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نقد بیانیه ی پروبلماتیکا

 توسط یکی از رفقا به نگارش درآمسسده اسسست و۱۳۹۴ فروردین ۲۹: این متن در تاریخ توضیح پراکسیس
برای انتشار در پراکسیس برای ما ارسال شده است.

* * *

دراعتبششار چپ بودن شششان موضع نیروهای چپگرای ایسران بسه بیانیه با طرح این پرسش آغاز می شود که «
. در واقع به نظر می رسد که هدف از نگارش این بیانیه پاسخ به۱؟»چه باید باشدقبال تفاهم هسته ای اخیر 

این پرسش با در نظر گرفتن دو مؤلفه ی اصلی است: اول این که نیروهای چپ گرا باید موضسسع خسسود را در
قبال این تفاهم مشخص کنند و دوم این که چنین موضعی باید به اعتبار چپ بودنشان اتخاذ شود. امسسا ایسسن
پرسش بلفاصله از جمله ی بعد جای خود را به این پرسش که موضع نیروهای چپ گرای ایرانسسی به زعسسم

 می دهد. به عبارت دیگر طرح این مسئله ی اساسی که چپ ایرانی چگونه و بسساچه هستنویسندگان بیانیه 
چه معیارهایی باید به تفاهم هسته ای نگاه کند و به اعتبار تفکر و دیدگاه چپ در قبال آن موضع بگیرد بسسه
این پرسش ژورنالیستی تقلیل می یابد که موضع جریان های چپ گرا در قبال این موضوع چسسه بسسوده اسسست.
نویسندگان بیانیه سپس برای پاسخ دادن به پرسش تغییر ماهیت داده ی خود، جریان های چسسپ ایرانسسی را

در دو جریان اصلی «چپ رادیکال» و «چپ دموکرات» دسته بندی می کنند.

پیش از هر چیز سؤال این جاست که چیزی به نام جریان چپ ایرانی امروز تسسا چسسه حسسد موجودیسستی قابسسل
بررسی علمی و قابل استناد دارد و کدام احزاب، سازمان ها، گروه ها یا تشکل ها چنین جریسسانی را نماینسسدگی
می کنند. به نظر می رسد نویسندگان بیانیه برای دسته بندی خود بیشتر به یک جامعه ی آمسساری کوچسسک و
مجازی استناد کرده اند که در حد وبسایت ها و گروه های کوچسسک مجسسازی یسسا سسسلبریتی های فیس بسسوکی و
توییتری که نهایت مبارزه اشان نوشتن استتوس  و توییت و وبل گ است و با رکیک تر بودن فحش هایی کسسه
در نوشته هایشان استفاده می کنند میزان رادیکالیسم یکدیگر را می سنجند، بسساقی می مانسسد. وقسستی از چیسسزی
به نام جریان  چپ سخن می گوییم باید دست کم جریان های منسسسجم و تأثیرگسسذاری را پیسسش نظسسر داشسسته
لل برای ایجاد و پیشبرد تشکل های کارگری مبارزه می کنند یا با تحقیقات و تولیدات نظسسری و باشیم که مث

-  همه ی عبارات داخل گیومه نقل قول مستقیم از بیانیه ی پروبلماتیکا هستند، به جز آخرین پاراگراف که نقل قول مستقیم از۱
کارل مارکس و از مانیفست کمونیست است.
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فکری به معنای واقعی آن با هژمونی تبلیغاتی غول آسای نئولیبرالیسم می جنگند. وگرنه چند اگوی بادشده ی
استتوس نویس را که نهایت کار نظری اشان یک ترجمه ی بد از فلن مقاله ی بدیو یا بنیامین اسسست هرگسسز

نمی توان نمایندگان جریان چپ دانست.  

حال فرض می گیریم که جامعه ی آماری نویسندگان بیانیه جامعه ای واقعی و بسسدون ایسسراد اسسست و آن هسسا
لا همه ی نیروهای تأثیرگذار چپ را در نظر گرفته انسسد. سسسپس بایسسد دیسسد برای ارایه ی دسته بندی خود واقع
دوگانه ی مورد نظر آن ها بر اساس چه معیارهایی ساخته می شود: چپ گرایان رادیکال، «از لنینیسسست ها تسسا
بدیویی ها، از بخش اعظم چپ سنتی تا بخش وسیعی از چپ نو»، که با توافق احتمالی «به واسطه ی تبعسسات

 شسسرکت نکردنسسد و «عطسسای انتخابسسات را بسسه لقسسایش۹۲مخاطره آفرینش مخالفند» و در انتخابسسات سسسال 
بخشیدند» در مقابل چپ گرایان دموکرات قرار می گیرند که «به توافق احتمالی به دیده ی مثبت می نگرند»

 «مشارکت فعالنه به نفع راست میانه» را پیش گرفتند.۹۲و در انتخابات 

تقلیل شکاف موجود میان چپ رادیکال و چپ دموکراتیک به مسائلی مانند مشارکت یا عدم مشارکت در
انتخابات و استقبال یا عدم استقبال از تفاهم هسته ای در واقع برای تعریف (به زعم نویسندگان  بیسسانیه) دو
جریان موجود چپ ایرانی و توضیح علل اختلف موضع آن ها صورت نگرفته است. بلکسسه بیشسستر بسسه ایسسن
منظور صورت گرفته است که «چپ دموکرات» را از بدنه ی «جریان چپ» به مفهوم عام آن جدا کنسسد و
به مخاطب هدف بیانیه که همانا افراد طبقه متوسط شهری حامی دولت روحانی هستند بقبولند که همه ی
چپ ها هم آن قدرها بد نیستند. در واقع نویسندگان بیانیه سعی دارند با معرفی خسسود به عنسسوان چسسپی کسسه

ی طرفدار دولسست یسسازدهم بسساز کننسسد. ایسسنما نیست، جایی در میان گفتمان حذفی و سرکوب گر رادیکال
تقلیل گرایی حاکی از تمایل شدید دوستان به سوار شدن بر موج های ایجاد شده در طبقه ی متوسط شهری

 و تفاهم هسته ای است.۹۲برای فرافکنی شکست جنبش سبز با ادعای پیروزی در انتخابات 

اما دوگانه سازی دیگری که در مقدمه ی این بیانیه صورت می گیرد نیز از اسسساس متنسساقض و غیسسر علمسسی
است: 

«چپگرایانی که دولت روحانی را به اتکای جهت گیری طبقاتی  و سیاست گذاری اقتصسسادی اش بیسسش از هسسر
چیز در خدمت تثبیت هژمونی بورژوازی ایرانی و همراه شدن با سرمایه داری جهانی می دانند توافق احتمالی
لا با آن سر ناسازگاری دارنسسد. از آن با غرب را نیز در ادامه ی همین منطق می فهمند و از همین حیث عمیق
سو، چپگرایانی که دولت یازدهم را به مثابه ی کارگزاری می فهمند که علوه بر اینکه می بایسسست مسسسئله ی
خطیر تحریم ها و تهدیدات بین المللی را حل و فصل کند قرار است وظیفه ی تاریخی گذار از سسسرمایه داری
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ه انجسام برسساند، توافسق احتمسالی را مغتنسم ز ب ه سسرمایه داری جهانی شسده  را نی تی ب بسته ی میلیتاریس
می شمارند.»

رد و کل گیری ک روع بسه ش از نظر تاریخی شکل اقتصادی سرمایه داری از آغاز دوران پهلوی در ایران ش
 به شکل غالب اقتصادی ایران تبدیل شسسد. شسسکافی کسسه اقتصسساد۵۷می توان گفت که حتی پیش از انقلب 

انقلبی و به دنبال آن هشت سال اقتصاد جنگی در ایسسن رونسسد ایجسساد کسسرد خیلسسی زود توسسسط دولت هسسای
سازندگی و اصلحات پر شد و اقتصاد سرمایه داری نئولیبرال ایرانی در دولت احمدی نسسژاد بسسه اوج خسسود
رسید. با یک مراجعه ی سطحی به آمار و ارقام دولت های نهم و دهم هم می توان خیلی راحت متوجه شسسد
که اقتصاد ایران پیش از این راه خود را به سوی جهانی شدن طی کسسرده و تمسسام زیربناهسسای آن در دوران
بیست وچهارساله ی پس از جنسسگ بسرای ایسسن «وظیفه ی تسساریخی» مهیسا شسسده اسسست. امسسا اشسستباه فساحش
نویسندگان بیانیه نه در نادیده گرفتن این روند تاریخی که در جدا کردن و مجرد دیدن دولت در سسساختار
سیاسی ایران است. البته آن ها به درستی دولت را به عنوان یک «کارگزار» در نظر می گیرند اما اشتباهشان
این جاست که این کارگزار را مجرد از ساختار سیاسی ایران عامل گذار از سسسرمایه داری میلیتاریسسستی بسسه
سرمایه داری جهانی شده می پندارند. جدا از این که در این بیسسانیه هیسسچ مفهسسوم و گسسزاره ای دارای تعریسسف
لا از ایسسن دو شسسکل سسسرمایه داری چیسسست و مشخصی نیست و معلوم نیسسست تعریسسف نویسسسندگان دقیقسس
تفاوت های آن ها را چگونه توضیح می دهند و به کدام دلیل آن ها را چنین متضاد می پندارند، باید پرسید
که امنیتی ترین دولت تمام سال های پس از انقلب بر اساس کدام فکت هسسا و بسسه چسسه شسسکلی و بسسا کسسدام
معیارها قرار است این «وظیفه ی خطیر» را به اجرا بگذارد و مهم تر از آن این که آیسسا ایسسن تنهسسا تحریم هسسا

 شکل اقتصادی به طور طبیعیشانبودند که عاملیت این شکل اقتصادی را بر عهده داشتند و به محض رفع
 کسسه۸۶ تسسا ۶۸تغییر می کند؟ سؤال دیگر این است که تفاوت زیربنایی شکل اقتصادی ایران در سال های 

تحریمی در کار نبود و دولت هایی با شعار و عمل لیبرالی بر سسسر کسسار بودنسسد کسسه ادعسسای اصسسلح طلبی و
آزادی خواهی هم داشتند با شکل امروزینش بعد از هشت سال تحریم چه بود؟

لل در کل بیانیه و حسستی در نظسسرات افسسرادی کسسه نویسسسندگان بیسسانیه اما آن چه در این دوگانه سازی و اصو
به عنوان طیف چپ رادیکال نام می برند، به آن با فقر نظری و فقدان مطلق دیسسدگاه چسسپ علمسسی پرداختسسه
می شود تأثیرات و تبعات اقتصادی و سیاسی رفع تحریم ها و توافق با غرب است. نگاه یک سونگرانه ای کسسه
کل این تأثیرات و تبعات را تنها در ارتباط با و محدود به دولت یازدهم می بیند از سوی هر جریسسانی کسسه

باشد نگاهی ساده لوحانه و فاقد هرگونه اعتبار علمی و عملی است.

شکی نیست که هر کس با کم ترین دغدغه های چپ گرایانه و با اندکی مطسسالعه و بررسسسی بسسدون لحظه ای
لا بیشتر از همه بر طبقات پسسایین و میسسانی جسسامعه تصسسدیقتردید  اثرات مخرب و هولناک تحریم ها را اتفاق
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را «مغتنم» می شمرد. اما شکی هم نیست که این تفاهم برخاسته از اراده ی ایسسنمی کند و احتمال نبودنشان 
دولت و ادای وظیفه شناسانه ی وعده های انتخاباتی اش نیست بلکسسه ایسسن دولسست برخاسسسته از اراده ی نظسسام
جمهوری اسلمی (به مثابه یک سیستم منسجم و نه اراده ی فردی افراد) بسرای «حسل و فصسل» مناقشسسه ی

۸۸هسته ای به صورتی مرضی الطرفین و کارگزار پر کردن شکاف عمیقی است کسسه بعسسد از اتفاقسسات سسسال 
میان «دولت و ملت» (بخوانید دولت و طبقه ی متوسط شهری) رخ داد. حال بایسسد از دوسسستان پرسسسید بسه

 از دولسست وتشکر« اعتبار» کدام نوع از «چپ بودن» نگاه نقادانه  به کل پرونده ی هسته ای جای خود را به 
قهرمان سازی و به وجد آمدن بابت احتمال باز پس گیری ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم می دهد؟ 

اما برویم سراغ بندهای بیانیه:

لا این بار نیز می بایست در شمار نخستین نیروهسسایی باشسسد کسسه از در پایان بند اول آمده: «چپ ایرانی قاعدت
–نفس این رویداد استقبال می کند و فرصت های ناشی از آن را قدر  می داند و همزمسان  و ایسن بسه غسایت

دد ناشی از توافق احتمالی را می کاود و مختصات نوظهور میدان –مهم است  نقادانه و با جدیت، شرایط جدی

منازعه را ترسیم می کند.»

با توجه به بقیه ی بندها و مقدمه ی بیانیه به نظر می رسد کسی خواسته با نویسندگان آن شوخی کند و ایسسن
لا همان کاری هستند که بیانیه ای این چنیسسن می توانسسد بند را در آن جا داده است. چرا که این جملت دقیق
بکند و بیانیه ی پروبلماتیکا نکرده است. البته دوستان از نفس این رویسسداد اسسستقبال کرده انسسد و خیلسسی هسسم
استقبال کرده اند اما دریغ از کاوشی جدی و نقادانه در باب شسسرایط احتمسسالی جدیسسد و ترسسسیم مختصسسات
نوظهور میدان «منازعه». این جاست که با یقین می گویم کسی قصسسد شسسوخی داشسسته و ایسسن جملت را در
بیانیه جا داده چرا که این بیانیه عوض ترسیم کسسردن مختصسسات میسسدان منسسازعه بسسا اشسستیاق در تسسدارک

مقدمات بزمگاه مصالحه است.

«از حیث سیاسی، توافق احتمالی ضربه ی دیگری بسسر پیکسسره ی راسسست تنسسدرو خواهسسد بسسود. «حسسق مسسسلم
هسته ای» برای افراطیون راستگرای ایران، مسئله ای حیثیتی است کسسه در همه  ی ایسسن سسسال ها کسسل اعتبسسار
سیاسسسی و سسسرمایه ی نمسسادین خسسود را بسسه پسسای آن ریخته انسسد. راسسست گرایان در طسسول هشسست سسسال
دس ژست ناسیونالیسم اسلمی، برنسسامه ی ریاست جمهوری فلکت بار محمود احمدی نژاد، با مخفی شدن در پ
هسته ای را به محور گفتار سیاسی خود بدل ساختند و با سرمایه گذاری سنگین بر آن، هزینه های گزافی به

–مردم  به ویژه طبقات فرودست  تحمیل کردند.» –

پرونده ی هسته ای از بدو شکل گیری و سپس مطسسرح شسسدنش و در تمسسام ایسسن سسسال ها یکسسی از مهم تریسسن
استراتژی های کلیت نظام سیاسی ایران برای تقویت و تثبیت هژمونی اش در منطقه و مهم تر از آن ایزولسسه
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لا شکل گیری و پیشبرد آن منحصسسر بسسه شدن برابر هژمونی آمریکا و اسراییل بوده است. پروژه ای که لزوم
جناح غرب ستیز و ولیی حاکمیت نبوده و نیست. همان طور که به تفاهم رسیدن با غرب بسسر سسسر آن هسسم
لا منحصر به جناح اصلح طلب حاکمیت نبوده و از سال های پایانی دولت احمدی نژاد شاهد شکل گیری صرف
اراده ای برای رسیدن به چنین تفاهمی بودیم. «حسسق مسسسلم هسسسته ای» در همه ی ایسسن سسسال ها «مسسسئله ای

لا یک جنسساح خسساص آن.  در واقسسع، در ایسسن سسسال ها اگسسرحیثیتی» برای کل نظام سیاسی ایران بود و نه ابد
اختلفی هم میان دو جناح حاکمیت بر سر این مسئله بوده و هست، نه بر سر ماهیت وجودی آن کسسه بسسر

حال هم ایسران داوطلبسانه برنسامه یسر چگونگی پیشبردش و حل و فصل آن با دولت های غربی بوده است. 
هسته ای خود را متوقف نکرده بلکه در نتیجه ی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر سر آن با غرب به تفاهمی
کلی رسیده است. در این میانه جای آن که «به اعتبار چپ بودن» از تأثیرات ممکن این تفسساهم بسسر مسسسائل
رح می شسود تنهسا اساسی استراتژیک منطقه صحبت و نتایج احتمالی آن بررسی شود گزاره ای نساموجه مط

ایرأیشششبرای این که خوشایند مخاطب هدف بیانیه باشد که دوست دارد در خانه اش بنشیند و ببیند که با 
که داد نه یک «ضربه» که دو ضربه ی مهلک بر پیکر «راست افراطی» وارد آورد. 

آن چه رفقای ما قصد ندارند ببینند این است که در نبود «شرایط امکان» برای پا به عرصه گذاشتن چسسپ
لا در همه ی این سال ها آن جناحی که «راست افراطی» می خوانندش گفتمسسان عسسدالت خواهانه و واقعی، اتفاق
ضد سرمایه داری چپ را به انحصار خودش درآورد و به «محور گفتار سیاسسسی» خسسود بسسدل سسساخت و بسسا

لا در سال  ، مسسواجه شسسد. «اعتبسسار سیاسسسی و سسسرمایه ی۸۴استقبال بخش قابل توجهی از مردم هم، خصوص
نمادین راست افراطی» در این سال ها نه از برنامه ی هسته ای که از همان جایی آمد که همیشه فاشیسسسم از
آن اعتبار می گیرد یعنی از افزایش فاصسله ی طبقسساتی و نادیسسده گرفتسه شسسدن و بسسه حاشسسیه رانسده شسسدن
بخش های عظیمی از طبقات پایین جامعه توسط دولت های تحول خواه. اگر هنوز هم بعد از گذشت ده سال
نتوانیم ریشه های واقعی اقبال به این جناح را بکسساویم و همه چیسسز را در بده بسسستان گونی هسسای سسسیب زمینی

خلصه کنیم، کلهمان پس معرکه باقی خواهد ماند.

بار دیگر باید یادآوری کرد که نویسندگان محترم این بیانیه ساختار سیاسسسی ایسسران را یسسا نمی شناسسسند یسسا
به عمد نادیده می گیرند و دولت (قوه مجریه) را مثل دولت جمهوری های دیگر مسسستقل و صسساحب قسسدرت
تصمیم گیری در امور کلن می پندارند. هرچند که حتی در دموکراتیک ترین جمهوری های جهان هسسم یسسک

دولت صاحب قدرت تام و مطلق تصمیم گیری برای امور کلن مملکت نیست.

در بند سوم می خوانیم: «باز هم از حیث سیاسی، دولت یازدهم تاکنون با تمرکز بر سیاست خارجی و حسسل
لل پیگیسسری جسسدی و بحران هسته ای که آن را زمینه ساز حل و فصل همه ی دیگر امور معرفی می کرده عم
فعالنه ی مسائل و مطالبات سایر حوزه ها را به تعویق انداخته اسسست. فراغسست نسسسبی از مسسسئله ی بحسسران
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هسته ای بی تردید شرایط را برای تمرکز بر سیاست داخلی هموار خواهد ساخت. تا جسسایی کسسه بسسه دولسست
صصرف وقت و انرژی برای مذاکرات هسته ای در کار نیست. شکسسست گفتسسار مربوط می شود، دیگر بهانه ی 
غرب ستیزانه ی راست گرایان تندرو نیز، چنانکه گفسستیم، مسسوقعیت را بسسرای عقب رانسسدن آنهسسا از حوزه هسسای
سیاست داخلی فراهم می کنسسد و تسسوجیهی بسسرای مماشسسات بسسا زیاده خواهی هسسا و پیشسسروی های آنهسسا بسساقی
نمی گذارد. در ایسسن شسسرایط نیروهسسای مسسدنی و گروه هسسای مردمسی نیسز بسرای طسرح مطالبسسات سیاسسسی و
خواست های اجتماعی شان مجال فراخ تری دارند. علوه بر این، در صورت حصول توافسسق دسسست نیروهسسای

دد دولت نیز بازتر خواهد بود.» پیشرو در انتقاد از برنامه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خو

لل این جملت نه تنها هیچ گونه دیدگاه چپ گرایانه ای را به هیچ شسسکلی از آن بازتسساب نمی دهنسسد بلکسسه عم
بازتاب خواست ها و تفکرات نئولیبرالیستی غرب گرایانه ای هستند که روزانه ده ها بار از سسسوی رسسسانه های
مین استریم به عنوان تنها راه مبارزه مطرح می شوند. باید پرسید به « اعتبسسار» کسسدام «چپ بسسودن» بایسسد از
لا کدام مسائل و مطالبات مسسد دولت انتظار پیگیری جدی و فعالنه ی مسائل و مطالبات را داشت؟ و اساس
لل پیش از همه ی این ها، چنین دستگاه عریض و طویلی از دولت که در ایران وجسسود دارد نظر است؟ و اص
لا دولسست مطلسسوب مگر یک نفر کارمند است که باید از یک کار فارغ شود تا به کار دیگسسر بسسپردازد؟ اتفاقسس

وزارت بهداشسست به طسسور جسسدی پیگیسسرنویسسسندگان بیسسانیه در سسسایر حسسوزه هسسا خیلسسی هسسم فعسسال بسسوده. 
لا بسسه «حفسساظت» از محیسسط زیسسست مشسسغول و خصوصی سازی درمان است و سازمان محیط زیست شسسدید

وزارت اطلعات هم خیلی جدی تر و فعالنه تر از وزارت اطلعسسات دولسست احمسسدی نژاد مشسسغول پیگیسسری
مطالبات بوده و «مجال فراخ تری» به «نیروهای مدنی» و «گروه های مردمی» داده است. 

بیانیه پر است از گزاره هایی که هیچ دلیلی برای اثبات آن ها وجود ندارد و بیش تر از بیسسانیه ی یسسک گسسروه
چپ گرا به بولتنی تبلیغاتی از سوی نیروهای لیبرال برای دولت شبیه است. با کدام استدلل نتیجه گرفتسسسه
لل بعد از حل ماجرای هسته ای گفتار غرب سسستیزانه از ادبیسسات جمهسسوری اسسسلمی حسسذف و می شود که او
لا به فرض هم که چنین اتفاقی افتاد چگونه و بر اسسساس کسسدام فراینسسدها و حامیان آن مطرود می شوند؟ ثانی
مراحل این امر باعث عقب رانده شدن «راست افراطی» از حوزه های سیاست داخلسسی می شسسود؟ جسسز ایسسن
است که مقصود نویسندگان این بیانیه تنها متوجه انتخابات مجلس در انتهای سال اسسست و منظورشسسان از
شکست و عقب رانده شدن «راست افراطی» از حوزه های داخلی شکست آن ها در این انتخابات؟ آیا قرار
است مجلسی اصلح گرتر و منسجم تر از مجلس ششم سر کسسار بیایسسد؟ آیسسا بسسا به فسسرض شکسسست گفتسسار
غرب ستیزانه ، «راست افراطی» شورای نگهبان و قوه ی قضاییه و نیروهای مسلح و صدا و سیما و رانت های
اقتصادی و سیاسی اش را دودستی تقدیم «راست میانه» می کند؟ لزم نبود برای تبلیغ کسسردن شسسرکت در
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انتخابات مجلس آینده «به نفع راست میانه» انقدر همه چیسسز را در لفسسافه پیچیسسد و گزاره هسسای اثبات ناپسسذیر
پشت هم ردیف کرد. 

دک منافع دولت و مسسردم در «باز هم از حیث سیاسی و این بار از منظری متفاوت، باید اذعان کرد که اشترا
لا یک همگرایی تصادفی است و نه یک وفاق سسساختاری در نسستیجه ی فسسراروی ماجرای توافق هسته ای صرف
لا فضای سرخوشی مردم متفاوت از دی میان دو طرف. و این یعنی اساس آشتی جویانه از سطح تضادهای تاریخ
فضایی است که دولت در آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می زند. نباید اجازه داد در همهمه   ی مسرت
دی این روزها  که البته واجد پتانسیل هایی برای جریانهای تحول  خواه نیز هست  این حقیقسست از یسساد –جمع –

دب مطالبه گرانه ی مردمسسی اسسست کسسه از دف خطا برود که دولت بیش از آنکه یک شریک مطمئن باشد، طر
ببسسرد کسسه مسسسئله ی بکشی های آن زخمی اند. به تعبیر دیگر، از یاد نباید  تبعیض گذاری ها، ستمکاری ها و حق 
دد دولت است. اینکه این روزها قرار است از همراهی دولت و ملسست بشسسنویم بنیادی ما هنوز و همچنان خو

ده آشتی این دو از راه رسیده است.» نباید به این تصور دامن بزند که دیگر گا

سؤال اول در مورد بند چهارم این است که وقتی مردمی که «سرخوش»ند، از «موفقیت چشمگیر» دولسست
حرف می زنند و ظریف را مصدق می دانند و از روحانی تشکر می کنند چگونه دوسسستان نویسسسنده بسسه ایسسن
نتیجه رسیده اند که «فضای سرخوشی مردم متفاوت از فضایی است که دولت در آن از موفقیت چشسسمگیر
خود حرف می زند». اگر هم به این نتیجه نرسیده اند و خواهان آنند که چنین باشسسد و از یسساد نسسرود کسسه «
دب مطسسالبه گرانه ی مردمسسی اسسست کسسه از دف خطسسا دولت بیش از آنکسسه یسسک شسسریک مطمئسسن باشسسد، طسسر
بکشی های آن زخمی اند» چرا در این بیانیه کلمه ای از تبعیض گسسذاری ها تبعیض گذاری ها، ستمکاری ها و حق 
و ستم کاری ها و حق کشی های دولت در همین زمینه ی هسته ای به میان نیامده؟ چرا فضایی کسسه دولسست در
آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می زند نقد نشده است؟ کجا بهتر از بیانیه ی یک گروه چپ گسسرا بسسرای
دب مطالبه گرانه» قرار دادن دولت و مطرح کردن مطالباتی که حال به زعم نویسندگان بیانیه فرصست «خطا
بیشتر و مناسب تری برای آن است؟ کدام حقی در این بیانیه مطالبه شسسده؟ آیسسا در مسسورد همیسسن تفسساهم
هسته ای و حتی در بیانیه ی یک گروه چپ «غیر رادیکال» نمی شد مطالبات کوچکی را در راسسستای احقسساق
حقوق طبقات پایین جامعه مطرح کرد؟ اگر به زعم دوستان «گاه آشتی این دو فرا نرسیده» از کدام تضسساد
میان دولت و مردم در همین مورد پرونده ی هسسسته ای در ایسسن بیسسانیه سسسخن گفتسسه شسسده اسسست؟ کسسدام
ساختارهای سرکوب گر دولت در راستای همین پرونده مورد بررسی قرار گرفته اسسست؟ کجسسا از «شسسرایط
جدید»ی که «ممکن» است به واسطه ی این تفاهم برای سسسرکوب های همه جسسانبه ی جنبش هسسای کسسارگری
توسط دولت به وجود بیاید سخنی گفته شده؟ برعکس، همه ی آن چه این بیانیه می خواهد بگوید این اسسست

که «گاه آشتی» با دولت فرا رسیده است.  
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«بلکه مسئله، بیش از هر چیز، بر سر پرسش از «شرایط امکان» است: در متن کدام شرایط عینی-تسساریخی
امکان شکل گیری سازمان  های کارگری و نیروهای مردمی برای مقاومت در برابر روندهای تبعیض آمیسسز و

استثمارگرانه ی سرمایه داری فراهم تر است؟»

بند پنجم این بیانیه مبین تناقض درونی نهفته در آن است. این تناقض البته از دل پیش فسرض غلطسی کسسه
نویسندگان بیانیه آن را مسلم انگاشته اند سر بر می آورد. این پیش فرض عبارت از این اسسست کسسه بسسا لغسسو
تحریم ها، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خودبه خود  به سمت گشایشی دموکراتیک از نوع غربی آن میل
می کند و فضا برای فعالیت های مدنی و دموکراتیک بازتر می شود. اما بسسرای بسسدیهی انگاشسسته شسسدن ایسسن
پیش فرض هیچ استدلل و اثباتی جز بند دوم بیانیه که ناظر بر تضعیف راست افراطی اسسست ارائسسه نشسسده
است. به فرض این که دلیل ناموجه نویسندگان در مورد چنیسن تبعه ی سیاسسسی ای را هسسم بپسسذیریم، نفسس
تضعیف راست افراطی به منزله ی گشایش فضای دموکراتیک نخواهد بود. بحسسث بسسر سسسر گشسسوده شسسدن
درهای بازار جهانی و به ارمغان آمدن دموکراسی وفضای باز سیاسی از چنین گشایشی هسسم بحسسثی نخ نمسسا
شده است که باطل بودن آن بارها در تجربه های کشورهای مختلف دنیا به اثبات رسیده است. کافی است
نگاهی به شرایط سیاسی چین، امارات متحده عربی، عربستان یا حتی روسیه و ترکیسسه بینسسدازیم تسسا چنیسسن
استدللی خنده بر لبمان بیاورد. اگر هم رفقا نشسته اند و چشم امید به فشار دولت های غربی برای احقسساق
حقوق بشر دوخته اند باز باید بهشان توصیه کرد که مطالعه ای هرچند سسسطحی در مسسورد وضسسعیت حقسسوق

بشری کشورهای فوق الذکر انجام دهد و نتیجه اش را در نظر بیاورند.

اگرچه بحث نویسندگان جایی که از برآمدن «آنتی تزی رشدیافته» «در سسسایه ی رشسسد همه جسسانبه ی تسسز»
لا درستی است اما هم چنان بر پسسایه ی پیش فسسرض غلسسط مسسذکور اسسستوار اسسست. سخن می گویند بحث نسبت
نویسندگان بیانیه هم چنان ساختارهای پیچیده ی سیاسی و اقتصسسادی ایسسران را نادیسسده می گیرنسسد و اسسساس
لا بر خلف آن چه ادعا می شود فارغ از «شرایط عینی-تاریخی» امروز ایران بر ایسسده ای نظریه ی خود را اتفاق

غیرواقعی بنا می کنند.

بند ششم اما در تکمله ی گزاره های بند پنجم، شاهکار بی بسسدیل ایسسن بیسسانیه اسسست. شسساهکاری کسسه در آن
نویسندگان، «به اعتبار چپ بودنشان» نقشه ی راهی ترسیم می کنند که بر مبنای آن کل نیروهسسای چسسپ و

 باشند تا از صدقه سر «رونق کسب و کار» و «منافع بی واسطه یمنتظر«طبقات میانی و پایین جامعه» باید 
بورژوازی دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی» «نرم نرمک» چیزی هم عاید آن ها شسسود. به واقسسع ایسسن انتظسار

 شرایطی است که در آن «دامنه ی تنش های اجتماعی» گسترش می یابد و «یسسک آنسستی تزظهورزمینه ساز 
کارگری یا سوسیالیستی یا چیزی شبیه به این» تکوین خواهد یافت. (البته دوسسستان بسسه ایسسن پرسسسش هسسم
لا چه تفاوت هایی با آنتی تز سوسیالیستی دارد و «چیزی شبیه بسسه پاسخی نمی دهند که آنتی تز کارگری اساس
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این» چه می تواند باشد. هرچند می توان حدس زد که مقصود همان چیزی است که سوسسسیال دموکراسسسی
 و نه فراتر از آن.) البته باید تصدیق کسسرد کسسهچیزی شبیه به سوسیالیسمهمیشه در طلب آن بوده یعنی 

لا آخرالزمسسان هیچ وقسست نگاه آخرالزمانی در این دو بند یک حسن بزر گ هم دارد و آن این است که طبیعت
اتفاق نمی افتد و باید هم چنان منتظر بود.

رفقای ما جای آن که «به اعتبار چپ بودنشان» و در «شرایط امکان» دست کم مطالباتی حداقلی چون حسسق
درمان عمومی، افزایش دستمزدها، پرداخت حق و حقوق معوقه ی کارگران و کارمندان و مسسواردی از ایسسن

واقعیدست را مطرح کنند و از دولت محبوبشان بخواهند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب تأثیر 
رفع تحریم ها را بلواسطه وارد زندگی طبقات پایین و میسسانی کنسسد، منتظرنسسد تسسا اوضسساع اقتصسسادی بسسرای
بورژوازی چاق دولتی و خصوصی بهبود یابد تا بلکه از لطف آن ها و در درازمدت چیزی هم شسسامل حسسال
بقیه شود یا «تنش های اجتماعی» گسترش یابند. یک روز خوب هم خواهد آمد که «آنتی تزی کارگری یا
سوسیالیستی یا چیزی شبیه آن» شکل بگیرد و شرایط برای «مقاومت در برابسسر رونسسد های تبعیض آمیسسز و
استثمارگرایانه ی سرمایه داری» فراهم شود. اما خب تا آن روز باید انتظار کشید و «خوش بین»انه در کنسسار

دولت ایستاد.

در بند هفتم مسئله ی شکل گیری «مافیای ثروت و قدرت به برکسست رژیسسم تحریم هسسا » مطسسرح و گزارشسسی
ژورنالیستی از آن ارائه می شود. این که همه ی علل «رشد چشم گیر شکاف طبقسساتی» و پیسسدا شسسدن سسسر و
کله ی «بچه پولدارها» را به «رژیم تحریم ها» و ویژه خواری های برآمده از آن تقلیل دهیسسم نادیسسده گرفتسسن
لل بیست و شش ساله است. آن چه به نظر می رسد نویسندگان محترم دوسسست ندارنسسد یک روند تاریخی اق
ببینند این است که این شکاف های طبقاتی نه نتیجه ی تحریم ها که حاصل مسسستقیم سیاسسست های لیسسبرالی
همه ی دولت های بعد از جنگ و به ویژه دولت احمسسدی نژاد اسسست. «بچسسه پولسسدارها» بچه هسسای آن «یسسک
درصد» ویژه خواران تحریم نیستند. آن ها بچه های بورژوازی گردن کلفتی هستند که از سسسال ها قبسسل شسسکل
گرفت و حتی به واسطه ی شرایط ویژه ی تحریم ها هم از بین نرفت. فقط کمی متضرر شد و حال هم با رفع

تحریم ها به حالت سابق برمی گردد. 

«رشد قارچ گونه ی مؤسسات مالی و اعتباری» و بانک های خصوصی و عمومی هم نسسه حاصسسل تحریم هسسا و
ویژه خواری از آن ها که نتیجه ی علل و عواملی بس زیربنایی تر و پیچیده تر و سابقه دارتر از این است. ایسسن
موضوع خود نیاز به یک بررسی جامع علمی پیرامون ساختار اقتصاد سیاسی ایران و شسسکل های تولیسسدی و

 بسسا رفسسع تحریم هسسا ازبانکداری اسششلمیصنعتی و جریان های مالی آن دارد. اما آن چه متقن است این که 
نفس که نخواهد افتاد هیچ، با قدرت و سرعت بیشتری هم به راه خود ادامه خواهد داد.
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انتظار می رفت نویسندگان بیانیه در این بند «به اعتبار چپ بودنشان» دست کم تحلیلی روشسسن و علمسسی از
چگونگی تأثیر این ویژه خواری ها بر اقتصاد کشور در این سال ها ارائه می کردنسسد و خواسسست هایی عملسسی بسسا

توجه به «شرایط امکان» برای مبارزه با و مجازات آن ها پیشنهاد می دادند.

لا همان توهمی است کسسه کسسل آن «توهم»ی که در بند هشتم بیانیه به درستی محکوم می شود متأسفانه دقیق
این بیانیه و به خصوص سه بند پنجم، ششم و هفتم آن بدان گرفتارند. تقلیل مشکلت و معضلت زیربنایی
اقتصاد ایران به عاملی روبنایی مثل تحریم ها همان کاری است که باید از آن حذر کسسرد و رفقسسای مسسا بسسر
خلف گفته ی خودشان در بند هشتم بدان عمل نمی کنند. هر چند همان طور که دیدیم ایسسن تنهسسا تنسساقض

موجود در این بیانیه نیست.

اما در مورد آخرین بند باید به دوستان یادآوری کرد که «نفس برنامه ی هسته ای» از همان ابتدای مطرح
شدنش در لیه های مختلف جامعه مورد بحث و نقد قرار می گرفت. فقسسط ایسسن مبسساحث جسسایی در گفتسسار

رسمی حکومت و رسانه های وابسته به آن نداشتند و هنوز هم ندارند. 

این بیانیه می توانست «به اعتبار چپ بودنش» به جای ایستادن در کنار گفتمان اینهمان شده ی سسسرکوب گر
طبقه ی متوسط با دولت، همان مسائلی را مطرح کند که در میانه ی بند نهم معتقد اسسست قابسسل طسسرح در
گفتار رسمی حکومتی نیستند. می توانست «نقادانه» پیرامون «وجاهت برنامه ی هسته ای» بسسه پرسسسش گری
بپردازد و «کم و کیف» آن را بررسی کند و «کارآمدی فنی و توجیه پذیری علمی سازگاری اش بسسا محیسسط
زیست» را به چالش بکشد. می توانست جای آن که از زبان دولت سسسخن بگویسسد و «خواسسست» آن طبقه ی
متوسطی را نمایندگی کند که رستگاری خود را هم سو با دولت در سرکوب طبقات پسسایین می بینسسد،  زبسسان

ی حامی دولت دیگری شده اند و در ایسسن هیسساهوی جنجسسال و شسسادمانیمایی باشد که حال در مقابل آن ها
ناچارند با آتش زدن خودشان سخن بگویند. می شد نقادانه و با جسسدیت «شسسرایط جدیسسد ناشسسی از توافسسق

 ترسیم کند.ما و آن هااحتمالی» را کاوید و «مختصات نوظهور میدان مبارزه» را میان 

مارکس در مانیفست در توصیف سوسیالیسم بورژوایی می نویسد:

جامعۀ بورژوازى را تسسأمین نمایسسد. «قسمتى از بورژوازى مایل است دردهاى اجتماعى را درمان کند تا بقاء
جمعیتهاى خیریه، اعضسساى انجمنهسساى اقتصادیون، نوع پروران، انسان دوستان، مصلحین طبقۀ کارگر، بانیان

مسکرات و اصلح طلبان خرده پا از همه رنگ و همه قماش، بسسه حمایت از حیوانات، مؤسسین مجامع منع
دارند.  [...] این دسته تعلق
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کننسسد ولسسى بسسدون مبسسارزات و سوسیالیستهاى بورژوا می خواهند شرایط حیسسات جامعسسۀ معاصسسر را حفسسظ
می خواهند جامعۀ موجود را حفظ کنند ولى بدون عناصرى مخاطراتى که ناگزیر از آن ناشى می شود. آنها

مسسی خواهنسسد. کرده و شیرازه اش را از هم می پاشد. آنهسسا بسسورژوازى را بسسدون پرولتاریسسا که آن را انقلبى
دن عوالم لا بهتری صلمى را که در آن حکمرواست، طبیعت می پندارد. سوسیالیسم بورژوا ایسسن پنسسدار بورژوازى عا

تمام و یا نیمه کاره اى در می آورد. هنگامى که این سوسیالیسم از تسلیت بخش را به صورت یک سیستم
در واقع توقع دعوت میکند که سیستم او را عملى نماید و در بیت المقدس جدید وى گام گذارد، پرولتاریا

ولى اندیشه هسساى کینسسه آمیسسز خسسود را وى فقط آنست که پرولتاریا در جامعۀ کنونى هم چنان باقى بماند
دربارۀ این جامعه به دور افکند.

عملى است، می کوشید تا در طبقۀ نوع دومى از این سوسیالیسم، که کمتر سیستماتیک و منظم ولى بیشتر
منفى تلقین کند و اثبات نماید که براى طبقۀ کارگر فلن و یسسا کارگر نسبت به هر جنبش انقلبى نظریاتى

اسسست. و سیاسى سودمند نیست بلکه تنها تغییر شرایط مادى و مناسبات اقتصادى مفیسسد بهمان اصلحات
مناسبات تولیدى بورژوازى، که تنها از اما مقصود این سوسیالیسم از تغییر شرایط مادى به هیچ وجه الغاء

نمی باشد، بلکه مقصد اصسسلحات ادارى بسسر اسسساس مناسسسبات تولیسسدى طریق انقلب، عملى شدنى است،
در بهسسترین در نتیجه، در روابط بین سرمایه و کار مسسزدورى هیسسچ تغییسسرى وارد  نمی کنسسد و موجود است.

امور اقتصسسادى دولسست بسسورژوازى عمسسل حالت، جز کاستن از مصارف سیادت بورژوازى و ساده تر کردن
بسسه سوسیالیسم بورژوازى تنها زمانى با چهرۀ برازندۀ خسسود جلسسوه گر میشسسود کسسه دیگرى صورت نمی دهد.

حمسسایت گمرکسسى!  بسسه سسسود طبقسسۀ وجهى از سخنورى مبدل گردد. آزادى بازرگانى! به سود طبقۀ کارگر؛
کارگر؛ زندانهاى انفرادى! به سود طبقۀ کارگر...

 این است آخرین و تنها سخن جدى سوسیالیسم بورژوازى.

بورژواست، به سود طبقۀ کارگر». سوسیالیسم بورژوازى درست منحصر به این ادعا است که بورژوا
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