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دانشجویی جنبش و سوسیالیسم ی درباره مارکوزه هربرت با گفتگویی

یی رگر:مصاحبه پونته ویانسون پ
1969ژوئنمنبع:لوموند،

پورخیریانگلیسی:احسانمتنازترجمه

ازایبههانهبهسال45ازپسانقلبی،اندیشمنداین،مارکوزههربرتهایگفتهیترجمهمت رجم:  یادداشت نی
اسههت؛مارکوزهگفتنسخنلحننماید،میجالبدیگرچیزهرازبیشکوتاهیمصاحبهایندرکهدارد.آنچه
ننآرزووبهاندیشیدنموجود،وضعازنفرتوتحلیلشور،وناامیدیازترکیبی و«دیگههر».لحههن،جهانیکرد
یشههیوهحتیکهآموزدمیما)بهفرانکفورتمکتبهایچهرهدیگرازبرخی(همچونمارکوزهنوشتاریسبک
بهههبایههددایههرهایههنازمانههدنبیههرونبههرایونیستموجودنظمیسلطهازبیرونمانگفتنسخنونوشتن

ااکهمصاحبه،ایندرمارکوزهآوریم.گفتار»روی«سیاستنوشتار»و«سیاست پههسزمانیاندکبهتنهاظاهر
«نیههرویوگویههدمیسههخندهیسههازمانازگههردد،برمیشصههتیدههدانشههجویی«شکسههت»جنبههشاز

بس!وهمینکرد؛انقل ببایدتنهاکردنانقل ببرایآنکهیعنیاینفروپاشاندن»؛

سپاسگزارم.شدیادآوررانکاتیوگذراندنظرازراترجمهکهبرین»،«هیمنخوبم،دوستاز

***

]مممارکوزه و مممائو مممارکس،میم» [ «سه از م ردم اند. وقتی داده ق رار مائو و مارکس کنار در را شماپ رسش:
چیست؟ شما واکنش کنند، می صحبت

اارااوآثار؟مارکسفهمم.نمیمارکوزه: کهههمارکسیسههتیهههرامروزهگمانبی؟مائوام.اماکردهمطالعهعمیق
الکمونیست [آلترنههاتیوی]وجههودبههدیلیکهههامکردهمیگمانهمیشهاست.منمائویستنباشد،1مطیعیکام

نیایدئولوژیبهکتا بهایمدرودارد، کهههایسوسیالیسههتیجوامعمننظرام.درنماندهوفادارقدیممارکسیست
ندارنههد.راهسههتمقائههلبدانمنکهمتفاوت»ی«کیفیتآنداری،سرمایهجوامعسایربااند،شدهبرپاامروزه
زراسهتینهمین.[اما]سوسیالیسمشمرند؛میممجازدیگرنوعجایبهراسلطهازنوعیوجودآنها دیگهریچی

ااایجامعهاستالینیستی،ایدورهکردنطیبدونتوانمیاینازبعدکهدارماعتقاداست.من سوسیالیستیواقع
نییپایهبربایدسوسیالیستییکرد.جامعهبنا کهههرسدمینظرمتعاون:بهیپایهبرشود،بناراستینهمبستگ

هههایبوروکراتازمتمایزبسیاربود،آننمادگوارا]که«چه»[چهکند.مانندمیحرکتسوآنبهکوباانقل ب
سوسیالیست.انسانبهشبیهبسیارواستالینیست

1 . communist of strict obedience
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ن آتغییمم ر پممی در یمما کنیممد، تممبیین کنیممم می زنممدگی آن در که را جهانی کوشید می تنها شما آیاپ رسش:
هستید؟

آشههکاراوشههود،منتهههیدگرگونیبرایجستجوییبهبایدواقعیتبییناست.هربزرگیپرسشاینمارکوزه:
ندیدگرگونی.دربارهوتبیینمیانداردوجوددرونیایرابطه زیههادیمههدتاکنههونکهههاستدرستمن،خو
صههحبتدانشجویانباکنم،میسخنرانیکنم،میتدریسنویسم،مینیستم.منمبارزفعالیکدیگرکهاست
هیههچبهوضعیتکشورایندرکهچرااست؛متحدایالتدرروشنفکریکمعمولهایفعالیتهاکنم.اینمی
رسالتیچیزهرازپیشروشنفکریکیوظیفهترتیب،نیست.بدینهمپیشا-انقلبیحتینیست،انقلبیروی
نلبرای نیی«دورهیههکبهههورودحالدرآمریکا،دربنیادستیز]است.ما[یارادیکالتحصی »جدیههد2روشههنگر

هستیم.

اروپا؟ در وپ رسش:

ااهاسیاستآنجادرهنوزکهچرااست،متفاوتاروپادروضعیتمارکوزه: تعییههنکههارگریطبقهتوسطعمدت
نزدیکبسیار«الگوی»آمریکاییبهغربیدارد:آلمانوجودکشورهامیانزیادیهایتفاوتشود.همچنین،می

ااایتالیااست، خههو برارفقههایشودوچکهههرودیدارد.مههنبسههیارییفاصههلهاسههت.فرانسهههنزدیههکنسبت
وبههامحبت[دوچکه]بسههیاررا.اوگراچپدانشجوییتشکیلت»،3«اس.دی.اس.هایبچههمچنینشناسم،می

الواستحساس یاریکارهایکهاستکسینیست.اوگرهوچیاص امبس یارودادهانج مبس یده.ه اندیش
زمههانهههاماهآنانکهشودمیشده.گفتهبرقراراستواریطرزبهرفقایشواوبرایکنشونظریهمیانپیوند
عصهبانیدانشهجویانگذاشتند.آیهاوقتسالهشتهانیست:آندرستایناند؛کردهپیونداینایجادصرف
احسههاسمههنکردنههد؟بناایدئولوژیکاستوارهایپایهنیزآنانآیاکردند؟[چنین]کارینیزفرانسهدرشما
باشند.کردهچنینکنمنمی

های آموزه که شده ایجاد کسانی توسط که اید شده گ رفتار ای مخمصه در کنید نمی احساس گاهیپ رسش:
زنند؟ می ف ریاد را شما

مامیههدیرسهیده.وشهاناستخوانبهکاردکهاستدلیلاینبههستندعصبیوتندآنانشاید.اگرمارکوزه: نا
نیهایکنش آنهههابگیریههد؛نظردررامتحدایالتدرسیاهانآبادهایحلبیانگیزد.ساکنانبرمیموثریسیاس
بلکهههنیسههت،انقلبههیکنههشیکسوزانند.اینمیراخودشانهایخانهکشند،میآتشبهراخودشانمناطق
بهههمحههدودآمریکههادرنارضههایتیگذشههته،ایههنسیاسههی.ازکنههشیههکالبتهوناامیدی،سرازاستکنشی

ایجههامعهعلیهههآنههانبلکهشورند،نمینیافتهسازمانوفقیریجامعهیکعلیهنیست.دانشجویاندانشجویان
ال 25کهههحههالیدرشههده،دهیسازمانخو ببسیارناسرافشوگذرانیخوشکهاندکردهشورشثروتمندکام
ند بهههخطهها بنهههآنههانگذرانند.شههورشمیروزگارآبادهاحلبیدرفلکتوفقردرجامعهآنجمعیتدرص
بهههاستمنحصرکهجدیداستایپدیدهاست.اینآنمزایایعلیهبلکهآورده،باربهجامعهاینکهفلکتی
گمانفرانسهاست.درصورتهمینبهنیزآلماندرفرایندشود.اینمیثروتمند»خواندهی«جامعهکهآنچه
ففهیجامعهیکهنوزفرانسهیجامعهزیراباشد،صورتبدینکنمنمی نیست.مر

2 . "period of illumination"

3 . Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS)
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شممود می خوانده»5دانشجویان «جنبش »،4سیاهان «جنبش با قیاس در که آنچه ی درباره شما پ رسش: نظ ر
چیست؟

نناعظههمبخههشجاهمهدروآید.هموارهمیخطرناکمننظربهشعاراینمارکوزه: وکههارمحافظهدانشههجویا
گههراواپسحتیوکارمحافظهبایدباشد،دموکراتیکدانشجویی»اگر«جنبشرو،اینهستند.ازگراواپسحتی

مخههالفتدانشههجویانخههودبههابلکهدانشگاه،مدیریتبانهچپکهمعناستدانشجویی»بدینباشد.«جنبش
بنیادینتناقضیجااینبزند.دردوررادموکراتیکفرایندکهاستضروریبرایشصورتاینغیرکند.درمی

دارد.وجود

چیست؟ کشورها ب رخی در بار خشونت دانشجویی های تظاه رات چنین اصلی دلیل شما نظ ر پ رسش: به

اانیههازیههکایههنشههان،شناسممیبیشههترمنکهغربی،آلمانوآمریکاییدانشجویانیدربارهمارکوزه: صههرف
نیشرایط«غریزی»است.آنانبلکهنیست،عقلنی الوجود رازنهدگیازنههوعیخواهند.آنهامیرامتفاوتیکام

ااکه «نظههامهاانگلیسههیکهچیزیبهشدنواردازآنهاخواهند،نمیرا[بقا]استداشتنوجودبراینبردصرف
احسههاسنیسههت.آنهههاضروری[نظام]دیگرآنکهکنندمیگمانزیرازنند،میبازسرخوانندش،موجود»می

ااواستصنعتییجامعههایخواستهیسیطرهزیرشانزندگیتمامکنندمی منههافعسههودبهجهتدرمنحصر
پیههوریتناخل قعلیهههآنههانشههورشبگیریههد؛نظههردرراهامداران.هیپیسیاستونظامیبزرگهایتجارت

وسههادهحال،هماندروگیرند،میدوشباردهروزدرافرادآندرکهآمریکایجامعهعلیه[زاهدانه]است،
ااسرراست وهدفمنههدواندیشیدهطوربهآنانترتیبکشند.بدینمیوسوزانندمیویتنامدرسادگیبهوصرف
اعتراضریاکاریاینعلیهجنگ،بهرفتنازامتناعواستحمامازامتناعریش،وبلندموهایگذاشتنبااصولی
بسههیاراقلیههتیدربههارهتنهاایندانشجویان،بارابطهدراست.اماکورکنندهآنانچشمدرکنند.تناقضاتمی

نهکهدانندمیاست.دانشجویانصاد قهاآنازکوچکی غیرعقلنههیامروکردهمستحیلخوددرراتقابلجامع
ننکهانددریافتهآشکاریکمابیشنحوبهزند.آنانمیجاعقلنیرا وکههردن،نفهیساحتی»قهدرت«تکانسا

کنند.میامتناعجامعهایندرخودشانشدنهضمازاست.بنابراین،دادهدستازرااشگفتننهامکان

تغییمم ر بممه توانممد می و است درستی کار شان تظاه رات آیا بپ رسند و بیایند شما نزد دانشجویان پ رسش: اگ ر
دهید؟ می پاسخی چه شما کند، کمکی جامعه

آنهمچههونبزرگههیهههایتظاهراتمگرباشیدداشتهراچیزیانتظارنبایدگویممیآنانبهنخست،مارکوزه:
فدیاپیشا-انقلبیحتیکهوضعیتیدرفرانسه،درحتیداد؛رخجاهمهدرکمابیشکهچیزی هههمانقلبههیض

درتغییههراتایجاددرتاکنونویتنامجنگبامخالفتافزایشمتحد،ایالتنیستم.درناامیدمننبود.هرچند
فایدهبود.بینبایدهمناامیداماداشت؛باطلخیالاست.نبایدبودهموفقحدودیتاکمدستآمریکاسیاست
کنند.بهمشارکتفرآیندایندروبپیوندندجنبشبههاتودهکهباشیمداشتهانتظارایمواجههچنیندراست
اینهههاحههال،هههرکههرد.بهههمشاهدهدانشجویانکنونیهایشورشدرتوانمیرانوعاینازچیزیمن،گمان

الهاییشورش نههدارد؛وجودملیمقیاسدرسازمانییاهماهنگیهیچمتحدهایالتهستند.درخودجوشکام
یفاصههلهالمللیبیندهیسازمانیکباوندارد،وجودهمملتیکوسعتبهمقیاسیدرسازمانی]حتی[هیچ

4 . Black Power

5 . Student Power
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نقبهشورشنوعاینگمان،داریم.بیزیادی «جهههانهههایجنبشبههاشههود.امههانمیختمانقلبینیروییکخل
است.فروپاشاندنبرایقدرتمندینیرویشود.اینمیهمگراآبادهاحلبیدرفعالیتسوم»و
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