
  شیدان وثیق
 !چپي از نـوع دیگر بنا كنیم

 ضرورت نقد ھمراه با ایجاد اشكالي نو
 
 ي است كھ بھ گذشتھ چپ این  ينسبت بھ حركت امروز ياعتماد ياز موارد ب يیك

. شده، عمیق و ھمھ جانبھ نبوده است يخود برخورد نكرده و یا اگر انتقاد
  خویش يھا ار و شیوهنسبت بھ این كھ فعاالن چپ تا چھ اندازه از افك

 يتا زمان يدر نتیجھ و بھ درست. و تردید وجود دارد ياند، ناروشن بریده
و در   روشن نكنند، در سطح جنبش يسابق خود مرزبند يھا ھا با انحراف كھ چپ

 .كسب نخواھند كرد يبین مردم اعتبار
 يگر و خارج از عمل مبارزه و دخالت يعقیدت ي اما نقد اگر صرفا در گستره

ھا و اشكال نو صورت  ایجاد نظریھ ي، جدا از مبارزه برايو اجتماع يسیاس
و  يسیاس يھا ، خاطرهيتاریخ يھا تألیف يپذیرد، در بھترین حالت بھ مثابھ

 يھا در جا البتھ این تالش. خواھد ماند يباق يدانشگاھ يھا احیانا رسالھ
آینده و ایجاد  يھا لنس يبرا يو فرھنگ يسیاس  خود و در مقام رشد آموزش

 يدیگر، بس يا بھ دوره يا و انتقال آن از دوره يتداوم در تفكر سیاس
بھ  يماركس"  پراكسیس"چپ كھ ھمواره بھ  يھا اما سوسیالیست. ارزشمند است

اند و بنابراین خواھان تغییر  مانده يعنوان مالك تعیین كننده وفادار باق
كار  يتوانند برا يباشند، نم يآن م وضع موجود و نھ تنھا تفسیر يو دگرساز

و مستقل از   خاص يا ، مرحلھيا و برنامھ ي، نقد گذشتھ و تدارك نظريفكر
گیرد،  ينیز بھ خود م يكھ الزاما شكل تشكیالت يو اجتماع يپراتیك سیاس

 .قائل شوند
و  ي، سیاسيشركت در مبارزات طبقات توأم با عملِ  يفكر  در جریان جنبش

گذشتھ، كھ  يكار و سبك يفكر يساختارھا يتوان با بقایا يكھ ماست  ياجتماع
بھ خاكریز  يھا را از خاكریز اند، مقابلھ كرد و آن بدون شك از بین نرفتھ

 يزیرا روند انتقاد و نف. راند  بھ النھ دیگر پس يا دیگر، از النھ
ز نو نیا يكارھا ھا و سبك گذشتھ و ساختمان جدید بر پایھ ارزش يھا انحراف

بلكھ ھمگام با  يھا، نھ صرفا در تئور ينوآور. بھ محك خوردن در عمل دارد
. نشینند يھا م آن يزنند و بھ جا يم  ھا را پس يزمان كژرو يآن در عمل و ط

چپ سابق  يھا از سازمان يدر بسیار" مركزیت دمكراتیك"نمونھ پدیدار  يبرا
بھ وجود  ينوین ما اگر در عمل نتوانیم تشكل چپ. را در نظر بگیریم

 يآوریم كھ مبنا بر مناسبات واقعا دمكراتیك و شفاف داشتھ و دارا
رایج بوده  يباشد متفاوت از آن چھ تا كنون در مناسبات سنت يكار سبك

 يپوچ چیز يحرف و ادعاھا ما جز يھا يانتقادھا و افشاگر ياست، ھمھ
چپ گذشتھ و  توانیم ثابت كنیم كھ از يسرانجام چگونھ م. نخواھند بود
 يایم؟ آیا جز از این طریق است كھ نمونھ غلط آن بریده يھا اسلوب و سنت

 يھا كھ از لحاظ شكل، شیوه يا عرضھ كنیم، نمونھ يحاضر دیگر يو ح يعمل
با سایر   دمكراتیك در سطح جامعھ و در مناسباتش  كار، رفتار و منش يدرون

بستھ است،   نقش يعمومدر اذھان  ينیروھا با آن چھ كھ بھ صورت منف
 متفاوت باشد؟

 
 كردي دیگرتفكري دیگر، عمل

، آزادیخواه و يیك چپ سوسیالیست. باید چپ دیگر ساخت يبر مزار چپ سنت
است كھ عمیقا متحول  يشود، چپ يم  ایجاد آن تالش يآن چھ كھ برا. فراگیر

كردار  تفكر و اندیشھ و چھ در رفتار، يهسابق چھ در شیو يشده و با الگو
-ساختن چپ دیگر، تفكر و عمل يدر یك كالم برا. متفاوت است يو اتیك سیاس

 .دیگر الزم است يكرد
باشند كھ چپ  ياز نكات يا توانند پاره يزیر م يھا بھ نظر من زمینھ

سازد، در عین حال ھویت و  يمتمایز م يرا از چپ سنت يامروز يسوسیالیست
 .كند يم  آن را نیز مشخص يھا ارزش

  



  ."قدرت سیاسي" يهپایان اسطور -الف
در یك قرن  يتفكر چپ سنت ياصل بنیاد يو تصرف قدرت سیاس يانقالب سیاس

داد  يرا تشكیل م يما كانون ياین اصل در گذشتھ در ساختار فكر. اخیر بود
كلید حل تمام مشكالت . ھا بود كردھا و عمل ھا، برنامھ كھ منشأ تمام نظریھ

، تسخیر قدرت ياجتماع يھا يآغاز تغییر و تحول و دگرگون يجامعھ و نقطھ
بایست جانشین دولت پیشین  ينوین كھ م يقدرت سیاس. شد يدانستھ م يسیاس

. كرد يرھنمون م"  تابناك يهآیند "و  يرستگار يگردید و مردم را بھ سو يم
 يالبتھ، استبداد و دیكتاتور. شود ياین تفكر امروزه زیر سئوال برده م

و "  سیاست "آورند كھ ھمھ چیز تحت الشعاع  يرا بھ وجود م يایران شرایط در
 يكنون يبدون شك قدرت استبداد. گیرد يقرار م يقدرت سیاس يمشخصا مسئلھ

در رابطھ با ھر گونھ امكان تغییر و تحول  ياصل يهعامل بازدارند
بھ  يریخاما اگر از دید تا. است و باید از سر راه برداشتھ شود ياجتماع

 يھا آن چھ در رشد و تكامل جامعھ بریم كھ  يم يمسئلھ نگاه بیاندازیم، پ
تعیین كننده بوده است، آن چھ كھ جریان اصیل و عمیق را تشكیل  يبشر

اند  بوده يھای ھا بلكھ تغییرھا و تحول ھا و قدرت دھد، نھ حكومت يم داده و 
، محلھ، يد، زندگ، در محیط كار، تولیيكھ مردم در مناسبات اجتماع

و مدنیت  يفرھنگ ياداره، مدرسھ و دانشگاه، در خانواده و در زمینھ
در حقیقت این گونھ . اند زمان و بھ تدریج بھ وجود آورده يدر ط يشھروند

دار و بادوام  ھا ھستند كھ ریشھ مناسبات بین انسان ينو يھا تغییرھا و شكل
قدرت  يهدر حوز يا دگرگونی يانقالب سیاس يمسئلھ. خواھند ماند يباق

شوند و بھ سھم خود  يمطرح م ياز فرایند تحول اجتماع يھای در مقطع يسیاس
معین در سرعت بخشیدن بھ سیر اوضاع ایفا كنند و یا بر  يتوانند نقش يم

تعیین كننده را ھمچنان   اما نقش. در برابر آن تبدیل شوند يبھ سد  عكس
تصرف قدرت . كنند يبطن جامعھ ایفا م در ياجتماع يھا ھا و تحول تغییر
دھد، نھ آغاز آن است و نھ پایان  ياین روند را تشكیل م از يا نقطھ يسیاس
 .آن

قرار  يتسخیر قدرت سیاس ي، بر خالف گذشتھ، مقولھيدر كانون اندیشھ كنون
، پروبلماتیك قدرت يبھ عبارت دیگر، بھ قول تكھ كالم فرانسو. ندارد
و  يدار نھایتا ماركسیسم با حكومت. باشد يما نم" يچا فنجان"دیگر  يسیاس
. منافات دارد، زیرا كھ ھمواره بر ضد حكومت و قدرت بوده است يطلب قدرت
ھا جدا  از آن يشوند ول يھا آفریده م انسان كھ بھ دست خود ينیروھای يیعن

ھ ، رسیدن ب بھ این ترتیب و از این پس. كنند يھا اعمال سلطھ م شده، بر آن
ھا مسئلھ  از ده يدیگر، تنھا یك يھای قدرت، حال چھ از طریق انقالب یا شكل

 يذھن يترین مشغلھ دھد و دیگر تنھا و عمده يھا را تشكیل م چپ يو نظر يفكر
شود و  يحیثیت م يهاعاد يخالصھ این كھ از عامل اجتماع. آنان نخواھد بود

جدید جایگاه   در بینش... بھ مفھوم قدرت، دولت، حكومت و" يسیاس"عمل 
ما در این جا بھ . دھد يخود را از دست م يو متافیزیك يا ، افسانھيانحصار

بازگشت  )آن يھا از روح يحداقل یك( يماركس يفكر يھا از بنیاد يیك
  - ، خودياجتماع يھا ھا و انقالب كھ بر اھمیت حركت يكنیم، تفكر يم

دولت تأكید  يو آزاد و نف ياجتماع يھاانسان يگردان -و خود يسازماندھ
سپرده  يبھ فراموش يرا كھ در دیدگاه چپ سنت  باید این نگرش. ورزید  يم

 .شده بود، دوباره زنده كرد
 
 ."تشكیالت پیشتاز" يهپایان اسطور -ب

روزمره و در  يكھ مردم در زندگ ي، مناسباتياكنون كھ عنصر روابط اجتماع
كرد ما اندیشھ و عمل يھ جوھر مركزكنند، ب يمحیط كار بین خود برقرار م

 يهویژ يھا نو را با الزام  توانیم این بینش يتبدیل شده است، چگونھ م
سیاست و  يریز و طرح يكھ شامل فعالیت حزب يو تشكیالت يفعالیت سیاس

اپوزیسیون  يباشد، سازگار كنیم؟ ما از یك سو بھ عنوان نیرو يبرنامھ م
را آگاھانھ در دست   خویش يخود امور ھست رادیكال خواھان آنیم كھ مردم

دانیم كھ آنان را در این راه و  يخود م ياصل يگیرند، از این رو وظیفھ
 يھا رسانیم و این مھم را جزو ارزش يرسیدن بھ این مقصود یار يبرا

 يهمبارز يهتوانیم حوز يدیگر چگونھ م ياما از سو. شماریم يخود م ياعتقاد



از  يرا كھ در ضمن یك يسیاس يال بر سر آلترناتیو ھاو جد يو حزب يسیاس
 يباشد، رھا كرده، میدان را انحصارا برااركان حیات دمكراتیك جامعھ مي

، مجاھدین، ياسالم ي، راست و لیبرال، جمھوريارتجاع ينیروھا يتاز تك
 يكنیم؟ چپ سوسیالیست يرو خال خواھان میانھ يطلبان، ملیون و جمھور سلطنت
چشم  يو تشكیالت يتواند و نباید از فعالیت سیاس يبھ دو دلیل نم اساسا 
از  يچنان یك ھم يیافتھ سیاس  سازمان ياوال بھ این دلیل كھ مبارزه. بپوشد
در  ياجتماع يھا روند تحول يرو يحیات دمكراتیك و تأثیرگذار يھا زمینھ

یت، كھ بھ فعال يكردن این عرصھ يرود و خال ياین مقطع تاریخ بھ شمار م
اشغال شده است، بھ نفع  يغیر چپ و بخشا چپ سنت ياحزاب و نیروھا يوسیلھ

كھ چپ مدافع منافع و   اقشار زیر ستم و زحمتكش  كل جامعھ و بھ خصوص
مانند  يدوم این كھ در شرایط كشور. شان است، نخواھد بود يھا خواستھ

ار ضعیف بوده است، استبداد بسی يطوالن يایران كھ حزبیت بھ دلیل سابقھ
 يآن، ابزار  ي، بھ ویژه در تنوع و چندگانگيو سازمان يسیاس  تقویت جنبش

 .باشد يو دمكراتیك جامعھ م يفرھنگ سیاس يدر جھت ارتقا
قیمومیت پیامبرانھ خود را در   جدید، تشكیالت نقش  با این ھمھ، در بینش

از  يیك يحزب  -يیاسفعالیت س. دھد يو ھدایت مردم و جامعھ از دست م يرھبر
 يهعمد يوظیفھ. آن نیست يتنھا وسیلھ يبوده است ول يابزار دمكراس

رساند  ياول بھ زحمتكشان یار يتشكیالت چپ این است كھ بھ مردم و در درجھ
تشكیالت چپ . و مستقال در دست گیرند  از پیش  را بیش  تا خود امور خویش

ھا و  ھا، سندیكاھا، سازمان كلنھ تنھا در برابر سایر تش يسوسیالیست
 يزحمتكشان و جامعھ يیا صنف يمختار، سیاس ، خود جوش مستقل خود يھا ارگان

در این جا . ھا خواھد بود گیرد، بلكھ مكمل و مشوق صادق آن يقرار نم يمدن
زحمتكشان بھ دست خود آنان میسر است و  يكھ رھای  ماركس ياین نظریھ

  دھند بلكھ مبین منافع عام جنبش يرا تشكیل نم  خاص يا ھا فرقھ كمونیست
كرد چپ كھ از گفتار و عمل يا نظریھ. شود ياند، دو باره احیا م يكارگر
سازمان پیشاھنگ و حزب آھنین  يآن تئور يرخت بر بستھ بود و بھ جا يسنت

و  يدار نشستھ بود كھ رسالت آزاد كردن زحمتكشان از بند اسارت سرمایھ
 .ھ آنان تا كمونیسم را بھ عھده داشتگون قیم يراھبر

است از  يا آینھ. متفاوت از جامعھ نیست ينو، تشكیالت پدیدار يدر اندیشھ
. كشور خود خواھانیم يمناسبات مطلوب ما و از آن چھ كھ ما برا

آن  يا باشیم و در درون سازمان بھ ھر بھانھ يتوانیم طرفدار دمكراس ينم
بیان و عقیده در جامعھ باشیم  يطرفدار آزادتوانیم  ينم. را رعایت نكنیم

مركزیت "شناختھ شده و ضد دمكراتیك  يھا و در داخل سازمان شیوه
 يو سیاس يتوانیم طرفدار پلورالیسم فكر ينم. را بھ كار بریم" دمكراتیك
فعالیت بھ  يهنشر افكار در جامعھ باشیم و در داخل سازمان اجاز يو آزاد
بیان اعضا را چھ  يآزاد يمختلف را ندھیم و جلو يو فكر ينظر يھا گرایش

توانیم طرفدار ابتكار و  ينم. در داخل و چھ در خارج از تشكیالت بگیریم
و  يرھبر  در داخل سازمان خود، كیش يھا در جامعھ باشیم ول مشاركت توده

 .تمركز قدرت را حاكم كنیم
و  يگانگ چنددست نیست، بلكھ در خود  پارچھ و یك یك يچپ جدید سازمان

 يھا حول ھدف آن راكوشد  يپذیرد و م يپلورالیسم و تشكیل فراكسیون را م
ھا و  بین نظریھ يھمزیست. سازمان دھد  آرمانیش يھا و ارزش يعام سیاس

طرد و  يبھ جا يدرون يعقیدت يهھا و مبارز مختلف و تنظیم اختالف يھا سلیقھ
ھا نباید  چپ. خواھد بود يسازمان يدر جھت شكوفای يدفع و انشعاب، عامل

باشند، بلكھ باید بكوشند در چارچوب  ينیافتن موھوم و دست يخواھان وحدت
 .برند  را بھ پیش يمشترك يسیاس يهھا، مبارز واحد، با حفظ اختالف يتشكیالت

 يبوده، بھ رو يفراگیر و غیرسكتاریست يسازمان يسازمان چپ غیر سنت
است كھ  يھدف، رسیدن بھ تشكیالت. بودنو باز خواھد  يھا جامعھ و ایده

وسیع آن و بر گرد   المقدور در بخش يچپ ایران را حت يمختلف كنون يروندھا
تفكر جدید . متحد كند يآرمان يھا ارزش يا و پاره يسیاس يیك برنامھ

 يچپ، سكت كوچك دیگر يكنون يھا ھا و گروھك خواھد در كنار سایر گروه ينم
 يحتا اگر این گروه جدید از اتحاد چند دستھ. ندبھ نام چپ نو ایجاد ك

 .كوچك دیگر بھ وجود آمده باشد



و بریده از جامعھ  يا تواند سازمان انقالبیون حرفھ يتشكیالت جدید نم يالگو
در این  يلنین ينوع گذشتھ و مشخصا نمونھ يغالب اشكال سازماندھ. باشد

ویژه  يسرشت يدارا ينتتشكیالت چپ غیرس ياعضا. ھستند يجا فاقد كارآی
 يو اجتماع يا شھروندان از موقعیت حرفھ ينیستند بلكھ مانند ھمھ

 يھا با دیگران این است كھ بخش كھ تنھا تفاوت آن يشھروندان. برخوردارند
داوطلبانھ صرف فعالیت و  يدر محیط كار و زندگ را خود ياز وقت و نیرو

 .كنند يم يو مشاركت ي، اجتماعي، سندیكایي، حزبيانجام وظایف سیاس
 
  ."رینحقیقت ب" يهپایان اسطور -ج

شناخت و معرفت ما از محیط اطرافمان بھ دلیل . چپ صاحب حقیقت مطلق نیست
... و يو بیولوژیك يعین يھا و محدودیت ي، اجتماعيعوامل گوناگون تاریخ

كھ ھنوز بھ وجود  يتوانیم در مورد پدیدارھای يما نم. است  و ناقص ينسب
 يهما در بار. داشتھ باشیم ياند شناخت روشن امده و یا شكل نگرفتھنی

توانیم بگوییم، البتھ اگر تجربھ  ينم يچندان چیز  سوسیالیسم بھ طور مشخص
در مورد . )١( را سوسیالیسم ندانیم" سوسیالیسم واقعا موجود" يهشكست خورد
بزرگ از  يبخش اصوال . نیز باید با تواضع بسیار سخن برانیم يشرایط فعل
این . نیست يفعاالن سیاس يمستقیم و بالواسطھ يھا، وظیفھ واقعیت كار شناخت

باشند، كار  يدرگیر م يزندگ يھا است كھ مستقیما با واقعیت يمردم كار
شناسان، پژوھشگران،  ، كار جامعھيجامعھ مدن يمشاركت ينھادھا
توانند و باید از  يم يسفعاالن سیا. دانان، اندیشمندان و غیره است اقتصاد
عظیم  يخود رسالت يھا برا چپ در گذشتھ. كار آنان استفاده كنند ينتیجھ

اقتصاد، ھنر، ادبیات، زبان، فلسفھ، سیاست  يهنان در بارآقایل بودند، 
مسلح " شمول علم جھان"بودند چون بھ  يكردند و مدع يم يپرداز و غیره نظریھ

  دانش يآنان صرفا بھ اتكا. اند خشندهرین و بباشند، صاحب حقیقت ب يم
اما . كردند ياظھار فضل م يھر چیز و ناچیز يهمحدود خود در بار

و  است ھمواره ما را بور كرده يو سیاس ياجتماع يھا يھا، نابھنگام واقعیت
 يپنداریمشان، فردا وقت يكھ حقیقت م يھای يمھم از تئور يبخش. خواھد كرد

ما با . شوند، غلط از آب در خواھند آمد يگذاشتھ م  كھ بھ آزمایش
رو ھستیم، با  روبھ يو اجتماع يھا، جامعھ و مبارزات طبقات انسان

، يعلم ریاض يھا متحول و پیچیده و چندگانھ و نھ با مقولھ يپدیدارھا
بپذیرد كھ   ما باید از این پس يمكانیسم فكر. فیزیك یا مكانیك

و بھ ھمین خاطر نیز، با  متضادند نبھ وجا و چند  غامض ياجتماع يھا واقعیت
 يھا ھا و پاسخ یافتن راه حل يكھ در پ از آن  ، بیشياصل پیچیدگ  پذیرش
روند، بھتر  يجانبھ باشیم، كھ عموما نیز رو بھ خطا م انگارانھ و یك ساده

  .صحیح رویم المقدور حتي یطرح يوجو است كھ در جست
ھم بھ این نام سراغ  ياگر علم. وجود ندارد ي، علم اجتماعيیبھ معنا

اشتباه  يامروزه در علوم دقیقھ نیز جا. داریم، علم دقیقھ نیست
ما از   اند و دانش متضاد و متحول ياجتماع يھا اگر واقعیت  پس. است يباق
در . ماند ينم يایقان و دگم باق يبرا يجای  است، پس  ھا محدود و ناقص آن

خود را ھمواره باید در محك واقعیت بھ  يھا ھا و فرضیھھا، تز ينتیجھ تئور
 .نقد بكشیم، مورد تردید قرار دھیم
، "يایدئولوژیك" ،سیستمانھ میرد، تفكر يدر نھایت آن چھ در تفكر جدید م

و  يو نگاه انتقاد  شود، بینش يباشد و آن چھ احیا م يبستھ، واحد و جامد م
 يھا بحث يهحوز  از این پس. است  صاز شرایط مشخ  تحول پذیر، شناخت مشخص

شوند و بھ  يعام و مجرد خارج م يھا يپرداز و نظریھ ياز مدار حراف ينظر
 ياجتماع  و ملموس يواقع ياز پدیدارھا يبردار ، عكس گفتمان مشخص يهگستر

. شوند ينم يو بھ ویژه فلسفھ نف يدر این جا ضرورت تئور. شوند يمنتقل م
و  (speculative) يو نھ فلسفھ نظر  در خدمت بھ پراكسیس يا ھفلسف يبدون تردید جا

بین  يھا و ایجاد مالت پیوند این عكس يھا برا ارزش يا آرمان و پاره يجا
 يبرا يا ھا انگیزه كھ در غیاب آن يھای يھا و اتوپ آل يهاید يھا در راستا آن

ھا  ھ و ارزشاما این فلسف. است يانسان نخواھد ماند، باق يهحیات و مبارز
از این رو معیار . ناپذیر تبدیل كرد را نباید بھ یك سیستم بستھ و نسخ

 .نخواھد بود يمختلف چپ ایران، ایدئولوژ يھا بین جریان ينظر يھا ينزدیك



و آن  يو اجتماع يخطوط عام كار سیاس يمالك، اتحاد و توافق بر رو تنھا
چپ را تشكیل  يسوسیالیستھویت  ياصل يھااست كھ ستون يھای دستھ از ارزش

 يدانیم، بر پایھ يآن چھ كھ م  بھ عبارت دیگر وحدت ما بر اساس. دھند يم
خواھد  يسوسیالیست يآرمان يھا ارزش يھا و سرانجام بر مبنا يپذیر امكان

را، آن  يكنون يھا كوشیم سقف محدودیت يھا م كھ در پرتو آن يھای بود، ارزش
 يھا و از باال بلكھ از طریق جنبش يبر، جيھم نھ بھ صورت ولنتاریست

 .، بشكافیميو مدن ياجتماع
  
 .ھاي مضمون مبارزه سیاسي چپ سرفصل -د

 يھا ھا و برنامھ طرح. بود يچپ سنت ياصل يھا ياز ویژگ يیك يگرای اراده
-اكنون تجربھ. خاستند يجامعھ بر نم يواقع يھا از شرایط و امكان يپیشنھاد

بھ عامل  يتوجھ يھا و ب سوزاندن مرحلھ يت كھ تئورروشن كرده اس يتاریخ ي
و  يسیاس يھا پروژه يجامعھ در تدوین و اجرا يو معنو يماد يھا ظرفیت

سوزانند،  يرا نم يا آورند و مرحلھ يبھ وجود نم ي، نھ تنھا پیشرفتياجتماع
آن  ي، بيدر نتیجھ چپ سوسیالیست. رانند يم  بلكھ حتا جامعھ را بھ عقب پس

محصور و محدود كند، باید از آن جا " ھا يپذیر امكان"را در طوق  كھ خود
 ي، عدالت اجتماعي، دمكراسيراه آزاد يكنون  آغاز كند كھ در شرایط مشخص

. سازد يما ھموار م يهعقب نگھداشتھ شد يجامعھ يرا برا يو رشد و ترق
ا و چپ در آن چھ كھ مربوط بھ نیازھ يپالتفرم مبارزات يسیاس يھا سرفصل
 :باشد، عبارتند از يمردم ما م يبالواسطھ يھا خواست

و  يگذار ، قانوني، اداريحكومت يكھ در آن، مردم نھادھا ينظام -وريجمھ
 .كنند يخود را انتخاب م يقضای

 يده و تشكل، بھ ویژه آزادبیان و عقی يتأمین و تضمین آزاد - آزادي و پلورالیسم
 .يو سیاس ي، مدني، سندیكایيفصن يھا فعالیت يمخالفان، آزاد يبرا

بھبود شرایط مردم و بھ ویژه اقشار تحت ستم و استثمار،    - عدالت اجتماعي
 .زحمتكشان و مزدبر آن جامعھ

 ي، آموزشي، اداريعموم يھا دین از حكومت و از كلیھ نھاد يیجدا - الئیك يجامعھ
 ...و

، فدرالیسم و یا يكز سیاساشكال غیرمتمر يمبارزه برا -ھا عدم تمركز و برابري ملیت
آزادانھ، داوطلبانھ، برابرانھ،  ي، كھ ھمزیستيو مل يمحل يھا يخودمختار

 .مناطق مختلف ایران را تضمین كند يو اھال يمل يھا و عادالنھ بین اقلیت
 يھا توانند سرفصل ياز این دست، م يدیگر از موارد يا فوق و پاره يھا نكتھ
 يمبارزه برا يكنون يایران در مرحلھ يھا چپ يسیاس يبرنامھ يهعمد

گونھ رشد و  ھر يمانع اصل يایران بھ مثابھ ياسالم يرژیم جمھور يسرنگون
 .باشند يتحول دمكراتیك اجتماع

و  يمل يدیگر نیروھا يھا و برنامھ میان این خواستھ يو اما چھ اختالف
مستقل  باید صف يوجود دارد؟ و چرا چپ سوسیالیست يجمھوریخواه ایران

 يمبارزات يھا خود را تشكیل دھد؟ بھ نظر من، ھم در مضمون خواست يسیاس
 يھا ارزش يدر راستا يما در مبارزات اجتماع يگر دخالت يهفوق و ھم در شیو

ھا و  توان بھ تضاد میان برنامھ ي، ميو سوسیالیست يدار سرمایھ پسا
 .برد ياین بھ ضرورت كار مستقل چپ پ بنابر

اول از زحمتكشان و اقشار تحت  يدانند كھ در درجھ يیفھ خود مھا وظ چپ -
 يزندگ يھا و مبارزات آنان برا ستم، بھ ویژه مزدبران جامعھ و از خواست

 .تر حمایت كنند بھتر و ایجاد مناسبات پیشرفتھ
و  يخود از یك سو مبارزه با فرھنگ سنت يو عمل ينظر يھا در برنامھ چپ -

دیگر  يكھنھ و از سو ياز مذھب و روابط اجتماع يناش يھا يعقب ماندگ
  .دھند يرا قرار م يو مدنیت شھروند يترویج نوگرا

بھ ویژه ( يو برابر يعدالت اجتماع يمبارزه برا يھا در زمینھ چپ -
از سطح خانواده تا مناسبات  يو تغییر روابط اجتماع )زن و مرد يبرابر

 يتر ا و مضامین رادیكال و پیشروھ  و غیره از راه  موزش در محیط كار، ا
 .كنند يم يجانبدار

و  يایران، از برابر يھا ملیت يشكل دولت و مسئلھ يھا در زمینھ چپ -
 يو اجتماع ي، فرھنگيسیاس يھا در چارچوب اختیارھا داوطلبانھ آن يھمزیست



عدم   اقلیت نشین، بر اساس يھا وسیع مناطق مختلف كشور و بھ ویژه منطقھ
 .كنند يحمایت م تمركز،

  جنبش يهرا در حوز يتواند جایگاھ يبھ این ترتیب بھ نظر من چپ ایران م
 يایران يسیاس يھا ایران اشغال كند كھ ھیچ یك از دیگر جریان يسیاس
چپ نو در  ياز این رو وجود یك جریان سیاس. توانند آن را پر كنند ينم

ھم مفید است و نبود آن  و ي، ھم ضروريتنگاتنگ با جریان اجتماع يارتباط
رشد و تحول دمكراتیك جامعھ  يناپذیر برا بزرگ و جبران ي، كمبود بر عكس

 .ما محسوب خواھد شد
 .چپ است يھا و ھویت آرمان دیگر با سایر نیروھا در ارزش ياختالف اساس

 
 .ھا و ھویت آرماني چپارزش - و
 .ھا واقعي واقعیت بیان: گفتار چپ -١

ھا ھمیشھ این بوده است كھ  ھا و كمونیست سوسیالیست يھا ياز ویژگ يیك
را آشكار و افشا  يبورژواز يماھیت گفتار كاذبانھ و ایدئولوژیك

ھا در بلوك  كمونیست(اما بعدھا در ھر جا كھ خودشان حاكم شدند . كردند يم
 يگفتار ایدئولوژیك يبھ بانیان نوع )يغرب يھا در اروپا شرق و سوسیالیست

 .شوند يفریبانھ بود، تبدیل م ن قدر عوامدیگر كھ ھما
چپ بھ شمار  يھا جزو ارزش يسیاس مھ، گسست از گفتمان رایج كالسیكبا این ھ

، يمداران سنت زبان چپ جدید بر خالف گذشتھ و بر خالف زبان سیاست. آید يم
ما . ھا نزدیك شود باید تا حد ممكن و تا آن جا كھ میسر است بھ واقعیت

از واقعیت  يا وارونھ يبھ مفھوم تجل يایدئولوژیك  -يسیاس يباید از لفاظ
و یا آن چھ كھ " يدمكراس"توانیم از  يبھ عنوان مثال ما نم. پرھیز كنیم

، صحبت كنیم و در ھمان "يساالر مردم"ھا شده است،  امروزه ورد زبان لیبرال
یح ، توضيدار را در نظام سرمایھ آن يھا ھا و ضعف حال تضادھا، محدودیت

و  يچون آزاد يھمین طور نیز در مورد مقوالت. ندھیم و بر مال نسازیم
 يھا يترین دمكراس دانیم كھ در پیشرفتھ يم يزیرا بھ خوب. يعدالت اجتماع

ھستند كھ در این  يچیزھای" يحقیق"و نھ  يھا بیان ایدئولوژیك ، اینيغرب
برخوردارند كھ شمار  يب يھا يو نارسای  ھا و نواقص ھا از محدودیت جامعھ
 .باشند يقابل حل نم يدار ھا نیز در چارچوب نظام سرمایھ از آن يبخش

در  يكنون ينظام اقتصاد يدر ھمین رابطھ نیز اگر آلترناتیو بالواسطھ
یا بھ بیان دیگر  يیكاال -يراقتصاد مزدب يایران ھمواره از كادر عموم

بیان صریح آن امتناع ما نباید از   تواند خارج شود، پس ينم يدار سرمایھ
بلكھ باید آن را آشكارا اعالم كنیم و بگوییم كھ چرا در شرایط . ورزیم
تواند  ينم يسطح تولید و اقتصاد ایران، بدیل دیگر يكنون يو تاریخ يعین

ھمین  يھا يعدالت يھا و ب و در عین حال، ما باید محدودیت. بھ وجود آید
ھ كھ واقعا ھست، با تمام ما باید آن چ. نظام را نیز بازگو كنیم

، حتا آن چھ را كھ خود تجویز  ھا و تضادھایش يعدالت يھا، ب ينارسای
اندازه دشوار و بدیع  يو گفتار، البتھ ب  این روش. كنیم، بیان كنیم يم

منافات " جلب توده  الزامات"و  يا بازان حرفھ است و با سنت رایج سیاست
  ؟از نوع دیگر باشند ياسیونخواھند سی يھا نم اما مگر چپ. دارد

 .داري سرمایھ داري و دورنماي پسا نفي سرمایھ -٢
. و پایان تاریخ نیست يمطلوب، طبیع يجامعھ يدار ھا، سرمایھ ما چپ يبرا

ناپذیر آن روز بھ روز  عالج يھا ھا و بحران يكھ ناھنجار يبھ ویژه در زمان
ھا و  يعدالت ير بشوند و خود ھواداران این نظام نیز ب يآشكارتر م
البتھ ما، برخالف گذشتھ، دیگر . كنند يآن اعتراف م يماھو يھا ينابسامان

توانیم بپذیریم كھ سوسیالیسم ھم  يمعتقد نیستیم و م يبھ تبیین تاریخ
ما مناسبات  يسوسیالیسم برا. تواند ضرورتا حركت محتوم تاریخ نباشد يم

 يھا آن از ھم اكنون در نظام يینجن يھا است كھ نطفھ يا دارانھ سرمایھ پسا
 يفراسو يچیز ياگر مبارزه برا  پس. اند پدیدار شده يدارسرمایھ
 يھا توانند جزو ارزش يزیر نم يھا باشد، مالك يما مطرح م يبرا يدار سرمایھ

، يربر وسایل تولید، نظام مزدب )يیا دولت( يمالكیت خصوص. ما باشند
كار و خود انسان،  ياول نیرو ير درجھشدن ھمھ چیز و د )يیكاال(  يارزش
میان  يتولید، جدای يهادار ران از شرایط وتولیدكنندگان و مزدب يجدای



تصمیم گیرنده، طراحان و مدیران از یك سو و اجراكنندگان از  يمركزھا
و  يشوندگان، رشد و ترق كنندگان و حكومت میان حكومت يدیگر، جدای يسو

انبوه   جامعھ در كنار فقر و در جا زدن بخشاز  ياقلیت یا بخش يخوشبخت
و فقر و  )شمال( يدار كوچك از جھان سرمایھ  يدیگر، انباشت ثروت در بخش

خود  و سرانجام ھر آن چھ كھ بھ از )جنوب(عظیم دیگر   در بخش يماندگ عقب
و رشد  ياجتماع يھا يھمبستگ يھا، گسیختگ ھا، الیناسیون يبیگانگ

 يدار سرمایھ يھا آن چھ كھ در باال بھ عنوان ارزش. امدانج يم   ...يفردگرای
و اما این كھ . كنند يرا ایفا م  ضد ارزش  ھا نقش ما چپ ينام بردیم، برا
 ينوین يھا ھا خواھد نشست، آن را مناسبات و شكل آن يجا يدر عمل چھ چیز

تغییر  يبرا يو اجتماع يتعیین خواھند كرد كھ در جریان مبارزات طبقات
 .سبات موجود عروج خواھند كردمنا

 .دمكراسي مشاركتي -٣
 ياجتماع يدگرساز يو برا يدار جامعھ سرمایھ يھا يعدالت يمبارزه با ب

شده  يبا واسطھ و نمایندگ يدمكراس يھا تواند از مبارزه با محدودیت ينم
ھا مشاركت آگاھانھ  چپ يبرا. جدا باشد يمشاركت يدر جھت برآمدن دمكراس

 يسازماندھ   -، خوديو اقتصاد يو سیاس يگوناگون اجتماع يھا صھمردم در عر
 ياست، بلكھ راھنما يمقام ارزش ي، نھ تنھا دارايگردان -زحمتكشان و خود

 .باشدھا نیز مين كرد آلمتمام ع
و  يشورای يھا خود را نسبت بھ شكل يباطن يتوانند عالقھ يھا نم كمونیست
است كھ حكومت مردم  يھای ر پرتو چنین شكلد. مستقیم پنھان دارند يدمكراس

 ياما تجربھ. كند يمفھوم پیدا م يبھ صورت واقع يبر مردم یا مردم ساالر
، يبھ رشد ماد يبستگ ينشان داد كھ موفقیت روابط شورای ياتحاد شورو

دانیم كھ در ھمان  ياكنون م. جامعھ دارد يسازماندھ  -و خود يفرھنگ
قلب  يا و محلھ يمستقل كارگر ياكتبر، شوراھاانقالب  يپیروز يآستانھ

افتند و  يم يمختلف حزب يھا يكنند و بھ زیر نفوذ بوروكراس يماھیت پیدا م
 اختیار و تحت فرمان ي، بيصور يھا پاید تا بھ اھرم ينم ياز آن نیز دیر  پس

شان  ، نبودن"يشوراھای"بدون تردید، این چنین . آیند يم تنھا حزب حاكم در
و یا " يحقیق يدمكراس"ھا بھ مراتب از  زیرا آن. شان است از بودنبھتر 

البتھ این نوع . يغرب يھا باشند، تا پارلمان يدورتر م" مستقیم يدمكراس"
خود را دارند  يھا ھا و محدودیت ضعف يپارلمان يهشد ينمایندگ يھا يدمكراس

ھا  الت آنترین آن جدا شدن نمایندگان از مردم و عدم شركت و دخ كھ عمده
 .باشد يم يو كشور يدر امور سیاس

 ھايشكلایران،  يدانند در شرایط كنون يھا با وجود این كھ م كمونیست
 يندارند، الكن برا يو ذھن يعین ي، پایھيدر نوع شورای تقیممس يدمكراس

كنند كھ مردم و بھ ویژه زحمتكشان را ھر چھ  يمبارزه م يتعمیق آن دمكراس
آنان طرفدار و مشوق دخالت مسئوالنھ و . ت خود شركت دھدتر در سرنوش بیش

خودمختار و مستقل خود، سندیكاھا و  يھا مردم از طریق ارگان يآگاھانھ
خود  يو مدن يو سیاس ياجتماع يدر سطوح مختلف ھست... ھا و جمعیت

 .باشند يم
البتھ (ھا و سایر نیروھا یك اختالف وجود داشتھ باشد  اگر میان چپ

بسط  يھا برا گمان در آن جاست كھ چپ ي، بھ نظر من و ب)شمارند يھا ب اختالف
، دخالت مردم و ياجتماع يتر دخالتگر تر و عمیق ھر چھ بیش  و گسترش

ھا  توده يمشاركت عموم يبرا يخود، یعن يامور و ھست يهزحمتكشان در ادار
 .كنند يمبارزه م يركتامش يیك دمكراس يو یا بھ عبارت دیگر برا
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در  يدانیم، ول يآن چھ كھ سوسیالیسم نیست، بسیار م يهما در بار) ١(
،  از دید ماركس. دانیم ينم يمورد آن چھ كھ سوسیالیسم است چیز چندان

عروج  يدار مناسبات سرمایھ يباشد كھ از دل نف ينو م يكمونیسم مناسبات
گرفتند، سھ   ر پیشكھ راه بھ اصطالح سوسیالیسم را د يدر كشورھای. كند يم

جانشین    -٢حاكم  يگفتار ایدئولوژیك -١: تغییر كرد  دتا و در اساسچیز عم
 يبورژواز يسلطھ   -٣و  يتوسط مالكیت دولت يدار سرمایھ يشدن مالكیت خصوص

در این كشورھا، مناسبات . حاكمیت پیشین ينوین متشكل در حزب حاكم بھ جا



این مناسبات در محیط كار و . كنند يتغییر پیدا نم  در اساس ياجتماع
ھا  يعالوه بر استمرار جدای. كنند يجامعھ ھمان خصایل پیشین خود را حفظ م

متركز  يھا نظام  خاص ي، اقتدارگرایيدار سرمایھ يجامعھ يھا و آلیناسیون
 يابتدای يھای دیگر، كوشش ياز سو. شوند يو توتالیتر نیز اضافھ م يدولت

 يھا و یا تالش )ھمزمان با انقالب اكتبر( يسم شورایكمونی يدر جھت نوع
با توجھ بھ  ياول انقالب فرھنگ يهدون در دور  مائوتسھ محدود و متضاد

ما  يبرا يچندان يسوسیالیسم، راھگشا يو انقالب ياھداف غیر اكونومیست
 يبرا يكنون يو اجتماع ياساسا از بطن مبارزات طبقات. توانند باشند ينم

 يجدید اجتماع يھا روابط نو و شكل يھا ع موجود است كھ نطفھتغییر وض
،  بھ عبارت دیگر و بھ قول ماركس. بھ وجود خواھند آمد يدار سرمایھ پسا

نیست كھ باید تحقق پیدا  يو حاضر يح يآل یا ساختار ذھن هسوسیالیسم اید
كھنھ  ياز دل جامعھ" نوین يآزاد شدن عناصر جامعھ"كند، بلكھ محصول 

 .است ينونك


