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ی به تاریخ زندگ ، در این نوشته «های ناتمامچپ و انقلاب»تأمل بر وبینار  یدر ادامه

د گذشته بای قبل از بررسی شود. امامی پرداخته آن« بخش فرهنگی»چپ و نیز نقش 

 نگاه کوتاهی به آینده انداخت.

 آینده

برای  فضا-سازی زمانفشرده یدان مارکسیست از واژهدیوید هاروی جغرافی

، های این تئوریکند. یکی از پایهاستفاده میمعاصر داری توصیف تحولات در سرمایه

 هبداری است. بنا ادعای مارکس مبنی بر نابودی فضا توسط زمان در سیستم سرمایه

ولات شدن و تحصنعتی یوقفهداری مدرن بر گسترش بیهاروی، اقتصاد سرمایه یگفته

 ریعبه گردش س داریتکنولوژیکی در حال تغییر استوار است. تحولات معاصر در سرمایه

طور کلی و در عین حال کاهش اهمیت بهسرمایه و افزایش سرعت زندگی اجتماعی 

در فضای جهانی که مرتب در حال کوچک شدن  ،شده است. از نظر هارویمنجر مکان 

و در چنین شرایط مساعدی  شود،خفه می« فضا-زمان فشردگی»آینده در زیر  است،

را موعظه کنند )هاروی، « پایان تاریخ»توانستند  های ختم تاریخایدئولوژی بود که

را یک اشتباه زبانی « ختم تاریخ»امروز فوکویاما و برخی از دوستانش  )هر چند (۱۹۹۱

ر برد و این امسر میهآینده در بحران ب خودِ کنند!(. برخی معتقدند که امروز،تلقی می

 .ورندآمیبه شمار کنونی « سیاستاپس»را یکی از نتایج دوران 

از  ،گرایان معتقدند با توجه به تجربیات دهشتناک گذشتهبعضی از چپ

اشیستی، فسوزی دمآهای تی گرفته تا کورهوپاستالینیستی، مائویی و پولبادهای آناکجا

 اندازهای بزرگی را برای آینده ترسیم نمود، غافل از آنکه در غیابنباید چشم

های ان شاهد پاگیری انواع جریانچپ، جه یاندازهای امیدوارکنندهچشم

 اندازهای آینده از سیاستتوان بدون ترسیم چشمفاشیستی گشته است. آیا میشبه

 یاستاد تاریخ اقتصاد و پژوهشگر مؤسسه-سخن گفت؟ بنا به گفته ینی اندرشون

نبوده بلکه دارای یک  "اندازچشم"فقط موضوع یک ینده آ» -مطالعات سیاسی تاریخ

« ای برای انواع کنترل، مقاومت و اختلاف استی واقعی است، صحنهعد سیاسبُ

فاضله چیزی بیش از یک آفرینش ذهنی نیست.  یمسلماً مدینه.(۴۱۱۲، شون)اندر

بخشی که شاید ناممکن، اما با وجود این مطلوب است. الهامنیک و  یرؤیای جامعه
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 ست.پذیر نیعد تخیلی اساساً سیاست امکانبدون وجود چنین بُ

زنیم دهیم و یا از انجام آن سر باز میاگر آینده به عنوان مجموع آنچه که انجام می

تواند از خود سلب انسان به عنوان موجودی آگاه نمی گاهآن در نظر گرفته شود،

 ۱۹-دکووی یمسئولیت کند. مسلمًا طبیعت بسیار قدرتمندتر از انسان است و فاجعه

که بین موجود زنده و غیرزنده قرار دارد، یکی از آخرین آفرید آن را  که ارگانیسمی

 است که با آغاز مدرنیته، به انساندر مورد میزان قدرت خود  های طبیعتیاداوری

 کردن طبیعت را اعلام کرده بود. امروز، بسیاری از تغییرات اقلیمیرامخود در  سروری

مستقیم و  یها نتیجهت. آنچیزی بیش از نحوه انتخاب ما در سازماندهی جامعه نیس

صنعتی کاپیتالیستی هستند که از طریق  یهای درونی جامعهغیرمستقیم گرایش

های عمیقی کرده است. جهان را دچار بحران رحمانه از انسان و طبیعتبرداری بیبهره

در سود  یمرکزی بحران اقلیمی امروز است. امور اقتصادی که بر پایه یاین هسته

 اید.بنا گشته است با امور ازلی و ابدی طبیعت جور در نمی مان ممکنترین زکم

قرن  های سوسیالیستیگرایان با نظامبسیار پرتنش بسیاری ازچپ یبا وجود رابطه 

و  یندگیآبیپذیرش عمومی  بیستمی، پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و

داری الیِ نیروهای هژمونِ سرمایهچپ دچار بحران شد. این طرح نولیبر ،زندگی در حال

(، TINA« )وجود ندارد بدیلیهیچ »تاچر با اعلام آن که  خود بود. یبرای حفظ آینده

های آموزهبرخی حاکم را اعلام کرد.  یجامعه، روح اصلی اندیشه نیز عدم وجود و

و همزمان شعارهای نیروهای مترقی  اقتصادی به سطح قوانین طبیعی ارتقا یافتند،

برداری شدند. اگر طرفداران محیط زیست گفتند که باید با حفاظت از سرعت کپیهب

، طبقات و نهادهای حاکم جهانی چنین نتیجه کردهای آینده را حفظ طبیعت حق نسل

 یکه همهدولتی ظلم به ایندگان است، در عین آن گرفتند که هر گونه کسر بودجه

عار با ش های شخصی ترغیب گشتند. اگر مردم در تظاهرات مختلفافراد به گرفتن وام

آمریکا و انگلیس را از حمله به عراق بازدارند، جورج بوش  آزادی قصد داشتند احترام به

خاطر آزادی، قصد هجهان را شنیده است و درست بخوان زادیآاعلام کرد که صدای 

ی نگریندهآتاتوری سفاک را دارد... به عبارت دیگر، پایان دادن به حکومت یک دیک

حفظ وضع موجود و در بهترین حالت تغییراتی در جامعه بود که در چارچوب  ،نولیبرالی
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 دستاوردهای تکنولوژیکی قرار داشت.

نی بیها با پیشدادهتکنیکی نیز کامپیوترها با پردازش کلان یحتی در عرصه

که تاکنون اتفاق افتاده با استفاده از را آنچه  ،تلفهای مخگوییسناریوها و پیش

کرار اند، تهای معینی تهیه کردههای بزرگ و یا دولتکه شرکت« های معینیالگوریتم»

 مختلفهای مسمکانیآینده را نشان دهند. نظام موجود باید با کمک  کنند تا راهمی

کنند که مطرح میحفظ و کنترل شود. طرفداران حفظ وضع موجود این نظر را 

های امروز هایی بسیار هوشمندتر از انسانهای آینده با تکیه بر تحولات علمی انساننسل

 و« هوش مصنوعی»های کنونی ندارند. نسل یهای مادرانههستند و نیازی به نگرانی

رگی ثروتمندان بزگاه مشکلات بزرگی را در آینده حل خواهند کرد. « مهندسی ژنتیکی»

های بزرگ اقتصادی خود نیاز به دریافت پول بیشتر ماسک که برای پروژهن اایلچون 

 ندارد و از اینای یندهآکنند که انسان دیگر بر روی کره زمین دارند، صریحاً اعلام می

ها نه تغییرات رادیکال رو بایستی سیارات دیگر را هر چه زودتر تسخیر کرد. طرح آن

ن، بلکه تخریب بیشتر طبیعت و استثمار شدیدتر در سیستم موجود در روی کره زمی

 تخریب کامل زمین جف بزوس ابتدا یشود نقشههاست. گاه به شوخی گفته میانسان

حبت ص« ترا بشریت»ها در مورد نظریات توان امروز ساعتو سپس تسخیر فضاست. می

ادیکال ی رهر گونه تغییرات سیاس یصحبت درباره اما -که البته امر نکویی است-نمود

 !شودمیم ستوتالیتاریمنجر به آلوده شدن فضای بحث و طرفداری از 

هسته مرکزی تفکر چپ بر این پایه قرار داشته و دارد که آینده یک مسئولیت 

مدرن، و نیز  یمدرنیته و جامعه یتوان آن را تغییر داد. چپ زادهمشترک است و می

ار گاه طرفدپیشرفت است و از این رو هیچصنعتی و علم و  یطرفدار پروپا قرص جامعه

بازگشت به گذشته نبوده و نیست. به عبارت دیگر مشتاق پرشور تحولات تکنولوژیکی 

سازماندهی کنونی جامعه است. آیا در چنین فضایی که  یمنتقد جدی نحوه ولیاست 

پردازی در اند و بسیاری از چپگرایان خود هر گونه خیالگرایی شدههمه مقهور حال

مرکزی تفکر چپ وفادار  یتوان به هستهکنند میمورد تغییرات رادیکال را محکوم می

یا « قاد از وضع موجودبه جز انت»آیا چپ  ؟«چپ نافرمان است»فقط  آیا باقی ماند؟

 مرکزی دیگری دارد؟ در این صورت، این هسته چیست؟ یهسته ،«یک گرایش انقلابی»



 

 
 

 رضا جاسکی 5

 

 هاریشه

انقلاب فرانسه است. طرفداران دگرگونی و سپس انقلاب در جناح چپ  یچپ زاده

رار ق بازگشت به وضع سابق در جناح راستحفظ وضع موجود یا دگرگونی و ن امخالفو 

و اعتدالیون تشکیل  ر ایران نیز پس از انقلاب مشروطه دو حزب دموکرات. دداشتند

رو یک حزب انقلابی و آخری یک حزب میانه الشعرای بهار اولیملک یشدند که به گفته

عنوان کرد که اعتدالیون « الغطاکشف»ای تحت عنوان زاده در مقالهبود. البته تقی

 رو نشان دهند.بتوانند خود را معتدل و میانهها زدند تا برچسب انقلابی به دموکرات

گذرد، اکنون بر همگان دو و نیم سده که از انقلاب فرانسه مینزدیک به بعد از 

توانند گرایان نیز میگرایان نیست و راستچپ یگری فقط پیشهروشن است که انقلابی

ج انقلاب فرانسه تدریهمردم را به انقلاب فراخوانند. ب ،برای سرنگونی مخالفان خود

را به عنوان اهداف انقلاب پذیرفت و « ، برابری و برادریزادیآ» هایخواسته

های در نطقی مطرح کرد. گرایش ۱۹۹۱ها را در سال ماکسیمیلیان روبسپیر اولین بار آن

دریج از تمتفاوت لیبرالی و سوسیالیستی که در ابتدا در راه آزادی همکاری داشتند به

شدند. چپ اگر در گذشته به کسانی که در مقابل اشراف قد بلند کرده یکدیگر جدا 

 .در مقابل بورژوازی ایستادبه کسانی اطلاق شد که  کمشد، کمبودند، اطلاق می

ها دو ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار بود. برابری و همبستگی. برای سوسیالیست

همبستگی  ها از برابری وسوسیالیست اعتنایی به آزادی نبود بلکه تعریفاین به معنی بی

تالیایی نوربرتو بوبیو فیلسوف ای رفت.ها اعتقاد داشتند، میبسیار فراتر از آنچه که لیبرال

چپ و  یدوگانه یرابطه یتزهای مهمی درباره« چپ و راست»در کتاب خود به نام 

ستند. یکی همچنان به قوت خود باقی ه هانآراست مطرح کرده است که بسیاری از 

که از زمان انقلاب فرانسه تاکنون یک است  کند آنترین نکاتی که او مطرح میاز مهم

 اصلی یهسته دهد: برابری.نیروهای چپ را به هم پیوند می یمرکزی همه یایده

اختلاف چپ و راست برابری و نابرابری است. چپ به برابری و راست به نابرابری گرایش 

 توانیرات زیادی که پس از انقلاب فرانسه در جناح چپ رخ داده، میبا وجود تغی دارد.
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 خواه بوده است.برابری گفت که چپ در تمام این مدت،

عدالت متکی بر دو اصل . نزدیکی بین برابری و عدالت وجود دارد یرابطه طبعاً

اقعیت و ال است در حالی که برابریاز نظر بوبیو عدالت یک ایده. قانونیت و برابری است

برابری برای »شعار . ندکها معنی پیدا میعدالت در روابط اجتماعی افراد و گروه. است

معنی کردن برابری ر حقیقت بیو دبه معنی یکسان کردن همه چیز « همه در همه چیز

 :خواهی از نظر بوبیو بایستی در عمل با سه پرسش اساسی همراه شودبرابری. است

خواهی نه یکسان هدف برابری ای؟در چه چیزی؟ و بر چه پایهبرابری بین چه کسانی؟ 

در ان نآهای شکوفا نمودن توانایی ها بلکه توانمند کردن فرودستان،انسان یکردن همه

 یاز نظر او فقط در سایه. سازیاست و نه یکسان های مختلف، و ایجاد تنوععرصه

 .های خود استفاده کندقابلیتتواند از می مثابه یک شخصبهبرابری است که هرکس 

بود، در این « ، برابری، برادریزادیآ»انقلابی است که شعارش  یحال اگر چپ زاده

 ایم که برابری و آزادیخوبی دیدهبهما تاکنون  برابری و آزادی چیست؟ یرابطه صورت،

ط زیست محی مشکلاتخاطر بهمثلاً اگر دولت . توانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرندمی

 بعاً ط ،ونقل جمعی استفاده کنندحملاعلام کند که همه، از فقیر و غنی باید از وسایل 

. نندوآمد ناله کرفتستی از محدودیت در آزادی اربهتوانند کسانی که اتومبیل دارند می

های مذهبی به خاطر برابر نمودن سطح تدریس همین مشکل در مورد انحلال مدرسه

 .تواند محدودیت در آزادی انتخاب تلقی شودزیرا حذف این مدارس میاست، نیز مطرح 

تواند منجر به اعمال به عبارتی، اعمال هر گونه محدودیت در آزادی به خاطر برابری، می

مسلماً در مثال اولی، کسانی که اتومبیل ندارند نه در . شود محدودیت در آزادی افراد

از این رو در بسیاری از . اندت در آزادی گشتهحدودیعمل، بلکه فقط در تئوری دچار م

. آزادی در تئوری نیست محدودیتِ یموارد، محدودیت در آزادی در عمل به اندازه

هایی نیز وجود دارند که به هیچ وجه به طور مستقیم یک آزادی که برابری گفتن ندارد

امی که به زنان حق هنگ. رأی مردان و زنان مثلاً برابری حق. کنندمعین را محدود نمی

 .شد، این حق موجب محدودیت در حق رأی مردان نبود رأی داده

خود دچار  ،«برابرزادی آ»ها یعنی لیبرال یترین اصل پذیرفته شدهرو مهمایناز

موارد  راکثکند که این برابری در مشخص نمی :ساده است آن نیز دلیل. نوعی ابهام است

ین امکان استفاده از چن بسیاری به دلایل عملی شد وتواند فقط صوری و تئوریک بامی
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 .را ندارندزادی آ

آزادی امری شخصی است، مثل آزادی اندیشه، آزادی نشر، آزادی بیان، آزادی  

 یدلیل ساده. دو یا چند عنصر معنا دارد اما برابری فقط در ارتباط با. اجتماعات و غیره

توان گفت فلان چیز چیز آزاد است اما نمیتوان گفت فلان می. آن در خود زبان است

در  مثلا در این حالت شنونده یا خواننده خواهد پرسید با چی برابر است؟. برابر است

افراد جامعه  ینفر آزاد است در حالی که بقیه کامل فقط یک ییک حکومت مطلقه

. تسخن گف توان از برابری یک فردای نمیدر چنین جامعه .مطیع و فرمانبردار هستند

مثابه یک خیر شخصی و برابری را یک خیر اجتماعی در نظر بهدر نتیجه آزادی را باید 

توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، زیرا به همین خاطر آزادی و برابری می. گرفت

 .اولی شخصی و دومی گروهی است

ها که لیبرال کند برخلاف آنچهعنوان می« برابری-آزادی» اتین بالیبار در کتاب

ن ، در عمل چنیلویت را به آزادی دادوبین آزادی و برابری باید ا تناقضِ هنگاممعتقدند 

خود  هایاند که در سیاستها تاکنون نشان دادهسوسیالیست اولویتی ضروری نیست.

و  بین آزادی اند، اما در واقعلویت بیشتری نسبت به آزادی قائل شدهوبرای برابری ا

از دیگری قلمداد نمود. آنچه  برتربرابری تناقضی وجود ندارد و از این رو نباید یکی را 

در جامعه دو  حضور و یا عدم حضور آن دهد این است کهعملی نشان می یکه تجربه

نفی » ند:کبندی منفی عنوان میبه یک اندازه وابسته به یکدیگر است. او در یک فرمول

و برد. از این رکند و نفی برابری عملاً آزادی را از بین میاً برابری را نابود میآزادی عمل

قبول دارد  بالیبارالبته  .(۱۱۱، ۴۱۱۲)بالیبار، « انتخاب یکی بر دیگری غیرممکن است.

توازنی بین آزادی و برابری ایجاد نمود، باید دو قطب  که بتوان از نظر نهادیکه برای آن

ها . یکی مالکیت که منشاء اختلاف لیبرالدکریاسی در جامعه را تنظیم دیگر معادلات س

و همبستگی که منشاء اختلاف بین « برادری»هاست و دیگری و سوسیالیست

 هاست.ها و سوسیالیستناسیونالیست

یکی از دستاوردهای مهم مدرنیته، دموکراسی به عنوان شکل حکومت است. 

به  هک شودز پرنسیپ برابری شهروندان منتج میمثابه شکل حکومتی ابهدموکراسی 

 تنها مبتنی بر اعتقادنهخورد. دموکراسی طور مستقیم به همبستگی و آزادی گره می
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ز به ها نیاهاست بلکه بر این فرض استوار است که انسانراسخ به عقل و منطق انسان

ها دارند. رابر انسانارزش ب یتصور یکسانی از دموکراسی به مثابه شکل حکومتی و ایده

که مایل به  ندها موجوداتی کنشگرزمان بر این ایده قرار دارد که انساندموکراسی هم

مشارکت در نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و علاقه دارند در 

های مهم شرکت کنند و مسئولیت بپذیرند. مسلمًا تفاوت زیادی بین گیریتصمیم

اقتصادی  یسیاسی به حوزه یکه خواهان گسترش دموکراسی از حوزهها نگرش چپ

 ،سیاسی هستند یها که خواهان محدود کردن دموکراسی در حوزههستند و لیبرال

 وجود دارد.

 توان چنین نتیجه گرفت که:بنابراین می

گیری آن در انقلاب فرانسه بوده شکل زمان مرکزی چپ از یایده ،برابری •

 است

ها همبستگی دو ارزشی هستند که وجه مشترک انواع مارکسیست برابری و •

 بود.

در  وارد مشخص تضادهایی وجود دارد، اماماگرچه بین برابری و آزادی در  •

 برابری وجود نخواهد داشت و برعکس. ،نهایت بدون آزادی

ر ، دمرکزی تغییر جهان بود یباید افزود که برای مارکس رهایی انسان ایده •

 های جمعی ممکن نبود.رهایی انسان بدون اقدامعین حال 

، زادیآچپ همچنان تأکید بر سه ارزش مهم و قدیمی یعنی  یبنابراین وظیفه

گاه در طول چند صد سال گذشته ثابت ها هیچبرابری و همبستگی است. این ارزش

یاسی دی سنخواهد ماند. اگر در ابتدا برابری فقط به معنی آزاثابت نیز ینده آدر  نبوده و

مثابه بهاقتصاد را نیز دربر گرفت. چپ برای عدالت  یبود، پس از چندی برابری در حوزه

کند اما عدالت را باید در عمل با سه ارزش یاد شده سنجید. هدف مبارزه می آرمانیک 

دموکراسی در کار و برقراری اشکال جدید دموکراسی در  یتوسعه سوسیالیستیچپ 

یعت های دیگر بلکه با طبست، گسترش همبستگی نه فقط با انسانتمام سطوح جامعه ا

و پایان استثمار انسان و طبیعت است. رهایی انسان و پایان خودبیگانگی، اعمال 

 هاست.انسان یمحدودیت مالکیت و افزایش وقت آزاد همه
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 سوسیالیسم و مارکسیسم

ودی زهمبارزه کردند اما ب در کنار هم در انقلاب فرانسه نیروهای بورژوایی و کارگری

راه طرفداران سوسیالیسم از لیبرالیسم جدا شد. پس از چندی گرایش مارکسیستی 

ربورن از یوران ت یتوانست در جنبش سوسیالیستی نقش هژمون را بیابد. بنا به گفته

های ای از ساختارمثابه یک فرهنگ و مجموعهبهشناختی سوسیالیسم را باید نظر جامعه

دهد: گیری اساسی به اعضای خود مییک فرهنگ سه جهت در نظر گرفت. نهادی

تأمین منابع و اعمال  ،هدف ساختارها ها.ای از ارزشبینی و مجموعههویت، جهان

 در این محدودیت در مالکیت و توزیع قدرت از طریق توانمندتر کردن ناتوانان است.

 .دکرتر فرهنگ مارکسیستی، کمی تأمل باید بر فرهنگ، به عبارت دقیق قسمت

واقعیت  . اما این تماماست. مبتنی ،کارگر یطبقه ،سوسیالیسم بر یک هویت طبقاتی

دیدگان، جنبش کارگری، انقلاب نیست. در طول قرن بیستم هویت آن با مردم و ستم

شد. انگلس، لنین... پیوند زده می های مارکس،و یک سنت سوسیالیستی ارجاع به نوشته

های نانوشته، پرچم ای از سنتمتکی بر کادرهای حزبی، مجموعه این فرهنگ همچنین

 سرخ، داس و چکش، سرود انترناسیونال و امثالهم بود.

بینی سوسیالیستی بینی، مارکسیسم توانست از سه جهت به جهانجهاناز نظر 

، داری و امپریالیسمعدالتی سرمایهرابری و بینابعلل . اول، توضیح علمی ندکمک ک

انداز تاریخی که امکانات تغییر در طبقاتی. دوم، چشم یهای استثمار و سلطهشیوه

 زد. سوم، عاملیت اجتماعی و تاریخی کهآن پیوند می یداری را با توسعهدرون سرمایه

 .شدگان تکیه داشتبر قدرت استثمارشوندگان، ستمدیدگان و منکوب

شمولی که مارکس و انگلس بر آن تأکید داشتند تکیه بر برابری و جهان هایارزش

 (۱۹۹۴شدند. )تربورن، تمام بشریت می همبستگی بود و شامل

متفاوت را  ساختار از نظر ساختارهای قدرت و منابع مادی سوسیالیسم دو گونه

ها و احزاب کارگری. یهاتحاد ای کارگری مانندهای توده. نوع اول، سازماندکرایجاد 

 یدهی عامل مبارزهای در جنبش کارگری سازمانهای تودهاین سازمان یوظیفه

 ینهادهای مختلفی برای توسعه نوع دوم، ایجادطبقاتی بود.  یطبقاتی و پیشبرد مبارزه

.... در ای، سوسیالیسم جنگی، کنترل تولیدالیستی، اقتصاد برنامهیتولید و توزیع سوس
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 .بود های سوسیالیستی و سوسیال دمکراتکشور

شرایط اقتصادی  یهای مختلف کارگری آن زادهفرهنگ سوسیالیستی و سازمان 

داری بودند. جنبشی که در ابتدا سازماندهی شد متناسب با شرایط اجتماعی سرمایه

 اً تداری آینده عمداروپایی بود. اگر در دوران پیشاسرمایه یسازی و راه مدرنیتهصنعتی

. سته ا، در عصر مدرن، آینده مفهومی باز و نانوشته داشتنبودتکرار گذشته چیزی جز 

ذشته آینده بسیار متفاوت از گ یانقلابی بود که جامعه یمتکی بر این ایده سوسیالیسم

 یبر پایهای بود که ضمن رهایی انسان تی جامعهسوسیالیس یجامعهو حال خواهد بود. 

 .قرار داشتدو ارزش جهانشمول برابری و همبستگی 

بسیار مستعمره، نیمهکشورهای مستعمره و  مدرنیته درراه  در دوران استعمار،

. از آنجا که لیبرالیسم نیروی سیاسی بودکشورهای اروپایی  متفاوت از راه مدرنیته در

 کسیسم با تکیه برفعال حامی استعمار در قرن نوزدهم و بیستم بود، و در مقابل، مار

های حاکم در کشورهای شمول انسانی خود در اپوزیسیون دائم قدرتهای جهانارزش

تدریج راه خود را به بسیاری از کشورهای ه، مارکسیسم بشدمحسوب میاروپایی 

هم منقش  پس از آنانقلاب اکتبر و های لرزهدر پس مستعمره یافت.نیمهمستعمره و 

 یرشد اقتصادی اتحاد شوروی تا اواخر دههو نیز  بر فاشیسم، اتحاد شوروی در غلبه

در کشورهای در حال بیشتری  با سرعت های مارکسیستی موفق شدندایده ،شصت

قدر متکی بر های سوسیالیستی همانتوسعه رشد کنند. از آن زمان به بعد جنبش

ی و تعمارهای کارگری کشورهای پیشرفته بودند که متکی بر مبارزات ضداسجنبش

 ضدامپریالیستی.

اشغال  و پس از آن ،با افشا شدن جنایات حزب کمونیست در دوران استالین

تدریج طرفداری بخشی از روشنفکران اروپایی از همجارستان توسط نیروهای شوروی ب

های سوسیالیستی تا جنبش سوسیالیسم واقعاً موجود کاهش یافت، هر چند که ایده

کاهش  ، به موازاتکرد. با این حالزیادی را مجذوب خود میهمچنان افراد  ۱۹۹۱

 های سوسیالیستی در اروپا، در کشورهای در حال توسعه همچنانطرفداری از ایده

بخش سوسیالیستی و رهبران سوسیالیست های رهاییزیادی مجذوب ایده یعده

جه، کاهش شدند. در نتیمین میهای ضداستعماری چون مائو، کاسترو و هوشیجنبش

راه هم« جهان سوم»استقبال در اروپا با افزایش طرفداری از سوسیالیسم در کشورهای 
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 ،داریشد. این روند با سقوط دیوار برلین و بازگشت کشورهای اروپای شرقی به سرمایه

 یافت. کردند، پایانای آرزو میچنان که عدهو نه سوسیالیسم دمکراتیک آن

دمکرات برخی از احزاب سوسیال« موفقیت انتخاباتی»اگر چه موجب « راه سوم» 

رو تثبیت کامل جناح راست در احزاب میانه باعثو کارگر در اروپا شد، در عین حال 

احزاب رادیکالی چون  ۴۱۱۱دمکرات شد. پس از بحران مالی سوسیالیستی و سوسیال

هایی چون شخصیت. یدینپاآن نیز دیری تاثیرات ریزا و پودموس قد برافراشتند که یس

ای در کالبد سرد چپ بدمند اما برنی ساندرز و جرمی کوربین توانستند روح تازه

قف شان متواحزاب متبوع الیگارشی درونی ینیز با مقاومت سرسختانهنان آپیشروی 

 شد. در امریکای لاتین همچنان جزر و مد موفقیت چپ ادامه دارد.

کارگر موجب تغییرات بزرگی در طیف  یمسلماً تغییرات ساختاری در درون طبقه

است. در مجموع در طول تاریخ افراد تحت تأثیر دو  شدهسوسیالیستی  یهواداران ایده

. اول، موقعیت طبقاتی دوم، احساس تعلق به اندوردهآهای چپ روی جنبش عامل به

یر طرفداران چپ را معمولاً اقشار فق فرهنگ چپ به دلایل مختلف. از نظر طبقاتی،

وان تمی دهند. اما از نظر فرهنگی، آن چنان که گفته شد،مزدبگیر تشکیل داده و می

ها خلاصه بینی ویک مجموعه از ارزشجهان اجزای فرهنگ چپ را در سه عنصر هویت،

کارگر،  یرو، بخش بزرگ دیگری نیز به خاطر احساس تعلق به طبقهاین. ازکرد

یگانگی نسبت به فرهنگ بورژوایی )به عبارت احساس ب همبستگی با مردم مستعمرات،

ار آث یهویت چپ( به صفوف چپ پیوستند. برخی با مطالعه دیگر احساس تعلق به

هایی چون برابری و ای نیز به ارزشبینی روی آوردند. عدهسوسیالیستی به این جهان

ا بقاتی یهمبستگی اعلام وفاداری کردند. مسلماً برخی از افراد فقط به خاطر عامل ط

 ای از عوامل مختلف در این میان تاثیرگذار بودند.فرهنگی به چپ نپیوستند بلکه ملغمه

مهم  یهای کارگری پایهو اتحادیه های مختلفدر ابتدای قرن گذشته، انجمن 

ای کارگری متشکل از احزاب توده شدند.محسوب می در غرب جنبش کارگری

نیز کارگران را اکثر اعضای این احزاب و  بودندهای وسیع و متفاوت مردمی جنبش

های مهم دچار تغییر شدند. جوانان، تدریج این پایههشصت ب ی. از دههدادندتشکیل می

دانشجویان و کارمندان بخش بزرگی از احزاب را تشکیل دادند. با پایان مبارزات 
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 یت مشکلاتافزایش اهم و ،در غرب کارگر صنعتی یضدامپریالیستی، کاهش طبقه

به احزاب محیط زیستی  اقشارمحیط زیستی باعث شده است که بخش بزرگی از این 

یستی بینی مارکسویژه با سقوط دیوار برلین تشدید شد. جهانبهورند. این موضوع آروی 

در گذشته، هنرمندان، نویسندگان، و دانشمندان  .های آن زیر علامت سؤال رفتو تحلیل

شدند. این روند پس از جنبش سوسیالیستی محسوب می مهمی از قسمتگرا چپ

مدرنیسم و در نهایت فروپاشی پساتدریج متوقف شد. با ظهور هب ۱۹۹۱جنبش 

سوسیالیسم واقعاً موجود، کاهش چشمگیری در این بخش از طرفداران جنبش 

ستی بینی سوسیالیتری به خاطر پذیرش جهانسوسیالیستی ایجاد شد. امروز تعداد کم

تغییرات ساختاری طبقاتی، گرایش به راست  در نتیجه،پیوندند. جنبش چپ می به

های کارگری و نیز کاهش مقبولیت رو، کاهش اهمیت اتحادیهاحزاب سیاسی چپ میانه

انداز موفقیت چپ را بسیار کاهش داده است، هر چند های مارکسیستی چشمموزهآ

برنی ساندرز در  یپدیده نیزو ارد وجود د نقاط روشنی در کشورهای امریکای لاتین

 های امید ایجاد کرده است.آمریکا بارقه

 

 تئوری و عمل

جانبه در مارکس، او از خود میراثی بسیار ارزشمند و همه درگذشتبه هنگام 

به جا گذاشت. مارکس که آدمی  های نظریاقتصاد، در مقایسه با دیگر حوزه یحوزه

افت که یسرمایه را بازنویسی کرد و همیشه چیزهایی را میبسیار دقیق بود بارها کتاب 

یا نادقیق، و یا از قلم افتاده بودند. میراث مارکس در رابطه با ماتریالیسم تاریخی بسیار 

های آخر عمر خویش تلاش نمود که این فقدان را با نوشتن تر بود و انگلس در سالکم

عین حال چهار تن از رهبران بعدی برطرف سازد. در دورینگ نتیآهایی چون کتاب

ایتالیا  ، روسیه، ولمانآو لابریولا از  جنبش مارکسیستی، کائوتسکی، مرینگ، پلخانف،

تئوری  مکاتبات زیادی با انگلس برای پر کردن جای خالی بسیاری از موضوعات

 تری به میدان آمدند که امکان مکاتبهماتریالیسم تاریخی داشتند. کمی بعد نسل جوان

توان ازجمله از لنین، ها میبا رهبران اولیه مارکسیسم را نیافتند. از میان آن

 خارین نام برد.وب لوکزامبورگ، تروتسکی، هیلفردینگ، باوئر،و
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فیلسوف، مورخ، اقتصاددان،  همه اول،این افراد دارای چند ویژگی قابل توجه بودند.  

برای دست و پنجه نرم کردن با  در نتیجه رهبران حزبی بودند. شناس و دوم،جامعه

در حد امکان  حزبی ناچار بودند که از آخرین دستاوردهای علمی یمشکلات روزمره

هایی بودند که خود برای حل استراتژی و تاکتیک حزبی مجبور استراتژیست بهره گیرند.

 ۱۱۹۹اقتصادی و اجتماعی انجام دهند. کائوتسکی در سال  یبودند تحقیقاتی در حوزه

مسائل دهقانی نوشت. چند سال بعد، در سال  یبارهرا در« دهقانی یمسأله»کتاب 

ن ، را در س«داری در روسیهرشد سرمایه»نیز لنین کتابی مشابه کائوتسکی،  ،۱۹۱۲

را « مالی یسرمایه» کتاب خود ۱۹۱۱سی و چهار سالگی نوشت. هیلفردینگ در سال 

انباشت » ( و لوکزامبورگ۱۹۱۹« )دمکراسیملی و سوسیال یمسأله» . باوئردکرمنتشر 

 .دندکر( را منتشر ۱۹۱۱« )امپریالیسم و اقتصاد جهانی» بوخارین (، و۱۹۱۱« )سرمایه

 (۱۹۹۹)اندرسون، 

ب سیاسی قرار داشتند، احزادر راس که نآاین افراد، به خاطر  همانطور که گفته شد

رسی داشته باشند. زمانی کارل اشمیت در مجبور بودند که به علوم سیاسی روز دست

غلو کرد که مدعی شد یکی از رخدادهای مهم اوایل قرن گذشته قدر نآاین مورد 

ی پروسی بود که تأثیر زیادی بر و خوانش لنین از آثار کارل فون کلاوزویتس، اندیشمند

ح اکس از اصطلهیچ رازمیگ کوچیان، یگذاشت. در اوایل قرن بیستم بنا به گفته

ه آن خلاصه شد« مارکسیست» یواژه د، بلکهکراستفاده نمی« روشنفکر مارکسیست»

تر و بخشلذت»را نوشت، گفت « دولت و انقلاب»بود. لنین زمانی که کتاب  اصطلاح

. نتیجه «انقلاب را از سر گذراند تا اینکه در مورد آن نوشت یمفیدتر این است که تجربه

انقلاب به طور  یمارکسیسم، تجربه و نوشتن دربارهکه در آن زمان، تاریخ این

در این دوره، بسیاری از نظریات اقتصادی،  ناپذیری با همدیگر پیوند خورده بودند.جدایی

شد، همه چیز به بحث گذاشته می .گیری بودندسیاسی و سازمانی در حال شکل

های حزاب و سازمانا وجود های جدید امکان رویارویی داشتند و هنوز دگماتیسم،ایده

 کارگری را فرا نگرفته بود.

 یمارکسیسم غربی زمانی متولد شد که این رابطه ،پری اندرسون یبنا به گفته

های کارگری که در ابتدای قرن بیستم وجود داشت، از روشنفکران و رهبران سازمان
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کشورهای  یاین امید که در همه ،۱۹۴۱سال  بین رفت. پس از شکست انقلاب آلمان در

 داری را برخواهد چید، بر باد رفت. دربزرگ اروپایی انقلابی سوسیالیستی طومار سرمایه

کم رهبران جدید مارکسیسم غربی پای به میدان نهادند. از میان این دوران بود که کم

توان از لوکاچ، کرش، گرامشی، بنیامین، دلاولپه، مارکوزه بزرگان متفکر این دوران می

، نهاآتر نسل کمی جوان که همه در اواخر قرن نوزدهم به دنیا آمده بودند. ورد را نام ب

اچ به جز لوک ،بودند. اکثر این افراد ...و کولتیلتوسر آدمن، لتر، گر، سادورنوآلوفِوْر، 

نسل اول  )بوداپست( و گلدمن )بخارست( همه از غرب اروپا بودند. در حالی که

، از شرق امپراتوری هالمانیآاز شرق، و حتی در مورد  پردازان مارکسیست عمدتاً نظریه

 )همانجا( آلمان بودند.

نسل اول روشنفکران مارکسیست، جنگ اول جهانی و انقلابات روسیه و دیگر 

ی در نوجواننان آبرخی از  تلاطمات جهانی را تجربه کرده بودند. این نسل جدید، اگر چه

شاهد جنگ اول جهانی و  از بوخارین بودند[]به جز لوکاچ و کرش که چند سال پیرتر 

اصلی انان شکست انقلاب آلمان، ناامیدی از  یانقلابات روسیه و آلمان بودند، اما تجربه

داری و پیروزی فاشیسم بود. این سرمایه یبرپایی سوسیالیسم در کشورهای عمده

وانیم تما نمیچرا  واداشت که پرسشاین شکست افرادی مانند گرامشی را به پاسخ به 

  انقلاب اکتبر را بلافاصله در ایتالیا پیاده کنیم. یتجربه

حزبی بود. این امر، حتی  یکمتر روزمره یها، دغدغهویژگی دیگر این تئوریسین

سر برد و در ههای زیادی را در زندان بدر مورد گرامشی نیز صادق است چرا که او سال

های حزب کمونیست ایتالیا نوشته .بر حزب نداشت تأثیرگذاری نتیجه امکان زیادی برای

منتشر های زیادی قسمت پس از حذف و با سانسور ۱۹۲۱زندان او را بار اول در سال 

حزب خویش بودند. کرش در سال  یرتبهنیز هر دو از اعضای عالی . کرش و لوکاچکرد

از حزب کمونیست اخراج شد. لوکاچ بعد از یک دوره  ،نظراختلاف به خاطر  ،۱۹۴۹

 در مهاجرت به کار ادبی و فلسفه پرداخت. ۱۹۴۹مشاجره با کمینترن، پس از سال 

و رهبران حزب و  ،روشنفکرانکه در این دوران نوع جدیدی از رابطه بین نتیجه این

ره دیگر مانند . بنابراین روشنفکران این دومدآوجود هکارگر ب یهای طبقهسازمان

های کارگری پیوند ارگانیکی با حزب و اتحادیه اول شکوفایی مارکسیسم یدوره

، لوکاچ، لتوسرآمانند  ها عضو حزب کمونیست بودند،نداشتند. در مواردی هم که آن
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بود.  سفرروابط پر دردسری با حزب داشتند. سارتر عضو حزب نبود اما با آن هم دلاولپه،

خاطر استیلای استالینیسم در احزاب کمونیستی، مارکسیسم فسیل هب در این دوره،

توانستند در چنین شد و روشنفکران نمیشده بود. هرگونه نوآوری در احزاب طرد می

 فضایی دوام بیاورند.

، های کارگریرازمیگ کوچیان، گسست بین روشنفکران و سازمان یبنا به گفته

ها دیگر دانش تجربی کائوتسکی، ران گشت. آنباعث رشد آگاهی انتزاعی این روشنفک

لنین، لوکزامبورگ و امثالهم را نداشتند. از طرف دیگر دانش تولید شده توسط این 

 ،یافت. این دانش جادویی جدیدکارگر نمی یاندیشمندان نیز راه خود را در میان طبقه

ی استراتژی حزب مستقیمی با یرابطه بود چرا که دیگرن« کلاوزویتسی»

 (۴۱۱۱)کوچیان، نداشت.

 هجوم به دانشگاه

 هااهدانشگ های چپ نو رسید. در عین حال،پس از مارکسیسم غربی، نوبت به تئوری

نئولیبرالیسم کارد خود را بر علیه سیاست  همزمان کم در غرب همگانی شدند،کم

هار حوادث برا منتشر کرد. پس از « پایان ایدئولوژی»دانیل بل  د، وکرکینزی تیز می

ن آاز  بعد اندکی پراگ، بسیاری از روشنفکران، احزاب کمونیستی را ترک کردند، و

نه فقط تاچر و ریگان به اجرای  .شدنئولیبرالیسم به ایدئولوژی غالب در جهان بدل 

ه اجرای خود ب هایی چون میتران،پرداختند، بلکه حتی سوسیالیست نولیبرالیهای ایده

در این دوره، مارکسیسم استیلای خود در جناح چپ را از دست ها کمک کردند. آن

 کنند.سرعت رشد میهها بمارکسیست-پساو  دهد؛ ساختارگرایان،می

های گذشته فرو ریختند. با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود، بسیاری از دگم

ز دست ا اخود ر نظریات روشنفکران قبلی چپ، مانند لنین، تروتسکی و غیره ارج و مقام

 یگیری چپ نو آغاز شد اما در دههو با شکل ۱۹۹۱ یواقع این روند از دههدادند. در

 بیغر عکس، برخی از نویسندگان مارکسیستبهشتاب زیادی به خود گرفت.  ۱۹۱۱

خت ب یدر عوض ستاره سرعت طرفدار پیدا کردند.همانند گرامشی و والتر بنیامین ب

تحلیل مشخص از شرایط »وی،  یبا این حال گفته .استشدت افول کرده بهلنین 
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دهد، بیش از هر زمان را نشان می« مارکسیسم یروح زنده»که از نظر وی « مشخص

 دیگری اهمیت یافته است.

گرایان فروپاشی سوسیالیسم موجود را به فال نیک گرفتند، زیادی از چپ یعده

ها گرایان به دانشگاهزمان، بسیاری از چپآزادی از قید و بندها بود. همور آپیامزیرا 

انقلابی مارکسیست اوایل قرن  ، روشنفکران بزرگرافیاییغجاز نظر  برند.هجوم می

 اروپا به غرب پردازان مارکسیسم غربیاز شرق اروپا بودند، و اکثر نظریه گذشته، عمدتاً

ست غیرمارکسینان آی از پردازان انتقادی که بسیاردر این دوره نظریه تعلق داشتند، اما

. اگر به دوران بین دو جنگ دندکرمیهای ایالات متحده تدریس بودند، در دانشگاه

بردند. بینیم که بسیاری از روشنفکران آمریکایی در اروپا به سر میجهانی نگاه کنیم، می

این سؤال « جوان روشنفکرامریکا و »، هارولد استیرنس در کتاب خود ۱۹۴۱در سال 

یابد. ها را در حال فرار به اروپا میو او آن« روشنفکران ما کجا هستند؟»مطرح کرد: را 

س برعکاین روند گیری فاشیسم قدرت یجنگ دوم جهانی در نتیجه یآستانهدر  ولی

اخیر، به خاطر مزایاهای فراوان تدریس در آمریکا این روند شتاب  یشد. در چند دهه

  بیشتری یافته است.

ای عمومی است، شامل بسیاری از روشنفکران به آمریکا که پدیدهمهاجرت 

پردازان در خارج از شود. حتی اگر برخی از این نظریهروشنفکران معروف چپ نیز می

کنند، و عالی تدریس در امریکا استفاده می کنند، اما از امکاناتآمریکا زندگی می

ها حلراه ،مشکلات ،در نتیجه، مسائلنمایند. های خود را نیز در آنجا منتشر میکتاب

دی تا ح ،نانآهای سیاسی گیریپردازان، بدون در نظر گرفتن جهتو مباحث این نظریه

در امریکا، مباحث حزبی و  گردد. مثلاً آمریکا می یغالب در جامعه متأثر از روندهای

وست، فرانسوا ک یبنا به گفته کند، اماسازمانی به دلایل تاریخی جای کمی را اشغال می

ویت ه پذیرایی گرم از دریدا، دلوز و فوکو در ایالات متحده، باعث رشد نظریات سیاستِ

در ایالات متحده گشت. با توجه به اهمیت بیش از حد نژاد و مسائل نژادی در ایالات 

 یو سیاست هویت که دغدغه فرانسویساختارگرایی اپسمحکمی بین  پیوند متحده،

ات نظری یبه هنگام سلطه . در گذشته، یعنیمدآریکایی بود، پدید روشنفکران آم

اتی و مسائل طبق الشعاعهای نژادی، و زنان تحتاقلیت مسائلبسیاری از  مارکسیستی،

بی چون و چرای خود را در  یسلطه مارکسیسم گرفت.کارگر قرار می یمنافع طبقه
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اهمیت زیادی یافتند. در همین ها اساختارگراپسچپ از دست داد و ساختارگراها و 

ها های فمینیستی، نژادی، و دیگر اقلیتدوره با پیوند ساختارگرایی و جنبش

پردازان به با مهاجرت بسیاری از نظریهدر نتیجه،  هایی نصیب چپ گشت.موفقیت

 ویژه ایلات متحده، شکاف بین تئوری و عمل بیشتر شد.بهها، دانشگاه

فهم متفاوت از زبان شهروندان معمولی است. در قابلکاملاً  دلایل به زبان دانشگاه 

های علمی باید دقیق و دارای این موضوع هیچ شکی نیست که اصطلاحات و نوشته

فلسفی بسیار متفاوت از یک داستان علمی  یسطح معینی از انتزاع باشند. یک نوشته

الاتش را در مجلات های دانشگاه، مقهایش را در چاپخانهاست. کسی که فقط کتاب

کند، مباحث روزمره را با همکاران علمی خود در دانشگاه، در اشکال علمی چاپ می

اول  بانز کند و این زبان،با این زبان زندگی می برد،متفاوت، گفتگو یا نوشته، پیش می

 اوست.

وان تجا نمیدر آن های ویژه و علمی خود است.دانشگاه نهادی بسیار قدیمی با سنت

علمی، هر ایده، هر چند بسیار عالی را منتشر  از نظر دقت به دلایل کاملًا قابل درک و

شود که ها زندانی است. این باعث مییک محقق در چارچوب این قوانین و سنت کرد.

گاه در آنجا مورد پذیرش قرار اجتماعی، و تاریخی هیچ ،های مهم سیاسیبرخی ایده

  نگیرند.

یی مارکسیسم غربی، حداقل نوعی پیوند ضعیف بین اگر در دوران شکوفا

ها وجود داشت. چنین پیوندی امروز نه تنها وجود پردازان و احزاب و سازماننظریه

های موجود را قبول ندارند. شکاف پردازان احزاب و سازمانندارد بلکه بسیاری از نظریه

پردازان این نظریه .سیاسی وجود دارد هایسازمان دانشگاهی و یبین جامعه بزرگی

اجرا  یها را به مرحلهتوانند نظراتی را مطرح کنند که بسیار انتزاعی باشد و نتوان آنمی

. شکاف عمیق بین تئوری و پراتیک امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم وردآدر

خورد. از سوی دیگر این ریسک نیز وجود دارد که نظرات خوب و قابل اجرا نیز در می

 نظرات دیگر گم شوند.  یههانبو

 این خطر وجود دارد که مسائل کشورهای میزبان این روشنفکران،در مهاجرت، 

ا تغییر دهد. از سوی دیگر ب کردوپنجه نرم دستها با آن که بایستیرا اولویت مسائلی 
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کنونی چپ اهمیت  یتخصصی شدن بیش از حد، غرق در جزئیاتی شوند که در مبارزه

چندانی ندارد. زبان دانشگاه معمولاً انگلیسی است که امتیازها و مضرات خاص خودش 

ازان پردمندان زیادی در سراسر جهان با نظرات و افکار این نظریهرا دارد. از یک سو علاقه

به خاطر خوانندگان جهانی  وجود دارد که ریسکشوند، از سوی دیگر این آشنا می

ای بر تر شود. در ضمن باید به خاطر داشت که در دانشگاهمسائل محلی کم توجه به

ساده همیشه  نوشتن به زبان شود ومتدهای خاصی استفاده می نظرات از طرح

ند که کندر بسیاری از موارد از زبانی استفاده میان زپردانظریهپذیر نیست. این امکان

 قابل درک نیست.دقیق اما از جهاتی برای بسیاری از مردم 

بیان  چگونگیگالیله بیشتر مربوط به « جرم. »وردآیاد هجا باید گالیله را بدر این

که کشف کرده بود. او به جای نوشتن  چیزیخود  کهآن تا هکه کشف کردبود  چیزی

کلیسای  های مربوط بهبه زبان لاتین، آن را به ایتالیایی روان نوشت. بنا بر یکی از گزارش

خواهد از نظر کوپرنیکوس دفاع کند، آن را با می شد که اگر به او اجازه داده» ن،واتیکا

این دقیقاً همان « آرامش انجام دهد و برای تقسیم آن با دیگران تلاش زیادی نورزد.

ری آن را به زبان ماد و چیزی بود که گالیله رد کرد. او تصمیم گرفت دانشگاه را دور زند

ر دهد. شکی وجود نداشت که این به معنای قربانی کردن ارزش و در اختیار همگان قرا

عنوان عضو ویژه و درخشان جمهوری محققین بهخواست زبان لاتین بود، اما گالیله نمی

 (۱۹۱۱نورافشانی کند. او ترجیح داد آن را به کوچه و بازار ببرد. )سانتیلانا، 

گوش کنند؟ آیا ما  ییزهوآتوانند آیا روشنفکران چپ این اقدام گالیله را می

زارهای اب یتوانیم شاهد خیل بزرگی از روشنفکران چپ باشیم که با استفاده از همهمی

گفتاری، شنیداری، و دیداری مسائل مهم جامعه اعم از ملی و جهانی را به زبان ساده 

ی مفکر قلمرو عموو در سطح وسیع در اختیار مردم بگذارند و در راه تبدیل به یک روشن

 شدن تلاش کنند و دموکراسی را به جلو سوق دهند؟

های بزرگ های اخیر ما شاهد هجوم سیاستمداران به سوی شرکتدر سال

های مدنی چپگرا به سازمانن امحققتوانیم شاهد هجوم هستیم، آیا ما می داریسرمایه

 ها و احزاب سیاسی چپ باشیم؟کارگران، سازمان
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 «چپ فرهنگی»

« سه بخش» کنند که چپ در ایران داراینیکفر مطرح میمحمدرضا دوست عزیز 

ما چپ : »گویدمیچپ فرهنگی، چپ اجتماعی و چپ سیاسی. سپس چنین : است

ر نگاران که باوها و روزنامهفرهنگی داریم؛ نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، انتشاراتی

نه و آن را ترویج و پرورش جویادارند به عدالت اجتماعی و به یک فرهنگ جهانی عدالت

دهند. خوشبختانه این چپ فرهنگی همچنان استوار مانده، با وجود ضرباتی که می

با هم گره خورده و این چپ  اهگاهیآها و واقعیت خورده. یک چپ اجتماعی داریم...

قوت مهم است. دست آخر یک چپ  یاجتماعی را در ایران شکل داده و الان نقطه

ترین بخش چپ حزب است. وقتی که ما از چپ صحبت پ حزبی ضعیفحزبی داریم. چ

گوییم باید این کار را بکند یا نکند هنوز به این چپ حزبی نظر داریم. کنیم و میمی

 (۱۲۱۱ ، شرق،«های ناتمامچپ و انقلاب»)سمینار « این معادله را باید عوض کنیم.

ی ط ن عمومی ایرانی است کهروشنفکرا نیکفر از معدود باید گفت، قبل از هر چیز

کند که به طور فعال در بحث و گفتگو با روشنفکران های متمادی تلاش کرده و میسال

های جدیدی را در میان چپ ایده کهن آ، ضمن دکنهای متفاوت از چپ دفاع گرایش

 ارج گذاشته و هاگرایان به این تلاشمطرح کند. از این جهت این قلم و بسیاری از چپ

با نیکفر کاملاً توافق داشت که بخش  توانمی ی او احترام زیادی قائل هستیم. ضمناًبرا

 است. اما باید به چند نکته توجه کرد:« بازمحفل»بزرگی از چپ حزبی 

اول، در گذشته در جنبش کارگری جهانی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم 

واقع روشنفکران خود در و داشت های تئوریک خود راها، مجلات و مدرسهچپ روزنامه

 ها نبودند. حتی اگر روشنفکرانی کهد، روشنفکرانی که محصول دانشگاهکررا تولید می

فرهنگ هخردکردگان دانشگاهی بودند، تحت تأثیر پیوستند تحصیلبه جنبش چپ می

ها و احزاب سیاسی کارگری بودند، فرهنگ موجود جنبش چپ که متأثر از اتحادیه

ها و احزاب سیاسی بودند که بخش فرهنگی گذاشتند. این اتحادیهدانشگاه را به کنار می

قبل از هر چیز سیاسی بود و نه  هاآن . اخلاق سیاسی و تعهداتدندکرمیرا تغذیه 

های متفاوت چپ وجود داشت. امروز اوضاع زدیکی بین بخشبسیار ن یای. رابطهحرفه

ها و احزاب سیاسی چپ، گذشته، با تضعیف اتحادیه یبرعکس است. در چند دهه
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ای ها و توسط استادان و پژوهشگران حرفهبسیاری از مباحث و مسائل چپ در دانشگاه

ای نگاران حرفهوزنامهو ر گیرد. این علایق استادانتحلیل قرار می مورد بحث و تجزیه و

کند. مشکل اصلی این است که اکثر این ی مباحث را تعیین میااست که فرم و محتو

ها با جنبش کارگری چندانی با جهان خارج از دانشگاه ندارند. تماس آن یاستادان رابطه

انشگاهی های مرسوم دپلینیر کم است. بیشتر تحت تأثیر دیسبسیاتقریباً صفر و یا 

لویت دارد و نه تعهدات ود تا فرهنگ چپ، این تعهدات دانشگاهی است که اهستن

یر ها نیست بلکه تلاش در تغیسیاسی. این به معنی عدم استفاده از دانشگاه و یا رسانه

 های مدنی و سیاسی کارگریشکل رابطه است. تلاش برای نزدیکی بیشتر با سازمان

 است.

سیالیستی مبتنی بر یک هویت طبقاتی طور که گفته شد فرهنگ سودوم، همان

های نانوشته بود. امروز این و سنت ...،های مارکس، انگلسکارگر، نوشته ییعنی طبقه

مثابه هببینی مارکسیسم جهان در گذشته شدت تضعیف شده است.ههویت طبقاتی ب

ون یا کنشد. اداری در نظر گرفته میابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل جامعه سرمایه

اش یی انقلابااز محتومارکس های موزهآ که گاهو یا این مارکسیسم به کنار گذاشته شده

ت عمومی از سوی اکثری یکارگر به عنوان طبقهی. در گذشته عاملیت طبقهاندشدهتهی 

شد، اما امروز این نیز برای برخی زیر گرایان به رسمیت شناخته میچپاتفاق ه بقریب 

شمول برابری و همبستگی مورد های جهانرفته است. در گذشته ارزشعلامت سؤال 

ران است. روشنفک شده، اما در این جبهه نیز چپ تضعیف گرفتندقرار میتأکید فراوان 

اند. اوضاع در ایران اگر بدتر از عمومی حذف شده یعمومی چپ کم و بیش از صحنه

ش بخ« استواری»ضاعی صحبت از غرب نباشد بهتر از آن نیست. با توجه به چنین او

 رسد.فرهنگی کمی غریب به نظر می

سوم، در ایران احزاب سیاسی چپ در ابتدای قرن گذشته موفقیت بیشتری در 

به دلایل  کشورجذب کارگران به سوی خود داشتند، هر چند که جنبش کارگری در 

 کارگری راههای و اتحادیه ماندگی اقتصادی و نیز سرکوب شدید احزاب سیاسیعقب

کارگر ایران ساختار متفاوتی با کشورهای  یطبقه نسبت به غرب پیمود. را متفاوتی

همچنان اکثر طرفداران چپ را جوانان، دانشجویان و  ،غربی دارد. امروز یپیشرفته

 دهند.کارمندان تشکیل می
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 ها وها، انجمناحزاب سیاسی چپ و سازمان که رشد و نزول قدرتمهم آن ینکته

هنرمندان و نویسندگان از جنبش کارگری  میزان طرفداری های کارگری واتحادیه

 ،های متوالیاند. در ایران، در طی سالدست در دست هم پیش رفته -و نه کاملاً -تقریباً

کارگر از  یسیاسی و اقتصادی طبقه ییافتهسازماننهادهای  گاه به علت سرکوب،

 هاگرچ، فعالیت هنرمندان و نویسندگان چپ اند اماصحنه حذف و یا تقریباً حذف شده

خیلی محدود شده است اما به علت سازوکار بسیار متفاوت آن توانسته در اشکال 

 متفاوتی ادامه پیدا کند.

 ،بوداز امروز تر جنبش چپ در خیابان قوی چهارم، قبل از انقلاب حتی در زمانی که

ها از جمله عرصه یدر همه چپتدریج هاما ب و بالعکس، دادبه چپ فرهنگی قوت می

زدگی از سوی بسیاری از خورد. پذیرش تئوری غربفرهنگی شکست یجبهه

 یاست. به صرف وجود چند روزنامه و نشریه شکست این نمایان یروشنفکران، نشانه

توان از حضور یک بخش و سقوط بخش دیگری سخن گفت. امروز خارجی و داخلی نمی

داری، آینده، اوتوپیسم و امثالهم صحبت طبقاتی، گذار از سرمایه یبارزهتوان از منمی

، «خشک مغزی»و از سوی قسمت بزرگی از همین بخش فرهنگی چپ به  کرد

ای از محکوم نشد. هر طرحی که در آن ذرهدیگر  و چیزهای مشابه« طلبیخشونت»

های اجتماعی و سانهنگاری، اعتراض در رحرکت جمعی وجود داشته باشد، منهای نامه

گرد با وجود عقب های مشابه، با مهر طرفداری از توتالیتاریسم محکوم خواهد شد.فعالیت

ای جنبش گوه همچونمتفاوت  هایگرایش، این «چرخش زبانی»و « سیاست هویت»

 چپ را به دو قسمت تقسیم کرده است.

ری های کارگتحادیهقدرت ا پنجم، هژمونی نولیبرالیسم فقط به معنی داغان کردن

یک  یبه معنی غلبه بلکهاقتصادی نبود،  یمعنی هژمون شدن یک ایدهتنها به نبود. 

زی یچ»فرهنگ و شیوه زندگی ویژه نیز بود. درست به همین خاطر مارگارت تاچر گفت 

 یکاری در عرصهنولیبرالیسم قبل از هر چیز موفق به دست .«به نام جامعه وجود ندارد

 فردگرایی مفرط جای همبستگی را گرفت. فرهنگ شد.

و لزوم اقدام جمعی سخن گفت. او در تز یازدهم « رهایی انسان»ششم، مارکس از 

سأله اما اند. مهای گوناگون تعبیر کردهفیلسوفان تنها جهان را به شیوه»فویرباخ گفت: 
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بل پرسشی که همه باید در مقا (۱۱۲۱)مارکس، « بر سر دگرگون کردن جهان است.

چرا در یک جامعه حد معینی از فعالیت فرهنگی تحمل  که خود قرار دهند این است

شود اما از هر گونه فعالیت حزبی های کارگری زرد کمک میاتحادیه شود، به رشدمی

ران کارگ»که نای؟ این به معنی آزادی فعالیت فرهنگی نیست، یا یدآمیعمل ممانعت 

در باید توجه کرد که گیرند. مورد آزار قرار نمی یا از آزادی برخوردارند و« فرهنگی

ای بیش از حد قابل تحمل پیش که فعالیت گروهی عده نآبه مجرد بخش فرهنگی نیز 

  سرعت سرکوب خواهد شد.ه، بودر

 گوش کرد. یویزهآرا نها آکند که باید کلیدی تاکید می ینیکفر بر چند نکته هفتم،

ز قبل از هر چی اشاره کرد: به هنگام بررسی خطاها باید نکتهتوان به یک در اینجا می

و مسئولیت خطاهای خود را پذیرفت. ارزیابی از  ،درون نگاه کرد به برون بلکهبه نه 

این ثیر أتی زیر توانیم به بهانهنمی»شود.  «مانی تنظیمبر اساس درون» ها بایدشکست

او خود به  جاست کهمشکل این (۱۲۱۱)نیکفر،  «از مسئولیت بگریزیم. و آن بودن...

گوید، کند. او مینمیمل أتدر علت ضعف بخش فرهنگی  ،«کارگر فرهنگی»عنوان 

ا(. )همانج« نیست.ثیرگذار أتگذشته  یدار است، اما به اندازهجانبخش فرهنگی هنوز »

این  رراز موفقیت نسبی گذشته د نیست؟ ایاثیرگذار أتگذشته  یدیگر به اندازه اما چرا

نکته نبود که سه بخش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضمن همکاری مشترک یکدیگر 

 کردند؟ جنبش فدایی فقط یک جنبش سیاسی نبود، بلکه جنبش اجتماعیرا تقویت می

چهل شکل گرفت. بخش  یاقتصادی معینی در دهه-بودکه تحت شرایط اجتماعی

 مادنترین اقتصادی بود. بزرگ-یاز همان شرایط مشخص اجتماعثر أمتفرهنگی آن نیز 

 یگاه بدون مبارزهجنبش فدایی داشت، هیچ زیادی برثیر أت، صمد بهرنگی که نآ

صمد  خود را کسب کند.بزرگ پس از مرگ توانست معروفیت فدائیان بعدی نمی

یسنده و کنشگر بزرگی بود و محبوبیتش قبل از هر چیز ناشی از عملکرد خود او بود نو

 تلاش کسانی چون جلال ثیر داشت. اول،أپارامتر دیگر بر افزایش محبوبیت او تاما دو 

 پرشور فدائیان با رژیم دیکتاتوری یدر تبلیغ قتل او توسط ساواک. دوم، مبارزهآل احمد 

این اشکال مبارزه  یهمه و تثبیت صمد به عنوان یکی از رهبران معنوی فدائیان.

. بخش سیاسی به دلیل اشتباهات سیاسی بودندهمچون چرخ دنده درهم فرو رفته 

خود ر ثیأتمضمحل شد. بخش فرهنگی نیز  فاحش خود و تحت سرکوب شدید، تقریباً
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معنی نیست که صعود  دانباز دست داد. این  ویژه پس از فشارهای زیاد،هتدریج، بهرا ب

نکته  اینبر کید أتچنین نیست. منظور فقط  ها همزمان هستند. قطعاًو نزول این بخش

 د. که این سه نیرو همدیگر را تقویت کننید آمیوجود هب ثیرأتبیشترین زمانی است که 

نگوئید جنبش اجتماعی جنبش »گفت :  زمانی در فقر فلسفه هشتم، مارکس

زمان جنبش اجتماعی گذارد. جنبش سیاسی وجود ندارد که همسیاسی را کنار می

.. است، اما چپ اجتماعی .چپ حزبی ضعیف»، امروز گویدنیکفر به درستی می«. نباشد.

 چپ»گیرد، سپس نتیجه می. «ی استوار شده و گسترش یافته استوارد یک دوره

حزبی دیگر در رابطه با دو بخش دیگر نقش رهبر را ندارد، اما از عادات گذشته دست 

 جا()همان «چپ است. یی فکر و برنامهپندارد که تقریرکنندهبر نداشته و همچنان می

نام بخش سیاسی چپ قائل است؟ اگر چنین هبخشی بیا نیکفر ضرورتی برای وجود آ

خود نیکفر،  یضرورتی وجود دارد، هدف این بخش چیست؟ این بخش به گفته

 جدی بر دولت را به اشکال مختلفثیرگذاری أتمحور است و قصد تسخیر دولت یا دولت

فعالیت سیاسی به احزاب  ی، و درست به همین خاطر اجازهدرست است دارد. این کاملاً 

بایست دو بخش دیگر را زیر شود. حال اگر بخش سیاسی قوی بود، میداده نمی

 های مختلف ضمن پذیرش ضرورت همکاریگرفت؟ یا این که بخشخود می یسیطره

از احزاب  یست که از سوی بسیارایکنند. این نکتهکید أتحفظ استقلال خویش  باید بر

 .تواند باشدمیدیگری  یشود که خود موضوع نوشتهسیاسی نادیده گرفته می

اگر احزاب کنونی نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، پس از چندی محو و 

چه که مسلم است، ن آخواهند شد، و احزاب دیگری شکل خواهند گرفت.  دنابو

توانند جای احزاب هیچ شرایطی نمی تحت غیر سازماندهی شده« کارگران فرهنگی»

که بتواند دستاوردهای خود را ن آچپ را پر کنند. بخش اجتماعی نیز برای  سیاسی

در »کند در ایران حفظ کند نیاز به یک شریک سیاسی قوی دارد. نیکفر عنوان می

ا ای که بهمانجا( گفته)« گرفتگذشته چپ حزبی از ضعف آگاهی طبقاتی نیرو می

طبقه متوسط و فدائیان  یدر اینجا منظور نیکفر رابطهاریخی همخوانی ندارد. وقایع ت

در ابتدای انقلاب بود. بیژن جزنی معتقد بود که فدائیان در صورت موفقیت در مبارزه 

ما ارهبری نه فقط کارگران بلکه بخش میانی را کسب کنند.  ندتوانضد دیکتاتوری، می
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خمینی توانست رهبری بخش بسیار الله[ ]آیتجریان طرفدار  ،«انقلاب دو بنی»در 

نیکفر ضمن تحلیل درست خود از علل . دست آوردهببزرگی از این نیروها را در انقلاب 

سازمان فدایی سازمان »گوید گرایش بخشی از طبقه متوسط به سمت فدائیان می

ی دفاع از این طبقه دهی متوسط جدید بود. سازمان فدایی اما حتا از عهمحبوب طبقه

ی بقیه اش بسازد. نفوذ ان وبرنیامد و نتوانست ذهنینی متناسب با جایگاه عینی طبقاتی

 نیکفر از این ولی)همانجا(.  «متوسط کمتر و کمتر شد. ینیروهای چپ در میان طبقه

رسد. از نظر او علت گرایش بخشی از نادرست می گیریتحلیل درست به یک نتیجه

اش بود. او در عدم آگاهی از منافع طبقاتى  متوسط جدید به سمت فدائیان یطبقه

از طبقه کارگر و پشت کردن بخش بزرگی از  قسمتیواقع از چرخش امروزی 

افع گیری منی طبقات در پیاکنون همه»گیرد زحمتکشان به نیروهای حاکم نتیجه می

« .ی گذشته را به چپ ندارداقهمتوسط عل یاند. طبقهتر شدهتر و سمجخود بسی آگاه

 «گرفت.چپ حزبی از ضعف آگاهی طبقاتی نیرو می»)همانجا( بنابراین 

دای ان در ابتئیمتوسط جدید که طرفدار فدا یبخشی از طبقه کهواقعیت این است 

ان پناه آورد. ئیانقلاب بود درست به خاطر آگاهی از منافع خود و نه عدم آگاهی به فدا

ا از حت»گوید که سازمان فدایی که نیکفر خود بدان اذعان دارد و می ایستاین نکته

ثر از همین پایه أفدائیان در ابتدای انقلاب مت«. ی دفاع از این طبقه برنیامدعهده

 های سیاسی و اجتماعیدفاع از آزادیو وفاداری به مبارزه با دیکتاتوری،  ،اجتماعی خود

من توان ض. حال میدل شدمتوسط ب یطبقهی از توجهاتکا بخش قابل یتنها نقطه به

تعادلی م یهای نیکفر چنین گفت: تا زمانی که رابطهگیریموافقت با برخی از نتیجه

دید متوسط ج یبین قدرت جنبشی و حزبی فدائیان وجود داشت، بخش بزرگی از طبقه

که بخش حزبی فدائیان  هنگامیهمچنان مطابق با منافع خود طرفدار فدائیان بود، اما 

توانست زمام امور را به دست گیرد و هر چه بیشتر به حزب توده نزدیک شود، این 

خواست هر چه زودتر کنترل کامل را به تر شد. رهبری فدائیان میتر و کمرابطه کم

. این کنترل همراه با چرخش به راست موجب دلزدگی بخش بزرگی از دست گیرد

 ئیان شد. متوسط از فدا یطبقه

گرایان برخی از چپ یدیگر تاکید کرد. برخلاف گفته یدر اینجا باید بر یک نکته

لم به این ق متزلزل است. ن کاملاًآبخشی از  بهتر نیست. ییندهآمتوسط نماد  یطبقه
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(. اگر چه درک ۱۱۹۹این موضوع در جای دیگری پرداخته است )نگاه کنید به جاسکی، 

قلابی میزان ان یزمینهدر کند اما رابطه با تعریف طبقه فرق می با نیکفر در نویسنده

 های معینی وجود دارد.بودن طبقه متوسط توافق

را نه  چپ یمتوسط پایه ی. بخشی از طبقهکردبا این حال باید به یک نکته توجه 

 در ایران بلکه در جهان تشکیل داده و خواهد داد. این واقعیتی است که چپ باید با ان

 کنار آید. 

 

 
 

نمودار بالا میزان طرفداران چپ در کشورهای غربی را بر اساس میزان تحصیلات و 

گرا را تشکیل ی از طرفداران احزاب راستدهد. ثروتمندان بخش بزرگثروت نشان می

گذشته افزایش  یکرده در احزاب چپ طی چند دههمیزان افراد تحصیل دهند. امامی

ه مربوط ب پ(چ)درصد بالای طبقه متوسط طرفدار  این موضوع یافته است. بخشی از

کارگر است. اما  یپ در حفظ یا افزایش نفوذ خود در میان طبقهچشکست احزاب 
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 ینیروهای طبقه ن برایآجذابیت  بخش دیگر ان مربوط به واقعیت همیشگی چپ و

ایست که چپ باید بتواند از ان کمال استفاده را بکند. در غرب متوسط است. این نکته

محدود  هایاحزاب جدید محیط زیست و نیز برخی از احزاب نولیبرال با گرایش

ذب را به سمت خود ج کردهی از افراد تحصیلبخش اندفمینیستی و ضد نژادی توانسته

رهای داشته است. در کشو زمینهیادی در این کنند. در آلمان حزب سبز موفقیت ز

حزب محیط زیست  تر بوده است. مثلاً اروپای شمالی موفقیت احزاب سبز بسیار کم

رتا تونبرگ، حزب بسیار کوچکی است. پرسش بزرگ چپ این گ یسوئد با وجود پدیده

 همتوسط چگون یکارگر و بخشی از طبقه یطبیعی خود، طبقه یاست که با دو پایه

 برخورد خواهد کرد.

متوسط در ابتدای انقلاب به این نتیجه رسید  ین که بخش بزرگی از طبقهآنتیجه 

نیز به  هاآنرو ازاین ،اندضد دیکتاتوری را ترک کرده یهزمبار یکه فدائیان صحنه

ونین خ یطرفدار مجاهدین بود که مبارزهنیز . بخشی از این طبقه ندفدائیان پشت کرد

 راه دیگری را نشان داد.ت بیشص یدهه

احزاب سیاسی تمایل دارند نه فقط  رهبری که اگر گفته شود،ن آکلام  یخلاصه

های دموکراسی درون حزبی را زیر پا گذارند، بلکه مایل به نادیده گرفتن استقلال بخش

اجتماعی و فرهنگی هستند، بسیاری با این گفته موافقت خواهند داشت و سعی در حل 

وجودی بخش حزبی  یفلسفه . حال اگر گفته شود، در اساس،دکراین معضل خواهند 

های این بخش در طول تاریخ مدار است و تمام موفقیتادرست است چرا که دولتن

بوده است، صورت مسئله تغییر خواهد « ضعف آگاهی طبقاتی»ایران به علت  یگذشته

 کرد.
 

 چکیده

چپ در طول تاریخ خود دچار فراز و نشیب زیادی گشته است، ظهور آن با سه 

ن آزندگی چند صد ساله  یدر طاما  خورد، ، برابری و همبستگی پیوندزادیآارزش 

های ارزش با این حال، ند.درستی مورد توجه آن قرار گرفتبههای دیگری نیز ارزش

 . مسلماً چپ خواهانِ در صدر توجه قرار گیرند همچنان باید ، برابری و همبستگیزادیآ
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ی، یاسعدالت اجتماعی، دموکراسی در کار، همبستگی با محیط زیست، پلورالیسم س

ری گیاقدامات سیاسی بهره یمعیار سنجش همه است ولی بهترین ...،پرهیز از خشونت

، برابری و همبستگی خواهد بود. چپ زمانی به یک قدرت زادیآ برنها آثیر أتازمیزان 

نهادهای قدرت خود،  یتوجه در جامعه تبدیل خواهد شد که همزمان در عرصهقابل

ق موف یشبخش فرهنگی خو نیز های مدنی، احزاب سیاسی وها و دیگر سازماناتحادیه

اجتماعی و  هایخودمختاری بخش سعی کردند باشد. در گذشته احزاب سیاسی چپ

ای شد. در مقابل امروز عده تضعیف چپرا زیر سؤال ببرند، سیاستی که موجب  فرهنگی

اهمیت کمو یا  های مختلف را تقبیحرتباط و همکاری این جناحسعی دارند هر گونه ا

 هایمتأسفانه نمونه ها امکان موفقیت وجود ندارد.. بدون همکاری این بخشجلوه دهند

 .آموختها شکست فراوانند. باید از آن

 

 

 منابع

 ، تجربه مدرنیته، مترجم مراد فرهادپور، طرح نو۱۱۹۹مارشال برمن،  •

 ، دیدن خود همچون جزئی از مسئله، رادیو زمانه۱۱۹۱ محمد رضا نیکفر، •

 ، چپ ایرانی، اخبار روز۱۱۹۹محمد رضا نیکفر،  •

 ، شرق۱۲۱۱، «های ناتمامچپ و انقلاب»سمینار  •

 باقر پرهام یفویرباخ، ترجمه ی، تزهایی درباره۱۱۲۱مارکس،  •

 متوسط ایران، اخبار روز ی، طبقه۱۱۹۹رضا جاسکی،  •

• Peter Wagner, 2012, Modernity: Understanding the 

present, Polity 

• David Harvey, 1991, The condition of Postmodernity, 

Wiley-Blackwell 

• Jenny Andersson, 2014, Fronesis 46-47 

• Etienne Balibar, 2014, Equaliberty: Political Essays, 

Duke University Press 

• Lars T. Lih, 2014, The lies we tell about Lenin, 

jacobinmag.com 

• Lars T. Lih, , 2008, Lenin Rediscovered, Haymarket 



  28 تاریخ یک زندگی

• Göran Therborn, 1992, The life and times of socialism, 

new left review 1,no 194 

• Robert Michels, 1966, Political Parties, free press 

• Jodi Dean, 2016, Crowds and party, verso 

• Leo Panitch, 2020, The long shot of democratic 

socialism is our only shot, Jacobin 

• Albo, Panitch, Rossanda,...2018, ”Class, Party, 

Revolution”, Haymarket books 

• Richard Ivans, 2019, Eric Hobsbawm, Oxford 

• Stephanie Cronin, 2004, Reformers and revolutionaries 

in modern Iran, Routledge 

• Torkil Lauesen, 2020, The principal Contradiction, 

Kersplebedeb 

• Chenshan Tian, 2002, Tongbian in th chinese reading 

of diactical materialism, Philosophy East & West, 

number 1, 2002 

• Mao Tse-tung, 2017, On practice and contradiction, 

Verso 

• Slavoj Zizek, 2019, Why secondary contradictions 

matter, The philosophical Salon 

• Trotsky, 1965, History of the russian revolution 

• Russel Jacoby, 2000, The last intellectuals, Basic 

books 

• Razmig Keucheyan, 2013, The lef hemisphere, Verso 

• Perry Andersson, 1976, Considerations on western 

marxism, Verso 

• Giorgio de Santilana, 1955, The crime of Galileo, 

University of Chicago 

 


