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: پیشگفتار

در طول یکصد سال گذشتھ در ایران ھم جناح سلطنت طلب و مشروطھ خواه، ھم 

. ھم جناح مذھبی فرصت حکومت کردن در ایران را داشتھ اندجناح ملی گرا و

تا بھ حال شانس دستیابی ،دیرینگی و گستردگی خودبا وجوداما،جنبش چپ ایران

در این . دالیل تاریخی این عدم موفقیت قابل بررسی است. بھ قدرت را نداشتھ است

چپ در ایران نگرشکھ وجھ نظری و محتوایی ،اما نھ جنبھ ھای تاریخیکتاب 

. مورد نظر قرار گرفتھ است

برقراری یک قطعیت نیست و داوری انجام شده با ھدفآنچھ در اینجا گفتھ می شود 

را فاقد ھرگونھ جزمیتی می خواھد؛خوددر این کتاب، بر دیدگاه ھای چپ ایران 

پاره ای از یھدف نگارنده در این حد است کھ خوانندگان این کتاب را در باره

موضوعات و مفاھیم زیربنایی چپ و بخصوص چپ ایران بھ اندیشھ ورزی و 

. بازاندیشی دعوت نماید

ھمھ ی موضوعات مطرح در باره ی زیربنای اندیشھ ھای چپ نوشتاربی شک این 

آن بخش از مفاھیم کھ بھ نقد کشیده ، بھ زعم نگارنده،در ایران را دربرنمی گیرد، اما

ی برخوردار و ھرگونھ نوزایش تفکر ورزی و کنشگری چپ شده اند از اھمیتی اساس

. در ایران نمی تواند نسبت بھ این موضوعات بی اعتنا باشد

از محتوای این کتاب قبال بھ صورت مقاالتی در نشریات اینترنتی و یبخش ھای

سایت ھا منتشر شده بودند، اما در اینجا نگارنده آنھا را مورد تکمیل و تدقیق قرار 

. و بھ صورت فصل ھای کمابیش پیوستھ در آورده استداده

بسیاری از توضیحات موضوعی در ارجاعات و پانویس ھای صفحات آمده است کھ 

. خواننده را دعوت می کنیم در قرائت متن بھ آنھا بی توجھ نباشد

مبارزات یامید است کھ کارھایی از این دست زمینھ ساز تفکرورزی در عرصھ

.  می دانند» چپ«یران برای آن سری از نیروھایی باشد کھ خود را اجتماعی در ا

ع.ک
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:مقدمھ 
چپ در ایران مشکلبازشناسی

در ھر کشوری فرایند سیاسی تابعی است از کنش و واکنش میان جامعھ و مبارزه ی 

فھم دیالک تیک میان این دو می تواند نشان دھد کھ جامعھ در چھ . سیاسی در جریان

داشتھ –انفعالی یا فعال ساز –صی می تواند بر مبارزه ی سیاسی تاثیر شرایط مشخ

باشد و چھ زمانی، مبارزه ی سیاسی قادر است جامعھ را بھ سوی کنش گری ھدایت 

اگر بھ ھر دلیلی این دیالک تیک میان مبارزین و نیروھای اجتماعی متوقف . کند

ایجاد فاصلھ و شکافی نظری یا شود، نادیده گرفتھ شود و یا دچار اشکال شود، شاھد

عملی می شویم کھ آینده ی سیاسی جامعھ را دچار خطر می سازد و لنگشی بوجود 

می آورد کھ در نتیجھ ی آن، ھم جامعھ خصلت مبارزاتی خود را از دست می دھد و 

درمقابل رژیم استبدادی تنھا و بی دفاع می ماند و ھم، مبارزه ی سیاسی بھ کنشی 

. را و بی نتیجھ بدل می شودنازا، رویاگ

فاصلھ از چھ نوع ؟

برخی می پندارند کھ فاصلھ ی میان نیروھای اجتماعی و مبارزین وفعالین سیاسی 

این انتقاد بھ طور مثال دائم بر اپوزیسیون . فاصلھ ی فیزیکی و جغرافیایی است

، دیگر خارج از کشور وارد بوده است کھ بھ دلیل دوری جغرافیایی خویش از ایران

اما بھ نظر نمی رسد کھ این انتقاد در دنیای . قادر بھ درک شرایط داخل جامعھ نیست

. مملو از ارتباطات امروز چندان موجھ جلوه کند؛ ھرچندکھ خالی از واقعیت نیست

جدایی فیزیکی حداقل سبب می شود کھ مبارزه گران، تجربھ ی اجتماعی بی واسطھ 

ھ باشند و بھ ھمین دلیل نیز وجھ چرایی مبارزه یا ی انگیزه ھای مبارزه را نداشت

دچار فرسایش و کم ] سابق[ھمان انگیزه در طول زمان نزد جمع مھمی از مبارزین 

. رنگ شدن می شود
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فاصلھ ی واقعی کھ باید از آن صحبت کنیم بیش از آنچھ جغرافیایی باشد اما 

. ماعی دور می افتداین ذھنیت مبارزین است کھ از بستر اجت. است» مفھومی«

سئوال مھمی کھ اینجا پیش می آید این است کھ آیا صرف دور افتادگی جغرافیایی 

مبارزین باید سبب دورافتادگی ذھنی و مفھومی آنھا بھ نسبت واقعیات اجتماعی شده 

باشد ؟ 

اما نگرشی عمیق . پاسخ دادن این سئوال می تواند با یک آری ساده سازانھ داده شود

یک فرضیھ دیگر . را بھ اندیشیدن درباره ی موضوعاتی دیگر دعوت می کندتر ما 

: در پاسخ بھ این سوال می تواند این باشد 

جدافتادگی فوق بھ این دلیل است کھ تئوری مبارزاتی مورد استفاده ی مبارزین، 

.آمادگی و توان متحول شدن را ندارد

معادلھ بیرون رانده و بھ عنصر مھم این فرضیھ عامل دور افتادگی جغرافیایی را از 

تری اشاره دارد کھ می تواند گریبان بسیاری از نیروھای منفرد مبارزه در درون 

بدین معنا کھ نظریھ ھایی کھ مبارزان سیاسی . ایران و در دل جامعھ را نیز دربرگیرد

ھای را قرار است بھ جلو ببرد بھ دلیل انعطاف ناپذیر بودنشان قادر نیستند واقعیت

در . نوین را در خود درج نموده و بھ سوی بھ روز شدن متناسب با شرایط پیش روند

چنین شرایطی، نظریھ ی سیاسی مورد استفاده ی مبارزین، بھ دلیل انجماد و ایستایی 

. محتوایی خویش، تبدیل بھ یک تئوری تجریدی و چھ بسا رویایی می شود

نظریھ . ازی و انتزاع گرایی متفاوت استدر اینجا باید توضیح دھیم کھ نظریھ پرد

یعنی از طریق یک دستگاه تحلیلی عام بتواند یک . شود» شناخت«باید منجر بھ ایجاد 

شناختی کھ، اگر قرار است بھ کنش . شرایط خاص را تحلیل کرده و شناخت تولیدکند

تند و ختم شود، باید در مرحلھ ی نظریھ سازی از واقعیت ھا و آن ھم بھ گونھ ای مس

این در حالی است کھ یک نظریھ ی تجریدی و بریده از . الھام گرفتھ باشد،روشمند

. »شناخت«واقعیت بھ تولید دانستھ ھای مفروض و احتمالی ختم می شود و نھ بھ 
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وبریده تئوری ملھم از واقعیت می تواند بھ تغییر واقعیت بیانجامد اما تئوری تجریدی

.و ذھنیات محبوس می شوددر عرصھ ی ذھناز واقعیت ھا

اما اینکھ چرا یک نظریھ ی مبارزاتی از تحول پذیری منطبق با واقعیات عاجز می 

: شود می تواند ناشی از  دو دلیل باشد

نخست این کھ نگرش مندرج در نظریھ سازی مبارزین تا حد زیادی ذھنی

باشد–یعنی دور از عینیت -

پردازش و استدالل گری و دیگر این کھ این نگرش  محصول یک

. پدیده ھا باشد–پویا و روشمندیعنی دور از فھم دیالکتیکی–مکانیکی 

ضعف ھای نگرشی در نظریھ ی مبارزاتی نازا

نگاه مکانیکی در عرصھ ی مبارزه ی سیاسی منجر بھ این می شود کھ جامعھ را بھ 

ی در آن، در سان یک دیگ زودپز تصور می کنند کھ با انباشت حجم نارضایت

دید تاریخی،پدیدارھایاین در حالی است کھ . نھایت، انفجار اجتماعی رخ خواھد داد

مکانیکی فوق را باطل کرده و نشان می دھد کھ جامعھ بھ این صورت خشک و با 

نگاھی تغییر پذیرتر و پویاتر نشان می دھد کھ . قانونمندی ھای جبری عمل نمی کند

و مداوم ، چند سویھلی انعطاف دار، پیچیده، چند بعدیجھان اجتماعی دستخوش تحو

.است

ثابت نیست، متغیر است، ؛ یعنیکانیکی نیست، دیالکتیکی استواقعیت اجتماعی م

نیست، عقب ھم می رود، جبری نیست، بھ اراده ی –پیشرفت –ھمیشھ روبھ جلو 

از می فردی اعضای جامعھ و تالش آنھا برای شکل دھی بھ یک اراده ی جمعی ب

جوامع باور دارند قربانی نگرش » تکامل جبری«یا » جبر تکامل«آنھا کھ بھ . گردد

حال آنکھ درک پویای تاریخ نشان می دھد کھ . مکانیکی بر تاریخ بشری ھستند

جوامع بشری محکوم بھ تکامل نیستند و می توانند پس رفتھ، بھ قھقرا بگرایند و حتی 

. نابود شوند



بازشناسی مشکل چپ در ایران :مقدمھ  ٨

معھ پدیده ای فقط اقتصادی یا فقط فرھنگی نیست، چندی بعدی و بھ ھمین ترتیب، جا

جامعھ ھمیشھ از یک بعد واحد تاثیر نمی پذیرد، پارامتر تعیین . چند الیھ ای است

کننده ی آن ھمیشھ اقتصادی، ھمیشھ سیاسی یا ھمیشھ فرھنگی نیست، ممکن است در 

و در دوره ) اقتصاد(د یک دوره ی تاریخی از حیات خویش بیشتر تحت تاثیر این بع

در حالی کھ این ابعاد ھمیشھ با ھم .باشد) فرھنگ(بعد دیگر ی دیگر، تحت نفوذ یک

در تعاملی زنده قرار دارند بھ طور مقطعی یک بعد می تواند نقشی مھم تر از 

ضمن آنکھ بھ طور تجربی دریافتھ ایم اھمیت پدیده ھای مادی می . دیگران ایفاء کند

ز پدیده ھای غیر مادی باشد، اما این کلیت در زمان و مکان مشخص تواند بیشتر ا

باید مورد تدقیق و تامل قرار گیرد و بھ صورت یک اصل جزمی مورد استفاده قرار 

از علت پدیده ھای اجتماعی تفسیری ذھنی و بی فایده است و ایستاتفسیر ثابت. نگیرد

. و ره بھ درک بھتر از واقعیت نمی برد

تعبیر شود کھ راه را برای تفسیرھای روبنا گرا، کھ خطراز این گفتھ اینممکن است

مطلوب بورژوازی و در جھت مخالفت با نگرش زیربناگرای ماتریالیستی است، باز 

انتقادھای شکلی نباید ما را بھ عنوان نگرانی ھای عادت شده واما این گونھ. می کند

یا دگمآنچھ مھم است حقیقت است نھ فالن.روشنفکر و یا مبارز واقع گرا بھراساند

کھ در خدمت حفظ سیستم ،طرد داده ھای علوم اجتماعی جوامع غربی. بھمان مکتب

نباید باعث شود کھ از ،سرمایھ داری و تحکیم نظم اجتماعی طبقاتی آن عمل می کنند

اتی بر علیھ سیستم بھره نبریم و راه ھای شکستن منطق طبقآنھامفید دستاوردھای

قرار نیست فقط سرمایھ داری از این علوم . را در نیاوریمجامعھ ی نابرابرحاکم بر 

در این راستا بدون آنکھ بخواھیم در . برای تداوم بخشیدن بھ سلطھ ی خویش بھره برد

ضد مارکسیستی بیافتیم می توانیم بھ غرض ورزانھ یدام نظریھ پردازی ھای

ی نقادانھ داشتھ باشیم تا ببینیم آیا از لحاظ سرنوشت مارکسیسم جھان سومی نگاھ

. نظری بھ اندازه ی کافی مجھز ھستیم یا خیر
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مارکسیسم غیر مارکسیستی جھان سومی ھا

یکی از بزرگترین ضربھ ھایی کھ از جانب نا آگاھان و یا آنانکھ فھم عمیقی از 

روش ( »متدولوژی«تبدیل مارکسیم از ،کارھای مارکس نداشتھ اند وارد آمد

امری کھ پویایی . بود) مجموعھ پاسخ ھای منجمد و ایستا(بھ ایدئولوژی ١)شناسی

گام منفی در این راستا، ارائھ یک . قربانی ایستایی شکلی آن کردذاتی مارکسیسم را

از واقعیت ھای و با ھدف ھای از قبل تعیین شدهبرداشت مکانیکی و بستھ بندی شده

ارکسیسم، پدیده ھای اجتماعی و اقتصادی از قانومندی در این شبھ م. تاریخی بود

ھای مشخص برخوردارند، حال آنکھ جامعھ شناسی مارکسیستی نشان می دھد کھ

خود را کارکردی و بقایقانونمندی ھای)سیستم(، بھ عنوان یک نظام ھر جامعھ ای

ی دھد و بھ می آفریند و بر اساس نیازھا و اجبارھایش آنھا را در ھر زمان تغییر م

بھ ھمین دلیل، تفکری کھ برخی قانومندی ھای . قانومندی ھایی نوین تبدیل می کند

ه دیالکتیکی پدیدپویشدر واقع امر از ذاتاجتماعی را ثابت و جھان شمول می داند

تاریخ و جغرافیای واقعیت ھای تاریخی را تعامل . ھای اجتماعی چیزی نفھمیده است

بھ یالکتیکی ھر جامعھ ای را تا حد قالب سازی ھای ساختگی نفھمیده است و تحلیل د

.جھان شمول پایین آورده استظاھر 

مکانیکی از مارکسیسم سبب شد کھ مبارزات چپ در جوامع محتلف تا حد کلیشھ فھم

بھ جای آنکھ مبارزین چپ . برداری از یک تفسیر شورویایی از مارکسیسم تنزل کند

،خود استفاده کنندابزاری برای فھم پویای جامعھ یگرا از مارکسیسم بھ عنوان 

علم «یا »علم انقالب«مفسران دولتی شوروی آنرا تحت عناوین دھن پرکنی مانند 

ی ھای روش شناسی مارکسیسم، عالوه بر آنچھ در این کتاب آمده است، در نگارنده در باره ویژگ١
در آنجا بخصوص بھ توضیح نوینی . توضیح داده است» انقالبی در انقالبی گری«کتابی دیگر با نام 

انقالب–عرفانی، کورش : نگاه کنید بھ . پیرامون بکارگیری روش تحلیل دیالکتیکی اشاره شده است
شناخت : بخش نخست–) کنکاشی در پایھ ھای نظری مبارزات سیاسی ایرانیان(ی در انقالبی گر

این کتاب در این آدرس اینترنتی قابل دسترسی .  ١٣٨٧فروردین –کانون گسترش آزادی –واقعیت 
http://www.korosherfani.com/ketabEnghelabi.pdf: است

http://www.korosherfani.com/ketabEnghelabi.pdf
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نامنطبق با واقعیت ھای عینی و سیاست زده یتا حد یک ایدئولوژی»سوسیالیسم

. ذھنی جوامع دیگر کاھش دادند

، عوارض منفی فراوانی را در کشور ما بھ این برداشت کلیشھ ای و دور از واقعیت

، ٥٧درک ناخودجوش چپ ایران از جامعھ ی در غلیان قبل از انقالب . دنبال داشت

سبب شد کھ آنھا نتوانند رشد، حرکت و بروز یک جریان فرھنگی بھ شدت ارتجاعی 

و کھنھ گرا را در دل جامعھ ببینند و در کنار مبارزه ی طبقاتی، بھ معنای مورد 

کاری کھ می . ظرشان ، بھ یک مبارزه فرھنگی روشنگرانھ و پیشرو دست زنندن

ری از بھ قدرت رسیدن توانست با روشن سازی و سازماندھی توده ھا سبب پیشگی

بازاری جمھوری اسالمی شود و بستر رشد اجتماعی و اقتصادی -رژیم آخوندی

در دراز مدت، امکان امری کھ . طبقھ ی کارگر ایران را در طول زمان فراھم کند

سازماندھی سیاسی این طبقھ و قشرھای مزدبگیر متوسط کسب خودآگاھی و توان خود

چنین با.را بر علیھ نظام سرمایھ داری و نھ فقط بر علیھ رژیم شاه، فراھم می کرد

بھ رھایی ساختاری طبقات محروم جامعھ ی ایرانی امیدوار توانستیمنیرویی می 

مبتنی بر روش شناسی مارکسیستی و نھ –اه فکری متدولوژیک نبود یک دستگ.باشیم

سبب شد کھ تفسیر چپ ھای ما از جامعھ ی پیچیده ی ایران -ایدئولوژی شورویایی

این موضوع .آن زمان، تفسیری بھ شدت شکل گرا، سطحی، مکانیکی و ذھنی شود

.در فصل ھای بعدی این کتاب بھ طور مشخص و مفصل باز خواھد شد

از انقالب نیز تشخیص ھای اغلب مسئلھ دار چپ، نیروھای انقالبی ایران را بھ پس 

سمت استحکام موقعیت یک نیروی طبقاتی اما ریشھ دار در دل جامعھ ھدایت کرد و

مبارزه «توھم یاری رساندن بھ . بقای رژیم طبقاتی اسالمی را تامین نموداستقرار و

ومت ضد مردمی خمینی، کھ حزب از طریق حمایت ازحک»ی ضد امپریالیستی

.شوروی ساختھ ی توده مطرح نمود، خطای استراتژیک ناشی از کج فھمی واقعیت ھا بود
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چگونھ خطا را تکرار نکنیم ؟

کارکردھای سیاسی و گذشتھ،احیای چپ ایران نیازمند بازنگری، نھ تنھا در

نباید باور . ن استعملکردھای تشکیالتی، بلکھ نخست در دستگاه تحلیلی و مفھومی آ

. انبان مفھومی فقیرو ناچیز بھ چیزی عالی دست پیدا کنیمیکداشت کھ بتوانیم با

شجاعت بازنگری در دستگاه فکری خویش، نخستین خصلت یک نیروی براستی 

این موضوع بھ طور مبسوط در فصل دوم این کتاب کھ بھ خودنقدگری . انقالبی است

.استمی پردازد مورد بحث قرارگرفتھ

با عنایت بر . طبقھ ی اجتماعی امروز در ایران باید مورد بازتعریف قرار گیرد

در نظر داشتھ تعریفی عینی گرا کھ . شرایط مشخص جامعھ ی فعلی در کشورمان

خود مدار، بی اعتماد نسبت بھ مسخ شده،مجموعھ ای از افراد اتمیزه شده،باشد

میلیونھا شرایطدرک مشابھت آن بافاقد قدرت تجرید شرایط خویش وویکدیگر

. نظری آن باشدمعمولبھ مفھوم » طبقھ ی اجتماعی«انسان دیگر، نمی تواند مبین 

از زمانی معنا پیدا می کند کھ جمع کثیری از در تعریف سنتی خوداجتماعیی طبقھ 

افراد کھ دارای وضعیت مشابھ اقتصادی و اجتماعی ھستند بتوانند از ھمبستگی ھای 

بر مبنای این آگاھی و تمایل بھ فعال ساختن این . القوه ی میان خویش آگاه شوندب

امیدوار » آگاھی طبقاتی«ھمبستگی ھای خاموش است کھ می توان بھ شکل گیری 

آگاھی طبقاتی ھمانا فھم مشترک اکثریت اعضای یک طبقھ است از چرایی . بود

آیا . ساختار طبقاتی جامعھجایگاه تاریخی خویش و شناخت چگونگی عملکرد آن در

از قشرھا و طبقات بھ شدت متالشی شده و چند الیھ ای شده ایران کنونی می توان 

انتظار شکل گیری خود جوش این آگاھی طبقاتی را داشت؟ دورتر خواھیم دید کھ 

مسیر خودآگاھی طبقاتی طبقھ ی کارگر و محروم ایران نیازمند طی یک مسیر 

. کھ کار وسیع روشنگری را می طلبدھوشمندانھ و دقیق است
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است و برای این جامعھ ی ایرانیچپ ایران نیازمند فھم ساختار اجتماعی نوین 

م،منظور باید قالب ھای تفھمی خویش را نھ فقط متناسب با داده ھای نظری مارکسیس

مادی و معنوینیازھایمشخصھ ھای جامعھ شناختی وبلکھ ھم چنین بر اساس

درک تئوری شناخت چپ ایران باید از دل . وم جامعھ ی ایرانی تنظیم کندطبقات محر

واقعیت طبقاتی امروز جامعھ بیرون بیاید و منجر بھ تحلیلی شود کھ پویا و روشمند 

برای این منظور نباید با مارکسیسم، . امکان تغییر آن واقعیت مشخص را فراھم سازد

مارکسیسم باید ابزار پیشروی .باشیمبرخوردی ایدئولوژیک و تعصب ورزانھ داشتھ 

امری کھ با گذر از کلیشھ ھا بھ ذات . حرکت چپ باشد نھ مانع از جلو رفتن آن

. مفھومی مارکسیسم روی خواھد داد

نگارنده بر این باورست کھ پیچیدگی و حاد شدن بحران ھای ساختاری سرمایھ داری 

مراتب بی رحم تر و ضد سبب شده است کھ سرمایھ داری رو بھ جھانی شدن بھ

بھ ھمین . انسانی تر از سرمایھ داری نوپایی باشد کھ مارکس مورد تحلیل قرار داد

دلیل نیز یک نیروی انقالبی این حق را برای خود و جامعھ قائل می شود کھ بھ یک 

دستگاه تحلیلی کامل تر، دقیق تر و بخصوص رادیکال تر مجھز شود کھ امکان 

این نیازمند روی .ملی با این سرمایھ داری وحشی را فراھم کندمقابلھ ی نظری و ع

آوردن مبارزین سیاسی بھ آن بخش از علوم اجتماعی و سیاسی موجود، کھ فاقد 

. خصلت طبقاتی بورژوایی است، می باشد

استثماری انسان با انسان را ترسیم یدرک زیربنای فلسفھ ی مارکسیسم کھ رابطھ

ست، اما این رابطھ ی استثماری ذاتی از یک دوران بھ می کند الزم و ضروری ا

دوران دیگر و از یک جامعھ بھ جامعھ دیگر شکل ھا و مکانیزم ھای متفاوتی را 

فھم خاص فھم عام ذات رابطھ ی استثماری و طبقاتی باید با. بخود می گیرد

از دل . چگونگی روابط ویژه ی ساختار طبقاتی یک جامعھ مشخص تکمیل شود

ین فھم تکمیلی است کھ می توان یک نظریھ ی مبارزاتی متناسب با شرایط جامعھ چن
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این کار تولد گر نوعی مارکسیسم بومی خواھد بود، نوعی . ی ایران ساخت

مول مارکسیسم مبتنی بر فھم مارکسیسم ایرانی کھ در دل خود ازیکسو وجوه جھان ش

. تاریخ اجتماعی ایران راوجوه خاص،تیکی را خواھد داشت و از سوی دیگردیالک

مارکسیسمی کھ از تمام غنای فلسفی، فرھنگی و ادبیات ایرانی برای تقویت شکل و 

. محتوایی خویش بھره می برد

.تولد نوین چپ در ایران نیازمند این مارکسیسم نوبنای ایرانی می باشد

 * *

. یل بحث خواھد شداین موضوع در این کتاب و در قالب فصل ھای چھارگانھ ی آن بھ تفص

ھرچند کھ نگارنده بر محدودیت ھای کارھایی از این دست و ضرورت کار ھر چھ بیشتر بر 

ھدف در این کتاب آن بوده است کھ در نوشتاری از لحاظ . موضوعات مطرح شده آگاه است

کمی محدود و ازلحاظ موضوعی بسنده بھ طرح مسائلی بپردازیم کھ نگارنده را بھ تفکر 

بدیھی . آنچھ بھ عنوان چپ گرایی در میان ایرانیان متداول شده است دعوت کنیمپیرامون

است کھ چنین کاری نیاز بھ پژوھش ھای بنیادین متعدد و انتشار نتایج آن در قالب مقالھ و 

من در حد توان خود بھ این مھم پرداختھ و خواھم پرداخت و . کتاب و سخنرانی و غیره دارد

ھ تالش ھای ارزشمند کسانی دیگر کھ در این راه کوشش می کنند در شک ندارم کھ در سای

. نھایت موفق خواھیم شد یک بنیان نظری مستحکم برای چپ گرایی درایران فراھم آوریم

. ھدف این کتاب از طرح مسلئھ مارکسیسم ایرانی ھمانا گام برداشتن در این مسیر است

نشست کھ چگونھ می توان بھ معیارھا و این کتاب بھ بررسی این خواھیم نخستدر فصل 

را از و ظاھرگراشاخص ھایی دست یافت کھ اجازه می دھد یک چپ شعاری و بی خطر 

. یک چپ اصیل، اجتماعی و کنش گرا جدا سازیم

در فصل دوم خواھیم دید کھ عبور از چپ ظاھری بھ چپ اصیل بھ ویژه از 

ن آنچھ بدیھی می نماید اما درعین حال میسر است، یعنی زیر سوال برد» خودنقدگری«مسیر

. مانعی در راه  حرکت بھ جلو و پویایی جنبش چپ محسوب می شود
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در فصل سوم خواھیم دید کھ دستیابی بھ یک انقالب با تعریفی کھ بتواند در خور یک جنبش 

چپ باشد مستلزم گرفتن درس از تجارب ناموفق گذشتھ و بنای مفھومی نوین از انقالب است 

ھ بتواند بھ راستی زمینھ ساز تغییراتی بنیادین در جامعھ باشد ک

و در فصل چھارم نیز بھ تعریفی مشخص از سوسیالیسم کھ در این کتاب ازآن بھ عنوان 

رھایی ،درآنجا خواھیم دید کھ در نھایت. یاد شده است خواھیم پرداخت» جامعھ گرایی«

ی این دو از دل ویژگی ھای ذاتی بشر از جامعھ بشری در گرو رھایی انسان است و رابطھ 

. یکسو و از تاریخ بشری از سوی دیگر ترسیم می شود

در نتیجھ گیری و جمع بندی تاکید روشنی بر ضرورت انسان مدار بودن ھر گونھ اندیشھ و 

کنش چپ گرا مطرح شده است و اینکھ بدون اھمیت دادن بھ انسان، بھ عنوان اصل و مبنای 

یی، راه برای انحراف ھایی باز خواھد شد کھ برخالف شعارھا در نھایت ھر نوع چپ گرا

. رھایی یابد» چپ«قربانی آن کس دیگری نیست جز بشری کھ قرار بود بھ واسطھ جنبش 

 * *
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: نخستفصل
تفاوت گذاری میان چپ نمایی و چپ گرایی 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر«

)مولوی(» گرچھ باشد در نوشتن شیر شیر

خبرگزاری ھا در .جھان بار دیگر رویاھای چپ را زنده کرده استشرایط تاریخی

در این میان موقعیت .خبر از رشد فروش کتاب ھای مارکس داده اند٢٠٠٨سال 

می رود تا بار دیگر بستر مناسبی را برای رشد نیز یران ااقتصادی و اجتماعی 

نیروھای مسئول و ،تشدید نابرابری طبقاتی. اندیشھ و کنش چپ گرا فراھم سازد

آبشخورمی راند کھ بھ طور معمول برخورد قاطعمتعھد جامعھ را بھ سوی نوعی از 

ا این موضوع شاید بھ ھمین دلیل می بایست ب. فکری خویش را در سنت چپ می یابد

جدی و مسوالنھ برخورد کرد تا  بار دیگر تعبیری نادرست و غیر عینی از چپ در 

نخست اینکھ : این امر بخصوص بھ دو دلیل قابل لمس است . شودنایران مستقر 

کھ از خصلت نظریی چپ در ایران اینک از نیروھای اصیل تولیدگرحیطھ

است و نمودھای تقلبی بھ ظاھر چپ، رادیکال برخوردار باشند تا حد زیادی خالی

چپ ،دوم اینکھ٢.کشور را در این باره در دست دارند»رسمی«میدان روشنفکری 

ھنوز ،کھ فعاالنش بھ طور عمده در خارج از کشور حضور دارند،سنتی ایران

ھای نظری وبخش ھای نادرست عملکرد تاریخی موفق بھ زیر سوال بردن ضعف

خویش امیدوارند نازایعصب گرا از گذشتھ یبا پاسداری تخویش نشده و ھمچنان 

را در چشم انداز سیاسی احتمالی و نامطمئنجایگاھی» بقا برای بقا«بر اساس اصل 

مانند فریبرز ریس دانا آنرا نمایندگی می کنند نام بھ طور مثال می توان از جریان ھایی کھ افرادی ٢
خصوصیت آنھا ارائھ یک روایت خشک و بی روح از سوسیالیسم است کھ بھ بنیان ھای . برد

. زیربنایی نظام طبقاتی و روابط استثماری حاکم بر آن نمی پردازد
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و نوزایی تفکردراین میان اما عنصر پویایی محتوایی. دنآینده ی ایران بدست آور

کھ بھ ،جوان ایرانچپ غایب است، اندیشھ ورزی تولید گر نایاب است و لذا نسل 

درخور برای منابعینمی تواند ،و رادیکالیزم انقالبی می گرایدچپ گراییسوی 

بھ این دلیل شاید بد نباشد ازحاال نسبت بھ برخی زیاده . تغذیھ ی فکری خویش بیابد

بری از واژگان و نمادھای چپ ھشدار دھیم و از نسل جوان ی بھرهھا در زمینھروی

بخواھیم کھ با دقت عمل بیشتر و بھ دور از کلیشھ ھای معمول بھ رادیکال ایران 

گری نیروھایی کھ خود را اساس ذات طبقاتی و سمت و سوی کنشانتخابی آگاھانھ بر 

.چپ معرفی می کنند بپردازد

چپ و چپ نما

در ادبیات سیاسی روزمره بھ آسانی بکار گرفتھ می شود » چپ«در حالیکھ واژه ی 

برای این . داردمسوالنھ تریی بکارگیری آن نیاز بھ دقت و وسواس در دنیای واقع

شاخص می پردازیم کھ  می تواند در تشخیص چپ از غیر چپ سھبھ تشریح منظور

. ما را یاری دھد

درک طبقاتی ) الف

نخست اینکھ چپ بھ نیرویی گفتھ می شود کھ دارای درک طبقاتی از شرایط تاریخی 

مسائل و پدیده ھای اجتماعی را درارتباط با منطق طبقاتی یعنی تحلیل. خود باشد

-این امر بدان معنی نیست کھ بھ صورت مکانیکی و کلیشھ. حاکم بر جامعھ بنا سازد

یا کلی گویی و ذھنی پردازی ؛ای ھمھ چیز را از دیدگاه طبقاتی منجمد بررسی کنیم

ھ شناختی دقیق و درباره ی جبر طبقاتی را وسیلھ ای برای فرار از فھم جامع

قرار دھیم، بلکھ آنجا کھ بھ کنکاش سازوکارھاجزییاتوی پدیده ھاپژوھشگرانھ

یک امراجتماعی می پردازیم فراموش نکنیم کھ وجھ طبقاتی می تواند در یک 

این ھمان تحلیل . توضیح گر خوبی برای آن امر باشدعلت و معلولی چارچوب 
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ھ می تواند وجھ ممیزه ی یک تحلیل بھ معنای زیرساختی پدیده ھای اجتماعی است ک

. واقعی کلمھ چپ و یک تحلیل بھ ظاھر چپ باشد

طبقھ ی اجتماعی بھ ،کھ دانش بررسی روابط اجتماعی است،در جامعھ شناسی

دارای وضعیت اقتصادی کمابیش مشابھ است، بدین واسطھ جمعی گفتھ می شود کھ 

ی خویش ، بھ ھمین دلیل از فرھنگ ویژهجایگاه اجتماعی مشخصی را اشغال می کند

در این معنا، . برخوردار است و سرانجام اینکھ سھم خاصی از قدرت سیاسی دارد

طبقھ ی اجتماعی بھ مجموعھ ای از انسان ھا اطالق می شود کھ از سھم مشخصی از 

ثروت تولید شده در جامعھ برخوردارند و بھ میزان این ثروت، سایر ابعاد زندگی 

اینکھ چگونھ زندگی کنند، کجا زندگی کنند، از چھ محصوالت : تعیین می شودشان 

بر ... جامعھ ایفا کنندصحنھ ی قدرتمادی یا فرھنگی استفاده کنند، چھ نقشی را در

ای در جامعھ ، فھم طبقاتی روی این واقعیت بنا می شود کھ طبقھاساس این تعریف

این سھم را برای برخوردار است کھ»انحصاری«از این توانایی وجود دارد کھ

ی حیات مادی و گستره سایر طبقات تعیین کند و طبقاتی وجود دارند کھ باید عرصھ

ی برتر برایشان تعیین کرده خویش را بر اساس سھمی کھ طبقھمعنوی حیاتی 

فقط ی نا عادالنھدر این رابطھ٣.تنظیم کنند، بھ اجبار بپذیرند و بر اساس آناست

در ی تصمیم گیر وجود دارد کھ تعیین کننده است و سرنوشت طبقات دیگرطبقھیک 

ی روابط اقتصادی اجتماعی و میزان تعیین شده است؛ مجموعھورای اراده شان

مشارکت در قدرت سیاسی تابع اراده ی یک طبقھ است و طبقات دیگر، درصورتی 

ی از ارادهقرن ھاند، بایدآن اقدام نکنرادیکال سازماندھی شده و کھ برای تغییر

جبربرای یک طبقھ و اختیار،ی طبقاتیپس در جامعھ. طبقھ ی برتر پیروی کنند

شانس شکوفایی مادی و بنابراین طبقھ ی برتر طبقھ ای است کھ سھم خود و سایرین را از ثروت و٣
معنوی تعیین می کند و طبقات کھتر آنھایی ھستند کھ این سھم و شانس شکوفایی مادی و معنویشان بھ 

. آنھا تحمیل می شود
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جامعھ ی طبقاتی جبر و اختیار از پیش در.برای طبقات دیگر سازماندھی شده است

. تعیین شده، برنامھ ریزی شده و محافظت شده ی توسط نھاد دولت است

ھا ھرگز این واقعیت اجتماعی خویش از رخدادھا و پدیدهیک نیروی چپ در تحلیل

را ازنظر دور نمی دارد کھ حوزه ی اراده گرایی فرد یا جمع ھای انسانی با چھ 

ھای بی از یاد بردن این منطق ما را بھ ھمان نوع تحلیل. منطقی تعریف شده است

، حاکم استھویتی ره می برد کھ در علوم اجتماعی و سیاسی جھان سرمایھ داری

ی علت و معلولی ھرگز تا مرز زیر سوال تحلیلی معلول گرا کھ در جستجوی زنجیره

، پیش نمی رود؛ جبر استثمارجامعھ بر اساسبردن علت العلل، یعنی سازماندھی

نابرابر و لذاھرگز خصلتھرگز منطق ساختاری بی عدالتی را جستجو نمی کند، 

کوره راه ھابھ نقد عریان نمی کشد و ھمیشھ در ضد انسانی نظم اجتماعی موجود را

و ھرگز بھ عمق و معلول درجامی زنداز طریقو کوچھ ھای بن بست تحلیل معلول 

نیز دریایی از تولید فکری و دانشگاھی ودلیلبھ ھمین . علت ھا نمی پردازدریشھ ی

ھ باعث نمی در شرایط واقعی جامعھیچ تاثیر جدی و تغییر بنیادینی را سیاسی حتی

معلول بھ جای علت، کھ برای معرفیاین نوع برخورد وھم زا وغیر عینی . شود

و روش تفکری و پژوھشی حاکم بر آموزش و پرورش و فرھنگ و آموزش عالی

در جوامع سرمایھ داری است، سبب می شود کھ افراد از ھمان پژوھش اجتماعی

تفکر و الگوی استداللی مطلوب ابتدا، در یک فرایند اجتماعی شدن طبقاتی، روش 

گریز از علت یابی عینی و این . سیستم را بھ طورناخواستھ و ناخودآگاه درونی کنند

را از ھمان دوران تغییر گرایشان و تخیل افراد جامعھدرک معلول گرا افق ذھنی 

می کند و بھ ھمین دلیل نیز بعدھا و در بزرگسالی، کھ بھ و مشروطکودکی محدود

و شدت رادیکالیزم فکری ییی آرمان گراآورند، گسترهی سیاسی روی میمبارزه

ناخودآگاهمھار شده است و بطور و، شرطیمحدوده بندیاز قبلاکثریت مطلق آنھا

. ھای ضد انسانی نظم موجود نمی روندبردن بنیان و درونی شده در پی زیر سوال
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شکل گرفتھ و دستگاه ذھنیشان تا مرزھای بینش فعاالن چپ در جوامع طبقاتی از قبل 

بھ ھمین دلیل رادیکالیزم آنان نمی تواند . حد زیادی ھمساخت تفکر حاکم است

. چارچوبی را زیر سوال برد کھ خود با آن ھمگون است واز آن تغذیھ می کند

باعثزیرسوال بردن این چارچوب مفھومی زیر سوال بردن خود نیز می شود و 

کھ می شود در فرد روحی تزلزلویک تضاد فلسفیوایجادنااستواری فکری 

بھ سان ریاضیدانی کھ بخواھد برای . اوبرای برخورد با آن آماده ومجھز نیست

ای ریاضیات را، کھ از آنھا بھ عنوان ھای پایھرسیدن بھ حل یک مسلھ، انگاشت

. بھره می برد، زیر سوال بردش ابزار بدیھی کار

گستره و آگاھست و» طبقاتی٤اجتماعی شدن«فرایند یک نیروی واقعی چپ بر این

خود را اسیر آن نمی کند، اجازه نمی دھد کھ نظام فکری حاکم نوعی عمق بینش

یعنی می داند آنجا کھ دارد در مورد . برای او بوجود آورد» طبقاتی٥یغریزه«

ده دشمن طبقاتی خویش فکر می کند می تواند اسیر الگوھای فکری مسلط ترسیم ش

و٦توسط ھمان دشمن باشد، الگوھایی کھ در طول زمان و در فرایند آموزش پذیری

درونی شده و بھ عنوان بدیھیاتی جلوه می کنند کھ ٧فرھنگ پذیریاجتماعی شدن و

می نماید، حال آنکھ در واقع امر، یعنی »رویابافانھ«و یا زیر سوال بردنشان ناممکن

این امر سبب پیدایش نوعی لنگش فکری . ندنیستییو رویادر جھان بیرونی، ناممکن

ذھن انقالبی از عینیت انقالب پذیری جامعھ پس می شود، ذھن از عین عقب می افتد،

٤ Socialisation
غریزه ی طبقاتی بھ . استفاده از واژه ی غریزه در اینجا با ھدف تاکید بر خصلت ناخودآگاه آن است٥

یی اشاره دارد کھ در ذھن ما ملکھ شده است و بکارگیریشان را امری چنان بدیھی باورھا و رفتارھا
. می دانیم کھ ویژگی جستجوگری و کنجکاوی ذھنی ما ھرگز بھ دنبال زیر سوال بردن آنھا نیست

. برای بیان این منظور استفاده کرده بود" habitus"از واژه ی » پیر بوردیو«جامعھ شناس فرانسوی 
ع اروپایی نوعی غریزه گرایی انقالبی را می بینیم کھ بر اساس آن انقالب افقی آرمانی در چپ مطی

بیش نیست و در عمل باید بھ چالش ھای محدود و حقیر بر سر حداقل ھایی کھ سیستم می خواھد بھ  
. آنھا دھد اکتفا می کنند

٦ Education
٧ Acculturation
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از این پس حاکمسیستم.تغییرگرا در می گذردنش از بیقابل تغییرواقعیتمی افتد،

از ا را ھمیشھفکری مخالفانش استفاده می کند تا رادیکالیزم فکری آنھادگیافت

بھ این ترتیب ھمیشھ خشونت شی عقب تر نگھ دارد؛بھره کنظامرادیکالیزم عینی

.مبارزات انقالبی گام بر می داردقاطعیتاستثمار یک یا چند گام جلوتر از 

جبر نھادینھ بسیار قدرتمندتر از اختیاری جلوه می کند کھ بھ صورت بالقوه موجود 

.شانس بروز پیدا نمی کند» انقالبیون«گری و بی باوری است اما بھ واسطھ محدودن

امنیتی سیستم یھمان حاشیھ»انقالبی«ی میان عینیت اجتماعی و ذھنیت این فاصلھ

دیدگاه بخواھند باانقالبیون یعنی تا مبارزان و . نگھ می دارداست کھ او را در امان

بھ عمق، ابعاد و خشونتحقنھ شده توسط سیستمفرمولھ شده، نظریھ پردازی شده و 

استثمار ساالری موجود واقف شوند و درجھ ی رادیکالیزم مبارزات ضد انسانی

استثماری ینھادینھبازتولیدسیستم یک گام در ،خویش را با آن ھماھنگ سازند

سده ھا بگذرد تا مارکس دیگری بیاید یاخشن تر بھ پیش رفتھ است و باز باید دھھ ھا 

و این دور باطل اینک . رادیکالیزم مبارزاتی را بھ جلو براندنوین،مو بتواند یک گا

قرن ھاست کھ نظام استثمارساالری در رادیکالیزم عمل .قرن ھاست کھ ادامھ دارد

. گرای خویش یک یا چندین گام جلوتر از رادیکالیزم کنش گرای انقالبی است

آن پراتیک و اندیشھ ای دست زمانی شکستھ می شود کھ بتوان بھامااین دور تسلسل

را بشکند و کاری آلوده بھ غریزه ھای طبقاتییافت کھ زنجیره ھای این تفکر انقالبی 

راه آن نوع مبارزه ای را بیابند  کھ رادیکالیزم آن در حد افرادکند کھ جمع کثیری از 

ای نیروھبھ عبارت دیگر،.بھره کشی سیستم باشدضد انسانیو مقیاس رادیکالیزم

برای کنش انقالبی خویش آبشخورھای فکری دیگری جز آنچھ در محدوده انقالبی

. و معمول است بیابند، متداول، قابل پذیرشھای دمکراسی طبقاتی جامعھ مجاز

زنجیرھای سلطھ ورزی طبقاتی در . در ذھن آنھاست،بند اسارت طبقات کھتر،پس

وده ھا نیست، پنھان، بزک شده و در جامعھ ی سرمایھ داری دیگر نمایان و بھ پای ت
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قرن ٨.کسانی است کھ وظیفھ ی کار فکری میان توده ھا را برعھده گرفتھ اندفکر 

موفق شده ٩آورد زیرا سیستمھاست کھ نابرابری ضد انسانی سرمایھ داری دوام می

سیستم با پیچیده . غیر قابل تصور سازد»انقالبیون«در ذھن خود رامحو شدناست 

وکارھای مدیریت ضد انسانی خود این طور باورانده است کھ ھیچ تن کاذب سازساخ

جامعھ را مدیریت  درنبود دولت،قادر نیست در نبود طبقھ و نظم حاکم،ینیروی

آن بھ کھ براساسترسی را در ما درونی کرده است،مسلطبدین صورت نظام . نماید

را اتبی از طریق نھاد طبقاتی دولت مدیریت سلسلھ مرنبود صورت آگاه یا ناخودآگاه

١٠.معادل آشوب و ھرج و مرج و پاشیدن ھمھ ارکان جامعھ می دانیم

. گویی ما را قبل ازآغاز نبرد تسلیم ساختھ اندبا یک چنین ترس و نگرانی نھادینھ شده 

دستگاه فکری و تجھیزات تحلیل ما را آنھا شکل داده اند و از طریق اجتماعی شدن و 

بھ ما آن چھ را آموختھ اند کھ ازما بردگانی و ارتباطات جمعیپرورشآموزش و

نیم، حال آنکھ براستی ی چیست و خود را بھ چشم برده نبیندانیم بردگحتیبسازد کھ

از خود داشتھ باشیم و دیگری تصور در عین بردگیمی خواھند کھ ما. برده ایم

حال آنکھ در . معنا نداردھمگیبیاندیشیم کھ چون برده نیستیم پس رھایی از برد

در دنیایی کھ بھ بازتولید روابط بھره کشی انسان از انسان می ،بیرون از ذھن

شکستن . بسر می بریمی استثمار ساالریما براستی در بردگی بزک شدهانجامد،

رھا ساختن خویش ساختار طبقاتی میسر نخواھد بود مگر جمع کثیری از انسان ھا با

ابزار تحمیل شده توسط جھان بینی پرداختھ شده توسط نظام سلطھ گر،از مرزھای

خود نخستین » انقالبی«ه کنیم کھ پایگاه طبقاتی روشنفکران در این باره باید بھ این نکتھ اشار٨
برون رفت از این بن بست میسر نیست مگر با . عنصر آلوذگی آنان بھ تفکر مورد قبول سیستم است

فراھم کردن آن نوع از فرھنگ کار انقالبی کھ وظیفھ ی خود را نھ در ارائھ ی اندیشھ بھ توده ھا بلکھ 
ھدف این است کھ در شرایط مطلوب و در نھایت خود . میان توده ھا می دانددر آموختن اندیشھ ورزی

این روشنفکران انقالبی برخاستھ از پایگاه طبقاتی متوسط تحت نفوذ روشنفکران برخاستھ از دل 
. طبقات محروم جامعھ قرارگیرند

. پرداختھ ایم» نظام«یا » سیستم«دورتر بھ توضیح مبسوط مفھوم ٩
مثال » آشوب طلبی«یا » ھرج و مرج طلبی«با ترجمھ ھایی مانند » آنارشیسم«از کلمھ استفاده١٠

. جالبی است از انتقال این ترس نھادینھ شده از جھان غرب بھ دنیای سیاسی ایرانی
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بھ پدیده ی را بوجود آورده وتفھمی شکل گرفتھ در بیرون از این ساختار فکری

جامعھ شناختیدمکراسی طبقاتی را در بافت.سلطھ گری وستم ساالری نگاه کنند

ی ی آن در کتاب ھاضد انسانی خویش مورد نظر قرار دھند نھ در توصیف زیبا

.نوشتھ شده توسط مرزبانان ساختاری سیستم

در عرصھ ی این بررسی ما رابھ این نکتھ رھنمون می کند کھ ھمانگونھ کھ باید

این . باید بر تولید گری ذھن خویش تکیھ کنیم، بر پای خویش بیاستیممبارزاتی

وانیم بھ ھدف یابی خصیصھ تعیین کننده این خواھد بود کھ آیا در مبارزه گری می ت

طبقاتیضد بھ راستیآیا بھ غیر از این می توانیم خصلت. درست اقدام کنیم یا خیر

را تامین کنیم؟ ی انقالبیمبارزه

ضد سیستم بودن ) ب

نیروی چپ را کھ در اینجا بھ طورمفصل تری باز برای تشخیصدومین شاخص

یا در -»سیستم«از آن بھ عنوان خواھیم کرد دیدگاه و رابطھ ی آن نیروست با آنچھ 

» سیستم«می دانیم کھ در یک جامعھ، . از آن یاد می شود-»نظام«فارسی ھمان

از رژیم، حکومت و دولت متمایز است و درواقع باید آنرا در برگیرنده ی این )نظام(

کھ مبارزه ی یک نیروی چپ در پی آن خواھد بود. ر بدانیمسھ زیر مجموعھ ی دیگ

با رژیم و حکومت و دولت محدود و بخصوص متوقف نکند و ا بھ مبارزهخویش ر

ضد انسانی طبقاتی و جایگزینی آن با یک نظام برابری نظامدرپی تغییر و برانداختن 

١١:قدری بر ر وی تعاریف دقیق شویم .طلب و انسانی باشد

ومت یک ھیئت اجرایی است  کھ مامور و مسئول پیاده کردن تصمیمات حک: دولت

. می باشد

برای اطالعات وسیع تر پیرامون این تقسیم بندی مراجعھ کنید بھ مقالھ ای از نگارنده بھ نام ١١
.  com.korosherfani.wwwدر سایت » اي حفظ نظامذف رژیم برح«
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مجموعھ سھ قوه ی مجریھ، مقننھ و قضاییھ است کھ بر اساس قانون : حکومت

.اساسی مدیریت امور کشور را برعھده دارد

کھ از طریق قانون اساسی تعریف می شود بیانگر شکل، محتوا و نوع روابط : رژیم

. میان سھ قوه ی حکومت با یکدیگر و با جامعھ می باشد

بھ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی است کھمتقابلھ ی روابطمجموع: نظام

نوع رابطھ ی میان ساختار طبقاتی با قدرت سیاسی حاکم و نیز نوع روابط  ویژه

.  را تعیین می کندبا یکدیگرطبقات اجتماعی

) سیستم(نظام در تحلیل ھای استراتژیک خودپس می بینیم کھ ھر نیروی سیاسی کھ

ظر قرار ندھد بھ نوعی، کنش و عملکرد خود را بھ زیر مجموعھ ھای سیستم را مد ن

محتوای طبقاتی بخشی از محدود کرده است و این بدین معنی است کھ بھ ھرروی، 

و کدام . را پذیرفتھ استناشی از آنروابط سیاسی،روابط اجتماعی و بھ  تبع آن

تی بھ مبارزه ی ضد طبقاتی نیروی چپی است کھ بتواند با پذیرش یک سیستم طبقا

دست بزند؟ چپ در معنای ذاتی آن و نھ در معنای شعاری و حتی تاریخی آن، بھ 

نیرویی گفتھ می شود کھ بتواند تمامی کنش ھای مبارزاتی خویش را بر روی 

متمرکز ،نظام استثمار ساالری طبقاتی و ضد بشرییا ھمان ، تضعیف و تغییر سیستم

تغییر رژیم می تواند طور جبری بھ معنای تغییر سیستم نیست؛بھ تغییر رژیم .  کند

یک حرکت تاکتیکی در راستای استراتژی تغییر سیستم باشد، اما در نبود تنھا 

حتیدر مواردی ممکن است. خود را نمی یابدنقشتاکتیک جایگاه و ،استراتژی

.١٢قرار گیردتغییر رژیم در راستای حفظ نظام 

بھ یک معنا حرکتی بود برای ممانعت از رفتن بھ سوی حرکتی ١٣٥٧مثال تغییر رژیم در سال ١٢
طریق یک کھ بخواھد بنیان ھای نظام طبقاتی سرمایھ داری را در ایران زیر سوال ببرد و از این 

برای پرھیز از این خطر . الگوی مبارزاتی ضد سرمایھ داری را در منطقھ ی خاورمیانھ جا بیاندازد
بود کھ دیدیم چگونھ قدرت ھای سرمایھ داری غزب بھ صورت مستقیم بھ پشتیانی از جایگزینی برای 

ع سرمایھ داری در رژیم شاه پرداختند کھ بتواند ضمن تغییررژیم، نظام طبقاتی را با روابط از نو
. ایران پایدار کند
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انست کھ نظام اجتماعی، مانند ھر سیستم دیگری، نیاز بھ تعادل در این مورد باید د

یک . درونی دارد و برای این منظور از مکانیزم ھای تعادل ساز برخوردارست

، ١٤بھ تنوع بخشی١٣تولید و بازتولید سازوکارھای تمایزگرسیستم از طریق

،راینددر این ف١٧.اجزای تشکیل دھنده ی خویش اقدام می کند١٦و تثبیت١٥گزینش

پدیده ی کھ ھمبافتی و ھمجنسی ھر ،١٨درونیبا اتکا بھ یک مرجع ارزیابسیستم

ھر آنچھ را ،دھدرا با ساخت و بافتار کلی سیستم مورد ارزیابی قرار میتازه وارد

شود در خود ادغام می سازد و ھر آنچھ را کھ سبب ضعف و بی باعثکھ دوامش را 

مکانیزم ھای تعادل ساز از جملھ اجزای درونی . دثباتی اش شود از خود دفع می کن

این مکانیزم ھا وظیفھ دارند افراط ھا و تفریط ھای سیستم را . شده یک سیستم ھستند

شناسایی کرده و از داده ھا و ابزارھای موجود در جھت جبران کمبودھا یا جلوگیری 

ارامترھای تعادل نوعی قابلیت تطابق پذیری درمقابل پاز زیاده روی ھا عمل کنند،

تنھا، بلکھانسان ھااین سازوکارھا نھ برای بھبود حال در نظام طبقاتی اما. برھمزن

-باید دانست ھیچ پدیده ی زنده. وجود دارندنابرابر و طبقاتیبرای تامین بقای سیستم

کھ ی دارای حیاتھر مجموعھ١٩.آوردنشود دوام نمی »سیستم«ای تا تبدیل بھ یک 

یک بھ صورت در طول زمان بقای خود را تامین کند نشان می دھد کھ می تواند

ویژگی سیستم . استدر آمده)نظام یا ھمان مجموعھ ی دارای نظم کارکردی(سیستم

مقابلھ با بی ثباتی ساختاری و عدم تعادل را کھ می راھھا و ابزارھایاین است کھ 

بھ ،بدن انسان. نھادینھ کرده استتواند منجر بھ نابودیش شود شناسایی، ساماندھی و 

١٣ Dِifferentiating mechanisms
١٤ Variation
١٥ Selection
١٦ Stabilisation
١٧

WALLACE  PROVOST, The world as a social system, in: ww.n٤bz.org/gst/gst١٢.htm
١٨ Self-referential

در عرصھ ھای مختلف بھ » سیستم«ی برای مشاھده ی یک سری از تعاریف گوناگون از واژه ١٩
: این لینک نگاه کنید 

www.google.com/search?hl=en&defl=en&q=define:system&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title

www.google.com/search
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سیستم قادر بھ تنظیم حرارت عمومی تن می باشد و با تعرق موفق بھ ،عنوان یک

در صورتی کھ سیستم بدن انسان . حذف حرارت اضافی و تنظیم تعادل بدن می شود

یک تب ناشی از ترس یا ھیجان برای کشتن انسان ،این مکانیزم را از دست دھد

. کافی است

نسل ھا می آیند و می . ھمین شکل، یک جامعھ، بھ عنوان سیستم، دوام می آوردبھ

تولید و ،انسانی در آننابرابرروند اما جامعھ بر سر جای خود باقی است و روابط 

چھ چیز باعث می شود کھ میلیون ھا انسان فقیر و محروم در یک . بازتولید می شوند

د و نظم سیستم نابرابر را زیر سوال نکنجامعھ در اسارت یک اقلیت حاکم زندگی

نبرند؟ برای درک این مکانیزم ھاست کھ می توانیم بھ نقش پدیده ھای مختلف و از 

.نظر کنیمچپ ھمراه سیستمنقش ،جملھ

نظام طبقاتی طوری تنظیم شده است کھ نھ فقط بھ کارفرما و سرمایھ دار وارتش و 

بلکھ ھمچنین بھ ،نظم طبقاتی را حفظ کنندپلیس و قوه ی قضاییھ نیازمند است تا 

نویسنده و روزنامھ نگار و شاعر ومعلم و پژوھشگر و نیز کارگر و کارمند و 

نیازمند است تا بتواند ھمکار و ھمراه خود»کمونیست«و حزب لیست مطیعسندیکا

دیگری ) سرمایھ دار(یکی بھ عنوان استثمارگر . تعادل ساختاری خویش را حفظ کند

و عده ) استاد دانشگاه ومعلم و روزنامھ نگار(ی استثمارعنوان عادی جلوه دھندهبھ 

و حزب توافق جوسندیکای کارگری(ای بھ عنوان مھارگر استثمارشوندگان 

نوعی ھمکاری غیر رسمی اما واقعی، نوعی ھمدستی ). سازشکار»کمونیست«

ود ناشی از استثمار را بھ در حالیکھ سرمایھ دارسھم اصلی س. پنھان اما قابل مشاھده

نویسنده و صورت حقوق و دستمزد و مواجب بھجیب می زند، بخشی از آنرا بھ

روشنفکر ارگانیک می دھد تا آنھا عده ای را تغذیھ ی فکری و تربیت شخصیتی کنند 

این عده بھ کار کنترل و ھدایت خشم طبقاتی کارگران و زحمتکشان در قالب چپ و تا

. مشغول باشند» دیکالیستسن«و» کمونیست«
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وظیفھ ی ناخواستھ ی این نیروھا نگھ داشتن سقف انتظار توده ھا در حدی است کھ 

. شامل تغییرات ساختاری در نظام نشود و پیوستھ در حد مطالباتی ابتدایی باقی بماند

زنجیر پذیرش استثمار را بر مغز روشنفکران می منطق درونی شده سرمایھ ساالری 

را در ذھن کارگران و زحمتکشان آن،اینھا بھ ھمت چپ در خدمت سیستماندازد و

تا زمانی کھ چرخھ ھایی از این دست درکارند سیستم استثمارساالری دوام . می کارند

بھ عنوان شاخص دوم تشخیص نیروی چپ باید بدانیم بھ ھمین دلیل نیز. خواھد آورد

منطق . ھا و توابع دست چندم آنلھ معلویک نیروی چپ بھ سیستم می تازد نھ بکھ

دل . بنیادین استثمار ساالری را زیر سوال می برد و نھ عوارض و تبعات دور آن را

» چپ«بھ این خوش نکنیم کھ داریم در فالن حزب و گروه و یا زیر فالن پرچم 

این فعالیت تنھا زمانی لیاقت صفت چپ را دارد کھ در خدمت ضربھ . فعالیت می کنیم

شخص و مستقیم بھ پایگاه ھای مادی و معنوی سیستم باشد، در غیر این زدن م

ھر حرکتی کھ بتواند، خواستھ . صورت، شک نکنیم، حرکتی است درجھت تحکیم آن

یا نخواستھ، تعادل سیستم راحفظ کند در خدمت اوست ھر چند کھ در ظاھر در 

ظم عمومی حاکم بر تشخیص این امربستھ بھ آن دارد کھ آیا ن. مخالفت با آن باشد

. سیستم را زیر سوال می برد یا خیر

می باشدمدارانسان،چپ) ت

ومین شاخص نیروی چپ این است کھ بھ خود رھایی فرد و جامعھ باور دارد نھ بھ س

در مورد اول، نیروی چپ بھ نقش محوری . رھا ساختن آنھا توسط یک عامل بیرونی

گاه دوم، بھ نقش محوری حزب پیشرو کھ باید انسان در رھایی جمع باور دارد و در ن

اندیشھ ی بنیادین مارکس است کھ ،دیدگاه نخست. بھ نیابت از خلق جامعھ را رھا کند

آگاه وسازماندھی شده و مجھز بی -انسان ھای–انقالب را جز بھ دست کارگران

ھ لنین را متجسم می سازد ک، نگرش مصلحت گرایدانست و دیدگاه دوممعنا می

کسب قدرت حکومتی از طریق حزب سازماندھی شده را پیش شرط حضور توده ھا 
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در حالیکھ . دھقانی فرض می کرد-در ارتش خلقی و شوراھای مدیریت کارگری

مارکس بھ پراتیک و دقت و تاکیدکمتر نیروی چپی حاضر شده است با وسواس

اربنیادین روشنگری مبارزه ی انقالبی روی آورد و وسوسھ قدرت طلبی را بھ نفع ک

تشکل چپ تاکنون در دھھا،میان توده ھا در مسیر خودرھاسازی از پایین کنار گذارد

رسیده اند و ھملنینیستی، بھ قدرتساده انگارانھ یسراسر جھان، با پیروی ازالگوی

ی از ، جزیذوب شدهماشین قدرت سیاسی بازی و چرخ و مھره ھایدر،سپس خود

شوروی بھ شبھ سوسیالیسم شتھ اند و بھ سان یی انسان گیک نظام ضد شکوفا

نمودی » اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی«تجربھ ی . تاریکگاه تاریخ پیوستھ اند

از شکست ھر اندیشھ ای است کھ بخواھد با نیت رھایی انسان، انسان ھا را بھ بند 

. کشاند

مبارزه ی چپ بھ وییم بھ عنوان یک گام در اسطوره زدایی از مارکسیسم باید بگ

مارکسیسم سقف مبارزه ی چپ نیست، کمونیسم . مبارزه ی مارکسیستی ختم نمی شود

رادیکالیزم مبارزه ی چپ فقط یک معیار دارد و ٢٠.نھایت مبارزه ی رادیکال نیست

اینکھ بشر در چھ . رھایی انسان از بند استثمارگری و خوداستثمارگری است،آن

مرحلھ از آگاھی و شجاعت مجھز شود کھ نھ دیگران را بھ مقطعی می تواند بھ آن 

رمانتیسم انقالبی و شیفتگی نام و . ی انقالبی نباید اسیر تاریخ مندی یک مکتب شددر مبارزه٢٠
نگریستن بھ .  ی عمیق کاربرد یک نگرش برای مبارزه باز داردعناوین نباید ما را از بررس

ضروری بنظر ) ایدنولوژی(و نھ یک تفکر بستھ ) متدولوژی(مارکسیسم بھ عنوان یک روش تحلیل 
ذات این روش تحلیل، در پویایی محتوایی آن است کھ ما را دعوت می کند نھ فقط قانومندی . می رسد

. یم بلکھ ھمچنین بھ تحول پذیری این قانونمندی ھا نیز واقف باشیمھای تحوالت اجتماعی را کشف کن
تحوالتی کھ از تاریخ، جغرافیا، فرھنگ، ویژگی ھای اجتماعی بومی و نیز از خالقیت ناکرانمند 

مارکسیسم علم جاودانی و نھایی رھایی بشر نیست مثالی است از بنای دانش . انسان ھا تاثیر می پذیرد
اما مثالی است بسیار جالب کھ می تواند پیش زمینھ . ک چارچوب زمانی و مکانیرھاسازی بشر در ی

مثال ھا و تالش ھای مستمر و ضروری دیگر برای آفرینش ھای نوین در زمینھ دانش رھایی بشر 
در تاریخ بشر است با نقاط ضعف و » رھایی شناسی«مارکسیسم یک نمونھ ارزنده در مسیر . باشد

یگران است کھ با االھام گرفتن آزاد، پویا و آفریننده از این نمونھ ی تاریخی بھ اینک با د. قوت خود
ساختن راھھای نوین نظری و راھکارھای مشخص عملی با ھدف رھا سازی انسان از قید بندھای 

)     ھم چنین نگاه کنید بھ تعریف کانت از روشنگری. (خود ساختھ اش بپردازند
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نھ آمادگی پذیرش بردگی ھمنوعانش و بردگی کشاند، نھ زیر بار بردگی دیگران رود

انسانی رھا از قید اطاعت پذیری ضد شکوفایی کھ خوشبختی خویش . را داشتھ باشد

بھ ھمین دلیل نھ بھ در رھایی خود، کھ در رھایی نوع انسان می طلبد وتنھارا در نھ

طور مستقیم و نھ بھ طور غیر مستقیم بھ نظامی کھ بخواھد او یا ھمنوعانش را بھ 

. تبعیت و اطاعت از یک نظم نابرابروادار سازد تن در نمی دھد

اما ،چپ واقعی کسی است کھ در مسیر شکوفایی خویش از حرکت بازنمی ایستد

یرھای پای خویش را بھ دست خود باز کند تواند زنجھم ببدین نکتھ آگاھست کھ اگر 

پس می داند کھ رھایی . این زنجیرھای دیگران است کھ مانع از حرکت او خواھند شد

جدی است اما محدودیت ھای و ضروری ارزش ، با بھ صورت فردی ھر چند ممکن

افق شکوفایی بشر در نبود زنجیر است نھ در نبود زنجیر بر دست و . خویش را دارد

. آگاھیخودو این نوع رھایی میسر نمی شود مگر با درجھ ی باالیی از. نپای م

اگر در پی رھاسازی فقط خودم باشم،سیستم کاری کرده است کھآگاھی از این کھ 

سایر زنجیرھایسبب تقویتبرای پاره کردن زنجیرم می کوبم ضربھ ای کھ

ھایی، آگاه باشم و بدانم باید من، بھ عنوان انسان خواھان ر،پس. ھمبندانم می شود

بدانم کھ آنچھ اھمیت دارد حرکت در مسیری است انسان مدار، .دارم چھ می کنم

نھ از باال و توسط حزب و . مبارزه ی من باید برای رھایی تک تک انسان ھا باشد

پیشاھنگ و رھبری، بلکھ از پایین توسط توده ھا، توسط انسان ھا؛ انسان ھایی بھ 

گاه شده کھ در مسیر رھایی خویش بھ طور داوطلبانھ و آگاھانھ دست خود آمده، خودآ

بنابراین بھ عنوان شاخص سوم نیروی چپ باید دید کھ . بھ خود سازماندھی می زنند

آیا یک فرد یا جریان چپ بھ دنبال تعیین تکلیف و قیم سازی برای توده ھا و انسان 

. ااست یا بھ دنبال فراھم کردن شرایط خودرھایی آنھ

شاخصی کھ ارائھ شد می توانیم تصور کنیم کھ ھر نیروی چپی بنا براین سھتابع 

ارزشی و رفتاری را در دیدگاھی،فکری،شاخص ھا یک سری از خصوصیات 
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جدول زیر بھ . مبارزاتی خویش توسعھ می دھدمشخصنگرش نظری و پراتیک

وع چپ را با ھم دو ننظری و عملیطور خالصھ و تیتروار برخی از ویژگی ھای

کھ زیرمجموعھ ای است ازابزارھای حفظ »ھمراه سیستمچپ «یک . مقایسھ می کند

بقای آن؛ و تحکیم، تقویت و حفظ ونظام طبقاتی با کارکردھای مشخص برای

با مبارزه ی خویش پایداری عینی و نام دارد و »ضد سیستمچپ «دیگری، کھ 

این .بردرا زیر سوال میسیستمانسانیاستواری ذھنی منطق طبقاتی حاکم برروابط

تفاوت و وجھ مقایسھ بھ طور مشروح و کامل نیست و بھ ذکر برخی از این نقاط 

.)نمایدضروری می برای درک ھرچھ بھتر ھر موردتوضیحات پانویس ھادر قرائت این جدول(.ممیزه ھا می پردازد

چپ ضد سیستمچپ ھمراه سیستم

ر مستقیم بھ نظم اجتماعی بھ طور مستقیم و غی

موجود احترام می گذرد

نظم اجتماعی موجود را و مستدل بھ طور مستقیم 

رد می کند

در کانال ھای قانونی نھادینھ و پذیرفتھ شده 

توسط نظام گام بر می دارد

از مسیرھای قانونی فراتر می رود و ھر جا کھ 

الزم باشد با شکستن قانون راه را برای پیشبرد 

زه باز می کندمبار

بھ قدرت سیاسی نظر دارد و می پندارد کھ با 

کسب آن می تواند از باال بھ کار خیر اجتماعی 

بپردازد

می داند کھ کسب قدرت سیاسی در چارچوب قابل 

پذیرش برای سیستم جز بھ خدمت آن در آمدن 

بھ سازماندھی در گام نخست نیست بھ ھمین دلیل 

باور دارد٢١ضد قدرت اجتماعی

پتانسیل خیزش توده ھا را کانالیزه، عقیم، مھار و 

زیرا از حرکت ھا ی ناگھانی ٢٢مدیریت می کند

و قھر آمیز گریزان است

راتقویت و رھا کرده خیزش گرایانھاین پتانسیل

و اجازه شکوفایی خود جوش آنرا می دھد و بھ 

ھمین خاطر دائم بھ دنبال باز تولید این گونھ 

پویایی دی ھستند از حرکت ھاست کھ نما

٢٣توان خودرھایی توده ھااجتماعی و 

٢١ Social counter-power : ادقدرت اجتماعیپ
. در اینجاست کھ کارکرد واقعی چپ ھمراه سیستم در تامین امنیت ساختاری نظام مشخص می شود٢٢
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از بی نظمی خارج از کنترل خویش و بخصوص 

٢٤از گسترش و عواقب و نتایج آن وحشت دارد

از بی نظمی ھا ی حاصل عصیان فرد یا گروه 

و آن را ھای محروم جامعھ استقبال می کند 

نظم ضد انسانی طبقاتی می نمودی از شکنندگی

٢٥داند

تبعیت و پیروی از تشکیالت، سلسلھ مراتب و 

٢٦رھبری را معیار حل شدگی درمبارزه می داند

شورشگری، عصیان و طغیان را معیار درونی 

کردن ارزش خودرھا سازی فرد می داند و برای 

و ، دمکراتیککار تشکیالتی بھ تجمع داوطلبانھ

کھ بر ھدفمند انسان ھای آزادیخواه باور دارد

و خرد جمعی و انضباط داوطلبانھ رھبری جمعی

. و آگاھانھ تکیھ کند

بھ سلسلھ مراتب عمودی و مدیریت متمرکز در 

٢٧.ارددل تشکیالت باورد

٢٨بھ روابط برابر و افقی و غیرمتمرکز باور دارد

زمان را در مسیر بقا و نھادینھ کردن جایگاه 

٢٩خویش بکار می گیرد

اب شتزمان را در مسیر دگرگونی خویش و 

تحول بنیادین جامعھ بکار بخشیدن ھوشمندانھ بھ 

می برد

چپ ضد سیستم می داند این درپراتیک شورش است کھ ضعف ھا و قوت ھای ھر دو طرف نبرد ٢٣
البی تدوین شده طبقاتی بیرون می زند و با نظریھ مند کردن این پراتیک ھاست کھ دانش کنشگری انق

. شورش تمرین انقالب است. و صیقل عینیت می خورد
این خصلت از عوارض مشخص اجتماعی شدن طبقاتی است کھ از ھمان بچگی فرد را در خانواده ٢٤

بدین شکل بی نظمی  کھ . ھراسانند و برایش مجازات تعیین می کنندو مدرسھ از ھرگونھ بی نظمی می
. است از ھمان اوان کودکی بھ مثابھ ضد ارزش در می آیددر واقع کنشی ضد ساختاری

عصیان گری در نگرش چپ ضد سیستم یک ارزش ناب انسانی است کھ خبر از عدم مسخ اصالت ٢٥
.بشری فرد در فرایندھای تبعیت آفرین حاکم بر آموزش و پرورش دارد

اجتماعی سلسلھ مراتبی در چپ ھمراه سیستم از این طریق در واقع بازتولید گر ھمان روابط ٢٦
، در اینجا نیز نظام امتیازساالری فرد را. باشدمقیاسی کوچک تر در درون تشکیالت خود می

.  بخصوص در رده ھای پایین سلسلھ مراتب، از رشد و شکوفایی بازمی دارد
طبقاتی فراموش نکنیم این نوع از روابط عمودی خود نمود و مینیاتوری از روابط سلسلھ مراتب ٢٧

است کھ رھبران و کادرھای تشکل ھای چپ ھمراه سیستم با کدھای رفتاری آن آشنایی و تجانس 
. دارند

برای چپ ضد سیستم، زندگی و مبارزه دو جز جدایی ناپذیرند کھ ھر یک باید سبب شکوفایی ٢٨
نمی تواند با مبارزه بھ این صورت . توانایی ھا و تعالی خصلت ھای رفتاری در حوزه ی دیگری شوند

زندگی حالت سست پیمانی و گسستنی بھ خود بگیرد و بھ ھمین دلیل نیاز بھ مراقبت ھای معمول در 
. روابط عمودی حزبی نیست
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ارجحیت را بھ گفتار و حرف می دھد تا از این 

فرصت الزم برای تشخیص کنش ھای بی طریق 

٣٠خطر را بیابد

می ارجحیتبھ کنش و کالم برخاستھ از آن 

٣١.دھد

در نبرد سیاسی در پی کسب قدرت دولتی و 

مدیریت از باالست

ودسازی دستگاه دولتی و مدیریت از در پی ناب

. پایین است

با نگاھی بھ این تقسیم بندی در می یابیم کھ یک نیروی چپ با باورھا و پراتیک ھای 

حرکت نمی کند، باورھای خویش را خود می سازد، مفاھیم ٣٢از پیش جاافتاده شده

ایش را با الھام از و ذات محتوایی اندیشھ ھکندمی تھیھ بھ گونھ ای پویاتغییرگری را

چپ واقعی ھرگز اندیشھ . درک عینی وکنشگرا از واقعیت نامطلوب شکل می دھد

نمی آموزد، اندیشھ ورزی می آموزد، ھرگز فرد را بھ پذیرش باورھای متاخر بر 

خویش دعوت نمی کند، بلکھ با بستر سازی این امکان رافراھم می کند کھ ھر انسانی 

ھایی کھ راه مشترکی را یافتھ اند با و سپس انسانراه رھایی خویش را بیابد

در این مسیر این . کنندو ھدفمند، عملسازماندھی خویش، در قالب یک تشکل متحد

اھمیت دارد کھ فرد چرایی ھا را خود در یابد نھ اینکھ روایت دیگران بھ او حقنھ 

رجوامع این ھزاران جوانی کھ ھر سال بھ حزب ھای کمونیست نھادینھ د. شود

پیوندند چھ انتخابی دارند جز اینکھ دستگاه تحلیلی اعضای قبل از سرمایھ داری می

در تشکل ھای چپ در خدمت سیستم، باید دوام آورد تا بھ سیستم ثابت کرد کھ می توان برایش ٢٩
ورد چپ ضد سیستم زمان بستر پیشبرد کارکرد داشت و مورد قبول واقع شد، حال آنکھ در م

روشنگری، افزایش کمی و کیفی آگاھی، رشد شجاعت ھای مبارزاتی و انسانی و ضربھ زدن مداوم بھ 
. پایھ ھای سیستم است

ضرورت داشتن یک گرایش بھ ظاھر رادیکال از یکسو و وحشت نھادینھ از گذر از حرف بھ ٣٠
ای شبھ چپ، کالم را بر عمل ترجیح دھند و مخاطبان کنش از سوی دیگر سبب می شود کھ تشکل ھ

.خویش را در ھالھ ای از واژه ھای رادیکال و آرمانگرا در نوعی بی تابی بی پایان و کاذب نگھ دارند
چپ ضد سیستم بر اھمیت کنش بر حرف و دیالکتیک عملی و نھ نظری میان این دو واقف است و ٣١

ی ابزاری کند، بلکھ کالم را ابزاری در خدمت کنش می داند و تفادهبھ دنبال آن نیست کھ از کالم سواس
.  آنچھ شکل، محتوا، کمیت و کیفت گفتمان چپ ضد سیستم را تعیین می کند کنش است. بس
. مانند آنچھ در ستون راست این جدول آمده است٣٢
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؟ ھیچ تشکل بھ راستی چپ از این روش نادرست ویش را فراگرفتھ و بازتولید کنندخ

شرکت در مبارزه و فرایند مبارزه .برای شکل دھی فکری سایرین استفاده نمی کند

. لید گری در فکر و عمل و نھ بازتولیدگری صرفگری باید بستری باشد برای تو

٥٠بیش از » ٣٣نبرد کارگری«در فرانسھ، بھ عنوان یک نمونھ، جریان ھایی مانند 

سال است کھ در قالب یک تشکل چپ باصطالح تروتسکیست مشغول آب ریختن بھ 

آنھا با قالب ھایی خشک و بی روح و فاقد . آسیاب سیستم طبقاتی فرانسھ ھستند

واقعیت ٣٤تروتسکی» انقالب مداوم«ونھ کنش گرایی رادیکال از اندیشھ ی ھرگ

سرمایھ داری را بیرون کشیده اند و در کمال بی اعتنایی بھ پایھ » عدم انقالب مداوم«

ر تمام نمایش ھای انتخاباتی ، دھای نظری ضرورت سازماندھی قدرت اجتماعی

و با شعارھای توخالی برای کسب قدرت رسمی این کشور نیز شرکت می کنند 

نیرویی ایستا، : خویش بدترین تصویر ممکن را از یک نیروی چپ ارائھ می دھند 

. فاقد خالقیت، فاقد رادیکالیزم، حراف، بی برنامھ و شعارده

حزب کمونیست، حزب : این موقعیت تقریبا تمامی نیروھای چپ فرانسھ است 

چنین ... و٣٥کمونیست انقالبی، لیگ )یکی از دو حزب طبقھ ی حاکم(سوسیالیست 

در تمامی نظام ھای سرمایھ داری کھ مجھز بھ . پدیده ای بھ فرانسھ ختم نمی شود

دمکراسی طبقاتی ھستند این نیروھای بھ ظاھر چپ بھ راحتی، خواستھ یا ناخواستھ 

در خدمت حفظ نظم طبقاتی حاکم فعالیت می کنند و از آفریدن کمترین خطری برای 

یا عاجزند و یا بھ شدت پرھیز بر کشورھای خود قاتی استثمارگر حاکم نظام ھای طب

٣٣ Lutte Ouvrière
اتحاد کمونیست ھای «ز کھ شعبھ ای ا» نبرد کارگری«در اصول پایھ ای خویش ٣٤

است بر ضرورت تعویض جامعھ ی سرمایھ داری با یک جامعھ ی کمونیستی تاکید » انترناسیونالیست
اما در عمل این تشکل چنان با مسائل خرد و معلولی جامعھ ی سرمایھ داری مشغول شده . می کند

است، نھ در حرف و است کھ این چشم اندز کالن تغییرگری بھ کلی بھ دست فراموشی سپرده شده
. مرامنامھ این تشکل، کھ در عمل مشخص مبارزاتی در طول چند دھھ ی گذشتھ

٣٥ Ligue Communiste Révolutionnaire - LCR
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نقش آنھا بازی کردن در حاشیھ ی مانووری است کھ سیستم برایشان تعیین . کنندمی

. کرده و دقت دارند کھ بھ ھیچ وجھ از این حاشیھ بی خطر بیرون نیایند

نمونھ ی مشخص می اینک برای ترسیم نتایج عملی چپ محافظ سرمایھ داری بھ یک

.پردازیم

یک مثال  از چپ بازیچھ ی سیستم در فرانسھ 

است کھ در سال ٣٦یکی از احزاب قدیمی کمونیست در اروپا حزب کمونیست فرانسھ

در حالیکھ زمانی این حزب قدرتمندترین حزب سیاسی در ٣٧.تاسیس شد١٩٢٠

در سایھ ی ،بھ تدریج و بخصوص پس از جنگ جھانی دوم،فرانسھ بوده است

وجھ توده ای ،سیستم حاکمھای قدرت سیاسینھادینھ شدن و وارد شدن بھ بازی

بھ اینسو بھ یک حزب دستھ چندم در چشم ١٩٨٠خویش را از دست داده و از سال 

» کمونیست«عملکرد غیر کمونیستی این حزب . انداز سیاسی فرانسھ تبدیل شده است

متوسط را بھ سوی احزاب راست افراطی، ھا فرانسوی کارگر و طبقھ یمیلیون

امروز حزب کمونیست فرانسھ بھ عنوان حزبی . و یا میانھ سوق داده است٣٨راست 

در طول چند ده سال گذشتھ این حزب . کھنھ، غیرجالب، و فاقد آینده معرفی می شود

با رعایت صرف مرامنامھ ی داخلی و روابط درونی خویش وبدون توجھ بھ تحوالت 

بر راس حزب، لطمھ ی غیر ٣٩خودی با قراردادن بی لیاقت ترین اعضای اجتماع

٣٦ Partie Communiste Français – PCF
و نیز www.pcf.fr: برای اطالعات بیشتر راجع بھ حزب کمونیست فرانسھ رجوع کنید بھ٣٧

http://en.wikipedia.org/wiki/French_Communist_Party
فرانسھ نیکوال سازکوزی نماینده حزب عمده ٢٠٠٧دردور اول انتخابات ریاست جمھوری سال ٣٨

درصد، ژان ٢٥٫١درصد، نماینده ی حزب سوسیالیست خانم سگولن رویال ٣١٫١٨راست این کشور 
ری ژرژ بوفھ نماینده ی حزب کمونیست درصد و خانم ما١١٫٥ماری لوپن نماینده ی راست رادیکال 

: برای مشاھده جزییات این رای گیری نگاه کنید بھ . درصد بود١٫٩٣تنھا
http://www.roi-president.com/elections_presidentielles_٢٠٠٧/candidats_elections.php

بود » رج مارشھج«فردی بھ نام ١٩٩٤تا ١٩٧٢دبیر اول حزب کمونیست فرانسھ بین سال ھای ٣٩
. نخست بی سوادی سیاسی و دیگری عدم قدرت بیان: کھ در فرانسھ با دو ویژگی شناختھ می شد 
بود کھ در انتخابات ریاست جمھوری سال » روبرت ھو«جانشین وی یک فرد بی مایھ ی دیگر بھ نام 

www.pcf.fr
http://www.roi-president.com/elections_presidentielles_


تفاوت گذاری میان چپ نمایی و چپ گرایی : نخستفصل ٣٤

قابل جبرانی بھ تصویر کمونیست و کمونیسم در فرانسھ زده است و درمحافل 

مسخره بازی و سرگرمی برنامھ سازان تلویزیونی شده یدستمایھ،ارتباطاتی

٤٠.است

گ جھانی دوم و نیز این حزب با شرکت در کابینھ ھای دولت فرانسھ در فردای جن

بھ بعد و نیز با داشتن نمایندگانی چند ١٩٨١بعد از روی کارآمدن سوسیالیست ھا در 

بھ یکی از شرکای اصلی ،بعد از جنگ،در تمامی دوره ھای مجلس ملی فرانسھ

رو بھ کاھش و جز از طریق ارتباطات مستقیم ٤١یل شدهقدرت طبقھ ی حاکم تبد

قدرت بسیج ،یا دانشجوییرخی از سندیکاھای کارگریغیرمستقیم خویش با بتعامل و

بررسی و تحلیل عملکرد . از دست داده استراگری درمیان توده ھای فرانسھ

اما بد نیست در اینجا بھ ٤٢،ھمسوی با سیستم این حزب فرصت دیگری را می طلبد

یش عنوان یک مثال و برای اینکھ جنبھ ی ضد کمونیستی عملکرد این حزب را بھ نما

ا بھ خود درصد آرای رای دھندگان ر٣٫٣٧تنھا ٢٠٠٢درصد و در سال ٨٫٧توانست تنھا ١٩٩٥
کاندیدای فاقد ھرگونھ کیفیت دیگر حزب کمونیست درانتخابات » ماری ژرژ بوفھ «. اختصاص دھد

درصد آرا را بھ دست آورد کھ بھ عنوان بدترین نتیجھ ی بھ دست آمده ١٫٣کمتر از ٢٠٠٧ماه آپریل 
یروھای مشکل این حزب فقط در ضعف آن در جذب ن. در تاریخ حزب کمونیست فرانسھ بوده است

، چھره "ژان ژورس"توسط ١٩٠٤کھ در سال " ھومانیتھ"روزنامھ مردنی نیست بھ طورا مثال 
فروش دفتر این روزنامھ ھم با . سیاسی معروف، بنیان گذاشتھ شد در وضع مالی بدی قرار دارد

از این رو . اشکال برخورد کرد و روزنامھ نتوانست بھ موقع بدھی ھای خود را پرداخت کند
.وانی داد و از مردم فرانسھ تقاضای کمک نمودفراخ

کھ (Les Gugniols de l’Info)» دلقک ھای اخبار«بھ طور مثال در برنامھ ی کمدی عروسکی ٤٠
از پر بیننده ترین برنامھ ھای شبکھ ی چھار فرانسھ است تصویر حزب کمونیست فرانسھ بھ صورت 

این تصویر تاکنون مورد . بی روح معرفی می شوداز مد افتاده، بی ارتباط با جھان بیرون، سرد و
. اعتراض یا تکذیب واقعیت بیرونی قرار نگرفتھ است

این حزب با از دست دادن پایگاه اجتماعی خویش بھ تدریج از صحنھ ی قدرت سیاسی نیز بیرون ٤١
زارت مھمی رانده شد و اعضای آن بھ ندرت توانستند در کابینھ ھا ی زیر نظر سوسیالیست ھا پست و

. بدست آورند
و ھمزمان با رشد گیری یک جریان ٢٠٠٨در این باره بھ ذکر این نکتھ بسنده کنیم کھ در سال ٤٢

رادیکال آنارشیستی کھ اقدام بھ عملیاتی در فرانسھ کرد وزیر کشور وقت خانم میشل آلیو ماری کھ از 
زب کمونیست فرانسھ در تنش و راست گراھای فرانسوی است اظھار داشت کھ او از زمانی کھ ح

) نقل بھ مضمون از روزنامھ لوموند(رکود قرار گرفتھ است بسیار نگران بوده است 
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کھ بھ نوعی نیز ،ی این حزبگذاشتھ باشیم بھ یکی از فعالیت ھای اصلی ساالنھ

. اشاره ای کنیم،دربرگیرنده ی برخی گروھھای چپ ایرانی است

» جشن بشریت«نمایش بی محتوای 

کھ کھ حزب کمونیست فرانسھ یک گردھم آیی بزرگ ساالنھ با نام ٤٣دھھا سال است

کھ قرارست محل ،شاھدیم کھ ھر سال این تجمع. ندبرگزار می ک٤٤»جشن بشریت«

برای آشنایی و ھمکاری با یکدیگر در جھت »نیروھای کمونیست جھان«مالقات 

بھ دلیل بی مایگی برگزار ،ھماھنگی و تقویت مبارزات طبقاتی در سراسر دنیا باشد

تبدیل ،کنندگان آن یعنی حزب کمونیست فرانسھ و نیز بھ دلیل عدم تمایل و رغبت آن

شاخھ ھای شھرستان حزب کمونیست . بھ نوعی نمایشگاه بین المللی تجاری شده است

فرانسھ و برخی احزاب کمونیست دیگر جھان برای داشتن غرفھ و شرکت در این 

سپس مجبورند غرفھ دارانتمامی این . نمایشگاه باید اجاره ی زیادی را بپردازند

خویشاعضای ل و نقل، خریدھا یا اقامت ، حممحلیبرای جبران ھزینھ ی اجاره

چادرشان را بھ یک غرفھ ی فروشندگی تبدیل کرده و با فروش مواد در پاریس

در جالب اینکھ . قدری پول فراھم کنند... غذایی و نوار موزیک و لباس و یادگاری و

»اکثریت«موسوم بھ ایرانی کھ سازمان » چپ«این نمایشگاه ھرسال چند سازمان 

و » چپ«این تشکل ھای . ضای ھمیشھ حاضر آن است نیز شرکت می کنندجزو اع

بدون تقریبا ھیچ ارتباط سیاسی و تشکیالتی با یکدیگر، بھ رقابتی ایرانی»انقالبی«

بساط . فرش و صنایع دستی می پردازند،شدید برای فروش ساندویچ کباب ایرانی

برگزار شد و بعد از چند سال توقف در دوران جنگ جھانی ١٩٣٠این جشن نخستین بار در سال ٤٣
.دوم بار دیگر از سر گرفتھ شد

٤٤ Fête de l’Humanité
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ھر تشکل شرکت کننده در ]سیاسی[بیالن ٤٥.رقص و موزیک ایرانی ھم پا برجاست

. خالصھ می شود... ، ودکا و میزان فروش کباب، چای

حزب کمونیست فرانسھ با قرار دادن 

کھ از حیث ،یک سرویس انتظامات

خشونت با پلیس فاشیست سرمایھ داری 

کند، ماموران خود فرانسھ رقابت می 

را در ھمھ جا مستقرمی کند تا کمترین 

را سرکوب کرده و » بی نظمی«نمود 

عالقمندان بی یا مانع از آن شوند کھ 

کھ توانایی پرداخت بلیط بضاعتی 

پا بھ این مکان » نارفیقانھ«ورودی بھ نسبت گران این نمایشگاه را ندارند نتوانند 

تازه ای و طرح ھای فدار محرومان چھ حرفگذارند و بدانند کھ این احزاب طر

در این سیرک سیاسی ھمھ چیز ھست جز ،در یک کالم!نجات آنان دارندبرای

واین. پراتیک مبارزات طبقاتیچپ و جستجوی سازماندھی و اخالقاندیشھ 

با کمترین تاثیر مھمی در ھفتاد و سومین سال خود را ٢٠٠٨در سپتامبر نمایشگاه 

برگزار کرد و بی شک با ھمین محتوا در سال ھای آینده ایبخش توده ھا مبارزه ی رھ

. نیز برگزار خواھد شد

یق ایرانی کھ از من می خواست بھ این جشن بروم بھ جای سفارش درباره ی دو سال پیش یک رف٤٥
در جریان خواھد بود میان گروه ھای ایرانی شرکت کنندهاینکھ کجا یک بحث و گفتگوی جدی سیاسی

تنھا تشکل چپ کھ واقعابھ محل کھ رفتم دریافتم.»آش حزب توده را توصیھ می کنم«: می گفت 
.حزب توده استتدارک می بیندخوبی رابرای ایرانیان » آش«در این مراسم کھ ایرانی شرکت کننده 

html.٢_http://www.pcf-issy.org/huma٢٠٠٤: تصویر برگرفتھ شده از سایت ٤٦

تصویر یک غرفھ از شاخھ ھای محلی حزب 

٤٦»جشن بشریت«کمونیست فرانسھ در محل 

http://www.pcf-issy.org/huma
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و » چپ«با وجود این ھمھ ،پس آیا جای سوال ندارد کھ از خود بپرسیم چرا

روز بھ روز این جوامع بھ سوی بدتر شدن و ،در کشورھای سرمایھ داری» انقالبی«

مانند چرا راست ترین نیروھا. روندش میعمیق تر شدن شکاف طبقاتی پی

در فرانسھ می توانند ٥٠و سارکوزی٤٩و شیراک٤٨در ایتالیا و یا لوپن٤٧برلوسکونی

رای توده ھای مردم را بھ خود اختصاص داده و با کسب قدرت حکومتی، زیردماغ 

، بھ غارت و استثمار محرومان در جامعھ بپردازند؟ »انقالبیون«ھا و » چپ«این 

ن سوالی است کھ این چپ ھای در خدمت سیستم برایش ھیچ پاسخی ندارند چرا؟ ای

مثال باال کھ بسیار خالصھ . جز حرافی و دروغ بافی و تکراراشتباھات سابق خویش

وار بھ آن اشاره شد ثابت می کند کھ آنچھ یک نیروی چپ نیاز دارد تا آرمان ھای 

نیست، زیرا حزب کمونیست برابری جویانھ ی کمونیستی را دنبال کند دمکراسی 

فرانسھ با برخورداری از دمکراسی دھھا سال است کھ بھ این وضعیت رقت بار 

آنچھ یک نیروی چپ الزم دارد دمکراسی طبقاتی نیست، بلکھ . کشیده شده است

واین آن چیزی است کھ در بسیاری از . مبارزه گری بر اساس فھم ضد سیستم است

خود از بزرگترین سرمایھ داران این کشور » قدرت ایتالیا«سیلویو برلوسکونی رھبر حزب راستی ٤٧
ناتوانی و بی لیاقتی احزاب چپ ایتالیا . لیبرالی و ضد مردمی می باشدو مدافع سرسخت سیاست ھا نئو

سبب شده است کھ وی بتواند از محبوبیتی باال برخوردار باشد و بارھا در انتخابات این کشور بھ 
نماینده ی مجلس و مدیر مجلھ لیبرال در ایتالیا، فردیناندو آدورناتو کھ خود زمانی . پیروزی برسد
نفرت از «برلوسکونی پیوستھ و نقطھ ی قوت او را » بھار لیبرال«است بھ جریان کمونیست بوده

. می داند» احزاب سیاسی و سیاست
Le clowon Berlusconi séduit encore: منبع – Mariann- no ٦٠٩- ٦١٠ – Page.٣٨

شناختھ فرانسھ است کھ بھ عنوان یک حزب راست رادیکال » جبھھ ی ملی«ژان ماری لوپن رھبر ٤٨
ضعف حزب کمونیست و احزاب چپ فرانسھ چنان نمایان است کھ بخش مھمی از چند . می شود

ھمان . میلیون نفری را کھ در دھھ ی اخیر بھ لوپن رای می دھند کارگران فرانسھ تشکیل می دھند
در صورت بھ » جبھھ ی ملی«اجتماعی -کارگرانی کھ خود قربانی نخست سیاست ھای اقتصادی

.یدن خواھند بودقدرت رس
از تشتت و ٢٠٠٢و ١٩٩٥ژاک شیراک کاندیدای راست فرانسھ موفق شد دو بار در سال ھای ٤٩

١٢نبود محبوبیت نیروھای چپ در فرانسھ استفاده کند و با کسب اکثریت آراء رای دھندگان بھ مدت 
داران را در این سال در مقام ریاست جمھوری فرانسھ قرار گیرد و سیاست ھای ضد خلقی سرمایھ 

. کشور اجرا کند
٥٠ Sarkozy
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چندی . نھا را بھ کلی از محتوا خالی کرده استتشکل ھای چپ ناموجود است و آ

پیش وزیر کشور دستی راستی فرانسھ، میشل آریو ماری، از کاھش نقش حزب 

منظور مشخص وی این بوده است . کمونیست فرانسھ اظھار نگرانی جدی کرده بود

کھ نبود این حزب برای مھار نیروھای چپ در جھت منافع سیستم سبب می شود کھ 

ا بھ سوی یک چپ واقعی یعنی یک چپ رادیکال و کنش گرا خواھند این نیروھ

٥١.رفت

، اگر روزی بتواند در جامعھ ایران حق اما آیا چپ در کشور ما نیز محکوم است کھ

بازیچھ ی سیستم دچار شود؟ آیا اروپاییسرنوشت این چپ ھایبھ ،حیات پیدا کند

کراسی طبقاتی حاکم شود تا ما نیز کھ روزی در کشورمان دمباشیمباید در انتظار آن 

ھا بھ فعالیت نھادینھ ی دمکراتیک در جھت ایجاد تعادل ساختاری برای درطول دھھ

سیستم و تامین بقای آن بپردازیم؟ آیا ما نمی توانیم بھ جای رفتن بھ سوی این فرایند 

یگر از حاال نگرش مبارزاتی خود را با دیدگاھی د،منحط تبدیل شدن بھ چپ بی خطر

دیدگاھی کھ اجازه بدھد بھ جای رویاپردازی دور و درجازدن نزدیک بھ بنا کنیم ؟ 

واقع گرا بپردازیم و از این طریق شرایط کنش گرایی مشخص و کارآ سازیآرمان 

. را بیابیم

٥٢شانس تاریخی چپ ایران

جز بنا شد و ٥٤و استالین٥٣چپ ایران، کھ ازبنیاد براساس اندیشھ ھای انحرافی لنین

زیربنای محتوایی ،بازتولید مشتی نوشتھ ھای نظری غیر مرتبط با جامعھ ی ایران

٥١
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article٨٨٠٣

نگارنده در اینجا در پی تخطئھ و رد ھیچ تالش نظری و عملی در تاریخ چپ ایران نیست، بلکھ با ٥٢
ید خطاھای نسل ھای گذشتھ جلب نقد برخی نکات می خواھد توجھ نسل جوان را بھ پرھیز از باز تول

.کند
تنھا اشاره کنیم کھ وی یکی از . بررسی و نقد مفصل آثار و عملکرد لنین در حد این نوشتار نیست٥٣

مارکس انقالب را  تنھا زمانی ارزشمند می . منحرف کنندگان نگرش مارکسیستی بر انقالب است
و باخبر ازنتایج فوری و درازمدت کنش دانست کھ بھ دست یک پرولتاریای آگاه، سازماندھی شده

خویش صورت پذیرد، حال آنکھ لنین با دنبال کردن انقالب از طریق حزب انقالبی این جنبش 
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مھمی را در اختیار نداشت از ھمان ابتدا و در قالب حزب وابستھ وشبھ کمونیست 

تصویری مخدوش از آنچھ براستی می توانست یک چپ رادیکال انقالبی در ٥٥توده

. ایران باشد ارائھ داد

، با درکی بھ نسبت بومی و اجتماعی از مارکسیسم یک نقطھ ی نظھور حرکت فداییا

افرادی مانند امیرپرویز پویان، مسعود احمد زاده و بیژن . امید محسوب می شود

.ندجزنی گرایش بھ سمت تولید ادبیات بومی چپ در ایران را تا حدی ممکن ساخت

اشت واقع گرایانھ در یک بردبھ عنوان یک مثال،) تصویر زیر(،مسعود احمد زاده

: می دھدنشان این گونھی چپ راه را بھ ھمرزمانش

تامل کرده بودیم شاید ) بھ ویژه تفاوت شرایط ما و روسیھ(ما اگر در این تفاوت شرایط «

شدیم کھ درحالیکھ معتقد بودیم تا ایجاد حزب راه دشواری در انگاری نمیدچار این سھل

توانستیم معتقد باشیم کھ آیا نمی. دشوار غافل بمانیمپیش داریم، از مشخص کردن این راه

شرط ایجاد چنین حزبی، شرط شرکت در مبارزه واقعی، شرط ایجاد نیروئی کھ بتواند 

شدیم کھ قیام شھری واقعًا پیشرو باشد، خود عمل مسلحانھ است؟ و اگر دچار این اشتباه نمی

ستیم ھم انقالب کوبا را یک تجربھ توانرا با مبارزه چریکی طوالنی یکی بگیریم، نمی

اجتماعی تعالی بخش را در حد یک کودتای سازماندھی شده توسط حزب با ھمدستی و مشارکت 
قدرت، بھ جای ھدف قرار دادن لنین با ھدف قرار دادن . تاکتیکی بخش ھایی از توده ھا کاھش داد

اعتالی توده ھا، مجبور شد شرایط پس از انقالب را در نوعی خالء ناشی از ناخودآگاھی و نبود 
.  عملکرد غلط وی از دیدگاه او ناشی می شد نھ از نیت وی. سازماندھی توده ھا تنظیم کند

د انسانی سرمایھ داری خصوصی عملکرد استالین و اندیشھ ھای او نمود بارز جایگزینی سیستم ض٥٤
آنچھ در قاموس سیاسی وی نبود جایگاه انسان بھ . با یک نظام ضد انسانی سرمایھ داری حزبی بود

در استالینسم انسان بھ اسم منافع عالی جمع . عنوان محور ارزشی واصلی ھرگونھ کنش انقالبی بود
وصیف می کرد، توسط جمع، اما برای آن را تپایمال می شود حال آنکھ انقالب، آنگونھ کھ مارکس

خواست ھای استالین برای موفقیت مقطعی سوسیالیسم در رویارویی جھانی با . رھایی انسان است
امپریالیسم و یا نازیسم بھ ھیچ وجھ نمی تواند توجیھ گر آنچھ بھ عنوان رنج و درد بر ھزاران انسان 

در رای گیری برای « سایت فارسی بی بی سی شاید بھ این دلیل بود کھ بھ گزارش . روس رفت باشد
انتخاب برجستھ ترین شخصیت روسی، جوزف استالین، دیکتاتور شوروی سابق، در برابر الکساندر 

این نظرسنجی را یک شبکھ تلویزیونی . نیفسکی یک شاھزاده روس در قرون وسطی شکست خورد
v_stalin_statue.shtml_٢٠٠٨/١٢/٠٨١٢٢٩/http://www.bbc.co.uk/persian/world».برگزار کرده بود

برای اطالع از عملکرد ضد کارگری و خیانت بار حزب توده خواننده را ارجاع می دھیم بھ ٥٥
از بنیانگذاران نخستین سندیکاھای مستقل کارگری و تالش سازمان یافتھ » خاطرات یوسف افتخاری«

. ارگری مستقلحزب توده در مسیر خرابکاری و نابودی این سندیکاھای ک

http://www.bbc.co.uk/persian/world/
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مطالعھ بدانیم، و بھ حق معتقد باشیم کھ گسترش مارکسیسم بر اساس واقعیت صورت قابل

٥٦» .ھاستو ھم بگوئیم کھ قیام کار توده. گیرد، نھ بالعکسمی

گسترش مارکسیسم بر « کلیدی در این گفتھ احمد زاده آنجاست کھ می گوید ینکتھ

بھ عبارت دیگر نباید بھ فلسفھ بافی و . »گیرد، نھ بالعکست میاساس واقعیت صور

شبھ مارکسیستی  دچار شد تا عدم توانایی و قابلیت خود در  و توھم پردازیحرافی

با عمل مشخص و کنش گرایی خویش ،تغییر واقعیت را توجیھ کنیم، بلکھ برعکس

نظریھ پردازی ،ن تغییرمی توانیم واقعیت را دستخوش تغییر ساختھ و بھ واسطھ ی آ

امری کھ در چپ ما، و بخصوص در فردای انقالب و آغاز .  نوینی را آغاز کنیم

سرکوب ھا، بھ صورت عکس مورد اجرا قرار گرفت و حاصل آن شد کھ بعد از سھ 

. دھھ، چپ ما در اوج حرف گرایی و بی عملی اسیر و درمانده شده است

در نوشتھ ی کنش گرای خویش بھ خوبی درک نیز) تصویر زیر(امیر پرویز پویان

خود را از ضرورت خروج از انفعال روشنفکرنما و رفتن بھ سوی کنش بسیج گر 

:توده ھا بیان می کند

تحت شرایطی کھ روشنفکران انقالبی خلق فاقد ھر گونھ رابطھ مستقیم و استوار با توده « 

کھ ھمچون ماھیھای کوچک و خویشند، ما نھ ھمچون ماھی در دریای حمایت مردم، بل

وحشت و خفقان، فقدان . بریمھا و مرغان ماھیخوار بھ سر میپراکنده در محاصره تمساح

حتی . ھر نوع شرایط دمکراتیک، رابطھ ما را با مردم خویش بسیار دشوار ساختھ است

ھمھ .ھای ارتباط نیز آسان نیستثمرترین شیوهترین و در نتیجھ کماستفاده از غیرمستقیم

ارتباطیم، کشف و سرکوبی تا با توده خویش بی. کوشش دشمن برای حفظ ھمین وضع است

برای اینکھ پایدار بمانیم، رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقھ کارگر را بھ . ما آسان است

ای مستقیم و وجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم، باید با توده خویش رابطھ

٥٧».ماستوار بھ وجود آوری

، انتشارات چریک ھای ١٣٤٩مسعود احمد زاده، مبارزه مسلحانھ ھم استراتژی ھم تاکتیک، ٥٦
فدایی خلق ایران 

، انتشارات چریک ھای ١٣٥٠، ضرورت مبارزه ی مسلحانھ و رد تئوری بقاامیر پرویز پویان، ٥٧
فدایی خلق ایران 
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بعد از تشخیص دقیق عوارض یک مبارزه ی غیر اجتماعی و خطرات و وی

توضیح می دھد کھ چگونھ جدایی ایجاد شده میان ،با تیز بینی بسیار،بیھودگی آن

راه را برای خالیی مھم را بوجود آورده و،سازمان ھای مبارز مسلح و مردم

: فرھنگی اش باز کرده است مکانیزم ھای مسخ توده ھا توسط سیستم و بازیگران 

دھد کھ کارگران، حتی کارگران جوان، با ھمھ نارضائی خویش از تجربھ ما نشان می«

برند، رغبت چندانی بھ آموزشھای سیاسی از خود نشان وضعی کھ در آن بھ سر می

و فقدان ھر نوع جریان قابل لمس سیاسی : توانیم پیدا کنیمھای این امر را میعلت. دھندنمی

بھ . ناآگاھی آنان موجب شده است تا بھ پذیرش فرھنگ مسلط جامعھ تا حدی تمکین یابند

ھای حقیر خود را صرف ویژه کارگران جوان، حتی ساعات محدود بیکاری و اندوختھ

ھنگام کار . اندغالب آنھا خصائل لومپن پیدا کرده. کنندبورژوائی میتفریحات مبتذل خرده

. کوشند تا با مکالمات مبتذل ساعات کار را کوتاه سازندباشند، میاگر مجال گفتگو داشتھ

. ترین آثار ارتجاعی معاصر ھستندترین و کثیفگروه کتابخوان کارگران، مشتری منحط

ای و با ازدیاد کوشد با جلوگیری از ھر گونھ حرکت سیاسی در سطح تودهدشمن ما می

را بھ پذیرش خصلت عمومی الوصول، کارگران ما روزافزون تفریحات سھل

بورژوائی عادت دھد و بھ این طریق پادزھر آگاھی سیاسی را در میان آنان خرده

٥٨».کندابپر

ضعف ،ضعف ھای اساسی چپ ایران است و آنی ازاشاره ی پویان در اینجا بھ یک

در تولید محتوای اجتماعی و کارگری در جھت تاثیر گذاری فکری و روشنگری 

متناسب با واقعیت ، ساده، عامھ فھم، کارگر پسند، یعنییک ادبیات پویادر نبود . است

ھای ذھنی و عینی طبقھ کارگر، اعضای این طبقھ بی شک میل بھ آن پیدا می کنند 

برنامھ ھای با ادبیات یا، اگر مشکالت معیشتی وقتی باقی بگذارد،کھ وقت خود را

پیش پا افتاده و و یا محصوالت سرگرمی ھای مبتذل، تلویزیونی رژیم ساختھ ویا

. جنبی خرافھ و مذھب پر کنند

، انتشارات چریک ھای ١٣٥٠، انھ و رد تئوری بقاضرورت مبارزه ی مسلحامیر پرویز پویان، ٥٨
فدایی خلق ایران 
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در گذر بھ عمل می داند، ھمان راه حلی کھ چپ ، بھ درستی،او چاره ی کار را

بھ دلیل ضعف ھای ذاتی خود و است وبودهگفتارگرای ایران بھ شدت از آن گریزان

ا در ادبیات قرن دھد انقالب کارگری رترجیح میاطالع از دشواری چالش عملی،

و ترجمھ ی چندین و چند باره آثار نظری مارکسیسم، کھ راھکاری از نوزده اروپا

و یا دربحث ھای بی آن برای مختصات جامعھ ی امروز ایران بیرون نخواھد آمد،

بجوید نھ در واقعیت قرن بیست و یک پایان و تکراری و نازای پالتاک و امثال آن

. ، نھ در کارگاه ھا و کارخانجات سراسر کشورایرانحول جامعھ ی بھ شدت رو بھ ت

: پویان بھ روشنی تشخیص درست خویش را ارائھ می دھد

شود زیرا از شرایط مادی مقاومت در برابر آن پرولتاریا بھ این فرھنگ تسلیم می«

گردد کھ پرولتاریا بھ واژگونی طرد این فرھنگ تنھا زمانی ممکن می. نصیب استبی

در حقیقت، خودآگاھی طبقاتی پرولتاریا تنھا در . بورژوائی تولید، آغاز کرده باشدروابط

طبقھ . یابدترین امکان ظھور و رشد خود را باز میجریان مبارزه سیاسی است کھ وسیع

کارگر تا ھنگامی کھ خود را فاقد ھر گونھ قدرت بالفعلی برای سرنگونی دشمن ببیند، 

او پس از . تواند داشتھ باشدز در راه نفی فرھنگ مسلط نمیطبیعتًا ھیچگونھ کوششی نی

گیرد، و بھ عزم بھ تغییر زیربناست کھ عوامل روبنائی را برای پیروزی خود بھ خدمت می

دھنده نظمی نو مطلقًا متفاوت با نظم کھن، بینش اخالقی و فرھنگی خاص خود مثابھ بشارت

٥٩».کندپذیرد و شکوفان میرا می

شانس برخورداری از چنین ادبیات در دھھ ی پنجاه خورشیدیکھ چپ ایراندر حالی

بینیم کھ و ھدفمندی را داشتھ است می، راھنماگرواقع گرا و کنش گرای رادیکال

ھ ھای رفقایی مانند امیرپرویز پویان ومسعود احمد زاده بھ تدریج بھ حاشیاندیشھ

بیرون می آید کھ در فردای چپیجریان راست بھ ظاھر،رانده می شود و از دل آن

مسلح ساختن توده ھا برای دفاع عملی از سازماندھی اجتماعی و انقالب، بھ جای 

در اینجا می بینیم کھ چگونھ چپ ایرانی تا کنون از درک این نکتھ ی بدیھی عاجز –ھمان منبع ٥٩
مانده است و با بریدن از توده ھا آنھا را در بند دستگاه فرھنگی مسخ گرای رژیم جمھوری اسالمی 

. تگرفتار ساختھ اس
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در صدد تجھیز و » پاسداران را بھ سالح سنگین مجھز کنید«منافع خویش، با شعار 

یعنی یک . نھادینھ کردن نیروی مسلح مدافع نظام طبقاتی در حال استقرار بر می آید

ف صد و ھشتاد درجھ ای در پایین ترین اصل یک مبارزه ی انقالبی کھ عبارت انحرا

. در دفاع از خودتوده ھااست از حفظ وتقویت توان 

بھ اسم چپ، بھتر است: این مثال ھا بھ ما ضرورت یک نکتھ را یادآور می شود 

تحوالتشاھراهاینگونھ نباشد کھ در طول .اندیشھ ھای راست را ترویج نکنیم

بھ راست ،اجتماعی راھنما بھ چپ بزنیم و بر سر چھارراه پیچش تاریخی جامعھ

. تاریخ صادق باشیمباخلق خود وبا با خود، . بپیچیم

نسل جوان ما حق دارد کھ نسبت بھ معنای ذاتی یک نیروی چپ آگاه باشد تا انتخاب 

اساس این قرار یعنی بیش و پیش از آنکھ بخواھد انتخاب خود را بر . درست را بکند

واسطھ پیشینھ اش یا بھ دلیل بھ،دھد کھ چھ نیرویی عنوان پرطمطراق چپ را با خود

بھ این نگاه کند کھ چھ نیرویی می خواھد نظم ،یدک می کشد،قدرت تبلیغاتی اش

طبقاتی جامعھ را ترمیم و تعمیر و دستکاری و حفظ کند و چھ نیرویی بھ طور عملی 

سامان نویی را بر اساس ،وبھ جای آنتخریبرا تضعیف و در تالش است این نظم 

این گفتھ بھ معنای . حق مطلق شکوفایی خودخواستھ و خودساختھ ی انسان ھا بنا کند

رویا پردازی دور از دسترس نیست، بھ معنای راه یافتن راھکارھای مشخصی است 

سیر بھ سوی کھ اجازه دھد گام بھ گام و با حل و فصل مشکالت مشخص مادی این م

. ھدف فوق پیش رویم

: چپ واقعی را بنا کنیم

اگر معیارمان را بھ جای واژه و عنوان و کالم، عمل و کنش بگیریم می توانیم بھتر 

کدام نیرو در مسیر خطر آفرینی برای سیستم حرکت می کند . و آسانتر قضاوت کنیم

از خطر آفرینی بھ ھزار و یک طریق نظری و عملیو کدام نیرو تالش می کند

در » چپ«می بینیم بسیاری از نیروھای پرسشیبا چنین ؟برای سیستم بپرھیزد
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ھمان جبھھ ای ھستند کھ راست ھا قرار دارند، یعنی بھ نوعی مھندسی اجتماعی باور 

در جبھھ ی ضد سیستم، ،و بسیاری از کسانی را کھ ما حتی چپ نمی دانیم٦٠دارند،

. خواھیم یافت،بھ خودرھا سازی توده ھایعنی در جبھھ ی یاری رسانی

با تشخیص درست می توان . چپ در کنشگری نھ تردید می کند و نھ راه گم می کند

رسیدن وقتی بدانیم کھ بقای نابرابری در گرو نظم است. درمان درست پیشنھاد داد

زدن کھ زیر سوال بردن نابرابری نیز با بر ھمبھ این نتیجھ گیری بدیھی سخت نیست

پس کاری کھ باید کرد این است کھ در ھرکجا، بھ ھر شکل و بھ . این نظم میسر است

مصداق ھا و نمودھای نظم نابرابر و ضد انسانی حاکم برروابط اجتماعی ،ھر قیمت

دف قرار ھم زیربنای آنرا ھ. زیر سوال بردبا استدالل و بیانی روشنو اقتصادی را

یان آنچھ مھم است اینکھ یک نیروی چپ اجازه نمی این مدر. داد وھم روبنای آنرا

زیرا پذیرفتن . دھد نابرابری وستم طبقاتی، کھ امری غیر عادی است، عادی جلوه کند

خود ،ادامھ یابدبالفاصلگریتواند بدون اعتراضباین امرکھ یک پدیده ی نابرابر

است کھ مبارزه این تنھا در کنش . بزرگترین خدمت بھ تداوم سیستم محسوب می شود

ھیچ . نظریھ پردازی الزم است اما کافی نیستبرای مبارزه، تحقق پیدا می کند، 

مدعی نقش نمی تواند گری ھدفمند راه نیافتھ باشد نظریھ ای تا بھ عرصھ ی کنش

. آفرینی در مبارزه شود

چگونھ کنشی را می توان بھ ؟ھد این نظم را زیر سوال برد چیستاما کنشی کھ بخوا

ھر گونھ کنشی وان کنش چپ ارزیابی کرد؟ در پاسخ بھ این سوال می توان گفتعن

سلب آرامش و آسایش : است کھ بھ نظم نابرابر حاکم اجازه ی عملکرد معمولی ندھد

بھ دیدگاھی اطالق می شود کھ ساختار (social engineering)» مھندسی اجتماعی«اصطالح ٦٠
اجتماعی را بھ سان ساختمانی می داند کھ می توان با قدری اصالح و تعمیر و ترمیم سرپا نگھ داشت 

پی پرھیز از ھر این نظریھ کھ در جامعھ شناسی آمریکایی رواج بسیار دارد در. تا بھ بقایش ادامھ دھد
در این باره چپ در خدمت سیستم نیز بھ دنبال آنست . گونھ تغییر بنیادین و دگرگونی ساختاری است

یعنی توده ھا را بھ دریافت . کھ سطح توقع توده ھا را در حد مھندسی اجتماعی و نھ بیشتر نگھ دارد
ختارھای استثمار ساالری را چند امتیاز کوچک در طول دھھ ھا راضی کند تا مبادا مجبور شود سا

. زیر سوال برد
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از محلھ ھای مسکونی ثروتمندھا و مرفھین کھ با بھره بری از حاصل کار میلیون ھا 

این منظورھر گونھ حرکتی کھ آرامش برای. محروم در ناز و رفاه زندگی می کنند

اشغال . کاذب آنھا و روند زندگی شان را مختل کند درھرکجا قابل توصیھ است

ویالھا و منازل آنھا و جای دادن بی خانمان ھا، بھ ھم ریختن تعطیالت، جشن ھا و 

، مصادره ی اموال و ثروت ھای آنھا از ھر طبقھ ی مرفھھای آنچنانی ضیافت

، تفریح گاه ھا و بر ھم ی شیک مناطق مرفھھجوم بھ رستوران ھاطریق ممکن، 

زدن بساط عیاشی و خوشگذرانی آنھا، مصادره ی بانک ھا و موسسات مالی اما نھ 

برای اختصاص پول مصادره بھ فعالیت ھای تشکیالتی بھ دوراز توده ھای محروم، 

فقیر نشین میان بلکھ توزیع پول ھای مصادره شده با تبلیغات فراوان در محالت

فقیرترین ھا و محروم ترین ھا، تن در ندادن بھ بندھای بردگی کارمزدی، جا انداختن 

-برای لقمھ،چرا زمانی کھ می توان رفت و ثروت ھا را مصادره کرد«این فکر کھ 

ضربھ زدن از ھر طریق ممکن بھ ماشین دولتی حافظ ،»ای نان بھ استثمار تن درداد

اعتصاب، تحصن، خرابکاری، با استفاده از روش ھایی مانندمنافع طبقھ ی برتر

یتظاھرات، راه بندان، اشغال محل کار، اشغال دفاتر مدیریت، مصادره و ارائھ

... ، وبھ مردممستقیم کاالھای تولیدی

البتھ منظور این نیست کھ این کنش ھا را بھ صورت فردی و قھرمان بازی و یا 

منظور کسب آمادگی، سازماندھی و برنامھ ریزی برای ماجراجویانھ صورت دھیم،

، آن ھم بھ عنوان عرصھ ی زندگی اجتماعی استکنش منظم، پیوستھ و ھدفمند در 

با یک . یک استراتژی مشخص و تعریف شدهفکرشده یتکنیک ھا و تاکتیک ھای

ی مکنش گرایی مجھز بھ اندیشھ ای زیربنایی و ضد سیستم شکل و درجھ ای ازچنین

و مستمر و کاری کرد کھ نظم اجتماعی نابرابر حاکم برجامعھ بھ طور پیوستھتوان

باید کاری کرد کھ طبقات برتر دریابند نمی توانند . مختل شود و نتواند ادامھ یابدمنظم

باید ھر طور کھ ممکن است سیستم . با این منطق ضد بشری و بھره کشانھ ادامھ دھند
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کھ ابزار دست طبقھ ی حاکم ،کرد عادی دستگاه دولت رافلج کرد و کاردر عملرا

بھ دور از ھر تیتر و عنوان کلیشھ ای کھ بتوان بر این مثال ھا. است از کار انداخت

نبرد اجتماعی انسان ھایی . ھستندروزانھنمودھای مشخص نبرد طبقاتیآنھا گذاشت

پذیرش شرایط موجود، آزاد کھ نمی خواھند بھ نظم برده وار حاکم تن دردھند و با

این کنش ھا ھمان نوع از کنش ھایی . شرایط موجود را تایید کنندضد انسانیمنطق

این ھمان بستری است . است کھ بھ توده ھا آموزش، آگاھی و اعتماد بھ نفس می دھد

اھدا »ترین امکان ظھور و رشد خود راوسیع« کھ بھ زعم امیر پرویز پویان بھ کارگران 

کارگری کھ خود بھ این درک برسد کھ چرا باید چرخھ ی تولید را متوقف . می کند

کند و در عمل ھم چنین کند، بعد از این کنش مشخص خود بھ آن درجھ ی از رشد 

فکری، احساسی و شخصیتی می رسد کھ نمی تواند با صدھا ساعت حرف و گفتار 

.صرف بھ دست آورد

زندگی بھ طور آگاھانھ و انتخاب شدهانسان آزاد انسانی است کھ ترجیح می دھد

وار بھ صف اما مورچھ،پرماجرا و پر خطری را دردل جامعھ ی طبقاتی بگذراند

بھ . این جوھره ی تفکر مبارزاتی چپ واقعی است.میلیاردی بردگان سیستم نپیوندد

و وجود آوردن آگاھی در میان توده ھا برای شکل دادن بھ یک روحیھ مبارزاتی

و ھمھ مکان ھادر ھمھ بر علیھ نمودھای ستم و استثمار سیستمروزمره کنشگرایی

عمل ازھر موقعیتی براییک عنصر بھ راستی چپ و یا یک فرد خودآگاه . مان ھاز

مبارزه و . روشنگری توده ھا و زیر سوال بردن نظم حاکم بھره می بردکردن و

را می آمیزد و ھرگز یکیزندگی را بھ سان دو چھره از یک واقعیت مشترک بھ ھم 

کار و زندگی یعرصھ ی مبارزه گری او عرصھ.بھ نفع دیگری تعطیل نمی کند

او ھدف را می شناسد و . است و صحنھ ھای کار و زندگی برایش میدان مبارزه است

بھ شرط آنکھ فکرشده و ،ھرگز از یاد نمی برد کھ ھر کنش کوچک و ھر کالم کوتاه

چنین عنصری با نپذیرفتن اشکال مختلف . می نشیند، دیر یا زودبھ ثمر ،ھدفدار باشد



تفاوت گذاری میان چپ نمایی و چپ گرایی : نخستفصل ٤٧

آماده ،مورد قبول سیستمخود را بھ عنوان انسانی رھا از قید تربیت،اقتدارو آمریت

از طغیان گری ھای کوچک برای پرورش . کندمیآنعملی با ی در افتادن جدی و

بھ طور دائم خصلت .توانایی عصیان خود در مقابل ستم ھای بزرگ بھره می برد

با ھمدردیھای انسانی خویش ھمچون عشق ورزی بھ دیگران، ھمنوع دوستی، 

و شجاعت و شھامت را در خود تقویت کرده و از ، انضباط اخالقیرنجدیدگان

آزاده ای می سازد کھ ارزش زندگیش با عرض آن اندازه گرفتھ می بشر،خویش

٦١.شود نھ با طول آن

آگاھی برای . دیگران باید ھم آگاھی داشت و ھم شھامتبرای رھایی خویش و 

اگر چپ ھای واقعی . تشخیص راه درست و شھامت برای گام برداشتن در آن راه

ی مرفھ و امنیت سازی دستگاه دولت را بھ بتوانند بھ طور دائم آرامش و آسایش طبقھ

ھ طور طبقات محروم را ب،ھم بزنند و در باره چرایی و چگونگی این کنشگری

ک یک نتیجھ ی بی ش،در جریان بگذرانندمطلع ساختھ وگسترده و از نزدیک

این احساس تبدیل بھ یک باور اجتماعی می شود کھ: مشخص حاصل خواھد شد

ی مرفھ طبقھ. استمدیریت غیر قابلای سرشار از ظلم و استثمار و نابرابریجامعھ

اما چون .کرد دست بھ سرکوب بزندبا مشاھده ی این واقعیت نامطلوب تالش خواھد 

فعاالن این روش مبارزاتی در یک تشکیالت مشخص و یا واحد سازماندھی نشده اند 

بنابراین . ی امنیتی دشمن ناممکن استامکان سرکوب متمرکز آنھا توسط شبکھ

تبدیل بھ مبارزه ای طبقاتی، ،مبارزه از حالت پلیسی و حتی سیاسی خویش خارج شده

عنصر ،در این دیدگاه مبارزاتی. وده ای، انسانی وھمھ جاگیر می شوداجتماعی، ت

. »عضو تشکیالتی«یا » سیاسینفر«تا یک یک عنصر اجتماعی است بیشتر ،چپ

نگارنده ھمین ایده را درقالب شعرگونھ . این اصطالح زیبا را از حکیم بوعلی سینا عاریت کرده ام٦١
: بھ صورت این کالم آورد کھ ٦٧ای بھ مناسب بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 

. »گراز زنده بودن این است کھ نھراسی از مر«
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است، در » طغیان گری دائمی«چپ در مشخصروش مبارزاتی،در یک کالم

صلت اگر این خ. عصیان مداوم بر علیھ تمام نمودھای ستمگری مادی و معنوی

را از فرد یا تشکلی، بھ ھر بھانھ و با ھر توجیھی، سلب کنیم نمی توانیم یعصیانگر

ازاین ، ذھنی یا عینی،ھرآنکس کھ بھ دلیلی. شناسایی کنیم»چپ«آنرا با عنوان 

دست برداشتھ و درچارچوب یک نظام نابرابر ورزی مداوم و ھدفمندطغیان

وارد ،باشدن آرام یا ساکت و یا منفعل دیگرارنجنسبت بھ درد خود و،وضدانسانی

ی مشخص آن، در رابطھ با بحث این نوشتار، کھ نتیجھشودمیفرایند مسخ محتوایی

این کھ فرد یا نیرویی کھ بھ این مسخ چپ زدا ،حال. »چپ زدایی«چیزی نیست جز 

شعارھای چپ دھد یا خود را چپ معرفی کند یا از ادبیات حتی اگر،دچار شده است

با شاخص ھایی . تغییر نمی دھدخودچیزی را در ماھیت غیر چپ ،چپ استفاده کند

» چپ«تصوربسیاری کھ می اندیشند افراد و نیروھای خالفاز این دست، بر 

نیروھای با اصالت چپ، با ،فراوان ھستند، می بینیم کھ چنین نیست وبرعکس

.شاخص ھایی کھ برشمردیم، چندان ھم زیاد نیستند

معیار قطعی و یقین آفرینی آمدفصلده ادعای این را ندارد کھ آنچھ در این نگارن

رابطھ شناخت ما نیز از . باشدضد سیستم در خدمت سیستم و چِپبرای تشخیص چِپ

اما . وھرگز مطلق و ایستا نیستتاثیر می پذیردخویش با واقعیت یدیالکتیکی  

برای خود حق شناخت و ،توضیحاتآن بود کھ با برخی بخش از کتابتالش در این 

زیرا در ورای دیدگاه ھای مختلف یک یقین در مقابل ماست . انتخاب بوجود آوریم

پس از بھ دست آوردن .  بود و ھم چپ نماگرااینکھ در دنیای امروز ھم می توان چپ

بھ این خواھیم بعدبرای قضاوت چپ نمایی از چپ گرایی در فصل برخی معیارھا

با استفاده از ابزار خود نقدگری می توان از حصارھای ناخودآگاه چپ پرداخت کھ 

. نمایی بیرون آمد و بھ سوی یک چپ گرایی اصیل حرکت کرد

* *
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دوم فصل
مبارزه ی انقالبی گری در ضرورت خودنقد

فکری و مبارزاتی ناشی از فروپاشی اتحاد جماھیر با بھ پایان رسیدن شوک

بھ بازسازی خود پرداخت و در پس بن بست ) سوسیالیسم(شوروی، جامعھ گرایی 

ساختاری آشکار سرمایھ داری، در کمتر از دو دھھ بار دیگر امروز بھ نقطھ ی امید 

آنچھ در طول این مدت اتفاق افتاد بازگشت باورمندان . توده ھا تبدیل شده است

سوسیالیسم و سوسیالیست بھ روایت ھایی اصیل تر، پویا تر و قابل انطباق تر از 

دوری گرفتن از روایت ھای دست دوم، ایستا و اداری شده ی این مکتب عدالت 

بھ ھمین دلیل نیز امروز جریان فکری سوسیالیستی تحت عنوان . جویی بود

عنصر روشمند ،مطرح شده است کھ در خود» سوسیالیسمی برای قرن بیست و یکم«

د و بدون پشت کردن بھ ارزش ھای بودن، درک دیالکتیکی و واقع گرا بودن را دار

برابری طلبانھ ی خویش، تالش می کند تا پیچیدگی ھای نوین ناشی از تحول جوامع 

بھ طور عام و تحول سرمایھ داری را بھ طور خاص در نظریھ پردازی ھای خویش 

. سازدمنعکس

از : اصیل بھ دو صورت نمودار می شود) سوسیالیسم( بازگشت بھ جامعھ گرایی

و از طریق زیر سوال بردن سوسیال دمکراسی اروپایی کھ چیزی نیست جز یکس

سرمایھ داری بزک شده و تنھا تالش آن، تقویت نظم اجتماعی حاکم است و از سوی 

دیگر، این جریان را می توان بھ صورت حرکت از یک سوسیالیسم دولتی یا حزبی 

ت از سوسیالیسم از باال حرک. بستھ بھ سوی یک سوسیالیسم مردمی و باز ترجمھ کرد

بھ سوی سوسیالیسم از پایین درواقع رجوعی است دوباره بھ باورھایی کھ مارکس از 

باوری کھ در قالب این جملھ ی معروف او برای انترناسیونال اول . این فرایند داشت
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رھایی طبقھ کارگر بھ وسیلھ خود « : نوشتھ شده بود وصحت آن تاکنون پایدار است

این جملھ بھ معنای پیروی نکردن از سوسیالسم ٦٢.»آیدگر بھ دست میطبقھ ی کار

تحریف شده ای است کھ بر اساس آن، یک جمع از نخبگان، رھایی طبقھ ی کارگر 

این، یعنی نیافتادن در دام ساختارسازی . را سخاوتمندانھ بھ او ھدیھ خواھند کرد

ارزدایی دولتی برای دولتی برای پیاده کردن سوسیالیسم و رفتن بھ سوی ساخت

سوسیالیسم واقعی در فرایند فروپاشاندن ساختارھای ھرمی و . استقرار سوسیالیسم

میسرمی شود نھ از طریق ایجاد عمودی و دولتیپایان بخشیدن بھ ھدایت گری ھای 

فرااجتماعی برای پیاده کردن سوسیالیسم و عظیم سلسلھ مراتبییک دیوان ساالری

. ده از باالغیر مردمی و کنترل ش

سوسیالیسم از «گرایش بھ سوی این روایت اصیل و غیر انحرافی، کھ از آن با عنوان 

اما این گرایش جدید ھنوز در . نام می بریم، بسیار مبارک و ارزشمند است» پایین

بھ ھمین دلیل نیز بھ . ابتدای راه است و فاصلھ ی زیادی با تکامل ضروری خود دارد

باید » آینده ی روشن سوسیالیسم«ب و غیر واقعی درباره ی جای دلخوشی ھای کاذ

این بار با عینی گرایی روشمند با مسائل برخورد کرده و مسیر رشد تفکر 

برای این منظور نیز . سوسیالیستی را با مواد و مصالح مستند و قابل اتکاء بنا سازیم

حلیلی خویش وفادار تالگویبرخورد کنیم و نسبت بھ جزییات و الزامات با روشباید 

. باشیم

در این باره الزم است بگوییم استفاده از روش دیالکتیکی کھ مارکس بنیان گذاشت 

باید بھ گونھ ای باشد کھ این روش در تمامیت خویش بھ کار گرفتھ شود و نھ اینکھ 

نشریھ ی سامان نو شماره ی یک –بھرام کشاورز : دو تعریف از سوسیالیسم، ھال دریپر، ترجمھ٦٢

,Hal Draper: اصل مقالھ – The Two Souls of Socialism -

http://www.marxists.org/archive/draper/١٩٦٦/twosouls/٢-٠souls.htm

http://www.marxists.org/archive/draper/
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تبدیل بھ بھانھ ای برای توجیھ نتایجی بھ صورت تکھ پاره شده و دیالکتیک مارکسی 

؛ تعیین ھدف ھای درک ازقبل درباره ی درستی آن تصمیم گرفتھ ایمشود کھ

روی آوردن ما بھ این روش بھ گونھ ای گزینشی دیالکتیکی از قبل سبب می شود کھ 

وفاداری بھ اصالت و تمامیت این روش ایجاب می کند کھ . صورت پذیردو ناقص 

پیش بینی حش در آن و اشتباھات فاھامکانیزم ھایی را کھ برای جلوگیری از خطا

، خصلت عینی گرایی کنکاش خویش را حفظ آنھانظر قرار دھیم و از طریق مدشده

. کنیم

،در دستگاه تحلیلی مارکس،یکی از این مکانیزم ھای مراقبت و رسیدگی بھ خطاھا

.می باشد» خود نقدگری«بھره بری از تکنیک 

خود نقدگری چیست؟

تدقیق و تعریف این مفھوم بپردازیم تا بدانیم درباره در این باره بھتر است نخست بھ 

ابھام بین نقد و : ابتدا یک ابھام را در این باره برطرف کنیم. ی چھ سخن می گوییم

برای مارکس پرداختن بھ نقد بھ معنای . در ادبیات مارکس نقد از انتقاد جداست. انتقاد

ھر آن مشغول عمل تالش برای کشف ذات پنھان یک پدیده است کھ درورای ظا

نقد بھ معنای پی بردن بھ . نقد نوعی فھم فلسفی و پدیدار شناختی است.کردن است

آن شرایط علت و معلولی تاریخی است کھ سبب می شود یک مجموعھ از ایده ھا و 

نقد گذر از ذھن بھ . پراتیک ھای اجتماعی تبدیل بھ اموری ضروری و عقالیی شوند

نقد بھره بری مشخص و ھدفمند از ذھن است برای . تعین است اما نفی ذھن نیس

نقد یعنی ذھنیت عینی گرا، . عینیتبرذھنیتکار روشمندنقد یعنی. درک عینیت

.  ذھنیت سوار شده بر درک روشمند و عینی واقعیت ھا

نقد، توضیح تاریخی علت ھای پیدایش یک پدیده است و این با انتقاد کھ بھ نارسایی 

انتقاد بھ این معنا از دل . یا پراتیک مشخص می پردازد متفاوت استھای یک اندیشھ

انتقاد بدون نقد تبدیل بھ جستجوی ذھنی بافانھ ی اشکاالت می شود . نقد بیرون می آید
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نقد مادر انتقاد است و انتقاد بدون نقد، بی . و بھ چرایی درونی اشکاالت ره نمی برد

بر اساس و فقط شاید یعنی شاید ؛قدر استتابع شانس و قضا و،ریشھ و سرنوشت آن

. فرضیات و درک سطحی خود بھ حقیقت نزدیک شویم

نقد اما بسیار عمیق تر و وسیع تر از انتقاد است و وجود خود را در درک چرایی 

نقد بھ بازبینی فلسفی ریشھ ھای . ھای زیربنایی بروز اشکاالت معنا می بخشد

کند تا گستره ی کنشگری را تا عمیق ترین وجودی پدیده می پردازد و سعی می

بلکھ در ،آن ھم نھ در قالب یک حرکت ذھنی تصادفی. سطح ممکن بھ پیش برد

. چارچوب یک درک روشمند، منظم و مبتنی بر صداقت روشنفکری نقدورز

گذشتھ ی تاریخی پدیده، موضوع . نقد بھ درک گذشتھ ی تاریخی پدیده می پردازد

انجام ٦٣پردازش بھ گذشتھ ی تاریخی از طریق درک دیالکتیکیاین. اصلی نقد است

کھ چارچوبی است برای درک ٦٤درکی مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی. می شود

روابط متعدد آن با سایر ضروریات مادی پیدایش یک پدیده ی اجتماعی، تحول آن و 

رک علی فوق د. معلولو از طرف دیگر بھ عنوان علتاز یکسو بھ عنوان ؛پدیده ھا

بھ معنای دور شدن از ذھنی بافی درباره ی چرایی ھاست و سعی می کند رد تحول 

علت یک پدیده را در گذشتھ ی آن جستجو کند تا بھ حال برسد و بھ واسطھ ی این 

. درجریان اشراف یابد و آینده را رقم زندکنونیشناخت بر گذشتھ، برروند

ره می یابد، خود آگاھی در » خودآگاھی«بھ پس می توانیم بگوییم کھ خود نقدگری

بھ معنای درک توانایی ھا ومحدودیت . اینجا بھ معنای شناخت ظرفیت ھای خود است

خود آگاھی یک فرد بھ او اجازه می دھد بداند در امر تعیین سرنوشت . ھای خویش

ر خود آگاھی یک طبقھ بھ او ظرفیت ھای تغیی. خویش تا کجا می تواند بھ پیش رود

خود آگاھی طبقاتی بھ ھر فرد یا . دھی در سرنوشت تاریخی خویش را نشان می دھد

. ابط علت و معلولی میان پدیده ھا می باشددیالکتیک بھ طور مشخص بھ معنای درک رو٦٣
ماتریالیسم تاریخی را می توان بھ معنای یافتن علت پدیده ھا درواقعیت ھای مادی موجود و بھ دور ٦٤

. از فرضیھ ھای ذھنی دانست
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جمعی اجازه می دھد بداند تا چھ اندازه توان یا ضعف در خود انباشتھ کرده است و 

. چگونھ می تواند، با ھدف تغییر سرنوشت، بھ آنھا بپردازد

بر این اساس وقتی . یبنابراین، خود آگاھی ابزاری است برای سنجش توان کنش گر

فرد ی کھ مجھز بھ خودآگاھی است وارد پراتیک مشخص اجتماعی یا سیاسی می 

شود، شاخصی در دست دارد کھ می تواند بر اساس آن دریابد تا چھ حد تحت تاثیر 

این شاخص . نقاط قوت یا نقاط ضعف خویش عمل کرده است یا ممکن است عمل کند

بدین صورت . بپردازد» خود انتقادگری«لزوم بھ اجازه می دھد کھ فرد در صورت 

وقتی کھ یک عمل یا رفتار مشخص مورد ارزیابی قرار می گیرد در صورتی کھ بین 

کار انجام شده و توانایی بھ واقع موجود، فاصلھ وجود داشتھ باشد جای انتقاد وجود 

. تدارد، زیرا این فاصلھ بیانگر ضعف، عدم شجاعت و یا کم کاری آن شخص اس

بدین معنی کھ اگر فرد یا جمع دریابد کھ بھ نسبت توان و ظرفیت ھای خویش بد یا کم 

تصویر زیر روابط میان این ٦٥.یا ضعیف عمل کرده است، انتقاد بر خود وارد است

: پدیده را نمایان می سازد

می انجامد و فاصلھ از محدودیت ھا و ظرفیت ھا »خود آگاھی«بھ »خودنقدگری«روند : نمودار شماره ی یک

.را فراھم سازد»خود انتقادگری«ی میان این ظرفیت و ھر کنش مشخص می تواند زمینھ ی 

مثل کسی کھ در یک مسابقھ ی اتومبیل رانی شکست می خورد زیرا جرات نکرده است از تمام ٦٥

.ومبیل خود برای داشتن سرعتی بیشتر استفاده کندتوان موتور ات
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کارکرد خودنقدگری 

. یک ابزار است،این نوع نقد. بھ خودی خود سبب ھیچ امتیازی نیستخود نقدگری 

. بورژوازی نیز در روند تحول تاریخی خویش از این روش بھره برده است

ازی با درک تاریخی زیربناھا و محدودیت ھای فئودالیسم، کھ خود بخشی از بورژو

آن بود، موفق شد نقطھ ضعف ھای آن را شناسایی و با حملھ بردن بھ آنھا، مانند آزاد 

ساختن دھقانان از روستاھا و تبدیل آنھا بھ کارگر در شھرھا و یا پایان بخشیدن بھ 

سازی نھادھای آموزشی از تفکر مذھبی و حاکمیت حقوقی و قضایی کلیسا و آزاد 

غیر علمی، ضربات کاری بھ این نظام وارد ساختھ و بستر رشد خود را در فاز 

. ھموار سازدتاریخ خویشصعودی 

ھر طبقھ ی اجتماعی نیز می تواند با خودنقدگری بھ درک شرایط ،بھ ھمین ترتیب

آنچھ در . ییر آن گام برداردتاریخی موقعیت خویش پی برده و در جھت تقویت و یا تغ

دستگاه تحلیلی مارکس مسلم جلوه می کند این است کھ در نظام سرمایھ داری، طبقھ 

شکل گیری سلطھ ی ی حاکم بھ خودنقدگری پرداختھ و با فھم شرایط تاریخِی

اجتماعی خویش، بھ طور آگاھانھ تالش می کند کھ بنیان ھای این شکل گیری را 

و طبقات اجتماعی تحت سلطھ را در شرایطی نگاه دارد کھ دست نخورده حفظ کند

بافی باقی مانده و بھ طور عملی ھرگز بھ آرزوصعود اجتماعی آنھا در حد نظری و 

مرزھای خطرساز ساختاری نرسد؛ یعنی پیوستھ این طبقات در شرایط محرومیت 

. ھ دوام یابدتاریخی خویش درجا بزنند تا روابط نابرابر ساختار طبقاتی برای ھمیش

مانند نھادھای قانونگذاری، مذھب، آموزش و پرورش و ،استفاده از روساخت ھا

بخشی از تالش طبقھ ی استثمارگر حاکم است برای دوام ،وسایل ارتباط جمعی

و این تالش نیز بھ دلیل درک تاریخی . بخشیدن بھ منطق سلطھ وبھره کشی

درکی کھ از دل . استبورژوازی از شکل گیری موقعیت اجتماعی خویش
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اما ،خودنقدگری می آید و مولد یک خودآگاھی طبقاتی برای این طبقھ شده است

.ھرگز بھ خودانتقادگری نمی رسد

طبقھ ی سرمایھ دار بھ این ترتیب بھ استفاده ی ھدفمند و محدود از خودنقدگری می 

ا برای مشخصی رمفید وپردازد و تالش می کند کھ از این طریق، راھکارھای

یعنی بھ آن بخش از فرایند ھای . بازتولید نظم اجتماعی نابرابر حاکم بھ دست آورد

اما این امر . اجتماعی توجھ کند کھ امکان بازتولید شرایط موجود را ممکن سازد

می خواھد و می تواند بھ نقدھرگز از مرز کارکرد فوق فراتر نمی رود و آنجا کھ 

خودنقدگری را بساطم حاکم تبدیل شود، طبقھ ی برتراز سرمایھ داری و نظانتقاد

در این مرحلھ او از برخورد عینی یا . تعطیل کرده و بھ حالت معلق در می آورد

اشاره کرده و می » دست نامرئی بازار«فاصلھ گرفتھ و بھ قوانین کور» علمی«

ر ی ھای خودکا»قانومند«خواھد بباوراند کھ سپردن سرنوشت خویش بھ دست این 

اینجا ھمان مرزی است . بازار، نظم، صلح و پیشرفت را با خود ھمراه خواھد آورد

کھ خصلت غیرعقالیی نظام سرمایھ داری را بھ بارزترین شکل ممکن خود نشان می 

زیرا طبقھ ی حاکم تنھا تا آنجایی بھ روش درک خودنقدگرا وفادار است کھ . دھد

است و بھ محض آنکھ این روش طبقاتینظام راھنما و توجیھ گر منافع و موقعیت 

می خواھد با ترسیم تحول غیر قابل پرھیز سرمایھ داری، خصیصھ ھای ذاتی و پایھ 

ھای وجودی نظم نابرابر را بھ سوال کشد، از این روش تفھمی فرار کرده و در پشت 

. باورھای ذھنی بافانھ، خرافی، سمت و سودار و غرض ورزانھ پنھان می شود

اری را یک نظام زنده قلمداد می الی است کھ می دانیم مارکس، سرمایھ داین در ح

در پی تقویت و تکمیل یکدیگرند –بھ سان یک ارگان –د کھ در آن، تمامی اجزا رک

سرمایھ داری بھ ٦٦.تا بتوانند نظم و روابط اجتماعی نابرابر حاکم را بازتولید کنند

نام می ) نظام(» سیستم«ما دراین کتاب از این خصلت ارگانیگ سرمایھ داری بھ نام ویژگی ھای ٦٦
. ی دفاعی  وتعادل زا می باشد) سازوکارھا(بریم و گفتھ ایم کھ سیستم، دارای مکانیزم ھا 
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بازتولید نظم بھفراد عمل می کند و در ورای اراده ی ا» آگاھی ناآگاه«سان یک 

حاکم آگاھست و نظماین نظام از ریشھ ھا و خصلت نابرابر. حاکم مشغول است

در جامعھ ی سرمایھ داری تمامی . این نابرابری ناآگاهدرازمدتنسبت بھ عوارض

نقاط تقاطع اجزا، کھ در قالب روابط نیروھای اجتماعی بروز می کند، توسط یک 

بھ . لھ مراتبی کھ بر نیروی کار سوار و تحمیل شده است اداره می شودساختار سلس

تا این حد عمودی و کنترل شده، اموری مانند ھمین دلیل نیز در چارچوب یک نظاِم

در . می باشندی حقیقیدمکراسی، آزادی، تساوی شانس و خودانتقادگری فاقد معنا

لسل ھای ضد انسانی بھ کار می مکانیزم ھای غیر عقالیی درقالب دور تس،این نظام

، وادار بھ پذیرش و مسخ کنندهافتند تا جامعھ را، در یک شرایط تاریخی فرسایشی

کھ مارکس بھ آن ٦٧،از خود بیگانگی. نظام ضد انسانی و غیرعقالیی حاکم کنند

نمونھ ی مشخصی از مکانیزم ھای فرسایشی سرمایھ داری است کھ از ،اشاره دارد

، ٧٠، معنازدایی٦٩، ناتوان سازی٦٨منزوی سازی–ی کارگران طریق مسخ روان

آنھا را بھ بازتولید عادت -٧٣و از خود دورسازی٧٢، ھویت زدایی٧١ھنجارزدایی

٦٧ Aَlienation
خستھ کردن جسمی وروحی کارگران در مسیر ناتوان ساختن آنھا منزوی سازی بھ معنای٦٨

این امر . درداشتن انرژی الزم برای گسترش و تداوم بخشیدن بھ روابط انسانی و اجتماعی شان است
. ھم چنین از طریق ترویج رقابت ناسالم میان کارگران صورت می پذیرد

ور دستیابی بھ خواست ھای خود و یا ایجاد ناتوان سازی از طریق سرکوب و یا دشوار ساختن تص٦٩
سیستم می خواھد این احساس را در کارگران تقویت کند کھ . تغییر در شرایط استثماری کار می باشد

. نمی توان کاری کرد و باید بھ آنچھ ھست تن در داد
ادی خویش معنازدایی یعنی از میان بردن این  امکان کھ کارگر بتواند در ورای رفع نیازھای م٧٠

کار جنبھ ی بی روح و بی معنا می گیرد و . معنا و افق دیگری را در کار و فعالیت خود جستجو کند
. بھ زودی شعار کارکردن برای زندگی کردن جای خود را بھ  زندگی برای کارکردن می دھد

رفتاری ھنجار زدایی بھ معنای وادار ساختن کارگر است بھ دور شدن از ارزش ھای اخالقی و ٧١
امری کھ در نھایت او را نسبت . خویش در جھت تطابق خود با شرایط و شدت کاری کھ باید انجام دھد

. بھ ھنجارھای رفتاریش بی اعتنا می سازد
انسانی . ھویت زدایی یعنی فروبردن کارگر در آن شرایط کاریی کھ از وی انسان نویی می سازد٧٢

سرمایھ داری با سلب . ، مکانیکی شده و در خدمت سیستممسخ شده، از خود بیگانھ شده، بی روح
ھویت انسانی کارگران آنھا را بھ ماشین ھای دوپایی تبدیل می کند کھ بدون آنکھ بدانند در فرایند کار 
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گرایانھ ی روابط تولیدی وروابط اجتماعی خومی دھد و بھ آنھا اجازه نمی دھد کھ بھ 

از . ندیشندانگاره ھای دیگری جز دور تسلسلی کھ در آن گرفتار آمده اند بیا

خودبیگانگی از نوع سرمایھ داری، کارگران را بھ جایی می کشاند کھ ناامنی روانی 

را در خود درونی ساختھ و امنیت شغلی و اجتماعی برایشان نھ بھ عنوان قاعده و 

جلوه می و بھ نوعی حاصل ترحم سرمایھ داربدیھیت بلکھ بھ صورت استثنا و امتیاز

حیھ ی محافظھ کاری در آنھا رشد کرده و از ترس از دست ھم از این روی، رو. کند

غرق می احساس ناامنی مطلق تحمیل شده بر خود در،دادن امنیت نسبی خویش

نظام ضد انسانی نابرابر سرمایھ داری کھ بھ آن عادت داده شده اند تبدیل بھ . شوند

شانس تاریخی مامن کارگرانی می شود کھ برای فرار از نامطمئنی سرانجام مبارزه،

؛ بھ از دست می دھندنیز خویش برای حرکت بھ سوی یک نظام انسانی برابررا 

بھ صورت شبھ غریزی تالش می کنند کار خود را کھ عرصھ ی ھمین دلیل کارگران 

استثمار روزانھ شان است حفظ کنند، زیرا سرمایھ داری شرایطی را برایشان فراھم 

. نگدستی و بیچارگی استکرده کھ بیکاری معادل با فقر و ت

حال در نظر بگیرید چگونھ می توان انتظار داشت کھ جز با کار خودنقدگری وسیع، 

حضورریشھ دار، داوطلبانھ و روشمند، طبقھ ی کارگر بتواند بھ چرایی و چگونگی

این روحیھ ی محافظھ کارانھ در اکثریت اعضای خویش دست پیدا کند؟ پس، گذر از 

از مسخ زدایی ممکن نیست مگر با خودنقدگری و درک چرایی و این مرحلھ و آغ

بھ واسطھ ی این . چگونگی شرایط ضد انسانی کھ کارگران در آن گرفتار شده اند

خودنقدگری خواھد بود کھ عنصر خودآگاھی طبقاتی، یعنی درک ضعف ھای تاریخی 

بھ ھویتی جدید می رسند کھ بسیار سطحی گرا، بی ریشھ و فاقد احساس و عواطف عمیق انسانی 
. است

پیش بردن کارگر بھ نقطھ ای کھ نتواند خوِد قبل از کارگر شدنش را بھ یاد از خود دورسازی یعنی ٧٣
. کارگر در فرایند مسخ شدن کس دیگری می شود کھ با خود اصلی اش بیگانھ می شود. آورد
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از خواھد خویش، برای کارگران میسر خواھد شد وراه برای کنش ورزی مبارزاتی ب

.  شد

:بگذارید در این باره بھ گفتھ ی خود مارکس رجوع کنیم آنجا کھ می گوید

کارگران انقالبی  بھ طور مداوم بھ نقد خویش می پردازند، بھ گونھ ای «

مستمر در مسیر خویش توقف می کنند، بھ عقب باز می گردند تا آنچھ را کھ 

ھ گونھ ای تازه از نو آغاز کنند، بھ ظاھر انجام شده و بھ پایان رسیده است ب

ھای کمبودآنھا با یک دقت وسواس گونھ بھ کشف اشکاالت، ضعف ھا و 

٧٤».نخستین تالش ھای خود اقدام می کنند

یک نیاز ذاتی و نھ یک انتخاب ساده بلکھبھ این ترتیب می بینیم کھ خودنقدگری

جریانی کھ ماندھیمداوم برای بناسازی سوسیالیسم کارگری است و بدون آن، ساز

بھ عنوان یک مجموعھ ی زنده، پویا و ) جامعھ گرایی(سوسیالیسم باید سبب استقرار

بھ این ضرورتقسمت از کتابدر این. بھ سختی قابل تصور استشود کارآ

می پردازیم ونشان خواھیم داد کھ چگونھ برای سوسیالیست ھای ایرانی خودنقدگری

. الزم است،ی مراحل کاردر تمامابزا،بکارگیری این 

: این مراحل را بھ سھ بخش تقسیم می کنیم 

مرحلھ مبارزاتی حاضر -١

و کسب قدرت رژیم حاکممرحلھ ی سرنگون سازی-٢

مرحلھ ی بناسازی سوسیالیسم -٣

٧٤Kark Marx and Frederick Engels , Collected Works (MECW), vol.II, London:
Lawrence and Wishart ,١٩٩٤, pp.١٠٧-١٠٦.



مبارزه ی انقالبی گری در ضرورت خودنقد: فصل دوم  ٥٩

مرحلھ ی  مبارزاتی حاضر 

جنبش سوسیالیستی ،شرایط مشخص کنونییعنی ،در مرحلھ ی مبارزاتی فعلی

نخست، ضعف نظری و دوم، ضعف . و نقطھ ضعف اساسی روبروستایرانی با د

. تشکیالتی

بھ معنای نبود پایھ ھای مفھومی متناسبی است کھ بتواند دستمایھ ی یک ضعف نظری

اندیشھ ی کارآی مبارزاتی برای کسانی باشد کھ می خواھند در این مرحلھ در 

باید بگوییم کھ . کت کنندشر،بھ عنوان یک سوسیالیست،مبارزات سیاسی و اجتماعی

خوشبختانھ در این زمینھ تولید رو بھ افزایش گذاشتھ است و شمار تولیدات ادبیات 

اما در این زمینھ ھنوز کمبودھا و ضعف ھای . سوسیالیستی بھ راستی چشم گیر است

تولیدات ادبیات سوسیالیستی تا بھ اینجا بھ گونھ ای گسترده غیر . اساسی وجود دارد

ھرچند کھ برگردان . ده و زیر سیطره ی ترجمھ گرایی باقی مانده استبومی بو

در این زمینھ از ارزش و یا کارھای نو اندیشھ پردازان چپ در جھانآثارکالسیک

برخوردار است، اما نیاز مشخص کنونی، بھره بری از این ادبیات در جھت آفرینش 

ص جامعھ ی ایرانی، در آثاری است کھ بتواند بھ نیازھای تاریخی کنونی و مشخ

ھر چند کھ تالش ھای . ، پاسخ دھدحاضرعرصھ ی مبارزات اجتماعی و سیاسی

پراکنده در این زمینھ صورت گرفتھ و می گیرد اما بھ نظر می رسد کھ کارگران 

ایرانی، جز با یک خودنقدگری اساسی نتوانند ضعف ھای عمده ی خویش ٧٥فکری

دانیم کھ بدون تشخیص درست بیماری، درمان را در این عرصھ بیابند و نیک می 

. ناممکن است

لنینیستی در -بھ ھمین دلیل نیز الزم است بھ یک صد سال حضور ادبیات مارکسیستی

: چنین استدر این زمینھبرخی از ضعف ھای اساسی.ایران توجھی عمیق کنیم

اشاره بھ آن باورمندان بھ سوسیالیسم است کھ بھ کار فکری مشغول ھستد و این کار را بھ مثابھ ٧٥
. وظیفھ ای منظم و کیفیت دار برای خدمت رسانی بھ طبقھ ی کارگر می دانند
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اشکاالت عمده در ترجمھ ھای قدیمی،-

لنینیسم،-مترویج روایت شورویایی مارکسیس-

عدم درک وجھ تاریخ مند مارکسیسم،-

ای ادبیات چپ بدون تشخیص درجھ ی تناسب تاریخی آن با بازتولید کلیشھ-

جامعھ ایران،

بھ جای بازتولیدگری درعرصھ ی ادبیات مارکسیسم عدم تالش برای تولیدگری-

ص با تکیھ بر کارھای پژوھشی بنیادین و روشمند بر روی شرایط تاریخی مشخ

ایران و

.سایھ ی سنگین حزب گرایی، سیاست زدگی و شعارگرایی در این ادبیات-

درک عمیق موضوع ھایی از این دست کمک می کند کھ بتوانیم بھ این ضعف 

تولید نظری در این باب باید در پیوند ارگانیک و متقابل با . نظری پاسخ گوییم

نی ایران باشد و نھ در برج واقعیت ھای شرایط مشخص تاریخی درون جامعھ ی کنو

.  عاج ھای نظری دور از واقعیت

درباره ی ضعف دوم نیز، کھ بھ کمبود سازماندھی نیروھای سوسیالیست باز می 

چرا با وجود نیاز ضروری بھ . گردد، خودنقدگری می تواند نقش مھمی را ایفا کند

ندگی، تفرقھ، ھمبستگی نیروھای رادیکال در شرایط فعلی، تا این حد شاھد پراک

انشعاب و جدایی آنھا ھستیم؟ آیا درک چرایی این پدیده ھا گام نخست مقابلھ با آن 

نیست؟ درک چگونگی استقرار رفتارھای منفی نھادینھ شده در ھر یک از ما مانند 

استبداد منشی، نامدارایی، انتقادناپذیری، سطحی گرایی، بی ثباتی، بی اعتمادی، عدم 

؟... خودمحوری،حسادت،احترام بھ دیگری،

خودنقدگری بھ ما اجازه می دھد کھ در یابیم این رفتارھا ھمگی ناشی از فرھنگ 

خود را در کودکی و فرایند ٧٦طبقاتی جامعھ ای است کھ ما، روند اجتماعی شدن

٧٦ Socialisation (Socialization)
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٧٨.خویش را در دوران نوجوانی و جوانی در آن گذرانده ایم٧٧بازاجتماعی شدن

رفتارھا برای کسی کھ می خواھد بر علیھ ساختار درک زیرساخت طبقاتی این 

طبقاتی و برای یک جامعھ ی بی طبقھ مبارزه کند نمی تواند موثر باشد مگر در قالب 

این درک ھم بھ چرایی حضور . خودنقدگری و یافتن ریشھ ھای علی و تاریخی آن

ر آن در رفتار این رفتار استبداد منشانھ در خود ما می انجامد و ھم بھ فھم چرایی تبلو

از این طریق است کھ می توانیم با شناخت علت ھای شکل . سایرین نسبت بھ ما

گیری این رفتارھای دردسر ساز، بھ گونھ ای آگاھانھ و مسلط، برای رفع آنھا اقدام 

ھم چنین در این مرحلھ است کھ ما می توانیم تمامی موانع رفتاری طبقاتی را از . کنیم

این طریق ھر چھ بیشتر بھ طبقھ ی کارگر و سایر قشرھای خود دور ساختھ و از

درک این نکتھ بسیار مھم است کھ فعاالن سوسیالیستی از این . محروم نزدیک شویم

طریق خود را از نگرش سنتی راھبری و رھبری برون طبقاتی طبقھ ی کارگر دور 

ی بھ دست طبقھ سازند و بھ دنبال آن باشند تا فعالیت شان ابزاری برای سپردن رھبر

یک تشکل واقعی سوسیالیستی در مرحلھ ی کنونی استراتژی خود را . ی کارگر باشد

.بر این مبنا می گذارد کھ چگونھ می تواند تحت ھدایت طبقھ ی کارگر قرار گیرد

طبقھ ی ھای روانشناسی اجتماعیجامعھ شناسی سیاسی بھ ما می آموزد کھ خصلت

مول در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی بھ سوی متوسط این است کھ بھ طور مع

طبقھ ی کارگر و آرمان ھای آن گرایش پیدا می کند و در شرایط مساعد اقتصادی، 

گرایش بھ شرکت در ماجراجویی ھای سرمایھ دارمنشانھ دارد و بھ تالش برای تامین 

ی در و تضمین صعود اجتماعی خویش می پردازد و از این طریق، بھ عنوان مھره ا

٧٧ Resocialisation (Resocialization)
در آینده ی نزدیک . در نوشتارھای خود بھ این موضوع پرداختھ استنگارنده تاکنون بارھا٧٨

خواھد بود نگارنده بھ » رفتار استبدادی و ریشھ ھای آن«درکتاب دیگری کھ بھ طور احتمال عنوان 
. طور مفصل بھ این موضوع پرداختھ است
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خودنقدگری ابزاری است کھ فعاالن ٧٩.بازتولید شرایط نابرابر طبقاتی شرکت می کند

سوسیالیست متعلق بھ طبقھ ی متوسط، برای درنیافتادن در این برزخ اجتماعی و 

عبور از این رفتار عادت وار طبقھ ی متوسطی، این . ایدئولوژیک، در اختیار دارند

با کسب آگاھی از آن و درک کاذب بودن و غیر غریزه ی طبقاتی، ممکن نیست مگر 

اخالقی بودن چنین پراتیک نادرستی در شرایط بھ ظاھر رونق اقتصادی سرمایھ 

رسیدن بھ این درک، از طریق خودنقدگری، بازیگران طبقھ ی متوسط را . داری

متوجھ می سازد کھ وظیفھ ی واقعی آنان نھ رھبری طبقھ ی کارگر، بلکھ تقویت 

. ارگر برای بھ دست گرفتن راھبری جنبش ھای اجتماعی استطبقھ ی ک

مرحلھ ی سرنگون سازی و کسب قدرت

در مرحلھ ی دوم، خودنقدگری باید بھ نیازھای مرحلھ ی سرنگونی واستقرار 

نقش خود نقدگری در این میان این . کارگران و محرومان در قدرت سیاسی پاسخ دھد

آورد کھ نیروھای سازمان یافتھ ی سوسیالیستی، است کھ بتواند پایھ ای را بھ وجود

در خدمت کسب قدرت توسط در قالب مجموعھ ای منظم، آگاه، قدرتمند و مسئول،

درک پتانسیل طبقھ ی کارگر برای این منظور نھ در . شوراھای کارگری عمل کنند

قالب رویاپردازی ھای خوش بینانھ ممکن است و نھ بھ صورت  ناامیدی ھای 

نھ، بلکھ این درک باید توام با فھم عینی گرای شرایط تاریخی شکل گیری این بدبینا

درکی کھ اجازه می دھد بدانیم . طبقھ، بھ عنوان یک نیروی اجتماعی در ایران، باشد

ضعف ھای نظری وعملی این طبقھ برای ایفای این نقش تاریخی خود چیست، از کجا 

ن منظور نیز خود نقدگری ما را بھ برای ای. می آید و چگونھ باید برطرف شوند

تجربھ ھای ناموفقی مانند مشروطیت، دوره ی کودتای سوم اسفند، دوره حکومت 

با درک شرایط تاریخی شکل گیری . بر می گرداند١٣٥٧ملی مصدق و انقالب سال 

٧٩ Meszaros Istvan, The Communal System and the Principal of Self -Critique,
Monthy Review, Vol.٥٩, No.١٠, March ٢٠٠٨, p.٣٩.
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شکست ھای متعدد نیروھای چپ در ایران می توانیم بدانیم چگونھ بھ سوی شکست 

بھ ھمین دلیل نیز، عدم درک علت ھای ناکامی . ه ی دیگری نرویماز پیش تعیین شد

سبب خواھد شد کھ بار دیگر خودبسیج سازی انقالبی نیروھای ی متعدد گذشتھ ھا 

و صرف تغییر رژیم حاکم، تبدیل بھ سقف دگرگونی دهاجتماعی ستمدیده ناممکن ش

.اجتماعی شود و نھ بیشتر-سیاسی

پیچیدگی بی دلیل شرایط و جدایی و تفرقھ نیروھای پرھیز از رفتارھایی کھ سبب 

ھم چنین در نغلطیدن در دام ھوس . چپ می شود در این مرحلھ بسیار مھم است

ورزی برای کسب و نگھ داشتن قدرت بھ ھر قیمتی تحت توجیھات صرف سیاسی کھ 

. ودرفراتر می ھای آزادانسانانتخاب بھ راحتی از اراده و آگاھی توده ھا بھ عنوان 

این انسان . محور خویش است کھ معنا می یابدسوسیالیسم تنھا در شکل انسان

محوری باید در تمامی مراحل مبارزه ی سیاسی و انقالبی برای کسب قدرت ما 

راھمراھی کند و در غیر این صورت، پارامترھای فراانسانی باردیگر توجیھ گر 

٨٠.سلب جان و ھتک کرامت انسان ھا خواھند شد

مرحلھ ی بناسازی سوسیالیسم

و سرانجام، خودنقدگری برای مرحلھ ی پس از استقرار در حاکمیت سیاسی و برای 

در آنجاست کھ فرد باید بھ طور مداوم . ساختن بنای جامعھ ی سوسیالیستی الزم است

با استفاده از این روش، چرایی ھای عدم موفقیت خویش را درک کرده و بھ یک 

بپردازد تا قادر باشد پیچیدگی ھای مدیریت توده ای را بھ صورت بازنگری مستمر 

نھادینھ در کار شورایی جا بیاندازد و از این طریق، شانس موفقیت دوره ی بناسازی 

. سوسیالیسم را باال ببرد

. این موضوع در فصل ھای بعد و بخصوص در نتیجھ گیری این کتاب مورد تاکید قرار گرفتھ اند٨٠
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برای گذر از این بن بست تاریخی و در عین حال نیافتادن در دام روایت ھای جعلی 

الزم است کھ ٨٢،»سوسیالیسم بازار«یا ٨١»لیسم از باالسوسیا«مانند،سوسیالیسم

، در پی بنای نظام زنده ای باشند کھ در آن، اجزای»سوسیالیسم از پایین«سازندگان 

نظامی . داوطلبانھ با  یکدیگر بپردازندھمکارییک مجموعھ بھ ھمیاری اختیاری و 

میم گیری بھ جای کھ در آن، روابط تولیدی، روابط اجتماعی و مکانیزم ھای تص

برای این ٨٣.ایجاد اشکال و تضاد برای یکدیگر، بھ تکمیل و تقویت ھم  مشغول باشند

اجتماعی اشتراکی میسر نخواھد بود مگر با –منظور، بنای یک نظام اقتصادی 

بکارگیری مشخص روش خودنقدگری در آن شرایط و بھ عنوان یک پراتیک جدایی 

. امی سطوحناپذیر در مدیریت جامعھ در تم

و داوطلبانھ ی افراد ساختن سوسیالیسم از پایین میسر نخواھد بود مگر با تعھد آزاد

بدین ترتیب افراد و نیروھای . نقدگری، بھ صورتی فعال ومستمردر امر خود

اجتماعی پیوستھ تجربھ ی تاریخی خویش را بھ نقد کشیده و از این طریق، 

ار اشتباھات را کاھش داده، نقاط مثبت را راھکارھایی را بیرون می کشند کھ تکر

پوچ بودن روایت سوسیالیسم از باال را کھ نیازبھ حضور دولتی قوی و گسترده دارد از آنجا در ٨١
توضیح داده است ھر دولتی در تاریخ ابزاری بوده است برای حفاظت می یابیم کھ مارکس بھ روشنی 

اگر قرار است کھ سوسیالیسم، روند طبقھ زدایی از جامعھ باشد، چرا باید دولتی . منافع طبقھ ای خاص
آیا این تناقضی اساس و در واقع . وجود داشتھ باشد کھ بخواھد از منافع یک طبقھ ی خاص دفاع کند

نقض غرض نیست؟
سوسیالیسم بازار مقولھ ی انحرافی است کھ از جانب بھ اصطالح سوسیالیست ھایی مطرح شد کھ ٨٢

می خواھند با پیوند زدن نھادھای متناقض ) جامعھ گرایی(بدون درک روح اجتماعی سوسیالیسم 
گورباچف بھ . اقتصادی و اجتماعی یک شتر گاو پلنگ درست کنند و نام آن را سوسیالیسم بگذارند

وان نمود این خط انحرافی در اتحاد جماھیر شوروی، استقرار نظام بازار در این کشور را بھ گونھ عن
: منبع.  ( نام برده بود» ضمانت نوسازی سوسیالیسم«ای وقیحانھ 

Vadin Medvedov, “The Idoelogy of Prestorika” , in Perestorika Annual, Vol.٢, edited by
Abel Aganbegyan (London: Futura/Macdonald, ١٩٨٩) p.٣٢.

ذکر این نکتھ خالی از فایده نیست کھ سرمایھ داری در یک جمع بندی ساده عبارت است از نظامی ٨٣
بھ عبارت دیگر تولید خصلت جمعی . کھ در آن روابط تولیدی در تضاد باروابط اجتماعی قرار دارند

تولید توسط اکثریت جامعھ صورت می گیرد و . دارد و توزیع خصلت ضد جمعی یا انحصارگرایانھ
جامعھ ی سوسیالیستی با عبور از این . حاصل کار اکثریت بھ جیب اقلیتی می رود. توزیع توسط اقلیت

.تضاد عمده، روند تولید و توزیع را اجتماعی می کند
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تقویت کرده و راه را برای ابتکاراتی نوین کھ بر آگاھی، دانش، اختیار و شجاعت 

این روند باید بھ صورت یک فرایند یادگیری نھادینھ . فرد تکیھ دارد ھموار می سازد

د تا بتواند و مداوم در بین نیروھای فعال و سازنده ی سوسیالیسم از پایین جا بیافت

.امکان بازنگری و بھبود بی وقفھ را فراھم سازد

خطری کھ در نبود خودنقدگری وجود دارد روی آوردن ناخودآگاه و اجباری بھ ھمان 

الگوھای رفتاری یا اجتماعی و پراتیک ھای گذشتھ است؛ یعنی تنھا نقاط ارجاعی کھ 

خودنقدگری، کھ چنانچھ . ممی توانیم در حافظھ ی فردی یا حافظھ ی جمعی خود بیابی

قبال آمد، در قالب بازنگری علت ومعلولی گذشتھ نمایان می شود، ابزاری است برای 

تشخیص آنچھ بھ عنوان بھترین در گذشتھ موجود است و می تواند برای حاضر مفید 

فراموش نکنیم کھ مارکس می گفت درجامعھ ی  سرمایھ داری گذشتھ بر حال . باشد

در نبود خود نقدگری، این نکتھ . کمونیسم حال بر گذشتھ تسلط داردنفوذ دارد و در

غیر قابل تصور است کھ بتوان بھ یک مجموعھ ی ھماھنگ، انعطاف پذیر و 

کارکردی دست یافت کھ قادر باشد، بدون ایجاد تضاد ھای قابل انتظار، بھ تصمیم 

.گیری در سطوح مختلف محلی، منطقھ ای و کشوری اقدام کند

ی استقرار سوسیالیسم از پایین، بھ دلیل حذف تدریجی د بدانیم کھ در مرحلھبای

ساختارھای عمودی مدیریت، مسولیت ھای بسیار مھمی برعھده ی ساختارھای 

شورایی افقی خواھد بود، اتخاذ تصمیم ھای مھم در این زمینھ، کھ  دمکراسی بھ 

جاد تنش ھا و تضادھای جدید معنای واقعی را معرفی می کند، نمی تواند خالی از ای

بھ ھمین خاطر، خودنقدگری باید بھ عنوان یک پراتیک ضروری و غیر قابل . باشد

پرھیز در این ساختارھای خرد اجتماعی جا افتاده باشد و زمینھ را برای پرھیز از 

در این ساختارھای خرد اجتماعی، تصمیم گیری . تکرار خطا و تنش زایی فراھم کند

تواند بھ صورتی کارآ و بی نیاز از کنترل ھای عمودی صورت پذیرد شورایی نمی 

انتقادگری ی شورایی از طریق خودنقدگری وخودمگر آنکھ اعضای این ساختارھا



مبارزه ی انقالبی گری در ضرورت خودنقد: فصل دوم  ٦٦

الزم برای پرھیز از اشتباھات گذشتھ و و شناختو مستمر، تجربھ ھ، نھادینھآگاھان

کھ نگاھی علت و ،دنگرینقمھمترین درس خود. را یافتھ باشندخطاھای غیر عقالیی 

این است کھ اجازه می دھد شرایط کنونی را بھ عنوان یک ،معلولی بھ گذشتھ است

فرایند متحول ودر حال شدن مستمر، یعنی یک روند دگرگونی بی پایان ببینیم و 

توھمی درباره ی رسیدن بھ یک نظام پایان پذیر و کرانمند نداشتھ ،درھیچ حالتی

آینده ای شدنی و ،ظر داشتھ باشیم کھ حال با درک انتقادی گذشتھپیوستھ مد ن. باشیم

برای این مھم، بناسازی نظام اجتماعی مردم گرا از یکسو و . می سازد] ممکن[نو را 

یکی نمی توانند جدا از ھم تصور شوند؛ یعنیخودنقدگری مستمر از سوی دیگر

ما را بھ نقد گذشتھ این ضرورت نوآوری است کھ . شدنی نمی باشد،بدون دیگری

دست آوردھای نقد گذشتھ است کھ امکان نوآوری را در ،مان عالقمند می کند و این

فراموش نکنیم کھ قبول مسولیت ھای سنگین در این گونھ . زمان حال ممکن می سازد

انسان ھایی کھ ضعف ھای خویش را یساختارھای افقی و غیرمتمرکز جز از عھده

کرده و بھ طور عملی آنھا را برطرف کرده اند ممکن نیست شناختھ، روی آنھا فکر

خودانتقاد -خودآگاھی-و این کار روانی و اخالقی بر خود، از ھمان روند خود نقدگری

جا انداختن نھادینھ این روند در مسیر ساختن جامعھ ی . گری پیروی می کند

قایعی مانند سوسیالیستی ضرورتی است کھ نبود آن سبب شد رویاھایی کھ در پس و

اما این مورد تاریخی منحصر . بود بھ یک کابوس تلخ تبدیل شود١٩١٧انقالب اکتبر 

ھر جریانی کھ نخواھد از خودنقدگری بھ صورت مستمر و . بھ فرد نبود و نیست

منظم بھره برد بی شک وارد فرایندھای استبدادی مدیریتی خواھد شد و حاصل آن 

. الیستی نخواھد بودجز ناکامی و شکست پروژه ی سوسی

: نمودار زیر این روابط را بھ صورت جمع بندی شده نشان می دھد
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این نمودار بیان می کند کھ مبارزات اقتصادی طبقھ ی کارگر بھ سرعت سیاسی شده و تبدیل بھ عرصھ : ٢تصویر شماره ی 

ظری و تشکیالتی پرداختھ و با اخذ مھارت ھای کارگران بھ یادگیری ن. ی آموزشی در درون فرایند مبارزه ی انقالبی می شود

. آماده شوند تا قدرت سیاسی را تسخیر و بناسازی سوسیالیسم را بھ گونھ ای کارآ و مسلط آغاز کنندمی توانندمدیریتی

است با پراتیک خودنقدگری، کسب خودآگاھی از آن و سپس خود انتقادگری درو مشروط استھمراهاما تمامی این فرایند 

.مراحل مختلف

:  خصلت خودجوش خودنقدگری

نکتھ ی بسیار مھم در پراتیک خودنقدگری خصلت خودجوش، داوطلبانھ و آزاد آن 

در صورت محروم ساختن فرد از آزادی عمل در این باره بھ طور بدیھی بھ . است

ی این احتمال بارھا آزمایش شده می رسیم کھ ھدایت نقد از باال، آن را از محتوا خال

کرده و شرایطی را فراھم می سازد کھ در آن، انتقاد از خود، بھ دلیل ویژگی 

بھ ھمین . اجباریش، ماھیتی ضد دمکراتیک، غیر داوطلبانھ و ضد تولیدی می گیرد

دلیل نیز نباید انتظار داشت کھ در یک چارچوب تشکیالتی غیر دمکراتیک، پراتیک 

در صورت . ید کلمھ صورت پذیردھای خودنقدگری بتواند بھ معنای اصیل و مف

وجود جبر و فشار بھ سوی آن نوع از پراتیکی می رویم کھ در آن، خودنقدگری بھ 

انسان ھایی غنی «مسخ روانی و نارضایتی پنھان افراد می انجامد و از شکل گیری 



مبارزه ی انقالبی گری در ضرورت خودنقد: فصل دوم  ٦٨

این تنھا در خصلت داوطلبانھ، آگاھانھ و خودجوش . جلوگیری می کند٨٤»و شکوفا

ت کھ می توان ارزش ذاتی و فایده ی کارکردی آنرا تامین و تضمین خودنقدگری اس

در عین حال باید دید چگونھ می توان تضاد میان نقد اختیاری و داوطلبانھ را ٨٥.کرد

از یکسو و مسولیت پذیری را از سوی دیگر آشتی داد بھ گونھ ای کھ ھم شکوفایی 

.جامعھ رافرد را تضمین کرد و ھم کارآیی نظام مدیریت شورایی

» خودنقدگری«در فصل سوم بھ این مھم خواھیم پرداخت کھ یک چپ گرایی مجھز بھ 

. چگونھ می تواند در صدد تدارک انقالبی متشکل از توده ھای آگاه باشد

 * *

(Rich social individuals). استفاده می کند» انسان ھای اجتماعی غنی« مارکس از اصطالح ٨٤
:منبع

Meszaros Istvan, The Communal System and the Principal of Self -Critique,
Monthy Review, Vol.٥٩, No.١٠, March ٢٠٠٨, p.٣٧.

مثال ھای فراوانی از سنت ھای ضد انسانی و غلط موجود در سازمان ھای سیاسی کالسیک ایرانی ٨٥
بھ انسانیمی خواھند کھ بھ طور جبری، غیر داوطلبانھ و غیر ) وعض(موجود است کھ در آنھا از فرد 

در مقابل » انتقاد از خود«گزارش نویسی، .اعترافات آنچنانی از افکار و کرده ھای خود بپردازد
مسول باالتر و پراتیک ھایی از این دست در بسیاری از سازمان ھای سیاسی ایرانی متداول بوده 

ا بھ صورت انفرادی یا بھ طور گروھی سازماندھی می شود یک پراتیک این اعترافات کھ ی. است
فاقد ھرگونھ ،آزادی و اختیار فرد، کرامت، رمتنسانی است کھ، بھ دلیل عدم رعایت حاضدغلط و 

وجھ سازنده و انقالبی بوده و در واقع نوعی مغزشویی، ھویت زدایی و خرد کردن شخصیت افراد 
در و کورکورانھو بھ طور کامل»حل شده«، ضایی از خود بی خود شدهاست تا از این طریق بھ اع

نگارنده در گفتگو با افرادی کھ در این نوع از پراتیک .خدمت دستورات سازمانی قرار گرفتھ بسازد
ھا شرکت داشتھ اند  شاھد بوده است کھ چگونھ آثار روانی و نارضایتی و خشم این افراد بھ دلیل 

بھ . چنین نمایش ھایی، پس از سال ھا، ھنوز در رفتار و روحیھ ی آنان پیداستاجبار بھ شرکت در
کھ عملی است برخاستھ از ،انقالبی» خودنقدگری«ازھر روی این نوع از اقدامات ھیچ رنگ و بویی 

. ندارد و بھ طور دقیق در نقطھ ی مقابل آن قرار دارد،درک و اراده و شعور تحلیل گر فرد
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: سوم فصل
ک مفھوم  دو مورد تاریخی برای درک ینقد: انقالب شناسی 

بارزاتی چپ در ھر جامعھ ای را اگر یکی از مراحل مھم استراتژیک جنبش م

سازماندھی انقالب بدانیم، بد نیست کھ روی مصداق ھای این مفھوم دقیق شویم تا 

بدانیم آنچھ را کھ باید بھ عنوان انقالب سازماندھی کنیم از چھ ویژگی ھایی 

بھ ھمین دلیل نگاھی بھ  دو مورد تاریخی مشخص یعنی انقالب . برخوردار است

خواھیم انداخت و در پرتو آنھا تالش خواھیم کرد ١٣٥٧نقالب بھمن و ا١٩١٧اکتبر 

. مفھوم اجتماعی انقالب را مورد تدقیق قرار دھیم

پدیده ای سیاسی یا اجتماعی ؟: انقالب 

. ی متقابل تنگاتنگی با یکدیگر دارندھای سیاسی، رابطھھای اجتماعی و حرکتجنبش

ھای سیاسی خود را بیابند و شوند قالبھای اجتماعی موفق نمیبرخی از جنبش

ھای اجتماعی را توانند پویایی وعمق جنبشھای سیاسی نیز نمیبعضی از حرکت

مارکسیسم وجھ سیاسیترین کلید فھممھم، فھم دیالکتیک میان این دو. نمایندگی کنند

کند کھ ھرجنبش اجتماعی برای تاثیرگذاری این دیالکتیک حکایت می.است

باید ساختارھا و فرایندھای سیاسی مناسب خود را پدید آورد گیریتصمیمیبرعرصھ

ھای اجتماعی باید از جنبش، برای این منظور. و بعد بھ سوی کسب قدرت گام بردارد

در نبود این قدرت، حرکت سیاسی یا . قدرت مادی و غیرمادی کافی برخوردار باشند

یش را با جنبش اجتماعی از دست داده انجامد و یا ارتباط ارگانیک خوبھ شکست می

ناکامی نیروھای کمونیست در . رودقدرت طلبانھ پیش میو بھ سوی نوعی انحراف

ی حزب در کشوری کھ بیش از ھفتاد سال تحت سیطرهروسیھ ی کنونی، یعنی 

یک جدایی میان ساختار قدرت نمود از وجودبھترین ،کمونیست شوروی زیستھ است
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نگاه عمیق تری بھ . می باشدقدرتو پایھ ھای اجتماعی آن» بانقال«منتج ازیک 

. تجربھ روسیھ می تواند مفید باشد

ھای تلخ انقالب اکتبر درس

ای است از حرکتی سیاسی کھ فاقد نمونھ١٩١٧انقالب اکتبر روسیھ در سال 

در » الزم«استفاده از کلمھ ی . آن زمان بودجامعھپیوندھای الزم با بستر اجتماعی 

. جملھ فوق بھ نگرش واقع گرایانھ ای برمی گردد کھ مارکس نسبت بھ انقالب دارد

انقالبیون برخیزد نھ اجتماعیرھبری انقالب باید از میان بستر ،بر اساس این نگرش

حتی اگر این چارچوب حزبی باشد کھ خود را ؛بیرونی] سیاسی[ از یک چارچوب 

نماینده ی یک طبقھ باشد باید یاگر قرار باشد حزب. نماینده ی طبقھ ی کارگر می داند

لنین ،در مثال روسیھ. آن حزب برخاستھ از توان مادی و معنوی خود آن طبقھ باشد

ھمکاری با،تحت اختیار ویگرا و حزب محور، سبب شد کھ حزِببا رھبری سیاسی

رژیم رو چنگ، موفق شوند قدرت را از نیروی نظامیھای پایین ردهھایی از بخش

اما این فرایند کسب قدرت، کھ بخشی از نیروھای . آورندیرونبھ زوال تزار ب

بھ انقالبتواند بھ عنوان یک ، نمیصحنھ آوردمردمی را نیز بھ طور محدود بھ 

ارزیابی ،بھ معنای جامعھ شناختی کلمھ،ترای کلمھ و یا بھ طوردقیقمعنای توده

،در روسیھ اتفاق افتاد١٩١٧آنچھ در اکتبر تبھ طور دقیق تر می توان گف.شود

در حالی کھ برداشت . سیاسی بود نھ یک انقالب اجتماعی]انقالب[نمودی از یک 

بدین معنا کھ تشکیل . مارکس از انقالب، یک برداشت بھ طور کامل اجتماعی است

شرایط کھ بتواندباشدگیری آن نوع از روابط اجتماعی تابعی از شکل،نیروی انقالبی

: زیررا دربرگیرد
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ایی شرایط استثماری خود بپردازند و ی چرھا بھ کسب آگاھی در بارهتوده-١

درک و تشخیص چرایی و چگونگی تغییر شرایط یدر این مسیر بھ مرحلھ

)خود آگاھی(٨٦، برسند

حرکت خویش سازماندھیتشکل یابی ویھا این آگاھی را دستمایھتوده-٢

)خودسازماندھی(، برای تغییرگری سازند

برای کسب در چارچوب یک قیام برنامھ دارھای سازماندھی شدهتوده-٣

)خودرھایی(قدرت سیاسی و اقتصادی اقدام کنند، 

برای ممانعت از استقرار یک کسب شدهسیاسی قدرتاز ھا بتوانند توده-٤

دولت جدید کھ بخواھد روابط طبقاتی و استثماری را بازتولید کند جلوگیری 

) خود حفاظت گری(نند ک

رھا بھ سویرا توده ھا بتوانند با مدیریت خرد و کالن امور، جامعھ -٥

)خودشکوفایی(.ھدایت کنندساختن از قید و بند سرمایھ

. گیری انقالب اجتماعی پیچیده و طوالنی استشود فرایند شکلھمان طور کھ دیده می

تواند بسیار سریع و سب قدرت مینیاز دارد اما کفراوانی بروز انقالب بھ زمان 

. روی دھدتر ساده

بھ )خودآگاھی(ما تنھا با استفاده از توضیح مورد نخست برای درک این پیچیدگی، 

. بررسی مورد مشخص انقالب اکتبر می پردازیم

ھا آگاھی تودهخود

سازد کھ برای میمستعد راشرایط سخت اجتماعی واقتصادی، محرومان جامعھ

اما این آگاھی بھ طور خودبخود و . اھی اجتماعی و طبقاتی آماده شوندکسب آگ

بھ طور جبری منجر بھ آگاھی ی محرومیتھیچگاه مقولھ. شودمکانیکی حاصل نمی

پراتیک ھای ین آگاھی بھ ویژه  در چارچوب ھمان کنش ھای مشخص اعتراضی وروش کسب ا٨٦
. است کھ در فصل نخست  شرح دادیمطغیان گری روزانھ  و ضد سیستم
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کنش آگاھی بخش، . کندحساسیت الزم برای کسب آگاھی را فراھم مینمی شود، فقط

محرومیت باشند ویا تحمل توسط افرادی انجام می شود کھ ممکن است یا خود دچار 

بدون آنکھ شرایط سخت اقتصادی زندگی درمحیط ،ھا را نداشتھ باشندمحرومیت توده

ای ممکن عناصر آگاه ھرجامعھ. اجتماعی اقشار پایین جامعھ را تجربھ کرده باشند

آگاه بودن و آگاه . است بھ آگاه سازی دیگران اقدام کنند و ممکن است چنین نکنند

شود دالیلی کھ موجب می. مرتبط اما نھ بھ طور لزوم پیوستھ ھستندییدهسازی دو پد

ی روشنگری وارد شود و یا برعکس، مانع از ورود وی بھ عنصر آگاه بھ عرصھ

ی نیروھای آگاه اما مسلم است کھ ھمھ. این عرصھ شود، بسیار متفاوت و متعدد است

دھند کھ برای حفظ امنیت و یا بسیاری ترجیح می. جامعھ، نیروی آگاه ساز نیستند

تنھا . بیان نکنندفعال یاراآسایش، آگاھی خویش از چرایی محرومیت محرومان 

ھای آگاه سازی محرومان را اندکی از نیروھای آگاه ھستند کھ خطرھا و دشواری

کم بودن تعداد روشنگران و سرکوب آنھا توسط . پردازندپذیرفتھ و بھ روشنگری می

ھا کاری دشوار، شود کھ آگاه سازی تودهھای استبدادی سبب میی رژیمدستگاه امنیت

فرایند آگاه سازی، فرایندی است کھ باید توسط . طوالنی و درازمدت محسوب شود

این سازماندھی بھ معنای تشکیالتی . نیروھای آگاھی بخش، سازماندھی و اجرا شود

. اری عناصر روشنگر استبلکھ بھ معنای وجود پیوستگی و ارتباط و پاید،نیست

. ھا و مدت زمان روشنگری بھ دیدگاه وھوشمندی عناصرآگاه بستگی داردویژگی

اندیشد کھ باید عناصر آگاه گرا چنین میو تشکل، سازمان ساالریک دیدگاه محدود

جامعھ را شناسایی و بھ درون تشکیالت جذب کرد و از طریق سازماندھی آنھا، برای 

و ملھم از لنینسم این نگرش سنتی. ھا و کسب قدرت، بھره بردودهبھ میدان کشیدن ت

. ی سازمان ھای چپ جھان بوده استنزدیک بھ یک قرن در دستور کار ھمھانقالبی

حزب کمونسیت روسیھ در اجرای این روش، موفقیت تاریخی بی مانندی کسب کرد 

مائو . رار گرفتکم و بیش مشابھ، مورد گرتھ برداری قبھ صورت کھ مدتی بعد، 
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مورد اقتباس قرار داد و درسایر روستاییھمین الگو را با تغییراتی برای چین

تقریبا تمامی سازمان ھای سیاسی . پی گیری شد،کشورھای پیرامونی نیز این روند

بر اساس این الگو عمل می کردند و چنان در فرایند لنینیستی ،قبل از انقالب،ما

بھ وجھ اجتماعی و خصلت خودجوش انقالبی گری توجھی کسب قدرت حل بودند کھ 

عضوگیری «بھ کار محدود بیشترنداشتند و بھ جای کار عظیم روشنگری اجتماعی

مدیریت وجھ سیاسی بر وجھ اجتماعی غالب شده و . مشغول بودند» تشکیالتی

.پیچیدگی روابط اجتماعی شده بودفھمپیچیدگی تشکیالتی جایگزین

انقالب نگرشی دیگر بر

ھای ناموفق تاریخی گذشتھ، از جملھ کھ محصول بازنگری تجربھمتفاوتینگرش 

از نوع انقالب » توده گرایی«ی  لنینستی  و »کمونیسم از باال«شکست بی مانند 

بر اساس این نگرش، عناصر آگاه جامعھ . دھدرھنمود دیگری بھ ما می،ایران است

یعنی . روشنگری بپردازندکردنھ اجتماعیبھ جای سیاسی کردن روشنگری، باید ب

ی تشکیالتی بھ بھ جای محدود ساختن و قالب بندی کردن این فعالیت درمرزھای بستھ

ھای آگاھی بخشی اقدام کنند و اجازه دھند کھ کار فراگیرروشنگری در گشودن افق

آگاھی . یابدرواجھا ی تودهھای روزانھھای مختلف زندگی اجتماعی و فعالیتعرصھ

شود کھ دستگاه امنیتی رژیم بخشی، از طریق الگوی اجتماعی سازی سبب می

استبدادی حاکم برای کشف و سرکوب آن ناتوان باشد و نتواند با تورھای امنیتی و 

مبارزه اجتماعی بھ راحتی . جاسوسی، عناصر فوق را شناسایی کرده و از بین ببرد

مثال عنصر آگاه ساز در این الگو خود بھ طور . مبارزه ی سیاسی سرکوب نمی شود

بھ یک ھدف خاص و ویژهتشکیالتیو روابطرا با کدھا، ظاھر و یا رفتار و زبان

بلکھ بر عکس، با حل شدن در ،کندآسان برای شناختھ شدن ودستگیری تبدیل نمی

. ماندھای امنیتی و جاسوسی پنھان میدرون جامعھ از چشم مھره
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ی این الگو از کار اجتماعی آگاه ن بحث امنیتی اھمیت دارد، آیندهاما آنچھ بیش از ای

در این روش، عناصر آگاه، با توجھ بھ اینکھ بھ صورت غیر تشکیالتی . سازی است

پردازند کھ افراد بیشتری را از چرایی استثمارساالری کنند، بھ این مھم میعمل می

. بھ تفکر خالق وادارند،یدن بھ آنآگاه سازند و آنھا را در مورد چگونگی پایان بخش

ھا بر اثر کار ترویجی، مستمر و روابط این الگو از این جھت مھم است کھ توده

شوند و تولید آگاھی میو مرتبطتنگاتنگ میان خویش تبدیل بھ منابع خودجوش

ی عملی از آگاھی خویش بھرهمی توانند،دارند کھ در نھایتدرمسیری گام برمی

شوند کھ خود قادر بھ ی کنش گرایی جذب میھا زمانی بھ سوی این مرحلھهتود. برند

امکان پایان دادن بھ شرایط نابرابر ودرک و تحلیل شرایط باشند و بھ ضرورت

وقتی این باور شکل گرفت راه برای آماده سازی تشکیالتی . پیدا کنندموجود باور 

. شودگشوده می

. ی نخست نباید کم بھا دادد داشتھ است کھ بھ مرحلھمارکس در آثار خود پیوستھ تاکی

توانند بھ کنش زیرا کارگران تا زمانی کھ بھ این مرحلھ از درک طبقاتی نرسند، نمی

نیست کھ مورد نظر بھ ھمین دلیل، این کنش ساالری . ضد طبقاتی متداوم بپردازند

ی احساسات و واسطھانقالب بھ ؛انقالب برای انقالب معنا ندارد؛مارکس بوده است

بھ نام مردم گان، حتیانقالب توسط نخبھ؛دوامی نداردتوده ھای ناآگاهشور و ھیجان

مارکس نیز تنھا این و-آنچھ ماندنی است ؛نداردروشناندازی و محرومان، چشم

سازماندھی خودھای خودآگاه، انقالبی است کھ توده-کند روایت از انقالب را تایید می

ھایی کھ انقالب. باشنداصلی و راھبردی آندارای قدرت مدیریت، عنصرشده و 

ی ابعاد پیچیدهو سازماندھی ناشده و یا فاقد توان مدیریت ھای غیرخودآگاه توسط توده

روسیھ بھ ١٩١٧انجام گیرد نمی تواند ره بھ جایی ببرد، چنانکھ انقالب اکتبر جامعھ

ل گیری حزب طبقھ ی کارگر، بھ معنای سفارش مارکس در مورد شک. جایی نرسید

کارگران، ھرگز در کنش نظری و عملی خودجوش ساختھ و پرداختھ شده توسط 
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متشکل از حزبی،مورد روسیھ تحقق نیافت و حزب کمونیست تحت رھبری لنین

.برخاستھ از این طبقھبھ راستی نھ ،بودکارگر روسیھبھ نام طبقھنخبگان انقالبی و

ھا را خودآگاه سازی تودهوضروریھ بدون آنکھ کار عظیم و طوالنیانقالب روسی

فراھم کرده باشد، تنھا و تنھا با تکیھ بر جذب مستعدترین نیروھای اجتماعی 

توانست با ایجاد یک ،طلبگرا و قدرتوسازماندھی آنھا در یک حزب سیاسی کنش

رت سیاسی را بھ دست بر تاریخی، یک رژیم مستبد کھن را سرنگون کرده و قدُمیان

ھا برای مدیریت جامعھ در فردای کسب قدرت نبود آمادگی الزم در تودهاما . آورد

ھا شود ، جانشین توده٨٧با سیستم نیابتی،سبب شد کھ حزب کمونیست بھ رھبری لنین

ھای ناشی از پس این روند سبب شد کھ انحراف. گیری کندو بھ جای آنھا تصمیم

ھای فردگرایانھ، دستگاه حاکمیت را بھ سرعت اتی و خودمحوریھای تفکر طبقمانده

حزب وھا را اسیر اقلیت ساالریانحصارحزب تبدیل کند و سپس تودهحوزه ی بھ 

.گرایی شورویایی کند

ھای قوی مذھبی، فروپاشی افتضاح آمیز اتحاد جماھیر شوروی و بروز گرایش

از آن نشان داد چگونھ ھفتاد سال مافیاگرایی، یھودساالری وسرمایھ دارمنشی پس

ھایی تا این حد ھا، زمینھ را برای انحرافبریده از تودهحاکمحزبیکحیات

ی تاریخی کھ در واقع نھ افتخار، کھ موجب خشم این تجربھ. گسترده آماده کرده بود

ای موجب نشود آموزد کھ ھیچ وقت وھیچ بھانھھای واقعی است، بھ ما میکمونیست

؛ یعنیھا در مدیریت جامعھ، جایگزینی قایل شویمنقش فعال و عملی تودهبرای

ماعی آن بر خصلت انقالب را تنھا زمانی اصیل و مردمی بدانیم کھ خصلت اجت

بھای خودآگاھی، ی گراناز تجربھبتوانندھا تنھا زمانی کھ توده، سیاسی آن بچربد

این گذر، فن مدیریت خرد و کالن خود سازماندھی و خودرھا سازی عبور کنند و از 

در نبود چنین مسیری است کھ . بھ کاربندنددر قالب خودگردانیجامعھ را فراگیرند و

. گویی حزب از سوی مردم دارای کفالت بوده است٨٧
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صدھا ،حفظ پشتیبانی مردمجلب وھا جانشینی یافت و برایھر بار باید برای توده

در اشکال ضد انسانی ،و در نھایت٨٨را بھ خورد آنھا دادو وعده ی کاذبدروغ

کھ حزب کمونیست چنان؛کشتارو قلع و قمع مخالفان را سازماندھی کرد،شخوی

و جان"حفظ بر " سوسیالیسم استالینیستی"روسیھ با ارجحیت دادن موفقیت الگوی 

، ھزاران نفر را قربانی نظامی ساخت کھ از سوسیالیسم جز نام آن "ھاانسانکرامت

.چیز دیگری نداشت

نیروھای چپ آن موقع کھ تحت نفوذ ھمین روایت در مورد انقالب ایران نیز 

شورویایی از انقالب بودند نتوانستند تشخیص دھند کھ -استالینیستی-انحرافی لنینیستی

در حال روی دادن بود نھ یک انقالب بھ معنای مارکسیستی١٣٥٧و ١٣٥٦آنچھ در 

را بھ ھنھ گرا کبلکھ حرکتی توده نما است کھ بدترین نیروھای،آنیا جامعھ شناختی

بھ اصالت جامعھ شناختی انقالب بھ ٨٩ھیچ کستقریبا.قدرت سیاسی خواھد رساند

.  معنای حرکتی ازمردم، با مردم و برای مردم نیاندیشید و یا توجھ نکرد

بازیگران واقعی انقالب

خصلت خودجوش آگاه سازی، یا ھمان خودآگاھی طبقاتی، در این است کھ یکایک 

ھر کس با تحلیل و درک خودجوش خویش از شرایط، . کندر بھ تفکر میافراد را وادا

بھ این نوع نگرش، انتقادات . کنددر حد خود، بھ روش خود و با سرعت خود اقدام می

ھای بھ طور وسیع یعنی توده–شود از جملھ اینکھ چنین تصوری فراوانی وارد می

نگارنده براین باور است . ی استرویاپردازانھ، غیر واقعی وغیرعمل-خود آگاه شده 

ود حقیقت دروغی کھ زیاد گفتھ ش«:لنین خود نسبت بھ این خطر ھشدار داده بود آنجا کھ گفتھ است٨٨
. »می شود

زند ه یاد بیژن جزنی از معدود افرادی بود کھ در داخل جنبش چپ ایران در این باره ھشدار داده ٨٩
بیژن جزنی آمدن خمینی را پیش «در مصاحبھ با رادیوفردا می گوید ،میھن جزنی،ھمسر وی. بود

وی جزنی را بھ . اسالمیبود، در چندین رسالھ، از جملھ در رسالھ مارکسیست ھای بینی کرده
بیژن یک اندیشمند چپ متعلق بھ ملت ایران بود و«:وی می گوید. »خاصی متعلق نمی داندسازمان

بزرگترین شخصی بود ملی و تنھا چپی است کھ از اردوگاه چپ فاصلھ گرفت و بھ نیروھای چپ گفت
:منبع » .علت شکست حزب توده دنبالھ روی از شوروی بود
http://www.ettelaat.net/٠٥-٠٥/news.asp?id=٦٠٩٣

http://www.ettelaat.net/
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کھ بیان و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن این انتقادات، بھ طور مشخص بھ نگرش ما بر 

دیدگاه و . بھ عنوان پایھ و اساس ھر حرکت سیاسی و اجتماعی بستگی دارد»انسان«

» انسان محور«در یک دیدگاه کھھمانقدر-، یعنی خودآگاھی وسیع توده ایفوقباور

دیدگاه انسان . نیستتصورقابل » تشکیالت محور«در یک دیدگاه ،ل پذیرش استقاب

ھر در این دیدگاه. محور بھ نقش و اھمیت ھر فرد در فرایند مبارزاتی باور دارد

ھای فردی براساس آگاھی و اختیار خویش اقدام می کند و نھ بر مبنای ضرورت

آگاه سازیمطلق سازی دنبال بیشترازآنکھ بھ » انسان محور«نگرش . تشکیالتی

. انسان ھا فراھم آیدخودآگاھیباشد در پی فراھم ساختن شرایطی است کھ بستر 

ل شدن بھ نقش درک فردی، اندیشھ ورزی تقدم قائ. میان این دو بسیار استتفاوت

٩٠.است» انسان محور«ی ھرکس از بدیھیات دیدگاه آگاھانھفردی و انتخاب

ھا رپراتیک سیاسی حاکم باشد شاھد آن خواھیم بود کھ تودهھنگامی کھ این نگرش د

بھ آنچھ در حال . یابندھا میھا و آگاھیفرصت الزم را برای درونی کردن ارزش

اندیشند و بھ راه ھای نجات خود توجھ ھای آن میکنند، بھ چراییگذار است فکر می

گرا شکل از پیش عملھای بیشاندیشھ،در پس این اندیشھ ورزی ھمگانی. کنندمی

عینی و ھایھا ھر چقدر ھم کھ بطئی و تدریجی باشند زمینھاین اندیشھ. گیردمی

ند، کنھا ھمدیگر را پیدا میتوده. ھا ھستندسازماندھی و تشکل یابی تودهتقویتواقعی

دھند، بھ ھمدیگر کنند، ھمدیگر را یاری میفکری میکنند، ھمبا یکدیگر گفتگو می

ی یکدیگر را تقویت یابند، روحیھھای خویش را میھا و قوت، ضعفمی کننداعتماد

دھند کنند، تجارب خویش را مورد مشارکت قرار میکنند، راھکارھا را کشف میمی

تمامی این . روندتر فعالیت بھ پیش میھای ھر چھ سازماندھی شدهو بھ سوی شکل

.داردموارد بھ خصلت اجتماعی فعالیت سیاسی اشاره 

انقالبی «در کتاب قبلی خود بھ نام » جایگاه انسان در مبارزه«نگارنده بحث مفصلی را در باره ی ٩٠
pdf.http://www.korosherfani.com/ketabEnghelabi١: نگاه کنید بھ. ارائھ داده است» در انقالبی گری

http://www.korosherfani.com/ketabEnghelabi
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دھد، نیاز بھ دوباره باید تکرار کرد کھ این امور بھ شکل مکانیکی و جبری رخ نمی

این عناصر با بھتر استی اساسی اینجاست کھاما نکتھ. عناصر پیشتاز و آگاه دارد

محور بھ این کاردست زنند و پیگیر باشند کھ ھر فرد بتواند با تکیھ بر دیدی انسان

کسی بھ جای دیگری . ھ یک فرد مبارز و فعال تبدیل شودی خویش بدرک و اراده

فکر نکند، کسی بھ دنبال آن  نباشد کھ فھم خویش را جایگزین فھم دیگران کند، کسی 

، کسی خود را یا تحمیل نکندتحلیل خویش را بھ عنوان یگانھ تحلیل ممکن ارایھ ندھد

ند، کسی دیگران را از انتقاد ناپذیر معرفی نسازد، کسی دگراندیشان را تخطئھ نک

. داشتن اطالعات محروم نکند، اخبار را برای دیگران گزینش نکند

ی دیگران ھمانقدر الزم است کھ احترام بھ در نگرش انسان محور، احترام بھ اندیشھ

ی چنین باور و چنین پراتیکی است کھ نیروھایی کھ قرار در سایھ. ی خوداندیشھ

ف جامعھ را در قالب مدیریت شورایی در دست داشتھ مدیریت امور مختلبعدھااست

توان باور از ھمین طریق است کھ می. کنندمی باشند تمرین دمکراسی و آزادی 

داند چگونھ آزادی را بھ شناسد و میداشت حاکمیت فردای انقالب، دمکراسی را می

گوییم بخش مھمی از این فرایند، اگر ن. صورت نھادینھ شده درجامعھ مستقر سازد

. تمامی آن، در مورد انقالب اکتبر و انقالب ایران غایب بود

ھا ضرورت پراتیک انقالبی برای توده

ی تاریخی انقالب اکتبر و انقالب ایران بھ شکلی دیگر نشان داد کھ بدون یک تجربھ

درک عملی از پراتیک دمکراتیک در طول دوران آماده سازی انقالب و توسط 

ھای محروم جامعھ و بھ ویژه کارگران و زحمتکشان، ، یعنی تودهبازیگران اصلی آن

در فردای انقالب ناممکن و حتا غیر )مردمساالری(استقرار چیزی بھ اسم دمکراسی

ی مشخصی حاکمیت شوروی در طول دوران پس از لنین جلوه. قابل تصور است

تماعی و غلط ، بھ دلیل عملکردھای ضد اجاست از حاکمیت استبدادی یک اقلیت کھ

ی خویش را بھ نام خلق و از طریق یک ارادهانقالبی گری خود، مجبور می شود
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حاکمیت بھ این دلیل کھ . دندولتی بر مردم اعمال کدیوانساالری و پلیسدستگاه عظیم

دید کھ باید در خدمت از میان توده ھا برنخاستھ بود، مردم را بھ شکل ابزارھایی می

این مثال نشان داد تا زمانی کھ پراتیک ٩١.حاکم باشند و بسی حزب اجرای اراده

ھا شناختھ و رایج نشود، نھ حاکمیت پس از انقالب خود را دمکراتیک میان توده

توانند چنین ھا بھ راستی میبیند و نھ تودهموظف بھ استقرار دمکراسی در جامعھ می

. ماندرزو  باقی میدمکراسی  در حد یک حرف و آ،حقی را طلب کنند، درنتیجھ

اجتماعی انقالب، بازیگران انقالب ھمان کسانی ھستند الگویدر حالی کھ بر اساس 

کھ قرار است قدرت را پس از انقالب در دست گیرند و بھ ھمین دلیل نیز ضرورت 

زیرا ؛دارد کھ ھم دمکراسی و ھم مدیریت جامعھ را پیشاپیش تمرین کرده و بیاموزند

،داریاست کھ کارگرانی کھ در طول حیات حاکمیت سرمایھچگونھ قابل تصور

جبری و آرزویاند، بتوانند بر اساس و اجرایی بودهھای سادهعھده دار شغل

بھ مدیریت، »حزب پیشتاز خلق«ی انقالبی گری شورویایی، ناگھان توسط کودکانھ

١٩١٧سال ی اقتصادی و اجتماعی یک کشور عظیم مانند روسیھساختارھای پیچیده

؟؟ آیا بھ راستی فن مدیریت برای این کار الزم نیستبپردازند١٣٨٧و یا ایران سال 

زیر فشار کارگران ھمان کاری را ارایھ دھد کھ امروز بھ یا قشر مدیران قادر استآ

د؟ و منافع تابع آن ارایھ می دھاقتصادی خویش-ی موقعیت برتر اجتماعیواسطھ

کھ دعوت می کندما را بھ این سمت ش واقع گرایانھ ون بر این، یک نگرافز

در جریان یک فرایند رافراگیری مدیریت جامعھ، توسط کارگران و طبقات محروم

کارگرانی کھ ،در این فرایند. تصور کنیم،اما غیر قابل پرھیز،بھ نسبت طوالنی

یابی و تشکلاند وارد فاز خودآگاھی شوند، بھ تدریج بھ ضرورت سازماندھی توانستھ

در درون ھمین پراتیک است کھ . کنندورزی در این زمینھ اقدام میپی برده وبھ کنش

انسان در سیاست را در یکی از گفتھ ھای لنین می یابیم آنجا این انحراف بزرگ از نقش محوری ٩١
قدرت ما روی اضمحالل خواست فردی . قدرت ما آزادی و عدالت نمی شناسد«:کھ بیان کرده بود

»  .مستقر است
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-را کشف کرده و فرا میو پیچیدگی ھای آنھای گوناگون مدیریت جمعیآنھا جنبھ

: گیرند

 اینکھ چگونھ مدیریت یک تشکل جمعی باید اھداف استراتژیک خود را بھ

. ندطور دقیق، تعیین و تعریف ک

ھای مشخص و قابل اجرای دستیابی بھ این اھداف استراتژیک باید اینکھ راه

. و مشخص شود، تعریفتعیین

ھا فراھم شوداینکھ امکانات مادی الزم برای تحقق این راه .

ھا، باید کارمنظم  نظارت و ترمیم صورت اینکھ در مسیراجرای این ھدف

. گیرد

ھای تاکتیکی برای و بھبود روشاینکھ انعطاف، بازنگری، نوآوری

. دستیابی بھ استراتژی باید جزیی از ارکان مدیریت باشد

-کھ از بدیھیات علم مدیریت ھستند، نمی،ھای فنی آنی این موارد و پیچیدگیھمھ

ای توانند فقط در چارچوب یک حرکت تشکیالتی کالسیک و یک جنبش شبھ توده

این روند بھ کارعملی و . آموختھ شود،ایران١٣٥٧مانند تجربھ ،مبتنی بر احساسات

خصلت آموختن تجربی از . دانش نظری و تبادل دیالکتیکی میان این دو نیازدارد

اما آنچھ کارآیی یک نظام ،واقعیت با آموختن نظری بھ طور کیفی متفاوت است

.  مدیریتی را تضمین می کند حضور و رابطھ ی نزدیک این دو با ھم است

تشکیل شوراھای ادی آموزش مدیریتی برای طبقات محروم چیزی نیست جز بستر م

بعدسازی و ای برای سازماندھی فعالیت اجتماعی خودآگاهکارگری و توده

بھ ھمین دلیل، الزم است کھ تشکیل . و نظامیسیاسی،ی اجتماعیسازماندھی مبارزه

طلبد بسیار ھا را میشوراھا برای موارد گوناگونی کھ کار جمعی کارگران و توده

از کار شورایی برای ایجاد یک شرکت تعاونی محلی گرفتھ تا . جدی تلقی شود

،ھای مستقل بزرگ سراسری و سرانجامسازماندھی کارگران برای ایجاد اتحادیھ



نقد دو مورد تاریخی برای درک یک مفھوم  : انقالب شناسی : فصل سوم  ٨١

کھ قرار است در خلع قدرت و عملیاتیسازماندھی تشکیالتی واحدھای مبارزاتی

ھای فراوان دیگر نمودھایی ھستند از کار ھا و مثالی این فعالیتھمھ. شرکت کنند

ھای گرانبھای مدیریتی را ای کھ در آن، کارگران امکان اندوختن تجربھجمعی توده

است کھ دانش نظری مدیریت و ارتباطات در ھمین روند عمل گردر. خواھند داشت

یوند دادن ی تسخیر افکار عمومی و پیابد وزمینھمیان کارگران رشد و گسترش می

. وجود می آیدھ بسایر قشرھا وطبقات اجتماعی بھ جنبش کارگری و منافع محرومان 

داری برای سرکوب و خفھ کردن اکثریت محروم فراموش نکنیم کھ نظام سرمایھ

ھای محروم و بھ از جھل و ترس توده. کندجامعھ، ازابزارھای مختلفی استفاده می

معنوی اعمال شده توسط اقشارمیانی و طبقات خصوص کارگران؛ از کنترل مادی و 

از ،ی برتر نسبت بھ محرومان و کارگران و در نھایتمتوسط بھ عنوان الیھ

ابزارھای امنیتی سرکوبگر یا مسخ آفرین تحت اختیار خود برای اعمال سلطھ ی 

مقابلھ با ھمھ ی این مکانیزم ھای جھل آفرینی و ترس . مستقیم و غیر مستقیم بر آنھا

آفرینی میسر نیست مگر با سازماندھی زیربنایی شرایطی کھ سبب شکل گیری 

. خودآگاھی در انسان ھا شود

:را ه برون رفت از بن بست انقالبی گری لنینیستی

: گذردمیزیرمسیر رھایی کارگران و محرومان از سھ مرحلھ ی 

بتنی بر رھاسازی خویش از بند جھل و ترس کھ با ھمان کار خودرھاسازی م-١

یعنی عبور فردی ھر یک از ما از موانع خودساختھ کھ .روشنگری امکان پذیر است

. در سایھ پایگاه طبقاتی و پیشینھ فردیمان شکل گرفتھ است

تفکر وانقالبی گری ظاھری قشرھای میانھ و طبقات رھاسازی خویش از قید-٢

ھمت کار نند بھ کارگران و طبقات محروم می توا،پس از خود آگاھی.متوسط

رھایی برای طبقات متوسط کاری کنند کھ این طبقات دریابند توضیحی و ارتباطاتی 
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ی  تفکر و آرمان برابری واقعی شان در گرو رھایی رنجبران و استقرار نھادینھ

. در جامعھ استمحرومانی طلب و آزادیخواھانھ

را برای پایان بخشیدن سازماندھی شده ھجوم نھایی خویشخودھای آگاه و توده–٣

بھ دستگاه سرکوبگر طبقھ ی حاکم آغاز کرده و ابزارھای قدرت ورزی نظام 

کھ ابزارھایی . گیرندداری را با ھدف تغییر بنیادین جامعھ در اختیار خود میسرمایھ

. توان برنامھ ریزی و مدیریت آن را دارند

زماندھی شورایی جامعھ اقدام با بھره وری از این ابزارھای قدرت توده ھا بھ سا-٤

یعنی بھ جای . کرده و زمینھ را برای حذف تدریجی دستگاه دولت فراھم می سازند

مانند روسیھ بعد از –ساماندھی امور جامعھ بر اساس یک دیوانساالری مرکزی 

قدرت را خرد کرده و در سطوح کالن، میانی و پایین جامعھ مسئولیت -انقالب اکتبر

ت شورایی در اختیار توده ھا قرار می دھد تا نظام خودگردان بھ طور ھا را بھ صور

. عینی و عملی شکل گیرد

بھ ،ھادر انقالب اکتبر انجام نگرفت و بلشویکمرحلھ بھ مرحلھ این روند و حرکت 

ی خود آگاھی با ایجاد یک میان بر تاریخی بدون گذشتن از مرحلھ،رھبری لنین

ار و طبقات متوسط، بھ سوی نھادھای حاکمیت ھجوم آورده ھا و متحد ساختن اقشتوده

این امر سبب شد . در دست گرفتندمساعد آنو قدرت سیاسی را بدون بستر اجتماعی 

نھادینھ، نقش مھمی را در فردای ، خود جوش و ھا نتوانستند بھ طور وسیعکھ توده

ی ت یک طبقھبازی کنند و این ضعف  اساسی سبب شد کھ قدرت از دس١٩١٧اکتبر 

برتر بیرون آمد و بھ دست یک قشرمحدود حزب ساالرافتاد کھ پس از مدتی، بھ 

ی برتر و قدرت اقتصادی، خود بھ طبقھ، امکاناتی در اختیار داشتن ابزارھاواسطھ

ھا را در خدمت اھداف خویش بھ ی سرمایھ داردولتی نیز تودهطبقھ. جدید تبدیل شد

. گیری فراھم سازدمشارکت آنھا را در فرایندھای تصمیمکار گرفت، بدون آنکھ بستر
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ای کردن تودهپراکنده  و ناامیدانھ یھای ی استالین پایان آخرین تالشآغاز دوره

. حاکمیت در اتحاد شوروی بود

برخالف الگوی انقالب سیاسی ازنوع روسی و لنینیستی آن، یا در بدترین مثال خود 

برای قالب اجتماعی کھ مد نظر مارکس است، تالش ، در الگوی ان١٣٥٧درایران 

ی خود آگاھی اجتماعی و پیوستن طبقات مرحلھکسب قدرت سیاسی بدون گذر از 

تواند بھ مثابھ یک ماجراجویی سیاسی قدرت ی کارگر، میغیرسرمایھ دار بھ طبقھ

ن ھر چند کھ ممکن است برای آن، نام ھا وعناوین گوناگون بیا. وبسطلبانھ باشد

ی قدرت موجود آورندهی بسیارخوبی در نیروھای بھ دستشود و یا حتی انگیزه

شبھ نوعینبود بستر اجتماعی مناسب، سبب می شود کھ در بھترین حالت ،باشد، اما

بدون آنکھ شانس چندانی برای ،دمکراسی یا یک دمکراسی طبقاتی شکل گیرد

نبود آگاھی نھادینھ شده .تھ باشداستقرار یک دمکراسی مستقیم و مشارکتی وجود داش

خورند، کجا حاکمیت جدید ند در کجا دارند بازی میھا سبب می شود کھ نداندر توده

ممکن است بھ فریب دادن آنھا اقدام کند، کجا باید عقب نشینی نکنند، کجا باید بھ 

بایست  استقرار شوراھای مردمی و ھای حاکمیت اکتفا نکنند، کجا میشعارھا و وعده

اھر دمکراتیک ھای انتخاباتی بھ ظگیری را با نمایشدخالت مستقیم در تصمیم

. تعویض نکنند

ھای ھا نتوانند برای آزادیشود کھ تودهبھ ھمین ترتیب، نبود سازماندھی، سبب می

فردی، اجتماعی و سیاسی، در مقابل ھجوم دیر یا زود حاکمیت جدید بھ نام حفظ 

با فرماندھی شورایی ،نبود ارتش خلق. ، بایستند و مقاومت عملی کنند»انقالب«

سازد کھ حاکمیت پس ازمایندگان مستقیم مردم، این امکان را فراھم میمتشکل از ن

اقدام بھ بازسازی نیروی نظامی، انتظامی و امنیتی رژیم سابق ،بالفاصلھ،انقالب

ھای دمکراتیک کرده و از این ساختارھا برای کنترل جامعھ و درھم شکستن مقاومت

مورد انقالب روسیھ و ھم در مورد ھم در موردیچنین . یا عدالت طلبانھ بھره برد
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حزب کمونیست روسیھ با بھره بردن از قدرت ارتش سرخ . انقالب ایران مشاھده شد

از نیروھای انقالبی حزب و نیز نیروھای ارتش تزاری کھ بھ بودایکھ مجموعھ

درایران نیز تمامیت . انقالب پیوستھ بودند، اقدام بھ قلع و قمع نیروھای مخالف نمود

.وھای نظامی و انتظامی کشور در اختیار حکومت اسالمی قرار گرفتنیر

انقالب از چھ نوعی؟ 

ی بینیم کھ در نھایت اگر قرار باشد برای جامعھبا در کنار ھم گذاشتن این موارد می

تواند ایرانی در تدارک انقالب باشیم، باید بھ این مھم توجھ کنیم کھ این انقالب نمی

یعنی برخاستھ از فرایند کسب آگاھی طبقاتی، توسط . باشداجتماعیبلکھ باید ،سیاسی

بایست از چرایی شرایط کنونی و طبقات محروم جامعھ و بھ ویژه کارگران کھ می

در یک روند طوالنی یکدیگر را آگاه ساختھ، . امکان خروج جمعی از آن آگاه شوند

ی عملی را ظری و تجربھبھ یکدیگر اعتماد کنند، خود را سازماندھی کنند، دانش ن

در ھم آمیزند، قدرت سیاسی را بھ دست آورند و سرانجام، مدیریت کارآ و موثر 

ساختارھای اجتماعی و اقتصادی را برعھده گیرند تا بتوانند جامعھ را از قید 

. ی آزاد و برابر ھدایت کننداستبداد رھا ساختھ و بھ سوی یک جامعھواستثمار

ساده ی انقالب دیده، وارث ھزاران تضاد اجتماعی و فردی ھفراموش نکنیم کھ جامع

ی در نبود یک طبقھ. خواھد بودداری بازمانده از حاکمیت نظام سرمایھیا پیچیده ی 

کارگر آگاه، مدیر و فرھیختھ، بی شک حل این تضادھا بھ کاری ناممکن تبدیل شده و 

-را مطرح می» یسرکوب انقالب«ضرورت حفظ نظم اجتماعی بار دیگر ضرورت 

تنھا در . شودسازد و دور تسلسل بازتولید استبدادگری و استثمارساالری آغاز می

ی تاریخی توان از تلھگری است کھ میی تامین خصلت اجتماعی انقالبیسایھ

.ی طبقاتی رھا شدبازتولید جامعھ

یک انقالب اجتماعی این است کھ نیروھای تغییر طلب رادیکالبروز پیش شرط

حزب گرای سنتی را کھ بھ نادرست، نزدیک بھ یک قرن تقلیل گرایجامعھ، نگرش
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بر مبارزه و جنبش انقالبی سایھ افکنده است، کنار گذاشتھ و بھ دیدگاه نوینی روی 

-نقش ھر فردی بھ عنوان یک انسان دراین فرایند اھمیت می،آورند کھ براساس آن

ید برای فرد این حق را قایل شد کھ بیاندیشد، داند کھ بامیدیدگاه انسان محور . یابد

ھای مردم بھ عنوان جمعی در چنین دیدگاھی، توده. بفھمد، تصمیم بگیرد وعمل کند

ھای آگاه و بلکھ سخن از مجموعھ ای است از انسان،گمنام و کلی مطرح نیستند

گام مسئولیت خویش بھ میدان مبارزه احساسی درک ودارای اختیار کھ بھ واسطھ

بازگرداندن نقش. توانند در روند مبارزه، با ثبات ومنطق بھ پیش روندگذاشتھ و می

ای است کھ ھر انقالبی چپ برای ترین وظیفھانسان بھ او بزرگارادی و اختیارمند

٩٢.ی شورویایی بھ عھده داردانحراف حزب ساالرانھجبران

کند، ھیچ ثروت ھنگفتی میتاریخ ھیچ کاری ن« فراموش نکنیم کھ در نظر مارکس 

انسان است، انسان واقعی و زنده کھ . در اختیار ندارد و دست بھ ھیچ جنگی نمی یازد

ھای خود تاریخ ھیچ نیست مگر فعالیت انسانی کھ ھدف... این ھمھ را انجام می دھد

بھ عبارت دیگر ھیچ چیز و ھیچ چیز، نھ حزب، نھ انقالب، نھ ٩٣».را دنبال می کند

و نھ ھیچ ایده آل دیگری نیست کھ در یک روند سالم انقالبی بتواند نھ طبقھ،آرمان

کھ بتواند این » انقالبی«ھر باصطالح . جایگزین زندگی، کرامت و مقام انسان شود

بازیگر ،فراموش نکنیم. جابجایی شوم را انجام دھد از پیش محکوم بھ شکست است

ف فردای انقالب، ھد؛ایی انسان استرھانقالبدلیل وجودی ؛انقالب، انسان است

اساس .جز در این منظر، انقالب ھیچ ارزش ذاتی دیگری نداردتعالی انسان است؛

روند شکل گیری و روی دادن و کھ بخواھد دریھر ایدئولوژی.انقالب، انسان است

ورای انسان، امری جمعی مانند حزب، یا طبقھ یا جامعھ را در مدیریت انقالب در

شرایط را برای شکل گیری یک نظام ضد ،بی شک،رم اھمیت قرار دھدراس ھ

» احزاب برادر«انحرافی کھ فقط انقالب روسیھ را قربانی خود نساخت، بلکھ با سایھ انداختن بر ٩٢
. در بسیاری از کشورھای جھان را دستخوش ناکامی و فروپاشی ساختسرنوشت جنبش چپ

. ٢٠٠، ص ١٣٨٠جان ریز، جبر انقالب، ترجمھ ی اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر، ٩٣
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انسان را محور قرار دادن بھ معنی درکی غیر طبقاتی . فراھم کرده استجدیدانسانی

، طبقھ را تشکیل می دھدآنچھ قرار دادن نخستعبارت است ازداشتن نیست، بلکھ

بال آن باشد کھ شکل گیری خود را اگر نظام اجتماعی بعد از انقالب بھ دن. یعنی انسان

کرامت و جان تک تک انسان ھا بگذارد بی شک نظامی یبر اساس حفظ نھادینھ

تک تکشرایط شکوفاییتامین،زیرا ھدف نھایی ھر انقالبی. مردمی خواھد بود

مارکس .استآنھااحترام گذاشتن بی خدشھ بھ زندگی و شرافت انسان ھا از طریق 

نوع از انقالبی سبب ظھور آن جامعھ ای خواھد شد کھ در آن می گفت کھ چنین 

." رشد آزاد ھر فرد شرط رشد ھمگان است"

باید ننسل جوان در داخل کشور و بھ ویژه دانشجویان و نیروھای چپ نسل نوین 

ھای نسل دیروز را تکرار کنند و بھ حزب ساالری یا انقالب ساالری اشتباه کمونیست

-این تنھا بشر ساالری و انسان محوری است کھ می. روی آورندو یا آرمان ساالری

.  گری نوین و پیروزمند باشدی یک انقالبیتواند دستمایھ

ی یک فرد انقالبی این است کھ در این فرایند روشنگری شرکت کند و باور وظیفھ

ھای مورد احترام، آگاه وداشتھ باشد کھ بروز انقالب اجتماعی جز از طریق توده

بھ ھمین دلیل نباید بھ دنبال سناریوھای دیگری کھ . سازماندھی شده ناممکن است

کسب قدرت سیاسی را توجیھ کنند رفت و با ثبات و استواری بھ ھر نحویقرار است 

ھرچھ بیشتر در مسیر آماده سازی و تقویت بستر خودآگاه سازی و خود رھاسازی 

ترکیب انسان مداری، آگاھی پویا و رھایی انسان در گرو . ھا گام برداشتتوده

.انندرخودسازماندھی  تک تک انسان ھایی است کھ رویای آزادی را در سر می پرو

ضد تشکل گرایی؟ 

ضد تشکل گرایی ضد جمع گرایی یا بی شک نباید این انسان محوری را بھ معنای 

اما . تناممکن اسجمعیو سازماندھیسازیانقالب جز از طریق تشکل . تعبیر کرد

بنابراین . تفاوت مھمی است میان سازماندھی برای انقالب و انقالب برای سازمان
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ھر نوع سازمان و سازماندھی باید در خدمت انقالب باشد و نھ این کھ قرار باشد 

یک سازمان فرا فردیانقالب بستری برای خدمت رسانی بھ ارزش ھا و برنامھ ھای

جلوه داده شده » عالی و متعالی«و برنامھ ھا باشد، ھر چقدر ھم کھ این ارزش ھا

. باشند

سازماندھی دارند و خودبی شک توده ھا نیز برای شرکت در انقالب اجتماعی نیاز بھ

مختلف مانند سازمان وحزب و شورا و گروه خودسازماندھی از طریق تشکیالتاین 

در خدمت آنھا . میسر است، اما تشکیالتی کھ از مردم و برای مردم باشدو جبھھ 

بھ ذات باشد و بھ طور قائمباشد، ابزاری بیش نباشد، فاقد ھرگونھ قداست و ارزش

صرف برای کارکرد خویش مورد استفاده قرار گیرد و زمانی کھ کارکردش را از 

. دست داد خود را منحل کرده و در نظام جامعھ ی خودگردان حل شود

ازمند آن است کھ چیز دیگری در نیتشکیالتبی شک رسیدن بھ چنین شکلی از 

جایگاه باالتر از آن قرار گیرد و آن نمی تواند باشد مگر جایگاه انسان بھ عنوان ھدف 

یک اندیشھ ی انسان مدار می تواند، حزب، حضور، . غایی کار حزبی و کار سیاسی

اھمیت، رھبری، ایدئولوژی، تاریخ و وجود آن را بھ درجھ ی دوم اھمیت ھل دھد و 

. بگیردگاه کھ ضرورت تعالی انسان ھا ایجاب کرد حزب و وجودش را نادیده ھر 

تشکل بھ ھمین دلیل نیز گذر از مرحلھ ی حزب گرایی بھ مرحلھ ی بھره بری از 

وقتی . مدار کاری است بھ راستی انقالبی و الزمحزبی بھ نفع یک آرمان انسان 

ل شود و زیر سایھ ی یک نگرش ما بھ حزب بھ یک نگرش کارکردی و ابزاری تبدی

قرار گیرد درمی یابیم کھ تشکیل، توسعھ، مدیریت و در نھایت حوردیدگاه انسان م

در غیر این صورت باید چشم . عادیو ، ممکنانحالل یک حزب کاری است زمینی

بھ این داشتھ باشیم تا در چھ شرایط خاص تاریخی یک اقلیت بھ تشکیل حزب اقدام 

قداست حزبکھ بھ یمبھ دنبال آن باشآن،ماوراء الطبیعی بھبا نگاھیبعدکنند و 

انسان ھا را تحت توجیھ » نھاد مقدس«و در راه حفظ این یمویژه ای ببخش
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و امثال آن قربانی » بقاءاستراتژی«یا » اھمیت حزب«، »یالتیضروریات تشک«

.یمساز

یک نگرش تقدس زدایی از حزب و تشکیالت ممکن نیست مگر با رفتن بھ سوی 

اما نکتھ ی . کھ حزب را در اختیار آرمان تعالی انسان ھا می گذاردمحورانسان 

ظریف در این بحث آن است کھ تامین این تعالی باید در ھمھ ی مراحل مبارزه در 

تا ،یعنی از ھمان روز الفاین.یک کنش تشکل گرا موجود باشد، از ابتدا تا انتھا

می بایست ضرورت نخست ،ردان منحل می شودروزی کھ حزب در جامعھ ی خودگ

در ھیچ . داده شود،بھ عنوان انسان،وباالترین اھمیت بھ فرد و مقام و جایگاه او

کجای مسیر انقالب، نھ در جریان تدارک آن، نھ در طول آن و نھ پس از آن نباید 

٩٤.جان یا مقام انسانی مورد بی توجھی و بی احترامی واقع شود

یی کھ بتواند حزب و تشکیالت ویا انقالب یا طبقھ و یا جامعھ را در یک آن ایدئولوژ

بی شک دھد،در جایگاھی باالتر از جایگاه انسان قرار ،این مسیرمرحلھ از

ھر گونھ دگم انقالبی و . ایدئولوژیی است خطرناک و مضر برای انسان و انسانیت

ندگی و کرامت انسانی را احترام بھ زمطلق بودنسنت گرایی رادیکال کھ بخواھد 

این دو در و منظم زیر پا بگذارد بدون کمترین تردیدی زمینھ ساز نقض نھادینھ 

. جامعھ ی پس از انقالب خواھد شد

بنابر آنچھ آمد درمی یابیم کھ پرداختن بھ آرمان انقالبی، برخالف تجربھ ھای بھ 

بھ عنوان یگانھ محور باید با بازگشت بھ انسان،ظاھر چپ گذشتھ در ایران و جھان

است کھ می توان در طول یتنھا ارزشحفظ جان و مقام انسانی. مطلق مبارزه باشد

مبارزه و در جریان انقالب و در چارچوب ساختن جامعھ ی بعد از انقالب بھ چشم 

مطلق بھ آن نگریست و بھ جز این امر، ھرچیز دیگری باید بھ صورت نسبی پنداشتھ 

. و پرداختھ شود

. بھ بحث گذاشتھ است» انقالبی در انقالبی گری«نگارنده  این موضوع را در کتاب ٩٤
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ما مبارزه و تشکیالتی از این دست چگونھ می تواند شکل گیرد؟ مراحل عملی و ا

مشخص آن بھ دور از کلیاتی کھ بھ برخی از آنھا در باال اشاره شد چگونھ می تواند 

:مراحل عملی کھ در این باره قابل تصور است را بھ این صورت بیان می کنیم. باشد

ن مسیر عبارت است از پرداختن نظری بھ گام اول در ای: تدوین پایھ ھای نظری.١

آنچھ باید تبدیل بھ بدیھیات نخستین یک نگرش انسان مدار شود، در سایھ ی این 

،پرداخت نظری ما متونی را در اختیار خواھیم داشت کھ موضوع اھمیت انسان

بھ عنوان ھدف غایی ھر گونھ تالش اجتماعی و کنشگری سیاسی را جا می 

. ح می دھد و دالیل و شرح مستند در این باره ارائھ می دھداندازد، آن راتوضی

این پایھ ھای نظری کھ مبنایی فلسفی، جامعھ شناختی و روانشناختی دارند بھ 

: سواالت زیر پاسخ می دھند

انسان کھ از انسانیت او برمی خیزد چیست؟ ذاتی ویژگی ھای .١

و در چھ این ویژگی ھا در چھ شرایطی شانس رشد و تعالی داشتھ .٢

شرایطی سرکوب و منکوب می شوند؟ 

ضرورت حرکت از شرایط کنونی و دستیابی بھ شرایط ایده آل برای .٣

رشد و تعالی انسان چیست؟ 

بر اساس پایھ ی نظری تدوین شده باید دید کھ اگر بھ : تدوین برنامھ ی عملی.٢

سوال(ضرورت حرکت از شرایط موجود بھ سوی شرایط ایده آل باور داریم 

بھ صورت مشخص . چگونھ باید این حرکت را صورت دھیم) سوم بخش نخست

و تدریجیالزم است تا مراحل عملی،و عملی چھ باید کرد؟ در این دومین گام

. مورد توضیح قرار گیرنددقیقبا ذکر جزییات تا حد ممکناین حرکت مطرح و 

: این مراحل بھ این صورت قابل تصور است
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انسان نظریدیدگاهروش ھای توزیع گسترده ی پیش بینی راه ھا و.١

٩٥در دل جامعھمدار

پیش بینی چگونگی بھ ھم نزدیک ساختن افرادی کھ نسبت بھ این  .٢

. نشان می دھندمثبت و استقبالواکنشدیدگاه

شکل سازماندھی افرادی کھ بھ این صورت بھ ھم نوع و پیش بینی .٣

. نزدیک شده اند تا کاری کنند

در صورت شکل ھایینوع فعالیت ھایی کھ چنین تشکلنیپیش بی.٤

. د آغاز کندنگرفتن می توان

گسترش  و بھ ثمر رساندن این نوع از فعالیت ھا روش ھای پیش بینی.٥

ی متشکل

کوتاه مدت، میان چگونگی دستیابی بھ اھدافتاکتیک ھا و پیش بینی .٦

. و امکانات موجودھاتشکلرشد مدت و درازمدت از طریق 

طراحی برنامھ ی عملی برای آغاز فعالیت بر اساس تدارکات مادی و مالی الزم.٣

بخش دومشده در 

:پس برای آغاز یک حرکت نوین انقالبی سھ مرحلھ قابل پیش بینی است 

،تدوین و انتشار پایھ ھای نظری جدید

واین بنیان نظری نوین تشکیالتیتدوین برنامھ ی عملی گسترش و تحقق

برای اجرای این برنامھ ی عملیار تدارکاتی و مشخص شدن وارد ک.

با وجود آنکھ بھ صورت مختصر بھ ھر یک از این سھ مرحلھ در باال اشاره شد اما 

شک نیست کھ توضیح ھر یک از آنھا بحث ھای عملی و مشخص مفصلی را می 

دوین دوباره ی دیدگاه نظری براساس بازخوردھای تباید در نظر داشت کھ در دل ھمین بخش اول٩٥

.نیز جای داردبھ دست آمده در سطح جامعھ
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ی از زیرا ھدف از این کار ارائھ ی برخ. طلبد کھ در حوصلھ ی این کتاب نیست

موضوعات نظری پیرامون مبارزه ی چپ گرا در ایران بود و نھ ارائھ ی یک 

. برنامھ ی عملی

 *

در فصل بعد خواھیم دید کھ آرمان چپ گرایی، یعنی استقرار جامعھ ای مبتنی بر 

سوسیالیسم بر چھ بنیان ھای مفھومی استوار است و الگوی نظری چنین جامعھ ای، 

. مان شھر نیروھای چپ، از چھ ویژگی ھایی برخوردار استبھ عنوان ایده آل  و آر

در آنجا ضمن تشریح پیشینھ ی شکل گیری جامعھ ی طبقاتی خواھیم دید کھ راز 

. رھایی از آن در تاختن بھ استثمار و حق مالکیت بھ عنوان ذات چنین جامعھ ای است

) جامعھ گرایی(م وجود دارد؟ آیا سوسیالیس.اما برای جامعھ ی طبقاتی چھ جایگزینی 

یک جایگزین واقعی و ممکن برای نظام طبقاتی سرمایھ داری امروز است؟ آیا 

رھا از طبقھ در حوزه ی ممکن است یا بھ طور صرف یک آرمان رویایی یجامعھ

. پاسخ داده ایمآخراست؟ بھ این پرسش ھا در فصل 

 * *



) جامعھ گرایی(ھای اجتماعی سوسیالیسمریشھ: فصل چھارم  ٩٢

: چھارم فصل
) ییجامعھ گرا(ھای اجتماعی سوسیالیسمریشھ

باردیگر هسرمایھ داری را بھ لرزه درآورد٢٠٠٨بحران اقتصادی کھ در اواخر سال 

نشان داد کھ در نھایت این در اقدامات سوسیالیستی است کھ سرمایھ داری راه برون 

بنابراین باردیگر در مقابل این . رفت خود از درون این بحران را جستجو می کرد

آینده ی سرمایھ داری سوسیالیسم است؟ پاسخ بھ این سوال قرار گرفتھ ایم  کھ آیا 

آیا باور بھ سوسیالسم برخاستھ از . سوال مستلزم پرداختن بھ خود سوسیالیسم می باشد

ھای اجتماعی است یا بر نگرشی ایدئولوژیک استوار است؟ در جوامع درک واقعیت

مجموعھ از سم را بھ عنوان یکداری تالش بر این بوده است کھ سوسیالیسرمایھ

ھای اجتماعی، بلکھ از دیدگاه رھا نشان دھند کھ نھ از درون قانونمندیباو

-خواھند با نادیده گرفتن عینیتآید کھ باورمندان آن می ای برمیعده» ایدئولوژیک«

.ھای خویش را بھ عنوان حقیقت مسلم نشان دھندھای بیرونی، ذھنیت

ی گرایانھھای مکانیکی و سطحیی، تالشداردر کنار تالش تبلیغاتی نظام سرمایھ

خوانند بھ این توھم دامن زده است می» سوسیالیست«عده ای کھ خود را بھ نادرست 

کھ سوسیالیسم یک ساختار ذھنی و آرمانی است کھ شاید روزی قابل اجرا باشد و نھ 

. بیش از این

تھ از فھم است و یا برخاس) اختراع(ی ذھن آیا بھ راستی سوسیالیسم ساختھ

است؟ در حالت ) ھای موجودکشف قانونمندی(سازوکارھای انسانی درونی جامعھ 

اول، سوسیالیسم  امری محتمل و نسبی است کھ تحقق یا عدم تحقق آن تابع شانس و 

منتج از شرایط  بھ طور صرف ارادی است، اما در حالت دوم، سوسیالیسم بھ عنوان 

گرایی را در مقابل آگاھی ر انسان واقعشود کھ ھیک گزینش طبیعی مطرح می

. آگاھی برخاستھ از درک آنچھ با طبیعت انسانی ھمساز است. دھدخویش قرار می



) جامعھ گرایی(ھای اجتماعی سوسیالیسمریشھ: فصل چھارم  ٩٣

ھای کاذب ایدئولوژیک و سیاسی میان روشن ساختن این نکتھ بھ بسیاری ازکشمکش

.  دھدموافقان و مخالفان سوسیالیسم پایان می

»سوسیالیسم«درباره ی واژه 

ی از از واژه٩٦»سوسیالیسم«. تر است بھ تعریف واژه سوسیالیسم بنگریمنخست بھ

ترجمھ » اجتماعی«آید کھ صفت است و در زبان فارسی بھ معنای می٩٧»سوسیال«

آید کھ بھ معنای میsocialisیی التین خود از کلمھاین صفت در ریشھ. ٩٨شده است

رتیب سوسیالیسم از حیث معنای بھ ھمین ت٩٩.است» اتحاد یافتھ«و » ھم پیوستھبھ«

اینکھ ذات . است» اتحادگرایی«و » ھمگرایی«ای و واژگانی بھ معنای ریشھ

برای . ی مھمی استشود نکتھگذرد مربوط میسوسیالیسم بھ جامعھ و آنچھ در آن می

١٠٠. ی اجتماعی، بھ عنوان صفت، دقت کرداین منظور باید بر واژه

است» انسانی«ھمان » اجتماعی«

و بھ عنوان صفت معمول است، در زبان ١٠١»سوسیال«ی اجتماعی، کھ معادل واژه

ی در زبان فارسی معادل کلمھ» اجتماع«اما . خیزدبرمی» اجتماع«فارسی از نام 

چنین پورامیر حسین آریاناز دید» اجتماع«تعریف . بھ کارمی رود١٠٢کمونیتھ

نیاز ھای دیگر کمابیش بیامعھی محلی معین و از جای کھ وابستھجامعھ«:است

٩٦ Socialisme
٩٧ Social

.٣٤٨ص –١٣٨١چاپ سوم -نشر مرکز–فرھنگ علوم انسانی –آشوری، داریوش ٩٨
٩٩ Le petit Robert

ن این است کھ با یافتن معادلی نگارنده بر این باورست کھ نخستین گام در نوزایش چپ ایرا١٠٠
ی التینی این کلمھ را از آن گرفت و از توان تصویر خشک ناشی از ریشھمیپارسی برای این واژه

. ی اولیھ در مورد ماھیت آن برای شنونده بدست آوردا، بتوان ایدهطریق این معادل عامھ فھم

١٠١ Social
١٠٢ Community (en), Communité (fr)



) جامعھ گرایی(ھای اجتماعی سوسیالیسمریشھ: فصل چھارم  ٩٤

این تعریف قدری کاھش دھنده و محدود کننده است و اگر اعتبار آن را ١٠٣.»باشد

» اجتماعی«ی ی گستردگی معنایی واژهکافی بدانیم در برگیرنده١٠٤»اجتماع«برای 

مربوط » جامعھ«در واقع، بھ عنوان صفت، بھ یا اجتماعی» سوسیال«زیرا . نیست

در ١٠٦»جامعھ«١٠٥.امعھ جمعی بھ مراتب گسترده تر از اجتماع استشود و جمی

گروھی وسیع «: چنین تعریف شده استآریان پور»شناسیزمینھ جامعھ«کتاب

ھای متعدد ومرکب از کثیری زن و مرد و کودک کھ در طی زمانی شامل سازمان

عریف، با این ت١٠٧.»دراز از اتکای متقابل اجتماعی و نظم گروھی بھره مند باشد

» سوسیال«ی اجزای الزم برای رساندن مفھوم ھای خویش، دربرگیرندهتمامی کاستی

جامعھ در . »اتکای متقابل اجتماعی«است و این چیزی نیست جز» اجتماعی«یا 

-اساس بیانگر ظرفی است کھ نوزاد بشری، کھ برخالف بسیاری از حیوانات، داده

ی خویش را از بدو تولد و بھ الغی از گونھی بھای الزم برای تبدیل شدن بھ نمونھ

طور غریزی در خود ندارد، درآن این توانایی را پیدا می کند کھ بھ تدریج تبدیل بھ 

موجودی مجھز بھ زبان، توان ارتباط سازی، درک پدیده ھا، فھم . انسان شود

بھ عبارت دیگر، . ھای پیچیده جھت تصمیم گیری و یک دستگاه ارزشیموقعیت

ھای ای را کھ در بدو تولد دارای توانای است کھ موجود زندهھ آن مجموعھجامع

فرھنگ «ھای بالفعل کم است، درطول یک فرایند طوالنی ی زیاد و توانبالقوه

» حیوان اجتماعی«از ھمین روی، برخی، انسان را . کندتبدیل بھ انسان می١٠٨»دھی

انتشارات –شناسی زمینھ جامعھ–بر اساس آگ برن و نیم کوف ) تالیف(-پور، امیر حسینآریان ١٠٣
.٦٦ص –١٣٨٠تھران –گستره 

. گیردرا برای آن بکار می» جماعت«ی داریوش آشوری معادل کلمھ١٠٤
تر بھ دھد کھ بسیار نزدیکارائھ میsocialی داریوش آشوری معادل دیگری را برای کلمھ١٠٥

شیخاوندی داوررا پیش ازاین، دکتراین معادل. »جامعگی«: نای مورد نظر ما این نوشتار استمع
: ھم چنین نگاه کنید بھ. پیشنھاد کرده بود» جامعوی«تحت عنوان 

http://www.sharghnewspaper.com/٨٣٠١١٥/idea.htm
١٠٦ Society (en), Société (fr)

٦٦ھمان منبع ص ١٠٧
١٠٨ Acculturation = فرھیختھ سازی

http://www.sharghnewspaper.com/
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ی نیاز بھ دیگران و حضوردر نامند، یعنی موجودی شبھ حیوان کھ بھ واسطھمی

بدون جامعھ، . شودی بشری در طی روند اجتماعی شدن، تبدیل بھ یک بشر میجامعھ

تواند تبدیل بھ یک موجود بشری بھ نوزاد انسانی، در صورت بقای جسمی خود، نمی

ھای رفتاری غیر انسانی معنای کامل کلمھ شود و تجاربی چند نشان داده کھ خصلت

نوزاد بشری بدون جامعھ و بھ طور . چربدھای غریزی بشریش میاو بر ویژگی

١٠٩. منزوی یا خودجوش شانس زیادی برای تبدیل شدن بھ انسان ندارد

این .کنداین حیوان اجتماعی را انسان می١١٠»اجتماعی شدن«جامعھ ازطریق فرایند 

با دریافت دھد نوزاد بشر از ھمان ابتدای انسانی است کھ اجازه میمحتوای جامعھ

محبت و توجھ والدین و گرمای بدن مادر، شیراو، صدای او، نوازش مادر و سپس

اعضای بزرگتر خانواده، بھ موجودی تبدیل شود کھ توان تقویت جنبھ ھای صلح آمیز 

ویژگی ھا وخصلت ھا را در خود و نیز در وجود خویش و بازتولید ھمان رفتارھا،

بدین صورت، کارکرد بنیادین جامعھ عبارت . دکنھای بعد از خویش کسب مینسل

بودن » انسان«، یعنی موجودی آگاه بر ١١١»فرد«است از تبدیل نوزاد بشری بھ یک 

ی وجودی جامعھ این است کھ فلسفھ. مترتب است» انسان«خویش و آگاه از آنچھ بر

در درازمدت این کارکرد بنیادین را تامین ساختھ و شرایطی را فراھم نسازد کھ 

ھای انسانی برای افراد درآن، تبدیل نوزادان بھ انسان وتداوم بخشیدن بازتولید خصلت

بایست شرایطی در جامعھ در طول حیات افراد، می. ھای بعد دچار اشکال شودو نسل

ی جمعی شود تا امکان باز فراھم باشد کھ موجب تقویت روابط انسانی و تعالی روحیھ

-گروه جوست، ابزار می«: کندی انسان یاد میآریان پور در کتاب یاد شده از چھار وجھ ممیزه١٠٩
و انسان homo politicus زی از این رو او را انسان جامعھ. اندیشدگوید و میسازد، سخن می

homo sapiensو انسان اندیشھ ورز homo loquaxانسان سخن ورز homo faberابزار ساز 
) ١٣٦ص (» نامیده اند

١١٠ Socialisation
موجودی است کھ بھ واسطھ ی فرایند اجتماعی شدن از ) Individual(در اینجا منظور از فرد ١١١

یعنی ضمن درک اشتراکات وجودی خود . برخوردار شده است) Indvisuaity(درجھ ای از فردیت 
.خویش نیز آگاه استبا سایر انسان ھا از وجود منحصر بھ فرد 
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ھای انسانی بدون وقفھ و با کیفیتی باال میسر صلتتولید و توسعھ ی رفتارھا و خ

ھا را بھ سوی بھ عبارتی، جامعھ، در شکل طبیعی خویش، ھر گز نباید انسان. باشد

جوھره ی حیات . دورشدن ازذات انسانی شان و جدا شدن از یکدیگر سوق دھد

اطات ھاست، یعنی خلق و گسترش ارتباجتماعی، ایجاد و استقرار روابط میان انسان

» اجتماعی«بین افراد در جھت تامین خصلت ذاتی و وجودی جامعھ، یعنی خصلت 

، در تعریف فرھنگی »بشر«ی آن، تولید و بازتولید خصلتی کھ بھ واسطھ. آن است

این انتقال خصلت بازتولید از . خویش و نھ بھ معنای صرف جسمی آن، ممکن است

» فرھنگ«یا بھ زبان ساده تر،و » میراث فرھنگی«یا » میراث اجتماعی«طریق 

ھا را بھ رنگ و شکل خود درآورده و جامعھ از طریق فرھنگ، انسان. شودانجام می

ھا، بقای خویش سازد و از این طریق، با وجود گذر زمان و نو شدن نسلھماھنگ می

. فرھنگ از موجود بشری انسان می سازد، فرد می سازد. کندرا حفظ می

ی اول، کند، در درجھھای دیگر متمایز میرا از جمع» جامعھ«پس، آنچھ بھ راستی

ھمین خصلت بازتولید فرھنگی است کھ ازطریق آن، نوزاِد حیوان اجتماعی بھ بشر، 

ی فرھنگ جامعھ خود، موجودی نسان بھ وسیلھا « . شودفرد و شھروند تبدیل می

زندگی و مراوده کند، یعنی می آموزد کھ با انسان ھای دیگر ١١٢.»گردداجتماعی می

اگر ما این کارکرد اصلی جامعھ، یعنی توان . با انسان ھای دیگر ارتباط برقرار کند

ارتباط با سایر انسان ھا برقرار کردن در جھت زندگی انسانی را، برای معنا بخشیدن 

درنظر بگیریم، ھرآنچھ کھ مانع و مشکلی در این فرایند » اجتماعی«بھ صفت 

بھ عبارت دیگر . کندپیدا می» ضد اجتماعی«ین دیدگاه، خصلت محسوب شود، ازا

ھر نوع پدیده ای کھ بھ توان نھادینھ کردن ارتباط سازی با سایر انسان ھا لطمھ زند، 

یابد زیرا در مقابلھ با کارکرد بنیادین جامعھ و خصلت ضد ذاتی می» جامعھ«برای 

ضد انسانی امری است کھ بھ ی وجودی آن است؛ ھر گونھ خصلت در تضاد با فلسفھ

١٣٨ص –زمینھ جامعھ شناسی –آریان پور ١١٢
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مانند نوعی . خیزدجامعھ تحمیل شده است و از درون ذات تاریخی جامعھ بر نمی

ویروس کھ نسبت بھ ارگانیزم بیگانھ است و بھ ھمین دلیل نقش و کارکردی پیش بینی 

برای درک شکل .شده برای بقا و حیات ارگانیزم ندارد و بھ ھمین دلیل، مخرب است

.ضوع باید بھ سیر تحول بشر مراجعھ کردگیری این مو

تحول تاریخی بشر 

تحول بقای انسان و. کرده استانسان ازھمان ابتدای تاریخ خویش درجمع زندگی می

ھای مندرج در این گونھ ناشی از زیست جمعی و پیچیدگیگونھ بھ انسانحیواناو از

دگی را حل وفصل کردن ناشی از با ھم بودن افراد و باھم مشکالت زن. زیست است

جوامعی کھ از آنھا .و پیش رفتن جمعی درسیر تامین بقای بشر و تحول و پیشرفت او

شود و ھم اکنون نیز برخی از آنھا بھ ھمان شکل چند ھزار یاد می» ابتدایی«با صفت 

ھای ھمان دوران دھند، دارای بسیاری از خصلتسال پیش بھ حیات خویش ادامھ می

در این جوامع، افراد درنوعی ھمکاری ھمھ . نخستین خود ھستندابتدایی وشکل

کار جمعی و تعاون اجتماعی در این جوامع . برندجانبھ، دائمی و داوطلبانھ بھ سر می

بدیھی است و از دل ھیچ اجباری جز نیاز و عالقھ ی بھ حیات و تداوم زندگی جمع 

است کھ وجود خود را از افراد ھا در جمعیی طبیعی رفتار انسانآید، نتیجھبر نمی

کنند، در فرایند تولید ھمھ کار می. بخشدگیرد و بھ وجود افراد بقا و معنا میمی

. دھندمند شده و بھ نیازھایشان پاسخ میشرکت می کنند از حاصل کار ھمدیگر بھره

در این جوامع، کودکان بھ سان عنصری جدایی ناپذیر از وجود گروه بوده و درمیان 

یابند و تمامی توجھ و مراقبتی را کھ از دیگران، و نھ جمع رشد کرده و پرورش می

اند در بزرگسالی بھ کودکان نسل ھای بعد تنھا از پدر و مادر خویش، دریافت کرده

در این قبایل ابتدایی کھ ھنوز در مناطقی از کره ی زمین زیست می . باز می گردانند

ی حیات جمعی افراد، طبیعی، مشھود، ساری و کنند، خصلت اجتماعی جامعھ، یعن

. جاری است



) جامعھ گرایی(ھای اجتماعی سوسیالیسمریشھ: فصل چھارم  ٩٨

بدین ترتیب، با در نظر داشتن این ویژگی نھادینھ، ھرآنچھ این روابط متقابل 

خودجوش میان افراد جامعھ، کھ ھدفی جز خدمت رسانی بھ یکدیگر و تامین رفاه فرد 

ھر . گیردمیو بقای جامعھ را ندارد زیر سوال برد، خصلتی ضد اجتماعی بھ خود 

ھا را بر علیھ ھمدیگر برانگیزد، ھر چیز کھ تفاھم طبیعی وخودجوش چیز کھ انسان

میان آنان را بھ ھم زند، ھر چیز کھ جمعی بودن مبنای فرھنگ دھی بھ افراد جامعھ 

را بھ ھم ریزد، ھر چیز کھ سبب شود فرد نقش خود را در ورای اراده اش بھ عنوان 

ست دھد، ھرچیز کھ شرایطی را فراھم کند کھ درآن، عضوی فعال در جمع از د

مند شود، ھر چیز کھ فردی بدون کار کردن برای جمع، از حاصل کار جمع بھره

ی توان خویش بھ جمع، نتواند از جمع، آنچھ را ی ھمھفردی را وادار کند ضمن ارائھ

دھد از جمع یکھ برای بقای خود نیاز دارد بگیرد؛ یعنی بھ تناسب آنچھ کھ بھ جمع م

ی ھمھ...نگیرد و این، در حالی کھ عده ای دیگر، بیش از آنچھ نیاز دارند بدست آورند

ھایی از رفتارھای غیراجتماعی یا شاید بتوانیم بگوییم غیر طبیعی این موارد نمونھ

جامعھ در معنای اصیل خویش، . یک جامعھ، با تعریفی کھ در باال از آن دادیم، ھستند

دار انسانی بر اساس ھمیاری افراد با یکدیگر بھ طور طبیعی برای حفظ آن جمع پای

در واقع جامعھ ای کھ در آن این پدیده ھای غیر . بقای افراد وتامین خوشبختی آنھا

نیست، یک  » جامعھ«اجتماعی رشد یافتھ و گسترش یابد دیگر بنا بھ تعریف فوق 

.    است١١٤»ضد جامعھ«یا حتی ١١٣»غیر جامعھ«

ھای ضد اجتماعی و تصور کنیم کھ بھ واسطھ یک تاریخ خاص این خصلتحال

غیر طبیعی  آنقدر رشد کنند کھ کارکردھای ھمگرایی و پیوندسازی الزم برای بقای 

» جامعھ«توان ھمچنان از جامعھ را زیر سوال روند؛ آیا از یک زمان بھ بعد می

ن، نھ در جھت توافق و ھمسویی ھا در آای کھ انسانسخن بھ میان راند؟ آیا مجموعھ

١١٣ Non-society
١١٤ Anti-society
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با یکدیگر، بلکھ بھ سوی اختالف و دور شدن از ھمدیگر زندگی کنند، ھنوز یک 

گویی بھ نیازھای جامعھ است؟ آیا جمعی کھ در آن اعضای بسیاری امکان پاسخ

بدیھی خویش را ندارند و در مقابل، برخی دیگر ازاعضا چندین برابر بیشتر از آنچھ 

تواند ھمچنان یک جامعھ محسوب شود؟ آیا آنجا کھ این آورند میست مینیاز دارند بد

جمع، اعضای فراوانی از خویش را بھ سوی عدم کسب یا بھ سمت از دست دادن 

ھایی ضد ھای انسانی خویش فراخوانده، مجبور ساختھ و ازآنھا انسانخصلت

رستیز، جنگ اجتماعی، ارتباط گریز، منزوی، روان پریش، ناکام، سرخورده، دگ

پرورد، جامعھ است ؟ طلب، ھمنوع کش، جنایتکار و در یک کالم ضد انسانیت می

کنیم نامیم و در آن زیست میمی» جامعھ«واقعیت این است کھ آنچھ را کھ ما امروز 

ھای زیربنایی دارد تا درانتقال خصلتای است کھ اعضای خود را وامیمجموعھ

زم را نکنند، چنین محیطی بھ جای محبت بھ دیگران، ھا تالش الانسانی بھ سایر نسل

تفاوتی با دیگران زند، بھ جای ھمدردی با دیگران، بینفرت از دیگران را دامن می

سازد، بھ جای ارزش گذاردن بھ جان دیگران، گرفتن جان دیگران را را عادی می

ای پیشرفت دھد، بھ جای تالش برای بھبود وضع دیگران، تالش برآسان جلوه می

دھد، بھ جای احترام بھ منافع جمع، فداکردن منافع فردی خویش را اصل قرار می

جمع بھ نفع منافع فردی را می آموزد، بھ جای صداقت و راستی، دروغگویی و حقھ 

ای است کھ بشر اولیھ ای باز ھمان جامعھآیا چنین مجموعھ. بازی را تشویق می کند

ھایی مجھز سازد کھ بقای نوزادان خویش را بھ خصلتآن را تشکیل داد تا بتواند،

یعنی ھمیاری، ھمکاری، تالش دستھ جمعی و استفاده ی : نوع او را فراھم بسازد

برابر از حاصل تالش ھمگانی؟ 

ی بشری کھ زاییده ی و شکل اصیل جامعھرسد کھ ما از این الگوی اولیھبھ نظر می

تر ایم و ھر چھ جوامع از نظرمادی پیشرفتھی  ویژگی ھای ماھوی بشر بود دور شده

ی انسانی و نیاز اند احساس ھمسویی و تعاون کھ خصلت ذاتی جامعھتر شدهو پیچیده
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-پدیده. بدیھی موجود انسانی بوده وھست بیشتر بھ دست فراموشی سپرده شده است

ھایی مانند حسادت، رقابت ناسالم، نفرت، خودخواھی، ترجیح منافع خویش بر 

مند شدن، دروغ گویی، اذیت و آزار دیگران، دیگران، ازحاصل کارسایرین بھره

بھ ھیچ عنوان با ماھیت زندگی ...غارت و چپاول سایرین، دزدی، خباثت و قتل

این گونھ . اندای ندارند و با آن بیگانھی اولیھ انسانی رابطھاجتماعی در دل جامعھ

اشتھ اند و بھ تدریج با رفتن از سوی پدیده ھا در جوامع نخستین بشری وجود ند

حتی امروز نیز در برخی از قبایل . شکل گرفتھ اند» ضد جامعھ«بھ » جامعھ«

داران آن جوامع اولیھ ی چند ھزار سال پیش بشرھستند، مفاھیمی ابتدایی، کھ میراث

پس بروز این . بازی و یا ستمگری وجود ندارد و قابل فھم نیستندمانند دروغ، حقھ

ادث در تاریخ بشری ھر چند یک واقعیت است اما واقعیت ارزشمندی نیست حو

. بھ آن نگاه کرد» انحراف تاریخی«توان بھ چشم نوعی ومی

ی انسانی از آن ھمبستگی ای ازعوامل سبب شد کھ جامعھاز دیدگاه تاریخی، مجموعھ

ا فقط بھ یکی دراینج. ی خود بھ سوی ازھم پاشیدگی مکانیکی پیش رودارگانیک اولیھ

. حق مالکیت: ترین آنھا اشاره کنیمازاین عوامل وشاید اصلی

»ضد جامعھ«نقش مالکیت در شکل دھی 

ھا نبوده است کھ آیا این با بروزخصلت غیرطبیعی و تاریخی مالکیت طلبی در انسان

ھا در جوامع ابتدایی بھ آن یگانگی کارکردی و یکسانی جایگاھی اولیھ میان انسان

ھای فراموشی سپرده شده واحساس جدایی، ستیزه جویی و دشمنی میان انساندست

حاضر در یک جامعھ و یا میان جوامع نسبت بھ یکدیگر فراھم شده است؟ آیا محبت 

ھای منفعت و دوستی نسبت بھ یکدیگر جای خود را بھ خودشیفتگی و خودخواھی

اند کھ امروزه حتی ھم دورشدهھا آنقدر ازپرستانھ نداده است؟ چرا بھ تدریج انسان

فرزندان نسبت بھ والدین خویش بی اعتنا شده و دربسیاری جوامع صنعتی غرب، 

برخی فرزندان تنھا یک بار در سال سراغی از مادر و یا پدر خویش می گیرند؟ چرا 
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روابط انسانی بھ قدری بی ریشھ و سطحی شده است کھ میلیون ھا نفر بھ دلیل تنھایی 

بھ مرز روان پریشی و افسردگی کشیده می شوند؟ و انزوا 

اما آیا تمامی این رفتارھای ضد اجتماعی را می توان با عامل باال، یعنی پیدایش 

مالکیت، توضیح داد؟ برای جواب بھ این پرسش بھتر است بھ جای ارایھ ی یک 

در روابط پاسخ از پیش تعیین شده بھ بررسی این بنشینیم کھ آیا بھ راستی حق مالکیت 

. را پدید آورد) یا استحالھ ای( ھا چنین آشوب ماھوی انسان

گذری بھ تاریخ طبقاتی

١١٥بروز حق مالکیت، بھ دور از آنکھ شرایط پیدایش آن بھ طور دقیق چھ بوده است،

یعنی . ھای یکسان نباشندھا بھ نسبت انباشت ثروت دارای موقعیتسبب شد کھ انسان

تا قبل . قش ھا، کھ در نبود مالکیت وجود داشت، بیرون آینداز حالت تساوی اھمیت ن

در کتاب » روبرت ھری لویی« . از این زمان، مالکیت، مفھومی کارکردی داشت

توضیح می دھد کھ در آن جوامع، مفھوم مالکیت، بخصوص در » جوامع ابتدایی«

یعنی یک جمع بھ عنوان صاحب وسایل. معنای جمعی آن قابل تصور بوده است

بھ ھمین دلیل تصور و دلیل مالکیت فردی موجود نبوده . تولیدی شناختھ می شده است

مالکیت جمعی یعنی اینکھ در روند تولید ھر کس از یک ابزار یا کاال برای ١١٦.است

کرد و در صورت نیاز، این انجام یک کارو وظیفھ و یا ایفای یک نقش استفاده می

لیکن از یک مرحلھ . یار دیگران قرار می گرفتابزارھا برای کار و استفاده در اخت

بھ بعد، با پیدایش پدیده ی اضافھ تولید و بھ عھده گرفتن مدیریت آن و نیز با بروز 

جنگ و بھ اسارت گرفتن مغلوبان، مفھوم مالکیت بھ سوی شکل فردی خود شکل 

کند کھ برای اطالع از روند بروز حق مالکیت در نگارنده خوانندگان عالقمند را دعوت می١١٥
مالکیت منشا خانواده،-فدریک انگس: جوامع بشری بھ اثر کالسیک انگلس در این باره مراجعھ کنند 

و دولتخصوصی
١١٦ Primitive Society; By Robert Harry Lowie , Published by Boni and Liveright ,
١٩٢٠،٤٦٣ pages, p. ٢٠٦.
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بگوییم، در از اینجا بھ بعد، برخی ابزارھا و امکانات در اختیار، یا بھتر است . گرفت

از آنجا کھ ھر چیز یا . انحصار یک نفر یا یک گروه معدود از جمع قرار گرفت

وسیلھ ای برای خود دارای ارزش مصرفی یا ارزش مبادلھ یا ارزش کارکردی بوده 

داشتن یک ابزار یا یک . است پس در اختیار داشتن آن خود بھ یک امتیاز تبدیل شد

دیگران یا . ن بودند، فرد را از دیگران ممتاز می کردکاال، در حالی کھ دیگران فاقد آ

پس آن کس . آن ابزار و کاال را نداشتند و یا امکان دسترسی بھ آن را نیز دارا نبودند

کھ این ابزار یا کاال را در اختیار داشت، بھ دلیل موقعیت ویژه و در برخی مواقع 

. انحصاری خود، از سایرین متمایز می شد

برخوردی با پدیده ی داشتن انحصاری یک ابزار یا کاال، مالکیت بھ با آغاز چنین

یعنی داشتن یا نداشتن ابزارھا و کاالھا تبدیل بھ معیاری . معنای ارزشی آن مطرح شد

افراد دارای آن . برای سنجش ارزش فرد در جمع یا ارزش یک گروه درجامعھ شد

بیشتری برخوردار شدند و ابزار ویا کاال از ارزش کارکردی و اھمیت اجتماعی 

در حالیکھ . درمقابل، افراد ندار، جایگاه اجتماعی و ارزش کارکردی کمتری داشتند

تا پیش از آن، ارزش افراد بھ نیروی کارو نقش کارکردی بھ طور بالقوه برابر آنان 

در جمع بستگی داشت؛ از این پس، افراد دارا یک اھرم  جدید نفوذ و لذا یک عامل 

ھا و مالکیت ثروت: دھی بھ نقش خویش درمقابل دیگران یافتندای ارزشاضافی بر

ی اجتماعی از افراد یا بھ عبارتی ی پیدایش دو مقولھاین وجھ تمایز زاینده. ابزارتولید

ی اجتماعی دارای ثروت و ابزار تولید و طبقھ: ی اجتماعی بودی دو طبقھزاینده

.ولیدی اجتماعی بدون ثروت و ابزار تطبقھ

ای کھ آنھا را بھ ی انسانی برخورداراز تساوی، افراد وجھ ممیزهپیشتر، درجامعھ

ھا بھ ی ابزارھا و ثروتزیرا ھمھ. طور جمعی بھ دو گروه متفاوت تقسیم کند نداشتند

این . شده کھ امکان انباشت آن برای کس یا کسانی وجود نداشتھ استای تقسیم میگونھ

انسان . ناگون درجوامع ابتدایی امروز نیز موجود استھای گوویژگی بھ شکل
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-اند کھ در این جوامع برخی از مراسم پیشنشان داده١١٧مارگرت میدشناسانی مانند 

-بینی شده است کھ در طی آن، میزان اضافی تولید کشاورزی بین ھمگان توزیع می

کھ بھ صورت درطی مراسمیی نو،گینھدر پاپوبھ طو مثال در میان قبیلھ ی. شود

ی خود را بھ میھمانان پیشکش ای میزان تولید اضافھگیردھرخانوادهجشن صورت می

بدین . کندی تولید اضافی ادامھ پیدا میکرده و این جشن تا بھ مصرف رساندن ھمھ

خواھد و نمی تواند در ورای نیازخویش چیز دیگری را انباشت ترتیب ھیچ کس نمی

برای ممانعت از پیدایش ١١٩»ساز و کار«شخص نوعی ھا مثال ماین جشن١١٨.کند

این در حالی است کھ اشاره کردیم ظھور تاریخی . انباشت ثروت در ورای نیازھاست

ی اضافھ ی تولید، در اختیار گرفتن مدیریت آن طبقات اجتماعی ناشی از بروز پدیده

. بودبھ تدریج انحصاری برانباشت ثروت توسط یک اقلیت و لذا نوعی کنترل

انباشتی کھ با در اختیار برخی قرار گرفتن، فاصلھ ی میان افراد را گسترش داد و 

ی کارکردی اعضای جامعھ را بھ دارا و ندار تقسیم کرد و بھ تدریج، بھ عنوان نتیجھ

ی تاریخی این پدیده. ی ندارھا مسلط ساختی داراھا را بر طبقھبدیھی این امر، طبقھ

ای کھ انسان ھا را بھ یکدیگر وابستھ نگھ می داشت مجموعھسبب شد کھ از آن پس، 

چیز دیگری جز یک ھمبستگی  بدیھی، داوطلبانھ و طبیعی برای پاسخگویی بھ 

یعنی چارچوب روابطی کھ از ابتدای تاریخ بشری . نیازھای متقابل یکدیگر باشد

ھای متساوی، ھا را بدون کمترین اجباری، بر اساس نیازھای متقابل و جایگاه انسان

ی ی برتر، طبقھای شد کھ در آن، طبقھساخت تبدیل بھ مجموعھبھ یکدیگر ھمبستھ می

ساخت کھ در خدمتش باشد و نیروی کار خود را، برای تامین بقای کھتر را وادار

ابزار این وادارسازی نیز از یکسو احتیاج . ی دارا قرار دھدخویش، در اختیار طبقھ

١١٧ Margaret Mead( ١٩٧٨-١٩٠١)
)–١فصل -مندلارنست (الفباى ماركسیزم ١١٨

http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/١٩٧٥/alefba/alefba١.pdf
١١٩ Mechanism

http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/
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کار جمعی ھمگانی

تولید ثروت

ی جمعی و ھمگانیاستفاده

ظھور پدیدهی انباشت ثروت

ظھور پدیدهی مالکیت وطبقات

کار جمعی اکثریت

تولید ثروت

اختصاص اکثریت تولید بھ اقلیت
ثریتاختصاص اقلیت تولید بھ اک

امین بقای خود از طریق فروش نیروی کار خویش و از سوی زیر دستان بود بھ ت

. دیگر، زور بود؛ زور سازماندھی شده کھ بھ تدریج شکل دولت را بھ خود گرفت

دولت از بدو پیدایش خویش ابزاری بود در دست طبقھ ی برتر برای وادار ساختن 

در واقع پس دولت . طبقھ ی کھتر بھ این کھ حاصل کار خود را بھ او واگذار کند

ابزاری بود کھ طبقھ ی برتر برای واداشتن طبقھ ی کھتر بھ پذیرش شرایط نابرابر 

دولت وسیلھ ای بود در دست طبقھ باالتر برای حفظ شرایط نابرابر پدیده . شکل داد

. آمده در جامعھ

» جامعھ«از این پس در واقع . جامعھ آسیب دید» اجتماعی«با ظھور طبقھ، خصلت 

ھای دارای جایگاه ھای برابر، ھمکاری متقابل وتعاون ای از انساننھ مجموعھ

-کارکردی، بلکھ در برگیرنده ی یک ساختار طبقاتی شد؛ زیرا آنچھ از این پس انسان

کرد نھ نیاز ھمسان و متقابل، بلکھ نیازھای ناھمسان و ھا را بھ یکدیگر متصل می

اه و آسایش خویش بھ نیروی کار داراھا برای انباشت ثروت و تامین رف. متقابل شد

کردند و بھ ندارھا نیاز داشتند و ندارھا برای بقای خویش، بھ ثروتی کھ خود تولید می

دولت ھم ابزار حفظ این رابطھ ی متقابل . ناچار در اختیار داراھا قرار می دادند

نمودار زیر مراحل روند تاریخی خروج جوامع بشری از سیر .نابرابر طبقات شد

عی و اجتماعی خویش و وارد شدن بھ طبی

. ی ضد اجتماعی آن را نشان می دھددوره

مراحل تاریخی تحول اجتماعی و ضد : نمودار یک 

اجتماعی در جوامع بشری
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روابط اجتماعی، کھ باید افراد را خصلت انسانیبر اساس این روند تاریخی بود کھ 

داد کھ خصلت طبقاتیای خود را بھ ساخت، جبا میل و اشتیاق بھ یکدیگرھمبستھ می

ای است از زور، اجبار و فشار کھ در قالب اعمال استبداد برای پذیرش مجموعھ

ی طبقاتی، »جامعھ«در باصطالح . شوداستثمار بھ عنوان تضمین بقا خالصھ می

ھا آن احساس خوشبختی را کھ ناشی از بی نیازی و در واقع نبود نگرانی بیشتر انسان

این آرامش فکری . دھندی آینده ی خویش است فراموش کرده و از دست میهدر بار

نسبت بھ آینده، کھ بسیار ناب و اصیل است، در جامعھ ی طبقاتی نایاب می شود، اما 

در جوامع ابتدایی بھ عنوان امری بدیھی حضور داشتھ و فرد بھ واسطھ ی آن، طعم 

.ده استآسوده خاطر بودن و احساس خوشبختی را می چشی

نیازمستمر بھ فروش اجباری نیروی کار، برای تامین بقای خویش، تبدیل بھ منشا 

ھا شده وآنھا را بھ سوی نوعی مسخ نگرانی مداوم و نارضایتی عمیق و درونی انسان

ھمان ماھیتی کھ در جوامع .بردتدریجی و ناپیدای ماھیت انسانی خویش بھ پیش می

یکودکانی کھ ھنوزبھ چرخھ. ان سراغ گرفتتوطبقاتی فقط نزد کودکان می

ضد اجتماعی و بھتر است بگوییم اجتماعی شدن ضد انسانی١٢٠شدن» اجتماعی«

بھ محض آنکھ . نگرندوارد نشده اند و جھان را ازدریچھ ی طبیعی روابط انسانی می

ی آنچھ ی خویش را طی کرده و بھ حوزهی رفع نیازھای اولیھھمین کودکان، مرحلھ

شوند، بھ حضور یک پدیده ضد طبیعی و مصنوعی گویند وارد میازھای ثانوی مینی

ی پول و نھ بھ یابند کھ تنھا بھ واسطھآنھا در می. برنددر روابط انسانی پی می

ھا و کاالھای مورد احتیاج خود دست توانند بھ ثروتی نیاز است کھ میواسطھ

داری، کھ نمود آن پول است، آلوده ایھی تولید سرمتا زمانی کھ بھ چرخھ١٢١.یابند

ھمان فرایند تربیتی است کھ از بدو تولد آغاز )(socialization (» اجتماعی شدن«منظور از ١٢٠
.می شود و در طی آن نوزاد با رفتارھا، ھنجارھا و ارزش ھای اجتماعی آشنا می شود

فتھ است برای خرید گکرد کھ ھر بار کھ بھ فرزند خویش مییکی از دوستان نگارنده تعریف می١٢١
زیرا در تصور کودک . »خوب برویم از بانک بگیریم«: دادهپول ندارد، فرزند خردسالش پاسخ می
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نشده اند، کودکان یگانھ بخشی از جمعیت امروز بشری ھستند کھ در صورت فراھم 

ی طبقاتی احساس خوشبختی، آنگونھ کھ نزد ھمھ توانند درجامعھبودن حداقل رفاه می

احساسی کھ ناشی . ھای ابتدایی موجود بود و ھست را، تجربھ کننداعضای جامعھ

تقریبا تمام . نبود نگرانی درونی شده و مستمر جھت تامین نیازھای خویش استاز

نگرانی . اعضای بالغ در جامعھ طبقاتی با این احساس ناب بشری بیگانھ می شوند

ی زندگی اقتصادی و فوق، با رسیدن بھ سن بلوغ و فھم جایگاه مطلق پول در چرخھ

شده و تا آخرین روز عمر، ذھن و نقش اجتماعی آن، در وجود ھریک از ما مستقر 

فراگیری جایگاه و اھمیت دادن بھ یک شئی . سازدزندگی ما را بھ خود مشغول می

قراردادی، بھ نام پول و درونی کردن نقش آن نخستین گام اجباری درمسیرمسخ 

سابقھ، کودک مجبور است رفتارھای طبیعی درونی زیرا با خشونتی بی. انسانی است

ھمیت انسانی روابط خودجوش با دیگران را نادیده گرفتھ و ھر دو را خویش و نیز ا

او باید بیاموزد کھ از این پس، تمامی روابط . تحت سلطھ و مھار منطق پول قرار دھد

قبل از ھرچیز برمبنای دسترسی ھر فرد » اجتماعی«انسانی، جمعی و بھ اصطالح 

رزش ھای اخالقی، رفتاری، شود ودیگر موارد، مانند ابھ پول است کھ تعیین می

. گیرندخصلتی و ذھنی، ھمگی، در درجھ ی دوم و سوم و چندم اھمیت قرارمی

و عوارض آن در تقسیم نابرابر انسان ھا » ساالریپول«پذیرش اجباری و ناگزیر 

ی تاریخ بشری است کھ بھ دلیل خصلت ضد انگیزترین و دردآوردترین تجربھغم

طبیعی خویش، زیربنای مسخ کم یا زیاد ماھیت بشری اجتماعی، ضد انسانی و ضد 

.ھا در جامعھ ی طبقاتی استتک تک انسان

دھد کھ چگونھ این دھی فرامادی پول نشان میبا توضیح این ارزش» جرج سیمل«

دھد و ی مادی، زندگی اجتماعی و روابط معنوی افراد را تحت تاثیر قرارمیپدیده

دار، پول را تنھا در مقابل داری، طبقات غیر سرمایھی سرمایھھنوز جا نیافتاده است کھ در جامعھ
. توانند بدست آورندفروش نیروی کارشان می
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و دیگران را ١٢٢گیردھای دیگر قرار میارزشخود بھ عنوان ارزشی در ورای 

بر روی این تجربھ ی سیاه اجباری است کھ . کندمجبور بھ پذیرش این واقعیت تلخ می

ھا، حقارت پذیری ھا وانسان ھا، ظلم پذیریھا، سرخم کردنھا، تسلیمی سازشھمھ

کھ انسان ی پذیرش جایگاه برتر پول است بھ واسطھ. شودھای دیگر سوار میستیزی

-جایگاه برتر و نخست خویش را در سلسلھ مراتب ارزشی فرد و جامعھ از دست می

خواھد این را بپذیرد اما جامعھ ی دھد، علیرغم آنکھ انسان بھ عنوان انسان نمی

ھمین خصلت اجباری، کھ دولت ١٢٣.طبقاتی راه گریزی برای او باقی نمی گذارد

داری بدیھی میی سرمایھرا در جامعھحافظ آن است،مسخ بشر و دگردیسی جمعی 

ھر چند کھ در . گیردشدن را میدر این جامعھ، مسخ شدگی جای اجتماعی . سازد

ھا برعکس استفاده زبان علوم اجتماعی برخاستھ از دل ھمین روابط طبقاتی از واژه

١٢٤. شودمی

آن را بھ استقرارپول بھ عنوان ارزش برتر درذھن انسان، تالش برای دستیابی بھ 

کند و تمامی زندگی بر اساس این ریزی شده و پیوستھ نھادینھ میای برنامھگونھ

پول نھ فقط ابزار، کھ ھدف زندگی می شود؛ .گیردریزی مستمر شکل میبرنامھ

ھا، بدون اکثریت مطلق انسان١٢٥.کسب پول نھ فقط کار، کھ زندگی انسان ھا می شود

کھ ناشی از -ریزی ناخودآگاھشان یی بھ این برنامھآنکھ بدانند، تنھا برای پاسخگو

پول در جامعھ ی سرمایھ داری » حیاتی«پذیرش و درونی کردن جایگاه و نقش 

١٢٢ Simmel, Georg, ([١٩٠٧] ١٩٨٩) Philosophie des Geldes. Frankfurt: Suhrkamp, p.١٣.

مفھوم و کارکردھای پول برای کودکان » مونوپولی«در جوامع سرمایھ داری با بازی ھایی مانند ١٢٣
. جا می افتد

جامعھ شناسی سرمایھ داری با تعریف طبقاتی مفاھیم آنھا را بھ عنوان بدیھیات جا می اندازد، ١٢٤
آنکھ با نگاھی انسانی بر این مفاھیم می توان تعاریف متداول و معمول آنھا را بھ کلی زیرو رو حال 
انسانی برای بازبینی بدیھیات بھ ظاھر علمی جامعھ ی طبقاتی » معرفت شناسی«بھ ھمین دلیل . کرد

. بسیار مفید جلوه می کند
زندگی کردن برای «و یا » کردنکارکردن برای زندگی «امروزه در جوامع سرمایھ داری بحث ١٢٥

. مطرح است» کارکردن
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: کنندترین الگوھای از پیش تعیین شده ی زندگی حرکت میای، بھ دنبال کلیشھ-است

و تحصیالت برای بدست آوردن شغل، شاغل بودن برای بدست آوردن بازنشستگی 

ھاست کھ ی زمین سدهمیلیاردھا انسان در کره. بازنشستگی داشتن برای تدارک مردن

اند ودر این میان، بر مبنای این الگوی خشک و بی روح و ضد انسانی حرکت کرده

ی تاریخی با تشکیل خانواده و جا انداختن این الگو در ذھن کودکان خویش، زمینھ

اند؛ بدون آنکھ بھ راستی بدانند الی فراھم ساختھبازتولید آن را در طول نسل ھای متو

آنھا تنھا کورکورانھ و بھ گونھ ای شبھ غریزی بھ یک نیاز نھادینھ شده . کنندچھ می

.از سوی منطق ضد انسانی جامعھ سرمایھ داری در وجودشان پاسخ گفتھ اند

ھا یز انسانی طبقاتی و تبلورآن، جامعھ ی سرمایھ داری، با تجھبدین ترتیب، جامعھ

پول و ضرورت تالش برای کسب آن، انسان ھا را در » ارزش«]ضد[بھ دو

ریزی کرده و در داخل نظام نابرابر خویش بھ عنوان موجوداتی ناخودآگاھشان برنامھ

ی ارزش انسان با قبول ناخواستھ و ناآگاھانھ. گیردرام و اھلی شده بھ کار می

ینی تبدیل می شود کھ فقط برای رفاه و ی ماشھای سادهپول بھ مھره» ماھوی«

کند و میلیاردھا نفربقیھ، نقش ابزار و سوخت این رضایت اقلیتی کوچک کار می

برای اینکھ افراد چنین روابط ناسالم، غیر معقول، ضد انسانی و . ماشین را دارند

ر از آنھا این باو. نابرابری را بپذیرند باید بھ آنھا باوراند کھ این است و جز این نیست

شھروندانی خواھد ساخت مطیع و سربھ زیر کھ نظم حاکم را در درون خود نھادینھ 

کرده و در تمام طول زندگی خویش از آن پیروی و حتی بھ نسل ھای بعد از خود نیز 

. منتقل می کنند

آری سیستم می داند کھ نباید بھ افراد اجازه داد چیز دیگری را تصور کنند و اگر ھم 

ردند، باید بھ ایشان باوراند کھ این رویایی بیش نیست و بھتر است بھ دنبال تصور ک

برند شکست، آنھا ساالری را زیر سوال میباید آرمان ھایی کھ پول. اجرای آن نباشند

-ھایی را کھ بھ چیز دیگری جز پول بھا میرا بی اعتبار و محکوم کرد؛ باید آرمان
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قعیت مناسبی برای اجرای یک الگوی زیست دھند لوث کرد و اجازه نداد ھیچ مو

ی طبقاتی با درونی کردن ترس جامعھ. اجتماعی و اقتصادی دیگر شکل گیرد

ترس از فردا و نگرانی از آنچھ بر سر . کندونگرانی برای بقای انسان این کار را می

ساالر سیستم خود و یا فرزندانمان خواھد آمد، اگر نپذیریم کھ زیر بار منطق پول

کند کھ باور داریم یگانھ راه ی طبقاتی کاری میبھ ھمین خاطر نیز جامعھ. رویم

. نھایی رھایی از این نگرانی تبعیت از منطق نظام و بکارگیری آن تا پای مرگ است

: توان بھ صورت مصنوعی از این نگرانی رھا شد درغیر این صورت، تنھا می

دیل شدن بھ یک بی خانمان کنار یعنی بھ صورت منزوی شدن و صومعھ نشینی، تب

ھایی را خلق کردن کھ در آن بھ این نگرانی فکر و یا باید برای خود زمان١٢٦خیابان

ی الکل، سکس، مواد مخدر و نشود، آن ھم ازطریق داروھای آرام بخش یا بھ واسطھ

یا پناه بردن بھ دستگاه فرھنگی مبتذل ھالیوودی و یا استفاده ی مکانیکی از 

١٢٧.تعطیالت

پریشی عمیق ی طبقاتی یا انسان باید در نوعی روانبھ عبارت دیگر، در جامعھ

ی ناشی از کمابیش پنھان فرو رود و تا آخر عمر با این اضطراب درونی شده

اندیشیدن مداوم بھ فردای نامطمئن خود و کسان نزدیک خویش سال ھای زندگیش را 

.این اضطراب دائمی بیابدھدردھد و یا باید راھی برای پایان دادن بھ 

: برون رفتن از چرخھ ی این سیستم ضد انسانی بھ چند طریق ممکن است

 با تسلیم شدن، عزلت گزینی، گوشھ نشینی و صوفی ] انفرادی[یا بھ طریق

منشی،

ی کھ فقط باید گرسنگی را بر طرف کند و این خود ماجرایی حقارت آفرین و رنج آور در جامعھ١٢٦
.داری استسرمایھ

: در این باره نگاه کنید بھ ١٢٧
Henrie Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne , Paris: Gallimard,
Collection Idées, ١٩٦٨.
Critique de la vie quotidienne , III. De la modernité au modernisme (Pour une
métaphilosophie du quotidien ) Paris: L'Arche, ١٩٨١.
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گری یا بھ طور جمعی با کار انسانی، گروھی و در یک کالم با تغییر

.مبارزاتی

کھ در نیافتھ اند برای این مشکل جمعی، فرد می راه نخست برای کسانی است

تواند نقش آفرین باشد، بھ شرطی کھ اراده ی خود را بھ اراده دیگرانی کھ مشابھ 

راه دوم، برای کسانی . او فکر می کنند پیوند زند و بھ راه حل جمعی دست یابد

انند کھ داست کھ بھ فھم فردی انسان ھا و اراده ی جمعی آنھا باور دارند و می

، کھ ، از این  ضد جامعھ»جامعھ«ھا از این بھ اصطالح خارج ساختن انسان

درواقع نظام سازماندھی شده روابط مسخ کننده ی ضد انسانی و طبقاتی است، 

میسر نخواھد بود، مگر با تغییر ساختار طبقاتی کھ منشا و عامل اصلی چنین 

بنیادینی کھ بر اساس پول و یعنی با از میان بردن روابط . ھایی استپدیده

.مالکیت باشد

: چرخھ ی برده سازی انسان ھا در نظام سرمایھ داری روشن است

 تا زمانی کھ انسان ھا برای پاسخگویی بھ نیازھای خویش احتیاج بھ

بدست آوردن پول داشتھ باشند مجبورند کھ نیروی کار خویش را 

بفروشند،

شند بھ طور چند جانبھ موجب تا زمانی کھ نیروی کار خود را بفرو

شوند ی برتر میتقویت طبقھ

ھای بعد ی برتر را تقویت کنند استثمار آنھا و نسلو تا زمانی کھ طبقھ

.ھمچنان ادامھ خواھد یافت

این بدان معنی است کھ برای بازگرداندن خصلت انسانی بھ روابط اجتماعی و برای 

رھا ساختن انسان ھا از شبھ زندگی در بھ جامعھ و » اجتماعی«بازگرداندن ویژگی 

ای نیست مگر تالش ھدفمند برای پایان دادن ی مسخ آفرینی، چارهی بستھیک چرخھ

ی بشری را زیر سوال برده است، یعنی بھ طور بھ آنچھ کھ ماھیت انسانی جامعھ
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چنین . ھای مالکیت و انباشت ثروتمشخص، بروز طبقات اجتماعی بھ واسطھ

انقالب دراین مفھوم زیربنایی یعنی . می طلبد» انقالب«یک حرکت عظیمی

ی احساس خوشبختی در میان بازگرداندن شرایط نیکبختی بھ انسان، یعنی ایجاد زمینھ

اعضای جامعھ، یعنی پایان دادن ریشھ ای و ھمیشگی بھ عوامل نگرانی آفرین، یعنی 

ر، رقیب و یا دشمن یکدیگر ھا را ازھم دوپایان بخشیدن ساختاری بھ ھر آنچھ انسان

انقالب یعنی اصل قرار دادن بھروزی ھمھ ی انسان ھا و تنظیم تمامی . ساختھ است

شود این مھم نیز حاصل نمی. شرایط اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی بھ این ھدف

و جایگزین ، پایان دادن بھ نظام استثمارساالریمگر با شکستن ساختار طبقاتی

ای بھ مفھوم اصیل، اولیھ و ریشھ» جامعھ«اختاری انسانی، یعنی با ساختن آن با س

جامعھبرای بازتولد بخشیدن بھ ضد جامعھ،دراین معنا، انقالب یعنی محو ساختن . آن

ھای دارای موقعیت ارزشی یکسان کھ ای از انسانبھ معنای حقیقی آن؛ یعنی مجموعھ

ای خویش با یکدیگر فعالیت وھمکاری بھ طور برادرانھ و داوطلبانھ برای رفع نیازھ

کنند و بھ دنبال این ھستند کھ حاصل کار خود را در اختیارھمدیگر قرار دھند و می

از حاصل کار یکدیگر برای رفع نیازھای مادی و معنوی ودر یک کالم برای 

. مند شوندشکوفایی خویش بھره

راه انسانی رھایی بشر) سوسیالیسم(گرایی جامعھ

سوسیالیسم یعنی . کندآنچھ آمد سوسیالیسم، معنای مشخصی پیدا میبراساس

گرایی یعنی تالش برای بازگرداندن ھویت و خصلت و جامعھ» گراییجامعھ«

ھا بھ جامعھ و این نیز بھ معنای فراھم کردن شرایطی است کھ بھ انسان» اجتماعی«

نھا را ازھمدیگر اجازه دھد بھ جای صرف وقت و انرژی خویش در مسیرھایی کھ آ

سازد از زمان و توان خود در راه ھمیاری، نسبت بھ ھم رقیب و یا دشمن میدور یا

سوسیالیسم یا جامعھ گرایی . ورزی بھ یکدیگر بھره برندتعاون، نوعدوستی وعشق

بردن ای بھ بھرهھا نھ نیاز و نھ عالقھیعنی فراھم ساختن آن بستری کھ در آن، انسان
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-کنند و بھ اندازهتوانند برای جمع کار میای کھ میبھ اندازه. را ندارنداز کار دیگری 

کنند و چون ھمگی، آگاھانھ و داوطلبانھ چنین ای کھ احتیاج دارند از آن برداشت می

ھمان چیزی . است» جامعھ«این . کنند نھ تضادی خواھد بود و نھ جنگ و ستیزیمی

و خام خویش وجود داشت، ھمان چیزی کھ کھ در ابتدای تاریخ بشریت بھ شکل ساده

ی امروزھست وھمان چیزی کھ با ھوش و علم بھ شکل ابتدایی خویش درقبایل اولیھ

جامعھ . ی کنونی نیز حاصل شودتواند در دنیای پیچیده و پیشرفتھو خالقیت انسان می

ای کھ در آن رفع نیازھای مادی انسان بھ عنوان یک امر بدیھی بھ چشم یک 

رت مورد نگاه قرار می گیرد و گامی است در جھت تامین رشد فکری و تعالی ضرو

.  روحی انسان ھا بر اساس درک و ارده و خواست فردی و اختیار ھر کس

روش بازگرداندن معنا بھ جامعھ با تبدیل آن بھ محل رشد مادی و شکوفایی معنوی بشر –نمودار دو 

از میان بردن حق مالکیت فردی 
بر ثروت دیگران 

ازبین بردن انباشت ثروت توسط 
لیت یک اق

ھاتوزیع متساوی ثروت

از میان رفتن نیاز بھ پول 

ی آگاھانھ و داوطلبانھاستقرار
ی توان و نظام کار بھ اندازه

ی نیازمصرف بھ اندازه

حذف احساس نگرانی دائمی برای 
بقا

سالم شدن روابط انسانی 

معنا گرفتن خصلت اجتماعیباز 

اصیلپیدایش جامعھ بھ معنای 
خویش

ی تجربھامکان پذیر شدن باز
در بشراحساس خوشبختی 
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کند کھ نسبت بھ محیط اطراف خویش حساس باشیم عوت میما را د١٢٨جامعھ گرایی

و ببینیم کھ چگونھ حاکمیت پول و سرمایھ و استثمارگری اقلیت نسبت بھ اکثریت در 

جامعھ . ی زمین استو محیط طبیعی کره» جوامع«حال از میان بردن ماھیت انسانی 

ست نسبت بھ کند کھ درد و رنج انسان ھا و رفتار ناشایگرایی ما را دعوت می

زیرا نھ نیازی بھ این ھمھ . حیوانات و طبیعت را غیر عادی دانستھ و آنرا نپذیریم

ی رنج و زجر و تخریب است و نھ شرایط عمومی بشریت و کره ی زمین تحمل ادامھ

تالش درمسیرجامعھ گرایی . این حد از ستیز و دشمنی و تخریب طبیعت را دارد

روابط انسانی است تا بھ جای کینھ و نفرت، ھمانا تالش برای بازسازی منطق 

ھا گسترش یابد وبھ این واسطھ، آزار، قتل و دوستی و تفاھم ومحبت میان انسان

ترین آرمانی ترین و طبیعیگرایی بدین ترتیب عادیجامعھ. کن شوداستثمار ریشھ

ھنی چنین آرمانی اختراع و ابداع ذ. تواند داشتھ باشداست کھ ھرانسان آگاھی می

کسی نیست، بلکھ کشف ورعایت قانونمندی عینی حاکم بر روابط انسانی در شکل 

ی ھمان روابطی کھ آثارش را در قالب خوشبختی ساده. اصیل و طبیعی خویش است

بینیم و اعضای قبایل ابتدایی و نیز شادی زالل و خودجوش در میان کودکان می

بودن، دوست داشتن، زیستن احساس ناب خوشبختی یعنی شاد . کنیمتجربھ می

.ھای بی پایان ھستیآگاھانھ، فھمیدن و کشف کردن پیوستھ ی ناشناختھ

گرایی ھمین حس خوشبختی انسانی را کھ میلیاردھا نفر در سراسر جھان از جامعھ

: پرسددھد و میاند بھ عنوان شاخص طبیعی و ملموس خویش قرارمیآن بی بھره

ھایی سالم، خوشبخت و کنیم کھ از ما بھ جای انسانرا تحمل» ١٢٩نظامی«چرا باید 

آورد؟ در پاسخ بھ پریش، خود آزار و دگر ستیز بار مینوعدوست، موجوداتی روان

، الگوی طبیعی »انسان محور«، بھ عنوان تفکری »گراییجامعھ«این سوال است کھ 

. یا ھمان سوسیالیسم در معنای انسانی کلمھ١٢٨
١٢٩ Sytsem
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الگویی بر اساس .دھد، روابطی سالم، برادرانھ و ھدفمندروابط انسانی را پیشنھاد می

ی این دردھا، مشکالت و شرایط ضد بشری حاکم بر حذف بنیادین ریشھ ھای زاینده

ھای بشری؛ یعنی حذف انباشت ثروت، حذف مالکیت ثروت »جامعھ«بھ اصطالح 

دیگران، حذف پول، حذف سرمایھ، حذف نابرابری و حذف تمامی اشکال آشکار و 

ھا، یگزین ساختن آنھا با تقسیم ھمگانی ثروتپنھان استثمار مادی و روحی و بعد، جا

ھا و با وانحصاری بر ثروتبا از میان بردن چرایی انباشتن و داشتن مالکیت فردی

معنا ساختن حضوروجایگاه پدیده ی پول؛ در یک کالم با پایان بخشیدن بھ استثمار بی

.با پایان بخشیدن بھ روابط استثماری میان انسان ھا. ساالری

ی اینھا ممکن است وھمچنان کھ بھترین الگو درحفظ طبیعت، رعایت نظم ھمھ

طبیعی حاکم بر آن است، در جامعھ نیز بھترین الگوی سعادت فردی وھمگانی، 

خواه، دوستی جو، مھر پیروی از نظم برخاستھ از ذات انسانی است؛ ذاتی آسایش

ماست کھ با الھام از این با . طلب، گریزان از درد و رنج و در جستجوی خوشبختی

ای این ذات بھروزی طلب انسان، شرایط دستیابی بھ آن را برای فرد و جمع بھ گونھ

یعنی شرایطی کھ در آن، خوشبختی فرد و جمع . نھادینھ، متداوم و بدیھی تنظیم کنیم

در این معنا، سوسیالسیم یا . یکی است، مکمل یکدیگر است و در تضاد با ھم نیست

نھ تنھا اختراع و ابداع ایدئولوژیک عده ای محدود نیست، بلکھ کشف جامعھ گرایی 

ھای بدیھی حاکم برروابط نوع بشر است کھ طبیعت روشمند یک سری از قانونمندی

ی انسان ھا، کار دیگری اند و برای تامین خوشبختی ھمھانسانی و تاریخ بھ ما آموختھ

شده با آگاھانھ، شجاعانھ و سازماندھیی ی آنھا و مقابلھھوشمندانھنداریم جز رعایت

سازد، یعنی ھای بدیھی را ناممکن میآنچھ احترام و بکارگیری این قانونمندی

بازآفرینش ] یا سوسیالیسم[جامعھ گرایی در یک کالم، . برخورد با نظام طبقاتی

گرایی مبارزه در ی در راه جامعھمبارزه. جامعھ است توسط انسان و برای انسان

ی ای است برای استفادهمبارزه. حفظ کرامت و تامین سعادت اختیاری انسان استراه
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ھای انسانی در جھت تامین خوشبختی ھمگان براساس بھینھ از خرد، دانش و ارزش

بھ واسطھ ی چنین جامعھ ای بی شک فرد با . حق واقعی انتخاب برای ھرکس

قوه اش را خواھد یافت و بھ خودسازی ھویت انسانی خویش توان تحقق توان ھای بال

در چنین جامعھ ای است کھ مرزھا . سوی رستگاری خود ساختھ حرکت خواھد کرد

جامعھ گرایی . و محدودیت ھا برداشتھ شده و اختیار و آزادی رو بھ اوج می گذارد

در این چشم انداز گذر از ضرورت بھ سوی رھایی است، رھایی مطلق و بی نھایت 

. بھ تعالی بی پایان اوبشر با ھدف دستیابی

این را در نظر داشتھ باشیم کھ بھ عنوان بشری کھ از یک تاریخ طبقاتی بر می آید 

ذھن و ذھنیت ما محدودیت ھای خود را در تصور نوع جامعھ ای کھ بشر می تواند 

بھ ھمین دلیل می توان در نظر گرفت . بھ عنوان آرمان شھر نھایی در نظر گیرد دارد

از ھر مرحلھ تاریخی در یک جامعھ ی رھا شده از استثمار قوه ی تصور کھ با گذر 

بشری برای انگاره پردازی پیرامون آنچھ می تواند جامعھ ی ایده آل بشری باشد ھم 

آنچھ . قویتر شده و ھم راه ھای دستیابی بھ آن برایش راحت تر قابل بررسی می شود

ھای ذھن برخاستھ از یک تاریخ کھ ما در حال حاضر می توانیم با تمام محدودیت

طبقاتی و بھ عنوان یک کلیت بدیھی بگوییم این است کھ افق تعالی بشر از حیث مادی 

. و معنوی دارای نھایتی نیست

* *



محور چپ گرایی انسان است : نتیجھ گیری ١١٦

: نتیجھ گیری
محور چپ گرایی انسان است 

در پایان این کتاب بد نیست باردیگر موضوع پایھ ای را کھ از دل تمامی بحث ھای 

نقش . دارای اصالت برمی آید مورد تاکید قرار دھیمچپیک شده در مورد ارائھ 

جان و کرامت انسان بنظر می رسد کھ بنیان گذاشتن این اصل کھ . انسان در سیاست

گام اول برای بیرون رفتن از برترین وباالترین معیار در ھر پدیده ی سیاسی است 

ازھم جداافتادگی . باشد] انو شاید جھ[وضعیت نابسامان تاریخ سیاسی ایران 

نیروھای چپ ما، اگر با دقت و از نزدیک بنگریم، چندان ناشی از اختالفات سیاسی 

نداشتن . و حتی ایدئولوژیک آنھا نیست، ناشی از مشکالت اخالقی و رفتاری است

احترام عمیق بھ ھمدیگر و نبود توجھ بھ سرنوشت یکدیگر بھ دالیل بھ ظاھر سیاسی 

ر واقعی سیاسی نیست، بلکھ بھ آنجا برمی گردد کھ ما نمی توانیم مشکلی بھ طو

سرشت انسانی فرد مخالف خود را از شخصیت سیاسی وی تفکیک و انتزاع کنیم، 

برای او بھ عنوان بشر حقوق و احترامی را کھ الیق است قائل شویم و بر اساس این 

دلیل نیز تا حدی نگاه ما بھ بھ ھمین. احترام، بھ تعامل و مخالفت با یکدیگر بپردازیم

ھمان طور کھ رژیم آرزوی . مخالفانمان شبیھ می شود بھ نگاه رژیم بھ مخالفانش

حذف آنھا را دارد مانیز از تھ دل آرزوی حذف کسانی را داریم کھ با ما از در 

آیا فرق رژیم با ما این است کھ او قدرت اجرایی دارد تا . مخالفت و انتقاد درآمده اند

حذف » آرزوی«آیا فاصلھ ی میان نداریم؟ ]ھنوز[لفانش را از میان ببرد و ما مخا

است؟» کسب قدرت«حذف مخالف فقط بھ باریکی » عملی ساختن«مخالف و 

ما در اپوزیسیون ایرانی از این روی ره بھ جایی نبرده ایم کھ بر سر ھدف بنیادین 

ساختن حفظ جان و کرامت نھادینھھر نوع کنش انقالبی و آزادیخواھانھ، یعنی 

اگر فقط و حداقل روی این نکتھ توافق داشتیم آنگاه می . بھ توافق نرسیده ایمانسانی،

دیدیم کھ، درورای اختالفات سیاسی، زمینھ ھای فراوانی برای ھمکاری و ھمیاری 
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وجود می داشت، شاید نھ در میان ھمھ ی جناح ھای اپوزیسیون، اما حداقل بین بخش 

ولی می بینیم با وجود تعدد چشم . و بخصوص میان نیروھای چپ گراآنمھمی از

گیرتشکل ھای چپ، آنھا در طول سھ دھھ و بعد از مشاھده ی نزدیک بھ سی سال 

قتل و غارت و نابودسازی توده ھا توسط رژیم، ھنوز بر سر توافق روی بدیھیات 

بھ ھمین دلیل . اسیغیر سیاسی مشکل دارند، چھ رسد روی جزییات یک پالتفرم سی

پافشاری برالگوھای نازای گذشتھ و معیارھای تفرقھ افکن تشکیالت سنتی نھ تنھا از 

حیث مبارزاتی ره بھ جایی نمی برد بلکھ بھ تدریج ما را با بدیھیات ذات انسانی 

. ھم از این روی یک برداشت جدید الزم است. خودمان نیز بیگانھ می سازد

نگاھی دیگر بھ سیاست

برداشتی کھ رھایی از چنگ رژیم جالد جمھوری . نیاز بھ نگاه و برداشتی نوین است

بیش از ھر اسالمی را نھ بر معیارھای فقط طبقاتی، فقط ملی یا فقط سیاسی، بلکھ

بر اساس بازگشت بھ ارزش ھای انسانی مان می گذارد؛ برگشت بھ ھویت چیز

ھمھ ی این . ت نھ نفرت و کینھکھ درآن، ھمدوستی و ھمیاری اصل اسبشریمان

رفتارھای منفی محصول تحمیل شده ی زیستن در یک نظام ضد انسانی و طبقاتی 

ھای چنین نظامی بر علیھ آن » ارزش«است، پس چگونھ می توانیم با اتکاء بھ 

ما خود بسیاری از خصلت ھای منفی جامعھ ی طبقاتی مانند نفرت، کینھ، . بجنگیم

ناپذیری، تخریب دیگران، اھانت، تحقیرورزی و امثال آن را بستھ اندیشی، انتقاد

درونی کرده و روزانھ بکار می بندیم، در این صورت، چگونھ می توانیم، بدون رھا 

ساختن نھاد انسانی و شخصیت اجتماعی خویش از این خصلت ھای منفی، پایھ ھای 

و روابط طبقاتی نباید پایھ ھای نظم روانیجامعھ ی طبقاتی را ویران کنیم؟ آیا بخش 

نخست در اذھان ما ویران شود تا بتوانیم بخش عینی آن را در بیرون از ذھن نیز از 

میان ببریم؟ 
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آیا رھایی از جامعھ ی طبقاتی کھ بر اساس استثمار و استبداد بنا شده است جز با 

ارزشی ] ضد[بخش ناخودآگاه ذھنمان توسط دستگاه بھره کشیپایان بخشیدن بھ 

جلوگیری از ام طبقاتی ممکن است؟ آیا رھایی از استبدادساالری جز با نظ

بازتولید رفتارھای استبدادمنشانھ ممکن است؟ 

پس جا دارد ھمھ ی ایرانیان آزادیخواھی کھ بھ فکر ایجاد تغییر و دگرگونی 

ھستند برای خروج از بن بست سی سالھ فعلی ارجحیت را نخست بھ وجھ 

بی شک . تشکیالتی آن بدھند-زه و بعد بھ وجھ سیاسیاخالقی مبار-انسانی

استقرار این گرایش انسان گرا در فعاالن سیاسی این پیام روشن را برای مردم 

در بند خواھد داشت کھ رھایی آنھا در گرو باور عمیق و امید عملی بھ زیستن 

در جامعھ ای است کھ در آن جان و کرامت انسان ھا بھ طور نھادینھ رعایت 

جامعھ ای کھ باید بھ دست توده ھای خودآگاه و خودسازماندھی شده . واھد شدخ

وظیفھ ی نیروی انقالبی شرکت در این فرایند است، نھ با شعارو . بنا شود

برخاستھ از ذات گفتمانیبازتولید ادبیات نازای بھ ظاھر چپ، بلکھ با 

صد جلد کتاب مارکسیسم چند. توده ھا، شفاف، ساده و قابل اجراگرایانسان

از بندھای جمعیمارکسیسم دانش رھاییپیچیده و دشوار برای فھم نیست، 

بندھایی کھ نظام طبقاتی از طریق فرایند اجتماعی شدن در . خود ساختھ است

پنداریم کھ می توانیم بدون اشتباه است اگر بذھن ما درونی کرده است و 

از ،خویش» جتماعیمن ا«بازتعریف و بازنگری آنھا و بدون بازسازی 

تا زمانی کھ داده ھایی کھ قرار است بھ رھایی . چنگال چنین نظامی رھا شویم

بشر یاری رساند از دل یک فرایند فرھنگ سازی ضد انسانی بھ ارمغان آمده 

باید بنیان ھای فکری و نیز پایھ . است، مبارزه ی ما ره بھ جایی نخواھد برد
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رھایی بنا کنیم کھ بھ واسطھ ی درک ھای شخصیتی خویش را بر اساس معیا

آگاھانھ و انتخاب شعورمند و فراطبقاتی خود ساختھ ایم، یعنی در بیرون از 

» مخالف«و » مبارز«چارچوب ھای محدودی کھ سیستم برای ما بھ عنوان 

مگر درک و ،ترسیم، تثبیت و تعیین کرده است و این حوزه نمی تواند باشد

ی مان کھ با پدیده ھایی مانند دروغ، ستمگری، ستم انتخابی منتج از ذات انسان

پذیری، استبداد منشی، بھره کشی، ناامیدی، دگرستیزی، بی احترامی، حق 

بھ کلی بیگانھ است، ذاتی کھ در آن نوعدوستی، ھمیاری، ھمکاری، ...کشی و

امیدورزی، رفاقت، صفا، محبت، صمیمیت، احترام، عدالتخواھی و صلح 

این واقعیت ھم در مورد فرد و ھم در مورد توده ھا قابل .طلبی موج می زند

.جز با رھاساختن انسانیت، انسان آزاد نمی شودتامل است کھ 

چپ گرایی و آینده 

چھ در ایران استثمار و در گذر از بخش ھا و بحث ھای این کتاب دیدیم کھ 

ت استبداد زده ی تحت حاکمیت جمھوری اسالمی باشد و چھ در جامعھ تح

سلطھ ی دمکراسی طبقاتی سرمایھ داری ھای غرب، این بھ تجربھ ثابت شده 

است کھ الگوھای چپ سنتی و انقالبی گری دیوانساالرانھ و کلیشھ ای ره بھ 

بسیاری از احزاب بھ اصطالح کمونیست کشورھای سرمایھ . جایی نمی برد

حفظ نظم ھمانقدر در -کھ مثال فرانسھ را برای آن آوردیم –داری غرب

با این احزاب . طبقاتی موجود موثرند کھ حزب ھای دست راستی حاکم

انقالب جھانی ،کھ فقط نامی از چپ را با خود یدک می کشند،فرمایشی

باید تجربھ ھای . رویایی خواھد بود کھ ھر روز دورتر می شودکارگران 

.مثبت کمونیسم قرن بیستم را آموخت و آن را پشت سر گذاشت
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و کمونیست ھای ایرانی از م قرن بیست و یکم باید بھ انسان بازگرددکمونیس

چپ این قاعده مستثنی نیستند زیرا بھ طور خاص مارکسیسم و بھ طور عام، 

یعنی آزادسازی جامعھ از قید . گرایی، دانش رھایی انسانیت از انسان نمایی است

ری، مبھم و نامفھوم با گفتمان ھای تکرا. از دولتاستثمار، استبداد و ھر شکل

ھیچ انقالبی نھ در ایران و نھ در ھیچ جای جھان بھ معنای ،برای توده ھا

اگر ھم بروز کند سرنوشت آن از گفتیم کھواقعی کلمھ بروز نخواھد کرد و

باید بھ . ایران بھتر نخواھد بود١٣٥٧روسیھ و انقالب ١٩١٧انقالب اکتبر

کس نیز بود و بعدھا بھ تحریف کشیده معنای واقعی انقالب کھ مورد نظر مار

زنجیرھای سرمایھ داری ھم بر پای ماست و ھم بر ،شد توجھ کنیم و آن اینکھ

بدون گسستن زنجیرھای فکری، توده ھا با پرداخت بھایی سنگین و . ذھنمان

فداکاری و جان فشانی، زنجیر یک رژیم طبقاتی را از پای خود را بازکرده و 

برای یاری رساندن . دیگری را بھ پای خود خواھند افکندزنجیر رژیم طبقاتی 

بھ دیگران جھت پاره کردن زنجیرھایشان باید از زنجیره ھای فکری خویش 

کمونیسم طبقھ گرا یا حزب گرا یا دولت گرا ره بھ جایی گفتیم کھ. رھا شویم

محور است کھ می تواند آینده ی -تنھا کمونیسم انساننمی برد، این تنھا و 

کمونیسمی کھ سرنوشت نھایی ھرکس را بھ درک و . ان را متحول سازدجھ

اراده ی او وابستھ می داند و نھ بھ ھیچ عامل فرافردی دیگر ھمچون حزب 

کمونیست حاکم یا دولت سوسیالیستی یا مجموعھ ھای فرا اجتماعی دیگری از 

انقالب برای جایگزین سازی دولت نیست برای نابودسازی ھر .این دست

انقالب برای تعویض حکومت نیست برای پایان بخشیدن .کلی از دولت استش

انقالب بھ معنای تمرکز قدرت در دست دولت . بھ ھرنوع حکومت است
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انقالب بھ معنای .نیست بھ معنای توزیع قدرت در دست خلق است] خلقی[

پایین کشیدن ھر مرجع قدرتی است کھ بخواھد بر شعور و اراده و اختیار 

. ن ھا سوار باشدانسا

و ھمھ ی این ھا میسر نیست مگر بر اساس آن نگرشی بر انقالب کھ انسان را 

امکان استقرار ھر ازمی داند وبرای خودتصمیم گیریمرجعباالترین 

انسان ھا را از آنھا و تعریف خوشبختینھادی کھ بخواھد حق تعیین سرنوشت

. سلب کند جلوگیری می کند

، جامعھ نیست» بازتولید«انقالب، تالش سرخ برای ،مدر یک کال،آری

جامعھ ای کھ در آن، تعالی جمع جامعھ است؛» تولید«ب، روش انسانی انقال

. بستگی مستقیم بھ تعالی ھر فرد دارد
 * * *
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نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر 
نویسنده است برخی از مقالھ ھای کوتاه و بلندکتاب ھا وفھرست زیر عناوین

بسیاری از مفاھیم مطرح شده در کتاب . کھ در سال ھای اخیر منتشر شده است

حاضر بھ صورت مفصل در برخی از مقاالت موجود معرفی و تشریح شده 

نگارنده مطالعھ ی این مقاالت را بھ خوانندگان عالقمند این کتاب توصیھ . است

: استکلیھ این نوشتارھا در سایت زیرموجود . می کند

com.korosherfani.www

: میل مکاتبھ کنید–برای تماس با کورش عرفانی می توانید با این آدرس ای 

com.yahoo@korosherfani

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

: کتاب ھای منتشر شده

نشر کانون گسترش –) چیستی و چرایی آزادی(آزادی انسان ایرانی.١

١٣٨٢–آزادی 

کنکاشی در پایھ ھای نظری مبارزات سیاسی (درانقالبی گریانقالب.٢

١٣٨٧فروردین -نشر کانون گسترش آزادی–) ایرانیان

نیان ھای نظری برای مبارزه ی چپ در ب(از چپ نمایی تا چپ گرایی.٣

١٣٨٧دی –نشر کانون گسترش آزادی –) ایران
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) ماهدی تا (١٣٨٧سال مقاالت منتشر شده تا

 ضرورت نابودی صھیونیسم و رھایی یھودیان

وظیفھ ای انقالبی  : مبارزه با یھودساالری

غزهنواربھحملھازاسرائیلاستراتژیکھدف

غزهنوارردوقھرخشونت

 شکنندگی نظم اجتماعی در ایران

 بررسی احتمال شورش اجتماعی در ایران

،ایرانومنطقھجھان،اوباما

داریسرمایھبحراننوینویژگی

نماییانسانازانسانیترھاییدانشگرایی،چپ

فراسیاسیمسولیتیعراق،درمجاھدینحقوقازدفاع

رژیمناموجودھایگزینھ

ایرانناپلئونبھقالیبافتبدیلبرایفرانسھاماسونریفرتالش

دیگرجنگیتدارکدرجھانیداریسرمایھ

ایراندررویدادھاگیریسمت

 برخورد نیروھای رادیکال با احتمال شورش در ایران

 شصت سال نکبت

 در مبارزات کارگری» ازکار اندازی«اھمیت روش

رنج و درد مظلومین در نوار غزه

ش تضادھای طبقاتی و سیاسی در فرانسھ گستر

١٣٨٦نوشتھ ھای سال 

خاورمیانھدردیگریکشتاریدربارهھشدار



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٤
اعياجتمانقالبوایرانانقالباكتبر،انقالب

رود؟میسمتیچھبھایرانیآینده

ایرانیمیلیون٦٠تدریجیاعدام

»؟شماو»میرممیمردمثلمن

استاتمامحالدرخاورمیانھجدیدجنگتدارکات

حاکمطبقاتتوسطایرانیانسانکرامتھتکتاریخیتداوم

نماییچپازچپمفھومبازشناسیمعیارھای

استساالریخشونتبھدادنپایانبراینیست،زاخشونتانقالب

»طبقاتینبردیبالقوهمبارزانیا» اوباشوذلارا

راهدرھایشورشوایرانیاپوزیسیون

ایرانمردمخودرھاییابزارقھرآمیز،یمبارزه

نشودتبدیلعادتبھمبارزهبایدموفقیتبرای

پایینازمعنویفقربھدھیپایانباالازمادیفقربھدھیپایان

؟شودمیمخالفانشمبارزاتصاحبسیستمچگونھ

آمریکاوایرانمذاکراتبرجنگیسایھ

کندمیتعیینقرمزخط«اپوزیسیون» برایرژیموقتی

استمیسرقھرآمیزیمبارزهباایراننجات

ایراندراجتماعیطبقاتسازخطرپیوند

فرانسھدرصھیونیسموفراماسونریداری،سرمایھاتحادپیروزی

بودعطفینقطھیکتھراندرامروزرویداد

کشورداخلدرمجازاتھایکمیتھکارکرد

١٣٨٥سالھاینوشتھ

بودخواھدمتفاوتآیدمیکھسالیبخواھیم،اگر



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٥
سوسیالیسماجتماعیھایریشھیاگراییجامعھ

است؟گرفتھرژیمحذفبھتصمیمخارجییارادهآیا

کشورداخلدرمجازاتھایکمیتھکارکرد
رژیمسرنگونیقطارعقبدندهوترمزانداختندوروکندنحالدرایرانمردم

ایراندراتمی«پوریم» ونژاداحمدی

؟پاسدرانسپاهدستبھرژیمپایان

لندنازباراینجنگطبلصدای

زاھداندراخیرعملیاتیدرباره

زدخواھدرقمراایرانیآیندهخاورمیانھدرقدرتجھانیتقسیم

چھ باید کرد ؟: سال گذشت ٢٨

پس از مجاھدین، پ ک ک، قربانی دیگر فاشیسم فرانسھ

ایراندرصھیونیسمھاینفوذیشدنفعال

ایرانرژیمگردابآمریکا،ارتشباتالقعراق

وجدانخلوتدرخودازخواھینظر

تابیدنمیبررادیگرانرنجآنکھدرگذشت: پیرآبھ

ایرانانتظاردرجنگ

 شھرک ھای قتل و جنایت در ایران

 » طرح و بررسی یک پیشنھاد: » کنفدراسیون ملی دانشجویان ایران

شادی مشترک واشنگتن، تل آویو و تھران از اعدام صدام

روزھای سخت رژیم فرا رسیده است

شماریمغنیمترااسانلومجددآزادی

مبارزه ی قھر آمیز،عرصھ ی بازیابی انسانیت برای ستمدیدگان

؟کنیمچھایراندیکتاتورھایبامرد،شیلیدیکتاتور



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٦
برایآمریکادریھودیلوبیواسرائیلبارژیممخفیمذاکرات

؟چیست

آنپیاموالتینآمریکایدرچپبھگردش

گریکنشافزونروزضرورت

کارگریضدورباآدمرژیم

؟شودآغازتواندمیایرانباجنگ: ھادمکراتپیروزی

گرفتتصمیمبایدکھآنجا

کشاندایرانسویبھراجنگشمالیکرهچگونھ

ایراندرکارگریمبارزاتیتازهجھش

استطبقاتیخشمیشدهسازماندھیانفجارانقالب

 تقسیم بندی طبقاتی اپوزیسیون

 نگاھی دیگر بھ انقالبیگری

وھای برانداز در صف بندی طبقاتیجایگاه نیر

 رواج مظلوم کشی در اپوزیسیون ایرانی

ایرانباجنگآغازلبنان،نبردپایان

زادی اسانلو، آغازی برای پویاسازی مبارزات مردمی آ

اسرائیل فروپاشی اسطوره ی شکست ناپذیری ارتش

استممکندیگرحزبی

 جھان در مقابل خطر یھود ساالری

 ھمدستی برای جنگ افروزی : ایران و اسرائیل

کشندمینکشیمتازنندمینزنیمتا

شودمیآغازمادرونبندھایازرھاییباایرانرھایی

،نھ می بخشم و نھ فراموش می کنمآقای اکبر گنجی



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٧
 رازموفقیت خیزش کنونی مردم: تداوم

 بمب اتمی رژیم یا انفجار اجتماعی جامعھ: انتخاب دشوار آمریکا

 ضرورت آغاز دوباره ی نبرد مسلحانھ در کردستان

تحلیلی بر چرایی تھاجم نظامی بھ ایران

ستم ساالری جھانی در بحران

ایراندرآزادیفردایوامروز

مکنینوروزییبھانھراوروز

١٣٨٤ھای سالنوشتھ

ایراننجاتاندازچشمترینمردمیکارگری،مبارزات

؟دشمنانشانیاایرانیان: دادخواھدنجاتراایرانکسیچھ

فاصلھ ی واقعیت جنبش کارگری از آرمان سرنگونی اپوزیسیون

؟امنیتشوراییاواحدشرکتکارگران

سیاستدراختیاروجبر

پاشیدهھمازیجامعھدراجتماعیجنبش

سیاسییمبارزهدرکنشواندیشھجایگاه

باشدترمھمرھبریوحزبازشایدآنچھ

چرا اپوزیسیون ایرانی سیاسی نیست

بخواھد» سرنگونی«ایران چیزی بیشتر از یو اگر جامعھ...

روشنگربدونھایتودهکابوسروشنفکران،معضل

پیام قیام محرومان در فرانسھ

شتابدمياسرایلیاريبھایرانجمھورریسوقتي

ھستندھاانسانھمانمردم

؟استضروریرژیموآمریکاآیاجنگ



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٨
 انسانیشرط شرافت: عصیانگری

نگرشی بر وجھ نظری مبارزه ی سیاسی چپ ایران

دیگراندرددرکوگريمبارزه

ماستدروناستبدادازناشیرژیمبقای-

عقب نشینی از نوار غزه و آغاز بحران ایدئولوژیک

؟کردستاندرجدیدکشتارییبھانھ: القاعده

 سپاه در خدمت نقشھ ی شوم ھیت موتلفھ

دشمنانشبرایزمانبھترینرژیم،برایزمانبدترین

استشدهدعوتصحنھبھآمیزقھریمبارزه

؟رژیمانتخاببدترینیابھترین

انی مرگ احمدی نژاد و تب رفسنج

آزادیخونینبھای

ایرانیانبرايفرانسھرفراندمدرسھاي

ایراندرمحرومانقیامسازيآماده

اپوزیسیونورژیممشترکبستبن

زندگياززهمبارناپذیريجدایي

دانیمميباراین

دولتيسرکوببھعمليپاسخضرورت

طبقاتینبردوطلبیتجزیھ

نزنیمجادرچگونھ

رژیمحفظدرآمیزسالمتميمبارزهگفتمانکارکرد

١٣٨٣سالھاینوشتھ

جنایتحراج



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٢٩
داردادامھایرانمردمکشينسل

؟مسلحانھقیامیارفراندم

استسنگسارانتظاردركھاوبھاينامھ

زیستخواھدھمیشھفلسطین

ایرانتاریخدراستبداديحكومتگرياجتماعيپذیرش

اسرائیلوایرانھايرژیمسرنوشتپیوندھاي

ایراندرسیاسيتحوالتطبقاتيبستر

ایراندرنھنھادیساالريجنایتتاریخيبستر

میھننابوديبھدعوت

سیاسييمبارزهانسانيمباني

ایراندرسیاسيدگرگونيساختاريمرزھاي

استبداديجامعھدرمبارزهوھنر

 ١٣٨٣تیر ١٨نگاھي بھ :الگوي دیگري براي مبارزه گري

ھانخبھخودكشيوكشينخبھ

ایرانيانقالبيكیستي

تاریخمقابلدرایرانيجوانان

ایراندركارگرطبقھازماركسیستيفھمنارسایي

١٣٥٨فروردین١٢طبقاتيشناسيجامعھ

گذردميالكربازتھرانراه

١٣٨٢سالھاینوشتھ

طبقاتي در ایراننگاھي دیگر بھ مبارزات)٢(كنش براي سرنگوني

 جنبش صنفي فرھنگیان)١(كنش براي سرنگوني

رژیماريساختبازسازيازقبلاپوزیسیونشانس



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٣٠
ایرانمعاصرسیاسيتاریخدركنشوگفتار

میاسالشورایمجلسانتخاباتدربریتانیاولیعھدشرکت

سازبحرانانتخابھايوانتخاباتسازيبحران

؟آفریدخواھدسیاسيتحولطبیعيحادثھ: بم

نظامفروپاشيبرايانتخاباتتحریمازاستفاده

پیامدھاي ایراني وضعیت آمریكا در عراق

ایراندرآفرینيدگرگونبرايمناسبموقعیت

پاریسدرمعجزه

ایراندرساالرمرگفرھنگتداوم

ایرانیانآزادیخواھيرشدموانع

نھ اجتماعي در ایران جایگاه كنوني مقاومت مسلحا

نقش جنبش ھاي صنفي در استراتژي سرنگوني

نفجار اجتماعي در ایرانجایزه ي مخترع مواد منفجره براي جلوگیري از ا

ایرانحراجازقبل

شدطلباناصالحنجاتفدايپاپنوبل

بماندایرانكھكنیمچھ

ایراندرمبارزاتیروشھای

باد انقالب اصالحات مرد زنده-

استبداديجامعھدرمبارزهوفرد

جامعھكنترلابزارپروري،جرم

اجتماعيقدرتیاسیاسيقدرت: ایرانآیندهبراياستراتژیكانتخاب

نظامحفظبرايرژیمحذف

دیگرخمینيیكبھآمریكااستراتژیكعالقھ



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٣١
ایرانياپوزیسیوندرآمریكازدایيوگرایيآمریكا

ایراندرشرایطسازيدگرگونموانعومستقلیناپوزیسیون

ایراندرقطعي،پیروزيعراقدراحتماليشكست: آمریكا

وفرداامروزایراندرمنفردیناپوزیسیوننقش

تیر١٨حركتادامھبراينكاتي

ایراناخیراجتماعيخیزشھايبركاركردينگرش

مجاھدینبازاندیشيبرايمحورھایي

سیاسيكاركردعملي،نیاز: قھرآمیزمبارزه

كردساكتپاریسازتواننميراتھرانخیزش

سرنگونيراه: جنبشبھخیزشتبدیل

ایرانمعاصرسیاسيتاریخدراجتماعياخالقنقش

ایرانياپوزیسیوندرگرایيآرمانوسرنگوني

؟آمریكاتوسطرژیماجباريدگرگوني

اسالميجمھوريحكومتيسلطنتتولیدباز

ایرانآزاديبرايمبارزهگمشدهحلقھ؛اجتماعيآگاھي

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-٣

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-٢

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-١

مجاھدینوظیفھدیگران،وظیفھ

رژیماخیرجنایتبھاستراتژیكپاسخ: ناپوزیسیونویندینامیزم

ایرانبرايآمریكاصادراتيدمكراسيفاجعھ

ایرانسیاسياشغالبامقابلھراهجمھوریخواھان،ھجبھ

آمریكاارتششناسيجامعھ



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٣٢
جھاندرآمریكاجدیداستراتژيیابيریشھ

كنیمسازماندھيراجھانيمقاومت

١٣٨١ھای سالنوشتھ

ایرانیانسیاسيزاتمباردرانسانآزاديجایگاه

بگیریمجديراجمھوریخواھانجبھھتشكیل

ایرانآیندهآمریكایينسخھ

جالدانباھمسویياستراتژي: آمیزمسالمتمبارزه

انقالببادزندهمرد؛انقالب

كشيآزاديشدنجھاني

،سازدمينوجھانيآمریكاساكت

كندمينابودراملتیكآمریكاچگونھ

دشمنكشیدنآتشبھیاخودسوزي

ملتیكتاریخيفالكت

كشور؟شدهآزاداستاننخستینكردستان

ترسووپذیرذلتملتیكنجاتراهمسلحانھفداكاري

موفقیتضرورت: مليھمبستگيجبھھ

ایرانياپوزیسیوندرسرنگونيخطشنوزای

اپوزیسیوناتحادرویايانداختندوروسیاسيبنديمرزسازيساده

جھانيبعدملي،بعد: اسالميجمھوريعلیھمبارزه

رضامحمدبامحمدتعویض: ھامشاركتيسناریو

امسالتیر١٨ازھایيآموختھ

ایرانمردمدربارهاپوزیسیونتوھم

ایرانیانخودآگاھيآزمایشروزتیرھیجده



نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر ١٣٣
مجاھدینخواندنتروریستتاسپتامبر١١بركتپرعملیاتاز

استحتميرژیمسرنگونيجایگزینطیفتشكیلبا

كنید؟ميچھبعدشدتمامھمبھمن٢٢كارناوال

كشورازخارجشدهفسیلاپوزیسیونبرايجایگزیني

بادچنین؟نابودیستحالدرطلباناصالحمافیاي

رسیدخواھدایرانياپوزیسوننوبتعراقیھاازپس

استراتژيخدمتدرتاكتیكبعنوانمسلحانھ،مبارزه

١٣٨٠ھای سالنوشتھ

ایرانيكمونیسمانتظاردرایرانكارگريجنبش

؟اختیاریاجبر: اپوزیسیوناتحاد

استباطلایرانيمحرومطبفاتنظرازانتخابات

ایرانيكارگرانحقوقازدفاعجبھھتشكیلراهدر

؟استشدهمسخملتاینچرا

شدهمسخملتیكبھشادهسرگنامھ

سازيسرنگونالزمھاپوزیسیونخودآگاھي

شویممبارزهعمليفازبھورودآماده.

* *
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