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شهاب برهان

پراکسیس:  توضیح

این متن پیش تر در قالب مجموعه یادداشت هایی در صفحه ی فیسبوکی رفیق شهاب برهان انتشار یافته است. بنببا بببه
اهمیت موضوعات طرح شده در این یادداشت ها، با کسب اجازه از نویسنده، آن هببا را در قببالب متببن حاضببر منتشببر
می کنیم. با این توضیح که از دید ما مضمون کلی این متن دعوتی اسببت از چببپ سوسیالیسببتی بببرای آسیب شناسببی

جسببتاری درانتقادی وضعیت کنونی اش، که به باور ما -نیز- ضرورتی اساسی در مقطع کنونی است [رجوع کنید بببه 
. امیببدواریم ببا مشببارکت رفقبای علقمنبد بتببواینم ایبن موضببوع را]|ضرورت بازسازی گفتمان انقلبی  پراکسبیس

 پی بگیریم. 

***

- اکسیونیسم ابتر 1

نن گودی است. حادثه ای در جایی اتفاق می افتد، مثببل قلببوه سببنگی در نر حساسیت های بیرو موجی بودن، خصلت ناگزی
برکه ای. موجی ایجاد می شود و بعد، موج، می خوابد حساسیت ها هم. کسانی که در متن قرار دارند، به طور مسببتمر در
جریان اند و با پوست و گوشت شان حس می کنند، دیگران را باید «حادثه ای غیر منتظر» خبردار کند. مببرگ شبباهرخ

زمانی هم از این ردیف «حوادث» موج ساز است، همچنان که بحران پناهندگی به اروپا در مقیاسی دیگر.

ممرد؟ و به سروسینه بزنیم کببه چببرا ممرد؟ چرا  تا یکی از درد نمرده، بی خیالیم تا بمیرد و بعد بگوییم: وای چه شد که 
برایش کاری نکردیم؟! با دردمند هم دردی واقعی نمی کنیم تا طومار هم دردی با بازماندگانش را امضا کنیببم! مببا، نببه

تیمارگری، که عزاداری مان خوب است. 

در باره ی مرگ شاهرخ زمانی یا این که چه می توانستیم بکنیم که نکردیم و برای دیگر پیشروان کارگری چه اقداماتی
می توانیم بکنیم، در اینجا حرفی نمی زنم. جنبش کارگری ایران با ایببن کببه سال هاسببت در تکبباپو و زنببده اسببت، امببا
ضعف های اساسی و استراتژیک دارد. محرک تقل و تکاپویش ستم ها و فشارهای سرمایه و دولت سرمایه داری اسببت
و نه آگاهی طبقاتی و اینرسی انقلبی درونی اش، یعنی این جنبش، لنگ است، جهیدن ها، ناشی از سببوزش زیببر پببایش
است و نه عزمی ارادی به سوی افق رهائی. فشارهایی که پیشروان جنبش کارگری در زندان ها متحمل می شوند، مثل
اعتصاب غذاهای مهلک و طولنی ... تنها کارگر ستیزی رژیم را نشان نمی دهد بلکه از ضعف جنبش کارگری هم خببر
ند آن کاری را که عببزم و رزم می دهد که چند تن ازخودگذشته و جان برکف مجبور می شوند جور   آن را بکشند. کمبو
تشکل های مستقل کارگری و رهبران طبیعی و نیز روشنفکران ارگانیک طبقه باید بکنند، این کفن پوشان می کوشند بببا
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–فداکاری های پهلوانی شان در زندان جبران کنند  کببه البتببه بببا ایببن ترتیببب، جبران شببدنی هببم نیسببت و ضببایعات

جبران ناپذیری مثل مرگ شاهرخ زمانی در زندان را هم به دنبال دارد. پس، مسئله فقط ایببن نیسببت کببه مببا بببرای
کارگران زندانی چه می توانستیم بکنیم که نکردیم، یا چه می توانیم بکنیم (این به جای خود مسئله ی مهمی است) بلکه

مسئله اساسی این است که ما برای جنبش کارگری چه باید بکنیم؟ 

قصد من از طرح این بحث و این پرسش، نسخه پیچی و پاسخ دادن به «چببه بایببد کببرد؟» نیسببت. تنهببا می خببواهم
تلنگری به این اکسیونیسم ابتری که دامن گیرمان است زده باشم.

نپ» عمله ی راست نیست؛ با چپ سوسیالیست است. مشکل، فقط در چپ های خارج از ایران بحث من با راست یا «چ
نیست؛ فقط فاصله ی جغرافیایی نیست، مسئله، فاصله ی طبقاتی است، یعنی فقدان پیوند طبقاتی است. در داخببل هببم
–که باشی، مادام که با طبقه ای که به آن تعلق فکری  عاطفی داری، پیوند ارگانیک نداشته باشی، در بهببترین حببالت

فقط حمایت گر می شوی و نه دخالت گر. حمایت گری اگر واقعی یعنی منشأ اثری باشد، بسیار هم لزم و مفیببد اسببت؛
مپفکی و پوک غلبه دارند: اعلم موضع کردن ها بببرای ثبببت در تاریببخ، اعلمیببه دادن هببای متاسفانه حمایت گری های 
نت « محکوم می کنیم!» « حمببایت می کنیببم!»، مهر لستیکی بی خاصی کلیشه ای تکراری برای خالی نبودن عریضه، زدن م
–آکسیونیسم برای ارضای «فعال» بودن خود، امضا گذاشتن در پای طومارها  یعنی من هم جببزو شخصببیت ها هسببتم

( و اصل هستم!) ... 

از آکسیونیسم تو خالی و فیل هواکردن هایی که تنها به عنوان «فریضببه ی ایببدئولوژیک» و بببرای پببر کببردن بی عملببی
صورت بگیرند، از مقاله نویسی هایی که خوانندگان اش خودمان ایم، از مشت هایی که به هیببچ پببوزه ای نمی خورنببد و از
تیرهایی که بر زمین اصابت نمی کنند، آبی برای نیازمندان گرم نمی شود. چه انرژی هایی کببه دهه هببا بببرای ایببن آواز

خواندن ها در گوش خود تلف شده اند! 

* حمایت کردن با شعار «حمایت می کنیم!»، فرق دارد. حمایت باید به کار حمایت شونده بیاید. منشا فشاری بر رژیم
یا منشأ کمکی به نیازمند باشد، وگرنه غرغره کردن است. اگر توانستیم جلوی اعدام کسی را بگیریم، اگر توانستیم به
حمایت از یک اعتصاب، اعتصاب کنیم، اگر زنی را از چنگ گشت ارشاد بیرون کشیدیم، اگر در اقدامی سهیم بببودیم
که رژیم را از تهاجم در این یا آن مورد به عقب نشینی واداشت، اگر یک آسپیرین به کسببی دادیببم، می شببود گفببت

حمایت مان معنا داشته است.

حمایت کردن، کار کمی نیست و بسیار ارزشمند است، اما وظیفه ی یک سوسیالیست، تنها حمایت گری نیست. جنببش
کارگری به دخالت گری سوسیالیست ها - و آن هم دخالت گری سوسیالیستی - نیاز دارد.

فرق دخالت گری با حمایت گری چیست؟ دخالت گری سوسیالیستی به چه معنی است؟ در بندهای کوتاه دیگببری بببه
این موضوعات خواهم پرداخت.

 - مداخله گری2



در بند اول در باره ی اکسیونیسم بی حاصل مختصری نوشتم. حال دنباله ی مطلب: 

سالیان سال در این خارج از کشور، تجمعات و تظاهراتی علیه رژیم اسلمی یا برای ابراز همبستگی با کارگران، زنببان،
و غیره یا دفاع از زندانیان سیاسی و غیره برگزار شده است. نه همه، اما اکثر این اقدامات، هیببچ انعکاسببی در داخببل
ایران و در میان آدم های ذی ربط و ذی نفع، نداشته اند. مثل جمع شدن در یک سالن یا کنج خیابببان و شببعار دادن در
دفاع از یک زندانی سیاسی نه سر سوزنی روی دولت اثر گذاشته است، و نه حتی به  گوش خود زندانی یا خببانواده اش
رسیده است. مقالت و تحلیل های بی شماری برای افشای رژیم نوشته و چاپ شده اند، کیلوها و کیلومترها. اما فقط بببه
دست کسانی رسیده و توسط کسانی خوانده شده اند که به قدر کافی خبر داشته و احتیاجی به افشاگری نداشته اند. یک
سطر از این نوشته ها به دست آن هایی که می بایست آگاه شوند نرسیده است. صدها هزار اعلمیه و بیانه همین طببور.
بسیاری از این ها فقط محض اعلم موضع یا عقب نماندن از «رقبای سیاسی» نوشببته و در دایببره ی بسببته ی خببارج از
کشور پخش شده اند. اگر چپ ها به جای قلم، بیل در دست می داشتند، با همه ی فداکاری ها و از جان گذشتگی هایی که
کردند، با بی خوابی ها و محرومیت ها و گرسنگی ها و بی سرپناهی ها و زخم هایی که تحمل کرده اند، می توانستند سلسببله
جبالی را صاف کنند . آن ها محصول کوهی از استخوان و دریای خون یک نسل چببپ شببریف و آرمببان خواه انببد ولببی

میراث شان برای چپ نسل جدید تنها برداشتی منفی و یاس آمیز است. 

اا خود را در محفل بسته ی ایرانی ها و دادوستد با ایرانی ها محبوس کرده اند. دلیل –ایرانیان  به خصوص چپ ها  عموم –

اصلی اش ندانستن زبان و نداشتن ارتباط با مردم کشور میزبان بوده است. به این خاطر، «تولیدات»شببان فقببط بببرای
ایرانیان بوده و زحماتی که می کشیده اند، نه فقط در ایران، بلکه در میان خارجی های محل زندگی شان هم منشأ آگاهی
اا در و افشاگری قابل توجهی نبوده است. قرار بوده چپ در خارج دست کم نقش پشت جبهه را ایفا کنببد. چقببدر واقعبب

ایفای چنین نقشی موفق بوده است؟

اا نمی خواهم به همه و هر اقدامی و به همه ی زمان ها تعمیببم و تسببری بببدهم. در طببول نر یکسره منفی را ابد این تصوی
سالیان گذشته هر جریانی و گروهی کارهایی هم کرده است که انعکاس داخلببی و بیببن المللببی داشببته اند، و از لحبباظ
زمانی هم امروز که اینترنت محدودیت ها و مرزهای خارج و داخل را مشبک کرده، شرایط بسیار فببرق کببرده اسببت.
این تغییر بیشتر مدیون انقلب انفورماتیک بوده است تا انقلب در شیوه ی تفکر و عمل چپ. هنوز هم که هنوز اسببت

اکسیونیسم ابتر، گرچه نه به وسعت و شدت پیشین، جان سختی می کند. 

ه مقبدار زیبادی از اکسیونیسم ابتر، خود را با فقدان امکانات و محدودیت های ناشی از استبداد توجیه می کنبد، امبا ب
فقدان استراتژی آب می خورد. چپی که علیرغم یک دوجین «برنامه» و ادعاهای سوسیالیستی، در عمل، رسالت اش را
در قبال رژیم، به افشاگری، و در قبال مبارزه ی طبقاتی و دموکراتیک، به حمایت گری تقلیل داده است، فقط می توانببد
ند نازل، پاسخ می دهد. شب که سرت را فعال منفعل باشد. اکسیونیسم، به این خط مشی، به این رسالت و انتظار از خو
روی بالش می گذاری، راضی هستی که یک مقاله ی افشاگر نوشته یا سخنرانی افشاگرانه ای انجببام داده ای. وجببدان ات

راحت است که از بس در تظاهرات شعار «باید گردد!» داده ای، تارهای صوتی ات زخم شده است. 

با اهرم اکسیونیسم، هر قدر هم انرژی صرف کنی و عرق بریزی، نمی توانی سنگریزه ای را در حیات سیاسببی ایببران و



در مبارزه ی طبقاتی کارگران جابه جا کنی. برای اثر گذار بودن، باید مداخله گر بود.

معنی مداخله گری تاثیرگذاری در روند اوضاع است، مقدار و زمان اش بحث دیگری است. اقدامات و وظببایفی ممکببن
است بلفاصله به ثمر برسند، به چشم بیایند، و اقدامات و وظایفی در دراز مدت؛ بعضی مستقیم و بی واسببطه، برخببی

غیرمستقیم و باواسطه و یا با صد واسطه. 

وقتی جنگی درگیر است، یکی ممکن است روی تئوری های جنگی کار کند، یکببی از اسببتراتژی و تاکتیک هببای جنگببی
جمع بند در آورد، یکی خلبانی کند، یکی پانسمان کند، یکی در آشپزخانه صحرایی نخود پاک کند، یکببی هببم تیببر در
کند. همه ی این ها انواع و سطوح و اشکال مداخله گری هستند. مداخله گری یعنی سهیم بودن و نقش داشببتن، درجببه و
شکل اش مهم نیست. مبارزه ی طبقاتی هم نوعی جنگ است. فعال سوسیالیست یعنی دارنده ی سهم و نقشببی در ایببن

مبارزه ی طبقاتی، یعنی اثر گذار در این پیکار. 

این که برای مداخله گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. بببرای آن کببه تیببر بببه هببدف بخببورد،
نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می خواهیم اثر بگببذاریم. نقشببه داشببته
باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل اش برویم. هر تلشی همیشه به نببتیجه دل خببواه نمی رسببد.
ممکن است شکست هم بخورد، اما مهم این است که در نقشه ای که داشته ایم شکست بخببوریم تببا از بی نقشببه گی؛ از

عمل خطا تا از بی عملی. 

پرسشی منطقی می تواند این باشد که جنگ نظامی، امری جمعی و سازمان یافته است و هببر وظیفه ای مکمببل دیگببری
ن بی در و پیکببر مببا، مببداخله گری های گروه هببای جداسببر و رقیببب و پراکنببده و همگببی است، اما در مبارزه ی طبقبباتی 
سکتاریست و فعالیت های افراد اتمیزه، چه طور می توانند هماهنگ و ترکیب شوند و کل متجانسببی را تشببکیل دهنببد؟
این مسئله ی مهمی است که فعل خارج از موضوع مورد بحث من است. آن چببه در اینجببا مببورد تاکیببد مببن اسببت،

دغدغه ی مداخله گری به جای دل خوش کردن به اکسیونیسم بی حاصل است.

) در باره ی سکتاریسم چببپ ایببران بببه اختصببار۳اکسیونیسم در رابطه ی بی واسطه با سکتاریسم است. در بند بعدی (
خواهم نوشت.

–  سکتاریسم چپ ایران3

در بند پیشین گفتم که اکسیونیسم ابتر با سکتاریسم در ارتباط است. حال چند کلمه در باره ی سکتاریسم:

اا به این دلیل که بیشببتر تجزیه گراسببت تببا وحببدت طلب، جداسببری را بببه چپ ایران سکتاریست نامیده می شود غالب
همکاری و اتحاد ترجیح می دهد و خلصه ائتلف گریز است. به نظر من این خصال، دلیل سکتاریسببم چببپ نیسببتند،
نتایج و آثار آ ن اند. می دانیم که سکت یا فرقه، جمعیتی است که هویت خود را از یک آیین، باور، ایدئولوژی یا سببنت
گرفته و بر پایه ی آن متشکل شده و مرزهای خود با دنیای بیرون از خود را ترسیم می کند. دوری یا نزدیکی دیگران



را با دوری یا نزدیکی به آن دکترینی می سنجد که هویت خود ش است. وقتی هم کببه دعببوت گر باشببد و از وحببدت
سخن بگوید، منظور ش «وحدت و بیعت با من» است. سکتاریسم چپ ایببران هببم ایببن نمودهببا را دارد، هببر گببروه و
گرایشی در طیف گسترده چپ، بر محببور برداشببت و تفسببیر معینببی از مارکسیسببم، آنارشیسببم، از سوسیالیسببم، از
مبارزه ی طبقاتی، از تجربه ی شوروی، از لنینیسم و تروتسکیسم و استالینیسم، مائویسم و کاستروئیسم و .... برداشت از
دموکراسی و مسئله ی ملی و فمینسیم و سندیکا و شورا و غیره و غیره، و یا بر نوستالژی و داعیه ی میببراث داری فلن
سنت مبارزاتی فدایی، پیکاری، راه کارگری، سهندی، و .... پاگرفته اند. چپ ایران نببه تنهببا روحیه ی فببدراتیو و هم گببرا
نداشته، بلکه تکثر سرسام آورش محصول واگرایی و انشعابات بی پایان بوده است. چنین چپی روشن است که، به زبان
شیمی، میل ترکیبی با دیگران ندارد، همه را رقیب ناصالح، خود را صاحب همه ی حقیقت یا محق تر از همه می پندارد.

–البته اگر تجربه ی ده  بیست سال گذشته در خارج از ایران را نگاه کنیم، متهم کردن همه ی چپ ها بببه ایببن کببه از

نزدیکی و اتحاد و گرفتن دست یکدیگر گریزان بوده اند، بی انصافی و نشانه ی بی اطلعی محض خواهد بود. چند تلش
برجسته برای اتحاد و همکاری جریانات چپ صورت گرفته است و برای هر کدام هم زحمات بسیار کشیده شده ولی
در موفق ترین حالت، از یک رشته همکاری های بی ثمر و بی دوام مثل اعلمیه دادن ها یا فراخوان  دادن هببای مشببترک
( به خودشان!) جلوتر نتوانسته است برود و مثل جویباری در شن زار خشک فرو مرده است. این کببه چپ هببا به جببای
داشتن ده تلویزیون کوچک جمع شوند یک تلویزیون قوی بزرگ درست کنند، و همکاری هایی نظیببر ایببن، بارهببا بببه
میان کشیده شده و برایش عرق ها ریخته شده است. ولی این که صاحبان این همه گرایشات مختلف و هر کدام حببق
رود، ه کسبی زیبر خبط دیگبری ن به جانب، چه طور یک تربیون مشترک داشته باشند و چه طور مبدیریت بشبود ک
مسئله ای به سادگی قابل حل نبوده است. وجببود چنیببن همکاری هببایی البتببه کببه مفیببد و لزم اسببت، امببا مسببئله ی
سکتاریسم چپ ایران را حل نمی کند. چپ ایران از این جهت هم به سکتاریسم متهببم شببده اسببت کببه بببا جریانببات
دموکرات و نیروهای غیر کارگری و غیر سوسیالیست حاضر نیست بر سر منافع و مطالبات مشترک ائتلفاتی صورت
دهد. این هم حقیقت دارد و هم قابل تعمیم به همه ی جریانات چپ نیست. به هر حال، احببزاب و گروه هببای موجببود
چپ اگر همه باهم جمع شوند (کما این که بخش هایی از آن چندبار چنین کردند و حال هم یک طیفی جمع شببده اند)
چیزی بیش از جمع جبری فرقه ها از آب در نخواهد آمد. شما اگببر تمببامی قطعبباتی را کببه دوچرخببه از آن سبباخته
می شود روی هم تلنبار کنید، نمی شود دوچرخه. یک چیز نامشهود و به چشم نیامدنی هنوز مفقود خواهد بببود. بببازهم

این مجموعه نخواهد توانست گامی از آکسیونیسم «مشترک» جلوتر بگذارد. 

سکتاریسم چپ ایران را با واگرایی درونی و اتئلف گریزی توضیح دادن، ریشه را ندیدن اسببت. ریشببه ی سکتاریسببم
چپ ایران، در گسست از پایه ی اجتماعی خودش است. چپ ایران سوسیالیست طبقاتی نیست، سوسیالیست آرمببانی
است. چپ ایران به خاطر آن هویت فرقه ای پیدا کرده و خود را با ایدئولوژی مجرد هویت داده و به دعواهای حیدر-
نعمتی مشغول ساخته و مضمون فعالیت اش اکسیونیسم بی حاصل شده است که هویت و تشببکل اش بببر مببدار منببافع
عمومی طبقاتی در جریان مبارزات زنده و جاری طبقه نیست؛ نه که از آن ها بی خبر باشد، اما حیات جاری خودش در
متن مبارزه ی طبقاتی کببارگران جببایی نببدارد. او خببود را بببه رسببالت «افشبباگری» در قبببال رژیببم سیاسببی و نظببام
سرمایه داری، و «حمایت گری» در قبال مبارزه ی طبقاتی کارگران و جنبش های مببترقی دموکراتیببک و زنببان و... قببانع
کرده است. بی تردید قلب چپ برای کارگران می تپد. طبقه ی کارگر در قلب چببپ ایببران اسببت، امببا چببپ در قلببب
مبارزه ی طبقاتی کارگران نیست! در این گسست از پایه ی اجتماعی، فشاری از پایین به هیچ گروهببی وارد نمی شببود و



مورد استیضاح کارگران مرتبط قرار نمی گیرد. به این خاطر وحببدت ها و انشببعاب هایش ناشببی از اختلفببات بببر سببر
استراتژی و تاکتیک شنا در سیلبی که جریان دارد نیست، برسر تولی قبور قدیسین اسببت؛ نقشببی در تغییببر اوضبباع

ندارد، کارش می شود تفسیر متون کلسیک و در رابطه با حیات جاری هم، حاشیه نویسی اخبار و رویدادها. 

چاره ی سکتاریسم چپ ایران پیوند با پایه ی اجتماعی خودش و در مرکز آن طبقه ی کارگر است.

می دانم ده ها پرسش بر می انگیزم از جمله این که چه طور این کار را بکند؟ ... یا اعتراضاتی بر می انگیزانم نظیببر ایببن
که چه طور می شود بدون مرزبندی های ایدئولوژیک یا بر سر استالین و تروتسببکی و تجببربه ی شببوروی و غیببره کببار

…سیاسی کرد؟ ... یا که تو ما را هم در جرگه چنین چپی قرار داده ای حال آن که ما 

من حل المسائل مشکلت چپ را در اختیار ندارم. برداشت هایم را می نویسم. بیش از ایببن از اسببتطاعت مببن بیببرون
است. همه ی موضوعات را هم نمی شود در مطلبی به این کوتاهی طوری گفت که پاسخ همه ی پرسش های احتمالی را

در خود داشته باشد. 

–  مارکسیسم، سنجاق سینه نیست !4

ش خودشببان، از ه از جنب در بند سوم، از سکتاریسم چپ ایران نوشتم و این که کمونیست ها زمانی فرقه می شبوند ک
اا از گفتگببوی جنبش کارگری و از جنبش های اجتماعی هم سرنوشت با طبقه ی کارگر جدا بیافتند و نه وقتی کببه فرضبب
دموکراتیک و اتحاد عمل میان خودشان و یا از ائتلف و همکاری با جریانات بورژوایی تن بزنند. سوسیالیست ها وقتی
نه بر محور منافع طبقه و در پیوند زنده با مبارزه ی طبقبباتی کببارگران و هم سرنوشببتان ایببن طبقببه، بلکببه بببر محببور
ایدئولوژی و آرمان متحد شوند، فرقه می شوند حتا اگر گفتگوهای سوپر دموکراتیک و ائتلفات و همکاری هببای هببای
مفید با یکدیگر بکنند و با نیروهای دموکرات هم ائتلف بکنند. اکنون پیش از رسیدن به بخش پایببانی ایببن مبحببث،

روی موضوع مبارزه برای سوسیالیسم درنگی می کنم.

سوسیالیسم یک عقیده نیسببت. اگببر از همیببن امببروز بببرای سوسیالیسببم مبببارزه نکنیببم، مارکسیسببم می شببود یببک
سنجاق سینه. همه می گویند برای سوسیالیسم مبارزه می کنند و هدف شان است، امببا سوسیالیسببمی کببه فقببط «هببدف
نهایی» است و هیچ زمان و مکانی در مبدأ مختصات تاریخ و سیاست برایش وجود ندارد، سوسیالیسمی روز محشببری
نی در دسببتوری اسببت کببه مبببدأ و ایمانی است. آلترناتیو سوسیالیستی در برابر رژیم جمهوری اسببلمی، آن اسببتراتژ
نع تقببویمی و قابببل پیشبببینی ای داشببته باشببد. بی آن که البتببه نقطه ی وقببو –مختصات تاریخی و سیاسی معینی دارد 

اا به ایببن سوسیالیسم، آلترناتیو وضع موجود و در برابر رژیم فعلی است. «مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز» ابد
معنی نیست که شرایط پیاده شدن سوسیالیسم هم اکنون در ایران آماده است یا شرایط برای قببدرت گرفتببن طبقه ی
کارگر مهیاست. بر عکس، از این جهات، اوضاع بسیار نامساعد و وخیم است. منظور مببن از مبببارزه از همیببن امببروز
برای سوسیالیسم این است که ما نباید به بهانه ی نامساعد بودن این شرایط یا به بهانه ی ایببن کببه بببا یببک حکببومت
نن یببک نت به قدرت رسید ال نوب مذهبی روبه روییم که از میان برداشتن اش مسئله ی تنها طبقه ی کارگر نیست، پس فع
حکومت «دموکراتیک و لئیک» بورژوایی را رعایت کنیم و برویم در ته صف منتظر نوبت خود باشیم و تبا آن زمببان



فقط به «تبلیغ و ترویج» مارکسیسم بسنده کنیم و در عمل بشویم یک نیببروی افشبباگر حکببومت و نقبباد اپوزیسببیون
بورژوایی که موضوعیت و موجببودیت سیاسببی اش در همکاری هببا و ائتلفببات بببا دیگببران خلصببه شببده و موضببوع
مداخله گری سیاسی و رسالت اش رادیکال کردن دموکرات های سست عنصر و تقببویت «بببورژوازی لئیببک» در برابببر
ال به جببا از شببرکت در معمبباری یببک استبداد دینی است. و اگر هم از استراتژی «نه این و نه آن» یعنی امتنبباع کببام
ال محدود می شود به مبارزه با اسببتبداد و بببرای حقببوق آلترناتیو بورژوایی پیروی کنیم، مضمون فعالیت سیاسی ما عم
بشر. به این دلیل است که موضوعیت سیاسی مان به جای آن که معماری آلترناتیو سوسیالیسببتی در برابببر جمهببوری
اسلمی باشد، می شود همکاری و ائتلف ضداستبدادی با اپوزیسیون بورژوایی رژیم تا سبرحد سبرنگونی. در واقعیبت،
رسالت حزبی و عرصه ی مداخله گری ما می شود نقد ناپیگیر این و آن اپوزیسیون بورژوایی در دموکراسی و سببرنگونی
رژیم، تلش برای رادیکال کردن آن ها و تلش ببرای تقبویت ببورژوازی «دمبوکرات» (؟) در براببر اسبتبداد حباکم؛

می شویم مروج ترجیح بد به بدتر. 

مبارزه از امروز برای سوسیالیسم یعنی مبارزه برای غلبه بر ضعف های خودمان و مبارزه برای تبدیل شرایط نامسبباعد
به شرایط مناسب. همان طور که لنین گفته، «انقلب را نمی کنند، انقلب می شود». منتها باید بببرای مببوقعیت انقلبببی
تدارک دید و مهیا شد. ضعف ها و عدم بلوغ طبقه ی کارگر کشبور مبا و خبود مبا چپ هبای سوسیالیسبت از دلیبل
ساختاری و تاریخی زیادی سرچشمه می گیرند و فقط معرفتی یا از ضعف اراده نیستند. استبداد هم آن ها را تمدیببد و
تثبیت  می کند؛ اما عنصر اراده و نقش و توان نسبی آن را در اثرگذاری روی همین عببوارض سبباختاری نبایببد مببورد
غفلت قرار دارد. سوسیالیسم محصول جبری تضادهای درونی سرمایه و افت نرخ سود نیست، مبببارز ه ی طبقبباتی نیببز
عنصر فعال تضادهای ذاتی سرمایه داری است و آگاهی طبقاتی و استراتژی و مبارزه ی متشکل، معمار ایببن جببایگزینی
تاریخی است. سرمایه سیبی نیست که وقتی گندید خود به خود بیافتد. باید از درخت سیاست بال رفت. سوسیالیسببم
برای آن که آرمانی نباشد، باید سیاسی باشد و سوسیالیسم سیاسی مستلزم داشتن یک پروژه ی سیاسی سوسیالیسببتی
در قبال وضع موجود و مداخله ی سوسیالیستی در مبارزات طبقاتی و سیاسی و مسائل پایه ای و جاری در جامعه نظیر

مسئله ی زنان، ملیت ها، جوانان، آزادی ها و حقوق پایه ای همگانی، محیط  زیست، ژئوپولیتیک و غیره است.

ادعای مبارزه برای سوسیالیسم حتا برای آینده های بسیار دور، بدون پیونببد بببا پببایه ی اجتمبباعی سوسیالیسببم و کببار
سوسیالیستی در درون آن، بی معنی ترین ادعای ممکن است - تا چه رسد به مبارزه از امروز برای ایجاد بببدیلی بببرای
–دولت و نظام اقتصادی  اجتماعی حاکم! به این خاطر، پیوند با جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی دیگر ضرورتی

اساسی برای مداخله گری سوسیالیست ها به حساب می آید. غرض از پیوند این نیست که حتما همه ی اندیشببمندان و
اا فعالین سوسیالیست باید در ایران باشند یا بروند کارگر شوند؛ کما این که برای دفاع از برابری زنان با مببردان لزومبب
اا حضببور مکرد و ترک و بلوچ شد! منظور از پیوند نه الزام نباید زن بود یا برای دفاع از حقوق دموکراتیک خلق ها حتما 
–فیزیکی بلکه  آن چنان رابطه ای میان تولیدات فکری یا فعالیت  حتی از راه بسیار دور  با فعالن میدانی عرصببه های –

گوناگون مبارزه است که به طور بلواسطه یا با واسطه (کارهای تئوریک) اثر گذار باشد. 

یقینا جریاناتی و افرادی هستند که چنین پیوندی را در حدی دارند و وسایل ارتباطی جدید البتببه کببار را نسبببت بببه
ال وجببود وسببائل نیسببت، اسببتفاده درسببت و بی زیببان و دهه ها پیش به طور اساسی آسان تر کرده است. اما مسببئله او
اا کمیت و کیفیت این اثرگذاری است. فرقه هایی که می کوشند طبقه ی کارگر را هوادار خود خسارت از آن است و ثانی
–کنند یا  آن طور که در جنبش دانشجویی دیدیم دعواهای حیدر  نعمتی را به درون جنبش جوان دانشجویی ببرنببد و



فاجعه بیافرینند؛ تلش هایی فرقه ای که در درون نیروهای اجتمبباعی هبم روح فبرقه ای را می دمنببد هم چنبان کبه در
شکاف های تشکل های پیشروان کارگری شاهد هستیم. مسئله ی مهم دیگر نقش نیروی عظیم منفردین است که به هر
دلیلی در هیچ تشکلی وارد نمی شوند ولی توان هایی دارند. همه ی این ها از زمببره ی مسببایلی اند در برابببر مببداخله گری
سوسیالیستی سد ایجاد کرده اند. افراد و جریاناتی هم هستند که ارتباط و پیوند دارند و مداخله گر  هستند، اما یببا فکببر
می کنند چون سوسیالیست اند، هر کبباری بکننببد می شببود مببداخله گری سوسیالیسببتی، و یببا دیگرانببی کببه می گوینببد
مداخله گری سوسیالیستی یعنی چه؟ دموکراسببی یببا مسببئله ی زنببان یببا برابببری ادیببان و لئیسببیته مگببر مسببئله ای

سوسیالیستی است؟! 

–در بنببد بعببدی  آخریببن بخببش ایببن نوشببته ی کوتبباه، منظببورم را از مببداخله گری سوسیالیسببتی روشببن می کنببم.

–- دخالت گری سوسیالیستی  بخش پایانی5

م» رای سوسیالیس روز ب در بند چهارم این نوشته (مارکسیسم سنجاق سینه نیست) در رابطه با مفهبوم «مببارزه از ام
نوشتم. و حال مختصری درباره ی دخالت گری سوسیالیستی.

موضوعاتی که در این بخش پایانی می نویسم، در حقیقت یک موضوع است منتها من آن را از وجوه و زوایای مختلفی
می چرخانم تا بر نکات گوناگونی تاکید کنم. به این دلیل برخی نکات حتما تکراری خواهد بود.

ییت سوسیالیسم، دخالت گری سوسیالیستی نمی شود. این هم کبه بسببیاری از هر تاکتیک و اقدامی با قربة  الی ال و به ن
آن چه ما برایش مبارزه می کنیم برای سوسیالیسم لزم است یا به طور باواسطه در خببدمت آن قبرار می گیبرد، ملک

دخالت گری سوسیالیستی نیست. 

روشن است که مبارزه برای آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی و علیه تبعیضات جنسببی و مببذهبی و ملببی و نیببز
مبارزه برای سرنگونی استبداد، همه برای سوسیالیسم لزم اند اما به خودی خود مبباهیتی سوسیالیسببتی ندارنببد. پببس
مداخله ی سوسیالیستی در چنین مبارزاتی به چه معناست؟ به این معناست کببه ایببن مبببارزات را بببه بسببتری بببرای
جایگزینی رژیم استبدادی با رژیم سوسیالیستی و نه معماری یک دموکراسی بورژوایی تبدیل کنیم. تردیدی نیست که
آزادی های سیاسی و حقوق پایه ای شهروندی که انقلب بورژوایی به ارمغان آورده بود از نیازهببای چشم پوشببی ناپذیر
طبقه ی کارگر نیز هستند و بدون برخورداری از آن ها دست وبال کببارگران حببتی بببرای دفبباع از مطالبببات و حقببوق
پایه ای شان در جامعه ی سرمایه داری به کلی بسته می شود. مداخله ی سوسیالیستی در این مبببارزات همگببانی بببه ایببن
معناست که طبقه ی کارگر این مطالبات دموکراتیک را هر چه رادیکال تر به پیش بکشد، چیببزی کببه از رادیکببال ترین
بورژوازی بر نمی آید. در همین تلش برای پرچم داری رادیکال مطالبات همگانی است که طبقه ی کارگر امکان واقعی
نی یارگیری از متحدین استراتژیک اش برای گذار به سوسیالیسم را پیببدا می کنببد. در بسببتر ایببن مبببارزه و ایببن و عمل
مداخله گری است که پرولتاریا می تواند با نمایندگی مطالبات رادیکال کل هم سرنوشتان بببا خببود، بببه «طبقه ی ملببی»

(مانیفست) یا طبقه ی هدایت گر ملت (همان) تبدیل شود. 



نکته ی مهم دیگر در مداخله گری سوسیالیستی این است که کارگران در جریان مبببارزه بببرای آزادی هببای سیاسببی و
علیه استبداد، بدانند که آزادی های سیاسی با دموکراسی یکببی نیسببت و نیببز بداننببد کببه دموکراسببی سوسیالیسببتی،
دموکراسی بورژوایی به اضافه ی دموکراسی اقتصادی نیست (دو عنصر غیر قابل جمع). دموکراسی، یعنببی دیکتبباتوری
(=حاکمیت) طبقاتی. دموکراسی بورژوایی، سلطه ی طبقه ی بورژواست. آزادی های سیاسببی، آزادی ابببراز مخببالفت بببا
دولت است در چهارچوب قانون اساسی بورژوازی و نظام پارلمانی و نه دموکراسی برای حکومت شوندگان. بورژوازی
آزادی های سیاسی را دموکراسی نام داده و فریبکاری می کند. بهترین و رادیکال ترین دموکراسی بورژوایی خودبه خببود
راه را برای دموکراسی سوسیالیستی باز نمی کند. مداخله ی سوسیالیستی در پیکار بببرای آزادی هببای سیاسببی و علیببه
استبداد، به این معنا هم هست که طبقه ی کارگر سقوط استبداد و استقرار آزادی های سیاسی را رسیدن به دموکراسی
و جمهور واقعی تصور نکند و «فتح دموکراسی» (مانیفست) یعنی کسب قببدرت سیاسببی و حبباکمیت واقعببی اکببثریت
جامعه را هدف خود از مبارزه با استبداد قرار دهد و نه پیروزی جناحی معتدل تر از بببورژوازی را بببر جنبباح خشببن و
ا، در اقببرار سرکوب گر. مفهوم مداخله گری سوسیالیستی در مبارزه ی ضداستبدادی در خطوط کلی این می شود که اول
به نامساعد بودن شرایط و توازن قوای حاضر برای بدیل سوسیالیستی توقببف نکنیببم و تغییببر آن را در دسببتور کببار
اا اا، به جببای آویزان شببدن بببه دانشببجویان و روشببنفکران  کببه غالببب –هم اکنون و «از همین امروز» مان بگببذاریم. ثانیبب

–پیشاهنگان مبارزه برای آزادی و اعتراض به استبداد هستند و نقش مهمی هم در این مبارزه دارند  جنبش کارگری

و جنبش های مطالباتی را به مثابه توپخانه ی سنگین برای ویران کردن قلعه استبداد بسیج کنیم و به سیاسی شببدن آن
اا، تاکتیک هایمان را بر مشی تغییر موازنه ی قوا میان و گرفتن پرچم آزادی و دموکراسی و برابری یاری برسانیم؛ و ثالث
–استبداد حاکم و همه بدیل های رقیب اش  از فاشیست گرفتببه تببا سببوپر دمببوکرات - در یببک طببرف، و نیروهببای

اجتماعی بدیل سوسیالیستی درطرف دیگر استوار کنیم. مبارزه از امروز برای سوسیالیسم یعنببی مبببارزه بببرای بببدیل
سوسیالیستی در حین مبارزه ی ضداستبدادی و برای آزادی. اما خود این مبارزه و حتی پیروزی بر استبداد و نهببادینه
شدن آزادی های سیاسی و شهروندی به خودی خود راه پرولتاریا را برای متشکل شدن به مثببابه طبقه ی حبباکمه و راه
بدیل سوسیالیستی نمی گشاید. نقشی که پرولتاریا در مسیر این مبارزه و در قبال مجموعه ی طبقات و نیروهای سیاسی
ایفا کند می تواند این راه را باز کند. از رابطه ی طبیعی میان دموکراسی و سوسیالیسم نیست که مبارزه ی دموکراتیک
می تواند به پیروزی پرولتاریا در این مبارزه منتهی شود، از مداخله ی سوسیالیستی در این پیکار است که چنین چیببزی
امکان پذیر می شود. این شعار که «سوسیالیسم و دمکراسی جدایی ناپذیرانببد» شببعار نادرسببتی اسببت. سوسیالیسببم از
م دموکراسی و آزادی های سیاسی جدایی ناپذیر است ولی دموکراسی (ببورژوایی) و آزادی هبای سیاسبی از سوسیالیس
اا هم برای سد کببردن راه آن ببه اببزاری در دسببت ببورژوازی «دمببوکرات» و لیبببرال تبببدیل جدایی پذیراند و عموم

می شوند.

یکی دیگر از وجوه اصلی دخالت گری، مبارزه ی طبقاتی است. ما در مبارزه ی طبقاتی چگونه باید مداخله کنیم؟ ما کببه
خودمان را کمونیست یا سوسیالیست می دانیم، باید در سنگر مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا قرار داشته باشیم. اما همه چیز
که در مبارزه ی پرولتاریا با بورژوازی خلصه نمی شود. مبارزه بین طبقات مشخص و گوناگون و میان اقشار و لیه های
ال میان طبقه ی کارگر و بورژوازی به طور کلی، طبقه ی کارگر بببا خببرده بببورژوازی؛ بیببن گوناگون آن ها هم هست: مث
–بورژوازی متوسط و بزرگ؛ بین بورژوازی نظامی  امنیتی و رقبا، بین بورژوازی تجاری و صببنعتی؛ تولیببدی و مببالی-

انگلی؛ بین خرده بورژوازی با بورژوازی بزرگ و غیره. در جامعه ی مشخص و شرایط مشخص هببم هببر یببک از ایببن
طبقات و لیه های گوناگون آن ها چهره ای معین و سیال و متغیر دارند با منافع و اختلفات مشخص. آیا چببون مببا در



موضع مبارز ه ی طبقاتی کارگران قرار داریم، نباید در مبارزه ی طبقات دیگر بین خودشان مداخله کنیم؟ آیا مببا نبایببد
در مبارزه ای طبقاتی که بین جناح های حکومببتی، بیببن ملببی-مببذهبی ها و لئیک هببا، بیببن جمهوری خواهببان لئیببک و
طرفداران حکومت دینی، بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، بین هر یک از این ها بببا حکببومت و غیببره در جریببان
است مداخله کنیم؟ حتما باید بکنیم. اما مسأله این است که چگونه مببداخله ای؟ آیببا مببا بایببد در برابببر شببکاف های
سیاسی که در نتیجه ی همیببن درگیری هببای طبقبباتی و منبافع رسبته ای در جنبش هببای اصببلح طلبی و دانشبجویی و
ال بخشبی از روشنفکری با حکومت و بین خودشان ایجاد می شود بی تفاوت باشیم؟ هرگز نباید باشیم. آیببا ایببن کبه مث
نن زیر چتر اصلح طلبان حکومتی از کانون هببای ارتجبباع فاصببله بگیرنببد خانه ی کارگری ها، تشکل های دانشجویی یا زنا
اا چنین نیست. یا حتی نباید کمک کنیم که فاصله بگیرند؟ حتما باید بکنیم. اما هر جریانی برای ما بی تفاوت است؟ ابد

از مبارزه با استبداد حاکم هدفی را دنبال می کند. ما از مبارزه با آن به دنبال چه هستیم؟

برای مداخله گری سوسیالیستی در مبارزه ی درونی بورژوازی و اقشار و لیه های دیگببر، جببدول و اسببتانداردی وجببود
ندارد که از پیش بتوان گفت در هر شرایط متفاوت و در هر مورد مشخص چه کاری درست یا غلط است، امببا خببط
راهنمای عمومی می تواند این باشد که مداخله باید برای دامن زدن به تعارضات و شکاف های درونی آن هببا بببه قصببد
هرچه ضعیف تر و منزوی تر کردن موقعیت و نفوذ جریانات، سیاست ها و افکببار اسببتبدادی، ضببد آزادی و لیبببرالی و
نئولیبرالی، ضد سوسیالیستی، ضد کارگری، زن ستیز، ناسیونالیست، جنگ افروز، نژادپرسببت، و تلش بببرای سببوق دادن
–گرایشات و عناصر مستعد  اگر وجود داشته باشند  به گرویدن به مواضع دموکراتیک، مترقی و سوسیالیستی باشد –

بدون تبدیل شدن ما به حامی هیچ طبقه و حزب و جریان و شخصیتی در برابر مرتجع تر یا عقب مانده تر از خببودش.
–دخالت گری سوسیالیستی در مبارزه ی درونی طبقات دیگر با آن نوع دخالت گری که ما را  یا طبقه ی کارگر را  به –

اا در تضبباد اسببت. ایببن سیاهی لشکر یکی از طرفین و به ناوه کشی برای معماری قدرت یک طرف دعوا تبدیل کند، ذات
مداخله اگر مداخله ای باشد که هریک از طرفین دعوا را در برابر پرولتاریا تقویت کند و به ضببعف مبببارزه ی طبقبباتی
پرولتاریا و یا برهم خوردن موازنه بین طبقات دیگر به زیان بدیل کارگری کمببک کنببد، یببا کببارگران را بببه حببامی و
–دنبال چه هر جریانی  هر اندازه دموکرات و مترقی  تبدیل کند، مداخله ای از موضببع مبببارزه ی طبقبباتی پرولتاریببا، –

مداخله ای سوسیالیستی نخواهد بود. گفتن ندارد که در عمل، نزدیکی ها و دوری ها و ائتلفات، دادوستدها وجود دارند
و مبارزه میان طبقات زیگزاگ و عقب نشینی و پیشروی دارد و خط مستقیم نیست، اما همه ی این ها بایببد در خببدمت
یک چیز باشد: فتح دموکراسی به دست پرولتاریا. ما با یک استبداد دینی سرمایه داری و با نظام جهانی نئولیبببرالی رو
به روییم. هدف مقدم ما باید گردآوری نیروی دموکرات ضد سلطه ی سرمایه برای سرنگونی چنین رژیمی و مقاومت
در برابر هجوم نئولیبرلیسم جهانی و دفع بدیل های لیبرالی در داخل باشد. نیروی ما در این پیکار ضببد اسببتبدادی در
چنین شرایطی، نیروی اجتماعی سوسیالیسم است. متحدین در جه اول مزد و حقوق بگیران و ما کمونیسببت ها در ایببن
استراتژی، نه دموکرات های لئیک، بلکه جنبش های اجتماعی ضد نئولیبرالیسم اند. استراتژی ما نببه تشببکیل و تقببویت
قطب جمهوری خواهی دموکرات بلکه باید اردوی دموکراسی ضببدلیبرالی بببر گببرد قطببب دموکراسببی رادیکببال ضببد
سرمایه داری باشد؛ و تازه بر آن اساس و برحسب نیازهای این قطب و برای تقویت آن است که می شود به تاکتیببک

همکاری با دیگر مخالفان استبداد دست زد.

در پیوند با مداخله ی سوسیالیستی در مبارزه بین طبقات دیگر، این را هم به عنوان حاشیه، ولی نه موضوعی حاشببیه ای



بگویم که اولین و اساسی ترین عرصه ی مداخله گری برای ما باید مداخله در جنبش طبقاتی خودمان و در جنبش هببای
همراه و هم سرنوشت با آن باشد. مضمون این مداخله گری، نه آنطور که الن هست «حمایت!»، بلکه باید کمک فکری
و عملی به آگاهی طبقاتی و سازمان یابی مستقل و مطرح شدن طبقه ی کارگر به مثابه یببک آکتببور و فبباکتور عمببده در
رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور باشد. اگر مداخله گری در این عرصه ی اولیه و اساسی را نداشببته باشببیم، همه ی
مداخله جویی ها و دخالت گری های ما بازی در بساط دیگران و در شکاف های میان بالیی ها و رقبایشان خواهد بود. به
لحاظ اولویت، ما اول باید زمین طبقه ی خودمان را شخم بزنیم. این اولین معنببی و شببرط مببداخله گری سوسیالیسببتی
نر خبانه ی خودمببان» و ببه مقتضببای نیازهبای است. تازه بر اساس این مداخله گری «درونی» و «جارو کردن جلببوی د

مشخص آن است که باید در بیرون از خودمان و در کار همسایگان مان مداخله کنیم.

موضوع دیگر، رابطه ی مبارزه برای آزادی، با مبارزه برای «نان» است. («نان» را همان طورکه مرسببوم اسببت نمببادی
برای همه نیازهای مادی از خوراک و کار و مسکن و تحصیل و بهداشت و درمان و بیمه و .... به کببار می گیببرم). آن
بخش از بورژوازی که در قدرت سیاسی سهیم نیست و آزادی های سیاسی و آزادی بیان اش به دست استبداد سببلب
شده است، به طبقه ی کارگر چنین القإ می کند که اول باید آزادی های سیاسی و دموکراسی برقرار شود تا بعببد نببوبت
نم توپ و سپاهی من بشو تببا مببن بببه آزادی و بببه قببدرت «نان» برسد. وعده ی سرخرمن می دهد که تو بیا گوشت  د
برسم، آن وقت بیا تا راجع به نان حرف بزنیم! دخالت گری سوسیالیستی در پیکار با استبداد، به ویژه در وضعیت ایران،
حذر از افتادن در این دام تفکیک آزادی از نان و مقدم و مؤخر کردن است. مسئله ی نان و آزادی در ایران مثل تببار
نی بهره مندی از آزادی ها و حقوق به رسمیت شاخته شببده روی و پود در هم بافته اند. نظام کالیی همیشه امکانات ماد
کاغذ را به همگان نمی دهد. آزادی و حقوق، در جامعه ی بورژوایی، همگانی است، اما امکان استفاده از آن هببا، طبقبباتی
است. این وضع در دیکتاتوری بازار آزاد که لیببرالیسم اقتصادی به لییبرالیسم سیاسی در زادگاه سنتی اش هم هجببوم
برده است، در کشوری مثل ایران که دزدان و آدم کشان در آن حکومت می کنند و دهانت را برای کار و نان که ببباز
ننببری» نمی خببواهیم تببا مکر کنی با قنداق تفنگ پر از خون می کنند، به مراتب بدتر است. ما فقط آزادی «هایببد پببارک 
دل مان را خالی کنیم، می خواهیم شکم مان را هم پر کنیم. چرا آزادی سندیکا نمی دهند و رهبران کارگری را زنببدانی و
یا سر به نیست می کنند؟ چون سندیکاهای مستقل از نان دفاع خواهند کرد. چه طور می شود از خیابان عبببور کببرد و
رابطه ی کودکان کار را با آزادی تحصیل به چشم ندید؟ در ایران امروز خلع ید سیاسببی بببدون خلع یببد اقتصببادی از
–طبقه ی سیاسی حاکم، از دستگاه های نظامی  امنیتی، از الیگارشی صبباحب امتیببازان و مافیببای سیاسببی- اقتصببادی و

نی نببان و آزادی در ایببران رانت خواران متصل به حکومت و دستگاه دولتی، غیر قابل تصور است. گره خوردگی ساختار
چنان است که بدون انتقال به سوسیالیسم، هیچ یک از این خواسته ها برای اکثریت مردم حاصل و تثبیت نخواهد شد. 
در ارتباط با نان و آزادی از زاویه ی نیروهای اجتماعی، دهه هاست یک شقاق شوم در جامعه ی ایران حاکم است میان
جنبش برای آزادی و جنبش برای نان. گویی یک تقسببیم کببار «طبببیعی» هسببت کببه مبببارزه بببرای آزادی وظیفه ی
روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگبباران و لیه هببای تحصببیل کرده و لیه هببای میببانی باشببد و کببارگران و
–زحمت کشان و بیکاران هم باید برای نان مبارزه کنند! دلیل تاریخی  اقتصادی این شقاق برای همه روشن اند. بببرای

غلبه بر این شقاق، یک نظر استراتژیک وجود دارد که من هم پشتیبان اش بوده ام مبنی بر این که باید از طریق اتصال
و ائتلف این دو نیروی اجتماعی، بر این شقاق فایق آمد، مثالی نمادین: اتحاد جنبش دانشجویی و جنبش کارگری. این
خیلی لزم و درست است، منتها من آن را تنها اتحاد عملی در مبارزه با رژیم و تاکتیکی برای محاصره هر چه بیشببتر
رژیم می بینم ولی نه برطرف کننده ی آن به اصطلح «تقسببیم کبار» بیگانه سبباز. یعنبی کبارگر و زحمت کبش و بیکبار،



کماکان از وظیفه و رسالت پیکار برای آزادی، بیگانه می مانند. شکاف میان آزادی و نان، میان مبارزه برای دموکراسی
و برای مطالبات اقتصادی و میان نیروی اجتماعی دموکراسی و نیروی اجتماعی برابری را نباید به شکاف میان جنبش
آزادی خواهی با جنبش مطالبات اقتصادی کاهش داده و پیوند مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم را در اتصال ایببن
دو جنبش پنداشت. جدایی ناپذیری و پیوند مبارزه برای سوسیالیسم و مبارزه برای دموکراسی، در درونی شدن این هر
دو مضمون در جنبش مزد و حقوق بگیران است. دخالت گری سوسیالیستی این است کببه طبقه ی کببارگر، در جریببان
پیکار با استبداد و برای نان، مبارزه برای آزادی را هم مثل مبارزه برای نان، در یکدیگر ادغام و در خود درونی کنببد.
دخالت گری سوسیالیستی، ادغام این هر دو پیکار، ادغام این هر دو رسالت در جنببش کبارگری اسبت. نبان و آزادی
م نباید دو پرچم باشند هر یک در دست دو نیروی مجزا ولی متحد، بلکه هر دو باید شعارهای نوشبته شبده ببر پرچ

طبقه ی کارگر باشند.

At last but not at least.جنبش زنان، 

ترسی ندارم که یک فمینیست «فالنژ» ! لقب بگیرم. من معتقدم همان طور که «رهایی کارگران تنها کببار خببود طبقببه
کارگر می تواند باشد»، رهایی زنان نیز تنها می تواند کار جنبش مستقل زنان باشد (در این مورد نگاه کنید به نوشته ی

. اما با این حال بر این باورم که اگر طبقه کببارگر1من «کدام استقلل، کدام برابری، و کدام آزادی برای زنان؟»
–قاطع ترین مدافع برابری زنان با مردان و آزادی زنان (که دو چیز متفاوت اند  باز مراجعه کنید به همان نوشته)

نباشد، نمی تواند پرچم دار سوسیالیسم باشد. سوسیالیسم بدون برابری کامل زنان با مردان و بببدون رهببایی
کامل زن از مالکیت جنسی مرد، حتی سوسیالیسم مردانه نیست، طاووسی  نر است زیباتر از کرکببس سببرمایه داری، امببا

انباشته از کاه. مسئله ی زنان مسئله ای (نه فراطبقاتی بلکه) عموم طبقاتی است و نه فقببط مسببئله ی زنببان طبقه ی
کارگر. چنین باوری هم ندارم که سوسیالیسم سیاسی و اقتصادی به خودی خود مردسالری و منببافع مردانببه در

جامعه را برمی چیند، اما سوسیالیسمی که آزادی و برابری زنان از تعریف و اهداف آن جدایی ناپذیر باشد، می تواند
نوید بخش چنین رسالتی هم باشد. دخالت گری سوسیالیستی در مبارزه برای مطالبات دموکراتیک و رفببع تبعیض هببا

به این ترتیب، عبارت از این است که جنبش کارگری، رادیکال ترین مدافع براببری زن ببا مبرد و رهبایی زن از مبالکیت
جنسی مرد بشود. نه خود را از پیکار برای این اهداف کنار بکشببد و نبه دنبببا له روی فمینیسببت های کببم خببون و

فرمالیست و قانونی و اصلح طلب و «یواشکی!» بشود. 

روی دیگر عرصه های دخالت گری چون حقوق ملی، تن فروشی، اعتیاد، محیط زیست مکث نمی کنم کببه به قببدر کببافی
روشن اند. 

***

پیشاپیش می دانم که همه چیز را نگفته ام، گفته ها را روشن یا کامل نگفته ام و پرسببش هایی را بببرانگیخته ام و از همببه

1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1389614707996934&id=100008452536664



مهم تر این که: خب، این ها که حرف های تازه ای نیستند. ما که این ها را می دانستیم. این هببا را گفببتی کببه چببه؟ حببال
می گویی چه بکنیم؟ چطور این ها را پیاده باید کرد؟ هنر داری به این جواب بده!

در جواب فقط می توانم بگویم: اگر همه می دانیم، نیمی از مشکل حل است! و به قببول لنیببن همیشببه بایببد از «صببنعت
تکرار» استفاده کنیم. بعد هم قرار نیست هرکس که آتش را دید، آتش نشان هم باشد! همین که فریاد بزنببد: آتببش!

بهتر از للمانی گرفتن است.


