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  ی سیاسی از قدرت اندیشه ستِ سَ گُ 
  لِویبنی  وسارتر  گفتگوھای بر یتأمل

  

  

  

اقتدارطلبی یعنی با آن چه  سوسیالیسم را با آزادی خواھی و نفیچپ و ِدگر از  دریافتیِدگر و  سیاستیتوان  این که چگونه می
را در گسست از قدرت » سوسیالیسم«و » سیاست«نامند آشتی داد، یعنی  می ناپذیری قدرتخود   لِوی در دیالوگ یکه سارتر و بن

گرایی، نفی پلورالیسم و در یک  گونه  ھمواره با اقتدارطلبی، یک آن دودر حالی که  –و تسخیر قدرت اندیشید و در عمل به اجرا گذارد 
  .اصلی تأمالت زیر می باشد پرسش و پُربلماتیکِ  -  ندده و ھستکالم  با قدرت و تسخیر قدرت عجین بو

  
  
   

به  آن ارجاع اصلی اندیشید که را تیوان سیاستچگونه می«
  (*). )ویبنی لِ ( »؟نباشد قدرت تسخیرقدرت و 

برخاسته از  اندیشهچگونه : بدین قرار است مسألهپس « 
» عمل کند؟ میدان سیاستواند در ت ناپذیری می  قدرت

  ).**  )(لِوینی ب و گوھای سارترگفت(
  

  

  از نوشتار قبلی یادآوری

در پرتو دیالوگ سارتر و  بنیادھای توتالیتر و دینی بینش سیاسیزیر عنوان  ،پیشچندی  ای که دیباچهدر 

سیاسی میان دو  -، گفتگوھایی فلسفی١٩٨٠تا  ١٩٧٢سال، از  ھشتطی که  نوشتیم ،)١(  انتشار دادیم لِوی بنی

 ،سارتر ُپل میان ژان سابقه دیالوگی طوالنی، منظم، غریب و بی «. پذیرند انجام می در فرانسه سیاسی ھدمتفکر متع

یک مخفی  رھبرگذاز و  بنیان چون، )٢( ویکتور پیر رنام مستعا با، در آن زمان لِوی و بنی، ی سرشناساندیشمندچون 

  .)٣( »وئیستیئما رادیکال سازمان

تازگی مباحث آن ھا در زمان خود، یعنی ویژگی و این گفتگو ھا، تنھا در  فراواناھمیت  «که  تأکید کردیمدر ھمان جا، 

، بینش سیاسی و »سیاست« ی در باره که ی استھای امروزی بودن پرسش در بلکه ،نبودهسال پیش  چند و در سی

را » سیاست نقدِ  ی اندیشه« اصلی مبانی، امروزه ،ھایی که پرسش .»کنند  آن طرح می و دینی بنیادھای توتالیتر

در  -) تغییر اجتماعی پراتیکِ ( و عملی )فلسفه و تئوری سیاسی( نظری از لحاظباید  که ای اندیشه. دندھ تشکیل می

فراھم را  »دگر چپِ «و  »دگر سیاستِ « برآمدن و تأسیس شرایط - »سیاستِ واقعاً موجود«از  ای تی ریشهُگَسس

 .تدارک ببیندکنند و 

به  ،ھا صحبتھا،  این دست نوشتهدر . اند هباقی ماند ییھا یاداشت، لِوی  بنی و سارتر دیالوگاز  که یمکنیادآوری 

 در گفتگوھابخشی از این  ١٩٩١در سال  .روی کاغذ آورده شده اندبر  ،نویسی تند ی ویژه سبکِ و با  روز شماریترتیب 

، ٢٠٠۵، در بعد چھارده سال. شوند  می، منتشر لِوی بنی سارتر و پل به نام ژان ،)۴(اکنون ھم امید،عنوان  باکتابی 

زیر عنوان  را به صورت کتابی لِوی بنی -ھا از گفتگوھای سارتر آن یادداشت تمامی ،فرانسویناشر یک 

مربوط به سال معینی  مزبور ھر فصل کتاب .دھد می انتشار ،ھایی  پانوشت و ، توضیحاتبا مقدمه ،)۵(آزادی و  قدرت

چند ماه قبل از مرگ سارتر یعنی  ١٩٨٠ سال درو  اند شده آغاز ١٩٧۵فصل ھا از سال  .ندارد مشخصی عنوان واست 



   .یابند  خاتمه می

 ...، الھیات، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخهی فلسف در حوزه مختلفمسائل  به قدرت و آزادی کتاب

یعنی موضوع تأمل ما در  »وتالیتر و دینی بینش سیاسیبنیادھای ت«که مربوط به  آن چه من ھا، از میان آن. پردازد می

  :ام کردهسه مبانی کلیدی زیر فرموله  دررا  باشد این جا می

  .ا قدرت و حاکمیت سیاسیب »سیاست« آمیختگی -١

  .زمانبندی دینی انقالب .بینش سیاسیدر  الھیات پنھان  -٢

  .»سوژه« یا» شبان«امر چون  »سیاست« .»سیاست« گرایی» یک« -٣

دو  .میدھ قرار می تأملمورد مطالعه و  را با قدرت و حاکمیت سیاسی» سیاست« آمیختگی ،نوشتاردر این 

قدرت  کتاباز  به طور عمده، ایم  آورده با خط درشت یی کهفرازھا .م دادیانجام خواھبعدی  ھای نوشتارمبحث دیگر را در 

ھای اعتراضی در اروپای شرقی بر ضد  جنبش ی در بارهن دوره، وی، در ھمالِ  ای است که بنی از مقاله بخشاً  و و آزادی

 توضیحات من در داخل. نوشته است نو عصرفرانسوی در مجله ، )کارگری لھستان جنبشدر مورد از جمله (توتالیتاریسم 

  .باشند می دو گفتگو کنندهاز  ،ھمهتأکیدات در متن،   .اند آمده [] کروشه

  

در  طرح شده ھای پروبلماتیکو  مفاھیم، مطالب بازگویی :چنین استام  گزیدهبر نوشتهاین  در من که یروش

، ھم در متن در حد مقدور و ممکنتوضیح و تفسیر  .ھا آن مھم و کلیدی ھای فراز برگردان با لِوی سارتر و بنی دیالوگ

 پیرامون یبحث، طرح گیری تیجه، چون نمقاله در پایان .و ھم در انتھای ھر مطلب ھم در البالی فرازھا، ابتدای ھر بخش

ارایه  را ایرانو به طور مشخص چپِ دیگر در  چپِ  ھای بغرنج شان بادر پیوند دیالوگاین  ی طرح شده درمسأله انگیزھا

  . دھم می

  

 -----------------------------------------------  

  

    .و حاکمیت سیاسی قدرت باسیاست  آمیختگی
    .»قدرت ناپذیری«یا  impouvoir مقوله .ز قدرتا تُگَسس ی ساسی  اندیشه

  .»قدرت ناپذیری« اساسبر  دخالت گری سیاسی ھای بلماتیکپرُ 

یا  سیاست و قدرت ی مسأله ،١٩٧۵، بویژه در سال شان گفتگوھای آغاز، در لِوی سارتر و بنیمیان  بحثموضوع 

  .است سیاسی قدرتو حاکمیت  بامناسبات سیاست و بینش سیاسی  بیانی دیگر، در

را ) Sans-culottes  )۶ موسوم بهھای انقالبی  انجمننقش و جایگاه ویژه  ،فرانسه١٧٨٩ بازخوانی انقالب در ،ھا آن

 متشکل از شھروندان پاریسی ھایی گروهانقالب،  جریان ، درھا این کمیته. ھند قرار می خود مورد مطالعه و بررسی

 انقالبی ھا که انجمن این. دادند را تشکیل می پا خرده انکاسب و انپیشه ور، و تھیدست بویژه از میان اقشار زحمتکش

 و )ی انقالب روی کار آمده بود جدیدی که به پشتوانه ضد اشرافیت و بورژوازیبر و  اش در معنای برابری طلبانه( بودند

خواستند  می، گرفتند می کردند و در نتیجه مورد سرکوب این قدرت جدید قرار عمل می مستقل از قدرت جدید حاکم

مایل خود  و نه ندفتپذیر می دیگران را گینمایندنه  .کنند مداخلهامور  ی اداره و بطور مستقیم در هواسط بدون

  .اجرایی ی قوهاز و ھم متمایز بودند  یگذار قانون ی قوهھم از  .کنند نمایندگییا گروھی  از مردمی بودند

 چون ،اروپای شرقیدر  مستقل جنبش ھای مدنی ، ما شاھد برآمدن٧٠ ی دھهدوم  ی نیمهدر از سوی دیگر، 

و  آزادیھایی که برای کسب  جنبش .باشیم می در چکسلواکی ٧٧منشور  و لھستان لیستیجنبش کارگری و سندیکا

 رابردر ب زنند و ھای توتالیتر می  در نظام بدیعی ا دست به مقاومت و مبارزه -و نه تصرف قدرت سیاسی  -حقوق مدنی 

روپاشی آن شرایط فچنبش ھایی که سرانجام  .گیرند قرار می ،واقعاً موجود ھای سوسیالیسم این براکم حواحد  باحزا

قرار  خود جدی را مورد تأمل  راھنمای این جنبش ھا ی اندیشهسارتر و بنی لِوی  .آورند را فراھم میھا  نظام



  .دھند می

تحت تآثیر و  )...چین و روسیه و ھم چنین( انقالب فرانسه ی بهتجر بررسی ومطالعات تاریخی در پرتو پس، 

کارخانه ساعت  چون جنبش کارگران خودگردانی ھای جنبش، ۶٨مه جنبش (فرانسه  در ھای نوین جنبشی حرکت

در ... )بویژه جنبش ھمبستگی کارگری در لھستان( اروپای شرقی جنبش ھای مدنی درسرانجام،  و )لیپسازی 

را ابداع  impouvoir مفھوم لِوی ارتر و بنیس است که سنتی نظری و عملکردی ھا و سیستم ھای گسست از ایده

 ،است که در آن ساحت، مکان و زمانیبه معنای  این مفھوم .ام برگردانده» ناپذیری قدرت« بهمن  که ای مقوله. کنند می

 آن،در گران  مداخله است که جنبشی یا عمل، یشهدانمیدان . نمی شوداِعمال  ای سلطه یا ی، حاکمیتیقدرت

  .دننگرمی ن، و تعیین کننده ارجاع اصلی یاچون مسأله  ،آنو تصرف  دولت ،سیاسی به قدرت

  

   قدرت ناپذیری  دموکراسی مستقیم و  - ١ 

ه از آن ھا این کار را به طور عمد. فرانسه می زنند ١٧٨٩ دست به بازخوانی انقالب ویدر فرازھای زیر، سارتر و بنی لِ 

 ی کمتر شناخته شده ھای ویژگی نشان دادن انقالبی وھای  کمیتهدر معرفی  بدیعای و  پایه ی دو کتاب طریق مطالعه

و دیگری در باره ) ٧( Paul Chauvet وهاز پل شُ  قیام پاریس و تصرف باستیل به نامیکی  .انجام می دھند ،فرانسه انقالب

   .Albert Soboul بولدر سال دوم انقالب، از آلبر سُ  Sans-culottes به موسوم یپاریس انقالبی نقش کمیته ھای

نمایندگی  بدونیعنی  .است بدون واسطگیگری سیاسی  ، دموکراسی مستقیم یا مداخلهدر این جا موضوع بحث

 شدهنمایندگی در تمایز با دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی دموکراسی مستقیم . پذیرفتن نمایندگی بدونکردن و 

در این  .، قرار می گیردبه نخبگانی تفویض می کنند) با رأی خود(که در آن، مردم امر سیاسی را به طور دموکراتیک 

، چون یکی از مشخصات دموکراسی مستقیم مطرح نامیم می ناپذیری قدرتکه  impouvoir ی ست که مقوله جا

از  در گسسترا  »سیاست«یعنی آشتی داد،  یریقدرت ناپذورزی را با  سیاستتوان  چگونه میاین که . شود می

قدرت و ھمواره با ) واقعاً موجود( در حالی که سیاستِ  – گذارداندیشید و در عمل به اجرا تسخیر قدرت امر  قدرت و

  .می باشدزیر بلماتیک اصلی تأمالت پرُ پرسش و  - و ھستعجین بوده  تسخیر قدرت

   ١٩٧۵دسامبر  ٣

 .آید میمستقیم   دموکراسی غیر در پی ،آید بیرون میراسی غیر مستقیم دموک دموکراسی مستقیم از
این دو، پس . دھد دامه میا) ای ریشه(به صورتی رادیکال دموکراسی غیر مستقیم را  دموکراسی مستقیم 

  .دھند را تشکیل می یسیستم
نکته  .بپردازیم اشیهحبه رھایش دموکراسی تأسیس کنیم باید  اساسبر را اگر می خواھیم سیاست : پیامدھا

  .غیر مستقیم/ ترکیب مستقیم: ی ما اساسی برای ایده

دموکراسی مستقیم یا  ازمنظور از حاشیه در این جا ھمان مرز جدایی دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی شده [
ی  شیهحابه . رفت »حاشیه«این است که برای تآسیس دموکراسی مستقیم باید به بحث . است شده نمایندگی نا

. که قلمرو دموکراسی مستقیم آغاز می شود جاآن  یعنیرفت،  دموکراسی غیر مستقیمبه مرز . قدرت، دولت و مرکز

یعنی ترکیب غیر مستقیم / ترکیب مستقیم  .زد ای ی حاشیه منطقهاین  émancipation به آزادی و رھایش دست باید
لِوی، ھمانطور که خواھند گفت، می تواند   ر سارتر و بنیدموکراسی مستقیم و غیر مستفیم چون راه حلی که از نظ

   ]کمترین بد باشد

 منطق حاکمیت خلقی:  ]دموکراسی غیر مستقیم و مستقیم است گونه دو منظور[ ی ایدئولوژیکی این سیستم ریشه
  .بازگشت به روسو است، یعنی

  ]. بازگشت است ایندر بازخوانی روسو حاکی از  لوی یادداشت ھای بنی شاملدو دفترچه [

  دسامبر  ۴

 فعال وتئوری اقلیت : ٣۶٧صفحه  )٨](در سال دوم انقالب sans-culottes جنبش ی یول دربارهسُ   کتاب آلبر[ بولسُ 
 و ف، بواناروتیبابُ : وزدهدر سده ی ن  آن کسوتان  پیش. آید بیرون میدموکراسی مستقیم  دلکه از  دسیسه

  ).٩(بالنکی
   .)نمایندگی نھان( ]militants: فعاالن سیاسی[توسط نخبگان مبارز   و نمایندهنخبگان فرھنگی  یجایگزین



یا فعاالن ) پادشاه افالطونی -فیلسوف(فرھنگی نخبگان -گروھی  مردم توسط نمایندگیچنان با  ما ھم ،در این جا[

 گینمایند .است گرفتهصورت شدنی  به جاجا  ،نخبگاننمایندگی این در اما . سر و کار داریم -  militants سیاسی

از باز ھم  پس. اند داده )سیاسی ھای میلیتانفعاالن یا ( یعملنخبگان  ینمایندگجای خود را به فکری  نخبگان

و  اختیارات در اداره ی امور تفویض و اصل انتقالھم چنان با ما در این جا . خبری نیستمردم دموکراسی مستقیم 

نھان خصلتی  یکیاین  ،از جانب فعاالن سیاسینمایندگی یعنی  در مورد دومی، اما .نمایندگی پذیری رو به رو ھستیم

 یا مردمخوِد  این گویی :است پنھان مخفی و نیست بلکه شفافھویدا و  ،نخبگان فرھنگی مانند نمایندگی ، زیرادارد

ی مجامع  تشکیل دھنده militantsسیاسی فعاالن جا،  این در باز ھم در حالی کهتصمیم می گیرند  ھستند که شوراھا

   .]گیرند تصمیم میھا  و به جای آنھا  آن "برای"و  ھا آن "نام"و به  خوانندمی مردم  خود راھستند که انقالبی 

  دسامبر ١٢

تصویب  :ی جالب ایده): Sans-culottes(کتاب ُسبول در باره کمیته ھای انقالبی پاریسی  ۵٠٩تفسیر صفحه ی 
  .مجلس ملی تنھا باید پیشنھاد کند. یقوانین توسط مجامع پایه ا

 Sans-culottesمجمع عمومی کمیته ھای  ی به قطعنامهُسبول در این باره، در پانوشت ھمان صفحه از کتاب، [

  :کند اشاره می
قرار  Sans-culottesمجمع عمومی  مورد تایید» شیوه ی تصویب قوانین«، طرح مربوط به ١٧٩٢در دوم نوامبر «
تنھا و . دیکته کنیمرا  قوانینباید خودمان ما پس انتقال است،  تفویض یا حاکمیت غیر قابل اصل آن جا کهاز «: گیرد می

و ُسبول ادامه می . ».نھاد کنند این است که این قوانین را به ما پیش) نمایندگان مجلس ملی یعنی(تنھا تکلیف آن ھا 
   .]نمایندگان سد و نه به تصویب مجلسیه ای می راین قوانین به رأی مردم در مجالس پادھد که 

  ..قوانین  ازنمایندگی کردن / قوانین کردن پیشنھادبا واسطگی، / بی واسطگی: مسأله اصلی و حیاتی

  دسامبر ١٣

رویه و معنا ، بکارت خود را از دست می دھد، تغییر  ماھیتت، سیاس میدان در درخواستیو  پرنسیبھر ایده و 
حال، در صورتی که اصول ما با . را حفظ کند و حاکمیت سیاسی نیاد خود ایده ی قدرتدر بدر صورتی که  دھد می

  ...؟بر خیزند، آیا تغییری حاصل خواھد شد impouvoir ناپذیری قدرت صراحت و  آشکارا از
  ...تواند در ساحت سیاسی عمل کند؟ می ناپذیری قدرتبرخاسته  از  ی ایدهچگونه : پس مسأله بدین قرار است

  .به وجود آورد قانونگذاریای قو ،دموکراسی مستقیمدر  می خواست Sans-culottesبش جن
 ھستند که ای انجمن ھای پایه این اما. کند پیشنھادتنھا باید قوانین را ارایه دھد، موجود  گذار قانون ملی مجلس

  .ندارد شهاندیجایی در این  ]در معنای متعارف سیاسی[ قوه ی اجراییپس . گیرندب تصمیم باید

» اگر به دستجات مختلف اجازه داده شود که چنین پریشان گویی کنند، ھیچ چیز در جمھوری پا بر جا نمی ماند«
  ).۵٢٨بول، صفحه سُ (

 ثباتی نھان بیچگونه میسر است که : آن چه که برای ما اھمیت دارد. نمای تعیین کننده است :ثبات/نمای جنبش
   ؟اندیشیدرا 

  دسامبر ٢٣

تمایز در تنھا  ،استبرخاسته از قدرت ناپذیری  کهی ما  مورد عالقه و سیاستِ  قدرتوابسته به  میان سیاستِ تمایز 
مسأله بیشتر بر سر . ، خالصه نمی شود)اگر یک گونه مکان قدرتِ (و امر سیاست ) مکان دوستی(میان امر اجتماعی 

   .است حوزه دواین  چفت و بست میان

  ١٩٧۶ژانویه  ۶

 یزیرا این عبارت مبین رژیم ھای آلترناتیو .»دمرکراسی مستقیم یا دموکراسی غیر مستقیم«: گفت دیگر نباید
مجموعه ای از ( دموکراسی مستقیم : کرد که تصدیق توانتنھا می . چنین باشد در حالی که ما نمیدانیم. است

از دموکراسی  ترکیبیآیا نباید : ردکباید از خود سؤال ... و دموکراسی غیر مستقیم در ھم آمیخته اند) ھا پراتیک
 یسمدینامی کند و از سوی دیگر می نمایندگی بخشی از سویی، به وجود آورد؟ مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم

 –سیاسی امر در این حالت، . ]مستقل از قدرت م ومستقی گری دخالت[آید  به وجود میدر رابطه با حاکمیت مستقل 
  .بود خواھد بد ینکمتر ،نمایندگی

، قرار دادن دو دموکراسی شود تفھیم میاز فرازھای باال ھمانطور که ھا،  این گفتهموضع سارتر و بنی لوی در 



رو ما با دو رژیم آلترناتیوی در این جا . نیستر ی یکدیگ حذف کننده دو ُمدل چون یکدیگردر برابر  مستقیم و غیر مستقیم

در حقیقت،  .باشد ،مستقیم دموکراسی غیر ،آنتاگونیستی دیگری افین ،دموکراسی مستقیم ،که یکی به رو نیستیم

بر سر  - و مناسباتش با حاکمیت، دولت و قدرت و نه فقط در مورد دموکراسی -  ھمواره بحث آن ھاباید توجه کرد که 

 اِعمال به طور مشخص یعنیآن،  اجرایبلکه  تحقق یابدباید  موعود فردای انقالب، در در آیندهچیزی نیست که 

 دموکراسی مستقیم ی در باره ھا بدین سان، آن چه که آن. است امروز و ھم اکنون برای ،دموکراسی مستقیم

پذیری  دموکراسی مستقیم، امکان پذیری تحقق اصلی با توجه به این نکته که یکی از موانع ،دھند مورد تأکید قرار می

 لِوی دیالوگ سارتر و بنیو در  مطرح بوده امروزبه ارسطو تا و  آتنای که از  مسأله، است سرزمینی بزرگدر   عملی آن

  :است ، دو چیزشود طرح مینیز 

یعنی ، مستقیم دموکراسی غیر در بستر، و فرایندی از آن ، دموکراسی مستقیم، چون نوعی از دموکراسیاز یکسو

مراتب در سیاست و سرانجام دولت و  وجود سلسلهدر  بنابراینو  ی مردم رژیم نمایندگان منتخب یا نخبگان نماینده

  .شکل می گیرد، قدرت

در  شھروندان )بدون نمایندگی(واسطه  بی گری مداخله چون، دموکراسی مستقیم ،در عین حال از سوی دیگر و

 دموکراسی) ای ریشه(رادیکال  تداوم -گروھی یاجمع به دسته  ی اراده ناپذیری به حکم اصل تفویض - خود امور

که سارتر و شرایطی  .است دولت و قدرتسیاسی،  نسخ کننده ی سلسله مراتبنافی و بنابراین  .است مستقیم غیر

یکی عدم حذف  و دموکراسیاین دو  آمیزشدر حالت حضور و  پس .کنند می تبیین ناپذیری قدرتوی در مفھوم لِ  بنی

 در عین حال، دھند، راه حلی می مورد تأمل قرار فرانسه را انقالبدر  را یآن ھا آزمون که است توسط دیگری

و  کند می پیشنھادتنھا  مجلس ملی :گردید مطرح Sans-culottesانقالبی  ھای کمیته از سوی ، کهپروبلماتیک

   .گیرند می تصمیم ھستند که ای ی پایهھا انجمن

  

 نقالبا انقالب یا زمان دولتی یخ بستن -٢

یکی، روند یا جنبش . را می توان تشخیص دادآنتاگونیستی  و حتا متضاد ولی پیوسته روند دو ، یانقالب ھر بستردر 
 انجمادروند دومی،  .که ناپایدار و سیال است ،است )multitude چند گونگی( »کار انبوه مردم«خاص انقالبی است که 

می  لیتاریسمتوتاو به  کندیگانه کردن نامتجانسی است که انقالب را منجمد می و سازی  ، ھمگوننھادینه کردن یعنی
برآمده از انقالب  که دولتِ  است زمانی .است انقالب moment étatique »زمان دولتی«، زمان یخ بستن انقالب .انجامد

در (بدین سان، انجماد انقالب  .کند برقرار میرا رویه می دھد و حکومت ترور  مسیر و تغییر ،و ریشه ی خوداصل  علیهبر 
دولتی «با تصرف قدرت سیاسی و ) ...چین یه،انقالب فرانسه، روس چون اند ع پیوستهکه تا کنون به وقو ھایی ونهمن

  . آغاز می شودانقالب  étatisation» شدن

  ٧۶ژانویه  ۵

  . انقالب  منجمد شده است
خود تغییر جھت  خاستگاهکه قدرت بر علیه  است لحظه ای: به چه معنا ست» انقالب انجمادی  لحظه«مفھوم 

و یا سرکوب  ] ١٧٩۴تا  ١٧٩٣از : انقالب فرانسهدر  »ترور«دوران معروف به [ مسرکوب ژرمینال سال دو: نمونه .دھد می
در اعتراض به انحصار قدرت توسط حزب بلشویک و خواست  ١٩٢١قیام ملوانان در سرکوب ، روسیه الب اکتبرقدر ان[ .کرونشتاد

 از بین می رود آن »گردان« جنبه ی: دھد می تغییر ماھیتقدرت : نتیجه ].شوراھا و انتخابات آزاد واقعی بازگشت به حکومت
ماند و  مینھادی که باید فسخ و ذوب شود،  .]ست ھا منظور تغییر افراد در رأس نھاد ھای قدرت از طریق گردش مسئولیت[

  .نامیم میزدگی  یخ که این است آن چه: جمد می شودمن
  :انقالب»  قوانین«تنظیم جدولی از 

  .تغییر شکل دموکراسی غیر مستقیم به دموکراسی مستقیم قانون -
  ..ھمه چیز می تواند زیر و رو شود: قانون برگشت پذیری در بستر ساحت سیاست -
  .قانون انجماد -

  .»استھر مخالفی خائن «در عصر انجماد، 

  



  رو و حفظ جناح میانه» پلورالیسم رادیکال« ،»مخلوطکردن  یزهرادیکال« -٣

را مخلوط آمیزه و  که امری یعنی .»ای ریشهپلورالیسم «یعنی. تشدید چندگرایییعنی » مخلوطکردن  یزهرادیکال«
در سیاست  »پلورالیسم رادیکال« .دھدقرار می  ایگانه گر توتالیتاریسمدر برابر  کند و می رادیکالیزه و تحکیم، حفظ

ھا و حرکت ھای  که در تمام انقالب کاری ،سیاز صحنه ی سیا عدم حذف آن و رو یعنی در عین حال حفظ جناح میانه

رو در  حفظ جناح میانه در این نگاه، است که مسلم. برد پذیرد و ره به توتالتاریسم می رادیکال سیاسی انجام می
فرایند » شدن بسته«جلوگیری از  و ییگرا یکدر مقابل  پلورالیسم رادیکالآمیزه و  از اصلدفاع  سیاست به معنای

   .»نه راست -نه چپ «در موضع و یا  »چپ و راست مابین« میانه یدر موضعقرار گرفتن  است و نه آن نجمادانقالب و ا

      

  ٧۶ مارس ٣

   کرد؟ )رادیکالیزه(را رادیکال  ]مخلوط[چگونه می توان آمیزه 
  .»رو میانه حکومت «=  mésos= آمیزه : ارسطواز زمان 

. یرد به توتالیتاریسم میره ھا نیست، زیرا این سیاست  به میانه روبه معنای حمله ] در سیاست[ رادیکال بودن
   .آمیزه بستریعنی رادیکال اندیشیدن در  دموکراسی رادیکال اندیشه ورزی در باره ی

  ]Guérilla[) گریال( – گریز – شکاف :یعنی
 .»گریز -گریال« و »کثریتتوجه کردن به ا«، »جلب جناح میانه رو«:  به راستی چنین است نزد مائو ی عطف  نقطه(
 ])١٠(چپ پرولتاریاییسازمان  عالمت اختصاری[ . پ.اندیشید؟  اندیشه ی ژ توان را چگونه می گریالی ایدئولوژیکی پس

اکنون باید، . شد قدرت اندیشیده می – تسخیر – سیاستِ  یعنی در سایه ی جنگ . پ.در زمان ژگریال اما این . چنین بود
      ).اندیشید ]پلورالیسم[ را در آمیزه ]رادیکالیسم[، امر رادیکال »مرکزی - قدرتِ  – سخیرت  – جنگِ «به دور از 

برآمدن و . ھا در سیستم است» شکاف«، حفظ و تقویت آن در عین حال به معنای ایجاد و تقویت »مخلوط«دفاع از [

. پذیرد ر بستر آن ھا صورت میھا و د از طریق این شکاف ناپذیری قدرتپذیری دموکراسی مستقیم در منطق  شکل
 )اصطالح نظامی مائوئیستی(» جنگ و گریز«، به معنای باال به کار رفتهدر که سیاسی یا ایدئولوژیکی » گریالی«اصطالح 

ھا در سیستم  یا ھمانا شکاف ...)قدرت، دولت ی هطاز سل( مناطق آزاد شدهدر  یعنی، ھای گسست نقطهدر 

ایجاد شکاف و گریال نیست  مورد، از دید کنونی بنی لِوی، در چپ پرولتاریاییسازمان ایراد اصلی به تجربه ی . است
این فکر و مقصود یعنی در  تحتو  سیاسِت تسخیر قدرت مرکزیبلکه در این است که تمام این ھا در زیر سایه ی 

   .]دنانجام می پذیر ،کیسلطه ی پلورالیسم و برقراری مجدد به آمیزه و مخلوط و  بخشیدنپایان  با ھدفِ نھایت 

  

   .از این که تخیل خود را واقعیت پندارد اجتناب -۴

امر بین  ضادت؟ در این جا، باز ھم استمقامی برخوردار چه از  imaginaire تخیل، بینش سیاسی ضد توتالیتردر 
ی انقالب  در اندیشه خیلتامر  ارزشاھمیت و  نگریباز درراھنمای ما است که ) مادجان(و یخ زدگی  )ناپایداری( گذرایی

نباید . شود نمی ھمانی نای و با واقعیت کند میایفا را  گر و تجسم نقش القأ کنندهتنھا  ، از این پس،تخیل .شود می

  .شود توتالیتریسم ھموار میبرای در غیر این صورت، راه  .تخیل خود را واقعیت پنداردنباید . تخیل را با واقعیت اشتباه کرد

   ٧۶ مارس ٣

تبدیل به  libération آزادی آرمان از این که( ؟اجتناب کردچگونه می توان پنداری تخیل  -واقعی -از خود
 تخیلنبه ی موقتی بودن جکه بر  معنا، انقالب کرد، بدین آنبا  نما تخیل و مناسباتامر باید در . )؟تاریسم شودیتوتال

نقش البته  .یل، تخیل باقی بماند، با اصالحاتی پی در پیکاری کرد که تخ). ابدی سازی ھا ی بر ضد ھمه(تکیه کرد 
، بسته شدن تخیلباید ملغأ شود، در حقیقت آن چه که  .گیرد قرار نمیمورد انکار  دنتحقق بخشیامر تخیل در  مؤثر

  . است مسدوددر تمامیتی  تخیلو فروافتادن  قفل و بست آن
پس از اکتبر  تبدیل به واقعیتِ » حکومت کارگری« ی چونتخیلکه این  :کرد اجتناب یروند چنیناز به ھر قیمتی باید 

  .ندارد واقعی ودجچنین چیزی و :دیکتاتوری پرولتاریا .شود ١٩١٧

ی سیاسی گسست از بینش دینی و توتالیتر، مورد  توپی در این جا، در اندیشه، اھمیت و نقش تخیل یا اُبدین سان[

آن چه که باید نسخ شود،  اما .مورد تردید نیست دنتحقق بخشی فرایندر د ھا نقش محرک آن .دنانکار قرار نمی گیر
تخیل را متوقف کار ناپذیر  کند و در نتیجه فرایند پایان توھمی است که امر تخیلی و اوتوپیایی را واقعیت یافته معرفی می

داد که  رویدر انقالب اکتبر که  نوع آن چهاز  دھد، رخ می از روندی که در انقالبات ھر قیمتبه  باید .و تمام می کند
واقعیتی را  ١٩١٧ پس از در جامعه ی روسیه دیکتاتوری پرولتاریایا  حکومت کارگریتوپیک چون مقوله ھای تخیلی و اُ



    .]پنداشت، اجتناب کرد تحقق یافته

  

  سیاسی -در شکل گیری امر اجتماعی »کار قدرت«و  »توده کار«تمایز بین  -۵

رو به رو  )١١( تشکیل دھنده، تأسیس کننده یا هایجاد کنند دو نوع کار با ،سیاسی -جتماعیا امر گیری شکلدر 

اما  ،متحد کننده اند ای به گونه ،ھر دو ،ھااین  .و کار دولت یا قدرت سیاسی multitude چندگونه جمعکار  :باشیم می
 گونه یکبه را  ھر دو، کند می )روسو الک یا(ی سیاسی  فلسفهبر خالف کاری که  ،نبایدنیستند و  و یکسان یکی

  .دادتقلیل  مبدأ گونه یک و اقدام

  ٧۶ژانویه  ٣١

تحت ) فردی(قدرت ھای طبیعی  که دھد توضیح میچنین را سیاسی  -عیااجتم پدیدار تشکیل ،نظریه کالسیک
  :]سخن می رودیا از خود بیگانگی  ونیآلیِناس از [ گیرند اقتدار سیاسی قرار می انقیاد

ی  دو رساله درباره :جان الک( .کند می» قدرت متفق توده «یا » ھا آمیختگی قدرت«، صحبت از طور نمونه، به الک
  ). حکومت

ی  کار توده: دھد تقلیل می مبدأ یک گونه و اقدام گونه یک بهرا دو کار متمایز  که ستا در این فوق نظریه خطای
این . ]دولت ی  کار متحد کنندها ھمان یعنی[ سیاسی و کار قدرت) ستانیروھ ی اھنگ کنندهمھ که کار انقالبیعنی ( مردم

 شکیل پدیدارتی  اندیشیدن در باره .گرفتنباید آنھا را با ھم اشتباه  و پذیر نیستندادغام  ،یکسان نیستند کار دو
و  از یکسو دهمناسبات و چفت و بست میان قدرت تو ی در بارهاندیشیدن توان  به معنایی میرا  سیاسی –عی ااجتم

که در  باشد  میرسو نزد یه ی اراده ی عمومی رنظ ،رومنظ[ی عمومی  اراده .دانست از سوی دیگر ]دولت[ قدرت سیاسی
  .این مناسبات را فسخ می کند ]شود دولت متجلی می نو برآمد تشکیلت در ینھا

یکی، : می کنند ایفا نقش) Le social-politique( اجتماعی -سیاسیدر تشکیل امر  متفاوت بدین سان، دو نوع کار[
اجتماعی -با این اختالف اساسی که اولی امر سیاسی. است )یا دولت(و دیگری کارقدرت  multitude چندگونه جمعکار 

تحت » اتحادی«دومی  ولیدھد   و تشکیل می کند می تأسیس ،تعارضدرپلورالیسم و در چندگانگی،  پایه و در را در

: از دو سنخ مختلف اند» اتحاد«این دو گونه . به وجود می آورد» یک«ژه ی تاریخی یا کزی، سومر قدرت ی  اقتدار سلطه
    .]را در پی خواھد داشت) آلیناسیون( از خود بیگانی و انقیاد  دیگری لیو شود سررشتهبا آزادی  می تواندیکی 

  

  !وجود ندارد )ی واحد( جامعه -۶

و  گونگیدر چند ھا افراد و جمع، بلکه وجود ندارد systématique افتهجامعه چون پیکری اجتماعی، واحد و نظم ی

 .راندسخن باید  multitudeیا  بسیارگونهاز  بلکه ،واحد »ملت«یا » خلق«، »مردم«از  پس نه. شان وجود دارند چندانی
نفی در و ) کر انسانمانند پی(واحد و منسجم  پدیداری چون »جامعه« در برداشت از در این است که موضوعاھمیت این 

دولت، دین، ( برین وارجاع به قدرتی مافوق ، از ھمان ابتدا ،»جامعه« متضادِ  -خود -و در متکثر، پارچه چند واقعیت
را به صورت  ھای گوناگون و متفاوت اجتماع خواھد می کهقدرتی . کنیم می...) ی تاریخی، ایدئولوزی سوژه

بلکه از  »جامعه«از این رو نباید از  .درآورد یک گونهو  منسجم واحد، میتیتما یا )corps social(» اجتماعی پیکر«

   .، صحبت کردmultitude، از )حتا در درون خود( متمایز و متضاد،متکثر ھای جمع

  ٧۶ سپتامبر ٢۵ - ٢۴

چیز یا از منظور [؟ ، اندیشیدچیز اجتماعیدر شکل به دور از شکل فردی آن و یا  را جتماعیا یکپارچگیباید  چگونه
  . ]که در فلسقه ی سیاسی تجلی وحدت اجتماعی است تسا ، ھمان دولتاجتماعی شیئ

بدین سان، حرف تعریف  .قرار دارد ]سیاسی[ تحت ریاست قدرت که جتماعیاجامعه یعنی . وجود ندارد جامعه
طرح جامعه چون  .گیرد را نشانه می جامعهچیزی مافوق  ]است La sociétéدر  )La( »ال« حرف منظور[ معرف جامعه 

، بدین معناست که از ھمان ابتدا جامعه را تحت سلطه ی قدرت ]systématiqueسیستماتیک، [واحدی نظم یافته 
  ...چون سیاست می اندیشیمآن را .اندیشیم می

   .است سوراخ شده یقدرت چون چتر
 ناپذیری قدرت عاملیا و دیگر  یقدرت چون ؟چگونه باید اندیشیدرا  ]سوبت[شورا . نقد نظریه قدرت دوگانه

impouvoirباید سوراخ ھا را افزایش داد: رو به رو ھستیمظری نانقالب  یک پس بادومی باشد، اگر  ؟.  

آن جا قدرت ترک : خارج از اقتدار دولت و قدرت استھای  نقطهیعنی  ناپذیری  قدرتدر این جا رشد مناطق  منظور[ 
ترک  ،سوراخ ھا. دولت چتر حامی و یکتا کننده است. شوند ایجاد می در آنخورَد و شکاف ھا و منافذی  می



ھا و منافذی است که  شکاف، ھا افزایش سوراخ ھا به معنای تشدید این ترک. است یدولت ھا در سیستم خوردگی

  .]از این طریق می تواند عمل کند ناپذیری قدرت

  .]اسی است که در دولت متجلی می شودمنظور قدرت سی[قدرت  ]در برابر[/  قدرت ناپذیری= آزادی 
  :له ی فوق باید معادله زیر را قرار دارددبه جای معا

  .قدرت  ]در برابر[/ قدرت ناپذیری  -توانایی= آزادی 

تا کنونی زیر سؤال  و انقالبی کالسیک ، بسیاری از فرمول ھای سیاسی در ادبیاتسیاسی در راستای نقد قدرت[
انقالبی  چپ که ھمواره در گفتمان سیاسی قدرت دوگانه فرمول رایجاز آن جمله است . شوند روند و باطل می می

 چون نبایدرا  »شورا«مبتنی بر قدرت ناپذیری،   در بینش سیاسی .شود سنتی به کار برده شده است و می
قدرت و ترجمان  عامل ،خود ،شورا. دانست ،»قدرت اول«، در رقابت با »قدرت دوم«دیگر،  »قدرتی«
آزادی نام دیگر از این نگاه،  .بود نیست »شورا«چون در این صورت باشد  »قدرت«تواند   نمیاست و  پذیرینا

      ].شود می ناپذیری قدرت -در  -توانایی

  

  تعارض و چندگانگی بدون سنتز .دولت -بدون -انجمن .دولت -انجمن -٧

حرکت از شخصیت و نقش  با یه تأمالتسلسل دست به ،تاریخی خود ھای خوانشلِوی در جریان  سارتر و بنی
در این بخش از ... ھای صنفی تاریخی، انجمن ی ، ملت، سوژهرھبری قدرت، نقش  در باره: زنند ناپلئون می

در بینش ی مدنی  به طور کلی انجمن ھای جامعه وجایگاه گروھای صننفی نقش و ی  به مطالعهھا  آنھا،  یادداشت

 دھند که حکومت فردی را تشکیل میھای سلسله مراتبی  پلهھای جامعه مدنی انجمن  .پردازند می» سزاریسم«
 :کرده استبیان  آن، »مدرن«در شکل به صورتی دیگر، ی حق ھگل   فلسفهالبته، این را،  .سازد را می )سزاریسم(

 عالی وحدت بهھا  اییجد دھند که از را تشکیل می Sittlichkeit فرایندِ  دیالکتیکی ھای زمان ی مدنی، جامعهخانواده و 

 درخودی تاریخ که از ابتدادولتی  .دولت زمان و سرانجامی مدنی  جامعهزمان  تا خانواده زماناز  ،انجامد می دولت در
   .یافته تکاملکامالً کنکرت و  یعنی به فرایندی، شود میتبدیل  خود برای چیزی به اکنون و داشتهوجود 

  ٧۶ اکتبر ١٣

  .لحظه ی قانون مدنی... ی ناپلئون اولیه در بارهتأمالتی 
ھر  :به عنوان نمونه. بسازد )تحمیلی ی واحد جامعه( سنگ خارا )افراد( ذرات شن با در این خیال بود که اپلئونن

  ست؟  ااین به چه معن. دریافت می کردفعالیت  اجازه نامه داشت غضو ٣٠بیش از  ی کهانجمن
  : خشمتشکل از چھار بنظری  یا مجموعه به معنای

  ).مطلق آغازوضعیت طبیعی، انقالب چون (وضعیت صفر  -
  .فرد=  نخستعنصر  -
  .خارااز سنگ  ای توده :اجتماعی پیکر=  اجتماع -
  .داردکننده سنتز نیرویی که نقش  = قدرت سایسی -

  ٧۶ اکتبر ١۶

  :نقطه ی آغاز تأمل
ی  نمونه( است ُمدل صنفی بهرسیدن  ،سزاریسمیھر  تمایل. انجمن ھای صنفی بهبه بازگشت بناپارت  تمایل
ھم باشند و  دلبسته به فردھم در عین حال نمی توانند  ھا چرا؟ چون سزاریسم...). ھا، وسوسه ی دوگل فاشیسم

در مسلم است که آن ھا نمی توانند به طبقه رجوع کنند چون طبقه  .سرپرستی کنندفردی  به شیوه یجامعه را 
البته روشن است که برای سزاریسم (را نفی می کنند آن  در نتیجه ،انگیو نه یگ گانگی چند اساس یعنی
  ).شدقائل  استثنائیباید مارکسیستی 

ی  گرایی سن ژوست، ایده ایده ی اجتماع(انجمنی ایده ی  با انقالب نیزخوِد : در این جا پرسشی طرح می شود
- بدون-انجمن، اندیشد کند بی میسعی  قالبان آن چه کهاما . کند مینزدیکی ) ی مدنی شورایی، ایده ی جامعه

 و شده زدایی انحصار که از آن است یانجمن .داده استمورد نقد قرار خوِد خویشتن را  کهاست ی نجمنا .است دولت
مورد نقد واقع شده از درون انجمنی که  آنچیست : پرسش .دولت زدایی شده  است که از آن است یانجمن .است باز

  ؟شود و می
  :تزھا

 .دھد را تشکیل نمی سیستمی ،زیرا جامعه ،وجود دارند ناپذیری قدرتھای   مکاندر ھمه جا در جامعه، : ١تز 
   .ی سیستم اجتماعی، مخفیانه، سنتز قدرت را به دنبال دارد ایده

ی در حال. است به منزله ی مرکز امپراطوری بزرگ ی سوژهفرد چون . سنتز قدرت به رژیم فرد ارجاع می دھد: ٢تز 



   ...است )١٢(فردی  ناپذیری ، رژیم غیر فردی است، ترا تکه رژیم  قدر

  ١٩٧٧ژانویه  ٢١

  ).خود کرده بود  ناپلئون ادغام را اصل کلیدی سیستم(در ھم ادغام می کند  وحکومت ناپلئونی ضدین را سرشته 
  .منطق قدرت وجود دارد) که میراث دیالکتیک است(به بیانی دیگر، در ایده سنتز 

   .استپنھان قدرت  منطق سنتزایده ی در چون . است در نظر گرفتن تعارض و چندگانگی بدون سنتز: سأله ی مام

 و ضد آن ھگلی »سنتز« انقالب، با ھم سزاریسم و ھم از سوی ،انجمن، انجمن چون تمایل مشترک مفھومپس در [
 رژیمکه به  سنتزی .میراث دیالکتیک سنتز چون. است پنھان منطق قدرت آن دری که سنتز .شویم میرو به رو 

در . )به قول ھگل» ناپلئون، این روح جھان«( ناپلئونیحکومت امپراطوری،  سزاریسم،رژیم قیصر، چون  :انجامد  فردی می
بدین منظور  .است دولت -بدون -انجمن ی اندیشه .است تعارض و چندگانگی بدون سنتز ، مسأله ی ما، توجه بهمقابل
  .]از انجمندولت زدایی به ، از انجمنانحصار زدایی  به یعنی پرداخت از درون نجمننقد ا باید به

  

  . گرایی رادیکال وشاه -فیلسوف .پرستی دولت یا متقابل ی رابطه .گرا  دولتکرده  یا دآزا کرده -٨

برای در ھم . )étatitique(گرا  کرده آزاد و کرده دولت: دھند میدو نوع کرده را از ھم تمیز یادداشت ھای زیر 
، ی استراتزیکیھا یا مکانھا در این نقطه . گرفتدر نظر را  دولت، باید نقطه ھایی -ستن جفت انقالبشک

در برابر  امور خود، در خودگردانی multitude چندگونهجمع  کردعمل یعنی. گیرد قرار می Réciprocité »متقابل ی رابطه«

  . و دولت گرای statolâtrie »پرستی  دولت«

  ١٩٧٧آوریل  ٢۵

  :ی دوآلیسم را بررسی کنیم حاال فرضیه
  .)گرا یکعملکرد ( کرده دولت گرا -
  )multitude گرا چندگونهعملکرد (کرده آزاد  -

ی  مسأله: به عنوان نمونه. یابند می روشناییاند،  ھای بسیاری که بی پاسخ مانده پرسش بنا بر این فرضیه،
   .کرده آزاد با یاو   پیوند دارد گرا کرده دولت بایا  روشنفکرع، در واق .با عملاش  رابطهروشنفکر و 

به کرده : دھد ارجاع می» کرده«این منطق به کدامین . است »اُتوپیک«نقد منطق : ی تعیین کننده دیگر نکته
  گرا یا کرده آزاد؟ دولت

و در  و قدرت پرست گرا اُتوپی دولت  :، چون دو نوع اُتوپی داریمقرار گیرد ما دموضوع نقباید اُتوپی نیز  ،بدین سان[

  .]multitude چندگونهی جمع  کرده بر مبناییا اُتوپی آزادی خواه  نتیجه توتالیتر
 

  ٧٧ مه ١٢

خِط  یا دوو  نقطه ی استراتژیکی دو مسأله را باید در نظر گرفت، چون دو دولت، –برای در ھم شکستن زوج انقالب 
  .ُبرش
در  آنتبارشناسی . ]یا ھمانا دولت است» دولتی«منظور سوژه [عمومی  شخصیتنظریه ی : یعنی. ی سوژه مسأله -١

  چیست؟ کارکرد آن. چیست؟ فلسفه ی سیاسی
  .مردم انبوهیعنی کار . multitude چندگونهجمع  کردی عمل مسأله -٢

 پرسیداز خود  .قرار دادتأمل را مورد » انبوه کار«دولت شکل گیرد،  - پیش از آن که جفت انقالب ،در سرمنشأ، باید
  نیست؟ »ی متقابلرابطه «نسخ  مشروط به )دولت -در برگرفتن انقالب با( فلسفه ی سیاسیی  توسعهآیا  که

 ھمزاد این فلسفهآیا پیدایش و رشد : گیرد قرار میپرسشی اساسی نقد و مورد ی سیاسی  فلسفهدر این جا، [ 

حقیقت « به معنای »ی متقابل رابطه«نیست؟  réciprocité »رابطه ی متقابل«و  multitude هچندگونجمع  با نفی
بدین سان،  .و آرأ برمی خیزند عقایدبرخورد چون دوستی و تقابل و  multitudeمناسبات در درون که از  است »ھایی

  ،دھد سوق می »باھم -بودن« ی هما را به اندیشو بازاندیشی آن ) چندگونهدر جمع (» رابطه ی متقابل« ی مقوله
فلسفه ی سیاسی  چون .قرار نمی گیردسیاسی  ی فلسفه ی و مشغله ی کار حوزهدر که  چیزیبه یعنی 

پاسداری از . اندیشد می »یکچگونگی تبدیل چندانی به «و  )امر خدایی( خاص و بَرینامر به  ھمواره
فراھم  آسایشاش نبوده چون برای او  قهی مورد عال  ھیچ گاه مسأله » چندانی در تمایز و تضاد«

  .]کند  نمی



  ٧٧ مه ١۵

بی تردید  خالص کند؟ )رادیکالیته( گرایی ای رادیکال چرا نظریه پرداز باید خود را از گونه. رادیکال گراییباره ی  در
به ) فکار عمومیا ی حوزه( multitude چندگونهفیلسوف از جمع  :شاه نزد افالطون - فیلسوفباید بازگردیم به اتحاد 

  .عنی به قدرتی ،شاه نیز ھم چنین. رسد می »یک«
 ی ناشی از رادیکالیته پراتیکِ ای  گونه این کهتصور  جای، اندازیمرا به دور  )١٣( مؤسس - آموزگارپس اگر ایده ی 

   .، وجود داردرودبنظری از بین 

 نظریه و پراتیکِ  ای باید خود را از گونه. و کار داریم سر شاه -فیلسوف افالطونی یکبار دیگر با نقد نظریه یدر این جا [
 با آن باید خود را که شھر ای نمونهی  تأسیس کننده -آموزگارروشنفکر چون : خالص کنیم روشنفکری

» حافظی خدا« گرایی لرادیکالیته یا رادیکاگونه ای  باو در عین حال  ترتیببدین  .منطبق سازد ی ایدئالی نمونه
   ].کنیم می

  ٧٧ مه ١۶

  :اصل یزرگ تمایز گزاری
  .اقدام دولتی=  گرا یککرده  -
به تقسیم (. برآمده باشد existentiel، تا آن جا که از عمل وجودی عمل اجتماعی=  multitudeگرا  چندگونهکرده  -

را به خوبی  ایده ی ما نه تنھا این دو بخش سازی. ، باید توجه کنیمسیاسی که ساده انگارانه است/دو گانه اجتماعی
    .باز کندتوتالتاریسم راه را برای  تواند می بر عکس ، بلکهنمی رساند

در  ھمین سال،در  عصر نودر نشریه فرانسوی  مقاله ای دررا بنی لوی  statolâtrie »پرستی دولت« توضیح و نقد[
اعالم  پس از ،لیپ کارگران که یاد آوری کنیم. می دھد انجام ،LIPلیپ ساعت سازی کارخانه در خودگردانی جنبش مورد

امور  ی به ادارهتصمیم  اعتصابات متوالی، سرانجام به صورت جمعی و دموکراتیک ورشکستگی از سوی کارفرما و در پی
به  دولتی، مدیریت، مستقل از مدیریت سرمایه داری و کارگری چرخ تولید را و با خود مدیریت گیرند میی خود  کارخانه

در  .شود کارگری به مورد اجرا گذارده می Autogestionی خودگردانی برای نخستین بار در فرانسه ایده .اندازند می راه

  : خوانیم چنین می را دارد،  »لیپ بی سر«عنوان که  بخشی از این مقاله،
که سرش  در این جا می خواھیم بگوییم که در لیپ، اندیشه ای. لیپ سر خود را از دست داده است «

نقطه سازد و در برابر آن  منطقی جمعی ناگھان خود را آشکار می .در حال طراحی استا شده از بدن جد
یا به و  کند رجوع می به دولتیا کند و یا به مرکز،  قرار می گیرد که ھمواره یا به سر رجوع می نظر

خانه ای را در کار. نامیم می statolâtrie پرستی دولتکه ما آن را  نظری .بزرگ در عمل اجتماعی ی سوژه
در این شرایط، . به حراج می گذاردرا  کارخانه اعالم ورشکستگی می کند و نظر بگیرید که صاحبش

امضا  چه کسی. امضا کردن یحکم ملی کردن یعنی. ملی کردن :دادخواھد پاسخ سریعاً  پرستی دولت
 پرستی دولته ھمواره این است آن چه ک. یعنی فردی که در رأس دولت قرار دارد. کند؟ شخص دولت می

          ])١۴( ».فردبه اقدام تنھا یک  multitude ای از مردمان چندگونهتقلیل عمل تعداد : انجام می دھد

  
  .نیست قدرت تسخیرو  قدرت مرجع آنکه  یبینش: جمعبندی  -٩

ی مدنی لھستان و ھا جنبشھمان طور که در ابتدا اشاره کردیم، عالوه بر تأثیر پذیری از جنبش کارگران لبپ، 
در این میان، آنھا . لِوی قرار می گیرند ای مورد توجه ساتر و بنی به طور ویژه ،١٩٧٠چکسلواکی در نیمه ی دوم دھه 

ھای واقعاً  در کشورھای توتالیتر یا سوسیالیسم اجتماعی ھای مقاومتھای برخاسته از این  برند که اندیشه پی می
سویی   ھم چپ سنتی در فرانسه عملو نقد نظریه و  نقد بینش توتالیتر از سیاستھا در  با تأمالت خود آن ،موجود

  .دندار
متن ھای معترضین اروپای  انتشار بر لِوی است که بنی مقدمه ایھای اصلی از  بخش آوریم، میدر زیر  که آن چه

در  که ھده خواھیم کردمشا. است نوشته ،١٩٧٧در سال  ،)KOR(لھستان ی دفاع از کارگران شرقی، از جمله کمیته

بینشی که  ولِوی در موضوع سیاست و قدرت  ھای سارتر و بنی گفتگو خطوط کلی و اساسی این نوشته،
را جمعبندی از آن چه  دیباچهاین به معنایی می توان . شوند ، طرح مینیست قدرتقدرت و تسخیر  آن صلیا ی مسأله

    . در این جا مفید دانستیم آن راازگویی از این رو ترجمه و ب. تلقی کرد ،رفتکه در باال 
  

 که شان این است اند، اما در عین حال موضوع مرکزی  که به شدت سیاسی ما با متن ھایی سر و کار داریم« 

  کرد؟ رھاقدرت  شرتوان خود را از  چگونه می



ھا  توجه به آنحتا د، ھای خالی می گذشتن خانه در فرانسه، تظاھر کنندگانی که از کنار وزارت ١٩۶٨مه  ٢۴در 

این ابھام ھم . کردند از خأل قدرت صحبت می: پوچی مسأله قدرت در آن زمان، توھمی ایجاد کرده بود. کردند نمی

بالغ  ۶٨مه ی : شود گفته می. چنان با سرسختی تا کنون ادامه دارد و کار اندیشه ورزی سیاسی را مختل کرده است

را مطرح نکرد؟ اما بر عکس، ) لنین(» مسأله ی اصلی ھر انقالب یعنی قدرت«را کرد، زی می نبود، خرده کاری سیاسی

پرسش نوینی را برای نخستین بار طرح کرد، و آن چیزی است که امروزه معترضین اروپای شرقی طرح  ۶٨مه ی 

  قدرت نباشد؟ به تسخیراش  توان سیاستی را اندیشید که ارجاع اصلی چگونه می: کنند می

این دو تاکتیک یک چیز . توطئه یا فشار: کشور ھای توتالیتر، اپوزیسیون دو شکل به خود گرفته است در ،تا کنون

برای پیش برد عمل اجتماعی : باید مرکز را اشغال کرد، و یک بینش اجتماعی واحد را فاش می کنند :واحد می گویند

 و از بنیا گذاران لھستان گرانرته ی دفاع از کاعضو کمی Jacek Kuronک کوُرن ژاسِ [ Kuronکوُرن . باید در قدرت بود

 :می گوید KORگرانری کمیته ی دفاع از کا باره در  ])ھمبستگی( Solidarnoskجنبش

اکنون، بینش  ."ایجاد شده است ،خارج از قدرت ،اجتماعی یآن چه که اساسی است، این است که نھاد "

گذاشته کنار  »پیکر اجتماعی«جامعه چون  تصورانسان، عتیق جامعه و  سازی  ھمانند: کند اجتماعی تغییر می

 این است که سر را به نظرتا به امروز، ] با گیوتین پادشاه فرانسه، تاریخ اعدام لویی شانزده،[ ١٧٩٣ژانویه  ٢١از . دنشو می

اجتماعی  »کرپی« در خودِ  پادشاھی زیرا: ستا ی بزرگیخطا ولی این یک .، سر پیکر اجتماعیشاھانهُبرید، سر  باید

 رادیکال ھای فرانسه  .سر چون َمرغ دوباره می روید. اجتماعی خالص کنیم »پیکر« شر ازباید خود را پس . وجود دارد

 Comité du Salutسر پادشاه را در  )١۵( Jacques Roux از میان آنھا،: فھمیده بودند خوباین نکته را  ١٧٩٣ سال در

public شود میایجاد  )کنوانسیون( توسط مجلس ملی فرانسه ١٧٩٣که در  بود ھاد حکومت انقالبیناین کمیته  [ پیدا می کرد[ .

  :شود طرح میاز این جاست که اصل دموکراتیک زیر . این پیکر اجتماعی است که سلطنتی است

اجتماعی  به فعالیتتا دست  نداشتدر قدرت  بودن به نیاز ٧٧کس از میان امضا کنندگان منشور  ھیچ "
   .])١۶(چکسلواکی ٧٧یکی از امضا کنندگان منشور  Zdeněk Mlynář [) ملینار."(زند

فیلسوفی که می . فیلسوف بریده شود -سر شاه ابتدا بھتر است کهچه بسا بریده شود،  یسر باشد قراراگر 

  ...سازد برقرار موعود را شھر آرمانخواھد شاه شود تا 

انجام می دھیم و این حکومت  بخواھیمما ھر کاری که « :داده استفوق العاده ای که رخ  دگرگونیاین است آن 
بر کامالً «پس بینش اجتماعی دگرگون می شود چون اصل نوین آن .. ).کوُرن(»موضع گیرد باید است  که نسبت به ما

  . »توتالیتاریسمی است که ھمه چیز را در دست خود متمرکز می کند ضد

بدین ترتیب پرده از  .امر اجتماعی نمی نگرندبه  چون گذشته ، دیگرنش ھستندانجام آن چه که خواھامعترضین، با 

با ریشه  که ستبدین معنارادیکال . پلورالیسم رادیکال: شود برداشته می است توتالیتاریسم ضدکه کامالً  چیزی

ریشه در  ]»ز دولتما ھر کاری که بخواھیم انجام می دھیم، مستقل ا«[ ای کردهکه چنین  ستبدین معنا ،تماس دارد

: چه باید کرد؟ پریش جدید چنین است: لنین چنین بود کھنپرسش . امر اجتماعی دارد ناپذیر بینی پیش» خاستگاه«

ھابز،  به گفته ؟)توتالیتاریسم( تمرکزگرا قدرتیا  کند عمل می multitude چندگونهجمع  آیاکند؟  عمل می یچه کس

 autoritarismeطلبی  اقتدارنام دارد که کلید  ُاتوریته، بخشد یک نفر تقلیل می ساز و کاری که عمل چندگانه را به عمل

    :گوید کوُرن میو . است

ای که  نقطه نظر، کمک مادیاین از  .نمی گیریم مجوز ، از قدرت توتالیترانجام دھیممی خواھیم ما برای کاری که «
 این رابطه انتشار اطالعیه ھا و اخباری که در است ھم چنین. به قربانیان سرکوب می کنیم، خود یک انقالب است

  .»و پخش می کنیم دھیم می

  :انقالب یعنی. نشده استآلوده توتالیتاریسم  بهکه ی این است تنھا تعریف سیاسی از انقالب

  ).کوُرن(»قدرت توجه و ارجاع به بنیاد پلورالیسم بدون«

 ، به چه کاریشود مھار قدرت توسط که آناز  پیشالبی، ی انق توده ر گذشته نمی توانستیم درک کنیم کهدآیا 

   خواھد زد؟ دست

، )کوُرن(»گیرد به خود می متفاوتیشکل ھای و ... مقاومتی که ھمیشه وجود دارد«تواند از  نقالب تنھا میا

  . برخیزد

ھر چیزی که به  ،متفاوت و چندگانه و خارج از قدرت، انجام می پذیرد اشکالنیست جز آن چه که به  چیزیانقالب 

انقالب  باید گفت که انقالب است و چون انقالب از این چیزھا تشکیل شده است، پس» یک«این صورت انجام پذیرد، 

ھایی خارج از قدرت را  نتیجه آن که اگر شما تولد و تکثر نھاد .داردبه صورت جمع، وجود  ،ھا تنھا در شکل انقالب

  : بویژه نگوئید... ھا سویت ھا، شوراھا، مشاھده کردید، چون کمون



  .»!ھا ویتسشوراھا،  به دستِ ھمه ی قدرت «

ھمه ی «. کنید می نابودانقالب را پوشانید و  مییگانگی قدرت  را باچون در این صورت، چندانی نھادھای اجتماعی 

تمام «: نباید گفتحتا  .کند مییکسره کار انقالب را چون  .طرد شود باید از انقالباصطالحی است که » ...قدرت به

درست این  .می کند طردرا » ...ی قدرت به ھمه«رادیکال نقطه نظر  نقطه نظر کرده .»ی مدنی جامعه... قدرت به

 و بی درنگما میخواستیم،  :شویماز آن خارج نتوانستیم و   شدیمما گرفتارش  ۶٨پس از مه ی  ھامی است کهبھمان ا

اما با  –کار درستی بود  البته و این – کنیم عمل ،]است ناپذیری  قدرتھای  طقهمنظور ھمان من] با حرکت از چندین نقطه

 ،در حالیکه کوُرن. جمع کنیم... ی قدرت به ھمه ...گرد خود برایکردیم که بتوانیم ھمه را  پیش خود فکر می این ھمه

  :می گوید ،تصوربر خالف این 

چھارچوب دموکراسی پارلمانی، بیشترین تعداد ای است که در  جامعهبحث بر سر اجتماعی،  یچون بینش«

قابل تحقق  کوچک چندھر  یاین اصل که ھر آن چه که در سطح گروھ بر مبنای، کندنھادھای دموکراتیک را ابجاد 
   ».، باید انجام پذیردباشد

 پایانی. »در پائین«، نه »در باال«نه : بنابراین ھیچ مکانی را نباید به وجود آورد که در آن قدرت بتواند مترکز شود

  .:رادیکال نیست برای کرده

  .)کوُرن( ».نمی توان سرانجامی برای این پیکار پیش بینی کرد«

  :بََرد اخالقی می یا مسأله ما را به قلب این علتعلت چیست؟ . نیست پایانی بر آن چه که باید انجام دھیم

   )١٧( ).کوُرن(» .ومت کنندبر او حکدیگران بگذارد وجود دارد که  ای  وسوسه ،ھر کس نزد«

  

   .قدرتبغرنج  و )آزادی خواه(دیگر پِ چ ،)اقتدارگرا(سنتی چپ : ایران -١٠

طرح  را مسائلیھا و  پرسش» قدرت«و » سیاست« تاریخی اتحاد و امتزاج ی در باره سارتر و بنی لِوی گفتگوھای

 ؛و دموکراسی مستقیم وکراسی غیر مستقیممد :مورد توجه قرار دادیمدر باال  که اند  کرده
 ؛»مخلوط«یا رادیکال کردن  پلورالیسم رادیکال ؛انقالببستن انقالب و زمان دولتی  یخ  ؛)impouvoir(ناپذیری قدرت مقوله

کرده  یا کرده آزاد ؛»کار قدرت«و » کار توده« ؛تخیلی که نباید خود را واقعیت پندارد: جایگاه تخیل و اُتوپی در سیاست
 منطق نھان قدرت که یسنتز تعارض و چندگانگی بدون ؛گرا دولتسوژه یا کرده  برابردر  multitude چندگونهجمع 
ما اکنون  ادعای .ی سیاسی از قدرت و تسخیر آن اندیشه کردن جدا: طرح شدکلیدی ی  ایدهیک  ،در این میان ...است

قرار  خطابمورد  ایران را نیز چپِ  ،فوق ی اساسی و به طور مشخص ایده ی نامبردهھا پربلماتیکاین است که 
  .دنخوان می فرا ،خود و حال گذشته، به چالش با خود، دھند می

 ی متفاوتیھا اولویت و تاریخیشرایط در ایران پ چ که بھانه بدین، توان و نباید به ھیچ رو نمی را یچالشچنین 

 .کنار زد، ھم که شده موقت صورتبه  حتا، و یا انگاشت نادیدهکرد، ، نفی دارد داشته و قرار غربینسبت به چپ 
 در سی سال پیش سارتر و بنی لِویھایی که  با پربلماتیکھمواره  جھانیچپ ایران و به طور کلی جنبش چپ جنبش 

 یمسلط نیرویبا  مردم رارابطه ی  ،تنھا ،مناسبات سیاست و قدرت از این جھت که .دنباش میرو به رو اند  طرح کرده
چگونگی این ، بلکه کند مشخص نمی -  دولت :در عصر مدرن یعنی به طور مشخص - آورند میبه وجود  خودکه 

، از پولیتیای »معنا«و این  کند تبیین می را» سیاست«خوِد  یمعنا ،از ھر چیز پیشو  اول ی در درجه ،مناسبات

Politeia نمی شناسد... جغرافیایی ،ملی ،زمانی مرز ،یونانی تا امروز.  

 :بپذیریم را »سیاست« از آرنتی »معنای«اگر یعنی چه؟  )sens:واژه التین معنا چون برگردان( سیاست »معنای«

 نه حکومت« بر مبنای res publica »عمومی امر«در  ی آزادھا انسان ی پلورالیستی و برابرانه مشارکت سیاست چون
» معنای« :شود روشن می برای ما »معنا« مفھومآن ھنگام  ،»دیگران قرار گرفتن حکومتِ  تحتِ و نه  دیگران بر کردن

سخن  »سیاست« در تبیین» بینش«از دو  توان با حرکت از چنین معنایی است که می. )١٨(سیاست یعنی آزادی
  :گفت

  .است گر سلطه در نتیجه :ست گرا یک گونه طلب و قتدارپذیر، ا قدرت که »سوژه«، »یک«کار  چون» سیاست« -

  .خواه است در نتیجه آزادی :گراست چندگونه و ناپذیر قدرت که multitudeگونه ربسیامع ج کار چون» سیاست« -

مرز زمان  .ست روا جھانفراملی یعنی  و فراموقعیتیفرامکانی، فرازمانی،  از سیاست،تأکید کنیم که دو بینش فوق 
نه تنھا مطرح  ،آنسنتی کالسیک یا  تعریف برابردر  سیاست» معنای«بحثِ ، نیز پس در ایران .شناسد و شرایط نمی

   .دھد را تشکیل می اصلی چپِ دیگر مسأله انگیزھاییکی از  بلکه باشد می



، به طور ایران و در گفتمان سیاسی چپ ،به طور کلی ،ایرانی چرا در گفتمان سیاسی: است اینحال پرسش 

کرده و  ایفارا  اصلیی و نقش مرکزھموراه  قدرت و تسخیر قدرتای به نام  مسأله، ست که موضوع بحث مامشخص 
  ھایی قرار می دھد؟ یا چالشچالش  کداما در برابر ر چپِ غیر سنتی یا چپِ دیگر یتصدیق چنینو  ند؟نمی ک

چپ در سیاسی و ی  یکی بینش حاکم بر اندیشه: کنند میکرده و ایفا  ای در این باره نقش تعیین کننده دو عامل

شرایط فقدان دموکراسی و از سیاست و سوسیالیسم بوده است و دیگری  انهاقتدارگرایایران است که ھمواره بینشی 
تا در گرایی را  فرھنگِ قدرت، سلطه و یکنیز حاکم بوده و ھمواره  ماصر ایران در طول تاریخھمواره استبدادی است که 

  .است کرده و تحکیم تقویت و فرھنگ آن اپوزیسیون ندرو

   سوسیالیسم دو روحچپ ایران و  -

 که بتوان برای نکرده یخاص نوآوری، غربیسوسیالیستی  ھای جنبشبر خالف پاره ای از  ،ایران مارکسیستی چپ

اندیشه ی حاکم بر چپ مارکسیستی ایران از ھمان  .باز کرد یچپ جھانتاریخ  دفترویژه ای در  فصل و یا بند او
جز  و به وجود آمده بودنددر غرب  بود کهھایی  یا اندیشه اندیشهآغاز سده ی بیستم، برگردان مستقیم 

 سیاسی و ھای جنبش دلاین که چرا جز این نمی توانست باشد یعنی چرا از  .این نیز نمی توانست باشد

و منحصر  با خصوصیاتی ویژه و متکی به خود نوآور خالق، اندیشمند، مستقل، چپی در مجموع نتوانستایران،  اجتماعی
  .موضوع بحث ما در این جا نیستاست اما فعالً پرسشی اساسی ، آید به خود برون

توتالیتر از  ی دینی وبینشھمواره  گفت که بر جریان چپ ایران می توان یقینو به  کالن یدر برداشت
 کامل و اگر نه اصلیتغلب  استالینی -لنینی و به طور مشخص بینش »سوسیالیسم«و  »سیاست«

 توان تحت نام کلی آن چه که می، »سیدموکرا وسیالس«یا » سوسیالیسم« مکتب .انحصاری داشته است

کائوتسکی، با نمایندگان بارزی چون ( ایتالیایی آن و فرانسوی ،بویژه از نوع آلمانی نامید،» سوسیالیسم غربی«
ھا و  سوسیالیستای دیگر از  ملکی و پاره و جسارت خلیل تالش با وجود ،...)لوکزامبورگ، ژورس، گرامچی، لوکاچ

یکی از  .گیردب پادر ایران  نتوانست ،١٣٢٠پس از شھریور  ی سخت در دوره شوروی، ُمدلمخالف  مستقل ھای  چپ

اکنون پس از جنگ  که در ھمسایه شمالی حاکم شده بود و دانستسیطره بینشی در  را شاید بتوان اصلی آندالئیل 
در بی چون چرای شوروی  و پیرو وابستهعامل  حزب توده چون از طریق توانست جھانی دوم و پیروزی بر فاشیسم می

ھم ، ١٣۴٠ دھه دوم ی نیمه، بویژه از این حزب افولفرار و مرداد و  ٢٨پس از کودتای از سوی دیگر، . کندایران عمل 
 )...چریکی(کانونی مائوئیستی، گواریستی،  ھای جنبشدر جنبش جھانی کمونیستی و برآمدن بزرگ با انشعاب زمان 

از چپ از حزب توده  انشعابی عموماً  با این که ،اینان .گیرند شکل می نیز در ایرانچپ انقالبی  وضعی از مجریان ھای

و  »سیاست« ،اساس در اما ،کردند  کم و بیش محکوم می را و وابستگی مطلق این حزب به شوروی بوده
روح یعنی در  ،ی آنلنین  -روسیبه ویژه در شکل  توتالیتر -دینی بینش ھماندر چھارچوب را  »سوسیالیسم«

   .اندیشیدند میو  فھمیدند میشناختند،  میسوسیالیسم،  اقتدارگرای

 ی این نظریه در آن جا که »سوسیالیسم«از  اقتدارگرایانه درک ھای ھا و جوانه ریشهباید در این جا تأکید کنیم که 
 به خود مارکس از جملهو  سیالیستیھای مدرن سو به سرآغاز ایده، یعنی در غرب، شود میاختراع و ابداع  اجتماعی

در ھای سوسیالیستی و به طور مشخص  از ابتدای اندیشه که کنیمتصریح  .گردد بر می آن متضاد وحدو ریکی از  و
میان ا و روح اقتدارگرا، گر  روح آزادی میان .جریان داشته است آن دو روح میان یبزرگ جدال ،سوسیالیسم مارکسیخوِد 

 یدر مشارکت مستقل از افرادجنبشی ( یروح جنبشمیان ، یدولت ضدتی و روح سوسیالیسم روح سوسیالیسم دول

این  .)گرا یکو  اگر اقتدار سیادت طلب،راھبر،  متشکل از خبرگان، تشکیالتی( و روح حزبی )و در اکثریتی عظیمآزاد 
اتحادیه  فعالیت در از :ه داردادام مارکس )فکری و عملی(ھای متمادی فعالیت سیاسی   در طول سال خود -در -جدال

در سال  و سرانجام ١٨۶۴در سال  اتحادیه بین المللی زحمتکشان ھمکاری در رھبری تا ١٨۴٨در سال  ھا کمونیست
، در کارگری آلمانجنبش احزاب سوسیال دموکرات و  در »سوسیالیسم دولتی«گرایش به سوی مخالفت با  ،١٨٧۵

  .ی گوتا نقدی بر برنامه

 ١٨۴٧ دسامبر( کمونیست حزب مانیفستای  ی پایه ھمان بیانیه دررا به خوبی می توان  دو روح آنمونه، به عنوان ن
تشکل پرولتاریا «شود و سخن از  کمونیست نام برده می حزبجا که از مانیفست  آندر . مشاھده کرد )١٨۴٨ژانویه  –

ھا حزب  کمونیست «ین حال تصریح می شود که در عاما رود،  می» به شکل طبقه و بنا بر این به صورت حزب سیاسی
آورند که بخواھند  ای به میان نمی آن ھا اصول ویژه... خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند

جنبش مستقل اکثریتی عظیم است «پرولتاریا  جنبشکه  اینو » جنبش پرولتاری را در چھارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
 »سیادتی«، از سخن می رود »سیادت سیاسی پرولتاریا«جا که از  آن در .»پذیرد به سود اکثریت عظیم انجام می که



برای آن استفاده خواھد کرد که قدم به قدم تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد، کلیه آالت تولید  «که پرولتاریا 
عین حال تأکید در و  »...طبقه حاکمه متشکل شده است، متمرکز سازدرا در دست دولت، یعنی پرولتاریا که به صورت 

ی  از راه انقالب، خود را به طبقه... ھنگامی که پرولتاریا«: رودبھمین سیادت و حاکمیت نیز باید از بین  که شود می
به جای «و سرانجام  ».ردب آن گاه سیادت خود را ھم از بین می... ملغا سازد...و مناسبات کھن تولید را کندمبدل حاکمه 

که در آن تکامل آزادانه ھر فرد شرط تکامل آزادانه ھمگان  آید میاجتماعی از افراد پدید ... جامعه کھن بورژوازی
   ).١٩(»است

روح اقتدار طلبانه است که چیره آن ، جھانی در جدال تاریخی میان دو روح سوسیالیسماکنون می دانیم که 
 ی وسیلهبایست  که می قدرتی. دنگرد می ابدی د،نشو ملغاکه می بایست  آن وقتیمسیادت دولت و . شود می

 تشکل بایست حزب سیاسی ای که می .شود می خود تحکیمو  بازتولیدوسیله ی شود،  نفی خود احتضار و
به طریق و (گانی جدا از مردم پیش سیاستتشکیالت ابدی به  ،ملغأ شود نیز سر آخرباشد و  طبقه شکلپرولتاریا به 

با  از سوسیالیسم، روح اقتدار طلبانه این .آید حاکم بر سرنوشت انسان ھا در میقدرت طلب و  ،)اولی از زحمتکشان
در آلمان و از جمله  بویژه( شود غالب می مارکس و پس از او در بینش سوسیال دموکراتیکخوِد در زمان حیات این که 

در بینش  ژرفصورتی به ویژه و به  اما، )ھای مارکسیستی در غربنزد کائوتسکی چون نظریه پرداز اصلی ایده 
را به خود » لنینیسم -مارکسیسم«و نام و نشان  شود تئوریزه و فرموله می رادیکالیزه، استالینی است که - لنینی

پیدا  جھانی تسلطو  توسعه است کهشوروی  طلب سیادتو نفوذ قدرت  الملل سوم گیرد و با انقالب اکتبر و بین می
که در آغاز سده ی است  آن در شکل توتالیتر کمونیسم/از سوسیالیسم ھمین روح اقتدار طلبانه که یبه طور .می کند
- از اجتماعیون، یچپ ایران ی ذھن و ملکهشود ایران می  وارد - انقالب اکتبر روسیه و از مسیر به طور عمده  – بیستم

  .گردد می ،۵٠در دھه ی  جنبش نوین کمونیستی سپس  وحزب توده  تا عامیون و حزب کمونیست ایران 

   تبداداس در قدرت فرھنگِبازسازی چپ ایران و  -

ی  مسألهکه نیست سوسیالیسم و » سیاست«از  اش درک اقتدارطلبانه به دلیلنھا تایران،  چپ مارکسیستیاما 

سھیم بوده و  میاندر این نیز  دیگریمھم عامل  .است دادهقرار  خود و عملی نظریدر کانون را آن قدرت و تسخیر 
 در طول تاریخ معاصر ایران استبداد ی سلطه یا به عبارت دیگرآزاد  ی مدنی فقدان دموکراسی و جامعه ھماناکه  ھست

امر قدرت  ،رادیکال در شکلی و کند می بازسازی ی ما در جامعه را» پذیری قدرت« فرھنگھمواره  که استبدادی. است
نفوذ، رھبریت و  تحتِ  »سیاست«در را ھمه چیز و در نتیجه  کند می مقدم و مرکزی سیاسی کاردر  و تصرف قدرت را

را » سیاست«دیگر و با استفاده از فرمول آرنت،  به عبارت. دھد قرار می »یک«و  »مرکز«و  »قدرت«و  »دولت«مرجعیت 

که استبداد  در شرایطیسان،  ینبد .کند می و متبلور متجسم» حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«در 
مردمی  مبارزات کند، می و منکوب فعال مایشأ را مسدود مستقل از دولتِ  اجتماعی و مدنیسیاسی،  فعالیتھای  راه

 خواھد برای میحال  :شود ھا می آن اصلی ارجاعقدرت،  و دنآور میروی به دولت  ناگزیری اپوزیسیون ھای فعالیت و
  .گروھی به گروھی دیگردست از  قدرت ییو جا به جا آنتصرف  به قصد یا و باشد قدرتاز  مطالبه

مسأله ی اصلی ھر انقالب «، به حکم سوسیالیسم اقتدارگرایانه ازبینش که اگر  کنیم مشاھده میبدین ترتیب 

ینی شرایط ع ،می کنددر جھان فکری چپ ایران فراھم را شرایط ذھنی مرکزی شدن امر قدرت  ،)لنین( »یعنی قدرت
-سارترفرمول ( »ناپذیریقدرت  مناطق«ھر گونه شکل گیری  سرکوب با استبداد تاریخی حاکمیت را قدرت مرکزی شدن

رو به  دو چالشبا  زیرااست  سخت ایران دو چنداندر  دیگر چپِ  ی مبارزه ،از این رو .آورد ، به وجود می)ویلِ  بنی 

دیگری،  و گسست از سوسیالیسم اقتدارگرازادی خواھانه در آ یبنیاد مجدد سوسیالیسم: نظرییکی،  .باشد می رو
 مرجع و مطلقرا  قدرت و تصرف قدرت که ھمواره استبدادی شرایط در ناپذیری قدرتبر مبنای سیاسی  مبارزه: عینی

  .کند می

  دو بغرنج دیگر در برابر   چپِ  -

نسبت به چپ  بودن این چپ» دیگر«قت، در حقی. ست رو به رو و عملی نظری بغرنجبا دو  چپِ دیگرگوییم که  می

چون در غیر این صورت تفاوتی با آن چپ سنتی که بغرنجی  استدو بغرنج این  در پذیرش. ست جاسنتی در ھمین 
  . ندارد نخواھد داشت

ی نقد  اندیشهکار  مبنای، ی نظری ی سیاسی از قدرت در حوزه اندیشه ستِ سَ گُ ی  مسأله یا اولیبغرنج 
 ھای بنیادباید  ،ای از آن ریشه ُگَسستِ  و سوسیالیسم اقتدارطلبانه و توتالیتر نقدِ در  ای که دیشهان .است سیاست

 اصلی و دعوای چالش ،»سیاست«ی  در حوزهتصریح کنیم که . ریزد را پیسوسیالیسمی آزادی خواھانه  جدید



 »سیاست«امروز، ھمواره  به تااز افالطون  یعنی که از دیر باز ی سیاسی است با فلسفه نقد سیاست ی  اندیشه

  .کرده است سرشته) رینبَ  عنصر وو فرا تر از آن با دین ( حکومتو  را با قدرت

دارای » ی نقد سیاست اندیشه«نوشتیم که  ،ویلِ  در دیباچه ای بر گفتگوھای سارتر و بنی ،ما پیش از این
ھای  را زمان ھا این شاخص. نمی کند آغاز ھیچاز  کار خود را بنابراین است و شاخص ھایی در گذشته و پیشینه

توان نشان  میرا در جاھایی  ھای بُرش رد پای این لحظه .یمنامید) سنتی(کالسیک ی سیاسی  از فلسفه ُبریدگی
، در )از آن ھا ساختارشکنیدر فرمول دریدایی (ی تاریخی  امروزی در نقد قدرت و سوژه ینظریه ھایدر از جمله  .داد

معنای کارھای آرنت پیرامون ی بیستم بمانیم، در  در سدهھم چنین، اگر  .Multitudeبسیارگونگی  فھومتئوریزه کردن م
دورتر  .)٢١(پیشآمدی رخداد، اتفاق و  اندیشه، )٢٠(یتصادف ماتریالیسم ی دربارهآلتوسر  تأمالت واپسین دریا  ،سیاست

در بویژه مارکس روحی از در  ی سیاسی را  ز فلسفهی نقد سیاست و ُبرش ا ردپای اندیشه به طور اساسیرویم و که 

 بزرگ جدلدر  ، به طور گریزناپذیریسرانجام و ...ماکیاولاسپینوزا، نزد سپس به معنایی  یابیم و می ی فلسفیدن او دوره
 در این میان مفاھیمی .)٢٢(»سیاست« به بینش متضاد نسبتدو  در خصوص در یونان باستان، ،نسوفسطائیا -افالطون

، »قدرت ناپذیری«: آوردیموی لِ  دیالوگ سارتر و بنیاین بخش از پاره ای از آن ھا را در که  شوند میای مطرح  پایه

 ،»ناپذیری  قدرت -در -توانایی« ،»قدرت ناپذیریمناطق « ،»بندی دینی انقالب زمان« ،»پلورالیسم رادیکال«
، »کار توده و کار قدرت«، »Un و کار یک Multitudeچندگونه جمع کار «، »تعارض و چندگانگی بدون سنتز«

  .»گرا  کرده آزاد و کرده دولت«

. ی گسست از قدرت است اندیشهرد کاربُ  عمل و ، حوزه یتر از اولی است بغرنجبسی  دومی کهچالش اما 

، سیاستدر میدان  بایدچگونه  ناپذیری قدرتاندیشه برخاسته از : پرسشی است که در آغاز این نوشتار طرح کردیم

و پاسخ درخور  در این مورد، ، عمل کند؟دھد می تحویلارجاع و را به قدرت  ھمه چیزکه استبداد  یبویژه در شرایط

آزمون ھای مشارکتی، جنبشی و انجمنی نوین در حوزه ی  بهباید ھمواره جز این که  مشخصی از پیش وجود ندارد

 ھای آزمون گونه آن. رجوع کرد... فرھنگی، ھنری، مطالباتی اجتماعی، ،و فعالیت ھای سیاسیھا،  مقاومتمبارزات، 

 که در آن قدرت آورند را به وجود نمیھیچ مکانی  ،به گفته ی کوُرن که، ھای جنبشی فعالیت از و بدیع جدید

  .»در پائین«نه  و» در باال«نه : بتواند مترکز شود

 ی چون مانع اصلی ھرگونه توسعه اش، نونی دینیدر شکل کبویژه حاکم بر کشور ما،  استبدادی قدرت ،تردید بی

را  آنفروپاشی شرایط  ام،جما، سران مردم مبارزاترود و بباید از میان  ، الئیک و پلورالیستی،آزاد، دموکراتیک اجتماعی

و  »سیاست« وجودیبنیادین و  »معنای«چون ، و آزادی رھایشی  مسألهاما  .د کردنفراھم خواھ

این رھایی طلبی و  پایان فرایند بیمسیر و  در. ی ما باقی می ماند  ھمواره در جامعه ، هخوا آزادی سوسیالیسم

 ھمواره یھای توانمندیچون چپِ دیگر، ، ھا نبه ھمراه آو سیاسی   - ھای اجتماعی جنبشکه  است آزادی خواھی

ھر چه ی   و توسعه یناپذیر قدرت "شدهآزاد" مناطق ایجاد و حفظ یعمل یھا راه ،ناپیر  قدرتو  اپوزیسیونی

   .پیدا خواھند کردرا  ھا آن  بیتشر

    

  
 ھا داشت  یاد

 
  . بر آن) لِوی نام مستعار بنی(مصاحبه ژاسک کوُرن و مقدمه ی پیر ویکتور  – ١٩٧٧ژوییه  ٣٧٢شماره  ونعصر مجله فرانسوی (*) 

  ).ک.ک.ر(کتابنامه ، رجوع کنید به ١٩.لِوی ص گفتگوھای سارتر و بنی– قدرت و آزادیاز کتاب (**) 
 ھای شورای موقت سوسیالیست( طرحی نو در. )دیباچه(لِوی  بنیدر پرتو دیالوگ سارتر و  –ھای توتالیتر و دینی بینش سیاسی بنیاد -١

 .٢٢ یادداشتبرای آدرس اینترنتی رجوع کنید به  .سال دوازدھم ،١۴۴و١۴٣، ١۴٢شماره ھای  – )چپ ایران
٢- Pierre Victor یابند انتشار میبا این نام  ١٩٨٠تا سال  تألیفات بنی لوی. او سیاسی ی فعالیت لِوی در دوره  ار بنینام مستع.  
٣-  Gauche prolatérienne  ١٩٧٣ – ١٩۶٨(نام سازمان مائوئیسیتی فرانسوی.(  
  .ک.ک.رشود،   منتشر می ١٩٩١ھا در سال  به نام آن، لِوی گفتگوھای سارتر و بنی از یبخششامل  L’espoir maintenant کتاب -۴
۵-  Pouvoir et liberté ک.ک.ر. 
. تقسیم شده بود متشکل بودند، از شھروندان فعال و انقالبی که ی ناحیهھا یا کمیته در انقالب فرانسه، شھر پاریس به چندین بخش -۶

بر  بودند که پاھای پاریسی شات و خردهزحمتک ، متشکل ازles Sans-culottes موسوم به ،ھا آن ترین  انقالبی مشھور ترین ویکی از 
 .شدند سرکوبنیز ی بورژوازی و اشرافیت جدید به مبارزه بر خاستند و در جریان انقالب  ضد طبقه

در آن زمان زحمتکشان و کسانی که کار یدی . بر تن ندارند» زیرشلواری«به کسانی گویند که به لحاظ لغوی  Sans-culottes واژه       



در انقالب فرانسه تمایز گذاری و ھویت سازی بر . کردند  میبدون زیرشلواری بر پا  و ھایی کوتاه تھیدست بودند شلوار کردند و  می
   .نیز انجام می گرفتپوشش و جامه  اساس

٧- Paul Chauvet  ١٨رجوع کنید به پانوشت کتاب قدرت و آزادی ص.  
٨- Albert Soboul ٢١و  ١٨ادی ص رجوع کنید به پانوشت کتاب قدرت و آز.  
  :ی نوزدھم سدهو ) ١٧٨٩(دوران انقالب فرانسه فرانسه در سه تن از چھره ھای انقالبی رادیکال  -٩

François Noël Babeuf (1760-1797) 
Filippo Buonarroti (1761-1837)  

Louis-Auguste Blanqi (1805-1881)  
  GP: نام اختصاری سازمان چپ پرولتاری  -١٠
  Constituant :هدھند تشکیل -١١
  Transpersonnel: ترا فردی -١٢
  Instituteur-instituant: مؤسس  -آموزگار  -١٣
  .١٩٧٧، ٣۶٧شماره  عصر نودر مجله ) پیر ویکتور(لِوی    از بنیای  مقاله، لیپ بی سر -١۴
١۵- Jacques Roux ،یالیسم و بنیان گذار گروه معروف به کشیش سرخ و طرفدار سوس یکی از جھره ھای رادیکال انقالب فرانسه

مانیفست . خود کشی میکنددر زندان  ١٧٩۴در سال پس از دستگیری و محکوم شدن به مرگ، ، Enragésموسوم به خشمگینان 
  .وشته ھای او ستنبکی از  Manifeste des Enragés  نخشمگیننا

١۶ – Zdeněk Mlynář (Müller) مؤلف  او. بود و یکی از فعاالن مبارزه برای حقوق بشر در چکسلواکی ٧٧عضو منشور  ،روشنفکر چِک
مان ورشو به یو تھاجم ارتش پ بھار پراگھنگام ١٩۶٨مه  ۵در  است که به سوی سازماندھی دموکراتیک جامعه: ی تحت عنوانکتاب

  .گیرد و مورد خشم و غضب مقامات وقت شوروی قرار می یابد  این کشور انتشار می
١٧-  Jacek Kuron  ١٩٧٧، ٣٧٢، شماره عصر نومجله . مصاحبه. کمیته دفاع از کارگران لھستانعضو.  
  .ک.ک.یا سیاست در نھایت معنایی دارد؟ رآ: ھانا آرنت در  مقدمه ای تحت عنوان -١٨
  .۶٩ ،۵٢،۵٣، ۴٩ترجمه پکن صفحه ھای  –نیست به فارسی .مانیفست حزب کم –کارل مارکس  -١٩
  Matérialisme aléatoire: ماترالیسم تصادفی  -٢٠
  contingeance: مد، اتقاق آپیش -٢١
در شماره ھای مختلف : سوفسطائیان پیرامون تعریف سیاست –طون افال جدلدر باره ی  مندر این باره رجوع کنید به بحث ھای  -٢٢

 /http://www.tarhino.com: طزخی نونشریه 
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