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درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ

ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ،در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭘﯿﭽﯿﺪهای رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺘﻢ و ﺳﻠﻄﻪی ﺷﺪﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،روﻧﺪھﺎی راﺳﺖ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﻨﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در طﯿﻒ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﭼﭗ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺳﺘﺒﺪادی ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ،اﻣﺮوز ،دو وظﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺎروی ﺧﻮد دارد .ﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد از ﭼﭗ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،دﻓﺎع از ارزشھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت اوﺳﺖ،
»ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮد ِم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺳﻠﻄﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و ﺟﮫﺎن ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ و
اﺳﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دو وظﯿﻔﻪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ در زﯾﺮ،
ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ.
دو ﭼﭗ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ دو روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﯾﺮ ﻧﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻪ رﮐﻦ
اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺰب  -دوﻟﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد .دوﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ادارهی اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ را در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﭗھﺎی ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوزه و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را از اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،در
دو ﺷﮑﻞ ﻟﯿﺒﺮال و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮫﻢ را در ھﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮕﯽ ﺟﻮھﺮﯾﻦ ﭼﭗ ﻧﺸﺎﻧﻪی واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﭼﭗ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ِ
ن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﭼﭙﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻤﻮاره »ﭼﭗ ھﺎ« داﺷﺘﻪ و دارﯾﻢ .ﭼﭗھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻀﺎد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪر ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ھﺎ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ راﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی "وﺣﺪت ﭼﭗ" ،در ﮐﻠﯿﺖ آن و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ِ
در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ از آن )ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ روی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ( ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﺣﺰاب ﺑﺰرگ ﭼﭗ ،ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﺧﻠﻘﯽ ،اﺗﺤﺎدھﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﮫﻦ ،وﺟﻮد
ﺟﺰﻣﯽ( اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .رﯾﺸﻪھﺎی
"اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" و وﺟﻮد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ )
ِ
ی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﭗ را ﺑﺎﯾﺪ در وﺟﻮد ﺗﻀﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه آﻧﺘﮕﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،در وﺟﻮد ذھﻨﯿﺖ
ی اﻣﺮوز ِ
ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ِ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در وﺟﻮد راهھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی ﺑﺎزھﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺎ در ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از وﺣﺪت ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺰرگ ﭼﭗ در ﺷﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ واﺣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،رو ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﭼﭗ آﻟﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ از وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ آﻟﻤﺎن
ت آنھﺎ ﻧﺸﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺰ ،در
ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل و ﺿﺪ
ی ﻗﺪر ِ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آﻟﻤﺎن وارد ﺑﺎز ِ
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺒﮫﻪای از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼﭗ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ھﺮ دو آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و در ﺣﺎل
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽاﻧﺪ.
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ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان
در اﯾﺮان اﻣﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﻪ ،در ﻣﺘﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
ی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭘﯽ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﮔﺮوهھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﭗِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺟﺰ ﭘﺎرهای ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮ ِ
از ﺷﻮروی ،در ﻣﮑﺘﺐ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در دھﻪ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ،ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ و ﺟﺪاﯾﯽ از ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
اﺷﮑﺎل ﻓﺪاﺋﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ "ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺑﻮد ،ھﯿﭻ ﮔﺴﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﺟﺪی از ﻧﻈﺮﯾﻪ و
ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺰب  -دوﻟﺖ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
در دھﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﭼﭗ اﯾﺮان ،در داﺧﻞ و ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺮﺳﭙﺮده ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻌﯽ رادﯾﮑﺎل ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در طﯿﻒ ﭼﭗھﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رژﯾﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪی اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﭗ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﭼﭗ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﻮل و اﺻﻼح
ﻧﻈﺎم از درون ،از راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎحھﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺣﺪت ﻧﺎﭘﯿﺪای ﭼﭗ
در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ اﯾﺮان ،ھﻤﻮاره »وﺣﺪت ﭼﭗ«» ،ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ« و ﻓﺮﻣﻮلھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ذھﻨﯽ واﻗﻌﯽ ،و ﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮی،
ھﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎی
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه در ﭼﻨﺪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ھﻤﻪی ﮐﻮﺷﺶھﺎ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﯾﺎ اﺗﺤﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻋﻠﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ،روشھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ِ
ﯾﮑﯽ از ﺗﻼش ھﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم در اﯾﻦ راه ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗھﺎی اﯾﺮان ،ﭘﺮوژه وﺣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﭼﭗ و ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در آﺑﺎن  ٩١آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ را اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻗﺮار دارده ﺑﻮد ،ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺧﻄﻮط ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ی ﺑﺤﺚھﺎ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ
اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان .اﻣﺎ در ﺧﻼل ﭘﯿﺶ رو ِ
ِ
ﺳﺮﯾﻊ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ درکھﺎی روﻧﺪھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﭘﺮوژه از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎمﺑﺮده ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،راه ﮐﺎری ،اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻀﺎد و ﺣﺘﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺖ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .در
واﻗﻌﯿ ِ
روﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ،ﭘﺎﯾﺪار و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﭙﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری
ﻧﻈﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ِ
ن اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮی از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ روﻧﺪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺑﻪوﯾﮋه و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ ِ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،راه و روش ﻣﺒﺎرزه ،ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮔﺮه ﮔﺎه اﺻﻠﯽ و ﮔﺬرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮده ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ "ﺗﺤﻮل طﻠﺐ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اطﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮرای
ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺟﭗ ٢١ ،آﺑﺎن .(١٣٩۴
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭼﭗ ،اﻣﺮ وﺣﺪت و ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯽ ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯿﺎن روﻧﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻮار ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ،وﺣﺪت ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن روﻧﺪھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ،اﻣﺮوزه ،از راه ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬرد
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﯾﺲھﺎی آنھﺎ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﯾﮑﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎٌ ﻣﻮﺟﻮد«
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ دوم ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺒﺎرزهی
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ( و ﺳﻮﺳﯿﺎل
ِ
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ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان اﻣﺮوز و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻮم ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ؟ ﭼﮫﺎرم ،ﭼﻪ درﮐﯽ از ﻣﺎھﯿﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن دارﯾﻢ؟
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﺸﮑﻞ ﭼﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ رھﺎﯾﯽ
اﻣﺮوزه در ﺟﮫﺎن ،ﭘﺪﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪُ .ﻣﺪلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﭘﯿﺶ در ﺷﻮروی ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﻮﺑﺎ» ...ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﺎ
ﺗﻮھﻤﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آرزو" ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
"ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺎ" در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎری ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺳﻠﻄﻪ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اداره و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد را در
ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺧﺸﻦﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ و دوﺑﺎره ﯾﻌﻨﯽ از ُﺑﻦ و اﺳﺎس ،در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﻠﯽ و
ِ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﺑﺪاع و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﺳﺮآﻏﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪی آن ﻧﯿﺎرﻣﯿﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻗﺮار دارد.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ اﺳﺖ .روﻧﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ،دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺮ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض،
ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻮم ،ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺎﯾﺶ) (١ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﺎن آزاد و ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ در
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎ و ﺳﻠﻄﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪوﯾﮋه رھﺎﯾﯽ از ﺳﻪ
ﺳﻠﻄﻪی اﺻﻠﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ :ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ )ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ(،
ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )در ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ آن( و ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ ﺟﺪا از ﻣﺮدم.
ی اﻣﺮوزی ،ﺑﻪ واﻗﻊ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨ ِﺪ زوال ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ .آزادی ،اﯾﻦ ُﺑﺘﻮاره
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ِ
ِ
ی واﻗﻌﯽ در ﺑﻨ ِﺪ ﺗﻤﻠﮏ اﺳﺖ و ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﮫﺮه از آن اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺮار دارد .آزاد ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ آزادی را از ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آزاد
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی
اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪای آنھﺎ ﻧﺪارد.
ی ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاد« اﻧﺴﺎنھﺎ در آن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮ ِ

ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﮫﻦ ﺑﻮرژوازی ،ﺑﺎ طﺒﻘﺎت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت طﺒﻘﺎﺗﯽاش ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮون آﯾﺪ ﮐﻪ در آن
ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺷﺮط ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪی ھﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ آزاد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ِ
ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ی در ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی ،ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽروﻧﺪ :از
اﺻﻠﯽ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻀﺎدھﺎی
ِ
ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﮐﺎر ﯾﺪی ،ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ او را ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه
ﺧﺸﻦﺗﺮ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن در ھﺮ ﻣﮑﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻔﯽ از آن ﺟﺎ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ دوﻟﺖ و در ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺰب -دوﻟﺖ ) راه
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دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ )راه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ( و ﯾﺎ از ﻧﻮع اﺻﻼﺣﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدﻣﺎن،
ھﻤﺎن ﻧﻮد در ﺻﺪی ھﺎ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ھﻢراه ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻧﻪ رھﺎﯾﯽ از ﺳﺘﻢ ،ﺳﻠﻄﻪ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺶروی ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ھﺮ ﺷﮑﻞ آن ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻮﻟﺪه ،ﮐﻨﺘﺮل و ادارهی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮ ِد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ
اﺳﺖ ،در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( اﻣﺎ ھﻤﻮاره ﭼﻮن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ از اﺑﺘﺪای ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮ ِد ﻋﺎﻣﻼن و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،راهھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺳﺎزد ،در درﺟﻪی اول ،ھﻤﺎﻧﺎ
ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﮫﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ھﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ آنھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.
ﺳﻮژهی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻣﺮوزه ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻮاره رﮐﻨﯽ ﻣﮫﻢ در ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎم اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﻀﺎد ﻓﻮق دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪﺳﺴﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﺳﻠﻄﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  -در ﺗﻨﻮع آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﯽ ،ﻓﻦآوری ،رﺳﺎﻧﻪای و ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد  -ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ھﻤﻪی اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی،
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ...ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و در ﻣﮑﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻮدهی ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ و در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎزد .ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺴﺘﺮ آنھﺎ راهﮐﺎرھﺎ و طﺮحھﺎی ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﻣﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان(
در ﻣﯿﺪانھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ھﻨﺠﺎرھﺎﯾﺶ ،دراﻓﺘﺎده و درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﺎرت ،اﻧﻘﯿﺎد ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان
دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای
اراﯾﻪی راهﮐﺎرھﺎ ﺟﮫﺖ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد از ﺳﻠﻄﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزهی
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﻮژهھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
رﺧﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﮑﻞ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖھﺎ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽھﺎی ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »طﺒﻘﻪ« ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺿﺪ دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ) ،(٢در ﺗﺎرﯾﺦ ،ھﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ) (٣اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﺎروا »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺪاع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺎﯾﯽ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،آن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖﻣﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ادارهی
اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰی ژرف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ رھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ دارد ﮐﻪ
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ھﻤﻮاره ﭼﻮن ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ،ﺑَﺮﯾﻦ ،ﺟﺪا و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ،ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖھﺎ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﻣﺮوزه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ارﺗﺶ،
ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ .اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ،وظﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن
ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن داده و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ«
ﻧﯿﺴﺖ .رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ» ،ﺣﺰب -دوﻟﺖ« و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﺠﺎد ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﮔﺬار ﺑﻪ زوال آن از ﯾﮑﺴﻮ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻣﺮدﻣﺎن در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎنرواﯾﯽ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ» .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎنروا ﺳﺖ.
.
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ِ
اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن ،ﺧﺮوج از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﮏ
از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد  -اﯾﻦ را ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد  -ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،ﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
ِ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻢراھﯽ و ھﻢﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه،
ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج و ﭘﯿﺮاﻣﻮن را ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻠﯽ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را
در اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،در ھﻢﺳﻮﯾﯽ و ھﻢﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺟﮫﺎن،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون
ﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﮫﺎن ،در ﮔﺴﺘﺮهی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ
ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺸﺎرﮐ ِ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ )ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ روی اﺳﺎﺳﯽ( ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺪهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺻﻠﯽ ھﺮ
اﻣﺮوزه ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮫﺎنروا )اوﻧﯿﻮرﺳﺎل( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺮوزه ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺷﺮط
ِ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاھﺪ ﮔﺰﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ،
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوزه،
ن ﮐﻨﺸﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻓﻌﺎﻻن رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ارادهی ﺟﮫﺎﻧﯽ
زﻣﺎ ِ
را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ،ﺣﺰب -دوﻟﺖ
ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭼﻪ ﭼﭗ و ﭼﻪ راﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ُﻣﺪل »دوﻟﺖ« ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن در
ﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﺮوزی ،دﺳﺘﮕﺎھﯽ
ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮ ِد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدی و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧ ِ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮدم .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ را »ﺣﺰب  -دوﻟﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدی ﺑﻮدن ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ،
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ،ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ،رھﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺰب و
دﺳﺘﮕﺎه آن ...ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﺻﻠﯽ ھﺮ ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن اﻣﺮوزی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از ﺗﺤﺰب ،ھﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﺪهی ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روﺳﯽ در
ﺑﺎرهی آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« را در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﺑﺴﯽ ﺟﮫﺎت ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
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دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺧﻮد» ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد.
در وﻓﺎداری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺧﺎص از آن .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی اوﻧﯿﻮرﺳﺎل ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪی دوم ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺣﺰب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺧﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ اﺗﺤﺎدی از
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺣﺰب ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .ﺳﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در درﺟﻪ اول
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮاﯾﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل
اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب ،ﺟﺒﮫﻪ ...ﺑﺮای رھﺒﺮی
و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺟﻨﺒﺶﮔﺮا) (۴اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﭼ ِ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎور دارد .ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﺐ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪهھﺎ ،ﻧﻄﺮﯾﻪھﺎ و طﺮحھﺎﯾﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ »واﻗﻌﯿﺖ« را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد را در اﺷﮑﺎﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻓﻘﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی آزا ِد ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺪان ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
آنھﺎ ﻋﻤﻞ دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮاودهی ﻧﻈﺮی  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮ ِد ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی،
ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻼن ،ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﺑﺎزیﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ،
ﺑﺪون واﮔﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ .اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﭼﭗ را ﺑﺎﯾﺪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺼﺮف آن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﺎن ﺳﻨﺦ
رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﯿﻨﺸﯽ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ھﻤﻮاره در ﭼﭗ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻗﺪرت و ﺗﺴﺨﯿﺮ آن را در ﻣﺮﮐﺰ
ھﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .اﯾﺪهی اﻧﻘﻼب و اﯾﺪهی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،از ﻣﺎرﮐﺲ )ﻧﻪ در ھﻤﻪی ﻧﻈﺮات او( ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺎﺋﻮ ،ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺼﺮف
دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺟﻮھﺮ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ دوﻟﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻣﮫﻢ اﻣﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺪون ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﺬل روﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﮔﺴﺴﺖ از ﺑﯿﻨﺶ ﻗﺪرت طﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺴﺴﺖ از آن ﻧﻮع
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را در ﻣﺮﮐﺰ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و اﻗﺘﺪارﮔﺮا از آب در ﻣﯽآﯾﺪ .رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺿﺪ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت
و دوﻟﺖ را ﻧﻪ از ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح آنھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زوال آنھﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﭼﭗ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوز اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ
ﭼﭗِ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﭗِ ﺳﻨﺘﯽ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﭗ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن در ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از آن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
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ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺗﺼﺮف آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزد.
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ھﻢراھﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﭗ در ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دو راھﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ:
 ﯾﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ،از راه زور دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺪ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،روح آزادﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
 ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ذھﻨﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر آنھﺎ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اﺟﺮایﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺪﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن درآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،روح
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
-------------------------------------

ی ﺟﮫﺎن )و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮان( ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪی ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرتھﺎی ﺣﺎﮐﻢ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و
ذھﻨﯽ اوﺿﺎع اﻣﺮوز ِ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،اﺳﺘﺒﺪادی و دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ،رﺳﺎﻧﻪای و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺑﺪی ﺧﻮاﻧﺪن آن و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻦ ھﺮ دﮔﺮﺳﺎزی رﯾﺸﻪای ،در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ  -ذھﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ھﻤﻪ ﺟﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ  -ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات رادﯾﮑﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﺪهھﺎی
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آرﻣﺎنھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎاﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﻣﺮوزه در اﻗﻠﯿﺖاﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ذھﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ آنھﺎ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ،
ھﻢﭼﻨﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری و ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﭼﭗ ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺑﺤﺚ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ او در وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﮔﺴﺴﺖ از ﭼﭗ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺑﺪاع ﻣﻔﮫﻮمھﺎ ،ﺷﮑﻞ ھﺎ و ﺷﯿﻮھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه در ﺟﮫﺖ رھﺎﯾﺶ .اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎ ،وظﯿﻔﻪی اﻣﺮوزی ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل .ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎی ﻣﺎ در
اﯾﻦ دوران ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر .در ﺷﺒﺎﻧﮕﺎ ِه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﻦ.

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

ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎ
) (١رھﺎﯾﺶ Emancipation :
) (٢دوﻟﺖ ،در ھﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻌﺎدل ) Étatﻓﺮاﻧﺴﻮی() State ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و ) Staatآﻟﻤﺎﻧﯽ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﻮه و ﺷﮑﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ
و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﺰد ﻣﺎ  Gouvernementاﺳﺖ.
) (٣دوﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯽ Étatisme :
) (۴ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮاMouvementisme. Mouvementiste :
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