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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٩ جون ٢٣
 

  : اجتماعی و کارگری مستقل و منفرد،با فعالين سياسی  گزارشگرانصاحبۀم

 هاينبار با تقی روزب

   
دامنه چپ فراتر از معنای تنگ گروه ھای شناخته شده و شناسنامه دار است و در داخل ايران ھم 

اما تا آن جا که به اين بخش از جريان ھا و سازمان ھای چپ بر می . حضوری رشديابنده دارد

در ھمين رابطه من  .ری درخور بازمانده اندگردد، آن ھا بدليل ھمان زندانی کردن خود در حصارھای فرقه ای از کنشگ

مبادرت به اتحادعمل و اقدام مشترک  اول :زير را برای پيشروی و رؤيت پذيرکردن چپ الزم می بينم  برداشتن دوگام

ھم در ايران و ھم در ( ھم اکنون موجود و سراسری حول دفاع از مطالبات و مبارزات جنبش ھای اجتماعی و طبقاتی

   که به معنی اولويت دادن به منافع جنبش در برابر تنگ نظری ھا و منافع فرقه ای است) جھان 

*****  

ارزيابی از نقاط قوت و ضعف و جايگاه و نقش احزاب و سازمانھای چپ و کمونيست و انقالبی در اپوزيسيون 

موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونيستی و چپ می ايران،يک گام اساسی و ضروری در پيشروی و غلبه بر 

بنابراين بايستی ھيچ گونه حسابگری و مالحظه . اين ارزيابی بايستی نقادانه،از سر راستی و صراحت انجام گيرد .باشد

کيد پرسش ھای زير که فقط بر بخشی از اين ارزيابی بسيار پردامنه و وقفه ناپذير تأ.کاری و سازش در آن راه نيابد

  .کرده ،با ھمين ديدگاه تنظيم گرديده است و از شما درخواست می گردد که در اين راه با ما ھمراه شويد

   

مھم ترين نقاط قوت و جايگاه و نقش اين تشکل ھا در جنبش کارگری و اوضاع سياسی کنونی و آينده ايران  :يکم

  ؟چيست

 و سازمان ھای خارج از کشور باشد، واقعيت آن است که آن  اگر منظور از اين گروه ھا و تشکل ھا و احزاب:پاسخ 

ھا گرچه عموما به شکل منفرد و يا در ائتالف ھای محدود به صدوربيانيه و يا با آکسيون ھای کوچک به افشای رژيم و 

محدودبوده است پرداخته اند، اما اين تالش ھا و ابرازوجودھا به لحاظ تاثيرگذاری کم دامنه و ... از کارگران و   حمايت

و به ھيچ وجه در قياس با ابعاد بحران و تحوالت امروزی جھان و از جمله بحران ايران تناسب رضايت بخشی نداشته 

سوای بحران نظری و سياسی که چپ در کل جھان پس از . و قادر به مرئی شدن چپ در مقياس بزرگ نشده است
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 است و بھرحال پی آمدھای منفی خود را داشته است و ھم چنين ھنوزھم در گيرآن» سوسياليسم دولتی«فروپاشی بلوک 

جنبش ھا، اما عامل مضاعف و مشخصی که چپ ايران   بدليل گسست مزمن و فقدان پيوندمتقابل و ارگانيگ بين آن ھا و

ويشتن آن ھا خ. منطق آن ھا سرچشمه می گيرد  از آن رنج می برد بيش از ھمه از پراکندگی و شقه شقه شدن بدور از

طبعا تا مادامی که اين روند ادامه داشته باشد، انتظاری جزاين نمی   را در حصارھای خودساخته ای زندانی کرده اند که

  .باين داليل بحران چپ يک واقعيت انکارناپذيراست، اما مساله مھم تر يافتن راھی برای غلبه برآن است. رود

تره و کليت چپ معادل اين جريان ھا نبوده و چپ در داخل کشور وضع نبايد فراموش کرد که گس  اما از سوی ديگر ھم

آنھا با قرارداشتن در ميدان عمل و در تعامل نسبی با جنبش ھای اجتماعی اعم از کارگران و معلمان و . بھتری دارد

يستی و و بھره گيری از تجربه ھای پيشين، عليرغم جان سختی بقايای گرايشات سکتار... دانشجويان و زنان و

انفرادمنشانه، بخصوص با ورودنسل تازه ای به جنبش در مجموع در حال فاصله گرفتن از وضعيت گذشته و در حال 

بطوری که آنھا به فکرمقابله نظری و . رويش ھستند که حتی موجب نگرانی رژيم و جريانات نو لبيرال ھا ھم شده است

و اس و اساس   زارآزاد و سياست ھای معطوف به آن مانيفستخصوصی سازی و با. غيرنظری با برآمدچپ افتاده اند

گفتمان آن ھا را تشکيل می دھد و حال آن که نضج و شکوفائی چپ و گفتمان چپ در جنبش ھای کارگری و معلمان و 

از جمله عليه خصوصی سازی و آموزش رايگان و (با سويه ھای ضدسرمايه داری .... دانشجويان و بازنشستگان و

به عنوان مثال برخی رسانه ھای نزديک به آن ھا . خواب آن ھا را آشفته کرده است...) زی مناسبات اجتماعیکاالسا

چرائی رشدمجددچپ را به بحث پرداخته اند و در عين حال بعضا ھم به رژيم جھت ... مثل روزنامه دنيای اقتصاد و

چپ را دريافته و بر فشارخود   يش خود واقعيت باليدنگرچه که خود رژيم از مدتھا پ. تشديدفشاربه آن ھا گرا می دھند

  .افزوده است... کارگران و دانشجويان و معلمان ترقی خواه و  به جنبش ھای مستقل

   

مھمترين ضعف ھا و اشکاالت و انحرافات را که به نظر شما باعث عدم کارايی و ايفای نقش انقالبی مورد  :دوم

  ؟ارگری و عرصه عمومی سياست ايران شده چيستانتظار و يا نسبی آنھا در جنبش ک

امروزه . دارد و نبايد آن را فقط معطوف به ايران دانست   اشارتا بگويم که کنش گری چپ بعدبين المللی ھم:پاسخ 

   .بويژه بدون يک رويکردمنطقه ای و جھانی نمی توان صرفا در محدوده کشوری حرکت کرد

 معنای تنگ گروه ھای شناخته شده و شناسنامه دار است و در داخل ايران ھم ھمانطور که آمد دامنه چپ فراتر از

اما تا آن جا که به اين بخش از جريان ھا و سازمان ھای چپ بر می گردد، آن ھا بدليل ھمان . حضوری رشديابنده دارد

زير را    برداشتن دوگامدر ھمين رابطه من .زندانی کردن خود در حصارھای فرقه ای از کنشگری درخور بازمانده اند

مبادرت به اتحادعمل و اقدام مشترک و سراسری حول دفاع  اول :برای پيشروی و رؤيت پذيرکردن چپ الزم می بينم

که به معنی ) ھم در ايران و ھم در جھان ( ھم اکنون موجود از مطالبات و مبارزات جنبش ھای اجتماعی و طبقاتی

نشان دادن بلوغ گفتگو و تبادل نظر با   دوم.بر تنگ نظری ھا و منافع فرقه ای استاولويت دادن به منافع جنبش در برا

واقعيت آن است که چپ ھنوز به فھم ). ھم داخل و ھم جھانی(ھم حول مسائل و پروبلماتيک ھای عملی و نظری جنبش 

در » گفتگو«.  نشده استو تجربه خود نائل  اھميت گفتگو در معنای واقعی خود برای تبادل نظر و اھميت خردجمعی

نزدآن ھا معادل اثبات حقانيت پيشينی است که گويا ھر فرقه ای آن را در اختيارو انحصارخود دارد و سودای کسب 

در حالی که خروجی يک ديالوگ سازنده ھمواره بيش از عناصرپيشينی و دست يابی به افق ھای تازه . اعمال ھژمونی

و روشن کردن دايره اشتراکات و ) اشتراک گزاری خرد(نديشه و نظر و تجربه در اين نوع گفتگوھا تبادل ا. است

اختالفات موجود، و احيانا فراھم کردن بسترتازه ای برای اقدام مشترک حول توافقات و فراتر از ھمه طرح پرسش ھای 
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 پرسش گری برای آن .واقعی از بغرنجی ھای واقعی که جواب ھای آسان و حاضر و آماده ای برای آن ھا وجود ندارد

ھا جايگاه چندانی ندارد و حال آن که اين پرسش ھا و پرسشگری ھستند که راه را برای پاسخ ھای تازه به سواالت باز 

بويژه در زمانه ما با  ضرورت شکل گيری اصل گفتگوی سازنده به عنوان اھرمی حياتی برای پيشروی. می کنند

   :ھبردی دارد بويژه با در نظرگفتن واقعيت ھای زيرطغيان پيچيدگی ھا و پرسش ھا، اھميت را

وجودانکارناپذيرگرايش ھای متعدد که اين تکثر با سمت و سوی انفجارآگاھی بيشتر ھم می . نخست واقعيت تکثرچپ

که جھان ما در پی تجربه ھای شکست خورده قرن بيستم و تحوالت ساختاری سرمايه  دوم دوره انتقالی و بحرانی .شود

گذاری که در آن بسياری از پيش فرض ھای تجربه شده گذشته اعم از . و بحران بزرگی که در آن بسر می بردداری 

پاسخ ھای حاضر   نظری و نوع سازمان يابی ھای سنتی و تعاريف اھداف رھائی زيرسوال رفته اند و درحال حاضرھم

که بويژه چپ ايران تکه پاره و شقه و شقه است که حتی شامل  سوم آن .و آماده و مورداجماع برای آن ھا وجود ندارد

از ھمين رو در دوره چھل ساله حاکميت رژيم اسالمی در مجموع بيالن قابل قبولی . گرايش ھای واحدھم می شود

بدان دليل که ھيچ کس بطورپيشينی حامل حقيقت ناب نيست و تنھا با مشارکت در پراتيک اجتماعی  باالخره و. ندارد

از ھمين رو گفتگو و دست يابی به  .زنده و تبادل انديشه است که می توان به درکی نسبتا واقعی از وضعيت نائل آمد

خود فی نفسه ھدف است و در کنارپراتيک مرتبط با جنبش ھا به عنوان دو بازوی يک راھبردعمومی  بلوغ گفتگو

که مخاطبش ھم خودچپ است و ھم گشودن   ت کردن،اين گفتکوھا يعنی با صدای بلند فکر و صحب. بشمار می روند

اجرای اين دو شرط .  در حقيقت غلبه بر اين دوگانگی نھادی شده دريچه ای بسوی تعامل متقابل با جنبش ھا و

ممتنع ) کليشه شدن (می نمايند، اما با اصابت به ديوارھای سخت فرقه گرائی و رسوبات نھادی شده گذشته   بظاھرسھل

ه اين داليل در وضعيت کنونی پراکندگی مساله اصلی يافتن بسترپيشروی است و نه پيش نھادن باورھا و به ھم. اند

اجزاء پراکنده چپ اگر نخواھد که بطورکامل از چرخه مبارزه واقعی حذف . برنامه ھا و انگاره ھای اخص ھرجريان

بستری که حتی داشته ھا و باورھا نيز برای . قبل از ھمه به زدن نقبی برای ايجادبستر پيشروی بيانديشد  شود بايد

چرا که در شرايط کنونی بيرون از چرخه مبارزه زنده و . مطرح شدن و آزمون پذيری ادعاھای خود به آن نيازدارند

البته ھيچ کس و ھيچ جريانی ملزم به کنارگذاشتن باور و نظراخص خويش تا زمانی که آنھا را . قرارگرفته اند  واقعی

بلکه مساله اساسی حذر از پيش شرط قراردادن آن . ی داند نيست و چنين خواستی نه عقالنی است و نه شدنیدرست م

ھا در برابرشکل دھی يک کنشگری موثری که شرط الزم و حياتی وجودداشتن و مھمتر از آن به آزمون گذاشتن 

   .ادعاھاست

   

آيا رھبری پيروزمندانه طبقه کارگر در انقالب آينده در گرو وجود يک حزب کمونيست واحد و سراسری  :سوم

ًاست؟آيا کارگران بايستی الزاما در يک حزب متشکل شوند؟ رابطه حزب کارگری و کمونيستی با حکومت و دولت 

  .بی است؟شوراھا در آينده سياسی کشور چيست؟ آيا دولت شورايی، يک دولت و حاکميت حز

 اين پرسش از ھمان مسائلی است که اين نوشته سعی می کند نشان دھد پيش شرط گذاشتن آن ھا و يا مفروض :پاسخ 

انگاری آن برای ديگرانی که ھم نظرنيستند، مانع خروج چپ از ورطه پراکندگی و شقه شقه شدن ھای تھی از معنا و 

تری ممکن و مشترک را با وجودھمه اختالفات را به محاق می فرقه ای است و و نياز و ضرورت آفريدن سکو و بس

درحقيقت تمرکزبر ھمين نوع نظرات و برنامه ھای برآمده از آن ھا است که موجب پراکندگی نھادی شده تاکنونی . برد

 مثال برای گرايشی مقوله دولت سوسياليستی و کارگری و يا دولت شورائی يک. و الجرم طرحشان نقض غرض  است

ارادوکس است و با انديشه اصلی کمونيسم که پژمرده ساختن دولت از اصول آن است قابل جمع نيست و به باوراو از پ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

محک آزمونھای متعددی ھم گذشته است، اما برای گرايش ديگری آن يک اصل است و مسيری جزآن برای پيشروی به 

 محل مناقشه است و برھمين اساسا ھم نمی -يسمچگونگی حرکت به سوی سوسيال-ھمه اين ھا. سوسياليسم متصورنيست

بنابراين اگر ھدف جمع کردن چپ با گرايش ھای ... باور و عمل و پيشروی برای ھمه گرايش ھا باشد  یتواند مبنا

   .متکثر باشد و نه حول يک گرايش، منطقا بايد به فکريافتن نقطه عزيمت ديگری بود

ين دست مسائل نظرمخالف و يا موافق داشته باشم که برای ھرکداممان من نوعی ممکن است در موردھرکدام از ا  

از ھمين رو وقتی پای سخن يک چپ گسترده و متکثر به لحاظ . محترم است و اعتباراجتماعی آن در ھمين اندازه است

وق برای گشودن گرايشی و تشکيالتی و فراتر از آن پاره پاره شده و نيز منفردين وسيع چپ به ميان آيد تنھا دوشرط ف

بن بست و شکل دادن به بستری برای پيشروی بکار خواھدآمد که فی نفسه ھم با باورھا و اصول اخص ھيچ جريانی 

گفتگو نه فقط با اصول ھيچ جريانی مغايرت   چرا که اقدام مشترک و ھماھنگ شده و اصل. تقابل و ضديت ذاتی ندارد

آن چه که فی الواقع سد است ھمانا رسوبات و گرايش ھای فرقه ھای . نداشته بلکه ھرعقل سليمی آن را می پذيرد

  .گرايانه و تنگ نظری ھای ناشی از آن است

   

ًتواند مستقيما به آلترناتيو شورايی و  آيا جنبش خودانگيخته و غير حزبی در ميان کارگران و متحدان وی، می :چھارم

گيخته در ميان کارگران و جنبش ھای اجتماعی ديگر با مقوله رابط جنبش خودان دولت انقالبی زحمتکشان نائل گردد؟

   و چگونه بايد باشد؟ سازمان حزبی و تشکيالت چيست؟

 از اين که امروزه مرزھای جنبش خودانگيخته و عنصر آگاه ديگربه شکل گذشته نيست و کم نيستند کارگران :پاسخ 

که بگذريم، در حقيقت آن مساله به نھادی کردی ) .... مثل اسماعيل بخشی ھا و رضاشھابی ھا (تحصيل کرده 

و فراتر (وقتی از واقعيت چپ متکثر . ساختارباصطالح اليه ھای نخبگان و پيشروان از طبقه و جنبش آن برمی گردد

  چه چه در مقياس جھانی و) از آن چپ تکه پاره شده حول خرده اختالفات که مشمول گرايش ھای واحد ھم می شود 

ايران صحبت می کنيم، و از ضرورت ھمگرائی و اتحادعمل آن ھا حول اشتراکات و اھداف و مطالبات  مشخصا در 

معين و موردتوافق، آنگاه منطقا بايد بپذيريم که بکارگيری مفاھيمی چون کارگران به عنوان مرکزی که 

اتيوشورايی، يا معنا و مفھوم و شناخته می شوند، يا پيش نھادن آلترن» متحدان وی«ديگرمزدوحقوق بگيران به عنوان 

شمول مقوله کارگر درعصرسرمايه داری توسعه يافته و جھانی شده و يا مقوالتی چون دولت انقالبی زحمتکشان و 

سازمان ) و ھرمی(و يا اصل و جايگاه و معنای حزبيت و بطورکلی اشکال سنتی .... دولت سوسياليستی و کارگری و

مروزه محل مناقشه ھستند که در تجربيات قرن بيستم ھمگی در معرض راستی آزمائی ھمه و ھمه اينھا ا... يابی و

پيرامون   بنابراين وقتی امروزه از اتحادچپ به عنوان يک کليت صحت می شود. قرارگرفتند و موردنقدو بازبينی ھستند

  .آن ھا بھيچ وجه نظرواحدی وجود ندارد

اولی . زد يک گرايش به گسترش يک ناسازه است و مانعته الجمعھمانطور که اشاره شد دولت و سوسياليسم در ن

. ھرمی است و جھت کنترل جامعه و حفظ نظم سرمايه داری توسط اقليتی برخوردار- سازوکارسرمايه و جامعه طبقاتی

گرچه چپ نمی تواند به دولت به عنوان ماشين بورژوائی و نقش آن در جامعه بی تفاوت باشد اما سودای تصرف و 

با اين . ست بدست شدنش اساسا تغييری در ماھيت آن ايجاد نمی کند و موجب استحاله مدعيان سوسياليسم ھم می شودد

پس ھمانطور که قبال اشاره کردم بايد نقطه شروع و پيشروی را در جای . ھمه حول ھمه اين مسائل مناقشه ھست

 به شيوه ای دموکراتيک و برابرخقوق ضمن طرح ديگری قرارداد و کوشيد که از طريق بحث و ديالوگ باز و خالق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

تمايزھا واختالفات بر نقاط مشترک ھم درنگ کرد و آن را ھم چون چاپای مشترکی برای جلوتر رفتن مورداستفاده 

  .قرارداد

ديگر ) تحت عناوينی چون عنصرآگاه و عنصرنا آگاه و خودبخودی(امروزه توھم در اختيارداشتن حقيقت مطلق 

جوامع امروزين با عطف به تجربه . نيست و البته ايجادفاصله نھادی بين آن ھا با اصل رھائی منافات داردموردپذيرش 

ھای گذشته و دستاوردھای بشر و امکانات ارتباطی و تولد يک جامعه پيچيده مجازی مکمل جامعه واقعی به عنوان و 

بطوری که امروز ديگر کارگران و زحمتکشان و . ستدر پيوندمتقابل و تنگاتنگ با ھم، واردفازجديدی از بلوغ شده ا

بخش ھای ديگر جامعه حاضر نيستند مثل گذشته حق بازنمائی و زمام امور و نمايندگی خود را به اين آسانی ھا بدست 

د و از قديم گفته اند انسان زنده وصی و وکيل نمی خواھ. آن ھا ديگر به شکل سنتی نماينده پذير نيستند. نخبگان بسپارند

بھمين دليل امروزه خود در کسوت سوژه و عامل کنشگری می . آن ھا امروزه بدرجاتی اين گفته نغز را معنا می بخشند

عالوه برآن امروزه اھرم ھای تغيير و . کنند يا بھتراست بگوئيم در چنين فرايندی خود را می سازند و متحقق می کنند

ی اجتماعی ھستند و احزاب و پيشقراوالن برعکس گذشته در کشنگری به شکل بيواسطه ای اساسا خودجنبش ھا

. تن پوش ھا سنتی ديگر براندام جوامع رشد يافته بشرامروز تنگ است. زيرچترو درون آن ھا به کنشگری می پردازند

تند که نمونه اش مثال جليقه زردھا ھس. بھمين دليل رابطه کيفيتا ديگری بين اين احزاب و جنبش ھا برقرار شده می شود

به اشکال سنتی خود را سازمان   با ھمه تالش دولت مکرون برای نماينده پذيرکردنشان به دام نيفتادند و حاضرنشدند

واقعيت آن است که سازوکار ھا و ساختارھای کھن و از جمله احزاب ديگر آن جايگاه و اعبتارپيشين را ندارند و . بدھند

آن . روياھای گذشته بسر می برند، دچاربحران ھويت و بحران وجودی ھستندنخواھند داشت و آن ھائی که ھنوزھم در 

ھا تنھا در صورتی که در اشکال نوين سازمان يابی و به اساسا به شکل افقی سازمان يابند و از گفتمان و ساختارھای 

 ھا به پردازند و به ھرمی و سلسه مراتبی فاصله بگيرند می توانند به تعامل و کنشگری خالق نظری و عملی با جنبش

آن ھا به عنوان مدافعان رھائی بايد در ھمين راستا خود را . اندازه توان خود در تقويت اخگرسوزان خودرھائی بکوشند

تجديد سازمان کنند و تجربيات و داشته ھای مثبت خود را در راستا بکارگيرند و البته رسوبات کھن را به تاريخ به 

ستگی به آن گونه سيستم ھای مبتنی بر سلسه مراتب و رھبری را بھمان صاحبان و خالقان آن که دلب  بھتراست. پسبارند

آن ھا به عنوان اقليتی که بدنبال اعمال سلطه براکثريت جامعه ھستند به چنين . يعنی بوژوزای و سلطه گران واگذارکنند

رھائی شامل گسست و رھايی از اين گونه سلسه امروزه . طبقاتی نيازدارند–ساختارھا و اھرم ھا منتاظر با جھان ھرمی 

   .مراتب ھم ھست

و رابطه ھا نبايد به   خالصه آن که امروزه رابطه احزاب و جنبش ھای طبقاتی به شکل معنادار و ژرفی دگرگون شده

  دبازتوليد سلسه مراتب و سلطه اقليتی نخبه بيانجام

   

ھدف  سالمی و استقرارحکومت انقالبی، در چه شاخصه ھا،مضمون انقالب پيش رو برای سرنگونی جمھوری ا :پنجم

مطالبات و محورھايی خواھد بود؟ رابطه دموکراسی، آزادی و برابری با مفھوم سوسياليسم در اين انقالب به چه  ھا،

  ؟صورتی می باشد؟ به طور کلی پيروزی انقالب آينده به چه معناست

 اگر نخواھيم به پاسخ ھای کليشه شده و تکراری دل به بنديم، فی الواقع پاسخ باين سوال به دليل گذشته مرتبط و :پاسخ 

) در ايران بلکه در سطح جھان  نه فقط(بفرض اگر چپ . حالی که ھنوز به فرجام نرسيده است، بسی دشوار خواھدبود

آن نوع ادعا و برنامه نويسی . اشت، جھان کنونی به اين شکل نبودپاسخ ھای روشن و حاضروآماده ای برای آن ھا می د

 ميليونی که امروزه بويژه در چپ ايران توسط جريان ھای ھرچه کم شمارتری با توھم ٨٠ھا برای ديگران و جامعه 
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 چندين برای خودقائل ھستند به يک مضحکه واقعی تبديل شده است و اين ھمان مغاکی است که) خودخوانده( نمايندگی

ھيچ چيز مضحک تر از اين نيست که عده ای کوچک به نشينند و به . در خود فرو می بلعد دھه است انرژی چپ را

چيزی بايد !. نيابت از جامعه و بشر و آينده برای آن ھا برنامه به نويسند و آن را سندھويت و منازعه خودکنند

اما در غياب   ....ود، بايد آبی برای شنا وجودداشته باشد که وجودداشته باشد که برسرآن منازعه و ادعای ھژمونی بش

باين ترتيب آن ھا با اين نوع نسخه پيچی ھا قيم مآبی خود را در . آن ھمه مشغول تراشيدن سرخود و يا رقبای خود ھستند

ينه تمام عيارنگاه تھيه برنامه برای جامعه در غياب خودکارگران و زحمتکشان، آئ. باالترين سطح به نمايش می گذارند

فی الواقع آنھا می بايست بجای آن در حد واندازه خودشان و به . و نگرش آن ھا به جامعه آرمانی و موردنظراست

و نه آنکه ھويت . عنوان بخش کوچکی از يک جريان بزرگ و پراکنده برای کنشگری خودشان برنامه عمل می نوشتند

   .ا به ھويت و بنيادخود تبديل می کردندبرنامه نويسی برای کارگران و زحمتکشان ر

  :با اين ھمه در پاسخ به پرسش در سايه نقدھای گذشته می توان فرضيات و پيشنھاداتی را به بحث گذاشت 

انقالب اساسا به معنای درھم شکستن ساختارھای قدرت صلب و مسلط توسط کارگران و زحمتکشان و مشارکت 

. بھرقيمت مانع پيشروی جامعه است  است که موجب فالکت و سرکوب بوده ومردمان يک جامعه است، در شرايطی 

کنشگری و حضورمسقيم به ميدان آمدن اکثريت بزرگ جامعه ھم چون مبنع اصلی قدرت و عاملين و سوژه ھای نقش 

زه شکل اما بنظر می رسد که امرو. درھم شکستن ساختارھای قدرت سدکننده از مھمترين ويژگی آن است  آفرين برای

  اجتماعی در دوره انتقال کنونی، به معنای کنشگری و اعمال فشار بيرون) منفی(دادن به يک دولت گذارترازنوين و 

- بيرون سيستم و بيرون از قدرت به دولت و طبقه حاکم، توسط ھمه بخش ھای تحت استثمار و جنبش ھای اجتماعی

با تکيه بر ) در برابروجه طبقاتی و تضعيف آن (  اين دولت تقويت وجه اجتماعی. طبقاتی می تواند ھدف مقدم باشد

توسط کارگران ) درتمايز با تجربه شکسته خورده فشاردرون سيستمی با مشارکت در قدرت( فشار از بيرون برسيستم 

و زحمتکشان و سايرجنبش ھای اجتماعی به معنی پژمرده کردن نھاددولت بسودخودگردانی جامعه از يکسو و عليه 

وجه مکمل و موازی کنشگری   در اين رويکرد کنشگری در متن جامعه به جای دولت. قات دارا از سوی ديگراستطب

  .برای شکل دادن به مناسبات بديل غيرکاالئی و غيرسرمايه دارانه نقشه راه و ھدف اصلی را تشکيل می دھد

       

 در حال -سازمانی و غير سازمانی و منفرد- رنقش، وظيفه و تکليف مقدم و اساسی کمونيست ھای خارج کشو :ششم 

  …حاضر چيست؟ حمايت از جنبش کارگری؟ اتحاد عمل؟ افشاگری؟ و

  : توجه به چندنکته زير کمک کننده استدر پاسخ 

نخست آن که سوای شکل و نوع و سطح کنشگری، نفس کنشگری ھيچ جريانی قائم و وابسته به غير و بيرون 

بلکه اين مبارزه و کنشگری قبل از ھرچيز از تقابل ھرفرد و جريانی عليه اسستثمار و . ازخودنيست و نبايد باشد

سيستم حاکم آن را نمايندگی می کند و ھمين واقعيت مبنای مشترک ھمبستگی   مناسبات قدرتی سرچشمه می گيرد که

و يا منفرد و سازمانی ...    داخل و خارج  بودن و و عواملی چون.اجتماعی تعيين می کند- متقابل جنبش ھای طبقاتی

    .بودن فرع برآن است و در اصل و ماھيت کنشگری ضدسيستمی مگر در شيوه و شکل و نوع کنشگری بی تأثيراست

با عطف به نکات فوق در پاسخ به سوال باال می توان گفت که کمونيست ھا و نيروھای ترقی خواه و ضدسيستم در 

به کنشگری می ) از جمله استبدادی ( يستم بھره کشی و مناسبات قدرت خارج از کشور براساس ھمان ضديت با س

آنھا اصالتا خود بخشی از جنبش ضدسرمايه داری ھستند و در اين راستا تفکيک داخل و خارج ھم نمی تواند . پردازند

ھای ضداستبدادی طبيعی است که از ھمين منظر دفاع قاطع و ھمبستگی آن ھا با مبارزات و جنبش . اصالتی داشته باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

بويژه در .  بخش مھمی از کنشگری آنھا را تشکيل می دھد-داخل و خارج- و ضدسرمايه داری از جمله افشاگری

شرايطی که سرکوب گسترده داخلی مانع از پژواک صدای جنبش مردمی و مستقل می گردد، بازتاب دادن اين صدا در 

ين جريان ھای پراکنده و منفرد از چھارديوارھای تنگ و اگر ا. مقياس جھانی از اھميت ويژه ای برخورداراست

محدودخود ساخته بيرون بيايند و خود را به کنشگری در محدوده ھای ميکرو دلخوش نکنند، می توانند با ھم افزائی خود 

 بين مشارکت فعال و سازنده و مکملی در مبارزات عملی و توليدنظر و گفتمان يابی جنبش داخل کشور و نيز در صحنه

المللی داشته باشند؛ چه با پژواک دادن به صدای داخل و چه در مقابله با گفتمان ھايی بورژوائی و دل بسته به قدرت 

  .ھای بزرگ که دارای صدای بلندتری ھستند

ت برای ايفاء چنين نقشی آن ھا بايد بتوانند خود را در مسيری تازه ای جھت نوسازی و بازافرينی برای برون شد از نکب

وقتی ضرورت خروج از پراکندگی مطرح می شود منظور . پراکندگی و تفرقه چھل سال حاکميت رژيم ارتجاعی برآيند

برعکس بايد بتوان . بازگشت به گذشته نه ممکن است و نه راھگشا. به ھيچ وجه نمی تواند ادغام و يکی شدن باشد

 و کثرت ھای منفرد و جدا جدا را عليرغم گونه گونی و بوساطت يک ميانجی واقعی، اگر که وجودداشته باشد، گرايشات

مواضع اخصشان به يک ھم افزائی و کنشگری در حوزه ھای معينی ترغيب کرد و با ايجادمازادی از اين طريق 

ريل و بستری برای   درخالف فرايندنھادينه شده چھل سال تجزيه و پراکندگی به حرکت در آمد، آنگاه توانسته ايم که

که البته می تواند بيرون از خودآن شترک و الھام بخش باشد  چنين ميانجی بايدعينی به يکسان م.  بوجودبياوريمپيشروی

در واقع ھيچ ميانجی درونی از ميان فرقه ھای نمی توان بيرون کشيد که . ھا باشد تا بتواند آن ھا را کنارھم قراردھد

چيست اين عنصرعينی که توان منايجی شدن را . ن فرقه گرائی نباشدخصلت فرافرقه ای داشته باشد و بازتوليدکننده ھما

اين عنصرعينی چيزی جز يک جنبش واقعی که بر زمين زندگی جاری است و اميد ھا و افق ھائی بر می !.داشته باشد؟

به موفقی در تجربه کنفدراسيون دانشجويان و ايرانيان خارج از کشور در زمان شاه که دريک برھه تجر. انگيزد نيست

در خارج کشور را در ھمبستگی با جنبش داخل عليه استبداد سازمان بدھد   بود و توانست در زمان خود يک جنبش مھم

چنان که می دانيم گرايش ھا و گروه ھا و جريان ھای بشدت متفاوت و حتی متضاد و . از جھاتی درس آموزاست

. به اقدام و عمل مشترک مبادرت کنند...) اروپا و آمريکا و در (منشعب از ھم توانستند درکنارھم در گستره وسيعی

اکنون در ايران ما شاھدشکل گيری زيرساخت و خشت پايه ھای يک جنبش بالقوه سراسری، جنبشی از جنبش ھا، 

کل و نھادھا و تش  ...مرکب از واحدھا و ھسته ای اوليه ولی مھمی از کارگران ـ معلمان و بازنشستگان و دانشجويان و 

با سويه ھای ( ھا و شبکه ھای مربوط به آن ھا ھستيم که در عروجی تازه در ماه مه امسال ھم به لحاظ گفتمانی 

با طرح کيفيتا نوينی از مطالبات فراگيربخش ھای گوناگون اعم از . و ھم با حضورميدانی بوده ايم) ضدسرمايه داری

طبيعی است که . رخيابانی که با دستگيری ده ھا نفرھمراه شداقتصادی و اجتماعی و سياسی و با فراخوانی برای حضو

است بلکه در پی خيزش ديماه و در ادامه ... چنين سرمايه و دستاوردی نه فقط محصول سالھا مبارزه و زندان رفتن و 

   .در قامت جديدی عروج پيدا کرده است  آن

ب گسترده شاھدشکل گيری شالوده و خشت پايه ھای از ھمين رو تا آنجا که به جنبش داخل برمی گيرد، عليرغم سرکو

چپ در حمايت از اين جنبش اختالفی ندارد و می تواند در جھت . در خت در کنارآب می رويد. يک جنبش متکثرھستيم

پايان دادن به گسيختگی مزمن خود، حول ھمين ميانجی بکر و پيشرو رزمنده که تا حدی مطالبات خود را نيز مطرح 

فارغ از تعلقات گروھی و   به ترميم صفوف پراکنده خود ھمت گمارد و حول دفاع ھمه جانبه از آنساخته است 

بوساطت چنين بستری چپ . ايدئولوژيک و بدور از داعيه ھای ھژمونی طلبانه، سکوئی برای پيشروی خود داشته باشد

 کنشگر از جنبش پيشرو و ضدسرمايه می تواند بتدريج خود را تجديدسازمان بدھد و از چرخ پنجم به بخشی فعال و
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بازھم بايد تکرارکرد که احترام به تکثر و اجتناب از ھژمونی طلبی و از تقابل قراردادن منافع خود . داری تبديل شود

باين ترتيب ما دوسطح از حضور را . با چنين فرايندی، شرط الزم و و بديھی برون شد از پراکندگی است) فرقه ای (

و حضوراخص ھرجريان و يا جريان ھای نزديک به ھم، و از سوی ديگربستری برای حضورھمه از يکس: داريم

طبعا او در سطح اول تا زمانی که به حقانيت گرايش اخص خود باوردارد آن را دنبال می کند، اما آن چه که . جريان ھا

   .ی بزرگتر استمقتضيات امروز از ما می طلبد، اجتناب از سرريزکردن آن به سطح دوم و در فضا

جريانات چپ اعم از کانون ھا و نھادھا و انواع تشکل ھای غيرحزبی و يا منفرد و نيز سازمان ھا در خارج کشور در 

طی چھل سال فعاليت خود ھرکدام دارای تجربه ھا و امکانات و ارتباطاتی ھستند که فی نفسه مھم است اما وقتی آن ھا 

و . آورند قرارگرفتن در سکوی جديد کيفيتی تازه بوجود میدر بستريک ميانجی عمومی به ھم متصل می شوند، با 

ھمانطور که اشاره شد مساله گرھی لحظه کنونی يک ميانجی واقعی و عينی است است که اکنون نه فقط حال شدن است 

بلکه حتی اين بخش چپ در خارج از کشور می تواند با کنشگری آگاھانه و مسوالنه خود به شکوفاشدن اين 

  . در زيرامواج سھمگين سرکوب و بحران فزاينده ياری رسانداخگرسوزان

اتحادعمل و اقدام و ايجادسکوھای گفتگو برای تقويت خوديابی و پيوند و دفاع و تعامل با جنبش : بنابراين بطورخالصه 

اند برای نقدترين کاری است که چپ می تو  ھای داخل و البته به موازات آن با جنبش ھای ضدسرمايه داری در جھان،

طبيعی است چنين . برون شد از سترونی نھادينه شده خود از آن بھره بگيرد و افق تازه ای را بروی خود بگشايد

رويکردی تا آن جا که به ايجاد و گستره سطح و جديد مربوط می شود از مواضع اخص ھرجريان و ھرنظری از جمله 

قل می ماند وھدف ايجاد يک فضای اقدام و عمل برای گرايشات نظراتی که من از آن دفاع می کنم، به يک اندازه مست

  .  را در مدنظر داردچپ و ترقی خواه

  

  ؟ ای مانده است گفتهآيا نا :فتمھ

 نوشته بنا به مقتضای پرسش ھا صرفنظر راه برون شد از پراکندگی به ناگزير از منظر رويکردموردنظرخود در اين

ام که طبعا با نگاه انتقادی ھمراه است و تفصيل بيشتر آن ھا در اين نوشته مقدور به پاره ای از پرسش ھا پاسخ داده 

  . می توانند به دو مقاله زير مراجعه کنند- در صورت تمايل-  از ھمين رو خوانندگان گرامی .نبود

  هتقی روزب  ٢٠١٩ ونج ٢٠
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