تیاًیَ کٌفراًص اضتکِلن از آرّز تا ّاقعیت

آلترًاتیْ غْراُای کارگری ّ هردهی یا آلترًاتیْ
ضْضیالیطتی احساب ّ ضازهاًِای چپ؟
"درراتطَ تا ضویٌار درشُای اًقالب  ّ ۵۷ضرّرت آلترًاتیْ ضْضیالیطتی"
ضحر صثا
هجبسصات اػتشاظی خٌجؼ کبسگشی ّ دیگش خٌجؾِبی اختوبػی دس چٌذ عبل اخیش ثطْس هذاّم دس خشیبى ثْدٍ اعت .دس تذاّم
خیضػ هشدهی دیوبٍ عبل گزؽتَ دس ثغیبسی اص ؽِشُبی ایشاى ثطْس ُوبٌُگ کَ ثوذت چٌذ سّص اداهَ داؽت ،ثب ثَ چبلؼ
کؾیذى هْخْدیت کل ًظبم خوِْسی اعالهی ،تْدٍ ُبی هشدم خْاُبى عشًگًْی زکْهتی ؽذًذ کَ چِبس دَُ اعت ،صًذگی
هیلیًِْب اًغبى سا ثب عشکْة ػشیبى ّ علت آصادیِبی اختوبػی ّ عیبعی ثَ گشّگبى گشفتَ ّ اص ُغتی عبلػ ًوْدٍ اعت .گشاًی
ّ تْسم سّ ثَ افضّى کَ لذست خشیذ ّ هؼیؾت تْدٍ ُبی کبسگش ّ صزوتکؼ سا ثب هؾمت سّثشّ عبختَ اعت ،عجت زشکتِبی
ّعیؼی تب کٌْى ؽذٍ اعت .دس کٌبس اػتصبة ّ اػتشاظبت کبسگشی ،اػتصبة تْدٍ ُبی هشدم صزوتکؼ کشدعتبى ،تسصي
عشاعشی دّ سّصٍ هؼلوبى ثطْس هبُبًَ کَ ثب اتسبد ّ ُوجغتگی داًؼ آهْصاى ّ خبًْادٍ ُبیؾبى ،اػالم پؾتیجبًی ّ ُوجغتگی
ثیؼ اص دّیغت ؽِش ایشاى اص ایي تسصي کَ دس ًْع خْد ثی ًظیش ّ چؾوگیش ثْد .دس اداهَ ،اػتصبة عشاعشی ؽْسای
ُوبٌُگی ساًٌذگبى کبهیًِْب ،ذسکت اػتشاظی داًؾدْیبى ّ هؼلوبى دس عطر عشاعشی ّ تسصي ثبصًؾغتگبى ّ......
ُوجغتگی ّ پیْعتي ایي زشکتِبی اختوبػی عجت استمبی عطر هجبسصٍ دس خبهؼَ ؽذ .ثب آغبص اػتصبة کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ
ّ فْالد اُْاص ثب غشذ خْاعتِب ّ هطبلجبت خْد اص خولَ :پشداخت زمْلِبی هؼْلَ ّ لغْ خصْصی عبصیِب  ......هجبسصٍ غجمبتی
غجمَ کبسگش ّاسد فبص خذیذی ؽذ کَ ثب سادیکبل ؽذى ایي هجبسصات ّ ثَ هیذاى آّسدى صًبى کبسگش ّ خبًْادٍ ُبی کبسگشی ،ایدبد

ُوجغتگی ّ اتسبد ثیي خٌجؼ کبسگشی ّ خٌجؾِبی دیگش اختوبػی ،زْل ؽؼبس " ًاى ،کار ،آزادی ّ ادارٍ غْرایی" ًَ تٌِب
هتؾکل ؽذى کبسگشاى ّ هتسذیٌؼ سا عشػت ثخؾیذ ،ثلکَ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی آیٌذٍ خبهؼَ سا ُن پیؼ سّ گزاؽت.
دس غی چٌذ هبٍ گزؽتَ ّ تغییش ّ تسْالتی کَ دس اثش هجبسصات غجمَ کبسگش ّ دیگش الؾبس خبهؼَ صْست گشفتَ اعت ،دس ثیي
ًیشُّبی چپ ّ ساعت خبسج کؾْس دس ساثطَ ثب ایٌکَ چَ آلتشًبتیْی خْاُذ تْاًغت خبیگضیي زکْهت خوِْسی اعالهی ؽْد
ثَ ثسث گزاؽتَ ؽذٍ اعت .ثذیل عبصی ًیشُّبی اپْصیغیْى ساعت کَ ثِش ًبم ّ ؽکلی ثبؽذُ ،ذفؼ ًدبت عشهبیَ ّ اعتثوبس
دّثبسٍ کبسگشاى ّ صزوتکؾبى هیجبؽذ فشق چٌذاًی ثب خوِْسی اعالهی ًخْاُذ داؽت .اهب لصذ ایي ًْؽتَ ثَ چبلؼ کؾیذى ّ ًمذ
آلتشًبتیْ عبصی ًیشُّبی چپی اعت کَ ثب گزؽت زذالل عَ دَُ اص فؼبلیت دس عبصهبى ّ ازضاة خْد ثذّى ایٌکَ دسک ّالؼی اص
هجبسصات غجمبتی غجمَ کبسگش داؽتَ ّ تبثیش گزاس ثبؽٌذ ،هیجبؽذ .ایي چٌذ زضة ّ عبصهبى اهشّص ثب گشد ُوبئی  ،اسائَ ثیبًَ ّ
ثشپبئی عویٌبس ّ کٌفشاًظ هی خْاٌُذ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی آیٌذٍ ایشاى ثبؽٌذ .ایي چپ ُش ثبس کَ هجبسصات دس ایشاى اّج گشفتَ
ثَ یوي ایي هجبسصات ػشض اًذام ًوْدٍ ّ خْاعتَ ثب دّس صدى هجبسصات خٌجؾِبی اختوبػی خب پبئی ثشای خْد دعت ّ پب کٌذ.
ایٌجبس ُن کَ کبسگشاى ّ هتسذیي آى ثب هجبسصات آؽتی ًبپزیش دس یک خذال غجمبتی زکْهت اعالهی عشهبیَ سا ثَ هصبف غلجیذٍ
اًذ ّ ،دس ایي ساثطَ ثِبی عٌگیٌی اص ثیکبسی ،صًذاى ّ ؽکٌدَ تب کٌْى ثشای ایي هجبسصٍ پشداختَ اًذ ،چپ دّثبسٍ فعب سا
هٌبعت دیذٍ کَ ثب اسائَ آلتشًبتیْ ثذّى دس ًظش گشفتي خٌجؾِبی اختوبػی خْاُبى عشًگًْی خوِْسی اعالهی ؽْد.
ثشای ثسث پیشاهْى ایي گشدُوبئِب ثَ ُش ؽکل ّ ًبم هوکي ،الصم اعت ثَ گزؽتَ ایي چپ کَ ثبسُب اتسبد ػول سا ثب ُن تدشثَ
کشدٍ ّ دس ًِبیت ثدض پشاکٌذگی ثیؾتش ثدبئی ًشعیذٍ اعت ،پشداخت.
دس عبل  " 2012ازضاة ّ عبصهبى ُب ّ ًِبدُبی چپ ” ًؾغتی دس ؽِش کلي آلوبى ثشگضاس ًوْدًذ .اغالػیۀ ایي ًؾغت کَ ثب
ػٌْاى تالػ ثشای ؽکل دادى ثَ یک ثذیل عْعیبلیغتی ثْد عؼی ًوْد ظشّست ایي اتسبد سا ثب رکش دالیلی ثیبى ًوبیذُ .ش چٌذ
هتي ًْؽتَ ؽذٍ ثیؾتش ؽکل کلی گْیی ّ ؽؼبسی داؽت ّ ثطْس هؾخص ثَ اُذاف ّ اعتشاتژیی کَ ایي ّزذت پیؼ سّی خْد
هی گزاسد اؽبسٍ ًوی کشد  .در تخػی از اطالعیَ تَ ایي اغارٍ غذٍ تْد کَ " :کوًْیطتِای ایراى خْد را هْظف هیذاًٌذ تَ

ایي اّضاع پیچیذٍ پاضخ دٌُذ ّ در هْرد هػخص اّضاع ایراى راٍ حل اًقالتی ّ کارگری را تَ هیذاى آّرًذ".
ایٌکَ دس اّظبع ثسشاى صدٍ خبهؼَ ایشاى ًیشُّبی چپ ّ کوًْیغت هکشسا ٌ ثَ دًجبل ساٍ زل ّ آلتشًبتیْی ثْدٍ اًذ کَ ثتْاًذ
پبعخگْی ایي اّظبع ثبؽذ خبی تؼدت ًیغت .تب خبیی کَ هؾخص اعتً ،یشّی اپْصیغیْى چپ ایشاى اّلیي ثبس ًیغت کَ
ثشای اتسبد ػول ّ گشدُوبئی ُبی هختلف تالػ هی ًوبیذ ،اهبُش ثبس ًبتْاى تش اص دفؼَ لجل ثذّى پبعخ دادى ثَ هؼعالتی کَ
دس پیؼ سّ داؽتَ ً ،ب هْفك ثَ اتسبد ػولؼ خبتوَ دادٍ اعت .اهشّص دس ؽشایطی یکجبس دیگش ثَ ایي گشدُوبئی دس اؽکبل
کٌفشاًظ ّ عویٌبس ثب اسائَ ثیبًَ دعت هیضًذ کَ ثذّى یک خوؼجٌذی اصػذم هْفمیت اتسبدُبیی کَ دس گزؽتَ اًدبم گشفتَ ،هی
خْاُذ تست ػٌْاى یک آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی ثَ هتؾکل ًوْدى کبسگشاى ّ صزوتکؾبى ّ توبم الؾبسی کَ اص تجؼیط ّ
یک خبهؼَ آصاد ّ ػبسی اص عتن ّ
ًبثشاثشی دس زکْهت خوِْسی اعالهی سًح هیجشًذ ثپشداصد ّ ثب عشًگًْی سژین ثَ
اعتثوبس دعت یبثذ.
ایي چپ اُذاف ّ اعتشاتژیک خْد سا دس اهش عشًگًْی خوِْسی اعالهی ّ ؽکل دادى ثَ یک آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی ثَ ایي
ت ترگسار کٌٌذٍ ایي کٌفراًص ،کَ تخػی از ًیرُّای هتعلق تَ کوپ کارگر ّ ضْضیالیطن
ؽکل تؼشیف هیکٌذ " ها جریاًا ِ

ت تْرژّائی ّ ُر ًْع آلترًاتیْ ضازی از تاالی ضر طثقَ کارگر ّ
ایراى ُطتین ،اعالم هیکٌین در هقاتل ُر ًْع تٌذ ّ تط ِ
ت تْرژّائی ،کَ هاُیت اضاضی ّ هػترک آىُا تذاّم اضتثوار ّ ضرکْب ّ
زحوتکػاى خْاُین ایطتاد ّ تَ ُیچ دّل ِ
تیحرهتی اضت ،رضایت ًخْاُین داد".

ایي ازضاة ّ عبصهبًِبی ؽشکت کٌٌذٍ دس ایي کٌفشاًظ ،ظوي داسا ثْدى افك ّ عیبعتُبی هتفبّت هی خْاٌُذ دس همبثل ُش ًْع
ثٌذ ّ ثغت ثْسژّائی کَ خْد سا آلتشًبتیْ آیٌذٍ ثٌبهذ ثبیغتٌذ .ایشاد ثضسگ ایي چپ ُویٌدب اعت کَ خْد سا ثؼٌْاى لذستی
هسغْة هی ًوبیذ کَ یک تٌَ ثذّى دس ًظش گشفتي خٌجؼ کبسگشی ّ عبیش خٌجؾِبی اختوبػی هی خْاُذ همبثلَ ثَ هثل کٌذ .ایٌدب
اعت کَ ازضاة ّ عبصهبًِبی هْخْد دس ایي کٌفشاًظ ثب ایي ادػب ّ زشکت ًوْدى اص ثبالی عش کبسگشاى ّ صزوتکؾبى ثی
سثطی خْد سا ثَ ایي خٌجؾِبی اختوبػی ثَ اثجبت هیشعبًٌذ .ایي ّظیفَ غجمَ کبسگش هتؾکل ثب هتسذیٌؼ اعت کَ دس همبثل ُش
ًْع آلتشًبتیْ عبصی خشیبًبت ساعت ّ ثْسژّا ثبیغتذ ّ ،هجبسصٍ ًیشُّبی چپ ّ کوًْیغت دس کٌبس هجبسصٍ غجمبتی غجمَ کبسگش
دس خذهت ثَ ایي اهش اعت کَ هؼٌب هی یبثذ.
ایٌکَ ًیشُّبی چپ ؽشکت کٌٌذٍ دس کٌفشاًظ اعتکِلن ثَ ایي ظشّست سعیذٍ اًذ کَ ثب تغییش ّ تسْالتی کَ دس ایشاى دس خشیبى
اعت اکثشیت هشدم خْاُبى عشًگًْی سژین خوِْسی اعالهی ُغتٌذ ّ ثب یک ًگشػ ّازذ ثَ ایي هغئلَ هی ًگشًذ کؾف خذیذی
اص غشف ایي چپ ًیغت ،ثبیذ گفت ،ایي ُن خْاعت هیلیًِْب کبسگش ّ هشدم صزوتکؼ اعت کَ عبلِب اعت ثب ؽذیذتشیي فؾبسُب،
عشکْة ،فالکت ّ ثی زشهتی اص خبًت ایي سژین دعت ثگشیجبًٌذ .عشًگًْی سا ًویؾْد ثب دادى ؽؼبس ػولی ًوْد .عشًگًْی ُش
سژین ثْسژّایی هغتلضم پیؼ ؽشغِب ّ ؽشایػ اًمالثی اعت ثذّى ثشعویت ؽٌبختي ایي پیػ ؽشغِب ّ ایي ؽشایػ ًوی تْاى اص
عشًگًْی عخي ثویبى آّسد .فشاُن ؽذى چٌیي ؽشایطی ثغتگی ثَ ُش چَ ثیؾتش هتؾکل ؽذى ّ عبصهبى یبفتي غجمَ کبسگش ّ
هتسذاًؼ ّ ًیشُّبی عْعیبلیغت ّ اًمالثی داسد .ثوشاتجی کَ غجمَ کبسگش عبصهبى هییبثذ ثب آگبٍ ثْدى ثَ هٌبفغ غجمبتی خْد دس
ثشاثش ثْسژّاصی لذػلن هیکٌذ ّ ثب تْاصى لْای غجمبتی دؽوي سا ثَ ػمت ساًذٍ ّ ،دس فشاُن آّسدى ؽشایػ اًمالثی ثشای
عشًگًْی دؽوي غجمبتیؼ ثَ هجبسصٍ ایی ثی اهبى هیپشداصد آًْلت اعت کَ پیؼ ؽشغِبی یک اًمالة هتسمك هیؾْد .دس کٌبس
ایي هجبسصٍ اعت کَ ًیشُّبی عْعیبلیغت ّ چپ دس هجبسصٍ غجمَ کبسگش ثشای ُش چَ ثیؾتش عبصهبًیبثیؼ هی تْاًٌذ ًمؼ ایفبء
ًوبیٌذ ّ .دس آلتشًبتیْی کَ خْد کبسگشاى دس غْل هجبسصؽبى کَ لطؼب ُوبى ؽْساُبی کبسگشی ّ هشدهی اعت کَ اهشّص ُن
تست ػٌْاى " اداسٍ ؽْسایی" اص غشف کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ هطشذ ؽذٍ ّ عشیؼب ثَ ؽؼبس ثخؾی اص غجمَ کبسگش ّ
خٌجؾِبی اختوبػی تجذیل ؽذٍ اعت ُن صذا ؽًْذ .تبثیشات ایي هجبسصٍ دس هذت صهبى کْتبٍ پؾت دم ّ دعتگبٍ خٌبیتکبسزکْهت
خوِْسی اعالهی سا ثَ لشصٍ اًذاختَ اعت .ساٍ چٌذ هبَُ ای کَ خٌجؼ کبسگشی پیوْدً ،یشُّبی چپ هذػی "آلترًاتیْ
ضْضیالیطتی" دس ػشض عَ دَُ دس خبسج کؾْس ًتْاًغتٌذ یک ُضاسم آى سا ثپیوبیٌذ .ثَ یوي ُویي فؼل ّ اًفؼبالت ّ هجبسصات
غجمبتی داخل اعت کَ اهشّص ایي چپ ادػبی آلتشًبتیْ عبصی سا هی ًوبیذُ .ش چٌذ هْسد "عشًگًْی غلجی" دس هیبى چپ غیش
کبسگشی ایشاى خْاعت خذیذی ًیغت ایي چپ عبلِب اعت ایي سا ثَ ػٌبّیي هتفبّت ؽؼبس هی دُذ ّ یذک هی کؾذ ،تب کٌْى ُن
ثذسخَ ای ًتْاًغتَ پیؼ ؽشغِبی هتسمك ؽذى آى سا فشاُن ًوبیذ .عْال اص ًیشُّبی چپ دس ایي کٌفشاًظ ایي اعت ؟ ؽوب
خْاُبى کذام عشًگًْی ُغتیذ ،عشًگًْی کَ چپ غیشکبسگشی ادػبیؼ سا داسد یب عشًگًْی ای کَ ثبیذ تْعػ غجمَ کبسگش
هتؾکل ّ عبصهبًذٍ تسمك یبثذ؟ عشًگًْی سژین خوِْسی اعالهی ثب گشد آهذى تؼذادی ًیشّی چپ اص عبصهبًِب ّ ازضاة هختلف
تست ًبم " یک آلترًاتیْ ضْضیالیطتی ضرّ ری ّ هوکي اضت !" ،زتی دس صْست داؽتي آلتشًبتیْ ّ پالتفشم ػولی ؽذى آى
ثذّس اص رُي ّ ّالؼیت اعت .ایي تٌِب ًظش هي ثَ ػٌْاى یک عْعیبلیغت ًیغت ّ ًوی ثبؽذ ،اگش تبسیخ عَ دَُ ایي چپ سا
هشّسی ثٌوبیین گْاٍ ایي اهش اعت .اگش ثؼٌْاى یک عْعیبلیغت ثش ایي اهش هؼتمذین کَ ایي ّظیفَ خطیش ثشػِذٍ غجمَ کبسگش
هتؾکل ّ آگبٍ اعت ،اص ًظش تبسیخی تٌِب ایي غجمَ اعت کَ ثب هتسذیٌؼ لبدس اعت ثَ هیذاى ثیبیذ ّ فشهبى اًمالة سا صبدس کٌذ،
ًَ تٌِب ایي تْاى سا داسد ثَ عشًگًْی سژین ثْسژّایی خبتوَ دُذ ثلکَ ثشای تصشف لذست عیبعی ُن خیض ثش داسد .اهشّصٍ ،ثب
تْخَ ثَ ّظؼیت خٌجؼ کبسگشی ّ پیؾشفتِبیی کَ دس اهش هجبسصاتی ّ اتسبد ّ عبصهبى یبثیؼ صْست گشفتَ اعت ،عشًگًْی
سژین فمػ ّ فمػ گشٍ خْسدٍ ثَ هتؾکل ؽذى ثخؼ اػظن غجمَ کبسگش ّ دیگش خٌجؾِبی اختوبػی.

ثخؾی اص ایي ثیبًَ سٌُوْد هیذُذ ،کَ " کارگراى ّ زحوتکػاى کوًْیطت ُا ّ جریاًات ضیاضی چپ ّ اًقالتی ،تػکل ُای
کارگری ّ تْدٍ ای ،جٌثع تراتری زى ّ هرد ّ ضایر فعالیي ضیاضی ّ اجتواعی را تَ تالظ ترای پیرّزی تر جوِْری
اضالهی تا یک پرچن ضْضیالیطتی فراهیخْاًین  .ترای ایي اردّ حیاتی اضت کَ افق ّ هعٌا ّ هموْ ِى ضرًگًْی اًقالتی
جوِْری اضالهی را تْدٍ گیر کٌذ ّ در ُر هرحلَ ّ تٌاضةِ قْای ضیاضی ّ هثارزٍ جاری تَ آى هتکی غْد".

ایي چپ ّالؼیبت هجبسصٍ خبسی غجمبتی سا کَ خْاعتَ ُبیؼ " ًبى ،کبس ،آصادی ّ اداسٍ ؽْسایی ،اعت ّ کبهال خُْش
عْعیبلیغتی داسد سا ًبدیذٍ هیگیشد .ثؼذ اص ایٌکَ کبسگشاى پشچوذاس ایي آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی ؽذٍ اًذ ،تبصٍ ایي چٌذ خشیبى چپ
هیخْاٌُذ اص لبفلَ ػمت ًوبًٌذ ّ ثب فشاخْاى دادى ثَ کبسگشاى ّ صزوتکؾبى ،خشیبًبت عیبعی ّ کوًْیغتِب زْل یک پشچن
عْعیبلیغتی ثشگ ثشًذٍ سا دس دعت گشفتَ ّ ،هذػی عبصهبى دادى خٌجؾِب ّ ًیشُّبی اًمالثی ؽًْذ.
ًکتَ لبثل تْخَ ایي اعت ،کَ ایي ازضاة ّ عبصهبًِبی ؽشکت کٌٌذٍ دس ایي کٌفشاًظ ُوبى ًیشّی چپی اعت کَ دس غی ایي
ثْدٍ ثبؽٌذ .دس ّالغ ػذم
عبلِب لبدس ًجْدٍ اًذ ثَ دسخَ ای خْاثگْی هؼعالت ّ اّظبع ثسشاًی کَ خٌجؼ ثب آى سّد سّ
گغغت ّ ثی استجبغی آًِب ثب خٌجؼ ّ هغبئل هشثْغ ثَ آى ظشّست ایي ًؾغتِب ّ کٌفشاًغِب سا پیؼ سّی آًِب گزاؽتَ اعت.
ثغیبسی اص ایي خشیبًبت ّ ًیشُّبی چپ ثب هؾکالتی کَ اهشّص پیؾبسّی خْد هی ثیٌٌذ ثَ ایي ًتیدَ سعیذٍ اًذ کَ ثبیذ ُن
ّغوؾبى سا صشف غلجَ ثش" تفشلَ ّ پشاکٌذگی" عبصهبًِب ّ ازضاة چپ ًوبیٌذ ّ .ثب ایي ًیت ّ ُذف عبلِب اعت کَ ثشای
اًْاع اتسبدُب ّ اتسبد ػولِب ،غشذ هی دٌُذ ّ الذام ػولی هی ًوبیٌذ ،ثذّى ایٌکَ ایي ًْع زشکت ثبصدُی داؽتَ ثبؽذ .ایي اص
ظؼفِبی ایي چپ اعت کَ ُیچگبٍ لبدس ًجْدٍ دس ساثطَ ثب "ثی اًغدبهی ّ پشاکٌذگی ّ ثی آلتشًبتیْػ" ػلت یبثی ًوبیذ.
خوغ ؽذى ًیشُّبی چپ دس ُش ًؾغت ّ کٌفشاط ّ عویٌبسی ثب اسائَ ُش ثیبًیَ ّ آلتشًبتیْی زك غجیؼی آًِب اعت ،اهب عْالی کَ
ثشای ُش عْعیبلیغت ّ کوًْیغتی دس ساثطَ ثب ایي ًؾغتِب ّ کٌفشاًغِب هطشذ خْاُذ ؽذ ایي اعت هکبًیضهِب ّ عْخت ّ عبص
دسّى ایي ازضاة ّ عبصهبًِبی چپ ثش ثغتش کذام هجبسصٍ غجمبتی ؽکل گشفتَ ّ ،آیب تب ثَ اهشّص تْاًغتَ اًذ ثبصتبثی اص هجبسصات
غجمبتی خٌجؼ کبسگشی سا هٌؼکظ ًوبیٌذ؟ آیب ایي خشیبًبت اص ًظشعیبعی ّ عجک کبس هجبسصاتی ثؼذ اص عی عبل ثَ ایي ؽفبفیت
دعت یب فتَ اًذ ،کَ ثتْاًٌذ ثَ ثخؾی اص هؼعالت خٌجؼ پبعخ دٌُذ؟ پبعخ ایي عْال هؾخصب ًا ًَ اعت .ثَ ایي دلیل ثیؾتش خشیبًبت
هْخْد دس ایي کٌفشاًظ دس عْخت ّ عبص دسًّی غجمَ کبسگش ّ هجبسصاتی کَ ثش ایي ثغتش ؽکل هی گیشد ًمؾی ًذاؽتَ اًذّ ،
غی ایي عی عبلً ،تْاًغتَاًذ زتی تْخَ ثخؼ کْچکی اص
ُنچٌیي ثَػیٌَ دیذٍ این کَ "عبصهبىُب ّ ازضاة" چپ دس
خٌجؾِبی اػتشاظی داخل سا ثَ خْد خلت ًوبیٌذ ّ ،تبثیش گزاس ثبؽٌذ  .ثب ایي تفبصیل ،عبصهبى ّ یب زضثی کَ غی عَ دَُ،
ًوی خْاُذ ثش ًبفشخبهی عیبعتُب ّ تبکتیکُبیؼ اػتشاف کٌذ؛ عبصهبى ّ یب زضثی کَ خْد ثسشاى داسد؛ عبصهبى ّ یب
زضثی کَ کوتشیي سد پبیی دسػشصَ هجبسصٍ غجمبتی اص خْد ثش خبی ًگزاؽتَ اعت ،چگًَْ هیتْاًذ دس اثؼبدی گغتشدٍ تش،
عیبعت ػوْهیتش سا پی گیشد ّ هذػی ؽْد کَ "ثَ ؽکل گیشی یک لطت عیبعی چپ دس همبثل سژین اعالهی ّ کل
ًیشُّبی سًگبسًگ اپْصیغیْى ثْسژّایی یبسی هی سعبًذ ّ هی تْاًذ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی دس فشدای عشًگًْی خوِْسی
اعالهی ثبؽذ " ؟!
ًوْدٍ اعت  ّ ،ثدبی ایٌکَ
ایي چپ دس غْل ایي عبلِب ثَ گًَْای عکتبسیغتی "عبصهبى" ّ یب "زضة"خْد سا تؼشیف
هؼعالت ّ هؾکالت خٌجؼ کبسگشی ُن ّغن ُش سّصٍ اػ ثبؽذ ّ کبس هؾتشک دس خِت تمْیت خٌجؼ کبسگشی سا عبصهبى
دُذ ّ ،تالػ ًوبیذ اص ساُکبسُبی هختلف دس اهش هتؾکل ًوْدى غجمَ کبسگش اعتفبدٍ ًوبیذ ّ ،فعبی عبلوی اص هجبسصٍ ی
ایذئْلْژیک ّ تئْسیک ساٍ ثیبًذاصد کَ ثَ پبالیؼ ّ تمْیت تئْسیِبی عْعیبلیغتی کوک ًوبیذ ،اص عشًگًْی سژین خوِْسی
اعالهی ثب دّس صدى غجمَ کبسگش ّ دیگش خٌجؾِبی اختوبػی ّ ثشلشاسی خبهؼَی عْعیبلیغتی عخي ثَ هیبى هی آّسد!!!
اگش ثخْاُین یک تؼشیف دسعت اص اُذاف ّ ّظبئف عْعیبلیغتِب دس اهش عبصهبًذُی عْعیبلیغتی ثذُین ،هی تْاى گفت اص
ؽبخصِبی هِن عْعیبلیغتِب ایي اعت کَ اُذافی سا ثبیذ دًجبل کٌٌذ کَ غجمَ کبسگش ،ثٌبگضیش ثش هجٌبی هٌفؼت هؾتشک غجمَ،
ثش ػلیَ عشهبیَ داسی ،ثشای خبتوَ دادى ثَ ثغبغ اعتثوبس غجمبتی ًبچبس اعت دس ػول ّ دس یک ًجشد غجمبتی تؼمیت ًوبیذ .
توبیض یک فؼبل عْعیبلیغت اص عبیش فؼبلیي خٌجؼ غجمبتٔ کبسگشاى دس ایي ًیغت کَ اُذاف هتوبیضٓ سا تؼمیت هیکٌذ ،ثلکَ
دس ایي اعت کَ ثٌب ثَ دیذگبٍ عْعیبلیغتٔ خْد تسلیل هؼیٌٔ اص ؽشایػ هجبسصٍ ّ هلضّهبت پیؼ سّٓ خٌجؼ سا داس ا عت ّ ،
ثٌبثشایي غشذ خْاعتَُب ّ اتخبر ؽیٍُْبٓ هؼیٌٔ سا ثَ خٌجؼ تْصیَ هیکٌذُ .ش فؼبل عْعیبلیغت کبسگشی ثشآ پیؾجشد
ًظشاتؼ دس خٌجؼ کبسگشٓ ُوبًٌذ یک فؼبل صبزت ًظش دس زمبًیت ّ هفیذ ثْدى ًظشاتؼ پبفؾبسی ًوْدٍ ثب اعتذالل

هخبغجیٌؼ سا لبًغ هیکٌذ  .آیب زتی ثخؾی اص ایي چپ
عْعیبلیغت دس دعتْس کبسػ گزاؽتَ اعت؟

ؽشکت کٌٌذٍ دس ایي کٌفشاًظ ایي سّػ کبس سا ثَ ػٌْاى یک

ایٌدب ثسث اثذا ثش عش هیضاى هطلغ ثْدى ایي چپ اص عْعیبلیغن ًیغت؛ چشا کَ غشذ چٌیي دیذگبُی اعبعب کؾف اهشّص
ُیچکذام اص ًیشُّبی چپ هذػی عْعیبلیغن ًیغت ،ثلکَ عْعیبلیغن ّخَ هؾخصًَا عْعیبلیغن هبسکظ ّ اًگلظ اعت کَ
ّخْدػیٌی غجمَ کبسگش ّ هجبسصٍ اختٌبة ًبپزیش غجمبتی اػ سا دس خبهؼَ عشهبیَ داسی سا تٌِب ػبهل تسمك عْعیبلیغن ثؾوبس
آّسدٍ اعت.
ثب توبم ایٌِب ،عْعیبلیغتی کَ غجمَ کبسگش ًوبیٌذگیؼ سا هیکٌذ ًَ غیفی اص سّؽٌفکشاى چپ اعت ًَ ،هی تْاًذ اهشی خذا اص
هجبسصٍ سّصهشٍ کبسگشاى ثبؽذ دس ّالغ ایي عْعیبلیغن اهش خْد غجمَ کبسگش ّ فؼبلیي عْعیبلیعت کبسگشی اعت .ثشای
کوًْیغتِب ّ عْعیبلیغتِبیی کَ خْد سا خضیی اص گشایؼ عْعیبلیغتی غجمَ کبسگش هی داًٌذ ،عْعیبلیغن یک ایذٍ ّ آسهبى ًیغت
کَ ثشایؼ پبیَ اختوبػی خغتدْ ًوبیٌذ ّ یب ثطْس اًتضاػی ثشایؼ آلتشًبتیْ اسائَ دٌُذ ،ثلکَ عْعیبلیغتِبی کبسگشی ثَ ایي ّالفٌذ
کَ عْعیبلیغن اص ُوبى اثتذا سیؾَ دس ؽشایػ ّالؼی صًذگی ّ هجبسصٍ کبسگشاى داسد ّ عؼی هی کٌٌذ ُوگبم ّ ُوشاٍ ثب ایي غجمَ
دس اهش عبصهبًذُی ّاستفبء هجبسصٍ غجمبتی ًمؼ داؽتَ ثبؽٌذ.
ثطْس لطغ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی دس غیف ًبُوگًْی اص ایي عبصهبًِب ّ ازضاة تسمك ًخْاُذ یبفت .عبصهبًِب ّ ازضاة ؽشکت
کٌٌذٍ دس ایي کٌفشاًظ ّ عویٌبس ثب تفبّتِبی کَ اص ًظش دسک ّ عیبعتِبی عبصهبًی ثب ُن داسًذ اهب دس دّ هْسد ثب ُن اؽتشاک
داسًذ کَ ثبػث ؽذٍ دس کٌبس ُن لشاس گیشًذ .یکی چپ غیش کبسگشی ثْدًؾبى ّ دّم ػذم دسک ّالؼی اص اعتشاتژی کبسگشی.
الجتَ ػلت دّهی سا ثبیذ ثیؾتش دس اّلی خغتدْ ًوْد.
کٌفشاًظ اعتکِلن هذػی اعت هیخْاُذ دس فعبی هلتِت عیبعی ایشاى ّ خِبى ثشای ایدبد یک آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی ،تالػ
کٌذ اهب عْال ایي اعت گشدُوبئی ایي ًیشُّبی چپ ثب گشایؾبت هختلف چگًَْ خْاُذ تْاًغت ثذیل اًمالثی کبسگشی ّ
عْعیبلیغتی سا هتسمك کٌذ ؟!
دس غْل ایي عبلِب هی تْاى ایي ًتیدَ سا گشفت کَ ،اکثشیت فؼبالى چپ عبصهبًِب ّ ازضاة ،دس یک پشاکٌذٍ گی ثغش ثشدٍ ّ
ثَ پشاکٌذٍ کبسی داهي صدٍ اًذ ّ ػوذتب دس ایي ػشصَ خذا اص هجبسصات غجمبتی ّ ثذّى تبثیش اختوبػی ّ کوتشیي تغییشی دس
تؼبدل لْای غجمبتی دس ؽشایػ کًٌْی  ،ثَ تجلیغ آسهبى گشایی ّ عکتبسیغتی ثدبی یک دسک ّالؼی اص ّالؼیبت هْخْد ثَ
هجبسصٍ هؾغْل ثْدٍ اًذ ّ ُش کذام دس عبصهبى ّ تؾکیالت خْد ،ثَ یک گشایؼ ّ ثب تؼجیشی اص ًظشیبت ّ تئْسی ُب پشداختَ
اًذً .ظشیبتی کَ ًَ ًبؽی اص هجبسصات ّالؼی ّ خبسی غجمبتی هْخْد دس ایشاى ّ پبعخ ثَ ًیبصهٌذی ُبی غجمَ کبسگش ّ تْدٍ
کشدٍ اًذ  .دس زبلیکَ ایي اُذاف هی ثبیغت
ُبی صزوتکؼ؛ ثلکَ اُذاف خْد سا ثذّى استجبغ ثب ّظؼیت هْخْد دًجبل
اعتٌتبخی اص ّالؼیبت خبسی هْخْد دس خبهؼَ ثْدٍ ّ ثب تغییش ّالؼیت ّ تسْل هذاّم آى تغییش یبثذ .ثؼعی اص هسبفل ّ
عبصهبًِب زتی دس دسّى خْد ًیض ،آًطْسیکَ ثبیذ اًتظبس داؽت اص ّزذت دس هجبًی ًظشات ّ تبکتیک ُب ثشخْسداس ًیغتٌذ،
پیؼ هی آیذ زْل یک فؼل ّ اًفؼبالت ثیشًّی ،ایي عبصهبًِب ّ هسبفل ؽکل هی گیشًذ ّ ثب ػذم پیؾشّی ّ یب فؼبلیت ُبی
ثذّى هثوش ثوش؛ هجبزثبت ّ هجبسصات ًظشی دس دسّى ایي تؾکیالتِب گغتشػ هی یبثذ ّ ثِویي لسبظ پظ اص تالػ ُبی ثغیبس
ّ هذّى ًوْدى تئْسی ،پظ اص چٌذ عبل هجبسصٍ خْد سا دس ُوبى خبیی کَ ایغتبدٍ ثْدًذ ّ ثذّى هذاخلَ ػولی دس هجبسصات
هْخْد هی ثیٌٌذ ّ ،گبُب ًا ُن ثَ اًؾؼبثبت پی دس پی ختن هیؾْد ّ دس ًِبیت ػلت ثی افمی ّ دس خْد سفتي سا ثَ گشدى ػْاهل
خبسج اص خْد ،هخبلفت ثب دیگش خشیبًبتًِ ّ ،بیتب ثَ ػذم آگبُی ّ دسک تْدٍ ُب ی کبسگش ّ صزوتکؼ هی اًذاصًذ.
دس آخش هی تْاى گفت ،دس ایي ساثطَ دّ ًْع چپ سا هی تْاى هؾبُذٍ کشد یکی اص هجبًی ًظشی ّ اص آسهبى گشایی ؽشّع
هی کٌذ ّ تأثیشی دس ّالؼیت ّظغ هْخْد ًذاسد ّ ؽشّع ّ اًتِبی زشکت خْدػ اعت ّ دّهی اص ًیبصُبی اختوبػی ّ

غجمبتی خٌجؼ کبسگشی ؽشّع هی کٌذ ّ ثب دسکی ػلوی ّ عْعیبلیغتی ثَ تدضیَ ّ تسلیل ّالؼیت ُب ّ ّظؼیت هْخْد هی
ًگشد ّ عپظ ساُکبس ػولی ّ هٌبعت ثشای تغییش ّظغ هْخْد سا اتخبر هی ًوبیذ.
هی تْاى گفت کَ کٌفشاًظ اعتکِلن ّ اسائَ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی اص ًْع اّل هیجبؽذ ،ایي ًیشُّب ی چپ ثب ایي افکبس ّ ثب
تؾکیل ایي ًؾغتِب  ًَ ،تٌِب خذهتی ثَ هجبسصٍ غجمبتی ّ خٌجؼ کبسگشی ًوی ًوبیٌذ ،ثلکَ ثش داهٌَی پشاکٌذٍگیُبی دسّى چپ
ّ هؼعالت آى خْاٌُذ افضّد؟ ثبیذ گفت کَ “ ثیبًَ کٌفشاًظ اعتکِلن ” ًَ تٌِب آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی سا ًوبیٌذگی ًوی کٌذ،
ثلکَ ًتبیح ّ عش اًدبهؼ ،پبؽیذٍگی ّ ؽکغت ّ ًبکبهی عیبعی دّثبسٍ ایي ًؾغتِب خْاُذ ثْد.
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