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کارنامه ی ما در بزنگاه تاریخی

شهاب برهان

 مقدمه:

من همیشه از این که منتقدین خیرخواه و نه فقط بدخواهان، از عبارات کلممی چممون « چممپ ایممران»، « چممپ ممما»
ره و ناسمره ها در رم و س ده نگی استفاده می کنند، شاکی بوده و همواره سعی کرده ام به سهم خود تفاوت ها را نادی
ن نوشمته از هممه تثنائاا  در ای ک شممولیت عممومی، اس یک توبره نریزم. اما به اقتضای بحث روی یک کلیمت و ی
کمونیست ها، مارکسیست ها، سوسیالیست ها، آنتی کاپیتالیست ها و آنارشیست های ایرانی متعهد و بر سر پیمممان در
خارج از کشور، چه متشکل و چه منفرد، با عبارت کش دار و کلی « چپ»، فاکتور می گیرم چرا که کارنممامه ی یممک
مجممموعه بممه همین کلیت را در نظر دارم و می دانم که در اجزای این کلیت، کارنا مه های بس متفاوتی وجممود دارد.
مسئله ی من این و آن گروه نیست، کار نامه ی چپ خارج از کشور به طور کلی و در مجموع، در برابر جنبش توده ای
سرنگونی خواه است که در ایران سممر بممر آورده اسممت. آگمماهم کممه همه ی آنچممه در این جمما به طممور کلممی و عمممومی
می نویسم، به آن شدت و حددت و به یک سان شامل تک تک سازمان ها و افراد نمی شود و سایه روشممن هایی هسممت،
ولممی در چنین نوشته ای نمی توانم برای هر سرنشین این زورق، حسابی جداگانه باز کنم. مخاطب من در این نوشته
رآورده ان ب ه انتظارش م ک تی ه د و وق ک دارن ارت تبری افت ک انی نیستند که همیشه از نامه رسان انتظار دری آن
نمی شممود، خودشان برای خودشان کارت تبریک پست می کنند. توصیه می کنم آن ها وقت خود را بمما خوانممدن ایممن
انتقمماد از خود تلف نکنند. آرزو دارم بقیه هم به جای رنجیدن از این نوشته ی من ( که می دانم تلخ و گزنده است) با
سممعه ی صدر و باور به این که تمامی این نوشته چیزی جز تاکید بر ضرورت حیاتی طرح پرسشی جممدی دربمماره ی
کارنممامه ی چهل ساله مان در بزنگاهی تاریخی از خودمان نیست، بی تعصب و مسممئولنه در جمموهر موضمموع تامممل و
تعمق کنند. من بهلول بحرالعلوم نیستم و برای کسانی که انتظار داشته باشند در انتهای این نوشته نسخه ی درمان
بممپیچم و راه برون رفت را نشان دهم متاسف ام. اگر راه برون رفممتی موجممود باشممد، از پرسممش گری و تامممل جمعممی،

احساس خطر و مسئولیت جمعی، و از پژوهش و تلشا جمعی خواهد بود. 
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دندان درد ادامه خواهد داشت

چهل سال و سی سال پیش که ما  شعار سرنگونی رژیم را می دادیم، علوه بر تمموده ای-اکثریتی همما  کممه ممما را ضممد
انقلب می دانستند، ملیون و لیبرال های منتقد رژیم هم ایراد می گرفتند که: مردم پشممتیبان ایممن رژیم انممد و شممعار
شما نشانه ی پرت بودن از فضای جامعه و شعاری است فاقد ببرد سیاسی و عملی. پاسخ ما چنین بود کممه ایممن یممک
یی آن را خاطرنشان می کند و روزی یی سرنگون یی تاریخ شعار «ترویجی» است که ضد انقلبی بودن این رژیم و ناگزیر
هم خواهد رسید که خود مردم به درک چنین ضرورتی خواهند رسید و به حقانیت ارزیابی ما پی خواهند برد. حال
آن دوران رسیده است و با فراگیرشدن شعار سرنگونی، رژیم جمهوری اسلمی از فاز بحران مشروعیت نیز گذشممته
یی ظمماهراا برگشممت ناپذیر توده هممای و در فاز بحران موجودیت غوطه ور شده است. امواج منقطع خیزشا های سراسممر

یی تاریخی به یک امر۹۶اعماق که از دی ماه   آغاز شده اند، گواه آن اند که سرنگونی جمهوری اسلمی از یک ناگزیر
سیاسی روز در اندیشه ی توده ها تبدیل شده است. رژیم که از داخل و خارج سخت در تنگناست، توان مانوور بممرای
ال قادر است تا مدت ها خود را بر لبممه صممخره ی سممرنگونی اداره جامعه را روز به روز بیشتر از دست می دهد اما فع
سرپا نگهدارد، زیرا نه هنوز نیروی توده ای برای هل دادن اشا به ته دره متشکل و منسجم شده است، و نه هنوز ( با
وجود مواردی از اپوزیسیون نمائی و " کی بود کی بود، من نبودم"های  افرادی چون احمدی نژاد و برخی نمایندگان
فرصت طلب مجلس که وقوع زلزله را حس کرده اند)، از بحران سیاسی تمام عیار در طبقه حاکم و هزیمت نیروهممای
ال مسلح اثری ست. اگرچه وضع رژیم و کل جامعه به شدت بحرانی است و هر روز وخیم تر نیز می شود، سممرنگونی فع
از مقوله ی «خواستن» است و نه «توانستن». متاسممفانه ایممن واقعیممت مممورد غفلممت بسممیاری از نیروهممای سیاسممی
یت بی هدف، پراکنده،  نامنسجم و ناپایدار خیابانی، هیجان زده می شوند اپوزیسیون است که با هر موج تازه ی اعتراضا
یی سنجیده از اوضاع سیاسی و توازن واقعی قوا را از دست می دهند. حکومت مثل دندان فاسد و لقممی و قدرت ارزیاب
بمسممکنی هممم جممواب ککشد، هم چنان آپسه کرده می ماند و پدر ملممت را در می آورد و هیممچ  است که تا دستی آن را ن
نمی دهد. واقعیت این است که بازوی مردمی که از درد می نالد، هنوز آن نیرو را نیافته اسممت تمما  از آسممتین بیممرون
بیاید و این دندان فاسد را از ریشه برکند. جنبش توده ای سرنگونی خواه، جنبش توده های اتمیزه است کممه از فممرط
استیصال، علیه فلکت و زوگوئی می شورند، اما نه چشم انداز روشنی در برابر خود دارند، نممه درک روشممنی از علممل
ریشه ای و ساختاری ستم های اقتصادی و سیاسی که جان بر لب شان کرده است دارند، و نه حتا در همین حد نفی
یی وضع موجود و طرد رژیم، حول اشتراکات و مطالبات مشخصی سازمان یافته و بلوربندی شده اند. من در غیر اثبات
یی طبقاتی، صنفی یا هویتی یا جنسیتی که به این یا آن حالت محفلی یا لخته ای یمما اینجا نه از جنبش های مطالبات
ژلتینی، پایدار یا ناپایدار شکل گرفته اند، بلکه از جنبش سیاسی عمومی برای سرنگونی رژیم اسلمی حرف می زنم.
تحلیل جدا جدای جنبش کارگری، جنبش زنان، ملت های تحت ستم، مممدافعان محیممط زیسممت، مممدافعان حقمموق
کودک و غیره موضوع دیگری است و از آن ها ارزیابی امیدوارکننده تری می توان داشت. متاسممفانه جنبممش سیاسممی
توده ای سرنگونی خواه، ترکیبی از جنبش های کارگری و زنممان و ملت همما و دیگممر جنبش هممای مطالبمماتی هممویت دار
یت افممراد بی هممویت و بی سممامان در نیست و خود این جنبش ها هم نه با صفوف و مطالبات خممود، بلکمه فعل به صمور
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ال نممه سممتون فقممرات دارد، نممه یه تمموده ای فع جنبممش سیاسممی سممرنگونی شممرکت می کننممد. جنبممش سممرنگونی خوا
ش استخوان بندی، نه سیستم عصمبی یگمانه و هماهنگ کننمده، نمه نشمانی از هویت همای مفصل بندی شمده ی جنب
طبقاتی با جنبش های زنان و ملت های تحت ستم و زیست محیطی و ازادی های سیاسی دارد ( که بدون آن هیممچ
انقلب اجتماعی در ایران امکان پذیر نیست). گردبادهای اعتراضی که در حال وقوع اند، غولی هراس افکن ولی شممنی
ین جنبش هممای اجتممماعی یج تشممکل و انسممجام و از نیمروی سممازمان یافته و بی کممرا هستند که چون از ملط و سممارو

هویت دار بی بهره اند، همچون غبار فرو می نشینند.   

جنبش بی صاحبان، صد صاحب پیدا کرده است!

پپ ضعف بزرگ این جنبممش سممرنگونی اسممت. جممامعه وارد بحممران اجتممماعی شممده اسممت، فقدان پرچم آلترناتیو چ
تجلممی هراسممناک منجر به فاجعه شد، اندکی کاهش پیدا کمرده باشممد. ۵۷بی آن که بحران نمایندگی که در انقلب 

تداوم بحران نمایندگی در این است که در چنین مقطعی تاریخ ساز که سرنگونی رژیممم و عبمور بمه نظمام سیاسمی-
یی کارگران و تهیدستان و هم سرنوشتان آنان را هیممچ یی دیگری در دستور روز است، این توده ی ده ها میلیون اجتماع
پی نمایندگی نمی کند. هیچ پرچم دار مطالبممات آزادی خواهممانه و برابری طلبممانه ی ضمد سممرمایه داری در نیروی سیاس
یو رژیم اسلمی برای توده هممای سممرنگونی خواه میدان نیست؛ هیچ پلتفرم چپی در این بازار مکاره ی مدعیان آلترناتی
ائی و احب مومی دتا ص خ، ص ین تاری احبا ش بی ص شناخته شده نیست. درست در چنین خلئی است که حال جنب

فاشیست و مافیایی و انگل پیدا کرده است!

سال ها پیش کسی که به سربازی رفته بود از محیط فاسد و کثیف آنجا برایم تعریف می کرد کممه در پادگممان چنممد
ید خونینی در خوابگاه کردند. وقتی بعد از تنبیه، دسته رقیب و دشمن از لت ها شکل گرفته بود و یک بار زد و خور
فرمانده وادارشان کرد روبوسی و آشتی کنند، همه ی دسته جات دشمن، روی یک جوان خمموشا بممر و رو ریختنممد و
یی کنونی است کممه همممه حال نبوس کی ببوس! این فضای کثیف عیناا حکایت جریانات متخاصم اپوزیسیون بورژوائ

 جناح ها و احزاب و نیروهممای مختلممف اپوزیسممیونریخته اند روی ماه اقشار تهیدست و زحمت کش را ماچ می کنند!
یی بیرون از قدرت می کوشند این اسب جوان و سرکش را به گاری خود ببندنممد و بممه نیممروی آن، سممرنگونی بورژواز

یی انقلب، به طرفداری ازرژیم را به مقصد منافع و اهدافی که از سرنگونی دارند هدایت کنند.  کن قربان سلطنت باختگا
ین بیرون انقلب تظاهر می کنند، مجاهدین به طرفداری از آزادی و دموکراسی و لئیسیته و آزادی زن، و سرمایه دارا
از قدرت سیاسی، شعار عدالت اجتماعی سر می دهند! آن ها مطالبات مردم سرنگونی خواه را به شکلی عوام فریبممانه و
با عباراتی کلی به شعارهای خود تبدیل می کنند تا پممرچم دار خیزشا همای ممردم شموند. کمدام دموکراسممی؟ کمدام
آزادی؟ کدام عدالت اجتماعی؟ آن دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی کممه بممرای حمماکمیت سیاسممی خودشممان،
بهره کشی طبقاتی و احیممای امتیممازات از دست رفته شممان در انقلب بهمممن لزم اسممت. بخشممی از ایممن اپوزیسممیون
دمد نظر خود، چشم امیممد بممه مممداخلت امپریالیسممتی بورژوائی، برای تأمین دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی 
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دارد و طغیان ها و قیام های توده ای داخلی را توجیه و بستر چنین مداخلتی تلقی می کند. بخش دیگممری، امیممدوار
است که خود مردم ایران برای  سرنگون کردن رژیم برخیزند و آنان را بر دوشا خود سمموار کننممد، البتممه بمما تأئیممد و
ین سممرنگونی رژیممم، هیممچ حمایت امپریالیست ها (مثل کنفرانس گوادولوپ). این اپوزیسیون بورژوائی برای عملی شد
ین مداخله ی امپریالیستی هم ترجیح می دهند وسیله و حربه ای به جز نیروی همین مردم عاصی ندارد و حتا ملتمسا
یت مردمممی بتراشممد. از این رو، که خیزشا و قیام مردم، دروازه ها را برای نیروهای خارجی باز کند و برای آن مشروعی
ین این یی حتا تهیدستان و کارگران حمایت می کند و برای به سرانجام رسید اپوزیسیون بورژوائی از خیزشا های اعتراض

خیزشا ها، دعوت به تظاهرات سراسری و اعتصاب عمومی می کند.

تناقضات بزرگ

یک تناقض بزرگ تاریخی در اینجاست که نیروی سیاسی چپ در حالی از میدان مبممارزه ی طبقمماتی و سیاسممی در
داخل ایران غایب است که نیرو و پایگان طبقاتی و اجتماعی اشا از جا کنده شده و به جنبش در آممده اسممت. رضمما
شهابی در فرانکفورت بر این نکته انگشت نهاد و خشم پاره ای از چپ های خارج از کشور برانگیختممه شممد کممه گویمما
یل چپ هممای خممارج از کشممور شممده اسممت! چنیممن رنجشممی، تنهمما ناشممی از شهابی منکر وجود و زحمات سالیان سا
یت چپ خارج از کشور در اثرگممذاری سؤتفاهم نیست، بلکه اساساا از آنجا آب می خورد که اینان درکی از ابعاد شکس

بر تحولت کلن اجتماعی و سیاسی و فرهنکی در داخل ایران ندارند.

ین مطالبمات آزادی و برابری خواهممانه ی اکممثریت تناقض دیگر این است که برخلف خمیرممایه و انگیزه هما و مضمامی
ین یویژی و فرهنگ آرمان های چپ نیست. نه تنهمما سممرکوب و خفقمما مردم، فضای سیاسی ایران فضای اندیشه و ایدئول
برالی سیاسی و عقیدتی و استبداد دینی، بلکه نیز آوار شکست اردوگاه شوروی از یک سو و سلطه ی ایدئولوژی نولی
وی ن از س یی رژیمم و هم چنی ورژوائ یون ب که از طریق اقتصاد نولیبرالی دیکته و از سوی هم یمه جناح همای اپوزیس
یی برون مرزی تبلیغ می شود، اندیشه و ایدئولوژی چپ را به حاشیه و انزوا رانده اند. البته افراد کلن رسانه های بورژواز
عرا، ندگان و ش جویان، نویس ک، دانش چپ همچون ذرات پراکنده ای در دشت، این جا و آن جا، میان فعالن آکادمی
فعالن کارگری، زنان، فعالن حقوق ملی  و غیره وجود دارند. اما اینان نه متشکل اند، نه متحد انممد، نممه توانسممته اند
جریانی، موجی یا حتا محفلی ایجاد کنند و با وجود تلشا های بسیاری که کرده انممد، زیممر فشممار سممنگین سممرکوب
نتوانسته اند چپ داخل کشور را دست کم به گرایشی ضعیف اما مطرح در میان گرایش های فکری و سیاسی جممامعه
و اندکی تأثیرگذار در جنبش های جاری تبدیل کنند ( وضع کردستان انمدکی از ایمن لحماظ خوشمبختانه متفماوت
است، ولی عمدتاا زمینه های تاریخی و عوامل مساعد جغرافیائی در مجاورت و سهولت نسبی تردد با اقلیم کردستان

عراق و نیز کردهای ترکیه دارد).  

یی بالقوه ی چپ یگ دیگر این است که در داخل ایران هیچ پلتفرم چپی در برابر نیروی اجتماع تناقض یا بدبختی بزر
وجود ندارد و این در حالی ست که در خارج از کشور، به تعداد احزاب و سازمان ها و محافل و حتا منفردیممن چممپ،
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برنامه و پلتفرم انقلبی و سوسیالیستی وجود دارد که برای دوران انقلبی تهیه کرده اند و حال که زمان اشا رسممیده
است، هیچ یک از این ها در ایران و برای جنبش های اجتماعی (به جز معدود افرادی میلیتانت و مرتبط  بمما جریانممات
خارج از کشور)، شناخته نیست. به واقع "از فرط  وفور در مضیقه ایم"! نزدیک چهل سال هممزاران فعممال چممپ، کممار
نظری و سیاسی و تشکیلتی کرده، استراتژی ها و برنامه های حکومتی تهیه کرده اند، کنگره ها و کنفرانس ها برگممزار
کرده اند، سمینارها ترتیب داده اند، قطعنامه ها تصویب کرده اند، سندهای «اوضاع سیاسی و وظایف ما» بممه تصممویب
اه از ر بزنگ ید و س رسانده اند...  و حال مثل آن پیرزنی که سراسر سال را در آرزوی دیدار عمو نوروز انتظار می کش
کمقدم او، خواب اشا می ببرد و وقتی بیدار می شد عمو نوروز آمده و رفته فرط خستگی از خانه تکانی و آب وجارو برای 
بود، روز موعود در ایران برای چپ خارج از کشور نیز در رسیده است، ولی او با انبممان و انبمموهی از دانممش نظممری و
ان زده ی اگر هیج ت تماش ده اس اه مان ر بزنگ ر س ا، ب از جنبش ه یی مورد نی شناخت سیاسی و تجربه ی  تشکیلت

ویدئوهای رخدادهای داخل ایران بی آن که توان ایفای نقشی کارساز را داشته باشد. 

ندای رضا شهابی در فرانکفورت به چپ های خارج از کشور که متحد شوید و زیر پای یکدیگر را خالی نکنید ( نقممل
از حافظه) دقیقاا از درک و درد این تناقض بود که با وجود چنین نیروی گسترده ی آگمماه، آممموخته و بمما تجممربه ای،
جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی در داخل، پرچم و آلترناتیوی ندارد و این خل را نیروهای راسممت پممر می کننممد.
پاره ای مخاطبین رضا شهابی که از درون جنبش کارگری آمده بود، رنجیدند که شهابی به جای قدردانی از زحمممات
ما که پرچم چپ را بال نگه داشته ایم و در سرما و برف و باران برای آزادی خودشا از زندان تظمماهرات کرده ایممم، بممه
ین درک این آدم هاست از وخامت شممرایط و چپ حمله می کند! چنین واکنش نازل و نازک دلنه ای حاکی از نازل بود

نقشی که از نیروهای چپ برای پیش گیری از تکرار یک شکست تاریخی طولنی انتظار می رود. 

«خارج نشین ها»!

جا دارد و لزم است که  طعنه ی تحقیرآمیز «خارج نشینان»، به تفصیل مورد نقد و روشنگری قرار بگیممرد و بممرای
این کار، مقالت، خاطره نویسی ها، مصاحبه ها، رمان ها و فیلممم همما بایممد تهیممه شمموند.  صممد قممماشا «خارج نشممین»
داشته ایم و داریم. یک قماشا از آن، چپ هایی هستند که اکثریت شان با تحمل سختی های غیرقابل تصور، با تحمل
محرومیت های زیاد، با چشم پوشی از همه امکانات «رشد و ترقی» و امتناع از رفتن بممه دنبممال «زنممدگی» و رفمماه و
ین خممود را تممابعی از فعممالیت سیاسممی و تإمین آینده (چه در داخل و چه در خارج)، زندگی خود و خانواده و فرزندا
نظری و فرهنگی برا «داخل نشینان» کرده اند. رنج هایی که اینان متحمل شده و زحممماتی کممه به قصممد خممدمت بممه
یر کافه نشین» می نامند مبارزات طبقاتی و سیاسی در داخل کشیده اند، برای داخل نشینانی که اینان را «سوسیال بگی
نه شناخته شده است و نه تصورکردنی. هزاران هزار نشریه و جزوه و کتاب، صدها هزار بیانیه و اعلمیه و قطعنممامه،
یی فرستنده های رادیویی از کردستان ایران و بعد، از کردستان عراق با مشقات بسیار و هزینه هممای سممنگین، راه انداز
دیرتر، راه اندازی رادیو و تلویزیون های ماهواره ای و اینترنتی، ایجاد سایت های اینترنتی، تهیمه انبموه عظیمم مطمالب
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آموزشی ایدئولوژیک، سیاسی و سازمان دهی برای کارگران و غیره، کارهای پرشمار در باره ی مسائل زنان، ستم ملی،
در باره ی آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم، فعالیت های بی وقفه افشاگرانه علیه رژیم اسلمی، برگزاری سمممینارها و
کنفرانس ها و شب های همبستگی با کارگران و زندانیان و ملت های تحت ستم و زنان، تهیه ی طومارهممای حمممایتی
یا اعتراضی و بسیاری کارهای دیگر را در این نزدیک چهل سال، چپ متعهد خارج از کشمور انجممام داده اسممت کمه
–تنها با مایه گذاشتن تک تک فعالین و فداکاری فردی و جمعی و به بهممای کممار شممانزده  هجممده سمماعته در روز و

بی خوابی کشیدن های بسیاری از آنان میسر شده است. باید شاهد می بممودی یمما پممای صحبت شممان می نشسممتی تمما
می دیدی که کم نبوده اند از این به اصطلح «سوسیال بگیرهای کافه نشین» که تمممامی پممول بخممور و نمیممری را کممه

یی  سممال های  ۶۷ و قتممل عممام ۶۰اداره ی سوسیال فقط به مدت یک سال به جان به دربردگممان از قصممابی های اسمملم
می پرداخت و «داخل نشینان» به رخ شان می کشند، دربست صرف چاپ نشریه و اعلمیه و راه اندازی رادیممو و نظممایر
آن کرده اند و در شرایطی نه بهتر از کارگران بیکار در ایران، آن هم در زیممر فشممار غربممت مثممل کممارگران افغممان در
ایران، زندگی کرده اند. این قماشا «خارج نشینان» سرشان در برابر بسیاری از داخل نشینان بالست، اما نباید منممتی
بر سر داخل نشینان بگذارند، اگر هر چه کرده اند با عشق و اعتقاد و به قصد خدمت و نممه اجممرت و دریممافت سممپاس
بوده است. چپ متعهد و انقلبی که چنین خستگی ناپذیر کار و تلشا کرده است، حال که بحران انقلبی موعود فرا
می رسد و توده ها به خیابان ها سرازیر می شوند باید از خود بپرسد که حاصل و محصول چهل سال کممار جانفرسمما و
بی خوابی های این لشکر عظیم، در خیابان های ایران، در آگاهی و شعارها و سازمان یابی و جهت گیری و استراتژی و

تاکتیک ها و چشم انداز این توده ی کارگران و تهیدستان و زنان و ملت های تحت ستم در کجاست؟

تلشا های چپ ثمرات ارزشا مند و مهمی در خود خارج از ایران داشته است که نباید نادیده و ناگفته بمانند. اول از
همه به هر بدبختی بوده، پرچم مبارزه، پرچم چپ، و آرمان سوسیالیستی را برافراشته نگهداشته اسممت؛ محصممولت
نظری ارزنده ای در زمینه های تئوریک، چه به ترجمه و چه به تألیف، تولیممد کممرده اسممت؛ آثممار ادبممی و فرهنگممی و
هنری مفید و ماندگاری داشته است؛ افشاگری جانانه ای از رژیم جمهوری اسلمی در مظان جهانیممان کممرده اسممت؛

 و چمه قتل هممای زنجیممره ای و۶۷ و چممه قتممل عممام زنمذانیان سیاسممی در ۶۰اجازه نداده جنایات رژیم چه در دهه 
آدم کشی های توده ای اشا در کردستان و دیگر نقاط ایران و ترورهایش در خارج از کشور زیر خاک فراموشی مدفون
شوند؛ از زندانیان سیاسی و محکومین به مرگ و پناهجویان ایرانی از طریق نهادهای بین المللی دفاع کرده اسممت و
ده به حسماب بسیاری کارهای ارزنده ی انسانی که پرونده ی ضخیمی از کارنامه ی افتخمار انگیمز چمپ در تاریمخ آین
خواهد آمد. اما من در اینجا بحث ام بر سر ستون بستانکاری چپ نیست، بلکه بر ستون بدهکاری اشا به جنبش های
جاری در ایران، به فضای سیاسی و فکری ایران و به خل گفتمان و هژمونی چپ است. پرسش من این است کممه از
آن ده ها برنامه ی حزبی، ده ها طرح آلترناتیو، از آن همه جمع بندی شکست انقلب بهمن، از قطعنامه های کنگره همما
و وظایف تعیین شده در قبال طبقه ی کارگر و جنبش های آزادی خواه و برابری طلب، چه اثر و نشانه ای در حرکات و
جنبش های جاری، و به خصوص که وقت اشا رسیده است، در جنبش سرنگونی دیده می شود؟ اگر نگممویم هیممچ، بمما
دست و د ل بازی می گویم تقریباا هیچ! و رضا شهابی که از داخل و از دل جنبش کارگری آمده بود، می خواست ما را
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رای اران ب رف و ب ر ب تیم زی ه رف ا را ک ات م رد و زحم متوجه این واقعیت کند. رنجیدن که " او نمک نشناسی ک
آزادی اشا تظاهرات کردیم ندید"، فرار از رو به رو شدن با این واقعیت ترسناک و نشممانه ی بی خیممالی و عممدم نگرانممی

نسبت به فاجعه ای ست که در غیاب یک آلترناتیو چپ، در دوران چرخش تاریخی در حال تکوین است.  

یی نظاره گر!؟ یی مداخله گر یا  انقلب که هستی: انقلب

لیکن مسئله ی عمده نه رنجیدن از نقد هشدار دهنده ی رضا شهابی، بلکه انکار فقدان پلتفرم انقلبی و چپ و منکر
ه تشمکیلت ممن، برنمامه و پلتفمرم و طمرح آلترنماتیو ین غیاب آلترناتیو سوسیالیستی است، با ایمن ذهنیمت ک شد
سوسیالیستی خود را دارد که  در کنگره همما و کنفرانس های  مممان به تصممویب رسممیده و در جممزوات و سممایت های  مان
ال ات، مج وم آف ود و هج دیل می ش دم زار تب ه گن منتشر شده است. اما وقتی پس از دهه ها، زمین بایر سیاسی ب
رشد شا را می گیرد و خوشه ها را می پوساند، کتاب های علمی ما درباره ی دفع آفات که آن همه برای شان دود چممراغ
ذرانی غول خوشا گ ار و مش ا بیک ی، م ورده و بی خموابی کشمیده ایم، در کتابخانه های ممان به چه کار می آید؟ بل خ
نبوده ایم، کار و تولید انبوه کرده ایم و منتشر و مخابره کرده ایم، اما به مقصد و به دست مخاطبان مان نرسیده اسممت.
نباید فقط به کفه ی کارهایی که کرده ایم خیره شویم، معیار اصلی، بهره ای ست که مخاطبان مان برده اند. این لوله ی

شاهدشا و  است  واقعیت  عین  این  است.  نرسیده  مزرعه  به  چیزی  قطراتی چند  جز  و  بوده  سوراخ  جائی  در  انتقال، 
خود واقعیتی که در برابر چشمان مان است. 

به گمان من در چنین وضعیتی تنها آن راست ترین گرایش «چپ» که معتقد اسممت رهممبری، سممازمان دهی، برنممامه،
پلتفرم، هژمونی طبقاتی و این قبیل مقولت، کهنه شده اند و جنبش ها همان طور که خودانگیخته به وجود می آیند،
به طور خود به خودی هم راه شان را به سوی سوسیالیسممم و رهممایی پیممدا می کننممد، خودشممان را رهممبری می کننممد،
خودشان را سازمان می دهند و به سرمنزل می رسند، می تواند عدم دخالت گری خود را توجیه کند و از آن خرسممند
یی یی خممود-تنظیممم یی «انقلب» و تئور باشد. نه فقط تشابه، بلکه تطابق عجیبی هست میان این تئوری آنارکو- لیبرال
بازار و عدم دخالت دولت در اقتصاد نولیبرالی! می دانم که جنبش های انسانی را نمی بایممد بمما مممزارع گنممدم یکسممان
گرفت، البته که مردم درک و شعور و تجربه و اراده دارند، اما دولت ها و طبقات حمماکم و اپوزیسممیون های ارتجمماعی
هم درک و شعور و تجربه دارند و چیزی هم بیشممتر از آن دارنممد کممه مممردم در حرکت هممای خود به خممودی ندارنممد:
تادهای اتی، س بکه های اطلع دی، ش استراتژی، طرح و نقشه، برنامه ریزی، کمیته های تجزیه و تحلیل و جمع بن

تبلیغاتی و هدایت کننده...... از امکانات مالی و تدارکاتی شان بگذریم. 

یی جنبش ها نیسممت، اممما آن هممایی کممه برنممامه و اسممتراتژی و یی» طرفدار خود به خود حرف من با «انقلبیون تماشاچ
سازمان دهی و مداخله گری و کار ستادی سوسیالیسممت ها در جنبش همما را ضممروری می داننممد و به همممان مبنمما هممم
خودشمان برنمامه و پلتفمرم و غیمره تهیه کرده اند، حال در مواجهه با جنبش های اعتراضی نسبت به نتایج و  بیلن
«اوضاع سیاسی و وظایف ما» که در کنگره ها و کنفرانس های خود تصویب می کردند چه ارزیممابی و نظممری دارنممد؟
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ظاهراا همه ترجیح می دهند ابداا چنین موضوعی را در برابر خود قرار ندهند. با گفتن این که: این جنبش ها در درون
خود نوعی سازمان دهی و نوعی رهبری دارند و راه و چاه را گاماس گاماس پیممدا می کننممد (چیممزی کممه مممن اصممول
منکرشا نیستم و ما امروزه در جنبش کارگری شاهد رشد آگاهی و بلوغ فزاینده و پیدایش رهممبران و سممازمان گران
یت «منتظممر ظهممور» در ایممران و یمما مممردم از دورن مبارزات کارگری هستیم؛ ولی میل دارم جواب بشنوم که اکممثری
افغانستان و پاکستان از این طریق چندهزار سال دیگر به سوسیالیسم خواهنممد رسممید و نیممز اگممر تمموده از حرکممت
خود به خودی راه به رهایی می برد، چرا حتا یک نمونه بممرای مثمال زدن در تاریمخ نمداریم؟) زیرکمانه از اعمتراف بممه
مردودی کارنامه ی خود می گریزند، و ناآگاهانه به پشت سپر مشی انفعالی و نظاره گری طرفداران « خودبه خممودی»
پناه می برند. یک چیز محرز است و آن این کممه نممه هیچ یممک از ایممن احممزاب و سممازمان ها، نممه همه شممان روی هممم
به اضافه ی شمار بی شماری از فعالن مستقل، و نه اتحادها و جبهه ها و همکاری های آن ها در ایممن قریممب بممه چهممار
دهه نتوانسته اند کاری کنند که امروز جنبش های آزادی خواه و برابری طلب در ایران، از تلشا ها و توشممه های آ ن همما
برای روشن بینی سیاسی، تشخیص گسممل های اجتممماعی کممه بایممد مفصممل بندی شمموند، درک رادیکممال از آزادی و
دموکراسی، برای درک رادیکال و ساختاری ی رهایی از استبداد و فلکت اقتصادی، برای تشکل یابی و سازمان دهی
و غیره بهره بگیرند، یا دست کم چپ خارج از کشور را  به عنوان یکی از نیروهای اپوزیسیون جمهمموری اسمملمی در
بین دیگر مدعیان به حساب بیاورند و جدی بگیرند. هریک از این احزاب و سازمان ها و گممروه هممای چممپ خممارج از
کشور، تاریخچه ای دارند و اشخاص منفرد، سرگذشتی که می تواند مایه ی غرور و سربلندی باشد یا نباشد، اممما اگممر

 و۸۸جایگاه و نقش کل این چپ را در جنبش های سی سال گذشته در داخل ایممران و به خصمموص در جنبش هممای 
جنبش اخیر سرنگونی خواه جویا شویم، در تاریخ چه خواهند نوشت؟ 

آن طورکه من از فعالن چپ و کارگری داخل می شنوم، چپ اصل در ایران و در بین جوانان مطرح نیست، مگممر بمما
آنتی پاتی و داوری منفی به خاطر ذهنیتی که تبلیغات رژیم و بممورژوازی و شکسممت شمموروی و سمملطه ی ایممدئولوژی
نولیبرالی به آن ها داده است. به جز سالخوردگان چپ نوستالژیک و معمدود فعمالن میلیتمانت یما آکادمیمک کمه بما
شبکه های اجتماعی چپ ها مرتبط اند، هیچ شناخت و حتا اطلعی از سازمان ها و احزاب چپ خارج از کشور ندارند،
و آن هایی هم که دارند، چیزی از برنامه ها و سیاست های آن ها نمی دانند. از آن هایی که گمان یا حتا ادعا می کنند
که حزب یا سازمان شان در جنبش های جاری در ایران حضور و نفوذ دارد می گذرم ( که مممرا یمماد یکممی از رهممبران

ال های  ر س اید در اواخ ه ش ور می انمدازد ک ه در۶۰بامزه ی یکی از سازمان های چند نفره در خارج از کش ود ک  ب
سرمقاله ی نشریه شان نوشته بود اگر سازمان ما فراخوان بدهد، میلیون ها نفر در ایران به خیابان ها می ریزند؛ و مممن
مانممده بودم که چرا این بشر چنین فراخوانی نمی دهد و منتظر چیست؟!)، بقیه که خود می دانند در این جنبش همما

به هیچ شکلی حضور و نفوذ ندارند، در قبال کارنامه ی چهل ساله ی خود چه می اندیشند؟
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توده و شنای خلفا جریان؟!

قابل فهم و نه قابل دفاع است که برای هیچ یک از تشکیلت ها و افرادی که مخاطب چنین پرسشی هستند آسممان
نباشد که به بی ثمری ی آن همه تلشا ها و جان فشانی های خالصانه ی سالیان سال شان در داخل ایران که مقصد و
هدف این تلشا ها بوده است، اعتراف کنند.  آنان فکر می کنند که آنچه را در رابطه با دخممالت گری در جنبش هممای
داخل می بایست، انجام داده اند و هم اکنون می دهند: سایت و تلویزیون و رادیوی اینترنممتی دایممر کرده انممد و مممدام
افشاگری و تبلیغ و روشنگری می کنند و برنامه های حزبی و پلتفرم ها و قطعنامه هایشان هممم در سممایت هایشممان
قابل دسترسی اند و هر از چندگاه که موج تازه جنبش برمی خیزد، با همین وسائل و نیممز شممبکه هممای اجتممماعی،
پیام و شعار هایی هم می دهند. به محتوای این پیام و شعارها در رابطه با جنبش سرنگونی خواهم پرداخممت، اممما در
اینجا تاکید ام بر این سبک کار است که جواب نداده است و نخواهد داد. اگر بپرسید: مردم ایممران چگممونه بایممد بمما
برنامه ها و سیاست ها و دیدگاه هایتان آشنا شوند؟ پاسخ این است که: در سایت های اینترنتی مممان درج شممده اند،

اما در ایران به جز اندک آدم های میلیتانت و بقایای رو به شعارها یمان در رادیو و تلویزیون هایمان تبلیغ می شوند.
انقراض چپ های قبل از انقلب، کسی اصل چنین تلویزیون ها و سایت هایی را نگاه نمی کنممد و حتمما از وجودشممان
خبری ندارد. من از فعالن با گرایش چپ شنیده ام که برای آن هایی هم که مراجعه می کنند، فاقد جذابیت و حتمما

فاقد حرفی قابل فهم و هضم اند و کششی برای مراجعه مجدد ایجاد نمی کنند.

در تحلیل و تبیین این که چرا توده ی مردم از جمله کارگران، با اشتیاق به سراغ رادیو و تلویزیون های لس آنجلسی
ورژوازی و ی ب بری و سیاس بکه های خ ن و تمو» و امثمال آن هما و ش دای آمریکما» و «م ی» و «ص ی.بمی.س و «ب
ود، ر می ش اپوزیسیون های مرتجع می روند و به سراغ چپ نمی آیند و اگر بیایند، جذب نمی شوند، علل مختلفی ذک
از جمله بی پولی ما و آماتور بودن تهیه کنندگان و مجریان ما در برابر بممودجه هممای میلیممونی آن همما  و به کممارگیری
ین فرستنده های ما در برابر قدرت و پوشممش سراسممری و بیسممت و متخصصین با پرداخت حقوق؛ ضعیف و نحیف بود
چهارساعته ی آن ها؛ خشکه سیاسی و جدی بودن برنامه های ما در برابر تنوع موضمموعی و برنامه هممای رقممص و آواز و

سرگرم کنندگی آن ها و ... 

این ها همه درست، اما تفاوت اساسی ما با آن ها در این است که آن ها اگرچه علیه فرهنگ رژیم ولیت فقیه، اممما در
چهارچوب فرهنگ مسلط بورژوائی، آن هم نازل ترین سطح کممه بممرای عممموم سمماده هضممم تر اسممت، تهیممه و تولیممد
می کنند، حال آن که ما خلف جریان فرهنگ مسلط و جامعه حرکت می کنیم. آن ها چیزهایی را تبلیغ می کنند کممه
مثل در دوران شاه هم در دسترس بود، یا وعده ی یک رژیم لئیک و معتدل که بتوان در آن نممانی داشمت و نفسمی
کشید را می دهند، حال آن که ما  از زیر و زبر کردن نظام اجتماعی و اقتصممادی می گمموییم، از برانممداختن حمماکمیت
بورژوازی، از دموکراسی رادیکال توده ای، از لغو کار مزدی، از آزادی و برابری زن با مممرد، از حممق تعییممن سرنوشممت
ملت ها، علیه ناسیونالیسم و امپریالیسم و دین و بسیاری تغییرات ریشه ای، که نه به سادگی و بلفاصله قابل فهم اند،
کزک نمیر بهممار میمماد  یت " بب –نه برای بسیاری باورکردنی و شدنی، و برای آن هایی هم که بفهمند و باور کنند، حکای

یج فوری اند تا از این جهنم خلصی یابند. بممورژوازی کممه کمببزه با خیار میاد" است، حال آن که مردم به دنبال یک فر
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ین سیاسممی رژیممم هممم افکممار عمممومی را از خلل یی مسلط بر جممامعه را صمماحب اسممت، در مقممام اپوزیسممیو ایدئولوژ
برنامه هممای مردم پسممند، تفریحممی، هنممری، سممرگرم کننده ، اخبممار و گزارشا هممای داغ و سمموژه هایی کممه مممردم در
جستجویش هستند می سازد ( هژمونی). مردم با اشتیاق به سراغ چنین رسانه هایی می روند، ولممی هرگممز بممه پممای
خودشان به رسانه های ما که خلف جریان می گویند و می بافند، نمی روند. اینجا یک تفاوت کیفممی عمممل می کنممد.
برخلف نظر غالب که اگر به جای ده ها رادیو و تلویزیون بی نفس برای هر حزب و سازمان چپ، امکانات مممان را روی
هم می گذاشتیم و یک رسانه ی کلن و قوی بیست وچهار ساعته دایر می کردیم، در جذب مردم موفق می شممدیم؛ و
نیز برخلف تصور برخی از دست اندرکاران رسانه های ما که با  افزودن سممرودهای انقلبممی و اشممعار شمماملو و رقممص
دمی نیست و کیفی است. تهیه ی همین برنامه هممای خشممک و جممدی بکردی می شود «مشتری» جلب کرد، مسئله ک
به صورتی جذاب و قابل تحمل، البته هنری است که ما از آن بهره ی زیادی نبرده ایم و تقصیری هم نداریم، حرفه ای
نیستیم، دوره ندیده ایم، مزدی هم دریافت نمی کنیم. گیرم که دست از فرقه بازی کشیدیم و بمما هممم یممک رسممانه ی

 ساعته راه انداخیتم. یا باید با رسانه های بورژوازی در تولید سرگرمی و آشپزی و مد لباس و هممالیوود۲۴پرقدرت و 
و گوگوشا و اسکار و خاطرات شهبانوی مظلوم مسابقه بدهیم، که خلف رسممالت ماسممت، یمما همیممن شممنای خلف
جریان را با دستگاهی قوی تر ادامه دهیم که نتیجه برای مخاطبان ما فرق چنممدانی نمی کنممد، به جممای یممک قاشممق
غذای نامطبوع و دیرهضم، یک دیگ از همان غذا را می گذاریم! آن چه که نفهمیده ایم این است کممه انتظممار آن کممه
مردم به سراغ ما و برنامه ها و حرف های نامإنوس و دیرهضم ما بیاینممد، بی جاسممت. ممما می بایسممت بممه سممراغ آن همما
می رفتیم.  چپ نتوانسته است با برنامه ها و پلتفرم ها و سیاست هایش به سراغ جنبش ها برود، بلکه انتظممار داشممته

 است که جنبش ها به سراغ اشا بیایند و کشف اشا کنند.

یی یرژیم و آکسیونیسممم در خممارج از کشمور و نمه آگاه سماز ما چپ ها از آنجاکه وظیفه ی اصلی خود را افشاگری علیه 
امه ای و وبات برن ته مص ک دس ت ی ده اس م ش ان ه م، ترویج م سوسیالیستی و سازمان دهی در داخل قرار داده ای
استراتژیک و تئوریک، محض ثبت در تاریخ (که در عمل تنها به کار مرزبندی و انشعاب و جدایی بین خودمان آمده
است)، و تبلیغ مان افشاگری و شعار و «محکوم می کنیم» و «حمایت می کنیم» که مخاطبان شان مردم انممد. بمما ایممن
ته ی یکش انی از  اری نش ای ج زرعه ی جنبش ه ر در م م و اگ سبک کار گمان می کنیم آنچه م یبایست کرد کرده ای
چهل ساله ی ما نیست، گناه را فقط به گردن استبداد و سرکوب و امکانات مالی و فنی رسانه های غیممر قابممل رقممابت

ین بورژوائی هم هسممت (از جملممه اپوزیسیون بورژوائی می اندازیم. ولی اول استبداد و سرکوب برای تبلیغات اپوزیسیو
جمع آوری بشقاب های ماهواره ای و بستن تلگرام و غیره) و ثانیمما در عصممر وسممائل تمموده ای ارتباطممات و رسممانه های
مجازی، تنها استبداد و سرکوب، نمی تواند توجیه قانع کننده ای باشد. در دوقرن گذشته هم که رسانه های اینترنممتی

یسو ماهواره ای و شبکه های مجازی وجو ین مانع استبداد، بممرای دور زدن پلیمم د نداشتند، انقلبیون به جای مطلق کرد
سیاسی ابتکاراتی می زدند و راه پیدا می کردند.

یسلف سرویسممی یل خلف جریان  بودن اشا، نمی توانممد به شممیوه ی  تبلیغ و ترویج سوسیالیستی و کمونیستی به همان دلی
انجام گیرد. در هیچ حکومت دیکتاتوری و استبدادی، ایده های رادیکمال چممپ تنهمما  بمر روی کاغمذ و امممواج، نشممر
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همواره انسان هایی با گوشت و پوست وجود داشته اند که این ایده ها را از کاغذها و امممواجتوده ای پیدا نکرده است. 
گرفته، در متن زندگی و مبارزه، از طریق تماس مسممتقیم یمما ارتباطممات غیرمسممتقیم بممه عممده ی بیشممتری منتقممل
کرده اند. در فضاهای استبداد زده، تبلیغ و نشر آگاهی به طور کلی و سوسیالیستی به طور اخص، بدون سممازمان دهی
روج بم وده و  ان ت بمبلغ در می ناممکن است. تبلیغ باید بر سازمان دهی تکیه داشته باشد؛ نشر آگاهی سوسیالیستی، 
–در میان روشنفکران و پیشروان می خواهد، کار مخفی و ترکیب کار مخفی با علنی می خواهد  و صممدالبته قربممانی

هم می گیرد. از روسیه ی تزاری تا اسپانیا، از جنبش مقاومت فرانسه تا آفریقممای جنمموبی، از آلمممان نممازی تمما ایممران
پهلوی چنین بوده است. تکرار و تأکید می کنم که ضرورت سازمان دهی برای تبلیغ و آگاهی سوسیالیستی نه فقممط
برای عبور از سانسور و سرکوب، بلکه اساساا به خاطر ماهیت و محتوای خلف جریان آن است کممه توده همما همچممون
پی خانه به خممانه در کموفت و معرفمی، نانوایی برابرشا صف نمی بندند، بلکه چیزی ست که باید در محیط کار و زنممدگ
تبیین، تفهیم و مجاب کرد و وای بر این که اتیکت «تاریخ مصرف منقضممی»  و «بی خممدایی» هممم بممر آن چسممبانده
یی بیان و تریبممون هسممت مممی بینیممم. روشممن باشند! این نکته کیفی را حتا در دموکراسی های بورژوایی هم که آزاد
است که به همه ی توده ها این گونه نفربه نفر نمی شود آگاهی داد، اما اگر چنین هسته های سازمان ده تبلیغ و آگاهی
در خفا وجود داشته باشند، در شرایط بحران انقلبی که توده ها بیدار می شوند، در موقعیتی که اوضاع کشممور بممرای
حکومت غیرقابل کنترل می شود، این ویروس های خفته به طور انفجاری تکثیر می شوند و توده ها با ولع و اشتیاق به

دنبال آگاهی و آموختن می دوند و تجربه و عینیت اوضاع هم به فهم و ادراک سریع شان کمک می کند.  

سهم ما و سهم سرکوب

یسلف سرویسی نمی شود ایده های سوسیالیستی را میان توده ها بممرد  بمشاع و  و بایممد در میمماناین نظر که با تبلیغات 
توده ها «آدم داشت» تا به واسطه ی آن ها که بیش فهمان و پیشروان هستند، به پیرامون شان منتقل شود، بلفاصله با
یک کاری هستند. خممود مممن مخالفت کسانی مواجه می شود که متوجه خطرات و پیامدهای ناگوار امنیتی چنین سب
یکی از همین متوجهان هستم که تجربه اشا را هم دارم و می دانم که زمانی که رفقای باقی مانده ی ما در ایران پس
از سرکوب های سنگین و خونین سال شصت به انجام همین وظایف ادامه دادند، به خاطر خطاهمما و بی مبالتی هممایی
ش  ال پی تی دوازده س ه وق که عمدتاا از طرف ما از خارج آب می خورد، از دم تیغ گذشتند. برای همین هم بود ک

« تمرکز روی)  در سازمانی که عضو اشا بودم به امروز فکر می کردم و بحثی را باز کردم تحممت عنمموان : ۲۰۰۶(
ایجاد پیونککد با پایه اجتماعی سوسیالیسم و کار سوسیالیستی سازمان در درون جنبش کککارگری و

» که بر ناکافی بودن تبلیغات مشاع رادیممو تلویزیممونی و ضمرورت «آدم داشممتن» درجنبش های اجتماعی در ایران
(و نه فقط افشاگری آکسیونیستیمداخله گری سوسیالیستی درون جنبش ها برای دوره های بحران انقلبی و نیز 

و حمایت گری مجازی از خارج کشور) تاکید داشت، زیر بار نرفتند و تنها حر ف شان ایممن بممود کممه "تممو می خممواهی
بچه ها را به کشتن بدهی" و برای « پیوند» با داخل، همین رادیو و تلویزیون و سایت کممافی و بی خطممر اسممت! مممن
می فهمم که مارگزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسد و آدم عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود، اما بممالخره
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باید تکلیف خودمان را با خطر سرکوب روشن کنیم. شترسواری دول دول نمی شود: یا مکن با   فیل بانان دوستی، یمما
بنا کن خانه ای در خورد فیل! بازی اشکنک دارد، سرشکسمتنک دارد! یمما بایممد سرراسمت بگموییم تما دیکتمماتوری و
د ر قص ا اگ م، ی ا می کنی ازی از راه دور اکتف ایت گری مج ن حم ه همی ت، ب دام هس سرکوب و خطر زندان و اع
مداخله گری در زمین بازی و در متن مبارزه ی طبقاتی و پیکارهای جمماری در داخممل را داریممم، بایممد ابزارهممایش را
فراهم کنیم. با منطق اول، هیممچ دیکتمماتوری و هیممچ اسممتبدادی از میممان نمی رود. مبممارزه بمما سممرکوب و پلیممس و
سیستم های اطلعاتی و جاسوسی و کار مخفی و نیمه مخفی هنری ست که در آن کمونیسممت ها در تاریممخ سممرآمد
بوده اند. این که ما تمامی شکست همما و ناتوانی هممای خممود را بما اسمتبداد توضمیح می دهیممم و بمه گمردن سممرکوب
می انممدازیم (هرچند استبداد و سرکوب حاکم در ایران به نوبه  خود سرآمد اسممت) چیممزی جممز سممترونی سیاسممی،
تشممکیلتی و تاکتیکی نیست. پس سهم ما در این پیکار چیست؟ سهم ما در دور زدن و رودست زدن و خنثمماکردن
تمهیممدات و تورها و توطئه های پلیس چیست؟ فقط پرهیز از خطر کردن؟ مگر تمما به حممال کممم بمموده انممد فعممالن
کارگری و زنان و ملی و مدافع محیط زیست و مدافعان آزادی اندیشه و بیان و آزادی عقیده که خطر کرده اند و ای
بسا که جان خود را داده اند؟ بدیهی و طبیعی است که باید هرچه ممکن است هزینه های انسانی را کم کنیم و این
مسممتلزم سبک کارها، روشا ها، تکنیک هایی است که باید روی شان کممار کمرد و از تجربیمات و درس همما آممموخت و
آممموزشا داد. با این حال، رهایی مجانی وجود ندارد! چپ ایران باید سهم خود و سهم استبداد را در ناکامی های خود
دازد. در ردن سمرکوب نیان ه گ ود را ب ای خ امی ه ازانه همه ی ناک بمه درستی ارزیابی کند و این طور دست و دلب
سممال های هشتاد در ایران یک موج دانشجویان موسوم به «آزادی خواه و برابری طلب» سربلند کردند که سرنخ شممان
دی را بما محیمط ن پیون د چنی ق شمده بودن دتاا در دست یکی از جریانات چپ خارج از کشور بود. آن هما موف عم
دانشممجویی برقرار کنند. تا اینجا گل کاشته بودند و نشان می داد که انفصال جغرافیایی مانع از ایجاد پیوند نیسممت؛
ا ا از م ه آن ه زدادن ک ا متاسفانه «اسکنجبین صفرا فزود!»: «رهبران» در خارج، در رقابت های فرقه ای و برای بپ ام
هسممتند، آن دانشجویان را به علنی کاری و هیاهوگری و نمایشات «عسس مرا بگیر» در صحن دانشگاه واداشممتند و
یی زیرزمینی برای شایعه ی ارتباط آنان با خودشان را غیرمستقیم باد زدند و بی  هیچ رعایت مخفی کاری و شبکه ساز
بقممإ و کار درازمدت، همه را به زیر ضرب بردند. از این نمونه یا نمونه های دهه ی شصت نمی بایست نتیجه گرفت که
ایجاد پیوند فیزیکی با داخل و کار سازی ممکن نیست و حمایت گری مجازی از خارج کافی ست، بلکه می باید برای

غلبه بر مشکلت امنیتی و کاهش هزینه هایش چاره اندیشی کرد.    

حال چه؟

بگوییم گذشته ها گذشته، حال و از امروز احزاب و سازمان های چپ خارج از کشور چه طرحممی بممرای دخممالت گری
 هیچ! همان سممبک کممار ومؤثر در جنبش های اجتماعی جاری در ایران  و در جنبش توده ای برای سرنگونی دارند؟

 به این سو، خیلی های شان کنگره و کنفرانممس برگممزار کردنممد.۹۶خط مشی همیشگی ادامه دارد. از جنبش دی ماه 
دریغ از یک کلم درباره ی ارزیابی از کارنامه ی خودشان. اصل  از فکرشممان نگذشممته اسممت کممه مموقعیت و جایگمماه
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خودشان را در قبال جنبش های جاری در ایران بررسی و نقد کننممد. بمماز هممم طبممق معمممول، گزارشا هممای بممدیهی
یی «وظایف ما» : کمک به سازمان یابی کممارگران و سیاسی از اوضاع جهانی و داخلی، و باز هم در انتها تکرار کلیشه ا
جنبش ها...، دفاع از مبارزات زنان و زحمت کشان... دفاع از حقوق فلن و بهمان. چهل سال است همیممن وظممایف را
در کنگره ها و کنفرانس ها روی کاغذ در برابر خود می گذاریم. اما حال وقت آن است که بگوییم معنی این «کمممک»
ور عملمی می شمود؟ دفماع از ازمان دهی چط ه س و «یاری» و «دفاع» مشخصاا چیست؟ از امروز به بعد این کممک ب
مبارزات زنان و کارگران به عبارات « قاطعانه دفاع می کنیم» در اعلمیه ها و قطعنامه ها و پلکارد بلنممد کممردن در
ین مبارزات در داخممل هممم ایممن دفمماع مممابه ازای مممادی خواهممد میدان های اروپا و کانادا محدود می شود یا در میدا
داشت؟ آیا هنوز بر آنیم که کماکان حامی مجازی طبقه ی کارگر، حامی پشت پنجره ی جنبش ها بمانیم، یمما راهممی
بمقدر این است کممه: ممما تماشمماگر نیسممتیم و از طریممق برای مشارکت و مداخله گری در جنبش ها پیدا کنیم؟ پاسخ 
تحلیل ها و تفسیرها و رهنمودها و شعارهایی که در سایت ها و رادیو و تلویزیون ها می دهیم، جنبش همما را خطمماب

قرار می دهیم و در آن ها مداخله می کنیم و اثر می گذاریم. 

من قصد اغراق ندارم که بخواهم این کارها را به طور مطلق بی اثر قلمداد کنم، در خارج از کشممور انجمن همما و حتمما
افرادی هستند ک  با داخل ارتباطاتی دارند، در محدوده ای شناخته شده اند و تأثیرگذار، اما باز برمی گمردم بمه ایمن
مسئله که از رسیدن چند قطره به مزرعه ای تشنه، محصولی به بار نمی آید. این سایت ها در داخل ایران خواننمده و
این رسانه ها بیننده و شنونده ندارند مگر انگشت شمار میلیتانت ها و چپ های  کهنسال. اما فرض کنیم که تمممامی
جنبش ها گوشا به ما بدهند، امممروزه بممه آن همما چممه می گمموییم و چممه رهنمودهممایی می دهیممم؟ چپ همما نیممز مثممل
سلطنت طلبان و مجاهدین و رژیم چینجی های دیگر،  توده های مردم را به تداوم اعتراضات خیابانی و دست زدن بممه
اعتصابات سراسری دعوت می کنند تمما به این وسممیله، جنبممش اعتراضممی از پمما نیافتمماده و مسممیر سممرنگونی رژیممم را
پی گیرانه طی کند. در این شعارهای کلی درباره ی سرنگونی و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتممماعی و دعمموت بممه
تداوم و گسترشا تظاهرات و اعتصاب عمومی، مرز اپوزیسیون چپ بمما اپوزیسممیون بممورژوائی کممه همیممن شممعارها را
مصادره کرده و در بلندگوهای به مراتب قوی تری جار می زند در کجاست؟ شعارها و رهنمودهممای چپ همما واکنشممی،
ین بورژوازی است: در جایی اعتصاب می شود، «اعتصاب سراسری کنید!» یکی از پشت سر وقایع و موازی با اپوزیسیو
شورا حرف می زند، « همه جا شوراها را برپا کنید!». دستورات نسنجیده و بی توجه به شرایط و فاقد هر نوع ارزیممابی
رف، د). از یک ط ی بندن ه نم و شناخت ابژکتیو از وضعیت نیروهایی که باید این رهنمودها را بکار ببندند ( که البت
برای توجیه بی عملی و بی ثمری شان می گویند مردم رهبر و دسممتورالعمل و رهنمممود لزم ندارنممد و خودشممان راه و
چاه را پیدا می کنند؛ همزمان شور هدایت گری از راه دور برشان می دارد و دستورالعمل اسممت کممه صممادر می کننممد!
تازه در این مقام رهبری هم گامی جلوتر از اپوزیسیون بورژوائی برنمی دارند. پرسش ایممن اسممت کممه وقممتی چپ همما
شعارهای محور ی شان عین سلطنت طلبان و مجاهدین، فقط دعوت به تظاهرات سراسری و اعتصاب عمممومی اسممت
آیا در عمل و نه در ادعا، جز این است که سرنگونی برای سرنگونی شده است هدف،  و آ نچه از سرنگونی هدف شان
است، در محاق مانده است؟ همه به اعتراض، باز هم برنامه ها و شعارهای استراتژیک و قطعنامه های کنگره های شان
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را شاهد خواهند آورد که در آن ها با چه دقت و تفصیلی آلترناتیو ممورد نظمر و درک شمان از آزادی و دموکراسمی و
برابری و تمامی آن چه را که برای اقشار مختلف مردم پس از سرنگونی جمهوری اسلمی می خواهنممد، توضممیح داده
شده و با بورژوازی مرزبندی قاطع و رادیکال شده است. اممما پرسممش مممن مرزبنممدی ها در اسممناد کتممبی و شممفاهی

 کممهمرزبندی ها در ذهن آن توده های کارگر و زحمت کشان و تهیدستان و غیککره اسککتنیست، بلکه این 
چپ ها آن ها را به تظاهرات و اعتصاب عمومی و بعضاا به تشکیل کمیته ها و شوراها و خلع سلح پادگان ها و رفتن به
دن و ه میلیونی ش ازمان دهی ک یی س یار اساس ال بگذریم از این موضوع  بس سوی قیام مسلحانه دعوت می کنند (فع
تداوم تظاهرات توده ای و یا دست زدن به اعتصابات سراسری یا قیام مسلحانه، منتظمر دسمتورالعمل نماظران بیمرون
میدان نیست و تا خود جنبش توده ای پخته و رسیده نشود و ضرورت های میدانی، آن را به چنین پله ای از حرکممت
سوق ندهد، اعتنایی به آن ها نمی کند، و متاسفانه چپ خارج از کشور به قدری ذهنی و غیر ابژکتیو و محض ارضای
انقلبی گری خودشا کار می کند که متوجه نیست به چه اندازه پرت و بی ثمر بادکنک در هوا می پراکنممد کممه بلنممد

نشده می ترکند).

چپ خارج از کشور در برنامه های کاغذین اشا رادیکالیسم را با درکی مارکسی و لنینی توضیح می دهد، اما در عمل
سیاسی و در مواجهه با جنبممش تمموده ای سممرنگونی، رادیکالیسممم را در سممرنگونی رژیممم، در شممعارهای «مممرگ بممر
خامنه ای» و «اصلح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» محدود و مسدود کرده است. چپ انقلبی ایران علی القاعده

 گرفته باشد، شکست انقلب علی رغم پیروزی قیام است. تظمماهرات خیابممانی۵۷نخستین درسی که باید از انقلب 
علیه رژیم شاه یک سال ونیم دوام آورد آن هم در ابعاد ده ها میلیونی و سراسری. بعد، اعتصابات شروع شدند و دست
آخر کارگران نفت و برق و غیره وارد اعتصاب شدند و کمر رژیم شاه را شکستند و در نهایت، قیممام مسمملحانه، کممار
رژیم را تمام کرد و حکومت شاه که سهل است، نظام پادشاهی برچیده شد. اما از پیروزی قیممام در سممرنگونی یممک
رژیم سیاسی، چه بیرون آمد: رژیم ولیت فقیه! من اگر بگویم کمه تظماهرات و اعتصمماب عممومی سیاسممی (و قیممام
مسلحانه که برخی ) مردم را به آن فرا می خوانند، می تواند این رژیم را هم سرنگون کند، اما  بممرای آن کممه جنبممش
ین یک حکومت ارتجاعی دیگمر نشمود چمه کرده ایمم، چمه پاسمخی هسممت؟ بعمد از سرنگونی بار دیگر جاده صاف ک

 توجیهات ساده سازانه این بود که پیش از انقلب مجال تمدارک بممرای آن را نداشممتیم، تجربمه و دانمش۵۷شکست 
سیاسی و آموزشا تئوریک نداشتیم، توده ها متوهم بودند و خمینی بر موج سمموار شممد.... ولممی ممما چهل سممال بممرای
جبران آن کمبودها وقت داشته ایم. حال در کجممای ایممن جنبممش ایسممتاده ایم و چممه نقشممی در آن ایفمما می کنیممم؟
می گفممتیم مممردم به جمهوری اسلمی رای دادند چون تصوری از آن نداشتند، آیا حال چه تصوری از آلترناتیو مورد
نظر ما دارند به جز  همان که «شوروی تان را دیدیم!» ؟ این مردمی که امروز تماماا با شممعارهای نفی آمیممز همچممون
«جمهوری اسلمی نمیخوایم»، « اصلح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا»، «توپ تانک فشفشه، آخوند بایممد گممم
بشه»، « مرگ بر خامنه ای» و .... به خیابان می آینمد، پرچمم مطالبممات اثباتی شممان کمه در برابممر شمعارهای کلمی و
وعد ه های دروغین امثال سلطنت باختگان و مجاهدین واکسینه شان کند کجاست؟ جنبش صرفاا نفممی، حفره ای سممت

 نیستند و بسممیار آگمماه تممر و محتمماط تر۵۷که هر فاضلبی می تواند آن را پر کند. می گویند: مردم دیگر مردم دوره 
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شده اند و به سادگی تن به هر مدعی آلترناتیو نمی دهند. می گویند گروه های مختلف مردم حال  از آنچه پس از این
رژیم می خواهند کم وبیش تصوری دارند. من با قبول این که مردم آن مردم نیستند و آگمماهی و تجممربه ی بیشممتری
دارند، از قلم نمی اندازم که حکومت و اپوزیسیون های بورژوازی هم هشیارتر و با تجربه تر شده اند؛ با این حال، من در
کشوری که اکثریت مطلق مردمان «منتظر ظهور» یمما چشممم به راه یممک منجممی زمینممی و حمماجت طلب از امامممان و
امام زادگان و متوسل به نذر و دعا برای چاره بدبختی های شان هستند، از آگاهی توده ها  آسوده خاطر نیستم. بدیهی
ا اری ی اب اجب د حج د، زن می دان د می خواه درت خری د ق ارگر می دان د، ک است که بیکار می داند کار می خواه
زورگویی مرد را  نمی خواهد و غیره، اما این نشد داشتن تصوری از نظام آلترناتیو. بورژوازی وعده ی همه ی این ها از

1 « حریممق دی ممماه»جملممه رژیمی لئیک و رفاه اقتصادی و آزادی های فردی را می دهد. در تحلیل خود بمما عنمموان

هیچ قرینه ای نمی بینم که رویگردانی از همه جناح های رژیم و طلب سرنگونی آن، جممایگزین کردن بممازینوشممتم: «
"بممد و بدتر" بین جناح های رژیم فعلی با "بد و بدتر" میان جمهوری اسلمی و رژیم گذاشته نباشد. در غیاب یممک

». !هژمونی انقلبی، خلءا آلترناتیو خالی نمی ماند

چپ، وظیفه ی تاریخی و طبقاتی و سیاسی دارد که در برابر اپوزیسممیون بممورژوائی پرچمم سوسیالیسممتی را به میمان
یی دموکراسممی، آزادی و کارگران و همه ی اقشار ستم دیده و هم سرنوشتان او ببرد و جنبش را با مفاهیم سوسیالیست
برابری، فمینیسم سوسیال آشنا و مجهز و آن را در برابر شعارهای توخالی و مبهممم و کلممی وعوام فریبممانه بممورژوازی
واکسینه کند. این که همه ی آن ها چنیمن وظیفه ای را بمرای خمود قائل انمد و در اسمناد رسمی شمان بمر آن تصمریح
می کنند و احزاب و سازمان های سیاسی شان در کنگره های شان در سندی به نام «اوضاع جنبش و وظممایف ممما» بممر
آن تاکید می کنند،  برای فاطی تنبان نمی شود و خلءا آلترناتیو چپ، غیبت چپ از میدان نبردهای سیاسی جمماری
را پر نمی کند. بحث بر سر نبرد هژمونیک (یا ضدهژمونیک) در جریان سرنگونی برای تکوین آلترنمماتیو اسممت. چممپ
کجاست؟ اگر اعتراف می کند که غایب است، چه طرح و نقشه ای برای جبران و شتاب بممرای حضمور و دخممالت گری
دارد؟ من هیچ نمی بینم جز فحش و نفرین به رژیم؛ شممعارهای نسممنجیده و دلخوشا کنممک کممه کممار رژیممم تمممام و
پیروزی نهایی از آن ماست؛ شمعارهای نسممنجیده و تهممی از تجربمه در بمماره ی آگماهی و شکسممت ناپذیری توده هممای
انقلبی؛ تمسخر و مچ گیممری سمملطنت طلبان و مجاهممدین؛ دسممت کم گرفتن دشمممنان و خممواب خرگوشممی در برابممر
ضعف های خود. اگر کسی بیاید نشان مان دهد که چپ دارد در راستای پرکردن ایممن خلءا کمار و حرکممت می کنمد،
منتها دیر جنبیده و هنوز مانده تا نتایج محسوسی بدهد، می شود بررسی کرد و اگر صحت داشت، شادمان شد. اممما
اگر موضوع و موضع این است که جنبش ها در درون خود و خود به خود انشاالله این خل را پر خواهنممد کممرد و ممما
کاره ای نیستیم، من با عرض معذرت خواهم گفت اگر اعتراف می کنید که کاره ای نیستید، درتممان را تختممه کنیممد!
پرسش من اگزیستانسیل است: اگر خودبه خود می شود و شما کاره ای نیستید، اصل وجودتان برای چیست؟ زمممانی
که نوجوان آرمان گرایی بودم و فکر می کردم زندگی ام باید فراتر از زنده بودن ام دلیل و ثمری داشته باشممد، هرشممب

.۱۳۹۶ بهمن ۵ ، تریبون زمانه، ماه     حریق دیشهاب برهان: . 1
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پیش از خواب از خودم حساب می خواستم که: امروز چه کردی که اگر نمی بودی، چیزی در این دنیا کممم می شممد؟
به راستی می پرسم امروز اگر این چند دوجین حزب و سازمان و گمروه و محفممل چممپ در خممارج از کشمور نباشمند،

جنبش کارگری و جنبش سرنگونی در ایران چه کم می آورد؟! 

دغدغه ها

ازهم نقمل از وید» ( ب د ش دیگر، متح ای هم ر پ ین زی رضا شهابی در همان پیام فرانکفورت که: «به جای خالی کرد
حافظه) دغدغه ی خود و نیاز جنبش های داخل به حضور و یاری یک چپ نیرومند و اثرگذار را بیان کرد. دغدغه ی
رضا شهابی دغدغه ی بسیای از ماست. یکی از ما رفیق فروغ اسدپور است که مد تی پیش از سممفر رضمما شممهابی بممه
خارج از کشور، شریک در همین دغدغه، گفتگویی با فعالن کارگری دانمارکی ترتیب داده بود تمما به قممول خممودشا
«راز و رمز» همکاری احزاب و سندیکاهای آن کشور را دریابد. او در مقدمه ای بر  آن گفتگو، زمینه ی دلنگممرانی اشا

را چنین بیان کرده است:

... دیدن و شنیدن اخبار مربوط به همکاری شکوفان بین اعضای اتحادیه های مختلف در این کشور و حتی ادغام« 
دو اتحادیه ی بزرگ در یکدیگر (زیمر فشمار از پمایین) بمرای افزایمش قمدرت جنبمش کمارگری در مقابمل دولمت و
شهرداری ها به عنوان کارفرمای اصلی، یک بار دیگر موضوع " فقدان فرهنگ همکاری" در نیروهای سیاسی و حممتی
ونه د؟ چگ ار آم م کن ا ه وان ب ونه می ت فعالین کارگری کشور خودی (ایران) را در ذهن من برجسته ساخت. چگ
می توان کنار هم ایستاد، حضور همدیگر ر ا به رغم تمام اختلف نظرها و خصومت های کهنه و نو تمماب آورد و دسممت
همکاری به سوی هم دراز کرد؟ "منطق" همکاری چیست؟ چه چیزی می تواند مردان مبارز حزبممی و سممندیکایی را
(متاسفانه زنان هنوز هم در همه ی حیطه  ها کم نمایندگی می شوند اگر اصول نمایندگی شمموند) منعطممف و بردبممار
کند؟ چه چیزی می تواند دعواهای قدیمی را تا اطلع ثانوی بی اهمیت کند؟ در فرهنگ سیاسی کشوری که مممن از
آن می آیم منطقی برای تشویق و پرورشا روحیه ی همکاری و انعطاف و بردباری وجود ندارد. درباره ی چندوچون و
چرایی فقدان این منطق قلم فرسایی ها می توان کرد. اما آن چه فعل و همیممن امممروز بممرای مممن اهمیممت دارد طممرح
جنبه ی "سوبژکتیو" آن است که به خود اجازه داده ام از جنبه ی " ابژکتیو" ماجرا جدایش کنم. موضوع ایممن اسممت
که برخی از این  مبارزین شاید حتی ته دل شان امیدوار باشند که طوفان زودتممر از موعممد وزیممدن نگیممرد تمما مبممادا
ه انی ب ت همگ بازی های دورهمی ایشان به هم بریزد. دست کم اگر جسارت آن را داشتند که بگویند فردا و سرنوش
پن آن پک پنهممان کرد من مربوط نمی شود، باز خود چیزی بود؛ اما کاهلی و خود سری را زیممر هممزار تمموجیه ایممدئولوژی
چیزی است که اینان می کنند. برای در رفتن از زیر بار وظیفه (و چه وظیفه ای بزرگ تر از همکاری) هرگممز برهممان
کم ندارند؛ با خود و دیگران دغل می زنند؛ راست نمی گویند؛ هممر کسممی کممار خممودشا بممار خممودشا، اممما از ادعممای
عمل گرایی سالم و پرخون کوتاه نمی آیند. از عمل یعنی همان چیزی حرف می زننممد کممه از عهممده اشا برنمی آینممد.
همه ی سروصداهایی که درباره ی انقلب و دگرگونی و سرمایه ستیزی می کنند، بازی ای ست که از عمل برکنارشممان
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دیگر، و بمدتر از آن بمرای به همم می دارد. تیم های فوتبالی هستند که بدون تماشاچی، فقط برای حرص دادن به یک
زدن یک بازی احتمالی که ممکن است بدون رهبری آن ها سر بگیرد، توپ را این طرف و آن طرف شوت می کنند.
همه ی نیروی شان را برای از میدان به در کردن هم صرف می کنند. اهل امتیازدادن به هم نیستند و هممماهنگی در
ای ر نهاده ه و دیگ کر هفت تپ ومی نیش ع عم عمل جمعی را هم هرگز یاد نگرفته اند. مگر ندیدیم که چطور مجم
نوپای کارگری را برای خاطر جاه طلبی های مضحک شان از پای درآوردند؟ خشکیدگی دل است یا چه چیز دیگممری
که همین اندک بارقه های نور را هم بر طبقه ی کارگر کممه از سممخن گفتن دربمماره اشا خسممتگی نمی شناسممند، زیمماد
یع جان سممخت ایرانمی بممه می بینند؟ این است که میدان یک بار دیگر، از همممه سمو، همچممون همیشمه، بمرای ارتجمما
فراخناکی گشوده است. اما شمماید کسممانی بیممرون از ایممن برگزیممدگان قلبممی باشممند کممه بتواننممد ایممن دیسممیپلین
ه بمه پرزورتریمن پن تموده ی مردم انمد ک د. آن کسمان؟ آن کسما حیات بخش را به جبهه ی چپ گرایان تحمیمل کنن
یل همکاری هممایی را بمر جبهه ی چپ گرایمان فشارهای شان شاید امروز (در خوشا بینممانه ترین حمالت) بتواننمد حمداق
تحمیل کنند و همین فشارها در آینده سکوی پرشی شود برای خیز برداشتن به سمت ساخت یک چپ نمموین. آن
کسان، مردمان آزاده ای هستند که عاطفه ی همدلی و جهش قهرمممانی در آن همما نمممرده اسممت؛ کسممانی کممه تلشا
ین پلی بر فراز غرقاب زیر پای مان تبممدیل کننممد. آنممان اعضممای می کنند تا پیکرهای خود را به پایه هایی برای ساخت
معمولی و فعال جنبش کارگری هستند که درگیرودار زدوخوردهای روزانه اند و منافع کل طبقممه را می بیننممد و در
بند تسویه حساب های قدیم و جدید فرقه های سیاسی متعلق به گذشته و پای بندی به شخصیت هایی رشدیافته در
همان سنت نیستند. امیدوار باشیم که جنبش کارگری بتواند با کف پای خود نقشممه ی راه را بخوانممد و بممه فراخمور
وظیفه ای که بر دوشا می برد قد بکشد و ببالد، خود را به دست تدبیرهای داهیانه ی هیچ رهبر یگانه و بممه الزامممات
ین همگان خواهد بود. نکتممه ایممن ین خویش باشد، که فقط در این صورت از آ هیچ حزب پیشتازی نسپارد و تنها از آ
که: در کنار همه ی اعتراضات بی وقفه ی کارگری در ماه های اخیر، اعتراضات گسترده و همبسته ی معلمان و به ویژه
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون نشان داد که چنین امیدی از پایه های مادی مستحکمی برخوردار است. بر این
اساس، برای روشنی انداختن بر پرسش چگونگی و چرایی همکاری، و در واقع به قصد کارآموزی یا شاید بهتر باشد
بگویم تجربه اندوزی در مکتب کسانی که بهتر از ما توانسته اند عمل کنند، بر آن شدم تا به سراغ برخممی از فعممالین
جنبش کارگری دانمارک بروم؛ فعالینی که از قضا اعضای حمزب چمپ رادیکمال ایمن کشمور همم هسمتند. چگمونه
می توان هم عضو یک حزب سیاسی رادیکال بود و هم به گروه فعالین سرشناس اتحادیه ای تعلق داشت و هم زمممان
با دیگر فعالن حزبی و اتحادیه ای که نقطه نظرات مختلفی در بسیاری از زمینه ها دارند همکاری کرد و برای خمماطر
یی پایان ناپذیر بیممن جناح هممای مختلممف چممپ و اتحادیه هممای گونمماگون اهداف بزرگ، اهدافی که از جنگ های داخل
جنبش کارگری بزرگ تر و هزار بار ارزشمندتر هستند، دست دوستی و همکمماری بممه هممم داد؟ چگممونه می تمموان از
ی و ومت های شخص ت و خص ت برداش ری دس ذف دیگ رای ح ه ب ترک و تلشا بی وقف ر مش اری در ام خراب ک
هویت طلبی های فرقه ای را به نام منافع مشترک جا نزد؟ چگونه است که، تاکنون روی هم رفته، ماموریت نمماگفته ی
بسیاری از احزاب سیاسی ایرانی و بسیاری از شخصیت هایی که از دل این سنت برخاسته اند، دلسرد کردن ممردم و
جوانان از فعالیت عملی بوده است؟ چرا نتوانسته اند سیاست و فرهنگ همکاری را در پراتیک خود متحقق کننممد و
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حتی فعالن سندیکایی را هم درگیر اختلفات پیش پا افتاده ی بین خممود کرده انممد، به گممونه ای کممه برخممی از ایممن
فعالین به جای گذاشتن راه و رسم همبستگی در راستای منافع عمومی کل طبقه ی کممارگر (کممه به معنممای ندیممدن
هویت ها و منافع خاص نیست) پیش پای رفقای هم  زنجیر خود، در این قبیل جنگ ها  به  نفع یا ضممرر یکممی از ایممن
برگزیدگان قلبی طرف گیری کرده و پروژه ی ساخت شالوده های یممک جنبممش کممارگری (سیاسممی) مسممتقل را بممه
تعویق می اندازند؛ شالوده هایی که بنا به قاعده باید بتوانند چارچوبی را بر پا دارند کممه عقایممد سیاسممی و نبردهممای
ید اعضای فعال این طبقه در آن بازتاب یافته و تحمل شوند. ناگفته پیممدا ایدئولوژیک و حتما ناهمگون و حتی متضا
است که تحمل عقاید و آرای مختلف به معنای پذیرشا همه ی آن ها نیست، بلکه به معنممای پممذیرشا حممق تفمماوت و
حق اختلف نظر و در ادامه ی حق مبارزه ی ایدئولوژیک درون خممود طبقه ی کممارگر اسممت. در افممق پیداسممت شممبح
مسیحاگونه(ها) ی نوکرمنش بی باک و حیله گر که اگر چماق دست شان نباشد باز می توان شکرگزار سرنوشممت بممود.
بسیاری با دهان باز منتظر دررسیدن منجیان حاضر و آماده هستند. اگر هدفی روشن پیممش روی جممامعه گذاشممته
نشود، هدف های رذیلنه از هر گوشه سر بر آورده و این خلءا جانکاه را پر خواهنممد کمرد. همر چیممزی بهمتر از ایممن

.2»مصیبت همگانی و بی عملی خواری زا خواهد بود

« بعضی چیزها بزرگ تر از ما و مهم تر از ما هستند»

در پاسخ به پرسش فروغ اسدپور درباره ی چندوچون همکاری در جنبش کارگری و میان احزاب چپ در دانمممارک،
یاکوب نیوروپ، یکی از مصاحبه شوندگان از جمله می گوید: 

 دوام داشت وجود و هژمونی بلمنممازع سوسیال دمکراسممی بممه۱۹۲۰... یکی دیگر از این سنگ بناها که تا سال « 
عنوان حزب سیاسی طبقه ی کارگر بود. ولی بعد از جنگ اول جهانی، جریان های سیاسی دیگری پیدا شممدند: مثل
سندیکالیست ها، که طرفدار خودانگیختگی در مبارزات طبقاتی بودند و این که کنش ما باید در شکل طبقممه و نممه
حزب سیاسی صورت بگیرد. این ها در بسیاری از مراحل تاریخی قوی بودند، ولی بعدا همممراه بمما انقلب اکتممبر وارد
حزب کمونیست شدند و دیرتر به طور کلی تقریبا از بین رفتند. حزب کمونیست به عنوان یک حزب سیاسممی، یممک
جریان انقلبی بود که می خواست انقلب کند و با سرمایه یک گسست رادیکال انجام بدهممد. نکته ی جممالب این کممه
حزب کمونیست هم همچون سوسیال دمکراسی خواهان حفظ جنبش کممارگری به طممور یممک کممل یکپممارچه بممود و
نمی خواست به لحاظ سیاسی درون جنبش کارگری موجود، یک جنبش جدیممد ایجمماد کنممد. پممس اگممر قممرار بممود
امتیازات طبقه ی کارگر حفظ شود، باید وحدت درونی آن به هر قیمتی بود حفظ می شد. به همیممن دلیممل اعضممای

حزب کمونیست اتحادیه های جداگانه تشکیل ندادند. 

»، راز و رمز همکاری در جنبش کارگری دانمارک: گفتگو با دو تن از فعالن جنبش کارگری دانمارک فروغ اسدپور: «. 2
. ۱۳۹۷کارگاه دیالکتیک، خرداد 
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 چرا؟- فروغ : 

یاکوب: خیلی ساده، به خاطر منافع طبقاتی کل طبقه این کار را نکردند. موضوع خیلی ساده و پیممش پمما افتمماده- 
ازات بمه دسمت آممد همر است، استدلل زیادی نمی خواهد. اگر با هم باشیم قوی تر خواهیم بود. وقتی که این امتی
کسی می توانست درک کند که ویران کردن این اتحادیه ها و نابودسازی نهادهای طبقه ی کارگر چقدر احمقانه است
و این که همه می دانستند با نابودکردن این اتحادیه ها و آن چه جنبش کارگری به دست آورده است، بایممد کممار را از
ارچوب ک چ س ی رد. پ صفر شروع کرد و چیز دیگری جای انواع قدیمی گذاشت که معلوم نیست واقعا شکل بگی
کلی ساخته شده بود، یک زیربنا یک شالوده پی ریزی شده بود، نباید به آن دست زده می شد و یا تکه پاره می شممد.
ه د ک ام ش ف انج ای مختل وی طرف ه ی از س تناک و منظم یع وحش ای وس ارچوب جنگ ه ن چ ولی داخل ای
بزرگ ترین شان جنگ بین سوسیال دمکراسی و حزب کمونیست بود. این دو حزب داخل یک چارچوب مشترک بمما
هم سخت می جنگیدند، ولی هیچ یک دست به این چارچوب نمی زدند و موجب نابودی آن و ایجمماد تفرقممه در ایممن
بزرگ ترین نهاد طبقاتی نمی شدند. بخش چپ یعنی کمونیست ها و بقیه ی ما همیشه یک موضع قمموی داشممتیم در
این باره که نباید به جنبش کارگری دست بزنیم یا به هم بریزیم اشا. یکی از این انقلبیممون قممدیمی لنیممن می گویممد
روترین ه پیش ت، بلک ه نیس اتحادیه ها ارگان های طبقاتی کل مزدبگیران هستند، ولی حزب نماینده ی همه ی طبق
بخش طبقه را در خود جای داده است؛ بگذریم که لنیممن بممه گفته ی خممود وفممادار نمانممد و اتحادیه هممای کممارگری
مستقل را تحمل نکرد. اما کمونیست های اروپایی، دست کم این جا، به این موضوع باور داشتند و به این آموزه عمل
کردند. همیشه داخل جنبش کارگری ما نبردهای سختی در جریان بوده مبنی بر این که چه کسی باید خط راهنما
را تعیین کند و کجا باید هدف حمله قرار بگیرد و چه کسی قدرت رهبری را به دست داشته باشممد و بمما ایممن حممال

 کار به جایی رسید کممه۱۹۶۰ و ۱۹۵۰وحدت کل جنبش همیشه رعایت شده. حتی هنگام جنگ سرد در دهه ی 
سوسیا ل دمکرات ها به علت هژمونی ای که کسب کرده بودند کمونیست ها را از جنبش کارگری عمل بیرون کردنممد،
اما حتی چنین چیزی هم منجر به این نشد که کمونیست ها بروند اتحادیه های خودشان را درست کنند و این یک
انتخاب آگاهانه از سوی آن ها و انتخابی درست بود. جنبش کارگری دانمارک خود را بممه شمکل بسمیار قدرتمنمدی
سازمان داده است، یعنی اگر در یک حرفه و شاخه ی شغلی اتحادیه ای هست، فعالن اتحادیه ای داخممل محممل کممار
ف) کمونیسمت و حضور دارند و در هر محل کماری همم اعضمای همر دو گمروه (و اممروز گروه همای سیاسمی مختل
سوسیال دمکرات با هم مشغول به کممار هسممتند و بممدون تمموجه زیمماد بممه اختلفممات «بممالیی»همما بمما هممم به خمماطر
اری ن همک طه ی همی م به واس ا ه دید بالیی ه ای ش اهی از جنگ ه ضرورت های پراتیکی همکاری می کنند و گ
ین واقعا کارگری خوب کار می کند، چون طرف مقابل آن ها کارفرما است پیش گیری می کنند. شم سیاسی این فعال
و کارفرما نه کمونیست است نه سوسیال دمکرات. این وضعیت یک فشممار شممدید از پممایین ایجمماد می کنممد بممر روی
کسانی که به خاطر خط سیاسی با هم دعوا می کنند و آن ها را هم مجبور می کند کنار هم بنشینند. همیشه جنگ
بوده بر سر این که چه کسی داخل یک اتحادیه یا محل کار نیروی رهبری باشد ، اما این باعث ازهم پاشیدن وحدت
در پایین نشده است. پیش زمینه ی این همکاری اخیر و اتحاد سراسری و همبستگی طبقمماتی بی همتمما هممم همممان
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است که گفتم. به جز این، بخش بزرگی از چپ ما همیشه گفته است که مبارزات صنفی و اتحادیه ای و به این معنا
وحدت طبقه بسیار مهم تر از دعواهای درون و یا بین احزاب سیاسی است. ما مممدت ها اسممت بممه ایممن درک و بمماور
ا ت واقع رسیده ایم که بعضی چیزها بزرگ تر از ما و مهم تر از ما [احزاب] هستند. بدون این مبارزات کارگری سیاس

 ( همان گفتگو)معنایی ندارد...»

 موضوع خیلی ساده و پیش پا افتاده است، استدلل زیادی نمی خواهد. اگر بمماپس " راز و رمز" ی در کار نیست، «
هم باشیم قوی تر خواهیم بود... یک چارچوب کلی ساخته شده بود، یک زیربنا یک شالوده پی ریزی شده بود، نباید
به آن دست زده می شد و یا تکه پاره می شد. ولی داخل این چممارچوب جنگ هممای وسممیع وحشممتناک و منظمممی از
سوی طرف های مختلف انجام شد که بزرگ ترین شان جنگ بین سوسیال دمکراسی و حزب کمونیست بود. ایممن دو
حزب داخل یک چارچوب مشترک با هم سخت می جنگیدند، ولی هیچ یک دسممت بممه ایممن چممارچوب نمی زدنممد و
موجب نابودی آن و ایجاد تفرقه در این بزرگ ترین نهاد طبقاتی نمی شدند. بخش چپ یعنی کمونیست ها و بقیه ی

». ما همیشه یک موضع قوی داشتیم در این باره که نباید به جنبش کارگری دست بزنیم یا به هم بریزیم اشا

چرا یک اصل ساده برای ما «راز و رمز» شده است؟

دت آن. « ظ وح ه و حف ومی طبق اگر «راز و رمز»ی هست، در عدم پایبندی ما به یک اصل ساده است: منافع عم
کمونیست ها یک حزب خاص در مقابل دیگر احزاب کارگری نیستند. آن ها منافعی جدا از منککافع کککل
لعللم نمی کنند که جنبش پرولتاریککائی را مطککابق آن هککا قککالب پرولتاریا ندارند. آن ها اصول ویژه ای را 
بگیرند. تفاوت کمونیست ها با دیگر احزاب پرولتری فقط در این است که آنککان از سککوئی در مبککارزات
یت مجموعه پرولترها را برجسته می کنند پرولترهای ملت های گوناگون، منافع مشترک و مستقل از ملی
و معتبر می شناسند، و از سوی دیگر تفاوت  شان در این است که در مراحل مختلف رشد مبارزه میککان

» ( مممارکس-انگلممس- پرولتاریا و بورژوازی، آنها همواره منافع مجموعه جنبککش را نماینککدگی می کننککد
مانیفست حزب کمونیست).

پ از ت چ ادی در گسس ش زی بی تردید استبداد و سرکوب و مهاجرت تحمیلی و قطع تماس مستقیم با داخل، نق
طبقه اشا داشته است اما این فقط مزید بر علت بوده است. چپ ایران در قبل از انقلب بهمن و در جریان آن از دل
طبقه ی کارگر و جنبش کارگری بیرون نیامده است. گذشته از منشمماءا خممرده بممورژوائی اشا، نممه در بطممن مبممارزه ی
طبقاتی کارگران بلکه در متن مبارزات خرده بورژوازی با بورژوازی و امپریالیسم و با جانب داری از این یمما آن نحلممه
در مبارزه ی ایدئولوژیک اردوی جهانی چپ (استالینیسم، تروتسکیسم، مائوئیسم، گواریسم، آنارشیسم، اتونومیسممم،
و انشعابات و شاخه های مختلف آن ها)  شکل گرفته ، برسر تفماوت در تعمابیر و تفاسمیر و ارززیمابی همای مختلمف،
انشعاب در انشعاب در انشعاب کرده و «رشد !» کرده است. همه ی نحله های چپ آستانه و پس از انقلب بهمن، اگر
چه خود را مؤمن به «آرمان طبقه ی کارگر» نامیده اند، اما هیچ یک نه برمبنای منافع طبقه، بلکممه حممول ایممدئولوژی

21



کیلتی ای تش رده و  مرزه ف ک ود را تعری ویت خ دیگر، ه ا یک دئولوژیک ب شکل گرفته  و بر اساس اختلفات ای
کشیده اند و منافع طبقه را هم هر یک در جهت تأئیممد مواضممع ایممدئولوژیک خممود از مفمماهیم خمماص خمود تعریمف
کرده اند. ایدئولوژی، باورها، تفسیرهای هر گرایش چون برایش اعتبار هویتی یممافته، تبممدیل شممده اسممت بممه اصممول
مقدسی که هرگونه تخطی یا نرمش یا تجدید تأمل در باره ی آن ها، اصل هستی و فلسفه وجودی اشا را زیممر سممئوال

 بخش بزرگ چپ متشکل ایران چپ ماورای طبقه است، در طبقه ای که خود را مدافع اشا می داند حضممور ومی برد.
ریشه ندارد، با آن پیوند عضوی ندارد، نه زیر فشار و حسا ب خواهی پائین است تا به خود آید، نه الزامی بممه حسمماب
پس دادن به آن حس می کند، و نه در اتخاذ هر سیاست و برداشتن قدمی نگران اسممت کممه کممارگران چممه خواهنممد
گفت؟ دغدغه اشا این است که جواب تروتسکی را چه بدهیم؟ مائو چه خواهد گفت؟ لنیممن در کجمما ایممن را گفتممه

است؟ ...

به رغم رنجش برخی از چپ ها، حق بمما رضمما شممهابی اسممت. زیرپممای یکممدیگر را خممالی کردن، یکممی از شاخصممه ها و
مشغله های فرقه هایی است که جز از راه رقابت و تحریف و تخریب نمی توانند از فلسفه ی وجودی خود که حقممانیت
زب و ه این هممه ح ن ک ت ای د. عل اع کنن و اصالت تفسیر و تعبیر خودشان در برابر بقیه فرقه های رقیب است دف
ه هریمک سازمان و گروه و محفل و هسته ایرانی مدعی سوسیالیسم و کمونیسم در خارج هست، جز این نیسمت ک
خود را برحق و اصیل می پندارد و بر این باور است که اگر نباشد، یا با دیگران اختلط کند، جنبش سوسیالیستی و
کمونیستی و طبقه ی کارگر ایران از نماینده راستین خود محروم خواهد شد! با اطمنیان و شناخت می گویم که اگر
یه پرکردن خلءا یک قطب سیاسی چپ در این بزنگمماه به فرض (حتا فرض کردن چنین راه حلی بی ربط است) تنها را
تاریخی، انحلل همه ی این تشکل های موجود و ایجاد یک تشکیلت واحد بر مدار پممایه ای ترین اشممتراکات آن همما و
حیاتی ترین نیازهای شکل گیری یک اردوی چپ توده ای در جامعه باشد، هیچ یک از این فرقه ها حتا به خاطر چنین
امر حیاتی استراتژیک و رهایی بخشی حاضر به انحلل خود برای ادغام در تشممکیلت فرضممی نخواهنممد شممد، چممون
فرقه اند و نمی توانند روی حقانیت و اصالت شان قمار کنند؛ برای آن ها در حکم خودکشممی اسممت: یعنممی می گوییممد
جنبش فدائی کتاب اشا بسته شود؟! یعنی می خواهید «راه کارگر» را نه خانی آمده، نه خانی رفته؟! یعنی می گویید
سنت «حکمتیسم» را در چپ سنتی حل کنیم؟!  یعنی می خواهید «حزب کمونیست» پرچم اشا را زمین بگممذارد؟!

و ...

آزمون ظرفیت همکاری

رضا شهابی یقیناا از سابقه و تجربه تلشا هایی که برای اتحاد و همکاری میان چپ ها در خارج از کشور شممده اسممت
اطلعی نداشت که آنان را دعوت به اتحاد کرد، اما بهتر از هرکسی در جریممان تفرقه همما و رقابت همما و خصممومت ها و
خراب کاری هایی هست که تحت تأثیر برخی از همین دسته بندی های فرقه ای درخارج، بلی جممان گروه بنممدی های
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ع ونه ی مجم ه نم ردم ب ل ک ال نق ه در ب م در قطعه ای ک فعالین کارگری در داخل شده است که فروغ اسدپور ه
عمومی نیشکر هفت تپه به طور سربسته  اشاره کرده است. 

گفتم که چپ به جای رفتن به سراغ جنبش ها، از جنبش ها انتظار داشته است به سراغ اشا بیایند و کشف اشا کنند.
ن، وند؟! ای دپاره ش ا ص ن جنبش ه راستی اگر چنین توقعی برآورده می شد، چه حاصلی می داشت به جز این که ای
سنت چپ ایران بود که در سال های اول بعد از قیام بهمن، هر حزب و سازمانی می کوشید تکه ای از طبقه کارگر را
ککند و هوادار خود کند، به جای آن که خود همچون هوادار منافع کل طبقه و برای وحممدت و یکپممارچگی آن عمممل ب
کنممد: کممارگران هوادار پیکممار؛ کارگران هوادار سازمان چریک های فدائی خلق؛ کارگران هوادار راه کارگر؛ کممارگران

هوادار اقلیت؛ کارگران هوادار رزمندگان؛ کارگران هوادار رنجبران ...

در طول سی و چند سال گذشته پروژه ها و طرح های متعددی برای ادغام یا اتحاد یا همکاری چپ همما پیمماده شممده
است که همه یا در مراحل مقدماتی یا در زمانی کوتاه پس از اجرایی شدن به شکست منتهی شممده اند. ایممن نوشممته
جای ارائه ی تاریخچه ی آن ها نیست. «اتحاد چپ کارگری» و «شورای همکمماری نیروهممای چممپ و کمونیسممت» دو
مورد مهم از تلشا هایی بودند برای همکاری، و هریک به دلیلی از هم وارفتند. به دعوت بممه ایممن نمموع همکاری همما
(که هیچ حرفی هم از ادغام و انحلل نبوده و قرار بود همه با حفظ استقلل و برنممامه و تشممکیلت خممود صممرفا بممر
مبنای یکرشته توافقات همکاری کنند)، جریاناتی اصل پاسخ نمی دادند چون تشکیلت شان را به تنهایی بممرای کممل
ایران کافی می دانستند و سیاست و اصولیت شان بر عدم همکاری بود و هست؛  اما آنانی که هم استقبال می کردند،
پس از شادمانی ها و خوشا بینی های افتتاحیه، چند صباحی نشستند و برخاسممتند و اعلمیممه دادنممد و جنبش همما را
قاطعانه حمایت کردند و رژیم را به شدت محکوم کردند و بعد، بر سر این و آن موضوع حاشممیه ای، کممافه را بممه هممم
م! زدند، میزها را چپه کردند و رفتند. تازه سرتاسر همکار ی شان چه بود؟ اعلمیه و بیانیه دادن که حممایت می کنی
محکوم می کنیم!  عمل این نتیجه به دست آمد که باظرفیت های طرفدار همکاری هم حتا برای تداوم این سممطح از
«همکاری» ظرفیت نداشتند، تا چه رسد به آن فرض نامفروض من که همگی خود را به خاطر منافع جنبش در یک
تشکیلت منحل کنند!  (برخی جریانات خواهند گفت ما نبودیم، دیگران به هم زدند. من هممم می دانممم، اممما نممتیجه
برای جنبش ها در ایران چه فرقی می کند؟ من همه چیز را از دیممد آن همما  و ثمممره اشا بممرای آن همما نگمماه می کنممم و

می سنجم).

جمع بندی

فرقه گرایی چپ ایران نه آن گونه که مرسوم است بگویند، به خاطر امتناع و اکراه از همکاری و ائتلف میان خود یا با
دیگران، بلکه اساساا به خاطر ائتلف نکردن اشا با منافع عمومی طبقه ی کارگر، به خاطر تحزب و تشکل  نممه بممر مممدار
منافع عمومی طبقه ی کارگر بلکه بر مدار ایدئولوژی است. چپ ایران نه نیرویی طبقمماتی، کممه مجمممع الجزایممری از
ین منممافع فرقه های ایدئولوژیک است. این چپ فرقه ای اگر بخواهد با طبقه پیوند پیداکند، نه به قیمممت اصممل قرارداد
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یی طبقه از ایدئولوژی او خواهد بود. بممرای پیونممد چممپ خممارج از عمومی و حفظ وحدت طبقه، بلکه به شرط هوادار
کشور با جنبش های داخل، مرز سیم خاردار بین داخل و خارج، سد و مانع بزرگی است، اممما مممانع بزرگ تممر، هممویت
بمشاع  و ارتباط مجازی بسممنده می کنمد و کادرسممازی در ایدئولوژیک و خط مشی و سبک کار اوست که به تبلیغات 
پب ناممکن جلوه می دهد، و آنی هم که کادر سممازی درون جنبش ها را یا وظیفه ی خود نمی داند، یا در شرایط سرکو

می کند، برای خودشا هوادار جمع می کند و با تبر ایدئولوژیک به جان درخت جنبش می افتد. 

یی سممنگین تر بممه تا چنین است، از اتحاد فرقه ها تنها یک فرقه ی بزرگ تر حاصل می شممود و ای بسمما بمما آسیب رسممان
ید   ساعته ی چپ، که از دید برخی یک نیاز و راه حل اسممت، گذشممته از۲۴جنبش ها. راه اندازی یک تلویزیون قدرتمن

این که از چنین جمع ناجمع و ناسازی برنمی آید، اگر هم سربگیرد، سامان نمی گیرد، چممون برسممر خممط و برنممامه و
مممدیریت و غیممره توافق نخواهد شد. اینان ترجیح می دهند هر یک برای خود و به نام خود رادیو و تلویزیونی داشته
باشند و به راهی که تابه حال رفته اند ادامه دهند و دل شان را هم خوشا کنند که چند ده نفری در ایممران مراجممع و

علقمند دارند.  

از سه حال خارج نیست: یا آن طور که گرایشاتی اعتقاد دارند، جنبش ها خود به خود متشکل می شوند و راه عافیت
یس تاریخی و تجربه ی جنبش های پیشمین هم چنمان دهه هما تکمرار می پیمایند و به رهایی می رسند؛ یا تجربه معکو
می شود و فرسودگی و یأس و استیصال، آن هایی را هم که امروز می گویند: «اصلح طلممب، اصممولگرا، دیگممه تمممومه
یم «کفن دزد قبلی» می انممدازد، یمما شممارلتانی دیگممر از درون رژیممم چممون احمممدی نژاد کممه اپوزیسممیون ماجرا» به دا

ر. «  بسمیاری بما دهمان بماز منتظمرکفن پوشا شده است قاپ شان را می دزد و باز، انتخابات با رنمگ و طعممی دیگ
ه از ان حاضر و آماده هستند. اگر هدفی روشن پیش روی جامعه گذاشته نشود، هدف های رذیلن یدن منجی دررس
هممر گوشممه سر بر آورده و این خلءا جانکاه را پر خواهند کرد. هر چیزی بهتر از این مصممیبت همگممانی و بی عملممی

» .خواری زا خواهد بود

حالت سوم این که نیروی چپ داخل و خارج کشور فکری به حمال ایمن جنبش هما، و پیمش از آن فکممری بمه حممال
خودشا بکند، چرا که چپ ایران، خوپد بخشی از مسئله ای ست که باید حل شود!

۲۰۱۸ سپتامبر ۱۸ / ۱۳۹۷ شهریور ۲۷شهاب برهان، 

*   *    *
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