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دوست عزيزم ،سام قندچی ،می گويد که ”:در واقع بويژه پس از اولين بحران جامعه فراصنعتی که در سال  ٢٠٠١شاھد
آن بوديم ،جريان چپ در ميان فعالين سياسی ايران دوباره تقويت شده است .مثالً يک نمونه نشريه سالم دمکرات است که
در ايران منتشر می شود و نويسندگان آن در گذشته به مواضع آينده نگری خيلی نزديک شده بودند و امروز با جريانات
چپ آمريکای التين نظير ونزوئال ،بوليوی ،و مکزيک که خيزش تازه گرفته است سمت گيری می کنند)”.واقعيات جنبش
سياسی ايران( اما ،با اظھار چنين مطلبی متوجه تناقض گويی خود نيست .چرا که ،در سطور قبلی ،اذعان کرده است که
پ راديکال در تاريخ ايران از زمان مشروطه )حزب اجتماعيون – اکثريون( وجود داشته و در مراحل مختلف
جريان چ ِ
مبارزه طبقاتی در ايران سر برافراشته و ھمواره حضور فعالی داشته است .پس اينکه بگوييم جريان چپی چون سالم
دمکرات تحت تأثير آينده نگری بوده و حاال که چپ در آمريکای التين رو به رشد دوباره ای گذاشته ،آن نيز به سمت
تمايالت راديکال آن کشورھا سمتگيری کرده است ،تنھا بيان کننده ی عدم توانايی دوست عزيزم در ارائه تحليل صحيح از
چگونگی ِ رستاخيز چپ انقالبی)دمکرات – راديکال( است.
زمانيکه  ،آقای قند چی عزيز معتقد است که عده ای از چپ ھا به
ايدئولوژی “آينده نگری”)ھر چند که چون پوزيتويست
ِ
ھای ديگر “ايدئولوژيک” بودن خود را نفی می کند( تمايل داشتند ،بايد متوجه باشد که در ايران اين ايدئولوژی با مباحث
ِ
نيروھای مولد بمثابه ی عامل اصلی
رشد
“
بنوبه
نيز
او
و
شده
مشخص
تافلر
الوين
ِ
مارکسيستی
تئوری
تأثير
تحت
خود
ِ
رھای سياسی”  ،به تئوری “موج سوم” و
تغييرات زير بنايی در روابط و مناسبات توليد و سپس روابط اجتماعی و ساختا
ِ
تافلری
ھای آينده نگری از نوع
ِ
بحران ِ
ھای “فرا صنعتی” رسيده است .پس اينکه در اين زمينه جريانی از چپ به تئوری ِ
آن نزديک باشد ،بيان کننده ی دوری آن از مارکسيسم نيست ،بلکه نشاندھنده ی نزديکی ِ آينده نگری -البته تنھا در سطح
تحليل کالن )ماکرو( – به ايدئولوژی مارکسيسم است.
ھای تافلر انتقال
آنچه که ھمواره مرز بين جريانی چون سالم دمکرات از آينده نگری بوده و ھست ،اينست که در تئوری ِ
از يک شيوه ی توليد به شيوه ی ديگر با رشد نيروھای مولده به صورت اتوماتيک و بدون واسطه صورت می پذيرد .در
صورتيکه در تئوری مارکسيستی وقايع به اين صورت اتفاق نيافتاده و بر مبنای تحليل علمی از روند تاريخی تکامل
جوامع بشری رابطه ای ديالکتيک بين شيوه توليد و مبارزه طبقات موجود در ھر مرحله از تکامل جوامع بشری در نظر
می گيرد .و تا جايی اين روابط متقابل راجلو می برد که معتقد است در جوامع طبقاتی حتی رشد نيروھای مولد نيز بر
مبنای منافع طبقاتی ِ طبقات حاکم صورت می پذيرد و در حقيقت عامل تعيين کننده در چگونگی ِ انتقال از يک شيوه ی
مبنای شرايط مبارزه طبقاتی و حاصل آن می
ابزارھای توليد ،بلکه دقيقا ً بر
توليد به شيوه ی ديگر را نه در ميزان رشد
ِ
ِ
داند .عدم درک دوست عزيزم آقای قندچی از اين حقيقت ،چيزی است که تحليل او را در رابطه با چگونگی ِ رستاخيز و
ھای جريان چپ انقالبی به بيراھه ميبرد.
سمتگيری ِ
سوی فعاليت و نگرش او را تعيين می کند ھمانا تحليل
برای يک مارکسيست – لنينيست آنچه اھميت دارد و سمت و
ِ
شرايط مشخص مبارزه ی طبقاتی در جامعه ای است که در آن زندگی کرده و ھدف فعاليت ھای تغيير دھنده ی
مشخص از
ِ
ت ليبرالی و بويژه نوع پارلمانتاريستی
خود قرار داده است .زمانی بود که طبقات غير ممتاز اجتماع ايرانی دل به اصالحا ِ
آن بسته بودند و در نتيجه ھنوز به درک لزوم تشکالت مستقل و اقدام مستقيم نرسيده و جنبشی پوپو ليستی را دنبال می
نمودند .شرايطی که مانع از احياء جنبش اجتماعی به مفھوم اخص کلمه می شد .در چنين شرايطی اکثريت جنبش چپ
ی
ی ويژه ِ
ھای مطالعه ی منفردانه ِ
ايران ھنوز روی آوری به کار عملی و علنی را صالح ندانسته و در ھمان شيوه ِ

“جنبش فکری” باقی مانده بودند .اما آنچه آقای قندچی به نام جريان سالم دمکرات معرفی می کند ،تقريبا ً منفرد از ديگر
الک “جنبش صرفا ً فکری” بيرون آمده و ھمراه با توده ھای مردمی به مبارزه ی
جريانات چپ معتقد بود که می بايست از ِ
عملی و علنی با حکومت مطلقه پرداخت .چرا که ،جنبش فکری ِ يک مارکسيست – لنينيست نه امری مقطعی  ،بلکه يک
اقدام تفکيک ناپذير از فعاليت اجتماعی می باشد و ھرگز نمی تواند با جدايی متافزيکی از عمل انقالبی  ،بھانه ی بی عملی
گردد .رفقايی که در ھمان دوران با اين طرز تفکر مخالف بودند ،به بھانه ی “عدم موجوديت جنبش اجتماعی” ،عدم
آمادگی ِ خود را برای اقدام به عمل انقالبی توجيه می کردند .جالب اينجاست که ھمان عده در حال حاضر نيز که کسی
ھای اجتماعی را انکار کند ھنوز ھم از درگيری در عمل انقالبی طفره رفته و نھايتا ً خود
ديگر نمی تواند موجوديت جنبش ِ
را راضی کرده اند که جنبش فکری را از مرحله “انفرادی” به “محفلی” ارتقاء دھند)خسته نباشند!( اما نه در آن شرايط
اشکال متنوع جنبش فکری و رو گردانی از عمل انقالبی قابل توجيه نبوده و نيست .يک
و نه امروز در جا زدن در
ِ
مارکسيست – لنينيست می بايد در ھر شرايط از مبارزه ی طبقاتی برنامه ی عمل خود را مشخص سازد .حتی در زمان
ھای شصت و ھفتاد شاھد آن بوديم.
ھای اجتماعی ،مانند آنچه در دھه ِ
عدم موجو ديت جنبش ِ
بدين ترتيب می بينيم که برای ،بقول آقای قندچی“ ،جريانی” چون سالم دمکرات چاره ای جز پيوستن به تشکالت
حفظ استقالل کامل وجود نداشت و به ھمين منظور نيز “واحد فرھنگی” را تأسيس کرده و منحصراً
پوپوليستی ،البته با
ِ
ً
اھداف مرحله ای خود را دنبال می
در اختيار گرفته و در عين ھمراھی با جبھه ی پوپوليستی ،کامال مستقالنه عمل کرده و
ِ
نمود .نتيجه ی آن نيز تأسيس حزب دمکرات ايران شد که البته با به وجود آمدن شرايط جديد مبارزه ی طبقاتی برای
ورود به مرحله جديد و پيشبر ِد
اھداف مناسب با اين مرحله آن تشکيالت را نيز پشت سر گذاشته و اينک مستقالنه به کار
ِ
ت مشابه ديگری ھم موجود بوده که در محيط
خود ادامه می دھد .البته بايد متذکر گشت که در دوران “اصالحات” جريانا ِ
ھای اسالمی” دفتر تحکيم مشغول به فعاليت شدند.
دانشگاه حضور داشتند و باالجبار در ھمان “انجمن ِ
رھبری جنبش
شرايط نوين ِ مبارزه ی طبقاتی چيست؟ در دورانی که معروف به “اصالحات” شده است ،
اما مشخصه ی
ِ
ِ
مردمی در دست اقشار ِ محافظه کار )چون کارگزاران سازندگی( و ميانی ِ بورژوازی ليبرال ) چون حزب مشارکت( بود .
ت کارگر و ديگر
زحمتکشان جامعه در توھمی نسبت به اصالح پذير بودن حکومت مطلقه از طريق مبارزات پارلمانی
طبقا ِ
ِ
ھای
ھای ليبرال ھا ،نه به
ھای جناح ِ
نيروی طبقاتی خود ،بلکه چشم به بده و بستان ِ
ِ
قرار داشتند و با پيروی از رھنمود ِ
ت خط مشی ِ پارلمانتاريستی ِ بورژوازی ليبرال و روی آوری
حکومتی داشتند .اما با ھر چه قطبی تر شدن جامعه و شکس ِ
ت
ھای اجتماعی منعقد گشته و اينک جنبش از حال ِ
به تشکال ِ
ھای جنبش ِ
ت مستقل کارگری ،دانشجويی ،و زنان و … نطفه ِ
ھای “اصالحات” ھمين
پوپو ليستی ِ گذشته خارج شده است .پس برای جريانی چون سالم دمکرات که در طول سال ِ
اھداف جديد مرحله ای فرا
ھدف ،يعنی ايجاد تشکالت مستقل دانشجويی و … را تبليغ می نمود زمان تحليل مجدد و تعيين
ِ
ی کوتا ِه
رسيده بود و اين عمل نيز در طی دو سال اخير به وقوع پيوست .تحليل ِ به روز اين جريان را می توان در مقاله ِ
“رستاخيز دمکراتيسم چپ و موج دوم ليبراليسم” يافت .در اين مقاله صراحتا ً بيان گشته که ديگر تنھا “فروپاشی
ت جناح
حکومت مطلقه” نمی تواند وجه تمايز
نيروھای انقالب از ضد انقالب باشد .چرا که رھبری ليبرال ھا که به دس ِ
ِ
حفظ روابط
ھدف
بودن اين واقعيت را پذيرفته و آن را با
راديکال آن )يعنی گنجی و سازگارا و …( افتاده است نيز ناگزير
ِ
ِ
ِ
و مناسبات سرمايه داری تطبيق داده است .پس می بايست در اين مرحله روشن ساخت که گذار به دمکراسی تنھا از
طريق گذر کردن از سرمايه داری ميسر است .و اين تنھا از طريق ايجا ِد و انسجام جنبش مستقل کارگری و حزب
کمونيست صورت می پذيرد.
ت تأثير رشد مجدد جنبش
خالف تحليل ِ دوست عزيزم،
پس می بينيم که بر
آقای قند چی  ،رستاخيز دمکراتيسم چپ نه تح ِ
ِ
ِ
شرايط مبارزه ی
مبنای تحليل از
ھای اجتماعی در ايران و بر
ِ
ِ
ھای آمريکای التين ،بلکه مستقيما ً به علت رشد جنبش ِ
ِ
طبقاتی به وقوع پيوسته است .اما توجه ما زمانی متوجه جنبش مکزيک شد که دوستانی از “اتحاديه حھانی کارگران
صنعتی” از
رفقای خود در سراسر جھان حمايت طلبيدند .ما در جنبش مردمی مکزيک شرايطی را يافتيم که بررسی آن
ِ
مورد نياز مبرم جنبش چپ ايران است .جنبش چپ انقالبی ايران نيز چون لنينيست ھای سراسر جھان معتقد است که
“بدون تئوری انقالبی ،عمل انقالبی ميسر نخواھد بود” .در اين مرحله از جنبش چپ بيش از ھر زمان ديگری ما نياز به
شرايط مبارزه طبقاتی به محدوده ی شرايط انقالبی
نيروھای چپ داريم .در مکزيک
تدوين برنامه ای برای اتحاد کليه ی
ِ
ِ
پاريس در دوران اوليه مارکسيم نزديک گشته است .و برای چنبش چپی که قرار است در برنامه ی خود ساختار
لحاظ ديدگاه چپ انقالبی
دارای اھميت بسياری است .اتفاقا ً شرايط بوليوی و ونزوئال از
دمکراتيک قدرت را لحاظ کند،
ِ
ِ
ِ
الگوھای ليبرالی ای که به نام سوسياليسم ارائه می شود خط کشی ِ قاطعی
تو
ھای منفی ای بوده که بايد با توھما ِ
ِ
نمونه ِ

ت دمکراتيک در آتن ِ  ٢۵٠٠سا ِل پيش  ،در
کند .مطالعه شرايط
ی مطالعه ساختار قدر ِ
آمريکای التين به ھمان اندازه ِ
ِ
دارای اھميت است ،با
ما
برای
روسيه
اکتبر
انقالب
اول
ی
دھه
در
شوراھا
حکومت
و
نوزدھم،
قرن
اواخر
کمون پاريس ِ
ِ
ت زنده در حال تکوين است .مسلما ً برای ارائه تحليل
صور
به
و
ما
چشم
مقابل
در
و
اکنون
ھم
شرايط
اين
اين تفاوت که
ِ
علمی ،يک نمونه ی زنده بھتر از ھزاران کتاب و مقاله است.
در اينجا وارد بحث اتحاد عمل و غيره نمی شوم که خود بحث مجزايی را می طلبد .اين مقاله را نوشتم تا دوستانی چون
دنبال تشکيل ِ تشکلی کارا می گردند در ھمان نقطه ی تحليل به بيراھه نروند.
سام قندچی و ديگر جمھوری خواھانی که به
ِ
بينا داراب زند

