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ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎره ی

ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺪام ﭼﭗ
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺑﺎره ی دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻈﺮی و اﺳﺎﺳﯽ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ی »ﺷﮑﻞدھﯽ
ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ« ﺑﺮای اﯾﺮان .ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ؟ و ﮐﺪام ﭼﭗ؟
ﻣﻦ از ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻧﻈﺮی ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﺤﺜﯽ را در اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اراﯾﻪ دھﻢ .ﻣﻦ از ﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎس ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز ،ﺣﺪ اﻗﻞ از دوران ﻣﮫﺎﺟﺮت دوم ،ﺑﻪ
آن ھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دﯾﺪی اﻧﺘﻘﺎدی روی آورده ام .ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ راه اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ،در اﯾﻦ دوران واﻧﻔﺴﺎی ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻤﮑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ  ،ﭼﻮن ﺻﺪاﯾﯽ در ﺷﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﺮطﺒﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺪارک ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﭙﯿﺪه دم رھﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ھﺎ .در ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﺎت .در اﯾﻦ ﺷﺐ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻢ.
ﭘﺮوژه ی اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﭼﭗ اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﯾﺪه ی ﻣﻦ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮوژه ای در ﺟﮫﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﭙﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻮع ٍد ﮔﺮ.
ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﭗ ھﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﯾﻢ ﯾﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،در ﮔﺴﺴﺖ از دو ﭼﭗ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﯾﮑﯽ ،ﭼﭗ
ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺧﻮاه ﮐﻪ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪش .ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎٌ ﻣﻮﺟﻮد « اﯾﻦ ﭼﭗ
رو ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻪ و ﻣﯽ رود .اﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ و ﺳﺒﮏ ﮐﺎری اﻗﺘﺪار ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ی او ،در اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻧﺰد ﭼﭗ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻤﺮار دارد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ،ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اش ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻘﺶ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ "اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" اﻣﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺪاری و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن را ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﭗ اﻣﺮوزه ھﻤﻪ ی آرﻣﺎن ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ و
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ی ﻣﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪه ی ﻣﻦ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﭼﭙﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﭗ اﯾﺮان،
ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آن ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻣﺒﺎرزه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ دو وظﯿﻔﻪ را ﺑﻪ دو ﻓﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ واﻗﻊ و در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻞ ﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﭗ اﯾﺮان ،ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ اﻣﺎ ﻣﺒﺘﺬل ،از ﻧﻮع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ  -دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﻮروی و
اﻗﻤﺎرش .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرزه ،ﯾﮑﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﯾﮕﺮی ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﻪ دو ﻓﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد .آن ھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﮑﺮد .ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺳﻨﺘﺰی از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﻣﺘﺮﮐﺰ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ راﺗﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،دو اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی و ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ دﯾﺪه ی ﻣﻦ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ آن اﻣﺮوز وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻮن
ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« اﻣﺮوز در ﺟﮫﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﭘﯿﺶ در ﺷﻮروی ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎی

ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﻮﺑﺎ و ﻏﯿﺮه »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﭼﭗِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ُﻣﺪل
اﻟﮫﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎری ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺳﻠﻄﻪ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن را در ﺷﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﺧﺸﻦﺗﺮ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ و دوﺑﺎره ﯾﻌﻨﯽ از ُﺑﻦ ،
اﺑﺪاع و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد .در ﮔﺴﺘﺮهای ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ .ﺳﺮآﻏﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﻧﯿﺎراﻣﯿﺪه ﺑﻠﮑﻪ در
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﻗﺮار دارد.
ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ؟
ﭘﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺴﺘﺮهی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ھﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ « ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ طﺒﻘﻪ ای ﺧﺎص وﻟﻮ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ و دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪ .ﺑﺎ
ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺗﻌﺎرض ھﺎﯾﺶ .روﺷﻨﯽ ھﺎ و ﻧﺎروﺷﻨﯽ ھﺎﯾﺶ .ﺧﻄﺮھﺎ و رﯾﺴﮏ ھﺎﯾﺶ .ﻓﺮاﯾﻨﺪی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮﺟﺒﺮﺑﺎوراﻧﻪ و
ﻧﺎﻣﺤﺘﻮم .روﻧﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺟﻪ ﮐﻪ رھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﺗﻔﺎوتھﺎی
ﺗﻘﻠﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﯾﮑﺘﺎیﺷﺎن  ،اﻣﺎ در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ھﻢ ،ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎ و ﺳﻠﻄﻪ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪ  -ﺳﺘﻢ اﺻﻠﯽ دوران ﻣﺎ .ﯾﮑﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ -ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
دﯾﮕﺮی ،ﺳﻠﻄﻪ  -ﺳﺘﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺟﺪا از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم .ﺳﻮﻣﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ – ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ
در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ طﺮح ﮐﻠﯽ ﭼﮫﺎر ﻧﺸﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
ﻧﺸﺎن اول ،ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﺮوزه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ ،ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن ،طﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ

زﯾﺴﺖ او در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﺧﺸﻦﺗﺮ از ﺳﺎﻣﺎﻧ ﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘ ﻪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻨﯿﺎدی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ در اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ از
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮد در ھﺮ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ از آن ﺟﺎ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راهﺣﻞھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ )ﭼﻮن راه ﺣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺎی واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد( و
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار »ھﻤﺎن« ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ھﻤﺖ ﮔﻤﺎرده اﻧﺪ )ﭼﻮن راه ﺣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ(.
اﯾﻦ ھﺎ در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ،
ھﻤﻮاره ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﮫﺮوزی و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻪ راه رھﺎﯾﯽ از ﺳﺘﻢ ،ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ھﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،رﺷﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ،ﭘﯿﺶ روی ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮ ٍد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ھﻤﻪ در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ رﻗﻢ
ﺧﻮاھﺪ زد؟ ﺑﻪ دﯾﺪه ی ﻣﻦ ،ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر و
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار دادن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ،ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﺑﺮای در
اﺧﺘﯿﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار دادن ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ آدﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﻧﺸﺎن دوم ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی .ﺑﺮاﺑﺮی اس و اﺳﺎس و ﺗﻨﮫﺎ ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدی آن ھﺎ اﺳﺖ .اﯾﺪه ی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺪه ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻏﺎﻟﺐ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺟﺰو طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .اﯾﺪه ی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺪه رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺴﺎر
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ طﺒﻘﻪ ،ﺣﺮﻓﻪ ،ﺛﺮوت ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدن .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺬھﺐ ،ﺣﺮﻓﻪ و داﻧﺶ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﯾﺪی و
ﻓﮑﺮی و ﻏﯿﺮه .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،اﯾﺪه رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ از ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺪه ای اﻣﺮوزه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از
ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی در ھﻤﻪ ی ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻏﯿﺮه ...ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻞ روزﻣﺮه و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن ﺳﻮم ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ» ،ﺣﺰب -دوﻟﺖ« و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ،اﯾﺠﺎد ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺟﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﮔﺬار
ﺑﻪ اﺣﺘﻀﺎر آن اﺳﺖ .ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در درﺟﻪی اول ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﺎ ﻣﻼن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻮژهھﺎی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوز ﮐﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺮوزه ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻮاره رﮐﻨﯽ ﻣﮫﻢ در ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎم اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﻧﻮزده ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺖ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان،
ﺗﻀﺎد ﻓﻮق دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮآﻣﺪن
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪﺳﺴﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوز طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺘﯽ  classisteﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی » ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ طﺒﻘﻪی ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﻨﯿﻨﯽ طﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﺎن از ﺳﻮی ھﻮاداران ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﮫﺪوی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﺑﺎوراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و راھﺒﺮ او ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و اﻗﺘﺪار ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺰب طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری »ﺣﺰب –
دوﻟﺖ « ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﺮوزه ﺳﻠﻄﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  -ھﻤﻪ ی اﻧﻮاع آن و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
داﻧﺸﯽ ،ﻓﻦآوری ،رﺳﺎﻧﻪای ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه  -ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ھﻤﻪ ی اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ...ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و در ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮدهی ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ و در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آنھﺎ راهﮐﺎر ھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﻗﺸﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان( در ﻣﯿﺪان ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﺴﺘﺮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ دراﻓﺘﺎده و
درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را در
ﮐﺸﻒ راه ﺣﻞ ھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺳﻠﻄﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﻢ اﻣﺮوز« ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ» .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« در
ﻧﺸﺎن ﭼﮫﺎرم ،ﺟﮫﺎن رواﯾﯽ» .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ِ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ و
ﺟﮫﺎنروا ﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺧﺮوج از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻗﺎره و ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮ ب ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد  -اﯾﻦ را ﻣﺎرﮐﺲ
ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  -ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺻﻼﺣﺎت در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻢراھﯽ و ھﻢﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن و اﻗﺘﺼﺎدھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﯿﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ – ﮐﺸﻮری ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،در ھﻢﺳﻮﯾﯽ و ھﻢﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ و راهﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢ ﺑﺮاب ﺧﻮد و ھﻢ ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک و »ﻣﯿﮫﻦ « ﻣﺎﺳﺖ.

ﮐﺪام ﭼﭗ؟
ﺳﮑﺎﻧﺲ
ﭘﺮوژه ی ﻣﺎ ،ھﻢ زﻣﺎن ،اﯾﺠﺎد ﭼﭙﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭼﭗ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭼﭗ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،در ﻣﺘﻦ ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان در ﮐﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روﺳﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﭗ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﮔﺴﺴﺘﯽ از
ﺑﺒﯿﻨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ رخ ﻧﻤﯽدھﺪ :ﻧﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﻪ در ﻧﻘﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد« و ﻧﻪ در اﺑﺪاع
ﺷﮑﻞھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭼﭗ  -ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ا ﺣﺰاﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﮫﺎن
ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮔﺎه ﻣﻮاﺿﻌﯽ
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و اﺻﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ ،ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ را اﮐﻨﻮن در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﻦ
ﭼﭗ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﭗ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻻﺋﯿﮏ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮔﺮا و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 - ١ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ .اﮔﺮ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻦ راه ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮﯾﯽ رود ﮐﻪ او را از ھﺪف ﺧﻮد ھﺮ ﭼﻪ دورﺗﺮ ﺳﺎزد .ﺑﺮاﺑﺮی و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ھﻢ آرﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ،در ﭼﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ؟
 در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،در ﺑﮫﺮه وری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮاورده ھﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ. در ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺮای آزادی و رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. در ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ آن.
 در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد.آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
 در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪی ھﺮ ﻓﺮد ﭼﻮن ﺷﺮط آزادی ھﻤﮕﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ.ﭼﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ آن ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رادﯾﮑﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ؟ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم .در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺎ از ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن .در
ن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﺎ ِ
ﮔﯿﺮﻧﺪ،

 - ٢ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻻﺋﯿﮏ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ،ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺳﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﭼﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه اﺳﺖ .ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم« .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« Res publicaدر ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﺮدی،اﻣﺮ ﻣﻮروﺛﯽ و اﺷﺮاﻓﯽ ﯾﺎ اﻣﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن.
 ﭼﭗِ ﻣﻮرد ﻧ ﻈﺮ ﻣﺎ آزادیﺧﻮاه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ھﻤﻪی آزادیھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽاﺳﺖ.
 ﭼﭗِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻻﺋﯿﮏ اﺳﺖ .ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻢ ،در ﺟﻤﮫﻮری ﻻﺋﯿﮏ ﺳﻪ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﮏ از دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ آن ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ) (١١و دﯾﻦ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .دوم ،ھﻤﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽﺷﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺳﻮم،
ھﻤﻪی ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و ﺟﻪ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،آزاد ھﺴﺘﻨﺪ.
 ﭼﭗِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در درازای ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ھﻤﻮاره ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺘﺪر ﺳﻠﻄﻪ ،ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺒﺪادﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ھﻤﻮاره از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن در ﻣﺤﻞھﺎ ،اﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﻮر ﺧﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ .ھﻢزﻣﺎن اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاداﻧﻪ و
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ در اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ھﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻠﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﭗ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ
ﺧﻮاھﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در ادارهی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮاھﺎن ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﺎن در ﻣﺤﻞھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ از طﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻟﺲ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد اﺳﺖ ...ﺧﻮاھﺎن ﺟﻤﮫﻮری ای ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و
ﻣﻀﻤﻮن آن را ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان در ﭼﻨﺪاﻧﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ...ﺷﺎن ،در
راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﭘﺪﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آزادی،
ﺟﻤﮫﻮری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم « ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻧﺎﻣﻨﺪش،
ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺑﮫﺮهوری ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ھﺮ ﮐﺲ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
رﻓﺎھﯽ ...در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ھﻤﻮاره ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺻﻮری و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
 - ٣ﭼﭗ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮا .ﭼﭗِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎور دارد .ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﻨﺒﺶھﺎ
و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺮ ،ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه طﺮﻓﺪار ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن در اﻣﻮر ﺧﻮد
اﺳﺖ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ای ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ،ﺑﺪون واﮔﺬاری و در ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ .آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺷﻮراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ اﻣﺮوزه در ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺑﺪاع ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﯽ از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ در
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ ،ﺟﺒﮫﻪ ...ﺑﺮای رھﺒﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن در
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ،
ﺑﺎ درس ﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﮑﻞھﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در
ﻣﯿﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده دوروﻧﯽ .ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ
در ھﻤﻪی ﺳﻄﻮح ﮐﺎری .ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاداﻧﻪ ،داوطﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﺑﺮ ﺷﯿﻮه و روش ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ .ﺑﺮ
ﮔﺮدش و ﺗﻨﺎوب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ در ھﻤﻪ ی ﺳﻄﻮح .ﺑﺮ اﻣﮑﺎن آزاداﻧﻪی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی و اﻧﺘﻘﺎد و ﮐﻨﺘﺮل از ﺳﻮی

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﻪی اﻣﻮر .ﺑﺮ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻧﻈﺮی ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری آن ھﺎ از
ھﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﭼﻮن اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ آزاداﻧﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنھﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ...
 -۴ﭼﭗ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ .ﭼﭗِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوز اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﭗِ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و »ﺗﺼﺮف« آن ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ورزد .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،از
ﻣﺎرﮐﺲ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ھﻤﻪی ﻧﻈﺮات او( ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﺗﺼﺮف آن ﺟﻮھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و دوﻟﺖ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،از ﭼﭗ
ﺗﺎ راﺳﺖ ،ھﻤﻮاره ﻏﺎﻟﺐ وھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد«
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﺬل از ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﮫﻢ اﻣﺮوزی ﭼﭗِ دﯾﮑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« اراﯾﻪ دھﺪ .اﯾﺪهی
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ آن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎد .اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻣﻮر اﺳﺖ» .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﯾﺎ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم « را ﻣﺎ در ﻧ ﮫﺎﯾﺖ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎر ھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ھﻢراھﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ھﺎ در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﭗ در
ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دو راھﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ :ﯾﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ از طﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮ و زور زﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی رﯾﺸﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ داد اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و دوﻟﺖ  ،ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

------------------------------------ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ،اﻣﺮوزه در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ زﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت،
ن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ را آﻣﺎده و ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
زﻣﯿﻨﻪھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮآﻣﺪ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪ و رخ داد ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺎﻣﺤﺘﻮم ﺑﺮای
ﺧﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐ ﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺮآﻏﺎز اﺳﺖ.

