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  وگو با شیدان وثیق ھای گفت پرسش

  

وجود دارد؟ اگر بله،  –ا خارج از کشور در داخل ی –ایرانی  چپ چیزی به نامیا امروز آ: پروبلماتیکا
    و اگر نه، چرا؟ ندآن چیست ی ھای عمده و جریان ھا و نمودھا تعیّن

ونه که در غرب شکل گ  آن ،»چپ«ی مفھوم  پیش از ھر چیز، شاید الزم باشد کمی در باره: شیدان وثیق

سیاسی و ، در جریان مبارزات سیسیا ھای مقولهاز  ، مانند بسیاری دیگرواژهچه این . صحبت کنیم ،گرفت
  .اختراع و سپس وارد ایران می شود غرباجتماعی در 

برخاسته از  در مجلس مؤسسانِ . کنند میخود ابداع  ١٧٨٩را فرانسویان در انقالب ) La gauche(» چپ« اصطالح
ت راست و مخالفان در سم حق وتوبرخورداری پادشاه از نظام سلطنتی، نمایندگان طرفدار  فروپاشیآن و پیش از 

 به معنایی. دنشو وارد ادبیات سیاسی می» راست«و » چپ« ،زین پس. گیرند میدر سمت چپ مجلس قرار 

  .دارد» مجلس نمایندگان مردم«خاستگاه در . است و جمھوری انقالب فرزند» چپ« توان گفت که می

ھای فکری  که زمینه ،روشنگرانی چون روسو نزدآن را توان  چرا که نمی. رواج نداشت چندان ،ابتدا، واژهاین اما 

 یا بالنکی، باکونین چون قرن نوزده انقالبیِ  اندیشمندان ، نزدچنین ھم .پیدا کرد ،الب فرانسه را فراھم ساختندانق

در حقیقت با . رود سخن می ھا شیسترآنا یا ھا ، کمونیستھا از سوسیالیست بلکه »چپ« ، نه ازمارکس
ی نوزدھم  ، در پایان سدهنامند می» چپ«ه ھر کدام خود را ک ،سوسیالیست و کمونیست احزاب و رشد گیری شکل

در ھمه جا » چپ«که کاربرد است  این احزابمیان  انتخاباتی و حکومتی ھای و با آغاز ائتالف ی بیستم سدهو آغاز 

  .کند پیدا می» معنا«رواج و 

  :از ندا   عبارت شانرد که بدون ترتیب اھمیت ک تبیینخالصه و  ارزش پنجدر  توان میرا » معنا«این 

   ،ثروت ی عدالت اجتماعی و تقسیم عادالنه -١

  برابری و عدم تبعیض -٢

  .آزادی -٣
  .یا اشتراکیامر جمعی از  منافع عمومی و ، ازدفاع از بخش عمومی -۴

  .ت و دموکراتیسماعتقاد به جمھوری -۵

 در الئیسیتهیا » جدایی دولت و دین«کند که  ھا اضافه می ینششمی را نیز بر ا بندچپِ فرانسوی البته یک 
  .است )تئوکراسی(  ساالری نفی دین

» چپ«شان به واقعیت رود،  ھر گاه سخن از تحقق و تبدیل. ھایی عام و کلی است تعریف باال اما مبین ارزش
. گاه واحد نبوده و نیست ھیچ» چپ« .شود تجزیه می ی گوناگون و متضادھای گردد و به روند رود، منقسم می می  ا و

تضاد میان  .سخن گفت» ھا چپ«باید از بلکه » چپ«نه از  ،از این رو. ھمواره متکثر و چندگانه بوده است» چپ«
ی  مروری بر تاریخ دویست ساله. گاه به مراتب شدید تر از تضاد میان راست و چپ است» چپ«ھای گوناگون  فرقه

ھایی از تاریخ  ھایی و ِسکانس ھایی، نقطه که چپ تنھا در زمان سازد شکار میاین حقیقت را بر ما آ» چپ«

یا  ھا انقالب به طور نمونه در ھنگام. ده استرخدادھای اجتماعی و سیاسی تبلور و ترجمان اتحاد و انسجامی بو
واحد، ای  هچون مقول» چپ«ھا چیزی به عنوان تئوری و پراتیک  خارج از این برھه .ھای بزرگ اجتماعی جنش

ھای  ھای گوناگون، تئوری آن چه ھمواره بوده و مانده است ایده. خود وجود نداشته است مستقل و استوار بر

خواھی،  ھای گوناگون و گاه کامالً متضاد چون سوسیالیستی، کمونیستی، جمھوری گوناگون، ایدئولوژی
کمتر یکدست و  ،اش ، در طول تاریخ، بدین ترتیب»چپ« .زیستی و غیره است  محیط، آنارسیستی، جنبشی



اگر . استداشته واحد برای جامعه نحلی   راهگاه نظریه، عمل، طرح اجتماعی و یا  در نتیجه ھیچ. یکسان بوده

  .مطرح بوده است، در تمایز با تضاد با ھم، داشت، نه یک بلکه چند و چند وجود می ای پروژهچه  چنان

 و توھم آرزو، عمل، در طول ھمین تاریخ دویست ساله، ھمواره امید ، در نظر ویا یکی شدن آن »چپ وحدت«
» خلق ی جبھه«مانند . دھد چنین امری به صورتی موقت، ناپایدار و گذرا رخ می ،ھایی از تاریخ لحظهدر . بوده است

چه ھمواره  اما آن .در جنگ داخلی اسپانیا در ھمان دوران» خواھان جمھوری ی جبھه«ویا  ١٩٣۶در فرانسه در سال 
سوسیالیسم واقعاً «بر اندیشه و عمل چپ در زمان  لنینی و استالینیمارکسیسم ویژه با چیرگی  است، به بوده

گسست : انجامد دستگی است که حتا به جنگ و ستیز نظامی نیز می ، جدایی، افتراق، انشعاب و چند»موجود

وی از اردوگاه شوروی، انشعاب بزرگ چین و کمونیسم سویتیک،اخراج یوگوسال ازدموکراسی  تاریخی سوسیال
  ...شوروی، اشغال نظامی مجارستان و چکوسلواکی، درگیری نظامی و مرزی چین و شوروی، جنگ چین و ویتنام

  . به پرسش شما گردم بازمی، »چپ«توضیح معنا و مفھوم تاریخی حال، پس از این مقدمه در 

کوچک سوسیالیستی و  ھای جریان. کثر و متضاد بوده استھمواره پدیداری مت» چپ«جنبش  ،نیز در ایرانِ 

در متن ِسکانس تاریخی سوسیالیسم روسی شکل به طور عمده پس از انقالب مشروطه،  کمونیستی ایرانی،

ای ، در کلیت خود، جز پارهدر ایران چپھای ھا و سازمان، گروه١٣٢٠شھریور  پس ازبه ھمین سان نیز، . دنگیر می
تا کمی  در این دورهبه واقع  .کننداستالینی رشد می -شوروی، در مکتب لنینیاتحاد رِی مستقل از محافل روشنفک
در ایران خالصه  ھمسایه شمالی سرسپردهچپ در ھیبت حزب توده چون عامل  ،١٣٣٢ مرداد ٢٨بعد از کوتای 

ھای  ه و مستقل در محفلخوا آزادی ھای ملکی و سوسیالیست خلیل ی جسورانهمقاومت در این میان، . شود می
، فاتح بر نازیسم ھای شوروی چون یکی از قدرتحزب توده و تبلیغاتی ی  کوچک، تک و تنھا در برابر زرادخانه

، از حزب تودهبخشی از چپ ایران  جدا شدنِ  بادر دھه چھل و پنجاه،  .برد توانست از پیش کارچندانی نمی
" جنبش نوین کمونیستی"ن چه که در آن زمان به طور کلی فدائیسم، مائوئیسم و آ شکلجدید در  یھای  چپ

 -  دانست این جنبش میجزئی از خود را  ، کردبا سازمانی که در خارج از کشور فعالیت می نیز، نگارنده - نامیدیم می

سه گسستی واقعی و جدی از نظریه و عمل سوسیالیسم واقعاً موجود در  ھیچھا نیز،  نزد این گروه .کنند ظھور می
در دھه  .پذیردانجام نمیباشد  دولت و ایدئولوژی توتالیتر - ی حزبدولتی، سلطه داری سرمایه کهآن  پایه اصلی

کشور، به استثنای  خارج ، در داخل وو جنبش داشجویی ھایی از چپ ایرانپایانی رژیم سلطنتی پھلوی، بخش

توان  از آن جمله می( زننده با مواضعی رادیکال میرژیم شا امپریالیستی و ضد  ای ضدحزب توده، دست به مبارزه
استقرار جمھوری  با ١٣۵٧در  اما در پی انقالب ایران .)را نام برد ایران کنفدراسیون جھانی محصلین و دانشجویان

ھا راه پشتیبانی به این معنا که بخشی از آن. آیدایران به وجود می رنگارنگ ھایاسالمی، وضعیت جدیدی در چپ
ی اھی این گونه سیاستدر ادامه. گیرندبا آن را در پیش می و مماشات رژیم جمھوری اسالمی و ھمکاری از

ایران، سیاست تحول و اصالح نظام از درون، از راه  لیبرال به نام چپ، امروزه نیز چپ و سازشکارانه با ارتجاع حاکم

   .کندھایی از سیستم را تبلیغ و ترویج میپشتیبانی از جناح

 جای و متضاد اصلی ی را می توان در سه دسته )و به طور کلی تر جھان( ھای ایران امروزه، به طور کلی، چپ

کاری و غیره وجود  ھای نظری، سیاسی، راه ھر یک، اختالفدرون معنا نیست که در  بدین اما بندی تقسیم این. داد
، ارزشی -  مفھوم است که در راستای چند موضوع اصلیکنند، اما بدین  نمیشدت بروز  بهگاه نیز حتا یا و  ندارند

  .قرار داد متضاد گروه اصلیِ ایران را در سه  ھای چپتوان  می -نظری و عملی 

اصالحاتی در خواھان امروزه  اینان .نامیددموکرات  سوسیال یا لیبرال ھای توان چپ میرا  اولین گروه یا مجموعه

نفی  راستایدر  ،نظامانقالبی و ساختاری  اتتغییر .ھستند اندر ایر موجودحاکم سیستم چھارچوب حفظ 
   .ھا ندارند نظری و عملی آن دنیایجایی در دیگر  ،داری و سوسیالیسم سرمایه

 »توتالیتر« چنان ھمبا وجود تغییراتی،  ،ھا را آن توان میدھند که  ھایی تشکیل می دومین گروه یا مجموعه را چپ
ی بیستم  در سدهکه  استالینی  - لنینی نظری و عملی خود از سیستمکامل و قطعی گسست ھنوز،  ،اینان. نامید

در چھارچوب دریافتی ، ھموارهاینان، . اند به سرانجام نرسانده را حاکم بود جھانی و کارگری کمونیستیبر جنبش 
سوسیالیسم «به نام است و  خواھانه غیر دموکراتیک و غیر آزادیکه و سوسیالیسم،  اقتدارگرایانه از مارکسیسم

  . زنند میو سازماندھی عمل دست به و  اندیشند می ،معروف است» واقعاً موجود



 ای که به گونه ی و دومی،دو گروه اول خود را ازنام که  می یچپ ھای رادیکالین گروه را من آن سوم

در راستای  و جھان اندر ایر و بنیادین تغبییراتی انقالبی برای اینان. دنساز متمایز می ،ھستند »سنتی«
یکی،  .ی اصلی پیشاروی خود دارد ، دو وظیفهه، امروزدیگر چپِ  این .ندنک خواھانه مبارزه می آزادی سوسیالیسمی

ی اصلی  سه سلطه علیهبرابری  مبارزه برای ، یعنیاستخواھانه ھای رھایی ھا و آرماندفاع از ارزش ھمواره،

به » سیاسی کار« دوم،  وظیفه .و سلطه دولتِ جدا و حاکم بر مردم سلطه سرمایه، سلطه مالکیت –دوران ما 
مستقیم مردِم تحت ستم و  گریدر دخالت ھا کمونیست/ھا سوسیالیست مشارکت یعنی ،ای دیگر است گونه

مستقل و متشکل اجتماعی ھای مردمانی که از راه جنبش .در امور کشور و جھان سلطه، از جمله زحمتکشان،

سرنوشت خود را به دست خود و برای خود تعیین  شده،غییرات بزرگ و اساسی، اجتماعی و سیاسی خود، بانی ت
  .کنندمی

ھا و مسائلی که چپ در  ترین پرسش رسد مھم به چه معناست؟ به نظرتان می» بودن چپ«امروزه 
باشد به  اگر مسئله بر سر بازسازِی چپ  ھا روبروست از چه قرار است؟ شرایط تاریخِی حاضر با آن

ھا  چگونه و با تأکید بر کدام مؤلفه– نظری و چه از حیث تشکیالتی حیثچه از  – نظرتان این بازسازی
 ممکن است؟

ھایی را طرح  ھر دسته از چپ نظریه. گیرد میقرار  بغرنجپرسش ھا و مسائلی از ھمان ابتدا در برابر » چپ«
تجلی  »حلی اهر«» سوسیالیسم واقعاً موجود«. است اجتماعی برون رفت از معضالت کارِ   کند که به باورش راه می

در آن جا داری  سرمایهامور  مدیریتِ  نیز، با امروز سوسیال دموکراسیِ . انجامید اسفبار یا کرد که در عمل به فاجعه

  . آورد میبه بار  ای از نوع دیگر فاجعه ،بر سر کار استکه 

 کنند، توتالیتر را نفی می وحل سوسیال دموکراتیک  ه ھر دو راه، کخواه ی رھاییھا سوسیالیستدر این میان، 
 رفت برونو  ھای گوناگون ھا از سلطه چگونگی رھایش انسان: رویند به اساسی رو ھا و مسائلی پرسشبا امروزه 

گری و وام گرفتن از مفھوم ھاید با »مکان«یا توان در سه حوزه، جایگاه  میرا ھا  پرسشاین . از وضع موجود واقعی

چپ سوسیالیستی در بازسازی چپ به قول شما، یا بازسازی . نشان دادم ینام می »فرایند گسست«که یا آن چه 
  .پردازم می ھا آنبه تشریح کلی  ،در این جا. گذرد به بیانی دیگر، از مسیر چنین فرایندی می نظریه و عمل

توان  گسستی که می. بشریت نیست گذرقابل داری است که پایان تاریخ و افق غیر  از سرمایه یکی، گسست -
آن   ی نوزدھم، بانی نظری و عملی که مارکس، در سده ای ایده. نامید» کمونیسمی  فرضیه«بدیو   آلن گفتهبه 
جدا و حاکم بر  یعنی الغای مالکیت خصوصی، الغای سرمایه و الغای دولتِ  داری از سرمایه گسست. شود می

و  تیسمجمھوریت، دموکرابرآمدِن  از فرایند ، قبل از ھر چیز،یگسست چنیندر ایران، ی ما  در شرایط جامعه .مردم

  .گذرد میجدایی دولت و دین 

 .کنند می اختراعرا  Politeia داری -ابتدا، یونانیان، شھر. است» سیاست واقعاً موجود«گسست از  ،دیگری -

دموکراسی شھروندی : شوند می» شھر امور«ی  ادارهچون ھنر » سیاست«از  تعریفگذار دو  پایه سپس
خود، امروزه، به دو  ، در سیر تکاملنگاهاین دو . )افالطون(پادشاھی  - فیلسوف ضددموکراسیو  )انسوفسطایی(

، خاص، »یک«یکی، بینشی است که سیاست را امر . اند تبدیل شده» سیاست«ناپذیر از  بینش متضاد و آشتی
گرایی،  دولتنام دیگر » سیاست«در این بینش، . شمارد می... دولت - ، خدا، طبقه، دولت و حزبنمایندگان

، و به ویژه امروزه در تا کنون» سیاست«این ھمان چیزی است که ھمواره از آغاز . است حاکمیتو  طلبی قدرت

 گری دخالت را امر» سیاست«دیگری، بینشی است که . و ھست  غالب و حاکم بوده داری، عصر مدرنیته سرمایه
ی  مشارکت برابرانهدر این بینش دومی یعنی » سیاست«. شناسد می multitude» بسیاران« و شورشیستقیم م

ی  اداره برایشان،  و تضادھایھا  شان، در اتحاد ستیزی در ھمزیستی و ھم شان، در چندانی شان،  در کثرت مردمان

 یا ساسی، امر عموم است و نه امر دولتدر این بینش، به طور ا» سیاست«. به دست خود و برای خود امور خود
  .دولت  -  حزب

به امر مقاومت و » نگاه جنبشی«بر اساس تقدم  از تحزب سنتیسومین گسست، آنی است که گسست  -

 مورد ، یکی از موضوعاتاین جریان، در طول تاریخ جنبشبا  چپ مناسبتِ . نامیم میی اجتماعی و سیاسی  مبارزه
که بر است  خواھانه رھایی یکی،. اند قرار گرفتهدو بینش در برابر ھم  عموماً . تاختالف و افتراق بوده اس



را زیر » جنبش«که  آمرانه و اقتدارگرایانه استورزد و دیگری  تاکید می» اجتماعی جنبش«خودمختاری و استقالل 

ا وجود ، ب)مونیستیک   /سوسیالیستی(در جنبش چپ . دھد قرار می» پیشرو حزب«در قالب » آگاه عنصر«قیمومتِ 
-لنینیشکل ویژه در  به ،راھبر مبتنی بر قیمومت حزببینش ھمواره ، خواه رھایی ھای مقاومت مارکسیست

  .بوده استچیره  بر جنبش کارگری و اجتماعی، آن استالینی 

نوینی در » ھای احتماعی جنبش«سازمانی، سیاسی و  فعالیتی  ھای کھنه وهیھا و ش شکل نقدِ با امروزه 
قرار  نیز و بغرنج جدید یھای در برابر چالش البته که کنند می کرده و سر بلند دیگر جاھاھمه جا، در غرب، در ایران و 

کردند و  حزبی عمل می تشکل ی به گونهی بیستم  که در سده  تاریخی و سنتی سازماندھی ھای شکل .گیرند می

. دھند سازمان می و آورند کنند، به حرکت درمی می جلبرا  مردمیداشتند، امروزه دیگر کمتر  کارآییتا حدودی نیز 
ی  ابتدا خلق شوند، مسئلهچه بسا از از نو و  بایست که می نوین و ای دیگر تشکل به گونهی سازماندھی و  مسئله

ھای اجتماعی کنونی در  شاخص مشترک و امروزی جنبش. مانده است باقی سوسیالیستی مرکزی جنبش چپ
 فعالیت سیاسیو سنتی  تاکنونیھای  شکلنافی  - و غیره چون ایران ھایی جامعهر غرب و چه در چه د -ھمه جا 

ساخته و ریزی،  پایه و اقتدارگرا ، بوروکراتیکسلسله مراتیبی، عمودی ھای ھستند که بر سازماندھی» حزبی«

  .اند پرداخته شده
فعاالن  ی ھمهی  و برابرانه و مشارکت مستقیمھر گونه انحصار طلبی را طرد ھای اجتماعی نویِن امروزی  جنبش

ھا تمایل به  این جنبش. کنند تشویق میرا  ،یا نمایندگی  بدون واسطه، تا آن جا که بتوان مندان عالقهو 

را در این جا ھا  ی آن ھای تمیزدھنده برخی شاخصسازماندھی دارند که  و خودمدیریتی ھای خودگردان شکل
مسئوالن منتخب در  ای یا دوره ، گردش نوبتیسلسله مراتببوروکراسی و قی، نفی افسازماندھی : شماریم می

و با در نظر گرفتن آرای  با شرکت ھمگان این مجامعدر  به صورت دموکراتیک  گیری تصمیمھای عمومی منظم،  مجمع
سطوح به لحاظ ی  ، مشارکت برابرانه ھمه در ھمه)گیری در رأی(چنین عدم شرکت  موافق، مخالف، ممتنع و ھم

اجازه  کننده فعاالن شرکتبه  مجمعی  سازماندھیاین گونه  .ی افراد تعلقات جنسیتی، رنگی، ملیتی و غیره

جتماعی امروزی ترجمان ا ھای جنبش .ایفا کنند و مسئول فعالآگاه، ھای  سوژه ی دھد نقش خود را به منزله می
. است رھاییو خود خودگردانی، به خودمختاریمدنی  ی جامعهو  ، جوانانوسیع مردم  از پیش  ھای بیش تمایل الیه

به معنای نفی رھبری  خودگردانی. است به معنای آزادی، استقالل و حاکم بودن بر سرنوشت خود خودمختاری

از روابط آزاد شدن  به معنای رھایی  خود. استامور  گردانبرابرانه و  یهتوسط یک مرکز، به معنای ادار مییدا
  .است و سلطه داری مناسبات سرمایهھای  بیکانگی خودو   فرادستی

است زیرا  گریزناپذیر ،بندی است که در عین حال سه شرط، نامبرده اساسی مبارزه در راه تحقق سه گسست

این سه گسست تاریخی موضوع تأمل و  .موجود میسر نیست سیستمخروج واقعی از وضعیت و  ھا بدون آن
شان، از آن جھت برای ما اھمیت دارد که  اندیشیدن به آنھا، در بغرنجی. گیرند قرار میی نیز در ایران کنون ما تکاپوی

 .ھا قرار دارد ی امتزاج این سه گسست و تالقی آن اجتماعی امروز ایران، کمابیش، در نقطه -جنبش سیاسی

سیاسی، اجتماعی و  در نظریه و عمل، یا ابداع نوع دیگری از مشارکت» سیاستِ واقعاً موجود«گسست از 

گسست . باشد سازماندھی موضوع کار فکری و عملی ما می دیگر از خود ای گونهشھروندی در امر عمومی و خلق 
الئیک در جدایی  ای و مبارزه برای جمھوری دینیجمھوریت و دموکراتیسم که در عین حال گسست از تئوکراسی 

سرانجام، . دھند و دمکراتیک کنونی ما را تشکیل میخواھانه  دولت و دین است جوھر اصلی مبارزات آزادی

مالکیت،  ضدانسانی و ضدبشری که نظم استموجود حاکم  نظامگسستِ کمونیسم، چون فرضیه، گسست از 
 حکم انکشاف مناسباتبه  است، جھانی ھم ملی و ھم که این سومین گسست نیز، .است داری بازار و سرمایه

  .   گیرد ار فکری و عملی ما قرار می، موضوع کداری در ایران سرمایه

اگر بنا . شود دموکراتیک خالصه می ی بلشویکی و سوسیال در دو چھره عمدتاً ی تاریخی چپ  تجربه
چه  ین نوع چپحرف بزنیم ا »چپ دموکراتیک«یا  »سوسیالیسم دموکراتیک«باشد از چیزی چون 

ھای تاریخی چنین چپی را در  ونهنم دارد؟ و بلشویسم دموکراسی ھای مشخصی با سوسیال تفاوت
  توان نشان داد؟ ھایی می ھا و چھره چه جریان

اجتماعی، کارگری و سوسیالیستی به  ھایبیستم جنبش یدر سدهطور که پیش از این نیز اشاره کردم،  ھمان

ر جا که به ، در ھ١٩١٧ پس از اکتبر به نام کمونیسم، یکی،. گیرند دو روند اصلی قرار می سلطهطور عمده زیر 



دولت و    -ی حزبداری دولتی، سلطهقدرت می رسد، سیستمی را بر پایه سه رکن اصلی آن یعنی سرمایه

امور  ی، ادارهدموکراتیک دموکراسی یا سوسیالیسم دومی، به نام سوسیال. سازدایدئولوژی توتالیتر برقرار می
آید، در دست دموکراسِی نمایندگی به روی کار میابات و انتخداری ملی و جھانی را در ھر جا که از طریق  سرمایه

خود را از این دو جریان تاریخی  خواه باید امروزه و بیش از گذشته صفوفھای ضدسیستمی و رھاییچپ .گیرد می

، در دو شکل لیبرال و توتالیتر، به طور کامل و قطعی جدا سازند و این مھم را در ھر جا به و سیستمی سنتی
  .م رسانندسرانجا

را از او دارای چه خصوصیاتی است که خوانیم،  چپی که برآمدنش را فرا میدر پاسخ به این پرسش شما که اما 

یکم  .بینم می عنصر پنج را در ی متمایزکنندهھا ، من در خطوط کلی این ویژگیسازد می جدادو چپ لیبرال و توتالیتر 
از دموکراسی  او ھواداریگرایی او، سوم در  دوم در جنبش، این چپ داری بودن سرمایه ضد -  سوسیالیستدر 

 .این چپ و سرانجام در خصلت جھانی و انترناسیونالیستیِ  او، چھارم در اپوزیسیونی بودن مستقیمرادیکال و 

خواھی پرتو  اگر رھایی .است داری و ضد سرمایهسوسیالیست پیش از ھر چیز  ، بنابراین،چپگونه این  -
را از ھدف  این چپتواند به سمت و سویی رود که  نمی اوباشد، پس عمل سیاسی  مورد نظر ما می افکن راه چپِ 

و ما به این وضعیت کاملن واقف  در جھان، امروزهاما . سازد ھر چه دورتر  کمونیسم است/که سوسیالیسم خود

» سوسیالیست«وان آن را شناسیم که بتای نمیجامعه. شودیافت نمی» سوسیالیسم«دیداری به نام پ، ھستیم
ای که نامیدند، نمونه» سوسیالیسم«... شرقی، کوبا پیش در شوروی، چین، اروپای ی ی که در سدهھای ُمدل. نامید

ھای اخیر، در آمریکای التین، با توھمی آغشته نامند و یا آن چه که در سال می» دموکراسی سوسیال«این روزھا 

" ھا سوسیالیسم" گونهاین . آیند ، به ھیچ رو سرمشقی برای ما به شمار نمیخوانندمی" سوسیالیستی"به آرزو، 

را نه تنھا از   دھند که مناسبات استثماری، نابرابری و سلطه چنان نیز نشان میو ھم  اند در نظریه و عمل نشان داده
ھایی گاه  ستم موجود را در شکلسی  شوند، اداره و بازتولیددارند بلکه در ھر جا که حاکم شده و یا مینمیمیان بر
سوسیالیسِم امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو  .گیرند تر از گذشته در پیش می تر و خشن شدید

در سوسیالیسم  سرآغاز. ملی و جھانی، ابداع و تاسیس شود ی از ُبن و اساس، در گستره چه بسا و دوباره یعنی
  .قرار دارد آن  پیشاپیشلکه در میده بیارن آنی  گذشته

. سوسیالیسم برای ما سیستم نیستتوانیم از ھم اکنون توضیح دھیم، این  در خطوط کلی و تا آن جا که می
روندی اجتماعی، . برای رھایی است  مبارزهسوسیالیسم، فرایند . حاکمیت نیست. دولت نیست. نظام نیست

  محتوم، به سوی آنی مسلم و نا تماعی، پر تضاد و تعارض، ناجنبشی اج. جنبشی، دگرسازانه و انقالبی است

گونه در مشارکت، تجمع و  مبارزات مردمان آزاد و بسیار. نامیم یا کمونیسم می Emancipation رھایشاست که 

ن اصلی دورا ی ویژه رھایی از سه سلطهھای گوناگون، به و سلطه ھا تشکل با ھم برای رھایی از استثمار، نابرابری
در (سرمایه  ی، سلطه)به طور مشخص مالکیت خصوصی و دولتی بر وسایل تولید(مالکیت   یسلطه: کنونی است

سوسیالیسم یعنی . دولت چون دستگاه حاکمیتِ جدا از مردم یو سلطه) شکل ھای مختلف خصوصی و دولتی آن

. ی مالکیت قرار داردوزی، به واقع زیر سلطهدارِی امردموکراسِی سرمایه این ُبتوارهآزادی، . فراینِد زوال مالکیت
پس سوسیالیسم . بھره از آن استآزادِی واقعی در بنِد تملک است و ھر آن کس که فاقد این باشد در نھایت بی

 .سازدکه آزادی را  از تبعیت نابرابرانه از مالکیت آزاد مییعنی مبارزه برای الغای مالکیت خصوصی، یعنی فرایندی 

کند که جامعه بشری نیاز به ھدایت و رھبری کمونیسم از این فرضیه حرکت می/رای سوسیالیسممبارزه ب

ھا ای آنمنسجم و متشکلی از صاحبان کار و سرمایه و خادمان سیاسی، پلیسی، نظامی و رسانه اولیگارشی

ا در آن تحقق یابد تا به ھنانسا »مشارکت آزاد«پذیر است که ی بشرِی نوع دیگری قابل تصور و امکانجامعه. ندارد
برون آید  مشارکتیاش، به جای جامعه کھن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی: مارکس در مانیفست یگفته

سوسیالیسم، سرانجام، یعنی برابری در  .باشدھمگان  یشرط تکامل آزادانه کسکه در آن تکامل آزادانه ھر 

خواه مبارزه برای تحقق برابری در جامعه را اصل بنیادین در ھای رھاییسوسیالیست. ِی مشارکتِی آزاد جامعه
ھای شود و تضادبرابری، چنان مناسباتی است که در آن کار مولد اشتراکی می. دھنداندیشه و عمل خود قرار می

میان کار فکری و کار نابرابری  از جمله: روندرو به زوال می ھای بزرگ اجتماعیاصلِی اجتماعِی برخاسته از نابرابری

  .   یدی، شھر و روستا، زنان و مردان، مدیران و مجریان

در دوران   .داری و مناسبات آن در گستره ملی و جھانی استسرمایه بر ضد سوسیالیسم، اما در ابتدا، مبارزه

است که  داری حاکمی  وضع موجود در ھر کشور وابسته به گسست از مناسبات سرمایه یتغییر بنیادکنونی، 



داری استثمار  سیستم جھانی سرمایه. خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است ی امروزه جھانی شده و سلطه

تر از  ھای گوناگون و گاه خشن زیست او را به شکلسلطه و نابودی انسان و محیط ،  عدالتی ، بی نیروی کار، نابرابری
کشورھای جھان و از جمله در  ی وجود امروزه بیش از پیش در ھمهتغییر نظام م .دھد ھای پیشین، ادامه می  سامانه

این نفی از آن جا دارای . ھای آن در ھر مکان شده است داری با ویژگیایران وابسته به نفی مناسبات سرمایه

و دولت ھای تاکنونی و به اصطالح سوسیالیستی از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست  حل اھمیت است که راه
و یا از نوع اصالحات رفرمیستی در چھارچوب ) راه سوسیالیسم دولتی( دولت  -ر چھارچوب اقتدارگرایی حزبد

گذشته آزموده  ی در ھر جا که در سده  ،)دموکراسی راه سوسیال( نمایندگی مناسبات بازار و سرمایه و دموکراسیِ 

نود در صدی ھا، به راستی، نه عدالت، برابری و  از مردمان، ھمان ثریتی بزرگاند که برای اک داده اند، نشان شده
ی ضد سرمایه داری به معنای مبارزه مبارزه .راه می آورند و نه رھایی از ستم، سلطه و استثماربھزیستی به ھم

روی به سوی الغای مالکیت در ھر شکل آن، خصوصی یا  پیش برای مالکیت و اقتصاد دولتی نیست، بلکه به معنای
ی جمعی و به معنای در اختیار گرفتن جمعی نیروھای مولده، کنترل و اداره. سایل تولید استدولتی، بر و

نه واسطه است، در اشکالی که  کنندگان و کارکنان به صورت مستقیم و بی ھا توسط خوِد تولیدمشارکتی آن

 ناشده نجی پیچیده و حلبغر اما ھمواره چون) غیر دولتی(اشتراکی  مالکیت یمساله. باشد و نه خصوصی دولتی
تنھا در فرایند عمل اجتماعی، انقالبی، تجربی . کمونیستی مطرح بوده است/از ابتدای تکوین افکار سوسیالیستی

ی خوِد عامالن و کنشگران اجتماعی، کارگران و تواند به وسیله و دگرسازانه برای رھایی است که این مشکل می

معنای اما آن چه که برای ما  .پاسخ خود را پیدا نماید ھایمایه، راهزحمتکشان و دیگر مردمان تحت سلطه سر
کارگران،  یاول، ھمانا مبارزه ی سازد، در درجه داری برای سوسیالیسم را میسرمایه ضد یمبارزه واقعی

ن زحمتکشان و مردمان تحت سلطه در جھت کنترل و خودمدیریت جمعی و مشارکتی بر امور تولید و توزیع و ھر آ
  .   ھا پیوند داردچیزی است که با شرایط مادی زندگی و زیست آن

  اشکال تاریخی و سنتی سازماندھیاشاره کردم که  در پیش .ست او ییگرا جنبش این چپخصوصیت دوم  -

و  رھبری و متحد کردن مردم تشکیل شده برای... ی حزب، جبھه نمونهی بیستم در  که در سده ایشناخته شده
از  مردم خود را در جلب و متشکل کردن ، توانایی و صالحیتاند در بحرانی ژرف فرو رفته اکنون، ردندکعمل می

ھای  جنبش ی است به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده گرا جنبشخواه چپِ رھایی .اند دست داده
فاعل اجتماعی و  ھای و توانایی ھا قابلیت بر. اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی و سیاسی باور دارد

ھای اجتماعی جنبش گرایی به این معناست که جنبش .ورزد ید میتاک ھا و مبارزات اجتماعی شبدر جنجمعی 

» واقعیت«تر به    تر و نزدیک  صحیح به طور نسبیھایی  و طرح ھا نطریهھا،  ایده  یابی به کسب شناخت و دست قابلیت

به این معناست که . سازماندھی خود را در اشکالی دموکراتیک و افقی ز تواناییرا دارند و به ھمین سان نی
پر چالش تبادل و میدان و  گری سیاسی مداخله فضای آزادِ  برتر یھا نمونهتوانند تبدیل به  میاجتماعی   ھای جنبش

شھروندان در  خودِ و  پذیرد انجام می اجتماعی دگردیسیعمل  ھا فرایند آنکه در  شوند ای و برنامه تقابل نظری

 گری کالم، مداخله در یک . کنندمیرا ایفا  مستقیماصلی و  کنان ن و بازیامبتکر، فاعالن  نقش چنین روندی،
   .می نامیم» دموکراسی رادیکال«این ھمانی است که ما .  نمایندگی، بدون واگذاری و  واسطهبدون مستقیم و 

، با این که پیش از این نیز اشاره به آن آید که مایلم پیش می تحزب سنتیب راھبر و حز مھم ی در این جا مسأله

 به طور کلی، .ھای دیگری از این پروبلماتیک بپردازم به جنبه) mouvementisme(گرایی  کردم، اما در این بحث جنبش
م چنان که دولت مدرن در غرب نیز ھ. است  تبیین شده» دولت« چه چپ و چه راست، بنا بر ُمدل ،)parti(» حزب«

حزب کالسیک امروزی، . گیرد میکلیسا شکل  موجوِد ساختار عمودی و اقتدارگرایانهِ از پیش ی بنا بر نمونه

دولتی و حفظ آن  دستگاهدستگاھی است با الزامات خود برای تسخیر قدرت سیاسی، برای در دست گرفتن 
گرا  ، حزبِ دولتی یا دولت»دولت - حزب«این گونه تشکیالت سیاسی را  از این رو، ما. منظور حاکمیت بر مردم به

بوروکراسی، اقتدارگرایی، قیمومیت بر  عمودی بودن، گرایی،تمرکزکنیم که  گفتیم و بازھم تأکید می. نامیم می

مدرن ھای اصلی ھر تحزب کالسیک و شاخص ...آن تامین منافع حزب و دستگاه راستایجامعه در  ومردم جنبش، 
نبوده ھا و کارگران  یابی کمونیست تشکل در موردمارکس  نظر، ھیچ گاه تحزبیچنین . دھندامروزی را تشکیل می

از جمله (شود  می تئوریزهویژه توسط لنین  و در این میان به توسط مارکسیسم روسیویژه  بهبلکه پس از اوست که 
کمونیست ھا حزبی جداگانه از جنبش  نزد مارکس، کید کنیم کهتأ. آید در می و به مورد اجرا )او کرد؟ باید  چهدر 

یکی : گویدھا، در حقیقت سه چیز بیش نمی ی تشکل کمونیست، در بارهاو. کارگری عمومی را تشکیل نمی دھند
این به این معناست . ای خاص از آنی مراحل جنبش کارگری توجه دارند و نه فقط به مرحلهھا به مجموعهاین که آن



ی دوم، ھمان طور که گفتیم، این نکته .کنند نگاه میکه کمونیسم است  اونیورسالبه سوی ھا از ھم اکنون که آن

المللی کارگران که از این رو مارکس، خود، تنھا در انجمن بین. سازند ھا حزب جداگانه ای نمیاست که کمونیست
دانیم که او نه تنھا در تشکیل  می .کند میعالیت ، ف)سیاسی حزب یک و نه( استھای کارگری اتحادی از تشکل

نقد با نگارش رساله (پردازد  ی آن می کند بلکه از ھمان ابتدا به نقد برنامه دموکرات آلمان شرکت نمی حزب سوسیال
، از این رو این است که نزد مارکس، کمونیست ھا در درجه اول انترناسیونالیست ھستند ن نکتهسومی ).گوتا  برنامه

  . دھد قرار می مانیفست کمونیستی  را درسرلوحه پرولتاریای جھان متحد شویدنیز 

، که به دموکراسی نمایندگی است مستقیم رادیکال و دموکراسی ھواداری از ،این چپویژگی سوم  -

ھای     ی امور خود در کلیه زمینه در ادارهمستقیم مردمان   ی مداخله این دموکراسی به معنای .یابد تقلیل نمی
. است بدون واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی  واسطه،بدون  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره

  . تواند شودشود و نمینمی» نمایندگی«گری جمعی، مشارکتی و مستقیم، در جوھر خود، در حقیقتِ خود،  دخالت

در پی تصرف قدرت این چپ اکنون ه به این معنا ک .است آن بودن اپوزیسیونی ،ویژگی چھارم این چپ -
چپِ سنتی که ھمواره برای تصرف قدرت . کند در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل می. نیست

کند، در عین حال ھمواره نیز نشان داده است که در قدرت و دولت، در برابر  و می کرده و حکومت کردن مبارزه 

بایست بر فاصله گرفتن از  خواه اما، می چپ رھایی. زند ت به سرکوب و سلطه می، ناگزیر دسداری » دولت«الزامات 
تا لنین و ) ی نظرات او نه در ھمه(تعریف کالسیک از سیاست، از مارکس . ورزد ید تاکآن » تصرف«قدرت، دولت و 

از این دید و در . دھد طبقاتی را تشکیل می ی مائو، ھمواره این بوده است که امر تصرف دستگاه دولتی جوھر مبارزه

یکی از . مبارزه برای تصرف قدرت و قدرت نیز چیزی نیست جز دولت به شود تبدیل می» سیاست«یک کالم، 

 .ارایه دھد کار سیاسیتعریف و تبیین دیگری از  این است که سوسیالیستیھای مھم امروزی در برابر چپ  چالش
تی باز گردد که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال کمونیس /به یکی از بنیادھای نخستین سوسیالیستی

گرایی و  دولت. دموکراسی زیر پا نھادند و آن این است که کار سیاسی به معنای تسخیر دولت و قدرت نیست

» جمھوری«. مردمان بسیارگونه در امور است ی واسطه نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی داری دولت
چپ را باید  .کنیم فھمیم و تبیین می به این معنا می ھایت امردر نرا ما » ت مردم بر مردمحکوم«یا » دموکراسی«و 

. ساخت به قدرت و تصرف آن، به منظور جایگزینی قدرت موجود توسط قدرتی دیگر از ھمان سنخ رھا از دلبستگی
آن را در مرکز  بینشی در درازای تاریخ مدرن ھمواره در چپ غالب بوده و ھست که امر قدرت و تسخیر

 چپ .آمیزدتسخیر قدرت را در ھم می یانقالب و ایده یایده. دھدقرار می خود یمبارزه شناسانه ھستی

 است که گسست از بینش قدرت طلبانه از سیاست یک کالم به خواھیم او را تعریف کنیم، در دراگر  ،خواه رھایی
مشغولی خود قرار  کری که تسخیر قدرت را در مرکز دلدر گسست از آن نوع تف. کندشود و عمل می تبیین می

خواھی، به رھایی. خواھد بود گر سلطهدھد، که ھدفش باز تولید ساختار قدرتی است که ناگزیر تمرکزگرا و  می

، ھاآن بلکه تنھا به منظور زوال ھاواقع، ضد قدرت است به این معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصالح آن
  . دھد وضوع اندیشندگی خود قرار میم

، سوسیالیسِم امروز ملی نیست. است انترناسیونالیست، خود  خصوصیت پنجم در، این چپ سرانجام -

. در یک کشور، امروز، به مراتب بیشتر از گذشته، ناممکن شده است» ساختمان سوسیالیسم«. جھانی است
شدن، خروج از ناپذیر جھانی امروزه، با فرایند اجتناب .ست  روا سوسیالیسِم امروز ناگزیر فراملی، جھانی و جھان

نه . از دیگر کشورھای منطقه و جھان انجام پذیرد مستقل و منفکتواند  نمی در یک کشورمناسبات اقتصادی حاکم 
ممکن  ی یک کشور یا سرزمین نا تنھا برآمدن مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چھارچوب محدود و بسته

اصالحات  حتادھند که  ی شواھد نشان می بلکه ھمه -این را مارکس در زمان خود مشاھده کرده بود  -شود  می

راھی و  کشور نیز، چون  ایران به عنوان نمونه، بیش از پیش نیاز به ھم  اقتصادی و سیاسِی دموکراتیک در یک
شدن مناسبات اقتصادی،  امروزه، جھانی. رندھا در کشورھای دنیا و منطقه داسویی دیگر اقتصادھا و سیاست ھم

ای مستقل از تغییر مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه ھای کار سیاسی و اجتماعی امر یافتن راه

خواه  رھایی ھای  سوسیالیست .و تحوالت در دنیای خارج و پیرامون را ھر چه بیشتر پیچیده و دشوار کرده است
اندیشند، مبارزه کنند و احکامی را در این چھارچوب صادر کنند بی ی ملیدر محدوده تنھاتوانند  امروزه دیگر نمی

بایست به صورتی  خواه جھان، می رھایی  ھای چپکوشی با جنبش سویی و ھم بلکه، بیش از پیش، در ھم

بدون ھمراھی و  سوسیالیستی امروز در یک کشور، جنبش. جویی کنندای و جھانی فکر کرده و چاره منطقه

داری، به تنھایی  سرمایه جھانی ضد ی یک جنبش گستره جھان، در در سوسیالیستیھای  مشارکتِ دیگر جنبش



. تغییر دھد) تأکید کنیم روی اساسی(ساختارھا و مناسبات در یک کشور را به طور اساسی تواند  نمی

ی ایده. خالصه کنیم .سوسیالیسم نیستدیگر  صورت و در این است و یا جھانی نیست سوسیالیسم یا جھانی
تواند امروزه خصلتی گیرد، اما تنھا میانه، با این که در ھر محل و مکان شکل میخواھسوسیالیسم رھایی

امر انترناسیونالیستی، امروزه، تبدیل به ضرورت و شرط اصلِی ھر اندیشه و . داشته باشد) اونیورسال(روا  جھان

از . باشد رادیکال انترناسیونالیسمتواند شدن سرمایه، تنھا پاسخ میدر برابر جھانی. شودعمل برای رھایی می
برخواھد گزید، اما به یقین،  جھانی چه شکلی از سازماندھی جھانی جنبشھم اکنون بر ما روشن نیست که این 

. قرار نخواھد گرفت ھای ملی نخواھد بود و تحت قانون منافع ملی الملل سیاسی، دیگر، مرکب از نمایندگیبین

بدین معنا که، در ھر لحظه، فعاالن رھایی خواه باید . امروزه، زماِن کنشگری در مقیاس جھانی فرا رسیده است
  . دھندرا با عمل خود در مکان معین پیوند می خود پیوند دھند، ھمان طور که آن یرا با اندیشه ی جھانیاراده

  پارلمانتاریسم تقلیل پیدا نکند؟ دموکراسی را چگونه باید فھمید که به

این برای ما که  مفھوم،ھای عامیانه و غالب امروزی از این  متفاوت از دریافت تبیینی در» دموکراسی«از تعریف 
دارای اھمیتی  ایم، قرار داده در ایران را یکی از محورھای اصلی مبارزاتی اپوزیسیونی و جنبشی خود مقوله

. حاکمیت بر مردم با رای خوِد مردم. از دموکراسی، آن را شکلی از حاکمیت می پندارد عامیانهبرداشت  .ست واال

اما برداشت دیگری وجود دارد که  .شود می» بیشترین ھا«یا حکومت  قانون اکثریت این معنادموکراسی در 
در این برداشت . ھدد حاکمیت بر مردم تقلیل نمیاِعمال انتخاب نمایندگانی برای احراز قدرت و  بهرا  دموکراسی

 یعنی )ربه قول ژاک رانسیِ ( ھای بدون سھم جامعه بخشویژه  مردمان و بهھای   دموکراسی ھمانا تواناییدیگر، 

ی امور مشترک، در برابری و  آیند، در اداره به حساب نمی و آنان که از ھیچ سھمی در سیستم برخوردار نیستند

انتخاب . ھدف نیست. شکلی از حکومت نیست ، بدین معنا،دموکراسی .ھای گوناگون است رھایی از سلطه
اکثریت جبار . مقدار نیست. کمیت نیست. ای برای اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم نیست عده

نزد یونانیان گوید که  او می. کند ی جالبی طرح می نکته ،در این باره ،ررانسیِ باز ھم . نیست یا اقلیت شورشی

، در میان سه شکل حکومتی یعنی مونارشی، الیگارشی و دموکراسی، »دموکراسی«و  پولیتیاتان، این بانیان باس
است که  کراسی موسدِ دھد، دومی به حکومت چند تن و تنھا سومی یعنی  اولی به حکومت یک نفر ارجاع می

. حکومت مردم نیز نیست، حکومت اکثریت نیست و حتا موسدِ قدرت . دھد پاسخ نمی» چه مقدار«به پرسش 
دیگری، در  ی بدین معنا که ھر کس به ھمان اندازه. بی نام و نشان است» کسِ  ھر«جویانه  مندی مداخله توان

آبنسور  فرمولی که از میگوئل -» شورشیدموکراسی «این . ی امور مشترک و ھمگانی را دارد برابری، حق اداره

ھای مسلط، در  امعه، جدا و مستقل از دستگاه دولتی و قدرتھای بی سھم ج دموکراسی بخش -گیریم وام می
و رھایی از سلطه ھا، از ھم اکنون و در اشکال  ، خودمدیریتیتصاحب اداره ی امور مشترک، در برابری، خودگردانی

با . تعریف، تبیین، خالصه و محدود شود» نمایندگی دموکراسی«تواند در  ، بی شک نمیاش جویانه مختلف مداخله

تواند  خواه اما نمی در شرایط کنونی ایران، چپ رھایی» دموکراسی«جود ضرورت مبارزه برای کسب ھمین حد از و
پارلمان، حکومت قانون و نفی خودکامگی فردی و  مجلس نمایندگی، را به ھیچ رو تنھا به انتخابات،» دموکراسی«

این تقلیل را نمی توان نه . باشند، تقلیل دھد خود نیز می و ضرورت تاریخی گروھی که در عین حال دارای اھمیت
ھا در شرایط  به اجرای حقوق بشر و آزادی تنھاتواند  دموکراسی برای ما نمی. امروز انجام داد و نه به مراتب فردا

دموکراسی در بینش . ناشی از سلطه مالکیت، سرمایه و دولت محدود شود ھای گوناگونِ  و ستم ھا وجود نابرابری

در مبارزات فاعل جمعی  ھای ھا و توانایی قابلیت ز ھمه می بایست از ھم اکنون و نه تنھا در آینده برما بیش ا
ھای  ھای تحت ستم و تبعیض ھای اجتماعی زحمتکشان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت اجتماعی، بر جنبش

مستقیم  گری امر، دموکراسی، مداخلهدر نھایت . گوناگون و بر مداخله مردم در امور مشترک خود بنا و استوار شود

ھای متنوع و جمعی برای تصاحب  دموکراسی، پراتیک. ھاست  مردمان در امور خود در برابری و رھایی از سلطه
 در ھمه جا ھای احتماعی جنبشراه با  ھمسوسیالیست چپ  .امور مشترک به دست خود و برای خود است

  . و مشارکتی باشد ، مستقیمدموکرسی رادیکالنوین  ھای بایست در تکاپوی ابداع شکل امروزه می

ی یک  به نظرتان آیا موضوعیتی دارد که دفاع نظری و سیاسی از سکوالریسم به بخشی از برنامه
چه اھمیتی برای چپ  –از لحاظ تاریخی  –در مجموع، دفاع از سکوالریسم  گرا تبدیل شود؟ نیروی چپ

  دارد؟



انجامد که در آن دین بر  به استقرار نظامی می در ایران سلطنتتاریخی ساط ایران با برچیدن ب ١٣۵٧انقالب 

 ایران کنونی قانون اساسی اسالمی. یابد می و انحصاری تسلطسه قوای اجرایی، مقننه و قضایی به طور کامل 
امروزه  اسالمیاین تئوکراسی . گیرد شود که جمھوری اسالمی نام می در رژیمی می ساالری دینباالترین تجلی 

، دفاع رواز این . ی ما تبدیل شده است به یکی از موانع اصلی در راه نیل به آزادی، دموکراسی و رھایش در جامعه

در شرایط کنونی  آنم،  ی دیگر که من مدافعبه بیان »الئیسیته«به قول شما و یا » سکوالریسم«نظری و سیاسی از 
 ،خواه و دموکرات در ایران م برای چپ و ھم برای تمامی نیروھای آزادیھ ،اول  اوضاع حاکم بر ایران از اھمیتی درجه

ی دو  اما در مناسبت با این پرسش شما مایلم از فرصت استفاده کنم و توضیح کوتاھی در باره. شود میبرخوردار 

دان این موضوعی است که کمتر ب .شان بدھم ھای ھا و اختالف مفھوم الئیسیته و سکوالریزاسیون و اشتراک
  .شود پرداخته می

سیاسی و اجتماعی یعنی  ی دو مفھوم در فلسفه و اندیشهاین در تبیین خروج از تئوکراسی، ناگزیر باید به 
  . کرد، رجوع ھا آن مسیحیِ  -ھای غربی  ناشی از ریشه ، با وجود ابھاماتِ الئیسیتهو  سکوالریزاسیون

بخش عمومی با دین، در مفھومی  -بات دولت حقوقی، ناظر بر مناس – چون پدیداری سیاسی الئیسیته
ویژه در فرانسه با انقالب  مشخص و کم و بیش واحد، در فرایند مبارزه با کلیساساالری در اروپای کاتولیک و به

ناپذیر  سه رکن اساسی و تفکیک. گیرد شکل می ١٩٠۵در سال  قانون جدایی دولت از کلیساھاتا تصویب  ١٧٨٩
  :آن را یادآوری کنیم

یعنی استقالل و خودمختاری دولت و . ینو د) به انگلیسی Stateیا به فرانسه  Etatبه معنای ( جدایی دولت -١

عدم . فقدان دین رسمی در کشور و در قانون اساسی. ھا بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاھب و نھادھای آن
  .دخالت دولت و نھاد دین در امور یکدیگر

ھر کس، قطع نظر از . ز جمله آزادی به جا آوردن دین به صورت فردی یا جمعیا. آزادی عقیده و وجدان -٢
  .دین امری خصوصی است. باورھای مذھبی یا غیر مذھبی، در ابراز عقیده آزاد است

  .ھر کس، قطع نظر از اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی، از حقوق برابر برخوردار است. عدم تبعیض دینی -٣

رواداری از سه اصِل . متمایز می سازد Toléranceای دارد که او را از رواداری  ویژگی تهالئیسیعالوه بر این، 
ی خصوصی تشکیل  ی عمومی از حوزه ؛ پیشایندی تعلق مذھبی و جدایی حوزهقضاوتو  استقالل عقیده، رأی

ارد و ھر کس ھیچ مذھبی بر دیگری برتری ند. ھا، ھیچ کس ملزم به پذیرش مذھبی نیست بنا بر این. شود می

 ،که دولت مانع از آن نمی شوندگاه  این اصول اما ھیچ. تواند دارای اعتقادات مذھبی باشد و یا نباشد می
 شریکرا   ای مذھبی )جمعیتیا (و البی  کندھای دینی ملت ارجاع  مذھبی را به رسمیت شناسد، به ریشه

  .نمایدمشروع خود 

ی ایمانی و  یکی، امتناع مطلق دولت در زمینه. رود از رواداری فراتر می ،الئیسیته اما، با افزودن دو اصل دیگر 

. می انجامددر قانون اساسی » مذھب رسمی«یا » دین رسمی«چیزی به عنوان ایمانی است که به حذف  بی

دان که در الئیسیته تنھا در اختیار شھرون ، امریاست گذاری دینی از قانون ھای دینی و غیر ُکمونُته منعدومی، 

تواند قانون گذارد و یا  ، نمیغیر دینیچه دینی و  ای، چه بنا بر این اصل دوم، ھیچ البی یا ُکمونُته. منتخب است
  .       دولت به شمار رود) شریک(پارتنر 

ویژه در  در کلیت آن، به فرھنگی در پیوند با پویندگی جامعه -اما، چون پدیداری اجتماعی سکوالریزاسیون
  .سه معنای اصلی آن را یاد آوری کنیم. ان، معنایی چندگانه داشته استغربِ پروتست

، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندھی و ھدایت افول سیادت دین در جامعهمعنای اول،  -
جامعه، خودمختاری و تمایزبابی حوزه ھای مختلف اجتماعی نسبت به ادیان مختلف و تبدیل مذھب به امری 

نیز خوانده  الئیسیزاسیوناز این رو . سکوالریزاسیون، در این معنا، مشابه الئیسیته است. ی استخصوص
  . که در الئیسیته وجود دارد نیست» جدایی دولت و دین«با این ھمه، در ھمین معنا نیز، به مفھوم کامل . شود می

امروزی . یا دنیوی شدن دین است) گلھ( Verweltlichung گرایی گیتی، سکوالریزاسیوِن مسیحیتمعنای دوم،  -
خود را به رنگ مسیحیتی که . ساز می کند شدن مسیحیتی است که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جھان ھم

دھد،  ی بحثِ مخالفان کاربرد سکوالریزاسیون در ایران را تشکیل می آن چه که پایه). ھایدگر( آورد روز در می

شوند که اسالم نیازی به سکوالریزاسیون  می اینان با اتکأ به آن مدعی. از آن است مسیحی - ھمین تعریف دینی



  . بوده است) دنیوی(ندارد چون بر خالف مسیحیت از ھمان ابتدا سکوالر 

سکوالریزاسیون در این جا به معنای . نامند »سکوالریزاسیون ی قضیه«اما معنای سومی نیز جود دارد که  -
و  در این جا، تز معروف. دنیوی استی  دینی به حوزه ی از حوزه ھا دارھا، مضمون ھا و بازنمایینمو یا تبدیل انتقال

مفاھیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز  ی ھمه«گوید  آید که می اشمیت به میان می کارل بسی قابل تأمل
بنا بر این . دھد ی نیز بسط میی مفاھیم سیاس و این را به ھمه »نیستند )یا سکوالریزه(مفاھیم الھیات سکوالر 

مسیحی است و یا  -دینی ی از گذشته ای ریشه گسستیشود که آیا سکوالریزاسیون  نظریه، پرسشی طرح می
مسیحیت است اما در شکلی غیر متعالی و زمینی؟ در چنین صورتی،  ھمان مبانیی  ادامهدر حقیقت 

  . راند سخن (!) »سکوالریزاسیون«بایست از سکوالریزاسیوِن  می

 در زبان انگلیسی که» سکوالریسم«یا (ھمان طور که مشاھده می کنیم میان الئیسیته و سکوالریزاسیون 
توانند و نباید از  اشتراکات و اختالفات قابل توجھی وجود دارند که نمی) برگردان ناروایی از سکوالریزاسیون است

خروج از توانم بگویم این است که  به طور خالصه میبه طور کلی، آن چه در این میان و . دیده پنھان بمانند

کامیابی در . ، ھم چنان که در غرب نیز چنین بوده استساالری در ایران فرایندی بغرنج، سخت و درازمدت است دین
ای عملی، سیاسی و اجتماعی است، در گرو رشد و  این راه که ھم تالش فکری، فلسفی و فرھنگی و ھم مبارزه

اجتماعی در گذر از نظام  -ھای تغییر دھنده و مشارکتی سیاسی  جنبشیکی، : نبش اصلی استی دو ج توسعه

ی  الئیک یا سکوالر در ھمه روشنفکریِ  و ، جنبش فکریدیگریجمھوری اسالمی برای آزادی، دموکراسی و 
و رشد و گسترش الئیسیته  نِ با ھم، برآمد پیوندی فشردهاین دو جنبش، در . ھای اجتماعی عرصه

 دینی ی پایان دادن به سلطه. فرا رویند توانند کشور ما را میدر ) ه الئیسیتهبدر معنای مشا(سکوالریزاسیون 
    .ھا شود انسانرھایش  جھت سازِ امحای ھر گونه سلطه زمینه در عین حال تواند می

یست در با دفاع کند یا میاستراتژِی کارگری محض  باید ھمچنان از قسمی» چپ آینده«به نظرتان 
ترین استراتژِی طبقاتی برای یک  مناسبتر و فراگیر باشد؟ پی تدوین قسمی سیاست بیناطبقاتِی کلی

  دموکراتیک چیست؟ سیاست سوسیالیستی

مبارزات طبقاتی و  در مھم یدر فرایند تولید، اگر چه ھمواره رکنداران  کارگران صنعتی و سرمایهتضاد میان امروزه 
امروزه، نه تنھا در . داده استاز دست را  سابق خود انحصاری مقاماما  ،و خواھد ماند اندهمداری باقی  سرمایه ضد

 آگاھی  عامل کسب خود تنھادیگر  فوقتضاد داری جھانی بلکه در ھمه جا، از جمله در ایران،  مراکز بزرگ سرمایه

این عامل،  ، اگر چهستمی نیستس ھای ضد جنبش برآمدنو  اجتماعی محرک تغییر و تحول تنھاو  داری سرمایه ضد
 یبخش ی منزلهاھمیت خود را ھمواره به کارگران در اقتصاد کشور،  ویژه به دلیل جایگاه تعیین کنندهاز جمله و به
  .نمایدحفظ می  ھا از این جنبش مھم و بزرگ

ی  سرمایهبلکه شود، در تنوع آن که به سرمایه اقتصادی محدود نمی -ی سرمایه  جانبه ی ھمه امروزه سلطه

ی ابعاد زندگی فردی،  جامعه در ھمه بر تمامیت -  گیردو غیره را نیز در بر می ای  آوری، رسانه سیاسی، دانشی، فن
این سلطه نه تنھا بر کارگران و در . کندچنگ انداخته و حکومت می... خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی

این سلطه اما در عین . شود ھای مختلف اجتماعی به کار برده می مکانو در  ی بسیارگونه مکان تولید بلکه بر توده
 قشرھای وسیع اجتماعیسازماندھی جمعی و مبارزه برای رھایی در میان   آگاھی، خود شرایط خود تواند میحال 

مبارزاتی  حاصل توانند میسازماندھی اجتماعی   و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه خودآگاھی ضد. فراھم سازد را

و (مختلف  مرمانیدر این مبارزات، . ھای حاکم مطرح شوند نفی ارزش ھایطرحھا و  کار ھا راه آن بسترکه در باشند 
درافتاده حاکم و ھنجارھایش،  سیستمبا  )صنعتی تولید محیط و نه تنھا در( گوناگون ھای میداندر  )نه تنھا کارگران

  .شوند می و درگیر

با وارد شدن در ، قرار دارند داری سرمایه مناسبات بیگانگی ، تبعیض و ازخودانقیادت، اسارتحت که  یمردمان

چاره را در خود  ھای تواناییھا و  قابلیت و  غیره فرھنگی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، گری میدان دخالت
 مالناینان ھمان عا .دازندان کار میبه از سلطه ھای گوناگون رھایی خود  جھتھا  کارراه ی برای ارایه جویی

ھای تغییرات انقالبی دوران کنونی ما سرمایه داری، ھمان نیروھای اجتماعی یا سوژه ضد یمستقیم مبارزه

شوند، فعال آیند، ساخته میدر شکل قدرتی منسجم به وجود می در فرایند رخدادھای اجتماعیباشند که  می



، که تنھا در مبارزه و جنبش »طبقه«کنند و در نتیجه به صورت غلبه می خود ھایو پراکندگی ھاگردند، بر رقابتمی

  .شوندگیرد، ظاھر میشکل واقعی و فعال به خود می

  شوند؟ توانند متحد ھا می ھا و ایده گرایان ایرانی امروز بر سر کدام مسائل، برنامه کنید چپ فکر می

ھایی از این دست مطرح شده و و فرمول» رگ چپتشکل بز«، »وحدت چپ«در اپوزیسیون چپ ایران، ھمواره 

ھای مختلف ھمواره نیز به دلیل وجود اختالف ھا و تضادھای ذھنِی واقعی، و نه اختیاری یا ساختگی، در زمینه

ی ویژه در چند دھه گذشته در تبعید، ھمهبه. پذیر نشده استنظری، سیاسی، عملی و غیره، چنین آرزویی امکان
علل عینی و ذھنی آن را باید در . اندیجاد وحدت یا اتحادی پایدار بین نیروھای چپ به نتیجه نرسیدهھا برای اتالش

  . کرد  پیدااند،  که برآمده از شرایط واقعی و تاریخی ،ھاھا و سیاستھا، روشناسازگاری بنیادیِن نظریه ھا، برنامه

تشکل  ی پروژه"ھای ایران، در میان بخشی از چپاخیر،  ھای نافرجام در این راه، در چند سال کوششیکی از 
آغاز به کار کرد و در سال گذشته بدون نتیجه  ٩١که با فراخوانی در آبان بیین سه سازمان چپی بود  "بزرگ چپ

نظری و سیاسی خطوط ادعا داشت که  این حرکت که ھدفش را ایجاد سازمانی واحد قرار دارده بود،. خاتمه یافت

تبیین  و دموکراسی و سوسیالیسم باورمندی به ،موجود واقعاً گسست از سوسیالیسم : فته استی را پذیرمشترک
ھا، کمابیش سریع، آشکار شد در خالل پیش روِی بحث اما .دموکراسی در ایران مانع اصلیِ چون جمھوری اسالمی 

ند بلکه در بسی موضوعات نظری، برده نه تنھا سازگار نیستھای تشکیل دھنده پروژه از مبانی نامروند ھای که درک
  .اندو حتا آنتاگونیستی سیاسی، سازماندھی، راه کاری، استراتزیکی، تشکیالتی و غیره متضاد

شرایط عینی و ذھنی برای ایجاد تشکل فراگیر چپ، امر وحدت و یا اتحاد، که با  فقدانبا این حال و به رغم 
خوانند ناممکن و به دور از سیالیست و ضد سیستمی میکه خود را چپ سو روندھاییاولی یکی نیست، میان 

وحدت یا اتحاد میان  برای پاسخ به پرسش شما، به طور کلی، .باشد نمیھموار نیز راھی واقعیت نیست، اگر چه 
 ھای فصلگذرد که سربه پنج پرسش اصلی می گویی، امروزه، از راه پاسخدر طیف چپ نزدیک به ھم روندھای

سوسیالیسم (» سوسیالیسم واقعاٌ موجود«یکم، سوسیالیسم مورد نظر ما در گسست از . شمارممیھا را بر آن

ی سرمایه داری ملی و جھانی چیست؟ دوم، جایگاه مبارزه دموکراسِی پشتیبانِ  و سوسیال) توتالیتر
تبیینی از  داری در ایران امروز و مناسباتش با مبارزه برای دموکراسی چیست؟ سوم، چه معنا و سرمایه ضد

 برون رفت ازایران و  حاکم بردھیم؟  چھارم، چه درکی از ماھییت نظام دموکراسی و جمھوری امروز به دست می

  چپ مورد نظر ما چگونه تشکلی است؟   سازمانآن داریم؟ پنجم، 

ی دموکراتیزاسیون ایران، چپ ایرانی با چه نیروھای سیاسی و  به نظرتان در راستای پروژه
تواند یا باید ائتالف کند و ھمراه شود؟ متحدان بالقوه و بالفعل چپ در این میان چه  ای می اجتماعی

  نیروھایی ھستند؟

مردمی،  ھای اجتماعی جنبش نیازمندِ ) استقرار دموکراسی در ایران( شمادر پرسش مورد نظر  ی پروژه

برآمدِن دموکراسی ، در داخل کشور ھایی چنین جنبشگیری  بدون شکل. است و الئیک خواه، دموکراتیک جمھوری
تواند  ھا، اپوزیسیون سیاسی و چپ می راھی با این جننبش بستگی و ھم در ھماما . در ایران میسر نخواھد بود

بیِن ) که با وحدت یکی نیستند( عمل اتحادِ کاری و  ھمایجاد  ی در زمینه سو از یک :ایفا کنددر دو زمینه نقش خود را 
و در   کاری ھم سازماندھیِ  ،از سوی دیگر و دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم رھوادانیروھای چپ 

حقوق بشر، ، دولت و دینآزادی، جدائی  جمھوریت، که براییی نیروھابین ائتالف  اتحاد عمل یا امکانصورت 

این گونه گسترش  در جھت رشد و که وظیفه دارد رادیکالچپ . کنند می کراسی، حفظ استقالل و صلح مبارزهودم
 روندھاییفعاالن و  میان عمل کاری و اتحاد ھم. نمایدتالش سوسیالیستی و دموکراتیک  در ھر دو سطحِ  ھا فعالیت

 ی ارادهمبتنی بر  )دولت و دینیا سکوالر به معنای جدایی (الئیک  ، دموکراتیک وآزادکه در راه استقرار یک جمھوری 

  .دندھ تشکیل می ایران را یکنون یطدر شراسوسیالیستی  چپ یِ برد راه نارکااز  یکی ،کنند مبارزه میمردم 
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