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خود به  یو پُرمایه جذاب ،شیوا یمقالهمحمدرضا نیکفر در دکتر  دوست عزیز

 کلیتپردازد. من ضمن توافق با ای از مسائلی که چپ با آن مواجه است میمجموعه

نکاتی متفاوت از این های طرح شده در این رساله ای برداشتپاره در مورد روحِ مطلب،

 هایی از آنهای بیشتر در این مختصر به جنبه، و برای دامن زدن به بحثدارم تحلیل

 پردازم.می

 

 «برخورد انتقادی به خود»و چپ
طلبان فرهنگ پذیرش شکست و بحث گرایان برخلاف سلطنتچپ»خوانیم، می

خطاهای خود در ارزیابی از موقعیت »...، و به «های خود را دارند.ی تجربهانتقادی درباره

است که ی درستی توجه دارند. این نکته...« از آنها آموختن ]و[ را بررسی کردن،

آورند که چگونه کارگزاران امنیتی رژیم مورد طلبان حتی به روی خود نمیسلطنت

ی یک دانشجو به وحشت دستنویس شده یستایشِ آنان حتی از خواندن جزوه

ارزیابی از خطاها و آموختن » اما زدند.افتادند و دست به زندانی کردن و شکنجه میمی

ای افراد منفرد و نه جریانات چپ ها شامل حال پارهنیز واقعیتی است که تن« هااز آن

 شود.می

ها، که نقِش مذهبی -ها، ملیون و ملیچپ به نسبتِ دیگر جریانات، اعم از لیبرال 

 جسته و یهاانتقاد ،اندداشتهما  های اخیردههگیری اوضاعِ تری در شکلمهم نسبتبه

و بیش از هر جریان دیگری نیز مورد حمله و انتقاد قرار ای از خود داشته، گریخته

 آنطور که باید چپ هرگز از خود و خطاهای خود ، به گمان من،. با این حالگرفته است

چپ، چه در ایران های مختلف ها و جریانگرایشانه تأسف. ماست انتقادی جدی نکرده

با قاطعیت عمل  در انتقاد از دیگر جریانات چپ، و نه از خود،بیشتر و چه در جهان، 

اگر به دوران انقلاب اکتبر، و نه پیش از آن نگاه کنیم، عنوان مثال، به. است کرده

ها را منشویکها عنوان ماجراجو و آوانتوریست، و بلشویکبهها را ها بلشویکمنشویک

برخورد در  یدادند. این نحوهبه عنوان سازشکار و عامل بورژوازی، مورد انتقاد قرار می

وده . در ایران، حزب تاست های سوسیالیستی تاریخ رواج داشتهدیگر جنبش بسیاری از

ت و های نادرسخاطر سیاستهگذار در سیاستِ کشور، بعنوان اولین جریان چپِ تأئیربه
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 اجتماعی - فرهنگیدرستی )به جز در نقشِ تمام و کمالش به شوروی، بهوابستگیِ 

آغازینش( مورد انتقاد دیگر جریانات چپ بوده، و بعد از آن، سازمان فدائیان اکثریت، 

در جریان انقلاب و پس از آن را شاهد  بارفاجعههای همان سیاست گیریپیخاطر هب

 هاینه حزب توده و نه سازمان اکثریت هرگز انتقاد جدی از سیاستتا امروز، ایم. بوده

خود به نِ امخالفهایی که در درون و بیرونِ سازمان بر علیه اخلاقیخود، و حتی از بی

کار گرفتند، مطرح نکردند. اما آیا برخورد دیگر جریانات چپ نیز، که حال بر اثر انشعاباتِ 

ز بوده است؟ آنها نی  متفاوتباره دهند، در اینا تشکیل میست بزرگی رفهرپی، درپی

گفتن ندارد که کنند. ها را مسئول شکست چپ قلمداد کرده و میتنها دیگر جریان

ها خواستار آن بودند که در آن مقطع، یک انقلاب سوسیالیستی بسیاری از این جریان

 ند!ها به پیروزی برسانرا به سبکِ بلشویک

این جریانات از تجارب گذشته نیز جای تردید جدی وجود دارد. در  «آموختن»در 

ر، تشکست سخت در انقلاب، و بعد یهم اشاره کردم که بخشی از چپ با تجربه میزگرد

ه این قطعًا آموختن نبود، بلک نام تمامی کنار گذاشت.شوروی، سوسیالیسم را به سقوط

ش های«برنامه»وِه دوم چپ که به سوسیالیسم وفادار ماند، نه در تسلیم شدن بود. گر

ای هنظرکرد و نه هیچ یک از سازمانتغییری داد، نه در ساختار داخلیِ حزب خود تجدید

اند؟ ط امروز منتشر کردهیها درک و تحلیل جدید و قابل اعتنایی منطبق با شرامتعدد آن

هایی مقالهاغلب ها دیده شود، های متعدد این گروهمبحثی نظری در سایتهم اگر  -

های «رنامهب» اند.های مستقل گرفته و بازنشر شدهطور انتخابی از دیگر سایتاست که به

 تنادرسهایی اساس برداشتهای نادرستی بره بود، آن هم کپیهمان است ک ها اکثراًآن

ط یشراواکنش به  های کارگری داخل کشور دراز کمون پاریس. هر زمان هم که حرکت

 آمادگی شرایطِ ایگیرد، و پارهگیرد، هیجان این جریانات هم اوج میسخت بالا می

 ویدنبرای رهبری جنبش را آمادگیِ خود  بعضی حتی کنند، ومیاعلام را سوسیالیستی 

 دهند. می

ه های چپِ سوسیالیستی بای تجارب گذشته در جنبشاین گفته نیز که پاره حتی

ی قضیه»خوانیم شود. میای خاص میتبدیل شده، تنها شامل عده« سرشکستگی»

اش و سپس خمر سرخ کامبوج مائو با انقلاب فرهنگی و جهش بزرگاستالین، بعداً 

https://youtu.be/7kj03930gWA
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با  هاپذیر نبودند. ما در اینهایی بودند که با منطق پیشین توضیحازجمله موضوع

هایی مواجه بودیم که در آنها به شکلی تراژیک پیروزی به شکست، و غرور و پدیده

ند که هایی هستکه هنوز چپواقعیت این است « شد.افتخار به سرشکستگی تبدیل می

ند، و دانترین رویدادهای تاریخ میترین و ضروریانقلابِ فرهنگی چین را یکی از بزرگ

دانند. در مورد تسه دون را مسبب شکست سوسیالیسمِ چین میخطِ مائو از انحراف

های سوسیال قرار است. و در حالی که در موردِ شکستخِمر سرخ سکوت بر

ود، شانتهایی میهای بیفرساییکه من هم به آن باور دارم( قلماروپایی )ی هادموکراسی

روباتِ مجذوب  جماعتشمالی و خاندان سونگ و تبدیلِ یک ملت به  یدر مورد کره

 رتمسخآورد. دموکراسی پارلمانی مورد حمله و صحبتی به میان نمی کسی در رهبری

ها، همین ساختاری اختارِ نظام سیاسیِ مورد نظر آنگیرد، و اگر اشاره شود که سقرار می

ای هم متحول شده عدهدر این میان، شوند. آشفته میکند، براست که در چین عمل می

اند، و در همین شرایط بر دموکراسی مستقیم، آنارشیست شده با شرمندگیو یا  و رسماً

مراتبی، انتخابی بودن همه مقامات، سلسلههای حذف دولت و بوروکراسی، حذف سازمان

 کنند. ها توسط مردم، و... تأکید میگردانیِ همه سازمانو خود

اند، ها که سوسیالیسم را رها کردهچپ، چه آن« افسردگیِ»از همین رو من در مورد 

اند، ها که آنارشیست شدهاند، و چه آندلبستههای قدیم ها که به همان حرفچه آن

اند. های فکری گذشته آزاد و رها شدهند که از قالباها شادماناً تردید دارم. اولیجد

اند، و گمراهشان کماکان صحیح است و دیگران ها باور دارند که حرف و درکدومی

ای ندارند. این را باید اضافه حل جدیدی رسیده و نگرانیراهبه  که گویا ها همسومی

وجه برای من آسان نیست، چرا که در میان همین هیچکنم که نوشتنِ این جملات به

ی از اام، که پارهداشتهها افتخار آشنایی نزدیک با زنان و مردانِ مبارز و شریفی سازمان

ترین شرایط مبارزه کرده و ها در سختدهه ها دیگر در میان ما نیستند، کسانی کهآن

 ساختار، بلکه ایراد به ها نیستهای آنها و آرمانوهن تلاش ،کنند. منظور منمی

 ست.احاکم بوده  ی اصلی چپهاسازماناست که بر  متصلب تفکری

امیدواری است تحولات نظری عمده آن چه قابل توجه و البته حوال، ااین  یبا همه

د و دمتعهای رسانهشته است. های مستقل چپ در چهل سال گذدر میان افراد و گروه

های ارزشمند از سوی فعالین مستقلِ چپ اعم ها و ترجمهمستقلِ و حجم عظیمِ نوشته
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ها، نشان بارزاین تحولاتِ فکری است. بیش از هر زمان دیگری ترها و قدیمیتراز جوان

های آثار مارکس و انگلس و دیگر بزرگان مارکسیست به فارسی برگردانده شده، و تحلیل

اِن شناسشود. امروزه ما مارکسکلاسیک مارکسیستی عرضه می هایهنوشتای از ارزنده

خود را نیز داریم، و این جای بسی امیدواری و خوشوقتی است، چرا که دانش 

های درسیِ ترجمه شده از زبان روسی نیست. زبانان چپ دیگر محدود به کتابفارسی

های مارکس و دیگر بزرگان کلاسیک به نوشته یهبمذشبهباید امید داشت که برخورد 

 تر شود. تدریج کم و کمبه

 

اَبَر » یتاریخ، و مسئله« انتخابی»، خواندن «آینده/گذشته»

 «اندازچشم
خ مربوط تاری ی نگاه ما بهمورد بحث به مسئله یمن با نوشته نظراختلاف ینبیشتر

ماند، تا زمانی که وبرهم میتاریخ ته ندارد. پیچیده است و درهم»، خوانیمشود. میمی

م تر باشد، گذشته هاندازه افق آینده بازتر و روشن رنتوانیم راه آینده را روشن کنیم. ه

نوعی موضوع انتخاب است. وقتی آزادی تر. گذشته هم بهشود و بار آن سبکتر میروشن

مانیم، در گذشته نیز به سدهای انتخاب آینده درمی و توانایی طرح افکندن نداریم و در

م در ه نقد اقتصاد سیاسیمیزگرد در بحث « خوریم.سخت و سنگین اجبار و الزام برمی

. فهممنمی این حکم اشاره کردم که من بحثِ آینده چراغ راه گذشته را مطلقاً اشاره به

توان راه آینده را روشن کرد؟ اگر به الهام و شهود گذشته میآگاهی از چگونه بدونِ 

 اعتقاد نداشته باشیم، که نداریم، هر درکی از آینده متکی به دانشی است که در گذشته

نده آی نوعی چراغِ راهه. از هر سو که نگاه کنیم، گذشته باست کسب شده و از گذشته

، نامهربانگران باشد، چه چه بارش این است که بدون درک تاریخی، حال است. پرس

 . رقم زدتوان مسیر آینده را چگونه می

ای از عوامل عینی و ذهنِی تردیدی نیست که وضعیت امروزی ما محصول مجموعه

 بت ازصحمان تأثیر گذارد. البته تواند بر آیندهمان است، و حتی تا حدی هم میگذشته

در سطحِ فردی، فرزندِ یک زنِ تنهای فقیرِ عنوان مثال، بهیک فرایند خطی نیست. 

اش تا حد زیادی از هم ی مادرش است، و آیندهپوست در امریکا محصولِ گذشتهسیاه

https://youtu.be/7kj03930gWA
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تای ودبا کایران روند دموکراتیزاسیون اگر  . در سطحِ ملی، مثلاًاست اکنون رقم خورده

دانیم که به چه دلایلی نشد، امروز ایران )و حتی شده بود، و مین مرداد متوقف 82

مان تا حدی متفاوت آیندهحتی  به تبع آنداشت، و خاورمیانه( وضعیت دیگری می

بود. اگر جنایاتِ امپریالیسم نبود، وضعیتِ امروز گواتمالا، شیلی، السالوادر، و بسیاری می

 از درون پوسیدهکه های شورویِ های دیگر متفاوت بود. اگر جنگ سرد و حماقتکشور

 فغانستان حکومتااش نبود، امروز طالبان بر ایو مداخلات امریکا و متحدین منطقه بود

تاریخی -فرا شایدهای واضحی هستند، و ها همه حرفثال دیگر. اینها مکرد. و صدنمی

 های انکار ناپذیری هستند.به حساب آیند، اما واقعیت

کنار از درکی از روندهای عظیِم تحول تاریخی جهان، های آینده، بربرای یافتن راه

برای نمونه شناخت از تجارب ناپذیری دارد. تردیدگیری از تجارب گذشته، ضرورتِ درس

ک تواند از سوی یدهد که سوسیالیسم نمیهای سوسیالیستی به ما نشان میجنبش

جتماعی ا تولید را تماماًل یوساتوان بلافاصله اقلیت و از بالا به جامعه تحمیل شود، نمی

هایی این خطا اعتنا بود، و....های سیاسی و مدنی و دموکراسی بیتوان به آزادیکرد، نمی

های سوسیالیستی انگیزِ تمامیِ جنبشتأسفی بود که، در جوار عواملِ خارجی، آینده

 را که به قدرت رسیده بودند، رقم زد.

وعی گذشته هم به ن»خوانیم، گردد. میدیگر به خواندنِ انتخابی تاریخ بازمی ینکته

. «شودتغییر گذشته هم می تغییر جهان شامل یوظیفه»، یا «موضوعِ انتخاب است

های سخت و دردناک را با و دلپذیر، و نیز جنبه مانهای شادای جنبهالبته هر گذشته

آن را از یاد ببرد، اما ی مزهتلخهای تواند سعی کند که قسمتخود دارد، و شخص می

که  شک نیست ؟آوردمیاین تغییری در گذشته و تأثیرش بر حال و آینده به وجود آیا 

ورد م یمقالهطور که در اند، و البته جریانات سیاسی، همانمتفاوتهای تاریخی تحلیل

درستی طرح شده، به شکل انتخابی و به نفعِ خود، تاریخ را بررسی و تحلیل بحث هم به

 کنند. می

« اندازماَبَر چش»چسبیدن به یک  درستی نگرانیِ خود در مورد آینده را با ردِنیکفر به

 انداز، با باورِچشمن تأکید درستِ نیکفر در نقدِ ابرکند. من مطمئنم که ایطرح می

( متفاوت است. grand narratives« )هابزرگ روایت»ها در نفی کامل مدرنیستپسا

گرایانه تقلیل( و historicismهای افراطی تاریخیگری )گرایشکه تردیدی نیست
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(reductionism )اپذیر نتاریخی و سرنوشتِ تغییر مقدّر فرجامبا درکی مبتنی بر م أتو

 شناسیروشو  گاهدرک نادرست از دید یای از چپ، نتیجهآن، در میان بخش عمده

ی جهان، شباهت دورنمای آیندهست. این ادراکِ از امارکسی و درِک مادیِ تاریخ بوده 

مقابل  یدانیم که نقطه( مذاهب دارد! اما میeschatologyشناسی )زیادی به آخرت

قرِ فاست؛ )کارل پوپر ازجمله در ی یگراتاریخپوپِری از نفِی کاملِ  این اِفراط هم، درک
مورد بحثِ ما در این مورد نیز تنها ی لهمقا(. هر دو افراط خطا هستند، اما تاریخیگری

ر وجود بش یبرای آینده ازپیش مقدریکند. سرنوشتِ بر یک طرفِ این افراط تکیه می

کند، اما این نیز خود مشروط را تعیین می شسرنوشتخود ندارد، و این بشر است که 

توان به آن رسید. نمی« زانداچشم»ا بدونِ به شرایطی است، و الزاماتی دارد که از قض

وضع موجود و  یهم اشاره کردم، جهان ممکن است با ادامه میزگردطور که در همان

ازیِ محیط سها و نابودیسم، افزایش نابرابریجهانی، میلیتار یبارِ سرمایهوبندی بیسلطه

ند. نهای مذهبی جهان را به عقب براگرایانِ مذهبی با جنگزیست نابود شود، و یا بنیاد

سوی دنیایِ دیگری عاری از استثمار و تبعیض و نابرابری و سلطه هتواند باما جهان می

ی است که مارکس تصوری از آن را طرح کرد، «روایتبزرگ»حرکت کند. و این همان 

خاصی است، و با مشکلاتی بیش از ط یشراروایتی که حرکت در جهتِ آن مشروط به 

مثابه انداز نه بهکرد، همراه است. این روایت و چشمآنچه که خودِ مارکس هم تصور می

پیش ی راهِ ازبا یک نقشهم أتوپذیر و پایانو مشخص و قطعیِ و  مقدریک عاقبتِ 

ر های حرکت دراهکورهها و آلی است که باید راهشده، بلکه به عنوانِ آرمانِ و ایدهتعیین

طور که داری به خودی خود، آنهای نظام سرمایهها و تناقضجهتِ آن را یافت. نه تضاد

آل تواند ما را به آن ایدهمیگرایانه رادهاهای ولونتاریستی و شد، و نه حرکتتصور می

نقد »برساند. مارکس خود از تصویر کردن این آینده پرهیز داشت، و همان چند خطِ 

ام، عاری پرداختههم که در جای دیگری به آن « دو فاز کمونیستی»و « گوتا یبرنامه

که  سؤالجای این هب« خواهیم برویمیکجا م»درستِ نیکفر که  پرسشاز اِشکال نبود. 

 انداز دارد.، خود نیاز به یک چشم«گونه به آنجا برسیمهچ»

 

  

https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
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 متُد ینگری و مسئله«کُل»

هایی ها تأکید دارد، و به نمونهدرستی بر پیچیدگی و مرتبط بودنِ کلیتنیکفر به

انجام شده، ازجمله ها سازی این پیچیدگیکه در گذشته از سوی رهبران چپ برای ساده

ه شود ککند. از لنین نقل میمائو اشاره می یزنجیر لنین و تضاد عمده یبه استعاره

 برای نگاه داشتن تمام زنجیر باید»مثابه زنجیری هستند که حوادثِ بغرنج سیاسی به

ونی انداز دگرگترین چشممحتمل»کند که نیکفر اشاره می«. اصلی چسبید یبه حلقه

 ی زنجیر لنین از اساسواقعیت این است که استعاره«. ایحلقهای است، نه تکقهحلچند

 ترین حلقه نیست.ترین و بزرگقوی قطعاً کدامست؟ « اصلی یحلقه»نادرست است؛ 

، به عبارت دیگر زنجیر شودتعیین میآن  یترین حلقهضعیف در زنجیر قدرتِ قوت و

ضعیف  یشود. با چسبیدن به این حلقهترین حلقه قرار دارد، پاره میدر جایی که ضعیف

نیز که مائو آن را ابداع کرد، « تضاد عمده»مفهومِ  .دکرتوان کل زنجیر را حفظ نمی

که از  «تضاد مرکبی»چیزی جز تقلیل دادن یک کلیت پیچیده به یک عامل نیست. 

د ها به یک یا چنرسد. تقلیل کلیتتر به نظر میمناسبشود، تا حدی جزنی نقل می

م موفق شود که آن سازی تصنعیِ یک امر پیچیده است که اگر هجزءِ سازنده، ساده

اتی ترین نککند. یکی از مهمتری را خلق میی خاص را کنار بزند، مسائل بزرگمسئله

است.  انگاری« مطلق»و « سازیساده»گرایش به درستی بر آن تأکید دارد،که نیکفر به

شود، اما تضاد ظاهرا رفع می»، «تضاد عمده»این که با تمرکزِ تمامِ توان بر روی رفعِ 

 « دهد.افاصله، چنان که در ایران دیدیم، تراژدی رخ میبل

بُعدی متشکل از ابعاد سیاسی، اقتصادی، های چندهای اجتماعی ماتریسکلیت

 هایخود از ماتریس ینوبههاند که بخارجیاجتماعی، فرهنگی، روانی و داخلی و 

 تریتری تشکیل شده و خود بخشی از ماتریسِ چندبعدی بزرگکوچکبُعدی چند

ا ب ویژهبهشناسی مارکسی روشنگری که در بهترین شکل خود در هستند. این کُل

 یحوهام(، نپرداختهها )که در جای دیگر به آن سیستم یهایی از نظریهترکیبی از جنبه

ک یا ها به یسازی و تقلیل کلیتجای سادههصحیحِ برخورد به مسائل اجتماعی است. ب

توان به درک و چگونگِی چند عامل، با حرکت دو طرفه از کل به جزء و جزء به کل می

مقابله با مسائل اجتماعی و سیاسی دست یافت. در هر صورت نکته این است که بدون 
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 تحکایداشتنِ تصویری از کُل، امکان درک و تشخیصِ درستِ موقعیت عملی نیست.)

ا روش توان بکند.( نمیترین وجه این مسئله را بیان میمولانا به زیبا در تاریکیفیل 

جزاء ا( synergy)ی افزایهماستقرایی از جزء به کل حرکت کرد، چرا که در هر مقطع 

اختِ پایین نیز امکان شندهند. با روش قیاسی از بالا به های متفاوتی را شکل میکلیت

تواند راهنمای سویه است که میجزء ممکن نیست. ترکیب این دو روش و حرکتِ دو

گیریِ مطلق و نتیجهتوان ساده کرد و به یک ها را نمی. این پیچیدگیعمل ما باشد

نخوری ددرکامل طرح به طرحِ مطلقاً »کند که درستی تأکید میقطعی رسید. نیکفر به

های یابد. اگر در نظامدر مورد اجتماع و علوم اجتماعی مصداق می ویژهبهاین «. ستا

های بیولوژیک و علوم طبیعی، امکان تر از آن در نظاممکانیکی و علوم فیزیکی، و کم

توان با آن قاطعیت های اجتماعی و علوم اجتماعی نمیوجود دارد، در نظام« کشفیات»

 «به دقتِ علوم طبیعی»ای نظرات اجتماعی را د. مارکس زمانی پارهگیری رسینتیجهبه 

وجود داشتند، اما امروز « علوم مطلقه»زیست که مطرح کرد، شاید چون در زمانی می

 انگارند. دانان، علمِ فیزیک را مطلقه نمیحتی فیزیک

تأکید بر این نکات به نیت توجه دادن به نادرستی توسل به حکم قطعی دادن است. 

گرایی اند. )در این جا صحبت از نسبیتها نسبیها وهم درک ما از آنهم پدیده

ها است.( اما گرایی( و نه دیگر نسبیتrelativist epistemologyشناسانه )شناخت

 ها را مورد نقد قرارجا نیز، با دو افراط روبرو هستیم، که نیکفر تنها یکی از آندر این 

و « تُدضدِ م»و « متُد آنارشیستی»بار و وبندبی گراییِدهد. افراط دیگر را در نسبیتمی

بودن است( و پُل  گرانسبیتنظریه پردازانی چون توماس کوون )با آن که خود منکرِ 

رغمِ بهه واقعیت این است ک توان دید.فایرآبند )که ابتدا مُبلغِ و سپس مُنقدِ پوپر بود( می

پذیری را سنجشها، تحولات علمی، حتی علوم اجتماعی، درجاتی از پیچیدگی یهمه

« ممکن است یچیز ره»علوم که  یپردازانِ فلسفهنظریهای از این دارند. ادعای پاره

(anything goesنظریه )هایای است )هر چند که در علوم اجتماعی، نظریهپایهی بی 

د پرواز توانشود که میهواپیمایی ساخته می مایه فراوانند(، اما این که مثلاًپایه و بیبی

 یرغم همهبهاست. اثبات ی مشخص و قابل اکند گواهِ درکِ مشخص علمی و نظریه

 های بزرگ که مدامپردازینظریهپردازی، حتی نظریهها، امکان درکِ نسبی و پیچیدگی
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« هاتغییرِ انگاره» نه هاها خود را اصلاح کنند، وجود دارد. این پیشرفتبا واقعیت

(paradigm shift) اند.قبلیهای ی تکاملیِ انگاره، بلکه ادامه 

 

 مرزِ چپموضع و تعریفِ باز
 هر موقعیتی نظر و»کند که درستی اشاره مینیکفر با اشاره به تحولات جهان، به

آیا مطابقِ مقتضیاتِ این فصل و دوران عمل »پرسد ، و بعد می«طلبدعمل خاصی را می

به صورت صریح یا  بیایید برخی باورها را که»کند که گاه دعوت میآن« کنیم؟می

ه بر مواردی را ک«. آیدضمنی پذیرفته شده بودند، کنار بگذاریم ببینیم چه پیش می

ممتاز بودگِی  ؛انداز؛ انطباق موضع ما بر آنوجود یک ابر چشم»شمرد از این قرارند: می

ی کارگر است؛ از حکم تاریخ ما جوهری موضع ما؛ موضع ما به حکم تاریخ موضع طبقه

توان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل داده آگاهی داریم؛ از موضع ما می

چگونه »شود که می سؤالسپس «. تکمیل شود. شود، چگونه ساخته شود، چگونه

 « توان مرز چپ را باز تعریف کرد، بدون نیاز به این باورها.می

شده، باورهای  مطرحهایی که تکیفی ی مورد انتقاد او باشک نیست که باورها

 ها دارند، و بر اینهای مکتبی چنین درکی از آنهستند که بسیاری از چپای گونهجزم

ها را کنار گذاشت. اما به نظر من اگر به جوهر اصلیِ هر یک از توان و باید آناساس می

هایی هستند که با رعایت بسیاری از نکات مهمی ضرورت« باورها»ها توجه کنیم، این آن

سازی، و غیره، سازی، مطلقزجمله پرهیز از سادهها پرداخته، اکه نیکفر به آن

 باشد. فرصت« چپ»تواند ها چپ دیگر نمیاست و بدونِ آن« مرز چپ» یکنندهتعیین

 نم. کها اشاره میطور گذرا به آنها در این مختصر نیست، و بهپرداختن به هریک از این

 یگرایانه از جامعهغایت-پ تصوری غیراشاره شد، نیاز چقبلاً انداز، چشمدر مورد اَبَر

  ای آزاد و عاری از استثمار، یا سوسیالیسمِ دموکراتیک.آل است، جامعهایده

مان، حرکتِ پُرانعطاف در جهت آرمانِ بلندمدت، و برداشتِن «انطباق موضع»ای جبه

ها ا آنبخورد با مسائل و مشکلاتی که جامعه بلاواسطه رونده در برهای عملی و پیشگام

 شود. مواجه است، مطرح می
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های نظری، دور از تعصب و با پذیرش ضعفبهان، مدانستن موضع« ممتاز»جای به

شناسیِ آن به نسبتِ بینی مارکسیستی، آرمان و روشحق داریم ادعا کنیم که جهان

 بسته ایترین است. در این دیدگاه، مارکسیسم نظریهترین، و نه کاملدیگر مکاتب جامع

تواند از دیگر مکاتب و ، و میگشوده «درهای اجتهادش»اصطلاح بهاست و باز نیست، و 

ود خ هایی از لیبرالیسم، آنارشیسم، فمینیسم و غیره بهره گیرد وها ازجمله جنبهنظریه

 .تر سازدغنیرا 

به »، در واقع چنین است، نه «ی کارگر استموضع ما موضع طبقه»در رابطه با 

و  ی کارگرمان. چپِ سوسیالیست بدون طبقهاراده، بلکه به حکمِ باور و «حکم تاریخ

معنی است. البته در این جا نیز چپ نیاز به طور کل نیروی کار و زحمتکشان، بیبه

تحولات عظیمی در فرایند کار و نیروی کار به وجود آمده که در تکانیِ جدی دارد. خانه

 ها اشاره شدهای از آنمورد بحث نیز به پاره یدر مقالهام، و پرداختهجاهای دیگر به آن 

یست، ن« مولدنیروی کار »اصطلاح ی کارگر محدود به کارگران صنعتی و به. طبقهاست

اکثریتِ مطلق نیروی کار در امروز، گیرد. های وسیع و ناهمگنی را در بر میو طیف

توسط م یاقشار مختلف طبقه یفزایندهعلاوه رشد به کار و پراکنده است.ثباتبیجهان 

ی ری جهات با طبقهشان در فروش نیروی کار، از بسیامشابهتجدید را داریم که به رغمِ 

، به آن از این طبقه هستند، ، اگر نه تماماًعمدتاًکه خود ها اند، و چپ متفاوتکارگر 

های ی کارگر و دیگر نیروهای کار، در گروه. چپ بدون رابطه با طبقهاست توجه بودهبی

چپ نواع ادیگر نیکفر در مورد  یمسئله به نکتهماند. این اثر باقی میرونده و بیتحلیل

بندی را شود. اگر این تقسیم)فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی( طرح کرده مربوط می

بپذیریم، نه چپ فرهنگی و نه چپ اجتماعی، بدون چپِ سیاسی امکان رشد ندارند، و 

 بالعکس.

توان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل از موضع ما می»در مورد این که 

، چپ سوسیالیست به دور از «داده شود، چگونه ساخته شود، چگونه تکمیل شود

پیش تعیین ی ازاساسِ تصورِ الگو و انگاره ها، و نه برتوهم ازدور بههای بزرگ و ادعای

تواند چنین ادعایی را در پذیر، میانعطافعملی و  شده، بلکه با برخوردهای عقلانی،

 بخش، داشته باشد. رهاییهای بر اساس آرمان« تغییر جهان»جهت 
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 ،جزمی و مکتبیبینی و متد مارکسی را، نه با درکی توان جهانبه طور خلاصه، می

گیری مورد بحث، پی یمقالهبا در نظر گرفتن بسیاری از نکاتِ ارزشمند ازجمله بلکه 

ر بینانه و دهای واقعمدام در حال تغییر، سیاستطِ یشراکنیم و با تحلیل مشخص از 

 عین حال رادیکال به پیش بریم. 

 


