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

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

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

   
  

  مفھوم سیاست
  

چپ، وثیق بھ توضیح درک  ی وگو با شیدان وثیق درباره مسئلھ در بخش دوم گفت –اندیشھ زمانھ 
  .پردازد خود از سیاست می

گیرند،  سیاست و سیاسی واقعی زمانی است کھ مردم امور خود را خود بھ دست می«بھ نظر وثیق 
  ».برای برابری و رھایی خود ی شان واسطھ  اخلھ گری مستقیم و بیآورند با مد در تصاحب خود می

  
در رابطھ با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در «سیاست در معنای بدیل آن از نظر شیدان وثیق 
چنین درک و دریافتی از سیاست ھمواره تا . گیرد مناسبت با امور دولت و کسب قدرت قرار نمی

سیاست . گیرد آنی است کھ در مکان رخداد قرار می" سیاسی"، برعکس. کنون غالب بوده و ھست
است، استثنایی است،  آن جاست کھ حادثھ یعنی آن چھ اتفاقی، نامنتظره، نابھنگام و از پیش ناشناختھ

  » .شود پذیر می ناممکن امکان. شود می  تا کنون ناممکن تصور شده است، واقع
  

  .بود" چپ و سھ گسست اساسی"وگو با شیدان وثیق  عنوان بخش اول گفت
  ".آرمان و واقعیت"است و بخش پایانی " گسست و تداوم"عنوان بخش بعدی 

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

  
  

کنید، با  ھایش معرفی می نخست با مسئلھ ی شما چپ را با در درجھرسد کھ  آقای وثیق، بھ نظر می
مسائل اجتماعی تابع آنھا یا دست  ی کند بقیھ پندارد و فکر می می آنھا را مبرم چپ آن چیزھایی کھ

  .کم بھ نوعی متأثر از آنھا ھستند
نام برده شد، بحران در " چپ ی مسئلھ"بنابر این آیا آنچھ در پرسش نخست از آن بھ عنوان 

  جھان است؟ ی تشخیش مسائل عمده
  نمایید؟ تر از آنی کھ ھست، می طرح موضوع، بحران چپ را ضعیف ی با این شیوهکنید  فکر نمی

  
  .ترین مسائل را از نظر خود طرح کردید شما با طرح آن سھ گسست اساسی: موضوعی دیگر

  ؟ گذارید مسئلھ را در کجا می سھ شما در این طرح این
  زن، ی مسئلھ− 
  ،محیط زیست ی مسئلھ− 
تصاد جھانی بھ سخن دیگر موضوعاتی را کھ امروزه زیر عنوان سیاست و اق ی و مسئلھ− 

  .خواری مطرح بودند و قبال در بحث امپریالیسم و جھانشوند  شدن بررسی می جھانی
  

 ھایی و پرسش با مسائلچیز ھربیش از  انھخواھ رھاییاندیشھ و عمل  معنایدر »چپ«: شیدان وثیق
طرح  مشخص» مکان«در وضعیت و  طور روزمره بھ ،آن سھ گسست در راستای کھ شود تبیین می

ناگفتھ مسلم است کھ  .کنند می بازخواستما را اره وھمگیرند و  ، در برابر ما قرار میشوند می
محلی،  در عین حال، ،اش عملمیدان ست، اما  روا ی چپ در عین حال کھ جھانی و جھان مسئلھ



 
 
 

٢

 سیاست در مکان. یک دنیا وجود ندارد، چون تنھا است ھای خاص و در دنیا ای منطقھ، موضعی
بلکھ با دنیاھای  ی عام و کلیدنیا» یک«ما نھ با . کند عمل می ویژه در اوضاع و شرایطمشخص و 

یک ایده، آزمون و نوآوری در سیاسِت محلی در عین حال  .سر و کار داریم و مشخص گوناگون
   .شود) اونیورسال(روا  تواند جھان می

  
اجتماعی،  مسائلی زنان، محیط زیست و دیگر  چون مسئلھ−  بردیدکھ نام  یگوناگونھای  سوژه

، تجمھوریچون −  افزودنیز  یدیگر مسائلتوان  ھا می آنبر کھ  − و جھانی سیاسی، اقتصادی
ی  ھمھ. ھستندخود  ی ویژه دارای اھمیت ھا ی این ھمھ − دولت و دین جدایی ی مسئلھ و تیسمدموکرا

 قیامبھ ویژه این روزھا با رویدادھای  کھ ندا ھای اجتماعی ھا و جنبش ، انقالببستر مبارزاتھا  این
  .ھستیمھا  شاھد آن و دیگر کشورھای عربی الجزایر، لیبی، مصر، در تونساقشار وسیعی از مردم 

  
و  ھمراھیدر  یعنی اما در این میان. دھند میدان کار نظری و عملی چپ را تشکیل میھا  ی این ھمھ

 چپ«چھ برای  ، آنسازند میھا کھ معنای واقعی زندگی و ھستی را  با این حرکت مشارکت
ھایی کھ  حل ھا و راه ، پاسخدارد می برکھ ھایی  این است کھ قدم است، دارای اھمیت» خواه رھایی
 در راستای تا چھ حد اندک، کوچک و ھر چند ،کند می کھ طرح» زییانگ مسئلھ«و  دھد می ارائھ

 ی دیگردر شکل ی وضع موجود ادامھدر اساس  تا چھ حدو  ؟دنقرار دارموجود  از نظم گسست
گسست  تا چھ حد است؟ از نظم موجود و مناسبات مبتنی بر سلطھ ھاییدر جھت ر ؟ تا چھ حداست
 خلق کردندر جھت ، دولت -گسست از حزبدر  ،؟ تا چھ حداست »واقعاً موجود سیاستِ «از 

اجتماعی از «یعنی  مانیفست ی اصلی تا چھ حد بھ این ایده ؟معی استج سازماندھیاشکال نوین خود 
  ... شود؟ می نزدیک یا دور» افراد کھ در آن تکامل آزادانھ ھر فرد شرط تکامل آزادانھ ھمگان است

  
خواھیم  می گو و جا و در در این گفتکھ ما در عین حال در این  اھیت دارندھا از آن جھت  این پرسش

 بلکھچون امر احزاب حکومتی، » سیاست«ای، نھ از درون  حرفھکار سیاسیک ینھ از موضع 
. سیاسی بنگریمبھ مسائل اجتماعی و  »نقِد سیاست« یا فلسفی با رویکردیو  این مناسباتاز  خارج

   .بحث دیگری است شویم  میموفق  ازهاند ھتا چحال این کھ در این راه دشوار و ناھموار 
  

خود مد نظر را  رھایشی  مسئلھکنم  میتکرار  آن چپی کھفھمم،  می »چپ ی مسئلھ«آن چھ من از 
» مکان« یامحل  ،منطقھ ناظر بھ خاصبھ طور بلکھ ،نیستند عمده جھانی مسائل تنھا ،دھد قرار می

 تاریخی» شھر« کھ ھمانامکان . ھایش  ویژگیو   بغرنجی ،چندگانگی در» مکان« .باشد مینیز  یمعین
درتعریف  کھ آن پدیداری بھ عبارت دیگر. است یشھا تضادو  ھا اختالفبا  ضرموجود و حی و حا

 فرازیاین معنا را در باردیگرنخواھد بود اگر فایده  بی. شنامند می یونانی Polisپولیس  ھایدگری،
 تاریخی» مکان«در  سیاسی ھستی و سیاست ی بارهاو در  از و معمایی بغرنج اما معروف و آشنا

اتفاق «و » دھد می رخ«، »رسد می فرا« ، نامنتظره و ناممکنین جا کھ نابھنگامییعنی آ رخداد
  : نویسد میچنین  درآمدی بر متافیزیک در. قرار دھیم درنگمورد ، »آید می پیش« و یا »افتد می

  
»Polis  کند نمی افاده این ترجمھ معنی کلمھ را کامالً . کنند شھر ترجمھ می شھر یا دولت بھ بیشتررا .

Polis  جایی یی است کھ ھستی آن "جا آن"بھ معنی آن . عنی مکان استممرجحاً بھ das Da-sein  درآن
 ی سرچشمھو از  درآنیی است کھ  "جا آن"و آن رخداد آن مکاِن  Polis. چون آن تاریخمند است و ھم

این مکان و قلمرو تعلق بھ . دھد رخ می ] die Geschichte) آمد    - پیش(رخداد [تاریخ  برای آنآن و 
 مجمع، سفیدان ریشخدایان، معابد، روحانیون، سورھا، شاعران، متفکران، پادشاه، شورای  دارند

بھ این دلیل است  سیاسیکھ ، آنی دارندتعلق  Polisھا بھ  ی این اگرھمھ .خلق، ارتش و نیروی دریایی
یا در رابطھ با و  رشناس نظامیدر رابطھ با یک دولتمرد، یک کاھا  ھمھ ی این نیست کھ سیاسی

ھا سیاسی است، یعنی در مکان رخداد قرار  ی این  برعکس، ھمھ .گیرند می قرار تامور دول
شاعرند، بھ این خاطر کھ  بھ واقعشاعرند، اما فقط خاطر کھ بھ طور نمونھ شاعران  دینگیرند، ب می



 
 
 

٣

 عپادشاه ھستند، اما بھ واق فقطشاھان روحانی ھستند، اما بھ واقع روحانی ھستند، پاد فقط روحانیون
  ]١[ ».اند پادشاه

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

قرار  شان ھای و عملکرد ھا ھا، تنش ، ایدهباورھا شان با یھا در گروھبندیھا   رویارویی میان انسان
 جا ودر  ،کم در ابتدا نیز، دستِ  ھا و این .است نیروھای مشخص ستیزی   مو ھ  زیستی  در ھم ؛دارد

فراخوانی فرا تر از محدوده ی خود، ی توانند پیام شوند در عین حال کھ می می واقع مکانی معین
  .روا داشتھ باشند جھان

  
، در تسیاس. دھد بھ دست می» سیاست«و » سیاسی«این فراز ھایدگر در عین حال تعریفی دیگراز 

کسب  و با امور دولت مناسبتدر رابطھ با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در  گر،این معنای دِ 
 .از سیاست ھمواره تا کنون غالب بوده و ھست و دریافتی درکچنین . گیرد نمی قرار قدرت

 یعنی حادثھآن جاست کھ سیاست . گیرد در مکان رخداد قرار می کھاست آنی  »سیاسی«برعکس، 
 تصور ناممکنتا کنون  است، استثنایی است، ، نابھنگام و از پیش ناشناختھنامنتظرهاتفاقی،  چھآن 
حفظ و با در رابطھ  کھسیاست آن جا نیست  .شود می پذیر کانما ناممکن. شود می  واقعاست،  شده

: دھد در آن گسستی رخ می کھ ی ستآن واقعی »تسیاس« .شود می مدیریت وضع موجود عمل
احزاب و ومتی، کی ح، دولت، نھادھایاقتصاد ، کارشناسنظامی نیروی، دولتمرد زگسست ا

کھ مردم  زمانی استواقعی » سیاسی«و » سیاست«. دارند و حاکمیت روی بھ قدرت ی کھنیروھای
مداخلھ گری مستقیم و  باآورند  می تصاحب خود درگیرند،  دست می بھامور خود را خود 

   .و رھایی خود یبرای برابر ی شان واسطھ  بی
  

مسائل  شایدجھانی شدن و  و ی زن، محیط زیست مسئلھ در باره یپرسش شما برگردیم بھ  اما
در کجای طرح سھ را  ھا و این کھ این پرسش... ارگریکی کار و  دیگری از این دست چون مسئلھ

 ھبچھ  آنگیری  شکلدر ابتدای  بھ مارکس نپرودُ  ای از نامھبھ مایلم  قبل از آن. دھم گسست قرار می
بدو کھ این نامھ از ھمان  ای مسئلھ با توجھ بھ .کنماشاره  یده شد،نام» سوسیالیسم علمی« اصطالح

 توانیم میبھتر  ،پاسخ غیر مستقیم مارکس در مانیفست با اشاره بھ کند و چپ مدرن طرح می تولد
   .یمبررسی کنسیاسی  -اجتماعی مسائلدر رابطھ با را  چپ جایگاه و موضع

  
دو سال قبل از  و شود نامیده میمارکسیسم  بعداً  در آغاز شکل گیری آن چھ کھ، ١٨۴۶در سال 
 میانارتباط  ایجاد«و » سوسیالیستی اتتبلیغ«بھ منظور سازمان دادن  سکمار مانیفست،

ھای  میتھک تشکیل برایطرحی  ،و انگلیس ، بلژیکدر آلمان، فرانسھ» ھا مونیستکھا و  سوسیالیست
آشنایی قبلی داشت و  پروُدنکھ با  سکھمان سال، مار  ِمھ ۵با این ھدف، در . دھد ارائھ می  یاتاتبکم

عنوان رابط کھ بھ  کند دعوت میاز او ای  نامھ طی، بود کرده مالقات اودر پاریس با 
  :نویسد می چنینپروُدن  پاسخ در. ندک اریکھم ھا با این کمیتھھای فرانسوی  سوسیالیست

  
  س عزیزکمار آقای«

ی تحقق یافتن این قوانین و  نیم، شیوهکشف کنیم با ھم، اگر مایلید، قوانین جامعھ را کسعی …
ی  ردن ھمھکپس از ویران ! اما شما را بھ خدا. کنیمپیشرفت حاصل در این راه را جست و جو 

جدید بھ  یترینکد ءر القاکی خود در ف ، بھ نوبھ (a priorismes) ھا انگاری اندر - پیش و جزمیات
  …مردم نباشیم
حتا اگر این مذھب، مذھب منطق و  ،نکنیمس جنبش ھستیم، خود را رھبر مذھب جدیدی أچون در ر

ننده و کاعمال دفع  ی ی اعتراضات را پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ ھمھ ھمھ. باشد یا مذھب خرد
  ]٢[». نکنیمتلقی ای را پایان یافتھ  مسئلھنیم؛ ھیچ کوم کسری را مح

  



 
 
 

۴

ما نباید «: کند می را نکوھش» عمل انقالبی«نیز  ھمین نامھ بود و درن یانقالب پروُدن می دانیم کھ
زیرا این بھ اصطالح وسیلھ . ار بریمکدر خدمت رفرم اجتماعی بھ  ابزاریعمل انقالبی را چون 

 تردید بیو ا ی  پیشگویانھھشداراما  .»امگیکتنھا فراخوانی خواھد شد بھ اعمال زور و خود
بعد، بھ ھا  ھ سالکند ک می فاشرا  ای مسئلھ او ،کوتاه ولی پر مغز عبارتدر چند  .انگیز است شگفت

 بیشتر پارادایم نظری و عملی، یسیستمبینش و  ، در قالبتا بھ امروزس و کویژه پس ازمار
  .شود می چپ ھای جریانو  سیستی جھانکبھ اصطالح مار ھای سازمان

  
ھمانا  یعنی ،زد رقمسرنوشت چپ را  ،کند طرح می در این جا پروُدنآن چھ ان گفت تو بھ جرأت می

و گام بھ  مبارزه جاری میان ،پراتیک اجتماعی با ھای ما تئوری چنان معمایی و ھم ی تاریخی رابطھ
از  وضع موجودایده ی تغییر میان ی  رایطھ .از سوی دیگر ھای ما اوتوپیو  ھا آرمانیکسو و  گام از

البتھ غیر مستقیم در مانیفست کمونیست  ،مارکس .دیگر سویاز  ھای عینی و سرپیچی واقعیت کسوی
 بھ انتقادپاسخی  ،)پذیرد بھ دست خود آنان انجام می زحمتکشان رھایی(الملل اول  بین بیانیھو در 
ی کھ ابھاموجود ناروشنی وبا  اش، »فلسفی  دوران«در جالب این جاست کھ پاسخ او،. دھد می پروُدن

   .استیست شفیلسوف آنار پروبلملتیکِ  بھ نزدیکی وددرآن وجود دارد، تا حد
  
ھ کبل ،دھند نمی یلکرا تش ای جداگانھ، حزب مانیفست ھنگام تدوین در سکمار باورھا، بھ  مونیستک
فرق . ھستندھای ملل گوناگون رموجود یا جنبش پرولتا» ارگریکاحزاب «از  جدا ناپذیری» بخش«

از طرفی « ھکبا توده پرولتاریا تنھا در این است » ارگریکبا عزم ترین بخش احزاب « چون آنھا
ھمھ پرولتارھا را صرف نظر  کدر مبارزات پرولتارھای ملل گوناگون، مصالح مشترھا  مونیستک

نند و از سوی دیگر در مراحل ک می دھند و از آن دفاع می شان، در مد نظر قرار  از منافع ملی
ند، آنان ھمیشھ نمایندگان مصالح و منافع تمام ک می ھ مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طیکنی گوناگو

مصلح  کھ یکو اصولی ھا  بھ ھیچ وجھ مبتنی بر ایدهھا  مونیستک کنظریات تئوری.. .جنبش ھستند
 لی مناسباتکاین نظریات تنھا عبارت است از بیان  ...رده باشد، نیستکشف و یا اختراع کجھان 

  ]٣[» .ھ در برابر دیدگان ما جریان داردکواقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی 
  

 .اشاره کنم Programmtique ای کاری و برنامھ راه مسائلنسبت بھ  بینش سھخواھم بھ  از این جا می
از  ییھا گروه یوسیلھھ ب بھ طور عمدهھا  ھا و برنامھ طرح، داری سیستم سرمایھدر دانیم کھ  می

، رانکروشنف کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی، متخصصان،کردگان باالی اجتماعی،  تحصیل
در  ...احزاب سیاسی ھای چی آپارات، کارمندان و (Doxa) »افکار عمومی«خطیبان و سازندگان 

ھا و  بستھ و در دیگر نھادر دباز یا کاری ھای  و گروه ی مجلسھا میسیونکھای دولتی،  میتھک
انجام  ھا و اخذ رأی آن از مردم سنجیسسات پژوھشی و دانشگاھی و در بھترین حالت با نظرمؤ
لنین   و  مبتکری کائوتسکھ ک گیرد شکل می سوسیالیستی در چپ یبینش از سوی دیگر،. دنپذیر می

 توصیف »علم سوسیالیسم«ھا  سوسیالیستنظریات در این جا  .دنشو می در آستانھ قرن بیستم آن مبلغ
پیدا  انطباق با حرکت محتوم تاریخ از مبارزه طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاستھ و کھ علمی .شود می

، ی محدود ولی این بار سوسیالیستاشرافیتنخبگان و نیز ھمواره  در این بینشسان  بدین. کرده است
 حتادر این جا با این تفاوت کھ  بھ عھده دارد،را  و تبلیغ »راھنما  دانش« سبکصالحیت توانایی و 

  .شود نمی رجوع مردمی و حمایت مشروعیت کسببرای بھ آرای عمومی 
 

اجتماعی  -سیاسی ھای ھا و پروژه حل و تبیین راه شناخت ی مسئلھنسبت بھ   در برابر این دو بینشاما 
  -  فیلسوف ه یاید ھب را باید شان نند و ریشھک فلسفی واحد تغذیھ می ی سرچشمھ کھ ھر دو از یک
  ھای ھای جنبش ھا و توانایی قابلیت: دھیم را قرار می سومی  ، ما بینشنسبت دادشاھی افالطون ادپ

تر    کتر و نزدی  ھایی نسبتاً صحیح و طرح ھا نطریھھا،  هاید ھیابی ب سب شناخت و دستکاجتماعی در 
بھ  بطور یقین آن چھ یا و دنمای میپذیر امکان، واقعاً ھست نھ بھ معنای آن چھ »واقعیت«. بھ واقعیت

و  رخ دھد تواند میرسد ولی  می ناممکن بھ نظر ست کھ یھ بھ معنای آنکبل ،انجام پذیردباید  باورما



 
 
 

۵

ھ کد نشو ھا نیز از آن جا ناشی می توانایی و ھا قابلیت این. کرد بتوان» شرطبندی«حداقل بر سر آن 
ھ در کچالش تبادل و تقابل نظری است و پر  کراتیکعالی فضای آزاد، دم یاجتماعی نمونھ  جنبش
یابند و خود  می  ای آمیزش ری و برنامھکف یهآن مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراود میدان

مستقیم، بدون  نانک ن و بازیارکمبت، نعامال  شھروندان و فعاالن اجتماعی در این فرایند نقش
  .نندک اصلی را ایفا می میانجی و نمایندگی و

 
شوند از  انجمنی ساختھ و پرداختھ می  - اجتماعی  ھ در فضای جنبشکھایی  ھا و برنامھ ھا، نظریھ ایده

شوند،  می »شفک«ھ در خارج از این فضا ک »حقایقی«نسبت بھ  دو ویژگی ممتاز و متمایز
ند ھست ایناناند، خود  ن مستقیم اجتماعی خلق شدهخود عامال یوسیلھھ ھ چون بکاول این. برخوردارند

نیروی مادی اجتماعی  کھا را بھ یشوند و آن ھا می ھ آگاھانھ و داوطلبانھ مجریان مصمم آن ایدهک
ھا چون در فضای تبادل و تقابل آزاد اندیشھ، در فضای عمل  ھ، این نظریھک دوم این. سازند می مبدل

شوند،  می و تدوین ھمفرا، پذیرند انجام می ساختار شکنیمند توأم با نقد و نفی و  دگرسازانھ و ھدف
ھای جزمی، جاودانی و غیر  نیستند، نظام" علم برین"نیستند،  و مطلق متعالیام کبنابراین اح  پس

  .رپذی فسخو حتا  پذیر  ، تجدیدر، اصالح پذیرپذی املکباشند ت  می ھایی ونھ رھنمکقابل تغییر نیستند، بل
 

ی زن، محیط  مسئلھ یعنی کھ طرح کردید سھ موضوعیخواستم بھ این جا رسم کھ  از بحث باال می
و ھا  ھا، طرح در خلق ایده بیش از ھمھھا، در متن آنکھ  باشند میبسترھایی  ،زیست و جھانی شدن

ھای سیاسی و مدنی دفاع  ھای زنان و فمینیستی، جنبش اجتماعی چون جنبشھای  راه کارھا، جنبش
جھانی دگر (سازی   جھانیبدیل برای  یاسیس - اجتماعی ھای  و جنبش )ستاکولوژی( از محیط زیست

   .ھستندفعال  )Altermondialiste سازی
  
چون در کشور ما ایران ( کند می غوغاکھ نابرابری جنسیتی  مناطقآن  در ویژه بھھای زنان،  جننش 

 ھای گوناگون پھنھزنان، برابری زن و مرد در  آزادیرھایی و ) کشورھای اسالمی دیگرو در 
 .اند دادهور کار خود قرار تی مذکر را در دس سلطھ نفیسیاسی و فرھنگی و ی، قتصاداجتماعی، ا

کارھا و  ھا، راه ھبرنامفعالیت کنند و مبلغ شرکت و ھا  بایست در این جنبش خواه می ھای رھایی چپ
  .دکنن مطرح میتبیین، تدوین و ھا  کھ این جنبش شوند یاھداف

  
داری و بھ طور کلی  نظام سرمایھدر  )ی سیاسیاکولوژ جملھاز  (زیست  محیطدفاع از  ھای جنبش

و خوِد  انسان تخریب محیط زیستشان ھای کھ یکی از ویژگی ھای مستقر و حاکم کنونی سیستمدر 
برداری از  با تولید، مصرف، توزیع و بھره دیگری از مناسبات ھای ھا و شکل شیوه است، انسان

مناسبات و  رادیکال در یاتتغییرھا خواھان  آن. کنند رح میطمابداع ورا  و انرژتیک منابع طبیعی
 این. سازد می ی زمین با خطر جدی نابودی مواجھ ھا را در کره زندگی انسانکھ  ھستند سیستم کنونی

 و اقلیمی و از این دست زیست محیط مسائل اند کھ امروز بیش از بیش بھ این نتیجھ رسیده ھا جنبش
تخریب و  بھ ھمواره رویکھ  داری سرمایھ ، توزیع و مصرفسیستم تولید جدا از نفیتوان  نمیرا 

 کاری راه ھا برای آنآوری بیشتر دارد، بررسی کرد و  سودبھ خاطر  آوری سود با ھدفنابودی 
  .کردپیدا مناسب و درخور

  
ان خود را نش "فوروم جھانی"ی بارز  را داریم کھ در نمونھبدیل جھانی سازی ھای  جنبشسرانجام 

، با شرکت انجمن ھا، ) برزیل(در پورتو آلِگره  ٢٠٠١فوروم اجتماعی جھانی در ژانویھ  .دھند می
جھان، شمال و جنوب،  گوناگوناز کشورھای ... ھا ، سندیکاONGحکومتی  غیرھای  سازمان
در  .برگزار شد ٢٠١١فوریھ  ١١یازدھمین فوروم اجتماعی امسال در ِسنِگال در  .شود می تشکیل

  :آمده استفوروم  ینیادیشورمن
  



 
 
 

۶

، ھانھاد فضای باز مالقات با ھدف تعمق و تأمل، بحِث دمکراتیک، طرح پیشفوروم اجتماعی «
 در ،ی مدنی جامعھھای  و جنبشھا  مؤثر نھادھای  ی تجربیات و ایجاد ارتباط بین فعالیت آزادانھ تبادل
بر   جھانی  ی یالیسم و برای ساختن جامعھسرمایھ و ھر گونھ امپری  ، سلطھلیبرالیسمبا نئو تمخالف

  .»است محور انسان
  

  :خوانیم کھ می در ھمان جا
فوروم طرفدار حزب خاصی . انھ، متنوع، غیر مذھبی و غیر دولتیگفوروم فضایی است چند -

   .نیست
کھ ھایی  و جنبشھا  نھادھای  فوروم فضایی است باز بھ روی پلورالیسم و تنوع تعھدات و فعالیت -
جسمی ھای  و تواناییھا  ، نسلھا ھا، فرھنگ ، قومھا تنوع جنس: اند ھصمیم بھ شرکت در آن را گرفتت

   .و اصول فوروم احترام گذارده شود منشور تا آن جا کھ بھ
استفاده مخالف اقتصاد، توسعھ و تاریخ و  از فوروم مخالف ھر گونھ بینش توتالیتر و تقلیل گرایانھ -

ھا، فوروم، احترام بھ  در مقابل این شیوه .است دولتط توس کنترل اجتماعیی  چون وسیلھقھر از 
آمیز  بستھ و مسالمت حقوق بشر، عمل واقعِی دموکراتیک و مشارکتی از طریق روابط برابرانھ، ھم

سلطھ چون انقیاد انسان  اشکالی  فوروم ھمھ. دھد می را قرارھا  خلق وھا  ، جنسھا بین افراد، نژاد
   ]۴[... کند می کومحن را متوسط انسا

 
من، در راستای ھمان فرمول معروف مارکس در مانیفست کھ یادآوری کردم،  باوربھ  ،جنبش چپ

  بدین معنا کھ چپ. بایست بیندیشد و قدم بردارد می ،اش ی شدهو امروز یافتھ تعمیق فرمول
 باید ھمواره آنھا. ھدد تشکیل نمیھای اجتماعی  جدا و منفک از جنبش »حزب خاصی« خواه رھایی

شرکت و ھا  این جنبش در )این کھ چقدر در این راه موفق شوند بحث دیگری است( کوشش کنند
  .باشند رھایش امر بھ سویھا  مدافعین مصالح عمومی این جنبشھا مشارکت کنند و در درون آن

  
. باشدا شاید یک چیز ھای اجتماعی تنھ خواه در جنبش ھای آزادی چپ ی در آخر باید بگویم کھ دغدغھ

یعنی نھ  کنونی نھ بھ معنای رایج و حاکم» سیاسی« .استسیاسی » واقعاً «ھمان کھ بھ قول ھایدگر 
تغییر و تحول کل نظام  بلکھ بھ معنای ،»حفظ ھمان«در ارتباط با دولت و قدرت، یعنی نھ بھ معنای 

  .شدر جھت رھای
  

 مطالباتسیاسی و اجتماعی،  ھای خواسترابطھ با  در با روشنایی بیشتری دغدغھ رااین  آلَن بدیو
 گو و گفتبھ این بخش از توان  میاین زمینھ،  در او از قابل تأمل با فرازی. دھد می توضیح وغیره

  :پایان داد
   
را دارد و کدام  توان دانست کدام کیفیت، کدام ویژگِی خاص، قابلیِت سیاسی شدن نمی ز از پیشگھر«
دانم این است کھ  آن چھ بھ قطع یقین می. بلی از این موضوع ندارمقتصور  من بھ شخصھ ھیچ! نھ

فھوم و م نھای جداگر در کار باشد، معنایی کھ برای ھمگا ویژگی  باید معنایی مترقی برای این
اما  ،خود را دارد (raison d’être) واال، سروکارمان با چیزی است کھ علت وجودیِ . معقول باشد

ی، در حد این نیع −نوعی طلِب حل و جذب شدن در کل است ی  ادارهحد و  خواھی نخواھی در
این . خواھش کھ در وضع موجود برای خاص بودگی و خودجذابیتی فرد ارزش قایل شوند

راست در آن را یکدرخواستی است پذیرفتنی و حتا ضروری، اما بھ گمان من چیزی نیست کھ باید 
کھ من در کل  کند ر خود را در دل چیزی حک و ثبت میخواست مذکو. و ثبت کرد حکدل سیاست 

ی، مطالباتی کھ ئیعنی مطالبات خاص یا جز -کنم  خواھی تعبیر می یا اتخادیھ» سندیکالیسم«بھ  آناز 
بھ باور من، . شناختھ شوند و بھ حساب آیند رسمیتند تا در روابط مشخص بازی قدرت بھ ا  در صدد

 –کشند  می نظرھایی کھ پیش ھا، شعارھا و اظھار در مقولھ –کھ  شود می بھ چیزی اطالق» سیاسی«



 
 
 

٧

از اجتماع در نظام موجود، دغدغھ ی ایجاد بخشی ی حل و جذب یک جماعت یا  بھ جای مطالبھ
   ]۵[» .تحول در کل آن نظام را داشتھ باشد

   
  ادامھ دارد

  
  ھا پانویس

 
 در تطبیقبا تغییراتی از من و  –جمادی با استفاده از ترجمھ سیاوش  "درآمدی بر متافیزیک" ]١[

  Gibert Kahnبا متن فرانسوی بھ ترجمھ 
]٢[ Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. 39-41  
   ۵۶-۵۵. ، ص)با اصالحاتی(مانیفست کمونیست، چاپ پکن، بھ فارسی  ]٣[
  .١٨۴۵و نامھ بھ آرنولد روگھ  
]۴[Charte des principes du forum Social Mondial  
 –فلسفھ، سیاست، ھنر، عشق : در کتاب) گفت و گوی پیتر ھالوارد با آلَن بدیو(سیاستی دیگر  ]۵[

،  ١٣٨٨چاپ  .مراد فرھادپور، صالح نجفی و علی عباس بیگی :گزینش و ویرایش –آلَن بدیو
  .مؤسسھ فرھنگی رخداد نو


