
  شیدان وثیق
 

 سھ خصوصیت اصلي چپ سوسیالیستي
 )پاسخي بھ آقاي علي راسخ افشار(

 
 ينو یا سقط جنین يتولد«تحت عنوان  يامقالھ »نو يطرح« ٣ يهدر شمار
ھنوز . ایران بھ چاپ رسید يراسخ افشار از جبھھ مل يعل ياز آقا »دیگر؟

 »چپ ایران ياھ موقت سوسیالیست يشورا«از اعالم موجودیت  يچند صباح
رحم  ب، طفل تازه بھ دنیا رسیده را با آيگذرد كھ ایشان با صدور حكم ينم

العضو بودن، بھ خاك ، بھ اعتبار ناقصيمادر و بند ناف بریده از چپ سنت
 يو قطع يیك اظھار نظر جد يبود برا يكھ شاید بھتر م يسپرند، در حال يم

 .كردند يكمتر تعجیل و بیشتر تأمل م
افراد آن و یا  يادعا  توان صرفا بر اساس يرا نم يك حركت سیاسماھیت ی
شناخت یك جریان  ياز ھر چیز برا  بیش. شان دریافت يسازمان يھا بیانیھ
آن، تقارن و تطابق میان ادعاھا و شعارھا از  يرو يگذار و ارزش يسیاس
 يرنمونھ، بسیا يبرا. دیگر، اھمیت دارد يآن از سو يكرد واقعو عمل يسوی

ھا بودیم، با حمایت  از آن يما نیز جزی دگذشتھ كھ خو پچ يھا از سازمان
بردند كھ با ادعاھا و   بھ پیش يایران، سیاست ياسالم  از جنبش

بھ  را يسیاس يھا از شخصیت يا ھمچنین پاره. نداشت يھایشان سنخیت نظریھ
یا  يشناسیم كھ جز بھ دمكراس يمھا  ر میان طیف ملیون و لیبرالویژه د

اما ھر بار كھ لب بھ سخن . خورند يقسم نم يبھ چیز دیگر يساالر مردم
، يمركز كنند، خود يشركت م يیا سازمان يگشایند و یا در یك حركت سیاس يم

 .شود يخوب و بدشان چیره م  ھا بر دیگر خصوصیات آن يساالر و قیم يرأی خود
خودشان  يو جدول ذھن تصور  اند بر اساس راسخ ترجیح داده يبھ ھر حال، آقا

نظرات  يا ، بھ قضاوت نشینند و با توجھ بھ بیانیھ و پاره»چپ مستقل«از 
 )با عالمت سوال؟(بودن حركت ما  »يسقط جنین«، حكم بھ يو شفاھ يكتب

كھ در عنوان  يشویم كھ عالمت سوال يچھ با خواندن مقالھ متوجھ م(. دھند
شان كامال مختارند چنین عمل البتھ ای. )نیست  بیش يآن آمده است تعارف

اما با توجھ . شان نیز درست از آب در آید يداور و پیش  كنند و بلكھ حدس
رفت كھ عمدتا بھ تحلیل و  ياند، انتظار م كھ خود انتخاب كرده يبھ موضوع

نھ ... موقت ياثبات این نكتھ بپردازند كھ سازمان تازه تأسیِس شورا
 يهدین و چند بار شكست خوردنو بلكھ تكرار تجربھ چن يتولد

از آن كھ   نوشتھ بیش يهعمد  لكن، بخش. گذشتھ است يچپ سنت يھا يباز سازمان
ارتباط از  يب  كم و بیش يبپردازد، انباشت يو مركز يبھ این مطلب اصل

و قرایت و  يذھن يھا، الگوھا ھا، خاطرات، محفوظات، دیدگاه برداشت
 يباشد كھ بدون تردید در چارچوب يتمدن منویسنده از تاریخ  ياستنباط فرد

 ياما من در این جا بھ بررس. انگیز واقع شود توانست مفید و پرسشيدیگر م
كھ در عنوان آن  يپردازم كھ با موضوع ياز نوشتھ ایشان م يو نقد آن نكات

 .كند يپیدا م يآمده است مناسبت
 

  يایجاد چپ دیگر يبرا  و تالش يبند شرط
 
 

ایم  چپ ایران، ما خواستھ يھا موقت سوسیالیست يبا ایجاد شورا از نظر من،
چپ   متحول ساختن و فعال كردن جنبش يبرا يفراگیرتر  بھ سھم خود در تالش

. و مستبد شركت كنیم يكرد چپ سنتگسست از تفكر و عمل يایران بر مبنا
ن دھندگان یك جریا كھ نتوانند تبدیل بھ سازمان يایران تا زمان يھا چپ

شوند، نخواھند توانست  يبا خصلت سوسیالیست ينوین، فراگیر، پلورالیست
بھ این منظور، . ایران ایفا كنند يدر جامعھ يمھم يو سیاس ياجتماع  نقش

كھ  يبا آن چپ ينامیم، یعن يم يھا باید با آن چھ كھ چپ سنت از یك سو آن
سال گذشتھ را در این ھشتاد  ياستبداد »ماركسیسم«و  »سوسیالیسم«میراث 

كشد، تصفیھ حساب كنند و این گسست از گذشتھ را نھ تنھا  يبا خود یدك م
. بھ اثبات رسانند يو سازماندھ يدر حرف و ادعا، بلكھ در عمل مبارزات



 ينوین در فضا يھا و اعمال شیوه يھا باید مبتكر و مجر دیگر آن ياز سو
 .اپوزیسیون ایران شوند يهو فرسود يسنت يسیاس
نو خواھد بود یا از ابتدا كھنھ؟ آیا  ي، تولديا ا آیا چنین پروژهام

برآمدن آن  يو ذھن يو توھم؟ آیا شرایط عین يپذیر است یا اتوپ تحقق
و  يقطع يباشند و پاسخ يھا قابل طرح م این پرسش يفراھم است یا نھ؟ ھمھ

 یا يدر واقع، ھر طرح اجتماع. ھا از اكنون وجود ندارد آن يروشن برا
بھ نظر  »ناممكن«كھ تا كنون تحقق نیافتھ باشد، بدیع، دشوار یا  يسیاس

اما با وجود . گیرد يھا قرار م در برابر این گونھ پرسش يآید، بھ درست
و  (Challenge) ، چالش)يپاسكال( يبند ھا، آیا امكان و توان شرط این پرسش

وان بھ ویژه در ت ياند؟ اگر ھیچ چیز را نم را از ما سلب كرده يطلب مبارز
توان  يمحتوم و مسلم دانست، اما آیا نم  از پیش يو سیاس ياجتماع يزمینھ

كرد؟ و بھ این سان، بھ خاطر  يبند آن شرط ياحتمال پیروز يو نباید برا
 آن وارد عمل و مبارزه شد؟ ياحتمال يپذیر تحقق يآن و برا

 
 ينتسو غیر يچپ انتقاد يسھ خصوصیت اصل

 
، »ارزد يم  بھ زحمتش«ایجاد آن  يكھ مبارزه برا يمورد نظر يچپ سوسیالیست

 :زیر باشد يسھ خصوصیت اصل يباید دارا
 (praxis) اول پراكسیس. ن دو چیز قرار داردآ يفلسف  در كانون بینش -١

خود، خود را نیز  يھا با تغییر شرایط ھست انسان «این كھ  ي، یعنيماركس
فعالیت  « يو دوم تقدم برا )فوئرباخ يهتز سوم در بار( »دھند يتغییر م

بھ . )فوئرباخ يهتز اول در بار( « " يانتقاد  - يعمل "یا فعالیت  يانقالب
، يساز ، ایقان، سیستمياندیش جزم ياین سان در این جا دیگر فضا برا

آن چھ   شود و در عوض يتر م گرا ھر چھ تنگ و مطلق ي، تفكر مذھب»يایدئولوژ«
 دنق يو عمل است، بھ معنا يشكفد انقالب مداوم در تئور يماند و م يكھ م

ناپذیر در  مستمر و پایان يو دگرساز يشكن شالوده يتوأم با عمل، بھ معنا
تعارف بھ نظم موجود و  يب دانتقا يكردھا، بھ معناھا و عمل افكار، ارزش
تغییر،  يو مبارزه برا يا حاكم و فرسوده  بھ ھر نظم و ارزش يبھ طور كل

 .كشاف و خالقیتان
فعالیت «و  »يكار سیاس«، »سیاست«نسبت بھ  يدیگر  اتخاذ بینش -٢

و نھ قیم  يخود را نھ ناج يچپ سوسیالیست. و بھ كار بستن آن »يسازمان
مردم بھ  يپندارد زیرا عمیقا بر این باور است كھ امر آزاد يمردم م
. تكشان میسر استزحمتكشان بھ دست خود زحم يخود مردم و امر رھای يوسیلھ

، نھ يو از جملھ تشكل سوسیالیست يسازمان سیاس ياز این رو وظیفھ
رساندن بھ  يتوده، بلكھ عبارت خواھد بود از یار يبر و یا راه يپیشاھنگ

، حمایت از ایجاد و ياجتماع يھا و جنبش يمبارزات طبقات يرشد و اعتال
و كمك  يمدن يجامعھ يمستقل، دمكراتیك، الییك و مشاركت ينھادھا يشكوفای

مردم، بھ ویژه  يرھاساز و خود ي، خودسازماندھيبھ امر خودمختار
ھا در امور  آن يگر و دخالت يپذیر مزدبگیران و زحمتكشان، از طریق مسئولیت

 -يفعالیت سازمان«و  »يكار سیاس«، »سیاست«در این جا، . جامعھ و كشور
 يود را بھ عنوان پدیدارھاخ يرایج و سنت يكردھامعنا و عمل »يتشكیالت

مسلط و  يھا»قدرت« ي، بھ مثابھ»حاكم بر آنان«و  »جدا شده از مردم«
قرار  ياصخ (Kaste) تو كاس »مداران سیاست« يكھ در اختیار انحصار يرینب

و  يریز اندیشند، برنامھ يمردم م ير مردم و بھ جابمردم،  »يبرا«داشتھ و 
 ي، یعنيو فعالیت جامعھ مدن يھست يهوزكنند، از دست داده و بھ ح يعمل م

 .گردند يخود باز م  يشھرگردان -يكرد اصیل شھروندبھ معنا و عمل
 ي، چپ سوسیالیستيو سیاس ياجتماع يھا پروژه و خواستھ يدر زمینھ -٣

ھا و حقوق بشر در ایران را جدا از مبارزه  يمبارزه بر بنیاد كسب آزاد
تر مردم در  ، الییسیتھ، دخالت ھر چھ بیشيو تعارض يمشاركت يدمكراس يبرا

 يو بھ ویژه جدا از مبارزه برا يو فرھنگ ي، اجتماعي، سیاسيامور اقتصاد
در این جا، نھ تحمیل زورچپانھ ایده و اراده . شمارد ينم يعدالت اجتماع

خواھد برد و   بھ پیش يمردم راھ يھا انكارناپذیر و خواستھ يھا بر واقعیت
بھ . »ھا يناپذیر امكان«و  »ھا واقعیت«فرود آوردن بھ   سازش نھ سر تسلیم و



جامعھ  يو تاریخ يتوان نسبت بھ شرایط عین ينھ م يعبارت دیگر، از سوی
تغییر  يبرا يطلب دیگر دست از مبارزه يتوجھ بود و نھ از سو يایران ب

ھا و بھ عقب راندن مرز  ، ایجاد شكاف در سقف محدودیتيشرایط عین
مناسبات  ينف يبھ سو  بھ پیش ياما در ھر حال، ھر گام. ، برداشتناممكنات
جز از طریق  يو بدیع سوسیالیست در ایران و ایجاد اشكال نو يدار سرمایھ

دخالت و مشاركت آگاھانھ، مسئوالنھ و داوطلبانھ خود مردم و زحمتكشان و 
یر پذ ھا، میسر نبوده و تحقق آن يگردان-و خود يسازماندھ -بھ یمن خود
 .نخواھد بود

                
   چپ ایران؟ يجدید برا يسرآغاز آزمون

 
تواند سرآغاز نقطھ  يبا خصوصیات فوق م يبرآمدن یك جریان چپ سوسیالیست

ایران  يزیرا ماركسیسم سنت. چپ ایران بھ شمار رود  در تاریخ جنبش يعطف
  كم و بیش و دیگر اشكال ياز ماركسیسم روس  بیش يا وفادارانھ  رونویس
و . نبوده است...( يالتین ي، آمریكايچون ماركسیسم چین(از آن  يمشابھ

، عموما و )در گذشتھ(واقعا موجود  يھا ھا و سوسیالیسم این ماركسیسم
كارانھ و  ، محافظھيمتافیزیك (deformation) يافتادگ جز از ریخت يغالبا چیز
از  يكھ حداقل یك ياركسم. اند نبوده  ماركس يھا از نظریھ يتوتالیتر

ھا بوده  بار آلیناسیون انسان از سلطھ اسارت يو رھای ياو،  آزاد يھا روح
جدا شده از  يسیاس يھا ، قدرتيدولت، بوروكراس (  يسیاس آلیناسون :  است

مبادلھ، مالكیت،   سرمایھ، فتیشیسم كاال، ارزش ( ي، اقتصاد)... مردم
 ...).مذھب، سنت، آداب و رسوم كھنھ، يایدئولوژ ( يو فرھنگ )...بازار

قابل  يھیچ گاه فضا  كھ در طول تاریخش ياما در ایران، در شرایط كشور
 يھا ھا و جنبش يآرای و صف يكرد جامعھ مستقل مدنعمل يبرا يمستمر تحیا

شان بھ وجود نیامده  يطبقات يآزاد با حفظ تمایزات و تضادھا ياجتماع
شود كھ خود نیز  يوارد و ترویج م يفكراناست، ماركسیسم بھ وسیلھ روشن

حاكم قرار  يدیكتاتور -يمذھب -يتحت تأثیر این شرایط و فرھنگ سنت
وسط حزب ت (vulgaire) يبھ این سان، كمونیسم و ماركسیسم مبتذل. اند داشتھ

تبلیغ  يا توده -يسیاس يھواداران مبارزه مسلحانھ و یا مش  توده و سپس
 ياندیش بوده است از مطلق يآمیزش )بتھ نھ تماما و ال(شود كھ غالبا  يم

ایران با سوسیالیسم و  يدار در جامعھ و رفتار مستبدانھ ریشھ يمذھب
 .ياستالین يتبلیغات يھا ساختھ و پرداختھ دستگاه يماركسیسم دولت

  كھ امروزه در برابر چپ ایران قرار دارد، از یك سو پذیرش يچالش
است كھ كمونیسم سویتیك بھ  يا ابعاد بزرگ فاجعھاز  يبحران ناش يشجاعانھ

آن بازگشت  يدیگر و در راستا ينام ماركسیسم بھ وجود آورده است و از سو
 يجدید، نھ بھ خاطر وفادار ياما این بازبین. باشد يم  مجدد بھ ماركس

 يا كشف حلقھ يھ یك دگم و یا براب (religiosite) پرستانھ كارانھ و دین محافظھ
ھا و  با حركت از پرسش  ماركس Aufhebung يه، بلكھ با انگیز بخش و نجات گمشده

او، انجام  ي، ھمچنان نابھنگام و یا ھمواره امروزياساس يھا پربلماتیك
كرد ھا و عمل نظریھ يگذار و مجر چپ ایران یا مبتكر، بنیان. پذیرد يم
خواھد شد، از نوع دیگر  يتئوریك و عمل يفعالیت يو بھ طور كل »يسیاس«

فعالیت گذشتھ خود و ھم از  يھا متفاوت و متمایز ھم از شیوه يچیز يیعن
دارد، خلق خواھد كرد  يایران عرضھ م يكنون يمتعارف سیاس  آن چھ كھ جنبش

ما . توان متصور شد يآن نم يبرا يا صورت آینده و یا نخواھد كرد و در این
یونل، در درجھ اول و بھ از نمایندگان چپ مستقل و اپوزیس يبھ عنوان یك

دن شبازانھ جھت سھیم  سیاست يھا يطلبانھ و دلمشغول فرصت يھا دور از انگیزه
 يا در اعمال قدرت، بھ سھم خود باید بكوشیم تا راه برآمدن چنین آینده

 .را ھموار سازیم
 

   تحول، انقالب و سوسیالیسم
 

ما این است كھ  ياھ از نوشتھ يا راسخ بھ بیانیھ و پاره يآقا يایراد اصل
سخن  »يسوسیالیسم انقالب«و  »انقالب«، »تحول رادیكال«ھا از در آن



و  ي، دمكراس)پلورالیسم( يگرای بھ زعم ایشان، انقالب با كثرت. ایم  رانده
پذیرد و در  يمسلحانھ صورت م يهمنافات دارد، زیرا كھ بھ شیو يآزاد

از  يچنین دریافت و ذھنیتبھ حكم . انجامد ينتیجھ بھ حذف دگراندیشان م
است كھ ایشان ھر  يلوكزامبورگ از آزاد  انقالب و با استناد بھ تعریف روزا

 ).١(كنند يرا محكوم م »گام بھ گام«جز تحول  يدیگر  راه و روش
بر محور ماركسیسم، سوسیالیسم  يما ھنوز ھم با توجیھات گوناگونش«

تا . پذیر نیست است و انقالب يگبشر یك موجود فرھن... كنید يم حركت  يانقالب
ام، رولوسیون را  آموختھ... ھا يھا و آنسیكلوپد آن جا كھ من در فرھنگ
قھرآمیز و با زور اسلحھ تعریف  يا بھ گونھ... واژگون كردن نظام حاكم

در مقابل اولوسیون و رفرم برابر است با تغییرات شرایط حاكم . اند كرده
بھ گام، در دراز مدت و بدون توسل بھ قھر  آمیز و گام مسالمت يا بھ گونھ
با كشتار وسیع دگراندیشان ھم زمان خود  ]ھا انقالب[ھا  ھمھ این... و زور

 يستردگونھ كھ روزالوكزامبورگ بھ  ھمان يآزاد... اند ھمراه بوده
با ... ي، ھمچنین دمكراس دگراندیش يآزاد يكرده است، یعن يفرمولبند

چرا كھ در . و تحول رادیكال سازگار نیست يبانقالب و سوسیالیسم انقال
  عرض يبرا يشود و در تحول رادیكال اقلیت جای يسركوب م  انقالب دگراندیش

خود را تعریف كنید،  ياوال دمكراس يبنابراین شما بایست... اندام ندارد
و تحول رادیكال چگونھ  يآن با سوسیالیسم انقالب يبعد ھم بگویید سازگار

 »است؟
 :طلبند يچند نكتھ را م يب فوق، یادآورمطال

 
  پذیر و انقالب خردناپذیر بشریت انقالب -١

و خرداندیشان خیرخواه  »شاھانھ -فالسفھ«، »عاقالنھ« يھا عمل بھ رغم دستور
نتظره، م نا يھا ھا وانقالب جامعھ، بشر ھمواره در طول تاریخ دست بھ خیزش

ھ سرآغاز و نھ سرانجام آن را زده است كھ خود ن يبھنگام و یا نابھنگام
 يھا ، انقالب)١٦٨٨(  انقالب انگلیس. كند يبین توانست پیش ياز ابتدا م

، )١٩٠٥(، انقالب روسیھ )١٨٧١(  ، كمون پاریس)١٨٤٨، ١٨٣٠، ١٧٧٩(فرانسھ 
از اراده و  ياز آن كھ ناش  ھا، بیش و سایر انقالب )١٩٠٦(انقالب مشروطھ 

 يھا و یا پیشروان روشنفكر باشند، انفجار يسیاس يھا دستور عمل گروه
اند كھ  رخ داده ياند و در شرایط بوده  انگیختھ و خود يناگھان ياجتماع

و یا  »يقانون«، »يعاد«، »متعارف« يھا حل راه  ياجتماع ينابھنجار
. خود را در چارچوب مناسبات حاكم موجود پیدا نكردند )راسیونل(" يعقالی"

وسیھ و چین را در نظر بگیریم كھ در باور رایج انقالب ر يدو نمونھ
  ھا نقش از دیگر انقالب  ھا، بیش در آن يحزب يو سازماندھ ي، رھبريسیاس
خیزد كھ فعالیت  يبرم يروسیھ، در زمان ١٩١٧انقالب فوریھ . اند كرده يباز

 يھا يدر داخل كشور منكوب شده بود و رھبر ياپوزیسیون انقالب يھا سازمان
 يھا رھبر بلشویك. بردند يیا درخارج در تبعید بھ سر م ير سیبرھا د آن

 يگیرند كھ شوراھا يبھ دست م ياین كشور را در زمان ١٩١٧قیام اكتبر 
احزاب  يرفتند تا با و یا بدون ھمراھ يسربازان، كارگران و دھقانان م

حزب كوچك كمونیست . )٢( قدرت پایان بخشند يو دو پارگ ي، بھ دوگانگيسیاس
گیرد كھ دستجات مسلح  ياین كشور قرار م يجنگ داخل  در رأس يچین، ھنگام

دون كھ  مائوتسھ يیا نظام يانقالب يھا ياز آن كھ با تئور  ، پیشيدھقان
  ھا، شورش ھا و گردنھ ھنوز تنظیم و مدون نشده بود، آشنا شوند، بر سر كوه

انقالب . ده بودندرا آغاز كر يھا و حكمرانان نظام علیھ زور و ستم فئودال
، منطق و يقانون ياین قانون ب  ایران نیز ناقض يمشروطھ و اسالم

 .اند نبوده يتاریخ  انقالب در شرایط خاص يناپذیر فرمان
 ).رولوسیون(ل با انقالب بدر تقا )اولوسیون(ل وتح ي  سطورها -٢
 

 قرار  كھ انقالب را در مقابل تحول و یا بر عكس يبرخالف تصور جان سخت
دھند كھ  يدر طول تاریخ نشان م يتغییر و تحوالت اجتماع يھا دھد، نمونھ يم

 يو دیوار چین  گام بھ گام بوده تھا محصول و نتیجھ مستقیم تحوال انقالب
ھا نھ احیاگر، بلكھ  انقالب. )٣( سازد يھا را از تحول متمایز نم آن

این تحوالت . بودند بھ وقوع پیوستھ  شوند كھ از پیش يم يكننده تحوالت تثبیت



آمیز نبوده بلكھ غالبا با قھر و خشونت ھمراه  نیز ھمیشھ مسالمت
پا بھ میدان نگذارده  »زور اسلحھ«نیز ھمیشھ با   انقالب. )٤( باشند يم

از مقاومت سرسختانھ و مسلحانھ  يھا، بخشا ناش اعمال قھر در انقالب. است
دھند كھ  ينم يھا و تحوالت اقعیتاست كھ تن بھ پذیرفتن و  يا حاكمین و طبقھ

، گام بھ گام انكشاف  ھا پیش با انقالب آغاز نشده است، بلكھ از مدت
اند و  صورت پذیرفتھ يھا عموما در اشكال متنوع و متفاوت انقالب. اند یافتھ

از مبارزه و بھ ویژه بھ شكل  يبھ یك شكل خاص و یا تقلیل  قابل تعمیم
نیز چنین  يسیاس يھا يھا و آنسیكلوپد باشند و در فرھنگ يمسلحانھ آن نم

كھ بھ نام  ياما ترور و سركوب. شود يیافت نم يپسند تعریف و تعبیر ساده
است كھ وقت  يشوند، ھنگام يعمال مآن ا يدر پ »تداوم و تحكیم انقالب«

خود انقالب باید متوقف،  يپایان دادن بھ انقالب فرا رسیده است، یعن
و  (normalisation)» يساز يعاد«كھ دوران  يترور و سركوب شود، ھنگامتوقیف، 

كبیر فرانسھ، اكتبر روسیھ،  يھا انقالب. رسد يتثبیت حاكمیت جدید فرا م
و در عین حال  يھستند كھ پیچیدگ يھای نمونھ... ایران و يمشروطھ و اسالم

 يساز يعاد و )رولوسیون(، انقالب )اولوسیون(مناسبات میان تحول  يآمیختگ
 .دھند ينشان م يا كارانھ را بھ طور برجستھ و محافظھ يضد انقالب

بود كھ  ينوین ياجتماع يفرانسھ ترجمان عروج نیروھا ١٨٩٣-١٧٧٩انقالب  
 يچندین قرن و در ادامھ تحوالت اقتصاد يط يفئودال ياضمحالل جامعھ يدر پ

 يجایگاه سیاس دارانھ، رشد یافتھ بودند و حقوق و سرمایھ يو اجتماع
از آن كھ آغاز و یا ادامھ   دوران ترور بیش. طلبیدند يخود را م يهبرازند

مردم توسط طبقھ،  بباشد، بیان  توقف و توقیف انقال ياجتماع يتحول انقالب
قیام مردم بھ قدرت رسیده  ياست كھ بھ پشتوانھ يھای و جناح »نمایندگان«

، مترصد يسركردگ ينین میان خود براخو ينیرو و رقابت  بودند و در آزمایش
تثبیت و تحكیم قدرت حاكمھ جدید بودند كھ سرانجام در بناپارتیسم پاسخ 

 .كند يخود را پیدا م
بود كھ بھ تصرف انقالب و  يروسیھ، بھ یك معنا، اقدام ١٩١٧قیام اكتبر 

منحصرا حزب بلشویك   و سپس يحزب يھا يتوسط بوروكراس يمردم يشوراھا  جنبش
 يهانقالب از حوز ي، موضوع اساسيچنین تصاحب و توقیف يدر راستا. نجامیدا

ھا،  آن يسازماندھ -بھ خود يتوسط شوراھا با اتكا يتغییر روابط اجتماع
حفظ و تحكیم و تثبیت سلطھ  يشود و بھ مدار بستھ، تنگ و دایم يخارج م

و سیاه سرخ و سفید  »ضد انقالب«و  يحاكمیت جدید در مقابل دشمن خارج
 .یابد يانتقال م يداخل

 يو فرھنگ ي، اجتماعيدر ادامھ تحوالت اقتصاد يمشروطیت ایران، انقالب
، يدار كھ محصول توسعھ روابط سرمایھ يتغییرات. از خود بود  پیش يھا دھھ

ایرانیان و  يبازار، بیدار ي، رشد نیرويو تجار يمل يبورژواز  پیدایش
رو ھستیم  روبھ يمسالمت آمیز  ا با جنبشدر این ج. مراوده با غرب بودند

 يو مجلس يجدید بھ صورت نھاد قانون يهكھ خواھان تثبیت واقعیت متحول شد
 .و حكومت مطلقھ پایان بخشد ياست كھ بھ خودرأی
شود  يپرتاب م يشھر يهبھ عرصھ مبارز يا ایران، توده ١٣٥٨در انقالب بھمن 

ھا  ز دورترین روستاھا بھ حومھشاه او را ا يسلطنت -كھ رژیم كمپرادور
موفق  يطلب مذھب و این بار، جریان قدرت. رانده و درمانده كرده بود

اول خواست پایان دادن بھ نیم  يسوار شود كھ در درجھ يشود بر جنبش يم
آن كھ بتواند سلطھ خود را بر  يروحانیت برا. را داشت يقرن رژیم پھلو

ركوب مخالفین و حتا سركوب پایھ جامعھ تحمیل كند، بھ اعمال قھر و س
 .گردد يخود متوسل م ياجتماع

كھ  يھای يدر ھمھ جا و ھر بار عموما، قھر و ترور و خونریز. خالصھ كنیم
آیند، صرفا بھ خاطر درھم شكستن مقاومت قھرآمیز  يبھ ھمراه انقالب م
پرست جامعھ نبوده، بلكھ محصول  كار و كھنھ محافظھ يمناسبات و نیروھا

از میدان خارج «است كھ باید با  يحاكمھ جدید يوقعیت و منافع نیروم
كھ جسارت كرده  يا ، توده»يشورش يهخود نشاندن تود يبھ جا«و  »كردن

 يحاكمیت سابق را برانداختھ و او را بھ قدرت رسانده است، شرایط برقرار
 .و بازتولید سلطھ خود را فراھم آورد

 



 يدر ھمستیز يیا ھمزیست يارضیك جامعھ تع يمبارزه برا -۴
 

میان انقالب و  يتواند تقابل متافیزیك يبحث نم يبھ این ترتیب موضوع اصل
كھ آن دو را در  يدیدیم كھ بھ رغم دگم كھنسال. باشد   تحول و یا برعكس
سازد، بھ  يھا را از ھم جدا نم آن يدھد، دیوار زخیم يبرابر ھم قرار م

شرایط سركوب و  يسازد و دیگر يرا ھموار م يراه عروج دیگر يكھ یك يطور
اختالف، تقابل و تضاد بھ   در حقیقت، پذیرش ياصل  پرسش  پس. خود را ينابود

 ياحیا يو در نتیجھ مبارزه برا يمثابھ ھم واقعیت و ھم ضرورت اجتماع
آن چھ كھ ( يدر ھمستیز يكھ در آن ھمزیست يفضای. است يتعارض يفضا

 يانسان و تضمین يشكوفای يبرا يبھ عنوان شرط )یدندنام يھا آگون م يیونان
كھ اصل  يا آن فلسفھ. ، انجام پذیرديو دگراندیش يگرای كثرت يبرا
، »توحید«بر بنیاد  يرا نپذیرد، یعن  ، اصل ضرورت ضدین و چالشيگانگ چند

ستوار باشد، اصوال و ا »و حذف اضداد ينف«و  »سنگ كردن ھم«، »كردن يیك«
 يبھ معنا »دمكرات«و بنابراین  »پذیر دگر«و  »گرا كثرت«تواند  ياساسا نم

  است كھ نھ تنھا بھ پیشواز دگراندیش يآن كس يدمكرات واقع. باشد يحقیق
 »يغیر خود« ياو، برا يرود، بلكھ برا يا او مب (confrontation) مقابل شدن يبرا

ومت و حتا حق تفاوت، اختالف، مبارزه، مقا »يدیگر« يبرا يو بھ طور كل
یا تجاوز  ياز كس يكھ بھ سلب آزاد ينیز قایل است با این شرط اساس  شورش

 .نیانجامد يفرد يو بشر يبھ حقوق ابتدای
 
  حل و سوسیالیسم بدون راه...  يیا فرھنگ يسوسیال دمكراس يھا "حل راه" -۵
 

كار و سرمایھ، قدرت، ثروت، سیاست و  يدرگیر«مشكل  يراسخ برا يآقا
شناسند و در عین حال از  ينم »يجز سوسیال دمكراس يھیچ راه حل« »اقتصاد

فرھنگ «و  »يزندگ يهشیو«بھ عنوان  يا ساختھ -سوسیالیسم تعریف خود
جا از نوشتھ ایشان   الكن چون در ھیچ. دھند يارایھ م »برخورد با ثروت

 مطرح نیست، ولو بھ صورت يدار و یا مبارزه با نظام سرمایھ ياز نف يسخن
 يدار ضد سرمایھ يهكھ مبارز ي، نتیجتا با نظراتيا و مرحلھ »گام بھ گام«

 .توانند داشتھ باشند ينم يكنند، توافق يموكول نم يرا بھ وقت گل ن
، يو دمكراس يو آزاداندیش ياز دیدگاه من، سوسیالیسم، مانند آزادیخواھ«

با ثروت سوسیالیسم یك فرھنگ برخورد مردم ...  است يزندگ يهیك شیو
ھا بھ صورت  انسان يو تا این واقعیت برا. است يزندگ يهباشد و یك شیو يم

ھا در نیاید، و رسوب  در مغز آن  یك فرھنگ فراگیر و استقرار یك ارزش
، تعلق بھ ھمھ افراد جامعھ دارد، ينكند كھ ثروت نیز مانند قدرت سیاس

كنترل آن مشاركت از آن سھیم و در اعمال  يھمھ در برخوردار يكھ بایست
انقالب و «و این ھمھ را با . ق نخواھد یافتنمایند، سوسیالیسم ھم تحق

كار و سرمایھ و مشكل و  يدرگیر... توان تحقق بخشید ينم »تحول رادیكال
سوسیال «جز  يقدرت و ثروت، سیاست و اقتصاد ھیچ راه حل يمسئلھ دیرپا

 ».ندارد كھ چپ و راست بردار ھم نیست »يدمكراس
بردند  يتا كنون در غار افالطون بھ سر م  سال پیش ٢٥٠٠راسخ از  يگر آقاا

بر ایشان  يآمدند و نور آفتاب سوسیال مكراس يو امروز بھ بیرون م
و حقیقت  »مطلق يهاید«اخذ از  يتابید و اگر از فرط شور و شوق ناش يم
 گشتند و بر آنان مژده يزنجیران خود برم رین بھ داخل غار نزد ھمب
صراط عدالت و آیید كھ   محسوسات بھ ھوش جھان تموجودا يا«آوردند كھ  يم

و   ، جز اغماض!ينیست جز راه حل سوسیال دمكراس يچیز  سعادت را یافتیم كھ
از دست ما  يدادن فرصت بھ زمان تا آشكار شدن حقایق بر ایشان چھ كار

كنند و  يم يگقرن بیست و یكم زند يراسخ در آستانھ يساختھ بود؟ اما آقا
و  يدوران تاریخ يیعن. اند شان را در اروپا گذرانده عمر يمتماد يھا سال
 يھا اند كھ سوسیال دمكرات اند یا بالواسطھ پشت سرگذارده را دیده يعصر

اند و  نزدیك بھ یك قرن یا در قدرت بوده  كم و بیش يمدت زمان ياروپا ط
ھا نھ  م طول این مدت، آندر تما. و سازنده يرسم يھا یا در اپوزیسیون

كار و سرمایھ، مشكل قدرت، ثروت، سیاست و  يدرگیر« يبرا »يحل راه«تنھا 



عنوان ھ را ب و قوانین آن يدار اند، بلكھ سرمایھ پیدا نكرده »اقتصاد
 .اند باشند، پذیرفتھ يسلم كھ حداكثر قابل تخفیف مم يحقایق

ر مزار قطع رابطھ با ب يخوان مرحلھ سوگ و فاتحھ ياگر سوسیال دمكراس
این نظام را از  يھاست كھ پشت سر گذاشتھ است و نف را سال يدار سرمایھ

 يهھمیشھ خارج كرده است، لكن اید يدستور كار و برنامھ خود برا
 يكسان يو عمل ي، ھمواره مشغلھ فكريدار سرمایھ از  يفرارو يسوسیالیست

و تمكین بھ قوانین  يكنون يهنظم فرسود  مانده است كھ تن بھ پذیرش يباق
است كھ  يو این در حال. دھند يآن نم »و تغییر ناپذیر يطبیع«ظاھرا 

 يدار پیشرفتھ سرمایھ يھا در كشور يو طبقات يمبارزات واقعا موجود اجتماع
یا سوسیال دمكراتیك در مھار كردن حركت  يلیبرال يھا»حل راه« تبس و بن

 يھا ياز یك سو و نابھنجار يایھ جھانسرم يهكنند و تخریب  گریز بھ پیش
دیگر، ھر روز و ھر  يمانده از سو عقب ياین سیستم در كشورھا يهشكنند

  صورت یك پرسشھ را ب يدار انقطاع از مناسبات سرمایھ يلحظھ معضل حیات
 .سازند يمطرح م يامروز

تواند در  يآن، نم ياین سوسیالیسم اما، ھر چھ باشد و بھ رغم انواع تخیل
ھا  خالصھ شود و یا بھ آن »فرھنگ برخورد بھ ثروت«و یا در  »يزندگ يهشیو«

با  يعمل يتوان بدون مبارزه يرا نم »يفرھنگ«و  »شیوه«چنین . تقلیل یابد
الگوھا،  يدر جھت ارایھ  حاكم سرمایھ و تالش يھا ھا و ارزش ھا، شیوه لگوا

، ھر چند بھ يسوسیالیستیا  يدار غیر سرمایھ يجانشین يھا ھا و ارزش شیوه
در این جا ما، بر . )فوئرباخ يهتز سوم در بار(د کر، اكتساب يصورت جنین
را موكول  يبھ ھر چیز يسابق كھ دستیاب يو اكونومیست يجزم يھا خالف نظریھ

كرد، منكر ضرورت و امكان  يم يبھ كسب قدرت و یا تغییر در نظام سیاس
در شرایط  يو مشاركت ياجتماع يھا رزشا يدر راستا يمبارزه در عرصھ فرھنگ

 يزمان يا اما بحث در این جاست كھ چنین مبارزه. شویم يحاكمیت سرمایھ نم
تز اول  ( يكند كھ بتواند با عمل تغییر و دگرساز يمعنا و مفھوم پیدا م

ھمراه  يعجین شود، یعن يو سیاس ياقتصاد يھا در حوزه )فوئرباخ يهدر بار
 ينوین شود كھ سرمایھ، قوانین االھ ير راه خلق اشكالو ھمسو با مبارزه د

، يمالكیت خصوص ياز آن را زیر سوال برند، یعن يناش يھا آن و آلیِناسیون
، سلطھ بازار، پول و سرمایھ، يشدن مناسبات اجتماع يفیتیشیسم كاال و شیئ
جدا  يھا درت، دولت و سیاست بھ مثابھ قيدار سرمایھ يتقسیم كار اجتماع

 ...و مذھب ياز جامعھ، ایدئولوژشده 
كاِر  يھا، زمینھ اصل آن يھا و مبارزه در راستا اگر این پربلماتیك

دھند،  يرا تشكیل م يدار پیشرفتھ سرمایھ يدر كشورھا يانقالب يھا سوسیالیست
تر و  باشد؟ ما، ھمان طور كھ پیش يما در ایران طرح مسئلھ چگونھ م يبرا

 يھا حل راه دتوانیم امر نق يایم، نم ن كردهخود بیا يھا در دیگر نوشتھ
نو در عرصھ  يكمك بھ عروج اشكال يبرا  و تالش يبند دارانھ و شرط سرمایھ
بھ ابتكار خود جامعھ و بھ ویژه زحمتكشان را  يو سیاس ي، اجتماعياقتصاد

 يمبارزه برا يبودن شرایط و اولویت كنون  و نارس يماندگ بھ حكم عقب
در این صورت و در . نامعلوم حوالھ دھیم يا ، بھ آیندهيو دمكراس يآزاد

ھمان (پرداخت  يسوسیالیست يانتظار شرایط مساعد یا باید بھ كار آكادمیك
ھ و یا ب )اند از روشنفكران چپ خود را بھ آن مشغول كرده يا طور كھ عده

اپوزیسیون ایران  يلیبرال يپیگیر در تقویت جریان عموم يھا عنوان دمكرات
انجام گرفتھ است  يمثبت و با ارزش البتھ در ھر دو صورت كار. ت كردشرك

موجودیت ما  يایم، یعن خود استعفا داده يو لیكن ما از تكالیف سوسیالیست
بھ عنوان سوسیالیست معنا و مفھوم و ضرورت خود را، حداقل امروزه، از 

 .دھد يدست م
دانیم كھ از نو باید  يم يو پراتیك يسوسیالیسم آزادیخواھانھ را ما تئور

 يا حاضر و آماده  پیشین، نسخھ از پیش يھا بر خالف سوسیالیسم  پس. خلق شود
، خود بھ خود يبیمار، سعادت و بھروز ي نداریم كھ با تجویز آن بھ جامعھ

جامعھ  يمشاركت يھا نھاد يو فكر يعمل  این سوسیالیسم، جنبش. حاصل شود
را در گسست  يو سیاس ي، اجتماعياقتصادخواھد اشكال نوین  ياست كھ م يمدن

 .ندکاز آن كشف و خلق  يو فرارو يدار از سرمایھ



از این   بیش يو آزادیخواه چیز ي، انقالبيدر ایران، سوسیالیسم انتقاد
، يجمھور ي، برايو آزاد يدمكراس ياو باید از یك سو برا. نخواھد بود

قوق زنان و حقوق حقوق بشر، ح ي، برايالییسیتھ و عدم تمركز سیاس
دیگر این پیكار دمكراتیك و  يھا، مبارزه كند و از سو اقلیت

 :آزادیخواھانھ خود را باید با
-مردم و بھ ویژه زحمتكشان از طریق خود يدخالتگر يمبارزه برا  -١

 آنان، يسازماندھ
 و دفاع از حقوق و منافع زحمتكشان، يعدالت اجتماع يمبارزه برا  -٢
 يھا نو و بدیع برخاستھ از درون جنبش يایجاد اشكال يمبارزه برا -٣

 .، تلفیق و ھمگام كندياجتماع يمشاركت
آزادیخواھان سوسیالیست  يدر این صورت است كھ ما وظایف خود را بھ مثابھ

 .دھیم يانجام م
 

 :ھا پانویس
 
روزا لوكزامبورگ بھ ولتر، بنژامن  يراسخ بھ جا يبود كھ آقا يبھتر م -١

طرفدار رفرم و  يكردند كھ متفكران يیا تكویل استناد م كنستانت و
است كھ از یك سو مدافع  يژیمناستیك بسیار دشوار يباز. لیبرالیسم بودند

و « انقالب يانقالب ب»گام بھ گام باشیم و بگوییم  يھا حل سرسخت رفرم و راه
 رمرف«دھیم كھ رسالھ  يدیگر، در دفاع از این تزھا، ارجاع بھ كس ياز سو
 يھا رگترین تئوریسیناز بز يرا نوشتھ و خود یك »یا انقالب ياجتماع

در آلمان را  يكارگر يماركسیست انقالب بوده و در عمل نیز قیام مسلحانھ
كرده و جان خود را نیز در راه انقالب داده  ياول رھبر ياز جنگ جھان  پس

 .است
كند كھ ذكر آن  ياشاره م يخود بھ داستان »استالین«در كتاب  يتروتسك -٢

از قیام اكتبر   پیش يیعن ١٩١٧در ماه سپتامبر . مورد نیست يدر این جا ب
كردند و با سایر  يھا و لنین ھنوز بھ قیام فكر نم كھ بلشویك يو در زمان

ھا بر سر ائتالف در بحث و جدال بھ سر  ار ھا و اس نیروھا چون منشویك
در روسیھ و  يانقالب يوضع عموم يهفتد كھ نشان دھندا يم يبردند، اتفاق يم

 :نویسد يم يتروتسك. و رھبران در آن زمان بود يذھنیت حزب
دمكراتیك در پتروگراد برگزار   بایست كنفرانس يكھ م يسپتامبر، روز ١۴«

از آن، مخفیانھ بھ   چند روز پیش )مترجم -زن لنین(كروپسكایا ... شود
كھ مملو از سربازان بود،  يایھ در واگن. دیدن لنین در فنالند رفتھ بود

 يتروتسك  سپس. »شد ياز ائتالف زده نم يكردند و حرف يھمھ از قیام صحبت م
 يسربازان را برا يھا فتھھ گك يھنگام«: نویسد يبھ نقل از كروپسكایا م
از آن، با وجود این   او بھ فكر فرو رفت و پس يهلنین بازگو كردم، چھر

. دشاند، اما ھیچگاه حالت فكور او محو نر يسخن م يكھ از مسایل دیگر
 يكرد اما بھ چیز دیگر يصحبت م يا مسئلھ يهروشن بود كھ او در بار

. »تدارك ھر چھ بھتر آن يكرد، بھ چگونگ ياندیشید، او بھ قیام فكر م يم
لنین ... دمكراتیك  نفرانسروز افتتاح ك«: دھد يخود ادامھ م يتروتسك  سپس

ھا باید  بلشویك«: دارد يارسال م يمیتھ مركزك يرا برامعروف خود  يھا نامھ
این بار او خواھان . »ماركسیسم و قیام «و  »قدرت را بھ چنگ آورند

 ياعضا يھا، دستگیر قیام سربازان و كارخانھ: شده بود يفور يھا اقدام
، از كتاب يتروتسك. »يو تصرف قدرت سیاس  دمكراتیك  حكومت و كنفرانس

 .چاپ فرانسھ ،١٠\١٨انتشارات  ٧٩  ، ص»استالین«
كھ بتوان بھ  يپیشرفت تاریخ تمتفاو يھا و انقالب، شیوه يرم قانونرف« -٣

داغ یا  يھا تاریخ برگزید، ھمان طور كھ سوسیس يهمیل خود از سفر
 )يھا فاكتور(كنیم، نبوده، بلكھ عوامل  يسرد را انتخاب م يھا سوسیس
باشند در عین  يشرط و مكمل ھم م ، پیشھستند يانكشاف جامعھ طبقات تمتفاو

یا  يرفرم اجتماع -روزا لوكزامبورگ . »...كنند يحال كھ یك دیگر را حذف م
 .، چاپ فرانسھ ، انتشارات اسپارتاكوس٨٥-٨٤ ياھھصفح  -اتقالب

 يسركردگ يكھ برا يھای كھ تشنھ عظمت و ثروت بودند، دولت يپادشاھان« -۴
كھ بھ پولدار شدن تشویق  ين و بانكدارانكردند، بازرگانا يمبارزه م



بودند كھ بھ تجارت پر و بال دادند، فتوحات و  يھا نیروھای دند، اینش يم
اعمال كردند  يا ھا را دامن زدند، غارت و چپاول را بھ طرز سیستمانھ جنگ

. »ھا را ملزم بھ كار نمایند كردند تا آن  و سرانجام ولگرادان را محبوس
تا بھ امروز، انتشارات  ١٥٠٠از  يدار تاریخ سرمایھ - (Michel Beau) میشل بو

 .پوئن، چاپ فرانسھ


