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:در باره دریچه ها

هدف این وبگاه، تبلیغ و تروی��ج نظ��رات .دریچه ها یک وبگاه  تئوریک  است
همه کس�انی اس��ت ک�ه ب�ه ن��وعی خ��ود را وابس��ته ب�ه جن�اح چ�پ در معن�ای

هدف ما درک بهتر پدی�ده هایی ک�ه م�ا و ت�وده .گسترده آن احساس می کنند
امید ما .های وسیع مردم در سراسر جهان را تحت تأ ثیر قرار میدهد، میباشد

در .در نهایت نه فقط تفسیر جهان، بلکه تغییر آن، در حد توان خ��ود میباش��د
ای��ن راه م��ا س��عی در ترجم��ه نظ��رات هم��ه اندیش��مندان، محققی��ن و آزاد
اندیش�����دان معاص�����ر، اع�����م از سوسیالیس�����ت، مارکسیس�����ت، پس�����ت
مارکسیست،فمنیست، سوسیال دمکرات، چپ نو، سبز و … که می توان��د در

ما نه م��ترجمین ح��رفه ای و ن�ه آش��نایی ک��افی و .این راه ما را یاری کند داریم
لزم را به زبان پارسی داریم، اما تمام تلش خ��ود را می کنی��م ک��ه ام��انت دار

ما خود در پی شناخت بهتر جهان اطراف .خوبی در ترجمه آثار دیگران باشیم
امید آن .خود بوده و مایلیم آنچه که خود میاموزیم، را نیز با شما تقسیم کنیم

را داریم که شما خوانندگان عزیز نیز در این سفر طولنی و پر پیچ و خم م��ا را
که در این راه موفق بوده و بت�وانیم ک�ه در مب�ارزه ب�ا با این ارزو.همراهی کنید

نابرابری ها، نابسامانی ها و چالش��های عظی��م پی��ش رو، خ��ود را ب��ا اس��تدلل
مسلح نموده و روزنه ای هر چن��د ن�اچیز بس�وی هر چه بیشتری های منطقی

نور و دریچه ای به سمت دامان غن��ی ص��احب نظ��ران و تحلی��ل گ��ران چ��پ
.معاصر باشیم

:آنچه که ما نیستیم

انتشار یک مقاله در این سایت.دریچه ها وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست
دریچ��ه ه��ا .نیز، به معنی تأیید نظرات نویسنده توسط دریچه ه��ا نم��ی باش��د

نش��ریه خ��بری نب��وده و ب��ه تحلی��ل خبره��ای روز، خصوص��ا اخب��ار ای��ران
.نمی پردازد

:تماس با ما
.لطفا  نظرات و پیشنهادها خود را به آدرس پستی زیر ارسال دارید

info@daricheha.com

.آزاد است نقل مطالب دریچه ها با ذکر نام پدید آورنده و منبع 

www.daricheha.com

 در توزیع و تبل6غ نش6ریه از طری6ق ایمی6ل، فیس6بوک و س66ایر
 
لطفا

رسانه های اجتماعی به ما کمک کنید!
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کدام استراتژی؟
قبل از هر چیز فرا رسیدن بهار را به شما عزیزان تبریک

می گوئیم. پشت سر گذاردن تاریکی و سرما و فرا رسیدن نور و
زندگی. 

اما  ما در این شماره بیشتر تمرکز خ66ود را پی66ش از آنک66ه ب66ر ن66ور،
زندگی و بهار گزاری66م، آن را ب66ر دلی66ل ط66ولنی ش66دن ت66اریکی و
سرما و به تعویق افتادن فصل به66ار در گوش6ه و کن6ار ای6ن زمی6ن
خاکی قرار داده ایم. آیا چپ درست عمل کرده است؟ آیا جه66انی

دیگر میسر است؟
ام666روز م666ا می ت666وانیم ب666ا خوش666حالی خ666ود را در بخش666ی از
موفقیت های حاصل شده در همه جهان، در تغییرات مهم66ی ک66ه
زن66دگی را ب66رای اک66ثریت م66ردم به66تر و ی66ا ق66ابل تحمل تر نم66وده
است ، شریک بدانیم. خود را نیروی محرکه مهم66ی در پیش66روی
جامعه به جلو تلقی نمائیم. اما تاریخ ما فق66ط ی66اداور پیروزی ه66ای
بزرگ و کوچک نیست، این تاریخ ممل66و از شکس66ت های ب66زرگ و
کوچک نیز می باشد. تاریخ ما اکنده از جان فش66انی های بی دری66غ
میلیون ها انسان آگ66اهی اس66ت ک66ه در پ66ی بهب66ود زن66دگی خ66ود و
دیگ66ران ب66وده و در ای66ن راه ح66تی از بزرگ66ترین سرمایه ش66ان، از
جان خودشان نیز دریغ نکرده ان66د. ام66ا چ66را م66ا متناس66ب ب66ا ای66ن
ف66داکاری ها و تلش ه66ای  مس66تمر دس66تاوردهای لزم را کس66ب
نکرده ایم؟ امروز سرمایه داری جهانی  ب66ا بحران ه66ای بیش66ماری
روبروست. بحران ه66ای اقتص66ادی، زیس66ت محیط66ی و سیاس66ی
یکی پس از دیگری در وس66عت بی س66ابقه ای  خ6ود را ب66ه نم66ایش
می گذارن666د، ام666ا ب666ا وج666ود چنی66ن مش666کلتی نظ666ام سیاس66ی
سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری استوارتر به نظر می رس66د.
بحران های سیاسی در سطح جهانی در ح66د غی66ر قاب66ل تص66وری
یکی پس از دیگری به وجود می ایند، اما نظام  سرمایه داری خود
را در معرض خطری جدی احساس نمی کن6د.  ب6ه ق6ول فردری6ک
جیمسون، امروز تصور پایان جهان اسان تر از تصور پایان نظ66ام
س66رمایه داری ش66ده اس66ت. در ای66ن ص66ورت، ک66دام سیاس66ت

ضدسرمایه داری در شرایط موجود می تواند مؤثر واقع شود؟
در بیش از ی6ک و نی66م ق66رن گذش6ته، چ6پ چن66د ن66وع اس66تراتژی
مختلف را مورد آزمایش قرار داده است، و باید اعتراف نمود ک66ه
ب66ه اش66کال متف66اوتی در ای66ن راه شکس66ت خورده اس66ت. از نظ66ر
بسیاری از سوسیالیست های  انارشیست ، کس66ب ق66درت دول66تی
راه درست ایجاد تغییرات لزم در جامعه  نیس66ت و سوسیالیس66م
را بایستی در مقیاسی کوچ6ک تجرب66ه نم66ود. برخ6ی جنبش ه66ای

اخیر در امریکای لتی6ن، از چنی6ن تفک6ری اله66ام می گرفتن6د. در
جریان ه66ای بزرگ ت66ر و گس66ترده تر سوسیالیس66تی، دو برداش66ت
عم66ده در چ66پ در ط66ی ای66ن س66ال ها غلب66ه داش66ته اس66ت، یک66ی
پارلمانتاریس666م سوسیال دمکراس666ی و دیگ666ری پیش666تازگرایی و
وانگاردیسم لنینیستی. و هر دو این نوع استراتژی، ضمن کسب
موفقیت ه6666ای اولی6666ه در نه6666ایت ب666ه شکس666ت انجامیدن6666د.
شکست های سهمگین در هر دو اردوگاه. سوسیا ل دمکراس66ی ب66ا
قول تغییرات گام به گام در عبور از سرمایه داری آغاز به کار کرد
و در اروپای غربی حمایت بسیاری از مردم را به خود جلب نمود.
اما پس از چندی اح66زاب سوسیال دمکراس66ی ب66ه ج66ای تکی66ه ب66ر
جنبش های مردمی و حرکت در جه66ت گ66ذار از س66رمایه داری ب66ه
م66دیران س66رمایه داری تن66زل یافتن66د. آن ه66ا، هم اکن66ون دچ66ار
بزرگ66ترین بح66ران تاری66خ خ66ود گش66ته اند و حمایت ه66ای  وس66یع
مردمی خ66ود را نی66ز از دس66ت داده ان66د. راه اوانگاردیس66م ه66م ب66ه
رژیم های اقت66دارگرا و در نه66ایت فروپاش66ی نظ66ام سوسیالیس66تی

موجود منتهی گشت.
ام66ا، م66ا هم اکن66ون ش66اهد م66وج ت66ازه ای از جنبش ه66ای مردم66ی
هس666تیم. نارض666ایتی م666ردم در بس666یاری از کش666ورها ب666ه ح666د
بی س66ابقه ای رس66یده اس66ت. م66ا ه66ر روز  اش66کال جدی66د و متن66وع
مبارزه را تجربه می کنیم. اما در چنی66ن ش66رایطی از ک66دام ی66ک از
چش66م اندازهای اس66تراتژیک ب66رای  عب66ور از س66رمایه داری بای66د
استفاده نمود؟ آیا ما می ت6وانیم  هم6ان اس6تراتژی و تاکتیک ه66ای
گذشته برای اشکال جدید مبارزه و شرایط جدید به کار گیریی66م؟
چرا چپ با وجود نارضایتی گسترده مردم در بسیج آن ها چن66دان
موفق نیست؟ چرا نیروهای راست افراطی بدون داش66تن برن66امه
معینی موفق به کسب ارا مردم می گردند؟ حتی اگر ما موف66ق ب66ه
بسیج اکثریت مردم شویم، آیا ما می دانیم ک66ه ف66ردای روزی ک66ه
قدرت را به دست گرفتیم چه باید کنیم؟ این ه66ا س66ؤالت بزرگ66ی
هستند که ذهن همه چپگرایان ام66روز را ب66ه خ66ود مش66غول ک66رده
است. هیچ جواب ساده ای وجود ندارد، و پیشنهادهای مختلف66ی
که مط66رح هس66تند هن66وز نتوانس66ته اند ب66ه بس66یاری از پرس66ش ها

پاسخ دهند. 
در این شماره نشریه، هدف ما آشنایی خوانندگان ب66ا دی66دگاه های
برخ66ی از متفکری66ن چ66پ در ای66ن ب66اره، ب66ه وی66ژه دلی66ل شکس66ت
است. این موضوع بسیار وسیعی است که م6ا در آین6ده باره66ا ب6ه
آن رجوع خواهیم کرد. در این شماره، به جز مق66الت دریچه ه66ا،
چن66د مق66اله از س66ایت های نق66د اقتص66اد سیاس66ی، ت66ز ی66ازدهم و
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پروبلماتیکا در رابطه با موضوع این شماره نیز وجود دارن66د. م66ا از
اینکه امکان استفاده از این مقالت را یافتیم بس66یار خوش66حال و

سپاسگذار هستیم.
و در پایان، طبق معمول دست  خود را  به سوی ش66ما خوانن66دگان
عزیز برای همکاری با ما دراز می کنیم. از اینکه در توزی66ع و تبل66غ
نشریه از طریق ایمیل، فیسبوک و سایر رسانه های اجتم66اعی ب66ه

ما کمک می کنید، پیشاپیش سپاسگذار هستیم.
با وجود همه مشکلتی که گریبانگیر چ66پ اس66ت، جه66انی دیگ66ر

ممکن است. این اعتقاد خدشه ناپذیر همه ماست!
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برگردان: رضانوشته: نیک سرنیک، الکس ویلیامز، 
جاسکی

امروز به نظ��ر می رس��د نیروه��ای م��ترقی بای��د  بیش��ترین تلش را
برای دستیابی کوچکترین می�زان تغیی��ر انج��ام دهن�د. تظ��اهرات
میلیونی ب��رای جل��وگیری از جن��گ ع��راق ص��ورت داده ش��د، ام��ا
حاکمین وقت آن را مطابق برنامه پیش بینی شده به پیش بردن��د.
میلیون ها  نف��ر در اع��تراض ب��ه ریاض��ت اقتص��ادی در کش��ورهای
اروپایی  ب��ه پ��ا می خیزن��د، ول��ی ک��اهش ب��ودجه بی س��ابقه ادام��ه
می یابد. در سراسر جهان مردم در اعتراض به نابرابری اقتصادی،
شکاف بین فقیر و غنی فریاد می کشند، ام��ا ای��ن ش�کاف ه��ر روز
بیش از پیش می گردد. خوشبختانه در می��ان ای��ن روای��ات س��یاه،
نقطه های سفید نیز به چشم می خورند که  امی��دبخش هس��تند و
به ما انرژی می بخشند. موفقیت هایی هر چند کوچک، اما بسیار
مهم برای ادامه مبارزه. بسیج مردم کار ساده ای نیست، اما ما هر
روز شاهد گوشه هایی از مشارکت مردم در اعتراضات در ک��ران ت��ا
کران این کره خ��اکی هس��تیم.   مب��ارزات مق��اومت ب��ه س��رعت در
حال افزایش است، اما مقاومت برای چی؟ مقاومت یعنی دفاع از
چیزهای پرارزش گذشته، حفظ آنچه ک�ه داری�م و ی�ا بازگش��ت ب�ه
انچه که داشتیم. آیا ما واقعا  خواهان وضع موجود هستیم؟ آیا ما

خواهان بازگشت به گذشته هستیم؟

در مب��ارزات اخی��ر م��ا ش��اهد موفقیت ه��ای کوچ��ک ب��ا وج��ود
بس��یج های ب��زرگ هس��تیم. در اینج��ا چ��پ بای��د ب��ه ای��ن پرس��ش
ناخوش��ایند ام��ا لزم پاس��خ ده��د: چ��ه اش��تباهی رخ داد؟ قطع��ا 
ق��درت س��رکوب دول افزای��ش ی��افته اس��ت، ام��ا آی��ا واقع��ا  می��زان
س��رکوب بس��یار بیش��تر از ی��ک و ی��ا  نی��م ق��رن پی��ش اس��ت؟  آی��ا
رسانه های جمعی حاکم فقط بر علیه اندیشه های رادیکال تبلی��غ
می کنند؟  قدرت ضعف کنونی چپ در اکثر کش��ورهای جه��ان را
نمی ت��وان ب��ه س��ادگی ب��ه س��رکوب س��رمایه و دولت ه��ا ، و ق��درت
رسانه های حاکم محدود نمود. ما باید  ص��ادقانه قب��ول کنی��م ک��ه
مشکلت بزرگی در صفوف چپ و استراتژی و تاکتی��ک ان وج��ود
دارد. « این ایده که یک سازمان، تاکتیک ی��ا اس��تراتژی می توان��د
به خوبی بر هر شکلی از مبارزه اعمال شود یکی از فراگیرتری��ن و
مخرب ترین باورهای متداول در میان چپ امروز است.» در حالی
که « پیش از آغاز هر پروژه سیاسی،   تأمل در استراتژی-ب��ر اب��زار

و اهداف، دشمنان و متحدان-ضرورت دارد.»

  یک��ی از  مش��کلت کلی��دی در ای��ن رابط��ه پ��ذیرش گس��ترده و
بی انتق��اد انچ��ه نویس��ندگان کت��اب اخ��تراع آین��ده ، «سیاس��ت
مردم��ی» می نامن��د، می باش��د. ام��ا سیاس��ت مردم��ی چیس��ت؟
پایه های تفکر «سیاست مردمی» بر چ�ه ق�رار دارن��د؟ چ�پ دچ�ار
چه اشتباهی گشت؟ چرا راست موفق گشت؟  در زی��ر می توانی��د
پاس��خ نویس��ندگان به  ای��ن پرس��ش ها و نی��ز  پرس��ش های مش��ابه

دیگری را مطالعه کنید.

سیاست مردمی
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سرنیک نیک 

 الکس ویلیامز



تعریف سیاست مردمی
؟ سیاست  مردمی.سیاست  مردمی چیست

نام دسته ای از ای66ده ها و درون یافت ه66ایی
در چپ معاصر است ک66ه ش66یوه های عق66ل
س66لیم ب66رای س66ازماندهی، عم66ل و تفک66ر
سیاس6666ی را ب6666ه آگ6666اهی می رس6666اند.
مجموعه ای از فرضیات استراتژیک است
که چپ را در معرض ضعف  قرار می دهد،
و  آن را ناتوان در رش66د، تغیی66ر ی66ا توس66عه
پایدار  در ورای منافع خاص6ش ب6ه تص66ویر
می کشد. جنبش های چپ گرا تحت ل66وای

سیاس66ت  مردم66ی  بعی66د اس66ت موف66ق ش6وند-  در واق66ع آن  ت66وان
دگرگونی سرمایه داری را ندارد. خود اص66طلح ب66ر پ66ایه دو معن66ی
از« مردم» قرار دارد. اول، آن تداعی انتقاد از روانشناسی م66ردم
اس6ت، روانشناس66ی ک6ه اس66تدلل می کن66د مف66اهیم بص66ری م66ا از
 اش6تباه

 
جه66ان ه66م  ب6ه ط6ور  ت6اریخی ایج66اد ش6ده   و ه66م اک66ثرا

  [قصد نویس66ندگان وص66ل ک66ردن سیاس66ت مردم66ی  ب66ه١هستند .
روانشناسی توده نیس66ت. م]،  دوم، آن ب66ه م66ردم مانن66د  بودگ66اه
چیزی66ی در مقیاس66ی کوچ66ک، اص66یل، س66نتی و ط66بیعی اش66اره
می کند. هر دو این ابعاد به طور ضمنی در ایده سیاس66ت مردم66ی

وجود دارند. 
از این رو به عنوان تقری66ب اول، م66ا می ت66وانیم سیاس66ت م66ردم را
چون  یک ح66س مش66ترک سیاس66ی  جمع66ی، و  ب66ه ط66ور ت66اریخی
ساخته شده که  در خارج از ساز و کارهای قدرت واقعی توس66عه
می یابد، تعریف کنی66م. هم66راه ب66ا تغیی66رات سیاس66ی، اقتص66ادی،
اجتماعی و تکنولوژیکی جهان، تاکتیک ه66ا و اس66تراتژی هایی ک66ه
در گذش666ته ق666ادر بودن666د نی666روی جمع666ی را ب666ه دس666تاوردهای
ره66ایی بخش تب66دیل کنن66د، هم اکن66ون ک66ارایی خ66ود را از دس66ت
داده اند. سیاست مردمی  درست مانند عق66ل س66لیم ام66روز چ66پ،
اغل66ب ب66ه ط66ور مس66تقیم،  غیرانتق66ادی و ناخودآگاه66انه عم66ل
می کند. در عین حال، عقل سلیم  و فهم همگ66انی نی66ز ت66اریخی و
تغییر پذیر است. لزم به یادآوری است که اشکال اشنای کن66ونی
س66ازماندهی و تاکتی66ک از قب6ل تعیین ش6ده و ذات6ی نیس6تند، و در
پاسخ به مشکلت ویژه سیاسی در طول زمان توس66عه یافته ان66د.
طومارنویس66ی، اش66غال ام66اکن، اعتص66ابات، اح66زاب پیش66اهنگ،
گروه ه66ای وابس66ته، اتحادیه ه66ای ک66ارگری: هم66ه برخاس66ته از

 ب66ا ای6ن ح6ال، واقعی66ت ای6ن٢شرایط تاریخی مشخصی  هس66تند.
است  شیوه های خاصی از س66ازماندهی و عم66ل ک66ه زم66انی مفی66د
  مناسبت خود را حفظ

 
بودند، لزوما

نمی کنند. بس66یاری از تاکتیک ه66ا  و
ساختارهای س6ازمانی ک6ه  در چ6پ
معاصر حکمفرما هستند، پاسخ  ب66ه
تجرب66666ه کمونیس66666م دول66666تی،
اتحادیه های کارگری انحص66اری، و
فروپاش6666ی اح6666زاب سوس6666یال
دمک66رات هس66تند. در عی66ن ح66ال،
ایده هایی که در آن دوران منطق66ی
ب66ه نظ66ر می رس66یدند دیگ66ر  اب66زار
موثری برای دگرگونی سیاسی  نیستند. جهان ما به پی66ش رفت66ه،

پیچیده تر، انتزاعی، غیرخطی و جهانی تر از قبل گشته است.
هدف سیاست مردمی  در براب66ر ان66تزاع  و رفتاره66ای غیرانس66انی
سرمایه داری،  پایین آوردن سیاست تا حد «مقی66اس انس66انی» از
طریق تأکید بر بلواسطگی زمانی، مکانی و مفه66ومی اس66ت. در
قلب سیاست مردمی فراست و بینش هدایت کننده ای ق66رار دارد
 ب66ه

 
که همیشه بهتر و اغلب معتبرتر می باشد، و در ن66تیجه  عمیق66ا

انتزاع و می66انجیگری س66وظن دارد. از نظ66ر ع66دم واس66طه  زم66انی
 سیاست مردم66ی ب66ه ص66ورت واکنش66ی ب66اقی می مان666د(به

 
معمول

اقداماتی که  مبتکر آن ها  دولت ه66ا و کمپانی ه66ا هس66تند واکن66ش
 اه66داف٣نشان می دهد به جای اینکه خود مبتکر اقدامی باشد )؛

استراتژیک بلندمدت را به خاطر تاکتیک ها نادیده می گیرد (حول
سیاس66ت  ت66ک موض66وعی بس66یج می ش66ود ی66ا ب66ر رون66د پافش66اری

 روش هایی را ترجیح می دهد که اغلب ب66ه ط66ور ذات66ی٤می کند )؛ 
زودگ66ذر هس66تند (مانن66د اش66غال ام66اکن و من66اطق خودمخت66ار

 اش66ناهای گذش66ته را  در براب66ر ناش66ناخته های آین66ده٥م66وقت)؛
انتخاب می کند (مثل، رؤیاهای تکراری بازگشت به سرمایه داری

 و علق66ق ش66دید خ66ود را ب66ه اراده گرای66ی و٦«خ66وب» کین66زی)؛
خودبخودی در مقابل نهادگرایی بی66ان می کن66د (مانن66د رومانتی66ک

٧کردن شورش و قیام).

از نظر بلواسطگی مکانی، سیاست مردمی امر محلی را به مثابه
–مای66ل [اش66اره۱۰۰مقر اصالت ترجیح می دهد (مانند رژیم غ66ذایی 

به کتابی با همین نام که نویسندگان آن فقط غ66ذاهایی ک66ه م66واد
آن حداکثر تا شعاع صد مایلی تولی66د ش66ده بودن66د را می خوردن66د.

 عادت انتخاب کوچک بر بزرگ (مانن66د س66تایش از جوام66ع٨م ])؛
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ما می توانیم سیاست مردم را چون  یک حس مشترک 
سیاسی  جمعی، و  به طور تاریخی ساخته شده که  در 
توس(عه می یابد،  واقع(ی  قدرت  کارهای  و  س(از  از  خارج 
اقتصادی،  س(یاسی،  تغییرات  ب(ا  همراه  کنیم.  تعری(ف 
و  تاکتیک ها  جهان،  تکنولوژیک((ی  و  اجتماع(((ی 
استراتژی هایی که در گذشته قادر بودند نیروی جمعی 
را به دستاوردهای رهایی بخش تبدیل کنند، هم اکنون 

کارایی خود را از دست داده اند.



 پروژه هایی که  قابلیت ب66زرگ٩کوچک یا کسب و کارهای محلی)؛
ش66دن در ورای ی66ک ج66امعه کوچ66ک  را ندارن66د را  برت66ر می دان66د

 و اغل66ب پ66روژه١٠(مانند مجامع عم66ومی و دموکراس66ی مس66تقیم)؛
هژمونی را رد می کنند، و  کنار کشیدن یا خروج را بر ایج66اد ی66ک

  ب66ه همی66ن ترتی66ب،١١ضد-هژم666ونی گس66ترده ترجی66ح می دهن66د.
سیاس66ت مردم66ی ترجی66ح می ده66د ک66ه ه66ر اق66دامی توس66ط خ66ود
شرکت کنندگان انجام شود-مثل، تأکید آن بر عمل مس666تقیم-یا
تصمیم گیری  به عنوان چیزی که باید توسط هر فرد انجام شود
تا اینکه توسط نمایندگانش. مش66کلت مقی66اس و توس6عه نی66ز در
تفک66ر سیاس6ت مردم66ی نادی66ده گرفت6ه می ش6ود ی66ا آنک66ه کوچ6ک

می گردد.
در نه66ایت، از نظ66ر  بی واس66طه گی مفه66ومی،  ام66ر ع66ادی ب66ر
ساختاری، تجربه شخصی   ارزش گذاری بر تفکر سیس66تماتیک؛

احساس بر فکر، تأکید بر درد و رنج فردی، ی66ا احس66اس ش66ور و
شوق و خشمی که در طی اقدام های سیاس66ی تجرب66ه می ش66ود؛
خ66اص ب66ر ع66ام، دی66دن آخ66ری [ع66ام م]  ب66ه عن66وان توت66الیتر؛ و
اخلقی بر سیاسی-مثل مص66رف  اخلق66ی، ی66ا انتق66اد اخلق66ی از

 س66ازمان ها و جوام66ع بای66د١٢بانک66داران حری66ص -  اول66ویت دارد.
شفاف باشند و از قبل،  ه66ر وس66اطت مفه66ومی، ی66ا ح66تی مق66ادیر
 کم پیچیدگی را رد می کند. تصاویر کلسیک رهایی ع66ام  و

 
نسبتا

تغییرات جهانی به اولویت  به رنج خ66اص و اص66الت محل66ی تغیی66ر
شکل داده اس6ت. در ن6تیجه،  از ابت66دا ه6ر گ6ونه فراین6د س6اخت

برای یک سیاست عام رد می شود. 
ما با درک این ش66یوه ها می ت66وانیم  رده66ای سیاس66ت مردم66ی را از

۱۵جمله  در جنبش ها و سازمان هایی چون  جنب66ش اکوپ66ای، ام 
اس66پانیا، اش66غال های دانش66جویی، شورش66یان چ66پ کمونیس66ت

  و کمیته نامرئی، و سیاس66ت  انارشیس66ت  گ66ونهTiqqunمانند  
معاص66ر، و نی66ز ان66واع دیگ66ر رون666دهای ش66به سیاس66ی مانن66د
محلی گرای666ی، جنب666ش غ666ذای اهس666ته، و مص666رف اخلق666ی ،
شناسایی کنیم. اما  هیچ موضع منفردی تمام این تم66ایلت را در
ب66ر نمی گی66رد، تم66ایلتی ک66ه م66ا را  ب66ه اولی66ن ویژگ66ی می رس66اند:
سیاست مردمی  به مثابه  یک  فهم همگانی غیرانتقادی و اغل66ب
ناخوداگ66اه،  در درجه ه66ای متف66اوتی در موقعیت ه66ای سیاس66ی
مشخصی  دیده می شود. به عبارتی، سیاست مردمی یک موضع
صریح نیست بلکه یک گرایش ضمنی است. ای66ده هایی ک6ه ای66ن
گرایش را مشخص می کنند بط66ور گس66ترده ای در سراس66ر چ66پ
معاصر پراکنده است، اما برخی از مواضع بیشتر از بقیه سیاست
مردمی هستند. این ما را به ویژگی مهم دوم  می رس66اند: مش66کل
سیاست  مردمی این نیس6ت ک6ه آن از ام66ر محل6ی آغ66از می کن66د؛
همه سیاست ها از امر محلی شروع می کنند. مش66کل ای66ن اس66ت
که اندیشه مردمی-سیاسی راضی است که در هم66ان س66طح  (و
ح66تی امتی66ازات)  - گ66ذارا، در مقی66اس کوچ66ک، بی واس66طه و
خاص- باقی بماند. این ها را به خاطر قانع بودن تا  اینکه اهمیت
ضروری شان برمی گزیند. بن66ابراین اص66ل نکت66ه ای66ن نیس66ت ک66ه
سیاست مردمی نفی شود. سیاست مردمی یک ج66زء لزم از ه66ر

پروژه سیاسی است، اما آن فقط می تواند نقطه آغاز باشد.

 سومین ویژگی این است که سیاست مردم66ی فق6ط ب66رای ان66واع
خاصی از پروژه ها مشکل ساز است: آن هایی ک66ه می خواهن66د ب66ه
ورای سرمایه داری گذر کنند. اندیشه سیاسی مردم66ی ب66ه خ66وبی
می تواند خود را  با دیگر پروژه های سیاسی وفق دهد: پروژه هایی
که تنها هدفشان مقاومت است، جنبش ه66ایی ک66ه ح66ول مس66ائل
محل66ی س66ازمان ی66افته و پروژه ه66ای مقی66اس کوچ66ک هس66تند.
جنبش ه66ای سیاس66ی ک66ه ب66ه خ66اطر حف66ظ ی66ک بیمارس66تان ی66ا
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بس(یاری از تاکتیک ه(ا  و س(اختارهای س(ازمانی که  
در چ(پ معاص(ر حکمفرم(ا هس(تند، پاسخ  به تجربه 
کمونیسم دولتی، اتحادیه های کارگری انحصاری، و 
در  هستند.  دمکرات  س(وسیال  احزاب  فروپاش(ی 
به  منطق(ی  دوران  آ(ن  در  ک(ه  ایده های(ی  عی(ن حال، 
برای دگرگونی  ابزار موثری  نظ(ر می رس(یدند دیگ(ر  
رفته،  پی((ش  ب((ه  م((ا  جهان  نیس((تند.  سیاسی  
قبل  از  و جهانی ت(ر  غیرخط(ی  انتزاع(ی،  پیچیده ت(ر، 

گشته است.
بسیاری از تاکتیک ها  و ساختارهای سازمانی که  در 
تجربه  ب(ه  پاس(خ   هس(تند،  حکمفرم(ا  معاص(ر  چپ 
و  انحصاری،  اتحادیه های کارگری  دولت(ی،  کمونیس(م 
فروپاشی احزاب سوسیال دمکرات هستند. در عین 
نظر  ب(ه  منطق(ی  دوران  آ(ن  در  ک(ه  ایده های(ی  حال، 
می رسیدند دیگر  ابزار موثری برای دگرگونی سیاسی 
پیچیده تر،  رفت((ه،  پی((ش  ب((ه  م((ا  جهان   نیس((تند. 
انتزاعی، غیرخطی و جهانی تر از قبل گشته است.



جلوگیری از اخ6راج ش6کل می گیرن6د قاب6ل تحس6ین هس6تند، ام6ا
 ب66ا جنبش ه666ایی ک66ه تلش دارن66د س66رمایه داری

 
آن ه66ا قطع666ا

نئولیبرالیستی را به چالش بکشند، تف66اوت دارن66د. ای66ن ای66ده ک66ه
یک س6ازمان، تاکتی66ک ی66ا اس66تراتژی می توان66د ب66ه خ6وبی ب66ر ه66ر
شکلی از مبارزه اعمال ش6ود یک66ی از فراگیرتری6ن و مخرب تری6ن
باورهای متداول در میان چپ امروز است. پیش از آغاز هر پروژه
سیاس66ی،   تأم66ل در استراتژی-ب666ر اب66زار و اه66داف، دش66منان و
متحدان-ضرورت دارد. با توجه به ماهیت سرمایه داری جهانی،
ه66ر پ66روژه پساس66رمایه داری نی66از ب66ه ی66ک رویک66رد بلن66دپروازانه،
ان66تزاعی، باواس66طه، پیچی66ده و جه66انی دارد-ک66ه رویکرده66ای

مردمی-سیاسی قادر به ارائه آن نیستند.
بن66ابراین ب66ا ترکی66ب ای66ن ش66روط م66ا
می توانیم بگوئیم ک66ه سیاس66ت  مردم66ی
ض66روری اس66ت ام66ا ب66رای ی66ک پ66روژه
سیاسی پساسرمایه داری مؤثر نیس66ت.
سیاس66ت مردم66ی،  ب66ا تأکی66د ب66ر ب66اقی
ماندن در سطح عاجل و بلدرنگ، فاقد
اب66زار دگرگ66ونی نئولیبرالیس66م ب66ه چی66ز
دیگ66ری اس66ت. در ح66الی ک66ه سیاس66ت 
مردم666ی می توان666د ب666دون ش666ک  در
مب66ارزات محل66ی پادرمی66انی کن66د، ام66ا

هنگ66امی ک66ه فک66ر می کنی66م این مب66ارزات جری66ان را ب66ر علی66ه
سرمایه داری جهانی برخواهند گرداند، خود را فری66ب می دهی66م.
آن ه66ا در به66ترین ح66الت، ف66رجه ای م66وقت در مقاب66ل ی66ورش آن
هستند. پروژه  این کتاب  آغاز طرح یک گزینه-راهی برای آنک66ه
چپ بتواند از امر محلی به جهانی گ66ذار کن66د و خ66اص را ب66ا ع66ام
ترکیب نماید، است. چنین الترناتیوی ب66ه وض66وح نمی توان66د ی66ک
بازگشت محافظه ک66ارانه ب66ه سیاس6ت ق66رن گذش66ته طبق66ه ک6ارگر
باشد. آن در عوض بای66د رویک66ردی ام66روزی از اندیش66ه سیاس66ی
(تغییر از تحلیل مستقیم و فوری به تحلیلی ساختاری) هم66راه  ب66ا
ابزار امروزی  اعمال سیاست ( ه66دایت  عم66ل ب66ه س66وی س66اختن

برنامه های کار و گسترش معیارها) باشد.

در هم شکسته
در وهل666ه اول، چ666را سیاس666ت  مردم666ی بوج666ود می ای666د؟ چ666را
گرایش های سیاست مردم66ی ب66ا وج66ود هم66ه نق66ایص آش66کار آن

همچنان جذاب هستند و در جنبش های امروز اعمال می ش66وند؟
ح66داقل س66ه پاس66خ ارائه داده می ش66ود.  توض66یح  اول  سیاس66ت
مردمی را مانند واکنش به مشکل چگونگی تفسیر و عمل در ی66ک
دنیای بی66ش از پی66ش پیچی66ده، در نظ66ر می گی66رد. توض66یح دوم و
مق66ارن سیاس66ت مردم66ی را در جایگ66اه   واکن66ش ب66ه تجربی66ات
تاریخی چپ کمونیست و سوسیال دمکرات ق66رار می ده66د. و در
نه66ایت، سیاس66ت مردم66ی بیش66تر واکنش66ی ب66ه نم66ایش توخ66الی

سیاست حزبی معاصر است.
ب66ه ط66ور فزاین66ده ای، سیاس66ت چن66د قط66بی جه66انی، بی ثب66اتی
اقتصادی، و تغیی66رات انس66انی   آب و ه66وا از روایت ه66ایی ک6ه  ب6ه
زندگی ما فرم و معنی می بخشند، سبقت گرفته است. هر ک66دام
از این ها نمونه ای هستند از آنچه ک66ه
یک سیستم پیچیده نامیده می ش66ود،
که  دینامیک غیرخطی در ج66ایی  دارد
ک66ه ورودی ه66ای مختل66ف مح66دودی
می توانند به طور چش66مگیری م66وجب
خروجی ه66666ای متف66666اوت گش66666ته،
مجموعه  بازخورد علل  را به این یا آن
ش66کل غیرم66ترقبه  پیچی66ده س66ازند،  و
 ب66666ر اس66666اس

 
آن ه66666ا مشخص66666ا

مقیاس ه66ایی از مک66ان و زم66ان عم66ل
 جه66انی١٣می کنند که بسیار فراتر از ادراک خودبخودی می روند.

شدن، سیاست بین المللی، تغیی66رات آب و ه66وایی: ه66ر ک66دام از
این سیستم ها، جهان ما را شکل می دهند، اما اثرات آنها بس66یار
گسترده و پیچیده هستند و  به سختی می توانیم تجربه خودم66ان
را در آن ق66رار دهی66م. اقتص66اد جه66انی نم66ونه خ66وبی ب66رای ای66ن
موضوع است. به عبارت س66اده تر، ام66ر اقتص66ادی ی66ک چی66ز رام
ش66دنی ب66رای درک مس66تقیم نیس66ت؛ آن در می66ان زم66ان و مک66ان
توزی66ع ش66ده اس66ت (ش66ما هرگ66ز «ام66ر اقتص66ادی» را ملق66ات
نخواهید کرد)؛ آن شامل ارایه گسترده ای از عناص66ر، از ق66وانین
م666الکیت گرفت666ه ت666ا نیازه666ای زیس666تی،از  من666ابع ط666بیعی ت666ا
زیرس666اخت های تکنیک666ی، غرفه ه666ای ب666ازار و ابرکامپیوتره666ا
می گردد؛   مجموعه عظیم  و پیچیده ای از حلقه ه66ای ب66ازخوردی
را دربرمی گیرد، که همه آن  حلقه ها تأثیرات بلدرنگ66ی ک66ه قاب66ل
فروکاس666تن ب666ه اج666زا منحصربفردش666ان  نیس666تند، را  ایج666اد

. به سخنی دیگر،  تعامل اجزا اقتصادی  موجب اثراتی١٤می کنند
می شود که تنها با دانس66تن اینک66ه چگ66ونه ای66ن اج66زا ب66ه ص66ورت
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مشکل سیاست  مردمی این نیست که آن از امر محلی 
شروع  محلی  ام(ر  از  س(یاست ها  هم(ه  می کن(د؛  آغاز 
مردم((ی- اندیش((ه  ک((ه  اس((ت  ای((ن  مشک(ل  می کنند. 
حتی  (و  س(طح   همان  در  ک(ه  اس(ت  راض(ی  سیاسی 
و  بی واسطه  کوچ(ک،  مقیاس  در  گذارا،   - امتیازات)  
تا   بودن  قان(ع  خاط(ر  ب(ه  را  این ه(ا  بماند.  باق(ی  خاص- 
اینکه اهمیت  ضروری شان برمی گزیند. بنابراین اصل 

نکته این نیست که  سیاست مردمی نفی شود.



ایزوله شده عمل می کنند، آن ها را نمی توان درک نم666ود-فقط ب66ا
فهم روابط بین انهاست ک66ه ام6ر اقتص66ادی می توان66د معق66ول ب6ه
نظر رسد. ما در حالی که ممکن است تصوری در مورد آنک66ه ی66ک
اقتصاد از چه چیزهایی تش66کیل می ش66ود  داش66ته باش66یم، ام66ا م66ا
 مانن66د پدی66ده های دیگ66ر

 
هرگز قادر نخ66واهیم ب66ود آن را مس66تقیما

تجرب66ه کنی66م. آن را می ت66وان ب66ه ط66ور سیس66تماتیک از طری66ق
شاخص های آماری کلیدی (نم66ودار تغیی66رات در ن66رخ ت66ورم و ی66ا
نرخ بهره، شاخص س66هام، تولی6د ناخ66الص و غی66ره) تح6ت نظ66ر
گرفت، اما هرگز  آن را در کلیتش نمی توان  دید، شنید، یا لم66س

نمود.
در نتیجه، ب66ا وج6ود هم66ه چیزه66ایی ک6ه در
مورد سرمایه داری نوشته ش66ده اس66ت، م66ا
هنوز هم در حال مبارزه برای درک پویایی و
مکانیزم آن هستیم. مهمتر اینکه م66ا فاق66د
یک «نقشه شناختی» از سیستم اجتماعی
اقتص66ادی خودم66ان هس66تیم: ی66ک تص66ویر
ذهنی از اینکه چگونه می توان  عمل فردی
و جمع66ی انس66انی را  در وس66عت غیرقاب66ل

 در١٥تص666ور اقتص666اد جه666انی ق666رار داد.
دهه های اخیر ما شاهد افزایش پیچی66دگی
در نیروه66ایی ش66ده ایم ک66ه ب66ه سیاس66ت
دست درازی می کنند. ما ممک66ن اس66ت ک66ه
تهدید قریب الوقوع تغییرات انسانی آب و

هوا را به عنوان نوع تازه ای از مشکلت در نظر گیریم- مش66کلی
که در مقاب66ل ه66ر راه ح66ل س66اده ای گوش66ی ناش66نوا دارد  و چن66ان
اثرات درهم بافته پیچیده ای را در برمی گیرد که حتی به س66ختی
می توان گفت  کجا باید م66داخله نم66ود. ب66ه هم66ان ان66دازه، ام66روز
بنظ66ر می رس66د ک66ه اقتص66اد جه66انی از نظ66ر تح66رک س66رمایه،
بغرنجی های مالی جهانی و تعدد بازیگران درگیر بسیار پیچیده تر
باشد. با چه دقتی تصاویر سیاسی سنتی خود را  از  جهان با این
تغییرات منطبق می کنیم؟  حداقل  برای  چپ ،  تجزی66ه و تحلی66ل
مبتنی بر طبقه کارگر صنعتی راه قدرتمن66دی ب66رای تفس66یر کلی66ت
روابط اجتماعی و اقتصادی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس66تم
بود و در نتیجه چپ  اهداف استراتژیک را به ط66رز روش66نی بی66ان

کرد. 
با این حال ، تاریخ  چپ جهانی  در طی قرن بیستم به شیوه هایی
سوگند خورد که ای66ن تجزی66ه و تحلی66ل در  حض66ور و رس66یدگی ب66ه

طی66ف وس66یعی از مب66ارزات ره66ایی بخش ممک66ن (ب66ر اس66اس
جنس66یت، ن66ژاد ی66ا تم66ایلت جنس66ی)و توان66ایی س66رمایه داری در
بازس66ازی خ66ود-از طری66ق ایج66اد دول66ت رف66اه، ی66ا دگرگونی ه66ای
نئولی66برالی اقتص66اد جه666انی-شکست خ66ورد. ام66روز، م66دل های
قدیمی اغلب در مواجهه با مشکلت جدید لکنت زبان دارند؛ م66ا
توانایی خود را برای درک موقعیت م66ان در تاری66خ و ب66ه ط66ور کل66ی

جهان از دست می دهیم.
این جدایی بین تجربه روزم66ره و سیس66تمی ک6ه م66ا در آن زن66دگی
می کنیم منجر به افزایش از خود بیگانگی می شود: ما احس66اس
ش66ناور ب66ودن در جه66انی می کنی66م ک6ه نمی فهمی66م . نظریه پ66رداز
فرهنگ666ی، فردری666ک جیمس666ون
اش666اره می کن666د ک666ه گس666ترش
تئوری های توطئه تا حدودی پاسخ

 تئوری های١٦به این شرایط است.
ت66وطئه از طری66ق  مح66دود ک66ردن
عاملیت در پشت جهان ما ب66ه ی66ک
شکل از ق66درت (گ6روه بیل6دربرگ،
فراماس66ونرها ی66ا برخ66ی دیگ66ر از
بزهای بلکش) عم66ل می کن66د. ب66ا
وجود پیچیدگی فوق الع66اده  برخ66ی
از ای66ن تئوری ه66ا،  معه66ذا آن ه66ا
نمی توانن66د ب66ا اطمین66ان   ب66ه ای66ن
سؤال  ساده«چ66ه کس66ی در پش66ت
همه این ها قرار دارد؟»، و اینک66ه نق66ش خ66ود م66ا در ای66ن ش66رایط
 مانند

 
چیست؟  پاسخ ساده ای دهند. به عبارت دیگر، آن ها دقیقا

یک نقشه شناختی (معیوب)  عمل می کنند.
سیاس66ت مردم66ی خ66ود را ب66ه عن66وان واکنش66ی دیگ66ر ب66ه مش66کل
پیچیدگی خردکننده معرفی می کند. اگر ما درک نکنیم ک6ه جه66ان
چگونه عمل می کند، دستور سیاست مردمی کاهش پیچیدگی ت66ا
ح66د انس66انی می باش66د. در واق66ع، نوش66ته های مردم66ی- سیاس6ی
اشباع از درخواس66ت بازگش66ت ب66ه اص66الت، ب66ه بلواس66طگی، ب66ه
جهانی ک66ه «ش66فاف»، «در ح66د انس66ان»«ملم66وس»، «اهس66ته»،

 چنی66ن تفک66ری١٧«هماهن66گ»، «س66اده»، و «روزم66ره» می باش66د.
پیچی666دگی جه666ان معاص666ر،  و در ن666تیجه امک666ان ی666ک جه666ان
پساسرمایه داری  را رد می کند. ان تلش  می کن66د ک66ه ب66ه ق66درت
 وحش66تناک اس66ت،

 
چهره ای انسانی دهد؛ در حالیکه آنچه واقع66ا

  طبیعت غیرشخصی سیستم اس6ت. چهره ه66ا قاب66ل تع66ویض
 
کل
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ب(ا وجود هم(ه نقایص  چرا گرایش های س(یاست مردم(ی 
جنبش های  در  و  هستند  جذاب  همچنان  آ(ن  آشکار 
داده  ارائه  پاس(خ  س(ه  اعمال می شون(د؟ حداق(ل  امروز 
مانند  را  مردم(ی  س(یاست  اول   توضی(ح   می شود.  
یک  در  عم(ل  و  تفس(یر  مشک(ل چگونگ(ی  ب(ه  واکن(ش 
دنیای بیش از پیش پیچیده، در نظر می گیرد. توضیح 
دوم و مقارن سیاست مردمی را در جایگاه   واکنش به 
تجربیات تاریخی چپ کمونیست و سوسیال دمکرات 
بیشتر  مردم(ی  س(یاست  نهای(ت،  در  و  می دهد.  قرار 
معاصر  حزب(ی  س(یاست  توخال(ی  نمای(ش  ب(ه  واکنش(ی 

است.



هستند؛ قدرت به همان شکل باقی می مان66د. چرخ66ش ب66ه س66وی
سوسیالیس66م، لحظ66ات م66وقت مق66اومت، و ممارس66ت در اق66دام 
مس66تقیم  هم66ه ب66ه ط66ور م66وثری تلش دارن66د ک66ه مش66کلت

سرمایه داری جهانی را در اشکال  و لحظات فشرده سازند.
در این فرایند، سیاست مردمی اغلب به مبارزه اخلق66ی و ف66ردی
ک66اهش می یاب66د. گ6اهی اوق66ات تم66ایلی ب6رای ایج66اد ای6ن تص6ور
  نیاز به س66رمایه داران «خ66وب»، و ی66ا ی66ک

 
وجود دارد که ما صرفا

سرمایه داری «مسئولیت پذیر» داریم. هم زمان ضرورت «محل66ی
نمودن»، سیاست مردمی را به بت  سازی از نتایج فوری و اق66دام
نمایشی مشخص   می کش66اند. ب6رای نم6ونه، ت66أخیر ان6داختن در

حمل66ه کمپانی ه66ای ب66زرگ ب66ه محی66ط
زیست به عنوان ی66ک م66وفقیت م66ورد
تحس66ین ق66رار می گی6666رد-حتی اگ66ر
 منتظ66ر ع66دم

 
کمپ66انی مرب66وطه ص66رفا

توجه مردم به مسأله مورد نزاع ب66اقی
می ماند تا اینکه دوباره بازگردد.علوه
بر این، م66دتها قب66ل روزا لوکزامب66ورگ
تذکر می دهد از انجا که بتواره س66ازی

«نتایج انی» در پی آن است که توازن قوای فعلی را حفظ کند ت66ا
اینکه  شرایط ساختاری را تغییر ده66د، منج66ر ب66ه عمل گرای66ی ت66و

  تاکتیک ه66ا، ب66دون ان66تزاع لزم  در اندیش66ه١٨خ66الی می ش66ود.
استراتژیک،  در نه66ایت حرک66اتی زودگ66ذر هس66تند. دراخ66ر، ت66رک
عقیده پیچیدگی با  حالت نئولیبرالی بازارها جفت می ش66ود. یک66ی
از دلیل اولیه بر علیه اقتص66اد برن66امه ریزی ش66ده ای66ن اس66ت ک66ه
  بسیار پیچیده تر از آن است که قابل هدایت کردن

 
اقتصاد صرفا

 از این رو تنها گزینه، واگذاری منابع توزیع ب66ه ب66ازار و رد١٩باشد.
 اگر به٢٠هر گونه تلش برای هدایت آن به شکل عقلنی است.

همه این شیوه ها نگاه کنیم، سیاس66ت مردم66ی ب66ه مث66ابه تلش66ی
برای تبدیل سرمایه داری جهانی به ان66دازه ای انق66در کوچ66ک ک66ه
قابل فکر کردن باشد، ظاهر می شود-و در عین حال، بر اس66اس
این تصویر محدود از سرمایه داری،  چگونگی واکن66ش در مقاب66ل
آن را بیان می کند.  برعک66س، ای66ن کت66اب اس66تدلل می کن66د ک66ه
گرایش66ات سیاس66ت مردم66ی دچ66ار خط66ا هس66تند. اگ66ر پیچی66دگی
کنونی از ظرفیت انسان برای تفکر و کن66ترل فرات66ر رفت66ه اس66ت،
آنگاه دو گزینه وجود دارد: یکی این است که پیچیدگی را ت66ا ح66د
یک انسان کاهش دهیم؛ و دیگری اینکه ظرفیت های انس66انی را
 نی66از ب66ه ایج66اد

 
گسترش دهیم. هر پروژه پساسرمایه داری لزوم66ا

نقشه های شناختی جدید، روایت ه66ای سیاس66ی، وج66وه مش66ترک
تکنیکی، مدل های اقتصادی، و مکانیسم های کن66ترل جمع66ی ک66ه
ق66ادر ب66ه راهنم66ایی و اراس66تن پدی66ده های پیچی66ده ب66رای بهب66ود

بشریت باشد، دارد.

منسوخ شده
در حالی که واکنش  ب66ه افزای66ش پیچی66دگی از جه66اتی  ب66ا ظه66ور
تفک66ر مردم6666ی-سیاسی توض66یح داده می ش66ود، بای66د آن را در
شرایط  تاریخ مشخص سیاست چ66پ در ق66رن بیس66تم نی66ز ق66رار
داد. از بس6666یاری جه6666ات، تم6666ایلت
مردمی-سیاسی واکنش های قابل فهم
(ه6666ر چن6666د ناک6666افی) در مق6666ابله ب6666ا
چالش های پنجاه سال گذشته  اس66ت-
چالش ه66ایی ک66ه ه66م در چ66پ و ه66م در
رق666ابت ب666ا نیروه666ای محافظه ک666ار و

.ب66ه ط66ور٢١س66رمایه دار ش66کل گرفتن66د
خ666اص، سیاس666ت مردم666ی ب666ه مث666ابه
واکنش به فروپاشی مجموعه سوسیال دمکراسی پساجنگ ب66ود
که نهادهای طبقه کارگر، احزاب سوس66یال دمک66رات، و هژم66ونی

 فروپاش66ی بل66وک٢٢لیبرالیس66م تع66بیه ش66ده را ب66ه ه66م می ب66افت. 
سوس66یال دمکراس66ی در ط66ی مناقش66ه چن66دگانه و در حوزه ه66ای
مختلف ظاهر شد: در ظهور اشکال جدید ک66ار، در ارتب66اط ب66ا ام66ر
عاطفی و شناختی؛ در ظهور بحران های انرژی که اطمینان های
ژئوپولیتیکی را مختل نم66ود؛ در افزای66ش مش66کلت  ش66رکت های
بزرگ س66رمایه داری در کس66ب س66ود؛ در گس66ترش ای66دئولوژی از
طریق شبکه  سازمان های  پژوهش66ی و  بخش ه66ای دانش66گاه ها؛
در انفج66ار اش66کال جدی66د ذهنی66ت   ه66ا، پروژه ه66ا، و خواس66ته های
سیاسی؛ و در بی اعتباری گسترده کشورهای اس66ما کمونیس66تی.
ه66ر ک66دام از ای66ن عوام66ل ب66ه اخلل در پ66ایه و اس66اس سیس66تم
اجتم66اعی پس66اجنگ در اروپ66ا و آمریک66ا خ66دمت نمودن66د. در ای66ن
فرایند هم منسوخ شدن پارادایم های قدیمی چ66پ و ه66م  آچم66ز

شدن الگوهای جدید وجود داشت.
شاید پ66ر اهمیت تری66ن نقط66ه در  بی ثب66اتی  تواف66ق   پس66اجنگ،  در

  روی داد. ش66ورش های جه66انی۱۹۷۰  و اوای66ل ۱۹۶۰اواخر دهه   
 ، به دسته ای از جنبش های چپ که مختص66ات مب66ارزه  ای۱۹۶۸

که توسط احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری بیان می ش66د را
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نتیجه  در  و  معاص(ر،   پیچیدگ(ی جهان  تفکری  چنی(ن 
ان  می کند.  رد  را  پساسرمایه داری   ی(ک جهان  امکان 
ب(ه قدرت چهره ای انس(انی دهد؛ در  تلش  می کن(د ک(ه 
طبیعت  کل    اس(ت،   وحشتناک  واقعا   آنچ(ه  حالیک(ه 
تعویض  قاب(ل  چهره ه(ا  اس(ت.  س(یستم  غیرشخص(ی 

هستند؛ قدرت به همان شکل باقی می ماند. 



رد می کردند، هم یک  برتری  جدید داد و هم الهام بخشید. ای66ن
جنبش ه66ا ت66ا ح66دودی بخش66ا نی66روی مح66رکه اش افش66ای تاری66خ
سرکوب استالینی بود، و هنگامی که انها  با سرکوب جریان ه66ای
دموکراسی طلب در اروپای شرقی توسط اتح66اد ش66وروی ترکی66ب
شدند، آنگاه  اح66زاب کمونیس66تی ب66ه ط66ور فزاین66ده ای در چش66م
جوان66ان چ66پ اروپ66ایی بی اعتب66ار گش6666تند.این ام66ر،  اعتب66ار
استراتژیک برنامه لنینی برای غصب دولت از طری66ق ی66ک ح66زب
انقلبی که رهبری ائتلفی از نیروها ،  بر محور طبقه کارگر را ب66ه

  حتی اگر انقلب66ات ٢٣عهده داشت،  زیر علمت سؤال قرار داد.
«موفق» منجر به تکنوکراسی متصلب و سرکوب سیاسی در دراز
مدت می شدند، پس ش66یوه  درس66ت عم66ل ره66ایی بخش چگ66ونه
است؟  هر چ6ه بیش6تر،  ب6ه نظ66ر می رس66ید ک6ه سلس66له مرات66ب و
پیشتازی ح66زب کمونیس66ت ب66ا اه66داف جنبش ه66ای اجتم66اعی  در

حال ظهور در تضاد قرار داشت.
در ورای مش66666کلت انتق66666ال ب66666ه
پساس66رمایه داری تح66ت ی66ک دول66ت
کمونیستی، چشم انداز تصاحب دولت
در کشورهای توسعه یافته در دهه های

 ، به ویژه ب66ا در ت66وجه ب66ه۱۹۷۰ و ۱۹۶۰
اختلفات تکوین ی66افته در جن66اح چ66پ
بس66یار ان66دک ب66ه نظ66ر می رس66ید .ب66ا
شکست حزب کمونیس66ت در حم66ایت
از گروه ه666ای دانش666جویی و اعض666ای
اتحادیه ه6666ای ک6666ارگری در قی6666ام در

۱۹۶۸فرانس666ه در م666اه م666ه 
 
  ، ظ666اهرا
نقطه پایانی بر چشم انداز ی66ک انقلب
سیاسی گذاش6ته ش6د.علوه ب6ر ای6ن،
راه حل ه66666666ای کورپراتیویس66666666تی

(رس66ته باوری، ص66نف باوری)  کین66زی  ب66ه بی ع66دالتی اجتم66اعی
انجامی66د،  ام66ا  بنظ66ر می رس66ید  سوس66یال دمکراس66ی  ب66ه ط66ور
فزاینده ای از نظم موجود خشنود بوده، و  قادر  یا مایل به حرک66ت
ب66ه س66وی سوسیالیس66م ره66ائی بخش نب66ود. اگرچ66ه سوس66یال
دمکراس66ی توانس66ت  ب66ه گروه ه66ای خاص66ی دس66تاوردهای قاب66ل
توجهی عرضه کند،  اما  نخبگان اقتدارگرا و یک دسته پدرسالر
که به ط66ور کل66ی زن66ان و اقلیت ه66ای ق66ومی را  ط66رد می کردن66د را
حف6ظ نم6ود؛ و ان  وابس66ته ب6ه ش6یوه س66ازماندهی س6رمایه داری
(فوردیسم) بود که درجات  غیرمعمولی از انس66جام اجتم66اعی  را

 به خ66اطر ظه66ور۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۶۰تولید می کرد . در اواخر دهه 
خواس66ته های جدی66د ت66وده ای (مانن66د افزای66ش انعطاف پ66ذیری در
کار) و تقاضاهای مصرانه جدید (برای برابری نژادی و جنسیتی،
برای خلع سلح هسته ای، و برعلی66ه امپریالیس66م غرب66ی) ، ای66ن
انسجام اجتماعی  فرس66وده ش66د. مش66کلت جدی66د  اواخ66ر ده66ه

 دیگر  با مجموعه  موجود ع66املین سیاس66ی چ6پ قاب66ل ح6ل۱۹۶۰
نب66ود، و نی66ز فش66ارهای انتخاب66اتی،  آغ66ازگر  راه تب66دیل  اح66زاب
سوسیال دمکرات از یک حزب توده ای طبقه کارگر به یک ح66زب

   در ن66تیجه، عناص66ر٢٤طبق66ه متوس66ط مبتن66ی ب66ر ائتلف ب66ود.
باقی  مان66ده رادیک66ال اح66زاب سوس66یال دمکراس66ی ب66ه اهس66تگی

توخالی گشتند.
زوال ت66دریجی ف66رم حزب66ی را می ت66وان ت66ا ح66دودی تح66ت ت66اثیر
واقعیت ه66ای فاجعه ب66ار حک66ومت دولت ه66ای اس66ما کمونیس66تی و
ناامیدی از سوسیال دمکراسی بود. در عی6ن ح6ال، ی6ک س6ری از
انتقادات موجه از سوی چپ نو مطرح
ش6د ک6ه تاح66دودی ب6ر اس6اس تجرب6ه
زن66ان در گروه ه66ای کنش66گر ک66ه ح66تی
صدایش6666ان در س6666ازمان های بق666ول
معروف رادیکال نی66ز ب66ه حاش66یه ران66ده
می ش66دند، ب66ود. اش66کال س66ازمانی ب66ا
سلسله مراتب زی66اد، مانن66د اح66زاب ی66ا
سازمان های اتحادیه ه66ای س66نتی، ب66ه
تث6666بیت رواب6666ط اجتم6666اعی  غ6666الب
مردسالری و  تبعیض امیز  جنسی  ک66ه
به طرز وسیعی در جامعه رای66ج بودن66د،
ادامه دادند. از همین رو ازمایش ه66ای
قابل توجهی برای ایجاد اشکال جدی66د
سازمانی که می توانست در براب66ر ای66ن
سرکوب اجتماعی ق66رار گی66رد، ص66ورت گرف66ت. ای66ن ام66ر ش66امل
 
استفاده از اجماع در تصمیم گیری و ساختارهای افق66ی ک66ه بع66دا
در جنبش اشغال وال استریت در س6طح جه66ان ش6هرت یافتن6د،

 گروه های جدید دانشجویی  چپ در محوطه های٢٥نیز می گشت.
دانش66گاه ها،  در خ66ارج از گروه ه66ای فمینیس66تی، در ح66الی  ک66ه
 ض66د اس66تبدادی،

 
نموده66ای متنف66اوتی داش66تند،  اغل66ب ص66ریحا

 بس66یاری از٢٦ض66دبوروکراتیک و ح66تی ض66د س66ازمانی بودن66د.
تاکتیک های مورد حمایت این گروه ها، تاکتیک هایی بودند که ب66ر
مزایای عمل مس66تقیم تأکی66د داش66تند و تح66ت ت66أثیر جنبش ه66ای
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احزاب کمونیستی به طور فزاینده ای در چشم جوانان 
اعتبار  امر،   گشتند.ای((ن  بی اعتبار  اروپای((ی  چپ 
از طریق  برای غص(ب دول(ت  لنین(ی  برنام(ه  اس(تراتژیک 
بر    ، نیروها  از  ائتلف(ی  ره(بری  انقلب(ی ک(ه  یک حزب 
علمت  زی(ر  داش(ت،   عهده  ب(ه  را  کارگ(ر  طبق(ه  محور 

 حتی اگر انقلبات  «موفق» منجر به ٢٣سؤال قرار داد.
تکنوکراس(ی متص(لب و س(رکوب سیاسی در دراز مدت 
می شدند، پس شیوه  درست عمل رهایی بخش چگونه 
ب(ه نظ(ر می رس(ید ک(ه سلسله  اس(ت؟  ه(ر چ(ه بیشت(ر،  
اهداف  با  کمونیس((ت  حزب  پیشتازی  و  مرات((ب 
قرار  تضاد  در  ظهور  حال  در  اجتماعی   جنبش های 

داشت.



مدنی افریقایی-امریک66ایی و جنبش ه66ای دانش66جویی قبل ت66ر، و
همچنین  ایده های موقعیت گرایی  اروپایی، جریان های سیاس66ی

 م6ا در٢٧انارشیستی، و جنبش های محیط زیس6تی ق6رار داش6تند.
اینجا می توانیم ظهور جهت گی6ری اص66لی  اس66تراتژیک سیاس6ت
مردمی و سبک های عملی که آن را مش66خص می کنن66د مش66اهده
کنیم: از اش66غال، تحص66ن، ت66ا اش66غال خانه ه66ای خ66الی کم66ون از
طری6ق کارناوال ه66ای خیاب66انی و ت66ا «پیش6امد». ه66ر ک6دام از ای6ن
تاکتیک ها  در این دوره به عنوان راهی ب66رای اخلل در عمل ک66رد
قدرت روزمره، تعلیق  اشکال ط66بیعی نظ66ارت اجتم66اعی و تروی66ج
فض66اهای برابرطل66ب ب66رای بح66ث، ظ66اهر ش66دند. ه66دف  ای66ن
م666داخلت در ورای تغیی666ر ج666امعه، دگرگ666ون نم666ودن خ666ود
شرکت کنندگان و تجسم اشکال جدید اجتماعی برای آینده بود.
از این رو، جنبش هایی که در این دوره متبلور ش6دند ، در آرای66ش

و چش66م انداز خ66ود متن66وع ب66وده، و در
پهنای ذهنیت ها، مکان های منطقه ای،
و اش6666کال ت6666اکتیکی و اس6666تراتژیکی
مختلفی اعمال می شدند. اما هر یک از
آن ها به شیوه خود بیانگر خواسته های
جدی66دی بودن66د ک66ه نمی توانس66تند ب66ه
آس66انی ب66ا اش66کال سیاس66ت ق66دیمی
همساز شوند. ی66ک راه ای66ن اس66ت  ک66ه
این جنبش ه66ا را ب66ه عن66وان بخش66ی از

ی66ک پدی66ده عم66ومی سیاس66ی «ض66د سیس66تم» دوران در نظ66ر
 در سراسر جهان، ی6ک گرای6ش ب6ه س6مت ب6ه چ66الش٢٨بگیریم.

کشیدن و  درهم شکستن  قدرت سلسله مراتبی بوروکراتیک ب66ه
نفع طرق جدید کنش مستقیم  وجود داش66ت ک6ه از  جنبش ه66ای
دانش66جویی، فمینیس66تی و ق66درت س66یاهان ای66الت متح66ده،  ت66ا
جنب6ش م6وقعیت گرا، جنبش ه66ای متح66د دانش66جویی و ک66ارگری
اروپا، پراگ ضد اس66تالینی، ش66ورش های دانش66جویی مکزی66ک و

 ام666ا در٢٩توکی666و، و انقلب فرهنگ666ی چی666ن را در برمی گرف666ت.
افراطی ترین شکل ان، ای66ن سیاس66ت ض66د سیس66تمی منج66ر ب66ه
 س66رکوبگر،

 
شناسایی قدرت سیاسی به مث66ابه تم66ایلتی ک66ه ذات66ا

 این چیزی متناقض اس66ت.٣٠مردسالر و سلطه گر بودند، گشت.
از ی66ک ط66رف، آن می توانس66ت ش66کلی از م66ذاکره ی66ا تط66ابق ب66ا
ساختارهای موج6ود ق6درت یعن6ی گرای6ش  ب6ه س6وی  فس6اد،  ی6ا
همک66اری ب66ا چ66پ ن66و  را انتخ66اب نمای66د. ام66ا از ط66رف دیگ66ر،
می توانست در حاشیه باقی بماند و در نتیجه نتوان66د عناص66ری از

جامعه را که هنوز متقاعد  به برنامه کاری آن نبودن66د، را دگرگ66ون
  نق66دهای بس66یاری از ای66ن جنبش ه66ای ضدسیس66تمی٣١نمای66د.

نسبت به اشکال تثبیت شده دولتی، اعم از  قدرت س66رمایه داری
و چپ قدیمی بوروکراتیک ، تا حد زیادی ص66حیح بودن66د. ب66ا ای66ن
حال، سیاست ضد سیستمی ابتکارات کم66ی ب66رای س66اخت ی66ک
جنبش جدید که قادر به رقابت با هژم66ونی س6رمایه داری باش6ند،

را ارائه دادند. 
از این رو میراث این جنبش های اجتماعی دوپهل66و ب66ود. ای66ده ها،
ارزش ها و خواسته های جدید بیان شده توس6ط ان66ان ت66أثیر قاب6ل
ت6وجهی در س6طح جه66انی گذاش6ت؛ بزرگ تری6ن دس66تاورد انه66ا،
انتشار خواسته های  فمینیستی، ضدنژادپرستانه، همجنسگرا، و
مطالبات ضدبوروکراتیک قوی بود. در ای6ن م6ورد، آن ه66ا نماین6ده
 ضروری خ666ود-انتقادی چ66پ بودن66د، و می66راث

 
یک دوران مطلقا

تاکتیک ه6666ای مردم6666666ی-سیاسی و
ش666رایط ت666اریخی مناس666ب آن را در
اینجا می یابیم. اما  همزمان، ن66اتوانی
ی666ا ع666دم تمای666ل ب666رای چرخ666ش
جهت های رادیکال تر این پروژه ها  ب66ه
پروژه ه66ای هژمونی66ک نی66ز پیام66دهای
مهم66ی ب66رای دوره بی ثب66اتی بع66دی

.جنبش ه6ای جدی6د اجتم6اعی٣٢داشتند
در حالی که توانایی ایج66اد  ارایه ای از
ای66ده های جدی66د  و قدرتمن66د  ب66رای آزادی انس66ان داش66تند، در
مجموع ق66ادر ب66ه ج66ایگزینی نظ66م م66تزلزل سوس66یال دموکراس66ی

نبودند.

امتیازدهی
همزمان با ظهور جنبش های جدید اجتماعی، پایه های اقتصادی
اجماع سوسیال دمکراسی درهم شکس66تگی خ66ود را آغ66از نم66ود.

 ش66اهد   افزای66ش قیم66ت نف66ت ، فروپاش66ی سیس66تم۱۹۷۰ده66ه 
برتون وودز، رشد جریان سرمایه جهانی، رکود تورمی و ک66اهش

 این امر به طور موثری  نقطه پای66انی ب66ر٣٣سود سرمایه داری بود.
ح66ل و فص66ل سیاس66ی عم66ومی ک66ه در دوران پس66اجنگ  از آن
حم66ایت ش66ده ب66ود، گذاش66ت: رابط66ه منحص66ربفرد ب66ا خطمش66ی
اقتصادی کینز، تولید صنعتی فوردی-صنفی و واجم66اع گس6ترده
سوسیال دمکراتیک که بخشی از مازاد اجتم6اعی را ب6ه ک6ارگران
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جنبش هایی که در این دوره متبلور شدند ، در آرایش و 
ذهنیت ها،  پهنای  در  و  بوده،  متنوع  خود  چشم انداز 
مکان های منطقه ای، و اشکال تاکتیکی و استراتژیکی  
مختلفی اعمال می شدند. اما هر یک از آن ها به شیوه 
که  بودن(((د  جدیدی  خواس(((ته های  بیانگ(((ر  خود 
قدیمی  س(یاست  اشکال  ب(ا  آس(انی  ب(ه  نمی توانس(تند 

همساز شوند.



باز برمی گرداند. در سراس66ر جه66ان، بح66ران س66اختاری فرص66ت
مناسبی برای نیروهای هم چپ گس66ترده و ه66م راس66ت گس66ترده

برای ایجاد یک هژمونی جدید برای حل بحران ایجاد نمود.
برای راست، چ66الش بازگردان66دن انباش66ت س66رمایه و س66وداوری
بود. در نهایت، به  این چالش  از طریق ظهور اندیشه نئولیبرالی
در صحنه جهانی پاسخ داده شد؛ اما ح66تی قب66ل از ان، نیروه66ای
دس66ت راس66تی در انگلس66تان و ای66الت متح66ده راه ه66ای جدی66د
پیشی گرفتن از هم چپ جدید و هم چ66پ ق66دیمی را ب66ه آزم66ایش
گذاشتند. یک رویکرد مهم استراتژی سیاسی-اقتص66ادی پیون66د
بحران سرمایه داری با قدرت اتحادیه ها ب66ود. شکس66ت متع66اقب
نی666روی ک666ار س666ازمان یافته در سراس666ر کش666ورهای اص666لی
سرمایه داری، شاید یکی از مهمترین دستاوردهای نئولیبرالیس66م

است که توانست به طرز قابل ت66وجهی
م66وازنه ق66درت بی66ن ک66ار و س66رمایه را
تغیی66ر ده66د. اب66زار رس66یدن ب66ه چنی66ن
هدفی متنوع بود، از برخ66ورد  و مب66ارزه

 گرفته ت66ا اس66تفاده از ق66انون٣٤فیزیکی
ب666رای تض666عیف همبس666تگی و اق666دام
صنعتی، تا پذیرش تغییرات در تولی66د و
توزی666ع ب666رای لطم666ه زدن ب66ه ق66درت
اتحادیه ه666666ا (مانن666666د پراکن666666دگی
زنجیره های تدارکات)، مهندسی افکار
عمومی و رضایت حول یک دستور ک66ار
گس666ترده ب666رای آزادی نئولی666برالی و
«همبستگی منف66ی». دوم66ی بیش66تر ب66ه
معن66ی بی تف66اوتی ص66رف  نس66بت ب66ه

اش66وب های ک66ارگران بود-پ666رورش ح66س ب66ه ش66دت خش66مگین
بی عدالتی، که به این ای66ده متعه66د اس66ت، از آنج66ا ک66ه م66ن بای66د
ش66رایط س66خت فزاین66ده ک666ار(انجماد دس66تمزد، از دس66ت دادن
مزایا، کاهش صندوق بازنشستگی) را تحمل کنم، پس هر کس
دیگری نیز باید چنین کند. نتیجه این  تغییرات مختلط، ت66و خ66الی
کردن اتحادیه ها و شکست طبق66ه ک66ارگر در جه66ان توس66عه یافته

٣٥بود.

در ح66الی ک66ه راس66ت موف66ق ش66ده ب66ود از طری66ق تحکی66م ق66درت
سیاس66ی و اقتص66ادی  ب66ه مق66ابله ب66ا  بح66ران س66اختاری بپ66ردازد،
جنبش های چپ قدیمی و نو قادر به مواجهه با این ترتی66ب جدی66د

 اح66زاب سوسیالیس66ت و ح66تی۱۹۷۰نیروه66ا نبودن66د. در ده66ه 

کمونیست بتدریج پایه ه66ای انتخاب66اتی خ6ود را در اروپ6ای غرب6ی
  تلش ب66ه

 
افزایش دادند؛ اما چپ قدیم برای حل بح66ران ص66رفا

  ول666ی٣٦گس666ترش دس666تور ک666ار س666نتی ص666نفی گرایی نم666ود.
فرمول های سیاست قدیمی کینزی قادر به راه اندازی رشد، مهار
بیکاری یا کاهش تورم تحت شرایط جدید اقتص66ادی نبودن66د. در

  ب66ه ق66درت۱۹۷۰ن66تیجه حکومت ه66ای چپگرای66ی ک66ه در ده66ه 
رسیدند، مانن66د ح66زب ک66ارگر بریتانی66ا،  در تلش ه66ایی م6ذبوحانه
برای کسب بهبود اوضاع  اغلب مجبور به اج66رای سیاس66ت های

.  در این زمان جنبش سنتی ک66ارگری،٣٧ابتدایی نئولیبرالی شدند
ضعیف و ناتوان، شکست خورد و جای خود را به نیروهای راست
داد. در چنین زمینه ای، چپ نو نقد لزمی ب66ود ک66ه ب66رای تجدی66د
حیات و پیشرفت چپ ضرورت داشت. با این حال، م66ا در بخ66ش
قبلی دی66دیم ک66ه اگرچ66ه س66ازمان های
کارگری قدیمی بی بهره از ایده بودند،
چپ نو قادر به نهادینه کردن خ66ویش
نبود و بیان ی66ک ض666د-هژمونی  ب66ود.
در نتیجه  چپی شکل گرفت  که بی66ش

از پیش به حاشیه رانده می شد .
هنگ66امی ک66ه نئولیبرالیس66م گس66ترش
یافت و حس همگانی خ66ود را تحکی66م
نم66ود، اح66زاب باقی مان66ده سوس66یال
دموکراسی به طور فزاینده ای ش66رایط
نئولیبرالیس66م را پ66ذیرا ش66دند. اک66ثر
احزاب بزرگ به طور جدی ب66ه خ6دمت
برن6666امه سیاس6666ی و اقتص6666ادی آن
درامدن66د،  قس66مت بزرگ66ی از خ66دمات
عم66ومی ب66ه دس66ت بخ66ش خصوص66ی س66پرده ش66د، و توان66ایی
دست یابی به تغییر قابل توجه از طریق صندوق های رأی به ط66ور
چشمگیری کاهش یافت. ب66دبینی گس66ترده ب66ا سیاس66ت اح66زاب
توخالی ش66ده ای هم66راه ش66د  ک66ه ش66بیه ص66نعت رواب66ط عم66ومی
بودند؛ در آن ها نقش   سیاستمداران  به سطح مغ66ازه دارانی ک66ه

   ب66ا٣٨با جار زدن اجناس نامطلوب را می فروشند، کاهش ی66افت.
پ66ذیرش ت66دریجی مختص66ات نئولی66برالی،   مش66ارکت جمع66ی در
سیاست انتخاباتی  به طور متوالی کاهش یافت و دوران پس66ت-
سیاس666ت ب666ر م666ا چی666ره گش666ت. ام666روز ن666تیجه آن نارض666ایتی
رای دهندگان است و  مشارکت آن ه66ا  معم66ول در س6طح ت66اریخی
پایینی قرار دارد. تحت چنین شرایطی، اصرار مردم666ی-سیاسی
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از این رو میراث این جنبش های اجتماعی دوپهلو بود. 
ایده ها، ارزش ها و خواسته های جدید بیان شده توسط 
گذاشت؛  جهان(ی  س(طح  در  توجه(ی  قاب(ل  تأثی(ر  انان 
خواسته های   انتشار  انه((ا،   دس((تاورد  بزرگ تری((ن 
فمینیس(تی، ضدنژادپرس(تانه، همجنسگرا، و مطالبات 
نماینده  ای(ن مورد، آن ها  بود. در  ضدبوروکراتی(ک قوی 
یک دوران مطلقا  ضروری خود-انتقادی چپ بودند، و 
میراث تاکتیک های مردمی-سیاسی و شرایط تاریخی 
مناسب آن را در اینجا می یابیم. اما  همزمان، ناتوانی یا 
این  رادیکال ت(ر  جهت های  چرخ(ش  برای  تمای(ل  عدم 
پروژه ها  به   پروژه های هژمونیک نیز پیامدهای مهمی 

برای دوره بی ثباتی بعدی داشتند.



ب66ر نتای66ج ف66وری و دموکراس66ی  مش66ارکتی در مقیاس66ی کوچ66ک،
جذابیت اشکاری دارد.

موقعیت جنبش های اجتماعی جدید در این زمینه مبهم تر است.
 موقعیت طبقه کارگر به عنوان ی66ک س66وژه سیاس66ی۱۹۹۰در دهه 

ممت66از ب66ه ط66ور کام66ل دره66م شکس66ته  گش66ت، و ارای66ه بس66یار

گسترده تر هویت ها، خواسته ها و ستم های اجتماعی به رس66میت
  ب66ه ط66ور فزاین66ده ای تلش ه66ای پیچی66ده ب66رای٣٩ش66ناخته ش66د.

توس66عه تجزی66ه و تحلی66ل ت66اثیر متقاب66ل  س66اختارهای ق66درت ک66ه
م66وجب ظه66ور ای66ده های س66تم های متق66اطع می ش66ود، ص66ورت

  در ن66تیجه انتش66ار فرهنگ66ی و حم66ایت جری66ان غ66الب٤٠گرف66ت.
سیاسی، بخش ه66ای بزرگ66ی از برنامه ه66ای جنب66ش فمینیس66تی،
جنبش های سیاس66ی ضدنژادپرس66تانه و ک66وئیر در ق66انون تجلی66ل
ش66د و در س66طح اجتم66اعی پ66ذیرفته گش66ت. ام66ا ب66ا وج66ود ای66ن
موفقیت ها،  یک  عقبگرد در انواع مطالبات رادیکالی که در ده66ه

 طرح شده ب66ود و تح66ول اساس66ی تری را در ج66امعه در نظ66ر۱۹۷۰
می گرف666ت، مش666اهده می ش666ود. ب666رای نم666ونه، فمینیس666ت ها
دستاوردهای قابل توجهی به شکل برابری دستمزد، ح66ق س66قط
جنی66ن و سیاس66ت هی مراقب66ت از کودک66ان کس66ب کرده ان66د، ام66ا
این ها در مقایسه با پروژه های لغو کامل جنسیت بی رنگ هستند.

 ب666ه ط666ور مش666ابهی، همی666ن موض666وع در م666ورد جنبش ه666ای٤١
آزادی بخش سیاهان صدق می کند، در حالی که خ6ط مش66ی های
اش666تغالی ضدنژادپرس666تانه و ق666وانین ض666د تبعی666ض ب666ه ط666ور
گسترده ای به تصویب رسیده اند، اما آن ه66ا ب66ا دیگ66ر برنامه ه66ای
رادیکالی که توسط  جنبش های پیشین حمایت می ش6دند هم6راه

  بسیاری از ای6ن موفقیت ه66ا ک6ه توس6ط جنبش ه66ای٤٢نشده اند .
اجتم66اعی  ن66و بدس66ت آم66ده اس66ت، ام66روز مح66دود ب66ه ش66رایط
هژم66ونیکی تث66بیت ش66ده توس66ط نئولیبرالیس66م – ک66ه پیرام66ون

ادعاهای بازار-محور، حقوق لیبرالی و شعار ح66ق انتخ66اب بی66ان
می گ666666ردد-می باشد. در ای666ن فراین666د عناص666ر  رادیک666ال تر و

ضدسرمایه داری این پروژه ها کنار گذاشته شده اند. 
ب66ا نگ66اه ب66ه گذش66ته، م66ا  ش66اهد فروپاش66ی س66ازمان های س66نتی
چپ گرا، و همزمان ظهور یک الترناتیو چپ جدید مبتنی بر انتقاد
از بوروکراسی، عمودیت، محرومیت و نه66ادی ک6ردن، هم66راه ب66ا
تلفیق برخی خواسته های جدید در دستگاه نئولیبرالیسم هستیم.
در مقاب66ل ای66ن زمین66ه ب66ود ک6ه  بین66ش سیاس66ت مردم66ی ب66ه ط66ور
فزاین66ده ای ب66ه عن66وان عق66ل س66لیم جدی66دی رس66وب نم66ود و در

 ای66ن جنبش ه66ا در٤٣جنبش های تغییر جهانی سازی بیان گش66ت.
 تا اوایل دهه۱۹۹۰دو فاز ظاهر می شوند. فاز اول، از اواسط دهه 

 را در بر می گی66رد، و ش66امل گروه ه66ایی چ66ون زاپاتیس66ت ها،۲۰۰۰
ضد-س66رمایه داران، ال666تر-گلوبالیزر [اص66لح جه66ان  گرای66ی]،
شرکت کنندگان انجمن اجتماعی جهان و تظاهرات ه66ای جه66انی
ضد جنگ می گردد. دومی66ن ف66از بلفاص66له پ66س از بح66ران م66الی

  آغاز ش66د و گروه ه66ای مختل66ف را  ب66ه خ66اطر اش66کال۲۰۰۷–۲۰۰۹
مش666ابه س666ازمانی و مواض666ع ای666دئولوژیکی را متح666د ک666رد و

 اس666پانیا،وA15Mجنبش ه666ایی  مانن666د جنب666ش اکوپ666ای،  

جنبش های مختلف ملی دانشجویی، را برجسته نمود. هر دو فاز
جدیدترین جنبش های اجتماعی،  قصد مبارزه ب66ا نئولیبرالیس66م و
اواتارهای ملی و شرکتی آن  را داشت؛ در فاز اول ه66دف تج66ارت
جهانی و سازمان های حکوم66تی، و در ف66از دوم تمرک66ز بیش66تر ب6ر

    تح66ت ت66أثیر جنبش ه66ای٤٤بخش مالی، نابرابری وب66دهی ب66ود.
اجتم66اعی پیش66ین، آخری66ن ف66از ای66ن مب66ارزه گروه ه66ایی را در ب66ر
گرفت که گرای66ش ب6ه دادن اول6ویت ب6ه محلی گرای66ی و ناگه66انی
ب66ودن، افقی گرای66ی و ضد-دول666ت داش66تند. معق66ولیت آش66کار
سیاست مردمی بر فروپاشی سبک های سنتی سازمانی چپ، ب66ر
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فروپاش(ی سازمان های  شاه(د  م(ا   ب(ه گذشت(ه،  نگاه  ب(ا 
چپ  الترناتی(و  ی(ک  ظهور  همزمان  و  چپ گرا،  سنتی 
عمودیت،  بوروکراس((ی،  از  انتقاد  بر  مبتن((ی  جدی((د 
برخی  تلفی((ق  ب(ا  همراه  کردن،  نهادی  و  محرومی(ت 
خواسته های جدید در دستگاه نئولیبرالیسم هستیم. 
در مقابل این زمینه بود که  بینش سیاست مردمی به 
ب(ه عنوان عق(ل س(لیم جدیدی رسوب  طور فزاینده ای 
نمود و در جنبش های تغییر جهانی سازی بیان گشت.

با  م(ا  می رس(د   نظ(ر  ب(ه  ک(ه  جهان(ی، جای(ی  چنی(ن  در 
سیاست  هس(تیم،  روبرو  س(ختی  و  پیچیده  مشکلت 
دادن  نشان  پیش  از  برای  جذاب(ی  ح(ل  راه  مردم((ی 
چنین  ام(ا   اس(ت.  حال  زمان  در  ایندگان  برابرطلب(ی 
ایجاد   توانایی   دیگران،   کم((ک  بدون  سیاستی  
جایگزین  می خواهن(((د  ک((ه  پابرجای((ی  نیروهای(((ی 
سرمایه داری جهان(ی شون(د، تا اینک(ه صرفا  در برابر آن 

مقاومت کند، را ندارد.



متقاع66د ش66دن اح66زاب سوس66یال دمک66رات ب66ه ی66ک هژم66ونی
نئولیبرالی با امکان انتخابی کمتر، بر احساس گسترده ض66عف و
ناتوانی که توس66ط سیاس66ت بی روح حزب66ی معاص66ر ایج66اد ش66ده
است، قرار دارد. در چنین جهانی، جایی که به نظر می رسد  ما با
مشکلت پیچیده و سختی روب6رو هس6تیم، سیاس6ت مردم6ی راه
ح66ل ج66ذابی ب66رای از پی66ش نش66ان دادن برابرطل66بی این66دگان در
زمان ح66ال اس66ت. ام66ا  چنی66ن سیاس66تی  ب66دون کم66ک دیگ66ران،
توان66ایی  ایج66اد  نیروه66ایی پابرج66ایی ک66ه می خواهن66د ج66ایگزین
 در براب66ر آن مق66اومت

 
سرمایه داری جهانی شوند، تا اینکه ص66رفا

کند، را ندارد.

تلخیصی از فصل اول کتاب  اخترا اینده، نوشته نیک
سرنیک و الکس ویلیامز، انتشارات ورسو ،چاپ

۲۰۱۵
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چند پژوهشگر چپگفت وگوی سعید رهنما با 

اخیرا  آقای سعید رهنما طی گفتگوهای ج��البی در ب��اره گ��ذار از
سرمایه داری با تنی از پژوهشگران چپ  انجام داد که در متن زیر
پاسخ این پژوهشگران به علل شکست چپ آمده است. همه این
پژوهشگران به سؤالی که در ابتدای گفتگ��و توس��ط آق��ای رهنم��ا
مطرح شده پاسخ داده اند. این گفتگوها به طور ج��داگانه انج��ام
شده اند، ولی ما در اینج��ا پاس�خ هم�ه آن ه�ا را در کن��ار ه�م ق�رار

داده ایم.

،آل6بریتون     راب6رت   ب��ا  مصاحبه در صورت تمایل می توانید متن کامل 
پی66تر   ،کاترین س66امری    ،گیندین        سام   ،پانیچ     لیو    ،اشکار     ژیلبر   

مایک66ل   ،هیوز     اورسل   ،کوین اندرسن ،باربارا اپستاین ،یودیس
 نقد اقتصاد سیاس((ی    را دراعجاز احمد و    ارون اتزلر ،   لبوویتز
 .بخوانید
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 .مقولهسؤالتپاسخدادهاند

به رغ66م هزینه ه66ا و ف66داکاری های ف66راوان، ه66م: س66عید رهنم66ا
اس66تراتژی های انقلب66ی و ه66م اس66تراتژی های رفرمیس66تی ک66ه
سوسیالیس66ت ها در اقص66ا نق66اط جه66ان دنب66ال کردن66د شکس66ت
خ66ورده و ب66ا تغیی66ر مس66یر ب66ه س66وی پی گی66ری سفت وس66خت راه

ب66ه نظ66ر ش66ما ت66ا چ66ه ح66د خ66ود. س66رمایه دارانه انجامیده ان66د
سوسیالیست ها مسئول این شکست ها هستند و چه درس ه66ایی

از این تجربه ها می توان آموخت؟

انقلب ه���ای :رابرت آلبریتون
سوسیالیس�����تی در کش�����ورهای
بالنسبه توسعه نیافته ای رخ دادن��د

 ح��ادی ک��ه ب��ا مش��کلت بس��یار
مواجه بودند و، به رغم ف��داکاری ها
و مساعی عظی��م اف��رادی حقیقت��ا 

خیرخواه، مبارزات شان نهایتا  اغلب شکست خورد، آن ه��م ت��ا ح��د زی��ادی
از آن رو که این انقلب ها در جهانی ب��ه وق�وع پیوس�ت ک�ه هن�وز زی�ر ی�وغ

کوبا. این فرایندی است بسیار دشوار. کشورهای سرمایه داری قرار داشت
را ببینید که شاید هنوز از اکثر سایر جاه��ا در دنی��ا سوسیالیس��تی تر باش��د،
کشوری بس فقیر که بی اندازه به حمایت اتحاد جم��اهیر ش��وروی وابس��ته

کوبا هنوز هم که هنوز است این یا آن نوع از برنامه های ارزش مند را. بود
در دس��ت اج��را دارد، آن ه��م به رغ��م همه ی مش��کلتی ک��ه گریب��انش را

ام��ا. گرفته  اند و به رغم این واقعیت که اساسا  کشوری توس��عه نیافته اس��ت
کوبایی که بغل  دست  امریکا جای دارد و در جهانی تح��ت تس��لط س��رمایه
فعالیت می کن�د در اج��رای سیاس��ت های سوسیالیس��تی ب��ا دش�واری های
بی شماری مواجه شده است و، با این همه، موفقیت های مهمی نیز داشته

.است
سرجمع، به آینه ی تاریخ که بنگریم، سوسیالیسم تأثیر بزرگ��ی ب��ر ج��ای  

گذاشته است هرچند در جاهایی که امید می رفت سوسیالیسم پا بگیرد بر
اگر می خواهید دنی��ایی ب��دون سوسیالیس��م را تص��ور. مسند قدرت نیست

اگ��ر. کنید می توانید به عصر بیسمارک و سرچشمه ی دولت رفاه بازگردی��د
معتق��دم جه��ان. تهدید سوسیالیسم نبود، دولت رفاه نیز شکل نمی گرفت

از صدقه ی سر  دس��ترنج سوسیالیس��م و تج��ارب سوسیالیس��تی اس��ت ک��ه
کش�ورهای اس��کاندیناوی گام ه��ایی ب��ه س�وی. مکان بهتری ش��ده اس��ت
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درباره ی گذار از سرمایه داری
 در باره پوپولیسم   

سعید رهنما
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سوسیالیسم برداشته اند که برای ما نیز می توانند درس آموز باشند، اما این
کش��ورها در جه��انی عم��دتا  س��رمایه دارانه فع��الیت می کنن��د، جه��انی
سرمایه دارانه که متأسفانه زیر یوغ ایالت متح��د امریک��ا ق��رار دارد ک��ه ن��ه
فق��ط پیش��رفته ترین کش��ور س��رمایه داری اس��ت بلک��ه کم تری��ن خص��لت

وقتی چنین سیادتی بر جهان در بین باشد، ه��ر. سوسیالیستی را نیز دارد
کشوری که بکوشد به سوی سوسیالیسم حرکت کن��د ب��ا مق��اومت م��واجه

.می شود
تصور می کنم شکست های سوسیالیس��تی قطع��ا  درس ه��ایی ب�رای م��ا    

یکی از این درس ها عبارت است از این ک��ه تحق��ق ه��ر درجه ای از. دارند
سوسیالیسم خیلی زمان بر است و احتمال  چه بهتر که آهسته جل��و بروی��م
و برای اصلحاتی مبارزه کنیم ک��ه ای��ن حرک��ت را از حی��ث سیاس��ی کردن

اگر شما می توانید ب��ا گام ه��ای بالنس��به. مردم به بیشترین حد جلو می برد
کوچکی بیاغازید که امکان هایی برای گام های بزرگ تر را پدید بیاورند، در

نی��ز بای��د ب��رای. ای��ن ص��ورت سوسیالیس��م می توان��د ب��ه ج��ایی برس��د
فرصت های نامنتظره ای مهیا شویم که چه بسا مجالی فراهم کنن��د ب��رای

به رغم شکست  های گذشته در مبارزه. برداشتن گام هایی بلندتر رو به جلو
برای تحقق سوسیالیسم، تصور می کنم درس های فراوان��ی آم��وخته ایم و

نی��از نیس��ت. سوسیالیسم تأثیر مثبتی بر خود س��رمایه داری داش��ته اس��ت
فک��ر. خودم��ان را از امکان ه��ای محتم��ل  آین��ده یکس��ره م��أیوس کنی��م

می کنم هنوز هم می توان به آینده چشم امید داشت و در دنی��ا میلیون ه��ا
.انسان وجود دارند که تا حدی و به نحوی از انح��ا سوسیالیس��ت هس��تند
مه��م اس��ت ک��ه مباحثه ه��ای پرح��رارت و گس��ترده ای درب��اره ی به��ترین

.مسیرهای حرکت رو به جلو در این مرحله از تاریخ داشته باشیم

ش6666کار
ش
تنه����ا :ژیل6666بر ا

تجربه هایی که می ت��وان ب��ه
آن ه��ا ب��ا ت��داومی ت��اریخی
تجربه ه��ای سوسیالیس��تی
اطلق ک���رد تجربه ه���ایی
هس�����تند ک�����ه تح�����ت
تأثیرانقلب روس�یه، و ی��ا ب��ا
الهام بس��یار ن��اچیزی از آن

بن��امیم» سوسیالیس��تی«ای��ن ک��ه ای��ن انقلب ه��ا را  . به وق��وع پیوس��تند 
به ویژه وقتی از انقلب های چین یا ویتن��ام ص��حبت مسئله برانگیز است، 

می کنی��م؛ کش��ورهایی ک��ه در آن ه��ا نیروه��ای نظ��امی ناسیونالیس��ت ب��ا
آزاد ک�ردن کش�ور از اش��غال نظ��امی خ��ارجی پشتوانه ی دهقانی موفق به 

شدند و رژیم هایی بنا نهادند که از همان آغاز رژیم های متمرک��ز نظ��امی �
برچس���ب سوسیالیس���ت در م���ورد ای���ن کش���ورها. بوروکراتی���ک بودن���د

.بی معناست

چه طور؟ انقلب آلمان  یا انقلب روسیه و اما خود  :سعید رهنما

شکار
ش
انقلب روسیه به خاطر نوع فرایندی که در آغاز با تشکیل :ژیلبر ا

شوراهای کارگری رخ داد و این واقعیت که حزبی که این فرایند را رهبری
.کرد عضو جنبش انترناسیونال طبقه ی کارگر ب�ود، م�ورد متف��اوتی اس��ت
این تنها تج��ربه ای اس��ت ک��ه از دی��دگاه مارکسیس��تی ب��ه ش��کل م��وجهی

انقلب آلم��ان، کم��ون پ��اریس و ج��ز آن. نامید» سوسیالیستی«می توان 
.عمر کوتاهی داشتند

بااین حال، تجربه ی روسیه از آغاز متأثر از مفهوم تصرف قدرت بود که در
ب��ه منص��ه ی اج��را درآم��د؛ مفه��ومی ک��ه بیش ت��ر ب��ا 1917انقلب اکتبر 

مفهوم بلنکیستی دولتی در اختی�ار اقلی��ت  روش�نگر  انقلب��ی ک�ه خ�ود را
وق��ف آم��وزش اک��ثریت عقب مان��ده می کن��د، همخ��وانی دارد ت��ا ب��ا درک

.مارکس و انگلس از تحول سوسیالیستی
تجربه ی روسیه به هرحال مبتن��ی ب�ر ای��ن ای��ده ب��ود ک��ه نش��انه ای از آغ��از

دیدگاه لنین در مورد امپریالیسم این بود که جه��ان. انقلب جهانی است
وارد م��رحله ی زوال س��رمایه داری جه��انی، دوران انقلب سوسیالیس��تی

ما روس ها قدرت را در روسیه تص��رف می کنی��م و«شده و این که بنابراین 
در اختیار می گیریم هرچند ک�ه درکش�ورمان در اقلی��ت هس�تیم ت��ا این ک��ه
موفقیت آتی انقلب جهانی شرایطی را پدید آورد که بتوانیم به جلو حرکت

از چنین منظری، تصرف قدرت یک هدف فی نفسه بود، در حالی.» کنیم
.که شرایط برای انقلب سوسیالیستی باید دیرتر خلق می شد

این منطق به علوه با دیگر ایده ی کانونی لنینیسم پیوند پی��دا ک�رد ک��ه در
هر کشور تنها یک حزب نماینده ی حقیقی طبقه ی کارگر اس��ت و همه ی

این منط��ق راه. جریان های دیگر را تحت عنوان خرده بورژوایی رد می کرد
دیکت��اتوری«دیکت��اتوری حزب��ی، ن��ه : را ب��رای دیکت��اتوری هم��وار ک��رد

.، همراه با ممنوع کردن همه ی دیگر سازمان های سیاسی»پرولتاریا
در زمینه ی اقتصاد نیز بلشویک ها هیچ دیدگاه روشنی نداش��تند و منط��ق

خوانده می شد ب��ه آن ه��ا ملی ک��ردن» کمونیسم جنگی«حوادث در آن چه 
به مح��ض آن ک��ه جن��گ تم��ام ش��د، فض��ایی را. سراسری را تحمیل کرد
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لنی��ن در س��خنرانی. ب��رای فع��الیت بخ��ش خصوص��ی به وج��ود آوردن��د
کارمان به ج��ایی». «ما خر بودیم«مشهوری گفت در اداره ی امور اقتصاد 

کشید که به خاطر تحمیل شرایط همه چیز را ملی کردیم، بی آن ک��ه ت�وان
.»اداره کردن اقتصاد را داشته باشیم

به طور کل، با درنظرگرفت��ن همه ی ش��رایطی ک��ه جن��گ و جن��گ داخل��ی
ایجاد کرد دش��وار بت��وان تج��ربه ی روس��یه را م��دل انقلب سوسیالیس��تی
دانست، آن طورکه جنبش کمونیس��تی ی��ا بس��یاری از نحله ه��ای مختل��ف
گروه های لنینیست امروز هنوز هم به س��ال های نخس��ت انقلب روس��یه

اساس��ا  تج��ربه ی. به مثابه مدلی اثباتی برای سوسیالیسم ارج��اع می کنن��د
اص��ل  م��دلی وج��ود. ساختن واقعی سوسیالیسم را هنوز بای��د اب��داع ک��رد

از آن چ��ه رخ داده آم��وخته ایم ک��ه چ��ه نبای��د: ندارد، مگر مدل های سلبی
بن��ابراین م��دل های س��لبی متع��ددی داری��م، ام��ا هی��چ م��دل اثب��اتی. کرد

.مهمی نداریم
کمون پاریس مدل جالبی از دولت ارائه کرد اما افسوس که عمر کوت��اهی
داشت و هنوز باید اثبات کرد که این م��دل در درازم��دت ق��ابلیت اس��تمرار

این واقعیت که ما الگوهایی سلبی داریم، به هر حال سودمند است،. دارد
اگر قرار باشد تراژدی های جدید خلق نکنیم، دست کم اش��تباهاتی را ک��ه

.باید از آن اجتناب کرد نشان می دهد

از کج��ا می ت��وان: لی66و  پانی66چ
ش��روع ک��رد؟ به��تر اس��ت از آن
دس��ته کش��ورهای س��رمایه داری
آغ��از کنی��م ک��ه طبقه ی ک��ارگر
می توانس��������ت حزب ه��������ا و
اتحادیه های خودش را تش��کیل
بده��د و برمبن��ای آن مطالب��ات

گسترده اش را آزادانه، به شکل قانونی، با مردم مط��رح کن��د و ب��ه نح��وی
ای��ن وض�عیت. مردان و زنان کارگر، ازجمل��ه مه�اجران، را نماین��دگی کن�د

فرق می کن��د ب��ا کش��ورهایی ک��ه در آن نماین��دگی ک��ارگران و پی��ش ب��ردن
در کش��ورهایی ک��ه. جنب��ش آن��ان به اجب��ار زیرزمین��ی و غیرق��انونی ب��وده

 � که البته جنبش کارگری نقش به س��زایی در لیبرال دموکراسی حاکم بود
اس��تقرار چنی��ن نظ��امی داش��ت � تص��ور می ش��د ک��ه وق��تی موف��ق ش��دیم

مق��اله ی مش��هور. رفرم هایی انجام دهیم، این موفقیت ابدی خواه��د ب��ود
 ک��ه در آن » ش��هروندی و طبقه ی اجتم��اعی«مارشال با عنوان . اچ. تی

مراحل متوالی رفرم برای طبقه ی کارگر را مطرح کرده، به بهترین وجهی

بدین ترتیب که به دنبال کسب حقوق م��دنی. این دیدگاه را نشان می دهد
، حق��وق سیاس��ی)که تشکیل اتحادیه ی کارگری را امکان پذیر می س��ازد(
)دولت رف��اه(و در نهایت حقوق اجتماعی ) حق رأی مردان و زنان کارگر(
این دید آن چنان طرح شده بود ک��ه گ��ویی غایت من��دی . به دست می آید 

ما اکنون در قرن بیس��ت ویکم ش��اهدیم ک��ه. اجتناب ناپذیری در کار است
تحت حاکمیت نولیبرالیسم، در چارچوب رقابت فزاینده ی س��رمایه داری و

 بوروکراتیزه از دست رفتن  هویت طبقه ی کارگر، که تا حدود زیادی بر اثر
ش��دن اتحادیه ه��ا و غی��ر رادیک��ال ش��دن اح��زاب سوسیالیس��تی رخ داده
.است، بسیاری از رفرم های اجتماعی  به دست آمده از دست رفت��ه اس��ت

 درک از رف�رم  ت��دریجی و فک�ر می کن�م بزرگ تری�ن اش�تباه م�دافعان ای��ن
فزاینده ی درون سرمایه داری این بود که فرض می کردند آن چه که در هر
مرحله به دست آمده اساسا  از طریق دولت تحکیم می شود، ن��ه از طری��ق
بسیج و آموزش مستمر با هدایت اعضای فع��ال اح��زاب طبقه ی ک��ارگر و
اتحادیه ها که این رفرم ها را ب��ه دس��ت آورده بودن��د، بس��یج و آموزش�ی ک��ه
هویت و همبستگی طبقاتی را گسترش دهد و توانمندی های جمعی را در
جهت تقویت طبقه کارگردر می��ان م��ردان و زن��ان ک��ارگر، و نی��ز مه��اجران

اتحادیه ه��ا ب��ه ش��کل روزافزون��ی دس��تگاه های. ت��ازه  وارد توس��عه بخش��د
چانه زنی  جمعی شدند و همچون وکل دل مشغول  شکایت از کارفرمایان و

احزاب نی��ز.  نمایندگی کارگران اکتفا کردند همچون شرکت های بیمه به
گهی ه��ای دستگاه های کارزار انتخاباتی شدند که آم�وزش سیاس�ی را ب��ا آ

 .تلویزیون جابه جا کردند

پ����روژه ی :س6666ام گین6666دین
سوسیالیستی پ��روژه ای به غ��ایت
دشوار و به لحاظ زمانی طولنی
است و هنوز روشن نیست که آیا

هن��وز«شکس��ت خ��ورده ایم ی��ا 
البت���ه بای���د». پی���روز نش���ده ایم

ب��ه. مسئولیت مشکلت خاص تحلیل ه��ا و س��ازمان دهی مان را بپ��ذیریم
لحاظ روش شناختی، گرایشی وج�ود داش�ت ک��ه ب��ا مارکسیس��م همچ�ون
یک علم برخورد می کرد ک�ه گوی��ا ق�وانینی ب�ه م�ا ارائه ک�رده ک��ه ب��ه ط�ور

با آن که مارکسیس�م در. قطعی مسیر تکامل سرمایه داری را رقم زده است
نشان دادن برخی جهت گیری ه��ای کل��ی می توان��د بس�یار س�ودمند باش��د،

.جست وجوی قوانین تغییرناپذیر در آن خطاست
چنین خطاهایی بدان  انجامید که آن چه را که در واقع ب��ا آن روب��رو ب��ودیم
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بر این اساس بود که سوسیالیست ها انتظار داشتند ک��ه. دست کم بگیریم
سیس���تم ب���ه خ���اطر ق���وانین درونی اش دی���ر ی���ا زود س���قوط کن���د و

به علوه، ب��ه ح�دت و. سوسیالیس��ت ها از ای��ن س�قوط بهره  ب�رداری کنن�د
شدتی که تناقض های سرمایه داری به طور خودکار منجر به انقلبی شدن

نتیجه این ب�ود ک��ه نت�وانیم بفهمیم  ک��ه. کارگران می شود نیز پر بها دادیم
چه  قدر ط�ول می کش�د ت��ا طبقه ی ک�ارگری س��اخته ش�ود ک��ه ب��ه نیروی��ی
اجتماعی بدل  شود که بتواند به مثابه بخشی از دگرگونی اجتماعی خ��ود را

س��بب ش��د آن چ��ه را ک��ه س��رمایه داری» خ�وش بین��ی«این . دگرگون کند
ی ک��ارگر را مخت��ل س��ازد، دی��دگاهش راانج��ام داد ت��ا ظرفیت ه��ای طبقه

مح��دود کن��د و وادارش کن��د ب��ه س��بب فش�ار زن��دگی تنه��ا ب�ر کوتاه م��دت
متمرک��ز ش��ود، و فرص��ت ب��رای مش��ارکت سیاس��ی و ت��دوین اس��تراتژی

همه ی ای��ن م��وارد در م��اهیت. درازمدت باقی نگذارد، نادیده گرفته ش��ود
مسئله ی س��ازمان دهی، اهمی��ت آم�وزش رادیک��ال و ای��ن ک�ه چه ق�در ب��ه

لزم اس��ت ب��ه. حرکت درآوردن م�ردم زم��ان می ب��رد، اختلل ایج��اد ک�رد
سازمان دهی بیندیشیم نه صرفا  برای آن که قدرت را تس��خیر کنی��م بلک��ه

� پرسش های بنیادی مانند این که» آغاز کنیم«برای آن که واقعا  بتوانیم 
چه گونه سوسیالیسم را در دستورکار ق�رار دهی�م و حف�ظ کنی�م و چه گ��ونه

اگ�ر مثل . مردم را در این فرایند به غایت پیچیده و متن�اقض ج�ذب کنی�م
کارگران به طرز سحر آمیزی امروز کنترل جه��ان را در اختی��ار بگیرن��د، آی��ا
می  توانند به طرز متفاوتی آن را اداره کنند؟ ب��ه احتم��ال بس��یار زی��اد پاس��خ

ه« است چ��را ک��ه در تجربیات ش��ان تح��ت س��رمایه داری چی�زی وج��ود» نه
نداشته که آنان را آماده ی این کار کند و بسیاری از توانایی ه��ای آن ه��ا را

.تحلیل برده است
در مورد مسئله ی سازمان دهی، لوک��اچ به درس��تی تأکی��د ک�رد ک��ه چی��زی
اس��ت ک��ه ب��ه ط��ور خ��اص مارکسیس��ت ها در م��ورد آن ب��ه ق��در ک��افی

بس��یاری از مارکسیس��ت ها گم��ان کردن��د ک��ه. نظریه پ��ردازی نکرده ان��د
تجربه ی بلشویکی پاسخ لزم را فراهم کرده و تنه��ا ک��اری ک��ه لزم اس��ت

ام��ا، به رغ��م ت��داوم. انجام شود انطباق این تجرب��ه ب��ا دوران جدی��د اس��ت
س��رمایه داری، بای��د ب��ه ط��ور خ��اص در م��ورد جه��انی ک��ه در آن زن��دگی

ای��ن ام��ر به وی��ژه در م��ورد. می کنیم بازنگری های بسیاری داش��ته باش��یم
غرب صادق است ک�ه در آن طبقه ی ک�ارگر مزای��ای بزرگ�ی کس�ب ک�رده
است و � تاکنون � آماده بوده امتیازاتی بدهد تا بخش اعظ��م ای��ن مزای��ا را

در چ����ارچوب جهانی س����ازی و شکس����ت کمونیس����م و. حف����ظ کن����د
سوسیال دموکراسی، یک مانع مهم نومیدی فراگی��ری اس��ت ک��ه درم��ورد

آن چه مس��ئله ی س��ازمان دهی را چنی��ن. امکانات و فرصت ها وجود دارد

بنیادی ساخته این است که مستلزم خلق ساختارهایی است که از طری��ق
آن م��ردم ق��ادر ب��ه عم��ل و درک ای��ن موض��وع باش��ند ک��ه دارن��د چی��زی

.می سازند � اعتماد به این که مبارزه اهمیت دارد

البت��ه :ک66اترین س66امری
بای���د دی���د ک���ه منظ���ور از
سوسیالیست چیست؛ چراکه
بسیاری با درک های متفاوت
مدعی سوسیالیست بودن اند
و برداش������ت هرک������دام از
پرسش��ی ک��ه مط��رح کردی��د

شکست  تجربه های متفاوت انقلب��ی و رفرمیس��تی دلی��ل. متفاوت است
در ان��زوا ق��رار داش��تن انقلب روس��یه و شکس��ت. عین��ی و ذهن��ی دارد

انقلب ها در کشورهای کانونی سرمایه داری، دشواری هایی بود که ب��رای
سیستم سرمایه داری که انقلب ها در آن رخ داد کشورهای نیمه اقماری  

از سوی دیگر، این مسئله ی خیلی عمیق و مهم نیز هست. به  وجود آورد
سوسیالیس��ت ها ب��ا تن��اقض واقع��ی . که تجربه ای در این زمین��ه نداش��تیم

نابرابری ه��ای ش��دید آن ارگانیک  نظام سرمایه داری، و بی ع��دالتی ه��ا و 
مارکسیس��ت ها، سوسیالیس��ت ها و آن��انی ک��ه می خواس��تند. مواجه بودن��د

سیس��تم را تغیی��ر دهن��د بای��د راه ه��ایی ب��رای روی��ارویی ب��ا سیس��تم اب��داع
مثل  پرس��ش. آنان با واقعیت های شکاف طبقاتی مواجه بودند. می کردند

مهمی درباره ی نقش دهقانان وجود داشت که به ب��اورم مس��ئله ای اس��ت
که مارکسیست ها، به ویژه در کشورهایی که دهقان��ان اک��ثریت جمعی��ت را

.تشکیل می دادند، به آن بهای لزم را نداده بودند

مسایل غیرطبقاتی هم مطرح بود، از جمل��ه مس��ئله ی ب��وروکراتیزه ش��دن 
.فرایند انقلب و سازمان های انقلبی بود که در شکست ها نقش داش��ت
همچنین می توان به تح��ول انقلب��ی ح��زب اش��اره ک��رد، ک��ه ب��ا ت��وجه ب��ه
وضعیت  در انزوا قرار گرفتن، قدرت در یک حزب واحد متمرکز ش��د، و ب��ه

مس��ئله ی. بخاطر دفاع از انقلب به س�رکوب دموکراس��ی متوس�ل ش�دند
رزا لوکزمب��ورگ. بوروکراتیزه شدن و نبود کثرت گرایی مسایل کلیدی بودند

در حالی که از فرایند انقلبی و ح��تی ش��کل س��وویت  س��ازمان دهی دف��اع
می کرد، این مسایل را مطرح ک��رد و هم��ان ط��ور ک��ه می دانی��د، س��رکوب

و امح��ای ک��ثرت گرایی را به مث��ابه ام�ری بس�یار خطرن��اک) دوما(پارلمان 
در این جا با عنصر مس��ئولیت نیروه��ای. برای انقلب مورد انتقاد قرار داد

.ذهنی مواجهیم
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فک��ر :پیتر هی66ودیس
می کن��م در ق��رن اخی��ر
مانع اصلی در برابر ی��ک
چش��������������������م انداز
ضدس����رمایه داری عمل 
از خود سوسیالیست ها و
چپ سرچش��مه گرفت��ه و
فک��ر می کن��م آن��ان ت��ا

حدود زیادی مسئول ای��ن شکس��ت ها هس�تند؛ مهم ت��ر از هم��ه ب��ه خ��اطر
میراث استالینیسم که ایده ی سوسیالیسم را در منظر ده ها میلیون ک��ارگر
در سرتاس��ر جه��ان بی اعتب��ار ک��رد و رژیم ه��ایی اقت��دارگرا، تم��امیت خواه
وسرکوبگر خلق کرد ک��ه ب��ه هی��چ روش، ص��ورت ی��ا ش��کلی نمی توانس��ت

استالینیس��م ص��رفا  ی��ک مس��ئله ی. اص��ل  نمای��انگر سوسیالیس��م باش��د
تاریخی نیس��ت، بلک��ه چی�زی اس��ت ک��ه ام��روز بای��د کماک�ان چ��پ ب��ا آن

اما البته طبع��ا  ای��ن پرس��ش مط��رح می ش��ود ک�ه چ��ه چی��زی ب��ه. بستیزد
روش��ن اس��ت ک��ه. استالینیسم منتهی شد و از آن چه می توانیم بی��اموزیم

عوامل عینی مانند عقب ماندگی م��ادی اتح��اد ش��وروی ی��ا چی��ن در زم�ان
انقلب، یا فشارهای امپریالیس��م، نیروه��ای متخاص��می ک��ه از خ��ارج در
.صدد سرکوب این انقلب ها بودند و بسیاری عوامل دیگر وجود داش��تند
اما این ها تنها عوامل نبودن��د، ع��واملی داخل��ی نی��ز وج��ود داش��ت ک��ه ب��ه

.استالینیسم انجامید
فکر می کنم چهار مسئله ی پایه ای وجود دارد که چ��پ انقلب��ی، ازجمل��ه
چ���پ ضداستالینیس���تی در زمینه ی بح���ران سوسیالیس���م در قب���ال آن

ن��اتوانی در. اولی رابطه ی سوسیالیسم و دموکراسی است. مسئولیت دارد
درک این مسئله که نمی توانید بدون دموکراسی سوسیالیسم داشته باشید
و بدون سوسیالیسم دموکراسی داشته باشید، آسیب سنگینی ب��ه جنب��ش

از همین روست که فعالیت زی��ادی ب��رای احی��ای مباحث��ات رزا. زده است
لوکزامب��ورگ انج��ام می ده��م؛ او یک��ی از برجس��ته ترین مارکسیس��ت هایی
است که خیلی زود در آغاز قرن بیستم دریافت که، هرقدر هم رژیمی ک��ه
پدی��دار می ش��ود انقلب��ی باش��د، ه��ر تلش��ی ب��رای س��رکوب دموکراس��ی
به ن��اگزیر م��انع از آن می ش��ود ک��ه جنب��ش در جه��ت ایج��اد ج��امعه ی

او از کسانی انتقاد می کرد که خیل��ی ب��ا آن ه��ا. سوسیالیستی حرکت کند
او ای��ن. همراه بود، یعنی کسانی که در حزب بلشویک، حزب لنین، بودند

برخلف. مطرح کرد 1908که خیلی زودتر در  1918انتقاد را نه تنها در 

گفت دموکراسی سازوکار دست وپاگیری است که 1918تروتسکی که در 
.انقلبیون می توانند به سادگی کنارش بگذارند

دومی��ن چی��زی ک��ه ب��ه آرم��ان سوسیالیس��م آس��یب رس��اند دترمینیس��م
ای��ن مفه��ومی ب�ود ک��ه از سوسیالیس�م و. تکامل گرایانه ی تک خط��ی ب�ود

رادیکالیسم ق�رن ن��وزدهمی ب��ه ارث رس��ید ک��ه خ��ود مت��أثر از فای��ده  باوری 
این ایده که جامعه باید از مراحل��ی از. بورژوایی و داروینیسم اجتماعی بود

پیش تعیین شده  عبور کند و نیل به جامعه سوسیالیس��تی، به خص��وص در
جهان درحال توسعه، میسر نیست ، مگر این که ابتدا مرحله ی توس��عه ی
بورژوایی به رهبری بورژوازی مل��ی ط��ی ش�ده باش��د، بس��یار مخ�رب ب�وده

در ق�رن ن�وزدهم و ح�تی در س��ال های نخس��ت ق�رن بیس�تم ای��ن. اس��ت
دیدگاه تاحدی اعتب��ار داش��ت، ام��ا در بخ��ش اعظ��م ق��رن بیس��تم ای��ده ی

.انقلب دومرحله ای عامل بازدارنده ی مهمی شد

در اشاره به قبل از آنکه به دو عامل دیگر بپردازید، :سعید رهنما
می66راث استالینیس66م گفتی66د ک66ه بای66د ب66بینیم چ66ه چی66زی ب66ه

آن چ66ه در م6ورد استالینیس66م ت66ا چ6ه ح6د،. استالینیس66م انجامی66د
گفتی66د می توان66د در م66ورد سیاس66ت های بلش66ویک ها و خ66ود لنی66ن

صادق باشد؟
نخس��ت ای��ن ک��ه. البته این مسئله ی پیچیده ای اس��ت :پیتر هیودیس

اول: لنین یک متفکر ب��دیع در س��طح م��ارکس نب��ود، مگ��ر در س��ه ح��وزه
نظریه ی امپریالیسم وی که عالی بود، دوم، مهم تری��ن س��هم او بازگش��ت

، در ط��ی فروپاش��ی انترناس��یونال دوم15��1914به هگل در س��ال های 
است که دولت را نباید صرفا » دولت و انقلب«بود، و سوم دیدگاه وی در 

اما در مورد نظ��ریه ی س��ازمان. تسخیر کرد بلکه باید آن را درهم شکست
.که بیش تر به خاطر آن شهرت دارد فکر نمی کنم نظر نوآورانه ای داش��ت

»مارکسیس�م و آزادی«در کتاب  1958همان طور که رایا دونایفسکایا در 
نوشت، لنین نقش خود را به به ک��ارگیری س��نت های سوسیال دموکراس��ی

و انطب��اق آن ب��ا ش��رایط روس��یه 1891آلمان برمبنای برن��امه ی ارف��ورت 
لنین قطع��ا  نق��ش م��رحله ی دموکراتی��ک را در مس��یر. محدود می دانست

ام��ا مانن��د دیگ�ران در آن دوران، وی. انقلب سوسیالیستی درک می کرد
خود  مرحله ی دموکراتیک را سوسیالیستی نمی دانس��ت بلک��ه آن را ف��ازی
بورژوا دموکراتیک می دانست که یک کشور توس��عه نایافته پی��ش از آن ک�ه
قادر به اجرای محتوای سوسیالیستی در فراین��د انقلب��ی باش��د بای��د آن را
اج��را کن�د � چی�زی ک��ه وی دیکت��اتوری دموکراتی��ک ک�ارگران و دهقان��ان

، بع��د از تس��خیر1918مسئله ی من با لنین عملکرد وی بعد از . می نامید
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من پشتیبان انقلب اکتبرم و همچنان ک��ه رزا لوکزامب��ورگ. قدرت است
گفت تنها بلش��ویک ها جس��ارت کردن��د و در لحظه ی بح��ران ابتک��ار را در
دست گرفتند و انقلب اکتبر همچون انقلب فوریه، انقلبی ش��کوهمند

سوویت ها) 1: (اما مهم ترین انتقادهای من به لنین این موارد است. بود
کنترل حزب) 2(را به عنوان ارگان خودمختار قدرت کارگران منحل کرد؛ 

واحد را تحمیل ک�رد و اح��زاب انقلب��ی جن��اح چ��پ را، هم�راه ب��ا اح��زاب
تحت فشار مداخله ی امپریالیستی) 3(بورژوایی غیرقانونی اعلم کرد؛ و 

و مس��ایلی ک��ه روس��یه ب��ا آن م��واجه می ب��ود، وی اساس��ا ب��ا دموکراس��ی و
مشارکت مس��تقیم ک��ارگران در انقلب به عن��وان چی��زی ک��ه می ت��وان ب��ه

ای��ن مس��ایل ب��ذر های بس�یاری کاش��ت ک��ه. ت��أخیر ان��داخت برخ�ورد ک�رد
فک�ر نمی کن�م پیون��د مس��تقیمی. استالین توانست از آن بهره برداری کن�د
لنی��ن پیش بین��ی چنی�ن واقعه ای را. بی��ن لنی��ن و اس��تالین وج��ود داش��ت

نمی کرد و پیروانش را برای مقابله ب��ا خط��رات ض��دانقلب از درون آم��اده
نکرد، مگر شاید در واپسین روزهای زندگی اش � و آن زم��ان دیگ��ر خیل��ی

برخ��ی سیاس��ت های وی در ص��عود اس��تالین ب��ه ق��درت نق��ش. دی��ر ب��ود
.داشت

نکته ای که مایلم در دفاع از لنین بر آن تأکی��د کن��م آن اس��ت ک��ه وی در
اواخر زندگی، ب��رخلف بخ��ش اعظ��م مارکسیس��ت های ارت��دکس، درک��ی

اگ��ر ب��ه دومی��ن کنگ��ره ی. مرحله بندی شده یا تک خطی از تاریخ نداشت
و مباحث��اتش ب��ا 1918انترناسیونال سوم، به ویژه س��خنرانی های وی در 

افرادی مانند سلطانزاده و گالیف دقت کنید وی از امکان گ��ذار مس��تقیم
یک کشور کم توسعه یافته بدون گذر از مرحله ی تکامل س��رمایه داری، ب��ه

ای��ن. طور مستقیم نه تنها به سوسیالیسم بلکه به کمونیسم بحث می کرد
تحول مهمی نسبت به دوران آغازین زن��دگی لنی��ن ب��ود، زم��انی ک��ه او ب��ا
دیدگاه پلخانف هم نظر بود که روسیه پیش از آن که مهیای سوسیالیس��م

بن��ابراین در. شود باید یک دوره ی طولنی سرمایه داری را از س��ر بگذران��د
اواخ���ر زن���دگی و ب���ا مش���اهده ی تج���ربه ی انقلب وی تع���دیل برخ���ی

فکر می کنم این تااندازه ای تحت تأثیر مطالعات. دیدگاه هایش را آغاز کرد
اما متأسفانه آن چه او در پرت��و. بود 1914-15وی از هگل در سال های 

پژوه��ش در دیالکتی��ک هگل��ی هرگ��ز انج��ام ن��داد، بازاندیش��ی در دی��دگاه
و. نخبه گرایانه اش در مورد شکل سازمان دهی حزب  متمرکز  پیش��تاز ب��ود

فک��ر می کن��م ت��ا ام��روز ای��ن یک��ی از مهم تری��ن معض��لتی اس��ت ک��ه ب��ه
.جنبش های رادیکال آسیب می زند

زمان بیش ت66ری داش66تیم و برخ66ی نک66ات خوب بود :سعید رهنما

 انقلب دیگری را که به آن اشاره کردید، به ویژه دی66دگاه لنی66ن از
م66ن ه66م ب66ا برخ66ی. دوم66رحله ای را م66ورد بح66ث ق66رار می دادی66م

ب66ا جنبه های نظریه ی انقلب های دومرحله ای مش66کل دارم، ام66ا

معتقدم ک66ه او بدرس66تی تش66خیص لنین، ارج نهادن به این نظر 
داد ک66ه روس66یه ی نس66بتا عق66ب مان66ده آن زم66ان ق66ادر ب66ه حرک66ت

 بی66ن انقلب ه66ای. مستقیم به سوسیالیسم نب66ود
 
همچنی66ن قوی66ا

نقد شما را در مورد ح6ذف س66وویت ها. فوریه و اکتبر تفاوت قائلم
تصدیق می کنم اما مسئله ی حذف مجلس مؤسس66ان را نی66ز بای66د

همچنین، سهم لنین در توس66عه ی ح66زب متم66ایز. در نظر داشت
طبقه ی ک66ارگر به غ66ایت مه66م اس66ت ام66ا البت66ه، هم66ان طور ک66ه
.به درس66تی اش66اره کردی66د، ای66ن ح66زب س66ازمانی نخبه گ66را ب66ود

بحث تان را در مورد چهار نکته ای ک66ه در نظ66ر داش66تید در ت66بیین
.دلی66ل شکس66ت تج66ربه ی سوسیالیس66تی بگویی66د قط66ع ک66ردم

خواهش می کنم به دو نکته ی باقی مانده بپردازید؟
دو عامل دیگری که ب��ه شکس��ت سوسیالیس��م منته��ی :پیتر هیودیس

یکی آن که قب��ل از دهه ی. شد از یک نظر عوامل حتی مهم تری هستند
، فکر نمی کنم هیچ مارکسیس��تی1920، شاید دست کم تا دهه ی 1920

بعد از مارکس دری��افته باش��د ک�ه ه��دف نق��د مارکسیس�م ن��ه ح��ذف توزی��ع
ناع��ادلنه ی ارزش � یعن��ی تم��ایز بی��ن مق��دار ارزش تولیدش��ده ب��ه دس��ت
کارگران در برابر آن چه در دستمزدهایشان مصرف کرده اند �، بلک��ه ح��ذف

ه�ر انقلب��ی ک��ه ص��رفا  بخواه��د ارزش را ع��ادلنه تر. خود تولید ارزش بود
توزیع کند، بی آن که مناسبات اجتماعی که تولید ارزش را ممکن می سازد

.ریشه کن کند ذاتا  محکوم به شکست است
عام���ل دیگ���ر ف���رض جزم اندیش���انه ای اس���ت ک���ه مارکسیس���ت ها و
سوسیالیست ها فکر می کردند نباید بدیل  سرمایه داری را مشخصا  ترس��یم
کنند، و از جامعه ی نو چی��زی بگوین��د، چ��را ک��ه گوی��ا م��ارکس ب��ه ترس�یم

این دیدگاه آس��یب س��نگینی وارد ک��رد، زی��را. طرح های اتوپیایی نپرداخت
جنبش های رادیکال را به حال خود رها کرده بود تا ندانند بع��د از تس��خیر

.قدرت چه باید بکنند
در این ج��ا دو :باربارا اپس66تاین

چ�����را: پرس�����ش وج�����ود دارد
سوسیالیسم در اتحاد شوروی، در
چی��ن و دیگ��ر کش��ورهای جه��ان
س���وم شکس���ت خ���ورد، و چ���را
انقلب سوسیالیس�����������������تی
موفقیت آمیزی در ایالت متح��ده
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در م��ورد پرس��ش نخس��ت، م��ن. ی��ا در اروپ��ای غرب��ی رخ ن��داده اس��ت
متخصص اتحاد شوروی یا چی��ن نیس��تم، ام��ا فک��ر می کن��م ب��ا اطمین��ان
می ت��وان گف��ت آن نس��خه ای از سوسیالیس��م ک��ه مبتن��ی ب��ر اقتص��ادی
به شدت متمرکز است و به دست دولتی اقتدارگرا اداره می شود نشان داده

در اقتص��ادی ک��ه ب��ه ش��کل روزافزون��ی. ک��ه مح��دودیت های ج��دی دارد
جهانی شده است چنین نظ��امی ق��ادر ب��ه رق��ابت کارآم��د ب��ا س��رمایه داری

به علوه احتم��ال  ب��ه نظ�ر می رس��د ک��ه دس�ت کم در م�ورد. غربی نیس��ت
اتحاد ش�وروی، دسترس��ی روزاف�زون جه��انی ب��ه رس��انه ها ب��اعث ش��د ک��ه
جوان��ان ب��ه ط��ور خ��اص موقعیت ه��ای اقتص��ادی، سیاس��ی، و فرهنگ��ی
خودشان را با تصاویری که از جامعه ی غربی مورد توجه شان واقع می ش��د

اعضای نخبگان نیز. مقایسه کنند و وضعیت خودشان را نامطلوب بدانند
که خیلی کم تر از نسل های پیشین به برابری طلبی متعهد بودند، احتم��ال 

به سبب عقب مان��دگی اقتص��ادی. سرمایه داری را نظام سودآورتری دیدند
ه��ر دو کش��ور روس��یه ی ت��زاری و چی��ن قب��ل از انقلب، ص��نعتی ک��ردن

ام��ا. اجب��اری ح��تی ب��رای آغ��از رق��ابت ب��ا غ��رب برای ش��ان ض��روری ب��ود
صنعتی کردن اجباری هم موجب مشکلت وحشتناکی ش��د و ب��ه دول��تی

نمی ت��وان دقیق��ا . اقتدارگرا متکی بود ک��ه دموکراس��ی را س��رکوب می ک��رد
گفت که در ای��ن جوام��ع ت��ا چ��ه ح��د خ�ود انقلبی��ون مس��ئول شکس��ت ها

بدون ص��نعتی کردن تم��ایز اقتص��ادی بی��ن ش��رق سوسیالیس��تی و: بودند
غ�رب س��رمایه داری می  توانس��ت ح��تی ح��ادتر ش�ود و تص�رف نظ��امی نی�ز

اما سوسیالیسم در این شکل، هم پش��تیبانی. می توانست امکان پذیر شود
داخل��ی را از دس��ت داد و ه��م ظرفی��تی را ک��ه می توانس��ت اله��ام بخش

.جنبش های مخالف در جهان سرمایه داری باشد
در م���ورد مس���ئله ی دوم � یعن���ی نب���ود انقلب ه���ای سوسیالیس���تی
موفقیت آمیز در غرب � از همه آسان تر می توانم درب��اره ی ای��الت متح��ده

فکر نمی کنم هیچ گاه زم��ان مس��اعدی وج��ود داش��ته ک��ه انقلب. بگویم
بع��د از بح��ران ب��زرگ. سوسیالیستی در ایالت متح��ده امکان پ��ذیر باش��د

لحظه ای بود که بیش از همیشه به انقلب سوسیالیستی نزدیک  1929
بودیم، زمانی که یک سوم نیروی کار بیکار ش��ده ب��ود و ب��ه نظ��ر می رس��ید

و نوآوری ه��ای» نی�و دی�ل«ام��ا . اقتصاد به طور مارپیچی به قهقرا می رود
اقتصادی و سیاسی، در حالی که به هیچ عنوان بحران اقتصادی را ح��ل
نکرد، توانس��ت مارپی��چ قهقرای��ی را از ه��م بگس��لد، فض��ایی ب��رای ائتلف

چپ ها به نفع تقویت طبقه ی کارگر و مردم عادی به طور عام،/ کارگران 
در چارچوب محدوده های سرمایه داری، فراهم کند، و احساس فراگی��ری
را به وجود آورد که بهبود اقتصادی و ایج��اد ج��امعه ای برابرت��ر امکان پ��ذیر

در نزد چپ گرایان، سوسیالیسم کماکان هدف غایی بود ام��ا در آن. است
مقط��ع، ب��ر س��ازمان دهی ناس��ازمان یافتگان، مخ��الفت ب��ا نژادپرس��تی و

.شکستن استیلی طبقات بالیی بر حوزه ی سیاسی، تمرکز شده بود
در اواخ��ر دهه ی شص��ت میلدی، در مت��ن جن��گ ویتن��ام، مخ��الفت 

گس��ترده ب��ا آن، و رادیک��ال ش��دن ش��مار انب��وهی از جوان��ان، بس��یاری از
چپ ها فکر کردند که انقلب اگر نه در شرف وقوع، که امری امکان پ��ذیر

اما با پایان جنگ، جنبش جنگ به ج��ای ای��ن ک��ه ب��ه س��راغ س��ایر. است
مسایل برود ناپدید شد، و روشن شد که رادیکالیسم سال های پی��ش تنه��ا
ب��ر مخ��الفت ش�ورانگیز ب��ا جن��گ مبتن��ی ب��وده، ن��ه مخ��الفت گس��ترده ب��ا

در سال های پایانی دهه ی هفتاد،. سرمایه داری یا گرایش به سوسیالیسم
نولیبرالیس��م به مث��ابه اس��تراتژی  نخبگ��ان  ش��رکت های ب��زرگ در جه��ت
افزایش سود به مدد کاهش دستمزدها، کشاندن ص��ندوق های دول��تی از
برنامه های اجتماعی به سمت نیازهای سرمایه و اس��تفاده از فرص��ت های

در آن زمان چ��پ درک. ایجادشده به سبب آغاز جهانی سازی، پدیدار شد
در طی سال های دهه ی. اندکی از نولیبرالیسم یا پی آمد بالقوه اش داشت

شصت و اوایل دهه ی هفتاد میلدی این ایده در چپ قوت گرفت که ب��ه
سبب پیشرفت های فناورانه فقر بسیار محدود شده و نخبگان آموخته ان��د
که استمرار کارکرد  روان نظام سرمایه داری مستلزم نظام رف��اهی قدرتمن��د
و مجموعه ای از برنامه های اجتماعی است، و بدین ترتیب محافظه کاری

این باور وجود داشت که رف�رم لی��برالی. موضوعی مربوط به گذشته است
از این منظر نولیبرالیسم غیر قاب��ل . و مصرف گرایی موانع تغییر انقلبی اند

در سال های بعد از جنگ جنبش زنان و جنبش رنگین پوس��تان. درک بود
همچنان ادامه داشتند و جنبش های زیست محیطی و دگرباشان نیز خیز

درک بهتری از. برداشت، اما این جنبش ها با یکدیگر ارتباط کمی داشتند
نولیبرالیسم � که به زودی بر همه ی مؤلفه ها و مسایل مورد علقه ی چ��پ
تأثیر گذشت � می توانست به چپ فهم بهتری از هدف مشترکی بدهد ک��ه

.از دست داده بود} ویتنام{در پایان جنگ 
و ام���ا، چ���ه درس ه���ایی آم���وخته ش���ده اس���ت؟ در زمینه ی شکس���ت
سوسیالیسم شوروی و چینی، فک��ر می کن��م درس اص��لی ای��ن اس��ت ک��ه
نظام سوسیالیس��تی ای ک��ه اقت��دارگرا و فاق��د پش��تیبانی قدرتمن��د ت��وده ای
باشد، یا به تدریج این پشتبیانی را از دست  دهد، در برابر فشار خارجی و ی��ا
نمونه های اغواگر خارجی، یعنی نمونه هایی از نظام هایی ک��ه م��وفق تر ب��ه

شکست کشور ه��ای عم��ده س��رمایه. نظر می آیند، بسیار آسیب پذیر است

داری در نش��ان دادن نم��ونه ه��ای مثب��ت نی��ز ب��ه ج���ذابیت و اعتب��ار 
معن��ای ای��ن. سوسیالیسم در اذهان مردمان کشورهای غرب��ی ص��دمه زد
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گفته این نیست که اگر نسخه های شوروی ی��ا چین��ی ج��ذابیت بیش ت��ری
فک��ر. می داش��تند انقلب ه��ای سوسیالیس��تی در غ��رب اتف��اق می افت��اد

می کن��م ک��ه اس��تمرار حی��ات س��رمایه داری در غ��رب مح��دودیت هایی ب��ر
اما ح��تی در. توانایی چپ در تحقق گذار به سوسیالیسم ایجاد کرده است

متن سرمایه داری ای که ب��از خی��ز برداش��ته، چ��پ می توانس��ت قدرتمن��دتر
فکر می کنم ضعف اصلی چپ ای��الت متح��ده ب��ه شکس��ت اش در. باشد

ایجاد سازمان ها و نهاده��ا، و گ��رایش اش ب��ه چپ گرای��ی اف��راطی  مرب��وط
 ارتباطش را با سیاست  عملی قطع می کند و به

شود، مشکلتی که ظاهرا 
.شکلی غیرضروری آن را به حاشیه می راند

م����ا :ک6666وین اندرس6666ن
در. فرازوفرودهایی داشته ایم

حال حاضر، سرمایه در براب��ر
کار و جنبش ه��ای اجتم��اعی
بسیار قدرتمند است، اگرچ��ه
م������وقعیت نس������بی اش در

دهه ی  با  آن قدر 90مقایسه 
قرن گذشته وجود داشت 20اما دوره هایی مانند دهه ی . قدرتمند نیست

که سرمایه داری در موضع ضعف ق��رار داش��ت و ح��تی بع��د از جن��گ دوم
چ��پ نی��ز فرازوفروده��ای. جهانی هم تا اندازه ای چنین وضعی حاکم بود

در جاهایی که. خود را داشته و در همه ی زمینه ها شکست نخورده است
چپ خیلی سخت شکست  خورد، مانند اتحاد شوروی �� با اتکا به ت��بیینی

�� من به این شکس��ت ها به مث��ابه» دفاتر فلسفي � دفتر هگل«از لنین در 
انقلب ه��ایی. پدیده هایی که به ضد خود تبدیل می شوند، نگ��اه می کن��م

رخ داده ک���ه به  س���رعت ب���ه چی���زی خیل���ی متف���اوت از آن چ���ه قص���د 
تردی��دی نیس��ت ک��ه چ��پ. مشارکت کنندگانش ب��وده، تب��دیل ش��ده اس��ت

مس���ئول شکس���ت های س���همگینی ب���وده، و ای���ن واقعی���ت ح���تی ب���ه
سوسیالیست های اقتدارگرای زمان خود مارکس بازمی گردد که پاره ای از

برخ��ی. آن ها از دیکت��اتوری بناپارتیس��تی در فرانس��ه پش��تیبانی می کردن��د
گاه��انه، ص��رفا  خواس��تار کن��ار نه��ادن گ�روه ح��اکم رهبران چپ، اغلب ناآ

در سطح چ��پ بین الملل��ی، انقلب. موجود و جایگزیني خود با آنها بودند
اما برای توصیف ای��ن. روسیه بزرگ ترین امید و بزرگ ترین شکست ما بود

یک��ی آن ک��ه انقلبی��ون  روس��یه ب��ا. توض��یح دهی��مگفت��ه بای��د دو چی��ز را 
نیروهای مخ��الف  بس��یار قدرتمن��دی روب��رو بودن��د، واقعی��تی ک��ه می توان��د

دوم). البته بی آن که آن را توجیه  کن��د(توسل  آنان به ترور را توضیح دهد 

آن که باید در نظر داشت که انقلب های لیبرال دموکراتی��ک نی��ز ع��اری از
فرانس��ه در دوران  ت�رور  ب�زرگ ب��ه رژیم�ی 1789انقلب . خشونت نبودند

به شدت اقتدارگرا و سرانجام به نوع معت��دلی از دول��ت اقت��دارگرا در زم��ان
ناپلئون اول انجامید که برخی جنبه های انقلب اولیه را کماک�ان ب��ا خ�ود
داشت، اما اغل��ب  ه��دف های عمیق ت��رش، مانن��د ح��ذف بردگ��ی را، کن��ار

.گذاشته بود
هر نوع انقلب یا دگرگونی اجتماعی رادیک��ال هم��واره سرش��ار از تن��اقض

آن ط��ور  ک��ه آلمانی ه��ا. اس��ت، و ای��ن بخش��ی از تج��ربه ی انس��انی اس��ت
دوست دارند بگویند، جایی که نور هست سایه نیز هست و جایی که سایه

ب��ا ای��ن ح��ال، کس��انی �� ازجمل��ه بس��یاری از. هس��ت ن�ور نی��ز وج��ود دارد
چپ های ض��د  استالینیس��م �� ک��ه گن��اه  فرج��ام انقلب روس��یه را تنه��ا ب��ه
گردن تحریم و تجاوز و محاصره ی امپریالیستی می اندازند، اشتباه خیل��ی

ژاکوبن های لیبرال نیز برای توجیه ترورش��ان ب��ه. بزرگی مرتکب می شوند
اما چنی��ن اس��تدلل هایی ناک��افی اس��ت،. همین دلیل متوسل مي شدند

همچنان که استدلل های متکي به عقب مان��دگی اقتص��ادی روس��یه نی��ز
نقد  مورد نظر بای��د ب��ا انتق��اد از خ��ود  بی رحم��انه ای از س��وی. کافی نیست

چپ  مارکسیستی همراه باشد که چرا کار به ی��ک اس��تالین ی��ا ی��ک م��ائو و
.امثال آن ها کشید

تردی��دی :اورس66ل هی66وز
نیست که احزاب لنینیست
اشتباه های بزرگ��ی کردن��د،
اما ت��ا هنگ��امی ک��ه ن��دانیم
چه چیزی احتم��ال  درس��ت
می ب���ود، مقص���ر دانس���تن
اف��رادی ک��ه اش��تباه کردن��د

تنه��ا می ت��وانیم ک��اری را انج��ام دهی��م ک��ه ش��رایط. دور از انص��اف اس��ت
ب��ا تمرک��ز. اجازه ی انجام اش را می دهد و مردم مایل به انجام اش هستند

ل��ب . صرف بر اشتباهات رهبران ممکن است مسئله ی اصلی را درنی��ابیم
مطلب این است که آن چه طبقه ی کارگر و م��ردم به ط��ور واقع��ی آم��اده ی
انجام اش هستند یا حاضرند بر سرش خط��ر کنن��د، سرنوش��ت پی��روزی ی��ا

مسایل مربوط به رهبری عم��دتا  ناک��امی در. شکست نهایی  را رقم می زند
تحلی���ل.درک هوش���مندانه، و قص���ور در پاس���خ گویی دموکراتی���ک ب���ود

هوش��مندانه ی وض��عیت واقع��ی طبقه ی ک��ارگر در آن موض��عیت خ��اص
 م��ردم ب��ا قی��ام . اهمی��ت بس��یاری دارد

نمی گ��ویم ک��ه انقلب ه��ا را ص��رفا 
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البته ک��ه ب��ه ره��بری و س��ازمان دهی نی��از. خودبه خودی به وجود می آورند
داریم، اما می خواهم تأکی��د کن�م ک�ه ب�دون درک جایگ��اه طبق��ه و آن چ��ه

.آمادگی انجامش را دارد، اصل  نمی توانیم به تغییری برسیم
 

بدون تردی66د موان66ع مه66م و عوام66ل عین66ی بس66یاری: سعید رهنما
شما نی66ز. وجود داشت که انقلب های پیشین با آن مواجه بودند

به درس6تی ب6ر عام6ل آم6ادگی م6ردم و طبقه ی ک6ارگر ب6رای تغیی6ر
اما مایلم بپرسم آیا شما بخشی از مسئله. رادیکال تأکید می کنید

را در رابط66ه ب66اخود سوسیالیس66ت ها نمی بینی66د، در روش66ی ک66ه
انقلب ها را ره66بری کردن66د، استراتژی هایش66ان، و درک ش66ان از

مارکس و مسایلی از این قبیل؟

.نمی ت���وانیم از سوسیالیس���م ب���ه ش���یوه ای ان���تزاعی ص���حبت  کنی���م
حزب پیشاهنگ لنین��ی ک��ه. سوسیالیسم شامل شاخه های بسیاری است

از ش��رایط جل��و زد، نتوانس��ت تناقض ه��ای درون طبقه ی ک��ارگر و بی��ن
 � مانند تمایزات براساس جنسیت و طبقه ی کارگر و دیگر مواضع طبقاتی

قومیت، مواضع پیچیده ی خرده بورژوازی و جز آن � را ک��ه در می�ان م�ردم
آنان مطلقا  نتوانستند ماهیت متناقض نیروهای. متداول است، درک کند

آن��ان ای��ده  ی بی��ش از ح��د ساده ش��ده ای داش��تنتد ک��ه. فع��ال را دریابن��د
اگر نوشته های مارکس درباره ی پاریس را. همگان منافعی مشترک دارند

.نگاه کنیم، تحلیلی بسیار مفصل از مواضع طبقاتی مختلف را می بینی��م
انجام بررس��ی هایی تجرب��ی از ای��ن دس��ت درب��اره ی ه��ر م��وقعیت خ��اص

.ضروری است
همچنی����ن، بس����یاری از سوسیالیس����ت ها م����اهیت س����رمایه داری و
توانمندی های عظیم سرمایه داری برای انطب��اق ب��ا ش��رایط جدی��د را درک

.نکردند و درک نمی کنند
 

شما در آثارتان با روشنی بسیار توان فوق الع66اده ی :سعید رهنما
س66رمایه داری را ب66رای بق66ا، ب66ه م66دد تولی66د کاله66ای جدی66د،
ایجادش66کل های جدی66د تولی66د کاله66ا و خ66دمات جدی66د و خل66ق

.بازارهای جدید تشریح کرده اید
هم���واره دی���دگاه س���اده انگارانه ای وج���ود داش���ته ک���ه: اورس���ل هی���وز

.س��رمایه داری در ن��تیجه ی تناقض ه��ای ذاتی اش از درون فرومی ری��زد
سرمایه داری بسیار خلق تر از آن است، زیرا ظرفیت ه��ای ک��ار انس��انی را

فکر می کنم برخ��ی از روش��نفکران مارکسیس��ت،. تحت کنترل درمی آورد

برخ��ی از کس��انی ک��ه بق��ول  هن��ری برنش��تاین مارکس ش��ناس اند و ن��ه
مارکسیست، به آن چه به صورت تجربی در جهان ج��اری اس��ت بی اعتن��ا 

ی مرتکب می ش��وند، خطاه��ایی عم��ده .هستند و در نتیجه خطاهایی جد 
مای��ل نیس��تم از نس��ل فعل��ی کاریک��اتوری ترس��یم کن��م، ام��ا آن ه��ا را
پسربچه های تظریه پرداز  جدید مارکسیستی می نامم، که س��رمایه داری را

دانن��د، پدی��ده ای نامتف��اوت ک��ه کارت��ان رایک پدیده ی واحد و همگن می
آن ه��ا درک نمی کنن��د ک��ه. ج��ذب می کن��د و ب��ه ش��ما ک��ال می فروش��د

سرمایه داری متشکل از بسیاری سرمایه داران رقیب است که بی رحمانه با
این عدم درک نحوه ی عملک��رد س��رمایه داری در. یکدیگر رقابت می کنند

در. مباحثات شان بر سر ارزش اض��افی و نح��وه ی تولی��د آن آش��کار اس��ت
نتیجه دچاراین خطا می ش��وند ک��ه خل��ق ارزش و تحق��ق ارزش ی��ک چی��ز

گویا نمی بینند که شکاف عمیقی بی��ن خل��ق ارزش و تحق��ق ارزش. است
.به خصوص در شرایط جهانی سازی این امر صادق است. هست

:مایک666666ل لبووی666666تز
تجربه ه����ای انقلب����ی و
رفرمیس���تی ب���ه دلی���ل
.متفاوتی شکست خوردند
اگ�������ر منظورم�������ان از
تج�����ربه ی رفرمیس�����تی
تجربه ه���ای دولت ه���ای

سوسیال دموکرات باشد، نمی توانیم ای��ن تج��ارب را همس��ان  جنبش ه��ای
چراکه مشخصه ی سوسیال دموکراسی پذیرش ضرورت و. انقلبی بدانیم

سوسیال دموکراسی در تلش اس��ت ب��ه ش��کل. منطق سرمایه بوده است
تدریجی به منطق سرمایه حمله کند اما در نهایت در برابر این منطق س��ر

سوسیال دموکراس��ی از چی��زی تبعی��ت می کن��د ک��ه. تس��لیم ف��رو می آورد
مارکس آن را گرایش طبقه ی کارگر ب��ه پ��ذیرش الزام��ات س��رمایه به مث��ابه

ممکن است پیشروی  هایی داشته باشند،. قوانین طبیعی  بدیهی بیان کرد
اما وقتی بحران پدیدار می شود، در بین گزینه ی تسلیم به منطق س��رمایه
یا فرارفتن از آن، سوسیال دموکرات ها به تسلیم تمایل دارند چراکه منطق

بر این اساس س��رانجام ی��ک س��رمایه داری ب��ا. سرمایه را کنار نگذاشته اند
ای��ن ک��امل  متف��اوت از. خیلی شبیه س��یریزا. چهره ی انسانی بنا می شود
اش��اره ی تل��ویحی ش��ما ب��ه س��رنگونی قهرآمی��ز. دی��دگاه انقلب��ی اس��ت

ام��ا بای��د بی��ن. رژیم های موجود، مانند اتحاد شوروی، چین یا کوبا اس��ت
ای��ن فراین��د. آغ��از ای��ن فراین��د و آن چ��ه در ادامه  رخ داد تم��ایز ق��ائل ش��د
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می تواند با یک سرنگونی قهرآمیز آغاز شود یا با پیروزی در انتخاب��ات، ام��ا
.آن چه اهمیت دارد این است که بعد از آن چه می کنند

در مورد این سؤال که تا چه حد سوسیالیست ها خودش��ان مقص��ر بودن��د،
هر دو جریان، چه آن ها که از طریق سرنگونی قهرآمیز و چه آن ها ک��ه از
طریق فرایند انتخاباتی، به قدرت رسیدند، چیزی را نادیده گرفتند که م��ن

آن ها نکته ی مرکزی  م��ارکس در زمین��ه پراتی��ک . فرآورده ی دوم می نامم
انقلبی، یعنی تغییر دادن همزمان  ش��رایط و فع��الیت انس��انی، ی��ا خ��ود ��

.ب��ا تغیی��ر ش��رایط م��ا خ��ود را تغیی��ر می دهی��م. تغیی��ری را نادی��ده گرفتن��د
سوسیالیست ها در قرن بیستم مسئله  ی خود �� تغییری را نادیده گرفتند و
به این مسئله که در جامعه ای که در آن تصمیمات از بال به پ��ایین گرفت��ه

اگ��ر م��ا. می ش��ود چ��ه ن��وع ج��امعه ای ش��کل می گی��رد، بی ت��وجه ماندن��د
ف��رآورده ی دوم را فرام��وش کنی��م، روش ه��ای توانمندس��ازی انس��انی را

مس��ئله ای��ن اس��ت ک��ه وق��تی رژی��م جدی��دی ب��ا. فرام��وش خ��واهیم ک��رد
دیدگاهی پیشاهنگ با این باور به قدرت می رسد که بای��د به س��رعت پی��ش
برویم و بر این اساس نمی توانیم اجازه دهیم طبقه ی ک��ارگر اش��تباه کن��د،

.چه رخ خواهد داد
 

اش66اره ی ش66ما ب66ه تجربه ه66ای اح66زاب سوس66یال: س66عید رهنم66ا
 درس666ت

 
دم666وکرات ک666ه در اروپ666ا ب666ه ق666درت رس666یدند ک666امل

اشاره ی من به رفرمیسم دیدگاهی است که هدف خود اما .است
را سوسیالیسم قرار داده و اگرچ66ه در دوران س66رمایه داری عم66ل

که قادر نیست به طور دفعی به سرمایه داری پای66ان چرا می کند 66
بخش66ی از. اما منطق و ضرورت سرمایه داری را نمی پذیرد دهد 66

خطایی است که ب66ه آن این رویکرد تدریجی تااندازه ای مرتبط با
م66ن». توس66عه ی انس66انی«اش66اره کردی66د، یعن66ی ع66دم ت66وجه ب66ه 

معتقدم این فرایندی طولنی است و روشن اس66ت ک66ه بای66د ه66م
.پیش از استقرار نظام سوسیالیس66تی رخ ده66د و ه66م بع66د از آن

اکن66ون آن را بن66ا«علوه بر این، نکته ی بسیار مهمی را در کتاب 
مطرح کرده اید که در آن اشاره می کنی6د ک6ه سوسیالیس66م» کنید

قرن بیستم بر توسعه ی نیروهای مولد و وسایل تولید تمرکز کرد،
و به اهمیت مناسبات اجتماعی که م66ردم در آن زن66دگی می کنن66د

.مایلم این نکته را بیش تر تشریح کنید. بی اعتنا ماند
در مورد نکته ی نخست، تأکید ش��ما ب��ر ط��ولنی ب��ودن :مایکل لبوویتز

فراین��د و کاره��ای زی��ادی ک��ه پیش��اپیش بای��د ت��دارک دی��د م��ن را نگ��ران
این فرایند را می توان با انقلبی قهرآمیز و سرنگونی نظم موج��ود. می کند
این فرایند ولو آن که آغاز و پیشبرد آن را اقلیتی راهبری کنند و. آغاز کرد

.ب��ه پی��ش برانن��د، مس��تلزم دوره ای ط��ولنی ب��رای آماده س��ازی نیس��ت
هنگامی که به اهرم های قدرت در ی��ک کش��ور دسترس��ی داش��ته  باش��ید،
شما از آن قدرت بهره می برید و تصمیم می گیری��د در آن لحظ��ه چ��ه بای��د

در اتحاد ش��وروی بع��د از انقلب اکت��بر، ک��ارگران ق��درت زی��ادی در. کرد
آن چه اتفاق افت�اد ای�ن ب�ود ک�ه ای��ن ق�درت را از آن ه�ا. محیط کار یافتند

چ��ون می ترس��یدند ک��ارگران خ��ودگرا ش��وند، ق��درت را از آن ه��ا. گرفتن��د
آن��ان کن��ترل ک��ارگری را ح��ذف کردن��د و م��انع از آن ش��دند ک��ه. گرفتن��د

اگ��ر ب��ه ج��ای بوروکرات ه�ا. کارگران توانمندی های خود را توسعه بخشند
ک���ارگران می توانس���تند توانمن���دی های خ���ود را توس���عه ببخش���ند چ���ه
می توانست رخ دهد؟ اگر آنان مناسبات اجتماعی م��دیریت ک��ارگری را در
بنگاه ها بنا کرده بودند چه می توانست رخ ده��د؟ ای��ن پرسش��ی اس��ت ک��ه

مطرح ک��رد ک��ه ب��ه ج��ای توس��عه ی درون��ی 1920الکساندر کولنتای در 
بنابراین به گمانم تأکی��د. توده ها ما توسعه ی درونی بوروکراسی را داشتیم
انقلبیون همواره بای��د. بر فرایندی طولنی برای آماده شدن اشتباه است

تلش کنند تا نه تنها دولت قدیم را تسخیر کنند، بلک��ه ب��ه ط��ور همزم��ان
توانمندی های مردم را ک��ه ت��ا ان��دازه ای ب��ه م��دد مب��ارزات محل��ی ممک��ن
می شود ایجاد کنن�د ت��ا ق�ادر ب��ه تص�میم گیری باش��ند و از ح��س ق�درت و

.احترام بهره مند شوند
 

در این ج66ا پرس66ش مه6م ای66ن اس6ت ک6ه چه گ6ونه؟: سعید رهنما
چه گونه طبقه ی کارگر یا مردم قادرن66د ب6ه ق66درت برس66ند؟ همه ی
انقلب ه666ایی ک666ه ب666ه آن اش666اره کردی666د در خلل جنگ ه666ا و
جنبش های رهایی بخش ملی رخ داد و از آغ66از بای66د ب66ا دش66منان
داخلی و خ66ارجی می جنگیدن66د، ب66ی آن ک66ه مهی66ای آن باش66ند، و

.سرانجام به مدد قهر به استقرار حاکمیتی دیگر رسیدند

قبل از هر چیز، نمی خواهم با گفتن این که چه چی��زی :مایکل لبوویتز
انقلب است و چه چی��زی انقلب نیس��ت، ی��ا ای��ن ک��ه انقلب ه��ا را بای��د
.منحصرا  برمبنای تسخیر قهرآمیز قدرت تعریف کرد، تمایزی قائل ش��وم
همان طور که می دانید همواره از انقلب بولیواری سخن می گ��ویم ک��ه در

ی��ک انقلب را ن��ه. آن ق��درت از طری��ق فراین��د انتخاب��اتی ب��ه دس��ت آم�د
برمبنای نحوه ی به قدرت رسیدن، بلکه برمبنای مواضعی که برای تغییر

می دانی��م ک��ه دش��منانی وج��ود. وضعیت اتخاذ می کن��د تعری��ف می کنن��د
.خواهد داشت و آنان تلش خواهند کرد که همه ی چیزها را ن��ابود کنن��د
.اما مسئله این است که وقتی توان تصمیم گیری دارید چ��ه ک��ار می کنی��د
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مثل  ایران در طی انقلب، مدیریت ک�ارگری، جنب��ش ش��وراها، را اعم��ال
چ��ه ب��ر س��ر آن رف��ت و چ��را مح��و ش��د؟ ای��ن س��ؤال را م��ن از ش��ما. ک�رد

بنا نهادن برمبنای چنین سازوکارهایی در محیط کار و س���طوح. می پرسم
.اجتماعی مردم را تقویت می کند تا مانع از شکست پروژه بشوند

داستانی طولنی دارد که درباره ی شوراهای ایران :سعید رهنما
آن نوشته ام، اما در این جا به اختصار می توانم بگویم که در حالی
که تردی66دی نیس66ت جنب66ش ش66ورایی در ای66ران خیره کنن66ده ترین

ش66وراهای. بود، محکوم ب66ه شکس66ت ب66ود 1357ویژگی انقلب 
  مح66ل

ایج666اد و تح66ت نف66وذ چپ گرای666ان توس66ط ک66ار عم66دتا
می ش666د، در ح666الی ک666ه نظ666ام جدی666د در کن666ترل اداره آن ه666ا

ب66ا نفوذش66ان نب66ود، چ66ون ش66وراها تح66ت ک66ه ب66ود اسلم گرایان
مهم تری66ن در صنایع بزرگ استراتژیک، مقر . مخالف بودند آن ها

کارمن66دان، فع66الن چ66پ ب66ه س66ازمان ها و/ش66وراهای ک66ارگران
احزاب مختلف چپ تعلق داش66تند ک66ه سیاس66ت های متض66ادی را

آش66فتگی های نظ66ری در م66ورد. نسبت ب66ه رژی66م پی66ش می بردن66د
ره66بری ش66وراها. مفاهیم کنترل کارگری و شوراها وج66ود داش66ت

 در دس6ت طبقه ی متوس6ط جدی66د انقلب66ی ب66ود 6 ک66ارگران
 
اساسا

به تنه66ایی به هیچ وج66ه از جایگ66اهی برخ66وردار نبودن66د ک66ه ب66دون
کمک مهندسان، تکنیسین ها و مدیران  مترقی این س66ازمان های

 از سویی به یارانه های دول66تی و. بزرگ را اداره کنند
 
صنایع عمدتا

از س66وی دیگ66ر ب66ه تکنول66وژی و قطع66ات وارده از ش66رکت های
ب6ا گروگ6ان گیری در س6فارت امریک66ا در. چندملیتی وابسته بودند

ته66ران و س66پس آغ66از جن66گ ای66ران و ع66راق، رژی66م ق66درتش را
کارمن66دان را از می66ان/مستحکم کرد، شوراهای واقعی ک66ارگران

.زرد را جایگزین  شان کرد» شوراهای اسلمی«برداشت و 

همان طور ک��ه درب��اره ی. بله، این تجربه ی تلخی است :مایکل لبوویتز
مس��ایل مش��ابه در ون��زوئل گفته ام، مس��ئله در نه��ایت از طری��ق مب��ارزه ی

در مب��ارزه ی: هیچ چیز محکوم به شکست نیس��ت. طبقاتی حل می شود
البت��ه در ص��نایع ب��زرگ. طبقاتی هیچ ضمانتی، هیچ ضرورتی وجود ندارد

کارگران هیچ گ��اه ق��ادر نیس��تند بلفاص��له تص��میم های مه��م عملی��اتی را
این بدیهی است، پس مسئله این است ک��ه چه گ��ونه بای��د آن��ان را. بگیرند

آماده کرد تا هنگ��امی ک��ه ب��ه ق��درت رس��یدند ق��ادر ب��ه انج��ام آن باش��ند؟
چه گونه روش ه��ایی را بای��د معرف��ی ک�رد ک��ه ط��ی آن توانمندی های ش��ان
ساخته شود؟ این چیزی است که در تجربه ی یوگسلوی انج��ام نش��د ب��ه

رغم آن که ش��وراهای ک��ارگری س��ال های زی��ادی در ص��نایع در م��الکیت
.اجتماعی دارای قدرت قانونی بودند

حال به بحث دیدگاه تان درباره ی تم66ایز بی66ن تأکی66د: سعید رهنما
.بر توسعه ی نیروهای مولد به جای تاکید بر روابط تولید بپردازیم

این امر با مسئله ی توسعه ی انسانی و ضرورت تمرکز بر :مایکل لبوویتز
وق��تی تأکی��د ب��ر. فرآورده ی دوم، یعن��ی ف�رآورده ی انس��انی، س�روکار دارد

.فعالیت انسانی باشد، نمی توان مسئله ی روابط اجتماعی را نادیده گرف��ت
اما پیوند بین توسعه ی انسانی و نیروهای مولد چیست؟ بر مبن��ای تفس��یر
نادرست بسیاری از مارکسیست ها به دنبال لنین، استدلل این بود ک��ه م��ا
به توسعه ی عظیم نیروه��ای مول��د نی��از داری��م و زم��انی ک��ه ب��ه م��رحله ی
معینی رسیدیم، بلفاصله می توانیم همه ی چیزه��ایی را ک��ه وع��ده ک��رده

این دیدگاه به کلی انسان ها و توسعه ی توانمندی انسانی. بودیم ارائه کنیم
.را که پیش تر از آن یاد کردم نادیده می انگارد

با ای��ن نظ��ر :ارون اتزلر
ک��������ه تلش ه��������ای
سوسیالیس��ت ها به تم��امی
شکس���ت خ���ورد ک���امل 

بس��یاری از. موافق نیستم
جنبه های مثبت و م��ترقی
ج���امعه ی ام���روز پی آم���د

مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم چی��زی اس��ت ک��ه دس��تاوردهای انقلبی��ون و
ب��ه ط�ور خ��اص در کش��ورهایی مانن��د. رفرمیست های گذشته بوده اس��ت

سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی و برخی جوامع دیگر این امر صادق
در این جوامع جنبش های موفقیت آمیز طبقه ی ک��ارگر تغیی��ری در. است

جهت بهبود در کشورها ایج��اد ک�رده اس��ت و دش�وار بت�وان برخ�ی از ای��ن
در شرایط فعل��ی بس��یاری از م��ردم ب��ه ش��کل. دستاوردها را بازپس گرفت

معاص��ر  س��رمایه داری به س��ان پدی��ده ای ط��بیعی نگ��اه می کنن��د، ام��ا ای��ن
در این دی��دگاه،. درست نیست � بلکه پی آمد هژمونی سیاسی راست است

دوران نولیبرالی کنونی ایس��تگاه پای��انی تص��ور می ش�ود، ام��ا ب��ه نظ�ر م�ن
عقب نش��ینی هایی ک��ه از اواخ��ر. چیزی بیش از یک دوره ی موقت نیست

دهه ی هفتاد مشاهده کرده ایم نمی تواند همیشه اس��تمرار داش��ته باش��د و
ب��ه ب��اور م��ن ی��ک عقب نش��ینی موق��تی اس��ت و در درازم��دت تر م��ا از
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جنبش ه��ایی برخ��وردار خ��واهیم ب��ود ک��ه واقع��ا  در راس��تای سوسیالیس��م
اگر از چیزی باید هراس داشت فرایندهایی است که به نظ��ر. خواهند بود

می رسد از کن��ترل خ��ارج می ش��وند مانن��د ویرانی ه��ای زیس��ت محیطی ب��ا
پی آمدهای وحشتناک اقتصادی و اجتماعی شان، یا مس��ایل ژئوپلتی��ک و
رویارویی هایی که اکنون با توجه به جن��گ س��رد جدی��د به ط��ور روزافزون��ی

اگر در برابر این فجایع دوام بی��اوریم، معتق�دم احتم��ال. شاهد آن هستیم
حرکت در جهت سوسیالیسم بیش از امکان استمرار اب��دی س��رمایه داری

البته پاندول زمان خیلی آهسته تر از آن چه فعالن سیاسی در. خواهد بود
نظر دارند حرکت می کند، ص��رفا  ب��ه ای��ن دلی��ل ک��ه تغیی��ر دادن نهاده��ا و

ب��رای مث��ال. شیوه ی تفکر عمل  مستلزم طی زم��ان زی��ادی خواه��د ب��ود
همی��ن. دهه ها طول کشید تا کشور ما به حق رأی عم��ومی دس��ت ی��افت

مس��ئله در م�ورد م��الکیت عم��ومی در نهاده��ا وج��ود دارد، چی��زی ک��ه در
بسیاری موارد ک��امل  دور از درک��ی از س��رمایه داری ب��ازار اس��ت ک��ه ب��ه م��ا

م��دت. آموخته  اند به عنوان تنها راه سازمان دهی تولید ب��ه آن نگ��اه کنی��م
زمان درازی طول کشیده تا این تفکر ساخته شود و همچنین مدت زم��ان
زیادی برای تغییر انتظارات از مردم طول می کشد، اما در کش��وری مث��ل
سوئد، پی آمد عظیمی در نحوه ی نگرش مردم ب��ه ج��امعه داش�ته � از ای��ن
روست که حتی مردمی که ب��ه حزب ه��ای ب��ورژوایی رأی می دهن��د تمای��ل
دارند به عناصری از جه��ان بینی سوسیالیس��تی ب��اور داش��ته باش��ند و ای��ن

.چیزی است که به یک موفقیت واقعی می ماند
 

 موافقم که همه ی تلش سوسیالیست ها ب66ه: سعید رهنما
 
کامل

شکست منتهی نشده و دستاوردهای بزرگی وجود داشته اس66ت،
اما فکر می کنم لزم است به شکست ها ت66وجه کنی66م ت66ا از آن ه66ا

م66ایلم ب66ه ط66ور خ66اص از ش66ما بخ66واهم درب66اره ی. درس بگیریم
تجربه ی سوسیال دموکراس6ی س6وئد ب66ا اهمی6ت ت66اریخی بس66یار

وقتی به تاریخ نگاه می کنی66م می بینی66م ک66ه. زیادش صحبت کنید
ای66ن سوس66یال دموکراس66ی ب66ا دی66دگاه رادیک66ال تری آغ66از ش66د و
مطالبات مهم تری مطرح  می کرد و س6پس به تدری6ج ب6ه راس6ت و
لیبرال دموکراسی غلتید و ح66تی در نمونه ه66ایی ب66ه سیاس66ت های

.نولیبرالی نزدیک شد

 از رادیکالیسم  سوس��یال :ارون اتزلر
این تصور که با گذشت زمان دایما 
سوس��یال دموکرات ها. دموکراس��ی س��وئد کاس��ته ش��د درس��ت نیس��ت

دوره هایی از همسازی و ستیز با س��رمایه داش�تند، هم��راه ب��ا دوره ه��ایی از

عقب گرد داشتند که می توانیم آن 1920برای مثال در دهه ی . عقب گرد
را سیاست های اقتص��ادی بس��یار محافظه ک��ارانه بخ��وانیم و در دهه ه��ای

بار دیگر پیشروی کردند و وقتی بعد از جنگ دوم جهانی 50و  40، 30
کار روی پ��روژه ی رف��اه اجتم��اعی را 60و  50مستقر شدند در دهه های 

در قب��ال مس��ئله ی سیاس��ت خ��ارجی، جن��گ 60در دهه ی . آغاز کردن��د
بعدا  باق�درت ج��امعه ی طبق��اتی س�وئد را م�ورد. ویتنام، توان آزمایی کردند

ش��اهد دوره ه��ای ج��دی تر اص��لحات و 70انتقاد قرار دادند و در دهه ی 
بنابراین اس��تدلل می کن��م ک��ه. گسترش فوق العاده ی نظام رفاهی بودیم

اکنون در اروپا شاهد. رادیکا ل تر از دوره ی پیشین بودند 70مثل  دهه ی 
هستیم که برخی احزاب سوسیال دموکرات به چپ حرکت می کنند، مثل 
در انگلستان با انتخاب کوربین این را مشاهده می کنیم، یا با رشد احزاب

این تغییرات اشاره به این واقعیت دارد ک��ه. چپی مانند پودموس و سیریزا
ب��رای سوس��یال دموکراس��ی» ط��بیعی«حرکت ب��ه راس��ت اب��دا  توس��عه ای 

.نیست � این صرفا  یک مجموعه حوادث سیاسی است

آی66ا درس6ت نیس6ت ک6ه ح6زب سوس66یال دم66وکرات: سعید رهنما
منابع ط66بیعی،» اجتماعی کردن«طرفدار  1920سوئد در دهه ی 

با تأکی66د 1930بانک ها، حمل ونقل و ارتباطات بود، اما در دهه ی 
ب66ر حق66وق م66الکیت خصوص66ی، ک66اهش کس66ری ب66ودجه و م66وارد
دیگر، این برنامه را تعدیل ک66رد؟ در ه66ر ح66ال انک66ار نمی کن66م ک6ه
فرازوفروده66ا و نوس66ان هایی ب66رای سوس66یال دموکراس66ی های
اروپ66ایی وج66ود داش66ته اس66ت، ام66ا همچن66ان ک66ه ب66ه زم66ان ح66ال

چه ط6ور اس6ت ک66ه در .می رسیم شاهد حرکت به راس6ت هس66تیم
این فرایند بخشی از این اح66زاب خ66ود را از ح66زب اص66لی ج66دا و
حزب های چپ ایجاد کرده بودند، مانند حزب خ66ود ش66ما، ح66زب

چپ یا دی لینک در آلمان؟

، سوسیال دموکرات ها در دهه ی  :ارون اتزلز از ای��دئولوژی 1920قطعا 
کلسیک مارکسیستی به ایده ی دولت مردمی حرکت کردند، اما ب��ه نظ��ر
من ای��ن ی��ک بازس��ازی هوش��مندانه ب��ود ک��ه راه را ب��رای م��وفقیت بس��یار

درح��الی که آن چ��ه در اوای��ل دهه ی. ب��از ک��رد 1930بیش ت��ر در دهه ی 
.آن یک عقب نشینی بود: رخ داد چیز دیگری بود 1980

جناح راس��ت بازگش��ت، نه تنه��ا در س�وئد ک��ه در ک�ل 70در اواخر دهه ی 
س��ال ج�رأت طرح��ش را 50اروپا، و پیشنهادهایی با خود آورد ک��ه تقریب��ا  

ت���ن وودز و دوران تغیی���ر ب���زرگ در. نداش���ت ر  آن زم���ان پای���ان دوران ب 
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بسیاری از مردم امروز فکر می کنند که این ی��ک. سیاست های امریکا بود
توسعه ی طبیعی بود، اما من آن را یک تحول سیاسی می دانم ک��ه جن��اح
راست با استفاده از بحران دهه ی هفتاد، اوج گرفتن بحران نف��ت و رک��ود

به نظر می رس��د ک��ه سوس��یال دموکراس��ی. تورمی آن دوره از آن بهره برد
ب��رای تم��امی ای��ن مس��ایل پاس��خ نداش��ت، ام��ا معن��ایش ای��ن نیس��ت ک��ه

م�ن ج��برگرا نیس��تم، و معتق��دم ک��ه فق�دان. نمی توانست پاسخ هایی بیابد
چشم اندازی برای آینده به گرایش بس��یار ت��دافعی سوس��یال دموکرات های

.سوسیال دموکرات ها واقعا  نمی دانستند که چه باید کرد. سوئدی انجامید
دولت رفاه سوئد ایجاد ش��د و سوس��یال دموکرات ها نمی دانس��تند چه گ��ونه

جمله ی معروفی از اولف پ��المه. خودشان پروژه ای برای آینده مهیا کنند
ن، که برای نگارش برنامه ای برای آینده منصوب خطاب به اینگوار کارلسن

نمی دانم اشکال از برنامه است یا من ک��ه ه��ر«شده بود، نقل می شود که 
پ��المه خ�ودش � در اواس��ط دهه ی!» ب��ار آن را می خ��وانم، خ�وابم می ب��رد

� با این فکر درگیر بود که آیا بای��د بیش ت��ر ب��ه س��مت سوسیالیس��م 1970
وی به ش��دت مخ��الف آن ب��ود ک��ه ب��ه من��افع ثروتمن��دترین. حرک��ت ک��رد

او مخالف ف��را رفت��ن از چی��زی ب��ود ک��ه. الیگارش ها در سوئد آسیب بزند
آن��ان سوسیالیس��م ک��ارکردی می نامیدن��د، ک��ه تفک��ر ج��اری سوس��یال
دموکراتیک بود که معتقد بود جامعه بای��د در امت��داد سوسیالیس��م ک��ارکرد
داشته باشد بدون ای��ن ک��ه ب��ه ش��رکت ها و م��الکیت ب��زرگ ک��اری داش��ته

این یکی از درس ه��ایی ب��ود. البته نتوانستند این کار را انجام دهند. باشد
م��ن فک��ر می کن��م ک��ه سوس��یال دموکرات ه��ا در س��وئد. که باید بیاموزیم

جایگاه خوبی دارند و به شکلی تغیی��ری بس��یار رادیک��ال در ج��امعه ایج��اد
کرده اند، اما اگر به مالکیت دست زده نشود، در نهایت این مالکیت اس��ت

و(آنان آماده نبودند آن کار را انج��ام دهن��د . که به ما آسیب خواهد رساند
ام��ا ع��دم تمای��ل ب��ه حرک��ت ب��ه فراس��وی). هن��وز ه��م آم��اده نیس��تند

محدوده های سرمایه داری، پایانی بود بر ایده های سوس��یال  دموکرات ه��ا
در آن وضعیت خاص سیاس��ی ای��ن ک��ار ب��ه معن��ای. برای توسعه ی سوئد

واگ��ذاری ابتک��ار ب��ه جن��اح راس��ت ب�ود ک��ه جریان ه��ای بین الملل��ی از آن
.حمایت می کردند و عقب گرد عمده ای را در سوئد رقم زد

برای م�ن دیگ��ر :اعجاز احمد
روش���ن نیس���ت ک���ه م���ؤلفه ی
.شکس��ت ی��ا پی��روزی چیس��ت
اس��تنباط م��ن ای��ن اس��ت ک��ه
انقلب سوسیالیس�����تی ی�����ک

رخداد نیست، حتی سلسله ای از رخدادها نیست، یا مراحل��ی ک�ه ق�ادر ب��ه
لحظه های پیروزی های. بلکه فرایندی پیوسته است. شناسایی آن باشیم

آن چه احتمال  بس��یار ن��اموزون. بزرگ و احتمال  شکست هایی خواهد بود
در سرتاسر جهان رخ می دهد این است که انقلب هایی انجام خواهد شد
و به دلیل داخلی و خارجی شکست می خورد و وقتی آغ��ازی دوب��اره رق��م
می خورد در سطح بسیار بالتری از فرهنگ، ایدئولوژی، سیاست و پایه ی
و. مادی برای خلق یک جامعه ی سوسیالیستی خود را عرضه خواهد کرد

آن گاه بار دیگر شکست خواهد خورد و این فرایند استمرار خواه��د داش��ت
ت��ا ب��ه نقطه ای برس��یم ک��ه بت��وانیم ب��ه نح��وی منطق��ی ج��امعه ای را

معتقد نیس��تم ک��ه انقلب ه��ای سوسیالیس��تی ت��ا. سوسیالیستی بخوانیم
.امروز به مفهوم مطلق عمل  شکست خورده اند

پاسخ این سؤال ک��ه آی��ا سوسیالیس��ت ها مس�ئول به اص��طلح شکس��ت ها
هستند هم آری است و هم خیر؛ در مفهومی ک��ه م��ارکس هم��واره تأکی��د
می کرد که ی��ک ج��امعه تنه��ا زم��انی ب��ه تغیی�رات دس�ت می یاب��د ک�ه ای��ن

او گف��ت تاری��خ. تغییرات در دل پ��ویش آن ج��امعه ممک��ن و ب��القوه باش��د
واقعیت ت��اریخی. وظایفی را که قادر به انجامش نیست برعهده نمی گیرد

این است که هیچ یک از کشورهای پیشرفته ی صنعتی هرگز ب��ه نقطه ای
نرس��یدند ک��ه در آن  ح��تی ق��ادر باش��ند تج��ربه ای مش��ابه ی��ک ج��امعه ی

تنه��ا گسس��ت هایی ک��ه ت��اکنون رخ داده در. سوسیالیس��تی را آغ��از کنن��د
ح��تی روس��یه ک��ه در برخ��ی من��اطق. جوامع عمدتا  کشاورزی ب��وده اس��ت

زیربنای سرمایه داری نسبتا  پیشرفته ای داشت، عمدتا  کشاورزی بود؛ ت�ازه
پنجاه یا شصت سال بود که از سرواژ رها شده بود � بی��ن ح��ذف س��رواژ در

حدود نیم ق�رن فاص��له 1917و انقلب سوسیالیستی در  1860دهه ی 
در چنین ش��رایطی، س��اختن سوسیالیس��م آرزوی��ی اتوپی��ایی. وجود داشت

به لح��اظ ت��اریخی البت��ه در آن چ��ه انج��ام داد م��وفقیت چش��مگیری. بود
یک کش��ور زراع��ی بس��یار عقب مان��ده را ب��ه یک��ی از ص��نعتی ترین. داشت

اتح��اد ش��وروی در برخ��ی حوزه ه��ای عل��م و. کشورهای جهان ب��دل ک�رد
ای��ن. فناوری از هر کش�ور دیگ�ری به ج��ز ای��الت متح��ده پیش��رفته تر ب�ود

ای��ن کش��ور همچنی��ن از. کشور روش��نفکران بس��یار ف��رهیخته ای داش��ت
عزی66ز یک ب��ار از دوس��تم. فرهن��گ کلس��یک دف��اع و آن را حف��ظ ک��رد

 سؤال کردم مهم ترین تغیی��ری که آن موقع ساکن بوداپست بود العظمه
که پس از شکس��ت کمونیس�م در آن کش�ور ش��اهد ب�وده چیس��ت؟ ب��دون

.درنگ گفت مرگ فرهنگ کلسیک
همچنین باید در این مورد اندیشید که انقلب بلشویکی چه گ��ونه فرات��ر از

رخ��داد اص��لی ق��رن بیس��تم اض��محلل. روس��یه جه��ان را تغیی��ر داد
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بخش اعظم جنبش های ضداستعماری تا. امپراتوری های استعماری بود
حدود زیادی ملهم از انقلب بلشویکی بودند و جنبش  ه��ای ره��ایی بخش
ملی از نوع سوسیالیستی هرگز بدون پش��تیبانی و کم��ک مس��تقیم اتح��اد

همچنی��ن، بخ��ش اعظ��م س��اختار. ش��وروی نمی توانس��تند موف��ق ش��وند
صنعتی مستقل در کشورهایی مانند هند یا مصر ناشی از کم��ک ش��وروی

به علوه، فک��ر می کن��م ک��ه ک��ارگران اروپ��ای غرب��ی ش��اید بی��ش از. ب��ود
ه��راس از. طبقه ی ک��ارگر ش��وروی از سوسیالیس��م ش��وروی به��ره بردن��د

کمونیسم که از شرق تا غ��رب گس��ترش می ی��افت سوس��یال دموکرات ها و
حتی جریان اصلی لیبرال ها را در اروپای شمال شرقی ناگزیر س��اخت ک�ه
حقوق اجتماعی و سطح زندگی این طبقات را ب��ه ش��کلی چش��مگیر ارتق��ا

تنه�����ا زم�����انی ک�����ه رک�����ود اقتص�����ادی در سرتاس�����ر. دهن�����د
 نظام سیاسی شوروی به ک��ل در کامل  شیوع یافت و کمکون کشورهای

غ��رب بی اعتب��ار ش��د، نولیبرالیس��م  توانس��ت در کش��ورهای پیش��رفته ی
بنابراین دستاوردها فوق الع��اده ب��ود و ش��اهدش. سرمایه داری حاکم شود

چه نوع. همه ی چیزهایی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد
جهانی داریم؟ گفته ی معروف لوکزامبورگ را می دانید که انتخاب حقیقی

آن چه اکنون داریم ظه��ور بربری��ت در. میان سوسیالیسم و بربریت است
بنابراین آن چه می گویم این است که در عین ح��ال. مقیاس جهانی است

که تمامی مصایب دوره ی استالین و بعد از آن را باید تصدیق ک��رد، علوه
بن��ابراین،. بر آن لزمست که ای��ن تاری��خ از دس��تاوردها را در نظ��ر داش��ت

وق��تی تلش بع��دی ب��رای س��اختن سوسیالیس��م انج��ام ش�ود، در تم��امی
همی��ن. حوزه ها در سطح بالتری از تکام��ل ت��اریخی انج��ام خواه��د ش��د

.موضوع در مورد چین و کشورهای دیگر صادق است

تردیدی نیست که انقلب روسیه تأثیر چشمگیری: سعید رهنما
ب66ر جنبش ه66ای ک66ارگری و جنبش ه66ای ره66ایی بخش مل66ی در
سرتاسر جهان داشت و خود روسیه مسیر صنعتی شدن ش66تابان
را دنبال کرد، البته با هزینه های وحشتناکی ک66ه در این ج66ا نی66ازی

اما مایلم از شما س66ؤال کن66م ک66ه آی66ا. به بحث در مورد آن نداریم
اجتناب ناپذیری سوسیالیس66م ک66ه ب66ر آن تأکی66د کردی66د ن66تیجه ی
شرایط به اصطلح عینی است یا عوامل ذهن66ی ک66ه در درازم66دت

پایانی برای سرمایه داری رقم می زنند؟

انسانیت. این یک انتخاب نیست، ضرورت تاریخی است :اعجاز احمد
بنابراین برمبن��ای اص��طلحاتی ک��ه. تحت سرمایه داری قادر به بقا نیست

در م��ورد درس ه��ایی ک��ه از گذش��ته. بکار بردید، این شرایط عین��ی اس��ت
آموختیم، بخشی از مسئله ای��ن اس��ت ک��ه در ح��الی ک��ه گذش��ته ب��ه ش��ما
درس هایی می آموزد حرکت تاریخ به سوی آینده ای بس��یار متف��اوت ادام��ه

.دارد و درس های بسیار معدودی از گذشته عمل  می تواند به کار آید

توضیحات
 نظریه پرداز و متفکر برجسته ی مارکسیس��ت، ص��احبآلبریتون رابرت

تألیف های بسیار در عرصه های نظ��ریه ی مارکسیس��م، اقتص��اد سیاس��ی،
بس��یاری از آث��ار او ب��ه. فلس��فه، سوسیالیس��م، و محی��ط زیس��ت اس��ت

زبان های مختلف از جمله چینی، ژاپنی، فارسی، کره ای، و ترکی ترجم��ه
  .شده است. 

شکار 
ش
نظریه پرداز برجسته ی لبنانی تبار، استاد دانش��گاه لن��دن درژیلبر ا

مدرسه ی عالی مطالعات شرقی و افریقایی و از نویسندگان و کارشناس��ان
  .سرشناس مسایل خاورمیانه، اقتصاد سیاسی و تحولت اجتماعی است

Leo(  لیو پانیچ،  Panitch (نظریه پ��رداز برجس��ته ی معاص��ر، در س��ه
دهه ی گذشته از سردبیران نش��ریه ی معت�بر سوشیالیس��ت رجیس�تر ب��وده

او ص��احب کرس��ی پژوهش��ی  کان��ادا در رش��ته ی اقتص��اد سیاس��ی. اس��ت
پانی��چ. تطبیقی، و استاد پژوهشیه ممتاز در دانشگاه یورک در تورنتو است
کت��اب. صاحب کتب و مقالت بسیار در زمینه ی اقتص��اد سیاس��ی اس��ت

Sam(اخیر او به همراه سام گیندین   Gindin ( تحت عنوان چگ��ونگی
خلق سرمایه داری جهانی؛ اقتص��اد سیاس��ی امپرات��وری امریک��ا، برن��ده ی
جایزه کتاب  دویچر در انگلستان، و ج��ایزه ی کت��اب دیویدس��ون در کان��ادا

 .شد
اقتصاددان ارشد و از رهبران سابق اتح��ادیه نظریه پرداز،سام گیندین، 

، استاد)UNIFORهم اکنون , CAW(کارگران اتوموبیل سازی کانادا 
 دانشگاه و از سردبیران نشریه ی معتبر سوشیالیست رجیستر است

  نظریه پرداز، نویسنده و مفسر لهستانی تبار، از رهبراناترین سامری،
NPA) فرانس��ه، عض��و س��ابق کمیت��ه مرک��زی) حزب ض��د کاپیتالیس��ت
LCR) در» آنس��امبل«، عض�و س��ازمان )اتحادیه ی انقلبی کمونیس��تی

فرانسه، و عضو کمیسیون بین الملل��ی فمینیس��ت و ض��د» جبهه ی چپ«
»اس��پاس م��ارکس«نژادپرستی آن جبهه، و نیز از پایه گذاران مؤسس��ه ی 

و» اینترنشنال ویوپ��وینت«و » لوموند دیپلماتیک«او از نویسندگان . است
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نویس��نده ی آث��ار متع��دد در زمین��ه مس��ایل نظ��ری و عمل��ی سوسیالیس��م،
تجربه ی کشورهای سوسیالیستی و به طور مشخص یوگسلوی، مسایل
مرب���وط ب���ه دموکراس���ی، برن���امه ریزی و ب���ازار و مناس���بات م���الکیت و

 موضوعات دیگر در زمینه ی اقتصاد سیاسی سرمایه داری است
 اس��تاد فلس��فه و عل��وم انس��انی در کال��ج،)ی66ودیس(پی66تر هی66ودیس 

مارکسیستی � اومانیستی است که آث��ار اوکتان و عضو سازمان بین المللی
او نویس��نده ی. متعددی در زمینه ی فلسفه ی مارکسیس�تی و هگل��ی دارد

ترجمه ی حسن مرتض��وی و» (درک مارکس از بدیل سرمایه داری«کتاب 
و ویراس��تار گزی��ده هایی از رزا) 1394فری��دا آف��اری، در دس��ت انتش��ار، 

وی همچنی��ن. اس��ت) 1385ترجمه ی حس��ن مرتض��وی، (لوکزامبورگ 
»فیلس��وف س��نگرها: فرانت��س ف��انون«نویسنده ی کتاب در شرف انتش��ار 

14و ویراستار اصلی مجموعه آثار در دست انتشار ) 2015پلتو پرس، (
 .است) انتشارات ورسو(جلدی رزا لوکزامبورگ 
پس66تاین  Barbara(بارب66ارا ا   Epstein(،پژوهش��گر سرش��ناس 

ت��ا س��ال(جنبش های اجتماعی، عضو پیش��ین تحری��ریه ی م��انتلی ریوی��و 
، عض��و کلک��تیو تحری��ریه ی نش��ریه ی)ک��ه کن��اره گیری ک��رد 2008

سوشالیست ریویو و از همک��اران نش��ریه ی سوشالیس��ت رجیس��تر، اس��تاد
گ��اهی در دانش��گاه کالیفرنی��ا س��انتاکروز و نویس��نده ی بازنشسته ی تاریخ آ

 .کتاب های متعدد است
 نظریه پرداز، عض��و س��ازمان مارکسیس��تی � اومانیس��تیکوین اندرسن،

بین المللی، استاد جامعه شناسی، علوم سیاسی و مطالعات فمینیس��تی در
دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، و نویسنده ی کتاب ها و مقاله های متع��دد
در زمینه ی آرای مارکس، مارکسیس��م و نی��ز مس��ایل جه��انی و خاورمی��انه

 .است
Ursulaاورس66ل هی66وز   Huws یک��ی از مهم  تری��ن نظریه پ��ردازان

مساله ی ک�ار و جهانی س��ازی اس��ت ک��ه آث��ارش ب��ه پ��انزده زب��ان مختل��ف
و» ک��ار«پروفس��ور هی��وز، اس��تاد . ترجم��ه ش��ده) متأسفانه نه به فارس��ی(
در دانش��گاه هارتفوردش��ایر در بریتانی��ا، و ریی��س مرک��ز» جهانی س��ازی«

ازجمل��ه آث��ار. تحقیقات اجتماعی و اقتصادی آنالیتیکا در انگلستان است
( بلوغ سایبرتاریا: کار در اقتصاد دیجیتال جهانی وی می توان از

(ک66ار مج66ازی در جه66ان واقع66ی: تک66وین س66ایبرتاریا،)2014
:کار آن لین، زندگی آف لی66ن، ک66ار در عص66ر این66ترنت ،)2003

 .نام برد) 20033( سازمان دهی کارگری، کار و جهانی سازی

Michaelمایک66ل لبووی66تز   Lebowitz نظریه پ���رداز سرش���ناس

سوسیالیسم و استاد بازنشسته ی اقتص��اد در دانش��گاه س��ایمون فری��زر در
لبوویتز از مش��اوران هوگ��و چ��اوز و دول��ت ون��زوئل در. ونکوور کانادا است

و نی�ز م��دیر برن��امه ی روش تحول خواه��انه و 2011ت��ا  2004سال های 
توسعه ی انسانی در مرک��ز بین الملل��ی میران��دا در کاراک��اس ون��زوئل ط��ی

:  فراس��وی س��رمایه کتاب وی ب��ا عن��وان. بود 2011تا  2006سال های 
برن��ده ی 20044در س��ال  اقتص��اد سیاس��ی م��ارکس از طبقه ی ک��ارگر

از دیگ��ر کتاب ه��ای وی می ت��وان. ج��ایزه ی یادم��ان ای��زاک دویچ��ر ش��د
:اکن��ون آن را بس��ازید«و » تناقض ه��ای سوسیالیس��م واقع��ا  موج��ود«

 .را نام برد» سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم
سوئد و» چپ«حزب ) نفر دوم(دبیر کل  Aron Etzlerآرون اتزلر، 

وی پیش تر در اتحادیه ی جوان��ان ح��زب. از نظریه پردازان آن حزب است
س��وئد» اتک«چپ فعال بود و یکی از بنیان گذاران جنبش ضد نولیبرالی 

 .است
 نظریه پرداز سرشناس، منتقد ادبی و سیاس��ی هن��دی تبار واعجاز احمد

پژوهشگر مرکز مطالعات معاصر کتابخانه و موزه ی یادمان نهرو در دهلی
اعجاز احمد در دانشگاه های هند، امریکا و کانادا تدریس ک��رده. نو است

هم اکنون استاد مدعو در رشته ی ادبیات تطبیقی در دانش��گاه کالیفرنی��ا،
 .ایرواین است

 استاد علوم سیاسی و سیاست گذاری دول��تی در دانش��گاهسعید رهنما،
از تألیف��ات او در زمینه ی مارکسیس��م می ت��وان ب��ه. ی��ورک کان��ادا اس��ت

یادداش��ت هایی درب��اره ی فلس��فه ی علم��ی، روش شناس��ی مارکس��ی، و
 .کارپایه ی اقتصاد سیاسی مارکسی اشاره کرد

نقد اقتصاد سیاسیمنبع سایت:  
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روشنفکران چپ  
: رضا جاسکینوشته

ام666روز  بس666یاری از روش6666نفکران و نظریه پ6666ردازان چ666پ در
دانشگاه ها  مشغول به کار هس66تند. ای6ن پدی6ده  ت6ازه ای نیس6ت و
این روند در طی یک قرن گذشته روزبه روز تشدید گشته اس66ت،
به طوری که الن بل66وم فیلس66وف محافظه ک66ار آمریک66ایی در س66ال

  در کتاب پرفروش خود «اختت66ام ذه66ن امریک66ایی»،  ادع66ا۱۹۸۸
می کند که روشنفکران چپ «دانشگاه را به تباهی کش66انده اند».
یک  سال بعد از انتشار   «اختت6ام ذه6ن امریک66ایی» ب66ا فروپاش6ی
سوسیالیسم موجود،  هج66وم روش66نفکران چ6پ  ب66ه دانش66گاه ها
شتاب بیشتری به خ6ود گرف6ت. البت6ه اع6تراض و نگران66ی  او ب6ه
 قاب66ل درک ب66ود.  ی6ک س66ال قبل  از

 
عنوان یک محافظه ک66ار ک66امل

انتش66ار کت66اب بل66وم ، راس66ل ج66اکوبی از موض66ع چ66پ در کت66اب
«اخرین روشنفکران»  به بررسی  وض66عیت کن66ونی روش66نفکران
چپ و دانشگاه ها پرداخت66ه ب6ود.  قص66د نویس6نده در ای66ن نوش66ته
پاسخ به پرسش ابدی روشن فکر کیست، که در باره آن کتاب ها
و مقالت بسیار جالب و خ6وبی نوش66ته ش6ده اس6ت نیس6ت. ای6ن
نوش66ته به  ج66دایی روش66نفکران چ66پ از اح66زاب و جنبش ه66ای
سیاسی و تأثیر این جدایی بر وضعیت کن66ونی چ66پ ب66ا رج66وع ب66ه
آثار  برخی از نظریه پردازان معروف چپ در این مورد می پ66ردازد.
همچنین  نگاهی دارد به انتقادی که بی66ش از پی66ش در نش66ریات
چ66پ  ایران66ی نس66بت ب66ه اظه66ار نظ66رات برخ66ی از روش66نفکران
معروف  کنونی در مورد مساگل «خارج از حوزه تخصصی» انه66ا،
مطرح می شود. طبعا، در این میان باید به طور خلصه به تعریف

روشن فکر (قلمرو عمومی) پرداخت، تا از س66وتفاهمات احتم66الی
جلوگیری نمود.

  گروه های دیگری نیز
 
در قرن گذشته به جز مارکسیست ها  قطعا

در جبهه چپ قرار داشتند، اما به خاطر سیطره کامل  مارکسیسم
در طی دوره بس66یار ط66ولنی در چ66پ،  تمرک66ز ای66ن بح66ث از نظ66ر

تاریخی فقط به روشنفکران مارکسیست منحصر شده است.

تئوری و عمل
ب66ه هنگ66ام ف66وت م66ارکس، او از خ66ود میراث66ی بس66یار ارزش66مند و
همه جانبه در حوزه اقتصاد، در مقایسه با دیگر حوزه ه66ای نظ66ری
به جا گذاشت. مارکس ک66ه آدم66ی بس66یار دقی66ق ب66ود باره66ا کت66اب
سرمایه را بازنویسی کرد و همیش66ه چیزه66ایی را می ی66افت ک66ه ی66ا
نادقیق، و ی66ا از قل66م افت66اده بودن66د. می66راث م66ارکس در رابط66ه ب66ا
ماتریالیسم تاریخی بسیار کمتر بود و انگل66س در س66ال های آخ66ر
عمر خویش تلش نمود که این فقدان را ب66ا نوش66تن کتاب ه66ایی
چ66ون انتی دورین66گ برط66رف س66ازد. در عی66ن ح66ال چه66ار ت66ن از
ره66بران بع66دی جنب66ش مارکسیس66تی، کائوتس66کی، مرین66گ،
پلخانف،  و لبریول از المان، روسیه، و  ایتالیا مکاتبات زی6ادی ب66ا
انگلس برای پر کردن جای خالی بس66یاری از موض66وعات  تئوری
ماتریالیسم تاریخی داشتند. کمی بعد نسل جوان تری به می66دان
آمدند که امکان مکاتبه با رهبران اولیه مارکسیس66م را نیافتن66د. از
میان آن ها می ت66وان از جمل66ه از لنی66ن، لوکزامب66ورگ، تروتس66کی،

هیلفردینگ، باوئر،و  بخارین نام برد.
 همه این افراد دارای چند ویژگی قاب66ل ت6وجه بودن66د. انه66ا، اول،
هم666ه  فیلس666وف، م666ورخ، اقتص666اددان، جامعه ش666ناس و دوم،
رهبران حزبی بودند.  در نتیجه آن ه66ا ب66رای دس6ت و پنج66ه ن66رم
ک66ردن ب66ا مش66کلت روزم66ره حزب66ی ناچ66ار بودن66د ک66ه از آخری66ن
دس66666تاوردهای علم66666ی  در ح66666د امک66666ان به66666ره گیرن66666د.
استراتژیست هایی بودند که خود برای حل اس66تراتژی و تاکتی66ک
حزبی مجبور بودن66د تحقیق66اتی در ح66وزه  اقتص66ادی و اجتم66اعی

 کتاب «مسأله دهقانی» را۱۸۹۹انجام دهند. کائوتسکی در سال 
در رابط66ه ب66ا مس66ائل دهق66انی نوش66ت. چن66د س66ال بع66د، در س66ال

 ، نیز لنین کتابی مشابه کائوتسکی، «رشد سرمایه داری در۱۹۰۴
روسیه»، را در سن سی و چهار س66الگی نوش66ت. هیلفردین66گ در

 کت66اب خ66ود « س66رمایه م66الی» را منتش66ر نم66ود. ب66اوئر۱۹۱۰س66ال 
) و لوکزامب666ورگ«۱۹۰۷«مس666أله مل666ی و سوسیال دمکراس666ی» (
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)، و  بوخ66ارین« امپریالیس66م و اقتص66اد۱۹۱۳انباش66ت س66رمایه» (
) را منتشر نمودند. ۱۹۱۵جهانی» (

همانطور که گفته شد  ای66ن اف66راد، ب66ه خ66اطر انک66ه در راس ی66ک
حزب سیاسی قرار داشتند، مجبور بودند ک66ه ب66ه عل66وم سیاس66ی
روز دسترسی داشته باشند. زم66انی ک66ارل اش66میت در ای66ن م66ورد
انقدر غلو کرد که مدعی شد یکی از رخدادهای مهم اوای66ل ق66رن
گذشته خوانش لنین از آثار ک66ارل ف6ون کلوزویت66س، اندیش66مند
پروسی بود که تأثیر زیادی بر وی گذاشت. در اوایل قرن بیس66تم
بنا به گفته رازمیگ کوچیان،  هیچ ک66س از اص66طلح «روش66نفکر
مارکسیس66ت» اس66تفاده نمی نم66ود، بلک66ه   واژه «مارکسیس66ت»
خلصه شده آن اصطلح  بود. لنین زم66انی ک66ه کت66اب «دول66ت و
انقلب» را نوشت، گفت «لذت بخش تر و مفیدتر این اس66ت ک66ه
تجربه انقلب را از س66ر گذران66د ت66ا اینک66ه در م66ورد آن نوش66ت».
نتیجه اینکه در آن زمان، تاریخ مارکسیسم، تجربه و نوش66تن در
ب66اره انقلب ب66ه ط66ور جدایی ناپ66ذیری ب66ا هم66دیگر پیون66د خ66ورده
بودن66د.در ای6ن دوره، بس66یاری از نظری66ات اقتص66ادی، سیاس66ی و
سازمانی در حال شکل گیری بودند . همه چیز ب6ه بح66ث گذاش6ته
می ش66د، ای666ده های جدی66د امک666ان روی666ارویی داش66تند و هن66وز
دگماتیسم،  وجود  احزاب و سازمان های کارگری را ف66را نگرفت66ه

بود.
بن666ا ب666ه گفت666ه پ666ری اندرس666ون ،
مارکسیسم غربی زمانی متولد شد که
ای66ن رابط66ه روش66نفکران و ره66بران
سازمان های ک66ارگری ک66ه در ابت66دای
ق66رن بیس66تم وج66ود داش66ت، از بی66ن
رفت. پس از شکست انقلب آلم66ان

 ، این امید که در هم66ه۱۹۲۳در  سال 
کش66ورهای ب66زرگ اروپ66ایی انقلب66ی

سوسیالیستی طومار سرمایه داری را برخواهد چید، بر باد رف66ت.
در این دوران بود که کم کم رهبران جدید مارکسیسم غربی پ66ای
به میدان نهادند. از میان بزرگ66ان متفک66ر ای66ن دوران می ت66وان از
لوکاچ، کرش، گرامشی، بنیامین، دلولپ66ه، م66ارکوزه ک66ه هم66ه در
اواخر قرن نوزدهم به دنیا آمده بودند را ن66ام ب66رد. و  نس66ل کم66ی
ر، ادورن66و، س66اتر، گ66دمن، التوس66ر و کول66تی ور جوان تر انه66ا، لوف 66
..بودند. اک6ثر ای6ن اف66راد ، ب6ه ج6ز لوک6اچ (بوداپس66ت) و گل6دمن
(بخارس6ت) هم6ه از غ6رب اروپ6ا بودن66د. در ح6الی ک6ه  نس6ل اول
نظریه پ66ردازان مارکسیس66ت عم66دتا از ش66رق، و ح66تی در م66ورد

المانی ها، از شرق امپراتوری آلمان بودند. 
نسل اول روشنفکران مارکسیست، جنگ اول جهانی و انقلب66ات
روسیه و دیگر تلطمات جهانی را تجربه کرده بودند. ای66ن نس66ل
جدید، اگر چه  برخی از انان در نوجوانی [به ج6ز لوک66اچ و ک6رش
که چند سال پیرتر از بوخارین بودند]  شاهد جن6گ اول جه66انی و
انقلبات روسیه و آلمان بودند، اما تجربه اص66لی ان66ان شکس66ت
انقلب آلم66ان، ناامی66دی از برپ66ایی سوسیالیس66م در کش66ورهای
عمده سرمایه داری و پیروزی فاشیسم بود. این شکست افرادی
مانند گرامشی را وادار به پاسخ به پرس66ش : چ66را م66ا نمی ت66وانیم

تجربه انقلب اکتبر را بلفاصله در ایتالیا پیاده کنیم؟ نمود. 
ویژگی دیگر این تئوریسین ها، دغدغه کمتر روزم6ره حزب6ی ب6ود.
این ام66ر، ح66تی در م6ورد گرامش6ی نی66ز ص66ادق اس6ت چ66را ک6ه او
سال های زیادی را در زندان بسر برد و در ن66تیجه امک66ان زی66ادی
ب66رای  تأثیرگ66ذاری ب66ر ح66زب نداش66ت . ح66زب کمونیس6ت ایتالی66ا

  با سانس66ور منتش66ر۱۹۴۰نوشته های زندان او را بار اول در سال 
نمود و قسمت های زیادی را حذف نمود. کرش و لوکاچ  نی66ز ه66ر
دو از اعض66ای ع66الی رتبه ح66زب خ66ویش بودن66د. ک66رش در س66ال

 ، به خاطر اختلفات نظر ، از حزب کمونیست اخراج شد.۱۹۲۶
 در۱۹۲۹لوکاچ بعد از یک دوره مشاجره با کمینترن، پس از سال 

مهاجرت به کار ادب66ی و فلس66فه پرداخ66ت.  ن66تیجه اینک66ه در ای66ن
دوران ن666وع جدی666دی از رابط666ه بی666ن
روش6666ن فکران،  و ره6666بران ح6666زب و
سازمان های طبق66ه ک66ارگر بوج66ود ام66د.
بن66ابراین روش66نفکران ای66ن دوره دیگ66ر
مانن66د دوره اول ش66کوفایی مارکسیس66م
پیوند ارگانیکی ب66ا ح66زب و اتحادیه ه66ای
ک66ارگری نداش66تند. در م66واردی ه66م ک66ه
آن ه66666ا عض6666و ح66666زب کمونیس6666ت
بودند، مانند التوسر، لوکاچ، دلولپه،  روابط پر دردسری با ح66زب
داشتند. سارتر عضو حزب نبود ام66ا ب66ا آن هم س66فر ب66ود. در ای66ن
دوره،  ب66ه خ66اطر اس66تیلی استالینیس66م در اح66زاب کمونیس66تی،
مارکسیسم فسیل ش6ده ب6ود. ه66ر گ6ونه ن6وآوری در اح66زاب ط6رد
می ش66د و روش666نفکران نمی توانس666تند در چنی66ن فض666ایی دوام

بیاورند. 
بن66ا ب66ه گفت66ه رازمی66گ کوچی66ان، گسس66ت بی66ن روش66نفکران و
س666ازمان های ک666ارگری، ب666اعث رش666د آگ666اهی ان666تزاعی ای666ن
روشنفکران گشت. آن ها دیگر دانش تجربی کائوتسکی، لنین،
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بودند.  توجه  قاب(ل  ویژگ(ی  دارای چن(د  افراد  ای(ن   هم(ه 
اقتصاددان،  مورخ،  فیلس((وف،  هم((ه   اول،   انه((ا، 
جامعه شناس و دوم،  ره(بران حزب(ی بودند.  در نتیجه 
آن ها برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلت روزمره 
حزبی ناچار بودند که از آخرین دستاوردهای علمی  در 

حد امکان بهره گیرند. 



لوکزامبورگ و امث66الهم را نداش66تند. از ط66رف دیگ66ر دان66ش تولی66د
شده توسط این اندیشمندان نیز راه خود را در میان طبقه ک66ارگر
نمی یافت. این دانش جادویی جدی66د دیگ66ر غی66ر «کلوزویتس66ی»

بود چرا که دیگر  رابطه مستقیمی با  استراتژی حزبی نداشت.

هجوم به دانشگاه
پس از مارکسیسم غربی، نوبت به تئوری های چپ ن66و رس66ید. در

عی66ن ح66ال،  دانش66گاه ها  کم ک66م در
غرب همگانی ش66دند،   نئولیبرالیس66م
کارد خود را بر علی66ه سیاس6ت کین66زی
تی66ز می نم66ود، و  دانی66ل ب66ل «پای66ان
ای66دئولوژی» را منتش66ر ک66رد. پ66س از
ح666وادث به666ار پ666راگ، بس666یاری از
روش66نفکران، اح66زاب کمونیس66تی را
ت66رک کردن66د، و  ان66دکی  پ66س از ان
نئولیبرالیسم ب66ه ای66دئولوژی غ66الب در
جهان ب66دل گش66ت.  ن66ه فق66ط ت66اچر و

ریگان به اجرای ای66ده های سوسیالیس6تی پرداختن66د، بلک66ه ح6تی
سوسیالیست هایی چون می6تران،  خ6ود ب6ه اج6رای آن ه66ا کم6ک
کردند. در این دوره، مارکسیسم استیلی خود در جناح چپ را از
دست می دهد؛ ساختارگرایان،  و پست-مارکسیست ها بس66رعت

رشد می کنند.
 موج66ود، بس66یاری از دگم ه66ای

 
ب66ا فروپاش66ی سوسیالیس66م واقع66ا

گذشته فرو ریختند. نظریات روشنفکران قبلی چپ، مانند لنین،
تروتسکی و غیره ارج و مقام  خود را از دست دادند. در واقع این

 و با شکل گیری چپ نو آغ66از ش66د ام66ا در ده66ه۱۹۶۰روند از دهه  
   ش66تاب زی66ادی ب66ه خ66ود گرف66ت. ب66ه عک66س، برخ66ی از۱۹۸۰

نویسندگان مارکسیست   غربی  مانن66د گرامش66ی و وال66تر بنی66امین
بس66رعت طرف66دار پی66دا کردن66د. ام66روز کتاب شناس66ی مق66الت و

 می رس66د. محب66وبیت وی۲۰۰۰۰کتاب های گرامشی به   بی66ش از 
فقط  منحصر به مارکسیست ها نیس66ت و در می66ان دیگ66ر نحله ه66ا
نیز طرفداران بیشماری دارد. ستاره اقب66ال  وال66تر بنی6امین ک6ه ت66ا
چندی قبل در زمره نظریه پردازان درج66ه اول مارکسیس66تی نب66ود،
رو به رشد است. از آنجا ک66ه وی ب66ه مس66أله تاری66خ و شکس66ت از
زاویه خاصی می نگرد، بس66یار عجی66ب نیس66ت ک66ه فرش66ته تاری66خ
والتر بنیامین روز به روز محب66وبیت بیش66تری می یاب66د.  در ع66وض

ستاره بخت لنین به شدت افول کرده اس66ت، ب66ا ای66ن ح66ال گفت66ه
وی، «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» که از نظ66ر وی «روح
زنده مارکسیسم» را نش66ان می ده66د، بی66ش از ه66ر زم66ان دیگ66ری

اهمیت یافته است.
عده زیادی از چپ گرای66ان فروپاش66ی سوسیالیس66م موج66ود را ب66ه
ف66ال نی6ک گرفتن6د، زی6را آن پی66ام اور آزادی از قی6د و بن66دها ب6ود.
هم زمان، بسیاری از چپگرایان به دانشگاه ها هجوم می برند.  از
نظ66ر جفرافی66ایی، روش66نفکران ب66زرگ
انقلب666ی مارکسیس666ت اوای666ل ق666رن
گذشته، عمدتا از شرق اروپ66ا بودن66د، و
اکثر نظریه پ66ردازان مارکسیس66م غرب66ی
به غرب اروپا  تعلق داشتند، اما  در این
دوره نظریه پ6666ردازان انتق6666ادی ک6666ه
بسیاری از انان غیرمارکسیست بودند،
در دانشگاه های ایالت متحده تدریس
می نمودند. اگر به دوران بین دو جن66گ
جهانی نگاه کنیم، می بینیم که بسیاری
از روش66نفکران آمریک66ایی در اروپ66ا ب66ه

، هارول66د اس6تیرنس در کت66اب خ6ود۱۹۲۱سر می بردن6د. در س66ال 
«امریک666ا و روش666ن فکر ج666وان» ای666ن س666ؤال را مط666رح ک666رد:
«روشنفکران ما کجا هستند؟» و او آن ها را در حال فرار به اروپ66ا
می یابد. ولی  در بحبوبه جن66گ دوم جه66انی ای66ن رون66د در ن66تیجه
قدرت گیری فاشیسم برعکس شد. در چند دهه اخیر، ب66ه خ66اطر
مزایاهای فراوان ت66دریس در آمریک66ا ای6ن رون6د ش6تاب بیش6تری

یافته است.  
مهاجرت روش66نفکران ب66ه آمریک66ا ک66ه پدی66ده ای عم66ومی اس66ت،
شامل بسیاری از روشنفکران معروف چپ نیز می شود. حتی اگر
برخی از این نظریه پردازان در خارج از آمریک66ا زن66دگی می کنن66د،
اما آن ها از امکانات  عالی تدریس در امریکا استفاده می کنند، و
کتاب های خود را نیز در آنجا منتشر می نمایند. در نتیجه، مسائل
، مشکلت ، راه حل ه66ا و مب66احث ای66ن نظریه پ66ردازان، ب66دون در
نظر گرفت66ن جهت گیری ه66ای سیاس66ی ان66ان،  ت66ا ح66دی مت66أثر از
رون66دهای  غ66الب در ج66امعه آمریک66ا می گ66ردد. مثل در امریک66ا،
مباحث حزبی و سازمانی به دلیل ت66اریخی ج66ای کم66ی را اش66غال
می کند، اما   بنا به گفته فرانسوا کوست، پذیرایی گرم از دری66دا،
دل66وز و فوک66و در ای66الت متح66ده، ب66اعث رش66د نظری66ات سیاس66ت
هویت در ایالت متحده گشت. با توجه ب66ه اهمی66ت بی66ش از ح66د
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گسست بین روشنفکران و سازمان های کارگری، باعث 
آن ها  گشت.  روشنفکران  ای(ن  انتزاع(ی  آگاه(ی  رش(د 
و  لوکزامبورگ  لنین،  کائوتس(کی،  تجرب(ی  دان(ش  دیگ(ر 
تولید شده  از طرف دیگ(ر دان(ش  نداشتند.  را  امثاله(م 
توس(ط ای(ن اندیشمندان نی(ز راه خود را در میان طبقه 
ای(ن دان(ش جادوی(ی جدی(د دیگ(ر غیر  کارگ(ر نمی یافت. 
«کلوزویتس(ی» بود چرا ک(ه دیگ(ر  رابط(ه مس(تقیمی با  

استراتژی حزبی نداشت.



ن66ژاد و مس66ائل ن66ژادی در ای66الت متح66ده،  پیون66د  محکم66ی بی66ن
پست س66اختارگرایی فرانس66وی  و سیاس66ت ه66ویت ک66ه دغ66دغه
روشنفکران آمریکایی بود، پدید امد. در گذشته، یعنی  به هنگام
س66لطه نظری66ات مارکسیس66تی،  بس66یاری از مس66اگل اقلیت ه66ای
نژادی، و زنان تحت الشعاع  مسائل طبقاتی و منافع طبقه ک66ارگر

قرار می گرفت.
اما پس از گذشت نزدیک به سه دهه چپ ، هنوز چ66پ نتوانس66ته
 
است به طور جدی نئولیبرالیسم را به چالش بکشد. چرا؟  قطع666ا
دلیل بسیاری برای شکست چپ در مقابل راست وجود دارد ک66ه

بایس66تی ب66ه ط66ور ج66داگانه ب66ه آن ه66ا
پرداخت. اما می توان بر چند نکته ک66ه
مرب66وط ب66ه وض66عیت دانش66گاه اس66ت

اشاره نمود.
 قاب66ل

 
  زبان دانشگاه  به  دلی66ل ک66امل

فه66م متف66اوت از زب66ان ش66هروندان
معمولی است. در ای66ن موض66وع هی66چ
ش666کی نیس666ت ک666ه اص666طلحات و

نوش66ته های علم66ی بای66د دقی66ق و دارای س66طح معین66ی از ان66تزاع
باشند. یک نوشته فلسفی بسیار متفاوت از ی66ک داس66تان علم66ی
است. کسی که فقط کتاب ه66ایش را در چاپخانه ه66ای دانش66گاه،
مقالتش را در مجلت علمی چاپ می کند، مباحث روزم66ره را ب66ا
همکاران علمی خود در دانشگاه، در اشکال متف66اوت، گفتگ66و ی66ا
نوشته، پیش می برد،  با این زب66ان زن66دگی می کن66د و ای66ن زب66ان،

زبان  اول اوست. 
دانشگاه نهادی بسیار ق66دیمی ب66ا س66نت های وی66ژه و علم66ی خ66ود
 قابل درک و  از نظر دق66ت

 
است.  در آنجا نمی توان به دلیل کامل

علم66ی، از نظ66ر آنک66ه بت66وان ک66ار محققی66ن را درس66ت فهمی66د و
مقایسه کرد، هر ایده، هر چند بس66یار ع66الی را منتش66ر ک666رد.یک
محقق در چ6ارچوب ای6ن ق66وانین و س66نت ها زن66دانی اس6ت. ای66ن
باعث می شود که برخ66ی ای66ده های مه66م سیاس66ی ، اجتم66اعی، و
تاریخی هیچ گاه در آنجا مورد پذیرش قرار نگیرند.   ما می ت66وانیم
چند نمونه تاریخی  را به خاطر اوریم، ت66ز دک66ترای فوک66و در م66ورد
«تاریخ جنون در دوره کلسیک» در دانشگاه اوپسالی سوئد ب66ه
دلیل اینکه «مملو از تعمیمات حدسی» بود پذیرفته نش666د.نوشته
والتر بنیامین  در آلمان به سرنوشت مشابهی گرفتار شد.اخی66را،
در دانش66گاه دوپ66ال آمریک66ا نی66ز  م66اجرای ن66ورمن فینکلش66تاین و
نظریات جنجالی او  در مورد صنعت هولوکاس66ت، ب66ا وج66ود آنک66ه

هم مادر و هم پ66در او از بازمان66دگان هولوکاس66ت بودن66د،  م66وجب
بیکاری او شد. نتیجه اینکه بسیاری از محققین ترجیح می دهن66د

سکوت اختیار کنند و یا دچار نوعی خودسانسوری شوند.
اگر در دوران شکوفایی مارکسیسم غربی، ح66داقل ن66وعی پیون66د
ضعیف بین نظریه پردازان و احزاب و س66ازمان ها وج66ود داش66ت.
چنی66ن پیون66دی ام66روز ن66ه تنه66ا وج66ود ن66دارد بلک66ه بس66یاری از
نظریه پ66ردازان اح66زاب و س66ازمان های موج66ود را قب66ول ندارن66د.
شکاف بزرگی  بین ج66امعه دانش66گاهی و  س66ازمان های  سیاس66ی
وجود دارد.  این نظریه پردازان می توانند نظراتی را مط66رح کنن66د
که بسیار انتزاعی باشند و نتوان آن ه66ا
را به مرحله اجرا در اورد. شکاف عمیق
بین تئوری و پراتیک امروز بیش از ه66ر
زم66ان دیگ66ری ب66ه چش66م می خ66ورد. از
سوی دیگر این ریسک نی66ز وج66ود دارد
ک6ه نظ66رات خ66وب و قاب66ل اج66را نی66ز در

انبوهه نظرات دیگر گم شوند. 
طبعا سؤال مناسب در اینجا این خواهد
بود که چرا چنین مشکلتی دامنگیر روشنفکران راست نیس66ت؟
اگر چه امروز جریان اصلی نئولیبرالیسم است، ام66ا ای66ن جری66ان
نیم ق66رن پی6ش جری66ان مس6لط نب6ود و ب6ا جری66ان ح6اکم  کنی6زی
مجبور به نبرد بود. واقعیت این است  که طرفداری از کینز فق66ط
یک پرانتز کوچک در تاریخ سرمایه داری بود. حتی اگر این شعار
 
افراط گرایان راست درست باشد که چپ ها دانش66گاه ها را ک66امل
اشغال کرده اند، اما در بسیاری از کش66ورها ص66احبان روزنامه ه66ا،
رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه های جمعی  س66رمایه داران ب66زرگ
هس66تند. واقعی66ت مهم66تر اینک66ه اگ66ر چپ  گراه66ا در برخ66ی از
کشورهای غرب66ی برخ66ی از  دپارتمان ه66ای عل66وم اجتم66اعی را در
 در م66ورد دپارتمان ه66ای

 
اختی66ار دارن66د، ام66ا چنی66ن چی66زی اص66ل

اقتص66ادی واقعی66ت ن66دارد و محافظه ک66اران ای66ن دپارتمان ه66ا را
 به طور دربست  در اختیار دارند.   دلیل دیگری نی66ز وج66ود

 
تقریبا

دارند که می توان از آن ها در اینجا پرهیز نمود.

روشنفکران قلمرو عمومی
گفت66ه می ش66ود ک66ه ع66ده کم66ی از روش66نفکران در م66ورد مس66ائل
مختل66ف ج66امعه موض66ع گیری می کنن66د. ام66ا  ای66ن «فرش66تگان
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انقلبی  بزرگ   روشنفکران  جفرافیای((ی،  نظ((ر  از 
اروپا  از شرق  قرن گذشت(ه، عمدت(ا  اوای(ل  مارکس(یست 
بودند، و اکثر نظریه پردازان مارکسیسم غربی  به غرب 
نظریه پردازان  دوره  این  در  ام(ا   داشتن(د،  تعل(ق  اروپ(ا  
انتقادی که بسیاری از انان غیرمارکسیست بودند، در 

دانشگاه های ایالت متحده تدریس می نمودند.



ضروری» چرا سکوت کرده اند؟
اگ66ر بخ66واهیم ب66ه ط66ور خلص66ه روش66نفکران قلم66رو عم66ومی  را
تعریف کنیم، می توان با این تعریف باربارا میش6تال ش6روع ک6رد.
«اص66طلح روش66ن فکر قلم66رو عم66ومی دلل66ت ب66ر نویس66ندگان،
دانشگاهیان، اکادمیسین ها، محققین و هنرمندانی می کند که با
عموم مردم خ6ارج از نق66ش ح6رفه ای خ66ود ب66ر اس66اس دان66ش و
ات66وریته ای ک66ه در رش66ته تخصص66ی خودش66ان کس66ب می کنن66د،
ارتباط می گیرند. » . در اینجا بلفاصله باید چن66د ویژگ66ی دیگ66ر را
 ف66رد  تحلیل گ66ر،

 
نی66ز اف66زود: روش66ن فکر قلم66رو عم66ومی، قطع66ا

ش6کاک، مس6تقل، متعه66د و ش6جاعی اس6ت ک6ه دارای خلقی6ت
اجتماعی بوده و برای سعادت اجتماعی، و پیشرفت دموکراس66ی
در جامعه تلش می کند.فردی است که می تواند ب66ه زب66ان م66ردم
صحبت کند. روشن فکر قلمرو عمومی عنوانی نیست که فرد ب66ه
خودش اعطا کند، بلکه قضاوت این امر به عهده دیگران است.
از آنج66ا ک66ه اک66ثر  روش66نفکران  سیاس66ی خ66ود جهتگیری ه66ای
  ی66ک محافظه ک66ار ی66ک روش6ن فکر

 
سیاسی معینی دارند، معم6ول

چپ را به عنوان روش66ن فکر قلم66رو عم66ومی انتخ66اب نمی کن66د و
بالعکس. مسأله دیگر این که، پروسه روشن فکر قلم66رو عم66ومی

شدن یک پروسه طولنی است.
بنا بر تعری66ف ب66ال و موض6ع گیری های
سیاسی نویسنده این س66طور،  ام66روز
از زم666ره ای666ن روش666نفکران در قی666د
حی66ات،  می ت66وان از ن66وام چامس66کی،
اس666لوی ژی666ژک، ش666انتال م666وف،
ج666ودیت ب666اتلر، ی666ورگن هابرم666اس،
نانس66ی فری66زر، ن66ومی کلی66ن، اک66ثر
برندگان جایزه صلح، ...ن66ام ب66رد. بن66ا
بر این تعریف،  اگر نوام چامس66کی را

در نظر بگیریم، آنگاه می ت66وان گف66ت ک66ه او ب66ه خ66اطر تخص66ص
خود در زبانشناسی و نظری66ات مهم66ی ک66ه در ای66ن ح66وزه مط66رح
کرده است، دانش66مند معروف66ی محس6وب می ش6ود؛  و او از ای6ن
امتی66از  اس66تفاده نم66وده و نظ66رات خ66ود را در م66ورد مس66ائل مه66م
جامعه مطرح می کند. یا اگر به منشاء اصطلح روشن فکر قلمرو
عمومی ، یعنی به دوران امیل زول برگردیم، وی  ب66ه عن66وان ی66ک
نویس66نده مع66روف، ب66ه خ66اطر دف66اع از ع66دالت، در ی66ک م66اجرای

حقوقی سیاسی مداخله نمود. 
بنابراین، امروز   هر اکادمیسین و محقق66ی را نمی ت66وان در زم66ره

روشنفکران حوزه عمومی قرار داد. یک محقق می توان66د در ک66ار
خود بسیار موفق باشد و به خاطر آن زب66انزد ع66ام و خ66اص باش66د
  م66ردم

 
اما در مورد دیگر مسائلی که جنبه عمومی دارد و مستقیما

کوچه و بازار را تحت تأثیر قرار می دهند، سخنی نگوی66د. از ای66ن
رو  نمی توان وی را در زمره روشنفکران قلمرو  عمومی قرار داد.
برای آنکه بتوان یک روشن فکر را در زمره ای66ن اف66راد ق66رار داد،
بایستی اول  فرد بتواند در میان روشنفکران اعتب66ار کس66ب کن66د،
دوم  با استفاده از وسایل جمعی موجود بتواند با زبانی قابل فهم
برای مردم عادی، ایده های خود در مورد  مسائل مه66م ج66امعه را
بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی، و با خل66وص نی66ت مط66رح
کند. برای آنکه این ایده ها بتوانند در جامعه راه خود را باز کنن66د،
نیاز به تداوم وجود دارد، به عبارتی دیگ66ر، ای66ن رون66دی ط66ولنی

است و یک شبه کسب نخواهد شد.
زمانی واتسلو هاول در م66ورد وظیف66ه ی66ک روش66ن فکر گف66ت ک66ه
روشن فکر باید «حقیقت را به قدرت بگوید». این اصطلح هاول
بس66رعت مع66روف ش66د، ام66ا هم66ان طور ک66ه چامس66کی می گوی66د،
معمول قدرت حقیقت را می داند و خیل66ی خ66وب ه66م می دان66د، از
این رو وظیفه روش66ن فکر افش66ای حقیق66ت ب66رای م66ردم ک6وچه و

بازار است. 
بن66ا ب66ر ای66ن تعری66ف، ی66ک نویس66نده
مع66روف را فق66ط  ب66ه اتک66ای مخ66اطبین
زیاد خود، بدون آنکه در خارج از حوزه
معم66ولی نویس66ندگی خ66ود، ب66ه ط66رح
ایده هایی خلقی ک66ه در ج66امعه راه ب66از
کنند و  به نیروی م66ادی ب66رای تغیی66رات
مهم  و  سعادت اجتماعی ب66دل ش66وند،
نمی ت66وان روش66ن فکر قلم66رو عم66ومی
نامید. به همین ترتیب، یک روزنامه نگار
فقط ب66ه ص66رف ک66ار روزانه اش، ی66ک روش66ن فکر قلم66رو عم66ومی
نیس66ت، او در درج66ه اول ی66ک پیام دهن66ده اس66ت. هنرمن66دان،
روزنامه نگاران و نویس6ندگان می توانن6د از مزای6ای ارتب66اط وس6یع
خود با مردم استفاده کنند، ت66ا ب66ه س66طح ی66ک روش66ن فکر قلم66رو

عمومی ارتقا یابند.
 متضاد مت6وجه روش66نفکران  اس6ت. اول، مش6کل

 
 دو انتقاد کامل

س66کوت روش66نفکران ب66ه وی66ژه روش66نفکران مع66روف  در براب66ر
مشکلت عظیمی که ما با آن روبرو هستیم. دوم، استفاده برخی

از روشنفکران از رسانه های عمومی برای کسب شهرت.
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بنا به گفته فرانسوا کوست، پذیرایی گرم از دریدا، دلوز 
و فوک(و در ایالت متحده، باعث رشد نظریات سیاست 
اهمیت  ب(ه  توج(ه  ب(ا  گشت.  متحده  ایالت  در  هوی(ت 
متحده،   ایالت  در  نژادی  مسائل  و  نژاد  ح(د  از  بی(ش 
و  فرانسوی   پس(ت ساختارگرایی  بی(ن  محکم(ی  پیون(د  
سیاست هویت ک(ه دغدغه روشنفکران آمریکایی بود، 

پدید امد.



امروز با تخصصی شدن بیش از پیش علوم، این خطر احس66اس
می شود که بسیاری از پژوهشگران تمام هم و غم خود را ص66رف
مح6دوده بس6یار باری6ک خ6ود نماین6د و  نتوانن6د تص66ویر ک6املی از
فرایند پروسه  های بزرگ تر و دربرگیرنده بدست اورند. طبعا ای66ن
پدیده ای قدیمی در طول تاریخ بشر از زمان یونان قدیم  ت66اکنون
ب66وده اس66ت. در یون66ان ق66دیم هم66ه عل66وم در فلس66فه خلص66ه
می شدند و ی66ک نف66ر ب66ه تنه66ایی می توانس66ت در هم66ه حوزه ه66ای
علوم اظهار نظر کند. از آن زمان به بعد، علوم زی66ادی از فلس66فه
جدا شدند . هم اکنون بسیاری فلسفه را به عن6وان ی6ک عل6م ب6ه
رس66میت نمی شناس66ند و در م66ورد مفی66د ب66ودن آن ه66م ش66ک و
تردیدهایی وجود دارد.این انشقاق در بسیاری از علوم دیگر نی66ز
صورت گرفت66ه و ه66ر رش6ته ای ب66ه رش66ته های کوچک66تری تقس66یم
شده و می شود.  این تصور بجا وجود دارد که باید برای ح66ل ه66ر
مسئله ای از متخصصین همان رشته کمک گرفت. این امر ح66تی
به حوزه علوم  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نی6ز س6رایت ک6رده
است. در عین ح66ال،  ای66ن خط66ر وج66ود دارد ک6ه اف66راد ح66تی   در
مورد حوزه های مجاور و نزدیک به  تخصص خود  نتوانن66د اظه66ار
نظر کنند و  به خاطر نداشتن« تخصص لزم» نظراتشان ب66ه دور
 ژی66ژک ، و

 
ان66داخته ش66وند. اگ66ر  فیلس66وف اروپ66ایی باش66ی،  مثل

تحلیل خود را از اوضاع خاورمیانه ارائه دهی، از انج66ا ک66ه دارای
اطلعات کافی نیستی، م66ورد انتق66اد ق66رار خ66واهی گرف66ت. ای66ن
احتمال نیز وجود دارد که به درست یا غلط مهر اوریانتالیست نیز
   نگ666اه کنی666د ب666ه مق666اله آق666ای ارش اس666دی،

 
بخ666وری. مثل

«ژیژک خوانی در تهران».
مراد از شهامت نظری، ورود بی محابا به حوزه هایی«

است که در آن اصول هیچ دانشی نداریم یا دست کم،
اما چه چیزی ما را مجاب به. از فقر دانش در رنج ایم

ورود در چنین حوزه هایی می کند؟ سرشت نشان این
حوزه ها چیست؟

خودویژگی برجسته ی چنین حوزه های اغواگری،
بی گمان کم اهمیت بودن در سلسله مراتب

ارزش گذاری ای است که ایدئولوژی غالب تعیین
به این صورت که ایدئولوژی غالب، با. کرده است

رتبه بندی و براساس معیارهای خود، حوزه های به
اصطلح کم اهمیت را از حوزه های بااهمیت

ورود فرد به حوزه ی نظری ای. پیشاپیش جدا می کند

که در آن دانشی ندارد، یک انتخاب ایدئولوژیک
به عنوان مثال می توان سیاهه ی بلندی از. است

اظهارات گاه بی معنا از نظریه پردازان تراز اول غربی
فرد فقر دانش خود را. را برشمارد» غیر  غرب«در مورد 

در حوزه ای می تواند توجیه کند که حتا، غنای دانش
هم در آن حوزه چندان توفیری نداشته باشد، چرا که

اشتباه نظری در آن حوزه اصول  مستوجب هیچ
!پادافره ا ی نخواهد شد

اظهارات گاه به گاه اسلوی ژیژک در مورد تحولت
منطقه ی خاورمیانه، برآمده از این خصلت فرمال

است»
 

واقعیت این است که یک روشنفکر، خصوص66ا در دنی66ای ام66روز،
فقط با تلش فراوان در حوزه تخصصی خود  قادر است سرمایه
روشنفکری  کسب  نماید. این سرمایه اجتم66اعی و اح66ترامی ک66ه
فرد به خاطر تخصص ویژه اش کس6ب نم6وده، آس66ان ب6ه دس6ت
نیامده و نمی اید. روشن فکر برای آنکه بتواند در مورد موض66وعی
ک66ه در خ66ارج از ح66وزه ک66ار او ق66رار دارد، اظه66ار نظ66ر کن66د ای66ن
 اف66راد راحت تری66ن راه را

 
سرمایه  را ب66ه خط66ر می ان66دازد. معم66ول

انتخاب می کنند و در مورد مسائل سخت سکوت می کنند. دلیل
س66کوت می توان66د  ع66دم علق66ه ب66ه موض66وع باش66د. ام66ا  گ66اهی
 تحت تأثیر واقعه خاص66ی ق66رار دارد،و  ب66ا وج66ود

 
روشن فکر واقعا

 کافی که در اختیار دارد، ب6ه خ66اطر ای66ن درک ک66ه
 
اطلعات تقریبا

در موض66وع مرب66وطه ام66اتور اس66ت، و ب66ه خ66اطر اینک66ه س66رمایه
روشنفکری خود را به خطر نیاندازد، سکوت اختی66ار می کن66د. ب66ه
عبارت دیگر روشن فکر باید شجاع باشد، زی66را س66رمایه  خ66ود را
به خطر می اندازد اما وی  پی66ش از آن و قب66ل از ه66ر چی66ز بای66د در
جستجوی حقیقت باشد، او باید ای66ده ع66دالت را ب66التر از من66افع

شخصی خود قرار دهد. 
متأس666فانه م666ا ام666روز در خیل666ی از م666وارد غیب666ت بس666یاری از
روش66نفکران را در برخ6ورد ب66ا مس66ائل مه6م اجتم6اعی و سیاس6ی
احساس می کنیم. کسانی ک6ه بای6د از ات6وریته شخص6ی خ6ود در
دفاع از فرودستان، در دفاع از عدالت مایه بگذارند. این یک66ی از
مشکلت بزرگ امروز چپ است و  از حضور افرادی که خل66وص
نیت و  تعهد دارند  و در عین حال در طرح ایده های خود  ش66جاع
هستند و می توانند به زبانی قابل فهم  برای مردم ص66حبت کنن66د
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و سطح آگاهی انان را بال ببرند،  بایستی استقبال کرد.
 
آیا این به آن معنی است  که روشنفکران اشتباه نمی کنند؟ قطعا
نه. آن ها فقط بر اساس اطلع66اتی ک66ه در آن لحظ66ه بخص66وص
دارند،  دانشی و احساسی که در مورد آن زمینه مشخص دارند،
تصمیم می گیرند و پ66ای ب66ه می66دان می گذارن66د. اطلع66ات آن ه66ا
می توان66د غل66ط  و ی66ا اینک66ه تحلیل ش66ان نادرس66ت باش66د. آن ه66ا
بایستی این شجاعت را داشته باشند که در صورت خطای خ66ود،
پیامدهای آن را نیز قب66ول کنن66د و از هم66ه مهم66تر خط66ای خ66ود را
ج66بران نماین66د. م66ا در ط66ول دهه ه66ای اخی66ر باره66ا ش66اهد چنی66ن

خطاه666ایی ب666وده ایم. کافیس666ت ب666ه
موضع گیری های فوکو در مورد خمینی
و انقلب ایران مراجع66ه کنی66م.  ب66رای
وی خط66ایش، ک66ه بیش66تر از خط66ای
 در

 
اک66ثریت چپ ه66ایی ک66ه مس66تقیما

انقلب شرکت داش66تند نب66ود،   بس66یار
گران تمام شد و ش66بح آن هیچ گ66اه او
را تنه66ا نگذاش66ت. ام66ا م66ا ب66ه عن66وان
کسانی ک66ه در انقلب، ب66ا هم66ه نتای66ج
ناخوشایند ان، شرکت کردیم بایس66تی
از حضور کسی چون فوکو که نظرها را
به سوی آنچه که در ایران می گذشت
جلب کرد، اس66تقبال ک66رده و کنی66م. در
کارنامه بس66یاری از روش66نفکران چ66پ
دف66اع از استالینیس66م وج66ود دارد، ام66ا
روش666نفکران ب666زرگ واقع666ی س666عی
نمودند که ای66ن اش66تباهات را تص66حیح

کنند.
اگر بخواهیم به مثال هانا ارن66ت و مح66اکمه ایش66من در اورش66لیم
برگردیم می بینیم که او  ب66ا وج66ود فش66ار زی66ادمردم و همک66ارانش
این شجاعت را داشت که از نظریه «ابتذال شر» خود دفاع کند.
ارنت به خاطر چنین اقدامی سال ها از طرف نزدیکترین دوستان
و همکارانش طرد شد، با وجود این او به تنهایی از نظرش دف66اع
نمود. ام66روز ب66ا وج66ود آنک66ه م66ا ب66ه نظ66ر ارن66ت ب66ا دی66ده تحس66ین
می نگریم، شواهدی دال ب66ر درک غل66ط ارن66ت از موض66ع ایش66من
وج66ود دارد. اینک66ه ایش66من ب66ر خلف تص66ویری ک66ه  از خ66ود  در
دادگ66اه و بازجویی ه66ایش ارائه نم66ود، در دوران ف66رار خ66ود ب66ه
ارژانتین، از هیتلر و فاشیست ها ب66دون آنک66ه کس66ی او را مجب66ور

کند،  دفاع می نمود. اما این اطلعاتی است که ما امروز داری66م ،
و ب66ر اس66اس ان، ح66تی اگ66ر هم66ه ای66ن اطلع66ات دقی66ق باش66ند،

نمی توانیم او را  در این رابطه سرزنش نمائیم.
 
آیا در برابر اشتباهات روشنفکران بایستی س66کوت نم66ود؟ قطع66ا
نه! روش66نفکران از ات66وریته خ66ود اس66تفاده و گ66اهی سواس66تفاده
می کنن66د. در چنی66ن م66واردی، وظیف66ه روش66نفکران دیگ66ر و نی66ز
 
دیگران انتقاد از اشتباهات انهاست و این کاری است که معمول

صورت می گیرد.

باز هم تخصص 
ق66666درت های ح66666اکم و بس66666یاری از
محافظه ک66اران، در ص66ورت اع66تراض
روشنفکران،  همیشه انها را متهم ب66ه
پ666ا را از گلی666م خ666ود  درازت666ر ک666ردن
می کنن666د. آن ه666ا مته666م ب666ه در نظ666ر
نگرفتن همه واقعیت ها می ش66وند و ی66ا
اینکه گفته می ش66ود دلی66ل ن6اگفته ای،
به خاطر امنی66ت کش66ور و من66افع مل66ی،
وجود دارند که نمی ت66وان ب66دون آن ه66ا
اظه666ارنظر نم666ود.  از هم666ان زم666ان
ماجرای دریف66وس ای66ن نکته ای اس66ت
که مرتب بر آن پافشاری می شود. ویل
هرب666رگ، در کت666اب « طبق666ه جدی666د»

نوشت:
گروه کوچکی به نفع مقام استادی حرف می زنند...انها  ب��ه«

عنوان محقق در رشته مربوطه پ��ا پی��ش نگذاش��ته اند، بلک��ه
فقط مثل یک استاد. آن ها ادعا می کنند که به اعتب��ار آنک��ه
استاد-اس��تاد بیول��وژی، اس��تادیار زب��ان  انگلیس��ی، م��درس
زبان های قرون وسطی-هستند ح�ق دارن��د ک��ه دول��ت را در
بحث ه��ای عم��ومی ی��ا ه��ر چی�زی ک��ه خوشش�ان آم��د،  ب��ه
چالش بکشند. هیچ کس ب��ه ی��ک ل��وله کش فق��ط ب��ه اعتب��ار
لوله کش بودن چنین حقی نمی دهد،  یا به  پزش��کان، وکل،
مهندسان، تجار، بانکداران، یا رهبران کارگران چنین حق��ی
نمی دهد، مگر  در قلمرو وی��ژه خودش��ان ک��ه در آن س��هم و
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بر  دللت  عموم((ی  قلمرو  روشن فک((ر  «اص((طلح 
و  اکادمیس(ین ها، محققین  نویس(ندگان، دانشگاهیان، 
نقش  از  خارج  مردم  عموم  ب(ا  ک(ه  هنرمندان(ی می کن(د 
حرفه ای خود بر اساس دانش و اتوریته ای که در رشته 
تخصصی خودشان کسب می کنند،   ارتباط می گیرند. 
نیز  را  دیگ(ر  ویژگ(ی  چن(د  بای(د  بلفاص(له  اینج(ا  در   .  «
افزود: روشن فکر قلمرو عموم(ی، قطعا  فرد  تحلیل گر، 
دارای  که  اس(ت  و شجاع(ی  متعه(د  شکاک، مس(تقل، 
و  اجتماعی،  برای س(عادت  و  بوده  اجتماع(ی  خلقی(ت 
می کند.فردی  تلش  جامعه  در  دموکراس(ی  پیشرف(ت 
کند.  صحبت  مردم  زبان  ب((ه  می توان((د  ک((ه  اس((ت 
به  فرد  ک(ه  نیس(ت  عنوان(ی  عموم(ی  قلمرو  روشن فک(ر 
عهده  به  ام(ر  ای(ن  قضاوت  بلک(ه  کن(د،  اعط(ا  خودش 

دیگران است.



»شایستگی دارند.

بنا به گفته چامس66کی، در واق66ع انتق66اد از کس66انی ک66ه متخص66ص
نیس66تند، فق66ط ب66رای ب66ه س66کوت واداش66تن انهاس66ت. او ادام66ه
می دهد «فرض بر این اس6ت ک66ه اف66رادی ش66بیه م6ن ک66ه از نظ66ر
تخصص66ی در خ66ارج از گ66ود ق66رار دارن66د، نبای66د در م66ورد چنی66ن
مسائلی [سیاست خارجی] صحبت کنند.» و  نتیجه این می ش66ود
که همه نظرهای «مشکل دار» تحت عنوان اینکه مربوط به افراد

«غیر متخصص»  هستند، حذف می گردند. 
همچنان که ادوارد سعید می گوید، یک روشن فکر حوزه عمومی
درست در حوزه ای که حوزه تخصصی اش نیست، به عنوان یک
اماتور، به عنوان یک شهروند ص66دایش را بلن66د می کن66د. او ای66ن
امکان را دارد، زی6را ب6ه راح6تی نمی ت6وان او را س6اکت نم6ود و از

چنی6666ن امک6666انی در س6666طح ج6666امعه
برخوردار است و عده ای ب66ه او گ66وش
خواهند داد. طبعا بهترین حالت زمانی
اس66ت ک66ه ب66ه هم66ه ش66هروندانی ک66ه
حرف66ی ج66دی و منطق66ی دارن66د چنی66ن
امکانی داده شود. وظیفه چپ محدود
ک66ردن ص66دای ش66هروندان ب66ه خ66اطر
نداشتن تخصص کافی در ام66ور مه66م
جامعه نیست، بلک66ه تش6ویق اف66راد ب6ه
مشارکت بیشتر در چنین اموری است.

طبعا، همه افراد قدرت و دانش این را ندارند ت66ا  ب66ه عن66وان ی66ک
اماتور وارد  همه جزئیات فنی  و تخصصی شوند، اما بای66د  ب66رای
نظر دادن در سطح توان خود تشویق گردند تا اینکه بتوانند خ66ود
را به عن66وان ی66ک ش66هروند  در اتخ66اذ  تص66میمات مه66م  ش66ریک

احساس کنند.
بنا به گفته بوردیو روشنفکران  «موجوداتی دو بعدی» هستند که
در بین استقلل و تعهد گیر کرده ان66د. آن ه66ا ب66ه خ66اطر اس66تقلل
خود می توانند در مقابل اقت66دار و اتوریته ه66ای سیاس66ی مق66اومت
کنند.انها بنا بر موقعیت هایی که توس66ط اون66گ تاری66خ مش66خص
می شوند، می توانند  در نقش یک فرشته حامی عدالت و حقیقت
ظاهر شوند و یا ب66ه م66وقعیت ع66ادی خ66ود، تحقی66ق، نویس66ندگی،

هنر...«عقب نشینی کنند.»
ام666روز، متاس666فانه  در اک666ثر کش666ورهای جه666ان ، نخبگ666ان و
متخصصین بدون توجه به من66افع و نظ66رات م66ردم ع66ادی  ح66رف

آخر را در همه چی66ز می زنن66د. مش66کل اینجاس66ت ک6ه ت66اوان هم6ه
«نظرات علمی» را مردم عادی می دهن66د. نئولیبرالیس66م ب66ه اس66م
تخص66ص هم66ه نظری66ات «علم66ی» خ66ود را ک66ه باره66ا ناکارام66د
بودنشان اثبات شده است را پیش برده و می برد. در بس66یاری از
جوامع نوعی جنبش مخالفت با متخصصین شکل گرفته اس66ت.
از س66وی دیگ66ر ب66ا ش66یوع تلویزی66ون و نمایش ه66ای واقع نم66ا (

Reality  tvپ66ای ای66ن نمایش ه66ا ب66ه عرص66ه سیاس66ت نی66ز ،(
کشیده شده است. در چنین شوهایی، هدف ایج66اد هیجان ه66ای
ک666اذب، ب666ردن در مس666ابقات ب666ه ه666ر ش666کل ممک666ن اس666ت.
ش66رکت کنندگان ب66رای آنک66ه ای66ن هیجان66ات را ایج66اد کنن66د و
تماش66اچیان بیش66تری برنامه هایش66ان را نگ66اه کنن66د،  دس66ت ب66ه
رفتاره66ای عجی66ب و غری66ب می زنن66د. در نمایش ه66ای سیاس66ی
 در انتخاب66ات اخی66ر امریک66ا، در دوران تلویزی66ون

 
واقع66ی، مثل

واقع نم66666ا، ش66666اهد اوج رفتاره66666ای
ب666اورنکردنی و مبت666ذل  کاندی666داهای
انتخاباتی بوده ایم. ب66ه همی66ن ترتی66ب،
ش66666وهای «سیاس66666ی» زی66666ادی در
تلویزیون به نمایش گذاشته می ش66وند
ک6666ه  س6666تارگان مع6666روف ش6666وهای
تلویزیونی،  رویدادهای سیاسی هفت66ه
و یا ماه را تفسیر می کنند. در این گ66ونه
موارد، هدف  بال ب66ردن س6طح آگ6اهی
سیاس66ی م66ردم نیس66ت، بلک66ه جل66ب
تماش666اگران بیش666تر ب666ه ه666ر قیم666تی اس666ت. در عی666ن ح666ال
«روش66نفکران»ی نی66ز وج66ود دارن66د ک66ه در برنامه ه66ای مختل66ف
فرهنگ66ی، و سیاس66ی فق66ط ب66ه خ66اطر ب66ال ب66ردن ارزش س66رمایه
«روشنفکری» خود شرکت می کنن66د. در ه66ر دو ای66ن م66وارد م66ا ب66ا
پدیده ای بازاری روبرو هستیم. مورد اول، تهیه یک برنامه تفنن66ی
«سیاس66ی»، ب66ا ه66دف کس66ب  س66ود بیش66تر ب66رای کانال ه66ای
تلویزیونی است. و این ربطی به مشارکت شهروندان در مب66احث
مه66م ج66امعه ن66دارد. در م66ورد دوم نی66ز، در واق66ع سواس66تفاده از
سرمایه روشنفکری سابق و بال رفت66ن از نردب66ان ترق66ی و کس66ب
شهرت بیشتر است. در همه این موارد، وظیفه همه روشنفکران
و دیگر شهروندان نقد نظرات غل6ط و ی6ا انتق66اد از کیفی6ت پ6ایین

برنامه های یاد شده است.
از س6وی دیگ66ر بای66د ت66وجه داش66ته باش66یم ک66ه هم66ه م6ا، از جمل66ه
روش66نفکران، مت66أثر از  تبلیغ66ات رس66می و ای66دئولوژی ح66اکم ب66ر
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که  کس(انی  از  انتقاد  در واق(ع  چامس(کی،  گفت(ه  ب(ه  بن(ا 
واداشتن  س(کوت  ب(ه  برای  فق(ط  نیس(تند،  متخص(ص 
که  اس(ت  ای(ن  بر  «فرض  می ده(د  ادام(ه  او  انهاس(ت. 
افرادی شبیه من که از نظر تخصصی در خارج از گود 
[سیاست  مس(ائلی  چنی(ن  مورد  در  نبای(د  دارن(د،  قرار 
خارجی] صحبت کنند.» و  نتیجه این می شود که همه 
به  مربوط  اینک(ه  عنوان  تح(ت  «مشکل دار»  نظرهای 

افراد «غیر متخصص»  هستند، حذف می گردند.



جامعه هستیم. بر خلف گفت66ه طرف66داران «پای66ان ای66دئولوژی» و
عصر «پس66اایدئولوژی»،  ک66ه م66ا می ت66وانیم بیط66رف باش66یم، ای66ن
بیطرفی یک خیال خام است. ایدئولوژی مبتنی بر تمایل شدید ما
ب66ر کن66ترل اس66ت و بیطرف66ی خ66ود ن66ابترین ش66کل دف66اع از ی66ک
ایدئولوژی است. حتی اگر ما تعریف هان66ا ارن66ت از ای66دئولوژی، و
نه ژیژک، را بپذیریم، که ب66ر اس66اس آن ای66دئولوژی توض66یح ک66ل
 سوسیالیس66م،

 
تاریخ از طری66ق ارج66اع ب66ه ی66ک ای66ده خ66اص، مثل

است. بیطرف66ی م66ا  در ح6وزه معین6ی ب66ه معن6ی قب6ول  ای66دئولوژی
حاکم  در همان حوزه است. 

 جنگ، مقابله با درک غ66الب در ج66امعه ک66ار
 
در شرایط سخت مثل

س66اده ای نیس66ت. در «جن66گ ب66ا تروریس66م» ج66ورج ب66وش، ع66ده
زیادی از روش66نفکران آمریک66ایی در کن66ار ریس جمه66ور ایس66تاده
بودند. این فقط  اکثر روشنفکران لیبرال نبودن66د ک66ه از جن66گ ب66ا
عراق حمایت نبودند، بلکه عده قلیلی از  روشنفکران چپ نی66ز از

هم66ان ابت66دا از جن6گ حم6ایت کردن66د.
روش66ن فکر چپ گرای66ی چ66ون مایک66ل
وال666زر ب666ا اینک666ه جن666گ را ناع666ادلنه
می دانس66ت، پ66س از ش66روع جن66گ از
مخ666الفت ب666ا آن دس666ت برداش666ت.
عده ای سال ها بعد عن66وان کردن66د ک66ه
به خاطر اطلعات غلط66ی ک66ه مقام66ات
آمریکایی در اختیار آن ها نهاده بودند،
اتخاذ « تص66میم درس66ت» غی66ر ممک66ن

بود.در ح66الی ک66ه بس66یاری از انه66ا بن66ا ب66ر درک ای66ن واقعی66ت ک66ه
ایس66تادگی در براب66ر جن66گ ب66ه معن66ی ن66وعی خودکش66ی سیاس66ی

است، از چنین تصمیمی حمایت کردند. 
در نتیجه، روشنفکران بنا به اتوریته ای که دارند، از قدرت خ66ود
برای تاثیرگذاری بر طرفداران خود استفاده می کنند. کالیی ک66ه
روشنفکران می فروشند در خیلی از موارد مبتنی بر ایمان است و
نمی توان درست یا غلط بودن آن را به سادگی اثب66ات ک66رد. ای66ن
وظیفه هم66ه م66ا طرف66داران ای66ن ی66ا آن روش66ن فکر و نظریه پ66رداز
بزرگ است که با دیده انتقاد به این کالهای فکری بنگریم. طبعا
روش66نفکران ب66زرگ درس66ت ب66ه خ66اطر آنک66ه ب66ه اعم66ال و رفت66ار
حاکمان به دیده تردی6د می نگرن66د و ش6جاعت مق6اومت در مقاب66ل
تصمیمات غلط آن ها را دارند،  شایسته عنوان روشن فکر قلم66رو
عمومی گشته اند. ام66ا ای6ن ب66ه معن6ی آن نیس6ت ک6ه آن ه66ا دچ6ار

خطاهای بزرگ نمی شوند.

نقاط امید
من تا بحال از زاویه ای منفی به هجوم چپ گرایان به دانشگاه ها
برای جنبش های چپ نگاه کرده ام. همان طور که گفته شد، این
موضوع که نظریه پردازان چ66پ عموم66ا در دانش66گاه ها، ب66ه وی66ژه
 ب66ه زب66ان

 
دانش66گاه های امریک66ایی،  جم66ع ش66ده اند،  معم66ول

انگلیسی،  و در مورد موض66وعات بس66یار ان66تزاعی تر می نویس66ند،
باعث گشته که شکاف بین تئوری و عمل بس66یار بیش66تر ش6ود. از
طرفی این نظریه پردازان مخاطبین خود را  در سطحی وسیع تر،
در همه اطراف و اکن66اف جه66ان می یابن66د، ام66ا از س66وی دیگ66ر ب66ه
خاطر زبان انگلیسی، و در صورتی که انگلیسی زب66ان دوم آن ه66ا

باشد، مخاطبین خود در کشورخویش را از دست می دهند.
اما این به معنی محب66وس ش66دن در« زن66دان» دانش66گاه نیس66ت.
هیچ کس خواهان بازگشت ب66ه گذش66ته و دوران «طلی66ی» اوای66ل
ق66رن گذش66ته نیس66ت، چ66را ک66ه ه66م
امکان ناپ66ذیر اس66ت و ه66م اینک66ه آن
دوران مش666کلت خ666اص خ666ودش را

داشت. 
دانش6666گاه همچن6666ان در بس6666یاری از
کش66ورها، نقط66ه آغ66از و ح66تی مرک66زی
اعتراضات چ66پ اس66ت. در بس66یاری از
کش66ورهای امریک66ای لتی66ن، مب66ادله
افک66ار م66ردم ع66ادی و دانش66جویان در
سطح وسیعی رایج است و افراد ع66ادی می توانن66د در بس66یاری از
مباحث روزمره و داغ با دانشجویان و محققین به بحث و گفتگ66و
بپردازند. در ای66ران در دوره ه66ای کوت66اه آزادی دانش66گاه همیش66ه
چنین نقشی را داشته است. از این جه66ت،  اگ66ر چنی66ن آزادی  و
سنتی وجود داشته باش6د ، ای6ن امک66ان وج6ود دارد ک6ه ت66ا ح6دی
شکاف تئوری و عمل ترمیم شود.در بسیاری از کشورها از جمل66ه
ای66ران، حکومت ه66ا ط66ی س66ال های متم66ادی ای66ن پیون66د م66ردم و

دانشگاه را قطع و یا محدود نموده اند.
تعداد زیادی از روش66نفکران، ب66ا ت66وجه ب66ه فج66ایع حکومت ه66ای
 موج66ود و ان66گ طرف66داری از استالینیس66م،

 
سوسیالیس66تی واقع66ا

خطاه66ا و شکس66ت های دائم چ6پ، عض6ویت در هی6چ س66ازمان و
حزبی را نمی پذیرند. آن ه66ا معتقدن66د ک66ه فع66الیت حزب66ی، ش66کل
 اگر به فرانسه نگاه کنیم، شاید دانی66ل

 
درست مبارزه نیست. مثل

بن س666عید، تروتسکیس666ت و از نظریه پ666ردازان انترناسیولیس666م
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از قدرت خود  اتوریته ای ک(ه دارند،  ب(ه  بن(ا  روشنفکران 
بر طرفداران خود استفاده می کنند.  تاثیرگذاری  برای 
کالی(ی ک(ه روشنفکران می فروشن(د در خیلی از موارد 
مبتن(ی بر ایمان است و نمی توان درست یا غلط بودن 
ما  هم(ه  وظیف(ه  ای(ن  کرد.  اثبات  س(ادگی  ب(ه  را  آن 
طرفداران این یا آن روشن فکر و نظریه پرداز بزرگ است 

که با دیده انتقاد به این کالهای فکری بنگریم.



چهارم تنها روشن فکر معروفی بود که فعالیت حزبی می کرد. 
همچنین، ما شاهد پدیده  مثبت دیگری در کشورهای اروپایی ک6ه
در بح66ران عمیق ت66ری ب66ه س66ر می برن66د هس66تیم. در اس66پانیا،
پودموس، و در یونان، سیریزا، دارای ویژگی مش66ترکی هس66تند.
بسیاری از محققین و نظریه پ66ردازان چ66پ ب66ا ای66ده های جدی66دی
این احزاب را فرم دادند. در یونان، سیریزا با مشکلت فراوان66ی
پس از ق66درت گیری روب66رو گش6ت. در اس66پانیا نی66ز موفقیت ه66ای
 متوق6ف گش66ته ول66ی آن ه66ا همچن66ان اک66ثر

 
اولیه پودموس تقریب66ا

چپگرایان را در خود جای می دهند. در اسپانیا، نظ66رات لکلئو و
موف تأثیر زیادی بر پودموس داشته است و پس از مرگ لکلئو
موف به همکاری با پودموس ادامه می دهد. لکلئو قبل از م66رگ
خود،  مشاور کریس66تینا کیرش66نر، ریس جمه66ور س66ابق ارژان66تین

بود.   
امروز ما شاهد آن هستیم که عده زیادی از سیاس66تمداران اع66م
از چپ و راست، بلفاصله پس از آنکه راه  پیشرفت بیش66تری در
عرص66ه سیاس66ی ب66رای خ66ود نمی بینن66د، ب66ه ش66رکت های ب66زرگ
س66رمایه داری می پیوندن6د و ی6ا اینک66ه  بنگاه ه66ای رایزن66ی درس6ت
می کنند. این فقط ش66امل بی66ل و هیلری کلینت66ون و ی66ا ت66ونی بل66ر
نمی شود که به دیگران پند و اندرز می فروشند،  یا مقام66ات مه66م
سابق اتحادیه اروپا که به بانک های خصوصی می پیوندند،  بلک66ه
  فعال سوئدی معروف محیط زیس66تی را نی66ز  در ب66ر می گی66رد

 
مثل

که به نیروگاه  هس66ته ای کم66ک می کن66د و نق66ش س66خنگوی آن  را
تقبل می نماید. بنا بر گزارش تلگراف در سال گذش66ته، ت66ونی بل66ر
پنج میلیون پوند برای مشورت با  نورس66لطان نظرب66ایف دیکت66اتور
 بل66ر و کلینتون ه66ا اعلم

 
کزاخس66تان دری6افت ک66رده ب66ود! (اخی66را

کرده اند به کار مؤسسات مشورتی خود پایان داده اند). در چنی6ن
شرایطی شاید ورود هر چه بیشتر روشنفکران چپ به سازمان ها
و احزاب سیاسی و  سازمان های مدنی، بتواند مرهم66ی ب66ر زخ66م
این رفت66ار برخ66ی از سیاس66تمداران و ره66بران باص66طلح «چ6پ»
باش66د. و ام66ا از هم66ه مهم66تر آن ه66ا از تجربی66ات یک66دیگر در راه
توس66عه جنبش ه66ای چ66پ در جه66ت تعمی66ق بیش66تر دموکراس66ی
اس66تفاده کنن66د. اش66کال جدی66د همک66اری نظریه پ66ردازان چ66پ ب66ا
احزاب و جنبش های مردم66ی امی66دواری بیش66تری را ب66رای آین66ده

ایجاد می کند.

ایران
 متفاوت از کلمه روش66ن فکر و

 
گاهی اوقات به دلیل تعاریف کامل

روشنفکران  قلمرو عمومی، بحث در مورد روشنفکران ایرانی را
سخت می کند. از این رو توضیح یک نکت66ه ض66روری اس66ت. اگ66ر
روشن فکر را بر اساس رویکرد  تعریف کنیم، آنگاه  ش66اید بت66وان
بسیاری از سوتفاهم ها را حل کرد. در این صورت منشاء تاریخی
کلمه روشن فکر اهمیت کمتری می یاب66د. قطع66ا، از نظ66ر ت66اریخی
امی66ل زول و ی66ارانش گرایش66ات چ66پ داش66تند و در اک66ثر م66وارد،
روشنفکران اولیه تا حد زیادی ضد مذهب بودن66د. ام66ا ای66ن دلی66ل
نمی شود که رویکرد روشن فکر را به این پارامتر تاریخی مح66دود

کنیم.
ب66ه عن66وان مث66ال، تفک66ر انتق66ادی در ق66رن گذش66ته عموم66ا ب66ه
مارکسیسم پیوند خ66ورده ب66ود، ام66ا ای66ن ب66ه آن معن66ی نیس66ت ک66ه
انارشیسم یکی از منابع تفکر انتقادی نبود. یا حتی اگر به ش66کل
وسیع تری به قض66یه بنگری66م، در دوران م66ا، متفکری66ن انتق66ادی،
چپگرایان ضد سیستم سرمایه داری  اعم از مارکسیس66ت، پس66ت
مارکسیست، ساختارگرا، انارشیس66ت، ... را در ب66ر می گی66رد، ام66ا
 
 قرن هف66ده و هج66ده  برگردی66م، قطع66ا

 
اگر به چند قرن پیش مثل

طرف66داران  لیبرالیس66م جزی66ی از خ66انواده متفکری66ن انتق66ادی
محسوب می شدند.

امروز در میان روش66نفکران ب66زرگ چ66پ م66ا کس66انی چ66ون کرن66ل
وست را داریم. وست فیلسوف، نویسنده، هنرپیش66ه (فیلم ه66ای
ماتریس)، منتقد معروف آمریکایی اس66ت. او ض66من آنک66ه عض66و
سوسیالیس66ت های دمک66رات آمریک66ا اس66ت و ب66ر علی66ه تبعی66ض
نژادی و جنسیتی و اختلفات طبق66اتی مب66ارزه می کن66د، مس66یحی
بس66یار معتق66دی اس66ت. ت66ری ایگلت66ون مارکسیس66ت، روش66نفکر
مشهوری  با اعتقادات شبه مذهبی اس66ت. آی66ا آن ه66ا را  بای66د ب66ه
خاطر اعتقادات مذهبی شان از لیست روشنفکران ح66ذف نم66ود؟
فق66ط ب66ه ای66ن خ66اطر ک66ه اولی66ن کس66انی ک66ه روش66ن فکر تلق66ی

می شدند، افکار دیگری داشتند؟
الکساند سولژنیتسن، نویسنده روس66ی و دارن66ده ج66ایزه نوب66ل در
ادبی666ات، نویس666نده مجمع الجزای666ر گ666ولگ نم666ونه ب666ارزی از
 در

 
روشنفکرانی است که با مزاج ما چپ ها جور در نمی اید. قطعا

بحبوبه جنگ سرد، غرب و مطبوعات غربی به دنبال کسی چون
سولژنیس66تن می گش66تند. بایس66تی در نظ66ر داش66ت ک66ه در می66ان

  بس66یاری از ره66بران۱۹۲۸قربانی66ان بیش66مار  اس66تالین ، بع66د از 
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حزب بلشویک، چ66ه مخ66الف و چ66ه غی66ر مخ66الف، ق66رار داش66تند.
ب666رای افش666ای گ666ولگ م666دارک  زی666ادی وج666ود داش666ت. ام666ا
سولژنیستین پروفایل دیگ66ری داش6ت و ب66رای تبلیغ66ات در دوران
جنگ سرد مناسب تر ب66ود.  اظه66ارات او در م6ورد یهودی ه66ا و ب6ه
نوعی دفاع از تز فاشیست ها در مورد توطئه بلشویکی یهودی ه66ا
و مخالفت با طرفداران ضد جنگ ویتنام و متهم کردن آن ه66ا ب66ه
دفاع از شوروی، و  بسیاری دیگر از گفته های وی برای خیلی ها،
از جمل66ه روش66نفکران لی66برال،  قاب66ل هض66م نب66ود. ب66ا ای66ن ح66ال
نمی توان او را روشن فکر تلقی نکرد. همین امر در م66ورد میلت66ون
فریدمن اقتصاددان معروف آمریکایی صادق است، هر چن66د ک66ه
او  از روشنفکران متنفر بود.  آن ها از نظر اتوریته خود ب66ه خ66اطر
تخصص شان و استفاده از این اتوریته در جلب نظر م66ردم ب66رای
افش66ای ی66ک جن66ایت، ی66ا ب66رای تغیی66ر ی66ک خط مش66ی اقتص66ادی
استفاده کردند. طبعا برای چپ ها فریدمن، عین شیطان است و
ب66رای راس66ت ها نم66ونه ب66ارز ی66ک فرش66ته. ریچ66ار پ66وزنر، قاض66ی
معروف محافظه کار آمریکایی، کتابی در مورد روشنفکران قلمرو
عم66ومی دارد. از نظ66ر او یک66ی از بزرگ66ترین روش66نفکران قلم66رو
عمومی در قرن گذشته، هنری کسینجر ب66وده اس6ت. کس66ی ک66ه
  تأثیر زیادی بر روند حوادث جهانی داشت. او ه66ر چن6د ک6ه

 
قطعا

 برنده جایزه صلح گشت، ام66ا از ط66رف  گروه66ی از۱۹۷۳در سال 
چپ ها،  جنایت کار جنگی  قلمداد می شود. برای ما ایرانیان، وی
ی66اداور سیاس66ت ضدکمونیس66تی و ض66دازادی خواهی در ای66ران
است. بنابراین او شاید  به عنوان روشن فکر قلمرو عمومی مورد
شک و تردی66د اس66ت، ام66ادر اینک66ه روش66ن فکر تاثیرگ66ذاری ب66وده

است، نباید شک نمود. 
همین منطق را می توان در مورد روش66نفکران م6ذهبی ایران6ی ب6ه
کار برد. علی شریعتی، سروش و امثالهم را نمی ت66وان ب66ه خ66اطر
نظ66رات مذهبی ش66ان از جرگ66ه روش66نفکران خ66ارج نم66ود. طبع66ا
همان طور که اصطلح «جمهوری خواهان س66کولر» در مق66ابله و
تأکید ب66ر وج6ه س6کولر ب66ودن ای6ن جمهوری خواه66ان، در مقاب66ل
طرفداران  جمه66وری م66ذهبی کن66ونی اس66ت، ب66ه هم66ان ترتی66ب،
اص66طلح «روش66نفکران دین66ی» در مق66ابله و مرزبن66دی ب66ا دیگ66ر
روشنفکران اعم از چپ و ملی و س66کولر تفس66یر ش6ده و خواه66د
شد. امروز حتی  در میان چپگرایان کسانی وج6ود دارن66د ک66ه ،ب66ه
غل66ط ی66ا درس66ت، خواه66ان ایف66ای نق66ش بیش66تر دی66ن در فض66ای
عم66ومی هس66تند. آن ه66ا ب66ه هیچ66وجه خ66ود را روش66ن فکر دین66ی
نمی نامند. از این رو، صرف درخواس6ت امتیازه66ای بیش66تر  ب66رای

دین در عرصه فضای عمومی نیاز به پسوند «دین66ی» ن66دارد. ای66ن
موضوع باعث می ش66ود ک66ه ای66ن اص66طلح س66وظن خاص66ی را در
ش66نونده ایج66اد کن66د ک66ه ش66اید ه66دف  ابت66دایی برخ66ی از ای66ن
روشنفکران نبوده باشد. به هم66ان ترتی66ب تکلی66ف روش66نفکران«
دینی» غیر شیعه در این میان چیس66ت؟ آی66ا فق66ط دی66ن ب66ه معن66ی
مذهب حاکم است یا همه روشنفکران م66ذهبی غیرش66یعه  را نی66ز
باید در همان چارچوب قرار داد؟    اما  ای66ن موض66وعی اس66ت ک66ه

باید از آن در اینجا بگذریم.
هجوم به دانشگاه های خارجی پس از انقلب شدت رفت. بنا بر
آمار «اپن دورز»، بیشترین تعداد دانش66جویان ایران66ی در آمریک66ا

  دانش66جو۵۱۳۱۰  ب66ا تع66داد ۱۹۷۰–۱۹۸۰مرب66وط ب66ه س66ال های 
می باشد. این تعداد نقطه اوج  دانشجوبان ایرانی است. بن66ا ب66ر

۱۰۱۹۴  تعداد دانشجویان ایران66ی ۲۰۱۳–۲۰۱۴همان آمار در سال 
نفر بوده است. آمار محققین ایرانی در دانش66گاه های آمریک66ایی
نیز فراز و نشیب های خاص خود را داشته اس66ت. از اواخ66ر ده66ه

 نف66ر، و در س66ال۲۰۰ تعداد محققین ایران66ی کم66ی بی66ش از ۱۹۹۰
 نفر می رسد. در میان این محققین ع66ده ای۱۳۶۴ به ۲۰۱۳–۲۰۱۴

از محققین علوم اجتماعی، و سیاسی نیز ق66رار دارن66د ک66ه مؤل66ف
کتاب ه66ای ارزش66مندی در م66ورد تاری66خ و اوض66اع کن66ونی ای66ران

می باشند.
بسیاری از این محققین بنا به دلیل روشنی نوشته های خود را به
زبان انگلیسی ، در نشریات  علم66ی دانش66گاهی و ی66ا ب66ه ص66ورت
جداگانه چاپ می کنند. خوانندگان این کتاب ها در درج66ه اول ن66ه
ایرانی66ان، بلک66ه دیگ66ر محققی66ن و ی66ا علقه من66دان ب66ه کاره66ای
تحقیقاتی می باشند. برخی از این نوش66ته ها ب66ه هم66ت م66ترجمین
ایرانی به فارسی نیز برگردانده شده اند، اما تعداد ای66ن ترجمه ه66ا
مح66دود اس66ت. برخ66ی از محققی66ن، چ66ه در آمریک66ا و چ66ه در
کشورهای دیگر، بعضی از نوش66ته های خ6ود را ب6ه زب66ان فارس6ی
منتشر نموده اند، اما در مجموع، تعداد آن ها زی66اد نیس66ت. طبع66ا
نوشته هایی نیز وجود دارند که از نظ66ر خوانن66ده ایران66ی ب66ه هی66چ
وجه جالب نبوده و علقه مندان اصلی آن ه66ا  در خ66ارج از ای66ران

قرار دارند.
  در ن66تیجه، بس66یاری از خوانن66دگان ایران66ی  از نعم66ت خوان66دن
برخی از نوشته های جالب این محققین در مورد ایران برخ66وردار
نیستند. از طرف دیگر جمهوری اسلمی نیز واکن66ش کم66تری ب66ه
انتشار چنین کتبی نشان می دهد. بسیاری از این محققین سعی
می کنند ب66ا مش66ارکت در برخ66ی از برنامه ه66ای رادی66و و تلویزی66ونی

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   42    جستارهای نو  



خارج کشور و دیگر رسانه های گروهی نظرات خود را ب66ه گ66وش
علقه مندانش66ان برس66انند. ام66ا در مجم66وع، ع66دم انتش66ار ای66ن

نوشته ها به زبان فارسی کمی از غنای فرهنگی ما می کاهد.
بع66د از  قل66ع و قم66ع اح66زاب سیاس66ی و م66دنی توس66ط جمه66وری
اسلمی، احزاب و سازمان های سیاسی هیچ گاه زمستان خود را
پشت سر نگذاشتند و حتی جنبش سبز نی66ز ب66اعث  ف66را رس66یدن
بهار، در این احزاب و سازمان ها نگشت. طبعا، فعالیت سیاس66ی
در تبعید، شرایط مشکلی را برای احزاب ایجاد می کند. بس66یاری

نی66ز ب66ه درس66تی ب66ر اش66کال حزب66ی
نامناسب کنونی  انگش66ت می گذارن66د.
آیا امکان ی66افتن راه66ی مناس66ب ب66رای
ب66رون رف66ت از ای66ن اوض66اع نابس66امان
وج666ود دارد؟ آی666ا ح666تی در خ666ارج از
کش66ور، امک666ان  گ66رداوری بس66یاری
روش666نفکران در خ666ارج از کش666ور در
اش66کال جدی66دتری وج66ود دارد؟ و ی66ا
اینکه این ها فقط خواب و خیالی بیش

نیست؟
به خاطر داشته باشیم ک66ه اگ66ر چ66ه در
آسمان سیاسی ایرانی نشانی از هی66چ
رعد و برقی دیده نمی شود، ام66ا بن6ا ب6ر
تجربیات گذشته باز ه66م روش66نفکران
و فع66الین سیاس66ی، دی66ر ی66ا زود ش66اهد
برام66د دیگ666ری چ66ون جنب66ش س66بز
خواهند شد. آیا   ما برای وق66وع چنی66ن

حادثه ای آمادگی داریم؟ 

نتیجه
رابطه روشنفکران چپ با احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی
در طی یک و نیم قرن گذشته دچار دگرگونی ه66ای زی66ادی گش66ته
است.  در اولین دوره بین نظریه پردازان و احزاب و اتحادیه های
ک66ارگری رابط66ه تنگ66اتگی وج66ود داش66ت و ره66بران اح66زاب و
اتحادیه های کارگری خود نظریه پردازان آن جنبش ها نیز بودن66د.

، ای66ن ارتب66اط۱۹۲۰بعد از شکست انقلب نوامبر آلم66ان در ده66ه 
 
کم کم سست شد به طوری که مارکسیس66ت های غرب66ی ی66ا اص66ل
عضو احزاب چپ نبودند و یا آنکه مسئولیت قابل توجهی در انها

 ش66کل۱۹۶۰نداشتند.این روند بعد از  شکست جنبش های ده66ه 
دیگ66ری ب66ه خ66ود گرف66ت. بس66یاری از نظریه پ66ردازان چ66پ ب66ه
دانشگاه ها پیوستند. مارکسیسم  سلطه بی چون و چرای خ66ود را
در چپ از دست داد و س66اختارگراها و پست س66اختارگرها اهمی66ت
زیادی یافتند. در همین دوره با پیوند ساختارگرایی و جنبش ه66ای
فمینیستی، نژادی، و دیگر اقلیت ه66ا موفقیت ه66ایی نص66یب چ66پ

گشت.
با مه66اجرت بس6یاری از نظریه پ66ردازان ب66ه دانش66گاه ها، ب66ه وی6ژه
ایلت متح66ده، ش66کاف بی66ن تئوری و
عمل بیشتر شد. این خط66ر وج66ود دارد
ک66ه مس66ائل کش66ورهای میزب66ان ای66ن
روش66نفکران،  اول66ویت مس66ائلی ک66ه
بایس66تی  ب66ا آن ه66ا دس66ت و پنج66ه ن66رم
نمود را تغیی66ر ده66د. از س66وی دیگ66ر ب66ا
تخصصی شدن بیش از حد، غ66رق در
جزئی66اتی ش66وند ک66ه در مب66ارزه کن66ونی
چ66پ اهمی66ت چن66دانی ن66دارد. زب66ان
 انگلیس66ی اس66ت ک66ه

 
دانش66گاه معم66ول

امتیازه66ا و مض66رات خ66اص خ66ودش را
دارد. از یک س66و علقه من66دان زی66ادی
در سراس66ر جه66ان ب66ا نظ66رات و افک66ار
این نظریه پردازان آش66نا می ش66وند، از
سوی دیگر این خطر وجود دارد که  به
خ66اطر خوانن66دگان جه66انی ت66وجه ب66ه
مس66ائل محل66ی کم66تر ش66ود. در ض66من
باید به خ66اطر داش66ت ک66ه در دانش66گاه
برای طرح  نظرات از  متدهای خاصی
استفاده می شود و  نوشتن ب66ه زب66ان  س66اده همیش66ه امکان پ66ذیر
نیست. این نظریه پرداران در بسیاری از موارد از زبانی اس66تفاده
می کنند که دقیق اما از جهاتی برای بسیاری از م66ردم قاب66ل درک

نیست. 
در اینجا باید گالیله را بیاد اورد. «جرم» گ66الیله بیش6تر مرب6وط ب6ه

 ک6هچی66زی ک6ه کش6ف ک66رد،  ب66ود ت66ا  آنک66ه  چگونگی بیان چیزی
کشف کرد ه بود. او ب66ه ج66ای نوش66تن ب66ه زب66ان لتی66ن، آن را ب66ه
ایتالی66ایی روان نوش6ت. بن66ا ب6ر یک6ی از گزارش ه66ا ی مرب6وط ب6ه
کلیسای واتیکان، « به او اجازه داده  ش66د ک66ه اگ66ر  می خواه66د از
نظر کوپرنیکوس دفاع کند، آن را با آرامش انج66ام ده66د و ب66رای
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ب(ه  مربوط  گالیل(ه بیشت(ر  «جرم»  بیان   چگونگی 
آنک(ه  چیزی ت(ا   بود  کرد،   کش(ف   که چیزی ک(ه 

کشف کرد ه بود. او به جای نوشتن به زبان لتین، 
از  یکی  بر  بن(ا  نوشت.  روان  ایتالیای(ی  ب(ه  را  آن 
او  به   » واتیکان،  کلیس(ای  ب(ه  مربوط  گزارش ه(ا ی 
نظر  از  می خواه((د  اگ((ر   ک((ه  ش((د  داده   اجازه 
کوپرنیکوس دفاع کند، آن را با آرامش انجام دهد 
با دیگران تلش زیادی نورزد.»  و برای تقس(یم آ(ن 
او  رد کرد.  گالیله  بود ک(ه  ای(ن دقیقا  همان چیزی 
تصمیم گرفت دانشگاه را دور زند  و  آن را به زبان 
مادری و در اختیار همگان قرار دهد. شکی وجود 
نداشت که این به معنای قربانی کردن ارزش زبان 
لتین بود، اما گالیله نمی خواست به عنوان عضو 
نورافشانی  محققی(ن  جمهوری  درخشان  و  ویژ(ه 

کند. او ترجیح داد آن را به کوچه و بازار ببرد.



 هم66ان
 
تقس66یم آن ب66ا دیگ66ران تلش زی66ادی ن6ورزد.» ای6ن دقیق66ا

چیزی بود که گالیله رد کرد. او تصمیم گرفت دانشگاه را دور زند
و  آن را به زب66ان م66ادری و در اختی66ار همگ66ان ق66رار ده66د. ش66کی
وجود نداشت که این به معنای قربانی کردن ارزش زب66ان لتی66ن
بود، اما گ66الیله نمی خواس66ت ب66ه عن66وان عض66و وی66ژه و درخش66ان
جمهوری محققین نورافشانی کند. او ترجیح داد آن را به ک66وچه

و بازار ببرد. [نگاه کنید به گناه گالیله اثر سانتیلنا]
آیا روشنفکران چپ این اقدام گ66الیله را می توانن66د اوی66زه گ66وش
کنند؟ آیا م66ا می ت66وانیم ش66اهد خی66ل بزرگ66ی از روش66نفکران چ66پ
باشیم ک66ه ب66ا اس66تفاده از هم66ه ابزاره66ای گفت66اری، ش66نیداری، و
دیداری مسائل مهم جامعه اعم از ملی و جهانی را به زبان س66اده
و در سطح وسیع در اختیار مردم بگذارند و در راه تب66دیل ب6ه ی66ک
روشن فکر قلمرو عمومی ش66دن تلش کنن66د و دموکراس66ی را ب66ه

جلو سوق دهند؟
در س66ال های اخی66ر م66ا ش66اهد هج66وم سیاس66تمداران ب66ه س66وی
شرکت های بزرگ سرمایه داری  هستیم، آیا م66ا می ت66وانیم ش66اهد
هجوم محققین چپگرا به سازمان ها و اح66زاب سیاس66ی باش66یم؟

آیا پودموس نوید چنین حرکتی را می دهد؟
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  برگردان: رضامصاحبه سونیا فور با انزو تراورسو
جاسکی

انزو تراورسو  در طی فاصله کوتاهی دو کتاب، که او ان ها را چون
یک قاب دو لوحی، دو چیز متقابل می شمرد، را   منتش��ر نم��وده
اس��ت. ای��ن تاریخ نگ��ار اندیش��ه، در کت��اب «چهره ه��ای جدی��د
فاشیسم» ، تعریف خود از مفهوم «پسافاشیسم» را  برای افش��ای
ط��بیعت هن��وز در ح��ال تغیی��ر جریان ه��ای جدی��د پوپولیس��تی و
بیگانه ستیز، از ل�وپن ت�ا ترام�پ، ب�ه ک�ار می گی�رد. او در کت�اب «
مالیخولی��ای چپ ، مارکسیس��م، تاری��خ و ح��افظه» ک��ه در ژان��ویه

 توس��ط دانش��گاه کلمبی��ا منتش��ر ش��ده اس��ت، توض��یح۲۰۱۷
می دهد  چرا چپ باید از مالیخولیای ذاتی��ش، ک��ه نیروی��ی ب��رای

نوگرایی و بازسازی خود اوست، استفاده کند.

 انزو تراورس��و  ایتالی��ایی-    مب��ارز چ��پ افراط��ی س��ابق و محق��ق

پیشین دانشگاه های فرانسه -  هم اکنون استاد دانش��گاه کورن��ل
در ایالت متحده است. او شور و شوق سیاسی فرانسه را در قلب
مباحث جهانی، از بازسازی چپ گرفته ت��ا وسوس��ه پوپولیس��تی،
ق���رار می ده���د. اخی���را   س���ونیا ف���ور  در م���ورد پسافاشیس���م،
مالیخولیای چپ، و حافظه شکست با ان��زو تراورس��و مص��احبه ای
انجام داد که در لیبراسیون به چ��اپ رس��ید. ترجم��ه زی��ر از زب��ان

۲۰۱۷ ژان��ویه ۳۱انگلیسی صورت گرفته است. این مصاحبه در 

در سایت  ورسوبوکس منتشر شد.

«چپ تاریخ شکست هاست»

تحلیل شما از انتخابات ه��ای مق��دماتی  [مثل   انتخاب��ات

مقدماتی کاندی��دای ح��زب سوسیالیس��ت ب��رای رئی��س

جمهوری فرانسه] چیست؟

من فک66ر نمی کن66م ک66ه ن66وگرایی از ح66زب سوسیالیس66ت فرانس66ه
بیرون بیاید. ما ای66ن را در واق66ع درظه66ور جرم66ی ک66وربین و برن66ی
س66اندرز دی66دیم: جنبش ه66ای خ66ارجی در ای66ن ارگانیس666م های
سیاسی سنتی   خیلی س66اده از ای66ن اح66زاب اس66تفاده کردن66د. در
ایالت متحده گرایش رو به رشدی که به ویژه در جنبش اش66غال
وال س66تریت متجس66م گش66ت در   انتخاب66ات مق66دماتی  در ح66زب
دموکرات غلبه نمود، و  حضور خود در صحنه سیاس66ی  را ب66ا رأی
به ساندرز اعلم کرد...اما  چند ماه بع66دتر،  آن همیش6ه طرف66دار
هیلری کلینت66ون در مقاب66ل دونال66د ترام66پ نب66ود. ک66وربین  در
بریتانیا، توانست توده جوان66انی ک6ه ب6رای انتخ66اب او ب66ه عن66وان
رهبر به حزب پیوسته بودند...بدون آنکه هی66چ گ66ونه ت66وهمی در
مورد خود این حزب داشته  باشند،  ر ا گرد هم اورد. این یک66ی از
ویژگی های جنبش های جدید  در جناح چپ است: آن ها دیگر به

احزاب اعتقادی ندارند، بلکه از آن ها «استفاده می کنند».
ساندرز و کوربین تجسم دینامیسمی بودند ک66ه در خ66ارج از ای66ن
احزاب قرار دارد. من هیچ چیز قاب66ل مقایس66ه ای در م66ورد ح66زب

سوسیالیست نمی بینم.
پیروزی احتمالی [ن66امزد جن66اح چ66پ] در مرحل66ه مق66دمانی بی66انگر
نارضایتی  از  آنچه که از  این حزب باقی مان66ده  اس66ت می باش66د؛
آن تغییر در توازن داخلی  حزب را بازتاب می دهد، ام66ا آن نش66انه
نوگرایی حزب نیست. اگر هامون  در عمل کاندی66د ش6ود، او بی66ن
گازانبر امانوئل ماکرون که به نئولیبرالیسم قسم می خورد و  ضد
  مخ666الفت

 
نئولیبرالیس666م  ژان-ل666وک ملنش666ون، ک666ه قطع666ا

چپ گرای66انه اش نس66بت ب66ه اولن66د  اعتب66ار بیش66تری دارد، گی66ر
خواهد کرد. 

 آیا این امر برای ایجاد یک الترناتیو کافی خواه�د ب�ود؟
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«چپ تاریخ شکست هاست»
 در باره استراتژی   

انزو تراورسو



آیا ما باید منتظر چیز بیشتری از چپ باشیم؟

در  اروپا و همچنین ای66الت متح6ده، چ6پ ب6ا ی6ک تغیی66ر ت66اریخی
مواجه است. چ66رخه ای ک66ه ب66ا انقلب روس66یه ش66روع و در س66ال

 پای66ان ی66افت، و ام66روز  اث66رات خس66تگی آن دوران هوی66دا۱۹۸۹
 جدید را  با ابزاری که از س66ده بیس66تم

 
می شود. چپ  دنیای کامل

به ارث برده است، بررس66ی می کن66د. م66دلی ک66ه   انقلب روس66یه
ارائه کرد ، و  بر قرن گذشته سلطه داشت، دیگر قاب66ل اس66تفاده
نیست. همین امر برای سوسیال دمکراسی نیز صادق است، آن
چیز بیشتری به جز مدیریت  پسرفت اجتماعی انج66ام نمی ده66د.
فروپاشی کمونیسم فرایند انتق66ال  ح66افظه چ66پ را فل66ج نم66ود، و
فرهنگ آن وارد بحران شده است.  نه فقط جنبش های جدیدی
مانند پودموس، سیریزا، جنبش اشغال وال ستریت و ن66ویی دب66و
[جنب66ش« ایس66تاده در ش6ب » در فرانس66ه] در ی66ک جه66ان ب66دون
«اف66ق انتظ66ار»، اگ66ر  اص66طلح راینه66ارت کوزل66ک تاریخ نگ66ار را
اقتباس کنیم بسر می برند، انها نه فقط  ن66اتوان از  تجس66م خ66ود
در آینده هستند، بلکه یتیم نیز هستند:  آن ها نمی توانن66د خ66ود را

در یک تداوم تاریخی جای دهند.

    نه فقط ح��افظه انقلب روس��یه بلک��ه۱۹۸۹بنابراین سال

م�دل های ممک�ن دیگ�ر: کم�ون پ��اریس، جن��گ داخل��ی

اسپانیا...، را نیز نابود کرد؟

 موج66ود، ت66وهم
 
ب66رای لحظه ای کوت66اه پای66ان سوسیالیس66م واقع66ا

ازادی برای چپ را ایجاد نمود. ما خیلی کوتاه باور کردیم که  ب66ار
سنگینی از دوش66مان برداش66ته ش66ده و ایج66اد ی66ک سوسیالیس66م

دیگر امکان پذیر خواهد بود. در واقع کشتی  شکس66ته کمونیس66م
شوروی با مجموعه کاملی از جریانات ارتدادی  دیگر همراه بود:
ع66د  ضداستالینیست ها،  اختیارگرای66ان،.. تاری66خ کمونیس66م ، ب66ه بع

اقتدارگرایانه اش کاهش یافت.

شما می نویسید «خیلی ساده، فرهنگ چ��پ ته��ی ش��ده

است، ...»

چپ قادر نبود خود را بازسازی کن66د. ب66ا ای66ن ح66ال، م6ا ش6روع ب66ه
گرفتن چش66م انداز جدی66دی در م66ورد عناص66ر  خاص66ی از گذش66ته
کرده ایم. شما از کمون پاریس نام بردید. برای یک ق66رن آن ب66ه
یک  نماد، به عنوان اولین مرحله در جنبشی ک66ه ب66ه انقلب ه66ای
روسیه، چین، و پس از آن کوبا ختم شد، بدل  گشته بود. ام66روز
 در پرتو دیگ66ری  کش66ف می کنی66م: تاری66خ کم66ون

 
ما آن را  مجددا

تاریخ خود-حکومتی است که  در نهایت نزدیک ب66ه جنبش ه66ای
چپ گرای66انه ای ک66ه م66ا ام66روز ش66اهدش هس66تیم، می باش66د.
کموناردها کارگران کارخ66انه بی66انکور رن6و نبودن6د، بلک66ه ک66ارگران
ن66امطمئن [پریکاری66ا م]، ص66نعتگران، فرودس66تان، و  بس66یاری از
روش666نفکران و هنرمن66دان نامتع666ارف را در برمی گرفتن66د. ای66ن
مشخصات جامعه ش66ناختی ن66اهمگن، ب66ا  انه66دام اجتم66اعی  ک66ه

جوانان امروز را بسیج می کند، قابل مقایسه است.
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. بود۱۹۴۸« تدفین در اورنان» اثر گوستاو کوربه،  تشبیهی فوق العاده از انقلب 



ام��ا کم��ون نی��ز ی��ک شکس��ت ب��ود. آی��ا چ��پ  هیچ گ��اه

می تواند از چیزی به جز شکست الهام بگیرد؟

اما چپ ، تاریخ شکست هاست! و حتی وقتی که انقلبات موفق
 
ب66ه س66رنگونی ق66درت های ح66اکم نی66ز ش66دند، هم66ه چی66ز تقریب66ا
همیش66ه ب66د پی66ش رفت66ه اس666ت...به همی66ن دلی66ل، افس66ردگی و
مالیخولیا یک بعد اساس66ی فرهن66گ چ66پ اس66ت. ای66ن افس66ردگی
برای یک مدت طولنی ب66ه خ66اطر ی66ک چش66م انداز دی66الکتیکی از
تاریخ  سرکوب می شد: هر چقدر که شکست ها دردن66اک بودن66د،
آن ها هرگز این ایده که سوسیالیسم افق اجتناب ناپذیری ب66ود را
مورد سؤال قرار ندادند. امروزه، این من66ابع از پ66ای در امده ان66د و
افسردگی چپ در نور روز خود را نشان می دهد. ای66ن ی66ک س66نت
پنهانی است که  آن را  ما می توانیم در  خاطرات لوئیس میش66ل،
متن های روزا لوکزامب66ورگ در اس66تانه  قتل66ش، ی66ا در « ت66دفین در
اورنان» اثر گوستاو کوربه،  ک66ه  تش66بیهی فوق الع66اده از انقلب

 بود،  بیابیم. این یک مالیخولیا و  افسردگی تس66لی بخش ،۱۹۴۸
جدایی ناپذیر از امید بود  که حتی می توانست  اعتقادات آن ها  را

تقویت کند.

چگونه این مالیخولیا می تواند منبع تسلیم نباش��د بلک��ه

الهام بخش باشد؟

یک دید فرویدی در م6ورد مالیخولی66ا وج66ود دارد ک6ه م6ا تمای6ل ب6ه
ساده کردن آن داری66م. مالیخولی66ا ی66ک فق66دان پ66اتولوژیکی ، ب66ه
مثابه  ناتوانی در جدایی خ66ود از ش6ی دوس6ت داش66ته و از دس6ت
رفته، و مانند مانعی برای حرکت به جلو در نظ66ر گرفت66ه می ش66ود.
ب66ر عک66س،  م66ن فک66ر می کن66م مالیخولی66ا می توان66د ش66کلی از
مقاومت،  که  از احساسات انعکاس66ی تغ66ذیه می کن66د، باش66د. از
نظر کوزلک، تاریخی که  توس66ط مغلوب ش66وندگان نوش66ته ش66ده
تاری66خ انتق66ادی،  و  ب66ر علی66ه  تاری6خ دف66اعی فاتح66ان، می باش66د.
مالیخولیا منبع  دانش، درک و اقدام در زمان  حال است. در چپ
گاهی گرایشی وجود دارد  که می گوید «ما باید همه چیز را دوباره
از سر شروع کنیم.» ای66ن فق66دان ح66افظه م66ا را ض66عیف می کن66د.
اختراع سوسیالیسم در قرن نوزدهم  یک چی66ز ب66ود، ام66ا اخ66تراع
 چی66ز  دیگ66ری

 
مجدد آن در در ابت66دای س66ده بیس66ت و یک66م عمل

است، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیافتاده باشد. 

و اگر  جنبش های  جدید  جناح چپ نتوانند همگرای��ی را

مدیریت کننند.

 ار طری66ق  مکانیس66م های سیاس66ی  بدس66ت
 
نقطه اتص66ال معم66ول

 ی66ک همگرای66ی عین66ی بی66ن باریکارده66ای۱۹۶۸می ای66د. در س66ال 
پاریس، بهار پراگ و حمله عی66د ت66ت در ویتن66ام، ح66تی وق66تی ک66ه
حامیان این جنبش ها تجربه گفتگو با یکدیگر را نداشتند، وج66ود
داشت. امروز، کنشگران قاهره، استانبول و نیوی66ورک می توانن66د
با همدیگر  تب66ادل نظر داش66ته باش66ند، بعلوه آن را  خ66ودانگیخته

] ی66ک تف66اوت فرهنگ66ی۱۹۶۸انجام می دهند. اما [در مقایس66ه ب66ا 
 ی66ک اندیش66ه مش66ترک انتق66ادی۱۹۶۰وج66ود دارد. ... در ده66ه 

مبارزات اجتماعی را تغذیه می کرد. آنچه که سارتر می نوش6ت در
آسیا و آفریق66ا خوان66ده می ش6د. ام66روز، اس66امی چهره ه66ای مه6م
انتق66ادی پسااس66تعماری در به66ار عرب66ی اهمی66تی ندارن66د. ام66روز
اختراع دوباره کارخانه ای ک66ه ی66ک فرهن66گ ج66ایگزین  جه66انی را

بهم ببافد کار ساده ای نیست.

احزاب راست افراطی می دانند که چگ��ونه پی��روز ش��وند.

شما آن ه��ا را تح��ت  عن��وان «پسافاشیس��م» گروه بن��دی

می کنید. چرا؟

مفهوم «پسافاشیسم» در پی درک روند گذار است. ای66ن مفه66وم
به ما در تجزیه و تحلی66ل ای66ن ن66وع از نیروه66ای معاص66ر در جن66اح
راست که پدیده ناهمگنی هستند و در  می66انه دگرگ66ونی و جه66ش
خ66ود ق66رار دارن666د،کمک می کن66د . برخ66ی از آن ه66ا نئوفاشیس66ت
هستند، مانند جوبیک در مجارستان یا طلل66وع طلی66ی در یون66ان؛
برخی دیگر مانند جبهه ملی [در فرانسه]  یک دگردیس66ی را آغ66از
نموده اند. بسیاری از این احزاب یک موطن ت66اریخی فاشیس66تی
دارند. از نظر من، این در مورد جبهه ملی اولیه صدق می کند. اما
جبهه ملی کن66ونی را دیگ66ر نمی ت66وان مته66م ب66ه فاشیس66م نم66ود؛
شعارهای رهبر آن  جمهوری خواهانه است. همین ط66ور در م66ورد
ترامپ، او یک پسافاشیس66ت ب66دون فاشیس66م اس66ت. او تص66ویر
  ادری66انو در

 
ایده الی از یک شخصیت اقتدارگرایی اس66ت ک66ه مثل

  تعری66ف ک66رد. بس66یاری از  بیانیه ه66ای عم66ومی او ی66اداور۱۹۵۰
ضدیهودی گری فاشیسم می باشد: فضایل م66ردم ریش66ه در ی66ک
س6رزمین دارن66د، و همچنی66ن ض6دیت ب66ا نخبگ66ان  ریش66ه برانداز،
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روش66نفکر، جه66ان وطن و یه66ودی (ام66ور م666الی وال س66تریت،
رس66انه های نیوی66ورک، سیاس66تمداران فاس66د واش66ینگتن). ام66ا
برنامه اش بسیار دور از دولتگرایی و توسعه طلبی احزاب راس66ت

 می باش66د. از هم66ه مهم66تر اینک66ه در پش6ت او۱۹۳۰افراطی ده66ه 
هیچ جنبش فاشیستی قرار ندارد. 

پس چرا از جنبش های پوپولیستی صحبت نکنیم؟

من در مورد مفهوم «پوپولیسم»-که می تواند به معن66ی ش66کلی از
ضدسیاس66ت باش66د- و ب66ه خ66اطر ای66ن ک66ه اس66تفاده رای66ج ای66ن
اصطلح ایدئولوژی های سیاس66ی مخ66الف را ب66ه ی66ک چی66ز پیون66د
می ده66د،  خیل66ی ب66ا احتی66اط هس66تم. ب66رای بس66یاری از مفس66ران
پوپولیسم هم چنبش پنج ستاره بپ گریلو و هم لی66گ ش66مال [در
ایتالیا]، مارین لوپن و ژان-لوک ملنش66ون، ترام66پ و س66اندرز ب66ا

هم می باشد.

جنب��ش پودم��وس ب��ا کلم��ه «پوپولیس��م» شناس��ایی

می شود...

در کشورهای اسپانیایی زبان پوپولیسم از تاری66خ چ66پ امریک66ای
لتین گرفته ش66ده، و معن66ی متف66اوتی دارد: یعن66ی، ج66ذب مج66دد
طبقات اجتماعی مردمی ب66ه ی66ک سیس66تم سیاس66ی ک66ه  آن ه66ا را
طرد کرده است. از نظر پودموس، پوپولیسم به آن اجازه غلبه بر
یک تقسیم چپ-راست ق66دیمی ش66ده  را می ده66د. ای66ن کلم66ه را
نمی توان به همان شکل در بقیه جاهای اروپ66ا اس66تفاده ک66رد.  در
واقع، پوپولیسم  جنبش های پسافاشیستی به دنبال پیوند توده ها
بر علیه نخبگان، اما بر پایه حذف  است: ح66ذف اقلیت ه66ایی ک66ه
پیشینه مهاجرت دارند. این به معنی ص66ف ارایی م66ردم از طری66ق

حذف بخشی از انان است.

آیا کلمه «پوپولیسم» بیشتر  به ما چیزی در مورد کس��ی

که از آن استفاده می کند می گوید تا کس��ی ک��ه قلم��داد

می شود؟

این ترفندی برای جلوگیری از ط66رح ه66ر پرسش66ی در م66ورد عل66ل
پوپولیسم است. چرا جنبش ه66ایی ک6ه از حرک66ات عوام فریب66انه و

دروغ استفاده می کنند، چنین به سرعت رشد می نماین66د؟  آن ه66ا
خلء ایج66اد ش66ده  ب66ه وس66یله کس66انی ک66ه در ق66درت هس66تند، را
اشغال می کنند.رد سیاست در پای66ان س6ده بیس6تم، هنگ66امی ک6ه
سیاس66ت از ذات ای66دئولوژیکی اش ته66ی ش66د، و در ع66وض ب66ه
مدیریت صاف و ساده قدرت بدل گش66ت،  اغ66از ش66د. ای66ن ن66زول
سیاست تا ح6د  «بی ت66دبیری» و نس6نجیدگی اس6ت. در ط6ی ای6ن
چند سال گذشته، همه کشورهای اروپایی ش66اهد دگرگونی ه66ایی
در حک66ومت بوده ان66د، ام66ا ب66دون آنک66ه بت66وان ب66ه ط66ور روش66ن
 در رابطه با سیاست های اقتصادی، را  پیدا نم66ود.

 
تفاوت ها، مثل

این برداشت از سیاست فقط می تواند اپوزیسیون را بیدار کن66د،
و در غیبت «افق انتظار» و اتوپیای چ66پ، اح66زاب پسافاشیس66تی
این فضا را اشغال نموده اند. و آن ها سابقه طولنی  در رد نهادها

دارند!

ش��ما می نویس��ید ک��ه در گفتم��ان پست-فاشیس����تی،

«هویت ملی» جای ملت را گرفته است.

ملت یک شکل تاریخی قدیمی است: اکنون، هر کسی می توان66د
دنی66ای گلوب66ال را تجرب66ه کن66د. در دوره فاشیس66م، ناسیونالیس66م
تهاجمی یود و از طریق توسعه طلبی نظ66امی و فتوح66ات ارض66ی و
استعماری اقدام می نمود. امروز نیروهای راست رادیکال به طور
ض66منی  تش66خیص می دهن66د ک66ه ای66ن گفتم66ان کهن66ه اس66ت.
بیگانه س666تیزی آن ه666ا مت666وجه اقلیت ه666ایی اس666ت ک666ه ریش666ه
پسااستعماری دارند و نه دیگر ملت ها. همه آن ها نی66ز می پذیرن66د
 وج66ود داش66ت،

 
که ما دیگر نمی ت66وانیم ب66ه مل666ت-دولتی ک66ه قبل

ب66ازگردیم. در س66طح کلم هم اکن66ون مل66ت ب66ه «ه66ویت مل66ی»
تغییرشکل داده است.

شما به ما می گوئید که یکی از ویژگی ه��ای پسافاشیس��م

این است که ما راه خروج از آن را  هنوز نمی دانیم...

پسافاشیس66م متغی66ر، بی ثب66ات و گ66اهی محت66وی ای66دئولوژیک آن
متناقض است... آن هنوز  شکل نگرفته است. امروز جبهه مل66ی
در پی آن است که خود را  به مثابه یک تغییر سیاسی «ط66بیعی»،
یک دولت جایگزین تا اینکه یک نیروی ویرانگر معرفی کن66د. ام66ا
اگر فردا اتحادیه اروپا  فروریزد، و اگر بحران اقتصادی  سراسر
 بی ثبات سیاسی، اح66زاب

 
قاره را در برگیرد، در یک فضای عمیقا
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پسافاشیستی مانند جبهه ملی می توانند رایکال شوند، و ی66ا ح66تی
ویژگی های نئوفاشیستی به خود گیرند...

۲۰۱۷ ژانویه ۳۱برگرفته از ورسوبوکس، 
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نوشته: رضا جاسکی

ما و سیاهکل

بهم666ن م666اه فق666ط
ی6666اداور پی6666روزی
جمهوری اس66لمی
بر رژیم س66لطنتی و
اس66تقرار اس66تبداد
م6666ذهبی  نیس6666ت
بلکه ی66اداور ح66ادثه
مه66م دیگ66ری ک66ه
آرم666ان س66رنگونی
رژی666666م ش666666اه را
داش666666ت، نی666666ز
می باشد.سیاهکل.
ح6666ادثه ت6666اریخی
دیگ66ری در پهن66ای

مرز و بوم ایران است که سال ها سایه خود را بر جامعه سیاس66ی
و فرهنگ66ی ای66ران افکن66د.  روای66ت دیگ66ری از آزادی خ66واهی و
عدالت طلبی که در سال های ابتدایی ب66ه نظ66ر می رس66ید ک66ه تنه66ا
روایت جایگزین رژیم شاهی است، و ای6ن ن6ه فق6ط بن6ا ب6ه گفت6ه
طرفداران دیروز و ام66روز ان،  بلک66ه ب66ه ش66هادت واکن66ش ش6دید
رژیم سلطنتی به ای66ن جری66ان  نی66ز می باش66د.  در س66ال های آخ66ر
سلطنت، این روایت در رقابت با روایت خمینی به عنوان الترناتیو
ش66اه شکس66ت خ66ورد و اگ66ر چ66ه در ابت66دای جمه66وری اس66لمی
توانست اکثر مخالفین جمهوری اسلمی را زیر پرچم خود جم66ع
کند، اما با تثبیت جمه66وری اس66لمی و تح66ولت درون66ی ف66دائیان
این حادثه کم کم از خاطره ایرانیان زدوده گشت. پرسش اصلی
اینجاس66ت چ66را در ش66رایطی ک66ه ازادیخ66واهی و ع66دالت طلبی
همچن66ان از خواس66ته های م66برم ایرانی66ان اس66ت، ای66ن روی66داد
با گذشت زمان کم رنگ تر و بی رنگ تر می شود؟ آیا این ام66ر فق66ط
به خاطر مشی اولیه مسلحانه فدائیان است؟ آیا چنین رون66دی را
می توان با میزان کفایت وارثان این جنبش توضیح داد؟ آی66ا ای66ن
سیر مربوط به اهداف ارمان خواهانه اما «کودکانه» فدائیان قب66ل
از انقلب اس66ت؟ آی66ا ای66ن سرنوش66ت ط66بیعی هم66ه اح66زاب  و

سازمان های چپ دوران کنونی ماست و ویژگی ایران و ف66دائیان
نیس66ت؟ چ66را بس66یاری از فع66الین آن جنب66ش، ام66روز خ66ود ب66ه

مخالفین اصلی آن بدل گشته اند؟

اوج
جنبش فدائیان در دوران اوج جنبش ه66ای چپگرای66انه در جه66ان
ش66کل گرف66ت. جنب66ش ف66دائیان مت66أثر از جنبش ه66ای چریک66ی
امریکای لتین، جنبش های ازادی بخش ضداستعماری به وی66ژه

  اروپ66ا۱۹۶۸جنبش فلسطین و ویتنام، جنبش ه66ای دانش66جویی 
بود. باید ب6ه ی66اد داش66ت ک6ه در ای6ن دوران بن66ا ب66ه گفت6ه ارنس6ت
من66دل، س66ه جنب66ش یعن66ی  جنب66ش ضدس66رمایه داری در اروپ66ا،
جنبش ه6666ای ازادی بخ6666ش در کش6666ورهای رو ب6666ه توس6666عه و
جنبش های ضد بوروکراسی در کشورهای سوسیالیس66تی در ه66م
تنیده شده بودن66د. پش66تیبانی جهانی66ان از مب66ارزات ازادی بخ66ش
مردم ویتنام، پشتیبانی جنبش ه66ای دانش66جویی از به66ار پ66راگ،
توسعه مب66ارزات ک66ارگری در کش66ورهای پیش66رفته ص66نعتی فق66ط
گوش666ه هایی از ای66ن رون66د را نش666ان می دهن666د. در ای66ن زم666ان
سوسیالیس66م در اوج ق66درت خ66ود ب66ود و موفقیت ه66ای تکنیک66ی
اتحاد شوروی در عرصه فضا امیدواری بیش66تری ب66رای م66وفقیت
این نظام ایجاد کرد.  بسیاری از شخیص66ت ها و اح66زاب ب66زرگ و
کوچک سیاسی حتی اگر اعتقادی به سوسیالیسم مارکسیست-
لنینیستی نداشتند، پسوند سوسیالیسم را به خود می چسباندند.
سده قبل سده جنگ های جه66انی،  س66ده پی66روزی ب66ر فاشیس66م،
س6666ده انقلب6666ات، س6666ده جنگ ه6666ای ازادی بخ6666ش و س6666ده
ارم66ان خواهی ب66ود. ف66دائیان  یک66ی از جنبش ه66ای کوچ66ک ای66ن
خانواده بزرگ بودند.  جنبشی ارمانخواه، عدالت طلب، مس66تقل،
سوسیالیس66ت، و از ج66ان گذش6ته ک6ه ش6یوه مب6ارزه مس66لحانه را

برای رسیدن به اهداف خود برگزیده بود.
این جنبش توانست بسرعت طرفداران خود را در می66ان جوان66ان
و روش66نفکران بیاب66د. جنبش66ی ن66و ک66ه هم66ه ترکیب66ات لزم ب66رای
پیروزی قلب روشنفکران  در آن زمان را داشت. شعرها سروده،
اوازه666ا س666اخته، س666رودها خوان666ده ش666دند و در همی666ن زم666ان
اسطوره ها زب66ان ب66ه زب66ان گش66تند. م66وفقیت آن فق66ط ب66ه خ66اطر
جانفش66انی های خالص66انه چریک ه66ایش نب66ود، آن دع66ای خی66ر
دوران خود را نیز داشت،  دورانی که امید به جامعه ای متفاوت و
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ما و سیاهکل
 در باره استراتژی   



بهتر نه فقط در ای66ران بلک66ه در هم66ه جه66ان در اش66کال مختلف66ی
م66وج می زد. ای66ن فق66ط در ای66ران نب66ود ک66ه س66رودها ی انقلب66ی
خوانده می شدند بلکه سیره  معمول هم66ه اکن66اف جه66ان ب66ود. در
اروپا نیز چپ نو، کمونیسم اروپایی، سوسیال دمکراسی چ66پ ، و
نه میانه،  در حال پیشروی بودند. آخری66ن کش66ورهای فاشیس66تی
نفس های پایانی خود را می کشیدند. در امریکای لتین نیز النده

به زودی به قدرت می رسد. 
اما این دوران برای فدائیان ب66ا چن66د ض6ربه دهش66تناک ب66ه پای66ان

رسید. ضربه های هولناک رژی66م ش66اه،
پی666روزی روای666ت خمین666ی ب666ر علی666ه
س66لطنت،  و فروپاش66ی «سوسیالیس66م
موجود» .  دوران66ی ک66ه هابس66بام از آن
ب66ه عن66وان «ق66رن کوت66اه بیس66تم»  و
فوکویاما  پایان تاریخ   ی66اد می کن66د، در

 ب66ه پای66ان می رس66د. قطع66ا،۱۹۸۹سال 
همه این ها عواملی خارجی هستند ک66ه
به تنهایی نمی توانند سقوط فدائیان را
توضیح دهند.عامل اص66لی پای66ان آوازه
فدائیان بع6د از انقلب عمل ک66رد خ6ود
ما فدائیان اع66م از طرف66داران ام66روز و
دیروز آن می باش666د.اما س66یاهکل ی66ک
واقعه تاریخی مستقل از وارثان ام66روز
آن و ادعاهای مختلف انهاس66ت.  ای66ن

نوشته از منظری دیگر،  فقط نگ66اهی کوت66اه ب66ه برخ66ی از عوام66ل
دارد.

پایان ارمانخواهی
 جنب666ش ف666دائیان در اوج دوران ارم666ان خواهی و امی666د ش666کل
گرفت،  اما وجه مشخصه دوران کنونی ما نه ارم66انخواهی  بلک66ه
مسئولیت، نه سوسیالیسم بلکه س66رمایه داری، ن66ه براب66ری بلک66ه
تفاوت، نه انقلب بلکه اصلح، نه جمع گرایی بلک66ه فرد گرای66ی،
نه تشکیلت بلکه شبکه، نه عمل بلک66ه انتظ66ار می باش66د. بع66د از
انقلب فرانسه در طی دو س66ده م66ا ش66اهد اوج ارم66ان خواهی در
اش66کال متف66اوت ب66ودیم. جنبش ه66ای ازادی خ66واهی ،  انقلب66ات
بزرگ، جنگ ها و نیز ضدانقلبات یکی پس از دیگری امدند. بن66ا
ب66ه گفت66ه دانی66ل بن س66عید، م66ا ب66ا امی66د کم66تری ب66رای تغیی66ر

سوسیالیستی   نسبت به ق66رن بیس66تم وارد  ق66رن بیس66ت و یک66م
شدیم. می توان اضافه کرد که امی66د  ب66رای تغیی66ر اساس66ی ح66تی

کمتر از قرن نوزدهم نیز می باشد.
زم66انی ک66ه  فوکویام66ا پای66ان تاری66خ را اعلم نم66ود ، در نق66د او ب66ه
درستی کتاب ه66ا نگاش66ته ش66د. ش6یوع جن6گ در من66اطق مختل6ف
جهان چنان گسترده گشته است که حتی عده ای ای66ن نظری66ه را
مطرح می کنند که ما در یک جنگ جهانی بسر می بریم و به علت
آنک66ه خوش66بختانه ت66اکنون دامن66ه کش66تار ب66ه وس66عت جنگ ه66ای
جه66انی قبل66ی نیس66ت و اینک66ه بن66ا ب66ر
انتظ66ار معم666ول-این ک66ه  ی66ک جن66گ
جه666انی جدی666د  م666ترادف ب666ا جن666گ
هس666ته ای انگاش666ته ش666ده اس666ت-
پذیرش چنین واقعیتی آس66ان نیس66ت.
لزم به تذکر اس66ت ک66ه نویس66نده ای66ن
سطور چنین اعتق66ادی ن66دارد ام66ا بای66د
پذیرفت که متأس66فانه  آت66ش جن66گ در
گوشه و کنار جهان افروخته شده و در
بس6یاری از من6اطق  دیگ66ر نی66ز س6وخت
ک6666افی ب6666رای ایج6666اد جنگ ه6666ای
خانمان س666وز جدی666د وج666ود دارن666د.
بحران ه66ای اقتص66ادی در کش66ورهای
جه666ان، گس666ترش ن666ابرابری در ح666د
بیسابقه ای که هشت نف66ر از متم66ولین
جه66ان ب66ه ان66دازه نیم66ی از م66ردم جه66ان ث66روت اندوخته ان66د،
بحران های سیاسی، بازگشت جنبش ه66ای ناسیونالیس66تی (و بن66ا
به گفته عده ای پسافاشیستی)، و از هم66ه مهم66تر ف66اجعه محی66ط
زیست  همه و همه نظریه او را ابطال نمودند. اما متأسفانه بنا ب66ه
گفته ژیژک، چپ های لیبرال اگر چه گفته ه66ای او را رد می کنن66د،
ام66ا در عم66ل پذیرفته ان66د ک66ه س66رمایه داری کن66ونی « تنه66ا ب66ازی
موجود در شهر» و تنها گزینه موجود است. فردری66ک جیمس66ون
در همین رابطه می گوید: امروز «..تصور پایان جهان اس66ان تر از
پایان سرمایه داری است.». فرانسوا فیوره، م66ورخ لی66برال فقی66د
فرانسوی با خوشحالی می گوید «پ66ذیرش ای66ده ج66امعه ای دیگ66ر
  غیر ممکن ش66ده اس66ت، و  ام66روز هیچ ک66س در جه66ان در

 
تقریبا

باره ای66ن موض6وع ن6ه پیش66نهادی دارد و ن66ه تلش ب66رای فرم6وله
کردن برداشت جدیدی می نماید.»

ام66روزه، هرگ66ونه ارم66ان خواهی ب66ا انقلب66ات خ66ونین پیون66د زده
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جانفشانی های  خاطر  ب((ه  فق((ط  آ((ن  موفقی((ت   
خالصانه چریک هایش نبود، آن دعای خیر دوران 
خود را نیز داش(ت،  دورانی ک(ه امید به جامعه ای 
همه  در  بلک(ه  ایران  در  فق(ط  ن(ه  بهت(ر  و  متفاوت 
فقط  ای(ن  می زد.  موج  مختلف(ی  اشکال  در  جهان 
خوانده  انقلبی  ی  س((رودها  ک(ه  نبود  ایران  در 
اکناف جهان  بلک(ه س(یره  معمول همه  می شدن(د 
اروپایی،  کمونیس(م  ن(و،  چ(پ  نی(ز  اروپ(ا  در  بود. 
حال  در  میانه،   ن(ه  و   ، چ(پ  سوسیال دمکراسی 
فاشیستی  کشورهای  آخری((ن  بودند.  پیشروی 

نفس های پایانی خود را می کشیدند.



می شود. نمی توان خونخوار نبود و  انتظار تغییر بنیادی در جامعه
را داشت.  اگر طرفدار سوسیالیسم دمکراتی66ک باش6ید، بایس66تی
حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز خواب چنین تغیی66ری را
نه برای آینده نزدیک، بلکه در قرن های آینده ببینید.   در دورانی
که «اصل امید» جای خود را به «اصل مسئولیت» داده اس66ت، در
دورانی که حتی پایان جهان راحت تر از تغییر وضع موجود تلق66ی
می شود، در هنگامی که «افق انتظار» وجود ندارد، در زمانی ک66ه
ارمان خواهی  خطرناک تلقی می شود، آیا جنبشی ک6ه بن66ایش ب6ر
ارمان خواهی، ب66ر ایج66اد سوسیالیس66م  ب66وده اس66ت، طرف66داران

زیادی خواهد یافت؟ 

گذشته و آینده
بنا به گفته کوزلک، زمان حال معن66ی خ66ود را ب66ه آین66ده می ده66د و
همزمان گذشته  به کنشگران مجموعه ای از تجربه ب66رای بی66ان
انتظارات خود عطا می کند. به عبارتی گذشته و آینده ب66ا یک66دیگر
در پیوند متقابل هستند. گذشته همیش66ه از زاوی66ه مس66ائل روز م66ا

مورد بررسی ق66رار می گی66رد. از همی66ن
رو، م66ا ب66ا ت66وجه ب66ه تن66وع و وس66عت
پرسش های امروز خود گذشته را ورق
می زنی66666م و گوش666666ه هایی ک66666ه در
بررسی های پیشین م66ورد ت66وجه ک66افی
قرار نگرفته اند، را برجسته می نمائیم.
انزو تراورسو معتقد است، از آنجا ک66ه
دیگر ارمان خواهی س66ده پی66ش وج66ود

ندارد، دیالکتیک بین گذشته و آین66ده از بی66ن رفت66ه اس66ت. زم66ان
ح66ال ب66ا ح66افظه پرش66ده اس66ت ام66ا نمی توان66د خ66ود را ب66ه آین66ده
گسترش دهد. بنا ب66ه  فرانس66وا ه66ارتوگ، زم66ان ح66ال ب6ه تنه66ایی
رهایی بخش و  در عین حال بسته درک می شود، دیگر آینده به ما
قوت قلب نمی دهد، زیرا آن نه به مث66ابه نوی66د بلک66ه تهدی66د تلق66ی
می شود. چیزی ک66ه او آن را ح66ال گرایی می نام66د. ح66ال گرایی دو
بع66د مش66کل افرین دارد. از ی66ک س66و، گذش66ته توس66ط ص66نعت
فرهنگی که همه تجربیات قابل انتق66ال را از بی66ن می ب66رد روای66ت
می شود،  و از سوی  دیگر روایت  اینده  نیز  به ما امی66د نمی ده66د.
اف66ق س66رمایه داری شکس66ت ناپذیر اس66ت، و بع66د از شکس66ت «
سوسیالیسم موجود» هی66چ آرم66ان جدی66دی ب66رای آین66ده نزدی66ک
ج66ایگزین آن نگش66ته اس66ت. گذش66ته از جل66و چش66مان م66ا دور

نمی شود، و اینده ای که بتوان آن را اختراع نمود و ی66ا پیش بین66ی
کردد، به جز نابودی زمین و انسانیت، دیگر وجود ندارد. اما ای6ن

چگونه ممکن شد؟ 
با دور جدید جهانی شدن و رشد نئولیبرالیس66م، تض66عیف کم66ی و
کیف66ی طبق66ه ک66ارگر ص66نعتی، تض66عیف اتحادیه ه66ای ک66ارگری،
احزاب چپ  برای ج66بران تض66عیف پ66ایه اجتم66اعی خ66ود ه66ر چ6ه
بیش66تر ب66ه س66وی اقش66ار می66انی کش66یده ش66دند و سیاس66ت های
رادیکال خود را رها نمودند، و سرمایه داری موج66ود را ب66ه عن66وان
تنها بازی موجود در شهر تلقی کردند. هم زمان فرهنگ مقاومت
و چپ نیز زیر ضربات سنگین قرار گرفتن66د. بس66یاری از اح66زاب
سیاست خود را نه بنا بر یک پروژه طولنی بلکه بر اس66اس نتای66ج
انتخابات تعیین نمودند. مشکل این احزاب نه داشتن یک ه66دف
طولنی مدت بلکه پیروزی در انتخابات است. کافیست به ح66زب
کارگر انگلیس و دموکرات آمریکا در طی س66ال های اخی66رو نح66وه
برخورد با جرمی کوربین و برنی ساندرز نگاه کنیم تا عمق فاجعه
را دری66ابیم. ج66رم ب66زرگ جرم66ی ک66وربین از هم66ان روز اول، در
شرایطی که موجب سرازیری تعداد زیادی از اعض66ای جدی66د ب66ه
ح66زب ش66ده اس66ت،   «قاب66ل انتخ66اب»
نب666ودن وی ب666ود. البت666ه از آن زم666ان
ت666اکنون کارن666امه «خلف ه666ای»  وی
بسیار بلندتر شده است.  امروز حافظه
جمعی چپ ، طبقه کارگر و دیگر اقشار
مردم666ی  تض666عیف ش666ده،  فرهن666گ
مق666اومت زی666ر س666ؤال رفت666ه، پای666ان
 از ج66انب بس66یاری از

 
ای66دئولوژی عمل

روشنفکران پذیرفته شده است.
 در دوران66ی ک66ه ارم66انخواهی ب66ه کن66ار گذاش66ته ش66ده اس66ت،
سیاست های حال  بر پایه نظر متخصصین تنظی66م و ب66رای آین66ده
تجویز می شوند.  ایدئولوژی نئولیبرالیستی چنان یکه ت66از می66دان
گش6ته اس6ت ک6ه هیچ ک66س حض66ور آن را احس66اس نمی کن6د. در
اروپا،  برای اولین بار پس از روشنگری روایت مه66م  دیگ66ری ب66ه
جز روایت حاکم وجود ندارد. در چنین شرایطی، تراورسو معتق66د
است وسواس نسبت به  گذشته بیشتر می گردد. ما س66ده جدی66د
را نه با انقلب، ن66ه حمل66ه ب66ه باس66تیل و ک66اخ زمس66تانی، بلک66ه ب66ا
جنگ، با حمله یازده سپتامبر آغاز کردیم که به جای امید، ترور را
گس66ترش داد.در چنی66ن ش66رایطی م66ا تم66ام ق66رن پی66ش را س66ده
جنگ، خونریزی و نسل کش6ی قلم66داد کردی6م. و در ن66تیجه تم66ام
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متأس(فانه بن(ا ب(ه گفت(ه ژیژ(ک، چپ های لی(برال اگ(ر چه 
عمل  در  ام((ا  می کنن((د،  رد  را  فوکویام((ا  گفته های 
پذیرفته اند که سرمایه داری کنونی « تنها بازی موجود 
فردریک  اس((ت.  موجود  گزین((ه  تنه((ا  و  شه((ر»  در 
«..تصور  امروز  می گوید:  رابط(ه  همی(ن  در  جیمس(ون 

پایان جهان اسان تر از پایان سرمایه داری است.»



توجه فقط متوجه قربانیان جنگ گشت. اروپا «خانه مرگ» ش66د،
اما به درستی خاطره هولوکاس66ت را ارج گذاش66ت. در عی66ن ح66ال
ایدئولوژی حاکم توانست همه دستاوردهای دیگر  قرن گذشته را
بزداید. تمام قرن بیستم به جنگ، هولوکاس66ت، گ6ولک خلص66ه
نمی شود. اما ما امروز از هولوکاست حرف می زنیم بدون آنک66ه از
مبارزه ضدفاشیستی نامی ببریم، از جنگ سخن می گوئیم بدون
آنکه تلش های صلح جویانه در اروپا را ارج گذاریم. زمانی که از
قربانیان جنگ س66خن می گ66وئیم مب66ارزات اجتم66اعی و طبق66اتی،
امیدها و آرزوها حذف می گردند.فرهنگ مقاومت نه ب66ه زور بلک66ه
تحت اشکال دیگری از خاطره ها زدوده می شوند.اگ66ر از انقلب
روسیه سخن گفته شود، همه چیز به گولک و  جنایات اس66تالین
خلصه می شود، اگر از سوسیال دمکراسی صحبت شود، ت66ورم
و بهره ه66ای ب66ال برجس66ته می ش66وند. نئولیبرالیس66م ک66ه یک66ی از
ش666عارهای اص666لی اش رق666ابت اس666ت، در عم666ل تم666ام رقب666ای

ایدئولوژیک خود را نابود ساخته و از نبود هماورد  لذت می برد. 
جنبش فدایی، اگرچه جنبشی ایرانی و مستقل بود ام66ا از هم66ان
ابت66دا جنبش66ی ب66ود ک66ه طرف66دارانش را جوان66ان و روش66نفکرانی

تش66کیل می دادن66د ک66ه بس66یار مت66أثر از
دیگر جنبش های بین المللی بودن66د، از
این رو بررسی عوامل خ6ارجی اهمی6ت
دارد. همان طور که گفته شد، در ط66ی
چند دهه گذشته، روند بال کم و بیش
در هم66ه جه66ان تث66بیت  گش66ت. ام66ا
مش66کل ف66دائیان قب66ل از ش66کل گیری
دوران جدید، با شکست روایتشان در
ابت66دای انقلب،  و پ66س از آن  قل66ع و
قم66ع ت66دریجی اعض66ا و طرف66دارانش،
ب66ه وی66ژه پ66س از ش66روع جن66گ ک66ه
«م666وهبت اله666ی» ب666رای جمه666وری

اسلمی بود آغاز شد. عده زیادی بعد  از انقلب،  بنا ب66ه پیش66ینه
مبارزاتی فدائیان به این جنبش روی اوردند،  و تمام امید خ66ود را
بدان بستند. سازمان فدایی که بزرگترین سرمایه اش ص66داقت،
جانفش66انی، و ارم66انخواهی گذش66تگانش ب66ود نتوانس66ت از ای66ن
س66رمایه اس66تفاده کن66د. اگرچ66ه روزب66روز ب66ر تع66داد مخ66الفین
جمهوری اسلمی افزوده می ش66د، ام66ا بخ66ش بزرگ66ی از جنب66ش
فدایی در جهتی مخالف حرک66ت نم66ود و متع66اقب آن،  ب66ه تدری66ج
طرفداران آن نیز کاسته ش6د. نکته ای ک6ه دیگ66ران از جنبه ه66ای

متف66اوت ان  را بررس66ی کرده ان66د و نی66ازی ب6ه تک66رار آن در اینج66ا
نمی باشد.

در نتیجه اگ66ر ای66ن پدی66ده  فق66ط ایران66ی نیس66ت و در  بس66یاری از
کشورهای جهان می توان روندهای مشابهی را مشاهده کرد،  آیا
این به معنی آن است ک66ه س66ازمان های  مختل66ف ف66دائی در ای66ن
 نه! بزرگترین دلی66ل آن شکس66ت

 
روند نقش کمی داشتند؟ مسلما

مضاعف فدائیان در براب66ر طرف66داران خمین6ی ب6ود، یک66ی قب66ل از
انقلب و عدم پیروزی روایت غیرمذهبی، که با توجه به ض66ربات
رژیم شاه به جنبش چ66پ و آزادی عم66ل بس66یار بیش66تر نیروه66ای
 قاب66ل درک ب66ود . دیگ66ری، ع66دم توان66ایی ره66بری

 
م66ذهبی ک66امل

مقاومت بر علیه جمهوری اسلمی.
 بنابراین سه شکست متوالی، که یکی از آن ها شکس66ت جه66انی
چ66پ اس66ت، امی66د ب66ه آین66ده، روای66ت مب66ارزه و جانفش66انی را زی66ر
علمت سؤال قرار داد. امروز اگر یادی از فدائیان می ش66ود قب66ل
از ه66ر چی66ز، ای66ن  ن66ه ی66اد مب66ارزه و دلی66ل ای66ن مب66ارزه، بلک66ه ی66اد
قربانیان این جنبش است. ارمان خواهی آن ه66ا ن66ه  نقط66ه ق66وت
بلکه نقطه ضعف و جزئی از کودکی و ندانم کاری آن هاس66ت. آی66ا
این بدان معنی است که رهبران اولی66ه
 
فدائیان دچ66ار اش66تباه نش66دند؟ مس66لما

نه!

حافظه و تاریخ نگاری
گفته می شود که ب66رای نوش66تن تاری66خ
منصفانه یک  انقلب یا هرحادثه مه66م
بایستی حداقل سه نسل از آن بگ66ذرد.
دلی66ل اص66لی آن ای66ن اس66ت ک66ه اف66راد
درگی66ر چ66ه فات66ح چ66ه مغل66وب هم66ه ب66ه
نوعی خاطرات و قض66اوت های خ66ود را

 به نوشته ها و اس66ناد ت66اریخی مح66دودا فقطدارند. اگر تاریخ را م
کنیم آنگاه حافظه و خاطرات را باید از آن جدا نمود. حافظه ی66ک
عمل کرد لزم در مغز برای زنده ماندن است. انس66ان، و نی66ز ه66ر
حیوان دیگری، خطرات گذشته را به یاد می اورد، یا اینکه ب66ه ی66اد
می اورد کجا می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را بیاب66د. ح66افظه
انتخابی است و مغز به خاطر ظرفی66ت مح66دودش پ66س از م66دتی
بسیاری از اطلعات ناخواس66ته را پ66اک می کن66د. از ای66ن رو گفت66ه
می شود که حافظه قابل اعتماد نیست و به شهادت  افراد پس از
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نا به گفت(ه کوزلک، زمان حال معن(ی خود را به آینده ب
می دهد و همزمان گذشته  به کنشگران مجموعه ای از 
تجربه برای بیان انتظارات خود عطا می کند. به عبارتی 
پیون(د متقاب(ل هستند.  در  یکدیگ(ر  ب(ا  آینده  و  گذشت(ه 
گذشته همیشه از زاویه مسائل روز ما مورد بررسی قرار 
وسعت  و  تنوع  ب(ه  توج(ه  ب(ا  م(ا  رو،  از همی(ن  می گیرد. 
و  می زنیم  ورق  را  گذشت((ه  خود  امروز  پرس((ش های 
گوشه هایی که در بررسی های پیشین مورد توجه کافی 

قرار نگرفته اند، را برجسته می نمائیم.



مدتی نه چندان طولنی نمی توان  زیاد باور کرد. 
اما  در دوران ما ج66دا ک66ردن خ66اطرات از وق66ایع ت66اریخی  نزدی66ک
بس66یار مش66کل اس66ت. از ای66ن رو ع66ده ای از «ح66افظه ت66اریخی»
صحبت می کنند ک66ه ب66ه معن6ی آنچ66ه ک6ه  بن66ا ب66ر گفت66ه هم66ه، ب66ه
قطعیت در فاصله نزدیک اتفاق افتاده اس66ت، ام66ا پرون66ده آن ب66ه

عنوان یک حادثه تاریخی بسته شده است، می باشد.
آیا کسانی که خود در سازمان فدائیان
فعال بوده اند می توانن66د تاریخ نویس66ان
خوبی باشند؟ آیا این خطر وجود ندارد
که این تاریخ نگاری ها به خاطره نگاری
 ای66ن خط66ر

 
تقلی66ل پی66دا نکنن66د؟ قطع66ا

وجود دارد. تروتسکی که خود یک66ی از
افراد بس66یار م6ؤثر انقلب اکت6بر ب66ود،
تاریخ ان انقلب  را ب66ه رش66ته تحری66ر
در اورد. او در مقدمه تض66مین می کن66د
که ب66ه عن66وان ی66ک تاریخ نگ66ار بیط66رف
اس666ناد و م666دارک ت666اریخی را م666ورد
بررسی ق66رار داده اس6ت. او همچنی66ن
تاریخ را از نظر ش66خص ث66الث نوش66ته
 
است. اریک هابسبام اگرچه مستقیما
در بسیاری از حوادث تاریخی ابت66دای
ق66رن ش66رکت نداش66ت، ام66ا خ66ود از
نزدیک شاهد بسیاری ازحوادث س66ده
گذشته بود و کتاب معروف وی «عصر

نهایت ها»، طبعا متأثر از خاطرات دور و نزدیک وی ب66وده اس66ت.
همین امر را در مورد بسیاری  دیگر از تاریخ نگاران اعم از چپ و
راست در م66ورد ح66وادث ق66رن گذش66ته می ت66وان گف66ت. در م66ورد
هیچیک از حوادث نزدیک گذشته نمی توان با قطعیت گف66ت ک66ه
تاریخ نگار توانسته بیطرفی خود را کامل حفظ کند، و اینکه وی تا
چه حد موفق شده است که  قضاوت های شخص66ی خ66ود را کن66ار
بگذارد. از این رو ما تاریخ های متفاوتی داریم. برخ66ی از ح66وادث
 همه بر سر آن توافق دارند، برخی دیگر نه. بنا به گفته پیر

 
تقریبا

بوردیو «همیشه ممکن است نشان داد که چیزها می توانستند به
گونه دیگری باشند، که در جای دیگری تحت شرایط دیگری ب66ه
شکل متفاوتی اتفاق افت66اده اس66ت» و هابس66بام در همی66ن رابط66ه
می گوید «و من با نیت بوردی66و ای66ن نکت66ه را اض66افه می کن66م، م66ن
اطمین66ان دارم ک66ه ان ه66ا در گذش66ته ب66ه ش66کل متف66اوتی اتف66اق

افتادند و در آینده نیز دوباره متفاوت خواهند ب66ود؛ و م66ا چیزه66ا را
به طور متفاوتی نیز تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.». 

امروز برای بسیاری از ما پ6ذیرش س6تارخان ب6ه عن6وان قهرم66ان
ملی بسیار آسان اس6ت. اول اینک66ه  ای6ن موض66وع بق66دری تک66رار
گشته که همه ما آن را به عنوان یک امر بدیهی قبول داریم. یک
دلیل دیگر آن فاصله زمانی ما با ستارخان اس6ت. در ح66ال حاض6ر
طرفداران رژیم قاجار نیز زیاد نیستند.
همه ما می دانیم که در جوانی راهزن66ی
می کرده اما لوطی ه66م ب66وده اس66ت. او
بی س66واد ب66ود و از مش66روطیت دف66اع
کرد، هر چند ک66ه برخ66ی ن66اجوانمردانه
می گوین6666د معن6666ی «مش6666روطیت» را
نمی دانس66ت. او تقریب66ا در تم66ام ط66ول
عمر خود اسلحه بدست ب66ود.  چ6را  در
میان همه ما چپگرایان قبول س66تارخان
به عنوان قهرمان ملی بسیار  اس66ان تر
است تا قبول جنبش فدائیان به عنوان
یک جنبش چپگ66رای مل66ی ازادیخ66واه؟
چ66را  خیلی ه66ا ب66ه راح66تی امیرک66بیر  را
آدم666ی م666دبر می دانن666د ب666دون آنک666ه
مش66666کلی ب66666ا کش66666تار بابی66666ان و
خشونت گرایی او  داشته باشند، بدون
آنک666ه مش666کلی ب666ا « تحت الحم666ایه
انگلی66س ب66ودن »  وی داش66ته باش66ند؟
چرا ما به درس66تی و ب66ه ح66ق ب66ر شخص66یت ها و قهرمان66ان ب66زرگ
تاریخ خود، اعم از امیرکبیر، ستارخان و امثالهم به پاس خدمات
معین ش666ان ارج می گ666ذاریم ، ب666دون آنک666ه ب666ه خ666اطر دیگ666ر
نقایص شان آن ها را طرد کنیم، اما برعکس در م66ورد بس66یاری از
شخصیت های چپ، آن ها را فق66ط  ب66ه خ66اطر نقایص ش66ان  و ن66ه
خدماتشان ارزیابی  می کنیم و حتی اگر آن ه66ا را ارج می گ66ذاریم

آن را در خلوتگاه و نه در پیشگاه دیگران انجام می دهیم؟ 
یکی از دلیل مهم دیگر آن این است که م66ا  ارواح گذش66تگان را
برای طرح های امروز و آین66ده خ66ود احض66ار می کنی66م. س66تارخان
قهرمان ملی همه ایرانیان است، ام66ا ب66ر س66ر می66راث ف66دائیان و
ادامه دهندگان راه انان همچنان دعواست. جنبش فدایی اگر در
زم66ان پی66دایش خ66ود ب66ه درس66تی خ66ط و م66رز خ66ود را ب66ا اح66زاب
وسازمان های دیگر معی66ن می ک66رد، ام66ا ام66روز ای66ن ام66ر اهمی66ت
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گولک  هولوکاست،  جن((گ،  ب((ه  بیس((تم  قرن  تمام   
حرف  هولوکاست  از  امروز  م(ا  ام(ا  نمی شود.  خلص(ه 
نامی  ضدفاشیس((تی  مبارزه  از  آنک((ه  بدون  می زنی((م 
ببریم، از جنگ سخن می گوئیم بدون آنکه تلش های 
از  که  زمان((ی  گذاریم.  ارج  را  اروپ((ا  در  صلح جویانه 
و  اجتماعی  مبارزات  قربانیان جن(گ س(خن می گوئی(م 
می گردند.فرهنگ  حذف  آرزوه(ا  و  امیده(ا  طبقات(ی، 
از  دیگری  اشکال  تحت  بلک((ه  زور  ب((ه  ن((ه  مقاوم((ت 
خاطره ه(ا زدوده می شوند.اگ(ر از انقلب روس(یه سخن 
استالین  و  جنایات  گولک  ب(ه  هم(ه چی(ز  گفت(ه شود، 
صحبت  س(وسیال دمکراسی  از  اگ(ر  می شود،  خلص(ه 
می شوند.  برجسته  بال  بهره های  و  تورم  شود، 
رقابت  اص(لی اش  شعارهای  از  یک(ی  ک(ه  نئولیبرالیس(م 
نابود  را  ایدئولوژیک خود  رقبای  تمام  عم(ل  در  اس(ت، 

ساخته و از نبود هماورد  لذت می برد. 



دیروز را  ندارد. آن ها قبل از هر چیز فدائیان خلق ای66ران بودن66د،
متعلق ب66ه هم66ه ایرانی66ان مب66ارز و طرف66دار ع6دالت. آن ه66ا س6مبل

مبارزه با استبداد بودند.
الی ویزل از بازماندگان هولوکاست که در سال پیش درگذشت در
س66خنرانی خ66ود هنگ66ام گرفت66ن ج66ایزه نوب66ل س66خن خ66ود را ب66ا
افسانه ای مذهبی آغ66از ک6رد.  افس66انه ای ک6ه مانن66د افس66انه های
دیگ666ر روایت ه666ای  متع666ددی دارد، در اینج666ا روای666ت او آورده

می شود:
 بنا بر ی66ک  افس66انه حس66یدی، خاخ66ام

۱۷۰۰–۱۷۶۰ب66زرگ بع66ل ش66یم ت66وف( 
معروف به بشت ) به خاطر ق6درتی ک6ه
داشت با مشاهده رنج یهودیان و همه
م666ردم دنی666ا س666عی می کن666د حض666ور
نجات دهنده جهان را ب6ه جل6و ان66دازد.
ب666ه خ666اطر همی666ن تلش، او تن666بیه
می گ66ردد ، ق66درتش گرفت6ه می ش66ود و
هم66راه خ66دمتکارش ب66ه جزی66ره دوری
تبعی66د می گ66ردد. خ66دمتکار ب66ه اس66تاد
می گوید از قدرت جادویی ات استفاده
ک66ن ت66ا ب66ه خ66انه برگردی66م. اس66تاد در
ج66واب می گوی66د، «غیرممک66ن اس66ت،

تمام قدرت من گرفته شده اس66ت». خ66دمتکار می گوی66د «دع66ایی
بخ66وان ک66ه معج66زه ای ص66ورت گیرد6» اس66تاد پاس66خ می ده66د،
«غیرممکن است، من همه چیز را فراموش کرده ام.» در اینج66ا،
ه66ر دو ب66ه گری66ه می افتن66د. ناگه66ان اس66تاد ب66ه خ66ود می ای66د و از
خدمتکار می خواهد «یک دعا را برای من تکرار کن، هردعایی که
باش66د» خ66دمتکار در پاس66خ می گوی66د، «م66ن ه66م هم66ه چی66ز را
فراموش کرده ام». استاد می پرسد «همه چیز؟» خدمتکار پاس66خ
می ده66د، «ب66ه ج66ز ح66روف الفب66ا». اس66تاد می گوی66د: «پ66س چ66را
منتظری؟ حروف الفبا را شروع کن و م66ن بع66د از ت66و آن را تک66رار
می کنم.» آن ها ابتدا اهسته حروف را می گوین66د و پ66س از م66دتی
صداهایشان بلند و بلندتر می ش66ود «ال66ف، ب،..» و آن را اینق66در

تکرار می کنند تا اینکه استاد قدرت خود را باز می یابد.
منظور از این داستان، به ج66ز دوس66تی و همک66اری،  نش66ان دادن
قدرت حافظه است.  ال66ی وای66ز ن66تیجه می گی66رد ک6ه  امی6د ب66دون
حافظه مانند حافظه بدون امید است. « انس66ان نمی توان66د ب66دون
رؤیا  زندگی کند. او نمی تواند بدون امی66د زن66ده بمان66د.  اگ66ر رؤی66ا

بازتاب دهنده گذشته است، امید احضار آینده است. آیا می توان
گفت که آینده ما بر اساس رد گذشته ص66ورت می گی66رد. ای66ن دو
 متضاد یکدیگر نیستند. متضاد  گذش66ته آین66ده نیس66ت بلک66ه

 
لزوما

فقدان گذشته است؛ متضاد آینده گذشته نیس66ت، بلک66ه فق66دان
آینده است. از دست دادن یک66ی مع66ادل قرب66انی ک66ردن دیگ66ری

است.»
آی66ا چ6پ ایران6ی بض66اعت آن را دارد ک6ه تم66ام نمونه ه66ای موف6ق
تاریخ خود را یک66ی پ66س از دیگ66ری ب66ه
دور اندازد؟ آیا می توان بدون برجس66ته
ک66ردن نک66ات مثب66ت گذش66ته خودم66ان
امی66دی ب66ه آین66ده و تغیی66ر ان داش66ته
باش66یم؟ آی66ا می ت66وانیم در مقاب66ل تم66ام
نماده66ای م66ذهبی موج66ود، نماده66ای
انس66انی و مب66ارز خ66ود را  برافراش66ته
کنیم. این نه ب66ه معن66ای  تق66دس انه66ا،
که چ66پ ض66ربات زی66ادی از ای66ن ب66ابت
خورده است، بلکه پاس داش66تن آنچ66ه
که ما قبول داری66م. م66ا س66تارخان را ب66ه
خاطر راهزنی یا خطاه66ای بس6یاری ک6ه
در طول عمر خود چ66ه در ج66وانی و چ66ه
در پایان عمر خود  مرتکب شده، پ66اس
نمی داریم. ما وی را به خاطر از ج66ان گذش66تگی در لحظه ای ک66ه
همه سکوت کرده بودند، به خاطر شجاعت و درایتش در میدان
جنگ تحسین می کنیم. آی66ا م66ا می ت66وانیم ب66دون تنگ نظری ه66ای
فکری خود، همه مبارزان از هر نحل66ه فک66ری را ب66ه خ66اطر هم66ان
شجاعتی که در گوشه خلوت خود، در خود و بس66یاری دیگ66ر ک66م
می یابیم، به خاطر درایت زیادی که یکی از پشینیان گذشته ما، و
همینطور کنونی خود،  از خود نشان داده، به خاطر ابتک66اری ک66ه
انگشت تعجب م66ا را ب66ر ده66ان نه66اده، تحس6ین کنی6م و آن را ب6ا
صدای بلند تحسین کنیم؟ و این را به همان صورتی ک66ه از دیگ66ر
شخصیت های ملی خود یاد می کنیم، یاد کنیم و نه ب66ا نوش66تن ی66ا
خواندن  ابتدا  صد صفحه در نقد فرد یادشده و سپس یک کلم66ه
در مورد یک خصلت پس66ندیده وی. طبع66ا اگ66ر م66ا ی66ک جری66ان ی66ا
فردی را ضد منافع مردم ارزیابی می کنیم، یا ثمرات فع66الیتش را
 مضر و در خلف جهت منافع مردم، به عبارتی دشمن مردم،

 
کل

ارزی66ابی می کنی66م آنگ66اه مس66أله ح66ل اس66ت. آی66ا ف66دائیان قب66ل از
انقلب دشمنان مردم ایران بودند؟ آیا سیاهکل ب66اعث پس66رفت
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و  شخصیت ها  بر  ح(ق  ب(ه  و  درس(تی  ب(ه  م(ا  چرا   
امیرکبیر،  از  اع((م  خود،  تاری((خ  بزرگ  قهرمانان 
معین شان  خدمات  پاس  به  امثاله(م  و  ستارخان 
دیگر  خاط((ر  ب((ه  آنک((ه  بدون   ، می گذاری((م  ارج 
در  برعکس  ام(ا  کنی(م،  طرد  را  آن ه(ا  نقایص (شان 
مورد بسیاری از شخصیت های چپ، آن ها را فقط  
ارزیابی   خدماتشان  ن(ه  و  نقایص (شان   خاط(ر  به 
می کنیم و حتی اگر آن ها را ارج می گذاریم آن را 
انجام  دیگران  پیشگاه  در  نه  و  خلوتگاه  در 

می دهیم؟ 



ایران و چپ شد؟

ایرلند
ایرلند با وجود اختلفات فراوانی  که با ایران دارد، ام66ا در تاری66خ

این کش66ور می ت66وان ح66وادثی را ی66افت
که  به عنوان یک تجربه موف66ق ب66ه م66ا
کمک می کنن66د. امپراط66وری  انگلی66س
در طی چند سده توانسته بود از ط66رق
مختل66ف م66ردم ایرلن66د را تح66ت فش66ار
قرار دهد. در ابت66دا اراض66ی بزرگ66ی ب66ه
زمین66داران انگلیس66ی داده ش66دند. در
طی قحط66ی س66یب زمینی ب66ا ت66وجه ب66ه
جن666ایت سیاس666ت لی666برالی ح666اکم در
انگلیس،  بسیاری  از ایرلندی ها ج66ان
سپردند و یا اینکه به کان66ادا، آمریک66ا و
اس66ترالیا مه66اجرت نمودن66د. در اواخ66ر

س666ده ن666وزدهم بس666یاری از سیاس666تمداران ایرلن666دی، ط666رح
خودمختاری ایراند تحت لوای انگلیس را مط66رح کردن66د و ح66تی
پارلمان انگلیس با کلیات این طرح توافق نمود. با این حال، پس
از  گذشت چند دهه، به دلیل و بهانه های مختلف  این ط66رح ب66ه

 اعتص66اب بزرگ66ی در ایرلن66د ب66ر۱۹۱۳اجرا گذاشته نشد. در سال 
علیه انگلیس صورت گرفت، اما این اعتصاب با شکست م66واجه
شد و عده ای از سوسیالیست ها ، ملی گرایان و اعض66ای جنب66ش
زنان به این نتیجه رسیدند که مسأله ایرلند راه حل سیاسی ندارد

و باید از طریق نظامی آن را حل کرد.
ام666ا هن666وز بس666یاری از م666ردم   به666ترین اس666تراتژی ممک666ن را
خودمخت66اری تح66ت ل66وای انگلی66س ارزی66ابی می نمودن66د و اعلم
استقلل ایرلند را قبول نداشتند.  در بحب6وبه جن6گ اول جه6انی،
ازادی خواه66ان ایرلن66د ب66ا کم66ک اس66لحه هایی ک66ه از آلم66ان وارد
کشور کردند خ66ود را ب6رای جن6گ چریک66ی آم66اده نمودن66د. آن ه66ا
شرایط جنگی را بهترین موقع ب66رای ض66ربه زدن ب66ه انگلی66س  و
استقلل تشخیص دادن66د. ع6ده ای  از فع66الین سیاس6ی اعلمی66ه
جمهوری ایرلند را امضا کردند و آماده مقابله ب66ا ارت66ش  انگلی66س
ش66دند. یک66ی از ره66بران اص66لی قی66ام جیم66ز کون66ولی از ره66بران
سوسیالیست ها و از متفکران خ66وش فکر آن زم66ان ب66ود. .جمی66ز
کونولی طرفدار فعالیت سیاسی بود ام66ا در ش66رایط موج66ود تنه66ا

راه ممک66ن را راه ح66ل نظ66امی می دانس66ت. او حلق66ه واس66ط بی66ن
سوسیالیست ها و ملی گرایان بود.  یکی دیگر از  رهبران شورش
پاتریک پیرز  از ره66بران ملی گرای66ان  ب6ود. نظ66رات پی6رز در م6ورد
فعالیت نظامی  و ش66ورش  تف66اوت زی66ادی ب66ا کون66ولی داش66ت. او
معتقد بود که شهادت مبارزان باعث ادامه جنبش ،  الهام بخش

دیگران،  و جلب نظر مردم می شود.
ب66ا وج66ود ای66ن اختلف66ات، از آنج66ا ک66ه
کون666ولی  معتق666د ب666ود انگلیس666ی ها از
سلح های سنگین در یک شهر بزرگی
مانن666د دوبلی666ن برعلی666ه شورش666گران
استفاده نخواهند ک66رد، ب66ا پی66رز ب66رای
شورش عید پاک همراه شد.ام666ا او در
 اش66تباه نم66ود.  در ای66ن

 
این مورد کامل

می66ان ه66ر بدشانس66ی ممکن66ی نص66یب
مبارزین گشت. گفته می شود که ع66ده
زیادی آماده پیوستن به مب66ارزه بودن66د.
اما در نهایت در روز شورش، از جمل66ه
ب66ه خ66اطر رقابت ه66ای داخل66ی دو ت66ن از ره66بران ملی گرای66ان ک66ه

 نفر در دوبلی66ن۱۲۰۰فرمان های همدیگر را لغو نمودند، در حدود 
و در همی66ن ح66دود در بقی66ه کش66ور ب66ه فرم66ان لبی66ک گفتن66د.
انگلیسی ها از سلح های سنگین استفاده کردند و قی66ام بش66دت
سرکوب شد. عده زیادی، از جمله بسیاری ک66ه هی66چ رابطه ای ب66ا
جن66گ نداش66تند دس66تگیر گش66تند، و تم66ام کس66انی ک66ه اعلمی66ه
جمهوری ایرلند را امضا نموده بودند، اعدام ش66دند. انگلیس66ی ها
برای آنکه بقیه از این واقعه درس عبرت بگیرند، همه رهبران را
بلفاصله و همزمان اعدام نکردند بلکه آن را در ط6ی چن6د هفت66ه
انجام دادند. جیمز کون66ولی را ب66ه خ66اطر جراح66ات ش66دیدش ب66ه
صندلی بستند و بر روی صندلی تیرباران کردند. امروز عکس او

را در همه جای ایرلند می توان دید.
بع66د از ش66ورش نافرج66ام بس66یاری از ایرلن66دی ها ن66ه تنه66ا از آن
حمایت نکردند بلکه مخالف ش66ورش و شورش66گران نی66ز بودن66د،
ام66ا،  پ66س از اع66دام ها کم ک66م نظ66ر م66ردم ع66وض ش66د و آن ه66ا
خواستار آزادی زندانیان شدند. یکی از زندانیان نیز   ج66وانی ب66ه
نام مایکل کولینز بود.  او فردی بسیار باهوش هم از نظر نظ66امی
و سیاسی بود. وی از همان زندان طرح شورش های بعدی را در
سر پرواند و از رهبران جنبش بعد از قیام عید پاک ش66د. ک66ولینز

) را پایه گ66ذاری ک66رد. وی ک66ه ازIRAارت66ش جمه66وری ایرلن66د (
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 » است.  امی(د  بدون  مانن(د حافظ(ه  بدون حافظ(ه  امی(د 
او نمی تواند  نمی توان(د بدون رؤی(ا  زندگ(ی کند.  انس(ان 
بدون امی(د زنده بماند.  اگ(ر رؤی(ا بازتاب دهنده گذشته 
گف(ت که  می توان  آی(ا  اس(ت.  آینده  احضار  امی(د  اس(ت، 
آینده ما بر اساس رد گذشته صورت می گیرد. این دو  
آینده  گذشته  متضاد   نیس(تند.  یکدیگ(ر  متضاد   

لزوما 
آینده  متضاد  است؛  گذشت((ه  فقدان  بلک((ه  نیس((ت 
دست  از  اس(ت.  آینده  فقدان  بلک(ه  نیس(ت،  گذشت(ه 

دادن یکی معادل قربانی کردن دیگری است.»



شکست مرگب66ار ش6ورش عی66د پ66اک درس گرفت66ه ب66ود، در ادام66ه
جنگ چریکی تاکتیک های دیگری را به کار گرف66ت. او بش66دت از
تلفات نظ66امی و غیرنظ66امی خ6ودداری می ک66رد و مای6ل ب6ه کس6ب
پیروزی های س66مبولیک ب66ود. در عی66ن ح66ال،  او در کارن66امه خ66ود
ترور جاسوسان انگلیس را نیز دارد که بشدت از ان انتقاد ش66د.
کولینز کسی بود ک66ه ارت66ش و جاسوس66ان انگلیس66ی در هم66ه ج66ا
بدنبال او می گشتند ام66ا وی همیش66ه موف66ق ب66ه ف66رار می ش66د. در

 پون6د ام66روز۳۰۰۰۰۰  ارتش انگلیس ج66ایزه ای مع66ادل ۱۹۲۰سال 
برای دستگیری یا مرگ او تعیین کرد. 
پس از چندی بالخره انگلیس تح66ت
فشار مردم و موفقیت ک66ولینز مجب6ور

 ش66د.۱۹۲۲به قبول م66ذاکره در س66ال 
کولینز  یک رهبر نظ66امی م66اهر ب66ود و
هیچ ک66س فک66ر نمی ک66رد ک66ه  بتوان66د
مبارزات نظامی را کنار گ66ذارد، ام66ا او
تغییر موضع انگلیس را لبیک گفت و
بلفاصله در مذاکرات ش66رکت نم66ود.
در طی م66ذاکرات ب66ا اس66تقلل ایرلن66د
موافقت شد، هر چند که ایرلند به دو
قس66مت  تجزی66ه گش66ت. ک66ولینز در

  ، یعن666ی هم666ان س666ال۱۹۲۲س666ال 
مذاکره با انگلیس، به طرز مرموزی به قتل رسید و معم66ای م66رگ

او هنوز حل نشده است.
در نتیجه،  ش66ورش نافرج66ام عی66د پ66اک- و ش66اید یک66ی از اولی66ن
جنگ های چری66ک ش66هری-  ب66ا وج66ود س66رانجام غم انگی66زش و
کشته شدن بسیاری،  باعث فشار بیشتر بر مذاکرات ایرلن66دی ها
و انگلیسی ها گشت و مذاکراتی که در حدود چهل سال ب66ه ط66ول
انجامیده بود را بسرعت بپایان رساند. پس از پن66ج س66ال، ایرلن66د
از امپراطوری جدا گشت.  شورش عید پاک  ت66أثیرات خ66ود را ب66ر
روس66یه نی66ز نه66اد و لنی66ن و تروتس66کی در ب66اره آن نوشتند.ای666ن
شورش از همان ابت6دا ت66ا ب6ه ام6روز موافق66ان و مخالف66ان زی66ادی
داشته و دارد. روایت همه از سیر حوادث نی6ز ب66ا یک66دیگر تف66اوت
دارد. در میان  صاحب نظران  اختلفات گسترده در مورد درستی
و نادرستی این شورش   از همان آغاز آن وج66ود داش66ت و  دارد.
رئوس اختلف666ات طرف666داران و مخالف666ان ان، مس666أله اعم666ال
خشونت و ع66دم ادام66ه راه ه66ای سیاس66ی در دس66ترس، انتخ66اب
نادرست زمانی ، ...بوده و هست. طبعا هنگامی که ایرلن66د ب66ه دو

قسمت تقسیم شد، اختلفات بسیار پیچیده تر نیز گشت، چیزی
که خارج از موضوع بحث ما و نیز اطلعات نویسنده این س66طور

است.
نظر مردم در طی یک قرن گذشته نیز چند بار تغییر نموده است.
این قی66ام در ده66ه هفت66اد، هش66تاد و اوای66ل ده66ه ن66ود  طرف66داران
زیادی در ایرلند نداشت، ام66ا در اواخ66ر ده66ه ن66ود ورق برگش6ت و
کم کم طرفداران آن بر مخالفینش پیشی گرفتند. این ب66ه معن66ی
آن نیست که امروز مخالفی ن66دارد، ن66ه تنه66ا دارد بلک66ه برخ66ی از
مقامات بلندپایه دولتی نیز مخ66الف آن هس66تند. ام66ا آن  ب66ا وج66ود
هم6ه اختلف66ات،  ب66ه عن66وان ی6ک قی66ام
مل6ی ه66ر س66ال پ66اس داش6ته می ش66ود و
سال پیش ص66دمین س66الگرد ای66ن قی66ام
نافرجام جشن گرفته شد. مردم ایرلن66د
این روز را جشن می گیرند. هر چن66د ک6ه
اختلف نظره66ا در م66ورد اینک66ه چنی66ن
شورش66ی و دس66ت ب66ردن ب66ه اس66لحه
درست بود یا ن66ه همچن66ان  ادام66ه دارد.
در پرت66و تغیی66ر و تح66ولت ت66اریخی ای66ن
نتیجه حاصل شده که ایرلن66دی ها ب6رای
تقویت غرور ملی خود نیاز به نمونه های

مثبت مقاومت و پایداری ملی دارند. 

امریکای لتین
اگ666ر م666ا ش666اهد تغیی666ر پ666ارادایم ت666اریخی پ666س از فروپاش666ی
سوسیالیس66م موج66ود ب66وده ایم، چ66را جنبش ه66ای پ66ارتیزانی در
امریکای لتین انقدر در زیر انتق66اد ق66رار ندارن6د ک6ه جنبش ه66ای
چریکی در ایران. آیا این به دلیل آن است که چنین جنبش هایی

فقط در آنجا می توانستند و می بایست شکل می گرفتند؟ 
در طول تاریخ چند صد ساله گذشته، انقلبات بر هم66دیگر ت66أثیر
گذاشته اند. شعارها و خواسته های انقلب فرانسه فقط در اروپ66ا
تک66رار نش66دند، بلک66ه باده66ای آن انقلب ب66ه ای66ران نی66ز رس66ید.
تأثیرات انقلب، یا جنبش اس66تقلل آمریک66ا ب66ر انقلب فرانس66ه
نی66ز غیرقاب66ل کتم66ان اس6ت. پ66س از انقلب نافرج66ام روس66یه در

 ما شاهد تأثیرات مستقیم آن بر جنبش ه66ای دیگ66ر از۱۹۰۵سال 
جمل66ه جنب66ش مش66روطیت در ای66ران ب66وده ایم. در تاری66خ معاص66ر
می توان از چند انقلب تاریخی نام برد ک66ه ت66أثیرات بس66زایی ب66ر
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نمونه های  تمام  را دارد که  آ(ن  بضاع(ت  ایران(ی  آی(ا چ(پ 
موفق تاریخ خود را یکی پس از دیگری به دور اندازد؟ 
آی(ا می توان بدون برجس(ته کردن نکات مثب(ت گذشته 
خودمان  امیدی به آینده و تغییر ان داشته باشیم؟ آیا 
موجود،  مذهبی  نمادهای  تمام  مقاب(ل  در  می توانی(م 
نمادهای انس(انی و مبارز خود را  برافراشت(ه کنیم. این 
نه به معنای  تقدس انها، که چپ ضربات زیادی از این 
بابت خورده است، بلکه پاس داشتن آنچه که ما قبول 

داریم.



روندهای بعدی تاریخی در جهان گذاشته اند و در حقیقت م66دلی
ب66رای کش66ورهای دیگ66ر محس66وب می ش66دند: انقلب فرانس66ه،
روسیه، چین و کوبا. در همه این موارد ، انقلبی66ون از تجربی66ات
یک66دیگر درس گرفته ان66د. متأس66فانه درس گی66ری از پیروزی ه66ای
دیگران بسیار سریع تر از شکست های آن ه66ا ص66ورت می گی66رد.
جامعه ایران و امریک66ای لتی66ن اگرچ66ه فرس66نگ ها ب66اهم فاص66له
دارند اما به لحاظ توسعه سیاسی-اقتصادی نزدیکی های زیادی

نیز  با هم دارند.
 مسلم آن ک66ه، ای66ن فق66ط انقلبی66ون
نبودن666د ک666ه از تجرب666ه کوب666ا درس
گرفتن66د، بلک66ه حکومت ه66ا، از جمل66ه
حک666ومت  ای666ران، نی666ز از شکس666ت
باتیستا درس عبرت گرفتند. سرکوب
ش6666دید جنبش ه6666ای پ6666ارتیزانی در

امریکای لتین پس از پیروزی انقلب کوبا خود دلیل66ی اس66ت ب66ر
 انقلبیون ایران ن66ه فق66ط می بایس66ت ب66ر دلی66ل

 
این مدعا. مسلما

پیروزی انقلب کوبا بلکه  به دلیل شکست اشکال مش66ابه آن در
امریکای لتین نیز می پرداختند.

اما اگر ما  در یک پ66ارادایم ت66اریخی جدی6د بس66ر می بری66م چ66را در
امریکای لتین مدل چریکی انقدر زیر سؤال برده نش66ده اس66ت؟
طبعا حضور  ما در ی66ک پ66ارادایم ت66اریخی جدی66د،  ب66ه معن66ی ورود
همزمان هم66ه کش66ورها بط66ور همزم66ان و پ66ذیرش ای66ن پ66ارادایم
جدید نیست. از سوی دیگر و از همه مهمتر وظیفه نیروهای آگاه
همچنان که م66ارکس می گف6ت ن6ه تفس66یر جه66ان بلک66ه تغیی66ر آن
است، یعنی  وظیف66ه م66ا مب66ارزه و تغیی66ر افک66ار هژم66ون در جه66ت
درست است و نه تبعیت از آنها . قبل از هر چی66ز ذک66ر ای66ن نکت66ه
ضروری است که جنبش های چریکی در همه امریکای لتی66ن از
ارج و احترام  یکسان برخوردار نیستند و برخی از این جنبش ه66ا
مانند فارک در کلمبیا، بشدت زیر علمت  س66ؤال ب66وده و هس66ت.
این به معنی آن نیست ک66ه ف66ارک طرف66دار ن66دارد بلک66ه اینک66ه ب66ه
دلی666ل بس666یار زی666ادی م666ورد تنف666ر اک666ثریت م666ردم، خصوص666ا
شهرنشینان هس66تند. ب66ه عب66ارت دیگ66ر، در امریک66ای لتی66ن نی66ز
موضوع سیاه و سفیدی نیست. اما در برخ66ی کش66ورها  پ66ارتیزان

بودن یک سابقه سیاسی مثبت است.
 مهمترین دلیایلی که می توان آورد به شرح زیر هستند:

امریکای لتی66ن، اولی66ن منطقه  در جه66ان ب66ود ک66ه ب66ه•
عنوان آزمایشگاه نئولیبرالیسم حاکم کنونی انتخ66اب

شد. باید به یاد داشته باش66یم ک66ه میلت66ون فری66دمن و
طرف66دارانش، تم66ام نظری66ات خ66ود را ابت66دا در آنج66ا
عملی نمودند و سپس به عن66وان نم66ونه ای موف66ق ب66ه
دیگر کش66ورها ص66ادر کردن66د. م66ردم امریک66ای لتی66ن
پ6666س از س6666ال ها ع6666ذاب و مق6666اومت توانس6666تند
نئولیبرالیسم را به عقب برانند. شاید ما امروز پ66س از
انکه چپ  پوپولیست، در ان66واع مختل66ف ان،  س66ال ها
حک666ومت ه666ای  کش666ورهای آن
منطق666ه را در دس666ت داش666ته اند،
شاهد تغییر در جهتی دیگر باشیم

مردم امریکای لتین فقط از•
طری66ق نظ66امی س66عی در اس66تقرار
سوسیالیس666م ننمودن666د. آن ه666ا
تجربه رژیم النده شیلی را نی66ز در
مقابل چشمان خود داشته و دارن66د. آن ه66ا دیدن66د ک66ه
 دمکراتی666ک چ666پ می666انه ب666ا

 
ی666ک حک666ومت ک666امل

خواس66666ت هایی ک66666ه کم66666تر از  درخواس66666ت های
سوسیال دمکراسی اروپای شمالی  در آن زمان ب66ود و
ه66دفش ن66ه س66رنگونی س66رمایه داری بلک66ه کن66ترل
سرمایه خارجی بود، به ط6رز فجیع66ی س66رنگون ش6د.
برخی حکومت النده را با مصدق یک66ی می گیرن66د، ام66ا
ش66باهت ان66ان فق66ط در نح66وه س66رنگونی اس66ت و ن66ه

میزان مطالبات و راه کسب قدرت.
مردم امریکای لتین نمونه های خمینی خود را بس66یار•

زودت66ر از م66ردم ای66ران تجرب66ه نمودن66د و خیل66ی زود
محدودیت های آن را درک نمودند. 

اندیش66ه سوسیالیس66م در می66ان م66ردم و روش66نفکران•
امریک66ای لتی66ن بس66یار جاافت66اده اس66ت. مس66یحیت،
کلیسا و برخی از اندیشه های سوسیالیستی بسیار در
ه66م تنی66ده ش66ده اند. ای66ن فق66ط کش66یش ها و کلیس66ا
نیستند ک66ه بس66یاری از اندیش66ه های سوسیالیس66تی و
ضدکاپیتالیس66تی را قب66ول کرده ان66د، بلک66ه ای66ن ت66أثیر
دوجانبه است. کافیس66ت پ66اپ فرانس66یس ک66ه اولی66ن
پاپ یس6وعی اس66ت،  را ب66ا پاپ ه66ای پیش66ین مقایس66ه

کنیم.
 غیرقاب66ل کتم66ان•

 
حضور کوبا و  نق66ش چه گ66وارا قطع66ا

است

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   58    جستارهای نو  

 کولین(ز کسی بود ک(ه ارتش و جاسوسان انگلیسی در 
همه جا بدنبال او می گشتن(د اما وی همیشه موفق به 

انگلیس جایزه ای ۱۹۲۰فرار می شد. در س(ال  ارت(ش    
 پوند امروز برای دستگیری یا مرگ او ۳۰۰۰۰۰معادل 

تعیین کرد. 



چ66پ توانس66ت  در بس66یاری از کش66ورهای امریک66ای•
لتین نه فقط همه مردم را  زیر شعارهای پوپولیس66تی
گرد آورد بلکه در چنین راهی تمامی مبارزین پیشرو را

به س66طح قهرمان66ان مل66ی
برس66انند. طبع66ا پی66روزی
چ66پ می66انه در بس66یاری از
کشورهای همج66وار ت66أثیر
مثب666تی ب666ر هم666ه ای666ن

کشورها نهاد.
از این رو در ایران، در میان چپی ک66ه
ب66ر س66ر گ66ذار از جمه66وری اس66لمی
مش66اجرات ادام66ه دارد، چپ66ی ک66ه در
ایران نتوانسته ریشه تنومندی بزن66د،
و همچن6666ان مش6666غول لی6666س زدن
زخم های گذشته است، به زیر سؤال

بردن یا کم  توجهی به مبارزین گذشته، در شرایطی که در جهان
تاکنون بادهای مخالف وزیده است زیاد عجیب نیست.

انتقاد از سیاهکل

از سوی دیگر برخی از موافقین سیاهکل عنوان می کنند که بای66د
با توجه به شرایط زمانی اواخر دهه چه66ل س66یاهکل را س66نجید و
به عنوان یک ناظر بیطرف باید خ66ود را در بط66ن ح66وادث گذش66ته
ق66رار داده  و ب66ا ت66وجه  ب66ه ش66رایط ان زم66ان در م66ورد س66یاهکل
قضاوت نمود. آیا این بدان معنی اس6ت ک6ه  نبای6د در م6ورد هی6چ
حادثه تاریخی نظر داد؟  قضاوت در م66ورد هم66ه فج66ایع، درس66ت
پس از آن صورت می گیرند. ما باید بتوانیم ب66ا ت66وجه ب66ه ح66وادث
بعدی یک حادثه، نتیجه بگیریم که آی66ا  امک66ان جل6وگیری از ی66ک

 
 
 می ت66وان و بای66د۲۸کودتا، مثل

 
 مرداد، وجود داشت یا نه؟ مسلما

در مورد حوادث بزرگ و کوچک نظ66ر داد. از آن انتق66اد نم66ود و ی66ا
آن را درست تلقی کرد. طبعا ارزیابی ما  برای استفاده از تج66ارب

این حوادث در آینده است.  

انتقاد از سیاهکل از فردای همان روز این حادثه شروع ش66د و ت66ا
به امروز ادامه یافته است. انتقادکنندگان از جمله در میان  اعضا
و طرفداران جنبش فدایی،  دیگ66ر نیروه66ای چ66پ مارکسیس66ت و
نی66ز  دیگ66ر مخ66الفین رژی66م ش66اه ق66رار
داشته و دارن6د. ای6ن اختلف66ات پ6س از
انقلب ب66اعث ب66روز چن66د انش66عاب در
فدائیان گشت. اما در آن زمان، حتی با
وج66ود شکس66ت نیروه66ای س66کولر از
خمینیسم، بحث در میان چ66پ، بیش66تر
در مورد شیوه مب66ارزه مس66لحانه از نظ66ر
مطابقت با اموزه های مارکسیستی ب66وده
اس66666ت. ول66666ی در ان دوران هن66666وز
سوسیالیسم و رادیکالیسم امری عاجل
ش66مرده می ش66د، انق66در عاج66ل ک66ه راه
رشد سرمایه داری از موضوعات اص66لی
بحث بود. تأکید ب66ر مب66ارزه طبق66اتی در مرک66ز اندیش66ه چ66پ ق66رار
داش66ت. از هم66ه مهم66تر، امی66د ب66ه تغیی66ر اساس66ی در ج66امعه در
نیروهای چپ با هر جهت گیری فک6ری وج6ود داش6ت. هیچ ک6س
مبارزه ضدشاهی را مورد سؤال قرار نمی داد، بلک66ه مس66أله م66ورد

اختلف  شیوه های مبارزه بود.
امروز بعد از تغییر پارادایم تاریخی، مسأله دیگر نه  شیوه مب66ارزه
با شاه  بلکه خود مبارزه ب66ا رژی66م س66لطنتی و ب66ه چ66الش کش66یدن
سرمایه داری است. مساله دیگر نه راه  رسیدن ب66ه انقلب  بلک66ه
راه های رفرم است. ای66ن ن66تیجه ب66ا ت66وجه ب66ه پی66روزی جمه66وری
اسلمی اهمیت بیشتری می یابد.یک واقعی66ت دیگ66ر ای66ن ک66ه، از
سویی،  مشکل بسیاری ن66ه س66یاهکل بلک66ه وارث66ان ان، ف66دائیان
کن66ونی هس66تند  و ب66ه همی66ن خ66اطر س66یاهکل  م66ورد حمل66ه واق66ع
می شود. از سوی دیگر،  مشکل بس66یاری از ف66دائیان اینجاس66ت
که بدون وقوع سیاهکل  امروز دیگر هیچ فدایی  وجود نداش66ت.
این س6ناریو کم6ی ی66اداور فیل66م ترمین66اتور اس6ت، م66ا از آین6ده ب6ه
گذشته پرواز می کنیم  تا از واقعه سیاهکل و  بدنیا امدن فدائیان
جلوگیری کنیم  (البته در اینجا هیچ  ط66رف  و ی66ا  نی66ت  ب66د  وج66ود

ندارد و همه نیات خوبی دارند! ). 
چ66پ ن66و زم66انی فک66ر می ک66رد ک66ه ب66ا از بی66ن رفت66ن سوسیالیس66م
می تواند بار س66نگین جنای66ات و اش66تباهات هولن66اک گذش66ته را از
دوش خود بردارد. اما سیر وقایع نشان می دهند که در تبعی66ت از
دی66دگاه لیبرالیس66تی ح66اکم ن66ه فق66ط سوسیالیس66م  موج66ود بلک66ه

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   59    جستارهای نو  

تاری(خ معاصر می توان از چن(د انقلب تاریخی   در 
بعدی  روندهای  بر  بسزایی  تأثیرات  ک(ه  برد  نام 
تاریخی در جهان گذاشته اند و در حقیقت مدلی 
برای کشورهای دیگر محسوب می شدند: انقلب 
فرانسه، روسیه، چین و کوبا. در همه این موارد ، 
گرفته اند.  درس  یکدیگر  تجربیات  از  انقلبیون 
دیگران  پیروزی های  از  درس گیری  متأس((فانه 
صورت  آن ه((ا  شکس((ت های  از  س((ریع تر  بس((یار 

می گیرد.



بس66یاری از دس66تاوردهای ت66اریخی، بس66یاری از س66نت های نی66ک
چپ، مبارزه جویی، تلش برای تغییر رادیکال نیز به دور انداخته
شدند. ما نه فقط تاریخ نویسی لیبرالی را پذیرفتیم بلکه در ترویج
آن نی66ز ش66ریک گش66تیم. انقلب فرانس66ه ب66رای ازادی، ن66ان و
برادری ب6ود و هم6ه آن در جنای66ات ژاک6وبینی خلص6ه نمی ش6ود،
انقلب اکتبر روسیه برای ص66لح و زمی66ن ب66ود ن66ه ب66رای اس66تقرار
کامل سوسیالیسم. از نظر لنین قبل از انقلب، آن فق66ط «گ66امی
در جه66ت سوسیالیس66م» ب66ود و ن66ه بیش66تر. انقلب ای66ران ب66رای
استقرار آزادی بود. باید کور بود ک6ه نتای6ج  دردن66اک بع6دی هم6ه
این انقلب ها را ندید. اما ندیدن دستاوردهای آن ه66ا، ه66ر چق66در
کوچک،  نیز اشتباهی فاحش اس6ت. م6ا بای6د از اش66تباهات خ6ود
درس بگیریم  اما نمی توانیم به نفی س66نت های مب66ارزه، ب66ه نف66ی
تغییر رادیکال، به سکون برسیم. اگر ما در اثر تجربیات خود ب66ه

ای66ن ن66تیجه ع66الی رس66یده ایم ک66ه در
دوران کنونی   می توانیم و بای66د از راه
مس66المت امیز ب66ه خواس66ته های خ66ود
برسیم، این به معن66ی ت66رک سیاس66ت
 بای66د از

 
تغییر رادیکال نیست. ما قطعا

شکست های گذشته پرهیز کنیم.
ام66روز م66ا بس66یاری از ب66داموزی های
لیبرالیس666م را قب666ول کرده ای666م. م666ا
پ666666ذیرفته ایم ک666666ه دموکراس666666ی
وس666رمایه داری هم666زاد و دوقل666وی
جدانشدنی هستند. اگر چ66ه در ط66ول
تاریخ و دوران حال م66ا م66وارد عک66س
ان فراوانن66د. م66ا پ66ذیرفته ایم ک66ه ه66ر
 ب66ه ی66ک انقلب خ66ونین

 
اوتوپی لزوما

ختم می شود، و از این رو بای66د از آن پرهی66ز نم66ود.  م66ا بچ66ه را ب66ا
لگن کثافات آن به دور می اندازیم.

 در شرایط کنونی ک66ه قس66مت بزرگ66ی از نیروه66ای چ66پ طرف66دار
مب66ارزه مس66المت امیز هس66تند، مس66أله  چ66پ،  مب66ارزه ب66ا رژی66م
استبدادی کنونی است. ما سیاهکل را برای تأکید بر مبارزه ض66د
استبدادی، عملگرایی و مبارزه طلبی نیاز داریم . طبع66ا اختلف در
میان چپگرای66ان در م66ورد بس66یاری از مس66ائل از قبی66ل ش66یوه های
مبارزه، انقلب و رف66رم، می66زان خش66ونت، و مس66ائل دیگ66ر ب66اقی
اس66ت، ام66ا ای66ن اختلف66ی ام66روزی اس66ت و هیچ ک66س نبای66د و
نمی توان66د ب66رای اثب66ات حق66انیت خ66ود ب66ه ره66بران اولی66ه ف66دایی

متوسل شود و بهتر اس66ت ب66رای پیش66برد نظ66رات خ66ود، چ66اقوی
استدلل خویش را تیز کند. سیاهکل فقط ن66ه گفت66ن ب66ه س66کون
هم از نظر سیاسی و ه66م از نظ66ر تش66کیلتی ب66ود. س66یاهکل اری
گفتن به ادامه آرزوهای بزرگ، به امید برای آینده بهتر بود. آیا ما
می توانیم در زمانی ک6ه بی66ش از ه6ر زم66ان دیگ6ری ب6ه امی6د نی6از

داریم به سیاهکل پشت کنیم؟

چند نکته فرعی
یکی از دلیل منتقدان سیاهکل مبارزه مسلحانه است. این شکل
از مب66ارزه  در هم66ان زم66ان منتق66دان خ66ود را داش66ت، ام66ا ام66روز
مخالین بسیاری دارد. برخی از موافقین عنوان می کنند که ع66دم
انتخاب مبارزه مسلحانه بن66ا ب66ه ش6رایط جه66انی غیرممک66ن ب66ود.

 اگر ای66ن جنب66ش احتمالمی توان  گفت
یک ده66ه زودت66ر ی66ا بع66دتر پ66ا می گرف66ت

شکل و شمایل دیگری پیدا می نمود.
اما برخی از منتقدین اعتقاد دارند که در
صورت عدم اتخاذ چنین مشی، جنبش
فدایی  می توانست در انقلب م66وفقیت
بیشتری کسب کند. ای66ن درس66ت مانن66د
رمل و اسطرلب انداختن است. از نظر
تاریخی طرح این سؤال ک66ه اگ66ر آن ه66ا
مبارزه مسلحانه را بر نمی گزیدن66د غل66ط
اس66ت. ای66ن اتف66اقی اس66ت ک66ه افت66اده
اس66ت، ب66دون آنک66ه بت66وان آن را تغیی66ر
داد. اینکه اگر آن ها ش66یوه مس66لحانه را
پی66ش نمی گرفتن66د، می توانس66تند زن66ده
بمانند و در انقلب شرکت موثرتری داشته باشند. این فقط ی66ک
روایت است که هیچ کس نمی توان66د درس66ت و غل66ط ب66ودن آن را
ثابت کند و از این جهت ارزش زیادی ندارد. ممک66ن ب66ود پوی66ان،
احمدزاده، حمید اشرف در صورتی ک6ه مب6ارزه مس66لحانه ص6ورت
 پ66س از م66دتی سیاس66ت را ره66ا کنن66د. ش66غلی

 
نمی گرفت، اساسا

اختیار کنند، خانواده تشکیل دهند زندگی عادی خود را بگذرانن66د
و حتی در انقلب بهمن  هم شرکت نکنن666د.هیچکس نمی توان66د
اشتباه  یا راست بودن این روایت را نیز ثابت کند. این روایت ب66ه
همان اندازه ارزش دارد که روایت قبلی. مسأله اصلی این اس66ت
که از نظر ما احم66دزاده و دیگ66ر ف66دائیان ج66ان ب66اخته درس6ت ب66ه
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در آن زمان، حتی با وجود شکست نیروهای سکولر از 
خمینیسم، بحث در میان چپ، بیشتر در مورد شیوه 
اموزه های  با  مطابق((ت  نظ((ر  از  مس((لحانه  مبارزه 
هنوز  دوران  ان  در  ولی  اس((ت.  بوده  مارکس((یستی 
شمرده  عاجل  امری  رادیکالیس((م  و  سوسیالیسم 
از  سرمایه داری  رش(د  راه  ک(ه  عاج(ل  انقدر  می ش(د، 
موضوعات اصلی بحث بود. تأکید بر مبارزه طبقاتی در 
مرکز اندیشه چپ قرار داشت. از همه مهمتر، امید به 
هر  ب(ا  چ(پ  نیروهای  در  جامع(ه  در  اس(اسی  تغیی(ر 
مبارزه  هیچ کس  داشت.  وجود  فکری  جهت گیری 
مسأله  بلک(ه  نمی داد،  قرار  س(ؤال  مورد  را  ضدشاه(ی 

مورد اختلف  شیوه های مبارزه بود.



خاطر آنچه که انجام دادند اهمیت می یابند و نه آنچه که انج66ام
ندادند. دیگر اینکه آن ها قرار است آرزوه66ا و افک66ار م66ا را، آنچ66ه
ک66ه م66ا خ66ود در انجامش66ان قاص66ر ب66وده و ی66ا هس66تیم را ب66ه اج66را
گذراند. این نه واقعیات بلکه فانتزی ماست که همه چیز را ک66ژ و
معوج می سازد. بنا بر دیگر شواهد تاریخی م66ردم ای66ران درس66ت
به این خاطر که آن ه66ا راه66ی متف66اوت از دیگ66ران برگزیدن66د، ب66ه

خاطر پایمردیشان  پس از انقلب، آن ها را  پاس داشتند.  

آیا در صورت عدم استفاده از اسلحه خشونت رژی66م ش66اهی ک66م
  خشونت، باعث خشونت می شود. ام66ا خش66ونت

 
می شد؟ مسلما

فقط به کار بردن اسلحه نیست.  بنا به آم66ار ی66روان ابراهامی66ان،
 اعدام شده اند، که از ای66ن۳۴۱در بین سیاهکل تا انقلب بهمن 

 نف66ر در۴۲ نف66ر اع66دام، ۹۱ نف66ر در مب66ارزات خیاب66انی، ۱۷۷میان 
 نف6ر دس66تگیر و س6پس ناپدی66د۱۵حی6ن ش6کنجه ج66ان س6پردند، 

 نف66ر خودکش66ی و ن6ه نف66ر در «حی6ن ف66رار»-ک6ه پ66س از۷شدند، 
انقلب بنا به اعتراف زندانبانان به طرز وحشیانه اعدام شدند.»
[ نگاه کنید به «ایران  بین دو انقلب» ]. برای مقایس66ه می ت66وان

 در ح666دود۱۹۵۲–۱۹۵۹گف666ت ک666ه در کوب666ا در ط666ی س666ال های 
بیست هزار نفر توسط باتیستا به قتل رس66یدند. بای66د اض66افه ک66رد

که این آمار حکومت کنونی کوباست.
اول، همانطور که از جدول بال دی66ده می ش66ود، بی66ش از نیم66ی از
اعدامیان به سازمان فدائیان تعلق داشتند و نیمی از قربانیان در
درگیری های مسلحانه کشته ش66دند. متأس66فانه نمی ت66وان آم66ار را

 مشاهده ک66رد ت66ا۵۷بطور سالنه قبل از شروع سیاهکل تا بهمن 
بت66وان از آن طری66ق تحلی66ل به66تری را  ارائه ک66رد. ام66ا ح66وادث
انقلب  و تظاهرات های خیابانی به خوبی نشان دادند که ص66رف
وجود یا عدم وجود اسلحه میزان خشونت از سوی رژیم ش66اه را

تعیین نمی کرد. بلکه میزان خشونت متناسب ب66ا احس66اس خط66ر
رژی66م ب66ود. البت66ه ه66ر رژیم66ی در کش66تار و قل66ع و قم66ع دیگ66ران
محدودیت های خ66ود را دارد.  رژی66م ش66اه ق66ادر ب66ه کش66تار ب66دون
وج66ود اس66لحه نی66ز ب66ود. طبع66ا اگ66ر آنچ66ه ک66ه چریک ه66ا در نظ66ر
داشتند، یعنی یک  جن66گ ت66وده ای ط66ولنی، می توانس66ت ش66دت
خشونت را بال ببرد. اما در عین حال ما بایستی دیر یا زود به ای66ن
سؤال پاسخ دهیم، آیا در هر شرایطی، وقتی که باید پا  به میدان

مبارزه  گذاشت، می توان واکنش نیروی مقاب66ل را از قب66ل تعیی66ن
کرد؟ 

من به شخصه طرفدار هیچگونه خشونت امیزی، به جز در دفاع

از خود که انهم قابل بحث جداگانه است، نیستم. ام66ا آنچ66ه ک6ه
مد نظر نویسنده است اینکه ما بدون داشتن آمار و ارقام دقی66ق،
و فقط بنا بر احساسات خود نبای66د حک66م  ص66ادر می کنی66م. رژی66م
صدای هیچ اعتراضی را بر نمی ت66افت و نمی ت66وان واکن66ش آن  را
 در صورتی که هر روز اعتراضاتی در من66اطق مختل66ف ته66ران

 
مثل
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امار چریک های کشته شده 

ما برای مبارزه  نه فقط  نیاز به یک استراتژی و تاکتیک 
ب(ا شرای(ط کنونی  ن(و ک(ه متناس(ب  و تشکیلت(ی  جدی(د  
همه  از  گرفت((ن  کم((ک  محتاج  بلک((ه  داری((م،  باش((د 
با  فق(ط   نی(ز هس(تیم.  مبارزه جویان(ه گذشت(ه  نمونه های 
تکیه بر استدلل نمی توان مردم را زیر پرچم خود برای 
و  احس(اسات، همبستگی  ب(ه  نیاز  م(ا  اورد.  گرد  مبارزه 
داریم.  نیز  گذشتگانمان  بلک(ه  خود  ب(ا  فق(ط  ن(ه  پیون(د 
نوآوری  جمله  از  نواوری،  ب(ه  نیاز  دموکراس(ی  تعمی(ق 

سازمانی و حزبی دارد.



برگزار می شد، را از قبل تعیین کرد.  سرکوب  تمام ش66ورش های
بعدی و قبلی چنین چیزی را نشان می داد. طبع66ا اگ6ر  انقلبی66ون
دس666ت روی دس666ت می گذاش666تند و ص666دای اعتراض ش666ان در
نمی امد، گزندی هم  نمی دیدند.دوم،  اف66راد دیگ66ری نی66ز وج66ود
داشتند که بدون داشتن هیچ رابطه ای با چریک ها اعدام شدند.
سوم، تعداد کشته شدگان مخالف  به هیچ وجه تناسبی ب66ا تع66داد
کشته ش66دگان نیروه66ای امنی66تی ن66دارد. چه66ارم، لزم ب66ه ت66ذکر
 در تمام کشورهای خاورمیانه، و ن66ه فق66ط ای66ران

 
نیست که تقریبا

ش666اه ک666ه ت666ا قب666ل از س666قوط، ه666ر جنب666ده ای را کمونیس666ت
می انگاش66ت، کمونیس66ت ها بش66دت قل66ع و قم66ع ش66دند. تم66ام
چپگرایان در زندان و یا زیر تیغ اع66دام ق66رار داش66تند و نیروه66ای
مذهبی به نسبت از آزادی بیشتری برخوردار بودند. کافیست ب66ه
مصر دوران سادات نگاه کنیم تا ببینیم چگونه گروه های م66ذهبی
ک66ه در دانش66گاه ها ب66رای مق66ابله ب66ا چپگرای66ان از آزادی کام66ل

برخوردار بودند، و در نهایت او را نیز ترور کردند.

نکته دیگر اینکه، فدائیان « جوان های ناآگ66اه» ،« شورش66گر»، و
بی مطالعه  بودند. از زمان جان لک بح66ث اینک66ه آی66ا م66ردم ح66ق

شورش و انقلب دارند یا ن66ه و ک66دام ی66ک مش66روع اس6ت وج66ود
داشته و این بحث ادامه دارد. طبعا هر شورش66ی ک66ه ب66ه پی66روزی
می رسد و حمایت مردم را جلب می کند، مشروع اس6ت. ف66دائیان
و دیگر نیروهای سکولر شکست خوردند. اما بیاد داش6ته باش6یم
که همه انقلب ها و ش66ورش ها قب66ل از آنک66ه ب66ه پی66روزی رس66ند،
فقط تلش هایی هستند که می توانند به پی66روزی رس66ند.  ج66وانی
آن ها ب66ه هیچ66وجه ب66ه معن66ی ع6دم لی66اقت سیاس66ی آن ه66ا نب66ود.
افلط66ون به66ترین فرمانروای66ان را فیلس66وفان می پنداش66ت، ام66ا
خوشبختانه هیچ کس به این ایده باور ندارد. در ریاضیات چنی66ن
عقیده ای رای66ج اس66ت ک66ه اگ66ر ی66ک ریاض66ی دان ت66ا قب66ل از س66ی
 
س66الگی ب66ه کش6ف بزرگ66ی نای66ل نش66ود، پ66س از آن دیگ66ر تقریب66ا
 تع66داد کتاب ه66ایی ک66ه

 
امک66ان چنی66ن چی66زی را ن66دارد. مس66لما

شکسپیر خوانده بود بسیار کمتر از یک اس66تاد دانش66گاه ادبی66ات
انگلیس66ی ام66روز اس66ت. م66ا طبع66ا بای66د از هم66ه تجربی66ات خ66ود و
دیگران برای اتخاذ تصمیمات درست اس66تفاده کنی66م و در ج66ای

لزم از متخصصین کمک بگیریم.  این اس66تدلل ک66ه بای66د ب66رای
رهبر سیاسی شدن بای66د ابت66دا م6درک تحص66یلت خ6ود را نش66ان
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شغل چریک های کشته شده



داد، سوراخ دعا را گم کردن است. ض66من آنک66ه می دانی66م اک66ثر
آن رهبران در دانشگاه تحص66یل می کردن66د.   مس66أله اص66لی ای66ن
اس66ت ک66ه ره66بران ف66دایی ب66ا هم66ه قابلیت ه66ای خ66ود، در م66وارد
متعددی دچار خطا شدند. اما ای6ن چی6زی اس6ت ک6ه م66ا ام66روز ب66ا

اطلعات موجود خود می توانیم بگوئیم. 

نتیجه
 
بع66د از شکس66ت  سوسیالیس66م واقع66ا
موجود، چپ توانس66ت خ66ود را از ب66ار
س666نگین جنای666ات و نابس666امانی های
 موج66ود خلص

 
سوسیالیس66م واقع66ا

کن66د. ام66ا از س66وی دیگ66ر ای66ن آزادی
م66وجب گش66ت ک66ه نئولیبرالیس66م ب66ه
عن66وان تنه66ا راه و لی66برال دمکراس66ی
نقط66ه پای66انی تکام66ل بش66ریت تلق66ی

ش66ود. پ66روژه تغیی66ر واقع66ی، امی66د ب66ه
آینده ای دیگر جای خود را به ادامه ش66رایط فعل66ی و جل66وگیری از
بدتر شدن شرایط داده است. عده زیادی به ویژه بعد از حوادث
طوفانی اخیر  امی66د خ66ود را  ب66ه س6نت مب66ارزه طلبی چ66پ  و دیگ66ر
نیروه66ای م66ترقی بس66ته ان66د. ی66ادآوری موفقیت ه66ای گذش66ته در
مقابله با استبداد، فاشیسم، ناعدالتی ها، انواع تبعیض66ات ب66اعث

تقویت روحیه مبارزه طلبی می گردد.

در ایران، حادثه سیاهکل یک66ی از نق66اط روش6ن جنب66ش  چ6پ در
مبارزه با استبداد و تغییر بوده است.  همه م66ا ام66روز ب66ا ت66وجه ب66ه
واقعیات بعدی ایران و جهان  انتقادات متفاوتی نس66بت ب66ه ای66ن
واقعه و رهبران ف66دائیان در آن زم66ان داری6م. ام66ا هم6ه م6ا قب6ول
داری66م ک66ه آن ه66ا خالص66انه ج66ان خ66ود را ف66دای اعتق66ادات خ66ود

نمودند. اعتقادات امروزی ما می تواند نیم ق66رن دیگ66ر ب66ه ان66دازه
اعتقادات دیروز انها غلط باشند، اما ما می دانیم که در چند سده
گذشته مبارزه با استبداد وبربریسم و استقرار جامعه ای ع66ادلنه
تحت اش66کال مختل6ف ادام66ه داش6ته و خواه66د داش6ت. م6ا ب6رای
مب66ارزه  ن66ه فق66ط  نی66از ب66ه ی66ک اس66تراتژی و تاکتی66ک جدی66د  و
تشکیلتی نو که متناسب ب66ا ش66رایط کن66ونی باش66د داری66م، بلک66ه
محتاج کمک گرفتن از همه نمونه های مبارزه جویانه گذش66ته نی66ز
هستیم. فقط  با تکیه بر اس66تدلل نمی ت66وان م66ردم را زی66ر پرچ66م
خ6ود ب66رای مب66ارزه گ6رد اورد. م66ا نی66از ب66ه
احساسات، همبستگی و پیوند ن66ه فق66ط
با خ66ود بلک66ه گذش66تگانمان نی66ز داری66م.
تعمی66ق دموکراس66ی نی66از ب66ه ن66واوری، از

جمله نوآوری سازمانی و حزبی دارد.
هم666ان طور ک666ه گفت666ه می ش666ود، اگ666ر
سیاهکل نبود ممکن ب66ود ای66ن واقع66ه در
هر جای دیگ6ری ب6ه وق6وع می پیوس6ت.
  در لرس66تان ب66ود،

 
اگ66ر مح66ل ح66ادثه مثل

شاید حتی فدائیان نام دیگری داشتند. سیاهکل متعل66ق ب66ه هم66ه
چپگرایان ایران که معتقد ب66ه مب66ارزه ب66ا اس66تبداد و سوسیالیس66م
هستند، می باشد.سیاهکل متعلق به هم66ه کس66انی اس66ت ک66ه ب66ه
دنبال تغییری رادیکال هستند.  به یاد داشته باش66یم ک66ه در ط66ول
تاریخ  ایران حوادث مهم دیگری نیز بر علیه اس66تبداد و دف66اع از
حقوق فرودستان به وقوع پیوس66ته اس66ت  ک66ه ب66ا م66ا و مب66ارزه م66ا
پیوند می خورند، که نبای66د آن ه66ا را از خ66اطر دور داش666ت.خمینی
برای جلب مردم، تاریخ سران اسلم را قلب کرد و آن را  از س66ر
نوشت. ما نیازی ب66ه جعل نویس66ی ن66داریم بلک66ه فق66ط لزم اس66ت
تاری666خ را هم666ان طور ک666ه هس666ت، ب666ازگوییم و از جنبش ه666ا و
شخص66یت های چ66پ ب66ه خ66اطر خدماتش66ان پاس66داری کنی66م.
ارج گ66ذاری ی66ک واقع66ه ی66ا ی66ک شخص66یت ب66ه معن66ی تائی66د هم66ه

کارنامه اعمال آن جنبش و شخصیت نیست.
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نوشته: یوران تربورن  برگردان: رضا جاسکی

آی��ا دوران انقلب��ات، ب��ه عن��وان «تح��ولت س��ریع اساس��ی در
ساختارهای طبقاتی و دول��تی ی�ک ج��امعه...که هم��راه ب�ا،  و از
طریق شورش های طبقاتی از پایین» صورت می گیرن��د،  ب��ه س��ر
آم��ده اس��ت؟ و از هم��ه مهم ت��ر، اهمی��ت انقلب��ات در گ��ذار ب��ه
مدرنیته، نه فق��ط در اروپ��ا بلک��ه در عرص��ه جه��انی چگ��ونه ب��وده
است؟ آیا اثربخشی انقلبات در عرصه های مختل��ف، ب��ه وی��ژه در
سیاست بیشتر از راه ه��ای دیگ��ر  گ��ذار ب��ه م��درنیته ب��وده اس��ت؟
این ها پرسش هایی هستند که  ذهن ی��وران ترب��ورن را  در نوش��ته 

بسیار کوتاه زیر به خود مشغول داشته است.

ی��وران ترب��ورن، پروفس��ور جامعه ش��ناس س��وئدی اس��ت ک��ه در
دانش��گاه کمبری��ج ت��دریس می کن��د. او س��ال های متم��ادی در
دانشگاه های مختلف دنیا، از جمله در  اروپ��ای ش��رقی و غرب��ی،
امریک��ای ش��مالی و لتی��ن، اس��ترالیا و اس���یا-سئول و ته��ران-

تدریس نموده است.

راه های مدرنیته: انقلبی و غیره
برگرفته از:مقدمه کتاب انقلب در ایجاد دنیای مدرن

آیا انقلبات جهان مدرن را س66اخته اند؟ ی66ا م66درنیته انقلب ه66ا را
ساخته است؟ حداقل در یک مورد برجسته، بیشتر دومی درست
است.ای666ن مفه66وم  م66درن  دان66ش، و مورخ66ان آن هس66تند ک66ه
انقلب  علمی  قرن هفدهم  بیکن، دکارت، نی66وتن و همک66اران را
ایجاد کردند. ام66ا از نظ66ر سیاس66ی ای66ن انقلب فرانس66ه ب66ود ک66ه
مدرنیته را س66اخت، ی66ا  ب66ه عب66ارت به66تر، تح66ولت فرانس66ه ط66ی

 مفه66وم م66درن  انقلب و نی66ز م66درنیته۱۷۸۹–۱۷۹۴س66ال های 
سیاسی را ساخت. انقلب مانند طبق66ه ک66ارگر  تامپس66ون  [اش66اره
نویس666نده ب666ه کت666اب «ایج666اد طبق666ه ک666ارگر انگلی666س» اث666ر
ا.پ.تامپس66ون م66ورخ مع66روف انگلیس66ی اس66ت.م]، در ایج66اد

خویش حضور داشت. 
  می خواس66ت۱۷۸۰، ی66ا ۱۷۷۰، ۱۷۶۰اگ66ر  کس66ی در دهه ه666ای 

بهترین جواب را در مورد انقلب بیابد، به انسیکلوپدیا که دانش
و معرف66ت روش66نگری را خلص66ه ک66رده ب66ود، مراجع66ه می نم66ود.
خواننده، در ماده  مربوط ب66ه «انقلب» ب66ه ی66ک مق66اله مبس66وط و
بس666یار اگاهی بخش666ی در م666ورد... ساعت س666ازی ارج666اع داده
می شد. در ح66الی ک66ه «انقلب» در س66ده هج66دهم، و ی66ا قبل ت66ر،
می توانست  معنای اختلل یا شورش را بدهد،  اما معن66ای اص66لی
آن حرکتی بازگش6ت کننده ب66ود. وق66تی ک6ه کوپرنیک6وس در س66ال

،  رس66اله خ66ود  در ب66اره انقلب اج66رام آس66مانی را منتش66ر۱۵۴۳
نمود، او ب6ه جن6گ س66تارگان اش6اره نمی ک6رد.   منظ66ور او حرک6ت

» در کلم666666ه «reبیض666666وی س666666یارات ب666666ود. پیش666666وند «
revolution» (انقلب) یا کلمه«reformرفرم  در واقع ب66ه «

معنی عقب، عقب برگرداندن (در اصل سنگ مقابل قبر عیس66ی)
و بازگشت به فرم اصیل جامعه مسیحی قبل از مقام پاپی اس66ت،

که هدف لوتر و کالوین محسوب می شد. 
در روند حوادث فرانسه بود که انقلب معنای م66درن خ66ود یعن66ی
دری به سوی آینده نو را کسب نمود. گاهی اوقات، در س66ال های
تحول،  رفرم مترادف با انقلب بود تا اینکه در نه66ایت  در ن66تیجه
مبارزه  ب6رای تغیی6ر پارلم66انی در بریتانی66ا، معن6ی م6درن آن  مق6رر

شد. 
انقلب فرانس66ه رزمگ66اه کلی66دی ج66اده اروپ66ا ب66ه م66درنیته ب66ود.
صف بندی موافق و مخالف ج66امعه جدی66د،  درون66ی و  مرب66وط ب66ه
فرانسه و اروپا بود.  مخالفین آن شاهزادگان، (بخش عمده ای)
از اشراف، کلیسای قدیمی همه فرقه های مس66یحی، بس66یاری از
بازرگان66ان جرگه س66الر، و اف66راد و م66وکلین ای66ن نیروه66ا بودن66د.
طرفداران م66درنیته متخصص66ین، بس66یاری از مخالف66ان م66ذهبی،
(بخش عمده ای) از صنعتگران ش66هری و مغ66ازه داران، (بخ66ش
غ66الب) ب66ورژوازی ص66نعتی جدی66د، گ66اهی اوق66ات کش66اورزان و
بخش های مختلف م66ردم ش66هری بودن66د. در اینج66ا نکت66ه اص66لی

شکاف درونی است و نه خصلت طبقاتی ان.
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راه های مدرنیته: انقلبی و غیره
     در باره استراتژی

یوران تربورن



  م66وجب آغ66از دوره ای از انقلب66ات و ض66دانقلبات۱۷۸۹س66ال 
اروپایی شد، بازگشت [بازگشت بوربون ه66ا و خل66ع ن66اپلئون. م]  و

،۱۸۳۰اتح666اد مق666دس، هم666راه  ب666ا انقلب بین الملل666ی انقلب 
 ، و س66رکوب بین الملل66ی ان66ان، ب66ا۱۸۴۸انقلب ه66ای ق66اره ای 

طنین های کم66تر ام66ا همچن66ان برجس66ته کم66ون پ66اریس در س66ال
، فراین66دی  ک66ه بط66ور ص66ریحی۱۹۱۷ ، و نقط66ه عط66ف ن66و ۱۸۷۱

  را م6ورد بح66ث ق66رار۱۷۸۹–۱۸۷۱جزئیات شرایط سنت اروپ66ایی  
 و فروپاش66ی امپراتوری ه66ای  هوهن تس66ولرن و۱۹۱۸داد. س66ال 

هابسبورگ نیز چون یک انقلب تجربه شدند. گرمای شعله های
نزدیک  آتش  آن «تغییرات دموکراتی66ک» در س6وئد را ب6ه ارمغ66ان
اورد. جنگ داخلی اسپانیا، و جنگ فرانسه بین ویشی و  جنب66ش
مق66اومت ب66رای طرف66داری و مخ66الفت ب66ا م66درنیته انقلب66ی  س66ال

 و۱۹۵۶ ادام66ه ی66افت.  کمونیس66م  رفرمیس66تی  س66ال های ۱۷۸۹
 بخش دیگری از این سنت انقلبی بود. هلند  در آن طرف۱۹۶۸

م66رز،حزب کالوینیس66تی ض6دانقلبی خ6ود - ی6ک ح6زب کلی6دی
 و تم66ام دیگ66ر۱۷۸۹حکوم66تی در دوره بی66ن جن66گ را، ب66ر علی66ه 

  حفظ نمود.۱۹۷۰انقلبات،-تا سال های 
 خود را در چنین نوری۱۹۶۰در اکثر موارد، شورشیان جوان دهه 

نمی دیدند. منبع اله66ام انقلب66ی ان66ان ب66ه احتم66ال زی66اد ناش66ی از
جن66گ ویتن66ام، از انقلب کوب66ا، و بط66ور کل66ی از مب66ارزات جه66ان

. ام66ا هنگ66امی ک66ه۱۷۸۹–۱۹۱۷س66وم ب66ود ت66ا اینک66ه از س66نت 
بلواسطگی و فوریت  تغییر اجتماعی-فرهنگی فروک66ش نم66ود،

آن نسل نیز به سوی  این یا آن میراث کمونیستی  چرخید. 
انفجار درونی کمونیسم اروپایی به معنی پایان این سنت اروپایی

 هی66چ انقلب66ی در۱۹۸۹انقلب و ض66دانقلب ب66ود. س66ال 
 
 قطع66ا

مفه66وم ت66اریخی اروپ66ایی، یعن66ی ب66ازنمودن فض66ای اجتم66اعی،
اقتصادی و سیاسی برای اقش66ار اجتم66اعی  ت66ا آن زم66ان مح66روم
نبود. خصوصی سازی، ب66ازاری نم66ودن، منح66ل ک66ردن اح66زاب و

اتحادیه های کارگری به معنی تنگی عظیم فضای اجتم66اعی ب66ود.
اما آن ضدانقلب در معنای کلسیک محرومیت سیاسی مردمی
نیز نبود. برعکس، فضای سیاسی بحث و انتخاب66ات گس66ترده تر
شد. قانون «تطهیر» ضدکمونیستی در چک و لهس66تان ب66ه اج66را
گذاشته شد، و کمونیست ها در صحنه عم66ومی ممن66وع گش66تند،
ام66ا آن تک66رار ت66رور ت66اریخی س66فید نب66ود. ضد کمونیس66ت های

 نه انقلبی بودند و نه ضدانقلبی. آن ها چرخه را۱۹۸۹پیروزمند 
، ب66ا ادع66ای «اعلم ح66الت ع66ادی»، «اقتص66اد ب66ازار ع66ادی،» و
«بازگشت به اروپا»   به پایان داده بودند. به عبارتی، پایبن66دی ب66ه
مدرنیته پیروز اروپایی، اما در بهترین حالت فقط مماس با تجربه

قبلی انقلبات و ضدانقلبات فهمیده می شد. 
در عی66ن ح66ال، لیبرال ه66ای فرانس66ه اعلم نمودن66د ک66ه انقلب
فرانسه «به پایان رسیده»، پایانی ک66ه در فس66تیوال های دویس66ت

  ب66ه ط6ور برجس66ته ای جش66ن۱۹۸۹سالگی پس66اانقلب  در س66ال 
گرفته شد.

 موج اخیر انقلبات طبقه متوس66ط ک66ه ب66ا حم66ایت و ت66امین م66الی
قابل توجه ای66الت متح66ده در صربس66تان، اوکرای66ن و گرجس66تان
بوجود امد، را باید در دفتر جدید ثبت «تغییر رژیم»، که متف66اوت

از سنت انقلبی و ضدانقلبی اروپاست، قرار داد.
انقلب اروپ66ای  م66درن را س6اخت. ام66ا در م66ورد بقی6ه جه66ان چ66ه
 
می توان گفت؟ میجی ایش66ین، بازگش66ایی م66درنیته ژاپن66ی، قطع66ا
یک انقلب نبود، اما آن ی66ک «بازگش66ت» ض66دانقلبی نی66ز نب66ود.
اصلحات میجی یک مدرن سازی  واکنشی از بال، توسط بخشی
از نخبگان  تاریخی بومی بود. آن ب66ه ط66ور قاب66ل ت66وجهی موف66ق

  و۱۹۰۵بود، و مدلی برای چین، سیام، و ب66ه وی66ژه پ66س از س66ال 
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معنای  انقلب  که  بود  فرانس�ه  حوادث  رون�د  در 

را  نو  آینده  س�وی  ب�ه  دری  یعن�ی  خود  مدرن 

اوقات، در سال های تحول،   گاه�ی  کس�ب نمود. 

رفرم مترادف با انقلب بود تا اینکه در نهایت  در 

نتیجه  مبارزه  برای تغییر پارلمانی در بریتانیا، 

معنی مدرن آن  مقرر شد.

 هیچ انقلبی در مفهوم تاریخی ۱۹۸۹ سال 
 
 قطعا

اجتماعی،  فضای  بازنمودن  یعن��ی  اروپای��ی، 

اقتصادی و س�یاسی برای اقشار اجتماعی  تا آن 

بازاری  خصوصی سازی،  نبود.  محروم  زمان 

اتحادیه های  و  احزاب  کردن  منحل  نمودن، 

اجتماعی  فضای  عظی�م  تنگ�ی  معن�ی  ب�ه  کارگری 

کلسیک  معنای  در  ضدانقلب  آ�ن  ام�ا  بود. 

محرومیت سیاسی مردمی نیز نبود



شکست ژاپن از روسیه، برای امپرات66وری عثم66انی ارائه نم66ود. و
بی پرده و بدون تعارف، ژاپن را موفق ترین نم66ونه م66درنیته ب66دون

انقلب کرد.
آمریکائیان  انقلب خود  را بر علیه کشورهای منح66ط، فاس66د، و
استبدادی  اروپایی  م66ادر خ66ود انج66ام دادن66د. ام66ا مه66اجرین  ت66ازه
مستعمرات، از  خ66ود در براب66ر دیگ66ر دش66منان خ66ارجی  تم66دن و
مدرنیته، بومی66ان، بردگ66ان، بردگ66ان س66ابق، و کاس66تا [نژاده66ای
مخلوط] دفاع کردند. برزیل بدون هیچ انقلبی تک66وین ی66افت، و
انقلب حماسه ای مکزی66ک ی6ک ق66رن پ66س از اس66تقلل ص66ورت
گرفت ، که نه جزیی از  انقلبات نمونه  نیمکره  بود  و نه م66وجب

شعله وری  چنین الگویی گشت.
مب66ارزات ازادی بخ66ش مس66لحانه ضداس66تعماری  اغل66ب ممک66ن
است از  خود  ب66ه ن66ام انقلب ی66اد کنن66د. ام66ا  آن ه66ا در رابط66ه ب66ا
ص66ف بندی ها و پیامدهایش66ان ،  بخ66اطر مق66ابله ب66ا ی66ک دش66من
خارجی و جنگیدن برای استقلل ملی نسبت ب66ه انقلبه66ای ن66وع
اروپایی  بسیار متفاوت هس66تند.  همی66ن ام66ر در م66ورد جنگ ه66ای
داخلی پسا اس66تعماری مانن66د جنگ ه6ای انگ66ول و موزامبی6ک نی6ز
صادق است.  شما هیچ کجا در جن66وب ص66حرای آفریق66ا انقلب

 و۱۹۵۲اجتماعی نمی یابید. انقلب های عربی در مص66ر در س66ال 
، هر دو به طور نظامی صورت گرفتند، اما به۱۹۵۸عراق در سال 

طور روشنی تحولت عمیق اجتماعی را به راه انداختند، هر چن66د
که بسرعت پویایی خود را از دست دادند. ایران، از بال و توسط
شاهان  مدرنیزه ش6د. انقلب اس66لمی  ب66ه ط6رز منحص66ربفردی

چ66ون ی66ک انقلب م66ذهبی در دوران م66درن پی66روز گش66ت. آن
همچنین به خ66اطر ترکی6ب ی66ک فرهن66گ ض66د مدرنیس66تی ب66ا ی66ک
برنامه اجتماعی و ضدالیگارشی منحصر بفرد است؛  بس66یاری از
مواد  آن برنامه  تحقق نیافتند، اما انقدر متحقق گشت  که واجد

شرایط یک انقلب شود تا ضدانقلب.
هند و جنوب آسیا هیچ انقلب66ی ، ن66ه  جن66گ ضداس66تعماری و ن66ه
پساس666تعماری-البته ب66ه ج66ز مق66دار زی66ادی از خش66ونت ق66ومی-
نداشتند. اندونزی  ی66ک جن66گ ض66د اس66تعماری، و ن66وعی از ی66ک

 داش66ت، ام66ا ن66ه ی66ک۱۹۵۵ض66دانقلب بس66یار خ66ونین در س66ال 
انقلب واقعی.

کمونیست های چین در اولین تلش های انقلبی خ66ود شکس66ت
خوردند. اما،  تا حد زیادی ب66ه عن66وان مب66ارزان اس66تقلل مل66ی در
  عنص66ر

 
برابر ژاپنی ه66ا موف66ق گش66تند. در ح66الی ک66ه آن ه66ا قطع66ا

انقلبی وزینی  داشتند، ام66ا ام66روز ب66ه نظ66ر می رس66د ک66ه می66راث
اصلی کمونیسم چینی استقلل ملی و قدرت ملی است. 

به عنوان نتیجه، منصفانه این است ک66ه بگ66وئیم انقلب اروپ66ا را

مدرن ساخت. انقلب خط س66یر آمریک66ا را مش66خص نم66ود، ام66ا
حداقل  اهمیت انقلب در مدرنیته امریکای لتین، مبهم اس66ت.
ولی آن اسیای مدرن و افریقای مدرن را ایج66اد نک66رد.  انقلب،

به یک مفهوم  شگفت انگیز  اروپایی بدل گشته  است.
 متفاوت،  مربوط به وزن و اثربخشی انقلب ب66ا

 
یک سؤال کامل

توجه به جامعه شناسی جوامع مدرن است.
در اینجا، تاری66خ اروپ66ا ت66اکنون اب ه66ای ای66دئولوژیکی را گل ال66ود
نموده است. به رغم انقلبات سیاسی و ایدئولوژیکی مبهم قرن
هف66دهم  ان، بریتانی66ا ب66ه ط66ور روش66نی پیش66تاز تح66ول اقتص66ادی
مدرن و انقلب صنعتی بود.  نروژ  رفرمیست پیشگام دموکراسی

،۱۹۳۳پارلمانی با حق رأی همگانی بود. در قرن نوزدهم تا س66ال 
آلمان رهبری پیشرفت های علمی را داشت ، در حالی که  پاریس
پ66ایتخت زیبایی شناس66ی «ق66رن ن66وزدهم» ب66ود. از لح66اظ رواب66ط
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قطعا ژاپنی،  مدرنیت�ه  بازگشای�ی  ایشی�ن،  میج�ی 

«بازگشت»  ی��ک  آ�ن  ام��ا  نبود،  انقلب  یک 

یک  میج�ی  اص�لحات  نبود.  نی�ز  ضدانقلب�ی 

از  بخشی  توس�ط  بال،  از  واکنش�ی  مدرن س�ازی  

قابل  طور  ب�ه  آ�ن  بود.  بوم�ی  تاریخ�ی  نخبگان  

توجهی موفق بود، و مدلی برای چین، سیام، و 

از س�ال  پ�س  ویژ�ه  از ۱۹۰۵به  ژاپن  شکس�ت  و    

و  نمود.  ارائه  عثمان�ی  امپراتوری  برای  روس�یه، 

موفق ترین  را  ژاپ�ن  تعارف،  بدون  و  بی پرده 

نمونه مدرنیته بدون انقلب کرد.

ایدئولوژیک�ی مبهم  و  انقلبات س�یاسی  ب�ه رغ�م   

قرن هفدهم  ان، بریتانیا به طور روشنی پیشتاز 

بود.   صنعتی  انقلب  و  مدرن  اقتص�ادی  تحول 

با  پارلمان�ی  دموکراس�ی  پیشگام  رفرمیس�ت  نروژ � 

حق رأی همگانی بود.



جنسیتی، فرانس66ه یک66ی از آخری66ن چراغ ه66ای اروپ66ا ب66ود.  س66فر
 سال به طول انجامید.۶۵برابری  تاهل،  از استکهلم به پاریس 

به طور خلصه، تاریخ مدرن اروپا مسیرهای چندگانه ای را  برای
تغییر اجتماعی نشان داد، و پیست تند انقلب اجتماعی به هی66چ
وجه سریعترین راه تغییر اجتماعی نب66ود. ی66ورش کمونیس66تی ب66ر
پدرس66الری هرگ66ز ثبات ق66دم لزم را حف66ظ ننم66ود، و ن66تیجه آن
بسیار ناموثرتر از نتایج  جو خفیف تر  اصلحات  در اسکاندیناوی
بود. با این وجود،  پس از انفجار داخلی برنامه ریزی اقتص66ادی و

دوب66اره خصوصی س66ازی م66الکیت، کوت66اه
نم66ودن ت66اریخی پدرس66الری اروپ66ای
 
ش6666رقی و اس6666یای ش6666رقی مس6666لما
مهم66ترین می66راث پای66دار کمونیس66م

است.
جهان مدرن به روش ه66ای گون66اگونی
«س66اخته» ش66ده اس66ت.  «انقلب» در
امتداد خط66وط عل66م، هن6ر، اقتص66اد، و
سیاس66ت، ت66أثیرات متف66اوتی داش66ته

است.
همان طور که بسیاری از نویسندگان ای66ن

کتاب پیش بینی می کنن66د، ب66ه احتم66ال زی66اد جه66ان در آین66ده نی66ز
شاهد تغییر انقلبی رژیم خواهد بود. اما عدم اطمینان زیادی در
 
این که انقلب66ات دنی66ای جدی66د را بس66ازند، وج66ود دارد.  احتم66ال
بسیاری از ما توافق داری66م ک66ه جه66انی دیگ66ر ممک66ن و همچنی66ن
بسیار مطلوب است. اما اینکه آن به واقعیت خواه66د پیوس66ت، و
در این صورت چگونه، پرسش هایی هس66تند ک66ه بس66یار فرات66ر از

صلحیت علوم اجتماعی می روند.

یوران تربورن،  برگرفته از مقدمه کتاب« انقلب در

ساختن دنیای مدرن» به ویراستاری فوران، لین و

۲۰۰۸زیوکوویچ، سال 

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   68    جستارهای نو  

مسیرهای  اروپ�ا  مدرن  تاری�خ  خلص�ه،  طور  ب�ه 

چندگانه ای را  برای  تغییر اجتماعی نشان داد، 

وجه  هی�چ  ب�ه  اجتماع�ی  انقلب  تن�د  پیس�ت  و 

یورش  نبود.  اجتماعی  تغیی�ر  راه  سریعترین 

کمونیستی بر پدرسالری هرگز ثبات قدم لزم را 

حفظ ننمود، و نتیجه آن بسیار ناموثرتر از نتایج  

جو خفیف تر  اصلحات  در اسکاندیناوی بود.



لین رایت، برگردان: رضا جاسکی  مصاحبه با: اریک ال

اریک اللین رایت استاد جامعه شناس��ی در دانش��گاه ویسکانس��ین
است. او نویسنده کتاب های بسیاری است، که  آخرین آن «درک
طبق��ه» می باش��د. آث��ار او در ط��ی بی��ش از چه��ل س��ال ب��ر روی
تجدیدنظر حول دو هسته مرکزی در سنت مارکسیس��تی متمرک��ز
شده است: طبقه و اس��تراتژی  ب��رای تح��ول اجتم��اعی. رای��ت در
کتاب جدید خود، «درک طبقه»، رویکرد خود در باره طبق��ه را در
مقابل رویکرد اف�رادی مانن��د توم�اس پیک��تی و گ��ای اس��تندینگ
ق��رار می ده��د. در زی��ر مص��احبه ط�ولنی مای��ک بگ��س، س��ردبیر
ژاکوبین با وی را حول اهمیت طبقه، م��ارکس و وب��ر، مارکسیس��م
تحلیلی، اقتصاد سوسیالیستی، و استراتژی های چپ می توانی��د

بخوانید.   

چرا طبقه مهم است

اجازه دهید با این سئوال شروع کنیم که چرا طبقه مهم است.
دیوید گروسکی مسئله را با صراحت مطرح می کند که طبقه در
مفهوم کلن  فقط یک ساختار علمی است. پاسخ شما چیست؟

من با این ادعا که که آن یک مقوله واقعی نیست موافق نیس66تم.
من فکر می کن66م  پاس66خ ب66ه س66ئوال، «آی66ا آن ی66ک مق66وله واقع66ی
است؟» این است که «ان، مکانیسم های واقعی که نیروی عل66ی
در زندگی مردم محسوب می شوند، را مشخص می کن66د،  ص66رف
نظر از اینکه خود  کنشگران، آن نیروی عل6ی ی66ا مق6ولت ق66انونی

که دور این مکانیسم ها را مرز می کشند، را تشخیص دهند.»

ادعای مارکسیسم این است که روابط اجتماعی در یک سیس66تم
تولیدی، مکانیسم های واقعی که زندگی مردم را شکل می دهند،
را مشخص  و یک زمینه اختلف را معین می نماید، و اینک66ه قل66ب
آن مکانیسم ها  ترکیبی از استثمار و سلطه است. این دو کلم66اتی
هستند که برای توص66یف مکانیس66م هایی اس66تفاده می ش66وند ک66ه
طبقات مارکسی برای علت و معلول، مناسب تشخیص می دهند.
بنابراین ادعای گروسکی اینکه این ها واقعی نیس66تند، بای66د ای66ن
باشد که  استثمار و سلطه واقع66ی نیس66تند، و آن ه66ا فق66ط وه66م و
اختراع تخی66ل تحلیل گ66ر اس66ت. م66ن فک66ر می کن66م ک66ه ای66ن ی66ک

تشخیص نادرست از طبیعت جوامع سرمایه داری می باشد.
این ادعا که استثمار و سلطه، مکانیسم ها هستند،  جدا از گفت66ن
این  موضوع می باشد که آن ها تمام طیف پدیده مشخص و قابل
رویتی را توضیح می دهند ک66ه م66ورد علق66ه تحلیل گ66ران طبق66اتی

هستند.    
 مسأله آگاهی مردم را در نظر بگیرید. مردم جهان را چگونه

 
مثل

مشاهده می کنند؟ آیا استثمار و سلطه، و اینک66ه م6ردم چ6ه ج66ایی
 آگاهی مردم را توضیح می دهد؟

 
در این مکانیسم ها دارند، واقعا

البته نه. این هرگز درست نبوده است که طبقه، به خودی خ66ود،
آگاهی را توضیح می دهد. آگاهی با انواع چیزهای دیگری به جز
مکانیسم های ویژه ای که تحت مفهوم طبقه ق66رار دارن66د، ش66کل

می گیرند.
اگر ب66رای ش6ما فق6ط ق6درت  توض66یحی آن چیزه66ای خاص6ی ک6ه
آگاهی را توضیح می دهند، اهمیت دارد، آن وقت جواب خواهید
داد که «نه، طبقه به خودی خود خیلی مه66م نیس66ت.» ام66ا البت66ه،
ای66ن روش فوق الع66اده باری66ک و مح66دودی از درک ارتب66اط ای66ن

مفاهیم و قدرت توضیحی آن ها می باشد.

اکنون به نظر می رسد کن ای��ن ای��ده ک��ه طبق��ه اهمی��ت دارد-ی��ا
حداقل، اینکه نابرابری اهمیت دارد-دوباره، بعد از بح��ران، بع��د
از جنبش اکوپای، بعد از پیک��تی. ب��ه موض��ع عم��ده ب�دل گش��ته
است. شما ب�ه برخ�ی از رویکرده�ای «عق�ل س�لیم» در رابط�ه ب�ا
براب��ری، ک��ه در آن ن��ابرابری ب��ه ش��کل اینک��ه م��ردم چگ��ونه در
موقعیت شان دسته بندی شده اند، انتقاد دارید. فکر می کنید در

این دیدگاه چه چیزی نادیده گرفته می شود؟

آنچ66ه نادی66ده گرفت66ه می ش66ود ش66رح اینک66ه چ66را آن ان66واع از
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چرا طبقه مهم است
     در باره استراتژی

لین رایت اریک ال



موقعیت ها برای طبقه بندی آن ها وجود دارد، و چرا موقعیت  های
موجود،  ویژگی های متناسب انها را دارند. 

این یک چیز است که گفت66ه ش66ود س66رمایه فرهنگ66ی و، س66رمایه
اجتماعی و سرمایه آموزشی، شما را قادر به مبدل شدن ب66ه ی66ک
مدیر، در یک شرکت چن66د ملی66تی س66اخته،  از نردب66ان ترق66ی ب66ال
برده و در نهایت به یک مدیر عامل تبدیل سازد. اما چرا رتبه مدیر
عاملی برای ترقی کردن وج66ود دارد؟ و اگ66ر آن ه66ا وج66ود دارن66د،
چرا باید در آمد سالنه ای داشته باشند که چهارص66د ب66ار بی66ش از
در آمد  کارگران، بیست بار بیش از ک66ارگران، ش66ش ب66ار بی66ش از

درامد کارگران است؟
چگ66ونه م66ا می ت66وانیم م66اهیت موقعیت ه66ایی ک66ه م66ردم در آن ه66ا

طبقه بندی می شوند را توضیح دهیم؟
زمانی بود که از  اص66طلح وی66ژه ای ب66رای توص66یف ای66ن واقعی66ت
استفاده می شد. به موقعیت های طبقاتی ب66ه عن66وان «مکان ه66ای
خالی» که مردم در آن طبقه بن66دی می ش66دند، رج66وع می ش66د. در
مقابل این دیدگاه که افراد، موقعیت های طبقاتی خودشان را ب66ر

پشت شان حمل می کنند، یعنی یک ویژگی از خود اشخاص.
البته در حال حاضر، شبکه ای از ویژگی های اف66راد و ویژگی ه66ای
موقعیت ها در ساختار  طبق66اتی پای66دار و منظ66م وج66ود دارن66د، ام66ا
ویژگی های افراد و ویژگی های موقعیت ها متمایز هستند. تحلی66ل
طبقاتی در یک سنت مارکسی، بی66ان خ66ود موقعیت ه66ای طبق66اتی

است.

شما عنوان می کنید که هم روش مارکس��ی و ه��م وب��ری، چی��زی
برای گفتن در مورد ساختار خ��ود موقعیت ه��ای طبق��اتی دارن��د.
اما شیوه های مارکسی و وبری اغلب در مقابل یکدیگر ق��رار داده

می شوند.

یک چیز جالب برای هر کسی که با وب66ر آش66نایی ن66دارد، هس66ت:
 نوشته شده، «فروپاشی۱۹۸۰ضمیمه کتاب او که در اواخر دهه  

امپراتوری روم»  را بخواند. این ضمیمه شامل مق66اله ط66ولنی در
م66ورد فروپاش66ی امپرات66وری روم، و اینک66ه چ66را بتدری66ج  اقتص66اد
برده داری پیچیده گشته و بازتولید جامعه رومی را تضعیف نم66ود،

می باشد. 
 باهوش  دکترای خ6ودم

 
اگر من این مقاله را به دانشجویان واقعا

بدهم و آن ه66ا ندانن66د ک66ه چ66ه کس66ی آن را نوش66ته اس66ت، و م66ن

بگویم، «برای من ریشه نظری ای66ن فص66ل را بازشناس66ی کنی66د»،
آن ها خوهند گفت، «این به وضوع مارکسیستی اس66ت.» دی66دگاه

وبر در مورد طبقه، یک ویژگی مارکسیستی در خود دارد.
وبر تا حد زیادی طبقات در سرمایه داری را بطور سیس66تماتیک از
نگاه حقوق مالکیت می بیند. این آن چیزی است که او به عن6وان
محور مرکزی روابط طبقاتی می بیند: سرمایه دار و کارگر. ای66ن دو

مقوله   اساس تحلیل طبقاتی او هستند.
تفاوت بین مارکس و وبر این است که وبر سیس66تم های س66لطه و
نابرابری قب66ل از س66رمایه داری را ب66ر پ66ایه م66وقعیت و مق66ام ق66رار
می دهد تا اینکه طبقه؛ بنابراین،  او تحلیل طبق66اتی را ب66ه عن66وان
چی66زی ک66ه فق66ط ب66رای س66رمایه داری مناس66ب باش66د، در نظ66ر
می گیرد، تا اینکه تحلیل طبقاتی را به عنوان روش درک تغیی6رات
گس66ترده در سراس66ر دوره ه66ای ت66اریخی در س66اختار س66لطه و

استثمار ببیند.
همچنین در تجزیه و تحلیل سرمایه داری، چند تفاوت مه66م بی66ن
مارکس و وبر وجود دارد، به ویژه اینکه وبر  در روش خود مس66أله
استثمار را نادیده می گیرد. ضمنا، تفاوت قاطع بین ای66ن س66نت ها
ای66ن اس6ت ک66ه تحلی66ل طبق66اتی م66ارکس از س66رمایه داری در ی66ک
پیشنهاد بسیار جسورانه لنگر ان66داخته اس66ت: و آن اینک66ه ب66رای

سرمایه داری یک گزینه وجود دارد.
هدف اصلی تحلیل طبقاتی در مارکسیسم، روشن نمودن شرایط
تفوق سرمایه داری و ایجاد یک الترناتیو سوسیالیستی می باش66د.
اگر سوسیالیسم ب66ه عن66وان ج66ایگزین س66رمایه داری ره66ا ش66ود،
آنگ666اه تقریب666ا هی666چ دلیل666ی ب666رای مارکسیس666ت ب666ودن ب666اقی
نمی ماند.هنوز برخی از ای66ده های م66ارکس هس66تند ک66ه می توانن66د
مفید باش66ند؛ ام66ا ضدس66رمایه داری ب66ودن ه66دف تحلی66ل طبق66اتی

مارکسیستی است. این اشکارا در مورد وبر صدق نمی کند.
هدف از تجزیه و تحلیل طبقاتی وبر، درک تن66وع در س66رمایه داری
است. تحلیل وبر در مورد این است که چگونه طبقات در ج66امعه
س66رمایه داری تش66کیل ش66ده اند و چط66ور ان66واع مختل66ف حق66وق
مالکیت به ساختار رواب66ط طبق66اتی از نظ66ر ش66انس های زن66دگی و

فرصت هایی که باز یا بسته می شوند، کمک می کنند.
اگ66ر م66ا علقه من66د ب66ه تن66وع س66رمایه داری و درک اینک66ه چگ66ونه
س66اختارهای طبق66اتی در ط66ی س66رمایه داری   دگرگ66ون می ش66وند
هستیم، آنگاه دسته بندی های وبری برای آن بسیار انعطاف پذیر
هستند. آن ها بسیاری از امکانات تقسیم بندی بر اساس م6اهیت
قراردادهای ک66ار، م66اهیت اموزش ه66ای فن6ی ک66ارگران  را دارن66د؛
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هم666ه این ه666ا ظرفیت ه666ای مختل666ف ب666ازار و ان666واع مختل666ف
سرمایه داری که این ظرفیت ها را معتبر و یا تضعیف می کنن66د،  را

ایجاد می نمایند. 
بن66ابراین تحلی66ل طبق66اتی مارکسیس66تی ب66ه م66ا کم66ک می کن66د ک66ه
تض666ادهای ب666زرگ ت666اریخی را درک نم666وده، و س666رمایه داری را

بواسطه امکان یک الترناتیو به چالش بکشیم.
به همین دلیل من فکر می کنم آنچه که این ها را سازگار می س66ازد
این است که مارکسیست ها نیز  ب66ه تن66وع در درون س66رمایه داری
اهمیت می دهند، و وقتی این موضوع را مطالعه می کنن66د، آن ه66ا
بطرز خیلی زیادی وبری بنظر می رسند. آن ها به مسائل مشابهی
اس6666تناد می کنن6666د: س6666رمایه داری س6666ازمان یافته در مقاب6666ل
سرمایه داری آشفته، سرمایه داری با یک جنبش توانمند کارگری
که حقوق  اشتغال امن را تأمین می کند در مقابل سرمایه داری ب66ا

یک جنبش کارگری غیرسازمان یافته و غیره.

 شما اغلب استدلل می کنید که مارکسیس��م نبای��د ب�ا ی�ک روش
ویژه متمایز شود. می توانید این را توضیح دهید؟

این غیرقابل تص66ور نیس66ت ک66ه مارکسیس66ت هابتوانند مت66دولوژی
جدیدی را کشف کنن66د ک66ه در واق66ع ب66ه شناس66ایی مکانیس66م های
سببی واقعی کمک کند که هیچ کس66ی راج66ع ب66ه آن ح66رف ن66زده
باشد. ای66ن ممک66ن اس66ت. بن66ابراین منظ66ور م66ن ای66ن نیس66ت ک66ه
مارکسیسم نمی توانست یک متدولوژی متمایز داش66ته باش66د. ام66ا
اگ66ر آن، ی66ک مت66دولوژی جدی66د کش66ف ک66رده اس66ت، آن ی66ک

متدولوژی علمی جدیدی است که هرکسی باید اقتباس کند.
هی66چ دلیل66ی وج66ود ن66دارد ک66ه برخ66ی از مت66دولوژی های دش66وار و
غامض  که برای تجزیه و تحلیل این مشکلت مورد نی66از اس66ت،
وجود داشته باشند، اما برای چیزهای دیگر نیازی به آن نباشد.

بنابراین اگر « دیالکتیک» به معنای چیز منسجم اس66ت، اگ66ر آن
برای درک دگرگونی سیستم ها مفید اس66ت، آنگ66اه آن ب66رای درک
هر چیزی که در سیستم ها شکل می گیرند، مفید است. وقتی که
من سعی می کنم ایده هایی مانند «دیالکتی66ک» ی66ا «تناقض66ات» را
درک کنم و آن را تدقیق کنم، آن نمی تواند چیزی به فرم «ب66رای
ه66ر ت66زی ی66ک ان66تی تز وج66ود دارد ک66ه از آن ی66ک س66نتز بی66رون

می اید.»، باشد.
چرا باید این طور باشد؟ آیا هیچ قانون بنیادی طبیعی وج66ود دارد
که بگوید هرجا یک تز وجود دارد، باید یک انتی تزی وجود داشته

باشد که نتیجه آن سنتز است؟ نه. در جایی که انواع مشخص66ی
از فرایندهای علی وجود دارند، آن ها ممکن است، بنا ب66ه دلیل66ی
ک66ه بای66د توض66یح داده ش66وند، م66وجب  اش66کالی از مق66اومت و
مخالفت گردند . و در نتیجه آن تعارض، یک ن66وع راه ح66ل جدی66د
ایجاد می شود. اگر آن یک دلیل خوبی باشد، آن دلیل66ی در م66ورد
مکانیسم هاس66ت. ای66ن ب66ا التم66اس ب66ه عب66ارتی مانن66د دیالکتی66ک

آشکار نمی شود. 
من فکر می کنم که همه تزهای واقع66ی مارکسیس66م ک66ه اعتب66اری
دارند،  می توانند به عنوان توضیحات علمی  واقعی عادی فرموله
شوند-مکانیسم های علی. مکانیسم های بنیادی وجود دارند ک66ه
تاثیراتی ایجاد می کنند، و سپس این مکانیسم ها متقابل ب66ر ه66م

اثر می گذارند.
 سربس66ته نیس66تند. و

 
مکانیس66م ها ایزول66ه نیس66تند؛ آن ه66ا ک66امل

نتیجه تأثیر متقابل فرایند های علی، پدیده هایی می باش6ند ک6ه م6ا
در جهان شاهدش هستیم. پیچیدگی آن این است که همه آنه66ا
در بستر آگاهی و کنشگری انسانی  که مردم،  جهان را مشاهده
و تفسیر  می کنند، ظاهر می شوند-این بخشی از فراین66د اس66ت.

پس منظور از «دیالکتیک» چیست؟
یکی از فرمول بندی های جامعه شناس6ی آن چی6زی اس6ت ک6ه ب6ه
نام «مساله ساختار- کنشگر» است. مساله ساختار-کنشگر یک
مشکل غامض مبهم نیست؛ منظور از آن این است که انسان ها
در دنیاه66ای اجتم66اعی از قب666ل-موجود ک66ه اق66دام های آن ه66ا را

محدود می کنند، به دنیا می ایند.
این بدیهی به نظر می رسد-چطور کسی می تواند با آن مخ66الفت
کند؟ هیچ جامعه شناسی وجود ندارد که ت66ابه ح66ال زن66دگی ک66رده
باشد و تشخیص ندهد که کودکان در دنیاهایی زاده می شوند که

روابط از قبل موجود، ساخته آن ها  نیست.
اما مردم بزرگ می شوند،  به عوامل آگاه بدل می گردن66د و درگی66ر
فعالیت هایی می شوند که همان روابط مش66ابه را تولی66د می کنن66د.

ایا این همان مشکل ساختار-کنشگر نیست؟
این کشف مهمی نیست.این جامعه شناسی معمولی عق66ل س66لیم
است. اما آن در عین حال مهم است زیرا ای66ن رواب66ط اس66ت ک66ه
آگ66اهی، تغیی66ر عم66دی اجتم66اعی را، ک66ه ه66دف تجزی66ه و تحلی66ل

مارکسی می باشد، را امکن پذیر می نماید.
بنا به گفته مارکس، نکته ن6ه فق66ط تفس66یر جه66ان بلک66ه تغیی66ر آن
است. این یک سخن پوچی خواهد بود اگر استراتژی غیرممکن
باشد. نه فق66ط بای66د کنش66گران وج66ود داش66ته باش66ند، بلک66ه ای66ن
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می تواند بیهوده گردد اگر کنش66گران  ب66ه مق66ابله ب66ا س66اختارهایی
که نیازمند تغییر هستند، نپردازند. ای66ده اینک66ه م66ا بای66د جه66ان را
تغییر دهیم، بدین معنی است که جهانی برای تغیی66ر، مس66تقل از
اراده ما برای تغییر  ان، وجود دارد. این به معنی مساله ساختار-
کنشگر می باشد، و من فکر می کنم این آن چیزی است که بای66د
معن66ی «دیالکتی66ک» باش666د-واگر ن66ه، م66ن نمی دان66م معن66ی آن

چیست.

ایامی توانید بگویید که برای شما «مارکسیس��م تحلیل��ی» ب��ه چ��ه
معن��ی اس��ت، و اینک��ه آی��ا آن هن��وز ه��م توض��یح مفی��دی از ی��ک

گرایش زنده محسوب می شود؟

 به عنوان روشی برای توص66یف۱۹۸۰این اصطلح در اوایل دهه 
آنچه که توسط گروهی مارکسیست ی66ا مارکس66ی ی66ا پژوهش66گران
متمایل به مارکسیسم یا مارکسیست های پنهان سکه زده شد، که
بط66ور س66النه ب66رای بح66ث پیرام66ون اندیش66ه های مارکسیس66تی

همدیگر را ملقات می کردند.
 ش66ناخته ش66ده

 
من فکر می کنم، شخصیت های بازیگر آن ک66امل

هستند. فکر می کن66م مرکزی تری66ن چه66ره آن ج66ی. ای. ک66وهن،
فیلسوف کانادایی-امریک66ایی ب66ود. اف66راد دیگ66ری ک66ه بیش66ترین
همکاری را با آن داشتند ، روب66رت برن66ر، ادام پرزورس66کی، ج66ان
رومر، من خ66ودم، ج66ان الس66تر و چن66د نف66ر دیگ66ری در آن زم66ان

بودند. سام بولز نیز عضوی از گروه شد.
این یک گروه از اف66رادی ب66ود ک6ه متعه66د ب6ه بازپرس66ی بی ام6ان،
 
سیستماتیک و روش6ن از مف66اهیم گس66ترده مارکس6ی بودن66د. مثل
مفهوم استثمار را در نظر بگیرید. آن در اصل توس66ط م66ارکس در
رابطه با تئوری ارزش کار فرموله شد. ما ی66ک س66ری از مباحث66ات
داش66تیم ک66ه س66ال ها در م66ورد اینک66ه چگ66ونه ب66ه به66ترین وجه66ی
می توان در رابطه با استثمار فکر کرد، طول کشید. من چی66زی را
بس66ط دادم ک66ه آن را ی66ک گ66زارش جامعه ش66ناختی از اس66تثمار

 مستقل از تئوری ارزش کار می باشد.
 
می نامم و آن کامل

همه این تلشی بود برای اینکه  مکانیسم های زیربنایی ک66ه ای66ن
مفاهیم با آن ها مشخص می شدند، دقیق گردند. عنوان تحلیل66ی
از فلسفه تحلیلی گرفت66ه ش66د، ک66ه آن فق66ط، م66ن فک66ر می کن66م،
روش بیان استفاده واضح و دقیق از اصطلحاتی است که ب66رای
تعری66ف روش66ن ه66ر چی66زی ک66ه در م66وردش ص66حبت می ش66ود،

می باشد.

روش «تحلیلی» هیچ ادعای اساسی در موردمحتوی ایده ن66دارد،
بلکه این ک6ه چگ66ونه م66ا می ت6وانیم آن را ارزی66ابی کنی6م. ای66ن ب66ه
  تعه66د وی66ژه ای

 
معن66ی آن نیس66ت ک66ه مارکسیس66م تحلیل66ی واقع66ا

نس66بت ب66ه تئوری انتخ66اب عقلن66ی دا ش66ت؛ ای66ن فق66ط یک66ی از
جریاناتی بود که مارکسیست های تحلیلی آن را جدی می گیرند.

بنابراین مارکسیسم تحلیلی در مورد وضوح و دقت  مفاهیم  ح66ول 
 
مکانیسم های  بازی است. ح66ال، تئوری انتخ66اب عقلن66ی دقیق66ا
زیباست، زیرا آن در مورد مکانیسم های بازی و ب66رای گونه ه66ای
ویژه ای  از معضلت بسیار دقیق و روشن است ، و به شما روش

خوبی برای تکیه بر مجموعه ای از استدلت را می دهد.
و برای برخی از اف66راد گ666روه-بخصوص ج66ان روم66ر-ان، روش 
ویژه  پیکربندی مشکلت و جستجوی راه حل ه66ایی اس66ت ک66ه در
  اص6راری

 
تفکر انان غالب می باشد. اما حتی جان رومر نیز اص66ل

بر این نداشت که  مدل های انتخاب عقلنی، روش توض66یح ه66ر
چیزی می باشد.

نام درون66ی ک66ه گ6روه ب66ه خ66ود داده ب66ود، ش66اید کم66ی متک66برانه،
«گروه مارکسیسم بی  گزاف» بود. این شوخی درونی م66ا در م66ورد
آن چیزی بود ک6ه م66ا را تعری6ف می ک66رد.  و م6ن فک66ر می کن6م، از
جهاتی، آنچه که وظیف66ه گ66روه ب66ود را به66تر مش66خص می نم66ود:
خلص666ی از دس666ت کهنه پرس666تی در مارکسیس666م و شناس666ایی

قوی ترین و قابل دفاع ترین هسته مارکسیسم.
در مورد من، این امر به تعهدم به مارکسیس66م ب66ه مث66ابه زمینه ای
که من می خواستم کارم را ادامه بدهم، کمک نمود. برای بعضی
دیگر از افراد گروه، آن ها متقاعد ش66دند ک66ه خ66وب، مارکسیس66م
یک حوزه کوچک تخصصی خوبی محس66وب می ش66د، ام66ا  دیگ66ر

برای آن ها چیز بیشتری نبود. 
آدام پرزورسکی و جان الستر، هر دو گروه را ترک گفتن66د. آن ه66ا
احساس کردند که از وظیفه بازپرسی از مفاهیم م66ارکس خس66ته
شده بودند. چیز بیشتری برای کسب وجود نداش66ت، و مس66ائلی
که ان ها بیشتر علقه داش66تند را می ش66د ب66ه ش66کل پرب66ارتری در

زمینه متفاوتی دنبال نمود.

اندرو لوین، در کتاب «اینده ای برای مارکسیسم؟» می نویسد ک��ه
مسیر او-و او آن را مسیری طبیعی در نظر می گیرد-از آلتوس��ری
به مارکسیسم تحلیلی بود. این به نظ��ر غی��ر معم��ول می ای��د زی��را
تئوری فرانسوی و  فلسفه تحلیلی اغلب به مثابه دو قطب متضاد
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در نظر گرفته می شوند. آیا آن مسیر ش��ما ب��ود، ی��ا اینک��ه ش�ما از
یک جای دیگری امدید؟ 

اولین اثری که من نوشتم و ب66ه س66ختی ب66ا ای66ن مس66ائل دس66ت و
پنج66ه ن66رم می ک66رد، در  م66ورد پ66ولنزاس ب66ود. م66ن آلتوس66ر را
هنگامیکه دانشجوی کارشناسی ارشد  در اوایل دهه هفتاد بودم
خواندم، و پولنزاس را حتی بیشتر از آلتوسر؛ من در پ66ولنزاس
مجموعه غنی تر استدللی نسبت به آلتوس66ر کش66ف ک66ردم. م66ن
فکر می کن66م، می ت66وانم ای66ن چنی66ن بی66ان کن66م، نس66بت مزخ66رف
آلتوسر هنوز بسیار بال بود: او دست تک66ان می داد و خیل66ی زی66اد
دست به دعای مفاهیم بی مشخصات می شد. شما بای66د می66ان بر

می زدید تا اینکه بتوانید به هسته واقعی تحلیلی آن برسید.
هن66وز ه66م همین ط66ور اس66ت، ب66ا اینک66ه ، ه66م پ66ولنزاس و ه66م
آلتوسربه تعیین مفاهیم اهمیت می دادند، و نه اینکه فق66ط آن ه66ا
را از قفسه بردارند و سپس به زور، استدللی را وارد این مفاهیم

فرموله شده و روشن بکنند.
من  با امتحان کردن استدلل های پولنزاس چیزهای زیادی یاد
گرفتم. اولین کار من در مورد طبقه، یک انتقاد از پولنزاس بود.
 طبق66ه متوس6ط خوان66ده

 
پولنزاس مطرح می کرد آنچه که معمول

می شد، یک طبقه جدید خرده بورژوا بود. من استدلل ک66ردم ک66ه
چرا من فکر می کردم آن نمی توانست مکانیسم های درگیر را ب66ه
درستی شناسایی کند-چرا مقوله «کار غیرمولد» مق66وله مناس66بی

برای درک روابط طبقاتی محسوب نمی شد.
و پس از آن من پیشنهاد یک آزمون تجربی برای بح66ث داش66تم
که فقط بحث در مورد تعاریف نبود: ما می توانیم شواهد را بس66ط
دهی66م ت66ا زم66انی ک66ه واقع66ا ای66ن مفه66وم خرده ب66ورژوازی جدی66د
مرزه66ای طبق66ه را به66تر از الترن66اتیو  ج66ایگزین م66ن، ب66ه ش66کل

مکان های متضاد در درون روابط طبقاتی، مشخص کند. 
 خوان666دن آلتوس666ر و

 
بن666ابراین، در م666ورد ش666خص م666ن، قطع666ا

 مارکسیس66م
 
پولنزاس، قبل از مش66غولیت م66ن ب66ا آنچ66ه ک66ه بع66دا

تحلیلی نام گرفت، بود؛ اما من فکر می کنم موضع من نسبت به
آلتوسر و پولنزاس، هنوز درافتادن مارکسیس66م تحلیل66ی ب66ا درک

آلتوسری بود.
اگرچ6ه م6ن آن را اینگ6ونه عن6وان نمی ک6ردم، م6ن فک66ر می کن6م
شیوه ای که من آن ها را مورد س66ؤال ق66رار می دادم ای66ن ب66ود ک66ه
بگویم، «این مفاهیم به اندازه کافی روشن نیستند. اج66ازه دهی66د

این مکانیسم ها را دقیق کنیم. بیایید ببینیم ای66ا انش66عاب تجرب66ی
 بتوانیم از آن برای فیدبک به تفک66ر نظ66ری

 
وجود دارد که ما بعدا
خود استفاده کنیم.»

سپس من کتاب  ج6ری ک6وهن را خوان6دم، و البت66ه آن ب66رای م6ن
چون بسیار دیگری از افراد، یک تجربه روش66نگرانه ب66ود. وق66تی
من آن را خواندم، گفتم، «اه66ا، الن می فهم66م ک66ه ای66ن روش66ی
است که باید بدان عمل نمود. بدین گونه می توان ت66ا قع66ر ریش6ه
توضیحات رفت و آن ها را معقول نم66ود، و ای66ده های منس66جمی،
که به شکل  کم6تر روش6نی فرموله بن66دی ش6ده بودن66د، را تفس66یر
نم66ود. م6ن س66پس ی6ک بررس6ی انتق66ادی از کت66اب ج6ری ک66وهن
نمودم، که جری از آن خیل66ی خوش66ش ام66د، و ب66رای همی66ن م6را
دعوت کرد که به گروه مارکسیسم تحلیلی که س66ال دوم66ش را از

سر می گذراند، بپیوندم.
کس66ی ک66ه ب66ا موض66ع آلتوس66ری ش66روع ک66رده و به66ترین آث66ار را
نوش666ته-که م66ن آن را ب66ه عن66وان بازس66ازی تحلیل66ی آلتوس66ر و
پولنزاس در نظر می گیرم-ی66وران ترب66ورن اس66ت. «ای66دئولوژی
قدرت و قدرت ایدئولوژی» و «طبقه حاکم چه می کن66د وق66تی ک66ه
حکومت می کند؟»-من فکر می کنم ک66ه این ه66ا دو ت66ا از به66ترین
کتاب هایی هستند که در سنت آلتوسری نوشته ش66ده اند. آن ه66ا
از ای6ن نظ66ر آلتوس6ری هس6تند ک6ه  هن6وز ای6ده های پ66ولنزاس و
 ج66دی می گیرن66د، ام66ا ب66ه آن ه66ا ف66رم منطق66ی و

 
آلتوس66ر را ک66امل

منسجمی می دهند ک6ه ن6ه پ6ولنزاس و ن6ه آلتوس6ر می توانس6تند
انج66ام دهن66د. م66ن فک66ر می کن66م انه66ا کتاب ه66ای بس66یار خ66وبی

هستند.
۱۹۷۰آن کتاب ها در پایان  شکوفایی ب66زرگ مارکسیس66م در ده66ه 

 به پایان رسید نوشته شدند، و هیچک66دام۱۹۸۰که در اوایل دهه 

از آن ه66ا ب66ه عن66وان هس66ته اص66لی ای66ده ها در تفک66ر مارکسیس66تی 
متعاقب ان، مطرح نشده اند. من فکر می کن6م ک6ه ممک6ن اس6ت
 کش66ف ش66وند و ب66ه آن ه66ا

 
در  فرصتی مناسب در آین66ده،  مج66ددا

اهمیتی داده شود که سزاوارش هستند.
شما همیشه تمایل دارید ب��ه ط��ور ج��دی ب��ه بح��ث در م��ورد آث��ار
علمی خود بپردازید و به این مع��روف هس��تید ک�ه عقای��د خ�ود را
تغیی��ر می دهی��د، گ��اهی ح��تی در م��ورد مف��اهیم اساس��ی. چ��ه
چیزی در کار شما از آغاز تاکنون ثابت باقی مانده، و چ�ه چی��زی

تغییر کرده است؟ 

 هس66ته مارکس66ی دارن66د: ه66دف  درک
 
ث66ابت ترین ای66ده ها اساس66ا
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ساختار طبقاتی سرمایه داری، درک شرایط تغییر آن است. دلیل
تمرکز بر استثمار سرمایه داری شامل هم تعهد اصولی  به از بی66ن
بردن استثمار سرمایه داری،  و هم تعهد جامعه ش66ناختی ب66ه درک
شرایط برای دگرگونی سرمایه داری یا تعالی سرمایه داری به یک

الترناتیو می باشد.
من می توانم بگویم که سراسر آث66ار م66ن سرش66ار از  تحلی66ل ض66د
کاپیتالیستی از سرمایه داری می باشد: ایده اینک66ه اص66ل اساس66ی
که سرمایه داری را به یک ساختار مض66ر اجتم66اعی ب66دل می کن66د،
ساختار طبقاتی آن است. مارکسیست هایی وجود دارند ک66ه فک66ر
می کنن6د در واق66ع، ب66ازار مقص6ر است-طبق66ات ب6د هس6تند، ام6ا
در واقع، مقصر بازار است. مایکل البرت و روبین هانل برای ی66ک
نقد ض66دبازاری از س66رمایه داری بح66ث و مش66اجره می کنن66د. م66ن
مخالف آن هستم. آنچه که در مورد بازار قاب66ل اع66تراض اس66ت،
فقط  قابل اعتراض است اگر هر جایی که ش66ما ب66ازار داری66د، در

نهایت، استثمار سرمایه داری و سلطه نیز داشته باشید.
من با انتقاد از بازار موافق می بودم اگر این واقعی66ت داش66ت ک66ه
 رواب66ط طبق66اتی س66رمایه داری را تولی66د می نم66ود. ای6ن

 
بازار لزوم66ا

 نظر مایکل البرت می باش66د. او اس66تدلل می کن66د ک66ه ی66ک
 
اساسا

خرده از بازار شبیه یک خ66رده از بردگ66ی، ی66ک خ66رده از س66رطان
شت. است. یک ذره از بازار بتدریج شما را خواهد کع

من فکر می کنم که این اش6تباه اس6ت. ش6ما می توانی66د بازاره66ای
بسیار قوی داشته باشید که در آن تمرکز س66رمایه مس66دود ش66ده
باشد، و کنترل دمکراتیک بر تخصیص منابع برقرار شود. روبین
هانل و من در یک بحث طولنی حول این مسائل در کت66اب آین66ده
ما از نشر ورسو: «پیش66نهاداتی ب66رای ی66ک اقتص66اد دموکراتی66ک»

شرکت داریم.
یک اقتصاد سوسیالیس��تی ش��بیه چیس��ت؟ چ��ه مکانیس��م هایی

وجود دارند که از تمرکز سرمایه بتوانند جلوگیری کنند؟

اول از هم66ه م66ن فک66ر می کن66م ک66ه مفه66وم ی66ک اقتص66اد کام66ل
سوسیالیستی، ن66امفهوم اس6ت. درس6ت مث6ل آنک66ه مفه6وم ی6ک
اقتص666اد س666رمایه داری ن666امفهوم اس66ت. ه666ر اقتص666ادی ی666ک
اکوسیستم از مکانیسم های ناهمگن، ب66ا کیفی66ت متم66ایز تولی66د و
توزیع خواهد بود. سوال این است که «کدام مکانیسم ها مس66لط
می گردند؟» و نه اینکه «کدام مکانیسم ها همه چی66ز را در دس66ت

خواهند گرفت؟»
در هر اقتصاد سوسیالیستی، یک بخش ب66زرگ خ66دمات عم66ومی

 توس66ط تخص66یص دول66تی فراه66م
 
برای امکانات رفاهی مس66تقیما

می شود. اگر آم66وزش و پ66رورش و بهداش66ت و درم66ان و فض66ای
تفریحی عمومی و ی66ک مجم66وعه از چیزه66ای دیگ66ر، همگ66ی ب66ه
عنوان کال زدایی کالهای عمومی ارائه شوند، ای66ن می توان66د ب66ه
آسانی شصت درصد از اقتص66اد را تش66کیل ده66د. ای66ن ی6ک ب66ازار
سوسیالیستی نیس66ت، آن فق66ط سوسیالیس66م نیس66ت. ح66داکثر،

بازار بخشی از اقتصاد خواهد بود.
در ه66ر اقتص66اد سوسیالیس66تی ب66ا ب66ازار، بخش66ی از ب66ازار نی66ز
سوسیالیستی نخواهد بود. من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا ش66ما
 توس66ط اف66رادی ک66ه

 
نتوانی66د رس66توران های کوچ66ک ک66ه ص66رفا

می خواهند یک رستوران کوچک را اداره کنند، داشته باشید.
و شاید همه آن ها نباید تعاونی شوند. ترجیح م6ن ای66ن اس6ت ک66ه
شرکت های کوچک باید تعاونی باشند-انها بای66د هن66وز ب66ه ش66کل
دموکراتیک اداره شوند-اما شاید هم نه. شاید فض66ا ب66رای ان66واع
خاص66ی از مالکیت ه66ای غی66ر تع66اونی  ف66ردی ک66ارافرین در ی66ک
اقتصاد تحت سلطه روابط سوسیالیستی وجود داشته باشد. من
نمی دانم که چه ترکیبی از اشکال متفاوت، کمال مطلوب است.

آیا کارکنان یک رستوران خصوص��ی فرض��ی، گزینه ه��ای دیگ��ری
خواهند داشت؟

قطعا. شما به همه در آمد پایه خواهید داد که هر کس66ی می توان66د
به آن «نه» بگوید.شما باید یک مجموعه گسترده ای از کاله66ای
عمومی داشته باشید طوری که بخش عم6ده مص66رف ه66ر ف6ردی
مبتنی بر بازار نباشد. استاندارد زندگی م66ردم به س66ادگی وابس66ته
به کس66ب در آم66د نیس66ت؛ آن وابس66ته ب66ه امکان66اتی اس6ت ک66ه در
دسترس عموم قرار دارند، باض66افه در آم66د ش66ما. ترکی66ب در آم66د
اساسی به علوه امکانات عمومی بدین مفه66وم اس66ت ک66ه ش66ما
می توانی66د ی66ک زن66دگی ش66رافتمندانه ب66دون مش66ارکت در رواب66ط

تولیدی سرمایه داری  داشته باشید.
ی66ک اقتص66اد سوسیالیس66تی هم66ه ان66واع دیگ66ر امکان66ات، ب66رای
اشکالت مختلف تولید تعاونی را دارد. من انتظ66ار  دارم ک66ه ی66ک
اقتص66اد ب66ازار سوسیالیس66تی، می بایس66ت  گرای66ش ب66ه  تض66مین
عمومی تعاونی ها  ب6ه نس66بت بیش6تری در مقاب66ل کارفرمائی ه66ای
فردی را داشته باش6د. و راه ه66ای زی66ادی ب6رای انج66ام آن وج6ود
دارند-برای نم66ونه، از نظ66ر راه66ی ک66ه ش66ما می توانی66د بازاره66ای
اعتباری را سازماندهی کنی66د و نی66ز راه66ی ک66ه فض66ای عم66ومی را
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makerspaceسازمان دهی می کنید: ایجاد  میکراس66پیس [ ( 
or  hackerspaceمکانی واقع66ی ک66ه متخصص66ان در آن   (  

جمع ش66ده و ب66ه تب66ادل ارا می پردازن66د. هکراس66پیس نی66ز نامی66ده
می شود. م]  ب66رای تولی66د م66دولر در مقی66اس کوچ66ک در فن66اوری

پیشرفته و مانند ان.
چگونه می توان از تمرکز سرمایه جلوگیری کرد؟ ما در حال حاضر
مقرارت جلوگیری از انحصار، هر چند نه به طور موثر، را داری66م.
ب66رای جل66وگیری از تمرک66ز ث66روت، نی66از ب66ه ق66وانینی اس66ت ک66ه
مح66دودیت های روش66نی در انباش66ت س66رمایه ایج66اد می کن66د.
شرکت هایی که کارکنانشان بالتر از تع66داد معین66ی هس66تند، بای66د
تع66اونی گردن66د، و اگ66ر نمی خواهن66د، مس66ئله ای نیس66ت، آن ه66ا
می توانند کوچک باقی بمانند. در هر حال، هیچ ضرورتی به بزرگ

شدن وجود ندارد.
رقابت شرکت ها را مجبور ب66ه ب66زرگ ش66دن نمی کن66د، مگ66ر آنک66ه
صرفه جویی به مقیاس یا مزی66ت مقی66اس [ک66اهش هزین66ه در اث66ر
افزایش حجم تولید. م] بزرگ تری وجود داش66ته باش66ند. درس66ت
است؟ اگر   صرفه جویی به مقیاس وج66ود نداش66ته باش66د، دیگ66ر
دلیلی برای اینکه شرکت ها به خاطر رق66ابت ب66زرگ ش6وند، وج6ود
ندارد. مزیت رقابتی آن ها افزایش نمی یابد، اگر بزرک تر شوند.

م66ن فک66ر می کن66م مزی66ت مقی66اس ب66ه س66رعت در بس66یاری از
حوزه های تولیدی  در حال کاهش است، که  بازتولید شرکت های
کوچک با بهره وری بال را توان66ا می س666ازد.این دس66تورالعمل  ی66ک

اقتصاد بازار تعاونی است.
این نوع  دید در چپ افراطی یا «خیلی چپ» بسیار بحث بر انگی��ز
است. درست است؟حضور بازار ب��رای بعض��ی از سوسیالیس�ت ها
توهین محسوب می شود، و نسبت  به خ��ود ای��ده «دس��تورالعمل
برای مهمان خانه های اینده» نیز بعضی از اعتراضات وجود دارد.

اجازه دهید فقط دخالتی در مورد یک اصطلح داشته باشم. ای66ن
عبارت «خیلی چپ» است. من می گویم که به بازار، توسط چ66پ
خشک و جامد اعتراض می شود. «خیلی» نشان می ده66د ک66ه آن
بیشتر چپ است؛ اما چپ تر به معنی س66اده لوح نیس66ت. ای66ن ب66ه
معنی تعهد عمیق تر به یک الترناتیو ازادی بخش و برابر و پای66دار
 به این خاطر اس66ت

 
است. من خودم را خیلی چپ می دانم. دقیقا

که من خواهان ناهمگونی نهادی در مقصد هستم-م66ن معتق66دم
که این بهترین شانس ماست. من فکر نمی کنم این امر در خ66ور

آن باشد که گفته شودشما کمتر چپگرا هستید.

من فکر می کنم اصل بنیادی برای سوسیالیسم دمکراسی از بال
تا پایین است، اما شما نمی توانید از قبل تصمیم بگیری66د ک66ه چ66ه
چیزی باید نتیجه یک مشورت دمکراتیک باش66د. ای66ن را اف66رادی
ک6ه درگی6ر مب6ارزه دمکراتی66ک هس6تند، ح6ل می کنن6د چ6را ک6ه م6ا

نمی دانیم چه احتمالتی وجود دارند.
 ق66وی دمکراتی66ک،

 
پیش بینی من این است که یک ج66امعه عمیق66ا

فضا را برای بازار ایجاد می کند زیرا م66ردم آن را ب66ه عن66وان ی66ک
راه حل ارزان برای یک مشکل پیچیده در نظر خواهند گرف66ت. ب66ا
توجه به همه سازش ها که اجتناب ناپذیر هستند، بهتر اس66ت ک66ه
ی66ک فض66ای معق66ول ب66ه ب66ازار داده ش66ود، ت66ا اینک66ه هم66ه چی66ز را

برنامه ریزی نمود.
اما این ی66ک پیش بین66ی در م66ورد آنچ66ه ک66ه اگاه66ان آین66ده ب66ه آن
می رسد، می باش6د و ن66ه ی6ک نس66خه ب6رای آنک66ه آن ه66ا چ6ه بای66د
بکنند. مگر اینکه شما باور داشته باش6ید ک6ه هیچگ66ونه سازش6ی
 مبهم خواهد بود که ب66دانیم نق66ش

 
در کار نخواهد بود، آنگاه ذاتا

بازار در یک اقتصاد پساسرمایه داری چه خواهد بود.
چالشی که من در مقابل هان66ل (ک66ه اعتق66اد دارد اقتص66اد بای66د ب66ه
شکل دمکراتیک بدون دادن نقشی به ب66ازار برن66امه ریزی ش66ود)
قرار دام، که من فکر می کنم او پاسخی برای آن نداشت، بدین
صورت است : «خوب، اگر شما ب66اور داری6د ک6ه سازش6ی در ک6ار
نخواهد بود، اینکه مشکل «جلسات بسیار زی66اد» وج66ود نخواه66د
داشت، اینکه پیامدهای پیش بینی نش66ده ب66رای تلش در جه66ت
حل بسته مصرفی مردم در سال آینده وجود نخواهد داشت-ک66ه
این بخشی از راه حل انهاست-شاید بازار را بتوان حذف ک66رد».
من شک دارم. اما اگر شما ب66اور ب6ه س6ازش نداش6ته باش6ید، آن

گاه شما نمی توانید از قبل در مورد ترکیب آن  تصمیم بگیرید.
کتاب جدید شما دو رشته اصلی کارت��ان را به��م پیون��د می ده��د-
درک طبق��ه در ی��ک ج��امعه س��رمایه داری، و بازی��ابی «اوت��وپی

واقعی» به مثابه یک شکل از استراتژی سوسیالیستی.

عن66وان اص66لی کت66اب «چ66الش و ش66اید عب66ور از  س66رمایه داری از
طریق اوتوپی واقع66ی». ام66ا عن66وان جدی6د، آن چی66زی اس6ت ک66ه
در واقع در موردش صحبت می کن66م،« چگ66ونه می ت66وان در ق66رن

بیست و یکم  ضدسرمابه دار بود» می باشد.
خوب، به ما بگو چگونه؟

ای6666ن نس6666خه کوت6666اه و م6666ؤثر آن اس6666ت. چه6666ار راه ب6666رای
ضدسرمایه داری بودن وجود دارد: خرد کردن سرمایه داری، رام
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ک666ردن س666رمایه داری، ف666رار از س666رمایه داری و ی666ا فرس666ایش
سرمایه داری.

خرد ک66ردن س66رمایه داری، چش66م انداز کمونیس66م انقلب66ی ق66رن
نوزدهم و بیستم بود. س66ناریو ب66رای اک66ثر م66ردم اشناس66ت: اگ66ر
ش6ما ی66ک جنب66ش سیاس66ی را س66ازماندهی می کنی66د، ی66ک ح6زب
سیاسی شکل استاندارد اس66ت. در ش66رایط ت66اریخی  مش66روطی،
آن جنبش سیاسی ظرفیت کسب ق6درت را دارد. آن می توان66د از
 نبای66د

 
طریق یک فرایند انتخاباتی صورت بگیرد-این ام66ر را ذات66ا

رد کرد-یا از طریق یک قیام خشونت امیز.
ص66رفنظر از اینک66ه ش66ما چگ66ونه ق66درت دول66تی را ب66ه دس66ت
می گیرید، وظیفه اول دستکاری خ66ود دول66ت ب66رای تب6دیل آن ب66ه
یک ابزار مناسب  تحول می باش66د، و وظیف66ه دوم درهم شکس66تن

مراکز قدرت ساختار اجتماعی موجود است.
این امر شما را قادر به راه اندازی روند تولی66دی س66اخت الترن66اتیو
می سازد. شما می توانید استراتژی  درهم شکستن سرمایه داری
را مانند «اول، درهم شکستن ، دوم، س66اختن» در نظ66ر بگیری66د.

این ایده آل انقلبی سده بیستم بود.
من فکر می کنم شواهد این تجربی66ات به  ان66دازه ای ق66وی باش66ند
که نشان دهند، سرمایه داری این نوع از نظ66م اجتم66اعی نیس66ت
-ح66داقل در اش66کال پیچی66ده ان- ک66ه دره66م شکس66تنی باش66د.
آخرین خط سرود وبلی [اعضای کارگران صنعتی دنیا در اتحادیه
رادیک66ال ک66ارگری در اوای66ل ق66رن بیس66تم. م]، همبس66تگی ب66رای
همیشه»، این اس66ت «م66ا می ت66وانیم دنی66ای جدی66دی از خاکس66تر
ق66دیمی بس66ازیم.» آنچ66ه ک66ه جنبش ه66ای انقلب66ی ق66رن بیس66تم
نشان دادند این است که امک66ان س66اختن ی66ک دنی66ای جدی66د ب66ر
خاکستر قدیمی وجود دارد-اما این جه66انی اس66ت ک66ه هیچ ک66س

نمی خواهد.
البته، انقلب های روسیه و چین دستاوردهایی داشتند، اما آن ها
دنیایی از توانمندی  برابر  دمکراتیک برای مردم عادی که قادر به
شکل دادن سرنوشت خود باشند، را ایجاد نکردند. ای66ن چی66زی

نبود که از انقلب بیرون امد. 
 اینکه این امر فقط به دلیل شرایط تاریخی ج66انبی ک66ه انقلب66ات
تحت آن صورت گرفت بود، یا به خاطر ن66تیجه ذات66ی اس66تراتژی
درهم شکستن، به آتش کشیدن، یا تلش در ساختن بود-ای666ن

قابل بحث است.
نظ66ر م66ن ای66ن اس66ت ک66ه نیروه66ای ه66رج و م66رج طل66بی ک66ه در
استراتژی خرد کردن آزاد می ش66وند، چن66ان س66نگین و خطرن66اک

هستند که منجر به واکنش های سرکوبگرانه نسبت به بازافرینی
شرایط هم آمیزی اجتماعی می گردن66د. نظ66م اجتم66اعی و امنی66تی
چن66ان نی66از م66برمی اس66ت ک66ه آن، اش66کال س66لطه ای در ج66امعه
پس66اانقلبی ایج66اد می کن66د ک66ه پ66س از آن بی66رون راندنش66ان  را

بسیار سخت و شاید غیرممکن می سازد.   
 هیچ مدرکی دال بر این ن66داریم ک66ه اگ66ر س66اختار ق66دیمی

 
ما قطعا

خرد شود، بتوان یک محی66ط ره66ایی بخش،  براب66ر و دموکراتی66ک
مشارکتی برای شکوفایی انس66ان ایج66اد ک66رد. م66ن فک66ر می کن66م
خ66رد ک66ردن از دس66تورکار ت66اریخی جوام66ع پیچی66ده خ66ارج ش66ده

است.
اعتقاد دارم، یک گذار دموکراتیک ممکن اس66ت. ای66ن آن چی66زی
است که من از آن دفاع می کن66م. مش66کل اینجاس66ت ک66ه  لحظ66ه
گسس66ت. فراین66دهای بس66یار اش66فته ای را ح66تی تح66ت ش66رایط
دموکراتیک، آزاد می سازد. ای6ن مش6کل س6ریزا [ح66زب چپگ66رای
سریزا در یونان. م] است. اگر آن ه66ا ی66ورو را ره66ا می کردن66د، در
یک هرج و مرج اقتصادی فرو می رفتند. پس سؤال ای66ن اس66ت،
آی666ا آن ه666ا  می توانس666تند در آن لحظ666ه، درگی666ر  گسس666ت از

سرمایه داری، تحت شرایط دموکراتیک،  گردند؟
در انتخابات بعدی چه اتفاقی  خواهد افتاد؟ همه چیز به فلک66ت
کش66یده خواه66د ش66د. در انتخاب66ات بع66دی، بعض66ی از اح66زاب
می گوین66د، «ب66ه م66ا رأی دهی66د، م66ا ش66ما را ب66ه ی66ورو ب66از خ66واهیم
گرداند.» و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بانک ه66ای اروپ66ایی خواهن66د
گفت، «اره، اره، به این اش66خاص رأی دهی66د و م66ا  ه66م ب66ه ش66ما
کمک خواهیم کرد.» سپس آن ها کم66ک م66الی دری66افت خواهن66د
نمود. هیچ راهی وجود ندارد ک66ه ش66ما ق66ادر ب66ه از س66ر گذران66دن
چند انتخاباتی باشید که  لزم66ه گ66ذار از کس66ادی گ66ذار، ک66اهش
اس66تانداردهای زن66دگی و وض66عیت م66ادی  زن66دگی تح66ت ش66رایط

دموکراتیک است، شوید. 
در یک جامعه پیچیده، که در آن وابستگی متقابل بسیاری وج66ود
دارد، می66زان درد و رنج66ی ک66ه در ن66تیجه تلش ب66رای گسس66ت
ایجاد می شود،  آن را تحت شرایط دموکراتی66ک غیرقاب66ل تحم66ل
می سازد. مشکل این است که  تح66ت ش66رایط غی66ر دموکراتی66ک،
انتقال اقت66دارگرایانه، منج66ر ب66ه مقاص66د دموکراتی66ک و مش66ارکتی
نمی شود. من حاضر نیس6تم ک6ه رس6ما ی6ک قاع6ده غیرممک6ن  و
نشدنی را از اعلم کنم. ان بیش از حد قاطع اس66ت. احتم66الت
بسیاری وجود دارند، ام66ا درک مس66تقیم م66ن ای66ن اس66ت ک66ه ی66ک

تغییر و تحول گسست امیز از سرمایه داری غیرممکن است.
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گزینه های دیگر رام کردن، فرار و فرسودن هستند. رام یا مه66ار
کردن یک راه حل سوسیال دمکراتیک است. شما ب66ازهم دول66ت
را به دس66ت می گیری66د. ش66ما ق66درت دول66تی را در معن66ای رس66می
کسب می کنید. شما قدرت اجتم6اعی نداری66د زی66را س66رمایه داری
هن66وز بس66یار ق66وی اس66ت. س66رمایه ش6یوه های س66رمایه گذاری را

کنترل می کند.
شما قدرت دولتی را در مفهوم حکومتی آن در دست دارید. شما
قدرت سیاسی دارید. شما بسیج کافی در پشت سر خ66ود جه66ت
مذاکره برای معامله با سرمایه داری66د ت66ا بتوانی66د مح66دودیت هایی
برای سرمایه و به نفع کارگران ایجاد کنید، اما  یک عوض وجود
دارد-همکاری کارگران در یک پروژه توس66عه س66رمایه داری. ای66ن

یک سازش طبقاتی است.
رام کردن سرمایه داری به معنی کاهش و خن66ثی ک66ردن  ب66دترین
اسیب هایی که توسط سرمایه داری تولید می شوند، است-خط66ر
برای افراد، کسری در کاله66ای عم66ومی، اث66رات منف66ی ج66انبی.
ش66ما ای66ن اس66یب ها را ک66اهش می دهی66د، ام66ا س66رمایه داری را
دس66ت نخورده ره66ا می کنی66د و فق66ط ب66ه ع66وارض آن رس66یدگی
می کنید. رام کردن سرمایه داری به خوبی عمل می کن66د. ح66داقل

برای مدتی. آن به تازه گی از پا افتاده است. 
ایدئولوژی نئولیبرال می گوید ک6ه راه ح6ل سوس66یال دمکراتیک ب6ه
طور دائم از دسترس خارج گشته است. آن فقط خ66ود ت66وجیهی
 ب6از،

 
برای امتیازهای نخبگان اس6ت. ح6تی در ی6ک دنی6ای نس66بتا

جهانی و مالی شده، هیچ دلیل66ی ب66رای ای66ن ب66اور (ج66دا از ق66درت
سیاسی نیروه66ای نئولیبرالیس66م) وج66ود ن66دارد ک66ه مکانیزم ه66ای
رام ک6ردن را نت66وان از ن6و برق66رار نم6ود. فق6ط آن ه6ا  هن6وز از ن6و

برقرار نشده اند.
یک فکر این است که بحران جهانی تغییرات اقلیمی، منج66ر ب66ه
کشتن نئولیبرالیسم می شود، زی66را هی66چ راه66ی وج66ود ن66دارد ک66ه
بازار بتواند مشکل انطباق و سازگاری را حل نماید، دیگر چه رسد
به مشکل کاهش [تغیی66رات اقلیم66ی].  نی66از ب66ه کاره66ای عم66ومی
غول آسایی برای مقابله ب66ا تغیی66رات آب و ه66وایی وج66ود دارد ک6ه
فضای دیگری را برای دور جدیدی از تصدیق دولت ب66رای ت66أمین
خدمات همگ66انی و خ66دمات ع6دالت اجتم6اعی از طری6ق ک66اهش

اثرات نامطلوب گرمایش جهانی، باز خواهد کرد.
 
در هر ص6ورت، ای66ن رام ک66ردن س66رمایه داری اس6ت. ای66ن قطع66ا
نس6بت ب6ه س6ی، چه6ل س66ال قب6ل خس6ته و درمان66ده اس6ت، ام66ا

همچنان بخشی از منوی سرمایه داری است.

فرار از سرمایه داری ی66ک راه ح66ل فردگرای66انه اس66ت. هیپی ه66ا در
  در ان افراط کردند. پیش66گامان جنب66ش۱۹۷۰  و ۱۹۶۰دهه های 

غرب66ی در ای66الت متح66ده از س66رمایه داری ف66رار می کردن66د. ای66ن
انگیزه مرکزی آن ها بود: با نقل مکان ب6ه غ6رب، ب66رای خ6روج از
چنگ66ال بانک ه66ا و ملکی66ن. جنب66ش س66ادگی داوطلب66انه و ی66ا
جنبش های ضد-مصرف یک ن66وع ف66رار از س66رمایه داری اس66ت-
مردمی ک66ه خواه66ان ک66اهش [مص66رف] هس66تند ت66ا اینک66ه زن66دگی

متوازن تری داشته باشند.
فرار از سرمایه داری فرم جالبی از ضدیت با سرمایه داری است.
آن از خودش  پتانسیل بسیار کمی ب66رای دگرگ66ون نم66ودن دارد.
ان می تواند، در برخی از زمینه ها ازمایش های ج66الب، م66دل های
مناسبی برای چیزهایی که بتوان در شرایط جرح و تع66دیل ش66ده

تعمیم داد، را  ارائه دهد.
فرسایش سرمایه داری کمتر از همه اشناست. من فک66ر می کن66م
آن بیشتر همسو با گرایشات انارشیستی اس66ت. پ66رودون [پی66ر-
ژوزف پرودون، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه ش66ناس فرانس66وی
در قرن نوزده، اولین کسی که خود را انارشیست نامید. نویسنده
کتاب فلسفه فق66ر. م ] را می ت6وان ی6ک طرف66دار اولی66ه فرس66ایش 
سرمایه داری در نظر گرفت. دیدگاه او چنی66ن ب66ود، «تعاونی ه66ای
ک66ارگری ایج66اد کنی66د. آن ه66ا ش66یوه ج66ذاب زن66دگی می گردن66د.
کارگران در آن ها  ازدحام خواهند نم6ود. س6رمایه داری ب6ه خ6اطر
آنک66ه کس66ی را ب66رای ک66ار ک66ردن پی66دا نمی کن66د، س66قوط خواه66د

نمود.»
این دیدگاه س66اده لوحانه ای اس66ت  از اینک66ه چگ66ونه تعاونی ه66ای
ک66ارگری می توانن66د مان66دگار ش66ده و ب66ه رق66ابت ب66ا س66رمایه داری
بپردازند. مارکس، در بحث معروف خود با پرودون [منظور کت66اب
فقر فلسفه مارکس است ک66ه در انتق66اد ب66ه فلس66فه فق66ر پ66رودون
نوشته ش6د. م]، اس66تدلل نم66ود ک6ه ای6ن مض66حک ب66وده و آن را
همراه با اوت6وپی پروژه ه6ای سوسیالیس66تی ب6ه عن6وان تجربی66ات 

کوچک  بی اهمیت رد نمود. بدتر از بیمعنی بودن-انه66ا انحراف66ی
بودند.

 طرف66دار تعاونی ه66ای ک66ارگری و
 
بع66دها، م66ارکس در واق66ع  تقریب66ا

دیگر اشکال تعاونی گشت، و احساس نمود که آن ها بطور قاب66ل
لمسی نشان می دادند،  در واقع کارگران می توانند تولید را کنترل
نمایند ولی مشکل شان این بود ک6ه آن ه66ا تحم66ل نخواهن66د ش66د.
اگر زمانی  برای سرمایه تهدیدی محسوب شوند، آن ها را فق66ط

نابود خواهند کرد.
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امروزه نمونه های  بسیاری از طرح های اقتصادی وجود دارند که
تح66ت عن66وان فرس66ایش س66رمایه داری ق66رار می گیرن66د. پ66روژه
جنبش کارگران بدون زمین برزیل، اشغال زمی66ن، س66ایر اش66کال
جدید تولید جمعی   کشاورزی، تعاونی های کارگری، و بسیاری از
فرم ه66ا ی دیگ66ر تع66اونی. ویکیپ66دیا در ط66ی ی66ک ده66ه، ب66ازار
س66رمایه داری سیص66د س66اله ق66دیمی در دائره المع66ارف را ن66ابود
ساخت. آن روش سازنده تری نسبت ب66ه ه66ر م66دل س66رمایه داری
دیگر است، هم چنان که لینوکس و دیگر نرم افزارهای منبع ب66از

نیز چنین هستند. این فرسایش سرمایه داری است.
من معتقدم، در حال حاضر فرسایش سرمایه داری به عنوان یک
 
اس66تراتژی ب66رای عب66ور از س66رمایه داری، بس66یار ج66ذاب و ک66امل
غیرقابل باور است. آن جذاب اس66ت، زی66را ح66تی در ی66ک محی66ط
 خصمانه نیز شما امکان انجام چیزی را داری66د. و م66ن فک66ر

 
واقعا

می کن66م فع66الن  همیش66ه  از ج66ان گذش66ته می خواهن66د ت66دبیری
بیاندیشدند؛ ظ«من چکار می توانم بکنم؟»، دانشجویان م66ن ب66ه
طور مداوم از من می پرسند، «من چ6ه ک66ار می ت6وانم بکن66م؟ م6ن

می خواهم کار مفیدی انجام دهم.»
فرس66ودن س66رمایه داری ای66ن گزینه ه66ا را ایج66اد می کن66د، و هم66ه
 نمونه هایی از شیوه های

 
آن ها زندگی را بهتر می کنند. آن ها قطعا

 
بهتر زندگی هستند. آن ها ممکن است مؤثر باشند، اما آی66ا واقع66ا
تأثیر جمعی  باغ های جمع66ی، تعاونی ه66ای ک66ارگری، ویکیپ66دیا، و
مانند ان، موقعیت سرمایه داری را تض66عیف و ب66ا عب66ور از ان، ب66ه

یک الترناتیو می رسد؟ این به نظر باورنکردنی می اید.  
من فکر نمی کنم این محتمل باشد که استراتژی انارشیستی، از
طری66ق فق66ط  ادام66ه ک66ار  س66اخت  دنی66ایی ک66ه ش66ما خواه66ان آن
هستید، در دنیایی که موجود است، به معن66ی م66وفقیت در تب66دیل
جهان به عن66وان ی6ک ک6ل باش66د. ام66ا م6ن فک66ر می کن6م ک6ه اگ66ر
فرس666ودن ب666ا روش ه666ای جدی666د تفک666ر در م666ورد رام ک666ردن
سرمایه داری ترکی6ب ش6ود، اینج66ا ممک6ن اس6ت ی6ک اس6تراتژی
سیاس66ی طولنی م66دتی را ایج66اد ک66رد، ک66ه به66ترین س66یمای
سوسیال دمکراسی را، ب66ا س6ازنده ترین نس66خه های کنش گرای66ی

جامعه انارشیستی و خلقیت از پایین به بال،  ترکیب می کند.
این به معنی ترکیب انارشیسم و سوس66یال دموکراس66ی ب66ه ش66کل
جفتی است که ش66ما  ب66ا فرس66ودن س66رمایه داری، آن را بی66ش از
پیش قابل مهار کردن می سازید. شما پلی بی66ن تقس66یم سیاس66ی
زده، و چشم انداز درهم شکستن سرمایه داری را  به خ66اطر غی66ر
ممکن بودن، و فرار از س66رمایه داری را بخ6اطر خودش66یفتگی  ان

رد می کنید.
من فکر می کنم ک6ه ای66ن جف66ت، ک66ار آس66انی نیس6ت. آن چی66زی
مستقیم نیست. ای66ن ب66دین معن66ی نیس66ت ک66ه اگ66ر فرم66ول آن را
کشف کردید، آن وقت می توانید بگذارید خودش  از عهده هم66ه
چیز برامده و  می توان66د بی پ66روا  ب66ه پی66ش ب66رود. ن66ه، آن ممل66و از
تناقضات خواهد بود. این در ذات ای66ن فراین66د اس66ت: در روش66ی
است که شما سرمایه داری را از طری66ق مع66امله ب66ا س66رمایه مه66ار
 ناپای66دار هس66تند. آن ه66ا  وابس66ته ب66ه

 
می کنی6د. آن مع66املت ذات66ا

توازن نیروها می باشند.
اما چه باید ک66رد؟ ای66ن ب66ه معن66ی آن نیس66ت ک66ه م66ن  پیش گ66ویی
می کنم، «اگر شما این را بکنید، انوقت ما پیروز می شویم.» م66ن
می گ6ویم ک6ه، م6ن هی6چ اس66تراتژی دیگ66ری ک66ه امک66ان عب6ور از

سرمایه داری را داشته باشد، را نمی بینم.
برخی ممکن است بگویند، «این سوسیالیسم تکاملی برنش��تاین
است، منهای تکامل، منهای اطمینان از اینکه به وق��وع خواه��د

پیوست.»

خوب، این آن نیست، چرا ک6ه برنش66تاین ب66ر بس6یج  پ666ایین-بال
ب66رای ایج66اد الترناتیوه66ا در فض66اهای ج66امعه تأکی66د نمی ک66رد.

استراتژی او سوسیالیسم پارلمانی بود.
پ��س ش��ما چ��ه وظیفه ای ب��رای نق��ش پارلم����ان-یا سیاس��ت
انتخاباتی- قائل هستید؟مطمئنا این بخش اصلی قسمت مه��ار

کردن این استراتژی می باشد؟

یکی از تله های دموکراسی پارلمانی این باور است که آن بای66د در
راس و نوک فرماندهی وجود داشته باشد. من فک66ر می کن66م ک66ه
ی66ک عرص66ه بس66یار مه66م ب66رای آن ش666هرداری-سطح محل66ی
سیاس66ت-و ایج66اد جنبش ه66ای مل66ی ب66ر پ66ایه بس66یج های محل66ی

می باشد. 
در ای��الت متحده،ب���ویژه حکومت ه��ای ش��هری ق��وی هس��تند و
به خص���وص مس���ئولیت های بزرگ���ی دارن���د، در ح���الی ک���ه
سیاس��ت های مل��ی غیرقاب��ل دس��ترس ب��وده و ک��امل  از انه��ا در
مقابل هر نوع استراتژی چپ ، دفاع می ش��ود. بن��ابراین، آن بای��د

در محیط های متفاوت، مختلف باشد.

در برخی از سیستم های سیاسی، هیچ فض66ایی در س66طح محل66ی
وج6666ود ن6666دارد. بن6666ابراین، در متمرکزتری6666ن دموکراس6666ی های
سرمایه داری، شهرها بیشتر ش66بیه واح66دهای اداری  دولت ه66ای
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ملی هستند تا اینکه مقرهای خودمختار  مبارزه سیاسی محس66وب
شوند.  در بعضی از زمینه ها، مب6ارزه ب6رای خودمخت66اری بیش6تر،
می تواند بخشی از پروژه سیاسی مورد نی66از ب66رای ایج66اد فض66ای

بیشتر تلقی شود. 
من فکر می کنم که دولت نقش بسیار مهمی را بازی خواهد کرد،
و ایده اینکه می ت66وان در درج6ه اول ب66ه مث66ابه ع66املین خ66ارجی ب66ا
ایجاد مشکل، بر  دولت تأثیر گذاشت و  دولت را مجبور به انجام
کاره66ایی نم66ود، مض66حک اس666ت.این هیچ گ66اه ب66ه عن66وان ی66ک

استراتژی بلند مدت عمل نکرده است. 
به طور یقین، اگر شما مش66کل و اختلل ب66ه ان66دازه ک66افی ایج66اد
کنید، می توانید دولت را مجبور به کاره66ایی کنی66د، ام66ا ب66ه مج66رد
آنکه بس66یج ش66ما ک66اهش یاب66د، دس66تاوردها ب66ازگرفته می ش66وند.
استراتژی که به طور انحصاری، تمرکز خود را بر فشار خ6ارجی و
اختلل نهد، قوی نیست. تنها شیوه  ایج66اد دگرگ6ونی ق6وی ای6ن
است ک66ه تغیی66رات در ق66وانین ب66ازی بوج66ود ای66د، و ای66ن نیازمن66د
احزاب سیاسی اس66ت ک66ه توان66ایی س66تیزه ب66ا ق66درت را داش66ته و

بتوانند قوانین بازی را تغییر دهند.
و ب��ازهم در ای��الت متح��ده، ای��ن ی��ک قض��یه اس��تراتژیک بس��یار
سختی است که آیا از طریق حزب دموکرات درگیر شد یا اینکه به

خیز  یک حزب سوم کمک نمود.

این   یکی از دلیل66ی  اس66ت ک66ه  س66طوح  پ66ایین تر  دول66ت  م66وثرتر
هستند. یک دولت بزرگ قاره ای مانند ایالت متحده، یک نم66ونه
سنگین و سخت حرکت است. بطور یقین اینط66ور نیس66ت ک66ه در
 استوار، خ66ارج از دس66ترس

 
همه جای دنیا، احزاب متعارف کامل

جنبش های اجتماعی قرار داشته باشند.
ام66ا ح66تی در ح66زب دم66وکرات در ای66الت متح66ده، جن66اح چ66پ
 متمای66ل ب66ه ای66ن

 
طرح ه66ای پیش66نهادی واقع66ی دارد ک66ه واقع66ا

چیزهاست. این طوری نیس6ت ک6ه آن ب66ه ط6ور همگ66ن نئولی66برال
است. قسمت بزرگی از گزینگران دموکرات و  تعداد متن66ابهی از
سیاس66تمداران منتخ66ب، طرف66دار مالیات ه66ای ب66التر، خ66دمات
عمومی بیشتر، مقررات زیادتر، طرح های بیشتر محیط زیستی،

و بازسازی جنبش کارگری برای افزایش قدرت مردم هستند.
این ها همه در دستور کار بحث های عمومی، هر چند که نه برای
اقدام فوری،  قرار دار دارند. به دلیل متفاوت، ای66ن دس66تور ک66ار
نادیده گرفته شده است،  به  این معنا که،  آن قادر به ترجمه ب66ه
ی66ک سیاس66ت اس66ت  ام66ا  ای66ن ام66ر  ب66ه معن66ی  دائم66ی ب66ودن آن

نیست.
من فکر می کنم در ش66رایط آمریک66ا،  ب66رای ای66ن ام66ر بایس66تی در
درون حزب دموکرات مبارزه کرد. من اعتقاد ندارم که ایده حزب
سوم قابل دوام باشد. بنا به عقی66ده م66ن، وظیف66ه ای66ن اس66ت ک66ه
جناح مترقی حزب دم66وکرات را انعطاف پ66ذیرتر نم66ود، و راه ه66ای
بسیج رای دهندگان به منظ66ور دادن اعتب66ار ب66ه انتخاب66ات را پی66دا

کرد.
این به سختی انجام پذیر است. این سیستم به شدت بر علیه ما
عمل می کند. اما من هن66وز نمی ت66وانم الترن66اتیو دیگ66ری را بی66ابم.
اگر شما بگوئید، «خوب، از آنجا که آن غیرقابل دسترس است،
ما می توانیم دولت را ول کنی66م،» ای66ن ب66ه معن66ی عقب نش66ینی ب66ه
ه فرسایشی  استراتژی چهارگانه من می باش66د، ب66دون آنک66ه گوش 
تلشی برای عنص66ر  مه66ار ک66ردن ص66ورت  بگی66رد. تغیی66ر جه66ان
بدون به دست گرفتن ق66درت، ی66ا ح66تی ب66ه مص66اف کش66یدن ان،
مانن66د طرح ه66ای ه66الووی اس66ت. [منظ66ور کت66اب ج66ان ه66الووی،

«تغییر جهان بدون کسب قدرت» می باشد. م]
 می دانم،

 
خب، شاید امکان پذیر باشد. من ادعا نمی کنم که یقینا

شما  فقط از طریق الترناتیوهای پایین به ب6ال، امک66ان فرس66ایش
سرمایه داری را نخواهید داشت. م66ن فق66ط ش66ک دارم ک66ه فض66ا

برای این الترناتیوها به اندازه کافی مطمئن بماند.
اما شما در عین حال، در مورد بسیاری از این پروژه ها نظر مثبت

دارید؟

کامل. من در مورد همه آن ها نظ66ر مثب6ت دارم، زی66را هم66ه آن ه66ا
نمونه ه66ایی هس66تند ک66ه ی66ک ج66ایگزین ره66ایی بخش را از پی66ش
نشان می دهند. وظیفه این اس66ت ک66ه ای66ن نمونه ه66ای  تش66بیهی

تعمیم داده شوند.
اکنون بخش دیگری از این معادله وجود دارد که ب66ه ن66وعی غی66ر
قابل پیش بینی است. این یک ایده مارکسیستی بسیار کلس66یک
است: نیروهای تولیدی جدیدی که م6ا در ق66رن بیس6ت و یک66م در
ح66ال ورود ب66ه آن هس66تیم،   پیش بین66ی م66ن ای66ن اس66ت ، بط66رز
فوق العاده ای  مختل کننده اشکال موجود س66رمایه داری هس66تند.
ما در حال حاضر آن را در چند بخ66ش مش66اهده کرده ای66م. و ای66ن

می تواند بطور رادیکالی امکانات جدیدی را فراهم کند.
مثالی که من اغلب استفاده می کنم-فقط ب66ه خ66اطر آنک66ه بس66یار
جذاب است-ویکیپدیاست ک66ه  ی66ک ب66ازار سیص66د س66ال ق66دیمی
دانش66نامه را نیس66ت و ن66ابود می س66ازد. ش66ما نمی توانی66د ی66ک
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دانشنامه تجاری مان6دنی، ک6ه ب66ه درد ه66ر ک66اری بخ66ورد را تولی66د
 
کنی666د، ک666ه هم666ه بخرن666د. ویکیپ666دیا ب666ه ش666یوه ای ک666امل
غیرسرمایه دارنه ب66ا چن6د ص6د ه66زار از س66ردبیران ب66دون م66زد در
سراسر جهان تولی6د می گ6ردد، ب6ه م6ردم ع6ادی جه66ان توزی6ع و
بط6ور آزاد در اختی6ار همگ66ان ق6رار داده می ش6ود. و آن از ن6وعی
اقتصاد ه66دیه ای ب66رای ت6أمین من66ابع  زیرس66اختی لزم، اس66تفاده

می کند.
ویکیپ66دیا ممل66و از مش66کلت اس6ت، ام66ا  نم66ونه فوق الع66اده ای از
همکاری و همیاری در مقیاس بسیار بزرگ است ک66ه بس66یار مول66د
می باشد. من فکر می کنم که این لبه تیز هدایت کننده ایست ک66ه

یک فاز مخرب برای سرمایه داری محسوب خواهد گشت.
اینجا مسأله با مشکل  صرفه جویی به مقی66اس ی66ا مزی66ت مقی66اس
بزرگ گ6ره خ6وره اس6ت. اگ66ر ش6ما فن66اوری داری6د ک6ه مبتن6ی ب6ر
مقیاس بسیار محدود است، ط66وری ک66ه هزین66ه ه66ر واح66د تولی66د
شده برای دسته های کوچک اشیاء فرقی با تولید کثیر ندارد، آن
گاه برای یک سرمایه دار، انحص66ار اب66زار تولی66د بس66یار س66خت تر
خواهد بود. انحصار، به اشکال مختلف، بستگی به این واقعی66ت
دارد که شما نیاز به مقادیر زیادی از سرمایه برای تولید ه66ر چی66ز

رقابتی دارید.
ب6رای نم6ونه چاپگره66ای س6ه بعدی را در نظ66ر بگیری6د. م6ن فک66ر
نمی کنم که هنوز به آنجا رسیده ایم، بنابراین بیائید  در م66ورد ده،
پ66انزده، بیس66ت س66ال این66ده  ح66دس بزنی666م.تصور کنی66د، اگ66ر
چاپگرهای سه بعدی بتوانن66د خودش66ان چاپگره66ای س66ه بعدی را
چاپ کنند یعنی. یک ماش66ین خ666ود-تکثیرشونده ک66ه هم66ه ک66اره
بوده و قدرت ساخت طیف وسیعی از کالها را داشته باشد؛ ای66ن
امر به طور کامل امکان انحص66ار اب66زار را تض66عیف می کن66د، مگ66ر
آنکه برخی از مکانیزم های جدید انحصار س66رمایه داری مرس66وم

شوند.
البته، برخی از چیزها وجود خواهند داشت که توسط چاپگره66ای
سه بعدی تولید نخواهن66د ش6د. زمی6ن توس6ط چ6اپگر س6ه بع6دی
تولید نمی ش66ود و ب66دون آن، هی66چ فض66ای فیزیک66ی ب66رای نص66ب
چاپگر سه بعدی وجود نخواهد داش6ت. بس6یاری از خرجی ه66ایی
که در چاپگر سه بعدی استفاده می شود-لک و صمغ و بس66یاری
دیگ66ر از م66واد خ666ام-خودشان توس66ط چ66اپگر س66ه بع66دی تولی66د
نمی ش66وند. بعض66ی از ای66ن خرجی ه66ا بای66د از زمی66ن برداش66ت  و
پردازش شوند. بنابراین ممکن است ک66ه انحص66ار س66رمایه داری

ابزار تولید به عقب و به قلمرو تولید مواد طبیعی بازگردد.

بنابراین، این یک دلیل برای پست-کمیابی نیست. این تحول در
روابط نیروهای تولیدی است.

ک66امل. ای66ن چی66زی اس66ت ک66ه م66ن می گویم-ای666ن مارکسیس66م
کلسیک است ک6ه ش66امل تش66دید تض66اد بی66ن رواب66ط و نیروه66ای

تولیدی می شود.
اما نکته اینجاست: بی خردی ش66تاب اور ی6ک سیس6تم مبتن6ی ب66ر
م666الکیت خصوص666ی تولی666د، زم666انی ک666ه دیگ666ر اب666زار تولی666د
نمی توانندانحصاری شوند. هر کسی می تواند ابزار تولید خ66ود را
داشته باشد، اما از  آن ها نمی توان به خوبی اس66تفاده ک66رد، چ66را
ک66ه انحص66ار من66ابع ط66بیعی توس66ط م66الکیت خصوص66ی، چنی66ن

اجازه ای را نمی دهد.
کاراکتر بارز تضاد بین نیروها و روابط تولید در چنین متن66ی، آن را
تبدیل به موضوع بسیار ساده ای برای ض66رورت دگرگ66ونی رواب66ط
مالکیت، که مانع از استفاده مناسب از نیروهای تولیدی هستند،

می نماید.
اگ66ر ای66ن فق66ط زمی66ن و من66ابع ط66بیعی هس66تند ک66ه ب66ه ش66یوه
خودخواهانه، و خود-توسعه و انحصارطلبانه در انحصار درآم66ده
باشند، آنگاه این مشکل ساده تری  نسبت به زمانی می باشد  ک66ه
زنجیره ه66ای مرک66ب و پیچی66ده ک66ال و مجتمع ه66ای تولی66دی ک66ه

خواهان سرمایه متننابهی هستند، وجود دارند.
این نیروه66ای جدی66د تولی666د-اگر ای66ن پیش بین66ی درس66ت باش66د-
صحنه را برای یک محیط متفاوت مبارزه سیاسی مهیا می سازد.

و همچنین مالکیت فکری .

درسته، و مالکیت فکری. من فک66ر می کن6م،  هم66ه ای66ن تح6ولت
ب66دین معن66ی اس6ت ک66ه س6رمایه داری در آین66ده دچ66ار فرس6ودگی
بیشتری نسبت به آنچه که در گذشته بوده اس66ت، خواه66د ش66د،
زیرا به طرز اس66ان تری می ت66وان فض66ا را ب66ا اش66کال ب66دیلی ب66رای
تولید پر نمود. اما آن فقط در صورتی فرسایش بیش66تری می یای66د
که بتوان آن بیشتر رام ک66رد، زی66را نی66از ب66ه مه66ار ک66ردن  تش66دید 
حقوق مالکیت فکری رایج و حقوق م66الکیت ب66ر زمی66ن و امث66الهم

وجود دارد.
همچنین بحران محیط زیست ممکن اس6ت راه66ی ب6رای آن ب66از
کند. واضح است  در رابطه با مش66کلت جه66انی محی6ط زیس6ت،
اینکه چه کسی دسترسی به منابع طبیعی را باید کنترل کند، ، در

دستور کار قرار می گیرد.
من باید  نکته اصلی خ66ودم را تص66ریح کن66م: اوتوپی ه66ای واقع66ی
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زمانی ماندنی می شوند که پل66ی بی66ن ای66ن دو اس66تراتژی، مه66ار و
فرسایش سرمایه داری بزنند به همین دلیل ای6ن ب66ا سوسیالیس6م
تکاملی قدیمی برنشتاین فرق دارد. نقش دولت در چنی66ن پ66روژه 
متحول کننده ای،  گسترش و دفاع از فضاهایی است که  در آنجا
چنین الترناتیوهایی از پایین ساخته شده اند، تا اینکه دولت آن ها

را مقرر کند، و عامل اصلی در تأمین احتیاجات باشد.
    

برگرفته از ژاکوبین

Erik  Olin  Wright,  Why  Class  Matters,
www.jacobinmag.com, 2015-12-23
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برگردان: رضا جاسکینوشته: دیلن رایلی، 
در ادامه بح��ث  «چگ��ونه ام��روزه ضدس��رمایه دار باش��یم»، اخی��را 

  ( و یا نگاه کنید به  متن خلص��ه مصاحبه ایاریک الین رایت در
) در مورد اس��تراتژی های مختل��ف اینجاشده ای از نظرات وی در

موجود برای عبور از سرمایه داری سخن گفت. دیلن رایلی ضمن
تائی��د بخش��ی از نتیجه گیری ه��ای رای�ت، مخ��الف هس��ته اص�لی
نظریه وی است. رایلی ضمن بررسی کتاب ه��ای اخی�ر رای�ت، ب�ه

نقد بعضی از جنبه های اصلی دیدگاه های او می پردازد.

دیلن رایلی عضو کمیته تحریریه مجله نی��ولفت  ریوی��و و اس��تادیار
جامعه شناسی در  دانشگاه  کالیفرنیا،برکلی  می باشد.

ضد سرمایه داری که می تواند پیروز شود

چ66پ  ام66روزی ب66ه بس66یاری از محققی66ن س66رمایه داری، دول66ت،
فرهنگ و ژئوپلیتیک خ6ود می بال6د. ام66ا تفک66ر اس66تراتژیک آن ب6ه
شکل اسفباری عقب افتاده اس6ت. دو توض6یح واض6ح ب6رای ای6ن
موضوع وج66ود دارد: ش66کاف بی66ن بی ع66دالتی های س66رمایه داری
جه66انی و کنش66گران اجتم66اعی ک66ه ب66ه ط66ور ب66القوه بتوانن66د

سرمایه داری را دگرگ66ون کنن66د، و ب66دبینی نس66بت ب66ه پ66روژه   ی66ک
سیاست رادیکال علمی اگاه  است.

به هر دلیلی، چ66پ هن66وز در انتظ66ار شخص66یتی اس66ت ک66ه بتوان66د
ردای گرامش6666ی، کائوتس6666کی در اوای6666ل فع6666الیتش، لنی6666ن،
لی66ن رای66ت

ع
لوکزامبورگ، یا تروتسکی ب66ه ت66ن کن66د. مق66اله اری66ک ا

«چگ66ونه ام66روزه ضدس66رمایه دار باش66یم؟»، ک66ه ی66ک جمع بن66دی
مختص66ر و مفی66د از پی66ام اص66لی کت66اب وی «تجس66م اوتوپی ه66ای

 بر  مسائل اس6تراتژی۲۰۱۰واقعی» منتشره در سال 
 
  است، دقیقا

سوسیالیس666تی تمرک666ز می کن666د ک666ه هس666ته س666نت انقلب666ی
مارکسیستی می باشد. حتی فقط به این دلیل، شجاعت و موض66ع

روشن وی، سزاوار توجه دقیق است.
مش66کل وی66ژه «تجس66م اوتوپی ه66ای واقع66ی» و «چگ66ونه ام66روزه
ضدس66رمایه دار باش66یم؟» ای66ن اس66ت ک66ه چگ66ونه سیاس66ت های
رادیک66ال را در زمینه ای توس66عه داد ک66ه «هی66چ نظری66ه اجتم66اعی
موج66ودی انق66در توانمن66د نیس66ت ک66ه ح66تی بت66وان ش66روع ب66ه
ساختن... برنامه جامعی از مقاصد اجتماعی ممکن، آینده ممکن
نمود.» این شکست نظری «شکافی بین افق ه66ای زم66انی تئوری 

علمی و افق های زمانی مبارزات متحول کننده» ایجاد می کند.  
اگرچ6ه مب6ارزات متحول کنن6ده نی66از ی6ه ی6ک مقص6د ارمانش66هری
دارد، تئوری علمی نمی تواند بطور قطعی چنین چی66زی را عرض66ه
 محک66وم

ر
کند. بنظر می رسد که از دیدگاه رایت، سیاست  رادیکال

به غیرعلمی بودن اس6ت و عل66م نی66ز محک66وم ب66ه ع66دم رابط66ه ب66ا
سیاست رادیکال.

رایت قص66د دارد ب66رای ج66بران ای66ن مش66کل، خ6ط س66یر ت66اریخی
تئوری ها را با علم اجتماعی رهایی دهن66ده س666ه-بخشی تع66ویض
نماید: اسیب شناسی و نقد نهاده66ای اجتم66اعی موج66ود، ت66دوین
ارایش های الترناتیو («اوتوپی ه66ای واقع66ی»)، و ی66ک اس66تراتژی
برای تحول.  این عناصر چگونه جفت و ج6ور می ش66وند، و آن ه66ا

به چه نوع سیاستی منجر می گردند؟

اسیب شناسی و نقد 
بخش اول کتاب رایت اسیب شناسی و نقد سرمایه داری را بسط
و پرورش می دهد. او با توسعه دو معیار ب66رای قض66اوت ه66ر نظ66م
اجتماعی شروع می کند: عدالت اجتماعی و سیاسی. یک جامعه
ار نظر اجتماعی ع66ادلنه، ج66امعه ای اس66ت ک66ه م66ردم  ب66ه من66ابع
مادی و ب66ه من66ابع دارای ارزش معن66وی ک66ه ب66ه رس66میت ش6ناخته
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می شوند. دسترسی برابر داشته باشند. ج66امعه از نظ66ر سیاس66ی
عادلنه، آن جامعه ایست که مردم  ب66ه گ66ونه معنی داری ق66ادر ب66ه
مشارکت در تصمیماتی باشند ک66ه زن66دگی شخص66ی خودش66ان، و
جامعه گسترده تری که در آن زندگی می کنند،  را تحت تأثیر قرار

می دهند. 
او ب66ر ترکی66ب ای66ن دو معی66ار-«بنی66اد گس66ترده هنج66اری ب66رای
اسیب شناس66ی و نق66د از نهاده66ای موج66ود، و جس66تجو ب66رای
الترناتیوهای متحول کننده»-  برچسب «مساوات طلبی» می زند.

به طور بالقوه، از این معیاره66ا می ت66وان ب66رای ارزی66ابی ی66ک نظ66م
اجتماعی در هر بعدی استفاده نمود. اما س66رمایه داری مکانیس66م
اصلی اس6ت ک6ه تحق6ق ع6دالت اجتم6اعی و سیاس6ی را مس66دود

می نماید، و از این رو در کانون نقد رایت قرار دارد.
رایت استدلل می کند ک66ه س66رمایه داری ی66ک سیس66تم تولی66دی و
توزیعی است که توسط مکانیسم های اصلی  مختصات اقتصادی
آن (بازار) و رابطه اصلی طبق66اتی آن (ک66ارگران و س66رمایه دارن)
تعریف می شود. سرمایه داران با جمع اوری میوه ه66ای اقتص66ادی
ک66ه توس66ط ک66ارگران غی66ر مال66ک تولی66د می ش66وند، س66ود کس66ب
می کنن666د. آن ه666ا ای666ن س666ود را در ب666ازار، در رق666ابت ب666ا دیگ666ر

سرمایه دارن نقد می کنند.
از آنجا که شرکت ها ب66ا یک66دیگر  رق6ابت می کنن6د، س66رمایه داران
بای66د ب66ه انباش66ت س66ود پرداخت66ه و ب66ا  دخی66ل ک66ردن فن اوری
صرفه جویی در کار، هزینه ها را کاهش دهند. اگر آن ها موفق به
انجام چنین کاری نگردند،  در نهایت از کسب و کار خود بی66رون
رانده می شوند. بنابراین،  هم روابط درون و هم ب66رون طبق66اتی،
برای افزایش بهره وری و ایجاد رشد اقتصادی، فشار می اورند.

نقد مرکزی رایت از سرمایه داری این اس6ت ک6ه «رواب66ط طبق66اتی
ان، اشکال برطرف شدنی رن66ج انس66انی را ج66اودانه می س66ازند،»
که استدلل بسیار آشنایی از سنت مارکسیستی است. او ض66من
تائید اینکه سرمایه داری یک «ماشین رشد» است، اشاره می کند
ثروتی که ان تولید می نماید، به طور ناع66ادلنه تقس66یم می ش66ود.
بطور خلصه، دسترسی واقعی که اکثر مردم به ابزار ش66کوفایی
انس66انی دارن66د ،  ک66امل متف66اوت از آن چی66زی اس66ت ک66ه آن ه66ا

می توانستند از آن بهره مند گردند. 
مارکس استدلل می کرد ک66ه س66رمایه داری ی66ک نظ66ام اقتص66ادی
ناعادلنه بوده و ، در دراز م66دت، محک66وم ب66ه فناس6ت. او معتق66د
بود ک66ه پوی66ایی بازتولی66د س66رمایه داری  ب66ه دو دلی66ل، گرای66ش ب66ه

ایجاد بحران های  هرچه شدیدتری دارد.

در کوتاه مدت، معمول اقتصاد س66رمایه داری ب66ا مش66کلت تولی66د
بیش از حد و  کسری مصرف روبروست. از ی66ک س66و تص66میمات
س66رمایه گذاری بط66ور خصوص66ی اتخ66اذ می ش66وند، ام66ا فع66الیت
اقتصادی توسط بازار که در پشت س66ر  ش66رکت های منف66رد عم66ل
می کن66د، هماهن66گ می ش66ود. و چ66ون هی66چ عام66ل اجتم66اعی ک66ه
ضامن تعادل باش6د  وج66ود ن66دارد، در ن66تیجه هی6چ دلی66ل از پی66ش
تعیین شده وجود ندارد تا بتوان فرض کرد که در عم6ل  عرض6ه و
تقاضا  با هم مطابقت خواهند داش66ت. علوه ب66ر ای66ن، چ66ون ک66ه
سرمایه داران علقمن66د ب66ه پ66ایین نگه داش66تن دس66تمزد هس66تند،
آن ها گرایش به ک66اهش تقاض66ا نی6ز دارن66د. ای66ن دو مکانیس66م ب66ا
یکدیگر عمل نموده و افت و خیزهای اقتصادی را تولید می کنند.
یک فرایند اساسی تری در کنار این الگوی چرخ66ه عم66ل می کن66د.
در دراز مدت، حجم سرمایه شرکت ها گرایش به افزای66ش دارد،
زی66را رق66ابت، بهب66ود فن آوری مس66تمر را تحمی66ل می کن66د. چنی66ن
خلقیت هایی، نسبت ارزش اض66افه ش66ده توس66ط ک66ار ب66ه ارزش
کاله66ای تولی66دی را ک66اهش می ده66د، در ن66تیجه، نس66بت ارزش
اضافی به ارزش کلی تقلیل می یابد. بطور خلصه، ی66ک گرای66ش

برای سقوط نرخ سود وجود دارد.
نه تنها س66رمایه داری بی66ش از پی66ش منج66ر ب66ه بحران ه66ای ح66اد
اقتصادی می گردد، بلکه کنشگری را می افریند که ه66م علق66ه و
ه66م ق66درت س66رنگونی ای66ن نظ66ام را دارد: پرولتاری66ا. در حک66ایت
کلسیک مارکسی، اندازه نفوس طبقه ک66ارگر افزای66ش می یاب66د،
در حالی که همزم66ان، ش66رایط ک66ار آن یکن66واخت تر می گ66ردد. از
انجا  که سرمایه داری خود را تضعیف و  دشمنان خ66ود را تق66ویت

می نماید، یک وضعیت انقلبی ایجاد می شود. 
رایت  بر اساس این توضیح، چهار انتقاد را طرح می نماید: یک66ی
از آن ها بر تئوری مارکس در مورد پویایی عینی س66رمایه داری، دو
تای دیگر بر پایه نظریه مارکس در مورد شکل گیری طبقه، و یکی
حول مفهوم گسست و یا تحول اجتماعی انقلبی، متمرک66ز ش6ده

است.     
رایت اس66تدلل می کن66د، م66ارکس ب66ه اش66تباه عن66وان می کن66د ک66ه
بحران های سرمایه داری به تدریج شدیدتر خواهند ش66د. او س66ه
مش666کل در رابط666ه ب666ا ای666ن ادع666ا می یاب666د. اول، م666ارکس و
مارکسیست های بعدی در تشخیص حدی که دول66ت می توان66د ب66ا
افت و خیز اقتصادی مقابله کنند، ن66اموفق بودن66د. دوم، اگرچ66ه،
«نرخ سود ممکن اس6ت در مراح66ل بع6دی توس6عه س66رمایه داری
نس66بت ب66ه مراح66ل اولی66ه آن کم66تر ش6ود، ب66ه نظ66ر نمی رس66د ک66ه
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گرای66ش دراز م66دتی ب66رای ت66داوم ک66اهش آن در اقتص66ادهای
س66رمایه داری ب66الغ وج66ود داش66ته باش66د.» در نه66ایت، از نظ66ر او
تئوری ارزش کار یک پ66ایه منس66جم ب66رای توض66یح ک66اهش ن66رخ

سود نیست.
انتق66اد دوم  اص66لی رای66ت ب66ه تئوری م66ارکس در ب66اره توس66عه
سرمایه داری، مربوط ب66ه نظری66ه پرولت66اریزه ش66دن اس66ت. رای6ت
اشاره می کند که توسعه سرمایه داری تعداد مکان های متضاد در
بافت روابط طبقاتی را افزای66ش داده اس66ت: آن ه66ایی ک66ه دارای
برخ66ی از من66افع مش66ترک ب66ا س66رمایه دارن  و برخ66ی از من66افع

مشترک با کارگران هستند.
خ66ود- اش66تغالی در س66رمایه داری معاص66ر، ب66ه ج66ای ک66اهش،
 گسترده ش6ده اس6ت و

 
افزایش یافته است. مالکیت سهام نسبتا

به جمعیت بیشتری، سهمی در روابط تولی66د س66رمایه داری اعط66ا
ک66رده اس66ت. خانواره66ای بیش66تری ب66ه خی66ل التق666اط-طبقاتی،
ش66وهران و زن66انی ک66ه مواض66ع [مختلف66ی] را در نردب66ان طبق66اتی
اش66غال  می کنن66د، پیوس66ته اند. در نه66ایت، ن66ابرابری دس66تمزد و
تفاوت کار هم در ب6ال و ه66م پ6ایین توزی6ع در آم6د افزای66ش ی66افته
اس66ت، در ن66تیجه مفه66وم طبق66ات  همگ66ن ک66ارگر و  س66رمایه دار

اشتباه از آب در امده است.
به این ترتیب، ظرفیت عمل جمعی طبقه ک66ارگر در س66رمایه داری
معاصر، نه افزای66ش بلک66ه ک66اهش ی66افته اس66ت. علوه ب66ر ای66ن،
ک66ارگران ق66ادر گش66ته اند ب66ا م66وفقیت من66افع خ66ود در کش66ورهای
دموکراتیک سرمایه داری را به شیوه ای که مارکس نمی توانس66ت
تصور کند، دنبال کنند. بنا به رایت، این استدللت شک و تردید
جدی در مورد اینکه تا چ66ه ان66دازه می ت66وان  طبق66ه ک66ارگر را  ی66ک

عامل انقلبی در نظر گرفت، ایجاد می کند. 
انتقاد آخر رایت از تئوری مارکسی  توسعه سرمایه داری بر بین66ش
آن از انتق666ال متمرک666ز اس666ت. انتق666اد وی در اینج666ا دودلن666ه و
غیرقطعی است، ام66ا بنظ66ر می رس6د اس66تدلل اص66لی مرب66وط ب66ه
قطع رابطه قطع66ی ب66ا س66رمایه داری م66ی باش666د-که وی آن را در
مق66اله «چگ66ونه ام66روزه ضدس66رمایه دار باش66یم؟»، «خ66رد ک66ردن
س66رمایه داری»  می نام66د-و ب66ه احتم66ال زی66اد ب66ه اس66تبداد منج66ر

می شود.
به عنوان مثال او می نویسد:

...ممکن است ک66ه اش66کال متمرک66ز ق66درت سیاس66ی،
س66ازمان و خش66ونتی ک66ه ب66رای ایج66اد ی66ک گسس66ت
انقلبی در نهادهای موجود  ض66روری اس66ت، خ66ود ب66ا

فرمهای عمل مشارکتی مورد نیاز برای تجربه گرایی  با
معن666ی در س666اخت  نهاده666ادی جدی666د ره666ایی بخش

ناسازگار باشد. 

رایت، براساس نقد خود از برهان مارکس، تلش می ورزد تا یک
استراتژی الترناتیو برای تفکر سوسیالیستی بسط دهد. در حالی
ک66ه اس66تدلل م66ارکس ب66ر پ66ایه «ی66ک تئوری قطع66ی در رابط66ه ب66ا
ویژگی های کلیدی خط سیر س66رمایه داری» ق66رار دارد، رای66ت در
جستجوی توسعه یک مفهوم «امکان ساختاری» است. به ج66ای
 قطع66ی دارد، رای66ت

 
یک «نقش66ه راه» ک66ه ریش66ه در تئوری ظ66اهرا

استدلل می کند که ما نیاز ب66ه ی66ک «قطب نم66ای سوسیالیس66تی»
داریم که «به ما راهمان را نشان می دهد، و یک کیلومترشمار که

به ما می گوید چقدر از نقطه عزیمت خود دور شده ایم.»
او با تمایز میان سه شکل قدرت (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)
که با سه قدرت مسلط (اقتصاد، دولت، ج66امعه م66دنی) مط66ابقت
دارد، آغ666از می نمای666د. در ای666ن گونه شناس666ی، س666رمایه داری
سیستمی است ک6ه اب66زار تولی6دی، متعل6ق ب6ه بخ66ش خصوص6ی
است و تصمیمات سرمایه گذاری توسط قدرت اقتص66ادی اتخ66اذ
می شوند. دولتگرایی یک سیستم اقتصادی است که ابزار تولی66د
در مالکیت بخ66ش دول66تی اس66ت و تخص66یص و توزی66ع من66ابع «از

طریق  قدرت دولتی صورت می گیرد.»

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   84    جستارهای نو  



در نه66ایت، سوسیالیس66م ی66ک نظ66ام اقتص66ادی اس66ت ک66ه در آن
«ابزار تولید متعل66ق ب66ه اجتم66اع اس66ت و تخص66یص و اس66تفاده از
منابع برای اهداف مختلف اجتماعی از طریق  آنچه که می ت66وان
«قدرت اجتماع» نامید،  اعمال می گردد. بنا بر عقیده رای66ت ای66ن
فرمول بندی با «سوسیالیسم متمرکز دولتی» قطع رابطه می کند.
آن طور ک66ه او می گوی66د، « مفه66وم سوسیالیس66می ک66ه در اینج66ا
ارائه می ش66ود، ب66ر اس66اس تم66ایز بی66ن ق66درت دول66تی و ق66درت

اجتماعی، مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی قرار دارد.»  
رایت پ66س از آن، س66ه جه66ت را شناس66ایی می کن66د ک66ه در آن ه66ا
قدرت اجتماعی «ریش66ه در س66ازمان داوطلب66انه در ج66امعه م66دنی
دارند» که ممکن است به کنترل «تولید و توزیع کالها و خ66دمات

نیز» تعمیم داده شود.
ق666درت اجتم666اعی را می ت666وان ب666ه ط666ور
مس666تقیم ب666رای تص666میمات اقتص666ادی
استفاده نمود. این آن چیزی اس66ت ک66ه
 سوسیالیس66تی

 
در ی66ک اقتص66اد ک66امل

اتف66اق می افت66د. از ق66درت اجتم66اعی ،
بطور متن66اوب، می ت66وان ب66رای نف66وذ ب66ر
 ب66ه

 
دول66ت اس66تفاده نم66ود. ک66ه بع66دا

مکانیسمی برای انتقال قدرت اجتماعی
ب66ه اقتص66اد  ب66دل می گ66ردد. در نه66ایت،
می ت666وان  از  ق666درت اجتم666اعی ب666رای
تاثیرگ666ذاری ب666ر روش666ی ک666ه ق666درت
اقتص666ادی در اقتص666اد از ان اس666تفاده
می کن66د، کم66ک گرف66ت. ب66رای نم66ونه،
وق66تی ک66ه اتحادیه ه666ا ب66ر تص66میمات
سرمایه گذاری ت66أثیر می گذارن66د، چنی66ن

چیزی اتفاق می افتد.
در این چارچوب، توانمندی اجتماعی به
معنای گسترش دامنه ق66درت مش66ارکت
در امتداد یکی از این مسیرها می باشد:
ی66ا ب66ه ط66ور مس66تقیم، از طری66ق  ق66درت

دولت، و یا از طریق اقتصاد .

اوتوپیای واقعی
رایت بر اساس این بح66ث مجم66وعه ای

از پیشنهادهای مشخص (اوتوپیای واقعی) را ک66ه ممک66ن اس66ت
قدرت اجتم66اعی ب66ر دول66ت و اقتص66اد را افزای66ش دهن66د، مط66رح

می سازد.
در رابطه با دولت، رایت بین سه شکل از دموکراسی تم66ایز ق66ائل
می ش666ود: دموکراس666ی مس666تقیم (رفران666دوم و ش666هرداری ها)،
دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (حک66ومت نماین66دگان انتخ66ابی ب66ر
اس666اس رای)، و دموکراس666ی انجمن666ی  (حک666ومت گروه ه666ای
سازمان یافته). در تصور رایت، توانمندسازی اجتماعی بر دول66ت
به معنی عمیق کردن دموکراسی در امتداد هر کدام از این ابع66اد

می باشد.
 نم666ونه اص666لی وی ب666رای دموکراس666ی مس666تقیم بودجه بن666دی
مشارکتی، همانطور که در پورتوآلگره برزی66ل
انجام گرفت، می باشد. او همچنی66ن دو
پیش6666نهاد ب6666رای عمیق ت6666ر ک6666ردن
دموکراس66666ی مط66666رح می نمای66666د:
کوپن ه6666ای عم6666ومی انتخاب6666ات و
حک666ومت ب666ر اس666اس قرعه کش666ی.
آخری66ن ف66رم تعمی66ق دموکراس66ی ک66ه
رای666ت مط666رح می کن666د، گس666ترش
دموکراسی انجمنی  است. بنا برای66ن
م66دل، انجمن ه66ای داوطلب66انه مانن66د
اتحادیه ه66ا و س66ازمان های اجتم66اعی
می توانن66666د قس66666متی از وظ66666ایف
بوروکراس66666ی در م66666ورد اج66666رای
تصمیمات قانونی را به عهده بگیرند.
مدل اولی66ه ی66ک دموکراس66ی انجمن66ی
عمی66666ق، ترتیب66666ات نئو-ص66666نفی

کشورهای شمال اروپا می باشد.
از دی666دگاه رای666ت، ه666ر س666ه ای666ن
استراتژی های تعمی66ق دموکراس66ی را
می توان به عنوان مسیرهای ت66ابعیت

دولت از جامعه مدنی درک نمود.
رای66ت در رابط66ه ب66ا اقتص66اد، چه66ار
بخش الحاقی از ق66درت اجتم66اعی را
م66ورد بح66ث ق66رار می ده66د: اقتص66اد
اجتماعی، در آم66د پ66ایه غیرمش66روط،
س66رمایه داری اجتم66اعی، و اقتص66اد
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از  شکل  س�ه  بی�ن  رای�ت  دول�ت،  ب�ا  رابط�ه  در 

دموکراسی  می شود:  قائ�ل  تمای�ز  دموکراس�ی 

دموکراسی  شهرداری ه�ا)،  و  (رفراندوم  مس�تقیم 

نمایندگان  (حکومت  نمایندگ��ی  بر  مبتن��ی 

انتخابی بر اساس رای)، و دموکراسی انجمنی  

تصور  در  یافت�ه).  س�ازمان  گروه های  (حکوم�ت 

رایت، توانمندسازی اجتماعی بر دولت به معنی 

از  کدام  هر  امتداد  در  دموکراس�ی  کردن  عمی�ق 

این ابعاد می باشد.

مستقیم  دموکراس�ی  برای  وی  اص�لی  نمون�ه   

در  که  همانطور  مشارکت���ی،  بودجه بندی 

او  می باشد.  گرفت،  انجام  برزی�ل  پورتوآلگره 

کردن  عمیق تر  برای  پیشنهاد  دو  همچنی��ن 

عمومی  کوپن های  می نمای�د:  مطرح  دموکراس�ی 

انتخابات و حکومت بر اساس قرعه کشی. آخرین 

که رای�ت مطرح می کند،  فرم تعمی�ق دموکراس�ی 

بن�ا براین  اس�ت.  انجمن�ی   گس�ترش دموکراس�ی 

و  اتحادیه ها  مانن�د  داوطلبان�ه  انجمن های  مدل، 

از  قسمتی  می توانن�د  اجتماع�ی  سازمان های 

تصمیمات  اجرای  مورد  در  بوروکراس�ی  وظای�ف 

یک  اولی�ه  مدل  بگیرند.  عهده  ب�ه  را  قانون�ی 

دموکراسی انجمنی عمیق، ترتیبات نئو-صنفی 

کشورهای شمال اروپا می باشد.



بازار تعاونی.
اقتص66اد اجتم66اعی ب66ه روش66ی از تولی66د و توزی66ع کاله66ا از طری66ق
کمک های داوطلبانه اشاره دارد. مثال کلی66دی در اینج66ا ویکیپ66دیا
می باش6د ک6ه چه66ار ویژگ66ی مه66م دارد: آن مبتن6ی ب66ر کمک ه66ای
داوطلب66انه رایگ66ان همک66ارانش اس66ت، مش66ارکت ب66از و براب66ر،

هم کنشی مشورتی مستقیم همیاران، و اداره دموکراتیک.
روش دوم رایت برای توانمندسازی اجتماعی در اقتصاد، در آم66د
پایه غیرمشروط است. در اینجا ایده ای66ن اس66ت ک66ه ی66ک در آم66د
عام بالی خط فق66ر  ب66ه ج6ای هم6ه برنامه ه66ای اس66تحقاقی ارائه
شود. چنین مکانیسمی قدرت کار (از نظر سازمانی و اقتص66ادی)
را افزایش می دهد و محرک66ی ب66رای توس66عه اقتص66اد اجتم66اعی و

اقتصاد تعاونی فراهم می کند.
مس666یر س666وم س666رمایه داری اجتم666اعی اس666ت. آن اش666اره ب666ه
مجموعه ای از استراتژی ها برای اعم66ال ق66درت اجتم66اعی بط66ور
مستقیم بر اقتص66اد س66رمایه داری اس66ت. نم66ونه ب66ارز و برجس66ته
سرمایه داری اجتماعی، اتحادیه اس6ت. رادیک66ال ترین مظه66ر آن
سهم-مالیات  صندوق  دستمزدبگیران است که در آن ش66رکت ها
بخش666ی از مالی666ات خ666ود را ب666ه ش666کل س666هام ب666ه اتحادیه ه666ا
می پردازند. به تدری66ج، ای66ن فراین66د ب66اعث ع66وض ش66دن کن66ترل
ش66رکت ها و تص66میمات س66رمایه داری از م66الکین خصوص66ی ب66ه

نهادهای جمعی می گردد که توسط طبقه کارگر اداره می شوند.
مسیر چهارم توانمندسازی اجتماعی در  اقتصاد  آن چیزی است
که رایت آن را «اقتصاد بازار  تعاونی» می نامد. تعاونی ه66ا  ش66کل
دموکراتیک مؤسسات اقتصادی هستند که در  محیط بازار عم66ل
می کنند. نمونه کلیدی آن در اینجا، شرکت موندراگون است که

  در شمال اسپانیا شروع به فعایت نمود. ه66ر۱۹۵۰در اواخر دهه 
ی66ک از تعاونی ه66ای منف66رد در فدراس66یون مون66دراگون ب66ه ط66ور
دموکراتیک اداره می شوند و در س66اختار س66ازمانی بزرگ ت66ر ق66رار
می گیرن66د و در آن ه66ا در ص66ورت ل66زوم ک66ارگران و من66ابع از ی66ک

شرکت به شرکت دیگر جابجا می شوند.
چگونه این پیشنهادها با همدیگر سازگار می شوند؟ رای66ت منط66ق
آن را خلص66ه می کن66د، ی66ک «درام66د پ66ایه می توان66د ش66کل گیری
تعاونی ها و مؤسسات اقتصادی اجتماعی را تس6هیل کن6د؛ ان66واع
اشکال سرمایه داری اجتماعی می توان66دبه توس66عه اقتص66اد ب66ازار
تعاونی کمک کند؛ و هم66ه این ه66ا می توانن66د اراده سیاس66ی ب66رای

اشکال جدید سوسیالیسم مشارکتی را افزایش دهند.»

تحول
البت66ه، اس66تقرار سوسیالیس66م مش66ارکتی نی66از ب66ه ی66ک تئوری و
استراتژی تحول دارد.  بخش پایانی کتاب رایت، در پ66ی برط66رف

کردن این نیاز است.
آن چنان که او خود تصدیق می کند،

ب6666ه منظ6666ور پیش6666بردآرمان های مس6666اوات طلبانه و
دموکراتیک،  لزم است  در جوام66ع س66رمایه داری  ب66ه
ط666ور رادیک666الی وزن توانمندس666ازی اجتم666اعی در
ساختارهای اقتص66ادی تعمی66ق ش66ود،  ام66ا ه66ر بهب66ود
قاب66ل ت66وجهی در ای66ن جه66ت تهدی66دی ب66رای من66افع
عوامل قدرتمندی  خواهد بود  که بیشترین به66ره را از
س666اختار س666رمایه داری می برن666د و از ای666ن رو آن ه666ا
می توانن66د از قدرتش66ان در مق66ابله ب66ا چنی66ن جنبش66ی

استفاده کنند. 

نظریه تحول قرار است توضیح دهد که چگونه سوسیالیس66م ب66ه
عنوان توانمندسازی اجتماعی در مواجهه با چنین مقاومت ه66ایی

امکان پذیر است.
رایت بین دو استراتژی اصلی تحول تمایز قائل می شود: آن هایی
که گرفتار یک گسست قطعی هستند و آن هایی که « ی66ک مس66یر
دگردیسی پایدار، بدون  یک برهه ناپیوستگی در عرض  سیستم
را پیش بین66ی می کنن66د.» ای66ن اس66تراتژی  تک66املی ش66امل «تح66ول
یبنابینی» می شود که به تدریج سرمایه داری را از درون  تض66عیف
می کن6د و ی6ک «تح6ول همزیس6تا» را در ب6ر می گی6رد ک6ه  حاص6ل
جم66ع-مثبت س6ازش طبق66اتی  بی66ن ک66ارگران و س66رمایه داران را
تولید می کند. از متن واضح است که رایت روش  آخر [تکاملی] را

ترجیح می دهد.
اس66تراتژی تح66ول همزیس66تا ب66ر آن اس66ت ک66ه توانمندس66ازی
اجتماعی وقتی که « موفق به ح66ل مش66کلت واقع66ی ک66ه توس66ط
سرمایه داران و دیگر نخبگان ایجاد شده اند، گردد»  به احتم66ال
زیاد موفقیت میز خواهد بود. هسته نظری اس66تراتژی ای66ن اس66ت
که تحت شرایط ویژه ای،  رابطه بین قدرت مشارکتی ک66ارگران و

منافع سرمایه داران یک  حاصل جمع مثبت دارد.
، قدرت بیش از پیش طبقه کارگر در سطوح بسیار پایین  ق66درت
مش666ارکتی ک666ارگری، من666افع س666رمایه داری را تهدی666د می کن666د.
همچنین ، قدرت بی66ش از پی66ش طبق66ه ک66ارگر در س66طوح ب66الیی
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ق66درت مش66ارکتی ک66ارگری، م66وجب تهدی66د من66افع س66رمایه داری
می شود. اما در بین این س66طوح، ق66درت مش66ارکتی طبق66ه ک66ارگر
می تواند تأثیر مثبتی بر منافع طبقه سرمایه دار داشته باشد. دلیل
این امر آن است که در یک سازش کامل طبقاتی کینزی،  قدرت
مش66ارکتی طبق66ه ک66ارگر ب66ه س66طح ب66الی اس66تفاده از ظرفی66ت و
تقاضای بالی محصولت منجر می ش66ود. آن همچنی66ن در م66ورد

انضباط رشد دستمزد نیز مفید است.
مشکل اساسی این استراتژی ای6ن اس6ت ک6ه معل6وم نیس6ت  راه
مناسبی برای عبور از سرمایه داری باشد. همان طور که شکست
ط66رح می66دنر [رودول66ف می66دنر یک66ی از  اقتص66اددانان مع66روف

سوئدی ب66ود. م] ح66اکی اس66ت، بع66د از ی66ک
سطح معی6ن، توس6عه ق6درت مش6ارکتی
طبق666ه ک66ارگر، م66وجب عکس العم666ل
سیاس66ی خودک66ار طبق66ه س66رمایه دار
می گردد. بنظر می رسد که رای66ت ای66ن
محدودیت را در اس66تنتاج محتاط66انه و

غیرقطعی خود تصدیق می کند:
آنچه که برای ما باقی مانده
اس666ت، من666ویی از منط666ق
اس6666666تراتژیک و ی6666666ک
برای نامشخص  پیش بینی 
آین6666ده اس6666ت. دی6666دگاه
بدبینانه این است که چنین
وضعیتی، زندگی در جهانی
ک666666ه تح666666ت س666666لطه

س66رمایه داری ب66اقی می مان66د،
سرنوش6666ت ماس6666ت: گسس6666ت سیس6666تماتیک  از
سرمایه داری به یک الترناتیو برابری طلب دمکراتیک،
بعید است که حمایت عموم مردم در دموکراس66ی های
پیشرفته سرمایه داری را جلب کند؛ تحولت بین66ابینی
ب66ه فض66اهای منحص66ربفردی مح66دود می گردن66د؛ و
استراتژی های همزیس6تا، زم66انی ک6ه موف66ق هس66تند،
ظرفیت هژمونی66ک س66رمایه داری را تق66ویت می کنن66د.
نگ66اه خوش بین66انه ای66ن اس66ت ک66ه م66ا نمی دانی66م چ66ه
چالش ه66ا و فرص66ت های متحول کنن66ده سیس66تمی در

آینده در انتظار ماست.

یک مارکسیسم نئو-توکویلی
پ666روژه رای666ت را  می ت666وان در به666ترین ح666الت مانن666د ن666وعی از
مارکسیس66م نئو-توک66ویلی درک نم66ود. عناص66ر اص66لی نق66د وی از
م66ارکس گرفت66ه ش66ده اس66ت. ام66ا تص66ور او از سوسیالیس66م، و
همچنین دی66دگاه سیاس66ی وی، خیل66ی بیش66تر م66دیون توکوی66ل ی66ا
دورکهایم می باشد (هر چند او هیچ گاه راجع به  ای6ن نویس66ندگان
به صراحت  بحث نمی کند). این موضوع به وضوح در مورد دی66د
وی از سوسیالیسم به عنوان «توانمندسازی اجتماعی»، تا اینکه
یک شیوه تولید، و نیز استراتژی سیاس66ی  ترجیح66ی وی-ک66ه ن66ه
مبتنی بر مبارزه طبقاتی، بلکه همکاری ه66ای
گس666ترده اجتم666اعی اس666ت  -قاب666ل

مشاهده می باشد.
نقاط قوت و ضعف این سنتز چیست؟
پروژه  اوتوپیای واقعی رای66ت دو اع66انه
اساس666ی دارد: آن  ط666راوت عم666دتا
قانع کنن666د ه ای از سوسیالیس666م ارائه
می ده666د، و آن چش666م اندازی از ی666ک
سیاست رادیکال طرح می کن66د ک66ه ب66ه

 درست است.
 
نظر من اساسا

اولی66ن کم66ک رای66ت ارائه مفه66ومی از
سوسیالیسم است که آن را از می66راث
استبدادی متمایز می کند. از نظ66ر وی،
ه66دف پ66روژه سوسیالیس66تی، افزای66ش
وزن «اجتم666اع» در تعی666ن تخص666یص
من66ابع اس66ت. رای66ت ب66ا تأکی66د ب66ر ق66درت
اجتماعی، پیون66د ق6وی بی6ن س6نت انجمن66ی و سوسیالیس66م، ک6ه
لنینیسم کلسیک آن را قطع کرد، را دوباره برقرار می کند. رایت
با انجام چنین کاری، با موفقیت ب66ه س66نت سوسیالیس66تی دوران

پساکمونیستی،  انرژی می بخشد. این سهم با ارزشی است.
دومین نقطه قوت بزرگ کتاب رایت این است که وی یک لیست
واض66ح و قانع کنن66ده از آنچ66ه ک66ه خواس66ته اساس66ی سیاس66ت
رادیک66ال، در ی66ک ج66امعه س66رمایه داری می توان66د باش66د را ارائه
می دهد.خواسته عمده در میان این ه66ا ی66ک در آم6د اساس66ی ع66ام
است که هر کسی به خاطر شهروند بودن، دریافت می کند. این
می تواند فقر را از بین ببرد، قدرت چانه زنی ک66ارگران را افزای66ش
دهد، و به مردم ق66درت آزم66ایش  ش66رکت های اقتص66اد  تع66اونی را
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اولین کمک رایت ارائه مفهومی از سوسیالیسم 

متمایز  اس�تبدادی  میراث  از  را  آ�ن  ک�ه  اس�ت 

از نظر وی، هدف پروژه سوسیالیستی،  می کند. 

افزایش وزن «اجتماع» در تعین تخصیص منابع 

با تأکید بر قدرت اجتماع�ی، پیوند  اس�ت. رایت 

که  س�وسیالیسم،  و  انجمن�ی  س�نت  بی�ن  قوی 

دوباره  را  کرد،  قطع  را  آ�ن  کلس�یک  لنینیس�م 

با  کاری،  چنی�ن  انجام  ب�ا  رای�ت  می کند.  برقرار 

دوران  سوسیالیستی  س��نت  ب��ه  موفقی��ت 

سهم  ای�ن  می بخشد.  انرژ�ی  پس�اکمونیستی،  

با ارزشی است



بدهد. پیشنهاد رایت به عنوان ی66ک تقاض66ای می66ان م66دت بس66یار
مناسب به نظر می رسد.

با این حال، با وجود نقاط قوت اوتوپیای رای6ت،  چ66ارچوب  آن از
یک نقص عمده، و با توجه ب66ه مؤل66ف ان،  بس66یار متناقض66ی رن66ج
می برد: ان  توجه کافی به طبقه نمی کند. این نقص منجر به سه
 ن666اقص از

 
مش666کل اساس666ی می گ666ردد: ی666ک مفه666وم اساس666ا

سوسیالیسم، مجموعه ای از فرضیات نادرست در م66ورد م66اهیت
سرمایه داری معاصر، و گرایش به اینکه سوسیال دموکراسی ب66ه
مثابه یک استراتژی مناسب برای سیاست رادیکال درنظر گرفته

شود.

توصیف سوسیالیسم
اج66ازه بدهی66د م66ن ب66ا درک رای66ت از سوسیالیس66م ب66ه عن66وان
توانمندسازی اجتماعی آغاز کنم.   ب66دون بح66ث در م66ورد طبق66ه،
ارتباط بین گسترش کنترل اجتماعی ب66ر اقتص66اد و سوسیالیس66م
همچن666ان نامش666خص ب666اقی می مان666د. رای666ت می گوی666د ک666ه
«توانمندسازی اجتماعی بر اقتصاد به معنی دموکراسی گس66ترده

و فراگی6666ر اقتص6666ادی اس6666ت» و اینک6666ه
«<سوسیالیس66م> اص66طلحی ب66رای
تبعی666ت ق666درت اقتص666ادی از ق666درت
اجتماعی اس66ت.» از نظ66ر م66ن، اینک66ه
تبعیت قدرت اقتصادی از اجتماعی به
«دموکراسی اقتص66ادی» منج66ر ش66ود،
به شدت به این وابسته است ک66ه چ66ه
کسی قدرت اجتماعی را می گردان66د  و
اینکه  انها سعی  می کنن66د ب66ا آن چک66ار

کنند.
ب66رای اینک66ه همی66ن نکت66ه را ب66ه ش66کل

کم6ی متف66اوت تر ط6رح نم6ود، م6ن ب66اور
ندارم که «قدرت طبقه» ب66ه ط66ور مس66تقیم ب66ا س66ه ش66کل ق66درت

:اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، همخوانی دارد.
بویژه س66رمایه داران و زمین داران در ط66ول تاری66خ در اس66تفاده از
قدرت اجتماعی بسیار مؤثر عمل کرده اند. نمونه های بس66یاری از
شرکت ها و صنایع کشاورزی وج66ود دارن66د ک6ه ب66رای اش66تراک در
فن اوری، کن66ترل تولی66د و قیم66ت، ایج66اد رواب66ط بلن66د م66دت ب66ا
فروشندگان، لب66ی ب66ا دول66ت در کس6ب من66افع خ6ویش، ی66ا ب66رای

حذف سیاست های نامطلوب کارگران، با هم همکاری می کنند.
از این رو، مهم این است  بر ی66ن نکت66ه تأکی66د ش66ود ک66ه  اهمی66ت
قدرت اجتماعی برای سوسیالیس66م، وابس66ته ب66ه ای66ن اس66ت ک66ه
ک666دام طبق666ه ق666درت را در اختی666ار دارد. ب666دون تعیی666ن چنی666ن
مشخصاتی، دلیل اندکی وجود دارد که بتوان فکر نمود، احتم66ال
بسط ق66درت اجتم66اعی  ب66ه خ6ودی خ6ود ب66ه سوسیالیس66م منج66ر
گش66ته و ی66ا ح66تی ج66امعه را ب66ه س6وی سوسیالیس66م س66وق ده66د.
بن66ابراین، دلی66ل کم66ی وج66ود دارد آن را ب66ه عن66وان ی66ک پ66روژه
هنج66اری اتخ66اذ نم66ود. رای66ت ب66ا انج66ام چنی66ن ک66اری، یک66ی از
ضعف های اساسی سنت توکویل را بازتولی66د می کن66د: در آغ66وش
کش66یدن ب66ی چ66ون و چ66رای «ج66امعه م66دنی» ب66دون تعیی66ن
مشخص66ات ک66افی از اینک66ه چگ66ونه ق66درت طبق66اتی،  ظرفی66ت

سیاسی آن را شکل می دهد. 
مشکل دیگری  در رابطه با مفهوم توانمندسازی اجتم66اعی رای66ت
 ی66ک منب66ع مس66تقل ق66درت

 
وج66ود دارد. ق66درت مش66ارکتی لزوم66ا

نیست، بلکه می تواند تولید و مشروط به قدرت اقتص66ادی گ66ردد.
س66رمایه داران ب66ه راح66تی می توانن66د من66ایع خ66ود را ب66ه ق66درت

مشارکتی بدل کنند.
همان طور که رایت اشاره می کن66د، «روش
اص66لی ت66أمین م66الی  تولی66د در اقتص66اد
اجتماعی کمک های خیریه است.» اما
بخ666ش قاب666ل ت666وجهی از کمک ه666ای
خیری66ه از ط66رف س66رمایه داران اه66دا
می ش66ود، و در واق66ع می توان66د ب66رای
بازتولی66د و ی66ا تق66ویت ق66درت طبق66اتی
س66رمایه  اس66تفاده ش66ود. ب66ا در نظ66ر
گرفت666ن ای6666ن ام6666ر، توانمندس6666ازی
اجتماعی به گونه ای که رای66ت تعری66ف
می کند، به طور بالقوه با تق66ویت طبق66ه

سرمایه دار، همساز است.
با وجود این مشکلت، ایده اص66لی رای66ت در م66ورد سوسیالیس66م
همچنان مستدل به نظر می رسد. اما آن نیاز به صراحت و دق66ت
 
بیشتر دارد. بنظر می رسد جنبه ای از «قدرت اجتماعی» که واقعا
رایت را مجذوب نموده است، رای زن66ی و مش66ورت اس66ت. او  در
بحث مربوط ب66ه مفه66وم حک66ومت مش66ارکتی قدرتمن66د در خی66ال،
استدلل می کند که توانمندسازی اجتماعی مهم اس6ت، زی66را آن
روش توجیه عقلنی تصمیم گیری است. از این منظر،  گسترش
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که   شود  تأکی�د  نکت�ه  ی�ن  بر  اس�ت   ای�ن  مه�م 

سوسیالیسم،  برای  اجتماع��ی  قدرت  اهمی��ت 

در  قدرت را  ک�ه کدام طبقه  اس�ت  ای�ن  ب�ه  وابس�ته 

مشخصاتی،  چنی�ن  تعیی�ن  بدون  دارد.  اختیار 

نمود،  فکر  بتوان  ک�ه  دارد  وجود  اندک�ی  دلی�ل 

به  ب�ه خودی خود  اجتماع�ی   قدرت  بس�ط  احتمال 

را به  ی�ا حت�ی جامع�ه  سوسیالیسم منج�ر گشت�ه و 

سوی سوسیالیسم سوق دهد.



قدرت اجتماعی  در واقع به خودی خود یک ارزش نیس66ت، بلک66ه
ابزاری برای ایجاد یک جامعه عقلنی است-و م66ن معتق66دم ک66ه

سوسیالیسم چیزی به جز یک جامعه عقلنی نیست.
پ6س ب66ا اس66تفاده از فرم6ول رای6ت، می ت6وان سوسیالیس6می  ک6ه
ایوان زلنی توصیف کرده است را از نو طرح نمود: ی66ک سیس66تم
بازتوزیع منطقی ک66ه در آن تخص66یص م66ازاد اجتم66اعی از طری66ق

عقلنیت ذاتی مشروع است.
با این وجود، در حالی که درک زلنی از عقلنیت ذاتی در دک66ترین
غائی مارکسیسم-لنینیسم گنجان6ده ش6ده اس66ت، مفه66وم رای66ت
توس66ط روش ه66ای مش66ورتی تض66مین می گ66ردد. فق66ط چنی66ن
 عقلن66ی را ب66ه ای66ن معن66ا ک66ه

 
روش هایی می توانند تصمیمات ذاتا

آن ها محصول گفتگو هستند و از جانب دلی66ل و ش66واهد حم66ایت
می شوند، را تضمین نمایند.

بنابراین، سوسیالیسم سیستمی است که در آن تخصیص مازاد
اجتماعی  در پشت س66ر کنش66گران اجتم66اعی تعیی66ن نمی گ66ردد،
بلکه بنا بر توافق هایی است که مبتنی بر بحث های عمومی ب66وده

و توسط قوانین گفتمان نقد عقلی اداره می شوند.
در حین آنک66ه ای6ن فرمول بن66دی،  ای6ده سوسیالیس66م ب66ر اس66اس
رای زنی را حفظ می کند، آن دو مزی66ت اساس66ی ب66ر فرمول بن66دی

رایت دارد.
اول، آن روشن می سازد که سوسیالیسم فقط نی66از ب66ه گس66ترش
«قدرت اجتماعی» ندارد، بلکه مستلزم حذف قدرت طبق66اتی نی66ز

هس666ت. ب666دنه های مش666ورتی فق666ط در
ص666ورتی ب666دان ش666کلی ک666ه طراح666ی
شده اند، عمل می کنند که یک همگ66ونی
اساس666ی بی666ن ش666رکت کنندگان وج666ود
داشته باشد، طوری که بحث بر اس66اس
عقل گسترش یابد، و نه  برخ66ورد من66افع
از قب66ل ش66کل گرفت66ه. سوسیالیس66م ب66ه

عن66وان «ب66ازتوزیع عقل66ی» فق66ط در ج66ایی
می تواند وجود داشته باشد که همگونی اساس66ی من66افع طبق66اتی
در ارگان ه66ای مش66ورتی وج66ود داش66ته باش66د. گس66ترش ق66درت
اجتماعی فقط تحت چنین شرایطی به معنی گسترش رای زنی و

مشورت است.
دوم، چنین توصیفی از سوسیالیس66م، پ66ایه بس66یار روش66ن تری از
ارتباط بین دموکراسی و سوسیالیسم،  نسبت به آنچه ک66ه رای66ت
پیشنهاد می کند، را  ارائه می دهد. این بدان معنی نیس66ت ک66ه دو

خواسته که ریشه در هنجارهای اساس66ی دارن66د: س66رمایه داری و
سوسیالیسم، وجود دارند. بلکه، بدین خاطر که تصمیم گیری   را
فق666ط از طری666ق فرایندمش666ورتی می ت666وان عقلن666ی نم666ود و
 بای66د

 
سوسیالیسم یک سیستم بازتولید عقلنی است، و آن لزوما

بسیاری از نهادهای مشورتی را در بر گیرد.

توصیف سرمایه داری
همچنی6666ن غفل6666ت رای6666ت از طبق6666ه ش6666هادت از درک وی از
س66رمایه داری، ب6ه وی66ژه دی66دگاه وی در م66ورد مس66یر احتم66الی آن
می دهد. شاید تعجب اور ب6ه نظ66ر رس6د  ک6ه ب6ه تئوری خ6ط س66یر
رایت اعتراض شود، چرا که او به صراحت وجود چنین چی6زی را
رد می کند. اما،  یک بررسی نزدیک تر از  کت66اب وی، دی66دگاه های
قوی ضمنی در مورد توسعه آینده سرمایه داری و همچنین رابطه

بین سرمایه داری و دولت را  نشان می دهد. 
از نظ666ر رای666ت، س666رمایه داری ی666ک «ماش666ین رش666د» اس666ت.
سرمایه داران متمایل به نوآوری به منظور کاهش هزینه هر واحد
تولید شده و افزایش سود خ66ود هس66تند، زی66را آن ه66ا در مع66رض
فشار رقابت از سوی دیگر سرمایه داران ق6رار دارن66د. اگ66ر آن ه66ا
موفق به نو آوری نگردند، کسب و کار انان ن6ابود خواه6د گش6ت.
ای66ن ی66ک تعری66ف غیرج66دلی از س66رمایه داری اس66ت، و آن ی66ک
خلص66ه خ66وب از تاری66خ معاص66ر و غی66ر معاص66ر س66رمایه داری
می باشد. اما  نکت66ه مه66م ای66ن اس66ت
که، موضع رایت مستلزم اعتق66اد ب66ه
تداوم  پویایی اقتص66اد س66رمایه داری

می باشد.
ای66ن تص66ور ک66ه س66رمایه داری ب66ه
عنوان یک نظام اقتصادی  با س66طح
تولید بال تداوم خواه66د ی66افت، نق66د
رایت از تحول گسسته یا «خ66رد ک66ردن
سرمایه داری» را تضعیف می کند. رایت از جمله دلیلی که تح66ول
گسسته را ب66ه عن66وان ی66ک اس66تراتژی سیاس66ی رد می کن66د، ای66ن
است که آن نمی تواند مانع آسیب  به رفاه مادی «ف66رد متوس66ط»
گردد. در این ادعا این ایده نهفته است که در صورت عدم وجود
تحول سوسیالیستی، سطح رفاه به رشد خود ادام66ه خواه66د داد.
رایت فکر می کند که اقتص66ادهای س66رمایه داری   در آین66ده قاب66ل
پیش بینی،  رشد قابل توجهی را ایجاد خواهند نمود، و این رش66د
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سوسیالیسم سیستمی است که در آن تخصیص 

مازاد اجتماعی  در پشت سر کنشگران اجتماعی 

تعیی�ن نمی گردد، بلکه بنا بر توافق هایی است 

توسط  و  بوده  عموم�ی  بحث های  بر  مبتن�ی  که 

قوانین گفتمان نقد عقلی اداره می شوند.



اقتصادی افزایش رفاه مادی توده ها را در پی خواهد داشت.
رای66ت همچنی66ن دارای تئوری ق66وی در م66ورد رابط66ه بی66ن دول و
س66رمایه داری می باش6د. از نظ66ر وی، یک66ی از دلای66ل کلی6دی ک6ه
تئوری م66ارکس در م66ورد بحران ه66ا اش66تباه می کن66د ب6ه ای6ن دلی66ل
است که وی اندازه ای که دولت ها می توانن66د ب66ا اف66ت و خیزه66ای

اقتصادی مقابله کنند، را دست کم می گیرد.
علوه بر این، از نظر وی مارکسیست ها و انارشیست ها هر دو به
طور یکسانی در درک خودمخت66اری نس66بی دول66ت از من66افع طبق66ه
سرمایه دار شکست خورده اند. این امر به دولت ق66ابلیت دخ66الت
در فرایندهای اقتص66ادی و «خط6ر ت66داوم سیاس6ی کردن اقتص66اد

سرمایه داری» را فراهم می سازد.
به این ترتیب، «بعید است که هیچ گاه تعادل باثب66ات و پای66دار  در
صورت بندی قدرت دولت س66رمایه داری و اقتص66اد س66رمایه داری
 شامل چرخه های

 
بوجود اید؛ در طول زمان، خط سیر آن احتمال

اتفاقی تنظیم مقررات/مقررات زدایی/تجدید مقررات می گ66ردد.
» بنابراین، دولت ب6ه رفت6ار خ6ود در آین6ده ب6ه گ6ونه  گذش6ته ، ب6ه
صورت دوره مقررات زدای66ی و پ66س از آن تجدی66د مق66ررات تولی66د

سرمایه داری،  ادامه خواهد داد.
یک گرایش به سمت رشد بلندمدت و  دولتی که به ان6دازه ک6افی
مستقل از طبقه سرمایه دار برای مقابله با اف66ت و خی66ز اقتص66ادی
عمل می کند، وجود دارد اما در عین حال آن، گرایش به سیاسی
کردن مسائل اقتصادی دارد: این دیدگاه عمومی رایت از «تاری66خ

آینده سرمایه داری» است.
ارزش  دارد ک66ه پرس66یده ش66ود، ای66ن بین66ش از کج66ا سرچش66مه
می گیرد.  می توان استدلل نمود که ای66ن درک از  س66رمایه داری،
یک دوره خیلی مشخصی از تاریخ اقتصادی (رونق طولنی پ66س

)  را ب66رای ی66ک آین66ده۱۹۴۵–۱۹۷۵از جن66گ در ط66ی س66ال های 
نامح66دود مجس6م می کن6د. ه66ر چن6د ک6ه مشخص66ه ای6ن دوران ،
موازنه بسیار وی6ژه نیروه66ای طبق66اتی ب66ود. در آن س66ال ها، طبق66ه
 ق6وی ب6ود،  ط6وری ک6ه  تولی66د ارزش اض66افی مطل6ق

 
کارگر نس6بتا

محدود بود و به طرز چشمگیری بهره وری را افزایش داد.
 می ت66وان نش66ان داد ک66ه ق66درت نس66بی

 
علوه ب66ر ای66ن، احتم66ال

 مستقل است. اگ6ر
 
کارگران،  دلیل اصلی دیگر ظهور دولت نسبتا

این گزاره ها درست باشند، آنگاه ما باید از خودم66ان بپرس66یم ک66ه
آیا آینده سرمایه داری شبیه سال های رونق پس از جنگ خواه66د

بود.
احتیاجی به این وجود ندارد که فرد معتقد به سلطنت هزار س66اله

مسیح باشد تا در این مورد شک نماید (حداقل در ایالت متح66ده
و اروپا). در طی سی سال گذش66ته، عمل ک66رد اقتص66ادی عم66ومی
سرمایه داری به هیچ وجه متناسب ب66ا موفقیت ه66ای ای66دئولوژیک

آن نبوده است.
زیرساخت های مبتنی بر سوخت فسیلی که در دوره پس از جنگ
ایجاد گش66تند، ب66ه ط66ور بنی66ادی متح66ول نش66ده اس66ت. «اقتص66اد
جدید» واماندگی را حفظ می کند. اکنون چه کسی به ی66اد می اورد
ک66ه ق66رار ب66ود ایتالی66ا و ژاپ66ن ی66ک م66دل رش66د  اقتص66ادی ب66ه ن66ام
«تخصص انعطاف پذیر» راایجاد کنند؟ از ای66ن ای66ده ک66ه فن آوری
اطلعات ی66ک جبه66ه جدی66دی از به66ره وری و رف66اه را ب66از خواه66د
ک66رد، چ66ه باقی مان66ده اس66ت؟ بیوتکنول66وژی و ی66ا اقتص66اد س66بز

کجاست؟
اثر رایت  مشخصا یکی از  دلیل مه66م  ای66ن عمل ک66رد اقتص66ادی
ناموثر  را  نشان می دهد: فروپاشی طبق66ه ک66ارگر ب66ه عن66وان ی66ک
بازیگر منسجم. بایس66تی ب66ه خ66اطر داش66ت ک66ه از نظ66ر م66ارکس،
تشکیل طبقه هرگز فقط یک ض66میمه جامعه ش66ناختی ب66ه تش66ریح
اساسی وی از توسعه سرمایه داری نبود. در عوض، ش66کل گیری
طبقه و مبارزه طبقاتی نقش کلیدی،  در توض66یحات وی در م66ورد

پویایی سیستم بازی می کرد.
علوه بر رقابت،  قرار دادن محدودیت هایی بر ط6ولنی ک66ردن و
تشدید روز  کاری، شکل گیری طبقه (به ویژه تش66کیل اتح66ادیه) ،
نق66ش مرک66زی  را ب66رای تغیی66ر ارزش اض66افی مطل66ق ب66ه ارزش
اضافی نسبی و در نتیجه رشد اقتصادی ب66ازی ک66رد. اگ66ر ق66درت
مشارکتی طبق66ه ک66ارگر در دهه ه66ای اخی66ر  بط66ور قط66ع ک66م ش6ده
باش66د، بای66د ای66ن انتظ66ار را داش66ت ک66ه آن اث66ر منف66ی ب66ر رش66د و

بهره وری گذارد.
بط66ور خلص66ه، غفل66ت رای66ت از طبق66ه، فق66ط دی66د او در م66ورد
سوسیالیسم را نابهنجار نمی کند، آن همچنین چشم انداز وی از
سرمایه داری را تیره و تار می نماید. از نظ66ر رای66ت، س66رمایه داری
یک سیستم اقتصادی بی انتهاست، و نه آنی ک66ه تاری66خ وی66ژه ای
دارد و  مهر تغییرات شدید در موازنه نسبی  نیروه66ای طبق66اتی را
برخود دارد. بطور مشخص، این بدان معنی است که وی تمای66ل
دارد ش66رایط اجتم66اعی رون66ق ط66ولنی پ66س از دوران جن66گ را،
بدون اذعان ب66ه ش66الوده ت66اریخی خ66اص ان،  در آین66ده بی انته66ا

مجسم کند.
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مشکل انتقال
این درک از سرمایه داری عواقب بسیار مهم سیاسی  دارد. قابل

توجه ترین تأثیر  اهمال رایت در مورد طبقه، در روش
استراتژیک وی، در کانون واقعی «چگونه  یک ضد سرمایه دار

باشیم»، وجود دارد.
 رادیکال اس66ت، ام66ا  متأس66فانه

 
شم سیاسی رایت، بوضوح کامل

توصیه های استراتژیک وی ناک66افی می باش66ند. مش66کل اساس66ی
اینجاست که رایت به ما چیزی در مورد اینکه وظیف6ه اص6لی ی6ک
اس666تراتژی  مناس666ب ب666رای پی666روزی سوسیالیس666م چیس666ت،
نمی گوید: از بین بردن قدرت تثبیت سیاس66ی و اقتص66ادی طبق66ه
 قاب66ل قب6ول، ح6داقل ب6رای

 
سرمایه دار. ب66دون اس66تراتژی تقریب6ا

 
تض66عیف قطع66ی ق66درت م66الکین خصوص66ی اب66زار تولی66د، ک66امل
نامشخص است که چگونه یک در آمد پایه سخاوتمندانه و یا ه66ر

یک از دیگر اوتوپیای واقعی را می توان اجرا نمود.
شاید ناع66ادلنه باش6د ک6ه رای6ت را ب66ه خ6اطر

ض66666عف توص66666یه های اس66666تراتژیکش
سرزنش نمود. ای66ن،  قب66ل از آنک66ه ی66ک
شکست فکری باشد، به وضوح شرایط
سیاسی موجود را منعکس می کن66د. ام66ا
دلیل66ی بی66ش از ای66ن نی66ز وج66ود دارن66د.
ت6666بیین رای6666ت از اس6666تراتژی از ی6666ک
جهت گیری ناتوان سوسیال دموکراتیک
ک6ه منج66ر ب66ه دوری از تعه66د واقع66ی ب66ه
سنت انقلب66ی سوسیالیس6تی می ش6ود،

خدشه دار می گردد.
ای66ن ام66ر، در بح66ث مق66ابله انتقال ه66ای
گسس66ته و  همزیس66ت در کت66اب وی در
 مش66هود

 
م66ورد اوتوپی66ای واقع66ی ک66امل

اس66ت. قس66مت اعظ66م فص66ل کوت66اه در
مورد تح66ولت گسس66ته، انتق66اد ب66ر ای66ن
فرض قرار دارد که  بعید است آن ه66ا در

جهت منافع مادی اکثریت م66ردم باش66ند.
در مقاب66ل، فص66ل ط66ولنی و خوش66ایندی ب66ه تح66ولت همزیس66ت
اختص66اص داده ش66ده، فق66ط ی66ک پ66اراگراف ب66ه نق66د سوس66یال

دمکراسی اختصاص یافته است.
این شکل از توزیع قابل توجه است، چ66را ک66ه تح66ولت گسس66ته

تنها نمونه های گذار م66وفقیت امیز ب66ه جوام66ع غیرس66رمایه داری،
ه66ر چق66در اس66تبدادی ه66م ب66وده باش66ند، هس66تند. در مقاب66ل،
سوس666یال دمکراس666ی و انارشیس666م، از منظ666ر دس666تیابی ب666ه

سوسیالیسم، نمونه های روشن شکست هستند.
رایت از به رسمیت شناختن این واقعیت آشکار،  از طریق تبدیل
جوامع از یک کل منسجم به ساختارهای چند رگ66ه ک66ه ترکی66بی از
عناصر سوسیالیسم، کاپیتالیسم، و دولتگرایی هس66تند، اجتن66اب
می ورزد. از این نقطه نظ66ر، ح6تی ای66الت متح66ده  نی66ز «ت66ا ح6دی

سوسیالیستی» است.
او البته درست می گوید که از نظر تجربی تعیین مح66دودیت های
اصلحات دشوار است. اما به نظر می رسد که حمله به م66الکیت،
یک نمونه آشکار است. نمونه های ایتالیا و اس66پانیا  در دوره بی66ن
دو جنگ، به مثابه یادآور ناخوش66ایندی از مح66دودیت های نه66ایی
اص666لح سوسیالیس666تی در ی666ک دوره ط666بیعی رژی666م پارلم666انی
باقی مانده اند. در دوران مت66اخرتر، شکس66ت ط66رح می66دنر ب66رای
نف666وذ مس666تقیم  ک666ارگران در تص666میمات
سرمایه گذاری باعث واکنش ش66دید و
موفقیت امیز طبقه سرمایه دار س66وئد
گشت. در مواجهه با ای66ن نمونه ه66ای
ت66اریخی، ب66ه نظ66ر می رس66د ک66ه  ی66ک
جامعه سوسیالیستی مشارکتی هرگ66ز
نتواند بدون یک استراتژی تحول که
شامل  یک گسست ق66اطع،  ول66ی ن66ه

فقط محدود به ان،  ایجاد شود.
ما نیاز به دست و پنجه ن66رم ک66ردن و
بس66ط س66نت انقلب66ی مارکسیس66تی
داری66م-و ن66ه رد آن. در ای66ن رابط66ه،
شایان ذکر است که «چگونه  امروزه
ضدس666رمایه دار باش666یم»، یک666ی از
پیام های این خ66ط فک66ری را تحری66ف

می کند.
عب66ارت «خ66رد ک66ردن س66رمایه داری»
هرگ6666ز در آث6666ار گرامش6666ی، لنی6666ن،
لوکزامب66ورگ، ی66ا تروتس66کی ب66ه ک66ار گرفت66ه
نشده است. در واقع این عبارت می توانست برای ان66ان پ66وچ ب66ه
نظر رسد، چرا که انان مصمم بودند ک66ه بن66ا را  ب66ر دس66تاوردهای
قابل توجه اقتصادی س66رمایه داری  ق66رار دهن66د. آنچ66ه ک66ه لنی66ن
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آثار  در  هرگز  س�رمایه داری»  کردن  «خرد  عبارت 

گرامشی، لنین، لوکزامبورگ، یا تروتسکی به کار 

عبارت  این  در واق��ع  اس��ت.  نشده  گرفت��ه 

انان پوچ به نظر رسد، چرا که  می توانست برای 

دستاوردهای  بر  را   بن�ا  ک�ه  بودن�د  مص�مم  انان 

دهند.  قرار  سرمایه داری   اقتص�ادی  توج�ه  قاب�ل 

آنچه که لنین طلب نمود، خرد کردن دولت بود، 

ساختاری  رابط�ه  بر  تأکی�د  معنای  ب�ه  ک�ه  عبارت�ی 

سرمایه داری  مالکی�ت  رواب�ط  و  دولت ه�ا  بی�ن 

بود.سوسیالیسم می بایستی در درون  یک نظم 

سیاسی جدید ساخته می شد و نتیجه یک  فرایند 

  گسترده  تر و کمتر دقیق بود تا  اینکه بخودی 

خود یک  انقلب سیاسی.  



طلب نمود، خرد کردن دولت بود، عبارتی که به معنای تأکی66د ب66ر
رابط66ه س66اختاری بی66ن دولت ه66ا و رواب66ط م66الکیت س66رمایه داری
بود.سوسیالیسم می بایستی در درون  ی66ک نظ66م سیاس66ی جدی66د
ساخته می شد و نتیجه یک  فرایند   گسترده  تر و کمتر دقی6ق ب6ود

تا  اینکه بخودی خود یک  انقلب سیاسی.  
ام66ا ب66ا ت66وجه ب66ه تاری66خ جنب66ش س66رمایه داری در کش66ورهای
س66رمایه داری، ح66ذف لحظ66ه انقلب66ی (ی66ا عمل ک66رد مع66ادل ان)
توسط رایت، نمی تواند قانع کننده باشد. گش66ایش سوسیالیس66م
شباهتی به یک گونه و موجود مهاجم ندارد، چرا که اقتص66ادهای
س66رمایه داری ب66ر خلف سیس66تم های زیس66ت محیط66ی توس66ط
نهادهای سیاسی حمایت می شوند که به طور خاصی ب66رای ای66ن
طراحی شده اند که به مج66رد آنک66ه چنی66ن موج66وداتی ش66روع ب66ه

تهدید سیستم نمایند، آن ها را نابود سازند.
به این ترتی6ب، اس66تراتژی فرس66ایش س66رمایه داری نی66از ب66ه ی66ک
انفصال پیش هنگام سیاسی دارد-یک رویارویی ق6اطع ب66ا دول66ت
سرمایه داری. بنابراین،  به نظر می رسد  رهی66افتی  ک66ه بیش66تر از
اس66تراتژی نظ66امی اله66ام می گی66رد  ت66ا از زیست شناس66ی، لزم66ه

تحقق  بخشیدن به اوتوپیای واقعی رایت است.

برگرفته از ژاکوبین
Dylan Riley, An Anticapitalism That Can
Win, www.jacobinmag.com, 2016-01-07
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نوشته: نیکولس پولنزس، برگردان: عباس شهرابی
فراهانی

به سوی یک سوسیالیسم دمکراتیک
مسأله سوسیالیسم و دمکراسی – مسیر دمکراتیک  سوسیالیس66م

)Democratic  road  to  Socialism – امروزه با ارج66اع ب6ه دو) 
ی ت666اریخی مط666رح می ش666ود؛ تج666اربی ک666ه مص666ادیقتج666ربه 

محدودیت ها یا خطرات دوگانه ای هستند که بای66د از آن ه66ا دوری
ست ی سوسیال دمکراسی سنتی، چنان که نم66ونه اشتجربه : جع

یدر ش66ماری از کش66ورهای اروپ66ای غرب66ی وج66ود دارد، و نم66ونه 
با وجود ه66ر. خوانده می شود» سوسیالیسم واقعی«شرقی  آنچه 

ی این موارد است و با وجود ه66ر چی66زی ک66هآنچه که متمایزکننده 
-سوسیال دمکراسی و استالینیسم را به مثابه جریان های نظ66ری

سیاس66ی در نقط66ه مقاب66ل ه66م ق66رار می ده66د، ای66ن دو جری66ان،
( دولت گرای666ی ی ه666ر دو،نش666انه : هم دس666تی بنی666ادینی دارن666د

Statism (و بی اعتمادی ژرف ب66ه پیش گامی ه66ای ت66وده ای، و در

ب66دگمانی ب66ه خواس66ته های دمکراتی66ک اس66ت؛ در ی66ک کلم، 
ی ک66ارگرفرانسه، هم اکنون بسیاری مشتاق اند از دو سنت  طبقه 

مورد نخست، دولت گرای66انه: و جنبش های مردمی سخن بگویند
و ژاکوبنی اس66ت و از لنی66ن و انقلب اکت66بر ت66ا بین المل66ل س66وم و

ادام66ه داش66ته اس66ت؛ و م66ورد دوم، ک66ه ب66ا جنب66ش کمونیس66تی 
و دمکراس666ی) self-management(فرم666انی -مف666اهیم خ666ود

,direct(مس66تقیم همه ج66انبه   rank-and-file  democracy(
س666پس اس666تدلل می ش666ود ک666ه پی666روزی. توص666یف می ش666ود

سوسیالیسم دمکراتیک نیازمند گسس66ت از اول66ی و پیوس66تن ب66ه
ی ط6رح مس6أله، ناش6ی ازبا ای6ن ح6ال، ای6ن ش6یوه . دومی است

هرچن66د درواق66ع دو س66نت وج66ود دارد، آن ه66ا. بی مب66التی اس66ت
 بر دو جریان مذکور منطبق نیستند

 
. کامل

 
افزون بر این، اساس66ا

فرم66انی-اشتباه است که بپنداریم پیوستن صرف به جریان خود
.و دمکراسی مستقیم برای دوری از دولت گرایی کافی است

زا لوکزامبورگ میراث لنینیستی و نقد رز
بنابراین، پیش از هر چیز، باید نگاهی دیگر بین66دازیم ب66ه لنی66ن و

البته، استالینیسم و الگوی بین المل66ل س66وم ب66رای. انقلب اکتبر
گذار به سوسیالیسم، با اندیشه و عم66ل خ6ود لنی66ن تف66اوت دارد؛

 انحرافی از لنینیسم دانست
 
بذرهای. اما نمی توان آن ها را صرفا

 در لنی6ن مس6تتر بودن66د –
 
 ب6ه استالینیسم حقیقتا

 
 البت66ه، ن6ه ص66رفا

خاطر ویژگی های خاص روسیه و دولت تزاری که او باید با آن ه66ا
اش66تباه بین المل66ل س66وم را نمی ت66وان. دست و پنجه نرم می ک66رد

 تلش برای جهان شمول سازی نابجای الگویی 
 
از] خ66اص[صرفا

سوسیالیسم دانست که، در اصالت ناب خود، فق66ط ب66ا وض66عیت
ب66ا ای66ن ح66ال ، ای66ن ب66ذرها را. عینی روسیه ت66زاری تن66اظر داش66ت

با توجه به این ک66ه م66ارکس فق66ط. نمی توان در خود مارکس یافت
ی  معدودی درباره  

ی
ی رابطه تنگاتنگ سوسیالیسم ومشاهدات کل

دمکراسی بر جای گذاشت، لنین نخستین کسی بود که با مسأله
withering(گذار به سوسیالیسم و اض66محلل دول66ت   away  of

State (رویاروی شد.
پس، تأثیر دقیق انقلب اکت66بر ب66ر مس66أله اض66محلل دول66ت چ66ه

 از میان چندین مسأله 
 
ی مرتبط ب66ا ب66ذرهای بین المل66لبود؟ ظاهرا

زی66را. سوم ن66زد لنی66ن، در این ج66ا ی66ک م66ورد اهمی66ت عم66ده دارد
عم66ال لنی66ن تح6ت ای66ن حک66م اساس6ی ج66ایهمه 

ش
ی تحلیل ه66ا و ا
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به سوی یک سوسیالیسم دمکراتیک
در باره استراتژی



ق66درت در موقعیت) frontal(باید با حمله ی جبهه ای : می گیرند
یک قدرت تا  دولت را به کلی نابود کرد ) dual powerr( دوگانه
س66اخت، ش66وراهایی ک66ه  یعن66ی ش66وراها – را ج66ایگزین آن  دوم –

دیگر دولت به معنای دقیق واژه نیستند – چ66را ک6ه دول66ت پیش ت66ر
منظ66ور لنی66ن از ای66ن ن66ابودی . شروع ب66ه اض66محلل ک66رده اس6ت

دولت بورژوایی چیس66ت؟ برعک66س  م66ارکس، او اغل66ب نهاده66ای
ات دمکراس666ی نماین666دگی و آزادی ه666ای سیاس666ی را ب666ه تجلیی666

دمکراس66ی= دمکراس66ی نماین66دگی : ب66ورژوازی ف66رو می کاه66د
آن ه66ا، همگ6ی بای66د ریش6ه کن. دیکتاتوری ب6ورژوایی= بورژوایی 

ش66وند و دمکراس66ی مس66تقیم همه ج66انبه و وکلی متعه66د و قاب66ل
برکناری – ب66ه بی66انی دیگ66ر، دمکراس66ی پرول66تری اص66یل ش66وراها –

.جای شان را بگیرد
من آگاه66انه تص66ویری به ش66دت ش66ماتیک

نی66روی اص66لی لنی6ن در: امترس6یم ک6رده 
ابت666دا معط666وف ب666ه ن666وع دیگ666ری از

این را در. دولت گرایی اقتدارگرایانه نبود
دفاع از لنین نمی گویم، بلکه می خ66واهم

یب66ه خص66لت ساده س66ازانه و گیج کنن66ده 
دریافتی اشاره کنم ک66ه تح66ولت روس66یه
ش66666وروی را برخاس66666ته از مخ66666الفت

ی لنی66ن ب66ا دمکراس66ی»تمرکز گرای66انه«
مستقیم می دان66د، برخاس66ته از لنینیس66می

که گویی سرکوب ش66ورش ملوان66ان کرون اش66تات را در دل خ66ود
داشته است، همان گونه ک6ه ی66ک اب66ر، طوف66انی را ب66ا خ66ود حم6ل

یرش6ته چه دوست داش66ته باش66یم چ6ه ن6ه، اص66لی ترین . می کند
ی لنین، در مخالفت با پارلمانتاریسم و ه66راسهدایت گر اندیشه 

از ش66666وراهای ک66666ارگری ک6666ه خص66666لت اساس66666ی جری66666ان
سوس66یال دمکراتیک ب66ود، عب66ارت ب66ود از ج66ایگزینی سرتاس66ری

و مس66تقیم» واقعی«با دمکراسی » صوری«دموکراسی نمایندگی 
هن66وز در زم66ان» فرم66انی-خ66ود«اص66طلح . (شوراهای ک66ارگری

ای6ن ام6ر م6را ب6ه پرس66ش اص66لی ه66دایت.) لنین به کار نرفته بود
ج66ایگزینی  سرتاس66ری دمکراس66ی(آیا همی66ن خ66ط س66یر . می کند

 مس66ئول آنچ66ه ب66ه هنگ66ام) نمایندگی با دمکراسی توده ای
 
حقیقتا

حی66ات لنی66ن در اتح66اد ش66وروی رخ داد و منج66ر ب66ه ظه66ور لنی66ن
تمرکز بخش و دولت گرا، لنینی که اعقاب و اخلف آن ب66ه خ66وبی

شناخته شده اند، نبود؟
ام66ا در واق66ع، ای6ن. گفتم ک6ه قص66د دارم پرسش6ی را ط6رح کن66م

پرسش پیش تر در دوران لنین مطرح و پاسخ آن نیز به گ66ونه ای
که هم اکنون به شدت هشداردهنده به نظر می رسد، ارائه ش66ده

زا لوکزامبورگ است؛ کس66ی ک66ه لنی66ن او را عق66اب. بود  منظورم رع
زی66را او. او چشمانی چون عقاب نی66ز داش66ت. انقلب نامیده بود

ب66ود ک66ه نخس66تین انتق66اد درس66ت و بنی66ادین از لنی66ن و انقلب
این نقد، نقشی تعیین کننده دارد، زیرا ن66ه. بلشویکی را ارائه کرد

از جانب مقامات سوسیال دمکرات، که نمی خواستند ح66تی اس66م
 از

 
دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگری را بشنوند، بلکه دقیقا

سوی مبارزی معتقد مطرح ش66د ک66ه ج66انش را ب66رای دموکراس66ی
شورایی داد و در هنگامه ای ک66ه سوسیال دمکراس66ی، ش66وراهای

.کارگری آلمان را در هم می کوبید، اعدام شد
یبه واس66طه  اکنون، لوکزامبورگ لنین را سرزنش می کند، اما نه 

بی ت66وجه ی ی66ا اه66انت ب66ه دموکراس66ی
 مس666تقیم همه ج666انبه، بلک666ه

 
دقیق666ا

ب66666ه دلی66666ل ؛ یعن66666ی برعک66666س
ب66ر دموکراس66ی انحص66اری اتک66ای

شورایی و ن66ابودی کام66ل دمکراس66ی
در کن66ار م66وارد دیگ66ر، از(نماین66دگی 

رهگ6666ذر انحلل مجم6666ع ق6666انون
اساسی – که تحت نظ66ارت حک66ومت
بلشویکی انتخاب شده بود – به نف66ع

ض6666روری اس6666ت ک6666ه). ش6666وراها
را – ک66ه م66ن این ج66ا] ی لوکزامب66ورگنوشته [ انقلب روسیه کتاب

.بازخوانی کنیم تنها یک پاره متن از آن نقل می کنم – 
به جای هیأت های نمایندگی ک66ه ب66ا انتخاب66ات عم66ومی و مردم66ی
تشکیل می شوند، لنی66ن و تروتس66کی ش66وراها را ب66ه عن66وان تنه66ا

ام66ا ب66ا. ی راس66تین توده ه66ای زحمت ک66ش بن66ا کرده ان66دنماین66ده 
سرکوب زندگی سیاسی در کل سرزمین، زن66دگی در ش66وراها نی66ز

بدون انتخابات عمومی، ب66دون آزادی. روز به روز فلج تر می شود
ینامح666دود مطبوع666ات و اجتماع666ات و ب666دون برخ666ورد آزادانه 

عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی، پژمرده و به نم66ودی ص66رف از
حیات بدل می شود که در آن فقط بوروکراسی است که در مق66ام

]۱.[فعال مایشاء باقی می ماند  
 این تنها پرسشی نیست که بای66د در رابط6ه ب66ا لنی6ن پرس6ید

 
.یقینا

آم66ده اس66ت، ب66ا چ66ه بای66د ک66رد؟ مفه66وم ح66زب، آن ط66ور ک66ه در
درنظرگرفت666ن نظری666ه ب66ه مث666ابه ام66ری ک66ه از بی666رون توس666ط

ی کارگر اعطا می ش66ود و م66واردی حرفه ای به طبقه  انقلبی های
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به  ن6ه   ام6ا  می کن6د،  س6رزنش  را  لنی6ن   لوکزامبورگ 
دموکراسی واس6طه  ب6ه  اهان66ت  ی6ا  بی توجه 6ی  ی   

 برعک6س؛ یعن6ی  به 
 
 مستقیم همه جانب6ه، بلکه دقیقا  

و  شورایی  دموکراس6ی  بر  انحصاری  اتکای   دلی6ل   
موارد  کنار  (در  نمایندگی  دمکراس6ی  کام6ل  نابودی 
– که  قانون اس6اسی  انحلل مجم6ع  از رهگذر  دیگ6ر، 
تحت نظارت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود – به 

نفع شوراها).



ام66ا پرس66ش. دیگ66ر، نقش66ی مه66م در تح66ولت بع66دی ایف66ا ک66رد
ح6تی اگ66ر. اساسی، هم66ان اس6ت ک6ه لوکزامب66ورگ پی6ش کش6ید

مواضع لنین را در مجموعه ای از دیگر مسائل، همچ66ون اوض66اع
تاریخی خاص روس6یه، ب6ه حس66اب آوری6م، آنچ66ه پ6س از دوران

حزب واح66د،(لنین و فراتر از هر چیز، پس از مرگ او، پیش آمد 
بوروکراتیک س6666ازی ح6666زب، درهم تنی6666دگی ح6666زب و دول6666ت،

پیش ت66ر در) دولت گرای66ی، پای66ان حی66ات خ66ود ش66وراها و غی66ره
.وضعیت مورد نقد لوکزامبورگ تنیده شده بود

الگوی بین الملل سوم
ب66ا ف66رض ص66حت ای66ن گفته ه66ا، بیایی66د نگ66اهی بین66دازیم ب66ر آن

ی66ی از انقلب ک66ه بین المل66ل س66وم ب66ر ج66ای گذاش66ت و»الگ66و«
اکن666ون ک666ه. پیش666اپیش به نح666وی مت666أثر از استالینیس666م ب666ود

دموکراسی نمایندگی با دولت گرایی و تحقیر دمکراس66ی ت66وده ای
مس66تقیم عجی66ن ش66ده – در ی66ک کلم، معن66ای ک66ل پرابلماتی66ک

ش666ورایی از ش666کل افت666اده اس666ت – م666ا موض666عی مش666ابه را در
الگوی حاصله با درکی اب66زاری. دموکراسی نمایندگی نیز می یابیم

دولت سرمایه داری هنوز به مثابه ابژه. از دولت بسط یافته است
ی

ی66
یا ابزاری صرف انگاشته می شود که بورژاوزی – که دول66ت تجل

بر حسب این نوع نگ66اه. آن است – می تواند آن را دستکاری کند
به ام66ور، دول66ت ن66ه مح66ل تناقض66ات درون66ی، بلک66ه بل66وکی اس66ت

ی م66ردم نمی توان66دمبارزات ت66وده. یکپارچه و بدون هیچ شکافی
حی6ن مخ66الفت ب66ا ب66ورژاوازی ب66ه یک66ی از عوام66ل بیش از آن ک66ه 

نهادهای دموکراسی نماین66دگی ب66دل ش66ود، ش66کافی در مؤسس 
دولت و توده ه66ایمیان66 تناقضات طبقاتی ج66ایی. دولت ایجاد کند

ای66ن ام66ر ت66ا زم66ان بح66ران ق66درت. مردم  بیرون از آن قرار دارند
ی تمرکز ی66ابی هنگامی که دولت به واسطه  دوگانه صادق است، تا 

)ش66وراها(موازی در سطح ملی، که به قدرت واقع66ی  یک قدرت   
 از هم می پاشد

 
:از این رو. بدل می شود، عمل

 ی66ک مبارزه.۱
 
ی توده های مردم برای ق6درت دول66تی، ک6ه ماهیت66ا

وری ی666ا محاص666ره ای اس666ت، خ666ارج از مب666ارزه ی جبهه ای  م666انع
ی استحکامات دولتی رخ می دهد و در اصل، ه66دف اشمحدوده 

.ایجاد وضعیت قدرت دوگانه است
 هرچند عجولنه خواهد ب66ود اگ66ر ای66ن برداش66ت را ب66ا راه66برد.۲
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»روز ب66زرگ«ی مش66خص ی66ا در ته66اجمی متمرک66ز در ی66ک لحظ66ه
یکس66ان بپن66داریم،) شورش، اعتصاب عمومی سیاسی و غی66ره(

بدیهی است که برداشت مذکور هنوز فاقد دورنمایی استراتژیک
گذار به سوسیالیسم است – یعنی، دورنمایی از مرحله ای روند از 

ط66ولنی ک66ه ط66ی آن توده ه66ا در جه66ت فت66ح ق66درت و دگرگ66ونی
برداش66ت م66ذکور، ای66ن. س66ازوبرگ های دول66تی عم66ل می کنن66د

تغییرات را تنها در موقعیت ق66درت دوگ66انه امکان پ66ذیر می دان66د؛
ی نیروها بینی به شدت شکنندهموقعیتی که خصلت آن، موازنه 

م66وقعیت. «ی ک66ارگر اس66تطبقه /ب66ورژوازی و ش66وراها/دول66ت
ب66ه بحران66ی در دول66ت فروکاس66ته می ش66ود ک66ه فق66ط» انقلب66ی

.متضمن ازکارانداختن آن است
 پنداشته می شود که دولت صاحب قدرت ناب است؛ جوهری.۳

»تص66احب«بنابراین، . کمیت پذیر که باید آن را از چنگش درآورد
ی بخش ه66ای دول66ت اب66زاریقدرت دولتی به معنای تسخیر همه

دردس66666ت گرفتن رأس: ی ق66666درت دوگ66666انه اس66666تدر دوره 
سازوبرگ های آن، تصاحب مواضع فرمانده ی درون دم ودستگاه
دول66تی و کن66ترل آن ه66ا ت66ا این ک66ه ق66درت دوم – ق66درت ش66ورایی –

در دوران ق66درت دوگ66انه، تنه66ا در ص66ورتی. جایگزین شان ش66ود
می توان یک دژ را تسخیر کرد که خندق ها، باروها و توپخانه های

تس66خیر) شوراها(ساختار ابزاری آن پیش تر به نفع چیزی دیگر 
ق66درت(و منهدم شده باشند؛ و تص66ور می ش66ود ای66ن چی66ز دیگ66ر 

 بیرون از موضع استحکامات ) دوم
 
پ66س. دولت ق66رار دارد کامل
-ی بارز این برداشت، تردید نسبت به امکان مداخله هنوز نشانه 

.ی توده ای درون خود دولت است
ی گذار به سوسیالیسم تحول سازوبرگ دولتی در طول مرحله.۴

چگونه نمود می یابد؟ پیش از هر چیز، ضروری اس6ت ک6ه ق6درت
دولتی تصاحب شود، آن گاه پس از تس66خیر اس66تحکامات، تم66ام

ک6ه ب6ه ش66کل) ش66وراها(سازوبرگ دولتی ویران و با قدرت دیگ66ر 
ل یافته است، جایگزین شود .دولتی از نوع جدید تشکی

در این ج6ا می ت6وان س6وءظنی اساس6ی ب6ه نهاده66ای دموکراس6ی
ام6ا اگ6ر این ه66ا. نمایندگی و آزادی های سیاسی را مش6اهده ک66رد

هنوز به مثابه آفری66ده ها و ابزاره66ای ب66ورژوازی پنداش66ته ش66وند،
ایکنن66ده مفه66وم ش66وراها در ای66ن می66ان دچ66ار تغیی66رات تعیی66ن

آنچه ق66رار اس66ت ج66ایگزین دول66ت  ب66ورژوایی یکپ66ارچه. می شود 
اکنون شوراها. شود، دیگر دموکراسی مستقیم همه جانبه نیست

parallel( دولت موازی هم در مقام یک آنقدرها   state(ض66د ،-
دولت نیستند؛ دولتی موازی که رونوشتی است از الگوی ابزاری

دولت موجود و تا آن جا دارای خص66لتی پرول66تری اس66ت ک66ه رأس
که خودش بر طب66ق الگ66وی» واحد«آن توسط یک حزب انقلبی 

بدگمانی ب66ه امک66ان. تسخیر شده است/دولت کار می کند کنترل
ی ت66وده ای در دول66ت ب66ورژوایی ب66ه ب66دگمانی نس66بت ب66هم66داخله

این ط66ور. جنبش مردمی به معنای دقی66ق واژه، ب66دل ش66ده اس66ت
شوراها، در آین66ده آن ه66ا را به66تر/گفته می شود که تقویت دولت

و ای666ن چنی666ن ب666ود ک666ه دولت گرای666ی .مض666محل می کن666د …
.استالینیستی زاده شد

ی استالینیس66تیاکن66ون می ت66وانیم هم دس66تی ژرف می66ان گ66ونه
ی سوسیال دمکراس66ی س66نتی را مش66اهدهدولت گرای66ی و گ66ونه 

ی دوم نی66ز بی اعتم66ادی بنی66ادین ب66هزی66را خص66لت نم66ونه . کنی66م
ب66رای. دموکراسی مستقیم همه جانبه و ابتکار عمل مردمی است

این یکی هم، توده های م66ردم در رابطه ای بیرون66ی ب66ا دول66تی ک66ه
.ق66رار دارن66د سازد، برمی ] از آن خود[دارای قدرت است و ذاتی 

در اینجا، دول66ت س6وژه ای اس6ت ک66ه عقلنی66تی ذات66ی دارد؛ ای6ن
سیاس666ی و خ666ود  س666ازوکار) elite(عقلنی666ت در س666رآمدان 

بر همی66ن اس66اس، تس66خیر. دموکراسی نمایندگی تجسم می یابد
دول66ت متض66من ج66ایگزینی ره66بران فرادس66ت ب66ا س66رآمدان
عم66ال تنظیم66اتی چن66د در روشنفکر چپ گرا، و در صورت ل66زوم، ا 

ی کارکرد نهاده66ای موج66ود اس66ت؛ ای66ن دول66ت ب66دان معن66اشیوه
چپ گراست که سوسیالیسم را از بال ب66رای توده ه66ای م66ردم ب66ه

بوروکراتی66ک-پس این است دولت گرای66ی تکن66و .ارمغان می آورد
.متخصصان

در: دولت پرستی استالینیستی، دولت پرستی سوسیال دمکراتیک
اما گریز از. است حقیقت، این یکی از سنت های جنبش مردمی 
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-آن ب66ه س66نتی دیگ66ر، دموکراس66ی  مس66تقیم همه ج66انبه ی66ا خ66ود
م66ا نبای66د. فرمانی، بسیار خوب تر از آن اس66ت ک66ه حقیق66ی باش66د

ی ش66وراهایم66ورد لنی66ن و ب66ذرهای دولت گرای66ی را در تج66ربه 
معضل اساسی که ما بای66د خ66ود را. کارگری نخستین از یاد ببریم

باید دولت موجود را حفظ ک66رد یا :از آن رهایی بخشیم این است
 به گونه 

 
ی پیراسته ای از دموکراسی نمایندگی چس66بیدو منحصرا

– راه66ی ک66ه ب66ه دولت گرای66ی سوس66یال دمکراتیک و ب66ه اص66طلح
هم66ه چی66ز را ب66ر دموکراس66ی ی66ا پارلمانتاریسم لیبرال می انجام66د؛

فرم66انی بن66ا کنی66م –-مستقیم همه ج66انبه ی66ا جنب66ش م66دافع خ66ود
مس66یری ک66ه دی66ر ی66ا زود ن66اگزیر ب66ه اس66تبداد دولت گرای66انه ی66ا

ی بنی66ادین مس66یرمس66أله . دیکتاتوری متخصصان منجر می ش66ود
ی سوسیالیسم دمکراتیک – بایددمکراتیک  سوسیالیسم – مسأله 

چگ66ونه ممک66ن اس66ت به ط66ور :به شیوه ای دیگرگون مطرح شود
دگرگ66ون س66ازیم ک66ه گس66ترش و ای رادیکال، دولت را ب66ه گ66ونه 

ک66ه( تعمیق آزادی های سیاسی و نهادهای دموکراسی نماین66دگی
ب66ا ش66کوفایی )آن ها نیز حاصل پیروزی توده ه66ای م66ردم بوده ان66د

فرم ه66ای دموکراس66ی مس66تقیم و رویان66دن پیکره ه66ای مبتن66ی ب66ر
مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها در فرمانی ترکیب شود؟-خود

 آن شکس66ت می خ66ورد، بلک66ه ب66ه ابه66ام ط66رح ای66ن مس66أله 
ن666زد م666ارکس، دیکت666اتوری پرولتاری666ا تص666وری از. می انجام666د

 نقش ت66ابلوی راهنم66ا را ایف66ااستراتژی
 
ای کاربردی بود که صرفا

این مفهوم به خصلت طبقاتی دولت و به ضرورت تحول. می کرد
آن در گ66ذار ب66ه سوسیالیس66م و رون66د اض66محلل دول66ت اش66اره

اکنون، هرچند موضوع موردنظر آن هنوز واقعی66ت دارد،. داشت
مفه66وم: این مفهوم نقش ت66اریخی مشخص66ی ایف66ا ک6رده اس66ت

ی بنی66ادین  ترکی66ب ی66ک دموکراس66یدیکتاتوری پرولتاری66ا، مس66أله 
نمایندگی تحول یافته ب66ا دموکراس66ی مس66تقیم همه ج66انبه را دچ66ار

به همین خاطر، ب66ه نظ66ر م66ن کنارگذاش66تن آن. ابهام کرده است
م66وجه اس66ت، ن66ه ب66ه ای66ن دلی66ل ک66ه ای66ن مفه66وم در نه66ایت ب66ا

ک6ارکرد ت66اریخی. توتالیتاریسم استالینیستی یکسان ش6ده اس6ت
این مفهوم، ح6تی هنگ66امی که مع66انی دیگ66ری می گی6رد، هم66واره
تردیدبرانگیز بوده است – هم برای لنین، در آغ66از انقلب اکت66بر،

.و هم کمی نزدیک تر به ما، برای خود  گرامشی
سیاسی قابل توجه گرامشی هیچ بحثی-البته، در خدمات نظری

ی استالینیس6تی فاص66لهنیس6ت ، و م6ا می دانی66م ک6ه او از تج6ربه 
 به هر سمت و سویی که بش66ود فک66رش را. گرفت

 
گرچه او اخیرا

شود، با این حال این واقعیت بر جای خ66ود ب66اقیکرد کشیده می 

است که گرامشی قادر نب66ود تم66امی جنبه ه66ای مس66أله را مط66رح
تحلیل های مشهور او از تفاوت های میان جن66گ  جنبش6ی ی66ا. کند

آن طور که توس66ط بلش66ویک ها در روس66یه ب66ه راه افت66اده(مانوری 
 ب66ه مث66ابه کاربس66ت الگ66و) بود

 
راه66برد/و جنگ  موضعی ، ضرورتا

ب66ا. غ6رب ش6ناخته ش6ده اس6ت» شرایط عینی متف66اوت «لنین در 
را ب66ه ی او، ای66ن ام66ر گرامش66ی وج66ود بینش ه66ای فوق الع66اده 

شماری از اتحادهای کورکورانه کشاند؛ مس66أله ای ک66ه در این ج66ا
.فرصت پرداختن به آن را نداریم

دمکراتیک-سوسیالیستی) imperative(امر مطلق 

.ی اساسی سوسیالیس66م دمکراتی66ک اس66تدرنتیجه، این مسأله 
ای66ن مس66أله فق66ط ب66ه کش66ورهای ب66ه اص66طلح پیش66رفته مرب66وط
 
نمی شود، زیرا هیچ الگوی راهبردی ای وجود ندارد که منحص66را

در واقع، این پرسش دیگر به هیچ وجه. برای این کشورها باشد
ه66ر. از هر نوع که باشد – مربوط نمی ش66ود» – الگوها«به ساختن 

آنچه که مورد بحث است، مجموعه ای از تابلوه66ای راهنماس66ت
ک66ه ب66ا ع66برت گرفتن از گذش66ته، چاله ه66ا را ب66ه ه66ر آن ک66ه آرزوی

ای66ن. پرهی66ز از مقص66دهای مشخص66ی را دارن66د، نش66ان می ده66د
گذار به سوسیالیسم است، ح66تی مسأله مربوط به هر شکلی از 

 متفاوت نشان
 
اگر خود را در کشورهای گوناگون به شکلی تماما

این را پیشاپیش می دانی66م ک66ه سوسیالیس66م نمی توان66د در. بدهد
البت66ه، ممک66ن. این جا دمکراتیک و در آن جا به شکلی دیگر باشد

است وضعیت عینی دیگرگون باشد و راهبردها نیز بی تردید بای66د
ام66ا سوسیالیس66م. با ویژگی های خاص هر کشور سازگاری یابن66د

.ی ممکن  سوسیالیسم استدمکراتیک تنها گونه 
در رابطه با این سوسیالیس66م و مس66یر دمکراتی66ک  سوسیالیس66م،

این ه66ا: وضعیت کنونی در اروپا نشانگر شماری از ویژگی هاست
رم

ع66
به طور هم زمان مربوط می شوند به روابط اجتماعی جدید، ف

.دولتی ای که استقرار ی66افته و خص66لت مش66خص بح66ران دول66ت
برای کشورهای خاصی در اروپا، این ویژگی ها بخت های زیادی،

 در تاریخ بی همتا هستند، برای موفقیت یک تجربه 
 
یکه احتمال

دمکراتی66ک و مفص66ل بندی دموکراس66ی نماین66دگی-سوسیالیستی
این امر. تحول یافته و دموکراسی مستقیم همه جانبه، در بر دارند

یمستلزم تشریح راهبردی جدید است، هم ب66ا ت66وجه ب66ه مس66أله 
تسخیر قدرت دولتی توسط توده های م66ردم و سازمان های ش66ان

مس66یر«و ه66م ب66ا ت66وجه ب66ه تح66ولت دول66ت ک66ه برحسباص66طلح 
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.تعیین شده است» دمکراتیک  سوسیالیسم
امروزه دولت کم تر از هر زمانی همچ66ون ب66رج ع66اجی من66زوی از

 در دول66ت. توده های مردم تلقی می ش66ود
 
مب66ارزات توده ه66ا دائم66ا

رس66وخ می کن66د، ح66تی هنگ66امی که آن ه66ا به ط66ور فیزیک66ی در
یق66درت دوگ66انه، ک66ه مب66ارزه . سازوبرگ های آن حاض66ر نیس66تند

جبهه ای در لحظه ای خاص در آن متمرکز است، تنه66ا موقعی66تی
نیست که اجازه می دهد توده های مردم در حوزه دولت دست ب66ه

مس66یر دمکراتی66ک  سوسیالیس66م، رون66دی اس66ت. عم66ل بزنن66د
ی توده ه66ای م66ردم ن66ه در جس66تجویط66ولنی، ک66ه در آن مب66ارزه 

ی م66ؤثر ب66ه م66وازات و بی66رون از دول66ت،ایجاد یک قدرت دوگ66انه 
بی ش66ک. بلکه در پی تأثیرگذاری بر تناقضات درونی دولت اس66ت

تصاحب قدرت همواره بح66ران در دول66ت را پیش ف66رض می گی66رد
مانن66د چی66زی ک66ه ام66روزه در کش66ورهای اروپ66ایی خاص66ی وج66ود(

ی همی66ن تناقض66ات؛ ام66ا ای66ن بح66ران را، ک66ه تش66دیدکننده )دارد
.درونی دولت است، نمی توان به ازکارافتادگی دول66ت فروکاس66ت

 دس6ت اندازی ب66ر بخش66ی
 
تصاحب یا تسخیر قدرت دولتی، صرفا

از دم ودستگاه دولت به منظور جایگزینی آن ب66ا ی66ک ق66درت دوم
قدرت، جوهری کمیت پذیر در دستان دول66ت نیس66ت ک66ه. نیست

باید از چنگ اش بیرون کشید، بلکه مجموعه ای اس66ت از رواب66ط
اش، درقدرت در شکل ای66دئال. میان طبقات گوناگون اجتماعی

دولت تمرکز یافته است؛ دولتی که از این رو، خود عب66ارت اس66ت
دولت نه یک چی66ز اب66زاری. ی خاص طبقاتی نیروهااز تبلور رابطه 

یاست که بتوان آن را قاپید، نه دژی است که بتوان ب66ه وس66یله 
یک اسب چوبی بدان نفوذ کرد، و نه یک گاوص66ندوق ک66ه بت66وان

عمال قدرت سیاسی است .دزدیدش؛ دولت، قلب ا 
ی توده ای برای تصاحب قدرت دولتی، باید به نحوی ب66روزمبارزه 
ی نیروها درون سازوبرگ های دولت – کهکه به تعدیل رابطه  یابند 

.ی سیاس66ی هس66تند – بپردازن66دخ66ود، پایگ66اه راه66بردی  مب66ارزه 
بااین ح666ال، ب666رای راه666برد مبتن666ی ب666ر ق666درت دوگ666انه، تغیی666ر

ی نیروها نه درون دولت، بلکه میان دولت وتعیین کننده در رابطه
در مس666یر دموکراتی666ک . توده ه666ای بی666رون از آن رخ می ده666د

 
سوسیالیس66م، رون66د طولنی م66دت کس66ب ق66درت ک66ه ض66رورتا
متضمن گسترش، بسط، تقویت، هماهنگی و ه66دایت آن دس66ته

ی مق66اومت اس66ت ک66ه توده ه66ا هم66واره دروناز مراک66ز پراکن66ده 
یش66بکه های دول66تی در اختی66ار دارن66د، به نح66وی که در منطقه 

بن66ابراین،. راهبردی دول66ت ب6ه مراک66ز اص66لی ق66درت ب6دل  ش6وند
ب66ر س6ر انتخ66اب مس66تقیم بی6ن جن6گ جبهه ای  جنبش6ی و مسأله

جنگ موض6عی نیس6ت، زی66را ب6ه بی6ان گرامش6ی، دوم66ی هم6واره
.ی استحکامات دولتی استمستلزم محاصره 

در ای6ن ص6ورت، آی66ا: پیشاپیش این پرسش ب6ه گوش66م می رس66د
رمیسم سنتی نشده ایم؟ برای پاس6خ ب66ه ای6ن پرس6ش،

ع
تسلیم رف

رمیسم توسط بین المل66ل س66وم راباید چگونگی طرح مسأله 
ع
ی رف

در واقع، بین الملل سوم هر راه66بردی ب66ه ج66ز راه66برد. بیازماییم
رمیستی می

ع
تنها گسست رادیکالی ک66ه. خواندقدرت دوگانه را رف

ی تص66احب ق66درت دول66تی را می ده66د و تنه66ا گسس66تاج66ازه 
رمیس66م را ممک66ن می س66ازد، گسس66تی

ع
معن66اداری ک66ه گری66ز از رف

رف ب66ورژوازی ک66ه بی66رون از(است میان دولت  به مثابه اب66زار  ص 66
) ش66وراها/توده ها(و یک قدرت دوم ) توده ها جای دارد

 
ک66ه تمام66ا

ب66ا اینهم66ه، ای66ن ام66ر از ظه66ور. بی66رون از دول66ت ق66رار می گی66رد
رمیسمی که برای بین الملل سوم غریب بود، جلوگیری نک66رد؛

ع
رف

 ب66ه دری66افت ابزارگرای66انه از دول66ت نزدی66ک
 
رفرمیسمی ک66ه دقیق66ا

در ش66ما در ح66الی که! م66اجرا درس66ت برعک66س اس66ت. اس66ت
م66وقعیت ق66درت دوگ66انه هس66تید، بخش ه66ای سس66ت انتظ66ار

دم ودس666تگاه دول666تی را در اختی666ار می گیری666د و چن666د م666ورد از
آن گ6اه، ب6ا گذش6ت. استحکامات تک افتاده را تص66احب می کنی6د

ی آنچ66ه ک66ه ب66اقیهم66ه: زم66ان، ق66درت دوگ66انه ناپدی66د می ش66ود
تس66خیرش می مان66د دول66تی اب66زاری اس66ت ک66ه ش66ما گام به گ66ام

ست های فرماندهی اش را در اختیار گرفته اید .کرده اید یا پع
رمیسم یک خطر همواره ناپیداست، نه یک شری ذات66ی در

ع
حال، رف

هرگونه راهبردی به جز راهبرد قدرت دوگانه – حتی اگر، در م66ورد
رمیس66ت بودن ب666ه

ع
مس666یر دمکراتی666ک  سوسیالیس666م، معی666ار رف

هی66چ(تند وتیزی آن در راهبرد قدرت دوگانه نباش66د، و ح66تی اگ66ر 
خط66رات سوسیال دمکراتیزاس66یون) امتیازی در انکار آن نیس66ت

یدر ه66ر روی66دادی، تغیی66ر رابطه . ب66دین وس66یله افزای66ش یاب66د
رم ه66ای

ع
نیروهای درون دولت به معنای م6وفقیت در اق66دام ب66ه رف

پی در پی در زنجیره ای لینقطع و فتح قطعه به قطع66ه دم ودس66تگاه
 تس6خیر مواض66ع حکوم6تی نیس6ت

 
یتغیی6ر رابطه . دولتی یا صرفا

م66رحله ای از گسس66ت های نیروه66ا بی66انگر چی66زی نیس66ت مگ66ر
 بای66د ی66ک اوج وج66ود داش66ته باش6د –واقعی

 
، که اوج آن – و حتم66ا

ی راه66بردی دول66تی نیروها در منطقه هنگامی می رسد که رابطه 
.به سوی توده های مردم بچرخد

دولت به مثابه میدان نبرد
 مس6یری پارلم66انی

 
بنابراین، مسیر دموکراتیک  سوسیالیسم صرفا

در پارلم66ان ی66ا(انتظار یک اکثریت انتخاباتی . یا انتخاباتی نیست
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تنها می تواند ی66ک لحظ66ه، ه66ر) برای یک نامزد ریاست جمهوری
 اوج گسس66ت درون

 
ق66در ب66ااهمیت، باش66د؛ و پی66روزی آن الزام66ا

ی نیروهای درون دولت بر سازوبرگ هاتغییر رابطه . دولت نیست
و سازوکارهای آن به مثابه یک کل اثر می گذارد؛ این امر تنها ب66ر
پارلمان یا، چن66ان که ای66ن روزه66ا اغل66ب تک66رار می ش66ود، تنه66ا ب66ر

ایسازوبرگ های ایدئولوژیک دولت که گویی نقش تعیین کنن66ده
این رون66د، پی66ش. ایفا می کنند، اثر نمی گذارد» معاصر«در دولت 

از ه66ر چی66ز، ب66ه س66ازوبرگ های س66رکوب گر دول66ت ک66ه انحص66ار
را در دس6ت) به وی66ژه ارت66ش و پلی66س(خشونت فیزیکی مشروع 

یاما درست همان طور که نباید نق66ش وی66ژه . دارد، بسط می یابد
 از س6وی(این سازوبرگ ها را فرام66وش کنی6م 

 
آن ط66ور ک6ه مک66ررا

نسخه هایی از مسیر دمکراتی66ک ص66ورت می گی66رد ک66ه مبتن66ی ب66ر
، نباید تص66ور کنی66م)سوءتفسیر برخی از تزهای گرامشی هستند

 ب66رایک66ه راه66برد تع66دیل رابطه 
 
ی نیروه66ای درون دول66ت ص66رفا

س666ازوبرگ های ای666دئولوژیک معت666بر اس666ت و س666ازوبرگ های
ی مردمی، تنها می توان باسرکوب گر را، با جدایی کامل از مبارزه 

بدیهی است که تغیی66ر در. ی بیرونی جبهه ای تصاحب کردحمله 
ی نیروهای درون سازوبرگ های سرکوب گر، مسائل وی66ژهموازنه 

ام66ا هم66ان طور ک66ه در م66ورد پرتغ66ال ب66ا. و دشواری به بار می آورد
روش66نی تم66ام نش66ان داده ش66د، ای66ن س66ازوبرگ ها خودش66ان در

.معرض رسوخ مبارزات توده های مردم قرار می گیرند
ی مس66یر دموکراتی66ک افزون بر این، آلترناتیوی واقعی که پرورده 

ی توده های م66ردمسوسیالیسم است، در حقیقت آلترناتیو مبارزه 
ی نیروه66ای درون دول66ت، در تض66اد ب66ااس6ت ب66رای تع66دیل رابطه 

انتخ66اب آن ط66ور ک66ه. راهبرد جبهه ای و مبتنی بر ق66درت دوگ66انه
س66ازوبرگ های» درون«اغل66ب تص66ور می ش66ود، می66ان مب66ارزه ای 

و) یعنی به لحاظ فیزیکی من66درج در فض66ای م66ادی آن ه66ا(دولت 
مبارزه ای مستقر در فاصله ی فیزیکی  معینی از ای66ن س66ازوبرگ ها

ی، ب66ه ای66ن دلی66ل ک66ه ه66ر مب66ارزه نخس66ت .ص66ورت نمی گی66رد
مب666ارزه هم666واره: بافاص666له ای، درون دول666ت ت666أثیر می گ666ذارد

آن جاس6666ت، ح6666تی اگ6666ر به گ6666ونه ای منکس6666ر و از رهگ6666ذر
ی، و مهم ت666ر از هم666ه، از آن ج666ایی که مب666ارزه دوم .میانجی ه666ا

بافاص6666له از س6666ازوبرگ های دول6666تی، خ6666واه درون ی6666ا ورای
نه66ادی مراک66ز محدوده های فضای فیزیکی  ردیابی ش66ده توس66ط

ی زمان ها و در هر موردی ضرورت خود راصورت بگیرد، در همه 
حف66ظ می کن66د، زی66را بازت66اب خ66ودآیینی  مب66ارزات و س66ازمان های

 ورود ب66ه نهاده66ای دول66تی. توده ه66ای م66ردم اس6ت
 
مس66أله ص66رفا

پارلم6666ان، ش6666وراهای اقتص6666ادی و اجتم6666اعی، پیکره ه6666ای(
به منظور استفاده از اهرم های شان برای) و غیره» برنامه ریزی«

افزون بر آن، مبارزه همواره باید خودش را. مقصدی خیر نیست
جنبش های مردمی، رویاندن ارگان های دمکراتی66ک ی در توسعه 

ی دهد-مراکز خود در بنیاد، و زایش 
ی
.فرمانی تجل

نباید فراموش کرد که نکته های ب66ال نه تنه66ا ب66ه تح66ولت دول66ت،
ی اساسی قدرت دولتی و قدرت ب6ه ط6ور ع6ام نی6زبلکه به مسأله 

چهدر قدرت است ت66ا چه کسی این مسأله را که. مربوط می شود
فرم66انی ی66ا-نمی توان از این مبارزه ب66رای خ66ود کاری انجام دهد

اما اگر ق66رار باش66د ای6ن مب66ارزات و. دموکراسی مستقیم جدا کرد
به سوی تمرکزی66ابی روابط قدرت را تعدیل کنند، نباید   ها جنبش

در یک قدرت دوم تمایل پیدا کنن66د؛ ب66ه ج66ای آن، بای66د ب66ه تغیی66ر
بن66ابراین، ای66ن. ی خ66ود دول66ت بکوش66ندی نیروها در ناحیهرابطه 

یآلترن66اتیوی واقع66ی اس66ت، و ن66ه مخ66الفت ص66رف می66ان مب66ارزه 
در مسیر دموکراتیک  سوسیالیسم، این دو». بیرونی«و » درونی«

رم مبارزه باید با هم ترکیب شوند
ع
در» ادغ66ام«به بی66انی دیگ66ر، . ف

سازوبرگ های دولتی و بازی در زمین ق6درت موج6ود را نمی ت6وان
چنی66ن. ی درون66ی ی66ا بیرون66ی فروکاس66تبه انتخاب می66ان مب66ارزه 

 به دنبال یک راهبرد  مبتنی ب66ر تغیی66رات م66وثر ب66ر
 
ادغامی ضرورتا

تصور این ام66ر، م66ترادف اس66ت ب66ا تص66ور. ی دولت نمی آیدناحیه 
 خ66ارج از دول66ت مس66تقراین که مبارزه 

 
ی سیاسی می توان66د ک66امل

.شود
 ب66ه مس66أله 

 
ی تح66ولتاین راهبرد تصاحب قدرت م66ا را مس66تقیما

تنها با. دولت در مسیر دموکراتیک  سوسیالیسم رهنمون می شود
رم های دموکراسی

ع
ترکیب تحول دموکراسی نمایندگی با توسعه ف

فرم666انی می ت666وان از-مس666تقیم همه ج666انبه ی666ا جنب666ش خ666ود
ام66ا ای66ن ام66ر در ع66وض،. دولت گرایی اقت66دارگرایانه پرهی66ز ک66رد

در راه66برد ق66درت دوگ66انه، ک66ه. مس66ائل ت66ازه ای ب66ر می انگی66زد
جایگزینی  سرراست سازوبرگ دولت ب66ا س66ازوبرگ ش66وراها را در
نظ66ر دارد، تص66احب ق66درت دول66تی ب66ه عن66وان مق66دمه ای ب66رای

تحول س66ازوبرگ دول66تی در. جایگزینی آن تلقی می شود/نابودی
پیش از ه66ر چی66ز، ق66درت دول66تی: واقع وارد این مسأله نمی شود

موج66ود تص66احب می ش66ود و س66پس، ق66درتی دیگ66ری ج66ایش را
اگ66ر. ای66ن نگ66اه ب66ه ام66ور را دیگ66ر نمی ت66وان پ66ذیرفت. می گی66رد

ی نیروه66ای درون دول66تتصاحب قدرت بیانگر تغیی66ری در رابطه 
ی رون66دباشد و اگر تص66دیق ش66ود ک66ه ای66ن تص66احب دربردارن66ده 

طولنی تغییر است، آن گاه تصرف قدرت دولتی مستلزم تحولت
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درست است ک66ه دول66ت. ی سازوبرگ های آن خواهد شدپیوسته 
ت  ینه تنه66ا تغیی66ری در رابطه : وی66ژه ای دارد) materiality(مادیی

ت ناکافی اس66ت، بلک66ه نیروهای درون دولت برای تغییر این مادیی
خود این رابط66ه تنه66ا ت6ا ح6دی می توان6د در دول66ت تبل66ور یاب6د ک6ه

در ت66رک. سازوبرگ های دولتی در مع66رض تح66ولتی ق66رار بگی66رد
ت دول66ت ب66ه مث66ابه ی66کراهبرد قدرت دوگ66انه، م66ا مس66أله  ی م66ادیی

سازوبرگ خاص را به کلی دور نمی اندازیم، بلکه آن را به سبکی
.متفاوت مطرح می کنیم

سازوبرگ دول66تی در تحول سرتاسری در این بستر، من در بال از
رون66د گ66ذار ب66ه سوسیالیس66م دمکراتی66ک

. سخن گفتم
 
هرچند این اصطلح یقینا
 
دارای ارزش66ی نمایش66ی اس66ت، ظ66اهرا
دلل66ت ب66ر مس66یری ع66ام دارد ک66ه – ب66ه
جرأت می توان گفت – پیش  روی آن دو

نخس66ت، عب66ارت. چ66راغ قرم66ز اس66ت
تحول سرتاس6ری س66ازوبرگ دول66ت در«

ح66اکی» مسیر دموکراتیک  سوسیالیسم
از آن است که دیگر ج6ایی ب6رای آنچ66ه

 
آن نابودس66ازی ی66ا درهم کوبی66دن س66نتا

به. سازوبرگ خوانده می شد، وجود ندارد
هر صورت، این واقعیت بر جای خود باقی می ماند ک66ه اص66طلح
درهم کوبی66دن، ک66ه م66ارکس نی66ز ب66رای مقاص66د بی66انگرانه از آن
استفاده می کرد، دیگر نمی توان66د ی66ک پدی66دار ت66اریخی خ66اص را

ن66ابودی ه66ر ن66وعی از دموکراس66ی نماین66دگی ی66ا: تعیی66ن کن66د
ب66ه نف66ع دمکراس66ی مس66تقیم همه ج66انبه و» ص6وری«آزادی ه66ای 

لزم اس66ت ک66ه موض66ع خ66ود را. آزادی های ب66ه اص66طلح واقع66ی
اگ66ر م66ا مس66یر دموکراتی66ک  سوسیالیس66م و. مش66خص کنی66م

سوسیالیس66م دموکراتی66ک را ب66ه گ66ونه ای می فهمی66م ک66ه ش66امل
سیاس66ی، بازشناس66ی نق66ش) اح66زاب(تکثرگرایی ای66دئولوژیک و 

ی آزادی های سیاس66یحق رأی عمومی و گسترش و تعمیق همه 
حتی برای مخالفان می شود، پس س66خن گفتن از درهم کوبی66دن
یا نابودی سازوبرگ دول66تی دیگ66ر نمی توان66د چی66زی بی66ش از ی66ک

یی م66وردنظر، از رهگ66ذر همه مس66أله . نیرن66گ کلم66ی باش66د
تحولت گوناگون، دوام و پیوست واقع66ی نهاده66ای دموکراس66ی
نمایندگی است – نه به مثابه آثار عتیقه ای که باید تا ح66د ض66رورت
تحم66ل ش66وند، بلک66ه ب66ه مث66ابه ش66رایط ض66روری سوسیالیس66م

.دموکراتیک

ی توده ایمداخله 
تح66ول«اص66طلح : ح66ال ب66ه دومی66ن چ66راغ قرم66ز می رس66یم

ی تغییر در سازوبرگ دولتی راهم جهت و هم وسیله » سرتاسری
 تنظیم66اتی فرع66ی . تعیی66ن می کن66د

 
مث66ل(مس66أله نمی توان66د ص66رفا

de( ق66انونی  آن هایی که از سوی دریافت های نئولیبرال از دول66ت
jure state ( از)انداحیاءشده مطرح شده 

 
، یا تغییراتی که عمدتا

طب66ق نگ66اه سوسیال دمکراس66ی س66نتی ی66ا(بال اعم66ال می ش66وند 
ب666ر س666ر تح666ول مس666أله. باش666د) استالینیس666م لیبرالیزه ش666ده

ی س66ازوبرگ دول66تی نی66زدولت گرای66انه 
تح66ول س66ازوبرگ.نمی توان66د باش66د

دول66تی ب66ا تم66ایلی ک66ه ب66ه اض66محلل
 یتنها می تواند بر مداخله  دولت دارد

مض66اعف توده ه66ای م66ردم در دول66ت
 از

 
اتکا داشته باشد؛ این مداخله یقینا

رم ه6666ای اتح6666ادیه ای و
ع
رهگ6666ذر ف

سیاس66ی نماین66دگی، ام66ا همچنی66ن از
رهگ66ذر ابتک66ار عم66ل خودش66ان درون

ای66ن ام66ر. خود دولت اعمال می ش66ود
مرحله به مرحل666ه پی666ش می رود، ام666ا
 ب66ه دموکراتیزاس66یون

 
نمی ت66وان آن را ص66رفا

دول66ت مح66دود ک66رد – خ66واه در رابط66ه ب66ا پارلم66ان، آزادی ه66ای
سیاسی، نق66ش اح66زاب، دموکراتیزاس66یون خ66ود  س66ازوبرگ های

.اتحادیه ای و سیاسی یا در رابطه با تمرکز زدایی
رم ه66ای ن66وین دموکراس66ی مس66تقیم

ع
ای66ن رون66د بای66د ب66ا توس66عه ف

فرم66انی هم66راه-همه ج66انبه و ش66کوفایی ش66بکه ها و مراک66ز خ66ود
ی دموکراس66یاگ66ر تح66ول س66ازوبرگ دول66تی و توس66عه . ش66ود

نمایندگی به حال خود ره66ا ش66ود، ت66وان پرهی66ز از دولت گرای66ی را
انتق66ال یک ج66انبه و: اما این س66که، روی دیگ66ری ه66م دارد. ندارد

فرمان، در میان م66دت، ق66ادر-یک نوای مرکز ثقل به جنبش خود
بوروکراتی6666ک و مص6666ادره ی-نیس6666ت از دولت گرای6666ی تکن6666و

ای66ن مص66ادره. اقتدارگرایانه ی قدرت توسط متخصصان بپرهیزد
 ج66ای

 
می تواند به شکل تمرکزیابی در یک قدرت دوم، ک66ه ص66رفا

با این حال،. سازوکارهای دموکراسی نمایندگی را می گیرد، درآید
 مط66رح می ش66ود نی66ز

 
ممکن است به شکلی دیگر که امروز مکررا

طب66ق ای66ن دری66افت، تنه66ا راه پرهی66ز از دولت گرای66ی. ب66روز یاب66د
عب66ارت اس66ت از بیرون ایس66تادن از دول66ت و ره66اکردن ای66ن ش66ر
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اگر ما مسیر دموکراتیک  سوسیالیسم و سوسیالیسم 
شامل  ک66ه  می فهمی66م  گونه ای  ب66ه  را  دموکراتی66ک 

و  ایدئولوژی66ک  سیاسی66، تکثرگرای66ی  (اح6زاب) 
و6  عمومی666  رأ66ی  ح666ق  نق666ش  بازشناس66666ی 

آزادی ه666ای  ی  ه66مه   تع666میق  و6  گس6666ترش 
پس  می شود،  مخالفان  برای  حت66ی  سیاسی 
سازوبرگ  نابودی  ی6ا  درهم کوبیدن  از  سخن گفتن 
نیرنگ  ی6ک  از  بی6ش  چیزی  نمی توان6د  دیگ6ر  دولت6ی 

کلمی باشد



 به همان شکلی ک66ه هس66ت و بی ت66وجهی ب66ه
 
مطلق و ابدی تقریبا

بنابراین، راه رو ب66ه جل66و، ب66دون پیش روی ت66ا. ی تحول آنمسأله 
 مسدودس66ازی راه دول66ت از بی66رون ب66ه

 
حد قدرت دوگ66انه، ص66رفا

فرم66ان در بنی66اد خواه66د-ی خود»قدرت ها-ضد«وسیله ی ایجاد 
ی خ66ودش وبود – در یک کلم، قرنطینه سازی دولت درون دامنه 

.بنابراین، جلوگیری از گسترش مرض
 چنی66ن چش66م اندازی ب66ه اش66کال

 
اخی66را

.بی شماری ص66ورت بندی ش66ده اس66ت
انداز برای نخستین ب66ار، دراین چشم

نئوتکنوکراتیک از دول66تی نم66ود روایت 
یافت که ب66ه خ66اطر ط66بیعت پیچی66ده ی
وظایف در جامعه ای پساصنعتی حف66ظ
ش66ده اس66ت ام66ا توس66ط متخصص66ان

 
 
از چپ گرا م66دیریت می ش66ود و ص66رفا

مج666رای س666ازوکارهای دموکراس666ی
در به66ترین. مستقیم کن66ترل می گ66ردد

حالت، هر تکنوکرات چپ گرایی با یک
فرم66ان هم6راه خواه66د-کمیس66ار خ66ود

ش6666د – دورنم6666ایی ک6666ه ب6666ه ن6666درت
متخصص666ین گون666اگون را ب666ه وحش666ت

فرم66انی-می اندازد، کسانی که حتی شوقی ناگهانی ب66رای خ66ود
بروز می دهند، زیرا می دانند در نهایت، توده ها پیش66نهاد خواهن66د

ای66ن نکت66ه از. داد و این دولت اس66ت ک6ه تص66میم خواه66د گرف66ت
زبان لیبرتارین های جدید بیان ش66ده اس6ت ک66ه تنه66ا راه گری66ز از
-دولت گرای666ی را تج666زیه ی ق666درت و پخ666ش آن می666ان خ666رده

گ66ونه ای از جنگ66اوری چریک66ی (ق66درت های بی ش66مار می دانن66د 
-ب66ا ای66ن ح66ال، در ه66ر م66ورد، دول66ت). هدایت شده توسط دولت

لویاتان در جای خود باقی می ماند، و هیچ توجهی به آن دسته از
تح66ولت دول66ت ک66ه ب66دون آن ه66ا جنب66ش دموکراس66ی مس66تقیم

جنب66ش از م66داخله در. محک66وم ب66ه شکس66ت اس66ت، نمی کن66د
 ب66ه

 
تح66ولت بالفع66ل دول66ت من66ع می ش66ود و ای66ن دو رون66د ص66رفا

:پرسش اصلی از نوع دیگ66ری اس66ت. موازات هم پیش می روند 
برای مثال، چگ66ونه می ت6وان رابطه ای ان66دام وار بی6ن کمیته ه66ای
شهروندان و مجامع حق رأی عمومی برقرار کرد به گونه ای ک66ه

خودشان همچون تابعی از این رابطه تحول یابند؟
ی6666ا» س6666نتز«هم6666ان طور ک6666ه می بینی6666م، وظیفه ی اص6666لی 

فرم66انی در-به هم چس66باندن س66نت های دولت گرای66انه و خ66ود

چش66م انداز جه66انی جنب66ش مردم66ی نیس66ت، بلک66ه گش66ودن
رون66د ب66ه ه66م پیوس66ته دو ای66ن ام66ر ش66امل. اس66تاضمحلل دولت

تح666ول دول666ت و ش666کوفایی دموکراس666ی مس666تقیم: می ش666ود
م66ا از پیام66دهای ش66کاف ص66وری  می66ان دو س66نت ک66ه. همه ج66انبه

ب66ا وج66ود ای66ن، در. ناشی از تفکیک این رون66دها اس66ت، آگ66اهیم
ح66الی که ای66ن مس66یر به تنه66ایی می توان66د ب66ه
س66666وی سوسیالیس66666م دموکراتی66666ک
رهنمون شود، س66ویه ی وارونه ای نی66ز

.دو خطر در کمین اند: دارد
(ارتج66اع  /واکن66ش نخس66تین خط66ر،

reaction (در ای666ن م666ورددش666من ،
ای66ن خط66ر هرچن66د. ب666ورژوازی،است

قدیمی و شناخته شده است، این جا به
 ح66اد ظ66اهر می ش66ود

 
.شکلی خصوص66ا

کلسیک راهبرد قدرت دوگ66انه،پاسخ 
 ن66ابودی س66ازوبرگ دول66تی ب66ود –

 
دقیق66ا

موض66عی ک66ه ب66ه معن66ایی خ66اص هن66وز
اعتبار دارد، زی66را ب66ه ج66ای تع66دیل های
ث666انویه و فرع666ی س666ازوبرگ دول666تی،

 ژرف نی66از اس66ت
 
ام66ا. گسست های حقیقتا

تا جایی که مسأله ی م66وردنظر دیگ66ر. تنها به یک معنا معتبر است
نه نابودی آن سازوبرگ و جایگزینی آن با یک ق66درت دوم، بلک66ه
روند طولنی تحول است، دشمن امکانات وسیع تری دارد ب66رای
تحریم تجربه ی سوسیالیسم دموکراتیک و مداخله ی بی رحم66انه

ب66دیهی اس66ت ک66ه مس66یر دموکراتی66ک . ب66رای پای66ان دادن ب66ه آن
 تغییری صلح آمیز نخواهد بود

 
.سوسیالیسم صرفا

ممکن است با این خطر با اتک66ای فع66ال ب66ر ی66ک جنب66ش مردم66ی
مس66یر دموکراتی66ک . بیایید کمی رعک باش66یم. گسترده مقابله شود

» (پیش666666تازگرایانه«سوسیالیس666666م، برعک666666س راه666666برد 
vanguardist(ی ق66درت دوگ66انه، حم66ایت م66داوم ی66ک جنب66ش

به مثابه وس6یله ی توده ای  مبتنی بر اتحادهای مردمی گسترده را 
خود و ب66رای مفص66ل بندی دو تعیین کننده ای برای تحقق اهداف 

عام666666ل پیش گیرن666666ده علی666666ه دولت گرای666666ی و بن بس666666ت
اگ66ر چنی66ن جنبش66ی. سوسیال دموکراتیک، پیش ف66رض می گی66رد

آنچ666ه گرامش666ی در براب666ر انقلب منفع666ل، انقلب فع666النه(
آم66اده و فع66ال نباش66د، اگ66ر چ6پ در برانگیخت66ن چنی6ن) می نامید

جنبش6666ی توفی6666ق نیاب66666د، آن گ66666اه هی6666چ چی66666ز م66666انع از
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راهبرد   برعک6س  س6وسیالیسم،  دموکراتیک 6  مس6یر 
) دوگانه، )vanguardist«پیشتازگرایان66ه»  قدرت  ی 

بر  مبتنی  توده ای 66  جنب66ش  ی66ک  مداوم  حمای66ت 
وسیله ی  مثاب6ه  ب6ه  را   گس6ترده  مردم6ی   اتحادهای 
برای  و  خود  اهداف   تحقق  برای   تعیین کننده ای 
مفصل بندی دو عامل پیش گیرنده علیه دولت گرایی و 
می گیرد.  پیش فرض  سوسیال دموکراتیک،  بن بس6ت 
انقلب  برابر  (آنچ6ه گرامشی در  اگ6ر چنی6ن جنبش6ی 
منفعل، انقلب فعالنه می نامید) آماده و فعال نباشد، 
نیابد،  اگ6ر چ6پ در برانگیخت6ن چنی6ن جنبش6ی توفی6ق 
سوسیال دموکراتیزاسیون  از  مان6ع  چی6ز  هی6چ  آن گاه 

.این تجربه نمی شود



برنامه ه66ای: سوسیال دموکراتیزاس66یون ای66ن تجرب66ه نمی ش66ود
گوناگون، هر قدر هم رادیکال باشند، شاهد تغییراتی ب66ا اهمی66ت

جنبش مردمی گس66ترده متض66من پش66توانه ای. ناچیز خواهند بود
ارتجاع دشمن است، حتی اگ66ر ناک66افی ب66وده و/دربرابر واکنش

ای66ن. همواره نیازمند پیون66د ب66ا تح66ولت سرتاس66ری دول66ت باش66د
پای66ان: درس دوگ66انه ای اس66ت ک66ه می ت66وانیم از ش66یلی بگیری66م

 به خاطر فقدان چنین تغییراتی نب66ود، بلک66ه
 
تجربه ی آلنده صرفا

همچنین به واسطه ی این امر اتفاق افتاد که مداخله ی بورژوازی
با گسست اتحادهای میان ) که خود در آن فقدان متجلی است(

طبقات مردمی، ب66ه وی6ژه می66ان طبقه ی ک6ارگر و خرده ب6ورژوازی،
این ام66ر ح66تی پی66ش از وق66وع کودت66ا، نی66روی ح66امی. ممکن شد

ب66رای برانگیخت66ن. را در هم شکسته ب66ود اتحاد مردمی حکومت
این جنبش گسترده، چپ بای66د خ66ودش را ب66ا ابزاره66ای ض66روری
تجهیز کند، به ویژه از طریق پذیرش خواسته های مردمی جدی66د

مب66ارزات(خوانده می ش66دند » فرعی«در جبهه هایی که به اشتباه 
).زنان، جنبش زیست محیطی و غیره

رم های مفصل بندی پرسش دوم به
ع
:دو رون66د مرب66وط می ش66ود ف

ی دموکراس66یتحولت دولت و دموکراس66ی نماین66دگی، و توس66عه
-مس666تقیم و جنب666ش م666دافع خ666ود

به محض این که مسأله دیگر. فرمانی
توقف یکی به نفع دیگری تلقی نشود،
خ66واه از طری66ق ح66ذف مس66تقیم ی66ا از

(طری66ق ادغ66ام یک66ی در دیگ66ری 
 
مثل

فرمان در نهادهای-ادغام مراکز خود
که ب66ه ن66تیجه ای) – دموکراسی نمایندگی

مثل اولی منجر می شود – مسائل جدیدی ظهور می کنند؛ یعنی به
مح66ض این ک66ه دیگ66ر مس66أله ی هم س66ازکردن دو رون66د در می66ان

چگ6ونه ممک6ن اس6ت از کشیده ش66دن ب66ه م6وازی گری ی66ا. نباشد
هم نشین سازی صرف، که بر اساس آن هر رون66دی راه خ66ودش
را می رود، پرهی66ز ک66رد؟ در چ66ه حوزه ه66ایی، در ارتب66اط ب66ا ک66دام
تصمیمات و در کدام نقاطی از زمان، مج66امع نماین66دگی بای66د ب66ر

پارلم66ان ب66ر: مراک66ز دموکراس66ی مس66تقیم اول66ویت داش66ته باش66ند
کمیته های کارخانه ای، شوراهای شهر بر کمیته های ش66هروندی
– یا برعکس؟ با فرض این که تا حدی درگیری گریزناپذیر خواه66د
بود، چگونه بای66د آن را آرام و بااطمین66ان، ب66دون منجرش66دن ب66ه

 بالغ حل کنیم؟ نارس یا قدرت دوگانه ی موقعیت
در این زمان، قدرت دوگانه شامل دو قدرت چ66پ – ی66ک حک66ومت

.چپ گرا و یک قدرت دوم متشکل از ارگان های مردمی – می شود
ب666ه علوه، هم666ان طور ک666ه از م666ورد پرتغ666ال می دانی666م، ح666تی
هنگامی که دو نیروی چ66پ درگیرن66د، وض66عیت هی66چ ش66باهتی ب66ه

قدرت ها که یکدیگر را برای خی66ر برت66ر-بازی آزاد قدرت ها و ضد
 به

 
سوسیالیسم و دموکراسی متوازن می کنند، ندارد؛ بلکه سریعا

مخالفتی عریان منجر می شود که در آن ریسک حذف یک طرف
، ن66تیجه)مثل پرتغال(در یک مورد . به نفع طرف دیگر وجود دارد

سوسیال دموکراتیزاس66یون اس66ت، در ح66الی که در م66ورد دیگ66ر –
ن66ابودی دموکراس66ی نماین66دگی – ن66تیجه ن66ه اض66محلل دول66ت ی66ا
پیروزی دموکراسی مستقیمی که در نهایت ظه66ور می کن66د، بلک66ه

ام66ا در ه66ر. گ66ونه ی جدی66دی از دیکت66اتوری اقت66دارگرایانه اس66ت
البت66ه، احتم66ال زی66ادی نی66ز. مورد، همواره دول66ت پی66روز می ش66ود

وجود دارد که حتی پیش از رسیدن قدرت دوگانه ب66ه آن ن66تیجه،
چیز دیگری رخ دهد – چیزی که پرتغال توانس66ت از آن بپرهی66زد –

ارتجاع بی رحمانه ی بورژوازی به سبک فاشیستی/یعنی واکنش
که بورژوازی همواره می تواند با اتکا ب66ه آن در زمی66ن ب66ازی ب66اقی

بنابراین، پس از مرحله ی اول – فلج س66ازی واقع66ی دول66ت –. بماند
 در مع66رض ای66ن تهدی66د

 
مخالفت عریان بین ای66ن دو ق66درت ج66دا

قرار دارد که توسط یک هم آورد سوم –
س66ناریوهاییب66ورژوازی – و ب66ر اس66اس 

که تصورش66ان دش66وار نیس66ت، خ66اتمه
من گفتم هم آورد سوم، اما نبای66د. یابد

حواس خواننده از این نکته پرت ش66ود
مداخله ب66ه س66بک(که در همه ی موارد 

فاشیس66تی، سوسیال دموکراتیزاس66یون،
دیکتاتوری اقتدارگرایانه ی متخصصان بر ویرانه های دموکراسی

رم66ی ک66ه باش66د، در نه66ایت یک66ی) مستقیم
ع
این هم آورد ب66ه ه66ر ف

.بورژوازی: است
پس راه کار و پاسخ همه ی این ها چیست؟ البته، من می توانم ب66ه
ملحظ66اتی ک66ه در ب66ال ش66د و ب66ه آث66ار، پروژه ه66ای پژوهش66ی و
مباحثاتی که کمابیش در سرتاسر اروپا جری66ان دارد و همین ط66ور
به تجربه های جزیی ک66ه اکن66ون در س66طح منطقه ای، ش66هری ی66ا

ام66ا هی66چ دس66تورالعمل. فرمانی در جریان است اشاره کنم-خود
راحت الحلقومی همچون راهکاری واحد وجود ندارد، زیرا پاس66خ
چنین پرسش هایی هنوز موجود نیس66ت – ن66ه ح66تی همچ66ون ی66ک
الگوی دارای پشتوانه ی نظری در یک جور متن مقدس یا چی66زی

تاریخ هن66وز ب66ه م66ا تج66ربه ی م66وفقی از مس66یر دمکراتی66ک . دیگر
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اس6ت قطع6ی  چی6ز  دمکراتیک ی6ک  ی6ا  س6وسیالیسم   :
 وجود نخواهد داشت. افزون بر 

 
خواهد بود، یا اصل

دمکراتیک   مس66یر  ب66ه  نس66بت  خوش بین66ی  ای66ن، 
سوسیالیسم نباید باعث شود آن را مسیری ملوکانه، 

آرام و آزاد از خطر بپنداریم.



تمام آنچه فراهم کرده – و ای66ن: نشان نداده است سوسیالیسم 
البت66ه بی اهمی66ت نیس66ت – نمونه ه66ایی س66لبی ب66رای پرهی66ز و

همواره ممک66ن اس66ت ب66ه. اشتباهاتی چند برای بازاندیشی است
یا از سوی هواداران دیکتاتوری پرولتاریا یا از سوی(نام رئالیسم 

این گونه استدلل شود که) دیگران، مثل نئولیبرال های ارتدکس
اگر سوسیالیسم دمکراتیک تاکنون هرگز وج66ود نداش66ته اس66ت،

م66ا دیگ66ر. شاید این طور باش66د. به خاطر امکان ناپذیری آن است
در باور به هزاره ای مبتنی بر چند قانون آهنین درباره ی ناگزیری

دمکراتیک، اشتراک نظر ن66داریم؛ از-یک انقلب سوسیالیستی
ام66ا. حمایت میهن سوسیالیسم دمکراتیک نیز برخوردار نیستیم

سوسیالیسم یا دمکراتیک خواه66د ب66ود، ی66ا: یک چیز قطعی است
 وجود نخواهد داشت

 
افزون بر این، خوش بینی نسبت به. اصل

مسیر دمکراتیک  سوسیالیس66م نبای66د ب66اعث ش66ود آن را مس66یری
خطرات66ی در کمین ان66د،. ملوک66انه، آرام و آزاد از خط66ر بپن66داریم

در: هرچند آن ها دیگر در جایی ک66ه پیش ت66ر بودن66د، ق66رار ندارن66د
مق66رر، از ب66دترین ح66الت، ممک66ن اس66ت ب66ه عن66وان قربانی66ان 

با: اما من می گویم. اردوگاه ها و کشتارهای جمعی سر در بیاوریم
سبک سنگین کردن خطرات، آن بدترین حالت، در ه66ر ص6ورتی،
مرج66ح اس66ت ب66ه این ک66ه دیگ66ران را فق66ط ب66رای این ک66ه ب66ه

ی66ا ن66وعی دیکت66اتوری پرولتاری66ا ت66ن کمیته ی امنیت عمومی انقیاد
.بدهیم، قتل عام کنیم

تنه66ا ی66ک راه مطمئن ب66رای پرهی66ز از ریس66ک های سوسیالیس66م
و رژه رفت66ن تح66ت دموکراتیک وجود دارد، و آن خاموشی گزیدن 

رکه ی لیبرال دمکراس66ی پیش66رفته اس66ت ام66ا ای66ن. قیم66ومیت و تش66
.ماجرایی است دیگر

 منبع پروبلماتیکا
به سوی یک سوسیالیسم دمکراتیکلنیک: 
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http://problematicaa.com/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/


برگردان: رضا جاسکی؛  نوشته: کلس اوفه

کلوس اوفه، از جامعه شناسان معروف چ��پ آلم��ان اس��ت. او از
ش��اگردان ی��ورگن هابرم��اس و از نس��ل دوم مکت��ب فرانکف��ورت
محسوب می شود. اوفه در ح��ال حاض��ر در دانش��گاه خصوص��ی
هرتیه در برلین به عنوان استاد علوم سیاسی ت��دریس م��ی کن��د.
وی در سالهای اخیر، کار خود را بر دولتهایی که در حال گذار به
دموکراس��ی ه��ای جدی��د هس��تند متمرک��ز ک��رده اس��ت. اوف��ه از
طرفداران پر و پا قرص حقوق ش��هروندی، ک�ه قبل  در دریچ�ه ه�ا
راج��ع ب�ه آن نوش��ته ای��م، می باش��د و نق��ش فعلن�ه ای در ش��بکه

  ب��ه زب��ان۲۰۱۳در آمد پایه کره زمی��ن دارد. مق��اله زی��ر در س��ال 
انگلیسی برای اولین بار منتشر شد. متن زیر از زبان س��وئدی ب��ه

..فارسی ترجمه شده است

 حکومت ناپذیری

مع66روف اس66ت ک66ه م66اکس وب66ر
تعریف دولت ب66ر اس66اس ن66وعی
ه666دف مس666تقل و ی666ا وظیفه ای
مستقل را رد می کرد. وبر معتقد
 
بود که با توجه به اهداف تقریب66ا
غیر قابل شمارشی ک66ه در ط66ول
تاریخ صاحبان قدرت دول66تی در
کسب آن ه66ا تلش نم66وده ان66د،
بایستی دولت را فقط به عن66وان اب66زار تعری66ف نم66ود، ی66ا ب66ه ط66ور
مش66خص، ب66ه عن66وان ق66درتی ک66ه انحص66ار در اعم66ال خش66ونت
فیزیکی علیه م66ردم  در ی66ک قلم66رو تعری66ف ش66ده را دارد، ت66بیین
کرد. بنابراین، نمی توان دولت را بر مبنای اهداف، بلکه فق66ط ب66ر
پایه وسایل آن توضیح داد. دول66ت ت66ا وق66تی عم66ل می کن66د  ک6ه از
طرف نیروهای داخلی و یا خارجی که انحصار زور انرا بطور جدی
تهدید می کنند، به چالش کشیده نشود. از این رو بای66د دول66ت را
بصورت منفی تعریف کرد: از طریق عدم وجود دارن66دگان رقی66ب

 ١برای ابزار اجباری قدرت.
تزی که من در این مقاله تئوریک مطرح خواهم ک66رد ای66ن اس66ت
 ناقص است. برای آنکه دولت، دولت

 
که این درک از دولت کامل

«باشد» فقط این کافی نیست که سازمانهای آن (پلیس، نی66روی

نظامی، دادگاهها و زندانها) بتوانن6د رقب66ا را در کس6ب  ق6درت زور
خنثی سازند. دولت همچنین باید بتواند چیزی «انجام ده6د»، ی66ا
ب66ه عب66ارت دقیق66تر «حک66ومت کن66د». حک66ومت ک66ردن ب66ه معن66ی
اجرای تصمیمات جمعی الزام اوری است که بطور مداوم ب66رای
 نظ66م و

 
حف66اظت و ارتق66ا ش66رایط و پروس66ه ه66ای اجتم66اعی (مثل

قانون، رشد اقتصادی، روابط م66الکیت، مهم66ترین خواس66ته های
خدا و یا حزب حاکم، برخی از مف66اهیم مث66ل ع66دالت اجتم66اعی و
پیشرفت اجتماعی و غیره )  که از نظر دارندگانش ق66درت ارزش
حفاظت و اشاعه را دارند،  اتخاذ می شوند. واقعی66ت ای66ن اس66ت
که دولت انحص66ار اجب66اری وب66ری خ66ود را از طری66ق حک66ومت ب66ه
شکلی که مانع ظهور مدعیان قدرت شود، محافظت و حفظ م66ی
کند. نزد دولتی که قادر به حکومت نیس66ت، ک66اهش و در نه66ایت
از دست دادن قدرت  اداره نم66ودن ب66ه گ66ونه ای اس6ت ک6ه آن در
معرض خطر از دست دادن انحصار زور خود، ی66ا خ66ود دول66ت ب66ه

معنای وبری آن قرار دارد.
هم دولت بودن در شکل انحصار خشونت و هم دولت ب66ودن ب66ه
شکل قابلیت حک66ومت ک66ردن ان، مقوله ه66ای رابطه ای هس66تند.
دارندگان قدرت دولتی به منظور حفظ و تحکیم انحصار خ66ود ب66ر
خش66ونت «مش66روع» بای66د ب66ر نیروه66ایی ک66ه آن را ب66ه چ66الش
می کشند- از جمله جنبش های ت66وده ای شورش6ی، ارت66ش ه66ای
خصوصی که جنگ داخلی بب66ار م66ی اورن66د، بخش66هایی از ق66درت
نظامی که ش6ورش مس66لحانه م66ی کنن66د، گروهه66ای تروریس66تی،
کارتل های مواد مخدر مسلح، جدایی طلبانی که یکپارچی ارض66ی
و مردمی را تهدید می کنن6د، دولته66ای خ6ارجی ک6ه بخش66هایی از
قلمرو دولتی را اشغال می کنند و عوامل دیگر قدرت که س66عی در
تضعیف وفاداری م66ردم و اط6اعت انه66ا از دول66ت  دارن66د- برت66ری
داشته باشد. اگر دولت نتواند از تشکیل این گروهه66ا جل66وگیری،
یا حداقل برتری خود بر آن ها را وقتی که ایجاد شدند حفظ کند،
دولت بودن از هم فرو خواهد پاشید: دولت از «فروپاشی دولتی»

  ٢رنج می برد.
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حکومت ناپذیری
در باره استراتژی



قابلیت کنترل دول66ت، یعن66ی توان66ایی اتخ66اذ و اج66رای تص66میمات
جمعی الزام اور که جوابگ66وی مس66ائل و چ66الش ه66ایی اس66ت ک66ه
 رابطه ای هس66تند. س6ئوال ای66ن

 
دولت شناسایی می کند، نیز ذات66ا

است: آیا دولت می تواند نیروهای سیاس66ی (نه66ادی، اقتص66ادی،
سیاسی، اداری و غیره) مورد نیاز برای غلبه بر نیروه66ای داخل66ی
یا خارجی که سد راه چنین تصمیماتی هستند و در اج66رای آن ه66ا

کارشکنی می کنند، را بسیج نمای66د؟ اگ66ر
پاسخ  این س66ئوال «ن66ه» باش66د (ام66ری
 وقتی که طلبکاران،

 
 محتمل مثل

 
کامل

اق666دامات ریاض666تی را ب666ه دولته666ای
مقروض تحمی6ل م6ی کنن6د)، آنگ66اه م66ا
می ت6وانیم از ع66دم ق66ابلیت کن66ترل و ی66ا
حالت حکومت ناپذیری صحبت کنی66م.
در چنین حالتی دولت بخوبی می توان66د
انحص66ار خ66ود ب66ر خش66ونت را حف66ظ
 ن66اتوان از حراس66ت

 
نماید، اما آن کامل

است، چرا که ظاهرا دارن66دگان ق66درت
دولتی توانایی تجهیز خود به ابزار لزم
و اتخاذ تصمیماتی ک66ه ب6رای رس6یدگی
به آن مسائل مورد نیاز است را ندارند،

همزمان چالش ها و بحران هایی وجود
دارد ک66ه عوام66ل دول66تی نمی توانن66د نادی66ده

بگیرند، چشم پوشی و یا از دستور کار حذف نماین66د. آن ه66ا ح66تی
 آگ66اه باش66ند ک66ه ب66ه تعوی66ق ان66داختن اق66دامات

 
می توانن66د ک66امل

 غی66ر منطق66ی اس66ت، چ66را ک66ه
 
سیاسی بخاطر کمبود منابع ک66امل

حجم مشکلت می تواند بطور تصاعدی افزایش یابد.ب66ه عب66ارت
دیگر، اگر «الن» دست به اق66دامی زده نش66ود، می ت66وان انتظ66ار
داشت که مخارج همان اقدام، یعنی منابع سیاس66ی م66ورد نی66از،
در موقعیت بعدی به شکل فزاینده ای رشد کند. بنا بر این حالت
عدم کنترل حالتی خود تقوبتی است. نیکولس استرن این ای66ده
را تا حد زیادی در مورد تجزیه و تحلیل بی چون و چرای اقتص66اد 

 اما از آنجا که ما «هم اکنون»٣تغییرات  جوی مطرح کرده است.
فاقد منابع مورد نی66از ب66رای ی66ک اق66دام عمل66ی هس66تیم، ب66ه نظ66ر
می رسد که ما چ6اره دیگ66ری ج6ز ای6ن نداش6ته باش6یم ک6ه منتظ66ر
شویم تا قابلیت کنترل ما در رابطه با چالش های پی66ش رو، هن66وز

هم کمتر از امروز گردد.
 مش66کلت دول66ت ب6ودن ناش6ی از رقب6ای نامش6روع ب6رای

 
معمول

قدرت  زور می باش66د، در ح66الی ک66ه مش66کلت حک66ومت ناپ66ذیری

 مش66روع 
 
ناشی از فقدان منابع سیاسی در مقابل دارندگان  ک66امل

«حق وتو» است. حکومت ناپذیری که تشدید می شود، می تواند
ب66ه ش66کل مش66کل دول66ت ب66ودن بازت66اب بیاب66د. تلش66های اغل66ب
مذبوحانه حکومتی پس از افزایش قابلیت کن66ترل(مثل در رابط66ه
با بح66ران ب66دهی در ح6وزه ی6ورو)، اغل6ب مقام66ات سیاس6ی را ب6ه
س66مت راه حل ه66ای فرامل66ی س66وق م66ی
دهد-راه حل ه66ایی ک66ه بط66ور اجتن66اب
ناپ666ذیری منج666ر ب666ه تض666عیف ح666ق
حاکمیت دولتها می گردد. یا اینکه حق
حاکمیت دولتهایی که ق66ابلیت پیش66برد
و حفظ منافع بنیادی م66ردم را ندارن66د،
مدعیان داخلی را بوج6ود م6ی اورد ک6ه
ب666ه ش666کل نیروه666ای ب666رون نه666ادی
مشروعیت و صداقت دولت و نظ66ام را
زیر سئوال می برند؛ نمونه های  یونان

  بیانگر۲۰۱۲–۲۰۱۳و مصر در سالهای 
این موضوع هستند.

چه چیزی باعث حالت
حکومت ناپذیری می گردد؟

حکومت ناپذیری مفهومی است که برای توضیح حالت نارس66ایی
نهادی که در معرض خطر لغزیدن به یک بح66ران سیاس66ی ق66رار
دارد، و بنوبه خود می تواند فرصت تغییر ان نهاد را بوج66ود اورد،
استفاده می شود. حالت حکومت ناپذیری ناشی از این است که
نهادهایی اجازه می دهند (یا حداقل نمی تواند مانع از این ش66وند)
که مشکلت و درگیری هایی که خودشان قابلیت مدیریت آن ب66ه
شیوه ای منظم و معمولی را  ندارند ، بوجود ایند، مانن66د م66دلهای

  این سئوال که کی و چگونه ی66ک٤با تقاضای درونی بیش از حد.
دولت، حکومت ناپذیر شده است، طبعا یک جزء هنج66اری دارد.
در اینج66ا موض6وع ای66ن اس6ت ک66ه ی66ک خ6ط م66رزی بی6ن س66طوح
 «ناک66افی» ن66زد ی66ک

 
حکومت پذیری «کافی/قابل قب66ول» و ک66امل

 
سیستم از نهاده66ای سیاس66ی کش66یده ش66ود. ام66ا ای66ن ام66ر غالب66ا
بسیار ساده اس66ت. اگ66ر دول66ت ب66ه ط66ور مزمن66ی ق66ابلیت وض66ع و
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 مفهومی است که برای توضیح حکومت ناپذیری

حالت نارسایی نهادی که در معرض خطر لغزیدن 

دارد قرار  س�یاسی  بحران  ی�ک  وبه  خود ،   بنوبه 

تغییر  فرص�ت  اورد، انمی توان�د  بوجود  را   نهاد 

 ناشی حکومت ناپذیریاستفاده می شود. حالت 

(یا  می دهن�د  اجازه  نهادهای�ی  ک�ه  اس�ت  ای�ن  از 

شوند) که مشکلت از این حداقل نمی تواند مانع 

 قابلیت مدیریت آن که خودشانو درگیری هایی 

به شیوه ای منظم و معمولی را  ندارند ، بوجود 

از داین� بیش  درون�ی  تقاضای  ب�ا  مدلهای  مانن�د   ،

حد.



اعمال قوانین، ارائه خدمات عم66ومی و ی66ا ح66ل اختلف66ات ب66زرگ
توسط ابزار مناسب رس66می را نداش66ته باش66د، اک66ثریت اف66راد، و
حتی خود عوامل دول66تی، تواف66ق دارن66د ک66ه ی66ک ح66الت حک66ومت
ناپ66ذیری وج66ود دارد، و وض66عیت بایس66تی از طری66ق رفرمه66ای
نهادی که می تواند حکومت پذیری «ک66افی» را بازگردان66د، بهب66ود

یابد.
حکومت ناپذیری از ای6ن نظ66ر ک6ه ه66م از ط6رف ج6امعه شناس6ان
سیاسی و هم روزنامه نگاران و سیاستمداران استفاده می شود،
مفهوم عجیبی است؛ این امر بح66ث ه66م در درون چ66پ جدی66د و
هم محافظه کاران نو را دامن زده است. این اص66طلح بس66رعت
در میان این گروهها در دهه هفتاد، هم در دنیای انگلیسی زب66ان

 از لحاظ ت66اریخی، ای66ن اص66طلح از٥و هم قاره اروپا رایج گشت.
پایان دوره دولت رفاه سرمایه داری، که در دوران «طلیی» پ66س

 رواج داشت، ناشی می شود؛ وقتی٦از جنگ، یا سی سال شکوه
که  فرضیاتی که دولت رفاه بر آن بنا نهاده شده بود زی66ر س66ئوال
رفته و اعتبار انان تا حد زی66ادی از بی66ن رفت6ه ب66ود. ش66ک و تردی66د
توس66ط ح66وادثی چ66ون انتش66ار گ66زارش باش66گاه رم در م66ورد

 ؛۱۹۷۳ اولی66ن بح66ران نف66ت در س66ال ٧مح66دودیت های رش66د؛
افزای66ش بیک66اری متق66اعب آن در کش66ورهای س66ازمان همک66اری

) ؛ نرخ تورم دو رقمی در کشورهایOECDاقتصاد و توسعه (
مهم سازمان همکاری اقتصاد و توسعه در پی بحران های نف66ت

؛ ت666أثیرات فرهنگ666ی جنب666ش ه666ای۱۹۷۹  و ۱۹۷۳در س666الهای 
؛ تغیی66ر جه66ت بس66وی ارزش ه66ای «پس66ت۱۹۶۰اعتراض66ی ده66ه 
 که پنداشته می شد «تناقضات فرهنگی س66رمایه٨ماتریالیستی»،

 شکس6ت عمل66ی ای66الت متح66ده در جن66گ٩داری» را تشدید کند؛
، زم66انی۱۹۶۸–۱۹۷۸؛ اعتص66ابات س66الهای ۱۹۷۵ویتنام در سال 

که اعتصابات به ح66دی رش66د ک66رد ک66ه در دنی66ای ص66نعتی بع66د از
جنگ دوم جهانی بی سابقه بود، و در انگلیس « نارضایتی ه66ا ی

 به اوج خ66ود رس66ید؛ نش66انه۱۹۷۸–۱۹۷۹ در سالهای ١٠زمستانی»
 فزاینده و آغاز پایان رفرمه66ای١١های اولیه «بحران مالی دولتی»

سوسیال دمکراسی در قاره اروپا (ک66ه اس66تعفای ویل66ی بران66ت در
 پیش در آمد آن بود)؛ و در نه66ایت ظه6ور تاچریس66م و۱۹۷۴سال 

تسلط  دکترین نئولیبرالی که راه حل راست در پاس66خ ب66ه مش66کل
حکومت ناپذیری بود، اشاعه یافت.

«حکومت ناپذیری» و کد سیاسی-چپ-
راست

تشخیص حکومت ناپذیری همیش66ه وابس66ته ب66ه نس66خه مع66الجه
است: شبح حکومت ناپذیری، دولت ها را مجب66ور ب66ه ب66از س66ازی
ساختارهای سازمانی و تغییر برنامه های اجرایی خود می کند ب66ه
گ66ونه ای ک66ه انه66ا دیگ66ر منج66ر ب66ه ادع66ا و ی66ا آرزوی حک66ومت ب66ر
چیزهایی (مانند چرخه های اقتصادی و سطح اش66تغال) ک66ه به66ر
حال خ66ارج از ب66رد سیاس66ت ق66رار دارن66د، نش66وند. نس66خه       نئو
لیبرالی مبتنی بر این است که  مشکلتی را که در هر حال دول66ت
موفق به حل آن ها نخواهد شد (و یا اینک66ه اگ6ر دول66ت موف6ق ب66ه
حل انان گردد می تواند منج66ر ب66ه ع66وارض ج66انبی ناخواس66ته ای
شود ) را از دستور ک66ار سیاس66ی ح66ذف نمای66د. ال66برت هیرش66من
 همراه

 
تجزیه و تحلیل روشنی از «طرز بیان ارتجاعی» که معمول

  انگیزه برای ترک آنچه١٢با این عقب گرد هاست، ارائه می دهد.
که قرار است اه66داف «غی66ر واقع66ی» سیاس66ی تلق66ی ش66ود (مث66ل
دستیابی به سطح اشتغال کامل)، می تواند ترس از آن باشد ک66ه
یک شکست ممکن است منجر به از دست دادن ات66وریته دول66ت
گردد: نباید برای آنچه که غیر قابل دسترس اس66ت ح66تی تلش
نمود، چرا ک6ه ناک66امی می توان6د ن66اتوانی واقع66ی دول66ت را آش66کار
سازد. این نس6خه مح66افظه ک66اران اس6ت. ام6ا در مقاب6ل، ن6تیجه
سوسیال دمکراتها نیز معقول بنظر می رسد: دولتی که با مش66کل
حک66ومت پ66ذیری دس66ت و پنج66ه ن66رم می کن66د بایس66تی فع66النه
ساختارهای سازمانی و منابع سیاسی که در دسترس دولت قرار
دارد، را تقویت نماید ت66ا از ای6ن طری6ق اعتب66ار، اقت66دار  و توان66ایی

 این اقدام های١٣اجرایی خود را دوباره کسب و محافظت نمایند.
متف66اوت بط66ور تحلیل66ی پیام66د و ن66تیجه م66وارد مختل66ف حک66ومت
ناپ66ذیری بخ66ودی خ66ود نیس66ت، بلک66ه وابس66ته ب66ه اول66ویت ه66ای
سیاس66ی ن66زد آن ه66ایی اس66ت ک66ه نظ66اره گر وض66عیت هس66تند و

ایمانشان به مداخلت سیاسی است. 
اولی66666ن کس66666ی ک66666ه اص66666طلح حک66666ومت ناپ66666ذیری (

Unregierbarkeit،را در سیاست حزبی آلم66انی بک66ار ب66رد (
 نخس66ت وزی66ر سوس66یال دم66وکرات ای66الت ن66وردراین-

 
احتم66ال

وستفالن، هاینز کوهن، بود که در طول مبارزات انتخابی خود در
 هشدار داد ک66ه اگ66ر دم66وکرات مس66یحی ها انتخاب66ات۱۹۷۵سال 

فدرالی را ببرند، آنگاه جمهوری فدرال «حکومت ناپذیر» خواه66د
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شد. از این رو او اشاره به این داشت که اتح66ادیه ه66ای ک66ارگری
آلمان متوسل به اقدامات مبارزاتی غیر سازمانی خواهند شد ک66ه
فقط یک حکومت سوسیال دمکرات می تواند از طریق اق66دامات
خفیف کننده و اص66لح کنن66ده از آن ه66ا جل66وگیری نمای66د. از نظ66ر
تحلیلی مسأله این بود که ی66ا خواس66ته های اتح66ادیه ه66ا از طری66ق
سیاست مالی و اجتماعی سوسیال دمکراسی تع66دیل ش66ود – و ی66ا
 مورد حمله ق66رار گرفت66ه و بان66ک

 
اینکه آن ها [اتحادیه ها] ترجیحا

مرکزی از طریق پیوس6تن ب6ه ی6ک سیاس6ت م6الی س6خت، و نی6ز
دولت با ترک مسئولیت خود برای اجرای «اشتغال کامل»،  آن ه66ا

  ١٤را مجازات نماید.
، گ66زارش بح66ران دموکراس66ی ، ی66ک۱۹۷۵در همان سال، س66ال 

گزارش که ب66ه ابتک66ار کمیس66یون س66ه ج66انبه تهی66ه ش66د، منتش66ر
 فص66ل س66اموئل ه66انتینگتون در م66ورد ای66الت متح66ده١٥گش66ت.

  س66ال پ66س از انتش66ار۳۵موثرترین فصل کتاب گردی6د. بی6ش از 
ان، هنوز می توان انرا به عنوان یکی از اس66نادی در نظ66ر گرف66ت
که پایه باز دارندگی سیاست نو محافظه ک66ارانه آن موجب66ات ب66از
کردن دروازه ها برای سیاس66ت اقتص66ادی ع66دم م66داخله جوی66انه
نئولی66برالی را فراه66م نم66ود. تش66خیص ه66انتینگتون س66اده ب66ود.
اقتدار دولت دموکراتی66ک  بخ66اطر مس66اوات طل66بی و ب66از توزی66ع «
مطالبات گرانبار» و یک «انقلب انتظارات فزاینده»، ک66ه بقای66ای

  ( یا «سونامی دموکراتیک») بود و۱۹۶۰«انقلب مشارکتی» دهه 
منجر به «فشار از جانب گروههای تازه فعال ش66ده» م66ی گش66ت،
زیر علمت سئوال رفت66ه ب66ود. ای66ن گروهه66ا خواه66ان «گس66ترش
 ح66وزه ه66ای

 
تعهدات دولت به خارج از حوزه دفاعی بودند»، مثل

آموزش و پرورش و امنیت اجتماعی. چنین گسترشی باعث ی66ک
بحران مالی می شود –بحرانی که «مارکسیستها به غلط سیس66تم
س66رمایه داری را ب66دان مته66م می کنن66د [در ح66الی ک66ه] در  واق66ع
محصول تصمیم گیری دموکراتیک است». همچنی66ن ای66دئولوژی
مساوات طلبانه مشارکتی منجر به ایجاد بی اعتم66ادی نس66بت ب66ه
«قدرت رسمی» و امتی66ازات  ب66ه ح66ق ب66ر پ66ایه «تخص66ص، رتب66ه و
ثروت» گشته بود. بدین طریق «نشاط و پویایی دموکراتیک ده66ه

 مش66کل افری66ن۱۹۷۰ ..ب66رای اداره دموکراس66ی در ده66ه ۱۹۶۰
گشت» و «همراه با نیروهای «غیر ملی» در رس66انه ه66ا، اعتم66اد و
اطمینان به دولت ( و بطور کلی «ره66بری س66ازمانی») را تض66عیف
نمود؛ و در نهایت منتهی به این سئوال نویسنده گشت: «ای66ا کل
اداره کننده ای وج66ود دارد؟» ای66ن «بیم66اری دموکراتی66ک» غ66الب
دولتها را مجبور به افزایش هزینه های خود نموده و در عین حال

انها اتوریته خود را از دست می دهند، و در نتیجه، توان66ایی ان66ان
را برای «درخواست فداکاریهای لزم66ه از س66وی م66ردم» بش66دت
تضعیف نموده است. حکومت پذیری بخاطر «سرزندگی و نشاط
دموکراتیک» بیش از ح66د و  مطالب66ات «گرانب66ار» ی ک6ه پیام66د آن
بود، ضعیف شد. بایستی موازنه بین ای66ن دو را از طری66ق تحمی66ل

«مح66دودیت ه66ای مطل66وب  ب66القوه ب66رای جلوگ66بری از گس66ترش 
 در غی66ر ای66ن١٦نامحدود دموکراسی سیاسی» دوباره برقرار ک66رد.

ص66ورت دموکراس66ی نیروه66ایی را تولی66د می کن66د ک66ه دولته66ای
دموکراتیک آمادگی اداره کردن آن ها را ندارن6د، ی6ک نم66ونه ای66ن

امر می تواند نارسایی نهادی باشد.
اگ66ر چ66ه اش66ارات سیاس66ی نویس66نده و اق66دامات پیش66نهادی وی
هن66وز ه66م بح66ث برانگی66ز هس66تند، س66اختار تحلیل66ی پش66ت ای66ن
 مربوط به حوزه فکری نو محافظه ک66اران نیس6ت.

 
استدلل صرفا

این س66اختار را می ت66وان ب66ه ش66یوه زی66ر خلص66ه نم66ود: برخ66ی از
نهادهای سیاسی منشاء نیروهها و مطالباتی هستند که نمی توان
آن ه66ا را ب66ه ش6کل مناس66بی در چ6ارچوب ای6ن نهاده66ا رس66یدگی،
هدایت یا اداره نمود. حکومت ناپذیری چی66زی نیس6ت ک66ه ب66ه آن
شرایط یا حوادثی که در آن بروز می کنند، ارجاع داده شوند. ب66ر
عکس آن ها باید به آن ساختارهای نه66ادی (بن66ا ب66ر ه66انتینگتون
 انها دارای توانایی درونی

 
«دموکراسی»)  منتسب شوند و مطمئنا

برای اداره حوادث و شرایطی که  قدرت  جلوگیری از وقوع آن ها
را ندارن66د، نیس6تند. بط66ور مش66خص حک6ومت ناپ66ذیری هنگ66امی
بوقوع می پیوندد ، وقتی که بازیگران رس66می ب66ا من66افع متض66اد،
مشوق ها و امکانات («منطق موقعیت») را به گونه ای درک کنن66د
که آن ها علقه ای برای یک راه حل مشترک در درگی66ری موج66ود
نیابند. این اس66تدلل از ای66ن رو از نظ66ر فک66ری ج66ذاب اس66ت ک66ه
ظهور نیروهای نفاق افکن را به عنوان امری موقتی و مشروط به
نیروهای خارجی نمی بیند، بلکه انها بطور سیستماتیک منس66وب
به ساختارهای سازمانی می گردند و ض6عف انه66ا (از دس6ت دادن
کنترل یا ق66درت اداره)  هم66انطور ک66ه بع66دا آش66کار م66ی گ66ردد، از
پیام66دهای ای66ن نیروه66ای درون66ی نف66اق افک66ن اس66ت. حک66ومت
ناپذیری نتیجه این است که نهادها بار خود را از طری6ق تحری66ک
اقدام های استراتژیکی که خود  آن ها برای اداره اش66ان آم66ادگی
ندارند، سنگین می نمایند. به ای66ن ام66ر، ق66درت و دینامی66ک ای66ن
نیروهای نفاق افکن نیز اضافه م66ی ش66ود ک66ه اج66ازه بازگردان66دن
حکومت پذیری، به شکلی ساده و بدون اصطکاک را نم66ی دهن66د
 از طریق تحمی6ل «مح66دودیت ب66رای دموکراس6ی سیاس6ی»

 
(مثل
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انطور که هانتینگتون می خواهد). در عوض،  آنچه ک6ه ض6روری
است یک بازسازی کامل نه66ادی م66ی باش66د. وق66تی ک66ه ای66ن ام66ر
بپای66ان رس66ید، می ت66وان دوران حک66ومت ناپ66ذیری را ی66ک «دوره

  ام66ا ح6تی ح66الت١٧موقتی در ..توسعه نظام سیاس66ی انگاش6ت».
حکومت پذیری را می توان به عن66وان چی66زی «موق66تی» و از نظ66ر
ذات66ی ش66کننده در نظ66ر گرف66ت، چ66را ک66ه همیش66ه ظه66ور ی66ک
پیکربن66دی گروهه66ای ق66درتی اجتم666اعی-اقتصادی و سیاس66ی
نامناسبی می تواند موازنه نامطمئن نه66ادی - بی6ن مش66کلتی ک6ه
ایجاد می شوند و مشکلتی که در چارچوب س66اختارهای نه66ادی

 بیه6وده اس6ت١٨می توانند رسیدگی ش6وند- را به66م بزن6د.
 
 تقریب6ا

گفته شود که معلوم شد  ه66انتینگتون اش66تباه می ک66رد وق66تی ک66ه
وی بح66ران دموکراس66ی را ناش66ی از مطالب66ات افراط66ی نیروه66ای
چ66پ جدی66د و س66نتی م66ی دانس66ت. هم66انطور ک66ه م66ا دی66ده ای66م
سرمایه داری بیش از پیش خواهان اقدامات بیشتر در رابط66ه ب66ا
مس666أله مع666افیت ه666ای مالی666اتی و دیگ666ر ش666رایط مناس666ب
سرمایه گذاری که دولت آن ها را اعطاء می کن66د، اس66ت در ح66الی
که همزمان تراک66م اتح66ادیه ه66ای ک66ارگری، س66طح اعتص66ابات و
عناصر سوسیالیستی در سیاست سوس66یال  دموکراس6ی در هم6ه

جا بیش از پیش کاهش یافته است.
اگ6666ر اس6666تدللی در همی6666ن راس6666تا
(درونزایی، تفرقه، بار سنگین نهادها،
ب66از س66ازی نه66ادی) بخ66واهیم مط66رح
کنی66م (و ت66وجه داش66ته باش66یم بن66ا ب66ر
تجربه!)، آنگاه م66ا می ت66وانیم در م66ورد
یک نمونه «قوی»، «خالص» یا ایده آل
از حکومت ناپذیری صحبت کنیم. آن
نم666ونه، م666ترادف ب666ا درک م666ارکس از

«انارشی» در شیوه تولی66د س66رمایه داری
است – ی66ک انارش6ی ک6ه نهاده66ای سیاس66ی  را ه66م ازاد نم6وده و
مجاز می شمرد، و هم نیز سرچش66مه فش66اری اس66ت ک66ه نهاده66ا

توانایی رسیدگی به انان را ندارند. 
چنین ساختار ایده آلی به ما اجازه می دهد بحران ه66ا و مش66کلت
واقعی سیاسی را با  توجه به نزدیکی و دوری آن ه66ا از آن ح66الت
«خالص» ارزیابی نمائیم. این به ما اجازه پاسخگویی به این ن66وع
از سؤالت را می دهد: تا چه حدی عواقب توفان کاترینا، ک66ه در

 نفر کشته، ی66ک۱۸۰۰  گریبانگیر نیو اورلئان شد ( ۲۰۰۵اگوست 
میلیون بی خانمان، آسیب هایی ک66ه هزین66ه آن ب66الغ ب66ر  میلی66ارد

دلر آمریکا برآورد می شود)  مربوط به یک حادثه «خارجی» (آب
و ه66وا) ب66ود و ت66ا چ66ه ح66دی آن را می ت66وان ب66ه ع66دم توان66ایی در
حکومت کردن(تعمیر و نگهداری ناکافی دیواره های محافظتی،
برنامه  ریزی نامناسب ب66رای تخلی66ه و میزب66انی، ه66رج و م66رج در
اداره بحران، وابستگی ب66ه وض66عیت اظط66راری و غی66ره ) نس6بت

 را ب66ه۱۹۹۰داد؟ تا چه میزان می توان انحلل یوگسلوی در دهه 
ضعف های درونی، عدم تقارن و تنش در سیستم نهادی فدرالی
یوگسلوی ( و ی66ا اص66ل چکس66لواکی و ش66اید از در زم66ان دیگ66ری
فدرالیسم  بلژیکی و یا انگلیسی) منتسب نمود؟ چه چیزی باعث
«فروپاشی دولتها» می گردد –قدرت گریز از مرکز بسیج ق66ومی و
یا آسیب پذیری ساختاری نزد نهادهای دولتی که توسط نخبگ66ان
فاسدی که نه می خواهند و نه می توانند به مردم خ66ویش امنی66ت

 ، ب66ا۲۰۰۸و حفاظت اعطا کنند؟ تا چه ح66دی بح66ران م66الی س66ال 
پیامدهای جدی آن بر امور مالی دولتی، رشد و اشتغال مربوط به
تعامل غیر منطقی (برون زا) نزد عاملین بازار بود و ت66ا چ66ه مق66دار
مربوط به الگوی کنترل منفعل و چارچوب نظارتی، که برای ای66ن
 تشویق شده و نیز استراتژی ه66ای ان66ان ج66ا

 
عوامل مجاز و کامل

باز می کرد، بود؟ در همه این موارد،  حکومت ناپ66ذیری م66وقت را
می ت6وان مانن6د ی6ک «ش6وک خ6ارجی» توض6یح داد. ام66ا می ت6وان
آن ه666ا را نی666ز چ666ون ی666ک شکس666ت
سازمان،  به عبارتی عدم وجود امکان
جذب شوک در ماشین دولتی، توصیف
ک66رد. البت66ه نم66ونه م66واردی نی66ز وج66ود
دارند که کمتر مناسب آنند که از نقطه
نظر نهادی، عواملی که سبب تخری66ب
اجماع می گردند و اتوریته دولتی و قوه
اداره آن را از بی666ن می برن666د را «درون
زایی» کرد. از میان چنین عواملی که ب66ه
حکومت ناپذیری نسبت داده می شود، یک66ی فرض66یه س66کولریته
است که بنا بر آن سکولریسم باعث آزادی «رفتار فردی از قیود
قدیمی می گردد» از این طریق که «روابط سنتی میان نگرش ه66ا
و نهادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی را شکس66ته» و در ن66تیجه

 ١٩منجر به حکومت ناپذیری می شود.
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– گردد  م�ی  دولته�ا»  «فروپاش�ی  باع�ث  چ�ه چیزی 

یا  و  قوم��ی  بس��یج  مرک��ز  از  گری��ز  قدرت 

که  نزد نهادهای دولت�ی  آس�یب پذیری س�اختاری 

توسط نخبگان فاسدی که نه می خواهند و نه می 

اعطا  حفاظ�ت  و  امنی�ت  خوی�ش  مردم  ب�ه  توانن�د 

کنند؟



حکومت ناپذیری و فروپاشی دولتی

اصطلح حکومت ناپذیری اغلب در مواردی استفاده می شود که
نارسایی نهادی دولت در رابطه با چ66الش ه66ای مشخص66ی ک6ه ب66ا
مکانیزم های کنترل نهادی موجود نه می توان از آن ها جل66وگیری
و یا اداره کرد، اشکار می شوند. بایستی بتوان بین ای66ن ح66الت و
وضعیت وخیم تر شکست مطلق دولتی، وقتی که توانایی بنیادی
حکمروایی، پس از آنکه انحصار خشونت از طرف رقبای ق66درت
طلب خشونت گرا (مانند نظامیان فراری و دیگر نخبگان در ی66ک
دولت در هم فروریخته) در هم شکسته ش66ده اس66ت تم66ایز ق66ائل
شد. اما این به هیچ وجه ب66ه معن66ی ی66ک ح66التی نیس66ت ک66ه فق66ط
گریبانگیر جوامع پسا استعماری توسعه نیافته می شود. با ت66وجه
ب66ه عم66ق تقس66یمات منطق66ه ای، ی66ک سیس66تم حزب66ی قط66بی و
منشعب که به بن بس66ت ه66ای سیاس66ی مزم66ن منج66ر م66ی ش66ود،
فساد گسترده در بخش دولتی، عدم توانایی در مط66البه انحص66ار
دولتی خشونت در مقابل نیروه66ای ش66به نظ66امی داخل66ی ی66ا اب66زار
سازمانی ناکافی برای مدیریت تغییرات قدرت می تواند به سطح
ن66ازلی س66قوط کن66د؛ و در ن66تیجه ق66وه کن66ترل دول66ت نی66ز بش66دت
کاهش می یابد. در چنین وضعیتی دولت فقط برای چالش ه66ای
مجزا و خاص6ی آس6یب پذیر نیس6ت، بلک66ه ح6تی از عه6ده انج66ام
ابتدایی ترین وظایف دولتی مانند اتخاذ و اجرای ق66وانین جمع66ی
الزام اور و اعطای امنیت فیزیک66ی بنی66ادی و اطمین66ان اجتم66اعی
اقتصادی-حالتی از «فروپاش66ی دول66ت» ک66ه در ابت66دای مق66اله در

مورد آن بحث شد - بر نمی اید.
الگوی کنترل سازمانی می تواند به گ66ونه ای طراح66ی ش66ده باش66د

 قرار گیرند. فروپاشی فضاییکه دولت در معرض خطر فروپاشی
فضایی گریبانگیر دولتهایی می شود که نمی توانند اتوریته خود را
بر کل اراض66ی (رس66می) دول66ت اعم66ال کنن66د، و من66اطق خ66ارج از
کنترل واقعی دولتی از سوی رهبران قبیله ای، بان66دهای مس66لح،
کارتل های مواد مخدر، جنبش های جدایی طلب قومی و مذهبی
و ی66ا نیروه66ای چریک66ی اداره م66ی ش66وند. نم66ونه کش66ورهایی ک66ه
نمی توانند تمامیت ارضی خود را اعمال کنند  سومالی، اندونزی،
س66ریلنکا، کلمبی66ا و، ب66ا ج66رأت می ت66وان گف66ت، اس66رائیل م66ی

 در ای66ن نمونه ه66ا قس66متهایی از اراض66ی و در ن66تیجه٢٠باش66ند.
همچنی6ن بخش6ی از م6ردم، خ6ارج از دس6ترس ب6رای آنچ6ه ک6ه

دولت مرکزی می تواند در قالب حفاظت، نظ66م ق66انونی و خ66دمات
اجتماعی ارائه کند، می باشند.

در اغل6ب م66وارد ای6ن مق6وله، ای6ن س6رزمین ه6ا هن66وز  مش66کلت
دوران استعماری را با خود حمل می کنند. از طرف دیگر ب66ه نظ66ر
می رسد ک66ه کش66ورهای ثروتمن66د س66ازمان همک66اری اقتص66ادی و
توسعه از عدم توانایی بر کنترل آینده نزدیک و متوسط خود رن66ج
می برند؛ آن ها از ن66وعی نزدی66ک بین66ی نه66ادی ک66ه می ت66وان ان66را

نامید، رنج می برند. آن ها از جهت زمانی چون حکومت ناپذیری
سازمانی ناتوان از رویارویی  سریع و موثر -که از نظر نقطه نظ66ر
 قاب66ل

 
ریسک و هزینه قابل توجیه باش6ند- ب6ا چ66الش ه6ای ک6امل

 در رابطه ب66ا توزی66ع
 
پیش بینی و تا حد زیادی غیر قابل بحث (مثل

درامد، توسعه بازار کار، جمعیت شناس66ی، آم66وزش و پ66رورش و
آب و هوا)  می باشند. می توان گفت که ی66ک  ن66وع فش66ار ب66ر اث66ر
تراکم موقت، دستور کار دم66وکرات لیبراله66ا را کن66ترل م66ی کن66د:
منافع  کنونی نخبگان و غیر نخبگان بر مشکلت و مسائل میان
مدت سایه می افکند، زیرا بسیار مش66کل اس66ت ک66ه ب66ه پای66داری
دراز مدت اولویت داد، وقتی که آن چیزی به حساب می آی66د (در
چارچوب نهادهای موجود سیاسی) که در بر دارنده خواسته های
کنونی رأی دهندگان فعلی و اتحاد های زودگ6ذر سیاس6ی حاض6ر
باشد؛ نخبگان ترجیح می دهند برای پیروزی در انتخابات بع66دی
مبارزه کنند، تا اینکه در سرمایه گذاری اجتماعی که (در به66ترین
حالت )  میوه انرا ده66ه ه66ا بع66د می ت66وان چی6د، مش6ارکت نماین6د.
 امکان66ات ن66اچیزی دارن66د ت66ا بتوانن66د ی66ک

 
دموکرات لیبرالها واقع66ا

مسیر طولنی م66دت را همراه66ی نماین66د. ب66ه ق66ول ج66ان الیس66تر،
آن ها ناتوان از آن هستند که خود را ب66رای عم66ل فرص66ت طلب66انه

 ٢١ناتوان کنند.
ریچارد پوسنر در تحلیل درخشان خود از تصمیمات و اش66تباهات

 و متعاقب۲۰۰۸ سپتامبر ۱۵سیاسی که به سقوط لیمن برادرز در 
آن بحران بانکی در داخل و خارج آمریکا منج66ر ش66د، ب66ه ش66یوه
ای متقاعد کنن6ده نش66ان می ده66د ک6ه چگ6ونه حک66ومت ناپ66ذیری
درون زا رخ می دهد: فع66ل و انفع66الت اقتص66ادی و وق66ایع م66الی
توانست به گ66ونه ای خ66ارج از کن66ترل ش66کل بگی66رد، چ66را ک66ه ب66ه
تصمیم گیرندگان صراحتا اج66ازه آن داده ش66ده ب66ود. ب66ه عب66ارتی
آن ها می توانستند تصمیم بگیرند که به موقع ب66رای جل66وگیری از
حوادث فاجعه بار مداخله کنند، اما تصمیم گرفتند که این ک66ار را
نکنن66د. هم66انطور ک66ه پوس66نر اظه66ار م66ی کن66د: «دول66ت دوب66اره
شکست خورده است ... و این شکست به  گونه ای ای66ن س66ئوال
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را مط66رح م66ی س66ازد، آی66ا ث66روت مل66ی می توان66د توس66ط سیس66تم
 ای66ن٢٢سیاسی ام66روز ...حک66ومت پ66ذیری آمریک66ا را حف66ظ کن66د.

سیستم به رهبران سیاسی این امکان را می دهد که از اق66دامات
پیش66گیرانه و توس66عه ی66ک سیاس6ت فع66ال خ66ودداری کنن6د، اگ6ر
چنین اقدامی به سود منافع سیاسی فعلی انان باشد. گرینس66پن
«معتق66د ب66ود ک66ه بایس66تی ب66ه حبابه66ای اقتص66ادی اج66ازه رش66د و
ترکی66دن داده ش6ود ت66ا اینک66ه بان66ک مرک6زی آمریک66ا بی66دار ش6ود،
م66داخله نمای66د و ...ت66اثیرات حب66اب ترکی66ده ش66ده را مح66دود
نماید ...-یعنی تا وقتی که ما وجود داریم آنه66ا نمی توانن66د ک66اری
بکند. این درست مانند این است که گفته ش66ود ک66ه دول66ت نبای66د
برای شیوع یک بیم6اری واگی66ر ک6اری انج66ام ده6د، بلک66ه منتظ6ر

 در٢٣بماند و وقتی که بیماری شایع شد، دس66ت ب66ه اق66دام زن66د.»
زمینه های دیگر، چنین رفت66اری همچ66ون غفل66تی جن66ایی در نظ66ر

گرفته می شود.
در پایان می توان از حکومت ناپذیری در مسائل مربوط ب66ه ح66وزه
ه66ای سیاس66ی مس66تقل و ی66ا مس66ائل سیاس66ی ( ک66ه ش66اید بط66ور
برگشت ناپذیری)   خارج از محدوده عمل دول66ت مل66ی ق66رار داده
شده اند، پرداخ66ت. فق66دان کن66ترل حکوم66تی ب66رای ی66ک مس66أله
 متض66اد یعن66ی خصوص66ی س6ازی و

 
خاص نتیجه دو جنبش ظ66اهرا

وابستگی متقابل («جهانی شدن») می باشد. در مجموع، آن ه66ا
به این معنا هستند که هر روز مسائل هر چه بیش6تری از تی66ر رس
محدوده ای که به نوعی بش66ود آن ه66ا را ب66ا اس66تفاده از روش66های
کنترل سنتی و اعمال قدرت رسمی اداره کرد، خارج می گردن66د؛
و شکافهای ایجاد شده توسط مفاهیم مبهمی در مورد «کن66ترل»
که هم شامل عاملین دولتی و غیر دولتی م66ی ش66ود، پ66ر می گ66ردد

 کش66ورهای عض66و٢٤(هر چند که اغل66ب ح66رف ت66و خ66الی اس66ت). 
سازمان همکاری اقتصادی و توس66عه ت66ا ح66د زی66ادی بع66د از ده66ه

 ب66رای رس66یدگی ب66ه نش66انه های بح66ران ه66ای م66الی و «ب66ار۱۹۸۰
س66نگین» مخ66ارج دول66تی ب66ه خصوص66ی س66ازی ان66واع مختل66ف
«صنایع شبکه ای»(اب، ان66رژی، بازاره66ای م66الی، حم66ل و نق66ل،
ارتباط666ات و رس666انه های الک666ترونیکی)، و همچنی666ن خ666دمات
اجتماعی، م6دیریت عم6ومی و امنی6ت اجتم6اعی دس6ت زده ان66د.
آن ها آگاهانه  بر اس66اس باوره66ای ای66دئولوژیکی در م6ورد «به66ره
وری» و «ازادی انتخاب»، برخی از توانایی  های رس66می خ66ود در
مورد اتخاذ تصمیم ح66ول ای66ن محص66ولت و خ66دمات و کیفی66ت و
توزی66ع آن ه66ا را از خ66ود س6لب ک6رده ان6د( بج66ز برخ6ی از بقای66ای
ص66لحیت ه66ای نظ66ارتی، ک66ه آن ه66ا نی66ز تح66ت فش66ار «مق66ررات

  محسور از ای66دئولوژی نئولی66برالی٢٥رقابتی» تضعیف گشته اند).
مس66لط، بنظ66ر می رس66د ک66ه دول66ت ض66عیف ش66ده، فقی66ر گش66ته و
 منه66دم

 
توانایی خود برای مداخله و مقررات پیش66گیرانه را عم66دا

س66اخته و آن را در به66ترین ح66الت ب66ه ب66ازیگران فرامل66ی ب66رای
بازگردان66دن برخ66ی از اش66کال توان66ایی کن66ترل و حک6ومت پ66ذیری

بخشیده است.
ش66یوه دوم66ی ک66ه در ان دول66ت اج66ازه داده اس66ت مس66ائل مه66م
سیاسی از حوزه تصمیم گیری اش خارج شود،« جهانی ش66دن»
 نتیجه گرفت66ه می ش66ود ک66ه تنه66ا

 
نامیده می شود. در اینجا معمول

اتحاد فرا ملی دولتها و ی66ا س66ازمانهای فرامل66ی، و ن66ه ی66ک دول66ت
 مرب66وط ب66ه این66ترنت، مه66اجرت و

 
منفرد، می توان66دمقررات (مثل

 غی66ر
 
بازاره66ای مل66ی) را ایج66اد و حف66ظ نمای66د. البت66ه ای66ن معم66ول

ممکن است چرا که دولتهای منفرد موانعی در راه آنچه که لزمه
«حکومت پذیری» نامیده می شود، قرار می دهند.

۴۶–۴۷برگرفته از فرونسیس شماره 

Claus Offe, «ostyrbarhet», Fronesis no 46-47, 2014
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ادپور، صالح نجفیبرگردان: مراد فره؛  نوشته: آلن بدیو

آل��ن ب��دیو، فیلس��وف برجس��ته فرانس��وي، در: مقدمه مترجم��ان
، چه��ل س��ال پ��س از وق��وع بزرگ تری���ن جنب���ش2008 س��ال

سال پس از آن واقعه این همه 40 دانشجویي تاریخ، پرسید، چرا
ای��ن هم��ه مق��اله، برن��امه: ج��ار و  جنج��ال س��ر آن ب��ه راه افت��اده

 ی��ادبود؟ او دو پاس��خ محتم��ل را تلویزیوني، ای��ن هم�ه نشس��ت و
.یکي بدبینانه و دیگري امیدوارانه: مي سنجد و مي آزماید

را گرام��ي مي داری�م و س�الروز 68 ما امروز یاد م�ه: پاسخ بدبینانه
وق���وعش را جش���ن مي گیری���م زی���را مطمئن ش���ده ایم و خی���ال
حافظان وضع موجود و نظم مستقر جهان گستر نیز جم��ع ش��ده

س��ال دیگ��ر ج��اني در 40 م��رده اس��ت و پ��س از 68 است که م��ه
 تجدی��د خ��اطره اش ب��راي ص��احبان کالب��دش نمان��ده اس��ت ک��ه

قدرت تهدیدي باش��د و ح��ال ک��ه چنی��ن اس��ت بگذاری��د مراس��م
ای��ن را. ، هر چه نظرگیر تر، برگزار ش��ود»باشکوه تر«یادبود هرچه 

کساني ک��ه روزگ��اري چهره ه��اي: تنها مخالفان واقعه نمي گویند
شورش کم نظیر بودند نیز بعضا  ب��ر ای��ن/آن جنبش» سر شناس«

کوهن بندیت، حال که از جلد دانشجوي جواني س��رکش: باورند
سیاس��ت ورزي س��ر ب��ه راه/بی��رون آم��ده و ب��ه ق��الب سیاس��تمدار

چ��را؟ چ��ون م��ا در». را فرام��وش کنی��د 68 مه: «درآمده مي گوید
جهاني سراپا متفاوت زندگي مي کنیم، اوض��اع زمی��ن ت��ا آس��مان

کرده و بنابراین مي توانیم» تغییر« جهان بالکل  فرق کرده است،
.با وجداني آسوده یاد بهترین سال هاي عمرمان را گرامي بداریم
هیچ از آنچه در آن زمان روي داد ب��راي م��ا معن��ا و دلل��ت عمل��ي

آنچه مانده حسرت گذشته اي شورانگیز اس��ت و ی��اد ای��ام: ندارد
.جواني و گاهي هم مطالعه فرهنگ عامه

البته بدیو گوشزد مي کند که پاسخ ب��دبینانه روای�ت تلخ ت��ري ه�م
س��ال چنی��ن پ��ر س��ر و ص��دا ب��راي 40 ما از آن روي پس از: دارد

ی��ادبود مي گیری��م ک��ه محص��ول واقع��ي و 68 وق��ایع م��ه/واقع��ه
خ��ود س��رمایه داري ب��وده اس��ت، آن ه�م 68 قهرم��ان واقع��ي م��ه

از ای��ن منظ��ر، ب��ه لط��ف.  نئولیبرالي سرمایه داري افسارگسیخته
س��رمایه داري پس��ت مدرن و جه��ان پ��ر زرق و ب��رق  ان��واع و اقس��ام

در آرزوی��ش 68 مصرف گرایي اش، همه آزادي هایي که شورشیان

ش��یوه: مي سوختند اینک بدل ب��ه واقعی��تي بالفع�ل ش��ده اس��ت
زن��دگي تغیی��ر ک��رده، فردگرای��ي دیگ��ر ح��د و مرز نمي شناس��د و

و سر آخ��ر اینک��ه خ��ود. محدودیتي براي کامجویي در کار نیست
 چی��زي ه��م 68 است و بزرگداشت م�ه 68 سارکوزي محصول مه

نیست به جز بزرگداشت غرب نئولیبرالي که ارتش آمریکا با تم��ام
قوا و با دلوري تام از آن در برابر هج��وم مردم��ان بي تم��دن دف��اع

.مي کند

اینکه بزرگداش��ت: به نظر بدیو، فرضیه خوشبینانه تري هم هست
– 68پ��ر س��ر و ص��داي م��ه  ح��تي در وج��ه تج��اري و رس��مي و 

تحریف شده آن – در   نهایت سرپوشي اس��ت ب��ر ای��ن فک��ر گن��گ و
سردرگم که همچنان مي توان از امکان خلق یک عالم اجتم��اعي
و سیاسي متفاوت دم زد و اینک��ه ای��ده ب��اعظمت تغیی��ر ریش��ه اي

شناخته مي شد هنوز چون��ان» انقلب«سال تمام به نام  200 که
 اینجا و آنجا پرسه مي زن��د و در ک��ار شبحي خاموش و رنگ باخته

تسخیر اذهان است، هر قدر هم که قدرت ها و نهاده��اي رس��مي
.وانمود کنند که دیگر زمان آن به سر رسیده است

ب��دیو. از کجا باید آغاز کرد 68 سؤال این است که در بازدیدن مه
چنی��ن پیچی��ده 68 معتق��د اس��ت دلی��ل اینک��ه بزرگداش��ت م��ه

مي نماید و به فرضیه هایي ضد و نقیض راه مي دهد این است ک��ه
تش�کیل 68 وق�ایع م�ه: بس پیچیده بود» رخدادي« 68 خود مه

کلف سردرگمي داده اند که براي گشودنش ابتدا باید سر  رش��ته
تصویري یکپارچه ترسیم کرد و ب��ا 68 نمي توان از مه. را پیدا کرد

ب��ه زع��م ب���دیو،. خی��ال راح��ت تکلی���ف آن را روش��ن س��اخت
ک��ه قاب��ل تجزی��ه» بسیط«کثرتي ناهمگن است و نه کلي  68 مه

.نباشد
بلک��ه ب��ا چه��ار 68 ب��دیو ادع��ا مي کن��د ک��ه م��ا ن��ه ب��ا ی��ک م��ه

و این وجه ممی��ز و ش��اید نقط��ه ق��وت و. متفاوت رویاروییم 68 مه
فرانسوي است که در آن چهار فرایند 68 البته مایه پیچیدگي مه

متف��اوت ب�ه ه�م تابیدن��د، ب�ا ه�م آمیختن��د و چون�ان تص��ویرهاي
: superimposition(فیلمي سینمایي بر هم افتادند  نکته ای��ن)

اس��ت ک��ه چه��ار فراین��د م��ورد نظ��ر، در تحلی��ل نه��ایي، ک��امل 
نامتجانس اند و به همین سبب است که تفسیرهاي این واقع�ه ت��ا

در: متناقض ان��دب��دین پایه متف��اوت و بعض��ا  متب��این ی��ا ح��تي 
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۶۸بار دیگر مه 
در باره استراتژی



یک فراین��د لح�اظ مي ش�ود و/تفسیرهاي رایج، معمول  یک جنبه
از نظ��ر مي افت��د، یعني   68 تم��امیت پیچی��ده و تودرت��وي رخ��داد

را واقعه اي ب��ه راس��تي بي نظی��ر س��اخته 68 همان چیزي ک��ه م��ه
است ک��ه از» فرضیه کمونیسم«این مقاله بخشي از کتاب . است

.سوي نگارندگان در دست ترجمه است

۶۸بار دیگر مه 

 
در درج66ه اول قی66ام و ش66ورش دانش66جویان ج66وان 68 م66ه. 1

ای66ن تماش66ایي ترین و. دانشگاه ها و دانش آموزان مدرسه ها ب66ود
بود، آن وجهي که ق66وي ترین تص66اویر را 68 معروف ترین وجه مه

 از ن66و
 
 شاهدش66ان ب66ر ج66اي نه66اده اس66ت، تص66اویري ک66ه اخی66را

راهپیمایي هاي توده اي، سنگربندي هاي خیاب66اني، زد و: بوده ایم
ب6ه گم66انم از بط6ن ای6ن تص66اویر. خورد با نیروهاي پلیس، و غیره

جوش و خروش و خشونت سرکوب باید سه ویژگ66ي را اس66تخراج
نخست، ای66ن قی66ام در آن زم66ان پدی66ده اي جه66ان گیر ب66ود. کنیم

و بن66ابراین مخت66ص...) مکزیک، آلمان، چین، ایتالیا، آمریک66ا و(
دوم، بای66د ب66ه ی66اد داش66ت ک66ه دانش66جویان و. فرانس66ه نب66ود

در. دانش آم666وزان اقلی666تي از جوان666ان را تش666کیل مي دادن666د
 در امتحان نهایي درصد گروه سني جوانان 15 تا 10 ،1960 دهه

دانشجویان و«وقتي از . براي ورود به دانشگاه شرکت مي کردند
سخن مي گوییم، بخ66ش ک6وچکي از جوان66ان م6د» دانش آموزان

نظرمان است، بخشي که در آن زمان با توده هاي وسیع جوانان
سوم اینک66ه عناص66ر جدی66د در. طبقه کارگر هیچ ارتباطي نداشتند

نی66روي خارق الع66اده: از یک س66و. ق66الب دو مق66وله رخ نمودن66د
از س66وي. اید ئولوژي، نماد ها، واژگان مارکسیستي و ایده انقلب

دیگر، پذیرش خشونتي ک66ه ه66ر چن66د ت66دافعي و ب66راي مق66ابله ب66ا
رنگ و بوي خاص قی66ام. سرکوب بود ولي به هر حال خشونت بود

همه این ها تشکیل دهنده نخستین. از همین جا نشأت مي گرفت

.بود68 مه
دوم و بس متفاوت بزرگ ترین اعتصاب عمومي در کل 68 مه. 2

 عم6ومي تاریخ فرانسه بود که از بس66یاري جه66ات ی6ک اعتص66اب
محور اص66لي اعتص66اب کارخانه ه66اي. کلسیک محصوب مي شد

 اتحادیه ه666ا و ب666ه وی666ژه
 
ب666زرگ و س666ازمان دهنده اش عم666دتا

ای66ن اعتص66اب از. ب66ود) CGT(کنفدراس66یون عم6ومي ک66ارگران 
واپس66ین اعتص66اب ب66زرگ از ای66ن ن66وع خ66ط مي گرف66ت، یعن66ي

.1936 اعتص666اب پی666ش از پی66روزي جبه66ه خل66ق در انتخاب666ات
، با توجه به ابع66اد و خصوص66یات68 مي توان گفت اعتصاب سال

ع66امش، ب66ه لح66اظ ت66اریخي، در بس66تري ب66س متف66اوت از قی66ام
این اعتصاب به بستري تعلق دارد که مي ت66وان. جوانان روي داد

ب66ا ای66ن ح66ال، ای66ن. کلسیک نزدیک ت66ر دانس66ت» چپ«آن را به 
 ب66دیع ب66ود

 
از س66ه عنص66ر. اعتصاب نیز ملهم از عناصري اساس66ا

.مي شود یاد کرد
نخس66ت آنک66ه فراخ66وان و تص66میم ب66ه اعتص66اب، در ک66ل، رب66ط

در بیشتر موارد،. چنداني به نهادهاي رسمي طبقه کارگر نداشت
آغازگر حرکت کارگران جواني بودند که عضو اتحادیه هاي ب66زرگ
 ب66ه ای66ن حرک66ت پیوس66تند،

 
نبودند، هر چند ای66ن اتحادیه ه66ا بع66دا

 با هدف مهارکردن آن
 
کارگران نیز عنص66ري 68 پس در مه. بعضا

این کارگران جوان.  تعلق داشت از شورش بود که باز به جوانان
 
 
»اعتص66اب هاي خودس66رانه«دس6ت ب6ه عمل6ي یازیدن66د ک6ه غالب66ا

س66نتي اتحادیه ه66ا» اعتص66اب هاي رس66مي«توصیف مي شد ت66ا از 
باید متذکر ش66د ک66ه ای66ن اعتص66اب هاي خودس66رانه. متمایز گردد
 یک66ي از 68 آغاز شدند و اینکه مه1967 پیش تر در

 
کارگران صرفا

دانش66جویان نب66ود، زی66را زمینه س66از آن محس66وب 68 نتای66ج م66ه
 پیوند زماني و تاریخي می66ان جنبش66ي س66ازمان یافته این. مي شد

 
ب666ه دس666ت جوان666ان تحص666یل کرده و جنبش666ي ک666ارگري ک666امل

اما دومین عنصر رادیکال استفاده نظام من66د از. غیرمعمول است
ای66ن ام66ر بي تردی66د می66راث اعتص66اب هاي. اشغال کارخانه ها ب66ود

. بود، ولي این بار در مقیاسي وسیع تر 1947 و 1936بزرگ
 
تقریب66ا

 آذی6ن تمامي کارخانه ها به اشغال درآمدند و ب66ا پرچم ه66اي س6رخ
بای66د مي بودی66د و مي دیدی66د ای6ن! و چه تص66ویر باش66کوهي. شدند

کشور چه هی66أتي داش66ت وق66تي پرچم ه66اي س66رخ ب66ر ف66راز هم66ه
ه66ر ک66س آن را دی66ده باش66د هرگ66ز از. کارخانه ها در اهتزاز بودند

و سپس نوبت به سومین عنصر مي رسد ک66ه. یادش نخواهد برد
این مقطع و سال هاي پس از آن: دارد» افراطي«از قضا ماهیتي 

ش66اهد گروگ66ان گیري منظ66م رؤس66ا و زدوخورده66اي پیرام66وني ب66ا
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این بدان معناس66ت ک66ه نکته اي. بود) CRS» (نیروهاي امنیتي«
که هم این66ک درب66اره اش ص6حبت ک6ردم، یعن66ي قس6مي پ6ذیرش
خش66ونت، ن66ه فق66ط در مح66دوده جنب66ش جوان66ان دانش66جو و

و. دانش آموز بلکه در بطن جنب66ش ک66ارگران نی66ز حض66ور داش66ت
دوم، بای66د 68دست آخر، به منظ66ور خ66اتمه دادن ب66ه مبح6ث م6ه 

یادآور شد که، با در نظر داشتن همه ای66ن عناص66ر، ای66ن پرس66ش
که جنبش را باید تا چه زم66اني ادام66ه داد و چگ66ونه بای66د مه66ارش

تناقض66ي وج66ود داش66ت می66ان. ک66رد مس66أله اي ح66اد ش66ده ب66ود
براي به دست گرفتن مه66ار جنب66ش و کنش ه66ایي CGT خواست

.به تعبیر خاویر وینیاي م66ورخ» نافرماني طبقه کارگر«  سرشار از
حتي در بطن خود جنبش اعتصاب هم درگیري ه66ایي در ک66ار ب66ود

ح66تي ام66روزه نی66ز مخ66الفت. که مي توانستند بسیار ش66دید ش6وند
بیان نمادیني) Grenelle(بیانکور با توافقات گرنل -کارگران رنو

68چیزي درون نهضت کارگران در م66ه . از همین درگیري هاست
ب6ود ک6ه در براب66ر تلش ه66ا ب6راي رس6یدن ب6ه ت66وافقي مبتن6ي ب6ر

.مذاکره و خاتمه دادن به اعتصاب عمومي مقاومت مي کرد
سومي نیز وج66ود دارد ک6ه ب6ه همی6ن ان66دازه ن66اهمگون 68 مه. 3

م66ه.  کرد من آن را مه اختیارگرا یا لیبرتارین وصف خواهم. است
سوم مربوط ب6ه مس66أله تغیی66ر ج6وی اخلق66ي اس6ت، مس66أله تغیی6ر

ای66ن پرس66ش زمینه س66از. رواب66ط جنس66ي و مس66أله آزادي ف66ردي
ظه66ور جنب66ش زن66ان و س66پس جنب66ش ره66ایي و دف66اع از حق66وق

و همچنی66ن ب66ر فض66اي فرهنگ66ي ت66اثیر. همجنس خواه66ان ش66د
گذاشت، با طرح ایده تئاتري جدید، صور جدیدي از بی66ان آراء و
عقای66د سیاس66ي، س66بکي جدی66د در کن66ش جمع66ي، ب66ا تروی66ج

و دو س66ینما ن66ر  تا ژ  ای66ن نی66ز. هپنینگ ها و بدیهه سازي، و تشکیل ا 
به شمار مي آید که مي توان 68یکي از مؤلفه هاي متمایزکننده مه 

آن را مؤلفه ایدئولوژیکي آن وصف کرد که به رغم س66قوط گ66اه و
بیگاهش در ورطه نوعي آنارشیسم افاده اي و اهل مهمان بازي و

ک66افي. خوش گذراني، هنوز هم با جوی کلي آن رخداد همساز ب66ود
است به قدرت گرافیکي پوسترهایي بیندیشیم که در م66اه م66ه در

.آتلیه هاي مدرسه هنرهاي زیباي پاریس طراحي شدند
نبای66د از ی66اد ب66رد ک66ه ای66ن س66ه م66ؤلفه، ب66ه رغ66م همپوش66اني هاي

وقوع ستیزهاي معنادار بین آن ها ممکن. اساسي، متمایز ماندند
(و درگیري ه66ایي واقع66ي نی66ز می66ان چ66پ جدی66د فرانس66ه . ب66ود

gauchisme (و چپ کلسیک روي داد، و همین طور می66ان چ6پ
ک66ه تروتسکیس66ت ها و مائوئیس66ت ها نماین66ده اش(نوي سیاس66ي 

.و چپ نوي فرهنگ66ي ک6ه ب6ه آنارشیس66م گرای66ش داش66ت) بودند

ارائه مي کن66د ک66ه 68 هم66ه این ه66ا ب66ه اتف66اق ه66م تص66ویري از م6ه
ش66باهتي ب66ه جش66نواره اي یکپ66ارچه نداش66ت بلک66ه ف66وراني از

، حیات سیاسي فشرده و پرتنش ب66ود و688در مه . تناقض ها بود
.در میانه کثیري از تناقض ها تجربه مي شد

:ای66ن س66ه م66ؤلفه در س66ه عرص66ه نم66ادین عظی66م بازت66اب یافتن66د
س66وربن اشغال ش66ده ب66راي دانش66جویان؛ کارخانه ه66اي ب66زرگ

دئون) و به ویژه بی66انکور(خودروسازي 
ع
ب66راي ک66ارگران؛ و تئا ت66ر ا

.68 اشغال شده براي مشارکان اختیارگراي مه
سه مؤلفه، سه عرص66ه، س6ه ن6وع نمادگ66ان و گفت66ار و در ن6تیجه،

وق66تي ام66روز. چهل سال پس از آن رخداد، س6ه ب66رآورد متف66اوت
سخن مي گوییم از چه سخن مي گوییم؟ درباره کل 68 درباره مه

 آن؟ آن رخداد، یا درباره یکي از مؤلفه هاي مجزاي
مایلم استدلل کنم هیچ یک از این سه مهم ترین م66ؤلفه نیس66ت،

 ب6ود، و ای6ن م6ه چه66ارم حی66اتي. چهارمي در ک6ار ب6ود 68 زیرا مه
هنوز که هنوز اس66ت نس66خه اي اس66ت ب66راي آنچ66ه آین66ده ب66ه ب66ار

قرائت آن دشوار تر است زیرا پس از ماه مبارک م66ه. خواهد آورد
ه66ر. آمد، و سال هایي سرشار از شور و تنش سیاسي در پي آورد

چند اگ66ر ب66ه اوض66اع و اح66وال آغ66ازین بچس66بیم درک آن دش66وار
س66ایه 1978 و 1968 چه66ارم ب66ر دوره می66ان 68 خواه66د ب66ود، م66ه

»سال هاي می66تران«افکند، و سپس با پیروزي اتحاد چپ و ذلت 
»68 ده66ه«پ66س به66تر آن اس66ت ک66ه از . سرکوب و مستحیل شد

   ». 68 مه«سخن بگوییم تا از 
وجه نخست این اعتقاد. دو وجه دارد68 فرایند چهارمین مه. 4?

 تص6وري ب6ه بع6د ش6اهد پای66ان گرفتن 1960 است ک6ه م6ا از ده66ه
ق66دیمي از سیاس66ت ب66ودیم و در پ66ي آن جس66ت و جویي ناپیوس66ته
ب6666راي کش6666ف تص6666وري جدی6666د از سیاس6666ت را در سراس6666ر

تف66اوت می66ان ای66ن عنص66ر چه66ارم و. تجرب66ه کردی66م 1970 ده66ه
 سه تاي نخس66ت آن اس66ت ک66ه ای66ن عنص66ر دغ66دغه اي ج66ز ای66ن

ای66ن پرس66ش در آن  واح66د» سیاست چیست؟: «پرسش نداشت
بسیار نظ6ري و بس66یار دش66وار ب6ود، ول66ي در عی6ن ح66ال محص66ول
آزمون ه66اي بي واس66طه بس66یاري ب66ود ک66ه اف66راد ب66ا شور و ش66وق

.فراوان به آن ها دست یازیدند
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آن تص66ور ق66دیمي ک6ه در ای66ن دوره مي کوش66یدیم از آن بگس66لیم
مبتني بر این فکر مسلط بود که قسمي عامل یا فاعل ت66اریخي در

فکري مش66ترک(کار است که امکاني براي رهایي عرضه مي دارد 
میان فعالن همه گروه ها و در این معنا مقبول همگ66ان در اردوي

این فاعل با نام ه66اي گون66اگوني مانن66د طبق66ه ک66ارگر،»). انقلب«
پرولتاریا و گه گاه مردم یا خلق شناخته مي شد، و اگرچه ترکی66ب و
.اندازه آن محل اختلف بود، کس6ي در وج66ود آن ش6ک نداش6ت

در بطن واقعیت اجتم66اعي» عیني«این اعتقاد مشترک که فاعلي 
 بزرگ تری66ن

 
تعبیه شده است که رهایي را ممکن مي سازد احتمال

در فاصله میان این دو، دهه. تفاوت میان آن دوره و اکنون است
در آن زم66ان، ف66رض م6ا ای6ن. را از س6ر گذران66ده ایم 1980 غم بار

 که سیاست رهایي نه یک ای66ده مح6ض ی66ا ن6وعي بی66ان اراده بود
است و ن66ه دس66توري اخلق66ي، بلک66ه ام66ري اس66ت تعبیه ش66ده در
 برنامه ریزي شده توسط آن

 
.واقعیت اجتماعي و تاریخي و تقریبا

یکي از نتایج منطقي آن اعتقاد آن بود که این فاعل عیني باید به

ق66درتي س66وبژکتیو اس66تحاله یاب66د و ای66ن پدی66ده اجتم66اعي بای66د
ب66راي تحق66ق ای66ن خواس66ته، ای66ن فاع66ل. ب66ازیگري آگ66اه گ66ردد

  
 
مي بایست توسط سازماني خ6اص نماین6دگي ش6ود، و ای6ن دقیق66ا

همان چیزي بود که حزب، حزب طبقه کارگر یا حزب مردم، ن66ام
این حزب مي بایس66ت هرج66ا عرص66ه اي ب66راي م66داخله ی66ا. داشت

بي ش66ک بحث ه66اي. ن66برد ق66درت در ک66ار ب66ود حاض66ر باش66د
آی66ا ح66زب. گسترده اي در ب66اب م66اهیت ای66ن ح66زب در مي گرف66ت

پیشاپیش وجود داشت ی66ا بای66د آفری66ده و از ن66و آفری66ده مي ش66د؟
اما ت66وافقي اص66ولي. مي بایست به چه شکل درآید؟ و از این قبیل

در کار بود که فاعلي تاریخي وجود دارد و ای66ن فاع66ل مي بایس66ت
و اینکه این س66ازمان سیاس66ي آش66کارا واج66د. سازمان دهي شود

پایگاهي اجتماعي در سازمان هاي توده اي است ک66ه در واقعی66ت
و نیز به کل به پرسش نق66ش. بي واسطه اجتماعي ریشه داشتند

اتحادیه هاي کارگري دامن مي زد، پرسش رابطه آن ها با حزب، و
.معناي واقعي اتحادیه هاي مبتني بر مبارزه طبقاتي

ای66ن تص66ور: حاصل این همه چیزي است که هنوز هم ب66ا ماس66ت
نخس666ت،. ک666ه کن666ش سیاس666ي ره666ایي بخش دو وج666ه دارد

جنبش ه66اي اجتم66اعي ک66ه ب66ا مطالب66ات خ66اص گ66ره خورده ان66د و

وج66ه دوم   هم66ان. اتحادیه ها شکل طبیعي س66ازمان دهي آنهاین66د
عنصر ح6زب اس6ت ک6ه چی6زي نیس6ت ج6ز حاض66ر بودن در هم66ه
عرصه هاي ممکن قدرت و، ب6ه تع6بیري، انتق66ال نی6رو و محت6واي
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.جنبش هاي اجتماعي به این عرصه ها
در. ای66ن را مي ت66وان تص66ور کلس66یک از سیاس66ت ره66ایي نامی66د

، تمام کنشگران تا حد زیادي در این تصور شریک بودند و68 مه
همگ66ان، خ66واه کنش66گراني. همه به زباني واحد سخن مي گفتند

در نهاده66اي مس66لط بودن66د خ6واه مع66ترض ب6ه آن نهاد ه66ا، خ6واه
کمونیست هاي سنتي بودند خواه چپ هاي نو، مائوئیست بودن66د
:یا تروتسکیست، جملگ66ي از واژگ66اني یکس66ان به66ره مي جس66تند

طبقات، مبارزه طبقاتي، رهبري پرولتري مب66ارزات، س66ازمان هاي
البته اختلف ه66اي ح66ادي ب66ر س66ر مش66روعیت و. توده اي و حزب

ام6ا همگ66ان ب6ه زب6اني واح66د. اهمیت این جنبش ها وجود داشت
تأکی66د دارم ک66ه م66ه. سخن مي گفتند و پرچم سرخ نماد همه بود

، به رغم تناقض هاي شدیدش، زیر لواي پرچم سرخ بر ف66راز68
ام66روزه، م66ا ب66ه. روس66تا ها و کارخانه ه66ا و محله ه66ا در اه66تزاز ب66ود

در اواخ666ر م666اه م666ه. ن666درت ج666رأت برافراش666تن آن را داری666م
، مي شد حتي پرچ66م س66رخ را دی66د ک66ه بی66رون پنج66ره1968 سال

.آپارتمان هاي بخشي از بورژوازي در باد تکان مي خورد
اما حقیقت مخفي، که به تدریج عیان گشت، آن اس66ت ک66ه ای66ن
.زبان مشترک و نماد آن، پرچم سرخ، به واق66ع رو ب66ه م66رگ ب66ود

زباني که همه با آن: با نوعي دوپهلویي اساسي همراه بود 68 مه
قس66مي فق66دان  .ح66رف مي زدن66د در سراش66یب زوال افت66اده ب66ود

موقت تمایز میان آنچه آغاز مي شود و آنچه به پایان مي رس66د در
68کار است و همی66ن فق66دان اس66ت ک66ه م66ایه تن66ش رازآمی66ز م66ه 

.است
و، ح66تي بی66ش از 68 این زبان، در عمل، رو به مرگ بود زی66را م66ه

 آن، س666ال هاي متع666اقبش چالش666ي ب666س عظی666م پی666ش روي
مشروعیت سازمان هاي تاریخي چپ نهاد، پیش روي اتحادیه ها

حتي در کارخانه ها هم انض66باط،. و حزب ها و رهبران سر شناس
ش66کل معم66ول اعتص66اب ها، سلس66له مراتب نی66روي ک66ار و اقت66دار
اتحادیه ه66ا در نس66بت ب66ا جنبش ه66ا جملگ66ي ب66ه چ66الش کش66یده

کن66ش ک66ارگري ی66ا خلق66ي مي توانس66ت در ه66ر لحظ66ه از. ش66دند
چارچوب عادي اش بیرون آید و به شکلي ظ66اهر ش6ود ک66ه در آن

و ش66اید از ای66ن ه66م. زمان آشوبگرانه یا خودسرانه تلقي مي ش66د
مهم تر، نقد ریشه اي دموکراس66ي مبتن66ي ب66ر نماین66دگي ب6ود، نق66د

در ش66کل» دموکراس66ي«چ66ارچوب پارلم66اني و انتخاب66اتي، و نق66د 
سرانجام نباید از یاد برد که آخرین. دولتي، نهادي و قانوني اش

». انتخابات کله برداري است: «این بود 68 شعار مه
 
و این صرفا

دلیل مشخص6ي ب6راي ای6ن خص6ومت ب66ا  .تبي ایدئولوژیکي نبود

پ66س از ی66ک م66اه مب66ارزه. دموکراس66ي نماین66دگي وج66ود داش66ت
دانشجویي و در پي آن بسیج بي س66ابقه طبق66ه ک66ارگر و نیروه66اي
مردمي، دول66ت موف66ق ب66ه برگ66زاري انتخاب66ات ش66د، و ن66تیجه آن
.ارتجاعي ترین مجلس نمایندگاني بود که تا آن زمان دیده بودیم

)dispositif(آنگاه بر همگ66ان معل66وم ش66د ک66ه دس66تگاه و بین66ش 
 دس66تگاه و بینش66ي 

 
 ی66ا ح66تي اساس66ا

 
مبتن66ي ب66رانتخاب66ات ص66رفا
بلک66ه همچنی66ن دس66تگاه و بینش66ي اس66ت ک66ه: نماین66دگي نیس66ت

جنبش ها و هر چیز نو را سرکوب مي کند، در واق66ع ه66ر چی66زي را
.که بکوشد از آن بگسلد

، ب66ه تع66بیر انقلبی66ان چین66ي،»نقد سترگ«همه آن - همه این ها 
 سلبي ه66م ب66ود 

 
ب66ه ترس66یم تص66وري ن66و کم66ک ک66رد،- که اساسا

تص66ویري از سیاس66ت ک66ه مي کوش66ید خ66ود را از چن66گ تص66ویر
ای66ن کوش66ش   هم66ان چی66زي اس66ت ک66ه م66ن. ق66دیمي   ره66ا س66ازد

چه66ارم در جس66ت و جوي آن 68 م66ه. مي ن66امم 68 چه66ارمین م66ه
 چی666زي اس666ت ک666ه مي توان666د در وراي مرزه666اي انقلبي گ666ري

این جست و جویي کورکورانه اس66ت. کلسیک وجود داشته باشد
زی66را از زب66اني س66ود مي جوی66د که   هم66ان زب66ان مس66لط ب66ر تص66ور

چه66ارم مي کوش66ید از آن   ره66ا 68 قدیمي است، تص66وري ک66ه م66ه
»خیانت) « نارساي آشکارا(این است ریشه مضمون هاي . گردد

س66ازمان هاي س66نتي علي الظ66اهر س66رگرم»: پش66ت ک66ردن«ی66ا 
ب66ا اس66تفاده دوب66اره از- و ی66ا . خیانت کردن به زبان خویش بودند
برافراش66تن«آن ها س66رگرم - زبان زیبا و جاندار انقلبیون چیني 

دلیل اینک66ه م66ا. بودند» پرچم سرخ براي جنگیدن با پرچم سرخ
مائوئیس6666ت ها ح6666زب کمونیس6666ت فرانس6666ه و اقم6666ارش را

نامیدیم آن است که فکر مي کردیم، هم66انطور» تجدیدنظرطلب«
که لنین درباره برنشتاین و کائوتس66کي سوس66یال دم66وکرات فک66ر
 
مي کرد، این سازمان ها داشتند زباني مارکسیس66تي را ک66ه ظ66اهرا

چیزي ک66ه در. زبان خودشان بود به ضد خویش بدل مي ساختند
آن دوره از دیدنش عاجز ماندیم این بود که خود ای66ن زب66ان بای66د

همه ای66ن تص66ویر ها. تحول یابد، لیکن این بار به مفهومي ایجابي
مرکز ثق66ل جس66ت و جوي 68 از امکان پیوند زدن وجوه متفاوت مه

 مه چهارم   همان خط قطري است ک66ه س66ه تاي. کورکورانه ما بود
همه آن ابداع ها و ابتکارهایي که به. دیگر را به هم وصل مي کند

ما رخصت مي داد میان این سه جنبش ناهمگون، و به ویژه میان
جنب66ش دانش66جویان و جنب66ش ک66ارگران، در گ66ردش باش66یم در

.حکم گنجینه ما بودند
.در این نقطه، به زباني غني تر و سرزنده تر نیاز داریم
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م  68 وقتي مه )Reime(در جریان بود، من مدرس66ي در دانگ66اه ر 
که به واقع مرکز دانشگاهي کوچکي بود ک66ه(کل دانشگاه . بودم

)تنها واحدهاي درسي اش واحدهاي سال اول یک دوره پایه ب66ود
پ66س ی6ک روز ب6ه س6وي کارخ6انه شوس6ون، ک6ه. اعتص66اب ک6رد

م ب66ود، راهپیم66ایي بزرگ تری66ن کارخ66انه در ح66ال اعتص66اب در ر 
در آن روز آفتابي، ما در صفي فشرده و طولني به س66وي. کردیم

خودمان هم نمي دانستیم قرار اس66ت پ66س. کارخانه روان شدیم
از رس66یدن ب66ه آنج66ا چ66ه کنی66م، ام66ا تص66ور مبهم66ي داش66تیم ک66ه
شورش دانشجویي و اعتصاب کارگران باید متحد ش6ود، آن ه6م

ما به س66نگر دور کارخ66انه. بدون وساطت سازمان هاي کلسیک
صفي از فع66الن. که مزین به پرچم هاي سرخ بود نزدیک شدیم

اتحادیه کارگران بی66رون دروازه اي اس66تاده بودن66د ک66ه پیش ت66ر ب66ا
آن66ان ب66ا آمی66زه اي از خص66ومت و. جوش66کاري بس66ته ش66ده ب66ود

چند کارگر جوان نزد ما آمدند و س66پس. سوءظن به ما نگریستند
بحث ه66ایي غیررس66مي ب66ه راه. تعدادي بیش66تر و ب66از ه66م بیش66تر

توافق کردیم ب66راي. نوعي امتزاج محلي در حال وقوع بود. افتاد
این جلس66ات. سازماندهي جلسات مشترک در شهر گرد هم آییم

ص6ندوق همبس66تگي ب66ا«برگزار شد و ب66ه چ6ارچوبي ب6راي ایج66اد 
 جدید بود و پیوندهایي. بدل گشت» شوسون

 
این پدیده اي کامل
(لنینیس66ت فرانس66ه -هم ب66ا اتح66اد کمونیس66ت هاي مارکسیس66ت

UCFml (ب6ه 1969 داشت، س66ازماني مائوئیس6تي ک6ه در اواخ66ر
دست ناتاشا میشل، سیلون لزاروس، م6ن و ش6ماري از جوان66ان

.تأسیس شد
آنچه جلوي دروازه کارخانه شوس6ون روي داد ی66ک هفت66ه قب6ل از

 نامحتم66ل ی6ا ح6تي تص66ورناکردني ب66ود
 
دس6تگاه. آن تاری6خ ک66امل

 ک66ارگران، جوان66ان و
 
سفت و س66خت ح66زب و اتح66ادیه معم66ول

روشنفکران را در سازمان هاي خاص خودشان جدا از ه66م نگ66اه
ما خ66ود را در. یگانه میانجير رهبري محلي یا ملي بود. مي داشتند

وض66عیتي ی66افتیم ک66ه در آن همی66ن دس66تگاه درس66ت در براب66ر
ای66ن ام66ري ک66امل ن66و ب66ود و م66ا در آن . چشمانمان فرو مي ریخت

واحد بازیگران بي واسطه و هم تماشاگران بهت زده و حیران آن
چی66زي داش66ت: این رخدادي به مفهوم فلسفي کلمه ب66ود. بودیم

پیام66دهاي آن. روي مي داد اما محاسبه پیامد هایش ممک66ن نب66ود
چ66ه ب66ود؟ ه66زاران 1978 و 1968 می66ان» س66ال س66رخ«ط66ي ده 

 از شهرس6666تان ها و دانش6666جو، دانش آم6666وز، ک6666ارگر، زن6666اني
آن. پرولترهایي از آفریقا جملگي جوی6اي سیاس6تي جدی6د ش6دند

شکل از کنش سیاسي که نمي خواهد همه کس را سر جاي خ66ود

نگ66ه دارد چ66ه خواه66د ب66ود؟ ش66کلي از کن66ش سیاس66ي ک66ه ب66ه
مسیرهاي نو، مواجهه هاي محال، و دیدارهاي میان مردماني ک6ه
 ب66ا ه66م س66خن نمي گوین66د ت66ن مي س66پارد؟ در آن لحظ66ه،

 
معم66ول

متوجه شدیم، بي آنکه به راستي درکش کنیم، که نوعي سیاست
رهایي بخش جدید اگر ممکن شود، طبقه بندي هاي اجتم66اعي را

این سیاس6ت ن66ه س66ازماندهي هم6ه ک66س در. زیر و رو خواهد کرد
مکان هایي که هستند، بلکه سازماندهي جابه جایي هاي برق آس66ا

.خواهد بود، حال چه جابه جایي هاي مادي چه ذهني
آنچ66ه هم اکن66ون حک66ایت ک66ردم داس66تان قس66مي جابه ج66ایي

الهام بخش ما این اعتقاد راسخ بود که باید ج66ا و. کورکورانه بود
ای66ن اس66ت ع66ام ترین معن66اي کلم66ه. مک66ان را کن66ار بگ66ذاریم

جامعه اي استوار بر برابري که، با انگیزش درون66ي»: کمونیسم«
خود، دیوار ها و مانع ها را پایین مي آورد؛ ج66امعه اي چن66دارزي، ب66ا

ام66ا. مس66یر ها و م66دارهاي متغی66ر، چ66ه در ک66ار و چ66ه در زن66دگي
در ض66من ب66ه معن66اي ش66کل هایي از س66ازماندهي» کمونیس66م«

.سیاسي است که مبتني بر الگوي سلسله مراتب مکان ها نیس6ت
هم66ه آن آزمون ه66ا گ66واهي ب66ود ب66ر ای66ن: چهارم همین بود68 مه

اینک تعویض مکان ه66ا. واقعیت که خیزشي ناممکن روي مي داد
به لحاظ سیاسي ممک66ن ب66ود، آن ه66م ب66ه لط66ف ن66وع جدی66دي از
سخن راندن و جست و جوي توأم با آزمون و خطاي شکل هایي از

.سازماندهي که در خور نو بودن رخداد باشد
ده سال بعد، فراین66د اتح66اد چ66پ و انتخ66اب می66تران ب66ه ریاس66ت
 هم66ه را ب66ه

 
جمهوري همه این ها را تا حدي سرکوب کرد و ظ66اهرا

ه66ر«و م66ا ب66از ب66ه دس66تور . بازگشت به الگوي کلسیک واداش66ت
:بازگش66تیم ک6ه ویژگ6ي ب66ارز آن الگوس6ت» کس س66ر ج66اي خ6ود

حزب ه66اي چپ گ66را ه66ر زم66ان ک66ه توانس66تند حک66ومت کنن66د،
اتحادیه ها مطالباتي مطرح کنن66د، روش66نفکران ک66ار روش66نفکري

همچ66ون در. کنند، کارگران در کارخانه ه66ا باش6ند و از ای66ن قبی6ل
همه موارد بازگشت به نظم، بدبیاري هاي جناح چپي که به واق66ع

، در80 پیش66666اپیش م66666رده ب66666ود درس66666ت در آغ66666از ده66666ه
، به توهمي کوتاه مدت در می66ان بخش ه66اي1983 تا 1980 فاصله

چ6پ نمي توانس6ت از ن6و ب6ه سیاس6ت. وسیعي از مردم دام6ن زد
رمق بخشد؛ چپ خود شبحي بیش نبود و ب66وي تن66د کپک زدگ66ي

به 1983 تا 1982 سال هاي» ریاضتي«ما در سیاست هاي . مي داد
 یعن66ي زم66اني ک66ه ک66ارگران روش66ني ش66اهد ای66ن قض66یه ب66ودیم،

اعتص66ابي ت66البوت را تروریس66ت هاي ش66یعي نامیدن66د، مراک66ز
بازداشت موقت به راه افت66اد، قانون ه66ایي ب66راي خ66اتمه دادن ب66ه
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مهاجرت هاي خانوادگي تص6ویب ش6د، و نخس6ت وزیر پی66ر برگ6وا
سیاس66ت هاي تع66دیل] 1993 ت66ا 1992 نخس66ت وزیر مي ت66ران از[

م66الي بي س66ابقه اي ب66ه راه ان66داخت ک66ه فق66ط ش66روعش تب66دیل
.جهاني شده هار بودفرانسه به بخشي از یک سرمایه داري 

با پشت سر گذاشتن این مقطع، مي توان گفت که هنوز س66رگرم
م66ا از. ای66م68 کلنجار رفتن با پرسش هاي دشوار برخاس66ته از م66ه

منظر سیاست، تعریف سیاس66ت و آین66ده س66ازمان یافته سیاس66ت
را ب66ه ق66وي ترین» معاصر«بنابراین کلمه . ایم68 همچنان معاصر

شکي نیست که جهان ع66وض ش66ده و. مفهوم آن به کار مي برم
جوانان«مقولتي چون . شکي نیست که مقولت عوض شده اند

اکنون معناي دیگر دارن66د، و» دهقانان«و » کارگران«، »دانشجو
ما اما. سازمان هاي اتحادیه و حزب آن روز ها نیز ویران شده اند

، و معاصران   هم66ان مس66أله اي هس66تیمبا   همان مسأله روبه روییم
شکل کلسیک سیاست رهایي بخش م66ؤثر: عیان کرد 68 که مه
در سیاست فعال 70 و 60 کساني از میان ما که در دهه هاي. نبود

. نیازي نداشتند این را از فروپاشي اتحاد شوروي بیاموزند بودند
هم در نظریه و هم در عمل، چیزهاي جدید بي شماري به آزم66ون
گذاشته شده اند و محک خورده اند ک6ه ب6ه وجه66ي دی66الکتیکي ب6ا

و این جریان به لطف انرژي مع66دودي. این مسأله گره خورده اند
ک66ه هی66چ تم66ایزي بینش66ان – از فعالن و روش66نفکران و ک66ارگران

 جداي از هم است
 
همچنان – نمي گذاریم و فعالیتشان نیز ظاهرا

.آنان پاسداران آینده ان66د و در ک66ار س66اختن آینده ان66د. ادامه دارد
ب66راي روی66ارویي ب66ا:  شده است اما نمي توان گفت آن مسأله حل

تخاصم هاي سیاسي ب66ه چ66ه ش66کل هاي جدی66دي از س66ازماندهي
سیاسي نیاز داریم؟ همچون در علم، در اینجا نی66ز ت66ا زم66اني ک66ه
مسأله حل نشده است، انواع و اقس66ام اکتش66اف هاي جدی66د روي
.مي دهد که محرکشان یافتن راهي براي حل مسأله اصلي اس66ت

گاهي وقت ها، درست به همین شکل، نظریه هایي نو یکجا متولد
مي ت66وانیم. مي شوند، هر چند خود مسأله اصلي هنوز پابرجاست

ای66ن. را به همی66ن ترتی66ب تعری66ف کنی66م 68 معاصر بودنمان با مه
.است 68 شکل دیگري از حرف زدن درباره وفاداري مان به مه

مسأله تعیین کننده نیاز به درآویخت66ن ب66ه فرض66یه ت66اریخي وج66ود
هر – جهاني است رها شده از یوغ قانون سود و منفعت خصوصي

چند که ما، در سطح بازنمایي فکري، هنوز زنداني این باوریم که
 این راه و رسم جه66ان اس66ت و نمي توانیم آن را لغو کنیم، چرا که

ای66ن اس66ت آنچ66ه م66ن. هیچ سیاست رهایي بخشي ممکن نیست
ای66ن فرض66یه ب66ه. پیشنهاد مي کنم آن را فرضیه کمونیسم بنامیم

 سلبي است زیرا مطمئن تر و مهم تر است که بگوییم
 
واقع عمدتا

نیست تا آنکه، در نب66ود ه66ر حرف66ي دیگ66ر، ضروري جهان موجود
این پرسشي اس66ت مرب66وط. بگوییم جهاني متفاوت ممکن است

ه66ات چگ6ونه مي ت6وانیم، در عرص6ه سیاس6ي، از: ب6ه منط6ق موجی
ع66دم ض66رورت ب66ه امک66ان برس66یم؟ زی66را، ب66ه زب66ان س66اده، اگ66ر
بپ66ذیریم ک66ه اقتص66اد س66رمایه داري مهارگس66یخته و سیاس66ت
 نمي ت66وانیم

 
پارلماني پش66تیبان آن اجتناب ناپذیرن66د، آنگ66اه مس66لما

که خود جزئي از وضعیت کن66وني م66ا ببینیم امکان هاي دیگري را
.هستند

دوم، باید بکوشیم کلمات زبان خود را حفظ کنیم، هر چند دیگر
، این ها  68 در. جرأت نداریم آن ها را به صداي بلند بر زبان آریم

ولي اکنون به ما. همان کلماتي بودند که همگان به کار مي بردند
جهان عوض شده است، پ66س دیگ66ر نمي توانی66د آن: «مي گویند

کلمات را به کار برید و حال حتما فهمیده ای66د ک66ه آن زب66ان زب66ان
و! البته که مي توانیم: «و ما پاسخ مي دهیم». اوهام و ارعاب بود

مس66أله هن66وز پابرجاس66ت و ای66ن!» باید هم از آن ها استفاده کنیم
.بدان معني است که باید قادر باشیم آن کلمات را بر زبان آری66م
.بر ماست که آن ها را به نقد کشیم و معنایي تازه ب66دان ها دهی66م

الغ66اي«، »ک6ارگران«، »م6ردم«باید قادر باشیم همچنان بگ6وییم 
و از این قبیل، بي آنکه منسوخ تلقي ش66ویم و» مالکیت خصوصي

باید درباره کلم66ات در می66دان. بي آنکه خود را منسوخ تلقي کنیم
باید ب66ه آن تروریس66م. خودمان، در اردوگاه خودمان، بحث کنیم

زباني ک66ه م66ا را دست بس66ته تحوی66ل دش66منانمان مي ده66د خ66اتمه
وانهادن مسأله زبان و تن دادن به ارعابي ذهني ک66ه م66ا را. دهیم

از اداي کلماتي بازمي دارد ک66ه حساس66یت هاي طبق66ات مس66لط را
.جریحه دار مي کند خود شکل تحمل ناپذیري از ستم است

و سرانجام، باید دریابیم ک66ه ه66ر سیاس66تي در گ66رو س66ازماندهي
 دشوار ترین پرسش آن است که ما ب66ه چ66ه

 
است و اینکه احتمال

مي ت66وانیم از طری66ق آزمون ه66ایي. نوع از سازماندهي نیاز داری66م
. پاسخ گ6وییم آغاز شدند به این پرسش 68 چندوجهي که در مه

از دیدگاه دم و دستگاه حزب کلسیک، و پایه ه66اي اجتم66اعي آن،
ای66ن. ب66ه واق66ع نبرده66اي انتخاب66اتي ب66ود» نبرد ه66ا«مهم تری66ن 

آموزه اي است که هر چ66ه در چنت66ه داش6ت عرض66ه ک66رده اس6ت،
آموزه اي که فرسوده گشته اس6ت و دیگ66ر ک6ار نمي کن6د، آن ه6م
به رغ6666م هم6666ه دس6666تاوردهاي باش6666کوهي ک6666ه توانس6666ت در

 تحقق بخشد یا 1960 تا 1900 فاصله
 
. مطرح کند عمل

.در دو سطح ب66ه بح66ث بگ66ذاریم 68 ما باید وفاداري خود را به مه
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 ق66رن در س66طح ای66دئولوژیکي و ت66اریخي، بای66د ترازن66امه خ66ود در
بیستم را تنظیم کنیم تا بتوانیم فرضیه رهایي را به زب66ان معاص66ر
از نو ص6ورت بندي کنی6م، ب6ه وی6ژه در ای6ن زم66ان ک6ه دولت ه66اي

م66ا همچنی66ن مي دانی66م ک66ه. سوسیالیس66تي شکس66ت خورده ان66د
نبردهاي سیاس66ي و آزمون ه66اي محل66ي جدی66دي در جریان ان66د و
اینکه آن ها زمینه ساز خلق ش66کل هاي ت66ازه س66ازماندهي خواهن66د

.شد
این شکل از ترکیب پیچیده ک6ار ای66دئولوژیکي ب66ا ک66ار ت6اریخي، و
جمع آوري داده ه66اي نظ66ري و عمل66ي در م66ورد ش66کل هاي جدی66د
سازماندهي سیاسي، ویژگي تعیین کننده زمانه ماست که من ب66ه

عص666ر ص666ورت بندي مج666دد فرض666یه ج666رأت مي ت666وانم آن را
با توجه به این ها مهم ترین فضیلت نزد م66ا. وصف کنم کمونیسم

را» فض66یلت«کلمه  94-1792 کدام است؟ مي دانید که انقلبیان
:سن ژوست این پرس66ش حی66اتي را ط66رح ک66رد. به کار مي بردند

»چه مي خواهند آنان که نه فضیلت و نه وحشت را مي خواهند؟«
   هم66ان. آن66ان فس66اد مي خواهن66د: پاسخ وي این بود

 
و ای66ن دقیق66ا

پ66ذیرش فس66اد: چیزي است که جهان امروز از ما طل66ب مي کن66د
مهم تری66ن فض66یلت. تمام عی66ار اذه66ان زی66ر ی66وغ پ66ول و کال ه66ا

ن66ه فق66ط. سیاسي لزم براي نبرد با این اوضاع ش66جاعت اس66ت
ه66ر چن66د مس66لما ب66دان نی66از- ش66جاعت رودررو ش66دن ب66ا پلی66س 

بلک66ه ش66جاعت دف66اع از ای66ده ها و اص66ولمان و- خواهیم داش66ت 
عمل کردن به آن ها، شجاعت بر زبان راندن افکارمان، آمالم66ان

.و اعمالمان
باید آنقدر جسور باشیم که ایده اي داشته باش66یم،: در یک کلم

باید خ6ود را متقاع66د س6ازیم ک6ه داش6تن ای6ده اي. ایده اي سترگ
جه666ان. س666ترگ هی666چ رنگ666ي از مض666حکه ی666ا جن666ایت ن666دارد

سرمایه داري جهان گستر و گستاخي که در آن زندگي مي کنیم ما
.و تول66د س66رمایه داري برمي گردان66د 1840 را ب66ه عق66ب ب66ه ده66ه

ثروتمن66د « :دس66تور اص66لي آن عص66ر، ب66ه بی66ان گی66زو، ای66ن ب66ود
:ام66روزه مي ت66وانیم آن دس66تور را چنی66ن ترجم66ه کنی66م!» ش66وید

و ما باید بگوییم که نمي ت66وانیم ب66دون!» بدون ایده زندگي کنید«
ش66جاعت پش66تیباني از ای66ده را: «بای66د بگ66وییم. ایده زندگي کنیم

داشته باشید که البت66ه فق66ط مي توان66د ای66ده کمونیس66م در معن66اي
ب66ه همی66ن عل66ت اس66ت ک66ه بای66د معاص66ران». ع66امش باش66د

 خ66ود، ب66ه م66ا مي گوی66د این رخداد، به شیوه خاص. بمانیم 68 مه
و س66پس دوره اي. زن66دگي کردن ب66دون ای66ده تحمل ناپ66ذیر اس66ت

اکنون شمار. طولني و مخوف از تسلیم و کناره جویي برقرار شد

بس زیادي از مردم گمان مي کنند جز زندگي کردن براي خویش
بیایی66د ش66هامت. و براي منافع خویش راه دیگري در ک66ار نیس66ت

.این را داشته باشیم که راه خود را از چنین کساني ج66دا س66ازیم
من یک فیلسوفم، پس اجازه دهید چیزي ب66ه ش66ما بگ66ویم ک66ه از

.حرفي بس ساده. روزگار افلطون بار ها و بار ها گفته شده است
در مقام یک فیلسوف به شما مي گویم که باید با یک ای6ده زن6دگي
کنیم و آنچه سزاوار نام سیاست واقعي است با این اعتقاد آغ66از

.مي شود

برگرفته از سایت تز یازدهم

۶۸  لینک: بار دیگر مه 
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برگردان: محمود شوشتری؛  نوشته: بیورن هتنه

مطل��ب زی��ر پای��ان س��خن ترجم��ه کت��ابی اس��ت بن��ام «توس��عه
چیست؟» که اخیرا  ترجمه کرده ام. این کتاب شامل شش فص��ل
اس��ت و بح��ثی اس��ت پیرام��ون تاری��خ و گفتم��ان توس��عه از ق��رن
هیجدهم تاکنون و روندهای محتمل آتی است. نویس��نده کت��اب
پروفسور بازنشسته بیورن هتن��ه، یک��ی از بنیانگ��ذاران دانش��کده
صلح و توسعه در شهر گوتنبرگ سوئد است. بیورن هتنه یک��ی از
صاحبنظران مطرح در مورد امر توسعه است. ای��ن کت��اب ش��امل
شش فصل است که ترجم��ه آن تم��ام ش��ده. ترجم��ه ای��ن کت��اب
بزودی در اختیار علقه مندان مسائل نظری قرار خواهد گرفت. 

موض��وع کت��اب مفه��وم ت��اریخی مق��وله ی توس��عه و فرآین��د آن از
)دیس��کورس هژم��ون( تاکنون و گفتمان غ��الب ۱۷۰۰دهه های 

تاریخی-  نظرینویسنده بحثی. در طی دوره های گذار آن است
را در این باره پیش می برد و روندهایی را که توسعه ی بین الملل��ی
از سر گذرانده و نیز گزینه های محتمل در ش��رایط ام��روز را م��ورد

. بررسی قرار می دهد

در اس��اس''مقوله ی توسعه همان گونه که معمول  گفته می شود، 
به این معنا که نه تنها مفه��وم آن. است'' مقوله ای سئوال برانگیز

قابل بحث است، بلکه معنا و مضمون آن از موقعیتی تا م��وقعیت
این دفتر ب��ا. دیگر حتی در ظرف زمان و مکان نیز متفاوت است

کلم��ی ج��ذاب و قاب��ل درک نش��ان می ده��د ک��ه در ی�ک ش��رایط
معض��ل''گف�ت و '' توس�عه''تاریخی معی��ن ب�ه چ�ه چی��ز می ت��وان 

.دشواری ها و چالش های پیش روی آن کدام اند'' توسعه

بی��ورن هتن��ه ک��ه پرفس��ور بازنشس��ته ی دانش��کده ی تحقیق��ات
بین المللی دانشگاه شهر گوتنبرگ کشور سوئد است؛ ای��ن دف��تر

)۲(را که حاصل بحثی فشرده او با همکارش هانس ابراهامسون 
. است، تحریر کرده است

 ت��اکنون را م�ورد بح�ث و۱۷۰۰هتنه فرآیند توس��عه از س�ال های 

بررسی قرار داده و نشان می دهد که در ه��ر دوره گفتم��ان غ��الب
چه ب��وده و ک��دام معض��ل پیش روی فرآین��د) دیسکورس هژمون(

اس��ت، ک��ه) ۳(او از جمله باورمند به تئوری پولنی . توسعه بوده
. به جنبش دوگانه معتقد بود

هتنه روند توس��عه را ب�ه ش��ش دوره تقس��یم می کن��د و ه�ر دوره را
او در پای�ان دف�تر نگ��اهی. ج��داگانه م�ورد بررس�ی ق�رار می ده�د

هتن��ه معتق��د اس��ت. کوتاه به چشم اندازهای محتمل آینده دارد
مشخص��ی) دیسکورس(که در هر دوره ی تاریخی معین گفتمان 

ای��ن ای��دئولوژی و. راهبر جریان اصلی فرآیند توسعه ب��وده اس��ت
درک از مفهوم و مضمون توسعه، هژمون فکری یا جری��ان اص��لی

جریان ه��ای. یا همان جنبش اول در آن دوره تاریخی بوده است
منتقد کوچک تر و ایدئولوژی و درک و برداش��ت آن ه��ا از توس��عه،

ب��ه ب�اور. جنب��ش دوم گره ه��ای مق��اومت را تش��کیل می داده  ان��د
هتن��ه در ه��ر ی��ک از دوره ه��ای ش��ش گانه چالش ه��ا و س��دهای
معینی در پیش روی روند توسعه وجود داشته اند و جریان اص��لی

وظیفه خود را غلبه بر این موان��ع) دیسکورس(یا گفتمان هژمون 
.و برداشتن آن ها از جلوی راه توسعه می دانسته است

مسائل را به فش��ردگی و م��وجز'' توسعه چیست؟''هتنه در کتاب 
بسط و تفص��یل ای��ن مس��ائل نی��از ب��ه بررس��ی. مطرح کرده است
درک و. این بررسی به عقیده ی من لزم اس��ت. بسیار بیشتر دارد

شناخت از شرایط جامعه بویژه برای ما مردمی ک��ه ریش��ه امان در
کش��ورهای در ح��ال توس��عه اس��ت، ب��ه منظ��ور دس��ت ی��افتن ب��ه
راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار و ب��ا ثب��ات اهمی�ت ف��راوان

بنظر من برای دست یافتن و مجهز شدن به دانش و ابزارکار. دارد
در این راستا، خواندن و خوانش درس��ت از ای��ن کت��اب می توان��د

.مفید و راهنما باشد

به منظور درک و فهم آسان تر مط��الب و ترم ه��ای مط��رح ش��ده در
کت��اب تلش ک��رده ام در ح��د ت��وان و دانش ام در پای��ان کت��اب
ضمیمه ای اضافه کن��م ک�ه در برگیرن��ده ی توض��یح اس��امی و نی��ز
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ترجمه ای��ن کت��اب ب��ه عل��ت دش��واری. اختصارات و واژه ها است
زبان نوشتاری هتن�ه و نی��ز پیچی��ده ب�ودن موض��وع، ب�دون ش��ک
کمبود و نواقص زیادی دارد که امیدوارم به کمک صاحب نظ��ران

.ت��اریخی برط��رف گ��ردد- این ح��وزه از دان��ش اقتص��اد سیاس��ی
.توس��ط انتش��ارات اس ۲۰۰۸کتاب هتنه نخس��تین بار در س��ال 

ک��ه فدراس��یونی ب��رای تحقی��ق مس��ائل اجتم��اعی و) ۴(اس. ان
فدراس��یون ش��بکه ای. حیات زندگی اقتصادی است، منتشر شد

مستقل از کنشگران و راهبران افکار مس��تقل و تص��میم گیرندگان
هدف این فدراسیون ای��ن اس��ت. بخش خصوصی و دولتی است

که از طریق تحقیق و انتش��ار کت��اب و برگ��زاری جلس��ات بح��ث و
تب���ادل نظر تص���میمات و راهکاره���ای واقعبین���انه ای در م���ورد

                                                    .چالش ه��ای اجتم��اعی ارائه ده��د
محمود شوشتری                                         

۲۰۱۷ژانویه  

توسعه چیست؟
قرن هیجدهغالب از) دیسکورس(بحثی درباره ی توسعه و گفتمان 

میلدی تاکنون و چشم انداز آینده

پایان سخن

من در این کتاب تفک66ر توس66عه را در
چ66ارچوب ش66ش زمینه ی اجتم66اعی
پیوسته در عصر مدرن مورد بررس66ی

تفک666ر توس66عه در ای66ن. ق66رار دادم
ش666ش زمین666ه مختل666ف اجتم666اعی
دس66تخوش تح66ولت قاب66ل ت66وجهی
ش66ده اس66ت، گ66ذار از ی66ک فض66ای
بسته مل66ی به س66مت و جه66ت هرچ66ه
بیش666تر بین الملل666ی ش666دن و زم666ان

از پ66اره ای جه66ات فض66ا و ش66رایط ای66ن پس6امدرنیته. پس6امدرنیته
یادآور دوران پیشامدرنیته، دوران پیشا وستفالی جامعه ی ق66رون

.وسطایی است

در آغاز عصر مدرن زاده شد و بگ66ونه ای) ترقی(مقوله ی توسعه 
در طی زمان متحول شد که بازتاب دهنده ی گذار جامعه انس66انی

از دوران پیشاص66نعتی ج66امعه ی کش66اورزی، چن66دین: بوده است
انقلب صنعتی، بحران اقتصادی و رکود تا سال های طلیی بع66د

،''جه66ان س66وم''از جن66گ دوم جه66انی و رش66د ب66ا ثب66ات، معض66ل 
رام''گلوبالیزه شدن اقتصاد بین المللی ت66ا بح66ث ج66اری در م66ورد 

می ت66وان چنی66ن گف66ت ک66ه ای66ن''. ک66ردن و مه66ار گلوبالیزاس66یون
''توس66عه''تحول تا حدی پی66ش رف66ت ک66ه م66رگ مفه66وم مق66وله ی 

توسط پاره ای از تئوری های پسامدرنیته اعلم شد و آن را خاتمه
می خواهم بگ66ویم ک66ه م66ن ای66ن اعلم م66رگ را ت66ا. یافته دانستند

. اطلع ثانوی امری زودرس می دانم
در عصر روشنگری قرن هیجده نگاه به مق66وله ی توس66عه نگ66اهی
بود که آن را کم یا بیش فرآیندی تعیین کننده می دی6د و به لح66اظ
نگاه تئوریک جامعه شناسی در ح6ال گس6ترش، فه66م و ش6ناخت

شناخت ای66ن مکانیزم ه66ا. مکانیزم های درونی آن بسیار مهم بود
به این لحاظ اهمیت داشت که از بوجود آمدن س66د و موان66ع غی66ر

این نگ66رش از. جلوگیری شود'' توسعه ای''ضرور در مسیر چنین 
 به طور عام رشد کرد و به ای66ده ی توس66عه بعن66وان

 
توسعه متعاقبا

نوعی هن66ر مهندس66ی اجتم6اعی تب66دیل ش6د؛ ک6ه البت66ه بس66ته ب66ه
شرایط در حال تغییر اقتصاد سیاسی با دخالت کم یا بیش دول66ت

ن66وعی نگ66اه از توس66عه ک66ه مت66أثر از. در ام66ور ب66اور داش66ت، ش66د
نظ6ریه ی ب66ازار آزاد ب6ود، در مقاب66ل اقتص66اد برن6امه ریزی ش6ده ی
سوسیالیستی قد علم کرد؛ گرچه استراتژی هر دو ن66وع نگ66اه در

اصلی توسعه بودند، زیرا ه66ر دو) دیسکورس(چارچوب گفتمان 
باورمند ب6ه رش6د اقتص66ادی بودن66د و در ای6ن م66ورد وج6ه مش6ترک

به عبارت دیگر می توان گفت وج66ه مشخص66ه ی معی66ن و. داشتند
رش66د و ترق66ی. هژم66ون پ66ارادایم توس66عه رش66د و ترق66ی ب66ود

در مقاب66ل ای66ن ن66وع نگ66اه از. غ66الب ب66ود) گفتم66ان(دیس66کورس 
توس66عه می ت66وان ن66وع توس66عه ی آلترن66اتیو را ق66رار داد ک66ه دارای

توس66عه ی انس66انی ک66ه تمرک66ز را از. عناصر حیاتی از تمدن است
توس66عه ی دولت ه66ای مل66ی ب66ه توس66عه ی ف66رد و انس66ان منتق66ل
می کند، توسعه ی پایدار که به ش66رایط و اوض66اع بنی66ادی محی66ط

و درواقع حتی ب66ه ثب66ات و پای66داری ج66امعه ب66ه(زیست توجه دارد 
و همچنی66ن توس66عه ی بین الملل66ی ک66ه) مفه66وم دیگ66ر ت66وجه دارد

به معنای انطب66اق و ج66اری ک66ردن پرنس66یپ ها و اص66ول توس66عه ی
جریان ه66ای(ای66ن گره ه66ای . پایدار در مقی66اس بین الملل66ی اس6ت

کوچک تأثیر و نفوذ محدودی) کوچک منتقد دیسکورس هژمون
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. بر کل جریان توسعه واقعی داشته اند
انتخاب ن6وع م6دل توس66عه هم66واره تح66ت ت66أثیر چگ66ونگی و نی66از
انباشت سرمایه و فرهنگ مص66رف ب6وده و بوس66یله ی ای6ن نیازه66ا

این انتخاب ت66ا ح66دودی ه66م ای66ن ب66ر پ66ایه ی. هدایت شده است
ب66دین ترتی66ب بای66د گف66ت. انگیزه های سیاسی امنیتی بوده است

 در س66ازگاری ب66ا نیروه66ا و ق66وای
 
انتخ66اب الگ66وی توس66عه تاریخ66ا

نظامی ب66وده، زی66را نخبگ66ان و دولتم66ردان هم66واره خ66ود را م66ورد
تهدید آنارش66ی م66دل توس66عه ی جریان ه66ای کوچ66ک منتق66د، ک66ه
بعن66وان اس66تراتژی صددرص66دی ه66م ارائه می ش66دند، احس66اس

)گره های مخالف(بنابراین امکانات جریان های منتقد . می کردند
 ب66ه ع66املی ناک66ارآ و ک66م ت66أثیر ب66رای

 
در این قالب از توس66عه عمل

تغییر تبدیل می شوند، از جمله در چالش های بین المللی، که یک
. نمونه آن موضوع تغییرات جوی و آب و هوایی، تبدیل است

، در رابطه ی بین تغیی66رات)گفتمانی(علت تغییرات دیسکورسیو 
در زمین66ه  ت66اریخی و درک اجتم66اع از هم66ان تغیی66رات زمینه ه66ای

بدون شکل جدید از فهم و درک و توضیح. اجتماعی نهفته است
توس66عه. و ترجمان از معضل توسعه، هیچ تغییری محتمل نیست

تلش66ی در پ66ی ی66افتن: می تواند چنین توضیح داده ش66ود) ترقی(
رابطه ی مناس66ب بی66ن س66ه ارزش بنی66ادی اجتم66اعی ک66ه نقش66ی

آزادی، نظ66م و امنی66ت: تعیین کنن66ده در تاری66خ اروپ66ا داش66ته ان66د
)به ای66ن دلی66ل ک66ه(اما چرا تنها این سه مقوله؟ . قانونی و عدالت

این سه ارزش را می توان در سایه روشن تاریخ در ارتباط ب66ا س66ه
لیبرالیس66م،: ایدئولوژی بزرگ دهه های قرن نونزده جستجو کرد

. محافظه کاری و سوسیالیسم
آزادی  سیاس666ی و نی666ز اقتص666ادی یک666ی از خواس666ته ها و پی666ش

نظ666م و ق666انون گرایی، واکن666ش. فرض ه666ای لیبرالیس666م ب666ود
محافظه کاران در مقاب66ل آنارشیس66م سیاس66ی ب66ود، در ح66الی ک66ه
خواسته ی عدالت اجتماعی سوسیالیسم از دل ساختار اجتماعی
نابرابری زاده شد که یکی از پیامدها و نتایج فرآیند صنعتی شدن

باید تأکید کرد که همواره باید شکلی از تعادل بین ای66ن س66ه. بود
و) بی نظم66ی(برق66رار باش66د، چ66را ک66ه فق66دان آزادی، بی ق66انونی 

بی عدالتی موجب تشدید خواسته های رادیکال در دگرگونی ه66ای
بن66ابراین می ت66وان در مقی66اس و س66طحی. اجتماعی خواه66د ش66د

آن ارزش) فزون66ی بخش66یدن(کل66ی توس66عه را به عن66وان ارتق66اء 
غالب و حاکمی که نسبت به دیگر ارزش ها نقصان دارد، توضیح

البته چنین توجه ای به این معن66ا نیس66ت ک66ه دیگ66ر ارزش ه66ا. داد
تأمین شده اند، چرا که ارزش ها هرکدام مطلوب و تأمین کننده ی

خواسته های طبقات گوناگون در شرایط مختلف اجتم66اعی ب66وده
ان66د و بن66ابراین در ش66رایط ت66اریخی متف66اوت اجتم66اعی از وزن و

توجه به یک ارزش در ی66ک زم66ان. اهمیت گوناگونی برخوردارند
معی66ن ت66اریخی را می ت66وانیم چنی66ن ب66بینیم ک66ه مط66البه آن در

البت66ه هی66چ تغیی66ری ب66دون ی66ک. دیسکورس برجسته شده است
. سیاسی نمی تواند متحقق شود) گفتمانی(نبرد دیسکورسیو 

 بی66ش از هرچی66ز م66ورد۱۷۰۰ارزش66ی ک66ه در دهه ه66ای س66ده ی 
آزادی سیاس66ی از ق66درت. خواس66ته و ت66وجه ب66ود، آزادی ب66ود

استبدادی شاه، آزادی فردی از کنترل و انقی66اد م6ذهبی و ره6ایی
روشنگری و پیشرفت هسته ی. اقتصادی از کنترل مرکانتیلیستی

این دوره بود که منج66ر ب66ه س66ر) گفتمان(مرکزی در دیسکورس 
اولی66ن ای66دئولوژی ب66زرگ. ب66رآوردن لیبرالیس66م کلس66یک ش66د

اروپایی و همچنین تئوری اقتص66ادی ک6ه بایس6ت خ6ود را بعن66وان
پارادایم اقتصادی هژمون در طی م66دت زم66ان ط66ولنی در آین66ده

.نهادینه کند
افراط گرایی انقلب فرانسه و نیز جنگ طلبی بیرحمانه و خش66ن
ناپلئون به نوبه ی خود زایشگر اشتیاق به برقراری نظ66م و ق66انون

 ب66ا اتخ66اذ نظ66ام سیاس66ت امنی66تی۱۸۱۵این امر بعد از س66ال . شد
ایدئولوژی محافظه کارانه در عکس العمل نس66بت. متحقق گردید

ب66ه خواس66ت و تقاض66اهای رادیک66ال آزادیخ66واهی ک66ه احس66اس
در تاریخ همواره نوعی. می شد موجب بی ثباتی اند، شکل گرفت

ای66ن نظ66م همیش66ه ی66ا توس66ط. نظم بین المللی وجود داشته است
)کش66ورها(امپریالیسم یا ب66ر پ66ایه ی ت66وازن ق66درت بی6ن دولت ه66ا 

آلترناتیو نخست که از آن نام برده شد، در. تأمین می شده است
م66ورد) وستفالی کش66ورهای اروپ66ایی(دوران صلح پایدار در اروپا 

پیش ف66رض بوج66ود آم66دن آلترن66اتیو دوم. مص66الحه ق66رار گرف66ت
 براب66ر

 
لزمه اش وجود رابطه ی قدرت و نیز توان اقتصادی نس66بتا

بن66ابراین. ض66رورت ص66نعتی ش66دن: در ح66وزه ی اقتص66ادی ب66ود
تئوری اقتصادی لیبرالی از طرف قدرت های بزرگ درحال رشد به
دلئل ژئوپلی66تیکی ک66ه می خواس66تند از ص66نایع درح66ال رش66د خ66ود

. حمایت کنند مورد سئوال قرار گرفت
زمینه ه66ا و بس66ترهایی را آم66اده ک66رد ک66ه'' ص66لح ط66ولنی''دوره ی 

سیاست امنی66تی ب66ه اعتب66ار. صنعتی شدن در اروپا گسترش یابد
و سیاست توسعه از طری66ق پروتکشونیس66م و'' کنسرت اروپایی''

گس66ترش فرآین66د. حمایت ه66ای دول66تی از ص66نایع پی66ش رفتن66د
صنعتی شدن در عین حال باعث تضعیف پایه های نظم پایدار و با

به علت تنش در ثبات و نظم موجود موضع ژئوپلیتیکی. ثبات شد
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ب66ه م6وازات رون66د. و هژم66ون انگلس66تان ب6ه چ66الش کش66یده ش6د
در. صنعتی شدن خواست عدالت اجتماعی نیز گس66ترش ی66افت

پاره ای از کشورها تن دادن به خواست و ضرورت نوعی ق66رار داد
اجتماعی ابتدایی و وضع قانون در مورد آن، پرتو روشنی بخشی
در آن ق66رن ب66ود ک66ه در س66ال ه66ای بع66د زیربن66ای ج66امعه ی رف66اه

در س66ال های پای66انی ق66رن و. کش66ورهای اروپ66ایی ق66رار گرف66ت
س66ال های نخس66ت ق66رن بع66د تنش ه66ای داخل66ی و خ66ارجی ب66ه

.آماده بود'' گذار بزرگ''زمان برای . حداعلی ممکن رسید
 دوره ای تاری66ک در تاری66خ۱۹۴۵ ت66ا ۱۹۱۴فاصله ی بین س66ال های 

 چگ66ونه
 
اروپ66ا ب66ود، عجی66ب و تعج66ب برانگی66ز اس66ت ک66ه اساس66ا

در ای66ن دوره. خوش66بینی نس66بت ب66ه مق66وله ی توس66عه زن66ده مان66د
.به بدنامی و بی آبرویی کش66یده ش66د) مدرنیسم(پروژه ی مدرنیته 

ژئوپلیتیک و خواست عدالت اجتماعی به موضوع غ6الب و عاج6ل
آزادی سیاس66ی از هم66ه ط66رف نادی66ده گرفت66ه ش66د و. تب66دیل ش66د
در دوران رکود بزرگ فقر بیشتر از همیش66ه گس66ترش. پایمال شد

وجود چنین شرایط اجتم66اعی بحران66ی و ناامی66د کنن66ده ای. یافت
بود که به توتالیتاریسم و همه ی تجاوزات وحش6یانه اش از جمل6ه

.نسل کشی را امکان پذیر کرد
دولت ه66ای لی66برال ب66رای حف66ظ و بق66ای خ66ود در براب66ر ته66اجم

در غ66رب. ایدئولوژی های افراطی راست و چپ مبارزه می کردن66د
اقتصاد بازار جای خ66ود را ب66ه اقتص66اد س66رمایه داری ک66م و بی66ش
کنترل شده داد و در شرق اقتصاد لی66برالی مبتن66ی ب66ر ب66ازار ج66ای

.خود را به اقتصاد پادگانی آمرانه داد
 ب66الخره ص66لح برق66رار ش66د، خواس66ت و۱۹۴۵وقتی ک66ه در س66ال 

اشتیاق بین المللی در بنا کردن ی66ک نظ66م بین الملل66ی ک66ارآ و ی66ک
در این زمان ایالت متحده آمریکا نق66ش. اقتصاد با ثبات زیاد بود

معنای آن این بود که ح66ال دول66تی. هژمون را به عهده گرفته بود
وج66ود داش66ت ک66ه در ب66اره ی ق66وانین ن66اظر ب66ر سیس66تم اقتص66اد

علت اش هم این بود که این دولت. بین المللی تصمیم می گرفت
خواس66ته خ66ود را] بتوان66د[ب66ه ان66دازه ی ک66افی قدرتمن66د ب66ود ک66ه 

بنابراین نظم بین الملل66ی ک66ه در آن زم66ان. به دیگران تحمیل کند
نهادینه شد بر پایه ی ی66ک تع66ادل نس66بی در رابطه ی بی66ن آزادی،

6 ی66ک'' سازش ب66زرگ''در آن زمان . نظم، قانون و عدالت بنا شد
قرارداد اجتماعی بین کار و س66رمایه 6 زمین66ه را ب66رای دولت ه66ای

یارانه های بین المللی با هدف کاهش فقر. مدرن رفاه فراهم کرد
در مقی66اس بین الملل66ی و دس66ت ی66افتن ب66ه ی66ک نظ66م بین الملل66ی

دهه ه66ای پنج66اه و شص66ت ق66رن. باثب66ات در نظ66ر گرفت66ه ش66دند

متأثر از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی'' طلیی''بیستم سال های 
. بودند

ن66ابرابری در س66طح. روش66ن اس66ت ک66ه هم66ه چی66ز نس66بی اس66ت
بین الملل66ی کماک66ان زی66اد ب66ود و خواس66ت برق66راری ی66ک نظ66م

و بح66ران اقتص66ادی'' ۶۸''عادلنه تر در سال های پس از جنب66ش 
درک از مقوله ی توسعه تغییر کرد و چنین.  رشد کرد۱۹۷۰دهه ی 

تغیی66ری خ66ود را در فه66م و درک66ی ت66ازه از ترم ه66ایی مانن66د گ66ذار
خواس666ته ی. س666اختاری و تغیی666ر در رابطه ی ق666درت نش666ان داد

برقراری یک نظ66م ن66وین اقتص66ادی تلش66ی از ط66رف کش66ورهای
ب66ود ت66ا ج66ایی ب66رای خ66ود در) بی ق66درتی(فقی66ر و فرودس66تی 

جاری پیدا کنند و بتوانند بر مسائل مهم66ی) گفتمان(دیسکورس 
. بین المللی تأثیرگذار باشند) برابری(مانند عدالت 

.خواست برقراری یک نظم نوین اقثصادی به شکس66ت انجامی66د
 ب66ه 

 
مع66روف'' ض66د انقلب''ب66ه ج66ای آن گرایش66ی ک66ه اص66طلحا

 نئولیبرالیسم رشد یابنده، که پی آمد آن
 
است، غلبه کرد و متعاقبا

گلوبالیزاس66یون تح66ت م66دیریت ب66ازار. بود'' سازش بزرگ''پایان 
ن66وین در دهه ه66ای'' گ66ذار ب66زرگ''جهانی شده اولین ف66از از ی66ک 

آزادی س66رمایه ب66ا هزین66ه و قرب66انی ک66ردن.  ش66د۱۹۹۰ و ۱۹۸۰
توس66عه ه66م. عدالت و نظم و قانون نهادینه شد و رجحان ی66افت

ن66ابرابری رش66دیابنده ی. سیاق و هم معنا ب66ا گلوبالیزاس66یون ش66د
اقتص66ادی و ش66کاف های اجتم66اعی م66وجب ب66روز درگیری ه66ا،

معض66لتی ک66ه از طری66ق. و تروریس66م ش66د'' جنگ ه66ای جدی66د''
.مداخلت نظامی متعدد با موفقیت ه66ای نس66بی م66دیریت ش66دند

نظم بین المللی در این دوره در اعل درج66ه ناک66ارآ و ناک66افی بنظ66ر
. می رسید

اوض66اع ام66روز متض66اد اس66ت و ای66ن تض66اد آین66ده ی دیس66کورس
 سپتامبر پ66روژه۱۱پس از . توسعه را نیز شامل می شود) گفتمان(

در تقاب66ل و) جنگ علیه تروریسم بین الملل66ی(و نظم میلیتاریستی 
 یعنی پروژه ی عدالت در رابطه۱۹۹۰چالش با بحث اوائل دهه ی 

این پروژه در ابت66دا ب6ه. با سیستم سازمان ملل، قرار گرفته است
بذرافشانی ش66د و ن66ام) دیسکورس هژمون(ابتکار جریان اصلی 

ب66ر آن'' اهداف توسعه در هزاره ی سوم و ثروت عمومی جه66ان''
پ66روژه ع66دالت و آزادی ه66ر روز بیش66تر در). ۱۴۳(گذاش66ته ش66د 

هن6وز ی6ک. گوانتان66امو درآم6ده اس6ت) ع6وارض(انقیاد س6ندروم 
ی66ا ق66رارداد اجتم66اعی دیگ66ری ک66ه بتوان66د بنی66اد و'' سازش بزرگ''

زیربن66ایی ب6رای انس66جام و رس66یدن ب6ه ی66ک سیاس6ت اجتم6اعی
. بین المللی قرار گیرد، در چشم انداز دیده نمی شود
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حک66ایت از'' گفتم66ان''با این حال جا به جایی ج66اری دیس66کورس 
برای تغییرات اجتم66اعی هن66وز'' فرصت طلیی''این دارد که یک 

دیس666کورس چه666ارم] در دوره . [می توان666د امکان پ666ذیر باش666د
تجربیات حاصل شده از جنگ و رکود در رشد و بل66وغ خواس66ت و

ام66روز چالش ه66ای. انگیزه ی توافق و سازش تعیین کننده بودند
 بویژه تغییرات آب و ه66وایی، ش66اید بتوانن66د هم66ان نق66ش گلوبال

غلبه بر این معضلت اشکالی بس66یار فرات66ر. مشابه را ایفا نمایند
در. از اش66کال موج66ود همکاری ه66ای بین الملل66ی را طل6ب می کن66د

اشکال موجود کشورها، در بهترین ح66الت، تنه66ا بخ66ش معی66ن و
محدودی از امکانات خود را به آن اختصاص می دهند، که هدف

. آن هم شاید ارضای وجدان خودشان باشد
تلش برای پیش بین66ی رون66د آین66ده در ک6ل ن6اموفق ب6وده اس6ت،
بنابراین به دلیل بال، ابراز نظر قطع66ی در م66ورد رون66دهای آین66ده،

اما یابد گفت که هنوز سناریوهای مختلفی. دور اندیشنانه نیست
:از پساوستفالی متصور اند

برقراری نوعی دوره ی ص6لح ط6ولنی(وستفالی نوین          •       
).بین کشورها

.بازگشت به دوران پیشا وستفالی در اروپا         •       
اقت66دار مل66ی،. (دورانی با ویژگی های پسا اقتدار مل66ی         •       

دولت ها و یا کشورهایی دارای اقتدار و استقلل مل66ی ک66ه ش66امل
یک سرزمین معین، یک ملت معین و دول66ت معی66ن و غیروابس66ته
اند و درعی6ن ح66ال ای6ن امک66ان را دارن66د ک66ه ب66ا دیگ66ر کش66ورهای

).م. - مستقل وارد رابطه ی دیپلماتیک شوند
رسیدن به سناریوی دوران صلح طولنی نوین به معنای برقراری
سیستمی بین دولت ها ی ملی است ک66ه ب66ار دیگ66ر کن66ترل را ی66ا از
طریق تقویت سازمان ملل 6 که احتمال آن بسیار ض66عیف اس66ت 6
با ایجاد نوعی ساختار نظم گرای قوی و سازمان یافته 6 مق66وله ای

''امپریالیس66م''که از همین امروز بسیاری ترجی66ح می دهن66د آن را 
این ساختار می تواند یا یک قطبی تحت. بنامند 6 متحقق می سازد

هژمونی ایالت  متح6ده باش6د ی66ا چن6د قط66بی در ش6کل و ش6مایل
ک66ه ق66درت های'' کنس66رت جه66انی ''ی66ا '' کنسرت اروپ66ایی''مشابه 

چنی66ن س66ناریویی. بزرگ منطقه ای در آن با هم همکاری می کنند
می توان66د ب66ه معن66ای ی66ک رنس66انس ب66رای ان66واع جنبش ه66ای
 پیام66دهای جه66انی آن سرش66ار از

 
آزادیخواهی باشد ک66ه احتم66ال
.خشونت و درگیری خواهد بود

سناریوی بازگشت به دوران پیشاصلح پایدار به معن66ای تض66عیف و
انحلل نس66بی سیس66تم دولت ه66ای دوران ص66لح ط66ولنی اروپ66ا

س66ناریویی ک66ه پ66اره ای از کارشناس66ان در ح66وزه ی. خواه66د ب66ود
 آن را 

 
.می نامن66د'' ق66رون وس66طی جدی66د''رواب66ط بین الملل66ی گاه66ا

 ح6د معین66ی از آزادی را در پ66ی خواه66د داش6ت،
 
چنین نظمی یقینا

ولی در شرایط دگرگونه ی کنونی زندگی در بخش ه66ای مختلف66ی
حتی این سناریو. از جهان غیرگلوبالیزه شده متفاوت خواهد بود

نیز خشونت را، ولی در مقیاس و اشکال کم66تری، در پ66ی خواه66د
. داشت

''پس66ادولت های اقت66دار مل66ی''آخری66ن س66ناریو، یعن66ی گ66ذار ب66ه 
)با چگالی غلی66ظ(می تواند به معنای درگیر کردن و متمرکز شدن 

به ساختارهای نهادینه شده ی بین المللی در عرصه ی جه66انی، و
لزم66ه. سپردن بس66یاری از ق66درت های سیاس66ی ب66ه آن ه66ا باش66د

چنین تحولی درجه ی بالیی از مشروعیت و اقتدار ملی است ک66ه
بر بستر عدالت بین المللی بنا شده باشد، باید افزود که ب66ا وج66ود
این عدالت بین الملل66ی اس66ت ک66ه آن درج66ه  ب66الی مش66روعیت و

.که در ای66ن ص6ورت ممک66ن اس66ت. اقتدار ملی ممکن خواهد شد
شاید بسیاری این سناریو ترجیح می دهند؛ به این دلیل ساده ک66ه

در این صورت می توان با معضلت جهانی م
 
پس این سناریو می تواند مورد. در مقیاس بین المللی مبارزه کرد 

. حمایت منطقه ای و ملی آکتورهای محلی نیز قرار گیرد
                                                                                            
 پایان                                                                                            

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   123    جستارهای نو  



رضا جاسکیبرگردان: ؛  اسلوی ژیژکنوشته: 

از تسلط به استثمار و شورش

به عنوان یک مارکسیست، ما این ف66رض مش66ترک را داری66م ک66ه 
«نقد اقتصاد سیاس66ی» م66ارکس، نقط66ه ش66روع درک م66ا از وض66ع
اجتماعی و اقتصادی میباشد. با این حال، ما باید ب66ه منظ66ور درک
این وضع، از شر آخرین نش66ان تکام66ل ت66اریخی م66ارکس خلص
ش66ویم-حتی اگ6ر ای66ن تئوری پ66ایه و اس66اس اص66لی مارکسیس66م
ارتدکسی به نظر رسد. اینجا وی در ب66دترین پیش بین66ی ت66اریخی

:.خود میگوید
در تولید اجتم66اعی هس66تی انه66ا، اف66راد ناچ66ار ب66ه ورود در رواب66ط
مشخصی که خارج از اراده آن ها قرار دارد، یعنی روابط تولیدی
ک666ه متناس666ب ب666ا مرحل666ه تولی666د نیروه666ای م666ادی انهاس666ت،
میشوند...در یک مرحله خ66اص توس66عه، نیروه66ای مول66ده م66ادی
جامعه در تضاد با روابط تولیدی موجود -این صرفا  بیانگر هم66ان
چیز به شکل قانونی آن است- یا با روابط مالکیت در چهارچوبی
که تابحال عمل میکردند،  قرار میگیرن66د. ای66ن رواب66ط از اش66کال
توس66عه نیروه66ای تولی66دی ب66ه قی66د و بن66دی ب66رای آن ه66ا تب66دیل
میگردد. س66پس دوران انقلب اجتم66اعی آغ66از میگ666ردد...هرگز
هیچ نظ66م اجتم66اعی قب66ل از آنک66ه نیروه66ای تولی66دی آن بان66دازه
کافی توسعه بیابند، نابود نمی شوند و هرگز نیروهای برتر جدی66د
تولی66دی، پی66ش از آنک66ه ش66رایط م66ادی ب66رای وج66ود آن ه66ا  در
چهارچوب جامعه قدیمی بح66د کم66ال نرس66یده باش66د، ج66ایگزین
نیروهای قبلی نمی شوند. در نتیجه انسان به ناچ66ار ب66ه وظ66ایفی
ک66ه ق66درت ح66ل ان66را دارد میپ66ردازد، چ66را ک66ه همیش66ه  بررس66ی

دقیق تر نشان میدهد مشکل زمانی مط66رح می ش66ود ک6ه ش6رایط
مادی برای حل آن از قبل وجود داشته باشد و یا حداقل در ح66ال

١.شکل گیری باشد

این طرح دارای اشتباهی مضاعف میباش66د. اول، س66رمایه داری
ب66ه عن66وان ی66ک ش66کل اجتم66اعی توس66ط ناهم66اهنگی س66اختاری
مشخص میشود:  تضاد بین نیروه66ا و رواب66ط اجتم66اعی از هم66ان
آغاز وجود دارد، و همی66ن ای66ن تض66اد اس66ت ک66ه س66رمایه داری را
بسوی خودانقلبی دائمی و خود توسعه س66وق میده666د-سرمایه
داری رونق میابد، چر که از قید و بند های خود از طریق ف66رار ب66ه
آین666ده اجتن666اب می666ورزد. از همی666ن رو بای666د درک خوش بین666انه
«عاقلنه» ای که انسان « به ناچار به وظایفی که قدرت حل ان66را
دارد، میپ66ردازد» را ره66ا س66اخت: ام66روز م66ا ب66ا مش66کلتی روب66رو
هستیم که هیچ راه حل مشخصی برای انها که ب66ا منط66ق تکام66ل

تضمین شود، وجود ندارد.
ما برای فرا رفتن از این چهارچوب، بایستی بر روی س66ه ویژگ66ی
که مشخصه سرمایه داری معاصر میباشد، تمرک66ز نم66اییم: رون66د
طولنی مدت تغییر از سود به اجاره ( به دو شکل اصلی: اجاره بر
اساس «دانش مشترک» خصوصی ش6ده و اج6اره ب6ر پ66ایه من66ابع
طبیعی )؛ نقش بسیار قویتر بیکاری س666اختاری(فرصت اس66تثمار
شدن در ی66ک ک66ار دائم، امتی66از محس66وب میش66ود)؛ و در نه66ایت
ظهور یک طبق66ه جدی66د ک66ه ژان-کل66ود میلن66ر «ب66ورژوازی حق66وق

 ٢بگیر» مینامد.
در نتیجه افزایش بهره وری، که بر اثر رشد نمایی دانش جمع66ی
بوقوع  پیوسته، نقش بیکاری در ح66ال تغیی66ر اس6ت. ام66ا آی66ا ای66ن
ش66کل جدی66د س66رمایه داری، چش66م ان66داز ن66ویی از آزادی را ب66ه
ارمغان نمی اورد؟ در اینجا تز «انبوهه» هارت و نگری، که در آن
انها تلش برای رادیکالیزه نمودن مارکس، ک66ه برای66ش س66رمایه
داری بسیار سازمان یافته شرکتهای بزرگ س66رمایه داری از قب66ل
«سوسیالیس66می در درون کاپیتالیس66م» ب66ود، را دارن66د  (ن66وعی از
سوس66یالیزه ک66ردن س66رمایه داری، ک66ه در غی66اب ص66احبان ان،
بیشتر و بیشتر زائد میگردد )،  بنابراین کافی است برای رسیدن

 ب66ا ای66ن٣به سوسیالیسم مناسب، س66ر  ص66وری ان66را قط66ع نم66ود.
حال، برای هارت و نگری، مح66دودیت م66ارکس آن ب66ود ک66ه او از
نظر تاریخی به شکل متمرکز و سازمان یافته ب66ه سلس66له مرات66ب
کار صنعتی محدود شده بود و به همین دلی66ل چش66م ان66داز وی از
«عقل کل»  یک سازمان برنامه ریزی مرکزی بود. فق66ط ام66روز ب66ا
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صعود «کار فکری» به یک موقعیت هژمونیک، انقلب معک66وس
«از نظر عینی» امکان پذیر شده است. این کار غیر مادی در بین
دو قطب فکری (نمادین) کار (تولید ایده ها، کدها،متون، برن66امه
ه66ا، ارق66ام... ) و ک66ار ع6666اطفی(انهایی ک66ه ب66ر ب66دن م66ا ت66أثیر
میگذارن66د،از دک66تر گرفت66ه ت66ا پرس66تار ک66ودک و مس66ئولین پ66رواز)
تعمی66م داده میش66ود. ام66روز، ک66ار فک66ری در معن66ای دقیق66ی ک66ه
مارکس در قرن نوزدهم سرمایه داری اعلم ک66رد و تولی66د ب66زرگ
صنعتی تسلط داشت و به مثابه رن66گ خاص66ی ک66ه  س66ایه روش66نی
اش را به کلیت قرض میداد-نه به لحاظ کمی بلک66ه ب66رای ب66ازی
نقش کلی66دی، س66مبلیک و س66اختاری اش، «مس66لط  اس66ت». در
ن66تیجه، ی66ک قلم66رو جدی66دی از «اش66تراک» پدی66د میای66د: دان66ش
مش66ترک، اش66کالی از همک66اری و ارتباط66ات و غی66ره، ک66ه دیگ66ر
نمی شود در شکل حصوصی اش وجود داشته باشد. برای تولی66د
غیرمادی، محصولت دیگر اشیاء مادی نیستند، بلک66ه خودش66ان
روایط نو اجتماعی(بین فردی) هستند-بطور خلصه، تولید غی66ر
مادی بطور مستقیم زیستی-سیاسی است، آن محصول زن66دگی

اجتماعی است.
در اینجا طنز قضیه این است که هارت و نگری درست اشاره ب66ه
روندی دارند که ای66دئولوگهای س66رمایه داری «پس66ت م66درن» ب66ه
مثابه گذر از تولی66د م66ادی ب66ه نم66ادین، از منط66ق متمرک66ز سلس66له
مراتبی به منطق خود سازمانگر خودرو، همک66اری چن66د مرک66زی و
غیره از آن تجلیل میکنند. البته در اینجا نگری به مارکس وف66ادار
است: او تلش دارد که حقانیت مارکس را ثابت نماید، که ظهور
«عق66ل ک66ل» در دراز م66دت ب66ا س66رمایه داری ناس66ازگار اس66ت.
 ادع66ای مخ66الف را

 
ایدئولوگهای پست مدرن سرمایه داری دقیق66ا

دارند: این تئوری (و عمل) مارکسیستی اس66ت ک66ه خ66ود در درون
محدودیت های سلسله مراتبی و متمرکز حالت کنترل باقی مان66ده
اس66ت و از ای66ن رو نمیتوان66د از عه66ده اث66رات اجتم66اعی انقلب
اطلعاتی جدید براید. دلیل تجربی خوبی برای این ادع66ا وج66ود
دارد:دوباره، بزرگترین طنز تاری66خ ای66ن اس66ت ک66ه ک66ه فروپاش66ی
کمونیسم به مثابه قانع کننده ترین مثال اعتبار دیالکتی66ک س6نتی
مارکسیستی از نیروها و روابط تولی66دی اس66ت ک66ه مارکسیس66م در
تلشش برای پیروزی بر سرمایه داری بر آن حس66اب میک66رد. در
واقع، آنچه ک66ه  ب66اعث از بی66ن رفت66ن رژیمه66ای کمونیس66تی ب66ود
ناتوانی آن ها در تطبییق دادن  منطق جدید اجتماعی ک66ه توس66ط
«انقلب اطلعاتی» حمایت میشد، بود: آن ها سعی نمودن66د ک66ه
انرا ب66ه ی66ک پ66روژه دیگ66ر متمرک66ز و ب66زرگ دول66تی ه66دایت کنن66د.

پارادوکس این است که آنچه نگری به عن66وان فرص66ت منحص66ر
بف666رد ب666رای غلب666ه ب666ر س666رمایه داری از ان تجلی666ل میکن666د،
ای66دئولوگهای «انقلب اطلع66اتی» از آن ب66ه عن66وان ظه66ور ی66ک

سرمایه داری «بی اصطکاک» تقدیس منمایند. 
تجزیه و تحلیل هارت و نگری دارای سه نقطه ض66عف اس66ت ک66ه
باهم  میتواند توضیح ده66د ک66ه چگ66ونه س66رمایه داری میتوان66د از
آنچه که (بر اساس ترمه66ای مارکسیس66تی) ب66ک س66ازمان جدی66د
تولیدی است که سبب فرسودگی اش میگردد، ج66ان س66الم ب66در
برد. آن ها اینکه تا چه حد س66رمایه داری معاص66ر بط66ور م66وفقیت
امی6666زی(حداقل در کوت66اه م66دت) خ66ود «دان66ش مش66ترک» را
خصوصی نمود، را دست کم میگیرن6د، و همچنی6ن اینک66ه ت6ا چ6ه
حد خود کارگران ، بیش از بورژوازی، «اضافی» شدند (افزای66ش
 بیکار نیستند، بلکه بطور س66اختاری

 
تعداد بیکارانی که فقط موقتا

غیر قابل استخدام هستند). علوه بر این، حتی اگ66ر ای66ن اص66ل
درست باشد که بورژوازی  دیگر  بی وظیفه شده  است، م66ا بای66د
این عبارت را با این سؤال کنترل کنیم ک66ه ب66ی وظیف66ه ب66رای چ6ه
کسی؟ برای خود س6رمایه داری. ب66ه گفت6ه دیگ66ر،   اگ66ر س66رمایه
داری قدیم به شکل ایده آلی درگی66ر س66رمایه گذاری ک66ارافرین ب66ا
پول (خود و یا قرضی) در فعالیت اقتصادی سازماندهی شده بود
و توسط خودش اج66را میش6د، و در ن6تیجه س6ود درو میک6رد، ام66ا
امروز ایده آل جدیدی در حال ظهور است: کارفرما، دیگر صاحب
شرکت خود نیست، بلکه مدیر متخصص (و ی66ا هیئت م66دیره ک66ه
مدیر اجرایی ریاست آن را دارد) شرکتی را که بانکها( نیز توسط
مدیران دیگری که صاحب خ66ود بان66ک نیس66تند کن66ترل میش66وند)
ص66احب ان  هس66تند، و ی66ا س66رمایه گذاران پراکن66ده دارد، را م66ی
چرخان666د. در ای666ن ن666وع جدی666د ای666ده آل س666رمایه داری ب666دون
بورژوازی، بورژوازی قدیمی کاربردی ندارد و به یک طبقه جدی66د
مدیران حقوق بگیر تبدیل گردیده است-ب666ورژوازی جدی66د خ66ود
حقوق دریافت میکند، و حتی اگر اعضای آن قس6متی از ش6رکت
خود را صاحب هستند، آن ها سهام خود را به عن66وان بخش66ی از
پ66اداش خ66ویش(«پ66اداش» ب66رای م66دیریت «م66وفقیت امی66ز»)

تحصیل میکنند.
این بورژوازی جدید هنوز هم ارزش اضافی را ض66بط میکن66د، ام66ا
در شکلی  مرموز که میلنر انرا «دستمزد اض66افی» مینام66د: بط66ور
کلی، به اعضای آن  بیشتر از «حداقل دس66تمزد» پرولتاری66ا (ای66ن
نکته مرجع خیالی-اغلب موهوم- ک66ه تنه66ا نم66ونه واقع66ی آن در
اقتص66اد جه66انی ام66روز حق66وق ی66ک ک66ارگر در ی66ک تولی66دی در
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اندونزی و چین است ) پرداخت میشود، و این اختلف نسبت به
پرولتاریای معمولی، این تمایز، وض66عیت آن ه66ا را تعیی66ن میکن66د.
بن66ابراین  ب66ورژوازی  ب66ه مفه66وم کلس66یک در ح66ال ن66ابود ش66دن
اس66ت: س66رمایه داران ب66ه عن66وان ی66ک زی66ر مجم66وعه از حق66وق
بگی66ران ک66ارگر -م66دیرانی ک66ه ب66ه دلی66ل شایس66تگی خ66ود ( ای66ن
«ارزیابی» ش6به علم6ی ک6ه در آم6د ب66التر انه66ا را مش6روعیت م6ی
بخشد، بسیار مهم است) واج66د ش66رایط در آم66د بیش66تر هس66تند.
البته دسته کارگرانی که دستمزد اضافی دریافت میکنند،منحصر
به م66دیران نیس66ت: ای66ن را میت66وان ب66ه تم66ام ان66واع کارشناس66ان
گس66ترش داد، م66دیران عم66ومی، کارمن66دان، پزش66کان، وکل،
روزنامه نگاران، روشنفکران و هنرمندان. این مازاد را ک66ه آن ه66ا
به دو شکل دریافت میکنند: پول بیشتر(برای مدیران و غیره)، و
همچنین کار کمتر، و بنابراین وق66ت آزاد بیشتر(ب666رای برخ66ی از
روشنفکران، و همچنین بعضی از اعضای وزاتخانه ه6ای دول66تی
و غیره ) .البت66ه، روش ارزی66ابی ک6ه ص6لحیت برخ6ی از ک66ارگران
برای دستمزد اضافی را تعیین میکن66د، ی66ک مک66انیزم خودس66رانه
ازقدرت و ایدئولوژی است که هی66چ ارتب66اط ج66دی ب66ا شایس66تگی
واقع66ی ن666دارد-یا، هم66انطور ک66ه میلن66ر عن66وان میکن66د، ض66رورت
دستمزد اضافی اقتص66ادی نب66وده بلک66ه سیاس66ی میباش66د: ب66رای
حف6ظ ی66ک «طبق66ه متوس6ط» ب6ه منظ66ور ثب66ات اجتم6اعی. اختی6ار
سلسله مراتب اجتماعی نه یک اشتباه، بلکه تمام نقطه ق66وت آن
است، چرا که ارزی66ابی اختی66اری، نق66ش مش66ابهی در دلبخ66واهی
موفقیت بازار بازی میکند. به عبارت دیگ66ر، خش66ونت، ن66ه وق66تی
که وابستگی های زیادی در فضای اجتم66اعی وج66ود دارد تهدی66د
به انفج66ار میکن6د، بلک66ه زم66انی ک6ه تلش ب6ه از بی6ن ب66ردن ای6ن

وابستگی میشود.
اینجا یکی از بن بستهایی که چین با آن مواجه اس6ت ق6رار دارد:
هدف از اص66لحات دن66گ، مرس66وم ک66ردن س66رمایه داری ب66دون
بورژوازی(به عنوان طبقه حاکمه جدید) بود؛ ب66ا ای66ن ح66ال، الن
رهبران چین به طرز دردناکی در حال کسب این آگ66اهی هس66تند
ک66ه س66رمایه داری ب66دون سلس66له مرات66ب ب66ا ثب66ات (ک66ه هم66راه
بورژوازی به مثابه یک طبقه جدید آم6د) ب6ی ثب66اتی دائم66ی ایج66اد
میکند. پس چین چه راهی را  انتخاب خواهد ک66رد؟  بط66ور کل66ی،
این مسأله نیز قابل بحث است که چرا کمونیستهای(س66ابق) ب66ه
مثابه کارامدترین مدیران سرمایه داری ظاهر میش66وند: دش66منی
 متناس66ب

 
تاریخی نسبت به بورژوازی به عنوان یک طبقه، ک66امل

با پیشرفت سرمایه داری معاصر به سوی یک سیس66تم م66دیریتی

ب66دون ب66ورژوازی اس66ت-در ه66ر دو ح66الت، آن چن66انکه اس66تالین
م66دتها قب66ل عن66وان ک66رد، «کادره66ا در ب66اره هم66ه چی66ز تص66میم

                                                         ٤میگیرند».
این مفهوم دستمزد اضافی نیز به ما اجازه میدهد که نور ت66ازه ای
ب66ه تظ66اهرات «ض66د س66رمایه داری» حاض66ر بیفکنی66م. در دوران
بحران، نامزدان آشکار برای  «کمر بند سفت ک66ردن»، س66طوح
پایین بورژوازی حقوق بگیر میباشد: از انجا که دس66تمزد اض66افی
آن ها هیچ نقش اصلی اقتصادی ب66ازی نمیکن66د، تنه66ا چی66زی ک66ه
مانع پیوستن انها به پرولتاریا میشود، ق66درت اع66تراض سیاس66ی
انهاست. اگ66ر چ66ه ای66ن اعتراض66ات بط66ور اس66می مت66وجه منط66ق
بیرحمانه بازار است، انها در واقع اعتراض به فرسایش تدریجی
موقعیت (با ت66وجیه سیاس66ی) ممت66از اقتص66ادی خ66ود دارن66د. بی66اد
اوریم فانتزی ایدئولوژیک مورد علقه آین راند (از کتاب اطل66س
شانه بال انداخت[اطلس قهرمانی در یونان باستان که دنیا را بر
شانه هایش نگهداشته بود] )  که در آن س66رمایه داران «خلق»
اعتصاب میکنند-ایا این فانتزی در بسیاری از اعتص66ابات ام66روز
واقعیتی انحراف66ی نمییاب66د، چ66را ک66ه اغل66ب، «ب66ورژوازی حق66وق
بگیر» از ترس از دست دادن امتیازهای خود ( مازاد ب66ر دس66تمزد
حداقل) به اعتصاب کشیده میشوند؟ آن ها تظاهرات پرولتاریایی
نیستند، بلکه اعتراض بر علیه تهدید به تنزل به وضعیت کارگری
است. به عبارت دیگر، وقتی که داشتن امنیت یک کار دائم خود
ب66ه ی66ک امتی66از تب66دیل ش66ده اس66ت، چ66ه کس66انی ام66روز ج66رأت
اعتصاب را دارند؟ دیگر نه کارگران با دس66تمزد پ66ایین در ص66نعت
نساجی (آنچه که باقی مانده اس66ت) و غی66ره، بلک66ه اقش66ار ممت66از
کارگران با شغل تضمین شده،  (بیشتر در خدمات م6دنی: پلی66س
و دیگر مجریان قانون، معلمان، کارگران حمل و نقل عم66ومی، و
غی66ره) ای66ن ج66رائت را دارن66د. ای66ن دلی66ل م66وج جدی66د تظ66اهرات
 انگیزه اصلی انها، ت66رس

 
دانشجویی نیز به حساب میاید: مسلما

از آن است که دیگر آموزش ع66الی نی66ز تض66مین کنن66ده دس66تمزد
اضافی در زندگی آینده اشان نخواهد بود.

البته، تجدی66د حی66ات ب66زرگ اع66تراض-از به66ار عرب66ی ت66ا اروپ66ای
غرب66ی، از جنب66ش اش66غال وال اس66تریت ت66ا چی66ن، از اس66پانیا ت66ا
 به عن66وان ش6ورش ب66ورژوازی حق6وق بگی66ر رد

 
یونان، نباید صرفا

شوند. این پناهگاه پتانسیل رادیکال بسیار بیشتری است که نیاز
به تجزیه و تحلیل م66ورد ب66ه م66ورد دارد. ب66رای مث66ال، اعتراض66ات
دانشجویی بر علیه اصلحات دانشگاه در انگلستان، به وض66وح

 -که کارن66اوال مص66رفی۲۰۱۱متفاوت از شورش های اوت سال  
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تخریب، انفجار واقعی آن هایی بود که از سیستم حذف ش66دند-
در همان کشور بود. همچ66ون ش66ورش مص66ر ک66ه میت66وان چنی66ن
استدلل کرد که آن نیز همچون یک ش66ورش ب66ورژوازی حق66وق
بگیر آغاز شد (جوانان و تحصیل کردگ66ان ب66ه نب66ود چش66م ان66داز
اعتراض داشتند)، اما بسرعت به بخشی از اعتراض بزرگ66تر ب66ه
رژیمی سرکوبگر تبدیل شد. اما تا چه ح66دی توانس66ت ک66ارگران و
دهقانان فقیر را بسیج کن66د؟ آی66ا پی66روزی انتخاب66اتی کاندی66دهای
اس66لمی نمای66انگر پایگ66اه اجتم66اعی مح66دود معترض66ین اص66لی
سکولر نیست؟ یونان نیز در اینجا موردی خاص اس66ت: در ط66ی
چند دهه گذشته، یک بورژوازی جدید(خصوصا در ادارات دولتی
یسیار گسترده)، با کمک اقتصادی اروپ66ا، ایج66اد ش66ده اس66ت، و
بسیاری از اعتراضات حاضر، پاسخی ب66ه تهدی66د از دس66ت دادن

این امتیازها میباشد.
این پرولتریزه شدن بورژوازی با حق66وق پ66ایین تر، ب66ا افراط66ی در
جهت مخالف همراه است: دستمزد بالی غی66ر منطق66ی م66دیران
ارش66د و بانک66داران، س66طحی  از اج66رت و پ66اداش ک66ه از لح66اظ
اقتصادی غی6ر منطق6ی اس6ت- ب6ر اس6اس تحقیق66اتی در ای66الت
متحده که این66را نش66ان میده66د- و نس66بت معک66وس ب66ا م66وفقیت

. ما باید به جای ارائه این روندها برای نقد اخلقی،٥شرکت دارد
آن ها را به عنوان نشانه ای از اینکه دیگر سیستم س66رمایه داری
قادر به یافتن سطحی ماندگار از خود تنظیمی نیست، درک کنیم؛
یعن66ی اینک66ه چگ66ونه م66دار آن، از کن66ترل خ66ارج ش66دنش را خ66بر

میدهد.
در اینجا مفهوم خ66وب ق66دیمی مارکسیس66تی هگل66ی کلی66ت مفی66د
است: بسیار مهم است که بحران اقتصادی جاری را در کلیتش
درک کنیم و نه آنکه با جنبه های جزیی آن کور شویم. اولین گ6ام
برای درک این کلیت، تمرکز بر لحظات منحصر بفردی است ک66ه
به عن66وان نش66انه وض66ع اقتص66ادی حاض66ر  برجس66ته میش66ود. ب66ه
عنوان مثال، همه میدانند که «بسته نجات» برای یونان کارس66از
نخواهد بود، اما با وجود این، به یونان باره66ا و باره66ا بس6ته ه66ای
نجات جدیدی با این منطق عجیب که «من بخ6وبی می66دانم ک6ه،
اما ….»  تحمیل میشود. دو داستان عمده در مورد بحران یون66ان
در رس66انه های جمع66ی منعک66س میش66ود: یک66ی م66دل الم66ان و
اروپا(یونانی های غیر مسئول، تنبل، ولخرج و از زی66ر مالی66ات در
رو بایستی تحت کنترل در آمده و انضباط مالی را ی66اد بگیرن66د)، و
دیگ666ری م666دل یون666انی آن (ح666اکمیت مل666ی آن ه666ا از س666وی

  هنگ66امی ک66ه٦تکنوکراتهای نئولیبرال بروکسل تهدی66د میش66وند).

چشم پوش66ی از یون66انی ه66ای ع66ادی غی66ر ممک66ن گردی66د، روای66ت
دیگری مطرح شد: آن ها بطور فزاین66ده ای ب66ه عن66وان قربانی66ان
انسانی محتاج به کمک معرفی شدند، تو گویی که نوعی ف66اجعه
طبیعی و یا جنگ گریبانگیر آن کشور شده باشد. در ح66الیکه ه66ر
 نفرت انگیزترین آن

 
سه داستان نادرست است، و سومی مسلما

است: آن، این واقعیت را که یونانیان قربانی66ان منفعل66ی نیس66تند
را پنهان میکند؛ انان در حال مبارزه هستند،  انها در حال جنگ با
اس66تقرار اقتص66اد اروپ66ایی هس66تند و آنچ66ه ک66ه ان66ان نی66از دارن6د،
همبستگی با مبارزه اشان است، چرا که این مبارزه ما نیز هست.
یونان اس6تثناء نیس6ت؛ آن ی6ک زمی6ن آزم66ایش ب6رای ی6ک م6دل
جدید اجتم666اعی-اقتصادی ب6ا ی6ک ادع6ای جه66انی اس6ت: م6دل
تکنوکراتی سیاست زدائی است ک66ه در آن بانکه66ا و کارشناس66ان

دیگر اجازه داغان کردن دموکراسی را دارند.
ص66حنه ی66ک فیل66م خش6ن را تص66ور کنی66د ک6ه ج6امعه م66ا در آین6ده
نزدیک را ب6ه تص66ویر میکش66د: م6ردم ع6ادی ک6ه در خیاب66ان ق6دم
میزنند، سوت ویژه ای را حمل میکنند؛ هر گاه چی66ز مش66کوکی را
دیدند-مثل یک مهاجر و یا شخص ب66ی خانم66ان- س66وت خ66ود را
میزنن66د و گ66ارد وی66ژه ای میای66د و ب66ا مزاحم66ان  وحش66یانه برخ66ورد
میکند... آنچه که یک فیلم ارزان هالیود به نظ66ر میای66د، واقعی66ت
روزمره یونان است. اعضای جنبش فاشیستی طل66وع طلی66ی در
خیابان سوت  توزیع میکنند-وقتی یکی فرد خارجی مش66کوکی را
می بیند، از او طلبیده میشود که در سوت خود بدمد، تا گارد ویژه
گشت زن66ی طل66وع طلی66ی وارد ش6ده و ف66رد مش66کوک را بازرس66ی

 اروپ66ا از خ66ود دف66اع میکن66د. ای66ن۲۰۱۲نمای66د. این گ66ونه در به66ار 
گشت های ضد مهاجر خطر عمده نیس66تند؛ ب66ا ای66ن ح66ال، آن ه66ا
 وجه التزام اس66یبی هس66تند ک66ه تهدی66د واقع66ی را همراه66ی

 
صرفا

میکنند-سیاست های ریاضت اقتصادی که چنین مخمصه ای را
برای یونان به ارمغان آورده است. 

اغلب منتقدان دموکراسی نهادی ما شکایت دارند که  انتخاب66ات
به طور قاعده، ی66ک انتخ66اب واقع66ی را ارائه نم66ی ده66د. در اک66ثر
موارد ما حق انتخاب بین حزب میانه راس66ت و ی66ا می66انه چ66پ ک66ه
تقریبا برنامه اشان غیر قابل تفکی66ک اس66ت، را داری66م. در زم66ان

  ی66ک۲۰۱۲ ژوئن ۱۷نوشتن ای66ن کت66اب، انتخاب66ات یون66ان ب66رای 
انتخاب واقعی را ارائه میدهد: بین در یک طرف صاحبان ق66درت
 در

 
(دموکراسی جدید و پازوک)  و سیریزا از طرف دیگر. و معمول

چنین لحظات واقعی انتخاب، مس66تقرین وحش66ت زده میش66وند،
آن ه66ا تص66اویری از ه6رج و م6رج اجتم6اعی، فق6ر، و خش6ونت را
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ترسیم میکنند، مبادا رأی دهندگان دچار انتخاب اش66تباه ش66وند.
صرف احتمال پیروزی سیریزا، باعث موجی از ترس و واهم66ه در
بازارهای سرتاسر دنیا شده است، و دوباره همچنان که در چنین
مواردی معمول اس66ت، درخش66ش تجس66م ای66دئولوژیک مبباش66د:
ب66ازار ش66روع ب66ه ص66حبت ش66بیه ی66ک ف66رد زن66ده میکن66د، و اب66راز
«نگرانی» میکن66د ک66ه اگ66ر انتخاب66ات موف66ق ب66ه تولی66د دول66تی ک66ه
وکالت ادامه برنامه ریاضت مالی و ساختاری اتحادیه اروپا-بانک
جهانی پول را نداشته باش6د، چ6ه خواه66د ش6د. ام66ا م66ردم ع66ادی
یونان وقتی برای نگرانی در مورد چنی66ن چش66م ان66دازی ندارن66د؛
آن ها در حال حاضر باندازه کافی مسأله دارند، تا ج66اییکه زن66دگی
آن ها  دچار چنان بدبختی شده است که در دهه های اخیر اروپ66ا
دی66ده نش66ده اس6ت. البت66ه، چنی66ن پی66ش بین66ی، اغل66ب تب66دیل ب66ه
غیبگویی شده، باعث وحشت گردیده و بنابراین آن ف66اجعه ای را

که خود هشدار میدهند را سبب میشوند.
مح66افظه ک66ار ب66زرگ، ت666ی.اس.الیوت در «یادداش66تهایی ب66رای
تعری66ف فرهن66گ» اظه66ار داش66ت، لحظ66اتی وج66ود دارد ک66ه تنه66ا
انتخاب بین الحاد و بی اعتقادی است، که گاهی اوقات تنها راه
حفظ زنده نگهداشتن دین، جدایی فرقه ای از جس66د آن اس66ت.
امروز، این وضع ما، در رابط66ه ب66ا اروپاس66ت. فق66ط ی66ک«ارت66داد»
جدید(در این لحظ66ه توس66ط س66یریزا نماین66دگی میش66ود) میتوان66د
آنچ6666ه را ک6666ه ارزش نج6666ات دادن در می6666راث اروپ6666ا را دارد:
دموکراسی، اعتماد ب66ه م66ردم، براب66ری، همبس66تگی... را  نج66ات
دهد. اگر سیریزا مغلوب زیرکی رقبا شود، انچه که اروپ66ا می66برد،
«اروپا با  ارزش های آسیایی است» (که البته هیچ ربطی ب66ا آس66یا
ندارد، و فقط مربوط به خطر واضح و روشن تمایل سرمایه داری

معاصر برای تعلیق دموکراسی می باشد).
بنابراین یونان کلیت منحصربفرد اوپاس66ت: گره66ی ک66ه گرای66ش
ت66اریخی ک66ه ح66ال ان66را ف66رم میده66د، در ن66ابترین ش66کلش دی66ده
میشود. به همین دلیل-به قول پ66ارزی ف66ال واگن66ر [اپ66رای پ66ارزی
ف66ال واگن66ر در س66ه پ66رده ب66ر اس66اس ش66عر حماس66ی پ66ارزی وال،
شوالیه شاه لیر] – ما باید رهن دهن66ده را از گ66رو در اوری66م. م66ا ن66ه
فقط باید یونان را از ناجی اش-کنسرسیوم اروپا ک66ه «اق66دامات
ریاضتی» به سبک دکتر منگله [دکتر ارودگاه اشویتس که بر روی
زن66دانیان ازمایش66های خ66ود را اج66را میک66رد] را آزم66ایش میکن66د-
نجات دهیم، بلکه خود اروپا را از دست ناجیانش: تروی66ج داروی
تلخ ریاضت و پوپولیسم ضد مهاجرین  نجات دهیم. با این حال،
چیزی در این طرز فکر اشتباه است: این واقعیت که این، پاس66خ

کهن الگوی اروپایی لیبرال چپ احمق-ترجیح6ا ی6ک روش6ن فکر
فرهنگی که نگران جامعه است – به مسأله اروپ66ای ام6روز اس6ت.
البته او به عنوان یک ضد نژاد پرست به لحاظ سیاسی ص66حیح،
پوپولیس66م ض6د مه66اجر را رد میکن66د: خط66ر از درون میای66د، ن66ه از
طرف اسلم. او میگوید، دو تهدید اص66لی ب66ر علی6ه اروپ66ا، همی6ن
پوپولیسم و اقتصاد نئولیبرالی میباش66د. م66ا بای66د در براب66ر ای66ن دو
تهدی66د،  همبس66تگی اجتم66اعی ، تحم66ل چن66د فرهنگ66ی، ش66رایط
مادی برای توسعه فرهنگی و غیره را احیا کنیم. اما ای66ن چگ66ونه
باید عملی شود؟ ایده اصلی احمقانه در اینجا، بازگشت به دول66ت
معتبر رفاه است: ما به یک حزب جدی66د ک66ه میخواه66د ب66ه اص66ول
خوب قدیمی که تحت فشار نئولیبرالیسم رها شدند، ب66از گ66ردد،
احتیاج داریم ؛ ما نیاز به تنظیم بانکها و کنترل افراطه66ای م66الی،
گارانتی برای بهداشت آزاد عمومی و تحصیل و غیره داریم. ام66ا
اشکال این ها چیس66ت؟ هم66ه چی66ز. در حقیق66ت چنی66ن رویک66ردی
 ای66ده- الیس66تی اس66ت، ب66ه عب66ارتی، آن مخ66الف تکمی66ل

 
ک66امل

ایدئولوژیک ارمانخواهانه خود در بن بست موجود است. بخ66اطر
اوری66م آنچ66ه ک66ه م66ارکس در م66ورد جمه66وری افلط66ون نوش6ت:
مشکل این نیست که آن «بیش از ح66د خی66الی» اس66ت، بلک66ه ب66ر
عکس، آن تصویر ایده آل نظم سیاسی-اقتصادی موجود است.
به همین طریق، ما بایستی پیاده و خرد  کردن حاضر دول66ت رف66اه
را، ن66ه ب66ه عن66وان خی66انت ب66ه ای66ده ای نجی66ب، بلک66ه ب66ه عن66وان
شکستی که ما را با عطف به گذشته،  ق66ادر ب66ه تش66خیص نق66ص
کشنده درست دولت رفاه مینماید، درک کنی66م. درس ای66ن اس66ت
که اگر ما میخواهیم هسته ره6ایی بخ66ش ای6ن مفه6وم را نج66ات
دهی66م، م6ا هن6وز مجب6ور ب6ه تغیی6ر زمی6ن و تجدی66د اساس6ی ترین
مفاهیم (مانند رشد طولنی یک «اقتصاد بازار اجتماعی»، یعن66ی،

سرمایه داری با  مسئولیت اجتماعی  ) هستیم.  
امروز، ما با انب66وهی از تلش6های انس66انی ب6رای انس66انی نم66ودن
سرمایه داری، از سرمایه داری محیط زیستی گرفت66ه ت66ا س66رمایه
داری در آم66د عم66ومی بمب66اران میش66ویم. اس66تدلل پش66ت ای66ن
تلشها به شرح زیر است: ت66اکنون تجرب66ه ت66اریخی نش66ان داده
اس6ت ک6ه س6رمایه داری به6ترین راه ب6رای تولی66د ث6روت اس6ت؛
همزمان، بایستی اعتراف شود که بدون مداخله پروسه بازتولی66د
سرمایه داری مستلزم بهره کشی، تخریب من66ابع ط66بیعی، درد و
رنج توده، بی ع66دالتی، جن66گ و غی66ره اس66ت. بن66ابراین ه66دف م66ا
حف66ظ  م66اتریس  اص66لی س66رمایه داری ب66رای بازتولی66د س66ود اور
اس66ت، ام66ا  ه66دایت و تنظی66م آن ب66ه ص66ورتی ک66ه آن در خ66دمت
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اهداف بزرگ تر رفاه جهانی و ع66دالت ق66رار گی66رد. در ن66تیجه، م66ا
باید جانور سرمایه داری برای عمل کرد مناس66ب خ66ود را ب66ه ح66ال
خویش ره6ا کنی6م، قب6ول کنی6م ک6ه خواس6ته ه6ای ب66ازار مح6ترم
شمرده شوند، و هر گ66ونه اخلل مس66تقیم در مکانیس66م ب66ازار ب6ه
فاجعه ختم میشود-ما میتوانیم فقط امی66دوار باش66یم ک66ه بت66وانیم
 ب66ا

 
جانور را رام کنیم...با این حال، همه این تلشها، ک66ه معم66ول

نیت خوب تلش در راه اتحاد رئالیسم عملی با تعهدات اخلق66ی
برای عدالت می باشد، دیر و یا زود، با تضاد واقع66ی بی66ن ای66ن دو
بعد روبرو میشود: جانور سرمایه داری دوب66اره و دوب66اره از دس66ت
مقرارت اجتماعی خیر خواهانه فرار میکند. در  نقطه ای، ما بای66د
 بازی ب66ا

 
اجبارا از خود این سؤال سرنوشت ساز را کنیم: آیا واقعا

این جانور، تنها بازی قابل تصور در شهر است؟  چه باید کرد اگر
سرمایه داری با همه باراوری ان، خیل66ی س66اده قیم66تی ک66ه ب66رای
عمل کرد مداوم آن  پرداخت میشود، بیش از حد بال باشد؟ اگ66ر
ما از طرح این سؤال اجتناب کرده و به انس66انی نم66ودن س66رمایه
داری ادامه دهیم، آنگاه ما فق66ط ب66ه پروس66ه معک66وس آن کم66ک
میکنیم. علیم این پروسه در همه جا فراوان اس66ت، از جمل66ه در
ظهور وال-مارت به عنوان نماینده شکل جدی66دی از مص66رف ک66ه
طبقات پایین تر جامعه را هدف قرار داده است:                               

بر خلف اولین شرکت های بزرگ که بخش های کامل جدیدی با
 بعضی از اختراعات(مانند ادیسون با لمپ، مایکروسافتکمک

با نرم افزار ویندوز، س66ونی ب66ا واکم66ن، و ی66ا اپ66ل ب66ا  ای پ66اد/ ای
فون/ای تیونز)، و یا شرکت های دیگر که تمرکز بر س66اخت ن66ام
تجاری خاص (مانند کوک6اکول و ی66ا م6ارلبورو) دارن66د، وال-م66ارت
چی6زی را ک6ه قبل  قاب66ل تص66ور نب6ود، انج66ام داد. آن ای66دئولوژی
ارزانی را در یک نام تجاری بسته بندی نمود ک66ه ه66دفش ج66ذب
طبقه کارگر و طبقه متوسط پ6ایین ک6ه از نظ6ر م66الی تح6ت فش66ار
قرار داشتند، بود. در ارتباط ب66ا ممن66وعیت ش66دید اتح66ادیه ه66ای
کارگری، آن توانست سنگری ب66رای پ66ایین نگ66ه داش66تن قیمته66ا
شود و در مشتریان همیشه رن66ج کش66یده طبق66ه ک66ارگر احس66اس
رضایت را گسترش دهد چرا که بهره ب66رداری از تولی66د کنن66دگان

٧( عمدتا خارجی)  کال، در سبد خرید شان تقسیم میشود.

اما ویژگی اصلی بحران فعلی این است که ربطی ب66ه هزینه ه66ای
بی حساب کتاب، حرص و طمع، مقرارت بی فایده بانکی و غی66ره
ندارد. یک چرخه اقتصادی به پایان خود نزدیک میش66ود، چرخ66ه

 آغاز شد، زم66انی ک66ه واروف66اکیس۱۹۷۰ای که در اوایل سالهای 
عنوان می کند «مینوتاور جهانی» [مینوتاور جانوری افسانه ای در

یونان قدیم  که نیمی از بدنش گاو و نیمه دیگ66رش انس66ان ب66وده
اس66ت] متول66د ش666د-موتوری هی66ولیی ک66ه اقتص66اد جه66انی را از

  در اواخ66ر س66الهای٨ م66ی کش66ید.۲۰۰۸ ت66ا ۱۹۸۰ابتدای سالهای 
 فق66ط دوره بح66ران نف66ت و رک66ود۱۹۷۰ و اوای66ل س66الهای ۱۹۶۰

تورمی نبود؛ تصمیم نیکس66ون ب66ه کن66ار گذاش66تن اس66تاندارد طل
برای دلر آمریکا نشانه ای از یک تغییر خیلی بیش66تر رادیک66ال در
عمل ک66رد اص66لی سیس66تم س6رمایه داری ب66ود. در پای66ان س66الهای

 اقتصاد آمریکا دیگر قادر به بازیافت م66ازاد خ66ود در اروپ66ا و۱۹۶۰
آس66یا نب66ود: م66ازاد آن ب66ه کس66ری ب66ودجه تب66دیل ش66ده ب66ود. در

 ، دولت ایالت متحده به این کاهش با یک حرکت۱۹۷۱سالهای 
استراتژیکی بی پروا پاسخ داد. به جای مقابله ب66ا کس66ری ب66ودجه
رو ب66ه رش66د کش66ور، تص66یمیم ب66ه اق66دامی در خلف آن گرف66ت،
افزایش کسری بودجه. و چه کسی به جای آنان می- پرداخ6ت؟
بقیه جهان! چگونه؟ با انتقال دائم سرمایه که با شتاب و پیوسته
دو اقیانوس بزرگ را برای تأمین مالی کسری بودجه آمریک66ا م66ی

پیمود. دومی به این ترتیب آغاز به کار کرد
مانند یک جارو برقی غول پیکر، سرمایه و کاله66ای م66ازاد م66ردم
دیگر را جذب میکرد. در حالی که ای66ن «روش و ترتی66ب» تجس66م
بزرگترین عدم تعادل قابل تصور در مقیاس یک سیاره ب66ود … ب66ا
این وجود، این باعث چیزی ش66بیه تع66ادل جه66انی میش66ود؛ ی66ک
سیستم بین المللی از جریانهای بسرعت شتابان نامتقارن م66الی
و تجاری قادر به ایجاد ثبات و رشد مداوم ظاهری. …. با ق66درت
این کسری بودجه، اقتصادهای با تولید اضافی پیشرو جهان (به
عنوان مثال، المان، ژاپن و بعدها چی66ن) بط66ور م66داوم ب66ه تولی66د
کال، در حالیکه آمریکا آن ها را جذب میکرد، ادامه دادند. تقریبا 

 درصد سود جهانی که توسط این کش66ورها کس6ب م66ی ش6د،۷۰
بعدا  در قالب جریان سرمایه ب66ه وال اس66تریت ب66ه ایلت متح66ده
منتقل می گردید. و وال استریت با آن ها چه ک66ار ک66رد؟ آن، ای66ن
جریانه66ای س66رمایه را ص66رف س66رمایه گذاری مس66تقیم، س66هام،

٩ابزارهای مالی جدید، فرم های جدید و قدیم وام و غیره نمود.

 یک طرف66ه
 
اگرچه دیدگاه امانوئل تود از نظم جه66انی ام66روز ک66امل

است، اما انکار لحظه حقیقت دشوار است: اینکه ایالت متحده
 ت66راز تج66اری منف66ی نش66ان١٠یک امپراتوری در ح66ال زوال اس66ت.

میدهد ک66ه آن ی66ک درن6ده بی فای66ده اس6ت. آن  روزان66ه ورود ی66ک
میلیارد دلر از ملته66ای دیگ66ر را ص66رف مص66رف خ66ود میکن66د، ک66ه
معادل است با مصرف کننده جهانی کینزی، که اقتصاد جهانی را
در گردش نگه میدارد.(همی66ن ق66در ب66رای ای66دئولوژی اقتص66ادی
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ضد کینزی که امروز در دنیا غ66الب بنظ66ر میرس66د ک66افی اس66ت ).
این واردات، بطور موثری ش66بیه دهک66ی اس66ت ک66ه ب66ه رم دوران
باستان پرداخت میشد (یا هدیه ای که در یون66ان باس66تان قرب66انی
مینوتاور میشد)، متکی بر مکانیزم اقتص66ادی پیچی66ده ای اس66ت:
ایالت متح66ده ب66ه عن66وان مرک66زی ام66ن و پای66دار «قاب66ل اعتم66اد»
است،  طوری که دیگران، از کشورهای عربی تولید کننده نف66ت
گرفته تا اروپای غربی و ژاپن، و هم اکنون  حتی چین، سود مازاد
خود را در ایالت متحده سرمایه گذاری میکنند. از آنج66ا ک66ه ای66ن
اعتماد در درجه اول ایدئولوژیکی و نظامی است و نه اقتص66ادی،
مشکل ایالت متحده این اس6ت ک6ه چگ6ونه نق6ش امپریالیس66تی
خ66ود را ت66وجیه کن66د-ان نی66از ب66ه وض66عیت م66داوم جنگ66ی دارد،
بنابراین در «جنگ با ترور»، آن خود را به عنوان مح6افظ جه6انی
هم66ه دیگ66ر دولته66ای «ع66ادی» (و ن66ه «س66رکش» ) ارائه میده66د.
بنابراین، تمام جهان   همچون یک اسپارت جهانی با س66ه طبق66ه
ان، که در حال حاض66ر ب66ه ش66کل جه66ان ه66ای اول، دوم و س66وم

) ایالت متح66ده ب66ه عن6وان ق66درت۱ظاهر میگردد، عمل میکند: (
)  اروپا و قسمتهایی از آس66یا و۲نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک؛ (

امریکای لتین به عنوان مناطق تولید صنعتی (در اینج66ا آلم66ان و
ژاپن، پیشگامان صادر کننده دنیا، و چی66ن در ح66ال ص66عود، مه66م

) بقیه [کشورهای] توسعه نیافته، بن66دگان ام66روزی.۳هستند) ؛ (
به عبارت دیگر، سرمایه داری جهانی، یک گرایش جدید بس66وی
الیگارش66ی را ب66ه ارمغ66ان آورده اس66ت ک66ه ان66را ب66ا نق66اب «تن66وع
فرهنگی» تجلیل میکند: برابری و جه66انگرایی ب66ه عن66وان اص66ول
سیاسی واقعی بطور فزاینده ای در حال ناپدید شدن است. اگ66ر
چه،این مجموعه، حتی قبل از آنکه بطور کامل مستقر شود، این
سیستم جهانی نئواسپارت در حال خ66رد ش66دن اس66ت. ب66ر خلف

 ، دنیا به ایالت متح6ده نی66ازی ن66دارد؛ ام6روز۱۹۴۵وضعیت سال 
ایالت متحده به بقیه جهان نیاز دارد.

بر اساس دورنمای این سایه غول پیکر، کش66مکش ه66ای اروپ66ا-
ره66بران آلم66ان از یون66ان خش66مگین ب66وده و تم66ایلی ب66ه پرت66اب
میلیاردها دلر در ی66ک چ66اله س6یاه ندارن6د؛ ره66بران یون66انی بط66ور
رق6ت امی6زی اص6رار ب6ر ح6اکمیت خ6ود داش6ته و فش66ار از س6وی
بروکسل را با اشغال آلم66ان در ط66ول جن66گ جه66انی دوم مقایس66ه

میکنند- نمیتواند ولی کوچک و مضحک به نظر میرسد.        

برگرفته از فصل دوم کتاب «سال رؤیاهای خطرناک»
نوشته  اسلوی ژیژک 
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نوشته: رضا جاسکی

حق بی قید و شرط حیات
 ربط66ی ب66ه ن6وع

 
در ایران  مشکلت زیادی وجود دارن66د ک66ه قطع66ا

حکومت ندارن666د.این ک66ه کش66ور م66ا زلزل66ه خی66ز اس66ت، ی66ا اینک66ه
کشوری خش66ک، و  قس66مت اعظ66م آن ک6ویری اس6ت، طبع66ا  ن66ه
ربطی به حکومت فعلی  دارد و  نه قبل66ی. ام66ا هم66ه حکومت ه66ا از
زمان قدیم و ندیم سعی کرده ان6د ت66ا تبع66ات مش66کلت ط6بیعی را
کاهش دهند. اینکه چقدر در کاهش آن ها موفق بودند و یا اینکه
بالعکس   بلیای حکومتی  را  نیز ب66ر رن66ج م66ردم  افزودن66د، خ66ود
، یکی از دلیل مقب66ولیت ی66ک حک66ومت

 
بحث دیگری است. قطعا

نزد مردم، مدیریت بحران ها- بحراهایی که به م66ا ارث رس66یده،
بحران ه666ایی ک66ه بلی66ای ط66بیعی ب66ه آن ه66ا دام66ن می زنن66د،
بحران هایی که از طرف دیگران و خارج بر ما تحمیل می شوند و
ی6ا بحران ه66ایی ک6ه در اث6ر ن66دانم کاریهای مقام66ات حکوم6تی ب6ه

دلیل مختلف ایجاد شده اند- می باشد. 
امروزه با توجه به تنش های سیاسی در منطقه، تخری6ب بی66ش از
ح66د محی66ط زیس66ت ب66ه خ66اطر زی66اده خواهی انس66انی، سیس66تم
 
حکومتی عقب افتاده کنونی، اعتقاد برخی از مقامات ، ام66ا قطع66ا
نه همه،   به قضا و قدر و مرتبط کردن بلیای طبیعی ب66ه گناه66ان
انسانی، تنش های جن66احی در جمه66وری اس66لمی و ع6دم وج66ود
سیاست و نیز عدم تداوم  سیاست گذاری های کلن، ... امکان

پیش ب66ردن  ی66ک سیاس66ت زیس66ت محیط66ی س66الم و ط66ولنی
غیرممکن شده است.

۵۷  اگر برخی ش66عارهای  اس66تقلل  آزادی ،  براب66ری در انقلب 
را همچنان  مناسب جامعه ما می دانند، باید دوباره قدری در ای66ن
 
باره تأمل نمایند.بعد از استقرار رژی66م جمه66وری اس66لمی تقریب66ا
همه، حداقل در میان چپ، به این نتیجه رسیدند که م66ا بی66ش از
هر زمان دیگری به ازادی، دموکراسی و سکولریسم نیاز داریم.
ب66رای چ66پ چ6ون همیش66ه،  مس66ئله براب66ری و ع66دالت اجتم66اعی
همچنان اهمیت مرکزی خود را حفظ می کند، هر چن66د ک66ه دیگ66ر
مخالفین جمهوری اسلمی تفس66یر دیگ66ری از اهمی66ت براب66ری و
ع666دالت اجتم666اعی دارن666د. ام666ا در ش666رایط کن666ونی، یک666ی از
خواسته های اصلی مردم ای66ران ح6ق حی66ات اس6ت.  ش66اید، ای66ن
موض66وع به ق66دری آش66کار اس66ت ک66ه بح66ث کم66تری در م66ورد آن
صورت می گیرد و وقتی ک6ه  مط66رح می ش66ود از نظ66ر بس66یاری ب66ا
مسأله امنیت و جن66گ گ66ره می خ66ورد. ام66ا ک66دام جن66گ؟  اگ66ر در
گذشته حق حیات، در ن66تیجه ب66روز جن6گ، در دوران66ی ک6ه م6ردم
بیش از پیش خواهان زندگی در صلح و آرامش هس6تند، اهمی6ت
پیدا می کرد، اکنون به یک خواسته عاجل - نه فقط برای  ام66روز

بلکه  فردای ایران نیز -بدل گشته است. اما چرا؟

جنگ
هم66ه م66ا ب66ه خ66وبی تعری66ف بس66یار گوی66ا و زیب66ای ک66ارل ف66ون
کلوزویتس در مورد جنگ، یعنی جنگ فق66ط  ادام66ه سیاس66ت ب66ا
ابزار دیگر است، را خوانده و شنیده ایم. ب66ارک اوبام66ا ب66ه هنگ66ام
دریافت جایزه صلح در اسلو در مقام یک رهبر سیاسی که  رس66ما
در حال جنگ در چند جبهه  مختلف بود گف6ت، «جن6گ در ای6ن ی66ا
آن شکل  با ظهور اولی66ن انس66ان ها بوج66ود ام66د.در طل66وع تاری66خ
هیچ ک66س از نظ66ر اخلق66ی آن را م66ورد س66ؤال ق66رار ن66داد، ای66ن
واقعی66تی ب66ود مانن66د خشکس66الی و قحط66ی». س66پس او از جن66گ
عادلنه و تعری66ف آن س6خن گف66ت.  بن66ابراین تعری6ف،  می ت66وان
چنین برداشت نمود که جنگ جزیی از وجود انسانی است و باید
آن را به عن6وان ی66ک واقعی66ت پ6ذیرفته،  و س6عی نم66ود از طری6ق
نهادهای موجود آن را حل و فصل کرد. طبعا اگر جن66گ را مب66ارزه
دو گروه بزرگ از مردم، که به دلیل مختلف گروه بندی ش66ده اند،
تعری66ف کنی66م،  آن گ66اه ای66ن تعری66ف  ه66م جنگ ه66ای داخل66ی،
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حق بی قید و شرط حیات
محیط زیست       



ق66بیله ای،و  بی66ن کش66ورها را در ب66ر می گی66رد و ه66م   جن66گ دو
همس666ایه و ی666ا درگیری ه666ای خ666انوادگی در بی666رون از آن ق666رار
می گیرند . آن گاه طبیعی است که ما نیاز به نهادهای بین الملل66ی
قدرتمند برای حل و فصل مشکلت و  تصمیمات عقلنی طرفین
درگیر در جنگ را داریم. اما بر خلف تعریف اوباما، انس66ان ها ب66ه
عنوان موجوداتی اجتماعی ک66ه دارای احساس66ات ق66وی هم66دلی
هستند، به سادگی حاضر ب6ه جن6گ ب66ا همن6وع خ6ود نیس6تند. ب6ه
همی66ن دلی66ل قب66ل از ه66ر جنگ66ی، تبلیغ66ات وس66یعی از ط66رف
دستگاه های تبلیغاتی صورت می گیرد تا تصویر پلید و غیرانسانی
و غیر اخلقی از طرف دیگر جن6گ در ج66امعه ایج66اد کنن66د.. بای66د
ت66وجه نم66ود ک66ه  ای66ن ام66ر  ب66ه هی66چ وج66ه ب66ه معن66ی کتم66ان

قساوت طلبی  انسان ها در جنگ نیست.
معمول ترین دلیل هر جنگی نیز تقسیم من66ابع

است. در منطقه خشکسال م66ا، همیش66ه
یک66ی از مهم66ترین من66ابع،  آب ب66وده  و
خواهد بود. برخی  از تحلیل گران ، ام66ا
ن66ه هم66ه، دلی66ل ج66ان س66ختی «ش66یوه
تولی66د اس66یایی» (اگ66ر ای66ن اص66طلح
درس66ت باش66د) را  مس66أله آب قلم66داد
کرده ان66د. ح66تی کس66انی ک66ه مخ66الف
چنی6ن تعریف66ی هس6تند، اهمی6ت آب را
مورد سؤال قرار نمی دهند. با ت66وجه ب66ه
سیستم زندگی متداول کن66ونی، مبتن66ی
ب66ر رش66د پایان ناپ66ذیر  تولی66د و مص66رف
اهمی66ت ای66ن موض66وع بی66ش از پی66ش
گشته است. کافیست ب66ه اط66راف خ66ود

نگاه کنیم تا ب66بینیم ک66ه چگ66ونه مس66أله آب
بین کشورهای ترکیه،  عراق، ایران  و افغانستان همیش66ه تن66ش
ایجاد نموده و می کند.  به طور مشابه، بین کشورهایی ک66ه از آب

نیل استفاده می کنند، نیز تنش  پایان ناپذیری وجود  دارد.
اما به جز انواع جنگ های گرم، سرد، نرم، ... از زم66ان پی66دایش
انسان  جنگ  دیگری یعنی  جنگ با طبیعت ب66رای رام ک66ردن آن
نی666ز وج666ود داش666ته اس666ت در . اینک666ه انس666ان در ط666ی تاری666خ
«دویست هزار» ساله خود در پی رام کردن ط6بیعت ب6وده اس6ت،
شکی وجود ندارد. اما در مورد  اینکه این  جنگ چه موفقیت ه66ا و
خساراتی را به بار آورده اس66ت اتف66اق نظ66ر کم66تر اس66ت. اگ66ر ب66ه
حدود پنجاه و پنج  هزار س66ال پی66ش ب66ه عق66ب برگردی66م، رفق66ای

نزدیک هموساپین، نئاندرتال ها را می یابیم که با پدیده مش66ابه ب66ا
یکی از مشکلت بزرگ امروزی ما  دست به گریبان شدند ، یعنی
تغییر آب و هوا.  هوای زمین از سرمای شدید که آن ها ب66ه عل66ت
اندام زمخت خود به خوبی برای آن آمادگی داشتند،  به سرعت
به هوای گرمتر تغییر نمود. نوع درخت ها و حیوانات ب66ه س66رعت
عوض شدند و سیستم شکار نئاندتال ها  دیگ66ر ک66ارایی نداش6ت.
از انجا که بدن بزرگ آن ها مقدار زیادی انرژی می طلبید، کم کم
برای تأمین انرژی  بدن خ66ود دچ66ار مش66کل گش66تند، ام66ا  رفق66ای
نزدیک انها، انس66ان ها، ب66ه خ66اطر نی66از ب66ه ان66رژی بس66یار کم66تر،
همک66اری گروه66ی، آم66ادگی ب66رای مه66اجرت و ق66درت انطب66اق،
شرایط بهتری برای برای زنده ماندن داش66تند. (ی66ک تئوری نی66ز
 
این است که با آمیزش نئاندرتال ها و ا انسان ها در اروپا، احتمال
انس66ان ها بیماری ه66ای خ66ود را ک66ه ب66رای
نئان66درتال ها م66رگ اور بودن66د ب66ه انه66ا
منتقل نمودند). در هر ح66ال، آن ه66ا در
ح66دود چه66ل ه66زار س66ال پی66ش، در
زمانی که سرمای بسیار سختی  اروپ66ا
را ف66را گرف66ت منه66دم گش66تند. آی66ا
انسان کنونی قدرت انطباق با شرایط
کنونی آب و هوایی ک66ه عم66دتا ن66تیجه
اعم66ال خ66ود اوس66ت را دارد؟ انس66انی
که در گذشته به خ66اطر مص66رف کم66تر
انرژی امکان  زنده مان66دن  ی66افت،  در
طول تاریخ خ66ود، ب66ا مص66رف بیش66تر و
بی اندازه انرژی،  سیری ناپذیری خود
را در جذب و اتلف انرژی  نشان داده
اس66ت. آی66ا او  می توان66د ب66دون در نظ666ر
گرفتن ش6رایط جدی6د،  ب66ه س6فر ت66اریخی و ط6ولنی خ6ود ادام66ه

دهد؟ یا محکوم به سرنوشت نئاندرتال هاست؟
با این حال،  تاریخ انسان تنها تاریخ جنگ نیست. جنگ ه66ا فق66ط
نقاط سیاهی در تاریخ انسانی هستند. آن ها حوادث   دردن66اک  و
برجسته  تاریخی هستند که ما داستان ان ها را به دلی66ل مختل66ف
نقل می کنیم. عده بسیاری ب66ه منظ66ور درس گرفت66ن از گذش66ته و
عدم تک66رار آن ،  برخ6ی ب6ه خ6اطر پی6روزی در جنگ ه6ای این6ده،
عده ای به خاطر گرامیدشت قهرمانان و بازماندگانش66ان، و طبع66ا
برخی به خاطر هیجان زیاد جنگ ه66ا،  در عی66ن دردناکی ش66ان ب66ه
داستان جنگ ها علقه نشان می دهند . اما آنچ66ه مس66لم اس66ت،
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آیا انسان کنونی قدرت انطباق با شرایط کنونی 

آب و هوایی که عمدتا نتیجه اعمال خود اوست 

مصرف  خاط�ر  ب�ه  گذشت�ه  در  ک�ه  انس�انی  دارد؟  را 

کمتر انرژی امکان  زنده ماندن  یافت،  در طول 

تاریخ خود، با مصرف بیشتر و بی اندازه انرژی،  

سیری ناپذیری خود  را در جذب و اتلف انرژی  

نشان داده است. آیا او  می تواند بدون در نظر 

گرفت�ن شرایط جدید،  به سفر تاریخ�ی و طولنی 

سرنوشت  ب��ه  محکوم  ی��ا  ده��د؟  ادام��ه  خود 

نئاندرتال هاست؟



این جنگ ها بخش بسیار کوچکی از تاریخ ما هستند. درست ب66ه
همی66ن دلی66ل،  هنگ66امی ک66ه م66ا زن66دگی گذش66ته خ66ود را نی66ز ورق
می زنیم، یادی از کاره66ای روزم66ره و ع66ادی خودم66ان ک66ه ه66ر روز
طبق عادت انجام می دادیم، نمی کنیم. م66ا فق66ط لحظ66ات بس66یار
ش66ادی افرین و ی66ا غم انگی66ز و بهرح66ال مه66م و کوت66اه را ب66ه ی66اد
می اوریم. ما هیچ گاه در خاطرات خ66ود ج66ای زی66ادی ب66ه ح66وادث
کوچ66ک نمی دهی66م. بن66ابراین ش66رایط جنگ66ی در ی66ک پرس66پکتیو
طولنی م66دت، ب66ر خلف گفت66ه اوبام66ا،   در تاری66خ م66ا پرانتزه66ای
بسیار کوچکی را تشکیل می دهند. اما، برای کسانی ک66ه درس66ت
در این پرانتزهای زمانی زندگی می کنند، این مدت بسیار طولنی
است. کسی که در دوران حمله مغول ها زندگی کرده، کس66ی ک66ه
سال های عمر کوتاه خود را در جنگ سی س66اله بس66ر ک66رده، و ی66ا
کس66ی ک66ه ام66روز در ش66رایط اض66طراری همیش66گی کن66ونی بس66ر
می برد، این پرانتزهای کوتاه تاریخی را بس66یار زج66راور ام66ا مه66م

می یابد.
 یکی از جنبه های مه66م تاری6خ م6درن انس66ان ب6ا مس66تعمره گرایی
پیوند خورده است. بورژوازی نوپا بدنبال انباشت سرمایه و منابع
جدید بود. امروز نیز،  برخی ارزوی غارت سیارات و اقم66ار دیگ66ر
را  دارند. استخراج مواد معدنی بسیار مهم از ک66ره م66اه، یک66ی از
آرزوهای جدید بشری است. اما این نیز قادر ب66ه ح66ل بس66یاری از
مشکلت کنونی ما نخواهد بود. وظیفه کنونی ما تط66بیق خ66ود ب66ا
شرایط ط66بیعی  و من66ابع ط6بیعی مح66دود زمین6ی اس6ت. طبع66ا م66ا
می توانیم به امید سفرهای فضایی آینده و تسخیر سیارات شبیه
زمین باشیم اما قبل از هر چیز بای66د خ66ود را ب66ا ای66ن ش66رایط  گ66اه
دردناک تطبیق بدهیم. حتی اگر روزی امکان ترک این کره زیبای
خاکی را داشته باشیم، بهتر آن است ک66ه آن را ح66داقل بی66ش از
این فرسوده و نزار نکنیم. هنگامی که م66ا ب66دون در نظ66ر گرفت66ن
حق دیگر موجودات، از منابع محدود زمین بیش از اندازه ممکن
استفاده می کنیم، طبیعت خشم خ6ود را ب66ه انح66ا مختل6ف نش66ان
می دهد.  آیا ما انسان های این کره خاکی  قدرت درک این خش66م
را داریم؟  آی66ا جمه66وری اس66لمی ق66درت تط66بیق خ66ود را ب66ا ای66ن
شرایط جدید دارد؟ آیا  می تواند از منابع محدود اما کافی موج66ود
عاقلنه استفاده کند؟ آیا می تواند مانع از تخریب بیش66تر محی66ط

زیست شود؟

تخریب محیط زیست و اقتصاد
، هزین66ه تخریب ه66ای۲۰۰۲بنا به تخمین بان66ک جه66انی در س66ال 

  درصد  تولی66د ناخ66الص مل66ی۱۰  تا ۵زیست محیطی در ایران بین 
می باشد. نم66ودار زی66ر می66زان ای66ن هزین66ه را در بخش ه66ای آب،
زمین و جنگل، هوا، زباله و  ساحل نشان می دهد.  علوه بر ان،

 درص66د از تولی66د۱.۳۶هزینه انتشار گازهای گلخانه ای در ح66دود 
ناخالص ملی تخمین زده می شود.

به طور کلی می ت66وان  گ66زارش بان66ک جه66انی را ب66ه ص66ورت زی66ر
خلصه نمود:

در عرصه اب، هزینه تخریب زیست محیطی ش66امل•
فق66دان اب، زهکش66ی فاض66لب و مراع66ات اص66ول
بهداشتی، آلودگی آب، ته کشیدن ذخایر زیرزمین66ی
آب،  و فرسایش خاک در اثر آب اس66ت. بای66د ت66وجه
نمود که عمدتا ب66ه خ66اطر افزای66ش جمعی66ت، می66زان

 از۲۰۰۱ و ۱۹۶۵س66رانه  من66ابع آب بی66ن س66ال های 
 متر مکعب (ام66روز۱۹۱۰ متر مکعب در سال به ۵۸۰۰
) در سال تقلیل یافته است. این میزان س66رانه۱۶۳۰

همچنان در آینده نیز  به کاهش خ66ود ادام66ه خواه66د
داد.  ایران  دچار «اس66ترس اب» ش66ده اس66ت نکت66ه
دیگر اینکه، .میزان استفاده از اب های زیرزمینی در

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   133    جستارهای نو  

هزینه سالنه تخریب محیط زیست بر پایه تولید ناخالص
)۲۰۰۲( ملی



 میلیارد متر مکعب ب66ود، ام66ا در س66ال۲۰،  ۱۹۶۰سال 
 میلی66ارد م66تر مکع66ب افزای66ش۵۳ این رق66م ب66ه ۲۰۰۳

ی666افت. بیش666ترین برداش666ت  از س666فره های فلت
مرکزی صورت می گیرد. 

در عرصه هوا، این هزینه ها مربوط ب66ه آل66ودگی ه66وا•
 ، تخمی66ن زده۲۰۰۲در ش66هرها می باش66ند. در س66ال 

شد که آلودگی هوا س66النه  منج66ر ب6ه م6رگ زودرس
 نفر جدید به بیماری های۱۲۵۰۰ نفر و ابتلی ۱۳۲۰۰

مزمن مانند برونشیت می شود. همچنین استفاده از
چوب و نفت در خانه برای اشپزی و گرم66ا منج66ر ب66ه
بیماری های ریوی، خصوص66ا در بچه ه66ا و زن66ان پی6ر،

می گردد.
 درص66د از زمین ه66ای۷۰در عرص66ه زمی66ن، بی66ش از •

کشاورزی آبی از شوری خاک رنج می برند. اس66تفاده
بیش از حد از مراتع به علت افزای66ش دام منج6ر ب6ه
تخریب مراتع شده است.اهمیت تالب ها در ای66ران
در جهان امری آشنا و شناخته شده است. در حدود

 تالب مهم وجود دارد، اما۷۶
متأسفانه بس66یاری از ای66ن
تالب ه66666ا ب66666ه خ66666اطر
فعالیت ه666ای انس666انی در
خط6666ر انق6666راض ق6666رار
دارن666د.مهمترین عل6ل آن
نیز بدون ش66ک گس66ترش
صنایع کشاورزی، صنعتی
و شهرهاست.نکته دیگ66ر
ای66ن ک66ه،  تع66داد س66یل ها

۱۹۸۰–۱۹۹۰بین سال های 
 و۱۹۵۰نسبت ب66ه دهه ه66ای 

 پن66ج براب66ر گش66ته اس66ت. از عوام66ل م66ؤثر در۱۹۶۰
افزایش سیل و فرسایش خاک، اس66تفاده نامناس66ب

 گیاه۸۲۰۰از زمین و جنگل زدایی می باشد. در ایران 
 عدد از آن ها ب66ومی هس66تند، وج66ود دارن66د.۱۹۰۰که 

ایران از نظر تنوع گیاهی بی نظیر است. ام66ا در ط66ی
  هکت66ار از ای66ن۱۲۵۰۰۰نی66م ق66رن گذش66ته، س66النه 

جنگل ه66ا ن66ابود ش6ده اس6ت، در عی6ن ح6ال  ش6کار و
چرای  بیش از ح6د ب66اعث ک66اهش کیفی66ت جنگل ه66ا

گشته است.
 کیلوم66تر در۹۰۰ کیلومتر س66احل، ۲۹۰۰ایران دارای •

 کیلومتر در جنوب اس66ت. ب66ا افزای66ش۲۰۰۰شمال و 
 ب66ه۱۹۹۳  ت66ن در س66ال ۱۷۱۰صید  ماهی خاوی66ار- از 

، یعن66ی کم66تر از ده س66ال- و۲۰۰۲ ت66ن در س66ال ۶۴۳
همچنین کیلکا،  نسل این ماهی ها در خط66ر ن66ابودی
قرار دارد.تخریب در سواحل جنوب نامعلوم است.

جمع اوری زباله ه666ا در ش666هرهای ب666زرگ در ط666ی•
دهه های اخیر پیشرفت بزرگی را نشان داده اس66ت.
اما در شهرهای کوچک و روستاها جمع اوری انها به
خ66وبی ص66ورت نمی گی66رد. بس66یاری از ایس66تگاه های
زب66اله ب66دون در نظ66ر گرفت66ن نک66ات زیس66ت محیطی

طراحی شده اند.
   س66هم انتش66ار گازه66ای۱۹۹۴بن66ا ب66ه آم66ار س66ال •

گلخانه ای به ش66رح زی66ر می باش66د. ، س66هم  بخ66ش
۷ درص66د، کش66اورزی ۸ درص66د، ص66نعت ۷۷ان66رژی 

 درصد است.۲ درصد و زباله ۶درصد، جنگل 

ذخایر ابی
میزان بارش سالنه در ایران در حدود

 میلی66ارد م66تر مکع66ب تخمی66ن زده۴۱۷
 درصد آن قبل۷۰می شود که در حدود 

از رس666یدن ب666ه رودخانه ه666ا تبخی666ر
می ش666ود. از ای666ن رو می666زان ابه666ای

 میلیارد۱۳۰تجدیدپذیر ایران در حدود 
۲۰۰۴م66تر مکع66ب می باش66د. در س66ال 

می6666زان آب مص6666رفی  بخش ه6666ای
کش6اورزی، ص6نعت و خ66انگی ب6ه ح6دود

 میلی66ارد م66تر۴۰  میلی66ارد م66تر مکع66ب تخمی66ن زده ش66د ک66ه ۹۳.۳
 میلی66ارد م66تر مکع66ب از۵۳.۱مکع66ب آن از اب ه66ای س66طحی و 

 میلیارد متر مکعب۲.اب های زیرزمینی (قنات و چاه) و در حدود 
۴.۵آن از طری66ق آب تصفیه ش66ده ت66أمین  می گش66ت. در ح66دود 

میلیارد متر مکعب آب در پشت سدها تبخیر می شود. بنا ب66ه آم66ار
 ۹۰بانک جهانی، در اواخر دهه 

 
۷۳ میزان آب مص66رفی مجموع66ا

میلیلرد متر مکعب بود. مط66ابق همی66ن آم66ار برداش66ت از اب ه66ای
زیرزمینی غیر تجدیدشونده صفر بود.س666هم  بخ66ش کش66اورزی
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، هزینه ۲۰۰۲بنا به تخمین بانک جهانی در سال 

  ۱۰  تا ۵تخریب های زیست محیطی در ایران بین 

درصد  تولید ناخالص ملی می باشد. نمودار زیر 

میزان این هزین�ه را در بخش های آ�ب، زمین و 

جنگل، هوا، زباله و  ساحل نشان می دهد.  علوه 

در حدود  گلخانه ای  گازهای  انتشار  هزینه  ان،  بر 

زده ۱٫۳۶ تخمین  مل�ی  ناخال�ص  تولی�د  از   درص�د 

می شود.



  بود. ۲.۳ و صنعت ۶.۸، خانگی ۹۰.۱
  متر مکع66ب آب از من66ابع۱۰۰۰، هزینه کشیدن هر ۱۹۹۵در سال 

 دلر ب66رآورد می ش66د، ام66ا هزین66ه نه66ایی۹ تا ۵زیرزمینی در حدود 
 ت66ا۲.کشاورزان به خاطر گرفتن ان66واع   سوبس66یدها از دول66ت از 

 دلر ب66التر نمی رف6ت. در س6ال های اخی6ر ب6ه خ6اطر افزای66ش۸.
جمعی66ت ، ک66اهش بارن66دگی (در ح66دود ده درص66د) ، افزای66ش
زمین های کشاورزی، نوع کاشت، تبخیر  بیشتر و عوام6ل دیگ66ر،
میزان برداش66ت جبران ناپ66ذیر از س66فره های اب ه66ای زیرزمین66ی
بسیار بیشتر گشته اس66ت. پیش بین66ی می ش66ود ک66ه در س66ال های
آینده به خاطر تغییرات آب و هوایی ،  سیاست تش66ویق حک66ومت
به افزایش جمعیت، ، روش های غل66ط اس66تفاده از آب،  بح66ران

 ش66هر ای66ران،   دویس66ت ش66هر  دارای۱۰۰۰آب تعمی66ق یاب66د.  از 
 ، کمتر۲۰۱۰سیستم شهری فاضلب مدرن  هستند، اما در سال 

 درص66د از اب ه66ای فاض66لب م66ورد اس66تفاده مج66دد ق66رار۱۰از 
می گرفت..

Middleای666ران در منطق666ه من666ا (  East  and  North
Africaقرار دارد. موقعیت ایران از نظر منابع ابی در منطق66ه (

،۲۰۰۵نسبت به کشورهای مج66اور بس6یار به66تر  اس6ت. در س6ال 
 مترمکعب در سال۲۰۲۰میزان سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی  

، و۹۶۴، مراک66ش ۸۲۷بود در حالی که رق66م مش66ابه ب66رای مص66ر 
 م66تر مکع66ب ب66ود. تنه66ا ع66راق  از م6وقعیت به66تری۴۵۸الجزای66ر 

 متر مکع66ب، ام66ا پ66س از پ66روژه س66د س66ازی۳۰۷۷برخوردار بود، 
ترکیه  و کاهش اب های ورودی به عراق ، مقدار سرانه آب  ای66ن
کشورکم شده است. ایران از یک موقعیت بس66یار ع66الی دیگ66ری

 درص66د آب آن داخل66ی۹۰برخ66وردار اس66ت و آن اینک66ه بی66ش از 
است و فقط مقدار کمی آب از رودخانه های افغانستان ( هیرمند
یا  هلمند) وارد کشور می شود. در سال های اخیر، با برپ66ایی س66د
در افغانستان، از میزان اب های ورودی به ای66ران بس66یار کاس66ته
شده و کش66اورزان بلوچس66تان را ب66ا مش66کل م6واجه ک66رده اس6ت.

نمودار بال موقعیت منابع آبی ایران را نشان می دهد.
از طرف دیگر ای66ران ب66الترین می66زان آب تجدیدپ66ذیر (داخل66ی و

 میلی66ارد م66تر۲۵۰خارجی) در منطقه من66ا را داراس66ت. از مجم66وع 
 درص66د۳۰ درصد، عراق ۵۲مکعب آب کل کشورهای منا، ایران  

  درص66د ای66ن اب ه66ا را در اختی66ار۲۴(هم اکن66ون کم66تر)، و مص66ر 
  س66هم بخ66ش۲۰۰۴دارن66د.لزم ب66ه ت66ذکر اس66ت ک66ه در س66ال 

کشاورزی از تولید ناخ66الص مل66ی ی66ازده درص66د ب66ود، در ح66الی در
 درصد و متوسط سهم کش66اورزی در منطق66ه۱۵.۵مصر این رقم 

   درص66د اس66ت. قاب66ل ت66وجه اینک66ه در ای66ران، بخ66ش۱۳.۵من66ا 
 درصد از نیاز  غذای داخلی را تأمین می کن66د و۶۶کشاورزی فقط 

بقیه مواد غذایی از خارج وارد می ش66وند. از ای66ن رو، بح66ران اب
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حجم منابع موجود اب در کشورهای منا بر حسب سرچشمه (میلیارد متر مکعب)



ایران،  قبل از ه66ر چی66ز مرب6وط ب6ه سیاس6تگذاری غل6ط دول66ت و
عدم مدیریت صحیح می باشد. 

ایران و اسرائیل
با وجود جنگ روزم66ره و تبلیغ66اتی ای66ران و اس66رائیل، موض66وعات
زیادی این دو کشور را به ه66م پیون66د می ده66د. اگ66ر بخ66واهیم ب66ه

تاریخ ایرانیان یهودی مسلک نگ66اه کنی66م،
ای66ن فق66ط ک66وروش نب66ود ک66ه دس66تور
س66اخت معب66د دوم یهودی66ان را داد، و
نیز ملکه استر، زن خش66اریار نب66ود ک66ه
حامی یهودی مسلکان بود، بلکه افراد
کمتر شناخته شده دیگ66ری نی66ز وج66ود
داشته اند.  چون  ح66اج ابراهی66م  خ66ان
کلن66تر، از بازرگان666ان یهودی تب666ار ( و
مس66لمانی) ب66ود،  ک66ه  در ب66ه ق66درت
رس666یدن اقامحم666د خ666ان و س666پس
فتحعلی شاه نق66ش داش66ت، ه66ر چن66د
ک666ه بع666دا فتحعلی ش666اه ب666ه پ666اس
خ666دماتش او را کش666ت. پ666در ح666اج
ابراهیم خ66ان اگرچ66ه مس66لمان ش66ده
بود، اما ناصرالدین شاه از او به عنوان
یهودی یاد می کرد.  ایرانیان یهودی با
وجود همه مشقت ها و ظلم هایی که به

آن ه666ا ابت666دا  از ج666انب پهل666وی اول، و
سپس جمهوری اسلمی،  روا می شود، هنوز ه6م ع6ده ای جلی
وطن نکرده و در سرزمین ابا و اجدادی خ66ود ب66اقی مانده ان66د. در
حدود دوازده تا چهل هزار نف66ر یه6ودی (آم66ار بس66یار متف6اوت) در
ایران زندگی می کنند که با وجود مهاجرت اکثر ایرانی66ان یه66ودی
به اسرائیل پس از استقرار جمهوری اسلمی،  یکی از ب66الترین
ارقام یهودیان در کشورهای خاورمیانه (ی66ا دقیق ت66ر، ب66ا اک66ثریت

مسلمان) است. 
اما، جدای از مسأله یهودی مسلکان، دو کشور اسرائیل و ای66ران

  درص66د۸۰ش66باهت های فروان66ی دارن66د. از نظ66ر جغرافی66ایی، 
اسرائیل با کویر پوشیده شده است. وسعت ک66ویر در ای66ران نی66ز
بنا بر اطلع66ات اخی66ر ناس66ا همی66ن ق66در اس66ت. حک66ومت کن66ونی

ای66ران خ66ود را مانن66د ی66ک جزی66ره در می66ان کش66ورهای مقت66در
غیرشیعه احساس می کند، هر چن66د ک66ه ب66ا س66قوط ص66دام، ای66ن
موازنه قدری به هم خورده است. ای66ران، بع6د از انقلب  ب6ا درک
غلط از  استقلل، سیاست خودکفایی به ویژه در در عرص66ه م66واد
کشاورزی را در پیش گرفت، آشکار اس6ت ک6ه  احس66اس جزی6ره
بودن، جنگ  و انزوای در منطقه و جه66ان،  دلی66ل دیگ66ری ب66رای
اتخاذ چنین  سیاستی بود. سال ها قبل از انقلب ایران اس66رائیل
نی6ز، ب6ه مث6ابه ی6ک جزی6ره کوچ6ک در می6ان کش66ورهای ع6رب و
مس66لمان توانس66ت سیاس66ت کش66اورزی
م6وفقی ایج66اد کن6د، ه66ر چن66د ک6ه ای6ن
کش666اورزی موف66ق ب66ر پ666ایه اس66تثمار
بس66یاری از فلس66طینان  بدس66ت آم66د .
اس66رائیل ب66ه خ66اطر خط66ر دام66وکلس
جن66گ ب66ر ب66الی س66رش، بم66ب اتم66ی
تهی66ه ک66رد. ای66ران ب66ه خ66اطر ک66ابوس
جن66گ، س66عی نم66ود مانن66د اس66رائیل،
پاکستان، هند و کره شمالی عمل کند.
و ایران در همه ای66ن م66وارد مجب66ور ب66ه
پرداخ66ت هزین66ه و شکس66ت س66نگینی
ش66ده اس66ت. ای66ران فق66ط از اس66رائیل
اس66لحه نخری66د، بلک66ه س66ازمان های
جاسوس66ی اش از رفت66ار س66ازمان های
جاسوسی اسرائیل کپی برداری کردن66د
و به دزدیدن و کشتار مخالفین خود در
خارج از مرزهایش دست زدند، ب66ا ای6ن
تف666اوت مه666م، ک66ه اس666رائیل مخ666الفین
خ66ارجی خ66ود و ن66ه مخ66الفین اس66رائیلی را در کش66ورهای دیگ66ر
می کش66ت. همانن66د آن فش66ار ب66ر اقلیت ه66ای مل66ی و م66ذهبی را
افزایش داد. به هیچ وجه سعی نکرد که از نک66ات بس66یار نیک66وی
  آزادی  گس66ترده بی66ان  بی66اموزد.

 
سیستم حکومتی اسرائیل، مثل

هر آنچه را که ناشایست بود و مناسب وض66عیت خ66ود پنداش66ت،
کپی برداری کرد. 

امروز کمی بیش از یک درصد از اهالی اس66رائیل مش66غول ک66ار در
 درص66د)؛ اس66رائیل بن66ا ب66ر۲۵بخش کشاورزی هستند(در ایران  

استانداردهای سازمان ملل زیر خط فقر آب قرار دارد. از ای66ن رو
از دستگاه های آب شیرین کن، اس66تفاده از آب مص66رف ش66ده  و
فاضلب، سیستم های ابیاری و میکرو اب پاش ه66ای ک66امپیوتری
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 ، جمعیت  افزای�ش  خاط�ر  ب�ه  اخی�ر  س�ال های  در 

افزایش   ، (در حدود ده درصد)  کاه�ش بارندگی 

زمین های کشاورزی، نوع کاشت، تبخیر  بیشتر و 

از  جبران ناپذیر  برداش�ت  میزان  دیگ�ر،   عوام�ل 

سفره های اب های زیرزمینی بسیار بیشتر گشته 

است. پیش بینی می شود که در سال های آینده 

به خاطر تغییرات آب و هوایی ،  سیاست تشویق 

غلط  روش های   ، جمعی�ت،  افزای�ش  ب�ه  حکوم�ت 

 ۱۰۰۰استفاده از آب،  بحران آب تعمیق یابد.  از 

شهر ایران،   دویست شهر  دارای سیستم شهری 

 ، کمتر از ۲۰۱۰فاضلب مدرن  هستند، اما در سال 

 درصد از اب های فاضلب مورد استفاده مجدد ۱۰

قرار می گرفت.



استفاده می کند. برای نشت زمین، سیستم های هش66دار دهن66ده
دارد. تنوع در محصولت کشاورزی را بر اساس موقعیت زمین ،
فصل و میزان آب و دیگر پارامتره66ای مه66م تعیی66ن می ش6وند. در

۹۲عوض در ایران عمده ترین محصول کشاورزی گندم است  و
درصد  آب مصرف شده،  در عرصه کشاورزی می باشد. 

همه ما داستان یوسف در  ت66ورات در مص66ر
باستان را به یاد داریم. اینکه یوس66ف ب66ا
تع66بیر خ66واب  فرع66ون،  هف66ت س66ال
خشکس666الی را پیش بین666ی ک666رد و ب666ا
درای666ت خ666ود ب666ه جمع اوری غل666ه در
سال های پربار پرداخت و توانس66ت ب66ا
م6666دیریت خ6666وب م6666ردم مص6666ر،  و
همچنی6ن اه66الی کنع66ان را نی66ز نج66ات
ده66د. ب66دین ترتی66ب فرع66ون مص66ر ب66ا
مدیریت بحران خشکس66الی م66وفقیت
زی66ادی در ن66زد م66ردم کس66ب ک66رد. در
ایران، با اینکه همه این داستان را  ب66ا
تغییراتی در قرآن نی66ز خوان66ده بودن66د،
ام666ا در اواخ666ر جن666گ اول جه666انی،

،۱۹۱۷–۱۹۱۹دقیق ت666666ر  س666666ال های 
ای66ران ب66دون مش66ارکت مس66تقیم در

۲۵–۴۰جنگ دچار قحطی شد. ،  بی66ن 
درصد مردم ایران ب66ه خ66اطر قحط66ی،
مالریا، انفولنزای اس66پانیایی و ش66اید
مص6666رف تری6666اک ج6666ان س6666پردند.
محمدقلی مجد، مورخ ایران66ی،  تع66داد

کشته شدگان را تا ده میلیون،  یعنی نیمی
از جمعی66ت کش66ور، ح66دس می زن66د ام66ا  احم66د کس66روی تع66داد
کشته ش66دگان را در ح66دود ی66ک س66وم جمعی66ت کش66ور تخمی66ن
می زند. انباره66ای غل6ه در  دوران قحط6ی  دچ66ار اف6ت می ش6وند.
گفته می شود ک66ه در آن زم66ان احمدش66اه ک66ه ص66احب بزرگ66ترین
انبار غله بود، حاضر به فروش غله به دولت با قیمت پیش666نهادی
نشد و بنا به روایت مجد،  احمدشاه می گوید، «جز به قیم66ت روز
به صورت دیگری حاضر به فروش غله نیستم.»  همه محتک66ران
غلت خود را با قیمتی بال به دارندگان،  از جمله ب66ه انگلیس66ی ها
می فروختند. (لزم به تذکر است که برخی  از تاریخ نگاران  آم66ار
و ارقام مجد  در م66ورد تع66داد کشته ش66دگان و نق66ش انگلیس66ی ها

توافق ندارند). اما در مورد  اینکه احمدش6اه حاض6ر ب6ه کم6ک ب6ه
هموطنان خود که از فرط گرسنگی عل66ف می خوردن66د نش66د، چ66ه
می توان گفت؟ اگ66ر وی ب66ه گ66ونه دیگ66ری عم66ل می ک66رد،  ش66اید

می توانست در مقابل رضا شاه  مقاومت بیشتری کند. 
ما در طول تاریخ ش66اهد ش66اهان و حکومت م66داران ق6درت طلب و
ظ66المی ک66ه فق66ط م66ردم را ب66رای اس66تثمار،
جن6666گ و دادن مالی6666ات می خواس6666تند
 خ66واهیم ب66ود. آن ه66ا

 
بوده ایم و احتمال

به خاطر عدم توجه به شرایط زندگانی
م6666ردم، ب6666ه خ6666اطر حماقت ه6666ا و
زیاده طلبی های فراوانش66ان، ب6ه خ6اطر
عدم م66دیریت بحران ه66ا گ66ورکن خ66ود
گش66تند.   ای66ا داس66تان یوس66ف را بای66د
تحت الفظی بفهمیم.مس66ئله اص66لی در
ای66ن داس66تان، ح66تی اگ66ر م66ا ام66روز از
«قدرت تعبیر خ6واب» یوس6ف مح66روم
هس66تیم، برن666امه ریزی ب66رای مواق666ع
بحران66ی و برن66امه ریزی ط66ولنی م66دت
اس666ت. آی666ا خشکس666الی ب666ه خ666اطر
«گناهان مردم» بود؟ یا انتق66ام یوس66ف

از برادارانش؟
در دوران ق66دیم، ش66اهانی ک66ه کم66ی
درای66ت در خ66ود، بس66یار بن66درت، و ی66ا
اطرافیانش66ان وج66ود داش66ت، ح66داقل
پروژه ه66ای خ66ود را در ط66ول س66لطنت
خ666ود ادام666ه می دادن666د، در جمه666وری
اسلمی بس66یاری از پروژه ه66ا  در به66ترین
حالت، عم66ری ب66ه ان66دازه دوره ص66دارت ریاس66ت جمه66ور دارن66د.
طرح های هسته ای، سرکوب مردم و هر آنچه ک66ه م66د نظ66ر ول66ی
فقیه بوده و هست، پایدار باقی می مانند و بقیه یا ناتمام گذاش66ته
می شوند، یا بودجه شان به دلی66ل سیاس66ی بل66وکه می ش66ود، ی66ا از
سرعتشان ک6م می گ66ردد. هم66ه می دانن66د ک66ه پروژه ه66ای زیس6ت
محیطی، زیرساختاری نیز کار فقط امروز و فردا و گذران66دن ی66ک
لیحه در مجلس که نفر بعدی آن را پاره کن66د، نیس66ت بلک66ه ک66ار
ط66ولنی ،  برن66امه ریزی دقی66ق، س66رمایه کلن ، کم66ک م66ردم،  و
همکاری داخلی و خارجی  را می طلبد. اگرچه بسیاری از مقام66ات

به این امر واقفند، اما چنین می کنند؟ 
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دقیق ت�ر  سال های  اول جهان�ی،  اواخ�ر جن�گ  در 

در ۱۹۱۷–۱۹۱۹ مستقیم  مشارک�ت  بدون  ایران     ،

 درصد مردم ۲۵–۴۰جنگ دچار قحطی شد. ،  بین 

انفولنزای  مالریا،  قحط��ی،  خاط��ر  ب��ه  ایران 

اسپانیایی و شاید مصرف تریاک جان سپردند.  

تعداد  ایرانی،   مورخ  مج��د،  محمدقل��ی 

از  نیمی  یعن�ی  میلیون،   ده  ت�ا  را  کشته شدگان 

جمعیت کشور، حدس می زند اما  احمد کسروی 

سوم  ی��ک  حدود  در  را  کشته شدگان  تعداد 

جمعیت کشور تخمین می زند. انبارهای غله در  

دوران قحطی  دچار افت می شوند. گفته می شود 

بزرگترین  ص�احب  ک�ه  احمدشاه  زمان  آ�ن  در  که 

با  دول�ت  ب�ه  غل�ه  فروش  ب�ه  بود، حاض�ر  غل�ه  انبار 

مجد،   روای�ت  ب�ه  بن�ا  و  نش�د  پیشنهادی  قیم�ت 

احمدشاه می گوید، «جز به قیمت روز به صورت 

دیگری حاضر به فروش غله نیستم.»



ریزگرد در ایران
 گفت66ه۲۰۱۱بن66ا ب66ر یک66ی از گزارش ه66ای س66ازمان مل66ل در س66ال 

می شود:  از آنج66ا ک66ه بی66ش از هفت66اد درص66د جمعی66ت کش66ور در

شهرها زندگی می کنند، مناطق بزرگی در ایران وج66ود دارن66د ک66ه
مستعد فرسایش در اث66ر ب66اد هس66تند. دو  مرک6ز داغ ب6رای ایج66اد
گرد و غبار ، یک66ی جن66وب غرب66ی -خوزس66تان-و دیگ66ری جن66وب
شرقی-بلوچستان- وج66ود دارن66د. عل66ت وج66ودی دس66ته جن66وب
غربی، بیشتر  خشکسالی ، کمبود منابع ابی، و فشاری است که
از سوی جمعیت ساکن منطق66ه ک66ه بی66ش از س66ه براب66ر پتانس66یل
زیست محیطی و مرتعی زمین است بر ان می اید. این امر باعث
جنگل زدایی،  تغیی66ر  اس66تفاده از زمی66ن،  برانگیخت66ن پروژه ه66ای
توس66عه،  و ش6یوه های کش6ت نامناس6ب گش6ته اس6ت. در دس6ته
جنوب شرقی، مشکلت شناسایی ش66ده ش66امل دو روش کش66ت
نامناسب، چرا بیش از ح66د و س66وءمدیریت مرات66ع، بهره ب66رداری

بیش از حد از مراتع، و بال رودی ها.. می باشند. 

اقدام های مورد نیاز  در مناطقی که برای آزمایش انتخ66اب ش66ده
بودند عبارتند از توسعه ظرفیت کشاورزی پایدار و مدیریت منابع
طبیعی، استفاده از منابع جدید انرژی به منظور جلوگیری از قطع
درختان و بوته ها، توسعه نه66ادی، ایج66اد نظ66ارت و سیس66تم های

هشداردهنده و پژوهش های تطبیقی ب66رای راه حل ه66ای مناس66ب
می باشد.

بن66ابراین ج66دا از بحث ه66ای مرب66وط ب66ه سدس66ازی در ترکی66ه و
درگیری ترکیه و عراق ب66ر س66ر جری66ان آب رود دجل66ه، طرح ه66ای
بلندپروازانه عربس66تان س6عودی ب6رای کش66اورزی، مراک6ز گ6رد و
 
غبار در خارج از ای66ران (ع6راق) و ه66زاران دلی66ل دیگ66ر ک6ه قطع66ا
بی تاثیر نیستند و باید حل شوند، در این گزارش مسأله اص66لی را
ب66ر دوش سیاس66ت های نامناس66ب و ی66ا در م66واردی  غیرک66افی
حک66ومت ای66ران  می دان66د، ای66ن م66وارد  مس66أله افزای66ش بی روی66ه
جمعیت که ولی فقیه همچنان به خاطر افزایش لشکر یان شیعه
ب66دان نی66از دارد، قط66ع درخت66ان ب66رای شهرس66ازی و ی66ا توس66ط
نیروهای نظامی ب66ه خ66اطر مقاص66د نظ66امی، پروژه ه66ای نامناس66ب
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۱۹۸۵–۲۰۰۵تعداد روزهای گرد و غبار بین سال های 



توسعه مانند طرح های سدسازی ناموفق، و ش66یوه های کش66ت و
چرا  نامناس6ب ن66ام می ب66رد. گ66زارش مرب66وطه در بخ66ش ای66ران،

ن66امی از جن66گ ای66ران و ع66راق و ص66دمات
ناشی از آن نمی برد.

اما مقام66ات ایران66ی ب66ه ج66ای ح66ل ای66ن
مشکلت، در روزهای اخی66ر مش66کل را
به گردن مقامات خوزستان و یا دول66ت
قبلی می اندازند، در ص66ورتی ک66ه هم66ه
آن ها در برنامه ریزی برای جلوگیری از
آن دخیل هستند. ح6تی اگ66ر ب66ر خلف
گزارش  سازمان ملل، فقط کشورهای
خارجی مسئول  گرد و غباره66ا باش66ند،
آنگ666اه هم666ه مقام666ات ع666الی نظ666ام
مسئولیت سو مدیریت بحران زیس66ت
محیطی را بر عهده دارند. توفان ش66ن
فقط مح66دود ب66ه منطق66ه غ66رب کش66ور
نمی شود بلکه شامل مناطق شرقی نیز
می شود.  گزارش دیگ66ری ک66ه توس66ط
محم66دخان و همک66اران تهی66ه ش66ده
است.  تصویر بال، به خ66وبی من66اطقی
که بیشترین و کمترین روزهای  گرد و
غب66ار را در ط66ی بیس66ت س66ال  گذش66ته

 را داشته اند، را نشان۱۹۸۵–۲۰۰۵بین 
می دهد. کمترین تعداد  روزه66ا در ط66ی
آن بیست  سال در من66اطق آب66ی رن66گ،

 بار و بیشترین آن در من66اطق قرم66ز۱۸
 بار می باشد. تعداد این روزه666ا در۳۸۳۱

سال های اخی66ر ب6ه ش6دت افزای66ش ی66افته
است،

 ریزگرد، گرد و غبار و توفان شن، فقط مشکل ایران نیس66ت. در
اسیا، کویرهای چین و مغولستان  همزمان با وجود دیگ66ر عوام66ل
مناسب مانند عدم ری66زش ب66اران و ب66اد ب6اعث انتق66ال ریزگ6رد ب6ه
کشورهای مجاور، کره جنوبی و ژاپن نیز می شوند. مسأله اص66لی
این است که آن هیچ راه حل فوتی و فوری ندارد و آن را بایستی
با برنامه ریزی طولنی  مناسب توسعه و  همک66اری منطقه ای ح6ل
نمود، چیزی که  دولت های گوناگون جمه66وری اس66لمی اع66م از
اص66لح طلب ، محافظه ک66ار و پوپولیس66ت ت66اکنون از انج66ام آن

ع66اجز ب66وده ان66د. طبع66ا، راه حل ه66ای ف66وری  مناس66ب مط66ابق ب66ا
پیش66نهادها کارشناس66ان مانن66د  مالچ پاش66ی (ک66ه پ66ول ف66راوان
می طلب66د)،   و ی66ا  اس66تفاده از ری66گ ب66رای
پوشاندن مناطق مستعد گ66رد و غب66ار، ی66ا
درختکاری نیز ضروری است. ولی ای66ن
فقط علیم بیماری را از بین می ب66رد، و

بیماری اصلی را باقی می گذارد.

هوای آلوده
 در ای666ران ب66ر اث66ر وخ66امت فزاین66ده
آلودگی ه6وا، گزارش ه66ا علم66ی بس66یار
ج66الب و خوان66دنی از س66وی نهاده66ای
معت66بر دانش66گاهی و زیس66ت محیط66ی
منتشر می ش6وند ک6ه بس66یار آموزن66ده و
خواندنی، اما در عین ح66ال وحش66تناک
هستند.  اکثر این گزارش ها مربوط به
شهر تهران هستند، و کم66تر وض66عیت
آلوده دیگر شهرهای بزرگ ایران مورد
بررس66ی ق66رار گرفته ان66د. از ای66ن رو  در
این جا، قسمت زیادی از بحث مربوط
به آلودگی تهران می گردد. ابت66دا چن66د

تعریف و فاکت لزم.
«آلودگی هوا عب66ارت اس66ت•

از وجود هر الینده اعم از جامد،
م66ایع، گ66از و تشعش66ع  پرت66وزا و
غیرپرت66وزا در ه66وا ب66ه تع66داد و در
م66دت زم66انی ک66ه کیفی66ت زن66دگی را
برای  انسان و سایر جانداران ب66ه خط66ر ان66دازد ی66ا ب66ه

آثار باستانی و اموال خسارت وارد اورد.»
ذرات معلق بر اساس اندازه آن ها به سه دسته ذرات•

–۱۰)،  ذرات بین PM2,5 میکرون (۲.۵کوچکتر از 
PM میک666666رون (۲.۵  2,5-PM10و ذرات (

)  تقسیم می شوند.PM10  میکرون  (۱۰بزرگ تر از 
این ذرات به اشکال متفاوتی بر سلمت انسان ت66أثیر

می گذراند. 
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بنا بر یکی از گزارش های سازمان ملل در سال 

۲۰۱ هفتاد ۱ از  بیش  ک�ه  آنج�ا  از  می شود:    گفت�ه 

درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، 

ک�ه مستعد  دارن�د  وجود  ایران  در  بزرگ�ی  مناط�ق 

فرسایش در اثر باد هستند. دو  مرکز داغ برای 

غربی  جنوب  یک��ی   ، غبار  و  گرد  ایجاد 

شرق���ی- جنوب  دیگری  -خوزس���تان-و 

دسته  وجودی  عل�ت  دارند.  وجود  بلوچس�تان- 

، کمبود منابع  جنوب غرب�ی، بیشت�ر  خشکسالی 

ابی، و فشاری است که از س�وی جمعیت ساکن 

زیست  پتانس�یل  برابر  س�ه  از  بی�ش  ک�ه  منطق�ه 

محیطی و مرتعی زمین است بر ان می اید. این 

امر باعث جنگل زدایی،  تغییر  استفاده از زمین، 

شیوه های  و  توسعه،   پروژه های   برانگیخت�ن 

جنوب  دسته  در  اس�ت.  گشت�ه  نامناس�ب  کش�ت 

شرقی، مشکلت شناسایی شده شامل دو روش 

کشت نامناسب، چرا بیش از حد و سوءمدیریت 

بال  و  از مراتع،  از ح�د  بهره �برداری بی�ش  مرات�ع، 

رودی ها.. می باشند. 



الینده های مهم دیگر ب66ه ج6ز ذرات معل6ق عبارتن66د از•
ازن، دی اکس66666ید نی66666تروژن، منواکس66666یدکربن و

دی اکسید گوگرد
۶ روز پ666اک(۲۱، ۱۳۹۴در ش666هر ته666ران در س666ال •

 روز ناس66الم۱۰۵  درصد)، ۶۴ روز سالم (۲۳۳درصد)، 
 روز۵  درص66د)، ۲۹برای گروه ه66ای حس66اس ج66امعه (

< درص66د)، و ی66ک روز۱ناس66الم ب66رای عم66وم م66ردم (
> درصد) بوده است.۱بسیار ناسالم (

 درص66د و۱۵سهم منابع ساکن در تولید منابع الین66ده •
 درصد است.۸۵سهم منابع متحرک 

بنابر آمار و ارقام ب66ال  ، در ته66ران در س66ال گذش66ته،  ی66ک س66وم
 درصد)  هوای ناس66الم داش66ته اس66ت. و هفت66اد۳۰روزهای  سال (

درصد آلودگی مربوط به وسایل نقلیه  موتوری می باشد. 
 مس66أله آل6ودگی ه6وا فق6ط مش6کل ش66هرهای ب6زرگ ای66ران

 
قطع66ا

نیست و بسیاری از کلن شهرهای دنی66ا ب66ه درج66ات متف66اوت  ب66ا
این مشکل کم و بیش روبرو هستند.  این مشکل ت66ازه ای نی66ز  در
ته66ران نیس66ت و ط66ی س66ال های متم66ادی ادام66ه داش66ته اس66ت.
مشکل اینجاست که بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک دنیا  ب66ا
اشکال  کم و بیش موفقیت امیزی سعی کرده ان66د مش66کل را ح66ل

نمایند. چطور؟
مسأله را به صورت خیلی ساده می توانیم بررسی کنیم. اگ66ر م66ن
به عنوان شهروند تهران قرار اس6ت از نقط66ه ال6ف ب6ه ب ب6روم،
 از خ66انه  س66ر ک66ار ب666روم،باید از ی66ک س66رویس رف66ت و آم66د

 
مثل

استفاده کنم.  می توانیم  سه الترناتیو را در نظر بگیریم: 
من می توانم ب66ا اتومبی6ل شخص66ی  خ6ود را ب66ه مقص66د.1

رسانم و ب66اعث آل66ودگی زی66اد ه66وا ش66وم، ی66ا اینک66ه از
وسایل نقلی66ه عم66ومی اس66تفاده کن66م (آل66ودگی ه66وای
کمتر). در این حالت برای کمک به بهبود وضعیت م66ا
باید تغییر رفتار دهیم. اما برای اینکه م66ردم بخواهن66د
از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، باید این گزین66ه
ب66ه لح66اظ زم66انی و م66الی هم ارز ب66ا اس66تفاده ماش66ین
باش6د. یعن6ی اینک66ه اگ66ر م6ترو، ترام6وا و اتوب6وس ب6ه
شکل منظم و ارزان برای هم66ه من66اطق وج66ود داش66ته
باشند، آنگاه مردم الترناتیو دوم را انتخاب می کنند.

در این گزینه نیازی به تغییر رفتار ن66دارد، بلک66ه تغیی66ر.2
 ف66رد همچن66ان از

 
تکنی66ک ب66ه م66ا کم66ک می کن66د، مثل

اتومبیل استفاده می نماید، اما به جای اتومبیل بنزینی

و دیزل66ی از اتومبی66ل برق66ی اس66تفاده می کن66د. در ای66ن
حالت حتی اگر مسأله الیندگی سوخت حل می شود،
ام66ا  ذرات66ی ک66ه توس66ط لس66تیک اتومبیل ه66ا ایج66اد
می شوند و نیز مسأله ترافیک همچنان به ق66وت خ66ود

باقی است.
در این ح66الت ف66رد از ب66ه ج66ای از خی66ر وس66ایل  نقلی66ه.3

موتوری می گ6ذرد و پی6اده ی66ا ب6ا دوچرخ6ه ب6ه س6ر ک6ار
می رود. اما این امر فقط در صورتی میس66ر اس66ت ک66ه
مسیر رفت و آمد طولنی نباشد و امکان پی66اده روی ی66ا
دوچرخه سواری، در هوای سالم وجود داشته باشد.

بنابراین راه حل ها خیلی ساده هستند. طبعا م66ا در اینج66ا ص66حبت
 انتقال پایتخت به یک شهر کوچکتر

 
از تغییرات بزرگ دیگر، مثل

و یا انتقال اجباری بخشی از  وزارتخانه ه66ا، کارخانج66ات و دیگ66ر
مراکز شغلی به من66اطق دیگ66ر را نمی کنی66م. در اینج66ا ص66حبت از

 ) رفتار  و  ,..)Modal share, mode splitتقسیم سبک 
است. تقسیم سبک میزان درصد استفاده مسافرین از یک ن66وع
مشخص حمل و نقل است. ب66رای نم66ونه می ت66وان ب66ه آم66ار چن66د
شهر  چند شهر در جدول زیر نگاه کرد.متاسفانه هیچ آمار کاملی

در مورد شهرهای ایران پیدا نکردم.

دوچرخه-دوچرخه-پیاده - %پیاده - %شهرشهر
%%

وسایلوسایل
عمومی-عمومی-

%%

وسیلهوسیله
موتوریموتوری

شخصی-شخصی-
%%

سال امارسال امار

212132322626212120112011پکنپکن

212112124848191920112011دهلیدهلی

2121224444343420112011لندنلندن

1515555959202020102010پاریسپاریس

232314145151121220092009توکیوتوکیو

4440402929272720142014امستردامامستردام

شیوه های مختلف  رفتن به سر کار
طبعا اگر ب66ه آم66ار ش66هری مانن66د لس انجل66س نگ66اه کنی66م، آنگ66اه

  درصد از اتومبیل شخصی ب66رای رفت66ن ب66ه س66ر۷۸می ببینیم که 
کار استفاده می کنند، اما (متاسفانه) این شهر ب66رای اس66تفاده از
اتومبیل، اتوبان های یزرگ ساخته شده، چیزی که در مورد خیلی
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از شهرهای بزرگ اروپایی و تهران صادق نیست.
 آق66ای مازی66ار حس66ینی ، مع66اون حم66ل و نق66ل و ترافی66ک

 
اخی66را

  میلی66ون۲۰شهرداری تهران، تعداد س66فرهای روزان66ه ته66ران را 
سفر اعلم نمود. از این بیست میلیون سفر، س66ه میلی66ون س66فر

 میلی66ون س66فر۴.۵ میلی66ون س66فر اتوب66وس،  ۴.۵توس66ط م66ترو، 
۴۰تاکسی می باشد. بنابر این سهم اتومبی66ل و ی66ا  موتورس66یکلت 

 درص66د، و م66ترو۲۲.۵درصد، سهم اتوبوس و تاکسی هر ک66دام 
 درصد اس6ت. در اینج66ا  چن6د مش6کل۱۵

وج66ود دارد. تع66داد مس66افرین تاکس66ی
  بین یک ت66ا چه66ار نف66ر اس66ت و

 
معمول

میزان کمک آن به بهبود ه66وا چن66دان
زی66اد نیس66ت. دوم اینک66ه هم66ه ای66ن
وسائل نقلیه از  بنزین، گازوئی66ل و گ66از
به عنوان س66وخت اس66تفاده می کنن66د.
خطوط متروی ایران بر اساس آخرین

 کیلوم66تر و از ای66ن۱۷۲آم66ار در ح66دود 
نظ66ر در خاورمی66انه درازتری66ن ط66ول را

۱۰۵دارد، اما تع66داد ایس66تگاه های آن، یعن66ی 
 ایس66تگاه، راه۵۰۵در مقایسه با متروی ش66هری مانن66د نیوی66ورک، 

طولنی در پیش دارد. 
 اولی66ن ترام66وای اس66بی ای66ران در تلش۱۲۸۰ در ت66بریز در س66ال 

برای مدرن سازی شهر ساخته شد. پس از آن ش66هرهای ای66ران
  اس66تفاده از ترام66وای در

 
رنگ تراموا را به خ66ود ندیده ان66د. اخی66را

شهرهای کوچکتر در دستور روز قرار گرفته است. با فرانس66ه در
مورد راه اندازی خ66ط ترام66وا در ته66ران نی66ز گفتگ66و ش66ده اس66ت.
ط6رح راه ان66دازی خط66وط ترام66وا ب66ا چ66رخ لس66تیکی نی66ز توس66ط
فرانسه برای اراک ارائه شده است. اما هیچ برنامه دقیقی ب66رای

راه اندازی هنوز اعلم نشده است.
مش66کل ب66زرگ وس66ایل نقلی66ه عم66ومی ای66ران اع66م از عم66ومی و
خصوصی استفاده از سوخت فسیلی است. طبعا مترویی که چند
واگن مسافر را حمل می کند، از میزان آلودگی ه66وا می کاه66د ام66ا
بیشترین بهبود وق66تی حاص66ل می ش66ود ک66ه وس66ایل عم66ده نقلی66ه
عم66ومی از ب66رق اس66تفاده کنن66د. ح66تی اگ66ر نیروگاه ه66ای ب66رق،
گازسوز باش66ند ح66داقل در خ66ارج از مح66ل زن66دگی م66ردم س66اخته
شده اند و امکان نوسازی و تعویض  یک نیروگ66اه برق66ی راحت ت66ر

از  انجام چنین کاری برای تک تک وسایل نقلیه است. 
در مورد الترناتیو س66وم، مقام66ات ش66هری بای66د راه ه66ای ج66داگانه

ب666رای ع666ابرین و دوچرخه س666واران ایج666اد کنن666د ت666ا امنی666ت
دوچرخه سواران تأمین شود، وگرنه استفاده از دوچرخه مح66دود
به طرفداران سفت و سخت دوچرخه سواری می گردد. از س66وی
دیگر باید در نظر داشت که در امتداد یک راه پرترافی66ک ک66ه ه66وا
از دود ماش66ین ها و ذرات ری66ز معل66ق لس66تیک ها پرش66ده اس66ت،
دوچرخه سوار را در معرض حطرات بیشتری نسبت به کسی ک6ه

در اتومبیل نشسته است، قرار می دهد.
 در ته66ران و ش66هرهای دیگ66ر اق66داماتی
ب66رای اس66تفاده از دوچرخ66ه در س66طح
ش666هر و ک666ار ص666ورت گرف666ت، ام666ا
متاس66فانه ت66اکنون نتای66ج خ66وبی در ب66ر
نداش66ته اس66ت. یک666ی از مش666کلت،
دوچرخه س66واری زن66ان اس66ت ک66ه ب66ا
بحث های زیادی روبرو ش66د و ح66تی در
مری666وان ب666ه دس666تگیری ع666ده ای از
خانم ه666ا انجامی666د ت666ا اینک666ه آق666ای
خامنه ای و دیگر مراجع طبق معمول ب66ا
گذاشتن شروطی آن را مجاز شمردند. دف66تر
آق66ای خ66امنه ای می گوی66د «ایش66ان در ب66اره دوچرخه س66واری،
موتوسواری و ...می فرمایند در صورتی که به گونه ای نباشد ک66ه
جلب نظر نامحرم شود یا مفس66ده ای ب66ه آن م66ترتب نباش66د ج66ایز
است. بنابراین  باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اق66دام
به دوچرخه سواری می کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نک66ات
گفته شده رعایت شود، جایز است.» هیچکدام از مراجع مزب66ور
ت66اکنون  در م66ورد دوچرخه س66واری م66ردان هی66چ  حکم66ی ن66داده

است! 
نتیجه اینکه، در طی چند سال اخیر به خ66اطر اعتراض66ات م66ردم،
مقامات حکومتی توجه بیشتری به مسأله آلودگی ه66وا می کنن66د و
با وجود سیستم های هشدار دهنده و اعلم تعطیلی مدرس66ه ها در
روزهای ناپاک ، اهمیت موضوع بیشتر درک می شود، ام66ا انتظ66ار
از تغییر عادات مردم ب6دون ایج66اد امک66ان چنی6ن تغیی66ری راه ب6ه
جایی نمی برد. در این عرصه، باز نشان داده می ش66ود ک66ه ب66دون
 ب66رق و اس66تفاده از ب66رق در وس66ایل

 
ساختار زیربنایی کشور، مثل

نقلیه عمومی، نمی توان انتظ66ار معج6زه در تغیی66ر وض66ع اس66ف بار
تهران داشت.
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مشکل بزرگ وسایل نقلیه عمومی ایران اعم از 

فسیلی  س�وخت  از  اس�تفاده  و خص�وصی  عموم�ی 

است. طبعا مترویی که چند واگن مسافر را حمل 

اما  می کاه�د  هوا  آلودگ�ی  میزان  از  می کن�د، 

که  می شود  حاص��ل  وقت��ی  بهبود  بیشتری��ن 

استفاده  برق  از  عموم�ی  نقلی�ه  عمده  وس�ایل 

کنند. 



راه اهن، ارزویی دیرینه
از زمان صدارت امیرکیبر به بعد آرزوی یک راه اهن سراسری در
ایران شدت گرفت. اما در ابتدا حک66ومت ب66ا چن66د مش66کل روب66رو
بود، اول بی پولی، و دوم مخالفت های روسیه و انگلی66س ب66ا ای66ن
موضوع، از نظر نظ66امی ب66ود. روس66یه می ترس66ید ک66ه انگلی66س از
طریق هندوس66تان و جن66وب ای66ران ب66ه  مرزه66ای روس6یه برس6د و
بالعکس،  انگلی66س نگ66ران رس66یدن روس66یه ب66ه اب ه66ای گ66رم و
هندوستان بود. در بقیه کش66ورها، هندوس66تان، مص66ر و عثم66انی

راه اهن وج66ود داش66ت ام66ا در ای66ران از
راه اهن خ66بری نب66ود.  امین الس66لطان،
ص6666دراعظم مظفرال6666دین ش6666اه  در
مصاحبه ای در م6ورد نداش6تن راه اه66ن
گفته ب66ود «م66ردم ای66ران چن66دان اه66ل
مس66افرت نیس66تند. اگ66ر ه66م راه ه66ن
اح66داث کنی66م چارواداره66ای م66ا بیک66ار
شده و علیه ما ش6ورش می کنن6د. غی6ر

از این هم س66فر ب66ا ق66اطر ب66اعث ط6ولنی
شدن سفرها می شود. چون اگر مردم زود به مقصد برسند باقی
اوقاتش66ان را چک66ار کنن666د...برای همی66ن نمی ت66وانیم از راه اه66ن
استفاده کنیم.» طبعا با چنین درکی، هیچ اتفاق واقعی در کش66ور

نمی افتد. 
 کیلومتر۴۵۰۰در دوران سلطنت پهلوی خطوط راه آهن ایران به 

۵۵۰۰می رسد. بنا به آمار، جمه66وری اس66لمی بایس66تی در ح66دود 
کلیومتر ریل کشیده شده باشد، اما نویسنده این س66طور، بن66ا ب66ر

 کیلوم66تر  ب66رای خط66وط۳۵۵۵اطلع66ات ویکپ66دیا ب66ه بی66ش از 
مسافربری نرسید و بنابراین  دو هزار کیلومتر باقی،  باید مربوط
به خط دوم است. در ه66ر ح66ال ط66ول خط66وط اص66لی بن66ا ب66ه آم66ار

 کیلوم66تر و خط66وط تج666اری-مانوری۱۰۴۵۹جمه66وری اس66لمی 
 کیلومتر می باشد. یعنی جمع کل خط66وط، در ح66دود بی66ش۲۸۸۹

 کیلوم66تر ،۱۴۸  کیلومتر است. نکته مه66م اینک66ه فق66ط ۱۳۳۴۸از 
یعنی  یک درصد از این خطوط برقی هستند. طبعا به خاطر وف66ور
نفت در ایران وجود چنین قطارهایی عادی به نظر رس66ند، ام66ا در
مقابل می توان گفت، در روسیه که یکی از ص66ادرکنندگان نف66ت و

 درصد قطارها الکتریکی هستند. در نروژ یکی دیگ66ر۸۰گاز است 
 درصد است.۶۲از صادرکنندگان نفت، این رقم 

۳۵۰۰ اگر به کارنامه سه رئی66س جمه66ور قبل66ی نگ66اه کنی66م، ای66ن 

 ب66ا کم66ی
 
کیلومتر  ریل  (ب66دون در نظ66ر گرفت66ن خ66ط دوم) تقریب66ا

تفاوت بی66ن آن ه66ا ب66ه ط66ور مس66اوی تقس66یم می ش66ود.  در دوران
  کیلوم66تر ری66ل کش66یده۲۶۷روحانی تاکنون فق66ط کم66ی بی66ش از 

شده است. من نتوانستم در مورد خط دوم، هیچگونه آم66اری ب6ه
دس66ت اورم. از ای66ن رو رفس66نجانی نی66ز در دوران ص66دارت خ66ود
تلش زی66ادی ب6رای ج6امه عم6ل پوش66اندن ب6ه آرزوی شخص66یت

قهرمان خود به خرج نداد. 
به طور کلی انتقادات زی66ادی نس6بت ب6ه نح6وه م6دیریت راه اه66ن

 درصد به بودجه راه اهن۱۳ایران وجود دارد. در دوران روحانی ، 
ب66رای خری66د واگن ه66ای جدی66د اف66زوده
شد، اما این فقط قطره آب66ی در دری66ای
نی66از کش66ور اس66ت. در م66ورد می66زان
استفاده از راه اهن باید گفت ک66ه، ای66ن
وسیله نقلیه بنا به گفته مجی66د باب66ایی،
۶کارشناس حمل و نق66ل ریل66ی،  فق66ط 

 درصد از بار را۸درصد  از مسافرین  و 
جابجا می کند، که عددی بسیار ن66اچیز
است. این ارقام در ویکیپدیا بسیار کمتر
از ارقام آقای بابایی در بالست. بطور کلی می توان گفت که سه
چهارم بارهایی که در جهان با قطار جابجا می شود در کشورهای
ب66زرگ  روس66یه، امریک66ا، چی66ن و هن66د می باش66د. ب66رای مقایس66ه

کشورها  به جدول زیر نگاه کنید.

درصد حمل بار با قطاردرصد حمل بار با قطاردرصد جابجایی مسافر با قطاردرصد جابجایی مسافر با قطارکشور کشور 

4477ایرانایران

303066ژاپنژاپن

17174646سویسسویس

555959روسیه روسیه 

883131هندهند

درصد استفاده از قطار برای جابجایی مسافر و بار

به ط66ور خلص666ه،میزان اس66تفاده قط66ار در ای66ران ب66ا کش66ورهای
مجاور قابل مقایسه است.  با توجه ب6ه وس6عت کش6ور و جمعی66ت
آن ، در کشوری که بن66ادر اص66لی آن در پ66ایین ترین نق66اط کش66ور
قرار دارند، بنا به گفته کارشناسان درصد استفاده از قطار ب66رای
حمل بار بسیار پایین است. این امر در کشوری ک66ه از مش66کلت
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 اگر به کارنامه سه رئیس جمهور قبلی نگاه کنیم، 

 کیلومتر  ریل  (بدون در نظر گرفتن ۳۵۰۰این 

 با کمی تفاوت بین آن ها به طور 
 
خط دوم) تقریبا

روحانی  دوران  در  می شود.   تقس�یم  مس�اوی 

از  بی�ش  کم�ی  فق�ط  ریل ۲۶۷تاکنون  کیلومت�ر    

کشیده شده است. 



زیست محیطی رنج می برد و یکی از بالترین ارقام تص66ادفات در
دنیا را دارد اهمیت بسیار بیش6تری پی66دا می کن6د.  ت66اکنون بن6ا ب6ر
تجربه، نوع دول66ت اع6م اص6لح طلب ی66ا محافظه ک66ار، در می66زان
گسترش استفاده از قطار تأثیری نداشته است. بعد از برجام نیز
دولت روحانی توجه بسیار بیش6تری ب6ه خری6د هواپیم6ا داش6ت ت6ا
وسایل نقلیه دیگر. این انتقادی است که از طرف جن66اح قالیب66اف
نیز مطرح شده است. اگر روحانی برای بار دوم انتخ66اب ش66ود،
آنگاه دوره هشت ساله ریاست جمهوری او را می ت66وان راحت ت66ر

با روسای جمهور قبلی مقایسه کرد.

جمهوری مرگ
جمهوری اسلمی از همان ابتدای پیدایش خود موجب خسارات
جانی فراوانی گشته اس66ت. ای66ن فق66ط اع66دام های سیاس66ی و ی66ا
کشته شدگان جنگ با عراق نب66ود ک66ه م66ردم م66ا را ع66زادار نم66ود.
مرگ کسب و کار جمهوری گشته است. بر اساس آمار دولتی در

 ه66زار نف6ر کش6ته و۱۶۰۰۰۰  ت6ا ۱۲۳۰۰۰جنگ ایران و عراق بی6ن  
 نفر مفقود شدند (آمار کشته ش66دگان ایران66ی) . ب66ا  اتخ66اذ۶۰۰۰۰

 امک66ان
 
سیاستی  صلح جویانه از سوی جمهوری اسلمی،  قطع66ا

نجات جان  تعداد زیادی از قربانیان جنگ و جلوگیری از داغ66دار
شدن بسیاری از عزیزان آن ها وجود داشت.

 بنا بر جمعبندی اعدام های جمه66وری اس66لمی ب66ر اس66اس آم66ار
 نف66ر در ط66ی چه66ار ده66ه ای66ن۶۰۰۰۰عف66و بین المل66ل، در ح66دود 

جمهوری اعدام گشته اند.بیشترین تع66داد مرب66وط ب66ه س66ال های
  در۶۷ نفر، و بعد از ان اعدام های سال ۱۵۰۰۰، در حدود ۶۰–۶۴

  ب66ود ک66ه۲۰۰۵ نف66ر. کم66ترین تع66داد اع66دام س66ال ۴۵۰۰ح66دود  
 س66اله۳.۵  نفر رس66ید. در دوران ۹۱قربانیان جوخه های مرگ به 

۲۰۱۵آقای روحانی، تعداد اعدام ها بیشتر شد و اوج آن در سال 
 نفر بود. س6ال گذش6ته، خوش66بختانه  ب6ه خ6اطر بخش66ش۹۶۶با 

 نف66ر۵۳۰)،   این آمار کاهش یافت و به ۲۵۴اولیای دم (بخشش 
رس66ید. بن66ا ب66ه جمعبن66دی مفص66ل  آق66ای احس66ان فت66احی از

  نف66ر در دوران۶۱۰۰۰ ، در ح66دود ۵۷–۹۵اع66دام های س66ال های  
۱۶۰۵جمهوری اسلمی اعدام شده اند، یعنی ب66ه ط66ور متوس66ط  

قربانی در سال، به عبارتی بیش از چهار نفر در روز. بعد از قلع و
قمع نیروهای اپوزیسیون،   تعداد اعدام ها کاهش یافت. با ای66ن

 نفر اعدام گش66تند.۱۴۰ بیش از ۲۰۱۷وجود،  در دوماه اول سال 
هر شب، زمانی که ما سر به بالین می گ66ذاریم   جمه66وری م66رگ،

جان بین دو تا سه نفر را می ستاند.
بن66ا ب66ه آم66ار پلی66س جمه66وری اس66لمی، تع66داد کشته ش66دگان

  ب66ه بی66ش از۱۳۸۴–۱۳۹۳تص66ادفات رانن66دگی در  ده س66ال، بی66ن 
 نفر رسید، یعنی قربانیان ده سال جاده های ایران بی66ش۲۱۹۰۰۰

از قربانیان هشت سال جنگ با عراق بود. بن66ا ب66ر آم66ار یونیس66ف
 براب66ر متوس66ط۲۰متوس66ط تع66داد کشته ش66دگان ج66اده در ای66ران 

 
 
۳۰۰۰۰۰ نفر کش66ته و ۲۸۰۰۰جهان است. بنا بر همین آمار تقریبا

نفر زخمی می شوند. این بدان معنی است، که اگر خواندن ای66ن
مقاله بیست دقیقه طول بکشد، به هنگام  پای66ان ای66ن مق66اله ی66ک
خانواده داغدار عزیزش گشته، و خانواده های ده نفر دیگر مطلع
 ای66ن

 
گش66ته اند ک66ه عزیزانش66ان بش66دت زخم66ی ش66ده اند. قطع66ا

رانندگان هستند که موجب تصادفات جاده ای می شوند، اما ای66ن
وظیف66ه مقام66ات حکوم66تی اس66ت ک66ه ب66رای ک66اهش تص66ادفات
چ66اره ای بیندیش66ند، و س66عی در ک66اهش آن از ط66رق مختل66ف
نمایند.این به معنی آن نیست که هی6چ تلش6ی ص6ورت نگرفت6ه،
  ب66ه ج6ز شکس6ت، ب66ه

 
اما تعداد کشته شدگان بسیار ب66ال را قطع66ا

شکل دیگری نمی توان تعبیر نمود.
  وPM2,5در مورد اینکه آلودگی ه66وا و خصوص66ا ذرات معل66ق، 

PM10م66وجب تش66دید بیماری ه66ای قل66بی، ری66وی از جمل66ه 
س66رطان ری66ه،  تش66دید بیماری ه66ای تنفس66ی و م66رگ زودرس
می گردند، بارها نوشته ش66ده اس66ت. در ته66ران در س66ال گذش66ته

 نفر جان خود را در نتیجه آل66ودگی ه66وا از دس66ت۴۵۰۰نزدیک به 
 
دادند، اما سخنی از میزان مرگ و می66ر در زاب66ل  و ی66ا اه66واز و کل
قسمت های جنوب غربی و شرقی که هروز ب66ا مش66کل ریزگرده66ا
دست و پنجه نرم می کنندگفته نمی شود. بان66ک جه66انی در س66ال

 نف66ر تخمی6ن زد.۱۳۲۰۰ میزان مرگ در اث66ر آل66ودگی ه66وا را ۲۰۰۵
رقمی که امروز بسیار بالتر است. ض66ررهای م66الی ای66ران بن66ا ب66ر
همین گزارش6ات، بی6ن پن6ج ت66ا ده درص6د از تولی66د ناخ66الص مل66ی
است. اما دولت آقای روحانی که بیش از دیگر دولت ه66ا در م66ورد

۵۲۰ فق66ط ۱۳۹۶محی66ط زیس66ت ح66رف می زن66د، در ب66ودجه س66ال 
  درص66د از ب66ودجه خ66ود را ب66ه محی66ط۰.۲میلی66ارد توم66ان، یعن66ی 

زیست اختصاص داده است. اما این فقط آلودگی هوا نیست که
قرب66انی می گی66رد بلک66ه  اب ه66ای آل66وده، و  زباله ه66ا  از ش66مال ت66ا

جنوب کشور قربانیان خود را دارند.
 ای66ن فق66ط انس66ان ها نیس66تند ک66ه در جمه66وری م66رگ قرب66انی
می شوند، طبیعت قربانی دیگر آن است. دریاچه ه66ا و تالب ه66ا،
از رضائیه و گاوخونی،...   جز این قربانیان هستند. دیگر زاین66ده
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رود زن66ده نیس66ت ت66ا ب66ه گ66اوخونی، خ66ون برس66اند.   مع66اون
 در مص66احبه ای

 
ابخی66زداری، ام66ور مرات66ع و بیاب66ان ای66ران اخی66را

 میلی66ارد م66تر مکع66ب آب در پش66ت۴.۵اعلم ک66رد ک66ه س66الیانه   
۱۳۰سدها تبخیر می شود. میزان آب تجدید پذیر ایران در حدود 

 درص66د ای66ن اب ه66ا بخ66ار۳.۵میلیارد متر مکعب می باشد. یعن66ی 
 درص66د ای66ن اب ه66ا نی66از۴۰می شوند. طبیعت  برای بقای خود به 

دارد، ام666ا در ای666ن جمه666وری بی666ش از ده درص666د نصیب ش666ان
 درص6د آب در کش66اورزی ص6رف می ش6ود.۹۰نمی شود. بی66ش از 

ایران کشور خشکی است اما در مقایسه ب66ا برخ6ی از کش66ورهای
نزدیک خود وض66عیت به66تری دارد. خشکس66الی س66ال های اخی66ر
بی سابقه نبوده است.از نظر کارشناس66ان افزای66ش جمعی66ت، در
ایران عامل مهمتری در رابطه با بح66ران اخی66ر ب66ه ش66مار می رود.
بن6ا ب6ه نظ66ر کارشناس66ان عل6ت اص6لی خش6کی دری66اچه رض6ائیه،
افزایش بی رویه زمین های زیرکشت اط66راف دری66اچه رض66ائیه ب66ه
چند برابر و نیز تغییر کشت از انگور ب66ه س66یب و میوه ه66ای دیگ66ر

است.
جنگل ه66ای ای66ران  در ط66ی س66ال های

 میلیون هکتار به۱۸جمهوری مرگ، از 
  میلیون کاهش یافته است. این به۱۲

معنی نابودی یک س66وم از جنگل ه66ای
ای66ران می باش6د. ام66ا تعری6ف س6ازمان
خوارب66ار و کش66اورزی جه66ان (ف6ائو) از
جنگ666ل ب666ا نهاده666ای کن666ونی ای666ران
متفاوت است (از نطر تراکم درخت) و
بن66ا ب66ر نظ66ر ف66ائو ای66ران فق66ط هف66ت
میلی66ون هکت66ار جنگ66ل دارد. برخ66ی از
مقام66ات ایران66ی عن66وان می کنن66د ک66ه
موقعیت ایران در جنگل داری مناس66ب
اس66ت و ای66ران بن66ا ب66ر برخ66ی از ام66ار،
مق66ام ش66انزدهم را در بی66ن کش66ورها
دارد. آن ها به گونه ای از آمار یاد شده
نام می برند که گویی هم66ه کش66ورهای
دنی66ا ص66احب جنگ66ل هس66تند و ای66ران
مق66ام ش66انزدهم را دارد. اول اینک66ه در

 کش66ور ص66احب جنگ66ل۵۶جه66ان فق66ط 
هستند. دوم اینکه با تغیی66ر تعری66ف جنگ66ل،

میزان جنگل های ای66ران ی66ک ش66به افزای66ش ی66افت. بن66ا ب66ر آم66ار

 م66تر۳۶۰س66ازمان جنگل ه66ا، مرات66ع و ابخی66زداری، در ه66ر ث66انیه 
مرب66ع از س66طح جنگل ه66ا و مرات66ع کش66ور ن66ابود می ش66ود. گفت66ه
می شود ص6دور ج66واز قط66ع جنگ66ل پن6ج براب66ر می66زان روی66ش آن

 هزار مترمکعب چ66وب از جنگل ه66ا۸۰۰است. سالنه مجوز قطع 
صادر می شود. چند برابر ای66ن مق66دار ب66ه ط66ور غیرق66انونی چ66وب

قطع می شود. 
لیست حیوانات وحشی در حال انقراض هر روز بلن66دتر می ش6ود.
ب66ا ن66ابودی جنگل ه66ا، دریاچه ه66ا و تالب ه66ا چ66ه انتظ66ار دیگ66ری

می شود داشت. 
از تعداد کشته شدگان جنگ های نیابتی آماری در دست نیست.

ای66ن جمه66وری ه66م اس66لمی و ه66م جمه6وری م6رگ اس6ت. ح6ق
حی6ات، ن6ه فق6ط ب6رای انس66ان ها بلک6ه ط6بیعت نی66ز ب6ه رس6میت
شناخته نمی شود. آن نه فق66ط در ح66ال جن66گ ب66ا انس66ان ها بلک66ه
طبیعت نیز هست. اعتراض خواه66د ش66د ک66ه کش66ورهای زی66ادی
وجود دارند، به ویژه در منطقه جنگ زده م6ا، ک6ه جنای66اتی ب6دتر را
 ای66ن چنی66ن

 
مرتکب شده یا می شوند. مس66لما

 در
 
است. گفته می شود که  امروز تقریب66ا

هم66ه کش66ورها، ت66ا ج66ای ممک66ن ش66یره
جان طبیعت و فرودستان را می مکن66د.
 درست اس66ت. ام66ا هیچک66دام از

 
کامل

این ها مانع تعریف جمه66وری اس66لمی
همانگونه که هس66ت نمی ش66ود. تع66داد
مع66دودی وج66ود دارن66د ک66ه توانس66ته
باشند طی چنین مدت کوت66اهی  چنی66ن
کارنامه س66یاهی در چنی66ن وس66عتی، در
همه عرص66ه ها از خ66ود ب6ه ج66ا گذارن66د.
وظیف66ه م66ا ب66ازگویی روای66ت  جمه66وری
اس666لمی هم666ان گونه ک666ه رخ داده و
می دهد، اع6م از م6وفقیت و شکس6ت،
 
می باش6666د. ای6666ن جمه6666وری قطع6666ا
موفقیت هایی در برخی از عرص66ه ها در
مقایس66ه ب66ا کش66ورهای مج66اور داش66ته
است. لحظاتی توانسته به خاطر فشار
تصمیمات عاقلنه ای را بگی66رد و ی66ا در
مواردی عقب نشینی نماید. ای66ن درای66ت
را داشته ک66ه بتوان66د  اپوزیس66یون خ66ود را در
هم شکند . این  توانایی را داشته که کالی جنگ خود را ب66ه ن66ام
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مرگ  و هم جمهوری  اس(لمی  ه(م  ای(ن جمهوری 
بلکه  انس(ان ها  برای  فق(ط  ن(ه  حیات،  ح(ق  اس(ت. 
طبیعت نیز به رسمیت شناخته نمی شود. آن نه 
فقط در حال جنگ با انسان ها بلکه طبیعت نیز 
هست. اعتراض خواه(د شد که کشورهای زیادی 
م(ا، که  ویژ(ه در منطق(ه جنگ زده  ب(ه  وجود دارن(د، 
جنایاتی بدتر را مرتکب شده یا می شوند. مسلما  
تقریبا   امروز  ای(ن چنی(ن اس(ت. گفت(ه می شود که  
جان  شیره  ممکن  جای  ت((ا  کشوره((ا،  هم((ه  در 
درست  کامل   می مکند.  را  فرودس(تان  و  طبیع(ت 
تعریف  مان((ع  این ه((ا  از  هیچکدام  ام((ا  اس((ت. 
جمهوری اسلمی همانگونه که هست نمی شود. 
باشند  توانس(ته  ک(ه  دارن(د  وجود  معدودی  تعداد 
طی چنی(ن مدت کوتاهی  چنین کارنام(ه سیاهی 
در چنین وسعتی، در همه عرصه ها از خود به جا 

گذارند.



صلح به همه ما بفروش66د.  ام66ا، س66ؤال اص66لی ای66ن اس66ت ک66ه آی66ا
می تواند به اولین اصل مشروعیتش، که تأمین امنیت م66ردم ای66ن
مرز و بوم باشد، عم66ل کن66د؟ می توان66د ص66لح و آش6تی ب66ا ط6بیعت
برقرار کند؟  قادر است برای جان همه انسان ها، اع66م «خطاک66ار

و درستکار»، ارزش قائل شود؟

انتخابات
آق66ای روح66انی در منش66ور حق66وق ش66هروندی خ66ود می گوی66د:
«شهروندان ار حق حیات برخوردارن66د. ای66ن ح6ق را نمی ت66وان از
ان ها سلب کرد مگر به موجب قانون.». همچنین در یک66ی دیگ66ر
از ماده های این منش6ور از «ح6ق محی6ط زیس6ت س66الم و توس6عه
پایدار» نام می برد. متأسفانه کارنامه این چند س6ال اخی6ر در ای6ن
زمینه ه66ا، درخش66ان نیس66ت. تع66داد اع66دامی ها و ح66ادتر ش66دن
مشکلت زیست محیطی و عدم وجود یک برنامه برای مقابله ب66ا
این مشکلت باعث افزای66ش مش66روعیت دول66ت ایش66ان در ای66ن
زمینه نمی ش66ود. قطع66ا، کلی66د ح6ل بس66یاری از ای6ن مش66کلت در
دست روحانی نیست.اما  سیاست فقط هنر استفاده از امکان66ات
موجود  نیست، بلکه ایجاد امکانات نیز می باش66د. سیاس66تمداری
که فقط از امکانات موجود به66ره می ب66رد، ی66ک ب66وروکرات خ66وب
است و نه سیاستمدار خوب. ایج66اد امکان66ات س66خت اس66ت ام66ا
این وظیفه سیاستمدار است که چنین چیزی را ممکن سازد. گاه
 
باید در مقابل افکار عم66ومی بایس66تد و آن را تغیی66ر ده66د و تقریب66ا
همیش66ه در مقاب66ل دیگ66ر قدرتمن66دان.در دوران آق66ای روح66انی
صحبت کردن در باره برخی از فجایع  زیست محیط66ی راحت ت66ر
گشته، اما این فقط قدم اول است. او طبق معمول همه گناه66ان
را  بر گردن  دولت های قبلی و یا خ6ارجی و ی6ا تحریم ه66ا گذاش6ته
می شود. طبعا همه عوامل یاد ش66ده در مش66کلت کن66ونی س66هیم
هستند، اما کدام سیاستمداری است ک66ه از  گناه66ان دولت ه66ای
پیش66ین خ66ود  بی به66ره ب66وده اس66ت؟ اگ66ر او قب66ل از اح66راز مق66ام
فعلی اش ، به ویژه به خاطر مقام66ات و امکان66اتی ک66ه در حک6ومت
داشته است،  قادر نبوده که چنی66ن مش66کلتی را  قب66ل از کاندی66د
شدن خود ببیند، چگونه خود را مناسب احراز ریاست جمه66وری
پنداشت و کاندید این مق66ام ش66د؟ چگ66ونه وع66ده های انتخاب66اتی
خود را داد؟ به کم66ک بیش6تری از ط66رف م66ردم نی66از دارد، چ66را از
آن ها تقاضای کمک نمی کند؟ می گوید دولت قبلی هشت سال ما
را عقب برد.  اگر چنین است و سالنه ضررهای اقتصادی ایران

به پنج نا ده درصد از تولید ناخالص ملی برسد، آنگاه وظیفه ای66ن
دولت  شتاب بیشتر دادن ب66ه اق66دام های خ66ود اس66ت و ن66ه فق66ط
حرف زدن. چند برابر کردن سرعت «اصلحات» است ت66ا ح66رف

 میلی66ارد توم66انی در۵۲۰زدن. چگ66ونه می ت66وان ب66ا ی66ک ب66ودجه 
بودجه ، یعنی کمترین پست بودجه خود را دولت محی66ط زیس66ت

 نیست ک66ه در ان س66هم۱۳۹۶خطاب کرد؟ این فقط بودجه سال 
محیط زیست از همه کمتر است، این روال بودجه های قبلی نی66ز

  میلی66ارد۱۷۴ ب66ودجه محی66ط زیس66ت ۱۳۹۴بوده اس66ت. در س66ال 
 میلی66ارد۳۱۳تومان بود و بودجه کمک به بازسازی عتبات عالیات 

 دو برابر، بودجه اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن
 
یعنی تقریبا

  میلیارد، و ...۵۲۸ میلیارد، شورایعالی حوزه های علمیه قم ۲۰۰
نکته بعدی در مورد حق حیات. مسأله این جاست که حق حی66ات
آقای روحانی مشروط است، مشروط به قانون. همه اعدام ها به
نام ق6انون ص66ورت می گیرن6د. اگ6ر تالب ه66ا و دریاچه ه66ا خش6ک
شدند، عمدتا به نام قانون صورت گرفت66ه اس6ت. اگ66ر مش66کلت
اب بسیاری از مناطق مربوط به س66اختن س66دهای ب66ی حس66اب و
کتاب اس66ت، آن ه66ا ه66م ب66ر اس66اس ق66انون س66اخته ش6ده اند. در
کش66ور م66ا جن66گ دس66ته های مختل66ف م66ردم ،  جن66گ داخل66ی و
بی قانونی وجود ندارد.   هم66ه چی66ز، هم66ه ظلم ه66ایی ک66ه ص66ورت
می گی66رد،  بن66ا ب66ر ق66وانین موج66ود و تفس66یر نهاده66ای جمه66وری
اسلمی از قانون کنونی است. جناح های مختلف، ممکن اس66ت
تفاسیر متفاوتی از قانون در موارد خاصی داشته باش66ند، ام66ا ب66از
طبق قانون، حرف نهایی را ول66ی فقی66ه می زن66د. ام66ا هیچک66دام از
این ها، به خیل66ی از ای66ن ق66وانین مش66روعیت نمی بخش66د. مس66أله
خیلی ساده اس66ت، جمه66وری اس66لمی، بن66ا ب66ر ق66وانین موج66ود،
باعث و بانی سیاست های غلطی ب6وده و ب66ا ط6بیعت اعلم جن6گ
نموده است. اما ق66وانین ط66بیعی وج66ود دارن66د ک66ه ب66التر از هم66ه
قوانین دیگر هستند. این جمهوری،  دریاچه ه66ا و جنگل ه66ا را ب66ه
مرگ محک66وم نم6وده اس66ت، زمی66ن را از  آب66ی ک66ه بایس66تی طب66ق
قوانین طبیعی  بدان می رسید، محروم نموده است. در کش66وری
که اگر یک چی66ز دارد ک66ه تم66ام نش66دنی اس66ت، یعن66ی آفت66اب ب66ه
مقدار زیاد، برای تأمین برق ، در واقع برای تحقق آرزوه66ای ی66ک
حکومت  و امپراتوری شیعی، به ماجراجویی هسته ای دست زده
است تا لیست جنای66ات ض66د محی66ط زیس66تی اش را کام66ل نمای66د.

طبعا، طبیعت انتقامش را خواهد گرفت.
 هیچ قانون انس66انی ب66التر از ق66وانین ط66بیعی نیس66ت. منظ66ور از
حق بی قید و شرط حیات ای66ن اس66ت ک66ه حی66ات  انس66ان اع66م از
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دیندار و بی دین، سیاسی و غیرسیاسی، قاچ66اقچی و قات66ل، دارا
وندار، حق حیات زمین،  اب، حیوان ،  درخت  و همه موجوداتی
که در  سیستم اکولوژیکی ما وج66ود دارن66د  ب66ه رس66میت ش66ناخته
شود. این قانون جمهوری اسلمی است که باید خ66ود را ب66ا ای66ن

اصل مطابقت دهد و نه برعکس. 
 دانشگاه یل  کشورها را بر اساس  عمل کردش66ان در عرص66ه های
مختلف زیست محیطی رده بندی می کند.  رده بن66دی ای66ران، ط66ی
سال هایی که آمار فعالیت های جمهوری اسلمی وج66ود دارد،  در
بسیاری از عرصه ها چن66دان ج66الب نیس66ت و رده کن66ونی ای66ران ،

 کش66ور اس66ت. ب66دترین۱۸۰ از می66ان ۱۰۵
نمرات را ای66ران در عرص66ه حف66اظت از
حیوان66ات دارد. ای66ن چی66زی اس66ت ک66ه
منحصرا مربوط به دولت ایران اس66ت
و آق66ای روح66انی نمی توان66د آن را ب66ه
گردن دیگ66ران بین66دازد. دول66ت ای66ران
 بخواه666د می توان666د ای666ن

 
اگ666ر واقع666ا

رده بندی را بهبود بخشد. بنا بر بعضی
 س66ال۳۰از تحلیل ها،  ممکن اس66ت ت66ا 

آینده میزان آب تجدید پذیر کشور بین
  درص66د ک66اهش یاب66د. می66زان۱۹  تا ۱۵

آلودگی برخی از شهرهای ای66ران بی66ن
ده تا هجده برابر حداکثر سطح مج66از

آل66ودگی تعیی66ن ش66ده  توس66ط س66ازمان
بهداشت جهانی است. همه این ها ن66ه ح66رف بلک66ه اق66دام ج66دی
می طلبد. آقای روحانی باید تصمیم بگیرد که مانند امین السلطان
که از خشم چاروادارها می ترسید و مخالف طرح راه اه66ن ب66ود از
او ی66اد ش6ود، و ی66ا اینک66ه در مقاب6ل،  ترس6ی از مافی6ای سدس66از و

نظامی نداشته باشد و در مقابل آن ها بایستد. 
نیروهای مترقی در انتخابات ج66اری مانن66د هم66ه انتخاب66ات قبل66ی
جایی ندارند. وظیفه ما فق66ط تش66ریح واقعی66ات کش66ور ب66ه هم66ان
صورتی که هست و طرح شعارهای درس66ت متناس66ب ب66ا ش66رایط
کنونی است. با توجه به مشکلت عاجل کنونی، آیا ط66رح ش66عار
حق بی قید و شرط حیات، بدون هیچ اما و اگری،  شدنی است؟
این به عهده جمهوری اسلمی  که در مورد سرنوشت آینده خود
تصمیم بگیرد.  وظیفه ما تجزیه تحلیل مشکلت، ارائه راه حل و

ترویج انهاست. 

شورای محیط زیست
، ق66انون تغیی6ر آب و ه6وا ب6ه تص6ویب۲۰۰۸در انگلستان در سال 

رسید. در این قانون از جمله، اهداف استراتژیک زیست محیطی
گنجانده شده اس66ت. کمیته  مس66تقل و بی طرف66ی از متخصص66ین
برای مسائل تغیی66ر آب و ه66وایی ب66ر اس66اس ای66ن ق66انون تش66کیل
ش66ده اس66ت ک66ه وظیفه اش دادن پیش66نهاد ب66ه دول66ت می باش66د.
دولت ها، اع66م از چ66پ، راس66ت، می66انه، و..، موظ66ف ب66ه ش66نیدن
پیشنهادها و انتقادات این کمیته ک66ه از اعتب66ار زی66ادی برخ66وردار
 هم66ه دولت ه66ا

 
است، می باش66ند.  مس66لما

آزادی عم6666ل کام6666ل می خواهن6666د و
خواهان ی66ک نه66اد کن66ترل، ک66ه اعم66ال
آن ه666ا را تح666ت نظ666ر داش666ته و ی666ا
پیش6666نهادهای پردردس6666ر را مط6666رح
می کنند، نیستند. اما پ66س از س66ال ها،
همه به این نتیجه رسیده اند که وج66ود
چنین کمیته مقتدر و مستقلی ض66روری
است. نه گفت66ن ب66ه پیش66نهادهای ای66ن
کمیت66ه نی66ز س66اده نیس66ت. ض66منا ای66ن
م6دلی اس6ت ک6ه برخ6ی از کش66ورها ب66ا

علقه  آن را دنبال می کنند.
در ای666ران، ک666ه ش666عارهای بی پ666ایه و
اس66اس ج66ز اص66لی سیاس66ت روزم66ره را
تشکیل می دهد، ایجاد یک کمیته مستقل قدرتمند با حضور هم66ه
متخصصین محیط زیست که جرأت ارائه پیشنهاد و ی66ا انتق66اد از
دول66ت و خصوص66ا مقام66ات نظ66امی و روح66انی را داش66ته باش66د،
  در

 
ضروری است. نیازی نیست که همه این متخصص66ین، لزوم66ا

ایران زندگی کنند.  در مملکت ما که هر دولتی، تم66ام تص66میمات
دولت قبلی را پاره می کن66د، و از هم66ه ب66دتر ش66عارهای خ66ود را در
موقع نوشتن بودجه و عمل به فراموشی می سپارد، وجود چنی66ن
کمیته ای ضروری است. در تمام کش66ورهای دنی66ا، خواس66ته های
زیست محیطی در ته لیست قرار دارند  و ی66ا ب66ه ت6ه لیس6ت ران66ده
می ش666وند و اهمی666ت لزم را نمی یابن666د. در ای666ران،  ق666وانین
زیس66ت محیطی زی66ادی در ط66ی ای66ن چه66ار ده66ه در مجل66س  ب66ه
تصویب رسیده  و بعد به فراموشی سپرده شده اند.  ام66ا در اینج66ا
وظیفه این کمیته، که مس66تقل از مقام66ات حکوم66تی اس66ت، بای66د
نظارت بر اعمال حکومت باشد و منظور نه فقط نهادهای رس66می
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، قانون تغییر آب و ۲۰۰۸در انگلستان در سال 

جمله،  از  قانون  ای�ن  در  رس�ید.  تص�ویب  ب�ه  هوا 

اهداف استراتژیک زیست محیطی  گنجانده شده 

متخصصین  از  بی طرف�ی  و  مس�تقل  کمیته   اس�ت. 

برای مسائل تغییر آب و هوایی بر اساس این 

دادن  وظیفه اش  که  اس�ت  شده  تشکی�ل  قانون 

پیشنهاد به دولت می باشد. دولت ها، اعم از چپ، 

راست، میانه، و..، موظف به شنیدن پیشنهادها و 

انتقادات این کمیته که از اعتبار زیادی برخوردار 

است، می باشند.



که همه نهادهای موازی نیز می باشد . دول66ت بای66د موظ66ف باش66د
گزارشی سالنه از اقداماتی که انجام داده و نتای66ج آن اق66دام ها
رابه مردم گزارش دهد. ما نیازی به خبرگ66ان اس66لمی و ش66ورای
نگهبان اسلمی نداریم. در کارنامه آن ها ت66اکنون فق66ط رف66وزگی
ثب6ت ش6ده  اس6ت و ب66س. م66ا نی66از ب6ه خبرگ66ان زیس6ت محیطی و
شورای نگهبان زیست محیطی داری66م. نیازمن66د دادگ66اه مقت66در و
ع66الی محیط زیس66ت هس66تیم ت66ا  بت66وان از طرح ه66ا و پروژه ه66ای
مخالف سلمت محیط زیست شکایت کرد.   آیا این ی66ک خ66واب
وخیال بیش نیست؟ شاید. در دوران جنگ انسان آرزوی صلح را
دارد، حتی اگر خیالی به نظ66ر ای66د. ب66دون آرزوه66ای ب66زرگ، هی66چ
عمل بزرگی صورت نگرفته است. شدنی است؟  در اینج66ا ط66رح
سؤال غلط است. ما باید به این سؤال جواب دهیم. آی66ا م66ا چ66اره

دیگری داریم؟ 
جمهوری اسلمی تاکنون نشان داده است  که برای حفظ خود،
دست به هر ماجراجویی می زند. جنگ، کشتار مردم، تنش ه66ای
منطقه ای، جنگ سفیانه با طبیعت. ع66ده ای خ66واب و خی66ال ی66ک
امپراتوری شیعه در منطقه را دارند. خود تنش ایجاد می کنند، در
جنگ های متعارف و غیرمتع66ارف ش66رکت می کنن66د، ول66ی م66ردم و
روشنفکران را از گسترش جن66گ در داخ66ل می ترس66انند و س66عی
می کنند که خود را ناجیان این کشور معرفی نمایند. اما ب66رخلف
آنچه ک66ه گفت66ه می ش66ود ، و م66ن در ابت66دا ب66ه آن اش66اره نم66ودم،
جنگ ه66ا (جن6گ متع66ارف بن66ا ب6ه تعری6ف ابت66دایی م6ن در ابت66دای
مقاله) پرانتزهای کوچکی در تاری66خ  بش66ری هس66تند. می ت66وان  و
باید بسیاری از مشکلت را در کمال آرام66ش ب66ا همس66ایگان ح66ل
نمود. مش66کلت زیس66ت محیطی مش66کلتی جه66انی هس66تند ک66ه
کشورها بای6د مش6ترکا انه66ا را ح6ل نماین6د، ام66ا ای6ن ب6ه معن6ی آن
نیست ک6ه م66ا س6هم خ66ود را من66وط ب66ه دیگ66ران نم66ائیم. فرص6ت
زیادی ب66رای ب66ازپس گرفت6ن اش66تباهاتمان را ن66داریم. آنچ66ه ک6ه
مربوط به ولی فقیه است ای66ن اس66ت ک66ه بای66د آرزوی امپرات66وری
شیعه را در کنار مردگان دیگر این جمهوری به خاک سپرد. شعار
افزایش جمعیت کشور را پس بگیرد. به تنش ب66ا دیگ66ر کش66ورها
پایان دهد. جمهوری اس66لمی، در زم66ان جن66گ ب66رای کش66تن ب66ا
 برای نجات کشاورزی ایران، ب66رای

 
اسرائیل معامله نمود. مسلما

زن66دگی می ت66وان وارد مع66امله ب66ا اس66رائیل ش66د و از تجربی66ات و
تکنی66ک آن ه66ا اس66تفاده نم666ود.شعار اقتص66اد مق66اومتی را پ66س
بگیرد، ... این راه، راهی ط6ولنی ام66ا اجتناب ناپ66ذیر اس6ت. اگ66ر
 عده ای در مقامات کشوری وجود دارند که معتقدند، چیزی

 
واقعا

که من شک دارم،  که این مصبیت ها  نتیجه معص66یت و گناه66ان
ماست، م6ن ب66دون آنک66ه م6ذهبی باش6م، حاض6رم آن را تص6دیق
کنم. اما این نه به خ66اطر گناه66ان م66ردم بلک66ه مقام66ات بلن66د پ66ایه

کشور است. ماهی ز سر گندد نی ز دم.
خلصه چند پیشنهاد این است:

ش66ورای قدرتمن66دی از متخصص66ین ام66ور ب66رای ارائه.1
پیشنهاد در جه66ت برق66راری ص66لح ب66ا محی66ط زیس66ت
ایران و ارزی66ابی از تم66ام سیاس66ت های کلن تش66کیل

شود.
دول66ت موظ66ف ب66ه دادن گ66زارش س66النه در م66ورد.2

پیش666رفت های حاص666له در ام666ور محی666ط زیس666ت
کشورمان به مردم گردد.

دادگ66اه ع66الی محی66ط زیس66ت ب66رای ش66کایت اف66راد.3
حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود.

ارزیابی ه66ای زیس66ت محیط66ی در ه66ر پ66روژه ب66زرگ و.4
کوچک، اعم از خصوص66ی، دول66تی و نظ66امی ص66ورت
گی666رد و ب666ه ص666ورت گ666زارش زیس666ت محیط666ی در

دسترس همگان باشد.
مشکل آب و محیط زیست  را نمی توان ب66دون مق66ابله.5

با مافیای سدسازان و مافیای نظامی به جایی رس66اند.
حل این مش66کل ب66ه معن66ی گرفت66ن تص66میمات س6خت

 در مورد زندگی کشاورزان کشور است. 
 
مثل

دولت، همکاری با کشورهای مج66اور و تنش زدای66ی را.6
بپذیرد. با جنگ نمی توان هیچ مشکل زیست محیطی
را حل کرد.از موضع قدرت برخ66ورد ک66ردن ب66ه معن66ی
جنگ نظامی نیست. مکانیزم های دیگ66ری نی66ز وج66ود

دارند.
تم66ام سوبس66یدهای ض66دمحیط زیس66تی، مانن66د ب66ال.7

کش66یدن آب از قع66ر س66فره های آب زیرزمین66ی انه66م
توسط پمپ های بنزینی و گازوئیلی، خلف66ی س66ه گانه
اس6ت:  یعن66ی مص66رف آب غیرمج66از، ایج66اد گازه66ای

گلخانه ای و در نهایت پاداش اقتصادی.
کشاورزی ایران نیاز به ی66ک انقلب دارد، اس66تفاده از.8

تکنیک های پیشرفته، رع66ایت حق66وق ط66بیعت، تغیی66ر
کشت، قط66ع سوبس66یدهای نادرس66ت. دول66ت بای66د در
برخ66ی از م66وارد ب66ا تش66ویق های اقتص66ادی و غی66ره،
بسیاری از کش66اورزان و دام66داران را ب66ه تغیی66ر ش66غل
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تشویق کند. طبعا این امر نیاز به همراهی همه م66ردم
و تغییر در طرز مصرف نیز دارد.

در بس66یاری از کش66ورهای غرب6ی گفت6ه می ش6ود، ک6ه.9
تقریب666ا،  ی666ک س666وم گازه666ای گلخ666انه ای توس666ط
اتومبیل ه66ا، ی66ک س66وم هواپیم66ا و ی66ک س66وم مص66رف
گوشت ایجاد می شوند. این اعداد احتم66ال در ای66ران
 این طور نیست، اما نباید فقط خسارات اتومبیل

 
دقیقا

را دید و  بقیه را به فراموشی سپرد.باید رؤیای ش66بکه
قطار برای همه شهرهای ایران از سر زنده کرد.

مشکلت محیط زیست را فقط با طرح ه66ای تکنیک66ی.10
بزرگ نمی توان حل کرد. ما امروز چوب سدس66ازی در
مقی66اس وس66یع، از بی66ن ب66ردن جنگل ه66ا، کش66یدن
اتوبان ها و جاده ه66ا ب66دون در نظ66ر گرفت66ن پیام66دهای
زیس66ت محیط66ی آن را می خ66وریم. ام66روز بس66یاری
ص66حبت از ای66ران رود ب66رای ح66ل هم66ه مش66کلت
می کنند. ش66اید زم66انی هم66ه متخصص66ین و نهاده66ای
محیط زیس66تی ب66ه ای6ن ن66تیجه برس6ند ک6ه ای66ران رود
ط6رح خ6وبی اس6ت. ام66ا ای6ن نی66از ب6ه بررس6ی بس66یار
طولنی دارد. ما در کن66ار خ66ود، در کش66ورهای مج66اور

شاهد پیامدهای زیان بار بسیاری از طرح ه66ای ب66زرگ
این چنینی هستیم.  در واقع مشکل اصلی را باید ب66ا از
طریق رعایت اصل حیات همه موجودات حل کرد. م66ا
بای66د دوب66اره جنگل ه66ا را احی66ا کنی66م، بای66د س66هم آب

زمین، تالب ها و سفره های زیرزمینی را رعایت کنیم.
و خود را با این شرایط جدید انطباق دهیم نه آنکه ب66ه
جای حل مشکل، به امید طرح های ب66زرگ ک66ه ممک66ن
است در آینده برخی از مش66کلت را ح66ل کن66د، رفت66ار

خود را تغییر ندهیم.
بس66یاری از مش66کلت ب66ه رفت66ار م66ردم نس66بت داده.11

 م66ا نی66از ب66ه انقلب در رفت66ار خ66ود را
 
می ش66ود. قطع66ا

داری66م. بای66د اح66ترام ب66ه محی66ط زیس66ت از هم66ان
کودکس66تان و مدرس66ه آم66وزش داده ش66ود. ب66ه ج66ای
ساعت های درس طولنی  تعلیمات دین66ی،  اح66ترام و
رفتار مناسب با  محی66ط زیس66ت تعلی66م داده ش66ود. ب66ه
جای بودجه فرهنگی  شش ه66زار میلی66ارد توم66انی ب66ه
نهادهای رنگاوارنگ، قسمت قاب66ل ت66وجهی را ص66رف
نهادهای محیط زیس66ت نم66ود. بس66یاری از ق66وانین را
باید تغییر داد. نمی توان جریم66ه قط66ع ی66ک درخ66ت را
کمتر از فروش آن گذاش66ت. حک66ومت اگ66ر از دس66ت
رفت66ار م66ردم می نال66د، می توان66د از خ66ود ش66روع کن66د،
می تواند به جن66گ ان66واع مافیاه66ای جورواج66ور ب66رود.

 مردم راه آن ها را دنبال خواهند نمود.
 
قطعا

ما در این راه نیاز ب66ه کمک ه66ای فن66ی، م66الی و نظ66ری.12
دیگ66ر کش66ورها داری66م. ای66ن فق66ط مرب66وط ب66ه بخ66ش
ان66رژی ک66ه س66ه چه66ارم گازه66ای گلخ66انه ای را یج66اد
می کن66د نمی گ66ردد. اقتص66اد مق66اومتی راه ب66ه ج66ایی
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خشکسالی، مهاجرت و شورش در سوریه



نمی برد.
رعایت حق حیات، رع6ایت ح6ق زن6دگی مجرمی6ن نی6ز.13

هست. همه اعدام ها و انتقام جویی ه66ای دول66تی بای66د
قطع شوند.

در اخر، من از یوس6ف و احمدش66اه گفت66م. ب66رای آنک66ه ب66ه ام66روز
برگردی66م، می ت66وان از س66وریه ن66ام ب66رد. قب66ل از جن66گ، در ط66ی

   سوریه قربانی خشکسالی طولنی  م66دتی۲۰۰۵–۲۰۱۰سال های 
گشت و مهاجرت قربانیان این خشکسالی به شهرها شروع شد

۲۰۰۷(بیش از س66ه میلی66ون عراق66ی و س66وریه ای). بع66د از س66ال 
قیمت گندم، برنج و علوفه دو براب66ر گش66ت.  نارض66ایتی م66ردم از
نحوه مدیریت خشکسالی، در کنار نارض66ایتی ش66دید از حک66ومت
بشارالسد، همراه با امید ب66ه به66ار عرب66ی ب66اعث ش66ورش م66ردم
شد. طبع66ا خشکس66الی ب66ه تنه66ایی نمی توانس66ت چنی66ن ش66ورش
ط66ولنی را ب66اعث ش66ود و  عوام66ل دیگ66ری در آن دخی66ل بودن66د.
محب66وبیت مقام66ات ایران66ی ب66ه هی66چ وج66ه بیش66تر از حک66ومت

بشار السد نیست. بهتر است  با این واقعیت کنار ایند.
 بسیاری از مشکلت راه حل ساده ای ندارند، و نیاز به تغیی66ر

 
قطعا

رفتار مقامات و همکاری مردم دارند. جمهوری اس66لمی ت66اکنون
توانسته عاداتی که مردم خواهان حفظ آن هستند را تغییر دهد،
حجابی که زنان  بسیاری مخالف آن هستند را بر س66ر زن66ان اع66م
از مسلمان و غیر مسلمان گذارد، خیلی ها را از  شرابی و غ66ذایی
ک66ه  خواه66ان  نوش66یدن و خ66وردن آن هس66تند، مح66روم نم66وده
اس66ت. ق66وانین جن66ایت امیزی را ب66ه زور ب66ر م66ردم تحمی66ل ک66رده
اس6ت. آی6ا می توان6د از پ6س «مافی6ای سدس6ازی» و دیگ66ر ان66واع
مافیایی براید؟  برای ح66ل مش66کلت کن66ونی محی66ط زیس66ت بای66د
ابت66دا حک66ومت ب66ه اش66تباهات خ66ود اع66تراف کن66د ، هی66چ آدرس
عوضی ندهد،  از همه مهمتر برنامه  خود را معرف66ی کن66د، و طبع66ا
از م66ردم نی66ز تقاض66ای کم66ک ب66رای همک66اری نمای66د. آی66ا گ66وش
شنوایی وجود دارد؟  من با توجه به تجربه چه66ار ده66ه جمه66وری
اسلمی، عدم رعایت برخی از کوچکترین حقوق انسانی،  امی66د
زیادی  به تغییر ناگه66انی ای66ن حک66ومت، خصوص66ا در زم66انی ک66ه
نظامیان قدرت زیادی را کسب کرده اند، و خود را پیروز احساس
می کنند، ندارم. اما چه چی66زی خوش66گوارتر از آنک66ه م66ن در ای66ن
احس66اس ناامی66دی ب66ه تغیی66ر خ66ط مش66ی جمه66وری اس66لمی در
 در اش66تباه باش66م! ش6اید حک66ومت ت66اکنون

 
شرایط کنونی، ک66امل

توانس66ته باش66د در می66ان اپوزیس66یون تفرق66ه ان66دازد، ع66ده ای را
بترساند و عده دیگر را مجاب نماید. شاید بت66وان در گ66وش ع66ده

زیادی للیی خواند، اما توفان شن، سیل و  خشکسالی، گ66وش
شنوا ندارند! بهتر است این واقعیت سخت را تا قبل از آنکه دیر

شود،  همه ما بپذیریم!
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۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   149    جستارهای نو  



نوشته: انا-ورنا نوست هوف ؛ برگردان: رضا
جاسکی

مدت های مدید چپ  در انتخاب بین آزادی و براب��ری، آگاه��انه و
یا ناآگاهانه آزادی را قرب��انی براب��ری نم��وده اس��ت. ای��ن ن��ه تنه��ا
معضل چپ ایران��ی، دنی��ای سوسیالیس��تی ق��دیمی، بلک��ه چ��پ

بطور عموم بوده و هست. همه ما بخوبی از نتایج تاسف بار چنین
سیاستی ک��ه در ای��ران ب�ه دف��اع از انحص��ارگران ب�ه امی��د براب��ری
بیشتر-ارزوهای ناکام بخش��ی از چ�پ ک��ه فرس�نگ ها از واقعی��ت
ج��اری ج��امعه فاص��له داش��ت- انجامی��د، آگ��اه هس��تیم. چنی��ن
سیاس��تی در سوسیالیس��م واقع��ا  موج��ود دی��روز، ب��ه برق��راری
دیکتاتوری ه����ای مخ����وف،  و در نه����ایت پوس����یدگی نظ����ام
سوسیالیس��تی  منج��ر ش��د. ام��روز  پیش��برد چنی��ن سیاس��تی در
معضلت سیاسی پیچیده ملی و جهانی کنونی، به دفاع نصف و

نیمه از مبارزات ازادی خواهانه بدل می گردد.

اما، سئوال واقعی این است ک��ه چ��را ب��ا وج��ود آگ��اهی از چنی��ن

معضلی، باز هم ما در دف��اع از براب��ری، آزادی را ب��ه قتلگ��اه روان��ه
می کنیم؟ چه مکانیزم هایی وجود دارد که ما را در چنین جه��تی
س��وق می ده��د؟ آی��ا ب��دون ازادی، امک��ان براب��ری وج��ود دارد و
بالعکس، آیا آن گونه که لیبرال ها مدعی انند، فقط بای��د از آزادی

بی قید و شرط دفاع نمود و برابری را به بوته فراموشی سپرد؟

در ط��ی چن��د ده��ه، اتی��ن بالیب��ار، فیلس��وف فرانس��وی در پ��ی

رازگشایی این معمای سخت بوده است. او راه حل این مشکل را
در آزادی توأم با برابری می داند. در زیر، انا-ورن��ا نوس��ت هوف ب��ه

.    .جمع بندی افکار بالیبار در این مورد می پردازد

: نکاتی در مورد اندیشه اتین بالیبار١برابری-ازادی

)، آثار اتی66نEgaliberteمی توان گفت که شبح ازادی-برابری (
بالیبار را دهه هاست ک6ه دنب66ال می کن66د. دللت ه66ای ض6منی ای6ن
اص66طلح را می ت66وان در مفه66وم ش66هروند ب66ه عن66وان «تع66ادل

 -ی6ک اص66ل س6اختاری کلی6دی ک6ه «براب6ری-ازادی» را٢موقت»
پی ریزی می کند، یافت. خود مفه66وم در سرتاس66ر آث66ار وی مرتب66ا
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ظاهر می شود. متمایزترین  و خلصه تنظیم ش66ده اص66ول آن، در
  ب6ه زب6ان۲۰۱۰اثر  وی، «برابری-ازادی» آم6ده اس6ت (در س6ال 

فرانسوی منتشر گشت)، و این اثر شامل مجموعه ای از مقالت
است که جواب گوی این اصطلح می باشد.

برابری-ازادی بی66ش از ه66ر چی66ز ی66ک
گ66زاره و قض66یه اس66ت ت66ا مفه66وم. آن
اش66اره ب66ه ش66رایط بغرنج66ی دارد ک66ه
مشخص کننده عرصه سیاسی است.
بالیبار اغلب از ص66فات و  اص66طلحات
«مرک66666ب» ک66666ه ش66666هادت از  ذات
ناهمس6666ان آن می ده6666د، اس6666تفاده
می کن666د. زم666انی ک666ه او ش666جره نامه
براب6666ری-ازادی را دنب6666ال می کن6666د،

منشاء آن را در دوران سیسرو باز می یابد («ازادی برابر» و «حق
براب66ری» از اص66ول کلی66دی تش66کیل دهنده جمه66وری محس66وب
می ش66دند)، تحلی66ل سیاس66ی وی عم66دتا ب66ر ی66ک  دلل66ت ض66منی
مدرن از حکم و گزاره متمرکز می شود. مشخصه آن، نقشش در
اعلمیه حقوق بشر و شهروند است که در آن از برابری و آزادی
به صراحت  یاد می شود. این نه فقط به خاطر در پهلوی هم قرار

)ازادی و براب66ری («انس66ان ها آزاد ب66ه دنی66ا1گرفتن و پیوستگی (
امده اند  و  آزاد با حقوق برابر باقی خواهند مانند» )، بلکه بخاطر

) «بشر و شهروند» نیز می باشد.2(
علوه بر این، آنچه که می تواند «ابعاد ث66انوی» نامی66ده ش66ود، در
ه66ر دو پیوس66تگی در ی66ک ردی66ف ق66رار داده می ش66وند. ب66ه خ66اطر

»٣)، این ه66ا توس66ط ی66ک «مح66دودیت متق66ابل2) و (1ی66ادآوری (
آرایش ش6ده اند، ب6ه عب66ارت دیگ66ر ی6ک تض66اد دی66الکتیکی ک6ه در

درجه اول دیالکتیکی منفی می باشد.
ب66ه ط66ور خلص66ه، مع66ادلت دی66الکتیکی زی66ر، براب66ری-ازادی را

توصیف می کنند:
)برابری – آزادی1 (
) بعد ثانوی: برادری – مالکیت1.2(
) جهانش66مولی فش66رده – جهانش66مولی گس66ترده (ی66ا : بش66ر –2(

شهروند)
) بعد ثانوی: قدرت مقرر شده– قدرت  انتخاب کنندگان2.1(

 )برابری – آزادی1(

) بطور ج66داگانه2)و (1این کمک بزرگی خواهد بود اگر بندهای (
توضیح داده شوند، زیرا هر کدام از آن ها به  جنبه های متف66اوتی

) برابر ب66ا ای66ن گفت66ه اس66ت ک66ه۱از برابری-ازادی اشاره دارند. (
)Aبرابری (

) را نمی توان و نباید به مث66ابه مف66اهیم مج66زا و ایزول66هBو آزادی (
درک نمود. پارادوکسی که بالیبار م66دعی آن اس66ت ای66ن می باش66د

B  را پایه A  چنان در هم تنیده هستند که می توان B  و Aکه هم 
درک نم66ود و برعک66س. ب66ه همی66ن من66وال، ح66تی بی66ان ه66ر گ66ونه
اختلفی روشن بین انان امکان پذیر نیست، از آنج66ا ک66ه متض66اد 

 است،   در نتیجه همیشه مستلزمA  یک شرط وقوع Aمفروض  
و متضمن آن می باشد. اج66رای براب66ری مج66زا تنه66ا می توان66د ب66ه
نوعی از سرکوب ختم شود، در حالی که  پیاده کردن آزادی  تنه66ا

. بالیب66ار٤منجر به برتری فاسد کننده و وابس66تگی خواه66د گش66ت
  و همAمطمئن است که تحقق سیاست روز و عملی،  هم برای 

B٥  هرگز مستقل از همت66ای خ66اص آن66ان امکان پ66ذیر نمی باش66د.
  می توان66د ب66هB  و Aبنابراین تشخیص ماهیت درهم تنی66ده بی66ن 

  ب66هB  ی66ا Aمثابه نفی  قاطعانه هر گونه سنتی تلقی گردد ک66ه ب66ه 
هزینه دیگری اولویت می دهد.بالیبار معتقد است ک66ه اگ66ر آزادی
در زمینه یک نظم سیاسی خاصی سرکوب شود، براب66ری نی66ز ب66ه
طور مشابه کاهش خواهد یافت. خلصه، سرکوب فقط آزادی و
یا فقط برابری وجود ندارد- اگر یکی سرکوب شود، دومی نیز به

همان سرنوشت دچار خواهد گشت.
بنابراین، مطالبه واقع66ی براب66ری بط66ور کل66ی ب66ه معن66ای تقاض66ای
 
برابری ازادانه (یا بر مبنای ازادی) می باش66د.علوه ب66ر ای66ن، کل
مطالبه واقعی آزادی به معنی آزادی برابرانه اس66ت، یعن66ی آزادی
هر فرد بطور یکس66ان تض66مین می گ66ردد. در واق66ع، ه66ر ک66دام از

    ٦انها، «وسیله سنجش دقیق» دیگری است.
 اما، ترجمه  دو جهانشمول در یک چارچوب سیاس66ی  بط66ور ه66م
زمان، همانطور که مشاهده خواهیم ک66رد، ب66ا ه66زاران ام66ا و اگ66ر
پی ریزی می شود. در درجه اول و قبل از هر چیز،  اج66رای ه66ر دو

در مقیاس عملی مستلزم مذاکره است:
[...] آنچه مورد اختلف خواه66د ب6ود، درج6ه براب66ری م6ورد ل66زوم 

همگانی نمودن ازادی های فردی، و حد آزادی لزم برای برابری
جمعی افراد است،و  پاسخ هر بار همان خواه66د ب66ود: ماکس66یمم

٧در شرایط معین.
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در حالی که ه66ر دو اص66ل نمی توانن66د ب66دون قی66د و ش6رط و بط66ور
همزمان جامعیت بخشیده شوند،   به ناچ66ار خواس66ته های منف66رد 
هم برابری و هم  آزادی برای جامعیت بخش6یده ش6دن ت66ا ح6دی

  براب66ری٨در معرض خط66ر ق66رار می گیرن66د. در مق66اطعی از زم66ان
لزم است با آزادی در ی66ک فض66ای م66ذاکره مس66تمر بی66ن حق66وق
براب66ر س66ازش کن66د. بی انته66ایی مب66ارزه ذات66ی ک66ه ب66ا واژه «بی6ن»
مشخص می شود، در عدم امکان هر گونه نهادینه س66ازی عمل66ی
برای نمایش کام66ل براب66ری-ازادی، ب66ه نقط66ه اوج می رس66د. ن66ه
آزادی و نه برابری، اجماع و توافق با یکدیگر را طل66ب نمی کنن66د.
اما، سیاست عمل66ی همک66اری را الزام66ی می س66ازد، در ح66الی ک66ه
اجماع فقط به طور موقتی صورت بندی کشمکش دوب66اره تردی66د
ذاتی برابری-ازادی را به تعوی6ق می ان66دازد. در ن66تیجه براب66ری-
ازادی  در شکل بنیانی ترین  تفسیر  اخلقی-سیاسی خودیک اما
و اگ66ر و تردی66د بی انته66ا را مش66خص می کن66د. آن ش66رط  خ66ود
سیاس66ت ب66رای ممک66ن س66اختن و ش66دن در ق66الب ی66ک تن66اقض
٩بی انتها می باشد.در این معنا، برابری-ازادی یک «نه66اد ک66بیر»

است، آن قانون اساسی ویژه هر قانون اساسی معینی است که
بعد از آن می اید. بنابراین، آن قبل از نهادینه ش66دن می ای66د؛ آن
ادغام خود را مطالبه می کند، با وجود این واقعی66ت ک66ه آن هرگ66ز
به اندازه کافی، یعنی بطور  کامل و عام  نمایندگی نخواه66د ش66د.
ما به این معضل باز خواهیم گشت، چرا که در رابطه با پیوستگی

دوم گویاتر خواهد شد.

اول باید «بعد ثانوی» براب66ری-ازادی توض66یح داده ش66ود. بالیب66ار

تصریح می کند که منشاء انتاگونیستی برابری-ازادی برای آنکه
بتواند سطح قابل توجهی از ثبات نهادی را تضمین کند، احتی66اج
به میانجی گران دارد. این میانجی گران برادری و مالکیت است.
ه66ر دو مانن66د خ66ود براب66ری-ازادی، ب66ه ش66کل متض66اد ظ66اهر
می شوند. در حالی که مالکیت به لیبرالیس66م /سوسیالیس66م گ66ره
خ66ورده اس66ت، ب66رادری ب66ه ناسیونالیس6666م/کمونیسم مرب66وط

E-Lمی شود. چارچوب پ66ر اهمی66ت پدی66د آم66ده، رابط66ه متض66اد  
است که از  یک ط66رف  توس66ط ب66رادری و از س66وی دیگ66ر توس66ط

 همچنی66نAم66الکیت آش66تی داده می ش66ود. بدینوس66یله، واس66طه 
  را تص66حیح می کن66د و ب66العکس. (بالیب66ار بخ66وبیBفساد ب66القوه

آگاه است ک66ه ب66رادری ب66ه راح66تی ب66ا ناسیونالیس66م و م66الکیت ب66ا
فردگرایی انتزاعی و تملک گرا فرسوده می شود.) هر چه66ار نی66رو
یک خط فاصل اجتماعی-سیاسی را تشکیل می دهند، که ش66کل

یک دیالکتیک در حال پیشرفت را بخود می گیرد.
برابری-ازادی فرم منحصربفردی از تعمیم را برجسته می کن66د.
 ن66امطمئن ب66اقی می مان66د، زی66را ک66ه

 
ان به عنوان  یک گزاره کامل

خواهان تجدید حیات مطالبات خود در شرایط تاریخی-سیاس66ی
اس66ت. بالیب66ار ای66ن  جهانش66مولی را ه66م ت66اریخی و ه66م قیاس66ی
می خواند. او در بعضی نک66ات بنظ66ر می رس66د ک66ه ت66ا ح66دودی ب66ه

 ب66ادیو نزدی66ک می ش66ود، ب66ویژه١٠اصطلح «استثنا درون ماندگار»
وقتی که او به برابری-ازادی به عن66وان ی66ک «حقیق66ت غیرقاب66ل
بازگشت» اشاره می کند. با این حال، بالیبار از نوافلط66ونی  ب66ادیو
 در بیان  یک کلیتی که خودش دللت ضمنی ب66ر « ت66أثیرات

 
دقیقا

 اش66اره ک66ردم،
 
حقیقی» دارد، جدا می گردد. همانطور که من قبل

 یک ایده نیست، بلکه یک قض66یه اس66ت ک66ه
 
برابری-ازادی واقعا

باعث پیامدهایی می گردد که باید بطور مداوم مورد ارزیابی ق66رار
گیرد. به عبارت دیگر، یک گزاره حقیقی که وقتی کشف شد (در

] اش66اره۱۷۸۹اینجا در واقع می توان به یک رویداد بزرگ [یعن66ی: 
کرد)،  وقتی که پیامدهای نه66ادی آن دلل66ت ب66ر تغیی66ر در زمین66ه
مبدأ و اصل   انتقال قدرت و شرایط معرفت شناسی  هم66راه ب66ا آن
می کند،  باید بطور مداوم بازتفسیر شود.بن66ابراین، در ی66ک معن66ا

، در ح66الی ک66ه ت66أثیرات١١براب66ری-ازادی، حقیق66ت نه66ایی اس66ت
عمل66ی (حقیق66ت  ت66اثیرات ی66ا ت66أثیرات ای66ن حقیق66ت) از مط66البه
حقیقت-ارزش منحص66ربفرد آن، تغیی66ر ارزش گ66ذاری سیاس66ت
عملی  ان  منتج می گردد. در معنایی دیگر، وقتی  حقیقت در یک
رویداد انقلبی کشف می شود، خ66ودش خواس66تار نهادینه س66ازی
برابری-ازادی می شود، در حالی ک66ه ف66رم  خ66اص  آن (روی66داد)
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برادری

برابریازادی

مالکیت



. ١٢بستگی به ترکیب نیروهای انقلبی دارد
برابری-ازادی،  با وجود  عدم تعین  رادیک66ال آن ب6ه عن66وان ی66ک

،  دللت بر پیامدهایی در رابطه با ی66ک  س66طح١٣گزاره جهانشمول
م66ادی دارد.روی66ارویی ب66ا حقیق66ت-ارزش ذات66ی براب66ری-ازادی
بالیب66ار ب66ه عن66وان ی66ک ام66ر جمع66ی، ب66ه معن66ی کش66ف ض66رورت
 
سیاست رادیکال به مثابه یک عمل  در ح66ال انج66ام اس66ت، دقیق66ا

، بخ6اطر آنک6ه براب6ری-١٤همان طور که ژی66ژک اس66تدلل می کن6د
ازادی تجسم یک «مطالبه بی قید و شرط ب66رای آزادی و براب66ری
است که هر نظم مثبتی را گسترده می کند».پس  برابری-ازادی
هیچ چیز دیگری نیس66ت «بج66ز مط66البه ب66رای  ح66اکمیت م66ردم و

». از این رو،  جهانش66مولی١٥استقلل  بدون استثناء و محرومیت
ذات66ی آن منف66ی اس66ت و  ی66ک اختلف منظ66ر رادیک66ال را تش66کیل
می دهد. این امر در رابطه ب66ا پیوس66تگی دوم: انس66ان و ش66هروند

آشکار می گردد.

) انسان – شهروند2(

مسأله انسان و شهروند، و بش66ریت و ش66هروندی، ادغ66ام کام66ل
هر «انسانی»  در یک دایره عموما گس66ترده ش66هروندان را طل66ب
می کن66د. ای66ن ب66ا دو ش66کل دیگ66ر تعمی66م در ردی66ف ق66رار دارن66د:

جهان شمولی گسترده و فشرده.

جهان شمولی گسترده بطور کمی تعری66ف ش66ده اس66ت. در اینج66ا
شهروندی بر پایه اشکال واگرای شهروندی مل66ی و ف66درالی ک66ه
تناسب و گسترش آن  با جنبه های یک  سیستم سیاس66ی خ66اص
مرتبط می باشد، واقعی می شود. برعکس، جهان شمولی فشرده
مربوط به یک کیفیت ذاتی است که بخ66اطر  ی66ک بنی66ان  قیاس66یر

اعتبار جهان شمول کسب می کند. ان بطور ضمنی یک توسل ب66ه
ذات انسانی هگل و فویرباخ است. این مفهوم تا آنجا ک66ه ب66رای
انسان، بدون در نظر گرفتن کیفیت ه66ا ی66ا من66ابع خ66اص و وی66ژه،
م66ورد اس66تفاده واق66ع می ش66ود، جهان ش66مول اس66ت. آن طل66ب
می کند که شهروندی نبایس6تی ب6ر پ66ایه امتی6ازات  رد ش6ود. ای6ن
کیفیت  ذاتی «حذف استثنا» به مثابه یک نفی دوگانه اس66ت. ام66ا،
آن از قبل بر ای66ن پ66ایه منطق66ی اس66توار اس66ت ک66ه محرومی66ت در
اینجا هنوز ضمنی است، مانند مستثنی ک66ردن اس66تثنا  ک66ه هن66وز
مس66تثنی ک66ردن اس66ت. بن66ابراین تعمی66م و جهان ش66مولیت «از
پروسه های ...اس66تثنا و ط66رد  داخل66ی ج66دا نش66دنی اس66ت». ای66ن
درس66ت مانن66د   م66ورد براب66ری-ازادی اس66ت، ناقص66ی  «سیاس66ت

نمایندگی» به عدم امکان سنتز  کامل  نفی  دوگ66انه ب66ه ی66ک مطل66ق
  م66انع تحق66ق بخش66یدن ش66هروندی

 
هگلی می رس66د، یعن66ی عمل

ب666دون اس666تثناء می گ666ردد (ب666ه عب666ارتی در ن666تیجه،  در س666طح
جهان شمولی گسترده  ). با قرض کردن گفت66ه رانس66یر، همیش66ه
یک «بخش6ی از آن ه66ایی ک6ه هی6چ بخش66ی ندارن66د» وج6ود دارد.
بطور مشابه، اگ66امبن می توانس66ت عن66وان کن66د: ی66ک تض66اد بی66ن
«م6ردم»، ب66ه مث66ابه ی66ک ب6دنه سیاس6ی معی6ن و تعری6ف ش6ده، و
«مردم»، یک توده پراکنده، غیر-همگ66انی و مش66تق ک66ه ب66الغ ب66ر

«مردم» است،  وجود دارد.

در نتیجه ، مفهوم «ما، مردم» که اغلب در طول مبارزات انقلبی
اس66تفاده می ش66ود، ب66ا ت66وجه ب66ه تنظیم66ات نه66ادی ک66ه بع66د از

volonteصورت بندی یک اراده عم66ومی (  generale(می ای66د،١٦  
انحصارگر می شود. بالیبار خاطرنشان می سازد که نتایج مبارزات
 لیتجزای66ی ک6ه

 
سیاسی همیشه تا حدودی م6ابین جوام6ع اساس6ا

ی66اداور دولت  ه66ای انحص66ارگر، فردگ66را (ش66به) جنگ66ی و مطلق66ه
است، و تقویت همگن66ی و تج66انس می باش66د. در ن66تیجه، ج66امعه
 ناقص اس66ت. آن بی66ن

 
شهروندان انطوری که پا می گیرد ضرورتا

دو اف666راط ک666ه ب666ه ناچ666ار مرزه666ای اس666تثناء و محروم س666ازی
می افرینند، در چرخش است.

بنابراین، معادله منشور «حقوق بشر و شهروند»، جایی که شک
ذاتی ناشی از ع66دم امک66ان اینک66ه بت66وان بط66ور عمل66ی براب66ری-
ازادی را در یک سطح عمومی اجرا نمود بیشتر منش66اء گزارش66ی
غم انگیز  می گردد که بطور منفی دلل66ت ب66ر  دیالکتی66ک بی انته66ا
 ش66کننده

 
دارد. در نتیجه، گفته بالیبار که «[...] نظم سیاسی ذاتا

 
و یا مخاطره انگیز است»، چندان تعجب اور نیست، بلک66ه تقریب66ا

یک نتیجه گیری منطقی است که می توان از ع66وارض س66اختاری 
خ66ود زی66ر بن66ای براب66ری-ازادی اس66تنتاج نم66ود. پ66س، م66اتریس
توپوگرافی و مکان نگاری سیاست،  به ی66ک دول66ت ب66ا اس66تثنائات
دائم ، که حالتی بین ی66ک ره66ایی و «چ66الش واقع66ی» دارد، خت66م

می شود.

این چالش آن گونه که در پیوستگی دوم بیان می شود، اشاره به
جنبه حی6اتی دیگ66ری دارد، یعن6ی، «خ6ود  فراین66د <بنی66ان> بط6ور
ذاتی و تقلیل ناپذیری  متن66اقض و پارادوکس66ال اس66ت». در اینج66ا
بطور ضمنی گونه ای از بینش اشمیتی وجود دارد. بالیبار ب66ا ای66ن
واقعیت مواجه است که استثناء از قانون، خود شرط امکان پذیر
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شدن آن است. او توضیح می دهد که در سیاس66ت همیش66ه ی66ک
عد  منفی یا یک «عدم امکان ضروری»  بطور ضمنی وجود دارد. بع
ای66ن از نظ66ر ق66الب و ش66کل، آن چی66زی اس66ت ک66ه او «مف66اهیم
محدود» می نامد،که به عب66ارت دیگ66ر، «ح6ق مق66اومت» ی66ا «ح6ق
قی666ام» اس666ت. از جه666تی، این ه666ا «در خ666ود  دول666ت، لحظ666ه
بران66داختگی  آن  را ثب66ت می کنن66د». بن66ابراین، دموکراس66ی ب66ر
 این گ6ونه عم6ل

 
بنیان های مش6روط اس6توار اس6ت، و آن ض6رورتا

می کند. از این رو، بالیبار بطور ضمنی در بی66ان ای66ن موض66وع ک66ه
درجه  خاصی از خشونت وجود دارد که همیشه  «نی66روی ق66انون»

را به ارث می برد،  به دریدا نزدیک می شود. 

اما، این خشونت از طریق س66کانس های سیاس6ی ک6ه مبتن6ی ب66ر
برابری-ازادی است، ک66اهش خواه66د ی66افت. ب66ه عب66ارت دیگ66ر،
فراین66دی از م66ذاکره م66داوم بی66ن اش66کال برپ66ا ش66ده و س66ازنده و
موسس قدرت وجود دارد؛ بین مطالبه ب66رای ی66ک نهادینه س66ازی
حقوق جهانشمول و الحاق و ترکیب واقعی آن در ی66ک چ66ارچوب
قانونی. مطالبه محدود نم66ودن ای66ن خش66ونتر براب66ری-ازادی را
 به همان  گونه ک66ه  قض66یه خواه66ان

 
ذاتی و ماندگار می کند، دقیقا

یک ممارست ثابت و همبافت ب66رای ق66رار دادن پایه ه66ای نه66ادی
خ66ود ح66وزه سیاس66ی می باش66د. بن66ابراین ق66درت تشکیل ش66ده و
انتخاب کننده تا حدودی عمل کرد و نقش یک واسطه را در میان

انسان-شهروند دارد.

بالیب66ار اش66اره ب66ه غی66ر قاب66ل اجتن66اب ب66ودن «س66یرت ناتم66ام»
دموکراسی دارد. اما، باید در نظر داش66ت ک66ه ای66ن ب66ه معن66ای آن
نیس66ت ک66ه از  ش66کاف رادیک66ال بی66ن دو بع66د جهانش66مول، بی66ن
حاکمیت مردمی و یک نظم ق66انونی نه66ادینه ش66ده، بای66د ع66واقب
عملی را نتیجه گرفت. بالیبار،   با وج66ود آگ66اهی اش از واقعی66ات
سیاست عملی و زور معاصر،  هنوز معتقد به ظرفی66ت ف66رد ب66رای
مشارکت در قالب  قدرت  مش66روط اس66ت. بن66ابراین، آنچ66ه ک66ه او

) ی66ک1بطور کلی خواهان ان است به دو اص66ل خت66م می ش66ود: (
- تأمل و غور دائم پیرامون واقعیات سیاسی به معنای روشنگری 
در-راه، که ب6ر پ6ایه توس6ل دوب6اره ب6ه انتق66اد ( از خ6ود)،  و عق6ل

) یک دغ66دغه ث66ابت و م6داوم ب66رای ب66از ق66رار2عملی می باشد و (
) سیاس666ت ب666ر پ666ایه ی666ک عم666لarkheدادن منش666اء و مب666دأ (

ناس66الرگرایانه و انارش66ی ک66ه در  جهان ش66مولی  فش66رده اعط66ا
می شود  (از این جنبه، افکار او نقاط مشترک خاص6ی ب66ا میگ66وئل
ابنس66ور و ژاک رانس66یر دارد ). تجدی66د ارزش دائم66ی براب66ری-

ازادی که در خود بعد مذاکره ای رادیکال حمل می کند و از این رو

پیش از هر چیز به معنای آنچه که نی6ومن «ی6ک مط66البه افراط6ی 
. بالیب66ار١٧اخلقی  ب66ی قی66د و ش66رط و ض66روری» می نام66د،  اس66ت

خواستار تمرین نظری اس6ت، در ح66الی ک6ه تمرک66ز مق6دم وی ب66ر
اجرای عملی امر ان6تزاعی و پتانس66یل ان6تزاع ب6رای ایج66اد تغیی66ر
عمل66ی می باش66د. نهایت66ا، براب66ری-ازادی از طری66ق تعه66د عمل66ی
مادی می شود، وجودش  یک عمل آگاهانه از ظهور نفس است.
قبل از هر چیز، این خود   عمل  ص6ورت بندی مط66البه ش6ده اس6ت
که حیاتی است، همراه با تجربه  یک م66ا  جمع6ی و همگ66انی، ک66ه
شکل گیری اش به عنوان یک پیش شرط نهایی ب66رای ه66ر پ66روژه
سیاس66ی ک66ه ارزش ن66ام براب66ری-ازادی را داش66ته باش66د، عم66ل

می کند.    

در این معنا، «واژه مرکب»  بالیبار ، ما را دعوت ب66ه «سیاس66ت ب66ر
علیه سیاست» می نماید-یک سیاستی که بر علیه سیاست  ایستا
و راکد است، که آگاه از خطر ذاتی  موضع های اس66تثنایی اس66ت،
و هم ضرورت نهادینه کردن و هم ناتمامی ضمنی آن را در خاطر

می سپرد.

Anna-Verena Nosthoff,  Critical Legal Thinking, law 

& the political, september 2014
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نوشته: کلس گوستافسون، برگردان رضا جاسکی

در باره هژمونی
مقدمه چاپ سوئدی بر کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» اثر

لکلئو و موف

«به عقیده من، واقع بینانه ترین و مشخص ترین معنای دموکراسی میتوان��د
در رابطه با هژمونی تعریف شود.»

انتونیو گرامشی

 ب6رای اولی66ن ب6ار در.کت6اب هژم6ونی و اس6تراتژی سوسیالیس66تی
. پ66انزده س66ال بع66د،١ ب66ه زب66ان انگلیس66ی منتش66ر ش66د۱۹۸۵سال 

ارنس66تو لکلئو و ش66انتال م66وف، مق66دمه ای ب66ر چ66اپ جدی66د آن
نوشتند. آن ه66ا ب66ر فاص66له سیاس66ی بی6ن چاپه66ای مختل6ف تأکی66د

 کمونیس66م اروپ66ایی هن66وز «ی66ک۱۹۸۰کردند. در اواسط سالهای 
پ66روژه سیاس66ی قاب66ل دسترس66ی، در ورای لنینیس66م و سوس66یال
دمکراسی ب66ود»؛ ام66ا مارکسیس66م، بط66ور قرض6ی زن6دگی میک66رد.
تئوری مارکسیسم، بعد از چند سال طلی66ی ب66ا ن66وآوری خلق، ب66ا
رکود مواجه شد. چش66م ان66داز سیاس66ی اروپ66ا نی66ز تی66ره و ت66ار م66ی

نمود.
 منج66ر ب66ه تغیی66ر۱۹۷۰در انگلس66تان، م66وج اعتص66ابات س66الهای 

سیاسی در انگلستان شد. ام66ا ن66تیجه آن چی66زی نب66ود ک66ه ب66دان
امید بسته شده بود. با مارگ66ارت ت66اچر ب6ه عن66وان نخس66ت وزی6ر،
شکس66ت جن66اح چ66پ قطع66ی ش66د. ح66تی در فرانس66ه، ج66ایی ک66ه

 هم66راه ب66ا کمونیس66تها دول66ت تش66کیل داد،۱۹۸۱میتران در سال 
خوش بینی پژمرده شد.

 مکتب التوسر، که از نگاه لکلئو و م66وف اوج نئومارکسیس66م در
  بود، دچار شکس66ت بزرگ66ی گردی66د. ل66ویس۱۹۶۰–۱۹۷۰سالهای 

التوسر که از بیماری روانی سختی رنج میبرد، باعث یک تراژدی
،۱۹۸۰وحشتناک گردید. یک ش66ب در اواس66ط م66اه نوام66بر س66ال

تحت شرایطی که امکان بررسی کامل آن وجود نداشت، همسر
خود هل66ن را خف66ه ک66رد. ل66ویی التوس66ر ک66ه بش66دت گی66ج ب66ود ب66ه
روانپزشکی قانونی فرانسه تحویل داده شد. وی در پیش نویس
قابل توجه خاطرات خود، فض66ای سیاس66ی پ66س از قت6ل را چنی6ن
توصیف کرد: مطبوعات فرانسه مارکسیسم و جن66ایت را مس66اوی
پنداشته، و اعتراضات برای آنکه به یک دیوانه اج66ازه داده ش66ده
که در طی دهه ها برای دانشجویان دانشگاه معتبر اک66ول نرم66ال

٢تدریس کند، بال گرفت.

پست مارکسیسم
هژمونی و استراتژی سوسیالیستی وقتی نوشته شد ک6ه چ6پ در
حال عقب نشینی بود، و مارکسیسم نشاط و سرزندگی خ66ود را از
دست داده بود. اما لکلئو و م66وف ب66ه هم66ان ان66دازه، اش66اره ب66ه
نشانه های خوب زمان داشتند: پدیده های جدید و مثبت، نوآوری
نظ666ری را اجتناب ناپ666ذیر می س666اخت : فمینیس666م ن666و ظه666ور،
جنبشهای اعتراضی قومی و جنسی، مبارزات ضد نهادی محی66ط
زیستی بر اثر به حاشیه رانده شدن تمایلت قسمتی از جمعیت،
جنب66ش ض66د هس66ته ای، اش66کال مختل66ف مب66ارزات اجتم66اعی در
کشورهای حاشیه سرمایه داری- همه این ها نیازمند انس66ت ک66ه
مبارزات اجتماعی به قسمتهای زیادی که امکان، و فقط امکان،
ایجاد ، و یا حتی پیشرفت بسوی جوامع آزادتر، دموکراتیک ت66ر و

مساوات طلبانه تر را فراهم  میکنند، گسترش یابد.
میتوان گفت که در سطح سیاسی، هدف پ66روژه لکلئو و م66وف،
گسترش استراتژی سوسیالیستی تا جاییکه بتواند ای66ن مب66ارزات
سیاس66ی را ش66امل ش66ود، ب66ود. قبل ای66ن دو نویس66نده از ک66اهش
مب66ارزات سیاس66ی در مارکسیس66م فق66ط ت66ا ح66د مب66ارزات طبق66اتی
انتقاد کرده بودند. لکلئو- در رابطه با این مفه66وم ای66دئولوژیک
مارکسیستی و پوپولیس66تی-از ای66ن تقلی66ل گرای66ی طبق66اتی انتق66اد
نموده و تأکید کرد که ایدئولوژی شامل عناصر غی66ر طبق66اتی نی66ز
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در باره هژمونی
نقد کتاب       



      ٣هستند.
م66وف ب66ه عن66وان س66ردبیر گلچین66ی از
متون انتونیو گرامشی، نشان داد ک66ه
امکان غلبه ب66ر تقلی66ل گرای66ی طبق66اتی

. این افکار به اضافه نف66وذ٤وجود دارد
التوسر و گرامش66ی در درج66ه اول ب66ود
ک666ه لکلئو و م666وف، در نزدیک666ترین
شکل سیاس6ی برن6امه ای، ب6ه ک6ار ب66ر
روی کت6666اب تحس6666ین ش6666ده خ6666ود
پرداختن66د. همچنی66ن میت66وان کت66اب
آن ها را به مث66ابه تجدی66د نظ66ر مارکسیس66تی، درخواس66ت ش66ده از
ط66رف پساس66اختارگرایی (ب66ویژه دری66دا) ک66ه در اواس66ط س66الهای

 مد شده بود، خواند. هژم66ونی و اس66تراتژی سوسیالیس66تی۱۹۸۰
بطور همزمان فرموله بندی دوباره مارکسیس66م و تجدی66د نظ66ر در
اس66تراتژی سوسیالیس66تی میباش66د. لکلئو و م66وف بط66ور گ66ذرا،
موضع خود را «پس66ت مارکسیس66تی» مینامن66د و تأکی66د ب66ر ه66ر دو
قسمت ترکیب کلمه میکنند. پست مارکسیسم می خواست فراتر
از اعتماد یک جانبه مارکسیسم به مبارزه طبقاتی رفته و جبرگرایی
اقتصادی که از نظر انان اساس تقلیل گرایی طبقاتی بود، را ره66ا
س66ازند. ام66ا همزم66ان، پس66ت مارکسیس66م، از ای66ن جه66ت پس66ت
مارکسیستی بود که هدفش دخل و تصرف در مارکسیسم به مثابه
سنت روش66نفکری ب66ود. ای66ن همچنی66ن ب66ه معن66ی ساختارش66کنی
سنت مارکسیستی از کائوتسکی به بع66د ب66ود، ام66ا ساختارش66کنی
که هدفش توانمندسازی یک استراتژی سیاسی برای چپ بود.

بویژه دو مفهوم برای این تصرف جدید در مارکسیسم مهم ب66ود.
 میباش66د. التوس66ر در اوای66ل س66الهای♣اولین مفهوم، چن66د عل66تی

 ، این مفهوم را از روانکاوی به مارکسیسم منتقل نم66ود. ب66ا۱۹۶۰
وجود ای66ن، التوس66ر خ66ود عن66وان ک66رد ک66ه او «اص66راری ب66ر ای66ن
مفه66وم» نداش66ته، بلک66ه تنه66ا از ان در« نب66ود مفه66ومی به66تر»
استفاده میکرد؛ این، معن6ی مرک6زی در مارکسیس6م ق6رن بیس6تم

 التوسر با دی6دگاه هگل66ی تناقض66ات ب6ه عن6وان چی6زی٥پیدا نمود.
س66اده و ی66ا خ666الص مخ666الفت میک666رد. ول666ی ش666کلی از آن، در
مارکسیسم به صورت تضاد بین ک66ار و س66رمایه ب66اقی مان66د. ای66ده
چند علتی بدان معنی است که رابطه بین کار و س66رمایه همیش66ه
توسط عوامل دیگ66ر تعیی66ن م66ی ش6د. ای66ن مشخص66ه چن66د عل66تی
تضادهای طبقاتی بود که باعث انقلب کمونیستی روس66یه ش66د،
اما انقلب در اروپای غربی را به تعوی66ق ان66داخت. مث66ال مع66روف

سنتی مارکسیستی در مورد زیربنا(مجموع روابط تولیدی جامعه)
و روبنا (شکلهای ایدئولوژیک جامعه) ، یک تضاد چند علتی بود،
که باید به روبنا یک استقلل نسبی داده می شد. این قیاسی بود

٦که التوسر می خواست فراتر از آن رود.

لکلئو و موف در مفهوم التوسر امکان این را دیدند که از تقلیل
گرایی اقتصادی مارکسیسم (اینکه تضادهای اجتم66اعی بایس66تی
به زیربنا مرتبط شود) و تقلیل گرایی طبقاتی (ک66ه در آن ج66وهر و
اساس سیاسی به طبقات تقلیل یابند)، پا را فراتر نهند. اما آن ها
در عین حال تأکی66د میکردن66د ک66ه التوس66ر ع66واقب کام66ل مفه66وم
واردات66ی خ66ود را بعه66ده نگرفت66ه، بلک66ه ب66ه ج66ای آن مارکسیس66م
ارتدکسی باز تولید کرد. چرا که التوسر ب66ه ای66ن تض66مین انگل66س
ک66ه زی66ر بن66ا همیش66ه در «وهل66ه اخ66ر» تعیی66ن کنن66ده اس66ت، ب66اور
داشت. بنابراین التوسر نمی توانست از تقلیل گرای66ی اقتص66ادی

 جدا شود.  
 
کامل

دومین مفهومی که برای تص66رفات جدی66د مارکسیس66تی لکلئو و
م666وف جنب666ه مرک666زی داش666ت، هژم666ونی اس666ت. گرامش666ی در
یادداشتهای خود از زندان موسولینی شروع به جابج66ایی فک66ری
در مارکسیسم نم66ود. بن66ا ب66ر گرامش66ی،   روبن66ا میتوانس66ت ب66ه دو
س66طح تقس66یم ش66ود: دول66ت و ج66امعه م66دنی. ای66ن دو س66طح
جوابگ66وی دو عمل ک66رد مختل66ف ق66درت بودن66د: س666لطه(اجبار و
سرکوبی که توسط دولت اعمال میشود) و هژمونی (رضایتی ک66ه
ابتدا بایستی در جامعه مدنی ایجاد شود و از این طری66ق ب66ه ی66ک
طبقه خاص رهبری ایدئولوژیک و فرهنگی را میده66د). لکلئو و
موف در فلسفه گرامشی امکان عبور از تصویر س66نگی و منجم66د
روبنا و زیر بنا را دیدند. با این وجود، آن ها اس66تدلل میکنن66د ک66ه
گرامشی، ذاتی را حفظ کرده که جنگ هژم66ونی را ب66ه ی66ک ب66ازی
عددی (آنچه گرامشی خود جنگ سنگر به سنگر مینامی66د)  بی66ن
طبق66ات مش66خص اقتص66ادی تقلی66ل می66داد. از ای66ن رو، تلش
لکلئو و موف، پیشرفت مفهوم هژمونی گرامش66ی ب66رای ف66اش
کردن منطقی که به رابطه و بیان سیاسی موضوعات مختلف می
پرداخت، بود. لکلئو و موف سه پیامد را ک66ه پس66ت مارکسیس66م
آن ها برای استراتژی سوسیالیستی ب66ه هم6راه داش66ت را لیس66ت
می کنند. اول اینک66ه پس6ت مارکسیس66م رابط66ه لزم منطق66ی بی6ن
سوسیالیس66م و م66وقعیت ب66ازیگران اجتم66اعی در تولی66د را ح66ل
میکند. طبقه کارگر دیگر از نظر ادراکی ب66ه تلش سوسیالیس66تی
وصل نیست، ولی رابطه بین طبقه و بیان سیاسی محتمل است.
بن666ابراین طبق666ه ک666ارگر از نظ666ر ش666ناختی س666وژه ای ممت666از در
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استراتژی سوسیالیستی نمی باشد. به عب66ارت دیگ66ر، آنچ66ه ک66ه
لکلئو و موف بدان اشاره دارند این است که طبق66ه ک66ارگر هی66چ
اصل قابل پیش بینی ب66ه عن66وان س6وژه و ذهنی66ت مرک66زی مب66ارزه
سوسیالیستی نیست. اما، این مانع از آن نیست که طبقه ک66ارگر
در وضعیت تاریخی مشخص، آن طبقه ای شود ک6ه ب66ه به6ترین
وجهی بتواند تضادهای جامعه را به شکلی هارمونیک بیان کن66د.
دومی66ن پیام66د پس66ت مارکسیس66م، در م66ورد جنب66ش ه66ای جدی66د
اجتم66اعی میباش66د. لکلئو و م666وف ه666م ای666ن درک ارتدکس66ی
مارکسیستی را در مورد اینکه این جنبش66ها نق66ش حاش6یه ای و ی66ا
بی اهمیت در مقایسه با طبقه کارگر دارند، و هم چنی66ن ای66ن درک
را که طبق66ه   ممت66از جدی66دی ج66ایگزین آن می ش66ود (مثل بن66ا ب66ه
هربرت مارکوزه، جنبش دانش66جویی میتوان66د ای66ن نق66ش را ب66ای
کن6د)، را رد میکنن66د. جنبش66های اجتم66اعی جدی66د نی6ز پیش66اپیش
هیچگونه رابط66ه لزم منطق66ی (ب66ه مفه66وم هگل66ی ان)  ب66ا پ66روژه
سوسیالیستی نداش66ته، بلک66ه نق66ش ان66ان نی66ز، مس66أله بی66ان  آن

است:
اهمیت سیاسی یک جنبش محلی جامعه، نزد ی66ک مب66ارزه ب66رای
محیط زیست، نزد ی66ک جنب66ش اقلی66ت جنس66ی، از ابت66دا معل66وم
نیست: این به شکل قاطعانه ای وابسته ب66ه ط66رز بی66ان هژم66ونی

اش با خواسته ها و مبارزات دیگر میباشد.
 در مورد رابطه بین ای66ن مب66ارزات

 
نتیجه سوم این است که دقیقا

است، و یا به عبارت دیگ66ر، قب6ول کام66ل پیام66دهای مفه6وم چن6د
علتی میباشد. همانطور که قبل اش66اره ش66د، پیش66اپیش نمیت66وان
گفت ک66ه چگ66ونه مب66ارزات مختل66ف سیاس66ی ب66ه یک66دیگر مرتب66ط
میگردن66د (مثل هیچگ66ونه ارتب66اط مشخص66ی بی66ن ض66د تبعی66ض
جنسی و ضد س6رمایه داری وج66ود ن6دارد)؛ رابط66ه بی6ن مب66ارزات
گوناگون سیاسی-چگونه آن ها بر هم تأ ثیر گذاشته و یا تص66میم

. از ی66ک٨میگیرند-   مسئله مربوط به بیان هژمونیک ان میباش66د
نظر، لکلئو موف ای66ن  درک مارکسیس66تی در م66ورد اینک66ه ش66یوه
تولیدی «در نهایت تعیین کنن66ده» اس66ت را ره66ا میکنن66د. ع66واقب
کامل تجدید نظر پست مارکسیستی لکلئو و موف این است ک66ه
«مب66ارزه ب66رای سوسیالیس66م» ب66ه «مب66ارزه ب66رای دموکراس66ی
رادیکال» ب6از تعری6ف میش6ود. سوسیالیس66م ی6ک لحظ66ه در ن66برد
ب6رای رادیک66ال نم66ودن دموکراس6ی میباش6د، ام66ا پ6روژه رادیک66ال
نم66ودن دموکراس66ی نمیتوان66د ب66ه سوسیالیس66م تقلی66ل یاب66د. در
ع666وض، اس666تراتژی سوسیالیس666تی م666ی بایس666تی در جه666ت
امکان پ66ذیر نم66ودن هژم66ونی جدی66دی، از طری66ق ایج66اد ارتب66اط

زنجیره ای بین مبارزات معادل دموکراتیک میباشد.

استقبال از هژمونی و استراتژی
سوسیالیستی

ب66ه هنگ66ام انتش66ار کت66اب
هژم66666ونی و اس66666تراتژی
سوسیالیس66666تی، آن ب66666ا
مخالفت ش66دید تئوریس66ین
ه66ای مارکسیس66تی روب66رو
شد. کتاب انها به مثابه رها
کردن مارکسیسم و ج66دایی
از مب666ارزه طبق666اتی تلق666ی

. لکلئو و موف در پاسخی طولنی به انتقادات جواب گفته٩شد
و سه موضوع اساسی را که باید  مارکسیسم از عهده آن ب66ر ای66د
را مط66رح س66اختند. اولی66ن نکت66ه متافیزی66ک ب66ود.  مارکسیس66م (و
تئوری مباحثه) بایستی جهان را به مثابه «یک س66اخت اجتم66اعی
که بر پایه ضرورتهای متافیزیکی بنا نشده است» در نظر بگیرند؛
این، چه وقتی که  در مورد خدا، مفاهیم ارسطویی و یا تص66ورات

.١٠مارکسیسم ارتدکسی از ق6وانین ت66اریخی باش6د، ص66ادق اس6ت
نکت66ه دوم، در م66ورد نقط66ه ق66وت مارکسیس66م ب66ود:  ت66وجه ب66ه
تضادهای اجتماعی که زاییده جامعه س66رمایه داری میباش66د. ام66ا
گسترش بین المللی سرمایه داری، بنا به لکلئو و م66وف، ب66اعث
تغییری در بازیگران و تضادهای ج66امعه ایج66اد ک66رده ب66ود. نکت66ه
سوم، حکایت از تلق66ی ض66رورت مارکسیس66م در ی66ک چه66ارچوب
بزرگ تر به مثابه یک انقلب دموکراتیک، داشت. به عبارت دیگر
ایده هگلی مارکسیسم در باره انتهای تاریخ کنار گذاشته میشود.
مبارزات اجتماعی خاتمه نمی- یابند و  از همین رو نیاز به آغاز از
مفهومی دموکراتیک، که از تضادهای درون سیاس6ت سرچش6مه
می گرفت، ب66ود.  قب66ل از ه66ر چی66ز، آنچ66ه ک66ه پس66ت مارکسیس66م
لکلئو و موف   بدان کمک نمود، برجسته ک66ردن ابع66اد تع66ارض
سیاست-و تنوع این درگیریه6ا- ب6ه عن6وان اص6ل مرک6زی تئوری
سیاسی بود. لکلئو و موف همچن66ان بع66د از معرف66ی هژم66ونی و
استراتژی سوسیالیستی، از اصول اساسی کتاب دف66اع میکنن66د:
سوسیالیسم باید به عنوان یک تلش برای دموکراس6ی رادیک66ال
درک ش66ود، چ66پ بای66د ک66ثرت گ66را باش66د و سیاس66ت راج66ع ب66ه

۱۳۹۶فروردین - ۲  شماره   157    جستارهای نو  



تناقضات است. موف در چندین مقاله و مجموعه از ای66ن فلس66فه
سیاس66ی دف66اع ک66رده، و از جمل66ه راه را ب66رای ی66ک تفس66یر چ66پ

، فیلس66وف حقوق66دان طرف66دار ن66ازی و١١گرایانه از ک66ارل اش6میت
                    ١٢انتقاد از لیبرالیسم اجماع گرا(راولز) باز نمود.

ممکن است چنین استنباط شود که ن66وگرایی در چ66پ اروپ66ا، ک66ه
پس از فروپاشی اتحاد ش6وروی ص6ورت گرف66ت و بع66دها عن6وان
«راه سوم» را یافت، نشانگر آن است که امید لکلئو و موف ب66ه
نوآوری سیاسی به واقعیت پیوست. راه سوم، که نوگرایی حزب
کارگر توسط تونی بلر را تداعی میکند، بدنبال پشتیبانی تئوری66ک
توسط انتونی گیدن و اولریش بک بود. بک و گی66دن از تغیی66ر در
مدرنیته آغاز میکنند، اما بر این نکته تأکید دارند که جامعه مدرن
متاخر، بازتابی از مدرنیته است و فردگرای66ی ب66دین معن66ی اس66ت،

. بن66ا ب66ر گی66دن، ای66ن١٣که مشخصه های با ثبات تضعیف میشوند
فردگرای66ی مس66تلزم ب66از تعری66ف ام66ر سیاس66ی اس66ت: م66ا از ی66ک
سیاس66ت ازادیگ66را ب66ه سیاس66ت زن66دگی گ66را میروی66م. تغیی66رات
مدرنبته به معنی این نیز میباشد که مقیاس قدیمی چپ و راست
منسوخ شده است. اگر چه بطور سطحی شباهت های اش66کاری
بی66ن پیش66نهاد ب66ک و گی66دنز ب66رای ن66وآوری سیاس66ی و پس66ت
مارکسیسم وجود دارد(مانند توافق در مورد تفکر توس66عه خط66ی،
با تأکید بر اهمی66ت جنبش66های ن66و ب66رای سیاس6ت و چش66م ان66داز
رادیک666ال نم666ودن دموکراس666ی)، ام666ا لکلئو و م666وف ب666دقت و

. ای66ن انتق66اد١٤وس66واس، خ66ود را از راه س66وم ج66دا نم66وده ان66د
همچنین در چاپ دوم اضافه شده است:

«به نظ66ر م66ا، منظ66ور از ایج66اد ی66ک هژم66ونی جدی66د، ک66ه نی66از ب66ه
مرزهای سیاسی جدید را می افریند، به معنی آن نبود ک66ه آن ه66ا
نیست و ناپدید شوند. ب6ی ش6ک، اینک66ه چ6پ در نه66ایت اهمی6ت
کثرت گرای6ی و نهاده66ای لی66برال دموکراتی66ک را فهمی66ده، خ6وب
میباشد، اما مشکل آن است که ای66ن آگ66اهی، ب66ا ای66ن ب66اور غل66ط
همراه شده است ک66ه، بایس66تی از ه66ر گ66ونه تلش ب66رای تب66دیل
تغییر هژمونی حاضر خودداری نمود. مانند تقدیس اجماع، پ66اک

نمودن مرزهای چپ و راست و حرکت به سوی میانه سیاسی».
با تأکید بر خصوصیت متضاد سیاست، آن ه66ا از ن6وگرایی اجم6اع
گرایانه سوسیال دمکراسی که در ده66ه ه66ای اخی66ر ک66امل غ66الب
شده است، بشدت انتقاد میکنند. اما لکلئو و موف معتقدند که
در مورد نکات دیگر امیدشان تبدیل به واقعیت شده اس66ت: مثل
چگونگی برخوردچپ به بی ع66دالتی هایی چ6ون جنس6یت، ن66ژاد و
گرایشهای جنسی، و این که اینها به تازگی به یک66ی از مهم66ترین

مسائل برای چپ تبدیل شده است. در مق66دمه ای ک66ه نق66ل ش66د،
آن ها به بحثی که بین فیلسوف سیاسی نانسی فریزر و تئورسین
جنسیت، جودیت باتلر اش66اره دارن66د. فری66زر اختلف66ی نم66ونه وار
بی66ن بی ع66دالتی هایی ک66ه از ن66ابرابری من66ابع منش66اء مگیرن66د و
آن هایی که  ریشه در شناخت و ع66دم ش66ناخت دارن66د، را مط66رح
می کند. در نفس وبری، او بی عدالتی وبری را در درجه اول ی66ک
مش66کل من66ابع میبین66د، در ح66الی ک66ه بی ع66دالتی های مرب66وط ب66ه

 باتلر ب66ا اش66اره١٥گرایش جنسی را به عدم شناخت مرتبط میکند.
به جنبشهای جدید اجتماعی (مانند فعالین جنس66یت)، اس66تدلل
میکند که در واقع، این جنبش66ها هس66تند ک66ه چ66پ را س66ر پ66ا نگ66ه
داشته اند تا اح66زاب ق6دیمی سوسیالیس66تی. او معتق66د اس6ت ک6ه
رویکرد چپ با جنبشهای جدید مشکل ساز اس66ت چ66را ک66ه آن (و
در اینج66ا منظ66ورش تئوری فری66زر اس66ت) ب66رای نابرابری ه66ای
«م66ادی» طبق66اتی ارجحی66ت بیش66تری نس66بت ب66ه مس66ائل «فق66ط

. بنابراین چپ ارتدوکس در ای66ن ص66حنه١٦فرهنگی» قائل هستند
گرفت66ار ش66ده اس66ت ک66ه مس66ائل ن66ژادی و جنس66ی در رابط66ه ب66ا
نابرابری های واقعی طبقاتی، در درجه دوم اهمی66ت ق66رار دارن66د.
ب66اتلر در مقاب66ل ای66ن س66نتگرایی عن66وان میکن66د ک66ه اختلف بی66ن
فرهنگ و مادیت، ی66ک تم66ایز ناپای66دار اس66ت. در مب66احثه، فری66زر
عنوان میکند که نباید تمایز بین ن66ابرابری  و ع66دم ش66ناخت را ب66ه
مثابه سلسله مراتب نابرابری تلقی نمود و یا اینکه ان66را ب66ه تلش
برای تقلی66ل آن مس66ائل، ب66ه چی6زی غی6ر م6ادی ارزی6ابی ک6رد. دو
مفه66وم وی : ب66ازتوزیع و ش66ناخت را بای66د ب66ه عن66وان ی66ک تم66ایز
اجتماعی و نظری که تاریخ نگاری دو شکل متف66اوت ن66ابرابری  را

. ١٧امکان پذیر میسازد، درک نمود
 در این بحث، ترکیب مب6ارزات دموکراتی66ک چن6دگونه و ی66ا مب6ارزه
طبقاتی در استراتژی سوسیالیستی، کت66اب  لکلئو و م66وف ی66ک
پیشاهنگ است. همزمان نمی توان این واقعیت را نادیده گرف66ت
ک66ه گ66اهی هژم66ونی و اس66تراتژی سوسیالیس66تی ق66دری ق66دیمی
احس66اس ش66ود. نویس66ندگانش در مقاب66ل چپ66ی ک66ه دیگ66ر وج66ود
ندارد، موضع میگیرند. امروز دیگر غیر ممکن است که به ش66کل
قابل قبولی عنوان کرد که چپ بطور یک جانبه مش66غول بح66ث در
مورد نابرابری های طبقاتی است و یا مارکسیس66م را م66انعی ب66رای
رهبری سیاسی تلقی کند. بر عکس، معقولتر ای66ن ادع66ا میباش66د
که مسائل مربوط به بی عدالتی های طبقاتی از دستور کار خ66ارج
شده و سیاست هویتگرا جایگزین مبارزه طبقاتی شده است. ب66ه
عن66وان مث66ال، ون66دی ب66راون، فیلس66وف، اس66تدلل میکن66د ک66ه
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سیاست هویتگرانه «تا حدودی ناش66ی از انتق66اد س66رمایه داری و
ارزش های فرهنگی و اقتص66ادی ب66ورژوازی ک66ه از بی66ن رفته ان66د،

. سلوی ژیژک در یک گفتگوی هیجان انگیز سه گانه١٨میباشد»
با ارنس66تو لکلئو و ج66ودیت ب66اتلر، از پس66ت مارکسیس66م بخ66اطر
آنک66ه آن، خ66ود را ب66ا هژم66ونی غ66الب تط66بیق داده اس66ت، انتق66اد
میکند. ژیژک معتقد است که مبارزه ض66د س66رمایه داری نمیتوان66د

. از١٩به یک مبارزه دمکراتیک در میان دیگ66ر مب66ارزات تقلی66ل یاب66د
دیدگاه وی، مشکل پست مارکسیسم آن است که این موضوع را
که  چگونه ساختار سرمایه داری روابط اجتماعی، ب6ه معن6ی ای6ن
است که آن، کنترل کننده کل زنجیره دیگر مبارزات طبقاتی نی66ز
میباشد، را نمی بیند. اگر قدرت پست مارکسیسم این بوده است
ک666ه آن بس666یاری از روابط6666ی ک666ه درگذش666ته در اس666تراتژی
سوسیالیستی نادیده گرفته میشد، سیاس66ی نم66ود، ام66ا همزم66ان
غی66ر سیاس6ی ک66ردن اقتص66اد را نی66ز در ب66ر داش66ته اس6ت. پس6ت
مارکسیسم خود نیز در قصه هژمونی، ک66ه در آن چگ66ونه چ66پ از
تقلیل گرایانی که به طبقه ک66ارگر ب66ه مث66ابه ی66ک ذهنی66ت سیاس66ی
ارجح اعتقاد داشته به کثرت گرایی م66درن مب66ارزات دموکراتی66ک
پیوستند، گرفتار شده اند. ژیژک اشاره میکند که این تغییر، ه66م
زمان یک فرایند تاریخی که در آن سرمایه داری به عنوان «تنه66ا

 قبول میش66ود را نی66ز تش66ریح میکن66د، انتق66اد ژی66ژک٢٠بازی شهر»
دوباره بحث در مورد اینکه چگونه مفهوم چن66د عل66تی را بایس66تی
درک ک66رد، را مط66رح میکن66د. همچنی66ن کت66اب لکلئو و م66وف
پیش66گام بس66یاری از تلش66های س66الهای اخی66ر ب66رای ادغ66ام

.٢١مارکسیسم با تئوری پسا- ساختاری به ان66واع مختل66ف میباش66د
در رابطه با بحث های استراتژی سیاسی چپ، میتوان گف66ت ک66ه
ان ،بطور هر چ66ه بیش66تری ب66ه ایج66اد اتح66اد می66ان چ66پ ق66دیم و
جنبشهای اجتماعی جدید در اشکال متفاوت آن مربوط میش66ود.
ام66انوئل والرش66تاین ج66امعه ش66ناس، ب66ا اش66اره ب66ه ف66روم ج66امعه

) که ان66واع جنبش66های اجتم66اعی را گ66رد ه66م آوردهwsfجهانی(
است، امید خود را ب66ه اینه66ا- ک66ه او «جنبش66های ض66د سیس66تم»
مینامد- و  اینکه این جنبش66ها میتوانن66د ب66ر اس66اس ی66ک پلتف66رم

٢٢سیاسی مشترک اقدام کنند، بسته است.

               

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی در
سوئد

در مقایسه با کشور همسایه ما، دانم66ارک، کت66اب لکلئو و م66وف
 و نی66ز آن ت66أثیر٢٣در بحث های علمی تأثیر محدود داش66ته اس66ت.

کمی که آن، در س66وئد داش66ت، بط66ور عم66ده در رابط66ه ب66ا بح66ث
.در اینجا، اغلب٢٤روش تجزیه و تحلیلی الهام گرفته از فوکو بود

نقطه عزیمت برای معنای یک پدیده اجتماعی همیشه وابسته به
گفتمان است، یعنی زمینه مه66م تش66کیل دهنده درون66ی و بیرون66ی
زبان برای درک ما از مفهوم و یا پدیده میباش66د. ای66ن موض66وع از
جهتی کمی عجیب بنظر میرسد، چ66را ک66ه کت66اب لکلئو و م66وف
در واقع شامل بحث بسیار کمی در مورد مسائل گفتمان نظ66ری و

روش شناسی میباشد.
ماری66ان وین66تر یرگنس66ن و ل66وئیز فیلیپ66س کت66اب روش شناس66ی
معروفی نوشته اند که بطور گسترده ای در دوره های کارشناسی
دانشگاههای سوئد در آنالیز مباحث اس66تفاده میش66ود. ای66ن زوج
دانمارکی یک بخش کامل از  کتاب خود را ب66ه لکلئو و م66وف در
نظریه مباحثه اختصاص داده اند. همزمان، آن ها اش66اره میکنن66د
که در  واقع هیچگونه تجزیه و تحلیل آشکار مباحثه وج66ود ن66دارد
و آن ها به «تجزیه و تحلیل دقیق موارد تجربی» نم66ی- پردازن66د،
اما «فقط احتیاج به کمی تخیل میباشد» که بتوان از تئوری آن ها

 ای6ن٢٥(لکلئو و موف) «برای این منظور استفاده نمود»
 
. مس6لما

واقعیت دارد ام6ا در عی6ن ح66ال بای6د ای6ن را در خ6اطر داش6ت ک6ه
ه666دف کت666اب لکلئو و م666وف ش666رکت در بح666ث اس666تراتژی
سوسیالیستی بود. در بحث های داخلی چ66پ س6وئد، ای66ن کت66اب

. ام66ا ای66ن ب66ه معن66ای آن٢٦نقش ویژه مرک66زی پی66دا نک66رده اس66ت
نیست که این کتاب، موضوعیت خود را در مباحث اکادمیک چپ

از دست داده باشد.
در سالهای اخیر در پژوه66ش ه66ای عل6وم اجتم6اعی و بحث ه66ای
داخلی چپ سوئد ای6ن موض6وع مط6رح می ش6ود ک6ه «وابس66تگی

. در بح66ث٢٧متق66اطع» بی66ن جنبه ه66ای  مختل66ف س66تم وج66ود دارد
وابستگی متقاطع توجه خاصی به اینکه گونه های مختلف ظلم و
ستم(طبقه، جنسیت، نژاد/قومیت و غیره) را نمی توان ب66ه ط66ور
مجزا درک کرد، بلکه همیشه اشکال مختل6ف س6تم ب66ر ه66م ت66أثیر
متقاب66ل دارن66د. تحقیق66ات وابس66تگی و ت66اثیر متقاب66ل میگوی66د ک66ه
ساختارهای مختلف قدرت (بر اساس طبقه، جنسیت، ق66ومیت و
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غیره) را «نمی توان از ه66م مج66زا نم66ود، ب66دون آنک66ه چی66ز قاب66ل
توجهی از دس66ت داده ش66ود».  ب66ه عب66ارتی، س66اختارهای ق66درت

. در نتیجه ،٢٨متفاوت، یکدیگر «را بطور متقابل تشکیل میدهند»
ه66دف نزدی66ک ش66دن ب66ه س66طوح مختل66ف مش66ترک بی66ن ابع66اد
گوناگون ظلم و ستم میباشد تا فقط تأکید ب66ر یک66ی از جنبه ه66ا، و
بض66رر ج66وانب دیگ66ر. در بح66ث  وابس66تگی متق66اطع در س66وئد،
لکلئو و موف تأثیر بسزایی نداشته اند. اما من فک66ر میکن66م ک66ه
میش66د ، و هن66وز ه66م میش66ود، ک66ه اله66ام نظ66ری مهم66ی از آن ه66ا
گرف66ت. ه66دف نظری66ه «وابس66تگی متق66اطع»، نش66ان دادن ای66ن
موضوع است که چگونه ساختارهای مختلف ق66درت و س66اخت و
سازهای هویت با هم تداخل نموده و در نتیجه تعیی66ن پیش66اپیش
اینکه ک66دام ش66کل س66تم  در ی66ک تحلی66ل مش66خص ال66ویت دارد،
ممکن نیست. این به ایده چند علتی لکلئو و موف شباهت دارد
ک66ه در آن م66ا نمیت66وانیم پیش66اپیش ی66ک پیش ف66رض را ک66ه در

.٢٩«نهایت» تعیین کننده است را مشخص کنیم
این کتاب که برای اولین بار به شکل کامل آن ب6ه زب6ان س6وئدی
منتشر میشود، و منجر به بحثه66ای زی66ادی از بس66یاری از جه66ات
شده است، همچن66ان ت66ازگی خ66ود را حف66ظ ک66رده اس66ت. مس66أله
هژمونی و استراتژی سوسیالیس66تی س66زاوار آن اس6ت ک6ه هن6وز

هم به بحث گذاشته شود.             
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آماری در باره انتخابات امریکا
 منبع: ژاکوبین

در نموداره66ای ب66ال و پ66ایین آم66اری در م66ورد مخ66ارج انتخ66ابت

آمریکا، میزان کمک به کاندیداها بر حسب ص66نایع، دلی66ل ع66دم
شرکت در انتخابات،  مقایسه میزان ارا اوبام66ا  ب6ا کلینت6ون در دو
انتخابات اخیر، و تعداد   بخش های انتخاباتی  اوباما که ب66ه نف66ع

ترامپ تغییر کردند، را مشاهده می کنید.
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لطف���ا  در توزی���ع و تبل���غ نش���ریه از طری���ق

ایمی�����ل، فیس�����بوک و س����ایر رس�����انه های

اجتماعی به ما کمک کنید!

 است. دریچه هاجستارهای نو متعلق به

www.daricheha.com
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 حکومت ناپذیری.
  به عنوان مثال نگاه کنید به ماکس وبر، «سیاست به عنوان شغل»١
۱۱  روبرت بیتس، «شکست دولت»، نشریه سالنه علوم سیاسی شماره ٢
  نیکلس استرن، تجزیه و تحلیل دقیق اقتصاد تغییرات جوی٣
demond  در متن اصلی از کلمه «٤  overloadاستفاده می شود، که به معنی استفاده بیش از حد ظرفیت یک سیس66تم «

 منجر به از کار افت66ادن سیس66تم و ی66ا وس66یله م66ورد اس66تفاده م66ی گ66ردد.
 
و یا دستگاه می باشد. استفاده بیش از حد معمول

مترجم سوئدی.
  نگاه کنید به روبرت ی. فلونو، «کثرت گرایی در عصر عدم قابلیت کنترل»٥
٦» les trete glorieuses ۱۹۴۵–۱۹۷۵»، سی سال طلیی، اصطلح فرانسوی برای دوره
  دونل ه. میدوس، دنیس میدوس و ...، محدودیت های رشد، یک گزارش تهی66ه ش66ده ب66رای پ66روژه باش66گاه رم «ش66رایط٧

بشریت» 
  رولند ف. اینگل هارت، انقلب ساکت. تغییر ارزش ها و سبک های سیاسی در مردم غرب٨
  دانیل بل، تناقضات فرهنگی سرمایه داری٩
 می باشد و شامل اعتصابات۱۹۷۸–۱۹۷۹  نارضایتی زمستانی، اصطلحی انگلیسی است که مربوط به اعتصابات زمستان ١٠

بزرگی در بخشهای دولتی بخاطر انجماد حقوقی که دولت انگلیس برای مبارزه با تورم به اجرا گذاشت، می شد.
  جیمز اکانر، بحران مالی دولتی١١
  البرت هیرشمن، رتوریک ارتجاعی. هنر دلیل تراشی بر علیه همه تغییرات جامعه١٢
  کلوس اوفه، عدم قابلیت حکومت، در باره رنسانس تئوریهای محافظه کارانه بحران١٣
  مریتس شارپ، سیاست بحران سوسیال دمکراسی در اروپا١٤
  مایکل کروزیر، ساموئل هانتینگتون و جوجی واتانوکی، بحران دموکراسی. گزارش در مورد قابلیت حک66ومت دموکراس66ی١٥

ها به کمیسیون سه جانبه. کمیسیون سه جانبه ی6ک س66ازمان پژوهش6ی خصوص6ی متش6کل از سیاس66تمداران و بازرگان66ان
 تاس66یس ش66د. یادداش66ت۱۹۷۳امریکای شمالی، اروپا  و منطقه آسیا و اقیانوس آرام بود که توسط دیوید راکفلر در س66ال 



مترجم سوئدی.
  ساموئل هانتینگتون، فصل «ایالت متحده» از کتاب بحران دموکراسی ١٦
، شماره سه.۲۷  ریکارد رز، حکومت ناپذیری، آیا چیزی در پشت این دود پنهان است؟، مطالعات سیاسی سال ١٧
  ولفگانگ اشتریک، باز ساخت سرمایه داری، تغییر نهادی در اقتصاد سیاسی المان١٨
  سوزان برگر، «تحول مذهبی و آینده سیاست» در کتاب تغییر مرزهای سیاسی، ادیتور چارلز مایر١٩
» پیدا کرد.Fund for Peace، را می توان در سایت سازمان پژوهشی «۲۰۰۸  شاخص دولتهای شکست خورده در سال ٢٠
  نگاه کنید به جان الستر، اودیسه ازاد، مطالعه ای در عقلنیت، پیش تعهد و محدودیت.٢١
ریچارد پوسنر، بحران دموکراسی یرمایه داری٢٢
  همانجا٢٣
کلوس اوفه، حکومت: یک نشان خالی ٢٤
اشتریک، باز ساخت سرمایه داری  ٢٥

از تسلط به استثمار و شورش.
 کارل مارکس، مقدمه ای  بر نقد اقتصاد سیاسی١
 Clartes de tout  نگاه کنید به ژان-کلود میلنر، ٢
  میکائل هارت و انتونیو نگری، انبوهه(و یا انبوه خلق)٣
  همچنین یک اختلف جالب میان چین امروز و روسیه وجود دارد: در روسیه کادر دانشگاهی بط66ور مس66خره ای دس66تمزد٤

 به پرولتاری66ا پیوس66ته ان66د، در ح66الی ک6ه در چی66ن، ب66ه آن ه66ا ب66رای تمکی66ن ش66ان
 
بسیار ناچیزی دریافت میکنند؛ آن ها عمل

«دستمزد اضافی» پرداخت میشود.
  این درست است که قیمت پرداخت شده برای این پاداش سرسام اور این است که مدیران باید بیس66ت و چه66ار س66اعت٥

در روز در دسترس باشند، در نتیجه در یک اضطراب دائمی زندگی کنند.
  یکی از اظهارات ظالمانه تر ژاک لکان این است که حتی اگر ادعای ی6ک ش6وهر حس6ود ک6ه زن66ش ب6ا دیگ66ران ب6ه بس6تر٦

می رود درست باشد، حسادت وی همچنان نوعی بیم66اری اس66ت. در ای66ن رابط6ه م66ا میت66وانیم بگ66وییم ک6ه ح66تی اگ66ر اک66ثر
ادعاهای نازی ه66ا در م66ورد یهودی66ان درس66ت بودن666د(که البت6ه ای66ن چنی66ن نیس66ت)، احساس66ات ض66د یه66ودی آن ه66ا هن66وز
پاتولوژیک هست(و بود)، از آنجا که آن، دلیل واقعی که نازی ها به ض66د یه66ودیت احتی66اج داش66تند، یعن66ی حف66ظ م66وقعیت
 همین ادعا در مورد یونانیان تنبل نیز صادق است: حتی اگر این نیز ص66ادق م6ی

 
ایدئولوژیکی  شان را فرو می نشاند. دقیقا

بود، این اتهام نادرست است، چرا که آن، مکانیزم های پیچیده جهانی را که آلمان، فرانسه و دیگران را مجبور م6ی کن6د
تا یونانی های «تنبل» را تأمین مالی کنند، را مبهم و تاریک می سازد. 

nakedcapitalism.com  «مینوتاور جهانی: مصاحبه با یانیس واروفاکیس»، نگاه کنید به ٧

  نگاه کنید به یانیس واروفاکیس، میناتاور جهانی٨
nakedcapitalism.com  «مینوتاور جهان: مصاحبه با یانیس واروفاکیس» قابل دسترس در ٩

  نگاه کنید به امانوئل تود، بعد از امپراتوری١٠

: نکاتی در مورد اندیشه اتین بالیباربرابری-ازادی.
»،liberte»، براب66ری  و «egalite -ترکی66ب دو کلم66ه فرانس66وی، «egaliberte  بالیبار از اصطلح خود ساخته فرانس66وی ١

 ترجمه شده است، استفاده می کند . این را در فارسی می توان براب66ری ت66وأم ب66اequalibertyازادی-  که در انگلیسی به 
آزادی ترجمه نمود. در این متن از  واژه برابری-ازادی استفاده می شود که هر چن66د نارساس66ت، ام66ا ب66ر  اهمی6ت همزم66ان



آزادی و برابری تأکید دارد. 
 ۹۸:۴    اتین بالیبار، «پیشنهادات شهروندی»، نشریه اتیک ٢
  اتین بالیبار،« آیا فلسفه حق6وق  م6دنی بش6ر امکان پ6ذیر اس66ت؟ ت6املتی جدی6د ب6ر براب66ری-ازادی»، فص6لنامه اقی6انوس٣

 ۱۰۳:۲اطلس، 
  اتین بالیبار، «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته» با ویراستاری جولیا٤
  همانجا٥
  اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» در کتاب، توده ها، طبقات، ایده ها: مطالعه ای در باب سیاست و فلسفه قب66ل٦

و بعد از مارکس. 
  همانجا٧
همانجا و نیز نگاه کنید به «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»٨
  دایان انس، «گفتگو با اتین بالیبار»٩
    اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» ١٠
   نگاه کنید به «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»١١
    اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» ١٢
  بالیبار،  «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»١٣
۲۴:۴  اسلوی ژیژک، «یک دادخواست چپ برای اروپا-محوری» تحقیق انتقادی، ١٤
    اتین بالیبار،« آیا فلسفه حقوق  مدنی بشر امکان پذیر است؟ تاملتی جدید بر برابری-ازادی»،١٥
  اتین بالیبار، برابری-ازادی١٦
۲۵:۲  ساول نیومن، «جایگاه قدرت در گفتمان سیاسی»، نشریه بین المللی علوم سیاسی، ١٧

در باره هژمونی.
  قسمتهایی از این نوش6ته، ب6ر اس66اس فص6ل هفت66م کت66اب زن6دگی سوسیالیس6تی بع6د از م6رگ، اث6ر کلس گوستاوس6ون١

میباشد.
  لویی التوسر، آینده مانند زمانی دراز طول می کشد.٢
  نگاه کنید به سیاست و ایدئولوژی در تئوری مارکسیستی اثر ارنستو لکلئو.٣
  شانتال موف، گرامشی و تئوری مارکسیستی. مخصوصا نگاه کنید به مقاله موف بنام هژمونی و ایدئولوژی در گرامشی٤

  بنا به فروید منابع رؤیاها عوامل گوناگونی در زندگی بیننده خواب میباشد. از این رو تعداد عوامل ایجاد کننده میتوانند♣
بسیار بیشتر از حد نصاب باشد.  

  لویی التوسر، برای مارکس ٥
  لویی التوسر، ایدئولوژی و دستگاه دولتی ایدئولوژیک٦
٨  Articulationبایستی چیزی گسترده تر از «بیان واضح و روشن» درک شود. در زبان انگلیسی، این کلمه همزمان ب66ه 

معنی شکل دادن نیز میباشد. از این رو میبایستی انرا در اینجا، معادل توانایی در شکل دادن یک خواس66ته سیاس66ی تلق66ی
نمود.

  بعضی از این اظهارات انتقادی و جوابه66ای لکلئو و م66وف  را میت66وان در کت66اب پس66ت مارکسیس66م اث66ر اس66توارت س66یم.٩
 .۱۶۳همچنین نگاه کنید به پست مارکسیسم اثر نورمن در نشریه نیو لفت ریویو شماره 

۱۶۶  نگاه کنید به پست مارکسیسم بدون معذرت، نیو لفت ریویو شماره ١٠
  نگاه کنید به شانتال موف، چالش کارل اشمیت١١
  موف، بازگشت به امر سیاسی١٢



  انتونی گیدنز ایده خود را در مورد نوسازی راه سوم را در کتاب راه سوم معرفی نم66وده اس66ت. ب66رای بح66ث ب6ک در م66ورد١٣
تغییر سیاست در مدرنیته بازتابی، نگاه کنید به اختراع ام66ر سیاس66ی. ب66رای نق66د مارکسیس66تی از راه س66وم، نگ66اه کنی66د ب66ه

الکس کالینیکوس، در مقابل راه سوم. 
 دارن66د ک66ه درverso  ب66رای انتش66اراتی phronesis  به عنوان مثال، لکلئو و موف با همدیگر یک مجموعه کتاب به ن66ام ١٤

مقدمه آن اعلم میکنند که راه سوم به معنی از دست دادن هویت چپ سوسیال دمکراسی میباشد. همچنین نگ66اه کنی66د
به موف، سیاست بدون مشورت و همچنین، در مورد امر سیاسی.

  نانسی فربزر، از بازتوزیع تا بازشناسی؟ معمای بی عدالتی در دوران پست سوسیالیستی. ١٥
  جودیت باتلر، فقط فرهنگی. او در مقاله خود، از لکلئو و موف انتقاد نموده  چرا که آنها در تئوریشان، زنجیره ای از١٦

مبارزات معادل دموکراتیک دردسته های گوناگون را به مثابه واحدهای مجزا و بدون تأثیر بر یکدیگر مبینند. این انتقاد
قدری غیرمنصفانه است، چرا که درست تأکید بر مبارزات چند علتی، یک ایده مرکزی در ساخت تئوری لکلئو و موف

است.   
۲۲۷  نانسی فریزر، «تبعیض جنسی، عدم شناخت و سرمایه داری، پاسخ به جودیت باتلر، نشریه نیو لفت ریویو شماره ١٧
۶–۷  وندی براون، «ارتباطات جریحه دار شده»، نشریه فرونسیس شماره ١٨
  جودیت باتلر، ارنستو لکلئو و سلوی ژیژک،احتمال، هژمونی، عمومیت- گفتگوی معاصر چپ١٩
  همانجا٢٠
  دو مورد بسیار م66ورد ت6وجه، «روح م66ارکس» اث66ر ژاک دری66دا، و «امپرات66وری و ت6وده» اث66ر مایک66ل ه66اردت و انتونی66و نگ66ری٢١

میباشد. لزم به تذکر است که اگر چه دریدا بطور سخاوتمندانه هژمونی و اس66تراتژی سوسیالیس66تی را نق66د میکن66د، ول66ی
هاردت و نگری بطور کامل پست مارکسیسم را رد میکنند. برای تبادل  نظر بین دریدا و لکلئو به کت66اب م66وف «واس66ازی و
پرگماتیسم» و برای نقد هاردت و نگری از پست مارکسیسم و لکلئو  به «آی66ا ایم66اننس میتوان66د ای66ن جنب66ش اجتم66اعی را

توضیح دهد؟»، مراجعه شود.
  ایمانوئل والرشتاین، افول قدرت امریکا.٢٢
  اثر دانمارکی که در اینجا شایسته ذکر ویژه میباشد تئوری جدید بحث اثر ژاکوب تورفینگ است.٢٣
  در اینجا نمونه ای از پایان نامه های دکترای سوئدی که در درجات مختلف از لکلئو و م66وف در بحث ه66ای تئوری66ک خ66ود٢٤

استفاده کرده اند را  عنوان میشود: اولف مورکن ستام، امتیازها شمالی ها، مفاهیم س66امی در سیاس66ت س66امی س66وئد؛ پئو
هانسن، فقط اروپائی؟ مقالتی در باره سیاست هویت و اتحادیه اروپا؛ اولریکا هولیرسون، فرهنگ عامه و جامعه طبقاتی.

   ؛ و ان66درش هلس66تروم آوردن اروپ66ا ب66ه زمی66ن. ب66ا وج66ود گون66اگونی۱۹۰۰کار، طبقه و جنسیت در مجلت بانوان در اوایل 
 اشکار است که لکلئو و موف اهمیت ویژه ای برای ساخت هویته66ای

 
موضوعات در این پایان نامه ها، این موضوع کامل

جمعی و سیاسی داشته است.
  ماریان وینتر یرگنسن و لوئیز فیلیپس، آنالیز مباحثه ٢٥
  بحث در مورد کتاب لکلئو و موف در سوئد با ت66أخیر ص66ورت گرف6ت. در مق66اله اری66ک فوروم66ارکس بن66ام «ش66رایط جدی6د٢٦

چپ»، نویسنده سعی میکند پست مارکسیسم را با رئالیسم انتقادی(باسکار و غیره) را یکی نموده واز این طریق به تدوین
و فرموله نمودن هستی شناسی چپ استفاده کند، این مقاله منجر به سلسله ای از مباحث ش66د. گزی66ده ای از هژم66ونی و

  ب66ه چ66اپ رس66ید. الکس66اندر ب66ارد و ی66ان۱۹۹۸اس66تراتژی سوسیالیس66تی در ش66ماره ی66ک نش66ریه فرونس66یس در س66ال 
سودرکویست در کتاب امپراتوری جهانی-فلسفه سیاسی عصر اطلعات عن66وان میکنن66د ک66ه «تئوری هژم66ونی» لکلئو و
موف عقب نشینی چپ در عصر اطلعات میباشد. اما نویسندگان مذکور به طرز خجالت اوری موفق ب66ه ذک66ر ن66ام ص66حیح

موف نشدند و شانتال موف را کلود موف مینامند 
  برای مقدمه ای بر بحث سوئدی در مورد مفهوم وابستگی متقاطع می توانید به عنوان مثال ب66ه «وابس66تگی متق66اطع» اث66ر٢٧

پاولینا دلوس ریس و دیانا مولیناری، و یا «وابستگی متقاطع و راههای ممکن(و ناممکن) مطرح نم66ودن جنس66یت، طبق66ه و
قومیت»، در نشریه بحث سوسیالیستی شماره یک مراجعه کنید.



»، ج66زوه۲۰۰۵  «وابستگی متقاطع، یک مفهوم مفید در مطالعات جنسی کنفرانس روزنامه کار در موزه نورشوپینگ، سال ٢٨
۰برنامه کنفرانس با همکاری گروه مطالعات جنسی دانشگاه لین شوپینگ و نشریه علمی زنان تهیه شده بود

  البته این یک داستان متفاوت دیگری است که بحث وابستگی متقاطع، گاهی اوق66ات ب66اعث تعمی66ق بح66ث اینک66ه چط66ور٢٩
ساختار قدرت های مختلف عمل میکنند و یا  چگونه هستی شناسی بایستی درک شود(استدللی، ای66دئولوژیک، فرهنگ66ی،

اقتصادی و غیره). اما اغلب میتوان به این بسنده کرد که ساختارهای متفاوت را نمیتوان از هم مجزا نمود. 
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