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  ی در باره گفتاری
  کدام چپ و کدام سوسیالیسم

    
دھی  شکل« ی پروژه مناسبت بادر  .کنیم رایزنی اساسی و نظری پرسشی دو  تا در باره با ھم ھستیم اکنونما 

  ؟کدام چپو ؟ کدام سوسیالیسم .ایران برای» تشکل بزرگ چپ

در این بحثی را  کردهدعوت از من نیز  و است را فراھم آورده یامکان چنینگزارم که  اسپگروه کار نظری س من از

  .کنم می مطالبی که اکنون طرحبه  دوستاناز توجه  کنم سپاس گذاری می من از پیش .ارایه دھم جلسهنخستین 

، به دوران مھاجرت دومز دیر باز، حد اقل از ا با این که .نیستند که ابداع کرده باشم این مطالب نظرات شخصی من

 ی کوچک، با این که در اقلیتسراسر جھان کوشندگان بسیاری در .ام انتقادی روی آورده یھمواره با حفظ دیدھا  آن

داری  ی سرمایه سلطه وانفسایدر این دوران ، این نظرات .کنند میکرده و و عمل  اندیشهاین راه  در ھستند،

 صداییاما  .دنمان میدر شب صدایی چون ، ھا به آن افکار عمومیموجود و تمکین ن یاست واقعجھانی، سلطه س

در ممکن . ھا رھایش انسان در تدارک فرا رسیدن سپیده دم .کند می و شرطبندی مقاومت، مبارزه که دعوت به

   .با ھمیمما . بسیاریمما . ما نمی ترسیمخواھی،  در این شب رھایی. اتساختن ناممکن

 .گراز نوع دٍ  .باشد چپی دیگر در جھت بنیاد یا ی من، می بایست پروژه ، به دیدهایران جاد وحدت چپیا ی پروژه

چپ  ،یکی .تاریخیغالب در گسست از دو چپ ، ویژهبه  .یا ھستیم ایم که خود بوده تا کنونی ھای متفاوت از چپ

این چپ » سوسیالیسم واقعاٌ موجود«با فروپاشی . شنامنداستالینی  -که سویتیک یا لنینیخواه  تمامت و کالسیک

در اشکال  ،او ی منشانهاقتدار  یو سبک کار ایدئولوزیکی، اما ھمواره سیستم فکری .رود رو به زوال رفته و می

دموکرات است که از ابتدای  دیگری، چپ سوسیال .کند مل میع و استمرار دارد ی و ملیجھانچپ  نزددر  ،مختلف

بر عھده را  داری امور سیستم سرمایه" اجتماعی"مدیریت نقش و رسالت  ھمه جاتا کنون در    اش شکل گیری

ھای رھایی خواھانه و  آرمان ی امروزه ھمه چپاین  .گیرد پاسداری و ترمیم آن را بی پروا بر دوش می .گرفته است

  . استکنار گذارده به طور کامل و قطعی داری را  ضد سرمایه

چپ ایران، . خواه برای ایران باشد و رھایی ی من، می بایست پروژه ایجاد چپی سوسیالیستی دیده، به ما ی پروژه

عبور ناپذیر  بین مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه دموکراتیک در ایران دیوار چینی ،در گذشتهحد اقل بخشی از آن، 

در عمل مبارزه ضد سرمایه داری را به واقع و  به. تقسیم می کرد مجزا تاریخی فازبه دو را  وظیفهاین دو . کشید می

 دوناز سوی دیگر بخشی دیگر از چپ ایران، ب .سپارد میبه وقت گل نی  بھانه ضرورت مبرم مبارزه ضد استبدادی

در دستور کار  را ، ساختمان سوسیالیسمکشورتماعی در جتوجه به شرایط ویژه و مشخص مناسبات و مبارزات ا

و  در شورویحاکم دولتی  - مبتذل، از نوع دیکتاتوری حزبی اام سوسیالیسمی .می داد خود قرار ی بالواسطه

یکی ضد استبدادی برای دموکراسی و دیگری ضد این دو مبارزه، ، اما امروزه با جھانی شدن سرمایه داری .اقمارش

تحویل  مستقل از ھم از تاریخیدو فبه . کردمرحله بندی . نمی توان از ھم جدا کرددیگر را  برای رھایی داری سرمایه

داری،  سرمایهمسلم از مناسبات  سنتزینظام حاکم بر ایران امروز . تلفیق نکردبا ھم ای  به گونهآن ھا را . داد

دو امر  من، باور، به این خصوصیات .مترکز و متکی بر راتت استدولتی مستبد،  دیکتاتوریو  تئوکراتیک مناسبات

  .آمیزند را در ھم می داری سرمایه ضد رزه مبا ضد استبدادی ومبارزه 

چون . وجود ندارد امروز آن بهپاسخی روشن  به دیده ی من، ؟ستبه چه معنا امارھایی خواھانه  سوسیالیسم

پیش در شوروی، چین، اروپای  ی که در سده ھایی نمونه. امروز در جھان وجود ندارد» سوسیالیسم«پدیداری به نام 



» دموکرات سوسیال«که در اروپای غربی  ای نمونه، نامیدند» موجود نسوسیالیسم واقع«، کوبا و غیره شرقی

 ُمدل یاالگو  برای ماخوانند، به ھیچ رو  می نامند و یا آن چه که این روزھا در آمریکای التین چپِ سوسیالیست می

، نابرابری و یسیستم استثماردھند که  و می   ھا در نظریه و عمل نشان داده این. آیند میبه شمار الھام بخش 

تر و  ھایی گاه شدید را در شکل آن  رسند، بازتولید یا می رسیدهھر جا که به قدرت  .دارند را از میان برنمی  سلطه

، یعنی از ُبنسوسیالیسم امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو و دوباره  .گیرند تر در پیش می خشن

بلکه در نیارامیده  اش در گذشتهسوسیالیسم  سرآغاز. ملی و جھانی یا در گستره .شود ابداع و تاسیس

  . قرار دارد او پیشاپیش

  ؟سوسیالیسمکدام 

 .کردترسیم ھایی  نشان عملی و نظری ی گسترهدر  توان می تنھا پاسخ به پرسش کدام سوسیالیسمدر پس 

. ولو کارگری نیست ای خاص طبقه حاکمیتِ . ستدولت یا حکومت نی .نیستبرای ما سیستم  »سوسیالیسم«

 با .دگرسازانه و جنبشی، یعاجتما است فرایندی در این نگاهسوسیالیسم . برنامه حکومتی یا انتخاباتی نیست

و  باورانهجبر غیر فرایندی در نتیجه. ھایش خطرھا و ریسک. ھایش ھا و ناروشنی روشنی .شھای و تعارض ھاتضاد

ھای  ھا و تفاوت گونه با ویژگی بسیارمردمان  مبارزات .نامیم می  رھایش که آن جهسوی به روندی  .نامحتوم

ھای  و سلطه ھا استثمار، نابرابریاز  برای رھایی ،با ھم مشارکتھمبستگی و در  اما ،شان یکتایناپذیر و  تقلیل

 .خصوصی مالکیتِ  و سرمایهتم س  -سلطهیکی،  .ما دوران اصلی ستم -  از سه سلطه رھاییبرای  ویژه به .گوناگون

 ھا ناشی از نابرابریستم  – سلطه ،سومی. مردم بر جدا از مردم یحاکمیت ی به منزلهدولت  ستم - سلطهدیگری، 

سوسیالیسم  فراینداصلی  نشان چھارکلی من در این جا به طرح . سیاسی و اجتماعیگوناگون  در عرصه ھای

  .پردازم رھایی خواھانه می

را در سراسر  خود ی سلطه و ھانی شدهامروزه ج داری نظم سرمایه .داری سرمایه  ضد ی بارزهماول،  نشان

و محیط  ، طبیعتانسان نابودی، سلطه ، عدالتی ، بی استثمار، نابرابری ،سیستماین در  .گیتی برقرار کرده است

تغییر امروزه،  .شوند بازتولید می و هیافتادامه  ،پیشینھای   هاز سامان تر و گاه خشن گوناگون اشکالی در  او زیست

ایران وابسته به گسست از  ما در ی کشورھای جھان و از جمله در جامعه ی موجود بیش از پیش در ھمه بنیادی وضع

ھای تاکنونی  حل که راه کند گسست از آن جا اھمیت پیدا میاین  .است در ھر مکان ھای خود با ویژگیمناسبات  این

و  ) واقعاً موجود ھای راه حل سوسیالیسم دولتی در سوسیالیسمچون (آفریدند یا فاجعه  یستیسوسیالبه اصطالح 

  .)دموکراتیک سوسیال حل راهچون (اند  ھمت گمارده ،داری سرمایه ھمان سیستمیعنی ، »ھمان«به استمرار یا 

آورند،  تغییر و تحولی که به وجود می با وجود اند که داده اند، نشان شده آزموده گذشته ی سده دردر ھر جا که ھا  این

 و کنند فراھم می بھزیستی و بھروزینه ، آورند عدالت اجتماعی میبرابری و نه از مردم  گربز یثریتبرای اکھمواره 

  .سازند را ھموار می استثمارستم، سلطه و رھایی از  راه نه

مالکیت  الغایروی به سوی  پیش ،آن یندفرا. دولتی نیست اقتصادمالکیت و رشد  ،خواھانه رھایی سوسیالیسم

و  جمعی مدیریت به سوی .است جمعی نیروھای مولده و کنترل تصاحب به سوی. است خصوصی بر وسایل تولید

این  .است واسطه و بی مستقیمبه صورت  کنندگان و کارکنان تولید خودٍ توسط  ی مادی و معنویاین نیروھا مشارکتی

رقم  اقدامیچه در نھایت  را داری سرمایه ضد مبارزهسرنوشت  .خصوصیو نه  باشد نه دولتیکه  اشکالیدر ھمه 

اختیار و  برای در. استجامعه  به طور کلی مردمانزحمتکشان و  ھای و جنبش ، مبارزهمنی  خواھد زد؟ به دیده

برای در . قیمو مست مشارکتی، جمعی به صورتی. خود قرار دادن نیروھای مولده، مادی و معنوی اجتماعی کنترل

  .دھد را تشکیل می آدمیکه شرایط مادی زندگی و زیست  چهھر آن اختیار و کنترل خود قرار دادن 

  

ایده سوسیالیستی یا کمونیستی و تنھا ھویت اصلی  برابری اس و اساس  .برابریمبارزه برای دوم،  نشان

 غالب هامروز گیرد که قرار می ای ایده برابر آندر برابری از  خواھانه رھاییی  ایده .است ھا  آنمعنای وجودی  .است



رقابت افسار ایده  در برابر برابری از  خواھانه رھایی ی ایده .و نابرابری را جزو طبیعت انسان می شمارد است شده

 حرفه، ثروت، مالکیت، طبقه، جامعه بر حسب مراتبی کردنسلسله  در برابر. گیرد قرار میدر سرمایه داری  گسیخته

تقسیم کار یدی و  بر حسب. بر حسب مذھب، حرفه و دانش. بر حسب داخلی یا خارجی بودن. یت، ملیتجنس

حیوانی از قرار دارد که بینش  ای امروزه آن ایده در برابربرابری خواھی از  رھاییایده  ،در یک کالم .فکری و غیره

سیاسی ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی،  صهی عر در ھمه برای برابری مردمان ی مبارزه. تجویز می کندرا بشریت 

   .خواند خواه  می چپی است که خود را  سوسیالیست و رھایی و عمل روزمره و کنونی برنامه ...و غیره

  

و بوروکراسی  »تدول -حزب«، دولت دستگاهرشد و تقویت ، سوسیالیسم. خود گردانیمبارزه برای سوم،  نشان

گذار  و جدا و حاکم بر مردم ھای کاھش نقش دولت چه بیشتر شرایط و زمینه ایجاد ھر، خواه سیاست رھایی .نیست

معنای  .است آزادی برابری و  ی امور خود در جمعی و مشارکتی مردمان در اداره خودگردانی. است احتضار آن به

  . کنترل و خودمدیریت جمعی است برایھمانا مبارزه  ،اول ی ، در درجهسوسیالیسم واقعی

داری امروز کدام نیروھای اجتماعی ھستند؟  سرمایه ھای ضد مستقیم فرایند سوسیالیستی یا سوژه نمالاما عا

مبارزات طبقاتی و  در مھم یدر فرایند تولید، اگر چه ھمواره رکنداران  کارگران صنعتی و سرمایهتضاد میان امروزه 

 ی سده ی نیمهنوزده تا  ی سدهاوایل از را  ودسابق خ یا برتر انحصاری مقام، اما است ماندهداری باقی  سرمایه ضد

داری جھانی بلکه در ھمه جا، از جمله در ایران،  امروزه، نه تنھا در مراکز بزرگ سرمایه. داده استاز دست  بیست

 برآمدنو  اجتماعی تغییر و تحوالت محرک تنھاو  داری سرمایه ضد آگاھی  عامل کسب خود تنھادیگر  فوقتضاد 

از این  مھم و بزرگ یبخش ی منزلهاھمیت خود را ھمواره به  این عامل ، اگر چهسستمی نیست ھای ضد جنبش

به  classiste طبقاتیستیداری امروز  سرمایه سوسیالیستی و ضد ی به این سان، مبارزه .دارد نگاه می  ھا جنبش

آن گونه که در ادبیات » حزب کمونیستبورژوازی تحت رھبری پرولتاریا و  ی کارگر علیه طبقه ی طبقه ی مبارزه«معنای 

چنان از سوی ھواداران نوستالژیک این نظریه تبلیغ و  و ھماست ویژه لنینی طرح شده  مارکسیستی کالسیک به

 ی باورانه نسبت به طبقه که این نگرش مھدوی یا مسیحا استی تاریخی نشان داده  تجربه. شود، نیست ترویج می

– حزب«و دیکتاتوری » کارگر ی حزب طبقه«راھبر او به سلطه و اقتدار گروھی به نام کارگر و رسالت پیامبرانه و 

  .انجامد بر کارگران و تمامی جامعه می» دولت 

سیاسی،  ی سرمایهی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه  ھمه -ی سرمایه  جانبه ی ھمه سلطه امروزه

ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی،  جامعه در ھمه تمامیتبر  -  و غیره ، فرھنگیای  آوری، رسانه ، فندانشی

ی کارگر و در مکان تولید بلکه  این سلطه نه تنھا بر طبقه. شده است فرما حکمچنگ انداخته و ... سیاسی و فرھنگی

ایط این سلطه در عین حال شر .شود می به کار بردهھای گوناگون اجتماعی  و در مکان ی بسیارگونه بر توده

فراھم  قشرھای وسیع اجتماعیدر میان  رھایی از سلطه راسازماندھی جمعی و مبارزه برای   آگاھی، خود خود

باشند مبارزاتی  حاصل توانند میسازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه خودآگاھی ضد. سازد می

و (مختلف  یقشرھایدر این مبارزات، . شوند میحاکم مطرح  ھای ھای نفی ارزش ھا و پروژه کار ھا راه آن بسترکه در 

درافتاده و  حاکم ھای  و ارزش نظامبا  )صنعتی تولید ی گستره و نه تنھا در(مختلف  ھایی میداندر  )نه تنھا کارگران

در  را خود ھای تواناییھا و  قابلیت اجتماعی، و مدنی گری با وارد شدن در میدان دخالتاین مردمان،  .شوند درگیر می

   .اندازند کار میبه از سلطه ھای گوناگون  خروج ھا برای کشف راه حل

  

 در »سوسیالیسمساختمان «. جھانی است بلکه ملی نیست »سوسیالیسِم امروز«. ییجھان روا، نشان چھارم

فراملی، جھانی و  ناگزیر سوسیالیسم امروز .است شده ممکننا امروز، به مراتب بیشتر از گذشته، یک کشور

تواند  نمی در یک کشورشدن، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم   جھانیناپذیر  فرایند اجتنابامروزه با  .ست  روا جھان

نوین و مناسبات  ی نه تنھا برآمدن جامعه. از دیگر کشورھا در منطقه، قاره و جھان انجام پذیرد جدامستقل و 



این را مارکس  - شود  ممکن می ی یک کشور یا سرزمین نا ب محدود و بستهدر چھارچوسوسیالیستی اجتماعی نوین 

اصالحات در  حتادھند که  ی شواھد نشان می بلکه ھمه -بود  گفته  شصت و ھشت سال پیش در مانیفست و  صد

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

ھا  آن. د و مبارزه کنندنبیاندیشخود کشوری  – ملی ی پیلهدر  تنھاتوانند  خواه امروزه نمی رھایی ھای  سوسیالیست

ای و  خواه جھان، به صورتی منطقه رھایی  چپھای  جنبشکوشی با  سویی و ھم بیش از پیش، در ھم می بایست

  .ماست »میھن«و  ی جھان که سرزمین مشترکھم براب خود و ھم برا .یابی کنند راهجھانی فکر و 

  

   ؟ چپکدام 

 کانسسِ در متن به منزله چپ جھان سومی،  ،ایران چپ .جاد چپی دیگر برای ایران استی، ازمان ھمما،  ی پروژه

در ، روشنفکری مستقل محافلبرخی  به جز، کلدر ایران  ھای مارکسیست .گیرد شکل می استالینی -لنینی تاریخی

از  یسستگ ،گاه به معنای واقعی کلمه ھیچ ،چپ جھان سومیاین در  .کنند رشد می روسیکسیسم مارسیستم 

ابداع و نه در  »موجود نسیاستِ واقع« سوسیالیستی، نه در نقد نظریهنه در  :دھد رخ نمی سویتیک مسلط ببینش

حزابی مشابه در جھان ران و احزب توده ای یثنابه است -این چپ از  یبخش. سازماندھی و مبارزاتی جدید ھای شکل

 مواضعی گاه دیکتاتوری ضد و امپریالیستی  ی ضد تنھا در مبارزه - شوند میاتحاد شوروی  ی دست نشاندهکه 

   .گیرد می پیشدر  اصولی و خواھانه ترقی

 این سست ازگدر از جمله  ، می بایستفرا خوانیم بایدایران  در اپوزیسیونبرآمدنش را اکنون  چپی که، منی  به دیده

 .باشدشکن  ساختار: باشداصلی  خصلتسه  دارایبایست  می چپ این. گیرد شکل جھان سومی چپ

  .باشد و اپوزیسیونی گرا یجنبش. باشدالئیک و فدرالیست خواه  جمھوری

سمت و به تواند  نمی ما، پس عمل سیاسی کنونی باشد می پرتو افکن راه ما یخواھ اگر رھایی .شکن ارتساخ -١

مضمون  ھستند و ھمآرمان  که ھمخواھی  رھاییبرابری و  .سازد دورتر ھر چه  ھدف خودرا از  اورود که  یویس

  دھند؟ در چه خود را نشان می ،جاری مبارزات

  .مادی و فرھنگی ھای فراوردهدر بھره وری از امکانات و  ، زنان و مردان،ھا و شھروندان برابری انسان در مبارزه برای -

  .ھای گوناگون آزادی و رھایی از سلطهبرای  ھا انسان ی ارزهدر مب -

اجتماعی،  و پیامدھای ضد داری سرمایهمناسبات زحمتکشان و دیگر نیروھای اجتماعی بر ضد کارگران،  ی در مبارزه -

  .زیستی آن محیط  ضدانسانی و  ضد

  .عدالت اجتماعی برای  در مبارزه -

 .برای خود و خود به دستبدون نمایندگی امور خود یعنی  واسطه  مستقیم و بیبرای تصاحب مردمان ی  در مبارزه - 

  .نامیم دموکراسی مستقیم یا مشارکتی میما که  چهآن 

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

رادیکال و ساختارشکن  می بایستانون اساسی اسالمی آن، در برابر نظام جمھوری اسالمی و ق ،چپ مورد نظر ما

ھای  در  مبارزه برای براندازی رژیم توسط جنبشدھد؟  نشان میخود را چگونه این رادیکالیته و ساختارشکنی . باشد

در  .گری و مبارزاتی مردمان ھای مختلف دخالت شکلاز  ما ھمراھی و  پشتیبانیدر  .مردم و سیاسی اجتماعی

به خود آمیز  قھراشکالی توانند  که حتا میتحت سلطه و ستم  مردمانِ انقالب و قیام   و ھمراھی ما باانی پشتیب

  ، گیرند



 اساسی  بنیادسه ایران، جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین   در. فدرالیست و الئیکخواه  جمھوری -٢

و  اساسیھر گونه تحول  ھای    شرط پیشل نامبرده سه اص. را تشکیل می دھند جمھوری اسالمی  نظام مبارزه علیه

   .باشند میدر کشور ما  ساختاری

 »عمومی امر« معنایبه . »مردم بر مردم حکومت«جمھوری به معنای  .خواه است چپ مورد نظر ما جمھوری -

Res publica  نخبگانامر یا اشرافی  و موروثیامر  امر خصوصی و فردی،در برابر.   

 سیاسی و فرھنگی ،اجتماعی مدنی، ھای آزادی  ی ھمه مستمر مدافع یعنی خواه است ظر ما آزادیچپِ مورد ن -

   .است

، قضایی و اجراییسه قوای در جمھوری الئیک یکم،  که ستمعنا به این الئیک. الئیک است مورد نظر ما چپِ  -

قانون اساسی و دیگر قوانین . ختارندو خودم کنند میعمل  و روحانیت دین و شریعت مستقل و منفک از گذاری قانون

 و دین )١١( دولت جداییکه است ی این ھمان .دھند نمیارجاع  آن شریعت وبه احکام دینی  کشورجاری در 

 سوم،. شان از حقوق برابر برخوردارند نظر از اعتقادات دینی یا غیر دینی ی شھروندان صرف ھمه دوم، .نامند می

  .ھستند آزاد ،نی و جه غیر دینی، چه دیعقاید در جامعهی  ھمه

 ، ستم و استبدادسلطهمقتدر تاریخ ایران ھمواره مرکز درازای در  مرکزی دولت .چپِ مورد نظر ما فدرالیست است -

مختلف در امور خود  مناطقو  ھا ھا، استان مدیریت مردمان در محل قدرت مرکزی ھمواره از مشارکت و خود .بوده است

مشارکت آزادانه و  خواستارمختلف است که  و اقوام ھای ایران سرزمین ملیتزمان  ھم .ه استجلوگیری به عمل آورد

 فدرالیستچپ  .اند توسط دولت مرکزی سلب شدهخود  حقھمواره از این  لیو باشند برابرانه در امور خود می

مدیریت  خواھان خود. است دموکراسی مشارکتی و محلی خواھان .ی کشور است در اداره عدم تمرکز قدرت خواھان

و  شکلفدرال است که  ای جمھوری خواھان ...است دموکراتیک خود مجالسو مناطق از طریق  ھا مردمان در محل

در  ،شان ...مذھبی و زیستگاھی مذھبی، غیرملیتی، قومی،  گونی گونه و چندانیدر  ایران انمضمون آن را مردم

  . خواھند کردتعیین رایزنی با ھم 

آزادی،  پدیدارھایی چونمفاھیم و  که دارد پنھان نمیاز مردم و  داند خوب می خواه رھاییچپ  اما هبا این ھم

، نامندش »دموکراسی«که » حکومت مردم بر مردم« به طور مشخص و ...، فدرالیسم، عدالت اجتماعیجمھوری

نات مادی، آموزشی، فرھنگی و ھر کس از امکا وری برابرانه بھرهیعنی بدون  ھا و شھروندان انسان برابری بدون

  . خواھند داشت صوری و غیر واقعیخصلتی ھمواره  به طور عمده در جامعه، ...رفاھی

ھای  جنبش ی بر نقش اصلی و تعیین کنندهبه این معنا که  .جنبشی است مورد نظر ما چپِ . گرا جنبشچپ  - ٣

ھا  شبدر جن و جمعی فاعل اجتماعی ھای ھا و توانایی قابلیت بر .داردباور اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی 

مردمان در امور خود  مستقیم گری مداخلهخواه طرفدار  چپ رھایی ،در نھایت امر .ورزد ید میکات و مبارزات اجتماعی

دموکراسی «آن چه را که ما  .نمایندگیبدون  و در صورت ممکن بدون واگذاری  واسطه،بدون  ای مداخله گری .است

از  نوییھای  شکل ابداع تکاپویدر امروزه  در ھمه جا ھای احتماعی جنبش .نامیم می» رایی یا مشارکتیشو

ی بیست در  ھای شناخته شده که در سده اشکال تاریخی و سنتی سازماندھی. اند سازماندھی   مشارکت و خود

در  اکنون، کنند چنان نیز می و ھمد کردن عمل می مردم متحد کردن و برای رھبری... ، جبھهدولت  -  ی حزب نمونه

، منی  ، به دیدهدیگرچپِ  .کنند  و فعال را متشکل قابل توجھی  نیروی اجتماعی توانند و نمی اند فرو رفته ژرف یبحران

از مناسبات در  جدیدیھای  شکل خلقبایست در پی  ھای سنتی سازماندھی حزبی، می گیری از شکل با درس

 در عمل و نظر بر شفافیت .مناسباتی مبتنی بر دموکراسی گسترده دورونی .باشد یالتیسازماندھی و تشک میدان

بر  .خودگردانیشیوه و روش بر  .کنندگان مشارکت، داوطلبانه و برابرانه آزادانه بر مشارکت .ی سطوح کاری در ھمه

 سوی از د و کنترلانتقاگری و  ی دخالت بر امکان آزادانه .سطوح ی ھمهھا در  گردش و تناوب مسئولیت



از  ھا آنو برخورداری چپ سوسیالیستی  ھای نظری آزادی تشکیل گرایش بر .ی امور در ھمهکنندگان  مشارکت

  ...      ھا در تصمیم گیری ھا آن مشارکت امکانو  درونی و بیرونیآزادانه  نظر اظھار چونی حقوق  ھمه

 در. نیستپی تصرف قدرت در به این معنا که . است اپوزیسیونی سوسیالیستی امروز چپِ  .چپ اپوزیسیونی -۴

حکومت  و ھمواره برای تصرف قدرتکه سنتی  چپِ  .کند میعمل مخالف  و معترض چون نیرویی سیستمخارج از 

رسد، در برابر  نشان داده است که در زمانی که به قدرت می ، در عین حال ھمواره نیزکند و می هکرد مبارزه کردن 

بایست بر فاصله  خواه اما، می چپ رھایی  .زند ری از قدرت و دولت ناگزیر دست به سرکوب و سلطه میالزامات پاسدا

، از »سیاست«از  چپ سوسیالیستی یا کمونیستی تعریف کالسیک. ورزد ید کاتآن » تصرف«گرفتن از قدرت، دولت و 

جوھر سیاست آن  و تصرف یدولت ماشین امر ھمواره این بوده است که امروزتا ) ی نظرات او ھمهنه در البته (مارکس 

از چپ ، »سیاست«چنین درکی از . و دولت یعنی مبارزه برای تصرف قدرت »سیاست«، از این دید .دھد را تشکیل می

 »سیاست واقعن موجود« مناین ھمان چیزی است که . باشد ھمگانی بوده و میغالب و ھمواره ،تا راست

 دیکر چپِ امروزی مھم  ھای یکی از چالش. است »سیاست« واقعیتذل از معنای مب و تبیینی تعریف خوانم که می

ی  ایده. ارایه دھد» سیاست«تعریف و تبیین دیگری از . کنداساسی  یاین است که در تعریف فوق تجدید نظر

که مارکسیسم باز گردد یکی از بنیادھای فکری کمونیستی  به .سازدرا مطرح  بدون تصرف قدرت »سیاست«

 نیست بلکه مداخله و مشارکت و قدرت دولت امراداره و مدیریت ، »سیاست«که  این .زیر پا نھاد آن را یتیکسو

ھایت در نرا ما » حکومت مردم بر مردم«یا » دموکراسی« .امور است در بسیارگونه مردمان ی واسطه مستقیم و بی

   .کنیم یم و تبلیغ میفھم به این معنا می امر

اجتماعی و ھمگانی در جھت  ی ھای گسترده در شرایطی که جنبش. اند ھا و بارھا به ما آموختهتجارب تاریخی بار

و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذھنی و عملی اکثریت بزرگی  اند هتغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافت

راتی فراھم نیست، شرکت چپ در در ایجاد چنین تغیی ھا راھی و مشارکت فعال و مستقیم آن از مردمان برای ھم

باید تنھا با اتکا به نیروی خود و اقلیتی کوچک  اویا : دھد قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر یک دو راھی تراژیک قرار می

یروی از پ بهرا بر جامعه اعمال کند و یا  و ستم دست به عمل انقالبی از طریق جبر و زور زند و در نتیجه دیکتاتوری

یل نیست، ناگزیر خود را به مدیران نظم موجود در جھت حفظ و ترمیم سیستم تبد نتی که خواھان تغییرات بنیادیاکثری

 پروبلماتیکامروزه، این .  دھد میخواه از دست  در ھر دو حالت چنین چپی روح خود را به عنوان نیرویی رھایی. نماید

، بغرنجی تصرف قدرت و دولت بدونتغییر داد اما  ای ریشه ی  توان جوامع و جھان را به گونه اساسی که چگونه می

  .   بدون پاسخ باقی مانده است

   

 -------------------------------------  

مقدمات، . زند و سازماندھی عملی، نظری تدارک به کاردست  تواند تنھا می ،در ھمه جا امروزه خواه، رھایی چپِ 

ی ھا جنبشفرایند در . سازدآماده و فراھم  را سوسیالیسمی دیگر و یگرسیاستی د برآمدنِ شرایط  ھا و زمینه

 براینامسلم و نامحتوم  یمسیرھای ،سازند که ناممکن را ممکن می نابھنگامی ھای داد  و رخ دگرسازانه اجتماعی

  . کندمبارزه تالش و جھت  ایندر . نماید ترسیمرا  سیستم حاکمخروج از 

   .استسرانجام در سرآغاز  ه ک با این نگاه فلسفی ھمواره

  

  

 


