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  چپ؟ کدام
   دھی تشکل بزرگ چپ شکل گفتگوھا برای روندآغاز  ی بھانهبه 

  
  

  )ھراکلیت( یافت توان نمیرا  مترقبهبدون امیدواری، غیر 

  )ھایدگر( کند سربلند میبلکه پیشاپیش ما  است پشت سر ما نَیارمیدهسرآغاز 

  

برگزاری از  سخن ،از کشور در خارج به طور عمده، چپِ سوسیالیست فعاالنھا و  ای از سازمان در میان پاره این روزھا

نخستین بار  این البته. رود می »تشکل بزرگ چپ« دھی شکل پیرامون مندان عالقهی  به روی ھمه باز ییگفتگوھا

. شود ایران مطرح می ی چندگانه جنبش چپِ  در ییو آرزو  خواست چنین بار نیز نخواھد بود که واپسیننیست و 

یا به  ندا هشدرو به رو  ناکامیھمواره یا با  جمھوری اسالمی، دوراندر این زمینه، بویژه در  ،اما ھای تا کنونی تالش

در شکل  »ھمان تکرار«به  نو بود،ایجاد پدیداری که  ادعایی و یا بر خالف ھدف ندا هانجامیدھایی شکننده و ناپایدار  اتحاد

 توان در این راه مبارزه و شرطبندی کرد حداقل می -  امید است ،با این ھمه .ندا هپرداخت  کھنهزسازی بابه  یعنی و محتوا

 نوچپی  برآمدناگر به  ،تالش جدید این بار، که – یافت توان نمیرا  غیر مترقبهبدون امیدواری،  ،ھراکلیت قول زیرا که به

 میداناز  به دور از کشور یعنی در خارج و آن ھم به طور عمده کنونیدر شرایط تاریخی  آن امری که تحقق – جامداننی

به پیشرفت بحث و تبادل نظر پیرامون  بتواندشاید  حداقل اما - نماید سخت بعید می ،عینی و واقعی جنبش اجتماعی

تر از  مھم .رساند یاری نظری و عملی در حوزه ی ،نامیم خواه می چپ رھایی ماکه » چپِ دیگر« مختلف انگیزھای مساله

مورد نظر و کمتر به ھدف دلخواه  عموماً که یی است ھا چنین تالش ی کار نتیجه به تنھایینه در این جا،  ھر چیز

 کارزاریروند و چنین  درکه  اجتماعی  - سیاسی فعاالن ھستند، خودِ  ھا انسان شدن خودِ  دگرگونو  تحولد بلکه نرس می

برای  را یھای کارھا و ارزش ھا، راه ایده شوند قادر می نظری، مراوداتی و تجربی ھای کوشی ھم طریق و از شوند میوارد 

  .   گذارندجای تاریخ و آیندگان به 

؟ تواند باشد چه می زند رقم میھا را  سرنوشت این گونه تالش پرسش دیگرھر که بیش از  یپرسش اما در این میان

و در ھمه جا چه در ھر شرایطی  -است  ایران ضرورت یک تشکل بزرگ چپاصل  ی مسالهه ن ، به باور ما،این پرسش

 تعیین کننده در سیاست یبه نیروی ھا دن آنش دیلبو ت پراکندهی ھا متحد شدن چپتوان ھمواره از ضرورت  می امروز

نبوده تعیین کننده  ر سیاستگاه د ھیچ کمیت دانیم که چه می  - بودن آن است »بزرگ«کمی نه عامل و   - راندسخن 

 اصلی راستی پرسش پس به. بوده استگمراه کننده  ھمواره بر بینش سیاسی »اعداد دیکتاتوری«و  و نیستاست 

  چیست؟ 

 آغاز ازدر حقیقت پرسشی که  ؛سازد میمطرح  با بغرنجی روز افزونخود را  دیگر، زمانبیش از ھر اکنون،  که پرسشی

 -  اند شده  سرشتهھمواره با نام و نشان مارکس و مارکسیسم که  - کمونیستی لیستی وافکار نوین سوسیاپیدایش 

  اساسی پرسش تنھا و عمل شاید »سیاست«نقد  میداندر امروزه  پرسشی که ؛خواند می فرا تاملجنبش چپ را به 

 »؟چپ کدام«پرسش  کنیم،گویی به آن فعالیت و مبارزه  پاسخ راهدر  و اندیشیم بیاش  در باره ارزش دارد که باشد

 چپِ  دو، گسست از ایندر و یا  ؟داری سرمایهنظم  ی کننده اداره طلبِ اصالح  چپِ  ؟خواه تمامتلبِ ط قدرت چپِ  :است

  ؟موجود ھای سیستم نفی در هخوا رھاییی، چپِ دیگر



پنجاه  و از تاریخ صد ی  ا پایان یافته ھای در ِسکانس ،نبوده است یگانه گاه ھیچکه  یمارکسیسماز  برآمده چپِ جنبش 

  .یمزاندا ھا بی نگاھی بر این ِسکانس .داده استفوق  پرسشبه  متضاد و ھایی متفاوت پاسخھمواره ، اش  ساله

  خاتمه یافته  کانسسه سِ 

ھای  در اندیشه  ریشه جادر این  چپ مارکسیستی .نامید مارکسیتوان  را می بنیادینو  نخستین ِسکانس

 ۴٠ی  از دھه ِسکانساین . دارد غرب درھای کارگری  جنبشبرآمدن و  داری ف مناسبات سرمایهانکشا، سوسیالیستی

 سال و با کمون پاریس درشود  میآغاز  ١٨۴٨سال در  کمونیستحزب مانیفست از به طور مشخص ی نوزدھم و  سده

 طبقاتیی  شیوه، آندر  .ستا غربی ی روپامتعلق به ا تام و تمام تاریخی ِسکانساین  .کند پیدا میخاتمه  ١٨٧١

classiste -  سیاستِ که معنا  به این. است مستولی بر اندیشه و عمل چپ انقالبی و مارکسیستی - علیه طبقهطبقه 

 تصرف قدرتاز  .گذرد می ،بورژوازی وپرولتاریا  ،یکآنتاگویستو  ی مطلق دو طبقه ی طبقاتی مبارزهفرایند از  خواه رھایی

 ،داری در نظام سرمایه اش ویژه  موقعیت به حکم که یلمتشکو  آگاه صنعتیی کارگر  طبقهتوسط و دولت  سیاسی

 ری بورژوازی ووبه جای دیکتات پرولتاریا دیکتاتوریبرقراری تا  ...داردبر عھده را   ھا انسانرسالت مسیحایی نجات 

در پی  سوسیالیسمسیاست و از  یا طبقاتیستی طبقاتی ِسکانساین  .در کمونیسم و دولت طبقات امحای سرانجام

 به طور بعدی ھای ِسکانس .رسد به پایان می ،و کمون پاریس اول کارگری الملل دو آزمون بزرگ تاریخی، بین ناکامی

  .  ندنیستاین نخستین  تکاملادامه و  یاساس

 ،قدم به قدمه تدریج و ب در این ِسکانس، مارکسیستی چپِ  .گذارد نام دموکراتیک  - سوسیالتوان  را می کانس دومسِ 

از نظر  که نظامی .درَ بَ  میپی تغییرات رادیکال یا از طریق انقالب  داری سرمایه برچیدن نظام ضرورتحتا و  عدم امکانبه 

 بشری ممکنعملی و عقالنی، تنھا نظم  ،مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولتیعنی در وجود   اساس ُبن و او در

گیری پیوند  کانس پس از شکست کمون پاریس و با شکلاین سِ . متصور نیستبر آن  ین یا بَدیلیجایگزھیچ و  است

نام » دموکراسی سوسیال«آن چه که  مفھومتحت  رفرمیستی - سوسیالیستیفکری جنبش  با آلمانجنبش کارگری 

و نه تنھا در  سیاری از کشورھابدر دموکرات به حیات خود   سوسیال چپِ  ،با این که امروز .آید گیرد، به وجود می می

 چپِ عنوان به  آن  تاریخ واقعیتوان گفت که  اما میدھد  ادامه میھایی  و نشیب با فراز اش اروپایی  - زادگاه غربی

احزاب  .کند خاتمه پیدا می اولجھانی  امپریالیستی در جنگ این چپ و مشارکت با شرکت به طور عمده مارکسیستی

ی  اول سده ی  با کنار گذاشتن ھر گونه ارجاع به مارکسیسم در نیمهاروپا و جھان  تِ سیالیسوسدموکرات و  سوسیال

 به این. دنگذار می و امحای آن داری نظام سرمایه گسست ازخواھان  ی پایانی بر حیات خود چون چپِ  بیستم، نقطه

 انجام که مدعی ھستند  ییستھا و احزاب رفرم سازماناست،  باقی مانده چنین چپیاز  هآن چه که امروزسان، 

    . باشند میآن  حفظ و مدیریت چھارچوب در داری نظام سرمایه در یاتاصالح

و  آسیایی به طور اساسی کانسسِ  نای. نامید سویتیک رت عام به طور یا استالینی -لنینیتوان  می را سومکانس سِ 

 ازبه طور مشخص  و ١٩٠٢در سال  لنین کرد باید چهاز  ،نظری و عملی درآمدی پیشبا  .عمده روسی استبه طور 

ھای  دولتو با فروپاشی شود  میآغاز  ١٩١٧ سال در توسط حزب بلشویکسیاسی و تصرف قدرت انقالب اکتبر 

 خواھان محو دولتی که در این ِسکانس تاریخی، مارکسیسم .سدر میپایان به  ١٩٩٠در  واقعاً موجود سوسیالیسم

به  یدولت   -  یی حزب شیوه. شود تبدیل می ی بوروکراتیک و پلیسیدولتاقتدار مطلق حفظ و  به ایدئولوژی و سیاستِ  بود

رسالت ھا  و به نام آن ی کارگر و زحمتکشان طبقه یبه جادولت   - حزب. نشیند می اتیطبق  - یی جنبش جای شیوه

ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  نهی زمی در ھمهرا  جامعه امور ی جابرانه ھا و ھدایت قیمومیت بر انسانمسیحایی 

 ی سلطهبرای توجیه  اش و جبرباورانهمبتذل  اشکالدر  دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی. گیرد می دست بهفرھنگی 

 خدمتبه دولتی حاکم  ولواز سوی ایدئ گرفتنام  ساختمان سوسیالیسم در یک کشورکه  بشر در تاریخ مانندی  بی

   .شوند گرفته می



  تیکچِپ سوی

تاریخی  سکانساین در  ،از جمله در ایران ی آسیا، آفریقا و آمریکای التین سه قارهچپ مارکسیستی در  احزاب اھم

این  اما .شوند مینفوذ و قدرتی صاحب  شان در کشور ھا برخی از آن. گذارند ی حیات و رشد می به عرصه پا سوم

در  یا پاشند از ھم می یا ،با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجودھمراه  ،شان در اکثریت بزرگ ،احزاب نیزھا و  سازمان

 بار انتظار حسرتھایی کوچک و در  در فرقهو یا کنند  پیدا میاستحاله  ...غیره، سوسیالیستی و دموکرات احزاب سوسیال

  . ددھن خود ادامه می ارزشو  ثمربی  بقایبه ، سپری شده استالینی   - لنینی  ِسکانسناممکن  بازگشتِ 

و  ھا با وجود تفاوت  -  ای از کشورھای خاورمیانه و جنوب آسیا پارهدر در آمریکای التین و و ویتنام،  در چین ھا آنترین  مھم

به  – داشتند انقالب و سوسیالیسم درک ازو    شکل مبارزه، گذاری سیاستزمینه ی در  که با اتحاد شوروی اختالفاتی

و عمل مسلحانه  تئوری کانون یا انقالب چین ونزد مائو در  دموکراسی نوینتئوری و  ای جنگ توده ی نظریه عنوان نمونه

را سرمشق خود  مستقر در اتحاد شوروی دولتیسوسیالیسم  ، ھماناساس دراما  -التین آمریکایدر   واریسمگِ  در

    .کردند و عمل می فکر  ،ودش و در چھارچوب عمومی بینشی که با انقالب اکتبر در روسیه حاکم می قرار داده بودند

از ابتدای  یایران مارکسیست ھای چپ .گیرد شکل می استالینی  -لنینیکانس سِ در متن  ایران نیزچپ مارکسیستی 

فعالیت  شمال ایراننوار مرزی در  ی بیستم در اوایل سدهکه  ھا ی تفکر و عمل بلشویک شیوه تحت تأثیر انشتولد

- یمارکسیستچریکی،  ھای سازمانتا  حزب توده و ایران ی کمونیست فرقهاز  - یزنھا  آن. گیرند قرار می داشتند

در ، روشنفکری محافل مستقلخلیل ملکی و برخی گروه  شاید به جز، ھمگی – ۵٠و  ۴٠ی  در دھه غیره و لنینیستی 

   .کنند رشد میبه وجود آمده و  مارکسیسم سویتیک سیاسینظری و ایدئلوژیکی،  ی منظومه

 ی حوزهنه در  :دھد رخ نمی است حاکم سوم سکانسِ از آن چه که در  در گسستاستثنایی  ،در این دورهترتیب  به این

 این چپ،بخش کوچکی از . سازماندھی و مبارزاتی نوین اشکال ی حوزهو نه در  »سیاستِ واقعاً موجود«و نقد  تئوری

ای از کشورھای  در پاره تواند می گاه ،خواھی استقاللو  دیکتاتوری ، ضدامپریالیستی ی ضد مبارزه ی زمینهتنھا در 

در  مشابهو احزابی  در ایرانحزب توده جز به (  کنداتخاذ و ارزشمند  درست یمواضع ،موسوم در آن زمان به جھان سوم

، ستسیای  در زمینه کنیم که تاکید تکرار و اما بایدبا این ھمه  .)ندبودی اتحاد شوروی  سرسپرده عواملکه  جھان

و  عملی، بینشی، نظری سیستمھمان چھارچوب در  ، در اساس،این چپِ جھان سومی ،سوسیالیسم انقالب و

  .دھد مین ارایه در گسست از آن از خود نوینی و عمل ایده کمترینو  ماند می باقی سویتیک ایدئولوژیکی

چون ی انقالب  آن جا که مساله –ای غربی در اروپ ۶٨ ی ، یکی در جنبش ماه مهقابل توجه تاریخی داد رختنھا در دو  

کوتاه در انقالب فرھنگی  ای  لحظهدیگری در  و -شود  مطرح می سیاسی قدرتدولت و و نه تصرف  Emancipation رھایش

دولت و   - حزباز میان برداشتن ، »به توپ بستن ستاد فرماندھی«آن جا که سخن از  -  ١٩۶٠ی دوم سال  در نیمه چین

 سخن نامبرده تاریخی  ِسکانسسه از  گسستدر  متزلزلنوین اما  ھایی تالش توان از می -رود  ھا می تشکیل کمون

 ،عملو  نظریهدر   ی فراوانھا کاستیو  فرصت کوتاھی ،تاریخی شرایط از جمله به دلیل ،نیز ھا تالشاما این . راند

  .دنبه جای گذار روای م بخش و جھانتعمی ،نوین ھای تجربی مفاھیم و نمونه ندتوانست و نمی ندنتوانست

  خواه رھایی  چپ

یکی  ،چپ مارکسیستی تاریخی  کانسسِ سه  که کنیم و مبارزه می زندگی در شرایطیما امروز ، بنا بر آن چه که رفت

اصول و ھا چه  از آن :پرسش این است .اند به پایان رسیده ،باشند یکدیگرتکامل ادامه و بدون آن که  ،پس از دیگری

  ؟اند باقی ماندهما برای امروز  ھای راھنمایی رزشا

 باید  باورانه تاریخو   ورانهبا جبراز ماتریالیسم شک  که بی -ماتریالیسم تاریخی  توان می تنھامارکسی سکانس نخست از  

اوضاع و از لیل تح در نیرومندی را نقد ھای چنان سالح که ھم را نام برد داری سرمایهسیاسی و نقد اقتصاد  - شود متمایز



، چه اصول سویتیکاما از دو سکانس تاریخی سوسیال دموکراتیک و . دھند تشکیل میسیاسی  -اجتماعیشرایط 

حزب؟  تئوریتئوری دولت؟  ؟دانست معتبر جاری مبارزات کاربرد در برایتوان امروزه  را می کارھایی ھا و راه نظریه

 سوسیالیسیماقتصاد و سوسیالیسم در یک کشور؟ ساختمان ی  ریهنظرفاه؟  دولتِ ی  نظریه؟ سازماندھیھای  شیوه

به تقریب اگر  که دھیم پاسخ می بی تردید آیند؟ خواه رھاییتوانند به کار چپِ  امروزه می از این ھا کدام یک ...دولتی؟ 

  !یک ھیچ :مطلقطور به نه 

از  باید، ناگزیر داری سرمایه طلبِ نظم موجود الحطلبِ توتالیتر و اط در گسست از دو چپ قدرت چپِ ِدگر، ،در نتیجه پس 

 تاسیس و ابداع دست به  در سطح ملی و جھانی، ،و مکان در ھر جا از سرآغاز، ،و اساس از ُبن یعنی نو و دوباره

چپِ  سرآغاز توان گفت که می ،ھایدگر ی ایدهبا وام گرفتن از این  ،چه .زندکارھا و اشکال نوین  ھا، راه ھا، نظریه ایده

 و باید توان میبرای ایجاد چنین چپی البته  .کند میبلند  سر او  بلکه پیشاپیش نَیارمیده است ی او در گذشته خواه رھایی

دشوار و بغرنج بسی امری  یجھانامروز وضعیت در  آنبرآمدن که  بود واقفباید  زمان ھم اما ،بندی و مبارزه کرد شرط

   .است

زبان  برتوان از ھم اکنون  جھانی چه می وآن در مقیاس ملی  تکوینمبارزه در راه  خواه و رھایی چپِ  ی در توضیح ایده

  ؟آورد

 خواه چپ رھایی، پس عمل سیاسی روزمره و کنونی باشد می خواھی پرتو افکن راه مبارزات جاری ما اگر رھایی

یالیسم واقعاً موجود از جمله در این شکست سوس. سازد تر می دور ھدف خودرا از  اوراھی رود که جھت به تواند  نمی

سان که  به این. آمد به وجود  عظیمتضادی شکافی ژرف و  اش  روزمره ھای سیاستادعایی و ی بود که بین ھدف آرمان

، دولتیبه نام تخریب ماشین  .کردند پیشاز  تر نیرومند را به مراتبدر شکل دولتی ، مالکیت خصوصی به نام لغو مالکیت

و  دولت   -حزب به نام حکومت زحمتکشان، دیکتاتوری . کردند پیشاز  تر مقتدررا  کراسی و تکنوکراسی، بورودولت

   .کردنداعمال  پیشتر از  شدیدو تمامی جامعه را  کارگرانپلیسی بر  -ایدئولوژیکیی  سلطه

ھم اکنون و نه در در این جا و  -حی و حاضر ی  خواھی که ھم آرمان است و ھم مضمون مبارزه رھایش یا رھایی

 در مبارزه برای. شودتعریف و تبیین   گری مداخلهمبارزاتی و  ی در گستره تواند تنھا می - ای نامعلوم کجایی در آینده نا

در مبارزه . داری سرمایهالغای و  بر نیروھای مولده مالکیت الغای در مبارزه برای .ھای گوناگون آزادی و رھایی از سلطه

  در مبارزه. است »حاکمیت قرار گرفتن تحتحکومت کردن و «که نام دیگر  »سیاستِ واقعاً موجود« برای محو دولت و

بدون نمایندگی امور خود یعنی  واسطه  برای تصاحب مستقیم و بیمردمان ی  در مبارزه .و عدالت اجتماعی برابری برای

و  ھمگان در مشارکت آزادیھر فرد چون شرط  ی در مبارزه برای تکامل آزادانه، سرانجام. برای خود و خود به دست

  .ھم با زیستی ھم

در مبارزات  گری با مداخله یعنی ھمراه .باشد مینیز عملی بلکه  نبوده استنظری تنھا  البته یجھتچنین در  تالش

ا و ھ و ھم به آزمودن شکل م به رویکردی فلسفی نیاز داریمھدر این راه ما  .پذیرد میانجام  و اجتماعی سیاسی

کدام فاعل توسط  وضع موجود؟تغییر  کدام: گیریم قرار مییا بغرنج  پرسشگونه  سهپس در برابر . مبارزه نوینھای  شیوه

  ؟سازماندھینوین  اشکالکدام با  ؟انقالبی جمعی

  ؟وضع موجود تغییرکدام 

سو مناسبات غالب  یک از .است م شدهتغییر وضع موجود امروزه در گرو حل دو مناسبات سخت پیچیده و سر در گُ 

را  در جوامعبرابری  و بیش از پیش راه بھروزیو  اند خصلت عمومی و چھانی پیدا کرده کهعمل می کنند  داری سرمایه

 امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به ھم پیوستگی شدن دیگر جھانی کنند و از سوی محدود و مسدود می

  .سازد میعملی  سابقه و تعیین کننده غیر را به میزانی بی حلیو م ملیھای  حل که راه کشورھای مختلف است



ی ایران وابسته به خروج یا  کشورھای جھان و از جمله در جامعه ی امروزه بیش از پیش در ھمه تغییر نظم موجود 

این در حالی است که . است داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده گسست از مناسبات سرمایه

حل  راه( دولتداری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست  سرمایه) یا غیر(  ھای تاکنونی به اصطالح ضد حل راه

 در چھارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه» رفاه دولت«و یا اصالحات رفرمیستی توسط  )سوسیالیسم دولتی و توتالیتر

اند که نه عدالت  داده نشان ، ھر دواند تجربه شده در ھر جا که طی یکصد سال گذشته  ،)دموکراتیک راه حل سوسیال(

و  نیروھای مولده و دموکراتیک تصاحب جمعی پربلماتیکِ امروزه . مردمآورند و نه برابری و بھزیستی برای  اجتماعی می

ی پیچیده بدون پاسخ باقی ھمواره چون بغرنج نه دولتی باشد و نه خصوصیکه  اشکالیدر  ھا کنترل جمعی آن

  .مانده است

دانیم که سه اصل جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین  ایران، می ی جامعه در چنین شرایطی و به طور نمونه در

  کنونی دینیاستبداد  نظام آلترناتیوی در برابر ی اساسیھای ، بدون تردید، بنیادگر چها، می نامیم الئیسیته که ما

به ھمه ھا  این، اما دھند در کشور ما را تشکیل می  ھر گونه تحول و دگرگونی ھای   شرط از این نگاه پیشو  باشند می

داری و  رفت از مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه حل و پاسخی به چگونگی برون تنھایی راه

ما  ،برای دگرگون ساختن چنین مناسباتی. دھند میبه دست ن ست، مایشا اقتصاد رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال

ای نامعلوم باید در دستور کار نظری و تجربی و  اکنون و نه در آینده که از ھم داریم و بدیع نوین کارھایی ھا و راه نیاز به ایده

  .اجتماعی خود قرار دھیم -مبارزات سیاسی

از دیگر  مستقل و منفک نمی تواند در یک کشورادی حاکم خروج از مناسبات اقتص، جوامع بشریشدن  امروزه با جھانی

 ی نوین در محدوده اجتماعی نوین و مناسبات ی جامعه برآمدننه تنھا . پذیرد انجام جھانکشورھا در منطقه، قاره و 

 ی شواھد بلکه ھمه - مشاھده کرده بود  پنجاه سال پیش و  این را مارکس صد - شود ممکن می نایک کشور  ی بسته

در  و اقتصادھا مردمانسویی دیگر  راھی و ھم ھم نیاز بهبیش از پیش نیز کشور   یکدر  اصالحات حتادھند که  نشان می

 یافتن امر و فرھنگی اجتماعی، ، سیاسیاقتصادیمناسبات شدن  جھانی امروزه،. دارند و منطقه دنیای کشورھا

را ھر چه بیشتر ستقل از تغییر و تحوالت در دنیای خارج م ،مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور ھای کار راه

محلی  – ی ملی تواند در چھارچوب محدود و بسته خواه امروزه دیگر نمی چپِ رھایی. ایی کرده استمپیچیده و مع

به صورتی ھای رھایی خواه جھان، باید  کوشی با چپ سویی و ھم اندیشد و مبارزه کند بلکه بیش از پیش، در ھم بی

  . کندجویی  و چاره کند ای و جھانی فکر طقهمن

ی  درباره گو  و گفتبیان دیگر به  آن، وضعیتجه به گفتگو پیرامون کدام تغییر وضع موجود در ایران با تو

الئیسیته از و   ، دموکراسی جمھوریآزادی، حقوق بشر،  کنونی برایمبرم  مبارزات پیوندمعضل چگونگی 

موضوعات اصلی از یکی  ، از سوی دیگر گرایی داری و دولت سرمایه ضدبر  و  برابری برایمبارزه با  یکسو

  . دھد را تشکیل میچپِ دیگر کلی ترسیم سیمای بحث برای 

   جمعی؟فاعل کدام 

اما . کردند ایفا می» حزب طبقه کارگر«را پرولتاریا و  فاعل اجتماعی نقش ،سنتیچپ نظری   سیستمبینش و در 

قرار  و مسیحایی گرایانه فرجام  که در مرکز بینش ییصنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریاکارگر جمعی،  ی طبقه

تا  ای که ، طبقهردبُ  مینام  )مانیفست( »جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم«و مارکس از آن چون داشت 

بلکه از انسجام، اتحاد، رود  تقلیل میبه  ، امروز نه تنھا روشد افزوده می  و نیرویش رستهبر  بیستم ی سده ی نیمه

باشد،  گذرایا  اتفاقیاز آن که   بیش ی،وضعیتچنین  .شود کاسته می  اش سازماندھی طبقاتی   - گاھی و خودآخود

موضوع استثمار یعنی معنا که تضاد میان کار و سرمایه،  به این. استترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و اجتماعی 

ماند، اما جایگاه  داری باقی می سرمایه در فرایند تولید، اگر چه ھمواره یک رکن مھم مبارزات طبقاتی و ضد داری سرمایه

امروزه، نه تنھا در . داده استاز دست را  بیست ی سده ی نیمهنوزده تا  ی سدهاوایل سابق خود از  و سیادت انحصاری



تولید دیگر تنھا عامل کسب  ی گسترهمیان کار و سرمایه در تضاد داری جھانی بلکه در ھمه جا،  مراکز بزرگ سرمایه

 این عامل ، اگر چهشود سستمی نمی ھای ضد تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش و تنھا محرک داری سرمایه ضد آگاھی  خود

  .کند میحفظ   ھا از این جنبش یبخش قابل توجھ یاھمیت خود را ھمواره به مثابه

 لیکسمبُ  سرمایهو نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه به قول بوردیو  آنی انواع  ھمه - رمایهی س ی ھمه جانبه این سلطه

ی ابعاد زندگی  در ھمه» جامعه کلیت«بر امروزه  - و غیره ای  آوری، رسانه سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن یعنی

ی کارگر و در مکان  بر طبقه تنھانه این سلطه . حاکم شده است... فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی

اما در عین حال این سلطه  . شود اجتماعی اعمال می ھای گوناگون و در مکان multitude بسیارگونه ی تودهتولید بلکه بر 

در میان  برای رھایی  را سازماندھی جمعی و مبارزه  آگاھی، خود شرایط خود) باشدمسلم  آن که بدون( تواند می

سازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه خودآگاھی ضد. مساعد کند قشرھای وسیع اجتماعی

در این . شوند ھای حاکم مطرح  ھای نفی ارزش ھا و پروژه کار ھا راه آن بسترکه در  شوندمبارزاتی  حاصل توانند می

ھای  و ارزش نظامبا  )تولید میدان در و نه تنھا(مختلف  ھایی میداندر  )و نه تنھا کارگران(مختلف  یقشرھایمبارزات، 

با وارد شدن  قرار دارند داری سرمایه مناسبات بیگانگی و ازخود انقیادتحت که  یمردمان .شوند درافتاده و درگیر می حاکم 

را   شان ھای تواناییھا و  قابلیت ...مدیریتی -و خود فرھنگی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، گری در میدان دخالت

  .اندازند کار میبه رھایی خود  جھتھا  کار راه ی جویی برای ارایه در چاره

ی فرایند دگرسانی  بایست برانگیزنده ساز که می با این ھمه اما امروزه شاھد آنیم که آن فاعل جمعی انقالبی و دگرگون

ھای  و در مکان و جنبشی رزاتیھا و برآمدھای بزرگ مبا داد در رخ ای و ناپایدار اجتماعی شود، تنھا به صورت لحظه

ھای وسیع  سیستم موجود  قشری  سلطهسو،  از یک. آید پا در مینشیند و از  می   و سپس فرو گیرد شکل میمشخص 

کند اما از سوی دیگر فاعل  سیستمی می ضدجھانی  -ملیی  در سطح ملی و جھانی وارد میدان مبارزه را اجتماعی

   .آورد برانداز سر بر نمی جمعی سیستم

ی ایران و چه در سایر  اجتماعی چه در جامعهتبیین فاعل جمعی دگرگون ساز  پروبلماتیکِ پیرامون  گفتگو

از  دیگر ، یکیشود ی کارگر صنعتی محدود و خالصه نمی که دیگر امروزه به طبقه نیروییجوامع، 

  . دھد می  را تشکیلترسیم سیمای چپِ دیگر برای  بحثاصلی  محورھای

  ؟سازماندھیکال نوین اشکدام 

را  دارگرایانهتی اق شیوهبینش و   دو ی سازماندھی جمعی و مناسبات میان ھستی اجتماعی و آگاھی، در مساله

 یوسیلهه ب به طور عمده تحزب، مدرن و دموکراتیک کنونی ھای سیستمدر  .کنیم و می ایم تجربه کردهھمواره 

ھای عمومی با  چون رسانه »افکار عمومی«ارشناسان و سازندگان ک متخصصان،، نخبگان بورژوازیاز ھایی  گروه

یکبار ند سال چھر  ھا مراجعه به آرای آنو  از مردم سنجیدر بھترین حالت با نظرو  روشنفکران و ھا تکنوکرات مشارکت

 تنھا ،به ھمان سان ،نیز کالسیکچپ سیستم فلسفی و بینشی از سوی دیگر، در . کند عمل می در انتخاباتی آزاد

 ھدایتِ رھبری و رسالت  ،باشند می  »سوسیالیسم علم« مسلح بهچون  که ھستند و معین محدود »افرادی خاص«

ی  دستهبا این تفاوت نسبت به . گیرند میبر عھده  را »دولت -حزب«فرمانروایی  از طریقزحمتکشان و مردم  بالمنازع

  . نداردنیازی به رایزنی عمومی و انتخابات آزاد  کشور حتاجامعه و ی  برای اداره خواه تمامت که این سیستم اول

 مھدوی نقش اعتقاد به از. اند برآمده دینی واحد خاستگاه از یک  ھر دو. باشند میاز یک سنخ  در حقیقت این دو بینش

 نیرویی. نمایددایت ھا را به سوی رستگاری ھ انسان باید قرار گیرد تا و حاکم بر آنآن بر فراز جدا از جامعه، که  نیرویی

  .است راھبر دولتِ  -حزبامروز  و بود ناجیی کلیسا  -تا دیروز رسول که

فاعل  ھای ھا و توانایی قابلیت بر از یکسو که دھیم میقرار ما را  دیگری  بینشفلسفه و  آن ما این دو بینش، در برابر

تأکید  و تحزب سنتی فتن از قدرت و دولتفاصله گر بر از سوی دیگر و ھا و مبارزات اجتماعی شبدر جناجتماعی 



به طور ھایی  و طرح ھا نطریهھا،  ایده  یابی به در کسب شناخت و دست )کلکتیو(جمعی  این فاعل  ھای قابلیت. ورزد می

 البته در این جا »واقعیت«. سازماندھی خویش   در خود  تواناییو به ھمین سان  »واقعیت«تر به    تر و نزدیک  صحیح نسبی

انجام باید یقین ه بکه  یا آن چه نماید و می پذیر ، امکانشود ، مشاھده میھست »به واقع«که  نه به معنای آن چه

توان  میو حداقل  افتد و اتفاق بی دھد رخ تواند میرسد ولی  ناممکن می به نظر ما که است یآن مفھومبلکه به  پذیرد،

توانند  میاجتماعی   ھای د که جنبشنشو ھا نیز از آن جا ناشی می اییتوان و ھا قابلیت این. کرد بندی شرطبر سر آن 

مبارزه و عمل  ھا فرایند آنکه در  باشندعالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابل نظری  یھا نمونه

، فاعالن  نقش ،دشھروندان در این فراین یابند و خودِ  می  ای آمیزش فکری و برنامهی  هدگرگشتی اجتماعی با مراود

، بدون واگذاری،  واسطهبدون و  مستقیم گری مداخله ،کالم در یک . کنند را ایفا می مستقیم و اصلی کنان ن و بازیامبتکر

  .دیگران ه کردننمایند بدون و انردیگاز   نمایندگیبدون 

در  در ھمه جا احتماعی ھای جنبشسازمانی، سیاسی و  فعالیتی  ھای کھنه وهیھا و ش شکلنقد و رد با امروزه 

 و سخت جدید یھای در برابر چالشھا نیز  ی آن ھمه. اند سازماندھی   ھای نوینی از مشارکت و خود شکل اختراع تکاپوی

، دولت  - ی حزب نمونهی بیستم در  ھای شناخته شده که در سده اشکال تاریخی و سنتی سازماندھی .دارندقرار 

، کنند میعمل چنان نیز  و ھمکردند  عمل می، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن مردم دنمتحد کر و برای رھبری... جبھه

و  متشکلمانند سابق را  قابل توجھی  نیروی اجتماعی توانند و نمی اند فرو رفته ساختاری ژرفیفکری و در بحران  اکنون

چه در  –نونی در ھمه جا ھای اجتماعی ک مشترک جنبش ویژگیی شکل سازماندھی جمعی،  در مساله. کنند  فعال

  .است و حزبی فعالیت سیاسیو سنتی  تاکنونیھای  شکلنافی ناقد و  – ایران ی جامعه غرب و چه در جوامعی چون

ه امروز، چه چپ و چه راست، با ھر ایدئولوژی، ساختار و چواقعاً موجود، چه در گذشته و  تحزبھای حزبی،  تشکل

بدون اتکا به مردم، ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن زاده، ساخته و پرداخته ای، چه با اتکا به مردم و چه  شیوه

ھا با وجود نقشی که در طول تاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی مبارزات و تحوالت سیاسی و اجتماعی  این. اند شده

خواھانه  اجتماعی رھایی ھای و جنبش ھا حرکت و رویاروی در مقابل ،از مبارزه ای زمان و  مرحلهاند، ھمواره در  ایفا کرده

، بنا بر رسد به قدرت می و در شرایط تاریخی کنونی که امروزه گرایی طلب و دولت قدرت حزب. گیرند قرار گرفته و می

 ناگزیری کشور  برای اداره، و جدا از جامعه برای خود، در خود یچون دستگاھ» خود حفظ«ی  کارانه سرشت محافظه

اگر نه از  ،اش ای از حاکمیت مرحلهدر  .نامند خواھد زد می» خشونت مشروع«یا آن چه که و ستم دست به سلطه 

خواھانه که خارج  رھاییمختار، معترض و  مستقل اجتماعی، خودھای   ھا و جنبش  ی حرکت ھمان ابتدا، از رشد و توسعه

 آورد ، جلوگیری به عمل میھایش می شوند سیاست و یا مانع گیرند قرار می اش یو سازماندھ ی اقتدار و کنترل از حوزه

  .پردازد می ھا به سرکوب آن حتا و 

ھر اند که  ، دارای چنین خصوصیاتی و مشکالت موانعھای اجتماعی امروزی، با وجود  در جنبش  سازماندھی   اشکال خود

داوطلبان و  ی ھمه ی طهو بدون واس و مشارکت مستقیم ردرا  طلبی طلبی و سیادت ، قدرتطلبی گونه انحصار

 خودگردان ھای شیوهبه  امروزه اجتماعی و کنشگران النافع. کنند تشویق میبه صورتی برابرانه را  گران  مداخله

این اشکال نوین، در حد شناخت کنونی . دیگری است نوعتشکیالتی از  روابط اش  دارند که مشخصهتمایل سازماندھی 

د نقش خود را به ندھ امکان ھای مختلف و فعال و شرکت کننده افراد و گروهکه به  می توانند باشند ای گونه به ما،

 .ایفا کنند در شرایطی برابر و دموکراتیک کنندگان مستقیم و بدون واسطه گران و تعیین کنشگران، دخالت ی منزله

به  خودمختاری. دارند یرھایو خود خودگردانی، به خودمختاری تمایل نیرومندی برای دگردیسی جتماعیا ھای جنبش

خودگردانی به معنای نفی رھبری  .د استبر سرنوشت خو و حاکم ماندن ، حاکم بودنشدنحاکم ، معنای استقالل

 به معنای رھایی  خود. است امور گردانبرابرانه و  مدیریت  -  خود و )ولو مرکزی انقالبی، آگاه و پیشرو( توسط یک مرکز

چون نیروھایی بَرین و جدا از »  دولت - حزب«و از » سیاستِ واقعاً موجود«از  خودبه دست   آزادی و رھایی انسان

  .اساسی یعنی  مالکیت، سرمایه و دولت است  ی سلطه سهاز جامعه و مسلط بر آن و بنا بر این 



 استالینی -چه در شکل لنینی ،تحزب کالسیک در گسست از  نوین سازماندھیچگونگی گفتگو پیرامون 

حاکمیت دولت و  -به حزب شدنتبدیل  ،تصرف قدرت نگاه به ی کهتحزب ،در اشکال مرسوم کنونیو چه  آن

مباحثات برای  دررا  یسوماصلی محور  است، آنخود از  و فراسویی حفظ جدایی در بر جامعهو سلطه 

  . دھد میچپِ دیگر تشکیل کلی ترسیم سیمای 

  عملی  - تدارک نظری: گیری نتیجه

سایر در  چهدر ایران و  چه ،خواه یا رھایی دیگر چپِ در برابر شکل گیری  ،گیریم که امروزه ه میاز بحث خود نتیج

مورد در سه پرسش اصلی  و در خطوط اساسی را ھا آن. باشند سد راه میای  ھای حل نشده بغرنج ،جھان کشورھای

گفتیم که برآمدن  سازماندھی؟ دیگرِ کل کدام تغییر وضع موجود؟ کدام فاعل جمعی انقالبی؟ کدام ش: دادیم توجه قرار

اداره  وتوتالیتر چپِ دو نوع به سه پرسش فوق در گسست از  او خواه  وابسته به چگونگی پاسخ دادن چپِ رھایی

شکل گیری چنین  ،کنونی یو جھان ملیدر شرایط به باور ما، ، توضیحبا این  .است داری سرمایه نظم موجود ی کننده

ھای  جنبششکوفا شدن نیاز به  مھم تر از ھر چیز .نظری و عملی فراوان ھای نیاز به تالش. دارد چپی نیاز به زمان

چنین چپی به تنھایی از این رو، به باور ما،  .مترقبه داردنارخدادھای برآمدن و نظم موجود  در نفی اجتماعی - سیاسی

و  سرسختیدر شرایطی که ھمواره با از کشور و  در خارج آن ھم چند سازمان و فعال سیاسی ایرانی از اتحاد یا وحدت

رو به رو ھستیم،  و غیره سازماندھی ی شیوهو   کار سبک،  سیاست فکر،ت ،بینش در سنتی ی چپِ  عناصر کھنهاستمرار 

 ی و فرسوده سنتی نسل چپ از شان، بزرگدر اکثریت  ،ایران کنونی ھا و فعاالن چپ سازمان. روید نمی تواند فرا

 وسویتیک  چپ و فرھنگ بینشاز  ملھم چنان ھم شوند می» مارکسیست«جوانانی که امروزه و  تندھس گذشته

در  کهاین  ؟انتظار داشتتوان  چه می» دھی تشکل بزرگ چپ شکل«برای  فرایند گفتگوھااز  ،در نتیجه .اند توتالیتر

سه در این نوشتار و در جاھای دیگر  که ماھایی ھر چند کوچک در جھت آنی بردارد  قدم تجربی،ھای نظری و  زمینه

  .نامیدیم در بینش، سیاست و سازماندھی گسست از چپ سنتی

مقدمات، . زند نظری و عملی تدارکات دست به کار تواند می تنھا ،در ھمه جا امروزه خواه، رھایی چپِ نسل 

 ھای داد و رخ عیی اجتماھا جنبشفرایند در سیاستی دیگر و چپی دیگر را  فراروییھا وشرایط  زمینه

     .کند و فراھم آماده سازند، ای که ناممکن را ممکن می مترقبهنا

  


