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  رھایی خواه چپِ 

    
  ؟سوسیالیسمو کدام  ؟کدام چپ :دنقرار دار و حیاتی اساسیی در برابر پرسش ،امروز ،ھانجو  ایران ھای  چپ

از نوع  چپ ایندیفر بنیاد پیدر می بایست  ، با توجه به تجارب تاریخی مثبت و منفی خود،این چپی من،  به دیده

که با فروپاشی  خواه تمامت و سنتیچپ  ،یکی .و تا کنونی تاریخیغالب در گسست از دو چپ  .باشد دگر

 اش گرایانهاقتدار  عملیو  ایدئولوزیکی، سیستم فکری با این که رفتهرو به زوال » سوسیالیسم واقعاٌ موجود«

که از ابتدای شکل است  جھانی دموکرات وسیالدیگری، چپ س .دارد ادامهمختلف  یھای شکلدر  چنان ھم

  . گرفته است عھده بهرا  داری تا کنون مدیریت امور سرمایه اش گیری

این . کشید میناپذیر  عبور مرزیبین مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه دموکراتیک بخشی،  در، در گذشته چپ ایران

داری را به بھانه ضرورت  در عمل مبارزه ضد سرمایهه واقع و ب. تقسیم می کرد مجزا تاریخی مرحلهبه دو را  امردو 

از سوی دیگر بخشی دیگر از  .سپارد می فردایی نامعلومبه  که تردیدی در آن نباید باشد مبرم مبارزه ضد استبدادی

 را ، ساختمان سوسیالیسمکشورتماعی در جتوجه به شرایط ویژه و مشخص مناسبات و مبارزات ا دون، بایرانچپ 

حاکم دولتی   - مبتذل، از نوع دیکتاتوری حزبیغالباٌ  اام سوسیالیسم او .داد میخود قرار  ی در دستور کار بالواسطه

استبدادی برای  یکی ضداین دو مبارزه، ، امروزه با جھانی شدن سرمایه داری .بود ، چین و غیرهدر شوروی

نظام حاکم بر ایران امروز . می توان از ھم جدا کردندیگر را  ،برای رھایی داری سرمایه دموکراسی و دیگری ضد

و متکی  متمرکزدولتی مستبد،  اقتدارو  )ساالری دین( تئوکراسیداری،  سرمایهمسلم از مناسبات  آمیزشی بغرنج

   .آمیزند را در ھم می داری سرمایه ضد مبارزه  ضد استبدادی ومبارزه ، دو امر این خصوصیات .است نفتی بر راتت

 ی که در سده ھایی نمونه. وجود ندارد امروز آن برایپاسخی روشن  ؟ستبه چه معنامورد نظر ما  وسیالیسمساما 

» دموکرات سوسیال«که در اروپای غربی  ای نمونه، نامیدند» سوسیالیسم« ...و ، چین، کوباپیش در شوروی

به شمار  ُمدل یاالگو  برای ماخوانند،  می ینامند و یا آن چه که این روزھا در آمریکای التین چپِ سوسیالیست می

را از میان   ، نابرابری و سلطهیدھند که سیستم استثمار و می   ھا در نظریه و عمل نشان داده این. آیند مین

تر در پیش  تر و خشن ھایی گاه شدید را در شکل ھا آن  رسند، بازتولید یا می رسیدهھر جا که به قدرت  .دارند برنمی

در  .، ابداع و تاسیس شوداز ُبنسوسیالیسم امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو و  .گیرند می

  . قرار دارد او پیشاپیشبلکه در  نیآرامیده اش در گذشتهسوسیالیسم  سرآغاز. ملی و جھانی یا گستره

  ؟سوسیالیسمکدام 

برنامه . ولو کارگری نیست ای خاص بقهط حاکمیتِ . دولت یا حکومت نیست .نیستسیستم  »سوسیالیسم«

 و جنبشی، یعاجتما ضد سیستمی، است فرایندی ،در این نگاه ،سوسیالیسم. حکومتی یا انتخاباتی نیست

 استفرایندی . ھایش و ریسک خطرھا. ھایش ناروشنیھا و  روشنی .شھای و تعارض ھاتضاد با .دگرسازانه

مردمان  مبارزاتیعنی  .نامیم می  Emancipation رھایش که آن جهوی به س است روندی .و نامحتوم باورانهجبر غیر

و  ھا استثمار، نابرابریاز  برای رھایی ،با ھم مشارکتھمبستگی و در  ،شان  ھای ھا و تفاوت گونه با ویژگی بسیار

 لکیتِ ما و سرمایهستم   -سلطه :ما دوران اصلی ستم -  از سه سلطه رھایی در ویژه به .ھای گوناگون سلطه

ناشی از ستم  – سلطه و سرانجام مردم برحاکم و  جدا از مردم قدرتی چوندولت  ستم - سلطه ،خصوصی



به طرح در این جستار کوتاه . ، اقتصادی و فرھنگیاجتماعی، سیاسیگوناگون  در عرصه ھای ھا و تبعیض ھا نابرابری

  .پردازم میی در خطوط کل خواھانه این فرایند اجتماعی رھاییاصلی  نشان چھار

را در سراسر گیتی  خود ی سلطه یامروز ھانی شدهج داری نظم سرمایه. اصل گسست از سرمایه داری -١

 در  او زیستو محیط  ، طبیعتانسان نابودی، سلطه ، عدالتی ، بی استثمار، نابرابری ،سیستماین در  .برقرار کرده است

موجود بیش از  بنیادی وضعتغییر امروزه،  .شوند بازتولید می و تهیافادامه  گذشتهاز  تر و گاه خشن گوناگون اشکالی

در ھر  ھای خود با ویژگیمناسبات  اینکشورھای جھان و از جمله در ایران وابسته به گسست از  ی پیش در ھمه

 یا فاجعه سوسیالیستیھای تاکنونی به اصطالح  حل که راه کند گسست از آن جا اھمیت پیدا میاین  .است مکان

رشد  ،خواھانه رھایی سوسیالیسمفرایند  .اند انجامیده کھنه نظمھمان و بازتولید استمرار به و یا  آفرین بودند

و  تصاحب به سوی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید الغایروی به سوی  پیش بلکه دولتی نیست اقتصادمالکیت و 

کنندگان  تولید خودٍ توسط  ی مادی و معنوییروھان و مشارکتی جمعی مدیریت به سوی، جمعی نیروھای مولده کنترل

   .که با مالکیت دولت متفاوت است است واسطه و بی مستقیم یبه صورت و کارکنان

 یآن مقابلدر ی برابری  ایده. دھد را تشکیل میایده سوسیالیستی و ھویت اصلی  اساس برابری .برابریاصل  -٢

 خواھانه رھایی ی ایده .و نابرابری را جزو طبیعت انسان می شمارد است در ھمه جا حاکم هامروز گیرد که قرار می

ی  ایده. گیرد قرار می و قوانین بازار و اقتصاد سرمایه داری رقابت افسار گسیختهایده   مقابلدر برابری 

. یتجنسیت، مل حرفه، ثروت، مالکیت، طبقه، جامعه بر حسب مراتبی کردنسلسله  در برابرخواھانه برابری  رھایی

  .گیرد قرار می ...کار یدی و فکری ،مذھب، دانش ،داخلی یا خارجی بودن

سیاست  .نیستو بوروکراسی  »تدول  -حزب«، دولت دستگاهرشد و تقویت ، سوسیالیسم .خودگردانیاصل  - ٣

 آن احتضار گذار به و جدا و حاکم بر مردم ھای کاھش نقش دولت ایجاد ھر چه بیشتر شرایط و زمینه، خواه رھایی

 معنای واقعی .است آزادیبرابری و  ی امور خود در جمعی و مشارکتی مردمان در اداره خودگردانی. است

  . کنترل و خودمدیریت جمعی است برایھمانا مبارزه  ،بنیاد خود، در سوسیالیسم

 یک در »سوسیالیسمساختمان «. جھانی است بلکه ملی نیست »سوسیالیسِم امروز« .ییجھان روااصل  - ۴

ناگزیر فراملی، جھانی و  سوسیالیسم امروز .است شده ممکننا امروز، به مراتب بیشتر از گذشته، کشور

تواند  نمی در یک کشورشدن، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم   جھانیناپذیر  فرایند اجتنابامروزه با  .ست  روا جھان

نوین و مناسبات  ی نه تنھا برآمدن جامعه. یرداز دیگر کشورھا در منطقه، قاره و جھان انجام پذ جدامستقل و 

این را مارکس  - شود  ممکن می ی یک کشور یا سرزمین نا در چھارچوب محدود و بستهسوسیالیستی اجتماعی نوین 

  اصالحات در یک حتادھند که  ی شواھد نشان می بلکه ھمه -بود  گفته  شصت سال پیش در مانیفست و  صدبیش از 

 .دیگر مردمان و اقتصادھا در کشورھای دنیا و منطقه دارند و ھمبستگی راھی پیش نیاز به ھم کشور نیز بیش از

مشخص برای تغییر  ھای کار امر یافتن راه ،شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی امروزه، جھانی

. پیچیده و دشوار کرده است ھر چه بیشتر را مستقل از تغییر و تحوالت در دنیای خارج وضع موجود در یک کشور

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

 یابی فکر و راه »جھانی دیگر« نبرآمدھای  و زمینهبرای فراھم کردن شرایط  ای و جھانی بایست به صورتی منطقه می

  . کنند مشرک

چه نیروھای  را مستقیم آن مالنخواھانه را تبیین کردیم، عا ی اصلی فرایند سوسیالیسم رھاییھا حال که نشانه

 یدر فرایند تولید، اگر چه ھمواره رکنداران  کارگران صنعتی و سرمایهتضاد میان ؟ امروزه دھند تشکیل می اجتماعی

امروزه، نه تنھا در . داده استز دست ارا  سابق خود یا برتر انحصاری مقام، اما است ماندهباقی  و اساسی مھم

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

امروزه  .رود سستمی به شمار نمی ھای ضد جنبش برآمدنو  اجتماعی تغییر و تحوالت محرک تنھاو  خواھانه رھایی



ی سیاسی، دانشی،  سرمایهی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه  ھمه -سرمایه ی  جانبه ی ھمه سلطه

ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی  جامعه در ھمه بر تمامیت - ، فرھنگی و غیرهای  آوری، رسانه فن

ی  ی کارگر و در مکان تولید بلکه بر توده این سلطه نه تنھا بر طبقه. فرما شده است چنگ انداخته و حکم... و فرھنگی

آگاھی،  این سلطه در عین حال شرایط خود. شود ھای گوناگون اجتماعی به کار برده می و در مکان بسیارگونه

. 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 ھاییو ر 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 ظامنبا  - صنعتی تولید ی گسترهکارخانه و  نه تنھا در -مختلف  ھایی میداندر  - کارگران

  . شوند درگیر می

   ؟ چپکدام 

 استالینی  -لنینی تاریخی کانسسِ در متن به طور کالن، عمده و اساسی، به منزله چپ جھان سومی،  ،ایران چپ

مارکسیسم سیستم در ، روشنفکری مستقل محافلبرخی  به جز، کلدر ایران  ھای مارکسیست .گیرد شکل می

 بینشاز  یسستگ ،گاه به معنای واقعی کلمه ھیچ ،چپ جھان سومیاین در  .کنند میو نمو رشد  روسیمبتذل 

و  تسیاس سوسیالیستی، نه در نقد نظریهنه در  :دھد رخ نمی) دولتی -سوسیالیسم استبدادی ( سویتیک مسلط

حزابی مشابه در ه ایران و احزب تود جزبه  -این چپ از  یبخش. سازماندھی و مبارزاتی جدید ھای ابداع شکلنه در 

 گاه دیکتاتوری ضد و امپریالیستی ی ضد تنھا در مبارزه - شوند میاتحاد شوروی  و عامل سرسپرده وابستهجھان که 

   .گیرد می پیشدر  اصولی و خواھانه ترقی مواضعی

 و راگ یجنبش ،خواه ، دموکراسیسنتی چپ آن گسست ازدر ، خوانیم میفرا برآمدنش را  چپی کهاما 

  .است اپوزیسیونی ضدسیستمی یا 

، پس عمل باشد می چپ مورد نظر ماپرتو افکن راه  یخواھ رھاییاگر  .است سوسیالیستخواه  چپِ رھایی

برابری و  .سازد می دورتر ھر چه  ھدف خودرا از  اورود که  یسویسمت و به تواند  نمی این چپسیاسی 

 در مبارزه برای دھند؟ در چه خود را نشان می ،جاری ون مبارزاتمضم ھستند و ھمآرمان  که ھمخواھی  رھایی

 ی در مبارزه .مادی و فرھنگی ھای فراوردهدر بھره وری از امکانات و  ، زنان و مردان،ھا و شھروندان برابری انسان

ای اجتماعی بر زحمتکشان و دیگر نیروھکارگران،  ی در مبارزه .ھای گوناگون آزادی و رھایی از سلطهبرای  ھا انسان

برای مردمان ی  در مبارزه .زیستی آن محیط ضدانسانی و  اجتماعی، ضد و پیامدھای ضد داری سرمایهمناسبات ضد 

در مبارزه برای آزدای برضد  .برای خود و خود به دستبدون نمایندگی امور خود یعنی  واسطه  تصاحب مستقیم و بی

 :و جدایی دولت و دین »قدرت مردم«چون  دموکراسی، »امر عمومی« جمھوریت چون درمبارزه برای. ھر گونه تبعیض

  .ماامروز  در کشور و ساختاری اساسیھر گونه تحول      اصلی ھای شرط پیشاین 

سیاسی و  ،اجتماعی مدنی، ھای آزادی ی ھمه مستمر مدافع یعنی .خواه است آزادی خواه رھایی چپِ 

   .است فرھنگی

مستقل و  گذاری قانون، قضایی و اجراییسه قوای در جمھوری الئیک  معنا که دینب .الئیک استخواه  چپِ رھایی

به احکام جاری قانون اساسی و دیگر قوانین . باشند میمستقل و  کردهعمل  و روحانیت دین و شریعت منفک از

دین یا مذھب  .پذیرد انجام می و دستگاه آن و دین )State( دولت کامل جدایی .دھند نمیارجاع  شریعت ودینی 

عقاید در ی  ھمه. اندشان از حقوق برابر برخوردار  اعتقادات دینی یا غیر دینی بای شھروندان  ھمه. رسمی وجود ندارد

  .اند آزاد ،غیر دینی یادینی چه ، جامعه



 ھای اجتماعی در مبارزه جنبش ی بر نقش اصلی و تعیین کنندهبه این معنا که  .ستگرا جنبشخواه  چپِ رھایی

 ھا و مبارزات اجتماعی شبدر جن و جمعی فاعل اجتماعی ھای ھا و توانایی قابلیت بر .داردباور برای تغییرات اجتماعی 

  .ورزد ید میکات

بدون  ای مداخله .مردمان در امور خود است مستقیم  مداخلهطرفدار یعنی . استا گر مشارکت خواه چپ رھایی

» دموکراسی شورایی یا مشارکتی«آن چه را که ما  .نمایندگیبدون  و در صورت ممکن بدون واگذاری  واسطه،

ھای  شکل خلقبایست در پی  سازماندھی حزبی، می تاکنونیھای  گیری از شکل ، با درسدیگرچپِ  .نامیم می

 .باشد ھای حزبی و تحزب سنتی در گسست از سیستم سازماندھی و تشکیالتی میداناز مناسبات در  جدیدی

 بر مشارکت ؛در عمل و نظر بر شفافیت ؛مبتنی بر دموکراسی گسترده ،mouvementsteگرا  شیجنبمناسباتی 

بر  ؛سطوح ی ھمهبر گردش و تناوب در  ؛خودگردانیشیوه و روش بر  ؛فعاالن و داوطلبان، داوطلبانه و برابرانه آزادانه

    .ی امور در ھمه انتقاد و کنترلگری و  ی دخالت امکان آزادانه

 چون نیرویی سیستمخارج از  در. نیستپی تصرف قدرت در به این معنا که  .است اپوزیسیونیخواه  یچپ رھای

، در کند و می هکرد مبارزه حکومت کردن  و ھمواره برای تصرف قدرتکه سنتی  چپِ  .کند میعمل مخالف  و معترض

ناگزیر دست به سرکوب و سلطه  ،ھا آن، در برابر الزامات قدرت و دولتنشان داده است که در  عین حال ھمواره نیز

 تعریف کالسیک. ورزد ید کاتآن » تصرف«بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و  خواه اما، می چپ رھایی .زند می

ھمواره این بوده است  امروزتا ) ی نظرات او ھمهنه در (، از مارکس »سیاست«از  چپ سوسیالیستی یا کمونیستی

یعنی مبارزه برای تصرف  »سیاست«، از این دید .دھد جوھر سیاست را تشکیل میآن  و تصرف یدولت دستگاه امرکه 

در تاریخ اندیشه و فلسفه ھمگانی غالب و ھمواره ،از چپ تا راست، »سیاست«چنین درکی از . و دولت قدرت

 و تبیینی فتعری خوانم که می »سیاست واقعن موجود« مناین ھمان چیزی است که . باشد بوده و میسیاسی 

یا امر  Politeia پولیتیادر معنا و مفھوم یونانی آن چون  »سیاست« اصیلو  بنیادین واقعیاز معنای  و نادرست مبتذل

این است که در  دیکر چپِ  در برابر امروزیو اساسی  مھم ھای یکی از چالش. داری و شھروندی است -شھر، شھر

بدون تصرف  »سیاست«ی  ایده. ارایه دھد» سیاست«بیین دیگری از تعریف و ت. کنداساسی  یتعریف فوق تجدید نظر

اداره و ، »سیاست«که  این .زیر پا نھاد آن را لنینیچپ که باز گردد  ییکی از بنیادھای به .سازدرا مطرح  قدرت

مستقیم و  بلکه مداخله و مشارکتداری نیست، م گرایی و دولت ، دولتنیست و قدرت دولت امرمدیریت 

در را ما » حکومت مردم بر مردم«یا » دموکراسی«و » جمھوری« .امور است در بسیارگونه مردمان ی طهواس بی

  .کنیم میتبیین یم و فھم به این معنا می ھایت امرن

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

و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذھنی و عملی اکثریت بزرگی  اند هو بنیادین شکل نیافت تغییرات ساختاری

، شرکت چپ در قدرت و ندراھی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی فراھم نیست از مردمان برای ھم

باید تنھا با اتکا به نیروی خود و اقلیتی کوچک  چپاین یا  .دھد تراژیک قرار می ای دولت ناگزیر او را در برابر دو راھی

زند و در نتیجه دیکتاتوری خود را بر جامعه اعمال کند و یا در پیروی از  سرکوبدست به عمل انقالبی از طریق جبر و 

یم نظم موجود در جھت حفظ و ترم و مدبران به مدیرانتبدیل اکثریتی که خواھان تغییرات بنیادی نیست، ناگزیر خود را 

خواه از دست  خود را به عنوان نیرویی رھایی و معنای وجودی در ھر دو حالت چنین چپی روح. نمایدسیستم 

 بدونتغییر داد اما  ای ی ریشه  توان جوامع و جھان را به گونه اساسی که چگونه می پروبلماتیکامروزه، این . دھد می

  .نیافته است تاکنون پاسخیکه  دھد یاسی تشکیل میرا در عرصه اندیشه و عمل س، بغرنجی تصرف قدرت و دولت

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

مقدمات، . زند و سازماندھی عملی، نظری تدارک به کاردست  تواند تنھا می ،در ھمه جا امروزه خواه، رھایی چپِ 

 را سوسیالیسم سنتیدر گسست از سیاست و  سوسیالیسمی دیگر و دیگرسیاستی  برآمدنِ شرایط  ھا و زمینه



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

مبارزه تالش و شرطبندی،  جھت ایندر . سازد ترسیمرا  سیستم حاکمخروج از  براینامسلم و نامحتوم  یمسیرھای

  .کند

   .استسرانجام در سرآغاز که  یش راندبه پ با این نگاه فلسفی ھموارهاین ھمه 


