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 چپ در ایران و جهان ی مسئله

 وگو با شیدان وثیق گفت

 

"هایی که به نظر او امکان رهایی را در  وگو با شیدان وثیق، از مفهوم چپ، و از "گسست در گفت

پردازی  گیری و عمل و ایده دهند و چپ در نهایت به اعتبار آن امکان، امکان شکل تاریخ نشان می

 رود. یافته است، سخن می

 

 
  

 ( در۱۱11)ماه مه  1۹۳۱اردیبشهت  چپ، در ی شده های شناخته وگو با شیدان وثیق، از چهره گفت

 :در چهارقسمت منتشر شده است "زمانه"رادیو سایت بخش "اندیشه" 

  

 بخش یک: چپ و سه گسست اساسی

 بخش دو: مفهوم سیاست

 بخش سه: گسست و تداوم

 .یتبخش چهار: آرمان و واقع

 

شود، سپس شیدان وثیق به تشریح نظر خود  هر بخش با پرسشی و اظهارنظری آغاز می

 پردازد. می

 

 یابد. وگو به عنوان "کتاب زمانه" نشر اینترنتی می اینک کل گفت

 

 

 1۹۳۱ یرت

http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/11/3889
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/11/3889
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/13/3940
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/13/3940
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/15/4020
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/15/4020
http://radiozamaneh.com/reflections/2011/05/17/4061


۱ 

زمانه کتاب  

 

۱ 

 

 چپ و سه گسست اساسی
 

 

چپ"  ی رد "مسئلهسلطانی در کتابی که به تازگی در مو الدین ادیب آقای وثیق، آقای میرشمس

منتشر کرده، مسئله را در سطح باالیی از انتزاع در نظر گرفته، به طوری که مسئله جپ تقریری 

مدرنیته و روشنگری یافته است. نظر شما چیست؟ آیا شما اصوالً به  ی در سطح و حد مسئله

نه از راه ای به نام "چپ" معتقدید؟ اگر آری توضیحتان در این باره که چپ چگو وجود مسئله

جایگاه درست طرح این مسئله کجاست و به قول قدما محل نزاع  ،حل به مسئله تبدیل شد چیست

 کجا قرار دارد؟

 

خود ابداع کردند. در مجلس  1۸۷۳را فرانسویان در انقالب  (La gauche)« چپ»شیدان وثیق: نام 

فدار حق وتو پادشاه در مؤسسان برخاسته از آن و پیش از انقراض نظام سلطنتی، نمایندگان طر

چون « راست»و « چپ»سمت راست و مخالفان در سمت چپ مجلس قرار داشتند. زین پس 

مجلس »فرزندانقالب است. خاستگاه در « چپ»شود. پس  وارد ادبیات سیاسی می  ای سیاسی مقوله

« امرمستبد»برابر در -)جمهور( Res publica« عموم امر»دارد. با « نمایندگان مردم

Res potentat- سرشته است. 

 

اند، همزاد مدرنیته و در نفی  سلطانی نیز مورد توجه قرار داده    این نام، همانطور که آقای ادیب

 ی ویژه در سده شود. اما به ی هجدهم در اروپای غربی متداول می های کهنه، از اواخر سده نظام

المللی سخن گفت،  بیات سیاسی بیندر اد« چپ»توان از گسترش استعمال واژه  بیستم است که می

های فکری انقالب فرانسه  توان نزد روشنگرانی چون روسو که زمینه چرا که این اصطالح را نمی

ای چون کانت و هگل که متأثر از آن انقالب بودند. و  چنین نزد فالسفه را فراهم ساختند یافت، هم

الیست یا کمونیستی چون مارکس که بیش − نزد متفکران انقالبی سوسی  و جالب این جاست حتا − 

ای به  را مد نظر داشت، اشاره 1۷۸۱تا  1۷۹۱ ی از همه انقالبات و مبارزه طبقاتی در فرانسه

شود. در حقیقت با شکل گیری احزاب گوناگون  در مجموعه آثارشان دیده نمی« چپ» ی واژه

نقد و نفی نظام نوین سوسیالیستی، کمونیستی، آنارشیستی و غیره در دوران معاصر در 

رواج و « چپ»ی بیستم است که کاربرد  ویژه در سده بورژوازی و سرمایه داری و آن هم به

 کند. پیدا می« معنا»

 

ارزشی خالصه و بیان کرد که بدون ترتیب اهمیت یا  امر ۵را شاید بتوان در « معنا»این 

 ند از:ا  عبارت شان ارججیت

  ،ثروت ی نهعدالت اجتماعی و تقسیم عادال -1

 برابری و عدم تبعیض -۱

 آزادی. -۹

 دفاع از بخش عمومی، منافع عمومی وامر جمعی )کلکتیو( و -۴

 اعتقاد به جمهوری و دموکراسی. -۵

)الئیسیته(  کند که جدایی دولت و دین ها اضافه می چِپ فرانسوی البته یک امر ششمی را نیز بر این

 است.  ساالری و نفی دین
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شان به واقعیت  هایی عام و کلی است. هر گاه سخن از تحقق و تبدیل  اما مبین ارزشتعریف باال

 شود. های گوناگون و متضادی تجزیه می گردد و به روند رود، منقسم می می  ا و« چپ»رود، 

 

همواره متکثر و چندگانه بوده است. از این رو باید از « چپ»گاه واحد نبوده و نیست.  هیچ« چپ»

 سخن گفت.« ها چپ»

 

گاه به مراتب شدید تر از تضاد میان راست و چپ است. « چپ»های گوناگون  تضاد میان فرقه

که چپ تنها در  سازد این حقیقت را بر ما آشکار می« چپ»ی  مروری بر تاریخ دویست ساله

هایی از تاریخ رخدادهای اجتماعی و سیاسی تبلور و ترجمان  هایی و ِسکانس هایی، نقطه زمان

 های بزرگ اجتماعی. یا جنش ها ی انقالب تحاد و انسجامی بوده است. به طور نمونه در هنگامها

 

ای مستقل و استوار  چون مقوله« چپ»ها چیزی به عنوان تئوری و پراتیک  خارج از این برهه

های  های گوناگون، تئوری خود وجود نداشته است. آن چه همواره بوده و مانده است ایده بر

های گوناگون و گاه کامالً متضاد چون سوسیالیستی، کمونیستی،  ن، ایدئولوژیگوناگو

 خواهی، آنارسیستی، جنبشی و امروزه محیط زیستی و غیره است. جمهوری

 

ی شما  به گفته« حلی  راه»اش کمتر یکدست و یکسان بوده که  ، بدین ترتیب، در طول تاریخ«چپ»

و بیشتر   کار داشت، نه یک بلکه چند و چندین راه د میکاری وجو چه راه داشته باشد. اگر چنان

 متضاد مطرح بوده است.

 

، در نظر و عمل، در طول همین تاریخ دویست ساله، همواره امید، آرزو و «اتحاد چپ»

هایی از تاریخ چنین امری، به صورتی موقت، ناپایدار و گذرا، رخ  شرطبندی بوده است. در نقطه

در جنگ « خواهان جمهوری ی جبهه»ویا  1۳۹۱در فرانسه در سال « خلق ی جبهه»دهد. مانند  می

 داخلی اسپانیا در همان دوران.

 

ویژه با چیرگی لنینیسم و استالینیسم توتالیتر بر اندیشه و عمل چپ  است، به اما آن چه همواره بوده

که حتا به جنگ  دستگی است ، جدایی، افتراق، انشعاب و چند«سوسیالیسم واقعاً موجود»در زمان 

دموکراسی غربی و کمونیسم  انجامد: گسست تاریخی سوسیال و ستیز نظامی نیز می

سویتیک،اخراج یوگوسالوی از اردوگاه شوروی، انشعاب بزرگ چین و شوروی، اشغال نظامی 

 مجارستان و چکوسلواکی، درگیری نظامی و مرزی چین و شوروی، جنگ چین و ویتنام...

 

همواره پدیداری متکثر و متضاد بوده است. تا پیش از شکل گیری « چپ»جنبش در ایران ما نیز 

(، چپ در هیبت حزب توده چون 1۹۵۱) 1۳۸۱ی  های چریکی، مائوئیستی و غیره در دهه جریان

ملکی و  ی خلیل شد. پیشگامی و مقاومت شجاعانه عامل مستقیم اتحاد شوروی در ایران خالصه می

های کوچک، تک و تنها در برابر تروریسم فکری  اه و مستقل در محفلخو هایی آزادی سوسیالیست

 ۱۷تا کودتای  ۱۱ی بین شهریور  ، در فصلهاش ی حزب توده و حامیان شمالی و تبلیغاتی زرادخانه

 توانست از پیش برد. مرداد، کارچندانی نمی
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های  امیدیم، چپن ( جنبش نوین کمونیستی می1۹۵۱با شکل گیری آن چه ما در آن دوران )دهه 

وجود آمدند: گاه کم و بیش در تداوم همان بینش و تفکر سویتیک با شکل و شمایلی  گوناگونی به

شود( در بُرشی محدود  ی این سطور مربوط می دیگر )جنبش چریکی( و گاه )آن چه که به نویسنده

 و ناقص از آن مکتب و سیستم در تفکر و عمل)جنبش مائوئیستی(.

 

رسد، بلکه از همان ابتدا در برابر مسئله و معما قرار  نمی« مسئله»به « حل راه»از « چپ»اما 

کار و کلید  کند که به باورش راه هایی را طرح می داشته است. هر دسته و گروهی از چپ نظریه

تجلی کرد که « حلی راه»گشا و  راه« سوسیالیسم واقعاً موجود»ی بشری است.  حل معمای جامعه

سوسیال دموکراتیک اروپای شمالی )یا سوسالیستی « حل راه»انجامید.  اسفبار یا جعهدر عمل به فا

 تر پرداخت... در کشورهای التین( به رتق و فتق امور جاری سرمایه و بازار با رنگی گاه انسانی

 

اش  شود بلکه از ایتدا چپ در روند سوسیالیستی و کمونیستی تبدیل نمی« مسئله»به « حل راه»پس 

روست: چگونگی رهایش انسان و گسست  به انگیز )پربلماتیک(و پرسمانی اساسی رو سئلهبا م

که امری    - ها ی طرح ارزش تواند در محدوده نگیز نیز نمیا  واقعی از وضع موجود. این پرسش

 باقی بماند، درجا بزند. - الزم ولی ناکافی است 

 

توان در سه حوزه،  نظر و توجه من است میچپ را در یکی از فرایند هایش که مورد   «ی مسئله»

ی  حوزه و یا آن چه من site« مکان»، و یا با وام گرفتن از مفهوم هایدگری «جایگاه»به قول شما 

ی  نامم در نظر گرفت. در این جا توضیح این سه گسست از حوصله یا فرایند گسست می« گسست»

 توانم عنوان کنم: آن را چنین میشود. با این حال سرتیترهای  بحث کوتاه ما خارج می

 

داری است که پایان تاریخ و افق غیر قابل عبور بشریت نیست. گسستی  یکی، گسست از سرمایه -

که مارکس،  ای نامید. ایده« کمونیسمی  فرضیه»بدیو   یا به قول آلن« گسسِت کمونیسم»توان  که می

و نه « کمونیسم  گسستِ »گوییم  کنیم: می شود. تأکید آن می ی نوزدهم، بانی نظری و عملی در سده

سوسیالیسم! زیرا اولی یعنی الغای مالکیت خصوصی، الغای مناسبات بازار و سرمایه و الغای 

ی اقتدار فوق، برون رفتی اساسی از وضع  دولت است، در حالی که دومی، با حفظ سه حوزه

تواند  بر هر چیز، تنها میآن چیزی است که امروزه، مقدم « گسسِت کمونیسم»موجود نیست. 

داری  ی بیستم، از سرمایه سده« سوسیالیسم واقعاً موجودِ »برآمِد گسست از بینش، نظریه و عمل 

ی ما در ایران، این گسست مقدم بر هر چیز بر  دولتی و سوسیالیسم توتالیتر باشد. در شرایط جامعه

 گیرد. میی گسست جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین قرار  پایه

 

نامم که به همان  می« سیاست واقعاً موجود»دیگری گسست از آنی است که من گسست از  -

را اختراع کردند که  Politeiaی اولی امری بنیادین است. ابتدا، یونانیان، به نام تأسیس شهر،  اندازه

« سیاست»د فلسفی از گذار دو دریافِت متضا نیز بودند که پایه آنان نامیم. هم می politiqueامروزه 

شدند: دموکراسی شهروندی سوفسطایی )پروتاگوراس( و « امور خود»ی  چون هنراداره

خود، امروزه، به دو  پادشاهی افالطون. این دو نگاه، در سیر تکامل - آریستوکراسی فیلسوف

 اند. یکی، بینشی است که سیاست را امر تبدیل شده« سیاست»ناپذیر از  بینش متضاد و آشتی

« سیاست»شمارد. در این بینش،  دولت... می-، خاص، خواص، خدا، طبقه، دولت و حزب«یک»

نامیم که  می« سیاسِت واقعاً موجود»نام دیگر قدرت و حکومت است. این همان چیزی است که ما 
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« سیاست»است. دیگری، بینشی است که   تا کنون غالب و حاکم بوده« سیاست»همواره از آغاز 

شناسد. چون مشارکت  ، به رسمیت می(multitude)اش  چندگانگی  در« همه» را چون امر

و ها  شان، در اتحاد شان، در همزیستی و همستیزی ی شهروندان در کثرت گرایی ی همه برابرانه

در این بینش، به طور اساسی، امر عموم و « سیاست»ی امور خود.  شان، در اداره تضادهای

نام « سیاست»دولت. در این بینش،  - ، خواص، طبقه...دولت، حزبشهروندان است و نه امر خاص

 )آرنت( است.  «نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن»دیگر 

 

به « نگاه جنبشی»بر اساس تقدم « تشکیالتی»سومین گسست، آنی است که شاید بتوان گسست  -

، یکی از چپ، در طول تاریخ جنبشمناسبت با ی اجتماعی و سیاسی نامید.  امر مقاومت و مبارزه

. اند قرار گرفتهدو بینش در برابر هم  عموماً اختالف و افتراق بوده است.  مورد موضوعات

ورزد و دیگری  تاکید می« اجتماعی جنبش»که بر خودمختاری و استقالل است  خواهانه یکی،آزادی

« پیشرو حزب»در قالب « گاهآ عنصر»را زیر قیمومِت « جنبش»که  آمرانه و اقتدارگرایانه است

هایی  ا وجود مقاومت مارکسیستکمونیستی(، ب   . در جنبش چپ )سوسیالیستی/دهد قرار می

 ی مبتنی بر قیمومت حزب بر جنبش کارگری و اجتماعی، گرایانه حزببینش همواره آزادیخواه، 

 .بوده است، چیره آن لنینی و استالینیشکل به ویژه در 

 

نوینی « های احتماعی جنبش»سازمانی، سیاسی و  فعالیتی  های کهنه وهیها و ش لشک نقدِ با امروزه 

 البته که کنند سر بلند می بینیم در تونس، مصر... در همه جا، در غرب، در ایران و این روزها می

 .گیرند قرار می جدیدی نیزهای  در برابر چالش

 

ی بیستم در هیبت تروریسم حزبی  سده های شناخته شده که در اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی

کردند و تا حدودی نیز کارایی داشتند، امروزه  گیرم( عمل می )فرمول دیگری که از بدیو وام می

دهند.  آورند، سازمان می کنند، به حرکت و مبارزه درمی دیگر کمتر کسی را مجذوب خود می

ه دوباره باید از نو و ابتدا خلق شوند، ی آن ک ی سازماندهی و اشکال دیگر، نوین و ناشناخته مسئله

های اجتماعی کنونی  مسئله مرکزی جنبش چپ باقی مانده است. شاخص مشترک و امروزی جنبش

و سنتی  تاکنونیهای  شکلنافی  -چه در غرب و چه در جوامعی چون ایران... –در همه جا 

 ی کت مستقیم همههستند. هر گونه انحصار طلبی را طرد و مشار« حزبی» فعالیت سیاسی

سازماندهی دارند که  های خودگردان ها تمایل به شکل کنند. این جنبش مندان را تشویق می عالقه

ها، ایجاد ساز و برگ تشکیالتی از نوع دیگری است. تشکیالتی که به افراد اجازه  ی آن مشخصه

سیاسی که تنها برای  و انحصارطلبی احزاب های فعال ایفا کنند سوژه ی دهد نقش خود را به منزله

 خود حق مداخله در سیاست قائلند را به زیر سؤال برند.

 

و  ، جوانانوسیع مردم  از پیش  های بیش جتماعی امروزی ترجمان تمایل الیها های جنبش

به  (autonomie) . خودمختاریاست رهاییو خود خودگردانی، به خودمختاریمدنی  ی جامعه

به معنای  (autogestion) خودگردانی. است بودن بر سرنوشت خود معنای آزادی، استقالل و حاکم

یا  رهایی  خوداست. امور  گردانبرابرانه و  یهمی توسط یک مرکز، به معنای ادارینفی رهبری دا

های  بیکانگی خودو   از روابط فرادستیآزاد شدن  به معنای (auto-emancipation)خودرهایش 

 است...داری  مناسبات سرمایه
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ها و  ها، محدودیت بندی است، اما، همواره با ناکامی نام برده که در عین حال سه شرط  سه گسست

ها کردیم. با این  ای گذرا به آن اند که در این بحث اشاره رو شده هایی آشکار و نهان روبه تناقض

اقعی از است زیرا بدون آن خروج و اساسی گریزناپذیر همه، مبارزه در راه تحقق این سه گسست

وضعیت و نظم موجود میسر نیست. سه گسست نامبرده امروزیتی جهانی دارند در عین حال که 

 شود.  بیش از پیش دشوار و معمایی می شان تحقق پذیری امکان

 

در ایران کنونی نیز هست. اندیشیدن به آنها، در  ما این سه گسست تاریخی موضوع تأمل و تکاپوی

اجتماعی امروز ایران، کمابیش،  -ای ما اهمیت دارد که جنبش سیاسیشان، از آن جهت بر بغرنجی

 ها قرار دارد. ی امتزاج این سه گسست و تالقی آن در نقطه

 

سیاسی،  در نظریه و عمل، ابداع نوع دیگری از مشارکت« سیاسِت واقعاً موجود»گسست از 

هی، موضوع کار فکری سازماند اجتماعی و شهروندی در امر عمومی و خلق نوع دیگری از خود

و عملی ما است. گسست جمهوریت و دموکراتیسم که در عین حال گسست از تئوکراسی اسالمی و 

الئیک در جدایی دولت و دین در ایران است جوهر اصلی مبارزات  ای مبارزه برای جمهوری

ون دهند. سرانجام، گسسِت کمونیسم، چ خواهانه و دمکراتیک کنونی ما را تشکیل می آزادی

است، گسستی که تنها  داری فرضیه، گسست از نظم موجود جهانی که نظم بازار و سرمایه

 ی واسطه ی ما در دستور کار بی تواند جهانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه می

آن جای ندارد، اما، به حکم انکشاف این مناسبات در ایران و جهان، موضوع کار فکری  تاریخی

 گیرد.  رار میو عملی ما ق
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 مفهوم سیاست
 

 

کنید، با  هایش معرفی می نخست با مسئله ی رسد که شما چپ را با در درجه آقای وثیق، به نظر می

مسائل اجتماعی تابع آنها یا دست  ی کند بقیه پندارد و فکر می آن چیزهایی که چپ آنها را مبرم می

 کم به نوعی متأثر از آنها هستند.

چپ" نام برده شد، بحران در  ی نچه در پرسش نخست از آن به عنوان "مسئلهبنابر این آیا آ

 جهان است؟ ی تشخیش مسائل عمده

 نمایید؟ تر از آنی که هست، می طرح موضوع، بحران چپ را ضعیف ی کنید با این شیوه فکر نمی

 

 د.ترین مسائل را از نظر خود طرح کردی موضوعی دیگر: شما با طرح آن سه گسست، اساسی

 گذارید؟  شما در این طرح این سه مسئله را در کجا می

 زن، ی − مسئله

 محیط زیست، ی − مسئله

سیاست و اقتصاد جهانی به سخن دیگر موضوعاتی را که امروزه زیر عنوان  ی − و مسئله

 خواری مطرح بودند. شوند و قبال در بحث امپریالیسم و جهان شدن بررسی می جهانی

 

خواهانه بیش از هر چیزبا مسائل و  درمعنای اندیشه و عمل رهایی «چپ»شیدان وثیق: 

« مکان»شود که در راستای آن سه گسست، به طور روزمره در وضعیت و  هایی تبیین می پرسش

کنند. ناگفته  گیرند و همواره ما را بازخواست می شوند، در برابر ما قرار می مشخص طرح می

در عین  اش، ست، اما میدان عمل روا ل که جهانی و جهانی چپ در عین حا مسلم است که مسئله

های خاص است، چون تنها یک دنیا وجود ندارد.  ای و در دنیا حال، محلی، موضعی، منطقه

دنیای عام و « یک»کند. ما نه با  سیاست در مکان مشخص و در اوضاع و شرایط ویژه عمل می

اریم. یک ایده، آزمون و نوآوری در سیاستِ کلی بلکه با دنیاهای گوناگون و مشخص سر و کار د

 روا )اونیورسال( شود.  تواند جهان محلی در عین حال می

 

ی زنان، محیط زیست و دیگر مسائل اجتماعی،  های گوناگونی که نام بردید − چون مسئله سوژه

، توان مسائل دیگری نیز افزود − چون جمهوریت ها می سیاسی، اقتصادی و جهانی − که بر آن

ی  خود هستند. همه ی دارای اهمیت ویژه ها ی این ی جدایی دولت و دین − همه دموکراتیسم و مسئله

ند که به ویژه این روزها با رویدادهای قیام ا های اجتماعی ها و جنبش ها بستر مبارزات، انقالب این

ها  آن اقشار وسیعی از مردم در تونس، مصر، لیبی، الجزایر و دیگر کشورهای عربی شاهد

 هستیم.

 

دهند. اما در این میان یعنی در همراهی و  ها میدان کار نظری و عملی چپ را تشکیل می ی این همه

چپ »چه برای  سازند، آن ها که معنای واقعی زندگی و هستی را می مشارکت با این حرکت

هایی که  حل راهها و  دارد، پاسخ می هایی که بر دارای اهمیت است، این است که قدم« خواه رهایی

 کند، هر چند کوچک و اندک: که طرح می« انگیزی مسئله»دهد و  ارائه می
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ی وضع  تا چه حد در راستای گسست از نظم موجود قرار دارند، و تا چه حد در اساس ادامه 

 موجود در شکلی دیگر است؟

 تا چه حد در جهت رهایی از نظم موجود و مناسبات مبتنی بر سلطه است؟

 است؟« سیاسِت واقعاً موجود»د گسست از تا چه ح

دولت، در جهت خلق کردن اشکال نوین خود سازماندهی جمعی  -تا چه حد، در گسست از حزب

 است؟

اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد »ی اصلی مانیفست یعنی  تا چه حد به این ایده

 د؟ ...شو نزدیک یا دور می« شرط تکامل آزادانه همگان است

 

گو  و ها از آن جهت اهمیت دارند که ما در عین حال در این جا و در در این گفت این پرسش

چون امر احزاب « سیاست»ای، نه از درون  کارحرفه خواهیم نه از موضع یک سیاسی می

به مسائل اجتماعی و « نقِد سیاست»حکومتی، بلکه خارج از این مناسبات و با رویکردی فلسفی یا 

شویم بحث دیگری   اندازه موفق می ی بنگریم. حال این که در این راه دشوار و ناهموار تا چهسیاس

 است. 

 

کنم مسئله ی رهایش را مد نظر خود  فهمم، آن چپی که تکرار می می« چپ ی مسئله»آن چه من از 

« مکان» نیستند، بلکه به طورخاص ناظر به منطقه، محل یا مسائل عمده جهانیدهد، تنها  قرار می

« شهر». مکان که همانا هایش  ویژگیو   در چندگانگی، بغرنجی« مکان»باشد.  معینی نیز می

یش است. به عبارت دیگر آن پدیداری که ها ها و تضاد تاریخی موجود و حی و حاضر با اختالف

عنا را فایده نخواهد بود اگر باردیگراین م نامندش. بی یونانی می Polisدرتعریف هایدگری، پولیس 

ی سیاست و هستی سیاسی در  در فرازی معروف و آشنا اما بغرنج و معمایی از او در باره

، «رسد می فرا»تاریخی رخداد یعنی آن جا که نابهنگامی، نامنتظره و ناممکنی « مکان»

درآمدی بر ، مورد درنگ قرار دهیم. در «آید می پیش»و یا « افتد اتفاق می»و « دهد می رخ»
 نویسد:  چنین می متافیزیک

 

«Polis کند.  کنند. این ترجمه معنی کلمه را کامالً افاده نمی شهر ترجمه می را بیشتر به شهر یا دولت

Polis جایی  یی است که هستی آن جا" مرجحاً به معنی مکان است. به معنی آن "آن(das Da-sein) 

و از  درآنیی است که  جا" ن "آنآن مکاِن رخداد و آ Polisدرآن و هم چون آن تاریخمند است. 

دهد. به این مکان و  رخ می (die Geschichteآمد:     - تاریخ )رخداد/پیش برای آنآن و  ی سرچشمه

قلمرو تعلق دارند خدایان، معابد، روحانیون، سورها، شاعران، متفکران، پادشاه، شورای 

تعلق دارند، آنی که  Polisها به  ینی ا سفیدان، مجمع خلق، ارتش و نیروی دریایی. اگرهمه ریش

ها در رابطه با یک دولتمرد، یک کارشناس  سیاسی است به این دلیل سیاسی نیست که همه ی این

ها سیاسی است، یعنی در  ی این  گیرند. برعکس، همه نظامی و یا در رابطه با امور دولت قرار می

شاعرند، اما به واقع فقط ه شاعران گیرند، بدین خاطر که به طور نمون مکان رخداد قرار می
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 فقطروحانی هستند، اما به واقع روحانی هستند، پادشاهان  فقطشاعرند، به این خاطر که روحانیون 

 1.«اند پادشاه هستند، اما به واقع پادشاه

  

یی است که قلمرو واقعی و تاریخمند رخداد «جا»آن « خواه چپ رهایی»میدان کار نظری و عملی 

شان  های ها و عملکرد ها، تنش شان با باورها، ایده های ها در گروهبندی  رویی میان انسانو رویا

کم در ابتدا، در  ها نیز، دستِ  ستیزی نیروهای مشخص است. و این  و هم   زیستی قرار دارد؛ در هم 

، توانند پیامی فرا تر از محدوده ی خود شوند در عین حال که می جا و مکانی معین واقع می

 روا داشته باشند. فراخوانی جهان

 

دهد. سیاست،  به دست می« سیاست»و « سیاسی»این فراز هایدگر در عین حال تعریفی دیگراز 

در این معنای ِدگر، در رابطه با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در مناسبت با امور دولت و کسب 

ه تا کنون غالب بوده و هست. گیرد. چنین درک و دریافتی از سیاست هموار قدرت قرار نمی

گیرد. سیاست آن جاست که حادثه یعنی  آنی است که در مکان رخداد قرار می« سیاسی»برعکس، 

است، استثنایی است، تا کنون ناممکن تصور  آن چه اتفاقی، نامنتظره، نابهنگام و از پیش ناشناخته

جا نیست که در رابطه با حفظ و  شود. سیاست آن پذیر می شود. ناممکن امکان می  شده است، واقع

دهد:  واقعی آنی ست که در آن گسستی رخ می« سیاست. »شود مدیریت وضع موجود عمل می

گسست از دولتمرد، نیروی نظامی، کارشناس اقتصادی، دولت، نهادهای حکومتی، احزاب و 

که مردم  واقعی زمانی است« سیاسی»و « سیاست»نیروهایی که روی به قدرت و حاکمیت دارند. 

آورند با مداخله گری مستقیم و  گیرند، در تصاحب خود می امور خود را خود به دست می

 برای برابری و رهایی خود.  ی شان واسطه بی

 

ی زن، محیط زیست و جهانی شدن و شاید مسائل  اما برگردیم به پرسش شما در باره ی مسئله

ها را در کجای طرح سه  این که این پرسش ی کار و کارگری... و دیگری از این دست چون مسئله

گیری آن چه  به مارکس در ابتدای شکل نپرودُ  ای از دهم. قبل از آن مایلم به نامه گسست قرار می

ای که این نامه از همان  نامیده شد، اشاره کنم. با توجه به مسئله« سوسیالیسم علمی»به اصطالح 

ه پاسخ غیر مستقیم مارکس در مانیفست، بهتر کند و با اشاره ب بدو تولد چپ مدرن طرح می

 سیاسی بررسی کنیم.  -توانیم جایگاه و موضع چپ را در رابطه با مسائل اجتماعی می

 

شود و دو سال قبل از  در آغاز شکل گیری آن چه که بعداً مارکسیسم نامیده می، 1۷۴۱در سال 

 میانارتباط  ایجاد»و « یسوسیالیست اتتبلیغ»به منظور سازمان دادن  مارکسمانیفست، 

 تشکیل برایطرحی  ،و انگلیس ، بلژیکدر آلمان، فرانسه« ها ها و کمونیست سوسیالیست

آشنایی  پروُدنکه با  همان سال، مارکس  ِمه ۵. با این هدف، در دهد ارائه می اتیهای مکاتب کمیته

عنوان رابط کند که به  ت میاز او دعوای  نامه طی، بود کرده قبلی داشت و در پاریس با او مالقات

 :نویسد پروُدن چنین می پاسخ. در کند همکاری ها با این کمیتههای فرانسوی  سوسیالیست

 

                                                           

 متن با قیتطب در و من از یراتییتغ با – یجماد اوشیس ترجمه از استفاده با" کیزیمتاف بر یدرآمد"  1

 .Gibert Kahn ترجمه به یفرانسو
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 آقای مارکس عزیز»

ی تحقق یافتن این قوانین و  سعی کنیم با هم، اگر مایلید، قوانین جامعه را کشف کنیم، شیوه…

ی  ما را به خدا! پس از ویران کردن همه. اما شکنیمپیشرفت حاصل در این راه را جست و جو 

جدید به  یدکترین ءی خود در فکر القا ، به نوبه (a priorismes) ها انگاری اندر - پیش و جزمیات

 …مردم نباشیم

حتا اگر این مذهب، مذهب منطق  نکنیم،س جنبش هستیم، خود را رهبر مذهب جدیدی أچون در ر

ی اعمال دفع کننده و  را پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ همهی اعتراضات  . همهباشد و یا مذهب خرد

 2.«تلقی نکنیمای را پایان یافته  سری را محکوم کنیم؛ هیچ مسئله

 

ما نباید »کند:  را نکوهش می« عمل انقالبی»نیز  انقالبی نبود و در همین نامه پروُدن می دانیم که

ی به کار بریم. زیرا این به اصطالح وسیله در خدمت رفرم اجتماع ابزاریعمل انقالبی را چون 

 تردید بیاو  ی  اما هشدارپیشگویانه«. تنها فراخوانی خواهد شد به اعمال زور و خودکامگی

ها بعد،  کند که سال میفاش را  ای مسئله او عبارت کوتاه ولی پر مغز،انگیز است. در چند  شگفت

 بیشترپارادایم نظری و عملی،  یش و سیستمبین ، در قالبتا به امروزبه ویژه پس ازمارکس و 

 .شود می چپ های و جریان به اصطالح مارکسیستی جهان های سازمان

 

کند، سرنوشت چپ را رقم زد، یعنی  در این جا طرح می پروُدنتوان گفت آن چه  به جرأت می

بارزه جاری و با پراتیک اجتماعی، میان م های ما تئوری چنان معمایی و هم ی تاریخی همانا رابطه

ی میان ایده ی تغییر وضع  از سوی دیگر. رایطه های ما و اوتوپی ها یکسو و آرمان گام به گام از

از سوی دیگر. مارکس، البته غیر مستقیم در  های عینی موجود از یکسو و سرپیچی واقعیت

نجام رهایی زحمتکشان به دست خود آنان االملل اول ) مانیفست کمونیست و در بیانیه بین
اش، با  «فلسفی  دوران»دهد. جالب این جاست که پاسخ او، در (، پاسخی به انتقاد پروُدن میپذیرد می

وجود ناروشنی وابهامی که درآن وجود دارد، تا حدودی نزدیک به پروبلملتیِک فیلسوف 

 آنارشیست است. 

 

 ،دهند ا تشکیل نمیر ای جداگانه، حزب در هنگام تدوین مانیفست مارکس باورها، به  کمونیست

های ملل گوناگون رموجود یا جنبش پرولتا« احزاب کارگری»از  جدا ناپذیری« بخش»بلکه 

 با توده پرولتاریا تنها در این است که« با عزم ترین بخش احزاب کارگری» چون. فرق آنها هستند

رولتارها را ها در مبارزات پرولتارهای ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پ از طرفی کمونیست»

کنند و از سوی دیگر در  دهند و از آن دفاع می شان، در مد نظر قرار می صرف نظر از منافع ملی

کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و  مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می

ها و اصولی که  یدهها به هیچ وجه مبتنی بر ا نظریات تئوریک کمونیست.. منافع تمام جنبش هستند.

این نظریات تنها عبارت است از بیان .. یک مصلح جهان کشف و یا اختراع کرده باشد، نیست.

کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما جریان 

 3«دارد.

                                                           

2  Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. 39-41. 

 .1۴۸۵ روگه آرنولد به نامه و  ۵۵-۵۵. ص ،(یاصالحات با) یفارس به پکن، چاپ ست،یکمون فستیمان  3
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اشاره  (programmtique) ای کاری و برنامه خواهم به سه بینش نسبت به مسائل راه از این جا می

هایی  گروه یوسیلهه ب به طور عمدهها  ها و برنامه طرحداری،  سیستم سرمایهدر دانیم که  کنم. می

 کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی، متخصصان،کردگان باالی اجتماعی،  از تحصیل

های احزاب  چی ، کارمندان و آپارات(Doxa)« افکار عمومی»، خطیبان و سازندگان روشنفکران

بسته و در دیگر ر دباز یا های کاری  ی مجلس و گروهها های دولتی، کمیسیون در کمیتهسیاسی... 

و اخذ رأی  از مردم سنجیها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و در بهترین حالت با نظر نهاد

کائوتسکی که گیرد  . از سوی دیگر، بینشی در چپ سوسیالیستی شکل میدنپذیر انجام میها  آن

علم »ها  در این جا نظریات سوسیالیست شوند. مبلغ آن در آستانه قرن بیستم میلنین   و  مبتکر

شود. علمی که از مبارزه طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاسته و با حرکت  توصیف می «سوسیالیسم

رافیتی محدود نخبگان واش نیز همواره  در این بینشسان  محتوم تاریخ انطباق پیدا کرده است. بدین

و تبلیغ را به عهده دارد، با « راهنما  دانش» صالحیت کسبولی این بار سوسیالیست، توانایی و 

این تفاوت که در این جا حتا به آرای عمومی برای کسب مشروعیت و حمایت مردمی رجوع 

 شود. نمی

 

 -سیاسی های روژهها و پ حل و تبیین راه شناخت مسئله ینسبت به   در برابر این دو بینشاما 

 ه یاید به را باید شان کنند و ریشه فلسفی واحد تغذیه می ی سرچشمهکه هر دو از یک اجتماعی 

های  ها و توانایی قابلیت: دهیم را قرار می سومی  ، ما بینشنسبت دادشاهی افالطون پاد  - فیلسوف

تر   هایی نسبتاً صحیح و طرح ها نطریهها،  ایده یابی به اجتماعی در کسب شناخت و دست  های جنبش

 یا آن چه نماید و پذیرمی ، امکانواقعاً هست نه به معنای آن چه «واقعیت»تر به واقعیت.    و نزدیک

رسد ولی  ناممکن به نظر می ست که یبلکه به معنای آن انجام پذیرد،باید  بطور یقین به باورما

ها نیز از آن  توانایی و ها قابلیت . اینکردبتوان « شرطبندی»رخ دهد و حداقل بر سر آن  تواند می

عالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و  یاجتماعی نمونه  د که جنبشنشو جا ناشی می

فکری و  یهآن مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراود میدانتقابل نظری است که در 

، نعامال  تماعی در این فرایند نقشیابند و خود شهروندان و فعاالن اج می  ای آمیزش برنامه

 .کنند اصلی را ایفا می مستقیم، بدون میانجی و نمایندگی و کنان ن و بازیامبتکر

 

شوند از  انجمنی ساخته و پرداخته می  -اجتماعی  هایی که در فضای جنبش ها و برنامه ها، نظریه ایده

شوند،  می «کشف»این فضا  که در خارج از «حقایقی»نسبت به  دو ویژگی ممتاز و متمایز

 ایناناند، خود  ن مستقیم اجتماعی خلق شدهخود عامال یوسیلهه برخوردارند. اول اینکه چون ب

ها را به یک نیروی مادی شوند و آن ها می هستند که آگاهانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده

ی تبادل و تقابل آزاد اندیشه، در ها چون در فضا که، این نظریه . دوم اینسازند می مبدلاجتماعی 

و  ، فراهمپذیرند انجام می ساختار شکنیمند توأم با نقد و نفی و  فضای عمل دگرسازانه و هدف

های جزمی،  نیستند، "علم برین" نیستند، نظام متعالی و مطلقبنابراین احکام   شوند، پس می تدوین

پذیر   ر، تجدید، اصالح پذیرپذی باشند تکامل  می یهای جاودانی و غیر قابل تغییر نیستند، بلکه رهنمون

 ر.پذی فسخو حتا 

 

ی زن، محیط  خواستم به این جا رسم که سه موضوعی که طرح کردید یعنی مسئله از بحث باال می

ها و  ها، طرح باشند که در متن آنها، بیش از همه در خلق ایده زیست و جهانی شدن، بسترهایی می
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های سیاسی و مدنی دفاع  های زنان و فمینیستی، جنبش اجتماعی چون جنبش های راه کارها، جنبش

سازی )جهانی   سیاسی برای بدیل جهانی -های اجتماعی  از محیط زیست )اکولوژیست( و جنبش

 ( فعال هستند. Altermondialisteدگر سازی 

 

چون در کشور ما کند ) ویژه در آن مناطق که نابرابری جنسیتی غوغا می های زنان، به جننش 

های  ایران و در دیگر کشورهای اسالمی( رهایی و آزادی زنان، برابری زن و مرد در پهنه

ی مذکر را در دستور کار خود قرار  گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نفی سلطه

ها،  برنامه ها شرکت و فعالیت کنند و مبلغ بایست در این جنبش خواه می های رهایی اند. چپ داده

 کنند. ها تبیین، تدوین و مطرح می کارها و اهدافی شوند که این جنبش راه

 

داری و به طور کلی  های دفاع از محیط زیست ) از جمله اکولوژی سیاسی( در نظام سرمایه جنبش

هایشان تخریب محیط زیست انسان و خوِد  که یکی از ویژگی های مستقر و حاکم کنونی در سیستم

برداری از  های دیگری از مناسبات با تولید، مصرف، توزیع و بهره ها و شکل است، شیوهانسان 

ها خواهان تغییراتی رادیکال در مناسبات و  کنند. آن منابع طبیعی و انرژتیک را ابداع ومطرح می

سازد.  ی زمین با خطر جدی نابودی مواجه می ها را در کره سیستم کنونی هستند که زندگی انسان

اند که مسائل محیط زیست و اقلیمی و از این  ها امروز بیش از بیش به این نتیجه رسیده ن جنبشای

داری که همواره روی به  توان جدا از نفی سیستم تولید، توزیع و مصرف سرمایه دست را نمی

ها  آوری بیشتر دارد، بررسی کرد و برای آن تخریب و نابودی با هدف سود آوری به خاطر سود

 کاری مناسب و درخورپیدا کرد. راه

 

ی بارز "فوروم جهانی" خود را نشان  های بدیل جهانی سازی را داریم که در نمونه سرانجام جنبش

در پورتو آلِگره )برزیل( ، با شرکت انجمن ها،  ۱۱۱1دهند. فوروم اجتماعی جهانی در ژانویه  می

وناگون جهان، شمال و جنوب، ها... از کشورهای گ ، سندیکاONGحکومتی  غیرهای  سازمان

برگزار شد. در  ۱۱11فوریه  11. یازدهمین فوروم اجتماعی امسال در ِسنِگال در شود تشکیل می

 منشورینیادی فوروم آمده است:

 

ها، نهاد فوروم اجتماعی فضای باز مالقات با هدف تعمق و تأمل، بحِث دمکراتیک، طرح پیش»

 ،ی مدنی جامعههای  ها و جنبش مؤثر نهادهای  تباط بین فعالیتی تجربیات و ایجاد ار آزادانه تبادل

سرمایه و هر گونه امپریالیسم و برای ساختن ی  ، سلطهلیبرالیسمت با نئومخالف در

 «.بر محور انسان است جهانی ی جامعه

 

 خوانیم که: در همان جا می

طرفدار حزب خاصی فوروم فضایی است چندگانه، متنوع، غیر مذهبی و غیر دولتی. فوروم  -

  نیست.

هایی که  ها و جنبش های نهاد فوروم فضایی است باز به روی پلورالیسم و تنوع تعهدات و فعالیت -

های جسمی  ها و توانایی ، نسلها ها، فرهنگ ، قومها اند: تنوع جنس تصمیم به شرکت در آن را گرفته

  .و اصول فوروم احترام گذارده شود منشور تا آن جا که به

مخالف اقتصاد، توسعه و تاریخ و  از فوروم مخالف هر گونه بینش توتالیتر و تقلیل گرایانه -

ها، فوروم،  در مقابل این شیوه .است دولتتوسط  ی کنترل اجتماعی چون وسیلهقهر استفاده از 
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بسته و  احترام به حقوق بشر، عمل واقعِی دموکراتیک و مشارکتی از طریق روابط برابرانه، هم

سلطه  اشکالی  . فوروم همهدهد را قرار میها  خلق وها  ، جنسها آمیز بین افراد، نژاد مسالمت

  ۸...کند کوم میحچون انقیاد انسان توسط انسان را م

 

جنبش چپ، به باور من، در راستای همان فرمول معروف مارکس در مانیفست که یادآوری کردم، 

  بایست بیندیشد و قدم بردارد. بدین معنا که چپ می اش، فرمول تعمیق یافته و امروزی شده

دهد. آنها همواره باید  های اجتماعی تشکیل نمی جدا و منفک از جنبش« حزب خاصی»خواه  رهایی

ها شرکت و  کوشش کنند )این که چقدر در این راه موفق شوند بحث دیگری است( در این جنبش

 ها به سوی امر رهایش باشند. عمومی این جنبشمشارکت کنند و در درون آنها مدافعین مصالح 

 

های اجتماعی تنها شاید یک چیز  خواه در جنبش های آزادی چپ ی در آخر باید بگویم که دغدغه

نه به معنای رایج و حاکم کنونی « سیاسی»سیاسی است. « واقعاً »باشد. همان که به قول هایدگر 

، بلکه به معنای تغییر و «حفظ همان»ه معنای یعنی نه در ارتباط با دولت و قدرت، یعنی نه ب

 تحول کل نظام در جهت رهایش.

 

های سیاسی و اجتماعی، مطالبات  آلَن بدیو این دغدغه را با روشنایی بیشتری در رابطه با خواست

گو  و توان به این بخش از گفت . با فرازی قابل تأمل از او در این زمینه، میدهد وغیره توضیح می

 د:پایان دا

  

توان دانست کدام کیفیت، کدام ویژگِی خاص، قابلیِت سیاسی شدن را دارد و  هرگز از پیش نمی»

دانم این  کدام نه! من به شخصه هیچ تصور قبلی از این موضوع ندارم. آن چه به قطع یقین می

ان های جداگر در کار باشد، معنایی که برای همگ ویژگی است که باید معنایی مترقی برای این 

خود را  (raison d’être)مفهوم و معقول باشد. واال، سروکارمان با چیزی است که علت وجودِی 

دارد، اما خواهی نخواهی در حد و اداره ی نوعی طلِب حل و جذب شدن در کل است − یعنی، در 

حد این خواهش که در وضع موجود برای خاص بودگی و خودجذابیتی فرد ارزش قایل شوند. این 

استی است پذیرفتنی و حتا ضروری، اما به گمان من چیزی نیست که باید آن را یکراست در درخو

کند که من در  دل سیاست حک و ثبت کرد. خواست مذکور خود را در دل چیزی حک و ثبت می

یعنی مطالبات خاص یا جزئی،  -کنم  خواهی تعبیر می یا اتخادیه« سندیکالیسم»کل از آن به 

اند تا در روابط مشخص بازی قدرت به رسمیت شناخته شوند و به حساب   صددمطالباتی که در 

نظرهایی  ها، شعارها و اظهار در مقوله –شود که  به چیزی اطالق می« سیاسی»آیند. به باور من، 

ی حل و جذب یک جماعت یا بخشی از اجتماع در نظام موجود،  به جای مطالبه –کشند  می که پیش

  ۵«ر کل آن نظام را داشته باشد.ل ددغدغه ی ایجاد تحو

  

                                                           

4  Charte des principes du forum Social Mondial 

  ،ویبد آَلن ،عشق هنر، است،یس فلسفه،: کتاب در( ویبد آَلن با هالوارد تریپ یگو و گفت) گرید یاستیس  ۵

 رخداد یفرهنگ مؤسسه ، 13۴۴ چاپ. یگیب عباس یعل و ینجف صالح فرهادپور، مراد: شیرایو و نشیگز

 .نو
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 گسست و تداوم

 

گسست از "سیاست موجود" را به عنوان  ی وگو ایده آقای وثیق، شما در بخش نخست این گفت

درک خود از  ی یک رکن هویت شایسته چپ معرفی کردید و در بخش دوم توضیح بیشتری درباره

 سیاستی آلترناتیو دادید.

-ای را بر مبنای درکی "چرخشی"  تازه Politikخواست  کردید که میشما به هایدگر اشاره 

، عرضه کند. در مورد او، امر واقعی Polisاش − از  )"چرخش"(در فلسفه Kehreمتناسب با 

ها و پس از سقوط  ای همکاری با نازی گرایش او به نازیسم و دوره (das Politische)سیاسی 

ای دیگر ساز کرد. همه چیز به  بود، اما او به یکباره نغمهاین آلودگی  ی نازیسم سکوتش درباره

 "رخداد" تبدیل شد و جایی برای مسئولیت نماند.

"رخداد" چپی تازه نباید چنین باشد، یعنی نباید مسئولیت در قبال گذشته را از سر وا کند. 

همراه باشد، آل، آغاز کردِن چیزی تازه است، ولی اگر با مسئولیت  سیاست، در یک معنای ایده

تواند گسست از گذشته باشد، چون باید مدام به آن رجوع کند و این رجوع با ریسک آلوده  نمی

 ها هم همراه است. شدن و تداوم آلودگی

ای را آغاز کردن، در جهانی پر از کهنگی، شاید گسستی رادیکال از خود این جهان  چیز تازه

خواهند زندگی بهتری  غاز کنند و در عین حال میای را آ خواهند چیز تازه ها نمی باشد. خیلی

دهند، چه باید کرد؟ به هر  ها را تشکیل می وسیع، که اکثریت انسان ی داشته باشند. با این توده

حال، این درک از سیاست، که شاید بهترین فرموالسیون آن را در نزد هانا آرنت بیابیم، به دلیل 

ماند و از تغییر آن. نمودی از این مشکل،  ضیح آن وامیاش از سیاست کهنه، از تو گسست معنایی

کند، ارزش  مفهوم آرنتی قدرت است که با معنای مثبتی که از راه تقابل قطبی با خشونت پیدا می

 یابد. دهد و باری اوتوپیک می اش را در توضیح قدرت واقعی سیاسی از دست می تحلیلی

اکنون نیز جاری است؛ آیا  جود داشته و همای و طبقاتی ی پرسش از شما این است: مبارزه

خواهید آن را ادامه دهید؟ گویا نیروی سیاسی خود را با منش گسست و شروعی تازه معرفی  می

گذاریم که بازی در آن بسی پیشتر آغاز  ای می کنید. ما ولی در واقعیت همواره پا بر صحنه می

های خود را چگونه  است؟ همبازی کهنه چگونه ممکن ی شده است. بازی تازه بر روی صحنه

 های پیشین بازی چیست؟ تان در قبال پرده کنید؟ مسئولیت انتخاب می

 

مورد نظر من در این جا، چون گسست از نظم موجود سرمایه، گسست   های شیدان وثیق: گسست

ی و یا گسست از بینش و عمل سوسیالیسم توتالیتر و دولتی پدیدارهای« سیاست واقعاً موجود»از

آورد:  شوند. به قول معروف هیچ چیز از هیچ سر برنمی نیستند که از هیچ آغاز می

Ex nihilo nihiliشبه رخ  سیاسی و بغرنج، یک –هایی اجتماعی   نامبرده، چون فرایند  . سه گسست

ها برداشت. این  هایی غول آسا به سوی ناممکن  توان گام دهند، با این که دررخدادها گاه می نمی

اش  در مطلقیت و تمامیت« گسست ازگذشته»های من،  ، برخالف برداشت شما از گفتهها تگسس

تواند باشد چون با نگاهی انتقادی همواره باید به گذشته روی آورد و مصالح نظری و  نبوده و نمی

در « جدال بین دو مشی و بینش»های بسیار دور، در  عملی را از جمله در گذشته و حتا در گذشته

 ... جست و جو کرد.پراکسیسخ اندیشه و فلسفه ی سیاسی و تاری
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درمسیر همین دریافت تاریخی از « سیاست»درنگ من در باال بر خوانش یونانی هایدگر از

بیندیشد،  را دوباره و از سرآغاز « سیاست»خواهد  گیرد. آن تالشی که می  قرارمی« گسست»

 د؟توان سیاست را اندیشی کند: چگونه می پرسش می

 

ها یعنی  ویژه به سراغ اصل و ریشه چنین تالشی همواره ناگزیر است که به گذشته روی آورد و به

رو در روی هم قرار « سیاست»آنجا که دو دریافت از  ،یونانی رود پولیسو  Politeiaپولیتیا به 

عموم در  ی به معنای مداخله« سیاست»زنند: یکی،  ی سیاسی را رقم می گیرند و تاریخ فلسفه می

-ی امور خود )در نگاه سوفسطایی در اداره ی شهروندان داری، چون امر همه  - شهر

فیلسوفان(     - داری چون امر نخبگان )شاه -   به معنای دولت« سیاست»پروتاگوراسی( و دیگری،  

 ی سیاسی افالطون. درفلسفه

 

 -« سیاست» (sens)ای جوی معن و اهمیت آن تأمل هایدگری در درآمدی برمتافیزیک در جست

اش مطرح است و  هایی که به راستی در مورد این غول فلسفی و اندیشه گذشته از نقدها و پرسش

ها اشاره کردید، از جمله در این است که او برای تعریف و تبیین سیاست  ای از آن شما نیز به نمونه

آنی که »نویسد که:  وفوکل میگون س از آنتی ای گردد و در تفسیر ویژه یونانی باز می پولیسبه 
ها در رابطه با یک دولتمرد، یک کارشناس  ی این سیاسی است به این دلیل سیاسی نیست که همه
مکان و میدان اصلی جدال تاریخی میان دو «. گیرند نظامی و یا در رابطه با امور دولت قرار می

 است. ی کلیدی در همین نقطه« سیاست»بینش متضاد از 

 

 ورد نباشد که در چند کلمه مضمون این جدل تاریخی را یادآوری کنم.شاید بی م

 

یونانی  پولیتیایو  پولیسخود، برخاسته از   در معنای آغازین و اصیل Politiqueیا « سیاست»

 -نامیم. این مقوله، ابتدا، در بدعت یونانی سوفسطایی می« شهروندی»است که آنها را شهر و 

شود. کمی  امور خود طرح می ی الت و مشارکت شهروندان در ادارهپروتاگوراسی، به مفهوم دخ

)بنا « حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن»معنای « سیاست»بعد تر است که با افالطون، 

افالطون تا به امروز، درعمل سیاسی و  جمهوریکند. تعریفی که از  بر فرمول آرنتی( را پیدا می

 ی ، از نگاه دخالت و مشارکت شهروندان در اداره«یاستس»ی سیاسی حاکم شده است.  فلسفه

باشد، چون در این  دموکراسیبه راستی نام دیگر  تواند یونانی، حتا نمی پولیتییاامور خود، از نگاه 

حکومت،  ی مسئله ای و در نتیجه، به گونه (Kratos)چنان، مقوله و پدیدار قدرت  نظام نیز، هم

 شود. )مردم( دوباره وارد میدان و مسلط می« دموس»یگری و به نام دولت و سلطه، البته از راه د

 

 عبارت است از: نامم می «سیاست واقعاً موجود»آن چه من 

ی آن چه  زمینه ای، انحصاری و اختصاصی در تخصصی ، حرفه عملیی گفتار و  حوزه -1

و  کاری اجتماعی استوار بر تقسیم ای است. حوزه متعلق به همهو  Res publica« مومیع امر»

عموم )در آن چه که باز هم در ذهنیت « عقالنی»و « طبیعی»که   مراتبی  سلسلهو و نظمی  طبقاتی

 کنند. جلوه مینامند(  یا افکار عمومی می Doxaیونانیان 

در  لیکن -دینی ین همچنان ا بر بنا ، مسیحایی یا مهدوی. پس«بخش نجات» همواره گفتمانی -۱

مدعی  ،گرا و مطلق ساز  توهم ،ی رستگاری بشر با وعده -سکوالریا  دنیوی ی امروزی مدرنیته

 «.حقیقت»و « حق»انحصاری 
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 در تقابل با آن بینش و منشیکه  باور و ایقان ساز   ، سیستمگرا و منشی یکسونگر، یگانه  بینش -۹

 هد.ن می گانگی و ناایقانی را در مرکز چند پیچیدگی، و که بغرنجی گیرد قرار می

و قدرت. پس در نهایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن  ، حکومتنظر و عمل معطوف به دولت -۴

 خواه. گر و تمامت طلب، سلطه به روندی اقتدار

 

، پراکسیسی سیاسی و  ، ما همواره در درازای تازیخ فلسفه«سیاست واقعاً موجود»در نقد و رد 

و داریم. در این میان، یک خط فلسفی  ایم را داشته (Critique de la politique)ی نقد سیاست  اندیشه

خطی که از نگاه برخی  :ها پیش مورد توجه و تأمل من قرار گرفته است همواره از مدت

شود و در مسیر خود  ی آغاز شروع می )مانند پروتاگوراس( چون نقطه« سیاست»سوفسطایبان به 

های انتقادی پسامدرنیته و  اندیشه س و سپس به با گذر از ماکیاولی و اسپینوزا به روحی از مارک

هایی نزد آلتوسر، دولوز، دریدا و  فرانسه )ایده 1۳۸۱انجامد: از جمله در دهه  پسامارکسی می

هایی از  هایی نزد آرنت و در تئوری انتقادی فرانکفورت(، در ایتالیا )ایده بدیو(، در آلمان )ایده

  نگری( وغیره.

 

از جمله  1۳۸۱ ی در دههتوان  را می« نقد سیاست»ر شروع کنیم، رد پای ی معاص اگر از دوره 

یافت،  7ی رخداد، اتفاق و پیشامد ، اندیشه۵آلتوسر پیرامون ماتریالیسم تصادفی در واپسین تأمالت

نام « اندازه و هر عمل زنده از جمله سیاست گشایش جهان به سوی رخداد، تخیل بی»آنجا که او از 

توان جنبش ماه  را می« نظم موجود»انقالبی ناپایدار این دوره در گسست از  پراکسیسدو برد.  می

 و انقالب فرهنگی چین در همین زمان نام برد. 1۳۱۷فرانسه در سال  می 

 

ای هانا آرنت پیرامون معنای سیاست یافت، آنجا که ه توان در کار ی نقد سیاست را می اندیشه

جدا شده، به چیزی دیگر، « ت کردن و تحت حکومت قرار گرفتنحکوم»، نزد او، از «سیاست»

 ۴شود. م در امور خود، تبدیل مییعنی مشارکت عمو

 

کنیم. آن جا که  اش پیدا می های فلسفیدن سپس دور تر که رویم، رد پای آن را نزد مارکس در سال

و در نقد فلسه  9رسد یاست میدر جدال با هگل، از نقد آسمان به نقد زمین و از نقد الهیات به نقد س

خاص است و به مثابه فقط در دموکراسی دولت به مثابه امری خاص »نویسد:  ی حق هگل می

ها در عصر مدرن این را به این معنا  ست... فرانسوی امری جهانروا، فقط جهانروایی واقعی

 10.«اند که در دموکراسی واقعی، دولت سیاسی محو خواهد شد فهمیده

 

                                                           

: یتصادف سمیالیماتر  6 Matérialisme aléatoire. 

:  شامدیپ  7 Contigence 

«ست؟یچ استیس» عنوان تحت استیس ی باره در آرنت هانا مقاالت مجموعه  8  

.مقدمه - هگل حق فلسفه نقد – مارکس  9  

.هگل حق ی فلسفه نقد – مارکس  10  
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المللی زحمتکشان  پراکسیس کارگری و انقالبی در زمان مارکس، یکی انجمن بیندو 

توان در حوزه ی عملی  را می 1۷۸1و دیگری کمون پاریس در  1۷۱۱ی  اول( در دهه الملل )بین

دانیم که نقد  و نظری پدیدارهایی البته ناپایدار درفرایند گسست برای رهایی نامید. با این همه می

نا مشخص اما محتوم باقی  یا ی اعالم احتضار دولت در آینده یاست در محدودهمارکسی از س

راه او،  ی ه مارکسیستی و مدعیان ادامه دهند« سیاست» درِ  ی ماند و تا آن روز موعود، پاشنه می

ی دولتی  چنان که بوده و هست یعنی بر گرد سلطه آن« سیاست»لنین و سایرین، همواره بر محور

ر شکل به اصطالح پرولتری و حزب آن، دولتی در واقع به مراتب بیشتر سلططه گر اما این بار د

 چرخد.  و بیشتر جاودانی، می

 

توان نزد اسپیوزا یافت، آن  را به معنایی می« نقد سیاست»ی  اگر باز هم دور تر رویم، نشان اندیشه

عمل و اقدام  دهد و دموکراسی را جا که او برداشت غیر رازآمیزی از دولت به دست می

«Multitude» گرچه تا »نگری،  ی تونی ای که متشکل است. اسپیوزا به گفته شمارد، بسیارگونه می

کند اما تمام  تعارض بنیادساز واقعیت را بیان نمی ی ی طبقاتی به مثابه به آخر جایگاه بنیادین مبارزه

( را Multitudeی توده )گر کند و مداخله های چنین برداشت و مفهومی را مطرح می  شرط پیش

  11«.شمارد اجتماعی و هم سیاسی میاساس فعالیت دگرگون سازی هم 

 

رسیم.  می (Tumulte)ی سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد آشفتگی  سپس به ماکیاول و فلسفه

در حوزه ی خاص اندیشه ی سیاسی در غرب، ُگسست بنیادین از دین، با جنبش اومانیسم و 

های خودمختار ایتالیای  دولت -اروپا و در مناسباتی تنگاتنگ با ساختار سیاسی شهرنوزایش 

نگاری بر محور  سیاسی و تاریخ ی ست که با ماکیاول اندیشه این جاپذیرد. در  شمالی انجام می

بدون کمترین ارجاع و  ها حوادث سیاسی و با توجه به ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و نظامی آن

گفتار در ویژه در  و به شهریاراز سوی دیگر، با  .شود دین و تاریخ مقدس ابداع می استنادی به
درک و دریافتی از سیاست، مستقل از »، ماکیاول برای نخستین بار تیتلیو ی ی اولین دهه باره

ی  اخالق و دین، ارایه میدهد. هدف "سیاست"، چون هنری مستقل، خودمختار و برآمده از تجربه

وسایل کارآمد برای حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب و  ی ن است که از همهتاریخی، ای

، «تضاد»، «اختالف»، «مبارزه»ماکیاول با قراردادن  12«متخاصم، بهره جوید.های  کشور

، با چشم پوشیدن از «سیاست»در معنا و مفهوم « تنازع»و « آشفتگی»، «چندانی»

بدون خدا، بدون مشیت الهی و بدون مذهب  ای سیاسی نظریه»بانی « فرشتگان سیاست»

 13.«شود می

  

، به جدل میان افالطون و پروتاگوراس «نقد سیاست»ی  ی اندیشه سرانجام در این سیر تبارشناسانه

یا  پولیتیاچون سرآغاز دعوای فلسفی بر سر تعریف و تبیین « سیاست»بر سر دو بینش نسبت به 

هایی نیز در این باره در  هایی کردم و بحث ش از این اشارهرسیم که در این باره پی سیاست می

                                                           

11  Antonio Negri – L’anomalie sauvage – puissance et pouvoir chez Spinoza 

 نوزایاسپ نزد قدرت و روین – یوحش ینابهنجار – ینگر ویآنتون 

12  Raymond Aron. L' homme contre les tyrans 

 L’Enjeu Machiavel در – Miguel Abensour از نقل به  13
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« سیاست»کنم: بینشی که  توانم چنین عنوان  ام. در یک کالم مساله را می کرده نو طرحی  ی  نشریه

ای  و در توانایی و قابلیت عده پادشاه و یا امری خدایی و ترافرازنده  - را امر شبان، فیلسوف

« سیاست»شناسد )نزد افالطون( و بینش دیگری که  یستوکراسی( میخاص، برگزیده و برتر )آر

داند )نزد  ن میی مردمان و شهروندا ، اقدامی در قابلیت و توانایی همه«همه»را امر 

 1۸پروتاگوراس(.

 

آید،  ی تحریر در می اندیشیده و به رشته« نقد سیاست» ی با این حال، آن چه در زمان ما در باره

)سیاست خیر در برابر سیاست شر( بوده است تا نقِد « کدام سیاست؟»یرتر بر سر بیشتر و چشمگ

که  ای سیاسی شده و به اجرا درآمده است، تا نقِد بینش آن گونه که تا کنون تبیین« سیاست»خوِد 

 ورزی حاکم است. یا سیاست« سیاست»بر

 

ت. اما آن چه دلمشغولی چپ عملی و جاری بوده اسهای  آن چه تا کنون انجام یافته، نقد سیاست

، قدرت، سلطه، دین، غایتمندی،  «سیاست»دهد، نقد آن بینشی است که از  غیر سنتی را تشکیل می

ها را بنیادهای توتالیتر و  کند که من آن یک و یگانگی و سوژه، یعنی مفاهیم و عناصری تفهیم می

 -« سیاسِت واقعاً موجود»ن اصلی نامم. مفاهیم و عواملی که نه تنها ارکا دینی بینش سیاسی می

و « سیاست»دهند، بلکه تعریف ساز خوِد  را تشکیل می -آن چنان که هست « سیاست»

 شوند.  ورزی می سیاست

 

ها پیش از  گیرند. این از جمله مفاهیمی چون جمهوری یا دموکراسی جای می« نقد سیاست»دراین 

عمومی،  (Appropriation)علقی و تصرفی باشند، ترجمان ت این که بیان نوعی حکومت و نظام

باشند، یعنی آن چه  ی امور اجتماع توسط خود اجتماع می اشتراکی، مشارکتی و مستقیم بر اداره

 نامیم. تحت عنوان خود مختاری سیاسی در امر عمومی می

 

فرایند خودمختاری سیاسی روندی است که طی آن سیاست، کار سیاسی و سیاسی بودن دیگر از 

کنند، بلکه صاحب اختیار خود بوده و بر  ت و مرجعی فرای خود و خارج از خود پیروی نمیقدر

نه به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سیاست و « خودمختاری»گردند. در این جا  محور خود می

و بحران ژرف کنونی  شود جدا شدن آن از جامعه )پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می

(، بلکه به مفهوم خودمختاری و استقالل آفریند ه گیری مردمان از سیاست را میو کنار« سیاست»

-گردانی، خود -نسبت به دولت، دین، و هر قدرت استعالیی آسمانی یا زمینی است، به معنای خود

تغییرپذیر و نسخ پذیر برای خود است؛ به های  در ابداع راه و روش تأسیسی-محوری و خود 

عمومی سیاسی و اجتماعی، با حفظ چند گانگی و های  های مجتمع در نهاد سانمعنای آن است که ان

تضادهای خود، بدون پیروی از احکامی برین و برون ساخته از خود، در اداره ی امور خود به 

 کنند. واسطه مشارکت می ای مستقیم و بی  گونه

 

کن آن برابری زن و مرد از این موضع است که برابری و برابر حقوقی اجتماعی )که مهمترین ر

های پیشین شما نیز بود( و به طور کلی امر رهایی  و رهایی زن است که از پرسش
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(Emancipation) ی دولت و دین  از جمله رهایی در فرایند بغرنج خارج شدن جامعه از سلطه

از  ، خارج شدن«خروج»های این  دانیم که امروزه در ایران، یکی از سازنده شود. و می طرح می

ی ما را  ی دین و تئوکراسی اسالمی است که پروبلماتیک اصلی چپ و در مجموع همه سلطه

 دهد.  تشکیل می

 

توان در باره ی گسست از  را می« سیاست واقعاً موجود»همین گونه بحث در باره ی گسست از 

در شکل  های جمعی سنتی و یا گسست از اشکال سازماندهی و فعالیت« سوسیالیسم واقعاً موجود»

ی  توان نشان داد که گسست مورد نظرنه تنها از گذشته حزب و غیره انجام داد. در این جا نیز می

ویژه در نقد سوسیالیسم توتالیتر را به عهده  کند، نه تنها بار مسئولیت گذشته به خود فرار نمی

ای این  در بازنگری انتقادی و ریشه گیرد بلکه به طوراساسی بر این باور است که تنها و تنها می

 ریزی و تدوین کند.   تواند مانیفست گسست خود را پایه آموزی از آن است که می گذشته و درس

  

رسد که در ضمن بحث توانسته باشم  گویمان به نظر می و ی گفت حال در این این جا و در ادامه

ی  امری است در حوزه ،مند استو چالشی هدف  مورد نظر من مبارزه« گسست»روشن کنم که 

 رسیدن هدف واالیی که همانا رهایی است. اندیشه و عمل تدارکاتی در جهت برآمدن و فرا

 

. ست گسست برای گسست بدون افق و دورنمای رهایی، افقی هر چند احتمالی و نامحتوم، بی معنا

فرق دارد. درست در  ی شما در باال مورد اشاره« زندگی بهتر»شک با  هدف، رهایی است که بی

که به قول شما اهل گسست نیستند  «ها خیلی»توان از خواه را می همین تفاوت است که چپ رهایی

چپ « حقیقتِ »ست که  درست در همین جا .و جدا ساختمتمایز اند،  ولی خواهان زندگی بهتری

تیک جدا در چالش و دیالوگی آزاد و دموکرا (Doxa) افکارعمومی« حقیقتِ »خواه از رهایی

زندگی »رسی به  خواه همواره باید بر این ایده و فرضیه تأکید کند که دست شوند. چپ رهایی می

های دنیای  ازاسارت« خروج»گذر، در پرتو  به معنای واقعی و پایدار و نه موهوم و زود« بهتر

ین آنی پذیز است. و ا کامگی، ازاسارت سرمایه، دولت و دین ... امکان امروز، از اسارت خود

 .  نامیم بندی کمونیسم یا رهایی می است که در زبان این چپ، فرضیه یا شرط

 

امر رهایی نیز بدون تردید فرایندی دراز مدت است و همان طور که در ابتدای این بخش از 

شود، بلکه همواره با خود و در خود آثار و بقایای کهنه را  هایمان گفتم از صفرآغاز نمی صحبت

 ارد.همراه د به

 

ای  از سوی دیگر امررهایی، مبارزه و چالشی نظری و عملی است و نه تحمیلی و آمرانه. مبارزه

ای است  ، مبارزه است هم اجتماعی و هم طبقاتی، هم فرهنگی و هم سیاسی، هم فلسفی و هم نظری

ن خواهد در زمین واقعی کنونی عمل کند و نه به تعبیر شما در گسست از این جهان چو که می

ی امروزی اما برای «ها واقعیت»ای است اجتماعی و سیاسی در  راهبان تارک دنیا، مبارزه

شود و یا  چه هست و ابدی تلقی می ، برای دگرسانی آنها و نه تمکین کردن به آن ها دگرساختن آن

 کند. برای تغییر آن چه نزد افکار عمومی تغییرآن ناممکن جلوه می

 

ای جاری است؛ آیا  طبقاتی ی مبارزه»رسش آخر شما پاسخ داده باشم: سرانجام برای اینکه به پ 

های  کهنه چگونه ممکن است؟ همبازی ی خواهید آن را ادامه دهید؟... بازی تازه بر روی صحنه می
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، شاید بهتر «های پیشین بازی چیست؟ تان در قبال پرده کنید؟ مسئولیت خود را چگونه انتخاب می

ی آن چه را که در راستای بازاندیشی پیرامون تدارک نظری و  شالودهباشد در خطوطی اساسی 

 ام بازگو کنم.  در این جا آن جا طرح کرده« چپی دیگر»عملی برای 

 

ی چپ، مبارزه، سیاست، انقالب،  ی خود، درباره خود و گذشته ی دیسکورِس چِپ دیگر در باره

ویژه با سوسیالیسم  یشین، بهتجربی پ های نمونه بانباید  مارکسیسم، کمونیسم وغیره رهایی،

گذاشتیم، همسانی داشته باشد. در عین حال که ملهم از ای که پشت سر  استبدادی و توتالیتر سده

ی  به علت سلطه باشد که در گذشته تاکنونی میکمونیستی  –های سوسیالیستی  اندیشه ای پاره

توانسته از حد  استالینی( نمی - نینیتفکر واحد سیستمی و مارکسیسم مبتذل سویتیک )ل ویرانگر

 پا فراتر نهد.  اقلیتیای و  های کوچک حاشیه مقاومت

 

انتقادی و دگرسازانه باشد و در درجه اول نیز آمادگی  خواهد این دیسکورس گفتاری است که می

 ،نقادی و دگرسازی خود را داشته باشد، زیرا تحوالت بزرگ و سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

ها و  ملی و جهانی، ما را در برابر پرسش داری نوین سرمایه می، فنی، ارتباطی ... و شرایطعل

سخ و پای  نه حتا ارایه )و در حد امکانها  آن درستدهند که طرح  جدیدی قرار می های پربلماتیک

و اندیشیدن ، شناخت آیند(، نیاز به دگرسازی در روش کاری که غالباً نیز خطا از کاردرمی راه

دارد که در مورد پدیدارهای  ساز و غیرسیستم جانبه ای همه عمل ما دارد؛ نیاز به تکوین اندیشه

متحول و ناایستای اجتماعی، سیاسی و به طور کلی انسانی، امر پیچیدگی، آشفتگی و بغرنجی، 

تی زیس و سرانجام تضاد و هم مناسب ی چندگانگی و بسیارگونگی، پیشامد احتمالی، اتفاق و لحظه

سان خصلت غامض، همه جانبه،   سازد )بهی خود  قرار دهد و َملَکه« مرکز»ستیزی را در     در هم

اندیشی،  . و این همه تنها در گسست از سادههای اجتماعی و بشری( آشفته و غیرسیستمی واقعیت

 شود. های فکری بسته و جزمی میسر می گرایی خاص نظام بینی، جزم اندیشی و خودمرکز مطلق

ن خود برد پرسشبه زیر یی نوآوری و تواناهمواره که  یمی تفکری دار در یک کالم نیازبه شیوه

 .را داشته باشد

 

ای  هی کمونیسم در ُجست و جوی بهشتی زمینی، جامع بینیم که این چِپ دیگر یا این فرضیه پس می

ناپذیراند  که پایان  طبقاتی های اجتماعی و نزاعها، تضادها و  ا، ناهنجاریهها، تمایز مبرا ازاختالف

ِدگر و در نتیجه تالش و تدارک در جهت رهایی از  ای برای جهانی بندی نیست بلکه شرط

 های گوناگون امروزی است. سلطه

 

 – داری سرمایهتواند آن فرایند جنبش اجتماعی باشد که در نفی  گر چه کمونیسم برای این چپ می

 تواند هم می دارد، لیکن بربریت گام برمی –ت نیست که به باور ما آخرین حرف بشری نظمی

بندی در فرا رفتن ازواقعیت کنونی و تالش و پیکار در این  سرنوشت بشر را رقم زند. پس شرط

در ضمن، یابد. اما  جهت در وجود این دو بدیل )کمونیسم یا بربریت( معنای حقیقی خود را باز می

ها،  توانیم تصور کنیم که راه و روش واقفیم. یعنی می های این حرکت نیز و خطر ها ما بر ریسک

 بر هایی که حتا از درون جنبش اجتماعی و مشارکتی ها و استراتژی ها، تاکتیک ها، طرح نهاده پیش

پس امکان  بار از کار درآیند. خطا و چه بسا فاحعه و آزمایش ی عمل توانند در بوته ، میخیزند می

 پذیریم. را نیز می کارها ا نسخ تام و تمام راهتغییر جهت و تجدید نظر و حت
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 ای و مبارزه (Praxis)پراکسیس خواهد  مورد نظرما پیش از هر چیز می خواه پس جنبش رهایی

نیست که از ذهنیتی مستقل و  پارادایمیانتقادی باشد. سیستمی ایدئولوژیک یا علمی و یا  -اجتماعی

های اجتماعی،   ده یا ابداع شده باشد و بخواهد جنبشمنفک از جنبش اجتماعی و خارج از آن برآم

 خودی  جنبش زنان، دانشجویان، شهروندان، زحمتکشان و غیره را در چهارچوب اصول ویژه

 بگنجاند.

 

ایده و آرمان رهایی خواهی ما فرایندی است که از درون جامعه باید برخیزد، از مبارزات 

در شرایطی آزاد و  –سطح ملی و جهانی در  – ها اجتماعی، طبقاتی و مشارکتی خود انسان

، توسط خوِد مردمان مداخله گر شان دموکراتیک، در جریان تغییر روابط عینی اجتماعی و هستی

در امور خود و به طور کلی خوِد مردمی که در گیرودار این روابط هستند و بنابراین بیش از همه 

ها دارای منافع و  برون رفت از آن های های اجتماعی و کشف راه در تشخیص ناهنجاری

 اند. صالحیت

 

و  ها حل ها، راه ها، ایده جدید اجتماعی، طرح مناسباتهای نوین و  شکلها،  در حقیقت، نوآوری

خیزند. به بیان دیگر، این  برمی مدنی -های متنوع اجتماعی  از پراتیک همه های بدیع، آزمون

تماعی و طبقاتی عامالن مستقیم و ها و مناسبات نوین محصول مبارزات اج شکل

، های دولتی، اقتصادی، سیاسی که به صورت مستقل از قدرت اند اجتماعی و مدنی ی واسطه بی

به صورت مشارکتی و با پذیرفتن مسئولیت و ابتکارعمل، نقش اصلی خود را  ...دینی و استعالیی

ای روابط  توانند نقد ریشه وزه میامر های نوین مقدم بر همه، مبانی نظری این شکلکنند.  ایفا می

های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی... یعنی نقد مناسباتی باشند که  در پهنه موجود جهانی

  دهد. سرمایه داری )در شکل جهانی( خصلت اصلی بارز آن را تشکیل می

 

توضیح دادیم، البته ای که هم اکنون در باال  در این میان، چِپ دیگرایران، در راستای بینش و فلسفه

گری کند، همراهان خود در چنین راستایی را پیدا کند،  تواند و باید اظهار نظر کند، مداخله می

ی  را در زمینههایی  ها همکاری با حفظ استقالل و اختالفسو یا متحد کند و   نیروهای خود را هم

الئیک در ایران با دیگر ای دموکراتیک و  مبارزه برای دفاع ازحقوق بشر و گذار به جمهوری

 دهد.  ی ما سازمان خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در جامعه فعاالن جمهوری

 

ی ایران، به دشواری  ی استبداد زده خواه ایرانی، در شرایط جامعه اما در عین حال، این چپ رهایی

داند که  می واقف است. ،دندارقرار ش ا اهر رسبر موانعی که  سختیخود و به  کرد عملتعریف و 

هایی کوتاه و نادر از تاریخ معاصر و آن  که در آن، به جز دوره کند عملو  باید زیست میدانیدر 

به معنای واقعی کلمه یعنی در پیرامونی مدنی  ای عهمو محدود، هیچ گاه جا ای ناقص گونههم به 

نهادینه،  دولتی و دینی در شکلیهای  گاه فعالیتی آزاد و مستقل از قدرت آزاد و دموکراتیک، هیچ

 .است نداشتهوجود  ...و الئیک گرا )پلورالییست( کثرتدموکراتیک، 

 

مستقل مدنی با خصوصیاتی که نام  های و جنبش جامعهیعنی اعی مهای اجت به اعتبار چنین زمینه

شد و نمو تواند ر بردیم و در گستره و فضای دموکراتیک و آزاد آن است که چپ رهایی خواه می

ها و  ها، مضمون طور کلی، هر جا که جنبش مشارکتی و مستقل اجتماعی، در شکلکند. به 

ای، تعاونی، امدادی و یا در  های سندیکایی، اتحادیه ، به صورت فعالیتشان های متنوع ترکیب
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 چون و طبقات گوناگون مردم قشرهاهای صنفی یا دموکراتیک... در میان  ها و کانون شکل جمعیت

، نگاران زنان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه ویان،جدانش شهر و روستا، کارمندان، حمتکشانز

 به وجودفرهنگی، اجتماعی، سیاسی...  ،ای، اقتصادی وناکون حرفههای گ روشنفکران... در پهنه

ژرف و ساختاری و تحول اجتماعی نیز فراهم های تغییرات  توسعه یابند، زمینهبسط و آیند و 

 شوند. یم

 

به مفهوم اصلی خود یعنی  «کار سیاسی»و « سیاست»پس نتیجه آن که در این نگاه دیگراز چپ، 

 های انداز، کار اصلی چپ در این چشمگردد.  دخالت گری شهروندی در امر عمومی باز می

سنتی، ازجمله در شکل حزب یا مبارزات سیاسی  مدار از ایران نیز نواندیش خواه و رهایی

سنتی معطوف به قدرت برای رهبری یا هدایت توده... تغییرجهتی اساسی، رادیکال و  تشکالت

کوشی برای انکشاف رشد  راهی و هم ای، هم کند. در مضمون چنین دگرگونی بنیادین پیدا می

اقشار و طبقات گوناگون مردم، های مشارکتی  های مستقل اجتماعی، ابتکارها و حرکت جنبش

ها  یگر گروهای تحت ستم و سلطه چون زنان، دانشجویان، جوانان واقلیتویژه زحمتکشان و د به

 .گیرد قرار می

 

روی غیرانتقادی از  و آزادی خواه، نه دنباله طلب رهایی کوشی از سوی چپ راهی و هم این هم

به نام عنصر آگاه، پیشرو  ها چون گذشته برای رهبریت آن و نه ست اجتماعیهای  جنبش

 ست.  انقالبی

 

 نهو  کند ی اجتماعی عمل میها خوانیم نه به جای جنبش ن چِپ دیگرکه برآمدن آن را فرا میای

ها در  آن راه با همو  های اجتماعی و مدنی در درون جنبشبلکه گیرد،  قرار می ها فراسوی آن

گر  نگر و انتقاد جهتی تالش خواهد کرد که عمل دگرسازی مناسبات اجتماعی با اندیشه بغرنج

با نقد هم در مورد جهان بیرون از خود  تماعیجسازی ا پذیرد. بدین سان که تغییر و دگرگون انجام

 زمان به پیش رود.  و هم در مورد جهان درون خود هم

 

  



۱۹ 

زمانه کتاب  

 

۱۹ 

 

 آرمان و واقعیت 

 

 

گسست از "سیاست  –درک خود از "گسست"  ی پیشین توضیحات بیشتری درباره بخشدر 

بوده و  جدیدی نیست. پیشتر نیز این ایده مطرح ی گسست، ایده ی دادید. ایده –عماْل موجود" 

 شده است. شاخص آن انقالب سوسیالیستی و برپایی دیکتاتوری پرولتاریا در نظر گرفته می

گیرید به نام  رسد که شما دیگر به چنین گسستی اعتقاد ندارید. آرمانی کلی در نظر می به نظر می

ای ه خواهید در آگاهی فردی و در پراتیک کمونیسم، و گسست از "سیاست عمالً موجود" را می

کنید.  وجو کنید. به هر حال هدفی به نام انقالب سوسیالیستی را دیگر دنبال نمی مشخص جست

 شود و هدف هیچ چیز. گویا در اینجا به نوعی دیگر جنبش همه چیز می

کنید  تفاوت با برنشتاین در این است که به فکر رفرم در سیستم نیستید، بلکه گسستی را دنبال می

استتیک است که دارد به عنوان  ی ست هنر آوانگارد دارد. اینجا مدرنیتهکه جنسیتی از نوع گس

ای که با انقالب کبیر فرانسه ایجاد شد.  اجتماعی-کند، نه دیگر آن پارادایم سیاسی پارادایم عمل می

شود که پیشتر به عنوان  بر همین مبناست که توجه شما به چیزهایی در مارکس جلب می

 آلیسم مورد انتقاد بود.اومانیسم و بقایای اید

ها به  گسلید، ولی از طرف دیگر تفسیرهایی از سیاست و تاریخ ایده از یک طرف از دکترین می

توانند دکترینر جلوه کنند. مثالً شما برای "گسست" خاستگاهی در تاریخ  دهید که می دست می

 گیرید. دگر هم کمک میگردید و در این بازگشت از های گیرید، به آتن برمی ها در نظر می ایده

 کنید برای "چپ" بودن باید اکنون به تفاسیری از این دست، باور داشت؟ آیا فکر می

ها را مبنای تاریخ اجتماعی  آلیستی که تاریخ ایده توان اوروسنتریست خواند، یا ایده شما را می

 کند. ها درکی اوتوپیک عرضه می گیرد و از آن تاریخ ایده می

هتر باشد که در دکترین مینمالیست باشیم تا دست و پای خود را نبندیم؟ توضیحات کنید ب فکر نمی

 ی سازد، کاری که با ایده ای می گرای شما در باره منشأ و تاریخ، از "گسست" مکتب تازه بیشینه

 خواند. گرایی نمی گسست از درک مکتبی و مکتب

 

« گسست»ی  ایده ین ادعایی نکردم کهای به معنایی جدید نیست و من چن شیدان وثیق: هیچ ایده

 Ex nihiloها ازهیچ  ایده فکری کامالٌ جدید است. همان طور که پیشتر گفتیم، هیچ چیز و خاصه

ای پس از افالطون )یا  گویند هیچ حرف تازه در فلسفه، حتا، معروف است که می آیند. برون نمی

چیزی جز تفسیر و زیاد و کم کردن پس از افالطون و ارسطو( زده نشده و هر چه بوده و هست 

ی گسست مورد تأمل من در تبیین چِپ دگر، چِپ  ها( نبوده است. ایده مباحث اساسی او )یا آن

جدیدی نیست. اما  ی اند، اندیشه آن پبش از این بنا شدههای  رهایی خواه، نیز بدین معنا که پایه

 یز چنین است. آن شاید در سه ویژگی زیر باشد که به نظر من ن« جدیدی»

 

است و آن را نیز آشکارا  وفادار باقی مانده« گسست» ایده و آرمان یکم این که این چپ نسبت به 

شان، آن چه را که  امروزی ما در اکثریت بزرگهای  کند. در حالی که بسیاری از چپ اعالم می

اند و بنا  برداشته دست از ایده و عمل گسست ،آرمان و هویت نامید های سرخورده، بی توان چپ می

 اند. ( شدهمینیمالیستخواه ) گیرم، حداقل بر فرمولی که از شما وام می
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ی آن صحبت کردم،  که پیش از این درباره ی گسست های اساسی نظریه دوم این که یکی از ستون

ای است که در گذشته   ، سیاست واقعاً موجود، در تئوری و عمل است.این مساله«نقد و رد سیاست»

توان نزد مارکس و در  کمتر به آن توجه و پرداخته شده است. این کمبود و کاستی را از جمله می

 مارکسیسم پسامارکسی به خوبی نشان داد. 

 

خواهد درعین حال گسست از آن "گسستی" باشد که در  مورد نظر ما می« گسست»سوم این که 

از آنی که شما انقالب سوسیالیستی و حقیقت گسست نبود و هر گز نیز انجام نیافت. یعنی گسست 

یا سوسیالیسم توتالیتر و خودکامه. « سوسیالیسم واقعاً موجود»نامید و من  دیکتاتوری پرولتاریا می

توضیحی بدهم و موضع ام را با این که در  مناسبت نباشد که در چند کلمه در این باره شاید بی

 ام روشن کنم. جاهایی دیگر طرح کرده

 

خواندند و  هایی فعالیت داشتم که خود را هوادار سوسیالیسم می که در گذشته در جریان من با این

هاست که  همکاری و همراهی دارم، اما مدت های چپ شورای موقت سوسیالیستاکنون با 

برم. از سوی دیگر،  به کار می با احتیاط زیادرا  انقالب سوسیالیستیو  سوسیالیسمهایی چون  واژه

 .کنم دیکتاتوری پرولتاری به کل پرهیز میی  رفتن مقولهکار گ از به

 

، با 1۳۱۱دهه  ی سوسیالیسم و انقالب سوسیالیستی باید بگویم که از همان نیمه ی در مورد واژه

فرانسه و به کمک نقطه نظرات جدید لویی آلتوسر و برخی دیگر از نظریه  1۳۱۷ ی جنبش مه

نقد  1۳۱۱ی  با این که از همان ابتدای دهه –دولتی  پردازان چپ غیر سنتی در نفی سوسیالیسم

بسیاری از ارکان دکترین سویتیک و احزاب کمونیست وابسته به  -سیستم شوروی آغاز شده بود

دون"  لنینیسم، اندیشه مائوتسه -شوروی نزد ما جوانانی که آن دوره خود را طرفدار "مارکسیسم

ها  ها، نقد ه بودیم، به زیر سوال رفتند. این پرسششرکت کرد ۱۷کردیم و در جنبش مه  معرفی می

مطرح  هایی بسیار ها و کاستی مان با ضعف های نظری و عملی ها کم و بیش در فعالیت و نفی

 پرولتاریایی چپهایی که با سازمان مائوئیستی فرانسوی  چه در فعالیت ،شدند می

Gauche prolétarienne های ایرانی، جریان معروف به  ز چپدر آن دوره داشتم و چه با گروهی ا

که از سازمان انقالبی جدا شده بودند، سازمانی که خود نیز انشعابی از حزب توده بود  -« کادرها»

را تشکیل داده بودیم و نشریه نظری  سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقه کارگرو  -

از انقالب بهمن ایران در فعالیتی که در  دادیم و چه پس را انتشار می مسائل انقالب و سوسیالیسم

 ( داشتم.خلقحزب رنجبران ایران و نشریه نظری آن )

 

اش  رایج در ادبیات چپ مارکسیستی که برای من خصلت مفهومیهای  یکی از این واژه

(conceptuel) انقالب ، و همچنین چون سیستم، نظام و دولت است سوسیالیسمهمین  زیرسوال رفته
شما هم انقالب  خواهد چنین سیستمی را مستقر کند. در پرسش چون انقالبی که می هم سوسیالیستی

در حالی که  ،کند ( جلوه میça va de soiسوسیالیستی چون مفهومی بدیهی )به قول فرانسوی ها: 

استالینی زیر عنوان  -ویژه دستگاه لنینی ها به خود مارکس )نه به آن صورتی که انگلس و بعد

آمده از کمونیسم، مانیفست کمونیست،  کنند(، هر گاه که پیش مطرح می« م علمیسوسیالیس»

اش بلکه در درازای  ای از زندگی گفته است و این را نه فقط در دوره ی کمونیستی سخن جامعه

نویسد  ی گوتا چند سال قبل از پایان عمرش می ش از مانیفست تا نقدی که بر برنامههای فعالیت

  کنیم. مشاهده می
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در یک ها  کراتودم ها و سوسیال السالی 1۷۸۵دانیم که در شهر گوتا )در آلمان( در سال  می

دهند. در نقد آن است که مارکس برای نخستین بار و در  ی واحدی ارایه می وحدت، برنامه ی کنگره

کند، اما شناخت واقعی و  های کمونیسم به صورتی گذرا صحبت می خطوط کلی از برخی شاخص

کمونیستی سخن  ی سپارد. او در آن جا از جامعه آن را به روند رشد آگاهی و علم در آینده می لکام

)فاز(، یکی اولیه و دیگری  دو مرحلهکمونیستی از  ی راند و نه سوسیالیستی. او در جامعه می

سیالیستی )که باز هم نام سو کمونیستی ی اولیه جامعه ی مرحلهگوید که در  برد. او می باالتر نام می
ی کارش(  اندازه ای از مناسبات و حقوق بورژوایی )از جمله به هر کس به پاره گذارد( بر آن نمی

داری بیرون  سرمایه ی از دردهای طوالنی زایمان از بطن جامعهمانند، زیرا جامعه تازه  باقی می
ذیر است. اما در ناپ نوین اجتناب ی کهن در جامعه ی ی میراث جامعه و تا مدتی ادامه آمده است

 ی تنها در مرحله »کند:  مورد فاز باالیی جامعه کمونیستی، مارکس کلیاتی را چنین عنوان می
بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد،  کمونیستی، یعنی پس از این که تبعیت اسارت ی باالتر جامعه

 ی می که کار از وسیلههنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بر بندد، هنگا
معاش به یک نیاز برای زندگی مبدل شود و سرانجام هنگامی که نیروهای تولیدی همراه با تکامل 

تواند بر پرچم خود  ی افراد جامعه افزایش یابد، تنها در آن زمان است که جامعه می همه جانبه
 «.اش، به هر کس بر حسب نیازش بنویسد: از هر کس بر حسب توانایی

 

چه هنوز اعتباری برای آن قایل هستیم، اگر از  دین ترتیب، بنا به دریافت مارکس، اگر چنانب

بریم باید برایمان روشن باشد که از چه چیزی  هم نام می« انقالب سوسیالیستی»و « سوسیالیسم»

ی  داری به کمونیسم، از فرایند انتقال به جامعه گذار از سرمایه ی کنیم: از فاز اولیه صحبت می

مهم سیاسی مارکس  ی کمونیستی و یا از چیز یا سیستم دیگری؟ از این رو است که نخستین بیانیه

و منشور ها  نگارش مانیفست کمونیست است که موضوع اصلی آن اعالم موجودیت کمونیست

 های موجود در آن زمان است. های سوسیالیسم ها و منشور از سوسیالیست کمونیسم در گسست

 

های  دموکرات س است که احکامی چون نظام یا دولت سوسیالیستی توسط سوسیالپس از مارک

آیند. سوسیالیسم  به صورت دکترین در میها  ویژه در روسیه توسط بلشویک اروپایی و سپس و به

، سعی کرده بود خود را از آن به طور قاطع ی گوتا نقد برنامهای که مارکس، از جمله در  دولتی

ها )شوراها(  با امحای سوویت 1۳1۸یم که "سوسیالیسم" در روسیه در همان سال دان جدا سازد. می

ویژه حزب  های دستگاه جدید و فرمانبردار از رهبری احزاب و به ها به اهرم یعنی تبدیل آن

شود که مبتنی بر مالکیت و اقتصاد دولتی،  بلشویک، منحرف شده و به سیستمی تبدیل می

جدید بوروکراتیک،  ی گیری طبقه ارگران و زحمتکشان، شکلدیکتاتوری حزبی، انقیاد ک

 مایشایی دولت، حزب، پلیس مخفی و بوروکراسی بود.  فعال

 

برد و جایگاه اصلی و  اما مارکس در عین حال پس از کمون پاریس ازدیکتاتوری پرولتاریا نام می

 نویسد: گوتا می ی نامهدهد. او در همان نقد بر بر اش می مهمی به این مفهوم در دستگاه نظری
تغییر انقالبی اولی به دومی قرار دارد  ی کمونیستی دوره ی داری و جامعه سرمایه ی میان جامعه»

گذار سیاسی که در آن دولت چیزی نخواهد بود جز دیکتاتوری انقالبی  ی و در انطباق با آن دوره
به روشنی بیان   (Weydemayer)اش با ویدمایر معروف ی همین ایده را در مکاتبه«. پرولتاریا

 کند: می
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مدرن و نه  ی شود، نه امتیاز کشف وجود طبقات در جامعه اکنون، در آن چه به من مربوط می»

طبقاتی به من تعلق دارند. بسی پیش از من مورخان بورژوا به تشریح  ی امتیاز کشف مبارزه

اند. چیز جدیدی  ن مبارزات پرداختهی طبقات و اقتصاد دانان بورژوا به تشریح اقتصادی ای مبارزه

 ام عبارت است: که من طرح کرده

 . اثبات این که وجود طبقات با مراحل تاریخی معینی از رشد تولید مرتبط است،1

 انجامد، طبقات به طور ضروری به دیکتاتوری پرولتاریا می ی . این که مبارزه۱

ی طبقات و انتقال به  به سوی الغای همه. این که خود این دیکتاتوری نیز چیزی نیست جز گذار۹

 « ی بدون طبقه. جامعه

 

مارکس و انگلس با این که در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا نیز چون تعریف کمونیسم در کلیات 

 ی اندازه دهند، اما به مانند و شناخت به جای پدیدار را به زمان برآمدنش در آینده تحویل می باقی می

های  ها تحت نام هند که بتوان دریافتشان از این مقوله را با آن هیوالیی که بعدد کافی توضیحاتی می

دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کارگران و دهقانان، دیکتاتوری تمام خلقی، دیکتاتوری 

خلقی... در روسیه، چین، اروپای شرقی و جاهای دیگر های  دموکراتیک خلق و یا دموکراسی

 ای متمایز ساخت. ه طور کامل و ریشهمستقر و حاکم شدند، ب

 

ها  توان از دریافت ماکس و انگلس تفهیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد آن آن چه می

رونده به  داری، پدیداری گذرا، موقت و پیش سرمایه ی است برخاسته از انقالب ضد«دولت - نا»

وجود ندارد.  های کنونی آن در نظام سوی تقلیل و نفی خود. در این جا دولت به معنای اخص

روند و مردم زحمتکش متشکل به صورت کمونی، خود، اداره  بوروکراسی و ارتش از بین می

 شوند. ی امور، مناسبات و نظم اجتماعی خود می کننده

 

ای است و به چه  پرسند که این دیکتاتوری پرولتاریای شما از چه صیغه روزی از انگلس می

نگاه کنید به گویید دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟  می»گوید:  د؟ او در پاسخ میچیزی شباهت دا
 !«.کمون پاریس

 

کمون  ی به راستی دیکتاتوری پرولتاریا فرمولی است که مارکس و انگلس در فرایند دو ماهه

ویژه در  ی نوزدهم و به قبلی فرانسه در سدههای  کنند )گو این که در انقالب پاریس کشف می

ای از سوی انقالبیون فرانسوی چون اگوست بالنگی مطرح شده  این واژه به گونه 1۷۴۷الب انق

ی گذاری است به سوی القا  دوره نام دیگربود(. به هر رو، از نگاه مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا  

این به سوی برقراری کمونیسم. اما در  دولتی است استثنایی -دیکتاتوری پرولتاریا ناو محو دولت. 

شود چیز به طور کامل دیگری است.  پردازی و عملی می در روسیه نظریهها  جا نیز آن چه که بعد

ها در همان سال  طور که گفتیم، و این را همواره باید یادآوری کرد، اولین اقدام بلشویک همان

انقالب خلع ید از شوراهای کارگری، دهقانی و محلی به نفع الیگارشی حزب بلشویک بود. 

ایجاد و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور توتالیتر به نام دیکتاتوری پرولتاریا و  دستگاهی

شود. دولت، بوروکراسی، ارتش، پلیس مخفی، حزب واحد و ایدئولوژی حزبی  مستولی می

کنند. چیزی که در این جا  ای بالمنازع بر زحمتکشان و مردم را بازتولید و جاودانه می سلطه
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روی به سوی احتضار دولت، طبقات و مشارکت آزاد زحمتکشان در  ست راهخبری از آن نی

 امور خود است.  ی اداره

 

 

ی موقت  با این همه، حتا اگر بازگردیم به تعریف مارکسی از دیکتاتوری پرولتاریا چون دوره

آزاد کنندگان  مدیریت مشارکتی اجتماع تولید-انتقال به کمونیسم یعنی گذار به امحای دولت و خود

توانیم این واژه و مفهوم را  )تعریفی که در مانیفست نیز آمده است(، به نظر من امروز دیگر نمی

بینم که در  های الزم. علت آن را من در تحوالتی می به کار بریم. حتا با شرط و شروط و احتیاط

چون کمونیسم اند و این که در گذار به  داری به طور بازگشت ناپذیری رخ داده ی سرمایه جامعه
توان تنها از  بریم، دیگر نمی نام می emancipationیا گذار به آن چه که تحت عنوان رهایی  فرضیه

 –)مسیحایی( مهدویو تعیین کننده با رسالتی تاریخی و  واحد ی عامل سوبژکتیو یا بک سوژهیک 

 سخن گفت.  –چون پرولتاریا 

 

دو عامل عینی و  یداری را بر پایه از سرمایه ذرگکالسیک،  یدر برداشت ،دانیم که مارکسیسم می

مولده است که  نیروهایشدن روز افزون  اجتماعی، و()ابژکتی عینیعامل . ذهنی توضیح داده است

گذار متضمن یک عامل این اما گیرند.  ناپذیر قرار می آشتی تضادیها در  آن خصوصیبا تملک 

 یاست که در سایه زیر استثماریکارگر  ی طبقهو آن،  هست نیز  و( یا یک سوژه)سوبژکتی ذهنی

، با تکنیک و شود تبدیل می ی، به انبوه عظیم، مجتمع و متمرکزآید صنعت مدرن به وجود می

از   که بیش یاقتصاد یکلید یها ، در بخشکند تولید سر و کار پیدا می ی هادار ی اسلوب پیشرفته

ورزد و  یآورند، اشتغال م یبه حرکت در مجامعه را  یها مجتمع و متمرکز شده و چرخ  پیش

با سرمایه   اش به وضعیت و موقعیت خود در جامعه و رابطه یطبقات ی سرانجام در روند مبارزه

و  ی، اتحاد و همچنین کاردانی، خود را متشکل کرده، روح مشارکت، همکارشود آگاه می

 گیرد. می اجتماعی را نیز فرا یسازمانده

 

زنده ماندن ناگزیر باید  ی، برا خویش یجسمان یجز نیرو یز هر گونه مالکیتاین طبقه، آزاد ا

آید.  میبه انقیاد صاحب سرمایه در او .گذارد  فروش  به معرض یکار خود را همچون کاالی ینیرو

 یدر اختیار داشتن خویشتن خود در گرو یبه معناها  و به طور کلی انسان کارگر یآزاد روز این ا

 هایش فراوردهشدن نیروی کار انسان و  یاست که به کاالی مناسباتیو آن  یخصوصلغو مالکیت 

 یتصاحب اجتماع این مناسبات با مناسبات دیگری است که برجانشین شدن  یانجامد و در گرو یم

بنا بر چنین وضعیت و مبتنی باشد. آزاد در مشارکت با یکدیگر  نتوسط تولیدکنندگا  مولده ینیروها

 ینیرو این  و نیل به کمونیسم بر دوش یدار سرمایه نفی یاست که رسالت تاریخ یاتموقعیت طبق

نفع  یذاین امر دیگر در  یاز هر طبقه  کند که بیش یم یکارگر سنگین ی یا طبقه یعظیم اجتماع

 . شود فراهم می ای مبارزهبرد چنین  پیش یو ذهن یعین یو تنها در اوست که توانای است

 

اندازه   تا چه نیز صرف نظر از این که خود این عینیت -از اجزای عینیت فوق  امروزه بسیاری

 .اند رفته  زیر پرسش - واقعیت داشته است منوزده ی سدهیعنی در   حتا در زمان مارکس

 

به این سو،  بیست ی دوم سده ی نیمه، از (به سوی تمرکز و تجمع روزافزون سرمایه )ثابت  گرایش

ها با توجه به امکانات جدید تکنولوژیکی  ده است. روند عمومی در این سالطی کر  سیری معکوس
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تولید، توزیع و به ویژه خدمات   دولت... به سمت ایجاد واحدهای متوسط و کوچک در بخش  و نقش

 .شود جهان سوم نیز مشاهده می یگرایشی که در کشورهای توسعه نیافته .بوده است

 

کارگر جمعی، صنعتی و مولد  یایم. طبقه مهم دیگری نیز مواجه سال اخیر، ما با روند شصتدر 

مارکسیستی قرار داشته  یگرایانه فرجام  یا به عبارت دیگر پرولتاریای کالسیک که در مرکز بینش

برد،  نام می« جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم»و مارکس در مانیفست از آن چون  است

تقلیل ، امروز نه تنها رو به شد افزوده می  و نیرویش رستهبر  بیستم سده ی نیمهحتا تا  ای که طبقه

در . شود نیز کاسته می  اش سازماندهی طبقاتی - گاهی و خودآبلکه از انسجام، اتحاد، خودرود  می

، بر تعداد کارگران به طور سابق جهان سومکشورهای جهانی اما، با رشد صنعتی شدن   مقیاس

در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جهانی، این کمیت به طور  ولیاست، مطلق افزوده شده 

 .است  نسبی در حال کاهش

 

داری، با استفاده از  سرمایهمختلف در یک ترازبندی عمومی از تحول دنیای کار در کشورهای 

زیر  اجتماعی (mutations) های اخیر، ِدَگرش یشناختی در دو دهه های جامعه ها و داده سرشماری

 :داد  توان تشخیص می هستند،غیر قابل بازگشت  چه بسارا که 

 

بورژازی جدید و  کمی پرولتاریا به نفع رشد خرده  افول کارگران صنعتی و به طور کلی کاهش -1

 اقشار متوسط.

 

وسیع گسسته  قشرهایدر درون پرولتاریا و در  (differenciations) ها رشد تمایزها و جدایش -۱

ها را از هم  که همبستگی و تعاون میان آنو یا مشتغل در کارهای موقت و ناپایدار تولید  از کار و

 .کند را تضعیف می  طبقاتی خودآگاهیپاشد و  می

 

باشد، ترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و  گذرااز آن که تصادفی یا   وضعیت فوق، بیش -۹

این معنا که تضاد میان کار و سرمایه،  . بهاستداری  مبارزه با سرمایه یاجتماعی در عرصه

داری در فرایند تولید، اگر چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و  موضوع استثمار سرمایه

 ی نیمهنوزده تا  ی سدهماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را که از  داری باقی می سرمایه ضد

یان کار و سرمایه در محیط تولید دیگر تنها دهد. تضاد م کرد، از دست می احراز می بیست ی سده

های ضد  تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش یو تنها محرکه داری ضد سرمایه آگاهی  عامل کسب خود

بخشی مهم و قابل توجه از این  یداری نخواهد بود، اگر چه اهمیت خود را همواره به مثابه سرمایه

 حفظ خواهد کرد.  جنبش

 

سازماندهی اجتماعی محصول مبارزاتی   - و خود خواهانه و رهایی داری هخودآگاهی ضد سرمای 

شوند. به عبارت  های حاکم مطرح می های نفی ارزش ها و پروژه کار ها راه آن بسترکه در هستند 

دادن معیار سود و  مبتنی بر اولویت قرار به طور اساسیای که  دارانه های سرمایه دیگر نفی ارزش

)و  یمختلف قشرهای. در این مبارزات، استبر انسان و هستی او  و قوانین بازار( )مبادله  ارزش

های  با نظم و ارزش (تولید میدان هایی مختلف )و نه تنها در در جبهه (نه تنها کارگران

حقوق )برابر حقوقی( و برابری به طور  ی در عرصهشوند:  داری درافتاده و درگیر می سرمایه

، مسکن و محیط  و تدریس  آموزش یدر جبههی، برابری ملیتی...، کلی چون برابری جنسیت
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های گروهی، ارتباطات و اطالعات، در  رسانه یفرهنگ و هنر، در جبهه یزندگی، در عرصه

زیست  یقضایی، در عرصه یها و دمکراسی شهروندی، در جبهه حقوق بشر، آزادی یحیطه

و  المللی اتحاد و همبستگی بین یرانجام در زمینهکشوری و سکالن ملی و های  سیاستی، در محیط

مردمان و از ها است که  جبهه ها و میدان ... در تمامی ایندارانه  بدیل جهانی شدن غیر سرمایه

با  قرار دارند داری نظام سرمایهو انقیاد  آلیناسیون، تحت ستمبگیران که  ، حقوقزحمتکشانجمله 

 مدیریتی... -و خود فرهنگی، سیاسی اقتصادی، اعی،گری اجتم وارد شدن در میدان دخالت

به سوی دارانه  سرمایه های ضد کار راه ی جویی برای ارایه های خود را در چاره تواناییها و  قابلیت

 .گذارند می  و به آزمایش کردهتجربه رهایی خود 

 

ی موضع  در باره کنم توانسته باشم به پرسش شما که به درازا کشیدند، فکر می ها با این توصیف

هدفی به نام »پاسخ داده باشم. شما از  دیکتاتوری پرولتاریاو  انقالب سوسیالیستیمن نسبت به 

برید در حالی که اگر تعریف لنینی و استالینی  چون مفهومی مشخص نام می« انقالب سوسیالیستی

های  و تعریفها  دریافتها،  آن را تنها تعریف واحد و مسلم در نظر نگیریم که نباید بگیریم، درک

متفاوت و متضادی در این باره از ابتدا تا کنون وجود داشته و دارند . از این رو به نظر من در 

بریم باید قبل از هر چیزمبانی تعریفی و  هر بحث جدی نظری هر بار که این مفاهیم را به کار می

را با آن چه که در عمل در روسیه و ها  ها روشن سازیم و نزدیکی یا دوری آن تبیینی خود را از آن

 بیستم انجام گرفت نشان دهیم. ی دیگر جاها در سده

 

توان مشاهده کرد که هدف چپ دیگر و  به هر رو، از آن چه رفت بدون کمترین تردیدی می

ها تا کنون استقرار  خواه مورد پیگیری من در نفی کامل آن چیزی است که تحت این نام رهایی

هاست  خواه در حقیقت گسست در نظریه و عمل از این گونه نظام بنیادین چپ رهایییافتند. گسست 

های  اجتماعی سربرآوردند، چون امپراطوریهای  که به نام سوسیالیسم و پرولتاریا در پی انقالب

های اجتماعی خود مردمانی  سابق بر بخشی از جهان مسلط شدند و در نهایت با مبارزات و انقالب

 پاشیدند.  ها قرار گرفته بودند فرو رت آنکه تحت اسا

 

ام، فکر کنم  ی مارکس و نظریات او گفته ها تا کنون درباره و گو با توجه به آن چه که در این گفت

شود که به  توجه من به چیز هایی در مارکس جلب می» به این استنباط شما در این مورد که 
 ، پاسخ داده باشم.«عنوان اومانیسم و ایدئالیسم مورد انتقاد بود

 

عملی نزد مارکس اشاره -نظری (moment)یا لحظه  من به طور کلی در گفتارهایم به چهار دوره

 دهم: نیز مورد توجه قرار می هایم دارم و در بحث

 ،1۷۴۱تا  1۷۴۱فلسفی او از ی − لحظه

 ،1۷۴۷ -1۷۴۸مانیفست  ی − لحظه

 1۷۵۱المللی زحمتکشان  انجمن بین ی − لحظه

 توان دقیق تر کرد(. ها را می )تعیین سال 1۷۸۱گوتا  برنامهنقد ی کمون پاریس و  لحظهو − 

 

ی سیاست و  در این میان چون کوشش من همواره این است که از رویکردی فلسفی به مساله

گسست بپردازم، لحظه فلسفی مارکس در نقد هگل، مذهب، ایدئولوژی، دولت و سیاست 

ایدئولوژی ، در ی یهود مساله درباره، در فلسفه حق هگلمارکس در نقد  فلسفیهای  اندیشه ویژه به
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ای در ساختار مباحث من برخوردارند، بدون  از مقام ویژه ی فوئرباخ تزهایی در بارهو در  آلمانی

کنید جایگاهی انحصاری و مطلق  گو نیز مالحظه می و آن که همانطور که در این بخش از گفت

 کسب کنند. 

 

ی فلسفی مارکس را اومانیستی و ایدئالیستی بنامیم الزم است که  ین مورد که دورهاما در ا

کنم که در این جا نیز متفکران چپ نیاز  توضیحی کوتاه در این باره از نظر خود بدهم. من فکر می

ی  استالینی در باره – به یک بازاندیشی انتقادی نسبت به احکام صادره از سوی دستگاه لنینی

ها و  بایست دوره ایدئولوژیکی به منظور مصالح سیستم می دانیم که این دستگاه  ارند. میمارکس د

شان  از نظرات مارکس را که از چارچوب مارکسیسم مبتذل و شابلونی ساخته و پرداختههایی  بخش

حتا آلتوسر و دیگران نیز  –ای از روشنفکران مارکسیست مستقل  شد حذف کنند. پاره خارج می

ای از  بندی متافیزیکی از مارکس شدند. اما در همان زمان نیز پاره همین گونه دوره گرفتار

های اروپایی، چون لوکاچ، به این بخش از نظرات مارکس توجه کردند. از جمله به  مارکسیست

و یا نقش ایدئولوژی و  (reification)گرایی  شیئی، (Aliénation)آلیناسیون چون هایی  مقوله

و ها  داری. دستگاه استالینی این مقوله آگاهی طبقاتی در مناسبات کاالیی و سرمایه مناسباتش با

در ها  پنداشت چون آن برای کارگران شوروی می« گمراه کننده»ها را به راستی  پردازی نظریه

داده بود. در نتیجه این دستگاه  گونه مناسبات در میهن به اصطالح زحمتکشان قرار اسارت همین

میانی در اسپانیا، آن دسته از متفکران  ی ای از سده ستگاه انکیزیسیون در دورهچون د هم

به نام هواداری ازایدئالیسم، افکار   ،اندیشیدند ها می ی این مقوله مارکسیستی را که در باره

 کرد.  بورژوایی، مخالفت با ماتریالیسم دیالکتیک و یا ضدانقالبی تکفیر می خرده

 

، از هاهای شما نسبت به نظرات طرح شده توسط من در این گفت و گو ضاوتاما در مورد برخی ق

توانم بر روی برخی  آن جا که بیشتر حالت حکمی و جمعبندی دارند تا پرسشی، من تنها می

های ناروایی به  توانند برداشت گسست که می ی خواه و نظریه های اساسی بحِث چپ رهایی نقطه

 وضیحات بیشتری دهم.دست دهند تاکید مجدد کنم و ت

 

تر است که زود به قضاوت  های نظری بهتر و مناسب کنم که در این گونه بحث در ضمن فکر می

کنم، بر  اش مبارزه می بندی نکنیم. اندیشه و عمل چپ دیگر که من برای فرا رویی نرویم و جمع

باز به روی نقد، های نظری و ایدئولوژیکی بسته، جامد و چهارچوب ساز، پدیداری  خالف سیستم

را محتوم، مسلم، جاودانه، دینی و ها  تامل، تصحیح، تجدید نظر و حتا نسخ خود است و حقیقت

ی اساسی در محور وجودی و  نیز بر این نکتهها  گو و شمارد. در ابتدای این گفت استعالیی نمی

 ام. بنیادین این اندیشه انگشت گذاشتنه

 

« های گسست لحظه»چه که من تحت عنوان و عمل گسست یا آن  به راستی نظریه

(moments de rupture) نامم، از تاریخی برخوردار  سیاسی و عمل سیاسی می ی در تاریخ فلسفه

مورد تامل قرار دادم،  طرح نو ی است. این مبحث را چند سال پیش در سلسله گفتارهایی در نشریه

به ها  ی افالطونی در آسمان تاریخ برخالف ایدهتوانید رجوع کنید به تارنمای این نشریه. اما این  می

سیاسی، اقتصادی،  معینهای  «مکان»کند بلکه در  نمی پردازد و مراقبه سیاحت نمی و سیر

های  و انقالب و رخ دادهاها  ، اتفاقحوادثهای  جایگاهکه در عین حال  در روی زمین اجتماعی

، رشد زندگی و عمل آید به وجود می، ، به صورت موقتی و گذراهایی در لحظه، اند اجتماعی
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روند که توسط عامالنی که همانا مبارزان  ها تا آن جا مبنای تاریخ به شمار می کند. ایده می

اند به کار روند و به کار روند برای تغییر و  اجتماعیهای  جنبشهای  میلیتاناجتماعی مجتمع یا 

 دگرسازی واقعیت موجود در شکافتن سقف ناممکنات.

 

توان آن را با ُمثُل افالطونی  (، نمونه یا سرمشق که میپارادایم) پارادیگم ی در این نظریه از واژه 

ای برگردان سکوالر  ی ترافرازنده یا دینی داشته باشد و یا به گونه تواند جنبه همسان دانست، که می

ی   یا لحظه سشود. بیشتر بر سکان مسیحایی یا مهدوی باشد، استفاده نمی ی فاضله ی مدینه

ای بدیع  خود به گونه در اندیشه و عمل« سیاست»ها  کنیم که در آن دادهایی در تاریخ تاکید می رخ
کند یعنی نه به معنای رایج و عمومی چون امر دولت و قدرت حاکمه بلکه  عمل می و استثنایی

مردمانی معین )جمعی( در زمانی و مکانی معین برای تغییر اجتماعی توسط  کلکتیوچون اقدام 

دربرابری میان خود و به دور از دولت و سلطه: نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار 

 گرفتن. 

 

سیاسی همراه با عمل یا  ی ی کوتاهی است در انکشاف اندیشه و فلسفه برهه« گسست ی لحظه»

ن، از عمل سیاسی مسلط و، ناظر بر آ ی اجتماعی در انفصال از اندیشه و فلسفه -پراتیک سیاسی

زمانی میان یک شرایط  دهد. هم ای است که طی آن تقارن و تقاربی رخ می سیاسی موجود. برهه

یک  و (conflictuel)اجتماعی بدیع، استثنایی، ویژه، بحرانی، انقالبی، متضاد و متنازع  – تاریخی

جوش و  های فکری موجود و به همان سان بدیع و پر جنبش فکری انتقادی در گسست از سیستم

ی تناقض، نااستواری، و موقتی  ی گسست با همه خروش. در تقارب و تقارن این دو است که لحظه

تواند جدا از  های گسست مورد نظر ما ناگزیر نمی دهد. پس توضیح و تشریح لحظه بودنش رخ می

ل اجتماعی و عام – بررسی و وارسی تقارب دو طرف حادثه و رخداد یعنی عامل عینی، مبارزاتی

گسست نزد ما با نام و نشان متفکران  ی ذهنی یعنی نقد، انجام پذیرد. به عبارت دیگر، اگر لحظه

اجتماعی در آن ناگفته حاضر  – ی عینی و تاریخی شود، عامل زمینه منتقد سیستم حاکم عجین می

 ی آن است. پایه و 

 

راینِد اندیشه و عمِل گسست کم و بیش نزدیک یا دور به فهای  توان نقطه با این توصیف مختصر می

 مشخص کرد. ،نامیم می« های گسست لحظه»ها را  که آن ،در تاریخ را

ها یا  دهند اما شاید بتوان از نقطه ها فهرست جامعی را تشکیل نمی بدون تردید روشن است که این

 های اساسی سحن راند:  لحظه

 

گذاری سیاست  روتاگوراسی: بنیانپ ی پیش از میالد یا لحظه ۵۱۱دموکراسی آتن در  ی لحظه -

دموکراتیک پروتاگوراسی شرکت همه در  ی ( و تقابل ایدهپولیتیاچون امر شهر و شهروندان )

آریستوکراتیک  ی در برابر نظریه« ی مردمان باید در این فضیلت سهیم شوند همه»سیاست: 

 هان باید حکومت کنند. پادشا   - فیلسوف ی محدودی است و افالطون: هنر سیاست در قابلیت عده

 

ها و آشفتگی در  ماکیاولی در وضعیت تضاد ی خواهی و اومانیستی یا لحظه ی جمهوری لحظه -

های مستقل که برای  ها و جمهوری . زمانی که جنگ و صلح میان دولت1۵1۹شمال ایتالیا در 

و قدرت واتیکان مجاور های  شان در برابر استیالجویی امپراطوری حفظ خود و دفاع از استقالل

زدند. در این گیر و دار طبقاتی و  ها و اتحادها می هایی ناکام، وضع و فسخ پیمان دست به مقاومت
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گفتار شود که در  ای پرسش ماکیاول در مورد منشا قدرت و ماهیت جامعه طرح می ملی و منطقه
ناپذیر  ی اولیه و تقلیلشود: تقسیم اجتماعی واقعیت چنین متجلی می لیو ی ده فصل اول تیت در باره

های خلق از  سو و خواسته های بزرگان از یک ناپذیری امیال طبقاتی یعنی خواسته است؛ آشتی

سو و  ها یعنی خواست فرمان دادن و ستم کردن از یک ی ضروری میان آن سوی دیگر. رابطه

رار گیرد. این خواست تحت فرمان و ستم قرار نگرفتن از سوی دیگر باید در مرکز تأمل سیاسی ق

« منازعه» ی بخش و آفریننده تامل ماکیاولی در آن زمان که مبتنی بر پذیرش نقش موسس، آزادی

 گرفت.  بود در گسست از دیسکورهای سیاسی حاکم قرار می« افتراق»و 

 

هنگامی که از همه جای اروپای در بند  1۱۹۱جمهوری آزاد هلند و اندیشه اسپینوزا در ی لحظه -

ها و دگراندیشان به این پناهگاه  خواهان، یهودیان، پروتستان دینی و استبداد سیاسی، آزادیاستنطاق 

ای دموکراسی مستقیم و بدون واسطه توسط  آوردند. اسپینوزا از گونه کوچک تبعیدیان روی می

multitude نیروها، دست کم به صورت  ی ی خودانگیخته که گسترش و توسعه این ،برد نام می

برای تشکیل روابط میان خود نیازی به یک واسطه و سلطه ندارد. چنین فکر ایجاد  بالقوه،

ضروری در اساس، متعلق به یک بینش حقوق گرایانه از جهان است، آن گونه که نزد  ای واسطه

یابد، بینشی که از جمله در برگیرنده این حکم حک شده در  هابز و سپس روسو و هگل تکوین می

یاسی است که نیروهای اجتماعی گوناگون برای حل مناسباتشان که گاه کالسیک س ی فلسفه

در برابر قدرت مردم دارند. در  (potestas)آنتاگونیستی است، نیاز به وساطت یک قدرت حاکمه 

چون نیروی خود انگیخته جمع  potentiaتقابل با این بینش و در گسست از آن است که اسپینوزا از 

 کند.  ، چون نیرویی بدون واسطه، دفاع می(multitude)بسیارگونه 

 

مفهومی که با مارکس  ی . در این باره تنها به سه مقوله1۷۸۱مارکسی  ی کمون پاریس و لحظه -

 کنم: دهند اشاره می همواره امروزی را تشکیل میهایی  شوند و پروبلماتیک تر می مشخص

دولِت جدا از جامعه و مسلط بر  یا نقد سیاست چون قلمرو خصوصی، چون امر« نقد سیاست» -1

 از جامعه از طریق پایان دادن به دولت.« سیاست»ی پایان دادن به جدایی  آن و در نتیجه مساله

چون بینشی ماتریالیستی، انقالبی و  (activité critique-pratique)« انتقادی -فعالیت عملی» -۱

 . م، دین و هر ترافرازندههمواره انتقادگر در گسست از متافیزیک سیاسی، ایدئالیس

گری مستقیم و بدون  نیروی اجتماعی در مداخله« سازماندهی -خود»و « رهایشی -خود» -۹

 ی وضع موجود برای رهایی انسان است. ، نیرویی که دگرسازندهاش واسطه

 

(، چِپ انقالبی و غیرسنتی در گسست از 1۳۱۷و انقالب فرهنگی چین ) ۱۷ جنبش مه ی لحظه -

ام. با توجه به  های اقتدارگرا. در این باره اشاراتی در این جا و جاهای دیگر کرده «سیستم»

 کنم. طوالنی شدن زیاد مطلب به همین طرح عنوان اکتفا می

 

اگر چه در نگاه اولیه  اوروسانتریست نیستاین خط، تاریخی بر خالف دریافت شما از آن،  

شود.  ر تاریخی محدود به دنیای غرب و اروپا نمیتواند چنین به نظرآید. از دید من این مسی می

دادم تا چنین  روایی خصلت آن توضیح می یا جهان اونیورسالیتهی  بایست بیشتر در باره شاید می

تواند در یک مکان جغرافیایی و تاریخی و  ای از آن به دست نیاید. یک پدیدار می سویه دریافت یک

ای در خود گیرد که پیام یا فراخوان  زمان ویژگی ماجتماعی خاص چون رخدادی ظاهر شود و ه

 اونیورسالاش خارج شود و خصلتی  ی محدود و محلی های آن، از گستره آن، آزمون عملی و ایده
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- ایده»روا کسب کند. از این نقطه نظر است که دموکراسی آتنی یا کمون پاریس... چون  یا جهان
روا  روند، بلکه جهان ی، دیگر اروپایی به شمار نمی، چون اندیشه و عمل تغییر اجتماع«پراتیک 

 شوند. می

 

های گسست  الزم است در این جا تاکید کنم که بر این خط تاریخی نظریه و عمل گسست یا لحظه

دیگر نیز افزود یا قرار داد. این خط تاریخی که شامل  هایی ها یا لحظه توان و باید نقطه می

های  مختلف، در مکانهای  در دنیاهایی  تواند سکانس شود، می های نظری و عملی گسست می نقطه

 گیرد. گوناگون و در میان مردمان متنوع را در برگیرد و در بر نیز می

 

طور که مشاهده  ایم. در همین حد نیز همان های عطف کالن آن پرداخته در این جا ما فقط به نقطه

اش در  دانیم چین و انقالب فرهنگی جا که میشود. تا آن  کنید، این خط منحصر به اروپا نمی می

گیرند و در زمان آتن پریکلس و پروتاگوراس اروپایی وجود نداشت، اگر چه هگل  اروپا جای نمی

مرکز بود ولی من همان طور که گفتم بر   برد، اما او به واقع اروپا از آتن چون آغاز اروپا نام می

توان به  ین خط باور دارم. در این خط از جمله میهای ا ی نقطهروا خصلت اونیورسال یا جهان

 - 1۸۳۱ی انقالبی  عنوان مثال سکانسی در انقالب فرانسه را قرار داد. سکانسی که شامل دوره

های درون کنوانسیون  شود: با انقراض رژیم سلطنتی و اعالم جمهوری، با بحث و جدل می 1۸۳۴

بینید در این جا نیز به  طور که می . همانSans-culottesهای انقالبی موسوم به  و با مبارزات کمیته

، در کلیتش، «ای که با انقالب کبیر فرانسه ایجاد شد اجتماعی –پارادایم سیاسی »قول شما از 

دانیم که  رود. چه می ی گسست سخن می شود بلکه از سکانسی از این انقالب چون نقطه صحبت نمی

آورند، دوران بازگشت و عادی  انقالب کبیر به حساب می که آن را بخشی از تاریخ ترمیدوربا  

ی  شود، چون هیچ جنبه برای ما محسوب نمی پارادایمیگیرد که  سازی در انقالب فرانسه شکل می

 کند. همانی را دوباره برقرار و بازسازی می ندارد، بلکه تکرار و این خواهانه گسست و رهایی

 

های دیگری را افزود که کم و  توان و باید نقطه ر این خط میبه هر رو الزم است تصریح کنم که ب 

ی این بحث  تر که انجام نشده و از حوصله بیش نزدیک به آن هستند. یک بررسی تاریخی ژرف

هایی در مبارزات معاصر مردمان مناطق  نیز خارج است، شاید بتواند از جمله سکانسی یا سکانس

هایی را تببیین کرد که  قالب مشروطه تا کنون چون نقطهمختلف جهان چون کشور ما ایران از ان

هستند. در آینده و با گذشت زمان و در بازاندیشی « خط تاریخی گسست»کم و بیش نزدیک به این 

قاهره درجنبش اجتماعی « میدان تحریر»های الزم بتوان گفت که سکانس کوتاه  شاید با احتیاط

 یش نزدیک در این خط گسست جای گیرد.ای کم و ب تواند چون نقطه اخیر مصر می

 

کنم حد اقل تفهیم کرده باشم که  با این توضیحات که البته جای بحث و تامل و نقد دارند، فکر می

اجتماعی" و "دگرسازی  جنبش "رخدادِ  ی تنگاتنگ میان سه عامل "ایده"، برای من رابطه

نه هر یک از این عوامل  ،گیرند ر میمناسبات اجتماعی" موتور تاریخ و مبنای تاریخ اجتماعی قرا

 به تنهایی و بطور مطلق.

 

پرسید که  پاسخ دهم. می اند آخری که مورد پرسش شما قرار گرفته ی در پایان مایلم به دو نکته

؟ و آیا بهتر نیست باور داشت)در بحث گسست(  چپ بودن آیا باید به تفاسیری از این دستبرای 

 باشیم؟ مینیمالیستکه 
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ورد هر دو پرسش، پاسخ من منفی است. در مورد اولی، اگر بازگردیم به بخش نخست این در م

گاه وجود خارجی  چون پدیداری واحد و یگانه هیچ« چپ»بینیم که چیزی به عنوان  گوها می و گفت

عام و مشترک چپ که مشخص کردیم های  «ارزش»نداشته و ندارد. تنها شاید بتوان از برخی 

های گوناگون داریم. این را در  ایم و چپ های گوناگون داشته «سوسیالیست»مواره سخن گفت. ما ه

توان مشاهده کرد. در همین ایران ما نیز  درازای دویست سال تاریخ چپ در غرب به خوبی می

داد؟ به  ها را به هم پیوند می چپ از نوع حزب توده داشتیم و چپ از نوع خلیل ملکی. چه چیزی آن

نامیدند. در ایران امروز نیز هنوز  ن گفت که هیچ چیز. ولی هر دو خود را چپ میتوا جرات می

کنند. چه  )اندرزگوی حاکم وقت( را ایفا می« مشاور شهریار»شوند که نقش  هایی پیدا می چپ

کند؟ به تقریب هیچ! هر کس برای چپ  خواه به اینان نزدیک می چیزی ما را چون چپ رهایی

زند و ضرورتی ندارد که همه تفسیر واحدی را بپذیرند. وحدت یا اتحاد  می بودن دست به تفاسیری

ها که شدنی است( تنها آرزویی باطل نیست، بلکه  چپ در مجموع آن )و نه اتحاد تعدادی از گروه

 در اساس نادرست است.

 

خواه بر اساس  رهایی ها من سعی کردم به دفاع از چپ دیگری تحت نام چپ در طول این بحث

 سه گسست بپردازم: ی ظریهن

گسست از سیاست واقعاٌ موجود یعنی از سیاست به معنای امری دولتی یا حکومتی  -1

(Etatique)های مبارزاتی و سازماندهی حزبی سنتی ها و شکل ، از شیوه 

 استالینی و - گسست از سوسیالیسم واقعاٌ موجود، از سوسیالیسم لنینی -۱

بندی کمونیسم و در بازگشت به روحی از  رتو فرضیه یا شرطداری در پ گسست از سرمایه -۹

 مارکس.

 

 گری در راستای چنین تالشی که نه تنها تئوریک بلکه پراتیک نیز هست یعنی همراه با مداخله

عملی در مبارزات سیاسی اجتماعی روزمره در داخل و خارج از ایران، هم به رویکردی فلسفی 

و هم به آزمودن  -آتن تا میدان تحریر قاهره  آگورایبه تاریخ از  از جمله با ارجاع -نیاز داریم 

هایش که جنبش اجتماعی برای تغییر و رهایش  های جدید مبارزه در ویژگی ها و شیوه شکل

های  توان یکی از نحله می ،کنیم برآمدنش تالش و پیکار می نامیم. چنین روندی را، که در جهت می

در مسایلی بنیادین نام گذارد. بیش از این در طول این گفت وگوها ها  چپ در تمایز از دیگر چپ

 من چیز دیگری نگفتم.

 

خواه باشد. به این معنا که  تواند به معنایی حداقل خواه نمی تردید چپ رهایی در این میان، بی

، «ها ریپذی امکان»بینی و در تمکین به  هایی وجود دارند که به نام واقع اندازه کافی چپ امروزه به 

کوشند. پس نیاز مبرم به صدای چپی  در حفظ و اصالح سیستم موجود چه جهانی و چه ملی می

دانیم  ای نظم موجود جهانی و ملی داریم. صدایی که امروزه خوب می دیگر در نفی و رد ریشه

صدایی در شب است، شب تیره و تار. صدایی به سان ندای بال جغد خرد هگلی که در شب 

زند. به سوی فرامد طلوع  ما بال  به سوی رهایی می ی کند. لیک این پرنده آغاز می پروازش را

 خورشیدی ِدگر، ممکن ولی نا مسلم و نا محتوم. 

 



۹5 

زمانه کتاب  

 

۹5 

 

توان گفت که حداقل خواه است. به این دلیل  خواه را به معنایی می اما از سوی دیگر، چپ رهایی

تواند در این  ز ستم زر و زور و سلطه میتر از رهایی مردمان ا ساده که: آیا چه چیزی حداقل

نامیم و در  اش می تر ازآن چه رهایی جهان خاکی وجود ارزشمندی داشته باشد؟ − چه چیزی کم

 گذارد.« زندگی واقعی»توان نام حیات آدمیان را  نبود آن نمی

یند را همواره در این میان البته و بی تردید هر گام واقعی به سوی رهایی را باید پاس داریم و فرا

 ای در گسست تاریخی بشماریم.  نداریم. هر گام واقعی را لحظه از نظر دور نگه

 

شناسیم، بسراییم بارِدگر آن  خود میی  ، اگر رهایی را کار و بار مبارزهها پس با این روشنگری

 سروده صد و چهل ساله را: نه خدا، نه میهن! نه قیصر و نه سخنور! 

 

 که برای من آموزنده بودند.هایی  گوی و شما در ابداع و اجرای چنین گفتبا سپاس و تشکر از 

 انگیزهای چپ در دوران ما. بین فعاالن جنبش چپ پیرامون مسالهها  گفتمان ی این به امید ادامه

 

 
 


