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  چپ با جنبش سبزۀنقد اقتصاد سياسی مواجھ
  )٩۴ و انتخابات مجلس ٩٢ھمراه با تحليل انتخابات (

٢  
  داری در ايران  گذار از سرمايهألۀ مسچپ و

   سعيد رھنماألۀدر استقبال از طرح مس

نقد « در سايت مصاحبهای است که سعيد رھنما در چند مقاله و  لهأ بومی با طرح مسۀھدف از اين مقاله، يک مواجھ

 نسبت به رفع»  گذار از آن و پاسخی به نقدھاۀلأداری و مس سرمايه «ۀ، و به ويژه در مقالمطرح کرد» اقتصاد سياسی
دموکراسی  سوسيال«(داری  ش در برابر دو رويکرد رايج به گذار از سرمايهھر شکلی از ابھام در خصوص موضع

  .اقدام کرد) »انقالب ناگھانی«و » منحط
ھای مختلف چپ  ھای جريان بندی ز و صف مذکور را با تمرکز بيشتر بر جنبش سبۀکوشم تا مواجھ من در اين مقاله می
  .بندی کنم ايران با آن صورت

  :ھای چپ ايران با جنبش سبز اتفاق افتاد شده از سوی جريان  شناختهۀسه مواجھ

ِصدمات ناشی از تداوم دوران زمامداری نواصولنامم، با اين تحليل که  می» ھای سبز چپ« که آن را جريان اول  گرايان ِ

فروکش کردن موج جنبش  به ھمراه داشته باشد و نيز نظر به ناپذيری برای اقتصاد و دموکراسی  جبرانتبعاتتواند  می

 و تأثيرگذار و نيز عبور از بحران ناتوانی چپ در ايجاد حزبی فراگير و ٨٠ ۀ دوم دھۀ نيمئی دانشجو-کارگری

 لحاظ گفتمانی به جناح چپ کالسيک ميرحسين موسوی فردی است که بهکه  درپی، با توجه به اين ھای پی انشعاب

 عدالت اجتماعی و ضديت با گفتمان تعديل ساختاری و ھمچنين اھميت لۀمسأجناحی که  (جمھوری اسالمی تعلق دارد

 با اين استدالل که رأی دادن - » تحريم«توان از کنش سنتی  می) رود قشر مستضعفين، جزء اصول آن به شمار می

َ اقتصادی با ھدف ايجاد ترک در بدن-  به نفع يک گشايش سياسی-  است بخشی به نظام حاکم مشروعيت  نھادی - گفتمانیۀَ

  .نظر کرد  صرف- گرايانه  طلبانه، نواصول  با سه قرائت کارگزارانی، اصالح-» نوليبراليسم «ۀسال بيست

 و رانسير در ميان در اين بين ھژمونيک شدن گفتمان چپ نو با محوريت آرای متفکرانی چون ژيژک، بديو، آگامبن

ھای خيابانی دوران تبليغات انتخاباتی، در نظر اين بخش از  وجوش بخشی از چپ داخل کشور، سبب شده بود تا جنب

  ".سياست" و "ھوموساکر"، "رخداد"، " حساس ھگلیۀسوژ"چپ مصاديقی باشد برای مفاھيمی چون 
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 شصتی ميان موسوی و رھبر کنونی نظام را به ۀ دھبينی نسبت به حل نشدن اختالفات توان خوش به اين مجموعه می

  .تواند به کار بيايد ھم اضافه کرد ای که در صورت لزوم می  بازنشدهۀعنوان عقد

 و کوشيدند در بين اين بخش از چپ فعاالنه در جريان اعتراضات حاضر شدندھا،  با اعالم نتايج انتخابات و آغاز ناآرامی

طلبانه   ائتالف طبقاتی و رنگ و بوی عدالتۀ بر ايد-طلبی  طلبی تا سلطنت  از اصالح- ضر ھای حا انواع و اقسام گفتمان

  .ھای جنبش تأکيد کنند بخشيدن به خواسته

» سيزده آبان«و » قدس«ھای اعتراضی سبزھا در روزھای  ئی که در جريان راھپيمائیبرای اين مجموعه شعارھا

زنگ خطری ") اوباما، اوباما، يا با اونا يا با ما" و " لبنان، جانم فدای ايراننه غزه، نه "ًيعنی مشخصا (بيشتر شنيده شد 

ی ببينند و آن را به  جنبش سبز جدۀرا در بدن» امريکائیليبراليسم «و » ايرانيسم پان«ھای   گفتمانۀبود که تھديد رخن

  .ش برسانندگوش رھبران

از جانب چھار تشکل کارگری مستقل » منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران« موسوم به ۀدر ادامه، انتشار بياني

 آزاد کارگران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار ۀتپه، اتحادي سنديکای شرکت واحد، سنديکای نيشکر ھفت(

ھای  ئیکه بايد مطالبات و توانا» ھای سبز چپ« ديگری بود برای به اصطالح ۀشان، ن١٣٨٨ ]دلو[ماه در بھمن) کرمانشاه

 اما با وجود .جدی گرفته شود)  متوسطۀيعنی طبق( اصلی معترضان ۀ کارگر در جنبش از سوی رھبران و بدنۀطبق

مندی به   عالقهسازی، عدم توجه و نيز عدم وجود شان برای گفتمان مشارکت فعال اين گروه در جنبش سبز و تالش

ای ضعيف از   را، به اعتبار انتشار بيانيه١٣٨٩ کارگر از سوی جنبش سبز، روز جھانی کارگر سال ۀمشارکت طبق

عيار   سرخوردگی تمامۀ در اين روز، بدل به نقطئی و نيز عدم فراخوان از جانب سبزھا برای راھپيماموسویسوی 

ائتالف «ديدند که گفتمان   میئیھا  ريشخندشده از جانب آن دسته از چپ آنان حاال خود را.از جنبش کرد» ھای سبز چپ«

را » اميد بستن به جناح چپ کالسيک جمھوری اسالمی« دموکراسی و - ای از رويزيونيسم سوسيال را نشانه» طبقاتی

  .کردند  اکثريتی آن، عنوان می- یئ حال خيانت، از نوع توده و درعينلوحی  مصداقی از ساده

 ارگان رسمی جناح -» کلمه«در سايت »  کارگریۀکلم «ۀاندرکاران نشري ين گرايش را شايد بتوان در دستبقايای ا

 که بر مطالبات کارگران و ئیرغم تأکيدھا  سراغ گرفت که علی- در جنبش سبز موسویان طلبان و ھوادار اصالح

شان در خصوص  طلبان و کارگزاران در دوران زمامداری ھای جنبش کارگری در کنار نقد به عملکرد اصالح ئیتوانا

شان را در  نه توانستند گفتمان کارگر دارند، اما در نھايت ۀتوجھی به گفتمان عدالت اجتماعی و توانمندسازی طبق بی

را » فعاالن کارگری سبز«و » سبز) ًسابقا(ھای  چپ «ۀرفت  سايت کلمه ھژمونيک کنند و نه اعتماد ازدستۀمجموع

تدبير و «و » گرا اعتدال«ھای موسوم به   و روی کار آمدن نوليبرال٩٢جمھوری سال  انتخابات رياست .برگردانند

  .ھايش بود  مرگ قطعی چيزی به نام جنبش سبز و آرمانۀمثاب بهبرای اين جناح از چپ » اميد

 شصت چيزی ۀھای سياه دھ نسبت به سالنامم، با اين استدالل که  می» ھای رمانتيک چپ« که ايشان را جريان دوم

با ھای خونين زندانيان سياسی،  کارانی ھستند که در جريان تصفيه  جنايتۀ در زمرکروبی و موسوی و ر نکردهييتغ

َتوجه به سمت حکومتی ھر شکلی از اند،  کم مشارکت غيرمستقيم داشته م مشارکت مستقيم، دستئيشان، اگر نگو ِ

ھای کسانی   به فراخوان شرکت در انتخابات را فارغ از مشروعيت بخشی به نظام، خيانت به آرمانئیگو آری

 از آن در ايران ئیعم ايشان اگر ھنوز رنگ و بوای که به ز ؛ انديشه چپ گذاشتندۀدانستند که جان بر سر انديش می

  .باختگان است مانده است به خاطر سرخی خون ھمين جان

 کارگر چندان پررنگ نبود و بيشتر نگاھی سياسی متأثر از يک تروما ۀبرای اين گروه مسائل اقتصادی و وضعيت طبق

 در جريان تبليغات موسوی از جانب » شصتئی طالۀدھ« مطرح شدن مباحثی ھمچون .مھم بود)  سياه شصتۀدھ(
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در اردوگاه انتخاباتی سبزھای پس از » گرايان حامی موسوی ستاد اصول«و » ستاد بسيج«انتخاباتی، يا تشکيل شدن 

 شصت تبديل شد؛ ۀھای بازتوليد گفتمانی بود که به مسلخ نيروھای چپ در دھ نشانه» ھای رمانتيک چپ«اين، برای 

ی بود و نه »از ياد رفتن« بعد از آن دھه، برای بازماندگان و به يادآورندگانش، نه ھای گفتمانی که طی سال

  .ی»بخشيدن«

 از مردم در تظاھرات خيابانی از يک سو ئیھا ھای پس از اعالم نتايج انتخابات، حضور ميليونی گروه با شروع ناآرامی

 فجايع بازداشتگاه کھريزک از سوی ديگر، و وقوع حوادثی نظير کشته شدن معترضان در خيابان به ضرب گلوله و

طلبان و رھبران جنبش سبز، به  شان با اصالح  گفتمانیۀرا قانع کرد با حفظ فاصل» ھای رمانتيک چپ« از ئیھا بخش

گروه » حذف سياسی«و » شکنجه «ۀمسألتأکيد بر در اين ميان آنچه برای ايشان مھم بود . حمايت از آن جنبش بپردازند

  . نظام توسط گروه مسلط بودۀدنديگری از ب

شدگان اعتراضات خيابانی سبزھا  تجاوز به بازداشت( شصتی آن ۀکردند بازتوليد شکنجه به سبک دھ آنان استدالل می

ھای پس از آن توسط   شصت و سالۀدر طول دھ) شکنجه(ش شدن محصول مسکوت گذاشته) کھريزکدر بازداشتگاه 

 ديگری ۀهللا منتظری، حنجر شايد اگر اين صدای معترض به جز آيت. است) ھا بطل سبزھا و اصالح(معترضان کنونی 

  .رسيد ھم داشت کار به اينجا نمی

 که خود زمانی در - طلبان  سرانجام دامن سبزھا و اصالح» آسياب به نوبت «ۀکردند که قاعد ھمچنين ايشان استدالل می

نان با يادآوری شعر معروف برشت، خطاب به معترضان آ.  را ھم گرفت- شصتی بودند ۀکنندگان دھ صف اول حذف

شد يا  گفتند که اگر بر اين طبل انحصارطلبی از ابتدای انقالب کوبيده نمی کنونی به حذف سياسی توسط اقتدارگرايان، می

گرديد، کار به اينجا   شصت نقد میۀھای پس از دھ در طول سال) طلبان سبزھا و اصالح(کم از سوی ايشان  دست

ھای  طلبان و سبزھا حداقل بابت سکوت در تمام سال اين تاوانی بود که اصالح» ھای رمانتيک چپ«در نظر . رسيد مین

  .پرداختند حصر خانگی منتظری می

 جنبش سبز ۀتوجھی از بدن  و مشارکت بخش قابل١٣٩٢جمھوری سال   در انتخابات رياستحسن روحانیبرگزيده شدن 

 نه روحانی به موسویراضی شدن از .  قبلی بودۀ بر ھمان پاشن، چرخيدن درۀمثاب پ نيز بهدر آن، برای اين جناح از چ

  .پذيری جنبش، بلکه در نظر اينان مصداق چرخشی ارتجاعی بود  و انعطافئی پوياۀنشان

وری نامم، کسانی بودند که تحريم ھر شکلی از انتخابات در جمھ می» ھای انقالبی چپ« که آن را جريان سومو اما 

  :کردند اسالمی را چنين استدالل می

زيکی را از سر گذرانده و به اصطالح بعد از چندی موفق شده ی مثل ايران که چپ يک دوره حذف فدر کشور. يک

 احيای سنت ۀشد  تازه سرکوبۀ بازبينی تجربۀ در موقعيت شکنند کارگرۀطبقوار از خاکسترھايش برخيزد و نيز  ققنوس

دھی که يک حداقلی از سازمان  مادامی.ھای اصيل کمک به بازسازی اين بدنه است  کمونيستۀيفسنديکاليسم است، وظ

تواند در سطح يک تاکتيک مورد  شرکت در انتخابات ھرگز نمی کارگر شکل نگرفته باشد، ۀباثبات در ميان چپ و طبق

  .توجه قرار بگيرد

شرکت زنيم به چيزی از جنس  ژی انقالبی حرف میياتطلبی به عنوان يک تاکتيک در دل ستر وقتی ما از اصالح. دو

اند؛ يا  ديگر اين اصالحاتی است که مجری آن نيروھای انقالبی عبارت به.  اشاره داريمھا در دوماھای تزاری بلشويک

  بورژوازی ملی در کشور. چون آلنده اشاره داريمئیھا زنيم به نمونه طلب حرف می اگر ھم از نيروھای اصالحکم  دست

  .»رفرميست«ھستند تا » دفرميست«طلبان ايرانی در عمل بيشتر  اصالحما ھمواره يک اسطوره بوده تا واقعيت و 

ناپذير برای اقتصاد  ِگرايان خطر برجا ماندن تبعاتی جبران با تداوم دوران زمامداری نواصول"گويد  اين ايده که می. سه
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که  ، بيشتر از آن"ا در وضعيت اولويت دفع خطر فاشيسم ھستيمم"و به اصطالح " کند و دموکراسی ما را تھديد می

بخش ئي رھاۀکنندگان و يگانه گزين طلبان است برای فريب دادن تحريم ايدئولوژی اصالحتحليلی برآمده از واقعيت باشد، 

ھوری  مرکزی ايدئولوژی حاکميت جمۀ فاشيسم، ھستۀمسأل. جلوه دادن خود در برابر بلوک ديگر بورژوازی حاکم

 کارگر به ۀ طبقۀاگر از زاويطلبان ھم آن را قبول دارند؛ در ثانی  فقيه و اصالح اسالمی است که عبارت است از واليت

؛ به قول معروف ر وضعيت ايشان چندان فرقی نداردييگرا در تغ طلب يا اصول  ايران بنگريم، اصالحۀواقعيت جامع

ای است که تحت ھيچ شرايطی   قاعدهۀمثاب  بلوک بورژوازی ايران بهبرای ھر دو»  کارگرۀطبق«و » چپ«ميدان ندادن 

  .نشينی کرد نبايد از آن عقب

که در (ناميدند   از مردم در اعتراض به آنچه تقلب میئیھا ھای پس از انتخابات، حضور ميليونی گروه با شروع ناآرامی

 از کروبی و موسوینشينی  و نيز عدم عقب) شدند  متوسط ناميده میۀبورژوازی و طبق ، خرده»ھای انقالبی چپ«ادبيات 

 رھبر جمھوری اسالمی و ھمچنين سرکوب خونين ٢٩/٣/١٣٨٨ ۀھای نماز جمع مواضع خود حتی پس از خطبه

ايشان با اين وجود . ھای انقالبی کمی غيرمنتظره و دور از انتظار بود ، برای چپ٣٠/٣/١٣٨٨معترضان در روز 

 و در ماھيت مترقی آن ترديد گر حوادثی که ھنوز قادر به تحليل تمام و کمالش نبودند دند ساکت باشند و نظارهترجيح دا

  . ساز بودامريکاھای رنگی   برای اين جريان چپ يادآور انقالب- به ويژه تبديل رنگ سبز به نماد مخالفان -داشتند 

 ۀ با انتشار بياني.اند ھای خشن خيابانی معترضان را محکوم کرده  که داشتند، سرکوبئیھا تنھا در محدود اظھارنظرھا آن

 ۀھای انقالبی سکوت خود را شکستند و اين بيانيه را نقط ، چپ»منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران«موسوم به 

الب بورژوازی برای انق  متوسط و خردهۀ تبليغاتی طبقۀعطفی در مبارزات کارگران ايران دانستند که در ھجم

اش ھم  رنگ سرخش را نيالوده، بلکه عامدانه اقدام به جدا کردن صف مبارزه» ھای سبز چپ«اش، نه تنھا خالف  رنگی

  .کند می

 به ويژه اعتصاب - و ھمچنين اوج گرفتن اعتراضات کارگری در اين سال ١٣٨٩سکوت سبزھا در روز کارگر سال 

 بودند بر درستی مواضعی که از ابتدای ماجراھای ئیھا ز چپ نشانه برای اين گروه ا-موفق کارگران پتروشيمی تبريز 

 . اتخاذ کرده بودند٨٨جمھوری سال  انتخابات رياست

 ۀِ ديگری بود که پازل نوليبراليسم افسارگسيختۀ برای گروه مزبور تنھا تک٩٢ در سال حسن روحانیروی کار آمدن 

عدم وجود آگاھی :  در مناطق محروم، باال بود ھم دليلش پرواضحکه چرا مشارکت مردم کرد؛ و اين ايرانی را کامل می

  .گشت به موانع و مشکالت پيش روی چپ برای فعاليت کردن طبقاتی که خود برمی

ِکه به توصيف نظرگاه سه جريان در چپ ايران در مواجھه با يک جنبش اجتماعی به محوريت طبقات متوسط و  اکنون
گذار « مطرح کرده است، به ويژه بحث سعيد رھنما که ئیھا وانيم با نظر به پرسشت بورژوازی پرداختيم، می خرده

 .، مواضع ھر يک از سه جريان مورد بحث را به نقد بگذاريم»داری در آرای مارکس و انگلس آميز از سرمايه مسالمت

 نقل سعيد رھنمای »ه نقدھا گذار از آن و پاسخی بۀمسألداری و  سرمايه «ۀ اساسی را از مقالۀبرای اين کار سه نکت

  :کنم می

 کارگر در شرايطی باشد که ۀمتحده، طبق اگر برای مثال در انگليس، يا در اياالت: "قولی است از مارکس اولين نکته، نقل
 که ئیُتواند از طرق قانونی خود را از قيد قوانين و نھادھا بتواند در پارلمان و در کنگره اکثريت را به دست آورد، می

تأکيد " (. که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسيده باشداستدر شرايطی ھا شده رھا سازد، اما اين   آنۀنع توسعما

  ).از من است

 کارگر برای کسب آگاھی به ۀطبق...  که از نوع اکثريت آگاه نباشند، محکوم به شکست ھستندئیھا انقالب: " دومين نکته
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دموکراسی بدون مبارزات ناپذير است و  ھای مستقل بدون وجود دموکراسی امکان لھای مستقل نياز دارد، تشک تشکل

  ).تأکيد از من است." (ھمگانی و فراطبقاتی امکانی ندارد

ھای  المللی سياست ھا و نھادھای بين  جھانی دولتۀدر عرصتواند فرا رسد که  سوسياليسم زمانی می: "و سومين نکته

  ).تأکيد از من است. ("سوسياليستی را در پيش گيرند

ناپذير برای اقتصاد و دموکراسی  بر خطر برجا ماندن تبعاتی جبران» ھای سبز چپ«معتقدم تأکيد »  دومۀنکت«به اعتبار 

ھای  چپ«م مشمول نقد ئيای است واقعی و اگر دو تبصره بر آن بيفزا مسألهگرايان،  در صورت زمامداری نواصول

  :شود ھا، نمی طلبانه است برای فريب تحريمی  مزبور ايدئولوژی اصالحۀکه گزار مبنی بر اين» انقالبی

گرايان و  طلبان و کارگزاران به عنوان طيف چپ بورژوازی ايران که در مقابل اصول اصالح)  اولۀتبصر

بيت   تعديل ساختاری به عنوان شاهۀ مکتب اتريشی برنامۀشوند، در پيش بردن نسخ گرايان تعريف می نواصول

طلبان و کارگزاران  اصالحديگر  عبارت به. ترند تر و با برنامه توسعه مصمم ھای نوليبراليسم در کشورھای درحال امهبرن

 ۀگرايان به عنوان نمايند گرايان و نواصول  نوليبراليسم سکوالر و ساختارمند در برابر اصولدۀتوان نماين را می

  .ردگرايانه و پوپوليستی تعريف ک نوليبراليسم اسالم

رغم تمام تالشی   و علیاست» غيرخودی/ خودی «ۀطلبان از دموکراسی ھمچنان گرفتار دوگ درک اصالح)  دومۀتبصر

حاضر نيستند پس از به قدرت رسيدن، کنند،   انتخاباتی میۀھا در ھر دور که برای جلب آرای به اصطالح تحريمی

کار و آنان به شدت سازش. ھوری اسالمی قرار بدھند جمۀسال ھای محذوف سی ترين تريبونی در اختيار گروه کوچک

ورزند از  بر آن تأکيد می» ھای سبز چپ« اما واقعی بودن خطری که .اند ھای دموکراتيک ناپيگير در پيشبرد خواست

 نظير ايران و ئی دخالت و اثرگذاری دولت در زندگی مردم در کشورھاۀگيرد که به سبب گستردگی داير اينجا نشأت می

ای از قوانين،  ھا، زير و رو شدن مجموعه نيافتگی ساختار سياسی، با ھر بار دست به دست شدن دولت ميان جناح عهتوس

به ھمين خاطر برای عموم مردم . طورکلی يک انقالب سياسی از باال را به ھمراه دارد معلق ماندن مصوبات گذشته و به

چنين است که  اين. شود  مرگ و زندگی میۀمسألبيايد، بدل به که چه جناحی در چه موقعيتی قرار است روی کار  اين

  .ھا را تحت تأثير خود قرار داده است گری برانگيز سياست بوده و ديگر کنش سؤال  ۀانتخابات در ايران ھمواره عرص

 ئیزا و ھزينهًبندی چنين نتيجه بگيرم که اساسا تحريم انتخابات، کاری غلط  در اين مرحله بنا ندارم که از اين صورت

کم  طلبان رأی دھيم تا دست  چپ ناگزير ھم ھستيم، که به اصالحۀاست و ما وظيفه داريم، و البته به سبب موقعيت شکنند

گرايان  گرايان و نواصول زمامداری اصول تنھا پذيرفتن اين واقعيت است که مسأله را از دست ندھيم؛ بلکه ئیھا حداقل

  . کارگر و جريان چپ به ھمراه داردقۀ به طور خاص طبھای بيشتری برای کشور و ھزينه

 چپ و ۀدار بودن بازسازی بدن بر ضرورت و اولويت» ھای انقالبی چپ«معتقدم تأکيد »  اولۀنکت«اما به اعتبار 

ۀ در اين معنا ما مشمول ايد. جا و واقعی ايران، تأکيدی است بۀ به بلوغ نرسيدۀ کارگر در جامعۀمند شدن طبق سازمان

 نيست که ئیمان از جنس کشورھای اروپا شويم، چون وضعيت مارکس نمی »داری آميز از سرمايه گذار مسالمت«

ًھا و سنديکاھای کارگری رسما  دموکرات در کنار اتحاديه باالخره احزاب سوسياليست و کمونيست و سبز و سوسيال

ھا حتی از داشتن يک روزنامه يا   کارگر و چپبقۀدر ايران ط.  دارندئیھا اند و در پارلمان کرسی مشغول به فعاليت

  .اند  رسمی محرومۀنشري

 بۀ تجرۀ از زاوي- با عنايت به تجربيات جھانی -»  فراطبقاتیۀمبارز «ۀو مقول»  دومۀنکت«از طرف ديگر تأمل در 

که  مبنی بر اين متوسط ايران و نخبگانش را، ۀبه طبق» چپ انقالبی«و » چپ رمانتيک«ھای  ايران، نقدھای جريان

ديگر پرسش اصلی  عبارت به. کنند  زيادی واجد معنا میۀھستند تا انداز» خودبين«و به شدت » کار شساز«، »ناپيگير«
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 ۀخواھد درصدد پيش بردن يک مبارز چپ ايران با ائتالف با کدام نيروھا می: عبارت از اين است که

   فراطبقاتی برآيد؟ۀخواھان دموکراسی

، »حزب توده« چون ئیھا شود در نام  متوسط و نخبگانش از مفھوم چپ، خالصه میۀلط در طبقوقتی ذھنيت مس

و » ]نژاد بود به عنوان کسی که رفيق احمدی[چاوز «و » مائو«، »پول پوت«، »ستالين«، »شوروی«، »اکثريت«

، ) پوياۀن مھرنامه و انديشبنگريد به نشرياتی چو(شود   چپ عامدانه ناديده گرفته میۀصداھای ديگر حاضر در مجموع

  توان کرد؟ چه می

برد و ما تا رسيدن به مرز تفکر   طفوليت به سر میۀًچپ کنونی ايران اساسا در مرحلمعتقدم »  سومۀنکت«و به اعتبار 

 چپ در ۀ تاريخی يکصدسالۀيم تجربه اکه ما ھنوز نتوانست ؛ چه اينانترناسيونال راھی بسيار طوالنی را در پيش داريم

 .سازی در موقعيتی ھستيم که نوليبراليسم از بسياری جھات دست باال را دارد ايران را بازخوانی کنيم و در سطح گفتمان

» آثار تحليلی«ھای چپ و کارگری، معدود  برای مثال با وجود انبوھی از اسناد و خاطرات باقيمانده از احزاب و گروه

يرواند آبراھاميان، خسرو شاکری، مازيار بھروز و محمدحسين پژوھی چپ، کارھای   تاريخۀقابل رجوع در عرص

 کارگر قۀ در مورد طب.گيرد  پنجاه را در بر نمیۀکدام تحوالت جريانات چپ از بعد از دھ ًاست که تقريبا ھيچخسروپناه 

 فرھاد  وادسھراب بھد ۀنوشت» طبقه و کار در ايران«ای چون  ستاره نگاھی به تک. تر است که وضع از اين ھم خراب

که ضمن ارزشمند بودن به سبب تالش برای به دست دادن تحليلی تجربی از وضعيت طبقات در ايران پس از نعمانی 

انقالب، از منظر مارکسی دارای ايرادات بسيار جدی است، خود گواه فقر پژوھشی و در يک کالم شناخت محدود ما از 

  .کنيم پردازی می اش نظريه  دربارهايم اما مدام ای است که در آن واقع شده گستره

ً يا متقابال لوکزامبورگ و کائوتسکی به  لنينً قادر به درک مثال نقدًعمالکنم ما در موقعيتی نيستيم که  از اين رو گمان می

گويم  یدقت کنيم که م.  به منتقدانش باشيمسعيد رھنماھای   و يا ھمين پاسخالفارگ و گسد به مارکس، نقد لنينھا به  نقد آن

ايم وگرنه به لحاظ توليدات نظری و ترجمه در  ؛ به اين معنی که ما به لحاظ عملی روی يک زمين باير ايستادهً»عمال«

ھا را پوچ  ُ بنا ندارم با کوبيدن بر طبل نااميدی و برجسته کردن بعد تراژيک ماجرا تمامی تالش.وضعيت بدی نيستيم

  .شدم دست به کار نوشتن اين متن نمیطور بود  که اگر اين جلوه دھم، چه اين

 ئیھا ھا است؛ پرسش ھای عملی پيش روی چپ ايران و آغاز فرآيند پاسخ عملی دادن به آن بحث من شفاف کردن پرسش

  :دانم ھا را به اين قرار می که من آن

 ۀواند با طبقت  کارگر چگونه میۀ، اما چپ و طبق فراطبقاتی ھستيمۀخواھان  دموکراسیزۀما نيازمند يک مبار -١

ھای دموکراتيک ائتالف کند؟ ديوار  ی تا حد زيادی خودبين ايران بر سر حداقلئبورژوا متوسط و خرده

  اعتمادی کنونی چگونه بايد از ميان برود؟ بی

در وضعيت فقدان احزاب فراگير و تأثيرگذار چپ در داخل، پراکندگی و غيرمتشکل بودن اعتراضات  -٢

 نقش دولت در اثرگذاری بر ساختارھای کشور و زندگی مردم، آيا با وجود  اھميتۀمسألکارگری و نيز 

باز ھم بايد انتخابات را جدی گرفت و طلبان در خصوص توجه به عدالت اجتماعی،   نامناسب اصالحمۀکارنا

 به ايشان رأی داد؟

يابی  گير چپ، سازمانبست کنونی، ميان تالش برای ايجاد حزب فرا شود گفت تا زمان به درآمدن از بن آيا می -٣

طلبان تناقضی وجود ندارد، و اين يک تاکتيک   کارگر و شرکت در انتخابات و رأی دادن به اصالحۀطبق

يابی خود و  که برای سازمان آيا چپ درحالی کارگر به حداقلی از اثرگذاری برسد؟ ۀموقتی است تا چپ و طبق

مندی  که با توجه به عالقه  چه اينش نخواھد بود؟تالشکت کردنش در انتخابات نافی کوشد، شر  کارگر میۀطبق
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 تعديل ساختاری و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی ايشان پس از به قدرت رسيدن، ۀطلبان به ايد اصالح

 مدنی که ممکن ۀشود به اندک گشايش سياسی در جامع آيا می.  کارگر را بدتر خواھد کردۀًعمال وضعيت طبق

 ء اجراۀھای اقتصادی نوليبراليسم در عرص طلبان به وجود آيد، اميد به مھار ايده  آمدن اصالحاست با روی کار

طلبان را به  توان به قدرت رسيدن اصالح آيا میبه اعتبار اعتراضات کارگری و چپ داشت؟ از آن بيشتر، 

 ريزی يک انقالب سوسياليستی از نوع اکثريت آگاه آن نگريست؟ چشم فرصتی برای پی

که نفس انتخاب کردن ميان  ای برای تبليغات کمونيستی باشد يا اين ًيا انتخابات برای چپ صرفا بايد عرصهآ -۴

 بد و بدتر اھميتی سياسی دارد؟

 ھای يک فعاليت اثربخش و فراگير چپ در داخل ايران چيست؟ مؤلفه -۵

» افروزی انقالبی کالم«قول مارکس بست به  ھای فوق نقش مھمی در خارج شدن از بن کنم پاسخ دادن به پرسش فکر می

 متوسط از سوی ديگر که ما امروز گرفتارش ھستيم، ۀطبق» خودبينی طبقاتی«چپ به عوض کار انقالبی از يک سو و 

 .دارد

 

 

 
 


