
مبارزه ی طبقاتی و سوسیالیسم

کمال خسروی: نوشته ی

مبارزه ی. مبارزه ی طبقاتی مجموعه ای از کنش های فردی، تنیده در بافتاری اجتماعی و تاریخی است  

 طبقاتی کنش افرادی واقعی است که تحصن و تظاهرات و اعتراض و اعتصاب و بحث و جدل می کنند،

 اسلحه به دست می گیرند و می جنگند، می خوانند و می نویسند و می گویند، با صدا و تصویر و نماد بیان

 می کنند، سازماندهی و تبلیغ و تهییج و بسیج می کنند، زندانی و شکنجه و کشته می شوند، سرکوب و زندانی

 و شکنجه و اعدام می کنند؛ مبارزه ی طبقاتی مجموعه ی کنش های افراد واقعی در کشاکِش تغییر یا حفظ وضع

خاستگاه کنشی که نقطه ی عزیمت و محور آن فرد است، به ناگزیر حفظ و بقای هستی. موجود است  

شیوه ی هستی فرد، و بنابراین، جایگاه او در. اجتماعی فرد به مثابه موجودی طبیعی، زنده و اجتماعی است  

گذار از این. شیوه ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، بی واسطه ترین خاستگاه و انگیزه ی کنش فردی اوست  

ای اجتماعی به نام طبقه ی«هستنده »یا « موجود»کنش فردی به شکل گیری هویتی جمعی و پای گیری   

با دو« اقتصادی»اجتماعی به میانجی به هم پیوستگی این ساحت هستی اجتماعی، یعنی ساحت باصطالح   

زمانی که مارکس در بحث. ساحت دیگِر هستی اجتماعی، همانا ایدئولوژی و سیاست، صورت می گیرد  

 پیرامون درآمدها و سرچشمه های آن ها، در فصل ماقبل آخر جلد سوم کاپیتال، در تناظر با سه نوع درآمد،

 یعنی مزد، سود و رانت زمین، سه طبقه ی بزرگ اجتماعِی جامعه ی بورژوایی، یعنی کارگران،

.سرمایه داران و زمینداران را استنتاج می کند، در حقیقت فقط، و هنوز، به آن سطح بی واسطه محدوداست  

 طبقه زمانی سوژه ی مبارزه ی طبقاتی است و زمانی دیگر حاصلجمع یا برآیند مجموعه ی کنش های فردی

 نیست، بلکه حیات و منطق حرکت خود را، حتی به رغم میل و منافع فرد، می یابد که فرد این هویت جمعی

«موجود»را پذیرفته و درونی کرده است و از این طریق، مبارزه ی فردی او هم هنگام موجد و تابع این   

.اجتماعی شده است

کنش و هویت طبقاتی

 این گذار چگونه صورت می گیرد؟ چگونه کنش فردی که هسته ی واقعی کنش اجتماعی است، تابع آن

می شود و از چه منظر و پایگاهی، شناخت این گذار و آگاهی انتقادی به آن تبعیت، میسر می شود؟

این روابط به واسطه ی ایدئولوژی ها. فرد در جامعه، در بافتار و تاروپود روابط اجتماعی، عمل می کند  

بنابراین فرد در کنش خود. ایدئولوژی ها انتزاعات پیکریافته ی متضمن روابط سلطه اند. وساطت شده اند  



 نخست مخاطب ایدئولوژی واقع می شود و از آن جا که به ناگزیر باید جایگاهی در حفظ و ابقا یا براندازی و

پذیرش و نقد ایدئولوژی. دگرگونی سلطه ی معینی انتخاب کند، درگیر روابط قدرت و مبارزه ی سیاسی است  

 و تعیین تکلیف با قدرت سیاسی، انتخاب هایی دلخواه مبتنی بر اراده ی فردی یا منزه طلبی های خیالپردازانه

در جامعه ای طبقاتی که روابط اجتماعی به میانجی روابط سلطه مفصل بندی شده اند، نهادهای قدرت. نیستند  

اگر نیروی انقالبی این سنگرها را فتح و اشغال. سیاسی، سنگرها و ضامن تولید و بازتولید این روابط اند  

از همین رو، اگر. خیالپردازی های عارفانه در این میانه جایی ندارند. نکند، نیروی مخاصم خواهد کرد  

 نیروی انقالبی پس از فتح این سنگرها، آن ها را به تدریج، یعنی هم گام با حرکت جامعه به سوی روابِط

 مفصلبندی ناشده با روابط سلطه، ویران نکند، همین نهادها، همان روابط سلطه را، این بار با اتکا به نیروی

.گور، بهرام خواهد گرفت. تازه یا حتی با بازگرداندن و احیای نیروی شکست خورده، بازتولید خواهند کرد  

.اهمیت و نقش قدرت سیاسی در انقالب و فتح و کسب این قدرت با انهدام ماشین دولتی تناقضی ندارد  

را درکی از سرمایه داری و از سوسیالیسم« پاراُدکس»این . برعکس، بدون اولی، دومی میسر نخواهد بود  

 حل می کند که جامعه ی سوسیالیستی را نه از منظر سلطه ی طبقاتی پرولتاریا، بلکه از زاویه ی سازماندهی

زوال دولت. نوین جامعه ای تعریف می کند که مبتنی بر راهبری آزادانه و آگاهانه ی زندگی اجتماعی است  

.بدون تحقق چنان جامعه ای، فقط شعاری ادیبانه و کلیشه ای، میان تهی و تکراری است( پرولتری)  

 سازمان یابِی شورایِی چنین جامعه ای، فقط محمل آن سازماندهِی تازه است، آن هم به مثابه شکِل سرانجاْم

.مکشوِف تاریخ تاکنونی

 درهم آمیختگی این دو سپهر ایدئولوژیک و سیاسی با جایگاه اجتماعی فرد در روابط تولید و بازتولید زندگی

از منظری. اجتماعی، مبارزه ی او برای حفظ یا تغییر وضع موجود را به مبارزه ی طبقات بدل می کند  

 فردی، فرد بنا بر اراده و انتخاب آزاد خود کنشی را پیش می گیرد که در راستای حفظ یا تغییر موقعیت های

در این جا لزوماً و منحصراً نفع اقتصادی نیست،« نفع»منظور از . اجتماعی و تاریخی معین، به نفع اوست  

اما. یا نزدیکانش حفظ می کند یا به دست می آورد/بلکه امتیاز یا خواسته ای مطلوب است که فرد برای خود و  

 همین کنش در عین حال و بی واسطه تنیده و مندرج در کنش سوژه ای جمعی به نام طبقه ی اجتماعی و

 مبارزه ای دیگر به نام مبارزه ی طبقاتی است که منطق و سازوکار ویژه ی خود را دارد و دست آوردهای آن

.لزوماً این نفع یا خواسته را تأمین و تضمین نمی کند

 هویت طبقات اجتماعی از یک سو و پذیرش تعلق به آن ها از منظر فرد، از سوی دیگر، همواره رابطه ای

دقیقاً از آن رو که ایدئولوژی ها و. ساده و شفاف و وابسته به جایگاه فرد در مناسبات اجتماعی تولید نیست  

 مناسبات قدرت و سپهر سیاست نیز عناصر برسازنده ی هویت طبقه ی اجتماعی اند، خوِد این جایگاه فرد به

این جاست که فرانمودها، یعنی واقعیت هایی اجتماعی که ماهیتاً پیکریافتگِی. میانجی آن ها تعریف می شود  

 انتزاعات از روابط اجتماعی اند، از یک سو میانجی شکل گیری هویت طبقه ی اجتماعی می شوند و از سوی



.را وساطت می کنند( یا به طور سوبژکتیو)دیگر تعلق فرد به این یا آن طبقه ی اجتماعی، از منظر خوِد فرد   

مسئله مطلقاً این نیست که در. است« متوسط»برجسته ترین نمونه ی این میانجی گری، طبقه ی باصطالح   

وجود ندارد؛ چنین ادعایی، اگر ناشی از« متوسط»ی اجتماعی به نام طبقه ی «موجود»جامعه ی بورژوایی،   

مسئله این نیز نیست که بخش بزرگی از اعضای جامعه ی. نابینایی و ناآگاهی نباشد، دست کم تجاهل است  

.ی اجتماعی تعریف می کنند«ما»بورژوایی خود را عضو این طبقه می دانند و خود و مبارزه شان را با این   

مانند انکار کاالبودن یا ارزش بودِن محصول کار در شیوه ی تولید« متوسط»انکار وجود طبقه ی   

 سرمایه داری است؛ مثل این است که ادعا کنیم محصوالت کار در شیوه ی تولید سرمایه داری ارزش مبادله ای

جاهالن یا متجاهالنی که چنین ادعایی دارند به نوبه ی خود سازندگان طبل های تهی برای. ندارند( یا قیمت)  

مسئله بر سر این است که کدام مناسبات اجتماعی و تاریخی. کوبه هایی چوبین در دست اصالح طلبان اند  

تلقی ارزش. معین برای محصول کار، هویت اجتماعی و عینِی مضاعفی به نام ارزش پدید آورده است  

بر همین منوال، مسئله این است که کدام اوضاع و. به مثابه انتزاع پیکریافته به معنای انکار وجود آن نیست  

«موجود»این : مسئله این است که. است« متوسط»احوال اجتماعی و تاریخی معین، شالوده ی طبقه ی   

 اجتماعی از کدام مناسبات اجتماعی و تاریخی معین انتزاع شده است؟ چرا کسی که به لحاظ جایگاهش در

تلقی می کند؟« متوسط»مناسبات اجتماعی تولید، بی اما و اگر، کارگر مزدبگیر است، خود را عضو طبقه ی   

ً( رسانه ای، آکادمیک، غیره)کدام گفتمان ایدئولوژیک  این تعلِق وارونه را وساطت و ترغیب می کند، و دقیقا  

،«متوسط»از طریق همین وساطت، بجای افشای جایگاه اجتماعِی فرانمودین و ماهیت انتزاعی طبقه ی   

ش را نقطه ی عزیمت و شالوده ی«قدرت»برسازنده ی آن است، به حفظ و بقایش یاری می رساند و وجود و   

مبارزه و هدف های سیاسی قرار می دهد؟

، به معنای افسانه بودِن منشاءگرفتن ارزش از خواص طبیعی محصول کار«متوسط»افسانه بودن طبقه ی   

با این حال، اگر این افسانه واقعیت. است؛ و افسون بودن آن، از جنس افسون گرِی بتوارگِی کاالیی است  

 نمی داشت و به مثابه واقعیت پذیرفته نمی شد، جامعه ی بورژوایی و شیوه ی تولید سرمایه داری حتی یک روز

در جامعه ی سرمایه داری« رشد»به میانجی گفتمان ایدئولوژیِک رابطه ی اشتغال و . هم برجای نمی ماند  

همین گفتمان ایدئولوژیک. است که کارگر، انباشت سرمایه دارانه را ضامن بقا و احتماالً رفاه خود می داند  

نان کسی چون من را، که فاقد ابزار و شرایط عینی تولید: است که کارگر را وامی دارد که از خود بپرسد  

 هستم، چه کسانی باید تأمین کنند جز آن ها که دارنده ی این شرایط اند؟ و تداوم روزِی من را چه چیزی

 می تواند تضمین کند، جز برقراری و موفقیت و گسترش شرایط عینی تولید در دست دارندگانش؟ جز انباشت

 سرمایه؟ از این طریق است که مبارزه ی طبقاتی کارگر، در بُعد ایدئولوژیک، و از آن جا سیاسی، به سود

این ادعا که انباشت، به طور مطلق، و نه نسبی،. طبقه ی بورژوا و مناسبات تولیِد سرمایه دارانه تمام می شود  

 به تناسب توزیعِ سرمایه ی ثابت و سرمایه ی متغیر در بخش سرمایه ی الحاقی موجب اشتغال می شود، تأکید



 عالمانه و حق به جانب بر واقعیت رابطه ی انباشت و اشتغال و محکوم کردِن آگاهِی انتقادی به نادانی و انکار

پشت. واقعیتی چنین بدیهی و عقالیی، در حقیقت کاری جز پنهان کردن سرشت فرانمودین این رابطه نیست  

 این ادعای عقالیی، پرسش اصلی دال بر جدایی عوامل مستقیم تولید از شرایط عینی تولید، دال بر تولید

.ارزش و ارزش اضافی، و از آن جا انباشت سرمایه، کامالً پنهان و محو می شود

آگاهی انتقادی

آگاهی. را انکار می کند و نه مثالً، رابطه ی اشتغال و انباشت را« متوسط»آگاهِی انتقادی، نه واقعیت طبقه ی   

ها امکان وجود و حضور«واقعیت»انتقادی شرایط اجتماعی و تاریخی معینی را نقد می کند که به این   

.آگاهی انتقادی، رو در روی ایدئولوژی بورژوایی، از این طریق وارد مبارزه ی طبقاتی می شود. می دهد  

فردی به شیوه و از منظر« نفع»آگاهی انتقادی دستگاهی مفهومی و گفتمانی فراهم می آورد که در آن   

حقوقدان یا نویسنده ی مبارز و سالخورده ای که در کنار افراد ترقی خواه: دیگری تعریف و تبیین می شود  

 دیگر در مراسم بزرگداشت شاعری بزرگ و محبوب شرکت می کند و مورد تعدی و توهین مشتی اوباِش

با این حال، با همین حضور. چماقدار قرار می گیرد، نفعی فردی در پذیرش و تحمل این تعدی و اهانت ندارد  

فردی او، که در این حالت چیزی جز« نفع. »به نفع گرایش معینی در مبارزه ی طبقاتی شرکت می کند  

اجتماعِی دیگری به نام طبقه ی اجتماعی عمل« موجود»خسران جسمی و روانی نیست، در راستای نفع   

و« اوباش. »و این نفع را تعریف می کند« نفع»این جا، این آگاهی انتقادی است که رابطه ی آن . می کند  

نامیدِن مهاجمان به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت یک شاعر، گزینش عامدانه ی زبانی« چماقدار»  

نخست از این رو که رفتار این افراد، حتی بنا: به دو دلیل. ناسزاگو نیست، بلکه گزینشی اجتناب ناپذیر است  

 بر قوانین ارتجاعی خوِد نظام جمهوری اسالمی، برای پیش گیری از قانون شکنی نیست، زیرا شرکت کنندگان

، شرکت در«اوباش»در چنین مراسمی، هیچ قانونی را نقض نکرده اند؛ و دوم از این رو که کنش این   

 مبارزه ی طبقاتی به سود طبقه و نیروی سرکوبگری است که دوام و بقای سیاسی اش از آغاز تا امروز، از

.جمله، به میانجی چماقدارِی اوباشان میسر بوده و هست

 مهندس جوانی که به رغم توصیه های مکرر و مداوم استادان اقتصاد و جامعه شناسان و فیلسوفان، سالمت و

 زندگی و آسایش خود و خانواده اش را در معرض خطر واقعی قرار می دهد و خود را کارگر و سخنگوی

را انکار می کند و اجازه نمی دهد مثالً« متوسط»خواست های کارگران می نامد، در حقیقت تعلقش به طبقه ی   

کارگران تهیدست یا بیکار، فریب« درآمد»ش در قیاس با «درآمد»بودِن میزان «متوسط»و فقط به دلیل   

را بخورد و اسیر حسرت ها و آرزوهایی شود که در اساس عناصر« متوسط»چشم انداز ایدئولوژیک طبقه ی   

این جا نیز، این آگاهی انتقادی است که قطب نمای تعیین جایگاه. اند«متوسط»برسازنده ی همین طبقه ی   

تأکید یک جانبه بر واقعیت وجود طبقه ی. اجتماعی خود در مبارزه ی طبقاتی را به دست او داده است  



و اشتغال مانند عکس برداری از کسی است که لبه ی پرتگاه« رشد»یا واقعیت رابطه ی ویژه ی « متوسط»  

کاِر آگاهی انتقادی، رو در رو قراردادِن فرِد ایستاده بر لبه ی پرتگاه با این تصویر، نشان دادن. ایستاده است  

 مغاکی است که زیر پایش دهان گشوده، بازنموِد راه و ساز و کاری است که او را به این نقطه رسانده و راه

در حقیقت بیان دیگری است« فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم»شعار . و روِش پرهیز از سقوط است  

ی زنده، پویا و فعال به نام طبقه ی کارگر که در کشاکش مبارزه ی طبقاتی هویت و«موجود»برای حرکت   

 نقشی مستقل دارد و لزوماً حاصلجمع کنش های کسانی نیست که به لحاظ جایگاه شان در مناسبات اجتماعی

 تولید، کارگر هستند؛ همان گونه که، کنش طبقه ی بورژوا در مبارزه ی طبقاتی محدود و منحصر به کنش

.بورژواها نیست؛ نه لزوماً و نه به طور واقع

 مبارزه ی طبقاتی علیه ستم و استثمار، برای واژگون سازی و الغای روابط مبتنی بر سرمایه و برای برپایی

 جامعه ای رها از ستم و استثمار و مبتنی بر تصمیم آگاهانه و آزادانه ی اعضای آن، در یک کالم مبارزه ی

 طبقاتی برای براندازی سرمایه داری و آغاز ساختمان جامعه ی سوسیالیستی، زمانی بخِت موفقیت دارد که

 این آگاهِی انتقادی در شناخت رابطه ی تعلق فرد به طبقه توده گیر شده و با پس زدِن ایدئولوژی بورژوایی،

احزاب،)اما چنین موقعیتی بدون نهادین شدِن این آگاهی در سازمان های طبقاتی . شکل مسلط یافته باشد  

از همین رو، حتی زمانی که به نظر. ممکن نیست( گروه ها، انجمن ها، کمیته ها، شوراها، سندیکاها …  

 می رسد نوعی پوپولیسم چپ به مثابه ابزاری در راه رواج توده وار این آگاهی، مشروعیت یافته است، بدون

 چنان نهادهایی نه فقط کوچک ترین بختی برای موفقیت ندارد، بلکه به وارونه، خود به بازیچه ای در دست

حتی در دمکراسی های پیشرفته ی غربی نیز که چنین نهادهایی موجودند، قدرت. دشمن طبقاتی بدل می شود  

 ایدئولوژی بورژوایی در حدی است که می تواند و توانسته است این پوپولیسم چپ را به سادگی و به سرعت

.منزوی و بی اعتبار کند

 بی گمان مهم ترین سد عینی و واقعی در برابر شکل گیری نهادهایی که چشم انداز تغییر انقالبی و رهایی بخش

 را پیِش رو دارند، رژیم ضد انسانی حاکم است که بدیهی ترین حقوق انسانی را پایمال می کند و با

(از چماقدارِی علنِی گروه های فشار گرفته تا زندان و شکنجه و اعدام)وحشیانه ترین شکل های سرکوب   

بنابراین در شرایطی که حتی گرایش های محدود به. می کوشد هرگونه صدای مخالف را در نطفه خفه کند  

 خواست های بورژوایی و محاط در چارچوب مناسبات سرمایه دارانه، چه به لحاظ طرح و برنامه و چه افق ها

را ندارند،« قانونی»و چشم اندازها، امکان مبارزه ی علنی و آشکار در قالب نهادها و سازمان های علنی و   

 تکلیف گرایش هایی در مبارزه ی طبقاتی که از خواست های دمکراسی بورژوایی فراتر می روند و در برنامه

رِد خونینی که جمهوری. و چشم انداز خود خواهان الغای مناسبات تولید سرمایه دارانه اند، روشن است  

 اسالمی از کشتار انقالبیون کمونیست، از نخستین روزهای حکومتش تا امروز، برجای نهاده است، برگ

با این حال موانع عینی و واقعی سازماندهی. ننگینی در تاریخ این رژیم جبار و گواه آشکار این واقعیت است  



 و سازمان یابِی مبارزه، که همواره در متن و بر بستر جنبش های اجتماعی حضور داشته و هرگز از پای

کاستِی یک: ننشسته است، کاستِی محتوایِی بدیل چپ انقالبی و رادیکال را پنهان می کند؛ در سطح نظری  

تصویری از جامعه ی: گفتمان استوار و سازگار در نقد ایدئولوژی های موجود؛ در سطح چشم انداز تاریخی  

 بدیل که کوله بار شکست جوامع نوع شوروی را بر زمین نهاده و افق های تازه ای برای ساز و کار زندگی

فراموش نباید کرد که. در جامعه ای مبتنی بر تصمیم آگاهانه و آزادانه ی زندگی اجتماعی پیِش رو نهاده باشد  

 شکل گیری و تداوم حیات جمهوری اسالمی در اساس، پی آمِد همین فقدان و کاستی است؛ در سطحی

مسئله بی گمان نادیده انگاشتن تالش های پُربار نظری و به ویژه. بین المللی و در چشم اندازی جهانی ـ تاریخی  

 دست آوردهای جنبش های اجتماعی در ایران و در دیگر نقاط جهان نیست، که گاه به بهای بسیار سنگین رنج

تأکید بر کاستی ای محتوایی است که به ویژه برای چپ رادیکال. و جان انسان های مبارز ممکن بوده است  

.نباید به دلیل موانع دستگاه سرکوب در برابر سازمان یابی و سازماندهی از دیده پنهان بماند

 یکی از نمودهای نمونه وار معضل چپ، در بحثی آشکار می شود که طی چند دهه ی گذشته همیشه وجود

بحث فقدان حضور واقعی و: داشته و دستاویز اهداف سیاسی یا توجیهات ایدئولوژیک گوناگونی بوده است  

بدیهی است که در شرایطی که حتی. چپ در مبارزه ی طبقاتِی این چند دهه ی اخیر« رهبری»مؤثر، یا حتی   

 یک سوسیال دمکراسِی نیم بند هم مجال حضور و بروزی علنی ندارد و نمی توان عیار و توان و امکان تحقق

 طرح ها و برنامه هایش را در عطف به شرایط عینِی اقتصادی و اجتماعی جامعه ی کنونی سنجید، تکلیف

بنابراین چه در عطف به. چپ انقالبی و رادیکال عیان تر از آن است که نیاز به گواه و مدرک داشته باشد  

 حضور سیاسی نیروهای چپ و چه با استناد به شرایط عینی و ساختارِی جامعه ی کنونی، ادعای عدم

با این حال، این مقدمات و نتایج، وجوه مهمی از. حضور مؤثر چپ می تواند ادعایی واقع بینانه به نظر برسد  

 نقش و حضور گرایش های چپ، چه سوسیال دمکراتیک و چه انقالبی و رادیکال در مبارزه ی طبقاتی جاری

.را مبهم و مخدوش می کند

گواه و دلیل فقدان حضور چپ را، اغلب فقدان سازمان های سیاسی و نهادهایی می دانیم که انتظار داریم: یک  

در این حالت، ما فقدان. با برداشت و تعریف ما از سازوکار و شکل سازمان یابِی این نهادها سازگار باشند  

.حضور خود را فقدان حضور چپ تلقی می کنیم

گاه فقدان شبکه ای از روابط منظم و تعریف شده بین فعالین و مبارزان سیاسی، چه برای ارزیابی های: دو  

در این. سیاسی و چه در برنامه ریزی و اجرا و انجام کنش های سیاسی مشخص را گواه فقدان چپ می دانیم  

 حالت فقط بی خبری و بی ارتباطی خود با این فعاالن و تالش های موجود را به فقدان رابطه و شبکه تعبیر

.کرده ایم



غیبت چپ را، خواسته یا ناخواسته، بهانه ای برای نوعی شکست طلبی قرار داده ایم که هدفش تثبیت: سه  

بدتر از آن حتی، این غیبت را. امکان ناپذیرِی چشم انداز سوسیالیستی و تعویق تاریخِی اجتناب ناپذیر آن است  

می دانیم که آماده ی ترک« افراطی»و مبارزه با چپ « واقع بینی»زمینه ای مشروع برای گرایش به   

نیست« بیماری های کودکانه ی چپ روی» .

از سوی دیگر، بجای شناخت و برشناسی جنبشی واقعی که در همه ی سطوح اقتصادی، سیاسی و: چهار  

 ایدئولوژیک در جریان است و همواره وجود داشته است و همواره شامل و واجد گرایش های چپ در

 پیکره ی واقعی، در سیاست ها و در شعارهایش بوده و هست، بجای حضور و مداخله ی مؤثر در آن در

 همه ی سطوح نظری و عملی ممکن، به تکرار کلیشه ها و شعارهای چندکلمه اِی حزب و شورا و انقالب و

 سوسیالیسم عقب نشینی کرده و عمالً میدان مبارزه را ترک کرده ایم؛ میدانی که هیچ گوشه ای از آن هرگز

.خالی نمی ماند و هر جای خالی اش را عامل یا نیرویی دیگر اشغال می کند

 قدرت جمهوری اسالمی که در قساوت اِعمال قدرت و سرکوب جنبش های اعتراضی، ترقی خواه، انقالبی و

 ضدسرمایه دارانه چندین برابر به چشم می آید، تا اندازه ای چالش به مراتب عظیم تری را که پیِش روِی چپ

نخستین گشایش فضای سیاسی در پی. رادیکال و مبارزه ی رهایی بخش وجود دارد، در ابهام فرو می برد  

 نخستین تََرک ها و لرزه ها در ستون های این رژیم، فرصت شکل گیری شتاباِن بسیاری از نهادها و

 سازمان های سیاسی را فراهم خواهد آورد؛ چه نهادهایی تازه و چه سازمان هایی سنتی از آن دست که برخی

اما اگر فرآیند جنبش انقالبی و دگرسانی های اجتماعی نتواند در رفع. گرایش های چپ انتظارش را دارند  

 کاستی های محتوایِی این گونه نهادها و سازمان ها توشه ای بیاندوزد، نفس شکل گیری و وجود آن ها ضامنی

.برای برداشتن گام های پیروزمندانه نخواهد بود

سخن آخر

 جمهوری اسالمی، به تبع و تناسب اهداف و منافع استراتژیک و ژئوپلیتیِک نظام های حاکم در منطقه و در

 نقاط دیگر جهان، دوستان و دشمنانی گوناگون و متغیر دارد و دوام یا سقوط آن می تواند به درجات معینی

اما جنبش انقالبِی سوسیالیستی، جز جنبش کارگری و جنبش های. معلول این دوستی ها و دشمنی ها نیز باشد  

 ترقی خواهانه و انقالبی، در منطقه، در کشورهای شمال آفریقا، در اروپا و سایر نقاط جهان، هیچ دوست یا

مبارزه ی انقالبی برای برقرارِی جامعه ای آزاد و رها از سلطه و استثمار، اگر فقط بازی و. یاوری ندارد  

کار چپ انقالبی و. بازیگوشِی سیاسی نباشد، باید همواره با درنظرگرفتِن چنین چشم اندازی پیش برده شود  

 رادیکال، بی گمان واکاوی و ارزیابِی شرایط عینی پیشرفت و کامیابِی جنبش انقالبی است؛ اما با این رویکرد

 که مداخله ی مؤثِر خوِد این چپ، از همین امروز و در هر لحظه، در ساختن و پرداختن و تفوق سیاسی و

انقالبی. گفتمانِی چشم اندازی سوسیالیستی، جزء و عضوی کلیدی از پیکره ی همین شرایط عینی است  



 سوسیالیستی در ایران، چالشی است عظیم که افقی تازه در زندگی مردم ایران، منطقه و جهان پدید خواهد

عظمت این رویداد، نشانه ی دشوارِی وظیفه است. آورد .

دیدگاه نو


