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  چه بر من نفرت انگیز است که دنباله روی کنم
  و به ھمان اندازه نیز ھدایت کنم

  دانش شاد - نیچه 

  

  چپِ دیگر
  آزادی خواه و دموکراتیک سوسیالیسم دریافتی از 

 ھای اجتماعی و مشارکتی چون فرایند جنبش 

  

  

در ُجست و  محدود،ما، ھر چند  جوانان و دانشجویان کشور ازبخشی  رسند، که از داخل ایران میبنا به خبر ھایی 
چپ انقالبی و سوسیالیستی آورده و  یھا جوی راھی برای پایان بخشیدن به نظام جمھوری اسالمی، روی به ایده

شرط مقدماتی و  پیشالئیک را   راسی و جمھوریتامر استقرار  آزادی، دموک که مای  این امر البته برای ھمه. آورند می
یم، جای بسی دھ قرار می  انه در ایراندار سرمایه -اساسی و زمینه ساز ھر گونه تحول سیاسی و  اجتماعی پسا

شویم که در این میان،  نیز رو به رو می غیر منتظره و این بار دیگرزمان با حقیقتی  اما ھم. خوشنودی و امیدواری است

و گام برداشتن در حرکتی نو در ُگَسست از سوسیالیسم  گذشتهمحدود ، به جای درس گیری از چند باز ھم ھر  ،ای پاره
 ھای ھا و حکم ، شعارھا، فرمولھا شیوه ی چنان در چنبره ، ھم)توتالیتر(خواه  استبدادی و تمامت

اش،  ز ھم فروپاشید و کارنامهای بیستم  که در پایان سده سیستمی: ندا سابق محصور »◌ِ موجود واقعاً  سوسیالیسم«
  .ای بیش نبود در نھایت و به طور عمده، فاجعه

 نفیدر و  نگاھی دیگراز  سوسیالیسم از دریافتی طرحدر متن کوتاه زیر، تالشی محدود و ناقص 

روی ادعای تعریف و تبیین  است که به ھیچ تئوری و عملدر  )سده ی بیستمی(تا کنونیاستبدادی  ھای سوسیالیسم
نامید را ندارد و نمی تواند داشته سوسیالیسم آزادی خواه و دموکراتیک  یا سوسیالیسم امروزی توان چه که می آن

بیش (پیش  ھا سال، »ھای اجتماعی و مشارکتی چون فرایند جنبشسوسیالیسم، « ، تحت عنواننوشتهاین . )١(باشد
ن معدود افرادی پخش در بیدر خارج از کشور ) ٢(، ھنگام تدارک نظری برای تشکیل شورایی سوسیالیستی)ه سالداز 

در اختیار نقد  ین متنا ،دیگر تحت عنوان اصلی چپِ  و در آن س از بازبینی مجدد و انجام پاره ای اصالحات، پاکنون. گردید

، دختران و نسل جوان ،بویژه آن،طب مخا. گیرد قرار می ...کارگران و دانشجویان، زنان :سیاسی –فعالین اجتماعی 
ھای موجود،  نارساییو  ھا دشواری ی  ، با ھمهداخل کشوردر  که تحت شرایط سھمگین حاکم است یمبارز رانپس

  .  آورند و می روی به افکار و آرمان ھای چپِ سوسیالیستی آورده ،خود ی یادین جامعهبن زیبرای دگرسا

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

  

ھـای بـه اصـطالح سوسیالیسـتی یـا  ھـا و برنامـه تئـوریھـا،  بیش از آن که ناشی از پراتیک بحران سوسیالیسم
سیاق بینش متافیزیکی  به ،که این بحران از زمانی آغاز شد. آن است) ٣(مِ معنا و مفھو خودِ باشد، بحران در  کمونیستی

خواھـد  چیزی زدیم که در اصل و اساس، پیوسته و ھمیشه، مـی ساختمانو ) ۴(دست به مفھوم سازی و ایدئالیستی،

را نیـز  خـودبلکـه نه تنھا جامعه و مناسبات اجتماعی موجـود  یعنی. باشد ساختارھاھا و  سیستم، ھا ناقد رادیکال نظم
  .قرار دھد بازاندیشی، ساختارشکنی و دگرسازیموضوع ھمواره 

داری جدید و در  ھای آشکار نظم سرمایه ھای نوین ستم و بی عدالتی ، با پیدایش شکلی نوزدھم در غرب در سده
و اجتمـاعی  دالتعـ و بـرای نیـروی کـار زحمتکشان بر ضـد اسـتثمار ات ژه مبارزبوی ،ھای اجتماعی و طبقاتی پی جنبش

اینـان، در  .گذارنـد حیـات مـیی  پا بـه عرضـه ھا جنبش زد فعاالن روشنفکر اینھای سوسیالیستی ن ، اندیشه...برابری

، »سیستم«، »جوھر«، »ایده«، »طریقت«، سوسیالیسماز  ،)از افالطون تا امروز(ی کالسیک سیاسی  فلسفه ی ادامه



 -ساختند کـه فراسـوی جامعـه  می» برینی نیروی«و در یک کالم ... »فاضله ی مدینه«، »اُتوپیا«، »)پارادیگم(سرمشق«

 - ھـا ، سـکوالر و بـه یـاری خـوِد انسـانجھـانی ایـنامـا ایـن بـار زمینـی، دنیـوی،  دیگر )یا مسیحیتی(مھدویتی چون 
  .داد نشان می آدمیانادت را به عرستکاری و س، نجات بایست راه می

الی از ابھـام، چنـدگانگی و تضـاِد مارکسـی، در تالشـی بـود کـه او بـرای رھانیـدن نـه خـ مانند امـا انقالب بزرگ و بی

-درون و غیر) ۵(ترافرازنده» قدرت«و ھر گونه ... ھا ھا، ایدئولوژی ھا، اسطوره مھدویت ھا، از جھان مذھب سوسیالیسم
  :، به کار ُبرد)۶(بودی

و این، . جھان را مستقر سازد ناپدید شده است، حقیقِت این حقیقت جھانی آن] خصلت[تاریخ است که، آنگاه که  ی پس وظیفه«

ه، خودبیگـانگی را در ودبیگـانگی انسـان بـرمال شـدخی مقـدس  در خدمت تاریخ است که، آنگاه که پیکـره ی فلسفهی  ابتدا، وظیفه
حقوق و نقد الھیـات بـه نقـد  ، نقد مذھب به نقدشود بدین ترتیب، نقد آسمان به نقد زمین بدل می. برمال سازد شسی نامقد پیکره

  .)٧() ی حق ھگل مقدمه ای بر نقد فلسفهمارکس، ( ».سیاست

ی جداناپـذیر، بـر ا »دو«یعنـی بـر ) ٨(انتقـادی - عملـی فعالیـتِ یـا  انقالبـی فعالیـتِ او، برای نحستین بار، اصل را بـر 
کـه  کند ، و اعالم میدھد ی قرار میاجتماع ی اجتماعی و تئوری انتقادی ُکنشی پراتیِک تغییردھنده زیستی و ھم ھم

سرانجام، در این ). تربیت شود(باید آمورش بیند  خود نیز) تربیت کننده(در فرایند تغییر انقالبی شرایط اجتماعی، آموزنده 
  :جھان است تغییرجھان بلکه  تفسیراست، نه مھم آن چه  ی کھن، در ُگسست از فلسفه ی جدیدِ  »فلسفه«

فعالیـت چـون ... که ُابژه یا واقعیت بالفعـل را استدر این ) از جمله ماتریالیسم فوئرباخی(ی تاکنونی اھ لیسمایراد اصلی ماتریا«
را درک  »دقن – پراتیک«یا فعالیت » انقالبی«معنای فعالیت  قادر نیستند در نتیجه... دنگیر در نظر نمی پراتیک، چون انسانی محسوس

  ).٩(اولتز  –باخ ی فوئر مارکس تزھایی در باره» .کنند
فرامـوش ) منظور در این جا ماتریالیسم ایدئالیستی فوئرباخی اسـت(دكترین ماتریالیستی تغییر اوضاع و شرایط و تعلیم و تربیت «

از این روست كه این دكترین جامعه . باید تربیت شودخود نیز  تربیت کنندهكنند و   ھا تغییر می كه اوضاع و شرایط توسط انسان دكن می
  .دھد بخشی را باال برده، مافوق بخش دیگر قرار می - دكن را به دو بخش تقسیم می

قابـل درک و از لحـاظ  پراتیـک انقالبـیتنھا چـون ) دگرسازی -خود( autochangementتقارن تغییر اوضاع و شرایط با فعالیت بشری یا 

  ).١٠(سوم تز –ی فوئرباخ  مارکس تزھایی در باره»  ».گردد  عقالنی قابل فھم می
 –ی فوئرباخ  مارکس تزھایی در باره» .فالسفه تنھا به تفسیر متفاوت جھان پرداخته اند، آن چه که مھم است، تغییر جھان است«

  ). ١١(یازدھمتز 

آفریدند تا بر خود حاکم کنند،  پنداشتند، از قدرت ھایی که به دست خود می ی خود می او از آن چه که آدمیان در باره
 زندگی حی و حاضرشرایط  در .است ایط معینردر ش ،افراد ھا، انسانموضوع ماتریالیسم و کمونیسم او . دنیآغازی

میان خود برقرار  ھا در مناسبات موجودی که انسان .است داری سرمایه که موجود واقعیت روابط اجتماعیدر یعنی 
به  ھا ھای خود مختار اجتماعی به منظور تغییر آن رابطه )سوژه(ھایی که آن ھا به عنوان عامل  کنند و در جنبش می

کمونیسم را او آن جنبش واقعی و جاری می داند که شرایط موجود را دگرگون سازد، فرایندی که در . آورند  وجود می
یعنی به جای آن که نیروھایی را از خود متمایز و جدا سازند تا بر . شوند میبستر آن خود انسان ھا نیز دگرگون 

نیروھای ... دینی یا ایدئولوژیکی، قدرت ھای سیاسی، اقتصادیھا اعمال سلطه و ستم کنند، نیروھایی چون  انسان خودِ 

سان  دھند و بدین ، سازمان میتوسط خود، از خود نیروھایی اجتماعیخود را باز می شناسند و آن ھا را چون 
 افراد، یعنی به )alienation(کنند تا به انسان ھای واقعاً آزاد، آزاد از سلطه ھای گوناگون، آزاد از ھر خودبیگانگی  تالش می

  :حاکم بر سرنوشت خود درآیند

صورت ه را ب یاجتماع یدھد و نیرو یشناسد و سازمان م یم یاجتماع ینیروھا یمثابهه خود را ب یكه انسان، نیروھا یتنھا زمان«
مارکس، در  .»پذيرد یام مانج یبشر) ، رھاییرھايش( Emancipationسازد، تنھا در آن ھنگام است كه  یاز خود جدا نم یسیاس ینیرو

  ).١٢( يھود یمسئلهی  باره

ما كمونیسم را آن . كه واقعیت بايد خود را با آن وفق دھد ی استاست كه بايد ايجاد كرد و نه آرمان یما نه وضعیت یكمونیسم برا«
شوند كه از ھم اكنون وجود  یل محاص يیھا فرض از پیش  شرايط اين جنبش. سازد یم انامیم كه وضع موجود را الغ یم یواقع  جنبش

   ).١٣(یآلمان یايدئولوژ مارکس، . »دارند

 »ھمگان ی شرط تكامل آزادانه ھر فرد ی  كه تكامل آزادانه« نامد می» افراداز  مشارکتی«سرانجام کمونیسم را او 

فاعالن اد، خوِد رافو چنین رھایشی تنھا می تواند به دست خوِد )). ١۴( مانیفست حزب كمونیستمارکس، ( باشد
  .)١٨۶۴ - الملل اول بین ی اساسنامه( .»ي زحمتكشان امر خود زحمتكشان استيرھا«: جنبش انجام پذیرد، زیرا که

پیامبر خواھی بشری و نیاز آدمیان به خلق نیروھایی که بـا تکیـه بـر  -، اسطوره سازی و راھبراما قدرت متافیزیکی



نیازی که، در ضمن، محصول شـرایط تـاریخی و اجتمـاعی  –ان نھند ھا، از جمله، مرھمی بر مشقات زندگی فناپذیرش آن

نیرومند تر از آن   -معینی است بی آن که، بر خالف تصوری ساده اندیش ، با رشد مناسبات سرمایه داری رو به زوال نھد 
  .نشود )messianique( مسیحاباورانهی ھا وسوسهبود که مارکس، خود، دچار آن 

یرویی برآمده از جامعه که مشـروعیت خـود را، بـه معنـایی، از حرکـت محتـوم و تبیـین گـرای ھم چنان که، در شکل ن

گیـرد، در شـکل  نـام مـی»  سوسیالیسـم علمـی«در شکل حقیقت مسلم و مطلقی کـه آورد،  به دست می) ١۵(تاریخ
رود تـا بـه  آفریند و مـی یوجدان آگاه خود را م...  به حکم تاریخ و ضرورت عینیکنی که  عینی، ماھوی و بنیانتضادھای 

 ای، حزبی سوق دھد و سرانجام در شکل طبقه را به سوی جامعه ی موعود بدون طبقه ھا انسان صورت اجتناب ناپذیری
پیروان پس از او که، بـه نـام  ی مارکس و نه ه دیدهالبته تنھا ب( و از نوعی دیگر موقتیای ھر چند  دیکتاتوری طبقاتیو یا 

خود  گذار و گشتمھدوی به  شبح کمونیسم... ، لیکن با رسالتی نجات بخش)ا در عمل جاودانه کردندطبقه، دیکتاتوری ر

  .مکشی سخت و درونی اما نه در صلح و صفا که در کش...  نزد مارکس نیز ادامه می داد

سـاختار انتقـادی، عصـیانگر، و  –گویی از شـر جـدال بـا آن روح انقالبـی . شود آزاد میشبحی که با مرگ مارکس 
رود تـا در جسـم  شـود و کنـون مـی ، خالص مـی)توان وفادار باقی ماند که ھم چنان نسبت به آن می(شکن مارکسی 

و اختیار و ابتکـار  سلب آزادیرسد،  ، در آن جا که به قدرت میستین و فوتی ترین اقدامشخدرآید که ن نظامیدستگاه و 
سـنگش را بـه در حـرف و ظـاھر،  ،پرولتاریـایی اسـت کـه از خودِ  بویژه از مردم، از شوراھا و نھادھای اجتماعی مستقل و

پرمـدعا و  آوانگـردی یـا ای، گروھـی دسته کالبد ھیئتی، دارو در ؛دخورَ  ست که قسم می او زند و تنھا به نام سینه می
دولتی توتالیتر با ، بی واحدزحدر شکل و ساختار ھا؛  ، نیرویی انحصارطلب و خودمرکزگرا، متولی و قیم انسانطلب قدرت

حاضر و آماده برای عمل کردن، فکر کردن، سازمان دادن و تصمیم گرفتن در ھمه جا، در ھـر جـا، در ھـر ... پلیسی مخوف

بـا  ...ھـا مورد، برای ھر کس و ھمه، به نام طبقه و خلق، به جای طبقه و خلق، بر طبقه و خلق و در صورت سرپیچی آن
  .حذف طبقه و خلق

یشین، بویژه با سوسیالیسم استبدادی و ھای تجربی پ نمونه بانباید ی سوسیالیسم،  در بارهنی ما پس گفتار کنو

ھـای  اندیشـه ای در عـین حـال کـه ملھـم از پـاره. ردیم، تشـابھی داشـته باشـداذای که پشت سر گـ سده ُکش آزادی
و  تفکـر واحـد سیسـتمی ی ویرانگـر بـه علـت سـلطه باشـد کـه در گذشـته تاکنونی مـیکمونیستی  –سوسیالیستی 

کامل ای و در اقلیت  ھای کوچک حاشیه نمی توانسته از حد مقاومت) استالینی –لنینی (  سویتیکمارکسیسم مبتذل 
اساساً انتقادی و دگرسازانه باشد و در درجه اول نیز آمادگی نقادی و دگرسازی  خواھد گفتاری است که می. پا فراتر نھد

نـوین  علمـی و فنـی و شـرایط... ه تحـوالت بـزرگ و سـریع اجتمـاعی، اقتصـادی، سیاسـیزیـرا کـ. خود را داشته باشـد

المقدور  دھند که طرح حتی جدیدی قرار می )١۶(انگیزھای ھا و بحث ملی و جھانی، ما را در برابر پرسش داری سرمایه
ــه پا و(ھــا  صــحیح آن ــا ارای ــه حت ــدن ــد آم ــط از آب در خواھن ــز غل ــاً نی ــه عموم ــی ک ــه دگرســازی در ) ســخ و راه حل ــاز ب نی

دارد کـه ) ١٧(ساز غیرسیستمو  جانبه ھمهای  نیاز به تکوین اندیشه. ما دارد اندیشیدن و عمل کردن ،شناخت ی شیوه
و   آشــفتگی، پیچیــدگی، امــر انســانیدر مــورد پدیــدارھای متحــول و ناایســتای اجتمــاعی، سیاســی و بــه طــور کلــی 

و  تضــاد، )٢٢(ی مناســب و لحظــه) ٢١(اتفــاق،  )٢٠(، پیشــامد احتمــالی)١٩(بســیارگونگیو  چنــدگانگی، )١٨(بغرنجــی

بسان خصلت غامض، ھمه جانبه، ھرج و مرج گونه (سازد خود  ی َملَکهقرار دھد و  مرکزرا در  ھمزیستی در ھمستیزی
ی بینی، جزم اندیش و این ھمه، در گسست از ساده اندیشی، مطلق )ھای اجتماعی و بشری و غیرسیستمی واقعیت

یی توانـاھمواره ی تفکری دارد که  به عبارت دیگر، نیاز به شیوه. گرایی خاص نظام ھای فکری بسته و جزمی و خودمرکز

  )٢٣(.ن خود را داشته باشدبه زیر سؤال برد نوآوری و 

. نیسـت جـود نـداردونیـایی کـه دو عـالی تـرین ، در ُجست و جـوی بھشـت زمینـی نوع ِدگر ما سوسیالیسمِ پس 

کـه طبعـاً  ھـای اجتمـاعی و طبقـاتی نـزاعھا، تضادھا و  ھا، ناھنجاری عدالتی بیھا، تمایزھا،  ی مبرا از اختالفا هجامع
آمدن  و فرا برآمدنو در نتیجه تالش و تکاپو و تدارک جھت  ِدگر جھانیبرای ) ٢۴(شرطبندیبلکه . اند، نیست پایان ناپذیر

 داری ی سـرمایه بش اجتماعی است که برای پشت کردن به جامعهبرای ما آن فرایند جن سوسیالیسمگر چه . آن است

را  ھـا سرنوشت انسـان تواند ھم می دارد، لیکن بربریت گام بر می –که به باور ما آخرین حرف بشریت نیست  نظمی –
بـدیل در رابطه با فراسـوی واقعیـت کنـونی رفـتن و تـالش و پیکـار بـه خـاطر آن در وجـود ایـن دو  شرطبندیپس . رقم زند

. و خطرات این حرکـت نیـز واقفـیم در ضمن، ما بر ریسکاما . یابد معنای حقیقی خود را باز می) بربریتیا  سوسیالیسم(

ھـا و اسـتراتژی ھـایی کـه حتـا از درون  ھـا، تاکتیـک ھا، طـرح نھاده ھا، پیش توانیم تصور کنیم که راه و روش یعنی می
 .خطا و چه بسا فاحعه بار از کـار درآینـد و آزمایش ی عمل وانند در بوتهت ، میخیزند می بر جنبش اجتماعی و مشارکتی

  .ھا را نیز می پذیریم پس امکان تغییر جھت و تجدید نظر و حتا نسخ تام و تمام آن



. انتقـادی باشـد –اجتمـاعی  ای یکـی و مبـارزهخواھـد پرات مـا پـیش از ھـر چیـز مـی مورد نظر سوسیالیسمپس 

نیست که از ذھنیتی مستقل و منفصل از جنبش اجتماعی و خارج  پارادیگمییقتی علمی و یا سیستمی ایدئولوژیک، حق
 خـود ی اصـول ویـژهاز آن برآمده یا ابداع شده باشد و بخواھد جنبش اجتمـاعی و جنـبش زحمتکشـان را در چھـارچوب 

جتمـاعی، طبقـاتی و مشـارکتی بایـد برخیـزد، از مبـارزات ا سوسیالیسم فرایندی اسـت کـه از درون جامعـهاین . بگنجاند

ــا  انســان ــانی در  –ھ ــی و جھ ــاعی و  –ســطح مل ــی اجتم ــط عین ــر رواب ــان تغیی ــک، در جری در شــرایطی آزاد و دموکراتی
، توسط خوِد زحمتکشان و به طور کلی خوِد مردمی که درگیر و دار این روابط ھستند و بنابراین بیش از ھمه شان ھستی

در حقیقـت، . انـد و کشـف راه ھـای بـرون رفـت ار آن ھـا دارای منـافع و صـالحیت ھای اجتمـاعی در تشخیص ناھنجاری
از  ھمـه ھـای بـدیع، و آزمـون ھـا حـل ھـا، راه ھـا، ایـده جدیـد اجتمـاعی، طـرح مناسـباتھای نوین و  شکلھا،  نوآوری
مبـارزات اجتمـاعی و به بیان دیگر، این اشکال و روابـط نـوین محصـول . خیزند برمی مدنی –ھای متنوع اجتماعی  پراتیک

بـه  ...ھـای دولتـی، اقتصـادی، سیاسـی که به صورت مستقل از قدرت ای است واسطه طبقاتی عاملین مستقیم و بی
ھای  مقدمتاً، مبانی نظری این شکل. کنند صورت مشارکتی و با پذیرفتن مسئولیت و ابتکار عمل نقش اصلی را ایفا می

یعنی نقـد ... مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ھای در عرصه ط موجود جھانیامروزه می تواند نقد رادیکال رواب نوین

  .دھد خصلت اصلی بارز آن را تشکیل می) در شکل جھانی(مناسباتی باشد که سرمایه داری 

و  خـود و بـه عظمـت عملکـردی ایران، به دشواری تعریف و  ی استبداد زده اما در شرایط جامعه ،سوسیالیسماین 

کـه در آن، بـه جـز  قدام کنداو  داند که در محیطی باید زیست می .د، واقف استندارقرار اھش ر رکه س موانعی سختی
ھـای  مـدنی و جنـبش ی عـهمکوتاه و نادر از تاریخ معاصـر و آن ھـم بـه صـورت نـاقص و محـدود، ھـیچ گـاه جا یھای دوره

نھادینــه، دموکراتیــک،  و دینــی در شــکلی دولتــی ھــا تمــاعی، بــه معنــای واقعــی، فعــالیتی آزاد و مســتقل از قــدرتاج

مسـتقل مـدنی بـا  ھـای و جنـبش جامعـه(اعی مـھـای اجت بـه اعتبـار چنـین زمینـه .انـدنداشته  ...پلورالیستی و الئیک
طور کلـی، به . تواند رشد و نمو کند و در گستره و فضای آن است که چپ سوسیالیستی می) خصوصیاتی که نام بردیم

، بـه صـورت شـان ھـای متنـوع ھـا و ترکیـب ھـا، مضـمون و مسـتقل اجتمـاعی، در شـکلھر جا کـه جنـبش مشـارکتی 

در ... ھـای صـنفی یـا دموکراتیـک ھا و کانون ای، تعاونی، امدادی و یا در شکل جمعیت ھای سندیکایی، اتحادیه فعالیت
ھنرمندان، نویسندگان، ... زنان ویان،جدانش ...شھر و روستا، کارمندان حمتکشانز چون میان اقشار و طبقات مختلف مردم

آیند  به وجود... فرھنگی، اجتماعی، سیاسی ،ای، اقتصادی وناکون حرفهھای گ و در عرصه... ، روشنفکراننگاران روزنامه
  .شوند ژرف و ساختاری و تحول اجتماعی نیز فراھم میھای تغییرات  توسعه یابند، زمینهبسط و و 

  

یعنـی دخالـت گـری ) ٢۵(به مفھوم اصـلی خـود  »کار سیاسی«و » سیاست«در این نگاه دیگر،  پس نتیجه آن که 
ھای سوسیالیست ایران نیز از مدار  در این چشم انداز، کار اصلی چپ. گردد باز می Res publicaشھروندی در امر عمومی 

، ...رھبر تـوده معطوف به قدرت و ھادی، راھبر یاپیشقراول سنتی، از جمله در شکل حزب یا تشکیالت مبارزات سیاسی 
گیـری و انکشـاف  کوشـی بـرای نضـج راھی و ھـم در مضمون چنین تحولی، ھم. دھد تغییرجھتی رادیکال و بنیادین می

اقشار و طبقات مختلف مردم، بویژه زحمتکشان و دیگـر ھای مشارکتی  ھای مستقل اجتماعی، ابتکارھا و حرکت جنبش

  .گیرد قرار می... جوانان گروھای تحت ستم و سلطه چون زنان، دانشجویان و

، چـپ سوسیالیسـتی آزادی خـواه و دمکـرات، نـه دنبالـه روی غیرنقادانـه از چـپ دیگـرکوشـی  راھی و ھـم این ھم
ھم چنان ... یا پیشرو عنصر آگاهاز سوی به اصطالح  ھا تعیین تکلیف، رھبری و ھدایت آن و نه ست اجتماعیھای  جنبش

بلکه  ھا فراسوی آن یاھا و  این چپ دیگر نه به جای جنبش... ھستچنان  و ھمھمواره مرسوم بوده  چپ سنتیکه در 
در جھتی تالش خواھد کرد که عمل دگرسازی مناسبات اجتماعی با ... ھای اجتماعی و مدنی جنبشراه با  ھمدر کنار و 

توأم با تئوری انتقادگر، ھم در مورد  تماعیجا بدین سان که پراتیک تغییر و دگرگونی. نگر و انتقاد گر انجام پذیرد فکر بغرنج
  .جھان بیرون از خود و ھم و ھمزمان در مورد جھان درون خود، اعمال شود

  

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

  

  

  



  ھا یادداشت

، نگارنـده تحکـیم نیـوزھای تارنمای  و در پاسخ به پرسش سوسیالیسمچندی پیش، درھمین راستا یعنی در نگاھی دیگر به  -  ١
ھـای  در این رسـانه و در شـمارهی تحریر درآورد که  به رشته لیسم دموکراتیکھای سوسیا پرسشمطلبی تحت عنوان 

    . در خارج از کشور درج گردید نو طرحینشریه  ١٢٣ و ١٢٢
  .ھای چپ ایران شورای موقت سوسیالیست -   ٢
٣  - Sens 
۴  - conceptualisation - conceptualiser  

۵  - transcendance - transcendantal  

۶  - immanence - immanent  

  )ھانوفر(، انتشارات نقد ١٩٨٩ی رضاسلحشور، ژانویه  ترجمه. ی حق ھگل مقدمه ای بر نقد فلسفهکارل مارکس،  -  ٧
  Karl Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, Œuvres III, Philosophie, page 383, Pléiade      

٨  -activité critique-pratique   
 ی فوئرباخ تزھا در بارهکارل مارکس،  -  ٩

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès     
Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF        

  .مانجاھ -١٠

  .ھمانجا -١١

  ٣۴.، ص١٣۵٧ی فارسی،  ، ترجمهی یھود ی مسئله ، دربارهکارل مارکس -١٢
Karl Marx, A propos de la question juive, Œuvres III, Philosophie, page 373, Pléiade     

 ۴۵. ، ص١٩٧۶ی فارسی، انتشارات کارگر  ، ایدئولوژی آلمانی، ترجمهکارل مارکس فردریک انگلس -١٣
Karl Marx, Idéologie allemande, Œuvres III, Philosophie, page 1067, Pléiade     

 ۶٩.  چاپ پکن، ص مانیفست حزب کمونیست. کارل مارکس فردریک انگلس -١۴
K. Marx F. Engels, Manifeste du parti communiste, Oeuvres choisies, Ed. Progrès, 1978 tome 1, page .131  

١۵- déterminisme historique 
 proاین کلمه از پبشوند . دارد problêmaی یونانی  به کار می بریم که ریشه در واژه problématiqueرا برابر با  نگیزا مسأله -١۶

به معنای  ،پُربلِماتیکیا پُربلِما پس، . تشکیل شده است) پرتاب کردنیا انداختن ( blê ی ریشه از و) ...دربرابر، مقابل، روبرو، جلو(
مـن در . طلبـد در نتیجه ما را به چالش با خود میو  گیرد یا بر سر راه قرار می چیزی یا موضوعی است که جلوی پا، در برابر و

درست  دتوان میکه  ای یا قضیه قضاوت( آن مفھوم کانتی درالبته نه  .کنم استفاده کرده و می به کرات از این واژه مھای بحث
آن از سر  اش یعنی مشکل و مانعی که روبروی ما قرار دارد و برای برداشتن ان معنای اصیل و اصلی یونانی، بلکه در ھم)باشد

  .و حتا معمایی است بغرنجعموماً یگانه نیست بلکه چندگانه، چند سویه و  ،در ضمن ،ای که چاره .ماندیشیباید ای  راه، چاره

١٧- systématisant - systématisation  

١٨- complexe - complexité  

١٩- multitude - multiple     
٢٠-  contigence - contngent  
٢١ - hasard 
٢٢- kairos  

  : ، از جمله)www.tarhino.com(طرحی نو، رجوع کنید به مقاله ھای من زیر در )٢٢تا  ١٨(ھای فوق در تعریف مفھوم -٢٣
       ی فلســفی ُگسســت از  لحظــه. نــزد ارســطو» ســنجیدگی سیاســی«. »نقــِد سیاســت«مبــانی بــر  تــأملی. ١      

: شماره ھـای: طرحی نو .»مناسب ی لحظه«و » شور«، »احتمالی پیشامد«: »تغییرناپذیر استعالیی ی اندیشه«
١٢١ – ١٢٠.  

. "جنـبش تحـول دموکراتیـک در ایـران مبـانی" ی در بـاره گنجیآقای اکبر " پیشنھادی ھای تز" مالحظاتی بر. ٢      
  .١١۶ - ١١۵: شماره ھای: طرحی نو

: طرحـی نـو وثیـق،. ، برگـردان بـه فارسـی از شتونی نگری. »بسیارگونه«به سوی تعریفی ھستی شناسانه از . ٣      
  .۶٨شماره 

  

ــود.  pascalien pari):پاســکالی(شــرطبندی  -٢۴ ــا نب ــودن ی ــث ب ــکال در بح ــتداللی از پاس ــداروش اس ــه . ن خ ــد ب ــوع کنی رج
  .بلِز پاسکال، فصل شرطبندی یھا اندیشه

Blaise Pascal, Pensées, Le pari, classiques Larousse, page 59 - 63.    

 : ، از جمله بهنقد سیاستی  ھای نگارنده در باره نگاه کنید به سلسله بحث -٢۵
، ۴۴  :یھـا شـماره: طرحی نو. ١٣٨٠ -١٣٧٩جم، سال پن. »نقِد سیاست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس«

  )www.tarhino.com. (۵١و  ۵٠، ۴٧، ۴۵
. »پروتاگوراسی، ماکیاولی، اسپینوزا یی و  مارکسی :السیککفلسفه سیاسی  ازی گسست  چھار لحظه«

  )www.tarhino.com. (٧٧، ٧۵، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ۶۶، ۶٣ :یھا شماره. ١٣٨٢-١٣٨١، سال ھفتم و ھشتم، طرحی نو



 اصلی محور چھارکه  دھیم به دست می» سیاست واقعاً موجود«تحت عنوان » سیاست«در این مباحث، تعریفی از 
  .میكن گو می بازدر زیرآن را 

  :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«
 »عمــومی امــر«ی آن چــه كــه  ای،  انحصــاری و اختصاصــی در  زمینــه ی گفتــار و  كــرداری تخصصــی ، حرفــه حــوزه -١

res publica مراتبی  استوار بر تقسیم كاری اجتماعی و نظمی سلسله ای حوزه. نامند و متعلق به ھمگان است می  
  .كنند در ذھنیت عمومی جلوه می» عقالنی«و » طبیعی«كه به صورت 

ی  ا وعدهب) »سكوالر«لیكن  »خویی دین«چنان آغشته به  ین ھما بر بنا( »مسیحایی«یا » بخشانه نجات«گفتمانی  -٢
  .»حقیقت«و » حق«مدعی انحصاری . گرا ساز و مطلق  توھم. رستگاری بشر

، »بغرنجی«بنابراین در تقابل با آن بینش و منشی كه . باور و ایقان ساز ساز، سیستم و منشی یكسونگر، یگانه  بینش -٣
  .دھد قرار می» مركز«را در » ناایقانی«و » گانگی چند«

گر و  طلب، سلطه پس در نھایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن به روندی اقتدار ،ولت و قدرتنظر و عمل معطوف به د -۴
  .خواه تمامت


