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   وحدت چپ ی پروژه به مناسبت کنفرانس

  خواه رھاییچپ 
  

   دوستیگسستی برآمده از مبارزه، از فرھنگ نافرمانی، از شورش، از . فکر کردباید به گسستی رادیکال 
  *آندره گرز .پردازدچیزھا  ی به ریشه که آن گونه  ،رادیکالبردن  پرسشزیر  بهبا . از بحث آزادو 

  

  

، به منظور پیشبرد پروژهاین فعالین  .است چپ وحدت ی پروژهپیرامون  مباحث نظری بر دیگر ای سھمیه ،کنونی جستار
 گفتار، مناسبت بدین. خواھند کردبا تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار  جاری در پایان ماه را کنفرانسیآن، 

   .اش ھای اصلی ویژگیدر  مینام می »خواه رھایی چپِ «که  دیگر چپِ از  یشی است در جھت ارایه تعریفتال زیر

 جھانی و داری سرمایه این دوراندر خصلتی که سه . کند می و تبیین تعریف اساسی ویژگی سه خود را در این چپ

 ،»داری واقعاً موجود سرمایه«ت از گسسدر یکی،  .دھند تشکیل میرا  او وجودی یمعنا و ھویت، ھا قدرت سلطه

واقعاً  سیاستِ «از  گسستدر ، دومی .ستھا رھایش انسان مالکیت اشتراکی و برای او داری سرمایه ضد ی مبارزه
 رویکرد، »تحزب واقعاً موجود«از گسست در ، سومی. دموکراسی مشارکتی است و یخودگردانبرای  او پیکار ،»موجود

  .اوست مداری قدرت و ضد اپوزیسیونی، جنبشی

 از جمله در اپوزیسیون ایران مکانتوان در ھر  ا میر ھایش و زمینه که مقدمات ، با ایناما خواه چپِ رھایی گیری شکل
 .است) اونیورسالیست( روا ، بنابراین، جھانی و جھاناین چپ .استپذیر  تحقق جھانی سطحدر  تنھا امروزه ،تدارک دید

ای  مبارزهقاومت و م گرودر گیری و رشد آن  شکل. استچالش و شرطبندی  بلکه ستنی و محتوم مسلم آن نرآمدب

   .است درازمدتو  دشوار پرتضاد،

   

   ؟خواه چپ رھایی چرا -١

این . شود میناپذیر تحمل که بیش از پیش  را داریمجھانی در مقیاس ملی و  داری سرمایه نظمو ستم  سلطه ،ابتدادر  -

حقوق بشر، ھای فردی، جمھوری، دموکراسی،  آزادی گیری شکلدر  یعنی دایش مدرنیتهپیدر  این کهبا ، سیستم
خود با  تحول قابلیت چنان ھمبا این که  و کند میایفا  و تاریخی بارزنقشی  ...مدنی ی جدایی دولت و دین و جامعه

بردگی مدرن در شکل کار . شده است بشریضد  و مخرب به عاملیتبدیل  امروزه از دست نداده است، اما را شرایط

توسعه  بدون حد و مرزیی گیتی  در گسترهرا  انسان ھمه چیز از جمله کردن  کاالئی و بیگانگی ، ازخوداستثمار، مزدوری

نزد اقلیتی کوچک  قدرتو  ثروت تمرکز تقسیم جوامع بشری به دو قطبِ  .کند می تقویترا   عدالتی و بی   نابرابری. دھد می

 یا سکوالر خدایان زمینیاین  ،دولت و مالکیتسرمایه، ی  سلطه .کند را تشدید می نزد اکثزیتی عظیم قیادانو  و تکثر فقر
در  .کند می نابودود برای سود بیشتر کسب س به حکم قانون آھنینرا  زیستمحیط . کند در ھمه جا مستقر می را

 سیستمیی  سلطهانسان ھا از  رھایی خود داری چون فرایند اجتماعی ، گسست از نظم جھانی سرمایهچنین شرایطی

  .شود میمبرم  نه تنھا مطرح بلکه نیستکه پایان تاریخ 

 ی نمونهدر استالینی و چه   -  لنینی شکلدر  چه ،سوسیالیسم واقعاً موجود  شکست تاریخی نظریه و عمل ،دومعامل  -

با  ،بایست میدر شرایطی قرار دارد که  خواه چپ رھایی. است گذشته و امروزی  در سده آندموکراتیک  - سوسیال

دوباره اندیشد و  بی و از سر را از نو Emancipationوییم رھایش گامر کمونیسم یا بھتر  ،این دو چپ تاریخی گسست از
داری در شکل دولتی،  سرمایه ،یکی :گذرد میمنسوخ  "حل راه"دو  آننیز از مسیر نفی  یامر چنین .تأسیس کند



 که استموظف و ملزم  خواه پس چپ رھایی .موجود داری سرمایه" اجتماعی" مدیریت و دیگری ستیز ادیآزاقتدارگرا و 
یعنی نظری  میداندر  را آن ھم، راندبه پیش  )بینی جھان( یبینش ی زمینهدر  را ھم »سوسیالیسمدو «این از  گسست

دست  موجود بارزاتی برای تغییر واقعیتعمل می  گسترهو ھم در  به سرانجام رساند سیاسی ی و فلسفه اندیشهدر 

  .زند نوین فعالیت سیاسی و سازماندھی ھای شکل ابداع به

 داری  ضد سرمایه اجتماعی ھای جنبشدھد، برآمدن  خواه سوق می که ما را به سوی ایجاد چپ رھایی یعامل سوم -

به در اعتراض  داری جھانی صلی سرمایهدر مراکز ا زحمتکشان و مردم مبارزاتامروزه ما شاھد  .است جھاندر  یامروز
، از  آمریکا تا چین با گذر از اروپا، آفریقا در جھان قیام ھای مردمیشاھد ما  .باشیم می مااین نظی  کنندهدنابومناسبات 
ھای  جنبشاین  .باشیم می و برای خود سرنوشت خود به دست خود تعیینبرابری، رھایی و  زادی،آبرای و آسیا، 

و  نقشبازنگری به چپ را  فعاالن  ھا ھمه این. گیرند خود می به روا و جھان یش از پیش خصلتی جھانیاجتماعی ب

 .خوانند می فرابه دور از قدرت و دولت  و مبارزه کھنه ھای شکلھا و  ، در گسست از شیوهھا خود در این جنشجایگاه 

 »گرجھانی دِ « ساختنجھانی برای  و فراملی دیگر، جنبشی  یامروزه و بیش از ھر زمانخواه،  جنبش جپ رھایی
   .است

  

  ؟رانیم سخن می کدام چپاز  -٢

در مجلس . کنند میابداع خود  ١٧٨٩ فرانسویان در انقالب که است نامی» چپ« .برآمده استانقالب از » چپ«واژه 

در سمت راست و شاه پاد حق وتو برای، نمایندگان طرفدار سلطنت دنبرچیاز  قبلو انقالب مؤسسان برخاسته از 
  .خواه بوده است و جمھور ستیز زگھواره سلطنت ، بدین سان،»چپ«. نشینند میچپ  سمتدر  آن مخالفان

بیستم است  ی ویژه در سده به. شود می رایجدر اروپای غربی  به بعد نوزدھم قرن ھای پایانی سالاز  گذاری این ناماما 

توان نزد  را نمی آنچرا که  .گفتسخن  جھانیدر ادبیات سیاسی » چپ« ی واژه کاربردتوان از گسترش  که می
 در ادبیات سیاسی نیز چنین ھم .نمودپیدا  کنند فراھم میھای فکری انقالب فرانسه را  روشنگرانی چون روسو که زمینه

گیری  ا شکلدر حقیقت ب .رود کار نمیگاه به ھیچ » چپ«ی  واژه نیز مارکس نزدکه  استجالب  .این دوره و انقالبی

در دوران معاصر است که کاربرد  ...آنارشیست و سوسیالیست، کمونیستخواه، رادیکال،  جمھوری مختلفِ احزاب 
 -٢. عدالت اجتماعی -١: خالصه کردسیاسی  - اجتماعی  مقوله پنجدر  می توانرا » معنا«این  .کند معنا پیدا می» چپ«

را  ششمی اصلالبته فرانسویان  .جمھوری و دموکراسی -۵خش عمومی دفاع از ب - ۴ .آزادی -٣. برابری و عدم تبعیض

  .است   الئیسیتهیا  که جدایی دولت و دین افزایند می

 رود، می  ا و» چپ«واقعیت رود،  در ھا آن ھر گاه سخن از تحقق. ھایی عام و کلی است تعریف باال اما مبین ارزش

مفھوم و چون » چپ«گاه  در حقیقت ھیچ .گردد و متضاد تجزیه می گوناگون یھای و به روند شود می تقسیمشکند،  می
و  ھمواره متکثر و چندگانه» چپ«. نبوده و نیست »یک« ھرگز» چپ« .وجود نداشته است واحد تعریفیپدیداری با 

 تضادممختلف و ی  به چند دسته مؤسسانمجلس  جناح چپ، در انقالب فرانسه تولد آغازمان ھحتا از  .بوده است متضاد

گاه به مراتب شدید تر از » چپ«گوناگون  دستجاتتضاد میان  .سخن گفت» ھا چپ«از این رو باید از . شود میتقسیم 

که چپ تنھا  سازد این حقیقت را بر ما آشکار می» چپ«ی  مروری بر تاریخ دویست ساله. تضاد میان راست و چپ است

 دوران کوتاهبه طور نمونه در ، رخدادھای اجتماعی و سیاسی ھایی از تاریخ و ِسکانس ھایی ھایی، نقطه در زمان
چیزی به عنوان  ھا برھهخارج از این  .بوده استی منسجم تبلور و ترجمان اتحاد ،ھای بزرگ اجتماعی یا جنش ھا انقالب

 ماندهباقی و  ودهھمواره بکه آن چه . و نداردخود وجود نداشته   برای مستقل و استوار  چون مقوله» چپ«تئوری و پراتیک 

خواھی،  چون سوسیالیستی، کمونیستی، جمھوری و گاه متضاد گوناگون ھای کارکرد وھا  ھا، تئوری ایده چیزی جز است
 .وجود ندارد برای جوامع بشری »چپ« کار چیزی بنا بر این به نام راه .نیست و غیره آنارسیستی و امروزه محیط زیستی

، نیز »اتحاد چپ« .باشند میمتضاد است که غالباً نیز   کار ه یک بلکه چند و چندین راه، نآن چه که ھمواره بوده و ھست
ھایی  در نقطه. است نبودهامید، آرزو و شرطبندی چیزی جز  در نظر و عمل، در طول ھمین تاریخ دویست ساله، ھمواره

ھا و  و سرآغاز انشقاق گذرا، ناپایدار موقت،ھا ھمواره  اما این اتحاد و می دھدداده رخ البته  از تاریخ چنین امری

  .ھای نوین بوده اند جدایی

، گذشتهبر اندیشه و عمل چپ در  طلب اقتدارگرا و قدرتبینش ویژه با چیرگی  است، به ھمواره بودهکه آن چه به واقع 
ریخی تا جدایی: انجامد دستگی است که حتا به جنگ و ستیز نظامی نیز می جدایی، افتراق، انشعاب و چند



اخراج یوگوسالوی از اردوگاه شوروی، انشعاب بزرگ ھا،  دموکرات  سوسیالھای طرفدار انقالب بلشویکی از  کمونیست
چین و شوروی،  میانمرزی  ، درگیریتوسط ارتش شوروی چین و شوروی، اشغال نظامی مجارستان و چکوسلواکی

  ...جنگ چین و ویتنام

 و چریکی  ھای تا پیش از شکل گیری جریان. ری متکثر و متضاد بوده استھمواره پدیدا» چپ«در ایران نیز جنبش 
. شود می متجلیشوروی در ایران  عاملدر حزب توده چون به طور کلی و عمده ، چپ پنجاهی  مائوئیستی در دھه

ک، تک کوچ یھای خواه و مستقل در محفل ھای آزادی سوسیالیستدیگر و  و یارانش ملکی  گامی و مقاومت خلیل پیش
، ٣٢ مرداد ٢٨تا کودتای  بیستی بین شھریور  صلها، در فتوتالیترسیستم  فکری و تبلیغاتی سلطهو تنھا در برابر 
نام  »جنبش نوین کمونیستی« پنجاهما در دھه که با شکل گیری آن چه سپس  .توانست از پیش برد کارچندانی نمی

 انقالبی ای جھرهبا اما بیش در تداوم ھمان بینش و تفکر سویتیک  گاه کم و .وجود آمدند  گوناگون به یھای ، چپنھادیم

 در بُرشی محدود و ناقص از سیستم) شود ی این سطور مربوط می آن چه که به نویسنده(چریکی و گاه  ھای گروهچون 

 بینشی اما به ھر رو در ھمان چھارچوب و انقالب فرھنگی چین مائودر طرفداری از خط  و در تفکر و عمل شوروی
  .)شود میدر سطح جھانی معروف  مائوئیستی جریانآن چه که به (. اساسی

دو ، تمامی گرایشات موسوم به چپ در سطح ملی و جھانی در این صد سال گذشته را می توان به ھمهبا این 

به ن ھا داری ھر دو آ در برابر سرمایه. و سوسیال دموکراسی» سویتیکسوسیالیسم «: تقسیم کرد ی اصلی خانواده
 دیکتاتوریبا  راه ھم داری دولتی سرمایه اولی، "راه حل". دھند نداده و نمیتشکیل داری  در برابر سرمایهرا  واقع بدیلی

  .ھای آن بحرانو  داری امور جاری سرمایه مدیریت، دومی "حل راه" و بودطلبی  سیادتو  زبیح -پلیسی

 در جھتو عمل  نظریه توان می چگونه: ست رو به رو و حیاتی اساسیبا پرسمانی امروز  خواه رھایی چپِ  ترتیب این به
 استمرار ھمانا در نھایت حفظ و کهتاریخی » سوسیالیسم«دو آن  و ساختاری اساسی در نفی را وضع موجودتغییر 

ورد م »گسست « نظریهدر سه  در این جا ما را پربلماتیکاین  ؟راندبه پیش  است داری نظم سرمایه واقعیت موجود
  .میدھ قرار می تأملبررسی و 

  

  »گسست از سیاست واقعاً موجود« - ٣

از آن امروزی  politique واژهو  است شھریا  پولیس تأسیسبه معنای که  کنند می را اختراع Politeia ابتدا یونانیان

 از یکسو. شوند میشھر ور ی ام اداره چون ھنر» سیاست«گذار دو دریافتِ متضاد فلسفی از  نیز پایه آنان ھم. تابد برمی
توان و در  یعنی پولیسی  در اداره ھمه مشارکترا » سیاست« را داریم که )پروتاگوراس( سوفسطایی دریافت

» سیاست« شھر یعنی ی اداره وارد میدان) موسدِ (مردم  ،کننده افتتاح دریافتدر این . شناسد می قابلیت ھمگان

 از سوی دیگر. است شھروندان مشارکتمداخله و موکراسی به معنای ھمانا د» سیاست«در این نگاه،  .دنشو می
ی سیاسی  بر اندیشه و فلسفهرود  به پشتوانه شرایط عینی و تاریخی میرا داریم که  »سیاست«از  افالطونی دریافت
 .شناسد یم )نخبگان( »چندی«یا ) پادشاه   - فیلسوف( »یک« در قابلیترا  »سیاست«امر  که ای اندیشه  .شود غالب 

 . شود نفی می ای یا عده» یک«در اداره ی امور خود به نفع حاکمیت  در این نگاه، دموکراسی به معنای توانایی مردم

» سیاست«ناپذیر از  خود، امروزه، به دو بینش متضاد و آشتی در سیر تکامل سیاسی فلسفهآغازین در تاریخ  این دو نگاه

دولت و  نخبگان، برگزیدگان، نمایندگان، ، خدا، طبقه،خاص، »یک«است را امر بینشی است که سی یکی. اند شده مبدل
 و سلطه ، دموکراسی نمایندگی، دولتحکومت، نام دیگر قدرت» سیاست«در این بینش، . شمارد می  دولت  -حزب
تا کنون  یاسیی س اندیشهنامیم که ھمواره از آغاز  می» سیاستِ واقعاً موجود«این ھمان چیزی است که ما . شود می

، امر مردمان شان  چندگانگی  در» گانھم«را چون امر » سیاست«دیگری، بینشی است که . است  غالب بوده
در  ی امور خود اداره در ی شھروندان مشارکت برابرانه در این بینش، سیاست یعنی. شناسد رسمیت می به بسیارگونه،

رھایی و  ، در خودشان و تضادھایھا  شان، در اتحاد ستیزی زیستی و ھم ، در ھمشان گونگی و بسیارکثرت 
از  ای برگرفته ایده( »نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن«، نام دیگر جادر این » سیاست«. شان گردانی خود

 . شود می) آرنتھانا 

  :عبارت است از مینام می »سیاست واقعاً موجود« کهآن چه ، به طور خالصه

   .و طبقاتی اجتماعی یای، انحصاری و اختصاصی استوار بر تقسیم کار حرفه تخصصی، عملی -١



  .ساز  توھمفریب و  ، عوامدینیچنان  ین ھما بر بنا و پیامبرانه گفتمانی -٢

  .اقتدارطلبو  ساز   سیستم سبک کاریبینش و  -٣

  .پس آماده برای سلطه ،و تصرف آن قدرت، دولتبه سوی  ی ھموارهنظر و عمل -۴

با این . نامید »خواھی رھاییسیاست « آن را توان که میدیگری وجود دارد که  دریافت ،فوق از سیاست درکمقابل در 
اختیار  ھمان را نداریم ناگزیربر آن  جانشینی چون امادانیم  می  ناروا را »سیاست«ی  واژهاستفاده از در این جا  که

به ناظر  از نو ابداع و آزمون شود بایست  ، می»واقعاً موجود ستسیا«در گسست از  که چهآن  به باور ما،  .کنیم می
است  »رخداد«که ھمانا معین » یمکان« در» دگر سیاستِ «این  .است سیاسی کارو  »سیاست«تعریف دیگری از 

ز ھایدگر بر فراز زیر ا ھمین راستا،در  .شود تبیین میافتد،  می  یعنی آن جا که نابھنگامی، نامنتظره و ناممکنی اتفاق

   .نیمکتأملی 

» Polis کند ی کلمه را کامالً افاده نمیااین ترجمه معن. کنند شھر ترجمه می را بیشتر به شھر یا دولت .Polis  مرجحاً به
. درآن و ھم چون آن تاریخمند است das Da-seinجایی  یی است که ھستی آن "جا آن"به معنی آن . معنی مکان است

Polis آمد     - پیش(رخداد [ی آن و برای آن تاریخ  یی است که درآن و از سرچشمه "جا آن"د و آن آن مکاِن رخدا(die 
Geschichte [به این مکان و قلمرو تعلق دارند خدایان، معابد، روحانیون، سورھا، شاعران، متفکران، پادشاه، . دھد رخ می

تعلق دارند، آنی که سیاسی است  Polisھا به  ی این مهاگرھ. سفیدان، مجمع خلق، ارتش و نیروی دریایی شورای ریش
ھا در رابطه با یک دولتمرد، یک کارشناس نظامی و یا در رابطه با امور دولت  به این دلیل سیاسی نیست که ھمه ی این

طور گیرند، بدین خاطر که به  ، یعنی در مکان رخداد قرار میھستندھا سیاسی  ی این  برعکس، ھمه. گیرند قرار می
نمونه شاعران فقط شاعرند، اما به واقع شاعرند، به این خاطر که روحانیون فقط روحانی ھستند، اما به واقع روحانی 

  )١(» .اند ھستند، پادشاھان فقط پادشاه ھستند، اما به واقع پادشاه

مورد توجه خاص ما که  به دست داد تعریفی دیگر» سیاست«و » سیاسیکار «از توان  می ی فوق در تفسیری از گفته
. نیستکه مورد نظر ما به دست داد  یفراز ھایدگرمی توان از  ھم دیگری متفاوتِ ھای  برداشت البته ،داردقرار  در این جا

ھا در   مند رخداد و رویارویی میان انسان یی است که قلمرو واقعی و تاریخ»جا« آن »سیاست«میدان کار ، تفسیر مابنا بر 

شان قرار  ھای کرد ھا و عمل ھا، تنش با باورھا، ایده شان ) فِ کتیلِ کُ (ھا و مبارزات جمعی ، در فعالیتشان ھای بندی گروه
 ،شوند کم در ابتدا، در جا و مکانی معین واقع می ھا نیز، دستِ  این. اجتماعیستیزی نیروھای   و ھم   زیستی در ھم  .دارد

  .روا داشته باشند جھانجھانی و ی خود، فراخوانی  توانند پیامی فرا تر از محدوده در عین حال که می

سیاست، در این معنای ِدگر، در رابطه با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در مناسبت با امور دولت و کسب قدرت قرار  
م و در این جا ما از آلَن بدیو وا - »سیاست«. گیرد آنی است که در مکان رخداد قرار می» سیاسی«برعکس، . گیرد نمی

اتفاقی، نامنتظره، نابھنگام و از  که یعنی آن چه .دھد رخ می ،شود می  واقع حادثه که ستیی اآن جا -می گیریم 
از دولت و  جداآن چه که  .ناممکن تصور شده است در افکار عمومی تا کنون و استثنایی است .است  پیش ناشناخته

. شود پذیر  امکان )یقینو نه به (تواند  می ناممکنجا که  آن. پذیرد انجام می ھا به دور از آنو ھای حاکم  قدرت

، در رابطه با قرار دادن و دولت ، در رابطه با قدرت حاکمهوضع موجودسیاست آن جا نیست که در رابطه با حفظ و مدیریت 

: دھد ست که در آن گسستی رخ می واقعی آنی» سیاست«. گیرد انجام می ...موجودی  به جای سلطه جدیدای  سلطه

ی نیروھا و  ھمهو  دولت   - حزبمرد، نیروی نظامی، کارشناس اقتصادی، دولت، نھادھای حکومتی،  گسست از دولت
در  زمانی است که مردم واقعی» ورزی تسیاس«و » سیاست«. دارند و سلطه که روی به قدرت و حاکمیت نھادھایی

 آن امور را در مشارکت با ھم .گیرند به دست می -ھا و دولت  در فاصله گرفتن از قدرت - امور خود را خود جایی و مکانی

آنی  خود و واقعیو دگرسازی تغییر  جھت در خود ی واسطه مداخله گری مستقیم و بی و باآورند  می درتصاحب خود به 
  . دارند می قدم بر رھایی خود وبرابری  به سویکه ھست، 

و عمل » سیاست«دیگر از  یی تعریف و بر این مبنا ارایه Etatisme »گرایی دولت«از » سیاست«راستای جدا کردن در 

  :را چنین توضیح می دھد» سیاست«یستی و کجایی چپربلماتیک  Jacques Rancière ژاک رانسیرسیاسی، 

به  در حالت معمولکه آن چه . کم و نادر وجود داردبه صورتی حتا سیاست . ھمیشه وجود نداردسیاست «
، پادشاھیاِعمال که از  شود دم و دستگاھی میمربوط به  بیشتر گذارند یا علم سیاسی می حساب تاریخ سیاسی

سیاست ھنگامی وجود دارد که این دم و دستگاه در  .برخاسته استو یا مدیریت منافع   ارتش فرماندھی، ییخدا نیابت



در آخرین  آن نیزبدون  حال که در عین ،افتد ر بیاز کا وجود دارد تأسیساتکامالً خارج از این  که ای فرضیه انگار یا پیش اثر
 برابری ھر کس با ھر کسی  ھمانا فرضیه فرضیهاین . نیستند خود کار ی ادامهبه  قادرھا  دستگاهاین تحلیل ھیچ یک از 

    ) ٢()کید از من استأت( ».است به ھر ترتیب رخداد پذیری پارادکسال یافتن واقعیت ،در نھایت یعنی،

و  ایم را داشتهدر نظریه و عمل  »نقد سیاست«، سیاسی، ما ھمواره در درازای تازیخ »یاست واقعاً موجودس« نفیدر 
سر ان چون ییاز سوفسطا گفتیم که نظریسیری م .قرار دادتأمل سیری را می توان مورد مدر این میان، . داریمچنان  ھم

ھای انتقادی  اندیشه ا به روحی از مارکس و سپس به و اسپینوز روندی با گذر از ماکیاولشود و در  می آغاز رشته
، فوکو، بوردیو، آلتوسر، دولوز، دریدانزد فرانسه در از جمله  .انجامد می سوسیالیستی و پسا پسامارکسی، پسامدرنیته

   ...نگرینزد  در ایتالیا  ،تئوری انتقادینظریه پردازان  و آرنتنزد در آلمان  ...بدیورانسیر، 

از جمله در واپسین  ھفتاد میالدی ی در دھهتوان  را می» نقد سیاست«ی معاصر شروع کنیم، رد پای  رهاگر از دو 
گشایش «جا که او از  ، آنپیدا کرد )۴(ی رخداد، اتفاق و پیشامد ، اندیشه)٣(آلتوسر پیرامون ماتریالیسم تصادفی تأمالت

 دورهدو جنبش انقالبی ناپایدار این  .برد نام می» ه سیاستاندازه و ھر عمل زنده از جمل جھان به سوی رخداد، تخیل بی
و انقالب فرھنگی چین در  ١٩۶٨فرانسه در سال  توان جنبش ماه می  را می» سیاست واقعاً موجود« در گسست از

ترین  اصلیآلن بَدیو به عنوان  ژاک رانسیر و می توان از امروزه بویژه، »نقد سیاست«در حوزه ی  .ھمین زمان نام برد

ھا و  ای ایده ما در مباحث خود از پاره .ندنک را طرح میسیاسی  ورزی اندیشهنوع دیگری از نام برد که  پردازان نظریه
 Parti-Etat »دولت  - حزب« و »از دولت گیریفاصله «، Evenement »رخداد«ی  از جمله ایده اینانھای  سازی مفھوم

   ).۵(استفاده کرده و می کنیم

سیاست یافت، آنجا که » معنای«ھانا آرنت پیرامون  نزدتوان  را می »نقد سیاست«ی  اندیشهرویم،  تر تهبه گذش چندی
جدا شده، به چیزی دیگر، یعنی مشارکت عموم در » حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«، نزد او، از »سیاست«

  )۶( .شود امور خود، تبدیل می

، از یسمھگل گسست ازآن جا که در . کنیم پیدا می اش فلسفی زماند مارکس در سپس دور تر که رویم، رد پای آن را نز
در «: نویسد ی حق ھگل می و در نقد فلسه )٧(رسد نقد آسمان به نقد زمین و از نقد الھیات به نقد سیاست می

... ست عیروایی واق روا، فقط جھان دموکراسی دولت به مثابه امری خاص فقط خاص است و به مثابه امری جھان
در دموکراسی واقعی، دولت سیاسی محو اند که  ھا در عصر مدرن این را به این معنا فھمیده فرانسوی

المللی زحمتکشان  کارگری و انقالبی در زمان مارکس، یکی انجمن بین جنبشدو  .)٧()تأکید از من است( »شد خواھد
 درفرایند گسست )البته ناپایدار( توان پدیدارھایی را می ١٨٧١و دیگری کمون پاریس در  ١٨۶٠ی  در دھه )اول الملل بین(

  . برای رھایی نامید »سیاست واقعاً موجود«از 

توان نزد اسپیوزا یافت، آن جا که او برداشت  را به معنایی می» نقد سیاست«ی  اگر باز ھم دور تر رویم، نشان اندیشه

در ای  بسیارگونه .شمارد می Multitude بسیارگونه ل و اقدامدھد و دموکراسی را عم می رازآمیزی از دولت به دست نا
گرچه تا به آخر جایگاه بنیادین «نگری،  ی تونی اسپیوزا به گفته. متشکلاش اما در عین حال  ھای تک بودی ویژگی

ت و مفھومی را ھای چنین برداش  شرط کند اما تمام پیش تعارض بنیادساز واقعیت را بیان نمی ی ی طبقاتی به مثابه مبارزه
  . )٨(» شمارد را اساس فعالیت دگرگون سازی ھم اجتماعی و ھم سیاسی می بسیارگونهگری  کند و مداخله مطرح می

در حوزه ی خاص اندیشه ی . رسیم ی سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد آشفتگی می سپس به ماکیاول و فلسفه
اومانیسم و نوزایش اروپا و در مناسباتی تنگاتنگ با ساختار  سیاسی در غرب، ُگسست بنیادین از دین، با جنبش

سیاسی و  ی ماکیاول اندیشه باست که  این جادر . پذیرد ھای خودمختار ایتالیای شمالی انجام می دولت -سیاسی شھر

و  یارجاع بدون کمترین ھا نگاری بر محور حوادث سیاسی و با توجه به ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و نظامی آن تاریخ
، ماکیاول تیتلیوی  ویژه در گفتار در باره و به شھریاراز سوی دیگر، با  .شود استنادی به دین و تاریخ مقدس ابداع می

، چون ھنری "سیاست"ھدف . مستقل از اخالق و دین ارایه میدھد ،درک و دریافتی از سیاست«برای نخستین بار 
وسایل کارآمد برای حفظ خود، در جنگل افراد،  ی یخی، این است که از ھمهی تار مستقل، خودمختار و برآمده از تجربه

، »چندانی«، »تضاد«، »اختالف«، »مبارزه«ماکیاول با قراردادن  )٩(» .متخاصم، بھره جویدھای  احزاب و کشور

بانی » فرشتگان سیاست«، با چشم پوشیدن از »سیاست«در معنا و مفھوم » تنازع«و » آشفتگی«
  )١٠(» .شود بدون خدا، مشیت الھی و مذھب می ای یاسیس نظریه«



در طول تاریخ اندیشه و » گسست از سیاست واقعاً موجود«یا در حقیقت » نقد سیاست«این حال نمایندگان نظری  با
 ی در زمان ما امروز در بارهو ھم  ھا آنکه ھم در زمان آن چه  .دھند را تشکیل داده و میعمل سیاسی اقلیتی کوچک 

سیاست خیر در (» کدام سیاست؟«بیشتر و چشمگیرتر بر سر می شود،  عملو  ، نوشته، گفتهاندیشیده» سیاست«

. شده و به اجرا درآمده است آن گونه که تا کنون تبیین» سیاست« مفھوم و معنای است تا نقِد خودِ ) برابر سیاست شر
چپ و سیاست مشغولی  دل که اما آن چه. بوده است عملی و جاریھای  نقد سیاست پذیرفتهتا کنون انجام  که آن چه

دولت، قدرت، چیزھایی چون  ورزی سیاست و دھد، نقد آن بینشی است که از سیاست تشکیل باید را  اهوخ رھایی
 توان میکه  ھر آن چهبه عبارت دیگر . فھمد می ...تحت رھبری ی ی راھبر و سوژه سوژهرھبری، ، یگانگی، یکحکومت، 

  . نامید از امر سیاسی Transcendentalاستعالیی  درکو  گری ، سلطهگرایی قتدارابنیادھای 

که  آنپیش از برای ما ھا  ایناما . گیرند مفاھیمی چون جمھوری یا دموکراسی جای می» نقد سیاست«دراین بی تردید 

ی امور توسط خود  هعمومی، اشتراکی، مشارکتی و مستقیم ادار تصاحبباشند ترجمان  بیان نوعی حکومت و نظام

فرایند  .نامیم سیاسی در امر عمومی می سازماندھی ، خودگردانی و خودمختاری خود که آن چه، یعنی ھستند مردم
از قدرت و  .گیرند دست می بهرا  سیاستشھروندان امر سیاسی روندی است که طی آن  و خودگردانی خودمختاری

در این جا . کنند عمل میخود بوده و بر محور خود امور صاحب اختیار  .دکنن مرجعی فرای خود و خارج از خود پیروی نمی

و بحران  شود و تثبیت می تشدیدپدیداری که با مدرنیته  - ی سیاست و جدا شدن آن از جامعه حوزه بودناختصاصی 
خودمختاری رود و به جای آن  رو به احتضار می – آفریند را می آنو کناره گیری مردم از » سیاست«ژرف کنونی 

. تاس )سکوالر( آسمانی یا زمینی ،بریندین، و ھر قدرت  به مفھوم استقالل نسبت به دولت، خودمختاری. نشیند می
که  ستمعنااین به  .اند تغییرپذیر و نسخ پذیر که یھای و روش ھا در ابداع راه سازماندھی خود و گردانی دبه معنای خو

ی امور خود  ، بدون پیروی از احکامی برین و برون از خود، در ادارهخود تضادھای ، با حفظ چند گانگی وھای مجتمع انسان

 مداخله و ،، در برابری و آزادیه کردن دیگری، بدون نمایندگی از دیگران و یا نمایندواسطه ای مستقیم و بی  به گونه
از دمکراسی  روی فرادر  این ھمان چیزی است که ما دمکراسی مستقیم، مشارکتی یا شورایی .کنند مشارکت می

  .نامیم میکنونی نمایندگی 

  

  »واقعاً موجود تحزبگسست از « - ۴

بر اساس نگاه سنتی  تحزبگسست از  ،سازماندھی ی اشکال نوین سازماندھی و خود در حوزه ،گسست دومین
، یکی چپتاریخ  درازای، در اجتماعی جنبشمناسبت با . استی اجتماعی و سیاسی  جنبشی به امر مقاومت و مبارزه

 یکی،. اند قرار گرفتهدو بینش در برابر ھم  ،در کل .استرا تشکیل داده اختالف و افتراق  مورد ھای میداناز 

آمرانه و ورزد و دیگری  تاکید می» اجتماعی جنبش«که بر خودمختاری و استقالل است  و استقالل طلبانه خواھانه آزادی
در جنبش چپ . دھد قرار می پیشرو آگاه در قالب حزب عنصر را زیر قیمومتِ جنبش  و ست اقتدارگرا

مبتنی بر قیمومت حزب بر بینش ھمواره  شورایی،ھای  ا وجود مقاومت مارکسیست، ب)کمونیستی   /سوسیالیستی(

کند و  حزبی که قدرت را تصرف می .است شده، چیره آن استالینی -لنینی شکل به ویژه در  جنبش کارگری و اجتماعی،
  .    سازد دولت بر جامعه و کشور را برقرار می   - نامحدود و  دائمی حزب دیکتاتوری ،جدید پلیسی - اتکا به دستگاه دولتی با

من "با این که خود مارکس گفته بود ( شدمارکسیسم نامیده  ھا بعددر آغاز شکل گیری آن چه که ، ١٨۴۶در سال 
 اتتبلیغ«به منظور سازمان دادن  مارکس، حزب کمونیست نیفستماانتشار و دو سال قبل از  )"نیستم تمارکسیس

 برای را طرحی ،اروپای غربی چند کشور در» ھا ھا و کمونیست سوسیالیست میانارتباط  ایجاد«و » سوسیالیستی

 پیشینآشنایی  پروُدنکه با  ھمان سال، مارکس می ۵با این ھدف، در . دھد ارائه می اتیھای مکاتب کمیته تشکیل

با ھای فرانسوی  رابط سوسیالیست چونکند که  از او دعوت میای  نامه طی، داشتند یدیدار ھمشت و در پاریس با دا

  :نویسد پروُدن چنین می ،به او پاسخدر . کند ھمکاری ھا این کمیته

  آقای مارکس عزیز«
قوانین و پیشرفت حاصل در این  ی تحقق یافتن این سعی کنیم با ھم، اگر مایلید، قوانین جامعه را کشف کنیم، شیوه…

، به  (a priorismes) ھا انگاری اندر  - پیش و ی جزمیات پس از ویران کردن ھمه! اما شما را به خدا. کنیمراه را جست و جو 
  …جدید به مردم نباشیم یدکترین ءی خود در فکر القا نوبه



 ر این مذھب، مذھب منطق و یا مذھب خردحتا اگ نکنیم،س جنبش ھستیم، خود را رھبر مذھب جدیدی أچون در ر
ی اعمال دفع کننده و سری را محکوم کنیم؛ ھیچ  ی اعتراضات را پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ ھمه ھمه. باشد

  )١١(».تلقی نکنیمای را پایان یافته  مسئله

ما نباید عمل انقالبی را چون « :کند را نکوھش می» عمل انقالبی«نیز  انقالبی نبود و در ھمین نامه پروُدن می دانیم که
زیرا این به اصطالح وسیله تنھا فراخوانی خواھد شد به اعمال زور و . در خدمت رفرم اجتماعی به کار بریم ابزاری

را  ای مسئله او عبارت کوتاه ولی پر مغز،در چند . انگیز است شگفت تردید بیاو  ی  گویانه پیش اما ھشدار. »خودکامگی
پارادایم نظری و عملی،  یبینش و سیستم ، در قالبتا به امروزمارکس و  ھا بعد، به ویژه پس از که سالکند  می گوشزد
 پروُدنآن چه  که توان گفت به جرأت می .شود می چپ ھای و جریان به اصطالح مارکسیستی جھان ھای سازمان بیشتر

با  ھای ما تئوری چنان معمایی و ھم ی تاریخی طهیعنی ھمانا راب .دنز میکند، سرنوشت چپ را رقم  در این جا طرح می

ی  رایطه. از سوی دیگر ھای ما و اوتوپی ھا یکسو و آرمان  جاری و گام به گام از ی میان مبارزه ی رابطه. پراتیک اجتماعی

توده،  ی میان عنصر آگاه و از سوی دیگر، رابطه ھای عینی ی تغییر وضع موجود از یکسو و سرپیچی واقعیت میان ایده
رھایی  « شعارطرح با الملل اول  در مانیفست کمونیست و در بیانیه بین ،مارکس، البته غیر مستقیم .حزب و مردم
جالب این جاست که پاسخ او، با وجود . دھد ، پاسخی به انتقاد پروُدن می»امر خود زحمتکشان استزحمتکشان 

  . فیلسوف آنارشیست استانگیز  گرانی و مسألهن، تا حدودی نزدیک به  ی که دارداتوابھام ھا ناروشنی

جدا » بخش«بلکه  ،دھند را تشکیل نمی ای جداگانه، حزب مانیفست نگارشدر ھنگام  مارکس باورھا، به  کمونیست

با عزم ترین بخش احزاب « چونفرق آنھا . ھستندھای ملل گوناگون رموجود یا جنبش پرولتا» احزاب کارگری«از  ناپذیری

ھا در مبارزات پرولتارھای ملل گوناگون، مصالح  از طرفی کمونیست« ا توده پرولتاریا تنھا در این است کهب» کارگری
کنند و از سوی دیگر در  دھند و از آن دفاع می شان، در مد نظر قرار می مشترک ھمه پرولتارھا را صرف نظر از منافع ملی

منافع تمام جنبش  کند، آنان ھمیشه نمایندگان مصالح و مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می
ھا و اصولی که یک مصلح جھان کشف و یا اختراع  ھا به ھیچ وجه مبتنی بر ایده نظریات تئوریک کمونیست.. .ھستند

این نظریات تنھا عبارت است از بیان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش .. .کرده باشد، نیست

  )١٢(» .ردتاریخی که در برابر دیدگان ما جریان دا

را  در جنبش چپ سنتی ای کاری و برنامه راه، دھیسازماننسبت به مسائل ھم سنخ  بینش دوخواھم  از این جا می

در دانیم که  می .را مطرح کنمخواه  ، بینش چپ رھاییآن دوگسست از  در مقابل آن دو و در و قرار دھماشاره  مورد
اجتماعی،  باالیکردگان  ھایی از تحصیل گروه یوسیلهه ب ر عمدهبه طوھا  ھا و برنامه طرحداری،  سیستم سرمایه

، کارمندان و »افکار عمومی«و سازندگان  سخنوران ،روشنفکران کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی، متخصصان،

ر بسته و در دیگر دباز یا ھای کاری  ی مجلس و گروهھا ھای دولتی، کمیسیون در کمیته... احزاب سیاسی کارمندان
 در انتخاباتی آزاد ھا رأی آن گرفتنو  از مردم سنجیھا و مؤسسات پژوھشی و دانشگاھی و در بھترین حالت با نظر نھاد

مبلغ آن در لنین   و  مبتکرکه کائوتسکی گیرد  از سوی دیگر، بینشی در چپ سوسیالیستی شکل می. دنپذیر انجام می

علمی که از . شود توصیف می »علم سوسیالیسم«ھا  وسیالیستدر این جا نظریات س .شوند آستانه قرن بیستم می

 افرادی نیز ھمواره  در این بینش. کند میمبارزه طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاسته و با حرکت محتوم تاریخ انطباق پیدا 

فاوت که در این جا ، با این تدارندرا آن و تبلیغ » راھنما  علم« صالحیت کسبمحدود ولی این بار سوسیالیست، توانایی و 
  .شود عمومی برای کسب مشروعیت و حمایت مردمی رجوع نمیآزاد حتا به آرای 

که ھر دو از یک اجتماعی  -سیاسی ھای ھا و پروژه حل و تبیین راه شناخت مسئله ینسبت به   در برابر این دو بینشاما 

، ما نسبت دادشاھی افالطون پاد  - فیلسوف ه یدای  به را باید شان  ی کنند و ریشه فلسفی واحد تغذیه می ی سرچشمه
ھا،  ایده یابی به اجتماعی در کسب شناخت و دست  ھای ھای جنبش ھا و توانایی قابلیت: دھیم را قرار می دیگری  بینش

، واقعاً ھست که نه به معنای آن چه »واقعیت«. تر به واقعیت   تر و نزدیک  صحیح به طور نسبیھایی  و طرح ھا نطریه

رسد  ناممکن به نظر می ست که یبلکه به معنای آن انجام پذیرد،باید  یقین به باورما که به یا آن چه نماید و پذیرمی امکان
د نشو ھا نیز از آن جا ناشی می توانایی و ھا قابلیت این. بتوان کرد» شرطبندی«رخ دھد و حداقل بر سر آن  تواند میولی 

آن مبارزه و  میدانفضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابل نظری است که در  عالی یاجتماعی نمونه  که جنبش

یابند و خود شھروندان و فعاالن اجتماعی در این  می  ای آمیزش فکری و برنامه یهعمل دگرگشتی اجتماعی با مراود
  .کنند را ایفا میگی مستقیم، بدون میانجی و نماینداصلی،  کنان ن و بازیامبتکر، نعامال  فرایند نقش



شوند از دو ویژگی  انجمنی ساخته و پرداخته می  - اجتماعی  ھای ھایی که در فضای جنبش ھا و برنامه ھا، نظریه ایده
 یوسیلهه اول اینکه چون ب. شوند، برخوردارند می »کشف«که در خارج از این فضا  »حقایقی«نسبت به  ممتاز و متمایز

ھا  ھستند که آگاھانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده ایناناند، خود  ی خلق شدهن مستقیم اجتماعخود عامال

ھا چون در فضای تبادل و تقابل  که این نظریه دوم این. سازند می مبدلھا را به یک نیروی مادی اجتماعی شوند و آن می
 و تدوین ، فراھمپذیرند انجام می ر شکنیساختامند توأم با نقد و نفی و  آزاد اندیشه، در فضای عمل دگرسازانه و ھدف

ھای جزمی، جاودانی و غیر قابل تغییر  نیستند، نظام" علم برین"نیستند،  متعالی و مطلقبنابراین احکام   شوند، پس می
  .رپذی فسخر و حتا ، اصالح پذیرپذی باشند تکامل  می ھایی نیستند، بلکه رھنمون

در  نوینی در ھمه جا» ھای احتماعی جنبش«سازمانی، سیاسی و  فعالیتی  نهھای کھ وهیھا و ش شکل نقدِ با امروزه 

اشکال  .گیرند قرار می جدیدی نیزھای  در برابر چالش البته که کنند میکرده و در ایران سر بلند  از جمله، سراسر گیتی

ند و تا حدودی نیز کرد حزبی عمل می شکلی بیستم در  ھای شناخته شده که در سده تاریخی و سنتی سازماندھی

. دھند آورند، سازمان می کنند، به حرکت و مبارزه درمی کارایی داشتند، امروزه دیگر کمتر کسی را مجذوب خود می
خلق شوند، مسئله مرکزی  ازسری آن که دوباره باید از نو و  ی سازماندھی و اشکال دیگر، نوین و ناشناخته مسئله

چه در غرب و چه  –ھای اجتماعی کنونی در ھمه جا  رک و امروزی جنبششاخص مشت. جنبش چپ باقی مانده است

ھر گونه . ھستند» حزبی« فعالیت سیاسیو سنتی  تاکنونیھای  شکلنافی  -و غیره ایران ی جامعه در جوامعی چون
ھای  ھا تمایل به شکل این جنبش. کنند مندان را تشویق می عالقه ی طلبی را طرد و مشارکت مستقیم ھمه انحصار

تشکیالتی که به . ھا، ایجاد ساز و برگ تشکیالتی از نوع دیگری است ی آن سازماندھی دارند که مشخصه خودگردان
احزاب  و قدرت طلبی و انحصارطلبی فعال ایفا کنند گران دخالت کنشگران، ی افراد اجازه دھد نقش خود را به منزله

  .ند را به زیر سؤال برندسیاسی که تنھا برای خود حق مداخله در سیاست قائل

 ھایی جنبش :می شوندفعال بیش از پیش سیاسی    - ھای اجتماعی ھا و راه کارھا، جنبش ھا، طرح در خلق ایده امروزه
دفاع از محیط زیست  ھای سیاسی ، جنبشھای سیاسی و مدنی ھای زنان و فمینیستی، جنبش چون جنبش

ھا  این جنبشدرون خواه در  ھای رھایی چپ ... دگر  یجھان ساختن یسیاسی برا -ھای اجتماعی و جنبش) اکولوژیست(

 ھای چپدر این میان،  .کنند تبیین، تدوین و مطرح می خود ھا شوند که این جنبش میکارھا و اھدافی  ھا، راه مبلغ برنامه
یعنی این  ندبردارو قدم  دناندیش بیمارکس در مانیفست  طرح شده توسط آن اصلدر راستای بایست  می رھایی خواه

این که چقدر (ھمواره باید کوشش کنند  ھا آن. دننشمارھای اجتماعی  جدا و منفک از جنبش» خاص یحزب« خود را که

ر درون آنھا مدافعین مصالح ، دھا شرکت و مشارکت کنند در این جنبش) در این راه موفق شوند بحث دیگری است
ھای به دست آمده توسط  ھای جنبشی و آزمون د و از طریق این فعالیتھا به سوی امر رھایش باشن جنبش عمومی این

  .، دموکراتیک و مشارکتی را خلق کنند)کلکتیف (ھا، اشکال نوین سازماندھی و کار جمعی آن

ھای  بایست در پی خلق شکل ھای سنتی سازماندھی حزبی، می گیری از شکل ی نگارنده، با درس چپِ دیگر، به دیده
بر . مناسباتی مبتنی بر دموکراسی گسترده درونی. بات در میدان سازماندھی و تشکیالتی خود باشدنویی از مناس

بر گردش و . بر شیوه و روش خودگردانی. کنندگان ی مشارکت بر مشارکت آزادانه. ی سطوح کاری شفافیت در ھمه

گری و انتقاد و کنترل از سوی  خالتی د بر امکان آزادانه. و در ھمه ی سطوح ی نھادھا ھا در ھمه تناوب مسئولیت

از  ھا ھای نظری و برخورداری این گرایش بر آزادی تشکیل گرایش. ی امور ی سطوح و بر ھمه کنندگان در ھمه مشارکت
  ...   ھا ھا در تصمیم گیری ی حقوق چون اظھار نظر آزادانه درونی و بیرونی و امکان مشارکت آن ھمه

به این معنا که در . باشد اپوزیسیونیتواند  امروز در ھمه جا و از جمله در ایران تنھا می خواه از سوی دیگر، چپِ رھایی

چپِ سنتی ھمواره برای . در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل کند. نباشد و ولت پی تصرف قدرت
ره نیز نشان داده است که در زمانی این گونه چپ در عین حال ھموا. کند و می کرده تصرف قدرت و حکومت کردن مبارزه 

چپ .  زند رسد، در برابر الزامات پاسداری از دولت و قدرت ناگزیر دست به سرکوب و سلطه می که به قدرت می

/ تعریف کالسیک چپ سوسیالیستی. ورزد ید تاکبایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن  خواه اما، می رھایی
امر قدرت و دولت  که بوده است اینتا امروز ھمواره ) ی نظرات او البته نه در ھمه(از مارکس  ،»سیاست«کمونیستی از 

، »سیاست«چنین درکی از  .گرایی دولتیعنی » سیاست«از این نگاه، . دھد و تصرف آن جوھر سیاست را تشکیل می

چِپ در برابر ھای مھم امروزی  یکی از چالش. باشد از چپ تا راست، ھمواره غالب و ھمگانی بوده و ھم چنان می
. بدون تصرف قدرت را مطرح سازد ی سیاستِ  ایده. این است که در تعریف فوق تجدید نظری اساسی کند خواه رھایی

، اداره و مدیریت »سیاست«این که . به یکی از بنیادھای فکری کمونیستی که مارکسیسم سویتیک زیر پا نھاد باز گردد



دموکراسی . مردمان بسیارگونه در امور است ی واسطه لکه مداخله و مشارکت مستقیم و بیامر دولت و قدرت نیست ب
امروزه، این با این حال اما . کنیم فھمیم و تبلیغ می به این معنا می ھایت امردر نرا ما  مشارکتی و مستقیم یا شورایی

، تصرف قدرت و دولت بدونتغییر داد  ای ی ریشه  توان جوامع و جھان را به گونه اساسی که چگونه می پروبلماتیک

  .   بغرنجی بدون پاسخ باقی مانده است

     

  .واقعاً موجود داری سرمایهگسست از « - ۵

 .امروزه سلطه خود را در سراسر گیتی حاکم کرده است داری است که سرمایهمناسبات از  ، گسستگسستسومین 

و  جدا و حاکم بر مردم دولت احتضاربرقراری مالکیت جمعی،  و الغای مالکیت خصوصی به معنای گسستی که در نھایت

نظریه  نقد و نفیتواند برآمِد  آن چیزی است که امروزه، مقدم بر ھر چیز، تنھا می این گسست .است مبارزه برای برابری
 اسیدموکر سوسیالو  از یکسوداری دولتی  سرمایه یعنی ی بیستم سدهدر » سوسیالیسم واقعاً موجودِ «و عمل 

 یگسست چنینفرایند  شرایط ی ما در ایران، جامعه واقعیت کنونیدر  .باشد از سوی دیگر سیستم سرمایه کننده اداره

  .شود میسر جدایی دولت و دین برمبنای تیکدموکرا یا جمھوری با گذر از جمھوری اسالمی و استقرار تواند تنھا نی

مبارزه اساسی یعنی ضد استبدادی برای دموکراسی و ضد  امروزه در ایران، با جھانی شدن سرمایه داری، دو

به دو . ھا برقرار کرد دیوار چینی عبور ناپذیر بین آن. داری برای رھایی را نمی توان چون گذشته از ھم جدا کرد سرمایه
م بر ایران نظام حاک. ای می بایست با ھم تلفیق کرد آن ھا را به گونهبرعکس، . فاز تاریخی مستقل از ھم تحویل داد

دین (داری، مناسبات تئوکراتیک  مناسبات مسلم سرمایه: آمیخته است تداخل سه مناسبات درھمامروز برآیندی از 
این خصوصیات دو امر مبارزه ضد . نفتی مستبد، متمرکز و متکی بر رانت دولتی مناسبات ناشی از قدرقدرتیو ) ساالری

باشند که  دارای ویژگی ھای خود می ھا آنآمیزند، با این که ھر دو  ھم میرا در  داری سرمایه استبدادی و مبارزه  ضد

  .توانند و نباید دور بمانند از نظر نمی

این است پرسشی  کنیم؟ مبارزه می برای کدام سوسیالیسمبرای  ؟ ماستبه چه معناداری  گسست از سرمایهاما 

 مطرح و بحرانی حادموکراسی به صورتی د اساسی که امروزه پس لز شکست سوسیالیسم سویتیک و سوسیال

  .است

ھمین ، باید قرار گیرد مورد تاملبرای ما امروز  اش رایج در ادبیات مارکسیستی که خصلت مفھومیھای  یکی از واژه

ی  برای ھمهچون مفھومی بدیھی  »سوسیالیسم« تا کنون .چون سیستم، نظام و دولت است »سوسیالیسم«
از کمونیسم،  آمده مارکس ھر گاه که پیشخوِد در حالی که  ،کرده است میلوه جما  چونھای مارکسیست  چپ

که  ھای آلمان دموکرات به سوسیال ای خظاب رسالهدر  ویژهبه  .است رانده ی کمونیستی سخن ، جامعهھا کمونیست

  .استمعروف » ی گوتا نقد برنامه«به 

کنند و  می وحدت با ھم یا در کنگرهھا  کراتودم الھا و سوسی السالیحزب  ،آلمانی شھر گوتادر  ١٨٧۵در سال 
ھای  مارکس برای نخستین بار و در خطوط کلی از برخی شاخص ،در نقد آن. کنند می تدوین مشترکی  ا برنامه

آن را به روند رشد آگاھی و علم در آینده  اما شناخت واقعی و کامل .کند صحبت می داری سرمایه پسای  جامعه
کمونیستی از دو  ی او در جامعه. راند و نه سوسیالیستی کمونیستی سخن می ی ر آن جا از جامعهاو د. سپارد می

که باز ھم نام (کمونیستی  ی اولیه جامعه ی گوید که در مرحله او می. برد ، یکی اولیه و دیگری باالتر نام می)فاز(مرحله 
چمان  ھم) ی کارش اندازه از جمله به ھر کس به(مناسبات و حقوق بورژوایی  برخی) گذارد سوسیالیستی بر آن نمی

داری بیرون آمده است و تا مدتی  سرمایه ی جامعه دلزیرا جامعه تازه از دردھای طوالنی زایمان از  .مانند باقی می

اما در مورد فاز باالیی جامعه کمونیستی، مارکس . ناپذیر است نوین اجتناب ی کھن در جامعه ی ی میراث جامعه ادامه
بار  کمونیستی، یعنی پس از این که تبعیت اسارت ی باالتر جامعه ی تنھا در مرحله «: کند کلیاتی را چنین عنوان می

انسان از تقسیم کار پایان گیرد، ھنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بر بندد، ھنگامی که کار از 

ود و سرانجام ھنگامی که نیروھای تولیدی ھمراه با تکامل ھمه معاش به یک نیاز برای زندگی مبدل ش ی وسیله
از ھر کس بر حسب : تواند بر پرچم خود بنویسد ی افراد جامعه افزایش یابد، تنھا در آن زمان است که جامعه می جانبه

  .»اش، به ھر کس بر حسب نیازش توانایی



 از تنھامارکس . مناسبات یا دولت وجود ندارد چون نظام،» سوسیالیسم« نام  چیزی بهمارکس،  نزدبدین ترتیب، 
که بعدھا  ی ا فاز اولیه از ،داری به کمونیسم گذار از سرمایهیعنی  ،آن فرایند توضیحدر او . راند سخن می کمونیسم

مھم سیاسی  ی ست که نخستین بیانیه از این رو .دھد کلی به دست می ھایی بسیار نشان ،خواندند» سوسیالیسم«

ی آن ھا سوسیالیست برابردر ھا  اعالم موجودیت کمونیستاش  موضوع اصلیکه  کمونیست است  مانیفست، یمارکس
  .زمان است

ھای اروپایی و سپس و  دموکرات پس از مارکس است که احکامی چون نظام یا دولت سوسیالیستی توسط سوسیال
دولتی که مارکس، از جمله در نقد  یلیسمسوسیا. آیند به صورت دکترین در میھا  ویژه در روسیه توسط بلشویک به

 تغییر ماھیت یافتنبا  ١٩١٧ھمان سال  ازدانیم که در روسیه  می. کند میی گوتا، خود را از آن به طور قاطع جدا  برنامه

از ویژه  ھای دستگاه جدید و فرمانبردار از رھبری احزاب و به به اھرم ھا شدن آنیعنی تبدیل  شوراھای کارگری و محلی

مبتنی بر مالکیت و اقتصاد دولتی،  آید در میو به سیستمی  می شودمنحرف " سوسیالیسم"امر حزب بلشویک، 

حزب، پلیس  مایشایی دولت، جدید بوروکراتیک، فعال ی گیری طبقه دیکتاتوری حزبی، انقیاد کارگران و زحمتکشان، شکل
   .غیره طلبی جھانی و ، سیادتمخفی و بوروکراسی

برد و جایگاه اصلی و مھمی به این مفھوم در  حال پس از کمون پاریس ازدیکتاتوری پرولتاریا نام می مارکس در عین

 ی داری و جامعه سرمایه ی میان جامعه«: نویسد گوتا می ی او در ھمان نقد برنامه. دھد اش می دستگاه نظری
گذار سیاسی که در آن دولت چیزی  ی ا آن دورهتغییر انقالبی اولی به دومی قرار دارد و در انطباق ب ی کمونیستی دوره

به روشنی   (Weydemayer)اش با ویدمایر معروف ی ھمین ایده را در مکاتبه. »نخواھد بود جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا

  :کند بیان می

 ی کشف مبارزهمدرن و نه امتیاز  ی شود، نه امتیاز کشف وجود طبقات در جامعه اکنون، در آن چه به من مربوط می«
ی طبقات و اقتصاد دانان بورژوا به تشریح  بسی پیش از من مورخان بورژوا به تشریح مبارزه. طبقاتی به من تعلق دارند

اثبات این که وجود طبقات با مراحل  -١ :ام عبارت است چیز جدیدی که من طرح کرده. اند اقتصادی این مبارزات پرداخته
 -٣ انجامد، طبقات به طور ضروری به دیکتاتوری پرولتاریا می ی این که مبارزه -٢. رتبط استتاریخی معینی از رشد تولید م

ی بدون  ی طبقات و انتقال به جامعه به سوی الغای ھمه این که خود این دیکتاتوری نیز چیزی نیست جز گذار
  )١٣( ».طبقه

مانند و شناخت  تعریف کمونیسم در کلیات باقی میمارکس و انگلس با این که در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا نیز چون 
 دریافتاختالف دھند که بتوان  کافی توضیحاتی می ی اندازه ، اما بهموکول می کنندپدیدار را به زمان برآمدنش در آینده 

ن، دیکتاتوری تمام ھای دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کارگران و دھقانا ھا تحت نام که بعد چهآن  را بااز این مقوله  ھا آن

در روسیه، چین، اروپای شرقی و جاھای دیگر  و غیره خلقیھای  دموکراسی، خلقی، دیکتاتوری دموکراتیک خلق
تفھیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد  ھا آن درکتوان از  میکه آن چه  .تشخیص داد ،شوند میمستقر و حاکم 

رونده به سوی تقلیل و نفی  پدیداری گذرا، موقت و پیش .است داری سرمایه ب ضدبرخاسته از انقال» دولت - نا«ھا  آن

روند و  بوروکراسی و ارتش از بین می. وجود ندارد ھای کنونی در این جا دولت به معنای اخص آن در نظام. است خود
روزی از  .شوند خود میی امور، مناسبات و نظم اجتماعی  مردم زحمتکش متشکل به صورت کمونی، خود، اداره کننده

گویید دیکتاتوری پرولتاریا  می«: گوید ؟ او در پاسخ میچیستپرسند که این دیکتاتوری پرولتاریای شما  انگلس می
  .»!چیست؟ نگاه کنید به کمون پاریس

گو ( کنند کمون پاریس کشف می ی به راستی دیکتاتوری پرولتاریا فرمولی است که مارکس و انگلس در فرایند دو ماھه

ای از سوی انقالبیون  این واژه به گونه ١٨۴٨ویژه در انقالب  ی نوزدھم و به قبلی فرانسه در سدهھای  این که در انقالب

ی گذار به  به ھر رو، از نگاه مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا  نام دیگر دوره). فرانسوی چون اگوست بالنگی مطرح شده بود

اما . برقراری کمونیسم نفی خود و دولتی است استثنایی به سوی -توری پرولتاریا نادیکتا. است سوی القا و محو دولت
طور که  ھمان. شود چیز به طور کامل دیگری است پردازی و عملی می در روسیه نظریهھا  در این جا نیز آن چه که بعد

انقالب خلع ید از شوراھای کارگری،  اول ھا در ھمان سال گفتیم، و این را ھمواره باید یادآوری کرد، اولین اقدام بلشویک

توتالیتر به نام دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان پلیسی و  دستگاھی. حزب بلشویک بود دستگاهدھقانی و محلی به نفع 
دولت، بوروکراسی، ارتش، پلیس مخفی، حزب واحد و ایدئولوژی . شود سوسیالیسم در یک کشور ایجاد و مستولی می



چیزی که در این جا خبری از آن نیست . کنند المنازع بر زحمتکشان و مردم را بازتولید و جاودانه میای ب حزبی سلطه
  . امور خود است ی دولت، طبقات و مشارکت آزاد زحمتکشان در اداره محوروی به سوی  راه

انتقال به کمونیسم یعنی گذار ی موقت  با این ھمه، حتا اگر بازگردیم به تعریف مارکسی از دیکتاتوری پرولتاریا چون دوره
، امروز دیگر )تعریفی که در مانیفست آمده است( و مجتمع کنندگان آزاد مدیریت مشارکتی تولید -دولت و خود احتضاربه 

ی  که در جامعه دیددر تحوالتی  بایدعلت آن را . ھای الزم حتا با شرط و احتیاط. توانیم این واژه و مفھوم را به کار بریم نمی

اند و این که در گذار به کمونیسم چون فرضیه یا گذار به آن چه که تحت  داری به طور بازگشت ناپذیری رخ داده مایهسر
واحد و تعیین کننده با رسالتی  ی توان تنھا از یک عامل سوبژکتیو یا بک سوژه بریم، دیگر نمی عنوان رھایی نام می

  . ن گفتسخ –چون پرولتاریا  –)مسیحایی(تاریخی و مھدوی 

دو عامل عینی و ذھنی توضیح داده  یداری را بر پایه از سرمایه گذرکالسیک،  یدر برداشت ،دانیم که مارکسیسم می
 تضادیھا در  آن خصوصیمولده است که با تملک  نیروھایشدن روز افزون  اجتماعی، )وابژکتی( عینیعامل . است

 ی و آن، طبقه ھست نیز  یا یک سوژه) وسوبژکتی( ذھنییک عامل گذار متضمن این اما . گیرند ناپذیر قرار می آشتی
، با تکنیک و شود تبدیل می ی، به انبوه عظیم، مجتمع و متمرکزآید صنعت مدرن به وجود می یاست که در سایه یکارگر

مجتمع و متمرکز   از پیش  که بیش یاقتصاد یکلید یھا ، در بخشکند تولید سر و کار پیدا می ی هادار ی اسلوب پیشرفته

به وضعیت و  یطبقات ی ورزد و سرانجام در روند مبارزه یآورند، اشتغال م یجامعه را به حرکت در م یھا شده و چرخ
، اتحاد و ی، خود را متشکل کرده، روح مشارکت، ھمکارشود آگاه میبا سرمایه   اش موقعیت خود در جامعه و رابطه

  .گیرد می ی را نیز فرااجتماع یو سازماندھ یچنین کاردان ھم

چون  کار خود را ھم یزنده ماندن ناگزیر باید نیرو ی، برا خویش یجسمان یجز نیرو یاین طبقه، آزاد از ھر گونه مالکیت
به ھا  و به طور کلی انسان کارگر یآزاد روز این ا. آید میبه انقیاد صاحب سرمایه در او .گذارد  فروش  به معرض یکاالی

شدن نیروی  یاست که به کاالی مناسباتیو آن  یلغو مالکیت خصوص یر داشتن خویشتن خود در گرودر اختیا یمعنا
تصاحب  این مناسبات با مناسبات دیگری است که برجانشین شدن  یانجامد و در گرو یم ھایش فراوردهکار انسان و 

بنا بر چنین وضعیت و موقعیت . نی باشدمبتآزاد در مشارکت با یکدیگر  نتوسط تولیدکنندگا  مولده ینیروھا یاجتماع

 ی یا طبقه یعظیم اجتماع ینیرو این  و نیل به کمونیسم بر دوش یدار سرمایه نفی یاست که رسالت تاریخ یطبقات

 یو ذھن یعین یو تنھا در اوست که توانای استنفع  یذاین امر دیگر در  یاز ھر طبقه  کند که بیش یم یکارگر سنگین

  . شود فراھم می ای مبارزهبرد چنین  پیش

یعنی در   اندازه حتا در زمان مارکس  تا چه نیز صرف نظر از این که خود این عینیت -امروزه بسیاری از اجزای عینیت فوق 

  .اند رفته  زیر پرسش - واقعیت داشته است منوزدھ ی سده

طی   به این سو، سیری معکوس بیست ی هدوم سد ی نیمه، از )ثابت(به سوی تمرکز و تجمع روزافزون سرمایه   گرایش

به سمت ایجاد واحدھای ... دولت  ھا با توجه به امکانات جدید تکنولوژیکی و نقش روند عمومی در این سال. کرده است
جھان  یگرایشی که در کشورھای توسعه نیافته .تولید، توزیع و به ویژه خدمات بوده است  متوسط و کوچک در بخش

 .شود می سوم نیز مشاھده

کارگر جمعی، صنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریای  یطبقه. ایم ، ما با روند مھم دیگری نیز مواجهاین دوراندر 

جنبش «و مارکس در مانیفست از آن چون  مارکسیستی قرار داشته است یگرایانه فرجام  کالسیک که در مرکز بینش
افزوده   و نیرویش رستهبر  بیستم سده ی نیمهحتا تا  ای که برد، طبقه می نام» اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم

نیز کاسته   اش سازماندھی طبقاتی - گاھی و خودآبلکه از انسجام، اتحاد، خودرود  تقلیل می، امروز نه تنھا رو به شد می

د کارگران به طور مطلق ، بر تعداسابق جھان سومکشورھای جھانی اما، با رشد صنعتی شدن   در مقیاس. شود می
  .است  در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جھانی، این کمیت به طور نسبی در حال کاھش ولیافزوده شده است، 

ھای  ھا و داده داری، با استفاده از سرشماری سرمایهمختلف در یک ترازبندی عمومی از تحول دنیای کار در کشورھای 

  توان تشخیص می ھستند،غیر قابل بازگشت  چه بسااجتماعی زیر را که  ھای ، ِدگَرشاخیر یشناختی در دو دھه جامعه
  :داد

  .بورژازی جدید و اقشار متوسط کمی پرولتاریا به نفع رشد خرده  افول کارگران صنعتی و به طور کلی کاھش -١



و یا مشتغل در کارھای موقت تولید وسیع گسسته از کار و  قشرھایدر درون پرولتاریا و در  ھا رشد تمایزھا و جدایش -٢
  .کند را تضعیف می  طبقاتی خودآگاھیپاشد و  ھا را از ھم می که ھمبستگی و تعاون میان آنو ناپایدار 

مبارزه با  یباشد، ترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و اجتماعی در عرصه گذرااز آن که تصادفی یا   وضعیت فوق، بیش -٣
داری در فرایند تولید، اگر چه ھمواره  ین معنا که تضاد میان کار و سرمایه، موضوع استثمار سرمایهبه ا. استداری  سرمایه

نوزده تا  ی سدهماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را که از  داری باقی می سرمایه یک رکن مھم مبارزات طبقاتی و ضد

ن کار و سرمایه در محیط تولید دیگر تنھا عامل کسب تضاد میا. دھد کرد، از دست می احراز می بیست ی سده ی نیمه
داری نخواھد بود، اگر چه  ھای ضد سرمایه تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش یو تنھا محرکه داری ضد سرمایه آگاھی  خود

  .حفظ خواھد کرد  بخشی مھم و قابل توجه از این جنبش یاھمیت خود را ھمواره به مثابه

   :کند فرموله می را آن درستیتونی نِگری به  کهداری مطرح است  سرمایهامروز  ر دنیاید یپرسشدر این راستا، 

کارگر به  ی طبقهیک د دارد؟ وکارگر ھنوز وج ی  طبقه آیا: دھیم چنین است پاسخپارادکسالی که ما باید به آن  پرسش«
؟ باید در عین حال ی سیاسی سوژه چونموضوع جامعه شناسی بلکه  چونداری؟ نه  مرکزی نقد سرمایه  سوژهمثابه 

 دگرگونی ھایی که در کار و در وضعیت زحمتکشان به وجود آمده است، از صنعت دارندچه معنای سیاسی  که پاسخ داد
از امنیت شغلی تا بی ثباتی شغلی، از  ،تا بخش خدمات، از کار مزدوری تا کار مستقل، از کار مادی تا کار فکری گرفته

با استفاده از «:دھد ای پاسخ می و نگری خود به گونه . »؟ھا چیست کمبود کار؟ معنای تئوریک ھمه ی اینامتاع از کار تا 
 .گیرد می ی خود چنبرهرا در  اش تمام جامعه در کلیتبرد، می گوییم سرمایه  الحی که مارکس به کار میطاص

   .)١۴( )ست اکید از من ات( )که به معنای در خود ادغام کردن نیز ھست  subsuméواژه فرانوسی (

و  ...، سیاسی و فرھنگیاجتماعی خصوصی، ی ابعاد زندگی در ھمهبر کلیت جامعه  ی سرمایه ی ھمه جانبه این سلطه

تواند  میھای گوناگون،  بسیارگونه و در مکانمردمان بلکه بر در مکان تولید  نه فقط وی کارگر صنعتی  نه فقط بر طبقه

خودآگاھی . به وجود آورد قشرھای وسیع اجتماعی را در میان داری ضدسرمایه ی زهآگاھی و مبار خودشرایط 
ھا و  کار ھا راه آن بسترکه در گردند  سازماندھی اجتماعی محصول مبارزاتی می   - و خود خواھانه و رھایی داری سرمایه ضد

 به طور اساسیای که  دارانه رمایهھای س به عبارت دیگر نفی ارزش. شوند ھای حاکم مطرح می ھای نفی ارزش پروژه

در این مبارزات، . استبر انسان و ھستی او  و قوانین بازار) مبادله(  دادن معیار سود و ارزش مبتنی بر اولویت قرار
داری  ھای سرمایه با نظم و ارزش )تولید میدان و نه تنھا در(ھایی مختلف  در جبھه )و نه تنھا کارگران( یمختلف قشرھای

و   آموزش یدر جبھه، ...برابری به طور کلی چون برابری جنسیتی، برابری ملیتی ی در عرصه: شوند ده و درگیر میدرافتا
ھای گروھی، ارتباطات و اطالعات، در  رسانه یفرھنگ و ھنر، در جبھه ی، مسکن و محیط زندگی، در عرصه تدریس

ھای  سیاستی، در محیطزیست  یقضایی، در عرصه یھا و دمکراسی شھروندی، در جبھه حقوق بشر، آزادی یحیطه

در ... دارانه  و بدیل جھانی شدن غیر سرمایه المللی اتحاد و ھمبستگی بین یکشوری و سرانجام در زمینهکالن ملی و 
نظام و انقیاد  تحت ستمبگیران که  ، حقوقزحمتکشانمردمان و از جمله ھا است که  جبھه ھا و میدان تمامی این

 ...مدیریتی -و خود فرھنگی، سیاسی اقتصادی، گری اجتماعی، با وارد شدن در میدان دخالت قرار دارند داری هسرمای

  به آزمایشبه سوی رھایی خود دارانه  سرمایه ھای ضد کار راه ی جویی برای ارایه ھای خود را در چاره تواناییھا و  قابلیت
  .گذارند می

  

   آخرسخن  - ۶

تحزب «، »موجود واقعاً سیاست «از  گسستسه  ی خواه بر اساس نظریه چپ رھاییدر تعریف  تالسی بود این گفتار

   .»داری واقعاً موجود سرمایه«و » واقعاً موجود

یعنی  .باشدعملی و ھم  نظریباید ھم که  است تالشیخواه در ایران و جھان،  گیری چپ رھایی مبارزه برای شکل

ھم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و ھم ما ، صورت گیرداجتماعی روزمره  و اسیدر مبارزات سی گری با مداخله ھمراه
در  بنیادین اتتغییربرای اجتماعی  ھای جنبشھا و  رخداد .ھایش ھای جدید مبارزه در ویژگی ھا و شیوه به آزمودن شکل

چنین . دھند ی ما را تشکیل می همبارز میدان و مکان اصلی گرایی، طلبی و دولت و به دور از قدرت ھا جھت رھایی انسان

مقاومت و مبارزه برای رھایی از این تالش و پیکار،  .کرد  تالش و پیکار بایست می برآمدنش روندی که در جھتاست 
   .دیگر ی  ا سلطه توسط ای سلطه برای جا به جا کردنو نه  است ھای زمینی و آسمانی قدرت ی سلطه



از دیر باز،  نگارنده با این که.  میکرده باشکه اختراع یا ابداع  نبودند نظرات شخصی میدکرطرح  نوشتارآن چه که در این 
کوشندگان بسیاری  در  .است ، روی آوردهانتقادی رویکردیبا حفظ  اما ھمواره ،ھا حداقل از دوران مھاجرت دوم، به آن

با  .ھا در این گفتار آورده شده است از آننام برخی  .کنند عمل کرده و می. اندیشند و میاندیشیده جھان، در این راه 

این . دھند ادامه می با پشتکار و امید به راه یابی مسیرھای جنگلی خود ھستند اما این که اینان در اقلیتی کوچک
، سلطه موجود اً داری جھانی، سلطه سیاست واقع ی سرمایه سلطهدوران نظرات، در شرایط تاریخی کنونی، یعنی در 

 و اما صدایی که دعوت به مبارزه. مانند چون صدایی در شب میالبته ، ھا به آن اکثریت مردمو تمکین  موجودتحزب واقعاً 
برای ممکن ساختن . ھا سانبرای تدارک نظری و عملی سپیده دم رھایش ان. کند و شرطبندی میجسارت مقاومت، 

  .ناممکن

  . ھمیم ما با. ما بسیاریم. خواھی، ما نمی ترسیم در این شب رھایی
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