
 
  )بخش اول( وگو با شیدان وثیق گفت−  و جھان چپ در ایران ی مسئلھ

  
   چپ و سھ گسست اساسی

  
ھایی کھ بھ نظر او امکان " گسست"وگو با شیدان وثیق، از مفھوم چپ، و از  در گفت –اندیشھ زمانھ 

عمل و گیری و  دھند و چپ در نھایت بھ اعتبار آن امکان، امکان شکل رھایی را در تاریخ نشان می
  .رود پردازی یافتھ است، سخن می ایده

   
  :شود ی چپ، در چھارقسمت منتشر می شده ھای شناختھ وگو با شیدان وثیق، از چھره گفت

  
  چپ و سھ گسست اساسی: بخش یک
  مفھوم سیاست :بخش دو
  گسست و تداوم :بخش سھ

  .آرمان و واقعیت :بخش چھار
  

  .پردازد ، سپس شیدان وثیق بھ تشریح نظر خود میشود ھر بخش با پرسشی و اظھارنظری آغاز می
  

" چپ ی مسئلھ"سلطانی در کتابی کھ بھ تازگی در مورد  الدین ادیب آقای وثیق، آقای میرشمس
منتشر کرده، مسئلھ را در سطح باالیی از انتزاع در نظر گرفتھ، بھ طوری کھ مسئلھ جپ تقریری 

نظر شما چیست؟ آیا شما اصوالً بھ وجود . تھ استمدرنیتھ و روشنگری یاف ی در سطح و حد مسئلھ
معتقدید؟ اگر آری توضیحتان در این باره کھ چپ چگونھ از راه حل بھ  "چپ"ای بھ نام  مسئلھ
کجاست و بھ قول قدما محل نزاع کجا قرار  جایگاه درست طرح این مسئلھ ،شد چیست تبدیل مسئلھ
  دارد؟

  
در مجلس . کردند ابداعخود  ١٧٨٩انقالب  فرانسویان در را )La gauche(» چپ«نام  :شیدان وثیق

در  پادشاه ر حق وتوا، نمایندگان طرفدسلطنتینظام نقراض اپیش از و  آنبرخاستھ از مؤسسان 
چون » راست«و » چپ«پس  زین. داشتندقرار  مجلس چپدر سمت سمت راست و مخالفان 

مجلس «در  خاستگاه. ستانقالب افرزند »چپ«پس . شود سیاسی می ادبیاتوارد   ای سیاسی مقولھ
 -Res potentat» امرمستبد«برابر در - )مھورج( Res publica »عموم امر« با .دارد »نمایندگان مردم

  .است سرشتھ
  
نفی در  ومدرنیتھ  ھمزاد ،اند سلطانی نیز مورد توجھ قرار داده    ادیب آقای، ھمانطور کھ ین ناما

 ی سدهدر  ویژه بھاما . شود می متداولدر اروپای غربی ی ھجدھم  واخر سدهاز ا ،ھای کھنھ نظام
 ،المللی سخن گفت در ادبیات سیاسی بین» چپ« ستعمال واژهاتوان از گسترش  میاست کھ بیستم 

انقالب فرانسھ  ھای فکری وشنگرانی چون روسو کھ زمینھرنزد توان  نمی این اصطالح را چرا کھ
 و .انقالب بودند آنکھ متأثر از  چون کانت و ھگل ای فالسفھنزد ین چن ھم ،ساختند یافتراھم فرا 
کھ بیش از  مارکسچون ت یا کمونیستی سوسیالیسانقالبی متفکران  نزد−   و جالب این جاست −  حتا

 ی ای بھ واژه ، اشارهرا مد نظر داشت ١٨٧٠تا  ١٨٣٠ ی ھمھ انقالبات و مبارزه طبقاتی در فرانسھ
سوسیالیستی،  گوناگوندر حقیقت با شکل گیری احزاب  .شود نمی دیده انثارشدر مجموعھ آ» چپ«

بورژوازی و سرمایھ  نویندر نقد و نفی نظام  دوران معاصردر  و غیره ، آنارشیستیکمونیستی
  .کند پیدا می» معنا«و  رواج »چپ«کاربرد ست کھ ی بیستم ا ویژه در سده  ھو آن ھم ب داری

  
 یاترتیب اھمیت  بدون کھ کردبیان خالصھ و ارزشی  امر ۵در  انشاید بتورا » معنا« نای
  :ند ازا  عبارت شان یتجرجا



 
 
 

٢

   ،روتث ی عدالت اجتماعی و تقسیم عادالنھ -١
  برابری و عدم تبعیض -٢
  .آزادی -٣
  و )کلکتیو( جمعی وامر عمومی افعنم، دفاع از بخش عمومی -۴
  .دموکراسیجمھوری و اعتقاد بھ  -۵

و  )الئیسیتھ( جدایی دولت و دین کھ کند اضافھ می ھا بر این ا نیزر یک امر ششمیالبتھ  فرانسوی چپِ 
  .ستا  ساالری نفی دین

  
، رودبھ واقعیت  شان تبدیلتحقق و  ھر گاه سخن از. کلی است ھایی عام و ارزشمبین  تعریف باال اما

  .شود ی تجزیھ میو متضاد گوناگون ھای روندبھ و  گردد می منقسم ،رود می  ا و» چپ«
  
از این رو باید از  .ھمواره متکثر و چندگانھ بوده است» چپ« .واحد نبوده و نیست گاه ھیچ» چپ«
  .سخن گفت» ھا چپ«
  

. میان راست و چپ استد گاه بھ مراتب شدید تر از تضا» چپ« گوناگونھای  فرقھمیان تضاد 
کھ چپ تنھا در  سازد آشکار میین حقیقت را بر ما ا» چپ«ی  مروری بر تاریخ دویست سالھ

اتحاد و ترجمان  تبلور رخدادھای اجتماعی و سیاسی تاریخ از یھای کانسسِ و  ھایی نقطھھایی،  زمان
  .اجتماعی ھای بزرگ جنشیا  ھا ی انقالب نمونھ در ھنگامھ طوربھ . ستبوده ا و انسجامی

  
ای مستقل و استوار  مقولھ چون» چپ«چیزی بھ عنوان تئوری و پراتیک  ھا این برھھاز  خارج

، گوناگون ھای تئوری، گوناگونھای  ایده مانده استھمواره بوده و آن چھ . نداشتھ استخود وجود  بر
خواھی،  سوسیالیستی، کمونیستی، جمھوری چون گاه کامالً متضاد و گوناگونھای  ایدئولوژی

  .است غیره و امروزه محیط زیستی و جنبشیآنارسیستی، 
  
شما  ی گفتھبھ » حلی  راه«کھ  بوده و یکسان یکدستاش کمتر  در طول تاریخ ،ن ترتیب، بدی»چپ«

متضاد  بیشترو   کار راهو چندین  چندبلکھ  یک داشت، نھ وجود می کاری راهچھ  چناناگر . باشد داشتھ
  .ستا بودهمطرح 

  
رزو و شرطبندی ھمواره امید، آ ،سالھ دویستتاریخ ھمین در طول  ، در نظر و عمل،»اتحاد چپ«

 .دھد رخ می ،گذراو  ناپایدار، موقت ، بھ صورتیاز تاریخ چنین امری ھایی نقطھدر . ستبوده ا
در جنگ داخلی  »خواھان جمھوری ی جبھھ«ویا  ١٩٣۶در فرانسھ در سال  »خلق ی جبھھ«مانند 

  .دوراناسپانیا در ھمان 
  

چپ  اندیشھ و عمل برو استالینیسم توتالیتر  لنینیسم چیرگیبا  ویژه  بھ است، ھمواره بوده ھچاما آن 
نگ و جاست کھ حتا بھ  دستگی و چند انشعاب، فتراق، ا، جدایی»موجود اً سوسیالیسم واقع« در زمان

 و کمونیسم سویتیک،اخراج غربی دموکراسی گسست تاریخی سوسیال: انجامد می نیز ستیز نظامی
مجارستان و  نظامی و شوروی، اشغالچین  انشعاب بزرگ، از اردوگاه شوروی یوگوسالوی

  ...جنگ چین و ویتنامن و شوروی، یدرگیری نظامی و مرزی چچکوسلواکی، 
  

تا پیش از شکل گیری . ھمواره پدیداری متکثر و متضاد بوده است» چپ«در ایران ما نیز جنبش 
 چون ، چپ در ھیبت حزب توده)١٣۵٠( ١٩٧٠ی  چریکی، مائوئیستی و غیره در دھھھای  جریان

ملکی و  ی خلیل شجاعانھپیشگامی و مقاومت . شد عامل مستقیم اتحاد شوروی در ایران خالصھ می
و  فکریدر برابر تروریسم ، تک و تنھا ھای کوچک خواه و مستقل در محفل آزادیی یھا سوسیالیست



 
 
 

٣

 ٢٨ی کودتا تا ٢٠ی بین شھریور  فصلھدر  ،اش شمالیحامیان و  توده ی حزب تبلیغاتی زرادخانھ
  .بردپیش  توانست از نمی چندانیکار ،مرداد

  
ھای  نامیدیم، چپ جنبش نوین کمونیستی می) ١٣۵٠دھھ (با شکل گیری آن چھ ما در آن دوران 

 دیگرو شمایلی شکل  باتفکر سویتیک بینش و ھمان  تداومدر  کم و بیش گاه :وجود آمدند گوناگونی بھ
 و رشی محدوددر بُ  )شود ی این سطور مربوط می دهنویسن ھآن چھ کھ ب( و گاه )جنبش چریکی(

  .)جنبش مائوئیستی(سیستم در تفکر و عملمکتب و از آن  صناق
  

و معما قرار  مسئلھاز ھمان ابتدا در برابر بلکھ  ،رسد نمی »مسئلھ«بھ » حل راه«از  »چپ« اما
و کلید حل  کار  راهش کند کھ بھ باور می ی را طرحیھا ز چپ نظریھاھر دستھ و گروھی . داشتھ است

در عمل کھ  کردتجلی  »حلی راه«گشا و  راه »موجود اً سوسیالیسم واقع«. ی بشری است ی جامعھمعما
یا سوسالیستی در ( اروپای شمالی دموکراتیک سوسیال »حل راه«. انجامید اسفبار یا بھ فاجعھ

  ...پرداختتر  انسانی ی گاهرنگ با و بازار رتق و فتق امور جاری سرمایھ بھ )کشورھای التین
  

اش با  سوسیالیستی و کمونیستی روندچپ در  از ایتداشود بلکھ  نمی تبدیل» مسئلھ«بھ  »حل راه«پس 
چگونگی رھایش انسان و گسست واقعی از : روست بھ ی اساسی روپرسمانو )پربلماتیک(انگیز  مسئلھ

ولی الزم امری کھ    - ھا طرح ارزش ی محدودهتواند در  نمی نگیز نیزا  پرسشین ا. وضع موجود
  .درجا بزند ،باقی بماند -  است کافینا
  
 ،توان در سھ حوزه می من است و توجھ نظردر یکی از فرایند ھایش کھ مورد را  چپ  »ی مسئلھ«

ی  حوزه منو یا آن چھ  site» مکان« یھایدگر مفھوموام گرفتن از یا با و  ،»جایگاه« بھ قول شما
ی  در این جا توضیح این سھ گسست از حوصلھ .نامم در نظر گرفت می گسست فرایندیا » گسست«

  :کنمعنوان  متوان با این حال سرتیترھای آن را چنین می. شود می بحث کوتاه ما خارج
  
گسستی . داری است کھ پایان تاریخ و افق غیر قابل عبور بشریت نیست از سرمایھگسست  ،یکی -

کھ مارکس،  یا ایده. نامید »کمونیسمی  فرضیھ«بدیو   یا بھ قول آلن» نیسمگسسِت کمو«توان  کھ می
و نھ  »کمونیسم  گسستِ «یم یگو می :تأکید کنیم. شود آن می ی نوزدھم، بانی نظری و عملی در سده

 الغای مناسبات بازار و سرمایھ والغای الغای مالکیت خصوصی،  یعنی اولیزیرا  !سوسیالیسم
 برون رفتی اساسی از وضع موجود ،فوق اقتداری  حوزه با حفظ سھ ،دومیی کھ در حال ،است دولت
تواند برآمِد گسست  می آن چیزی است کھ امروزه، مقدم بر ھر چیز، تنھا »گسسِت کمونیسم«. نیست

داری دولتی و  ی بیستم، از سرمایھ سده »سوسیالیسم واقعاً موجودِ «از بینش، نظریھ و عمل 
ی  ی ما در ایران، این گسست مقدم بر ھر چیز بر پایھ در شرایط جامعھ .ر باشدسوسیالیسم توتالیت

  .گیرد گسست جمھوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین قرار می
  
ی  نامم کھ بھ ھمان اندازه می» سیاست واقعاً موجود«آنی است کھ من گسست از گسست از  دیگری -

اختراع کردند کھ امروزه  را Politeia ،بھ نام تأسیس شھرابتدا، یونانیان، . بنیادین است امریاولی 
politique چون » سیاست«از  گذار دو دریافِت متضاد فلسفی نیز بودند کھ پایھ  آنان  ھم. یمنام می
و آریستوکراسی  )پروتاگوراس( دموکراسی شھروندی سوفسطایی: شدند »امور خود«ی  ھنراداره
، بھ دو بینش متضاد و امروزهخود،   نگاه، در سیر تکاملاین دو . پادشاھی افالطون - فیلسوف

، خاص، »یک«یکی، بینشی است کھ سیاست را امر . اند تبدیل شده» سیاست«از  ناپذیر آشتی
نام دیگر قدرت و » سیاست«در این بینش، . شمارد می ...دولت-خواص، خدا، طبقھ، دولت و حزب

نامیم کھ ھمواره از آغاز  می »واقعاً موجود سیاستِ «این ھمان چیزی است کھ ما . حکومت است
» ھمھ«را چون امر » سیاست«دیگری، بینشی است کھ . است  تا کنون غالب و حاکم بوده »سیاست«

ی شھروندان در  ی ھمھ چون مشارکت برابرانھ. شناسد می ، بھ رسمیت(multitude) اش چندگانگی  در



 
 
 

۴

ی امور  شان، در اداره و تضادھایھا  در اتحادشان،  و ھمستیزی ھمزیستیشان، در  کثرت گرایی
خاص، در این بینش، بھ طور اساسی، امر عموم و شھروندان است و نھ امر » سیاست«. خود

نھ حکومت کردن و نھ «نام دیگر » سیاست«در این بینش، . دولت - دولت، حزب...خواص، طبقھ
  . است )آرنت( »تحت حاکمیت قرار گرفتن

  
 امربھ » نگاه جنبشی«تقدم  اساسبر » تشکیالتی«است کھ شاید بتوان گسست  سومین گسست، آنی -

ی از ک، یچپ، در طول تاریخ جنبشمناسبت با  .ی و سیاسی نامیدعی اجتما مقاومت و مبارزه
. اند قرار گرفتھدو بینش در برابر ھم  عموماً . اختالف و افتراق بوده است مورد موضوعات

ورزد و دیگری  ید میکتا» اجتماعی جنبش«بر خودمختاری و استقالل ھ کاست  خواھانھ ی،آزادیکی
» پیشرو حزب«در قالب » آگاه عنصر«قیمومِت  زیررا » جنبش«ھ ک و اقتدارگرایانھ است آمرانھ
ھایی  سیستکا وجود مقاومت مار، ب)کمونیستی    /سوسیالیستی(در جنبش چپ . دھد می قرار

بھ  ی مبتنی بر قیمومت حزب بر جنبش کارگری و اجتماعی، ھگرایان حزببینش ھمواره آزادیخواه، 
  .بوده است، چیره آن لنینی و استالینیشکل ویژه در 

  
نوینی » احتماعیھای  جنبش«سازمانی، سیاسی و  فعالیتی  ھنھکھای  وهیھا و ش لکش نقدِ با امروزه 

 البتھ ھک کنند می سر بلند ...بینیم در تونس، مصر می ھمھ جا، در غرب، در ایران و این روزھادر 
  .گیرند می قرار دیدی نیزجھای  در برابر چالش

  
ی بیستم در ھیبت تروریسم حزبی  ھای شناختھ شده کھ در سده اشکال تاریخی و سنتی سازماندھی

 هامروزکردند و تا حدودی نیز کارایی داشتند،  عمل می )گیرم می فرمول دیگری کھ از بدیو وام(
. دھند می ند، سازمانآور د، بھ حرکت و مبارزه درمینکن می مجذوب خود دیگر کمتر کسی را

ابتدا خلق شوند، نو و از باید  ی آن کھ دوباره و ناشناختھ ننویدیگر، ی سازماندھی و اشکال  مسئلھ
ی اجتماعی کنونی ھا جنبشو امروزی شاخص مشترک . است ماندهباقی  جنبش چپ مرکزی مسئلھ

فعالیت و سنتی  تاکنونیھای  شکل نافی - ...ب و چھ در جوامعی چون ایرانچھ در غر –در ھمھ جا 
مندان را  عالقھ ی ھر گونھ انحصار طلبی را طرد و مشارکت مستقیم ھمھ. ھستند »حزبی« سیاسی

ھا،  ی آن سازماندھی دارند کھ مشخصھ ھای خودگردان ھا تمایل بھ شکل ین جنبشا .کنند تشویق می
تشکیالتی کھ بھ افراد اجازه دھد نقش خود را بھ . است از نوع دیگرییالتی ایجاد ساز و برگ تشک

و انحصارطلبی احزاب سیاسی کھ تنھا برای خود حق مداخلھ در  ھای فعال ایفا کنند سوژه ی منزلھ
  .برندسیاست قائلند را بھ زیر سؤال 

  
و  وانان، جردموسیع م  از پیش  ھای بیش جتماعی امروزی ترجمان تمایل الیھا ھای جنبش
بھ معنای  (autonomie) خودمختاری. ستا رھاییو خود خودگردانی، بھ خودمختاریمدنی  ی جامعھ

بھ معنای نفی  (autogestion) خودگردانی. است م بودن بر سرنوشت خودکآزادی، استقالل و حا
یا  رھایی  خود. استامور  گردانبرابرانھ و  یهز، بھ معنای ادارکمر کمی توسط ییرھبری دا

ھای  بیکانگی خودو   از روابط فرادستیآزاد شدن  بھ معنای (auto-emancipation)خودرھایش 
  ...استداری  مناسبات سرمایھ

  
ھا و  ھا، محدودیت با ناکامی ھمواره اما، ،استبندی  شرطسھ نام برده کھ در عین حال   گسستسھ 

با این ھمھ، . ھا کردیم بھ آن گذرا ای ن بحث اشارهکھ در ای اند هرو شد آشکار و نھان روبھ یھای تناقض
است زیرا بدون آن خروج واقعی از  اساسی گریزناپذیر  سھ گسستاین مبارزه در راه تحقق 

سھ گسست نامبرده امروزیتی جھانی دارند در عین حال کھ . و نظم موجود میسر نیست یتوضع
  . شود بیش از پیش دشوار و معمایی می شان  تحقق  پذیری امکان

  



 
 
 

۵

اندیشیدن بھ آنھا، در . ھست در ایران کنونی نیز ما  سھ گسست تاریخی موضوع تأمل و تکاپویاین 
اجتماعی امروز ایران، کمابیش،  -شان، از آن جھت برای ما اھمیت دارد کھ جنبش سیاسی بغرنجی
  .قرار داردھا  ی امتزاج این سھ گسست و تالقی آن در نقطھ

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

موضوع کار فکری و  سازماندھی نوع دیگری از خودخلق  و اجتماعی و شھروندی در امر عمومی
از تئوکراسی اسالمی و اتیسم کھ در عین حال گسست ردموک و جمھوریتگسست . باشد می عملی ما

جوھر اصلی مبارزات  است در ایرانجدایی دولت و دین در الئیک  ای مبارزه برای جمھوری
سرانجام، گسسِت کمونیسم، چون فرضیھ، . دھند می خواھانھ و دمکراتیک کنونی ما را تشکیل  آزادی

تواند جھانی  می است، گسستی کھ تنھا داری  گسست از نظم موجود جھانی کھ نظم بازار و سرمایھ
آن جای ندارد، اما،   تاریخی ی واسطھ ی ما در دستور کار بی باشد، با این کھ در شرایط امروز جامعھ
  . گیرد می ، موضوع کار فکری و عملی ما قرارو جھان بھ حکم انکشاف این مناسبات در ایران
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