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گفتگویی با هربرت مارکوزه دربارهی سوسیالیسم و جنبش دانشجویی
مصاحبهگر:پیی ر ویانسون پونته
منبع:لوموند،ژوئن1969
ترجمهازمتنانگلیسی:احسانپورخیری
بههانهاینی از

گفتههایهربرتمارکوزه،ایناندیشمندانقلبی،پساز45سالبه
ترجمهی 

یادداشت مت رجم:

مینماید،لحنسخنگفتنمارکوزهاسههت؛
مصاحبهیکوتاهبیشازهرچیزدیگرجالب 

دارد.آنچهکهدراین
ترکیبیازناامیدیوشور،تحلیلونفرتازوضعموجود،اندیشیدنبهوآرزوکردننجهانی»دیگههر«.لحههن،و
میآموزدکهحتیشههیوهی
چهرههایمکتبفرانکفورت(بهما 
سبکنوشتاریمارکوزه)همچونبرخیازدیگر 
سلطهینظمموجودنیستوبههرایبیههرونمانههدنازایههندایههرهبایههدبههه
نوشتنوسخنگفتنمانبیروناز 
اندکزمانیپههس

»سیاستنوشتار«و»سیاستگفتار«رویآوریم.مارکوزهدراینمصاحبه،کهظاهرااتنهابه
میگویههدو»نیههروی
برمیگههردد،ازسههازماندهیسههخن 
دههیشصههت 
از»شکسههت«جنبههشدانشههجویی 
فروپاشاندن«؛اینیعنیآنکهبرایانقل بکردنتنهابایدانقل بکرد؛همینوبس!
ازدوستخوبم»،هیمنبرین«،کهترجمهراازنظرگذراندونکاتیرایادآورشدسپاسگزارم.
***
پ رسش:شما را در کنار مارکس و مائو ق رار دادهاند .وقتی م ردم از »سه میم« ]مممارکس ،مممائو و مممارکوزه[
صحبت میکنند ،واکنش شما چیست؟
بیگمانامروزههههرمارکسیسههتیکههه
کردهام.امامائو؟ 
نمیفهمم.مارکس؟آثاراوراعمیقاامطالعه 
مارکوزه :
کمونیستکام ا
کردهامکهههبههدیلی]آلترنههاتیوی[وجههود
می 
لمطیعی1نباشد،مائویستاست.منهمیشهگمان 
نماندهام.درنظرمنجوامعسوسیالیسههتیایکههه

دارد،ودرکتا بهایمبهایدئولوژیمارکسیستنیقدیموفادار
امروزهبرپاشدهاند،باسایرجوامعسرمایهداری،آن»کیفیتمتفاوت«یکهمنبدانقائههلهسههتمراندارنههد.
میشمرند؛همین].اما[سوسیالیسمراسهتینچی زدیگهری
آنهاوجودنوعیازسلطهرابهجاینوعدیگرممجاز 
جامعهایواقعااسوسیالیستی

دورهایاستالینیستی،
میتوانبدونطیکردن 
است.مناعتقاددارمکهبعدازاین 
میرسدکههه
کرد.جامعهیسوسیالیستیبایدبرپایهیهمبستگنیراستینبناشود،برپایهیتعاون:بهنظرم 

بنا
بوروکراتهههای

»چه«]چهگوارا[کهنمادآنبود،بسیارمتمایزاز

میکند.مانند
انقل بکوبابهآنسوحرکت 
استالینیستوبسیارشبیهبهانسانسوسیالیست.

. communist of strict obedience
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پ رسش:آیا شما تنها میکوشید جهانی را که در آن زنممدگی میکنیممم تممبیین کنیممد ،یمما در پممی تغییمم ر آن
هستید؟
مارکوزه:اینپرسشبزرگیاست.هرتبیینواقعیبایدبهجستجوییبرایدگرگونیمنتهههیشههود،وآشههکارا

دگرگونی.دربارهیخوندمن،درستاستکهههاکنههونمههدتزیههادی

رابطهایدرونیوجودداردمیانتبیینو

میکنم،بادانشجویانصههحبت
میکنم،سخنرانی 
مینویسم،تدریس 
استکهدیگریکفعالمبارزنیستم.من 
میکنم.اینهافعالیتهایمعمولیکروشنفکردرایالتمتحداست؛چراکهدراینکشوروضعیتبههیههچ

وظیفهییکروشنفکرپیشازهرچیزرسالتی

رویانقلبینیست،حتیپیشا-انقلبیهمنیست.بدینترتیب،
»دورهیروشههنگرنی«2جدیههد

برایتحصینلرادیکال]یابنیادستیز[است.مادرآمریکا،درحالورودبهههیههک
هستیم.
پ رسش:و در اروپا؟
مارکوزه:وضعیتدراروپامتفاوتاست،چراکههنوزدرآنجاسیاستهاعمدتااتوسططبقهیکههارگرتعییههن
تفاوتهایزیادیمیانکشورهاوجوددارد:آلمانغربیبه»الگوی«آمریکاییبسیارنزدیک

میشود.همچنین،

است،ایتالیانسبتاانزدیههکاسههت.فرانسهههفاصههلهیبسههیاریدارد.مههنرودیدوچکهههورفقههایشراخههو ب
چپگرارا.او]دوچکه[بسههیاربههامحبتو
بچههای»اس.دی.اس،«3.تشکیلتدانشجویی 
میشناسم،همچنین 

حساساستواص ا
هوچیگرنیست.اوکسیاستکهکارهایبس یاریانج امدادهوبس یاره ماندیش یده.

ل
میشودکهآنانماههههازمههان
پیوندمیاننظریهوکنشبرایاوورفقایشبهطرزاستواریبرقرارشده.گفته 
کردهاند؛ایندرستنیست:آنهاهشتسالوقتگذاشتند.آیهادانشهجویانعصهبانی
صرفایجاداینپیوند 
شمادرفرانسهنیز]چنین[کاریکردند؟آیاآناننیزپایههایاستوارایدئولوژیکبناکردنههد؟مههناحسههاس
نمیکنمچنینکردهباشند.

پ رسش:گاهی احساس نمیکنید در مخمصهای گ رفتار شدهاید که توسط کسانی ایجاد شده که آموزههای
شما را ف ریاد میزنند؟
استخوانشهانرسهیده.ونامامیههدی

مارکوزه:شاید.اگرآنانتندوعصبیهستندبهایندلیلاستکهکاردبه

حلبیآبادهایسیاهاندرایالتمتحدرادرنظربگیریههد؛آنههها
برمیانگیزد.ساکنان 
کنشهایسیاسنیموثری 

میسوزانند.اینیککنههشانقلبههینیسههت،بلکههه
خانههایخودشانرا 
میکشند ،
مناطقخودشانرابهآتش 
کنشیاستازسرناامیدی،والبتهیههککنههشسیاسههی.ازایههنگذشههته،نارضههایتیدرآمریکههامحههدودبههه
نمیشورند،بلکهآنههانعلیهههجههامعهای
جامعهیفقیروسازماننیافته 

دانشجویاننیست.دانشجویانعلیهیک
کام ا
خوشگذرانیوناسرافشبسیارخو بسازماندهیشههده،درحههالیکههه25

کردهاندکه
لثروتمندشورش 
میگذرانند.شههورشآنههاننهههخطهها ببههه
حلبیآبادهاروزگار 
درصندجمعیتآنجامعهدرفقروفلکتدر 
فلکتیکهاینجامعهبهبارآورده،بلکهعلیهمزایایآناست.اینپدیدهایاستجدیدکهمنحصراستبههه
میشود.اینفراینددرآلماننیزبههمینصورتاست.درفرانسهگمان
»جامعهیثروتمند«خوانده 

آنچهکه
جامعهیمرففهنیست.

جامعهیفرانسههنوزیک

نمیکنمبدینصورتباشد،زیرا

". "period of illumination

2

). Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS
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پ رسش :نظ ر شما دربارهی آنچه که در قیاس با »جنبش سیاهان» ،«4جنبش دانشجویان«5خوانده میشممود
چیست؟
محافظهکههارو

همهجابخههشاعظههمدانشههجویانن
میآید.هموارهودر 
مارکوزه:اینشعاربهنظرمنخطرناک 
محافظهکاروحتیواپسگههرا

واپسگراهستند.ازاینرو»،جنبشدانشجویی«اگردموکراتیکباشد،باید
حتی 
باشد».جنبشدانشجویی«بدینمعناستکهچپنهبامدیریتدانشگاه،بلکهبههاخههوددانشههجویانمخههالفت
اینجاتناقضیبنیادین
میکند.درغیراینصورتبرایشضروریاستکهفراینددموکراتیکرادوربزند.در 

وجوددارد.
پ رسش :به نظ ر شما دلیل اصلی چنین تظاه راتهای دانشجویی خشونتبار در ب رخی کشورها چیست؟
میشناسمشههان،ایههنیههکنیههازصههرفاا
مارکوزه:دربارهیدانشجویانآمریکاییوآلمانغربی،کهمنبیشههتر 
عقلنینیست،بلکه»غریزی«است.آنانشرایطوجودنیکام ا
میخواهند.آنهانههوعیاززنهدگیرا
لمتفاوتیرا 
انگلیسههیها»نظههام

نمیخواهند،آنهاازواردشدنبهچیزیکه
کهصرفاانبردبرایوجودداشتن]بقا[استرا 

میکنندکهآن]نظام[دیگرضرورینیسههت.آنهههااحسههاس
میزنند،زیراگمان 
موجود«میخوانندش،سرباز 

جامعهیصنعتیاستومنحصراادرجهتبهسههودمنههافع

خواستههای

سیطرهی

میکنندتمامزندگیشانزیر

مداران.هیپیهارادرنظههربگیریههد؛شههورشآنههانعلیهههاخل قپیههوریتن

تجارتهایبزرگنظامیوسیاست

میگیرند،ودرهمانحال،سههادهو
دهباردوش 
جامعهیآمریکاکهدرآنافراددرروز 

]زاهدانه[است،علیه
کشند.بدینترتیبآنانبهطوراندیشیدهوهدفمنههدو

میسوزانندو 
می
سرراستصرفااوبهسادگیدرویتنام 
اصولیباگذاشتنموهایبلندوریش،امتناعازاستحماموامتناعازرفتنبهجنگ،علیهاینریاکاریاعتراض
میکنند.تناقضاتدرچشمآنانکورکنندهاست.امادررابطهبادانشجویان،اینتنهادربههارهیاقلیههتبسههیار

میدانندکهجامعنهتقابلرادرخودمستحیلکردهوامرغیرعقلنههی
کوچکیازآنهاصاد قاست.دانشجویان 
میزند.آنانبهنحوکمابیشآشکاریدریافتهاندکهانسانن»تکساحتی«قهدرتنفهیکههردن،و
راعقلنیجا 
میکنند.
امکاننهگفتناشراازدستدادهاست.بنابراین،ازهضمشدنخودشاندراینجامعهامتناع 
پ رسش :اگ ر دانشجویان نزد شما بیایند و بپ رسند آیا تظاه راتشان کار درستی است و میتوانممد بممه تغییمم ر
جامعه کمکی کند ،شما چه پاسخی میدهید؟
تظاهراتهههایبزرگههیهمچههونآن

میگویمنبایدانتظارچیزیراداشتهباشیدمگر
مارکوزه:نخست،بهآنان 
چیزیکهکمابیشدرهمهجارخداد؛حتیدرفرانسه،دروضعیتیکهحتیپیشا-انقلبییاضفدانقلبههیهههم
نبود.هرچندمنناامیدنیستم.درایالتمتحد،افزایشمخالفتباجنگویتنامتاکنوندرایجادتغییههراتدر
بود.بیفایده

دستکمتاحدودیموفقبودهاست.نبایدخیالباطلداشت؛اماناامیدهمنباید

سیاستآمریکا
تودههابهجنبشبپیوندندودراینفرآیندمشارکتکنند.به
مواجههایانتظارداشتهباشیمکه 

استدرچنین
میتواندرشورشهایکنونیدانشجویانمشاهدهکههرد.بههههههرحههال،اینههها
گمانمن،چیزیازایننوعرا 
شورشهاییکام ا
لخودجوشهستند.درایالتمتحدههیچهماهنگییاسازمانیدرمقیاسملیوجودنههدارد؛
فاصههلهی

بینالمللی
]هیچسازمانی[حتیدرمقیاسیبهوسعتیکملتهموجودندارد،وبایکسازماندهی 
. Black Power
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. Student Power
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جنبشهههای»جهههان

نمیشههود.امههابهها
داریم.بیگمان،ایننوعشورشبهخلنقیکنیرویانقلبیختم 

زیادی
میشود.ایننیرویقدرتمندیبرایفروپاشاندناست.
حلبیآبادهاهمگرا 
سوم«وفعالیتدر 
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