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   »چپ تشکل بزرگ« دھی شکل پروژه به مناسبت

  ناپذیر سازش چپِ  سه

  

 ی پیرامون پروژه ی چندمطالب ،)١( دھی تشکل بزرگ چپ فراخوان به مشارکت در روند شکل پس از انتشار

. )٣(کرده استدر این باره ابراز نظری » چپ؟ کدام«زیر عنوان  گذشتهدر  نیز نگارنده). ٢(اند انتشار یافته »چپ  وحدت«

 دربتوان  که است ھایی بحثپیشرفت  بهوابسته  آن  سرنوشتکه  یھمراھی با تالش برای ،به سھم خود ،نیز اکنون

  .گذارم در میان میجھانی  - در گستره ملی ناپذیر سازش »چپ« سه، نکاتی را پیرامون زددامن  چپ جنبش

  

   »چپ« ی ازدیگر بندی تقسیم

تا امروز  کرد خلق در پایان سده ھجده این واژه را ، از انقالب فرانسه کهاش  یتاریخ ھای در فرایند ِسکانس ،»چپ«

با وجود  ،زمانطول  در ھا چپ .است بوده چندگانه پدیداریھمواره شود،  ای از آن به دست داده می که دریافت عامیانه

  . اند برابر ھم قرار گرفته در بیشتر و اند شدهمتحد  کمتر ،شان بوده است  تکیه کالمھمواره »  اتحاد«این که 

دیسکور  در. در میان نیست »چپ«از  نامی ،)پاریس(از مانیفست تا کمون  ،در نخستین سکانس تاریخی ابتدا

از  بخشی« چون ھا کمونیست تا ...بورژوایی خرده و ارتجاعی، فئودالی، بورژواییھای   از سوسیالیسم اما مارکسی

باز ھم از  نیز آغاز سده بیستمتا  در سکانس تاریخی بعدی. شود می صحبت )۴( »ھا آنترین  عزم با« و »کارگری احزاب

در جنبش کارگری و را  »دموکراسی   سوسیال« واژه ھا  آلمانی ،چه در این ھنگام. سخنی در میان نیست »چپ«

گیری  با شکل، سپس در سکانس سوم .کنند میوارد بیات سیاسی جھانی اد درو  سوسیالیستی اختراع

از  سخن وفوربه  اما .نیست »چپ«از  خبریباز ھم ، انقالب اکتبر در پی در روسیه »واقعاً موجود  سوسیالیسم«

 وسرانقالبیون این بار . رود می... »آنارشیست« یا »کمونیست«، »انقالبی تسوسیالیس«، »منشویک«، »بلشویک«

را ابداع و در ادبیات سیاسی جھانی وارد » روی چپ«و » کمونبیسم چپ«چون    مفاھیمی ی خود به نوبه ھستند که

  . کنند می

 گیر جھانسپس  و رایج انتخاباتی در کشورھای دموکراتیک کارزارھایدر ابتدا  »راست«در برابر  »چپ«واژه  ،به واقع

حزب  ی از سهائتالف ،١٩٣٨ - ١٩٣۶  ھای در سالخلقی    ن تشکیل جبھهدر زما ،در فرانسه نمونهبه طور  .شود می

در  پساز این . کند حکومت می نیز دو سال که گیرد شکل می» اتحاد چپ«  به نام رادیکال کمونیست و، سوسیالیست

 ھای سیستم پایهبر  پیشین تقسیماتبه جای  بیش از پیش »راست«و  »چپ«بر اساسی   تقسیم ،گفتمان سیاسی

  .نشیند میایدئولوژیکی  یا فلسفی نظری،

درون ، حتا از گرایشیھر . دھد انتقال می به مردم گوید و می را چیز ترین کمترین و عام چپ نامبه  چپامروزه اما 

 بینی، بینش، جھان چون »چپ«به نام  منسجم مفھومی در حقیقت. دارد این ناماز خود را  ی ویژه و تفسیر تعبیر ،چپ

 »چپ« :به دست داد و چنین گفتکلی  یتصویر تنھا چپ از ،احتیاط، آن ھم با شاید بتوان. ندارد وجود  نظریهفلسفه یا 

این فرای اما اگر بخواھیم  .شود می متمایز »چپ غیر«از  و برابری عدالت مبارزه برای ی زمینهدر که  جریانی است

طور که در نخستین سکانس تاریخی انجام  ھمان باید ،دھیمتوضیح را  عدالت و برابری آن معنا و مضمون گویی رفته کلی



و متضاد در  مختلف ایھ  شیوهو  کارھا راه، ھا ھا، فلسفه ھا، نظریه آرماناز  شده ھا افتراقو  ھا اختالفوارد گرفت  می

  .گفتسخن  شان گونی گونه

تفکیک کمونیسم از ای نبر مبیعنی مارکسی به سبک از جمله  ھای تا کنونی بندی در این جا تقسیم من

 در پی ناکامی. تبیین شوندبازبینی و  از سر باید نیز ھا این چه امروزه، .گیرم نمی پیشرا در  ھای مختلف مسوسیالیس

دیگری و  کند برقرار می  دولت را  - حزب یاستبداد سیستم که »موجود واقعاً   سوسیالیسم« ، یکیتاریخی سیستمدو 

 یا کمونیسم سوسیالیسم ،گیرد میرا بر عھده  داری سرمایهسیستم  اجتماعی ریتِ که مدی  »دموکراسی سوسیال«

آن  سوای ،نظریه و عملدر ، »سوسیالیسم« اگر .ردابداع ک و اندیشید دوباره یجھان -ملی نوین در شرایطباید  امروز را

  .شود بنا تجدیدپس باید  ،که ھست است  نامبرده سیستمدو 

تفکیک  ھم ازرا  »چپ« گونهسه . زنم می دیگراز نوع   تقسیمی، دست به عریف و تبیین چپت در من،اما با این ھمه 

 پاسدارو در نتیجه  استبسته داری  سرمایهسیستم  »اجتماعی« ی اداره کمر بهکه خوانم  میچپی  را یکی .کنم می

 ی سلطه ر راستاید که است» خواه تمامیتچپِ « دیگری .نامم می» چپِ سیستمی«آن را  .است وضع موجود

 گسست ازدر  »خواه رھایی پچ«ی را سوم. کند عمل می آن بنا بردر اندیشد و  می  دولت -حزب ایدئولوژیکی و  سیاسی

برابری و  آزادی، در را این چپ و آینده امروز  ی مبارزهمعنای . کنم می تعریف و عملکرد دو دیگر ت، سیاسهبینش، فلسف

 ،ما کمونیسم .یمدھ می نشان دولت، مالکیت و سرمایه گانه سه ی سلطهاز  رھاییدر ویژه  هب Emancipationرھایش 

  . شود می تبیین  خواھانه معنای رھایی اینبا تنھا  ،چون فرضیه و شرطبندی

  آناز  یو رھای در اشکال مختلف سیستم سلطه حفظ یا عدم حفظ بر پایهرا  چپ تقسیم جا در این من ،بدین ترتیب

 ای سلطهکه  چپی .است موجود سیستم نگھدار که چپی .شوند می تفکیکمتمایر و از ھم  چپ سه .مدھ می انجام

 زندگی ھدفرا  در رھایی از سلطه و انقیاد آزادی و برابریکه  چپ دیگری سرانجام و نشاند میکنونی  سلطه بردیگر را 

  .دھد قرار میاش  امروز و آینده ی  مبارزهو 

 و اپوزیسیون آن ما در ھمه جا و از جمله در ایرانرا  شان ناپذیری برده در جدایی و سازش منا سه چپ حضور و فعالیت

    .پردازیم می در زیر و در خطوط کلی به توضیح ھر یک  .کنیم مشاھده 

  

       سیستمی چپِ 

در   یستیجنبش کارگری آلمان با جنبش فکری سوسیال پیوند دری دوم سده نوزده،  در نیمه ،رفرمیسنیچپِ این 

در  پروتستانیسمو  رفرماسیون بادین و دولت را  که طور ھا ھمان آلمانی .گیرد میشکل  داری سرمایه نظم اصالحجھت 

با  -ساختند جدا ھماز الئیسیته شکل در آن دو را ھا  فرانسوی که در حالی  - کردند یکدیگر شریکِ  شکل سکوالریزاسیون

  .آمیختندھم  دردموکراسی  در شکل سوسیالرا  داری سم و سرمایه، سوسیالینیز مارکسیسم تجدید نظر در

سیستمی یا چپِ  ،داری سرمایه در رفرم طریقاز  سوسیالیستینظریه گزار  ورشکستگیبا وجود  هامروز

ه ادام ایراناپوزیسیون  از جمله در و سراسر جھاندر بلکه  اش اروپایی دموکرات به حیات خود نه تنھا در زادگاه  سوسیال

  .می شودبرخوردار  گاه گهدھد و از استقبالی نیز  می

 حفظبه ضرورت  ،به تدریج و گام به گام طی صد و پنجاه سال گذشته ،ھا از سوسیالیست ایگسترد  بخشدر غرب، 

مالکیت، یعنی در وجود  آن   در اساس را داری سرمایه امروزه اینان. اند آوردهایمان  و اصالح آن از درون داری نظام سرمایه

ارش از طریق کنترل جھای نابھن عدالتی بی با کاھش و دولت، ، بخش خصوصیجھانیو  ملی سرمایه، کار مزدوری، بازار

 بشری برای سازماندھی جوامع عملیعقالنی و  ،ممکن نظامتنھا  چونکرد دموکراسی،  کار، تنظیم اقتصادی و یدولت

 در ویژه به ،متصور نیست سیستم حاکم کنونیبَدیلی بر اینان  نزد. شناسند به رسمیت می در مقیاس ملی و جھانی



حفظ و  در دموکراسی نمایندگی که ھر دوی  حوزهو در  انقیاد کار توسط سرمایهمناسبات اجتماعی مبتنی بر  ی زمینه

   .کنند به نحو مؤثری عمل میداری  سرمایه بازتولید سیستم

 ابتدا. کنیم در این جا اشاره می ھا آن موردکه به چھار  ندا شده گیری چپ سیستمی سبب شکل عوامل مختلفی

 ھای روی زیادهاصالح  و برابری از طریق عدالتسوسیالیستی یعنی  توان به دو ھدف اصلی این تصور که می

و امروزه بیش از ھر  حیاتشداری در درازای  سرمایه چونتصوری باطل  .دست یافت آن اساس با حفظ داری سرمایه

 بودِ  و ھم زاد ھم ،بلکه دنندار یناسازگار شبا ساختارنه تنھا  نابرابری و دالتیع  دھد که بی نشان داده و می یگرد یزمان

 عملکرد دموکراسی فرایندھا در  عامل دیگر این است که سوسیالیست .دنباش می سیستمماھیت جزئی از  آن،

پیروزی برای  آرای مردم به کسب اکثریتنیاز . ندا هشد یحکومت یاحزاب ، به»برای قدرت« نیروھاییبه تبدیل  پارلمانی

تا اقشار متوسط  زحمتکشاناز  ، گستردهجلب نیروھای اجتماعی ضرورت حکومت کردن و در نتیجه  با ھدفدر انتخابات 

 که ستیرفرمیھای  طرح تدوینو  پیشین خود داری سرمایه ھای ضد تجدید نظر در برنامه در جھتھا را  آن ،ی جامعهو باال

تشکیل » سوسیالیسم واقعاً موجود«شکست تجربه  را سومین عامل .سوق داده است باشند آور و رأی یرپذ اکثریت

و در یک کالم  بنیادینانقالب اجتماعی، تغییرات  و ضرورت را نسبت به اصل ھا بسیاری از سوسیالیستکه  دھد می

 امروز مسائل سرانجام .کرده است بدگمانامید و  داری نا یهسرما   ضد و آرمانی، ساختارشکنانه ھای طرحھا و  ایده

ھا در این  و یا پاسخی برای آن اند پاسخ ماندهبدون کنند که  طرح می و بغرنج نوین یھای انقالب و سوسیالیسم پرسش

. است گذشته شدهتر از  بسی سخت هامروز سیستمی  ضدھای  سوسیالیست کار. برھه زمانی و تاریخی وجود ندارد

برای  فراخ یمیدان ،ھا پذیری کانما تمکین به در چھارچوب ،گرا و رفرمیست گرایشات واقعیت ،ای در چنین شرایط پیچیده

      .   کنند و می کرده پیدا عمل و وجود ابراز

دوران این چپ در . ی خود است ھای ویژه فوق، چپ سیستمی دارای شاخصمشترک  عواملاما، افزون بر  در ایران

فروپاشی تشکیل حزب توده تا  با ١٣٢٠ پس از شھریور فاصلهدر که  سویتیکگسست از جپ ری اسالمی و در جمھو

چپ . گیرد میشکل  داشت، به تدریجتسلط فکری و ایدئولوژیکی  جھتاز بر جنبش چپ ایران  سلطنتینظام 

کنار گذارده به م در نظر و ھم در عمل ھرا  داری سرمایه ضد امر خود وپایی و جھانیرا سان ھممانند  نیزسیستمی ایران 

 بررا  استقرار دموکراسیمبارزه برای که  دارداتکا ایران  زده  ی استبداد جامعه  ویژه شرایط بر، این چپ توجیه آندر . است

از ھم جدا  داری را سرمایه دو فاز دموکراتیک و ضد ناپذیری این گذر سد ،در این نگاه. کند مقدم می  داری رمایهس  مبارزه ضد

 بندی مرحله این اگراما . )نداردکه در حقیقت  وجود داشته باشد نزد اینانداری  سرمایه ضدالبته مرحله اگر ( سازد می

شدن  امروزه با جھانیباشد، برخوردار  حقانیتیاز توانست  میگذشته در داری  سرمایه کردن مبارزات دموکراتیک و ضد

  .دھد می خود را از دست معنای بیش از پیش ینزم ی ھر گوشهو نفوذش در سرمایه  

مبارزه  با استبدادی  ضد تلفیق مبارزه دموکراتیکِ  عدم بهمحدود تنھا  ایرانی چپ این سیستمیخصلت اما 

آن جا که  یعنی برای دموکراسی در ایرانمبارزه  یعنی او فکری و عملی در میدان اصلی .شود نمی داری سرمایه   ضد

ی ھا گیری بارز در شعارھا و موضع یشکلبه  سیستم در حفظ طلبی اصالحاسالمی مطرح است،  نظام جمھوری نفی

 جانبداری بزرگ وفاقی پروژه سیاسیدر مبارزه با جمھوری اسالمی از  ایرانی سیستمی چپ .شود نمایان میاین چپ 

تحولی  ،اسالمی ھایی از حاکمیت خشبمختلف رژیم تا  ھای اپوزیسیون از ،ترین نیروھا با جلب وسیع بتواندکه  کند می

ھایی از جمھوری  اش ترمیم جنبه طرحی که الزمه .به وجود آوردکشور در تدریجی، بدون انقالب و مسالمت آمیز 

سوال یر زاش به  تمامیتدر  را ساالری دینو  ی اسالمیرنظام جمھو در حقیقت اینان. است آن اسالمی و نه برچیدن

را  آننھادھای  واسالمی  در چھارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی شرکت در انتخاباتِ  در شرایطی حتا. برند نمی

  .شمارند جایز می ورزی سیاستتاکتیک و به نام 

  



  خواه  تمامیتچِپ 

 خص از انقالب اکتبربه طور مشتاریخ این چپ . نامید استالینی -لنینی به طور عمده جپ توان را میخواه  چپ تمامیت

 یلنین طلبانه اقتدار ھای پیش از آن تئوری .شود غاز میآو تصرف قدرت توسط حزب بلشویک  ١٩١٧ل در سا روسیه

از که  سوسیالیسمیدر این ِسکانس تاریخی، . ھای فکری سوسیالیسم استبدادی شرقی را فراھم کرده بود زمینه

و پلیسی تبدیل  گر سلطه قدرت، رقد دولتی تحکیمبه ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و  گفت سخن میدولت  ضرورت احتضار

 ی کارگر و زحمتکشان طبقه یبه جادولت   - حزب. نشیند می شوراییی  دولتی به جای شیوه   - ی حزبی شیوه. شود می

ھای سیاسی، اجتماعی،  ی زمینه ھا و ھدایت امور جامعه در ھمه قیمومیت بر انسان مھدویرسالت  ھا و به نام آن

اش برای توجیه  دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه. گیرد دست می هبرا اقتصادی و فرھنگی 

دولتی به  ژیاز سوی ایدئولو گیرد مینام  ساختمان سوسیالیسم در یک کشوردر تاریخ بشر که  مانندی  بی ی سلطه

  . شوند خدمت گرفته می

ی حیات و رشد  سکانس تاریخی پا به عرصه این در یکای التینآسیا، آفریقا و آمر  در سه قاره کمونیستاھم احزاب 

 دادند و، ھمان سیستم سوسیالیسم دولتی مستقر در اتحاد شوروی را سرمشق خود قرار در اساسھا،  آن. گذاشتند

. کردند شود فکر و عمل  حاکم میجھانی که با انقالب اکتبر در جنبش کمونیستی  سویتیک در چھارچوب عمومی بینش

 ،شان ھا و احزاب نیز، در اکثریت بزرگ اما این سازمان. شدند یصاحب نفوذ و قدرتحتا  کشورشاندر  ھا برخی از آن

دموکرات استحاله پیدا  یا در احزاب سوسیال پاشیدندیا از ھم  در روسیه راه با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود ھم

-  حزب به خوانید(ستاد رھبری پرولتاریا  فرارسیدندر نوستالژی  ،کوچک ھایی در فرقه چنان ھا نیز ھم بخشی از آن. کردند

  . دھند دامه میا را خود مایه بی فعالیت ،)استبدادی دولتِ   

سوسیالیسم و عملکردی  ، فلسفیسیاسی، ی ایدئلوژیکی، نظری منظومهنیز در  یایران خواه تمامیتچپ 

طور که  ای از این چپ در دروان جمھوری اسالمی، ھما ش گستردهبخ. کند و رشد می آید میروسی به وجود  استبدادی

خود ادامه  لنینیسمچنان در راه  ھایی ھم با این حال بخش. شده استبه چپ سیستمی تبدیل داد،  رخدر غرب نیز 

   .دھند می

یستم بلکه به جای آن س برچیندرا  سلطهخواھد سیستم  نمی، رفرمیستمانند چپ  ،ایرانیخواه  تمامیت چپِ 

ی دموکراسی  عالوه داری به سرمایه(کنونی حاکم  سیستمنسبت به دھد که از بسی جھات  میقرار  دیگری را

به جای بخش خصوصی را  دولتدستگاه  چونبرد  نمی  را از بین داری سرمایهاز جمله  چپ نای .است بد تر )نمایندگی

رھبری و حاکمیت تام و تمام و مطلق حزب که نام حزب  -١: چپ عبارتند از این یوجود نظری مبنایسه . دھد قرار می

 کهحزب ھمان تحت رھبری  ی بوروکراتیک، مستبد و پلیسیرھبری و اقتدار دولت -٢. گیرد میکمونیست یا کارگری را 

مطلق  اقتدارکنترل و  شھروندان و فعالیتی وجوه زندگی  بر ھمه و دادهرا به خود  نام دولت سوسیالیستی یا کارگری

  .گیرد میرا دیالکتیک تاریخی و نام ماتریالیسم  کهبر جامعه  دولت -حزب حاکمیت ایدئولوژی -٣. دارد

 اش تمامیت درایرانی در میدان مبارزه با استبداد و جمھوری اسالمی نیز، با این که از سرنگونی نظام  توتالیتر چپ

ی  استبداد و سلطه آنجای  به بلکهبرد  از بین نمی را بر جامعه دینی ی الیگارشی سلطه و اما استبداد، زند دم می

 .ھای فردی و دموکراسی نمایندگی چون محو آزادی یبا پیامدھای این ھمه. دھد دولت را قرار می  -الیگارشی حزب

       .است سلطهھر گونه رھایی از ی  ایده چیزی که به طور اساسی وجود ندارد نزد این چپ خالصه این که

  



  واه خ رھاییچِپ 

از به تقریب  ناگزیر باید از نو یعنی ،سیستمی دو چپ توتالیتر و نفی در ، ھمان طور که گفتیم،خواه رھاییچپِ 

 ھای شکلکارھا و  ھا، راه ھا، نظریه در ھر جا و مکان، در سطح ملی و جھانی، دست به  ابداع و تاسیس ایده ،اساس

 ی آن رشد و توسعهکه  دانستباید  در عین حالاما  .ندی و مبارزه کردب البته باید شرط این چپ اعتالیبرای . زند نوین

  . استزمان  و نیازمندِ بغرنج ، دشواربس  کاریجھانی ملی و در وضعیت امروز  آن

 است تعیین کرده خود که برای گام بردارد یدر جھت مخالفتواند  خواه نمی چپ رھاییامروز و آینده  روزمره سیاست

 میانشکاف ژرف از  ویژه به خواه یتمدموکرات و تما دو چپِ سوسیال شدن اعتبار بی .خواھانه یرھای سیاستِ  یعنی

ھا از  ھا و ادعا شان در جھت خالف آن ھدف    روزمره ھای و اقدام ھا و سیاست از یکسو ھا آن  و ادعایی آرمانی ھای ھدف

  .گردیدناشی  سوی دیگر

  گری مداخلهمبارزاتی و  ی تواند در گستره تنھا می ،کنونیی  مبارزه و ھم مضمونو افق است  رھایش که ھم آرمان

بر نیروھای  در مبارزه برای الغای مالکیت. ھای گوناگون در مبارزه برای آزادی و رھایی از سلطه. تعریف و تبیین شود

در مبارزه برای . است و متضاد که با دولتی کردن مغایر ھا اشکال نوین تصاحب و کنترل جمعی بر آن ایجادو مولده 

سیاستِ واقعاً « در مبارزه برای گسست از. دولت ی امور خود به سوی احتضار مداخله و مشارکت شھروندان در اداره

در . برابری و عدالت اجتماعی جھت  در مبارزه. است» حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن«که نام دیگر » موجود

 سرانجام. به دست خود و برای خود خودواسطه یعنی بدون نمایندگی امور   یم و بیبرای تصاحب مستق مردم ی مبارزه

  .ھم زیستی با ی ھر فرد چون شرط آزادی ھمگان در مشارکت و ھم در مبارزه برای تکامل آزادانه

زات در مبار گری با مداخله یعنی ھمراه .باشد مینیز عملی بلکه نظری نبوده تنھا البته  مسیریدر چنین  تالش

ھا و  و ھم به آزمودن شکل م به رویکردی فلسفی نیاز داریمھدر این راه ما  .صورت می پذیرد و اجتماعی سیاسی

 ؟کدام تغییر وضع موجود: امروزی باید پاسخ دھدسه پرسش یا بغرنج خواه به  چپ رھایی. اتیمبارز نوینھای  شیوه

  ؟با کدام سازماندھیو  ؟نیروی اجتماعیتوسط کدام 

داری که بیش از  سو مناسبات غالب سرمایه از یک .غییر وضع موجود امروزه در گرو حل دو مناسبات پیچیده استت -١

شدن و به ھم پیوستگی امور  دیگر جھانی کنند و از سوی پیش راه بھروزی و برابری در جوامع را محدود و مسدود می

بیش از پیش لی و محلی را به میزانی تعیین کننده ھای م حل راه که سیاسی و اجتماعی کشورھای مختلف، اقتصادی

ی ایران  کشورھای جھان و از جمله در جامعه ی تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در ھمه .دنساز عملی می  غیر

این در . داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است وابسته به خروج یا گسست از مناسبات سرمایه

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

راه حل (در چھارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه » رفاه دولت«و یا اصالحات ) حل سوسیالیسم دولتی راه(

اند که نه عدالت اجتماعی  داده د، نشانان در ھر جا که طی یکصد سال گذشته تجربه شده  ،)دموکراتیک سوسیال

تصاحب جمعی و دموکراتیک نیروھای مولده و کنترل  پربلماتیکِ امروزه . آورند و نه برابری و بھزیستی برای مردم می

ھمواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده  نه دولتی باشد و نه خصوصیھا در اشکالی که  جمعی آن

  .است

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

حل و پاسخی به  دھند، اما به تنھایی راه کشور ما را تشکیل می  ھر گونه تحول و دگرگونی ھای   شرط پیشدین، اگر چه 

داری و اقتصاد رانتی متکی بر دولتی  رمایهرفت از مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از س چگونگی برون

ھا و  ، ما نیاز به ایدهانگیزی پاسخ گویی به چنین مسالهبرای . دھند به دست نمی دار است کالن سرمایهمستبد و 

 ،زهامرو .گیرندقرار  مان در دستور کار نظریباید ای نامعلوم  اکنون و نه در آینده کارھایی نوین و بدیع داریم که از ھم راه



از دیگر کشورھا در منطقه، قاره و جھان انجام  جدامستقل و تواند  نمی در یک کشورخروج از مناسبات اقتصادی حاکم 

شود بلکه  ممکن می ی یک کشور نا ی بسته نوین و مناسبات اجتماعی نوین در محدوده ی نه تنھا برآمدن جامعه. پذیرد

سویی دیگر مردمان و اقتصادھا در کشورھای دنیا و  راھی و ھم ھم به کشور نیز بیش از پیش نیاز  اصالحات در یک

اندیشد و مبارزه کند بلکه  بی ی ملی تواند در چھارچوب محدود و بسته دیگر نمی امروزیخواه  چپِ رھایی .دارندمنطقه 

 انی فکر و چارهای و جھ ، باید به صورتی منطقهیخواه جھان ھای رھایی کوشی با چپ سویی و ھم بیش از پیش، در ھم

   .جویی کند

تغییر و  بااما . کرد ایفا می طبقه کارگریا نظری چپ سنتی، نقش فاعل اجتماعی را پرولتاریا   در بینش و سیستم -٢

داری در فرایند تولید، اگر چه ھمواره  موضوع استثمار سرمایهیعنی تضاد میان کار و سرمایه،  امروزی،تحوالت اجتماعی 

نوزده   سده در دو سابق خود جایگاه انحصاری ولی، مانده استداری باقی  سرمایه زات طبقاتی و ضدرکن مھم مباریک 

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

تغییر و تحوالت و ایجاد  و تنھا محرک داری ایهسرم ضد آگاھی  تولید دیگر تنھا عامل کسب خود ی گسترهسرمایه در 

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

  .کند میحفظ   ھا جنبش

 فرھنگی، علمی،دانشی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، ی ھا ی حوزه ھمهدر  سرمایهسود و ی  ی ھمه جانبه سلطه

اجتماعی حاکم شده  و ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی در ھمهو جامعه  امروزه بر کلیت و غیره ای  آوری، رسانه نف

ھای  و در مکان multitude بسیارگونهپرشمار و ی  تولید بلکه بر توده محیطی کارگر و در  این سلطه نه تنھا بر طبقه. است

آگاھی،  شرایط خود) بدون آن که مسلم باشد( تواند میدر عین حال این سلطه اما .  شود گوناگون اجتماعی اعمال می

خودآگاھی . مساعد کند قشرھای وسیع اجتماعیدر میان  را سازماندھی جمعی و مبارزه برای رھایی  خود

ھا  کار راهھا  آن بستردر  که برون آیند مبارزاتی از توانند میسازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه ضد

 ھایی میداندر  )و نه تنھا کارگران(مختلف  یقشرھایدر این مبارزات، . شوند  میحاکم مطرح  سیستمنفی  ھای طرحو 

 انقیادتحت که  یمردمان .شوند درافتاده و درگیر می حاکم ھای  و ارزش نظامبا  )تولید میدان و نه تنھا در(مختلف 

و  فرھنگی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، گری ارد شدن در میدان دخالتبا و قرار دارند داری سرمایه مناسبات

امروزه  .اندازند کار میبه رھایی خود  جھتھا  کار راه کشفرا در   خود  ھای تواناییھا و  قابلیت ...سازماندھی  -خود

گرسانی اجتماعی شود، تنھا ی فرایند د بایست برانگیزنده ساز که می شاھد آنیم که آن فاعل جمعی انقالبی و دگرگون

  .گیرد ھای مشخص شکل می ھا و برآمدھای بزرگ مبارزاتی و جنبشی و در مکان داد  رویای و ناپایدار در  به صورت لحظه

در فاعل اجتماعی  ھای ھا و توانایی قابلیت از یکسو بر خواه چپ رھایی  بینشفلسفه و سازماندھی،  مسالهدر  -٣

 این .ورزد تأکید میکالسیک  دولت و تحزب، و از سوی دیگر بر فاصله گرفتن از قدرت اعیھا و مبارزات اجتم شبجن

فضای پر چالش تبادل و تقابل توانند  می ھایی که جنبش. رویند می فرا اجتماعی  ھای جنبش درھا  توانایی و ھا قابلیت

پیدا   آمیزش تجربیفکری و ی  هاودمبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مر ھا آن بستردر . باشند و تجربی نظری

در یک . کنند را ایفا می مستقیماصلی و  کنان ن و بازیامبتکر، فاعالن  نقش یفرایند چنینشھروندان در  خودِ . کنند می

 دیگرینماینده کردن  و بدوناز دیگران   کردن نمایندگی، بدون واگذاری، بدون  واسطهبدون  و مستقیم گری مداخله :کالم 

  .ی خودبه جا

در تکاپوی  باید خواه چپ رھاییسازمانی، سیاسی و  فعالیت و سنتی  ھای کھنه وهیھا و ش شکلنقد و رد با امروزه 

در  تا کنونکه  تحزب شناخته شدهاشکال تاریخی و . باشد سازماندھی   ھای نوینی از مشارکت و خود اختراع شکل

توانند  نمی، کنند میچنان نیز  ھمو  کردهعمل  یریت سیستممدتصرف قدرت و  برای رھبری، دولت  - ی حزب نمونه

 چناندارای باید نوین سازماندھی امروزی  شکل .قرار گیرند اش یابی تشکلابداع خواه در فرایند  چپ رھایی سرمشق



فراھم آنان نظردھی  گری و  دخالتدر آزادی به صورتی برابرانه را و فعاالن  افرادمشارکت شرایط که  باشد ساختاری

 ھای گرایشافراد و که به  توانند باشند ای می به گونه ، در حد شناخت کنونی ما،سازماندھی اشکال نویناین  .سازد

کنندگان مستقیم و  گران و تعیین کنشگران، دخالت ی د نقش خود را به منزلهندھ امکان مختلف و فعال و شرکت کننده

   .فا کنندای بدون واسطه در شرایطی برابر و دموکراتیک

حزبی که امروزه و در . است  تحزب واقعاً موجود ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده

چون دستگاھی در خود، برای خود و  - خود  حفظ  کارانه محافظه خصلترسد، بنا بر  شرایط تاریخی کنونی به قدرت می

مرار تحفظ وضع موجود و اس کمر بهناگزیر  .خواھد زدبه سلطه و ستم  دست ناگزیری کشور  برای اداره - جدا از جامعه

  .خواھد بستم تسیس

نه برای  او گری التخد .اپوزیسیونی عمل کند نیروییباید چون  کنونی تاریخی زماندر خواه  چپ رھایی

ھای  برآمدن جنبش به یاری رسانیو  سازی زمینه بلکه برای حکومت کردنتصرف قدرت سیاسی و 

 زند فرایندی چنیننظری و عملی  تدارکدست به تواند  تنھا میین چپ ا. است خواھانه تماعی رھاییاج

ی ھا جنبش رونددر خواھانه  رھایی سیاستِ  فراروییھا وشرایط  مقدمات، زمینه. درازمدت استامری  که

     .شوند می مفراھ سازند که ناممکن را ممکن می  ای مترقبهنانابھنگام و  ھای داد رویو  اجتماعی

  

  ھا یادداشت

   http://vahdatechap.com :  خوانید میرا در این آدرس   دھی تشکل بزرگ چپ فراخوان به مشارکت در روند شکل -١

  .٢٠١٢آوریل  –مارس  – ١٣٩١فروردین  ١٧٩شماره ھای چپ ایران  شورای موقت سوسیالیست نشریهطرحی نو،  -٢

  http://vahdatechap.com/?m=139108: ن آدرس بخوانیداین جستار را می توانید در ای -٣


