
1 
 

  
  جايگاه و توان چپ

  

  
 1397آبان 



2 
 

باشد.  تواند داشته ای ندارد؛ نمی کننده در جنبش کنونی نقش تعيين شود ناميده می »چپ« چه درست است که آن
توان است و در ابعادی به بزرگی دستگاه مختصات شرايط سياسِی کنونِی  کم ،»چپ« اين درست است که

  مدت ـ آن، حضوری آشکار و مؤثر ندارد. کم، کوتاه اندازهای ـ دست ها و چشم ی امروِز ايران و دگرگونی جامعه

را ورای ای عاری از سلطه و استثمار  ای سياسی است که جامعه انداز و پروژه منظور از چپ، ديدگاه، چشم
ی نيروهای  داند و خود را در مبارزه داری ضروری و ممکن می ی توليد سرمايه ی بورژوايی و شيوه جامعه

را دارند،  ای ای که توان و خواسِت براندازِی روابط سلطه و استثمار و برپايی چنان جامعه اجتماعی و سياسی
ی مبارزه،  گوناگون درون اين چپ از شيوه های ها و راهکارها و نگاهی که گرايش . گزينشداند شريک می

ی  های آن، کوتاهی و درازی يا سهولت و دشواری راه و نيز تصوير و تصوری که از آن جامعه ها و بيراهه راه
خودی خود، حد  به» چپ«ی  دانيم که عنوان و واژه به آنها نيست. می» چپ«آينده دارند، مانع از اطالق عنوان 

کند و تعريف نادقيق فوق نيز، فقط برای روشن کردِن علل و مصداق  ی را روشن نمیو مرزهای سياسی دقيق
  اطالق ماست.

ش و جايگاه چپ در جنبش کنونی، ادعايی است، راست و درست. ی نق يف از چپ، ادعای باال دربارهبا اين تعر
توانی و حضور  ها از کم قیکاوی در داليل اين راستی و درستی، ببينيم آيا برخی تل اما، ضرورت دارد با ژرف

کنند؟  ها و نيروی عظيم و حاضر در همين جنبش را، پنهان نمی و کم ـ حتی، بی ـ تأثير آن، دقيقاً توان ناروشن
انداز  چشمبحران و  هبحران نظريتوان يا ناتوان است، اين وضعيت را بر بستر  چپ کم گوئيم ، وقتی میما

عه و جنبش ما، نه که نه محدود است به اينجا و اکنوِن جام ،کنيم فسير میانداز اين بحران، ت و از چشم تاريخی
گذارد. اين بحران را در  ی پايانی قطعی و نهايی بر آن می رفِت جنبش ما، نقطه نه برون ی آن است و نتيجه
دليل شرايط مشخص اجتماعی و تاريخِی  که چِپ ما به ايم. اين تفصيل ترسيم و مستدل کرده به ديگر ای نوشته

تری روبرو  های نظرِی بسيار بزرگ پيدايش و رشدش در قياس با چپ در نقاط ديگِر جهاِن امروز، با دشواری
معضالت سياسی  های زيسته و اش نسبت به تجربه ورزانه است و گستره و ژرفای آگاهی و تالش انديشه

دليل همين تاريخچه و  است؛ يا، دقيقاً به ترتر و کم مراتب بسته اريخ تاکنونی جهان، بهبخش در ت ی رهايی مبارزه
تواند از امتيازات و  می  -يک انقالب بزرگ، فضای باليدن، شکست و سرکوب  ی هزيست  ی مثال: تجربه -  تبار

ای برخوردار باشد که ديگران نيستند، هردو، ويژگی چپ ما را در بستر بحران نظری و بحران  امکانات ويژه
تر آن باشند، ولی آن را  توانند دال بر حدت و شدت بيش کنند و می انداز تاريخِی رهايِی انسان، آشکار می چشم

  دهند. نمی ها قرار بيرون از گيرودار اين بحران

 های چپ سازمانهای اين ناتوانی را در فقدان يا ناتوانی  اما درک غالب و رايج از ناتوانی چپ، علل و نشانه
داری و  ی سياسِی ضد سرمايه ی مبارزه های نهادين شده شکلی فقدان  هم نه از زاويه کند، آن ارزيابی می
د. اين نگرش، رو ها انتظار می ی که از اين سازمانا ریگ ی فقدان و ناتوانی کنش ، بلکه از زاويهسوسياليستی

هايی بدون اطالع، اجازه يا  يا اگر جنبش وجود آورند بهها را  ها، جنبش از آنجا که انتظار دارد اين سازمان
بيند چنين انتظاری  میو از آنجايی که  ؛دشان را بدست بگير ریموجودند، رهبهايی  اختيار چنين سازمان

  کند. ، چپ را ناتوان يا غايب تصور میشود یبرآورده نم

  اينک، اگر ما:

درجات گوناگون ـ  های ـ به شکل شناسی اجتماعی، ، از منظر هستیهای سياسی چپ را الف) سازمان
  ؛ ودانيمداری و سوسياليستی ب سرمايه ضد ی سياسیِ  ی مبارزه شده نهادين

گری فعال، مبتکر، پيشگام  يافتگی را شاخص و ضرورتی، نه فقط، برای کنش سازمان ی شيوهب) درجه، حد و 
نسبت به اوضاع و  آمادگِی واکنشهای تازه در مراحل گوناگون مبارزه، بلکه برای  ی موقعيت و فراهم آورنده

  گيرند؛ ، بيرون از اراده و انتظار سازمان سياسی شکل میبه هزارويک دليلاحوالی که 
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  آنگاه:

را کشف کنيم که بستر و زادگاه و خاستگاه  ای عينیهای  يابانه و رو به اعماق، ظرفيت توانيم در نگاهی ريشه می
چپ، از چه » اتوانین«ها، برخالف ارزيابی ما از  ناميم و ببينيم اين ظرفيت همان نيرويی هستند که ما چپ می

ی  در هر جامعه عينیی کلی به امکانات  ط اشاره، فق»عينی«يمی برخوردارند. منظور ما از نيرو و توان عظ
طور مشخص در  ، بهپراتيکیهای  داری در هر زمان و مکان دلخواه نيست؛ بلکه به امکانات و زمينه سرمايه
  ی ما و در جنبش کنونی ماست. جامعه

ی  و احاطهيابی  ی سازمان لحاظ سطح و شيوه که در يک واحد کوچک يا بزرگ توليدی به يا سنديکايی شورا
بيند که اين واحد را  فنی و دانشورانه بر فرآيندهای تدارک، توليد و فروش محصول، خود را در موقعيتی می

ارچوب سرمايه و دارک و توليد و فروش محصول، در چی مراحل ت اداره کند، حتی وقتی بديهی است که همه
يری برای حضور و تأثير چپ است و توليد و تحقق ارزش محاط و محدودند، ظرفيت پراتيکی انکارناپذ

د، برآورده کند انگيز برمی» سنديکا«يا  »شورا«ی انتظاراتی را که واژه و عنوان  روی نيازی ندارد، همه هيچ به
ها و  يی، حتی ناکامیيا سنديکا ی چنين شورا وکمال ميراثی تاريخی باشد. برعکس، تجربه گوی تمام و پاسخ

انداز آن ميراث تاريخی بگشايد.  ای به چشم ی تازه تواند دريچه ی آن، میهای موسمی و موضع نشينی عقب
اش ناشی نيست و  بودِن اين ظرفيت يا واقعيِت عينی، از زبان و بيان و شعارهای باصطالح سوسياليستی»چپ«

انی کنند؛ گويان چنين جنبشی هرگز نبايد ناخواسته و با اجباری ايدئولوژيک، خود را تسليم چنين زبان و بي سخن
ری آزادانه، آگاهانه و دمکراتيک فرآيندهايی از راهب ی تجربهو  امکانچپ بودن اين موقعيت پراتيکی از 

  زندگی اجتماعی است.

ی  لحاظ سطح و شيوه کميته يا انجمنی که در يک مرکز آموزشی يا درمانی (مدرسه، دانشگاه، درمانگاه...) به
بيند که اين مرکز را اداره کند، يا  يابی و احاطه بر فرآيندهای فنی و اجرايی خود را در موقعيتی می سازمان

های فنی و  تی وقتی به مرزها و محدوديتعهده بگيرد، ح ی آن به در اداره ای کننده تعيينکم، نقش  دست
ی خود آگاه باشد، ظرفيت پراتيکِی انکارناپذيری برای حضور و تأثير چپ است. زيرا با برقراری  دانشورانه

ی فرادستی/فرودستی که  های مبتنی بر رابطه ی مرکز، با کنارگذاشتن شکل دمکراسی در سازوکارهای اداره
، امکان و جدا و دورکردن سازوکار و محصول اين مرکز از مناسبات کااليی اند، و با ی سلطه متضمن رابطه

  ی راهبری آزادانه، آگاهانه و دمکراتيک در يکی از فرآيندهای زندگی اجتماعی است. تجربه

ای جهانی ـ  هايی در مقايسه آوردهای چنين جنبش ها يا ـ درصورت موفقيت ـ دست که برخی از خواست اين
ای  های جامعه ارچوب ظرفيتاند که در چ»دمکراتيک«صطالح  با آوردهايی ها يا دست تاريخی، خواست

شان بر  های عينی و داللت تواند دليل ديگری برای ظرفيت اند و دارند، می بورژوايی نيز امکان تحقق داشته
تماعی و باشد. زيرا،  نخست: ناتوانی اجتماعی و تاريخی نيرويی را در يک شرايط اج چپجايگاه و نقش 

هايی باشد؛ و دوم  چنين دگرگونی فعالِ  گرِ  رود شالوده و کنش ند که گمان و انتظار میک تاريخی معين آشکار می
انداز و افق بورژوايی  دهد که تنها با فراتر رفتن از چشم ضرورت عينی پراتيک راديکال نيرويی را نشان می

  ).1(هايی تواناست  به تحقق چنين دگرگونی ،تحوالت جامعه

هايی از مبارزه  ها و شکل ، جنبشعتراضاتاپراتيکی، همانا ابتکارات،  عينی و های عظيمِ  تشخيص اين ظرفيت
مستقل و مبرا از سازوکارها و ملزومات ی واحدها يا فرآيندهايی از زندگی اجتماعی،  توان ادارهکه در راستای 

قراردارند، وظيفه و راه آگاهی يافتِن چپ از توان و نقش  و ايدئولوژی بورژوايی داری ی توليد سرمايه شيوه
ها و احزاب سياسی چپ، حتی  ها، تشکل روی به معنای عدم ضرورت سازمان هيچ واقعی خويش است. اين، به

گونی و تنوعی  ی گسترده وچنان گونه ها و احزاب کمونيست متعدد نيست. جنبش واقعی چپ چنان دامنه سازمان
ی کارگری که  تواند بيان سياسی خود را در يک سازمان يا حزِب واحد بيابد. طبقه روی نمی هيچ دارد که به

ی کارگری که شامل  گيرد، طبقه ترين شمار افراد جامعه را دربرمی ی اجتماعی است، که بيش ترين طبقه بزرگ
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اند، آری  ربوده شده» ی متوسط طبقه«است، که به ترفند ايدئولوژی » نامولد«بخش عظيم کارگران باصطالح 
تواند از سوی يک حزب کمونيست  يد نمیدتر ها و قشرهايی است که بی ها، اليه ای شامل چنان بخش چنين طبقه

واحد نمايندگی شود. يکی ديگر از نمادهای توانايی چپ، تشخيص اين گستردگی و تشخيص ضرورِت اين تنوع 
  انی آنهاست.ها و نمايندگان سياسی و سازم گونِی ديدگاه و گونه

گر  آنگاه که از جايگاه و منظر اجتماعی کنش -ای معين، سياسی و ازاين رو، در مرتبه - ،در کنش اجتماعی
انسان گرسنه، از گرسنگی شروع می تر است. ها به مراتب آساننگريسته شود، پاسخ به بسياری از اين پرسش

نيست. دانشجو، آموزگار، راننده، پرستار يا کارگری  کند، از درد، از خشم. برای او نقطه آغاز، پرسشی نظری
اش، عليه »مبارزه«شود، فعاليت اجتماعی لگدمال می اش در يک نظامِ  جايگاه اجتماعیکه حيات، حيثيت و شأن 

است، و اگر نه در همان نخستين گام، بلکه در دومين » نظام«ش، لغو و دگرگونی اين »شعار«اين نظام است و 
ممکن نيست. او از همان جايی » يابی سازمان«رسيدن به اهدافش بدون  يابد که ی مستقيم در میبهگام و به تجر

 بيکار، زن، دگرباش بازنشسته، د و نامولد)،کند که ايستاده است. دانشجو، پرستار، معلم، کارگر (مول آغاز می
 -کم در دومين گام  دست –هم شعارش روشن است، هم  ،اش عزيمت کندهای بالواسطه غيره وقتی از خواست و

ی اجتماعی از خاستگاه و پايگاه بالفصل اجتماعی با اش. زمانی که اين مبارزه يابی سازمان تِ ضرور کشفِ 
ی سياسی مبدل میبه مبارزه رورتا و بنا به ماهيت و پويش خودشود، اين مبارزه، ضموانع قدرت مواجه می

ی مبارزات ای که به مرتبهکرد. مبارزات اجتماعی تزريقهای سياسی  توان به جنبشا نمیشود. شعار سياسی ر
ای خواهند يافت که شعار سياسی سراسری و فراگروهی آنها های سياسیاند، فصل مشترک سياسی ارتقا يافته

از همان جايگاه ) اقدام از موضع يک جايگاه اجتماعی معين و طرح خواستی که 1: . بطور خالصهخواهد بود
گيری  ) شکل3) برخورد اين اقدام با موانع قدرت و بنابراين سياسی شدن آن؛ 2گيرد؛  اجتماعی سرچشمه می

: ای باالتر های ديگر و باالرفتن سطح مبارزه به مرحله های ديگر از موقعيت وجوه مشترک سياسی حرکت
ی واقعی است، نه شعاری که  ی مبارزه مرتبهی عزيمت، جايگاه اجتماعی و  نقطه تر. طرح شعارهای سراسری

 آورد درست و مهم باشند. آورد نظری ماست، هر اندازه هم اين شعار و آن دست اش دست شالوده

ی چگونگی داری، دربارهی ماهيت سرمايهبديهی است که منظور تعطيل کار نظری نيست: کار نظری درباره
ی بديل باره داری و عاری از سلطه و استثمار، کار نظری در مابعدسرمايهای نظری و سازمانی گذار به جامعه

نقد «و چهار جمله از » دولت و انقالب«از تکراری ی گفتاوردهای  باره هم نه نشخوار صد سوسياليستی، آن
کار م که به تعطيل يی طبقاتی و غيره و غيره. ما آخرين کسانی هست، کار نظری روی مبارزه»ی گوتابرنامه
ی  مبارزه«، »چپ«آنچه در گفتمان سنتی و رايج  –مند و ارگانيک  ی نظری هدف ، همانا کار و مبارزهنظری

پيشنهادات  ها و  بندی دعوت کنيم. منظور اين است که شعارها، صورت - شود ) ناميده می2» (يدئولوژيکا
های اجتماعی واقعی، تبديل عِی جنبشاند، اگر نتوانند به شعارهای واق ای که محصول اين کار نظریسياسی

» چه کنم«باشند، حاصلی بجز افسردگی و درِد  ی را داشتها نهفتهکم چنين توان، بالقوگی يا امکان  شوند، يا دست
جاری و منبعث از پايگاه   ی ی کليدی اين است که رابطه با مبارزه نکتهشان نخواهند داشت. برای صادر کنندگان

مبارزه و  و قابل رويت همانا سپهر عمومی و علنی، »خيابان«عی، با رابطه با حيات واقجتماعی، همچنين ا
های  انگيزه که زنده و شفاف بماندگسسته نشود و اين آگاهی ...)  تظاهرات، اعتصاب، تحصن،اعتراض (

های  از توطئهدارتر  ريشهاست،  ی انفجار کشانده ها را به درجه که اين جنبش ای واقعی و علل عينی و مادی
و در » توافق شده«و » تعريف شده«ی  يافته ه شکل سازمانکه اين مبارزات در چ آگاهی به ايناست.  سياسی

ها و بديلی که  گيرد و چقدر نسبت به مضمون شعارها و خواست ای صورت می»نهادين شده«بهترين حالت 
سرنگونی ای که ممکن است منجر به  سياسی ها و حرکات دادها، کشاکش رخها،  کند، آگاه است. جنبش آرزو می

ال اين نيست. مهم اين است که ؤی ما عمل کنند. بنابراين س نيستند که بنا به دستور و اراده رژيم شوند، اقداماتی
در هر لحظه از اين فرآيند، آمادگی سازمانی، ارگانيک و نظری ما چه سطحی دارد. تالش اصلی، برای هرچه 

ها و  وی تحقق اهدافی است که با انگيزهس ها به هبری اين جنبشوظيفه، رمهياتر بودن در اين دو حوزه است. 
های ناگزير و »فروتنی«بترسد و به » رهبِری«ی  پ نبايد از کلمهچ ها ارتباط دارند. های عينی آن ريشه
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ند، متوسل شود، زيرا کسی از ا رايج شده ،های چپ و به الزام انزوای برخی گروه ، ای که اخيرا مزورانه
برخاسته از  »رهبری«آن است. اگر اين راهبری ترسد که جدا از جنبشی باشد که مدعی  می» رهبری«ی  واژه

توليد بری همواره در پيدايش، دوام و بازگزينش جاری و ساری در خود جنبش باشد، اگر اين رهجنبش يا 
قدرت آن پيشگام باشد و اگر رهبری را  شدنِ  و نهادين نهاد رهبری گرايی و بتوارگیِ  سازوکارهای نافی نخبه

داند، آنگاه وظيفه و نقشی ب ی اجتماعی و جمعیض در فعاليتو مسئوليتی بالواسطه و بالفاصله قابل تفوي  وظيفه
  ناپذير خواهد بود. اجتناب

در انيم که بدکنونی  جنبش اجتماعیِ  ی دارانه گرايش ضدسرمايه واقعا موجودِ  پراتيکی و نهادينِ  اگر چپ را توانِ 
جايگاهی  ،چپگاه  آنخود را دارد،  از ميان برداشتن موانع سياسی سد راه ظرفيتِ  ،يشها راستای تحقق هدف

  اندازی کوتاه مدت. ی سياسی ايران خواهد داشت، حتی در چشم يندهکننده در آ استوار و نقشی تعيين

  »نقد«

  1397آبان 

  

  يادداشت:

ها يا  دستاِن ديروزشان را از زندان آوردن هم ی بيرون اش، حتی جربزه ای که بورژوازی و نمايندگان سياسی در جامعه  .1
ای جز شاه و خان و  های تاريخی مانده ندارند، يا برای تأمين حقوق دمکراتيک، جز توسل به پسها »حصر«باصطالح 
همچون ترامپ و » دمکراسی«فروريختن آوار جنگِ مناديان  را جز از راه بينند و يا تحقق اين حقوق ای نمی خاقان چاره

جز از ای، خواست و اِعمال چنين حقوقی،  معهدانند، آری در چنين جا همچون پوتين بر سر مردم نمی» عدالت«رسوالن 
ترين اميدشان ـ را  پذير نيست. آنها که دو دهه است اميدشان ـ حتی صادقانه ، امکانجايگاه عينی چپ، جز با پراتيک چپ

کم در تنهايی و خلوت خود بايد نوميد و شرمگين باشند و اينها که تحقق  اند، دست های رأی ريخته در صندوق
های تلويزيونی در  شناسند يا در گزارش ها می را يا از ُرمان» جنگ«بينند،  شان را در مرغوای جنگ می»دمکراسی«

  اند. کرده» تجربه«شان در ساحل امن اروپا و امريکا  ويالهای

صرفا تغييری در » ی ايدلولوژيک مبارزه«بجای » نظری هدفمند و ارگانيک  کار و مبارزه«استفاده از عنوان   .2
ايدئولوژی  نقد وبورژوايی  ، نقد ايدئولوژیِ  ی نظری های کار و مبارزه گذاری نيست، زيرا يکی از وظايف و هدفنام
  ، هست.طور اعم نيز به

  

 zr-https://wp.me/p9vUft: »نقد«كوتاه شده در  نكيل


