
 
  )بخش سوم(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

   
  

  گسست و تداوم
  
بھ . گذارد یعمال موجود م استیدربرابر س استیرا از س یلیدرک بد قیوث دانشی–زمانھ  شھیاند

در  رند،یگ یاست کھ مردم امور خود را خود بھ دست م یزمان یواقع یاسیو س استیس«نظر او 
  ».خود ییو رھا یبرابر یشان برا ی واسطھ یو ب میمستق یبا مداخلھ گر آورند یتصاحب خود م

  
 نکیا. پرداخت استیبرداشت از س نیا حیچپ، بھ تشر ی وگو درباره مسئلھ گفت نیشیدر بخش پ او

  . ھستند استیس نیبودن ا لیبد یکھ از نظر او مبنا پردازد، یم ییھا بھ گسست
  

مفھوم "ش دوم آن و عنوان بخ" یچپ و سھ گسست اساس" قیوث دانیوگو با ش بخش اول گفت عنوان
  .است" تیآرمان و واقع" یانیعنوان بخش پا. بود" استیس
  

  .پردازد ینظر خود م حیبھ تشر قیوث دانیسپس ش شود، یآغاز م یو اظھارنظر یبخش با پرسش ھر
  
  

را بھ عنوان " سیاست موجود"گسست از  ی ایدهوگو  آقای وثیق، شما در بخش نخست این گفت
از درک خود  ی توضیح بیشتری دربارهمعرفی کردید و در بخش دوم یک رکن ھویت شایستھ چپ 

  .دادیدسیاستی آلترناتیو 
متناسب - "چرخشی"ای را بر مبنای درکی  تازه Politikخواست  کھ می اشاره کردیدشما بھ ھایدگر 

سیاسی  امر واقعیدر مورد او، . عرضھ کند، Polis از − اش در فلسفھ")چرخش(" Kehreبا 
(das Politische) ھا و پس از سقوط نازیسم  ای ھمکاری با نازی گرایش او بھ نازیسم و دوره

" رخداد"ھمھ چیز بھ . ای دیگر ساز کرد این آلودگی بود، اما او بھ یکباره نغمھ ی سکوتش درباره
  .نماندمسئولیت جایی برای  وتبدیل شد 

سیاست، . قبال گذشتھ را از سر وا کند چپی تازه نباید چنین باشد، یعنی نباید مسئولیت در" رخداد"
تواند  اگر با مسئولیت ھمراه باشد، نمی لیو ،چیزی تازه است ، آغاز کردنِ آل ایده ایدر یک معن

گسست از گذشتھ باشد، چون باید مدام بھ آن رجوع کند و این رجوع با ریسک آلوده شدن و تداوم 
  .ھمراه است ھم ھا آلودگی

. دن، در جھانی پر از کھنگی، شاید گسستی رادیکال از خود این جھان باشدای را آغاز کر چیز تازه
. خواھند زندگی بھتری داشتھ باشند ای را آغاز کنند و در عین حال می خواھند چیز تازه ھا نمی خیلی

بھ ھر حال، این درک از دھند، چھ باید کرد؟  ھا را تشکیل می وسیع، کھ اکثریت انسان ی با این توده
اش از  ، کھ شاید بھترین فرموالسیون آن را در نزد ھانا آرنت بیابیم، بھ دلیل گسست معناییسیاست

نمودی از این مشکل، مفھوم آرنتی قدرت . ماند و از تغییر آن سیاست کھنھ، از توضیح آن وامی
در اش را  کند، ارزش تحلیلی است کھ با معنای مثبتی کھ از راه تقابل قطبی با خشونت پیدا می

  .یابد دھد و باری اوتوپیک می سیاسی از دست می واقعی قدرت توضیح
اکنون نیز جاری است؛ آیا  ای وجود داشتھ و ھم طبقاتی ی مبارزه: پرسش از شما این است

نیروی سیاسی خود را با منش گسست و شروعی تازه معرفی  گویا خواھید آن را ادامھ دھید؟ می
گذاریم کھ بازی در آن بسی پیشتر آغاز شده  ای می پا بر صحنھ ما ولی در واقعیت ھمواره. کنید می



 
 
 

٢

ھای خود را چگونھ انتخاب  کھنھ چگونھ ممکن است؟ ھمبازی ی بازی تازه بر روی صحنھ. است
  ھای پیشین بازی چیست؟ تان در قبال پرده کنید؟ مسئولیت می
  

گسست ، سرمایھموجود گسست از نظم  ، چونمورد نظر من در این جا  ھای گسست :شیدان وثیق
پدیدارھایی  بینش و عمل سوسیالیسم توتالیتر و دولتی ازیا گسست  و »موجود عاً سیاست واق«از

 :آورد بھ قول معروف ھیچ چیز از ھیچ سر برنمی .دنشو آغاز می ھیچ از نیستند کھ
Ex nihilo nihili. شبھ رخ یک بغرنج، و سیاسی –اجتماعی  یھای  فرایندچون  ،نامبرده  گسست سھ 

 این. برداشت ھا نناممک بھ سویسا آ غول یھای  گامتوان  گاه میدادھا خردر با این کھ، دندھ نمی
اش  در مطلقیت و تمامیت »گسست ازگذشتھ« ،ھای من برخالف برداشت شما از گفتھ ،ھا گسست

صالح نظری و مباید بھ گذشتھ روی آورد و  انتقادی ھموارهبا نگاھی تواند باشد چون  نبوده و نمی
 در» مشی و بینشجدال بین دو «، در دور بسیارھای  گذشتھدر در گذشتھ و حتا از جملھ عملی را 

  .جست و جو کرد ...پراکسیستاریخ اندیشھ و فلسفھ ی سیاسی و 
   

دریافت تاریخی از ھمین مسیر در »سیاست«از ھایدگر خوانش یونانی بر من در باال درنگ
پرسش  ،بیندیشد  آغازو از سررا دوباره  »سیاست« خواھد می تالشی کھن آ. گیرد  قرارمی» گسست«

  توان سیاست را اندیشید؟ می چگونھ :کند می
  

ھا یعنی  ریشھاصل و سراغ  بھ ویژه  بھو  آورد رویگذشتھ  است کھ بھ یرناگزھمواره چنین تالشی 
 رو در روی ھم قرار» یاستس«دو دریافت از  آنجا کھ ،رود یونانی پولیسو  Politeia پولیتیابھ 
در  عموم ی مداخلھ بھ معنای» سیاست« یکی، :زنند می ی سیاسی را رقم و تاریخ فلسفھ دگیرن می

 )یپروتاگوراس -نگاه سوفسطاییدر (خود امور ی  اداره در ی شھروندان ھمھ چون امر ،داری   -  شھر
 ی سیاسی فلسفھدر )فیلسوفان    - هشا( نخبگانامر  چون داری -   دولت بھ معنای» سیاست« دیگری، و

  .افالطون
  
 گذشتھ - » سیاست« (sens)معنای  جوی و جست دری در درآمدی برمتافیزیک ھایدگر تأملھمیت آن ا

بھ  نیزشما  و اش مطرح است و اندیشھ این غول فلسفی مورددر  بھ راستی یی کھھا پرسشنقدھا و  از
 پولیسسیاست بھ  و تبیین در این است کھ او برای تعریف از جملھ، اشاره کردید ھا ای از آن نمونھ
آنی کھ سیاسی است بھ «: کھ نویسد می گون سوفوکل از آنتی ای در تفسیر ویژه گردد و باز می ییونان

در رابطھ با یک دولتمرد، یک کارشناس نظامی و یا در ھا  ی این این دلیل سیاسی نیست کھ ھمھ
مکان و میدان اصلی جدال تاریخی میان دو بینش متضاد از . »رندگی می رابطھ با امور دولت قرار

  .است ی کلیدی نقطھدر ھمین » سیاست«
  

  .منجدل تاریخی را یادآوری ک مضمون اینشاید بی مورد نباشد کھ در چند کلمھ 
  
یونانی است  پولیتیایو  پولیس، برخاستھ از خود  و اصیل آغازیندر معنای  Politiqueیا » سیاست«

پروتاگوراسی، بھ  - سوفسطایی یونانی این مقولھ، ابتدا، در بدعت. نامیم می »شھروندی«شھر و  کھ
با  است کھ کمی بعد تر. شود طرح میامور خود  ی مفھوم دخالت و مشارکت شھروندان در اداره

) یآرنتبر فرمول  بنا( »حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«معنای » سیاست«، افالطون
حاکم سیاسی ی  افالطون تا بھ امروز، درعمل سیاسی و فلسفھ جمھوریاز کھ  تعریفی. کند می پیدارا 
 ایپولیتیامور خود، از نگاه  ی  ، از نگاه دخالت و مشارکت شھروندان در اداره»سیاست«. است شده

مقولھ و چنان،  نیز، ھم این نظامچون در  ،باشد دموکراسیبھ راستی نام دیگر  تواند نمی یونانی، حتا
حکومت، دولت و سلطھ، البتھ از راه دیگری  ی مسئلھ ای و در نتیجھ، بھ گونھ (Kratos)پدیدار قدرت 

  .شود می مسلطو  میدان دوباره وارد )مردم( »دموس«و بھ نام 
  



 
 
 

٣

  :عبارت است از ممنا می »سیاست واقعاً موجود«آن چھ من 
ی آن چھ  زمینھ و اختصاصی درانحصاری  ای، تخصصی ، حرفھ عملی ی گفتار و حوزه -١
و  اری اجتماعیکاستوار بر تقسیم  ای حوزه. است متعلق بھ ھمھو  Res publica» مومیع  امر«

در آن چھ کھ باز ھم ( عمومدر ذھنیت » عقالنی«و » طبیعی«ھ ک  مراتبی   سلسلھو و نظمی  طبقاتی
  .نندک جلوه می )نامند یا افکار عمومی می Doxaیونانیان 

در  نکلی -دینی ین ھمچنان ا بر بنا پس. ، مسیحایی یا مھدوی»بخش  نجات« ھمواره مانیگفت -٢
مدعی  ،گرا و مطلق ساز   توھم ،ی رستگاری بشر  با وعده - والرکسیا  دنیوی ی امروزی مدرنیتھ

  .»حقیقت«و » حق«انحصاری 
 بل با آن بینش و منشیدر تقا کھ باور و ایقان ساز    ، سیستمگرا سونگر، یگانھکو منشی ی  بینش -٣

  .ھدن می زکگانگی و ناایقانی را در مر چند پیچیدگی، و ھ بغرنجیک گیرد قرار می
پس در نھایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن . و قدرت ، حکومتنظر و عمل معطوف بھ دولت -۴

  .خواه گر و تمامت طلب، سلطھ بھ روندی اقتدار
  

، پراکسیسی سیاسی و  ما ھمواره در درازای تازیخ فلسفھ ،»سیاست واقعاً موجود«در نقد و رد 
خط فلسفی یک در این میان،  .و داریم ایم را داشتھ (Critique de la politique) ی نقد سیاست اندیشھ

خطی کھ از نگاه برخی  :پیش مورد توجھ و تأمل من قرار گرفتھ استھا  ھمواره از مدت
و در مسیر خود با  شود می شروعآغاز ی  چون نقطھ) گوراسپروتا مانند(» سیاست«بان بھ یسوفسطا

پسامدرنیتھ و ھای انتقادی  یشھاند  ھو اسپینوزا بھ روحی از مارکس و سپس ب یگذر از ماکیاول
 ،)بدیو و دولوز، دریداھایی نزد آلتوسر،  ایده( فرانسھ ١٩٧٠ز جملھ در دھھ ا: انجامد می مارکسیاپس

) از نگری یھای ایده(ر ایتالیا ، د)فرانکفورت در تئوری انتقادی و رنتآھایی نزد  ایده(در آلمان 
   .غیرهو
  
در  از جملھ ١٩٧٠ ی در دھھ توان را می »نقد سیاست«ی معاصر شروع کنیم، رد پای  اگر از دوره 

یافت،  ]٢[ی رخداد، اتفاق و پیشامد اندیشھ، ]١[آلتوسر پیرامون ماتریالیسم تصادفی  تأمالتواپسین 
نام » و ھر عمل زنده از جملھ سیاست اندازه بیداد، تخیل رخگشایش جھان بھ سوی «از  او ا کھآنج
 جنبش ماه توان را می »نظم موجود«در گسست از  این دورهناپایدار  انقالبی پراکسیسدو . برد می
  .نام برد در ھمین زمان و انقالب فرھنگی چین ١٩۶٨ سال فرانسھ در  می

  
آنجا کھ  ،ای ھانا آرنت پیرامون معنای سیاست یافتھ در کارتوان  می ت رای نقد سیاس اندیشھ

جدا شده، بھ چیزی دیگر، » حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«، نزد او، از »سیاست«
  ]٣. [شود می ر خود، تبدیلویعنی مشارکت عموم در ام

  
آن جا کھ در  .کنیم میپیدا  اش نفلسفید ھای سالتر کھ رویم، رد پای آن را نزد مارکس در  سپس دور

در نقد فلسھ ی  و] ۴[ رسد می ھگل، از نقد آسمان بھ نقد زمین و از نقد الھیات بھ نقد سیاست جدال با
خاص است و بھ مثابھ امری فقط در دموکراسی دولت بھ مثابھ امری خاص «: نویسد حق ھگل می

اند کھ  معنا فھمیده بھ اینصر مدرن این را ھا در ع فرانسوی... ست جھانروا، فقط جھانروایی واقعی
  .]۵[»در دموکراسی واقعی، دولت سیاسی محو خواھد شد

  
 )اول الملل بین(المللی زحمتکشان  در زمان مارکس، یکی انجمن بین دو پراکسیس کارگری و انقالبی

توان در حوزه ی عملی و نظری  می را ١٨٧١و دیگری کمون پاریس در  ١٨۶٠ی  در دھھ
کھ نقد مارکسی از  دانیم می با این ھمھ .نامیدفرایند گسست برای رھایی در ناپایدار البتھ دارھاییپدی

و تا آن  ماند باقی می نا مشخص اما محتوم یا احتضار دولت در آینده اعالمی  همحدود درسیاست 
 و سایرین، راه او، لنین ی ه و مدعیان ادامھ دھند مارکسیستی» سیاست« درِ  ی موعود، پاشنھ روز

در این بار  اما یدولت ی سلطھبر گرد  یعنی ھستبوده و چنان کھ   آن» سیاست«محور ھمواره بر



 
 
 

۴

بیشتر طھ گر و لطبھ مراتب بیشتر سدر واقع دولتی  بھ اصطالح پرولتری و حزب آن، شکل
  . چرخد می جاودانی،

  
آن  ،یافتاسپیوزا  توان نزد می را بھ معنایی» نقد سیاست«ی  اگر باز ھم دور تر رویم، نشان اندیشھ

دھد و دموکراسی را عمل و اقدام  می او برداشت غیر رازآمیزی از دولت بھ دستجا کھ 
»Multitude« تا گرچھ «نگری،  تونی ی گفتھبھ  ااسپیوز. استای کھ متشکل  بسیارگونھ ،شمارد می

تمام کند اما  نمیرا بیان  واقعیت تعارض بنیادساز ی بھ مثابھی طبقاتی  مبارزهجایگاه بنیادین بھ آخر 
اساس را ) Multitude(گری توده  مداخلھکند و  مطرح میمفھومی را  چنین برداشت وھای   شرط پیش

   ].۶[ »شمارد می فعالیت دگرگون سازی ھم اجتماعی و ھم سیاسی
  

در  .رسیم یم (Tumulte)ی سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد آشفتگی  و فلسفھ ماکیاول بھسپس 
حوزه ی خاص اندیشھ ی سیاسی در غرب، ُگسست بنیادین از دین، با جنبش اومانیسم و نوزایش 

 خودمختار ایتالیای شمالی انجامھای  دولت -اروپا و در مناسباتی تنگاتنگ با ساختار سیاسی شھر
وادث سیاسی و نگاری بر محور ح  سیاسی و تاریخ ی کھ با ماکیاول اندیشھ ست جااین در . پذیرد می

بدون کمترین ارجاع و استنادی بھ دین و تاریخ  ھا با توجھ بھ ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و نظامی آن
 ،تیتلیو ی ی اولین دھھ  گفتار در بارهدر  ویژه بھو  شھریاراز سوی دیگر، با  .شود می مقدس ابداع

ھدف . خالق و دین، ارایھ میدھددرک و دریافتی از سیاست، مستقل از ا«ماکیاول برای نخستین بار 
 ی ی تاریخی، این است کھ از ھمھ ، چون ھنری مستقل، خودمختار و برآمده از تجربھ"سیاست"

 ]٧[ ».متخاصم، بھره جویدھای  وسایل کارآمد برای حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب و کشور
در معنا » تنازع«و » تگیآشف«، »چندانی«، »تضاد«، »اختالف«، »مبارزه«ماکیاول با قراردادن 

بدون خدا،  ای سیاسی نظریھ«بانی » فرشتگان سیاست«، با چشم پوشیدن از »سیاست«و مفھوم 
  ]٨[ ».شود می بدون مشیت الھی و بدون مذھب

   
 پروتاگوراسمیان افالطون و  جدل بھ، »نقد سیاست«ی  اندیشھ ی انھسرانجام در این سیر تبارشناس

یا  پولیتیاچون سرآغاز دعوای فلسفی بر سر تعریف و تبیین  »سیاست«بر سر دو بینش نسبت بھ 
در این باره در  نیز یھای و بحث کردم ھایی پیش از این اشارهکھ در این باره رسیم  می سیاست
 را »سیاست«بینشی کھ  :کنم چنین عنوان  توانم را میمسالھ  در یک کالم. ام کرده ون  طرحی ی  نشریھ

 خاص، ای عده قابلیتدر توانایی و  و ترافرازندهو  خدایی ییا امرو پادشاه   - فامر شبان، فیلسو
امر را » سیاست« و بینش دیگری کھ) نزد افالطون( شناسد می) آریستوکراسی( برتربرگزیده و 

   ]٩[ .)نزد پروتاگوراس( داند می انشھروند مردمان وی  ھمھدر قابلیت و توانایی  اقدامی، »ھمھ«
  

در ی تحریر   اندیشیده و بھ رشتھ »نقد سیاست« ی در باره در زمان ما امروزال، آن چھ با این ح
 است بوده) سیاست شر برابرسیاست خیر در (» کدام سیاست؟«، بیشتر و چشمگیرتر بر سر آید می

شده و بھ اجرا درآمده است، تا نقِد   آن گونھ کھ تا کنون تبیین »سیاست«تا نقِد خوِد 
آن چھ تا کنون انجام یافتھ، نقد . حاکم استورزی   سیاست یا »سیاست«بر کھ ای سیاسی  بینش

نقد آن دھد،  چپ غیر سنتی را تشکیل می دلمشغولیاما آن چھ . عملی و جاری بوده استھای  سیاست
و سوژه، یعنی مفاھیم و  یگانگی و یک ،، قدرت، سلطھ، دین، غایتمندی »سیاست«بینشی است کھ از 

مفاھیم و . نامم می را بنیادھای توتالیتر و دینی بینش سیاسیھا  کند کھ من آن می عناصری تفھیم
 را تشکیل -آن چنان کھ ھست » سیاست« -» سیاسِت واقعاً موجود«عواملی کھ نھ تنھا ارکان اصلی 

  . شوند می ورزی و سیاست» سیاست«خوِد  سازدھند، بلکھ تعریف  می
  

پیش از  ھا این. گیرند یا دموکراسی جای می جمھوریاز جملھ مفاھیمی چون  »نقد سیاست«دراین 
عمومی،  (Appropriation) یو تصرف ید، ترجمان تعلقنباش این کھ بیان نوعی حکومت و نظام
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آن چھ تحت یعنی ، باشند میی امور اجتماع توسط خود اجتماع  و مستقیم بر اداره مشارکتی، اشتراکی
  .نامیم می امر عمومی در سیاسیخود مختاری عنوان 

  
از  دیگر سیاست، کار سیاسی و سیاسی بودنروندی است کھ طی آن فرایند خودمختاری سیاسی 

بلکھ صاحب اختیار خود بوده و بر  ،کنند نمی و خارج از خود پیروی خود فرایقدرت و مرجعی 
ن حوزه ی سیاست و نھ بھ معنای اختصاصی شد» خودمختاری«در این جا . گردند می محور خود

و بحران ژرف کنونی  شود می پدیداری کھ با مدرنیتھ تقویت و تثبیت(جامعھ  زجدا شدن آن ا
بلکھ بھ مفھوم خودمختاری و استقالل  ،)آفریند می را و کناره گیری مردمان از سیاست »سیاست«

- گردانی، خود -بھ معنای خود ،استزمینی  یااستعالیی آسمانی  قدرتھر  دین، ودولت، نسبت بھ 
بھ معنای  ؛تغییرپذیر و نسخ پذیر برای خود استھای  در ابداع راه و روش تأسیسی- محوری و خود 

و  با حفظ چند گانگی ،عمومی سیاسی و اجتماعیھای  مجتمع در نھادھای  آن است کھ انسان
بھ  خود خود، بدون پیروی از احکامی برین و برون ساختھ از خود، در اداره ی امور تضادھای

  .کنند می مشارکتواسطھ  مستقیم و بی ای  گونھ
  

برابری زن و مرد و  آن رکن کھ مھمترین( برابر حقوقی اجتماعی و از این موضع است کھ برابری
 (Emancipation)امر رھایی  بھ طور کلی و) بود نیز ھای پیشین شما از پرسش کھ استزن  رھایی

دانیم  و می .شود می طرح و دین دولت ی سلطھعھ از شدن جام خارج بغرنج فرایند دررھایی از جملھ 
 ی دین و تئوکراسی از سلطھ خارج شدن ،»خروج«این  ھای از سازندهکھ امروزه در ایران، یکی 

  . دھد ی ما را تشکیل می اصلی چپ و در مجموع ھمھ پروبلماتیک کھ اسالمی است
  

توان در باره ی گسست از  می را» موجود سیاست واقعاً «ھمین گونھ بحث در باره ی گسست از 
سنتی در شکل جمعی ھای  و یا گسست از اشکال سازماندھی و فعالیت» سوسیالیسم واقعاً موجود«

 ی کھ گسست مورد نظرنھ تنھا از گذشتھ دادنشان  توان می جا نیز ایندر . حزب و غیره انجام داد
 در نقد سوسیالیسم توتالیتر را بھ عھده ویژه بھ، نھ تنھا بار مسئولیت گذشتھ کند خود فرار نمی

این  ای ریشھدر بازنگری انتقادی و  اساسی بر این باور است کھ تنھا و تنھابھ طورگیرد بلکھ  می
   .کندو تدوین ریزی   پایھ گسست خود را مانیفست تواند می آموزی از آن است کھ گذشتھ و درس

   
توانستھ باشم  بحث رسد کھ در ضمن بھ نظر می مانویگ و گفتی  در این این جا و در ادامھ حال

ی  در حوزه است امری ،است ھدفمند و چالشی  مبارزهمورد نظر من  »گسست«کھ  کنم روشن
  .است رھایی کھ ھمانا ھدف واالیی رسیدن  برآمدن و فرا اتی در جھتتدارک اندیشھ و عمل

  
. ست معنا بی ،د احتمالی و نامحتومھر چنافقی  ،دورنمای رھاییافق و  بدونگسست  برایگسست 

در درست . فرق دارددر باال شما  ی مورد اشاره» زندگی بھتر«با  شک بیرھایی است کھ  ،ھدف
اھل گسست نیستند  بھ قول شما کھ »ھا خیلی«ازتوان  میخواه را  ھمین تفاوت است کھ چپ رھایی

چپ » حقیقتِ «ست کھ  ھمین جادرست در  .ساختو جدا متمایز  ،اند خواھان زندگی بھتری ولی
دموکراتیک جدا  و دیالوگی آزاد و چالش در (Doxa) افکارعمومی» حقیقتِ «از خواه رھایی

زندگی «رسی بھ  کھ دست کندتأکید  بر این ایده و فرضیھھمواره باید  خواه چپ رھایی. دنشو می
ھای دنیای  ازاسارت »خروج«در پرتو ، گذر زودو  بھ معنای واقعی و پایدار و نھ موھوم» بھتر

است  آنیو این  .پذیز است امکان...  دولت و دین، سرمایھکامگی، ازاسارت  خوداسارت از امروز، 
   . نامیم میرھایی  کمونیسم یا بندی فرضیھ یا شرط، چپاین کھ در زبان 

  
ابتدای این بخش از  در امر رھایی نیز بدون تردید فرایندی دراز مدت است و ھمان طور کھ

و بقایای کھنھ را  آثار و در خود ھمواره با خود بلکھ ،شود نمی صفرآغاز ازگفتم  یمانھا صحبت
  .دارد ھمراه بھ
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ای  مبارزه. مبارزه و چالشی نظری و عملی است و نھ تحمیلی و آمرانھ ،رھاییامراز سوی دیگر 

ای است  مبارزه ، ھم فلسفی و ھم نظریھم سیاسی،  و ھم فرھنگی ھم طبقاتی، و ھم اجتماعی است
در گسست از این جھان چون  بھ تعبیر شما خواھد در زمین واقعی کنونی عمل کند و نھ می کھ

 برایاما  امروزی ی»ھا واقعیت«در اجتماعی و سیاسی  است ای مبارزه ،راھبان تارک دنیا
و یا  شود یم چھ ھست و ابدی تلقی ، برای دگرسانی آنھا و نھ تمکین کردن بھ آن ھا آن دگرساختن

  .کند جلوه می ناممکن آنتغییر چھ نزد افکار عمومی تغییر آنبرای 
  
ای جاری است؛ آیا  طبقاتی ی مبارزه«: داده باشمپاسخ  شما اینکھ بھ پرسش آخر برای سرانجام 

ھای  کھنھ چگونھ ممکن است؟ ھمبازی ی بازی تازه بر روی صحنھ... خواھید آن را ادامھ دھید؟ می
، شاید بھتر »ھای پیشین بازی چیست؟ تان در قبال پرده کنید؟ مسئولیت نھ انتخاب میخود را چگو

نظری و  تدارکدر راستای بازاندیشی پیرامون کھ  را آن چھ ی شالودهاساسی  یباشد در خطوط
   .بازگو کنمام  هدر این جا آن جا طرح کرد» گرید چپی« برای عملی

  
چپ، مبارزه، سیاست، انقالب،  ی ی خود، درباره ذشتھخود و گ ی در باره چِپ دیگر سِ دیسکور
با سوسیالیسم استبدادی  ویژه  بھیشین، ھای تجربی پ نمونھ بانباید  وغیره مارکسیسم، کمونیسم رھایی،

 ای در عین حال کھ ملھم از پاره. داشتھ باشد ھمسانی ،گذاشتیمای کھ پشت سر  سده توتالیترو 
تفکر  ی ویرانگر  بھ علت سلطھ باشد کھ در گذشتھ می تاکنونیستی کمونی –سوسیالیستی ھای  اندیشھ

کوچک ھای  توانستھ از حد مقاومت نمی )استالینی - لنینی(واحد سیستمی و مارکسیسم مبتذل سویتیک 
  . پا فراتر نھد اقلیتیای و  حاشیھ

  
نیز آمادگی انتقادی و دگرسازانھ باشد و در درجھ اول  خواھد می گفتاری است کھاین دیسکورس 

 ،تحوالت بزرگ و سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی زیرا ،نقادی و دگرسازی خود را داشتھ باشد
و ھا  ملی و جھانی، ما را در برابر پرسش داری نوین سرمایھ شرایط و ... ، ارتباطیفنی، علمی

سخ و پای  ایھنھ حتا ار و( در حد امکانھا  آن درست دھند کھ طرح می جدیدی قرار ھای پربلماتیک
 عملاندیشیدن و  ،شناخت  روشنیاز بھ دگرسازی در  ،)آیند از کاردرمی خطانیز  غالباً کھ  کاری راه

دارد کھ در مورد پدیدارھای متحول و  ساز  و غیرسیستم جانبھ  ای ھمھ نیاز بھ تکوین اندیشھ ؛ما دارد
و  بغرنجی، چندگانگیو  تگیناایستای اجتماعی، سیاسی و بھ طور کلی انسانی، امر پیچیدگی، آشف

ستیزی را     زیستی در ھم تضاد و ھم و سرانجام مناسب ی اتفاق و لحظھ بسیارگونگی، پیشامد احتمالی،
و  آشفتھان خصلت غامض، ھمھ جانبھ، س  ھب(سازد ی خود  قرار دھد و َملَکھ »مرکز«در 

بینی،  یشی، مطلقاند هاز ساد در گسست تنھا و این ھمھ .)اجتماعی و بشریھای  غیرسیستمی واقعیت
در یک کالم . شود میسر می ھای فکری بستھ و جزمی گرایی خاص نظام جزم اندیشی و خودمرکز

  .دن خود را داشتھ باشبرد پرسشبھ زیر  یی نوآوری وتواناھمواره کھ  یمی تفکری دار  نیازبھ شیوه
  

ای  ھجامع، زمینی یت و جوی بھشتدر ُجسکمونیسم  ی فرضیھ یا ایندیگر  چپِ  بینیم کھ این می پس
 اندناپذیر  کھ پایان اجتماعی و طبقاتیھای  نزاعھا، تضادھا و  ا، ناھنجاریھھا، تمایز مبرا ازاختالف

ھای  رھایی از سلطھجھت در و در نتیجھ تالش و تدارک  ِدگر  برای جھانی بندی بلکھ شرط نیست
  .گوناگون امروزی است

  
 – داری سرمایھ در نفیکھ  باشدآن فرایند جنبش اجتماعی  تواند میاین چپ برای  کمونیسمگر چھ 

 تواند می ھم دارد، لیکن بربریت میگام بر –کھ بھ باور ما آخرین حرف بشریت نیست  نظمی
در این واقعیت کنونی و تالش و پیکار فرا رفتن ازبندی در  پس شرط. را رقم زند بشرسرنوشت 

در ضمن، ما اما . یابد می معنای حقیقی خود را باز) یا بربریت سمکمونی(در وجود این دو بدیل  جھت
ھا،  توانیم تصور کنیم کھ راه و روش می یعنی. این حرکت نیز واقفیم ھای خطرو   ھا بر ریسک
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 بر ھایی کھ حتا از درون جنبش اجتماعی و مشارکتی ھا و استراتژی ھا، تاکتیک ھا، طرح نھاده پیش
پس امکان  .بار از کار درآیند خطا و چھ بسا فاحعھ و آزمایش ی عمل بوتھ توانند در می ،خیزند می

  .پذیریم می را نیز ھاکار راه تغییر جھت و تجدید نظر و حتا نسخ تام و تمام
  

 ای و مبارزه (Praxis)پراکسیس خواھد  مورد نظرما پیش از ھر چیز می خواه جنبش رھاییپس 
نیست کھ از ذھنیتی مستقل و  میایپارادو یا  علمی یا ولوژیکسیستمی ایدئ. انتقادی باشد -اجتماعی

، اجتماعی ھای  از جنبش اجتماعی و خارج از آن برآمده یا ابداع شده باشد و بخواھد جنبش منفک
 خودی  را در چھارچوب اصول ویژه و غیره زحمتکشان زنان، دانشجویان، شھروندان، جنبش

  .بگنجاند
  

باید برخیزد، از مبارزات  فرایندی است کھ از درون جامعھ ماایده و آرمان رھایی خواھی 
در شرایطی آزاد و  –سطح ملی و جھانی در  –ھا  انسان خود اجتماعی، طبقاتی و مشارکتی

مردمان مداخلھ گر در ، توسط خوِد شان دموکراتیک، در جریان تغییر روابط عینی اجتماعی و ھستی
گیرودار این روابط ھستند و بنابراین بیش از ھمھ در  ھ درو بھ طور کلی خوِد مردمی ک امور خود

  .اند ھا دارای منافع و صالحیت آن ازھای برون رفت  ھای اجتماعی و کشف راه تشخیص ناھنجاری
  

و  ھا حل ھا، راه ھا، ایده جدید اجتماعی، طرح مناسباتھای نوین و  شکلھا،  در حقیقت، نوآوری
 ھا شکلبھ بیان دیگر، این . خیزند برمی مدنی -متنوع اجتماعی ھای  از پراتیک ھمھ ھای بدیع، آزمون

اجتماعی و   ی واسطھ ن مستقیم و بینوین محصول مبارزات اجتماعی و طبقاتی عامال مناسباتو 
بھ  ...، دینی و استعالییدولتی، اقتصادی، سیاسیھای  کھ بھ صورت مستقل از قدرت اند مدنی

مقدم بر . کنند می را ایفا خود نقش اصلی ،سئولیت و ابتکارعملصورت مشارکتی و با پذیرفتن م
در   روابط موجود جھانی ای ریشھد نقد نتوان می امروزه نوینھای  ، مبانی نظری این شکلھمھ
در (د کھ سرمایھ داری نیعنی نقد مناسباتی باش... اجتماعی، اقتصادی، سیاسی گوناگون ھای پھنھ

   .دھد می را تشکیل خصلت اصلی بارز آن) شکل جھانی
  

، البتھ توضیح دادیمھم اکنون در باال ای کھ  ، در راستای بینش و فلسفھایراندر این میان، چِپ دیگر
 کند،پیدا  را گری کند، ھمراھان خود در چنین راستایی تواند و باید اظھار نظر کند، مداخلھ می

ی  زمینھرا در ھایی  ھمکاری ھا تالفبا حفظ استقالل و اخو  سو یا متحد کند  ھمخود را  یروھاین
ای دموکراتیک و الئیک در ایران با دیگر  جمھوریدفاع ازحقوق بشر و گذار بھ مبارزه برای 

   .دھد سازمان ی ما جامعھطرفدار جدایی دولت و دین در و  دموکرات خواه، فعاالن جمھوری
  

ی ایران، بھ دشواری  ی استبداد زده در شرایط جامعھایرانی،  خواه ییچپ رھااین اما در عین حال، 
داند کھ در  می .واقف است ،دندارقرار ش ا اهر رسبر موانعی کھ  سختیخود و بھ  کرد عملتعریف و 

کوتاه و نادر از تاریخ معاصر و آن ھم بھ ھایی  کھ در آن، بھ جز دوره کند عملو  باید زیست میدانی
آزاد و  پیرامونیکلمھ یعنی در  بھ معنای واقعیی مدن یا عھمو محدود، ھیچ گاه جا ای ناقص گونھ

نھادینھ،  یدولتی و دینی در شکلھای  فعالیتی آزاد و مستقل از قدرتگاه  ھیچ، دموکراتیک
  .است نداشتھوجود  ...و الئیک )پلورالییست(گرا  کثرتدموکراتیک، 

  
با خصوصیاتی کھ نام مستقل مدنی  ھای و جنبش جامعھیعنی  اعیماجتھای  بھ اعتبار چنین زمینھ

تواند رشد و نمو  می رھایی خواهآن است کھ چپ  دموکراتیک و آزاد بردیم و در گستره و فضای
ھا و  ھا، مضمون طور کلی، ھر جا کھ جنبش مشارکتی و مستقل اجتماعی، در شکلبھ . کند

ی و یا در شکل ای، تعاونی، امداد ھای سندیکایی، اتحادیھ ، بھ صورت فعالیتشان  ھای متنوع ترکیب
 چون مردم گوناگونو طبقات  قشرھادر میان ... ھای صنفی یا دموکراتیک ھا و کانون جمعیت

، نگاران  ھنرمندان، نویسندگان، روزنامھ، زنان ویان،جدانش ،شھر و روستا، کارمندان حمتکشانز



 
 
 

٨

آیند  بھ وجود. ..فرھنگی، اجتماعی، سیاسی ،ای، اقتصادی وناکون حرفھھای گ پھنھدر  ...روشنفکران
  .شوند می ژرف و ساختاری و تحول اجتماعی نیز فراھمتغییرات ھای  توسعھ یابند، زمینھبسط و و 
  

یعنی  بھ مفھوم اصلی خود »کار سیاسی«و » سیاست«، چپاز پس نتیجھ آن کھ در این نگاه دیگر
 ھای چپ انداز، کار اصلی در این چشم. گردد می دخالت گری شھروندی در امر عمومی باز

 تشکالتسنتی، ازجملھ در شکل حزب یا مبارزات سیاسی  مدار از ایران نیز نواندیش خواه و رھایی
پیدا رادیکال و بنیادین  اساسی، تغییرجھتی ...توده یا ھدایت یرھبر برایمعطوف بھ قدرت  سنتی

ای مستقل ھ جنبشرشد  کوشی برای انکشاف راھی و ھم ، ھمای دگرگونیدر مضمون چنین . کند می
زحمتکشان و  ویژه بھمردم،  گوناگوناقشار و طبقات مشارکتی ھای  اجتماعی، ابتکارھا و حرکت

  .گیرد می قرار ھا اقلیتو جوانان، دیگر گروھای تحت ستم و سلطھ چون زنان، دانشجویان
  

 از انتقادیروی غیر ، نھ دنبالھو آزادی خواه طلب رھایی چپاز سوی کوشی  راھی و ھم ھم این
   .ست انقالبی پیشرو، عنصر آگاه بھ نام ھا آن رھبریتبرای  چون گذشتھ و نھ ست اجتماعیھای  جنبش

  
 نھو  کند ی اجتماعی عمل میھا نھ بھ جای جنبش خوانیم فرا میآن را  کھ برآمدندیگر این چپِ 

در جھتی ھا  آن راه با ھمو  ھای اجتماعی و مدنی جنبش دروندر بلکھ  ،گیرد قرار می ھا فراسوی آن
. گر انجام پذیرد نگر و انتقاد بغرنج اندیشھتالش خواھد کرد کھ عمل دگرسازی مناسبات اجتماعی با 

ھم در مورد جھان بیرون از خود و ھم در مورد  نقدبا  تماعیجا سازی بدین سان کھ تغییر و دگرگون
   .زمان بھ پیش رود ھم جھان درون خود
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