
 
  )بخش چھارم(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 افتھ است، سخن میپردازی ی ایده

   
  

  آرمان و واقعیت 
  
درک خود از  حیچپ بھ تشر ی مسئلھ ی وگو درباره گفت نیشیدر بخش پ قیوث دانشی–زمانھ  شھیاند
دخالت "است کھ شاخص آن  یاستیس شبردیفعاالن چپ پ ی فھیبھ نظر او وظ. چپ پرداخت استیس

  . است" یدر امر عموم یشھروند یگر
از مدار  زین رانیا شیو نواند خواه ییرھا یھا چپ یانداز، کار اصل چشم نیا در« قینظر وث بھ

 ای یرھبر یمعطوف بھ قدرت برا یتشکالت سنت ایازجملھ در شکل حزب  ،یسنت یاسیمبارزات س
 ،یا یدگرگون نیدر مضمون چن. کند یم دایپ نیادیو بن کالیراد ،یاساس یرجھتییتغ... توده تیھدا

 یھا ابتکارھا و حرکت ،یمستقل اجتماع یھا انکشاف رشد جنبش یبرا یکوش و ھم یراھ مھ
تحت ستم و سلطھ  یگروھا گریزحمتکشان و د ویژه  بھاقشار و طبقات گوناگون مردم،  یمشارکت

  ».ردیگ یقرار م ھا تیجوانان واقل ان،یچون زنان، دانشجو
  
خواه، نھ  یو آزاد طلب ییرھا  چپ یاز سو یکوش و ھم یراھ ھم نیا«کھ  کند یم دیتأک قیوث

ھا بھ  آنبر  یرھبراِعمال  یو نھ چون گذشتھ برا ست ا یاجتماع یھا از جنبش یرانتقادیغ یرو دنبالھ
  » .ست ا یانقالب شروینام عنصر آگاه، پ

  
 لیبد استیساز درک  نیمفھوم گسست کھ ا وگو است، ، کھ بخش پایانی این گفتبخش نیدر ا حال

  . شود یم دهیبھ چالش کش داند، یار آن مبودن خود را بھ اعتب
  

مفھوم "،  عنوان بخش دوم آن "یچپ و سھ گسست اساس" قیوث دانیوگو با ش بخش اول گفت عنوان
  .بود" گسست و تداوم" نیشیو عنوان بخش پ" استیس
  

  .پردازد ینظر خود م حیبھ تشر قیوث دانیسپس ش شود، یآغاز م یو اظھارنظر یبخش با پرسش ھر
  
  
سیاست "گسست از  –" گسست"درک خود از  ی وگوی پیشین توضیحات بیشتری درباره گفت در

پیشتر نیز این ایده مطرح بوده و . جدیدی نیست ی گسست، ایده ی ایده. دادید –" عمْال موجود
  .شده است شاخص آن انقالب سوسیالیستی و برپایی دیکتاتوری پرولتاریا در نظر گرفتھ می

گیرید بھ نام  آرمانی کلی در نظر می. شما دیگر بھ چنین گسستی اعتقاد ندارید رسد کھ بھ نظر می
ھای  خواھید در آگاھی فردی و در پراتیک را می" سیاست عمالً موجود"کمونیسم، و گسست از 

گویا  .کنید بھ ھر حال ھدفی بھ نام انقالب سوسیالیستی را دیگر دنبال نمی. وجو کنید مشخص جست
  .شود و ھدف ھیچ چیز وعی دیگر جنبش ھمھ چیز میدر اینجا بھ ن

کنید  برنشتاین در این است کھ بھ فکر رفرم در سیستم نیستید، بلکھ گسستی را دنبال می تفاوت با
دارد بھ عنوان استتیک است کھ  ی مدرنیتھاینجا . کھ جنسیتی از نوع گسست ھنر آوانگارد دارد

 .ای کھ با انقالب کبیر فرانسھ ایجاد شد اجتماعی-یم سیاسیکند، نھ دیگر آن پارادا پارادایم عمل می
شود کھ پیشتر بھ عنوان اومانیسم  بر ھمین مبناست کھ توجھ شما بھ چیزھایی در مارکس جلب می

  .و بقایای ایدآلیسم مورد انتقاد بود
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بھ ھا  گسلید، ولی از طرف دیگر تفسیرھایی از سیاست و تاریخ ایده از یک طرف از دکترین می
خاستگاھی در تاریخ " گسست"مثالً شما برای . توانند دکترینر جلوه کنند دھید کھ می دست می

آیا فکر . گیرید گردید و در این بازگشت از ھایدگر ھم کمک می گیرید، بھ آتن برمی ھا در نظر می ایده
توان  میبودن باید اکنون بھ تفاسیری از این دست، باور داشت؟ شما را " چپ"کنید برای  می

گیرد و از آن  ھا را مبنای تاریخ اجتماعی می آلیستی کھ تاریخ ایده یا ایدهاوروسنتریست خواند، 
  .کند ھا درکی اوتوپیک عرضھ می تاریخ ایده
کنید بھتر باشد کھ در دکترین مینمالیست باشیم تا دست و پای خود را نبندیم؟ توضیحات  فکر نمی

 ی سازد، کاری کھ با ایده ای می مکتب تازه" گسست"از  ،تاریخ گرای شما در باره منشأ و بیشینھ
  .خواند گرایی نمی گسست از درک مکتبی و مکتب

  
  :شیدان وثیق

  
جدید کامالٌ  فکری» گسست«ی  هاید ھک نکردم چنین ادعاییمن بھ معنایی جدید نیست و  ای ھیچ ایده

 در .دنآی نمی برون Ex nihiloازھیچ ھا  هاید ھم، ھیچ چیز و خاصیگفت پیشتر ھمان طور کھ. است
افالطون و  پس از یا(ای پس از افالطون  گویند ھیچ حرف تازه می کھمعروف است  حتا، ،فلسفھ

یا ( اساسی او مباحث کردن زیاد و کم و تفسیر چیزی جز ھر چھ بوده و ھست ونشده  زده) ارسطو
نیز بدین  ِپ دگر، چِپ رھایی خواه،در تبیین چ من ی گسست مورد تأمل ایده. بوده استن )ھا آن

 سھشاید در  آن» جدیدی«اما . جدیدی نیست ی اندیشھ، اند هشد بنااز این  پبشآن ھای  پایھمعنا کھ 
  . چنین استنیز نظر من  بھ کھباشد زیر  ویژگی

  
نیز آشکارا را  و آن است  وفادار باقی مانده »تگسس« آرمان ه واید  ھنسبت باین چپ یکم این کھ 

 را کھ آن چھ ،شان بزرگدر اکثریت  ما امروزیھای  بسیاری از چپدر حالی کھ  .کند می اعالم
بنا و  اند ھبرداشت و عمل گسست ایدهدست از  ،نامید و ھویتآرمان  بی سرخورده،ھای  چپ توان می

  .اند هشد) مینیمالیست(خواه  حداقلگیرم،  می وام بر فرمولی کھ از شما
  

ی آن صحبت کردم،   کھ پیش از این درباره گسست ی نظریھاساسی ھای  ستون یکی ازدوم این کھ 
در  کھاست ای   مسالھاین .در تئوری و عمل است ، سیاست واقعاً موجود،»نقد و رد سیاست«

توان نزد مارکس  می را از جملھ کمبود و کاستیاین . شده است پرداختھ توجھ و کمتر بھ آن گذشتھ
   .نشان دادبھ خوبی  سیسامارکپ و در مارکسیسم

  
باشد کھ در " گسستی"از آن  گسستدرعین حال خواھد  می ما مورد نظر» گسست«این کھ  سوم

انقالب سوسیالیستی و شما کھ  آنییعنی گسست از . نیافت انجامھر گز نیز  ونبود گسست  حقیقت
سم توتالیتر و سوسیالی یا »سوسیالیسم واقعاً موجود«نامید و من  می دیکتاتوری پرولتاریا

با این  را امتوضیحی بدھم و موضع   نباشد کھ در چند کلمھ تمناسب بیدر این باره شاید  .خودکامھ
  .روشن کنمام  هطرح کرد دیگری یکھ در جاھا

  
خواندند و  می فعالیت داشتم کھ خود را ھوادار سوسیالیسمھایی  در گذشتھ در جریان من با این کھ

ست کھ ھا ھمکاری و ھمراھی دارم، اما مدت چپھای  یالیستشورای موقت سوس بااکنون 
 سوی دیگر، از. برم می بھ کار زیاد با احتیاط را انقالب سوسیالیستیو  سوسیالیسمچون ھایی  واژه

  .کنم می پرھیزدیکتاتوری پرولتاری بھ کل ی  مقولھ گرفتنکار  بھاز 
  

، با ١٩۶٠دھھ  ی نیمھ ھمان ازبگویم کھ سوسیالیسم و انقالب سوسیالیستی باید  ی واژهمورد در 
نظریھ  دیگر از آلتوسر و برخی لویی نقطھ نظرات جدیدبھ کمک فرانسھ و  ١٩۶٨ ی جنبش مھ
نقد  ١٩٢٠ی  ابتدای دھھ ھمان با این کھ از –در نفی سوسیالیسم دولتی چپ غیر سنتی پردازان 
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ک و احزاب کمونیست وابستھ بھ بسیاری از ارکان دکترین سویتی -سیستم شوروی آغاز شده بود
 "دون اندیشھ مائوتسھ لنینیسم، -مارکسیسم"طرفدار  کھ آن دوره خود راجوانانی شوروی نزد ما 

ھا  ھا، نقد این پرسش. رفتند سوالبھ زیر  ،کرده بودیمشرکت  ۶٨ و در جنبش مھ کردیم می معرفی
 مطرح  بسیارھایی  و کاستیھا  با ضعفمان  نظری و عملیھای  کم و بیش در فعالیتھا  و نفی

 پرولتاریایی  چپفرانسوی  مائوئیستی کھ با سازمانھایی  چھ در فعالیت ،شدند می
Gauche prolétarienne  جریان معروف بھ ایرانیھای  گروھی از چپدر آن دوره داشتم و چھ با ،

 بی از حزب توده بوداز سازمان انقالبی جدا شده بودند، سازمانی کھ خود نیز انشعا کھ -» کادرھا«
مسائل نشریھ نظری  را تشکیل داده بودیم و سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقھ کارگر و -

حزب  فعالیتی کھ درپس از انقالب بھمن ایران در  چھو دادیم  می را انتشار انقالب و سوسیالیسم
  .داشتم) خلق(و نشریھ نظری آن  رنجبران ایران

  
 اش یمفھومخصلت  برای من کھ یدر ادبیات چپ مارکسیست رایجھای  این واژهیکی از 

(conceptuel) ھمچنین و ،است و دولت نظام سیستم، چون سوسیالیسمھمین  رفتھ سوالزیر 
ھم  شما  در پرسش .مستقر کند ی رامچنین سیستخواھد  میکھ  چون انقالبی ھم انقالب سوسیالیستی
در  ،کند می جلوه )ça va de soi: بھ قول فرانسوی ھا( مفھومی بدیھیچون  انقالب سوسیالیستی

زیر استالینی  -دستگاه لنینی ویژه بھھا  انگلس و بعدنھ بھ آن صورتی کھ ( خود مارکسحالی کھ 
از کمونیسم، مانیفست  آمده  پیشکھ ھر گاه  ،)کنند مطرح می» سوسیالیسم علمی«عنوان 

بلکھ در  اش زندگیاز ای  در دوره فقط نھرا این و  است گفتھ سخن ی کمونیستی کمونیست، جامعھ
 چند سال قبل از پایان عمرشی گوتا  بر برنامھ کھ ینقد ش از مانیفست تاھای فعالیت درازای

   .کنیم می مشاھده نویسد می
  

یک در ھا  کراتودم  و سوسیالھا  السالی ١٨٧۵ سال در )آلماندر (در شھر گوتا دانیم کھ  می
در برای نخستین بار و  مارکس است کھ آندر نقد . دھند می ارایھ ی واحدی امھبرن ،وحدت ی کنگره

و  واقعیشناخت  اما ،کند می صحبتبھ صورتی گذرا کمونیسم ھای  شاخصبرخی از  خطوط کلی
 کمونیستی سخن ی از جامعھ در آن جا او .سپارد می رشد آگاھی و علم در آیندهروند آن را بھ  کامل
و دیگری  یکی اولیھ ،)فاز( دو مرحلھاز کمونیستی  ی او در جامعھ. یالیستیراند و نھ سوس می

سوسیالیستی  نام کھ باز ھم( کمونیستی ی اولیھ جامعھ ی مرحلھدر گوید کھ  می او. برد می نام باالتر
 )ی کارش ازهاند ھبھ ھر کس باز جملھ ( ای از مناسبات و حقوق بورژوایی پاره )گذارد نمی بر آن
 بیرونداری   سرمایھ ی از دردھای طوالنی زایمان از بطن جامعھجامعھ تازه زیرا  ،مانند یم باقی

در اما  .استناپذیر   اجتناب نوین ی در جامعھ کھن ی جامعھ ی میراث ادامھ تا مدتیو  آمده است
التر با ی تنھا در مرحلھ «: کند می عنوانچنین  کلیاتی رامارکس ، فاز باالیی جامعھ کمونیستیمورد 
بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد، ھنگامی  کمونیستی، یعنی پس از این کھ تبعیت اسارت ی جامعھ

معاش بھ  ی وسیلھ ازکھ تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعھ رخت بر بندد، ھنگامی کھ کار 
امل ھمھ مبدل شود و سرانجام ھنگامی کھ نیروھای تولیدی ھمراه با تک برای زندگینیاز یک 
: بر پرچم خود بنویسد تواند می تنھا در آن زمان است کھ جامعھ ،ی افراد جامعھ افزایش یابد جانبھ

  .»بھ ھر کس بر حسب نیازش ،اش از ھر کس بر حسب توانایی
  

 ، اگر ازل ھستیمیقاھنوز اعتباری برای آن  چھ چنان ، اگرمارکس دریافتبنا بھ  ،بدین ترتیب
باشد کھ از چھ چیزی  باید برایمان روشنبریم  می نام ھم »ب سوسیالیستیانقال«و  »سوسیالیسم«

ی  داری بھ کمونیسم، از فرایند انتقال بھ جامعھ از سرمایھ گذار ی از فاز اولیھ: کنیم می صحبت
 مارکسسیاسی مھم  ی بیانیھنخستین از این رو است کھ  دیگری؟سیستم چیز یا از  یاکمونیستی و 

و منشور ھا  کمونیستاعالم موجودیت  آنکھ موضوع اصلی  استکمونیست مانیفست  نگارش
  .است موجود در آن زمانھای  سوسیالیسمھای  منشورو ھا  سوسیالیستاز   در گسستکمونیسم 
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ھای  دموکرات توسط سوسیال دولت سوسیالیستی یاچون نظام  احکامیکھ  مارکس استپس از 
سوسیالیسم  .آیند می بھ صورت دکترین درھا  سط بلشویکدر روسیھ تو ویژه  بھسپس و و  اروپایی

، سعی کرده بود خود را از آن بھ طور قاطع جدا ی گوتا نقد برنامھای کھ مارکس، از جملھ در  دولتی
 )شوراھا( ھا یتوسو ایبا امح ١٩١٧در ھمان سال  در روسیھ" سوسیالیسم"دانیم کھ  می .سازد

حزب  ویژه  بھاحزاب و  فرمانبردار از رھبری و گاه جدیددستھای  اھرمبھ ھا  آن تبدیلیعنی 
مبتنی بر مالکیت و اقتصاد دولتی،  کھ شود میتبدیل  سیستمیبھ شده و منحرف بلشویک، 

جدید بوروکراتیک،  ی گیری طبقھ انقیاد کارگران و زحمتکشان، شکلی، دیکتاتوری حزب
   .بود مایشایی دولت، حزب، پلیس مخفی و بوروکراسی  فعال

  
برد و جایگاه اصلی و  می مون پاریس ازدیکتاتوری پرولتاریا نامپس از ک در عین حالاما مارکس 

 :نویسد می گوتا ی بر برنامھ در ھمان نقداو . دھد می اش مفھوم در دستگاه نظریاین مھمی بھ 
 ار داردقر تغییر انقالبی اولی بھ دومی ی دورهکمونیستی  ی داری و جامعھ سرمایھ ی میان جامعھ«
کھ در آن دولت چیزی نخواھد بود جز دیکتاتوری انقالبی گذار سیاسی  ی دورهدر انطباق با آن  و

 روشنی بیان بھ  (Weydemayer)اش با ویدمایر معروف ی ھمین ایده را در مکاتبھ .»پرولتاریا
  :کند می
  
مدرن و نھ  ی عھشود، نھ امتیاز کشف وجود طبقات در جام می اکنون، در آن چھ بھ من مربوط«

 بھ تشریحبسی پیش از من مورخان بورژوا . دارندطبقاتی بھ من تعلق  ی امتیاز کشف مبارزه
چیز جدیدی  .اند ھپرداختاقتصادی این مبارزات  بھ تشریحدانان بورژوا  ی طبقات و اقتصاد مبارزه

  :عبارت استام  هکھ من طرح کرد
 ،ی معینی از رشد تولید مرتبط استاثبات این کھ وجود طبقات با مراحل تاریخ. ١
 ،انجامد می طبقات بھ طور ضروری بھ دیکتاتوری پرولتاریا ی کھ مبارزهاین . ٢
بھ انتقال ی طبقات و  ھمھ ایکھ خود این دیکتاتوری نیز چیزی نیست جز گذاربھ سوی الغاین . ٣

 » .ھی بدون طبق جامعھ
 

کلیات  کمونیسم در تعریف نیز چون رولتاریاتعریف دیکتاتوری پ و انگلس با این کھ درمارکس 
 ی ازهاند ھب اما دھند، می جای پدیدار را بھ زمان برآمدنش در آینده تحویلھ و شناخت ب مانند می باقی

ھای  نام تحتھا  کھ بعد ییھیوالدریافتشان از این مقولھ را با آن بتوان دھند کھ  می کافی توضیحاتی
یکتاتوری ی، دخلقتمام ری کارگران و دھقانان، دیکتاتوری دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتو

و جاھای دیگر پای شرقی و، ار، چیندر روسیھ... خلقیھای  دموکراسی یا و دموکراتیک خلق
  .ساختمتمایز  ای بھ طور کامل و ریشھ ،دنمستقر و حاکم شد

  
ھا  نزد آنپرولتاریا دیکتاتوری این است کھ  تفھیم کرد ماکس و انگلستوان از دریافت  می آن چھ

رونده بھ  و پیش موقت، گذراپدیداری  ،داری سرمایھ  ضد است برخاستھ از انقالب ی»دولت  - نا«
 .وجود ندارد کنونیھای  آن در نظام جا دولت بھ معنای اخص در این. نفی خودتقلیل و سوی 

اداره  ،دخو ،متشکل بھ صورت کمونی زحمتکش روند و مردم می بوروکراسی و ارتش از بین
  .شوند می خود و نظم اجتماعی ، مناسباتامور ی کننده

  
 چیزی ای است و بھ چھ از چھ صیغھاین دیکتاتوری پرولتاریای شما  کھ پرسند می روزی از انگلس

نگاه کنید بھ کمون  ید دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟یگو می« :گوید می پاسخدر او  شباھت داد؟
  .»!پاریس

  
کمون  ی فرایند دو ماھھ ری پرولتاریا فرمولی است کھ مارکس و انگلس دربھ راستی دیکتاتو

در  ویژه  بھو  ی نوزدھم در سده قبلی فرانسھھای  گو این کھ در انقالب( کنند می پاریس کشف
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مطرح شده چون اگوست بالنگی  ای از سوی انقالبیون فرانسوی این واژه بھ گونھ ١٨۴٨انقالب 
 القابھ سوی  ی استی گذار دوره رنام دیگ  دیکتاتوری پرولتاریا ،مارکس از نگاهبھ ھر رو، . )بود

اما در . برقراری کمونیسم بھ سوی استثنایی است دولتی -نا دیکتاتوری پرولتاریا. دولتو محو 
دیگری  بھ طور کاملچیز  شود می و عملی پردازی نظریھدر روسیھ ھا  این جا نیز آن چھ کھ بعد

در ھمان ھا  بلشویکاولین اقدام  ،کرد باید یادآوری موارهاین را ھ و ،فتیمگ کھ طور  ھمان. است
 .بود بلشویک حزب الیگارشیخلع ید از شوراھای کارگری، دھقانی و محلی بھ نفع  سال انقالب

و ایجاد ساختمان سوسیالیسم در یک کشور دیکتاتوری پرولتاریا و  توتالیتر بھ نام دستگاھی
 یو ایدئولوژی حزب واحد حزب، بوروکراسی، ارتش، پلیس مخفی دولت،. شود می مستولی

چیزی کھ در این جا خبری  .ندنک می و جاودانھ تولیدبازرا زحمتکشان و مردم  بربالمنازع  یا سلطھ
 امور  ی در اداره و مشارکت آزاد زحمتکشان ، طبقاتروی بھ سوی احتضار دولت از آن نیست راه

   .است خود
  
  

 انتقال ی موقت دورهاگر بازگردیم بھ تعریف مارکسی از دیکتاتوری پرولتاریا چون  با این ھمھ، حتا
 کنندگان آزاد تولیداجتماع  مشارکتیمدیریت - خوددولت و ای گذار بھ امحبھ کمونیسم یعنی 

توانیم این واژه و مفھوم را  نمی ، بھ نظر من امروز دیگر)آمده است تعریفی کھ در مانیفست نیز(
بینم کھ در  می علت آن را من در تحوالتی. الزمھای  احتیاطشرط و شروط و حتا با . یمبھ کار بر

چون این کھ در گذار بھ کمونیسم و  اند هرخ دادبھ طور بازگشت ناپذیری داری  ی سرمایھ جامعھ
از تنھا  توان نمی دیگر بریم، می نام emancipationیا گذار بھ آن چھ کھ تحت عنوان رھایی  فرضیھ

 –)مسیحایی( مھدویو  و تعیین کننده با رسالتی تاریخی واحد ی سوژه وبژکتیو یا بکسعامل  کی
  . گفتسخن  –چون پرولتاریا 

  
و  ینیدو عامل ع یھیرا بر پا یدار ھیاز سرما گذر، یکالسک یدر برداشت ،مارکسیسمدانیم کھ   می
ھ کمولده است  نیروھایافزون  شدن روز جتماعیا، )ویتکابژ( عینیعامل  .ح داده استیتوض یذھن

عامل  یکگذار متضمن این اما  .گیرند می ر قراریناپذ آشتی تضادیھا در  آن خصوصی کبا تمل
 یھیھ در ساکاست  استثماریزیر ارگر ک ی و آن، طبقھ ھست ز ین یا یک سوژه )ویتکسوبژ( ذھنی

و  یکنک، با تشود می لیتبد یزکم، مجتمع و متمری، بھ انبوه عظآید می صنعت مدرن بھ وجود
از   شیھ بک یاقتصاد یدیلک یھا ، در بخشکند می دایار پکد سر و یتول ی هادار ی شرفتھیاسلوب پ

ورزد و  یآورند، اشتغال م یت در مکجامعھ را بھ حر یھا ز شده و چرخکمجتمع و متمر  شیپ
ھ یبا سرما  اش رابطھ ت خود در جامعھ ویت و موقعیبھ وضع یطبقات ی سرانجام در روند مبارزه

و  یاردانکن ی، اتحاد و ھمچنیارکت، ھمکرده، روح مشارکل ک، خود را متششود می آگاه
  .گیرد می ز فرایرا ن یاجتماع یسازماندھ

  
د یر بایزنده ماندن ناگز ی، برا شیخو یجسمان یرویجز ن یتکین طبقھ، آزاد از ھر گونھ مالیا
. آید میھ دریاد صاحب سرمایبھ انق او .گذارد  فروش  عرضبھ م ییاالکار خود را ھمچون ک یروین
 یشتن خود در گرویار داشتن خویدر اخت یبھ معناھا  و بھ طور کلی انسان ارگرک یآزاد رون یز اا

 ھایش فراوردهار انسان و ک یرویشدن ن ییاالکھ بھ کاست  مناسباتیو آن  یت خصوصکیلغو مال
 یتصاحب اجتماع این مناسبات با مناسبات دیگری است کھ برن شدن یجانش یانجامد و در گرو یم
ت و ین وضعیبنا بر چن .مبتنی باشدگر یدیکت با کآزاد در مشار ننندگاکدیتوسط تول  مولده یروھاین

 یروین این  بر دوش سمیمونکل بھ یو ن یدار ھیسرما نفی یخیھ رسالت تارکاست  یت طبقاتیموقع
نفع  یذاین امر گر در ید یاز ھر طبقھ  شیھ بکند ک یم ینیسنگ ارگرک ی ا طبقھی یم اجتماعیعظ

  . شود می فراھم ای مبارزهن یبرد چن شیپ یو ذھن ینیع ییھ تواناکو تنھا در اوست  است
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ازه حتا اند  ھتا چ نیز تینین عیھ خود اکن یصرف نظر از ا - ت فوق ینیع یاز اجزا یاریامروزه بس
  .اند رفتھ  ر پرسشیز -  ت داشتھ استیواقع منوزدھ ی سده در یعنی  سکدر زمان مار

  
ن سو، یبھ ا بیست ی دوم سده ی نیمھ، از )ثابت(ھ یز و تجمع روزافزون سرماکتمر یبھ سو  شیگرا
 یکینولوژکد تیانات جدکھا با توجھ بھ ام ن سالیدر ا یروند عموم. رده استک یط  وسکمع یریس

ژه یع و بھ وید، توزیتول  در بخش کوچکمتوسط و  یجاد واحدھایبھ سمت ا... دولت  و نقش
 .شود یز مشاھده میجھان سوم ن یافتھیتوسعھ ن یشورھاکھ در ک یشیگرا .خدمات بوده است

 
ا یو مولد  ی، صنعتیارگر جمعک یطبقھ. میا ز مواجھین یگریر، ما با روند مھم دیسال اخ شصتدر 

قرار داشتھ  یستیسکمار یانھیگرا فرجام  نشیب زکھ در مرک کیالسک یایگر پرولتاریبھ عبارت د
برد،  می نام» بھ نفع اکثریتی عظیم عظیم یجنبش اکثریت«از آن چون  در مانیفست و مارکس است
 تقلیل ، امروز نھ تنھا رو بھشد یافزوده م  شیرویو ن رستھبر  بیستم سده ی نیمھحتا تا  ای کھ طبقھ

در  .شود یاستھ مکز ین  اش یطبقات یسازماندھ - و خود یگاھآھ از انسجام، اتحاد، خودکبل رود می
ارگران بھ طور ک، بر تعداد سابق جھان سومکشورھای شدن  یاما، با رشد صنعت یجھان  اسیمق

ت بھ طور یمکن ی، ایت جھانیز با احتساب رشد جمعین جا نیدر ا یولمطلق افزوده شده است، 
  .است  اھشکدر حال  ینسب

  
، با استفاده از یدار ھیسرمامختلف  یشورھاکار در ک یایاز تحول دن یعموم یترازبند کیدر 

ر یز یاجتماع (mutations) یھا ر، ِدَگرشیاخ یدر دو دھھ یشناخت جامعھ یھا ھا و داده یسرشمار
  :داد  صیتوان تشخ یم ھستند،ر قابل بازگشت یغ چھ بساھ کرا 
  
د و یجد یبورژاز ا بھ نفع رشد خردهیپرولتار یمک  اھشک یلکو بھ طور  یارگران صنعتکافول  -١

  .اقشار متوسط
  
ع گسستھ یوس قشرھایا و در یدر درون پرولتار (differenciations) ھا شیزھا و جدایرشد تما -٢

ھا را از ھم  ان آنیو تعاون م یھ ھمبستگک ناپایدارکارھای موقت و  مشتغل درو یا د یار و تولکاز 
  .ندک یف میرا تضع  یبقاتط خودآگاھیپاشد و  یم
  
و  یر و تحوالت ساختارییباشد، ترجمان تغ گذراا ی یھ تصادفکاز آن   شیت فوق، بیوضع -٣

ھ، یار و سرماکان یھ تضاد مکن معنا یبھ ا. است یدار ھیمبارزه با سرما یدر عرصھ یاجتماع
و  یم مبارزات طبقاتن مھکر کید، اگر چھ ھمواره یند تولیفرادر  یدار ھیموضوع استثمار سرما

 ی نیمھنوزده تا  ی سدهھ از کسابق خود را  یگاه انحصاریماند، اما جا یم یباق یدار ھیسرما ضد
گر تنھا ید دیط تولیھ در محیار و سرماکان یتضاد م. دھد یرد، از دست مک یاحراز م بیست ی سده

ضد  یھا جاد جنبشیت و ار و تحوالییتغ یھکو تنھا محر داری ضد سرمایھ یآگاھ  سب خودکعامل 
ن یمھم و قابل توجھ از ا یبخش یت خود را ھمواره بھ مثابھینخواھد بود، اگر چھ اھم یدار ھیسرما

  .ردکحفظ خواھد   جنبش
  
 یمحصول مبارزات یاجتماع یسازماندھ  -  و خود خواھانھ و رھایی یدار ھیضد سرما یخودآگاھ 
بھ عبارت . شوند یم مطرح مکحا یھا ارزش ینف یھا پروژه ھا و کار ھا راه آن بسترھ در کگردند  یم
ار سود و یدادن مع ت قراریبر اولو یمبتن بھ طور اساسیھ ک یا دارانھ ھیسرما یھا ارزش یگر نفید

و ( یمختلف قشرھاین مبارزات، یدر ا. استاو  یبر انسان و ھست و قوانین بازار )مبادلھ(  ارزش
 یھا با نظم و ارزش )دیتول میدان و نھ تنھا در(مختلف  ییھا در جبھھ )ارگرانکنھ تنھا 

 و برابری بھ طور کلی) برابر حقوقی(حقوق  ی در عرصھ: شوند یر میدرافتاده و درگ یدار ھیسرما
، در یط زندگین و محک، مس سیو تدر  آموزش یدر جبھھ، ...چون برابری جنسیتی، برابری ملیتی
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حقوق  یطھی، ارتباطات و اطالعات، در حیگروھ یھا رسانھ یفرھنگ و ھنر، در جبھھ یعرصھ
ی، در طیمحزیست  ی، در عرصھییقضا ی، در جبھھیشھروند یراسکھا و دم یبشر، آزاد

بدیل جھانی  و یالملل نیب یاتحاد و ھمبستگ ینھیو سرانجام در زم یشورککالن ملی و  یھا استیس
مردمان و از جملھ ھ کھا است  جبھھ وھا  دانمی نیا یدر تمام... دارانھ  شدن غیر سرمایھ

با وارد  قرار دارند یدار ھینظام سرماو انقیاد  ونیناسیآل، تحت ستمکھ بگیران   ، حقوقشانکزحمت
و ھا  قابلیت ...مدیریتی -دوخو  یفرھنگ، یاسیس قتصادی،ا ،یاجتماع یگر دان دخالتیشدن در م

بھ سوی رھایی خود دارانھ  ھیسرما ضد یھا کار راه ی ھیارا یبرا ییجو خود را در چاره یھا ییتوانا
  .گذارند یم  شیو بھ آزما کردهتجربھ 

  
 ی موضع  کنم توانستھ باشم بھ پرسش شما در باره می ، فکرندکھ بھ درازا کشید ھا با این توصیف

نام ھدفی بھ «شما از  .پاسخ داده باشم دیکتاتوری پرولتاریاو  انقالب سوسیالیستینسبت بھ من 
برید در حالی کھ اگر تعریف لنینی و استالینی  می ناممشخص  مفھومیچون » انقالب سوسیالیستی

ھای  و تعریفھا  دریافت، ھا ، درککھ نباید بگیریم آن را تنھا تعریف واحد و مسلم در نظر نگیریم
ھ نظر من در ھر از این رو ب. دارند  داشتھ و وجود از ابتدا تا کنون در این بارهمتفاوت و متضادی 

مبانی تعریفی و تبیینی قبل از ھر چیز بریم باید می بھ کار کھ این مفاھیم را بحث جدی نظری ھر بار
را با آن چھ کھ در عمل در روسیھ و دیگر ھا  سازیم و نزدیکی یا دوری آنروشن ھا  از آن را خود

  .بیستم انجام گرفت نشان دھیم ی جاھا در سده
  

کرد کھ ھدف چپ دیگر و مشاھده توان  می یتردید کمترینبدون رفت  بھ ھر رو، از آن چھ
استقرار تا کنون ھا  در نفی کامل آن چیزی است کھ تحت این نام من پیگیریخواه مورد  رھایی
 ھاست  نظام این گونھدر حقیقت گسست در نظریھ و عمل از  خواه چپ رھایی گسست بنیادین. یافتند

ھای  ، چون امپراطوریندسربرآورد اجتماعیھای  تاریا در پی انقالبکھ بھ نام سوسیالیسم و پرول
ی اجتماعی خود مردمانھای  با مبارزات و انقالب در نھایتو  شدندمسلط بر بخشی از جھان سابق 

   .پاشیدند فرو قرار گرفتھ بودندھا  آن اسارتتحت  کھ
  

فکر کنم بھ  ام، رکس و نظریات او گفتھی ما تا کنون دربارهھا  گو و با توجھ بھ آن چھ کھ در این گفت
شود کھ بھ عنوان  می ھایی در مارکس جلب توجھ من بھ چیز« شما در این مورد کھ این استنباط 

  .، پاسخ داده باشم»اومانیسم و ایدئالیسم مورد انتقاد بود
  

اره اش نزد مارکس عملی- نظری (moment)یا لحظھ  دوره چھارمن بھ طور کلی در گفتارھایم بھ 
  :دھم می قرار توجھمورد نیز  ھایم بحثدارم و در 

  ،١٨۴۶تا  ١٨۴٠از او فلسفی ی لحظھ− 
  ،١٨۴٨ - ١٨۴٧ مانیفست ی لحظھ− 
  ١٨۵٠المللی زحمتکشان  انجمن بین ی لحظھ− 
  ).توان دقیق تر کرد می راھا  تعیین سال( ١٨٧٠ گوتا برنامھنقد کمون پاریس و  ی لحظھو − 
  

ی سیاست و  مسالھاز رویکردی فلسفی بھ  این است کھ ھمواره شش منکودر این میان چون 
 و سیاست ، ایدئولوژی، دولتمذھب، فلسفی مارکس در نقد ھگل لحظھگسست بپردازم، 

 ایدئولوژیر د، ی یھود مسالھ درباره، در فلسفھ حق ھگلدر نقد  فلسفی مارکسھای  یشھاند ویژه بھ
 بدون ،دارندبرخورای در ساختار مباحث من  ویژه از مقام اخی فوئرب در باره تزھاییدر و  آلمانی

 کسبو مطلق انحصاری  یجایگاھ کنید می مالحظھ نیزگو  و آن کھ ھمانطور کھ در این بخش از گفت
  . دنکن
  



 
 
 

٨

ی فلسفی مارکس را اومانیستی و ایدئالیستی بنامیم الزم است کھ  اما در این مورد کھ دوره
نیاز  متفکران چپ در این جا نیز کھ کنم می من فکر .از نظر خود بدھم این باره کوتاه در توضیحی

ی  استالینی در باره – نسبت بھ احکام صادره از سوی دستگاه لنینی انتقادیبھ یک بازاندیشی 
و ھا  دورهبایست  می سیستم مصالح بھ منظورئولوژیکی اید  هدستگااین دانیم کھ  می .دارند مارکس

 شان ساختھ و پرداختھو شابلونی  مبتذل از چارچوب مارکسیسمکھ  را مارکس از نظراتھایی  بخش
حتا آلتوسر و دیگران نیز  –ای از روشنفکران مارکسیست مستقل  پاره .حذف کنند شد می خارج

از  ای پاره نیز در ھمان زماناما  .بندی متافیزیکی از مارکس شدند گرفتار ھمین گونھ دوره
از جملھ بھ  .ندمارکس توجھ کرد تبھ این بخش از نظرا ،چون لوکاچ ،اروپاییھای  مارکسیست

و یا نقش ایدئولوژی و  (reification) گرایی  شیئی، (Aliénation) آلیناسیونچون ھایی  مقولھ
و ھا  این مقولھ استالینی دستگاه. داری سرمایھ و کاالیی مناسباتر دمناسباتش با آگاھی طبقاتی 

در ھا  چون آن پنداشت می شورویبرای کارگران  »گمراه کننده«راستی  بھرا ھا  پردازی  نظریھ
این دستگاه  در نتیجھ. داده بود  قرار زحمتکشانبھ اصطالح  میھنگونھ مناسبات در  اسارت ھمین

آن دستھ از متفکران  ،در اسپانیا میانی ی سدهای از  هرودر دانکیزیسیون  دستگاهچون  ھم
افکار ھواداری ازایدئالیسم،  بھ نام  ،اندیشیدند ھا می این مقولھ ی کھ در باره را مارکسیستی

 . کرد می تکفیرو یا ضدانقالبی الفت با ماتریالیسم دیالکتیک خم، ییبورژوا  خرده
 

، از ھادر این گفت و گو نسبت بھ نظرات طرح شده توسط من شماھای  برخی قضاوتاما در مورد 
بر روی برخی توانم  می من تنھا ،تا پرسشی دارند و جمعبندی حکمی بیشتر حالت آن جا کھ

ناروایی بھ ھای  توانند برداشت می کھ گسست ی خواه و نظریھ  چپ رھاییبحِث  اساسیھای  نقطھ
  .و توضیحات بیشتری دھم مجدد کنم تاکیددست دھند 

  
 وتزود بھ قضاتر است کھ  بھتر و مناسب نظریھای  بحث گونھاین  کھ در کنم می در ضمن فکر

کنم، بر  می مبارزه اش فرا رویی برایچپ دیگر کھ من اندیشھ و عمل . نکنیم بندی جمع و نرویم
 نقد، پدیداری باز بھ رویو چھارچوب ساز،  ، جامدبستھ لوژیکیوو ایدئ نظریھای  خالف سیستم

 و ، دینیمسلم، جاودانھمحتوم، را ھا  است و حقیقت خود ، تصحیح، تجدید نظر و حتا نسختامل
ر وجودی و ی اساسی در محو نیز بر این نکتھھا  گو و در ابتدای این گفت .شمارد نمی استعالیی

  .ام این اندیشھ انگشت گذاشتنھ نبنیادی
  
 »گسستھای  لحظھ«یا آن چھ کھ من تحت عنوان  گسست و عمل راستی نظریھ بھ

(moments de rupture)  از تاریخی برخوردار  ،ممنا می و عمل سیاسی سیاسی ی فلسفھدر تاریخ
 قرار دادم، تاملمورد  طرح نو ی ھایی در نشریھگفتاراین مبحث را چند سال پیش در سلسلھ . است

بھ ھا  ی افالطونی در آسمان اما این تاریخ برخالف ایده .بھ تارنمای این نشریھ کنیدرجوع  یدتوان می
سیاسی، اقتصادی،  معینھای  »مکان«کند بلکھ در  نمی مراقبھ پردازد و نمی سیاحت و سیر

ھای  و انقالب و رخ دادھاھا  ، اتفاقحوادثھای  جایگاهکھ در عین حال  در روی زمین اجتماعی
. کند می زندگی و عمل، رشد آید می بھ وجود ، بھ صورت موقتی و گذرا،یھای در لحظھ ،اند اجتماعی

اجتماعی مجتمع ھمانا مبارزان کھ  نیعامالروند کھ توسط  می خ بھ شماریتا آن جا مبنای تارھا  ایده
واقعیت  و دگرسازی برای تغییر روندو بھ کار  روندبھ کار اند  اجتماعیھای  جنبشھای  میلیتانیا 

  .در شکافتن سقف ناممکنات موجود
  
ُمثُل افالطونی  توان آن را با می کھ سرمشق نمونھ یا ،)پارادایم( پارادیگم ی در این نظریھ از واژه 

برگردان  ای بھ گونھ یا و داشتھ باشددینی  یا ترافرازندهی  جنبھتواند  می کھ دانست، ھمسان
یا  بیشتر بر سکانس .شود نمی استفادهباشد،  مسیحایی یا مھدوی ی فاضلھ ی مدینھ سکوالر

بھ  خود در اندیشھ و عمل» سیاست«ھا  کنیم کھ در آن می تاکیددادھایی در تاریخ  رخی   لحظھ
امر دولت و قدرت  چون رایج و عمومی کند یعنی نھ بھ معنای می عمل و استثنایی دیعبای  گونھ



 
 
 

٩

مکانی معین برای تغییر اجتماعی توسط و  زمانیدر  )جمعی( کلکتیوحاکمھ بلکھ چون اقدام 
نھ حکومت کردن و نھ تحت : و بھ دور از دولت و سلطھ میان خود دربرابری ی معینانمردم

   .حاکمیت قرار گرفتن
  
سیاسی ھمراه با عمل یا  ی ی کوتاھی است در انکشاف اندیشھ و فلسفھ برھھ» گسست ی لحظھ«

ناظر بر آن، از عمل  سیاسی مسلط و، ی اجتماعی در انفصال از اندیشھ و فلسفھ -پراتیک سیاسی
زمانی میان یک شرایط  ھم. دھد می ای است کھ طی آن تقارن و تقاربی رخ برھھ. سیاسی موجود

یک  و (conflictuel)ویژه، بحرانی، انقالبی، متضاد و متنازع  نایی،ثاست اجتماعی بدیع، – تاریخی
بھ ھمان سان بدیع و پر جوش و  فکری موجود وھای  در گسست از سیستم جنبش فکری انتقادی

ی تناقض، نااستواری، و موقتی  ت با ھمھسسی گ در تقارب و تقارن این دو است کھ لحظھ .خروش
تواند جدا از  نمی گسست مورد نظر ما ناگزیرھای  پس توضیح و تشریح لحظھ. دھد می ش رخبودن

اجتماعی و عامل  – دو طرف حادثھ و رخداد یعنی عامل عینی، مبارزاتی بررسی و وارسی تقارب
گسست نزد ما با نام و نشان متفکران  ی بھ عبارت دیگر، اگر لحظھ. ذھنی یعنی نقد، انجام پذیرد

اجتماعی در آن ناگفتھ حاضر و  – ی عینی و تاریخی شود، عامل زمینھ تم حاکم عجین میمنتقد سیس
  .ی آن است پایھ 

  
 گسست اندیشھ و عملِ  دور بھ فرایندِ  نزدیک یا کم و بیشھای  نقطھ توان می با این توصیف مختصر

  .کردمشخص  ،نامیم می »گسستھای  لحظھ«ھا را  آنکھ  ،رادر تاریخ 
یا ھا  دھند اما شاید بتوان از نقطھ نمی فھرست جامعی را تشکیلھا  وشن است کھ اینبدون تردید ر

  : اساسی سحن راندھای  لحظھ
  
 گذاری سیاست بنیان :پروتاگوراسی ی یا لحظھ پیش از میالد ۵٠٠در  آتندموکراسی  ی لحظھ -

شرکت ھمھ در  پروتاگوراسی دموکراتیک ی تقابل ایدهو  )پولیتیا( چون امر شھر و شھروندان
آریستوکراتیک  ی نظریھ در برابر» ی مردمان باید در این فضیلت سھیم شوند ھمھ«: سیاست
   .حکومت کنندپادشاھان باید    -  فیلسوف ی محدودی است و سیاست در قابلیت عده ھنر: افالطون

  
گی در آشفتو ھا  تضادضعیت ودر  یماکیاول ی لحظھخواھی و اومانیستی یا   ی جمھوری لحظھ -

مستقل کھ برای ھای  و جمھوریھا  زمانی کھ جنگ و صلح میان دولت. ١۵١٣در  شمال ایتالیا
واتیکان قدرت مجاور و ھای  راطوریمپاستیالجویی ا در برابر شان استقالل حفظ خود و دفاع از

اتی و در این گیر و دار طبق .زدند می و اتحادھاھا  ناکام، وضع و فسخ پیمانھایی  دست بھ مقاومت
گفتار در کھ در  شود می قدرت و ماھیت جامعھ طرح منشاای پرسش ماکیاول در مورد  ملی و منطقھ

ناپذیر  لیلقتقسیم اجتماعی واقعیتی اولیھ و ت :شود می چنین متجلی لیو  ی ده فصل اول تیت باره
خلق از ھای  خواستھسو و  بزرگان از یکھای  خواستھ یعنی ناپذیری امیال طبقاتی آشتی ؛است

سو و  یعنی خواست فرمان دادن و ستم کردن از یکھا  ضروری میان آن ی رابطھ. سوی دیگر
این . قرار گیردسیاسی  لدر مرکز تأم باید خواست تحت فرمان و ستم قرار نگرفتن از سوی دیگر

» منازعھ« ی بخش و آفریننده  ، آزادیموسسپذیرش نقش مبتنی بر کھ  در آن زمان ماکیاولی تامل
   .گرفت می در گسست از دیسکورھای سیاسی حاکم قرار بود» افتراق« و
  
اروپای در بند  جای ھنگامی کھ از ھمھ ١۶٣٠در اسپینوزااندیشھ  ھلند و آزاد جمھوری ی لحظھ -

بھ این  دگراندیشانو ھا  ، یھودیان، پروتستانخواھان یآزاد ،سیاسی و استبداد دینی استنطاق
 و بدون واسطھ ای دموکراسی مستقیم از گونھاسپینوزا  .آوردند می رویتبعیدیان کوچک پناھگاه 
بھ  دست کمنیروھا،  ی ی خودانگیختھ و توسعھ گسترش کھ این ،برد می نام multitudeتوسط 

چنین فکر ایجاد . ندارد و سلطھ نیازی بھ یک واسطھ خودبرای تشکیل روابط میان  ،صورت بالقوه
کھ نزد  گونھتعلق بھ یک بینش حقوق گرایانھ از جھان است، آن م ،اساس درضروری  ای واسطھ



 
 
 

١٠

حک شده در  حکم رنده اینیاز جملھ در برگ کھ ، بینشییابد می روسو و ھگل تکوین و سپس ھابز
کھ گاه  کھ نیروھای اجتماعی گوناگون برای حل مناسباتشان کالسیک سیاسی است ی فلسفھ

در  .دارنددر برابر قدرت مردم  (potestas)ت حاکمھ نیاز بھ وساطت یک قدر ،آنتاگونیستی است
نیروی خود انگیختھ  چون potentia اسپینوزا از و در گسست از آن است کھ این بینش تقابل با

   .کند می دفاع ،چون نیرویی بدون واسطھ، (multitude)جمع بسیارگونھ 
  
با مارکس  مفھومی کھ ی قولھدر این باره تنھا بھ سھ م. ١٨٧٠ی مارکس ی لحظھکمون پاریس و  -

  :کنم می اشاره دھند می را تشکیلھمواره امروزی ھایی  پروبلماتیک شوند و می تر مشخص
 و مسلط بر جدا از جامعھ ون امر دولتِ چیا نقد سیاست چون قلمرو خصوصی، » نقد سیاست« -١
  .یان دادن بھ دولتاز طریق پا از جامعھ »سیاست« جداییپایان دادن بھ  ی مسالھو در نتیجھ  آن
و انقالبی ، چون بینشی ماتریالیستی (activité critique-pratique) »انتقادی -فعالیت عملی« -٢

  . در گسست از متافیزیک سیاسی، ایدئالیسم، دین و ھر ترافرازنده انتقادگرھمواره 
دون مستقیم و ب گری مداخلھ در نیروی اجتماعی »سازماندھی -خود«و  »رھایشی -خود« -٣

  .انسان است وضع موجود برای رھایی ی ندهدگرساز ی کھنیروی ،اش واسطھ
  
غیرسنتی در گسست از انقالبی و چِپ  ،)١٩۶٨(انقالب فرھنگی چین و  ۶٨  جنبش مھ ی لحظھ -
با توجھ بھ طوالنی . ام هدر این باره اشاراتی در این جا و جاھای دیگر کرد .اقتدارگراھای  »سیستم«

  .کنم می عنوان اکتفابھ ھمین طرح  مطلبزیاد  نشد
  
 اولیھ نگاهاگر چھ در  ت نیستروسانتریسوا ،از آن شما دریافتبر خالف  تاریخی این خط، 

 .شود نمی بھ دنیای غرب و اروپا محدوداین مسیر تاریخی  از دید من .آیدچنین بھ نظر تواند می
تا چنین  دادم می آن توضیحخصلت یی روا یا جھان اونیورسالیتھ ی بایست بیشتر در باره می شاید

تواند در یک مکان جغرافیایی و تاریخی و  می یک پدیدار .نیایداز آن بھ دست  ای سویھ  دریافت یک
، کھ پیام یا فراخوان آنخود گیرد  در ای ویژگی زمان ھماجتماعی خاص چون رخدادی ظاھر شود و 

یا  اونیورسالخارج شود و خصلتی  اش یی محدود و محل از گستره آن،ھای  آزمون عملی و ایده
-  ایده«چون ... از این نقطھ نظر است کھ دموکراسی آتنی یا کمون پاریس .کند کسبروا  جھان

 روا بلکھ جھان ،ندرو نمی دیگر اروپایی بھ شمار، چون اندیشھ و عمل تغییر اجتماعی، »پراتیک 
  .شوند می
  

 گسستھای  تاریخی نظریھ و عمل گسست یا لحظھ کنم کھ بر این خط تاکیدالزم است در این جا 
کھ شامل  تاریخیاین خط . دیگر نیز افزود یا قرار داد ھایی  یا لحظھھا  نقطھو باید توان  می

ھای  مکانمختلف، در ھای  دنیادر ھایی  سکانستواند  می شود، می گسست یو عملی نظرھای  نقطھ
  .گیرد می نیزو در بر  را در برگیرد و در میان مردمان متنوع گوناگون

  
 طور کھ مشاھده  نیز ھمان در ھمین حد. ایم ھعطف کالن آن پرداختھای  در این جا ما فقط بھ نقطھ

اش در  دانیم چین و انقالب فرھنگی می کھتا آن جا . شود نمی کنید، این خط منحصر بھ اروپا می
، اگر چھ ھگل ایی وجود نداشتاروپ و پروتاگوراس گیرند و در زمان آتن پریکلس نمی اروپا جای

بر ھمان طور کھ گفتم  منمرکز بود ولی   او بھ واقع اروپا اما ،برد می اروپا نام از آتن چون آغاز
بھ توان  می در این خط از جملھ. این خط باور دارمھای  ی نقطھروا جھان یا اونیورسال خصلت

 -  ١٧٩٢ی انقالبی  دوره کھ شامل یسکانس .را قرار داد در انقالب فرانسھعنوان مثال سکانسی 
کنوانسیون  درونھای  بحث و جدلبا  ،ی و اعالم جمھوریسلطنترژیم با انقراض  :شود می ١٧٩۴

بینید در این جا نیز  می طور کھ  ھمان .Sans-culottes موسوم بھ انقالبیھای  مبارزات کمیتھ با و
، در کلیتش، »قالب کبیر فرانسھ ایجاد شدای کھ با ان اجتماعی –سیاسی  پارادایم«بھ قول شما از 

دانیم  می چھ. رود می ی گسست سخن شود بلکھ از سکانسی از این انقالب چون نقطھ نمی صحبت
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دوران بازگشت و عادی  ،ورندآ بھ حساب می بخشی از تاریخ انقالب کبیرآن را کھ  ترمیدور  کھ با
 ی چون ھیچ جنبھ ،شود نمی رای ما محسوبب پارادایمی گیرد کھ می سازی در انقالب فرانسھ شکل

  .کند می ھمانی را دوباره برقرار و بازسازی بلکھ تکرار و این ،ندارد خواھانھ رھایی گسست و
  
کھ کم و افزود  را دیگریھای  توان و باید نقطھ می الزم است تصریح کنم کھ بر این خط بھ ھر رو 

 نیز ی این بحث از حوصلھ انجام نشده و تر کھ ژرف تاریخی یک بررسی. ھستند آنبیش نزدیک بھ 
ان مناطق مردممبارزات معاصر  درھایی  ی یا سکانسسکانسشاید بتواند از جملھ  ،خارج است

کم  کھ کردتببیین  را ییھا چون نقطھ از انقالب مشروطھ تا کنون ایران مختلف جھان چون کشور ما
 بازاندیشیدر آینده و با گذشت زمان و  در. ھستند» تاریخی گسست خط«و بیش نزدیک بھ این 

اجتماعی  درجنبش قاھره »میدان تحریر«کوتاه بتوان گفت کھ سکانس  الزمھای  احتیاطبا شاید 
  .جای گیرد در این خط گسستکم و بیش نزدیک  ای نقطھتواند چون  می مصر اخیر

  
د اقل تفھیم کرده باشم کھ کنم ح می فکر دارند،و نقد  تاملکھ البتھ جای بحث و  با این توضیحات

دگرسازی " و "اجتماعی جنبش رخدادِ " ،"ایده" سھ عامل میان تنگاتنگ ی رابطھبرای من 
ھر یک از این عوامل نھ  ،گیرند می موتور تاریخ و مبنای تاریخ اجتماعی قرار "ت اجتماعیامناسب

  .و بطور مطلق بھ تنھایی
  

کھ  پرسید می .پاسخ دھم اند ھشما قرار گرفت پرسشآخری کھ مورد  ی در پایان مایلم بھ دو نکتھ
؟ و آیا بھتر نیست باور داشت) بحث گسست در( چپ بودن آیا باید بھ تفاسیری از این دستبرای 

  باشیم؟ مینیمالیستکھ 
  

این  نخستاگر بازگردیم بھ بخش در مورد اولی،  .پاسخ من منفی استدر مورد ھر دو پرسش، 
وجود خارجی گاه  ھیچچون پدیداری واحد و یگانھ » چپ«چیزی بھ عنوان  بینیم کھ می ھاگو و گفت

چپ کھ مشخص کردیم و مشترک عام ھای  »ارزش«تنھا شاید بتوان از برخی . نداشتھ و ندارد
این را در  .گوناگون داریمھای  و چپ ایم گوناگون داشتھھای  »سوسیالیست«ه ما ھموار. گفتسخن 

چپ نیز ایران ما  ھمین در .کردتوان مشاھده  می در غرب بھ خوبی دویست سال تاریخ چپ درازای
داد؟ بھ  می پیوندبھ ھم را ھا  چھ چیزی آن. از نوع خلیل ملکی چپ از نوع حزب توده داشتیم و

ھنوز  نیز امروزایران  در .نامیدند می ولی ھر دو خود را چپ. چیز ھیچ کھ توان گفت می جرات
چھ . کنند می ایفارا  )حاکم وقتاندرزگوی ( »مشاور شھریار«قش شوند کھ ن می پیداھایی  چپ

ھر کس برای چپ بودن  !ھیچبھ تقریب ؟ کند می نزدیک اینانبھ  خواه ما را چون چپ رھاییچیزی 
 وحدت یا اتحاد چپ. را بپذیرند یو ضرورتی ندارد کھ ھمھ تفسیر واحد زند می بھ تفاسیریدست 

در  بلکھ ،نیست زویی باطلآرتنھا ) شدنی است کھھا  گروهدی از تعدا نھ اتحاد و( آن مجموعدر 
  .نادرست است اساس

  
بر اساس  خواه  رھایی چپاز چپ دیگری تحت نام دفاع کردم بھ  سعیمن ھا  در طول این بحث

  :بپردازم سھ گسست ی نظریھ
ٌ موجود -١  امری دولتی یا حکومتیسیاست بھ معنای از  یعنی گسست از سیاست واقعا

(Etatique)مبارزاتی و سازماندھی حزبی سنتی ھای شکلو ھا  شیوه ، از  
  استالینی و - لنینیاز سوسیالیسم ، گسست از سوسیالیسم واقعاٌ موجود -٢
در بازگشت بھ روحی از و  بندی کمونیسم داری در پرتو فرضیھ یا شرط سرمایھگسست از  -٣

  .مارکس
  
 گری مداخلھھمراه با بلکھ پراتیک نیز ھست یعنی  کھ نھ تنھا تئوریک یتالش چنینراستای  در

، ھم بھ رویکردی فلسفی روزمره در داخل و خارج از ایران عملی در مبارزات سیاسی اجتماعی
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آزمودن  بھ ھمو  - آتن تا میدان تحریر قاھره آگورایبھ تاریخ از  ارجاعبا از جملھ  - داریمنیاز 
 رھایش وبرای تغییر  کھ جنبش اجتماعی ھایش یمبارزه در ویژگجدید ھای  و شیوهھا  شکل

ھای  یکی از نحلھ توان می ،کنیم می پیکارتالش و  شنبرآمد  در جھت کھرا، روندی چنین . نامیم می
وگوھا من  در طول این گفتبیش از این  .نام گذارددر مسایلی بنیادین ھا  چپ از دیگر در تمایزچپ 

  .نگفتمچیز دیگری 
  

کھ  معنا بھ این. باشدخواه  حداقل بھ معنایی تواند نمی خواه رھاییچپ  ردیدت  بیدر این میان، 
 ،»ھا پذیری  امکان«تمکین بھ  درو  بینی بھ نام واقع وجود دارند کھھایی  ازه کافی چپاند  ھبامروزه 

 یچپ صداینیاز مبرم بھ  پس. کوشند می و چھ ملی جھانیچھ موجود سیستم و اصالح در حفظ 
دانیم  می خوبامروزه  صدایی کھ. داریم جھانی و ملی موجود نظم ای ریشھو رد  دیگر در نفی

در شب بال جغد خرد ھگلی کھ  ندای بھ سانصدایی  .تیره و تار شب ،است صدایی در شب
طلوع  فرامد بھ سوی .زند می رھایی بھ سوی  بال ما ی این پرنده لیک. کند می را آغاز شپرواز

  . محتومنا مسلم و  نا ولی ممکن، گری دِ رشیدوخ
  

بھ این دلیل  .توان گفت کھ حداقل خواه است می بھ معناییخواه را   چپ رھایی ،از سوی دیگراما 
 جھانتواند در این  می و سلطھ زر و زور از ستممردمان  تر از رھایی چھ چیزی حداقل آیا: ساده کھ

در نبود آن  نامیم و می شا یھایچھ ر ازآن تر کمچھ چیزی − ؟ داشتھ باشد ارزشمندی خاکی وجود
  .گذارد» واقعیزندگی «را آدمیان حیات  نام توان نمی

و فرایند را ھمواره  پاس داریمباید بی تردید ھر گام واقعی بھ سوی رھایی را البتھ و در این میان 
   .بشماریم تاریخی گسستدر ی ا را لحظھ گام واقعیھر . نداریم از نظر دور نگھ

  
 آن گریم باردِ یسراب ،شناسیم می خودی  مبارزه کار و بار را اگر رھایی، ھا شنگریروپس با این 

   !سخنورنھ قیصر و نھ ! نھ میھن، نھ خدا :را سالھ چھلو  صد سروده
  
  .ندآموزنده بود کھ برای منھایی  یگو و گفت چنین اجرای ابداع و درتشکر از شما سپاس و با 

  .ما دوراندر  چپ انگیزھای مسالھپیرامون  چپجنبش فعاالن  نبیھا  گفتمان  این ی ادامھبھ امید 
  
  
  
   

  
  
  
 
  
   

  


