
  شیدان وثیق
 

 ھا ھا و بحران بھنگامي سوسیالیست
 

 لترین معض و یا مھم ياجتماع يهشاید دشوارتر از ھر چیز در مبارز
 يخود را تغییر و دگرساز يو نظر يكھ موضوع فعالیت عمل يمبارزان

ھا و  ياند، شناخت بھنگام قرار داده ياجتماع يھا جامعھ از طریق جنبش
ھا را  ، آنياجتماع يپدیدارھا يبھ مثابھ زیرا. ھا باشد ينابھنگام

 يا داد، از ھم متمایز كرد و مرحلھ  تشخیص يتوان ھمواره بھ درست ينم
، يكنون يهب بحران زدچنانچھ در غر. ھر یك تصور كرد يجداگانھ برا
  اش چھ كھ زمانھ آن ي، یعنيدار سست از نظام سرمایھگیا  )؟( بھنگاِم ممكن

،  در عوض. كند يتأخیر م... رسد يرسیده است، نم فرا )ھا چھ بسا سال(
اما در . دھد ي، نابھنگام و لجوجانھ بھ حیات خود ادامھ ميدار سرمایھ

 )؟( ایم كھ نابھنگاِم ناممكن پیرامون عقب مانده، در شرق، شاھد آن بوده
 يو با ماھیت )يدمكراس(ھا  يگرفتن از بھنگام ي، با پیش"سوسیالیسم "یا 

ما،  نآورد و در ایرا يھا سال دوام م آید و ده يصحنھ م قلب شده بھ
  حكومت خالص يرسید، یعن يشده بھ نظر م يسپر كھ تاریخا  يمناسبات

از قعر زمانھ بھ حال و آینده پرتاب "  نابھنگام "، ياسالم ، يمذھب
خواھد خود را در  يكھ نم يجنبش يدر حقیقت مسئلھ و مشكل اصل. شوند يم

 ت، عالوه بر شناخ)يسوسیالیسم انقالب(وقف سازد مكنات متممرز 
االمكان درست مرز میان  يحت  و تشخیص ياجتماع يھا و نابھنگام يبھنگام

. ھاست آن يو بحران كنون ي، آمیختگيھا، درگیر ساختن خود با پیچیدگ آن
روند این  يتاریخ  -يانتقاد يدر این جھت نیز تنھا از مسیر بررس  تالش

 .گذرد يرن اخیر مبحران در دو ق
ن، بھ آ در شكل معاصر و مدرن يمروز، عمر اندیشھ و عمل سوسیالیستا

در طول این . ، رسیده استينسل بشر ٦معادل  يبھ چیز يدویست سال یعن
 يو شرایط عین يدار سست از مناسبات سرمایھگو یا  يھا، موضوع فرارو سال

جھان در  يھا الیستسوسی يو اصل يآن ھمواره مسئلھ مركز يچگونگ يو ذھن
 .باشد يگوناگونشان بوده و م يھا طیف

 -  يماتریالیست ينظریھ يگیر از شكل  پس يتاریخ  از آن میان دو جنبش
این دو، . شوند ي، تمیز داده م١٩در اواسط قرن   ماركس يسوسیالیست 

بود،  ياز اول يو كمونیسم سویتیك كھ انشقاق ياروپای يسوسیال دمكراس
بلكھ بر سیر حیات و  يو سوسیالیست يكارگر  روند جنبشنھ تنھا بر 

  بھ سزا و گاه تعیین كننده  ياخیر بشر نقش يصد و پنجاه سالھ تاریخ یك
و  ينظر يھا يھا، امروزه، با ویژگ با این ھمھ، ھر دو آن. اند ایفا كرده

، يدار كھ از سرمایھ يخود و با تفاسیر مختلف یا متضاد يكردعمل
دھند، یا با  يارایھ داده و م يو طبقات ياجتماع يهمبارز سوسیالیسم،

مانند كمونیسم برآمده از انقالب   -اند  مواجھ شده يشكست فاجعھ آفرین
 يپیشرفتھ يدر كشورھا يو یا چون سوسیالیسم و سوسیال دمكراس -اكتبر
 .باشند يرو م روبھ )؟(غیر قابل عالج يیھا بست با بن يدار سرمایھ

ھا با  و از جملھ در ایران، سوسیالیست" يپیرامون" يورھااما در كش
موضوع . رو بوده و ھستند روبھ يتر مشكالت و موانع مضاعف و پیچیده

صد سال  ایست كھ در یك ، تغییر جامعھيچپ ایران يھا سوسیالیست يهمبارز
از آن بھ دلیل  يناش يھا ، فرھنگ و ارزشيدار گذشتھ، مناسبات سرمایھ

با  يستیزو ھم يزیستعوامل دیگر، ھمواره در ھم يا و پاره متأخر بودن
 يعقب مانده و استبداد يھا ، فرھنگ و ارزشيو اجتماع يمناسبات اقتصاد

در  يدمكراتیك و سوسیالیست لجھانشمو يھا افكار و ایده. اند عمل كرده
كھ ھمچنان در تار و پود  يا داده شده يو فرھنگ يشرایط نامساعد اجتماع



در نتیجھ . اند راه باز یافتھ يو سنت قرار دارند، بھ سخت مذھب
و مبارزه برفراز دو پرتگاه  يجز باز يا ایران چاره يھا سوسیالیست

در جامعھ  يرا بدون پژواك يسوسیالیست منابھنگا يھا یا برنامھ: ندارند
 يثیر و نقشأبریده از مردم، بدون ت يقفركنند و در نتیجھ بھ  يطرح م

كار " يھا و الزام" مصلحت و جبر زمانھ"آمد و یا بنا بر  در خواھند
  و سازش" تلفیق"، دست بھ "ممكنات "، با تمكین بھ "جلب توده"و " يسیاس

آرمان و  نشد يزنند كھ بھ تھيم يھای با مناسبات، فرھنگ و ارزش
طور  چپ، ھمان يكھ عواقب آن برا يھا تمام خواھد شد، چیز آني همبارز

نقد این  .ارھا نشان داده است، مھلك خواھد بودكھ تجربھ ب
  ھا و تالش آن يو عمل يمیراث فكر يتوأم با نف يتاكنون يھا سوسیالیسم

 يكنون يانگیزھا  -دیگر بھ شرط پذیرفتن مسئلھ يھا يیابراه يبرا
، وظیفھ يدار و برون رفتن از نظام سرمایھ يسوسیالیست يهمبارز

كھ بھ این وسیلھ ھم بھ تعریف دوباره و باشد  يم يچپ يھا سوسیالیست
 ياجتماع يھا پردازند و ھم سھم خود را نسبت بھ جنبش يخود م يدگرساز

و  يمل يدار آینده، نسبت بھ مبارزات زحمتكشان و پیكار ضد سرمایھ
 .كنند يادا م يجھان

 
 سوسیالیسم غربي یا مصالحھ تاریخي

در غرب ریشھ در  يو سوسیالیست يكارگر  در جنبش يجریان رفرمیست
. پر تالطم داشتھ است يهاین دو سد يدر ط يدار رژیم سرمایھ يھا يتوانای

و  يشدید ماھو يسرمایھ در انبساط خود، در تحول و سازگار يتوانمند
نابود  ياقتصاد يھا چون بحران يو ماد ي، طبیعيعظیم انسان يھا تخریب
 .توأم بوده استویرانگر،  يمولد و دو جنگ جھان ينیروھا يهكنند

و  ١٥در قرون  يبندر  - يتجار يشھرھا يهوقفھ سرمایھ از محدود يانكشاف ب
  در مقیاس  ، از بسط و گسترش)١٧قرن ( يمل يتا تصرف بازارھا ١٦

. شد ، تا جھانگیر١٩و  ١٨در قرن  )اروپا و آمریكا( يا و قاره يا منطقھ
(mondialisation) يھا اضافھ تولید، بحران ياھ آن، ھمواره با بحران يمروزا 

شدن  يدیگر با قطب ياز یك سو و از سو... نرخ سود ينزول  از كاھش يناش
حركت  تكھ در ماھی يالملل و بین يمل يدر عرصھ  (olarisation sociale)ياجتماع

، با يو سیاس يسرمایھ نھفتھ است و در نتیجھ با تغییر و تحول اجتماع
كنون و بھ  اما، با این ھمھ، و تا. بوده است ھا، ھمراه ھا و انقالب قیام

، باالترین يدار الوقوع سرمایھكھ مرگ قریب يھا و نویدھای يبین رغم پیش
را  يو پرولتر يسوسیالیست يھا مرحلھ و احتضار آن و آغاز عصر انقالب

البتھ با  -جان سخت قادر گردیده است ھر بار  ماند، این نظا بشارت داده
آن خود چیره گردد و با  يهشكنند يھا بر بحران -فراواندردھا و مصایب 

 .خود ادامھ دھد يبھ زندگ يم اصالحاتجا
، از یك سو، تا يدار معنا بوده است كھ نظام سرمایھ بھ این ياین چیرگ

وقفھ  يحركت ب يجدید برا يكنون توفیق یافتھ است با ایجاد بازارھا
 يمولده و نوآور يشد نیروھاتر سود، با ر سرمایھ در جھت كسب ھر چھ بیش

كرد كار و در عمل )پروسھ(فرایند  ي، با اصالح در سازماندھيدر تكنولوژ
از طریق  يكنترل اقتصاد يھا مؤسسات و با ایجاد مكانیسم يهو ادار
در زیر  يم اصالحات ساختارآن جا، بھ عبارت دیگر با يدولت يدخالتگر

 يرشد سودآور يھا ، راهيیكو ایدئولوژ يسیاس يو روبنا ياقتصاد يبنا
باشد، ھموار سازد و از  يخود را كھ الزم و ملزوم حركت سرمایھ م يحیات
دیگر انكشاف  يكھ رو ياجتماع يدیگر در مقابل انفجارھا يسو

و  يسیاس يھا ھا، تن بھ مصالحھ ھستند، و تحت فشار آن يدار سرمایھ
 يغرب يو سندیكای ي، سوسیال دمكراتيرفرمیسم سوسیالیست. دھد ياقتصاد



آن  ينسب يپذیر سرمایھ و مصالحھ يتا كنون يدر بستر این انطباق پذیر
 .گیرد يقرار م

 ي، پایھ در عروج اقشار وسیع متوسطياین رفرمیسم، از لحاظ اجتماع
این اقشار حداقل تا . گیرد يبرم از كارگران را نیز در يھای دارد كھ بخش

در متروپول و در سایر مناطق  كالن سرمایھ يامروز از بركات سودھا
سھم و  )...نابرابر ي، مبادلھيدار انباشت ثروت در مراكز سرمایھ(

ھا حكم  در نتیجھ منافع آن. اند ھر چند معین بھ دست آورده يامتیازات
 يكسب سھم يو مبارزه برا )البتھ با اصالح آن(این رژیم  يبھ حفظ و بقا

 ي، رفرمیسم پایھ در روبناياساز لحاظ سی. كند يكرده و م يتر م بیش
دارد كھ خود محصول  يھای يبر حكومت قانون و آزاد يدمكراتیك و متك
است كھ در  يو از جملھ زحمتكشان ياجتماع يآن نیروھا يمبارزات تاریخ

محروم بودند، اما  يو اجتماع يابتدا از ھر گونھ حق و حقوق سیاس
را بھ  يدمكراتیك يلحھاكنون این روبنا میدان مبارزه، مذاكره و مصا
ھا و  ، اختالفيو اجتماع يوجود آورده است كھ در صحن آن منازعات طبقات

حداقل تا (توانند  ينظام و از جملھ تضاد میان كار و سرمایھ م يتضادھا
ژرف و نظام برافكنانھ حل و  يھا بدون ایجاد شكاف )اند كنون توانستھ

 .فصل شوند
ھا و  ن از مناسبات میان كمونیستجوا  كھ ماركس ي، زمان١٨٤٨در 

ف ھد ترین نزدیك : پرولتاریا سخن راند و در مانیفست خود اعالم كرد كھ
متشكل  يیعن«: آنند يپ يھا ھمان است كھ دیگر احزاب پرولتار كمونیست

و  يساختن پرولتاریا بھ صورت یك طبقھ، سرنگون ساختن سیادت بورژواز
توانست تصور كند كھ یك قرن  ي، نم»پرولتاریا ياحراز قدرت حاكمھ سیاس

 ي، احزاب سوسیالیستيدار پیشرفتھ سرمایھ ياز آن در اكثر كشورھا  پس
از  يوسیع يھا بخش ياز پشتیبان يپیدا خواھند شد كھ با برخوردار

متشكل  )يترین نیرو اگر نھ مھم( ياصل ياز نیروھا يكارگران، بھ یك
را  يدار نظام سرمایھ يهدارشوند و مسئولیت ا يجامعھ تبدیل م يسیاس

اگر تا دیروز میان . گیرند يبر عھده م يمتناوبا با احزاب بورژوای
نیز  يدار سرمایھ يھا كھ شامل نف سوسیالیست يشعارھا و اصول ادعای

شكار وجود آ يقدرت، تضاد يھا بر اریكھ آن يكرد واقعگردید و عمل يم
نیز تا  يو عمل واقع يمیان گفتار ادعای داشت، امروز این تناقض

" حقیقت اعال"ھا بر این  چھ غالب آن. از میان رفتھ است يزیاد يهانداز
، بازار و يكرد مالكیت خصوصعمل ياند كھ كاپیتالیسم بھ معنا دست یافتھ

 ياز مقدرات و ملزومات تخط يپیرو يسرمایھ و بنابراین بھ معنا
ھا تنھا  باشند كھ انسان يم يناپذیر و تغییر يجزو قوانین طبیع  ناپذیرش

بار و گریز از  خشونت يتوانند با مھار كردن گرایشات و روندھا يم
خود تأمین  يرا برا ياالمكان بھتر يحت يآن مناسبات، زندگ" يهقاعد  "

و  يدار سوسیالیسم واقعا موجود در شرق كھ لغو سرمایھ يورشكستگ. كنند
بخشید، خود عامل مھم " تحقق"كرد و " اعالم"را  يبھشت برین سوسیالیست

 ماز زحمتكشان و مرد يوسیع يھا ھا و بخش شد تا سوسیالیست يدیگر
بر لیبرالیسم  يمتقاعد شوند كھ آلترناتیو  از پیش  بیش يغرب يكشورھا
رفتھ است كھ   پیش آن جاو این روند اكنون تا . وجود ندارد يدار سرمایھ
" پایان تاریخ"سخن از این جوامع  از اندیشمندان معاصر يا پاره

 .رانند يم
 

 (vulgaire) كمونیسم مبتذل
، با انقالب اكتبر يجھان يكمونیست  دیگر، جنبش يجریان بزرگ تاریخ

عقب مانده  يشود و عمدتا در كشورھا يآغاز م ١٩١٧روسیھ در سال 
  جنبش يغرب يدر اروپا. یابد يرشد و نمو م يپیرامون يدار سرمایھ



فرانسھ، (مدیترانھ  يدر حوزه يھا و تا حد معینالملل سوم تن بین
اما این جریان نھ در . كند ينفوذ پیدا م )...ایتالیا، اسپانیا

و بھ طریق اوال نھ (انگلستان، نھ در آلمان و نھ در مناطق شمال اروپا 
نیرومند و  ياز موقعیت و موضع )آمریكا و نھ در ژاپن يدر ایاالت متحده

 يتنھا در فرانسھ و در شرایط استثنای. شود ير نمتعیین كننده برخوردا
دوم، حزب كمونیست با نزدیك بھ یك سوم آرا در  ياز جنگ جھان  پس

سرخ بھ   با ورود ارتش. شود يكمینترن م يترین شعبھ غرب انتخابات پرقدرت
ھا بھ قلمرو تحت قیمومت  آن يو الحاق اجبار يو مركز يشرق ياروپا
از یالتا، احزاب  ياز جنگ و تقسیمات ناش  پس  و در شرایط خاص يشورو

و   با حمایت و تحریك ارتش يشرق يدر اروپا يكوچك و كم نفوذ كمونیست
 يھا خود، با وجود مقاومت يرسند و در كشورھا يبھ قدرت م يدستگاه شورو

را مستقر  يبوداپست، لھستان و پراگ، مدل شورو يھا چون قیام يبزرگ
حزب  يانقالب چین بھ رھبر ي، با پیروز٧٠تا  ٥٠ ياز دھھ. كنند يم

 يھا نیمھ فئودال و نیمھ مستعمره و با رشد جنبش يكمونیست در كشور
در سھ قاره و از جملھ  يو ضد استعمار يضد امپریالیست ياستقالل طلبانھ
در ھند، كنگو، الجزایر، ایران، مصر و بھ ویژه  يمل  بخشمبارزات آزادي

تحت عنوان ( يلنینیست يكردھاھا و عمل يئوردر ویتنام و كوبا، ت
نظیر در بین مبارزان و اقشار  يب يبا استقبال )لنینیسم  -ماركسیسم

ھا  متوسط این مناطق و بھ ویژه در میان دانشجویان و روشنفكران آن
 - ناسیونال يھا است كھ از یك سو جریان ياین در شرایط. گردد يرو م روبھ

مصدق، لومومبا، ناصر، نھرو، (این كشورھا  فنوپا و ضعی يبورژوازی 
خود با شكست مواجھ شده ي استقالل طلبانھ در مبارزات )...سوكارنو

جسورانھ و  يھا نظیر تالش ينوع سوم يھا حل دیگر راه يبودند و از سو
و یا  يدر ایران و یا از نوع تیتویسم در یوگوسالو ينابھنگام خلیل ملك

، رادیكال يسیاس يكدام پاسخ  بود، ھیچ يگیر لكھ تازه در حال شك ياسالم
توانستند در شرایط آن زمان ارایھ  يدادند و یا نم يو روشن ارایھ نم

جھان سوم در  يلنینیسم در كشورھا  -كھ جذابیت ماركسیسم در حالي. دھند
و تام و تمام، ھم  ياین بود كھ ظاھرا و در چارچوب یك دكترین جزم

مبارزه با استعمار،  يو ھم برا ياندگمشكل فقر و عقب م يبرا
داشت و در عین  يراه حل سریع و قطع يبوم يدار امپریالیسم، و سرمایھ

 يسر از مرحلھ را بدون گذار پر درد يحال نیز بھشت سوسیالیست
نیز تماما در یك جا، در یك  يو این تئور. داد يوعده م يدار  سرمایھ
 يحاضر و آماده و ساده فھم يسخھسیستمانھ و بھ صورت ن واحد يمجموعھ
تلفیق  "كرد كھ آن را البتھ در  يشد و مبارزان جھان را دعوت م يعرضھ م

تر از ھمھ، وجود دو  مھم. كشور خود بھ كار بندند"  با شرایط مشخص
اتحاد  يهآسا و مسخ كننددر ھیبت غول يو حاضر جھان يعظیم و ح ينمونھ
این نظام  يتاریخ" تمشروعی"و " تحقانی"بر  يا و چین توده يشورو

آن در جوامع عقب مانده مھر  يتئوریك و ایدئولوژیك و امكان تحقق پذیر
و  ي، سیاسينظر يھا ھا و سیستم كھ سایر بدیل يدر صورت. زد يتأیید م
یا محدود  )چون ناسیونالیسم، راه سوم و اسالمیسم در آن دوره( ياجتماع
را در اختیار  يق یافتھ و موجودتحق يبودند و یا نمونھ  و ناقص
 يبرآمده از انقالب بلشویك يسیستم یافتھ ياز این رو، نظریھ. نداشتند
ھا وجود  كھ میان آن يھا و تضادھای از انقالب چین با وجود اختالف  و سپس

تشكیل یافتھ بودند، بھ پرچم  يداشت، اما چون ھر دو از یك جوھر اصل
قیر و توسعھ نیافتھ جھان سوم تبدیل ف يانقالب در كشورھا يراھنما

 يواقعیت يثابھم طنز تاریخ در آن جاست كھ كمونیسم بھ. شوند يم
پیشرفتھ  ينتوانست در كشورھا يبورژواز در پندار"  گونھ شبح "

 يآن موجود بود، بھ نیروی  يپذیر مساعد تحقق يكھ زمینھ يدار سرمایھ



در "  گونھ يواقع " يھم و شبحو ياما بھ مثابھ. تعیین كننده تبدیل شود
توانست در مناطق توسعھ نیافتھ و در  يپندار انقالبیون جھان سوم

 .خود و حتا فراتر از آن ادامھ دھد" گشت و گذار"نامساعد بھ  يشرایط
نخستین و آگاه خوب  يھا دیگر از بلشویك يا و پاره ياما لنین و ترتسك

در  يدار نوشت انقالب ضد سرمایھكھ سر )كار ياقل در ابتدا حد(دانستند  يم
پیشرفتھ  يدر اروپا يو سوسیالیست يانقالب كارگر يروسیھ در گرو پیروز

رفتھ در  فرو يقیام كارگران، دھقانان فقیر و سربازان در روسیھ. است
 يبھ خاطر صلح، نان و زمین بود و نھ برقرار ١٩١٧ يهزديجنگ و قحط
. روز روسیھ نداشت  آن يیط جامعھچندان با شرا يكھ غرابت يسوسیالیسم

 يو در برخ يكھ در مراكز بزرگ كارگر يا خودانگیختھ يشورای  جنبش
و  يرژیم تزار ياز سرنگون  روسیھ پس يروستاھا و در شرایط سخت بحران

پاید كھ  ينم يشود، دیر ي، بر پا ميحكومت موقت و متزلزل كرنسك يبرقرار
 تا حدودیو  يھا و احزاب سیاس زمانسا يبوروكراس يهتحت كنترل و ادار

تر از سایر  اخیر بھتر و سریع ياین دستھ. گیرد يھا قرار م بلشویك
موج  يبر رو )...يانقالب يھا ھا، سوسیالیست سوسیال دمكرات(ھا  گروه

بالواسطھ  يسیاس يھا سوار شده با حمایت از خواست يو انقالب ياعتراض
 يقدرت سیاس يتصرف قھر يعملیات را برا يآن زمان، رھبر يا توده  جنبش

مسكو و  يسربازان و كارگران در دو مركز اصل يبا كمك شوراھا
دانستند  يما م  شناس ماركس يھا اما بلشویك. گیرند يپتروگراد، بھ دست م

 و توسط يترین كشور اروپای در عقب مانده يكھ با اعالم انقالب سوسیالیست
كور بھ عمل   آن موش ياساس يمھم در تزھا ياز جامعھ، تجدید نظر ياقلیت
پنداشتند زیرا اقدام  يبا این ھمھ آن را محق م يول. اند آورده

 ياز زنجیر اسارت سرمایھ جھان يموقت يسیدگگنابھنگام خود را تنھا یك 
ار و بنا بر خصلت موج يشمردند كھ بھ زود يضعیف آن م يھا از حلقھ يدر یك

ھا، با  انقالب و تحت تأثیر انقالب اكتبر و در اثر پاره شدن سایر حلقھ
. ھمراه خواھد شد يدار بھ ویژه در متروپول سرمایھ يانقالب جھان يپیروز

تعیین كننده در اروپا و بھ  يكردند كھ انقالب سوسیالیست يھا تصور م آن
ھ وقوع خواھد ب يم و بھ زودنجاابا تأخیر اما سر يویژه در آلمان صنعت
 يھا را بھ سو خود سایر كشور يخواھد شد كھ در پ يپیوست و لوكوموتیو

 .سوسیالیسم و كمونیسم لنگ لنگان خواھد كشانید
 

، روح حاكم بر رھبران بلشویك اعتقاد ياول پیروز ياما اگر در روزھا
خاتمھ  يالوقوع جھان بایست با انقالب قریب يبود كھ م يبھ آغاز حركت

و ... آلمان، مجارستان يھا نپایید كھ با شكست انقالب يیریابد، د
خشك  يخود را بھ راسیونالیسم و منطق يروسیھ، آن روح جا يجھان يانزوا

حاكم، در  يقدرت توسط اقلیت يو كور در حفظ تام و تمام و انحصار
تازه بھ قدرت  يطبقھ يگرانھ حراست از منافع و موقعیت ممتاز و سلطھ

كھ تازه  يا روند تا بر جامعھ يدر قدرت م يهاراده و اید. دھد يرسیده م
. از عصر سرواژ بیرون آمده بود، از باال و با زور تحمیل شوند

و عمل در عصر انقالب  يتئور"مبتذل توسط استالین بھ نام  يماركسیسم
بھ ھر  يحفظ قدرت اقلیت يبرا" پرولتاریا يو دیكتاتور يسوسیالیست

را كھ  يسوسیالیسم. شود ي، ساختھ و پرداختھ ميا قیمت و با ھر وسیلھ
كرده و بھ كمك " اعالم"دانست، ممكن  يدر یك كشور ناممكن م  ماركس
لغو . سازند يم" يعمل"، ترور، سركوب و گوالگ يترین دستگاه پلیس  مخوف

وسایل تولید توسط تولیدكنندگان آزاد و در  يمالكیت و تصاحب اجتماع
 يو طویل و بوروكراتیك دولت  مالكیت دستگاه عریض مشاركت با یكدیگر بھ

خود را بھ حفظ و تقویت نامحدود آن  يروند احتضار دولت جا. آید يدر م
 يدر حال گذار و موقت يدیكتاتور .دھد مي " يدر برابر خطر خارج"



نوین  يتام و تمام و جاودانھ بورژواز يپرولتاریا تبدیل بھ دیكتاتور
زحمتكشان  يرھای يبھ جا. شود يم يدولت يبوروكراسواحد و  بمتشكل در حز

" داھیانھ" ي، رھبريشورای يسازماندھ  -ھا از طریق خود بھ دست خود آن
، يجھان يو در عرصھ. نشیند يم" حزب پیشرو"برگزیده بھ نام   -خود يگروھ
، در رقابت و يدولت و كشور شورو يو دفاع از منافع عال يطلب سیادت
انترناسیونالیسم و روابط عادالنھ و برابرانھ  ي، بھ جابا آمریكا  سازش

 يھا و این در حالیست كھ اكثر كمونیست. گیرد يجھان قرار م يبا كشورھا
 .ستندج يم يآمال و نمونھ انقالب خود را در شورو يكعبھ يگیت
و  )بوروكراتیك ماكونومیس( يداخل يھا امید از سیاست دیگر، نا يبخش

مائوتسھ دون  ي، دل بھ انقالب چین و اندیشھيشورو )يطلب سیادت( يخارج
انقالب دمكراتیك "او، چھ در  يھا ھا و نظریھ بندند و در راه و روش يم

سوسیالیسم متمایز و  ي، ردپاھا"ساختمان سوسیالیسم"و چھ در " نوین
 يواالتر برا يیخواھند بیابند كھ جا يكنند و یا م يرا پیدا م يمتفاوت

 يدار مناسبات سرمایھ يدر نف يروابط اجتماع يانسان و تغییر و نوساز
ھا و  ھا، محدودیت گذرد تا این تجربھ نیز ضعف ينم ياما دیر. شود يقایل م

 يهدر جزیر يكاستریست يم، تجربھنجااو سر. سازد يفجایع خود را برمال م
 يهھ از محدودك از آن  پیش يچھ گوارا در بولیو يدر حماسھ  كوبا و سپس

، با شعار معروف یك، دو، سھ ویتنام يجھان يتنگ محافل روشنفكر
، بھ میان اقشار تحت ستم سھ قاره برسد، با مستحیل شدن در  بیآفرینیم

  ، خاموش و متمایزش يبنیاد يھا يبا از دست دادن ویژگ يسویتیسم یعن
، چین، يشورو( يكمونیست يھا شود كھ مجموعھ نحلھ يآشكار م  پس. گردد يم

 يا صرفنظر از پاره )و كوبا يشرق ي، اروپايكامبوج، ویتنام، كره شمال
، تئوریك و يبنیاد واحد و مشترك فلسف يھا، بر پایھ خصوصیات و تفاوت

از تاریخ، جامعھ،  -يسوسیالیسم روس يبرخاستھ از سرچشمھ  - يكار سبك
یستمانھ و اقتدارگرایانھ، س يانقالب و سوسیالیسم در مجموع درك

كھ بھ خاطر  يآل و آرمان میان ایده يفاصلھ. اند بھ دست داده ياستبداد
آزاده صادقانھ مبارزه  يھا و انسان  ھا كارگر، زحمتكش ھا میلیون آن

 ي، و واقعیت بخش يسوسیالیسم و كمونیسم رھای يكردند و جان دادند، یعن
ل بھ چشم خود ھا بھ مدت ھشتاد سا ھا این توده كھ بھ نام آن آرمان

ژرف بود  يا و تجربھ كردند بھ اندازه يدیدند و از دور و نزدیك زندگ
 .میدنجاابھ طول نی  بیش يو اضمحالل این سیستم اندك زمان يكھ فروپاش

      
 بحران تمایزھا: ھاي ایران سوسیالیست

 يجوامع اروپا ي، در برخيتاریخ  در یك شرایط خاص يسوسیالیسم كارگر
و در نتیجھ  يدار سرمایھ ياما رشد و توسعھ. تولد یافت ١٩ن در قر يغرب

از میان . آن نبود ير تنھا شرط پیدایجدید بردگان مزدب يعروج طبقھ
و  يرویاروی -١: شوند ياز ھمھ برجستھ م  عوامل مختلف، سھ عامل بیش

كارگران در  يجوی مداخلھ -٢، يدر مبارزات اجتماع يطبقات يھا يصفبند
و  يمل  در مقیاس )ياز بورژواز(ھا  مستقل آن يیابو سازمان يصحنھ سیاس

 يماتریالیست يعامل ذھن -٣م جاناو سر )يغرب يعمدتا اروپا( يالملل بین
طلبانھ و  ي، رھایيانتقاد )يفلسف(كھ از فرھنگ و تفكر  يو سوسیالیست

بھره  )"ھا يروشنای"از یونان تا (موجود در غرب  يمذھب )و یا ضد(غیر 
 .ستج يم

 يیاب ممتاز در شكل ينقش يو ھمزمان يتاریخ يبھ عبارت دیگر سھ جدای
ماركسیسم ایفا   و بھ ویژه در پیدایش يو انقالب يسوسیالیسم كارگر

 .كردند
از   كارگران بیش. دھد ياول قرن نوزده رخ م يدر نیمھ يمبارزات يجدای
كنند  يرا طرح م  ویژه يجدا كرده، مطالبات يصف خود را از بورژواز  پیش



قرار  )يبورژواز مالكان و خرده(و سایر طبقات  آنھا را در برابر  كھ آن
متمایز، در ابتدا ضعیف اما بھ تدریج در جریان  يآرای این صف. دھد يم

 )لمانآ و  در فرانسھ، انگلیس(ھا  ھا و انقالب اعتراضات، اعتصابات، قیام
 يبھ صورت  ن كھ در كمون پاریسشوند، تا ای يو شفاف م  تر مشخص ھر چھ بیش

 .سازد يبارز خود را نمایان م
مستقل كارگران در  يیاب ، با سازمانيانفصال دوم، در پیوند با اول

 يآزاد«و با طرح شعار  يسیاس يھا ھا و سازمان يھا، تعاون اتحادیھ
تشكیل انجمن . پذیرد ي، تحقق م»زحمتكشان بھ دست خود آنان میسر است

 Republique) ياجتماع يجمھور« يحمتكشان و طرح آلترناتیو سیاسز يالملل بین

sociale) و  يعموم تسیاس يدر عرصھ يو دخالتگر يبورژواز ير برابر جمھورد
تغییر  يبرا )يو صنف ياقتصاد يھا خواست يهو نھ تنھا در محدود( يمل

كھ  ينھاد يم رودررو شدن پرولتاریا با دولت بھ مثابھنجااجامعھ و سر
 يھا ابزار سركوب جنبش  طبقات، بھ طور عمده نقش يدر آن زمان، فراسو

كرد، ترجمان ظھور  يایفا م يحفظ نظم موجود بورژوای يرا برا ياعتراض
 يناف خود را از بورژواز خواست بند يبود كھ م ينوین ياجتماع ينیرو

 يهخود بایستد و بھ صورت مستقل و خودمختار سازند يپا يد، رونجدا ك
 .جامعھ خود و دنیا باشد يمروز و فرداا

 ياندیشھ و فلسفھ  تر مھم، پیدایش م عامل سوم و نھ كمنجااسر
 )یا ضد(، غیر يبود كھ خصلت انتقاد ينوین يو سوسیالیست يماتریالیست

 يكھ نھ تفسیر بلكھ تغییر و دگرساز يا "فلسفھ. "داشت يو انقالب يمذھب
لھم از مآن شد  يبان  كھ ماركس يفكر این انقالب. ساخت يجھان را مطرح م

 يدر راستا ياروپا بود، یعن يروم  -ياز فرھنگ یونان يھای میراث نحلھ
نسان از ا (Emancipation)  يو رھای يآزاد يهچھ كھ در مسیر اید ھر آن

این  يدر پیدای. بود، قرار گرفت يم (Alienations) ھا استثمار و از آلیناسیون
، سكوالریسم يو مستقیم آتن يشھروند ي، دمكراسيگو فرھن يفكر  جنبش

بھ حركت " ھا يروشنای" يو رفرم و ایمان آور  نسانسربرخاستھ از 
 يزمین از طریق علم، تكنیك و ترق يرو يرستگار يتاریخ بھ سو يوقفھ يب

دادند كھ با ھگل در  يرا تشكیل م يزنجیر يھا ، حلقھيو خرد انسان
 يگرایانھ غایت يتاریخ يگرا و در فلسفھ مثبت يترین بیان دیالكتیك يعال

(telelogique) زمانھ خود، باور  يمتأثر از فرھنگ و فلسفھ  ماركس. شد يختم م
 )روح تاریخ(  اش يمتافیزیك يرا از لفافھ يھگل يمحتوم و فرجام گرایانھ

 يطبقات يهآورد و تواما از یك سو مبارز يبھ درم آنكردن " كلھ پا"با 
و  يدار نظام معاصر سرمایھ يزنده از تضادھا يكارگر كھ تجسم يطبقھو 

كار و در  يشدن نیرو يشیئ( باشد ياین سیستم م يھا مظھر آلیناسیون
مولده و  يدیگر تضاد میان رشد نیروھا يو از سو )نھایت خود انسان

 ھا را در كانون بینش ن آ يهمناسبات تولید عقب مانده و مسدود كنند
        .دھد يخود قرار م يزمین يو آرمان يلیستماتریا

 
صد سال  در یك يدار اما در ایران، با وجود انكشاف مناسبات سرمایھ

در جریان ( يو ورود افكار سوسیالیست يركار مزدب يكم  گذشتھ و گسترش
برده نھ ، آن سھ انفصال نام)يمراوده با غرب از طریق روسیھ و عثمان

 .یابد يخود تحقق م  و نھ حتا بھ صورت ناقصكلمھ  يواقع يبھ معنا
قرن بیستم تا كنون، ھمواره  ياز ابتدا ھاي اجتماعي در ایران جنبش
. اند بوده يمل يھا ، با خصوصیات و خواستي، مردميعموم يھای جنبش

و تحت شعارھا،  يدر كنار سایر اقشار اجتماع يكارگران بھ صورت فرد
. اند گذاشتھ يپا بھ میدان مبارزات يلو م يعموم يھا يھا و رھبر خواست

داشتھ و یا صف  يپرولتر  مشخص يو مرزبند يكھ ویژگ يھای در ایران، جنبش
. معین شفاف بوده باشد، ھیچگاه بھ وجود نیامدند يآن تا حد يكارگر



 يو تمام مردم يعموم يھا ، جنبش)تنباكو و مشروطیت(اوایل قرن  يھا جنبش
استقرار حكومت قانون و  يو یا برا يخارج يبھ خاطر مبارزه با استیال

از آن، مبارزات بزرگ   پس. بودند )عدالتخانھ، مجلس( يحاكمیت مل
حفظ استقالل و  يبھ معنا( يو مل يخصلت ضد استبداد  از پیش  بیش ياجتماع

بارز  ينمونھ. كنند يپیدا م )يدر برابر خطر انقیاد خارج يحاكمیت مل
كردن نفت  يمل يو مبارزه برا ٢٠شھریور از   پس يهآن را در دور

خارج از قاعده نبود، با این  ينیز استثنای ٥٧انقالب بھمن . یابیم يم
جدید تحت تأثیر  يھا تضاد میان فرھنگ و ارزش ( يتفاوت كھ عامل فرھنگ

  و عامل نقش )اكثریت جامعھ يسنت ھا و فرھنگ راوده با خارج و ارزشم
 )و استقالل يضد استبداد(پیشین  يھا فاكتور طلب بر و قدرت ياسالم سیاس
" يامت"و  ي، تمام مردميفرا طبقات يھا شوند و در نتیجھ جنبھ يافزوده م

 .كنند يآن را تشدید م
 يدر زمینھ  كارگران بھ وقوع نپیوست، در عوض ياما اگر انفصال مبارزات

پیدا  يھا و احزاب ، سازمانيتاریخ يهاین دور يمستقل، ط يیاب سازمان
. كردند يكارگران معرف يشدند كھ خود را نماینده، دوستدار و ناج

، بھ يناپذیر استبداد و دیكتاتور كھ در شرایط حاكمیت پایان يكارگران
باز  ياعتصاب يهمبارز يبرا يھای كھ دریچھ يكوتاھ يھا دوره ياستثنا

خود را  يو سیاس يگردید، ھیچگاه حق ایجاد حركت مستقل سندیكای يم
در ایران، نھ محصول  )يكمونیست( يسوسیالیست يسازماندھ  پس. نیافتند

 يو نھ غرابت )يغرب ياروپا ينمونھ(بود  يكارگر يھا جنبش  بسط و گسترش
در ایران، این . داشت ١٩١٧تا  ١٩٠٥روسیھ " يامتزاج " يهبا شكل ویژ

ون ، از دريو ضد استبداد ي، مليعموم يهمبارز يھا از نیازھا سازمان
موجود  يھا يخاستند و نھ از صفبند ياقشار متوسط و تحصیلكرده بر م

 .يھا در عرصھ سازماندھ و از ملزومات آن يو مبارزات يطبقات
، چھ بھ يحزب كمونیست ایران با عمر كوتاه خود در شیار ھمسایھ شمال

فعالیت ( يو چھ جغرافیای )روس يسوسیال دمكراس(و تئوریك  يلحاظ ذھن
كھ  ي، و در شرایط)شمال يدر قفقاز و در خطھ ين ایرانارھاجدر میان م

شد،  يدر ایران بستھ م يدار روابط سرمایھ ياولیھ و ابتدای يھا نطفھ
و در  يو مستقل كارگر يسیاس يسازماندھ يپربار در زمینھ يا تجربھ

. نگذاشت يبھ جا يكارگر  با جنبش يافكار سوسیالیست  مناسبت با آمیزش
كار  ياحتمال ياز سر گیر تاز آن كھ فرص  نیز پیش ياران يفكرگروه روشن
 يھمان دستگاه استبداد يحزب كمونیست را یابد، بھ وسیلھ يهمتوقف شد

 .شود يو محدود حزب را عقیم ساخت، سركوب م يمقدمات يھا كھ تالش
شد كھ اگر  يو فراگیر يسازمان مردم يایران، نمونھ  اما حزب توده
توانست در شرایط  يبود، شاید م ينم يھ و عامل مستقیم شوروچنانچھ وابست

مستقل در چین  يھا كند كھ كمونیست يرا باز يدوم، نقش ياز جنگ جھان  پس
 يھا و ھندوچین با برافراشتن پرچم ناسیونالیسم و مبارزه با حكومت

مصدق و ( يمل يرا كھ در ایران بورژواز يفاسدشان ایفا كردند، نقش
 .بر عھده گرفت  ھایش يھا و ناپایدار ا تمام ضعفب )يجبھھ مل
 يمنف ياز تجربھ يو سطح  ناقص يھا يجمعبند ي، و در پ٥٠و  ٤٠ يھا در دھھ

در ایران و "  نوین "چپ  يھا ھا و گروهحزب توده، سازمان" انحرافات"و 
با كارگران ایران  يھا نھ تنھا پیوند آن. خارج از كشور بھ وجود آمدند

بر قرار  )با توجھ بھ شرایط استبداد حاكم(ھا  ت محدود آنو مبارزا
در  يفرستادن افراد يتجارب در زمینھ يا پاره يبھ استثنا(نكردند 
، بلكھ بھ ویژه در مورد )از كارگران جوان يھا و یا جلب عناصر كارخانھ

كھ تا  يیعملگرا  ، با تقدیس این جنبش يھوادار مبارزات چریك  بخش
عمل مسلحانھ گروه پیشتاز تنزل پیدا كرده  يطح مبتذل یعنترین س ینیپا

، ي، فلسفيابعاد مختلف فكر وایـران  چپ  بر جنبش يا بود، چنان ضربھ



آن را  يمنف  وارد آوردند كھ تا امروز ھمواره عوارض يو اجتماع يسیاس
چپ، چھ  يھا سازمان ي، تماميعالوه بر این و بھ طور كل. بینیم يبھ چشم م

و چھ  يا توده -يسیاس يارج و چھ داخل، چھ ھواداران مشخ  بخش
كردند كھ  يخاص سیر م يایدئولوژیك -يروان يكارھا، در یك فضا ينظام
. گرایانھ بود يانقالب ياندیش و ساده يگرای ده ارا ي سلطھ  اش ياصل يویژگ

 يم فروپاشنجاااز آن و سر  و تحوالت پس ٥٧بایست انقالب بھمن  يم
گردید، رخ  يم يو تفكر انتقاد يكھ مانع آزاداندیش يزمخت  "يدیوارھا "
 يھا گرا در تقابل با واقعیت جزم يكننده و بستھ داد تا آن روح مسخ يم

گیر از كالبد انسان  كھ جن يناپذیر ھمچون روح ابلیس سخت و انكار سر
و كامال بھ  ا آیا واقع(سازد، از بدن نحیف چپ ایران بھ در آید  يخارج م

 ).رآمده است؟د
، يماتریالیست يسوم كھ در غرب با اندیشھ و فلسفھ يانفصال تاریخ

سوسیالیسم  يفكر يھا م پذیرفت و زمینھنجاا يو انقالب ي، اجتماعيانتقاد
نوین را فراھم كرد، در مورد ایران، تحقق نیافت و ھمواره نتوانستھ 

ھ یا تفكر یك فلسف ي، بنیادھا)الئیسیتھ(از دین  ياست در شكل جدای
را  يسھ عامل اساس. كند يریز را پایھ يو مدن ياجتماع يمستقل سیاس

 :دانست يسستگعدم چنین  يشاید بتوان در طول تاریخ ایران مسبب اصل
 يو متك يپایدار، بستھ، خودكفا و استبداد ياجتماع يھا وجود سامان -١

د، ھم كردن يایفا م ياقتصاد  كھ ھم نقش ينیرومند مركز يھا بر دولت
ین و یبودند، مانع تحوالت از پا ياجتماع يهخراجگیر و ھم سازمان دھند

 يفرھنگ سیاس يو ھمراه با آن پیدای ياجتماع يبرآمدن دخالتگر
ھا،  سامان كھ در غرب، وضعیت ناپایدار در حالي. اند شده يمدن  -ياجتماع

و  يا منطقھ يھا يتزلزل ساختارھا، ضعف تمركز و وجود تنوع و خودمختار
از   پیش ٤و  ٥قرن  نھا، كھ بھ طور نمونھ در یونا مراودات میان آن

بھ بعد  ١٢م از قرن ر يامپراطور ياز فروپاش  پس يمیالد و یا در اروپا
و  يو ھمستیز ي، ھمزیست با تشكیل شھرھا و مراكز جدا از ھم كھ در چالش

مشترك  يمذھب  -يزبان  -يفرھنگ يرقابت با یكدیگر در چاچوب یك فضا
مساعد  يھا گرفتند، زمینھ يقرار م )يمسیح  -يو یھود ي، التینيیونان(

 .كردند يرا فراھم م يو فرھنگ ياجتماع تتحوال ظھور
 
عامل اسالم، شریعت و عرفان در ایران از یك سو راه رشد تفكر  -٢

تحت تأثیر  يچھارم و پنجم ھجر يهرا كھ در سد يمدن  - يسیاس يفلسفھ
زد، مسدود  يجوانھ م )او يو پیروان بعد يدر شكل ارسطوی( ينھل يفلسفھ

در امور  يدیگر و مالزم با آن، انسان را از دخالتگر يكرد و از سو
، )يماد( ياقتصاد يروزمره و آت يیل مربوط بھ زندگ در مسا ي، یعنيدنیو

 يھا يخود بھ نفع خودساز يمدن ي، و بھ طور كلي، سیاسي، اجتماعيشھروند
 .كرد ي، منحرف م)و برین" انسان كامل"(  ي، روحانياخالق، يفرد

 يآشنای يبھ این سو، و در پ  صد و پنجاه سال پیش م، از یكنجااو سر
 يتفكر فلسف يھا كھ ریشھ يبا غرب، و در حال يیعن" تجدد "ایرانیان با 

عرفان در ایران   -شریعت  -را مثلث استبداد يمدن  -يدنیو  -يانتقاد
و  )ياخذ كامل تمدن غرب(گرایان  ست، تقابل میان غربخشكانیده ا

ھا،  آن يبینابین يھا يو سایھ روشنای )يرد كامل تمدن غرب(ستیزان  غرب
ایران را بھ قرقگاه خود تبدیل  يو روشنفكر يفكر يهمیدان مبارز

 .كند يم
  كسال و پرتناقضپاراد يھا در برابر وضعیت در این میان، سوسیالیست

تاریك  يھا ينظر بایست در مقابل كوتھ ياز یك سو م. دقرار گرفتن
یا  يدر شكل مذھب(ستیزان  غرب يكارانھ و ارتجاع اندیشانھ، محافظھ

دنیا، فرھنگ و  ياز باز شدن جامعھ بھ رو يبھ ھوادار )يناسیونالیست



، يآن چون آزاد يھا و ارزش"  تجدد"تمدن دیگر ملل و بھ دفاع از 
كھ ... يدین از حكومت و پیشرفت تكنیك يجدای ، حكومت قانون،يدمكراس

ھا،  دیگر محدودیت يپرداختند و از سو يدر غرب شكل گرفتھ است، م
ھا را بدون  آن يتجویز يھا و ارزش"  تجدد"ھمان  يھا يتناقضات و نابھنجار

 .ساختند يگرا مطرح م و عقب يارتجاع يصدا شدن با نیروھا سو و ھم ھم
یا . ساده را برگزیدند يھا در مجموع راھ ، چپعماماما در برابر این 

و عمدتا جانب (از جوانب را گرفتند  يدر این مبارزه طرف یك
نگاه و  يو از ابراز ویژگ )و غرب ستیز را ي، سنتيكاران مذھب محافظھ

 يكرد خود در این زمینھ طفره رفتند و یا غرق در رویاھاگفتمان و عمل
 يرا برا يفرھنگ يطلب دان این مبارزهخود می يا جزمگرایانھ و حاشیھ

 .گذاشتند يیا الئیك، خال يروشنفكران لیبرال، مذھب يتاز یكھ
                     

  ھا و مفاھي بحران ایقان: ترازنامھ عمومي
 يجھان يو كمونیست يسوسیالیست  جنبش يھا بست ھا و بن ، رشد، شكست پیدایش

در . اند بوده يمعین يو اجتماع يخاخیر محصول شرایط تاری يهدر دو سد
یك جا، كار و سرمایھ با توسل بھ سالح مصالحھ، مذاكره و رفرم، 

و " ياجتماع يدار سرمایھ"عروج یك  مساعد يو ذھن يعین يھا زمینھ
نظام را بھ  يھا بحران يدمكراتیك و غیرآنتاگونیست يهبنابراین ادار

 يھا يیگر فقر و شدت قطبندد يو در جا )حداقل تا امروز(آورند  يوجود م
سرمایھ، شرایط  ياز مناطق پیرامون مراكز اصل يدر برخ يو مل ياجتماع
 يو اجتماع يروابط اقتصاد  مبتذل را بر اساس يسوسیالیسم نبرآمد
در ایران، این سوسیالیسم محدود . كند يفراھم م يمانده و استبداد عقب

در مجموع ھمواره در   بوده و در اشكال مختلفش يروشنفكر  بھ جنبش
 .برده است  سویتیسم و یا مماشات با مذھب و ناسیونالیسم بھ سر يهچنبر
را  يچھ فرایند يسرمایھ جھان  این است كھ از این پس يكنون ياساس  پرسش

روز  يھا تضادھا و بحران يا حل و فصل دوره يخواھد كرد؟ آیا توانمند يط
جدید و بدون  يھا يیابو راه ھا افزون و شدید خود را با تغییر شیوه

ھمواره قادر  يخواھد داشت؟ آیا سوسیالیسم غرب يو انقالب يا سست ریشھگ
 يعامل رفرم، مصالحھ و ناج يخود را بھ مثابھ يتاكنون  خواھد بود نقش

ایفا كند؟ در مورد كمونیسم   روزافزونش يھا از بحران يدار سرمایھ
اما رونق مجدد . شده باشد يسپررسد كھ تاریخ آن  يسویتیك، بھ نظر م

نمونھ  يو سرسخت يشرق ياروپا يكشورھا يفعالیت طرفداران آن در برخ
 ) ھایش يآزاد يو منھا يدار سرمایھ يهحزب واحد بھ عالو يدیكتاتور(چین 

  و اقتدارگرایانھ در پوشش يناسیونالیست يھا دھد كھ شیوه ينشان م
قیم، ھمواره در این  تتوسط دول  (dirigisme) از باال يگرای پوپولیسم و اداره

م نجااسر. باشند يبرخوردار م يا قابل مالحظھ يھا گونھ جوامع از پتانسیل
 يھا كھ در مقابل ما قرار دارد این است كھ چگونھ سوسیالیست ياصل  پرسش

كھ  يخود بر فراز دو پرتگاھ يقادر خواھند شد بھ بند باز يچپ ایران
از دو ورطھ ادامھ دھند؟ بھ عبارت دیگر  يدر یكاشاره رفت بدون سقوط 

 يپذیر تحقق ي، مبارزه برايكنون يتوانند در شرایط تاریخ يھا چگونھ م آن
را در پرتو  يو عدالت اجتماع ي، دمكراسيچون آزاد ياجتماع يھا يبھنگام

 برند؟  ھا بھ پیش ينابھنگام يباز بھ رو يچپ سوسیالیست يیك پروژه
مختلف  يھا معاصر، از درون طیف يو مشاركت ياجتماع يھا اما از بطن جنبش

سابق تا جداشدگان از چپ  يھا لنینیست  -ھا، ماركسیست چپ، از سوسیالیست
كھ بھ  يیاھ، و از گرایش"جھان سوم" يھم در غرب و ھم در كشورھا يسنت

سندیكالیسم  در حاشیھ چپ و در نقد ٧٠ يھا از سال  ویژه در اروپا پس
جامعھ  يانجمن يھا جنبش(اند  كارانھ بھ وجود آمده حافظھو م يسنت
ھا  این تالش. باشند يم يگیر تازه و بدیع در حال نضج يی، روندھا)...يمدن



عمیق و صادقانھ  ينو و دگرسازانھ خواھند بود كھ با انتقاد يدر صورت
 كوشي و ھم يبھ اشكاالت و انحرافات گذشتھ، با تواضع و با ھمراھ

 يامروز يهمبارز يھا ھا و راه ، اشكال، شیوهيو مشاركت يجتماعا يھا جنبش
ھا، باید  ھا و بھ ویژه سوسیالیست اول، آن يدر وھلھ. را كشف كنند

ھا و مفاھیم مسلم عمیقا بپذیرند كھ صاحب حقیقت پخشنده نبوده، ایقان
 يھا ينیز با تئور  توانند و باید، ھمانطور كھ ماركس يخود را م يتاكنون
ھا را ھمواره در محك واقعیت مورد نقد و  آن يكرد، یعن يم" برخورد"خود 

 (problematiques) ي از میان بحث انگیزھا .ال برندوداد، زیر س يتصحیح قرار م
و مسایل  يدار تداوم، رفرم و یا انقالب در سرمایھ يھا بست ، بنينونک

ور تعریف طبقھ ناپذیر و سردرد آ پایان يعماماز آن،  يمربوط بھ فرارو
رسالت " يهانقالب در عصر باطل شدن اید ينیروھا  و پرولتاریا و تشخیص

، مفھوم سوسیالیسم و مناسبات آن "آن يطبقھ كارگر و دیكتاتور يتاریخ
م تعریف و تبیین سوسیالیست و طرح جاناو سر يجار ياجتماع يھا با جنبش

ھا و  یران، پرسشا يدر جامعھ امروز يچپ سوسیالیست يو اجتماع يسیاس
ھا در دستور كار ما  آن ي، نقد و بازنگريباشند كھ بررس يم يموضوعات
 .گیرند يقرار م


