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   دھی تشکل بزرگ چپ پروژه شکل

  زمان نتیجه گیری

  

 با .گذرد میدو سال و نیم  گرفتنام  )١( پروژه شکل دھی تشکل بزرگ چپکه  وحدت چپبرای ھا  گفتگوآغاز  از

تاکنون  این آزمون ازکه  است رسیدهفرا  آن نمازاکنون  ،طرحاین  راهِ  ی نقشه درتعیین شده  مھلتیافتن پایان 

ای و  مبانی نظری، برنامه پایهبر  با ایجاد سازمانی جدید وحدت تشکیالتی یعنی - در رسیدن به ھدف خود نافرجام

خود،  گاهدید ازو  به سھمنگارنده  .دھیم به دست آیندهبرای  اندازی و چشم گیری کنیم  نتیجه – تشکیالتی مشترک

  .بر می دارد مھماین  گامی در

  

  ناسازگار رونددو 

 روندِ در شکل دو خود را  بینم که می یدو بینش ناسازگاریِ  در به طور عمده منرا پروژه  تاکنونیِ  ناکامیِ  ریشه

و  ھا بحث جریاندر ما  را گانگیدواین  .ه استنمایان ساخت غیر قابل جمع در یک سازمان سیاسیمتفاوت و 

 .ایم مشاھده کرده مبانی مشترک تبیینبرای  یھای کار گروه ناموفقِ ھای  تالش خاللدر  و ی متعددھا کنفرانس

 پنج ،میان در این. نشان داد گوناگونزمینه ھای  دررا  ھا آن مضامین ناسازگاریتوان  در یک ترازبندی کلی، میاکنون، 

   .شماریم  میبر برخوردارند که  کننده تعیین اھمیتی از و تشکیالتیسیاسی نظری،  ی  زمینه

   یا جدایی آن دو سوسیالیسم و دموکراسی پیوند - ١

ای  آیندهبه را  ایراندر  سوسیالیسمداری برای  سرمایه علیه مبارزه. کشد نمی دوچپ رادیکال دیوار چینی میان این 

. ھدد خود قرار می بندی و شرط یعمل -نظریتالش  و میدان موضوع آن را از ھم اکنون. سپارد موھوم نمی

 جامعه ایران مشخص با توجه به شرایط و پراتیک فراینددر  -جھانی است  ضمنکه در  – ھای این مبارزه را ویژگی

جنبش ھای تغییر دھنده  ذھنی آمادگیو  ی مادی، نیروساالری دین خودکامگی داری و  رژیم سرمایه حاکمیت یعنی

در عین حال . ندارد ساختهاز پیش  راھنما و الگویییا  سرمشق رادیکال چپدر این راه،  .گیرد در نظر می اجتماعی

 توتالیترِ  در شکل چه - سازد جدا می یبیستم سده و پراتیک سوسیالیسمِ  تئوری ازبه طور کامل خود را که 

شکل در  چهو  انجامیدبر مردم و زحمتکشان  دولت -حزب  ی فاجعه بار که به سلطه سوسیالیسم واقعاً موجود

مبلغ و مروج  – کند  کمک به استمرار آن میداری  سرمایه امور مدیریتدر دست گرفتن  باکه تیک دموکرا سوسیال

 برای ویژه زحمتکشان هبو  سلطهتحت  مردمانِ که  شود می یخودمدیریتی و خودگردانھای  ھا و شیوه شکل

  . کنند می ابداع و خلقھای کار و  زندگی  در محیط ی امور خود اداره

، از داردنسوسیالیستی  ھای آرمان به باوریدیگر یا  ،آزموده "سوسیالیسمِ "شکست ی  بھانهبه ، ماا روند دیگر

شده  لیبرال  - تبدیل به جریانی دموکراتو در نتیجه  آورد مبارزه برای سوسیالیسم در ایران سخنی به میان نمی

و  سوسیالیسممبارزه برای کراسی از دمومبارزه برای پایه  انتزاعی و بی با جدا کردن -بخشی دیگر  - و یااست 

 دموکراسی سوسیال گرایی با ھمدر  و و جدا از ھم ای مستقل مرحلهدو چون  تحقق اولیبه  دومیاین  تحویل

      .کند نظم موجود شرکت میو استمرار حفظ در به گونه ای دیگر ، عملنظریه و  در جھانی



  یا اصالح آن جمھوری اسالمی سرنگونی - ٢

برای تغییرات  مبارزه و از سوی دیگر،در تمامیت آن  ایران جمھوری اسالمینظام  سرنگونیبرای   مبارزه از یکسو، 

 ی شیوهو دو  راه کار یا استراتژی ، دومبارزهاین دو . پذیر است چه که در چھارچوب نظام امکان آن راستایتدریجی در 

  .کنند د میایجا ھم تقابل بادر  گوییمنزگاری با ھم اگر اعمل در ناس

استقبال  در ھر سطحی اصبالحات« از خواند و دیگری را فرا میآن  انحالل نظام در کلیتبرای  مردمیجنبش  ،یکی 

 با آن ھا را »کاری ھم سویی و ھم«حافظ نظام را تجویز می کند و دیگری  یکی مبارزه با اصالح طلبانِ  .»کند می

از مبارزه «نقالبی برای تغییرات بنیادین تاکید می ورزد و دیگری ھای اجتماعی و ا یکی بر جنبش. شمارد مجاز می

یکی بر افشا . راند سخن می »ھای سیاسی درون حکومتی ھا و شکاف پارلمانی، مبارزه در باال، بھره گیری از تناقض

تخاباتی و در کارزارھای انشرکت «فشارد و دیگری بر  انتخاباتی در رژیم دین ساالری پای می ھای و تحریم مضحکه

قیام و  از جملهاجتماعی،  ھای جنبشمختلف  ھای ھا و شیوه شکلبر یکی . »بھره گیری از فرصت ھای ممکن

    .پردازد می مبارزه» پرھیز خشونت«و آمیز  شکل مسالمت تنھاتقدیس  بهو دیگری  ورزد انقالب تأکید می

  یا دموکراسی لیبرالرادیکال  دموکراسی - ٣

 مشارکتی یا رادیکال دموکراسیکه  )سموُ دِ قدرت ( »مردم مندی توان«چون  »دموکراسی«ز ا خواھانه رھاییدرک 

از  و گاه متضاد مختلف تعریف و تبیین .دارد ژرف تمایزیاز این پدیدار  و محدود لیبرالی ھای درکبا  نامیم می

  .رندآو را به ھم راه میمتضادی  یا راه کار ھای سیاسی متفاوت ھا و شیوه ،»دموکراسی«

، مشارکت شان ھای اجتماعی مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق جنبش مستقیم گری چپ رادیکال، بر دخالت

ھا و  ھا، مجلس مجمعاز سوی  - سیاسی، اجتماعی و اقتصادی - کالن تا کھای کوچ کنترل و تصمیم گیریدر 

  .ورزد می تاکید مردمی یشوراھا

در فاصله ی بین دو  که ینمایندگان و پارلمانکارشناسان، ھادھای قانونی، نقش دولت و نبر ، اما رفرمیستی روند

    .  تکیه دارد ...گیرند و سیاست می کنند تصمیم می انتخابات

  قدرت برایحزبی مبارزه  یا اپوزیسیونی - جنبشی  مبارزه - ۴

 و راھی ھمدر  او میو ضد سیست ایفای نقش اپوزیسیونی چگونگیو  سیاسی در این جا، مناسبات چپ با قدرت 

 مطرح غیره، زنان، جامعه مدنی و جنبش کارگران و زحمتکشان ،اجتماعی ساز دگرگونھای  جنبش با کوشی ھم

فلسفی،  بزرگ اختالف ھای میدان مناسبت با قدرت و دولت ھمواره در تاریخ چپ سوسیالیستی یکی از .است

از  -  مورد نظر سیاست و سازماندھی تعییندر  با قدرتچگونگی مناسبات  تبیین .باشد بوده و می نظری و سیاسی

یا  اپوزیسیونی مبارزه( عمل ی برنامه تا ...)سازماندھی جنبشی و  یا کالسیک حزب(سیاسی  سازماننوع  چه

  .یی برخوردار استابه سزاھمیت  از - )مبارزه برای تصرف قدرت

ھای  جنبشو  رخدادھا هروی ب، مردمو به ابتکار یین به تغییرات اجتماعی از پا روی اپوزیسیونی -جنبشی مبارزه 

 شورایی یا  ،ھای جنبشی ، از طریق شکلکه مردمان و زحمتکشان خود و به دست خود ھدف، با این دارد اجتماعی

ھای مدیریتِ اجتماعی و کشورِی مبرا  وهیشکل ھا و ش. دست گیرند دری امور و سرنوشت خود را  اداره مشارکتی،

  .را ابداع و به کار گیرند» حاکمیت«و  از سلطه

و ، رھبران، برگزیدگان ، احزابنھادھای رسمی، نقش دولتبر ھمواره . و قدرت ھا دارد باال بهروی  مبارزه برای قدرت

  .تأکید دارد ھا مدیریت امور انسانھدایت و برای  ...»حاکمیت«به طور کلی 

    ھا  یا حفظ آن موجودھای   سازمان نفی - ۵

 ھای سازمان برای حفظسنتی  چپ مقاومت در. دادنشان توان  میدیگری نیز  افرجامی پروژه را در عاملن ی ریشه

 نفینقد و  یِ آمادگکه ھنوز  آن ذھنیت سخت جانیدر . ھا آن گذر از تاریخی ضرورتخود در برابر  و فرسوده کھنه



با  هامروزو به طور کلی در جھاِن  ایران در یسنت چپھای   سازمان .نداردو نو  دیگر پدیداریایجاد  برایرا  شسازمان

 ینه توانایی رشد و تحول ھا تشکیالت این. ھستند نظری، ایدئولوژیکی، سیاسی و تشکیالتی ژرفی رو به رو بحران

 نفی با محافظه کارانه مخالفت. و سیاسی اجتماعی چتدان بر روندھا و تحوالت دارند و نه امکان تأثیر گذاریِ 

امروزه بر ، ھا ھا و گروه جدید با دیگر سازمان وحدتیگیری  شکلبرای  - ینام و نشانھر سابقه و با  - خودتشکیالت 

پیدایش در راه  و جدی به مانعی بزرگگرا  واپس مقاومتِ  این. کند سنگینی میایران از چپ  یھای ذھنیت بخش

 نوینی ھا وحدت تحققو  مفیدضروری و  یھا تجزیهپذیری  انجام ھای جدید، بندی صفبرآمدِن ، مثبتھای  دگرگونی

 به لحاظ مبانی نظری و سیاسی مشترک ی کهوحدت چپ، در صورت. استشده تبدیل  جنبش چپدر الزم  و

با وام گرفتن  نیز تنھا، این که باشدھای جدید تشکیالتی  و ترکیب ھا تواند محصول تجزیه ، تنھا میباشدپذیر  امکان

   .خواھد بودموجود میسر  ھای سازمان )٢(»یِ وفرارَ  -نفی«از طریق ،ھگلاز 

  

  خواه ھای رھایی  وحدت چپ: ممکن یچشم انداز

پر  و دراز در راهِ  ارزشمند تالشی ،در رسیدن به ھدف ناکامیبه رغم می توان را  پروژه شکل دھی تشکل بزرگ چپ

 مختلف اسنادھا و تھیه  کنفرانسھا،  در روند بحث .کردارزیابی  در ایران نوی چپ گیری فراز و نشیب به سوی شکل

توانستند در رایزنی و چالش با ھم، اشتراکات و  موجود ھای نظری و سیاسی گرایش، پروژهاین فعالین  بیندر 

در این میان، . کنند و مشخص و تشکیالتی ترسیم ای برنامهراه کاری، نظری، فلسفی، اختالفات خود را در گستره 

نظام جمھوری تمامیت در مبارزه علیه اورمند به ایجاد چپی رادیکال و سوسیالیستی از این پروژه که ب ھایی روند

با وجود تنوع نظری در میان  ھستند، اسالمی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران

. کنند تبیین حدمنشوری وا به صورترا سیاسی مشترکی  و بنیان ھای نظری ،با ھمگرایی  در ھم ،توانستند، خود

 سازمانی وحدتروی به سوی  پیش برای چھارچوب و پایه مناسبی را تواند در شرایط کنونی می این منشور

  .تشکیل دھد آنطرفدار روندھای 

  

رو به رو  جدا از ھمھای مختلف و  چپبا بلکه متحد یگانه یا ی چپبا نه  چپ و سوسیالیسم تاریخ درازایما ھمواره در 

. استنداشته وجود در تاریخ ھرگز  واحد کردی و عمل ییمعنای، با تعریف» چپ« نامی به پدیدار. بوده و ھستیم

امروزه، پس از  .قاعده نیست جدا از ایننیز کشورھای جھان آشکار است و ایران  ی  در ھمه امروز چندانی چپِ 

کسو و گسترش جھانی از ی لیبرالیسمفروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و سقوط سوسیال دموکراسی به 

به » چپ« از سوی دیگر، و محیط زیست او بشریتبر  آن ی و نابودکنندهھمه جانبه  سرمایه داری و سلطه

واحد  تشکیالتیوحدت این جریان ھا در چھارچوب . شده است تقسیمتجزیه و با بینش ھایی متضاد  ھایی جریان

بزرگ  ھای یا جبھه ھا سازمان ایجادیا  و ھای بزرگ حزبی وحدت گیری شکل دوران ،امروزه. ممکن شده استنا

ی  در حوزه دیدگاھای مختلف و متضاد و تکثر شرایط تاریخی و تنوع بنا بر ،ای به سیاق سده ھای نوزده و بیست توده

 تشکل بزرگشکل دھی  ی اکنون باید اعتراف کرد که ایده .سپری شده است ،فلسفی، نظری، سیاسی و غیره

توانند  میھستند نزدیک به ھم  از چپ که روندھاییالبته  .است باطلانتزاعی و  در شرایط امروزی، تصوری چپ

در این راه شرطیندی و تالش از و  باشندچنان باید کوشا  ھمنیز  جھتو در این  و اتحادھایی زنند ھا دست به وحدت

قرار ست و اجزای این پلورالیته در تضاد و رقابت با ھم واقعیت این است که چپ امروز پلورالیست ااما  .نکنند کوتاھی

در حکومتی  چپِ  امروزه حتا در میان احزاب .کنند زندگیبا ھم  خانهتوانند در یک  نمی آنبخش ھایی از . دارند

و ( ایبرنامه  ھایی ائتالفدست به تنھا به ھنگام انتخابات و تا انتخابات بعدی  نیز تنھا می توان دموکراتیککشورھای 

  . زد ی پارلمانو کرسی ھاقدرت  توزیعبر سر  )و بسیار شکننده آن ھم موقتی



 »چپ« در ناسازگاذ و اصلی روندسه در یک ترازبندی کلی، امروزه می توان در ھمه جا و از جمله در اپوزیسیون ایران 

  . تمیز داد را

این از  بخشی .کند اندیشد و عمل می یمآن  دارد و در کادر توتالیتراقتدارگرا و بینشی سنتی است که  چپ ،یکی

، گاه در تضادی شدید با دیگر یھای بخش. برد به سر می چنان در نوستالزِی سوسیالیسم واقعاً موجود ھم چپ

لنینی و اقتدارگرایانه از  خوانشیچنان  ھم مرزبندی دارند اما با سوسیالیسم واقعاً موجود حال که عیندر  ،دسته اول

اینان نیز، ھم چون دسته اول، در آخرین . دارند »سیاست«از و به طور کلی  سوسیالیسم، سیسممارکمارکس، 

را در برابر  یکنند و افق امروزی تجویز می بشری سیستمی را برای جامعه ،به نام طبقه کارگر و حزب راھبر، تحلیل

از چپ  ھایی بخش .استوار است شانمردم و زحمتک بر حزب - دولتکه بر اقتدار و سلطه  دھند قرار می ھا انسان

  .گیر این تفکر استدر ھم چنان ایران امروز 

 مدیرانامروزه در ھمه جا به مجریان و  جریاناین . نامیم می دموکرات سوسیال که است یسنتی دیگر چپ، دومی

عمل تجلی و م آشکارا بدین نا دستهاین  ،در اپوزیسیون ایران .شده است تبدیل سرمایه داری جھانیموجود نظم 

 جریانھمین فلسفی، نظری و عملی  سیستمدر  ،شمردیمدر باال  ھایش را ویژگیکه  یرفرمیست روند اام کند نمی

   .شود میمشخص » سوسیال دموکراسی«نشان  و که با نام گیرد قرار می  تاریخی

در  دھد اما  تی را تشکیل میبا این که امروز در ایران و جھان اقلی این چپ .نامیم می خواه را چپ رھایی سومی

در رخدادھا و جنبش ھای اجتماعی و میدانی برای تغییرات  ریشه. است گیری شکلبرآمدن و ھمه جا در حال 

در زیر، . ایم مطالبی نوشتهنیز  دیگر جاھای درم و یکرد در باال اشاراتی این روند، توصیفدر . داردو رادیکال  نبنیادی

  . میکن بازگو می حطوط کلیدر را  خواه چپ رھاییھنده تمیز داصلی و  ی زمینه سه

  رھایشبرای  مبارزه - ١

ضد اجتماعی، فرایندی . ای خاص نیست طبقه حاکمیتِ . دولت یا حکومت نیست. سیستم نیست» سوسیالیسم« 

از  به معنایی، با وام گیری .نامیم  می )٣( رھایی یا رھایشکه  ست آنیجنبشی و دگرسازانه به سوی  ،سیستمی

گونه  مبارزات مردمان بسیار. )۴( است »دوران تغییر انقالبی از جامعه سرمایه داری به جامعه کمونیستی«مارکس، 

ھای  و سلطه ھا شان، در ھمبستگی و مشارکت با ھم، برای رھایی از استثمار، نابرابری  ھای ھا و تفاوت با ویژگی

ستم سرمایه و مالکیتِ خصوصی،   -سلطه :یعنی اصلی دوران ماستم  -  رھایی از سه سلطه برایویژه  به. گوناگون

ھا و  ستم ناشی از نابرابری - مردم و سلطه  دولت چون قدرتی مافوق و جدا از مردم و حاکم بر ستم - سلطه

 و امروزه جھانی شده که است داری گسست از سرمایه این مبارزه به معنای .ھا در عرصه ھای گوناگون تبعیض

تغییر بنیادی وضع موجود بیش از پیش وابسته به امروزه، . را در سراسر گیتی برقرار کرده است خود ی سلطه

فرایند سوسیالیسم . است شده ھای خود در ھر مکان با ویژگی داری بازار و سرمایه گسست از مناسبات

خصوصی بر وسایل روی به سوی الغای مالکیت  پیش خواھانه، رشد مالکیت و اقتصاد دولتی نیست بلکه رھایی

مدیریت جمعی و مشارکتی نیروھای مادی و معنوی توسط خوٍد  و صاحب و کنترل جمعی نیروھای مولده، تدتولی

 برابری به معنای مبارزه برای در عین حال این مبارزه. واسطه است کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی تولید

و ھویت اصلی ایده سوسیالیستی در مقابل  ایده رقابت افسار اساس  چون برابریخواھانه  ایده رھایی .است

در برابر سلسله مراتبی کردن جامعه بر حسب طبقه، حرفه، ثروت،  ،گسیخته سرمایه داری و قوانین بازار و اقتصاد

در یک کشور » ساختمان سوسیالیسم«. گیرد  قرار می... مذھب، دانش، کار یدی و فکری. مالکیت، جنسیت، ملیت

 .ست  روا ناگزیر فراملی، جھانی و جھان امروزیسوسیالیسم . از گذشته، ناممکن شده است بیشوز، به مراتب امر

جھان،  رادیکال  ھای چپ کوشی با جنبش سویی و ھم خواه امروزه بیش از پیش، در ھم رھایی ھای  سوسیالیست

و ھای برآمدن جھانی دیگر  های و جھانی برای فراھم کردن شرایط و زمین بایست به صورتی منطقه می

 اجتماعیتغییر دھنده را نیروھای  این مبارزهمستقیم  )سوژھای( مالنعا. کنند جویی چارهفکر و سوسیالیستی 



ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه  ھمه -ی سرمایه  جانبه ی ھمه امروزه سلطه .دھند تشکیل می

ی کارگر و در مکان تولید بلکه بر  نه تنھا بر طبقه ، فرھنگی و غیرهای  آوری، رسانه ی سیاسی، دانشی، فن سرمایه

آگاھی،  این سلطه در عین حال شرایط خود. شود می اعمالھای گوناگون اجتماعی  و در مکان ی بسیارگونه توده

. سازد فراھم می قشرھای وسیع اجتماعسازماندھی جمعی و مبارزه برای رھایی از سلطه را در میان   خود

که در باشند مبارزاتی  حاصل توانند میسازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه خودآگاھی ضد

نه تنھا  - مختلف  یقشرھایدر این مبارزات، . شوند ارایهھای حاکم  نفی ارزش ھای طرحھا و  کار ھا راه آن بستر

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

  . شوند درگیر می

  خودگردانیدموکراسی رادیکال و مبارزه برای  - ٢

بدون   واسطه،بدون  ای مداخله. مستقیم مردمان در امور خود است  مداخله به معنای خواھانه  رھایی دموکراسی

 »تدول -حزب«، رشد و تقویت دستگاه دولت، سوسیالیسمدموکراسی و  .واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی

ھای کاھش نقش دولت جدا و حاکم  خواه، ایجاد ھر چه بیشتر شرایط و زمینه سیاست رھایی. نیستو بوروکراسی 

زادی ی امور خود در برابری و آ خودگردانی جمعی و مشارکتی مردمان در اداره. بر مردم و گذار به احتضار آن است

 ، خودگردانی، در بنیاد خود، ھمانا مبارزه برای کنترلاز نگاه رھایی خواھی  دموکراسی و سوسیالیسممعنای . است

  . و خودمدیریت جمعی است

  گرا یجنبشو  اپوزیسیونی مبارزه - ٣

یی در خارج از سیستم چون نیرو. نیست بر جامعه و مردم حاکمیتو اعمال  در پی تصرف قدرت رھایی خواه چپ

تعریف کالسیک از . ورزد  میید تاکخواه بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت  چپ رھایی. کند معترض و مخالف عمل می

از این دید، . دھد ھمواره این بوده است که امر دستگاه دولتی و تصرف آن جوھر سیاست را تشکیل می» سیاست«

، در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی، »ستسیا«چنین درکی از  .طلبی گرایی و قدرت دولتیعنی » سیاست«

در  که است »پولیتیک«تبیینی مبتذل از معنای بنیادین  ،»سیاست« از تبیینیچنین . باشد ھمواره غالب بوده و می

یکی از . بود )ِدموس( خود مردم توسطداری   -شھر یا امر شھر - )۵( پولیتیا -  اش یونانیاصیل معنا و مفھوم 

دھیم و آن را در عمل روزمره به کار ارایه » سیاست«زی این است که تعریف و تبیین دیگری از امرو اصلیھای  چالش

، اداره و مدیریت امر دولت و »سیاست«این که . که چپ لنینی آن را زیر پا نھاد یمبه یکی از بنیادھایی باز گرد. بریم

مردمان بسیارگونه در  ی واسطه م و بیمداخله و مشارکت مستقی. مداری نیست گرایی و دولت قدرت نیست، دولت

  .کنیم فھمیم و تبیین می را ما به این معنا می» حکومت مردم بر مردم«یا » دموکراسی«و » جمھوری«. امور است

ھای اجتماعی در  جنبش ی به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده. )۶( ستگرا خواه جنبشی چپِ رھایی

ھا و مبارزات  شبدر جنفاعل اجتماعی و جمعی  ھای ھا و توانایی قابلیت بر. عی باور داردمبارزه برای تغییرات اجتما

  .ورزد ید میتاک اجتماعی

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

به کار تدارک نظری، عملی و سازماندھی دست باید  و از جمله در ایران خواه، امروزه در ھمه جا رھایی ھای  چپ

را  سنتی چپو  سنتی در گسست از سیاست دیگر چپیو  دیگرو شرایط برآمدِن سیاستی  ھا مقدمات، زمینه. ندنز

که ناممکن را ممکن  ھایی داد دگرسازانه و رخ و انقالبی اجتماعی ھای جنبش در بستر. دنسازآماده و فراھم 

دست  .ندنکمبارزه  شرطبندی، تالش وباید  راه ایندر . نمایندترسیم سیستم خروج از  برایمسیرھایی  ،سازند می

  .نظری، سیاسی و تشکیالتی زنند ھای ممکنِ  وحدت ھا و به اتحاد

  



  

  ھا یادداشت

، شورای موقت سوسیالیست ھای چپبه امضای  فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل بزرگ چپ) ١(

 ٢٠١٢ نوامبر – ١٣٢٩١در آبان و جمعی از کنشگران چپ ) اکثریت(ق و سازمان فدائیان خلق سازمان اتحاد فدائیان خل

  .»وحدت چپ«رجوع کنید به تارنمای  .شود می منتشر

)٢ (Aufhebung 

)٣ (Emancipation  

  .نقد برنامه گوتا، کارل مارکس) ۴(

)۵ (Politeia 

)۶ (Mouvementiste  

  .است  Stateیا  Etat مفھوم بهھر جا » دولت« ،در این نوشتار

  


