته در میان کارگران و جنبش های اجتماعی دیگ ر ب ا مقول ه
سازمان حزبی و تشکیالت چیست؟ و چگونه باید باشد؟
پاسخ :از این که امروزه مرزهای جنبش خودانگیخته و عنص رآگاه دیگرب ه ش کل گذش ته نیس ت و کم نیس تند ک ارگران
تحصیل کرده (مثل اسماعیل بخشی ها و رضاشهابی ها  ) ....بگ ذریم ،در حقیقت آن مس أله ب ه نه ادی ک ردن (ج دائی)
ساختارباصطالح الیه های نخبگ ان و پیش روان از «طبق ه» و جنبش آن ب رمی گ ردد .وق تی از واقعیت چپ متک ثر (و
فراتر از آن چپ تکه پاره شده حول خرده اختالفات که مشمول گرایش های واحد هم می شود ) چه در مقیاس جهانی و
چه مشخصا در ایران صحبت می کنیم ،و از ضرورت همگرائی و اتحادعمل آنها حول اشتراکات و اهداف و مطالب ات
معین و موردتواف ق ،آنگ اه منطقا بای د بپ ذیریم ک ه بک ارگیری مف اهیمی چ ون ک ارگران ب ه عن وان مرک زی ک ه
دیگرمزدوحق وق بگ یران ب ه عن وان «متح دان وی» ش ناخته می ش وند (و بای د ب ه آن ملح ق ش وند) ،ی ا پیش نه ادن
آلترناتیوشورایی ،یا معنا و مفهوم و شمول مقوله کارگر درعصرسرمایه داری تؤسعه یافته و جه انی شده و ی ا مق والتی
چون دولت انقالبی زحمتکشان و دولت سوسیالیستی و کارگری و ....و یا اصل و جایگاه و معنای ح زبیت و بط ورکلی
اشکال سنتی (و هرمی) سازمان یابی و ...همه و هم ه اینه ا ام روزه مح ل مناقش ه هس تند ک ه در تجربی ات ق رن بیس تم
همگی در معرض راستی آزمائی قرارگرفتند و موردنقدو بازبینی هستند .بنابراین وقتی امروزه از اتح ادچپ ب ه عن وان
یک کلیت صحت می شود پیرامون آن ها بهیچ وجه نظرواحدی وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد دولت و سوسیالیسم در نزدیک گرایش روبه گس ترش ،ی ک ناس ازه اس ت و مانعت ه الجم ع .اولی
سازوکارسرمایه و جامعه طبقاتی-هرمی است و جهت کنترل جامعه و حفظ نظم سرمایه داری توسط اقلیتی برخ وردار.
گرچه چپ نمی تواند به دولت به عنوان ماشین بورژوائی و نقش آن در جامع ه بی تف اوت باش د ام ا س ودای تص رف و
دست بدست شدنش اساسا تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی کند و موجب استحاله مدعیان سوسیالیسم هم می ش ود .ب ا این
همه حول همه این مسائل مناقشه هس ت .پس هم انطور ک ه قبال اش اره ک ردم بای د نقط ه ش روع و پیش روی را در ج ای
دیگری قرارداد و کوشید که از طریق بحث و دیالوگ باز و خالق به شیوه ای دموکراتیک و برابرحق وق ض من ط رح
تمایزها واختالفات بر نقاط مشترک هم درنگ ک رد و آن را هم چ ون چاپ ای مش ترکی ب رای جل وتر رفتن مورداس تفاده
قرارداد.
ام روزه ت وهم در اختیارداش تن حقیقت مطلق (تحت عن اوینی چ ون عنص رآگاه و عنص رنا آگ اه و خودبخ ودی) دیگ ر
موردپذیرش نیست و البته ایجادفاصله نهادی بین آن ها ب( باصطالح عنصرآگاه و ناآگاه) با اصل ره ائی مناف ات دارد.
جوامع ام روزین ب ا عط ف به تجرب ه ه ای گذش ته و دس تاوردهای بش ر و امکان ات ارتب اطی و تول دیک جامع ه پیچی ده
مجازی مکمل جامعه واقعی و در پیوندمتقابل و تنگاتنگ با آن ،واردفازجدیدی از بلوغ ش ده اس ت .بط وری ک ه ام روز
دیگر کارگران و زحمتکشان و بخش های دیگر جامعه حاضر نیستند مثل گذشته حق بازنمائی و زمام امور و نماین دگی
خود را به این آسانی ها بدست نخبگان بسپارند .آن ها دیگر به شکل سنتی نماینده پذیر نیس تند .از ق دیم گفت ه ان د انس ان
زنده وصی و وکیل نمی خواهد و آن ها امروزه بدرجاتی این گفته نغز را معنا می بخشند .بهمین دلیل ام روزه خ ود در

کسوت سوژه و عامل کنشگری می کنند ی ا بهتراس ت بگ وئیم در چ نین فراین دی خ ود را می س ازند و متحق ق می کنند.
عالوه برآن امروزه اهرم های اص لی تغی یر و کش نگری ب ه ش کل بیواس طه اساس ا خ ودجنبش ه ای اجتم اعی هس تند و
احزاب و پیشقراوالن برعکس گذشته در زیرچتر و درون آن ها ب ه کنش گری می پردازن د .تن پ وش های س نتی دیگ ر
براندام جوامع رشد یافته بشرامروز تنگ است .بهمین دلیل رابطه کیفیتا دیگری بین این احزاب و جنبش ها برقرار شده
و می شود .نمونه اش مثال جلیقه زردها هستند که با همه تالش دولت مکرون برای نماینده پذیرکردنشان ب ه دام نیفتادن د
و حاضرنشدند به اشکال سنتی خود را سازمان بدهند .واقعیت آن است که سازوکار ه ا و س اختارهای کهن و از جمل ه
احزاب ،دیگر آن جایگاه و اعتبارپیشین را ندارند و نخواهند داشت و آن هائی که هنوزهم در رؤیاهای گذش ته بس ر می
برند ،دچاربحران هویت و بحران وجودی هستند .آن ها تنها در صورتی که در اشکال نوین س ازمان ی ابی و اساس ا ب ه
شکل افقی سازمان یابند و از گفتمان و ساختارهای هرمی و سلسه مراتبی فاصله بگیرند می توانند به تعامل و کنشگری
خالق نظری و عملی با جنبش ها به پردازند و به اندازه توان خود در تقویت اخگرسوزان خودرهائی بکوشند .آن ها به
عنوان مدافعان رهائی باید در همین راستا خود را تجدی د س ازمان کنند و تجربی ات و داش ته ه ای مثبت خ ود را در این
راستا بکارگیرند و البته رسوبات کهن را به تاریخ بسپارند .بهتراست ک ه دلبس تگی ب ه آن گون ه سیس تم ه ای مبت نی ب ر
سلسه مراتب و رهبری را بهمان صاحبان و خالقان آن یعنی بوژوازی و سلطه گران واگذارکنیم .آن ها به عنوان اقلیتی
که بدنبال اعمال سلطه براکثریت جامعه هستند به چنین ساختارها و اهرم های منتاظر با جهان هرمی–طبقاتی نیازدارند
[جهان طبقاتی به ناگزیرجهان هرمی است] .امروزه رهائی شامل گسست و رهايی از این گونه سلسه مراتب هم هست.
خالصه آن که امروزه رابطه احزاب و جنبش های طبقاتی به شکل معنادار و ژرفی دگرگون شده و رابطه ه ا نبای د ب ه
بازتولیدسلسه مراتب و سلطه اقلیتی نخبه بیانجامد
پنجم :مضمون انقالب پیش رو برای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرارحکومت انقالبی ،در چه شاخصه ها ،ه دف
ها ،مطالبات و محورهایی خواهد بود؟ رابطه دموکراسی ،آزادی و برابری ب ا مفه وم سوسیالیس م در این انقالب ب ه چ ه
صورتی می باشد؟ به طور کلی پیروزی انقالب آینده به چه معناست؟
پاسخ :اگر نخواهیم به پاسخ های کلیشه شده و تکراری دل به بندیم ،فی الواقع پاسخ باین سؤال به دلیل گذشته مرتبط ب ا
آن و در حالی که هنوز به فرجام نرسیده است ،بسی دش وار خواه دبود .بف رض اگ ر چپ (ن ه فق ط در ای ران بلک ه در
سطح جهان) پاسخ های روشن و حاضر و آماده ای برای آن ها می داشت ،جهان کنونی به این شکل نبود .آن نوع ادعا
و برنامه نویسی ها برای دیگران و جامعه  ۸۰میلیونی که ام روزه ب ویژه در چپ ای ران توسط جری ان ه ای هرچ ه کم
شمارتری با توهم نمایندگی(خودخوانده) برای خودقائ ل هس تند ،ب ه ی ک مض حکه واقعی تب دیل ش ده اس ت و این هم ان
مغاکی است که چندین دهه است انرژی چپ را در خود فرو می بلعد .هیچ چیز مضحک ت'ر از این نیس'ت ک'ه ع'ده ای
کوچک به نشینند و به نیابت از جامع'ه و بش'ر و آین'ده ب'رای آن ه'ا برنام'ه ب'ه نویس'ند و آن را س'ندهویت و منازعه
خودکنند! .چیزی باید وجودداشته باشد که برسرآن منازعه و ادعای هژمونی بشود ،باید آبی برای شنا وجودداش ته باش د
که  ....اما در غیاب آن ،همه مشغول تراشیدن سرخود و یا رقب ای خ ود هس تند .ب این ت رتیب آن ها ب ا این ن وع نس خه
پیچی ها ،قیم مآبی خود را در باالترین سطح به نمایش می گذارند .تهیه برنامه ب رای جامع ه در غی اب خودک ارگران و
زحمتکشان ،آئینه تمام عیارنگاه و نگرش آن ها به جامعه آرمانی و موردنظرشان است .فی الواقع آنها می بایست بجای
آن در حد واندازه خودشان و به عنوان بخش کوچکی از یک جریان بزرگ و پراکنده ب رای کنش گری خودش ان برنام ه
عمل می نوشتند .و نه آنکه هویت برنامه نویسی برای کارگران و زحمتکشان را به هویت و بنیادخود تبدیل کنند.
با این همه در پاسخ به پرسش در سایه نقدهای گذشته می توان فرضیات و پیشنهاداتی را به بحث گذاشت:
انقالب اساس ا ب ه معن ای درهم شکس تن س اختارهای ق درت ص لب و مس لط توس ط ک ارگران و زحمتکش ان و مش ارکت
مردمان یک جامعه در شرایطی که موجب فالکت و سرکوب ب وده و به رقیمت م انع پیش روی جامع ه اس ت .در چ نین
شرایطی کنشگری و حضورمسقیم به میدان آمدن اکثریت بزرگ جامعه هم چون مبنع اصلی ق درت و ع امالن و س وژه
های نقش آفرین برای درهم شکستن ساختارهای ق درت س دکننده از مهم ترین وی ژگی آن اس ت .ام ا بنظ ر می رس د ک ه
امروزه شکل دادن به یک دولت گذارترازنوین و (منفی) اجتماعی در دوره انتقال ،ب ه معن ای کنش گری و اعم ال فش ار
از بیرون سیستم و بیرون از قدرت به دولت و طبقه حاکم ،توسط همه بخش های تحت استثمار و جنبش های اجتماعی-

طبقاتی ،می تواند هدف مقدم باشد .تق ویت وج ه اجتم اعی این دولت ( در برابرتض عیف وج ه طبق اتی آن ) ب ا تکی ه ب ر
فشار از بیرون برسیستم ( درتمایزبا تجربه شکست خورده فشاردرون سیستمی با مشارکت در ق درت) توس ط ک ارگران
و زحمتکش ان و س ایرجنبش ه ای اجتم اعی ب ه مع نی پژم رده ک ردن نه اددولت بس ودخودگردانی جامع ه از یکس و و
بکارگرفتن آن علیه طبقات دارا از سوی دیگراست .در این رویکرد کنش گری فع ال در متن جامع ه ب ه ج ای کنش گری
معطوف به دولت وجه مکمل و موازی کنشگری برای ش کل دادن ب ه مناس بات ب دیل غیرک االئی و غیرس رمایه دارانه،
نقشه راه و هدف اصلی را تشکیل می دهد.
ششم :نقش ،وظیفه و تکلیف مقدم و اساسی کمونیست های خارج کشور-سازمانی و غیر س ازمانی و منف رد -در ح ال
حاضر چیست؟ حمایت از جنبش کارگری؟ اتحاد عمل؟ افشاگری؟ و…
در پاسخ توجه به چندنکته زیر کمک کننده است:
نخست آن که سوای ش کل و ن وع و س طح کنش گری ،نفس کنش گری هیچ جری انی ق ائم و وابس ته ب ه غ یر و ب یرون از
خودنیست و نباید باشد .بلکه این مبارزه و کنشگری قبل از هرچیز از تقابل هرفرد و جریانی علی ه اس تثمار و مناس بات
ق درت سرچش مه می گ یرد ک ه سیس تم ح اکم آن را نماین دگی می کن د و همین واقعیت مبن ای مش ترک همبس تگی متقابل
جنبش های طبقاتی-اجتماعی بشمار می رود .و عواملی چون داخل و خارج بودن و  ...و یا منفرد و س ازمانی ب ودن
فرع برآن است و در اصل و ماهیت کنشگری ضدسیستمی مگر در شیوه و شکل و نوع کنشگری بی تأثیراست.
با عطف به نکات فوق در پاسخ به سؤال باال می توان گفت ک ه کمونیس ت ه ا و نیروه ای ت رقی خ واه و ضدسیس تم در
خارج از کشور براساس همان ضدیت با سیستم به ره کش ی و مناس بات ق درت ( از جمل ه اس تبدادی ) ب ه کنش گری می
پردازند .آنها اصالتا خود بخشی از جنبش ضدسرمایه داری هستند و در این راستا تفکیک داخل و خ ارج هم نمی توان د
اص التی داش ته باش د .ط بیعی اس ت ک ه از همین منظ ر دف اع ق اطع و همبس تگی آن ه ا ب ا مب ارزات و جنبش ه ای
ضداستبدادی و ضدسرمایه داری از جمله افشاگری-داخل و خ ارج -بخش مهمی از کنش گری آنه ا را تش کیل می ده د.
بویژه در شرایطی که سرکوب گسترده داخلی م انع از پ ژواک صدای جنبش م ردمی و مس تقل می گ ردد ،بازت اب دادن
این صدا در مقیاس جهانی از اهمیت ویژه ای برخورداراس ت .اگ ر این جری ان ه ای پراکن ده و منف رد از چه اردیواری
های تنگ و محدودخود ساخته بیرون بیایند و خود را به کنشگری در محدوده های میکرو دلخوش نکنن د ،می توانن د ب ا
هم افزائی خود مشارکت فعال و سازنده و مکملی در مب ارزات عملی و تولی دنظر و گفتم ان ی ابی جنبش داخل کش ور و
نیز در صحنه بین المللی داشته باشند؛ چه با پژواک دادن به صدای داخل و چه در مقابل ه ب ا گفتم ان ه ای ب ورژوائی و
دل بسته به قدرت های بزرگ که دارای صدای بلندتری هستند.
برای ایفاء چنین نقشی آن ه'ا بای'د بتوانن'د خ'ود را در مس'یرتازه ای جهت نوس'ازی و ب'ازافرینی ب'رای ب'رون ش'د از
نکبت پراکندگی و تفرقه چهل سال حاکمیت رژیم ارتجاعی برآیند .وقتی ضرورت خروج از پراکن''دگی مط''رح می ش''ود
منظور به هیچ وجه نمی تواند ادغام و یکی شدن باشد .بازگشت ب'ه گذش'ته ن'ه ممکن اس'ت و ن'ه راهگش'ا .ب'رعکس
باید بتوان به وساطت یک می'انجی واقعی واله''ام بخش ،اگ'ر ک'ه وجودداش''ته باشد ،گرایش''ات و ک'ثرت ه''ای منف'رد و
جداجدا را علیرغم گونه گونی و مواضع اخصشان به یک هم افزائی و کنشگری در ح'وزه های معی'نی ت'رغیب ک'رد و
ب''ا ایجادم''ازادی از این طریق در خالف فرایندنهادین''ه ش''ده چه''ل س''ال تجزی''ه و پراکن''دگی ب''ه ح''رکت در آم''د؛ آنگ''اه
توانسته ایم که ریل و بستری برای پیشروی بوجودبیاوریم .چ نین می انجی بایدعینی ب ه یکس ان مش ترک و اله ام بخش
باشد که البته تنها می تواند بیرون از خودآن ها باشد تا بتوان د آن ها را کنارهم قراردهد .در واقع هیچ میانجی درونی از
میان فرقه ها نمی توان بیرون کشید که خصلت فرافرقه ای داشته باشد و بازتولیدکننده همان فرقه گرائی نباشد.
چیست آن عنصرعینی که توان میانجی شدن داشته باشد؟!.
این عنصرعینی چیزی جز ی ک جنبش واقعی ک ه ب ر زمین زن دگی ج اری است و امی د ه ا و افق ه ائی ب ر می انگ یزد
نیست .در تجربه کنفدراسیون دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور در زمان شاه که در یک برهه تجربه موفقی ب ود و
توانست در زمان خود یک جنبش مهم در خارج کشور را در همبستگی با جنبش داخل علیه اس تبداد س ازمان بده د ،از

جهاتی درس آموزاست .چنان که می دانیم گرایش ها و گروه ها و جریان های بشدت متفاوت و حتی متض اد و منش عب
از هم توانستند درکنارهم در گستره وسیعی (در اروپا و آمریکا و  )...به اقدام و عمل مشترک مبادرت کنند.
اکنون در ایران ما شاهدشکل گیری زیرساخت و خش ت پای ه ه ای ی ک جنبش ب القوه سراس ری ،جنبش ی از جنبش ه ا،
مرکب از واح دها و هس ته ای اولی ه ولی مهمی از ک ارگران ـ معلم ان و بازنشس تگان و دانش جویان و  ...و نهاده ا و
تشکل ها و شبکه های مربوط به آن ها هستیم که در عروجی تازه در ماه مه امسال هم به لحاظ گفتمانی ( با سویه ه ای
ضدسرمایه داری) و هم با حضورمیدانی بوده ایم .با طرح کیفیتا نوینی از مطالب ات فراگ یربخش ه ای گون اگون اعم از
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و با فراخوانی برای حضورخیابانی که با دس تگیری ده ه ا نفرهم راه ش ده است .ط بیعی
است که چنین سرمایه و دستاوردی نه فقط محصول سالها مبارزه و زندان رفتن و  ...است بلکه در پی خیزش دیم اه و
در ادامه آن در قامت جدیدی عروج پیدا کرده است.
از همین رو تا آنجا که به جنبش داخل برمی گردد ،علیرغم سرکوب گسترده شاهدشکل گیری شالوده و خشت پایه ه ای
ی ک جنبش متکثرهس تیم .در خت در کن ارآب می روی د .چپ در حم ایت از این جنبش اختالفی ن دارد و می توان د در
جهت پایان دادن به گسیختگی مزمن خود ،حول همین میانجی بکر و پیشرو رزمنده ک ه ت ا ح دی مطالب ات خ ود را ن یز
مطرح ساخته است به ترمیم صفوف پراکنده خود همت گمارد و حول دفاع همه جانبه از آن فارغ از تعلقات گروهی و
ایدئولوژیک و بدور از داعیه های هژمونی طلبانه ،سکوئی برای پیشروی داش ته باشد .ب ه وس اطت چ نین بس تری چپ
می تواند بتدریج خود را تجدیدسازمان بدهد و از چ رخ پنجم ب ه بخش ی فع ال و کنش گر از جنبش پیش رو و ضدس رمایه
داری تبدیل شود .بازهم باید تکرارکرد که احترام به تکثر و اجتناب از هژمونی طلبی و از تقابل ق راردادن من افع خ ود
(فرقه ای ) با چنین فرایندی ،شرط الزم و و بدیهی برون شد از پراکندگی است .باین ترتیب م ا دوس طح از حض ور را
داریم:
از یکسو حضوراخص هرجریان و یا جریان های نزدیک به هم ،و از سوی دیگر بستری برای حضورهمه جریان ه ا.
طبعا او در سطح اول تا زمانی که به حقانیت گرایش اخص خود باوردارد آن را دنبال می کند؛ اما آن چه که مقتض یات
امروز از ما می طلبد اجتناب از سرریزکردن آن به سطح دوم و در فضای بزرگتر است.
جریانات چپ اعم از کانون ها و نهادها و انواع تشکل های غیرحزبی و یا منفرد و نیز سازمان ها در خارج کش ور در
طی چهل سال فعالیت خود هرکدام دارای تجربه ها و امکانات و ارتباطاتی هستند که فی نفسه مهم است اما وقتی آن ها
در بستریک میانجی عمومی به هم متصل می ش وند ،ب ا قرارگ رفتن در س کوی جدی د کیفی تی ت ازه بوج ود میآورن د .و
همانطور که اشاره شد مسأله گرهی لحظه کنونی یک میانجی واقعی و عینی است که اکنون نه فقط در حال ش دن اس ت
بلک ه ح تی این بخش چپ در خ ارج از کش ور می تواند ب ا کنش گری آگاهان ه و مس ئوالنه خ ود ب ه شکوفاش دن این
اخگرسوزان در زیرامواج سهمگین سرکوب و بحران فزاینده کشور یاری رساند.
بنابراین بطورخالصه :اتحادعمل و اقدام و ایجادسکوهای گفتگو ب'رای تق''ویت خودی'ابی و پیون''د و دف''اع و تعام''ل با
جنبش های داخل و البته به م'وازات آن با جنبش ه'ای ضدس''رمایه داری در جهان ،نق'دترین ک'اری اس''ت ک'ه چپ می
تواند برای برون شد از سترونی نهادینه شده خود از آن ها بهره گیرد و افق تازه ای را ب'روی خ'ود بگش'اید .ط'بیعی
است چ'نین رویک'ردی ت'ا آن ج'ا ک'ه ب'ه ایج'اد و گس'تره س'طح جدی'د مرب'وط می ش'ود از مواض'ع اخص هرجری'ان و
هرنظری از جمله نظراتی که من از آن دفاع می کنم ،به یک اندازه مستقل می مان'د وه'دف ایج'اد یک فض'ای اق'دام و
عمل برای گرایشات چپ و ترقی خواه را در مدنظر دارد.
هشتم :آیا ناگفته ای مانده است؟
در این نوشته بنا به مقتضای پرسش ها سوای آن چه که برای برون شد از پراکندگی مطرح شد به ناگزیر به بخش ی از
آن ها از منظررویکردموردنظرخود پاسخ های فشرده داده ام که طبعا با نگاه انتقادی همراه است .تفصیل بیش تر آن ه ا
در این نوشته مقدور نبود ،از همین رو خوانندگان گرامی -در صورت تمایل -می توانند به دو مقاله زیر مراجعه کنند.
 ۲۰ژوئن  ۲۰۱۹تقی روزبه
جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2012/05/80.html

! و ابداع سیاست نوین، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین،طبقاتی-جنبش های اجتماعی
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/12/blog-post_19.html#more
 پرسش ها توسط سایت گزارشگران انجام شده است-*
http://www.gozareshgar.com/10.html?
&tx_ttnews[tt_news]=38143&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=ea9145d0b53982976e56fa68ec68b531

