ﻣﺴﺌﻠﮫی ﭼﭗ در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن  −ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ )ﺑﺨﺶ اول(
ﭼﭗ و ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ
اﻧﺪﯾﺸﮫ زﻣﺎﻧﮫ – در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ،از ﻣﻔﮭﻮم ﭼﭗ ،و از "ﮔﺴﺴﺖ"ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او اﻣﮑﺎن
رھﺎﯾﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﭼﭗ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر آن اﻣﮑﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ و
اﯾﺪهﭘﺮدازی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ،از ﭼﮭﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫﺷﺪهی ﭼﭗ ،در ﭼﮭﺎرﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺨﺶ ﯾﮏ :ﭼﭗ و ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺨﺶ دو :ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﺳﮫ :ﮔﺴﺴﺖ و ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎر :آرﻣﺎن و واﻗﻌﯿﺖ.
ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ و اظﮭﺎرﻧﻈﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
آﻗﺎی وﺛﯿﻖ ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ادﯾﺐﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﻮرد "ﻣﺴﺌﻠﮫی ﭼﭗ"
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺴﺌﻠﮫ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻧﺘﺰاع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﭗ ﺗﻘﺮﯾﺮی
در ﺳﻄﺢ و ﺣﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ و روﺷﻨﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ وﺟﻮد
ﻣﺴﺌﻠﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﭼﭗ" ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ؟ اﮔﺮ آری ﺗﻮﺿﯿﺤﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﮫ ﭼﭗ ﭼﮕﻮﻧﮫ از راه ﺣﻞ ﺑﮫ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺳﺖ طﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﻗﻮل ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﮐﺠﺎ ﻗﺮار
دارد؟
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ :ﻧﺎم »ﭼﭗ« ) (La gaucheرا ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در اﻧﻘﻼب  ١٧٨٩ﺧﻮد اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از آن و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﺮاض ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﺮﻓﺪار ﺣﻖ وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .زﯾﻦ ﭘﺲ »ﭼﭗ« و »راﺳﺖ« ﭼﻮن
ﻣﻘﻮﻟﮫای ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ »ﭼﭗ« ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه در »ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم« دارد .ﺑﺎ »اﻣﺮﻋﻤﻮم« ) Res publicaﺟﻤﮭﻮر( -در ﺑﺮاﺑﺮ»اﻣﺮﻣﺴﺘﺒﺪ« -Res potentat
ﺳﺮﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺎم ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ آﻗﺎی ادﯾﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ھﻤﺰاد ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ و در ﻧﻔﯽ
ﻧﻈﺎمھﺎی ﮐﮭﻨﮫ ،از اواﺧﺮ ﺳﺪهی ھﺠﺪھﻢ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه »ﭼﭗ« در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ،
ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺰد روﺷﻨﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن روﺳﻮ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ
را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﮫای ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺖ و ھﮕﻞ ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .و
ﺣﺘﺎ  −و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ  −ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
ھﻤﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫی  ١٨٣٠ﺗﺎ  ١٨٧٠را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﺷﺎرهای ﺑﮫ واژهی
»ﭼﭗ« در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎرﺷﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮرژوازی و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و آن ھﻢ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﺑﺮد »ﭼﭗ« رواج و »ﻣﻌﻨﺎ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ »ﻣﻌﻨﺎ« را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در  ۵اﻣﺮارزﺷﯽ ﺧﻼﺻﮫ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ اھﻤﯿﺖ ﯾﺎ
ارﺟﺠﯿﺖﺷﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

٢
 -١ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮫی ﺛﺮوت،
 -٢ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ
 -٣آزادی.
 -۴دﻓﺎع از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ )ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ( و
 -۵اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.
ﭗ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺸﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ)ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ( و
ﭼ ِ
ﻧﻔﯽ دﯾﻦﺳﺎﻻری اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ اﻣﺎ ﻣﺒﯿﻦ ارزشھﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ رود،
»ﭼﭗ« وا ﻣﯽرود ،ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﮫ روﻧﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻀﺎدی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﭼﭗ« ھﯿﭻﮔﺎه واﺣﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ» .ﭼﭗ« ھﻤﻮاره ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ از
»ﭼﭗھﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن »ﭼﭗ« ﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ از ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن راﺳﺖ و ﭼﭗ اﺳﺖ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫی »ﭼﭗ« اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﭼﭗ ﺗﻨﮭﺎ در
زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﻄﮫھﺎﯾﯽ و ِﺳﮑﺎﻧﺲھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ رﺧﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺗﺤﺎد
و اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ در ھﻨﮕﺎﻣﮫی اﻧﻘﻼبھﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺶھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺑﺮھﮫھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ »ﭼﭗ« ﭼﻮن ﻣﻘﻮﻟﮫای ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻮار
ﺑﺮﺧﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آن ﭼﮫ ھﻤﻮاره ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﺪهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺌﻮریھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاھﯽ،
آﻧﺎرﺳﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ و اﻣﺮوزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
»ﭼﭗ« ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦاش ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ »راهﺣﻠﯽ« ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی ﺷﻤﺎ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ راهﮐﺎری وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ راهﮐﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺎد
ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.
»اﺗﺤﺎد ﭼﭗ« ،در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ،در طﻮل ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ،ھﻤﻮاره اﻣﯿﺪ ،آرزو و ﺷﺮطﺒﻨﺪی
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻘﻄﮫھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺬرا ،رخ ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﺒﮭﮫی ﺧﻠﻖ« در ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣۶وﯾﺎ »ﺟﺒﮭﮫی ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاھﺎن« در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ھﻤﺎن دوران.
اﻣﺎ آن ﭼﮫ ھﻤﻮاره ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﭼﭗ
در زﻣﺎن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﺟﺪاﯾﯽ ،اﻓﺘﺮاق ،اﻧﺸﻌﺎب و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و
ﺳﺘﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ :ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ،اﺧﺮاج
ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی از اردوﮔﺎه ﺷﻮروی ،اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی ،اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و
ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ ،درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی ،ﺟﻨﮓ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم...
در اﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ »ﭼﭗ« ھﻤﻮاره ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه در دھﮫی  ،(١٣۵٠) ١٩٧٠ﭼﭗ در ھﯿﺒﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﻮن
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫی ﺧﻠﯿﻞﻣﻠﮑﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ آزادیﺧﻮاه و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﮏ و ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻓﮑﺮی و

٣
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ زرادﺧﺎﻧﮫی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽاش ،در ﻓﺼﻠﮫی ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٢٠ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨
ﻣﺮداد ،ﮐﺎرﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﭼﮫ ﻣﺎ در آن دوران )دھﮫ  (١٣۵٠ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ،ﭼﭗھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ :ﮔﺎه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺗﺪاوم ھﻤﺎن ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ
)ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ( و ﮔﺎه )آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد( در ﺑُﺮﺷﯽ ﻣﺤﺪود و
ﻧﺎﻗﺺ از آن ﻣﮑﺘﺐ و ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ)ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ(.
اﻣﺎ »ﭼﭗ« از »راهﺣﻞ« ﺑﮫ »ﻣﺴﺌﻠﮫ« ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ و ﻣﻌﻤﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ دﺳﺘﮫ و ﮔﺮوھﯽ از ﭼﭗ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎﯾﯽ را طﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎورش راه ﮐﺎر و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ
ﻣﻌﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ» .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« راهﮔﺸﺎ و »راهﺣﻠﯽ« ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫای اﺳﻔﺒﺎر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ» .راهﺣﻞ« ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﯾﺎ ﺳﻮﺳﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﺑﮫ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺎزار ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ...
ﭘﺲ »راهﺣﻞ« ﺑﮫ »ﻣﺴﺌﻠﮫ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ از اﯾﺘﺪا ﭼﭗ در روﻧﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽاش ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻠﮫاﻧﮕﯿﺰ )ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ(و ﭘﺮﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ روﺑﮫروﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رھﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن و ﮔﺴﺴﺖ واﻗﻌﯽ از
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪودهی طﺮح ارزشھﺎ  -ﮐﮫ اﻣﺮی ﻻزم وﻟﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  -ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،درﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ.
»ﻣﺴﺌﻠﮫی« ﭼﭗ را در ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﮫ ﺣﻮزه،
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ »ﺟﺎﯾﮕﺎه« ،و ﯾﺎ ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻔﮭﻮم ھﺎﯾﺪﮔﺮی »ﻣﮑﺎن«  siteو ﯾﺎ آن ﭼﮫ ﻣﻦ ﺣﻮزهی
»ﮔﺴﺴﺖ« ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ از ﺣﻮﺻﻠﮫی
ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﺗﯿﺘﺮھﺎی آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ:
 ﯾﮑﯽ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و اﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺴﺴﺘﯽﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل آﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ »ﻓﺮﺿﯿﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﺪهای ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ،
ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان »ﮔﺴﺴ ِ
ﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و ﻧﮫ
در ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ ،ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ »ﮔﺴﺴ ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ! زﯾﺮا اوﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻟﻐﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و اﻟﻐﺎی
دوﻟﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﮫ ﺣﻮزهی اﻗﺘﺪار ﻓﻮق ،ﺑﺮون رﻓﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآﻣ ِﺪ ﮔﺴﺴﺖ
ﻧﯿﺴﺖ» .ﮔﺴﺴ ِ
ً
از ﺑﯿﻨﺶ ،ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﻤﻞ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮ ِد« ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دوﻟﺘﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺎ در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی
ﮔﺴﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 دﯾﮕﺮی ﮔﺴﺴﺖ از آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازهیاوﻟﯽ اﻣﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﮭﺮ Politeia ،را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه
ﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن
 politiqueﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ھﻢ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫﮔﺬار دو درﯾﺎﻓ ِ
ھﻨﺮادارهی »اﻣﻮر ﺧﻮد« ﺷﺪﻧﺪ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯽ )ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس( و آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻓﯿﻠﺴﻮف  -ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻓﻼطﻮن .اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ،در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،اﻣﺮوزه ،ﺑﮫ دو ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻀﺎد و
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ،ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻣﺮ »ﯾﮏ« ،ﺧﺎص،
ﺧﻮاص ،ﺧﺪا ،طﺒﻘﮫ ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب-دوﻟﺖ ...ﻣﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت و
ﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﻮاره از آﻏﺎز
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ »ﺳﯿﺎﺳ ِ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻏﺎﻟﺐ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ،ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﭼﻮن اﻣﺮ »ھﻤﮫ«
در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽاش ) ،(multitudeﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭼﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﮫی ھﻤﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪان در

۴
ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽﺷﺎن ،در ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ھﻤﺴﺘﯿﺰیﺷﺎن ،در اﺗﺤﺎدھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎیﺷﺎن ،در ادارهی اﻣﻮر
ﺧﻮد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ،ﺑﮫ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ ،اﻣﺮ ﻋﻤﻮم و ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﺳﺖ و ﻧﮫ اﻣﺮ ﺧﺎص،
ﺧﻮاص ،طﺒﻘﮫ...دوﻟﺖ ،ﺣﺰب-دوﻟﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻧﮫ
ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ« )آرﻧﺖ( اﺳﺖ.
 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺴﺴﺖ ،آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﺴﺴﺖ »ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺪم »ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺒﺸﯽ« ﺑﮫ اﻣﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ،در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و اﻓﺘﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ً دو ﺑﯿﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ،آزادیﺧﻮاھﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل »ﺟﻨﺒﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و دﯾﮕﺮی
ﺖ »ﻋﻨﺼﺮآﮔﺎه« در ﻗﺎﻟﺐ »ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺮو«
آﻣﺮاﻧﮫ و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺟﻨﺒﺶ« را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣ ِ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ
آزادﯾﺨﻮاه ،ھﻤﻮاره ﺑﯿﻨﺶ ﺣﺰب ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ
وﯾﮋه در ﺷﮑﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ آن ،ﭼﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﻘ ِﺪ ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮭﻨﮫی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﯾﻨﯽ
در ھﻤﮫ ﺟﺎ ،در ﻏﺮب ،در اﯾﺮان و اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ...ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ھﯿﺒﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺣﺰﺑﯽ
)ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﺑﺪﯾﻮ وام ﻣﯽﮔﯿﺮم( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه
دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزه درﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﮫی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫی آن ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ و اﺑﺘﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺘﺮک و اﻣﺮوزی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ھﻤﮫ ﺟﺎ – ﭼﮫ در ﻏﺮب و ﭼﮫ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان -...ﻧﺎﻓﯽ ﺷﮑﻞھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺣﺰﺑﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒﯽ را طﺮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﮫی ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪان را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫی آن ھﺎ،
اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد اﺟﺎزه دھﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻣﻨﺰﻟﮫی ﺳﻮژهھﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻻﯾﮫھﺎی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ،ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ) (autonomieﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ) (autogestionﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ
رھﺒﺮی داﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ادارهی ﺑﺮاﺑﺮاﻧﮫ و ﮔﺮدان اﻣﻮر اﺳﺖ .ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺧﻮدرھﺎﯾﺶ ) (auto-emancipationﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آزاد ﺷﺪن از رواﺑﻂ ﻓﺮادﺳﺘﯽ و ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎﻧﮕﯽھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ...
ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﮫ ﺷﺮطﺑﻨﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و
ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن روﺑﮫرو ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ،
ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺪون آن ﺧﺮوج واﻗﻌﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﺮوزﯾﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﺷﻮار و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

۵
اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻣﺎ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،در
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺷﺎن ،از آن ﺟﮭﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ،
در ﻧﻘﻄﮫ ی اﻣﺘﺰاج اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ و ﺗﻼﻗﯽ آنھﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« در ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﻤﻞ ،ﯾﺎ اﺑﺪاع ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻠﻖ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺴﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮریای ﻻﺋﯿﮏ در ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺟﻮھﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات
ﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﭼﻮن ﻓﺮﺿﯿﮫ،
آزادی ﺧﻮاھﺎﻧﮫ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮔﺴﺴ ِ
ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ،ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﯽواﺳﻄﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺟﺎی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ،
ﺑﮫ ﺣﮑﻢ اﻧﮑﺸﺎف اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اداﻣﮫ دارد

