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  زمان تصمیم
  شکل دھی تشکل بزرگ چپ رونددر باره ی 

  

  

ھا  گفتگو آغازو  )١( فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل بزرگ چپانتشار  دو سال ازبیش از گذشت  با

 بانی ھا این جریان که حرکتی .است رسیده فرا تصمیم مانزاکنون ، و تعدادی از کنشگران چپ )٢( میان سه سازمان

 اتفاقیا قادر می شود، بر اساس  این روند. رسد میخود  عمر پایانبه  آیندهھای  شدند در ماه اش و سازماندھنده

مبارزه با تمامیت در سوسیالیست  و دموکراتچپی  واحدِ  سازمانِ  ی،کار و راه ارزشی، نظری مبانی روی اصولی

شود  نمیبه این مھم و یا قادر  به ھدف خود دست یابدو در نتیجه  ایجاد کند و موجودیت آن ایران وری اسالمیجمھ

  .گذارد به جای می این جنبشتاریخ  بر ،ایران چپ وحدت در راهآموزنده،  اما ناکام ای دیگر، تجربه ،و در نتیجه

، رواز این . سیاسی و تشکیالتی وحدتِ  ھدفِ با و گو  بحث و گفت برایچپ  از فعاالندعوتی بود  نامبردهفراخوان 

  . خارج و داخل کشور از نیروھای چپِ  ای پاره نزد امیدبخشو  مثبت، الزماقدامی بود 

    :گوید می چنینمرکزی خود  اعالن پنجاین فراخوان در 

  :ایران چپِ روندھای گفت و گو برای غلبه بر پراکندگی  دعوت به ،یکم

کرات و ودھی تشکل بزرگ چپ دم  خوانیم که تصمیم برای شکل ھا و فعالین چپ را فرا می   سازمانما، شما احزاب، 

سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوین اسناد نظری، 

به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران ای فعاالنه حضور پیدا کنید و در تالش برای پاسخ   ای و اساسنامه برنامه 

  .پراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید و برای غلبه بر

   :رونددر  ھا و فعالین شرکت کننده سازمانو تشکیل سازمانی واحد در صورت توافق  وحدت ،دوم

، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان ھا با توجه به حاصل کار جمعی  بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان

  .واحد تصمیم خواھند گرفت

ھمان از  ،دھی تشکل بزرگ چپ  شکل که ھدف شرکت کنندگان در روند گیریم میمرکزی فوق نتیجه  اعالناز دو 

 تشکیل یک سازمان در صورت توافق، ،ھا ھدف آن .بوده است و گسترش آن غلبه بر پراکندگی چپ و نه تشدید ،ابتدا

و  جدید ت واحدِ در یک تشکیال شان و ادغامِ  ھای خود سازمانیعنی بنابراین انحالل  موجود سه سازمانواحد به جای 

  .بوده است دیگر ینامموجود و ایجاد تشکیالت چھارمی به نام اتحاد، جبھه و یا ھر  ھای نه حفظ سازمان

که طی چند دھه در  موجودلیسم واقعا گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیا  :نظری ی در زمینه ،سوم

  .داد شوروی و تعدادی از کشورھا حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می 

به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آن ھا  اعتقاد: در زمینه ارزشی ،چھارم

  حقوق دفاع از و وظیفه چپ دارند عمیق یکراسی پیوندوسوسیالیسم با دمآزادی با عدالت اجتماعی و . در ایران

   .است  و عقیدتى  ، مذھبى ، نژادى ، جنسى ، طبقاتى و تبعیض ملى  ستم  علیه ھر گونه مبارزه بشر و



و مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت  یاسالم جمھوریباور به این که  :و راه کاری ی سیاسی در زمینه ،پنجم

آمیز به دست مردم و از  رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت  چپای   ھدف برنامه از این رو .استعدالت اجتماعی 

  )٣(.استطریق گسترش جنبش ھمگانی و استقرار یک جمھوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران 

ی فراخوان  به گفته کننده در روند، ار جریان شرکتچھ که ھدفِ  توان گرفت مینتیجه نیز  آخریاعالن  سهاین از 

یک سازمان صرفاً نه و  بوده است سوسیالیست دموکراتِ  چپِ  سازمانِ  یک ابتدا، ایجاداز ھمان  ،شان مشترک

 چپی .موجودسوسیالیسم واقعا  سیستم فکری و عملکردیدر گسست از  سوسیالیست اما چپی .دموکراتچپ 

و سرانجام چپی که  ورزد میتالش راسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران آزادی، دموک که برای تحقق

 بردنو برای از میان  شناسد می آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعیجمھوری اسالمی را مانع اصلی 

  . کند میمبارزه ) رفع این شر(این رزیم 

و ھم چنان نیز  شدندبرگزار  با فعاالن این پروژه ھایی کنفرانسو  ، سمینارھاھا نشست ،در راستای این فراخوان

و ساختار  )مبانی نظری، سیاسی و راه کاری( ھایی مختلف برای منشور مؤسسان این مدت، طرح در. شوند می

ھای مختلف و از جمله تارنمای  از طریق رسانهآگاھای عموم  بهو  اند شده تھیه جدیدسازمان ) اساسنامه(

سه  از طرفنزدیک  ای در آینده ھا آن بررسی. اند شده نیز روشن اشتراکات و اختالفات. دان رسیده چپ وحدت

در یک سازمان  ھا این جریان اصولی و فعاالن شرکت کننده در روند نشان خواھد داد که تا چه اندازه وحدت  سازمان

  .است پذیر امکان موجود  و اختالفات و اشتراکاتِ  مختلفبا توجه به منشورھای واحد 

از میان . نشان داد گوناگونزمینه ھای  درتوان  را می ھای مختلفمنشور افتراقِ در یک ترازبندی کلی، وجوه اکنون، 

   .میپندار می دارای اھمیتی تعیین کننده را سیاسی و نظری مبانی چھار ،ھا آن

از  .است در ایران امروز داری مایهضدسر ی مبارزه با تفکیک ناپذیر یپیوند دردموکراسی  و مبارزه برای آزادییکی، 

  .استکدام سوسیالیسم  تبیین، از جمله، آنمدھای آ پی

که ( »قدرت مردمی«چون  »دموکراسی«از  خواه به منزله چپ سوسیالیست یا رھایی ماو درک تعریف  دومی،

در  »لیبرالی دموکراسی«یا  »نمایندگی دموکراسی«و تفاوت آن با  )نامیم می یا جنبشی دموکراسی مشارکتی

را متضادی  یاراه کار ھای سیاسی متفاوت از دموکراسی  متمایز این دو تعریف و تبیین .استسرمایه داری  سیستم

  .آورند به ھم راه می

 در )اصالحات( انقالب یا رفرم مساله به بیان دیگر. اصلِی انحالل یا اصالح جمھوری اسالمی است پرسش ،سومی

 باو  در چھارچوب نظام طلبی چپ با اصالح مناسباتِ و در نتیجه  امروز ایرانِ  ریساال دین - استبدادی رژیم

) به گفته رایج سیاسی استراتژی( ھاکار  راه تبییندر  نیز به این پرسشپاسخ . حکومتی حکومتی یا غیر طلبان اصالح

   .می شودکننده  تعیین فوق العاده ایران در شرایط امروز سیاسییک سازمان مواضع و 

 سرنوشتی ھم و راھی ھمدر  اوو ایفای نقش اپوزیسیونی  سیاسی قدرت با مورد نظر ما چپ مناسباتِ  ،چھارمی

خواھیم  ی که میسازمان چپساختار  تبییندر نیز  تعیین این مناسبات .اجتماعی است ساز دگرگونھای  جنبش با

  .ستا به سز یاھمیتای دارآن،  ی »برنامه« تا شکل سازمانی و نوع تشکلاز ، به وجود آوریم

  .می پردازم و به ترتیبی دیگر شان در خطوط کلی اصلی فوق مبانیچھار به بررسی ھر یک از  از نظر خود، ،در زیر

کمونیستی ھمواره به /چپ سوسیالیستیتاریخ  درازایدر  انقالب یا رفرم .انحالل یا اصالح جمھوری اسالمی  -١

در شرایط امروز ایران نیز، یکی از پرسش ھای اصلی و مورد موضوع  این. اصلی مطرح بوده است یپرسش منزله

. کنند نظام جمھوری اسالمی را امروزه سه عامل اصلی تبیین می .دھد ھای ایران را تشکیل می اختالِف میان چپ

به  ھای طول تاریخ ایران و شاید جھان یتئوکراسترین  ساالری با ویژگی شیعی است که از کامل یکی، وجود دین



، پلیسی، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروھای انتظامی استبدادیدومی، وجود دولتی . رود شمار می

. پردازد ھا می و سرکوب آزادی جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی ھای است که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض

ثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب که دست به است خصوصی و دولتی است داری سرمایهسومی، حاکمیت 

  . زند مبارزات کارگری و سندیکائی می

. رود به شمار می امروز ایران ی تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه مانع اصلیِ ھای باال، چنین نظامی  با ویژگی

 چپِ . شود تحول آن به سوی دموکراسی از طریق اصالحات در چھارچوب قانون اساسی اسالمی ناممکن می

نیست، اما بر این باور است که رژیم استبدادی و  و اصالحات در جامعه Evolutionسوسیالیست مخالف رفرم، تحول 

برانداختن این رژیم و نه تحول موھوم و . ساالری جمھوری اسالمی ایران فاقد چنین توانایی و ظرفیتی است دین

ه اجتماعی و چپِ سوسیالیست در ھمراھی با این تغییردھند ھای بایست ھدف اصلی جنبش ناممکن آن می

زحمتکشان و این مھم را اما تنھا خوِد . گیرد قرار ،ھای ساختاری ھای دگرگونی  ھا برای فراھم کردن زمینه جنبش

توانند به سرانجام  شان، از جمله قیام و انقالب، می ھای اجتماعی ھای مختلف جنبش مردمان ایران از طریق شکل

  .رسانند

گیرد و نه در  اجتماعِی نظم موجود شکل می -سیاسی) آلترناتیو(ھای اجتماعی است که بدیل  بستر جنبش در

زحمتکشان و کارگران، پایگاه اجتماعی چپ سوسیالیست را . از کشور برونخارج از آن و به طریق اولی در تبعید و 

طلبان حکومتی  اصالحنه این چپ،  حدینمت. دھند داری و استبداد تشکیل می مردمان تحت ستم و سلطه سرمایه

مذھبِی خواھان  -نیروھای ملیو نه  طلب خواه و سلطنت مھوریج  غیر ھای ھستند، نه جریان حکومتی یا غیر

در  بنابراین شکلی دیگر از جمھوری اسالمی و دولت وای تلفیق دین  استمرار گونه یا» دینی دموکراتیک حکومت«

جدایی کامل  از که دھد تشکیل می خواھی جمھوری از اپوزیسیون  بخشآن  راسوسیالیست  متحدین چپ. ایران

جمھوری اسالمی و استقرار یک جمھوری دموکراتیک در نظام خواھان برچیدن و  کند دفاع می دولت و دین

  .است ایران

سالمت آمیز، م - مبارزاتی اشکالکدام  با توسل بهکه براندازی رزیم در نھایت به چه صورتی و  اما این پرسش

دفاع از  قھرآمیز  توانند شکل میاز رشد مبارزاتی که حتا در مرحله ای ، پذیرفتانجام خواھد  -  انقالبی و یا قیامی

  . کندتواند پاسخی دریافت  از ھم اکنون نمی -قدرت حاکمه را به خود گیرند  مقابله نظامیخود در برابر 

در این در سطح ملی و جھانی، امر تولید، . شده است جھانی زهامرو این مبارزه. داری ضدسرمایه ی مبارزه -٢

، پیشبیش از که  در عین حال جمعی و اجتماعی است تعاون حاصل، بیش از ھر زمان دیگر، بطور اساسی عصر ما

برای  ای وسیلهبه ) ۴( »توسط انسان برای انسان تولید«امر از  ،صاحبان سرمایه آن توسط خصوصی تملک بنا بر

 ازخود بیگانگیِ  به ،زندگیتر  گستردهھر چه  کردن و کاالئی کردن شیئی و در نتیجه سرمایه ھر چه بیشتر ریسوداگ

اسارت  ی سلطهسرانجام به  و زحمتکشان نیروی کارھر چه شدید تر استثمار  به ،انسان ھر چه کامل )یونِ سآلینا(

 در سرنوشت خود ھر چه بیشترکه از دخالت  ن واقعیتولید کنندگافراز بر  و استعالیی برینقدرتی  چون سرمایه بار

، ھنر ،فرھنگمحیط زیست، بھداشت،  ،کارزندگی انسانی چون  امروزه .است شدهتبدیل  ...شوند محروم میجدا و 

-  ملی کاپیتالیسمیبالمنازع  ی سلطهکنترل و  تحتِ  کاملطور ه بھمه  ...و غیره ، امنیت، اطالعات، ارتباطاتفراغت

ھای  گروه ،دولت ھاکشورھا،  .می اندازدچنگ گیتی  سراسردر  بشر حیات امور ی بر ھمهکه گرفته رار ق جھانی 

به کار بردن  با -  یا غیر مستقیم مستقیم به طوربه اشکال مختلف  ھمه را و در یک کالم  حزاب، اھا رسانه اجتماعی،

 اسارتبه  رأی باید که یاین بردگان جدید – ھا انسان خودِ  آرایبا اتکا به حتا دموکراسی مدرن و  آالت و ابزاری  ھمه

را به اشکال دھد و ھر مقاومتی  خود قرار می انقیاد تحت - )La Boétieبه گفته » اسارت داوطلبانه«(دھند  خود

   .سازدخطر می  بیخنثی یا بلکه  کندسرکوب  نتواندمختلف اگر 



علیه عدالت اجتماعی و بھزیستی را از مبارزه  برای ھا ی انسان مبارزه توان سان، امروزه نمی بدین

به . پیش راند و متحقق ساختبه توان اولی را جدا از دومی  نمی. کردتفکیک  جھانی -ملی  داری سرمایه سیستم

، Emancipationبرای رھایی  سرمایه ضددو مبارزه، یکی برای دموکراسی و گسترش آن و دیگری بر ھمین سان نیز، 

داری چون سیستم و گذر از آن چون  در این جاست که مساله مبارزه ضد سرمایه. اند به ھم پیوسته و وابسته شده

گیرند، در دستور کار و  سلطه آن قرار میستم و امری حیاتی برای زحمتکشان و مردمانی که بیش ار پیش تحت 

  .گیرد داری قرار می پیکارِ امروزیِن چپ ضدسرمایه

داری با  با این ویژگی که در نظام جمھوری اسالمی، سرمایه. داری حاکم است ایران نیز، مناسبات سرمایهامروزه در 

، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و کشور مادر نتیجه در . اندآمیخته  استبداد و خودکامگی در، ساالری دین

  .دنآمیز اکنون در ھم می داری برای عدالت اجتماعی و برابری از ھم سرمایه دموکراسی و ضد

، در نقد برنامه آن چه که مارکس و مضمونِ داری  ضدسرمایهاشکال مبارزه چگونگی و تبیین  ست کهدر ھمین راستا

، واژه ی نارساییِ  با ھمه ،و ما نامد می» ی کمونیستی داری به جامعه ی تغییر انقالبی جامعه سرمایه دوره « گوتا،

 بنابراین و انهدار سرمایه غیرشکال اکه  پرسش این .شود طرح می ،نامیم میچون فرایند » سوسیالیسم«

و نه  اند نه خصوصی که» مالکیت«که اشکال اجتماعی و جمعی  پرسش این ؟کدامند کمونیستی/سوسیالیستی

 چگونه می تواند در سطح که سوسیالیسماین  ؟کدامند، ندنیستنیز در عین حال مالکیت به معنای اخص  دولتی، که

ممکن نا در یک کشور سوسیالیسم ساختمان  زیرا که -جھانیدر سطح گفت  به یقین باید هکشور و امروزیک 

 ھای و جنبش در جریان مبارزاتو تنھا تنھا  ...دیگر از این دست یھای و پرسش ؟پذیرد میتحقق  - شود می

گفت که آن به یقین تنھا می توان اکنون  از ھم اما .د کردنخواھخود را دریافت  ھای پاسخ داری سرمایه ضداجتماعی 

در  در جھان »سوسیال دموکراسی« ناکام و تجربه »موجود عاً واق مسوسیالیس«ھای  سیستمباطل  چه که تجربه

 برای ھا این سیستمعمال شده توسط اِ  یانهو اقتدارگرا این است که اشکال دولتی اند به ما آموخته گذشتهسده 

د بلکه حتا نبر نمیو  هردنبُ نه تنھا راه به گسست از سرمایه داری  جتماعی و سیاسیاقتصادی، ای امور  اداره

به مراتب را  مردمان و به ویژه زحمتکشانسلطه و ستم بر  – سیستم شوروی ی نمونهچون ھم  –د نتوان می

کنون از جمله داری از ھم  ایهمسر ضد ی مبارزهاز سوی دیگر، آن چه که مسلم است این است که . سازند شدیدتر

  .کند پیدا میتبلور خود را مبارزه برای دموکراسی مشارکتی و مستقیم در 

کارگران، مستقیم   به معنای مداخله مشارکتی دموکراسی. مشارکتی و دموکراسی لیبرالیدموکراسی  -٣

بر  خواه رھایی چپ .نمایندگی یاواگذاری   واسطه،بدون  ای مداخله. امور خود است ی اداره مردمان درزحمتکشان و 

؛ بر امور خود درمردمان و زحمتکشان  ی ؛ بر مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانهو مستقیم دموکراسی گسترده

، اجتماعی، اقتصادی ی امور در ھمه پائیناز  گری و کنترل ؛ بر دخالتمدیریتی خود و شیوه و روش خودگردانی

دموکراسی نمایندگِی نظام  ازاین دموکراسی  .د و تاکید دارداعتقا و غیره فرھنگی محیط زیستی، سیاسی،

و  شود می، جدا کند منجمد میو حفظ سیاسی حرفه ای  »کاست«قشر یا یک  دستدر قدرت را که  داری سرمایه

  )۵(.رود می ی آنفراسو

، شود محدود نمیانتخابات و از این دست خالصه و نھادھای قانونی، دولت، پارلمان، ، در حکومت پس »دموکراسی«

به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شھر و  فراتر از آن » مردم قدرت«چون  بلکه

ویژه زحمتکشان تنھا  و به ھای گوناگون تحت ستم و سلطه رھایی مردمانِ . دھد جامعه و کشور ارجاع می ی اداره

توسط  خودامور  کسبمعنای  دردموکراسی پس  .ھا انجام پذیرد آنو به دست خود  تواند امر خود آن ھا باشد می

 این فرایندِ . ندارد سقفی یا افقی. شناسد نمی مرزیای مستقیم و بالواسطه حد و  به گونه و برای خود خود

 و در مشارکتخود  بھروزیکه برای  یھای اما انسان نیست،دموکراسی نمایندگی نافی ، البته، پایانبی  و درنگ بی

گام بر  »دموکراسی ه کردندموکراتیز«در جھت . گذارند فرا تر میرا  پاھمواره کنند  مبارزه میفعالیت و با ھم 



تر، مشارکتی تر،  مردمی دموکراسی را به سوی دموکراسی ھر چهمرزھای ساختگی و قانونی ھمواره . دارند می

 فرا َرویای که از  موکراسی پایان یافته یا دموکراسیدورنمای یک د. نوردند در ھم میتر  و ژرف تر گسترده تر، کامل

    )۶(.دھد به دست می و دموکراسی ناقصی از امر شھروندی درک باز ایستدخود از 

، نافرمانی مدنی، تظاھرات خیابانیاست که  انهگر مداخله عمل جمعی و مشارکتی حقیقی بدین ساندموکراسی 

توان از  از این رو می .دھند آن را تشکیل می مختلف اشکال ...باعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقال

د بلکه در نالبته ھمیشه وجود ندارھای مبارزاتی  شکلاین  .نیز سخن گفت )٧( »گرانه شورش دموکراسی«

ویژه آنان که  گری مستقیم و مستقل مردمان، به ھایی ویژه، به صورت رخدادھای اجتماعی، از درون دخالت زمان

دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت  «. آید برون می ،برند نمینظم موجود در بندی  سھمیه ازھمی ھیچ س

دھد که سیاست را قابل  پایه و اساس چیزی را تشکیل می ،ھا که اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند آن

ثروت را دارند، در این صورت دیگر  اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا . کند اندیشیدن می

بلکه در  نیستیم در این صورت نه تنھا در سیاست: باید افزودرانسیِر  گفتهبر این . )٨( »در سیاست نیستیم

    .گیریم قرار نمیامر عمومی و قدرت مردم  چون ھمدموکراسی 

 تواند می زیرا کهاست  َدم تیغی دو و جبغرن موضوعیاز پائین توسط توده مردم و شھروندان البته امور کنترل واقعی 

در را  نمونه ھایی از آنچنان چه امروزه  .ھموار سازد و فاشیستی یسولیتپانحرافات پو بر انواع را راه در عین حال

 دگریزناپذیر است چون برابرنھامردمی، امری  و دخالتگری کنترل با این ھمه اما .کنیم یم هشاھدمکشورھا از برخی 

دموکراسی شکل در ھای مالی  ھا و الیگارشی ن، کنترل پنھان نمایندگان مردم و دولت توسط قدرتآ بدیل یا

  .  است لیبرالی نمایندگی

چپ  ،جھانکشورھای  غالبو نه تنھا در ایران بلکه در  در شرایط تاریخی امروزی .با قدرت مناسبت -۴

به  .باشد سیستمی ضد و ، اپوزیسیونیجنبشی یوینیر از نظر ما بایستی می )٩( خواه رھاییداری و  هسرمای ضد

 )اپوزیسیونی( و مخالف اعتراضی، مبارز جنبشیچون  نظم موجوددر خارج از . نباشدقدرت  این معنا که در پی تصرف

ره نیز نشان داده است که ھموا .کند و حکومت کردن مبارزه می دولت تصرفچپِ سنتی ھمواره برای . نمایدعمل 

استمرار سلطه و به ناگزیر  »مداری منطق دولت«و  حکومتیالزامات  در برابر، گیرد قرار می قدرت ھنگامی که در

  .ورزد ید تاک حکومت و بایست بر فاصله گرفتن از قدرت خواه اما، می چپ رھایی. شود می و نه تغییر آن سیستمحفظ 

ستگاه دولتی و تصرف آن جوھر سیاست را ھمواره این بوده است که امر د از ابتدا »سیاست«تعریف کالسیک چپ از 

یعنی مبارزه برای » سیاست«از این دید،  .مساله مرکزی انقالبیون بوده است ھمیشهتصرف قدرت  .دھد تشکیل می

. تبیین شده است ییکی از اشکال دولت یا شکلی از دولتبه غلط  نیزدموکراسی . و حفظ آن قدرت به دست گرفتن

 ، از چپ تا راست، ھمواره در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی»دموکراسی«و  »استسی«از  ناروایی چنین درک

» واقعاً موجود دموکراسی«و » موجود اً سیاست واقع« مااست که ی این ھمان. باشد مینیز چنان  ھمبوده و  غالب

. است ر شھرگری مردم در امو مشارکت و دخالتامر  چون» سیاست«از معنای اصیل  انحرافی ،اولی .میخوان می

قرار  خود ھدف را که امحای دولت است سیاسی اجتماعچون شکلی از  »حقیقی دموکراسی«از دومی، انحرافی 

این خصلت . نامد می» دموکراسی علیه دولت« ،ھگلحق  ر نقد فلسفه، دمارکس را کراسی حقیقیودم. دھد می

ھای  یکی از چالش. )١٠( داند می »سیاست انقالبی حقیقتِ « ، حتا،به مارکسباز ھم با ارجاع  ،بَدیو را» ضد دولتی«

که در  این است ھستند در گسست از چپ سنتی دیکر که در پی ایجاد چپی آنانیمھم و اساسی امروزی در برابر 

آن و  دھندارایه  »سیاست«تعریف و تبیین دیگری از . نمایندتجدید نظری اساسی عامیانه کنونی از سیاست تعریف 

به یکی از بنیادھایی باز . کنندابداع بدون تصرف قدرت را » سیاست«ی  ایده. بَرندبه کار اسی روزمره در عمل سیرا 

، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، )و دموکراسی( »سیاست«این که . ه استزیر پا نھاد سنتیکه چپ  ندگرد



 گی شانبسیارگوندر مردمان  ی واسطه مداری نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی گرایی و دولت دولت

  . امور است ی اداره در

اجتماعی و ھمگانی در جھت  ی ھای گسترده اند که در شرایطی که جنبش تجارب تاریخی بارھا و بارھا به ما آموخته 

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

، شرکت چپ باشند نمیراھی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی فراھم  ی از مردمان برای ھمبزرگ

به نیروی خود و اقلیتی  أیا این چپ باید تنھا با اتک. دھد تراژیک قرار می گزینشدر قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر دو 

عمال کند و خود را بر جامعه اِ  و سلطه زند و در نتیجه دیکتاتوری "یعمل انقالب"دست به جبر و زور  با توسل به کوچک

در جھت  موجودسیستم ، تبدیل به مدیران و مدبران ندکه خواھان تغییرات بنیادی نیست از اکثریت مردمی پیروییا در 

ست معنای واقعی و علت وجودی خود را از د، روحسوسیالیست در ھر دو حالت چپ  .آن شودحفظ و ترمیم 

  .  دھد می

جدا  قدرتیل دولت به مثابه ازو با رویکردِ را  ای ریشهتغییرات اجتماعی  بتوانکه چگونه  پرسش این ،مادر برابر  ،امروزه

تنھا  به آن پاسخ که دھد در عرصه اندیشه و عمل سیاسی تشکیل می را بغرنجی راندبه پیش از مردم و بر مردم 

  .آید به دستپی در پی  ھای و تالش عملدر جریان  دتوان می

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

. زند و سازماندھی عملی، نظری تدارکبه دست  تواند تنھا می امروزهدر ھمه جا از جمله در ایران،  ،رادیکال چپِ 

آماده  را سنتی چپو  سنتی در گسست از سیاست دیگر چپی و دیگرسیاستی  برآمدنِ شرایط  ھا و مقدمات، زمینه

 ،سازند که ناممکن را ممکن می یھای داد و رخ و انقالبی دگرسازانه اجتماعی یھا جنبش بستردر  .سازدو فراھم 

 ترسیم داری چه در سطح ملی و چه جھانی استبدادی و سرمایه سیستم حاکمخروج از  برای نامسلمی مسیرھای

. ادھایی ممکن و اصولی زندو اتح ھا در صورت امکان دست به وحدت .کندمبارزه و بندی  شرط جھت، ایندر . کند

   .استسرانجام در سرآغاز که با این نگاه  ھمواره و
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