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تاریخی چیست؟  دیدگاهاز  شدهما به آن دچار  یدلایل و علل وضعیتی که جامعه

ویژه از مشروطه به بعد ناکام ماندند؟ چه هی بزرگ سیاسی بهاها و انقلابچرا جنبش

اشد جویی بمطالبات را تنظیم کنیم تا راهرفت قابل تصور است؟ چطور راهی برای برون

ما، یعنی بحران فقدان نظام دموکراتیک و  یآور در جامعهدو بحران تباهی ناظر بر

 یانه و بحران طبیعت؟ جلسهدارسرمایهی هابرابری و آزادی و انواع بحران نیستی

ز در رو، «های ناتمامچپ و انقلاب»تحت عنوان  ،«نقد اقتصاد سیاسی»میزگرد سایت 

 شود. می آغاز هابا این پرسش، 9011شهریور  91جمعه 

بت مناسهتوجهی از مطالب در این سایت بتعداد قابلانتشار دنبال ه، بوبیناراین 

گیری بخشی از آن مباحث انجام خورشیدی و برای پی 95و آغاز قرن  90پایان قرن 

لنبار تها بدون تأثیر و تأثر نمانند و و گفته هاتا نوشته اقدامی پسندیده و نیکوشد. 

. ودطی ش به معرفتی عمومیارتقای اینها  جویی وورزی و حقیقتاندیشه و سیرنشوند 

آقای پرویز صداقت اداره و آقایان خسرو پارسا، سعید رهنما، محمدرضا  این جلسه توسط

ش از دو بی لسهج پرداختند.ن میظر، به ایراد سخن و نقد و بررسی ینیکفر و خانم یاسم

خی و بر« نقد اقتصاد سیاسی» در سایت گردمیزاین  ویدئویطول انجامید. هساعت ب

 منتشر شده و در دسترس قرار دارد.  های دیگرسایت

 

 نقد مجرد و غیر تاریخی
 تاریخی، پای دیدگاهدلایل و علل وضعیت جامعه ما از  یوگو دربارهاز ابتدای گفت

ی نشسته در رهبر . گویی حزب توده تعدادی بود از افرادشدکشیده حزب توده به میان 

اجتماعی آن  یپایه گویاو  .با آزادی ندورزیدمی و عناد ندکردند میخواستمی که هرچه

ؤثر مالمللی بینای و محدوده هیچ تأثیری بر آن نداشتندداشت و مردم ایران ای ناراده

. بدون تردید حزب توده آزادیخواه ی روح زمانه وجود نداشتو ایرانیان و سازنده ایران بر

بیرون نیامده بود؟ این مهم  و زمان خودش خودش ینبود. ولی آیا حزب توده از جامعه

قدیمی که حقایقی نیز دربر دارد، ای انگارانه جایگزین شود با نسخهو سهل اگر فراموش

جرد م ویسم و الگوی روسی و انقلاب اکتبر نوشته شود، بهمسائل به پای بلش یهمهو 

این غیرتاریخی دیدن موضوع است.  انجامد.از شرایط و امکاناتش میکردن حزب توده 

https://www.youtube.com/watch?v=7kj03930gWA&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=7kj03930gWA&t=300s
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در  زنیم، ماربا این روش غیرتاریخی، در شناخت حسی و آزمون و خطایی درجا می

، هدد دی دیگر نشانقدرت رساندن مستبرا با بهجای دیگر خودش  تاماند، می آستین

واملی از جمله عایرانی  سنتیفرهنگ  شود.که نشان داده ولی باز از آن درسی گرفته نمی

 مستبدی راایران و بار دیگر  ترین حزب سیاسیزب توده را بزرگبار حبوده که یک

. رهبران سیاسی در این وضعیت و تکرار این وضعیت در انقلاب حاکم بر ایران کرده است

. اما داننقد و نکوهش قرار گیرند که قرار هم گرفتهباید مورد  اند،نقش داشته اسلامی

نسبت دادن غیرتاریخی است و از رشد شناخت و معرفت عمومی  هاهمه چیز را به آن

های تاریخی منجر تنها به کسب درسنهکند. این روش می جلوگیری هاداشتاز کم

انجامد حذف مخالفین فکری و می حذف بهشود، بلکه خواسته یا ناخواسته نمی

 ستا ساختن وارهضد دموکراتیک است. سوی دیگر این روش بت روشیکه  اندیشردگ

 ایران، که این نیز خلاف آموزش از تاریخ است.ملی  یاز دکتر محمد مصدق و جبهه

 

 اهداف خوب، یک بلوک سیاسی و دیگر هیچ
خانه و ما را به قهقرا برده و عدالت یجامعه سال پیش 01تحول سیاسی البته که 

بار در گذشته خواسته شده بودند، دوباره به خواست و که یک و شهروند را حقوق ملت

 یدرستی از چهار پایههشوند. بمی اند و در کنار اهداف دیگر مطرحهدف تبدیل شده

محیط  اقتصادی و نجات و حفظ یآزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی، رشد و توسعه

ا بعلاوه، افزوده شد که به .سخن گفته شد لویت دموکراسیوا از در این میان وزیست 

 امعهج چپنیروی دست هتواند فقط بنمی توجه به توازن کنونی قوا، نظام دموکراتیک

آید این یم خواهی شکل گیرد. پرسشی که پیشبرقرار شود بلکه باید بلوک دموکراسی

و  اند،دران و مادران ما از مشروطه خواسته و فریاد زدهاست که این اهداف خوب که پ

 اند؟ اگر اهداف خوب کافی است چرا بیشترچرا تحقق نیافتهشوند، اکنون نیز مطالبه می

رید گینمی دهند ایرادمی رید؟ مگر به آنانی که سوسیالیسم را هدف خود قراراشمنمی

آیا برای دموکراسی و دیگر اهداف کند؟ نمی که نیروی اجتماعی سوسیالیسم هنوز عمل

اجتماعی  کند؟ چه نیرویمی شمرده شده، نیروی اجتماعی لازم، عملبر یچهارگانه

رایی انضمام بنیادگپرستی بهچرا میهنرسید؟ نقدرت هعمل کرد که آزادی و دموکراسی ب
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 ا،ی مپرستی لاییک و مدرن جامعهدینی برانگیخته شد و غلبه کرد ولی وجه میهن

پرستی و بنیادگرایی دینی، از انقلاب اسلامی تاکنون و در مغلوب و محروم شد؟ میهن

و  است. ولی تضاد سنت و مدرنیته تغییر کردهقرنی، حتماً ی تقریباً نیمی تجربهسایه

 بدون تعیین تکلیف ؟دو ملت در یک وطن به جایی رسیده یا نرسیده است وجود ظاهراً

ی این فرهنگ، بدون باور به نفع زیست همه با هم و غلبهبا این تضاد، و حل آن به

د مانند و به مقصسکولاریسم یا لائیسیته، اهداف خوب بدون نیروی اجتماعی لازم می

 ی تاریخی ما گویای این درس است.رسند. تجربهنمی

 

 شکاف در چپتفرقه و 
، نظری است چپ را به چپ فرهنگی، چپ اجتماعی و چپ حزبی تقسیم کردن

توار اسیکی را ، به این و آنحسی و غیرواقعی ی هانسبتها و ارزیابیبا  ولیقابل درک. 

ترین و مردود شمردن، ضعیفقبولی دادن و دیگری را  ینمرهبر جای ایستاده اعلام و 

 یدگاهدبا موضوع جلسه یعنی دلایل و علل وضعیت جامعه ما از نه تنها غیرمنصفانه که 

فعالین  سو ودانشگاهی از یک یزدیکی نداشت. پیوند میان روشنفکران و جامعهتاریخی ن

است. دلایلش را جای دیگر  و حیاتیسیاسی و حزبی کشور ما از سوی دیگر، ضروری 

ی هاارک مطالعه و اندیشه.ی و کاهش یافتن دامنهخصوص دیجیتالی شدن هباید شمرد ب

، حفظ محیط زیست، تاریخ و ی پایداروسعهی دموکراسی، رشد و تهاتحقیقی درزمینه

 یهاو دیگر زمینه داری، انقلاب و سوسیالیسم و گذار از سرمایهشناسی ایرانجامعه

 فعالین سیاسی و حزبیی شماری از انجام شده و مورد استقبال و استفادهضرور و مفید 

در هسالم ب جان ر میان فعالین سیاسی و حزبی که. دقرار گرفته استچپ و دموکرات 

شکل جمعی و فردی شکل گرفته که در حد امکانات هیی بها، گرایشدر تبعیدندبردند و 

 برای آبادی و آزادییی مفید و مسئولانه هاورزند و سعی در انجام فعالیتمی خود تلاش

ترین مسائل ی ایران از عمدههای جامعهاخبار و رویدادها و درد و رنجدارند.  کشور

دهند. نظرات و هایی را شکل میها و اتئلافها، وحدتی اینان است. گردهماییروزانه

انان و جو سالمندانکنند. با افراد و اشخاص هایی را تدوین و منتشرمیبرنامه و بیانیه

کنند، با احزاب و مجالس نمایندگان و افکار گو میودر داخل و خارج از کشور گفت
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گیرند و مبارزات و مطالبات مردم ایران را میهای خارج تماس عمومی مردم کشور

نیز بسیارند. رفع  هاداشتکمبودها و کم، و اقداماتی دیگر از این دست. شناسانندمی

اسی و حزبی ست. در شرایط معینی که فعالین سیهاکمبودها مستلزم شناخت آن

کل گرا در سطح جهانی شدلایلی تاریخی، نسلی عملهموجود تولد یافته و رشد کردند ب

 هاییتاسکی فکری و عقلی فعالیت سیاسی هاگرایی، نسبت به جنبهگرفت. این عمل

)و حتی فراتر در میان آنانی که  میهن ما نیز . در جنبش سیاسی و حزبیمهمی دارد

گرایی با عوارض متعددش این عمل تر است(،پردازی نزدیکشهکارشان به ایده و اندی

ای، بیلان و ریزی اهداف مرحلهای، برنامهکند. استراتژی مرحلهمی نقش بازی

هر فعالیت استراتژی که از مختصات کار حزبی و  نوسازیبرای  آموزی از بیلاندرس

 عدم و گراییعمل است از کمبودهاست. موارد دیگر از عوارض جمعی و حتی تولیدی

کاری، عدم کار آموزشی و یاندوزی، کمکارآیی نظری و مبتنی بر شناخت و تجربه

 هابیلان .کادرسازی، عدم خلاقیت و کارآیی مدیریتی و سازمانی، و موارد دیگر است

و  با فرهنگ سنتیمبارزه است. کار فرهنگی، برای  ارائه ولی ناکافیخوشبختانه قابل

مه است که در آن برناای و دموکراتیک، نیز عرصهتقویت عناصر فرهنگی مدرن، لائیک 

انداختن در چپ، در تفرقه شناسم. شکاف قائل شدن و نمی بخش راو بیلانی رضایت

 رسان نیست.رفع این مشکلات کمک

 

 ایبیچارگی در درازمدت چندین دهه
قرن  یمستقل در خاورمیانه یهاقدرت رسیدن حکومتهب نامیدن امکان توهمبا 

ها آلترناتیو تنای و با یکم با وجود سیستم هژمونیک جهانی و ژئوپولیتیک منطقهوبیست

 ی کارگیری شد که چارهنتیجهکه آن هم در دسترس نیست  شمردن سوسیالیسم

نظری است که این هم . ای نیاز داردچندین دهه ها سریعاً ناممکن و به زمانیبحران

تاریخی  دیدگاهما از  یشد و محترم. اما این کجا و دلایل و علل وضعیت جامعه مطرح

بار و غیر قابل تحمل مردم ایران، استراتژی چندین تکجا؟ با توجه به وضعیت مصیب

وبوم و منطقه. مرزمردم این ای معادل است با بیچارگی درازمدت و چندین دههای دهه

ی نظر، برای گویندهجا که در اینمجدد است قابل مشاهده و تأکید مسئله این 
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شرایط و نیروی اجتماعی عملی است ولی  اهداف خوبطرح  تنها آلترناتیو،سوسیالیسم 

اهداف خوب بدون نیروی . مانندمسکوت می ن و بود و نبود این نیروی اجتماعیآکردن 

 اجتماعی مانند اندیشه است بدون عمل.

 

 بر دوش گران تاریخ و بار
ه بار خواهیم نمی یم. دانش شادیتوانیم دربیانمی تاریخ دلگفته شد از در میزگرد 

. این گذشته، بار گران است نه دوش بر گران تاریخی. تاریخی هست که بار گران است

آینده است که چراغ راه  معکوس مغتنم شمرده و درست نامیده شد: چراغ راه آینده.

تاریخی بود. اگر  دیدگاهلل وضعیت جامعه ما از ل و عیگذشته است. موضوع جلسه دلا

لاموضوع ب کنار کشید، جلسهها نآبارگران گرفته شوند که باید خود را از  ل و عللیآن دلا

آن گران تر این است که اگر از تاریخ و بارهای مهم شود و عملاً نیز چنین شد. امامی

ن دیگر ملل الفؤی مهاو درس هاماند برای آموختن؟ کتابمی نخواهیم بیاموزیم، چه

 ؟و دارند که البته تاریخ خود آن ملل است و آموزندهجز تاریخ داشته هی بیأمگر منش

 توان نیروی اجتماعیو معرفت عمومی مدرن، لائیک و دموکراتیک نمی بدون فرهنگ

 وبرده نامبرای برخورداری از فرهنگ تصور کرد. را دموکراتیک تغییر و تحول  خالق

 این روش، رواج عمومی و  واقعیتعقلی شناخت  جزهب معرفت عمومی،تبدیل آن به 

اگر این درست است که تاریخ در اندیشه و اندیشه در تاریخ است،  راهی دیگر هست؟

ز تاریخ و آموزی ابا درس شناخت  راهآن، گران های بارها و برای احتراز از شکست

 باشد.میی عملی تجربه

 

 ی میزگردجلسهدر طراحی  هاداشتکم
ی اصلی جلسه نوشته شده است. هادرخطوط ابتدایی در بالا، موضوع و پرسش

رفت از جویی برای برونو راهاز دیدگاه تاریخی  بیش از صدسالهای بررسی دوره

نظری و شناختی است  دو وجه است، وجهی ی تلنبار شده. این موضوع، شاملهابحران

به همدیگر مربوطند، ولی در بحث و  عملی. گرچه این دو طبعاًو وجه دیگر سیاسی و 
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و  ،گیری دو امر جداگانه هستند و مستلزم صلاحیت و تجارب متفاوتبررسی و نتیجه

 گرفتند. نمی قرار یک جلسه کاردر دستور جا بود که همهبه

نهضت  یدوره ینهضت مشروطیت، درباره یبیش ازصد ساله، دربارهای دوره

 ،تاریخ کشور ما ی دیگرهاانقلاب اسلامی و درباره دوره یدوره یشدن نفت، دربارهملی

لی روی الملنیاز به تجزیه و ترکیب دارد. هر یک، در موقعیتی ویژه از شرایط ملی و بین

کنون انجام شده که مرجع هستند تا هادر این زمینهای ی ارزندههاداده است. پژوهش

 برداری دقیق وبهره غنی برایهستند ای جعه قرار گیرند. اندوختهتوانند مورد مرامی و

تاریخی که ضرورتی مبرم برای  دیدگاهاز  یابی و شناختمل برای حقیقتأمسئولانه. ت

تور موضوع دسملی کلی و غیر مشخص باشد. أتواند تنمی اندیشه و فرهنگ مردم ماست،

تعبیری شناخت در و به ییو آزمون و خطا یحسشناخت از جلسه، معطوف به عبور 

ما راه رسیدن به این ت حسی و عقلی واقعیت برای تغییر آن. ابه شناخخود است، 

هایی مل تاریخی، نه کلی که باید مشخص باشد. از پرسشأورود به ت یشناخت، و دروازه

را و چاسلامی کدام بود؟  انقلاب یترین مسئلهکه مهمشبیه این شروع شود مشخص

 چرخشاین چرا و  بود؟ دلایل مقبولیت رهبری انقلاب در میان اکثریت مردم چه بود

ر ددیگر تاریخی راه بسپاریم. ثر ؤو ممهم  و از این راه به سوی وقایع ؟دادرویتاریخی 

ما شاید یک جلسه بسیار کم  یحتی برای بررسی علل وضعیت جامعهاین صورت، 

چون و آغاز  اول یرد راهجویی شدن، آن هم از جلسهباشد. پس پذیرفتنی است که وا

 یینبنا به تعزودرس بوده است. شایان توجه است که  ل و علل وضعیت،یسر دلابرو چرا 

کید بر آموزش از تجارب أیعنی ت، موضوع جلسه و محدود ساختن و مشخص کردن

شدند آوران جلسه اضافه میبه بحث، و موقعیت و واقعیت مشخص، احتمالاً تاریخی

وگوی اندیشی و گفتاز تمرکز موضوعی و از روش هم جلسههای وگوگفت دیگر.کسانی 

 وضیحاتتبا  جریان میزگرددر اقناعی کافی برخوردار نبود، بی آن که ناگفته بماند که 

 .کاهش یافتاین نقص  سعید رهنما و پرویز صداقت،

 تواند محدودنمی مورد بحث البته ینظرانی دارای تخصص در زمینهانتخاب صاحب

خصوص این امر که موضوع در دستور جلسه نه برنامه و هبه گرایش چپ باشد. ب

 دیدگاهاز  ی همگانییعنی برنامه و کارنامه ما یچپ، بلکه وضعیت جامعه یکارنامه
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 ی سیاسی ایرانیهاتاریخی است و البته این تاریخ نیز در انحصار هیچ یک از خانواده

 نبوده و نیست. 
 

 


