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  شیدان وثیق
   ١٣٩۵خرداد  – ٢٠١۶ ژوئن

cvassigh@wanadoo.fr  
 

  و سیاسی چپ نظری مسائل ی درباره

  

 شدید یستم و سلطهبه رغم  .است رو به رو ایپیچیدهگوناگون و  مسائل با ،جھان کنونی در اوضاع ،جنبش چپ

دینی در ھمه جا رشد و و  پوپولیستی فاشیستی، ھای راست، لیبرالی،روندود، ھای موجداری و سیستم سرمایه
 ی کشورھا از جملهدر ھمه نامیم،  می »چپ سیستمی« گرایشی که ما، نیز در طیف چپ. کنندو می کردهتوسعه پیدا 

  .است و غیره شده یدین، استبدادیداری، سرمایه ھایگذار حفظ نظامسیاست ایران، در اپوزیسیون

 چپاز  خود کامل جدا کردنبا ، یکی .خود دارد پیشاروی ی اصلیدو وظیفه ،امروز چپ رادیکال،در چنین شرایطی، 
 ،اوست حیات یادامهی که تعیین کننده ،دومی .خواھانه استھای رھاییھا و آرماندفاع از ارزش ،سیستمی

، از جمله تحت ستم و سلطه مردمِ  تقیممس گریدخالت مشارکت در :ای دیگر استبه گونه »سیاسی کار«
بزرگ و ، بانی تغییرات خود و متشکل مستقلھای جنبش راهکه از  مردمانی ،کشور و جھاندر امور  زحمتکشان،

  .کنندتعیین می به دست خود و برای خودرا سرنوشت خود  سان به این شوند ومی ،سیاسیو  اجتماعی، اساسی

 ،زیردر  من مالحظات .دارد مفاھیم سیاسی بازبینی و ، عملیمسائل نظری مجدد یناما نیاز به تبیوظیفه دو این 
    .ستا جھتمقدماتی در این تالشی 

   تاریخی چپ دو

اصلی قرار  روندنفوذ دو  زیربه طور عمده  ، کارگری و سوسیالیستیاجتماعی ھایجنبش، مبیست یدر سده

سه رکن  بر پایه را سیستمی ،یر نام کمونیسم، زکه به قدرت می رسددر ھر جا  ،اکتبرپس از انقالب  یکی، .گیرند می
به نام  ،دومی. سازدبرقرار می ایدئولوژی توتالیتر و دولت    - حزب یسلطه، داری دولتیسرمایه آن یعنی اصلی

 دموکراسیِ در ھر جا که از طریق داری ملی و جھانی را  امور سرمایه یاداره ،سوسیالیسم یادموکراسی  سوسیال
  .گیردمی در دستآید، کار میروی  به نمایندگی

ن تاریخی سنتی، در را از این دو جریا خود باید امروزه و بیش از گذشته صفوف خواهرھاییو  یھای ضدسیستمچپ

  .دنجا به سرانجام رسان ھرد و این مھم را در نو توتالیتر، به طور کامل و قطعی جدا ساز دو شکل لیبرال

گاه نیز در  در حقیقت ھیچ. وجود نداردبه معنای » چپ« امروزه واقعیتی است که ینشانهچپ جوھرین  گیِ چندگان
ھایی گوناگون و متضاد، با این چپ. داشته و داریم» چپ ھا«ھمواره ما . وجود نداشته استچپی عصر ما  تاریخ مدرنِ 

  .ه اندعمل راست شدنظریه و وضعیت جدید که بخشی از آن ھا امروزه در 

در کلیت آن و یا حتا  ،"وحدت چپ"شکل گیری  به گونه ای است کهدر نتیجه، شرایط تاریخِی عینی و ذھنی امروزه 

دوران تاریخی پیدایش که  داشته باشیمتوجه  .پذیر نیستامکان ،)بزرگ یکنیم روی بخش کیدتأ( آن از بزرگ یبخشدر 
 وجود استعمار کھن، وجود ، از جمله به دلیلقرن بیستمکه در  ر،حادھای فراگیھای خلقی، اتاحزاب بزرگ چپ، جبھه

ھای ریشه .سر آمده است بهبود، امروزه  میسرایدئولوژیکی  )جزمیِ ( یگانگیوجود و  "سوسیالیستی اردوگاه"

ذھنیت دوجو را باید در وجود تضادھای اجتماعی گوناگون و گاه آنتگونیستی، در چپ ھایسازمان امروزیِ  یِ ناپذیر سازش
ھای بازھم گوناگون و گاه و شکل ھاراه وجود گوناگون و گاه آنتاگونیستی نسبت به حل این تضادھا و سرانجام در ھای

  .یافتآنتاگونیستی برای برون رفت از وضع موجود 

 یافتهرار استم پا گرفته وکه  حدت فراگیر و بزرگ چپ در شکل حزبی واحدو از اینمونهبا  کنونی در جھان امروزه ما
 گیرند،مورد استناد قرار میبیشتر ، که گیریمب، فرانسه و برزیل را در نظر آلمانی سه نمونهاگر . نیستیم رو به رو، باشد

آلمان  حاکمھای این کشور با حزب دموکرات از سوسیالی بخش وحدت ازتنھا آلمان  چپ حزب کنیم کهمشاھده می
در  ،نیز برزیل ودر فرانسه  .نشد ھاآن قدرتِ  بازیِ  وارد آلمان ضد سیستمیِ رادیکال و چپ تشکیل شد و  شرقی سابق

 حالو در  شدهرو  به ژرف رو یبا بحران اکنون ھا نیزآن ھر دو گیرد کهمیشکل  سازمان ھای چپاز ای جبھه قیقتح

   . اندفروپاشی
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   در ایران سنتی چپ

در  .گیرد شکل می، روسیتن ِسکانس تاریخی سوسیالیسم در م مشروطه، انقالب پس از چپ،جنبش ، اما در ایران
مستقل  ای محافل مستقل روشنفکریِ ، جز پارهیت خوددر کل ،این کشور ھای چپِ سازمانھا و گروه ،بیستشھریور  پی

  .کنندمی رشداستالینی  -لنینی مکتب، در از شوروی

ھای جدید در گروه گیریشکل باشی از چپ ایران، در بخحزب توده  جدایی ازدر دھه چھل و پنجاه، پس از کودتا و 

 خود نگارنده نامیدیم، کهمی "جنبش نوین کمونیستی" به طور کلی آن چه که در آن زمان و فدائیسم، مائوئیسم اشکال
و  نظریهاز  واقعی و جدی گسستی ھیچ ،بودجزئی از آن کرد فعالیت می ،در خارج از کشور ،در آنکه با سازمانی  نیز
دولت و  - ی حزبدولتی، سلطه داریسرمایه ، تکرار کنیم،یعنی آن اصلی پایهدر سه  موجود واقعاً سوسیالیسم  ملع

  .پذیردانجام نمی، ایدئولوژی توتالیتر

 عامل که حزب توده استثنای به در داخل و کشور، ،ایران چپھایی از بخش، پھلوی رژیم سلطنتی یپایان دھهر د

  .زنندمی رادیکالی مواضع با شاه رژیم امپریالیستی و ضد ضد ایمبارزه دست به، بود لیھمسایه شما سرسپرده

به این  .آیدبه وجود می ایران ھایچپطیف در وضعیت جدیدی ، استقرار جمھوری اسالمیو  ایران در پی انقالباما 
ی این در ادامه .دنگیررا در پیش می ھمکاری با آنو  جمھوری اسالمیرژیم پشتیبانی از راه  ھاآناز  که بخشی معنا

 اصالحتحول و  سیاست، سیستمی ایران چپ امروزه نیز ،حاکم به نام چپ با ارتجاع سازشکارانهی اھگونه سیاست
   .کندترویج میتبلیغ و را  ھایی از سیستم،پشتیبانی از جناح راه، از از دروننظام 

  چپ  ناپیدای وحدت

مطرح شده و  ھایی از این دستفرمولو  »بزرگ چپ تشکل«، »وحدت چپ«واره ھم ،در اپوزیسیون چپ ایران

نظری،  ھای مختلفزمینهدر  یا ساختگی، و نه اختیاری ،واقعی اختالف ھا و تضادھای ذھنیِ  دلیل وجودبه  ھمواره نیز
 ھای کوشش، ھمهیددر تبع در چند دھه گذشتهویژه به .است نشدهپذیر امکان ، چنین آرزوییو غیره ، عملیسیاسی

آن را باید در ناسازگاری  عینی و ذھنی علل. اندبین نیروھای چپ به نتیجه نرسیده اتحادی پایدار وحدت یا برای ایجاد

   .کرد پیداھا و سیاست ھا، روشھانظریه ھا، برنامه بنیادینِ 

 سازمان پروژه وحدت ھای ایران،پاخیر، در میان بخشی از چ  سالچند در  ،در این راه ی نافرجامھا تالشیکی از 

و  به کار کرد آغاز ٩١ آبانکه با فراخوانی در  بودو سازمان اکثریت ، شورای موقت سوسیالیست ھای چپ اتحاد فدائیان
که  داشت ادعا قرار دارده بود، ایجاد سازمانی واحد که ھدفش رااین حرکت  .خاتمه یافتدر سال گذشته بدون نتیجه 

دموکراسی و  باورمندی به ،موجود واقعاً گسست از سوسیالیسم : را پذیرفته است یمشترکاسی نظری و سیخطوط 

کمابیش  ،ھابحثپیش روِی  خاللدر  اما .در ایران دموکراسی مانع اصلیِ چون جمھوری اسالمی تبیین  و سوسیالیسم
 بسیبلکه در  ندنیسته تنھا سازگار ن بردهنام مبانیھای تشکیل دھنده پروژه از روند ھایآشکار شد که درک سریع،

چنین  .اندو حتا آنتاگونیستی متضاد و غیره ، تشکیالتینظری، سیاسی، سازماندھی، راه کاری، استراتزیکی موضوعات

در . ساختنمایان  نامه ھای مختلفاساس در منشورھای مختلف و در نھایت خود را واقعیتِ ناھماھنگ و ناسازگاری
مبانی  اساسامکان ایجاد سازمانی واحد، پایدار و اثرگذار بر شد که  ثابتچه بیشتر،  دریج و ھر، به تگفتگوھا روند

نظام جمھوری تمامیت اپوزیسیونی علیه  به واقعسوسیالیستی و تشکلی  به واقعچپی  نظری، سیاسی و تشکیالتیِ 
 .وجود نداردسنخ  اینو عناصری از کثریت ویژه و به طور مشخص با سازماِن اھایی از این پروژه و بهرونداسالمی، با 

و غیره، موضع  ، راه و روش مبارزه، شکل سازمانی، دموکراسیدر زمینه ی سوسیالیسم گوناگونافزون بر اختالفات 
ویژه با سازمان ناپذیر تضاد اصلی بهرنظام جمھوری اسالمی ایران، گره گاه اصلی و گذسرنگونی مشخص نسبت به 

شورای  اطالعیهاز  به نقل( .کندمی معرفی " تحول طلب"با صراحت خود را بوده، سرنگونی  امرالف مخ که شدنامبرده 
  .)١٣٩۴ آبان ٢١ ،شکل دھی تشکل بزرگ جپپایان پروژه  مورددر  ایران موقت سوسیالیست ھای چپ

که با اولی یکی  ،اتحاد ، امر وحدت و یاچپ فراگیرتشکل برای ایجاد با این حال و به رغم نبود شرایط عینی و ذھنی 
 ،نیستبه دور از واقعیت  و ممکننا خوانندمی و ضد سیستمی سوسیالیست چپکه خود را  یروندھایمیان ، نیست

  .نیستنیز ھموار اگر چه 

 گذردمی اصلی پرسش پنجبه  گوییپاسخ راهاز  ،امروزه، ی نزدیک به ھمروندھامیان  یا اتحاد وحدتبه طور کلی، 
» سوسیالیسم واقعاٌ موجود«گسست از  در مورد نظر ما سوسیالیسمیکم، . شماریممیھا را برای آنھسرنویسکه 

ی ایگاه مبارزهج؟ دوم، چیست سرمایه داری ملی و جھانی پشتیبان دموکراسیِ  و سوسیال) سوسیالیسم توتالیتر(
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سوم، چه معنا و تبیینی از دموکراسی  ت؟چیسو مناسباتش با مبارزه برای دموکراسی سرمایه داری در ایران امروز  ضد

؟ داریم سرنگونی آنو  نایرا ماھییت نظام جمھوری اسالمی دھیم؟  چھارم، چه درکی ازبه دست می امروز و جمھوری
    چگونه تشکلی است؟ مورد نظر ما چپ تشکلپنجم، 

  رھایی فرایند، سوسیالیسم

آن را که بتوان  شناسیمنمی ایجامعه .شودیافت نمی »مسوسیالیس«به نام  پدیداری اجتماعی، امروزه در جھان

» سوسیالیسم« ...، کوباشرقی پیش در شوروی، چین، اروپای ی ی که در سدهھای ُمدل .نامید »سوسیالیست«
با  در آمریکای التین، ھای اخیر،سال در نامند و یا آن چه که می» دموکراسی سوسیال« این روزھاکه  اینمونه، نامیدند

 گونهاین . آیند شمار نمیبه  ی برای ماسرمشقبه ھیچ رو ، خوانندمی "تیسوسیالیس" آرزو، آغشته به وھمیت

، نابرابری و یاستثمار مناسبات دھند که مینیز نشان  چنانھمو   اند در نظریه و عمل نشان داده "سوسیالیسم ھا"
را در  موجود سیستم  و بازتولید اداره، شونداکم شده و یا میحھر جا که در بلکه  دارندنمیبررا نه تنھا از میان   سلطه

  .گیرند در پیش می از گذشته تر تر و خشن ھایی گاه شدید شکل

ملی و  ی امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی از ُبن و اساس، در گستره سوسیالیسمِ 
  .قرار دارد آن  پیشاپیشمیده بلکه در یارن آنی  در گذشتهسوسیالیسم  سرآغاز. جھانی، ابداع و تاسیس شود

  مبارزهفرایند ، سوسیالیسم. نیست حاکمیت. دولت نیست. نظام نیست. سوسیالیسم برای ما سیستم نیست
، تضاد و تعارض پر ،جنبشی اجتماعی. اجتماعی، جنبشی، دگرسازانه و انقالبی است روندی .است برای رھایی

گونه در  مبارزات مردمان آزاد و بسیار. نامیم مییا کمونیسم   )١(رھایشکه  است  محتوم، به سوی آنی و نالم مس نا

ویژه رھایی از سه ھای گوناگون، به و سلطه ھا با ھم برای رھایی از استثمار، نابرابری و تشکل تجمع، مشارکت
، )دولتی بر وسایل تولید وخص مالکیت خصوصی به طور مش(مالکیت   یسلطه :کنونی استاصلی دوران  ی سلطه

   .حاکمیتِ جدا از مردم چون دستگاه دولت یسلطهو  )دولتی آن وخصوصی در شکل ھای مختلف ( سرمایه یسلطه

ی ، به واقع زیر سلطهامروزی داریِ سرمایه دموکراسیِ  ُبتواره اینآزادی،  .زوال مالکیت فرایندِ  یعنی سوسیالیسم
پس . استآن بھره از بی نھایتدر  باشد اینفاقد  کس که آنآزادِی واقعی در بنِد تملک است و ھر . اردمالکیت قرار د

که آزادی را  از تبعیت نابرابرانه از مالکیت آزاد یعنی فرایندی  ،الغای مالکیت خصوصیسوسیالیسم یعنی مبارزه برای 
  .سازدمی

نیاز به ھدایت و رھبری  کند که جامعه بشریکت میکمونیسم از این فرضیه حر/مبارزه برای سوسیالیسم

. ھا نداردای آنمنسجم و متشکلی از صاحبان کار و سرمایه و خادمان سیاسی، پلیسی، نظامی و رسانه اولیگارشی
 یگفتهبه  تادر آن تحقق یابد ا ھانسان »مشارکت آزاد«پذیر است که و امکان تصورقابل ی بشرِی نوع دیگری جامعه

برون آید که در آن  مشارکتیاش، به جای جامعه کھن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی: کس در مانیفستمار
  .باشدھمگان  یشرط تکامل آزادانه کستکامل آزادانه ھر 

مبارزه برای تحقق  خواهھای رھاییسوسیالیست. ِی مشارکتِی آزادیعنی برابری در جامعه ،سرانجام ،سوسیالیسم

مناسباتی است که در آن کار مولد  چنان ،برابری. دندھی در جامعه را اصل بنیادین در اندیشه و عمل خود قرار میبرابر
از : روندرو به زوال می ھای بزرگ اجتماعیاجتماعِی برخاسته از نابرابریاصلِی ھای شود و تضاداشتراکی می

     .زنان و مردان، مدیران و مجریان نابرابری میان کار فکری و کار یدی، شھر و روستا، جمله

  .است ملی و جھانی گسترهدر  داری و مناسبات آنسرمایه بر ضد مبارزه ،ابتدادر  اما ،سوسیالیسم

  ضد سرمایه داری یمبارزه 

داری حاکمی   گسست از مناسبات سرمایه وابسته به در ھر کشوروضع موجود  یتغییر بنیاددر دوران کنونی،  

داری  سیستم جھانی سرمایه. خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است ی زه جھانی شده و سلطهاست که امرو
ھای گوناگون و گاه  زیست او را به شکلسلطه و نابودی انسان و محیط ،  عدالتی ، بی ، نابرابریاستثمار نیروی کار

  .دھد ، ادامه میینھای پیش  تر از سامانه خشن

 مناسبات نفیکشورھای جھان و از جمله در ایران وابسته به  ی بیش از پیش در ھمهموجود امروزه  نظامتغییر 

 و ھای تاکنونی حل که راه دارای اھمیت استاز آن جا  نفیاین . استشده در ھر مکان  آن ھای با ویژگی داریسرمایه
راه  (دولت  -تدارگرایی حزبو در چھارچوب اقدولت به اصطالح سوسیالیستی از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست 
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راه ( نمایندگی و یا از نوع اصالحات رفرمیستی در چھارچوب مناسبات بازار و سرمایه و دموکراسیِ ) سوسیالیسم دولتی

 ،از مردمان ثریتی بزرگاند که برای اک داده اند، نشان گذشته آزموده شده ی در ھر جا که در سده  ،)سیدموکرا سوسیال
و  سلطه، می آورند و نه رھایی از ستمراه به ھم نه عدالت، برابری و بھزیستی ،راستیھا، به نود در صدی ھمان 

  .استثمار

روی به سوی  پیش بلکه به معنای ،مالکیت و اقتصاد دولتی نیست مبارزه برایضد سرمایه داری به معنای  یمبارزه
جمعی نیروھای  در اختیار گرفتن به معنای. ستا بر وسایل تولیددر ھر شکل آن، خصوصی یا دولتی، الغای مالکیت 
 واسطه کنندگان و کارکنان به صورت مستقیم و بی تولید خودِ توسط  ھاآنجمعی و مشارکتی  یو اداره مولده، کنترل

بغرنجی  اما ھمواره چون) غیر دولتی(اشتراکی  مالکیت یمساله. باشد و نه خصوصی نه دولتی، در اشکالی که است
تنھا در فرایند عمل اجتماعی، . کمونیستی مطرح بوده است/از ابتدای تکوین افکار سوسیالیستیحل ناشدنی  و پیچیده

عامالن و کنشگران اجتماعی،  ی خودِ به وسیله تواند است که این مشکل میبرای رھایی انقالبی، تجربی و دگرسازانه 
  .پیدا نمایدپاسخ خود را  ایھراه ،و دیگر مردمان تحت سلطه سرمایه کارگران و زحمتکشان

ھمانا  ،اول ی سازد، در درجه را می داری برای سوسیالیسمسرمایه ضد یمبارزه معنای واقعیبرای ما آن چه که اما 

و مشارکتی بر امور  در جھت کنترل و خودمدیریت جمعی جامعه سلطهکارگران، زحمتکشان و مردمان تحت  یمبارزه
  .   پیوند دارد ھاآنکه با شرایط مادی زندگی و زیست  ی استچیزتولید و توزیع و ھر آن 

   یانقالب یسوژه

مبارزات طبقاتی و  در مھم یدر فرایند تولید، اگر چه ھمواره رکنداران  کارگران صنعتی و سرمایهتضاد میان امروزه 

زه، نه تنھا در مراکز بزرگ امرو. داده استاز دست را  سابق خود انحصاری مقاماما  ،ماندهداری باقی  سرمایه ضد
و  داری سرمایه ضد آگاھی  عامل کسب خود تنھادیگر  فوقتضاد داری جھانی بلکه در ھمه جا، از جمله در ایران،  سرمایه

ویژه به ، از جمله و بهاین عامل ، اگر چهسستمی نیست ھای ضد جنبش برآمدنو  اجتماعی تغییر و تحول محرک تنھا
از این  مھم و بزرگ یبخش ی منزلهاھمیت خود را ھمواره به در اقتصاد کشور،  کارگران دلیل جایگاه تعیین کننده

  .نمایدحفظ می  ھا جنبش

ی  سرمایهبلکه  شود،محدود نمی سرمایه اقتصادی که به در تنوع آن -ی سرمایه  جانبه ی ھمه امروزه سلطه
ی ابعاد زندگی فردی،  جامعه در ھمه بر تمامیت - گیردرا نیز در بر می و غیره ای  هآوری، رسان سیاسی، دانشی، فن

و در مکان  کارگراناین سلطه نه تنھا بر . کندحکومت میچنگ انداخته و ... خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی

این سلطه اما در عین حال . شود اجتماعی به کار برده می مختلفھای  و در مکان ی بسیارگونه تولید بلکه بر توده
فراھم  را قشرھای وسیع اجتماعیدر میان  رھاییسازماندھی جمعی و مبارزه برای   آگاھی، خود شرایط خود تواند می

که در باشند مبارزاتی  حاصل توانند میسازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه خودآگاھی ضد. سازد
 )و نه تنھا کارگران(مختلف  مرمانیدر این مبارزات، . ھای حاکم مطرح شوند نفی ارزش ھایطرحا و ھ کار ھا راه آن بستر

  .شوند می درافتاده و درگیر ،یشھنجارھا و حاکم سیستمبا  )صنعتی تولید محیط و نه تنھا در( گوناگون ھای میداندر 

با وارد شدن در میدان  ،قرار دارند داری سرمایه مناسبات بیگانگی و ازخود ، تبعیضانقیاد، اسارتتحت که  یمردمان
برای  چاره جوییرا در خود  ھای تواناییھا و  قابلیت و  غیره فرھنگی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، گری دخالت

 یمبارزهمستقیم  مالنعااینان ھمان  .اندازند کار میبه از سلطه ھای گوناگون رھایی خود  جھتھا  کارراه ی ارایه
در فرایند باشند که دوران کنونی ما می انقالبیتغییرات ھای نیروھای اجتماعی یا سوژهھمان ، سرمایه داری ضد

و  ھارقابتبر  ،گردندشوند، فعال میساخته می ،آیندمنسجم به وجود می قدرتی در شکل رخدادھای اجتماعی

و فعال به خود  واقعی شکل و جنبش که تنھا در مبارزه، »طبقه« صورت بهدر نتیجه  و دنکنغلبه میخود  ھایپراکندگی
  .شوندظاھر می ،گیردمی

  گراییدولت سیاست، ضد

است و  )٣(راییگموجود، در حقیقت دولت واقعاً سیاستِ  .اند، ھمواره آمیخته بودهتاریخ، در )٢(سیاست و دولت 

 »سیاست رھایی« که ،ز آن چه که ھستا ای دیگربه گونهسیاست ابداع  .شودنامیده می» سیاست« ناروا به
این ھمانی است که . نیست قدرتی شیفته مدار نیست،دولت .نیست گرادولت سیاستی است که آن ،نامیم می

ی ادارهو  ،خودمختار و مستقل و عمل اندیشه چون ،میان سیاست. نامیممی و قدرت سیاست با فاصله گرفتن از دولت

دارد که  دولتیی بنیادین با سیاستِ رھایی ناسازگار .شده است ناپدیددارد که امروزه وجود  ژرفدولت تمایزی  امور
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کرده و عمل  ھا،ملت -در درازای تاریخ مدرن، تاریخ دولت  ھمواره چون قدرتی مافوق، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه

  .کند می

، ارتش، قوانین در مورد مالکیت ومت،و حک داری، قانون اساسیشود از اقتصاد سرمایهدولت امروزه تشکیل می
این ھا ھمه، از جمله با توسل به زور، وظیفه دارند که امر تشخیص آن . ھای ایدئولوزیکیدستگاه کلیپلیس و به طور 

 »سوسیالیسم دولتی«مورد نظر ما، سوسیالیسم . چه که امکان پذیر است و نیست را سازمان داده و استمرار بخشند
خواھانه به معنای سیاست رھایی. نیست ھا و بوروکراسی آن »تدول -حزب«یت دستگاه دولت، رشد و تقو .نیست

ھای کاھش نقش دولت و گذار به زوال آن از یکسو و خودگردانی جمعی و مشارکتی  ایجاد ھر چه بیشتر شرایط و زمینه

  .ی امور خود در برابری و  آزادی از سوی دیگر است مردمان در اداره

  جھانی شدن، یروایجھان

امروز، به مراتب بیشتر از  ،در یک کشور» ساختمان سوسیالیسم«. جھانی است، سوسیالیسِم امروز ملی نیست 

  .ست  روا امروز ناگزیر فراملی، جھانی و جھان سوسیالیسمِ . گذشته، ناممکن شده است

 مستقل و منفکتواند  نمی در یک کشورم شدن، خروج از مناسبات اقتصادی حاکناپذیر جھانی با فرایند اجتناب ،امروزه
نه تنھا برآمدن مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چھارچوب . منطقه و جھان انجام پذیرد یاز دیگر کشورھا

ی  بلکه ھمه - بود  مشاھده کرده در زمان خوداین را مارکس  -شود  ممکن می ی یک کشور یا سرزمین نا محدود و بسته
 ،به عنوان نمونه ایران چون ، نیز کشور  در یک دموکراتیک اقتصادی و سیاسیِ  اصالحات حتاند که دھ شواھد نشان می

امروزه، . در کشورھای دنیا و منطقه دارندھا و سیاستسویی دیگر اقتصادھا  راھی و ھم بیش از پیش نیاز به ھم

شخص برای تغییر وضع موجود در یک م ھای کار اجتماعی امر یافتن راه و سیاسی، شدن مناسبات اقتصادی جھانی
  .را ھر چه بیشتر پیچیده و دشوار کرده است و پیرامون مستقل از تغییر و تحوالت در دنیای خارجای به گونهکشور 

 را یاحکامو  مبارزه کنند، اندیشندبی ملی یمحدودهدر  تنھاتوانند  خواه امروزه دیگر نمی رھایی ھای  سوسیالیست
خواه جھان،  رھایی  ھای چپکوشی با جنبش سویی و ھم بیش از پیش، در ھم ،بلکهصادر کنند در این چھارچوب 

سوسیالیستی امروز در یک کشور، بدون  جنبش. کنندجویی چارهو  کرده ای و جھانی فکربایست به صورتی منطقه می

داری، به  سرمایه نی ضدجھا ی یک جنبش گستره در، جھان در سوسیالیستیھای  ھمراھی و مشارکتِ دیگر جنبش
. تغییر دھد )تأکید کنیم روی اساسی( ساختارھا و مناسبات در یک کشور را به طور اساسیتواند  تنھایی نمی

  .سوسیالیسم نیست دیگر پس ،نیست جھانیاست و یا  سوسیالیسم یا جھانی

تواند گیرد، اما تنھا میل می، با این که در ھر محل و مکان شکانهخواھسوسیالیسم رھاییی ایده. خالصه کنیم
امر انترناسیونالیستی، امروزه، تبدیل به ضرورت و شرط اصلِی ھر . داشته باشد) اونیورسال(روا امروزه خصلتی جھان

. باشد رادیکال انترناسیونالیسمتواند شدن سرمایه، تنھا پاسخ میدر برابر جھانی. شودمی رھاییاندیشه و عمل برای 
برخواھد گزید، اما به یقین،  جھانی چه شکلی از سازماندھی جھانی جنبشر ما روشن نیست که این از ھم اکنون ب

امروزه، . الملل سیاسی، دیگر، مرکب از نمایندگی ھای ملی نخواھد بود و تحت قانون منافع ملی قرار نخواھد گرفتبین

 ی جھانیباید اراده رھایی خواهلحظه، فعاالن  بدین معنا که، در ھر. زماِن کنشگری در مقیاس جھانی فرا رسیده است
  . دھندرا با عمل خود در مکان معین پیوند می خود پیوند دھند، ھمان طور که آن یرا با اندیشه

   دولت -حزب تحزب سنتی،

در  ھم چنان که دولت مدرن. است تبیین شده» دولت« ، بنا بر ُمدلبه طور کلی، چه چپ و چه راستسنتی  تحزب

 ، دستگاھیحزب کالسیک امروزی. شکل گرفتکلیسا  اقتدارگرایانهِ  ی وساختار عمود ی موجودِ نمونهبنا بر  نیز غرب
حاکمیت بر  منظور بهو حفظ آن  ماشین دولتیدر دست گرفتن برای ، قدرت سیاسی تسخیربرای  است با الزامات خود

، گراییعمودی بودن، تمرکزساختار  .می نامیم» دولت - حزب«از این رو، ما این گونه تشکیالت سیاسی را  .مردم
جامعه در قالب تامین منافع حزب و  جنبش، رھبری ، تسلط بربوروکراسی، اقتدارگرایی، قیمومیت بر مردم

  . دھندرا تشکیل می کالسیک و مدرن امروزیتحزب ھر  اصلی ھایشاخص ...آن دستگاه

در توسط مارکسیسم روسی  ارکس نبوده بلکه پس از اوست کهی ماز تحزب، ھیچ گاه ایده و مفھومی معنا چنین
را در مرکز فعالیت  »نمایندگی«به گونه ای که تعریف شد مقوله ی  کالسیکتحزب . شودنظریه پردازی می ی آنباره

و  مستقیم گریکه بر عامل دخالت کمونیسمی/سوسیالیسماین مقوله از بسی جھات با اما . سیاسی قرار می دھد
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در  ،و مستقیم مشارکتی، دخالت گری جمعی. گیردمیتاکید دارد، در تضاد قرار  ھای خودمردمان در جنبش راتیکدموک

  .تواند شودو نمی شودنمی» نمایندگی« قیقتِ خود،ح

کمونیست ھا حزبی جداگانه از جنبش کارگری کید کنیم که تأ ،مانیفست نظریه مارکسی در در وفاداری به این
یکی این که : گویدمین بیشچیز  سه در حقیقت کمونیست ھا، تشکل یبارهمارکس، در . یل نمی دھندتشکرا عمومی 

ھا از معناست که آن به ایناین  .ی خاص از آنای مراحل جنبش کارگری توجه دارند و نه فقط به مرحلهبه مجموعه ھاآن
این است  ، ھمان طور که گفتیم،دوم ینکته. دبرنامه ریزی می کننکه کمونیسم است  اونیورسالبه سوی ھم اکنون 

 اتحادی از که ی کارگرانالمللبینتنھا در انجمن  ، خود،مارکساز این رو . حزب جداگانه ای نمی سازند ھاکه کمونیست

 در درجه اول کمونیست ھا مارکس، نزد که است این سومی. کرد فعالیت و نه حزب، بود کارگری ھایتشکل
   .ت ھستندانترناسیونالیس

  ، دموکراسی رادیکالجنبش گرایی

برای رھبری ... ی حزب، جبھه نمونهی بیستم در  که در سده ایشناخته شده  اشکال تاریخی و سنتی سازماندھی
قابل   توانند نیروی اجتماعی اند و نمی در بحرانی ژرف فرو رفته اکنون، کردندمی عملو  شده تشکیلو متحد کردن مردم 

   .نمایندو فعال  ساخته تشکلتوجھی را م

ھای اجتماعی در مبارزه  جنبش ی است به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده )۴(گرا جنبش خواهرھاییچپِ 
کسب  قابلیتھای اجتماعی جنبش به این معناست که جنبش گرایی. داردباور  و سیاسی برای تغییرات اجتماعی

و به ھمین را دارند » واقعیت«تر به    تر و نزدیک  صحیح به طور نسبیھایی  و طرح ھا ریهنطھا،  ایده  یابی به شناخت و دست

 توانند میاجتماعی   ھای جنبش که به این معناست. در اشکالی دموکراتیک و افقی خود را سازماندھی توانایی نیز سان
فرایند که در  شوندش تبادل و تقابل نظری پر چالمیدان و  سیاسی گری مداخله عالی فضای آزادِ  یھا نمونه تبدیل به

 ،چنین روندیشھروندان در  خودِ  شوند ومی آمیختهدر ھم ای  برنامه - نظریی  همراود واجتماعی  دگردیسیعمل  ھا آن
،  واسطهبدون مستقیم و  گری کالم، مداخله در یک . کنندمیرا ایفا  مستقیماصلی و  کنان ن و بازیامبتکر، فاعالن  نقش

  .ممی نامی »دموکراسی رادیکال«این ھمانی است که ما  . نمایندگیدون واگذاری و ب

   قدرت تسخیر یمسأله

 سنخدیگر از ھمان  یقدرتتوسط  موجودقدرت  جایگزینی به منظور ،تصرف آن قدرت و به را باید از دلبستگی چپ
را در مرکز  آن تسخیرو قدرت که امر  تھسو بوده غالب  چپدر  ھمواره در درازای تاریخ مدرنبینشی . ساخت رھا

   .آمیزدمیدر ھم را قدرت  تسخیر یایدهانقالب و  یایده. دھدمیقرار  سیاسی یمبارزه شناسانه ھستی

 ھمواره این بوده است که امر تصرف ،لنین و مائو تا) ی نظرات او نه در ھمه(مارکس سیاست، از تعریف کالسیک از 
یعنی مبارزه  ورزیسیاستمعنای از این دید و در یک کالم، . دھد را تشکیل می طبقاتیزه مبارجوھر  دستگاه دولتی

خواه این است رھایی چپھای مھم امروزی در برابر  یکی از چالش. قدرت نیز چیزی نیست جز دولت و برای تصرف قدرت

 نخستیننیادھای به یکی از ب. را مطرح سازد تسخیر قدرتبدون  فعالیت سیاسی و جنبشیی  که ایده
کمونیستی باز گردد که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال دموکراسی زیر پا نھادند و آن این است  /سوسیالیستی

  .تسخیر دولت و قدرت نیست کار سیاسی به معنایکه 

آن نوع در گسست از . کندعمل میشود و تبیین می بینش قدرت طلبانه از سیاستدر گسست از  خواهاییرھ چپ
است که ناگزیر در  قدرتیباز تولید ساختار  ھدفشکه  قرار می دھد،دلمشغولی خود در مرکز را تسخیر قدرت  که تفکری

 که قدرتمعنا  به این استضد قدرت  ،، به واقعخواھیرھایی. آیداز آب در می شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا و اقتدارگرا
   .دھدخود قرار می ، موضوع اندیشندگیھاآن زوال به منظور لکه تنھاب ھاآن برای حفظ و اصالحاز نه را  و دولت

  اپوزیسیونی چپ

 است به این معنا که در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل اپوزیسیونیامروز  چپِ سوسیالیستیِ 

این چپ با . کند و می کرده و حکومت کردن مبارزه  قدرت تسخیرھمواره برای  ،، ھمان طور که گفتیمچپِ سنتی. کندمی
وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی مبارزات و تحوالت سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است، 

ناگزیر دست به  آن،رسد، در برابر الزامات پاسداری از  در عین حال ھمواره نشان داده است که در زمانی که به قدرت می
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بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن  خواه اما، از نظر ما، می چپ رھایی. دزن سرکوب و سلطه می

  . ورزد  کیدأت

اجتماعی و ھمگانی در جھت  ی ھای گسترده در شرایطی که جنبش: آموزند تجارب تاریخی بارھا و بارھا به ما می
ایطی که آمادگی ذھنی و عملی اکثریت بزرگی از و مستمر نیستند، در شر اند هتغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافت

، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر وجود نداردراھی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی  برای ھم مردم
  :دھد او را در برابر یک دو راھی تراژیک قرار می

 زند،دست به عمل انقالبی از راه زور  اش،رای برنامه، برای اجنیروی خود و اقلیتی کوچک تکیه برباید تنھا با  اویا  -
   .دھدمیخود را از دست  آزادگیروح  ،صورتدر این . خواھد کردمال را بر جامعه اع و ستمدر نتیجه دیکتاتوری که 

جرای ااز باید ، ناگزیر ھاو زیر فشار آن ندکه خواھان تغییرات بنیادی نیست پیروی از ذھنیت اکثریت مردمی بهیا  -
، روح صورتدر این  .درآید آنموجود در جھت حفظ و ترمیم  سیستم مدبرانمجریان و به و  صرف نظر کندھای خود برنامه

  .دھدمیاز دست  که است انقالبی خود
    

 -------------------------------------  

  

 ھای حاکمتام و تمام قدرتی سلطهدر شرایط ، )و ھم چنین ایران(جھان  اوضاع امروزیِ  در شرایط عینی و ذھنیِ 
که برای تبلیغ  ای و غیرهبا تمامی وسایل و امکانات دولتی، رسانه سرمایه داری، استبدادی و دینی بر کشورھای جھان

ذھنیتی که امروزه در  - دارند در اختیار ، ایریشه دگرسازی، ابدی خواندن آن و غیر ممکن دانستن ھر موجود سیستم
ھای ایده. در اقلیت است باشدمیرادیکال  چپی که خواھان تغییرات - است حاکم مله در ایرانجا و از ج ھمه

جنبش ھای اجتماعی  .انددر اقلیت امروزه سیستمیضد ھایفعاالیت و خواھانهرھایی ھایداری، آرمانسرمایه ضد
 ،نام بردیم این نوشتهکه در ی شرایطعلت به و  ھاآنمحدودیت ھای ذھنی و عینی به دلیل  ،نیزبرای تغییرات ساختاری 

   .اندبه دست نیاورده را شدن در سطح کشوری و جھانیفراگیر  توانایی چنان تا کنونھم

 وضعیتدر  او آن چه که .مقاومت استبلکه بر سر پیروزی  نه ،بحث، ضد سیستمیبه این ترتیب، برای چپ  ،امروزه
 ھایجنبشو رشد ، کمک به برآمدن چپ سیستمیاز  گسست :است سه چیز باید انجام دھدتواند و می کنونی

سازماندھی  برایشکل ھا و شیوھای نوین فعالیت سیاسی ھا، مفھومابداع  سرانجام و سیستمیضد اجتماعی

در  راھنمای ما چراغ. رادیکال چپامروزی  یوظیفه ی ما،، به دیدهاین است .در جھت رھایش و مبارزه مقاومتجنبش 
   .سرمایه، استبداد و دین شبانگاهِ در  .وران تیره و تارد این

 
 

 -------------------------------------  

  
  

  ھا اشتدیاد

 Emancipation: رھایش ) ١(

  ، که به معنای شیوه و شکلاست )آلمانی(  Staatو  )انگلیسی( State، )ویفرانس( État معادل ،نوشتاراین ی در ھر جا ،دولت) ٢(
  ی اجرایی، قضایی و شامل سه حوزهاست  آن  بودن نھادینهتخصصی و  ،بر اساس جدایی از جامعه اندھی قدرت سیاسیسازم     

  .است  Gouvernementما  نزدبا حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن  .و مقننه می شود     

 Étatisme: دولت گرایی ) ٣(

 Mouvementisme. Mouvementiste :یی، جنبش گراجنبش گرا )۴(


