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  »تشکل بزرگ چپ«دھی  شکل پروژه به ی سھمیه

  سه پرسش بنیادین در برابر  چپِ دگر 
  

که  کرده بودمدر کلن تھیه  ٢٠١٢ فوریه ۴ در »دھی تشکل بزرگ چپ کنفرانس برای شکل« به مناسبترا  زیر کوتاه متن

آغاز فرایند  و دھی تشکل بزرگ چپ  فراخوان برای مشارکت در روند شکلبا انتشار  ،اکنون. را نیافتم  آن حطر فرصتِ 

با را  ناخوانده گفتاراین ، ی رھایی و ایده سوسیالیستی و فعاالن وفادار به چپ وحدت نیروھادھی  شکل برایھا  گقتگو

که  با این امید ،دھم قرار می ستشده ا ایجاد بدین منظور ی کهاختیار تارنمایدر اصالحات و تغییرات و اضافاتی 

  .به شمار رود در این راه برانگیز ای تأمل سھمیه

  ).٢٠١٢ نوامبر ١٨ –شیدان وثیق (

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

  !دوستان گرامی

  

 طرف بی ، مکانیکنیمزنی رای »تشکل بزرگ چپ« دھی شکل ی درباره تا کرده استجمع ھم  امروز گردرا ما  که شھری

، در ھمین ایام و کلن شھر اینسال پیش در  ١۴٠ .نیست کمونیستی -سوسیالیستی در جنبش تاریخی  ھویت و بی

درست ھمان  .گیرد در ذھنیتی شکل می گردِ  سازمانیگر و دِ  گر، سیاستیای دِ   مبارزهراھی ِدگر،  فکرو  ضرورت

  .خواند میبه مباحثه و مشاوره فرا جا  ما را در اینھای  ذھنیتکه امشب  ضرورتی

به عنوان سردبیر ، گرفته بودرا  اش دکترای فلسفه تازهای که  پنج سالهبیست و جوان ، در این شھر زماندر آن  

او در  .نویسد می جاری است در ھمین نواحیکه  موزل رودموکاران جنبش در پشتیبانی از ای  ، مقالهای لیبرال روزنامه

دست به  مالکاناستثمار  ستم و سنگینزیر فشار  که برد می ھایی تاکستان زحمتکشاناز  ه، قلم به دفاعاین سرمقال

 »دکتر مارکس«معرف ھمگان است و  که ما سردبیر. شود توقیف می  سانسور و روزنامه  مزبور مقاله. مبارزه زده بودند

 سرانجام، کار ھای سازش لیبرال  -  تبدان حاکم و بورژوامس اتحادو  در برابر سانسور یشھا مقاومت به رغم، خواندنش می

اش بیش از پیش برایش آشکار و روشن  داری سرمایه و ضد ی که خصلتِ ضد سیستمیی پیکار برای ادامه و ناگزیر

سپس  رود می پاریسبه ابتدا  یھودی سرگردانفیلسوف انقالبی . کند می ترکبرای ھمیشه را آلمان  ش، کشورشد می

در در آن جاست که . شود مستقر می بروکسلدر  قبل از مھاجرا به لندن، ،برای مدتیشود و  جا نیز اخراج می از آن

سان،  بدین .دھد نوید می را نوین برآمدن کمونیسمو  آورد ی تحریر در می به رشته را کمونیست مانیفست ١٨۴٨سال 

 محلداد در  رخ دو اتفاقی تالقی  به شکرانه، لحظهاین از  ،اش ھای مختلف ِسکانسدر  سوسیالیسم مدرن، جھانی تاریخ

چه بسا اگر این دو  .شود آغاز می ،یراین ی توقیف روزنامه و یموکاران موزل ، با سرکوبراین و موزل رودخانهدو  تالقی

پ ، جنبشی به نام چافتاد اتفاق نمی راینی  ی روزنامهو سانسور استبداد موزلی ، جنبش موکارانسیاسی تالقی

   . مودیپ گر میدِ  سیریکسی رما

صد و چھل ھای  نسبت به پرسش ما یھای اصلی امروز پرسشبگوییم که م یکردنقل از آن جھت حقیقی را  حکایتاین 

باقی  ھا  تاریخی، ھمان ھای دگرگونیبه رغم  ،چنان و ھم اند نکرده تغییر و تحولیچندان  ،در اساس سال پیش،

 ھایی پاسخ ،ی تاریخ چپ مارکسیستی ھای سپری شده ِسکانس ھا در درازای این پرسش نه این که البته .اند مانده



فاقد کارایی  یا و اند شده باطلیا  ھمگی هامروز توان گفت که می به تقریب ،ھا پاسخاین  اما. باشند هکردندریافت 

 ما ھم چنانیعنی  . کند ربلند میسبلکه پیشاپیش ما میده است پشت سر ما نَیارَ سرآغاز  ی شاعر، به گفته .باشند می

اندر خم در  ما یعنی .جوییمروی خود  ارویو پیش آیندهدر گذشته بلکه در  نهرا باید  سرآغاز. ھستیم کاری ابتدایدر 

ی ھستیم که ھای اساسی و بنیادین برای پرسش ِدگرنوین، متفاوت و  یپاسخ ھای نظری و عملی برای کشف تکاپوی

  .باشند مطرح می چنان ی ما نیر ھم شدند و در زمانهگذشته مطرح  زمان در 

  ھا کدامند؟ این پرسش

تشکیل می اش  تضادھا و چندگانگی، ھا در بغرنجی به سوی رھایی تغییر وضع موجود را چگونگی پرسش نخستین

 استبدادبا زه مبار یعنی ، با ھم  زمانی بستگی و ھم در ھم ،اجتماعی -ی سیاسی مبارزه سنخدو  توان میچگونه . دھد

 پیوند داد با ھم را و برابری برای رھایی امروزی ی شده جھانیملی و  داری سرمایه بامبارزه  دموکراسی و و برای آزادی

بیش که » تاریخی و زمانی   بندی مرحله« توجیه و سفسطه توسل بهبدون  این دو مبارزه را توان چگونه می .تلقیق کرد و

  ؟راندبه پیش  ...ست دیگری توسطیکی  نندهحذف ک غیر واقعی واز پیش 

شرایط و وضع موجود در ایران با توجه به  اساسی کدام تغییر گفتگو پیرامون ما را امروز رایزنیاصلی  محورھاییکی از  

عصر  اجتماعی -جنبش سیاسیدو  آمیزشو  ی پیوند درباره دیالوگ ،به بیان دیگر .دھد تشکیل می آن مشخص وضعیت

سوی دیگر، از  و  دموکراسی و حقوق بشر، جمھوری ،)الئیسیته( جدایی دولت و دین برای آزادی، جنبشسو، از یک :ما

در برابر چنین پرسشی، جنبش   .گرایی دولتو  مداری ، قدرتداری سرمایه  ضدبر  ، رھایی خواھانهخواھانه برابریجنبش 

در  افراطی موضعور ما ایران، ھمواره به دو ی استبداد، چون کش ھای تحت سلطه تاریخی چپ مارکسی در کشور

رس  ای نامعلوم و غیر قابل دست رھایی را به آینده   -را مطلق کرده و امر برابریمباره با استبداد  یا. غلطیده است

را  متعارفدموکراسی  -کرده و امر مبارزه برای آزادی مطلق ،به نام سوسیالیسم ،است و یا این دومی را واگذارده

ایران، آن جا که استبداد و  چون یھای اند که در شرایط کشور تجارب تاریخی نشان داده .استو به سخریه گرفته ه نادید

راھی و  ھم است، بنیادین بر سر راه ھر گونه تحولبزرگ  سدی، اولی بویژه اند و در ھم تنیده شده به شدتاستثمار 

  .نیست  ادهسھل و سی این دو مبارزه کار ناپذیر اجتنابزمانی  ھم

از  یھای پاسخ یا ی آن، حتا اگر پاسخ در باره گفتگوآن، طرح آن، بحث و  بیان، یو بغرنج پرسش چنینپذیرش وجود  

      .   دنبایست در دستور کار ما قرار گیر مید و نتوان می، فرا نرویند ھای نظری تالش چنین

تضاد میان کار و سرمایه، اگر امروزه، . ع موجود داردوض دگرسازما روی به تبیین فاعل اجتماعی  اصلیپرسش دومین 

سابق  و سیادت انحصاریاما جایگاه  دھد را تشکیل میداری  سرمایه چه ھمواره رکن مھم مبارزات طبقاتی و ضد

 تغییر و و تنھا محرک داری سرمایه  ضد آگاھی  دیگر تنھا عامل کسب خوداین تضاد به تنھایی . از دست داده استرا خود 

  .نیست خواھانه رھاییو  خواھانه ھای برابری جنبشبرآمدن  در نتیجه و سستمی ضد تحول

و نه  )multitude(رسد که به صورتی بسیارگونه  در عصر ما، بیش از پیش به نظر می» ساز سوژه انقالبی دگرگون« 

سویی و  در ھمه تعیین کننده، دھند ولی نه به ضرور که زحمتکشان بخشی از آن را تشکیل می ،classisteطبقاتیستی 

زمان و در  روا، طلبانه و بنابراین جھان خواھانه، برابری سیستمی، رھایی با خصلتی ضد بستگی موقتی و گذرا، ھم

مساله یان، مدر این . گیرد شکل می ،و نابھنگام نامنتظره، اتفاقی »رخدادی«چون  ،)شھر یا میدان( معین »مکانی«

  .است پرسش انگیزاست که  در زمان و مکان استمرار آن چگونگی بقأ وی  اصلی مساله

به طور کلی در ی ایران و  در جامعهبه سوی آزادی و رھایی  اجتماعیدگرگون ساز  کلکتیوِ  نیروھایپیرامون  گفتگو 

   .دھد  شکیلتما  را   نظری ھای بحثاصلی  محورھایاز  دیگر یکی بایست و می تواند می، دنیای ما جوامع امروزی



 و سازماندھی سازمانی، سیاسی فعالیتی  ھای کھنه وهیھا و ش شکلنقد و رد  بررسی، بهناظر  پرسش سوم

. اند سازماندھی   ھای نوینی از مشارکت و خود شکل ابداعدر تکاپوی امروز  در ھمه جا ھای احتماعی جنبش .است

نوزده ی  که در سده  سازماندھی سنتیاشکال تاریخی و  .دارندقرار  و سخت جدید یھای در برابر چالشھا نیز  ی آن ھمه

عمل ، برای رھبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن Parti-Etat دولت  - ی حزب نمونهبیست در و 

توانند  نمی زھا امرو آن. اند و ساختاری ژرفی فرو رفته نظری بست و بن در بحران اکنون، کنند مینیز چنان  و ھمکردند  می

آن چه «ھا امروزه به احزاب اجرایی برای مدیریت  آن. کنند قابل توجھی را مانند سابق متشکل و فعال   نیروی اجتماعی

  . شوند تبدیل میناگزیر اند و یا  ، یعنی نظم موجود، تبدیل شده»که ھست

بویژه در اشکال جپ و ای،  ر و شیوهچه در گذشته و چه امروز، با ھر ایدئولوژی، ساختا، »سیاست واقعاً موجود«

سیاست واقعاً « .اند شده و ایجاد پرداخته، و حکومت کردن ساخته ھمواره برای تصرف قدرتھا،  مارکسیستی آن

قدرت «و » دولت«با  ھموارهکند،  ھست و عمل میواقع، از راست تا چپ،  به هامروزچنان که  آن» سیاست« یا »موجود

با امر  ھمواره، »بخشی عظیم و تحت حاکمیت قرار گرفتن بخشی قلیل مت کردنحکو«با  ھمواره، »حاکمه

ی این  مساله. باشد بوده و می، عجین تودهولو انتخابی و به نمایندگی از  سیاسی اختصاصی کاستی یا اشرافیتی

 ؟ر بستای ِدگر در گسست از سیاست واقعاً موجود اندیشید و به کا را گونه» سیاست«توان  چگونه می: است

ی امور خود به  در مشارکت مستقیم و بالواسطه مردم در اداره ،گرایی گرایی و قدرت در نفی دولت» سیاستی ِدگر«

  ! دست خود و برای خود

 آن چه که ما یعنی کالسیک تحزب. نیست» سیاست واقعاً موجود« از وضعیت نیز بھتر» تحزب واقعاً موجود«اوضاع 

با وجود نقشی که در  ،نامیم می و مدیریت دولت سیاسی یا حزب خواھان تصرف قدرتو گرا  دولت حزبِ ، ولتد  - حرب

برابر ای از مبارزه، در  ، ھمواره در زمان و مرحلهاست ایفا کرده سیاسیتاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی  درازای

رسد، بنا بر سرشت  درت میکه به قی حزب. گیرد خواھانه قرار گرفته و می اجتماعی رھایی ھای و جنبش ھا حرکت

مدافع  ناگزیری کشور  اداره برایاز جامعه،  ییجدا دربرای خود  و چون دستگاھی در خود» خود حفظ«  ی کارانه محافظه

 .زند می نامندش» خشونت مشروع«دست به سلطه و ستم یا آن چه که شود، ناگزیر  حفظ و استمرار سیستم می

 .بخشد می تداومرا  »و تحت حاکمیت قرار گرفتن حکومت کردن«ناگزیر وضعیت  .کند می و متقدر ناگزیر دولت را تقویت

گیرند جلوگیری  قرار می ش ی اقتدار و کنترل ھای اجتماعی که خارج از حوزه  ھا و جنبش  ی حرکت از رشد و توسعهناگزیر 

ی  خواھانه، مساله جھانی رھایی  - ملی مساله اصلی در این جا، برای چپ .پردازد می ھا آن سرکوببه و  کند می

به  شدنبدون تبدیل  .است قدرت سیاسی تصرفملی و جھانی بدون  ی آمیخته در ھم چگونگی مبارزه برای تغییر اوضاع

  . ست ی سیستم کنونی کننده اداره یگرا چپ دولت

چپ  در شکل یکی ،واقعاً موجودتحزب گونه  دو در گسست از نوین سازماندھیتشکل و چگونگی گفتگو پیرامون 

 ،)داری سرمایه(سیستم امور  مدیریتامروزی برای احزاب حکومتی  رایجدر اشکال  دیگریو  استالینی -لنینی سنتی

... برای تغییر وضع موجود بدون تصرف قدرت سیاسی و دولت چپی اپوزیسیونیچگونگی  پیرامونگفتگو 

   .دندھتشکیل  ما ھای بحثدر را صلی سومی محور ا بایست و می دنتوان می که  ھستند یھای پروبلماتیک

  

  !دوستان گرامی

. آغاز کنیم با ھم را از نوع دگر یایم تا فرایند جمع شده دور ھم ایران و جھان ما امروز در این زمستان اقلیمی و سیاسی

ھای  تالش. شدبا گردِ  سنختشکلی از  دھی شکلمندان برای  ی عالقه باز به روی ھمه را بگشاییم که گفتگوھایی باب

اند و یا بر خالف  در این زمینه، بویژه در دوران جمھوری اسالمی، ھمواره یا با ناکامی رو به رو شده چپ ایران تاکنونی

ھا بویژه در شرایط  این تالش .اند پرداخته  در بازسازی کھنه» ھمان تکرار«به ھمواره پدیداری نو،  ایجاد درادعای  ھدف

ناپذیر خارج از  اعی و مبارزات اجتماعی و طبقاتی در داخل ایران، در شرایط تبعید طوالنی و پایاناصلی اجتم دوری از متن



این که  ، امید استاین بار با این ھمه. شوند رو به رو می ناپذیر  چیرهبا سختی و دشواری دو چندان و چه بسا ... کشور

شرکت در از  جداکنونی و  ملی و جھانی شرایط تاریخی که در - انجامد نتواند بی نو دید اگر به برآمدن چپیحرکت ج

 تکاپویتجربه و  پیشرفترا برای  راهاما حداقل بتواند  - نماید بسی بعید می در ایران میدان واقعی جنبش اجتماعی

   .ھموار سازد میزانیتا انگیزھای مختلف چپ  پیرامون مساله نظری

امر البته، چه این  .امریک  تنھابه باور من  ؟کردخواھد  تضمین امری چهما را کنونی سرنوشت این تالش در ھمین حد، 

متحد  اھمیتتوان از  در ھر شرایطی می چون نیستضرورت تشکل بزرگ چپ درک  ،در ایران و چه در ھر جای دیگر

 کمیت چون، نمی شود چپ تشکلبودن » بزرگ« امر شامل، این از سوی دیگر .راندھای پراکنده سخن  شدن چپ

آن پس . و نخواھد بود نیستتعیین کننده بگسلد، » سیاست واقعاً موجود«از  خواھد که می »یسیاست«گاه در  یچھ

نامبرده در باال  اصلی برآیند آن سه پرسشبه باید که پاسخی است تنھا،  ،زند تالش ما را رقم می سرنوشتکه  چیزی

گرا و  زیسیونی یا دولتوچپ اپ ؟آرمانی افق کدام یچپ برا؟ یتغییر امروز کدامچپ برای  کدام چپ؟یعنی . دھیم

 ی وسیستم ضد چپ داری؟ و یا سرمایهموجود نظم  مدیر و مدبر چپچپ از نوع ؟ توتالیتر سنتیچپِ از نوع طلب؟  قدرت

  موجود؟  نظم گسست ازخواه در  رھایی

 را ما و با دیگرانمیان  یند گفتگو ھایجدید، نه تنھا ضروری بلکه حیاتی است که فرا حرکتاین  سالم استمراربرای  پس

،  کردن بندی سرھماز  دوربه ، ھای مرسوم یساز چھارچوبهبه دور از  ،سنتی ھای مدیریت و  ھا بست و به دور از چفت

و شکیبا برای بحث و گفتگو و  آزاد، باز میدانیدر  را این ھمه .به پیش بریم ...فازھا و ھا زمانسوزاندن  و دگیز شتاب

   . سازمان دھیم ھا و نظرات میان ایده چالش

. شودنظری و عملی  اندر کار تدارکتواند دست  ، امروزه در ھمه جا، تنھا میجھانی - ملی خواه چپِ رھایی

ھای اجتماعی و  در روند جنبشرا گر دِ  پگر و چدِ  ھا وشرایط فرارویی سیاستِ  مقدمات، زمینهیعنی 

 بغرنج و در این راه. سازند، آماده و فراھم کند ممکن  توانند میرا ناممکن  که ای  ھای نامترقبه داد رخ

  .مبارزه کردتالش و  با ھمراهبندی  نامسلم، تنھا می توان شرط

  .بدون امید، نامترقبه را نتوان یافت چه 

      


