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ریشه های افول «چپ» شیدان وثیق
/akhbar-rooz.com/134062/1400/09/12

تغییر انقالبی وضع موجود برای رهایی از سلطه ها، برای یک شکل و شیوه زندگِی نوین و مشترک، ایده ای که «کمونیسم»
می نامیم، از دید ما هم چنان زنده و مطرح است و در راِه پر تضاد و دشوار آن باید تالش کرد. اما نه با تکرار یا اصالح

سوسیالیسمی که در درازای تاریخ گذشته اش به کجی، شکست و یا فاجعه انجامید، بلکه در ُگسست از آن، یعنی در شکل  و
درونمایه ای دیگر، نوآورانه و رهایی خواهانه که بی شک از پیش داده نشده اند بلکه در فرایند پیکار نظری و عملی ابداع و

اختراع می شوند

جنبش تاریخِی موسوم به «چپ»، به ویژه در روند سوسیالیستی  ِ آن، که در سده های نوزده و بیست جریان سیاسی و اجتماعِی
بزرگی را تشکیل می داد، امروزه با افولی ژرف، ساختاری و برگشت ناپذیر روبرو شده است. این واقعیِت فروپاشِی نظری و

عملِی چپ سنتی از چند دهه اخیر تا کنون را می توان در سراسر جهان از جمله در ایران مشاهده کرد.  

علل افول تدریجی «چپ»  را ما در این بحث در چهار شاخص اصلی و در خطوط کلی بررسی می کنیم. ١- فروپاشِی
ایدئولوژیک. ٢- فروپاشِی تئوریک. ٣- فروپاشِی حزبیت. ۴- دشواری پیوند با جنبش های نوین مردمی.
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در چنین شرایط فروکش چپ سنتی و در اوضاع سردرُگم کنونی در سطح ملی و بین المللی است که ما با نبود یک گفتمان
ایجابی و اثباتی در تئوری و عمل، با فقدان یک َبدیل نظری و عملی، روبه برو می باشیم. با این همه اما، تغییر انقالبی وضع
موجود برای رهایی از سلطه ها، برای یک شکل و شیوه زندگِی نوین و مشترک، ایده ای که «کمونیسم» می نامیم، از دید ما

هم چنان زنده و مطرح است و در راِه پر تضاد و دشوار آن باید تالش کرد. اما نه با تکرار یا اصالح سوسیالیسمی که در
درازای تاریخ گذشته اش به کجی، شکست و یا فاجعه انجامید، بلکه در ُگسست از آن، یعنی در شکل  و درونمایه ای دیگر،
نوآورانه و رهایی خواهانه که بی شک از پیش داده نشده اند بلکه در فرایند پیکار نظری و عملی ابداع و اختراع می شوند. 

     

-—

١- فروپاشِی ایدئولوژیک

پس از انتشار مانیفست حزب کمونیسِت مارکس و انگلس در سال ١٨۴٨، سوسیالیسمی که می خواست ایده  و عمل
رهایی  خواهانه و برابری طلبانه باشد به تدریج تبدیل به یک ایدئولوژی تمامت خواه و سلطه گر می شود. آرمان ضد سیستمی
خود تبدیل یه سیستم جدید می شود. در آغاز در اروپای غربی و سپس در سراسر جهان گسترش پیدا می کند و دو مرحله ی

تاریخی را می پیماید.

در مرحله اول، به شکل سوسیال دموکراسی آشکار می شود. اما این چِپ سوسیال دموکرات، با شرکت در جنگ امپریالیستِی
جهانی اول (١٩١٨-١٩١۴) و سپس با بر عهده گرفتن مدیریت اجتماعی نظام سرمایه داری و استعماری، بر ایده و عمل

رهایی  از سلطه سرمایه، مالکیت و دولت، که معنا و علت وجودی سوسیالیسِم آغازین است، خط بطالن می کشد.

دومین مرحله سوسیالیسم با انقالب اکتبر یا اقدام عملِی بلشویک های روسیه در سال ١٩١٧ آغاز می شود. سوسیالیسِم برخاسته
از آن نیز به لنینیسم، استالینیسم، سرمایه داری دولتی، توتالیتاریسم، حاکمیت حزب واحد، سلطه دستگاه پلیسی – امنیتی،

لغو آزادی و دموکراسی در روسیه، چین، اروپای شرقی، ویتنام، کوبا و غیره می انجامد. “سوسیالیسم های” امروزی از جمله
در آمریکای التین نیز کمابیش دارای همین ویژگی های باال، با پیامدهایی چه بسا اسف بارتر، می باشند.

در ایران نیز، همین سیستِم ایدئولوزیکِی سلطه گر و تمامت گرا به نام سوسیالیسم/کمونیسم بر چِپ این کشور غالب می شود.
پس از شهریور ١٣٢٠ در شکل حزب تودِه وابسته به اتحاد شوروی و سپس در دهه ١٣۵٠ و بعد از آن در شکل جریان های

معروف به چریکی، مائوئیستی، خط سوم و غیره. در کشور ما نیز، چِپ کالسیک سرنوشتی متفاوت از چپ در دیگر
کشورها یعنی افول و فروپاشی پیدا نکرده است.

واقعیِت امروزه نشان می دهد که سوسیالیسمی که در دو فاز تاریخی و در دو شکل مختلف و تا اندازه ای متضاد به وجود آمد،
یکی سوسیال دموکراسِی اداره کننده ی نظام سرمایه داری و دیگری سوسیالیسم اقتدارگرا و توتالیتر ( لنینی – استالینی)، هر دو
با شکست رو به رو شدند. اولی در اروپای غربی رو به افول رفته است و دومی در شوروی سابق و اقمارش فروپاشید. در

این میان، چین توده ای نیز تبدیل به یک دیکتاتوریِ  هولناک، سرمایه داری و استیال طلِب جهانی تبدیل شده است.

٢- فروپاشِی تئوریک

تئوری سوسیالیستی در سده های نوزده و بیست میالدی در رویاروئی با مناسبات سرمایه دارِی آن دوران تاریخی تبیین شد و
در همه جا، از کشورهای پیش رفته سرمایه داری در جهان غرب تا احزاب چپ در کشورهای توسعه نیافته و معروف به
“جهان سوم”، راهنمای عمل احزاب سوسیالیست و کمونیست قرار گرفت. این تئوری در شکل کالسیِک خود امروزه در

کلیت اش با بحران ها و ُبن بست های چاره ناپذیر رو به رو شده است. بسیاری از مقوله ها و احکام تئوریِک سوسیالیسِم کالسیک
که در زمانی می توانست دارای حقیقت و اعتبار باشند امروزه در شرایط دوران تاریخِی ما فسخ شده اند، کارائی خود را از

دست داده اند و با اوضاع و احوال کنونی همسانی ندارند. تئوری سوسیالیستی کالسیک دیگر پاسخگوی شرایط زمانه ی
کنونی ما نیست و این ناکارائی و باطل شدن آن در اوضاعی رخ می دهد که ما امروزه با فقدان َبدیل و گفتمانی نوین، ایجابی،

اثباتی و رهایی خوانه از سلطه  سرمایه، مالکیت و دولت برای تغییر انقالبی اوضاع کنونی مواجه می باشیم.  

محورهای اصلی تئوری کالسیک سوسیالیستی که امروزه منسوخ شده اند چیستند؟
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١- اقتصاد دولتی که پایه و اساس تئوری اقتصادی چپ سنتی را تشکیل می دهد. در این سیستم، مالکیت دولتی (بر وسایل
تولید) زیر عنوان کاذب “مالکیت جمعی” به جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید می نشیند. سرمایه داری انحصارِی دولتی

جایگزین سرمایه داری خصوصی می شود و “اقتصاد سوسیالیستی” ! نام می گیرد. اما تجربه  «سوسیالیسم واقعًا موجود» و
اقتصاد دولت گرا در همه ی کشورها تا کنون ثابت کرده است که ستم، سلطه، فقر، بی عدالتی، استثمار، بوروکراسی،

هِیرارشی و اقتدار بر مردم و از جمله بر کارگران و زحمتکشان در سیستم و اقتصاد دولتی کم تر از آن چه که در سیستم و
اقتصاد خصوصی انجام می گیرد نیست. مسأله ی اصلی در ایده ی اصلی مارکس، الغأ دولت و مالکیت از یکسو و مشارکت،
تعاون، کنترل جمعی، اشتراکی و مستقیم مردمان بر امور خود، از جمله بر امور اقتصاد و تولید، از سوی دیگر بود. یعنی

اقتصادی که نه دولتی باشد و نه خصوصی بلکه به صورت مشارکتی و جمعی اداره شود. و این، از همان آغاز، حلقه 
ُگمشده ی تئوری کالسیک سوسیالیستی را تشکیل داد، همواره ادامه پیدا کرد و هم چنان تا امروز ناپیدا باقی مانده است.

٢- سوژه انقالبِی ضدسرمایه داری در تئوری کالسیک سوسیالیستی را طبقه کارگر تشکیل می دهد. این نیروی اجتماعی، در
عین حفظ توانایی هائی، امروزه در همه جا رو به افول، تجزیه، چند دستگی، تقسیم بندی و تضادهای درونِی پایدار و ساختاری

(و نه اتفاقی یا گذرا) رفته است. طبقه کارگر دیگر سوژه اصلی انقالب را تشکیل نمی دهد. امروزه خوِد ایده و فلسفه
ضرورت و وجود یک نیرو یا سوژه اصلی انقالبی در جنبش های اجتماعی زیر سؤال می رود. امروزه، با تغییرات ساختاری

، با زیست سیاسِت سرمایه دارانه و زیر و تکنیکی در تولید و کار (در نیروهای مولده)، با گسترش فزاینده کار غیر مادی
سلطه  قرار گرفتِن اقشار مختلف، مردمان بسیاری از گروه های مختلف اجتماعی – زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت های

گوناگون، طبقات متوسط – با همه ی اختالف ها، تفاوت ها و تضادها میان این قشرها و در درون هر قشر، به میداِن مبارزه ِی
ضدسیستمی و ضدسلطه کشیده می شوند. به بیانی دیگر امروزه عوامل اجتماعی گوناگون در تغییرات اجتماعی نقش بازی

می کنند و اینان دیگر محدود به طبقه کارگر صنعتی و سنتِی  سده  های نوزده و بیست نمی شوند بلکه بسیاران را تشکیل
می دهند، اما با ویژگی ها، اشتراک ها، اختالف ها، چندپارگی ها و تضادهایِ شان. مهم تر از همه این که نیروهای اجتماعی ضد

، شکل سلطِه امروزی تنها در جریان فرایند مبارزه و عمل برای تغییرات اجتماعی، یعنی در میدان جنبش و «رخداد»
می گیرند. یعنی، برخالف تصور کهنه  حاکم بر سوسیالیسم کالسیک، نیروهایی نیستند که از پیش بنا بر تعیینات اقتصادی،

طبقاتی، تاریخی و غیره مشخص و معین شده باشند.  

٣- انقالب در یک کشور،به معنای سوسیالیستِی آن،امروزه با جهانی شدن و به هم پیوستگِی کشورها در همه ی امور
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، اکولوژیک، علمی، فرهنگی و غیره، دیگر میسر نیست. اما تئوری  کالسیک و

منسوخ سوسیالیستی هم چنان در چهارچوب  تنگ یک کشور و دولت   - ملت که امکانات و توانائی هایش محدود شده و رو به
افول می روند، به مسائل می نگرد، در حالی که امروزه نیاز به تبیین بینشی جهانی و جهان روا ست.امروزه، در عصر جهانی

شدن و وابستگی کشورها به یکدیگر، مسایل و مشکالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی… بیش از
پیش تبدیل به معضالتی بغرنج می شوند که دیگر نمی توان برای آن ها پاسخی در مقیاس محدود، محلی، ملی، کشوری و حتا

منطقه ای پیدا کرد. این پاسخ یا پاسخ ها بیش از پیش جهانی می شوند و در نتیجه اتحاد، هم کوشی، هم راهی، مشارکت و
همبستگی جنبش ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی تعیین کننده می شوند.  امروزه نه تنها برآمدن جامعه ی نوین و

مناسبات اجتماعی نوین و رهایی خواهانه در چهارچوب محدود و بسته ی یک کشور یا سرزمین نا ممکن می شود، بلکه همه ی
شواهد نشان می دهند که حتا اصالحات یا رفرم ریشه اِی اقتصادی، سیاسی و غیره در چهارچوِب تنها یک  کشور نیز بیش از

پیش نیاز به هم کاری و هم سویی با دیگر کشورهای دنیا و منطقه دارد. امروزه، جهانی شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و بحران اقلیمی و محیط زیستی… امر یافتن راه کار های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک

کشور به گونه ای مستقل از تغییرات و تحوالت در پیرامون، در منطقه و در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار و
در یک کالم ناممکن کرده است. فقدان یک بینش جهانی در رابطه با حل مسائل ملی و کشوری نزد چپ سنتی، یکی دیگر از

گره گاه ها و ناتوانی های اصلی این جریان و عامل افول آن را تشکیل می دهد.

۴- تسخیر قدرت و دولت و حفظ آن ها همیشه در کانون مشغله و سیاست ورزی چپ سوسیالیستی و انقالبی قرار داشته است.
لنین می گفت “مساله اصلی هر انقالب، قدرت است“. از این چشم انداِز کیش قدرت ، انقالب و به طور کلی سیاست تبدیل به

مبارزه برای تصرف دولت و پاسداری از آن می شود. از همین نگاه نیز، همه ی ترفند ها و شیوه ها برای رسیدن به قدرت و
تحکیم و تقویت آن به  کار ُبرده  می شوند. چپ در همه جا از جمله در ایران نیز همواره در این راستا فکر و عمل کرده و

می کند. همواره نیز نشان داده است که هر جا به قدرت رسیده، در برابر الزامات حکومت کردن و دولت داری، ناگزیر دست
به ِاعمال سلطه برای حفظ سیستم زده است. دریافت عامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که همواره در تاریخ بر اندیشه و

٢٣
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فلسفه ی سیاسی چیرگی داشته است، از «سیاست» و هم چنین از «دموکراسی» مدیریِت امور دولت و قدرت یعنی
دولت گرایی و قدرت طلبی را فهمیده است. در این زمینه، نوسازی و نوبنیادی اندیشه و عمل رهایی خواهانه از فرایند نقد و

نفِی کامل بینش دولت گرا و قدرت طلب از «سیاست» می گذرد، یعنی گسست از چپی که به نام «حاکمیت مردم»، «انقالب»
و «سوسیالیسم»، هدف خود را در بازتولید و تقویت دولت و قدرت قرار می دهد. انحرافی که ناگزیر تمرکزگرایی،

اقتدارگرایی و سلطه گری را به همراه می آورد. 

۵- امر دموکراسی و ملزومات آن چون جمهوری، آزادی ها، انتخابات، حقوق بشر، جدایی دولت و دین (الئیسیته) و
غیره… همواره مسائل فکرنشده  و بحران زای سوسیالیسم و چپ را تشکیل داده اند. نسبت به این مقوله های مهم سیاسی،

اجتماعی، انسانی، شهروندی و مدنی… سوسیالیسم، به ویژه در شکل چپ لنینی- استالینِی آن، همواره در موضعی بیگانه یا
خصمانه قرار داشته است. نه تنها سیاست روشن و درستی درباره ی آن ها نداشته بلکه حتا در ضدیت با آن ها اقدام کرده و
فاجعه به بار آورده است. با عدم دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی های مدنی… به بهانه “بورژوائی”

بودن این مقوله ها و با ادعای کاذب طرفداری از دیکتاتوری پولتاریا، حکومت کارگری و سوسیالیسم، چپ سنتی به
بیراهه های توتالیتر و استبدادی کشیده شد.

اما امروزه، امر دموکراسی در شکل نمایندگی اش  با بحران ها و ناتوانی های ساختاری، ژرف و بیش از پیش  آشکار مواجه
شده است. این در حالی است که چپ چیزی برای ارائه دادن جز فرمول های منسوخ گذشته در چنته ندارد. به واقع، ایده ی
یک دموکراسِی مشارکتِی رادیکال – نه دولت گرا و نه تمرکزگرا – به منزله  آلترناتیوی بر دموکراسِی نمایندگِی امروزی،
هم چنان امری مجهول و معمایی باقی مانده است. البته شکل هایی همواره پیش نهاده می شوند، چون سیستم «شورایی»، از

سوی چپ های نوستالژیِک انقالب اکتبر و یا «رفراندوم به ابتکار مردم» در جنبش های پوپولیستی امروزی در غرب… اما
این ها همه اشکالی تازه  و نا آشنا نیستند. «شوراهای» تحت کنترل و قیمومیت حزب واحد در شوروی سابق و یا سیستم
همه پرسی  در سوئیس با نتایجی گاه ارتجاعی و واپس گرا را نمی توان دموکراسی مستقیِم حقیقی و رهایی خواه نامید. این

شکل های تجربی هم چنان ما را با یک پرسش اصلی رو به رو می  سازند. این که در گستره ی جامعه ا  ی چند میلیونی و
سرزمینی پهناور، چگونه می توان مشارکت مردمانی بسیارگونه در اشتراک ها و اختالف هاِی  شان را امکان پذیر ساخت؟

برای تصمیم گیری هایی مشترک و رهایی خواهانه  که به دست خود آن ها و نه به جای آن ها، به نفع  خوِد آن ها و نه زیاِن آن ها
انجام پذیرند.

۶- توسعه گرائی و تولیدگرائی که همواره در کانون فلسفه ی سوسیالیسم کالسیک قرار داشته است، امروزه به ُکل زیر سؤال
می روند. برای جلوگیری از نابودی محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی، به عبارت دیگر برای پاسداری از زمین
مشترک و استمرار حیات بشر، قالب های فکری و عملی چپ سنتی، چون رشد و توسعه ی بیش از پیش فزاینده تولید و

مصرف، وعده پوچ اشتغال کامل… پاسخ گو نیستند. پروبلماتیک های جدیدی مطرح می شوند که این چپ پاسخی برای آن ها
ندارد. به چند نمونه اشاره  کنیم. یکی، گفتیم، ورود قشرهای مختلف و متضاد اجتماعی در مبارزاتی است که تقلیل پذیر به

تضاد کار و سرمایه، طبقه کارگر و بورژوازی، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی… نمی شوند. از آن جمله است مبارزه
زنان در راه برابری زن و مرد و فمینیسم، مبارزه برای جدایی دولت و دین یا الئیسیته به ویژه در رژیم های دین ساالر،

مبارزه اقلیت های اجتماعی برای به رسمیت شناختن خود و دستیابی به حقوق برابر، مبارزه علیه نژادپرستی، خارجی ستیزی
و غیره. دومین پروبلماتیک، بحران اقلیمی و محیط زیست است که امتناع از سوخت های فسیلی و هسته ای، انصراف از رشد
و توسعه شتابان، تولید گرایی، مصرف زدگی و کاالئی شدن همه ی امور زندگی را به موضوع اصلی جدال سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی امروز تبذیل کرده است. سپس، بحران کار و اشتغال است که مسأله کاهش زمان کار و در نهایت الغای

کار مزدَبری… را به میان می کشد. امروزه ایده یشکل و شیوه نوینی از یک زندگِی بسنده در عدم زیاده خواهی و در
هماهنگی و سازگاری با طبیعت و اکوسیستمبه صورتی اساسی و مبرم مطرح می شود. تنها با نگاهی رهایی خواهانه و به

دور از سلطه گری بر طبیعت و انسان و سلطه پذیری است که می توان در راه ایجاد یک شکل و شیوه ی نوین زندگی مشترک
از هم اکنون گام برداشت.  

٧- چالش های بین المللی نوینی در سده ی بیست و یکم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حکم  روایِی دو ابرقدرت آمریکا و
روسیه، در جهاِن امروز مطرح می شوند. از آن جمله است برآمدِن امپریالیسم نوپا و جهان گستر چین، افول نسبی

امپریالیسم های کهن چون ایاالت متحده و اروپای غربی، قدرت گیری دیکتاتوری های هژمونی طلب منطقه ای چون ایران و
ترکیه، رشد و گسترش اسالمیسم و بنیادگرائی اسالمی در خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوبی… این ها همه پاسخ ها و

موضع گیری های نوین، روشن و قاطع می طلبند که از توان چپ سنتی برنمی آید. زیرا که این چپ هم چنان در چهارچوب

٧
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صف بندی های بین المللی گذشته، که امروزه دگرگون شده اند، می اندیشد و در نتیجه  قادر به درک و فهم تغییرات و تحوالت
جدید جهانی نمی شود. گفتیم که پیروزی جنبش های رهایی خواه امروزه تنها در یک کشور و حتا در یک منطقه امکان پذیر
نیست بلکه در اتحاد، هم سویی و پیوند شان با هم در گستره ای جهانی قابل تصور است. اما این جنبش های نوین نه تنها در
برابر سرمایه داری جهانی  با تمامِی دستگاه ها و نهادهایش قرار دارند، بلکه در دنیای چند قطبی کنونی باید با قدرت های

استیالطلب گوناگون (توتالیتر، ارتجاعی، اسالمی، پوپولیستی و غیره)، که در پهنه ی جهانی و منطقه ای عمل می کنند، نیز
مقابله کنند. از این رو، پیکار امروزی این جنبش ها بسی دشوارتر و بغرنج تر از دوران گذشته ای است که مسائل بین المللی

در رقابت و جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب حل و فصل می گردید.

 ٣- فروپاشِی حزبیت

حزبیت گرایی سنتی عامِل دیگر افول و فروپاشِیچپ کالسیک می باشد. تجربه نیم سده گذشته در همه جا نشان داده و می دهد
که امروزه حزب سازی به سبک گذشته کارآیی خود را از دست داده است زیرا نه مردمی را می تواند جذب کند و نه در

تغییرات بنیادین نقشی ایفا کند. در بهترین حالت، حزب تبدیل به دستگاهی برای انتخاب نمایندگانی در پارلمان برای مدیریت
نظم موجودشده است. حزب سازی در تاریخ مدرنیته، به طور کلی، بنا بر ُمدل ساخت دولت شکل گرفت، هم چنان که دولت

مدرن نیز بنا بر نمونه  ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین و کلیسا در غرب به وجود آمد. تحزب سنتِی امروزی،
دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی از راه دموکراتیک یعنی «نمایندگی» و یا از طریق اقدام کودتاگرانه برای به

دست گرفتن ماشین دولتی و پاسداری از آن با هدف حاکمیت و سلطه بر مردم. از این رو، این گونه تشکیالت سیاسی را
«حزب – دولت» می نامیم. یعنی ساختاری سلسله مراتبی، تمرکز گرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا که به هر شکل و ترتیب، آگاه

یا ناخود آگاه، بنا بر ماهیت و الزاماِت پیروی از «منطق حزبی»، که چیزی نیست جز تامین موجودیت و منافع تشکیالت و
دستگاه آن، ناگزیر باید بر مردم ِاعمال قیمومیت و سلطه  کند، رهبری و هدایت آمرانه جامعه را در دست گیرد. این گونه

حزبیت را مارکسیسم مبتذل روسی (لنینی- استالینی)، با تفسیرهای ناروا و قدرت طلبانه  اش از ایده های رهایی خواِه مارکسی،
تئوریزه و ُقدسی کرد. از سوی دیگر، تحزب کالسیک مقوله ی «نمایندگی» را عمده و مطلق می کند، درحالی که بینش

رهایی خواهی در پِی کشف شکل های نوینی از تشکل پذیری است که  دخالت گرِی مستقیِم مردمان در امور خود به دست خود
و برای خود را فراهم سازد. یک دخالت گری جمعی، مشارکتی و بی واسطه که در حقیقت «نمایندگی» نمی شود.

۴- دشوارِی پیوند با جنبش های نوین مردمی

یکی از ویژگی های برجسته ی اوضاع جهاِن امروِز ما، برآمدِن جنبش های نوین مردمی در سراسر گیتی است. این جنبش های
اجتماعی و سیاسی، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب، با این که بنا بر شرایط هر کشور بسیار متفاوت اند، اما در عین

حال از ویژگی هایی مشترک نیز برخوردار  می باشند که آن ها را از جنبش های اجتماعی سده های گذشته متمایز می سازند. این
جنبش ها امروزه در یک اوضاع پرآشفته ی جهانی رشد و نمو می کنند. توده ی گسترده ای از مردماِن فرودست به ویژه از میان

اقشار متوسط اجتماعی را به خیابان ها و میدان ها می کشانند. اینان، خارج از تشکل ها و دستگاه های سنتی – چون احزاب،
سندیکاها و نهادهای رسمی – دست به مبارزه و مقاومت می زنند. در جست و جوی برابری و دموکراسی واقعی، خود را

«ضد سیستمی» می خوانند، بدین معنا که تمامیِت وضع موجود را زیر سؤال می برند. پاره ای از این جنبش ها برای به کرسی
نشاندن خواسته های  خود حتا به قهر و خشونت کور نیز توسل می جویند. این جنبش ها اما تا کنون قادر به تبییِن راه کار یا َبدیِل

نظری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در برابر سیستم حاکم و ایجاد شکل های نوین مشارکتی نشده اند. از خودسازمان  دهِی
پایدار، افقی، جنبشی و دموکراتیک بازمانده اند. چپ سنتی با وجود تالش های فراوان و بی حاصل، به دلیل همان

محدودیت های ذهنی و ایدئولوژیکی و همان موانع ساختاری که در باال نام  بردیم، قادر به ایجاد پیوند و دیالوگی سالم، سازنده
و انتقادی با این جنبش های نوین مردمی و در نتیجه تأثیرگذاری روی آن ها و اثرپذیری از آن ها نیست. یکی از علل اساسی

افول چپ سوسیالیستی  امروزی، همانا جدایی اش  از جنبش های نوین مردمی و عدم پیوند   با آن ها ست. از سوی دیگر این
جنبش ها نیز تمایل و گرایش فراوان به حفظ خودمختاری و استقالل خود دارند و نمی خواهند در چهارچوب های حزبی،
سازمانی و ایدئولوژیکی چپ یا راست اداره یا رهبری شوند. این جنبش ها یکدست نبوده بلکه در درون آن ها گرایشات

مختلف عمل می کنند: از ایده های برابری طلبانه، آزادی خواهانه و رهایی خواهانه تا ایدئولوژی های ناسیونالیستی، پوپولیستی،
اقتدارگرایانه و بنیادگرایانه مذهبی…

-—
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نتیجه گیری

امروزه، امر یافتن راه کارها، با مشارکت و توافق اکثریت بزرگ مردم، برای پاسخ به مسائل و مشکالت جوامع کنونی که
بیش از پیش پیچیده ، چندپاره و ُپرتضاد می شوند، بسی دشوار و پروبلماتیک شده است. مسائلی که در زمینه های اقتصادی،

اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی نیاز به پاسخ هایی مشخص، ایجابی و اثباتی دارند فراوان  هستند: در پهنه ی چگونگی اجرای
عدالت اجتماعی، برابری و برون رفت از مناسبات سرمایه داری؛ در رابطه با پایان دادن به انرژی فسیلی و منع استخراج از

منابع پایان پذیر، در مورد راه کار کشوری و جهانی برای مقابله با بحران اقلیمی، محیط زیستی و کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای؛ در زمینه  ایجاد دگرگونی های اساسی و ساختاری در گسست از دولت گرایی، تولیدگرائی و کاالئی  شدن زندگی؛ در
رابطه با تمرکززدائی و خودمختاری، پایان کار مزدبگیری، تصاحب جمعی، (نه دولتی و نه خصوصی) ثروت های مادی…

برای همه ی این پرسش ها و بسیاری دیگر، می دانیم که چپ سنتی، به ویژه روندی که تغییرات بنیادی را مورد نظر قرار
می دهد، پاسخی جز طرح فرمول هایی کلی و بیشتر برگرفته از ایدئولوژی ها و تئوری های ناکاراِی گذشته ندارد. به این دلیل

نیز از افول این جریان تاریخی سخن گفتیم و ریشه های فروپاشی آن را در این نوشتار توضیح دادیم.

اما سرمایه داری، با وجود بحران ها و تضادهای گوناگون اش، هم چنان زنده، فعال و امروزه جهانی شده است. نه تنها همه ی
پیش بینی های مارکسیستی، از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم تا کنون، درباره ی فروپاشی نزدیک سرمایه داری غلط از آب

درآمده اند بلکه این نظام توانسته در همه جا خود را با اوضاع و احوال جدید متحول و منطبق سازد، حفظ و مستحکم نماید.
از سوی دیگر امروزه ما با رشد و گسترش سیاست ها و ایدئولوژی های ناسیونالیستی، پوپولیستی، توتالیتر، بنیادگرایی دینی و

غیره رو به رو هستیم. این ها در همه جا از جمله در ایران نیز عمل می کنند : در کشورها و جامعه های گوناگون، در درون
جنبش های مردمی، در درون مردم، در بین احزاِب راست و چپ، در سندیکاها، نهادها و غیره. به طور کلی، نظریه و عمل

قدرت طلبی، دولت گرایی و سلطه  جویی در جهاِن امروز رو به کاهش نرفته بلکه در حال رشد و گسترش اند.  

امروزه ما با فقدان یک گفتمان و بدیل ایجابی که پاسخ گوی شرایط و اوضاع و احوال کنونی باشد روبه رو هستیم. ُکنشگراِن
رهایی خواه، که از چپ سنتی ُبریده اند، تنها با شکل دهِی اثباتی و ایجابی به یک شکل و شیوه ی نویِن زندگِی باهم و مشترک

در خودمختاری، خودگردانی و استقالل نسبت به دولت  و نهادهای قدرت است که می توانند در ایجاد مناسباتی َبری از
سلطه گری و سلطه پذیری و در تغییر ریشه ای اوضاع نقش ایفا کنند. این امر را البته باید از هم اکنون در پیش گیرند و نه به

آینده ای نامعلوم واگذار نمایند.

-—

١: رهایی یا رهاییش : Émancipation (به فرانسه)، Emancipation (به انگلیسی) و Emanzipation  (به آلمانی)

٢– زیست سیاست : Biopolitique. مفهوم مورد استفاده میشل فوکو.

٣– غیرمادی: immatériel. کار غیر مادی، ایده ایست برگرفته از تونی ِنگری و مایکل هاردت.

.Multitude : ۴- بسیاران

۵- رخداد : Évènement در معنا و مفهومی که در فلسفه فرانسوی (١٩۶٠ – ١٩٨٠) به کار ُبرده شده است.

État-nation : ۶– دولت – ملت

٧– دولت، در بحِث الئیسیته، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat  (آلمانی) است، که شامل سه قوای
اجرایی، قضایی و مقننه می شود. با حکومت که معادل خارجی آن نزد ما  Gouvernement است، اشتباه نشود.


