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  در انتخابات ریاست جمھوری فرانسه چپمعنای پیروزی 

  (*)پرش و پاسخی با نشریه خاک 

  

ی گریدی گروھا و چپ متحد جبھه بای ائتالف در تیالیسوس حزب ندهینما فرانسه در: خاکنشریه 

 فرانسه در چپی ریگ ،قدرتی خبری ھا لیتحل از فارغ  کند تصاحب رای جمھور استیری کرس توانسته

 وضع رییتغ کدامی ار اگر بود؟ موجودخواھد وضع رییتغ به قادر چپ نیا اساسا دارد؟یی معنا چه به

 موجود؟

  

 دیگر ھای پ و گروهی چ جبھه، حزب سوسیالیست بین ائتالفی فرانسهی ردر انتخابات ریاست جمھو:  شیدان وثیق

با حزب  ای توافق نامهکه ) ھا اکولوژیست(سبزھا حتا و  ی چپھا گروه .وجود آید بهتوانست  و نمی نیامدد به وجو چپ

که از  استتنھا جبھه چپ  .کنند شرکت می انتخاباتی کارزار درھای خود  نامزدبا جدا گانه  ،کردندامضا  سوسیالیست

نامزد این جبھه، . شود میدیگر تشکیل  چپ یک گروه کوچکائتالف سه سازمان حزب کمونیست، حزب چپ و 

که نسبت به آرای پیشین حزب کمونیست فرانسه در  آورد می رأی% ١١بیش از کمی در دور اول  ،النشونمِ   لوک انژ

 ی ائتالفیا  فرانسه تنھا دو بار جبھه واقع در طول تاریخ معاصر به. است پیشرفت قابل توجھی، %)٧تا  ۵بین (انتخابات 

گیری  ھنگام شکلبه  ١٩٣۶ سال دریک بار  .آید به وجود میدر این کشور   کمونیست و رادیکال ،سوسیالیست از احزاب

  .ریاست جمھوری در انتخاباتاز حزب سوسیالیست  فرانسوا میترانبا پیروزی  ١٩٨١ در سالبار دوم  وی خلقی  جبھه

به   %۵١،۶در اکثریت  بودند، ت جمھوری سارکوزیتمدید ریاس آنان که مخالفو  فرانسه چپ مردمدر انتخابات اخیر، 

ی واحد حکومتی  جببه تشکیلالبته به معنای  آراییچنین . دھند میرای  فرانسوا ھوالند، ،سوسیالیستحزب  کاندیدای

 چون .صورت نگرفت بدین خاطرمذاکراتی  چون .نیست به وجود آمد، ١٩٨١و  ١٩٣۶ھای  چنان که در سال ، ھمچپ

حزب کاندیدای چون  سرانجام. بسیارند ھا ، جبھه چپ و اکولوژیستستی حزب سوسیالیھا برنامه نبیھا  اختالف

 به را تا خود ی انتخاباتی مبارزه سازمانشخود و پیشنھادی ی  بر اساس برنامهھمواره از ابتدای کارزار  سوسیالیست

  .برد میبه پیش    آخر و تا پیروزی بر رقیب راست

) یاند به دور دوم راه می آورند رای می دور اولدر  نامزدی که بیش از دیگراندو (فرانسه در ای  دورهسیستم انتخاباتی دو 

با کسب رای کسانی که در دور  یای، این امکان وجود دارد که کاندیدای به گونه ای است که بدون ایجاد ائتالفی یا جبھه

از  اکثریت بزرگی ،در انتخابات اخیر نمونهبه عنوان . به دست آورد را آرابتواند اکثریت  ،اند رای دادهدیگری اول به نامزد 

توافق ھا  معتدل سیوسیالیست  برنامه باآن که  بی ،دوم دوره چپ و سبزھا رای داده بودند، در ھمردمی که به جبب

به  ،ت با سارکوزیدر مخالفاینک و  فرانسهدر  در انتخابات ھا دیرنه چپو تاریخی بنا بر ھمبستگی اما ، باشند داشته

حتا . رسانند میاو را به پیروزی  دھند و میرای ) ھوالند فرانسوایعنی ( آورد میکه باال ترین رای را  حزب چپیکاندیدای 

لوپن پوپولیستی و خارجی ستیز  ،افراطی راستجریان  در مخالفت باخواه  و راست جمھوری رو بخشی از نیروھای میانه

به ، این جریاناز سارکوزی  روی دنباله ت بامخالفدر و  ) زیاد است بسیارکه میلیون نفر  ۶یعنی در دور اول رأی % ١٨با (

  .دھند رای می ھوالند



در عین حال  .نیست ی حزب سوسیالیست و نامزدش به معنای حمایت از برنامه البته به نفع ھوالند، %۵١آرای ی  ھمه

ی آرای  مجموعه .اجتماعی و فرھنگی شده است یبه اکثریتبدیل تفرانسه ی  جامعهکه چپ در  بدین معنا نیستنیز 

   .   است و گاه کمترکمی بیشتر گاه ، %۴۴جنان رقمی نزدیک به  تا چپ رادیکال، ھم سوسیالیستچپ در فرانسه، از 

 سال حکومت ساکوزی به ۵ی فرانسوا ھوالند و حزب سوسیالیست فرانسه برای خروج از وضعیت اسفباری که  برامه

 یدر شکلھای اساسی آن اما  و بنیادای سوسیال دموکراتیک در حفظ نظام بازار و سرمایه  جای گذاشته است، برنامه

 ھای چپ در دستور کار ھیچ یک از جریان تغییر سیستم. است  و افسار گسیخته مرمی ، ضدمعقول تر و کمتر خشن

در انتخابات % ۴و گاه تا % ٢تی که نزدیک به سروتسکیبه جز شاید یکی دو گروه سابقاً ت )حتا تا حدودی جبھه چپ(

ھای چپ  کنند و نه جریان ادعای بیشتری می ھا و ھوالند سوسیالیست خودِ در این باره نه . آورند، نیست رای می

  .شوندو تخیل باید دچار توھم  فرانسه و جھان رادیکال

راست،  سابقحکومت با  فرانسه آغاز می شود ی که با حکومت چپ درجدید ی سیاسی دوره تفاوت اساسی مھمترین

طلبی با  مماشات  ننگی به نام. شود برداشته می »سارکوزی سیستم«ننگی به نام  که خواھد بوددر این  به باور من،

و  مجلسکه  در فرانسه دموکراسی، ننگی برای جمھوری. لوپنیسم و ضد خارجی ، پوپولیستیارتجاعی » ھای ارزش«

ارزشی برای  کمترین ننگی که. زد کنار میھای بی حد و حصر او  به نفع رئیس جمھور و یکه تازیرا  اتیکھای دموکر نھاد

ننگی که در ھمه ی امور سیاسی، قضایی، . قائل نبودھای اجتماعی  ی مدنی و انجمن سندیکاھا، جامعه مذاکره با

 باننگی که . زد می ھا خواندن آنتنبل  بابیکاران توی سر ننگی که . کرد دخالت میو آمرانه بی شرمانه ... ای و رسانه

   .شد می و لوپنیسم ھم صدا با لوپنھای دیگر،  از ملیتفرانسه  مردمان مقیمانگشت نما کردن 

معضل و داری که در حقیقت  سرمایه بحراناز اش،  فرانسه را از بحران کنونی تواند میاما این که دولت جدید تا چه حد 

 در فرانسه میلیونی ۵ شغلی ی و بی ثباتیکار مشکل بیتواند  تا چه حد می ؟رھاندب ،جھانی است اروپایی و بغرنجی

تواند  تا چه حد می ؟را حل کند ھا نفر میلیون ھای پایین درآمدی و دستمزد کم تواند مشکل  ؟ تا چه حد میکاھش دھدرا 

تنھا در ی این ھا  ھمه... ؟را حل کند دیگر ارھای بیشم بی عدالتی ؟پایان دھدرشد  عدماقتصادی و  درکومشکل به 

  .دھند ھم عوامل مختلفی دست به دستشرایط و که  بیابندھایی  اسخپتواند  صورتی می

رشد و گسترش ، تداوم. در فرانسه شکل گیرندی ضد سیستم بنیادین  اجتماعی برای تغییرات ھای اینکه جنبش میک

ای نیست  کار ساده خود البتهشوند که این ھایی آلترناتیوی و جایگزینی  حل راه هبه ارایقادر  حال نیز در عین. پیدا کنند

دوم این که چون بحران اروپایی و جھانی است، در دیگر کشورھای . باشد ما می دوران کنونیھای  یکی از بغرنجبلکه 

کنونی شکل گیرند،  ھانبر ج اجتماعی در جھت نفی سیستم اقتصادی حاکم ھای گونه جنبشھمین داری نیز  سرمایه

سیستمی بیش از پیش از بنیادین تغییرات  .کاری با ھم قرار گیرند سویی و ھم ھم، بستگی گسترش یابند و در ھم

  .شوند میجھانی قابل تصور ای و  منظقهدر چھارچوبی  و ھای کشوری و ملی خارج توانایی

 آیا: است چنینپرسشی که امروز می توان کرد  آن، تنھابینی  غیر قابل پیش پیامدھایدر پی انتخابات اخیر فرانسه و 

   ؟د، به وجود آوردمحدو یدر بعدحتا  بویژه در اتحادیه اروپا، تواند دینامیسمی در دیگر کشورھا این انتخابات می

مناسبات  ساختاری تغییر در جھت یعاجتما  -ھای سیاسی ھر چه بیشتر چنبشآن چه که مسلم است این است که 

 تتغییراشرایط ھا و  زمینهجھانی، ی  ا در گسترهو ھم  در مقیاسی اروپایی ھم ،داری رشد و گسترش پیدا کنند سرمایه

   .شدخواھند  فراھمسیستمی بیشتر 

 

 

 

  



  ؟دارد یپیش رو یچه موانع یاجتماع نیروییچپ ايران در راه تبديل شدن به 

  )بخش سوم(*) (پرسش و پاسخی با نشریه خاک

  

ی فرایند  بایست برانگیزنده ساز که می آن فاعل جمعی، انقالبی و دگرگون: تقد استشیدان وثیق مع

ھای  داد با برآمدن رخ –و نه مستمر و پایدار  –ای و ناپایدار  دگرسانی اجتماعی شود، تنھا به صورت لحظه

 ھای وسیع اجتماعی در سطح ملی و سو، سیستم موجود قشر از یک. گیرد بزرگ اجتماعی، شکل می

برانداز سر بر  کند اما از سوی دیگر فاعل جمعی سیستم سیستمی می جھانی را وارد میدان مبارزه ی ضد

و اجتماعی چنین  شناسانه بر نیروھای فعال اجتماعی است که علل مختلف و از جمله جامعه. آورد نمی

  .یابی کنند کسری یا فقدانی را در ھر جا به طور مشخص بررسی و ریشه

  

در جھان  طی سه دھه . که انقالب ھمواره در طول تاریخ کار یک اقلیت بوده است، یک اقلیت آگاه و انقالبیمی دانیم 

گذشته شاھد حوادثی ھمچون فروپاشی اولین تجربه بزرگ دگرخواھانه در شوروی، جھانی شدن اقتصاد به شکلی 

  .وین جھانی بوده ایمگسترده و شتابان، به صدا در آمدن ناقوس پایان تاریخ و برآمدن نظم ن

از بین رفتن خواست تغییر بنیادی و استیصال توده ھای وسیع مردمی  که   -یک :آیا فکر نمی کنید این حوادث موجب

و استراتژی برای تغییر  با  رھا  آلترناتیوبی برنامگی انقالبیون  و عدم دارا بودن   -دو ھمواره به دنبال  دگر سازی بودند و

ارزاتی گذشته شده است؟ و آیا فکر نمی کنید ما با فقدان اندیشه و نیروی انقالبی  در قدم  اول کردن سنت ھای مب

  ستیم؟ روبرو

چپ  یكه پیش رو یاگر به صورت مشخص تر بخواھیم ایران را مورد بررسی قرار دھیم ، با توجه به بغرنج ھا و مشكالت

و مساله  یو آلترناتیو عین یپیشین، عدم وجود استراتژ یشكست افقھا و طرحھا( در جھان وجود دارد  یبطور عموم

، در شرايط مشخص ايران اين موانع چگونه ترجمه )یعمل جمع ینوين سازماندھ یو فقدان شكلھا یتشكل ياب

و احزاب  یو عدم وجود يك سنت قدرتمند كارگر یمیشوند؟ و عالوه بر آن با درنظر داشتن وجود استبداد شديد داخل

و  یانقالب(، چپ ايران یو فرقه ا یغیراجتماع یفعالیت چپ و نیز وجود سنتھا یاقل فضا براحد یچپ و حت

دارد و  یپیش رو یو با جايگاه تثبیت شده در جامعه چه موانع یاجتماع یدر راه تبديل شدن به نیروي) یغبرانقالب

  رنج ھا چیست؟چگونه خواھد توانست خود را از آنھا برھاند و يا راه درست رھايش از اين بغ

  

  

  :شیدان وثیق

چنین . ی بزرگی از مردم بوده است ای امر توده ھای بزرگ اجتماعی برای تغییرات بزرگ اجتماعی ھمواره به گونه رخداد

ای از  دھد، اما اراده و خواست او، در شرایطی، مکانی و لحظه با این که از نظر کمی اقلیتی را تشکیل می ای، توده

گیرانه و نابھنگام، به اراده و خواست اکثریت عظیم تبدیل  رسد، جه بسا غافل رخداد اجتماعی فرا میتاریخ و زمان که 

ھای  ھا با کودتا ھا و عملیات گروه اجتماعی و یک تمایز آن  ھای ویژگی انقالب. آورد  شود و انقالب را به ھمراه می می

  .  پیشتاز در ھمین جا ست

و در ھمین راستا افول چپِ خواھان چنین تغییراتی، چپی که من چپِ دیگر یا  اما فروکش خواست تغییر بنیادین

ھا در طرح  ای از آن نامم، در جوامع مختلف امروزی محصول عوامل مختلفی است که شما به پاره خواه می رھایی

ی  در سده از جمله محصول شکست فاجعه بار سوسیالیسم واقعاً موجود. کنید تان به خوبی اشاره می ھای پرسش

در آن جا . با این حال، مشکل اصلی را باید در جایی دیگر نشان داد.  داد ای است که نوید می بیستم در ایجاد آن جامعه



خوش تغییر و بحران  دست... و» تغییر بنیادین«و » سیاست«، »سوسیالیسم«، »چپ«که امروزه خوِد تعریف و معنای 

  . کرد سازی   تعرف و باز  بینی، باز ھا را باز و چه بسا از سر، آنای که دوباره باید  به گونه. اند شده

سازد، پرسشی که در  که امروزه، بیش از ھر زمان دیگر، خود را با شدت و بغرنجی روز افزون مطرح می پرسشی

 شده  حقیقت از آغاز پیدایش افکار نوین سوسیالیستی و کمونیستی با نام و نشان مارکس و مارکسیسم سرشته

چپ، کدام سیاست، کدام تغییر بنیادین، کدام فاعل جمعی انقالبی و کدام شکل از  است، پرسش کدام

در این جا به . ام ھایی از این مسائل پرداخته ھای پیشین این پرسش و پاسخ به جنبه در بخش. سازماندھی است خود

  . ھای جدید شما باشد پردازم که در عین حال پاسخی می تواند به پرسش دیگری می نکات

یگانه نبوده است سه ِسکانس تاریخی را پشت  گاه ھیچکه ی مارکسیسمدانیم که جنبش جھانی چپِ برآمده از  می

نامیم  ا که مارکسی میر ِسکانس نخستین. تلقی کنیم   را باید پایان یافته ھا ی آن امروزه ھر سه. سر گذاشته است

در این جا، . کند خاتمه پیدا می ١٨٧١آغاز و با کمون پاریس در سال  ١٨۴٨در سال  مانیفست حزب کمونیستاز 

ی  خواه از فرایند مبارزه سیاستِ رھایی. بر اندیشه و عمل چپ مارکسیستی حاکم است  »طبقه علیه طبقه« ی شیوه

ی کارگر صنعتی آگاه  یا و بورژوازی، از تصرف قدرت سیاسی و دولت توسط طبقهپرولتارآنتاگونیست، و  ی مطلق دو طبقه

را تا برقراری   داری، رسالت نجات بشریت اش در نظام سرمایه ویژه  ای که به حکم موقعیت طبقه. گذرد می متشکلو 

 دموکراتیک  - سیالسوکه  ِسکانس دومدر . و سرانجام امحای طبقات و دولت بر عھده دارد پرولتاریا دیکتاتوری

در . آورد داری روی می ی عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه شناسیم، چپِ مارکسیستی به سوی ایده می

بشری به رسمیت  عملی و ممکناین جا، جمع مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولت، به منزله تنھا نظم عقالنی، 

خوانیم، از انقالب  می سویتیک تر عام به طور یا  استالینی -لنینی کهرا  سومِسکانس سر انجام . شود شناخته می

سوسیالیسم واقعاً آغاز و با فروپاشی  ١٩١٧اکتبر یا تصرف قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک در روسیه در سال 

لوژی و سیاستِ در این جا، مارکسیسمی که خواھان محو دولت بود به ایدئو. سدر به پایان می ١٩٩٠در سال  موجود

  ی جنبشی دولتی به جای شیوه   - ی حزبی شیوه. شود حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی تبدیل می

ھا و  ھا رسالت مسیحایی قیمومیت بر انسان و به نام آن ی کارگر و زحمتکشان طبقه یبه جادولت   - حزب. نشیند می

  . گیرد دست می ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی را به ینهی زم ی امور جامعه در ھمه ھدایت جابرانه

ھای ایرانی از ابتدای تولد تحت تأثیر  مارکسیست. گیرد چپ مارکسیستی ایران در متن این ِسکانس سوم شکل می

. گیرند یی بیستم در نوار مرزی شمال ایران فعالیت داشتند قرار م که در اوایل سدهھا  ی تفکر و عمل بلشویک شیوه

 ۴٠ی  لنینیستی و غیره در دھه -ھای چریکی، مارکسیستی ی کمونیست ایران و حزب توده تا سازمان از فرقه -ھا نیز  آن

ی ایدئلوژیکی، نظری و  منظومهھمگی، به جز شاید گروه خلیل ملکی و برخی محافل مستقل روشنفکری، در  – ۵٠و 

  . کنند میمارکسیسم سویتیک به وجود آمده و رشد  سیاسی

طلبِ توتالیتر و  تواند در گسست از دو چپ قدرت بدین سان، چپِ ِدگر، چه در ایران و چه در جاھای دیگر، ناگزیر تنھا می

در ھر جا و مکان، در سطح ملی و جھانی، دست به  ابداع و تاسیس . داری به وجود آید طلبِ نظم موجود سرمایه اطالح

باید  او  بلکه پیشاپیش نیست ی او در گذشته خواه چپِ رھایی سرآغازچه . اشکال نوین زند کارھا و ھا، راه ھا، نظریه ایده

بندی و مبارزه کرد، اما برآمدن آن در وضعیت امروز جھانی  توان و باید شرط برای ایجاد چنین چپی البته می. کندبلند  سر

  . بسی دشوار و بغرنج است

موانع پیشاروی او برای تبدیل . ، در درجه اول باید به سه پرسش زیر پاسخ گویدھایش این چپ، در فرایند مبارزات و تالش

  .    ھاست گویی به این پرسش پاسخ  ی اجتماعی در دشواری شدن به نیروی تعیین کننده

تغییر اوضاع اجتماعی و وضعیت مردم امروزه در گرو حل دو مناسبات . است تغییر وضع موجودی  یکی، مساله -

کنند خصلت  داری که غالب ھستند و عمل می سو، مناسبات سرمایه از یک .ده و سر در ُگم قرار گرفته استسخت پیچی

دیگر  کنند و از سوی و بیش از پیش راه بھروزی و برابری در جوامع را محدود و مسدود می اند عمومی و چھانی پیدا کرده



ھای ملی و  حل اجتماعی کشورھای مختلف، راه شدن و به ھم پیوسته شدن امور اقتصادی، سیاسی و با جھانی

  .شوند المللی،  نا ممکن می ای و بین سابقه و تعیین کننده، بدون ھمراھی منطقه محلی به میزانی بی

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

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

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

راه حل (ار و سرمایه در چھارچوب حفظ مناسبات باز» رفاه دولت«و یا اصالحات رفرمیستی توسط ) سوسیالیسم دولتی

اند که نه عدالت  داده اند، ھر دو نشان در ھر جا که طی یکصد سال گذشته تجربه شده  ،)دموکراتیک سوسیال

 پربلماتیکِ امروزه . آورند می) حداقل برای بخش عظیمی از مردم( اجتماعی، نه برابری و نه بھزیستی برای مردم 

 نه دولتی باشد و نه خصوصیھا در اشکالی که  و کنترل جمعی آنتصاحب جمعی و دموکراتیک نیروھای مولده 

  .ھمواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده است

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

  آلترناتیوی در برابر نظام استبداد دینی کنونی ی اساسیھای بنیادکه ما الئیسیته می نامیم، اگر چه، بدون تردید، 

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

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

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

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

  .تماعی خود قرار گیرنداج -مبارزات سیاسی

در چپ سنتی، نقش فاعل . تواند شود ی چند و چون نیرویی است که حامل چنین تغییراتی می پرسش دوم در باره -

که در  ییکارگر جمعی، صنعتی و مولد یا پرولتاریا ی طبقهاما . کردند ایفا می» حزب طبقه کارگر«اجتماعی را پرولتاریا و 

 »جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم«و مارکس از آن چون قرار داشت  و مسیحایی هگرایان فرجام  مرکز بینش

، امروز نه تنھا رو به شد افزوده می  و نیرویش رستهبر  بیستم ی سده ی نیمهتا  ای که ، طبقهُبرد مینام  )مانیفست(

 ی،وضعیتچنین  .شود کاسته می  اش قاتیسازماندھی طب   - گاھی و خودآبلکه از انسجام، اتحاد، خودرود  تقلیل می

معنا که تضاد میان کار و  به این. استباشد، ترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و اجتماعی  گذرایا  اتفاقیاز آن که   بیش

داری در فرایند تولید، اگر چه ھمواره یک رکن مھم مبارزات طبقاتی و  موضوع استثمار سرمایهیعنی سرمایه، 

 بیست ی سده ی نیمهنوزده تا  ی سدهاوایل سابق خود از  و سیادت ماند، اما جایگاه انحصاری اری باقی مید سرمایه ضد

تضاد میان کار و سرمایه در داری جھانی بلکه در ھمه جا،  امروزه، نه تنھا در مراکز بزرگ سرمایه. داده استاز دست را 

ھای  تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش و تنھا محرک داری ایهسرم ضد آگاھی  تولید دیگر تنھا عامل کسب خود ی گستره

حفظ   ھا از این جنبش یبخش قابل توجھ یاھمیت خود را ھمواره به مثابه این عامل ، اگر چهشود سستمی نمی ضد

  .کند می

ی سرمایه امروزه بر  ی ھمه جانبه پیش از این در بخش ھای قبلی این پرسش و پاسخ گفتیم که این سلطه

این . حاکم شده است... ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی در ھمه» جامعه یتکل«

ھای گوناگون اجتماعی اعمال  و در مکان ی بسیارگونه ی کارگر و در مکان تولید بلکه بر توده سلطه نه تنھا بر طبقه

گیرد و پرسش کدام قشرھای  شکل نمیی سیستم ھم چنان  با این ھمه اما فاعل جمعی تغییر دھنده. شود می

  .گیری نیروھا ھم چنان بی پاسخ مانده است اجتماعی تغییر دھنده و کدام شکل

را  دارگرایانهتی اق بینش و شیوه  دو در این جا. رسیم ی نوع سازماندھی جمعی می سرانجام به پرسش سوم در باره -

 یوسیلهه ب به طور عمده تحزب، مدرن و دموکراتیک کنونی ایھ سیستمدر از یکسو،  .کنیم و می  ھمواره تجربه کرده

ھای عمومی عمل  چون رسانه »افکار عمومی«کارشناسان و سازندگان  متخصصان،، از نخبگان بورژوازیھایی  گروه

و معین که  محدود »افرادی خاص« تنھا ، به ھمان سان،نیز کالسیکچپ سیستم و بینش ، در از سوی دیگر. کند می



را بر عھده » دولت  -حزب«می دانند، رسالت رھبری جماعت از طریق فرمانروایی   »علم سوسیالیسم« را صاحبخود 

اعتقاد به نقش  مذھبی یعنی از از یک خاستگاه واحد  ھر دو. باشند در حقیقت از یک سنخ می این دو بینش. گیرند می

  . خیزند ر آن بر میمھدوی یا مسیحایی نیرویی جدا از جامعه، بر فراز آن و حاکم ب

 ھای ھا و توانایی قابلیت دھیم که از یکسو بر میقرار را ما  دیگری  بینشاما در برابر این دو سیستم نظری و فلسفی، ما 

و از سوی دیگر بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت و تحزب سنتی تأکید  ھا و مبارزات اجتماعی شبدر جنفاعل جمعی 

 یھا نمونهتوانند  میاجتماعی   ھای د که جنبشنشو ھا از آن جا ناشی می توانایی و ھا ابلیتق نزد این بینش،. ورزد می

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

اصلی و  کنان ن و بازیامبتکر، فاعالن  نقش ،ر این فرایندشھروندان د یابند و خودِ  می  ای آمیزش فکری و برنامهی  هبا مراود

از   کردن نمایندگی، بدون واگذاری، بدون  واسطهبدون مستقیم و  گری کالم، مداخله در یک . کنند را ایفا می مستقیم

  .بدون نماینده کردن دیگران به جای خود دیگران و

طلبی و  ، قدرتطلبی ھر گونه انحصاراشکالی که   .باشیمسازماندھی دیگری    از این رو باید در پی اشکال خود

به صورتی برابرانه و را  گران  داوطلبان و مداخله ی ھمه ی و بدون واسطه و مشارکت مستقیم ردرا  طلبی سیادت

در گسست از  تنھا می تواند  سازماندھی نوین چپِ دیگر در جھت چنین فعالیت عملی و نظری. کنند تشویق دموکراتیک 

نگاه به تصرف ای که  مشارکتی و جمعیسازماندھی آن گونه  .و اشکال سنتی سازماندھی انجام پذیرد تحزب کالسیک

  . را نداشته باشددولت و حاکمیت بر جامعه  -قدرت، تبدیل شدن به حزب

توانم  ای می در پایان این پرسش و پاسخ و با سپاس از نشریه خاک در متحقق ساختن آن، از بحث خود چه نتیجه

، چه در ایران و چه در سایر کشورھای جھان، خواه یا رھایی دیگر چپِ این که امروزه، در برابر شکل گیری  بگیرم؟

: ھا را در خطوط اساسی و در سه پرسش اصلی مورد توجه قرار دادیم آن. باشند ای موانع راه می ھای حل نشده بغرنج

خواه  سازماندھی؟ برآمدن چپِ رھایی - بی؟ و کدام اشکال ِدگر از خودکدام تغییر وضع موجود؟ کدام فاعل جمعی انقال

نظم موجود  ی در گسست از چپِ توتالیتر و چپِ اداره کننده ھا وابسته به چگونگی پاسخ دادن او به این پرسش

ای فراوان نظری و ھ نیاز به تالش. گیری چنین چپی امروز در شرایط فعلی، نیاز به زمان دارد اما شکل. داری است سرمایه

اجتماعی در نفی نظم موجود و برآمدن  -  ھای سیاسی مھم تر از ھر چیز نیاز به شکوفا شدن جنبش. عملی دارد

  . رخدادھای نامترقبه و نابھنگام دارد

ط ھا وشرای مقدمات، زمینه. زندتواند دست به کار تدارکات نظری و عملی  خواه، امروزه در ھمه جا، تنھا می چپِ رھایی

سازند،  که ناممکن را ممکن می یھای داد ھای اجتماعی و رخ فرارویی سیاستی دیگر و چپی دیگر را در فرایند جنبش

  . آماده و فراھم کند

  پاریس
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