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 تزهاي مقاومت
  ستاره وارش: برگردان

  

به  ”ويِنتو سور“ ي سعيد كه براي نشريه اي است از دانيل بن متن زير نوشته: آلترناتيو
هاي اي است در پرداختن به دشواريه تالش جسورانهاين نوشت. مده استنگارش در آ

به باور او ستروني نظري سوسيال دموكراسي مدرن . نظري پيشاروي ماركسيسم امروز
ها خرسند از اند منجر به اين شود كه ماركسيستتو و ديگر ترندهاي اصلي سياسي مي

او اما اصرار . ندهاي به ارث رسيده باش آوردهاي گذشته، تنها تأييدگر ارتدوكسي دست
فروپاشي  هاي بزرگ جهان بعد ازوري انقالبي بايد به جنگ دشواريدارد كه اكنون تئ
ي اتحاد ي امپرياليسم، ترازنامهسعيد دربرگيرنده هاي بني بحثدامنه. استالينيزم برود
جديد و  داري معاصر، ناسيوناليسمهاي مشابه، ساختار طبقاتي سرمايهشوروي و كشور
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 هاي پست اجتماعي و احزاب سياسي و ديدگاههايهاي گروهي، جنبش هويت
  .ي تفاوت و تنوع و موضوعات ديگر است مدرنيستي درباره 

اش براي خوانندگان بسيار  متن پيش رو متني پرمغز و دشوار است، اما به رغم دشواري
هاي مندرج  ي اين متن به دليل اهميت ديدگاه ترجمه. مفيد وتأمل برانگيز خواهد بود

ها و چالش هاي ماركسيسم امروز و برجستگي خطوط راهنماي  در آن در بابِ ضعف
اهميت تأكيد بر. آن در راستاي كمك به تأمالت و تحقيقات آينده صورت گرفته است

  .ها نيست ها قطعاً به معناي پذيرفتن تمام و كمال آن و برجستگي اين ديدگاه
كند، و  راتهديد مي آن روي دنباله انتقال سنتي كه: مسئوليتي دوگانه پيشاروي ماست“

  ”.هاي نامعلوم آينده كشف رخساره
، چيزي به پايان )از فروپاشي اتحاد شوروي و اتحاد آلمان(ي گذشته  در طول دهه

ي بود كه ”قرن بيستمِ كوتاه“اما چه چيزي؟ آيا آن چه كه به پايان رسيد همان. رسيد
كنند؟ قرني كه با جنگ جهاني اول آغاز    از آن ياد مي مورخان اريك هابزباوم و ديگر

  شد و با فروريختن ديوار برلين به انجام رسيد؟
يا دوره كوتاه پس از جنگ جهاني دوم كه مهرِ جنگ سرد بين دو ابرقدرت را بر 

در  ”فورديستي“  و مقررات پيشاني داشت و ويژگي آن انباشت بي وقفه ي سرمايه
  بود؟مراكز امپرياليستي 

داري و جنبش  ي مهمي در تاريخ سرمايه ايضاً آيا آن چه كه به پايان رسيد دوره
 استعماري و  طلبي  در پيِ توسعه1880ي  داري دهه ي سرمايه كارگري بود كه با توسعه

  شكوفايي جنبش مدرن كارگري، كه نماد آن تشكيل انترناسيونال دوم بود، آغاز شد؟
گيري ي شكلجنبش كارگري غالباً به همين دورهيك هاي استراتژترين تحليلمهم

براي نمونه تحليل امپرياليسم . گردند اول برميانترناسيونال دوم و قبل از جنگ جهاني
ي ؛ مسئله)رووس، تروتسكي، بوخارينهيلفردينگ، باوئر، روزا لوگزامبورگ، لنين، پا(
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؛ مناسبات )ستراسركوك، ا ف، پانهباز هم روزا لوگزامبورگ، لنين، باوئر، بِر بروكو(ملي 
روزا لوگزامبورگ، سورل، ژورِس، (هاي كارگري و پارلمانتاريسم حزب و اتحاديه
برنشتين، كائوتسكي، روزا (؛ استراتژي و مسير كسب قدرت )نيووِنهويس، لنين

  ).لوگزامبورگ، لنين، تروتسكي
هاي انقالبي و ضدانقالبي ي مباحثات مربوط به نزاع نيرو اين مباحثات به همان اندازه

  .ي تاريخ ما است ي آن بود، سازنده كه جنگ جهاني و انقالب روسيه برانگيزاننده
، جنبش كارگري  گيري ها و جهت نظر از وجود اختالفات غالباً شديد بر سرِ گزينه صرف

از اين . آن دوره اتحادي نسبي را به نمايش گذاشت و داراي فرهنگ مشتركي بود
  وزه چه باقي مانده است؟ميرات امر

پري اندرسون بر اين باور است كه از ” نيولفت ريويو“ ي دور جديد در اولين شماره
ي جنبش اصالح ديني تاكنون جهان هرگز تا اين اندازه فاقد آلترناتيوِ نظم مسلط  دوره

هاي موقعيت  گويد، يكي از خودويژگي تر مي شارل آندره اودري قاطعانه. نبوده است
  .المللي كارگران است يك جنبش مستقل بين” نبود“ني كنو

بريم، جايي كه امرِ كهن در حال نزع  بنابراين در يك دوره انتقالي نامعين به سر مي
كه برافتاده باشد، و امر نوين در كارِ تالش براي سربرآوردن، و ما بين  است بي آن

ي پژوهشي مستقلي كه   پروژهترِ اي كه هنوز استعال نيافته و ضرورت هردم مبرم گذشته
به . ايمكرده ن بيابيم، گيربه ما امكان دهد مسير خود را به سوي جهان نوينِ پيشارويما

هايي جنبش كارگريِ پيشين، و با مسلم دانستن  خاطرِ به سستي گراييدن سنت
دموكراسي و ديگر رقباي راست، اين خطر وجود دارد كه  مايگيِ نظريِ سوسيال  ميان
آوردهاي نظري پيشين كه امروزه ارزش محدودي دارند، بسنده   به دفاع از دستتنها
نظريات ما : ي نظري است درست است كه حيات نظري وابسته به بحث و مقابله. كنيم
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اما اين وابستگي نسبي . اند  مان وابسته  همواره تا حد معيني به بحث و جدل با مخالفان
  .است
چپ “ ياسي بزرگ، همان نيرويي كه در فرانسه است بگوييم نيروهاي س ساده
ي ز انگيزه  ا-مونيست و سبزهاحزب سوسياليست، حزب ك-شود  خوانده مي ”متكثر

اما الزم است به ياد داشته . كافي براي رويارويي با مشكالت بنيادين برخوردار نيستند
انگارانه و گاه  هاي ساده روي، به رغم زياده1970ي  هاي چپ افراطي دهه باشيم كه بحث

  .تر از آن چيزي بود كه امروز هست اش، بسيار بارآورتر و غني كودكانه
 و در  اي ديگر را آغاز كرده اي به دوره از اين رو ما يك فرايند انتقالي خطرناك از دوره

زمان سنت نظري خود را منتشر كرده و از آن ما بايد هم. ايم بطن جريان آن قرار گرفته
روي وجود داشته باشد، و در عين حال با شجاعت اين  حتا اگر خطر دنبالهدفاع كنيم، 

دهنده به نظر  كه ممكن است تكان به رغم اين. دوران جديد را تجزيه و تحليل كنيم
نامم با اين آزمون رويارو  مي ”دگماتيسم باز“ اي كه آن را برسد، مايلم با روحيه

اي خوبي برخوردار اژه از اعتبار رسانهكه چون اين واز اين جهت  ”دگماتيسم“ .شوم
ودن از بسته بودن، ماليمت از اي، هميشه باز ب رسانه مطابق با عقل سليم(نيست 
هاي نظري  ي عرصهو در همه) تغييرناپذيري بهتر استگيري، انعطاف از سخت

كه يك  قبل از آن. هاي مد روز از فضيلت خاصي برخوردار است مقاومت در برابر ايده
تغيير پارادايم صورت گيرد، به مبارزه طلبيدن نظرات چندبعدي و تأثيرات مد، مستلزم 

به اين دليل كه ما نبايد به صورتي مذهبي از يك  ”باز“ .رد و انكاري جدي است
بيني خود را پرمايه و غني سازيم و با  گفتمانِ جزمي دفاع كنيم، بلكه بايد جهان

  .وين، تغييرش دهيمي واقعيات ن آزمودن آن در عرصه
كنم؛ سيماي اين تزها عامدانه بر لزوم مي  بر اين اساس من پنج تزِ مقاومت را پيشنهاد

  .ها تأكيد دارد كار براي رد و انكار آن
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  .سازيِ كاال منحل نشده است  امپرياليسم در جهاني-1
  . كمونيسم با سقوط استالينيسم از ميان نرفته است-2
  .هاي جمعي فروكاست  هويت توان به سياست نميي طبقاتي را مبارزه-3
  .انديدار حل نشدههاي تعارض آميز در تمايزات ناپا تفاوت-4
  .شناسي حل شود تواند در اخالق يا زيبايي سياست نمي-5

هاي توضيحي زير برخي از نتايج  يادداشت. اند اثبات فرضياتي قابل به نظر من اين تزها
  .ندكن اين تزها را تبيين مي

  
.سازيِ كاال منحل نشده است امپرياليسم در جهاني :تز اول  

ي مركب و نابرابرِ انباشت سرمايه  اي است كه با توسعه امپرياليسم شكل سياسيِ سلطه
از . اش را تغيير داده است اين امپرياليسم جديد سيماي ظاهري. دارانه مطابق است

ي عمده را پشت سر گذاشته لههاي اخير، سه مرح و در طول قرن است  بين نرفته
امپراتوري استعماري (ي فتوحات استعماري و تصرفات سرزميني  مرحله) است؛ الف

ي  باالترين مرحله“ ي مالي يا ي سرمايه ي سلطه مرحله) ؛ ب)بريتانيا و فرانسه
ي صنعتي و ادغام سرمايه(گ و لنين تحليل شد كه توسط هيلفردين ”داري سرمايه

  ي سلطه بعد از جنگ جهاني دوم، مرحله) ؛ پ)مايه، واردات مواد اوليهبانكي، صدور سر
هاي پرياليستي، استقالل صوري مستعمرهبر جهان تقسيم شده بين چند قدرت ام

 ]1. [ي آمرانه پيشين و توسعه

ني فازِ جديدي از جها. اي كه با انقالب روسيه آغاز شد به پايان رسيده است مرحله
اي است كه در حال  ، آن مرحله1914ي مالي پيش از مشابه سلطهسازي امپرياليستي، 
شود؛  ي اعمال ميهاي متنوع هژموني امپرياليستي اكنون به شيوه. ورود به آن هستيم

را فراهم كه امكان كنترل سازوكارهاي اعتباري (ي مالي و پولي ي سلطه به وسيله
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انحصاري از   شبه برداري يك حق بهره(ي علمي و فنّي ، از طريق سلطه)آورد مي
منابع انرژي، كنترل مسيرهاي تجاري، (ي كنترل منابع طبيعي  ، به شيوه)اختراعات

كه (، از طريق اعمال هژموني فرهنگي )هاي زنده برداري از ارگانيسم حق انحصاري بهره
، و در آخرين شكل آن با ايجاد )شود اي تقويت مي هاي توده با قدرت عظيم رسانه

  ]2). [كه در جنگ هاي بالكان و دو جنگ خليج به وضوح پيدا بود(امي برتري نظ
در اين پيكربندي جديد، امپرياليسم جهاني شده، تابعيت مستقيم مناطق نسبت به 

اي بسيار نابرابر و به شدت اين وضعيت به توسعه. ي ثانوي استكنترل بازارها امر
ها، نظباطي مانند بدهيسازوكارهاي ا (مركب، مناسبات جديد سيادت و برتري

المللي  و يك تقسيم كار جديد بين) وابستگي به انرژي، غذا، بهداشت، معاهدات نظامي
  .شود منجر مي

ي اقتصادي رسيد در مسير توسعهتا بيست يا سي سال پيش به نظر ميكشورهايي كه 
  .اند ي توسعه نيافتگي شدهر گرفته اند، دوباره گرفتار چرخهقرا

سويا ( آرژانتين دوباره به يك صادركننده ي مواد خام تبديل شده است براي نمونه،
مصر كه زمان حاكميت ناسيوناليسم عربيِ ناصر در ). اش است محصول صادراتي اصلي

، )سازي كانال سوئز بودكه نماد آن ملي(فتن حقِ حاكميتش  به بازيا1950ي  دهه
و آغاز ) كشورهاي خاورميانهتربيت مهندس و پزشك براي (موفقيتش در سوادآموزي 

باليد، امروزه تنها بهشتي  مي) مانند الجزاير تحت حاكميت بومدين(صنعتي شدنش 
مكزيك به دنبال از سر گذراندنِ دو بحرانِ بدهي . گري استهاي گردش شركت براي

غول “ و عضويت در نفتا، اكنون بيش از هميشه به حيات خلوت) 1994 و 1982(
  .دا كرده استشباهت پي ”شمالي

ن هاي ژئواستراتژيك و ف دگرديسي مناسبات وابستگي و سلطه به ويژه در دگرگوني
  .يابد ي بعد از جنگ بازتاب ميآورانه
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ي واحد و يك ديگر سخن گفتن از جنگ در يك جبههدر طول جنگ جهاني دوم، 
اني پوشهاي متعددي كه با هم همها ممكن نبود، اما وجود جنگخط واحد از جبهه
اي رقم ها به گونهاز پايان جنگ سرد، جوهرِ نزاع] 3. [پذير بودداشته باشند امكان

هاي درگير را به خوب و بد تقسيم  طرف شد كهورد كه مانع از اتخاذ رويكردي ميخ
شان،  و تناقضات چند سويه فرد به نحصرتمام منازعات اخير، با تركيب م. كند

  .دهند  مي انگارانه را نشان هناپذيريِ يك واكنش ساد امكان
در مقطعِ جنك فالكلند، مخالفت با اردوكشي هاي امپرياليستي بريتانياي تاچر به هيچ 

در جنگ بين . وجه انقالبيون ارژانتيني را به حمايت از ديكتاتورهاي نظامي وادار نكرد
جيه مي ايران و عراق سرخوردگي انقالبيون هر دو كشور در برابر دو شكل استبداد تو

هيچ نشاني از حمايت از  ”توفان صحرا“ در جنگ خليج مخالفت جهاني با عمليات. شد
  .رژيم صدام حسين در بر نداشت

هاي ما ديگر در عصر جنگ. ا داشته استهازي نيز تأثيراتي بر ساختار نزاعسجهاني
حاصل اين وضع . گر و تحت سلطه نيستيم ي بين سلطهآزادي بخش و تعارضات ساده

اين دليلِ آشكاري است . تنيدگيِ منافع و تغييرپذيريِ سريعِ مواضع است نوعي درهم
هايي كه در نزاع اشتباهات و دشواري) برخي(ديدها، اي دقيق از ترين كه ترازنامهبراي ا

  .هايي بگيريم بينيم، به دست دهيم و از آن درس هاي ساليان اخير مي
ي ، تا حد زيادي زمينه”بد“ و ”خوب“ ي بينها به روياروييِ سادهفروكاستنِ نزاع

ي نظامي ناتو گر مداخلهآورد، كه توجيه يرا فراهم م” امپرياليسمِ حقوق بشر“ گفتمانِ
  .در يوگوسالوي سابق است
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  .گرايانه قابل حل نيست ها در اخالق انسان المللي و حاكميت دموكراتيك ملت قوانين بين: 1- 1استنتاج 

ن ترديد تغيير يافته و سست شده  ها بدو ملت-  نوزدهميِ دولت  قرنحتي اگر كاركرد
به طورِ متناقض . المللي به هيچ رو نرسيده است دولتي و بين باشد، عصرِ قوانين بين

 حاكميت دولتيِ رسميِ جديد به خود ديده 10 سال اخير بيش از 10نمايي اروپا در طول 
استيفاي حق تعيين .  آن ايجاد شده است كيلومتر مرز جديد در15000است و بيش از 

ت ها به وضوح استيفاي حق حاكمي يا چچني ها ييوها، كوسو سرنوشت براي بوسنيايي
پنهان مانده است، ” گراييحاكميت“ ي انتقادآميزِاين تناقض زيرِ پوشش ايده. است
مشروع در آرزوهاي هاي تهوع آور ها و شوينيسماي كه بر اساس آن ناسيوناليسمايده

آميزند تا حاكميتي سياسي بسازند كه سدي در برابر جنگ همه دموكراتيك درمي
  .عليه همه ايجاد كند

المللي هنوز براي بيان روشن دو نوع مشروعيت رجوع مي  با اين حال به قوانين بين
اي مشخصي مانند كه نهاده(اول حقوق جهان شمولِ نوپايِ انسان و شهروندان : شود

كه (دولتي  ؛ دوم مناسبات بين)المللي تا حدودي تبلور آن است بيندادگاه جنايي
نهادهايي مانند سازمان ). گرددبرمي  ”صلح دائمي“اصول آن به گفتمان كانتي دربابِ
ن ملل گونه فضيلتي به سازما بدون نسبت دادن هيچ. ملل متحد بر اين اساس استوارند

ارش را در بوسني، سومالي و رواندا از ياد ب ي عمليِ مصيبتكه ترازنامه و بي آن(متحد 
هاي دخيل در  ، الزم است گفته شود كه يكي از اهداف مورد تعقيب قدرت)ببريم

هاي م امپرياليستي جديد بر اساس ستونعمليات نيروهاي مؤتلف، معماري نظا
ي سران آن در  كه مأموريت آن در پنجاهمين اجالس ساالنه(جديدش يعني ناتو 

  .و سازمان تجارت جهاني بود) ازتعريف شد و بسط يافتواشنگتن ب
سازمان ملل كه از روابط نيروهاي سربرآورده از جنگ جهاني دوم متولد شد، بدون 

ي اعضاي دائم شوراي امنيت  مجمع عمومي و به زيان كلوب بستهترديد بايد به نفع
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اصالحات دموكراتيك آنتي پارلمانتاريسم مانع حمايت ما از (اصالح و دموكراتيزه شود 
اين بدان معنا نيست كه كه ). شود شدن نمي سازي و زنانه در روش هاي دقيق متناسب

دانيم، بلكه براي اين المللي مي گذاري بينزمان ملل را داراي مشروعيت قانونبه سا
تنوع منافع و  ”ي جهاني جامعه“ است كه نشان دهيم يك نمايندگي مسلماً ناقصِ

به همين سياق الزم است بيشتر در بابِ نهادهاي سياسيِ . دهدازتاب ميديدگاه ها را ب
هاي اضطراري جنايي و المللي مانند ديوان الهه، دادگاهاروپايي و نهادهاي حقوقي بين 

  .المللي آينده تأمل كنيم دادگاه جنايي بين
-سبات سلطه، نه تنها از منظرِ مناروزرسانيِ ايده ي امپرياليسم به :1يادداشت توضيحي 

آورانه،  ي فن سلطه(، بلكه از منظرِ نظام جهاني سلطه )كه آشكار است(ي اقتصادي 
اي برخوردار است، از اهميت برجسته) راتژيك و نهاديشناختي، نظامي، ژئواست بوم
كنند كه اين مقوله با فروپاشي هاي ظاهراً باهوشي تصور مي انسانويژه هنگامي كه  به

 ون جهان حول تعارضِ بين شرق منسوخ شده است و اكندشمنِ بوروكراتيك
  .يافته استو بربريت سازمان) هاي غربيبه بيان ديگر، دموكراسي(ها دموكراسي

تامپسون يكي از رهبران كارزارِ . پي.  به همراه اي1980ي كه در اوايل دهه ماري كالدور
 هاي ظامي موشكو آرايش ن ”نابودي همگاني“ اي و مخالفت با سالحِ هسته خلع

ويژگي اصلي عصر وستفالي كه تمايز بين صلح “ گويدپرشينگ و كروز در اروپا بود، مي
المللي بود، با جنگ سرد  ومرج بين داخلي و جنگ خارجي، قوانين منظم داخلي و هرج

 به سوي يك رژيم حقوقي جهاني پيشروي منظم“ ما اكنون وارد عصر ”.به پايان رسيد
ان چيزي است كه برخي آن را، بدون هيچ واهمه اي از وجود تناقض اين هم ”.ايمشده

امپرياليسم “ آن را ماري كالدور نامند، چيزي كه مي ”امپرياليسم اخالقي“ در اصطالح،
  .خواند مي” ماليم
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  كمونيسم با سقوط استالينيسم از ميان نرفته است  :تز دوم

كند امپرياليسم را در وفاداري به ميمِ ليبرال، همان گونه كه تالش ايدئولوژي ضد رفور
كوشد كمونيسم را در طور هم مي شدنِ كاال منحل كند، همان رقابت در وضعيت جهاني
ي اقدام ي منطقي سادهر اين، استبداد بوروكراتيك نتيجهبنا ب. استالينيسم منحل كند

بر اساس . شود لنين و ماركس به تصوير كشيده ميانقالبي و استالين فرزند مشروع
: شود اي مطرح مي اي از مفهوم كمونيسم، است كه چنين ايدهنامهچنين شجره

ديكتاتوري “ ي سياه استالينيسم بالقوه در ايدهي ي تاريخي و فاجعه توسعه
  .وجود دارد” حزب پيشتاز“ و ”پرولتاريا

ده عصر نبوالبته در واقع تئوري اجتماعي هرگز چيزي بيش از تفسيري انتقادي از يك 
اند آن وجو كنيم كه موجب شده ايي را جستهها و شكافاگر قرار است ضعف. است

توانيم آن را با معيارهاي  شواهد و تاريخ از دست بدهد، نميتئوري توانش را در برابر
با منطق فوق تناقضات دموكراسي ميراث انقالب فرانسه . عصري ديگر قضاوت كنيم

ي امر اجتماعي و امر سياسي، ، هم جوشيِ آمرانهدم، حزب و دولتسردرگميِ مر. است
داري  در رابطه با خطر بازگشت سرمايهچيزي كه(رو  نديدن خطر بوروكراتيك پيش

 روسيه 1930ي  ، همه وجودشان از يمنِ ضدانقالب بوروكراتيك دهه)ِكم گرفته شد دست
  .بود

وجود  )ازگشتي بدوره( در روسيه عناصر پيوستگي و گسست در فرايند ترميدور
تقارنِ بين انقالب  دشواري تعيين دقيق زمان پيروزي ارتجاع بوروكراتيك به عدم. دارند

ي ت معكوسِ انقالب يا تصوير وارونهدرواقع ضدانقالب واقعي. و ضدانقالب مربوط است
همان طور كه ژوزف دوميستر در رابطه با ترميدورِ . آن و انقالبي در جهت عكس نيست

سه به خوبي نشان داده است، ضدانقالب انقالبي در جهت عكس نيست، انقالب فران
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  اص خودش را دارد، زمانيبندي خضدانقالب زمان. الب استبلكه مخالفت با يك انق
  .اند  و مكملِ همديگر  شده ها انباشتهكه شكاف

گويد داند، اما مي ترميدوري را زمان مرگ لنين ميتروتسكي گرچه شروع ارتجاع
م در آلمان، محاكمات مسكو، گيريِ نازيس، قدرت1930ي  الب تا شروع دههضدانق
هانا آرنت در بررسيِ خود .  كامل نشده بود1937هاي گسترده و سال وحشتناك تصفيه

دهد كه زمان فرارسيدن شماري به دست ميگاه ”هاي توتاليتاريسم ريشه“ تحت عنوان
موشه لوين گسترش . گرداند برمي1934 يا 1933هاي  توتاليتاريسم بوروكراتيك را به سال

 1920ي  انفجاريِ كميِ دستگاه بوروكراتيك در اتحاد جماهير شوروي را در اواخر دهه
اين ديگر . ردمي تغيير يافتي سركوب جنبش م دامنه1930ي در دهه. سازد آشكار مي

هاي زندانيا ) پليس سياسي( توسط چكا تر چيزي نبود كه پيش ي آني سادهادامه
شد، بلكه جهشي كيفي بود كه طي آن بوروكراسي دولتي حزب را، سياسي اعمال مي

  .تواند دولت را كنترل كند، نابود كرد و بلعيدمي شدكه تصور مي
. گسستي كه اين ضدانقالب بوروكراتيك به نمايش گذاشت از سه منظر محوري است

صي ديوانه نيست، بلكه نِ هذياني شخكه داستا ،پذيري تاريخ فهم: در رابطه با گذشته
ساز  نامعلوم و رخدادهاي سرنوشتي اجتماعي، تضاد منافع با پيامدهايحاصل پديده

آمد ضدانقالب استاليني يك دوره كامل را آلوده  پي: در رابطه با زمان حال. است
. اندساخت و جنبش جهاني كارگري را براي مدتي طوالني به مسيري انحرافي كش

پذير بالكان آغاز كه با بحران برگشت(هاي زمان حال ري از تناقضات و بن بستبسيا
  .فهم نيستند بدون درك تاريخي از استالينيزم قابل) شد

د پيامدهاي اين ضدانقالب، جايي كه خطر بوروكراتيك در ابعا: نهايتاً در خصوص آينده
هاي جديد سنگيني  نسلوز براي مدتي طوالني بر دوشِكند، هناي بروز ميغيرمنتظره
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توان تاريخ قرن بيستم كوتاه را نمي“ نويسدگونه كه اريك هابزباوم ميهمان. كندمي
  ”.بدون درك انقالب روسيه و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن درك كرد

  
  گرايي دموكراتيك قرارگيرد ي دولت تواند در ردهدموكراسيِ سوسياليستي را نمي: 1-2استنتاج 

 ”لنينيسم“ ي گناه آغازينِدانقالب استالينيستي همچون نتيجهر كشيدن ضبه تصوي
ي پنجم انترناسيونال ود كه بعد از مرگ لنين، در كنگرهاي بيدهلنينيسم ا( 

آيينيِ جديد مصالح عمومي را  كمونيستي، توسط زينوويف جعل شد تا راست
ي آينده هم خطرناك نه تنها به لحاظ تاريخي نادرست، بلكه برا) مشروعيت بخشد

ي ك جامعهو تضمين ي ”ي قدرت خطرات ويژه“ بنابراين براي جلوگيري از. است
  .ها ضروري است شفاف شناخت اشتباهات و اصالح آن

 باري است كه ي فاجعهشود، به خاطر تجربهاكنون دورنمايِ فراواني انكار مياگر 
اين درسي ضروري براي ما است كند و هايش معاف ميها و داوريجامعه را از انتخاب

؛ اگر انگاشت )اگر ضرورت تاريخي است، پس ايده فراواني به شدت نسبي است(
يا انگاشت پرولتارياي (شفافيت تمام و كمالِ دموكراتيك، مبتني بر همگون بودنِ مردم 

  شده؛ و سرِآخر اگر تمام پيامدهاي و زوال سريع دولت را كنار گذاشته) آزاد
امورات اقتصادي، بوم شناختي، (را حذف كنيم،  ”هاي زمانزي مقياسناهمسا“ 

هاي مختلفي را مشخص مي منديها و هنر زمانومات، ذهنيتانتخاب قانوني، رس
 و با همان آهنگ تضادهاي طبقاتي  سازند؛ تضادهاي جنسيتي و نسلي به همان شيوه

دولت و قانون، هم چون ي زوال  ، پس بايد نتيجه بگيريم كه فرضيه)شوند حل نمي
گر آن كه هدف ها نيست، م ي آنفكيك شده، به معناي امحاي آمرانهسپهرهايي ت

  .كردن قدرت باشد سازي جامعه و نه اجتماعيدولتي
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ي نادرست نيست، بلكه يك پديده ي ي يك ايدهين رو بوروكراسي پيامد آزاردهندهاز ا
ه طور قطع شكل ويژه وسيه يا چين بي ربوروكراسي در انباشت اوليه.  استاجتماعي

. ها ريشه در كميابي و تقسيم كار داردگيرد با اين حال در هر دوي آناي به خود مي
اين پديده خود را در شكل هاي متنوع و درجات مختلفي از يك قالب كلي به نمايش 

  .گذارد مي
 به اين 1979 اي سال هاي برنامه آورد اين درس تاريخي دهشتناك بايد به تعميق دست

بيانجامد كه ”دموكراسي سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا“ سو، منتج از سند ،
هاي ك اصل، استقالل و خودمختاري جنبشمشخصاً در بابِ تكثر سياسي به مثابه ي

ي ايده. گويد ن و تفكيك قوا سخن مياجتماعي از دولت و احزاب، فرهنگ قانو
. ان سياسي قرن نوزدهم، نهادي مشروع شناخته شدديكتاتوري پرولتاريا، از واژگ

شد كه براي سناي روم در نظر گرفته ته مي موقت اضطراري گف ديكتاتوري به قدرت
با ] 4.[شده بود تا با استبداد، كه آن زمان عنواني بود براي قدرت خودسرانه، مقابله كند

تاريخي چنان با تجارب ي ديكتاتوري آن قدر داراي ابهام اوليه است و  اين حال واژه
اين ايده با اين . تواند به راحتي مورد استفاده قرار گيرددردناكي مربوط است كه نمي

ي دموكراسي اكثريت، مناسبات بين  تواند اين شانس را به ما بدهد كه مسئله حال مي
امر سياسي و امر اجتماعي، شرايط تضعيف سلطه را كه ديكتاتوري پرولتاريا تحت 

  .ي كمون پاريس، به آن پاسخ داد، مجدداً قالب بندي كنيم”شده هايتاً كشفن“ قالب
نقالب بوروكراتيك را بر سرِ اين ايده كه استالينيسم يك ضدا :1-2يادداشت توضيحي 

كند و تنها كم و بيش يك تحولِ ساده ي معكوس از دولت برخاسته از نمايندگي مي
هاي رفورميست و استالينيست ليبرال. رد توافق عمومي وجود نداانقالب اكتبر نيست،

هاي پشيمان در نگاه به ارتجاع استالينيستي به مثابه فرزند مشروع انقالب بولشويكي، 
برآمده از سنت ” تعميركاران“ اي است كهاين در عمل همان نتيجه. فق دارندبا هم توا
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 عنوان يك ارتدكس كمونيستي، هنگامي كه اصرار دارند استالينيسم را اساساً به
  .رسند ، و نه يك ارتجاع اجتماعي دهشتناك ببينند، به آن مي”انحراف تئوريك“

استالينيسم را  ”پاسخ به جان لويس“ ي خود زير عنوانِلويي آلتوسر در نوشته
پردازان بر اشتباه يا بسياري از ديگر نظريه. كندتوصيف مي ”انحراف اقتصادي“ يك

ين بدان معنا است كه اصالح اشتباه يا اجتناب از خطر ا. انحراف تئوريك تأكيد دارند
، كه جست وجوي ”انحراف تئوريك“ ]رويكرد[روشِ ] 5.[بوروكراتيسم كافي خواهد بود

، بلكه تا حد زيادي ”لنينيسم“ حساب مكرر با گناه تئوريك اوليه است، نه تنها به تسويه
از سرزنش كردن لنين، فوراً به : شوداث روشنگري ختم ميبا ماركسيسم انقالبي يا مير

نويسد، طور كه مارتلي مي اگر همان! رسيم يا روسو مي... مالمت كردن ماركس 
تري از هوشياري تئوريك براي باشد، ميزان بيش ”جهل“ ياستالينيسم اساساً ميوه

  .گيري از خطرات اختصاصي قدرت كافي خواهد بودپيش
ي اريك هابسبام از سوي ”ها عصر نهايت“ بچاپ فرانسوي كتا :2-2يادداشت توضيحي 

ي سالمت فكري است و پاسخ تندي است به  دهنده ها به عنوان اثري كه نشان چپ
طرفي تاريخي به سبك استفان كورتوا، مورد  ي فورِت و بي نگاري به شيوه تاريخ

اليش پا ي خطرِ بدونبردارندهبا اين حال اين استقبالِ شايسته، در. استقبال قرار گرفت
  .سازِ اين اثر است شدت مشكل كردن جنبه هاي به رها

كند؛ اما آن را تقليل هاي ترميدوري را انكار نميبه وضوح مسئوليت گوركن هابسبام
او . داد دهد، گويي آن چه اتفاق افتاد، به دليل قوانين عيني تاريخ بايد رخ مي مي
  .دوزد ندرت به احتمال ديگري چشم مي به

رسد كه خود آن را متناقض نماي اين قرن  به آن چيزي مي هابسبام كهاز اين روست 
ي انقالب اكتبر اين بود كه دشمن خود را در جنگ  پايدارترين نتيجه“ :عجيب مي نامد

گويي كه اين ] 7. [نمود و نيز در صلح حفظ مي كرد، و او را به اصالح خود ترغيب مي
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ات دشوارِ اجتماعي و سياسي، كه مبارزه  نتيجه ي مبارز رشد طبيعي انقالب است و نه
تاريخ به اين ”عيني سازي“ اين! ترين آن نيست اهميت با ضدانقالب استالينيستي كم

 نگاه ها مرتكب اشتباهي شدند كه با بولشويك“ 1920ي منطقي مي رسد كه، در نتيجه
 و بين كمونيسم[ ”تقسيم جنبش جهاني كارگران: رسدبه گذشته، اساسي به نظر مي

  ]8]. [ويراستار- دموكراسي  سوسيال
 و شدنترناسيونال كمونيستي پذيرفته ميشرط پيوستن ا 21اگر موقعيتي كه در آن 

ي بين جنبش جهاني توانستيم تفرقهشد، ما بهتر ميتقاضاي بررسي انتقادي اجرا مي
لكه به عنوان ين، بي ايدئولوژيك يا اشتباه يك دكتر كارگران را نه به مثابه پيامد اراده

مانند روزا (قادي كردند تي انقالب و انشقاق بين كساني كه از آن دفاع انتكانه ي اوليه
و كساني كه با آن مخالفت ورزيدند و با اتحاد مقدس امپرياليستي همراه ) لوگزامبورگ

  .شدند، درك كنيم
 مقياس گ داخلي ايدئولوژيك درجن“ ي جنگ داخلي براي هابسبام به معناياگر دوره

ي طبقات بنيادي، سرمايه و انقالب اجتماعي نيست، ، سخن او درباره”المللي استبين
در نتيجه او از . گويدرتجاع، ضدفاشيسم و فاشيسم سخن ميبلكه از پيشرفت و ا

انداز جاي با اين چشم. گويدسخن مي” العاده از نيروهايك طيف فوق“ تجديد سازمان
 چين، 1926/ 27اي انتقادي از انقالب آلمان، انقالب ترازنامهدكي براي به دست دادن ان

  .ماند ي خلق باقي مي جنگ داخلي اسپانيا و جبهه
هابسبام با اجتناب از هرگونه تحليل اجتماعي ضدانقالب استالينيستي، خوشنود است 

ها فرونشست، امپراتوري وقتي گردوغبار درگيري“ 1920ي  از گفتن اين كه از دهه
هاي خود، اما تحت حاكميت ري پيشين، دست نخورده و بر بنيانس تزاارتدك

 است كه با شكست 1956براي او برعكس تنها در سال  ”.ها، دوباره سربرآوردبولشويك
از هم پاشيدگي جنبش “و ” رودسنت انقالب اجتماعي تحليل مي“ان انقالب مجارست
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خالصه اين . شود مي ”دن انقالب جهانيبر باد دا“باعث  ”المللي كه به آن وفادار بودبين
با  ”.دهي بود كه بلشويسمِ لنين جهان را تغيير دادتر از همه از طريق سازمانمهم“كه 

اين عبارات غم انگيز از انتقادي جدي از بوروكراسي اجتناب شده است؛ بوروكراسي به 
 مالكيت اجتماعي، ريزي شده مبتني برامهاي در اقتصاد برن”ناسازه“سادگي امري گذرا، 

اي كم  اجتماعي بود و بوروكراسي هزينهدر نظر گرفته شده است، گويي مالكيت واقعاً
  !آور بود و نه خطر سياسي ضدانقالبو رقت

 استراتژيك است تا تاريخي انتقادي يا ”روايت يك مورخ“ تر دورنماياثر هابسبام بيش
  .ادث باشدهاي ممكن در نقاط عطف حوكه قادر به كشف گزينه

: شناختي تأكيد دارد شديداً بر اين انحراف روش” زندگي تروتسكي“ ير نويل در پي
تري  شده، هر كه باشند، از كنش گران سياسي نگاه محدود اين عمل انجام مدافعان“

كند كه اغلب با نگاه هي را فراهم ميي آن نگا ماركسيسم فعال و مبارز زمينه. دارند
  ”.ابل استمعمولِ تاريخ در تق
گويي تر با پيشخواند، بيشمي” پيش آگاهي“ چه تروتسكي آن را به باور نويل، آن

ني كه روند حوادث را امورخ. بيني و آينده نگريقياس است تا با پيش امبرانه قابلپي
دانند، زماني كه وزد، طبيعي مياد در مسير حركت جنبش انقالبي ميهنگامي كه ب

به دنبال يابد، نِ شنا برخالف جريان آب ضرورت مي و تواشود وضعيت پيچيده مي
هدايت “ براي آنان آسان نيست كه الزام سياسيِ. گردندمعايبِ جنبش انقالبي مي

نويل مي . را درك كنند) بندي والتر بنيامينبنا به فرمول(” ريخ در جهت مخالفتا
ش، برشمردن و انهنگراشدن خرد گذشته گويد اين امر به تاريخ امكانِ آشكار

كه  اما تأسف بار اين. دهدها و خطاهايش، را ميافتادگي ها، از قلمكردنِ واقعيت فهرست
اي به سوي پيروزي انقالبي باشد، دادن مسير درستي كه راه ميانه ناين مورخين از نشا

  .ورزند ي ترميدور امتناع مي ي سياستي انقالبي در دوره يا ارائه
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و مناسبات (اليتاريسم ي توتي ايدهي بحثي عميق تر دربارهارائه :3-2ياداشت توضيحي 
ويژه توتاليتاريسم بوروكراتيك، سودمند خواهد  و به) ي امپرياليسم جديدآن با دوره

تروتسكي در كتاب . كاري كه جنبش ما در انجام آن كوتاهي كرده است. بود
گاه توتاليتارسم به دست دهد، از كه توضيح تئوريك دقيقي از جاي استالين، بي آن خود

هاي معين اين مفهوم در بررسي گرايش. ه استاين اصطالح به كرات استفاده كرد
 دارِ جهت كردن و تباهي ها، قوميدكردنِ طبقات و تبديل آن به تودهخر(معاصر 
ها يتاريسم به آني ريشه هاي توتالي خود دربارهكه هانا آرنت در سه گانه) سياست

توانند در توتاليتاريسم بوروكراتيك به خود اي كه مي هاي ويژهخته است، و شكلپردا
  .بگيرند، بسيار مفيد است

  
چ رو به معناي ي ضدانقالب بوروكراتيك به هيپافشاري بر ايده :4-2يادداشت توضيحي 

. هاي قرن بيستم نيستي انقالبتر درباره ترازنامههاي جزئيپايان دادن به بحث
، به يمنِ يك چارچوب انتقادي جديد، نيازمند پرداختن مجدد به آن از برعكس

  ]9. [رويكردي نوشده و تازه هستيم
تي، از ماتيك تا توني كليف، داري دولتئوري سرمايه(هاي مختلف تئوريك تالش
ي استثمارگر جديد از ريزي تا برنهام و كاستوردياس، يا دولت منحط كارگري از طبقه

كه مي توانند نتايج مهمي به جهت هدايت عملي دربر  ، درحالي)مندلتروتسكي تا 
داشته باشند، همه، با تصحيحاتي، در تشخيصِ يك ضدانقالب استالينيستي 

  .اند داستان هم
ي جديد در قدرت مستلزم كند كه مبارزه عليه طبقهوقتي كاترين سامري پيشنهاد مي

اعي است، اين فقط يك تعديل يك انقالب جديد نه فقط سياسي، بلكه اجتم
بر اساس تزِ تروتسكي كه توسط مندل . نيست) terminological(شناختي  اصطالح
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ي اقتصاد شده  درحال گذار بين شكل اجتماعييداده شد، تناقض اصليِ جامعه  بسط
بودگي و امتيازات  شده و هنجارهاي بورژوايي توزيع در بنياد انگل ريزي برنامه

به معناي منطبق كردن روبناي سياسي با  ”انقالب سياسي“بنابراين . دبوروكراتيك بو
كند كه گويد اين تز فراموش ميآنتوني آرتوس مي. شده بود  حاصلزيربناي اجتماعيِ

درست نيست اين جوامع را تنها به اين دليل كه به لحاظ (داري  در جوامع پساسرمايه“
 ناميد، وقتي، درواقع، تضادهاي” داريمايهپساسر“اند  داري آمدههزماني بعد از سرماي

ي توليد ، دولت بخش همبسته)ها استي آنكنندهداري تعيينانباشت جهاني سرمايه
اسي، يعني است و با چنين گرايشي است كه ورايِ شكل مشترك نظامِ مزدي، بوروكر

 قرار تواند وارد مناسبات استثمارِتوليدكنندگان مستقيمگروه اجتماعي دولت، مي
  ”.گيرد

ي سياسي گمي مربوط به تعيين مختصات پديدهدر ادامه اين بحث الزم است به سردر
با اصطالحات جامعه شناختي، كه به زيان وضوح اين عرصه و مقوالت سياسي است، 

ناشي از اين مسئله ” دولت كارگري“ يسياري از ابهامات منسوب به مقولهب. توجه شود
هم صادق باشد كه تالش دارد ” حزب كارگران“ي  دربارهچنين وضعيتي شايد . است

اجتماعي آن، به بازي مخالفان و مؤتلفين  ”ماهيت“كاركرد نيروي سياسي را تا عمق 
  .مرتبط كند

  
  هاي جمعي فروكاست  هويت توان به سياستي طبقاتي را نمي مبارزه :تز سوم

أموريتي را به ود، مشخوانده مي” ارتدكس“ چه ماركسيسم دير زماني است كه آن
دهد كه طي آن سرانجام آگاهي پرولتاريا جوهر اين طبقه را، كه پرولتاريا نسبت مي

براي بسياري نااميدي از تحقق اين . بخشدهايي بخشي كل بشريت است، تحقق مير
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تواند خود را جا كه پرولتاريا نمي از آن: مأموريت با توهم روزهاي گذشته تناسب دارد
  .شود چيز فروكاسته مي متحول كند، پس به هيچ ”زچي همه“به 

ي طبقاتي ربط  الزم است با يادآوري اين نكته بياغازيم كه درك ماركس از مبارزه
اگر در عمل او رويكردي آماري به مسئله . جامعه شناسي دانشگاهي ندارد زيادي به

ي  ولين كنگرها(نداشت، اين اساسا به دليل حالت جنيني اين رشته در آن دوره نبود 
بلكه به داليل بسيار )  شد برگزار1854هاي آماري در سال المللي درباره ي داده بين

اي است ذاتيِ مناسبات استثماري بين ي طبقاتي مبارزهمبارزه: ترِ نظري بودبنيادي
دارانه و حاصل جدايي بين توليدكنندگان و  و كار كه ناظر بر انباشت سرمايهسرمايه

گرايانه، هنجاري يا  كار ماركس هيچ گونه تعريف تقليلبنابراين ما در. د استابزار تولي
بينيم، بلكه شاهد دركي پويا از هم ستيزي ساختاري طبقات  بندي از طبقات نميرده

طبقات هرگز تنها در سطح فرايند : در سطح توليد، گردش و بازتوليد سرمايه هستيم
ي  وسيله اند، بلكه بهتعريف نشده) ر كارخانه كارفرما درويارويي كارگران و(توليد 

ها، تقسيم كار،  يابند، جايي كه نزاع بر سرِ دستمزدبازتوليد اين كليت تعين مي
جا روشن  از اين. (شوند مناسبات با دستگاه دولت و بازار جهاني همه وارد بازي مي

به آن پرداخته ” هسرماي“ اي در جلد دومجستهاست كه ويژگي مولد كار، كه به طور بر
هاي  برسرِ جنبه بحث. كندند گردش، پرولتاريا را تعريف نميشده است، با توجه به فراي

 بر      در مخالفت آشكار با تزهايي1970ي دارِ دهه مسئله به بحث هاي دامنهاصلي اين 
داري و  ي انحصار دولتي سرمايه اش دربارهگردد كه هم حزب كمونيست در رسالهمي
  ]10.) [ها دفاع كرده بودند اي پوالنزاس، بودله و استابلر از آن به شكل وارونههم 
عموماً در قرن نوزدهم، مردم صورت . گفتس معموالً از پرولتارياها سخن ميمارك

اين اصطالح در . بردندر يعني طبقات كارگر را به كار ميي كارگ جمع طبقه
به قدر كافي ”working class“ گليسي آناصطالح ان است و  ”Arbeiterklasse“ آلماني
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كه در مجموعه واژگان   ”classe ouvriere“ اما اصطالح رساند، معناي جمع را مي
شناختي است كه  ي جامعه كننده فرانسه رايج است حامل يك معناي محدود سياسي

شود كه رن اطالق مياين واژه به پرولتارياي صنعتي مد: مستعد ايجاد ابهام است
ي ها، از زاويهشوند، گرچه اين بخش مي ان خدمات و تجارت از آن مستثنيكاركن
شان در تقسيم كار يا   خصوصي بر ابزار توليد، موقعيت ها با مالكيتي آنرابطه
كنند، ن و ميزانِ دستمزدي كه دريافت ميشان به مثابه مزدبگيراطور جايگاه همين

  .ندگذران شرايط استثمارِ مشابهي را از سر مي
ي كارگر ي طبقه ه لحاظ نظري نسبت به واژهب  proletariat)(” پرولتاريا“ ي شايد واژه

)working class (يافته درواقع بين دو  اين واژه در كشورهاي توسعه. مرجح باشد
انگيز ي شگفتمسئله. كندجم از جمعيت فعال را نمايندگي ميتا چهار پن سوم
نيست، بلكه تحوالت اجتماعي و بازنمايي سياسيِ ي آن شده شدنِ پيش بيني يدناپد

آن، به حساب آوردن آن، با همين درك، به مثابه پرولتارياي اكيداً صنعتي است، و اين 
كاهشي كم و ( سال اخير 20كه با وجود از سر گذراندن كاهشي چشم گير در طول 

  ]11. [راض داردي زيادي با انق هنوز فاصله،) درصد از جمعيت فعال35 تا 26بيش بين 
از اين رو آن چه كه . شودالمللي آشكار مياندازي بينموقعيت واقعي پرولتاريا از چشم

كه  در حالي. خواند آشكار شده است مي ”پرولتاريزه شدن جهان“ ميشل كوهن آن را
 ميليون نفر از جمعيت يك ميلياردي دنيا 50 كارگران مزدبگير حدود 1900در سال 

  . ميليارد نفر جمعيت جهان رسيده است6 ميليارد از 2اين رقم به حدود بودند، امروزه 
وط به نظمِ سياسي است و ويژه مرب اي تئوريك، فرهنگي و بهبنا بر اين مسئله، مسئله

گيري بقات در نفس خود حاصل فرايند شكلايده ي ط. اي جامعه شناختينه مسئله
. پي. اثر اي ”ي كارگر انگلستانگيري طبقهشكل“ نگاه كنيد به مقدمه ي كتاب(

اي كه اگاهي از يك مفهوم نظري و نوعي ، مبارزات و سازمان است، در دوره)تامپسون
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احساس تعلق به يك طبقه به همان اندازه كه : خودمختاري از دل مبارزات بيرون آمد
شناختي نيز جامعه يافتگي گيري است، حاصل يك تعينشكل حاصل فرايند سياسي

معناي ناپديد شدن طبقات و نا بر اين آيا تضعيف اين آگاهي مي تواند به ب. هست
مربوط به فراز و (ها باشد؟ آيا اين تضعيف در پيوند با شرايط خاص  ي بين آنمبارزه

ي نه فقط هاي جديد سلطهي رويه نتيجه(ست يا ساختاري است ا) فرود مبارزات
ان چيزي كه ميشل سوريا آن اجتماعي بلكه فرهنگي و ايدئولوژيك، يعني هم

ي طبقاتي در  بياني ديگر، اگر اثربخشي مبارزه؟ به)خواند مي ”داري مطلقسرمايه“ را
 مدرن به ما زندگي روزمره وسيعاً تأييد شده است، آيا چندپارگي و فردگرايي پست

وارگي  بتدهد؟ با فرض عموميت يافتگيهاي اشتراكي را ميامكان نوسازيِ جماعت
مدت سياسي  هاي طوالني جنونِ زودگذر و فوري، آيا پروژهگرايي، ايني و مصرفكاالي

  افق، سر برآورند؟ توانند در ورايِ لحظات هم پيوندي شديد بيو اجتماعي دوباره مي
ي شناختامعهبر اين اساس يكي از وظايف بسيار مرجح تئوريك نه تنها به تحوالت ج

ي انباشت و از وي مناسبات مزدي، بر حسبِ شيوهرمزدبگيران، بلكه به تحوالت پيش
چه كه فردريك جيمسون آن  ِ كار و مقررات حقوقي سياسيِ و آن منظرِ سازمان

  .گردد نامد، برمي مي” داري متأخر منطق فرهنگي سرمايه“ را
ريگان، غرق در  ي ضداصالحِ تاچرـلطههاي ساليبراليسم، با ارجاع به سالانتقاد اولتر

 اين خطر است كه زدايي افسارگسيخته، در معرضنگلي از كاال بعد از مقرراتورِ جتص
 دهي مجدد و تالش مجدد براي برقراري مقررات را در نظر نگيرد، دراگر روند سازمان

اپلو اشاره ي سرمايه، همان طور كه بولتانسكي و چيسلطه. تعيين اهدافش به خطا برود
 استثمار و سركوب و بدون مشروعيت و توجيه دوام تواند در شكل عريانِكنند، نميمي

  ).يابد گويد، هيچ تحميلي بدون هژموني تداوم نمي گرامشي مي(بياورد 
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 يك ساختار چه در دستورِ كار است، بازتعريف بنا بر اين آن :1-3يادداشت توضيحي 
آوري  فن(اي، مناسبات قانونيِ مبتني بر نيروهاي مولد كنوني جهاني، سازماني منطقه

در چنين . ت، شرايط عمومي انباشت سرمايه و نيز بازتوليد اجتماعي اس)جديد
ها، وهاي سياسيِ سنتي، دموكرات مسيحيهاي دگرگوني نيرچارچوبي است كه بحران

ها، از زمان آنكاران انگليسي و جناح راست فرانسوي و زير سوال رفتن كاركرد محافظه
بينيم؛ هم چنين در چنين چارچوبي  ي ملي را ميهاجنگ تا كنون، در قالب دولت

آن نخبگان  دهد، كه طيِ هايي رخ ميدر احزاب سوسيال دموكرات دگرگونياست كه 
سازي بخش دولتي و تركيب نخبگان خصوصي  سوسيال دموكرات از طريق خصوصي

وار با قشرهاي حاكم بورژوازي صورت اندامتر به با نخبگان دولتي، هر دم بيش
  .آميزند يدرم

هاي بورژوازي سنتي در جريانِ انطباق مجدد، احزاب بنديهاي شكلبا فرض ضعف
طور موقت مسئوليت نوسازي سرمايه  شوند تا بهيال دموكرات غالباً فراخوانده ميسوس

تر احزاب سبز فاقد را به عهده بگيرند، احزاب پسااستالينيست بدون برنامه و بيش
  .شدنِ شتابان را به درون مدار خود بكشند  دربرابرِ نهاديدكترين الزم براي مقاومت

هاي اروپاي با شرودر باشد يا پروژه-راه سوم بلرپس طرح هاي موجود، حال مانيفست 
هاي سران اروپا در ليسبون، يا مانورهاي انجمن هاي تأمين اجتماعي، بحثحداقل

راليسمي بدون مقررات نيست ، ليب”بازسازي اجتماعي“ ي فرانسه در زمينهكارفرمايانِ
اي از ليبراليسم شركتي و پوپوليسم ت مزدي در چارچوب شكلِ بي سابقهبلكه مناسبا
گراييِ مكن از پوپوليسم در آينده حاكميتتصور اين كه تنها شكل م. ليبرال است

نگريِ خطرناكي  گراي مردم مانند پاسكوا و ويلرز در فرانسه خواهد بود، كوتهواپس
  .است
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به ( بازنشستگي خصوصي  دارانِ مزدبگير، دريافت كنندگان وجوهنگ صليبيِ سهامج
كه از سويِ ( پيوند اجتماعي ِ“فئوداليزه كردن مجدد“ ، و)بهاي از كف رفتن همبستگي
غالباً مشابه با (از طريق تقدم قانوني قرارداد فردي ) آلن سوپيو تقبيح شده است

ها اسبات غيرشخصي با قانون؛ همه اينبر من) ابرتابعيت فردي در جوامع به شدت نابر
 گروه قليلي، به بهاي  كار جديد اشاره دارند كه در آن-به يك اتحاد شركتيِ سرمايه

در شرايط معيني اين گرايش كامالً با اشكال . اند سازي، برنده اي از قربانيان جهاني  توده
ن يا رهبر پوپوليست راست ي ليبراليسم ملي مانند نمونه روسيِ پوتيدهدهنتكان

  .اتريشي، يورگ هايدر، سازگار است
ي  هاي فاشيستي دهه از سوي ديگر برخورد با مورد هايدر از طريق قياس آن با جنبش

ترين تهديد، ناكارآمد و  ي راست سابقه ، به جاي پيوند دادن او با اشكال معاصر و بي1930
ت كردن در بسيج عليه هايدر درست است، اگر مشارك. كننده خواهد بوداحتماالً گمراه

ن محافظه كاران و  سال ائتالف بي13نبايد فراموش كنيم كه هايدر در نگاه اول محصول 
هاي رياضتي است كه او را  ها، فقدان دموكراسي در اروپا و سياستسوسيال دموكرات

  .در جايگاهي كه اكنون هست قرار داد
ديدهاي ارتجاعي در جهان  توجه شود كه تهفردي به مهم است كه به اشكال منحصر

ها در پيكربندي مجدد اروپايي، و گرايي به خود بگيرند، نقش منطقهتوانندامروز مي
من و “ گويدي خودش ميوقتي هايدر به شيوه. ئوليبراليسمازدواج بين ناسيوناليسم و ن

دو حزب ] 12. [نيستاش خالي از طنز سياه ، گفته”اي محافظه كاربِلر در برابر نيروه
ناپذيري دولت نيكوكار بدون ايجاد بي عدالتي اجتماعي رها خواهند از انعطافمي“ ما

اقتصاد بازار “ هر دو توجه دارند كه. هستند ”قانون و نظم“ هر دو حزب خواهان ”.شوند
هاي جديدي براي مزدبگيران و اند فرصتتوپذير شده باشد، مي كه انعطاف  آنبه شرط
به “رويكردي غيرجزمي  FPÓ طور حزب كارگر و همين ”.ها خلق كند شركت
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ي مقوالت كهنه“دارند، جايي كه ” مكنيهاي جهاني كه در آن زندگي مي ونيدگرگ
آيا بِلر و حزب كارگر كار درستي كردند “ :پرسداو مي ”.اندچپ و راست بي ربط شده

: دهدو او جواب مي ”رفتند؟وسخت مهاجرت را پذي كه پيمانِ شنگن و مقررات سفت
  ”.اگر بلر يك افراطي نيست، پس هايدر هم افراطي نيست“

ي ي بلر مورد عالقه به همان اندازهگرا  كنيم كه هايدرِ پوپوليست منطقهما بايد اضافه
  !تر استي در رابطه با اروپا از او متعصبناتو است و حت

  
نشده اي از لوكاچ مربوط به  تنِ چاپدر دسترس قرار گرفتنِ م :2-3يادداشت توضيحي 

تا حد معيني تفاسير اولترا  ”تاريخ و آگاهي طبقاتي“  تحت عنوان در دفاع از1926سال 
اي از روح است، ها حزب شكلِ نهايتاً كشف شده  آنهگلي از لوكاچ را كه بر اساس

جم ني پاز سوي روداس و دبورين در كنگرهلوكاچ كه ] 13. [سازد اعتبار مي بي
گرايي سازي زينوويِفيستي، به خاطر ذهنيي بولشويكيانترناسيونال كمونيست، كنگره

كه پرولتاريا محكوم  هاي روداس را، مبني بر اينش مورد حمله قرار گرفته بود، بحثا
رفت  بيني آن پيش پيش“ ي حزب به اش و وظيفه”موجوديت“كردن طبق  است به عمل

ز اين حزب ا) سياسي(براي لوكاچ نقش ويژه . كندشود، رد مي تقليل داده مي ”ها
ي بت وارگي و ري آگاهي طبقاتي پيوسته با پديدهگيشود كه شكل واقعيت ناشي مي

گويد، حزب براي او نقش طور كه اسالوي ژيژك مي همان . دكنشيءوارگي برخورد مي
كند، در فا مياي) خاص(و پرولتاريا ) كل (ي منطقي بين تاريخ حد واسط را در قضيه

است بين تاريخ و ) ميانجي(حالي كه براي سوسيال دموكراسي، پرولتاريا حد واسط 
و در استالينيسم حزب از مفهوم تاريخ براي ) كه حزبِ آموزش گر مظهرِ آن است(علم 

  .گيرد اش بر پرولتاريا بهره مي مشروعيت بخشيدن به سلطه
  



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢٩

  اند زات ناپايدار حل نشدهآميز در تماي هاي تعارض تفاوت  :تز چهارم

بر -ي تضادهاي اجتماعي به تضاد طبقاتي گرايانه مثابه واكنشي به بازنمايي تقليلبه
.  اكنون، دورانِ تكثر فضاها و تعارضات است-اساس پست مدرنيسم و نظريات مشابه
تقليل خويش، تركيبي است اصيل از خواصي  هر فرد در يگانگي ويژه و غيرقابل

هاي معيني از هاي پست مدرنيته، از جمله گرايشتر گفتمانبيش. چندگانه
هاي  جزمي را تا حد انحالل مناسبات طبقاتي در آب ماركسيسم تحليلي، اين انتقاد ضد

تنها تضادهاي طبقاتي، بلكه  از اين رو نه. اند برده شناختي پيش تيره ي فردگرايي روش
تنوعي “ تر آن راچه هگل پيش  در آنآميز نيزهاي تعارضتر تفاوت به طور عمومي

  .ناميده بود، حل شده است” بدون تفاوت
اي گيرانه، اغلب به بردباريِ ليبراليِ سهلزند مي  جا چه خود را دفاع از تفاوت يقيناً آن

در مخالفت با . سازي كااليياي است از نوعِ وارونه ي همگنگراييبرد، كه مصرفمي راه
هويت، برعكس تمايل دارد كه ت و فردگرايي بدون فرديت، دفاع از هاي تفاو اين مانور

ي تفاوت اين ايده. كرده و طبيعي نشان دهدهاي نژاد يا جنسيت را منجمد تفاوت
هاي ساخت يابنده را گيري مخالفتاين ايده امكان شكل(شكل ساز است نيست كه م
دنِ هويتي است كه ايجاد رك سازي بيولوژيك يا مطلق طبيعي ، بلكه)آوردفراهم مي
كه تفاوت ميانجي ساخت امر همگاني است، پراكنشِ  بنابراين درحالي. كندمشكل مي

 را به نظر آلن بديو وقتي كسي امر همگاني. داردفراطي خود را از اين كار معاف ميا
  .ماند وحشت همگاني استچه باقي مي انكار مي كند، آن
طور  هايي قرار دارند كه ما بهدن در بطنِ دشواريبو وت و همگانياين ديالكتيك تفا

ي برابري  بارهها و فقدان تفاهم در ي آشكار آن بحث شويم و نمونه رو مي  روبه مكرر با آن
ها گرا كه الغاي تفاوتبرعكسِ جنبش همجنس. گرايان استيا نقش جنبش همجنس

ي اجايي كه همهزند، تع رفتارِ جنسي غيرانحصاري جار ميدر جنسيت را به نف
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كند، ژاك بانكر در اثر خود با گرا را انكار مييدات جمعيِ ديرپايِ منطقاً تقليلتأي
أييد شده را براي هاي ت خطوط اصليِ ديالكتيك تفاوت ”خداحافظ هنجارها“ عنوانِ

ي قدرت در برابرِ سركوب و تضعيف مطلوب آن در افقي از ايجاد يك رابطه
  .كند يم ميبودني مشخص، ترس همگاني

ريتوريك ميلِ اين . كندها را اعالم ميگرا حذف فوري تفاوتبرعكس، گفتمانِ همجنس
 شده است، ميل اجبارآميز به رسيدن به  گفتمان كه در آن منطق الزام اجتماعي گم

كند در لحظه زندگي ميگرا، كه ي هم جنسسوژه. كشدمنتهاي كامروايي را پيش مي
دون تاريخ است، ديگر يك هم جنس خواه مبارز نيست بلكه فردي هاي بو تواليِ هويت

شود، بلكه به يتي دارد و نه با نژادش تعريف ميمتغير است، كه نه مشخصاً جنس
آور نيست كه  به هيچ وجه شگفت. ي احساسات و اميالش استي شكستهسادگي آينه 

ود، چراكه شمينگي آمريكا مورد استقبال واقع اين گفتمان از سوي صنعت فره
ها و مدها  جايي گرا كامالً با جريانِ بي انقطاع جابهي هم جنسسياليت مورد دفاع سوژه

ش كشيدنِ هنجارها را نمايندگي در عين حال، اين مرزشكني كه به چال. سازگار است
ي دارد، به مثابه يك لحظهيكند و پيروزي حقوق دموكراتيك جديد را اعالم ممي

  .ي سوژگي مصرف گرا به ابتذال كشيده شده استدهندهبانشاط تشكيل
  مخالفت )gender( ي اجتماعي جنسيتگفتمان، جريانات معيني با مقولههمسو با اين 

- آن. كننددفاع مي )sex(جنس ” ترِتر و جسمانيتر، خاصمعين“ي كنند و از مقولهمي

استعال بخشيده  ”ييِ جنسيگراكثرت“را به نفع ” فمينيسمِ جنسيت“اند كه ها مدعي 
 آور نيست كه چنين جنبشي هم زمان ماركسيسم و فمينيسم انتقادي را ردشگفت. اند
مقوالت ماركسيستي ابزاري موثر براي پرداختن به آن مسائل جنسيت هستند . كندمي

كه مستقيماً با مناسبات طبقاتي و تقسيم اجتماعي كار مرتبط اند، اما براي درك 
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و تأسيس يك اقتصاد ميلِ متفاوت با اقتصاد ضرورت، الزم است  ”قدرت جنسي“
  .ابداع شود )”فوكويي“با الهام از سياست زيستيِ (اي مستقل  نظريه

گرايان مرد، به سدر همين حال انعطاف كااليي جديد سرمايه نسبت به بازارِ همجن
غيرمولد، منجر شده نسي وارِ سرمايه نسبت به تمايالت جمت اندامي خصوتضعيف ايده

گرايي اين  هم جنسنيافتني بين نظم اخالقي سرمايه و ي تضادي تقليلايده. است
ي   اجتماعي به وسيلهجوش نظم آورد كه به نوعي واژگوني خودامكان را فراهم مي

گراها خود را به معناي د كه هم جنسكافي بو: ها معتقد شويمي تفاوتتصديقِ ساده
ند به چالشِ توا ميي هوموفوبياييانتقاد از سلطه.  آن اعالم كنندفواقعي كلمه مخال

هاي برعكس اگر ويژگي. هويت منتهي شودسازيِ سترونِ خودتأييدگري و طبيعي
خواهي مقوالتي تاريخي واجتماعي هستند، مناسبات دگرجنس خواهي و هم جنس

ورد نطرِ ژاك بانكر داللت ي م و غلبه جارها بر ديالكتيك تفاوتها با هن آميز آن نزاع
  .دارد

، كه وقتي موضوعِ مناسبات جنسيت يا ارتباطات زباني و فرهنگي مطرح  اين مسئله
رسد بدون  است، به وضوح مثمرِ ثمر است، وقتي به بازنمايي تعارضات طبقاتي مي

سرمايه داريِ بدون “ نمايِداري معاصر، متناقضايهاولريش بك در سرم. پيامد نيست
اگر يقيناً يك طبقه در يك قطب اين ساختار “ گويدلوسين سوِ مي. بيندرا مي ”طبقه

” .اي در قطب مقابل وجود نداردآور اين است كه هيچ طبقه ت حيرتوجود دارد، واقعي
در “؛ ما اكنون مجبوريم رسدي عموميت يافته حل شده به نظر ميپرولتاريا در اتحاد

  ”.ك طبقه بلكه به نام نوع بشر بجنگيماي طبقاتي نه به نامِ يمبارزه
ه براي رهايي اي است كه مبارزپا افتاده ستي، اين يادآوريِ پيشدر سنت ماركسي

داري، ميانجيِ مشخصِ مبارزه براي رهايي همگانيِ ي سرمايهپرولتاريا تحت سلطه
. ندتراتژيك فراواني داربشريت است و هم چنين ما ابداعاتي نظري داريم كه نتايج اس
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ي تملك اجتماعي از ديد او اساسي نيست ي كتاب لوسين سوِ ديگر مسئلهدر ادامه
در نتيجه منطقي است كه استثمار نسبت به ازخودبيگانگي همگاني امري ثانوي (
كه ديگر ناگهاني و ] رفع ازخودبيگانگي[هايي ؛ دگرگوني اجتماعي به دگرگوني)شدبا

  يي دولت در سايهجي اند تقليل داده شود؛ مسئلهدريباره نيستند بلكه دائمي و ت يك
بنديِ مترقيِ  شكل“ هاي بنيادين از ديد او بدون تقابل. ي تصرف قدرت قرار گيردمسئله

از آلمان گرفته تا پرتغال و ( ”برد هژموني دير يا زود با موافقت اكثريت به قدرت راه مي
ما !). هرگز تاكنون تأييد نشده است ”موافقت اكثريت“ اسپانيا و شيلي يا اندونزي اين

امر “ در زبانِ روجر مارتلي نيز همين استدالل را شاهد هستيم، كسي كه به نظرش
شدن براي انتقال قدرت از يك گروه به گروه ديگر نيست، بلكه امر  بنيادين، ديگر آماده

جتماعي واند وضعيت فردي و ابنيادين فراهم كردن اين امكان براي هر فرد است كه بت
ادي بنا بر اين مضمونِ بسيار مشروع و ضداستبداديِ آز ”.اش را كنترل كندزندگي

  .رنگ شده است شود كه در آن رهايي اجتماعي كمفردي به لذت مجردي منتهي مي
ي  سلطه(اگر يقيناً تعاملي بين اشكال سركوب و سلطه وجود دارد و يكي از اين اشكال 

تري چه بايد با دقت بيش يكي بر ديگر اشكال ندارد، آنتأثير مستقيمِ مكان) طبقاتي
عي مشخص شود، قدرت اين تعامالت در يك زمانِ مفروض و در يك مناسبات اجتما

تواند به ائتالف روييم كه مي فضاها و شرايط روبهجواريِآيا ما صرفاً با هم. معين است
تصور  ود دارد كه وحدتي قابلاي وجرِ منافع ارتقاء يابد؟ آيا نمونههاي مقطعي و متغي

گراييِ اخالقي ناب ناشي شده باشد؟ يا اين كه اين منطق عموميِ سرمايه و  تنها از اراده
دهد،  هاي زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار ميعرصه تمام فتيشيسم كااليي است كه

دها بدون اين كه تضا(انجامد  شرايط وحدت نسبي مبارزات ميتا جايي كه به آفريدن
  ؟)را به يك تضاد مسلط فروكاسته باشيم
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مدرن با تماميت انتزاعي بت واره نيستيم، بلكه معتقديم كه  ما مخالف ضديت پست
گراييِ معيني كه نه قابل تفكيك از تماميت) اختارشكنييا س(گرايي  تماميترفع

در گراييِ تماميت اين. تماميتي پيشيني بلكه تماميتي درحالِ شدن است، نيست
اي ما وحدت ذهنيِ مبارزات از ارادهدهد، ابنديِ تجارب رخ ميجريان، از طريق مفصل

  .آورد سر بر مي) به عبارتي ديگر از اراده گرايي اخالقي(اختياري 
  

  شناسي حل شود سياست نمي تواند در اخالق يا زيبايي  :تز پنجم

ي  ابودي تماميت خواهانهترسد كه سياست سرانجام نه تنها با ن هانا آرنت از اين مي
اين . بربندد سره از جهان رخت تكثر، بلكه با زوالِ كاال كه بعد تاريك آن است، يك

زدايي، جايي كه فضاي عمومي توسط نيروهاي رس با واقعيت ورود به عصرِ سياستت
تر شده است،  اخالق گرايي انتزاعي به شدت تنگ خشن همراه با وحشت اقتصادي و

پروژه، اراده، فعاليت (اين تضعيف سياست و مشخصات آن . گيرد قرار ميمورد تأييد
در ورايِ تأثيرات اين وضعيت، اين . سازدمدرنيته را بارور مي نِ خاصِ پستزبا) جمعي

گرايش بحران شرايط كنش سياسي تحت تأثير فشردگي موقتيِ فضا را تفسير مي 
شدن است به بهاي از دست دادن كيش مدرنِ پيشرفت به معناي فرهنگ زمان و . كند

گونه كه فوكو  همان. فضا، كه جايگاهش به نقشي جانبي و مشروط فروكاسته شده
ارز شده و در برابرِ غنا و  تحركي هم نشان داده است، فضا با مرگ، ثبات و بي

گردش اهريمنيِ سرمايه و گستره . خيزيِ ديالكتيكيِ زمانِ زنده قرار گرفته است حاصل
  درست همين پديده.  بازتوليدش شرايط ارزيابيِ آن را واژگون كرده استي جهانيِ

است كه احساسِ كاهشِ استمرارِ لحظه و ناپديديِِ مكان در فضا را، كه به مدت دو 
يباسازيِ سياست گرايش اگر ز. كند به شدت وجود داشته است، بيان ميدهه

ها، وجوي ريشه  محلي، جست ستايشِ امري ذاتيِ بحران دموكراسي است،تكرارشونده
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آلودي را آشكار  ي اضطرابانورهاي اعتبار، بدونِ شك سرگيجهبارِ تزئينات و م اضافه
  . است هاي مقابله با شرايط نامعين سازد كه مؤيد اهميت سياست مي

شود، كه به مقياسي هنرِ چوپان يا يك بافنده تصور ميدر اولين نگاه، سياست همچون 
با فضاي عمومي و آهنگ قيوميت انتخابي ( داللت دارد كه در آن شهر از مكان و زمان

د در شرايط شود و شهرونگفته مي  شهروندي بيش از شهر سخناز. قالب آن است) اش
اي  در دوره“ با اين حال ما هنوز. ها وجود نداردها و آهنگبي نظمي عموميِ مقياس

كند، چرا كه ما به سياست بروز ميوجود دارند و مشكل ها  كنيم كه شهرزندگي مي
ي كيهاني تعلق داريم كه در آن جهان به شانس خود واگذار شده اين دوره

سياست هنوز هم چون هنر كفرآميز زمان و مكان، هم چون جلو راندن و  ”.است
  .حركت دادنِ خطوط امكان در جهان بدون خدا باقي مانده است

  
  ي بدون فردا حل نشده است  شده پاره هتاريخ در يك زمانِ تك: 1- 5استنتاج 

مدرنيستيِ كالن روايت تنها به انتقادي مشروع از توهمات  مردود دانستنِ پست
بلكه به معنايِ واسازيِ تاريخمندي . پيشرفت مربوط به استبداد خرد ابزاري اشاره ندارد
 پروژه هاي  نيز هست كه در آن و كيشِ امرِ فوري، امرِ گذرا و امرِ كنار گذاشتني

هاي اجتماعيِ ناسازگار، زمان در اين تركيب از دوره. يي ندارندمدت ديگر جا ميان
دوام و جاودانگي  منديِ سياسي دقيقاً زمان مندي ميان مدت است، بين لحظه اي بي

  .زمان و تصميم است سياست اكنون خواهان دامنه اي سيال تر از طول. نيافتني دست
  

اند  محل در سكوت دهشتناك فضاي نامحدود از بين نرفتهمكان و: 2-5استتنتاج   

با توجه به تحرك نسبي و بسيار ) پول و كاال(نظميِ تحرك جغرافياييِ سرمايه  بي
كند كه ي نابرابري نمود پيدا ميتوسعهمشروط نيروي كار، همچون شكل كنونيِ 

ي نابرابر توسعه: آورد يسم مطلق را فراهم مامكانِ انتقال ارزش اضافي در عصر امپريالي
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در نتيجه . دهد كند و تنزل مي ميي نابرابر فضاها را تكميلها توسعهمنديزمان
هاي  ي متغيري از قلمروها، نماي كليِ نظمي جهاني، از سوي موزائيكي از دولت دامنه

 .شود ضعيف تابعِ حاكميت كااليي حمايت مي

ها و ها، روياروييها، گردهماييشستن: شودجمعي در فضا سازمان دهي مياما كنش 
اكتبر، (شود و نام رخدادها به تاريخ ها  ها اعمال مي قدرت آن در مكان. تظاهرات
كمون، پتروگراد، تورين، بارسلونا، (ها و مكان) وششم جوالي  جوالي، بيستچهاردهم
ي زهي لوفور تأكيد دارد، تنها مبارهمان گونه كه هانر. مرتبط است...) هامبورگ

هاي فضاييِ غيرقابل فروكاستن به منطقِ اتي است كه از ظرفيت توليد تفاوتطبق
  .منحصراً اقتصادي برخوردار است

  
  هاي استراتژيك در ضرورت اقتصادي منحل نشده است فرصت: 3- 5استنتاج 

 است، معنايي  درك سياسيِ لحظه يا فرصت، شكافي كه به روي اميد باز شده
 معناي امكان است، چيزي كه قابل فروكاستن به ضرورت نيست؛ استراتژيك دارد؛ به

گرايانه، يا امكاني كه هر چيزي در آن  امكانِ دلبخواهيِ انتزاعي ارادهنه به معناي
دار تعيين شده است، جايي كه ممكن خواهد بود؛ بلكه امكاني كه توسط يك اقت

يابي، فرا   براي دستي يك پروژه، يعني هدفييمي دربارهي مساعد براي تصملحظه
شود كه پاسخ با ه از سير رويدادها چنين احساس ميدر پايان اين روز است ك. رسد مي

  .موقعيت مشخص منطبق بوده است
  

اند هدف در حركت و رخداد در فرايند منحل نشده: 4- 5استنتاج   

ده، و زبانِ پست مدرن مشتاقانه به رخدادهاي بدون تاريخ، اتفاقات بدون گذشته و آين
يدا كرده سياليت بدون بحران، پيوستگي بدون گسست و جنبش بدون هدف عالقه پ

، فروپاشيِ آينده منطقاً به ي پست استالينيستيِ كناره گيريدر اصطالح عاميانه. است
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در زمان حال زندگي كردن، بدونِ لذت بردن : شود مي ي صفرِ استراتژي منتهيدرجه
كمونيسمي “ي آور از موعظه هاي فرداي يأس ئولوگ رو ايده از اين! از آن، بدون قيدوبند

كه چيزي بيش از حركت تدريجيِ مداوم و هميشه ناتمامِ داراي لحظات برخورد و 
دهند ارائه مي ”اي از انقالبمفهوم تازه“]14. [شود، خوشنودندتصور نمي ”گسست

پيش روي “ راتر از آن،يا ف ”يك فرايند انقالبي بدون انقالب، يك تكاملِ انقالبي“ كه
انقالب “ پذيرند كه ها ميآن] 15. [به سوي فوريت به شدت زودگذر است ”بدون تأخير

ها در آن متبلور اي كه انقالبيست كه بود، چون ديگر جنبش يگانهچيزي ن ديگر آن
ي  ام و نه آستانهديگر نه جهشي بزرگ نه انحطاطي عظي“ ،”شوند وجود ندارد

 ]16. [ود نداردوج ”ساز سرنوشت

رد، آساي عيساي تاريخ وجود نداي انقالبي يگانه، ظهورِ معجزهيقيناً ديگر يك لحظه
 اما انحالل گسست در تداوم . هاي بحراني وجود دارندتصميم و آستانه بلكه لحظات

  :همتايِ نمايندگي قدرتيِ است كه با رهيدگي فرد از بيگانگي قابل دستيابي است
بندي مترقي يك هژموني كه دير يا زود در شرايط وفاق اكثريت شكل“ لوسين سو به

كه سياستي را در خارجِ زمان  ”دير يا زود“اين قيد . كند اشاره مي” برد به قدرت راه مي
، )اسپانيا، شيلي، اندونزي، پرتغال(هايش كند، در پرتوِ قرن بيستم و آزمونمي مشخص

تر از همه دور باطلِ فتيشيسم و  مهم. سدر تدبيري به نظر مي كم نوعي بي دست
  .گيرد ناديده مي شدن را، كه شرايط بازتوليد و سلطه اند، كااليي

  
  اجتماعي منحل نشده است ي سياسي در منطق جنبش مبارزه: 5- 5استنتاج 

. ي اجتماعي و سياسي نه ديوار چيني وجود دارد و نه سد نفوذناپذيري بين مبارزه
ومت در برابرِ آورد، در بطن مقا شود و سر برمياجتماعي آفريده مياست از دل امر سي

. كندهاي فعال تبديل ميوق جديدي كه قربانيان را به سوژهي حقسركوب، در اعالميه
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حال، دولت به عنوان نهادي مجزا،كه هم زمان به خطا تجسم منافع عمومي و  با اين
شود، سازمان خصوصي معرفي ميتبديل به تمايالت  حافظ فضايِ عموميِ غيرقابل

ي نيروها، و يك زبانِ نزاع است،  ي سياسيِ خاص، روابط ويژهي يك عرصهدهنده
ها ها و ائتالفها، اپوزيسيونها و تراكمتعارضات اجتماعي در بازي جابجاييجايي كه 
 ي طبقاتي در آن جا و در قالب منازعات سياسي بيندر نتيجه، مبارزه. شوندآشكار مي

 .يابد احزاب بروز مي

ي  چيز سياسي است؟ بدون شك چنين است، اما تنها تا حد معيني و تا نقطه آيا همه
  .هاي متنوعي ي شما و به شيوهبسته به اراده ”آخرين مرحله“ مشخصي و در

اي  يعني رابطههاي اجتماعي، چيزي بيش از تقسيم كاري ساده، بين احزاب و جنبش
هاي اجتماعي از تابعيت جنبش. كنندگي حاكم است تكميلديالكتيكي، دوجانبه، و
  .امر اجتماعي خواهد بود كردنِ احزاب به معناي دولتي

اي  همكاري، فشردهبرعكس سياست در خدمت امر اجتماعي به سرعت به اعمال نفوذ،
بخشي  از اين رو ديالكتيك رهايي. برد ي عمومي راه مي از عاليق خاص به دور از اراده

اند، اغلب بين   و متناقض آرزوها و توقعات متنوع: اي طوالني و آرام نيست انهرودخ
ست در واقع مفصل ي سياكاركرد ويژه. ت امنيت در نوسانندضرورت آزادي و خواس

  .ها استبندي و تركيب آن
  

هاي سياسيِ  شدن گزينهزيگموند باومن براي توضيح ناپديد: 5-5يادداشت توضيحي 
و اين واقعيت كه سردرگمي آلترناتيوهاي طبقاتي در كشورهاي متمايزِ معتبر 

ز سازي ا ناهمهاي رنگين كماني، كه تركيبساكسون به گرايش به بسط پالتفورمآنگلو
 شده است،  ها است، معنيهايي حاصل از نظرسنجيها، شعارهايي كلي و اولويت رنگ
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سياسي را بررسي كرده هاي اجتماعي براي پاسخ دادن به بحران بشهاي جنظرفيت
  .است

ي  دوره: اند مدرنيته گرفته هاي اجتماعي از پستكند كه جنبشاو بر تأثيراتي تأكيد مي
بودنِ بروز مشكلي الوقوع  حيات كوتاه، استمرار كم، تجمعِ موقتيِ افراد كه قريب

. گردند آورد و به محض حل شدن مشكل پراكنده مي ها را گرد هم ميفرد آن منحصربه
ها و رهبران نيستند، بلكه اين ناپايداري و تناوب جا برنامه مقصر در اين: گويد  ميباومن

از اين . ي بدآهنگ است هاي اين دوره بازتابِ ويژگي انباشتي و تجمعيِ رنج ها و كمبود
هاي كالن  سشي تغييرات كالن و طرح پر هاي اجتماعي در مطالبه رو ظرفيت جنبش
اي، پيشينيان خود، احزاب سياسيِ تودههاي فقيرِ ها جانشينآن. بسيار محدود است

اين بخش بخش شدگيِ ناتوان بازتابِ از دست رفتن حاكميت دولت است، كه . هستند
  ]17.[ شده است ي اقتصاد آزاد كااليي فروكاسته به پاسگاه پليس در ميانِ عرصه

ينه زم اي نو را، بر پسه هاي اجتماعيِ جديد، تكثيرِ ذهنيت ژيژك در پراكندگي جنبش
ها، مراتب اين رجعت به دولت. بيندهاي قرن است، مياي از تسليم كه پي آمد شكست

انكارِ . زدايي و ابهام در آگاهي طبقاتي استآمد منطقي تماميت ها پياجتماعي و گروه
هاي فلسفه“ ي اجتماعي كه ساختهسياست واكنشي است به محدوديت سياسي امر

كند مرزي اما حركت مشابهي كه سعي مي.  است]بيستم[ي قرن خرين دههآ ”سياسي
) ها است كه اقتصاد اولين آن(هاي معيني را  سياست و غير سياست بكشد تا عرصهبين

  ]18. [است” يك حركت سياسيِ تمام عيار“ از عالم سياست حذف كند،
خواهد شد، تا اين كه ي قدرت آلوده  طرزي نامحدود به وسيله براي الكالئو رهايي به

 بحرانِ چپ براي نمايندگان .تحقق كامل آن به معناي نابودي كاملِ آزادي خواهد بود
طلبيِ يسم بوروكراتيك و ورشكستگي اصالحاش، در شكلِ ورشكستگيِ كمونآينده

بازسازي “ اگر مقاومت ممكن به. اي دربرخواهد داشتي دوسويهرفورميستي نتيجه
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اشاره دارد، اين فرمول هنوز مبهم است چراكه الكالئو رو  ” جديديك تخيلِ اجتماعي
  . آلترناتيوِ راديكالي ندارد به سويِ هيچ

باز گذاشتنِ “ اي در برابر تمايالت درون كشوري چپ ميانه، در برابرِژيژك در مباحثه
بايد خالي رها  ي اتوپيايي آلترناتيو جهاني از يك سو، حتي اگر اين عرصه ميعرصه

در عمل چپ بايد بين تسليم . ايستد مي ”شود، و در انتظارِ پر شدنِ آن از سوي ديگر
اي به يك ن هرگونه چشم انداز تغييرات ريشهشدن و رد اخاذيِ ليبرالي، كه بر اساسِ آ

  .شود، يكي را برگزيند باليِ توتاليتر جديد منتهي مي
ها، اي جنبشدر پراكندگي ريشهاو برعكس . كندم اندازِ وحدت را رها نميالكالئو چش

  .بيند مدرنيته را مي سازد، همان شكست پستها را غيرقابل تصور مي پيوند آنكه
 شده، نه تنها در تنگ كردنِ عرصه بر اي، تمركززداييرهبر، شبكه هاي بيجنبش
هاي هاي اجتماعي در حيطه  جنبششدنِ گفتمانِ سلطه، بلكه در آرايش مجدد دروني

ها مقاومت، تأييد خودمختاري نسبي آنهاي از بازتوليد اجتماعي، تكثير عرصهمختلفي 
  .و موقتي بودنشان، با شكست مواجه شدند

شدنِ ساده  ها منفي نيستند، به شرطي كه به فراسويِ اين تكه تكه ي اين ويژگيهمه
يگري ي دنين كاري صورت نگرفته است، نتيجهاگر چ. راه يابند و به پيوند بيانديشند

كه همان تصورِ تابعيت مانند تأثير سلطه بر (وجود ندارد جز اعمال نفوذ پراكنده 
ا يك پيش تاز ي رئيس يي واژها اتحاد اقتدارگرايانه به وسيلهي) سلطه است تحت

كه تجسد (سازيِ علمي سازي سياسي را به جهان شمولعلمي، كه جهان شمول
تاز اخالقي كه آن را كاهد و يا يك پيش ميفرو) است ”سوسياليسم علمي“ جديدي از
  .دهد شموليت امر مطلق تقليل مي به جهان

سازيِ مشخص از طريق بسط ون رفتن به سوي فرايند جهان شمولدر هر مورد، بد
انداز وجود ندارد، سي آن، هيچ راه ديگري در اين چشمي مبارزه و يگانگي سياعرصه
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ي  ي سلطه از، خود كاپيتال، و تأثيرات چندگانهجز بازگشت به همان مضمونِ جهاني س
  .وارگيِ كااليي حاصل از شيء
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  موش كور و لوكوموتيو: سماجت انقالب
  

  ستاره وارش: برگردان 
  

تواني  چگونه مي! خوب گفتي، اي موش كور
كني؟ نقب كَنِ  زمين كار بدين سرعت زير
 !شايسته اي هستي

  ) *ويليام شكسپير، هملت(

او به هموفيليا هم مبتال است و به طرزي مضاعف . بين است دوست قديمي ما نزديك
 را به  با اين حال صبورانه و با سماجت، كندن تونل و گذرگاه. ناتوان و شكننده است

  .دهد سوي آماج بعدي خود با سرخوشي ادامه مي
. قرن نوزدهم تاريخ را به مثابه پيكاني كه به سوي پيشرفت نشانه رفته بود تجربه كرد

روح انسان مدرن كه شرايط  سرنوشت پيشينيان و مشيت الهي در پيشگاه فعاليت بي
  .كرد سر فرو آورد موجوديت غريب خود را توليد و بازتوليد مي

شدن   و كند دنيوياين معناي دقيقِ پيشرفت تاريخي در يك حركت طوالني
. آمدهاي زميني گم شدند معجزات آسماني در ميان پيش. متولد شد) سكوالريزاسيون(
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شد بلكه خود توجيه زمان حال را عرضه  آينده اكنون نه تنها با گذشته تبيين نمي
آنچه كه پيش از آن مقدس . آمدند آسا به چشم نمي رخدادها ديگر معجزه. داشت مي

  .شده بودبود اكنون كفرآميز 
آهن، كشتي بخار، تلگراف همه و همه در پديد آمدن اين احساس كه تاريخ شتاب  راه

اند سهمي داشتند، گويي بشريت براي رهايي خويش به  تر شده ها كوتاه گرفته و فاصله
  .ها بود دوره دوره انقالب. شتاب الزم دست يازيده بود

 1875 و 1850تر از يك ربع قرن، بين در كم: انقالبي در حمل و نقل و سفر رخ داده بود
اي تيراژ خود را  مطبوعات دوره. آهن، رويتر و كوك سر برآوردند هاي بزرگ راه شركت

قهرمان مدرنيته، .  روز ممكن شد80از آن به بعد مسافرت دور دنيا در . چند برابر كردند
  .زد هاي مسافرتي جار مي مسافرت همراه با تهويه هوا را براي شركت

آهن دوره زغال سنگ،  با فتوحات راه: قالبي در مصالح ساختماني هم رخ داده بودان
حمل و نقل . شيشه و فوالد، قصرهاي بلورين و كليساهاي جامع فلزي آغاز شد

السير، تحوالت معماري و مهندسي بهداشت عمومي سيماي شهر را تغيير داد و  سريع
  .ها را دگرگون كرد رابطه آن با حومه

شناسي جايگاه انسان را  تئوري تكامل در زيست: خوش انقالب شده بود  دستدانش هم
وساز دقيق بين  شناسي تعامل سوخت هاي بوم اولين زمزمه. در تاريخ طبيعي تغيير داد

اندازهاي جديدي به روي كنترل  ترموديناميك چشم. بوم را كشف كرد جامعه و زيست
گيري را در اختيار خرد  سازي و اندازه ر كميشكوفا شدن علم آمار نيز ابزا. انرژي گشود

  .حسابگر گذاشت
جايي  آور و جابه گردش سرسام” عصر سرمايه“: در عرصه توليد هم انقالبي رخ داده بود

هاي عظيم جهاني، توليد انبوه و سرآغاز مصرف انبوه  شتابان كاال و سرمايه، نمايشگاه
  .بودهمراه با افتتاح اولين فروشگاه بزرگ را شاهد 
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هايي كه  گذاري در مستغالت، دوره ثروت قرن نوزدهم دوره جنون بازار بورس، سرمايه
رفتند، دوره  آمدند و به همان سادگي هم از دست مي به سادگي به دست مي

، ساكاردها )Pereirs(هاي ناگهاني، دوره پريرها ها، روابط عاشقانه، ورشكستگي رسوايي
)Saccards( روتشيلدها ،)Rothschilds(ها  ، و بوسيكات)Boucicauts (هم بود.  

صنعت : هاي كارگري و روابط اجتماعي هم انقالبي به وقوع پيوسته بود در فعاليت
پرولتارياي مدرن كارخانه و شهر جانشين طبقه . ماشيني محيط كار را تسخير كرد

شدن  اين رشد جهاني. ها، نجارها، كارگرن غير ماهر و بافندگان شد ور، خياط پيشه
 تولد جنبش نوين كارگران را در پي داشت كه در 1873 تا 1851دارانه از سال  سرمايه

   .المللي كارگران به شهرت رسيد  با تأسيس جامعه بين1864سال 
شدن تجارت اسلحه را نيز به خود ديد، كه گواهي بود  انگيز صنعتي اين ربع قرن شگفت

طع دوره نوعي جرائم اجتماعي بود، اين مق. و جنگ تمام عيار” صنعت كشتار“بر 
هاي معمول، چراكه هيچ قاتل مشخصي نبود كه دنبالش  شباهت به قتل جرائمي بي“

] 1[” .آمد، اما از قتل هم چيزي كم نداشتند بگردند و مرگ قربانيان طبيعي به نظر مي
هاي  ههاي جنايي، توسعه شيو پو تا آرتور كانون دويل سيماي داستان از زمان ادگار آلن

هاي بازرسي، فضاي فكري اين دوره را  عقالني تحقيقات جنايي و پيشرفت علمي شيوه
اموال غارت شده دست به دست : كشد اش به تصوير مي شهري” هاي جنايي معما“با 
  .اند شود و تمام ردپاهاي مجرم در ميان ازدحام جمعيت گم شده مي
به نظر . سوي تكنولوژي و سود بودآهن به تمام معنا نماد و مظهر اين هجوم به  راه
ها، كه در مسير پيشرفت دست به كار فتح آينده شده بودند،  رسيد اين انقالب مي

  !لوكوموتيو پرخروش تاريخ باشند
هايي با ربع سوم قرن نوزدهم  ربع آخر قرن بيستم، در سطحي كامال متفاوت، شباهت

. آهن هستند ايان امروزين تلگراف و راهها و اينترنت همت ارتباطات راه دور، ماهواره. دارد
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آوري بايو و تحوالت فرايند كار به نوبه خود انقالبي در توليد  منابع جديد انرژي، فن
اي انبوه بدل  اي مصرف را به پديده فنون توليد صنعتي به طور فزاينده. اند ايجاد كرده
حاصل . يل كرده استتوسعه اعتبار و بازاريابي كالن گردش سرمايه را تسه. كرده است

جوشي گارد محافظ  ، درهم)به عرصه كامپيوتر(اين همه هجوم جديد جويندگان طال 
هاي  رحمانه در كنار همه رسوايي رتبه دولت با نخبگان مالي، و سوداگري بي عالي

  .هاي تماشايي است آن و ورشكستگي مافيايي همراهان
گي عموميت  دن جهان و بتوارهسازي كاپيتاليستي شاهدكااليي ش دوره جديد جهاني

المللي، دوره نيروهاي  آساي مرزهاي ملي و بين زمان زير و رو شدن زلزله. يافته است
رسد، فرارسيده   هم مي شان به ستارگان جديد سلطه امپرياليستي كه برد تسليحات

با اين حال رؤياي اين عصر برزخي از بدل شدن به پيشرفتي عظيم و تحقق . است
تخيل اجتماعي ما، سوار بر چرخ آينده و .  بزرگ تاريخي ناتوان مانده استهاي وعده

محكوم به حركت دوار، از تاريخ پا پس كشيده و از كوبريك به اسپيلبرگ عقب نشسته 
ها و فجايع، هر رخدادي را به  سنگيني شكست. و رو به سوي به فضا گريزان است

شوند   به همان سرعتي كه دريافت ميغباري از اجزاء ريز خبري، به اجزايي صوتي كه
  .هاي مد روز بدل كرده است گريزند و به مدهاي زودگذر و حكايت از خاطر مي

ايمان، به معنويتي  ناپذير زهدي بي اين جهان رو به زوال، كه به پريشاني تسلي
ها  بندي ديدگاه ها و قالب سازي تفاوت شده، به فردگرايي بدون فرديت، يكسان تجاري
دمي غرورآميز  و نه از سپيده” طلوع باشكوه خورشيد“ار آمده است، ديگر نه از گرفت
هاي قرن گذشته تمام احساسات تاريخ را تحليل  گويي فجايع و نوميدي. برد اي مي بهره

اي رخدادها را نابود ساخته و تنها سرابي از زمان حال  برده است و هرگونه تجربه
  .شده برجاي گذاشته است منكوب
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روي از خاطره يادبودها است،   كسوف آينده، سنتي را كه اكنون در تسخير دنبالهاين
، ديگر به ”خاطره، تاريخ، فرموشي“گذشته به بيان پل ريكور در كتاب . كند تهديد مي

خلوص “يابي به  شود، بلكه براي دست اي براي ما بازگو نمي منظور تعيين وظيفه
] 2. [شود  انديشيدن نقل مي يده مرسوم درست و غش و ا  غل به يادآوري بي” حافظه

گرفتن از فراموشي جمعي در دوراني است كه  اين بتوارگي خاطره، مدعي فاصله
  .پايان است اي از زمان حالِ بي برداري لحظه محكوم به تصوير

اي، به تشريفاتي كهنه بدل شده  انداز خالقانه يادآوري انتقادي، بدور از هرگونه چشم
] 3[”اش را درباره هرآنچه كه هنوز به منصه ظهور نرسيده ياري هميشگيهوش“است و 

كه از آنها ” هاي تاريك گذرگاه“مدرن از  از اين رو مارپيچ پست. از دست داده است
به سمت جايگاه “تاريخ كه ديگر . اطالع است بي” گردند مردگان با خبرهاي تازه بازمي“

باشد، حاوي ” از نور خويش درخشان“رسد كه  و به نظر نمي” شود قهرمانان هدايت نمي
هاي تصاوير  تاريخ تكه] 4.[”آخراند شواهد زيادي است كه ناظر به انقالب و جنگ“

  .شوند  و جور نمي شده يا قطعات درهم ريخته پازلي است كه ديگر با هم جفت پاره
اوي، هاي بدشگون گ آهن، گاري در داستان راه. قطار پيشرفت از ريل خارج شده است

اي كه  از ديد والتر بنيامين انقالب ديگر با مسابقه. اند لوكوموتيو را در سايه قرار داده
يك ماشين شكست ناپذير برنده آن است قابل قياس نبود، بلكه با عالمت خطري 

  .كرد شد كه حركت شتابان به سوي فاجعه را متوقف مي مقايسه مي
بيشتر شد، آنگاه موش كور نيز بر لوكوموتيو گويند، هرگاه عمر ني از بلوط  به طعنه مي

رسد اما او هنوز درحال نقب  گرچه دوست قديمي ما خسته به نظر مي. شود پيروز مي
چيز در  سايه رخدادها به مقاومت پنهاني او كه با احتياط، هنگامي كه همه. زدن است

همان طور . ستگشايد، پايان نداده ا هاي نوين را مي خواب فرو رفته است، راه طغيان
گيري انترناسيونال اول انجاميد،  به شكل” رشد بدون توسعه“كه عصر ويكتورياييِ 
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همان طور كه مبارزه بي هياهوي اجتماعي انفجار قيام كمونارها را در پي داشت، 
  .تناقضات حاصل از تحوالت عظيم دوره كنوني نيز چنين پيامدي خواهد بود

اند، هرچقدر هم كه محدود  در هر لحظه مفروض فعالاي كه  هاي حاشيه  و نقشه توطئه
اند و خيزش نويني را جار  به نظر برسند، در حال تهييج طغيان عظيم روزهاي آينده

سفري “ي هستند كه ارنست بلوخ آن را ”امان پيشروي بي“آنها جايگاه همان . زنند مي
لو از انفجارها، ها، مم هاي تراژيك و خروشيدن دور و دراز، گردشي پر از بي نظمي

اين پيشروي سرسختانه حاصل مقاومتي . داند مي] 5[”ها و پيكارهاي استثنايي شكستن
هايي است كه ظاهرا به   در طول تونل ناپذير و حركتي به خوبي هدايت شده آشتي

انگيزي  كندة شگفت برند و با اين حال به روشنايي روز، به نور خيره جايي راه نمي
  .شوند رهنمون مي

ها راه  ها و ديگر بگيوين ها، دولسينيايي زن هاي زيرزميني تازيانه ز اين رو اين بدعتا
پروپاگانداي آخرالزماني خود در “را هموار كرد تا با ) 1525-1490(امثال توماس مونزر 

ظهور كند و قبل از اعدام شدندش پيمان ” كرد حالي كه فراخوان جنگ را صادر مي
بعد از شورش .  مهذب و مالكان كشور را مهر بزنداتحاد پايدار بين كشيشان

ها بين بورژوازي و  خواهانه لولرها، وحشت طبقات مالك، اتحاد مقدس پيوريتن برابري
بعد از عروج خالقانه انقالب فرانسه دوره بازگشت . اشرافيت انگليس را تحكيم بخشيد

كتبر دوره بوروكراسي به دنبال اميدواري بزرگ حاصل از انقالب ا. يا ترميدور آمد
اش  هاي آزاردهنده ها و جعليات و دروغ ها، تحريف ها و پاكسازي ارتجاعي با همه خيانت

  .فرا رسيد
. بندد اين دوره ترميدور هميشه دروازه هر امكاني را هر جا كه اندكي باز بوده باشد، مي

هاي   شكستهرگز به موش كور سمج كه هميشه دوباره از” آور جهان آرامش مالل“اما 
 يا 1830هاي   سال بيشتر طول نكشيد تا شعله30. شود، سرايت نكرده است خود زاده مي
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هاي مخفي مختلفي گداخته مانده بودند، دوباره   خاكسترهايي را كه توسط گروه1848
تنها چند سال طول كشيد تا راديكاليسم ژاكوبني با وظايفي جديد، با . ور سازد شعله
كمتر ] 6.[با جنبش چارتيست طبقه كارگر انگلستان دوباره ظهور كندها و بعدها  لوديت

از بيست سال بعد از سركوب خونين كمون و تبعيد شدن بازماندگان آن، جنبش 
جويانه از نسلي  نجواهايي فتنه سوسياليستي دوباره متولد شد، گويي پيامي جاودانه در 

  .شود به نسلي ديگر منتقل مي
ه يا مورد خيانت واقع شده، به سادگي از حافظه ها، شكست خورد انقالب

هاي پنهان مخالفت، حضور بينابيني،  آنها در شكل. شوند شدگان پاك نمي سركوب
ها و  هاي تهاجمي، در تشكالت مولكولي توده مردم در فضاي عمومي، باشبكه غيبت

 يك ناظر .يابند هاي شبانه و انفجارهاي رعدآساي آن، تداوم مي كلمات عبور و مالقات
توان تصور كرد كه همه چيز آرام است،  مي”:گويد دقيق بعد از شكست چارتيسم مي

ها رشد  تحرك است؛ اما درست زماني كه همه چيز آرام است دانه همه چيز بي
هاي خود را در ذهن مردم  ها ايده خواهان و سوسياليست كنند، جمهوري مي
  ]7[”.كارند مي

آيد، مانند زماني كه   به دنبال وجد ناشي از رخداد ميگيري و ماليخوليا وقتي كناره
انطباق ندادن خود با لحظات “گرايد،  هيجان عشق زير فشار عادت به سردي مي

منظور . هرگز نبايد توان خستگي را دست كم گرفت. شود كامال ضروري مي” خستگي
تگي عظيم انجامد، بلكه آن خس نه خستگي روزانه كه به خوابي با وجداني آسوده مي

خستگي . شود ناشي مي” حركتي طوالني بر خال ف جهت تاريخ“تاريخي است كه از 
بخوابد گويي كه زمين و زمان “موسي وقتي كه او را در آستانه كنعان متوقف كرد تا 

ها بود؛ خستگي سن ژوست كه در سكوت آخرين  ، از اين دست خستگي”خوابيده است
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ستگي بالنكي كه در زندان تورو با ديوانگي دست اش ديواري برپاكرد؛ يا خ شب حيات
  .كرد و پنجه نرم مي

نگار جوان اهل پرو خوزه كارلوس   بر روزنامه1917چنين خستگي سنگيني در آگوست 
شويم و پريشاني بي  ما بيمار از يكنواختي و خستگي بيدار مي“: مارياتگي مستولي شد

مان را  توانند ذهن يي را كه ميحد و اندازه از نشنيدن انعكاس آخرين رويدادها
رخوت در . كنيم هايمان را درآورند، تجربه مي  تحرير كنند و صداي تق تق ماشين فعال

آنچه برايمان باقي مانده خميازه كشيدن، دلسردي و . كند ها رسوخ مي اشياء و جان
هاي دزدكي زندگي  هاي مخفيانه و جوك ما در زمان زمزمه. خستگي است

نگار مشتاق رخدادهاي رستاخيزي توانست از  چند ماه بعد اين وقايع] 8[”.كنيم مي
نزديك چنين رخدادهايي را در اروپاي كهن كه با جنگ و انقالب دست و پنجه نرم 

  .كرد ببيند مي
شود،  بدل مي” حركتي دراز آهنگ، كند و صبورانه“ ارتجاع پيشرفت به  در دوره

انه با نظمي كه در برلين حاكم است و به ناپذيري كه سرسخت ناشكيبايي كند عالج
مطبوعات بورژوازي، “: ستيزد نوردد، مي زودي بارسلونا، جاكارتا يا سنگاپور را هم درمي

هايش را  همان افسران نيروهاي فاتح كه خرده بورژوازي برلين به افتخارش دستمال
نظم در برلين كنند كه  دهد، پيروزمندانه اعالم مي دهد و فريادهورا سرمي تكان مي

هاي برقرار كننده نظم پاريس و جشن باده گساري  چه كسي اينجا سگ. حاكم است
نظم در ! نظم در ورشو برقرار است‘بورژوازي بر جنازه كمونارها را از ياد برده است؟ 

هايي از  از اين روست كه چنين اعالم’ !نظم در برلين برقرار است! پاريس برقرار است
ز يك كانون به كانوني ديگر از مبارزه تاريخي جهاني منتشر سوي حافظان نظم ا

  ]9[”.شود مي
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رسد، اما نه براي پايين آوردن موقتي سرعت، بلكه براي  بعد از آن زمان مناسب فرا مي
، براي بلوغ و رسيدگي، براي يك شكيبايي ضروري ”گريزناپذير حركت انقالبي“كندي 

ش براي استقامت و تداوم راه بدون كه با خستگي و عادت در تعارض است؛ تال
خوگرفتن و عادت كردن به وضعيت موجود، بدون جاخوش كردن در امورات عادي و 

  ناشناخته“زده ساختن پياپي خويش در تعقيب آن  روزمره از طريق شگفت
  .گريزد كه همواره از دست مي] 10[”مطلوب

اي از زمان   چه لحظهدر“انديشيد كه  بنجامين فوندين در قلب دوران تاريكي مي
] 11[”تواند به زندگي بازگردد؟ و چرا بايد چنين بازگشتي صورت پذيرد؟ حقيقت مي
در شكاف بين امر واقع و امر “تنها دانسته قطعي اين است حقيقت . داند كسي نمي

  .ماند باقي مي” قانوني
تعيين دهد؟ هيچ فرزند طبيعي و هيچ وارث از قبل  اين رخداد براي چه كسي رخ مي

گردد و  آنچه هست ماتركي است كه در پي مؤلفان خويش مي. اي وجود ندارد شده
وعده اين . بردن و سپردن آن به آينده باشند چشم به راه آناني است كه قادر به پيش

توانند آن را از  تامپسون مي. پي. ميراث به كساني داده شده است كه به گفته اي
اين ميراث شيء يا ثروتي نيست “چرا كه . ات دهندنج” حد و اندازه اخالف خفت بي“

اين ادعايي فعال و گزينشي است ” .كه به كسي برسد و بشود آن را در بانك گذاشت
تواند دوباره به جريان افتد و  حق نيستند، مي كه گاهي، و بيشتر از سوي افرادي كه ذي

  ”.فعال شود
 شود  اطل بتوارگي و سلطه شكسته، اما اگر دور ب”همواره در جريان است“اين رويداد 

تواند به  بامداد پس از يك شكست مي. ”بايد روزهايي طوفاني را نيز به انتظار نشست“
چيز براي هميشه از نو و از نقطه  سادگي به اين احساس عميق بينجامد كه يا بايد همه

نگاه كه به آ. معلق بماند” زمان حال ابديت يافته“اول آغاز شود يا اين كه همه چيز در 
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فصل “زند،  كند و درجا مي ناپذيري تكرار مي رسد جهان خود را به طرز پايان نظر مي
پذيريم كه هيچ چيز ديگري  حتي آنگاه كه مي. هنوز به روي اميد گشوده است” تغيير

شويم، هرگز از  رحم اشياء مأيوس مي ممكن نيست، حتي وقتي كه از فرار از نظم بي
ر آنچه كه در مقابل فقري كه عمال وجود دارد دست بر انديشيدن به امكان ه

تواند به سادگي اين شرمساري را بپذيرد كه ديگر  هيچ كس نمي“چرا كه . داريم نمي
  ]12[” .خواهان آزادي خود نباشد

 سال ضديت ليبرال با اصالح و بازسازي، اكنون نظم مبتني بر بازار امري 20بعد از 
اي نيست و  الظاهر ديگر اين زمان حال ابدي را آينده علي. رسد گريزناپذير به نظر مي

روح  ما در دستان مديريت بي. داري مطلق وجود ندارد ديگر چيزي فراسوي سرمايه
ها و اجتماعات كوچك تقسيم  شمار اجزاي هويت ايم، به بي نظم مقدر اسير شده

ريتوريك .  بپوشيمهايمان چشم ها و طرح ايم و محكوميم به اين كه از همه برنامه شده
گرانه تسليم، چپ، راست و مركز را به كار گرفته است تا بازگشت تمام عيار  حيله

  ]13.[آور، پشيماني و ندامت خود را توجيه كنند تماشايي، نواقص شرم
هاي نوين انديشيدن، مقاومت و  با اين حال انتقادي راديكال از نظم موجود كه از شيوه

در چرخه معيوب . رود با شجاعت و خالف جريان به پيش ميگيرد،  رخدادها الهام مي
اي كه  پردازند گاه نسبت به ضد حمله ها آنهايي كه به مقاومت دفاعي مي شكست

بخش از  شوند؛ اميد به رخداد رهايي اند دچار ترديد مي  به راهش بوده ها چشم مدت
كند و به   رو ميگيرد، از پيامبران به سوي قديسان كنش مقاومت روزانه فاصله مي

وقتي زمان حال بدون گذشته يا . شود اي غير ممكن دچار مي داشت معجزه تحجر چشم
كشد، جنوني جمعي و  روح از عصري مفروض پا پس مي“آينده جريان دارد و وقتي 

  ]14[”.گذارد يك ديوانگي با بار معنوي را از خود به جا مي
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رود، تمايل به تغيير جهان به  ست ميوقتي رشته مقاومت زميني عليه نظم چيزها از د
از آن پس رژه معجون عشق فروشان . دهد ها تن مي خطر كنش ايماني و اراده آسمان

ها  فروش برها و جانيان، عتيقه ها، جيب كش بازها و دندان ها، سيرك زبان و شارالتان چرب
  .شود مؤمنان آغاز مي ها و نيمه ها، عصر جديد دورانديش بين و كف
هاي   رخ داد، وقتي نسل چهل و هشتي1848رست همان چيزي است كه بعد از اين د

 رخ 1905اين اتقاف بعد از . تربيت احساسات فلوبري به تجارت و كسب و كار رو آوردند
اين همان چيزي بود كه . بدل شدند” هايي خداجو انسان“داد وقتي مبارزان نااميد به 

 بزدل اين خيال را در سر پروراندند كه اداي  رخ داد وقتي پيامبراني1968بعد از مي 
هايي بنا است كه احياي مذهبي و  در چنين موقعيت. ها را درآورند فرشته
اي شكاف به جاي مانده از يأس از تحقق اميدهاي بزرگ را پر  شناسي باسمه اسطوره

  .كند
ل كنند، در مقاب اند و در رويدادها دخالت مي آنهايي كه درگير سياست مقاومت

وجوي داليل پشت هر كدام  پايان آن، هرگز دست از جست ها و توجيهات بي رويگرداني
اما گسست از پايبندي به رويدادهايي كه هيچ تعين تاريخي . دارند ها برنمي خردي از بي

  .ندارند، از مقاومتي كه هيچ افق محتملي ندارد از اهميتي دو چندان برخوردار است
هاي متنوعي به خود بگيرد، از انتقادي مشخص از  اند شكلتو به يك معنا مقاومت مي

شهري انتزاعي و بي ريشه تاريخي، از باور فعال به يك  واقعيت موجود گرفته تا آرمان
تا انتظاري همراه با مراقبه براي مسيحي كه هرگز ظهور ) مسيانيسم(دهنده  نجات
هاي پيامبرانه  گويي از پيشزدايي شده،  كند، از سياستي اخالقي تا اخالقي سياست نمي

  .اند هايي كه مدعي رخنه در اسرار آينده بيني براي اجتناب از خطر تا پيش
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انگيز  است، بسيار وسوسه مانند رويدادهايي كه شرايط سياسي آنها ناروشن و بينابيني
است كه با اين اشكال هم به مثابه لحظات كامال تصادفي كه هيج ربطي به ضروريات 

  .شده رفتار شود هاي سركوب آساي امكان ا به مثابه هجوم معجزهندارند، ي
ها را ضعيف  ها را سخت و شكم دانند، قلب دوره ترميدور، همان طور كه همه مي

يابند تا با اين فرض مخالفت كنند  در چنين شرايطي بسياري افراد دليلي نمي. كند مي
 گريبانشان را گرفته، همه كه بر خالف خواست آنان مبني بر كاسته شدن از شري كه

] 15[” هاي متزلزل شيطان“افتد،  رود؛ وقتي چنين اتفاقي مي چيز رو به بدتر شدن مي
تارتوف  از آن پس . بالند زنند و به خود مي گويند، به هم چشمك مي به هم تبريك مي

وم، تارتوف د“جاي خود را به ” پيرايه، تارتوف روحاني تارتوف پير، تارتوف بي“خونگرم، 
دوست، و از هر لحاظ تارتوفي  تارتوف دنياي مدرن، تارتوف دست دوم، تارتوف انسان

يكي بار “تواند از اين طريق كه  مي” دو تارتوف عموزاده“اين اتحاد ]. 16[دهد  مي” ديگر
جنگد، يكي از ديگري حمايت  كشد، يكي به جاي ديگري مي ديگري را بر دوش مي

  .هاي مديد تداوم يابد مدت” ي دهدكند، يكي به ديگري غذا م مي
ها با همدردي نسبت به قربانيان همراه خواهد بود، به شرط  تكريم پيروزها و پيروزي

آن كه قربانيان در نقش خود به عنوان قربانيان دردمند ظاهر شوند، به شرط آن كه 
  .دچار وسوسه تبديل شدن به بازيگرهاي روايت خود از تاريخ نشوند

ترين جاها هميشه جويباري ـ يا آب  ها و در خشك سالي دترين خشكاما حتي در ب
ما هميشه . زند انگيز زندگي را جار مي شود كه از سرگيري شگفت اي ـ يافت مي باريكه

بار كه در عوض  گرايي خفت شود و هزاره گر كه تسليم نمي بايد بين مسيانيسم طغيان
ما بايد بين كساني كه در . قائل شويمدر انتظار واقعه عظيمي در فراسوها است تمايز 

هاي   شكست“اند، بين  شكنند و كساني كه خود در هم شكسته مبارزه در هم مي
بايد بپرهيزيم از اشتباه . و فروپاشي تسكين نيافته تفاوت قائل شويم” پيروزمندانه
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را ” سنت غيرقانوني“هاي اتوپيايي و آن اشكال مقاومت را كه يك  بخش گرفتن تسلي
  .دهند را فراري مي” محكومي مخفي“بخشند و  داوم ميت

هاي تاريك  در دوره. شدن هميشه سرآغازهاي نويني وجود دارد، لحظات احيا و سرزنده
و تار تغيير و تحول، آرزوهاي اين جهاني و معنوي، خرد و عواطف براي آفريدن 

لين بيانات الكن نو ها براي حفظ كهنه با او تالش. آميزند اي انفجاري در هم مي آميزه
انگيزترين لحظات نيز سنت بالنده هرگز كامال پس پشت  حتي در غم. شود تركيب مي

هاي  غيرممكن“وقفه  هرگز پاياني بر قطعه اسرارآميز شعر بي. سنت ميرا نيست
  .متصور نيست” محتمل

كه ” عشق غمگين“نظرانه مؤمنان يا با  اين اميدواري سمج نبايد با اعتماد به نفس كوته
تداوم ” شده نااميدي رفع“برعكس به مثابه . كند، اشتباه شود اسپينوزا آن را رد مي

بايد ابتدا توهمات ” بتوانيد به هرچه كه فريب نيست اميد ببنديد“براي اين كه . يابد مي
مخالف اساسي “تواند به  اميد عاري از توهم و آگاه از حقيقت مي. خود را كنار بگذاريد

، ”جنگد با عادت مي“چنين اميدي ناگزير پيوسته . شود تبديل ” و مسكنو شداد عادت 
عادت پايان و مرگ را “اندازد و هرحا كه  را از كار مي” سازوكار عادت“پيوسته 

  ]17. [ريزد او سرآغازي نوين را پي مي” نشاند مي
اين همان چيزي است . خرق عادت اعاده توانايي به شگفتي واداشتن خويشتن است

  .دهد به شما امكان تحير ميكه 
هاي نابهنگام، كه طي آنها احتمال وقوع رخدادها راه خود را از دل شرايط  اين تهاجم

گشايد، در ميان نظم ثابت ساختارها و اشياء شكافي ايجاد  ناكافي اما الزم تاريخي مي
  .كند مي

ن، بحراني بحران؟ امروزه چه بحراني وجود دارد؟ يك بحران تاريخي، بحراني در تمد
جهان بدقواره ما در شرف . يابد گسترده و دراز آهنگ كه هردم دامنه آن گسترش مي
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مان از  والز شكاف بين فرهنگ ما و اختراعات. جي. بيني اچ بنا به پيش. انفجار است
تر شدن باز نايستاده است، شكافي كه در دل تكنولوژي و دانش باز شده است،  عميق

بودگي جهاني، بين   بخش بخش شده و نامعقول  عقالنيتشكافي مختل كننده بين
  .خرد سياسي و ديوانگي فني

آيا اين بحران دربردارنده بذر تمدني جديد است؟ آيا اين بحران تنها آبستن توحشي 
. قراول چند اقدام خوب بوده است يابد؟ توحش پيش سابقه است؟ كدام يك غلبه مي بي

ضار كهن از درد زايمان نو، مشكل تر از هميشه تفكيك تخريب از سازندگي، درد احت
چرا كه توحش هرگز تاپيش از اين چنين ابزار نيرومندي در اختيار “شده است، 

ها و اميدهاي انساني كه خود و آينده را مورد ترديد قرار داده  نداشته است كه از يأس
 روشن ما كورمال كورمال در ميان اين تاريك و] 18[” .است، سوءاستفاده كند

  .دهيم معشوش، ميان تاريكي شب و سپيده صبح به راه خود ادامه مي
آيا اين يك بحران ساده توسعه است؟ يا درواقع نه نوعي نارضايتي در درون تمدن، 

” لرزانند شان مي هايي كه زمين را با پاهاي عظيم اسطوره“بلكه اندوهي است كه به 
ترين آنها نبايد كامال از دست برود،  قديميارتقا يافته است؟ اگر چند تمدن غالب آيند 
نه تنها بايد از آن دفاع شود، بلكه بايد . نبايد رها شود يا مورد تمسخر واقع شود

  .پيوسته بازآفريني شود
شكل خزپوش و گرد . سازد وجوش را مغلوب مي موش كور پير سمج لوكوموتيو پرجنب

ها، لبخند صبورانه   آهنگين چرخاو بر سردي فلزي ماشين، طبيعت كوشاي او بر صداي
ها،  ها و گريزگاه ها، بين نقب ها و حفره او ميان تونل. شود او بر پوزخند فوالد غالب مي

  .بين تاريكي زير زمين و نور خورشيد، بين سياست و تاريخ در رفت و آمد است
  .موش كور مسيح پيامبر است

  .مسيح موش كور است، نزديك بين و سمج
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  .گشايد  مي كور است كه يكباره دهان شبحران تپة مو
* * * * *  

  )شاتوبريان(” آورند ها رو مي اگر مردم ديگر پيامبري نداشته باشند به طالع بين“
گيرد كه با حكمي ماليخوليايي همراه  فرانسيس فورِت گذرا بودن توهمي را نتيجه مي

گر به  تواند نظاره ا ميكند، تنه فرد دموكراتي كه در اواخر قرن بيستم زندگي مي“: است
بيني  مضاف بر اين پيش. ”هاي نظم تاريخ گرفتارغضب الهي باشد لرزه درآمدن ستون

ما خود را محكوم به زندگي در “و اين كه ” رسوايي يك آينده بسته“مبهم خطر، 
ظاهراً ] 19. [نيز اضافه شده است” يابيم همين وضعيتي كه در آن قرار داريم، مي

  .هميشگي مابقي تاريخ بدل شده استسرمايه به افق 
  .بعد از اين و در هيچ جاي ديگري چيزي بيش از اين نخواهد بود

  .مرگ رخداد
  .پايان داستان
  .پايان تاريخ

  .از اين پس هرآنچه هست شوربختي است
اما در واقع هميشه تضاد و تعارض وجود دارد، هميشه نارضايتي در دل تمدن و بحران 

پذيرند و در برابر  مواره كساني هستند كه بردگي را نميه. در دل فرهنگ هست
  .كنند عدالتي مقاومت مي بي

دهي بيكاران تا  از سياتل تا نيس، از ميالئو تا پورتوآلگره، از بانكوك تا پراگ، از سازمان
گيري است و ما هنوز  بسيج زنان، يك جغرافياي سياسي عجيب در حال شكل

  .واهد آمددانيم كدام رخداد در پي خ نمي
  .زند موش كور همچنان نقب مي
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كند كه هميشه پيش از  معطوف مي” صدا و پنهاني بي“هگل نگاه ما را به آن انقالب 
هاي ماهر موش كور با تغيير  پنجه. دهد توسعه يك شيوه جديد انديشيدن رخ مي

. كند موش كور تعجيل نمي. گشايد هاي غيرمعقول تاريخ، راه عقالنيت خود را مي جهت
زمان الزم را به “نياز دارد و ” هاي زماني طوالني دوره“او به . ”نيازي به تعجيل ندارد“او 

موش كور اگر ] در متن اصلي يادداشت گم شده است. [در اختيار دارد” طور كامل
كند، براي فرو رفتن در خواب زمستاني نيست بلكه از آن رو است كه  روي مي پس
دهد كه محل  هايش به او امكان مي ها و برگشت چرخش. خواهد حفره ديگري بكند مي

او تنها به زير زمين . شود او هرگز ناپديد نمي. اش را بيابد مناسب سربرآوردن دوباره
  .رود مي

گويند كه استعاره موش كور نمادي از مدرنيته است كه  نگري و هارت مي
: ”موش كور مرده استكنيم كه  ما گمان مي“.  سر نهاده است مدرنيته آن را پشت پست
و منازعه ديگر خزندگان ” پايان مارها رفت و برگشت بي“هاي او مكاني براي  حفره

به ترتيب (اما چنين حكمي رنگ و بوي اين توهم كرونولوژيك ] 20.[فراهم آورده است
آيد   اي مي  مدرنيته در پي مدرنيته را دارد كه در آن فرض بر اين است كه پست) تاريخ

از آنجايي كه موش كور موجودي .  به بعد به موزه تاريخ باستان پيوسته استكه از آن
هاي  حفره“او تنها به اين جهت در . وجهي است، هم مدرن و هم پست مدرن است دو

رود كه به طرزي رعدآسا ناگهان از  خود با بصيرت به اين سو و آن سو مي” زير زميني
  .اي كه ساخته است بيرون بجهد دهانه حفره

گفتمان فلسفي پست مدرن به بهانه دست شستن از فراروايت تاريخي، خود را به 
شود،  جامعه وقتي از پيامبران تهي مي: دست عرفا و مفسرين اسرار دين سپرده است

هاي ارتجاع و  اين راهي است كه جامعه در دوره. آورد ها رو مي بين به سوي طالع
 و هجدهم برومر بناپارت 1848ي ژانويه بعد از كشتارها. گيرد بازگشت در پيش مي
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يكي از كمونارهاي . ، جنبش سوسياليستي به تسخير مسيحيت گرايي در آمد جوان
هاي عذاب كليسا بودند  به فرزندان ولتر بنگريد، اينان كه سابقا مايه“نويسد  سابق مي

به هم آيند، درحالي كه دستانشان را در اتحادي زاهدانه  اكنون دور يك ميز گرد مي
يك بار . كشند تا او برخيزد و قدمي بردارد هاي متمادي انتظار مي اند و ساعت فشرده

يافته ” جايگاه ممتازي“هايش همان نظم روزگار است و  ديگر مذهب در تمام صورت
  ]21.[است

گويي را از موضع مشروط،  كرد كه تصديق عرفاني يا پيش پير بورديو اشتباه نمي
درست از آنجا كه كشيش بخش الينفك “: دانست يامبري متمايز ميبازدارنده و بياني پ

 يا موقعيتي است كه در آن نظم  نظم معمول جامعه است، و پيامبر قهرمان بحران
  ]22[”.شود ريزد و آينده به مثابه يك كل به يك پرسش بدل مي مستقر فرو مي

  .پيامبر كشيش يا قديس نيست
  .طالع بين هم نيست

فاجعه كافي نيست مقاومت براي مقاومت را پيشه خود سازيم، كافي براي دور كردن 
بلكه بايد هم در پي . بخش شرط بندي كنيم نيست بر سر امكان وقوع رخداد رهايي

بايد بدون . فهم منطق تاريخ باشيم و هم براي وقوع غافلگيرانه آن رخداد آماده شويم
چرا كه تاريخ در . ي دومي باشيمآن كه سر رشته اولي را رها كنيم مهياي وقوع اتفاق

چرخد، بلكه  گاه شريط در خأل زماني به سمت بهبود نمي رود، و هيچ خأل پيش نمي
و وقايع ] 23[” ها اي زماني كه كامالً مشحون از كشمكش در بازه“همواره اين اتفاق 

  .دهد است، رخ مي
  سازد  ميشده و با صبري ضروري مسير آن را آماده تابي حساب موش كور با بي

  .چرا كه موش كور حيواني پيامبرگونه است
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  سعيد است بر كتاب اين نوشته مقدمه دانيل بن
“Résistances. Essai de taupologiegénérale”, Fayard, Paris, 2001  

  
 و 1968پرداز انقالبي كمونيست، از رهبران خيزش مي  سعيد، مبارز و نظريه دانيل بن* 

و حزب جديد ) LCR(اتحاديه كمونيستي انقالبي رهبران و بنيان گذاران 
  .در فرانسه) NPA(داري  سرمايه ضد
  :ترجمه جمالت آغاز نوشتار از شكسپير از ترجمه زير اخذ شده است ** 

، نشر دوران، چاپ )آذين به.آ.م(ه محمود اعتمادزادهويليام شكسپير، هملت، ترجم
  .66، ص 1360چهارم ، 
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  رسوايي دايمي
 درنا مشير: برگردان

 
 هاي بعد از جنگ جهاني دوم، فاش شدن وسعت گوالگپايان خيز بلند توسعه در سال

 از سري: شوروي، جراحت كامبوج، سپس انقالب ايران و شروع ارتجاع نئوليبرالي
 قهرمانان. ي جهاني آغاز شدند در صحنه1970ي تغييراتي بودند كه در اواسط دهه

  كم كم از_داري عليه كمونيسم، امپرياليسم عليه آزادسازي ملي  سرمايه–رد جنگ س
روي بيلبوردها ناپديد شدند و نبرد قرن جديد بين دموكراسي و توتاليتاريسم با بوق و 

 واقعا اين بيشتر شبيه به بازگرداندن سلطنت فرانسوي بود، چرا كه با. جار زده شد كرنا
 ي به ظهور يك ترميدور تمام نشدني، رداي نخ نمايي دموكراساستفاده از واژه

هاي ظفرمند به بد گماني مخفي با اين حال مثل االن، ليبرال. ندمشروعيت پوشاند
نسبت به شبح حاكميت مردمي كه در زير سطح آرام فرماليسم دموكراتيك در  خود

نهادهاي من منطق عقالني براي ":  نوشت1853توكويل در سال . چسبيدند تكاپو بود،
را قبول دارم، اما به طور غريزي يك اشراف زاده هستم، به اين معنا كه  دموكراتيك
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ورزم  من از صميم قلب به آزادي عشق مي.دانم و از آن ترس دارمخوار مي جماعت را
ي ها و عالقهده ترس از تو)1( ".احترام مي گذارم، ولي نه به دموكراسي و به حقوق

هاي واقعي ايدئولوژي ليبرال هستند كه براي آن اصطالح ، پايهقانون شديد به نظم و
مجموع چيزي غير از نقابي نمايشي براي استبداد بازار و رقابت سالم آن  دموكراسي در

  .نيست
جدال  در - دموكراسي و توتاليتاريسم-هاي قرن اخير، دو انتزاعبنابر اين، در تئاتر سايه

ز يك ا  اين سركوب تضادهاي فعال پشت هيبت هربا يكديگر فرض شده بودند، و بهاي
 هر شباهتي در ميان باشد،"كرد كه تر، تاكيد ميهانا آرنت كمي محتاط. ها بودآن

 هايستاره" خوبي هيتلر و استالين را  تروتسكي به".ها اساسي و حياتي هستندتفاوت
 ابه شكلي از جامعه را به مث)اتاتيزاسيون(سازي تيكرد و دول توصيف مي"دوقلو

جامعه من ":توانست اين باشدكرد كه شعار آن ميتوتاليتاريسم بوروكراتيك درك مي
ها انضمامي امكان هاي اجتماعي و تاريخي كه بدون آنولي او هرگز از تفاوت ".هستم

  .پذير نيست، غافل نشد
 مزادر تجمل دارد دموكراسي به ظاهر بر هي يكي از طنزهايي كه تاريخي پبه واسطه

هاي ي كه توانسته بود هم گوهري آزاديشرير خود پيروز گشت؛ حتا وقتي شرايط
سي "ي دهه طي. و سرمايه گذاري آزاد را جلوه دهد، رو به زوال گذاشته بود عمومي

اقتصاد "ليبرالِ دموكراسي پارلماني و ي هاي اردورسيد وصلتبه نظر مي "شكوهمند
دهند، و در ضمن  كامياب و پيشرفتي نامحدود را مي ايي آيندهوعده" اجتماعي بازار

 ولي بعد. كندزند، دفع مي در جهان پرسه مي1848خطر بازگشت شبحي را كه از 
 هاي آنچه را كهي پس از جنگ دگرگون شد و پايه، خيز توسعه1974-1973بحران 

واندند، خ مي)"رفاه"يا ( و دولت اجتماعي )يا كينزي(برخي آن را توافق فورديست 
  .كرد سست



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٦٥

  ناموجود دال شناور دموكراسي،"واقعي"با شكست استبداد بوروكراتيك و سوسياليسم 
 در. ي فاتح، بازار آزاد و رقابت سالمد براي غرب ظفرمند؛ اياالت متحدهمترادفي ش

 اي بي سابقهها و حقوق اجتماعي و هجمههمبستگيمند به همان زمان، يورشي قانون
 بدين. ي عمومي شدي عرصهردن جهان، موجب آب رفتن بي وقفهكبراي خصوصي 

هراس از . شدنا آرنت ابراز شده بود، تائيد ميترتيب هراسي كه پيش از آن توسط ها
كه سياست در معناي تكثر متعارض از جهان محو شود و جاي آن را مديريت بي  آن
  .ها بگيردامور هستي روح

  
  هاي خوببازگشت چوپان

 اي جار زده شده بود، خيلي زود نفرتيموكراسي كه همه جا به طور گستردهپيروزي د
 در. بي پرده را بر ضد اين دموكراسي آشكار كرد، مانند آنچه نزد توكويل شاهد بوديم

چنين بيان اين هم: ها نبودا تجارت آزاد و گردش آزاد سرمايهنتيجه دموكراسي تنه
يك بار ديگر، از امثال آلن . ل شده نيز بودي مختيك اصل برابري خواهانه يكننده

  و ديگران) Jean- Claude Milner (و ژان كلود ميلنر  )Alain Finkielkraut(فينكلكروت
ي محدود را شنيديم كه دلواپس عدم تعادل، ي يك حلقهگفتارهاي نخبه گرايانه

  .هستند ]گله[حد گذشتن شمارگان  ازدياد و از
زادگي انتخاب هاي تبارشناختي و نجيبواني سلسله مراتبر شنونده ي رجزخبار ديگ
بار ديگر از ستايش . عليه برابري شهروندي موجود در يك قلمرو مشترك بوديم الهي

 "ي دموكراسيهاي جنايتكارانهگرايش"ها و متعادل در تضاد با ناهنجاري حكمت
و نظم آموزشي، برخاستن تمام حافظان نظم خانوادگي، نظم اخالقي  شاهد. شنيديم

پيشرفت بر " و )پوزيتيويست(دموكراسي كه به نام جمهوري اثبات گرا  ديگر نه به نام
بر اين دلهره فايق آيند  حافظاني كه به يك باره گرد هم آمدند تا.  بوديم"اساس نظم
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ي سركش نسبت به دولت خوب و مطابق با ل جامعهنه شك كه دموكراسي نام ناپذير
باشد، اصلي كه سياست را با بنياد نهادن دولت خوب بر   اصل سياست بلكه خود،امر بد

  )4(.پايه ي بي بنيادي خودش برقرار خواهد كرد
- در لوموند، بيانيه1998 سپتامبر 4 در "هاي جمهوري خواهدموكرات"اين اتحاد مقدس 

آخر .  منتشر كردند"ديگر وحشت نداشته باشيم"آوري تحت عنوان ترسناك شگفت ي
 كه "گروه هاي اجتماعي" و "كنش تشكيالتي"از چه چيزي و چه كسي؟ از  وحشت

 -كدام قانون؟ - تا از اعمال قانون "مشتاق به اظهار خشم خود هستند"زياده از حد
  .جلوگيري كنند
 خواه براي از بين بردن ترس خود از شبح اجتماعي؛ يكصداهاي جمهورياين دموكرات
قدرت هاي واالتبار، صالح "آنها دست به دامان .  دادند"رعايت اصول كهنه"فراخوان به 

 هاي و كمرنگ شدن شمايل"ي ارزش باختهخانواده"ها براي آن. شدند مي"فرماندار و
نفرت آنها از دموكراسي، . خوردند افسوس مي"ستوان" يا "پدر"ي قيم مابانه
رد و اين كر مشروعيت مشكوك هر قدرتي فاش ميايشان را در براب يسرگيجه

-حق موجود قرار گيرد را بر مال ميحق جديد همواره در تضاد با  اضطراب كه يك

  .ساخت
  

  اختالل در دموكراسي بازاري

 خواهان با فضيلت، از اين پس نوبت قهرمانان دموكراسي بازار است كهبعد از جمهوري
 كه از عالئمدهد، والون مرض دموكراتيك را تشخيص ميپير روزان . ابراز نگراني كنند

ارزش "  و"از بين رفتن مركزيت قدرت اداري"، "هتك حرمت كاركرد انتخابات": آن
يك  پيروزي دموكراسي در مجموع چيزي جز.  است"زدايي از جايگاه مشاغل دولتي

پيش از اين هرگز چنين مرز باريكي ":مقدمه براي اضمحالل آن نمي توانست باشد
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 وكراتيك و شرايط خارج شدن آن از ريل وجودي مثبت آرمان دمبين اشكال توسعه
 امر ضدسياسي و سياست زدايي به سمت"هاي خطرناكانحراف" مقابله با )5.("نداشت

   . امكان پذير است"تاكيد بر وجه مشخصن سياسي دموكراسي" با تنها
 ها،تر از اجتماعات فالكتتر و بيشبيشجامعه "روزان والون با مشاهده ي اين امر كه 

، بر اهميت "شكيل شده استها تراستايي ميان تاريخها و همها، موقعيتاننديهم
ها طبقات اجتماعي از واژه در اين سرشماري. اني پافشاري كردترحم و قرب يفزاينده

ختي برگشت ناپذير ها، يك تقدير جامعه شناشود، مانند اينكه حذف آنمي ها محونامه
 بر )ارتقاي ايدئولوژيك و تقنيني فردگرايي رقابتي( يك كار سياسي يبود و نه نتيجه

 دموكراسي بدون كيفيت براي از اين رو معماي حل نشدني يك .روي امر اجتماعي
كند، بدين شرح شرايطي كه روزان والون آن را مطرح مي هاي بدون كيفيت درانسان
د؟ فرو سياست بدون طبقات، سياستي بدون سياست نباش چه بايد كرد تا يك: است

سياست به مثابه عقل موجود، هم زمان موجب نابودي  ريختن افق هاي انتظار وضعيت
پس جاي . نفع يگانه عقل ابزاري و مديريتي است شود و اين تنها بهاستراتژيك مي

هاي انتصابي به جاي مسئوليتهاي افزايش مسئوليت تعجب ندارد كه روزان والون در
هايي براي حفاظت از مشروعيت گاهدنبال تكيه  به"قلمقامات مست"انتخابي و تكثير 

  .گرددگيري ميراي
  

  "دموكراسي واقعي"شبح 

 ف مختلف و اغلب متضادي از اين واژهيي تعارعين دال دموكراسي، منجر به ارائهعدم ت
توان به تعريف حداقلي و پراگماتيك ريمون آرون اشاره كه از آن جمله مي. شودمي
  :كرد
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  است، كه"آميز به قصد اعمال قدرتدهي رقابت مسالمتسازمان"به مثابه دموكراسي 
 رقابت ناسالم"ها هايي كه بدون آنگيرد، آزادي را پيش فرض مي"هاي سياسيآزادي"

ي قانون ن رفتهي از بيها پيش از آنكه معاهدهبينيم كه مدت در اينجا مي)6( ".است
 مفهومي مشترك براي "رقابت سالم"ها بيندازد، اروپا اين اصطالح را سر زبان اساسي
 چه كسي: افزايددر اين ميان كلود لوفور مي.  بوددموكراتيك پارلماني و بازار آزاد بازي

داري است در عين آن كه خود را از دموكراسي در پيوند با سرمايه"كه كند تكذيب مي
ه مشخص كنيم تمام مشكل اين است ك. ؟ البته، هيچ كس"كندتمايز ميم آن

ظهور تابعيت ارضي، (داري پيوند دارد، هاي تاريخي با سرمايهزمينه دموكراسي در چه
ها به ت الهي به حاكميت مردم و از سوژهقدرت و قانون، گذر از حاكمي سكوالريزاسيون

 كند و مرزهاي آن را درست، آن را نقد ميهايي از آن متمايز ازمينه  و در چه)مردم
  .نورددمي

 پردازد،ق و دولت هگل به حل اين مسئله ميي ح در نقد فلسفه1843ماركس از سال 
  او)Kreuznach(ي كرويزناخ در دستنوشته. چار بدفهمي شده استنقدي كه اغلب د

 اي در مورد دموكراسي به هماي درمورد امر سياسي و انديشهرسد انديشهبه نظر مي"
) "دولت دموكراتيك"(كويل دموكراسي را به دولت  در حالي كه تو)7( ".اندگره خورده
: كندب جدا كند، ماركس جوان تاكيد ميكند تا به طور بهتر آن را از انقالوصل مي

 بدين ترتيب خيلي زود و ".روداسي واقعي، دولت سياسي از بين ميدموكر در"
دموكراسي " ولي اين گفته كه در. شوديا امحاي دولت پديدار ميموضوع الغا  نابهنگام
ي امر سياسي از امر پديد خواهد شد نه داللت بر تجزيهدولت سياسي نا "واقعي

در ": ي سياسي در شكل حامل امر كلينه داللت بر گوهر لحظه اجتماعي دارد و
در واقع : گيرندرد، نميها ارجاع ندالحظات معنايي را كه به آن دموكراسي هيچ كدام از
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ا به جو سياست در اين. " هستند)ي مردمتوده(كل دموس  اي ازهر كدام فقط لحظه
  .شودآشكار مي هامثابه هنر استراتژيك ميانجي

 اين شهودهاي دوران جواني ماركس پندارهايي موقتي نبودند كه خيلي زود به سود
  هرگز به"دموكراسي واقعي". ي تعارضي بين سلطه و بردگي كنار گذاشته شوندرابطه

واقعي  گويد، دموكراسي مي)Miguel Abensour (ميگل اَبانسور. ش نشدطور كامل فرامو
ماركس  يابد و مانند ريسماني متون جواني تداوم مي"وجهي پنهان و نهفته"ن به عنوا

  .دهدي گوتا پيوند ميي كمون پاريس و نقد برنامهرا به آثار او درباره
  

  نادر بودن سياست، تناوب دموكراسي؟

 اين جاي. سازي ليبرال عريان شدنددعاي دموكراتيك، با گواه جهاني اتضاد و ابهام
 تعجب ندارد كه نقد وهم دموكراتيك، و نقد كارل اشميت از ناتواني پارلماني، موفقيت

ي تا گرايي بشردوستانهگيري از اخالقها شروع به انتقامبسياري كسب كنند و آن
 نقاط اشتراك زيادي دارند كه به نظر مي  اين نقدهاي راديكال،)8(.پيروز كردند ديروز

متفاوت و حتي متضادي را ها اهداف ولي آن. شوندبا هم اشتباه گرفته مي رسد گاهي
  .كننددنبال مي

شود كه  منجر مي امر و اصل اكثريت، به اين"جباريت اعداد"نقد افالطوني آلن بديو از 
نزد ژاك .  قرار دهد"ر نظرهاي بدون حقيقت تكثمواجهه"را در تضاد با سياست  او

دموكراسي به عنوان يك جنبش دائما در حال گسترش در تضاد با فهم علوم  رانسير
رسد هر دو در اين به نظر مي. گيردي به مثابه نهاد يا رژيم قرار ميدموكراس سياسي از
ي  يك استثناي رخدادي و نه در حوزهاشتراك دارند كه سياست، در قامت ايده با هم

مقدار ": گويدرانسير در مورد سياست مي. وب استامري نادر و متنا اريخ و پليس،ت
هر دو يك نقد به . "هميشه محلي و موقتي است" و "ندارد زيادي از آن وجود
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در اين عصر . دانندتقليل مردم به شكل آماري آن مي انتخابات دارند و آن را عامل
مه چيز بايد قابل شمارش و كنيم، كه هزندگي مي ارزيابي همه جانبه كه ما در آن

اكثريث برابر با حقيقت قانوني دارد، كه ارزش  گيري باشد، كه تنها عدد زوراندازه
  كافي نيز هستند؟ ولي آيا. شود، اين نقدها الزمندقلمداد مي

  
 فيلسوف شاه

 گيري همگاني به خودي خود احترامبه رايبايد به شما بگويم كه من به هيچ وجه "
گيري همگاني فارغ از نتايج چرا بايد به راي.  تاثير آن داردگذارم؛ بلكه بستگي بهنمي
گيري، مشخصا يادآور آن ز آلن بديو با قانون اعداد و راي ستي)9( "احترام گذاشت؟ آن

اما او چيزي . تواند گواه حقيقت و عدالت باشداكثريت عددي هرگز نمي است كه
گويد، كه بدون آن قانون به جبر و  فرماليسم حقوقي نمياجتماعي و ي ميثاقدرباره

  .يابدليسم به خودكامگي هر كس تقليل ميپلورا زور خالص و
هم  داري صرف و محض و باهماني دموكراسي با سرمايهنقد راديكال بديو، متكي بر اين

دموكراسي اگر ":ارزي بازاري است كه بر حسب آن همه چيز هم ارز و هم ارزش است
. دارد ي سيستم عامي است كه اشكال اين نمايندگي را در برنمايندگي است، نماينده

 هاي انتخاباتي تنها به معناي نمايندگيبارت ديگر، نمايندگي در دموكراسيبه ع
اين فسادي است .  نام گرفته است"اقتصاد بازار"توافقي سرمايه داري است كه امروز 

 د، و بي دليل نيست كه ماركس به يك ديكتاتوريدر اين اصل دموكراسي وجود دار كه
گيرد، و آن را ضاد با چنين دموكراسي اي قرار ميانديشيد كه در تانتقالي مي
ي سهمگيني است ولي نيرنگي كه  كلمه"ديكتاتوري". ناميدپرولتاريا مي ديكتاتوري

براي  )١٠(".موجود بين نمايندگي و فساد وجود دارد را نمايان مي كند در ديالكتيك
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 لنين "ديكتاتوري دموكراتيك" معكوس دموكراسي نبود، و عبارت ماركس ديكتاتوري
   .نبود نيز تركيبي متناقض

 چنان چه گويا در. شودهاي تاريخي، از مشاهده ناشي ميي فصلنزد بديو زنجيره
جهت  گر است،كي به وفاداري به يك رخداد گشايشگسترش و پايان هر فصل، كه مت

  .ها و تصميمات بازيگران اهميت چنداني نداشته استگيري
كه اشتباها به آن توتاليتاريسم مي (دشمن دموكراسي، استبداد حزب واحد نبود "

. ونيستي پايان مي دادي كم اين استبداد به يك فصل اول ايده، مگر تا آنجا كه)گويند
 طرقي غير از واقعي گشودن فصل دوم اين ايده است، كه آن را از يتنها مسئله

به طور خالصه، در مجموع . بوروكراتيك، بر برخورد منافع چيره گرداند تروريسم
 ". پرولتاريا ناميده شده است"ديكتاتوري"جديد از آنچه كه   و عمليتعريفي جديد
 ي فصل هاي گذشته وجود ندارد، ايننتقادي، تاريخي و اجتماعي دربارهوقتي تاملي ا
 تواند ما را به آزمايشي در آينده رجوع نخواهد رسيد و تنها مين به جاييتازگي نامتعي

 "هيچ چيز بدون انضباط انجام نخواهد شد"اين حالتي خواهد شد كه هر چند . دهد
ي سوم در همين مقاله، بديو به مرحله.  "بايد بر مدل انضباط نظامي چيره شد" ولي

يك سوسياليستي، نفي  تفكمتمركز بر پايان"يي پردازد، مرحلهمي كمونيسم
. "مطالبه محور، نقد انگيختار هويت و پيشنهاد يك انضباط غير نظامي هايخودمداري

در غياب توافقي كه . نظامي بايد بر چه چيز تكيه كند؟ معلوم نيست اين انضباط غير
ي مشترك به دست آمده باشد، احتماال اين دموكراتيك با هدف انجام پروژه به صورتي
ها تواند بر يك ايمان مذهبي يا يك دانش فلسفي و گفتار حقيقت آنمي هاانضباط تن

  .متكي باشد
 ايستد تا با ضربه ازر بطن تناقض مضمون دموكراتيك نميبرخالف ماركس، بديو د
اين نكته  ":او صاف و ساده از اين مضمون گسست مي كند. درون آن را از هم بپاشد
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 ي دموكراتيك و پارلمانتاريزم معاصر با فرضيهي كمونيستي اصالفرضيه: اساسي است
ي كمونيستي تاريخي ديگر و رخدادهايي فرضيه. انجامد، مطابقت نداردكه به آن مي

 كند و از طريقشگر جلوه ميماهيت آن چيزي كه مهم و آفرين. شودرا شامل مي ديگر
 ورژوا دموكراتيكشود، با آن چه كه تاريخ نگاري بي كمونيستي توضيح داده ميفرضيه

سياست  از هرگونه... دقيقا به همين دليل است كه ماركس . كند، فرق داردگزينش مي
امر  هاي كمون پاريس بر اينگيرد و با توجه به درسورزي دموكراتيك فاصله مي

 كند كه دولت بورژوايي، هر چقدر هم دموكراتيك باشد، سزاوار تخريبتاكيد مي
ي خالي، آغازي مطلق در شرايط تخريب چه؟ لوح سپيد، صفحهبعد از ولي  .)١٢("است

 ي رخداد و تاريخ، عمل و فرايند، امرادي؟ چنان كه گويا انقالب مجموعهمحض رخد
نمي  چنان كه انگار ما هميشه از ميانه آغاز. بافتپيوسته و امر منقطع را در هم نمي

-الينيسم و مائوئيسم است ماند استلي كه توسط بديو بي جواب باقي ميسوا. كرديم
به ": نويسدي ضد ساركوزي خود مي او در جزوه.بدون يكسان پنداشتن اين دو البته

هاي سياسي كارگري و مردمي  كه در زمان استالين، وضع سازمانبايد گفت درستي
حتي قابل مقايسه با . داري تا اين حد متكبر نبودبهتر از امروز بود و سرمايه بي نهايت

  امربي شك بديو با اين فرمول قصد تحريك داشت، اگر بحثي در اين. "نبود زامرو
تر بودند با اين  قوي"در زمان استالين"اي كارگري احزاب و سنديكاه نباشد كه
 يا برخالف ميل توان گفت كه اين امر به يمن استالين بوده استنمي ي سادهمشاهده

هاي رهايي داشته و هايي براي جنبشهزينهكه سياست او چه اين تراو يا از همه مهم
من تنها دليلي كه ": تر استاش با ليبراسيون محتاطصاحبهم بديو در. همچنان دارد

 دارها  است كه او ترس را به جان سرمايهدارم اينمي كالهم را به احترام استالين بر
داران را د كه سرمايهآيا اين استالين بو. زيادي است اين ميزان احترام هم. "انداختمي
، يا شبه 1930ي رگ كارگري دههمبارزات بز ترساند، يا چيز ديگري، همچونمي
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ي مردمي، و در مجموع ترس يا تظاهرات جبهه  نظاميان كارگر آستورياس و كاتالون، و
داران الين چنين ترسي را به جان سرمايهاست ها؟ در برخي موارد، نه تنهااز توده

بارسلون، پيمان آلمان و شوروي، تقسيم بزرگ   در1937 در وقايع مي نينداخت، بلكه
 )13(. ها نيز بوديوناني ياري رسان آن در يالتا و يا خلع سالح كردن مبارزان

توان نمي": شودم در يك سوال از متد آن خالصه ميانتقاد بديو از استالينيس
توان جامعه را با خشونت هاي نظامي اداره كرد و نميصنعت را با روش كشاورزي و

دهي حزبي  اتهام قرار گيرد انتخاب سازمانچيزي كه بايد مورد. كرد دولتي منفعل
بنابراين او با نقد سطحي ".توان گفت حزب هم مي-شكل است، كه به آن

شود، كه با شانه خالي كردن از بررسي و همراه مي هاي سرخوردهاوروكمونيست
قرن را به گردن شكل حزبي و يك روش سازمان  ژديسنجش امر نوين تاريخي، ترا

 كافي است؟ انگار كه "فرم حزبي"كردن از  پوشيبنابراين آيا چشم. ددهي انداختن
رت ها مرده و ديپوبوروكراتيك كه به بهاي ميليون رويدادي به مهمي يك ضد انقالب
 مشغول به ديگر را در باب نيروهاي اجتماعي هايشده را در بر داشته است، پرسش

صادي گذار و هاي اقتماعي كار، فرمتقسيم اجت كار، روابطشان با بازار جهاني، اثرات
ها مشكل نبودند و عنصري از راه حل بودند حزب اگر. انگيختنهادهاي سياسي برنمي

  چه؟
  
  ناپذير تقليل"مازاد دموكراتيك"

به  طلق گرايش ژاك رانسيري يك سوءتعبير ميا تنبل، به واسطه/ اران نادان ونگروزنامه
  محدود به خورشت سگولن رويال"دموكراسي مشاركتي" را با "مازاد دموكراتيك"

 ي رويال، براي رانسير دموكراسي فرمي از"نظم عادالنه"بر خالف . انداشتباه گرفته
اي كه در آن نقطه.  چيز شرط متناقض سياست استپيش از هر"بلكه . دولت نيست
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پذيري رود، به مصاف احتمالمصاف غياب مشروعيت پيشينش مي به مشروعيتي هر
كنشي است كه " اين ".پذيري نابرابري نيز هستي احتمالكه خود پشتوانه برابري

يگارشيك و هرگونه قدرتي بر هاي الانحصار زندگي عمومي را از حكومت بدون وقفه
حكومت است و نه سبكي نه شكلي از " اين )14( ".كنداز ثروت منفصل مي ها رازندگي

هاي ه شدگي است كه از طريق آن سوژهحالتي از سوژ"، بلكه "اجتماعي از زندگي
ي سياست از انديشه به قدرت فرض آن جدا ساختن انديشه" و "رنددا سياسي وجود

  ".رژيم سياسي نيست بلكه خود نهاد سياست است يك" اين )15(. "است
هاير نداشتن پاسخي عملي براي پرسشاطريزي رانسير به خدر سمينار در س 

 اي بههيچ وقت عالقه"و در جواب گفت كه ا. استراتژيك سازمان و حزب سرزنش شد
  براي رانسير در فاصله از هرگونه)16( ".هاي سياسي نداشته استفرم سازماني تشكل

  مثابه به"انديشيدن به سياست ابتدا به مثابه توليد نوعي تاثير"گرايي سوداگرانه، چپ
ي قلمرو امر ديدني، امر انديشيدني و امر پيكربندي دوباره" و " يك تواناييتائيد"

وانب مختلف موضع خود را توضيح اي ديگر جبعدها در مصاحبه. اهميت دارد "ممكن
  :دهدمي

 هايدهي و اعطاي ارزشي مطلق به صحنهبر سر بي اعتبار كردن اصل سازمانبحث "
دهي و ز هرگونه جدل يا ضديت بين سازمانمن خارج اگفتار . انفجاري نيست

 او پيش از هر چيز قصدش بازانديشي در معناي سياست )17( ".بودن است خودجوش
  .يعني بدون بنياد اوليه. "در معناي دقيق، آنارشيك است سياست": است

  
  يا سياست/امحاي دولت و

تجربيات  گيري از بهره با)Ferenc Feher( و فرنك فهر )Agnes Heller(آگنس هلر 
-ضمن مبارزه  و استبداد بوروكراتيك در اروپاي شرقي،1956انقالب مجارستان در سال 
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نهادهاي  انداز اتوپيايي و الغاي كامل دولت وچشم"گي دولت ي مداوم با بت واره
ست ا  بلكه اتوپيايي"نه تنها اقدامي غيرممكن است"اين . كردند را رد مي"وابسته اش

 هاهاي آلترناتيو دولت و نهادهايي است كه در آنبه مدل"نع از انديشيدن، كه ما
 اگر دولت، جامعه را در خود". ، نيز خواهد شد"بيگانگي به تدريج كاهش خواهد يافت

توان از آنجا كه نمي"و . نابودي هستندهاي دموكراتيك محكوم به ، آزادي"ببلعد
ي همگن باشد، ما بايد ي يك ارادهندهرا تصور كرد كه به ظهور رسان ايجامعه

قراردادها را در نظر داشته باشيم كه تضمين كند اراده و منافع همه در آن  سيستمي از
انداز خود قرار دهيم، شكل ين رو آنچه را كه ما بايد در چشماز ا. شودمي در نظر گرفته

 )18( ".اعمال دموكراسي است انضمامي

 يكراتيك به احزاب اوروكمونيست دهه توتاليتاريسم بورودانيم، نقدهمان طور كه مي
دستورات  اين فرصت را داد كه از لحاظ تئوريك تبعيت بي قيد و شرط خود را از 1980

مربوط  اين نقد در عين حال ابهامات و خطرات. ي خيمه شب باز، توجيه كنندسرمايه
ي شش درباره ماركس. ردك را برمال مي"امحاي دولت"ركس از بندي مردد مابه صورت

 اين پس از" قدرت دولت: نويسدقيقا مي د1871هفته آزادي كمون پاريس در بهار سال 
اين با  رسدبه نظر مي. آميز استجا اغراقي لغو در اين لغو؟ كلمه".لغو شده است

و  جدل ماركس عليه پرودن و باكونين و مخالفت وي با اين ايده كه الغاي كار مزدي
سر  تر بربنابراين بحث بيش. ه صورت دستوري قابل اجرا باشد، در تناقض استدولت ب

الكيت و م يك فرايند است كه بايد شرايط امكان آن را با كاهش زمان كار، تغيير روابط
اصطالحات انقراض يا  از اين روست كه. دهي كار، فراهم آورداصالح راديكال در سازمان

كه بر يك فرايند   اصطالحاتي هستند"الب مداومانق" درست مانند )دولت( يامحا
  .دهندمي كنند و تاكيد را بر روي پيوند بين عمل و طول مدت قرارداللت مي
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امحاي دولت نبايد به مثابه انحالل و ادغام تمام كاركردهاي آن در خودگرداني 
ايد  ب"كاركردهاي محوري"برخي .  تفسير شود"ي اموري سادهارهاد"در  اجتماعي يا

. داشته باشند، اما به مثابه كاركردهاي عمومي تحت كنترل مردمي همچنان وجود
به معناي امحاي سياست يا انقراض آن در مديريت عقالني صرف  بنابراين امحاي دولت

ي سياسي از ي مبارزهتواند به معناي گسترش دامنههم چنين مي اين. جامعه نيست
اين .  عمومي باشدر و مشورت دائم در مورد مسائلنهادها و شو زداييطريق بوروكراسي
 تاييد ]جنگ داخلي در فرانسه ي ماركس[ 1891انگلس بر ويرايش  يتفسير در مقدمه

هاي دولت  توانست از گاز زدن مضرترين جنبهپرولتاريا، نخواهد نويسد،او مي: شودمي
زاد رشد كرده، در نسلي كه در شرايط اجتماعي جديد و آ"كه  خودداري كند، تا وقتي

 اين ".هاي دولت خالص كنداز چنگ تمام خرت و پرت وضعيتي باشد كه خود را
دستوري دولت نيست، بلكه بحث فراهم آوردن شرايطي است  بحث اعالم انتزاعي الغاي

بنابراين تسخير . هاي بوروكراتيك دولت را مهيا كندپرت كه امكان عبور از خرت و
  .آغاز، شروع يك فرايند و نه سرانجام آن  يكقدرت تنها قدم اول است،

  
  تقصير از روسو است؟

 كه پيش از اين نوربرتو بوبيو در مورد آن/ هايشنه تناقض(تضادهاي موثر دموكراسي 
اي درست از لحظه. تماعي ثبت شده اندهاي منطقي قرارداد اج در بن بست)نوشتمي
ما مجبور به پيروي از " و "تزور موجد حق نيس"كه فرض روسو مبني بر اين كه

ي بنياد مشروعيت و تنش الينحل بين  را بپذيريم، مسئله"مشروع هستيم هايقدرت
 از يكي به ديگري گشوده هميشه راه فراخواندن. آيدمشروعيت پيش مي قانونيت و

در  1973-1974هاي معادل سال[ IIز حق قيام كه در قانون اساسي سالا تواننمي. است
  .اي حقوقي به دست داد ثبت شده است، ترجمه ]مهوري فرانسهجتقويم 
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، مستلزم نفي "اندست كه افراد براي خود تجويز كردهتبعيت از قانوني ا"اگر آزادي  
شان در قبال  هر يك از اعضا با حقوق"بيگانگي كامل"شود، به عبارتي ديگر مي خود
 ر واقع خود را وقف هيچ كسگان دهر كس با وقف خود براي همه" چون اجتماع، كل
ي تحت هدايت عالي اراده"خود  هر كس با قرار دادن شخص و نيروي ".كندنمي

، يك شخص "ناپذير از كلبخش تفكيك" عضو با تبديل شدن به و هر "عمومي
سازند كه به آن وقتي منفعل است دولت و وقتي  را برمي"بدن سياسي" عمومي يا يك

گان ه از قانون غير شخصي كه براي همه اطاعت داوطلبان.گويندمي فعال است حاكم
-ي رژيم كهن ميجايگزين وابستگي شخصي و خودسرانهترتيب  معتبر است، بدين

 كه بالفاصله در تضاد با پيش گرايي تشديد شده استكل ولي به بهاي يك. شود
  .گيردفردگرايي تملك مابانه قرار مي هاي ليبرال از قرارداد وفرض
  در تقابل با حق نامحدود تصاحب خصوصي ظاهر"دارايي عمومي"تضاد فهم يك اين 
 اگر دولت به موجب قرارداد اجتماعي ارباب تمام اموال اعضاي خود باشد، اين. شودمي

 و "به طور طبيعي نسبت به چيزي كه نياز دارد حق دارد"شود كه هر فرد گونه مي
 يا به قول ".تماع بر همه چيز استهر فرد خاص بر امالك خود تابع حق اج حق"

 از اين رو پيمان اجتماعي، يك برابري ".فالكت بر حق مالكيت مقدم است حق"هگل، 
- برقرار مي"ي عرف و در حقوقبرابر به واسطه"را بين شهروندان مشروع  اخالقي و

ه ي دموكراتيك را بي بود كه با يك فراست نظري مسئلهيكي از اولين افراد روسو. كند
  .مالكيت گره زد يمسئله

فرض اين حكم اين .  است بين عموم و افراد خاص"تعهد متقابل"عمل شراكت يك 
كه هر طرف قرارداد با خودش نيز به عنوان عضوي از دولت و عضو حاكم  است

ه خود به آن تعلق دارد، ي آن نسبت به يك كل كبندد كه به واسطهمي قراردادي
 مستلزم امري غيرممكن براي "بدن سياسي"ن ترتيب ماهيت به اي اما. شودمتعهد مي
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تواند بر خودش قانوني را تحميل كند كه خود قادر به نمي حاكم: شودحاكم مي
تواند نيادين اجباري براي بدن مردم نميفضاي قانون ب هيچ گونه": شكستن آن نيست

 قرارداد هميشه قابل  به عبارتي ديگر،".قرارداد اجتماعي وجود داشته باشد، و نه حتي
همواره غير قابل واگذاري است؛ به اين ترتيب از نظر منطقي  بازبيني و قدرت موسس

  .پشت سر خود دارد حق قيام زور قانون را
 حاكم، به"شود ناممكن بودن نمايندگي است چرا كه آنچه كه از اين مسئله منتج مي

اگر حاكميت . "ه بايد باشدي تنها چيزي كه هست، همواره همان چيزي است كواسطه
تواند قدرت مي. تواند واگذار شودنمي باشد، در واقع "ي عمومياعمال اراده" تنها

 و در زمان حال "به صورت بالفعل"تواند حاكم مي. تواندشود اما اراده نمي نمايندگي
به زنجير اراده، خود را براي آينده "نه براي فردا، چرا كه معنايي ندارد  اراده كند، اما

جز از طريق " است كه بر حسب آن حاكم "دموكراسي بي واسطه"  اين بنياد".بكشد
ان والون امروز آن را به اي كه روز، دموكراسي بي واسطه"نيست خودش قابل بازنمايي

  .كشدچالش مي
  

  ي غير محتملمعجزه

ت ولي ي عمومي اس و در صدد تامين فايده"ميشه درسته"ي عمومي البته كه اراده
مردم ": "شور و مشورت مردم هميشه همان درستي را داشته باشد"شود كه نمي دليل
 از اين رو هيچ تضادي در بطن ".شوندشوند ولي اغلب فريب داده مييفاسد نم هرگز
 اين. وجود ندارد، اما فريب، بازيچه قرار دادن و شست و شوي مغزي وجود دارد مردم
 ي معاصر است، كه فاقد مفهوم اساسي ايدئولوژي"ئههاي توطتئوري"ي اصلي نسخه
تواند به گمراهي كشيده ي عمومي مياراده"يري منطقي، اگر گ پس با نتيجه)19(. است
هاي دشمنان  باشد، يعني توطئه"هابنديجناح" و "هاخدعه"بايد تنها دليلش  "شود



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٧٩

از اين رو، براي . "گي شراكت بزرهاي محدود و بخشي با هزينهشراكت" مردم يا
شراكت "عمومي به درستي خود را آشكار سازد، الزم است كه هر گونه  ياينكه اراده

هر شهروند تنها از " در دولت طرد شود، تا اين امكان فراهم آيد كه )!هرحزبي("بخشي
اي است كه آزاد و لي كه حاكي از يك اعتماد به سوژهفورمو. "خودش نظر دهد طرف

شود كه اين ي به اعتماد به اين امر تبديل مياست، به راحتفرض شده  عقالني
ه خيلي زود به عقل دولت رسند كعقلي به حد اعالي خود مي ها درمجموعه عقل

  .شودتبديل مي
شود كه ي اين ايده تعديل ميو، بالفاصله اين اعتماد به وسيلهبا اين حال نزد روس

كند، هميشه تي كه آن را هدايت ميقضاو" ولي "عمومي هميشه درست است ياراده"
ي متعارض، در ي مغشوش به جاي تجربههاو براي پاسخ به اين مشاهد. "نيست روشن

مردم امر خير را مي "وقتي كه : گرددتربيت و آموزش به دنبال جواب مي تعليم و
 ، به راهنماهايي كه توانايي"به راهنماها نياز دارند" "بينندرا نمي خواهند اما آن

  !ها را داشته باشند به آن"درست نشان دادن مسير"
 براي وضع. خورد در يك بن بست دموكراتيك شكست ميي عموميبنابراين اراده

 بهترين قواعد زندگي اجتماعي، يك فهم برتر مورد نياز است، كه بتواند تمام احساسات
 -نوعي دوقلوي حقوقي . ها را تجربه نكرده باشدها را ديده باشد و هيچ يك از آنانسان

يك انسان از "اين ديدگاه دست نيافتني تماميت، از قانون گذار . اخالقي جبر الپالسي
 راند نبايد برد، چون او كه بر قوانين فرمان ميساز مي"جهت خارق العاده در دولت هر

ادر گذار بايد به اقتدار فرماني ديگر متوسل شود كه قاين قانون. ها فرمان براندانسان
به . "با خود همراه كند بي آنكه خشونت بورزد و بقبوالند بي آنكه متقاعد كند" باشد

 "ي معيوب قانونيچرخه"ز آنچه كه بعدها هانا آرنت روسو براي خروج ا اين ترتيب
شود، يك مذهب مدني، كه انگار قرار توسل به يك استعالي عرفي مي خواند، گرفتار
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 عادي را پر كند، امري م ايده آل و تقسيمات مردمهمگن بودن مرد است شكاف بين
هر انساني "و از آنجا كه . ندبندي كعنوان نبرد طبقات صورتبه  تواند آن راكه او نمي

 توسل به ژوكر استبداد روشن بين نمايان مي "صحبت وا دارد تواند خدايان را بهنمي
يد رسالت او را اثبات ي حقيقي ست كه باآن معجزه جان واالي قانون گذار": شود
 )20( ".كند

  انديشيدن به نهاد
ژوست، در آستانه ي ترميدور، با _درست جايي كه افكار روسو باز مي ايستد، س ن

نهادها، تضمين ": خود درباره ي ضرورت نهادهاي جمهوري ادامه مي دهد تحقيق
مي آنها حكومت و وضعيت مدني را اخالقي . آزادي هاي عمومي هستند دهنده ي

بدون نهادها، زور يك " چرا كه ".فرمانروايي عدالت را مستقر مي سازد"  و"كنند
شايستگي هاي انسان هاي فاني و شكننده استوار است، يا بر ابزارهايي  جمهوري يا بر

ژوست از تمام مغلوبان بزرگ  چند روز مانده به اعدام، سن  درست)21( ".ناپايدار
ها زاده شدن در كشوري بدون نهادها بود؛ بختي آنبد"كه  مبارزات رهايي ياد كرد؛

هايي كه تنها در يك روز زدند؛ و جناحقهرماني تكيه مي ها بيهوده بر تمام نيروهايآن
 ".ها فضيلتي كه داشتند به شبي ابدي سپردندوجود سال ها را باپيروز شده بودند، آن

 و فضيلت يك "يروهاي قهرمانين" -براي چه گوارا نيز همان گونه كه بعدها -براي او 
تراژيك بين قدرت موسس و دموكراسي نهادينه، كافي  الگو براي پر كردن شكاف

  .نبودند
باعث " انقالب "انگيزحقايق غم"ي تجربه: ي خود نوشت ژوست در وصيت نامهسن
در واقع هدف نهادها " ".ي مهار جرم از طريق نهادها بيانديشمكه من به ايده شد

هاي اجتماعي و فردي براي جلوگيري از تفرقه و خشونت، و ي تضمينكليه برقراري
اي كه  او به گونه)22( ".ها استي اخالقيات به جاي استيالي انساناستيال جايگزيني
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يك پيام واپسين را پيش از محصور شدن در سكوت واپسين شبش  خواهدانگار مي
ناپذير  زور و عدالت انعطاف نهادهااز طريق"گويد كه بايد مي ارسال كند به تاكيد

 نه او، ".شخصي كرد؛ به اين ترتيب انقالب تحكيم يافته است قوانين را جايگزين تاثير
ي ري ديگر فرصت حل كردن اين معادلهلومومبا و نه بسيا نه چه گوارا، نه پاتريس

  .گذاشتنداي كه معماي آن را براي ما به جا نداشتند؛ معادله رمزآلود دموكراتيك را
ي  تاريخي اتحاد و تنش جامعه-امر اجتماعي"كند كه كاستورياديس تصديق مي

ي نهادينه است، اتحاد و تنش تاريخ ساخته شده و تاريخ در حال و جامعه نهادساز
گي د خودنهادگر باشد و از خودپايندهتوانتا چه اندازه جامعه مي )29( ".ساخته شدن

  امر نهادينه فرار كند؟
توانند از ي انقالب است، كه نميمسائلي مانند مسئله"شود طرح ميجا م اينآنچه

ي گيرند، زمينهي ديگري جاي ميي بگذرند، اما بالفاصله در زمينهامر نظر مرزهاي
سي كه اين خالقيت در آن اعمال ي پراتيك سيازمينه:  و اضافه كنيم".تاريخ خالقيت

  .ر عدم قطعيت مبارزهيك تاريخ دنيوي گشوده ب در. شودمي
  

  مقاوم در برابر عدم قطعيت

 ها به زندگي همراه با مقاومت در برابر عدمشكلي از جامعه كه در آن انسان"ر كلود لفو
اي كه در آن فعاليت سياسي با يك محدوديت جامعه" و "دهندقطعيت رضايت مي

، در معرض اين دموكراسي بر حسب تعريف. نامد را دموكراسي مي"شودمي مواجه
گراي شكاك قرار دارد كه به همه چيز جز شك خود، مشكوك نسبيت تناقض يك

ي شك تبديل گماتيك، يا يك معتقد متعصب آموزهبه يك شكاك د است، تا حدي كه
ي گرايي وقتي به باالترين درجهنسبيت"كند كه سوي ديگر اذعان مي لفور از. شودمي

توان از اين  چگونه مي)25( ".سوال رفته باشدارزش دموكراسي زير  رسد كهخود مي
  خود اصل برابري دموكراتيك ثبت شده است، گريخت؟ عدم قطعيت كه در
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 و پيگيري تبديل مسائل الهياتي به مسائل "الئيك كردن دموكراسي"بحث بر سر 
به اين منظور دست كشيدن از خواست تقليل سياست به امر اجتماعي، و به  دنيوي و

اين ادعاي جذب كامل سياست . اي از دست رفته استوحدت اسطوره جستجوي يك
اي  اسطوره"ي بزرگجامعه"انداز آن بازگشت به يك اجتماعي، كه چشم از طريق امر

 است، در ] اجتماع كوچك مبتني بر اشتراكاتGemeinschaft[اوليه   يك گماينشافت(
ناپذير امر  بودن تقليلگيرد كه ناهمگني همگن را پيش فرض ميجامعه واقع يك

هاي توتاليتر ناممكن ي رژيمگويد كه تجربهلفور مي. تناقض است اجتماعي با آن در
ي روابط قابل ديدن و  تحقق امر اجتماعي، كه در آن همهينقطه" بودن ترسيم يك

  .آموزدمي  را"گفتن است
 ي امرسي به واسطهآل امر سياتقليل ايده"مخالف لفور رانسير نيز تقريبا از منظري 

شناختي امر سياسي، و به عنوان تقليل دموكراسي  را به مثابه ختم جامعه"اجتماعي
سياست "بازگشت قدرتمند . گيرد در نظر مي"ي سياسيِ امر اجتماعيخودتنظيم" به

 "ي سياسيفلسفه" كه تحت پوشش تقابل با 1970ي هاي آن در دههايدئولوگ  و"ناب
ي وجود خاص امر اجتماعي يك حوزه"كرد كه ن ميقعيت را پنهاگرفت، اين وا صورت
و خيالي يا (يك نهاد سياسيِ . "ي مورد اختالف سياست استبلكه يك ابژه نيست
ي معتقد به بازگشت امر بحث ميان فالسفه"و . ي وجود دارداجتماع  امر)نمادين

ي درباره"دوش  چيزي جز يك بحث مخ"شناسان معتقد به پايان آنجامعه سياسي و
ي سياسي را براي تفسير پراتيك هاي فلسفهبايست پيش فرضمي نظمي كه در آن

  . نبود"كرد توافقي لغو سياست اخذ
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  سكوالريزه كردن دموكراسي؟

 عمل كند، "بدن"تشخص ندادن به جامعه، عدم باور به اينكه جامعه بتواند مانند يك 
 هاي بود كه در سال)Walter Lippmann(ليپمن ي پراگماتيك والتر  اين دغدغهاز پيش

 ي نفي نزاع طبقاتي به سود يك با اضمحالل فضاي سياسي به واسطهبين دو جنگ،
چالش برانگيز در نهايت ليپمن اين ايده .  مواجه شد"دولت كل مردم"دولت مردمي يا 

 ئيك كردن براي او، همانند جان ديويي، ال".جامعه وجود ندارد"كند كه مطرح مي را
 دموكراسي به معني رد هر ماورا، هر گونه استعال، هر گونه جهان ديگر و هر گونه بنياد

 ديويي به. غايي و به معني پذيرش عدم قطعيت برطرف نشدني در قضاوت سياسي بود
 تروتسكي در تقابل با يك اخالق كاربردي كه بر حسب آن. دهدتروتسكي نيز پاسخ مي

گري در باب توجيهات خود هدف مي سشكند، به پرميهدف وسايل را توجيه 
ديويي، . جستي طبقات توسل ميدر نهايت به معيار غايي مبارزه پرداخت اما

كرد كه با اين كار بر توسل جستنِ پنهاني به يك استعالي چكش  تروتسكي را مالمت
 فراري ي بيناكنش ميان اهداف و وسايل هيچ راهحلقه. است كاري شده، صحه گذاشته

.  از عدم قطعيت استسياسي محكوم به سهمي تقليل ناپذير گذارد، و تصميمميباقي ن
  .كنيم ايم، بايد قمارما درگير شده

 ايموكراسي را از دست يافتن به ايدهد"ليپمن بر ضد يك ادراك عرفاني از جامعه، كه 
. كندعلم مي قد "داردهاي خود و اهداف پيش رويش بازميي محدوديتروشن درباره

هاي صرف بر واخت و بدون رمز اخالقي كلي نزاعاي يكندموكراسي بايد به گونه اين
ي مردمي ي بيان انتخاباتي يك اراده چنداني دربارهتصورليپمن . حل كندمنافع را  سر

 "بررسي زير و بم مشكالت"دهندگان وقت كافي براي نداشت، چرا كه رأي درست
اي نشان ي ماجراجويانهضديت خود را با فرضيه بيني شكاكانه يك روشن او با. ندارند

هاي جا كه سياست يك حرفه نيست، مجموع عدم قابليتدهد كه برحسب آن از آنمي
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ترين دليلي وجود كوچك": قابليت جمعي در دموكراسي خواهد بود فردي موجد يك
تواند به هاي فردي مي عارف، فكر كنيم كه مجموع نادانيهايدموكرات ندارد كه مانند
 از آنجا كه ممكن ".دائمي كه قادر به هدايت امور عمومي است بيانجامد توليد نيروي

هايي كه در يك آل اين است طرفدر همه چيز نفع داشته باشد، ايده نيست هر كس
كسي كه به يك "ي هم به توافق برسند، چرا كه تجربهدارند با  مرافعه نفع مستقيم

  .ي كسي كه به آن طرف تعلق ندارد، فرق داردتجربه  با"اردطرف تعلق د
 تواند، به خاطرآل دموكراتيك نميناپذير اين بود كه ايدهي اجتناببراي ليپمن نتيجه

گي و انحراف به سمت اشكال هاي بيش از حد، به چيزي جز سرخوردطلبيجاه
 "ر را سر جايشان قرار داددوباره حضا"بايست بنابراين مي. استبدادي برسند يمداخله

ها را روي سكوها نشاند و يادآوري بايد آن: آيدمعنايي كه از اين عبارت برمي در هر دو
 )27(. موظفند رفتار مناسبي داشته باشند كرد كه

  
  هاناسازگاري فضاها و زمان

- نمايندگي از همان لحظه".شيك استبه راستي فرم اوليگار"براي رانسير، نمايندگي 

 در مقابل براي كاستورياديس هم )28(.  است"دقيقا ضد دموكراسي"آغاز خود  ي
دموكراسي .  است"ي نمايندگيصحنه"، مستلزم يك "تجزيه ي قدرت" چون لفور؛

ها را سيستمي نيست كه در آن نمايندگان به جاي شهرونداني كه آن نمايندگي فقط
ه نظامي است كه به بهاي يك سياسي مشاركت كنند، بلك اند در اقتدارتعيين كرده

تر از همه، مهم. دهند به جامعه مي"گي نسبيآشكاره" پيچش اغلب چشمگير نوعي
كند كه امكان به ظهور رساندن جدل فراهم مي يك فضاي تعيين شده براي بحث و

به رسميت "اصل پوياي دموكراسي . سازدمي يك منفعت مشترك غيرصنفي را مهيا
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هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي زهميان حو جتماعي، و تفكيكشناختن كامل تعارض ا
 )29(.  است"رفتارها و زيبايي شناختي از ناهمگني اخالق ها و

-ناپذير جامعه، بلكه همي ناهمگني تقليلنمايندگي نه تنها به عنوان نتيجهبنابراين 

يابد مود ميهاي اجتماعي ني فضاها و زماني تكثر ناسازگار شدهمثابه نتيجه چنين به
سبت به احزاب و دولت را بنيان هاي اجتماعي ناماني ضروري جنبشخودس كه تكثر و

  .نهدمي
هاي منديي انتقال قدرت تشكيل شده از زماني سياسي به مثابه سامانهمبارزه

كند و وحدت شكيل شده از فضاهاي منفصل عمل مييك نردبان سيار ت ناموزون و
از اين رو گسترش  .سازدعين ميها را از نقطه نظر تماميت ماين جنبش همواره موقتي

  .شودناپذير ميردي از ظهور يك فضاي عمومي تفكيكهاي فآزادي
وقتي اين فضاي عمومي محو شود، نمايندگي سياسي به مضحكه و لودگي تبديل 

به اين ترتيب اين نمايندگي در دوران بين دو جنگ به چيزي تبديل شد . شد خواهد
  .يا يك كمديِ تراژيك.  خواند"اپراي فكاهي"آن را  هانا آرنتكه 

  
  دموكراسي بي واسطه يا صنفي؟

 ناپذير است، مگر با تصور شرايط زماني و مكاني يكنمايندگي و تفويض اختيار اجتناب
 كه امكان تجمع )هاگريبدون ميانجي(دموكراسي بي واسطه به معناي دقيق آن 

ي آن فرد منتخب كشي كه به واسطهي قرعهد، و يا يك رويهمردم را فراهم آور دائمي
اين . اشغال كند بدون اينكه وكالتي داشته باشد يا كسي را نمايندگي كند پستي را

نمايندگي در يك دولت شهر، در يك اعتصاب و در يك حزب يك  اجتناب ناپذير بودن
هايي يم و به دنبال شيوهجاي انكار مشكل، بهتر است با آن گالويز شو به. واقعيت است
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ي نمايندگان را تضمين ها كه بهترين شكل نظارت بر ماموريتبگرديم از نمايندگي
  .شدن قدرت را محدود نمايد ايكند و حرفه

 الكساندرا.  بين لنين و اپوزيسيون كارگري در اين رابطه روشنگر است1921ي مباحثه
 ، توسل به"تمايالت ناهمگن" خاطر سازگار شدن باه كولونتاي، سران حزب را ب

 رهبري واحد، تجسد يك"طلبانه به اي كردن قدرت، توسل راحتمتخصصين، حرفه
 او اين قابليت را داشت كه. كرد، سرزنش مي"ي سنخ نماي بورژوازيادراك فردگرايانه

را  اي قدرت را رصد كند و ظهور ارتجاع بوروكراتيك نوپاقبل از ديگران خطرات حرفه
اما انتقاد او مبني بر اين كه اين انحرافات ناشي از امتيازات داده شده به . ببيند

: گيردي همگن را پيش فرض مي است، تصويري فانتزي از يك جامعهجامعه ناهمگني
. امتيازات مالكيت و تولد، پرولتاريا ديگر چيزي جز يك بدن نخواهد بود با لغو

ي ديكتاتوري پرولتاريا در حوزهت چه كسي قرار است خالقي": پرسيد كولونتاي
بر " يا "هاي از اساس پرولتري هستند؟تضمين كند؟ سنديكاها كه ارگان اقتصادي را

هاي توليدي است و يك ت كه فاقد ارتباط زنده با فعاليتهاي دولمديريت عكس
 )30( ".گره مشكل اينجاست":  او سپس اضافه كرد"اجتماعي مختلط دارد؟ محتواي

 شوراها از آغاز(با قصد حذف نمايندگي در سطح كشور . ره مشكل اينجاستبراستي گ
 هاي اداري يااها به ارگان از يك سو در صدد تبديل سنديك)هاي كشوري بودندارگان

 ي حفظ يك چندپارگي صنفي از ظهور يكآييم و از سوي ديگر به واسطهدولتي برمي
 بندي اجتماعيتركيب" يا " بودننگرنگار"تقبيح . كنيمي عمومي ممانعت مياراده
 هاي رفيقشهاي كولونتاي هم چون نوشته كه در واقع به دفعات در نوشته"طمختل

شود، تقبيح امتيازاتي است كه به خرده بورژوازي يا كادرهاي شلياپنيكوف ديده مي
هاي ناهمگن كه حزب ما مجبور است در دسته بندي"اين (. سابق داده شده بود رژيم
اين فوبياي مختلط بودن و رنگارنگي، . )"صورت زيگزاگي حركت كند ها بهن آنميا
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شناختي بدون قصد ز لحاظ جامعهرويايي از انقالب كارگري ناب ا يكنندهفاش
  .ژمونيك استه

بنابراين  .ي واحد متحد بودض آن يك حزب واحد و تجسد يك طبقهي متناقنتيجه
واقع يك  كرد، درزيسيون كارگري با آن مبارزه مياپوآنچه كه لنين از رهگذر مقابله با 

موسسات و  ادراك صنفي از دموكراسي سوسياليستي بود، كه منافع خاص مناطق،
عمومي را  كه بتواند يك منفعت چيد بي آنها را بدون هيچ سنتزي كنار هم ميحرفه

براي تاج  تيكلذا گريزي از اين نبود كه يك بناپارتيسم بوروكرا. از آن بيرون بكشد
ناتوان از  هاي غيرمتمركز و دموكراسي اقتصادي محلي كهي قدرتگذاري اين شبكه

مجادله بر  بنابراين. ي پروژه هاي هژمونيك براي كل جامعه بودند، وارد گود شوندارائه
موجود  هاي ثبت شده در جنبش واقعي معطوف به الغاي نظمسر اعتبار خرده تجربه

  .ها بودهاي آنبر سر محدوديتاي نبود، بلكه مجادله
  

  ي نسبيت تعداددرباره

امر اكثريتي مي . تعداد هرگز ارزش اثبات ندارد. تعداد هيچ ربطي به حقيقت ندارد
خواهي هميشه باز ادله را خاتمه دهد ولي راه فرجامي قرارداد يك مجبه واسطه تواند

خواهي آينده عليه  فرجامامروز،خواهي اقليت امروز عليه اكثريت فرجام: ماند خواهد
 .خواهي اخالق عليه حقوقاهي مشروعيت عليه قانونيت، فرجامفرجام خو حال،

آلترناتيو راديكال اصل اكثريتي، كه چيزي جز انتخاب بين بد و بدتر نيست، قرعه 
اي هم شده، به مثابه سمپتم بحران ظهور اين ايده، به شكل افسانه. تاس كشي

ترين استدالل را در مورد رانسير جدي. لي چيز عجيبي نيستتيك فعدموكرا نهادهاي
ي دموكراسي بر آن ترين معضلي كه كلمهعميق"نويسد كه او مي. دهدمي آن ارائه

 براي حكومت كردن است؛ چرا كه ]صالحيت ويژه[غياب عنوان  "كندداللت مي
است كه بر هيچ ، رسوايي يك برتري "خداوندگار تصادف است خشنودي"دموكراسي 
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. گيري منطقي آن استكشي نتيجهبنابراين قرعه. استوار نيست اصلي جز فقدان برتري
اما در كل كمتر از اشكاالت حكومت بر اساس خبرگي،  البته داراي اشكاالتي است

خواهند خوب، حكومت برابرهايي است كه نمي حكومت": دسيسه و توطئه است
اي براي حكومت است، و نه حكومت كردن بر امعهج نه" و دموكراسي ".حكومت كنند

هاي ست هر حكومتي در نهايت بايد پايهناپذيري احكومت بلكه دقيقا آن امر. جامعه
 )33( ".خود را در آن بيابد

 ي قرعه كشي به جاي نمايندگي نه تنها به معناي الغايبنابراين نشاندن صاف و ساده
 ساز كهياست به مثابه رايزني تصميمز هست، سدولت، بلكه به معناي الغاي سياست ني

  .هايي براي به انجام رساندن شودنجر به پيدايش پيشنهادات و پروژهتواند ممي
خواست در اكثريت، تجلي درون ماندگار يك حكمت الهي را برخالف سنتي كه مي

-فاع ميگيري دگرا از رايخود از يك فهم غيرمتمركز و كمينهي ليپمن به نوبه ببيند،

دادن ديگر حتي بيان يك نظر نيست، بلكه تنها يك قول ساده است براي  راي. كند
دهنده جز در مورد ترتيب ليپمن طبق اين ايده كه رايبه اين . كانديدا حمايت از يك

اختيار را تا سرحد شود صالحيتي ندارد، اصل تفويض او مربوط مي آنچه كه شخصا به
 مفرط قدرت سياسي، -و انحصاري كردن -ي كردن ايك حرفه يپذيرش تئوريزه
  .عبارت ديگر يعني بازگشت به يك فهم اليگارشيك به. كندراديكاليزه مي

  
  گري حزبيميانجي

 )34(، "كندي افراد توسط يك حزب را ايجاب مينمايندگ"چه كه از ديد رانسير آن
ي  مثابه جلوهرد قاطع مفهوم حزب بهرد هرگونه نمايندگي مستلزم . است خستگي

ي كامل  نمونه1975كلود لفور در سال . وجود داشتن به اعتبار خود است چشم پوشي از
ياديس، هرگونه بنابراين او برخالف كاستور. ديدرا در حزب مي درهم آميختگي

. كردراگير داشته باشد را اصوال رد ميگرايش به يك بينش ف اي كهمانيفست يا برنامه
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ي توتاليتاريسم و ن باور خود به تقابل دوگانهانضمامي كرد ا ب1993او در سال 
گ ناتو در بالكان و اشغال بي كم و كاست خود از جن دموكراسي از طريق حمايت

هر اندازه هم كه كند كه نقد احزاب، اسرائيل، اعالم مي هاي فلسطيني توسطسرزمين
سي ليبرال به سيستم فراموشي نياز اساسي دموكرا موجب"تواند معتبر باشد، نمي

ضروري براي شبكه هاي شراكتيِ جامعه ي   وي با قائل شدن نقشي".نمايندگي شود
ايي در عموميت خود تمايالت احزاب به تنهرقابت " مدني، پشتيبانِ اين ايده است كه

خ اينجاست كه اين پيوستن طنز تاري ".مي كند هاي مختلف اجتماعي را نمودارگروه
اي كه بر حسب آن سياست انحرافي بود؛ ايده ستي از طريق مسيرهايي لنينيبه ايده

ي روابط طبقات كه در نهايت به واسطه به مثابه امر غير قابل تقليل به امر اجتماعي
  .كندمي ي احزاب عمليابد، از رهگذرِ مبارزهتعين مي

 و ي منطقِي عدم پذيرشِ ايمان دموكراتيك در دقتنزد بورديوي متأخر، نتيجه
ي كنش جمعي خواهد بود، نظرات فردي، اهميت يافتنِ دوبارهحاصل جمعِ  درستيِ

اما حزب طبقه نيست، . گرفتن نامي كه به اين امر جمعي داده شده است بدون در نظر
پس . عاي نمايندگي آن را دارندتر از احزابي است كه ادزيادتر و بزرگ و طبقه همواره

ه خطرِ غلتيدن ب: وجود دارد "ي در امر سياسييك تعارض ذات" توان گفت كهمي
ي گريز از بيگانگي در ويض اختيار و نمايندگي، به بهانهي تفواسطه ي بيگانگي بهورطه
عمليات نمايندگي، آنان كه تحت سلطه اند به مثابه يك گروه وجود  زيرا پيش از. كار

آنچه از اين . ندايندگي شو، و به هر حال نياز دارند كه نم)آماري مگر از لحاظ(ندارند 
ي مسئله" دور باطل و تقريبن تمام عيارِ سلطه است، و نيز اين شودموضوع منتج مي
متافيزيكي، كه معناي حرف زدن به جاي آناني كه اگر به جايشان بنيادي، و تقريبا 

  ).٣۶"(نخواهند زد چيست حرف زده نشود حرفي
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 ي ناگزيرِ پيش فرضِتيجهاين ن.  كاذبي متافيزيكي يا يك مشكلدر واقع، يك مسئله
سفت و سختي است كه بر حسب آن كساني كه تحت سلطه اند توانايي شكستنِ دور 

 با اين حال اينان به طرق مختلف. توليد و حرف زدن از طرف خودشان را ندارند باطلِ
ديو بور  بر خالف آنچه كه- و رؤياهاي خودشان را دارند-زنندهاي خودشان را ميحرف
گروه   در قالب]اتفاقا[گويد روش هاي مختلفي وجود دارد، از جمله روش هايي كه مي

هاي هايي همچون گفتاريابند و نمونهبروز مي "عمليات نمايندگي" ها و پيش از
 مشكل ويژه، مشكلِ. دهندها گواهي مي، زنان و بردگان بر وجود اين روشكارگران

زبان سياسي نه بازتابِ ر كه لنين نشان داد، طوهمان. هاستگفتار سياسيِ آن
زبان .  منافع صنفييبازانهاست و نه ترجمانِ خيمه شبامر اجتماعي  يوفادارانه

ها و متكلمان خاص هاي نمادين خودش را دارد، مكانو فشردگي هاجاييهسياسي جاب
  .خودش را

  
  اضمحالل الهياتيِ احزاب سياسي

اي، اشكال سيال، طههاي نقي از ائتالف با يك آپولوژاعموم "فرم حزب" امروز رد
-اين هم ريخت شدن با لفاظي. شودها همراه ميبكه اي، متناوب و مبتني بر قرابتش

ي سيال است، و به اين ترتيب گفتمان ي جريانِ آزاد و جامعهال دربارهليبر هاي
 "حزاب سياسييادداشتي در باب حذف عمومي ا" درسيمون وي ) 37(. نيست جديدي

 اكتفا نمي كرد، بلكه تا "غير حزبي" در سايه ي يك خويشتن داريِبه پناه گرفتن 
ي منطقيِ اين الزامِ او نتيجه. رفتپيش مي احزاب سياسي" آغاز حذف"  الزام به

يك اختالل "ي دربرگيرنده "ساختار هر حزب سياسي"تشخيصي بود كه بر حسب آن 
اشين اعمالِ اشينِ ساخت شيفتگي جمعي است، مسياسي يك م حزب" "بازدارنده
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در جرثومه و تمايلِ خود   بنابراين هر حزب سياسي".هركس يفشار جمعي بر انديشه
  )٣٨(". توتاليتر است

.  اين بيانِ نقد رايج امروز به احزاب سياسي، از يك منظر سنديكاليستي انقالبي است
 ، "دروغ بزرگ" يمان آلمان و شورويپس از تجربه ي زيسته ي جنگ داخلي اسپانيا، پ

 وحشت ناشي از روبرو شدن با تحوالت: ي اين نقد را دريافتتوان ريشهاستاليني، مي
. هاي بين دو جنگ، و خفه شدن تكثرگراييِ سياسيهاي بزرگ حزبي در سالماشين

 انگارانه به عنوان ضمانتكه به طرزي ساده( "تعلق-نا"  ازمؤكد در عوض ستايشي او
 منطقا كه  استدارد" ي حقيقتيك ميلِ نامشروط شده" و) در نظر گرفته شده است

 حقيقت :"دهدارجاع مي ]الهي[به يك فهم مذهبي از حقيقت وحي شده به فضل 
اما چه كسي اين حقيقت يگانه را  "!و امر خيرِ يگانه يك غايت است" "!واحد است

  گيرد؟ حاكم تصميم ميره ي اين امر خيرِ چه كسي دربااعالم ميكند و
نور درون هميشه پاسخي آشكار به هر آن ": ماندبا حذف سياست، الهيات باقي مي

چگونه طالب حقيقت باشيم بدون اينكه هيچ " اما ".دهد كه بدان رجوع كندمي كسي
 است؛ كه تنوير آن "سرِ اسرار"پذيرد كه اين  سيمون وي مي"درباره اش بدانيم؟ چيز
حقيقت تفكراتي است ": شودحقيقت از ميل به حقيقت زاده مي.  استحشوآميز صرفا

يابد كه صرفا، تماما و منحصرا طالب حقيقت ي متفكري تجلي ميآفريننده كه در ذهن
طلب حقيقت تهي و بدون تالش براي از پيش حدس زدن محتواي آن  از طريق. است

و اين جستجوي امر  ]الهي[ي فضل ين وحي به واسطه ا".شودمي است كه نور دريافت
.  هر كس حقيقت خودش-شودتناقض يك فردگرايي اقتدارگرا مي ناب ناچارا منجر به
پس . انجامدي اقتدار خود ميمعي در نهايت به تحميل خودكامانهج رد هرگونه اقتدار

 اما چه چيز را بايد )39(؟ ".سياسي امر خير تقريبا ناب خواهد بود حذف احزاب"آيا 
كه در آن كند وي يك نظام انتخاباتي را تصور ميسيمون  ها كرد؟ن آنجايگزي
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: كنندج يك نظر صرفا سوبژكتيو اكتفا ميبرنامه، به تروي ي يككانديداها به جاي ارائه
 پس ".كنمهم، يك چنين يا چنان چيزي فكر ميموضوع م ي اين يا آنمن درباره"

: غباري يا ابري از نظرات متغير. استديگر نه چپ و نه ر .ديگر حزبي در كار نيست
كنند يا از  همكاري مي"هاطبيعي بازي و جنبش قرابت روال"منتخبين بر حسب 
هاي سيال و ري از انجماد يا لختگي اين قرابتجلوگي براي. كشندهمكاري دست مي

سازمان يافته شدن خوانندگان گاه به گاه يك  متناوب بايد تا جايي پيش رفت كه
هر بار كه يك محفل در صدد ". ممنوع شود ر قالب يك جمع يا گروه دوستانمجله د

به كيفيت عضو سخت و يكپارچه شود به  آن برآيد كه با دادن يك خصلت تعريف شده
 اين منجر به اين سوال )40(! "خواهد شد محض برقراري اين امر سركوب كيفري آغاز

دالت كيفري به نام چه كسي ع كند و اين را وضع ميشود كه چه كسي قانونمي
  .اعمال خواهد شد

 هايش و قراردادهاي متزلزلش، ناچاراهايش، عدم قطعيترد سياست دنيوي، ناخالصي
 هايش به همراهها و مغفرتها، توبهي الطاف، معجزات، وحيالهيات را با تمام صندوقچه

 خشيدن به يك ناتوانيگريزهاي واهي براي فرار از بندهاي آن در واقع تداوم ب. آوردمي
سياست، به جاي ادعاي كسر شدن از تضاد ميان نامشروط بودن اصول و . است

ها، عبارت است از جاي گرفتن در بطن اين تضاد، كار كردن بر بودن پراتيك مشروط
گري احزاب يك حزب با حذف ميانجي. و عبور از آن بدون حذف كردنش روي آن

  .و از آن خارج نخواهيد شد!  خواهيد داشت"هابي حزب" -دولت  حتي-واحد 
 اما اين وصفي موجز و گذرا است كه. هاي حزبي مشروع استبي اعتمادي به منطق

 -"فرمِ حزب"-هاي قرن را به يك فرم  انحصاري خطر بوروكراتيك و فالكتمسئوليت
گرايش شديد به بوروكراتيزه شدن در پيچيدگي جوامع مدرن و در . نسبت دهيم

اين گرايش بوروكراتيك در تمام اشكال . تقسيم اجتماعي كار، حك شده است منطق
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-مون وي خواستار آن بود، از يك بتحذف احزاب كه سي. زندپرسه مي سازماندهي

شود كه سازمان را به مثابه ك جبرگرايي سطحي سازماني ناشي ميو ي ونهگي وارواره
نظري تاريخي بنگرد، و به مبيند به جاي اين كه به آن از مي يك امر طبيعي

هاي ارتباطي اسب تغييرات روابط اجتماعي و روشتن ها و انواع آن بنا بهدگرگوني
  .بينديشد

  
  انقالب دموكراتيك مداوم

 هايچ نگاه تحقيرآميزي نسبت به آزاديشود، ماركس هيبرعكس آنچه تصور مي
  عنوان يك حقوقداناو به. كرد، نداشت ميها را صوري ارزيابيدموكراتيك كه آن

. ها تهي نيستند و تاثيرگذاري خود را دارنددانست كه فرمآموزش ديده به خوبي مي
به رسميت (رهايي سياسي ": ها تاكيد داشتهاي تاريخي آنتنها بر محدوديت اما او

 يك پيشرفت بزرگ است؛ قطعا فرم غايي رهايي كل بشر )شهروندي شناختن حقوق
ي  دغدغه)41( ".آخرين فرم رهايي بشر در نظم موجود جهان استامروز  نيست، ولي تا

هاي  يا نسبت"ايي سياسي با رهايي بشرهاي رهنسبت"ي مسئله او اين بود كه
هاي رهايي ي نسبتمسئله"راسي اجتماعي را، جايگزين دموك دموكراسي سياسي با

  . كند"سياسي با مذهب
 تجربه 1948راسي كه عمال با انقالب سال ي متحول ساختن دموكوز بايد اين وظيفههن

 هايحلي راهسي پارلماني واقعا موجود به ورطهشد را به انجام رساند تا نقد دموكرا
  .اي نيفتداقتدارگرايانه و اجتماعات اسطوره

 تواند رسواآميزچگونه دموكراسي مي. زند حرف مي"رسوايي دموكراتيك"ير از رانس
  كه دموكراسي براي بقا بايد همواره فراتر برود، دائما از اشكالباشد؟ دقيقا به اين دليل

ي خود تخطي كند، افق امر كلي را به پيش براند و برابري را در نهادينه شده
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زيرا دموكراسي پيوسته توزيع مبهم امر سياسي و امر . آزادي محك بزند آزمايشگاه
هاي يت خصوصي و تعديهاي مالك گام آسيبكند و گام بهمختل مي  اجتماعي را

چرا كه دموكراسي در . كشدومي و منافع مشترك را به چالش ميعم يدولت به عرصه
شهروندي را به طور دائم و در اين باشد كه دسترسي به برابري و  نهايت بايد به دنبال

بنابراين دموكراسي خودش نخواهد بود مگر آنكه تا انتها . گسترش دهد هاي زمينههمه
  .يز باشدرسواآم
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 "استراتژيكي-درباره بازگشت مسئله سياسي"

   
  بهروز عارفي: برگردان

  
 1970هاي دهه   هاي كشورهاي شيلي و پرتقال در سال      هايي كه تجربه  در مقايسه با بحث   

حتا به رغم   (رو هستيم    روبه "فقدان بحث استراتژيك  " با   1980برانگيختند، از اوايل دهه     
در مواجهه  ). هاي كشورهاي نيكاراگوئه و آمريكاي مركزي     وضعيت بسيار متفاوت نمونه   

هـاي  نـشيني  نظـام     بـا عقـب     را حتا  1980هاي دهه   توان سال ي ليبرالي، مي  با ضدحمله 
در بهتـرين   (ها براي دمكراسي     از جمله آمريكاي التين، در مقابل فشار توده        ديكتاتوري

هاي مقاومت اجتماعي ناميده و وجه مشخـصه آن را قـرار گـرفتن مبـارزه                سال) حالت
نشيني سياسي توانست شـرايطي ايجـاد       -اين عقب . طبقاتي در وضعيت تدافعي دانست    

در تقـارن   . (ناميم مي "توهم اجتماعي "ي فهم مطلب و به زبان ساده، آن را          كند كه برا  
مخاطبان ماركس افـرادي    .  كه ماركس جوان وجودش را بر مال كرد        "توهم سياسي "با  

 "رهـايي انـسان   " را به مثابه آخرين كـالم        - حقوق مدني  - "سياسي"بودند كه رهايي    
هـاي اجتمـاعي از زمـان       ي فـوروم  هـاي اوليـه   در وضعيت خاص، تجربه   ). پنداشتندمي

 Porto آيي پورتـو آلگـر  هم-، و اولين گرد1999در سال  Seattle برگزاري كنفرانس سياتل
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Alegre  توهم نـسبت بـه خودكفـايي    . ، تا حدودي بازتابي از اين توهم است2001در سال
شدن مسئله سياسي بـه مثابـه نخـستين         هاي اجتماعي و به پشت صحنه رانده      جنبش

  .1990هاي دهه -ي رشد مبارزات اجتماعي در پايان سالمد مرحلهپيا
هـاي اجتمـاعي     جنـبش  "لحظه اتوپيك "كردن سخن، من نام اين پديده را        براي ساده 

ليبراليـسم كـامال كنتـرل      (توهم ليبرالي   : هاي متفاوت ي روايت نامم كه دربرگيرنده  مي
نـو  "و به ويژه اتـوپي نئـوليبرتر        ) اشاز نوع كينزنيانيسم اروپايي   (، اقتصاد كينزي    )شده

كردن بـه يـك نظـام متعـادل          از تغيير جهان بدون كسب قدرت يا قناعت        "آنارشيست
 .R  ، ديT. Negri ، تـوني نگـري   John  Hollowayنظير جان هالووي(ها توازن ضدقدرت

Day(. هاي سياسـي يـا انتخابـاتي    ي مبارزات اجتماعي به صورت پيروزيخيزش دوباره
در اروپا، بـه جـز مـورد اسـتثنايي          ). ونزوئال و بوليوي  : در آمريكاي التين  (ور شدند   متبل

، اين مبارزات با شكست مواجه      )نظير كارزار عليه قانون جديد كار براي جوانان       (فرانسه  
هاي تأمين خدمات اجتماعي، ازميان     ها، رفرم سازيي خصوصي شده و نتوانست از ادامه    

شـود كـه در غيـاب       ايـن تـضاد موجـب مـي       . ري نمايـد  رفتن حقوق اجتماعي جلـوگي    
هاي سياسي، از جملـه مبـارزات       حلهاي اجتماعي، توقعات مجددا به سوي راه      پيروزي

  )1. (انتخاباتي، روي گرداند؛ همان طوري كه انتخابات ايتاليا گواه آن است
ز هاي استراتژيكي اسـت كـه هنـو       ي بحث  آغازگر دوباره  "بازگشت مسئله سياسي  "اين  

 Albert  Michaelهاي هالوي، نگري و مايكل آلبـرت آن مجادالتي كه كتاب. لنگان است

گذرد، انتخاب لـوال در برزيـل و يـا          ي آنچه در ونزوئال مي    اند، بررسي ترازنامه  برانگيخته
و    Selva Lacandona  بيانيـه شـشم سـلوا الكانـدونا    (ها گيري زاپاتيستحتا تغيير جهت

مباحثـات پيرامـون    . همه گوياي اين امر هـستند     )  مكزيك مويد آنند    در "كارزار ديگر "
 در فرانسه يا كتـاب الكـس كـالينكوس    (LCR) طرح مانيفست ليگ كمونيست انقالبي

Alex Callinicos (2)      هـا و  ي نگفـتن مرحلـه . يابنـد  نيـز در چنـين وضـعيتي معنـا مـي
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، و يـا    "...ان يك كاال نيست     جه" هالووي با شعار     "فرياد". (دارانههاي خويشتن مقاومت
تعيين اين كه چه نوع جهاني . اينك در حال خاموشي است ) "...جهان فروشي نيست    "

  .هاي نيل به آنميسر است، ضروري است، به ويژه كشف راه
  

  استراتژي داريم تا استراتژي

برگرفته ) و بعدها مفاهيم جنگ موضعي و جنگ متحرك       (مفاهيم استراتژي و تاكتيك     
وارد  )Delbrück و دلبـروك   Clausewitz از جمله در آثار كالوس ويتز(هاي نظامي اژهاز و

دورانـي  . انـد -با وجود اين، معاني آنها بسيار تغيير كرده       . ادبيات و جنبش كارگري شد    
شد، و تاكتيـك بـه ترفنـد        بود كه استراتژي، علم به هنر پيروزي در يك نبرد تلقي مي           

هـاي  از آن زمان، جنـگ ميـان سلـسله        . شدنبرد محدود مي  جابجايي نيروها در ميدان     
، )در عصر حاضر  (عيار گرفته تا جنگ جهاني      هاي ملي، از جنگ تمام    پادشاهي تا جنگ  

از . ي زمان و مكان گسترش يافتـه اسـت        وقفه در عرصه  ميدان استراتژيك همچنان بي   
 "ستراتژِي محـدود  ا"را از   ) در سطحي جهاني  (توان يك استراتژي گلوبال     اين پس، مي  

ي انقـالب   تا حدودي، نظريه  . تميز داد ) مبارزه براي كسب قدرت در قلمروي مشخص      (
ي ملـي در يـك   انقالب در عرصـه : دادمداوم طرحي اوليه از استراتژي كلي را نشان مي   

يابد؛ اين انقالب با كسب قـدرت       كشور شروع شده و تا سطح قاره و جهان گسترش مي          
 تـداوم يافتـه و   "انقـالب فرهنگـي  "دارد، امـا بـا يـك    ننده برميكسياسي گامي تعيين  

  .آميزددر نتيجه، انقالب، عمل را با روند و واقعه را با تاريخ درهم مي. يابدتعميق مي
انـد،  هاي نيرومند كه داراي استراتژي اقتصادي و نظـامي جهـاني          امروزه با وجود دولت   

ي اول قـرن بيـستم اهميـت        ايسه با نيمـه   در مق ) عمومي(اين بعد از استراتژي گلوبال      
. اي يا جهاني گـواه ايـن مدعاسـت        ظهور فضاهاي جديد استراتژيك قاره    . بيشتري دارد 

، )ي امكان ايجاد سوسياليسم در يك كـشور       در تقابل با نظريه   (ديالكتيك انقالب مداوم    
 زمـاني   اي و جهاني بيـشتر از هـر       هاي ملي، قاره  تنيدگي مرزهاي به عبارت ديگر درهم   
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نظيـر ونـزوئال و     (هاي قدرت سياسي در يـك كـشور         امكان به دست گرفتن اهرم    . است
عليـه  Alba آلبـا (وجود دارد، ولي بالفاصله مسئله استراتژي در سطح يك قـاره  ) بوليوي

 بـه مثابـه يـك مـسئله    ...) و Andes  ، پيمان آند Mercosur  ، گزارش مركوسورAlca آلكا
ي كـشورهاي اروپـايي، مقاومـت در برابـر          در همـه  . كنـد سياست داخلي، قد علـم مـي      

هـاي  آوردهاي حقوقي و حمايـت -تواند به تناسب قوا، بر دست     هاي ليبرالي مي  ضدرفرم
حتا يـك راه حـل مـوقتي در مـورد معـضالت             . قانوني در سطح يك كشور متكي باشد      

ي بـرا (هاي دولتي، مالياتي و تأمين خـدمات اجتمـاعي و حفـظ محـيط زيـست               بخش
از همـان ابتـدا يـك طـرح در     ) "ريزي مجدد يك اروپاي اجتماعي و دموكراتيـك       پايه"

  )3. (سازدسطح اروپا را ضروري مي
  

  هاي استراتژيكيفرضيه

ام،  ناميـده  "اسـتراتژي محـدود   "ي مورد بررسي در اين جا بـه آن چـه مـن              لذا مسئله 
در سطح ملي مـورد     به عبارت ديگر مبارزه براي كسب قدرت سياسي         . شودمحدود مي 

در واقع، در اين جا همه ما برسر اين واقعيت توافق داريـم كـه در چـارچوب      . نظر است 
هاي ملي تضعيف شده و شاهد نـوعي جابجـايي اعمـال            شدن، امكان دارد دولت   جهاني

كه توازن قواي طبقاتي در چارچوب آن شـكل  (اما، قلمرو ملي    ) 4. (حاكميت ملي باشد  
در قلمـرو متحـرك فـضاهاي       ) كنـد را بـه دولتـي منـصوب مـي        گيرد و سـرزميني     مي

نقـد  " 179گـزارش منتـشره در شـماره    . اي داردكننـده استراتژيك كماكان نقش تعيين   
  .به اين درجه از مسائل اختصاص يافته است) 2006مارس  ("كمونيستي

البـي   از رونـد انق "ايمرحلـه "درنگ، آن دسته از انتقادات كه ما را به داشتن بينش           بي
را كنـار   Cédric Durand ) (5)دوران از جان هالووي گرفته تـا سـدريك   (سازد،  متهم مي
ي "چون و چـرا   -الزمه اوليه و بي   "كه بر طبق آن گويا براي ما، كسب قدرت          . (بگذاريم

اطالعي اين استدالل اگر كاريكاتوري نباشد، ناشي از بي       ). هرگونه تحول اجتماعي است   
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ايـن كـه مـن    . ايـم طرفدار پرش با نيزه بدون خيز برداشتن نبـوده     ما هرگز   . ساده است 
، "توان از هيچ بـه همـه چيـز رسـيد؟          چگونه مي "ام كه   بارها اين سوال را مطرح كرده     

براي تاكيد بر اين نقطه است كه گسست انقالبي، جهش خطرناكي است كه در مناقشه 
   Guillaume يـژارد گييوم ليحق با . سودش را ببرد) بوروكراسي(بين دوطرف، نفر سوم 

Liégeard  باشد، عـاري  است وقتي كه براي اثبات اين كه همه چيز سفيد و يا سياه نمي
 -شـود بودن اين ادعا كه پرولتاريا تا پيش از كسب قدرت، هيچ شـمرده مـي              از حقيقت 

اسـتفاده از   . شـود حتا امر مسلمي نيست كه بخواهد همه چيز بشود را به ما يادآور مي             
 كه از سرود انترناسيونال بـه عاريـت گرفتـه شـده،             "همه چيز و يا هيچ چيز     "اصطالح  

بـورژوايي  ) سياسي(صرفا به منظور تاكيد بر عدم تقارن ساختاري و تقابل ميان انقالب             
  .و انقالب اجتماعي است

 كـه تروتـسكي و نيـز    –هاي انتقـالي، حكومـت كـارگري        مقوالت جبهه واحد، خواست   
اي در مباحـث برنامـه  Clara Zetkin  ، كـالرا زتكـين  Radek  ، رادك Thalheimer تالهايمر

كردند كه دقيقا در خدمت     ي ششم آن، از آن دفاع مي      انترناسيونال كمونيست تا كنگره   
تبيين و پيوند هر رويدادي با شرايط تدارك آن، هر رفرمي به انقالب و هر جنبشي بـه                  

و ) هژموني(هاي سلطه  مقوله  Gramsciگرامشيبه موازات آن، نزد . هدف نهايي آن بود
مكـاني كـه    (تقابل ميـان شـرق      ) 6. (دارند در همان جهت گام بر مي      "جنگ موضعي "

و غـرب حكايـت از همـان        ) تراش سخت تر است ولي نگهداري   تسخير قدرت گويا سهل   
 در  هاي مربوط به ترازنامـه انقـالب آلمـان        در اين باره، به بحث    (مشغوليات فكري دارد    

بار هم شده، ما هرگز     حتا براي يك  ). كنگره پنجم انترناسيونال كمونيست مراجعه كنيد     
بـاره بـه كتـاب    در ايـن ) 7. (ايـم نبـوده   Zusammenbruch Theorie طرفدار تئوري سقوط

  .مراجعه كنيد Giacomo Marramao جاكومو مارامائو
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ــنش ــرخالف بي ــهب ــاي خودانگيخت ــرخال ه ــي و ب ــد انقالب ــراي رون ــي گ ــي تحرك ف ب
. ورزيـم  اصرار مي"عامل ذهني"، ما همواره بر سهم 1960هاي دهه   ي سال ساختارگرايانه

اش در در مقالـه   Antoine Artous اما نه در الگوبرداري بلكه بـر آن چـه آنتـوان آرتـوس    
ايـم،   نهـاده  "هـاي اسـتراتژيكي   قضيه"مجله نقد كمونيستي اشاره دارد، و ما بر آن نام           

كـردن، نظيـر   يا الگو، چيزي براي كپيه. وجه بازي با كلمات نيستهيچه بهاصطالحي ك 
يك فرضيه، راهنمايي است براي عمل و با تكيـه بـر تجربيـات              . يك دستورالعمل است  

هـاي جديـد بـاز بـوده و     گذشـته، امـا درش بـر روي تجربيـات و بـر حـسب موقعيـت       
اي سـت از تجـارب     لكـه چكيـده   پردازي نبـوده، ب   بنابراين، يك خيال  . پذير است انعطاف

تر ، با علم به اينكه حال و آينده، ضرورتا غني)اي كه در اختيار داريمتنها ماده (گذشته،  
رو هستند كه نظاميان،  كـه بـه        اي روبه در نتيجه، انقالبيون با همان مخاطره     . باشندمي

   .قول عوام، هميشه باندازه يك جنگ تاخير دارند
نظير انقالب روسـيه و انقـالب چـين و نيـز            (نقالبي قرن بيستم    در پرتو تجارب بزرگ ا    

بخـش ويتنـام،    انقالب آلمان، جبهه خلق در فرانسه، جنگ داخلي اسپانيا، جنگ آزادي          
فرضـيه اعتـصاب    .  تـوان تميـز داد    ، دو فرضـيه بـزرگ را مـي        ...)، پرتقال، شيلي    68مه  

ايـن دو   . GPPاي طـوالني ه  و فرضيه جنگ تود   GGIشودعمومي كه منجر به قيام مي
يـابي بحـران   ي پايـان به دو نوع بحران، دو نوع قـدرت دوگانـه و در دو شـكل از نحـوه                 

  .شوندخالصه مي
در مورد اعتصاب عمومي قيامي، دوگانگي قـدرت شـكلي اساسـا شـهري دارد، از نـوع                  

و قيام  نه تنها كمون پاريس بلكه شوراي پتروگراد، قيام هامبورگ، قيام كانتون            (كمون  
توانند براي مـدتي نـسبتا طـوالني و در فـضايي متمركـز              دو قدرت نمي  ...) بارسلون و   

در اين مورد، با يك رودررويـي سـريع بـراي تعيـين وضـعيت روبـرو                 . زيستي كنند هم
نظير جنـگ داخلـي در روسـيه،        : تواند به رودررويي طوالني منجر شود     كه مي (هستيم  
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اي، تـضعيف   در چنـين فرضـيه    ....)  و   1945قيـام   بخش در ويتنـام پـس از        جنگ آزادي 
كميتـه  (كنـد   انظباط و سازماندهي سربازان نقش مهمي بازي مـي        روحيه ارتش و عدم   
در ميان ارتـش شـيلي،     Mir هاي مير ها در پرتقال و دسيسه SUVسربازان در فرانسه، 

  .)اندبخشي از آخرين تجارب قابل ذكر در اين زمينه
اي روبرو هستيم كـه در سـطح كـشور          اي طوالني، با قدرت دوگانه    در مورد جنگ توده   

تـري  تواننـد زمـان طـوالني     كـه مـي   ) نواحي آزادشده و اداره اين مناطق     (كند  عمل مي 
  "تواند در چين دوام يابد؟    چرا حاكميت سرخ مي   "مائو با انتشار جزوه     . زيستي كنند هم

.  جمهوري ينان نمونه بارز آن بود       اين شرايط را بخوبي درك كرد و تجربه        1927در سال   
هاي قدرت بديل به لحاظ محتواي اجتماعي منحـصراً         ي نخست، ارگان  در مورد فرضيه  

نظيـر كمـون پـاريس، شـوراي پتروگـراد، شـوراهاي كـارگري،              (توسط شرايط شهري    
، بندهاي صنعتي و چريك محلي و غيره است كه تعيـين            )ي ميليشياي كاتالونيا  كميته

بـا  (شـوند    متمركز مـي   "ارتش خلق "ي دوم، در    حالي كه در مورد فرضيه    شوند در   مي
  )اكثريت دهقاني

جمله من. توان انواع تركيبات بينابيني را يافت     در بين اين دو كالن فرضيه پاالييده، مي       
عمدتا از طريق كتاب رژيس دبره،      (شده كانون   ي ساده رغم افسانه در انقالب كوبا و علي    

ي ارتـش   ، ما شاهد پيوند و خيزش كـانون چريكـي در مقـام هـسته              )انقالب در انقالب  
هاي عمومي در شهرهاي هاوانـا و       هايي در جهت اداره امور و اعتصاب      شورشي، با تالش  
آفرين بود، همان طوري كه مكاتبـات فرانـك         ها مشكل رابطه بين آن  . سانتياگو هستيم 

، و شـخص چـه گـوارا در    Daniel Ramos Latour ، دانيل راموس التـور Frank Païs پاييس
پـس از  ) 8.(گـواه آننـد   "el llano ال النكـو "و  "la selva السلوا"مورد تنش موجود ميان 

را بـه   ي گرانما و بازماندگان زنـده آن      انقالب، روايت رسمي دولتي كه حماسه قهرمانانه      
انيـت   ژوييه و رهبـري كاسترويـستي حق   26گذاري گروه   برد تا براي پايه   عرش اعلي مي  
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ايـن  . ي رونـد انقـالب كوبـا      جانبه-بيشتري كسب كنند، سدي شد بر سر راه مهم همه         
اي شـد   سـازد، انگيـزه   شده تاريخ، كه از چريكي روستايي الگوي  نمونه مي         روايت ساده 

درجريان ). در پرو، ونزوئال، نيكاراگوئه، كلمبيا، بوليوي      (1960هاي دهه   براي تجارب سال  
، يون Camillo Torres، كاميلو تورسLobaton  و لوباتون  De la Puenteنبردهاي دوالپوئنته

 Carlos  در مكزيك، كارلوس مـاريگال Lucien Cabanas  ، لوسين كاباناس Yon Sosaاسوز 

Marighela و الماركا  Lamarca بار چه گوارا در بوليـوي،  در برزيل و غيره، ماجراي فاجعه
، فاجعــه Pancasan  در پانكــازان1967 و 1963 در هــانــابودي تقريبــا كامــل ساندينيــست

  .در بوليوي كه پايان اين دوره را رقم زد  Teoponte تئوپونته
در آرژانتـين و ميـر در شـيلي،     PRT ، فرضـيه اسـتراتژيكي  1970هاي دهه در اوايل سال

ي ابه نمونه افسانه PRT(  اي طوالني استناد كرد-عمدتا به نمونه ويتنامي از جنگ توده
اش تاريخ جبهه ساندينيستي تـا پيـروزي      ). كردبخش الجزاير استناد مي   از جنگ آزادي  

جنـگ  ) GPP جناح.  بر ديكتاتوري سوموزا تركيبي بود از گرايشات مختلف1979در سال 
شان را به گسترش جنـگ  گيري، جهتTomas Borge و توماس بورخه ) ايطوالني توده

آوري تـدريجي قـوا در طـي يـك مـدت طـوالني              چريكي در كوهستان و به لزوم گـرد       
بـر تـاثيرات    (Jaime Wheelock خـاييم ويـالك  (گـرايش پرولتـري   . معطوف كرده بودند

داري در نيكاراگوئه و تقويت طبقه كارگر انگـشت گذاشـته و            -اجتماعي توسعه سرمايه  
 را در مـد نظـر       "لحظه قيام "انداز گردآوري نيرو در درازمدت جهت       درعين حال چشم  

گـرايش شورشـي معـروف بـه راه     [ Tercériste "ترسريست"گيري گرايش سمت. اشتد
كه تركيبي بود از دو گرايش ديگر، پيوند جبهـه جنـوب    ) Ortega برادران اورتگا] (سوم

   . ممكن ساخت  Managuaرا با  قيام ماناگوآ
اسـت  مـن سي  ": پس از پيروزي انقالب، هومبرتو اورتگا اختالفات را چنين خالصه كرد          

نامم  كه برعـدم مداخلـه در اوضـاع و احـوال             انباشت منفعل نيروها را آن سياستي مي      
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اين انفعال در سطح اتحادها     . تفاوتي استواراست مشخص و گردآوري نيروها همراه با بي      
پنداشتيم كه قادر   -دليل وجود انفعال اين بود كه ما مي       . خود را به منصه ظهور رسانيد     

توانيم نيروهاي انساني را بدون نبـرد بـا         -يابي بوده و مي   سازمانبه گردآوري اسلحه، و     
پـذيرد  باوجود ايـن، او مـي     ) 9 ("ها را درگير سازيم   كه توده دشمن متحد سازيم، بي آن    

ما فراخوان به قيـام داديـم، حـوادث         ": هاي ما را به جلو هل داد      كه وضعيت، ما و نقشه    
در . داد كه آمادگي يبـشتري كـسب كنـيم        شتاب گرفته، شرايط عيني به ما اجازه نمي       

اي بـه   اي چنان ابعاد گسترده   جنبش توده . توانستيم با قيام مخالفت كنيم    واقع، ما نمي  
توانستيم با چنـين مـوجي      ما نمي .  خود گرفته بود كه پيشتاز از رهبري آن ناتوان بود         

 را تا حدودي تنها كاري كه از ما ساخته بود، اين بود كه رهبري جنبش       . مخالفت كنيم 
استراتژي ما بـراي  "كند كه   بندي مي و او جمع  . "به دست بگيريم و آن را هدايت كنيم       

. "اين نكته بايد روشن باشد    . ها متكي بود و نه بر يك طرح نظامي        قيام، همواره بر توده   
هاي سياسي، دوران مداخلـه ،      در واقع، گزينش استراتژيك عبارت است از تنظيم تقدم        

  .مشي و  اتحادهاي سياسيعيين خطشعارها و ت
روايت ،  El trueno en la ciudadتا ال تروئنو آن السيوداد   Los de la selva از لوس دوالسلوا

از روند گواتمااليي همگي بر بازگشت از جنگل بـه شـهر و    Mario Payeras ماريو پايراس
يـا  (نقد اسـلحه    . داردبر تغيير رابطه ميان نظامي و سياسي، ميان شهر و روستا گواهي             

 و 60هـاي دهـه   ي سـال  ، نيـز بـازگوي كارنامـه      1974رژيس دبره در سال     ) انتقاد از خود  
 RAF بـار راف در اروپا و اياالت متحده، ماجراهاي فاجعـه . باشدتحوالت ناشي از آن مي

بگذريم از ماجراي (در آمريكا   Weathermen  ، ودرمن)فراكسيون ارتش سرخ(در آلمان 
  آلـن ژيـسمار  –هاي سرژ  ژولـي  ذر و مضحك چپ پرولتري در فرانسه  و نظريهزودگ

Serge July/Alain Geismar  و نيـز  ). "به سـوي جنـگ داخلـي   "نشدني  دركتاب فراموش
، "چريكـي شـهري   "هاي مشابه ديگر در جهت جازدن چريكي روستايي به جاي           تالش
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 از  جنبش مـسلحانه كـه توانـستند          تنها مواردي .  عمال به پايان رسيدند    1970ي  در دهه 
شان در مبارزه با ستم ملي قرار داشـت         ي اجتماعي دوام آورند، تشكالتي بودند كه پايه     

    )10]) (باسك ها[  Euzkadi ايرلند، اسكادي(
گيـري نظـامي    توان تـا حـد يـك سـمت        ها و تجارب استراتژيكي را نمي     لذا اين فرضيه  

 از اين رو كه، درك. كننديف سياسي را تنظيم مياي از وظاها مجموعهآن. كاهش داد

PRT ي مسلحانهبخش ملي و تقدم جنبه از انقالب آرژانتين بمثابه جنگ آزادي (GRP) 

به همان سياق،   . ها انجاميد دهي در واحدهاي توليدي و محله     به بهاي فداكردن سازمان   
و ( گـردآوري نيـرو      حول] اتحادخلقي[ خلقي   "اونيتاي"گيري مير با تاكيدش بر      جهت

ي طوالني و ارزيـابي نادرسـت در        ي مسلحانه بمنظور تدارك مبارزه  ) پايگاه در روستاها  
بـا  . بهادادن به پيامدهاي دائمي آن منتهي شـد       زورآزمايي با كودتاگران، و بويژه در كم      

، يـك  "tankazo تانكـازو  "، پس از شكـست  Miguel Enriquez وجود اين ميگوئل انريكه 
وتاه متناسب با تشكيل حكومت پيكارگر براي آماده ساختن زورآزمايي را خـوب    دوره ك 

  .درك كرده بود
ايـن  . رود نقطه عطفي بـه شـمار مـي      1979ها در سال    بدون ترديد، پيروزي ساندينيست   

كنـد، درضـمن    از آن دفاع مـي   Mario Payerasكم ماريو پايراساي است كه دستنكته
هـاي  هاي انقالبـي ديگـر تنهـا بـا ديكتـاتوري     جنبش) سالوادورو ال(اين كه در گواتماال    

ــا كارشناســان    ــوده بلكــه ب ــشيجنــگ"پوشــاليِ پوســيده مواجــه نب  و "هــاي فرساي
از آن پس، اين عدم تـوازن رو        .  اسراييلي، تايواني و آمريكايي روبرو بودند      "ضدشورش"

 عليـه   "حـدود نام"به افزايش در بستر دكترين اسـتراتژيكي جديـد پنتـاگون و جنـگ               
به اضـافه خـشونت     (اين يكي از داليلي     .  به كل جهان گسترش يافته است      "تروريسم"

ي كامبوج، ضدانقالب بوركراتيـك در شـوروي، انقـالب          بار تجربه العاده شديد اندوه  فوق
كه مسئله خشونت انقالبـي، كـه تـا چنـدي پـيش حتـا معـصوم و                  ) فرهنگي در چين  
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و چه گوارا و يـا در البـالي     Gramma حماسه گراما در بستر(شد بخش تلقي ميرهايي
امروز پردردسـر و حتـا تـابو بـه      (Cabral و كابرال Giap ، جياپFanon هاي فانوننوشته

هايي هستيم كه با اسـتفاده از       بدين ترتيب است كه امروزه شاهد تالش      . آيدحساب مي 
خـشونت، كورمـال    گيري بـه سـوي سياسـت عـدم        يا با جهت  ) 11(سنتز لنين و گاندي     

بـه بحـث در بـاره       ) (12. (جويندكورمال يك استراتژي نامتقارن از ضعيف تا قوي را مي         
معهذا از زمان سقوط ديوار برلين تـاكنون،        ). بديل و بازسازي كمونيستي مراجعه كنيد     

 "آميزحل مسالمتراه"بندي روي امروزه شرط. تري مواجه نيست  جهان با خشونت  كم    
چيز بر آن مهر تاييد نزد، عملي غيرمحتاطانه و از روي       ها هيچ  قرن افراط  حلي كه در  راه

  .شوداما اين داستان ديگري است كه از چارچوب بحث من خارج مي. لوحي استساده
  

  فرضيه اعتصاب عمومي قيامي

 نقـش شـاقول را بـراي مـا داشـت،            70هـاي   بنابراين، فرضيه استراتژيكي كـه در سـال       
است كه درست نقطه مقابل غالـب انـواع   ) ب عمومي منجر به قياماعتصا  ( GGIفرضيه

بـه روايـت آنتـوان      . هاي تخيلي از انقـالب فرهنگـي بـود        مائوييسم جاافتاده و برداشت   
ايـن فرضـيه در گذشـته نـوعي         .  اين فرضيه خواهيم بود    "يتيم"آرتوس ما از اين پس      

صرار بر ضرورت بازسازي يك     داشت كه امروز ديگر معتبر نيست، معهذا او با ا          "كاربرد"
هاي توخـالي، بـر اعتبـار و        وقفه كلمه گسست و وعده    ي جدي به جاي تكرار بي     فرضيه

. كنـد ي بحران انقالبي و قدرت دوگانه مجددا تاكيد مـي         تناسب كماكان امروزي مقوله   
  .شود-دل نگراني او در اين دو نكته متجلي مي
شارد كه دوگانگي قدرت ممكن است به طور        فاز يك طرف، آنتوان بر اين واقعيت پا مي        

كامل در خارج از نهادهاي موجود قرار نداشـته باشـد و ناگهـان بـه صـورت هرمـي از                     
اي نـه چنـدان دور      امكـان دارد كـه در گذشـته       . ها يا شوراها از هيچ  پديد آيند       سويت

 دانيل بن سعيد

 ١٠٨

آلمـان،  (هاي آموزشي انقالبات    هنگام بررسي و مطالعه روندهاي واقعي انقالب در دوره        
گرايانـه از رونـد     تسليم چنين بينش ساده   ) اسپانيا، پرتقال، شيلي و خود انقالب روسيه      

  .واقعي رويدادها شده باشيم
من در اين مورد ترديد دارم، چرا كه هريك از اين تجربيات فـوق، مـا را بـا ديالكتيـك                  

ودررو يابي و نهادهـاي پارلمـاني يـا شـهري موجـود ر            ميان اشكال گوناگون خودسامان   
-هر چه باشد، تا وقتي كه ما توانستيم چنين بينشي داشته باشيم، توسط پاره             . ساخت

زماني كه ديديم ارنست ماندل پس از بررسي مجدد ). 13(شدند اي از متون تصحيح مي
 رو  "دموكراسـي مخـتلط   "و مجلس موسـسان در روسـيه بـه          ) شوراها(ها  رابطه سويت 

  .كرديم و دچار شوك شديمتي ميآورد، حتا خود ما هم احساس ناراح
در واقع كامال واضح است كه به طريق اولي در كشورهايي كه بيش از يك قـرن سـنت                   

ها انتخابات و حق راي همگاني جا پـاي محكمـي           پارلماني دارند، كشورهايي كه در آن     
ي اصـلي    كه وزنه  "هاسوسياليسم از طريق پاييني   "دارد و از مجراي انتقال حقانيت به        

توان بـه   شته و ليكن با حضور نهادهاي نمايندگي با وزنه كمتري، روند انقالب را نمي             دا
  .گونه ديگري تصور كرد

ايم، براي مثال به مناسـبت انقـالب نيكاراگوئـه          عمال ما در مورد اين نكته متحول شده       
، در وضعيت جنـگ داخلـي و حكومـت نظـامي مخـالف برگـزاري                1980شد در سال    مي

ايراد مـا بـه     . برديم بود ولي ما اصل برگزاري انتخابات را زير سوال نمي          "دآزا"انتخابات  
 را منحـل كردنـد چـرا كـه          "شـوراي دولتـي   "ها اين بود كه به چه دليـل         ساندينيست

توانست نقش مجلس اجتماعي و يك قطب برحق را بازي كنـد و بـديلي در مقابـل                  مي
بـود كـه    تر، مفيدتر مي  پايينبه همين ترتيب، در سطحي بسيار       . مجلس منتخب باشد  

و انتخابـات   ) انجمـن شـهر   (در پورتو الگر به ديالكتيك ميان نهادهاي منتخب شـهري           
  .گشتيمهاي بودجه مشاركتي بازميو كميته) كشوري(عمومي 
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ي رابطـه ميـان دموكراسـي در        اي كه در برابر ما قـرار دارد، مـسئله         در حقيقت مسئله  
 Setubal كمون، شوراها، مجلس خلقي سـتوبال  (سطح كشوري و دموكراسي مشاركتي

نيست، حتا مسئله رابطه ميان دموكراسي مـستقيم و دموكراسـي           ) در مقياس كشوري  
هر دموكراسي تا حدودي نماينـدگي اسـت و لنـين طرفـدار وكالـت       (نمايندگي نيست   

ومـا  ايرادي كه عم  . ي عمومي است  ، ولي مسئله بر سر ايجاد يك اراده       )االختيار نبود تام
به دموكراسي از نـوع   (Norberto Bobbio هاي اروپايي يا نوربرتو بوبيواز سوي كمونيست(

) يا هرمي(جمع جبري  : طبقاتي بودن آن است   -شود، بر گرايش صنفي   شورايي وارد مي  
كـه توسـط وكالـت      ) اهميـت، موسـسه توليـدي و ادارات       هاي بي گروه(از منافع خاص    

تـاثيرات جنبـي   . كنـد د، اراده عمـومي را مـنعكس نمـي   االختيار به هم مرتبط باشـ  تام
اي مخالفت اي با ايجاد جادهاگر اهالي جلگه : هاي خود را دارد   دموكراسي نيز محدوديت  

كنند يا اهالي شهري با ايجاد محلي براي انباشت زباله مخالفت كرده و آن را بـه شـهر                   
) 14. ( وجود داشته باشـد    مجاور حواله دهند، در آن صورت بايد شكلي از مركزيت حكم          

و بـر   (گيـري احـزاب     هـاي اروپـايي، مـا بـر روي لـزوم ميـانجي            در بحث با كمونيـست    
. كنيم تا بتواننـد تلفيقـي از پيـشنهادات ارائـه دهنـد            -پافشاري مي ) هاگرايي آن كثرت

بدون . ها يك اراده عمومي بيافرينند    يعني با شروع از نقطه نظرهاي خاص و تركيب آن         
 عالم خيال در پيچ و خم نهادهاي سياسي سرگردان شويم، ما بيش از پيش، اين كه در 

ايم كه ساز و كار     اي خود، فرضيه كلي وجود دو مجلس را گنجانده        غالبا در اسناد برنامه   
  .عملي آن را تجربه تعيين خواهد كرد

   
  گوارا چه

شـته فكـري   ر Alex Callinicos اي كه در نقد بر نوشـته آلكـس كـالينكوس   دومين نكته
ي تـصرف   كند، اين است كه نوشته الكس تا آستانه       آنتوان را سخت به خود مشغول مي      
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شود، و ادامه ماجرا را يا به اميـد         رود و در آن مرحله متوقف مي      تر جلو نمي  قدرت بيش 
هـا  فرارسيدن ندايي از غيب به حال خود رها كرده و يا امواج حركت خود بخودي توده               

با وجـودي كـه در برنامـه        . يابندحل خود را مي   موكراسي شورايي راه  گير د و فوران همه  
ي هاي عمومي گنجانده شده، اما هيچ نـشاني از مطالبـات دربـاره         الكس، دفاع از آزادي   

نظيـر انتخابـات عمـومي بـا روش اكثريـت نـسبي، مجلـس               (نهادهاي سياسي نيـست     
چــه بــه ســدريك ولــي آن). موســسان يــا تــك مجلــسي و دموكراتيزاســيون راديكــال

ي ساده كننده-شود، او نهادها را صرفا به مثابه تقويت مربوط مي  Cédric Durandدوران
كند، چيزي كـه در عمـل بتوانـد بـه           -هاي خودمختاري و اعتراضي تلقي مي     استراتژي

 ظاهر شود، به بيـان ديگـر يـك گـروه فـشار            "باال" و   "پايين"اي ميان   صورت مصالحه 
 كـه دسـت     "هـا بـااليي "ي اوليه براي اعمال فشار به       "هاپاييني"از  اي  پيش و پا افتاده   

  .نخورده باقي مانده است
ي نقد كمونيـستي، در مـورد بدنـه         انگيز در نشريه  در واقع، ميان مدافعان مباحث بحث     

: نظـر اسـت    و يـا برنامـه انتقـالي اتفـاق         "الوقوع بودن فاجعه  قريب"كلي برنامه ملهم از     
و ) هژمـوني (، منطق سـلطه     )15) (جبهه واحد ( خط مشي اتحادها     هاي انتقالي، خواست

بدين ترتيب، با جداكردن يك     . ميان اصالحات و انقالب   ) و نه تعارض  (درباره ديالكتيك   
ــداقل   ــه ح ــدليبرالي"(برنام ــه  ) "ض ــك برنام ــداكثر"از ي ــرمايه ("ح و ) داريضدس

ت ضدليبرالييـسم   ديواركشيدن بين اين دو مخالفيم و كامال معتقديم كـه يـك سياسـ             
شود چرا كه پويايي مبارزات اين دوسـخت درهـم          داري منتهي مي  پيگير به ضدسرمايه  

  .اندتنيده
بنـدي  توانيم با توجه به تناسب نيروها و سطح آگاهي موجـود، در مـورد فرمـول               ما مي 

اما، مـا بـه سـهولت در مـورد موقعيـت و             . هاي انتقالي به بحث بپردازيم    دقيق خواست 
سائل مربوط به مالكيت خصوصي ابزار توليد، ارتباطـات و مبادلـه  بـه توافـق                 جايگاه م 
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چنين درباره آموزش بخش دولتي، اموال عمومي بشريت، يا مـسئله           خواهيم رسيد، هم  
به ). در تقابل با مالكيت خصوصي كارفكري     (كردن دانش   ازبيش بااهميت اجتماعي  بيش

عي دسـتمزد از طريـق سيـستم تـامين          همان ترتيب، ما براحتي با كشف اشكال اجتما       
. خدمات اجتماعي موفق خـواهيم شـد در مـسير زوال نظـام مزدگيـري گـام بـرداريم                  

هـاي رايگـان يعنـي      يافته گسترش بخـش   تعميم-سرانجام ما با مخالفت با نظام كااليي      
ي  را، پيشنهاد كرده و البته نـه فقـط در بخـش خـدمات بلكـه در حيطـه                   "كاالزدايي"

  .مورد نيازاجناس مصرفي 
 يــا "حكومــت كــارگري"ي ي انتقــالي عبارتــست از مــسئلهي دردآور مرحلــهمــسئله

ي انقـالب   بحث در مـورد كارنامـه     . اين مشكل جديدي نيست   . "حكومت زحمتكشان "
ي انترناسـيونال  در پنجمين كنگـره  Saxe-Thuringe  تورنيگه–آلمان و حكومت ساكس 

رهاي اولين كنگره انترناسيونال كمونيـست و       نشده دستوركا كمونيستي از ناروشني حل   
در Treint  ترينـت  . دهـد خـوبي نـشان مـي   وسعت دامنه تفاسير و كاربردهاي آن را بـه 

افتـد؛ ايـن پديـده      ديكتاتوري پرولتاريا از آسمان نمـي     "كند كه   گزارش خود تاكيد مي   
 او در مقابل،    ."آغازي دارد و حكومت كارگري مترادف با آغاز ديكتاتوري پرولتاريا است          

هـا در يـك حكومـت       ورود كمونيـست  ": كند جبهه واحد را افشا مي     "شدنساكسوني"
طلبان بورژوا براي جلوگيري از مداخله عليه انقالب از منظر نظري      ائتالفي در كنار صلح   

هايي نظير حكومـت حـزب كـارگر يـا حكومـت            نادرست نيست، اما تنها فايده حكومت     
دموكراسي بورژوايي درون احزاب خود ما هم گـوش         «براي  ها اين است كه     كارتل چپ 

  ."شنوايي پيدا كنند
آيا در مـورد  : كنداعالم مي    Smeralدر مباحثات در مورد فعاليت انترناسيونال، اسمرال

 در مـورد حكومـت      1923در فوريـه    ] كمونيـست هـاي چـك     [» تزهاي كنگره خودمان  "
 متقاعد بوديم كه آن تزها با تـصميمات         ها كامال كارگري، ما همگي در موقع تدوين آن      
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هـا بـه    تـوده "اما  . "آنان به اتفاق آرا به تصويب رسيدند      . كنگره چهارم مطابقت داشتند   
هـا بـه    در انگلـستان، آن   ": "كننـد؟ هنگام صحبت از حكومت كارگري، به چه فكر مـي         

شـي  داري در حـال تال    كنند، در آلمان و كـشورهايي كـه سـرمايه         حزب كارگر فكر مي   
ها بـه جـاي   دموكرات-ها و سوسيالاست، جبهه واحد به معني اين است كه كمونيست      

اين كه هنگام اعتصابات عليه هم مبارزه كنند، دوش به دوش هم در تظاهرات شـركت                
هـا  ها يك معني بيشتر ندارد و هنگامي كـه آن         حكومت كارگري براي اين توده    . نمايند

و . ورشان همه احـزاب كـارگري متحـد شـده اسـت           برند،منظاين اصطالح را به كار مي     
درس ژرف تجربه ساكس در كجا نهفته است؟ پيش از هر چيز            «: دهداسمرال ادامه مي  
  ."توان به ناگهان و بدون دورخيزكردن با پاهاي جفت شده پريددر اين كه نمي

دهـد كـه حكومـت كـارگري بمثابـه ائتالفـي از       به او پاسخ مي Ruth Fisher روث فيشر
كالرا زتكين در گزارش    . تواند باشد  مي "مانانحالل حزب "احزاب كارگر، معنايش فقط     

توانم اعالميه زينوويـف را در      من نمي ": كندخود درباره شكست اكتبر آلماني تاكيد مي      
مورد حكومت كارگران و دهقانان بپذيرم چرا كه در آن حكومـت كـارگران و دهقانـان                 

شـايد ايـن امـر در    . نامي است براي ديكتاتوري پرولتاريـا  اسم مستعار، يا مترادف يا هم     
. داري پيشرفته اين نكته صـادق نيـست    كرد ولي در كشورهاي سرمايه    روسيه صدق مي  

در آن كشورها، حكومت كارگران و دهقانان بيان سياسي شرايطي است كـه بـورژوازي               
اش ديكتـاتوري ديگر قادر به حفظ قدرتش نيست اما پرولتاريا هم در وضـعيت اعمـال               

شدن پرولتاريـا، كنتـرل كـارگري توليـد، انقـالب           مسلح"زينوويف در حقيقت    . "نيست
  . مي داند"مالياتي را از اهداف ابتدايي حكومت كارگري
مباحثات حكايت از ابهامات فـراوان دارد       . فهرست مطالب مربوط به بحث طوالني است      
ي بـود، در حـالي كـه مـسئله    اي الينحـل   كه خود ترجمان يك تضاد واقعـي و مـسئله         

حـل و دسـتورالعمل     ارائه راه . شده در ارتباط با شرايط انقالبي يا پيشاانقالبي بود        مطرح
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تـوان سـه    هـا، مـي   ي اين با همه . براي تمام موارد و هر اوضاعي عملي غيرمسئوالنه بود        
انـدازي  معيار مركب و قابل انعطاف جهت مشاركت در يك ائتالف حكـومتي بـا چـشم               

كه مسئله چنين مـشاركتي تنهـا در شـرايط بحـران يـا در      : قتي را تميز داد كه الف    مو
گير بسيج اجتماعي  موضوعيت داشـته و قابـل طـرح اسـت و نـه در                  اوضاع رشد چشم  
كه حكومت مورد نظر بنقد در مسير پويـايي گسـست نظـم موجـود               : شرايط ركود؛ ب  

توانـد  شدن مورد نظر زينوويـف مـي      تر از مسلح  نمونه بسيار خاضعانه  (درگير شده باشد    
 بـه حـريم مالكيـت       "تهـاجم خودكامانـه   "عبارت باشد از اصـالحات ارضـي راديكـال،          

 نظيـر   -خصوصي، الغاي امتيازات ماليـاتي، گسـست از نهادهـاي سياسـي و حكـومتي              
هـاي  هـاي اروپـايي، خـروج از پيمـان        گسست جمهوري پنجم در فرانسه، لغو معاهـده       

كته آخر اين كه تناسب قوا به انقالبيون ايـن امكـان را بدهـد كـه                 ن: ؛ ج )نظامي و غيره  
شدن تعهدات، تضميني داشته باشند، به طوري كه  ها بتوانند در قبال تحقق و عملي      آن

  .ها، طرف مقابل  را مجبور به پرداخت بهاي گزافي بكندتحقق آندر صورت عدم
 از -الـف : امري اشتباهي بـود ) برزيل(در پرتو چنين رويكردي، شركت در حكومت لوال         

هـا دائمـا در حـال اُفـت بـوده اسـت بـه               حدود ده سال پيش به اين سو، جنبش تـوده         
هـا  اش خطاب بـه برزيلـي   كارزار انتخاباتي لوال و نامه -ب. ها-زميناستثناي جنبش بي  

ي ليبرالـي داشـت و از پـيش تـامين هزينـه           -پيشاپيش رنگ سياست روشن سوسـيال     
 سـرانجام،   –ج  .  را به خطر انداخته بود     "كني گرسنگي ريشه"رنامه  اصالحات ارضي و ب   

تناسب نيروي اجتماعي، چه در داخل حزب و چه درون حكومت بـه صـورتي بـود كـه        
داري كه  به مثابه طناب  "خانه كشاورزي، پشتيباني از حكومت      حتا با يك نيمچه وزارت    

تر به  عراب نداشت بلكه بيش    نه تنها هيچ محلي از ا      "كندوزن يك اعدامي را تحمل مي     
در مورد شركت رفقا در حكومت، در عين حال كه  ما . ماندشدن به تار مويي مي    آويزان

حق هرگونه مخالفت علني را براي خود محفوظ داشته و همواره در در مـورد خطـرات                 
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داديم، اما با توجه به تاريخ كـشور و سـاختارهاي اجتمـاعي             ها هشدار مي  اين امر به آن   
اي اصولي تبديل گيري حزب كار، اين مخالفت را به مسئله     ي شكل ن، با توجه به نحوه    آ

هـا  نكرده و ترجيح داديم گام به گام با رفقاي برزيلي با تجربه پيش رويم و همراه با آن                 
  )16. ( پرهيز كرديم"بيرون گود"دادن از -به ارزيابي از شرايط بپردازيم و از درس

  
  لتاريادرباره ديكتاتوري پرو

ناپذيري به موضوع ديكتـاتوري پرولتاريـا       مسئله حكومت كارگري، ما را به طور اجتناب       
 فرانسه با اكثريت بـيش از       "هاي انقالبي اتحاد كمونيست "در كنگره پيشين    . كشاندمي

. اين امري منطقـي بـود     . دو سوم آراء ارجاع به ديكتاتوري پرولتاريا در اسناد حذف شد          
هاي نظامي يا بوروكراتيـك قـرن بيـستم را    كتاتوري بيشتر ديكتاتوري  ي دي امروزه، واژه 
داشتني رومي با قدرت استثنايي كه از طرف سناي روم و  كند، تا نهاد دوست   تداعي مي 

شـكل  "از آنجا كـه مـاركس در كمـون پـاريس            . يافتبراي مدت محدود ماموريت مي    
 بهتر است كـه بـراي فهـم بهتـر از             اين ديكتاتوري پرولتاريا را يافت،     "سرانجام بازيافته 

واره اي بـت  هاي كمون، سويت، شورا يا خودگرداني صحبت كرد تا اين كـه بـه واژه              واژه
  .دخيل بنديم كه در بستر تاريخ ، منشاء ابهام بسيار بوده است

دهـد،  اي كه فرمول ماركس همراه با اهميتي كه به آن مـي با اين حال، در مورد مسئله     
. حـساب نيـستيم  از آن ياد كرده اسـت، بـي   Kugelmann  به كوگلماندر نامه مشهورش

ي رژيمـي خودكامـه را       چهـره  "ديكتـاتوري پرولتاريـا   "عموما گرايش اين است كه در       
بـرعكس، مـسئله بـراي      . هاي بوروكراتيك ببينيم  بگنجانيم و آن را مترادف ديكتاتوري     

باري كـه    بود، يعني اولين   ي قديمي حل دموكراتيك براي يك مسئله    ماركس، يافتن راه  
كند، چـرا كـه تـا آن زمـان قـدرت در             قدرت استثنايي را اعمال مي    ) پرولتاريا(اكثريت  

 هرچنـد كـه كميتـه مـورد نظـر          -كميته نجات عمومي  (انحصار نخبگان فاضل و پارسا      
يـا  ) توانست آن كنوانسيون را منحل نمايد     منتخب كنوانسيوني بود كه خود كميته مي      
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اضـافه  ) 17. ( متشكل از رجال نمونه قـرار داشـت        "گروه سه نفره  "ت يك   قدرت در دس  
ي ديكتاتوري نوع حكومتي بـود كـه در مقابـل حكومـت             كنيم كه در آن هنگام، كلمه     

امـا مقولـه ديكتـاتوري پرولتاريـا در جريـان           . استبدادي خودكامه جباران قـرار داشـت      
ونيست اروپايي آن را از برنامـه  گاه كه اغلب احزاب كم   ، آن 1970هاي دهه   هاي سال بحث

درواقع، براي مـاركس محـرز بـود كـه حقـوق         . خود حذف كردند، باراستراتژيك داشت    
ميـان  . جديد، مبين مناسبات اجتماعي جديد، از تداوم حقوق قديم زاده نخواهـد شـد             

لذا انقـالب يـك گـذار اجبـاري از حالـت            . »زنددو حق مساوي، زور حرف آخر را مي       «
كارل اشميت كه مجادله بين لنين و كائوتسكي را به دقت          . سازد الزامي مي  استثنايي را 

اش در شرايط بحران، حفظ      كه وظيفه  "ديكتاتوري كميسر "مطالعه كرده، با تمايز بين      
 كه از طريق اعمال قدرتي كه قانون به او عطا           "ديكتاتوري قانوني "نظم موجود است و     

. مال درك كرده است كه مسئله بـر سـر چيـست           كند تا نظم جديد را پياده كند، كا       مي
اش، انداز استراتژيك پابرجا باقي بماند، مهم نيست كـه چـه بنـاميم            اگر اين چشم  ) 18(

اجبارا در رابطه با سازماندهي  قدرت، دربـاره حقـوق، و در رابطـه بـا عملكـرد احـزاب                     
  .آوردپيامدهايي را به دنبال مي

  
  تژيكفعليت و عدم فعليت يك اقدام استرا

 دارد  و    "هـا هـا و انقـالب    دوران جنگ "يك معني گسترده    . مفهوم فعليت دوگانه است   
يك معني بالفصل يا مقطعي در شرايط دفاعي كنـوني، كـه در آن جنـبش اجتمـاعي                  

كند، در رابطه با انقالب     نسبت به بيست سال پيش در اروپا ، خود را مطرودتر حس مي            
در مقابـل ، آيـا ايـن كـه آن را از             . آن نيـست  كس مدعي فعليت از نوع بالفـصل        -هيچ
انداز دوران هم حذف كنيم، امرخطرناكي بوده و البته بدون هزينـه هـم نخواهـد                چشم
 در توضيحاتش تاكيد اين تمايز است، كه   Francis Sitelاگر منظور فرانسيس سيتل. بود
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انداز در عمـل    چشم"، عبارت   "از بينشي غيرواقعي از تناسب قواي كنوني      "براي احتراز   
 را بـه عبـارت    "كه باعث آموزش در راستاي گشايش و پيشرفت مبـارزات كنـوني شـد             

امـا اگـر    . ي مورد اختالفي وجـود نـدارد      دهد، ديگر نكته   ترجيح مي  "اندازكنونيچشم"
بـه مثابـه شـرط قاطعيـت     "توانيم هدف تسخير قدرت را      منظورش اين باشد كه ما مي     

. ، جاي بحث دارد   " امروزه فعليت داشتن، در افق ما نيست       پذيرفته ولي ) بودنراديكال(
 به مسئله قـدرت     -از زاويه پايين خط افق ما ؟      –دهد كه مسئله حكومتي     او توضيح مي  

حفاظـت از  "اش  اسـت كـه وظيفـه   "تـري يك توقع متواضعانه "بستگي نداشته ولي به     
  .در مقابل تهاجم ليبرالي است" خود

از در گـشاد تفكــر  "تـوان بـا ورود   كومـت را نمـي  بـدين ترتيـب مـسئله شـركت در ح    
 كه مقوله بسيار خطير و حائز اهميت است، مـورد بررسـي قـرار داد بلكـه                  "استراتژيك

توان از اين واهمـه داشـت   مي.  مد نظر قرار داد  "دريچه تنگ چند حزب وسيع    "بايد از   
ك حـزب را    ي چگونگي ساختن ي   نحوه) يا استراتژي (كه به جاي آن كه برنامه ضروري        

تعيين كند، برعكس، قد و قواره يك حزب و محاسـبات كمـي و نـه كيفـي باشـد كـه                      
كافي است به مسئله شركت     . برنامه، محتواي آن و حدود و ثغور دنياي بهتر را رقم زند           

گيـري  جهـت "در حكومت نـه بمثابـه يـك فاجعـه اسـتراتژيكي بلكـه همچـون يـك                   
تـا  )  كه ما در مورد برزيـل انجـام داديـم    تا حدودي شبيه به آن    (ساده بنگريم   "سياسي

زماني كه در دام تفكيك كالسيك برنامه حـداقل از برنامـه حـداكثر نيافتـاده باشـيم،                  
و اگـر قطعـا     . انـداز اسـتراتژيكي نيـست     ارتباط و جدا از چشم     بي "گيريمسئله سمت "
ب، وسـيع   روتر است تا بسته و تنگ، اما در مورد احزا         بازتر و گشاده  ودل، دست "وسيع"

، بلـوك چـپ،     ODPوسعت حزب كارگران برزيل ، حـزب چـپ آلمـان،            : داريم تا وسيع  
فرانـسيس سـيتل در رابطـه بـا         . رفونداسيون كمونيستي و غيره از يك جـنس نيـست         

ترين عاقالنه"گيرد   چنين نتيجه مي   "اكنون چگونه بايد واكنش نشان داد؟     هم"پرسش  
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بـه يقـين، ولـي در       . "آينـد ال اثيري به نظر مي    تحوالت در زمينه استراتژي انقالبي كام     
شـد ايـن پنـد و انـدرز          هم مي  1968 و يا در فوريه      1936، در مه    1917، در فوريه    1905سال  

و از اين طريق مفهوم ممكن را بـه معنـي بـدون روح واقعـي                . اخالقي را هم اعالم كرد    
  .تنزل داد

زيـر خـط افـق بـدون الـزام و           اي او در سطح يا در       تشخيص فرانسيس و انطباق برنامه    
انداز ما صرفا بـه كـسب قـدرت محـدود           -به مجرد اين كه، چشم    . دخالت عملي نيست  

گـاه بايـد     قرار داشته باشـد آن     "براندازي قدرت "تر از   نشده بلكه در بستر روند طوالني     
منظور ما از احزاب سنتي در اينجا احزاب كمونيست يـا           [پذيرفت كه در احزاب سنتي      

شان تسخير قدرت حكومتي از     دموكرات است كه هدف   كلي احزاب سوسيال  به صورتي   
كه هم خود را بر روي  قدرت متمركز كرده بـود و سـرانجام بـه                 ] طريق پارلماني است  

 و  "خواستند سرنگون كنند، وفـق دادنـد      جايي رسيد كه خود را با همان دولتي كه مي         
كننـد كـه پويـايي همـان        يدر نتيجه ساخت و كارهايي  را بـه درون خـود منتقـل مـ               

از ايـن رو بـراي      . "اندازنـد بخشي مورد نظرشان را زير ضربه گرفته و به خطر مي          رهايي
به يقين، و مـا بـا   . ي مابين سياست و جامعه ديالكتيك جديدي را بايد ابداع كرد       رابطه

 چه در عمل و چه در نظريه آن را به           "توهم اجتماعي " و نيز    "توهم سياسي "طرد هم   
در مـورد اسـتقالل     (گيري اصولي از تجارب منفي گذشته        خواهيم بست يا با نتيجه     كار

هاي اجتمـاعي از دولـت و از احـزاب، در مـورد پلوراليـسم سياسـي، در مـورد                    سازمان
   )...دموكراسي درون حزبي

خود را با آن دولت وفـق       "اما مسئله سرايت سازوكارهاي سلطه  به درون آن حزبي كه            
ي ديگري اسـت كـه هـم        ل اصلي ما نيست،  بلكه معضل اصلي پديده         معض "داده است 

ريـشه دوانيـده در     (شـدن   و آن عبارت است از بوروكراتيزه     . تر و هم فراگيرتر است    ژرف
هـاي سـنديكايي و     ي سـازمان  اي كـه بـر كليـه      پديـده : ذاتي جوامع مدرن  ) تقسيم كار 
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 اگـر   "دموكراسـي بـازار   "اي شـدن قـدرت و       -در برابـر حرفـه    . گذاردانجمني تاثير مي  
) افكـار عمـومي  "اي و عوام موسـوم بـه   در تقابل با دموكراسي رسانه   (دموكراسي حزب   

ــود   ــادزهري خواهــد ب اغلــب مــا در پــس . يــك درمــان كامــل نباشــد، دســت كــم پ
بينيم بوروكراتيك را مي  ي فريبنده يك سانتراليسم   دموكراتيك عمدتا چهره  سانتراليسم

كنيم كه ميزان مشخصي از سانتراليسم  خود شرط دموكراسي          كه فراموش مي  در حالي 
  .است و نه نفي آن

 و چياپلو  Boltansky گير يك حزب به دولت، به استناد بولتانسكيي انطباق چشمپديده

 Chiapello  دقيقا بازتاب شباهتي اسـت كـه ميـان    "داريي سرمايهجان تازه"در كتاب 
اين مسئله جنبي   . ه به جنبش كارگري وجود دارد     ساختار كاپيتال و ساختارهاي وابست    

: اش كـرد تفاوت بـود و نـه بـه آسـاني حـل     شود نسبت به آن بي  اما حياتي است و نمي    
) شـود  ناميده مـي   "حق كار "گاهي  (و حق داشتن شغل     ) حقوق(مبارزه براي دستمزد    

ن، كـل   در پـس آ   . باشـد اي فرعـي مـي    در مقايسه با رابطه سرمايه و كار مسلما مبارزه        
وقتي بـاور بـه ايـن كـه     ) 19. (وارگي خوابيده است گي و شيي  وارهي بيگانگي، بت  مسئله

در تقابـل بـا     (گرايـي و تقـرب      ، سازماندهي در شبكه مانند، منطق هـم       "سيال"اشكال  
شـود تـوهم فاحـشي      مانع از باز توليد مناسبات سلطه و تفرع مي        ) گرهاي سلطه منطق

اي، نـسبت بـه     ي رايانـه  يابي مـدرن سـرمايه    به سازمان اين اشكال نسبت    . بيش نيست 
ايـن امـر بـه      . آيد و غيره كامال جور در مي      "جامعه رقيق "پذيري كار، نسبت به     انعطاف

اين معني نيست كه اشكال قديمي تبعيت از اشكال جديدي در حال ظهور بهتر بوده و 
راهي براي خروج از    شاهها رجحت دارند، بلكه معنايش فقط اين است كه هنوز           يا بر آن  

  .ايماين دور تسلسل استثمار و سلطه نيافته
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  "حزب وسيع"از 

 خـرد  "بازگـشت " يا "افول"از اين بيم دارد كه مفاهيم   Francis Sitel فرانسيس سيتل
شدن ساده يك پرانتز ساده و نوعي بازگـشت بـه همـان           مترادف با بسته   "استراتژيكي"

او بر روي   . لل سوم و يا موضوعاتي كم و بيش مشابه باشد         الممجادالت مطروحه در بين   
يـك  "، ابـداع مجـدد،     "تعاريف مجـدد اساسـي    "دادن  نياز جنبش كارگري در به دست     

هميشه از  ": اما ضمير تاريخ بكر نيست    . مسلما درست است  . كندتاكيد مي " بناي نوين 
گشت به گذشـته و يـا       موعظه در مورد نوآوري باز    ! "كنيم نه از صفر   ميانه راه شروع مي   

در زمينـه زيـست     (هاي چنـين اصـيل      -اين پديده . كندسقوط به قهقرا را تضمين نمي     
كنـد،  كـه دوران را تغذيـه مـي       " هااين نوآوري "،  ...)محيطي، فمينيسم، جنگ و حقوق    

هـاي قـديمي ارتـزاق      قولچيزي نيستند مگر اثرات مد كه نظير هر مد جديدي از نقل           
ي جنـبش كـارگري نوپـاي قـرن         ي موضوعات ناكجاآبادي كهنه   كند و نوعي بازساز   مي

 ازجمله با استناد بـه  –كنيم ها متعددند، ولي ما به حد توان، تالش مي پرسش. نوزدهم
مـان بـه آن      به چند نكته پاسخ گوييم و البته بسيار مايل بـوديم كـه يـاران               -مانيفست

  .پرداختندمي
كند كه در سـنت مـا اصـالحات و          وري مي فرانسيس ستيل به درستي اين نكته را يادآ       

الجمع دهند و نه يك رودررويي مانع     انقالب در سنت ما زوجي ديالكتيك را تشكيل مي        
تواننـد در   هرچند كه شرايط در روند انقالبي يا برعكس ارتجاعي اين دو مـي            (دو مقوله   

يـك  "كنـد كـه     اما از روي ترس پيـشگويي مـي       ) تقابل و رودرروي يكديگر واقع شوند     
. احتماال.  شايد چنين باشد   "شودحزب وسيع به صورت يك حزب اصالحات تعريف مي        

اين به هيچوجه مشكل ما     . گرايانهبينياي است قابل تصور، هنجاري و پيش      اما اين ايده  
 پـادرهوا و    "يك حـزب وسـيع    "ها را پشت گاري ببنديم و براي        -ما نبايد اسب  . نيست

ما بايد طرح و برنامـه      . بپردازيم) اصالحات(ي حداقل   احتمالي خود به ابداع يك برنامه     
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با حركت از اين نقطه است كه در مواجهه با وضعيت مشخص و             . خود را مشخص كنيم   
هاي احتمالي را ارزيابي كنـيم، حتـا اگـر مجبـور شـويم از                همراهان مشخص، مصالحه  

لحاظ تجربي  شفافيت خود كمي بكاهيم، مشروط به آن كه در حيطه امور اجتماعي به              
گيـري حـزب كـار      مـا در شـكل    : اين امر جديدي نيست   . كسب كنيم ) بسيار(و پويايي   

و بـا دفـاع از    ) entristeانـداز تـاكتيكي انتريـسم   براي ساختن آن و نه با چشم) (برزيل(
رفقاي مـا بـه عنـوان جريـاني در درون حـزب رفونداسـيون           . مان شركت كرديم  مواضع

آنـان در پرتغـال بخـش الينفكـي از     : كننـد ش و مبارزه ميتال (Refondation  بازسازي(
هـا  توان آن اما همه اين موارد منحصر به فرد بوده و نمي         . چپ هستند ) بلوك(مجموعه  

  . جا داد"حزب وسيع"را در مقوله گل و گشاد 
هاي ساختاري اوضاع و احوال كنوني، بدون ترديد فضايي را بروي چـپ تـشكالت               داده

) هـا ها و پوپوليـست   ها، استالينينست دموكرات-سوسيال( كارگري   بزرگ سنتي جنبش  
سازي بخش دولتي، هاي ليبرالي، خصوصي رفرم-ضد. داليل آن متعدد است. اندگشوده

اي را كــه شــاخه) بــا مــساعدت فعــال خــود(، جامعــه بــازار، "دولــت رفــاه"فروپاشــي 
 در برخـي كـشورهاي      چنين مديريت پوپوليستي  هم(كرد،  دموكراسي تكيه مي  سوسيال

اي كـه احـزاب     عالوه براين، ضـربه   . برآن تكيه كرده بودند، بريده است     ) آمريكاي التين 
هاي دادن پايهزمان بود با ازدستكمونيست، بدنبال فروپاشي شوروي متحمل شدند هم

 و پس از رهايي از يوغ نازيسم        1930ي  هاي دهه -شان كه در طي سال    اجتماعي كارگري 
لـذا، بـه    . بدون اين كه چيزي اين فضاي خالي را پـر بكنـد           .  كرده بودند  هيتلري كسب 

نامنـد،  مـي ) راديكال( قاطعيت   "فضاي"چه را كه اغلب آن را       وضوح شاهد پيدايش آن   
هاي اجتماعي گوناگون و هم در انتخابات بـه         فضايي كه از طريق ظهور جنبش     . هستيم

 رفوندازيونـه (ي در ايتاليــا بازســازي حـزب چــپ در آلمـان، بازســاز  (آيـد  وجـود مــي 

Rifondazione ( ،SSP       در اسكاتلند ، رسـپكت در بريتانيـا ، بلـوك در پرتغـال ، ائـتالف 
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امـري كـه اسـاس و       ...). ها و سبزها در دانمارك، ماوراءچپ در فرانسه يا در يونان          سرخ
   .شودهاي نوين ميبنديمنشاء گروه

نيست كه كافي اسـت تـا اشـغالش         ) ونينيوت(، يك فضاي همگن و تهي       "فضا"اما اين   
گيـر ريفوندازيونـه   تحول چـشم . العاده ناپايدار استهاي فوقاين فضا، حوزه قدرت . كرد

جنـبش پرشـوري كـه از       . در مدت كمتر از سه سال گواه آن است        ) بازسازي در ايتاليا  (
 Romano Prodi شروع شـد، بـه حكومـت ائتالفـي رومـانو پـرودي      ) 20(جنوا و فلورانس 

هاي اجتمـاعي   ها و بسيج  ثباتي، اين واقعيت است كه جنبش     عامل اين بي  . متحول شد 
اضـافه شـود كـه حلقـه ارتباطـات بـراي            . اند تـا پيـروزي    بيشتر با شكست مواجه شده    

هـاي  در غيـاب پيـروزي    . ساختن و دگرگوني افق سياسي بـسيار سـست اسـت          متحول
 جـز برلوسـكوني در ايتاليـا و يـا           هركس ("ترشر كم "گير، و در آرزوي     اجتماعي چشم 

بـه بهتـرين وجهـي فقـدان يـك          ! "هركس به غير از ساركوزي و يـا لـوپن در فرانـسه            
ي انتخابـاتي را بازتـاب      انداز دگرگوني واقعي و قناعـت و تمركزكـردن بـر حيطـه            چشم
اي كنندهي بسيار سنگين و تعيين    در اين حيطه، منطق نهادهاي سياسي وزنه      . دهدمي

اي برخوردار است بـه طـوري كـه         العادهجمهوري از قدرت فوق   در فرانسه رييس  (دارند  
شـود؛ و از سـوي      پرسي تبديل مي  انتخابات رياست جمهوري غيرمستقيم به نوعي همه      

بدين ترتيـب اسـت   ). ديگر نحوه انتخاب نمايندگان پارلمان بسيار غيردموكراتيك است  
تر نشستن بين دو صندلي خطـر       ن دقيق كه حفظ تعادل و خط ميانه را گرفتن و به بيا          

. وزنه اين دو يكسان نيـست     : زنكي بيش نيست  كاري، گول طلبي و خطر محافظه   فرصت
ي كـامال افراطـي آن،    نمونـه (بايست، سر بزنگاه، اتخاذ تصميمات خطير را آموخـت          مي

، خطرات تبديل به يـك مـاجراجويي صـرف را بايـد         )اتخاذ تصميم براي قيام اكتبر بود     
گفت كه ما   يك ديالكتيسين بزرگ مي   . جيد و امكان پيروزي را به دقت ارزيابي كرد        سن

بنـدان  دواني، شـرط  در مسابقات اسب  . بندي را پذيرفت  ايم  و بايد اين شرط     درگير شده 
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و هـر چنـد بـا شـانس         . شـود دار نمـي  دانند كه با شانس برد يك در دو، آدم پـول          -مي
اش بـسيار انـدك   ان برد بسيار باالسـت، امـا بخـت   شدن يك در هزار، اگر چه ميز   برنده
  .تهور نيز منطق خود را دارد. بايد حد وسط اين دو را گرفت. است
و يـا لينـك پـارتي       ) بازسازي ("ريفوندازيونه"هاي چپ جرياناتي در درون      گيريجهت

شان بـه  حتا امكان بازگشت(اند تحوالتي بسيار شكننده و موقتي   ) حزب چپ در آلمان   (
ي نماينـدگي   ، چرا كه ايـن مبـارزات اجتمـاعي صـرفا در حيطـه             ) نيز وجود دارد   عقب

ايـن تحـوالت بـه حـضور     . بوده و تاثيرات آن بـسيار محـدود اسـت    ) انتخابات(سياسي  
سواي نكات كلي   . ها بستگي دارد  ي آن گرايشات انقالبي در درون احزاب و اهميت وزنه       

ابعي اسـت هـم از تاريخچـه جنـبش         ها بسيار متفـاوت بـوده و تـ        مشترك، وضعيت آن  
دموكراسي در آن دست باال را دارد تا بقاياي احـزاب           مثال اين كه آيا سوسيال    (كارگري  

صرفا توسط ايـدئولوژي نيـست كـه        : ، و هم از تناسب قواي درون خود چپ        )كمونيست
هـاي  مصمم را به حركت درآورد، بلكه همچنين با منطـق         ) تشكيالت(توان دستگاه   مي

ي يعني نه صرفا با نجواكردن در خفا در گوش رهبران بلكه با تغييردادن تـوازن                اجتماع
  .قواي واقعا موجود و واقعي

از نگاه ما (، امروزه در حد يك فرمول جبري فعليت دارد "نيروي جديد"انداز يك  چشم
 هم مطرح بود و از آن پس تاكنون نيز هـم از اهميـتش               1989-91انداز پيش از    اين چشم 

هـاي مـبهم و كلـي       بنديتوان در قالب نسخه   و ترجمان عملي آن را نمي     )  نشده كاسته
بندي مجدد  ما تنها در آغاز يك روند گروه      .  تقليل داد  "هابنديگروه" يا   "حزب وسيع "

بسيار حائز اهميت است كه با ديدي اسـتراتژيك در ايـن راه قـدم برداشـته و                  . هستيم
اين يكي از شرايطي است كه به ما امكان خواهـد  . نمايمان باشد ي قطب برنامه به منزله  

شده دل به دريا بزنيم، بدون اين     داد تا ظروف تشكيالتي ضروري را پيدا كرده و حساب         
و بدون مواجهـه بـا نخـستين        . زده درگير شويم  كه به بيراهه رفته يا در ماجرايي شتاب       
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ازماني، در واقع، بـسيار     هاي س فرمول. بندي، عجوالنه خود را در آن  منحل سازيم        گروه
مثل حزب كارگران برزيل در  (اي جديد باشد    توانند از نوع يك حزب توده     اند، مي متنوع
، يا از نوع برش و يا انشعاب ) اي كه در اروپا كمتر عملي است، نمونه1980هاي دهه سال

طلـب، يـا حتـا احزابـي كـه در گذشـته احتمـاال               دموكراسي هژموني اقليتي از سوسيال  
و ) 2000هـاي دهـه    ريفونديزيونه يا بازسازي در اوايل سال     (كرديم  سانتريست ارزيابي مي  

از طـرف ديگـر، وانگهـي در        ). ماننـد پرتقـال   (اي متشكل از گرايشات انقالبـي       يا جبهه 
احـزاب كمونيـست يـا    (هايي كه سنت طوالني دارند     كشورهايي نظير فرانسه با سازمان    

يك (ي كه از يك جنبش اجتماعي نيرومند برخوردارند         و يا در كشورهاي   ) چپ راديكال 
مـدت بـسيار بعيـد    ها در كوتاه و ميان، تصور ادغام و وحدت صاف و ساده آن    !)بار ديگر 

اي مـشترك نـه تنهـا مـانعي         بار برنامه كوله. ي آخر محتمل است   است و تحقق فرضيه   
. ز شـرايط آن اسـت     هاي آينده نخواهد بود، برعكس يكـي ا       بندي-هويتي در برابر گروه   

اين امر موجب تعيين تقدم و تـاخر اهميـت مـسائل اسـتراتژيكي و مـسائل تـاكتيكي                   
، باعـث شـناخت آن   )به جاي اين كه در هر موعد انتخاباتي دچار تفرقه شويم        (شود  مي

دهي مسائل تئوريـك را  توان سازمانشود كه بر روي آن مي ي سياسي ممكن مي   زمينه
هـايي كـه بـه      برداشتن به جلو و نيـز  آن       ي را كه موجب قدم    هايتشخيص داد، مصالحه  

گرايـشات  (رانند، ارزيابي كرد و اشـكال موجـود سـازماني را شـكل داد               سوي عقب مي  
البتـه بـا در نظرگـرفتن       ). ي يك جبهه و غيره    درون يك حزب مشترك، اجزاء متشكله     

ها رويچپ(شان  وخيزهاي-ي پويايي و اُفت   كنندگان و متناسب با درجه    وضعيت شركت 
  ).هاروييا راست

تنها براي يادآوري اشاره كنيم كـه بـه طـرح مـسائل داغ در ارتبـاط بـا ايـن مباحثـه                       
ما در نظر داريم كه در ديـدار        . ايم، ولي در جلسات آينده بايستي مطرح شوند       نپرداخته
د فراتـر   باي"طبقات، عوام، تكثر"از بحث در مورد ) 2007در سال ) K ي آتي طرحساليانه
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هـا،  رفته و مسائل مربوط به نيروهاي اجتماعي تغييرات انقالبـي، اشـكال سـازماني آن              
چنين، فراتر از فرمول كلـي      اين مسئله، هم  . ها را بررسي كنيم   سويي استراتژيكي آن  هم

شناسـي و   -ي اتحادها ربط داشته و در نتيجـه بـا تحـول جامعـه             جبهه واحد، با مسئله   
چنـين بـا تحليـل       ارزيـابي شـده، هـم      "كـارگري " نظر سـنتي     دگرگوني احزابي كه از   

  .اندهايي كه مثال در آمريكاي التين از تشكالت پوپوليستي منتج شدهجريان
فيلسوف، متفكر و رهبر سياسي ماركسيـست فرانـسوي    Daniel Bansaid سعيددانيل بن

گ ليـ " شـركت فعـال داشـت، از آغـاز تاسـيس             1968هـاي مـه     او كه در شورش   . است
وي استاد دانـشگاه  . آيد از افراد موثر اين حزب به شمار مي " LCRكمونيستي انقالبي،

بـار در   -ي باال را براي نخـستين     او مقاله . باشد و داراي تاليفات بسياري است     پاريس مي 
    project.www-   در پـاريس ارائـه داد  2006 ژوئـن  17در  K سـميناري در چـارچوب طـرح   

k.org      اين نوشته، به متوني كه در باره اسـتراتژي در مجلـه نقـد كمونيـستي Critique 

Communiste  دانيـل بـن سـعيد پـس از تكميـل      . كند استناد مي2006 مارس 179شماره
بـراي آگـاهي از   . ي فوق اقدام كـرده اسـت     به نوشتن مقاله   2006 سپتامبر   10مباحث، در   

  (www.europe-solidadire.org) .مراجعه كنيد ESSF ه در باال، به سايتمباحث ياد شد
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  :هايادداشت
پـس از راي منفـي اكثريـت     Stathis Kouvélakis اي ست كـه اسـتاتيس كـووالكيس    اين نكته-1

 مـورد   "بازگشت مسئله سياسـي   "اي با عنوان     در مقاله  "قانون اساسي اروپا  "ها در رفراندوم    فرانسوي
  .مراجعه كنيد  Contretemps  مجله2005، سپتامبر 14به شماره . كيد قرار دادتا

2 – Alex Callinicos, An anti-capitalist Manifesto, Polity Press, Cambridge, 2003  
در ايـن مـورد بـه       . (هدف يك يادآوري ساده است    .  در مورد اين زمينه از مسئله فراتر نخواهم رفت         -3

 .برگزار كرد، مراجعه كنيد Das Argument  اي  كهدر مباحثهنظرات پيشنهادي 

  .K  در جلسه گروه كاري طرح -4
بينـشي اوتوپيـستي از   " "179نقد كمونيستي شـماره  "اش در رسد كه او در مقالهچنين بنظر مي -5

حصرا بندي در حركت سياسي  من     زمان"و نيز ما را به داشتن       . دهد به ما نسبت مي    "دگرگوني اجتماعي 
دوران "او در مقابـل ايـن نظـر،         . (سـازد  منسوب مي  "متكي بر تدارك انقالب بمثابه نهاد تعيين كننده       

امـا، در مـورد     !  را مطرح مي كنـد؟     " و زاپاتيستي  -خواهي يعني دگرجهان  –تاريخي آلترموندياليستي   
شته دانيل بن سعيد،    نو ("جهاني كه بايد تغيير داد    "نظرات جان هالووي به نقد مشروح از تالش وي در           

  از همان ناشر و همچنين به مقاالت Planète altermondialiste و در (Textuel ،2003 انتشارات 

Contretempsمراجعه كنيد.   
  . گرامشي مراجعه كنيد"تناقضات"در مورد   Perry Anderson  به كتاب-6
 Il Politico e il تحــت عنــوان Giacomo Marramo  در مــورد ايــن نكتــه بــه كتــاب-7

Transformzioni  ها و احزاباستراتژي"و نيز به جزوه" (Stratégies et partis) از انتشارات La 

Brèche مراجعه كنيد.  
  .مراجعه كنيد Carlos Franqui  به روزشمار انقالب كوبا اثر كارلوس فرانكي-8 

اورتگا در پاسخ . " پيروزياستراتژي"تحت عنوان  Martha Harnecker مصاحبه با مارتا هارنكر -9
از آن جا كه يك سلسله شرايط مطلوب عيني ملموس          ": گويدبه سوال مربوط به زمان دعوت به قيام مي        

و به اين دليل كه پس از حوادث سپتامبر،         . بود نظير بحران اقتصادي، كاهش ارزش پول و بحران سياسي         
ها در سطح كشوري و      استراتژيكي، قيام توده   زمان و در همان فضاي    ما دريافتيم كه ضرورت دارد كه هم      

تهاجم نيروهاي نظامي جبهه و اعتصاب عمومي را كه كارفرمايان يا در آن شركت كرده بودند و يا آن را                    
زمـان و در يـك فـضاي        اگر ما اين سـه عامـل اسـتراتژيكي را هـم           . تقويت نموده بودند، براه انداخت    

ما چندبار به اعتـصاب عمـومي فراخوانـده    . شدوزي ميسر نميكرديم، پيراستراتژيكي واحد فراهم نمي  
ها پيشاپيش قيام كرده بودند ولـي بـدون         توده. اي هماهنگ نشده بود   بوديم ولي اين كار با تهاجم توده      
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و . آميزد و در حالي كه ظرفيت نظـامي پيـشگام بـسيار ضـعيف بـود               شان با اعتصاب درهم   اين كه قيام  
 ضرباتي به دشمن وارد ساخته بودند ولي بدون اين كه عوامـل ديگـر فـراهم     پيشگامان نيز پيش از آن،    

  ".باشند

 2006، انتـشارات هارماتـان،      "مخالفت، انقالب، مبـارزه مـسلحانه و تروريـسم        " به جلد اول كتاب      -10
 ,Dissidences, Révolution, Lutte armée et Terrorisme, volume1).مراجعـه كنيــد 

L’Harmattan 2006.  
  .مقاالت جديد اتين باليبار نيز به اين مطلب اختصاص يافته است -11
 Rifondazione از انتـشارات   Alternative مباحثات مربوط به عدم خشونت در مجله نظـري  -12

comunista ارتباط با سير جريان كنوني آن گرايش نيست، به يقين بي.  
بـه  ). كمونيـسم اروپـايي  (ي يوروكمونيـسم  هادر مجادالتش عليه نظريه Mandel از جمله مندل -13

نقـد  "منتشر كرده و بـه ويـژه بـه مـصاحبه او بـا      ) پاريس)Maspero  كتاب او كه انتشارات ماسپرو
  .مراجعه كنيد  (Critique communiste) "كمونيستي

هاي روشن بسياري در اين مـورد  تجربه بودجه مشاركتي در سطح دولت ريو گرانده دو سول مثال  -14
ها و تقـسيم تجهيـزات همگـاني ميـان نـواحي      دهد، نظير توزيع اعتبار، سلسله مراتب تقدم    -رائه مي ا

  .مختلف مملكتي
حتا اگر اين مقوله جبهه واحد يا به طريق اولي مقوله جبهه واحد ضدامپريالييـستي كـه برخـي از     -15

كند كه در پرتو تحول تـشكالت       ياند، ايجاب م  انقالبيون آمريكاي التين آن را با شرايط روز تطبيق داده         
  .اجتماعي، نقش و تركيب احزاب سياسي و غيره  مورد مباحثه مجدد قرار گيرند

الملـل و رابطـه     گيري در برزيل، مفهومي از بين     اي كه در ميان بود، عالوه بر جهت        در اين جا مسئله    -16
  .شود ميولي، اين مسئله از چارچوب اين مقاله خارج. هاي ملي بودآن با بخش

  :به كتاب زير مراجعه شود-17
Alessandro Galante Garrone, Philippe Buonarotti & les révolutionnaires du 

XIXe siècle, Paris, Champ Libre.  
 PUF ، انتـشارات  Carl Schmitt  اثر كـارل اشـميت   La Dictature "ديكتاتوري" به كتاب -18

 .مراجعه كنيد

  .پرستي به آثار ژان ماري ونسان و آنتوان آرتوس مراجعه كنيدوارهدر مورد بت -19
  :هاي زير مراجعه كنيد در اين باره به كتاب-20
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 Le temps des ميرنـد، انتـشارات  هايي كه هرگز نمي، ايدهFausto Bertinotti از فوستو برتينوتي

cerises ; Daniel Bensaïd, (    جهـاني كـه بايـد تغييـر داد) Un monde à changer, Paris, 

Textuel 2003 ;   
  .منتشر شده است) ايتاليا(در فلورانس  FSE و نيز تزهاي برتينوتي كه توسط

  :توضيحات مترجم
  :شونددر زير افراد و اماكني كه نامشان در مقاله برده شده، به اختصار معرفي مي

Alex Callinicos  -   در رودزيـاي جنـوبي    1950 ژوييـه  24متولـد  (الكساندر تئودور كـالينيكوس– 
  .Socialist Workers’ Party روشنفكر ماركسيت و عضو مركزيت) زيمباوه كنوني

Alba & Alca –  بوليواري در آمريكاي التين است) آلترناتيو(يك بديل.  
Mercosur – به معني بازار مشترك جنوب. جامعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي التين.  

Pacte des Andes, Andean Pact –    ،پيمان آند مركب است از كشورهاي بوليوي، كلمبيـا، اكـواتر
  پرو و ونزوئال

John Holloway –  شـناس و  دان، جامعـه او حقـوق .  در دوبلـين، ايرلنـد  1947جان هالووي، متولد
  .ها همكاري نزديك داردفيلسوف  ماركسيست است و به ويژه در مكزيك با چياپاس

Eric Durand – وي از . اسـت ) فرانسه(، اقتصاددان و استاد دانشگاه ليون 1975لد اريك دوران، متو
  .باشد-مي) آلترموندياليست(خواهي فعاالن و مبارزان جنبش دگرجهان

Guillaume Liégeard – هـاي اتحـاد كمونيـستي    رسانه-گيوم لي يژار، مسئول كميسيون فرهنگي
  .انقالبي فرانسه است

August Thalheimer – در آلمان، تئوريـسين ماركسيـست آلمـاني    1884ر، متولد اگوست تالهايم 
 در هاوانـا، كوبـا در   1948 سـپتامبر  19، در  1940هـاي   بوده و پس از ترك اجباري آلمان در اوايل سـال          

  .گذشت
Karl Radek – او پـس از يـك زنـدگي    . 1885متولـد  . انقالبي روس، بلشويك و از رهبران كمينترن
  .هاي شوروي به صورت فجيعي چشم از جهان فروبست از زندان در يكي1933پرآشوب، در سال 

Clara Zetkin  -  نگار، معلم و زن كمونيـستي بـود كـه در سـال     ، روزنامه1857كالرا زتكين، متولد
  . درگذشت1933

Giacomo Marramao –    فيلسوف ايتاليـايي و اسـتاد فلـسفه در    1946 جاكومو ماراماتو، متولد ،
  .دانشگاه رم است
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Antoine  Artous –      آنتوان آرتو، استاد علـوم سياسـي در پـاريس، و عـضو تحريريـه Critique 

Communiste و Contre temps.  
SUV   -  اطـالق  1970هـاي دهـه   در سـال » سربازان متحد پيروز خواهند شد« در پرتقال، به جنبش 

  (Soldats Unis Vaincront) .شدمي
 La selva & el llano   - طق واقع در كلمبيااز منا  

PRT –    ــارگران؛ ــي ك ــزب انقالب ــين، ح  Partido Revolucionario de los در آرژانت

Trabadjadores, Argentina.  
Jaime Wheelock – 1979 – 1982هاي خاييم ويالك، وزير كشاورزي نيكاراگوئه در سال  

 Srge July –  او در . يشين روزنامه ليبراسيوننگار و مدير پ در پاريس، روزنامه1942سرژ ژولي، متولد
   . فرانسه بود1968ي دور، از رهبران جنبش مه گذشته

Alain Geismar –  اكنـون اسـتاد علـوم    . 1968 در پاريس، از رهبران مـه  1939آلن زيسمار، متولد
  .سياسي در پاريس است و به حزب سوسياليسيت نزديك است

Mario Payeras –  1995 تا 1940گواتماال، ماريو پايراس، نويسنده اهل.  
Albert Treint –  ،از رهبران پيشين حـزب كمونيـست فرانـسه و    )پاريس (1889 – 1971آلبر ترن ،

  .عضو كميته انترناسيونال سوم
Saxe& Thuringe –  به آلماني(دو ايالت مجاور در شرق آلمانSaxe & Thuringen  )  

B.Smeral – بود1930 و 20ر دهه اسمرال از فعاالن حزب كمونيست چك  د .  
Ruth Fisher – 1888 – 1961(اطريشي بود -خانم روث فيشر، سياستمدار كمونيست آلماني)  

Carl Schmitt –  ،دان و فيلسوف كاتوليك آلمانيحقوق) 1888 – 1985(كارل اشميت  
Francis Sitel – فرانسيسي سيتل از فعاالن اتحاد كمونيستي انقالبي فرانسه LCR است.  
Rifondzione – ي ايتالياسـت كـه در دولـت    شـده ريفونيزيونه كمونيستا، حزب كمونيست بازسازي

  .است Bertinoti رهبر اين حزب برتينوتي. ائتالفي رومانو پرودي شركت دارد
Luc Boltansky (Boltanski) – از همكـاران پـي يـر    1940شناس معاصر فرانسوي، متولـد  جامعه ،

و مخـالف بـا     (شناسي پراگماتيك   -او از طرفداران جامعه   .  از وي فاصله گرفت    بورديو فقيد بود كه بعدها    
  .استاد مدرسه عالي علوم انساني در پاريس. بود) شناسي منتقدجامعه

Eve Chiapello –      بـه اتفـاق   1990او شياپللو، استاد حـسابداري و مـديريت در پـاريس، در سـال ،
  .اندتاليف كردهرا » داريجان جديد سرمايه«بولتانسكي كتاب 
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Entriste (Entryist) – به ورود اعضاي يك حزب كمونيست در داخل حزبـي بـا   . مشتق از انتريسم
، گروهـي از    1960 و   1950هـاي   بـراي مثـال، در ده     . نامنـد ساختن آن مي  گرايشات نزديك براي متحول   

  .دهندهاي بلژيك وارد حزب كمونيست بلژيك شدند تا سياست آن را تغيير تروتسكيست
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 ي متحد هژموني و جبهه

  
   

  ستاره وارش: برگردان 

، كه در دانشگاه ”ي استرتژي دوره“ سعيد كه در چارچوب اي است از مطلبِ دانيل بن متن زير خالصه
هرجا كه ممكن (ر شد، ارائه گرديد  در پورت لوكات برگزا2007 اوت سال 29 تا 24كه از  LCR تابستاني

  ).اند بوده است ارجاعات به انگليسي برگردانده شده

تر اي تئوريك بود در دست بيش ي هژموني بهانه  ايده1970ي  در طول دهه
گونه  در خدمت كنارگذاشتن ديكتاتوري پرولتاريا، بدون هيچ ”كمونيستـ  ارو“ احزاب

پري آندرسون اشاره كرده است، اين امر اما گونه كه در آن زمان  همان. بحثي جدي
به استراتژي ) جنگ فرسايشي(لزوم گسست انقالبي و گذار از استراتژي دفاعي 

  ]1[ .گرامشي حذف نكرد] يانديشه[را در ) متحركجنگ (تهاجمي 

  
  هاي مسئله ريشه

رولين و ـ آيد كه از نگاه او لدرو  چنين بر مي1848هاي  ي انقالب از تأمالت ماركس درباره
. راسپايل به ترتيب نمايندگان خُرده بورژوازي دموكرات و پرولتارياي انقالبي بودند
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احزاب انقالبي خُرده بورژوايي و دهقانان در رويارويي با ائتالف بورژوايي، براي تشكيل 
دهقان فرانسوي، “:متحد سازند ”پرولتارياي انقالبي“ يك بلوك هژمونيك بايد خود را با

د شدن از احياء امپراتوري ناپلئوني ايمان به دارائي كوچكش را از دست مي با نومي
سان  اندازد، و بدين ئي اندك را برمي  اين دارا ي بناي دولتي برپاشده بر مبناي دهد، همه

اش، در بين  انقالب پرولتاريايي سرانجام همسرايي الزم را كه بدون آن تكنوازي
گردد، به دست  تبديل مي) آخرين آواز قو(بار اي مرگ هاي دهقاني به مرثيه ملت
 به رويداد كمون در ”آخرين آواز قو“پيروزمندانه با  ”همسرايي“اين تقابل  ]2[”.آورد مي

نمايندگي واقعي همه عناصر “در آن زمان كمون پاريس به عنوان .  اشاره دارد1871
ن طبقات جامعه را ي آ همه“ ”انقالب كموني“شد و  معرفي مي ”ي فرانسهسالم جامعه

  .كرد نمايندگي مي ”كردند كه از قبل كار ديگران زندگي نمي

نمايي نقش  از پايان قرن نوزدهم، انقالبيون روسي اصطالح هژموني را براي خصلت
رهبري كننده ي پرولتاريا در ائتالفي ميان كارگران و دهقانان در برابر استبداد و براي 

 1898از اين رو از سال . بردند رژوا دموكراتيك به كار ميبه سرانجام رساندن انقالب بو
ايجاد “پارووس نه تنها توان اعمال قدرت اكثريت بر جمعيت ناهمگون شهري بلكه لزوم

به نظر لنين سوسيال دموكرات . را براي پرولتاريا مد نظر داشت ”هژموني اخالقي
ي كارگر واقعاً  طبقهچرا كه آگاهي  ”بايد به ميان همه طبقات جمعيت بروند“ ها

اگر كارگران به واكنش نشان دادن به هرگونه بدرفتاري، هر “ سياسي نخواهد بود
اي قرباني آن  اي از استبداد، سركوب و خشونت، قطع نظر از اين كه چه طبقه جلوه

ي كارگر، يعني روح مشاهده و آگاهي او را   طبقه كسي كه توجه .”است، عادت نكنند
كند، سوسيال دموكرات نيست،  ي كارگر معطوف مي  اصوالً به خود طبقهانحصاراً يا حتا
ي كارگر براي شناخت خويش بايد دانش دقيقي از روابط متقابل همه  چرا كه طبقه

در اينجا نگرش لنين بسيار بيش از گد، كه . طبقات جامعه معاصر داشته باشد
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ي ماجراي دريفوس  بارهكرد، به نگرش ژورِس درطرفداري مي ”سوسياليسم ناب“ از
  .تر است نزديك

ي ماجراي دريفوس منطق اصطالح هژموني  ي بين ژورس و گد درباره در مجادله
هايي هست  دوره“ :گويدژورِس مي ]3.[آيد حضور دارد گرچه خود اين واژه به چشم نمي

و .] [..كه به نفع پرولتاريا است كه از انحطاط فكري و اخالقي بورژوازي جلوگيري كند 
ي خود را در قبال تمدن و  اين بدين خاطر است كه در اين نزاع پرولتاريا وظيفه

هايي كه  هاي بورژوايي بدل شده است، آزادي انسانيت به انجام رسانده و به معلم آزادي
گفت، اما گد نيز اشتباه نمي  ژورِس درست مي .”ها نيستبورژوازي قادر به دفاع از آن

ي بورژوازي را  امدهاي محتملِ مشاركت در دولت تحت سلطهكرد كه انحراف و پي
  .داد هشدار مي

. يابد كند مسئوليت آن نيز افزايش مي به نظر ژورِس به ميزاني كه قدرت حزب رشد مي
ي  هاي جامعه در دولت بورژوايي شركت كند تا مكانيسم“ رسد كه پس زمان آن فرامي

اند،   انقالب ي هاي اصالحي، كه كارپايه هتر در پروژبورژوايي را كنترل و هرچه بيش
گد برعكس او بر اين باور است كه يك سوسياليست در دولتي  .”همكاري كند

گير به  طنز تاريخ اين بود كه كارِ گد سخت. بورژوايي هرگز بيش از يك گروگان نيست
وزارت در يك دولت اتحاد ملي و ميهني كشيد درحالي كه ژورِس به عنوان مانع 

  .احتمالي اين اتحاد، به قتل رسيد

ي متحد را به امري كه هدف آن كسب هژموني سياسي و  ي جبهه گرامشي مسئله
ي مدرن بايد، و جز  شاهزاده“ :فرهنگي در فرايند تشكيل ملت مدرن است، بسط داد

ده رفرمي روشنفكري و اخالقي باشد كه به معناي  تواند، كه مبلغ و سازمان اين نمي
وسوي آن تحقق  مردمي است و سمتـ  ي بعديِ اجتماعِ ملي ويي براي توسعهخلق قلمر

انداز گذار از جنگ جنبشي  اين رويكرد در چشم ]4[.”شكلِ برتر و تامِ تمدن مدرن است
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) يا جنگ موضعي(است، به جنگ فرسايشي  ”شرق“كه ويژگي كش مكش انقالبي در 
ي متحد  راي من مفهوم جبههب“: ، اتخاذ شده است”تنها در غرب ممكن است“كه 

  ]5[.”ايليچ اما فرصت آن را نيافت كه اين فرمول را بسط دهد... چنين معنايي دارد 

دهد تصريح كنيم كه يك  ي هژموني به ما امكان مي اين دريافت بسط يافته از ايده
بحث . ي متعارض نيست موقعيت انقالبي قابل فروكاستن به تقابل جمعي بين دو طبقه

ي بين همه اجزاي جامعه در  ي مناسبات دوجانبه يافته وضوح بحران عموميتبر سر 
لنين در تالش براي تبديل . ي ملت مربوط است ي همه اندازي است كه به آينده چشم

سازمان ده جمعي “ ، نه تنها از يك”روزنامه اي براي تمام روسيه“ كردن ايسكرا به
هاي انقالبي در سطح كل  ي كميته ي پروژهكرد، بلكه با محلي گراي پشتيباني مي ”مؤثر

  .كشور نيز مخالف بود

كردن موج انقالبي بعد از جنگ،   و با فروكش1923بعد از شكست انقالب آلمان در 
ها اعالم تداوم موقعيت انقالبي و دفاع از تهاجم مداوم نبود، بلكه  ي كمونيست وظيفه

ز طريق جلب همراهيِ پذيرفتن تعهد كش مكشي طوالني براي كسب هژموني ا
ي جنبش كارگري اروپايي بود، كه از نظر  شده اكثريت طبقات استثمار و سركوب
  .هاي كارگري عميقاً و پيوسته تقسيم شده بود سياسي و بر حسب شرايط اتحاديه

، از موضوعات روزمره تا مسئله ”ملزومات انتقالي“ ي مجموعه اي دربارهمباحثات برنامه
اين بحث ها، كه موضوع تقابل جدلي بين . ي اين وضع بود يجهي قدرت سياسي، نت

ي پنجم انترناسيونال كمونيستي بود، ابتدا به  تالهايمر و بوخارين در طول كنگره
 شدند و سپس در جريان پاكسازي هاي بعدي در اتحاد  سطحي ثانوي ارجاع داده

  .ندشوروي و انترناسيونال كمونيستي، از دستوركار كنار گذاشته شد

را رقيق  هاي زندان نوشته دست ها در مخالفت با ديكتاتوري پرولتاريا، پيام اوروكمونيست
ي دموكراسي پارلماني يا حركتي درازآهنگ را به بسط ساده ”هژموني“ ي كرده و ايده
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ي استراتژيك،  انديشه اما گرامشي با گستراندن بستر. از طريق نهادها فروكاستند
د آزمون انقالبي قدرت، ديكتاتوري پرولتاريا را به مسئله ي هژموني همراه با فراز و فرو

، تصرف قدرت، بدون اين كه از قبل هژموني كسب ”غربي“ در جوامع. زند پيوند مي
رهبري در /تصور نيست، به بياني ديگر، بدون تأييد يك نقش مسلط شده باشد، قابل

افع مشترك طبقات خاص باشد، بلكه تنها قادر به دفاع از من درون بلوكي تاريخي كه نه
  .پاسخي كلي به كل بحران مناسبات اجتماعي دهد، متصور نيست

رفورمِ “ انقالب ديگر تنها يك انقالب اجتماعي نيست، بلكه به طرز جدايي ناپذيري يك
است، كه هدف آن ايجاد كلكتيوي است كه هم ملي و هم مردمي  ”فكري و اخالقي

را به آزمون  ”زوال دولت“ ي اه مستلزم آن است كه از نو ايدهاين ديدگ ]6[ .خواهد بود
بگذاريم، چراكه گرايش لحظه ي انقالبي به سوي خاموشي سريع نيست، بلكه رو به 

بنابراين . سوي برساختن دولتي سياسي و اخالقي نوين در تقابل با وضع پيشين دارد
  :ي هژموني از نگاه گرامشي شامل عناصر زير است ايده

  بندي يك بلوك تاريخي حول محور يك طبقه، و نه جمع نامتمايز ناراضيان لمفص

ي سياسي كه قادر به حل بحران تاريخي مناسبات ملي واجتماعي  ا بندي پروژه فرمول
  باشد كُل يك به مثابه

ها دو موردي هستند كه امروزه در استفاده هاي معين و نه خيلي سخت گيرانه از   اين
  .اند و شدهواژه ي هژموني مح

  
  شود؟ مدرن حل مي آيا هژموني در آش پست

، ارجاعِ مغشوش به ايده ي هژموني مدعي بود كه نه تنها به 1970ي  در پايان دهه
به  دهد، بلكه شكاف تهيِ باقي مانده از انحاللِ  شرايط كنونيِ تغيير انقالبي پاسخ مي

در اين دوره ماركسيسم  ]7[ .كنديِ ديكتاتوري پرولتاريا را نيز پر مي  آزمون درنيامده
  .ارتدكسِ دولتي و حزبي از رونق افتاده بود
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ارنستو الكالئو و .  در بستري متفاوت سر بر آورد1990ي  اين مسئله دوباره در دهه
اي در افقي كه نئوليبراليسمِ پيروزمند ترسيم كرده  شانتال موفه، براي گشودنِ رخنه

گرانِ بدون پيوندي اي از كنش  آن را زنجيرهبود، تفسير آن را منحرف كردند، و
كردند كه تبعيت از تناقضي را كه  هاي اجتماعي تصور مي نيرومند، يا ائتالفي از سوژه

هژموني انحصاري يك طبقه درون تركيبي از . تابند شود، برنمي اصولي پنداشته مي
ارز  هاي هم هحلق“ بيش تاكتيكي و متغير هستند، از اين پس با و ها كه كم ائتالف
  .جايگزين شد ”زنجير

  ي هژمونيك چپ گرايانه ي جديد، مبارزات عليه تبعيض برايي يافتن يك پروژه
شناختي از نظر كارگران به هم پيوند  هاي بوم جنسي، نژادپرستي، تبعيض و آسيب

بورديو به اين مشكل با طرح . مشكل در چگونگي اين پيوند بود. خوردند مي
  .دهد هاي اجتماعي متفاوت پاسخ مي مفروض بين زمينه ”ختيهماننديِ سا“ يك

دهي اين   از هرگونه سازمان-تصادفاً منطق سرمايه-اما اگر فرد با منطقي غيرشخصي 
ها يا طرح هماننديِ  گردان باشد، آن گاه اين توضيح زمينه ها به مثابه يك كل روي

اين مسئله .  اخالقي باشدگرايي تواند فرمان يك پيش گام يا اراده ساختي تنها مي
اي استراتژي را در نظر دارد كه  الكالئو گونه. كانون جدل بين ژيژك و الكالئو است

 در آن حفظ شده است در عين حال تالش مي كند طبقه را با  ي طبقه مقوله
شوند،  هاي اجتماعي جديد نمايندگي مي چندگانگي هويت هايي كه توسط جنبش

هاي نژادي، جنسيتي،  جنبش(ي قابل شمارش  ز يك زنجيرهاي ا آشتي و آن را حلقه
در نظر ) (!”سال و خوب بدون از ياد بردن جنبش كارگري كهن“ ...قوميتي و غيره 

  .بگيرد

ي شمارشي  اما مفهوم ماركسيستي طبقه به سختي ممكن است در اين زنجيره
 يك زنجير تبديل شود،  از ي ساده ا پرولتاريا هر اندازه رضايت دهد به حلقه. بگيرد جاي
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شدن  هنگامي كه خطر حل. به همان اندازه نقش ممتاز خود را از دست خواهد داد
هاي دروني يا در   طبقه ي كارگر در گدازه هاي يك طبقه ي مزدبگيرِ بدون شكاف

اي ديگر كاركرد استراتژيك  از اين رو به شيوه مردم به مثابه يك كل، وجود دارد، و
دهد، در چنين وضعيتي يك استراتژي آلترناتيو بايد در پي بسط يخود را از دست م

  .ي كارگر باشد ي طبقه ايده

به طور جدي تعريفي از سوسياليسم را كه بر  ”هاي اجتماعي جديدجنبش“ بنابراين
اسالوي . گذارند ي كارگر و انقالب به معناي اخص آن است، به آزمون مي مبناي طبقه

ي طبقاتي را به  رسد نقش مبارزه ياسي، كه به نظر ميژيژك به تكثرِ سوژگي س
ي طبقاتي در شهرِ  به بياني ديگر نه مبارزه: دهدكاهد، پاسخ مي سطحي ثانوي فرومي

ها يا در مقوالت اجتماعي قابل حل است و نه هژموني در ليست  فرنگ هويت
  .هايي به سبك پِرِوِر ارزي هم

  
  گران اجتماعي دگرديسي سياسي كنش

نگار  ي يك روزنامه ، با اشاره به مصاحبهانقالبي كه به آن خيانت شد وتسكي در كتابِتر
حزبي را براي جامعه اي كه در آن  آمريكايي با استالين، كه در آن استالين سيستم تك

از اين نگاه چنين بر “ :گويد كند، مي مي اند توجيه مرزهاي بين طبقات از بين رفته
اند؛ اند؛ كه مرزهاي طبقات يك بار براي هميشه ترسيم شدهگن آيد كه طبقات هم مي

در نتيجه . كه آگاهي يك طبقه دقيقاً منطبق بر جايگاه آن طبقه در جامعه است
ي ماهيت طبقاتي يك حزب به يك كاريكاتور مبدل  هاي ماركسيستي درباره آموزه
خي حذف آگاهي سياسي پويا به سود نظم اجرايي، از فرايندهاي تاري. شود مي
  .گردد مي

گسلند، و جز از  اند؛ آن ها در اثر تضادهاي دروني از هم مي گن  در واقع طبقات ناهم
شود به راه حل مشكالت مشترك  ها و احزاب نمي ها، گروه طريق كشمكش بين گرايش
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اما . ”يك حزب بخشي از يك طبقه است“ توان پذيرفت كه در شرايط معيني مي. رسيد
هاي زيادي دارد ـ برخي مترقي و برخي واپس  ”بخش“ك طبقه از آن جايي كه ي

با استداللي . تواند احزاب متعددي داشته باشد گرايند ـ يك طبقه در عين حال مي
در تمامِ دوران . تواند مبتني بر بخش هايي از طبقات متفاوت باشد مشابه يك حزب مي
توان يافت ـ به  شد نمياي از حزبي كه منطبق بر يك طبقه با تاريخ سياسي، نمونه

بر اين اساس تروتسكي راه جديدي  ]8[.شرطي كه ظاهر پليس را واقعي قلمداد نكنيد
اگر طبقه مستعد تكثرِ نمايندگي سياسي است، پس امر سياسي و . گيرد را در پيش مي

  .امر اجتماعي بر هم تأثير متقابل دارند

 چندپارگي اقتصادي مانع تحقق هاي انترناسيونال دوم اشاره شده بود كه در تئوري
سازد، اما  شود و همين امر تغيير تركيب سياسي را ضروري مي اتحاد طبقاتي مي

فراموش شده بود اشاره شود كه اين تغيير تركيب، قابليت اين را ندارد كه منشوري 
مفهوم هژموني براي پر كردن اين خأل . گران اجتماعي فراهم آورد طبقاتي براي كنش

ايده ي هژموني با گسست از توهمات پيشرفت مكانيكي و . ده مي شودپيش كشي
گرامشي .ي تاريخ، خواهان لحاظ كردن عدم قطعيت تاريخي استطرفه مسير يك

  .هاي آن تنها مي توان صراحتاً از مبارزه سخن گفت و نه از پيامد: گويد مي

ها را به مثابه آني مورد اشاره بين امر اجتماعي و امر سياسي پيوند  برعكس فاصله
كند به  تروتسكي بر اين اساس مخالفانش را متهم مي. سازد امكاني معين ممكن مي

ي تاريخ زنداني مقوالت انعطاف ناپذير اجتماعي اين كه به جاي درك نيروهاي زنده
شناسي را يك جسد تئوريك  او تقسيم سياست به مقوالت رسمي جامعه. هستند

  .ديد مي

ي  به رغم شمي نيرومند درباره( درك سياست بر حسب مقوالت آن تروتسكي در غياب
خوشنود  ”ي تاريخ نيروهاي زنده“ خود را با عبارت مبهم) بناپارتيسم يا توتاليتاريسم
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براي او و همين طور لنين، از اين نگاه . خواند ساخته بود و آن را خالقيت زندگي مي
كه انقالب روسيه را يك خالف قاعده، ي ديگري قابل تصور نبود جز اين  هيچ نتيجه

اي مبهم، در نظر بگيرند كه در انتظار انقالب آلمان و  انقالبي بي موقع، محكوم به آينده
  .اروپا است، انقالبي كه تحقق نيافت

اما بستر . در گفتمان لنيني، هژموني، تعيين رهبري در بين ائتالفي از طبقات است
ندگي صريح منافع اجتماعي از پيش تعيين شده چنان به مثابه يك نمايسياسي هم

ها  ها، شناخت موقع مناسب و سياست استاد عمل در بزنگاه اما لنين كه. ماند باقي مي
ِ استراتژيك جابجايي و ادغام و تناقضات سيستم  بود، اين تجربه را داشت كه بازي

 اعتراضات مثالً مبارزات دانشجويي يا(ناپذيري  بيني تواند به اشكال پيش مي
هاي  او برخالف سوسياليست. رود، بروز كند و در جايي كه انتظار آن نمي) دموكراتيك

پوشي در گذار به  ارتدكس كه جنگ جهاني را انحرافي ساده، پرانتزي قابل چشم
ديدند، اين قابليت را داشت كه جنگ را  سوسياليسم در پيچ و خم مسيرِ قدرت مي

  .طلبد گري خاصي را مي بحراني شديد ببيند كه دخالت

ي  به همين دليل است كه در قياس با آن نوع ارتدوكسي كه تناسبِ طبيعي بين پايه
كند، هژموني لنينيستي دركي از  اجتماعي و رهبري سياسي را مسلم فرض مي

ي وجوه سنت  تر از همه بالقوه بسيار دموكراتيك“ داند كه سياست را مفروض مي
  ]9[ .”انترناسيونال دوم است

انداز خودمختاري نسبي و  ي كارگر درحقيقت چشم تمايز اساسي بين حزب و طبقه
اگر حزب در رابطه با طبقه سردرگم نباشد، طبقه : كند ها را ترسيم مي تكثر سياست

هاي  ي اتحاديه  درباره1921در مباحثات سال .تواند از تكثر نمايندگي برخوردار باشد مي
هاي  ني موافق بود كه نياز به حمايت از استقالل اتحاديهكارگري، لنين منطقاً با كسا

ي پيامدهاي  اين مسئله، حتي اگر همه. كردند كارگري از دستگاه دولتي را احساس مي
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. است ”تكثر تعارضات و نقاط گسست“ گر به رسميت شناختن آن نامعلوم باشد، نشان
و قرارگرفتن حزب  ”يانهچرخش اقتدارگرا“ تواند به يك ي هژموني مي بنابراين مسئله

ابهام در مفهوم هژموني، هم در معناي راديكاليزاسيون . به جاي طبقه، منجر شود
  دموكراتيك و هم در معناي يك اقدام اقتدارگرايانه، در واقع بايد رفع شود،

. شود در معناي دموكراتيك آن، امكان پيوندخوردنِ چندگانگيِ تعارضات فراهم مي
ي بورژوايي فرايند  بپذيريم كه وظايف دموكراتيك تنها به مرحلهرو الزم است  ازاين

ي مفهوم هژموني، ماهيت طبقاتي هر  در معناي اقتدارگرايانه. شود انقالب منحصر نمي
بورژوايي، (ي زيربناي اقتصادي، از پيش معين شده است  خواستي برعكس به وسيله

 هژموني به يك تاكتيكبنابراين كاركرد ). خُرده بورژوايي يا پرولتاريايي

از . شود ي ائتالف هاي سيال و متغير در پرتو شرايط، فروكاسته مي”طلبانه فرصت“
را، به  ”بسط مداوم وظايف هژمونيك“ سوي ديگر تئوري توسعه ي مركب و ناموزون

  .داند ، ضروري مي”سوسياليسم ناب“ زيان

  
  هاي اجتماعي هژموني و جنبش

با تكثر “ ايه هاي يك كنش سياسي دموكراتيك را كهوار از هژموني، پ درك گرامشي
به اين موضوع در فرمول والتر بنيامين . آورد فراهم مي ”هاي تاريخي سازگار است سوژه

چون سابق ضرورتي به مطالعه تاريخي هم اشاره شده است، كه بر اساس آن ديگر هم
سياست  ]10[ .كرد عه مطالمقوالت سياسيگذشته نيست بلكه بايد گذشته را سياسي و با 

اي از قوانين تاريخي يا تعينات تاريخي نيست بلكه  ي ساده ديگر تنها روزآمدشده
هژموني از نگاه . اند  تعين يافته اي است از نيروهايي كه به طور دوجانبه ي ويژه زمينه

روز مفروض  اكنون روزبه. داند گرامشي به طور كامل اين تكثر سياسي را مفروض مي
دانستند كه اين  كائوتسكي و لنين مي. شود تر مي ي كارگر مشكل گني طبقه ن همدانست
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طبقه خودآگاهي بي واسطه اي ندارد، چيزي كه شكل گيري آن مستلزم تجارب 
  .هايي است سازنده و ميانجي

  ”از بيرون به درون“ ي روشنفكران كه علم را ي قاطعانه براي كائوتسكي مداخله
ي در  براي لوكاچ اين حزب است كه از طبقه. ترين ميانجي است صليبرد، ا پرولتاريا مي
  .بخشد ي براي خود را تجسم مي خود، طبقه

ي سوسياليستي و نيروهاي اجتماعي  ي بين پروژه طرح مفهوم هژموني، نگاه به رابطه
ي سوژه ي يك  اين مفهوم كنارگذاشتن افسانه. كندقادر به تحقق آن را تعديل مي

هاي اجتماعي را هم تعديل چنين مفهوم جنبشهم. سازد ي را ضروري ميبزرگ رهاي
نيستند، ”محوريت طبقه ي كارگر“و تابع ” پيراموني“ مي كند؛ جنبش هايي كه ديگر

ها به شدت به جايگاه آنان در  ي آن گران تماماً جدايي هستند كه نقش ويژه بلكه كنش
دست آخر اين كه اين مفهوم از . بسته استاز نيروها وا) پيوند هژمونيكي  يا (تركيبي 
ي يك  ي امر اجتماعي يا حذف آن به وسيله گرفتنِ چندپارگيِ متناقض وساده ناديده

چون نظام و ساختاري كه تمام شرايط موجود كودتاي تئوريك، از درك سرمايه هم
  .كند دهند، اجتناب مي اجزاي آن را تشكيل مي

، يا به ”برساخته“ شناسان كنوني آنان را ه جامعهيقيناً طبقات همان چيزي هستند ك
اي بر چه پايه ”برساختن“ اما اعتبار اين. خوانند مي ”طبقات محتمل“ زبان بورديو

آيد، اگر نه از  و نه نامحتمل؟ اين احتمال از كجا مي” محتمل“ متكي است؟ چرا
والت زباني به اصرار بر برساختن مق. سرسختي واقعيت در جادادن خود در اين گفتمان

هنوز يك ماده . كند گرايانه بر حسب نژاد يا قوميت كمك مي مقاومت بازنمودهاي ذات
ي مناسب براي اين برساختن الزم است و بدون آن درك اين كه چگونه نزاع واقعي و 
خونين طبقات قادر بوده است به مدت دو قرن سياست را به خود مشغول كند، مشكل 

  .است
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اند، چراكه براي گرامشي  گرفته پذيرند كه از گرامشي فاصله ميالكالئو و موفه
شدن  گيرند و ساخته مي هاي طبقات بنيادين شكل هاي هژمونيك لزوماً بر پايه سوژه

آنان از . داند بندي اجتماعي را حولِ يك كانون هژمونيك مفروض ميهرگونه شكل
 اين هژموني تكه تكه شده با اما. رانند ها سخن مي گران و تكثر هژموني تكثر كنش

ظرفيت “ معناي استراتژيك اصلي اين مفهوم به مثابه يك واحد تسلط و مشروعيت، يا
هاي بندي اجتماعي مفروض گره به نظر آنان در يك شكل. ، در تناقض است”رهبري

سازي خالص و ساده در  با يك وارونه. تواند وجود داشته باشدهژموني متعددي مي
بودگي و جامعيت، تكثر ديگر آن چيزي نيست كه   وحدت و تكثر، خاصي بين رابطه

  .بايد توضيح داده شود، بلكه نقطه آغاز هر گونه تبييني است

  
  شده تكه ي تكه تكثر امر اجتماعي يا جامعه

، )دشمن/بورژوازي، دوست/ ارباب رعيتي، پرولتاريا رژيم/مردم(هاي ساده  ي تقابل بعد از دوره
تر  ثبات شود، بي تر مي ضادهاي سياسي در جوامعي كه هر دم پيچيدهي ت خطوط جبهه

ي اجتماعي به دو هاي طبقاتي ديگر امكان تقسيم كل بدنه از اين رو تقابل. گردد مي
ي دغدغه”جنبش هاي اجتماعي جديد“ پس. دهداردوگاه كامالً مشخص را نمي

ال جديد انقياد و مشتركي براي تمايز خود از جنبش كارگري و اعتراض به اشك
  .شدنِ زندگي اجتماعي را دارند كااليي

هاي جديد با محتواي فرهنگي  هويت حاصل، چندگانگيِ خواست استقالل و خلق
جديد ”تخيلِ دموكراتيك“ اين. نيرومند است و خواست استقالل با آزادي معادل است

. كننده است انحامل يك برابري طلبي جديد است كه از نگاه محافظه كاران جديد نگر
ي يگانه، به معناي به رسميت شناختن  برعكس براي الكالئو و موفه، انكار افسانه سوژه

كند  اين انكار، امكان درك يك تكثرگرايي راديكال را فراهم مي. تضادهاي خاص است
ها را امكان پذير مي  كه روزآمدكردن تضادهاي جديد، حقوق جديد و تكثر مقاومت
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اند، كه به   اي موجودشناسي در اشكال چندگانه  فمينيسم و بومبراي نمونه. سازد
فمينيسمي وجود دارد كه در معناي . ي برساختن استداللي اين تضاد وابسته اند شيوه

دقيق كلمه با مردان مخالف است، فمينيسم تفاوت كه درپي بازيابي ارزش زنانگي 
داري اش سرمايهاصلياست، و يك فمينيسم ماركسيستي هم وجود دارد كه دشمن 
  .است كه به طور تفكيك ناپذيري با پدرساالري پيوند خورده است

ي زنان وجود هاي متفاوت سلطه ي جنبهبندي تضادها بر پايه بنابراين تكثري از فرمول
داري، ضد توليد،  تواند ضدسرمايهشناسي نيز مي به همين سياق بوم. خواهد داشت

هاي  از اين رو شيوه. وسياليست يا ارتجاعي و غيره باشدخواه، س اقتدارطلب يا آزادي
جدال بر سر “ شده باشند، حاصل تعيين تبيين يك تضاد، سواي اين كه ازپيش

پشت اين تكثرگرايي منعطف، بدور از هرگونه آزمون عموميت، شبح . هستند ”هژموني
  .ها وجود دارد يك چندخدايي ارزش

اي موجود در بستر مناسبات اجتماعي، بر الكالئو و موفه به جاي تركيب تضاده
كنند، آن جا كه مناسبات مالكيت و استثمار ساده تكيه مي ”بسط دموكراتيك“ نوعي

ديگر چيزي بيش از يك تصوير در ميان ديگر تصاوير اين شهرِ فرنگ اجتماعيِ عظيم 
ديگر مبارزه با ايدئولوژي ليبرال دموكراتيك نيست،  ”ي چپ وظيفه“ .نيست

با اين تفاسير، تضادهاي . است ”تعميق و بسط يك دموكراسي تكثرگراي راديكال“هبلك
شوند، به  هاي اجتماعي و اخالقي برانگيخته مي ي بحران گوناگوني كه به وسيله

شدنِ عموميت يافته، به آزادسازي قانون  هاي كاالييهاي جهان، به بي نظمي بيماري
اي را  فزاينده  بودنِ هردم ، غيرعقاليي)ه سازيبهين(سازي ي عقالني ارزش كه به بهانه

هايي كه در فوروم  اما عامل اصلي انحراف و جنبش. ايجاد كرده است، ربطي ندارند
هاي ضدجنگ، اگر خود سرمايه نيست، پس  اجتماعي گرد هم آمدند يا جنبش

  چيست؟
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 نگاه آنان لزوماً به از الكالئو و موفه منطقاً سرآخر به انتقاد از خود مفهومِ انقالب، كه
ي  ايده. برند راه مي تمركز قدت به منظورِ بازسازي مجدد عقالنيِ جامعه داللت دارد،

! مرگ بر انقالب! پس زنده باد تكثر. اش با تكثر ناهم خوان است انقالب بنا به ماهيت
 هاي گوناگون فمينيستي ياحال با اين تفاسير آن چيزي كه امكان انتخاب بين گفتمان

ها را توانيم آنكند چيست؟ چگونه ميشناختي را ميسر مي هاي متعدد بوم گفتمان
توانيم از  پيوندي در نظر بگيريم؟ و اين پيوند براي چيست؟ چگونه مي داراي قابليت هم

  شكل و سيال درآمده اجتناب كرد؟ اي بي تكثري كه به صورت گدازه

سي يقيناً خود را به تجليل از تكثرِ امرِ ي راديكال دموكرابراي الكالئو و موفه پروژه
بنابراين آنان فضايي منحصر به فرد براي سياست را به نفع . كند اجتماعي محدود مي

توان اجتناب كرد از وضعيتي اما چگونه مي. گذارند ها كنار مي چندگانگي فضاها و سوژه
ها در  ند و اين سوژهمانكه در آن اين فضاها بدون ارتباط متقابل در كنار هم باقي مي

كنند؟  ي منافع، در جوار هم زندگي ميگريِ خودخواهانهتفاوتيِ دو سويه و حساب بي
ضد نژادپرستي و ضد تبعيضِ جنسي ] هاي  جنبش[پيوندي  ، هم”منطق هژموني“ طبق

شوند كه قرار است يك ديگر را  هاي متفاوتي فرض مي داري، جبهه و ضد سرمايه
ي اين  اما اين منطق دربردارنده.  برقرار كنند ت كنند تا هژمونيتقويت و از هم حماي

برعكس . ناپذير تحليل برود اي تقسيمخطر است كه فضاهاي خودمختار در مبارزه
اي امكان مي دهد كه  به هر مبارزه) يا منطق تفاوت( ”منطقِ خودمختاري“ يك

اهاي متفاوت كه هاي خود را حفظ كند، اما به بهاي حصاري جديد بين فض ويژگي
گرايي بين مناسبات از سويي ديگر بدون هم. ديگر منفك شوند تمايل دارند از هم

جواري جمعيِ تفاوت  اجتماعيِ متمايز، خودمختاريِ مطلق ديگر چيزي بيش از هم
  .هاي هويت محور نخواهد بود
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ه در معنايي استراتژيك، مفهوم هژموني قابل فروكاستن به يك ليست يا جمعِ يك ب
به نظر گرامشي، هژموني اصل اتحاد نيروها حول . ارز نيست يك تضادهاي اجتماعي هم

بندي  پيوندي تضادها حول مناسبات طبقاتي به معناي طبقه هم. ي طبقاتي استمبارزه
هاي مستقل اجتماعي ها به تضادهاي اصلي و ثانويه يا تابعيت جنبش مراتبي آن سلسله

هاي بنابراين خواست. از مركزيت كارگري نيست) هنگيشناختي، فر فمينيستي، بوم(
  .ويژه اجتماعات بومي آمريكاي التين به طور مضاعفي مشروع هستند

اند، هاي خودشان محروم شده اند، به لحاظ فرهنگي سركوب شده تاريخاً آنان از زمين
 كااليي و سازي هاي جهانيكنآنان قربانيان جاده صاف. زبان شان را از آنان گرفته اند

هاي زيستي، به يغما  ها امروز عليه زبالهآن. اند سازي فرهنگي تحميلي بوده يكسان
. اند شان دست به شورش زده هاي  و براي دفاع از سنت هاي عمومي رفتن ثروت

سازي همان ابهام  هاي جهانيگريهاي مذهبي و قومي در برابر وحشي مقاومت
دهند كه بين انتقادي انقالبي از   خود نشان ميهاي رمانتيك قرن بيستم را از شورش

تعادل . مدرنيته و انتقادي ارتجاعي و نوستالوژيك براي ايام گذشته، گير كرده است
 آن ها با تضادهاي اجتماعي به جاي مانده از گذشته  بين اين دو انتقاد از طريق رابطه

ن به معناي تابعيت اي. شودآميز بين سرمايه و كار تعيين مي و با مناسبات تضاد
هاي اجتماعي مستقل از جنبش كارگران، كه خود در حال بازسازي مداوم  جنبش

هايي است كه در آن سرمايه خود اصل گرايياست، نيست، بلكه به معناي ايجاد هم
  .بخش است ي وحدت فعال و سوژه

اي ه ويژه امروزه در مواجهه با امر وحدت در عين كثرت جنبش مفهوم هژموني به
از سوي ديگر هژموني هنگامي كه بحث بر سر تعيين آن فضاها . اجتماعي، مفيد است

  .زا است اي مشكل و اشكال قدرتي است كه بايد به پيروزي كمك كند مسئله
 .اين مقاله  از مجله آلترناتيو برگرفته شده است
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 استراتژي و حزب

   ستاره وارش:ترجمه
 

سعيد در كمپ جوانان انترناسيونال چهارم  اين نوشته، متن سخنرانيِ دانيل بن
 .اند  شده عناوين فرعي متن اضافه.  است2007فرانسه در ژوئن  "بارباست" در

. ها افتاده استي استراتژي دوباره سرِ زبانهم چون خود واژه "استراتژي" يمسئله
 تماماً 1990 و اوايل 1980ي  اهميت به چشم بيايد، اما در دهه  ممكن است امري بياين

-بر سرِ مقاومت بود؛ و بحث دربارهها غالباً صحبت وقت آن. ي ديگري بود وضع به گونه

آن كه معلوم   بي.ي استوار ايستادن بودرهچيز دربا همه. ي استراتژي عمالً غايب بود
بحث بر سرِ مسايل .  از آن وضعيت دفاعي بيرون بياييمخواهيمگونه مي باشد چه

به . يت متحول شده استبه اين دليل كه خود وضع. اند گرفته استراتژي دوباره جان
به  "جهانِ ديگري ممكن است" كارِ فروم اجتماعي فرياد تر، از آغاز بهبياني ساده
هاي  اكنون پرسش.ِ كم وسيعاً منتشر شده است اي بدل شده يا دست شعاري توده

جهان ديگري كه ما " و "چه جهانِ ديگري ممكن است؟" : روِي ما از اين قرارند پيش
توانيم به اين جهانِ ديگر گونه مي ما چه" و مهم تر از همه، "گونه است؟ خواهيم چه مي
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يعني -ي استراتژي است اين درست همان مسئله "كه ممكن و ضروري است برسيم؟
گونگيِ تغيير آن و  ه تغيير جهان بلكه يافتن پاسخي براي پرسشِ چهنه تنها نياز ب

  .گونگي قرارگرفتن در موقعيت تغيير آن چه
 
  مقدماتي حظاتمال

در سنت رفقاي  -ابتدا بايد اشاره كنم كه وقتي سخن از استراتژي، تاكتيك و حتي 
 و غيره در هاي جنگ موضعي، جنگ جنبشي  ايده-شناسند ايتاليايي كه گرامشي را مي

گيريم كه از ادبيات نظامي يا كتب تاريخ ان است، ما واژگاني را به كار ميمي
ها در ابتداي قرن بيستم به بخشي از واژگان  اين واژه. اند شده  ميليتاريسم وام گرفته

شد كه بايد به روشني بدانيم كه  با اين حال گفته مي. جنبش كارگري تبديل شدند
زنند تنها موضوع روياروييِ قهرآميز و نظامي با  از استراتژي ميوقتي انقالبيون حرف 

سازمان  طيفي از شعارها، اشكالي از  دستگاه دولتي در ميان نيست، بلكه سخن بر سرِ
  .اند ها است كه همه به هدف تغيير جهان طراحي شدهاي از سياست دهي و مجموعه

. ي مكمل هم داردو سويهي دي استراتژي در تاريخ جنبش كارگردوم اين كه مسئله
گونگي كسب قدرت در يك كشور مطرح  ي چه مسئله] جنبش كارگري[براي آغازگرانِ 

اين امر حاصل اين ايده است كه انقالب با تصرف قدرت در يك كشور يا در چند . است
ها مناسبات طبقاتي  ها، كه در آن شود، اما در هر دو حال در سطح ملت كشور آغاز مي

ي نيروها بر اساس يك تاريخ مشخص سازمان داده شده است، منافع اجتماعي  و رابطه
- ي مسئله  اين سويه. اند معين و مجموعه خاصي از روابط به صورت قانون وضع شده
 يا در يك كشور اروپايي در كسب قدرت در يك كشور مانند بوليوي يا ونزوئالي امروز،

مري بنيادين و در بسياري موارد در دستور  هنوز ا-ي نزديك و به اميد تحقق آنآينده
مانند جرياناتي كه در آمريكاي التين و  -اين گفته با ادعاي جريانات معيني . كار است

جرياناتي كه باورشان بر اين .  در تقابل است-گيرنداليا از آنتونيو گرامشي الهام ميايت
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رتجاعي است، زيرا ي تصرف قدرت در يك كشور، كهنه و حتا شايد ا است كه مسئله
ي مبارزه براي  ما معتقديم كه مسئله. سازد ها محدود مي مبارزات را در چارچوب ملت

شود اما به   آغاز ميكسب قدرت هنوز هم در سطح كشمكش نيروها در چارچوب ملي
  اي و المللي، قاره استراتژي در مقياس بين-ي استراتژيك  ي دوم مسئلهشدت با سويه
اين مسئله در آغاز قرن بيستم هم مطرح بود، جايي .  است تنيده درهم -اكنون گلوبال

ي چند كشور بود و در عين حال مسئلهفصلِ موضوع انقالب در يك يا  و كه سرآغازِ حل
اين امر . سوسياليسم فوراً با بسط انقالب به كل قاره يا كل جهان هم مطرح شده بود

 و لوكزامبورگ بنيادين بود و امروزه براي ما براي نسل انقالبيوني مانند لنين، تروتسكي
بينيم؛ جايي كه نفت  ما در ونزوئال تأييد اين ادعا را مي. حتا بيش از اين حياتي است

اما اين به . ي معيني از استقالل از امپرياليسم حاصل آيد تواند ملي شود و درجه مي
ر و به مثابه يك پروژه به شود كه فرايند انقالبي به بوليوي، اكوادو شرايطي محدود مي

بنا بر اين ما با . كل آمريكاي التين، كه همان انقالب بوليواري است، بسط نيافته باشد
مشكل كسب قدرت در كشورهاي معين اما با نگاه به  -وجهي مواجهيم  اين مشكل دو

  .المللي انقالب اجتماعي استفاده از آن به مثابه سكوي پرش براي گسترش بين
مشكل استراتژي انقالبي در اين نكته است كه : ي مقدماتي منحظهرين مالو اما آخ

- العموم  كارگر علي.  است كشد كه در آثار ماركس حل نشده  مي  را پيش چالشي واقعي
ي ه به طور اخالقي و فكري به وسيله نه تنها به لحاظ جسماني بلك-ي كارگر يا طبقه

ي كاپيتال، ماركس خواري و  حه به صفحهدر صف.  است شرايط استثمار، تضعيف شده
ناپذير بودن  كار، از نبود فراغت و امكان] شرايط[كند كه از  تحقيري را توصيف مي

طبقه . شود يافتن زماني براي لذت بردن از زندگي، براي خواندن و يادگيري ناشي مي
ي   جامعهگونه قادر خواند بود  كند، چهاي را تحمل مي جانبه ين ستمِ همهاي كه چن

اي  ماركس معتقد است كه اين مشكل به شيوه. زمان تصوركند و بسازد نويني را هم
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ي كارگرِ هردم  شدنِ انتهاي قرن نوزدهم طبقه صنعتي: طبيعي حل خواهد شد
اي آگاه   آفريد كه براين اساس به طور فراينده-تري يافته و درنتيجه سازمان -تر  متمركز
شود، و نياز  ط زندگي كه در آن كارگر استثمار و سركوب ميتضاد بين آن شراي. تر بود

اما . و فصل خواهد شد به ساختن جهاني نوين، با پويايي تقريباً خودجوشِ تاريخ حل
هايي بين  ي قرن گذشته اين بوده است كه سرمايه پيوسته چنددستگي تمامِ تجربه

بر محكومان )  مسلطايدئولوژي(استثمارشدگان آفريده است؛ و اين كه ايدئولوژي 
ها افكار عمومي را دست كاري  تنها به اين دليل نيست كه رسانهاين. حاكم بوده است

كنند، گرچه اين امر حقيقت دارد و روندي رو به افزايش دارد، بلكه به اين خاطر مي
است كه شرايط سلطه بر استثمارشوندگان، از جمله آن شرايطي كه از ماهيتي 

كه كارگران نه  با توجه به اين -دارند، خود در روابط كار ريشه دارند ايدئولوژيك برخور
گويد، كارگران  گونه كه ماركس مي همان. بر ابزار كار كنترلي دارند و نه بر اهداف توليد

به همين دليل است . ي آن هستند ملحقه كه بر ماشين مسلط باشند، جزء  بيش از آن
 براي نوع انسان به مثابه نيروهاي عجيب و هاي جهان مدرن، كه بسياري از پديده
به ما گفته شده است كه نبايد چنين يا چنان كنيم، چرا كه . آيند رازآميز به چشم مي

شود، انگار كه بازارها قادر مطلق هستند، گويي پول خود قادر مطلق  بازار برآشفته مي
بپردازم اما مهم خواهم اكنون به اين موضوع من نمي. ت و چيزهايي از اين قبيلاس

ده است، است گفته شود كه مناسبات اجتماعي كاپيتاليستي، جهاني از توهمات آفري
كنند و از دل آن بايد خود را رها  ها آن را تحمل ميسلطه جهاني خيالي كه تحت

  .سازند
ي خودجوش عليه استثمار، سركوب و تبعيض ضروري  به همين دليل است كه مبارزه

ي خودجوش براي اما مبارزه.  سوخت انقالب بدانيدن مبارزات راتوانيد اي مي. است
بايد آگاهي و اراده و نيز يك . شكستن دور باطل مناسبات سرمايه و كار بسنده نيست
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ي  عنصر آگاه هم در آن سهمي داشته باشند؛ و اين همان عامل كنش سياسي و اراده
اي كه در آن  امعهيك حزب نسبت به ج. آيد سياسي است كه از يك حزب برمي

ها، شما با ترين سازمان حتي در انقالبي. يستكند، موجوديتي خارجي ن فعاليت مي
ين تابستان مثال بيگانگي حاصل از ورزش كه در فضاي ا -اثرات تقسيم كار و بيگانگي 

اما يك سازمان انقالبي دست كم خود را به ابزار مقاومت . شويد مواجه مي-زند موج مي
  .سازد كستن طلسم و افسون اغواگر ايدئولوژي بورژوايي مجهز ميجمعي و ش

  
  قدرت  "كسب"

مردم از ما . به عنوان نقطه آغاز بحث الزم است چند نكته ذكر شوند
دهد؟ آيا شما از  و يكم عمالً چه معنايي مي انقالبي بودن در قرن بيست" پرسند مي

گفت،   صدر مائو معموالً ميگونه كه ابتدا بايد گفت همان "كنيد؟ خشونت دفاع مي
ي  رحم و قدرتمند است، بنا بر اين مبارزه دشمن بي. انقالب يك مهماني شام نيست

اي كه از بسياري جهات بي مبارزه –طبقاتي نيز درحقيقت يك مبارزه واقعي است 
از اين رو درواقع . ايم چنين باشده به اين دليل كه ما تصميم گرفتهرحمانه است، اما ن

 بسازيم، و  واره ي با عنوان خشونت انقالبي مشروع وجود دارد؛ اما نبايد از آن بتچيز
مطلوب ما اين است كه انقالب . براي ما اين ويژگي، ويژگي اصلي انقالب نيست

ي انقالب است، نياز به تغيير  كننده چه كه براي ما تعيين پس آن. آميز باشد صلح
تغيير . شود آميزتر مي ر حقيقت هردم خشونتتر و د جهاني است كه هردم ناعادالنه

  .طلبد كه به قدرت سياسي دست يابيم جهان دقيقاً مي
انداختن بر يك ابزار،  اما كسب قدرت سياسي به چه معنا است؟ كسب قدرت چنگ

كسب قدرت به . هاي دولتي يا در دست گرفتن دستگاه دولت نيستموقعيت اشغال
كيت است و به اين معنا است كه تالش شود قدرت، معناي تغيير مناسبات قدرت و مال
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تر به شكل تر اعمال زورِ برخي افراد بر ديگران باشد و هرچه بيش رفته كم رفته
يابي به اين هدف الزم است مناسبات  براي دست. مسئوليت جمعي مشترك درآيد

ار مالكيت را تغيير دهيد، كه اين خود به معناي كنارگذاشتن تملك خصوصي بر ابز
سازي دانش از طريق حقوق  نوعي خصوصي. توليد، مبادله، و اين روزها دانش است

هايي كه  هاي معنوي در جريان است، اختراعات و دارايي انحصاري بر اختراعات و دارائي
ها را به تملك  نطور كه ژ همان. ها نقش داشته است ي نوع انسان در توليد آن همه

هاي رياضي نيز ممكن است به اين  ها و فرموله زباناند، در آيندانحصاري درآورده
ازي س ما با روند رو به كاهش فضاهاي عمومي، شاهد خصوصي. سرنوشت دچار شوند

هاي خصوصي در مكزيكوسيتي براي خيابان توانند از فضا هستيم؛ رفقاي مكزيكي مي
ابزار اطالعات سازي ما خصوصي. كم شاهد آنيم ا نيز كمشما بگويند، چيزي كه در اروپ

از اين رو براي ما كسب قدرت به معناي تغيير قدرت . ايم و ارتباطات و غيره را ديده
اي مناسبات مالكيت زير و رو شود و طور ريشه تغيير قدرت الزم است بهاست؛ و براي 

  . چيز معكوس شود سازيِ هر چيز و همه جريان كنونيِ خصوصي
ي سرمايه، كه از طريق سازمانِ كار، تقسيم كار،  توانيم به فراسوي سلطهگونه مي چه

طور خودكار خود را بازتوليد  ها تقريباً به  كردنِ اوقات فراغت و امثال اين كااليي
شدگان را وادار به وانيم از اين دورِ باطل كه سركوبتمي گونه كند، پا بگذاريم؟ چه مي

گريزيم؟ در جريان كمپين كند كه خودشان را سركوب مي كند، ب حمايت از نظامي مي
گونه  چه" :گفت انتخاباتي اخير فرانسه در تلويزيون سخنان گارگري را شنيدم كه مي

گران، و راش رأي دهد، درحالي كه كا است كه بورژوازي قادر است در راستاي منافع
اين  ".شان هستند؟ دهند كه بر ضد منافعاكثريت كارگران، به كساني رأي ميحتي 

بنا بر اين . ي ايدئولوژي مسلط هستند ها تحت سلطه ين خاطر است كه آندرست به ا
  توانيم از اين وضع بيرون بياييم؟ گونه مي چه
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هاي از طريق افزايش عضويت در اتحاديهبردنِ سيستم بود  طلبانه تحليل پاسخِ اصالح
ا ن چيزهي اي البته همه. تر در انتخابات و از اين دست اقداماتكارگري، چند رأي بيش

. ت هستندگرهاي روابط قدراي و حتي انتخابات نشاننرخ پوشش اتحاديه. مهم هستند
ي نظام ه اكنون بيش از يك قرن است تجربهي صنعتي كيافته در كشورهاي توسعه

- چند هزار نفري، بدون ايجاد شبكهپارلماني را دارند، ما با يك گروه چند صد نفري يا

هاي اجتماعي، نخواهيم توانست  يافته و جنبش رگران سازماناي از نيروها از طريق كا
پس اين مشخصاً تغييري در قرن گذشته است كه ارزش . به تصرف قدرت دست يابيم

 اكثريت -طبق همان فرمول قديمي-گويد  اما توهم رفورميستي مي. بيان دارد
تواند  تيجه جامعه ميدهد؛ و اين كه در ن انتخاباتي نهايتاً اكثريت اجتماعي را بازتاب مي

 20 و 19هاي  اما تك تك تجارب قرن. جلوِ انتخاباتي تغيير يابد از طريق فرايند رو به 
امكان تغيير انقالبي تنها در شرايط نسبتاً استثنايي وجود . كند عكس اين را ثابت مي

يعني وقتي يك دگرديسي اصيل، نه يك -يا يك وضعيت انقالبي-بحران انقالبي . دارد
ها  ر و ميليوني ساده، بلكه تغييري ناگهاني در آگاهي صدها هزا رشديابندهيشرفتپ

 1968هاي متأخر اين اتفاق در اروپا ماه مه  نمونه. دهد، شرايطي داردنفر از مردم رخ مي
.  هستند1975ـ 1974 ايتاليا، و پرتغالِ 1969ي تابستان و پاييز "رونده مه پيش" فرانسه،

راستي انقالبي بودند يا نه،  ها به ي اين كه آيا هر كدام از اين وضعيت ارهتوانيم دربمي
در هر حال اين موارد . چه ميزان انقالبي بودند و مسائلي از اين قبيل بحث كنيم

گونه مردم، چنان كه معروف است،  ديديم كه چهها ميجاربي بودند كه در خالل آنت
هاي ها، كارگاه راني ور در سخنها حض در چند روز چيزهايي آموختند كه طي سال

  .تاخت آگاهي به سرعت به جلو مي. توانستند بياموزند نمي امثال آن آموزشي و
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  آهنگ مبارزه، خودسازماني، كسب حمايت اكثريت، انترناسيوناليسم ضرب

 ي استراتژي انقالبي الزم است با اين ايده آغاز شوداي دربارهكارها، هر نكته براي تازه
آهنگي دارد و هميشه فراز و فرودهايي وجود دارد، اما  ي طبقاتي ضربزهكه مبار

اي طورِ ريشه تواند به ي نيروها ميها رابطههايي از بحران هست كه طي آن دورهويژه  به
  .تغيير يابد و امكانِ تغيير جهان يا دست كم تغيير جامعه را فراهم آورد

ي كه از همه)  كليِ زيادي هم هستندو نكات(رد ي بنياديِ دومي هم وجود دا ايده
توان در قرن  گيرند كه مي مي اي ريشهخورده قالبيِ پيروزمندانه و شكستتجارب ان

ي ي جبهه ل ميخك در پرتغال و تجربهاز كمون پاريس تا انقالب گ-نوزدهم و بيستم 
الي از قدرت دوگانه وبيش بحرانيِ انقالبي، اَشك در هر موقعيت كم.  ديد-خلق در شيلي

در .  سربرمي آورند-هاي قدرتي كه خارج از نهادهاي موجود هستند يعني ارگان-
ها   شوراهاي كارخانه شكل گرفتند؛ در روسيه سويِت1921ـ1920 هاي ايتالياي سال

 1973ـ1971هاي   شوراهاي كارگري؛ در شيلي در سال1923؛ در آلمان سال )شوراها(
هاي   كميته1975هاي محالت؛ و در پرتغال در سال   كميتههاي كارگران وكميته

هاي تصرف كارخانه شكل گرفتند كه در مجلس ستوبال به اوج خود  محالت و كميته
 را  هاانجامد كه ما آنهايي ميي طبقاتي شديد به ظهور ارگان رزههر مورد مبا .رسيدند

م و كارگران كه در تقابل با هاي دموكراتيك خاص مردسازمان–ناميم  خودسازمان مي
اين بدان معنا نيست كه تقابل مطلقي بين . گيرند مشروعيت نهادهاي موجود قرار مي

ها خواست تشكيل مجلس انتخابي از  بولشويك1917در طول سال . اين دو وجود دارد
انتقال مشروعيت از يك ارگان . ها تركيب كردند طريق رأي عمومي را با تشكيل سويِت

بايد در عمل نشان داد . خودي تواند باشد اال امري خودبهگر هر چيزي ميرگاني ديبه ا
تر از تر و مشروعايط بحران مؤثرتر يعني دموكراتيكهاي قدرت مردمي در شر كه ارگان

چه كه آن را  اما بدون ظهور دست كم عناصري از آن. نهادهاي بورژوازي هستند
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اي وجود نخواهد  اميم، هيچ موقعيت واقعاً انقالبيندوگانگي قدرت يا قدرت دوگانه مي
  .داشت

چه  آن. شرط انقالب است سومين ايده اين است كه كسب حمايت اكثريت مردم پيش
] در انقالب[سازد اين است كه  ي براندازي و كودتا متمايز مي كه انقالب را از توطئه

 الزم است به اين .جنبشي وجود دارد كه از حمايت اكثريت جمعيت برخوردار است
  نكته اشاره كنم كه رهايي كارگران توسط خود كارگران تحقق خواهد يافت؛ و اين كه

انقالبيون هراندازه مصمم و متهور هم باشند، نمي توانند به نام اكثريت جمعيت انقالب 
ي سوم و  نگرهويژه ك هاي اوليه انترناسيونال كمونيستي، به اين بحث اصليِ كنگره. كنند
كه در واقع - آلمان نام گرفت 1921اي بود كه عمليات مارس ارم بعد از فاجعهچه

گرچه صدها هزار نفر در آن شركت داشتند اما در (گرانه يك اقليت بود  عمليات توطئه
كمونيستي به بحثي اين اتفاق در انترناسيونال ). مقياس كل كشور هنوز يك اقليت بود

توانند به طور مكانيكي انقالب روسيه را كردند ميهايي كه تصور ميدر رابطه با آن
نكته اين بود كه اكثريت جمعيت به هيچ طريقي متقاعد . نسخه برداري كنند، دامن زد

ث بر سرِ اين نبود كه بايد چرا كه بح-موضوع بر سرِ نتايج انتخابات نبود . نشده بود
  بلكه مسئله -ن را نداريمگرا باشيم و هيچ كاري نبايد كرد چون اكثريت پارلماقانون

  .ها بود، كه موضوع متفاوتي استكسب مشروعيت از چشم اكثريت توده
كتابي كه هنوز هم خواندنش مفيد -را بخوانيد  تروتسكي اثرِ تاريخ انقالب روسيه اگر

ها  ترين تغييرات در سطح شهرداري گونه او حتي مراقبِ كم  خواهيد ديد كه چه-است
هاي آن احتماالتي  گر از چشم او اين تغييرات نشان.  نيز هستدر انتخابات محلي

ي سوم انترناسيونال كمونيستي در  كنگره  از. كنندها رشد مي هستند كه در بينِ توده
هاي  ي سوم، خواست هايي مانند جبههها ايده هايي كه در آن د، با بحث به بع1921سال 

 هژموني مطرح شد، جلب حمايت  امشي،ي گر  وسيله ويژه به انتقالي و بعدها و به
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مسئله كسب هژموني . ي محوريِ انترناسيونال كمونيستي تبديل شداكثريت به مسئله
مسئله . تواند به تقابل بين سرمايه و كار در محيط كار فروكاسته شود است؛ انقالب نمي

پرولتاريا ست، و ي ديگر ممكن ا ا كه جامعه توانايي پرولتاريا است در نشان دادن اين
قبل از تصرف قدرت اين .  آناي است در پس تالش براي تحققخود نيروي محركه

پذيري بايد به درجاتي نشان داده شود مبادا كه تصرف قدرت اقدامي فكرنشده، امكان
  .اي باشد ي حساب نشده چندان پرشور و اقدام براندازانه دورخيز و پرشي نه

در فرانسه، ما در كمپين . ت ابتدايي به نظر برسدهاي انتقالي ممكن اس ي خواستايده
مزد  جمهوري اوليويه بزانسن بسيار موفق بوديم، اما اكنون درواقع حداقل دست رياست
چند . ي نيستنداهاي چندان انقالبي يورويي و توزيع بهتر ثروت خواست1500ي  ماهانه

ها اكنون اين خواسته. آمدند  رفورميستي مينظر بسيار ها بهسال پيش اين خواست
ها ديگر خود را براي چنين مطالباتي به رسند زيرا رفورميست ال به نظر ميراديك

ها به مثابه چ فضيلت سحرآميزي ندارند؛ آنها و شعارها هي خواست. اندازند زحمت نمي
مفروض اي خارج از موقعيت  آغازگاهي براي يك آگاهيِ نوخاسته، هيچ ارزشِ ذاتي

 يورو در ماه 1500تر از  شود در كشوري مانند فرانسه با كمگوييم نمي تي ميوق. ندارند
مزدها  بين نيستيد و اگر دست گويند شما واقعاي داشت، به ما مي يِ آبرومندانهزندگ

: آورد اين مسئله پرسش ديگري را پيش مي. دهد افزايش يابد فرارِ سرمايه رخ مي
يري كرد؟ پس ما مجبوريم به سوداگري مالي و شود از فرار سرمايه جلوگ گونه مي چه

هايي وجود دارند كه، در يك مقطع  بنابراين خواست. مالكيت خصوصي بپردازيم
ها هستند و  سازند كه مردم قادر به فهم آن مفروض زماني، مشكالتي را متبلور مي

. تفاده كردپرشي براي بسيج هزاران يا صدها هزار نفر اس ها به مثابه تخته توان از آن مي
داري و چگونگيِ در تقابل كامل به خود فراگيري منطق نظام سرمايهاين به نو
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و نه تنها -هاي ابتدايي و مشروع با آن منطق را از طريق كنش  قرارگرفتنِ اين خواست
  .سازد  هر چه بيشتر ممكن مي-از حرف و سخن

هاي   در بحثاما. اين بحث امروزه براي شما ممكن است ابتدايي به نظر برسد
برداري كنند  خواستند انقالب روسيه را نسخه هايي كه مي انترناسيونال كمونيستي، آن

البته به منظور مقاومت در برابر دشمن . فراخوانِ تسليح فوريِ پرولتاريا را صادر كردند
اما قبل از رسيدن به اين نقطه بايد ابتدا يك . رسيم در واقع به اين نقطه هم مي

ها مانند  ترين خواست  و كمالِ آگاهي صورت گرفته باشد كه از اساسي امبيداري تم
اين مسايل ممكن . شود ها آغاز مي مزدها، كاهش زمان كار، و امثال اين افزايش دست

است براي ما بسيار سرراست و ساده باشند اما در آن زمان هرگز قطعي نبودند بلكه 
وقتي بحث .  انترناسيونال كمونيستي بودندداري در هاي بسيار داغ و دامنه موضوع بحث

رسند، ما  هايي است كه از سويِ بيشترِ مردم الزم و بنيادين به نظر مي بر سرِ خواست
اند به يك ين همه كساني خواهيم شد كه آمادهترين اتحاد عمل در ب خواهان وسيع

 انتقالي با هاي جا است كه خواست از اين. مبارزه ي جدي در حمايت از آن دست بزنند
ها تا به آخر  دانيم كه رفرميستخوبي مي ما به. خورد حد پيوند ميمسئله جبهه ي مت

شوند و اگر سرمايه با آن  ها تسليمِ تهديدات ميدانيم كه آن ما مي. كنند اهي نميهمر
سفري با آن ها براي كساني كه واقعاً  با اين حال هم. زنند ها اتمام حجت كند، جا مي

حق داشتن زندگيِ -د تا به آخر در دفاع از فرهنگ و نيازهاي اساسي خواهن مي
   . مبارزه كنند، ارزش آموزشي دارد-آبرومندانه، بهداشت، آموزش، مسكن و امثال آن

كنيم انقالب تنها در جايي كه ما فكر نمي است كه از آني چهارم اين  در نهايت، ايده
ببرد، از ابتدا  اي عادالنه تر راه اند به جامعهي بازار جهاني، بتو يك كشور، و در محاصره
تشكيل يك جنبش . المللي بين نيروها هستيم بين ارتباط در تالش براي ايجاد يك

در صورت امكان اين امر به شكل يك . ي ما است المللي بخش از برنامه بين
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 داري اروپا، نشست چپ سرمايه هايي مانند چپ ضدانترناسيونال و هم چنين شبكه
ي اي فني نيست؛ بلكه ترجمه ن مسئلهاي.انقالبي در آمريكاي التين و غيره خواهد بود

  .رويكردي سياسي نسبت به ويژگي انترناسيوناليستيِ انقالب است به عملي مشخص
  

  فرضيات استراتژيك و نه يك مدل

كه اول اين . ي ديگر را مطرح كنم اي كه باقي مانده است، مايلم دو نكته  دقيقه12در 
خواهيم بسازيم داريم  ي كه ميبراي جامعه  شود كه آيا مدلي معموال از ما پرسيده مي

شود گفت رهايي كارگران به دست خود كارگران رخ  نمي. مدلي نداريم ما چنين. يا نه
 ي آينده را در انبانمان دهد و در عينِ حال مدعي هم باشيم كه طرح كلي جامعه مي

هاي پيروزمند و  اي از تجارب مبارزات و انقالبي مجموعه اما حامل خاطره. داريم
چه  آن. كنيم شكست خورده هستيم، كه از آن محافظت كرده و به ديگران منتقل مي

   . نيست، بلكه فرضياتي براي استراتژي انقالبي است داريم مدلي براي جامعه
يت عظيمي از بگيران اكثر داري، جايي كه مزد ي سرمايه يافته در كشورهاي توسعه
ي يك اعتصاب عموميِ دهند، ما به ايده  خود اختصاص ميجمعيت فعال را به

ها اين ايده چيزي مربوط به قرن بيستم يا حتي  براي بعضي. انديشيم گرانه مي طغيان
رسد، اما اين بدان معنا نيست كه انقالب شكل يك اعتصاب  قرن نوزدهم به نظر مي

 به -گرانه است طغيان  كه محافظان مسلح دارد و مي اعتصابي عمو-عمومي كامل را 
  معناي آن اين است كه كار ما در راستاي اين دورنما سازمان. خود خواهد گرفت

اي و اعتصابات بخشي،  ما از طريق مبارزات، اعتصابات محلي، اعتصابات منطقه. يابد مي
 اين كار حياتي است .ي اعتصاب عمومي آشنا سازيم كنيم كارگران را با ايده سعي مي

اي هم راستاي  تواند به واكنش توده چرا كه در موقعيت بحراني، اقدامي است كه مي
، 1973در زمانِ كودتاي پينوشه در شيلي در سپتامبر . خودجوشي منتهي شود

كه هنوز امكان  جمهور آلنده فراخوان اعتصاب عمومي را صادر نكرد درحالي رئيس
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مند و منظمي در اين راستا انجام  جا كار روش اگر آن. داشتپخش راديويي فراخوان را 
گرفته بود، امكان اين بود كه يك اعتصاب عمومي خودجوش همراه با تصرف 

توانست  اين كار ممكن بود نتواند جلوي كودتا را بگيرد، اما مي. ها صورت گيرد كارخانه
خورد،  سخت شكست مياي كه طي جنگي   عالوه بر اين مبارزه. تر سازد آن را مشكل
تواند دوباره شعله  تر از مبارزه اي كه بدون جنگ شكست خورده است مي بسيار آسان

كار كردن . ي تجارب قرن بيستم اين يك قانون آهنين بوده است عمالً در همه. ور شود
روي ايده ي اعتصاب عمومي به معناي فراخوان آن يك بار و براي هميشه نيست؛ بلكه 

كه به واكنش انعكاسيِ كارگران به حمالت  دادن اين ايده است تا اين ورشبه معناي پر
مشكل است تصور . كارفرما، به رويارويي با كودتا يا سركوب ضددموكراتيك تبديل شود

هاي  سازي  در كاتالونياي اسپانيا عليه كودتا، در غيابِ آماده1935كنيم كه قيام ژوالي 
توانست مي ها، در اتريش و امثال اين1934ي  و بدون تجربه  PDUM ها و آنارشيست

تالش در راستاي دورنمايِ اعتصاب عمومي به اين معنا جار زدنِ آن به . صورت گيرد
اي است كه   از هر تجربه كردنِ شكلي انتزاعي و احمقانه نيست، بلكه به معناي استفاده

طغيان را . شود يهايي را موجب م با آن و واكنش ري عادت و آشناييدر جنبش كارگ
سيه ي قيام اكتبر رو لزوماً نبايد با آن نگاه تصنعي ديد كه آيزنشتاين در فيلمش درباره

اي مانند دفاع شخصي در يك  تواند اشكال بسيار سادهطغيان مي. گذارد به نمايش مي
اي كه سربازي اجباري در  ي سربازان در دوره صف پيكت و كار در ارتش يا يك كميته

مسئله مختل كردنِ نيروي سركوب بورژوازي . و پرتغال وجود داشت، باشدفرانسه 
اي هستند كه ما را قادر مي سازند بين مبارزات  هاي به هم پيوسته ها رشته اين. است

  .هرچند اندك روزمره و هدف نهايي مان پيوند برقرار كنيم
گري هم، بر نياز اهاي ديكنم در جادي در ايتاليا، فرانسه و فكر مياين روزها رفقاي زي
 دموكرات و مانند   ليبرال، سوسيال هايي مستقل از احزاب سوسيالبه ايجاد سازمان
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هاي مستقل هستيم؟ به اين دليل كه  اما چرا ما خواهان سازمان. اندها متمركز شده اين
 .خواهيم به چه چيزي برسيم دانيم مي اهداف متفاوتي داريم و نيز به اين دليل كه مي

تواند اندك اصالحاتي را در  ها مي دانيم كه گرچه همراهي با سوسيال دموكراتما مي
كه  سازد به جاي آن مي دولت بورژوازي براي ما متحقق كند، اما ما را از اهدافمان دور

. شود نمي] اوضاع[تر كند، چون ابهام را بيشتر مي كند و موجب شفافيت  به آن نزديك
يك جواب قطعي بلكه ا موضوع يك هدف نهايي و داشتن، نه اگر خودمان را ب البته
ترين گاه با ساده ن، مشغول نسازيم، آنهايي درباره ي رسيدن به آكم ايده ِ دست

  ترين موانع دچارِ گيجيهاي انتخاباتي، با كوچك ناكامي ترين مشكالت تاكتيكي، با كم
هاي  اهد آورد نياز به ايدهاي طوالني دوام خو براي ساختن چيزي كه دوره. شويممي

انقالبات آينده تكرار . گير خواهد كرده احتمال زياد انقالب ما را غافلب. شفافي است
اي از انقالبات گذشته نخواهند بود، به اين دليل ابتدايي كه جوامع ديگر شبيه  ساده

هايي  گويم كه وضعيت كنوني ما شبيه وضعيت ارتش من غالبا مي. گذشته نيستند
ها هرگز شبيه  اما اكنون جنگ. بينند هاي گذشته آموزش مي ت كه بر اساس جنگاس

گويند ارتش ها هميشه يك جنگ عقب نيستند و به همين دليل است كه ميگذشته 
انقالب . ب عقب باشيمما نيز هميشه با اين مخاطره مواجهيم كه يك انقال. هستند

ها  براي مثال بولشويك. زده خواهد كرد تترين افراد در بينِ ما را نيز شگفحتي انقالبي
اي يك  منشعب شدند، هيچ سازمان انقالبيبه رغم اعتبارشان در زمان انقالب اكتبر

دهد كه  اش را زماني پس ميهر حزب امتحان نهايي. ارچه نيستپ قطعه ي فوالديِ يك
  .انقالب سر برسد
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  ي حزب مسئله

اي اين مسئله. ي حزب است زم مسئلهداخواهم به آن بپرآخرين موضوعي كه مي
ترين ابزار تژي داريم و بنا بر اين به مناسبتاكتيكي نيست كه بگوييم اكنون يك استرا

ي استراتژي قرار  ي حزب خود در محوريت مسئله نه، مسئله. براي تحقق آن نياز داريم
داراي يك استراتژي بدون حزب مانند افسري نظامي است كه در پايگاه خود . دارد
توان از  تنها زماني مي. هاي عملياتي است اما هيچ لشكر و سربازي ندارد  و طرح نقشه

وجود استراتژي حرف زد كه نيروي پشتيبان آن، نيرويي كه هر روز آن را به عمل 
ي حزب  اين تمامِ تفاوتي است كه بين ايده. مشخص ترجمه كند نيز وجود داشته باشد

ي حزب وجود  و نظر لنين درباره1914در بين احزاب سوسيال دموكرات بزرگ قبل از 
گرايان چندان محبوب نيست، حتي در بين چپامروزه لنينِ پير بيچاره ديگر . (داشت

احزاب ي حزب را متحول كرد؟  گونه ايده لنين چه) گرايان راديكال چپو حتي بين
دانستند، و نقش يك قش خود را اساساً نقشي آموزشي ميبزرگ سوسيال دموكرات ن

ها  اين مبتني بر تصوري بود كه بر اساس آن جنبش توده. كردند معلم را ايفا مي
ي مكاتبي جالب  ها و سازنده ي ايده منطقي خودجوش دارد و حزب عرضه كننده

ي  دموكرات دوره ي از رهبران سوسيال طبق نظر يك .هستند و مسائلي از اين دست
لنين رويكرد دقيقا مخالفي . شدن براي انقالب نيست  نقش حزب آماده1914پيش از 

گري در تجارب توده  نگاه او اين بود كه حزب بايد خود را به همراهي و آگاه. داشت
 محدود نكند، بلكه حزب بايد ابتكار عمل داشته باشد، اهداف عملي براي مبارزات

گاه كه وقت  هايي مطابق با موقعيت مشخص پيشنهاد كند و آن تعيين كند، خواست
توان به اين مي اين ايده را. مناسب فرا رسيد در موقعيت راهنمايِ عمل قرار گيرد

انترناسيونال دوم رايج بود، اي كه در روزهاي درخشش  ايده: بندي كرد صورت فرمول
ي رايج،  ؛ اما براي لنين و انترناسيونال سوم ايدهي حزب پداگوژيك يا آموزشي بودايده
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ه نهاد شد يعني حزبي كه مبارزات را بر اساس اهداف پيش-ي حزبِ استراتژي بود  ايده
وم از تواند با آمادگي براي عقب نشيني در صورت لزكند، حزبي كه مي دهي مي سازمان
كارگران .  معروفي استاين موضوع براي من يادآور اپيزود. ها بكاهدي شكستدامنه

نشيني و به  دهي يك عقب پتروگراد و مسكو در صورتي كه حزبي براي سازمان
 شكستي قطعي 1917گيري مجدد ابتكار عمل وجود نداشت ممكن بود در ژوالي  دست

حزب قابل تفكيك . بنا بر اين حزب به هيچ وجه ابزاري معمولي نيست. را تجربه كنند
  .كنيم نيست اي خود تعيين مياز برنامه و هدفي كه بر

ي حزب مطرح  ي مسئله ي ديگري هم هست كه مايلم در خاتمه توضيحاتم درباره نكته
براي ما مسئله تنها ساختن حزبي براي مبارزه، عمل و جنگيدن و چيزهايي از . كنم

اين موضوع در . الزم است حزبي دموكراتيك و تكثرگرا داشته باشيم. اين دست نيست
ي  گاه به مشكلي بدل شده است؛ گاهي به افراط و وسواس درباره اه و بيسنت ما گ

با اين . تواند مفيد باشد و گاهي كمتر مفيد در مواقعي مي. ها منتهي شده است گرايش
تكثرگرايي . هايش ما با قدرت در پي دستيابي به آن هستيم ضعف حال، به رغمِ نقطه

اي نيستيم و اين كه گونه حقيقت قطعي يچ كه ما حامل هدر سازمان به اين معنا است
اي وجود  خواهيم بسازيم و تجارب جنبش توده اي مداوم بين حزبي كه ما مي مبادله
تواند گاهي به عنوان  هستند، اين تنوع مي بسيار متنوعجايي كه اين تجارب  از آن. دارد

 كه ما و آن اينيك دليل ديگر هم وجود دارد . جرياناتي در صفوف ما هم انعكاس يابد
اي ريم كه تكثر احزاب در چنان جامعهجنگيم و بر اين باوبراي جامعه اي تكثرگرا مي

اين موضع ما بر اساس .  هستندحتي تكثر احزابي كه مدافع سوسياليسم-ممكن است 
از اين رو منطقي است كه نه . ايملينيسم گرفتهي استاهايي است كه از تجربهدرس

هاي انترناسيونال  بخش مان و درودمان، در سازمان جوانانتنها در سازمان خ
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-هاي جنبشها و سازمان، بلكه در فعاليتي كه در اتحاديهدموكراسي را توسعه دهيم

  .ي آن باشيم دهيم نيز در پي توسعه هاي اجتماعي انجام مي
 را ها بازتاب يابد، چون مبارزات هاي مختلف جهان در سازمان ضروري است كه ديدگاه

سازد؛ چون اتحاد بدون دموكراسي معنا ندارد؛ و نيز به اين خاطر كه ما  موثرتر مي
شرط اتحاد  بنابراين دموكراسي پيش. خواهان اتحادي عليه ساركوزي و امثال او هستيم

فرهنگ دموكراتيك نقش مهمي در آينده بازي خواهد . است، نه مانعي بر سرِ راه آن
. شود  استالينيزم ايجاد نميسازي تنها از طريقروكراسيرد، چراكه بوروكراسي و بوك

ها معتقدند كه اين موضوع با رفتن استالينيسم از ميان رفته است، اما اين قطعاً بعضي
ها اين روزها  گونه كه بعضي شود يا آن دموكراسي از حزب ناشي نمي. درست نيست

 اجتماعي كار و نابرابري بلكه حاصل تقسيم. شود ناشي نمي "فُرم حزب" گويند از مي
تر از احزاب  هاي اجتماعي كم اتحاديه هاي كارگري سازمان هاي جنبش. است

جا كه منافع مادي مطرح است گاهي حتي بيش از احزاب  بوروكراتيك نيستند و آن
ي ي فورد يا موسسه ومي كه از موسسههاي جهان س او . جي.  ان. اند بوروكراتيك

كنند در مقياسِ كمك مالي دريافت مي) SPD’s  )Friedrich Ebert Stiftung آلمانيِ
بوروكراسي از هيچ شكل سازمانيِ . فاسد هستند بااليي بوروكراتيك و حتي اغلب

هاي دموكراسي در تقسيم كار بين روشنفكران و كارگران  ريشه. شود خاصي ناشي نمي
اين بدان معنا .  استيدي در شرايط توزيع نابرابرِ وقت آزاد و چيزهايي از اين دست

هاي ما تنها سالحي است كه در اختيار ما  است كه دموكراسي در جامعه و در سازمان
  .است

. رسانم اين امر امروزه اهميت بيشتري دارد و با طرح اين نكته صحبتم را به پايان مي
كه نگاه فراگيري وجود دارد مبني بر اين كه افراد در حزب تحت اجبار قرار دارند، اين 

ترين ميزان فرديت و مانند  حزب شبيه ارتش است با نظمي سفت وسخت، اقتدار، كم
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تواند آزاد باشد  انسان در تنهايي خودش نمي. به نظر من عكس اين درست است. ها اين
ي گيزه در يك سازمان مبارزهآزادي و ان. تواند تنها از خودش انگيزه بگيرد و نمي

اگر به تجارب سياسي اخير بنگريد . آيند به دست ميجمعي و در مرزهاي فرديت فرد 
نظر از نقاط ضعف و خطرات  شويد كه احزاب، حتي احزاب كوچك ما، صرف متوجه مي

ها، بهترين شكل مقاومت در برابر بدترين اشكال بوروكراتيزاسيون  بوروكراتيك شدن آن
 چيز است و همه هاي زندگي مي كنيم كه پول هم ما در جامعه. اند و فساد مالي بوده

اين كار . توانيم صورت دهيم در برابر قدرت پول چه مقاومتي مي. كند چيز را فاسد مي 
دهي مقاومت جمعي عليه قدرت پول ممكن ي اخالقي، بلكه با سازمان  توصيهنه با
ها كه گاهي با قدرت پول يكسان يا مانند آن هطور در برابر قدرت رسان ما همين. است
هاي  سخن گوييِ سازمان  كنند زبان وها تالش مي رسانه. ستيماي تند ميهس

سازوكاري وجود . هاي انقالبي را در اختيار خود بگيرند هاي اجتماعي و سازمان جنبش
ويزيوني هاي تل اين شبكه. گيرند ها سيمايي سياسي به خود مي دارد كه طي آن رسانه
زي برجسته است، چه كسي كنند چه چيزي زيبا است، چه چيهستند كه تعيين مي
كنند، درحالي كه ما كنترل سازي مي ها چهره آن.  است و غيرهبراي همكاري مناسب

ما به ناجيان بزرگ و كارگران . كنيممان حفظ ميگويان خودمان را بر كلمات و سخن
دهيم حاصل تجارب و تفكر جمعي  چه انجام مي معتقديم كه آن. گر باور نداريم معجزه
  . درسِ مسئوليت و فروتني استاين. است

ايم كه بسيار مشاهده كرده.  مسئوليت است ما تضعيف ها در جوامع نقش اصلي رسانه
عد موضوع كامالً ي ب شود و هفته اي يك روز در تلويزيون تبليغ مي سرانه ايده ي سبك

 اند چه كه گفته كه الزم باشد خود را در قبال آن شود؛ بدون اينمتفاوتي مطرح مي
حال فرانچسكو لوچا در  -كند  گويان ما اظهار نظر مي وقتي سخن. مسئول بدانند

 خود را -پرتغال باشد يا اوليويه بزانسن در فرانسه يا فرانكو تورگلياتو در ايتاليا
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ها افرادي نيستند كه بر اساس ميل،  آن. بينند گوي صدها و هزاران عضو مي پاسخ
گويند و نسبت به   ميها از طرف جمع سخن ناحساس و عواطف خود سخن بگويند؛ آ

براي ما اين اثبات اعتبار . اند مسئول هستند ها را انتخاب كردهكساني كه آن
گونه  شود، احزاب سياسي آن چه كه غالباً گفته مي دموكراتيك ما است و برخالف آن

 بهترين  مبتني بر-اتي نيستندهاي بزرگ انتخابمنظور من گروه-م كه ما در نظر داري
برد مقاومت مشخص دموكراتيك در جهاني هستند كه در مجموع  هاي پيشروش

احزاب يكي از پيوندها و يكي از اجزاي درك ما از استراتژي انقالبي . دموكراتيك نيست
  .است
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  :هايادداشت
  ناتان رائو: برگردان از فرانسه به انگليسي

  
1. . Barbaste 
2. . creeping May 
3. . cordonesindustriales 
4. . comandoscomunales 
5. . March Action 
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 !جهش! جهش! جهش: لنين و سياست
  شايان ستوده

  
قرني كه گذشت چنان . هانا آرنت دلواپس محو كامل سياست از صحنه جهان بود

آيا سياست اصوال معنايي "كه فجايعي را به خود ديد كه مطرح ساختن اين سوال 
دهنده اين هراس هاي شكلمولفه. اي غيرقابل اجتناب بدل شده بود به مساله"دارد؟

بن بستي كه در آن مسايل سياسي تراكم ": يكسره از بعدي عملي برخوردار بودند
  ".گذارديافته بودند، بر بي معنايي در كليت آراء سياسي مهر تائيد مي

توتاليتاريسم آن هياتي بود كه هراس از محو گشتن سياست در آن ] تآران[به باور او 
توتاليتاريسم با چهره : اكنون ما با خطري ديگرگونه مواجه هستيم. يافتتجسد مي

اينجاست كه سياست در بين نظم بازارهاي مالي كه طبيعي جلوه . انساني استبداد بازار
نتيجتا در تكرار تنفر . شودلكن له ميداري اهاي اخالقي سرمايهشود و نسخهداده مي

يابند، كه در آن برانگيز ابديت كاال پايان سياست و پايان تاريخ بر هم انطباق مي
اي ديگر تقريبا امكان ايده جامعه": يابدنواهاي بي روح فوكوياما و فوره انعكاس مي

ما . كنددر دنياي امروز كسي در اين رابطه چيزي را عرضه نمي. ناپذير شده است
اين سخن از ماليخوليا هم . "محكوم هستيم كه در دنيايي كه وجود دارد زندگي كنيم
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طور كه امكان داشت بالنكي بگويد كه ابدي بودن نوع انسان به خاطر همان. بدتر است
  . اسباب نااميدي است100بازارهاي بورس داو جونز و فيات 

. ي براي ابتدا و انتهاي سياست تعيين كندتصور هانا آرنت بر اين بود كه توانسته تاريخ
در "تصور او بر اين بود كه سياست كه رسما با افالطون و ارسطو آغاز گشته بود،

چنين برخي بر اين نظرند كه هم. "نظريات ماركس به نهايت قطعي خود رسيده است
يز خود ماركس با يك شوخي ديالكتيكي با اعالم پايان فلسفه حكم پايان سياست را ن

اين سخن قادر نيست سياست ماركسي را به مثابه يگانه سياستي كه . صادر كرده است
هاي مدرنيته قابل فهم است تشخيص وارگيداري و بتدر تقابل با خشونت سرمايه

 و با اين سخن به "دولت در همه چيز معتبر نيست": نوشت كه)] ماركس[(وي . دهد
 ايستاد كه دولت بوروكرات را به "عامل سياسياغراق بي شرمانه نقش "وضوح در برابر 

تالش او به جاي دل بستن يك جانبه به امر . ساختتجسد كليتي تجريدي بدل مي
يافت كه اجتماعي، به سمت پيدايش سياستي متعلق به طبقات ستم ديده گرايش مي

شود و مسير زوال ضروري دولت به با تشكيل نهادهاي سياسي غيرحكومتي شروع مي
  .كندابه نهادي مستقل را هموار ميمث

مساله فوري و حياتي، سياست از پايين و سياست براي آناني است كه از سياست 
هاي پرولتري و تراژدي پي در ما بايد معماي انقالب. انددولت و طبقه حاكم طرد شده

چگونه غباررويي كنيم و جايزه را ببريم؟ چگونه يك طبقه : ها را حل نماييمپي آن
قادر است در حالتي كه از نظر جسماني و عقالني در حيات روزمره خود با كار اجباري 

گونه گره خورده است خود را به فاعل جهان شمول رهايي بشري تبديل نمايد؟ برده
شناسانه تصادفي صنعتي هاي ماركس به اين مساله ريشه در يك تحول جامعهجواب

بقات كارگري و پيرو آن به ترقي در امر دارد كه منجر به گسترش كمي و تمركز ط
  .شوددهي و آگاهي آنان ميسازمان
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يابي سازمان"شود كه خود منطق سرمايه به چنين بيان ميبدين خاطر است كه اين
 1890پيش گفتار فردريك انگلس بر چاپ . انجامد مي"پرولترها در يك طبقه حاكم

پيروزي نهايي، آراء ارائه شده در براي ": مانيفست كمونيست مويد اين فرضيه است
بايست از مانيفست ماركس صرفا و منحصرا به تحول انديشه طبقه كارگر كه لزوما مي

 اين رويا كه پرولتارياي انگلستان كه ".عمل و مباحثه متحد ناشي شود تكيه داشت
يابد تا نمايندگي دهد با كسب حق راي امكان مياكثريت را در جامعه تشكيل مي

آنتونيو . ماعي را با واقعيت اجتماعي هماهنگ كند، ناشي از اين بخت آزمايي استاجت
از ":  به بيان اين نظر گاه پرداخت1893البريوال در اظهار نظري در مورد مانيفست در 

. ها و پرولترها يك حقيقت تثبيت يافته استاين پس تجانس مورد نظر كمونيست
تاريخ آشفته قرن . "شودحول اجتماعي آن ناشي ميرهايي سياسي پرولتاريا الزاما از ت

هاي النوعپيش كه ما به راحتي قادر نيستيم از جهان افسون زده كاالها، از رب
بيني موضوعيت پيش. ها فرار كنيم آن"صندوق سخنان تكراري"خونخوار آن و از 

امروزه اگر سياست . گرددنشده لنين الزاما در بستر چنين منظري است كه مطرح مي
سازي اقتصاد و از اختيار تهي شدن تاريخ داشته اي براي اجتناب از تهديد عاديفرجه

. باشد، مستلزم يك اقدام جديد لنينيستي در شرايط جهاني شدن امپراتوري است
تفكر سياسي لنين تفكري متكي بر سياست به مثابه استراتژي، لحظات مناسب و 

  .هاي ضعيف استحلقه
 ترقي مكانيكي و فاقد بحران يا گسست، زماني غيرسياسي "نواختپوچ و يك"زمان
 در ذيل چنين نظر گاهي در " انباشت غيرفعال نيروها"انديشه كاتوتسكي درباره. است

 كه با سرعت الك پشت حركت "سوسياليسم خارج از زمان"اين . گنجدباب زمان مي
استحاله قطعيت نداشتن اي ابتدايي از نيروي ساكن است، منجر به كند و نسخهمي

در سمتي ديگر لنين به . گرددمبارزه سياسي در قوانين اعالم شده تكامل تاريخي مي
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به باور او . ها مي نگريستها و فروپاشيسياست به مثابه زماني سرشار از مبارزه، بحران
جنبش "گردد كه ادامه منطقي خصلت سياست در مفهومي از بحران انقالبي بيان مي

.  نيست، بلكه بحران عمومي روابط متقابل بين تمام طبقات جامعه است"عياجتما
شود عملكرد آن روشن ساختن خطوط  تعريف مي"بحران ملي"پس بحران به مثابه 

پس تنها . پردازانه كااليي تيره و تار شده استنبرد است كه در اثر افسون خيال
تواند درگرگون شود و  تاريخي، ميناپذيرپرولتاريا، آن هم نه به دليل پختگي اجتناب

  ."آنچه هست بشود"
اين ". ديگر قرار دارنداز اين رو بحران انقالبي به مبارزه سياسي در پيوند نزديك با يك

تواند به خود متكي باشد به نحو پايداري با معرفت دقيق از معرفت كه طبقه كارگر مي
معرفتي كه فقط تئوريك .  داردروابط متقابل تمامي طبقات در جامعه معاصر ارتباط

مسلما از طريق . "تر بر بنياد تجربه سياسي است تا تئوريكنيست بلكه بايد گفت بيش
آزمون سياست عملي است كه اين معرفت از روابط متقابل بين طبقات به دست مي 

  .سازد بدل مي" انقالب تمام مردم" را به "انقالب ما"آيد اين امر 
 با كارگرگرايي ناب است كه امر سياسي را به امر اجتماعي فرو اين رويكرد در تضاد

- خودداري مي"در آميختن مساله طبقات با مساله احزاب"لنين يكسره از . كاهدمي

پرولتاريا ] بلكه[يابد مبارزه طبقاتي به تضاد بين كارگر و كارفرماي وي تقليل نمي. كند
داري به طور كلي رويارو وليد سرمايه در سطح فرايند ت"داركل طبقه سرمايه"را با 
عالوه بر اين، به همين دليل . كند كه موضوع بررسي در جلد سوم سرمايه استمي
توان درك كرد كه چرا منطقا فصل نا تمام ماركس درباره طبقه دقيقا در جلد سوم مي

رايند شود و نه در جلد اول كه درباره فرايند توليد است يا جلد دوم كه به فمطرح مي
لذا سوسيال دموكراسي انقالبي به عنوان يك حزب سياسي نه فقط . پردازدتوزيع مي
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همه طبقات جامعه "چنين در رابطه خود با در رابطه با گروهي از كارفرمايان بلكه هم
  . يافته، نماينده طبقه كارگر استمعاصر و با دولت به مثابه يك نيروي سازمان

تژي لنينيستي ديگر مانند زمان انتخاباتي پنه لوپ و زمان و لحظه مساعد و استرا
ماند، بلكه زماني است كه به مبارزه  نيست كه كارشان پيوسته ناتمام مي*داناييد

شود، يعني زمان لحظه مناسب و بخشد و در اثر بحران متوقف نميضرباهنگ مي
تاريخ و همĤيي منحصر به فردي است كه در آن ضرورت و احتمال، عمل و فرايند، 

ما نبايد خود انقالب را چون اقدامي منحصر به فرد به ". خورندرويداد در هم گره مي
انقالب يك رشته انفجارات سريع و كمابيش خشونت بار است كه به . تصور آوريم

به اين دليل است كه . شوندتناوب با مراحلي از آرامش كمابيش عميق جايگزين مي
-اصلي فعاليت آن، بايد كار ممكن و ضروري در دورهفعاليت اصلي حزب ما و كانون 

ترين انفجارها و در دوره آرامش باشد، يعني كار تبليغ سياسي هماهنگ در هاي خشن
  ."تمام روسيه

هاي خود مشخص ها و آهستگيانقالب سرعت و ضرباهنگ خود را دارند كه با تندي
 خط مستقيم با تقسيمات و چنين هندسه خود را دارند، كه در آنها همآن. شوندمي

براي . كندبنابراين حزب جلوه نويني پيدا مي. شودهاي ناگهاني شكسته ميچرخش
اش لنين، حزب ديگر نتيجه تجربه متراكم نيست يا آموزگاري متواضع كه وظيفه

بلكه يك گرداننده . هدايت پرولتاريا از درون تاريكي جهل به روشنايي خرد باشد
همان طور كه والتر . جعبه دنده و سوزنبان مبارزه طبقاتي استاستراتژيك، نوعي 

بنيامين به روشني تشخيص داده بود، زمان استراتژيك سياست، زمان همگن و تهي از 
هاي آبستن نيروي محركه كالسيك نيست، بلكه زماني گسسته، پر از گره  و رحم

ند تاثيرگذاري گيري انديشه لنين روبدون هيچ ترديدي، در شكل. رويدادهاست
هاي گسست"كه (هاي عمده  گسست. متقابلي از پيوستگي و گسستگي وجود دارد
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 و حول نوشته چه بايد كرد؟ و يك گام به پيش، دو 1902در )  نيستند"معرفت شناختي
 بازانديشي امپرياليسم و دولت در 1914-1916يا بار ديگر در : گام به پس پديد آمدند
در همان زمان، لنين با . سي دوباره منطق هگلي الزم آمدهنگامه آغاز جنگ و برر

داري در روسيه كه كاري نهادي بود، چارچوبي به وجود آورد كه نوشته توسعه سرمايه
بعدها به وي امكان داد تا از طريق آن اصالحات تتوريك و تعديالت استراتژيك خود را 

  .پديد آورد
شد بياني از انقالب در انقالب به تعريف ميها بلشويسم هايي كه در مسير آنرويارويي
هاي چه بايد كرد؟ و يك گام به پيش، دو گام به پس، متون از جدل. روندشمار مي

نكته . كالسيك اساسا ايده پيشگامي متمركز با انضباط نظامي را در خود نهفته دارند
وي بين كند كه به توصيف لنين عليه سردرگمي مبارزه مي. واقعي جاي ديگر است

اي نمود پيدا ها در بستر گستردهبستر تمايز بين آن. اندازد مي"تفرقه"حزب و طبقه 
. كند كه در آن زمان درون جنبش سوسياليستي به ويژه در روسيه جريان داشتمي

هاي پوپوليستي و اكونوميستي منشويك بود كه گاه براي دفاع از اين در تضاد با جريان
آييني صوري در سرسختي ظاهري اين راست. شدندنزديك ميسوسياليسم ناب به هم 

اي ضروري در روند حقيقت بيانگر اين ايده است كه انقالب دموكراتيك بايد مرحله
قرار بود طبقه كارگر نوپا ضمن انتظار براي تقويت خود و . تكامل تاريخي باشد

ازي بسپارد و به دستيابي به اكثريت اجتماعي و انتخاباتي نقش رهبري را به بورژو
اين اعتماد به سمت و سوي تاريخي . داري اكتفا كندحمايت عملي از نوسازي سرمايه

رسد، مانند فرا ميكه هر چيزي در زمان مناسب خود براي كساني كه منتظر مي
ما بايد : دهدالملل دوم را تشكيل ميآيين كائوتسكي در بينشالوده موضع راست
 پيش برويم تا زماني كه قدرت مثل يك ميوه "ه قدرتجاد"صبورانه در راستاي 

-از سوي ديگر براي لنين اين هدف است كه جنبش را سمت و سو مي. رسيده بيافتد
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به همين دليل . استراتژي مقدم بر تاكتيك و سياست مقدم بر تاريخ است. دهد
يتي بهره تمام مظاهر نارضا"مرزبندي پيش از اتحاد ضروري است و براي اتحاد بايد از 

به عبارت ديگر، مبارزه . "برداري كرد و به هر نوع اعتراض ولو كوچكي توسل جست
تري از مبارزه اقتصادي كارگران عليه تر و پيچيده به مراتب گسترده"سياسي

بنابراين هنگامي كه روزنامه رابوچيه دلو . شود در نظر گرفته مي"كارفرمايان و دولت
فرو "كند، لنين آن را به خاطر ه اقتصادي استنتاج ميهاي سياسي را از مبارزهدف

كه تصور اين. گيرد به باد انتقاد مي"كاستن فعاليت سياسي چند جانبه پرولتاريا
تواند يك ايدئولوژي مستقل را شرح و  به خودي خود مي"جنبش خالص طبقه كارگر"

كارگر به بر عكس صرف رشد خود انگيخته جنبش طبقه . بسط دهد توهم محض است
زيرا ايدئولوژي حاكم آگاهي را سمت و . انجامد مي"روي از ايدئولوژي بورژواييدنباله"

از پنجه آهنين و بندگي اجباري . وارگي كاالهاستدهد بلكه نتيجه عيني بتسو نمي
اين به يقين . توان گريختآن تنها به كمك بحران انقالبي و مبارزه سياسي احزاب مي

  .به معماي حل ناشده ماركس استپاسخ لنينيستي 
شود كه در آن براي لنين همه چيز به برداشتي از سياست به مثابه تعرض ختم مي

بندي طبقاتي به عنوان واپسين مسلما تقسيم".شودچيزي كه غايب است، ظاهر مي
اما اين واپسين چاره تنها با مبارزه . "بندي سياسي استترين شالوده گروهچاره، عميق

كمونيسم دقيقا از تمام نقاط زندگي اجتماعي "از اين رو . شودي تثبيت ميسياس
هاي خروجي با اگر يكي از راه. شودكند و بي ترديد در همه جا شكوفا ميفوران مي

ترين دقت خاصي بسته شود، آنگاه اين بيماري واگيردار راه ديگري، گاهي غير منتظره
كدام جرقه شعله را بر "توانيم دريابيم ست كه نمي، به همين دليل ا.كندراه را پيدا مي
  ."خواهد افروخت
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 "!آماده باشيد": كندبندي ميبنابراين توچلسكي سياست لنينيستي را اين گونه جمع
اگر لنين سياست را به معناي . دهدآماده امري نامحتمل و غير منتظره و آنچه رخ مي

ه معناي تغييري كيفي است كه بر كرد، اين فشردگي ب توصيف مي"فشرده اقتصاد"
با "از سوي ديگر بوخارين.  نباشد"بر اقتصاد مقدم"تواند مبناي آن سياست نمي
به . "افتدهاي اقتصادي و سياسي، در سراشيبي التقاط ميحمايت از امتزاج ديدگاه

 "نام فلك زده"، اين 1921همين نحو لنين در جدل خود با اپوزيسيون كارگري در سال 
شود كه اداره دهد و مدعي ميكه يكبار ديگر سياست را به امر اجتماعي تقليل ميرا 

هاي توليدكنندگان گرد آمده در اتحاديه"اقتصاد ملي بايد مستقيما به عهده 
كند كه مبارزه طبقاتي را به رويارويي منافع  باشد و تا آنجا سقوط مي"توليدكنندگان

  .گيردد، به باد انتقاد ميكاهقرفه اي بدون هيچ سنتزي فرو مي
هاي خاص خود ها و لغزشنهفتگي. سياست، بر عكس، زبان و نحو خاص خود را دارد

ترين و ترين، جديكامل"تغيير سيماي مبارزه طبقاتي در صحنه سياسي، . را دارد
گفتمان سياسي كه . دهد به دست مي"ترين بيان خود را در مبارزه احزاب تعريف شده

تر به يك پذير نيست، بيششود و به تعينات فوري تقليل مشخصي ناشي مياز كاربرد
 از "تربسيار پيچيده"ضرورت آن جنسي متفاوت و . جبر نزديك است تا حساب

زيرا بر خالف . كشي مستقيما پيوند دارندمطالبات اجتماعي است كه با روابط بهره
وار تابع يت به شكلي بردهسياس"كنند،  تصور مي"گراهاي عوامماركسيست"آنچه 

، آرمان مبارزه انقالبي سنديكاليسم با افقي محدود نيست، بلكه در مقام "اقتصاد نيست
هاي جامعه خواهد آتش زير خاكستر براندازي را در همه حوزه مي"تريبون مردم"

  .بدمد
، كه به مثابه يك راست "لنينيسم استاليني شده"تر  يا به تعبير دقيق"لنينيسم"

بنابراين . شودساالرانه شناخته ميآييني دولتي فرا روييد، اغلب مسئول استبداد ديوان
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باور، انديشه حزب پيشتاز جدا از طبقه خود، محتواي نطفه جايگزيني جنبش واقعي 
اين اتهام هر قدر . ساالرانه استهاي دوزخ ديواناجتماعي با ماشين دولتي و همه چرخ

اگر سياست با امر . كندرسد، مشكلي واقعي را مطرح مييهم غير منصفانه به نظر م
اينكه : شودساز مياجتماعي همسان نباشد، بيان يكي از طريق ديگري الزاما مشكل

گيرد؟ اين وسوسه نزد لنين وجود داشت كه تضاد اي قرار ميمشروعيت آن بر چه پايه
دگي كامل موكالن خود مذكور را با اين فرض حل كند كه گرايش نمايندگان به نماين

تضادهاي موجود در نمايندگي اجازه ابراز وجود به . انجامدبه زوال دولت سياسي مي
دهند و پيوسته با زير سوال بردن كثرت اشكال قانوني هيچ گونه عامل انحصاري نمي

اين جنبه از مساله خطر هم پوشاني با ديگري را در بر . دارندها را از ميان بر ميآن
كه اهميت كمتري ندارد، تا جايي كه لنين ظاهرا دامنه كامل نوآوري خود را دارد 

وي با اين فكر كه يك متن معيار متعلق به كاتوتسكي را تعبير و . دهدتشخيص نمي
كائوتسكي نوشت . كند به تحريف قابل مالحظه آن به شرح زير پرداختتفسير مي

 به ميان "بيرون از مبارزه طبقاتي"ز  حامل آن هستند ا"روشنفكران بوروژا" كه "علم"
العاده اين را از اين گونه ترجمه لنين با يك چرخش زباني قوق. شودپرولتاريا برده مي

و نه  ("از بيرون از مبارزه اقتصادي"!) و نه علم ("آگاهي طبقاتي سياسي"كند كه مي
آيد و ديگر مي!) ت بيرون از مبارزه طبقاتي طبقاتي كه به همان اندازه نيز اجتماعي اس

نه روشنفكران به مثابه يك مقوله اجتماعي بلكه حزب به عنوان عاملي كه مشخصا 
بندي بسيار قابل توجه تفاوت اين عبارت. سازد حامل آن استعرصه سياسي را مي

  . است
چنين اصرار مداومي بر زبان سياست هنگامي كه واقعيت اجتماعي خود را از طريق 

دهد، به طور منطقي بايد به يك شيوه جايي و تمركز نشان ميهتعامل دائمي جاب
اگر حزب طبقه نباشد، همان .  گرايي و نمايندگي منتهي شودانديشگي مبتني بر كثر

 دانيل بن سعيد

 ١٧٦

ها و تضادهاي اجتماعي آن را به طبقه بايد از نظر سياسي توسط چند حزب كه تفاوت
تماعي در سياست بايد به گذارند نمايندگي شود، پس، نمايندگي امر اجنمايش مي

مطالعه . رودلنين تا آنجا پيش نمي. هدف شرح و بسط نهادي و حقوقي تبديل شود
اي از اين دست برود، يعني مواضع وي را نسبت به مشروحي كه فراتر از ابعاد مقاله

 بسنجد، به ما 1917 و دموكراسي در سراسر 1921مساله ملي، سنديكاي كارگري در 
بدين سان، وي نمايندگي را ) 1. (اد تا اين موضوع را به اثبات برسانيمامكان خواهد د

گري ايكند كه هدف از آن محدود كردن حرفهتابع قوانين ملهم از كمون پاريس مي
برابري دستمزد نمايندگان منتخب با دستمزد يك كارگر ماهر، رسيدگي : سياسي است

شدگان ديان امور، مسئوليت انتخابها و امتيازات ويژه متصمستمر نسبت به خواسته
وي بر خالف يك اسطوره ماندگار از احكام تعهدآور دفاع . كنندگاندر مقابل انتخاب

قدرت نمايندگان نبايد با احكام تعهد ": اين در مورد حزب نيز صادق است. كندنمي
 ؛ كنگره يا"ها كامال آزاد و مستقل هستندآن"، در اعمال قدرت، "آور محدود شود

حق احضار "هاي دولتي به همين ترتيب در سطح دستگاه. مجمع حاكم است
اي با منافع  را نبايد با يك حكم تعهدآور كه نمايندگي را به دنباله فرقه"نمايندگان

دهد اشتباه هاي تنگ محلي، بدون هيچ گونه ستيز محتمل، تقليل ميويژه و ديدگاه
  .شودمايه و موضوعيت ميهر نوع دروناين امر مانع بررسي دموكراتيك با : گرفت

 در "مبارزه نظرات مخالف"كرد كه گرايي همواره تصريح ميلنين در مورد كثرت
گيرد، اجتناب  صورت مي"توافقات عمومي تصويب شده"حزب، مادامي كه محدوده 

گنجاندن تضمين حقوق اقليت در قوانين "وي بر آن بود كه . ناپذير و ضروري است
ها و تعارضات كه پيوسته و به ها، رنجشي است، به طوري كه نارضايتيحزبي ضرور

هاي مرسوم نافرهيختگي، جار و كنند، بتوانند از كانالناپذير سر بلند مينحوي اجتناب
هاي هنوز نامرسوم مبارزه قانوني و محترمانه براي عقايد جنجال و داد و بيداد به كانال
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-هاي ضروري، ما پيشنهاد مي با يكي از اين تضميندر ارتباط. خود تغيير جهت دهند

ها كنيم كه اقليت اجازه پيدا كند يك يا دو گروه نويسنده با حق نماييندگي در كنگره
  ". كامل داشته باشد"آزادي بيان"و 

گرايي اگر سياست يك امر مربوط به انتخاب و تصميم است، پس داللت بر يك كثرت
نظام سازماندهي . له به اصول سازماندهي مربوط استاين مسا. سازمان يافته دارد

به اين شرط كه نقش هادي اصول را در . ممكن است بنا بر شرايط مشخص تغيير كند
پس حتي اصل آشناي انضباط در عمل ظاهرا كمتر . ها از دست ندهدهزارتوي فرصت

يم كه چگونه دانمي. نمود، واجب االحترام استاز آنچه كه اسطوره طاليي لنينيسم مي
زينوويف و كامنف با مخالفت آشكار با شورش، به زير پا گذاشتن انضباط محكوم 

خود لنين، در . هاي خود بر كنار نشدندبا اين حال به طور دائم از مسئوليت. شدند
كرد تا خواستار حق شخصي خود براي عدم اطاعت از العاده ترديد نميشرايط فوق
 در ميان اعضاي "آزادي تبليغ"ي به دست آوردن دوباره از اين رو وي برا. حزب شود

وي در لحظه . دادهايش را مورد توجه قرار ميمعمولي حزب، استعفا از مسئوليت
ام كه به جايي رفته": گيري به صراحت خطاب به كميته مركزي نوشتحساس تصميم

  ".بدرود). به اسمولني( خواستيد بروم شما نمي
گرايي و نمايندگي را براي كشوري مد نظر ر آن داشت تا كثرتمنطق خود وي او را ب

اما لنين تا انتهاي راه . قرار دهد كه از سنت پارلماني يا دموكراتيك برخوردار نبود
نخست اين كه، وي اين توهم . براي اين امر وجود دارد) دست كم(دو دلي . پيش نرفت

سازي مردم گر بر افتد، همگنه ستمرا از انقالب فرانسه به ارث برده بود كه زماني ك
تضاد بين مردم اكنون ناشي از ديگري . بردامري است كه فقط زمان مي) يا طبقه(
كه تمايز بين سياست و امر اجتماعي تضميني براي دوم اين. يا خيانت است) خارجي(

كه به اجتماعي شدن سياست ديكتاتوري به جاي اين: يك واژگوني مرگبار نيست
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آيا . ساالري اجتماعي تلقي شودمد، ممكن است به معناي راضي كردن ديوانبيانجا
  بيني كرد؟ پيش"نابودي مبارزه ميان احزاب را در شوراها"لنين خود خطر نكرده كه 

احزاب در دولت و انقالب به يقين عملكرد خود را به نفع يك دموكراسي مسقتيم كه 
اما بر خالف اميدهاي اوليه، . گذارندرو ميقادر نيست كامال يك دولت جداگانه باشد، ف

انقالبيون، دل مشغول . سازي جامعه بر اجتماعي كردن عملكرد دولت چربيددولتي
تر ضد داري، خطر نه كم اهميتخطرات ناشي از محاصره نظامي و بازگشت سرمايه

ن كه نقاط آميز ايتناقض. كردشان رشد ميساالر را نديدند كه در زير پايانقالب ديوان
خواهانه وي پيوند هاي آزاديتر، با گرايشضعف لنين، به همان اندازه، يا حتي بيش

اي پنهان اين دو را به هم ربط گويي حلقه: اشهاي اقتدارگرايانهدارد كه با وسوسه
  .دهدمي

گيري محتمل كه در آن اي حساس براي يك تصميمبحران انقالبي به مثابه لحظه
  :گرددشود، پديدار مياتژي بدل ميتئوري به استر

تر، اي غنيها به طور اخص، هميشه درون مايهتاريخ به طور كلي و تاريخ انقالب"
ترين پيشروان تر از آن چه كه بهترين احزاب و آگاهتر و خالقهتر، چند سويهگوناگون

زان بيانگر كنند، در بر دارد و اين قابل درك است، زيرا بهترين پيشتاطبقات تصور مي
ها هزار تن از مردم هستند، در حالي كه انقالب يكي از آگاهي، اراده و شور و شوق ده

 كار آگاهي، اراده، خيال و –هاي انساني است لحظات سرخوشي و تنش در همه قابليت
از اين رو . اندترين مبارزه طبقاتي برانگيخته شدهاحساس صدها هزار انسان كه با خشن

نخست، طبقه انقالبي براي انجام وظيفه : شوندري عملي داراي اهميت ميگيدو نتيجه
هاي فعاليت اجتماعي را بدون هيج استثنايي در اش بايد بتواند كليه اشكال و جنبه

اختيار بگيرد، دوم، طبقه انقالبي بايد آماه باشد تا يك شكل را به سرعت و بدون 
  ."اخطار با ديگري جايگزين كند
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كرد كه  مساله، نياز به پاسخگويي به رويدادهاي نامنتظره را استنتاج ميلنين از اين
  :شودها حقيقت پنهان روابط اجتماعي به ناگاه عيان مياغلب در آن

ها آتش را از نظر برانگيختن توده... توانيم هم بدانيم كه كدام جرقهدانيم و نميما نمي"
مان را به كار انداخته و ين و كمونيستيبنابراين، ما بايد اصول نو: روشن خواهد كرد

ترين عرصه ترين، و ظاهرا نوميدانهترين، پوسيدههمه افراد گوناگون را، حتي در كهن
ها، برانگيزانيم، زيرا در غير اين صورت نخواهيم توانست به وظايف خود عمل كنيم، 

يار نخواهيم ها را در اختنخواهيم توانست به طور كامل آماده باشيم، و همه حربه
  ."داشت

بدانيد كه ! ها باشيدبيني ناپذيرترين راه حلمراقب پيش! ها را برانگيزانيدهمه عرصه
  !ها را به كار گيريدچگونه همه حربه

رويدادهاي نامنتظر و ] اداره[هاي سياست هستند كه به مثابه هنر ها تكيه كالماين
  . شوندنظر گرفته ميامكانات موثر يك مجموعه مصمم در ] استفاده از[

گرداند كه در كتاب اين انقالب در سياست، ما را به انديشه بحران انقالبي باز مي
بحران انقالبي تعامل بين چند عنصر . مند شده استالملل دوم نظامفروپاشي بين

ها نتوانند به شيوه پيشين حكومت كنند، زماني كه بااليي: متغير در يك موقعيت است
پذير باشند، و آنگاه كه اين دو ها نخواهند همچون گذشته ستمايينيزماني كه پ

تروتسكي با قبول اين معيارها در تاريخ . ها بيان شوندناممكن در خروش ناگهاني توده
هر . ديگر آشكار استتاثير چنين اصولي بر يك"كند كه انقالب روسيه خود تاكيد مي

موفقيت آن در كشاندن . تري عمل كندشچه پرولتاريا با عزم و اعتماد به نفس بي
تر و روحيه آن نيز طبقه حاكم منزوي. تر خواهد بودهاي مياني به دنبال خود بيشاليه

تر خواهد شد و از سويي ديگر، تضعيف روحيه حاكمان، آب به آسياي طبقه ضعيف
به . كند اما بحران شرايط حل و فصل خود را تضمين نمي."انقالبي خواهد ريخت

 دانيل بن سعيد

 ١٨٠

كننده در يك همين دليل است كه لنين مداخله يك حزب انقالبي را عامل تعيين
انقالب فقط : شودهر موقعيت انقالبي موجب انقالب نمي": داندشرايط حساس مي

گيرد كه تغييرات عيني ياد شده با يك تغيير ذهني همراه شوند، يعني زماني شكل مي
اي انقالبي نيرومندي كه دولت كهنه ل تودههمان توانايي طبقه انقالبي بر انگيختن عم

، دولتي كه اگر در يك دوره بحراني سرنگون نشود، )يا جاكن كند(را درهم شكند 
اين بحران فقط با شكست به دست ارتجاع كه . "كندسقوط نمي"هرگز خود به خود 

كند يا مداخله يك عامل ذهني قاطع، حل و فصل خواهد اغلب جنايتكارانه عمل مي
  .دش

. اي همان تفسير لنينيسم در كتاب تاريخ و آگاهي طبقاتي لوكاچ استاين تا اندازه
الملل كمونيستي اين كتاب براي وي به قيمت لعن و پيش از آن در كنگره پنجم بين

لوكاچ در حقيقت بر اين نكته . هاي ترميدوري تمام شده بودنفرين از سوي بلشويك
تواند راهي را نشان دهد كه به خروج از بن اريا ميتاكيد داشت كه فقط آگاهي پرولت

مادامي كه اين آگاهي به وجود نيايد، اين بحران هميشه . داري بيانجامدبست سرمايه
لوكاچ پاسخ . شودگردد و چرخه تكرار ميباقي خواهد ماند، به نقطه شروع خود باز مي

ريان دارد و دوره ياد شده كننده جاي كه نبردهاي تعيينتفاوت بين دوره"دهد كه مي
هاي بنيادي اين تغييرات كمي صرفا نشانه تفاوت. در دامنه و شدت خود نبردها نيست

اكنون، با اين ... كنددر كيفيتي است كه اين مبارزات را از مبارزات پيشين جدا مي
خود را به صورت يك طبقه ". كندحال فرايندي كه پرولتاريا طي آن استقالل پيدا مي

داري فرا شود، تا زماني كه واپسين بحران سرمايه، تكرار و تشديد مي"دهدزمان ميسا
- تر در دستان پرولتاريا قرار ميتر و بيشگيري بيشبرسد، زماني كه قدرت تصميم

  .گيرد
 كه تروتسكي در مواجهه با ارتجاع نازيسم و استالينيزم فرمولي 1930 اين مساله در دهه 
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 آن بحران انسانيت معادل بحران رهبري انقالبي قلمداد شد، تكرار را ارائه كرد كه در
  .گشت

از نظر سان تزو هنر .  است"استراتژي محاسبه جرم، سرعت و زمان"شاتو بريان نوشت 
 و "سرعت باد"اين هنر مستلزم حركت به . الواقع هنر تغيير و سرعت استجنگ في

ترين نبردها يك روز  پيروزمندانه است، زيرا ثابت شده كه اگر"گيري فوريتصميم"
قاعده . توانست به شكست تبديل شودزودتر يا چند ساعت ديرتر آغاز شده بود، مي

: "مداران و سربازان به يك اندازه معتبر استرفتاري ناشي از اين حقيقت براي سياست
آن پنج عنصر در همه . آنگاه زمان مناسب است، هرگز اجاز نده فرصت از دست برود

جا حاضر نيستند و عالوه بر اين به يكسان نيز خالص نيستند، چهار فصل به همان 
آيند، آفتاب هميشه از نقطه ثابتي در افق طلوع و شيوه هر ساله به دنبال هم نمي

گذارد ماه رو به بدر مي. كند برخي از روزها بلند و برخي ديگر كوتاه هستندغروب نمي
ارتشي كه خوب هدايت شود و . ان درخشنده نيستكند و هميشه به يكسو افول مي

  ."دهداي اين تغييرات را سر مشق قرار ميانظباط خوبي داشته باشد، به نحو شايسته
گيرد و آن را به عمل سياسي تبديل مفهوم بحران انقالبي اين درس را از استراتژي مي

هم ".رسديكند در برخي شرايط استثنايي موازنه نيروها به نقطه حساسي ممي
. آشوبدريزد و بر ميدر هم مي. گذارداختاللي در ضرباهنگ آثار تعارضي به جاي مي

اين امر . تواند شكاف زماني ايجاد كند كه بايد با ابداع و خالقيت پر شودچنين ميهم
يك شكاف . "دهدبه شكل انفرادي و اجتماعي و فقط با گذر از يك بحران رخ مي

ثنايي؟ چگونه حقيقت تحقق نيافته كه در تضاد با مصيبت زماني؟ يك لحظه است
 لنين در ستايش از سرعت به سان 1905تواند سر بلند كند؟ در مي. تحقق يافته است
بالفاصله وارد "، و "ضروري است به موقع آغاز كنيم": گويدوي مي. تزو مي پيوندد

ما به يقين بايد بتوانيم . هاي رزمي را فورا در همه جا تشكيل دهيدگروه. "عمل شويم
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 در حال پرواز را كه هگل با آن تعريف دخشان از ديالكتيك به "لحظات گذراي"آن 
وار يك انقالب  چرا كه انقالب روسيه پيامد اندام."دهد، فراچنگ آوريمدست مي

در هم "بورژوايي نيست كه به يك انقالب پرولتري فرا روييده باشد، بلكه دو انقالب 
كه بتوان از فاجعه محتمل اجتناب كرد، بستگي به درك كامل بحران اين. ت اس"تنيده
يك دستور كار ويژه كه تا ديروز . هنر شعار، هنر استفاده از لحظه مناسب است. دارد

شعار ] 1917[ ژوييه 4تا ". معتبر بود، ممكن است امروز نباشد، اما فردا دوباره باشد
در اين لحظه و ".ما پس از آن ديگر درست نبود ا" درست بود "همه قدرت به شوراها"

-فقط اين لحظه، و شايد حداكثر براي چند روز، يا يك يا دو هفته، چنين دولتي مي

  ."تواند باقي بماند
بحران ": ، لنين به كميته مركزي مردد نوشت1917 سپتامبر 29در ! يك هفته ! چند روز 

-در يكم اكتبر، وي مصرانه از آن. اردمنتظر ماندن، حكم جنايت را د. "فرا رسيده است

. "بالفاصله به شورش متوسل شوند" و "فورا قدرت را به دست گيرند"ها خواست تا 
موفقيت ... نويسم اكتبر مي8من اين چند خط را در روز ": چند روز بعد دوباره نوشت

رار وي هنوز اص. " وابسته است"جنگ"انقالب روسيه و جهان هر دو به دو يا سه روز 
شرايط بي نهايت . نويسماين چند خط را در غروب روز بيست و چهارم مي": كندمي

اكنون در حقيقت به طور قطع روشن شده كه تاخير در قيام مرگبار . حساس است
در "از اين رو الزم است كه . "همه چيز اكنون به يك رشته نخ آويخته است... خواهد

  .م وارد عمل شوي"همين شامگاه، همين شب
گسست در حركت ": لنين در آغاز جنگ در حاشيه كتاب علم منطق هگل نوشت

. دهد حركت تدريجي بدون جهش چيزي را توضيح نمي" و تاكيد كرد كه "تدريجي
  "!جهش! جهش ! جهش 
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انديشه . پردازمبندي به سه نكته درباره فعليت لنين در روزگار كنوني ميبراي جمع
كند كه هنگام عمل كردن در ارتباط با هر رويداد يين مياستراتژيك وي وضعيتي را تب

  .اما اين رويداد، رويداد مطلقي نيست كه از هيچ پديد آيد. محتمل وجود دارد
اين رويداد در شرايط . اند سپتامبر اشاره كرده11رويدادي كه برخي در آن به حوادث 
ك معجزه مذهبي همين است كه آن را از ي. يك امكان متعين تاريخي قرار دارد

 و حل و فصل آن از نظر استراتژيك و در 1917بنابراين بحران انقالبي . كندمتمايز مي
اين رابطه ديالكتيكي بين . داري در روسيه قابل تامل استچارچوب كتاب رشد سرمايه

يي ضرورت و احتمال، ساختار و گسست، تاريخ و رويداد، شالوده امكان طرح خط مشي
كند، در حالي كه قمار اراده باورانه و دلبخواه در مورد  از زمان فراهم ميايرا در دوره

انفجار ناگهاني يك رويداد ممكن است به ما اجازه دهد تا در برابر شرايط زماني 
شناختي و نه تعهد مبارزاتي مقاومت كنيم كه عموما به يك موضع مقاومت زيبايي

  .انجامدبراي تغيير صبورانه روند امور مي
گيرد و آغاز  بحران انقالبي در سطح ملي شكل مي–چون تروتسكي  هم–براي لنين 

آورد و تا شود، كه در زمان خود چارچوب مبارزه براي كسب هژموني را به وجود ميمي
از اين رو، . رود كه جاي خود را در بستر انقالب جهاني به دست آوردجا پيش ميآن

كند به يك بحران اقتصادي يا يك تعارض ر بلند ميبحراني كه در آن قدرت دوگانه س
پرسش . شودفوري بين كار مزدوري و سرمايه در فرايند توليد فرو كاسته نمي

 پرسشي مربوط به رهبري سياسي "گيرد؟  چه كسي در راس قرار مي"لنينيستي 
كدام طبقه قادر خواهد بود تا تضادهايي كه جامعه را در خود خفه كرده حل : است

كند، بتواند يك منطق جايگزين را بر منطق انباشت سرمايه تحميل كند، بتواند روابط 
موجود توليد را پشت سر بگذارد و عرصه نويني از احتماالت را بگشايد؟ لذا بحران 
انقالبي چه در روسيه مانند آلمان و چه در اسپانيا مانند چين نه يك بحران ساده 
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جا تر است تا آنبي ترديد مساله امروز پيچيده. ستاجتماعي كه يك بحران ملي نيز ه
اي و جهاني را تقويت كرده داري همپوشي فضاهاي ملي، قارهسازي سرمايهكه جهاني

كند و المللي پيدا مييك  بحران انقالبي در يك كشور عمده بالفاصله بعدي بين. است
ستقيما جهاني درباره اي، يا حتي مهايي در هر دو عرصه ملي و قارهمستلزم پاسخ
با اين . چون انرژي، يا محيط زيست، جنبش مهاجران و غيره خواهد بودمسائلي هم

به بهانه (كه بتوان از اين مشكل با حذف مساله فتح قدرت سياسي حال، باور به اين
) اي جدا شده و در همه جا و هيچ جا پراكنده استاينكه قدرت امروز از قلمرو منطقه

هاي قدرت.  طفره رفت، توهمي بيش نخواهد بود"هاضد قدرت"ده از لفاظي و با استفا
تر باشند اما بيش از هميشه نيز متمركز اقتصادي، نظامي و فرهنگي شايد پراكنده

 تا 1937توانيد وانمود كنيد كه به قدرت بي اعتنا هستيد، اما كاتالونياي شما مي. هستند
 قدرت درست تا همين امروز ترديدي نخواهد دهد كهچياپاس شيلي، تجربه نشان مي

كوتاه سخن اين كه استراتژي ضد . ترين روش گرفتار كندكرد كه شما را به وحشيانه
چه كسي در : كندقدرت فقط در شرايط قدرت دوگانه و استحاله آن معني پيدا مي

  راس قرار خواهد گرفت؟
با شكلي تاريخي از حزب  و خود لنين را "لنينيسم"گيران اغلب سرانجام، خُرده

هاي حزبي ديوان شود همراه با فروپاشي دولتدانند كه گفته ميسياسي يكسان مي
زده، جهل تاريخي و سبك سري سياسي زيادي در اين قضاوت شتاب. ساالر مرده است

. دهدشود كه عملكرد فاجعه بار استالينيزم فقط بخشي از آن را توضيح ميديده مي
ي يك را به مثابه) بروكراتيزاسيون(سازي ساالريه مساله ديوانتجربه قرن گذشت

كند و نه مساله شكل حزب پيشتاز كه ميراث چه بايد كرد؟ پديده اجتماعي مطرح مي
هاي سياسي، بلكه به همان نسبت نه فقط سازمان(اي هاي تودهزيرا سازمان. است

در فرانسه، . ري را دارندساالترين ميزان ديوانبيش) سنديكاها و مجامع كارگري
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CFDT حزب سوسياليست و حزب از قرار معلوم بازسازي شده كمونيست يا سبزها ،
ايم  همچنان كه متذكر شده–اما از سوي ديگر . احتماال از اين نظر كامال گويا هستند

 در تمايزگذاري لنينيستي ميان حزب و طبقه، نكات مفيدي براي انديشيدن به –
به همين ترتيب در . هاي اجتماعي و نمايندگي سياسي وجود داردبشروابط ميان جن

گيران اصول سانتراليزم دموكراتيك كه به طور سطحي تحقير و مذمت شده، خُرده
باري در احزاب ساالر تاكيد دارند كه به نحو شرارتعمدتا برابر سانتراليزم ديوان

كه با زيت، به دور از آناما درجه معيني از مرك. استاليني سر مشق قرار گرفت
دموكراسي در تضاد قرار بگيرد، شرط الزم براي موجوديت حزب است، زيرا تعيين 

كننده ايدئولوژي مسلط و نيز حدود حزب راهي براي مقاومت در برابر تاثيرات فاسد
هايي است كه به طور اي از برابري اعضاء در مقابل نابرابريمعطوف به برقراري درجه

توانيم به خوبي امروزه مي. اپذيري مولد روابط اجتماعي و تقسيم كار استناجتناب
تري از ببينيم كه چگونه تضعيف اين اصول، به جاي آن كه به سود شكل عالي

انجامد اي از رهبران مياي و مشروعيت يافتن عدهدموكراسي تمام شود، به ادغام رسانه
به عالوه، . شوندي حزب كنترل ميكه به مراتب كمتر از پيش از سوي اعضاي عاد

هدف دموكراسي در يك حزب انقالبي گرفتن تصميمات جمعي است تا بر پايه موازنه 
گيران سطحي لنينيسم مدعي رها شدن از يك نظم وقتي كه خُرده. نيروها عمل كند

شوند، در حقيقت بحث را از همه موضوعيت خود تهي و آن را به مجموعه خفقاني مي
پس از يك تبادل نظر آزاد . سازددهند كه كسي را متعهد نمياء تقليل مياي از آر

روند و هيچ عمل طور كه آمده بودند، ميبدون هيچ تصميم مشترك، همه همان
آيد تا امكان سنجش اعتبار مواضع مخالف مورد بحث را ميسر مشتركي پديد نمي

ساالران تجديد حيات يافته وانو سرانجام تاكيد به عمل آمده به ويژه از سوي دي. سازد
ها  اين امكان را به آن– در خصوص بحران در شكل حزب –احزاب كمونيست پيشين 
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دهد تا از گفتگو درباره بحران محتواي برنامه احزاب طفره روند و فقدان دل مي
  .مشغولي استراتژيك را توجيه كنند

نبش، سازمان، گروه يا يا هر نامي كه داشته باشند مانند ج(سياست بدون احزاب 
روي بي شود يا دنبالهدر بسياري از موارد به سياست بدون سياست ختم مي) حزب

گرا و هاي اجتماعي خودانگيخته يا بدترين شكل پيشتازگرايي نخبههدف از جنبش
  .فردگرا و يا سرانجام سركوب امر سياسي به سود امر زيبايي شناختي يا اخالقي

  . برگرفته شده است2لترناتيو شماره اين مقاله از مجله آ
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  :هاپانوشت
 در مورد اولترامپرياليزم، لنين خطر يك 1915به همين ترتيب در مباحثات سال 

اي داري در ابعاد جهاني را مقدمهاكونوميسم جديد را كه رشد و بلوغ مناسبات سرمايه
 بر سر 1920هاي اوايل ما در بخث. پنداشت، احساس كردبر فروپاشي نهايي سيستم مي

خصلت حكومت شورايي، اين نگراني در مورد تقليل امر سياسي به اقتصادي يا 
كردند،  صحبت مي"دولت كارگري"هايي كه از در مقابل آن. بينيماجتماعي را مي

كارگري كامل وجود "دولت "گونه پاسخ داد كه نكته اصلي همين است كه لنين اين
اين : بندي اجتماعي دولت بودتر تز خصلتتر و پيچيدهبندي او توصيفيفرمول. ندارد

جا همان جايي  و اين"چرخش بوروكراتيك"يك دولت كارگران و دهقانان است با يك 
در نهايت در بحث بر سر اتحاديه . كنيداست كه شما واقعيت گذار را مشاهده مي

هاي ها ارگاناين خاطر كه آنبه : كارگري نيز لنين از يك موضع اصيل دفاع كرد
  . تبديل شوند"هاي دولتي اجباريسازمان"قدرت سياسي نيستند، نبايد به 

پرداز كمونيست و از اعضاي رهبري و ، مبارزه و نظريه)2010-1946(دانيل بن سعيد 
  .در فرانسه) NPA(و حزب جديد ضد سرمايه داري  )LCR(اتحاديه كمونيستي انقالبي

  . برگرفته شده است2شريه آلترناتيو شماره اين مقاله بر ن
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  :توضيحات
پته لوپه دختر ايكاروس و همسر . طورهاي يوناني استاساشاره به يكي از داستانهاي * 

بعد از رفتن اديسه به جنگ پنه لوپ خواستگاران زيادي داشت اما او از . اديسه بود
. نها پاسخ دهد و پس از اتمام آن به آها خواست تا به او اجازه دهند فرشي را ببافدآن

ها فرش را مي شكافت تا كار بافتن فرش به اتمام بافت و شبپنه لوپه روزها فرش مي
    .نرسد
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هاي اكتبرپرسش  
 تراب حق شناس
 

دي انقالب اكتبر به آن نگاهي انتقا اگر به مناسبت يا به بهانة هشتادمين سالگرد
 داو. دشواي برايمان مطرح ميبرنامه ي و چهاريخهاي متعددي چه تپرسش بيفكنيم

گفت كه قابل فهم بودن اين قرن  توانكم و زياد مي بي. بزرگ** داوي ست بحث
ميراث گذشته از فراموشي  و نيز توانايي ما براي نجات) رسدبه پايان مي كه دارد(

  .دقيقاً به اين داو بستگي دارد  در آن شكوفا شود،اي كه اقدام انقالبيآينده جهت حفظ
 در پي گشايش آرشيوهاي شوروي در حتي پيش از ورود به انبوه اسناد نويني كه

 ،)انگيزندنوين و مشاجرات جديدي بر مي كه بدون شك پرتوهاي(دسترس قرار گرفته 
ن را از برخورد كرده است كه تسلط آ بحث به ديوار ايدئولوژي آمادة مصرف حاكم

 برگزار شد) 1(همگاني براي فرانسوا فوره  هايي كه اخير اً به نحويدر سوگواري جمله
 آور نيست كه نام لنين وارتجاع شگفت  رفرم، و حاكميتدر اين زمانة ضد. ايمديده

 نام روبسپير و سان ژوست در زماني كه تروتسكي را نتوان بر زبان آورد، درست مانند
  .ه جاي جمهوري نشستارتجاع سلطنتي ب

  :اي آغاز كرد كه امروز وسيعاً رواج داردايده توان از سه گفتگو ميبراي هموار كردن راه
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 توطئه يا كودتايي ست كه طي آن يك تر نام نمادين اكتبر به مثابة انقالب، بيش-1
 سازماندهي اجتماعي و به سود قشر نخبگان  اقتدارگرايانة خود را ازاقليت، درك

  .است يد، يكجا و از باال به ديگران تحميل كردهجد
 هاي اقتدارگرايانة آن به سرچشمه يا نطفه تمام تحوالت انقالبي روسيه و ناكامي-2

 يا به گفتة فرانسوا(گردد يعني به ايده مي اش، به نوعي گناه نخستين منسوببندي
   تحققِ اين انديشة انحرافيبه تبارشناسي و در اين معنا تاريخ. انقالبي) "شور"فوره، به 

  هاي واقعي عظيم و حوادث سترگ وتشنج شود، همراه با ناديده گرفتنتقليل داده مي
  .روشن نيست اي قاطعانهنيز اين نكته كه پايان هيچ مبارزه

 است به اينكه آن را هولناك و فجيع  سرانجام، انقالب روسيه از قرار، محكوم-3
-ن را هماست و محكوم است به اينكه آ زائيده "ودرسز"بشمارند چون تاريخ آن را 

شرايط "آهنگ تاريخ، درحالي كه  تالشي ارزيابي كنند جهت تسريع جريان و چون
به عبارت ديگر، رهبران . بوده است داري فراهم نيامدهبراي فرارفتن از سرمايه "عيني 

خودشان " را شانكه طرح( كه اين خردمندي را داشته باشندبه جاي اين بلشويك
  .شدند ]تاريخي[هنگامي كنند عوامل فعال اين ناب) 2("محدود

  
   انقالب يا كودتا؟-1

] اول جهاني[انفجار تضادهايي بر بستر جنگ  انقالب روسيه نه نتيجة يك توطئه بلكه
روسيه  .ها را انباشته بوداستبدادي رژيم تزاري آن كاريِاست، تضادهايي كه محافظه

ناموزون و  رشد"ارز از ايست ببست و نمونهندر ب اي ستجامعه] يستمب[در آغاز قرن 
مشخصات  گر بودن وابسته است، كشوري كهسلطه ست كه در عين؛ كشوري"مركب

با ) است رسمي سرواژ در آن هنوز نيم قرن نگذشته كه از لغو(فئودالي روستا را 
عين آنكه  ؛ درداري شهري يكجا جمع كرده استمتمركزترين مشخصات سرمايه
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كشيش  نامةشكايت. ، كشوري ست تابع)وام(و مالي  آوريابرقدرت است، به لحاظ فن
بينوايي در كشور  ست حقيقي از حاكميت فقر وسندي 1905گابون در جريان انقالب 

ناپيگيري بورژوازي كه زير  اقليت حاكم، لجاجت مستبدانة تزار، كاريمحافظه. تزارها
هاي خواستار تالش ست، همگي راه را سريعاً براي كارگريپ تازه فشار جنبشِ
  .بندنداصالحات مي

 گيرد كهعهدة نيروي سومي قرار مي وظايف انقالب دموكراتيك، بدين ترتيب، به
رغم در اقليت بودن، خود جناح  به انقالب فرانسه، پرولتارياي مدرني است كه برخالف

روسية "هاست كه بر اساس همة اين .هددو پوياي انقالب را تشكيل مي پيشرونده
آزمون جنگ . امپرياليسم درآمده است در زنجيرة "حلقة ضعيف "به صورت  "مقدس 

  به1917انقالبي در فاصلة فوريه و اكتبر  تحول فرآيند. اين بشكة باروت آتش افكند به
آن  ايرفهست كه اقليتي از مبلغان حياتوطئه دهد كه مسأله نه بر سرِخوبي نشان مي

دگرديسي  اي،در سطح تودهيك تجربة سياسي  را سامان داده باشند، بلكه جذب سريع
تاريخ " تروتسكي در اثر سترگ خود. نيروهاست جايي دائمي توازنها و جابآگاهي

اين  را در بين كارگران، دهقانان و سربازان، از  اين راديكاليزه شدن"انقالب روسيه
 اين انتخابات شهرداري تا انتخابات بعدي، به انتخابات بعدي، ازانتخابات سنديكايي تا 

  .كنددقت تحليل مي
 1917نمايندگان كنگرة شوراها را در ماه ژوئن  درصد13ها تنها در حالي كه بلشويك

كودتا به  روزهاي ژوئيه و كوشش كورنيلف براي )دارا بودند، جريان امور پس از(
  درصد60 تا 45ها در ماه اكتبر بين بلشويك بدين معنا كه. سرعت تغيير كرد

 ضرب شست قرين موفقيت و غافلگير كننده قيام نه تنها يك. نمايندگان را دارا بودند 
 زورآزمايي بود كه طي يك سال به مرحلة نبود، بلكه سرانجام و پايان موقت يك

چپِ هاي عادي مردم همواره در توده پختگي رسيده بود، سالي كه طي آن روحية
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به احزاب سوسيال رولوسيونر، بلكه  تگرفت، نه فقط نسبو رهبري آنان قرار مي احزاب
تا آنجا كه حتي تصميم دربارة (آن  نسبت به حزب بلشويك يا بخشي از رهبري حتي

  ).نيز شامل ميشد قيام را
 هاييد قيام اكتبر در مقايسه با خشونتدهاز طرف ديگر، همين امر است كه نشان مي

 تلفات انساني قابل اغماض و بسيار پس از آن پديد آمده، خشونت كمتر وكه 
اكتبر به  درنظرگرفتنِ تمايز بين تلفات انساني انقالب محدودتري داشته است، البته با

هاي قدرت  به بعد كه1918تلفات جنگ داخلي از  و) از هر طرف كه بوده (طور خاص 
  .كردنداز آن حمايت ميانگليس  ها فرانسه وخارجي و در راس آن

ها هاي ژرف تودهاز پايين يعني از آرمان ست كهاگر منظور از انقالب خيزش تحولي
اي از نخبگان فرآوردة ذهن مجموعه چناني كهگيرد و نه تحقق يك برنامة آنمي مايه

 ست بهكافي. كامل كلمه انقالب است شكي نيست كه انقالب روسيه به معني باشد،
مراجعه كنيم تا ببينيم كه مناسبات  هاي رژيم جديدنوني نخستين ماهمصوبات قا

تر از آنچه واژگون شده، گاه سريع و قدرت تا چه اندازه به نحوي راديكال مالكيت
اوضاع جاري حتي ازآنچه مطلوب  شده يا مورد نظر بوده و گاه تحت فشار بينيپيش

كه اين شكستگي در نظم جهان را  هاي متعددي هستكتاب. فراتر رفته است بوده نيز
-و نيز بازتاب بين) ازجان ريد "داد ده روزي كه دنيا را تكان"به . نك(دهد مي گواهي

از گروه  "انقالب اكتبر و جنبش كارگري اروپا"به . نك(بالفاصلة آن  المللي
  ).3() نويسندگان

 كمونيستي درتولد و فروپاشي رژيم "و  1917انقالب "مارك فرو به ويژه در كتاب  
 كمتر كسي بر سقوط رژيم تزاري تأسف هكند كه در آن لحظتأكيد مي) 4( "روسيه

 مارك فرو برعكس، بر واژگونگي. ريختخورد و براي آخرين ديكتاتور اشك ميمي
  :نمايِ يك انقالب اصيل استاين حد خصلت اي كه تاكند، واژگونيجهان پافشاري مي
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 جديد تاريخ را به استادان ديكته مي كردند؛ شجويان برنامةآنجا كه در بندر اودسا، دان
 را "حقوق جديد كارگري"مي كردند تا  در پتروگراد، كارگران كارفرمايان را مجبور

كردند تا او به جلسات خود دعوت مي بياموزند؛ در ارتش، سربازان قاضي عسكر را
 حق خويش را برايمدارس كودكان  در برخي. جديدي به زندگي خود بدهد  معناي

ترها را وادار كنند به حرفشانوسيله بزرگ دينكردند تا بكس مطالبه مييادگيري ب 
 20اين خيزش ابتدايي انقالبي در طول دهة  ."...گوش بدهند و به آنان احترام بگذارند

 هاي پيشتازانه در عرصة تغيير شيوةتالش رغم قحطي و عقب ماندگي فرهنگي، در به
 انين مربوطاصالح آموزش و پرورش، در قو جا احساس مي شد يعني درزندگي همه 

 بازهم. هاي گرافيك و سينمادر نوآوري هاي شهرسازي وبه خانواده، در بلندپروازي
 تضادها و ابهامات تحول سترگي را كه در تواندهمين خيزش انقالبي ست كه مي

 اي كه ترور و دهد يعني دورهخ داد توضيحر فاصله بين دو جنگ به نحوي پردرد و رنج
 هيچ كشوري. آميخته بودندهنوز درهم  وي اميد انقالبيسركوب بوروكراتيك و نير

يك  هايرديسي تند و خشني را زير تازيانهدگ تاكنون در جهان نبوده است كه چنين
ميليون  30 جمعيت شهرنشين به 1939 تا 1926 از. وروكراسي فرعوني تجربه كرده باشدب

تنها در . رسيد  درصد33درصد كل جمعيت كشور به  18ش يافت و سهم شهرها از افزاي
عمالٌ به اندازة .  درصد شد يعني44نرخ رشد شهرها بالغ بر  جريان برنامة پنج سالة اول،

 22 ميليون به 10از ( بگيران به بيش از دوبرابرنيروي كار حقوق 1926 تا 1897رشد بين 
سترگ در پيكار با   وسيع شهرها، تالش"يي شدنروستا"رسيد؛ يعني) ميليون

  .تحميل اجباري نظم در كار بيسوادي و آموزش و
پرستي و ظهور نوعي كنفورميسمِ عظيم با احياء ناسيوناليسم و با رشد مقام  اين تحول

جامعه در اين حيص و بيص، به يك  به گفتة طنزآميز موشه لوين،. همراه بود اداري
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. نك (ودند شكل شده بدر يكديگر، بي ود زيرا همة طبقات با ادغام ب"بدون طبقه" معنا
  ).گيري اتحاد شورويشكل: موشه لوين به
  
  بوروكراتيك  ارادة معطوف به قدرت يا ضدانقالب-2

 پيروزي استالينيسم، جنايات بوروكراسي سرنوشت نخستين انقالب سوسياليستي،
تفسير   است و كليدهاي درك و20رن عمدة ق هاياقتدارگرا، بدون شك يكي از پديده

هاي جنبه ها، اصل مشكل در برخي ازنظر بعضي از. آن به همان اندازه اهميت دارد 
در  تواندمهارنشدني قدرت نهفته است كه مي منفي ذات انساني، يعني خواست

شان و ميل ها حتي برخالفخوشبخت كردن توده هاي مختلف از جمله ادعايپوشش
آنچه . نشان دهد تدوين شده از يك مدينة فاضله خود را ايي از پيشتحميل شماه

نيروهايي كه آن  اين است كه در سازماندهي اجتماعي، در برعكس براي ما مهم است
هاي عميقي كه محرك ها وگيرند ريشهديگر قرار ميدربرابر يك دهند يارا تشكيل مي

  .يمشوند را دريابناميده مي "استاليني پديدة"گاه 
 گردد كه معطوفتري باز ميگرايش كلي استالينيسم در اوضاع تاريخي مشخص به
 آنچه اساساً اين. ستجوامع مدرن جاري است به حاكميت بوروكراتيكي كه در كلية

 به ويژه بين كار يدي و(اجتماعي كار است  كند رشد تقسيمگرايش را تغذيه مي
در اتحاد شوروي اين . اند آن تيكه ذا "قدرتشدن اي خطرات حرفه"و ) ذهني

بوروكراسي بر شالودة ويراني،  تر بوده كه حاكميتنيرومندتر و وسيع حركت چنان
از همان . دموكراتيك استوار گشت هايماندگي فرهنگي و غياب سنتقحطي، عقب

وسيع از اين لحاظ . تنگ نيز بود بودن امر، پاية اجتماعي انقالب در عين وسيع ابتداي
دادند؛ قاطع جامعه را تشكيل مي بود بر اتحاد كارگران و دهقانان كه اكثريت كيكه مت

جهاني (د، سريعاً در اثر جنگ بو اين لحاظ كه بخش كارگري كه در اقليت اما تنگ، از
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ها نقش اساسي را كه شوراي آن سربازان. جنگ داخلي به شدت تارومار شد و بعد) اول
ايدة صلح بود و بازگشت به  اني بودند كه محرك آنانكرد عمدتاً دهقان  ايفا1917در 
ديگر، اين پايه . خيلي سريع آشكار شد در اين اوضاع و احوال، پديدة هرمِ وارونه .خانه
كرد پايه را با خود بود كه تالش مي راند، بلكه خواست قلهكه قله را به جلو مي نبود

  .بكشد
شود، بوروكراسي به جايگزين توده مي حزب: جا پديد آمدمكانيسم جايگزيني از اين

اين ساختار جز با تشكيل يك  اما. حزب، و رهبر خداگونه جايگزين همگان جاي
زدة ارتقاء اجتماعي شتاب جديد كه نتيجة ميراث رژيم گذشته و نيز بوروكراسي

كه شمار اعضاي حزب  بينيمبه طور مثال مي. تواند جا بيفتدنمي رهبران جديد است
، يعني چندهزار "لنين دورة"انبوه در جريان عضوگيري موسوم به  ضوگيريپس از ع

هاي جديد بلشويك انقالب اكتبر درمقايسه با صدها هزارتن از تن از مبارزين دوران
پرستاني وجود داشتند كه در بين اعضاي جديد مقام. شدندنمي وزنة چنداني محسوب

عناصري كه از دوائر دولتي قديم   نيزپيروزي به حزب پيوسته بودند و همراه با موج
  .دادندبا اوضاع جديد انطباق مي بوده خود را

گواه ) 1979پيكار لنين، انتشارات مينوي) 5(آخرين: به موشه لوين. نك(وصيتنامة لنين 
 انقالب در حالي كه. نسبت به اين مشكل است آگاهي تأثرانگيز وي در بستر احتضار

در  در جايي قرار گرفته بود كه براي تصور آينده ست لنينهاكار خلقها و انبوه توده
 كوچك رهبران حزب را كه گويا تقريباً همه هاي جمعبستر مرگ نيز عيوب و فضيلت

  .كردمي ها بستگي داشت سبك و سنگينچيز به آن
  گيري بوروكراسياي در قدرتتعيين كننده اگر عوامل اجتماعي و اوضاع تاريخي نقش

 وليتي در برآمدها هيچ مسها و نظريهايده اند، بدين معنا نيست كهفا كردهاستاليني اي
  از همان آغاز روي كار آمدن رژيمكه به ويژه هيچ شكي وجود ندارد. اندآن نداشته
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 عنوان زوال سريع دولت و ناپديد خَلط بين دولت، حزب، طبقة كارگر تحت جديد،
كردن  شد، زمينه را براي دولتيمي هتضادهاي درون خلقي، كه بدان دامن زد شدن

  فراگيري. گير مساعد ساختچشم كردنِ كاركرد دولتي، به نحوي نه اجتماعي جامعه و
- رود كه فرمانبا همان سرعتي پيش نمي ست درازمدت و دشوار كهدموكراسي امري

 لذا راه حل ساده. بردگيرد و نيرو ميهاي اقتصادي وقت ميدولتي دربارة رفرم هاي
ها را به يك قيم روشن بين سوويت اي، شوراها وهاي قدرت تودهاست كه ارگان اين

همين راه حل ساده در مواردي باعث   به بعد،1918در عمل نيز، از . حزب بسپارند يعني
 جاي خود را به انتصاباتي كه حزب ابتكار ولينشود كه اصل انتخابات و كنترل مسمي
آزادي  سرانجام به حذف تعددگرايي سياسي و  اين منطق.ها را در دست دارد بدهدآن

دربرابر  ست، و به تبعيت سيستماتيك حقضروري عقايد كه براي حيات دموكراتيك
  .شودزور، منجر مي

 شود كهگريزناپذيرتر و دشوارتر مي جاعالوه بر اين، تسلسل و تشديد اوضاع از آن
 گيرد، بلكه مداخله از باال صورت نميطريق حاكميت بوروكراسي منحصراً يا عمدتاً از

 شوند؛ پاسخ به نياز به نظم وخواستارش مي وعي از پايينست كه گاه به نپاسخي
 جنگ داخلي؛ پاسخ به محروميت و و] جهاني[آرامش ناشي از خستگي از جنگ 

 هاي سياسي وهاي دموكراتيك، تنششود بحث و جدلفرسودگي كه باعث مي
 مارك فرو در. شودمزاحم و دردسرآفرين مي ن تبديل به امريوليبازخواست از مس

  .كندكه بايد خاطر نشان ميچنان فرسا راهاي خود اين ديالكتيك طاقتكتاب
  دو كانون، يكي دموكراتيك"انقالب  كند كه در آغازوي بدين نحو يادآوري مي

  داشت، در حالي كهوجود "اقتدارگرا در باال اقتدارگرا در پايين و ديگري سانتراليست
 فرو، مسأله به فاصلة چند ماه پس از انقالب از نظر مارك.  تنها يك كانون بود1939در 

 هايهاي محالت يا كميتهكردن كميته مطيع  با زوال يا با1919 يا 1918يعني از همان 
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 در). 6) (در روسيه، كلكسيون آرشيو شوراها: به مارك فرو. نك(كارخانه حل شد 
باره دارد و آن اينكه   تر در اينسخني صريح  وي، فيلسوف الكو البارت مشابهرهيافتي

 )7) (عني پيش از كرونشتاتي.(ضدانقالبي بود 1920 -1921بلشويسم از 

 به هيچ رو نبايد با دركي. برخوردار است مسألة مورد بحث از اهميت درجة اول
 ابل كلمه به كلمه با لنينيسم دررا در تق "لنينيسم در دورة لنين"گرا افسانة دوگانه

 1930  را در تقابل با دهة تاريك1920دهة  هاي درخشاندورة استالين قرار داد، يا سال
. بود در كشور شوراها شروع به پوسيدن نكرده طور كه گويي هيچ چيزآن. دانست

 كه است مسلم. تقريباً بالفاصله به اجرا گذاشته شد مسلم است كه استقرار بوروكراسي
سياسي  مسلم است كه زندان. خود را داشت فعاليت پليسي چكا منطق خاص
از  سولوركي پس از پايان جنگ داخلي و پيش محكومين به اعمال شاقه در جزاير

آزادي  تعدد احزاب سياسي در عمل لغو شد و مسلم است كه. مرگ لنين گشوده شد
به بعد يعني از  رة دهمدموكراتيك حتي در حزب از كنگ بيان محدود گشت و حقوق

  . در تنگنا قرار گرفت1921
مقارن  دار كهاي ساده و تاريخناميم حادثهمي فرآيند آنچه ما ضد انقالب بوروكراتيك

ها، گزينش روزه انجام نشد، بلكه از خاللاين امر يك .با قيام اكتبر رخ داده باشد نيست
بندي آن دوره نه نيز بي وقفه بر سرخود بازيگران صح .ها عبور كردها و حادثهدرگيري

آنكه وظايف  سليقة رعايت دقت تاريخي، بل به منظور بحث كردند، نه به خاطر
سووارين، استراتي،  شاهداني چون روزمر، ايستمن. كنند شان را از آن استنتاجسياسي

هاي ماياكوفسكي، رنج ، اشعار)هايش به استاليندر نامه(بولگاكف  بنيامين، زامياتين،
توانند بر جوانب متعدد تايوا، دفترهاي يادداشت بابل و غيره مي ماندلستام يا تسوه
  .پيشروي آن پرتو بيفكنند پديده و تحوالت و
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 ناپذير دراست از يك گسست بارز و تقليل ماند كه عبارتدستكم يك تباين باقي مي
هاي وحشتناك ل و سا20بين آغاز دهة  الملليسياست داخلي و نيز در سياست بين

  اقتدارگرا چه بسا از خيلي پيش مسلط بوده هايما منكر نيستيم كه گرايش . 30 دهة
  يعني تجاوز "دشمن اصلي"شديدشان به  و اينكه رهبران بلشويك با مشغوليت ذهني 

 شروع كردند به) كامالً امري واقعي بود  كه الحق(داري امپرياليستي و احياء سرمايه
 ها را از درونيعني بوروكراسي كه آن "ثانوي دشمن"ا كم بها دادن به ناديده گرفتن ي

 سابقه بود و تصورشسناريو در آن زمان بي اين. خورد و سرانجام آنان را بلعيدمي
 بدين. و تفسير كرد و از آن درس گرفت زمان الزم بود تا بتوان آن را فهميد. دشوار

كرونشتات بود  اي خطري را كه در بحرانهعالمت ترتيب اگر لنين توانست بدون شك،
سياسي  گيري جديد و عميقكه به سوي يك جهت بهتر از ديگران بفهمد تا آنجا

خيانت  انقالبي كه بدان"كه خيلي بعدتر در كتاب  رهنمود دهد، اما اين تروتسكي بود
حتي پس از  سياسي را بر عدم تجانس خود طبقة كارگر توانست اصل پلوراليسم "شد
  .بگذارد ب قدرت سياسي بنيانكس

 انقالب و نيز مطالعاتي كه دربارة اتحاد هاي مهم شاهدان عيني دور ةاغلب گواهي
ازروزمر؛  "مسكو در زمان لنين "به . نك(گرفته  شوروي يا خود حزب بلشويك صورت

بروئه؛  از پيير "تاريخ حزب بلشويك"من؛ ليب از مارسل "لنينيسم در دورة لنين"
كليف، موشه  اچ كار، توني. هاي اي تروتسكي؛ كتاب از سوارين و نيز از "ناستالي"

بين گسست و  دهند كه در ديالكتيك تنگاتنگاجازه نمي به ما) لوين و داويد روسه 
با وضوح هرچه  گسست.  را ناديده بينگاريم1930هاي سال تداوم، نقطه عطف عظيم
كساني هستند كه از  هاها و ميليوندهد و شاهدش ميليونتمامتر خود را نشان مي

اگر براي . قرباني گشتند هاها و پاكسازيتبعيد شدند و در دادگاه گرسنگي مردند،
بوروكراتيك الزم بود كه خشونتي   و تحكيم قدرت1934در  "پيروزمندان كنگرة"تحقق 
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  بود وكه ميراث انقالبي پيگير و محكم افسار گسيخته به راه افتد علت اين است چنين
  .نميشد به اين سادگي از پا در آيد

  تر و غم انگيزتر ازتر، نمايانبه مراتب انبوه ناميماين همان است كه ما ضد انقالب مي
آن  اند، هرقدر هم كهجنگ داخلي اتخاذ شده اي كه در آتشتصميمات اقتدارگرايانه

 ايرا در هر زمينهچنين آثار خود انقالب هم اين ضد. آور باشند تصميمات نگراني
 كردن اجباري و توسعة تراكيمانند اش( دهد، از سياست اقتصادي گرفتهنشان مي

 و) ان، در اسپانيادر چين، در آلم(المللي تا سياست بين) گوالگ در مقياس وسيع
 زندگي روزانه با چيزي كه تروتسكي آن را باالخره حتي در سياست فرهنگي يا امور

  .يده استنام "ترميدور خانگي"
  
  :"زودرس" انقالب -3

كشورهاي  بين مدافعان ماركسيسم به ويژه در از فروپاشي اتحاد شوروي به بعد، يك تز
 انقالب و آن اينكه) به تحقيقات گري كوهن. نك( آنگلوساكسون دوباره قوام يافته
ه اين است ك واقعيت. زيرا پيش از موقع رخ داده است اكتبر از اول تا آخر محكوم است

هاي منشويك يعني در گفتمان خود. گرددتري برميپيش هايمنشأ اين تز به زمان
: نوشتمي وي در آن زمان.  به بعد1921كائوتسكي از  هايروسيه و نيز در تحليل

ها حس بلشويك اگر "شد ازريختن خون و اشك و از ويراني اجتناب كرد چقدر مي"
است كار  اين" ست را دارا بودند، آنچه قابل دسترسي به "خود محدود كردن"

  )8) ("هاي انقالب روسيهراه"به نقل از رادك در( "استادانه
حزب  بينيد كه عليه انديشةاينجا كسي را مي .جملة فوق به نحو عجيبي پرمعنا ست

نمايد حزبي استاد، مربي و آموزگار را تصور مي كند، اما در عوض،پيشتاز مجادله مي
-مبارزات و انقالب توگويي. كند ميشتاب آن را تعيين ركت تاريخ وكه به ميل خود ح
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ها را بخواهيم آن رسند، اگرها سر ميوقتي انقالب. اند خويش ا فاقد منطق خاصه
 ايم و آنگرفته بينيم در اردوي نظم مستقر قرارسرعت مي كنيم به "خود محدود "

بلكه بدين  "شوند ود محدودخ"نيست كه اهداف حزب  وقت، ديگر مسأله بر سر اين
ها است كه اقدام ابرت بدين ترتيب. ها محدود خواهند شدتوده هايمعناست كه آرمان

شوراهاي ايالت باوير  زا لوكزامبورگ و لت و پار كردنكشتن ر به) 9(ها و نوسكه
  .كنندجلوه مي "خود محدود كردن "هاي ممتاز نمونه چونهم) آلمان(

تاريخ  شود كهناپذير به اين ايده منجر مياجتناب تدالل به صورتيدر حقيقت، اين اس
-مي اش رخمثل ساعت، كه هرچيزي به موقع مندست كامالً منظم و قاعدهايپديده

-مي لوحي يك جبرگرايي قاطع تاريخيساده اين استدالل به. دهد، درست سرِ وقت

هرچيز   كه معتقدند زيربنايكنندسرزنش مي ها را بدانانجامد كه غالباً ماركسيست
واقعيت را  اين ايده به سادگي اين. كندمشخص مي روبناي آن را به گونه اي تنگاتنگ

سرنوشت نيست، بلكه سرشار از حوادثي ست كه طيفي از  كند كه تاريخ هماننفي مي
فق متعيني از امكانات را ا دهند، تحوالتي كه يقيني نيستند، بلكه،ممكنات را نشان مي

  .دهندنشان مي
 يك ماجراجويي مجزا و منفصل در ذهن گران انقالب روسيه آن را چونخود بازي

 .ديدندر راه انقالب اروپايي و جهاني ميد نداشتند، بلكه آن را چون گامي نخستين
 اسپانيا، تحوالت انقالب چين، پيروزي هاي انقالب آلمان يا جنگ داخليشكست

  .پيش رقم خورده باشد چيزي نبود كه ازفاشيسم در ايتاليا و آلمان 
به يك اعالم رأي دادگاه تاريخ شباهت  صحبت كردن از انقالب زودرس، بدين نحو،

  ديگرهايي كه با يككشمكش و سياست يابد، حال آنكه بايد از ديدگاه منطق درونيمي
شتباه ا ها به معني اثبات خطا وديدگاه، شكست از اين. درگير هستند به داوري نشست

داوري  علت اين است كه هيچ. حقانيت نيست نيست، چنان كه پيروزي نيز دليل
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بزرگ و  اين است كه گام به گام و در هر گزينش آنچه اهميت دارد. نهايي وجود ندارد
آلمان   كردن يا كلكتيويزاسيون اجباري، عهدنامة مانند نپ، جمعي(دوراهي عظيم 

ترسيم  تاريخ  در مسير ديگري امكان) نازيسمپيروزي شوروي، جنگ داخلي اسپانيا،
دهد كند و امكان ميگذشته را حفظ مي فهم بودن  قابل كهاست يزيچ اين آن. دوش
  .براي آينده از آن درسي گرفته شود كه

 هاتوان دربارة آنمناسبت سالگرد اكتبر مي جوانب فراوان ديگري وجود دارد كه به
 اي حادكه در مباحث امروز به گونه "اكتبر  دربارةسه پرسش"ما تنها به . گفتگو كرد

 يعني(از نظر استراتژيك  "هاي اكتبردرس"اما فصل. كرديممطرح هستند، بسنده 
 ها و نهادها، مسائل اقتصاداحزاب، توده بحران انقالبي، دوگانگي قدرت، روابط بين

بسيار  ست كههيها بديهاي آن درسمحدوديت چنين امروزين بودن وهم) دوران گذار
انقالب  لوه دادنِهريمني جمهم باشد كه دربرابر ا شايد اين نيز. اندمهم و تعيين كننده

كه اتحاد  قرن به آن، موضع بگيريم و صريحاً بگوييم هايو منسوب كردن كلية فالكت
-ميرهاي خشونت ترين مرگ و سال شاهد بيش30طي  ست كهشوروي مسلماً كشوري

ها و كتاب اين ده حسابتوان بيسرزمين معين بوده، اما نمي  يكبار و متمركز در
به انقالب ) كنندمي كه مورخين امروز دربارة ارقام آن بحث( ميليون مرگ و نابودي را

ها، مداخالت خارجي تلفات ناشي از جنگ جهاني اول، ناشي از نسبت داد، از جمله
دويستمين سالگرد انقالب  كه درطور همان. جنگ جهاني دوم  جنگ داخلي يا تلفات

طلبان يا تلفات ناشي سلطنت ها و تلفات ناشي از مداخلةبود كه رنج فرانسه غيرممكن
  . نوشت1789ناپلئوني را به پاي انقالب  هاياز جنگ

  عنوان سخن پاياني، اين چند سطر مشهور بد نيست در اين روزگار بازگشت ارتجاع، به
نوشته  ]انقالب فرانسه[اوج ارتجاع ترميدوري   در1795ه در را از كانت يادآوري كنيم ك

پديده  شود زيرا اينبشريت ديگر فراموش نمي يخراي در تاچنين پديده": است
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ظهور رسانده  استعداد، يك قابليت پيشروي را به منصة در طبيعت انسان يك] انقالب[
تواند آن را از اشد نميبيني و ظرافت داشته بكه باريك كه هيچ سياستي هراندازه هم
آزادي كه بنا بر  تنها طبيعت و: بيني كند و متصاعد سازد حركت پيشين حوادث پيش
اند كه آن داشته اند اين صالحيت راانسان يكجا گرد آمده اصول دروني حقوق در نوع
- ايچون واقعههم ماند ودر چه زماني رخ دهد نامتعين مي را اعالم كنند، البته اينكه

دست نيامده،  هدف مورد نظر از اين حادثه، هنوز امروز به اما هرچند.  محتملست
بينجامد و يا اگر  قانون اساسي ملتي دست آخر به شكست حتي اگر انقالب يا رفرم در

همان طور كه برخي از ( اش بازگرددهرچيزي به روال پيشين با گذشت مدتي از زمان،
گويي فلسفي هيچ چيز پيش ز قدرت اينا) كنندامروز چنين مي سياست مداران

و بيش از حد با منافع انسانيت  زيرا اين حادثه بيش از حد مهم است. شودكاسته نمي
هاي جهان دارد كه شايسته بخش است و نفوذي بيش از حد وسيع بر همة درآميخته
 هايها محسوب داريم و در تالشخلق هاي مناسب جزو خاطرةرا در موقعيت است آن

  ".ويني از اين دست، آن را به ياد بياوريمن
   روز تكان داد براي ابد از تاريخ10را طي  تواند باعث شود كه آنچه دنياهيچ چيز نمي

  .زدوده شود
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  .)در دانشگاه لوزان، سويس "انتقادي گروه نگاه"مداخلة دانيل بن سعيد در ( 

Intervention de Daniel 
Bensaïd. Source : Groupoe 
Regards Critiques, Université 
de Lusanne.  

  :يادداشت مترجم
، نويسنده و از رهبران سازمان 8دانيل بن سعيد فيلسوف و استاد دانشگاه پاريس*

متعددي از وي به فارسي  مقاالت. در فرانسه  "اتحاد كمونيستي انقالبي"تروتسكيستي
  .است نيز ترجمه و منتشر شده

Stake  فرانسه وenjeu  **اصطالح شرط بندي و قمار[انگليسي  داو به جاي [
چيزي كه بر سر آن " گذارند يعنيمي) ارسيمعاصر، هزاره، انگليسي  ف فرهنگ(

 "النزاع ما به"توان در فارسيِ كمي رسمي مي. "بحث مسألة مورد"يا  "دعواست
ايم با همين ر بردهماركس هم به كا ما داو را در ترجمه مقاالت كنگرة. گذاشت

  .توضيحات 
  :حافظ هم گفته است

  اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند
  .عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
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  ويكم  ي بيست لنينيسم در سده

 –سعيد   بنوگو با دانيل گفت

 آغاجري روزبه : ترجمه

هايِ  هايِ سوسياليستي كمك انقالبي و دموكراسي ي ملي، استراتژيِ ي امپرياليسم، مسئله لنين درباره
 "لنينيست"ها خود را  گاه كه سازمان با اين وجود آن. است ي ماركسيستي كرده اي به انديشه عمده
ها نشان  ي مدرنِ اين سازمان حال تجربه تابه. اره دارنددهيِ خود اش سازمان نامند، در كل به شكلِ مي

 "لنينيسم"ي چه چيزِ خاصي درباره. اند دهيِ كامالً متفاوتي پيش گرفته ها كنشِ سازمان آن داده كه
  شود گفت؟ دهي مي چونان شكلي از سازمان

ويژه در  هايِ لنينيسم تنها پس از مرگ لنين به كه بسياري از اصطالح با يادآوريِ اين
اند،  سر بر آورده) 1924(المللِ كمونيستي  ي پنجمِ بين يِف در كنگره رانيِ زينووي سخن

اي پيوندخورده با  دهي شود با تدوينِ مدلِ سازمان اين مسئله همراه مي. كنم آغاز مي
رحمانه به نامِ مبارزه با  داد تا بي  كمينترن كه به كرملين اجازه مي"كردنِ بلشويكي"

هاِي  دموكراسي ـ كه با پارلمانتاريسم به تباهي كشيده شده بود ـ حزب سوسيال
كيشيِ  مثابه يك راست  را به"لنينيسم". كمونيست جوان را به بندگيِ خود در آورد

شدنِ كمينترن و  ساالرانه گونه درآوردن، بخشي از فرايند ديوان ي مذهب شده موميايي
 . شوروي بود
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كنم،   پرهيز مي"ايسم"كاربردنِ اين   ممكن است، شخصاً، از بهجا كه كه تا آن علت آن
نمايد،  دهي اساسي مي ي سازمان هايِ لنين درباره چه در ايده از ميانِ آن. همين است

اند و اعتبارِ خود را  هايِ انقالبيِ ضروري كنم برايِ دورانِ ما مفهوم بر دو ايده كه فكر مي
يك گام به  و چه بايد كرد؟ي جدليِ  اولي هسته. كنم اند، تأكيد مي تا امروز حفظ كرده

ي  است كه همه) كارگر(ي  و طبقه) انقالبي(، تمايزِ ميانِ حزبِ پيش، دو گام به پس
اين تمايز . كند ثمر مي كردنِ آن دو را بي كردن يا يكي بسته برايِ ادغام هايِ هم كوشش

بودگيِ  گذرِ خاص ، بر انديشيدنِ از رهالمللِ دوم، بنيادي بود كه از نظرِ ماركسيسمِ بين
  . ..اش داللت دارد هاي اش با نيروها ـ و مفهوم ي سياسي ـ رابطه حوزه

اين زمينه، دگرديسيِ . ي اجتماعيِ نيروها نيست اين زمينه، صرفاً بازتاب يا بسط رابطه
ها و  [1]جايي هايِ سياسي با جابه را به چارچوب) ي طبقاتي و مبارزه(روابط اجتماعي 

من . كند گويند ـ بيان مي كاوان مي چنان كه روان اش ـ آن هاي)ادغام ([2] درآميزش
ميانِ امرِ اجتماعي و امرِ سياسي، تمايزِ ميانِ كنم كه تمايزِ  بيش از هر چيزي تأكيد مي

ي  به امكانِ انديشيدن به ايده) پارادوكسيكال(شكلي ناسازنما  ها، به ها و طبقه حزب
ك جوهر ي به اگر حزب تجسمِ صرف طبقه و نمود يك: برد  راه مي[3]باوري كثرت

  . ها بازنموده شود توان تصور كرد كه طبقه با تكثرِ حزب  آن نباشد پس مي[4]اجتماعيِ
ها به وجود  تواند ابزارِ مقاومتي مستقل از حزب ي منطقيِ آنْ طبقه مي عنوانِ نتيجه به

ي بيست،  آيد كه لنين در حدود اوايلِ دهه دفي به نظر نميبنابراين تصا. آورد
  . ها در روسيه داشت ترين موضع را نسبت به نقشِ اتحاديه درست

ي لنينيسم يعني سانتراليسمِ  برانگيزترين شناسه ي بحث ي اساسيِ دوم درباره ايده
ي استاليني   دورهي ساالرانه جا كه اين ايده با سانتراليسمِ ديوان تا آن. دموكراتيك است

آيد، سانتراليسم و تصويرِ نظمي  چه بيش از همه به چشم مي خورد، آن پيوند مي
نظامي است شبه .  



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢٠٧

اگر پس از بحثي آزاد، تالشي . ي دموكراتيك اساسي است بنابراين برايِ ما جنبه
ها وجود نداشته  ي آن بحث كشيدنِ همه آزمون اي متقابل برايِ به جمعي و درگيري

آن دموكراسي به .  خواهد بود"پارلماني"تمامي صوري و  د، دموكراسي، سازماني بهباش
شود؛ هر كس  ي واقعي فرو كاسته مي ي باورها بدونِ هيچ نتيجه مبادله] سازماني برايِ[

اش در بحث شركت كند البته بدونِ عملي همگاني برايِ آزمودنِ  هاي تواند با يقين مي
  . يگيريِ سياس درستيِ يك جهت

از لنينيسم از هنگامِ همايشِ ) LCR(هايِ كمونيست  برداشت انجمنِ انقالبي
   چه رشدوتحولي داشته است؟ 1969اش در  گذاري پايه

 در فرانسه در ميانِ 1968ي نيرومندي كه جنبشِ ميِ  به علت تصورات خودانگيخته
المللِ  انِِ بخشي از بينعنو  به1969گذاريِ انجمنِ كمونيستي در  جوانان بر انگيخت، پايه

در . دهي بود ي سازمان ي مسئله ويژه درباره هايي پرشور به ي بحث چهارم نتيجه
ها  آن بحث. اند ساز بوده ها سرنوشت آيد كه آن بحث بازنگريِ اين سي سال به نظر مي

هايِ  نشيني اي شكل بگيرد كه بتواند در برابرِ عقب دهي امكان دادند تا چنان سازمان
هايي كه در پيِ آن آمدند، جان به در   ايستادگي كند و از آزمونِ شكست1968 از پس
  . برَد

در شرايط آن دوره، ما به . به هر حال بررسيِ انتقاديِ آن دوره ضروري است
گرفته از تعبيرِ  الهام(ي دولت  پرده واسطه و بي كردن حزب به مثابه دشمن بي واره بت

وبيش  سويي كم و  ما سمت"لنينيسمِ"گرايش داشتيم كه به ) برانگيزِ پالنزاس مسئله
گوارا،  در اين گرايش شما نفوذ چه). "اُلتراچپ"پسنديد  اگر مي(داد   مي"گرانه نظامي"

از اين نظر، تعبيرِ ما تا . بينيد اش را مي"وار نمونه"گري و اهميت كارهايِ  داوطلبي
نقد " بود كه در كتابِ "ه و ناشكيبازد لنينيسمِ شتاب"اي  ي گونه حدي برسازنده

  .  رژي دبره نقد شد"سالحِ
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وبيش  هايِ كم هايي را ديديم كه در درونِ تشكل برايِ بيش از يك دهه گروه
 در ايتاليا به عملگريِ PRC[6]در برزيل و ) حزب كارگران (PT[5]اي مانند  گسترده

آيا . ي حزبِ سوسياليست اسكاتلند را داريم لنينيسم باز گشتند و اكنونْ نيز تجربه
هايِ لنينيستي را ضعيف  گروه ها استقاللِ چنين شدنِ طوالني در اين حزب كه غرق اين

گيرِ بسامان در  كردن چونان يك نيرويِ چشم ها برايِ عمل ناييِ آنخواهد كرد و بر توا
  هايِ سياسي اثر خواهد گذاشت، خطرناك نيست؟  ي بحران دوره
نمايند،  هايِ متفاوت برپاكردنِ حزب را باز مي هايِ آمده در پرسشِ باال تجربه نمونه

تا ) برزيل(رگري ايِ كا ي خود ـ از زايشِ يك حزبِ توده متفاوت و خاص در زمينه
ي  بنديِ دوباره و گروه) ايتاليا(هايِ قديميِ كمونيست  ها در ميانِ حزب كشاكش
ها در موقعيت  در پسِ آن، به رغمِ اين گوناگوني، اين تجربه. هايِ راديكال جريان

 از هنگامِ "ي كوتاه بيستم سده"بازتعريف و بازآراييِ سياسي ـ آغازشده با پايانِ 
اين، تنها آغازِ . اند وارِ برلين و فروپاشيِ اتحاد جماهير شوروي ـ قرار گرفتهفروپاشيِ دي

  . هايِ اجتماعيِ پيشرو است ي طوالنيِ دگرگوني و بازتعريف نيروها در جنبش دوره
ايِ  هايِ توده  در حزب"گريدخالت"هايِ   اگر به تجربه"شدنِ طوالني غرق"ي  ايده

آيد برايِ  جنگ جهانيِ دوم اشاره دارد، به نظرم ميي سي يا پس از  كارگري در دهه
هايِ انقالبي در حزبِ  حضورِ جريان. ها چندان مناسب نيست گفتن از اين تجربه سخن

ها در فرايند برپاييِ حزبي  آن. انه نبوده است"گردخالت") PT(كارگرانِ برزيلي 
ايِ كارگري پيش از  هايِ توده كمابيش شبيه حزب:  مشاركت كردند[7]گرا چندگانه

ها،  در اين تجربه). جا كه ديگر تصورِ دخالتگري مفهومي نداشت آن(جنگ جهانيِ اول 
وپنجه نرم  ها دست ها را باز شناسيم و با آن اند كه ما بايد آن هايي سازي چنين ناهم

هايِ   در برزيل به علت حضور در پارلمان و نقشي كه در حكومتPTنند حزبي ما. كنيم
با اين وجود توانست در . اي دارد زيرِ فشارهايِ سنگيني قرار گرفت محلي و منطقه
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آيا اين، برايِ جرياني . دست يابد] باارزشي[هايِ اجتماعيِ  سطحي كالن به تجربه
اش  رفتنِ روحِ انقالبي اش و ازدست براييانقالبي به معنايِ پذيرفتنِ خطرِ كُندشدنِ 

اما از سويِ ديگر اگر جرياني انقالبي جدا بماند، اين خطر هست كه ! است؟ بدونِ ترديد
كردنِ  اي بدل شود كه بدونِ آلوده سادگي به فرقه اش را وا نهد و به روحِ انقالبي

  . كند اش، حكم صادر مي دستان
ها  حل راه كردن ضروري است، با بررسيِ بهترين خابميانِ اين دو خطر، برگزيدن و انت

كه هيچ ضمانت  و دانستنِ اين) هايي مانند آموزشِ مبارزان حل راه(برايِ آن خطرها 
  . مطلقي وجود ندارد

از جمله حزبِ (اي هم در خود دارد  كارانه هايِ محافظه به هر حال، هر سازماني گرايش
هايِ انقالبي بتواند دست به  كه در بحران واند به اينت كس نمي  و هيچ)1917بلشويك در 

ي  بزند، مطمئن باشد؛ بحران، خود، آزمونِ اعتبارِ پروژه] درست و اثرگذار[كاري 
  …شود داوري كرد پيشاپيش نمي. ساختن است

  
هايِ  آمده حول پروژه ايِ گرد هايِ اجتماعيِ توده داري با اتحاد جنبش چرا اصوالً سرمايه

  بخشِ محلي بر انداخته نخواهد شد؟  يرهاي
بنا بر . آوردن به اين مسئله نيست به نظرِ من اين پرسش بهترين روش برايِ روي

داري برانداخته  اي، سرمايه هايِ توده گراييِ جنبش بستگي يا هم ديدگاهي يقيني، با هم
داري را  رمايهشان، س بخشي ي رهايي علت پروژه ها به اما حتا اگر اين جنبش. خواهد شد

محيطي نيز  كه اين شايد موضعِ جنبشِ زنان يا جنبشِ زيست(دشمنِ خود ببينند 
و همگي . كنم همگي نقشي يكسان بازي كنند فكر نمي) باشد، نه فقط جنبشِ كارگري

شان را در رودررويي با  هايي كه موقعيت سازي هم ها و نا شوند با تفاوت درنورديده مي
هم فمينيسمي . دهد ي جهانيِ تسلط بازتاب مي ك شيوهمثابه ي سرمايه به
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اي  [3]باوري محيط وجود دارد هم فمينيسمي انقالبي و هم زيست” [2]باور طبيعت“
  . اي انساني و اجتماعي باوري محيط قاً ضد انساني هست، هم زيستعمي

شناختيِ ماكس وبر و  هايِ جامعه ي اين مسئله، شايد كسي بتواند نوشته در بحث درباره
ي مدرن و تنوعِ   در جامعه  رشديابنده[4]ي جدايشِ اجتماعيِ ير بورديو درباره پي

  . اش را ادغام كند هايِ اجتماعي [5]عرصه
اند بلكه صرفاً كنار هم  مراتبي ساخت نيافته ها، سلسله اگر توجه كنيد كه اين عرصه

شونده بينديشيد  پيمانيِ دگرگون ماند، شايد بتوانيد تاكتيكي برايِ يك ه قرار گرفته
گرايِي استراتژيك در چنين  اما هم).  در مسائلِ كنوني"وار اي طيف پيماني هم"(

كنم كه در  درست برعكس، من فكر مي.  نخواهد بود[6]كردي، صلب و سنگيده روي
كشي و ستيزِ طبقاتي در چارچوبي  ، روابط بهره)داري سرمايه( توليد ي خاصِ يك شيوه

زند  بر مي ها و تناقضات را ميان سازي گيرند كه آن چارچوب، ديگرناهم فراگير شكل مي
اي از  اي بزرگ است كه هر سويه كننده سرمايه، خود، هماهنگ. كند و هماهنگ مي

ركرد خانواده، تعيينِ تقسيمِ اجتماعيِ كار و شدنِ كا توليد و بازتوليد اجتماعي، دگرگون
. كند مي] مبادله[دادن به شرايط بازتوليد اجتماعيِ بشريت را تابعي از قانونِ ارزش  تن

ي انسجامِ آگاهي است، نه صرفاً جمعِ  اگر واقعاً چنين باشد، حزب، بهترين نماينده
  . هايِ اجتماعي جنبش

و بنا به ” عذابِ مرگ“ اين بود كه امپرياليسم در 1914بنياد استراتژيِ لنين پس از 
آيا چنين ديدگاهي پس از نُه دهه . دارانه بود هايِ سرمايه اي از افت تعريف در دوره

  هنوز موضوعيت دارد؟ 
اي حدسي  ها ـ را داوري ها و انقالب اي از جنگ من آن توصيف از اين دوره ـ دوره

در . كنم ي فروپاشيِ ناگزيرِ سيستم تفسير نمي رهاي مكانيكي دربا يا داوري) برآوردي(
. هاست ها و انقالب ي جنگ ي بيستم واقعاً نشان داده است كه سده مرورِ گذشته، سده
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. ويكم هم از اين ديدگاه چندان متفاوت نخواهد بود ي بيست و افسوس كه سده
مناسبت ميراث . اند اند اما از ميان نرفته ي امپرياليستي دگرگون شده هايِ سلطه شكل

اي انتقادي و ناجزمي فهميده شود، در واقعيت كنونيِ  لنين و تروتسكي كه به شيوه
  . كند سرمايه و خود امپرياليسم جاي خود را پيدا مي

 و LO[7] ،SWP[8]برايِ نمونه (المللِ چهارم  هايِ انقالبيِ متفاوت بيرون از بين سازمان
گرايش دارند استدالل كنند كه انجمنِ ) دموكراتيك استراليا حزبِ سوسياليست
دهي شده و فاقد مركزيت  به شكلي بد سازمان) LCR(هايِ انقالبي  فرانسويِ كمونيست

اي و  هايِ توده  در جنبشLCRپذيريد درگيريِ پيوسته و ژرف  آيا شما مي.  استسياسي
اش برايِ تجهيزِ سريع برايِ نبردهايِ اصلي كاسته  هايِ متحد گوناگون از توانايي جبهه

  اي گزيرناپذير در شرايط مدرن است؟  است؟ و اگر چنين است، آيا اين گزينه
 90و  80ي  هايِ دهه  در برابرِ شكستLCR. اردبخشي از حقيقت در آن گفته وجود د

هايِ  ها و در جنبش اي ـ در اتحاديه هايِ توده اش در جنبش اساساً به بركت فعاليت
در . ـ توانست مقاومت كند) ستيزي كاري، زنان و نژادپرستي بي(اي  اجتماعيِ توده

اي يا  ي اتحاديه هآيد ازسرگيريِ مبارز كند كه به نظر نمي فرانسه هر كسي تأييد مي
بدونِ ) گروهي ضد فاشيسم (Ras Le Frontو ) كاري اي عليه بي شبكه (ACاحياِي 
  . رسيدند  به چنين سطحي از رشدوگسترش ميLCRمبارزانِ 

هايِ  رسد سودمنديِ جنبش شدنِ مقاومت كارگران، به نظر مي اما از منظرِ متزلزل
زماني سياسي مانند ما باشد؛ چنان جنبشي تر از سودمنديِ سا اي بيش اجتماعيِ توده

گذاشتنِ  بحث اي يا فورومي برايِ به اي اساسي بتواند چونان شبكه كه درست در نقطه
  . ها جلوه كند انديشه

ايم و كوشيديم  برد كه ما متأسف شدگيِ سازماني راه مي چنين چيزي عمدتاً به سست
دهيم  اما ما ترجيح مي.  اصالح كنيم1997 تا 1995كه اين كاستي را در طيِ چندسال از 
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 مسلماً سطحي Ouvriere Lutte([9](نبرد كارگري . بماند” ناشده دژي تصرف“كه مسئله 
 تحجري ؛  اي بسيار باالست كند، اما چنين هزينه داريِ حزبي را برقرار مي باالتر از جانب

  . شدنِ جنبشِ اجتماعي وگويي اي و ناگفت فرقه
اي متحد، ميانِ خطرِ  يازي به جبهه باري، همواره ميانِ برپاييِ حزبي سياسي و دست

كس يك  هيچ. ي سياسي تنشي هست شدنِ رخساره مايه گرايانه و خطرِ بي واكنشي فرقه
تان را پيش  ر هستيد راهتابد، در هر حالت شما ناگزي بام و دو هوا بودن را بر نمي

  . بگيريد
LO) از (تري  تواند نسبت به انجمن، گروه بزرگ مي) اي شركت كند پيمايي اگر در راه

هايِ نمايندگيِ  داشته باشد، اما مبارزانِ انجمن نيز در هيئت) نظر تعداد
ما كنم،  من فكر مي. حاضر هستند...  و Attac(، Ras L’ front(شان، اَتَك  هاي اتحاديه

را پيش » جنبشِ واقعي برايِ براندازيِ وضعِ موجود«تر آن  تروبيش هستيم كه بيش
  . تر معرف كمونيسم است بريم؛ آن جنبشي كه بيش مي

يك بارِ ديگر نشان ” 2001ماركسيسم “) SWP(آموزشگاه حزبِ كارگرانِ سوسياليست 
تر  اكثريت بيش(يست هايِ چپ در اروپا چندان خوب ن داد كه نمايِ سنيِ ديگرسازمان

چرا؟ در اين باره چه ).  سال40سال سن داشتند و نسبت بااليي هم باالتر از  30از 
  توان كرد؟  مي

هايي مانند همايشِ ماركس در  هايِ تابستاني و ميتينگ بيش از نمايِ سنيِ كالس
به نقد تر باشد، احيايِ عالقه  آيد مهم كند و به نظرم مي چه مرا جذب مي فرانسه، آن

عمدتاً حضارِ جوان را . دارانه است سازيِ سرمايه ي مدرن و جهاني ماركسيستي بر جامعه
 كه از نظر سياسي از 60ي  دهيم اما اين واقعيت كه بخشي از نسلِ دهه ترجيح مي

ْ  اند، پاداشي است برايِ آينده؛ اين جان به در برده” دورانِ ميتران“يا ” دورانِ تاچر“



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢١٣

اگر خودمان را مبنا قرار دهم، ما داريم برايِ يافتنِ . هاست  و انتقال تجربهامكانِ تداوم
  . كنيم ها تالش مي كردنِ جوان هايي برايِ سياسي يافتن به شكل راهي برايِ دست

هايي را با مبارزاتي كه  توانيم همانندي سازي، ما مي هايِ كنوني عليه جهاني در حركت
جنگ ويتنام يا الجزيره ـ را پديد ] اعتراض عليه[بيه  ـ ش1968شدنِ پيش از  راديكال

اندازه   را اسطوره يا بي1968شدنِ پيش از  هر چند ما نبايد راديكال. آوردند، ببينيم
  .بزرگ كنيم

از . هايِ فرهنگي و موسيقيايي نيز ببينيم شدنِ كنوني را در پديده توانيم راديكال ما مي
 كمي 80ي   در مورد نسلِ دههLCR و SWPند هايي مان سويِ ديگر، اگر سازمان

اندازي نو را در ميانِ جوانان  آيد كه آغازِ چشم نظرشان مي  هستند، به"[10]حريص"
  . اند درك كرده

ي بديهي بود كه لنينيسم  اصل80 و 70، 60ي  هايِ تروتسكيست در دهه آيا برايِ سازمان
ي اعضا؟ چنين خواستي اغلب لحني  باالترِ فعاليت برايِ همه يعني سطحِ همواره

گرايانه است كه انتظار داشته باشيم  آيا واقع. مذهبي داشت گرايانه يا حتا شبه اخالق
نظر از  هاي متمادي اين سطحِ باالترِ فعاليت را صرف ترِ كوشندگان برايِ دهه بيش
  عيت سياسي حفظ كنند؟موق

به . ي انقالبي، مطمئناً سرگرميِ پايانِ هفته نيست در مبارزه [11]درگيريِ داوطلبانه
هايِ شغلي  اي مستلزمِ تعهد به فعاليت، فداكاري آيد كه چنان درگيري نظرم عادي مي
ي خودايثارگرانه يا روحِ  بودنِ جذبه اين، به معنايِ ضروري. رِ مالي باشدو تحملِ فشا

ي چنين  هايي كه بر پايه از اين گذشته سازمان. مذهبي داشتنِ مبلغان نيست
پذيرتر  كنند، اغلب در برابرِ يأس و نااميدي آسيب هايِ ايدئولوژيكي عمل مي دوپينگ

. ها نسبت دارند هايِ سرخوشانه از انگيزه نمايي اند؛ سرخوردگي و نااميدي، با بزرگ
 نه تنها با ارزيابيِ غلوشده از شانسِ 70ي   چيره در دهه[12]باوريِ گونه كنش شك اين بي
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ن به رسيِ آسا چنين با دست خورد بلكه هم پيوند مي] در آن دهه[ها  سوسياليست
شان جوان بودند و هنوز موقعيت شغلي و  اعضايي ربط داشت كه اكثريت قاطع

مان در  گري ايم و مبارزه گوييم كه بالغ شده ما مي. اي نداشتند گرفته خانوادگيِ شكل
: اينك خطري درست در طرف مقابل. شده است” بهنجار“اش  هاي اش و خواست شتاب

  . درغلتيدن در روزمرگي
المللي واقعيت يابد؟ آيا  اليسمِ دموكراتيك هدفي هست كه بتواند در سطحِ بينآيا سانتر

اي را مانند كمينترن خواهيم ديد؟ در پرتويِ  الملليِ توده دهيِ بين ما يك سازمان
بودن از  ناگزير با بيرون هايِ انقالبي به ي مدرن، آيا واقعاً درست است كه سازمان تجربه

  شوند؟  مي” كمونيسمِ ملي“هايِ  ژرويالملل گرفتارِ ك يك بين
اين تعريف در . تر ديديم كه تعريف مفهومِ سانتراليسمِ دموكراتيك دشوار است پيش

المللِ چهارم از همان سرآغازش خود را  بين. شود المللي دشوارتر هم مي سطحي بين
د با شو كه آيا مي چنين تعريفي در اين باره . چونان حزبي جهاني تعريف كرده بود

هايي  اي از تمركز بر حزبي ملي كار كرد، سرگشتگي ايجاد كرد و موجبِ بدبياري درجه
الملل، رهبريِ  ي بين گاه كه دبيرخانه  شد، آن1952هايِ سالِ  مانند بدبياري

چنان چيزي امروزه تصورناپذير . ي بخشِ فرانسوي را به تعليق در آورد شده انتخاب
.  خودمختاريِ رهبريِ ملي را تأييد كرده است1974مقررات اتخاذشده در . است

ها ـ نه هوادارانِ منفرد ـ  الملل از بخش روشني مقرر كرد كه بين  به1985ي  كنگره
  . شدت فدرال دارد تشكيل شده است و ساختاري به

گونه دموكراسي را در سطحي  پذيريِ اين ضروري است كه انديشيدن به امكان
معني باشد كه به  هايِ اروپايي بي هر چند برايِ نماينده. المللي دنبال كنيم بين

اي در برزيل راي دهند، شدني  هايِ اتحاديه هايِ انتخاباتي در پِرو يا تاكتيك تاكتيك
بيش از . المللي اتخاذ كنيم دادهايِ بزرگ بين ي روي است كه مواضعي عمومي درباره
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، شايد اكنون بهتر )مِ دموكراتيكحزبِ جهاني يا سانتراليس(ي يك فرمول  بحث درباره
ي بررسيِ  ها و كردارها و درباره طرفانه و متين از تجربه اي بي ي ترازنامه باشد درباره

حث و اي ساده برايِ ب كننده و شبكه  ويران[13]يافتگيِ مركزيت تعادلي درست ميانِ بيش
كردنِ  چنين، دنبال هم. وگو بدونِ هرگونه اجبار يا معضلِ عمومي بحث كنيم گفت
سازيِ  ويژه در جنبشِ ضد جهاني گرايي ـ به الملل هايِ احيايِ بين ي تجربه مندانه عالقه

من شخصاً . هايِ گذشته ضروري است ي تجربه گرفتنِ بحث درباره دارانه ـ با پي سرمايه
 كنم اين ضرورت  بستگيِ بسياري دارم و فكر نمي الملل دل يك بين] ييِبرپا[به ضرورت

به هر حال كمينترن . ي انقالبي ضروري باشد زده رويِ شتاب هايِ پيش تنها برايِ دوره
  . تواند باشد به چنين چيزي نمي] يابي دست[بيش از مدلي برايِ 

كردند، نفوذشان را  رزه ميهايِ لنينيستي مبا هايي كه برايِ برپاييِ حزب گروه خرده
پس از سي سال تالش، .  به دست آوردند60ي  ي پايانيِ دهه بار در نيمه نخست

ترِ داليلِ چنين  شك بيش بي. ي كارشان كامالً ناچيز بوده است پذيرند كه نتيجه مي
ي كارگر، نوليبراليسم،  هايِ طبقه اي مانند شكست اي، در فاكتورهايِ عميقاً عيني نتيجه

رفته آن اشتباهات بزرگ چه بودند؟ آيا  هم رويِ.  ريشه دارند... و "كمونيسم"روپاشيِ ف
  شود نتايجِ بهتري به دست آورد؟  مي

 و 30ي  تواند در پيِ بررسيِ تاريخِ دهه كسي مي. توانند بهتر شوند شك مي نتايج بي
ده نيست زيرا اين دادنِ اين كار، بيهو در واقع در كل، انجام. ي اشتباهات باشد سياهه
  . اند هايِ ابتكار و وفاداري و فداكاري، بيهوده نبوده ها، اين گنجينه تجربه

داده و چه بسيار  پس اما اگر توجه كنيد كه آن نتايج با چه بسيار ابزارهايِ امتحان
واحوال  خورده محدود شده بودند، خواهيد فهميد كه اوضاع تفسيرهاِي نظريِ شكست

واحوال، نه شرايط عيني چرا كه اين  گويم اوضاع من مي. استبسيار سخت بوده 
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اين دو آشكارا با هم در پيوند . اي است در وضعِ متقابلِ شرايط عيني و ذهني معضله
  . اند

شويد كه اغلب برايِ  اگر بخواهيد آن دو را كامالً از هم تفكيك كنيد، دچارِ تناقضي مي
واحوالِ عيني به همان  اگر اوضاع.  داشته استباري جنبشِ تروتسكيستي، نتايجِ فاجعه

ها بهره بگيرد،  شود و اگر جنبشِ انقالبي نتواند از آن بودني باشد كه انديشيده مي عالي
چيز  كه همه شان بودند كه فرو پاشيدند يا اين ها، رهبران و مبارزان پس اين سازمان

  . كس خوب نيست يچنوع پارانويا برايِ ه اين. كارِ خائنانِ داخلي بود دست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢١٧

  :هايادداشت
  

[1] Displacement  
[2] Condensation  

[3] Pluralism تكثرگرايي   
[4] social substance  

 colegioفكران و كارگران در   به دست گروهي از روشن1980 فوريه 10ر  حزبِ سياسيِ چپ در برزيل كه رسماً د[5]

sion )ي عاليِ  مدرسهsion (رييس. در سائو پائولو بنياد گذاشته شد  جمهورِ كنونيِ برزيل، لوييز ايناسيو لوال د
 PTدر ) رايشگ(بندي  در حدود سي دسته. سيلوا، يكي از بنيادگذاران بود و عضوِ بسيارمشهورِ اين حزب است

ها و   گروه اصليِ چپ كه د سيلوا هم عضوش است تا ماركسيستArticulaçãoاي از  گستره: هست
  ) پديا در اينترنت ويكي: منبع. (هاي مسيحي سوسياليست

[6] communist refoundation party . ايتاليا 9119در كه حزب كمونيست )PCI ( خود را منحل كرد تا
را بر پا كند و به عضويتPDS (  يا partito democratico della sinistra(حزبِ دموكراتيك چپ 

) Armando Cassuta(ترِ آن حزب به رهبريِ آرماندو كاسوتا  المللِ سوسياليستي در آيد، اعضايِ راديكال بين
 يا partito della Rifondazione comunista(تا حزبِ كمونيست بازبنياديافته حزب را ترك كردند 

PRC (را به وجود آورند .  
[7] Pluralist  

http://saayeh.mihanblog.com/post/350  
 
 

 French Ligue Communiste(هايِ انقالبي   يكي از رهبرانِ انجمنِ فرانسويِ كمونيست]1[

Revolutionnaire [LCR ([پاريس ـ. المللِ چهارم است بخشِ فرانسويِ بين فلسفه درس 8او در دانشگاه 
 .دهد مي

[2] Naturalist  
[3] Environmentalism  
[4]Social differentiation  
[5] Arena 
[6] Solid  

   سازمان كار [7]
   حزب كارگرانِ سوسياليست[8]
  . هايِ انقالبيِ فرانسوي  نامِ يكي از سازمان[9]
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[10] Hollowed out 
[11] Voluntary 
[12] Activism  
[13] over-centralizatio 
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 پيرامون مفهوم سوسياليسم
 

هاي نظري مهم جنبش  سعيد، فيلسوف ماركسيست فرانسوي، يكي از چهره دانيل بن
.  آغاز كرد1960هاي ل سالئهاي مبارزاتي خود را در اوا او فعاليت. تروتسكيستي است

 به انترناسيونال 1968 جنبش مه ابتدا به حزب كمونيست فرانسه پيوست و پس از
در ميان . تاثير والتر بنيامين و آنتونيو گرامشي در كارهاي او بسيار مشهود است. چهار

 و تحت عناوين زير 1995زمان در آخرين آثار او بايد از دو كتاب مهم ياد كرد كه هم
 درخواست ي زير، به مصاحبه. "ها سازي زمان ناهم"، "ماركس نابهنگام": منتشر شدند

 7ي  ي كوتاهي از آن در شماره ، انجام گرفت، گزيده1997 ژانويه 17ي نقطه در  نشريه
اكنون متن كامل آن را در زير مالحظه . به چاپ رسيد) 102و 104ص (همين نشريه 

  .كنيد مي
  ناصر اعتمادي                                                                                        

 دانيل بن سعيد

 ٢٢٠

  
ي  ي مساله سعيد از شما سپاسگزاريم كه دعوت ما را براي اين مصاحبه درباره دانيل بن

مايلم اگر اجازه بدهيد اين گفتگو را با نقل اولين . عمومي سوسياليسم پذيرفتند
اي اوقات نيز   آغاز كنيم كه پاره"ها سازي زمان ناهم"تان تخت عنوان  عبارات كتاب
فروپاشي ديوار برلين و "رسند،  ايي از مانيفست كمونيست به نظر ميه يادآور بخش

هاي جديد بالكان،  ي اتحاد شوروي، جنگ خليج، جنگ وحدت آلمان، تجزيه
هاي روندا، جنگ داخلي در الجزاير، در عرض چند سال  عام هاي آفريقا و قتل بحران

رسيد در   به نظر ميچه كه مصون از تغيير آن. آرايش آشناي جهان را درهم ريختند
ثباتي ظواهر  انكار هميشه از بي. چون بخار محو شد تفاوتي و تقريبا بدون ناباوري هم بي

هايش به لرزه در آمده  رقت نظمي آگاه بوديم كه از زماني طوالني پايه امور و فساد بي
  ).9.ص ("بود

 به مصالحه ي كمونيسم را هاي بوركراتيك بيش از حد خود ايده ديكتاتوري"(.....)
اي كه به  ي درهم ريختگي و آشفتگي آمد بالفاصله نظر از پي صرف. گذاشته بودند

ها از زماني طوالني به  اند، سقوط اين ديكتاتوري مقياس تزويري به اين قدمت بوده
با اين ). جا همان("هاي رهايي تبديل شده بود  بازسازي سياست- و نه كافي-شرط الزم

اي از  ي ارزيابي كه هنوز ارائه": كنيد ين سطور اضافه ميحال، شما در خالل هم
رود كه همه چيز را  شمار ميه جهش و بدون فروغ دشوار ب ي اين ضد رويداد بي دامنه
  )9و  10ص ("كه چيزي را پايه گذارد،  آن گسالند، بي مي

 به ويژه فروپاشي -چرا رويدادهاي به اين مهمي:  من از شما اين استپرسش
ي قرن بيست و  ي جهاني در آستانه  را كه آرايش جامعه"هاي بوركراتيك وريديكتات"

كنيد؟ آيا منظورتان اين است كه اين  يكم را درهم ريختند، ضد رويداد ارزيابي مي
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بيني يا نامنتظره بوده است؟  رو ضد رويداد است كه غيرقابل پيش تغيير جهاني از آن
  كنيد؟ ف ميدر اين صورت خود رويداد را چگونه تعري

اي به آن  كنم پاسخ ساده پرسش شما كمي پيچيده است، اما سعي مي: سعيد دانيل بن
ي  وجه قصد نداشتم كه دامنه با نوشتن سطوري كه شما نقل كرديد به هيچ. بدهم

اي از تمدن روي داده  چه كه در سطح جهاني يا چه بسا در مقياس دوره نتايج آن
 عرض چند سال اتحاد جماهيرشوروي فرو ريخت در. كاهش دهم يا دست كم بگيرم

اي معين هم منبع الهام  كم طي دوره كه خوب يا بد تقريبا طي هشتاد سال يا دست
رفت كه مناسبات جهاني را  شمار ميه بود و هم نقطه رجوع و در هرحال واقعيتي ب

وان نوعي توان از جوانب بسيار از ميان رفتن اتحادشوروي را به عن مي. داد سازمان مي
اما، نتايج . داد و مطلوب بود، در نظر گرفت بايست روي مي تسكين آالم، چيزي كه مي

براي نمونه از ميان رفتن اتحادشوروي . اند اين فروپاشي هر روز قابل مالحظه) منفي(
به بهاي حضور و دخالت سهمگين آمريكا در آفريقا تمام شد كه فرانسه نيز همواره در 

دهد كه  ي ناچيزي از مساله است، اما نشان مي البته، اين جنبه. تآن دست داشته اس
جا اهميت بنابراين، در اين. شوروي هميشه تماشايي نيستند آمدهاي نابودي اتحاد پي

 را "رويداد"من اصطالح  احتماال. رود وال ميئشوروي نيست كه به زير س نابودي اتحاد
. حال اين واژه از منابعي فلسفي برخوردار استاما در هر. ام در معنايي آزاد به كار برده

ناپذير و فراموش  عنوان رويدادي زواله اي كه مثال كانت از انقالب فرانسه ب به گونه
گرد و فراموشي وجود  هاي عقب  كرد، حتي اگر در اين بين دوره ناشدني صحبت مي

و سرانجام در هاي جديدي را پايه گذاشت  انقالب فرانسه منابع و ارزش. اند داشته
تراز   روسيه خواهد توانست هم1917آيا انقالب اكتبر . ي جهاني تمدن نقش بست حافظه

چنان جايگاهي بنيادين در تاريخ بشريت اشغال كند؟ بايد اعتراف  با انقالب فرانسه، هم
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دانم، هرچند، شخصا اميدوارم كه انقالب اكتبر چنين جايگاهي را حفظ  كنم كه نمي
  .كند

اي به بار  هاي تازه شوروي جهش يا ارزش  همه، شكي نيست كه فروپاشي اتحادبا اين 
 و يا اساسا "فروغ رويدادي بي"گويم اين فروپاشي  در اين معنا است كه مي. نياورد

ي باال كمي نيز بازي با كلمات را  شده توان در عبارات نقل است البته، مي"ضد رويداد"
هاي  ربوط به تاريخ سياسي شخصي من است، صورتل كه مئاما، به دال). مشاهده كرد

، نه كنار رفتن 1991ضدانقالبي در اتحادشوروي نه پروسترويكا است، نه كودتاي اوت 
براي من، ضدانقالب، متاسفانه، در جريان . گورباچف و نه از ميان رفتن اتحادشوروي

هاي  ه وعدهدر همين دوره است ك.  شكل گرفت1920هاي ل سالئ و اوا1920هاي  سال
ميرند و امروز نيز شاهد آخرين تحوالت اين مرگ با اين روند  انقالب روسيه مي

  .ضدانقالبي هستيم كه مدت بسيار طوالني به درازا كشيد
توانم شما را به اين  آيا اصال مي( به اعتقاد شما به عنوان روشنفكر مبارز كمونيست-

  )...عنوان خطاب كنم؟
نامند، اما، من پيش از  در جرايد غالبا مرا فيلسوف مي.  صد- در-صد:  دانيل بن سعيد-

  . هر چيز يك مبارز هستم
 بيرون كشيد؟ امروز "واقعا موجود"توان از شكست سوسياليسم  چه نتايجي را مي(...) -

ي شكست تقويت  توان در پرتو همين تجربه ي سوسياليسم است كه مي اين كدام ايده
 ءهايي رهايي امروز اقتضاظايف سياسي عاجلي كه سياستكدامند و: كرد؟ و سرانجام 

  ! كنند مي
هم به  آن(توان از اين شكست آموخت  چه مي ابتدا مايلم در مورد آن:  دانيل بن سعيد-

اي سراسر از دست رفته و بيهوده  ي نسبتا سرانجام به تجربه اين خاطر كه اين تجربه
تر   كه چه بسا امروز به مراتب قوي-شكست، بگويم كه اولين درس آموزي از اين )نماند
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وجه به  هيچ اين به و( ، تأكيد برخصلت جهاني روند انقالبي است-باشد از گذشته مي
). روي مباحث قديمي نيست-يا-ي تمايل من براي از سرگيري مجادالت و رو منزله

به توان در يك كشور مبارزاتي را پيش برد و  البته، اين بدان معنا نيست كه نمي
بستگي و پيوستگي مناسبات  اما، الزم است كه افق هم..... هايي نيز دست يافت موقعيت

  . چنان مد نظر قرار داد جهاني امروز را هم
رو بود صرفا ناشي از -هب-ها رو هاي بيست با آن مشكالتي كه اتحاد شوروي طي سال

ن مشكالت از خالل اي.  ديگري از افراد نبودتعداديا خصلت منفي استالين و   نيتءسو
شوروي  اگر اتحاد. خود را تحميل كردند... جنگ داخلي و انزواي اتحاد شوروي

سرانجام نتايج اجتماعي چنين وضعي را متحمل شد، پس كشورهاي آفريقاي امروز كه 
برند و از سطح ضعيفي از استقالل و رشد اقتصادي برخوردارند، يا  سر ميه در انزوا ب
تر از اتحاد شوروي بهاي  يليون جمعيت و يك اقتصاد كشاورزي، بيشه با دو مئنيكاراگو

تر از امروز روند رهايي حتي بيش بنابراين،. سنگين وضعيتي مشابه را خواهند پرداخت
رسد،  اين نكته به نظرم مهم مي. گذشته تنها در منطق روندي جهاني قابل فهم است

كم  ائل پيچيده نيست، اما، دستي مس حل همهاگر چه از نقطه نظر استراتژيك راه
  . رود ي راهنماي مهمي به شمار مي رشته

خواهم به آن اشاره كنم تنها مربوط به اتحاد شوروي و  ي مهمي كه مي اولين مساله
هاي  كه مربوط به پديده حتي عقب ماندگي اقتصادي يا فرهنگي آن نيست، بل

ارتباط با   است كه بي1920هاي  بوروكراتيزاسيون پس از جنگ داخلي در شروع سال
 1920هاي  توان گفت كه انقالبيون سالتقسيم كار و كاركردهاي قدرت نبوده و امروز مي

ي بوروكراتيك  ي پديده  ايده البته، در همين دوره. ي با آن را نداشتندئرو-يا-آمادگي رو
اما، . در سنديكاها و احزاب به ويژه در مباحثات روزا لوكزامبورگ وجود داشته است
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اي نسبتا جهاني و هم عصر با اشكال  ي بوركراتيك به عنوان پديده آگاهي از پديده
  . مستقل قدرت به تدريج شكل گرفت

اي براي آينده  خواهم به آن اشاره كنم تنها مربوط به جامعه اي كه مي دومين نكته
 در توان تا حد امكان و چگونه مي: كه ناظر برفعاليت امروزمان است نيست، بل
هاي  مان، در سازمان هاي مبارزاتي  چرا كه در فعاليت-هاي اين مكان  محدوديت

   نسبت به اين پديده-هايي وجود دارد مان محدوديت سنديكايي و احزاب سياسي
  بوروكراتيك نوعي هوشياري را سازماندهي كرد؟

اد من به اعتق. ي دموكراسي و پلوراليسم سياسي است ي پيچيده سومين نكته، مساله
دانم كه امروز دفاع از ماركس بسيار  مي. در اين باره يك توهم وجود داشته است

عدالتي  بي كنم كه لنين قرباني يك اما، فكر مي. تر از دفاع كردن از لنين است آسان
ها  ي آن توان درباره به گمان من و به داليلي كه اگر مايل باشيد مي. تكان دهنده است

كسي ...ن در فرهنگ آن دوره و در شرايط فرهنگي خود روسيه وبحث كرد، چه بسا لني
ي دموكراسي را در عباراتي نسبتا رضايت بخش طرح  بوده كه از نزديك مساله

ي توهم انقالب  اما، در اين دوره توهمي هست كه پيش از هر چيز ادامه. است كرده
نوعي تداوم وجود  و دراين معنا ميان انقالب فرانسه و انقالب روسيه -فرانسه است

شد كه  در انقالب فرانسه چنين تصور مي:  و همگي نيز به آن باور داشتند-دارد
ي مردم  ها برچيده شود، توده ها و انگل هنگامي كه بساط طبقات ممتاز، آريستوكرات
ها و مسائل و  اند و عاقبت اگر تنش پارچه لزوما و به طور طبيعي نيك سرشت و يك

به . ه، دسيسه و تجاوز خارجي استئاشد، همگي صرفا ناشي از توطنبردهايي در ميان ب
اين ترتيب تناقض در درون جامعه و در تعدد و تنوع آن موضوع انديشه قرار 

از متون و تصميمات انقالب روسيه اين ايده وجود داشت كه  اي در پاره. گرفت نمي
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ردم، حزب و دولت هنگامي كه مالكيت بزرگ خصوصي و غيره، برچيده شود سرانجام م
  . گردند دست و از هويتي واحد برخوردار مي يك

سال پيش در سنين جواني در حزب كمونيست فرانسه عضو بودم،  هنگامي كه سي
آن . كردم كه در روسيه عمال حق اعتصاب وجود نداشت بسيار از اين امر تعجب مي

 در قدرت شد كه نيازي به حق اعتصاب نيست چرا كه مردم خود موقع گفته مي
اما، همين . استدالل غريبي بود. توانند عليه خود اعتصاب كنند هستند و درنتيجه نمي

جا منظورم كساني نيست كه   البته، در اين-داد امر به خوبي توهم مزبور را نشان مي
پس علت : انجاميد ، توهمي كه با اين حال و نهايتا به اين پرسش مي- نيت داشتندءسو

گذشت تا به اين  بايست زمان طوالني مي ر شوروي چيست؟ مياين همه تناقض د
دست نيستند، دوما طبقات اجتماعي  رسيديم كه اوال طبقات اجتماعي يك نتيجه مي

بايست  روند، و سوما براي ابراز اختالف منافع و بيان نبردها مي يك شبه از ميان نمي
  .  اين منظور استي الزم را در اختيار داشت و پلوراليسم سياسي شرط وسيله

آهنگ  ي عمومي امروز اين است كه صحبت از حزب پيش ناسازه. گردم به لنين باز مي
بسيار نامحبوب است و براي مردم، حزب راهنما و اقتدارگرايي و غيره را تداعي 

ي  كنم كه لنين مساله گمان مي. ها نيست اما، حزب پيشاهنگ فقط اين. كند مي
-گفت حزب و در نتيجه نمايندگي سياسي هم گامي كه ميكرد، هن اساسي را طرح مي

سطح فعاليت متفاوت و منفك از  حزب و طبقه دو. تراز از جامعه و طبقه نيست
شود، تقريبا به طور  ي باال گفته مي كه نكتهاما، به محض اين. روند ديگر به شمار مي يك

نين آن را طرح طور كه ل درست همان(شود  ي زير طرح مي ناپذير مساله اجتناب
اگر طبقه در فعاليت اجتماعي، متعدد، انجمني، سنديكايي و مبارزاتي : ، يعني)بود كرده

گزين كل طبقه شود و در اين  تواند جاي ي حزب نيست، پس حزب نمي خود، به منزله
گويم كه لنين تا  من نمي. هاي سياسي باز است صورت جا براي تعددي از نمايندگي
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شود،  چه كه عليه او گفته مي كنم كه برخالف آن اما، تصور مي. ترف جا پيش مي اين
تر از سنت احزاب بزرگ سوسيال دموكراتيك آلمان و غيره شرايط لنين بسيار بيش

  . آفريند هاي سياسي اجتماع را مي انديشيدن تعدد بيان
  اما نبايد فراموش كرد كه از جمله اقدامات صورت گرفته در فرداي-ناصر اعتمادي

به اين ترتيب دولت . انقالب اكتبر انحالل شوراها و سنديكاهاي مستقل كارگري بود
  .شناخت رسميت ميه ها و شوراهاي وابسته به دولت را ب بلشويكي اتحاديه
در اين باره بايد . ي در كار استئگويم كه الگو من نمي. درست است:  دانيل بن سعيد

اي در يك  م كه در آن دوره بحث پيچيدهگوي اما، مي. جانب احتياط را رعايت كرد
ي پلوراليسم بخشي از فرهنگ و  سنت مشخص وجود داشته كه در آن همين مساله

ي نمايندگي سياسي به  كه خود مساله رود، و سرانجام اين سنتي طوالني به شمار مي
شكل گيري نهادهاي . ي جديدي است فهميم، اساسا مساله اي كه امروز آن را مي گونه

تر تجاربي شود، هر چند كه بيش  آغاز مي1880هاي  رلماني در خود اروپا عمال از سالپا
به همين ترتيب، ادبيات مربوط به احزاب سياسي نزد . در اين زمينه وجود داشته است

هاي قرن حاضر  لووسكي از آغازه  ميشلز، روزا لوكزامبورگ، استرو كساني چون روبرت
ها  مدعي نيستم كه آن. اي نسبتا جديد است  مسالهبنابراين، خود اين. ظاهر شد

ي اين مساله در  اما، عناصر تناقض براي تعمق درباره. اند پاسخي براي اين مساله داشته
 مارسل ليبمن كتابي منتشر كرد تحت 1970هاي حوالي سال. آثار آنان وجود دارد

 اين زمينه ارائه ي لنين كه عناصر بسيار جالب توجهي در عنوان لنينيسم در دوره
الملل  وانگهي، خود اين نكته خوب روشن نيست كه آيا در متون مهم بين. نمود مي

كه احزاب  روند يا اين هاي احزاب به شمار مي كمونيست، شوراها چرخ دنده
يد درست است، اما، ئگو چيزي كه شما مي. هايي در فضاهاي شوراها هستند سازمان

، نمونه در مباحث راجع به سنديكاها، به گمان من براي. است خود تناقض حل نشده
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خواست از شوراها همان چيزي  تر از تروتسكي داشت كه مي لنين موضعي بسيار درست
در مقابل، لنين در اين دوره . هاي انتقالي ناميده شدند را بسازد كه بعدتر قدرت

تناقضات موجود گذرد و براي درك  كه بدانيم در جامعه چه مي نه، براي اين: گفت مي
ي مجاري تنفس  اگر همه. الزم است كه وسايل بيان نسبتا مستقلي وجود داشته باشد

اشكال زندگي اجتماعي مستقل مسدود شوند، در نتيجه تصوير كامال دروغين و مسخ 
م ي پلوراليس ي مساله به نظر من پرونده. اي از واقعيت و مسائل خواهيم داشت شده

هاي  گويم كه در سال من نمي. ، هنوز گشوده است1920هاي  كم از سال سياسي، دست
ي تالشي در تاريخ  اين دوره در برگيرنده: روند ي در اين باره به شمار ميئ الگو1920

توان  بنابراين نمي. دانم سياسي است كه خودم را از سي سال پيش متعلق به آن مي
ي وجود داشته ئتر الگو يش روبه وخامت نهاده و پ1927 يا 1924گفت كه همه چيز از 

ي   چيزهاي بسيار جالبي در زمينه1924- 1925 تا 1917بدون شك در شوروي . است
هايي كه هنوز فراتر از  ي هنر و غيره وجود دارد، نوآوري ي شهرسازي و مساله مساله

از . ي شوروي سرمشق نبود با اين حال، جامعه. روند تصورات امروز نادر  در اين باره مي
دانيم كه منطقي در اين زمينه   مي.ن وقت چكا و پليس سياسي وجود داشتندهما

ها مسائلي  ي اين همه. توان منشأ آن يعني جنگ داخلي را درك كرد وجود داشته و مي
ي آن  كنند كه امروز ناچاريم در پرتو هشتاد سال تاريخ به بررسي دوباره را طرح مي

 - هاي آن دوره قضاوت كنيم ي آدم كه درباره ه اينن: شان تأمل كنيم ي بپردازيم و درباره
  .   چه را كه روي داده دقيقا و بهتر بفهميم كه آن  بل-چنين كاري ياوه است

كنيد كه  كند اظهار مي تان با ژاك بيده كه نوعي جدل را نيز تداعي مي  شما در بحث-
 ناسازگار با ي اساسي آن ساختار قرارداد و در اين ارتباط بازار به عنوان هسته

ي سوسياليستي را در اصل به عنوان  به اين ترتيب شما جامعه. سوسياليسم است
كنيد يا دست كم صراحتا چنين استنباطي را   كااليي توصيف مي-اي كامال پسا جامعه
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كرد خود را از الگوي  اگر موضع شما چنين است، پس چگونه روي. رسانيد مي
  كه تا همين چندي پيش مسلط بود؟ كنيد  سوسياليسم دولتي متمايز مي

درست است ميان بيده و من جدلي دوستانه و اختالفي واقعي وجود : دانيل بن سعيد-
ي بيده جدلي عمومي جريان ماركسيسم تحليلي در  به گمان من از خالل نوشته. دارد

ي عدالت و  هايي درباره كند كه تركيبي از ميراث ماركسيستي و نظريه كل تالش مي
هاي اين جريان فكري هنوز  بيافريند، در حالي است كه غالب كتاب) Les jeux(ها يباز

به اعتقاد من چنين تركيبي ممكن نيست و بيده با اين . اند به فرانسوي ترجمه نشده
به ويژه پس از (البته، اين صرفا جدلي نظري . زند كار به دادن امتيازاتي دست مي

شود كه  پس از اين دوره چنين تصور مي.  نيست)ي روي كار آمدن چپ فرانسه تجربه
ها قانع كننده نبوده و امروز در احزاب بزرگ چپ فرانسه  ي سياست ملي كردن تجربه

بنابراين، براي . ي مالكيت وجود دارد نوعي شرمندگي و ناراحتي در برخورد با مساله
يا : يعني. شود يي مالكيت است كه طرح م ي بازار اساسا اين مساله من از خالل مساله

ها و  اين مالكيت خصوصي است كه سازوكار تصميمات بنياني اقتصادي، انتخاب
كند يا شكل ديگري از اقتصاد سياسي و در نتيجه سياست  ها را تعيين مي الويت

ها،  ي الويت هاي آگاهانه درباره اقتصادي وجود دارد كه به جامعه يك سلسله از انتخاب
اگر شق دوم اختيار شود . دهد ي اقتصادي را ارائه مي ها گيري ها و جهت گذاريسرمايه

 از مالكيت اجتماعي شده است، هرچند كه  معينيطبيعتا اين انتخاب متضمن وزن
در مباحث . توان پيشاپيش آن را در خود اصطالحات مالكيت ثابت انگاشت نمي

نخست وزير دولت روكار كه درآن موقع نيز   در فرانسه، ميشل1990هاي  اقتصادي سال
: گفت هاي اقتصادي به صراحت ميساي بنگاهئوهايش با ر ها بود، در بحث سوسياليست

در . ميان برنامه و بازار، اين منطق بازار است كه بايد مسلط باشد و پيش برده شود
ها بود، در  تر نخست وزير دومين دولت سوسياليستيشپپاسخ ، لوران فابيوس كه 
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شكي نيست كه : گفت يني در مورد حزب سوسياليست فرانسه مياي از روشن بلحظه
  ناميم؟  ما هنوز دموكرات هستيم، اما به چه معنا هنوز خود را سوسياليست مي

هاي آنارشيستي، سوسياليستي يا  ي مالكيت چه نزد پرودون و چه در جريان مساله
اي است  مسالهبندي جنبش كارگري از قرن نوزدهم، كمونيستي و در هر حال در شكل

ها در اين  ها و تفاوت سايه روشن. مركزي و براي من هنوز به اين عنوان مطرح است
ي اقتصادي اين منطق  گفتن اين كه در زمينه. گيرند زمينه بعدتر شكل مي

برده شود، مستلزم تحقق  گيري است كه بايد نسبت به اتوماتيسم كااليي پيش تصميم
ي مزبور به طرق گوناگون در  امروز مساله. ي استميزان معيني از مالكيت اجتماع

  . كنم ها اشاره مي به سه نمونه از آن. شود مباحث جاري از ظاهر مي
اند و نه  داران محيط زيست نه الزاما ماركسيست طرف: بحث مربوط به محيط زيست

 اما، براي نمونه، رونه پاسه كه كارشناس خوبي در زمينه محيط. هاي افراطي كمونيست
ريزي  ي برنامه ناپذير مساله زيست و مناسبات ميان آن و اقتصاد است، به طور اجتناب

مدت و درازمدت، در مورد كنترل توان در ميان چگونه مي: كند اقتصادي را مطرح مي
كه هيچ مرز و (ها، مسائل مربوط به آلودگي هوا  محيط طبيعي، نتايج نابودي جنگل

اي انجام داد؟  درنظر داشته باشيم كه براي  گيرانه شاقدامات پي) شناسد كنترلي نمي
هاي خود را  هاي برق، سرمايه گذاري نمونه، صنايع بزرگ توليد انرژي نظير نيروگاه

ها دهند، در حالي كه حكومت براي توليد انرژي اتمي براي پنجاه سال بعد انجام مي
  . شوند تنها هر چهار سال يك بار تعويض مي

هاي سال گذشته در فرانسه در مورد  ي است كه در جريان اعتصابدومين مورد بحث
توان آن را به عنوان  ي خدمات عمومي يا دولتي از نو ظاهر شد و حتي مي مساله
ط نقليه و سيستم ئاي در سطح اروپا مطرح كرد چه سياستي بايد در مورد وسا مساله

ي كنترل به عنوان  والي بدون شك مسالهئارتباطات عمومي اتخاذ نمود؟ چنين س
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كنم كه  افزون براين، فكر مي. سازد ي مالكيت در اين سطوح را مطرح مي وسيله
: رود، يعني شمار ميه ي عمومي جوامع غربي ب ي ديگري هست كه امروز مساله مساله
هاي مد روزي عموميت يافته كه از پايان كار صحبت  امروز نظريه. ي بيكاري مساله

ديگر با اقتصاد ) Robots(هاي ماشيني به دليل وجود آدمك: شود گفته مي. كنند مي
كنم كه هر چند گرايشاتي در  تصور مي. رو هستيم-هب- رو-نه اقتصاد توليدي  و-پيامي

در واقع، مساله . رسند آميز مياين زمينه وجود دارد، اما چنين اظهاراتي به نظرم اغراق
تواند تغيير كند، چنان كه   نه؟ كار ميچندان برسر اين نيست كه آيا كار وجود دارد يا

 به 1848هنگامي كه ماركس . است  از قرون وسطي تا امروز بدون وقفه تغيير كرده
ي  بنابراين، آنچه كه امروز در بحران است نه ايده. معناي امروز كلمه رواج نيافته بود
امروز غير چيزي كه . كه مقياس كار است اي، بلفعاليت اجتماعي، توليدي و مبادله

عقالني است اندازه گرفتن ثروت، مبادالت و مناسبات اجتماعي براساس زمان كار 
، 1857-1858هاي  هاي دست نوشته ترين بخش به اعتقاد من يكي از غني. مجرد است

هنگامي كه كار بيش از پيش پيچيده : گويد جايي است كه ماركس مي گروندريسه، آن
كند، مقياس پيوند   مهمي از كار فكري دخالت ميشود و درآن سهم بسيار و غني مي

 به اين معنا است كه به سخناين . گردد اجتماعي براساس كار، ضعيف و غيرعقالني مي
ي اجتماعي نياز است و مبادله صرف كااليي كه هر  هاي ارزيابي ديگري  از رابطه شيوه

از همين . شود  بدل ميي هذياني ارزيابي دهد، به شيوه كاري را به كار مجرد تقليل مي
به عنوان عوامل بحران تمدن، شكل ... رو است كه بيكاري و طرد اجتماعي افراد

ي اجتماعي كردن وسايل بزرگ  كنم كه مساله به همين داليل گمان مي. گيرند مي
البته، اين به اين معنا نيست كه بايد صددرصد توليد يا . ناپذير استتوليد اجتناب

ي تفاوت با ساختمان اقتصادي شوروي و حتي  نقطه(يا اجتماعي كردمبادله را دولتي 
هاي كااليي مهمي به عنوان  كامال ضروري است كه بخش). كوبا در همين جا است
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ين حال، در واقعيت چه در شوروي و چه در  ابا. ابزارهاي ارزيابي وجود داشته باشند
ي  اين امر ثمره.  اوليه نبودهي كوبا گسترش دولتي كردن وسايل توليد، حقيقتا انگيزه

 در مورد اول جنگ داخلي و در مورد دوم محاصره و تحريم اقتصادي آمريكا و -نبردها
توان از پيش  نمي. دولتي كردن تجارت در كوبا غير عقالني و ابلهانه است. غيره است

گيري  دانيم هستند ابزارهاي جهت مي. ها را تعيين كرد هاي هر يك از بخش تناسب
ي بعدي در همين ارتباط اين است كه  نكته. اي كه بايد اجتماعي شوند قتصاديا

اي است هدايت كننده، اما در اين معنا تنها وسيله  اجتماعي كردن مالكيت وسيله
ريزي شده به اين معنا نيست كه تنها صحبت از اقتصاد هدايت شده يا برنامه. نيست
هاي مالي، دستمزدي  سياست. ه چيز استريزي كردن دولتي كردن هم ي برنامه وسيله
ه ي اجتماعي كردن ب هايي از همين مساله چنين سياست مربوط به زمين، بخش و هم

مندي از  براي نمونه، اگر اين درست است كه هر فردي داراي حق بهره. روند شمار مي
ي شهري،  ي مالكيت زمين را ولو براي حل كردن مساله مسكن است، ناگزيريم مساله

اي ممكن است بسيار مخرب به نظر برسد، اما  امروز طرح چنين مساله. مطرح كنيم
ها بر روي زمين صحبت  سال پيش همه از حق كنترل شهرداري همين بيست

  . كردند مي
اي است كه صحبت از اجتماعي كردن يا خودگرداني و سرانجام، آخرين و سومين نكته

كنم  تصور مي. تر نيست هاي قابل قبول واژهدر مقابل دولتي كردن، صرفا براي يافتن 
ي صوري مالكيت  كه مساله تاكيد براي اين نكته است كه اين امر تنها مرتبط به مساله

ها در مقابل مالكيت  حقوقي، يعني قرار دادن دولت يا نهاد اشتراكي و شهرداري
 رفتار كه در عين حال مساله برسر مضمون و تغيير مضامين كار و خصوصي نيست، بل

 عبارت از اين  والي كه مطرح استئس. اند ي اين نكات به هم مرتبط همه. و غيره است
كه نيز در  تواند نه فقط در زندگي سياسي، بل چگونه يك شهروندي حقيقي مي: است
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پذير چگونه يك دموكراسي اجتماعي امكان: ي كار امكان پذير گردد؟ يعني حيطه
ها را  ي آن اند و اگر همه ديگر مرتبطتنگاتنگ به يكي اين مسائل به طور  است؟ همه

كنم كه تفاوتي اساسي نسبت به شكل صرفا دولتي، مركزي و  در نظر بگيريم، گمان مي
جمله در مورد اشكال از بنابراين بايد مباحث را . شود بوركراتيك مالكيت، مشاهده مي

:  مركزي از سر گرفتدهي فدراليستي، روابط ميان تمركززدايي و تصميماتسازمان
كرد و چه چيزي بايد لزوما مركزي ) غير دولتي(توان غير مركزي  چه چيزي را مي

 ساختمان اروپا، ما ناگزيريم چنين پوياييبماند؟ در هر حال، در ارتباط با ) دولتي(
  . مسائلي را مطرح كنيم

 است، بدون ءاما، اين سنت در اروپا تنها يك استثنا. سنت فرانسوي بسيار مركزگراست
ي آموزش عمومي در سطح  يس صحبت كنيم كه در آن مسالهئكه حتي از سو آن

به اعتقاد . كند كار مي گيرد و چنين نظامي به خوبي نيز ها مورد مالحظه قرار مي بخش
يي به جلو برداشت بايد مضمون مشخصي اه  اروپا گامسطحمن براي آن كه بتوان در 

كه اين امر منجر به پيدايش سازوكارهاي سنگين  آن گيري نمود، بي توان تصميم مي
حتي  اي، ملي، اروپايي و تصميماتي هستند كه بايد در سطح ناحيه. بروكراتيك گردد

امروز ما با فروپاشي فضاهاي انجام اقتصادي و اجتماعي . در سطح جهاني گرفته شوند
ديگر متمايز  يكتر ازهاي تصميمات بايد هر چه بيش هستيم، و سازكار رو -هب-رو

اي معين و از خالل  اي كه براساس آن طي دوره هم در مقايسه با نحوهگردند، آن
ين  ابا. اند ديگر پيوند خوردهگيري به يك  ملت اين سازوكارهاي تصميم-ي دولت پديده

  . حال، خود اين بحثي است مربوط به دورنماي آينده
هاي اساسي  ها و پيش فرض ا كجا ايدهي كنوني ت  به عقيده شما دوره-ناصر اعتمادي

ي  است؟ متون ماركس چه چيزي براي گفتن در باره ماركس را ابطال يا تصديق كرده
  ماركس امروز چيست؟ : ي ما دارند؟ به بيان ديگر دوره
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كنم كه ابتدا  براي پاسخ دادن به آن فكر مي. پرسش بزرگي است : دانيل بن سعيد-
چنان كه در جاهاي ديگر به . هاي بزرگ اجتناب كرد نسانبايد از دام فتيشيسم كيش ا

ي از ئاو جز. اند ام، نزد ماركس بسياري از گفتارها، پيچيده و متناقض مانده تفصيل گفته
ي ترقي  ي مقولهي خود است  و با بخش معيني از توهمات آن درباره فرهنگ زمانه

با اين حال نزد . كند  رعايت مياي اوقات او جانب احتياط را راي است، اگر چه پاره هم
ي  اي از تاريخ وجود دارد كه پس از دو جنگ جهاني، تجربه بينانه خوشماركس بينش 

توان نگاه  امروز نمي. توان به سادگي آن را پذيرفت شوروي، استالينيسم و نازيسم نمي
اما، به نظر من . ها همه نكاتي است بديهي اين. اي نسبت به جهان داشت مشابه
ي اساسي، برخالف  اين هسته. ي ماركس وجود دارد اي در انديشه ي اساسي هسته

اين . چنين تفسيري نقض غرض است. ي تاريخ نيست تي عاميانه از ماركس، فلسفهئقرا
بنابراين به . ايد رسد كه شما آن را خوانده ام و به نظر مي نكته را به تفصيل توضيح داده

 نزد ماركس نقد اقتصاد سياسي به عنوان نقد ي راهنما رشته. پردازم آن نمي
ي سطوح اقتصاد و هم چنين در سطح  سازوكارهاي پنهان روح يك زمانه در همه

ي راهنماي خوبي  به نظر من اين انتقاد در اساس رشته. توهمات فتيشيستي است
ي  ي مساله او هيچ چيزي درباره. ي مسائل را به آخر نرساند ماركس همه. است

ي گردش صنعتي  در متون او مطالبي درباره.  و امواج بزرگ اقتصادي ننوشتها گردش
ي ضعف  بخش نقطه توان گفت كه اين مي. روند وجود دارد اما از حد فرضيه فراتر نمي

ي محيط زيست، نكاتي در مورد  مشاهداتي در مورد مساله. رود ماركس به شمار مي
با اين . خورد  نزد ماركس به چشم ميهاي سرمايه در كشاورزي ي زمين و زيان مساله

رو -هب-اي رو زيستي ساخته و پرداخته شده ي محيط توان گفت كه با انديشه حال نمي
ي زنان، ماركس فمينيست بزرگي نيست، اگر چه نزد او  در مورد مساله. هستيم

تر از انگلس از خود حساسيت دراين مورد او كم. شهوداتي در اين زمينه وجود دارد
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. بنابراين نبايد از او يك اسطوره ساخت. جمله در زندگي خصوصيشازدهد،  ن مينشا
ي دوره هنوز اهميت خود را  ي راهنما، نقد سرمايه به عنوان شكل سلطه اما، رشته

ي اين نقد  اي هسته ماركس در دوره. رود ي امروزي نيز به شمار مي حفظ كرده و مساله
هاي كوچكي  داري به بخش ه تحت شكل سرمايهرا پرداخت كه اقتصاد كااليي پيشرفت

بيني شده شد، درحالي كه امروز توليد كااليي چنان كه پيش ي زمين خالصه مي از كره
هايي نظير فرهنگ و توليد هنري و حتي  بود در سطح جهاني تعميم يافته و بر عرصه

زمان  كه من -براي نمونه در برزيل(هاي بدن انسان حاكميت دارد  تجارت ارگان
شود، اين بار از  ام، بدن انسان در روند كار به كاال تبديل مي جا كار كردهطوالني در آن

ترين مفهوم كلمه به كاال  رحمانه ترين و بي هاي بدن، در تراژيك خالل تجارت ارگان
داري،  دهي اجتماعي سرمايهي سازمان در نتيجه، اين اظهار كه شيوه). است تبديل شده

ي  كند و خود اين شيوه اي را ميسر مي مل نيروهاي قابل مالحظهانباشت و تكا
اي، به عنوان كار اجتماعي مجرد استوار است، همگي  سازماندهي برمعيار مبادله

به گمان من ماركس توهم بزرگي . ها و موانع خاص خود است ي محدوديت دربرگيرنده
هاي مانيفست  بخشهنگامي كه برخي از . هاي تحول تاريخي دارد نسبت به آهنگ

-ي كلمه رو خوانيم با مفهوم انقالب نزديك در معناي بالفاصله كمونيست را از نو مي
ترين كشورهاي اروپايي  هستيم و هنگامي كه از نزديك و ضعيت تكامل پيشرفته رو-هب

شويم كه نوعي اغراق در بزرگ جلوه  دهيم، متوجه مي آن دوره را مورد نظر قرار مي
به هرحال چنين اظهاراتي بخشي از خوش بيني اراده است و . ود دارددادن مساله وج

ي  در عوض، مسائلي نظير بيكاري يا مساله. امروز با فاصله و گذشت زمان قابل فهم
 طرد اجتماعي، -ي بيكاري  يا پديده-هاي بزرگي هستند زيست، كه نمونه محيط

نم بيكاري در كشورهاي دا هر چند كه مي(دهند  اهميت امروزي ماركس را نشان مي
اروپاي غربي و ژاپن مشابه بيكاري در برزيل و كشورهاي آمريكاي التين نيست، در 
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 و(البته، من مدعي نيستم ). جا اشكال ديگري از طرد فراگير افراد وجود دارد آن
كه گويا ) اميدوارم كه در اين مورد به حد كافي جانب احتياط را رعايت كرده باشم

اي تفسيرها و  چه كه با اين حال در مورد پاره  آن-اي وجود داشته هماركس مسخ شد
خواهم در مقابل يك   كه من مي-هاي مسلط در گذشته، قابل قبول است كيشيراست

به نظر من تعدادي از متون وجود دارد . غاصب، نشان دهم كه ماركس حقيقي كيست
اي يك دست و شفاف،  انديشهپذير، ادعاي و در هر متن مهمي تعدادي از معاني امكان

در هر متن مهمي باالجبار فعاليت بازخواني و تفسير وجود دارد . اظهاري حقيقي است
. كند كنم كه اين تجارب خاص خود ما است كه خواندن متن را هدايت مي و فكر مي

جمله در نقد از ها و شهودات  كوشم مشاهده كنم، جستجوي سرنخ چه را كه من مي آن
امروز . كشف كرد توان از نو ها را امروز مي ي اين و همه. اش است دانش زمانهماركس بر 

عاقبت فروپاشي ديوار در برلين نگاه ما را براي داشتن . ماركس چيزي براي گفتن دارد
آورد  جا استدالل كه واقعا مرا به خشم مي در اين. تي ديگر از ماركس كمي آزاد كردئقرا

غالبا اين . اند ها چيزهايي قديمي و متعلق به قرن گذشته ي اين اين است كه گويا همه
ها از توكويل، الك  اما، خود ليبرال. كنند ها هستند كه چنين نقدي را اظهار مي ليبرال

كنند  ي سياسي كالسيكي تغذيه مي كنند يعني سرانجام از فلسفه و هابس تغذيه مي
 است كه در آن سرمايه تنها اي است، يعني متعلق به دوره) ازماركس(تر  كه قديمي

اي  ي ماركس، انديشه از اين نقطه نظر، به گمان من انديشه. اندكي تكامل يافته است
. البته، مساله برسر اين نيست كه بايد به ماركس بسنده كرد. ماند گذار باقي ميبنيان

 منزوي اي وانگهي، ماركس نابغه. اززمان او تا به امروز تغييرات بسياري روي داده است
مساله نيز برسر اين نيست كه . امروز بايد كل يك جنبش فكري را از سر گرفت. نبود

ي در يك سو ماركس، لنين، ئ را از نو برقرار كرد تو گوكيشيراستبايد نوعي تبار 
سونگ، قرار دارند و در سوي ديگر، ماركس،  ايل  و تسه دونگ، كيم ئاستالين، ما
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برعكس بايد توانست كل يك مايملك را در تنوع و . تروتسكي، روزا لوكزامبورگ
گذار جريان فكريش  ي بنيان تناقضاتش به بحث گذاشت، مايملكي كه ماركس نقطه

  . كنم كه بتوان آن را ناديده گرفت ماند و گمان نمي باقي مي
اي كه گفتار مسلط تغيير  شناسم، اما در فرانسه نحوه مورد وضعيت شما را خيلي بد مي

ي مرگ ماركس بود، اگر  جا دوره شش هفت سال پيش در اين. است ره كنندهكرد، خي
يافت، چرا كه به هر حال  هاي آموزشي به او اختصاص مي اي از كتاب چه چند صفحه
كردم و اتفاقا  آن موقع من در دانشگاه تدريس مي. زده است هاي مهميماركس حرف
ها و ماركس  سازي زمان اي ناهمه ي كتاب ي تدريس بود كه كمي در تهيه همين دوره

سرا و  اي آدم لجباز و ياوه ي عده در آن زمان من به ديده. نابهنگام به من كمك كردند
توانند علنا با شما موافق  اما، امروز نه، امروز مردم مي. رسيدم پرستي به نظر ميكهنه

 دوطي . كنند نباشند، اما هنگامي كه صحبت برسر ماركس است ديگر شوخي نمي
جواناني كه امروز هژده سال دارند و به .  است سال اخير فضاي عمومي تغيير كرده

البته، اين رويداد . يازده ساله بودند- آيند، در زمان فروپاشي ديوار برلين ده دانشگاه مي
اند و آن  رود، اما واقعيتي كه آنان شناخته براي آنان مهم و بخشي از تاريخ به شمار مي

ها از خود  آن. (خواهند بفهمند، رويدادهاي جهان ليبرالي است چه را كه مي
كند؟ و  قدر بد عمل مي كند و چرا اين گونه عمل مي چرا اين جهان اين): پرسند مي

ي حركت  ها موجود است، اما نقطه ي پاسخ گويم كه در اين باره همه باالخره، من نمي
  .  تأمل الزمي وجود دارد

 تاريخي است -گري كه از شما دارم مربوط به سنت سياسيوال ديئ س_ ناصر اعتمادي
دليل اساسي . كنيد كه به آن متعلق هستيد و امروز نيز از خالل آن خود را تعريف مي

ريزي انترناسيونال چهار، از سرگيري و تداوم سنت انقالبي بود كه با  پيدايش و پايه
وروكراتيك استاليني متوقف  روسيه آغاز و سپس توسط ضد انقالب ب1917انقالب اكتبر 
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بايست بنا به تعريف نيروي تجهيز  از اين نقطه نظر انترناسيونال چهارمي مي. شده بود
شان،  رفت كه هدف اصلي هاي انقالبي به شمار مي ي سوسياليست ي همه كننده
جهاني   ي با اين ضد انقالب بوروكراتيك در درون جنبشئرو-در-سو رو ازيك

ي استالينيسم، ولو از طريق  سوي ديگر، ترغيب سرنگوني سلطه زكمونيستي بود و، ا
ي  امروز چگونه پس از تجربه. ي كارگر و شهروندان شوروي يك انقالب سياسي، برطبقه

دهيد؟  شكست و فروپاشي اتحاد شوروي علت وجودي انترناسيونال چهار را توضيح مي
ي و سياسي ترتسكي به هاي نظر ها و پيش فرض بيني تا كجا فروپاشي مزبور پيش

  اند؟  عنوان پايه گذار انترناسيونال چهار را تصديق كرده
دهم و  پرسش حساسي است اما بدون ديپلماسي به آن پاسخ مي:  دانيل بن سعيد- 

كنم كه شما بسيار خوب پروژه و دليل  گمان مي. گويم نظرم را صريحا دراين باره مي
.  را خالصه كرديد1928 و مشخصا در سال 1920هاي  ريزي انترناسيونال چهار در سال پايه

ريزي انترناسيونال چهار،  ات و مباحثات آن دوره براي پيظكنم كه مالح فكر مي
 به درازا كشيد، 1928 تا 1922سالي، از  اي ساده نبود، چرا كه اين امر پنج شش مساله

 درابتدا تنها هاي متعدد براي سازماندهي مجدد نيروهايي كه هم با شكست تالش آن
هاي متعدد  بايست جريان كه مي بل شد،  مي"ها تروتسكيست"بايست منحصر به  نمي

. سرانجام اين هدف متحقق نشد. گرفت اپوزيسيون چپ عليه استالينيسم را دربر مي
خواست پس از يك  اي  كه مي كنم كه در آن مالحظات وجود داشت، ايده گمان مي

ستين دولت برخاسته از آن را حفظ كند حال ي بزرگ جنبش كارگري نخ تجربه
خواهيد آن را دولت سوسياليستي بناميد يا كارگري و يا نخستين انقالب  مي

 و شكست اين انقالب توسط ضد انقالب دروني كه در هر حال يك ضد -سوسياليستي 
اي از ضد انقالب بوروكراتيك به شمار  سابقه كه شكل بي انقالب بورژوايي نبود، بل

ي اوليه ضرورت سازماندهي و تجهيز نيروهاي ولو كوچك حول  بنابراين ايده. رفت مي
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ي انقالب اكتبر و  شكست انقالب آلمان، تجربه: يعني. يك حافظه و تجاربي بزرگ بود
 1914بين (ي اين تجارب طي مدت بسيار كوتاه  همه. تولد استالينيسم در اتحادشوروي

 حفظ -ي انترناسيونال چهار ي اوليه كنم كه پروژه تصور مي. به وقوع پيوست) 1922تا 
هاي بعدي بحران استالينيسم حقانيت و   صرف نظر از آهنگ-ي سياسي تداوم و حافظه
كنم كه اين اقدام بسيار محقرانه نوعي تداوم را از خالل جنگ  فكر مي. ضرورت داشت

حالي بود كه دوم جهاني ميسر ساخت، نقشي كه به هيچ وجه ساده نبود و اين در 
.  بودند هاي چپ انگلستان و غيره به كلي ناپديد شده جريانات ديگر نظير سوسياليست

هاي  ها به زندگي خود ادامه داد و پيوند جريان انترناسيونال چهار با مشكالت و دشواري
البته، اين پيروزي سياسي به معناي كسب قدرت نبود، اما . المللي را نيز حفظ نمود بين

امروز هنگام مباحثه با .  فهم جهان و اجتناب از آشفتگي را ممكن ساختدست كم
فعالين و رهبران حزب كمونيست فرانسه از درجه و ميزان آشفتگي آنان متعجب 

اند به نحو تقريبا غير قابل فهمي  كل عالمي كه اينان در آن زندگي كرده: شوم مي
گويم كه  نمي. را از نو ساختبنابراين الزم است كه كل يك تاريخ . فروريخته است

توانيم به تامل خود ادامه  ي مسائل پاسخ دهيم، اما دست كم مي توانيم به همه مي
-ي بسياري رو امروز موضوعات انديشه. كه چارچوب اين تامل از ميان برود آن دهيم، بي

  . روي ما قرار دارد-رد
رگي، و در درجه اول از ي مساله اين است كه به گمان من توهم بسيار بز دومين جنبه

بيني  او در مورد وقوع نزديك جنگ روشن. سوي خود تروتسكي، وجود داشته است
ي قدرت او و در عين حال بيان  گيري از خود نشان داد و همين نقطه بسيار چشم

هر شكست جديدي :  به ويژه در مورد جنگ داخلي اسپانيا-نااميدي او در آن دوره بود
 براساس نوعي قياس با نخستين -ي ما  و همه-اما، او. كرد ميوقوع جنگ را نزديك 

ي اساسي اين بود كه بايد به جريان  در آن موقع ايده. كرديم جنگ جهاني استدالل مي
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ي اين اقدام حتي  ي جنگ شد و نتيجه سياسي هر چند كوچك اما روشني وارد دوره
مقدس و پشتيباني از جنگ ها عليه اتحاد  ي سوسياليست  يعني مبارزه-1914بهتر از 

 1914توانستند پيش از  شد كه اگر جريانات كوچك انقالبي مي گفته مي. خواهد بود
ريزي انترناسيونال  در زمان پي. كرد وجود داشته باشند، توازن قوا به سرعت تغيير مي

بايست جريانات  ي اساسي اين بود كه جنگ در حال نزديك شدن است و مي چهار ايده
نقالبي انترناسيوناليست را حتي اگر در اقليت باشند، از پيش سازماندهي كرد و واقعا ا

ي  ها هاي انقالبي را تحريك خواهد نمود درست همانند فرصت جنگ وحشتناك فرصت
، در بحران ايتاليا، باواريا و 1918 و 1617انقالبي كه در پايان جنگ اول جهاني، يعني در 

آمد  انقالب چين پي. اين ايده تماما اشتباه نبود. ه بودمجارستان و غيره، به وجود آمد
سم ياما، در كشورهاي مركزي امپريال. جنگ بود و اين به هيچ وجه اتفاق كوچكي نبود

 تا به 1947هايي به وجود نيĤمد و از آن زمان، يعني از  به داليل بسيار چنين فرصت
. برد سر ميه تي ناگوار بامروز انترناسيونال چهار نسبت به علت وجوديش در وضعي

داديم، اما، ادامه دادن طرح  بايست راه را ادامه مي به اعتقاد من مي: گويم صميمانه مي
دراين معنا كه احزاب استاليني از ميان خواهند رفت و سپس رهبري : عملي نبود

كنم  گمان مي. انترناسيونال چهارم تداوم و حقانيت انقالب اكتبر را احياء خواهد كرد
ما در درون انترناسيونال چهار جريان داشته ئ اين مباحث دا1950هاي  كه از همان سال

هاي مستقل را حفظ كرد يا وارد احزاب كمونيست شد چرا كه  آيا بايد سازمان: است 
ما در اشكال متفاوت در ئي  سومين جنگ جهاني وجود دارد؟ اين مساله دا مخاطره

 كه به هيچ وجه -فروپاشي اتحاد شوروي نيز. استدرون انترناسيونال چهار طرح شده 
 در شرايط مشخصي روي داد، يعني در فقدان يك انقالب -از آن متاسف نيستيم

ي  دانستيم كه در اين دوره ما مي. سياسي، در نبود يك جريان جدي سوسياليستي
رون هاي جسته و گريخته  در د اخير با وجود معدودي از روشنفكران انقالبي و مقاومت
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سنديكاها، هيچ جرياني وجود نداشت كه علنا خواستار بازگشت به سنت انقالبي باشد 
رسيد  به نظر مي.  دفاع كند- نظير بوخارين در مقابل استالين-كه از لنين يا ديگران

رو -به-ها رو ي تاريخي و اتميزه شدن پديده كه با نوعي فراموشي، از دست دادن حافظه
مال غير قابل پيش بيني بود؟ نه، اين يكي از فرضيات تروتسكي آيا اين امر كا. بوديم
انقالب سياسي تنها راه . كه دو فرضيه داشت ي تاريخي واحد، بل او نه يك فرضيه. بود

بايست به  حل مطلوبي بود كه مي كه راه بل: حل قابل تصور در مقابل استالينيسم نبود
ي نيز نزد تروتسكي وجود داشت كه ا ي دوم و واقعي اما، فرضيه. خاطر آن كار كرد
شويم كه از  خوانيم متوجه مي امروز كه متون او را از نو مي.  باشد شايد فراموش شده

: نگاه او سرنگوني دولت بوروكراتيك استاليني از طريق ديگري ميسر بوده است، يعني
نظر تروتسكي، با اين حال، اين باژگوني، از . از طريق بمباران كاالها از سوي امپرياليسم

چه  اين همان چيزي است كه روي داد، اما آن. داري است به معناي احياء نظام سرمايه
بيني نكرده بود اين بود كه استالينيسم  ، پيش)و به طريق اولي ما(كه تروتسكي 

كرد كه  تروتسكي تصور مي.  دوام يابد طوالنياي به اين توانست طي دوره مي
هم در مقايسه  تا حدودي حق با او بود آن. و زودگذر استاستالينيسم رژيمي شكننده 

 يعني همين ده -هاي هشتاد ل سالئبا كساني چون ادگار مورن در فرانسه كه در اوا
. كرد  نوعي توتاليتاريسم برگشت ناپذير را در شوروي مشاهده مي-سال پيش

گفت كه  ميكاستارياديس كه اتفاقا مطالب جالبي نوشته است مهمالتي از اين دست 
توان  كه مي هاي مقتدري هستند هايي نظير پينوشه در شيلي رژيم مثال ديكتاتوري

سرنگونشان كرد در حالي كه در جوامعي نظير اتحاد شوروي كه دولت كامال جامعه را 
تناقضات . چنين اظهاري سراسر ياوه است. بلعيده است، چنين امكاني وجود ندارد

تر آنان را غافلگير كرد،  جام فروپاشي اتحاد شوروي بيشچنان وجود داشتند و سران هم
چه  بنابراين، آن.  بوديم  بيني نكرده حتي اگر ما فروپاشي مزبور را تحت اين شكل پيش
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كه تروتسكي تصورش را نكرده بود اين است كه استالينيسم بتواند تا اين حد به درازا 
اين .  جنگ از ميان خواهد رفتاو براين باور بود كه رژيم شوروي در جريان. بكشد

گذر زمان را دست ) منفي(ي ي خود نتيجه ارزيابي اشتباه از آب درآمد و ما نيز به نوبه
-1929هاي  در سال. چرا كه باالخره بايد در سطح زمان هم استدالل كرد  كم گرفتيم،

رين شد تصور كرد كه ضد انقالب آخ گذشت و مي سالي از انقالب اكتبر مي ، بيست1928
پانزده سالي به درازا بكشد، هرچند كه  توانست ده  ي ترميدوري است كه مي بازمانده

گروسمن تحت عنوان  دانم شما رمان واسيلي نمي. ساخت تحكيم رژيم را ميسر نمي
  . شناسيد يا نه زندگي و سرنوشت را مي

  . متاسفانه، نه-ناصر اعتمادي 
گراد نوشته شده و براي  ا در مورد استالينرمان عالي است كه اتفاق:  دانيل بن سعيد-

دهد كه  رمان مزبور نشان مي. من از نقطه نظر سياسي كتابي است عليه سولژنيتسين
گراد و  چگونه كساني كه ملهم از سنت انقالبي بودند اميد داشتند كه در نبرد استالين

ها  چيزي كه آناما . در پيروزي اين نبرد شكل ممكني از آزادي و دموكراسي زاده شود
تري به رژيم بوركراتيك شوروي  نفهميده بودند اين بود كه پيروزي حقانيت بيش

چيزي كه در اتحاد شوروي گذشت قابل . كرد داد و قدرت فاتحان را تحكيم مي مي
اما، ما هم به عنوان جريان . بيني نكرده بود بيني نبود و كسي هم آن را پيش پيش

كم گرفتيم،   بوركراتيك را كه اين همه دوام يافت، دستگر رژيم سياسي نتايج ويران
هاي  ترين اشكال فعاليت ها و سازمان اجتماعي و ابتدايي منظورم نابودي حافظه، سنت
امروز . روند شمار ميه ها همه امروز بديهي ب اين. سنديكايي يا سياسي است

اي  هاني، پروژهج انترناسيونال چهار به يك معناي معين، يعني به معناي طرح حزب
بيني بسيار و به عنوان  كنم كه بايد فروتني و روشن اما درعين حال فكر مي. است  مرده
.  سهم نسبت به اشكال تولد سنت سوسياليستي و انترناسيوناليسم، راه را ادامه داديادا
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برعكس، امروز در آمريكاي . كنيم البته، ما به تنهايي هيچ بديلي را نمايندگي نمي
اين پيوندها با .  نيروها وجود داردتركيب و پيوند بين، در اروپا اشكالي از التين

ها بخشي از  اين. ها صورت پذيرند توانند در سطوح قاره هاي عليه بيكاري مي جنبش
كنم كه اتفافا به دليل  ي مبارزه هستند و اما، فكر مي همين تولد اشكال بسيار پراكنده
ي سياسي و جرياني از  مي در حمل كردن يك حافظهتاريخ منحصر به فردمان، ما سه
باشند،   تري ظاهر نشده مادام كه اشكال عالي. باشيم  تاريخ جنبش كارگري داشته

اي را حفظ كنيم كه تالش انتقال همين  كنم كه بايد فعاليت بسيار فروتنانه تصور مي
  . باشد يتر م ي كوچك به جريان بازسازي است كه امروز بسيار گسترده سرمايه

ي  ي گورباچف الهامات و اميال گسترده  اصالحات آغاز شده در دوره- ناصر اعتمادي
اين اصالحات در عين حال . دموكراتيكي در كل بلوك سابق سوسياليستي برانگيخت

.  معروف شدند"انقالبات بزرگ دموكراتيك"به همان چيزي انجاميد كه تحت عنوان 
ندها گاه و در بهترين حالت احياء ليبراليسم اقتصادي بايين حال، نتايج مختوم اين رو

هاي داخلي، قتل  افسار گسيخته و بدوي بوده و گاه پيدايش ناگهاني و ثابت جنگ
امروز با گذشت . هاي اجتماعي و تاريخي بسياري از همين جوامع ها و ازگسيختگي عام

هاي  ره با ارزيابيكنيد؟ آيا دراين با ي اصالحات گورباچف چه فكر مي زمان درباره
اي را كه آن زمان  ارنست مندل موافق هستيد كه از همان ابتدا كوشيد روند فروپاشي

  در حال تكوين بود، توضيح دهد؟ 
رسد  بايين حال، چيزي كه جالب به نظر مي.  است پيچيده بحثي: دانيل بن سعيد

 است كه او اهميت گورباچف دراين. ي ويژگي و اصالت اصالحات مزبور است مشاهده
ي شوروي به بن بست رسيده بود و ازاين زاويه نيازمند  فهميده بود كه جامعه

بنابراين از تكرار آن صرف . اين نكته به حد كافي توضيح داده شده است. اصالحات بود
ي روند اصالحات از همان  هاي خبردهنده اما بايد يادآور شد كه نشانه. كنم نظر مي
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شود،  ي شوروي صحبت مي هنگامي كه از سكون جامعه. تند وجود داش1970هاي  سال
رود كه اوال چنين سكوني همواره وجود نداشته است و دوما  غالبا اين نكته از ياد مي

توان  مي. ي اقتصادي بود كننده هاي متمادي اتحاد شوروي شاهد رشد خيره طي سال
توان وجود آن را  اد، اما نمياين رشد اقتصادي را از زاويه نابرابري مورد انتقاد قرار د

چنين درخشش اتحاد  هايي نظير سپوتنيك و هم درغير اين صورت پديده. انكار كرد
در عوض از همان . قابل فهم نيست) كوبا(جمله در جهان سوم  ازشوروي بوركراتيك 

چنين بازدهي اقتصادي ي متوسط طول عمر افراد و هم  در زمينه1970هاي  اواسط سال
اين وضعيت را . داد ي شوروي مي بست جامعه ي وجود داشت وخبر از بنسير نزول

  . بيني كرده بودند طور نسبتا روشني پيشه تروتسكي و مندل و ديگران ب
.  انجام گرفت1960هاي  هايي براي انجام اصالحات در اتحادشوروي طي سال البته، تالش

. شد رت سياسي مواجه  ميناپذيري قدها همواره با خشكي و انعطاف اما، اين تالش
بنابراين، روي هم رفته اصالحات اقتصادي بدون گالسنوست، بدون عناصر اصالحات 
سياسي امكان پذير نبود و اهميت اصالحات گورباچف نيز از همين زاويه قابل مالحظه 

) گرايش(شد، با يك  ي اصالحات سياسي مطرح مي اما، به محض اين كه مساله. است
شديم و به گمان من حق با مندل بود هنگامي كه  رو مي-هب- روشديدا مركزگرا

روند يا الزم است  يا اين اصالحات به سمت اصالحاتي ليبرالي پيش مي: گفت مي
وارد كردن : يعني. ناميم، بخشيد چه كه ما اصالحات سياسي مي انسجام معيني به آن

بور و درعين حال حفظ بازسازي دموكراتيك و عناصر خودگرداني در روند اصالحات مز
ديگر قرار اما، اين دو مسير واقعا و به مرور در تناقض با يك. ريزي اقتصادي برنامه
: يعني. كرد انجام دهد مسيري بينابيني بود چه كه گورباچف تالش مي آن. گرفتند مي

ي  ين حال، اصالحات كنترل شده با پيدايش مساله ابا. انجام اصالحات كنترل شده
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جا نيز ما اين مساله را  دراين. توانست به وضعيت انفجاري بيانجامد  ميملي تنها
  . كم گرفتيم دست

رود؟، بايد اعتراف  در مورد كتاب ارنست تحت عنوان شوروي گورباچف به كدام سو مي
لم كتاب بسيار خوبي نيست و بسيار ئي احترامي كه براي او قا كنم كه با وجود همه

ي زندگيش با خود جدالي دروني  ارنست در آخرين دوره. تبينانه نوشته شده اسخوش
. اش از يك سو و تمايل و اشتياق فرديش از سوي ديگر داشت بيني تحليلي ميان روشن

ميرد،  ها يك روز مي ي آدم كرد كه درحال پير شدن است و مثل همه او احساس مي
بنابراين . غ او بيايدكرد كه متاسفانه مرگ به اين سرعت به سرا هرچند كه او فكر نمي

خودماني . ي انقالب را ببيند او اشتياق داشت كه پس از پرانتزي طوالني، حركت دوباره
 زماني كه ديوار -در ميتينگي در پاريس درمورد بحران آلمان شركت كرد او: گويم مي

 و طي آن اظهار داشت كه فروپاشي ديوار برلين -برلين به تازگي فروريخته بود
كشيدم و اظهاراتش  من واقعا خجالت مي. ازگشت يك روزالوكزامبورگ استي ب مقدمه

ي تشخيص مساله بسياري از  ين حال، در زمينه اباي. رسيد به نظرم غيرمعقول مي
-كه ميان راهي او براي باور داشتن به اين در مورد اراده. هاي او درست بودند ارزيابي

 حل بهتر متحقق خواهد شد، لغزشي وجود پذير، سرانجام راههاي متفاوت و امكان حل
بيني  اش را فهميد هر چند نبايد ازياد برد كه اين پيش توان داليل انساني داشته كه مي
  . نادرست بود

توان  آيا مي رود؟  اما، به اعتقاد شما بلوك شرق امروز به كدام سو مي-ناصر اعتمادي
توان گفت كه اين جوامع  آيا ميجا مستقر شده؟  داري سرانجام در آن گفت كه سرمايه

برند و در اين صورت ناگزيريم بالفاصله بپرسيم و يا  سر ميه ي گذار ب هنوز در دوره
تواند چيز معتبري  ي گذار مي گذار به كدام سو؟ و باالخره، آيا اساسا مقوله: تكرار كنيم

توان  ه ميچرا ك( ي قابل پيش بيني اين جوامع به ما بيĤموزد در مورد حال و آينده
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اي انساني همواره در حال گذار از وضعيتي به وضعيت ديگر يا در  گفت كه هر جامعه
  ). حال شدن هميشگي است

به گمان من مفهوم گذار، مفهومي است . دقيقا همين طور است:  دانيل بن سعيد-
ر كاه گويم مفهومي است ساده آن را در معناي رايج كلمه ب وقتي مي. ثبات ساده، اما بي

كند  اين امتياز برخوردار است كه مارا ترغيب مي ين حال، مفهوم مزبور از ابا. بريم مي
شان مورد تامل قرار دهيم، به جاي آن كه تا بر اساس سنت تا روندها را در تناقضات

آيا : براي نمونه. شان كنيم بندي فرانسوي دكارتي، يعني بر اساس ذوق نظام، دسته
 كارگري يا بورژوايي؟ چنين روشي جاهاي ديگري نيز دولت شوروي، دولتي است

بنابراين، استفاده . ها به طرز خاصي قوي و صوري است وجود دارد، اما نزد ما فرانسوي
پذيرتر، نظير روند متناقض، در بررسي تر صريح، اما انعطاف اي كم از مقوله
ي  ي در مورد مساله با بديلي كه تروتسكپيونددر . فايده نيست هاي امروز بي دگرگوني

داري يا انقالب سياسي عليه دولت   احياء نظام سرمايه-بود شوروي مطرح كرده
داري است كه متحقق شده،   امروز به طرز انكار ناپذيري احياء نظام سرمايه-بوركراتيك

با اين حال، احياء . اما همواره بايد مفهوم روند را به جاي مفهوم گذار مد نظر داشت
ي اساسا از نقطه نظر جهاني به موفقيت رسيده، به طوري كه اتحاد شوروي دار سرمايه

ي امروز و كشورهاي اروپاي شرقي از هم اكنون در موج منطق جهاني  سابق، روسيه
گويم بايد اين روند را در تناقضاتش  چنين، وقتي مي هم. اند كااليي در بر گرفته شده

روند مزبور، يعني استقرار يك بازار كار مورد تامل قرار داد، به اين خاطر است كه 
هاي  ها در سال ي ليبرال بينانهكه تشخيص خوش چنان(متعارف در اتحادشوروي سابق، 

وز كامال نسرانجام ه) كرد نوعي نفوذ سرمايه در سرزمين عجايب را تصور مي 1989 -1991
 عهده ي آلمان براي به براي اين كافي است مشكالت سرمايه. است متحقق نشده
ي اتحاد آلمان را مالحظه كنيم، در حالي كه اتحاد دو آلمان از حقانيت  گرفتن هزينه

 دانيل بن سعيد

 ٢٤٦

سرمايه : اند در مورد شوروي سابق نيز مشكالت قابل مالحظه. مند است سياسي بهره
جا بسيار محدود مانده، آن هم به اين خاطر كه  المللي هنوز در آن گذاري بين

گذاري داخلي و  از سوي ديگر سرمايه. ن وضعيت ندارندها هيچ اعتمادي به اي سرمايه
اي  اند كه در نوع خود پديده انباشت داخلي سرمايه اشكال مافيايي به خود گرفته

رو -هب-ي نيروها رو امروز در روسيه با نوعي عناصر تجزيه. سابقه و عجيب است بي
د كمي كنجكاو به نظر من باي. همين وضعيت تقريبا در همه جا وجود دارد. هستيم

ها  جوانب معيني ازاين پديده. هستيم رو-هب-اي رو ي ناشناخته بود، چرا كه بايد پديده
اما، حتي مقايسه با كشورهاي جهان سوم نيز . اند با كشورهاي جهان سوم قابل مقايسه

جا مساله نه بر سر جهان سومي شدن  چرا كه در اين. كامال رضايت بخش نيست
كه جهان سومي شدن   برزيل و يا ديگر كشورهاي مشابه، بلكشورهاي بزرگي نظير

هاي  هايي است كه در ديگر بخش كشوري شهري و صنعتي به همراه اشكال بحران
اي است ناشناخته  ي امروز، پديده ي روسيه بنابراين، پديده. جهان قابل شناسايي نيست

ها مخاطره كنم، اما  بيني ها و پيش ي برخي تشخيص خواهم در ارائه نمي. سابقه و بي
ي از هم گسيختگي  هاي بسيار محتمل شكل اتوريتري از اداره متاسفانه يكي از سناريو
هم در شكلي سرگشته  تواند براي مدت نسبتا طوالني و آن اجتماعي است كه مي

جا از اصطالح گذار استفاده  كه در اين اگر بپذيريم(چنان در حال گذار باقي بماند  هم
تواند اين چنين از هم گسيخته باقي بماند، لذا اين  جا كه جهان نمي ، از آناما). كنيم

جا نوعي قدرت اتوريتر، نوعي ليبراليسم نظامي مستقر  خطر قوي وجود دارد كه در آن
چنين امري غير قابل تصور نيست و در اين سطح گسترده، به عوامل بسياري . شود

وانگهي، هنوز . بيني كرد  از هم اكنون پيشها را ي آن تواند همه بستگي دارد كه نمي
هاي ليبرالي متروپول چه خواهد شد؟  معلوم نيست كه سرانجام بحران در خود كشور

نيز ) ي ژاپن و آلمان و غيره ي جنوبي، معجزه ي كره نظير معجزه ("ها معجزه"ي  دوره
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ينده داند كه درميان مدت و در ده بيست سال آ كس نمي به سر آمده است و هيچ
امروز در فرانسه، در . ديگر به چه چيزي منجر خواهد شدتركيب اين عوامل با يك

گر آن  هاي بحران و نتايج ويران ي سرعتي ميان آهنگ اشكال و مقياس ديگر، مسابقه
از يك سو آهنگ ) هاي مافيايي، طرد اجتماعي، بحران شهري و غيره نظير سازمان(

اين امر در مورد . ي از سوي ديگر جريان داردي جنبش اجتماع دهي دوبارهسازمان
زمان پريشي و شكاف بسيار . رود شمار ميه اي بزرگ ب چون فرانسه مساله كشوري هم

هاي تجهيز  خطرناك ميان اشكال مقاومت و سازماندهي اجتماعي از يك سو و آهنگ
كنم كه در مقياس با كشوري نظير  و حتي تصور مي( مجدد سياسي بسيار پيچيده

اما معتقدم كه در  بين نيستم،خيلي خوش: صميمانه بگويم. به مراتب كند است) فرانسه
  . عين حال و با توجه به وضعيت كنوني جهان بايد مبارزه را ادامه داد

ي گذار اشاره كرديد   شما به درستي به دشواري صحبت كردن از مساله-ناصر اعتمادي
منظورم . كنند م كه مواضع اخيرتان مطرح ميي ديگري برس جا به مساله و مايلم از اين
سازي  ناهم" و "ماركس نابهنگام"هاي،  شما در كتاب. ي تاريخ است در واقع مساله

ي اساسي و فلسفي پيشرفت تاريخي به عنوان  ، صفحات درخشاني را به مساله"ها زمان
ما از بندي شرسد كه جمع به نظرم مي. دهيد پذير اختصاص ميي امري امكان عرصه

) Teleologipue(گرايانه در مقابل هر نوع بينش فرجام اين موضوع به وضوح برآن است تا
اما ظاهرا براي شما كمونيسم به عنوان تحقق آزادي ممكن در . از تاريخ مقاومت كند

 messianismme(گرايي عرفي شده  ي يك منجي وعده"معناي قوي كلمه، سرانجام به 

secularise (كنيد عالوه بر ارنست بلوخ و  چنان كه خودتان تاكيد مي. دشو تبديل مي
ي ماترياليسم تاريخي تحت شكلي كه از سوي والتر  ي اتوپي، ايده برداشت او از مساله

تان نسبت به اين مساله همراهي  بنيامين فرموله شده به طرز خاصي شما را در رويكرد
واضع مشابه ژاك دريدا به ويژه در و اين به گمان من شما را به برخي از م. است كرده 
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از اين نقطه نظر . كند  بسيار نزديك مي"اشباح ماركس"كتاب او تحت عنوان 
براي شما اهميت : ند اهايي كه مايلم در مقابل شما طرح كنم از اين قرار پرسش

گرايي ملهم از يهوديت در تاويل ماركسيستي  سياسي و نظري وارد كردن نوعي منجي
ي ولو  گرايانهي منجي توان كمونيسم را به عنوان وعده ده است؟ چگونه ميتاريخ چه بو

گرايانه از تاريخ به همراه نتايج  كه در دام بينشي فرجام آن عرفي شده در نظر گرفت، بي
اعتقاد به يك منجي، به يك رهبر فرهمند، كه قادر است بشريت : منفي آن افتاد، يعني

  كند؟ را به سوي سرزمين موعود هدايت 
چرا كه واقعا به محض استفاده از . باشم شايد اشتباه كرده :  دانيل بن سعيد-

 حتي "گرايي منجي"زيرا، اصطالح . شود گرايي، اين اصطالح كمي خطرناك مي منجي
تواند با اين  اگر به آن معناي عرفي بدهيم و حتي نزد كسي چون والتر بنيامين مي

گرايي بخشي از  كنم كه منجي راين، فكر ميبناب.  تفاهماتي شودءحال موجب سو
از يك سو مباحثه با : اي است از سنتي دوگانه فعاليت فكري والتر بنيامين و آميزه

ي سنت يهودي و درعين حال توجه واقعي بنيامين نسبت به  گرشوم شولم درباره
 تنها خيلي ها براين اعتقادند كه ارجاعات بنيامين به ماترياليسم تاريخي. ماركسيسم

كنم كه  من به هيچ وجه چنين باوري ندارم و فكر مي. نوعي پوشش و بزك است
كنم كه بنيامين به همراه  گمان مي. است بنيامين ماترياليسم تاريخي را جدي گرفته 

ي   كه در دوره-ام  و دراين باره به تفصيل صحبت كرده-هايي است گرامشي از چهره
 معرف و حامل عناصر بازخواني نوعي هاي ميان دو جنگ جهاني دشوار سال

گرايانه است و بنابراين، به اين  ماركسيسم غير مكانيكي، غير جبرگرايانه و غير فرجام
ي مفهوم  گرايي بنيامين را اساسا به دليل آخرين تزش درباره خاطر است كه منجي

ي حضور امر در معنا: ام گشوده، در معناي دوگانه تفسير كرده ي دري نيمه تاريخ، درباره
كه به معناي شماري از امكانات  البته به معناي آمدن يك منجي نيست، بل. ممكن
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وليت را ترغيب ئتاريخي گشوده يا در دسترس است كه به جاي انفعال، عمل و مس
ما : دهد، مفهوم باژگوني است گرايي مي معناي ديگري كه بنيامين به منجي. كند مي

اي نسبت  كه نقش منجييانه نيستيم، بل ) messianipue(ه تنها در انتظار رهايي منجييان
در اين . به مغلوبين، نسبت به گذشته و دادن معناي جديد به گذشته، به عهده داريم

ام، حتي اگر دراين بين  كار بردهه گرايي را ب معناي دوگانه است كه من منجي
ي  م فعال شدن دوبارهالبته، درپس اين مفهو. ي بدفهمي نيز وجود داشته باشد مخاطره
ي رسالت   تفاهمي دربارهءغالبا در زبان رايج سو. ي ديگري از مساله وجود دارد جنبه

)Prophetie (نزد كساني چون اشتاينر و بنيامين رسالت امري مشروط . شود مالحظه مي
رسوالني . رسد اگر ما اقدامي براي تغيير نكنيم، اين فاجعه است كه سر مي: است
براي رسولي او . انجامد گر كنار نهادن سنتي هستند كه به فاجعه مي  بيان"ژرمي"نظير

گرايي را در اين معنا بكار  در واقع من منجي. توان جلوي فاجعه را گرفت چون هنوز مي
 نمونه در كتاب والتر ي برا- بودم تر در مورد بنيامين كار كردهمن پيش البته،. ام برده

هاي  ها و توازي  و در اين كتاب دريدا به برخي طنين-.)ا.ن(بنيامين، ديدبان منجيانه
گرايي را در اين معنا مورد  كنم كه اگر مفهوم منجي بنابراين، گمان مي. بردم مشابه پي

گمان . چه هست، بدهيم تري از آن نظر قرار دهيم، نيازي نيست كه به آن معناي مهم
 را درتفسير ماركسيستي وارد گرايي نوع بينش فرجام تاريخ كنم كه اين منجي نمي
  . كند مي

  ...رود  درست است، چراكه موضع شما خالف هر نوع فرجامي مي-ناصر اعتمادي
 ءي اتكا كنم كه اين نقطه بله، خالف هر نوع فرجامي و گمان مي:  دانيل بن سعيد-

  . انتقادي مهمي است
ستم و يكم ي قرن بي  به اعتقات شما براي سوسياليسم آستانه-ناصر اعتمادي

هاي جديد اجتماعي، به طوري كه در زبان سياسي نظري امروز مصطلح است،  جنبش
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كنيد كه انقالب سوسياليستي نقش  كنند؟ آيا هنوز فكر مي چه جايگاهي را اشغال مي
تواند بشريت را به سوي سرنوشتش، به سوي يك  ي كارگري است كه مي منحصر طبقه

س، چنان كه كساني چون فليكس گاتاري و سرزمين موعود هدايت كند يا برعك
نيروهاي "داري داشتند، در درون جوامع سرمايه ها پيش اظهار مي آنتونيو نگري سال

 وجود دارد كه قادرند فضاهاي جديد آزادي را بگشايند و گسترش دهند، "شورشي
آشيانه "، "ي مدني جامعه" در ناميدنشان به عنوان "ماركس جوان"فضاهايي كه 

  داد؟   به خود ترديدي راه نمي"ي حقيقي كل تاريخ ، صحنهحقيقي
اي كه  اما، مالحظه. توانم مشكل با شما موافق باشم از يك زاويه مي:  دانيل بن سعيد-

. هاي جديد اجتماعي آنقدرها هم جديد نيستند دارم اين است كه سرانجام اين جنبش
با اين حال، . يدي استزيست، جنبش جد براي نمونه، جنبشي نظير دفاع از محيط

هاي  جنبش: كنند غلمكار درست مي شل  هاي جديد اجتماعي يك آش غالبا از جنبش
ها  ي اين جنبش همه. ها و غيره زنان، مسائل مربوط به مسكن و شهر مسائل مليت

ها در ارتباط با نگاهي است كه در گذشته  جديد بودن آن. قدرها هم جديد نيستند آن
 از  اما،. گرا از جنبش اجتماعي و جنبش كارگري داشت دود و تقليلبرداشتي بسيار مح

ابتدا نيز جنبش اجتماعي قرن نوزدهم كه از خالل آن متفكران پيشگام سوسياليست 
تر جنبشي  كه بسيار بيش بل: اي نبود ظاهر شدند، يك جنبش سنديكايي كارخانه

اد كنيزي به پراتيك جنبش كارگري از طريق قرارد. فرهنگي، انجمني و شهري بود
اي كه اين  هم به گونه جديد سنديكايي، اشكال حقوق كار و غيره تبديل شد، آن

كارگري معادل جنبش سنديكايي مالحظه  گرايش عمومي شكل گرفت كه جنبش
چه كه امروز به دليل بحران بيكاري و غيره، شاهد پيدايشش هستيم گسترش  آن. شود

 خود را در اواسط قرن اشكال اوليه ظهوربش زنان جن. ي جنبش اجتماعي است دوباره
ي مسكن و جنبش  مساله. نوزدهم و حتي نيز در جريان انقالب فرانسه به دست آورد



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢٥١

ها را براي ناچيز شمردن اهميت اين  اين. شهري نيز در همان زمان وجود داشت
ره به كنم خيلي خوب است كه افق نگاه ما دوبا برعكس گمان مي. گويم ها نمي جنبش

سوي تكثري از فضاهاي اجتماعي گشوده شود كه عناصر ضد فرهنگ رايج، ضد 
ي بازسازي واقعي نوعي جامعه را تعريف  كنند، يعني ايده ي موجود را تعريف مي جامعه

كنند كه از حياتي خاص و تا حدودي نيز ارگانيگ برخوردار است و به اين ترتيب  مي
كه نيز در ارتباط با قدرت  جديدي را بسازد، بلتواند فضاهاي اعتراضي  نه تنها مي

در . به نظر من اين نكته بسيار مهم است. موجود فضاهاي ضد قدرت را بيافريند
اي برانگيخت،  مبارزات اجتماعي سال گذشته برخالف نگراني كه در فرانسه نزد عده

ي مسكن، جنبش  پيوندهايي، هرچند هنوز ضعيف و شكننده، ميان جنبش مطالبه
در . ي اقامت، جنبش مهاجرين و مبارزات كارگري شكل گرفت خارجيان بدون اجازه

 "مرفه"هاي   كنند كه اين بخشءخواستند اين را القا برخي از روزنامه نگاران مي ابتدا
. كنند در حالي كه الويت با مطرود شدگان اجتماعي است هستند كه دارند مبارزه مي

پذيرم نسبتا  كه البته مي(يست، از نقطه نظر من اما، قضايا به اين متناقضي هم ن
ي پنهان استثمار به  ي اشكال طرد اجتماعي جنبه ، همه)كالسيك و ارتدكس است

. اي وجود دارد  رابطه- استثمار و طرد اجتماعي-روند و ميان اين دو جنبه شمار مي
بيان ديگر، تر كلمه يا به  توان پرسيد كه آيا جنبش كارگري در معناي سنتي حال مي

. كند يا نه اي در اين بين ايفا مي جنبش كارگري كارخانه و سنديكايي نقش ويژه
كند و به اين امر هنگامي پي  اي را حفظ مي گمان من جنبش كارگري نقش ويژه به
 و تا حد 68براي نمونه در جنبش مه (آيد  بريم كه جنبش كارگري به حركت مي مي

كارگري قابليت جذب و متحد كردن  جنبش).  فرانسه1995محدودتري در جنبش 
بنابراين، جنبش . مطالبات گوناگوني را دارد كه ديگر اقشار اجتماعي فاقد آن هستند

ي  كند، حتي اگر امروز كار كمتر و نسبت به دوره كارگري هنوز جايگاهي را اشغال مي
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ا اشغال كارگري هنوز جايگاهي ر جنبش. پيشين كار صنعتي كمتري وجو داشته باشد
يابد، توازني كه براي من نسبت به  كند، چرا كه حول آن يك توازن قوا سازمان مي مي

: براي اين امر دليل ديگري نيز وجود دارد. ماند چنان امري مركزي باقي ميجامعه هم
اند كه اين نبرد  شناسان آالمد سعي كرده جامعه. به گمان من نبرد طبقاتي جريان دارد

مردم . گير و آگاهانه نيست، اما وجود دارد  درست است كه اين نبرد چشم.را انكار كنند
كنم كه اتفاقات  فكر مي. جنگند مي"كار پذيري انعطاف"براي كار و عليه سياست ليبرالي

توان آن را انكار كرد، اما  مي. اي در اين زمينه باشد العاده خارق امروز كره جنوبي درس
اما، اين مبارزه به طور خودكار، آگاهانه و حامل بديل . مبارزه به قوت خود باقي است

توان به  مي: در واقع، اشكال متعددي از تعلقات وجود دارد. شود اجتماعي عمومي نمي
معناي وسيع كلمه كارگر بود و درعين حال مرد بود يا زن، جوان بود يا پير، فرانسوي 

ين، اشكال متعددي از تعلقات وجود بنابرا. بود يا مهاجر، باسك بود يا اسپانياني و غيره
 اين است كه در مبارزه كدام يك  براي من مساله. شوند ديگر تركيب مي دارد كه با يك

و اين بدين معنا نيست كه بايد ديگر اشكال تعلق را . از اين اشكال تعلق الويت دارد
راي كنم كه بايد مطالبات خاص زنان ب برعكس گمان مي. ناديده گرفت يا حذف كرد

كه  نمونه براي جنبش مستقل زنان را مورد مالحظه قرار داد، آن هم نه براي امروز بل
ها يك شبه از ميان  ي سوسياليستي، چرا كه نابرابري حتي براي فردا، در يك جامعه

تر از قوانين كار و اقتصاد تحول  اي كه آهسته هاي نابرابري روند و هستند پديده نمي
  كنم كه اما دليل ديگري وجود دارد  گمان مي. تي است بديهيها نكا اين. يابند مي

ام چرا كه براي من از اهميت بسياري برخوردار است و آن  چندين بار آن را گفته
دادن اهميتي خاص به نبرد طبقاتي، در مقايسه با ديگر اشكال : عبارت از اين است

ت كه حامل عنصر ي دادن جايگاهي مهم به نبردي اس موجود مبارزه، به منزله
  . شمول است جهان
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ي راهنماي نبرد طبقاتي را نزد غير، در كشور و ملت يا ديني ديگر  هنگامي كه رشته
دراين خويشتن همواره . رو هستيم-هب-كنيم همواره با خويشتن ديگري رو دنبال مي

در غير، در ديگري، همواره بخشي از . اي براي جستن هويت خود وجود دارد وسيله
ي ارتباط و بنيان  تن خود و در نتيجه همبستگي امكان پذير، نوعي حلقهخويش
ي مهمي است، اما به اين معنا نيست كه  اين براي من نكته. شموليت وجود دارد جهان

كه به اين معنا  يابند، بل قومي يا مذهبي غلبه مي ها برتعلقات ملي، اين گونه همبستگي
    .كار برده بستگي ب اي چنين همها را در راست است كه بايد همه كوشش
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  "فرضيهء كمونيسم"مصاحبهء با آلن باديو نويسندهء

  و پاسخ دانيل بن سعيد به برخي انتقادات او
  

  تراب حق شناس : برگردان

و آلن باديو و دانيل بن سعيد هردو فيلسوف و استاد دانشگاه در فرانسه : يادداشت 
هر دو از . صاحب تأليفات متعدد در دفاع از انديشهء ماركس و مبارزهء كمونيستي اند

باديو از گرايش مائوئيستي و بن سعيد از گرايش .  هستند1968مبارزان چپ در 
باديو در عرصهء نظري بيشتر فعال بوده و در خارج از فرانسه معروف تر . تروتسكيستي

فرضيهء "و ديگري ) 1 ("زي مظهر چيست؟سركو"دو كتاب اخير وي يكي . است
هاي راديو ـ هاي متعددي با وي در برخي برنامهباعث مصاحبه) 2 ("كمونيسم

حال آنكه بن سعيد در فعاليت عملي و حزبي . تلويزيوني و نيز مطبوعات گشته است
. است) LCR(گذاران اتحاد كمونيستي انقالبي وي از بنيان. بسيار شناخته شده است

هاي به عنوان يكي از سازمان(تخاباتي  سال فعاليت سياسي و ان40سازمان پس از اين 
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 خود را منحل اعالم 2009در فوريه ) 4، تروتسكيستي و عضو انترناسيونال "چپ افراطي"
 كه كارگر "اوليويه بوزانسونو"به رهبري ) NPA ("داريحزب نوين ضد سرمايه"كرد و 

دانيل بن سعيد صاحب تأليفات فراوان .  اعالم كردادارهء پست است موجوديت خود را
هدف از ترجمه و نشر اين . است و مقاالتي متعدد از وي به فارسي منتشر شده است

در جهت رهايي بشري از يوغ گونه مطالب دامن زدن به جستار ضروري كنوني ست 
  .ضمناً تأكيدها و پاورقي ها همه از مترجم است. داريسرمايه

 *************************************************  
با . گردد برمي1970هاي هاي چپ افراطي به سالان به ايدهآثار فلسفي شما و تعهدت

فكري ) راديكاليت(راديكاليتهء هاي اخير شما را نماد نوين نوعي وجود اين، در سال
-چنين پديده. دكنفرميسم و حتي دموكراسي انتقاد ميشناسند كه از ليبراليسم، رمي

  دهيد؟ اي را چگونه توضيح مي
اين واژه كه از انگليسي . برمطالحي ست كه من چندان به كار نميــ راديكاليته اص

 كه با گرفته شده ظاهراً مبين چيزي ست فراتر از چپ، حتي فراتر از چپ افراطي، آنجا
اش را نخستيندهم كه معناي من ترجيح مي! توان ديدچشم غير مسلح چيزي را نمي

 شان، زيرا اينء امور، در سطح ساخت ذاتيبه آن بدهم، يعني دست بردن به ريشه
هاي دائمي راديوـ تلويزيون و مطبوعات اخيراً مهمان. تعريف ممكني ست از فلسفه

 به بعد تغيير 1970هاي اند، اما من از سال سياسي و فكري مرا كشف كرده"راديكاليتهء"
.  رونق زيادي داشت"انقالبي"دوره راديكاليتهء سياسي با داشتنِ صفت در آن . امنكرده

اما چرا .  بسياري به آن پشت كردند ولي من به آن وفادار ماندم1980هاي طي سال
د در تهي كنند؟ اين را بايها از آن صحبت ميون اين وفاداري مرئي شده و رسانهاكن

هم اكنون سياست در . جو كردهاي سياسي رسمي جستبودن و بي محتوايي بازي
شكاف بين زندگي مردم و آنچه . بحران است، همان طور كه دولت در بحران است
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تر مي كند، هرچه افزوندهد، يا از انجام آن خودداري ميقدرت سياسي انجام مي
هايي كه مي  ايدئولوژيك نيز هست براي انديشهاين بحران سياسي كه بحران. گردد

  . اي امور دست برند فرصتي ست مغتنمهكوشند به ريشه
امروز از .  يك سال پيش بازتابي غير منتظره يافت"سركوزي مظهر چيست؟"كتابچهء 

  دهيد؟بندي ارائه ميچه جمع] فرانسه[است رئيس جمهوري سي
درآمده است گرايي او هرجا توانسته به اجرا اراده.  شد كه از آن هراس داشتيمــ همان

ها، به ويژه كارگراني كه از خارج مي آيند و گسترش بي ترين ضعيفيعني ستمكاري بر
 همه در جهت واحدي "اصالحات". وقفهء دستگاه سركوب با توسل به قوانين تبهكارانه

انعي را بر سرِ راه كند، يعني به سمت دولتي اقتدارگرا و ضدمردمي كه هيچ مسير مي
 نظام آموزشي و از وي داغان كردنِسركوزي با سرعت تمام به س. كندخود تحمل نمي
نما كردنِ انگشت. تازدان كردنِ نظام بهداشت و درمان ميتر، داغآن هم خطرناك

زترين ابعاد ها را به نام جامعه قابل تعقيب دانستن يكي ازنفرت انگيبيماران رواني و آن
نتظار نچه اهاي اخير، بحران مالي غافلگيرش كرد و خالف آدر ماه. سياست او ست
كوشد بحران مالي را با حرّافي مهار كند، اما هيچ كاري جز وي مي. داشت پيش آورد

ها را با دهد و آن اينكه بانككنند انجام نميهاي ديگر در همه جا ميآنچه دولت
  . خزانهء كشور نجات دهد

  آميز نيست؟ اين اغراق. ايد به كار برده"اوج پتنيسم"شما دربارهء او اصطالح 
ـ غرض از اين تعبير قرار دادن سركوزي در راستاي تاريخ نوعي ارتجاع در فرانسه ـ

 به زيان كارگران، ارتجاع 1848است، ارتجاع احياء سلطنت عليه جمهوري در ژوئن 
، ارتجاعي كه از زمان "بوميان"، ارتجاع استعمارگران عليه )1871(ها عليه كمون ورسايي
سياست مردمي و انقالبي را نپذيرفته است؛ ارتجاعي هرگز وجود يك  1792ـ94انقالب 

آزار آشكار ام براي مثال، شكنجه و آن را بر شمرده) هاي ثابتخصلت(ه نامتغيرهاي ك
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بيعت و زيست هاي جامعه، مراجعه دادن به گفتارهاي ارتجاعي كه پاي طترينضعيف
هاي سياهپوست نان كه از دهان سركوزي عليه انساكشند، چنشناسي را به ميان مي

خواست به مي) ژنرال پتن(همان گونه كه پتن . يا دربارهء بيماران رواني شنيده شد
 1968 پايان دهد، سركوزي هم رسماً خواست با جنبش مه "جبههء خلقي"فجايع 

  . تصفيه حساب كند
  

  تر نيست كه از بوناپارتيسم صحبت شود؟ آيا درست
تر با محافل بازرگاني و مالي سركوزي بيش.  استــ بوناپارتيسم با بعد نظامي همراه

با ارجاع به تاريخ فرانسه، يعني دفاع از  ("اورلئانيسم سرسخت"بگوييم . دمخور است
حق خانوادهء اورلئان بر تاج و تخت سلطنت، نوعي سلطنت ليبرالي و پارلماني با 

  ). مراجعهء محدود به افكار عمومي
رسد كه شما فرقي حقيقي بين اما به نظر مي. ت منتقد سركوزي سچپ رفرميست نيز

به نظر شما عين ) UMP(و حزب سركوزي ) PS(آيا حزب سوسياليست . بينيدميآنها ن
  هم هستند؟

و احزاب راست از همان ابتداي همپالكي بين حزب سوسياليست . ــ در درازمدت آري
در امور ) رگوالسيوننفي (تنظيم زدايي .  مهر خورده و تثبيت شده است1980هاي سال

هاي ورشكسته را به يك وي كه يك دالل بود و كارخانه[مالي، ارتقاء امثال برنار تاپي 
فروخت، ميلياردر شد و به عنوان يك شخصيت خريد و پس از بازسازي ميفرانك مي

طلبي فردي، محدود و دامن زدن به مقام.] م. رت رسيدنمونه و موفق به سطح وزا
هاي بازداشت، همهء اي خانوادهء مهاجران به كشور، برپايي اردوگاهكردن ورود اعض

و ] 1981نخست وزير [پي ير موروا . انجام داده است] حزب سوسياليست[ها را چپ اين
سازي رنو در كارخانهء ماشين[ند كه اعتصابيون هست] وزير كشورش[گاستون دوفر 
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ها است با سوسياليست. گرا ناميدندمرا به نحوي تحقيرآميز اسال) Flins(فلَن ] ناحيهء
ليست حزب سوسيا.  را گرفت"كارگر" جاي واژهء "غيرقانوني" يا "مهاجر"كه واژهء 

را بين طبقات داري دارانه از سرمايهگرانه و جانباست كه مسووليت آموزش توجيه
گيري اش شدتيد به عهده داشت و نتيجهء مستقيمهاي مدمتوسط و مردمي، مدت

باوجود اين، هم اكنون در درون چپِ رفرميست . ب پليسي در حومهء شهرها بودسركو
تفاوت بين سستي و بي اعتباري . اقليتي وجود دارد كه به شدت مخالف سركوزي ست

بازي پارلماني از يك طرف، و كينه و مخالفتي كه هنوز شكل خاص خود را پيدا نكرده 
  . كندا تعريف ميچيزي ست كه چپ كنوني راز طرف ديگر، همان 

  
  كنيد؟دهد سرزنش مينقالب ترجيح ميآيا چپ را به خاطر اينكه رفرم را بر ا

 امروز يك مفهوم تهي "انقالب". ــ در حال حاضر ديگر دربرابر اين تقابل قرار نداريم
در . ب نيستهم در تدارك انقال) NPA(» داريحزب نوين ضد سرمايه"ست و حتي 

.  بسر مي بريم1840توان گفت كه ما در اوضاعي مشابه با دههء يك مقايسهء تاريخي مي
داري در كليهء ابعاد خود گسترش انجام شده و سرمايه] سلطنت[حياء در آن زمان، ا

دربارهء . رسيد كه به طور قطع دفن شده استته بود و ايدهء انقالب به نظر ميياف
كه امروز دربارهء هايي را ان حرفهم) Saint-Just(و سان ژوست ) Robespierre(روبسپير 

ه چپ را در آن روزها خواهان كجمهوري. ها بودگويند بر سرِ زبانمائو و لنين مي
هاي پارلماني جذب و هاي امروزمان در بازيكردند، مثل سوسياليستنمايندگي مي

شان به دست ناپلئون سوم هضم شده بودند و بعداً ديديم كه چگونه پيروزي ظاهري
حال آنكه آنچه در آن روزها اتفاق افتاد و اهميت داشت نوعي ]. 1851[ديده شد دز

كرد يعني انواع سياسي كارگري منفرد شده تغذيه ميبازسازي فكري بود كه از تجارب 
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، مانيفست ماركس و غيره؛ اما اين فوران و جوشش در ابتدا )اتوپيك(كمونيسم تخيلي 
  . ينامشهود بود كه البته امري ست عاد

با اين تفاوت كه بعدها تجربهء كمونيسم پيش آمد و چپ ضد اقتدارگرايي به نقد آن 
  . پرداخت، نقدي راديكال

...) بنيامين كنستان، توك ويل(19 با نظريه پردازان آغاز قرن 21ــ ضد اقتدارگرايان قرن 
اضر انواع ارتجاع و احياء سلطنت همواره با روشنفكراني ليبرال كه ح. فرق ندارند

ه دكترين نيستند گذشتهء انقالبي را بر عهده بگيرند همراه است، روشنفكراني كه ب
شان سودمند است، يعني آزادي افكار، آورند چون برايسخت جان ليبرالي روي مي

اي به نابرابري و مالكيت خصوصي خدشهدولت قانون و انتخابات، بدون آنكه در عمق، 
  . وارد شود

هاي كمونيستي هاي سياسي، بيالن رژيمي و آزاديارايي اقتصاداما آخر، به لحاظ ك
  ! فاجعه بار است

هاي مردمي و شورش بزرگ سقوط ها در پي قيام ابتدا يادآوري كنيم كه اين رژيمــ
خواست . شان بود كه برافتادندهانكردند، بلكه با تصميم كارگزاران خودشان و دولت

هاي مردمي رخ دهد چرا كه جيح داشت كه قيامه نبود هرچند ترها تعيين كنندخلق
اما دربارهء . آوردها و خواست تحول دروني كمونيسم سر برنست ايدهتواها مياز قيام

ها، اگر تجارب كمونيستي را بر مبناي دو معيار كارآيي اقتصادي و بيالن آن رژيم
ا با معيارهاي ها را آناند زيرا دقيقاً شمها از قبل بازندهآزادي سياسي داوري كنيد آن

اما معياري كه اين تجارب از ابتدا براي خويش تعيين . سنجيدداوري جهان غرب مي
كه يك واقعيت جمعي ابداع هدف عبارت بود از اين. كرده بودند كامالً چيز ديگري بود

روشن است كه . كنند و گسترش دهند كه برپايهء مالكيت خصوصي استوار نباشد
آيا حال كه چنين شده بايد از . آميز بودين هدف برگزيدند كه فاجعه براي اوسايلي
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اي را حفظ زاماً بايد ايدهء رسيدن به جامعهما ال! خود پروژه چشم پوشيد؟ برعكس
امروز وانمود . تي و طمع نباشدكنيم كه موتور محرك آن مالكيت خصوصي، خودپرس

ها فقط به سود مي ان عمدهء آنها و مشترياند كه روساي بانكشود كه كشف كردهمي
كه سود به عنوان موتور محرك زندگي اجتماعي درست همان چيزي حال آن. انديشند

  . ست كه پروژهء كمونيستي خواستار رها شدن بشريت از آن است
  

  .تمام تجارب به شكست انجاميده، آنهم به بهاي شمار انبوهي از كشتگان
پس از به . اسي سترم مهم است كارنامهء سيــ آنچه بيش از شكست اقتصادي به نظ

 بيستم تنها به مسألهء ، انقالبيون آغاز قرن19هاي كارگري قرن خون كشيدن قيام
تواند پيروز شود؟ لنين با كه آيا يك انقالب باالخره ميانديشيدند يعني اينپيروزي مي

اقعيت امر، اگر در و. دهي، نظم آهنين و حزب به اين پرسش پاسخ دادسخن از سازمان
اما يك چيز هست و آن اينكه شكل . كمون پاريس فروپاشيد، اتحاد شوروي دوام آورد

هاي سازماندهي كارآمد براي كسب قدرت نشان دادند كه با ادارهء كشور در زمان 
يك . توان اداره كردهاي نظامي نميصنعت و كشاورزي را با روش. دارندصلح خوانايي ن

كند آرام توان با خشونتي كه دولت اعمال ميرا نمي) جمع گرا(معهء كلكتيويست جا
توان آن را  سازمانيابي حزبي ست، چيزي كه ميآنچه بايد زير سوال برد گزينش. كرد

  .  ناميد"شكل ـ حزب"
طرفداران (ها مان چيزي نيست كه آلترموندياليستاقدام بدون تشكيل حزب، آيا ه

  و غيره در نظر دارند؟هاي همĤهنگي ، گروه)جهاني ديگر
) اتفاق نظر(آوري، اينترنت، اجماع همه از شبكه، فن اين.  ــ اميدوارم چنين باشد

به سخن ديگر، . حرف مي زنند، اما اين نوع سازمانيابي كارآيي خود را نشان نداده است
هاي گروهي ــ تنها چيزي كه ـ نه سرمايه، نه اسلحه، نه رسانهآنان كه چيزي ندارند ـ
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اي كه تقليد از مسألهء انضباط سياسي. است و وحدتصاحبش هستند انضباط 
بر حذر باشيم از . اي ست قابل بحث و درخور تجربهناسبات نظامي نباشد مسألهم

بسيج (و آنارشيسم ) انسازم(رهيافت تئوريك مسأله كه همواره به تقابل بين لنينيسم 
  . نبش كه خود يك بن بست استانجامد يعني تقابل بين دولت و جمي) بي شكل

  
دمكراسي دست كم اين امكان را به وجود . كنيد با شور تمام دموكراسي را نقد ميشما

  . آورده است كه خشونت را بتوان از مناسبات اجتماعي زدود
من تنها زماني آنها را زير سوال مي . ــ من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر هستم

ناپذير يا اعمال هاي تحملمداخلهء نظامي يا توجيه نابرابريبرم كه به محملي براي 
حقيقت اين است كه . آيند فرهنگي در مي"كراتيسمودم"زجر و شكنجه زير پوشش 

هاي غربي را به اين شرط فراهم كرده  امكان كاهش خشونت در درون جامعهدمكراسي
كا از يك قرن و نيم آمري. كه اين خشونت را به جاهاي ديگري، به خارج، منتقل كند

گرفته تا  1914ـ18از جنگ جهاني اول . پيش تا كنون بي وقفه درحال جنگ بوده است
يل ـ فلسطين؛ و فراموش زدايي، جنگ كره، ويتنام، عراق، اسرائهاي استعمارجنگ

كراتيك به طور پنهاني در آن دست دارند وهاي فرعي را كه كشورهاي دمنكنيم جنگ
گفتنِ اينكه به بركت ). ت كه فرانسه در رواندا چه كار كرده استهنوز هم روشن نيس(

. كنيم جز شوخي چيز ديگري نيست در دنيايي بدون خشونت زندگي ميكراسي،ودم
كراسي خشونت را از بين نبرده، بلكه آن را به خارج صادر كرده است، زيرا عرصهء ودم
د دوام آورد بايد عرصهء نوعي داري باشد، اگر بخواهكراتيكي كه زير يوغ سرمايهودم

كراتيك به خودي خود كافي نيست تا منازعات وروندهاي دم. رفاه نسبي نيز باشد
براي . طبقاتي ناشي از اختالفات و ناهمĤهنگي هاي اجتماعي را سمت و سو دهد

اجتناب از اينكه اين منازعات مبادا به خشونت منتهي شود بايد چنان رفاهي برقرار 
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در . بنا بر اين، بايد از رفاه حراست كرد. ا درجاهاي ديگر وجود نداردباشد كه گوي
آيد و قوانين عليه پيش مي) هاي داخليحمايت از فرآورده(روتكسيونيسم نتيجه پ
باشت اوليهء سرمايه و تأسيس فراموش نكنيم كه ان. ها، مداخالت نظامي و غيرهخارجي

پايهء رفاه . راه بوده است نكردني همهاي دمكراتيك، با خشونتي عجيب و باورنظام
، بر ...)اهالي جزاير كارائيب و تاسماني(ها به طور كامل داري بر امحاء خلقسرمايه
ها و كشتارهاي بي شمار نهاده شده است، و اين خشونت ادامه دارد و مطمئنم جنگ

قر نشود اگر ابتكارهاي سياسي مردمي از طراز نوين مست. تر خواهد شدكه هرچه افزون
هايي وحشتناك رهسپار خواهيم سابقه گسترش نيابد ما به سوي جنگو به نحوي بي 

  . بود
  

  آيا بايد از زيستن در دمكراسي چشم پوشيد؟ 
من . دانم كه از امتيازات فراواني برخوردارمن به عنوان يك شهروند فرانسوي ميــ م

يمتي براي ما فراهم شده است فقط خواستار آنم كه آگاه باشيم اين امتيازات به چه ق
شما تعداد كشتگان كمونيسم را . شودتر ميتر و گرانو بدانيم كه اين قيمت گران

 اياالت متحده و 1950شايد بتوان اين پاسخ را پيش كشيد كه از دههء . مطرح كرديد
تازه از من . اندر ديگري به كشتار مردمان پرداختههمپيمانان غربي اش بيش از هركشو

مين ام كه به سان مار بر اين سرزام و در آنجا ديوار را ديدهسرائيل و فلسطين برگشتها
ند و چه جنجالي كه بر سرِ ديوار برلين برپا نكرد. پيچددر تمام طول ساحل غربي مي
يك، با شمار كشتگاني كه با كشند، در فلسطين، در مكزحاال دارند همه جا ديوار مي

شد، ها ميديوار آهنين مانع خروج انسان. كند رقابت ميشانهاي كمونيستيمعادل
هاي سوسياليستي خشونت را دروني مي دولت. شود ميديوارهاي امنيتي مانع ورود
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هاي ديگر را به جاي آيا اينكه ملت. كنندها آن را به خارج صادر ميكراسيوكردند، دم
   ست؟ملت خويش شكنجه كنند حقيقتاً شايستهء اينقدر فخرفروشي

  
   كه از آن دفاع مي كنيد چيست؟ "فرضيهء كمونيسم"منظورتان از 

اين يك گام است به عقب كه . ــ تقريباً همان معنايي كه ماركس از آن درنظر داشت
 ضروري ست تا بتوان آن را به "حزب ـ دولت"براي جدا كردن كمونيسم از تصوير 

اي ست كه منظور جامعه. اندهء فلسفي بازگردماهيت نخستين اش به عنوان يك ايد
طلبانه پيش برود برابريموتور محرك آن مالكيت خصوصي نباشد و بتواند در فرآيندي 

چنان مشكل بزرگي كه هم. كندكه برداشتي نوين از حقوق، آن را هنجارمند مي
هاي رژيم. كردماركس زوال آن را پيش بيني مي. تبرجاي مي ماند قدرت دولتي س

هاي دولت بايد محدوده. عاده نيرومند برپا كردندالهاي فوقعكس، دولتكمونيستي، بر
. روشني در اختيار نداريم) دكترين(كجا باشد؟ در حال حاضر، در اين باره نظر مدون 

به اين دليل است كه تجربهء سياسي، امروز بايد دولت را در حوزهء خود داشته باشد 
  . اما هرگز بدان وابسته نماند

  
  امهء مشخصي داريد؟آيا برن

د سرمايه اين امر از اقدامات نيرومند ض. ــ آن چه مسألهء كليدي ست برابري ست
ريزي دولت به ، پي)دولتي(قرار مجدد بخش عمومي گذرد، گسترش و استداري مي

نحوي كه دولت همگان باشد، ارتباطي نوين بين آموزش و كار، يك انترناسيوناليسم 
خص تدوين مي ه خاطر داشته باشيم كه همهء اينها در شرايط مشب... جديداً ابداع شده

  . اي مجردشود نه همچون برنامه
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  . هااي ست از پرسش قبل از هرچيز مجموعه"فرضيهء كمونيسم"اين، بنابر
اي غير از اختيار گرفتنِ زمان حال از زاويهــ فرضيهء كمونيسم تالشي ست براي در 

ين معنا ست كه بگويند هيچ هنجار ديگري ممكن كراسي امروز به اودم. ضرورتش
راست و چپ بر سرِ آن اجماع دارند و باز ] احزاب[اين است آنچه . نيست جز سود

 همين است كه بحران مالي، آشكار،ا از آن پرده برگرفته، با مبالغ هنگفتي كه بر سرِ آن
م گردن نهاد، مي توان به اين سيستمي. ها و غيرهدعوا ست مانند جوايز روساي شركت

توان خواستار توان انديشيد كه اين تنها امر ممكن است، اما به لحاظ فلسفي، آيا مي
  آن شد يا آن را دلخواه تلقي كرد؟

  
طور كه تا پايان دههء  ماند آنيسم آيا جايي براي دولت رفاه نميبين ليبراليسم و كمون

   شاهدش بوديم؟ 1970
 پس از[توان گسستي از سي سال رونق  را نمي80 ــ انقالب محافظه كارانهء دههء

رين فرق از ميان رفتنِ تعمده. قي كرددهند تلكه گاه شرح و تفصيل مي] جنگ دوم
داري ايجاد مي ها با وحشتي كه در سرمايهآن. هاي سوسياليستي بودقدرت دولت

د كه دنهاي كارگري كشورهاي غربي اين امكان را فراهم نموكردند براي سازمان
ه اين تنها مورد احترام من به استالين است ك. داري بگيرندامتيازهاي مهمي از سرمايه

داري وقتي موقتاً هم نمي بينيم كه سرمايهامروز مي. داران بودباعث وحشت سرمايه
  . دگرد چگونه به وحشيگري ذاتي اش بر ميترسد، وقتي دستش باز است چيست و

  
به رهبري اوليويه بوزانسونو چه فكر مي ) NPA(داري يهدربارهء حزب نوين ضد سرما

  كنيد؟ 
 درصد آراء را نصيب خود كند زيرا در بازي پارلماني 10ــ اميدوارم در انتخابات آينده 
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كنم اما من در انتخابات شركت نمي. ستكند كه جالب اتاحدي آشفتگي ايجاد مي
 "شكل ـ حزب" تركيب كهنهء اين. ام به بعد هرگز رأي نداده1968چون از ژوئن 

)forme – parti ( با توجيه ماركسيستي و بازي سياسي سنتي)در انتخابات، شركت 
يادآور همان حزب كمونيست ) گري در سنديكاهاهاي محلي، رخنهمديريت قدرت

اوالً : امروز اقدام مبارزاتي بايد خود را از دو مهلكه دور دارد.  سال پيش است40قديمي 
 "شكل ـ حزب"با توجه به دولت تعريف كند زيرا در آن صورت، الزاماً به همان خود را 
كراسي را با معناي سرمايه وزيرا ما نبايد دم. دوم وارد بازي انتخابات شدن. گرددبر مي

 انتخابات به معناي آن ديگر اينكه صرف حضور در. داري ـ پارلماني آن معتبر بشماريم
 شويم و دفعهء ديگر هم انتخاب شويم، يك گروه در خواهيم انتخاباست كه مي

در حال حاضر آنچه مهم . مجلس داشته باشيم، به اعتبارات رسمي دست يابيم و غيره
هاي خلقي و تجربهء اشكال هي سياسي مستقيم است در بين تودهاست اجراي سازماند

نين بايد دانست چهم.  و از دولت فاصله گرفت"شكل ـ حزب"بايد از . نوين سازمانيابي
.  مقاومت كرد كه هميشه داالن نوميدي ست"جنبش"وارگي كه چگونه دربرابر بت

  . دارددر چنين راهي گام بر نمي) NPA(حزب نوين ضد سرمايه داري 
  
  
  
  
  
  
  
  



دانيل بن سعيددر معرفي آراي   

 ٢٦٧

  
  
  
  
  

  

  دانيل بن سعيدپاسخ 
  : نويسددر پاسخ به مصاحبهء آلن باديو مي

- حتي حزب نوين ضد سرمايه"يل شده و  تبد"مفهومي تهي"گويي انقالب به تو مي

با "اوضاع، در واقع : گوييديگر اينكه مي. " هم در تدارك انقالب نيستNPAداري 
در فرداي احياي سلطنت، دورهء نوزايي . " قابل مقايسه است1840هاي دههء سال

بنا . رسدفرا مي) شهريآرمان(مبارزات اجتماعي و جوش و خروش اتوپيك ) رنسانس(
دهد تا به صورت چون اسطوره به حيات خود ادامه ميتر همين، ايدهء انقالب، بيشبر ا

آنچه در آن روزها اتفاق افتاد و اهميت داشت "). استراتژيك(اي راهبردي پروژه
كرد يعني انواع ارب سياسي كارگري منفرد تغذيه ميبازسازي فكري بود كه از تج

ي شمارشي اين "و غيره"اين . " و غيره، مانيفست ماركس)اتوپيك(كمونيسم تخيلي 
واقعيت را كه در آن زمان در تمايز بين انواع سوسياليسم تخيلي و كمونيسم تجسم 

 به كمونيسم سياسي را كه در تالقي يك "كمونيسم فلسفي"مي يافت، و نيز گذار از 
 به آن 1848در سال ) انقالب فوريه و تراژدي ژوئن(و يك حادثه ) مانيفست(ايده 

  . كندرسميت مي بخشيد محو مي
-، اعتصاب1994در سال ) 3(ها  قيام زاپاتيست- 1990هاي چنين از نقطه عطف سالهم

ــ ) 5 (1999ها در سياتل در ، تظاهرات آلترموندياليست)4( در فرانسه 1995هاي زمستان 
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ا و هاز يك طرف ضد ليبراليسمي كه دربرابر افراط: تمايزهاي آشكار بين دو جريان
داري د و از طرف ديگر جريان ضد سرمايهكن استفاده از جهاني شدن مقاومت ميسوء

 همان طور .برد در جريان استمايه را زير سوال مينوزادي كه حتي منطق انباشت سر
اي كه موتور محرك ايدهء رسيدن به جامعه"اي، اينجاست كه كه تو بسيار خوب نوشته

اين ايده البته . گيرد جان مي" طمع استوار نباشدآن مالكيت خصوصي، خودپرستي و
لي را بين مدعيان براي پيروزي پروژهء براندازي نظم مستقر كافي نيست، اما خط فاص

مم به واژگوني ناپذير آن كه مصداري اخالقي شده و مخالفان سازشبازسازي سرمايه
تيار گرفتنِ اخفرضيهء كمونيسم تالشي ست براي در ": كنداش هستند ترسيم مي

   ."اي غير از ضرورتشزمان حال از زاويه
ما برعكس، . ما در اين باورها و مخالفت سرسختانه با نظم مستقر با تو شريك هستيم

اي و كتاب خوبي هم اي كه از قرن گذشته ارائه دادهتوافق چنداني پيرامون كارنامه
ي داوري كه معموالً دربارهء گويي معيارهاوقتي مي. اي با تو نداريماش نوشتهدرباره

شود عبارتند از كارايي اقتصادي گويند پياده ميچيزي كه به آن تجربهء كمونيسم مي
گزينند وقتي چنان معيارهايي بر مي. توستو هنجارهاي نهادين جهان غرب، حق با 

 ديد مخالف، يعني از اما آيا از. البته طبيعي ست كه نتيجهء قضاوت از قبل روشن است
ابزارهاي به "ديدگان، آيا كافي ست صرفاً اذعان كنيم كه شدگان و ستميد استثمارد

؟ تو گويي صرفاً اشتباهي ساده رخ داده است يا "كار گرفته شده فاجعه بار بوده است
  . پنداشت ساده آنطور كه لويي آلتوسر مي"انحرافي"

 بي -تالينيسم استاي هست كه هنوز بين ما حل نشده است و آن كارنامهء اسمسأله
دربارهء ": نويسي تو در كتابچه عليه سركوزي مي.آنكه آن را با مائوئيسم اشتباه بگيريم

ي بينهايت هاي سياسي كارگري و توده االين بايد به وضوح گفت كه سازماندورهء است
اش حتي مقايسه. اري تكبر كمتري داشتدبردند و سرمايهدر وضعيت بهتري بسر مي
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توان داشت اما اگر حرفي نمي. آميز استچنين عبارتي البته تحريك. "تدرست نيس
ين تشخيص  نيرومندتر بودند، ا"در زمان استالين"كه احزاب و سنديكاهاي كارگري 

ه دهد كه بگوييم اين امر به بركت او بود يا برخالف ميل او، نه بساده نه به ما اجازه مي
رهايي بخش چه هزينهء سهمگيني داشته و هاي ويژه اينكه سياست او براي جنبش

تنها احترام من به ": گوييتر است وقتي ميصاحبهء تو با ليبراسيون محتاطانهم. دارد
اين هم يك احترامي ست زيادي . "داران بودالين اين است كه باعث ترس سرمايهاست
عني يزي ديگر يداران بود يا واقعاً چ استالين است كه باعث ترس سرمايهآيا. جاهو ناب

، ميليشياي كارگري آستوري و كاتاالن 1930هاي دههء مبارزات عظيم كارگران در سال
 در) Front populaire ("جبههء خلق"، تظاهرات ]دو منطقهء خودمختار در اسپانيا[

استالين نه تنها باعث هاي متعدد، در موقعيت. هافرانسه، در يك كالم ترس از توده
، در بارسلون، 1937ن نبود، بلكه ياور آنان بود مثالً در روزهاي ماه مه داراترس سرمايه

در پيمان آلمان ـ شوروي، در قسمت كردن جهان در يالتا، در خلع سالح مقاومت در 
  . يونان

خ هاي داوري در مفهوم و برد استالينيسم نتيجهء رهيافت ديگري از تارياين تفاوت
، كمونيسم 19 كمونيسم جنبشي در قرن -ماري شتو مراحلي پياپي را بر مي. است

 بدون اينكه چندان به فرآيندهاي -، فرضيهء كمونيسم باز در امروز 20دولتي در قرن 
هاي سياسي يي كه ر آن زمان جريان داشته و سمتگيرياجتماعي يي توجه كني كه د

الف، امري با وجود اين، آنچه داو است و مورد اخت. ها قرار گرفته استدر مقابل آن
جدي ست نه براي گذشته، بلكه براي حال و آينده يعني دقيقاً درك و فهم پديدهء 

 براي آنكه بهتر بتوان مقاومت كرد بدون " قدرت شدناي حرفهخطرات"بوروكراتيك و 
  . آنكه نتيجهء نهائي تضمين شده باشد
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ي را با روش كشاورزصنعت و ": دهيينيسم را به مسألهء روش تقليل ميتو نقد استال
توان با را نمي) جمع گرا(معهء كلكتيويست يك جا. توان اداره كردهاي نظامي نمي

 سازمانيابي آنچه بايد زير سوال برد گزينش. كند آرام كردل ميخشونتي كه دولت اعما
تيب، به انتقاد تو بدين تر. ". ناميد"شكل ـ حزب"توان آن را حزبي ست، چيزي كه مي

هاي بي پيوندي كه اهميت پديدههاي سرخوردهء سابق ميستسطحي اوروكموني
ي جانبدارانه و هاي قرن را ناشي از قالبكنند و تراژديسابقهء تاريخي را درك نمي

 را كنار "شكل ـ حزب"پس، آيا همين كافي بود كه . دانندروشي تشكيالتي مي
ها كراتيك كه ميليوناي چنين با اهميت مانند ضد انقالب بوروبگذارند؟ گويي حادثه

انگيزد، سواالتي از الي با ابعاد و بردي ديگر بر نميكشته و آواره به بار آورده هيچ سو
ها با بازار جهاني، تأثيرات تقسيم اجتماعي جمله نقش نيروهاي اجتماعي، مناسبات آن
  .كار، اشكال اقتصادي گذار، نهادهاي سياسي

ري از راه حل باشد چطور؟ چرا كه حزب داريم و اگر حزب، نه باعث دردسر، بلكه عنص
 براي آنكه موقعيت خود را 1934 و نومانكالتورا از سال "حزب پيروزمندان". تا حزب

از طريق دادگاه، محكوميت، تبعيد و ) متديك(تثبيت كند بايد به نحوي روشمند 
اي هبايد جناح. كرد را ويران مي1917اعدام هاي دستجمعي حزب بلشويك اكتبر 

بايد از كنگرهء پنجم انترناسيونال . ساختالف را يكي پس از ديگري نابود ميمخ
چنين انترناسيونال  احزاب و هم"بلشويكي كردن"كمونيستي به بعد، به بهانهء دروغين 

براي  - البته ناكامل-اي باشد تواند وسيلهيك حزب، برعكس، مي. كردرا نظامي مي
هاي ، براي تصحيح نابرابري]تبليغات [هاي گروهيمقاومت دربرابر پول و رسانه

  . شه و عملكراتيك و جمعي براي انديواجتماعي و فرهنگي و ايجاد فضائي دم
اينهمه از شبكه، فن ":  را قبول داري" حزب–شكل "هاي هاي بديلتو خود محدوديت

 كارآيي خود زنند، اما اين نوع سازمانيابيحرف مي) اتفاق نظر(نترنت، اجماع آوري، اي
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 تنها "آنان كه هيچ ندارند"آنچه بايد بپذيري اين است كه . "را نشان نداده است
رسد كه مسألهء عجيب به نظر مي.  است"شانانضباط و وحدت"چيزي كه دارند 

سازماندهي سياسي را بتوان از زاويهء انضباط و ديسيپلين ديد و سرانجام نتيجه گرفت 
اي ست قابل يد از مناسبات نظامي نباشد مسألهاي كه تقلمسألهء انضباط سياسي"كه 

نقالبي از انضباط نظامي و هاي چپ اما امروز در غالب سازمان. "بحث و درخور تجربه
. كراسي ستومسألهء انضباط تابعي از مسألهء دم. هاي آن بسيار دور هستيماسطوره
كراتيك را از و دمدر عمل داوي ست كه شور و مشورت) ديسيپلين، انضباط(وحدت 

به اين دليل است كه تمام كساني كه . كنديي وتبادل سادهء نظرات متمايز ميپرگو
صرف نظر  -كوشند تا نفهمندراتيك را با اصراري بيمارگونه ميكوفرمول سانتراليسم دم

 از انضباط نظامي -كراتيك صورت گرفتهواز تحريفي كه در ماهيت سانتراليسم دم
كراسي نه تنها متضاد نيستند، بلكه دو و حالي كه سانتراليسم ودمگويند، درسخن مي

  . جنبهء غير قابل تفكيك از فرآيند واحدي هستند
و بيان شك و ترديد در اشكال  "شكل ـ حزب"با نسبت دادن آثار سوء استالينيسم به 

اي، كه قرار است جاي آن را بگيرد، جالب است بدانيم كه خود چه برداشتي از شبكه
شكيالت داري آنگاه كه سازمان سياسي با هر اسم و رسم خاصي معطوف به شكلي ت

در پايان مصاحبه ابراز اميدواري مي كني كه . جمعي ست كه نه حزب است نه شبكه
NPA ،كمي در بازي پارلماني " ده درصد آراء را نصيب خود كند تا در اين حال

ركت در بازي انتخاباتي، به اصل عدم شاما تو در ادامهء وفاداريت . "آشفتگي پديد آورد
باوجود اين در . "بدون رأي من": داري كه در انتخابات شركت نخواهي كرداظهار مي

" نه"كردي كه در رفراندوم قانون اساسي اروپا، رأي  اظهار اميدواري مي2005سال 

 برخي ممكن بود در آن نظر.. برنده شود، البته بدون مشاركت خودت در رأي گيري
گيري پيگيرانه است كه به خوبي اين در واقع، يك موضع. مجامله يا نسنجيدگي ببيند
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مسأله بر سرِ اجتناب از خطري : ايفشرده بيان كردهاساس آن را طي مصاحبه به طور 
. "وارد بازي انتخاباتي شدن" و"تعريف كردن"خود را با حركت از دولت ": دوگانه است

لت و بنا داري خود را بر اساس دو حزب نوين ضد سرمايه.نظريم در مورد اول هردو هم
 و "از پايين"كند، بلكه با حركت از منافع طبقاتي و بسيج بر عملكرد آن تعريف نمي

. نمايدناميم تعريف مي آنچه ما آن را سياست محرومان مي و بر اساس"خود رهايي"
 " بازي انتخابات شدنوارد"در مورد دوم همه چيز بسته به اين است كه منظور از 

اگر وارد اين بازي شدن صرفاً شركت در انتخابات است، حقيقت اين است كه . چيست
 در توازن - و لو به شكلي مغلوط-كنيم توازن نيروهاي انتخاباتي گمان ميما تا آنجا كه
اما اگر بازي انتخاباتي به معناي . كنيمبقاتي تأثير دارند در آن شركت مينيروهاي ط

تخاباتي هاي انها و ائتالفگري باشد كه خود سازماندهي و مبارزه تابعي از حساباين
روا مي كنيم و اين همان سرزنشي ست كه نسبت به ما باشد، ما در آن شركت نمي
شان اين  و بهانه"كنيمبه سود سركوزي بازي مي"كنند كه دارند وقتي ما را متهم مي

ي اجرائي با حزب ها اكثريت را در فعاليتالف جهت كسباست كه ما هرگونه ائت
  . كنيمسوسياليست رد مي

دانستنِ ": كني كه با تو موافقيمميبه دو خطر پيشين، تو خطر سومي را هم اضافه 
. "وارگي جنبش كه هميشه داالن نوميدي ست مقاومت كنيماينكه چگونه دربرابر بت

ايم؛ توهمي كه كاريكاتوروار، زه كرده مبار"توهم دربارهء امر اجتماعي"ما پيگيرانه با 
دهد و در نقطهء مقابل آن، پاك و سالم را در يك طرف قرار مييك جنبش اجتماعي 

اين خود نوعي اجتناب از سياست . مبارزهء سياسي آلوده كننده و ذاتاً مايهء بدنامي را
 در مورد گيري تونتيجه. سازدشكست و افت، از ناتواني فضيلت مياست كه در شرايط 

NPAآميز است وقتي مي ها و پيش بيني مخاطرهفرض نشانگر داوري برپايهء پيش
 قديمي با توجيه ماركسيستي از يك طرف، و بازي "شكل ـ حزب"اين تركيب ": گويي
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گري در هاي محلي، رخنهشركت در انتخابات، مديريت قدرت (سياسي سنتي
. " سال پيش است40مونيست قديمي از طرف ديگر، يادآور همان حزب ك) سنديكاها

 كه همان عبارت كهنهء بوروكراسي سنديكايي را "گري در سنديكاهارخنه"بگذريم از 
در ] ساتدر موس[كند، تو گويي مبارزان انقالبي كه همراه با همكاران خود تكرار مي

م باري، بپردازي. جويند نسبت به آن، عناصري بيگانه اندتشكيل يك سنديكا شركت مي
اندهي در حال حاضر آنچه اهميت دارد به عمل درآوردن سازم": به پيشنهاد نهايي ات

. "هاي خلق و تجربه كردنِ اشكال نوين سازماندهي ستسياسي مستقيم در ميان توده
اين حقيقتاً مهم است و اين همان چيزي ست كه تمام فعالين متعهد در مبارزهء 

در مبارزات براي ، )طرفداري از جهاني ديگر(سنديكايي، در جنبش آلترموندياليستي 
يا زيست ـ هاي آموزشي بي مرز، در جنبش فمينيستي ها، در شبكهاسكان بي خانمان
  . دهندمحيطي انجام مي

 كه تو از آن هراس داري آيا پي آمد سرباز "بتوارگي جنبش"اما آيا اين كافي ست؟ 
حال اين شكل را حزب بناميم يا  -زدن از شكل دادن به يك پروژهء سياسي نيست؟ 

 شكلي كه بدون آن، سياست هراندازه هم -سازمان يا جبهه يا جنبش يا هرچيز ديگر 
   .كه به آن متوسل باشيم چيزي جز يك سياست فاقد سياست نيست
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    دريدا و ماركسيسم
  دانيل بن سعيد 

سالگي    74   در سن   2004   اكتبر   9   در تاريخ   وف بزرگ فرانسوي،ژاك دريدا فيلس
خوانيد در بارهء دريدا و ماركسيسم از اي را ميترجمهء نوشته   در زير، .  درگذشت

منتشر شده    2004   اكتبر   14   دانيل بن سعيد كه در مجلهء پوليتيس   فيلسوف ماركسيست،
  . است

  شبح هاي ماركس   پيرامون كتاب   1990   ه در پايان دههءدر جريان سميناري ك
هايي كه ناقدان مختلف از ژاك دريدا با پرسش   برپا شده بود، )  1993   انتشارات گاليله (

اعجاز احمد داشتند رو به رو شد و كوشيد به    فردريك جيمسون،   جمله توني نگري،
مطرح كرد بسيار    تري ايگلتون،   نگليسي،سؤالي كه ناقد درخشان ا .  آنان پاسخ دهد

چيزي نيست مگر نوسان    ساخت شكني    به عقيدهء ايگلتون گفتمان . صريح و شديد بود
بين گفتماني محتاطانه و رفرميستي از يك سو و سخناني جذاب و اولتراچپ از سوي 

  سيسمهاي دوران نوجواني كه به ماركسيسمي بدون ماركناشي از شيطنت   ديگر،
) مهدويتي توخالي منتهي    گرايِيو به صورت )  در آثار دريدا  " بدون "  طعنه اي به كاربرد

 . گرددمي
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  ماركس و پسرانش   كه در كتاب  ( شدت كمتري نداشت   اش،با همه تواضع   پاسخ دريدا،
 Marx & Sons, Actuel Marx-PUF  ( به زبان فرانسه منتشر شده است .  

  صريحاً  " ارث بردن "نه آنچه   ،"كتابي بود دربارهء ميراث "  ابتدا   هاي ماركسشبح   كتاب
منظور اين است  .  سازده نحوي متضاد ما را بدان ملزم ميب   غالباً   دهد بلكه آنچهمعنا مي 

هاي سياسي و كه طي قرن گذشته دچار زيان   كه بدين نحو برخي از ميراث ماركس،
دن سخني دربارهء ماركس آيا كساني كه از شني .  دوباره سياسي شود   ،تئوريك گشته

دانند كه از علت نيست كه خود را مانند كسي ميبدين    مخصوصاً   شوند،ناراحت مي
  شان كرده باشند؟ارث محروم

 " حس مالكيت "  رفقا بكوشيد فراتر از ": گفتكننده ميدريدا با لحني ترغيب
  "  ! بينديشيد 
هرگز به جنگ با ماركسيسم يا  "  سال اخير،   25   دست كم طي   هايش،و در تمام نوشتها
رو هاش را با اين پرسش روبمنتقدين   در عوض، . " ها دست نيازيده استا ماركسيستب

-ما ماركسيست   چه كسي مجاز است بگويد ما،  [...]  ماركسيسم چيست؟ "  كند كهمي

هايي را به پرسش مي آن ماركسيست   قبل از هر كس ديگر،   ،هاي ماركسشبح  " ها؟
چه كسي  ":  توان پرسيدكه ميحال آن   ، " اندش كردهدر جايگاه مالك جا خو"  كشد كه
  ." من ماركسيست ام "  تواند از روي يقين اعالم كند كههنوز مي

ي در دورهء يكه تازي يعن   در پاسخ ايگلتون كه پرسيد وقتي به دريدا احتياج داشتيم،
را نبايد با اتهام پاسخ دريدا اين است كه خالف زمانه بودن    او كجا بود،   استالينيسم،

ديروز سرزنش كرد و    توان هم او را به خاطر اپورتونيسمِنمي .  طلبي مخلوط كردفرصت
سم را او را ناشي از پيروي از يك مد رايج كه ماركسي   هم امروز خالف جريان بودنِ

طلبي ثابت مي چنين فرد فرصت .  مالمت نمود   همچون پرچم مخالف خواني بلند كرده،
اكنون ببينيم چه داليلي باعث شده كه در  !  كند كه دركش از فرصت چقدر حقير است
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دريدا در متن  .  فاصلهء خود را با فعاليت كمونيستي همواره حفظ كند   1960   ايساله
گرفته تعددي را كه در آن زمان پاسخ نميسؤاالت م    آلتوسر نوشته،زيبايي كه دربارهء
:  يا مفهوم تاريخ   )historicité(   از جمله سؤاالت مربوط به تاريخيت "  مطرح نموده است؛

اينكه مي    داشت مثالًچيزهايي را از تاريخ بر مي   ديدم كه آلتوسر خيلي سريع،من مي "
  نابود كردنِ .  كردمتاريخ را درك نمي   من كنار گذاشتنِ .  ردگفت ايدئولوژي تاريخ ندا

به  ).  1  ( "مفهوم متافيزيكي تاريخ درنظر من بدين معنا نيست كه تاريخ وجود ندارد 
در تار و  .  عقيدهء دريدا مفهوم ايدئولوژي داراي تاريخي ست متصل به تاريخ عقل سليم

  يك ".  گيرد با مسألهء شبح در پيوند قرار ميدثهتاريخي ست كه مسألهء حا   پود زمانِ
حال آنكه به گفتهء خود ماركس   " شودح به يك انديشهء حادثه رهنمون ميمنطق شب 

قهرمانان بدون    به حقايق بدون شور و شورهاي بدون حقيقت  "تاريخ بي حادثه "  يك
  گويند،د و بدان انقالب ميانه را مي گسلچيزي كه نظم زم ":  يابدتقليل مي  "قهرماني

ي ست كه به تاريخ روند و آهنگ چيز   اين گسستي كه ناگهان نظم زمانه را برهم زده، 
تاريخيت را    مهدويانه خود   پديدار شدن و ناپديد شدنِ   چيزي كه در بازيِ   بخشد،مي
   " نابهنگامي موزون "  همچون استاد   ماركس در حقيقت، .  باز هم مسألهء زمانه .  سازدمي

آن   " بسامد انقالبي "و به  " چگونه نبض تاريخ را بگيرد "  داند كهاو مي .  شودظاهر مي 
  . دهد گوش فرا

ها را به ما سانسورها و به خود فرو رفتن   جو روشنفكري آن دوره،   هاي دريدااهيگو
بين او و كمونيسم حايل مي    تو گويي،   وزنهء حزب كمونيست، ).  2  ( كنديادآوري مي

خواستم كه من فلج شده بودم زيرا نمي ":  گويداو كه عضو حزب نبوده مي :  شده
به اين هراس شاخص  .  كمونيستي قرار گيرد   گفتمان ضد   برداريِها مورد بهرهپرسش

 آن سوء از   غالباً   و باز اين هراس كه   شود،  " همرنگ جماعت"  آن دوره كه آدم مبادا
اردوي خود را  "  استفاده شده تا سكوت را به آدم تحميل كنند و معترض را وادارند تا
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 برابر چيزي كه شبيه به من در ":  شدفزوده ميعامل ارعاب تئوريك هم ا  " انتخاب كند
  . يعني يك فلج دوگانه سياسي و فكري  " گرايي واال بود فلج شده بودميك تئوري

گيري خود را نوعي دريدا عدم موضع   هاي ماركس،شبح   دل پيراموندر پرتو بحث و ج
با باوري سياسي و نيز    درست يا نادرست، ":  گويدداند و ميگيري سياسي ميموضع
تقيم به ماركسيسم خودداري با احساس مرعوب شدگي همواره از انتقاد مس   احتماالً
اي آميز و چنان مبارزهن مانورهاي رعبي درگير بود و چناچنان جنگ ":   " امورزيده

كه شبح خيانت بر نهادها و مشاجرات بال گسترده   " براي كسب هژموني جريان داشت
  كردم،خود را مرعوب شده احساس مي "  انگيزهراس   در چنين وضعيت نسبتاً .  بود

شوروي در تصويري از حزب كمونيست و اتحاد  .  من ضد استاليني بودم . "راحت نبودم 
ام بدان وفادار بمانم انطباق ا چپ دموكراتيكي كه هميشه خواستهذهن داشتم كه ب

-گيريم كه ممكن بود با برخي موضعخواستم اعتراضي سياسي كنولي نمي   نداشت،

  .  " هاي محافظه كارانه اشتباه شود
زب يي آلتوسر و نفوذ هژمونيك حداري بر محور شخصيت پدرگونهء لواين خويشتن

كند كه دريدا يادآوري مي .  اي كه امروز تصورش مشكل استپديده   چرخد،مي
برخي كه كم    ، ] 1956  [ پس از مداخله در مجارستان .  نپيوستن به حزب كار دشواري بود

كنم كه آلتوسر چنين نكرد و فكر مي "  اما .  حزب را ترك كردند   اهميت هم نبودند،
مايهء تأسف است كه فلجي و مرعوب شدگي  ).  3  (" شديهرگز هم از آن جدا نم

البته به استثناي مورد قابل توجه    توانسته باشد انتقاد را تا حد سكوت تقليل دهد،
  سخن گفتن از آنان در مأل عام، .  پشتيباني مبارزه جويانهء او از مخالفين در چكسلواكي

  توانست در مفاهيم بحثي نسبتاًمي   ،آنهم به زبان فيلسوفي كه نفوذي فزاينده داشت 
وص كه مقاومتي كه دريدا را وا به خص .  مبهم و گنگ كه جريان داشت تغيير پديد آورد 

سياسي هم  "  تنها گفتماني و تئوريك نبود   داشت فاصلهء خود را با حزب نگه دارد،مي
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ها تر از آنرا ماركسيستمن خود "  گفتسال بعد با طعنه مي   30   بدين معنا كه . " بود
بيني برايش قابل پيش   1960   هايبي دليل نبود كه فروپاشي حزب از سال . " دانممي

ديدم كه از همان زمان مي   شخصاً ":  گويدين را به درستي ميچنانكه خودش ا   بوده،
  ." حزب در يك منطق انتحاري گرفتار شده است

  فالكت جهان   كتاب   و در سال بعد،   1993   در   هاي ماركسشبح   ناگفته نگذاريم كه انتشار
.  زنند كه ديگر بس استهاي پر ادعاي ليبرالي نهيب مياثر پي ير بورديو به حرافي 
تغيير چهرهء كنند و به نوبهء خود در مجدد مقاومت اجتماعي را اعالم ميكه آغاز چنان 

هاي متعدد دريدا دربارهء ماركس و  مداخلهالبته در .  نماينداين دهه نقش ايفا مي
بدون    انترناسيونال   ماركسيسم نقاط ناروشني دربارهء مبارزهء طبقاتي يا مفهوم

حتي محبت آميزي ست كه از اما اين موضوع بحث دوستانه و  .  انترناسيونال وجود دارد
 ,Marx en jeu   يا   ١٩٩٩ Sur parole, édition de l’Aube   توان در كتابجمله مي

Descartes et Cie مراجعه كرد   ١٩٩٧ .  
  

  : دو اصطالح دريدا

  
  )Déconstruction(   ساخت شكني

و اين براي من به صورت نوعي اصل   ( جا كه هيچ متني هرگز همگن نيستاز آن " 
 مشروع و   كامالً ).  هاي من استمده و منشور كليهء تفسير و تأويلقطعي و بنيادين درآ

.  متضاد ارائه داد   با تفاوت و حتي ظاهراً   قرائتي منقسم، )  متن  ( حتي الزم است كه از آن
 نگارش مجدد باشد و جز اين هم تفسيري و امضا شده بايد ابداع يك    فعال،   اين قرائت

  ." تواند باشدنمي
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  )Révolution(   انقالب

آنچه  .  د ايدهء انقالب را تحول بخشيمر بخواهيم انقالب را نجات دهيم بايد خوگا " 
  غير قابل اجرا شده نوعي نمايش انقالبي ست،   چروكدار و به هزار دليل   پير،   باطل،

را به آن پيوند مي    1917   و   1848   ،1789   هايانقالب   نوعي فرآيند كسب قدرت كه عموماً 
اي در جريان به يك برش ريشه   من به انقالب باور دارم يعني به يك گسست، .  دهد

اي وجود ندارد كه ؤوليت اخالقي و هيچ تصميم شايستهوانگهي هيچ مس .  عادي تاريخ
ايدهء هنجار    كه از نظام هنجارهاي مسلط و حتي با خود   در جوهر خود انقالبي نباشد،

ند گسست نكرده ريزي كجار كه تصميم را ديكته يا برنامههن   و بنا بر اين نوعي دانستنِ
هر مسؤوليتي انقالبي ست زيرا در جستجوي آن است كه كاري ناممكن را به  .  باشد

يك  .  نظم امور را بگسالند   ريزي،غير قابل برنامه   كه با حركت از حوادث   انجام برساند،
اي  گفت كه انقالب همچون تنها حادثهتوانبه نحوي مي .  شودريزي نميانقالب برنامه

هر تواني و از از هر افق امر ممكن و لذا از    از هر افق ممكن،   كه شايستهء اين نام است،
  . رودهر قدرتي فراتر مي

  
  استاد قرائت متن  

عجيب اينكه  .  ژاك دريدا به عنوان مؤلفي دشوار نويس و حتي نخبه گرا شهرت دارد
بيشتر اين     وسيعي از آثارش،هايش و از بخشاز مصاحبه   هاي شفاهي او،من از مداخله

  كنند،مبهم تلقي مي   غالباً   آنچه را .  احساس را دارم كه با وضوح فراوان روبرو هستم
اي ست كه وي در بيان و سبك خود به گيرانه ناشي از وسواس دقيق و سختبيشتر 

ان آرايش نه به عنو   ها،افانهء تفاوت هاي ظريف و پيچيدگيكار مي برد و رعايت موشك
علت  .  سازياي بين ادبيات و مفهومقله   چون پيمودن راهي باريك بر سرِبلكه هم   ادبي،
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ن بود و درست در نقطهء اين است كه دريدا قبل از هرچيز استاد فوق العادهء قرائت مت
به طوري كه    گرفت،اي شتابزده باب شده قرار ميهاي سريعي كه در زمانهمقابل روش

گانگي معنا توجه كامل داشت و بسيار عالقمند بود فضاهاي تأويلي نويني را به چند
  . بگشايد بي آنكه از وفاداري بي وفا به متن روي بگرداند

  هايي چون فلسفه، دستاورد اين آثار انبوه كه عرصهشك نيست كه زمان الزم داشت تا
دريدا آنچه  .  بتواند جذب شود   ،نورددوارگي را در ميمهمان نوازي و شبح   عفو،   نوشتار، 

  ناميد در نقطهء مقابل مي ) شناخت گشت و گذار شبح  ( l’hantologie   را كه با نيش طنز
 ontologie )  به خصوص    اين مفهوم، .  دادمتافيزيك سنتي قرار مي )  هستي شناسي

د و نه چون كشرا همچون تأييدي فعال به پرسش ميميراث    وارگيِمصرانه پرسش
از    گري،اين پرسش   طي اين ده سال اخير، .  دارندحق دريافت مي   چيزي كه بر اساسِ

تو گويي سقوط    و ماركسيسم اجرا شد،  "اسم خاص ماركس "  جمله در رابطهء او با
اين  .  داري و فاصله گرفتن رهانده بوداو را از يك خويشتن   ارتدكسي حزب و دولت،

  . گيريمشقي كه ما از راه و روش او ميسرماست آن 

   ) ترجمه براي انديشه و پيكار ( 
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1 (“Politics and Freindship” in Althusserian’s Legacy, Jacques Derrida, Verso, 

Londres ١٩٨٩.  
2 (“Politics and Freindship” in Althusserian’s Legacy, Jacques Derrida, Verso, 

Londres 1989.  
3 (Ibid, p. ١٩٩.  
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  پيرامون تغيير جهان بدون تصرف قدرت جان هالووي

  رياحي. ح
  

خواه سخني به ميان هايي آزاديي تاريخ معاصر، از جريانتوان در گسترهآيا مي
ها ها را به هم پيوند دهد، و نه اين كه موجب گسست آناي مشترك آنآورد كه رشته

گريِ نظري ي آن التقاطهايي هم وجود داشته باشند مشخصهد؟ اگر چنين جريانشو
اي است كه نه تنها واگرا بلكه غالباً در تناقض با گيري استراتژيكيگسترده و جهت

 يا "مايهرنگ"توان تاييد كرد كه با اين همه، اين فرضيه را مي. گيرندديگر قرار مييك
ي جود دارد كه از آنارشيسم به مثابه ديدگاه تعريف شدهخواهانه و آزادي"حساسيتي"

مشخصاً (خواه توان از كمونيسم آزادياز اين رو، مي. دارتر استسياسي مشخص دامنه
خواه ، ماركسيسم آزادي)والتر بنيامين(خواه پرستي آزادي، آرمان)در آثار دانيل گورين

خواه صحبت كرد كه سند زاديو حتي از لنينيسم آ) سورميشل لووي و ميگل آبن(
  . رود به شمار مي"دولت و انقالب"اصلي آن كتاب 
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) اندپينه شدهكه اغلب از هم جدا و دو باره به هم وصله ("شباهت خانوادگي"اين 
-مرحله"توان به به جاي آن مي. ي منسجم كافي نيستريزي يك تبارنامهبراي شالوده

اند ه در موقعيت هاي بسيار متفاوت به ثبت رسيدهاي اشاره كرد كخواهانه آزادي"هاي
توان به طور كلي مي. ها مĤخذ و منابع نظري كامالً متمايز بوده استبخش آنو الهام

  : سه مرحله اساسي را مطرح كرد
ها اشتيرنر، پرودون و  كه نمايندگان نظري آن)يا كالسيكي(ي تكوين  مرحله-1

  . باكونين اند
 1840 در اواسط دهه "ي فقرفلسفه" و "خود و مال آن":حت عنواندو اثر پرودون ت

ها افكار باكونين طي سفري طوالني و پر و پيچ و خم شكل طي همان سال. منتشر شد
. سفري كه از برلين شروع و تا پاريس ادامه، و از آن جا به بروكسل خاتمه يافت. گرفت

-ارتجاع پساانقالبي به پايان خود ميي كننده اي بود كه در آن دورهاين مرحله تعيين

هاي مدرن شكل در اين دوران دولت.  در شرف وقوع بود1848هاي سال رسيد و شورش
-فرديتي كه به خودآگاهي جديدي رسيده بود در درد و رنج رمانتيسم رشته. گرفتمي

اي اعماق را به حركت جنبش اجتماعي بي سابقه. كردي تجدد و نوگرايي را كشف مي
در اين . را متفرق و پراكنده كرده بودآورد كه آتشفشان مبارزه ي طبقاتي آنر ميد

هاي  شكل"آنچه هنوز شكل نگرفته است" و "آنچه بود و ديگر نيست"گذار بين 
خواني شهرهاي پر رونق و ناهمخواهانه درگير سنجش آرماني آزاديگوناگون انديشه

گرفت كه هم از سنت ليبرالي انه شكل ميگطرح كلي حركتي دو. هاي رمانتيك بود
-هم هويتي كوهن بنديت با جهت. شدگرفت و هم به سمت آن كشيده ميفاصله مي

  .  ريشه در همين ابهام آغازين دارد"خواهانه ليبراليآزاي"گيري 
تجربه نظام پارلماني . 20 و 19اي ضدنهادي يا ضدبوروكراتيك در پايان قرن  مرحله-2

 و بوروكراتيزه "خطرات حرفه اي قدرت "اي در آن زمان هاي كارگري تودهو اتحاديه
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هاي روزا تشخيص اين خطرات را در نوشته. ساختشدن جنبش كارگري را عيان مي
در ) 1) (1910("احزاب سياسي"لوزامبورگ و اثر كالسيك روبرت ميشل تحت عنوان 

ه همان نسبت در انتقاد سنديكاليسم انقالبي جورج سورل  و فرناند پلوتيه و ب
هايي ازين تشخيص را در اثر رگه. توان مشاهده كردپرسروصداي گوستاو لندوئر مي

توان سراغ يا ماركسيسم ايتاليائي البريوال مي) 2 ("ايدفاتر دو هفته"پگي تحت عنوان 
  . گرفت

-ي پسااستالينيسم است و از پاسخي كه  قرن غم انگيز افراط مرحله سوم مرحله-3

 و در هم و بر هم ولي يك جريان نئوليبرالي پراكنده. كندزدائي ميها ارائه كرده، توهم
اين جريان جهالتي . آيدتاثيرگذارتر از وارثين مستقيم آنارشيسم كالسيك به وجود مي

ي گيري تعريف شدهگذارد، يك جهالت است تا يك جهت را به نمايش ميفكري
. هاي نوين اجتماعي سرو كار داردجنبش) هايضعف(و اين جريان با آرزوها . مشخص

تر الهام گرفته از فوكو بيش) 3(جان هالووي  موضوعات نويسندگاني چون توني نگري و
آنارشيسم كالسيك به ندرت از حق خود . و دلوز اند تا منابع تاريخي قرن نوزدهم
  ) 4. (استفاده كرد تا اين منابع را به نقد كشد

وجود ) چون والتر بنيامين، ارنست بلوخ و كارل كورش(رهرواني در اين مراحل 
 "زير ضرب"دارند كه انتقال و ترويج ميراث انقالبي را آغاز كردند و انجماد استاليني را 

  .خود قرار دادند
توان به آساني هاي زير ميخواه معاصر را با شيوههاي آزادياحيا و دگرگوني جريان

  :توضيح داد
هايي كه از دهه سي قرن بيست به اين سو هاي عميق و سرخوردگي با شكست*

وجود داشته است و آگاهي باال، نسبت به خطراتي كه از درون، سياست رهاسازي را 
  . كندتهديد مي
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 كه در اختالف "فردگرايي بدون فرديت"با تعميق فرآيند فردگرايي و برآمد يك * 
  . بودنظر بين اشتيرنر  و ماركس پيش بيني شده 

هاي انضباطي و روندهاي مربوط تر مقاومت عليه ترفندهاي هر چه خشن با شكل*
شوند كه كه تابع ذهنيتي ميبه كنترل سياست معطوف به زندگي از  طرف كساني

  . شيي انگاري بازار آن را مسخ كرده است
جاي اي كه در اين مقاله توضيح خواهم داد، رغم اختالفات جديبر اين متن و علي

هاي نگري و هالووي بار ديگر بحث استراتژيكي بسيار مسرت است كه بگوئيم نوشته
هاي مقاومت عليه جهان گستري امپرياليستي مطرح الزمي را در پيوند با جنبش

ي اندكي و اين در شرايطي است كه چنين بحثي طي ربع قرن گذشته زمينه. اندكرده
بي (خواستند به منطق كه نمي كساني بودند ست كهدليل آن هم اين. پيدا كرده بود

اندازي بالفعلي بازار بي مهار تسليم شوند و بين ادبيات مقاومتي كه چشم) منطقي
پرستي در نوسان قرار داشته و در انتظار رويداد معجزه آسايي وارهنداشت و انتظار بت

  . بودند
جا بحث را با جان در اين) 5(م  ادر جاي ديگري به نقد نگري و تحول او پرداخته

كتاب اخير او عنواني دارد كه خود يك برنامه است و چه در . كنمهالووي آغاز مي
  . اي را دامن زده استكشورهاي انگليسي زبان چه در آمريكاي التين بحث زنده

  
  چون گناه اوليهساالري همدولت

-يد و شرط شروع ميرويكرد هالووي با دستور مقاومت بي ق. شودبا فرياد آغاز مي

- فرياد بر مي. زنيم، اين نه تنها فرياد خشم كه فرياد اميد نيز هستفرياد مي": شود

.  "اندها از جياپاس سر دادهآوريم، فرياد مخالفت، فرياد نفي، فريادي كه زاپاتيست
   ".كنيم  تسليم نشدن و مخالفت را فرياد مي"! ديگر بس است
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- هدف اين كتاب تقويت نفي است و جانب"كند كه  مياز همان آغاز، هالووي اعالم

كه رد (ها چه زاپاتيستآن) 6 (".ي اسارت و رساتر كردن فريادداري از پرواز در شبكه
را به ديگران نزديك ) شودي هالووي ديده ميدر سراسر رساله(ها هاي آنپاي تجربه

-ها عليه سرمايهي آني منفي عمومنه تركيب طبقاتي مثبت عام بلكه مبارزه"كرد 

ست كه هدف آن نفي ستمي ايبدين ترتيب منظور هالووي مبارزه. است) 7("داري
هدف از اين مبارزه، دستيابي مجدد به ذهنيتي است . است كه بر ما تحميل شده است

گونه كه هست بر كه نشان دهيم در نفي جهان آنبراي اين. كه در ذات نفي وجود دارد
خواهد هالووي همانند فوكو مي.  نيست پايان خوشي را وعده دهيمحق هستيم، نيازي

ي سرمايه و ي دوگانهها را به رابطهتوان آنهاي گوناگون مقاومت كه نميبا انبوه شكل
  . كار تقليل داد پيوند برقرار كند

. داري كردتوان از مردم جانب نميبا اين وجود فرياد كافي نيست و با اين شيوه
ر آن ضروري است بتوانيم، ياس و سرخوردگي عظيم قرن گذشته را نيز توضيح عالوه ب
ها تكرار شد نه تنها نظم ها فرياد كه بارها، ميليوني آن فريادچرا با همه. دهيم

تر از هميشه باقي مانده استبدادي سرمايه سر جاي خود وجود دارد بلكه سرسختانه
.  را يافته است، كرم از خود درخت استكند پاسخ اين پرسشاست؟ هالووي فكر مي
: بخش وجود داشته استاز ابتدا در خود عامل رهايي) نظري(بدين معني كه عيب 

بدين . هاي گوناگون جنبش كارگري بوده استدولت ساالري از آغاز آفت جان شكل
ي انقالبي را سان از نظر هالووي تغيير جهان به دست دولت الگوي غالب انديشه

داد كه از قرن نوزدهم به بعد نگاهي ابزاري و كار كردي از دولت را به ميتشكيل 
تواند جامعه را تغيير دهد گويد اين توهم كه دولت ميهالووي مي. گذاشتنمايش مي

توان به با دولت مي"اما ما به اين آموزش كه . ي استقالل دولت ريشه دارددر ايده
ي مناسبات قدرت تنها بخشي از شبكه" دولت  پايان داديم؛ "تغيير جهان دست يافت
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چه آن. اين دولت را در حقيقت نبايد با قدرت اشتباه گرفت) 8. ("دهدرا تشكيل مي
ست از تعريف تفاوت بين شهروندان و غيرشهروندان دهد عبارتدولت انجام مي

 يا "ست جهان او را طرد كرده ا"خارجيان، محرومان، به زبان گابريل تارد انساني كه (
  ). "عضو كاست فرودست هندو"به زبان آرنت  

سدي ":بدين ترتيب دولت دقيقاً همان چيزي است كه اين واژه به آن اشاره دارد
دولت ) 9. ("دولت تجسم هويت است" يا به بيان ديگر، "است در مقابل جريان كنش

در دست كه تاكنون آن را چيزي نيست كه به توان در اختيار گرفت و عليه كساني
تر فرآيند تكوين مناسبات اند به كار برد، بلكه شكلي اجتماعي است يا دقيقداشته

ادعاي مبارزه ) 10(". هاي اجتماعي استروند دولتي كردن كشمكش"اجتماعي است؛ 
بدين ترتيب . از طريق دولت، سرانجام و به ناگزير با شكست خويش همراه است

الين به هيچ معنا خيانت به روح انقالب بلشويسم  است"ساالرانههاي دولتاستراتژي"
اي است ي منطقي مفهوم دگرگوني اجتماعينتيجه"ست؛نيست بلكه تحقق كامل آن

ها شامل نجات در مقابل اين مفهوم، چالش زاپاتيست) 11 (".كه سوژه آن دولت است
  . هم قدرتساالري است و هم از در غلطيدن به توانقالب از در غلطيدن به توهم دولت

  :اكنون پيش از ادامه بررسي كتاب هالووي روشن است كه
ها را تنها به يك حركت  او تاريخ قطور جنبش كارگران، تجارب و اختالفات آن-1

ها فروكاسته است، تو گويي مفاهيم نظري و استراتژيك ساالرانه طي قرندولت
 و  او جنبش زاپاتيستيبدين ترتيب. اندگوناگون اصال در كشاكش با يكديگر نبوده

كند و اين حقيقت را اي را به عنوان امري مطلقاً نو و ابتكاري معرفي ميآرماني شده
ها، خواه آگاهانه يا ناآگاهانه، ي زاپاتيستگيرد كه گفتمان كنوني در بارهناديده مي

  . هاي قديمي تري استحامل موضوع
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ب در برگيرنده دولت ساالري  در توضيح هالووي الگوي انديشه انقالبي غال-2
-پوشي بر فرض نامعلوم و مشكوك زير مياين توضيح را تنها با چشم. كاركردي است

كه در نوسكه و (گرايي سوسيال دموكراسي كه ايدئولوژي اكثريتتوان پذيرفت؛ اين
توان تحت را مي) ها نماد پيدا كرده است و قشريت بوروكراتيك استالينيستيابرت

اين كار يعني بي اعتنايي به . بندي كرد طبقه"انديشه انقالبي"و گشاد عنوان گل 
اين ادبيات از لنين و . ادبيات انتقادي فراواني كه پيرامون مساله دولت وجود دارد

خواه با آن موافق باشيم خواه (گيرد كه معاصري را در بر مي) 12(هاي گرامشي تا جدال
  .النزاس و آلتفاتر آمده استهاي اشخاصي چون پودر نوشته) مخالف

هم  كه آن"انحراف نظري" سرانجام تقليل كل تاريخ جنبش انقالبي به تبارنامه -3
گيرد، البته با قبول خطر دفاع از تز با چشم بر هم زدني تاريخ واقعي را ناديده مي

الب تداوم بي وقفه انقالب اكتبر تا ضد انق) ار فرانسو فوره تا استفان كورنو(ارتجاعي 
كه از استالينيسم  دانستن بدون اين"!آمد منطقي آنپي"استاليني و اين ضد انقالب را 

ديويد روسه، پير نويل، ميكائيل گويفتر، و موشه . اي صورت گيردتجزيه و تحليل جدي
اي فور يا كاستوريادس  اشارهاگر نخواهيم به تروتسكي، هانا آرنت يا حتي له(لوين 

  . اندتر برخورد كردهر اين زمينه، بسيار جديكه د) داشته باشيم
  

  واره پرستي يا چگونگي رهايي از آن ؟دايره شيطاني بت

در توضيحات هالووي دومين منشاء انحرافات استراتژيك در جنبش انقالبي، كنار 
پرستي است كه ماركس در نخستين جلد وارهنقد بت) يا فراموش كردن(گذاشتن 

اي، هالووي يادآوري مفيد، گرچه گاه ناقص و دست و پا شكسته.  آورده است"سرمايه"
كار تمام (سرمايه چيزي نيست جز فعاليت گذشته . كندي اين موضوع ارائه ميدر باره
با اين همه، وقتي در چارچوب دارايي بيانديشيم، . كه به دارايي تبديل شده است) شده
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پرستي كه در واقع وارهدر چارچوب بتكنيم، يعني به دارائي به مثابه يك ابژه فكر مي
  .هاي سلطه استبه معني پذيرش عامل

داران مالك ابزار توليد اند؛ هالووي تاكيد  ريشه مساله در اين نيست كه سرمايه
ي ما به خاطر اين نيست كه ابزار توليد را به مالكيت خود در آوريم مبارزه": كندمي

 هم ابزار توليد را از ميان برداريم؛ احياء يا بهتر ست كه هم دارائي وبلكه به خاطر اين
  )13. ("گرايي مطمئن و آگاهانه در پيوند با جريان كُنشبگوئيم ايجاد جامعه

-توان در هم شكست؟ هالووي ميپرستي را چگونه ميوارهي شيطاني بتاما دايره

گري كنش بر  نفي-گويد اين مفهوم به وحشت غير قابل تحملي پيوند دارد كه از خود
- نفي–ي نقد خود  در درجه نخست به بسط و توسعه"سرمايه"به باور او . آمده است

ست از نقد ترين شكل عبارتواره پرستي در خالصهمفهوم بت. گري پرداخته است
) اقتصاد سياسي(و تئوري بورژوائي ) 14) ("ي آنشدهدنياي جادو "و (جامعه بورژوايي 

اين چرخه جهنمي كه شيي : سازدها را عيان ميت نسبي آندر عين حال دالئل ثبا
پرستي به وارهاين بت. كندرا به عامل و عامل را به شيي تبديل مي) پول، ماشين، كاال(

تر كند تا آن اندازه كه هرچه دگرگوني انقالبي بيشتمام زواياي جامعه نفوذ مي
هالووي اين قضيه را در . شودتر ميضروري و ناگزير شود، امكان وقوع آن غير ممكن

  )15.("ناممكن شدن ناگزير انقالب": كندكننده چنين خالصه مياي نگرانجمله
از توضيح لوكاچ : پرستي از منابع گوناگون استفاده كرده استوارهدر توضيح بت

وارگي، از شرحي كه هوركهايمر از عقالنيت ابزاري به دست داده است تا پيرامون شيي
از نظر . ي هويت و تعريف ماركوزه از انسان يك بعديي دايرهدورنو در بارهتوضيح آ

- پرستي بيانگر قدرت سرمايه است كه در اعماق خويشتن ما هموارههالووي مفهوم بت

به . پراكندهاي رنگارنگ به اطراف ميچون موشكي منفجر مي شود و هزاران فشفشه
، دشمن، خصم هزار چهره نيست، "هاآن" يهمين دليل است كه مساله انقالب مساله
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- را به وجود مي"مائي"، "ما"اي كه اين ي ماست، مسالهبلكه در درجه نخست مساله

  . اش كرده استپرستي شقه شقهوارهآورد كه بت
 در حقيقت، ما را به مشقات خود درگير كرده، و "توهم واقعي"، اين وارهبت

اگر مناسبات . سازديط انتقاد را نيز دشوار ميواره شرااين بت. كنداسيرمان مي
ها را نقد كرد؟ و منتقدان چه مخلوقات توان آناند چگونه ميواره شدهاجتماعي بت

  پذير است؟ كه، آيا انتقاد هنوز هم امكانبرتر و صاحب امتيازي هستند؟ كوتاه اين
نسبت "ي هي پيشاهنگ، ايدهايي اند كه ايدهها پرسشطبق نظر هالووي اين

بخش يا آرزوي رويدادي نجات) نسبت دادن به چه كساني؟( خودآگاهي طبقاتي "دادن
ي يك سوژه ها به ناگزير به مساله پيچيدهحلاين راه. هاستمدعي پاسخ به آن

يك : اي بيمار در حال مبارزه استبرد كه با جامعهتندرست يا قهرمان عدالت ره مي
  . شود يا حزب پيشاهنگ ظاهر مي"هرمان طبقه كارگرق"شواليه شريف كه در هيات 

پرستي است كه به معضل دوگانه غيرقابل حلي وارهاين برداشتي پيچيده از بت
آيا انقالب قابل تصور است؟ آيا نقد هنوز هم امكان پذير است؟ چگونه : شودمنتهي مي

بار نقد را درت زيانوارگي رهايي يافت؟ پس ما كه قسازيِ روند بتوارهتوان از بتمي
توانيم از بي ثمري نقدي در چگونه مي) 16(كنيم خود چه كساني هستيم؟ جاري مي

را دارد، در وارگي است كه ادعاي از بين بردن آني همان بتامان باشيم كه زير سلطه
اي اشاره داشته باشد كه خود نفي كه بنا باشد نفي به تابعيت از همان پديدهصورتي

  كند؟مي
  : دهدهاي چندي را ارائه ميحلهالووي راه

توان اساساً ست كه جهان را نميگيري آن اينطلبانه كه نتيجهحل اصالح راه-الف
امروزه . تغيير داد، ما بايد با نظم بخشيدن مجدد به جهان و كنترل آن قانع باشيم
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گيري كنارهها با موسيقي مجلسي معمولي اين شكل از تسليم و گفتار پسامدرنيست
  .كندراهي ميطلبانه را هماصالح
-پرستي را ناديده ميوارهها و اعجازهاي بتحل انقالبي سنتي كه ظرافت راه- ب

بند است و به تغيير گيرد و به همان تضاد دوگانه قديمي بين كار و سرمايه پاي
پرولتري كند؛ دولت بورژوائي سهل و ساده به دولت مالكيت در راس دولت قناعت مي

  . شودتبديل مي
 "همه جا حاضر"داري را در خود دارد كه قدرت  راه سوم اميد به ذات سرمايه-ج

  ) 17. (داند پاسخ مناسب مي"را] گانهيا چند[مه جا حاضر مقاومت ه"آن ] يا چندگانه[
-وارههالووي بر اين باور است كه بدين شيوه و با استفاده از نوعي تعبير ماليم از بت

تعبير ماليم او از . ي مرگبار آن بگريزدتواند از دور باطل نظام و دامچالهستي ميپر
سازي وارگيپرستي را بايد نه اوضاع و شرايط بلكه فرآيند پويا و متناقض بتوارهبت

هاي ست كه اين روند در واقع، آبستن ضد خود است؛ شكلتصور او اين. دانست
ما نه تنها قربانيان ابژه . پرستي موجود استوارهت در خود بوارگيمقاومت عليه بت

وجود "بدين ترتيب . گر واقعي يا بالقوه نيز هستيم ستيزهيي سرمايه بلكه سوژهاشده
. "نفي دائمي و به ناگزير وجود ما در سرمايه" عبارت است از "ما در مقابل سرمايه

)18(  
 عين بدانيم و تجدد را به داري را بايد در درجه نخست جدائي از ذهن وسرمايه
پرستي عامل در وارهي بتي مسالهدر محدوده. آگاهي ناخوشايند اين جداييمثابه خود

گذاري شده و به امري دار بلكه ارزشي است كه قيمتداري نه خود سرمايهسرمايه
داران فقط كارگزاران وفادار سرمايه و استبداد سرمايه. شودمستقل تبديل مي

صورت از نظر يك ماركسيسم كاركردگرا اما در آن. روندآن به شمار ميغيرشخصي 
رسد كه راه خروجي براي آن داري نظامي بسته و از درون منسجم به نظر ميسرمايه
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اي معجز آسا و شكوهمند شورش فرا در كار نيست مگر اين كه نيروهاي غيبي، لحظه
ر اين حقيقت نهفته است كه در داري داز نظر هالووي، برعكس، ضعف سرمايه. برسد
بدين . "نوع وابستگي كار به سرمايه با نوع وابستگي سرمايه به كار متفاوت است"آن  

. "بنيان سرمايه به مثابه سرمايه بر محور سركشي كار در گردش استوار است"ترتيب 
 كه در وابستگي دوجانبه اما نامتقارن كار و سرمايه، كار از اين ظرفيت برخوردار است

  ) 19. (كه سرمايه قادر به چنين كاري نيستخود را از تضاد خويش برهاند، در صورتي
گيرد كه پيش از او ماريو ترونتي بدين ترتيب هالووي از تزهاي خودگرداني الهام مي

ماريو ترونتي شرايط اين معضل را معكوس كرد، بدين ترتيب كه نقش . ارائه كرده بود
كار در . ي كار معرفي كردالعملي نسبت به ابتكار خالقهكسسرمايه را صرفاً نقشي ع

ي شكوفائي كنندهانداز به مثابه عنصر فعال سرمايه همواره تعييني اين چشممحدوده
انقالب كپرنيكي "ترونتي رويكرد خود را . ي طبقاتي استداري از طريق مبارزهسرمايه

 اين ايده شده است هنور هم هالووي كه فريفته. معرفي كرد) 20 ("در ماركسيسم
در مورد نگري، رد هر نوع (نسبت به تئوري خودگرداني كه گرايش به رد كاركرد  نفي 

دارد و رويكردش به طبقه كارگر صنعتي به مثابه ) شناسيديالكتيك به نفع هستي
) كرد نگري با انبوه خلق در آخرين كتابشي رويبه شيوه(اي سوژه مثبت و اسطوره

سازي اساسي نبايد گويد معكوسهالووي مي. هايي از خود بروز داده استياطاست احت
با انتقال تبعيت سرمايه به كار بسنده كند بلكه بايد تبعيت را به مثابه نفي و نه تائيد 

  .مثبت درك كند
به نتيجه برسم بايد از خدمتي كه جان هالووي ) موقتاً (كه در اين نكته براي اين

وارگي را در جايگاه درست پرستي و شئيوارهني كنيم كه مساله بتكرده است قدردا
با اين همه، ضروري است به محدوديت بحث . اين معماي استراتژيك قرار داده است

و از (  دوره استالين "ماركسيسم سنتي"در عين حال كه . ي او توجه داشته باشيمتازه
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ي را كنار گذاشته بود، اما در ادامهپرستي واره، در حقيقت امر نقد بت)جمله آلتوسر
توانيم اين نقد را در اين نقد هرگز وقفه ايجاد نشده بود؛ اگر از لوكاچ شروع كنيم مي

را كارهاي مولفيني دنبال كنيم كه به آن جرياني تعلق داشتند كه ارنست بلوخ آن
انتس از جمله افرادي نظير رمان روسدلسكي، فر.  ماركسيسم ناميد"جريان زنده"

، )"نقد زندگي روزمره":در اثرش تحت عنوان(يابوكووسكي، ارنست مندل، هنري لفور 
 به سال "پرستي و جامعهواره بت":كه تاريخ اثرش(لوسين گلدمن، ژان مري ونسان 

  )22. (و حتي اخيراً استاورس تولبازوس، و الن بير) شودمربوط مي) 21 (1973
سازي و ضد آن كه وارهنگاتنگ بين روندهاي بتي تهالووي در عين تاكيد بر رابطه

دهد كه در اي را به ما نشان ميبا چند اشتباه همراه بود، بار ديگر تضاد رابطه اجتماعي
دهد كه چون صدر مائو توضيح ميبا اين همه، او هم، هم. يابدمبارزه طبقاتي جلوه مي

را ي آنكنندهصر پويا و تعيينجا كه شرايط اين تضاد نامتقارن است، قطب كار عناز آن
اين قضيه كمي شبيه كودكي است كه دستش را دور سرش برد تا به . دهدتشكيل مي

-"توان خاطر نشان كرد كه تاكيد هالووي بر روند با اين حال، مي. اش دست بزندبيني

ه سازد تا مسالسازي موجود است او را قادر ميواره كه در جريان بت" زدائيوارهبت
كه كار چنداني به خود بدهد در او اين مساله را بدون اين. دارائي را تعديل كند

  .داندقابل حل مي) 23 ("جريان كنش"
-تواند از تناقضبرد و نميهالووي درعين حال شرايط نقد خود را زير سئوال مي

. گويي فرد شكاكي رهايي پيدا كند كه به همه چيز به جز شك خود مشكوك است
انديشانه را به ترتيب حقانيت نقد او به اين پرسش وابسته است كه شك جزمبدين 

شگفت اين كه آن را (كند  اعالن مي")دارانهجانب(ديدگاهي " و از چه "نام چه كسي"
كنيم نقد مي"كه مائي كه كوتاه اين). كنددر كتاب خويش به نحو طنزگونه تاكيد مي

  "كه هستيم؟
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اي، روشنفكران پراكنده، و يا كساني كه هاي حاشيهانسانامتياز، هاي صاحبانسان
ي روشنفكري و نوعي هالووي تلويحاً به نوعي نخبه) 24(اند؟به نظام پشت كرده
كه بر آن باشيم مبارزه طبقاتي را كنار بگذاريم يا زيرا زماني. پيشاهنگ اشاره دارد

صورت بار ديگر در در آن. دشوگونه برجسته ميتعديل كنيم نقش روشنفكر آزاد ناسازه
به "انتقال علم از طريق روشنفكران از بيرون ) كائوتسكي نه لنين(ي چارچوب ايده
و ) از طريق روشنفكراني كه به دانش علمي مجهزند ("ي طبقاتي پرولتاريادرون مبارزه

-خارج از مبارزه"كه !) نه علم ("خود آگاهي سياسي طبقاتي"ي لنين مبني بر نه ايده

نه (گيريم كه از طريق يك حزب قرار مي) نه خارج از مبارزه طبقاتي ("ي اقتصادي
  .شودبه داخل مبازه طبقاتي برده مي) 25) (روشنفكر علمي

پرستي كنار گذاشتن مساله قديمي پيشاهنگ را يا وارهبي ترديد جدي گرفتن بت
ها گذشته، آيا جنبش ني اياز همه. كند كه بر آن بگذاريمتر نميهر نام ديگري ساده

  نيست؟ ) و هالووي پيامبر آن (ها خود نوعي پيشاهنگ زاپاتيست
  

  ناممكن شدن  ناگزير انقالب

 "به عنوان يك پرسش و نه يك پاسخ "پيشنهاد هالووي بازگشت به مفهوم انقالب
نه تصرف "اندازد ديگر چه دگرگوني انقالب را به خطر ميار نظر هالووي آن. است

ايراد مفهوم سنتي انقالب شايد اين باشد كه نه ":بلكه نفس قدرت است"ياسيقدرت س
در ) 27 (".هدفي بيش از حد عالي كه بيش از حد كم اهميتي را نشانه گرفته بود

منظور .  "ستتنها راه تصور انقالب نه تصرف قدرت سياسي بلكه نابودي آن"حقيقت 
كنند ر اشاره به هدف خود اعالن ميها دها جز اين چيز ديگري نيست، آنزاپاتيست

  . ايجاد كنند"بدون تصرف قدرت "كه بر آنند تا دنيايي انساني و توام با كرامت 
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. بينانه به نظر نرسدپذيرد كه چنين رويكردي ممكن است چندان واقعهالووي مي
بخش هالووي بوده است تصرف كه الهام) ناتواني در تغيير جهان(در عين حال، تجاربي 

گويد راه ديگري مي) ؟با تعصب(هالووي به سادگي . قدرت را در دستور كار خود ندارد
جهان را . رسانداين اطمينان هر چند هم قطعي باشد، ما را به جايي نمي. وجود ندارد

كند و توان تغيير داد؟ نويسنده كتاب به ما اطمينان ميبدون تصرف قدرت چگونه مي
  : گويدمي

دانند يا ها ميلنينيست. دانيمب به مانند آغاز آن، هنوز چيزي نميدر پايان كتا"
تر است ولي ديگر دگرگوني انقالبي از هر زماني ضروري. دانيمدانستند، ما نميمي
-ندانستن ما به معني ندانستن كساني است كه مي.... دانيم معني انقالب چيست نمي

ايم، اما اطمينان طمينان را از دست دادها. دانند ندانستن بخشي از روند انقالبي است
داريم و گام بر مي"گويند ها ميزاپاتيست. ي اساسي داردنداشتن براي انقالب جنبه

-دانيم بلكه همپرسيم نه فقط به اين دليل كه راه را نمي ما نمي"كنيمجستجو مي

) 28. ("ستچنين به اين دليل كه پرسش در خصوص راه، خود بخشي از روند انقالبي ا
دانيم انقالبات ي جديد ديگر نميي هزارهدر آستانه. رسيمجا ما به جوهر مطلب مياين

داري ابدي نيست و به كنار گذاشتن آن پيش دانيم كه سرمايهآينده چگونه اند، اما مي
اين : ي انقالب استاين اولين مفهوم ايده. كه ما را نابود كند نياز مبرمي داريماز اين
-همين. شود و آرزوي رهايي استديدگان است كه تكرار ميوم بيانگر آرزوي ستممفه

هاي مدرن را به وجود آورد و پس  ملت- پس از انقالبات سياسي كه دولت–طور هم 
- مي-ي قرن بيستم، كمون پاريس و انقالبات شكست خورده1848از محاكمات سال 

اين دومين مفهوم . در كار نخواهد بوددانيم كه انقالب يا اجتماعي است يا انقالبي 
اما از ديگر سو، پس از يك .  است"مانيفست كمونيست"انقالب پس از نوشته شدن 

كه شكل استراتژيك انقالبات آينده چيست دور تجربيات بسيار دردناك، تصور اين
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اين . تواند آن را درك كنيم مفهوم سوم انقالب است كه نمياين. مان مشكل استبراي
كس كمون پاريس، قدرت شورايي و شوراهاي ميليشياي اي نيست، هيچامر چندان تازه

هايي كه قدرت انقالبي سرانجام پيدا كرد، اين شكل. ريزي نكرده بودكاتاالن را برنامه
  . ي زير زميني تجربيات پيشينبرآمده از نفس مبارزه بود و خاطره

الب روسيه تا كنون از ميان رفته است؟ ها از انقي اين باورها و اطمينانآيا همه
هر چند به واقعيت اين امور كه با دست و دل بازي به (اجازه دهيد اين نظر را بپذيريم 

اين البته دليل آن ). دهند چندان اطميناني ندارمانقالبين زودباور ديروز نسبت مي
-زينهكه اغلب هم ه(هاي گذشته هاي شكست و مدارك منفي كاستينيست كه درس

توانند كردند ميكه فكر ميكساني. را فراموش كنيم) شان پرداخته شدي بااليي براي
-ها نميآن. اندرا ناديده بگيرند خود غالباً قربانيان آن بودهقدرت دولتي و تصرف آن

هايي كه و آن. ها را تصرف كردخواستند قدرت را تصرف كنند و بدين ترتيب قدرت آن
را ناديده توانند از كنار دولت بگذرند و از آن دوري ورزند، آنكردند ميتصور مي

را تصرف كنند، كه آننظر كنند يا از چنگ آن بگريزند بدون آنبگيرند، از آن صرف
 براي نجات آنان كافي "پرستي زداييوارهبت"نيروي . ها را هم متالشي كرددولت آن

  . نبوده است
دانند جهان را چگونه ديگر نمي) شان ؟كدام(ها گويد حتي لنينيستهالووي مي

ها اگر با خود لنين هم شروع كنيم مدعي بودند كه از چنين اما آيا آن. تغيير دهند
دهد؟ تاريخ ها نسبت ميكه هالووي به آن) براي تغيير جهان(دانش نظري برخوردارند 

ود دارد، دانشي در سياست فقط يك نوع دانش استراتژيك وج. هاستتر از اينپيچيده
 كه برآمده از تجربيات گذشته است و نقش "فرض راهبردي"مشروط و فرضي، يك 

اي به هدر خط راهنمايي را دارد كه بدون آن عمل انساني بدون دستيابي به نتيجه
شود كه بدانيم تجارب وجه مانع از آن نميضرورت داشتن يك فرضيه به هيچ. رودمي
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-اي دارند كه ما را وادار ميبيني شده و غيره منتظرهپيشهاي غير آتي همواره جنبه

  . ها را هميشه جرح و تعديل كنيمكنند كه آن
را پيوسته به مخاطره ) حتي سنت انقالبي(روي كه سنت درعين اجتناب از دنباله

ي آن نيست كه بخواهيم از صفر شروع كنندهگرايانه توجيهاندازد، رد دانش جزممي
ي جديد را در عين حال كه انتظار تجارب سازنده" را ناديده بگيريم كنيم و گذشته

 تا ضد انقالب شيلي و 1848 از ژوئن –داريم، بي شرمي است كه تجارب دو قرن مبارزه 
را  و تجارب دردناك آن–اندونزي، انقالب روسيه، تراژدي آلمان و جنگ داخلي اسپانيا 

  . فراموش كنيم
 مناسبات سلطه هم وجود نداشته است كه با تكان و تا كنون هرگز يك مورد از

چون گردش منظم هاي انقالبي از هم پاره نشده باشد، زمان استراتژيك همضربه بحران
را تند و كند شدن آهنگ آنعقربه ساعت نيست بلكه زمان ناهمواري است كه ضرب

قدرت دوگانه هايي از در چنين لحظات بحراني همواره شكل. كندناگهاني تعيين مي
چه كسي ديگري را شكست خواهد ":سازدپديد آمده است كه پرسش زير را مطرح مي

) خواه از طريق حزب يا جنبش(كه قدرتي سياسي  در نهايت هم بدون اين"داد؟
را داشته باشد تا تصميمي اتخاذ كند و دست به طرحي را پيش ببرد و توانايي آن

ديدگان به خوبي سرانجام بحراني از ديدگاه ستم، هيچ كننده بزندابتكارات تعيين
  . نيافته است

را ژرژ سمپرون  كه متن آن"هاي جنوبراه"(هالووي همانند قهرمان فيلم بدي 
را بازي كرد مرتب تكرار مي كند كه اطمينان خود كه ايو مونتان  نقش آن) تهيه كرد

. هايي به سر ببريمين اطمينانترديد بايد ياد بگيريم بدون چنبي. ايمرا از دست داده
توان به يقين تعريف و توصيف را نميي آنكه نتيجه(اي در كار باشد اما هر جا مبارزه

برخورد اراده و اعتقادات متضاد هم وجود دارد كه امور مطمئني نيستند بلكه ) كرد
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ه ما ب.  هست كه در عمل اشتباهاتي رخ دهدراهنماي عمل اند و همواره امكان آن
 بايد پاسخ مثبت و به خواست او "زمينه شك و ترديد"خواست هالووي در مورد وجود 

  ! مبني بر در غلطيدن به خالء استراتژيك پاسخ منفي دهيم 
آمد احتمالي بحران خود اين بحران است، در عمق اين خالء استراتژيك تنها پي
ايط تاريخي خود گسسته اي محض كه از شربحراني بدون عامل و بازيگر، بحران افسانه

. نشيندشناسي عقب ميو از قلمرو مبارزه سياسي به منظور در غلطيدن به سلطه يزدان
در "كند آورد و حتي خوانندگان را دعوت ميچه هالووي به خاطرمان مياين است آن

هالووي . بيانديشند) 29 ("دهيي سياسي نبودن بحران به جاي سياست سازمانباره
دهي به سياسي نبودن رويدادها از طريق تجارب ماه حول از سياست سازمانگويد تمي

. ها يا موج تظاهرات ضد جهان گستري سرمايه ميسر است، شورش زاپاتيست1968مي 
ديدگان پرتو هاي عدم تابعيت، كارناوال ستم، جنبشپرستيوارهاين رويدادها بر بت"

  نهايي، شكل انقالب پسامدرن است؟آيا كاروناوال در تحليل ) 30. ("افكندمي
  

  يادآوري موضوعات گذشته

سياست " بدون بازيگر انقالبي خواهد بود؟ هالووي از – يك كارناوال –آيا انقالب 
كه، فرد در ديدگاه او توسل به اين. كند انتقاد مي"هاتثبيت هويت" به كمك "هويت

اش تبلور يافتن هويت ني هميشه معني ضم"داشته باشد"تواند فرضاً چه هويتي مي
. هاي خوب و بد وجود ندارداست، در عين حال دليلي براي تشخيص بين هويت

ادعاي داشتن . كنندها در اوضاع و احوال مشخص و به نحوي موقت معنا پيدا ميهويت
هويت يهودي در آلمان نازي همان معني و مفهومي را نداشت كه امروزه در اسرائيل 

اشاره به متن زيبائي كه در آن ماركوس، معاون فرمانده، زير هالووي با . دارد
كند، جنبش ها دفاع ميناشناختگي ماسك معروف اسكي از چندگانگي نا پيداي هويت
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در مقابل، هالووي ) 31. (كند معرفي مي"جنبشي آشكارا ضد هويت"زاپاتيستي را حتي 
، دوستي، عشق و شكلي از تبلور يافتن هويت را برابرنهاد شناخت دو جانبه، جماعت

شناسي، شناسي و تعريف ردهدر عين حال كه هويت. داندخودباوري خودخواهانه مي
-تر بيگر مفهوم عميقي انضباطي قدرت اند، ديالكتيك بيانخانههايي در زرادسالح

مبارزه عليه سرمايه . كنيمشناسي مبارزه ميها، با اين هويتسانما نايك":هويتي است
) 32.("، مبارزه براي يك هويت بديل نيستاين مبارزه. شناسي استرزه عليه هويتمبا

كه انديشيدن بر اساس ي انديشيدن بر مبناي بودن است، در حالييابي ثمرههويت
شناسي در يك ست از هويت پيدا كردن و انكار هويتكنش و عمل كردن عبارت

 و رد "اي است به هويتحمله"معرف بدين ترتيب، انتقاد هالووي ) 33. (جنبش واحد
كنند و جهان ما نه آن ايم كه فكر مي) 34.(يافتنشدن و هويتبنديپذيري، ردهتعريف
  . ها مدعي اندست كه آننه آن

 با شكوه در واقع به چه "ماي" چيست؟ اين "ما"ي پس هدف تكرار مكرر كلمه
را ) انسانيت، زن يا پرولتاريا(كوهي تواند سوژه متعالي با ش نمي"ما"اشاره دارد؟ اين 

اي در دست سرمايه و از تعريف طبقه كارگر به معني تقليل آن به ابژه. مشخص كند
يابي به سوژه مثبت بدين ترتيب، تالش براي دست. بين بردن شخص بنيادي آن است

 يك چون پول و سرمايه بايد به مثابهطبقه را همانند دولت، هم". را بايد كنار گذاشت
-شود و تغيير مياي كه همواره تجديد ميست از طبقهسرمايه عبارت. فرآيند فهميد

اين رويكرد براي آن دسته . "بندي تازه و متفاوتي دارندكند و مردمي كه همواره طبقه
ايم، نه هرگز در پي ي طبقاتي فقط به دنبال يك رابطه بودهاز ما كه در مفهوم مبارزه

 را كه "يابيشكل"پي تومپسون همين فرآيند . اي. چنداني نداردموجود ذاتي، تازگي 
ي طبقه كارگر گاه هم كامل نيست در كتاب خود در بارهشود و هيچهمواره تجديد مي

  . انگليس به شيوه عالي بررسي كرده است
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تواند يك در عين حال كه از نظر او طبقه كارگر مي. روداما هالووي ازين فراتر مي
. ي انقالبي وجود نداردمعه شناختي را تشكيل دهد، مفهومي به نام طبقهمفهوم جا

-ي ما براي ايجاد هويت يا تركيب جديدي نيست بلكه هدف تشديد هويتمبارزه"

اي اين بحران مجموعه چندگانه". "بحران هويت خود نوعي رهايي است. ستيزي است
-اين چند گانگي را نمي) 36. ("سازداز اشكال مقاومت و فريادهاي گوناگون را رها مي

ي خيالي كرد، چرا كه ما از منظر كنش و توان تابع وحدت پيشاتجربي يك پرولتاريا
. عمل كردن و هم بسته به اوضاع و احوال و خيلي عوامل ديگر هم اين هستيم، هم آن

سان در تعيين ثبات و متغير، نقشي يكها هر چقدر هم بيي تعيين هويتآيا همه
او با . ط مبارزه دارد؟ هالووي قادر نيست چنين پرسشي را براي خود مطرح كندشراي

پرستي انبوه خلق هاردت و نگري بيم خود را فقط زماني نشان وارهفاصله گرفتن از بت
ست كه تاكيد بر چندگانگي در او نگران آن. شوددهد كه معماي حل ناشده حل ميمي

انداز سياسي ز مناسبات قدرت است، به نفي چشمساعين فراموشي از وحدتي كه زمينه
  . شودكه به آن مرحله برسد رهايي ديگر غير قابل فهم ميمنجر شود و زماني

  
  شبح قدرت ستيزي

بست و حل معماي استراتژيكي كه ابوالهول سرمايه پيش به منظور رهايي از اين بن
اين كتاب تجسسي "، "قدرت ستيزي است"رو گذاشته است، آخرين كالم هالووي 

قدرت "و از تمايزي كه نگري بين ) 37. ("ستيرياست در دنياي پوچ و  خيالي قدرت
او هدفي . جويد كه در جهت مقاصد خود قائل شده است بهره مي"قدرت بر"  و "براي

 است، رها "قدرت بر" از اسارت "قدرت براي" از رها ساختن كند عبارتكه دنبال مي
قدرت "گاه بخشي اگر گهسازي شخص بنيادي از عينيت و رهاساختن كنش از كار

 صادق "قدرت براي"آيد، به باور هالووي، اين امر در مورد  بر مي"از لوله تفنگ "، "بر
با اين همه .  وابستگي دارد"قدرت بر"چنان به ستيزي همجوهر مفهوم قدرت. نيست
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.  قدرت نيست–ي ايجاد يك پاد  به معني مبارزه برا"قدرت بر"مبارزه براي رهايي "
.  تفاوت دارد"قدرت بر"بلكه براي ايجاد يك ضد قدرت است، چيزي كه اساساً با 

 قدرت متمركز –مفاهيم انقالب كه معطوف به تصرف قدرت اند مشخصاً بر مفهوم پاد 
اي قدرت يعني لشكر  در چون تصوير آينههم"بدين ترتيب جنبش انقالبي اغلب . اند

ستيزي را در مقابل هالووي قدرت. "شگر و حزب در مقابل حزب بنا شده استمقابل ل
  ) 38. (كند تعريف مي"رهايي قدرت براي" به نفع "قدرت بر"انحالل 

گيري ضداستراتژيك، اگر استراتژي بيش يا نتيجه(گيري استراتژيك هالووي نتيجه
وشن باشد كه قدرت را چيست؟ اكنون بايد ر) از اندازه به قدرت پيوند داشته باشد

توان تصرف كرد، به اين دليل ساده كه قدرت را شخص يا نهاد به خصوصي در نمي
  ) 39. ( نهفته است"در تجزيه و تالشي مناسبات اجتماعي"اختيار ندارد، بلكه قدرت 

هالووي پس از رسيدن به چنين اوج شكوهمندي با آسودگي خاطر به مقدار آب 
وان حمام بايد بيرون بريزد ، اما در عين حال از بيرون ريختن انديشد كه از كثيفي مي

ديدگان، در حقيقت اندار تفويض قدرت به ستمچشم. چند نوزاد با آن هم، نگران هست
-جاي خود را به ضد قدرتي داده است غير قابل تعريف و غير قابل درك كه گفته مي

آيا بدين . ي پاسكالدايرهشود همه جا هست و هيچ جا هم نيست، مانند مركز محيط 
-داري را تسخير ميسازي سرمايهي جهانيترتيب شبح ضد قدرت دنياي جادو شده

ضد قدرت يك ضدانقالبي كه  ("ضدها"كند؟ بر عكس، بايد بيم آن داشت كه ازدياد 
اي در نهايت چيزي جز ترفند گفتاري پيش پا افتاده) آيدبا ضداستراتژي به وجود مي

چه به لحاظ نظري و چه به (ديدگان ي كه چيزي جز خلع سالح ستمنباشد، ترفند
اي ي آن، ثمرهي آهنين سرمايه و سلطه، بدون در هم شكستن پنجه)لحاظ عملي

  . ندارد
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  جنبش زاپاتيستي خيالي

تنوع مناسبات "ار لحاظ فلسفي هالووي در آثار دلوز و فوكو نه رابطه دوگانه بلكه 
توان از دولت شاهنشاهي و اين قدرت متنوع را مي. فهمدي را نمود قدرت م"نيروها
حت عنوان ي هفتاد دو اثر فوكو تدر آغاز دهه. اش متمايز دانستهاي سلطهدستگاه

 تا حدودي بر تفسيرهاي انتقادي "تاريخ جنسيت، جلد نخست" و "انضباط و مجازات"
ي نزديك بودن به مسالهي هالووي، در عين مساله) 40. (جديد از ماركس تاثير گذاشت

كند كه او بر نگري به خاطر محدود كردن خود به يك جايي تفاوت پيدا مينگري، آن
گيرد كه اساس آن بر تقابل قدرت موسسان در تئوري دموكراسي راديكال خرده مي

ي سرمايه پارچهها، قدرت يكي درگيري غولگانهمنطق دو. برابر قدرت نهادينه است
  . ي خلقپارچه تودهو قدرت يك) با حرف بزرگامپراطوري (

گوي هاست كه او خود را سخني زاپاتيستي هالووي تجربهي اصلي مراجعهنكته
اي هاي او، اما، در ظاهر تخيلي و حتي اسطورهزاپاتيست. كندها معرفي مينظري آن

انعي اند چرا كه به ندرت به تناقضات واقعي وضعيت سياسي، مشكالت واقعي و مو
هالووي . اندرو بوده به بعد با آن روبه1994ها از قيام اول ژانويه اند كه زاپاتيستپرداخته

كه كند مشخص كند داليل اينبا محدود كردن خود به سطح گفتمان حتي تالش نمي
ماهيت ابداعي .  ها نتوانستند پايگان شهري براي خود به وجود آورند چه بودزاپاتيست

ژروم باشه در اثر خود نقش . توان انكار كردها را نميي زاپاتيستنديشهارتباطات و ا
كه بخواهد بدون اين. كندها را با حساسيت و ظرافت تجزيه و تحليل ميزاپاتيست

ها را مو در مقابل، هالووي گفتار زاپاتيست) 41. (ها را انكار كندها و تناقضات آندودلي
  . به مو مي پذيرد
ي قدرت و ضد قدرت و جامعه مدني و پيشاهنگ محدود كنيم، ه مسالهاگر خود را ب

-لحظه"ي باشه به گفته (1994ها در اول ژانويه توان داشت كه قيام جياپاسيشكي نمي
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را بايد بخشي از احياي مقاومت ) "كه نيروهاي منتقد بار ديگر به حركت در آمدنداي
يان سياتل، جنوآ و پورتو الگره به اين سو سازي نئوليبرالي دانست كه از جرعليه جهاني

اي تامل انتقادي، حساب  لحظه"سرآغازي استراتژيك"اين لحظه . وجود داشته است
كه ماركوس ( و جنگ سرد "قرن كوتاه بيستم"ي پس از رسي و طرح پرسش در دوره

-در اين موقعيت انتقالي ويژه، سخن. است) آن را نوعي جنگ جهاني سوم معرفي كرد

و نه خط و ) ماركوس ("زاپاتيسمو وجود ندارد"ويان زاپاتيست اصرار دارند كه گ
خواهند دولت را تصرف يا حتي گويند كه نميها ميآن. "ايخطوطي دارد نه نسخه

هالووي . تري هستند؛ يك دنياي جديدقدرت را كسب كنند، بلكه در پي امر مشكل
ياز داريم كه به تصرف در آوريم خود ما چه را نكند كه آنگونه تعبير ميرا اينآن

: گذارند صحه مي"يك انقالب جديد"ها بر ضرورت با اين همه، زاپاتيست. هستيم
  . تواند در كار باشدبدون گسست تغييري نمي

اما با . انقالب بدون تصرف قدرت: ي كه هالووي بسط داده استااين است فرضيه
تر از آن اند بينيم كه پيچيده و مبهمها ميستهاي زاپاتيبنديتر صورتبررسي دقيق

ها نوعي انتقاد از خود بنديكه در اين صورتنخست اين. رسندكه در آغاز به نظر مي
 و هفتاد، هرم نظامي عمودي، آمادگي 60ي ي دهههاي مسلحانهنسبت به جنبش

در اين . شودهاي اجتماعي و انحرافات در رهبري مشاهده ميفرمان دادن به جنبش
دهند و سنت عطف موثري را نشان ميها نقطههاي ماركوس و ابالغيهسطح، نوشته

هدف . بخشنداي را جانِ تازه ميرهائي توده و خود"سوسياليسم از پائين"ي نهفته
تر بلكه بيش) يا براي حزب، ارتش يا نيروي پيشگام(تصرف قدرت براي خود نيست 

هاي دولتي و ر عين تاكيد بر تفاوت بين دستگاهواگذاري قدرت به دست مردم، د
كه با تقسيم . (مناسبات قدرتي است كه در تاروپود مناسبات اجتماعي ريشه دارد
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اجتماعي كار در ميان افراد، در بين جنس زن و مرد و در بين كارگران يدي و فكري و 
  ).شودامثال آن شروع مي

ها پيرامون قدرت بر يك استراتژي در سطح دوم، سطح تاكتيكي، گفتمان زاپاتيست
ي ها شرايط سرنگوني دولت مركزي و طبقهجا كه زاپاتيستاز آن. استداللي اشاره دارد

حاكم در كشوري با سه هزار كيلومتر مرز مشترك با غول امپرياليسم آمريكا را امري 
نند به آن تواخواهند در پي كاري باشند كه در هر حال نميدانند، نميبسيار بعيد مي

اند تا بتوانند خود را در جنگي ها از اين ضرورت فضيلت ساختهآن. دست پيدا كنند
  .اي تثبيت كنندفرسايشي و تداوم قدرت دو گانه دست كم در سطحي منطقه

شود كه جا منتهي ميها به آندر سطح سوم، سطح استراتژيك، گفتمان زاپاتيست
يابي رفاً به اين منظور كه خواست سازماني قدرت را انكار كنند صاهميت مساله

-جنبش(گيري نظري تضاد بين جامعه مدني اين موضع.  جامعه مدني را مطرح كنند

از . كندشان بازتوليد ميقدرت را براي) مخصوصاً انتخاباتي (و نهادهاي ) هاي اجتماعي
 منافع گروه مدافع(ي جامعه مدني عمل كردن به مثابه گروه فشار ديدگاه آنان وظيفه

  . ي تغيير ندارنداست بر نهادهايي كه زمينه) معيني
اي و بين المللي وضعيت ها كه در توازن قوا در سطح ملي، منطقهگفتمان زاپاتيست

كند و در عين حال با ها نقش ايفا ميي اين زمينهچندان مناسبي ندارند، در همه
  . دهندي اين نيروها مانور ميمهارت بين همه

اي بر اساس محاسبات استراتژيك ها مادام كه اظهار نظر رسمين كار زاپاتيستاي
نداشته باشيم و ادعا بكنيم كه در وراي اين محاسبات قرار داريم ، مطلقاً قانوني و 

ي ها در ابالغيهآن. خرنددانند كه زمان ميها خود خوب ميزاپاتيست. مشروع است
دانند كه نيروي ا تعديل كنند، اما خوب هم ميتوانند مساله قدرت ررسمي خود مي

 در صورت به دست آوردن "غول شمالي"بورژوازي و ارتش موجود مكزيك و حتي
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طور كه اياالت خورند، همانفرصت در سركوب عصيان بوميان جياپاس شكست نمي
كنند جنبش جريكي كلمبيا را سركوب متحده و دولت كلمبيا در حال حاضر تالش مي

 اما غيرواقعي از جنبش زاپاتيستي به قميت گونهي تصوير فرشتههالووي با ارائه. كنند
گيري خود از تاريخ يا سياست مشخص به تقويت توهمات خطرناكي از بين بردن فاصله

ي او از قرن بيستم ضدانقالب استاليني نه تنها جايگاهي در ترازنامه. دست زده است
ي ايده هاي ي تاريخ يا ثمرهكتاب فرانسوا فوره همهندارد بلكه در كتاب خود همانند 

ها از ي حسابدهد كه در آن همهاي ارائه مياو بدين ترتيب ترازنامه. خوب است يا بد
رو شدند يعني هم زيرا از ديدگاه او هر دو تجربه با شكست روبه. اندپيش بسته شده

اي زده و فلهاين حكم او شتابتوان گفت دست كم مي. طلبانه هم انقالبيتجربه اصالح
اند كه هر دو كرد رقيب وجود داشتهاست، گويا تنها دو تجربه متقارن، دو روي) خام(

آمد پي) و ديگر نمادهاي آن(اند، و رژيم استالينيستي هم به يك نسبت شكست خورده
خي اين منطق عجيب و غريب تاري.  بودند و نه ضدانقالب ترميدوري"ي انقالبيتجربه"

آورد كه ادعا كنيم انقالب فرانسه شكست خورده، انقالب اين امكان را به وجود مي
  )42. (اندشكست خورده... آمريكا و 

ي را داشته باشيم از ايدئولوژي بسي فراتر رويم و به اعماق تجربهبايد جرائت آن
ه دست ي بحث استراتژيكي را بتاريخي گام بگذاريم تا بتوانيم بار ديگر سر رشته

ي جهاني كه به نحوي در آستانه. هاي انبار شده مدفون اندگيريم كه زيرا آوار شكست
-گذارد، بهتر است آنسوي كهنه قدم ميمان كامالً تازگي دارد، حهاني كه نو آنبراي

مان را كه ناتوانيهاي نو آماده باشيم به جاي ايندانيم بپذيريم و براي تجربهچه را نمي
  ) 43. (بندي كنيم كه در پيش استقل رساندن موانعي صورتبا به حدا

  
  فريادها و تٌف

  .ي يك، به منظور ادامه بحث با جان هالوويدوازه نظر به اضافه
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چرا كه نه؟ اما بر كدام ) 44(اندازيد بر تاريخ تٌف بي"گويد هالووي با تندي مي) 1 (
سويه، تاريخ نظامي كه تاريخ يكتاريخ؟ ظاهراً از نظر او فقط يك تاريخ وجود دارد، 

هاي كند، گويا تاريخ و خاطره، خود ميدانديدگان را منحرف ميي ستمحتي مبارزه
تاريخ استثمار شوندگان، زنان، (ديدگان غالباً تاريخ شفاهي مبارزه نيستند؛ و تاريخ ستم

-يچون دركي كه موجود نداشته است، هم) گرايان و تاريخ ملل مستعمرههم جنس
ديدگان داشته ديدگان با يك سياست مربوط به ستمتوانيم از يك تاتر مربوط به ستم

  . باشيم
ست آيا منظور اين. "اي قوي است براي فكر نكردنبهانه"از نظر هالووي تاريخ ) 2(

 چيست؟ "فكر نكردن "شود تاريخي انديشيد؟ و اگر چنان باشد منظور ما از كه نمي
  . كند مزاحمت ايجاد ميپرسشي قديمي كه غالباً

نياز به " مفهومي كه ما را از "چنين بر مفهوم استالينيسم تٌف بياندازيدهم") 3(
دهد تا از بي مناسبي به دستمان مي"سازد و برگ انجير رها مي"مقصر دانستن خود

كند كه انقالب كس تصورش را هم نميامروزه هيچ. "گناهي خود در امان باشيم
ي گناهان را ي تاريك سي كه همهتوان با دههي بيست را ميمل دههشكوهمند و كا

 سالم بيرون "ها قرن افراط"كس از هيچ. توان گذاشت قياس كردبه گردن آن مي
  .نيامده است همه بايد وجدان خود را به طور منظم بررسي كنند، از جمله خود ما

ل فوكو چنان به آن عالقه  هايي را كه ميش اما آيا اين دليل كافي است تا گسست
داد از ميان ببرد؟ يا پيوستي تبارشناسيك بين رويداد انقالبي و ضد انقالبي نشان مي

 را در پيوند با پيروزمندان و مغلوبان، "مقصر بودني"بوروكراتيك به وجود آورد؟ يا 
 شان اعالن كرد كه نسبتاً پذيرفتني باشد؟ اين يك پرسش سياسيجالدان و قربانيان
از نو آغاز " يا "تداوم"كند كه آيا امكان اين پرسش مشخص مي. است نه اخالقي

و با اين (ها خاكستري اند  وجود دارد؟ ظلمت ناتاريخي كه در آن همه گربه"كردن
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هاي ها و استالينيستبراي نئو ليبرال) اندترين موش را هم نگرفتهحال كوچك
سازي جددشان را حفظ كنند و به پاكانداز مناسبي است تا وحدت مشرمگين چشم
اي كه در باره اين گذشته بيانديشند، گذشتهي خود بپردازند بدون اينبقاياي گذشته
  . ها را به پيش اين چنين دشوار كرده استكه حركت آن

اين . "تر نيستبر تاريخ تف بياندازيد زيرا چيزي از پرستش گذشته ارتجاعي") 4(
چون كابوسي كند؟ آيا سنت همدر باره پرسش صحبت ميدرست است، اما چه كسي 

كند؟ مسلماً، اما چه سنتي؟ چنين سنتي كجا به صورت بر ذهن زندگان سنگيني مي
هاي متضاد از بين رفته باشد؟ والتر ي سنتآيد كه در آن همهمنحصر به فرد پيش مي

- ، برعكس، خواستار آن)ابه جا يا بي ج(كند بنيامين، كه هالووي با عالقه از او نقل مي

اين . كندرا تهديد ميروي نجات دهيم كه هميشه آنست كه سنت را از شر دنباله
  . ي اساسي داردتمايز جنبه

اين بيت شعر ) 45.("تاريخ را در هم شكنيد خزعبالت گذشته را دور بريزيد") 5(
-نان شيفتهكه صدر مائو آن چ(اما سياست صفحه سفيد . آهنگي غرور آميز داردضرب

-پرو پا قرض. آورداي را به ياد ميكنندهي نسبتاً ناراحتو لوح سفيد گذشته) اش بود

ما "گويد كه ميژيل دلوز زماني. ترين حامي اين سياست كسي جز پل پوت نبود
  . تري دارد، استدالل عاقالنه"كنيمهميشه كار را از وسط شروع مي

ترين منتقد فرد ه كه خود به يقين سرسخت نيچ"اندازيد؟بر تاريخ تٌف بي") 6(
در حقيقت او ) 46. (تر داشتكردي هوشمندانهرفت بود، رويتاريخي و اسطوره پيش

او . كرد كه براي اين كه بتوانيم عمل كنيم بايد فراموش كردن را بياموزيمتوصيه مي
ثنا كرده، اما  است"نوعي سرانجام زندگي و تاوان نهايي براي بشريت بود"تاريخي را كه 

هاي فرهنگ افراط كاري"، "تاريخ باستاني"، "تاريخ ماندگار"نيچه در عين حال كه 
الهيات "چون  و تاريخ هم"بيش از حد در آميختن يك دوره با تاريخ "، "تاريخي
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زندگي به خدمات تاريخ "كشيد، بر اين باور بود كه ناپذير به نقد مي را سازش"پوشيده
  : گويدو ميا. "نيازمند است

دهند و در باغ اما تنبالني كه وقت خود را هدر مي. به يقين، ما به تاريخ نيازمنديم"
 بدين "...دانش از آن براي زندگي و كنش نه براي رويگرداني آسان از زندگي و كنش

دست كم، نيچه ادعا داشت . كند دفاع مي"تاريخ انتقادي"ترتيب، نيچه از ضرورت يك 
قدرت "بخش بلكه به بركت زيبائي شناسي،  نه با سياست رهايي"تاريخنتايج "كه با 
-هايي كه نگاه را از آنكند، به بركت قدرت مقابله مي"فراتاريخي "هاي  يا قدرت"هنر

تواند عليه آيا اسطوره مي. "گردانديابد به سمت هنر و مذهب بر ميچه انكشاف مي
  تاريخ بپاخيزد؟ 

در عين حال . "ايمكنيم كه خود خلق كردهيي زندگي ميما در جهان هيوال"-)7 (
 دقيقاً "توهم صرف نيستند، توهم واقعي اند"واره اند كه كاال، پول، سرمايه و دولت بت

كه براي از شود؟ ايناي حاصل ميدر مفهوم عملي ازين امر چه نتيجه. طور استاين
سازد و ها را ضروري ميه آنبين بردن اين توهمات از بين بردن مناسبات اجتماعي ك

ها وارهآورد الزم است؟ يا طبق نظر هالووي بايد با اعتصاب عليه بتبه وجودشان مي
اگر فردا آن را به ...آوريم را به وجود ميسرمايه وجود دارد چون ما آن": قانع باشيم

هايي ت مائوئيس1968ي پس از  در دوره"وجود نياوريم، آيا ديگر وجود نخواهد داشت؟
 "هايي كه در سرمان وجود دارد را بيرون كنيماگر پليس"كردند كه بودندكه ادعا مي

هاي واقعي ، پليسبا اين همه. هاي واقعي هم خالص شويمكافي است تا از شر پليس
ترين و استبداد منيت حتي در منضبط) حتي بيش از پيش(هنوز هم با ما هستند 

بنابراين آيا اجتناب از توليد سرمايه كافي است . استچنان جا خوش كرده ها همذهن
يك مستبد خيالي را از تخيالت (تا سحر و جادوي آن از ميان برود؟ رفتار جادويي 

شود كه تنها و تنها خيالي تنها آن رهايي را موجب مي) خود با تردستي بيرون كنيم
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رنگوني استبداد بازار پرستي در واقعيت به معني سوارهاز بين بردن شرايط بت. است
قدرت مالكيت خصوصي و خرد كردن دولتي است كه شرايط بازتوليد اجتماعي را 

  . كندتضمين مي
هاي جديد در اما داستان. هاي قديمي استها داستاني اينبي ترديد همه) 8(

هالووي انقالب . با آجرهاي كهنه بنا كرد) ، بخشاًكمدست(كجاست؟ نو را همواره بايد 
ي شور و شكستن سنت، رد تاريخ، خرد كردن ساعت و تمركز زمان در لحظه"ا ر

بينيم كه جا تصوراتي را دو باره ميدر اين. "كندشدت غيرقابل تحمل تعريف مي
هاي در آن سال شورشيان به ساعت.  به كار برد1830بنيامين در توضيح شورشيان سال 

گي زمان واره تصوير زمان هنوز هم بتنابودي نمادين. كردندمعابر عمومي شليك مي
روابطي كه در آن . گيردوارگي است اشتباه ميي اجتماعي كه مبناي اين بترا با رابطه

  .گيردگيري زمان كار مجرد به شكل دوزخي صورت مياندازه
هالووي انتقادهايي كه آتيليو بورن، الكس كالنيكوس، جوارمو آلميرا و من از اثر ) 9(

كند كه تاريخ را به او ما را سرزنش مي. كندايم را با تٌف كردنش مخدوش مياو داشته
هاي كه پرسشكنيم به جاي اين تصور مي"امري بدون مساله و پيچيدگي "مثابه 

ي آنست نه جاست كه نه استداللي پشتوانهاين اتهامي بي. نظري براي آن مطرح سازيم
مي از وقت خود را به طرح پرسش، ي ما بخش اعظسهل است، همه. مدرك مهمي

تاريخ شبيه ) 47. (ايمبيني تاريخي خود اختصاص دادهبازنگري، ويراني و بازسازي جهان
توان از تصرف قدرت خودداري كرد ولي توان آن را ناديده گرفت مينمي.  قدرت است

 اما توان تاريخ را از در بيرون كرد،مي. در آن صورت قدرت ما را تصرف خواهد كرد
  . شودكه تن به كنترل دهد از پنجره وارد ميبدون اين

 چه اشتباهي؟ "مفهوم انقالب معطوف به قدرت، داراي اشتباهي اساسي است") 10(
طور كه قبالً اشاره كردم همان. هاي مديد است گذشته استفوكو ازين مسير مدت
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ي اين ايده نوشتم  در باره"انقالب و قدرت" سال پيش كتابي تحت عنوان 25بيش از 
يا ويران ( را بايد از ميان برد "اما مناسبات قدرت". توان خرد كردكه دولت را مي

خواهانه و از جمله ماه مي هاي آزادياين مساله  جديدي نيست و از طريق سنت). كرد
و (چرا، اگر نه از سر ناآگاهي، هالووي نوآوري اساسي تاريخ .  به ما رسيده است1978

كه در گيرد به جاي اينرا به خود مي) م در حال دور ريختن خزعبالت استهنوز ه
  !دارد) طوالني(هايي وارد شود كه تاريخ جريان بحث

ي ديدي مناسب در باره انقالب دهندهي فزاينده، ارائهمبارزه": گويدهالووي مي) 11(
- سرمايهكه جنبش ضداين فزايندگي مبارزه جنبشي مثبت است، در صورتي. "است

ها ي كارگزاري، و پنلوپهنقد توهم پيشرفت روحيه. "بايد جنبشي منفي باشد"داري
تر افزايش هر چه بيش) كوك به كوك و بند به بند(بافند هاي دلخواه خود را ميكالف

منافع و حركت گريزناپذير تاريخ به مثابه پيروزي بر لغزش، انحرافات و تاخيرهاي 
ي كه در فرانسه نماينده(تقادات به سنتي قديمي تعلق دارد ي اين ان همه-تاسف بار

ي اين اما با همه). آن ژرژ سورل و شارل پگي اند كه بر بنيامين بسيار اثر گذاشتند
آمدي با تدوام زمان تاريخي احوال، آيا گسست مطلق يك فرياد بدون گذشته يا پي

كند و به  را استثنا مي است ؟ بنيامين زمان همگن و خالي مكانيك پيشرفتكافي
ي ساده و زودگذري كه گذشته مطلقاً مهر ي زمان حال ناپايدار، فاصلههمراه آن ايده

سهل است در اثر . بخشدخود را بر آن نهاده و خواه و نا خواه به آينده مقدري الهام مي
راين، بناب. شودي اصلي يك ناپايداري استراتژيك تبديل ميبنيامين زمان حال به مقوله

هاي گذشته و آينده را دارد ي بر زدن كارتبخشانههر زمان حالي قدرت ضعيف نجات
- تواند براي شكست خوردگان ديروز و ابدي فرصت فراهم كند و سنت را از دنبالهو مي

ها، اين زمان حال از زمان تاريخي منقطع نيست، اما، گذشته از اين) 48. (روي برهاند
ي خود را با رويدادهاي گذشته ه در اثر بالنكي آمده است، رابطهطور كزمان حال همان
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تر روابط مبتني بر رمل و اسطرالب كه كند، البته نه روابط علي بلكه بيشحفظ مي
-در اين مفهوم است كه اگر از فرمول. كندها رصد ميسرنوشت انسان را در آسمان

  . شودسياست بر تاريخ پيروز ميبندي نهايي بنيامين استفاده كنيم، از حاال به بعد 
خواهيم مبارزات با استفاده از تاريخ به مثابه يك دستاويز مي"گويد هالووي مي) 12(

هاي جديد مبارزه شكوفا بگذاريد شكل" :".هاي قديمي جاري سازيمجديد را در روش
كنيم كه درست به اين دليل است كه ما همواره از نوعي تازگي استقبال مي. "شود

اما ديالكتيك تاريخي كهنه و نو . تاريخ و نه نوعي ابديت الهي يا سوداگرانه وجود دارد
شناختي آن، از هر تضاد دوگانه يا مانوي بين كهنه و  نو، از جمله در مفهوم روش

ي روزمرگي و عادت تسليم به چرخه. با اين همه، بگذاريم نو فرا برويد. تر استظريف
. ها همگي پندهاي مفيدي هستنداين. آور باشيمت و اعجابمنتظر حادثه شگف: نشويم

هاي كهنه را از ي خاطرههايي اين نو را برآورد كنيم اگر همهاما چگونه و با چه سنجه
  .اي نسبي استدست بدهيم ؟ تازگي همانند كهنگي همواره ايده

  .  نيستفرياد و تٌف انداختن با انديشيدن و حتي از آن هم كمتر با سياست يكسان
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- به شمار ميترين مدافعان انديشهء ماركسيستى  و يكى از فعال8د دانشگاه پاريس دانيل بن سعيد فيلسوف، استا
درس خواند كه دانشسراى عالى صاحب نام فرانسه  Ecole normale  در مدرسهء نرمال1960 در دههء او. رفت

- محسوب ميهاى فكرى چپ نيز نى چون لويى آلتوسر كانون فعاليتهايى كه اين دانشگاه با وجود استادااست سال
  .شد
، از 1966در سال  "مونيست انقالبىجوانان ك"يكى از پايه گذاران تشكل و  مبارزه را از دورهء نوجوانى آغاز كرد او

  فرانسه و1968از فعاالن جنبش مه  و ،] بود68تشكل دانشجويان فعال سال كه يك [ مارس 22گردانندگان جنبش 
. ها در رهبرى آن قرار داشت بود و سال1969در آوريل  LCR سپس از بنيانگذاران تشكل اتحاد كمونيستى انقالبى

هاى مختلف انترناسيوناليستى، يكى از رهبران عمدهء انترناسيونال چهار نيز ر جبههبن سعيد با حضور چشمگيرش د
 8وف و استاد دانشگاه پاريس فيلساو . دكر نه مداخلهدارى فعاالدر تأسيس حزب نوين ضدسرمايه. رفتار ميمبه ش

خالف " و "نقد كمونيستى"هاى پرشمارى در فلسفه و مباحث سياسى انتشار داد؛ دو نشريهء تئوريك كتاببود كه 
پيكار نظرى را بدون سازش و با الهام . گذارى بنياد لويز ميشل نقشى فعال ايفا نموداره مىكرد و در پايه را اد"جريان

هاى جنبش تروتسكيستى فرانسه بود، وى يكى از تئوريسين .از نوعى ماركسيسم باز و غير دگماتيك به پيش برد
آورد و نه آنكه آن را الينيسم بوده به شمار مىامرى تاريخى كه چالشى در برابر استاما تروتسكيسم را به عنوان 

  .هويت خويش ارزيابى كند
تا كنون، يعنى بيش از ) انتشارات ماسپرو( نوشت 68كتابش را دربارهء جنبش ماه مه  كه نخستين 1968بن سعيد از 

 گون در دفاع از ماركسيسم و انقالب و سوسياليسم فعاليت وهاى گوناها و مقاالت و با مداخلهرش كتاب سال با نگا40
  .  سالگي درگذشت63 در پي يك بيماري طوالني در سن 2009ژانويه  12 و در. د كر رزمبا
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