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 ها و مفهوم قدرتزاپاتيست

  جان هالووي  
  مريم آزاد: برگردان   

ها در فراخوان خود براي برپايي يك  زاپاتيست ماركوس، فرمانده دوم جنبش -1
  :اي عليه نئوليبراليسم چنين مي نويسد همايش ميان قاره

شود، دروغي كه باور به  باز هم دروغي ديگر به جاي واقعيت به ما تحويل داده مي"
   1."آن باور به شكست اميد و سربلندي انسان و فروپاشي مفهوم انسانيت است

اما پس از بيست سال . ها در باره قدرت و ضرورت انساني است پردازي اين دروغ
. خريدار دارندثمرند و كمتر  ها بي سلطه نئوليبراليسم بايد گفت كه اين گونه تالش

رواج داشت، به طور  80 يهاي دهه بينانه به بازار كه در سالن نگرش خوشامروز آ
اي عقيده  اي جاي خود را به نوعي واقع نگري داده است با اين حال هنوز عده گسترده

  :دارند كه 

وويهال  

 

تحت سيستم بازار اگر چه همه چيز مطلوب و بي نقص نيست، اما در بر اين پاشنه "
چرا، كه در دنياي واقعي جايگزيني براي آن وجود چرخد و بايد هم به چرخد،  مي

ها مطلوب باشد اما ممكن  يك جامعه متفاوت شايد براي بعضي": ها ه نظر آنب. ندارد
ها مي گوئيم دروغ در باره شكست اميد يعني انكار  ما در پاسخ به آن. "نيست
نسان نفي سازي را در ا پذيري تحول، و اين دروغي است كه اصل توان دگرگون امكان
  . كند مي

در اين باره . پذيري كامالً متفاوت است ها از مفهوم امكان درك و برداشت زاپاتيست
ها و حكومت چنين ابراز  ماركوس در متني پيرامون يك مذاكره ميان زاپاتيست

با اين . از نظر ما، اين گفتگو اساساً غير منصفانه است زيرا ميان برابرها نيست: دارد مي
ها نه فقط طرف ضعيف مذاكره نيست  بخش زاپاتيست گفتگو ارتش رهايي همه درين
ست كه سران حكومت تنها به زور نظامي و چون آگاه ،تر نيز هست بلكه قوي

هاي خودي متكي هستند بدون اين كه بدانند زور و دروغ سرانجام  پردازي رسانه دروغ
ها چند صباحي بيش  از نظر ما، اين دسيسه. محكوم خرد و برهان انساني است

نخواهند توانست خود را تحميل كنند، و دير يا زود ، تاريخ همه چيز را بر سر جاي 
  2."خود خواهد نشاند

توان جدي  ي ماركوس را مي راستي آيا بيانيهه ب! لوحانه هسخناني بسيار زيبا، اما ساد
چرا كه تاريخ چيزي بيش از . گشايد گرفت؟ استناد او به تاريخ هيچ مشكلي را نمي

توان پذيرفت كه  بنابراين، چطور مي. ي مبارزات بر سر قدرت نيست بازتاب مجموعه
سرانجام مغلوب خرد انسان  ها از دولت مكزيك نيرومندتراند و يا زور و فريب زاپاتيست

 ينظريهرسد مستلزم ارائه  شود؟ دفاع از چنين ادعايي كه ظاهراً پوچ به نظر مي مي
  .جديدي از قدرت است
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ها و شورش  توان گفت كه اين بي ترديد همان است كه چالش بزرگ زاپاتيست مي
روز، يعني باور كردني نيست كه در دنياي ام -شان به ارمغان آورده است دالنه ساده

ها، شكست انقالبات در  درست پس از فروپاشي ديوار برلين، شكست ساندنيست
داري،  ها به دنياي سرمايه تر جذب شدن اين كشورالسالوادور و گواتماال و هر چه بيش

خود در سرگشتگي محض دست و پا  يعني زماني كه انقالب كوبا براي حفظ تماميت
بزرگ در آمريكاي التين و ديگر نقاط جهان از  هاي انقالبي زند، و همه جنبشمي

اند، و در روزگاري كه دولت مكزيك پيوستن به نفتا را نشانه نوگرايي  خروش ايستاده
كند، يعني در چنين دنياي وانفسايي، يك گروه از دهقانان  داند و به آن افتخار مي مي

كنترل سن كريستوبال  هاي چوبي هستند، به پا خيزند و بومي كه غالباً مسلح به تفنگ
ها  تر اين كه همه جا سر زبان جالب. و ديگر شهرهاي چياپاز را به دست بگيرند

هاي جنوب  بياندازند كه به عنوان گروهي متشكل از چند هزار بومي از ساكنان جنگل
آن چه بيش از همه در . اند شرقي مكزيك، به قصد تغيير جهان دست به شورش زده

لوحانه، اين  ا مركزي و مهم است، و به همين نسبت در ظاهر سادهه زاپاتيست يپروژه
خواهند جهان را تغيير دهند اما بدون كسب قدرت، و عالوه بر همه  ها مي است كه آن

پردازي، از حضور كودكان و از  گويي، حكايت ها سرشار است از بذله ها، گفتمان آن اين
يا ممكن است بتوانيم اين شورش را هايي آ گي حال، با چنين ويژه. رقص و پايكوبي

جدي تلقي كنيم؟ در واقع براي افرادي مثل ما كه اين سوي جهان در اروپا زندگي 
ي و حكايت يتر به ادبيات جادوها و ادعاهايي دور از ذهن، بيش كنيم چنين گفته مي

  .هاي ملموسماند تا به واقعيت رسيا ماركز ميگابريل گا
خواهد ماركوس را در  دلم مي. ها را جدي بگيرم زاپاتيست با اين همه من بر آنم كه

خواهم  مي. داند باور كنم ادعايش كه گروه خود را از دولت مكزيك هم تواتاتر مي
شان تغيير جهان است اما بدون كسب  خواست اين گروه را جدي بگيرم كه هدف

وويهال  

 

اي رهايي از كنم راه ديگري بر خواهم اين چنين باور كنم چون، فكر نمي مي. قدرت
تن از  50000تراژدي كنوني جهان وجود داشته باشد، جهاني كه در آن هر روز 

سپارند، جهاني كه در آن بيش از يك ميليارد نفر در فقر مطلق  گرسنگي جان مي
دانم كه به رغم نياز حياتي جهان كنوني  من خوب مي. كنند روزگار خود را سپري مي

رسيدن در آن مسدود است، براي همين قصد دارم  هاي به تحول، تا چه اندازه راه
كه در پس  ارائه دهم بلكه اصولي و عملي از تفكري ،اي نه شاعرانه و رمانتيك نظريه

شان به  دانم خواستن و باور داشتن با همه اهميت مي. كنم بيانيه ماركوس درك مي
بايست با  ميها  كنند و ترديدي نيست كه براي رسيدن به آرمان تنهايي كفايت نمي

ها مسايل را درك و همواره مورد  هاي عملي در خور آن و شيوه نظرياستفاده از اصول 
  . نقد و بررسي قرار داد

هاي  نظريهها و  ها با شيوهها خود عمالً عامل چنين چالشي بودند؛ آن زاپاتيست
در  "طرحي نو"هاي چپ انقالبي سنتي، در افتادند و در واقع موجود، به ويژه نظريه

ها، نگرش خود را درين  ماركوس، در بزرگداشت اولين سال قيام زاپاتيست. انداختند
  :باره چنين بيان كرد

آن چه شكست فقط يك . در سال گذشته شاهد در هم شكستن چيزي بوديم"
را به ما قالب كند، و يا كوشد آن تصوير دورغين از مدرنيته نبود كه نئوليبراليسم مي

داند، آن چه شكست تنها  قعي دولت و ارتش آن كه خود را نهادين ميهاي غيروا پروژه
رفتار ناعادالنه يك كشور عليه ساكنان بومي خود نبود، بلكه باالتر از همه، بروز اين 

اين بدين معنا . شد در تداوم خشكي و نرمش ناپذيري چپ جستجو كرد شكست را مي
رد و ياس به اميد، خود را در برابر بود كه مبارزه سياسي در ميانه سفري از تجربه د

هاي  وجود اميد اما باعث شد به شيوه. زنگار كهنه ديرين تنها، برهنه و بي پناه يافت
اي از سياسي بودن و به سياست پرداختن،  هاي تازه اي از نبرد توجه شود، به راه تازه
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كه به يعني روي كردن به يك علم سياست جديد، يك اخالق سياسي نوين، اخالقي 
  3"يك آرزو خالصه نشود بلكه پرواز به فراسوي ديگر باشد

اي بود تا  تازه ينظريهدر پس اين حركت ": افزايد كه توانست بي ركوس حتي ميما
  ."دركي تازه از مفهوم سياست و قدرت

كسب كنترل . قدرت غالباً با كنترل از طريق پول و يا حكومت همراه است -2
تر مواقع بخشي از شرطي براي ايجاد تحول اجتماعي، بيشحاكميت آن هم به عنوان 

طلب پيروزي  براي چپ اصالح. هاي چپ، به ويژه جريان غالب آن بوده است  استراتژي
آورد، در حالي كه براي  اي شرايط كنترل حكومتي را به وجود مي در انتخابات به گونه

شرط اساسي به دست ) ها و پيروان مبارزات چريكي يعني لنينيست(چپ انقالبي 
بحث تاريخي ميان  ياين اختالف نظر و روش در واقع انگيزه. آوردن حاكميت است

با اين . طلبان و انقالبيون بوده و كماكان نيز وجود دارد اين دو جبهه چپ يعني اصالح
همه هدف دستيابي به قدرت حكومتي، به عنوان شرطي اساسي براي تغيير جامعه، 

  .ر دو گروه مي باشدهدف مشتركي براي ه
طلبان و انقالبيون در راستاي متحول ساختن جامعه از طريق كنترل  كوشش اصالح

هاي تاريخي در  از سوي ديگر، همه شكست. حكومت، تا كنون موفقيتي نداشته است
اين . مردم نوشت يتوده به پاي و يا "خيانت به انقالب"اين گذار را نبايد به پاي 

دولت خود در . اند كه جايگاه اصلي قدرت دولت نيست نكتهها گوياي اين  شكست
توانند  شوند بدين ترتيب نمي داري تعريف مي پوشش جهاني روابط اجتماعي سرمايه

عامل يك تحول بنيادين در جامعه گردند، چرا كه خطر فرار سرمايه راه را بر روي 
را تهديد خواهد  بندد و هر تالشي در اين جهت موجوديت خود دولت چنين تحولي مي

توان نتيجه گرفت كه مفهوم قدرت دولت يك مفهوم خيالي است، زيرا  پس مي. كرد
  .تصرف دولت الزاما تصرف قدرت نيست

وويهال  

 

رو دن دولت، نه تنها با بن بست روبهتالش براي تغيير جامعه از طريق به دست آور
گرديده كه  هايي بلكه پافشاري بر چنين باوري عمالً باعث نابودشدن جنبش ،شده

ها در درون يك  صرف قرار داشتن دولت. اي بوده است هدفشان ايجاد تحوالت ريشه
كند تا در ادامه راهي كه براي عملكرد خود  ها را ناگزير مي داري آن شبه جهاني سرمايه

در . داري تبديل شوند هاي بازتوليد روابط اجتماعي سرمايه در اختيار دارند به دستگاه
داري پا بر جا به ماند و در  كنند كه سرمايه اي عمل مي ها به گونه دولتچنين شرايطي 

داري از سر راه  ضمن عوامل بازدارنده و يا ناسازگار با بازتوليد روابط اجتماعي سرمايه
، آن گونه كه در آميز باشند توانند خشونت ها مي اين از سر راه برداشتن. برداشته شوند

هاي كمتر  اما شيوه. شوند و اعتراضي به كار گرفته مي يهاي انقالب فعاليت سركوب
محسوس هم وجود دارد، مثل انكار فرهنگ مردمي، مثل زير پا گذاشتن و يا سركوب 

بدين . ها، نفرت و خشم، خنده و رقص و پايكوبي ساكنان يك سرزمين هيجانات ، عشق
اعث يك هاي عمومي و خصوصي از هم، ب ترتيب است كه دولت با جداسازي حوزه

يعني با پاره . شود تر ما مي گانگي ميان بخش جدي ما و بخش شخصي و كم اهميت دو
  .كند مان بيگانه ميوجودخويشتن  ازپاره كردن ما، ما را 

كه هدفش قبضه دولت است متمايل بودن به بازتوليد همين  يچپ فعالل هر كمش
قدرت و دولت يكي دانسته به كالم ديگر بايد گفت كه اگر . فروپاشي و تجزيه فرد است

شوند دستيابي به قدرت مترادف خواهد شد به سركوب بخشي از ما، مثال سركوب 
ها و وظيفه  اراده، تعهد و از خود گذشتگي ما در راه مبارزه عليه بي بند و باري

طلب كه خواهان كسب قدرت از طريق  در مورد احزاب سياسي اصالح. ها ناشناسي
ها تحت نفوذ و فشار حاكميت كه تالش در  بايد گفت كه آن كسب آراء عمومي هستند

الكيت پيروي كنند داري دارد ناگزيراند از اصل و قاعده م تثبيت روابط اجتماعي سرمايه
ها تصويري  انقالبي. ن به اين قاعده را در مهار داشته باشدان و مهاجماو همواره مخالف
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ها مخفيانه عمل  كند كه اين سازمان ب ميدهند زيرا شرايط ايجا ديگر از دولت ارائه مي
ها هر  هدف آن. كنند يعني براي كسب قدرت پذيراي هر گونه خطرات جاني نيز بشوند

اي باشد كه در آن يكپارچگي شخص حفظ  چند ممكن است به وجود آوردن جامعه
ود خ ،ها فرايند كسب قدرت اما، از ديد زاپاتيست. شود و از خود بيگانگي از ميان برود
شود و بر طبق اين نظريه، در جامعه دور از انسانيت  الزاما باعث از هم پاشيدگي فرد مي

دهي خود  و از خود بيگانه، تنها راه غلبه بر دشمن برگزيدن گفتمان و شيوه سازمان
  .اوست

ارتش . دهد چنين برداشتي از مفهوم قدرت نهايتاً قدرت و زور نظامي را برابر قرار مي
بلكه  ،دهي كارخانه نيست تنها يك مدل براي سازمان) و خواه انقالبي خواه دولتي(

دهي، تشديد از خود بيگانگي تا باالترين حد  آميز از سازمان نهايتاً نموداري است اغراق
در تفكري كه در آن قدرت با . برداري افراطي در زندگي روزمره و عاديممكن، و فرمان

تقاد بر اين است كه قدرت بايد با به كارگيري و اع(شود  زور نظامي يكسان فرض مي
) از خود و يا از ديگران(زدايي  ، عمالً قدرت و انسان)دست آورده شوده نيروي نظامي ب

  .به يك معني هستند
به (كند همواره مردان  در سيستم سازماندهي كه به طور سنتي از دولت پيروي مي

كه يك تبعيض مستقيم عليه زنان ناين پيش از آ. اولويت دارند) ويژه مردان جوان
هاي مختلف اجتماعي به  هاي ارزشي است كه بر اساس تجربه گر زمينهباشد نشان
احساس تعهد وفادارانه به انقالب مشوق به وجود آمدن فرهنگي . آيند وجود مي

هاي اجتماعي تشكيل  شود كه اساس آن را سلسله مراتبي از رفتار، فعاليت و آزمون مي
براي پيروان چنين ديدگاهي هر فعاليتي كه ضدحكومتي باشد برتر است  .دهد مي

هاي  جويي هاي ديگر چون ارتباطات موثر روزمره، بازي كردن با كودكان و لذت تجربه
ميان حوزه عمومي و  گسستدقيقا همان . گيرند فردي در درجه دوم اهميت قرار مي
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يان جدي و پر اهميت و يا كم ، ميان مسايلي كه فرمانرواشود بازسازي مي خصوصي
. دهد ، موجوديت حكومت را تشكيل ميكنند يعني آن چه در اساس اهميت تعريف مي
يعني . شود كننده بلكه جدي و مهم تلقي مي داري، سياست، نه خسته در دنياي سرمايه

هاي زندگي مانند  موضوعي فقط براي افراد جدي و با اهميت، دور از ديگر جنبه
دنياي چپ سنتي نيز تصويري چندان متفاوت . هاي عادي ها و لذت رميكودكان، سرگ

  .از اين نداشته و ندارد
اگر باز گرديم به ديدگاه سنتي چپ كه بر طبق آن تسخير انقالبي دولت تنها از  -3

توانيم  وقت مي هاست آنآمد و فقط مناسب زندگي آن جوانان مجرد بر مي يعهده
اورهاي سنتي خود از انقالب را رها كردند و از يك گروه ها ب دريابيم چرا زاپاتيست

اند كه هدفشان  ها به تكرار گفته آن. انقالبي تبديل به يك ملت و جماعتي مسلح شدند
هاي خود و در متن  ها بارها و بارها حين فعاليت آن. تسخير قدرت حكومتي نيست

  . شكلي از فعاليت هستند اند كه مخالف كسب قدرت به عنوان هايشان نشان داده بيانيه
 Manderبهترين نمونه براي تائيد نظريه ذكر شده پافشاري زاپاتيست ها بر شعار 

Obedeciendo    اي كه رهبران جنبش را  است، عقيده "رهبري توام با پيروي "يعني
ها  گيري شود كه همه تصميم كند و باعث مي هاي اعضاء مي وادار به اطاعت از خواست

هاي  ايستادگي بر سر اين عقيده تا كنون تنش. ند گروهي انجام گيرنددر يك فراي
بارز آن برخورد با  يبسياري را در مذاكرات با دولت ايجاد كرده است كه نمونه

با در نظر گرفتن . آورد به وجود مي "زمان "پيچيدگي درك شرايطي است كه مفهوم 
چنين نياز دائمي و سريع به  نارسا بودن شرايط ارتباطي در جنگل الكاندونا و هم

، كه طبيعتاً "توام با پيروي  رهبري"گيري براي مسائل پيروي از  مذاكره و نتيجه
خواني سرانجام  با آگاهي از اين ناهم. دشو تنش و تضاد مي باعثگيرست  وقت

العمل و جواب فوري گفتند متاسفانه  ها در پاسخ به فشار دولت براي عكس زاپاتيست
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درين رابطه . كنند ين است كه اساساً مفهوم ساعت بوميان را درك نميمشكل شما ا
-ما سرخ":ها گفت فرمانده ديويد نيز چندي بعد به نمايندگي از طرف زاپاتيست

آهنگ ويژه خودمان  گيري و توافق عمل ضرب ها، براي ادراك و استنباط، تصميم پوست
ها فقط به ما  يان گذاشتيم آناما وقتي اين را با نمايندگان دولت در م. را داريم

هاي ژاپوني به دست داريد، اين  گوئيد چرا ساعت اگر راست مي خنديدند و گفتند
  ."ها كه بومي نيستند ساخت ژاپون هستند ساعت

هايي را  چنين استدالل ":فرمانده تاجو نيز در پاسخ به اين گونه برخوردها نوشت
شان از ما اصالً درك. فهمندست، چون نميفايده ا كار برد، بي ها به نبايد براي اين
  ."!را "ساعت"كنيم و نه  مصرف مي "زمان"فهمند كه ما ها نمي اين. معكوس است

ها با مفهوم  نيز شباهت به برخورد آن "جامعه مدني"ها با مفهوم  برخورد زاپاتيست
ن به يك هاي آنان براي رسيد توان از استراتژي اين نكته را مي. دولت دارند يمقوله

ها در  براي نمونه همين چندي پيش، زاپاتيست. وحدت عمل با مبارزان ديگر دريافت
بيانيه چهارم جنگل الكاندونا، كه در اوايل امسال انتشار يافت و حاوي طرح پيشنهادي 

بخش بود، بار ديگر بر اين نكته تاكيد ورزيدند كه  براي تشكيل يك جبهه ملي رهايي
پوشي كامل افراد از آرمان تسخير  در جبهه آنان همانا چشم از جمله شرايط عضويت

طلب و چپ تروتسكيست  اي كه از ديد هواداران اصالح قدرت حكومت است، نكته
  .شود آميز تلقي مي دست كم اهانت

شان تصرف جهان نيست فقط گويند كه هدف ها مي پس چه بايد كرد؟ زاپاتيست -4
ما آيا رسيدن به چنين هدفي بدون قدرت و توانايي ا. خواهند جهاني تازه بنا كنند مي

پذير است؟ اگر قدرت به معناي حكومت و يا نيروي نظامي تعريف نشود پس در  امكان
هاي بي  توانيم به وجود توان در انسان چه بايد آن را جستجو كرد؟ به راستي آيا مي
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موش باور داشته هاي خا هاي بي چهره و به فرياد در انسان قدرت، به تصوير انسان
  باشيم؟

با  "افزارشان تركيبي است از صداقت و سالح آتشين جنگ"گويند ها مي زاپاتيست
ها راستين بودن، نه به خاطر  به عقيده آن. ها صداقت الويت دارد اين حال براي آن

ها به سالح حقيقت  زاپاتيست. مظاهر اخالقي آن، بلكه به عنوان يك سالح ارزنده است
ها اگر چه از نظر  آن. افزار آتشين تر از جنگ تر و كوبنده حي پر اهميتمجهزند، سال

شان پيروز شدن به مدد حقيقت است و نه آتش اند اما هدف نظامي سازمان يافته
  .اسلحه

گيرند و بدان نيز مجهزند، راستين  هاي بي صدا و بي چهره از حقيقت نيرو مي انسان
شان متجلي  ها از شرايط سرزمين شناخت آنها تنها در برخورد و  بودن زاپاتيست

براي . توان در باره خودشان نيز مالحظه كرد شود بلكه تداوم چنين شناختي را مي نمي
ها با خويشتن خويش راستين بودن نشانه قدرت و سربلندي است و تنها با اتكاء بر  آن

سيله براي و بدين و "بس است"اند بگويند  چنين نيرويي است كه سرانجام توانسته
گويند بزرگي و سربلندي  ها مي آن. گان خود معنايي دست و پا كنند مرگ جان باخته

اي كه انسانيت ما را از زير پا  مان در جامعهچيزي نيست جز دفاع از انسان بودن
اي  حفظ واالمنشي براي ما در واقع تاكيديست بر يكپارچگي خود در جامعه. گذارد مي

زندگي خود  درست كه سربلندي براي ما اين. ما كوشيده است كه همواره در فروپاشي
، "هنوز نيست"براي ما بزرگي يعني تجربه زيستن با آن چه . باشيماز اختيار برخوردار 

دانيم كه تنها با  ما مي. ايم دست آوردنش همواره در مبارزهه يعني همان كه براي ب
اي اين گونه از زندگي  تجربه ايمان به حقيقت و سربلندي خود خواهيم توانست به

  . تداوم بخشيم
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درين . شكند در راستاي چنين ديدگاهي است كه مفهوم قراردادي قدرت درهم مي
 هنوز تحقق نيافته بلكه آن چيزي است كه ،نيست ،جا قدرت ديگر آن چه وجود دارد

ها  اي كه در آن داده در جامعه. است "آن چه هنوز نيست "ست، و يا به گفته بلوخا
حاكمند و هويت تعيين شده خداوندگار، با خود راستين ماندن همانا تحكيم توانمندي 

اي كه بر  ها دقيقا در جامعه زاپاتيست. انسان در نفي هويتي از پيش تعيين شده است
دار  اند، يعني پرچم شده كسانيي -نادار  پرچمپايه از خودبيگانگي مردمانش استوار است 

شان و همه آن هاي ن خود، خنده و شادي و رقص و آوازها و مظاهر زيست شيوه
ها  انگيز نيست اگر نتوان اين ارزش كند، و شگفت هايي كه جامعه حاكم نفي مي گي ويژه

هويت "و  "ها هست"را در چهارچوب مفاهيم قراردادي علوم اجتماعي كه بر اساس 
  .گنجاند بنا شده است نمي "داده شده جهان

 "آن چه هنوز نيست"توان از قدرت  پوچ و انتزاعي نيست؟ آيا مياما آيا اين تفكر، 
 سخن گفت، يا از نفي از خود بيگانگي، نفس هويت و اتكاء بر حقيقت و واالمنشي، آن

هايي اگر چه شريف و  هم زماني كه در پشت سر تاريخي داريم مفروش يا خاك انسان
چه هنوز نيست، زماني كه هيچ راستين اما نهايتاً بي قدرت؟ درست است، توسل به آن 

بي ترديد پناه . تواند توسل به مفهومي انتزاعي باشد نمودي از آن موجود نباشد مي
بردن به تاريخي كه از پيش نوشته شده و به واالمنشي انسان مفهومي افالطوني 

توانيم در  ما تنها زماني مي. گشايد اي را نمي بخشيدن و آن را ماهيتي ازلي دانستن گره
صداقت و سربلندي انسان ماهيت قدرت را شناسايي كنيم كه به معناي حقيقت و 

اين . ، باور داشته باشيم"آنچه هنوز نيست"و  كسانيي -ناسربلندي، و مفاهيمي چون 
ها را در  توانيم نمود آن مفاهيم غيرتجربي و متعالي نيستند به اين دليل كه ما مي

د، يا در مبارزه و عصيان عليه دروغ و فريب چون سرپيچي از شرايط موجو  هايي تجربه
توانيم ببينيم كه درين جا موجوديت حقيقت را  مي. داري جستجو كنيم جامعه سرمايه
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كند و بلندپايگي انسان را عصيان عليه خواري، و  مبارزه عليه نفي حقيقت تعريف مي
ويتي را سركشي ه همين طور، نفي از خود بيگانگي را مبارزه عليه از خود بيگانگي، بي

را عليه وضع هم اكنون  "آن چه هنوز نيست"عليه هويت تعيين شده و مبارزه براي 
در يك كالم، قدرت ما زماني واقعيت ملموس خواهد داشت كه بتوانيم . موجود
تر ساختن اين نظريه، آنتونيو گارسيا  براي روشن) Ya Basta( "بس است"بگوئيم
ما در فرآيند انتشار هر ":افزايد ها مي هاي زاپاتيست يهدر سر آغاز يكي از بيان  دوليون

عصيان خود  يتر دريافتيم كه بايد ريشهتر و بيشهاي اعتراضي بيش چه بيشتر بيانيه
ست كه ها در واقع اين قدرت زاپاتيست. را در ژرفاي وجود خود جستجو كنيم

اين قدرت نهايتاً . ميعني همان قدرت نفي بيداد و ست "بس است"اند بگويند  توانسته
  .در همه ما وجود دارد

به عنوان يك مفهوم واقعيت دارد، زيرا توان ابراز  "بس است "دانيم كه  همه ما مي
. اي متناقض، هميشه در همه ما هست آن، حتي اگر در شكل سركوب شده و به گونه

خشي آيد اما وجود دارد زيرا ب اين يعني قدرتي كه لزوماً از تجربه بيرون نمي
ما مظاهر چنين . جدانشدني از زندگي هر انساني در جامعه نابرابر و ستمگر است

داري را  ها شكل مبارزاتي كه زندگي در جامعه سرمايه توانيم در ميليون قدرتي را مي
هايي كه اواخر سال پيش فرانسه را لرزاند،  دهند مالحظه كنيم؛ از اعتصاب تشكيل مي

گويد وقت  دهيم چون به ما مي دارمان ميعت شماطهدشنامي كه هر صبح به سا تا
سازند، همه و همه  بيدار شدن و رفتن به سركاري است كه تو را از خودت بيگانه مي

با اين وصف ابزاري وجود ندارد كه با آن چنين قدرتي را . نمودارهاي قدرت ما هستند
. از آن داشته باشيم اندازه بگيريم، راهي وجود ندارد كه ما بتوانيم يك تعريف علمي
دهد كه  شود نشان مي صرف اين كه چنين قدرتي غالباً در شكلي نامتعين متجلي مي

  .ناپذيري غيرقابل اجتناب نيز وجود دارد بيني در هر تحول اجتماعي يك پيش
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. ها را با طرح يك پرسش بار ديگر فرموله كرد توان موضوع قدرت زاپاتيست حال مي
 "بس است"ها را، بلكه  آن "بس است"كنيم نه  بيان مي را "بس است"چگونه ما 
ها در چهارچوب چنين معنايي به ما كمك خواهد  درك قدرت زاپاتيست. خودمان را

مقاومت : اند اند، يا الاقل تاكنون نشده ها سركوب نظامي نشده كرد كه دريابيم چرا آن
قدرت را بايد در بازتاب  اين. ها نيست ها در وهله اول ناشي از توانايي نظامي آن آن

ها جستجو كرد كه نه تنها بر مكزيك بلكه بر سراسر  آن "بس است"فرياد رساي 
چنين برداشتي از مقوله قدرت ما را در شناخت ). 2(جهان تاثير گذاشته است 

  .ها ياري مي دهد هاي مختلف سياست زاپاتيست جنبه
رد و خفيف كه آنان را خُ اي شناختن مردمي كه سر بلندي خود را حتي در جامعه

درين (اند  اند، در دنيايي جدا از حقيقت همواره با راستي زيسته كرده است حفظ كرده
هاي ذاتي بلكه به معناي نفي تحقير و  جا حقيقت و سربلندي نه به معناي كيفيت

كر اند، نياز به نوعي تف و از اين راه به تعريفي معين از انقالب رسيده) اند نادرستي آمده
اين الزام، اولين . سياسي دارد كه داراي توان شنوايي و استوار بر احترام متقابل باشد

ونا به دهاي جنگل الكان اي ادغام در كمونهاي انقالبيون را وادار كرد تا بر گروه
ها توجه كنيد و سنت سخنراني كردن و دستورالعمل صادر  هاي زاپاتيست حرف
از آن پس، سياست انقالبي به جاي تحميل آگاهي . هندهاي انقالبي را زير پا ن ن كرد

طبقاتي از بيرون به تجلي شكوه مبارزاتي تبديل گشت و در پي آن دو شعار كليدي بر 
پرسان پرسان پيش "و "رهبري همراه با پيروي":ها جان گرفت محور گفتمان زاپاتيست

نوان پاسخ بلكه به انقالب، نه به ع يبينيم كه در چنين تفكري، واژه مي "رويم مي
بودن را از دست داده است، انقالب  "خاص يواژه"عنوان پرسش باز تعريف شده و بار 

. اي در آينده دور نيست و آفريننده جايگاه انسان و يا حادثه   درين جا ديگر بيان خالق
  .درين جا انقالب به معناي رسيدن به سر منزل موعود است
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ها  منشي و گفتمان ويژه مبارزاتي زاپاتيستبا توجه به مسايلي چون حس واال
ها به  اند كه در جنگل به آن ها هرگز از هواداران خود نخواسته توان دريافت چرا، آن مي

و به همان شكلي كه    پيوندند و در عوض تاكيد دارند كه مردم در هر كجا كه هستند
كنيم  ر چه ما ميگوئيم ه ما نمي"ها اين است كه  حرف آن. توانند مبارزه كنند مي

گوئيم هر يك از ما بايد براي بيان و  درست است پس بيĤئيد و عضو ما شويد بلكه مي
ها در سراسر مبارزات و ابتكارات  هدف زاپاتيست"!ابراز بس است خود مبارزه كنيم

هاي  سياسي خود از قبيل بر پائي مجمع دموكراتيك ملّي در آگو اسكالي انتس مشاوره
المللي در  ها، جنبش ملي و بين للي در رابطه با اهداف و آينده زاپاتيستالم ملي و بين

هاي بومي، و در  بخش، انجمن ها، جنبش ملي آزادي رابطه با اهداف و آينده زاپاتيست
المللي عليه نئوليبراليسم هرگز افزودن به شمارش اعضاي خود  حال حاضر همايش بين

اي باشند براي  خواستند انگيزه لكه ميو يا بر پايي يك جنبش همبستگي نبوده ب
  .ديگران در پيشبرد و تحكيم مبارزاتشان براي كسب دموكراسي، آزادي و عدالت

. خوانند انتظاراتي كلي هستند ها از آن چه خود جامعه مدني مي انتظار زاپاتيست
ها موضوعاتي چون مبارزه طبقاتي و پرولتاريا نيست و همين باعث شده  روي سخن آن

. ها را به جرم رفرميست بودن مورد انتقاد قرار دهند ها آن اي از ماركسيست عده كه
كننده نباشد اما حداقل قابل درك است  ها از جامعه مدني شايد قانع برداشت زاپاتيست

هاي سنتي در مكتب ماركسيسم كه در صد  ها از به كار بردن بعضي از واژه كه چرا آن
پرولتاريا . اند اند دوري جسته هاي پوزتيويستي بوده عريفسال گذشته دائماً متاثر از ت

آفرين در ماركسيسم است كه طبق تعريف  هاي پيچيده و مسئله يكي از اين واژه
اي با سرمايه قرار دارند در بر  معمول خود گروه خاصي از مردم را كه تحت رابطه ويژه

هاي  يك گروه عليه گروه اين تعريف در ضمن براي مقاومت و شيوه مبارزاتي. گيرد مي
در مكتب   "بس است"از نظر من مفهوم . شود ديگر در جامعه اولويت قابل مي
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هاي ماركس تناقضي ندارد بلكه ريشه در همان تضاد  ها نه تنها با گفته زاپاتيست
هاي مختلف، دروني شده است و از آن جا  طبقاتي دارد كه در همه ما، اگر چه به گونه

تري از  گيرد بيانگر مفهوم ارزنده همه ابعاد زندگي انساني را در بر ميكه اين برخورد 
  .مبارزه است

هاي جنوب شرقي مكزيك سر  از دل جنگل 1990اين جريان شورشي كه در سال 
هاي  برافراشته يعني جرياني كه از مجموعه تاثيرات متقابل افرادي انقالبي، سنت

مرگبار نئوليبراليسم جهاني بر زندگي مردم  مبارزاتي بوميان چياپاز و واكنش به نفوذ
مفهومي تازه براي  "بس است "شكل گرفته است، در طول دو سال گذشته با شعار 

اين شيوه نوين كه با مسائلي چون . تفكر و عملكرد در اپوزيسيون آفريده است
كند در طي اين مدت در  جنسيت، سن، كودكي، مرگ و مردگان نيز برخورد مي

ها را بايد اساسا در  عامل پيروزي زاپاتيست. ان مورد بحث قرار گرفته استسرتاسر جه
ها از سياست جستجو كرد، سياستي كه در چهارچوب باور به  برداشت ويژه آن

بلندپايگي شكل گرفته، سياستي كه با عمق ستم مردم آشناست و اهميت مبارزات 
توجه و احترام به مبارزه . كند زنان، خردساالن و سالمندان را در كنار هم درك مي

هاي تكراري در حكايات ماركوس است كه به خصوص در ايماژ  سالمندان يكي از زمينه
كند و با ظهور فرمانده ترينيداد به عنوان يكي از رهبران  آنتونيوي پير نمود پيدا مي

هايي كه زنان  شيوه. شناخته شده در مذاكرات سن آندرس بيش از پيش تثبيت گرديد
اند  ي كسب حرمت و تائيد مردان زاپاتيست در جريان مبارزات خود به كار بردهبرا

توان در قانون انقالب مشاهده كرد كه  بسيار قابل توجه بوده است و تاثيرات آن را مي
در نخستين مراحل خيزش براي زنان وضع گرديد و در واقع توسط زني به نام آنا ماريا 

ها يعني تسخير سن كريستوبل را در  ي زاپاتيستترين عمليات نظام كه رهبري مهم
موضوع كودكان و اهميت آزاد گذاشتن . به عهده داشت، به انجام رسيد 1994اول ژانويه 

وويهال  

 

هاي خود به  آنان در بازي و تفريح از مسايل ديگري است كه ماركوس به تكرار در نامه
او در رابطه با پر اهميت  اي كه اخيرا با او انجام گرفت در مصاحبه. آن اشاره كرده است

  :بودن اين موضوع چنين ابراز گفت
اي دارند، جايگاهي كه در آن  كودكان در آرزوهاي ما براي كودكان جايگاه ويژه"

بينم كه تقسيم اراضي شود، يا با يك  من خواب روزي را نمي... بتوانند كودكي كنند
ق ديگر او يا اتف... ايدروي كار بي  بسيج بزرگ دولت سرنگون گردد و يك حزب چپي

  ...بينم كه خواهند توانست كودكي كنند من خواب كودكاني را مي... بي افتد
گويم كار ما يادگيري در فرآيند طبيعي بازي و ها مي هاي زاپاتيست از زبان بچه من

ها يعني مقابله نظامي و  بايد توجه داشت كه مبارزات زاپاتيست). 4("تفريح است
اين . اي براي طرح اين نكات مهم نبوده است ها با دولت وسيله آندرگيري طوالني 

ها مبارزه تنها براي  براي زاپاتيست. اند نكات در حقيقت محور اصلي مبارزات بوده
هاي مادي، مسكن بهتر، مدرسه، بيمارستان و چيزهايي از اين قبيل  كسب پيشرفت

ها با سربلندي زندگي  ن انسانها براي بر پايي جهاني است كه در آ مبارزه آن. نيست
كنند، جهاني كه در آن احترام و شناخت متقابل وجود داشته باشد و افراد بدون پنهان 

توان  تنها با دركي اين چنين مي. ها با هم ارتباط برقرار كنند شدن در پس ماسك
ها، و نمايشات آگو اسكالي انيتس و  سراييهاي ماركوس، ترانه ت كه چرا نامهدرياف
هاي حركت  هاست، همگي انگيزه تمامي جنبش زاپاتيست   آهنگ هايي كه ضرب رقص

درين جا پرسشي كه براي ما باقي . و جوشش هستند و نه تراوش يك فرآيند انقالبي
توانيم در  هاي همبستگي به پاكنيم بلكه چطور مي ماند اين نيست كه چگونه كميته مي

بس "توانيم مفهوم  ركت كنيم؟ چگونه مياند ح ها آغاز كرده جرياني كه زاپاتيست
توانيم ميان مبارزات  خودمان را در چهار چوب يك نظريه بيان كنيم؟ چطور مي "است

هاي جنوب شرقي مكزيك همبستگي برقرار كنيم؟  ويژه خود و مبارزات زاپاتيست
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 اي كه در آن ارجمندي انسان در توانيم در مبارزات خود براي ايجاد جامعه چگونه مي
نبرد با خواري تعريف نشود به چنان يگانگي دست يابيم؟ شايد براي طرح چنين 

اي  همايش ميان قاره"ها پيشنهادي براي بر پايي يك  هايي است كه زاپاتيست پرسش
هاي آوريل و  اند كه قرار است بين ماه داده "براي انسانيت و بر عليه نئوليبراليسم
  )5.(دآگوست در پنج قاره جهان برگزار گرد

ها از  ها تنها يك گروه شورشي ديگر در سرزميني دور افتاده نيستند، آن زاپاتيست
دهند كه به جريان  گيرند، به ما هشدار مي عمل ما را به چالش مي و نظريهنقطه نظر 

مبارزه براي كسب ارجمندي انسان به پيونديم، يعني به آن چه در فراخوان ماركوس 
ارجمندي يعني ": اي آن چنان پرشور بيان شده است قارهبراي برگزاري همايش ميان 

باور داشتن به ملتي بدون مليت ، يعني باور به آن رنگين كماني كه پل نيز هست، باور 
ها به رغم هر خوني كه در آن جاري باشد، ارجمندي يعني باور به  به زمزمه قلب

را به ريشخند  ي ماها مقاومت در برابر آنان كه گستاخانه مرزها، رسومات و جنگ
  )6(."رويم پرسان پرسان، پيش مي".گيرند مي

  1996  سمار                                                          
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  :ها يادداشت

جان هالووي، استاد علوم اجتماعي در دانشگاه مكزيكو و نيز استاد افتخاري در ) 1
هاي متعددي پيرامون  ها و بررسي از او نوشته. تدر بريتانيا اس گدانشگاه ادينبور

نشينان در آمريكاي التين و در  مكتب ماركسيسم باز، دولت و سرمايه، جنبش حاشيه
  .ها انتشار يافته است  جهان و نيز جنبش زاپاتيست

بس "هاي متعددي در كشورهاي مختلف جهان با شعار  هاي اخير گروه در سال) 2
هاي  كنندگان در حركت ترين شركت عمدتاً از پرتحرك اند كه شكل گرفته "است

گروهي كه در ايتاليا حول اين شعار شكل گرفته . اند داري اعتراضي جنبش ضدسرمايه
يكي از نيروهاي اصلي سازمان دهنده اعتراضات ماه جوالي در جنوا بود كه قريب ده 

  .هزار نفر را توانسته بود بسيج كند و به صحنه آورد
  .مكزيك برگزار گرديد -در جياپاس 1996ايش در ماه بهار سال اين هم) 3
 ).96/1/30الجورنادا،  )4

  ).95/5/11الجورنادا،  95/5/5ماركوس، ) 5
  ).92/5/2رمانده دوم سياسي، الجورنادا، ماركوس، ف -)6
  ، اين مصاحبه در زمان نگاشتن1995/11/11كريستيا نكلونيكو لوچيو در  گر مصاحبه(

 ).شار نيافته بوداين مقاله هنوز انت
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 1نوع ديگري از سياست

 با جان هالووي  گفتگوي پيران آزاد

  
  

تغيير دادن جهان موضوع مشترك همه ماست كه از اين دنياي وحشتناك  : پيران آزاد
 بيني؟شما اين تغيير دادن را چگونه مي. بريمداري رنج ميسرمايه

  
توانيم جهان را تغيير دهيم؟ پاسخ خيلي نه ميسوال اين است كه چگو :جان هالووي

آنچه كه خيلي روشن است اينكه ما بايد . دانيمما نمي. دانيمما نمي: خيلي ساده است
داري يك فاجعه براي براي اغلب مردم روشن است كه سرمايه. جهان را تغيير دهيم

خشونت و جنگ سازماندهي جامعه در زمان حاضر فقر، نابرابري،  شيوه. بشريت است
داري پيش شرط شود كه سرمايهو هم چنين هرچه بيشتر آشكار مي آورد بوجود مي

                                                 
 . هزار و هفت است خوانيد نيمه اول ماه ژوئن دوزمان اين گفتگو كه نوشتار آن را مي -1

  

وويهال  

 

كند، تنوع حياتي گياهي و اليه اوزون را نابود مي. بردموجوديت انسان را از بين مي
 . برداز بين مي حيواني را با سرعتي خيره كننده

اين خيلي . تغيير دهيم) راديكال( ايما بايد راهي پيدا كنيم كه جهان را بطور ريشه
 .خيلي واضح است

-توانيم جهان را تغيير دهيم؟ چگونه ميحاال سوال اينست كه چطور؟ چطور ما مي

اين . دانيماي پيش گفتم، ما نميطور كه لحظهاي دهيم؟ همانتوانيم آن را تغيير ريشه
عنوان مثال احزاب طور شروع كنيم چرا كه همه سنت انقالبي، به مهم است كه اين
بفرمائيد برنامه ما . اين شيوه انجام تغيير است! دانيمبله ما مي"گويند، ماركسيست، مي

و اين ما را به  "!دهيم كه چگونه بايد كارها را انجام دهيدما به شما توضيح مي. اينست
ما اي كه مورد نظر جائي نرسانده و در حقيقت جهان را تغيير نداده، يا به آن شيوه

كنم تجربه انقالب روسيه و تجربه انقالب چين در من فكر مي. بوده تغيير نداده است
بايد بگوئيم، . ما حقيقتا بايد دوباره بيانديشيم. انتها به يك مصيبت بشري تبديل شدند

ما بايد به انقالب . اما دوما، تجربيات گذشته موفق نبودند. اوال ما به انقالب نياز داريم
مفهوم قديمي انقالب آن بود كه براي تغيير جهان از . گري بيانديشيمبه شيوه دي

- نكته مهم در باره وقتي كه مي. اين كارا نبود. فكر كنيم "قدرت دولتي"طريق كسب 

كه به دانيم يا آنپذيريم كه جواب را نميفقط اين نيست كه مي "دانيمما نمي"گوئيم 
اشته باشيم، بلكه همچنين اين سوالي است توانيم پاسخي دلحاظ تاريخي احتماال نمي
اگر بگوييم كه ما . چيست و موضوع آن چيست "سياست"كه دوباره بيانديشيم كه 

 "سياست مونولوگ"دهيم، اين سر از يك  دانيم كه چگونه تغيير جهان را انجام ميمي
-سياستي كه در آن رهبران به ديگران توضيح مي. آورددرمي) تك گويي، يك طرفه(

شروع  "دانيم چگونه انجام دهيمما نمي"كه اگر با گفتن اين. دهند كه چه بايد بكنند
بدين معني كه، خوب . رسدمي) گفتگو، دوطرفه( "سياست ديالوگ"كنيم، اين به يك 
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توانيم دانيم، بيائيم با هم جمع شويم و در باره آن صحبت كنيم كه چگونه ميما نمي
توانيم بكنيم تا جهان را تغيير م ديگر فكر كنيم كه ما چه ميبا ه. تغيير را انجام دهيم

. "رويمپرسيم و راه ميمي": گويندها ميرسد كه زاپاتيستاين به آن چيزي مي. دهيم
آن طرز . هابه آن) راهنمايي كردن(رويم نه با گفتن ما با پرسيدن از مردم به پيش مي
سياست از باال به پائين  "است عموديسي"دانيم به فكر قديمي كه ما جواب را مي

بنابراين بايد بحث . بنابراين بايد بپرسيم. دانيمنه ما نمي"اگر شما با گفتن . رسدمي
سياستي كه در آن ما به . رسدمي "سياست افقي"شروع كني، آن وقت اين به  "كنيم

تر بيشكنيم، نوعي از سازمان، كه در آن همه كس يا تعداد هرچه سازماني فكر مي
شوند كه نظرشان را بيان كنند و شوند و در آن همه تشويق ميمردم، دخيل مي

بنابراين ما به مفهوم . گيري شركت كنندكنند و در تصميمند كه چه فكر ميبگوي
بنابراين اولين چيزي كه بايد بگوئيم، اگر چه . رسيممي "سياست"كامال متفاوتي از 

ما نمي دانيم چگونه  "دانيمما نمي" ، اين است كه ممكن است به نظر احمقانه بيايد
در باره آن فكر كنيم كه چه . بنابراين بياييد در باره آن فكر كنيم. انقالب كنيم

توانيم در مورد سوالي كه در باره آن فكر كنيم كه چگونه ميشد،  اشتباهي در گذشته 
- جا متوقف ميو در ايناين بدان معني نيست كه ما تسليم شده . داريم پيشروي كنيم

 ن را گسترش ميهاي خودماتالش مي كنيم و سوال اين بدان معني است كه . شويم
- كنيم و با دقت بيشتالش مي كنيم سوال را پرداخته كنيم، يعني ما تالش مي. دهيم

 . كنيمتري در باره سوال فكر مي

را اي است كه ما آنيوهن شدانيم، ايما مي"اي كه سياست انقالبي نوع قديمي، عقيده
اين در حقيقت با . پيوند دارد "گيريمما دولت را مي"اي كه با عقيده "دهيمانجام مي

ار است كه اين عقيده بر اين مبنا استو. سرو كار دارد "قدرت"طرز فكر معيني در باره 
داري است و اگر ما بتوانيم دولت را تصرف كنيم، آن وقت دولت مركز قدرت سرمايه

وويهال  

 

دانيم، ما بايد دوباره نه، ما نمي"وقتي ما بگوئيم . هيمتوانيم جامعه را تغيير دمي
، اين بدان معني است كه هم چنين در باره اين عقيده هم كه دولت "انديشه كنيم

اين بدان معني است كه در باره معني قدرت فكر . مركز قدرت است دوباره فكر كنيم
اين . كننده استو نوع قدرت قائل شويم مفيد و كمكنظرم اگر تمايزي بين ده ب. كنيم

طور حتم در زبان انگليسي ه اما ب. تمايز، آشكارا در هر زباني كمي متفاوت خواهد بود
ما قدرت را به معني نيرو و . بريمرا به دو معني و تعبير مختلف به كار مي "قدرت"ما 

ائي يا قدرت ما براي پختن يك بريم، توانظرفيت خودمان براي انجام كارها به كار مي
امان، قدرت ما براي رفتن غذاي خوب، قدرت ما در تغيير شرايط در كميونيتي و محله

. مان عليه گروه هشت دولت بزرگ صنعتي و يا هر چيز ديگربه تظاهرات و بيان خشم
نامم، در مواردي هم از مي ")Power to do(  گريقدرت كنش"اين نوع از قدرت را من 

نوع ديگري از قدرت حالتي است كه از قدرت به . شودن به عنوان ظرفيت ياد ميآ
اين عمال متضاد آن است . كنيمعنوان قدرت كسي بر سر كسي ديگري صحبت مي

اگر كسي قدرت بر سر ما اعمال كند، قادر . كندگري ما را نفي ميقدرت كنش چرا كه 
سلطه "و ما اين نوع قدرت را . هيمخواهيم انجام دچه را كه مينخواهيم بود آن

)Power(" ما به  "گريقدرت كنش"داري است، تبديل آنچه كه بنياد سرمايه. ناميممي
گري ما با امكان كنش. ما به عنوان انسان، موجودات خالقي هستيم. برماست "سلطه"

ء را كنيم، اشيادهيم، كنش ميكنيم، تغيير ميما خلق مي. و با خالقيت آغاز كرديم
كنيم، ما چيزها را كنيم، در پيرامون خودمان شرايط جديد را خلق ميتوليد مي

كنيم نياز به دسترسي به براي آنكه اين خالقيت را عملي . دهيمهميشه تغيير مي
داري اشخاص معيني اما در سرمايه. گري داريموسائل خلق كردن يا وسائل كنش

گيرند و با دراختيار داشتن اين را بدست ميگري يا وسائل توليد كنترل وسائل كنش
 "گريقدرت كنش"ها قادرند كه به ما بگويند كه بايد قدرت خالقه يا كنترل آن
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اين تبديل كردن . دار به كار گيريمخودمان را براي به حداكثر رساندن سود سرمايه
يت ما آغاز اما اين تبديل از ما و با خالق. آنان است "سلطه"ما به  "گريقدرت كنش"

ها در نهايت محتاج به آن "سلطه"شود و اين مهم است كه به ياد آوريم كه مي
- ها قدرت و سلطه بر ما نميگري ما آنبدون قدرت كنش. ماست "گريقدرت كنش"

 داري يك سيستم تجاوز و تهاجم عليه ماستاين بدان معني است كه سرمايه. داشتند
داري در حقيقت سيستمي است سرمايه. شودگذاري ميكه بر تجاوز روزانه و مكرر پايه

برو و اين كار را بكن، برو در "گويد شويم به ما ميكه هر صبح كه از خواب بلند مي
كارخانه براي هشت تا ده ساعت كار كن، برو در دانشگاه براي اين چند ساعت كار كن 

كه  آن چيزي را بياموز برو و تنها"اگر دانشجو هستي، . "را بكن) بخصوص(و اين كار 
را بعدا به ) to do  Power(خودت  "گريظرفيت كنش"الزم است تا بداني تا قادر شوي 

را فراموش كنيم،  "سرمايه"توانستيم بود اگر ما ميلذت بخش مي ".سرمايه بفروشي
اما حاال ما . توانستيم خودمان را در جامعه متفاوتي تصور كنيمبود اگر ميشيرين مي

ما  "گريقدرت كنش"دار بر كنيم كه در آن سلطه سرمايهاي زندگي ميجامعهدر 
روش ديگر بيان اين . دهدسوار شده و انگيزه كنش ما را در زندگي روزانه شكل مي

. است) doing( "گريكنش"با ) labour( "كار مزدوري"موضوع تفاوت گذاشتن بين 
تواند مي. ند هرچيزي باشدتواكنش مي. گري استقدرت خالقه يك قدرت كنش

خواب باشد، تواند فرضا باقي ماندن طوالني در تختشادمان شدن از خودمان باشد، مي
تواند پختن غذا تواند كشيدن يك تابلو باشد، ميتواند نوشتن يك كتاب باشد، ميمي

 داري به زير يكها در سرمايهاما همه اين. تواند ساختن يك اتومبيل باشدباشد، مي
مان را به كار گريكند كه كنششود كه ما را مجبور ميديسيپليني كشيده مي

مزدوري تبديل كنيم تا آن چيزي را توليد كنيم كه سرمايه براي سود بردن و براي 
اي داري مانند شبكهاگر چنين است، سلطه در جامعه سرمايه. گسترش خود الزم دارد

وويهال  

 

شود و نه فقط در در هر گوشه آن اعمال مي گيرد وهمه روابط اجتماعي را در بر مي
 . دولت

   
اين . صحبت كنيم "دولت –ملت "قدرت دولتي و  تر در باره حاال كمي بيش: آ. پ

كند، منابعي كه ما تر منابع اجتماعي را به نفع سرمايه كنترل ميماشين سلطه بيش
توانيم با آن برخورد چگونه مي. تعيين كنيم الزم داريم را  براي زندگي كه خودمان آن

توان مبارزه براي به زير كشيدن اين ماشين سلطه را كنيم؟ به عبارت ديگر آيا مي
داري، اگرچه در سطح اي ضد سيستم و در جهت قطع و گسست از سرمايهمبارزه

  داري چگونه است؟ محلي، ديد؟ نگاه تو به مبارزه ضد سرمايه

ما  "گريقدرت كنش"بين ) antagonism(ك تضاد داري را به عنوان ياگر سرمايه: ه. ج
داري در نظر بگيريم و يا به عنوان يك تضاد بين كنش ما و كار سرمايه "سلطه"و 

داري يك سيستم بايد دريابيم كه سلطه سرمايهآنوقت مي داري، مزدوري سرمايه
ارتباط  شود كه در آناي ميشود، سيستم يا جامعهقدرت مي) همه جا حاضر(يكپارچه 

   و متجسد ")thingified(واره شي"شود يا مي ")fetishized(واره بت"هاي اجتماعي 
)reiefied داري ما از در سرمايه. شودمي) صورت مادي و عيني گرفتن يك چيز آبستره

- واسطه با يككه بطور مستقيم و بيجاي آنه گيريم بديگر رابطه ميطريق اشيا با يك

، از طريق دولت، از طريق  "پول"ديگر از طريق ما با يك. اشيمديگر در ارتباط ب
شوند و ما هاي اجتماعي منجمد يا سخت ميشويم و اين پيوندسرمايه مرتبط مي

ها را اشيا آن(فكر كنيم  "اشيا"هاي اجتماعي به عنوان كنيم به اين پيوندشروع مي
كنيم نگاه مي "چيز"وان يك بنابراين به پول به عن). مادي و مشخص در نظر بگيريم

ما به دولت به عنوان يك . كه آن را يك رابطه بين مردم در نظر بگيريمبه جاي آن
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-كه آن را يك رابطه بين مردم در نظر بگيريم و همينكنيم به جاي آنشيي نگاه مي

 .طور و غيره

-ن لحظه و هميناي در هميمبارزه! توانيم از اين فراتر برويم؟ با مبارزهحاال، چطور مي

خيلي مهم  "زمان"جا سوال اين. جا براي برپا كردن نوع متفاوتي از ارتباط اجتماعي
وقتي از . ايم كه در باره انقالب به عنوان چيزي در آينده فكر كنيمما عادت كرده. است

شد، صحبت انقالب و آينده هميشه با هم همراه بودند يا عادت شده انقالب صحبت مي
  .هم همراه باشند بود كه با

اما من فكر مي كنم چيزي كه در اين پانزده سال و اندي اخير رخ داده، آن است كه 
- جا ميتري در باره انقالب به عنوان انقالب همين حاال و همينتر و بيشمردم بيش

ما تالش مي . نشينيم تا جهان را تغيير دهيمنمي "حادثه بزرگ"ما منتظر . يشنداند
مبارزات . هاي متفاوتي انجام دهيمجا و همين حاال امور را از راهن همينكنيم هم اكنو

ما عليه سرمايه، مبارزاتي فقط عليه آن نيست بلكه كوششي است همچنين براي فراتر 
كنندگان آرژانتيني صورت كه به عنوان مثال وقتي پيكتبه اين . رفتن از جامعه موجود

ها ، آن"خواهيم استخدام شويمما مي"گويند ينمها عليه بيكاري مبارزه مي كنند، آن
اي مي اما مبارزه. شودبيكاري شروع مي اي عليهمبارزه ما به عنوان مبارزه"گويند مي

شود براي توانا شدن اي مياي عليه كار مزدوري، مبارزهشود عليه استخدام، مبارزه
چيزهايي كه كاميونيتي  ام دانيم، توانا شدن انجچه كه ما ضروري و مهم ميآن انجام

توانيم به اين ما مي. "پوشاك و همه چيزهاي ديگرما احتياج دارد مثل مسكن و غدا و 
توانيم ما مي. هايي در سيستم سلطه، تركفكر كنيم ")شكاف(ترك "مبارزه به عنوان 

ا هداري را در اساس به عنوان يك سيستم فرماندهي در نظر بگيريم، اما ميليونسرمايه
بري پذيريم، ما فرمانما نمي نه، نه": گويندشوند و ميها مردم همراه ميو ميليون

خواهيم چيز ديگري ه راه متفاوتي انجام دهيم، ما ميخواهيم امور را بكنيم، ما مينمي

وويهال  

 

- اگر شما آن چيزها را به عنوان ترك در نظر بگيريد، آنوقت متوجه مي. "خلق كنيم

فقط ها اين. داري وجود داردي همه جا در سرمايهو زياد هاي زيادشويد كه ترك
-اين مي. رزاتي در سطح جهاني باشدچنين مباتواند هممبارزه محلي نيست بلكه مي

-اي در زمان معيني باشد، ميتواند مبارزهيك مبارزه در جاي مشخصي باشد، ميتواند 

به عنوان مثال در آموزش  اي در رابطه با نوع معيني از فعاليت باشدتواند مبارزه
نه، آموزش دانشگاهي، چيزي است "گويند مبارزات زيادي هستند كه مي. دانشگاهي

يا موضوع آب، آب چيزي  ".جنگيمكه نبايد در اختيار سرمايه باشد، ما عليه آن مي
نيست كه در اختيار سرمايه باشد، بايد عمومي باشد، چيزي كه همه ما با هم از آن 

بنابراين ما فقط در باره مبارزات محلي صحبت . ريم، يك چيز عمومي استاستفاده بب
خصوصي فوران كند و ه تواند از محل بگوييم كه ميبلكه از مبارزاتي ميكنيم، نمي

داري پيدا كند، انواع ديگر تالش كند راهي براي بريدن آن مناطق معين از سرمايه
كنم انقالب من فكر مي. ديگر انجام امور راي هاوجود آورد و راهه روابط اجتماعي را ب

حاال سوال اين . داري استها در سلطه سرمايهبه وجود آوردن و تكثير كردن ترك
 مين ترتيب ببينيم و درك كنيم؟ه توانيم دولت انقالبي را هم بهاست كه آيا مي

در ) افشك(دولت كوبا را به عنوان يك ترك  بايستي مثالمنظورم اين است كه آيا مي
داري در نظر بگيريم، يا آيا بايد مبارزات خودمان را بر دولت ايران يا سلطه سرمايه

در اين رابطه مشكلي وجود دارد، و آن . دولت مكزيك يا دولت ايرلند متمركز كنيم
دولت فقط يك ارتباط اجتماعي بين . كه دولت فقط يك منطقه جغرافيايي نيستاين

كنند و يا هر چيز مشترك ديگري دارند صحبت مي مردماني كه به زبان مشترك
دهي اجتماعي ولت هم چنين فرم معيني از سازمانتر از آن است، دخيلي بيش. نيست
دهي اجتماعي است كه طي قرون براي حذف دولت در واقع فرمي از سازمان. است

نترل به عنوان مثال، دولت مكزيك مردم مكزيك را از ك! كردن مردم شكل گرفته است
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كند، دولت انگليس مردم انگليس را از كنترل كردن كردن زندگي خودشان حذف مي
كند، دولت ايران مردم ايران را از كنترل كردن زندگي زندگي خودشان حذف مي

دولت اين را از طريق يك سري كارها، عادات، از طريق فرم . كندخودشان حذف مي
حتي اگر ما . دهدراتبي و غيره انجام ميمعيني از زبان و از طريق ساختار سلسله م

توانستيم تصور كنيم، بهترين نوع دولت را تصور كنيم، اگرچه وجود ندارد، اما اگر مي
كنيم، شما به خانه ما مسائل شما را حل مي": گويدبهترين دولت به مردم مي آن وقت

ي شما بهترين برويد، به خانه بازگرديد، نگران نباشيد، ما آن خواهيم كرد كه برا
گري اين يعني بازستاندن قدرت كنش. و اين آشكارا به معني حذف مردم است ".باشد

ها به عنوان ها براي كنترل زندگي خودشان، اين يعني با آنمردم از آنها و قدرت آن
دهي اي بسيار مهم در سازماناين مسئله. ")subject(سوژه "رفتار كردن به جاي  "ابژه"

متمركز شود آن وقت بسيار ) تشكيل دولت(، اگر مبارزه ما بر دولت مبارزات است
مشكل است كه از افتادن در مسير اين تفكر و اين راه سازماندهي اجتناب كنيم و اين 

 . اي واقعي استمسئله

   
تو در رابطه با نقش و كاراكتر دولت برحقي اما در باره جايگزين كردن آن با يك  : آ. پ

منظورم آن است كه در هر . و از نوع ديگر چه) asymetrical(تقارن دهي نامسازمان
لحظه از مبارزه ما عليه سرمايه و فراتر رفتن از سرمايه، قدرت دولتي به عنوان سپر 

كند، از را سركوب مي سرمايه در مقابل ما ايستاده است، به طور آشكار و پوشيده ما
-كند و بيشكند و آن را نفي ميري ميمان جلوگيما در زندگي "كنندگيخود تعيين"

تر از آن در انواع استبدادي مانند رژيم اتوريتر مذهبي ايران حتي نوع لباس ما را 
بنابراين براي مبارزه در درون و عليه سرمايه و فراتررفتن از آن، ما بايد . كندتعيين مي

ا همان نوع دولت بعد، آن را نه ب. عليه قدرت دولتي بجنگيم و از شر آن راحت شويم

وويهال  

 

حكومت "جايگزين كنيم، چيزي شبيه آن كه زاپاتيستا به آن  "خود حكومتي"اما با 
نه فقط در (تر به عنوان مثال در ابعاد همه مكزيك گويند ولي در ابعاد بزرگمي "خوب

و  "گيپاره"توانيم اين را به عنوان يك مبارزه محلي و يك خوب، حاال مي) يك منطقه
 سرمايه حساب كنيم؟انقطاع در 

   
گي در سرمايه و از سرمايه است، با همه تناقضات غير بله، مطمئنا اين يك پاره: ه. ج

 .قابل اجتنابي كه در مورد هر پاره شدني وجود دارد

  
مبارزه  روندهميشه خطر فاصله افتادن و قطع در . حاال در باره پروسه مبارزه ما :آ. پ

منظورم جدا كردن اين . ر رفتن از سرمايه وجود دارددر درون، عليه سرمايه و فرات
مثال مشغول شدن به يك جنبه، . هاي مبارزه و بريده شدن پيوستگي آن استجنبه

محدود و مشروط كردن  .زندداري نمياي به سرمايهيعني نگرش رفرميستي كه صدمه
چه كه حاال آن .ها هميشه بوده و هستداري يا فقط عليه رژيممبارزه در درون سرمايه

فقط به مناسبات زندگي  اي از مردمان در اروپا وجود دارند كه بينم، موج تازهمن مي
داري را در زندگي شوند و به اصطالح يك مناسبات فراسرمايهخودشان مشغول مي

كنند و بطور اساسي كاري به مبارزه عليه سرمايه و ساخت اي خود فراهم ميحاشيه
ها مانند عنوان بنديكني بعضي از فرمولفكر نمي! تفسير انفعالييك . سياسي ندارند

 كند؟كتاب تو راه را براي چنين تفسيرهايي باز مي

  
گوئي، من مبارزه را بيش از هر چيز يك جنبش در و طور كه تو ميبله، همان: ه. ج

كه ما  براي آن كه بايد متوجه باشيم. بينمعليه سرمايه و فراتر رفتن از سرمايه مي
و هم چنين مبارزات بسياري هستند كه   كنيممبارزه را از درون سرمايه آغاز مي

اين روشن است كه اصالحات . برندداري را مستقيما زير سوال ميماهيت سرمايه
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اما . دست آورده داري بتوان در درون سرمايهزيادي، چيزهاي خيلي زيادي را مي
توانيم نابودي جهان را متوقف كنيم، نه ميمسئله اين است كه در حال حاضر چگو

 .آور جامعه را متوقف كنيمديناميك وحشت

اما اگر سرمايه را . اين بدان معني است كه ما بايد هم چنين عليه سرمايه حركت كنيم
و يا به عنوان يك گروه از مردم در نظر نگيريم بلكه به آن به  "شئي"به عنوان يك 

هاي اجتماعي ن امور، يك فرم از سازمان دادن ارتباطعنوان يك شيوه انجام داد
خودمان نگاه كنيم، آن وقت موثرترين راه عمل عليه سرمايه رفتن به ماورا سرمايه 

- جامعه نويني كه مي "جنين"شروع كردن انجام امور به روش متفاوت، خلق . است

و ماورا سرمايه  مبارزه براي من در درون، عليه. خواهيم در همه جا وجود داشته باشد
گوئي يك گرايش دائمي يا خطر دائمي براي جدا شدن طور كه تو مياما همان. است

مثال مبارزات زيادي هستند كه فقط در درون . مبارزه در درون، عليه و ماورا وجود دارد
به همان سان، مردمان . دهنداند و هرگز سوالي در مقابل سرمايه قرار نميسرمايه

كنند آنچه ما نياز داريم مبارزه عليه سرمايه است، ما نياز كه فكر ميديگري هستند 
اندازيم، ما نياز داريم حزب بسازيم، خودمان را سازمان بي داران سنگداريم به سرمايه

كه، در بيست سال، در دهيم تا بتوانيم كنترل دولت را بدست آوريم و سپس بعد از آن
توانيم شرائط رفتن به ماورا رسيديم آن وقت ميپنجاه سال بعد به حكومت انقالبي 

در عقيده كالسيك انقالبي چنين است كه رفتن به ماورا . سرمايه را ايجاد كنيم
اما نه، عليه و ماورا . داري در حال استو مبارزه عليه سرمايه سرمايه در آينده است 

دادي هم چنين  طور كه تو نشاناما همان. بايد به عنوان موضوع حاال فهميده شود
سرمايه متمركز شويم،  "ماورا"خطر ديگري وجود دارد، كه ما تالش كنيم فقط بر 

خودمان را به وجود آوريم،  "كمون" شروع كنيم كه فكر كنيم و تالش كنيم كه فقط 
خودمان را در  ")hippy comunity(كمون هيپي "به عنوان مثال شايد تعاوني خودمان يا 

وويهال  

 

كنند در اين چنين مي و آنان كه   وجود آوريمه يز ديگر را بهر چ  يك صحرا و يا
تمام ! كنم كافي نيستمن فكر مي. فكرند كه فقط رفتن به ماورا سرمايه كافي است

. مبارزه عليه سرمايه باشد) context(اين چيزها فقط وقتي با معني است كه در زمينه 
ها و راكد آيد ايزوله شدن آنپيش مي ها از مبارزه عليه سرمايه جدا باشند آنچهاگر اين

صحبت كنم  "فضاهاي خودمختار"مين دليل من دوست ندارم از ه به. هاستشدن آن
ترك، ترك در . ترك حركت مي كند براي اينكه . گويممي) شكاف(بلكه از ترك 

در عليه و ماورا ) مبارزه(اين مهم است كه يكپارچگي . شكاف در سرمايه. سيستم
پذيرش اين هم  به معني ) سرمايه(مبارزه در، عليه و ماورا   ما ديدن وحدتا. ببينيم

هست كه گروههاي مختلف مردم و افراد توان و جايگاه متفاوتي در اين پيوستگي 
شان يا هر دليل ديگر شان يا سنشان، شخصيتها بدليل شرايطبعضي آدم. دارند

برخي ديگر تاكيدشان بر مبارزه عليه  گذراندتري بر مبارزه براي ماورا ميتاكيد بيش
هاي هاي متفاوت و بين شكلاين مهم است كه پيوستگي بين شورش. سرمايه است

 .مختلف مبارزه و اعتراض عليه سرمايه را دريابيم

تو از نظر تئوريك و . مبارزه كمونيستي صحبت كنيم) فاعل( "سوژه"كمي در باره : آ. پ
اين تمايز چه تاثيري، يا . كنيرا از هم متمايز مي "كارگر"و  "گركنش"عملي چگونه 

    .اي، در مبارزه ما داردكنندهبهتر بگوئيم چه نقش تقويت
ماركس در ابتداي كتاب كاپيتال، در شروع بخش دوم از فصل اول كاپيتال، چيز : ه. ج

ر گويد كه راهنما و محور فهميدن اقتصاد سياسي، كاراكتاو مي. گويدخيلي مهمي مي
داري، تضاد منظور او اين است كه نقطه مركزي براي فهميدن سرمايه. دوگانه كار است

گويد كه اين نقطه اگرچه ماركس مي. بين كار مجرد و كار مشخص يا كار مفيد است
گويد، اما اين چيزي است كه در مركزي است و اگر چه او اين را در شروع كاپيتال مي

اگر ما از اينجا، از تضاد بين آنچه كه . گرفته شدسنت ماركسيستي كامال ناديده 
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از سوي ديگر  "كار مشخص"از يك سو و كار مفيد يا  "كار مجرد"ماركس به عنوان 
هاي ماركس در نوشته. نامد، شروع كنيم آن وقت بايد به معناي آن فكر كنيممي

ي در باره ي هزار و هشتصد و چهل و چهار به طور اساس"ها"دست نوشته"اش در اوليه
و  "كار از خود بيگانه كننده"او در باره تفاوت بين . كندهمين موضوع صحبت مي

فعاليت خالقانه زندگي بشر كه براي تمايز بين انسان و  "فعاليت خود خالقانه"
به نظر من اين كار ماركس در حقيقت تالشي . كندحيوانات اساسي است، صحبت مي

درك امكانات انقالب بر مبناي تضاد بين فعاليت داري و است براي فهميدن سرمايه
كار "ناميد از يك سو و  "كار مشخص"خالقانه زندگي يا آنچه او بعدها كار مفيد يا 

و تغيير دادن جهان هم در حقيقت . از سوي ديگر "كنندهكار از خود بيگانه"يا  "مجرد
دوري يا كار مزدوري كار مز"از يك سو و  "در باره تضاد بين كنش خالقانه يا سازنده

پس آن وقت سوال اين است، سوژه انقالبي . از سوي ديگر است "داريسرمايه
چه . است "كار مزدوري"در مقابل  "گركنش"سوژه انقالبي در اين حالت  كجاست؟ 

عليه كار مزدوري همه جا  "گركنش"است؟  "كار مزدوري"بر عليه  "گركنش"كسي 
كنيم، همه ما در درون اين تضاد ضاد را تجربه ميبراي آنكه همه ما اين ت. هست

آشكارترين و شديدترين مورد اين تجربه، شخصي است كه به استخدام . هستيم
مثال كارگر كارخانه اما نه فقط كارگر كارخانه، كاركنان اداري و خدمات . درآمده است
را تجربه و ها هر روزه به عنوان يك مسئله شخصي آنكه آنبراي اين. هم همينطور

چه را كه در آن روز مشخص كنند كه آنها اين را حس و تجربه ميكنند، آنحس مي
توانند انجام دهند يا قدرت انجام دادن آن را دارند، توسط آنچه كه با استخدام مي

ها به وسيله اين آن. شودشان مجبور به انجام دادن آن هستند به زير كشيده ميشدن
همه ما با . يابنداند، موضوع را درميخود را به سرمايه فروخته قدرت كار حقيقت كه

ما اين . كنيماستخدام شدن اين تضاد را به شديدترين شكل شخصي آن تجربه مي

وويهال  

 

پس جنبش ما و حس ما . كنيمگري و كار مزدوري را تجربه ميتضاد بين كنش
فقط بر  اما اين چيزي نيست كه. است "كار مزدوري"عليه  "گريكنش"جنبش 

چنين به عنوان مثال بيكاران را اند موثر باشد بلكه هممردمي كه به استخدام درآمده
ها را به كند اين است كه آنچه كه سيستم ميتمام آن. دهدهم تحت تاثير قرار مي

مزدوري ِ  استخدام شدن براند و اين احساس را به آنها بدهد كه اگر در كارگري ِ
گري و كار ها هم اين تضاد بين كنشبنابراين آن. فقير و تنهايندداري نباشند سرمايه

پس آنچه . طور در جاهاي ديگر هم ببينيمتوانيم همينمي. كنندمزدوري را تجربه مي
داري و امكان بوجود خواهم بگويم آن است كه بايد تضاد اجتماعي سرمايهمن مي كه 

. بفهميم "كار مزدوري"عليه  "گريكنش"آوردن دنياي ديگر را بر مبناي جنبش 
گران، توانيم اگر شما بخواهيد بگوئيم، كه كنشگران چه كساني هستند؟ ميكنش

دهد؟ طبقه اما آن وقت سوال اين است طبقه كارگر چه معني مي. طبقه كارگر است
گران عليه كارند، به معني جنبش عليه كار اي از كنشكارگر در حقيقت به معني طبقه

از  بدليل آنكه . بندي شدن استاين به معني جنبش عليه طبقه. ر مزدوريعليه كا
شويم، كه ما به سمت طبقات طريق پروسه كار مزدوري است كه ما طبقه بندي مي

بنابراين من خيلي . شودها داده ميها و برچسبشويم، كه به ما هويترانده مي
ا فقط در صورتي كه طبقه خوشحالم كه بگويم سوژه انقالبي طبقه كارگر است ام

 .درك كنيم "ضد طبقه"و  "ضد كار مزدوري"، "ضد كار"كارگر را به عنوان 

 رجوع كنيم؟  "طبقه براي خود"و  "طبقه در خود"توانيم به تعبير مي: آ. پ

كه تمايز بين طبقه در خود و براي اين. كندمن فكر مي كنم اصال كمكي نمي: ه. ج
كنم اين مسئله فقط من فكر نمي. يد مسئله آگاهي توجه داردطبقه براي خود به بازتول

حرف  "كار مزدوري"و  "گريكنش"اگر ما از آنتاگونيسم بين . مسئله آگاهي باشد
-در درون ما هم عمل مي) آنتاگونيسم(دهيم كه اين تضاد وقت تشخيص ميبزنيم آن
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را به اد بيروني، بلكه آنكنيم، ما آن را نه به عنوان يك تضما همه آن را حس مي. كند
كنيم، در بيماري روحي جسمي عنوان حاالت عصبي شخصي تجربه مي

)psychosomapic (دردهاي كه كشيم، كمره صورت سردردهايي كه ميكنيم، بتجربه مي
كه اگر ما در  مهم است كه درك كنيم  كنم كه حقيقتا اين من فكر مي. داريم و غيره

كنيم، آن كنيم، اگر در يك سيستم سلطه زندگي ميمي داري زندگيجامعه سرمايه
و اين شورش در درون همه ما . وقت غير ممكن است كه عليه آن سلطه شورش نكنيم

. توانيم آن شورش را لمس كنيمچگونه مي مسئله آن است كه دريابيم كه . هست
شورش در  جامعه فكر باشيم يا وقتي مبارزه را تجربه كنيم آنوقت  وقتي كه در فكر

هستيم، ما  "دوپارگي دروني"بطور معمول ما هميشه دچار . كنددرون ما رشد مي
هاي برآمدي هست كه در آن ما سراپا اما دوره. هستيم "تناقض دروني"هميشه دچار 
اما در همان موقع هم ما يك . شويمشويم، كه در آن ما سراپا انقالبي ميشورشي مي

در آن است  "طبقه براي خود"كنم مشكل ايده مي من فكر. خالص نيستيم "سوژه"
اي وجود كنم چنين لحظهكند و من فكر نميرا مطرح مي "طبقه ناب"اي از كه لحظه

 . هستيم "تناقض دروني"اي با داشته باشد، ما هميشه سوژه

  
  كند؟اين نگرش چگونه جنبش ما را تقويت مي: ا. پ
ما : گويند آن است كهين چيزي كه زاپاتيستا ميترترين و برجستهبه نظرم مشكل: ه. ج

ما زنان و مردان، كودكان و پيراني معمولي هستيم كه ! مردماني كامال معمولي هستيم
. گويند كه مردماني بومي معمولي جياپاس هستيمها نميو آن. ما شورشي هم هستيم 

دان معني است كه اگر اين حرف را جدي بگيريم اين ب. نه، ما مردماني معمولي هستيم
-ها، در سوپرماركتبايد تالش كنيم مردمان دور و بر خودمان را، در خيابان، در مغازه

آنها هم به . نشينم، هم به عنوان شورشي ببينيم و درك كنيمها، وقتي در اتوبوس مي

وويهال  

 

منظورم اين نيست كه آنها خود را . كنندداري شورش مينوعي عليه سرمايه
داري ها عليه سرمايهدانند، اما در سطحي و حدي آنبي ميماركسيست يا انقال

و تنها راه فكر كردن به انقالب و تغيير راديكال اجتماعي بر . كنندشورشي عمل مي
به نظر من تفكر چپ سنتي . مبناي برآمد آتشفشاني شورش ِ دروني مردم است

-مي. ستيمگويد ما ويژه هچپ سنتي مي. برعكس اين جهت فكر و عمل كرده است

اند، داري ادغام شدهها در سرمايهگويد مردمان بيرون از ما مردمان معمولي هستند، آن
. بنظرم اين از نظر سياسي بسيار بسيار مخرب است. دهندها جهان را تغيير نميآن

همين چند . كنيدبراي آنكه شما د ر حقيقت ارتباط خودتان را با امكان تغيير قطع مي
خيلي جالبي را در تظاهرات عليه گروه هشت دولت بزرگ در صحنه  روز پيش نمونه

ها عليه پليس داشتيم، خوب، من به خوبي استدالل بلوك خشونت توسط بلوك اتونوم
خواهيم بله ما مي"فهمم، برخي از آنان دالئل محكمي دارند كه بگويند اتونومها را مي

نكنيم كه سرمايه به ما حمله  به پليس حمله كنيم و به سرمايه حمله كنيم و صبر
مهم نيست "گويند از طرف ديگر شنيدم كه بعضي از اعضاي بلوك اتونوم مي ".كند

داري ادغام كه واكنش مردم معمولي چه باشد براي آنكه مردم معمولي در سرمايه
مشكل بزرگ آن است كه اين . "توانيم اميدي به آنها داشته باشيماند و ما نميشده

دار كنند كه چون ما ضد سرمايهگرا است كه فكر ميك تفكر شديدا نخبهحقيقتا ي
گرائي چپ در در تمام و به همين دليل است كه فرقه. هستيم پس خيلي ويژه هستيم

طور وحشتناكي و وحشتناكي ه تاريخ چپ در همه دنيا رايج بوده است كه به نظر من ب
هاي ويژه هستيم و حتي با ، آدمما اعضاي اين گروه! ما ويژه هستيم". مخرب است

ما ممكن است اعضاي متشكل شده در سازمان . زنيماعضاي گروه ديگر حرف هم نمي
اسيم، شناما مردم درون جامعه را در كل به رسميت نمي. ديگر را به رسميت بشناسيم

كنيم بايد به مردمان من تاكيد دارم اگر به شورش فكر".ها مردمان مهمي نيستندآن
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كه چنين كنيم آن است كه تنها راه براي آن. ي به عنوان شورشي فكر كنيمعاد
در نظر بگيريم به معني در تناقض دروني بودن،  "دوچهره "مردمان عادي را به عنوان 

-خواهيم شورشي بودن كسي را كه در خيابان مياگر مي. گي دروني بودندر دو پاره

نمايد و مشغول رفتن به سركار حترم ميطور مكه او آندر حالي بينيم درك كنيم 
به . بفهميم "گي درونيدوپاره"بايد او را به عنوان كسي با روزانه خود است، مي

مجردي كه شروع به چنين كاري كنيم اين به معني گشايش راه و روشي ديگري براي 
 .فكر كردن به انقالب و سياست انقالبي خواهد بود

  
طور دقيقي نفي ه ها باين مفاهيم و تفاوت بين آن "رگر و كارگر مزدوكنش": آ. پ

- تر شامل هسته اصلي جامعه سرمايهدهد، اما اين بيشانسانيت انسان را توضيح مي

بخش به حاشيه . منظورم بخش ادغام يافته و سازمان يافته آن است. شودداري مي
ام كردن بخش داري معاصر ظرفيت ادغداري به ويژه سرمايهرانده شده چه؟ سرمايه

عالوه بر . خواهد چنين كندوسيعي از جمعيت، بيكاران و زحمتكشان را ندارد و نمي
- داري را هم ادامه ميهاي استثمار و سلطه غير سرمايهداري بعضي شيوهآن سرمايه

 "دارزنان خانه"دارد، مانند وضعيت ها را نگه ميدهد و جزئي از خود كرده است و آن
كار كارگر را به نفع   كنند و خدمات مجاني براي بازتوليد نيرويه ميكه خانه را ادار

- ها به عنوان تالش معاش و بدون مزد تلقي مياما كار آن. كنندسود سرمايه ارائه مي

بلكه . كه مورد نظر ماست، نيست) doing(  "كنش انساني"ها از نظر من كار آن. شود
ها درآمده صورت وظيفه آن  م دهند و اين بهبطور تاريخي به آنها تحميل شده كه انجا

داري آن را حفظ كرده و داري بوجود نيامده اما سرمايهاين تقسيم كار در سرمايه. است
داري به اين كار سرمايه. دهدتر ادامه ميداري آشكار براي سود بيشبه عنوان يك برده

را بدون استخدام و مجاني  آناما . زنان براي بازتوليد نيروي كار كارگرانش وابسته است
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ها دوازده و دهند آندار بخش مهمي از جامعه را تشكيل ميزنان خانه. بردپيش مي
تو چگونه به موضوع جمعيت . نيم ميليون نفر از جمعيت هفتاد ميليوني ايران هستند

 كني؟ دار نگاه ميبه حاشيه رانده شده و زنان خانه

داري، تضاد بين سرمايه و اركس تضاد مركزي سرمايهكنم از نظر ممن فكر مي  .ه. ج
گويد، تضاد مركزي، تضاد طور كه در شروع كاپيتال ميكارگر مزدور نيست بلكه همان

بين كار مجرد و كار مفيد است يا به عبارت ديگر بين كاري كه از خود بيگانه است يا  
هر جامعه اي است و  به ما تحميل شده از يكسو، و كنش مفيد خالقانه كه جزئي از

  . باشد، از سوي ديگربطور بالقوه خود تعيين كننده مي
و  "گريكنش"اي بين اي از تضاد پايهتضاد بين كار و سرمايه شكل ويژه توسعه يافته

گري و كار مزدوري شروع بنابراين اگر ما از اين تضاد بين كنش. است "كار مزدوري"
قيده قديمي پيدا خواهد شد كه تضاد مركزي را بر كنيم، راهي براي دور شدن از آن ع

  ما. ديدرا بيرون از آن مي "ايهاي حاشيهدرگيري"داد و مبناي استخدام قرار مي
-به بيان ديگر، ما مبارزان رهايي كنش: گري عليه كار مزدوري هستيممبارزان كنش

نندگي ِ اجتماعي ِ تعيين ك –گري انساني از كار مزدوري هستيم، مبارزه ما براي خود 
گري البته كه شامل بازيافتن كنشكنندگي ِتعيين –مبارزه براي خود . گري استكنش

نكته اساسي در . شودهم مي) "وسايل توليد"همان اصطالح سنتي (گري وسايل كنش
هاي فعاليت اين بحث آن است كه اين تضاد، تضادي است كه از درون همه جنبه

 . اي براي كنترل زندگي خودمان استاين مبارزه و. كندانساني عبور مي

اي اغلب مردانه كنم مبارزه كار عليه سرمايه مبارزهدر مورد مسئله زنان، من فكر مي
اين خود را در اشكال سازماني جنبش كارگري و در برتري مردان در درون : بوده است

است، بحران اين  آن چيزي كه در حال حاضر در جريان تكوين. دهدمبارزه نشان مي
بحران مبارزه كار عليه سرمايه و سر برآوردن . داري استشكل از مبارزه ضد سرمايه
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اين آن چيزي . گري عليه كار مزدوري تري از مبارزه طبقاتي، مبارزه كنششكل عميق
كه اشكال ديگري از . شوداست كه اساسا در جنبش براي دنيايي ديگر هم وارد مي

اي براي نگرش به مبارزه عليه سرمايه اتخاذ هاي تازهسازد و راهيسازمان يابي را م
اگر . يك جنبه مهم اين تغيير، دگرگوني در تركيب جنسيتي مبارزه است. كندمي

گري عليه كار اي با برتري مردانه بود، مبارزه كنشمبارزه كار عليه سرمايه مبارزه
اگرچه اين هم (به لحاظ عددي  نه ضرورتا: مزدوري به نظرم با برتري زنانه است

به عبارت ديگر تغيير در . شوداز نظر مسائلي كه در ميان گذارده مي  ، بلكه)هست
انداز اساسا متفاوتي دارد كه همه چيز را از منظر و چشمطبيعت ِ مبارزه ما را وامي

 .شودبازانديشي كنيم، كه البته شامل مسئله كار خانگي و جنسيت هم مي

كه تو آن همه بر رابطه آن با منطق جامعه  "هويت"نتها قدري هم در باره در ا: آ.پ
داري اين واقعيتي است كه سرمايه. داري تاكيد داري، صحبت كنيمطبقاتي سرمايه
بندي كردن جامعه كند، و براي طبقهما، كه آن را نفي مي "انسانيت"براي جايگزيني 

عرصه توليد و در مورد جنسبت، نژاد، در : كنددر همه جا استفاده مي "هويت"از 
برد و و با پايدار نشان دادن تفكيك آن امور خود را پيش مي قوميت و مليت و غيره، 

هاي و برچسب "هويت"اين هم همچنين واقعيتي است كه چپ سنتي برخا از طريق 
را از كرد و با ايدئولوژيك كردن آن، آن داري را منجمد ميدار مبارزه ضد سرمايهپايه

داد كه نتيجه آن هم آشكار بستر اصلي جدا كرده و صورت دگماتيك هم به آن مي
را  "هويت"حاال اگر ما . انحطاط جنبش و تحكيم و حفظ منطق جامعه طبقاتي : است

ه و ب) collective(انيم مبارزه خودمان را به عنوان يك جمع تونفي كنيم، چگونه مي
دار و گرد هم بياوريم؟ ما بايد خودمان را ضد سرمايه عنوان يك مبارزه سازمان يافته

توانيم براي جلوگيري آيا مي. مان را به همديگر متصل كنيمكمونيست بناميم تا مبارزه
 صحبت كنيم؟  "هويت در جريان"از جمود از يك 
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دهم من ترجيح مي. صحبت كنيم "يك هويت در جريان"آري، شايد بتوانيم از  :ه. ج
هويتي كه . صحبت كنيم "جنبش هويت خود نفي كننده"بتوانيم از يك  بگويم شايد

اگر به جنبش . اين به لحاظ سياسي خيلي مهم است. كنددر هر زمان خود را نفي مي
ها بالفاصله اين را با اما آن "ما بوميان هستيم"گويند ها ميزاپاتيستي نگاه كنيم، آن

ها تنها اگر آن. كنندانيت هستيم، نفي ميكه ما بخشي از مبارزه براي انسگفتن اين
- شد كه اگرچه مياي هويت زده مي، مبارزه"اين مبارزه بوميان است"گفتند كه مي

به همين ترتيب . گرفتطور مستقيم در برنميه توانست جالب باشد، اما همه ما را ب
اي براي حقوق كنم، اگر شما جنبش زنان را فقط مبارزههم در باره مبارزه زنان فكر مي

-به دليل آن. تواند ارتجاعي شودزنان بدانيد، اگرچه خيلي مهم است، اما به آساني مي

داري مهم نيست كه كدام هويت در موضع قدرت باشد، سرمايه كه براي سرمايه
داري اهميت دارد آن چه كه براي سرمايهآن. دهدترجيحي بين هويتهاي مختلف نمي

همين در . بندي كنديك نوع هويت تثبيت كرده و طبقه است كه مردم را عمال با
كه خود را به عنوان اگر اين جنبش از اين. جنبش سياهان هم صادق است  مورد

-من فكر مي .شوداي فقط براي سياهان بنامد فراتر نرود به آساني ارتجاعي ميمبارزه

لحظه از اين  كنم ما داراي يك هويت هستيم اما مسئله اين است كه چگونه در هر
من هميشه در . است "ما"به نظرم روش مناسب بيان هويت، واژه . هويت فراتر برويم

كه مثال با طبقه به جاي اين. هستيم) گركنش(ما سوژه . كنمصحبت مي "ما"باره 
-كه چيزي است كه از خودمان ميدليل آنه ، ب"ما". "ما"گويم كارگر شروع كنم مي

در عين حال . سخنگو و از تو به عنوان سخنگو برآمده است گويم و از من به عنوان
يك سوال و . اين هميشه يك درخواست و يك سوال هم هست "ما"گويم وقتي مي

دانم عليه عليه سرمايه هستيم، خودم مي "ما"گويم وقتي مي. يك حركت هم هست
. ستيمعليه سرمايه ه "ما"كنم، يعني مي "ما"سرمايه هستم تو را هم شامل آن 
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ها را گيرم كه كسي آن را خواهد شنيد كه آن، فرض مي"ما"گويم بنابراين وقتي مي
به . كنممي "ما"ها را داخل اين من آن. باشند "ما"كنم كه بخشي از دعوت مي
به اين . باشند "ما"دهم كه بخشي از كنم يا پيشنهاد ميها را دعوت ميسادگي آن

-طور دائم خود را نقد ميه اين هويتي است كه ب. استترتيب اين هويتي است كه باز 

كه پيوسته بايد بپرسيم كه ما كه هستيم؟ اين هويتي از نوع هويت براي اين. كند
از اين حقيقت شكل گرفته كه ما ) بودن "ما"علت ( "بودگي -ما"چرا كه . منفي است

يت مثبت شود، هرگاه اين هويت يك هو. دار هستيممخالف هستيم، كه ما ضد سرمايه
به عنوان يك ماي ِ بسته فكر كنيم خطرناك  "ما"هرگاه كه شروع كنيم در باره 

  .خواهد شد
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 "با دولت"ستيز  داري وترَك انداختن در سرمايه

  جان هالووي
  پيران آزاد

 كه با شكاف انداختن در)Social Cohesion(آشكارترين نيروي چسبندگي اجتماعي 

خطر سركوب خشن دولتي هميشه حاضر . ه داري مقابله ميكند، دولت استسرماي
  :كندمه مكزيكي اين نكته را برجسته مييك گزارش اين روزنا. است

) كميونيتي(اي ل مسلح شب گذشته مقر راديوي محلينفر پليس فدرا 120حدود 
كيلومتري را  4را، كه با قدرت يك وات شعاع  )Tie ra y Libertadتي را واي ليبرتاد (

اداره دادستاني كل اعالم كرد كه اين عمليات به دليل . دهد، اشغال كردندپوشش مي
  .فعاليت غير قانوني اين فرستنده درشهر منتري است

گري و عدم تحمل نه تنها دولت مكزيك افزايش وحشي ،زشتي خشونت اين نمونه
داري انداختن در سرمايه ب خشن هر شكافسركو. كندها را نمايان ميبلكه همه دولت

. بنام دفاع از مالكيت و نظم و قانون يك واقعه روزمره در هر كجاي اين جهان است
كه يك كمون با سابقه طوالني در ) Ungdoms huset(تخليه اجباري اونگ دمز هوست 

طور كه ويران كردن همان. شد 2007كپنهاك بود تيتر اول خبري جهان در مارس 
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جا با بولدوزر غالت، در آن. چنين بود 2006وب لوس انجلس در ژوئن مزرعه مركزي جن
سال  14درخت را كه طي بيش از  600ها و حدود يجات، ميوهها، سبزگياهان طبي، گل

. با عشق و ايثار و كار سخت مهاجران مكزيكي بارآورشده بودند را نابود كردند
ئنوس ايرس نيز چند ماه پيش در مركز بو) Orgyzimic orchard(ارگازيميك اُركارد

در هر كجا، هر تالشي براي انجام  .ديگران و ديگران و ديگران و. يافتچنين عاقبتي 
-داختن در مناسبات اجتماعي سرمايهامور به شيوه متفاوت، هر تالشي براي ترَك ان

تواند و مي) در حقيقت چنين هم هست(عنوان يك تهديد جامعه ديده شده داري به 
 .رو شودهت مختلفي از سركوب خشن روببا درجا

عني اصلي م .كندا مطرح ميگرائي و دفاع از خود رله قانونااين وضعيت بالفاصله مس
ز عوامل داري بي توجهي به قانون است چرا كه قانون يكي اترَك انداختن در سرمايه

فرم آن و ، بنا بر قانون. كنيمرا رد مي اي ست كه ما آنيكپارچه نگه داشتن جامعه
كه نا فرماني در برابر قانون در اما اين. فارغ از محتواي آن يك تحميل غير خودي است

. زه مشخص داردهر شرايطي مناسب است يا نه، بستگي به ارزيابي از زمينه هر مبار
ن محلي براي اپوزيسيون ضد اند تا يك مركز اجتماعي به عنوامردمي كه گرد آمده

ند ، بايد تصميم بگيرند كه آيا ساختماني را براي اين منظور به داري بر پا كنسرمايه
يا به طور قانوني ) ندبار را بپذيرو ريسك تخليه خشونت(طور غير قانوني اشغال كنند 

تبعيت از قانون در اين مبارزه ). دست آوردن توافق دولته اجاره كردن يا ب(عمل كنند 
ر جلوگيري از سركوب يا احتماال له مجرد نيست بلكه يك مسله عملي دايك مس

در : در بعضي شرايط اشغال يك محل كامال عملي است: صدمه به مردمان ديگر است
ستگيري و احتماال سركوب پليسي، بسته شدن محل، د موارد ديگري بالفاصله با

بتوان در مورد هر اقدام شايد همين را . شودرو ميهكاران روبشكنجه دست اندر
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از نظر اصولي تبعيت كردن از قانون معني ندارد، اما عواقب : گفتداري ضدسرمايه
 .عملي هر اقدام مشخص هميشه وابسته به وضعيت است

وجيه سركوب خشن دولتي استفاده گرائي معموال به عنوان مبنائي براي تاز قانون
م هيچ تضميني در مقابل سركوب اما البته در خيلي از موارد عمل قانوني ه. شودمي
 داري اگر تهديد مهمي متوجه سرمايه كند،هر عمل ترَك انداختن در سرمايه. دهدينم

اگر شرايط اجتماعي اجازه دهد با واكنش خشن  چه قانوني باشد چه غيرقانوني،
-لتي چه كنيم؟ ايا انقالب، اجتناببا خشونت دو. شودرو ميهنيروهاي حافظ نظم روب

داري است؟ ايا ما به يك سازمان مسلح نياز بودن سرنگوني قهرآميز سرمايه ناپذير
      داريم؟

داري، ونت روز افزون سرمايهبدون شك قهر به عنوان وسيله براي مقابله با خش
هاي عجب ندارد كه تظاهرات عليه پديدهجاي ت. كندمي تري پيداجذابيت هر چه بيش

خشونتي كه . تر شده استهاي اخير خشنمانند اجالس سران هشت كشور در سال
در اين . شودلب از جانب تظاهركنندگان شروع ميفقط از جانب پليس نيست بلكه اغ

مان عليه سرمايه از طريق قهر مشكالت خيلي زيادي وضعيت انديشيدن به مبارزات
- خشونت بخشي از جامعه. بره نيستيمچون احتماال ما در قهر خ بيش از هر چيز. دارد

به برابري با نيروي نامتحمل است كه ما قادر  و. يستخواهيم خلق كنيم ناي كه مي
هاي سلطه حمل نيرويقهر يك محمل خنثي نيست، بلكه م. داري شويمقهريه سرمايه

ما از آن كشاند كه هاي رفتاري ميشكلقهر ما را به درون روابط اجتماعي و . است
رمت، هدف ماست ح .)1(هاي سلسله مراتبي زير سلطه مردان ساختار: يعني. گريزانيم

 .كندز هر كجاكه باشد، حرمت را نفي ميو خشونت ا

دست آوردن و دستور ه شايد موضوع كليدي خشونت نباشد، بلكه ابتكار عمل را ب
در سرمايه (نكته مهم در مورد شكاف انداختن . كار را تعين كردن نقش كليدي دارد

وويهال  

 

فقط : بدين معني كه. كردن استآنست كه كه اين عمل، پاره كردن و قطع ) داري
داري نيست بلكه تالشي براي حركت به ماورأ آن ي در مقابل تجاوز سرمايهلالملعكس

دست گرفتن ابتكار ه ب. است، خلق كردن مجموعه متفاوت از روابط اجتماعي است
كه ما عمل خودمان را بر مبناي نياز اين: عمل به معني حركت به ماورأ تقابل است

دنبال ما بيافتند، بگذار جان بكنند ه بگذار دولت و سرمايه ب. نيمهاي خودمان تعين ك
شكافي كه  مسله مشكل آنست كه چه گونه از. تا ما را جذب و يا سركوب كنند

كه ابتكار عمل را از دست بدهيم و به بدون آن. انداختيم دفاع و آن را گسترش دهيم
گيري ابتكار عمل ي باز پسونت دولتي اغلب راهي براخش. مسير بيگانه كشيده شويم

مثأل مجبور كردن ما به توقف شورش و به جاي آن مبارزه براي آزادي . است
 ) 2. (زندانيانمان

اين استدالل، يك استدالل تمامأ پاسيفيستي نيست، چرا كه ما بايد به چگونگي 
: استله ناگزير ااين مس. دفاع كردن از خودمان در مقابل خشونت دولتي بيانديشيم

ط دولت اك آكساكا توستنويسم چندان از سركوب وحشاال كه من اين نوشته را ميح
داري فكر تن روابط اجتماعي سرمايهخواهيم به شكساگر مي. مكزيك نگذشته است

، در خيلي موارد در شرايط كنوني. ز خود بيانديشيمكنيم پس بايد به مسله دفاع ا
وب خشن در همه جهان رايش به سركاما گ. خطر سركوب مستقيم دولتي وجود ندارد

ملي در مقابل هر نوع به چالش كشيدن مستقيم سلطه موجود، هر عالبه عنوان عكس
 .تر مي شودتر و بيشچه بيش

سان نيست و حتمن با سرنگوني در هر حال، دفاع از خود با دفاع مسلحانه يك
نفع ه ي موارد بهاي قوي در بعضاگر چه استدالل. ه داري يكي نيستسرماي ميزآقهر

شود، اما احتماال اشتباه است كه اسلحه هاي مسلحانه مطرح ميبعضي اشكال سازمان
اين حقيقتي است كه زاپاتيستا مسلح اند و . را به عنوان كليد دفاع از خود بينگاريم



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

ها به عنوان يك ارتش، عنصر مهمي در باز دارندگي سركوب نظامي سازمان يافتگي آن
ها، قدرت واكنش پاس بوده است، اما احتماأل موثرترين شكل دفاع آنوسيع قيام چيا

براي هر جنبشي احتماأل . ها در مكزيك و در سراسر جهان بوده استجنبش آن
ترين وسيله جنبش، قويه كيفيت خود جنبش يعني توانائي تغير زندگي روزمره ب

طور همان. قهر استو اين مستقيمأ بر عكس سازمان مسلح و . شكل دفاع از خود است
موفق نشده كه به عنوان اولين هر زمان كه يك انقالب ":گويدكه رائول وانايم مي

، وظيفه پر بار كردن زندگي روزمره هر كس را در نظر بگيرد، دست به سركوب هدف
 ."زده است

- مي تركند و اين تحميل موثرمعين اجتماعي را به ما تحميل مي قهر دولتي روابط

ل اخشونت فقط يكي از اشك. آميز تقليد كنيمكه ما از آن با واكنش خشونت وقتيشود 
بافت چسبنده اجتماع ن ورطور دائمي از آن طريق ما را به ده راهي است كه دولت ب

نوع معيني  نبا واداشتن ما به به رفتار به شيوه معيني، با قبوالند. كشدداري ميسرمايه
هاي چون همه فعاليتدولت در اعمال قهر، هم. هغير اشكال سازماندهي و از تفكر و

  .آن، شكلي از روابط اجتماعي و روشي براي انجام كارهاست
ها براي اين تنها با سركوب فيزيكي مستقيم نيست كه دولت در مقابل تالش

از طريق قانون و . كندداري عمل مييوستگي و چسبندگي اجتماعي سرمايهشكستن پ
 كند، ماشيوه معيني از رفتار كاناليزه ميمال آن، دولت ما را در ل اعااز طريق همه اشك

پرهيز از تماس و درگيري با دولت مشكل . داردرا در درون محدوده معيني نگه مي
طور راديكال از ه توانيم جامعه را بتي اگر براي ما روشن باشد كه نميح .)4( است

. تماس با دولت بسيار مشكل استطريق دولت تغيير دهيم، باز هم پرهيز از هر نوع 
يوه اين تماس ما را به سمت ش: خنثي نيست) با دولت(آشكار است كه اين تماس 

ما  رويم اينقتي به مدرسه و دانشگاه دولتي ميو. كشدهاي معيني از انجام كارها مي

وويهال  

 

تحصيل يا امر وقتي يك كمك دولتي براي . كشدرا به نوع معيني از آموزش مي
يك كارخانه اشغال . كندكنيم، باز شرايط معيني را تحميل ميريافت ميديگري هم د

نوني دنبال پذيرفته شدن قاه كه براي جلوگيري از سركوب ب) توسط كارگران(شده 
هاي معيني است، مجبور به مجبور به برآوردن بعضي از شروط و پر كردن فرم رود،مي

هاي ارد به بعضي انواع كمكپذيرش زبان معيني است و در هر حال در بعضي مو
مان براي كارهاي آلترناتيوي نياز هاي دسته جمعيدولتي براي متحقق كردن پروژه

 هاي دولتي مرتبط شويم؟پس چه گونه با دولت و كمك. داريم

هاي ماس با دولت و استفاده از سوبسيدداري از هر تدزاپاتيستا موضع راديكال خو
مثأل با ايجاد مدارس و سيستم مراقبت . دارنددولتي را تا هر حد ممكن قبول 

هاي مثأل بعضي و نه تمام گروه(ديگر هاي راديكال بعضي گروه. تندرستي خودشان
هاي گويند دريافت كمكها ميآن. نظرگاه بر عكس دارند) در آرژنتين "پيكت رو"

ثروت اجتماعي كه خودمان خلق دولتي چيزي جز باز پس گرفتن بخش كوچكي از 
جتماعي بر اين پول را پيدا هاي اعمال كنترل اايم نيست، مهم آن است كه راهردهك

كراتيك وسازمان دادن كنترل دم داري از پذيرش شرايط دولت ودمثأل با خو( كنيم
-كنيم كه كدام يك از اين نقطه نظرضرروتي ندارد حكم ). مستقيم بر مصرف اين پول

و در (گيري است احتماأل شيوه تصميم ه اهميت داردآنچ. ها درست يا غلط است
بستن  اي باهها چه رابطگاهكه اين نظراين: )رض بحث و سئوال قرار دادن هميشگيمع

ها نبايد از آن داري دارد وابسته به زمينه مبارزه است وو باز كردن شكاف در سرمايه
 .دگم ساخت

در . اند در ميان باشدتوگرائي نميهر چيز، بايد در نظر داشت كه نابتر از بيش
آنچه مهم : گرائي وجود نداردداري نابو به ماورا سرمايه -بر عليه  -ن مبارزه در درو

  .داريرأي سرمايهاست جهت و سمت مبارزه است، جنبش عليه و به ماو
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آيا در چنين وضعيتي، پاسخ مسله ،گرفتن كنترل دولت براي خنثي كردن آن و يا به 
توانيم يا نميآداري است؟ شكاف ما در سرمايهايجاد سترش گرفتن آن جهت گخدمت 

-داري تبديل كنيم؟ در حقيقت آيا نبايد تالشود دولت را به يك شكاف ضد سرمايهخ

ير آن به يك يدست آوردن كنترل دولت و تغه هاي خودمان را بر سازمان دادن ب
ه عنوان مثال در يا اين آن چيزي نيست كه بآ داري متمركز كنيم؟شكاف ضد سرمايه

  .كوبا، ونزوئال و بوليوي در جريان است
در . اي از سازمان استن معمولي نيست، بلكه يك شكل ويژهدولت فقط يك سازما

و نامحسوسي براي  هاي مهمتمركز بر دولت الزام] زندگي در جهان[ر يمبارزه براي تغي
شيوه اشتباه : ها استو كار دولت يك شيوه انجام امور. داري داردجنبش ضد سرمايه

سيستم  يبخش ادغام شدهها به عنوان دولت سازماني است كه قرن. هاانجام دادن آن
جدا : سازي استد جداسرمايه بيش از هر چيز يك رون. داري ساخته شده استسرمايه 

چه در سازي سوژه از خودش و هر آنصول خلق شده از عامل خالقيت، جداسازي مح
دولت بخشي از اين . يرهر چه كه از روند خالقيت خلق شده و غاطراف اوست، از ه

دولت جدا كردن عمومي از خصوصي است، جدا كردن امر . سازي استپروسه جدا
دولت سازماني است كه از جامعه جدا . از خود كميونيتي) اجتماع(مشترك كميونيتي 

ار آن اين جدائي را ه كزبان آن و نحو. شودوسط كارگزاران تمام وقت اداره ميشده و ت
تشريفات پيروي  ها واي از روالهاي كه از مجموعهزبان اداري و فعاليت: كندنمايان مي

شود تا تداوم اقبت ميمراتب مرائي از جامعه توسط قانون و سلسلهجد. كندمي
: ترابطه دولت با جامعه يك رابطه از بيرون اس. رفتارهاي تثبيت شده آن تضمين شود

، به عنوان افرادي منتزع از خاستگاه )يا غير تبعه(مردم به عنوان تبعه دولت با 
- تنها به صورت اين اتم. شودها مرتبط ميگري آنهاي كنشها و ويژگياجتماعي آن

ها و گيوانند نمايندگي شوند، وگرنه ويژهتمي) شهروندان(كه تابعان هاي مجرد است 
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اش و دولت به دليل فرم ذاتي. شود "دگيننماي"تواند روحيات مردم واقعي كه نمي
ن بنا شده است آكه سرمايه بر ] انسان را[تواي اعمالش، آن نفي سوژه بودن جدا از مح

بلكه به عنوان ) سوژه(فاعل  و گرعنوان كنش با مردم نه به. كندتحكيم و باز توليد مي
ها به رسد كه سوژهجا مياين به همان شود، ومرتبط مي) اوبژه(مفعول  و پذيركنش

 .يابندموجودات مجرد تنزل مي

يك سازمان سياسي كه عمل خود را بر مبناي دولت متمركز كند اين خصوصيات 
اين سازمان . كندت بازتوليد ميناپذيري به عنوان شكل مناسبابه طور اجتناب دولت را
بر دولت به ه ظاهرأ كنترل چدست آوردن نفوذ در دولت و يا براي تصرف آنه براي ب

آيد، بايد آن اشكال رفتاري و نحوه فكر كردن كه از مشخصات دولت است را به نظر مي
ه ، احزاب سياسي هر اندازه چپ و واقعأ انقالبي، با ساختار سلسلمين دليله به. پذيرد

هاي معيني از زبان و رفتار دارند كه و گرايش به پذيرش فرم. شوندمراتبي مشخص مي
ه از بيرون آن را در گيري با جامعو ارتباط. به دولت هم خواني دارد با نوع مربوط

هاي كنند يعني ارتباط با يك انبوه غير متشخص، اتمبازتوليد مي "هاتوده"مفهوم 
  .هاي محدود و محتاج به رهبريمجرد، با ظرفيت

داري است اما در شكل شان ضد سرمايهاين احزاب سياسي چپ قصد و نيت
رند كه هسته اصلي انسان دا "سازيابژه"ي و فعاليت، گرايش به بازتوليد دهنسازما

اين سياست مبتني بر حرمت نيست، چرا كه با به رسميت . داري استمناسبات سرمايه
ها از سوي ديگر كوشش آن. كندكوب شده آغاز نميشناختن قدرت خالقه سوژه سر

ها اين كوشش را به نآ. سوزانه استبسيار مخلصانه و دل يكال اغلبدبراي دگرگوني را
يعني مردم به عنوان ديگراني بيرون از . فهمندني مبارزه براي رها كردن مردم ميمع

مدار ديده  -دولت انقالبي كه از نگاه دولت يا يك سازمان. شوندها ديده ميخود آن
نه انقالبي  مااتواند يك انقالب به نيابت ديگران باشد، براي منفعت مردم، شود فقط مي
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اين يك سياست مبتني بر حرمت نيست، بلكه سياستي بر مبناي . به وسيله خود مردم
كه چنان(وگ، بلكه يك سياست مونولوگ است فقر است، نه يك سياست بر اساس ديال

- مردم نه به عنوان كنش). شودهاي رهبران سياسي ديده ميمثأل در طول سخنراني

 .شودمردم فقير ديده مي -وان قربانيانگران بلكه به عن

اين انديشگي با دريافت . جذابيت اين نوع انديشگي نبايد دست كم گرفته شود
شود شود، بر آن ميكند، از فقر و ادبار شوكه ميالصانه از دنياي وحشتناك آغاز ميخ

له را حل كند، حلي كه اداري مسانقالبي از جانب قربانيان سرمايهكه با بر پا كردن 
حتي در درون سيستم  بدون ترديد،. نأ دولت استئازماني مناسب آن مطمشكل س

سر تيتر . ن كردتواها براي تخفيف فقر و اثرات آن ميداري، خيلي كارجهاني سرمايه
مير نوزادان را در امريكاي  ترين ميزان مرگ وينگويد كه كوبا پائروزنامه امروز مي

 .ه عنوان يك چيز بي اهميت، مضحك استنا ديده گرفتن اين موضوع ب. التين دارد

داري بتواند واقعي از سرمايه گسسترسد كه يك نظر نميه ب. اما هنوز كافي نيست
هاي رنجبر بيش برده شود، و حتي اگر بتوان چنين كرد، نتيجه احتماال به نيابت توده

طور براي منفعت مردم، به  اقدام كردن از جانب، و يا. جامعه جذابي نخواهد بود
اگر مردم با دولت هم عقيده نباشند، . اي ازسركوب استذيري شامل درجهپنااجتناب

. ها تحميل كردرغم ميل آنبنابراين بايد وسائلي پيدا كرد تا خوشبختي مردم را علي
چنين گر و همدر اين حالت جنبش انقالبي با از دست دادن حمايت فعال، سركوب

 .كه اين داستان بارها تكرار شده است: يستنيازي به گفتن ن. شودضعيف مي

ها به عنوان شكاف در يا آنآگوئيم؟ در مورد بوليوي و ونزوئال چه مي اما با اين همه،
 آيند؟داري به شمار ميسلطه سرمايه

ز تركيبي ا. هاي زيادي هستندهاي انقالبي تركيبي از جنبشهمه جنبش احتماال
ما اين . رزمنداي متفاوت و به دالئل متفاوتي ميهمردمي كه براي دگرگوني به شيوه
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چندگانگي را با تاكيد بر دو شكل مبارزه ساده كرديم، يكي سياست مبتني بر حرمت و 
 بر ، سياست احزاب متمركزهاهمايش ديگري سياست مبني بر فقر، سياست شوراها و

ان يا در حقيقت در اند، اغلب در دورن يك سازماين دو مبارزه اغلب درهم تنيده. دولت
اما چگونگي تأثير متقابل اين دو، عواقب مهمي براي . اندم آميختهه دورن هر فردي به

دهي اي از سازمانمثال انقالب روسيه، تركيب پيچيدهبه عنوان . جنبش دگرگوني دارد
 سازماني منجر به فرو تنش بين اين دو فرم. مدار بوددهي دولتشورايي و سازمان

گر تحت عنوان ظاهري و بي مضمون ها و بر آمدن يك رژيم سركوبورانشاندن ش
- در موارد ديگر ، اين جريان و بر آمدن با مصبيت و خون. شد) شورائي(اتحاد شوروي 

كوبا شاهد . اما سياست مونولوگ بدون شك غلبه كرده است. تري بوده استريزي كم
زمان نوشتن اين نوشته هنوز باز  در مورد بوليوي و ونزوئال، پروسه در. مثال آن است

در تحليل ) Raquel Gutierrez(راكوئل گوتيرز . است، اما غلبه دولت آشكار است
-National("مردمي -ملي"دو مبارزه  2009درخشانش از مبارزه در بوليوي در سال 

Popular Struggle ( دومي، از . كندرا از هم متمايز مي "مردمي  -اعيمبارزه اجتم "و
دهد و در مركز را توسعه مي ل سنتي كموني دموكراسي مستقيم ريشه گرفته آنشك

و اين آن نيروي . را دارد "سلطه غير"اري از پذيرش دخود تاكيد بر حرمت و خود
مبارزه براي حرمت، تحت الشعاع اما اين . بود 2005تا  2000هاي پيش برنده مبارزات سال

براي متعين كردن  بر دولت متمركز است وقرار گرفته كه  "مردمي - مبارزه ملي"
اين به معني كاناليزه . آوردزه در شكل يك حكومت جديد فشار ميدست آوردهاي مبار

به  "اوو مورالس"و نهايتأ منجر به انتخاب . بود )MAS(كردن مبارزه در شكل حزبي 
. استهاي مهمي در دولت همراه اين عمل با رفرم. عنوان رئيس جمهوري بوليوي شد

طور ه شود، و اين ببش اصلي مياما باعث از حركت افتادن و غير راديكال شدن جن
 .گردددولت و تطابق با منافع سرمايه مير منجر به باز توليد عمليات يناگز
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جا همزيستي دو در نمونه ونزوئال، جريان مبارزه متفاوت بوده است، اما در آن
از پائين ) Community – based(ايه اجتماعي يكي جنبش مبارزه با پ: جنبش وجود دارد

جا از همان ابتدا مبارزه به در اين. از باال) State - centred(مدار  -و ديگري مبارزه دولت
، حداقل از زمان كودتاي عليه اما. ري با برتري دولتي بوده استنحو هر چه آشكارت

يار به قدرت جنبش طور كلي بسه ، روشن شده است كه قدرت جنبش ب2002چاوز در 
شود، از عنوان يك جنبش از دو سو ديده مي پروسه تحوالت به. از پائين وابسته است

د كردن يك دولت نوع باال و از پائين، رهبران از پيروز شدن بر دولت بوژروائي و ايجا
) Communal-Councils(خلق و توسعه شوراهاي كموني  .)5( كنندكمون صحبت مي
 .جنبش استهسته مركزي اين 

يا آ. كندمطرح مي گي نگرش در باره انحالل و حذف دولت راهمه، سئوال چگون اين
ا بيرون از دولت ر) سازماني كموني يا شورائي( "نه دولت"ايد اشكال سازماندهي بمي

كنند كه انجام دهند و آن چيزي است كه زاپاتيستا سعي مياين (به وجود آوريم 
د انقالبيون توانيم مانن، يا مي)ژنتين و اكوادر اتفاق افتادهر آرچيزي است كه تا حدي د

گيرند تا دولت را از درون منحل كنند، به انحالل دولت از درون كه قدرت دولتي را مي
ليوي و ونزوئال را از اين ها انقالب بويا تركيبي از اين دو پروسه؟ خيليآن بيانديشيم؟ 

  . و از پائيندانند، تركيبي از جنبش از باالنوع مي
بلكه  ،يا اين عملي است؟ اين سئوال مهمي است كه نه تنها مربوط به ونزوئال استآ

راسي مشاركتي كوها براي غلبه بر دولت از درون دولت از طريق دمشامل همه تالش
). در پورتوالگره، ونيز، منچستر شرقي و هر كجاي ديگر. (شوددر هر گوشه جهان مي

يا ) گويدمي 2007چنانكه نيكانف در (دي بخشيد يولت معني جددارد به دآيا امكان 
 2007كه مازِوو در چنان(اري را هماهنگ و هارمونيزه كرد مختنيروهاي حاكميت و خود

شود با تاكيد عنوان مي "قدرت مردم"ن نوع برخورد و نگرش تحت عنوان ؟ اي)گويدمي

وويهال  

 

ندي جذابي است اما مفهوم باين فرمول. از مردم ناشي مي شود كه قدرتبر اين
است را به زير مي ) doing(گريدر عمل اين موضوع را كه منبع قدرت كنش "مردم"

ساني و موجوديت متناقض آن كند و از سازماندهي فعاليت انكنش را مجرد مي: برد
اين همان آنتاگونيستي است كه به آن در فرمولبندي كه ناظر بر تركيب . كندجدا مي

 .باال است، هم توجهي نشده است جنبش از از پائين وآسانِ جنبش 

محو كردن دولت از درون و يا با تركيب نيروي فشار از درون و بيرون آن، مشكل 
هاي رفتاري آن، به دليل جدائي كارگزاران به دليل وزن ساختار ذاتي و شيوه .است

 "اقتصاد"اختن ليل فشاري كه براي راه اندحقوق بگير دولتي از بقيه جمعيت و به د
بخواهد ] نگرش[اگر اين . شوداعمال مي) نباشداگر چه يك سيستم استثماري هم (

، اقدامات انقالبي كارگزاران دولتي و يا خود صورت عامل اصليعملي باشد، در آن
مداران نخواهد بود بلكه نيروي مبارزه از بيرون دستگاه دولت براي يك فرم سياست

از "و  "ناز پائي"جنبش . برداعي است كه آن را بيش ميدهي اجتممتفاوت سازمان
اگر چه محدوده اين . آنتاگونيستي است روندناپذيري يك به طور اجتناب "باال

تواند به درون خود دستگاه مي: د و مشخصات نهادي پيروي نكندآنتاگونيسم از حدو
كشد و محك يحركت تاريخ تئوري را به چالش م طور قطعه ب. دولتي هم كشيده شود

ها و مشكالت را پنهان مي آنتاگونيسم "قدرت مردم"عبارت ] بر آنم كه[مي زند اما
  .كند

نمي  خاطر آنكه در جهت دولت كاناليزه شده پايانه انقالبي بودن يك شورش فقط ب
اي كه درجه ماند، اگر چه با هرزنده مي "گيكنندهتعيين -خود"كشش براي . يابد

 - قالب دولتيك ان. شوديابد اين كشش فرو نشانده ميحكام ميدولتي است ساختار
است كه ) داريدر سرمايه(تاگونيسم دروني شده است، شكافي اي با آنمدار پروسه

چه زمان، آن دستي  كه آيا، و دراين. بنددكند و هم ميهمزمان هم خودش را باز مي
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، هميشه كنداف را باز ميكه شك شودمي به سركوب دستيبندد موفق كه شكاف را مي
اي گي از يك طرف و مبارزه برتعيين كننده -زه براي خودحاصل مبارزه است، مبار
 ) 6( .راز سوي ديگ "كنندگي بيگانه از خودتعيين"مهار آن در درون اشكال 

محور، بايد در نظر داشته باشيم كه همه  -هاي دولت قطعن در نقد كردن شورش
ردن به شيوه هستند، عمل ك) Self Contradictory(اقض درونيدرمعرض تن  هاانقالب

هم بروز كند و هيچ نابي  "ضد دولت"هاي ن جنبشورتواند در ددولت به آساني مي
  .هاي آماده و مشخصي هم نداردوجود ندارد، و پاسخ

بلكه مربوط به فرم سازماندهي . ها نيستله مربوط به نيت و انگيزهادر نهايت، مس
هر فرم سازماني كه بر آن شود . وه عمل كردن و فعاليت واقعي سازمان استيعني نح

پيش ببرد، ) فقرا، مردم، هر كس ديگر( ر جامعه را به نيابت و از جانب كارگران يتا تغي
هاي انقالبي را اش چه باشد، گرايش دارد تا اقداماعالم شده) هدف( كه نيتفارغ از آن

دولت . داري برگرداند و ببافدسرمايه) Social Synthesis(به درون تركيب اجتماعي 
   )7.(بارزترين نمونه اين نوع از سازمان است

داري، يك پروسه بين فضاها ا راه پيش بردن انقالب ضد سرمايهاين استدالل كه تنه
در تئوري . است مي بايست بي مجادله باشد) Interstitial Process] (در سيستم، جامعه[

و مبهم ي اين موضوع با يكي گرفتن دولت و تماميت روابط اجتماعي محو انقالبي سنت
ك جامعه سرمايه هاي متعدد و زيادي ييابيم كه دولتاما زماني كه در. شده است

وقت آشكار  آن ]داريخالت و تاثير سيستم جهاني سرمايهد[كنند داري را حمايت مي
هاي دورن در فضا[بيني است ر هم در فضاي مامحو -هاي دولتشود كه انقالبمي

در ]. اشاره به تئوري انقالب در حلقه ضعيف امپرياليسم. گيردسيستم جهاني شكل مي
اين نيست كه انقالب بايستي به عنوان فعاليت در فضاي مابيني  لهااين صورت مس

)Intrestitial (براي [سب اين فضاي مابيني فهميده شود، بلكه اينست كه فرم منا

وويهال  

 

رساند كه دولت آن فرم فضاي بحث باال ما را به اين نتيجه مي .ستچي] فعاليت
بات اجتماعي، كه دولت به عنوان يك فرم از مناسدليل آنه مناسب و كافي نيست ب

دولت بخشي از : را رد مي كنيم اجتماعي است كه ما آن) سنتز(بخشي از آن تركيب 
هاي فضاهاي كر كردن به فرمبنابراين تنها پاسخ ف. آن نيروي چسبندگي سرمايه است

 )هاترك(ها شكاف: است "نه دولت "
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  :هانويسزير

در ) 1961(ترين پاسخ به استدالل هنوز قوي فرانتس فانون نأ سختئاين مطم -1
 .مورد خشونت است

در اوائل ) نزديك مكزيكو سيتي(انه در آتذكو نمونه برجسته آن سركوب وحشي -2
مبارزه "است كه ثابت شد كه راه بسيار موثري براي پس گرفتن ابتكار عمل از  2006مه 

 . زاپاتيستا بود "ديگر

براي دريافت اهميت موجوديت زاپاتيستا به عنوان يك ارتش به سخنراني معاون  -3
اي، هر جنبشي، بنا به شرايط هر مبارزه": توجه كنيد 2009ژانويه  2فرمانده ماركوس در 

هاي مختلف مبارزه را يائي و در تقويم ويژه خود بايد رجوع به فرممشخص جغراف
اما يكي از آن اشكال  ،مبارزه خشن تنها فرم و احتماال بهترين نيست. داشته باشد

هاي زيادي رو شد و عكسههاي تفنگ روبن يك ژست قشنگه كه با گل با لولهاي. است
ها را ها ضرورت دارد كه اين تفنگقتاما بعضي و. هستند كه اين عمل را جادوانه كنند

 ".باال را نشانه روند "واداريم تاهدف خودشان را عوض كنند و 

  گير دولت اندتماال بسياري از خوانندگان حقوق خود نويسنده اين كتاب و اح -4
به عنوان نمونه برجسته از اين نوع اظهار نظر و تناقضات موجود در پروسه ونزوئال به -5

پايتخت [اراكاس شهردار ك) Juan Baerreto Cipriani(وان بارتو سيپ رياني سخنراني خ
اعمال شدن در قدرت كموني بايد قادر به : گويدنگاه كنيد او مي 2007در سال ] ونزوئال

خود را به عنوان خود . هاي تشكيل شده دولتي را منحل كندجامعه باشد و نهادي
ما بايد بازي كنيم، چرا كه دولت موجود  اين نقشي است كه. حكومتي در نظر بگيرد

اين دولت سرمايه است، قدرت و گفتماني است كه در . فرم حقوقي دوره استثمار است
هائي است اين دستگاه امتيازات و فعاليت. مقابل اعمال واقعي قدرت شهروندان ايستاده

وويهال  

 

) تيتوهاا نس(كه منطق دولتي نهاد ها به همĤن سان . كه ضروري است كه منحل شود
شود دستگاه قدرت فهميده ميفاسد است، منطق سياسي حزب كه به عنوان ابزار 

تا . دولت بدون راحت شدن از شرِ حزب ممكن نيست راحت شدن از شرِ. انحرافي است
ها را كه بايد جمعي باشند مصادره و خصوصي كه محافلي وجود دارند كه تصميمزماني

گيرند، ما قادر نخواهيم بود در راه ساختمان تيار ميد و دستگاه دولت را در اخمي كنن
 ".روي چنداني بكنيمگرا باشد پيشگرا و نه حزباي كه نه دولتعهجام

اما در  نظر من در زمان اين نوشته آن است كه پروسه ونزوئال هنوز باز است، -6
اف وفق به سركوب دستي شده كه شكبندد مدتهاست كه ممورد كوبا آن دستي كه مي

هم اشتباه خواهد بود كه به بسته شدن  اگر چه اين. را باز مي كند] داريدر سرمايه[
 .نهائي فكر كنيم

-كند تا قدرت ادغامي ارائه ميدهندهارقام تكان )Raul Zibechi(رائول زي به خي  -7

 270000 :گويداو مي: را نشان دهد "هاي مترقيحكومت"گري دولت به ويژه در مورد 
دارند كه با دولت قرار داد بسته و در شهر د در برزيل وجو)  NGO(ن غير دولتي سازما

. ها همان مبارزان و فعاالن سابق هستنداكثريت كاركنان اين. ها امور را پيش مي برند
 2008و علوم انساني و اجتماعي دانشگاه پو ئبولو در دسامبر تاين سخنراني در انستي( 

  )ايراد شد
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  نوايي با شيطان؟هم
  جان هالووي 2ماركسيسم مفيستوفلي

  الكس كالينيكوس
 آزاد. ح

تغيير جهان بدون كسب قدرت اثر جان هالووي در كنار امپراتوري هارت و نگري، يكي 
اين بدان معنا نيست . روداز دو متن كليدي ماركسيسم اتونوميست معاصر به شمار مي

هالووي براي قابل فهم كردن . كنندندگي ميكه اين دو اثر مواضع يكساني را نماي
گرچه اين كار هميشه با (دهدتري نشان مينظرات خود از هارت و نگري تالش بيش

: به عالوه اختالفات اساسي مهمي بين اين دو اثر وجود دارد). موفقيت همراه نيست
ارت و نگري كه متاسفانه ه) 1(دهداي از امپراتوري ارائه ميهالووي يك نقد هوشمندانه

  .اندبه اين انتقادها پاسخ نداده "ي بسيار گونهتوده"در كتاب اخيرشان 
نظر هارت و نگري بر . ندمتمايز ا يك ديگر زاكتاب كامال  سرانجام چارچوب فلسفي دو

هالووي بر عكس نفي . نهدگرايي دلوزي استوار است كه كمال هستي را ارج ميحيات

                                                 
اوست، از او هاي فاوست را در قبال برآورده كردن خواستام شيطان يا اهريمني است كه روح فمفيستوفلس، ن- 2
من روحي هستم كه "گويد مي يستوفلسم. توان مشخص كرداما سرشت اصلي او را با نفي همه چيز مي .خردمي

  ."منكر همه چيزم

وويهال  

 

ها به جاي سان فرانسيس آسيسي بايد نيستشايد كمو":كندرا برجسته مي
، 226هالووي ("كننده در درون مامفيتستوفلس را سرمشق خود قرار دهند، شيطان نفي

- آن نزدگرا هستند كه اسپينوزا هاي ضدانسانهارت و نگري ماركسيست). 15يادداشت 

يك  اما براي هالووي ماركسيسم. رودها يك مخالف برجسته عليه هگل به شمار مي
كه از سنت لوكاچ و مراحل آغازين مكتب ) 8ص (است هدهندياري"تفكر منفي"

ترين خط نظري كه اين سنت را به زمان حال يعني مهم ،گيردفرانكفورت الهام مي
ي آغازين مشهور تغيير جهان بدون كسب قدرت ما پژواك در جمله. دهدپيوند مي

  ."ز فرياد بود، نه كالمدر آغا". شنويمديالكتيك منفي آدرونو را مي
فرياد، نفي، در آغاز به عنوان . بخشداي ميگرايي هالووي لحن ويژهاين امر به انسان

مفهوم بشريت "فرضو بنابراين بر پيش. تاييد انسانيت ما نيست، بلكه نفي آن است
به . شودسوژه بودن خود بر مبناي نفي تعريف مي) 153ص .(متكي است "چون نفيهم

فرافكني آگاهانه در فراسوي آن چه كه موجود است، توانايي نفي آن چه كه "عنوان 
در واقع كليد هستي ). 25و  26ص ("موجود است و ايجاد چيزي كه وجود ندارد

تر شبيه فيشته او ذهنيت را بيش. گرايي راديكال استيك ذهن ،شناسي منفي هالووي
صرفا در ستيزه با "ودمتمايز كه گزيند، يك ذهنيت خبر مي "نقطه عزيمت"به عنوان 

يابي از هم به وسيله اين عنيت"بنابراين . "تواند وجود داشته باشداش مييابيعينيت
  )37-38صص.("كندگسيخته شده و عليه اين گسيختگي مبارزه مي

ي دوگانه ستيزه"بين همينسرمايه در تالش براي تكوين خود از كار ما، بايد با ذره
تر از طريق يا به طور مشخص). 41ص (دريافته شود "ي عملجهبين عمل و نتي

) 43ص.("بردنامي كه ماركس براي توصيف گسست در عمل به كار مي"جادووارگي، 
دارد كه دهد تصلب جريان نفي است، كه ما را وا ميانجام مي جادووارگيآن چه كه 
- خطاي عمده. بنگريماي از اشياء و روابط ثابت و پايدار مجموعه چونجهان را هم



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

هاي جادوواره خود آن، داري را با واژهاين بود كه سرمايه "جريان اصلي ماركسيسم"ي
چون كليتي از ساختارهايي كه تحت قوانين كرد، همگرفت و تحليل ميدر نظر مي

او را  "محصوالت كار"چون اما انكار هالووي در نگاه به جهان هم. كندعيني عمل مي
ما نبايد ": كندي توليد و گرايش قهري نرخ سود به كاهش دور ميشيوه ها ازفرسنگ

چون اشيايي با هويت ثابت و پايدار در نظر بگيريم، گرچه صندلي و كامپيوتر را هم
  )2.("ها كه محصول كار انساني نيستند در فراسوي مرزهاي عمل او قرار دارندستاره

از زمان لوكاچ و  تاكنون شته امكاني بود كهآليسم ذهني فياين نوع در غلطيدن به ايده
ي جالب در اين جا نكته: هاي هگلي وجود داشته استكورش همواره در ماركسيست

تر مشكالت مانوس فلسفي است، و تمايل هالووي براي سيال كردن صندلي و كم
ا تحليل او ب. تا نتايج سياسي آن را ،دهدي عمل را نشان ميطبقات در جريان پيوسته

چون مبارزه تر جادوواره كردن، هميا بيش(انگاشتن سرمايه صرفا به عنوان جادووارگي 
هاي خود را از طريق محدوديت) گر امري ابدي استبراي فتح ذهنيت شورش

تلقي "نگري و مكتب تنظيم نيز در همين . دهدغيرتاريخي كردن سرمايه نشان مي
. دارياحل تاريخي مشخص تكامل سرمايهسهيم اند، يعني در تمايز بين مر "الگووار

اما به نظر ). 170ص ("شودانكار طبقه كارگر در نظم موجود ادغام مي"بدين وسيله 
رسد بديل هالووي ترسيم يك بحران دايمي باشد كه در آن انكار طبقه كارگر، مي

گسترش  دارد كه مقابله و شكست در مقابل كار را به تعويق اندازد و بهسرمايه را وا مي
سازد و به سوي اقدامات اعتبارات تشويق كند كه در درازمدت تضادها را تشديد مي

همان ). 10فصل(دهدهاي جديد سوق ميشديدتر نظير موج نئوليبرال و حصاركشي
مشخص، تحت تابعيت امر شود مشاهده مي "ماركسيسم باز"طور كه غالبا در مورد

داري هميشگي را ترسيم يرد كه يك سرمايهگاي رقيقي از تجريدها قرار ميمجموعه

وويهال  

 

كه چگونه از نظر تحليلي و سياسي  در بر داردو براي ما راهنمايي اندكي . كندمي
  .ي جهاني را مورد مطالعه قرار دهيم كه اكنون در برابر ماستخصايل ويژه

هام ، اين شعار با تركيبي از اب"تغيير جهان بدون كسب قدرت"اما در باره شعار مشهور 
اجتناب از كاريكاتورهاي خام "گويدهر چند هالووي مي. شودو سوءتفاهم توجيه مي

مشغولي در مورد تسخير معهذا تمامي سنت كالسيك ماركسيستي با دل "مهم است
ترين آيا تلخيص نظر روزا لوكزامبورگ خام). 15ص (شوديكسان شمرده مي "دولت

ي نيست كه جامعه سوسياليستي را به مبارزه يك روند خودرهاي"كاريكاتور نيست؟
بلكه درست ) صرف نظر از اين كه اين جامعه به چه چيزي تبديل شود(آورد،وجود مي
مبارزه ابزاري است براي دستيابي به يك هدف از پيش تصور شده كه براي : برعكس

توان مشاهده كرد كه چرا موضع روزا مي). 127ص ("آوردهمگان آزادي به ارمغان مي
چون او يك نظريه كامال عيني از بحران را با . سازدكزامبورگ هالووي را آشفته ميلو

به (آميزديك درك استثنائا نيرومند از مبارزه به عنوان روند تحول خويش در هم مي
اما چنين تضادهاي اساسي براي اين استدالل مشكل ). ايخصوص در اعتصاب توده

هايي كه مورد هاي ماركسيسم را به جز آنتخواهد تمام روايشود كه ميآفرين مي
  .دان محكوم كندتاييد هالووي هستند به زباله

هالووي نظير  .شودتر ميرسد ابهام از اين هم بيشوقتي نوبت به استراتژي سياسي مي
انكار سلطه، تخريب "ي فرار در شكلسرمايه را در استعاره دادن هارت و نگري شكست
اما ). 205(بيندمي "گي، ترك خدمت و فرارفرار از سلطه و آواره.. .و نابودي ابزار سلطه

گسست از سرمايه براي فرار از "پذيرد كهرود و مياو از هنرهاي حماسي آشنا فراتر مي
مادام كه وسايل عمل در ":و به يك دليل آشناي ماركسيستي). 208("آن كافي نيست

در واقع از سلب . رودد به كار ميشود و عليه خودست سرمايه است عمل گسيخته مي
چون هم"توانداما اين سلب مالكيت نمي). 209("كننده بايد سلب مالكيت شودمالكيت
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ي انحالل شيي بودنِ نتيجه عمل، و ادغام مجدد تصاحب يك شيي، بلكه بايد به مثابه
  )210.("آن در جريان اجتماعي عمل ديده شود

ي سوژه بودن به عنوان نفي مامي استدالل او حلقهت: خوردمار هالووي دم خود را مي
به زبان مطالبات، مبارزات  "ي عملانحالل شيي بودن نتيجه"اما . كندرا سير مي

پس ما . ماندچون رازي سر به مهر باقي ميدهد، اين امر هممشخص چه معنا مي
 "بازهاي ماركسيست"و در هم شكستن دولت كه  -نه تسخير-چگونه بدون مقابله

كنند، كه در واقع شكل جادوواره روابط اجتماعي است، اين دايما به ما يادآوري مي
رسانيم؟ اما دولت در عين حال، يك واقعيت سخت سلب مالكيت را به سرانجام مي

مادي بودن . مادي است كه بر سر راه هر جنبشِ خواهان تغيير جهان قرار گرفته است
. هاي ديگر به پذيرش ضمني از قدرت آن بستگي دارددولت، بدون ترديد در كنار علت

تواند مطمئنا الزامات استراتژي سياسي نمي). 71ص (است "توهم واقعي"جادوواره يك 
كند پس اين كتاب، استراتژي را انكار مي. به سادگي وانمود كند كه دولت وجود ندارد

انقالبي از هر زمان  تحول":پذيردهالووي مي. سازدو از عدم دقت خود يك فضيلت مي
ها را از ما تمام قطعيت... دانيم به چه معناستتر است، اما ما ديگر نميديگر مبرم

) 215ص .("ي اساسي دارددست داديم، ولي باز بودن عدم قطعيت براي انقالب جنبه
تواند به اين نتيجه برسد كه اثر تغيير جهان بدون يك خواننده بدون حسن نيت مي

  .دهد تا فريادالبا تقدم آرزو را مورد تاييد قرار ميكسب قدرت غ
  
  
  
  
  

وويهال  

 

  :هايادداشت
ها مگر آن كه بيان شود از تغيير جهان بدون كسب قدرت اثر قولتمام نقل -1

  .است 2002جان هالووي سال 
 .در هرمينيتا. جان هالووي ، پاسخ به ميشل لووي -2
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  بدون كسب قدرت؟ -تغيير جهان
  

  فيل هرس
  نسرين ابراهيمي: برگردان

 نه به اين سبب كه جان هالووياست،  هاى اين كتاب سودمندى ايدهبحث در باره
هاي وي در پيوند با لشگري از هواخواهان شيفته دارد، بلكه به خاطر بسياري از ايده

ي جهاني و جنبش جهاني ضد جنگ خواهانهتغيير بنيادي جامعه كه در جنبش عدالت
  .رواج دارند

ها رواج ى نفي كسب قدرت، اخيرأ توسط فرمانده ماركوس رهبر زاپاتيستنظريه    
. هاى او گنگ و ناروشن استچون بسياري از گفتهاين سخن، هم. عمومي يافته است

اى كوچك از مكزيك را  ، كه مردم بومي در گوشه(EZLN)ي رواج اين ايده در جبهه
تواند قدرت را به دست روست كه اين جبهه احتماال نمي كند، از ايننمايندگي مي

ى دگرگونى انقالبي با اين همه، ايده اوليه. كم به تنهايى چنين كندگيرد، و يا دست
  ) 11ص. (ى درازى داردروابط اجتماعي بدون تصرف قدرت، پيشينه

هاي جريان  كه هالووي به آراي ترونتي و آنتونيو نگري، بانيان فكرىِبا وجود اين    
ها  تقيمأ از آنهاي اصلي او مساتونوم ايتاليايى، انتقادهاي معيني دارد، اما استدالل

در محيط كار با قدرت روسا مقابله نكن، از آن فاصله بگير؛ فضاهاى  :نشات گرفته است

وويهال  

 

هر چند اين البته به . داريمستقل از روسا، مستقل از دولت سرمايه ،مستقل خلق كن
هاى عريض و طويل احزاب سياسي، بارزه و ستيز است، اما تشابهي با دستگاهمعناي م

  .و يا كسب قدرت دولتي ندارد
-جنبش كند، امروزه درهاي خود طرح ميبرخى نكاتي را كه هالووي در استدالل     

گيرند، و هاى راديكال بسيار رايج است؛ نكاتى كه قلب استراتژي انقالبي را نشانه مى
  .دهدتشكيل ميماركسيسم انقالبي  راهاى او آماج اصلى جدلآشكارا 

هاي طوالني هر چند بازخوانى كتابى نظير كتاب هالوى، مستلزم آوردن نقل قول     
دستى، من ى آن داورى كنند؛ اما براى پيشاست تا خوانندگان خود بتوانند در باره

                                                          :     گويمهاي كليدي او را باز مىجا استداللاين
هاي انقالبي هر دو تسخير حكومت و ها و ماركسيستهدف استراتژيك رفرميست )1

ناپذيري يك ام است، چرا كه دولت به طور گريزقدرت دولتى است؛ اما اين يك د
  ) باتالق ِ معمول آنارشيسم. (ساختار استبدادي اقتدارگرا است

دولت كانون قدرت نيست؛ جايى كه قدرت در آن  نهفته است، روابط اجتماعي ) 2 
هاي ارتدكس چيرگى ِ سفت و سخت روابط اجتماعي ماركسيست. داري استسرمايه

جايي كه روابط اجتماعي معطوف به قدرت و از آن بينندداري بر دولت را نميرمايهس
  .كنديير اندكى ايجاد مىماند، تسخير دولت تنها تغبرجاي باقي مي

بديل  هاى اجتماعى ِتواند از طريق كنشداري فقط ميروابط اجتماعي سرمايه) 3
  .شوندمقاومت و مبارزه آفريده مي ديدگان در كورانتغيير كند كه به وسيله خود ستم

اجتماعي، مناسبات . است وارگي كاال و بازتوليد آنى نظري اين بحث، بتشالوده )4
 "گرىوارهبت"اي است كه در فرآيند نيست، بلكه رابطه "شيي"اختار و يا يك يك س

)(fetishization توان با خودي نيست و ميبهاما اين بازتوليد خود. شودبازتوليد مي روزانه
  .هاى اجتماعى ِ بديل آن را مختل كردايستادگى از طريق كنش
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خودي يك به طور خودبه است "لم ع"گران كه ماركسيسم يك  ادعاي انگلس و دي) 5
هستند  "آگاه"هايي كه ديدگان به آنآورد؛ ستمكاركرد اقتدارگرايانه به وجود مي

-پى .شوندتقسيم  مى)  هاتوده(هايي كه آگاهي كاذب دارند و آن) پيشاهنگ، حزب(

 حتا لوكاچ و. گرايانه استو جانشين آموزكنندهين ديدگاه، كردارى دستآمد قهرى ا
  . ى ناراست بگريزندگرامشي نيز نتوانستند از اين ورطه

پذير است، نقد منفي چه كه امكانآن ميني براي پايان خوش وجود ندارد؛تض هيچ)  6
  .را خواهيم ديد و مقاومت است، و نتيجه

  
  "گر اميدويران"دولت 

  رزا لوكزامبورگ                                                                              
  

پاسخ ...  توان كرد؟ ها و استثمار چه ميى بدبختيبراي پايان بخشيدن به همه" 
كار را انجام دهيد؛ به يك حزب سياسي از طريق دولت اين : اي در دست داريمآماده

بپيونديد، به حزب كمك كنيد تا در كسب قدرت دولتي پيروز شود، و از اين راه  
توان به دست هاى پارلمانى ميچه كه به شيوهيا اگر نسبت به آن. ا تغيير دهيدكشور ر

گين، و دودل هستيد؛ به يك تشكيالت انقالبي آورد، بيش از پيش ناشكيب، خشم
آميز، و آميز و يا غيرمسالمتمسالمت هاىبه تسخير قدرت دولتي از راه بپيونديد،

  .ير جامعه يارى كنيدسپس استفاده از دولت انقالبي براي تغي
براي بيش از يك قرن  ) paradigm( وارهاين مدل! دنيا را از طريق دولت تغيير دهيد   

بين  "انقالب يا اصالح"صد سال پيش، بحث . بر انديشه انقالبى چيرگى داشته است
 ورزى در باب انقالبرزا لوكزامبورگ و ادوارد برنشتاين واژگانى را بنياد نهاد كه انديشه

عمق اختالف نظرها، نكته اساسي ... خود داشت يتر قرن بيستم زير سيطرهرا در بيش

وويهال  

 

عنوان جايگاه مسلط يافت، بر دولت بههر دو ره: مورد توافق را پوشيده نگه داشت
  )12هالووي، ص( "...تغيير داد توانمتمركز شدند كه از طريق آن جامعه را مي

                                                                             :اما اين يك دام بوده است ، زيرا  
گونه تر از يك قرن حامل اميد بود، اما همانى دولت براي بيشوارهمدل اگر چه"    

صد سال  بيش از... به قاتل اميد تبديل شد از پيش رفت، بيشپيش مى به كه قرن
شوق انقالبي جوانان، به ساختن حزب و يا به آموزش تيراندازي سالح  است كه شور و

است كه روياهاى آنانى كه خواستار دنيايي در  استحاله يافته است؛ بيش از صد سال
ها تماماً با هدف اين. ى انسان بودند، بوروكراتيزه و ميليتاريزه شده استخور و شايسته

تواند به اش ميپيروزي در كسب قدرت دولتي بوده است كه بعدها هيأت حاكمه
...  نشانده استنسبت به  جنبشي متهم شود كه او را بر مسند قدرت بر "كارىخيانت"

كارى، چه بسا ما نيازمند تأمل در اين به جاي عطف توجه به توضيح اين همه خيانت
ص ( ."توان از طريق تصرف قدرت دولتي دگرگون كردباور هستيم كه اجتماع را مي

12(  
  

  چه اشتباه نظري در پشت اين دام نهفته است؟ 
اه ابزارگرايانه نسبت به سرشت نگ] هاي انقالبي الهام گرفته از ماركسيسمجنبش["

اي در اختيار چون وسيلهها به طور مشخص دولت را همآن. اندبورژوايى دولت داشته
ي ميان دولت و طبقه ، كه بر رابطه"ابزار" مفهوم. انددار نگريستهه سرمايهطبق

دار  دار داللت دارد، يك عامل خارجي است؛ مثل  يك چكش، طبقه سرمايهسرمايه
كه پس از انقالب،  توسط طبقه برد، در حاليت را در جهت منافع خود به كار ميدول
چنين ديدگاهي، شايد ناخودآگاه، جدايي . شودمي ارگر و  در جهت منافع آن استفادهك

گاه نقد اين نگرش آغاز. كنديا استقالل دولت از محيط اجتماعي را بازتوليد مي
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ي كند؛ آن را از شبكهواره ميگاه دولت را بتاين ديد... هاى انقالبي استسياست
اشتباه جنبش انقالبي ... كندجدا مى -كه دولت را فرا گرفته -روابط قدرت

ي ادغام ماركسيستي نه انكار سرشت بورژوايى دولت، بلكه درك نادرست از درجه
  )15ص( ".داري بوده استهاي روابط اجتماعي سرمايهدولت در شبكه

  :زندرقم مى باري را براى جنبشآمدهاى فاجعهگاه پىاين ديد      
به چيز مثبتي   "دارينفي سرمايه"چه كه در آغاز منفي بود يعني آن"         

آغاز چيرگى بر قدرت به ناگزير به . تبديل شد) ي قدرتي نهاد، سازندهسازنده(
نطق، و محاسبات قدرت ، زبان، م)initiates(آموزان ره. استقرار خود قدرت تحول يافت

آموزند، كه هاى علوم اجتماعي را مىها چگونگى كاربرد مقولهبينند؛ آنرا آموزش مى
  )153ص( ".اندى قدرت تكوين يافتهسر با وسوسهيك

جا از هالووى آورده شد، راستاى استدالل او در باب دولت است و چه تا اينآن          
جا انتقاد وي به هر رو، تا اين.  از آن خواهيم پرداخت يينهاى معما در ادامه به جنبه

هاي زيادي را در مورد سرشت از ماركسيسم انقالبي بسيار راديكال است و پرسش
چون تواند همشرح زير مى. كندداري و چگونگي تغيير آن مطرح ميجامعه سرمايه

  .    وردهاى مقدماتي را به ميان آدرنگى بر ديدگاه هالووي، برخى نكته
دهد كه ماركسيسم انقالبي نه براي داند اما اهميتى نمىاوأل، هالووي گرچه مي         

براي وي دولت، دولت . كندشكستن آن پيكار مىتسخير دولت بورژوايى كه در هم
- ى غيرقابل تغيير، كه انواع روابط اجتماعى را كه در چارچوب آن مىاست؛ يك مقوله

دولت "اي است كه گويى انتقاد او به گونه. كندسختى محدود مىبهتوانند يافت شوند، 
اما مفهوم ماركسيستى انقالب  اين نيست كه . لنين هرگز نوشته نشده است "و انقالب

گزين سادگي آن را با دولت كارگري جايشكند و بهطبقه كارگر دولت را در هم مي
ِ "دولت"درك ما از . متحقق شود تواندكند، و از اين راه دگرگونى اجتماعى مىمي

وويهال  

 

.  هاست، نه ديكتاتوري حزبسامانى دموكراتيك تودهكارگرى سوسياليستى، همان خود
  ). يا بايستي چنين باشيم(ترديد ما مخالف انحصارگرى هر حزبى هستيم بى

-ى كمون پاريس ارجاع ميطور غير قابل دركي چندين بار به نمونههالووى به          

لنين در مورد . بود "دولت وانقالب"بخش لنين در شك كمون پاريس الهامبى. دهد
دريافت  با اين. افكنده استرا بر آن پى اشمدلل كرد كه بنيان انديشه "دولت كمون"

راه و كه روابط اجتماعي، مستقيمأ و بالفاصله در فرآيند انقالب سوسياليستي، و هم
كنند؛ و نه صرفاً از طريق تغيير يا آغاز به تغيير مىو  - يابندتوأمان با آن، تحول مى

- هاي مردم همكه تودهداري بدون آنكم در كشورهاي پيشرفته سرمايهدست. دولت

ها ها، ادارات و شركتكنترل دموكراتيك كارخانه -ى بسيار كوتاهييا در فاصله -ن زما
راي برانداختن دولت را در دست بگيرند، تصور ميزان بسيج اجتماعي مورد نياز ب

دولت و استفاده از  "تسخير"درك ما از انقالب، به سادگي، . داري ناممكن استسرمايه
سوسيال دموكراتيك؛ بديل ما ) كهنه(ي همان ايده -ها نيستآن در جهت منافع توده

ها در يك خيزش بزرگ اجتماعي، دموكراتيزه خُرد كردن قدرت دولتي توسط توده
  .كومت كردن از طريق نهادهاي قدرت خودشان استكردن قدرت، و ح

-دولت در روابط اجتماعي سرمايه "محاط شدن"جا كه به بحث هالووي تا آن         

ي روابط اجتماعي دولت تنها در شبكه. سويه استگردد، درست اما تكداري باز مى
ت جايى است دول. داري نيز حياتى استمدفون نشده است، بلكه براي كاركرد سرمايه

و سازوكار . يابدهاي اساسي و استراتژيك در آن تمركز ميگيريكه بسيارى از تصميم
  .روداساسي دفاعي عليه  دگرگونى بنيادى روابط اجتماعي به شمار مي

گرى ستم ت كه در صورت وجود هر نوع  دولت،استدالل هالووي اساسأ اين اس          
آسانى توان بهغيرمنطقي بودن اين استدالل را مى. دماننداري پابرجا ميو سرمايه
بندى سنتي ماركسيسم انقالبى را تغيير برد بحث، عبارتبگذاريد براى پيش. دريافت
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ي ي دولت كارگري را كنار بگذاريم، و اعالم كنيم كه ما خواهان ادارهدهيم و ايده
طور دموكراتيك متشكل ى مردمى هستيم كه به دست تودهمستقيم امور اجتماعي به

ها، هايى قابلِ عزل برگزينند؛ جلساتي در بنگاهها بايستي مقامطبيعتأ آن. اندشده
ها ممكن آن. دهند رأي بدهندچه انجام ميادارات و مدارس داشته باشند و براي آن

هاى منتخب اين مجمع براي انجام وظايف است كه به نوعى از مجمع سراسرى و مقام
اين همه انكار شود، مشكل بتوان تصور كرد كه چگونه ر اگ. ياز داشته باشنداجرايي ن

ها را گيرى كند و آن تصميمى كاركردهاى اساسى خود تصميمتواند در بارهجامعه مى
ى راجع به هيچ عنصرى از جامعه) و شايد زيركانه(طرز شگفتى هالووي به. عملى نمايد

زيرا اگر در . گويدسخن نمى ى آنسازوكار اداره ري ياگيى تصميمپساانقالبى، نحوه
اى اين باره بحث كند، سر از صحبت از چيزى در خواهد آورد كه بسيار شبيه به گونه

  . از دولت است
شود كه هالووى نسبت اين مسأله به تناقض عجيبى در استدالل او منجر مى          

گوييم كه جوامع پايه زاپاتيستي مدل برد بحث بگذاريد ببراى پيش. به آن نابيناست
- بگذاريد بگوئيم كه ما مي. مطلوبى از تغيير روابط اجتماعي و خودحكومتي هستند

اما، اين در طرح هالووى شدنى نيست زيرا . كنيم "زاپاتيزه"ى مكزيك را خواهيم همه
ا پس شم. بنا كنيد -يك دولت زاپاتيستى -خواهيد در اين فرآيند يك دولت شما مى
كنيد، و بر سطوح محلى و ويژه را از مبارزه خالي مي) الملليو بين(ى ملي گستره

بسيار  "دار بگويد كه طبقه سرمايه انجامدتواند به اين بيتنها مى كه. شويدمتمركز مي
 ".گزارماز شما سپاس

 
  
  

وويهال  

 

  داريبازتوليد روابط اجتماعي سرمايه
داري قدرت سرمايه. بداع كرده استخود را ا] خاص[هاي پردازيهالووي عبارت

جريان اجتماعي "باشد، و در تعارض مي "قدرت خالق" ااست كه ب "قدرت مسلط"
كه افتيم، براي آندر اين مورد نبايد زياد به دردسر بي. آوردرا به زانو در مي "كنش

 نباشتهى اشود، براى مثال قدرت سرمايهتبديل مي "قدرت خالق "به  "قدرت مسلط"
تعبير  "ضد قدرت"، كه گاه به عنوان "قدرت خالق " .عليه خالقيت زندگي كارگر

    . مقابله كند "قدرت مسلط "تواند با شود، ميمي
          "انداز خالق، مبارزه براى رهايى ظرفيت انساني است، كه چشم -جنبش قدرت

 - رهايى و قدرتتنها از طريق تجربه و تمرين . گشايدي سلطه را مىشكستن چرخه
ى كار، مركز هر نوع پس، مقوله .توان غلبه كردمسلط مي -خالق  است، كه بر قدرت
-نه كار مزدي، نه كار بت ماند، تنها اگر نقطه شروعاقي ميمباحثه در پيوند با انقالب ب

چون خالقيت يا قدرت خالقى كه وجود چون كنش باشد، همواره شده، بلكه كار هم
  )159ص ( ".چنين  عليه كار مزدي باشد و از آن فراتر روددارد؛  و هم

  :تواند متحقق شودهاي زير مياندازياين مسأله در چشم          
وار گيرند كه تصوير آينهى، روابطي شكل م]سرمايه[عليه -در فرآيند نبرد"          

مانند روابط قدرت مقابل نيستند كه مبارزه به سوى آن نشانه رفته است،  روابط
اي هستند گر نوع جامعهبستگي، دوست داشتن؛ روابطي كه از پيش نشانرفيقانه، هم

و مبارزه براي آزادي از هم ] داريمبارزه عليه سرمايه... [كنيمكه ما براي آن مبارزه مي
- با اين همه، آزادي. كه مبارزان به اين ارتباط آگاه نباشندناپذيرند، حتا زمانيجدايى

- اين دو را به هم پيوند مى هايى هستند كه آگاهانهترين مبارزات مطمئنأ آنهانهخوا

ى آينده دارند؛  مبارزاتى كه نظير مبارزاتي كه آگاهانه و از پيش نشان از جامعه. زنند
كنند كه اين كردهايي را بازتوليد نميهاى خود، ساختارها و عملها و شكلدر هدف



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

آفرينند كه اى از روابط اجتماعى را مىاند، بلكه گونها بودههمبارزات درست عليه آن
  )156ص ( ".اندخواهدل

ها تنها كند كه، تصرف كارخانهدر اين زمينه، براى نمونه هالووى اشاره مى          
يابد، و ها توليد، تحت كنترل كارگري ادامه ميكه در آنهايى تدافعي نيستند، بلاقدام

اما هالووي به . گيرندخواه صورت مىهاى اجتماعى دلبه هدف يابىبراى دست
است،  "ضد قدرت"ين و آن چه تمر "سياسي" چهمحدوديت ديدگاه چپ نسبت به آن

  : كنداعتراض مى
قدرت در روابطي وجود  -ضد. قدرت در شأن زندگانى هر روزه است -ضد"          

. كاريي عشقي، دوستي، رفاقت و همطهدهيم؛ رابها شكل مىدارد كه ما مدام به آن
كنيم اي كه ما در آن زندگي ميروشن است كه چنين روابطي به دليل سرشت جامعه

گيرد، اما هنوز عنصر عشق، دوستي و رفاقت در به وسيله قدرت مورد تعرض قرار مي
يت رسمى شناخت متقابل، بهمبارزه دائمي ما با قدرت و براي ايجاد مناسبات بر پايه

داري تنها فكر مخالفت با سرمايه. شوديافت مى... ديگرشناختن متقابل حرمت يك
هر جا . خيزدجويى محض، تنها ديدن دودى است كه از آتشفشان برمىبرحسب ستيزه

ستم خود بر تقابل و . وجود دارد) قدرت -ضد(كنند احترام ها زندگي ميكه انسان
ها در همه مسائلي كه ما هر روزه با آن. داللت دارد عنوان انسانمبارزه براي زندگي به

ي جنسي، فرزندان، دوستي، فقر و كنيم مثل بيماري، نظام آموزشي، رابطهزندگي مي
نفس و به نحوى  اي در جريان است كه كارها با عزتچه از اين دست، مبارزههر آن

  )108ص ( ".شايسته انجام شوند
ى خشم اهدهمسلمأ هالووي در مش. توان گفتها بسيار ميدهى اين ايدر باره          

ي دائم عليه اثرات قدرت سرمايه در مسائل داري، مبارزهسرمايه آمدهاىمداوم عليه پى
ديدگان براي ى هميشگي در ميان بخش بزرگي از ستمكوچك و بزرگ، و مبارزه

وويهال  

 

. كاران، بر حق استو هم ساختن روابطى مبتنى بر حمايت متقابل با دوستان، خانواده
ها، فرومايگى، حسادت، نظرىبسياري از تنگ. اما اين فقط يك سوي قضيه است

- هاي ستمهايى كه ديگر بخشرقابت، خشونت، نژادپرستي، تبعيض جنسي و جنايت

ى سنجه. ديدگان نيز وجود دارنددهد در ميان خود ستمديدگان را هدف قرار مي
بردي است كه آيا روابط حث كرد،  اين موضوع يا پرسش راهتوان بدقيقي را كه مي

هاى مقاومت روزانه توانند از طريق بديل شيوه، مي)دائم و پايدار(گزيناجتماعي جاي
كوشد پاسخ مثبت خود به اين پرسش را با مانور نظرى هالووي مي. وجود آيندبه
بق نظر وي، روابط اجتماعي مطا. موجه جلوه دهد وارگياش بر روي موضوع بتاهرانهم

  :واره شده يك فرآيند هستند، و نه يك  ساختاربت
ى تغيير جهان بدون چون يك فرآيند، كليد تفكر در بارهوارگي همدرك بت"          

- مثابهعنوان يك فرآيند رها كنيم، انقالب را بهوارگي را بهاگر ما بت. كسب قدرت است

ه درك اى سخت و صلب، بچون پديدههموارگي، هم بتف. ايمى خودرهاني ترك گفته
ناگزير به انجامد؛ و اين بهديدگان مىبه نيابت از ستم عنوان تغييرجهانانقالب به

- تسخير قدرت يك هدف سياسي است كه ايده. معناي تمركز براي كسب قدرت است

كه بل "باز جان"كند، انقالبي كه نه را با معنا مى "از جانب"ي كسب قدرت 
  )156ص ( ".كند فكر "كسب قدرت"ندارد كه حتا به خودجنبندگى است،  احتياجي 

وارگي ى بتگزاره. ى فاحش وجود داردى اين استدالل يك مغالطهدر ريشه          
. شود كه هالووي مدعى استبردي رهنمون نميچون فرآيند، به اين نتايج راههم

  .تري بپردازيمئيات بيشبگذاريد به استدالل او با جز
واره شده يك ساختارند يا يك فرآيند؟ روابط اول، آيا روابط اجتماعي بت          

قفه بازتوليد شوند، و تا اين حد مسلمأ يك فرآيند به داري بايستي بىاجتماعي سرمايه
و  هها در عين حال از پيش وجود دارند؛ به طور قطع به وجود آمداما آن. روندشمار مي
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به همين دليل (شكنى و فروپاشي روزانه نيستند اند و در معرض نظمتاسيس شده
در  -داري اشتباه استثباتى دائمي  سرمايهاست كه ديدگاه هالووي در مورد بحران ِ بى

شوند، روابط هر بار كه كارگران بر سر كار خود حاضر مى). زير به آن خواهم پرداخت
پرداخته شوند؛ البته كه وداري نبايستي دوباره ساختهمايهاجتماعي استثمارگرانه سر

اما اين روند طبيعي بازتوليد  -شوندها بازتوليد شده و اگر بخواهيد تكرار ميآن
داري اگر از زاويه ديگري به آن نگاه كنيم، روابط اجتماعي سرمايه. داري استسرمايه

فقط در . گيرندرد پرسش قرار نميشوند، تهديد ويا موهمه روزه به چالش گرفته نمي
سياسي حاد، برآمد انقالبى و يا پيشاانقالبى است كه اين چالش رخ هاى بحراندوره
راستى كه بايد ى سياسي است، بهكه هالووي فاقد هر گونه انگارهاز آن جايي. نمايدمى

  .اش بند آيددادهايى زباندر برابر چنين رخ
. گيردبر روي ميز قرار مى "قدرت"ى بحران است كه مسأله يهااما در لحظه          

چه بايستي  7-1936هاي براي مثال، هالووي به كارگران انقالبي در كاتالونيا در سال
وجود آوريد؟ اما اين دقيقأ به داريِ بديل بر بنيان غيرسرمايه گفت؟ روابط اجتماعيمي

ين را  هر كسي كه با آن واقعه آشنايي ا. آن چيزي است كه از همان آغاز انجام دادند
ي دهقانان ها اشتراكي شدند، زمين به وسيلهشركت. گذرا داشته باشد، پي  خواهد برد

 ها وي  كميتهنظام مردمى ِ اداره كردن بر پايه -ى اصلى يك بديلمصادره شد، و مايه
و در  3-1971ى طور در شيلهمين.  شدى آن ديده توانست در خطوط عمده -هاتعاونى

اما چه اتفاقي افتاد؟ در . توان ذكر كردهاى بسيار ديگرى را مى؛ و نمونه5-1974پرتغال 
قادر نشد كه قدرت سياسي در  "پيشاهنگ"ي انقالبي ها، تودههر يك از اين نمونه

ها در اسپانيا و شيلي با و آن. را در دست گرفته و تحكيم  بخشد) دولت(سطح ملي 
ي هاايده. ناك شكست خوردند، ايزوله شده و از پاى درآمدندخونين و هولآمدهاى پى

ساز مبارزه را به ى سياسى و استراتژيكى، گود سرنوشتهالووي، با رها كردن گستره

وويهال  

 

سپارد كه بي برو برگرد آن را تصرف كرده، و دارى و مدافعان آن مينيروهاي سرمايه
  . شوندمانع دگرگونى انقالبي مي

نفع ديدگاه هالووى و شدت بهخواهم شواهدي را كه  بهجا ميحال، در اين          
اي كه اخيرأ در ابزرور لندن به چاپ مقاله. چه كه در باال گفته شده، نشان دهمعليه آن

 "انقالب"فقير كاراكاس، كانون  ت، بينش گيرايى از مبارزات مناطقرسيده اس
مردم مناطق حاشيه و فقيرنشين در . دهددست مىبه بوليواري در ونزوئالي هوگو چاوز
- آب و برق، مدارس، كمك. گيرندشان را در دست ميمقياس بسيار بزرگ اداره زندگي

ى امور محلى از هر نظر در دستان خود مردم قرار ها، و ادارههاي غدايي براي فقيرترين
- ما مي -خواهيمما حكومت نمي"از قول يك فعال محلى گفته شده كه . گيردمي

توان گفت كه اين نوع از فعاليت دقيقأ آيا با اطمينان مى. "خواهيم حكومت باشيم
  كند؟اش صحبت ميهمان چيزى است كه كه هالووي در باره

                                                                                                       
  هازاپاتيست

و  و،حاوى برخوردى كامالً ايجابى و پيشر ،چه از قولِ يك فعال محلى بيان شدهنآ
 ،"ما"اما چگونه . داري و دولت بورژوايى استانقالبى نسبت به سرمايهكردى روى

هر كس كه  . جاستاين گره كار. "حكومت باشيم"توانيم مي شدگانمردم، فقرا، رانده
، كاري را كنند كه در كارِ انجامش هستند و نه بيش به اين فعاالن بگويد دقيقأ همان

كار تغيير روابط كه دست بهها براي آنتوانايى آن. ها رسانده استزيان بزرگى به آن
 "بوليواري"كل روند  ،به فرآيند سياسى در سطح ملى ،اجتماعي در سطح محلي شوند

ع محلي و امپرياليسم ى ارتجااگر چاوز به وسيله. و بقاى دولت چاوز بستگي دارد
گيري مردم درهم شكسته هاى محلي قدرتآمريكا به زير كشيده شود، اين تجربه
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- ادغام نشدنِ روند محلي تغيير قدرت در مبارزه ،اين نقطه ضعفي است كه. خواهد شد

  . آوردوجود ميى سراسرى براى دولت بديل در سطح ملى، به
هاي جالبي دارد به درگيري ميان اشاره شد، اشارهاي كه در باال به آن مقاله          
آزردگي ) هاي بوليواريكميته(ها هاي بوليواري و بعضي فعاالن محلي، كه اوليكميته

ها كنند كه به زور در مبارزه آنتالش مي و هاي محلي بيان كردهخود را از سياست
بخش  -فاق افتادكه در آرژانتين هم ات -هايى از اين دستدرگيرى. دخالت كنند

هايي در ها در حقيقت بحثاين. دگرگونى انقالبى هستند] فرآيند[طبيعى و ناگزير 
ي و طبيعي است كه گاه براي برخى از فعاالن، پروژه. اندازها هستندپيوند با چشم

عظيم تغيير كامل حكومت و دولت در مقايسه با وظايف عملي حل نيازهاي مردم، 
هاى عمل چنين نگرشى در اثر شيوه. اعى و آرمانى به نظر برسدجا و اكنون، انتزاين
هاي انقالبي و بعضي سازمان )manipulative(آموزكننده راستى بوروكراتيك و دستبه
   .شودچندان انقالبي چپ تقويت مينه

ى وسيلهسادگي بهتواند مستقيمأ و بهكه روابط اجتماعي ميبا پذيرش اين          
-بى ى استراتژي وديدگان دگرسان شود، هالووي گسترهعمل اجتماعي ستم هاىشيوه

اند به او بگويند كه انقالبيان ها موظفماركسيست .نهدسر وامىترديد سياست را يك
- ها بايد رموز و راهتلقى شوند؛ آن "مبتدى"بايستي، از يك نظر، در پيوند با قدرت 

هاى آمدپىبا خود شك كه بى را بياموزند،ى سياست بار حرفهكارهاى بسيار نكبت
بود كه مستقيم به سوي روابط راستى كه بسى خوب مىبه. همراه داردبه منفى

انگيز ساختن احزاب و بار و نفرتاجتماعي بديل، بدون وارد شدن به اين همه كار اندوه
د كه بگويد، گونه كه ارنست مندل مايل بواما همان. رفتيمپيكار براى قدرت، پيش مى

  . ناممكن است "اين دنياي شرير ما"بدبختانه چنين چيزى در 

وويهال  

 

           ضد"سادگي محض هالووي در اين مورد در بخش بسيار جالب مبارزات- 
  :دهدخود را نشان مي "قدرت

سوى نهادهاي جنبش ها، آنسوى روزنامهمان نگاه  كنيد، آنبه دنياي اطراف"          
ر هاي خودمختاشهرداري: توانيد جهانى از مبارزه را ببينيدنگريد؛ شما ميكارگري را ب

، باراندازان بندر )UNAM(جويان در دانشگاه ملىِ مستقل مكزيك در چياپاس، دانش
ى پولى، مبارزه كارگران المللي عليه قدرت سرمايهليورپول، موجى از تظاهرات بين

كه بل اش رسيدن به قدرت نيست،كه آماج اى است، جهان آكنده از مبارزه...مهاجر
-هاى خوداى است كه شكل، جهان آكنده از مبارزه...است "قدرت مسلط"مبارزه عليه 

پروراند كه هايى از يك بديل را ميبخشد و دريافتمختارى را گسترش و قوام مى
  )     118ص . ("جهان موجود چگونه بايد باشد

مشخص را، كه  ي اين سه مبارزهاما اگر ما رويه. استخوب، تا حدي درست           
  .شودگاه داستان كمي متفاوت ميها اشاره كرده، كنار بزنيم آنهالووي به آن

-ى گروه نسبتاً كوچكى از كارگران كه، با اقداممبارزه. اول، باراندازان ليورپول          

-ها در چند قاره، به نحوى مثالبستگى از سوى باراندازان و كاركنان كشتىهاى هم

چندين تشكل  ،هر چند بايد در نظر داشت كه در پشت صحنه. المللى شدزدنى بين
گيرى را براي ساختن اين مبارزه و ايجاد ماركسيستي بريتانيايي، وقت و انرژي چشم

شد كه در بدون اين مداخله، اين مبارزه چنان نمى. المللي صرف كردندهاى  بينپيوند
ي توانم اسم و شمارهشايد هالووي اطالع نداشته باشد، اما من مي. مل پيش رفتع

  .تلفن انقالبيان اصلي را ارائه كنم كه به طور تمام وقت در اين ماجرا شركت داشتند
-1998(ها عليه تحميل شهريه) UNAM(جوياندانش ىسالهى يكدوم، مبارزه          

تر وقت خود را در تر بداند، زيرا بيشمورد  بيش جان هالووي بايستي در اين). 9
هاي چپ افراطى ي ائتالفى از گروهاين مبارزه تقريبأ به وسيله. مكزيك گذرانده است
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ها قادر نخوب يا بد، آ). به لحاظي بايد بگويم منحرف شد(ماركسيستي هدايت شد 
ان متكى شوند كه ترين اعتصابيشدند كه به حمايت حدود پنج تا شش هزار از مصمم

اي بدون رهبري سياسى نبود؛ اين مبارزه. كردنداينان خود ديگران را هدايت مي
دست گيرد، اما با توجه به خصلت چپ افراطي خواهد قدرت را بهرهبري آن البته مي

  .بارى، اميدواريم كه چنين باشد -نيمه استالينيستي آن، شانسي براي موفقيت ندارد
مجامع مستقل و . هابخش هالووى يعني زاپاتيستجام، منبع اصلى الهامو سران          

ها دقيقأ از چه چيزي ترديد نمونه و سرمشق هستند، اما آنخودگردان روستا بى
ها سه بخش جنبش زاپاتيست. مستقل هستند؟ مسلمأ نه از تشكل و رهبري سياسي

- ؛ جوامع پايه در ده)EZLN(ملى زاپاتيستى  بخشارتش آزادى -مبارزان  مسلح: دارد

ملى زاپاتيستى  بخشجبهه آزادى -و سازمان پشتيبانى سراسري ؛هاى كوهستانىكده
)FZLN.( "عهده دارد،  ررهبري سياسي هر سه را ب "ِ بومي ى مخفي ِ انقالبيكميته

، و شخصيت كليدى )اندبه اين معنا كه مخفي(درستى شناخته شده نيستند اعضا به
اين همان رهبري يك تشكل سياسي است، كه با وجود رد آن . ماركوس استفرمانده 

شما . كندى يك حزب سياسي عمل ميتوسط فرمانده و هوادارانش در واقع مشابه
توانيد كامأل مطمئن باشيد كه اگر جوامع پايه، مسأله مهمي را مورد بررسي قرار مي
جنگل مورد بحث قرار گرفته  دهند، آن موضوع ابتدا در رهبري مخفي مستقر درمي

  .دموكراسي روستا كامأل خودانگيخته نيست. است
  

  ماركسيسم، علم، آگاهي
. دهدبدون اجازه رسمي شخص فرمانده هيچ كاري را انجام نمي )FZLN( ،سانبه همين

يك حزب سراسري  )FZLN(و اگر. كامأل روشن و شفاف نيست )FZLN(دموكراسي در

وويهال  

 

خواهد كنترل خود را بر آن از خاطر است كه ماركوس نمي نشده است تا حدي به اين
  .دست بدهد

ايده، كه ماركسيسم نوعي  گويى، داليل جان هالووي عليه اينبا كمى پيش          
  :  ى زير استعلم است، شامل نكات عمده

اند كه علم به طور كلي و ها از اين ديدگاه دفاع كردهپس از انگلس، ماركسيست -1
-نظريه در مقابل،. سيسم به طور اخص در پى شناخت عينى از جهان واقعى استمارك

  .ى انقالبي،  انتقادي و سلبى است؛ شناخت عينى ناممكن است
) teleology( شناسىها، از ماركسيسم يك فرجامانگلس و به دنبال او ماركسيست -2

و . ر، يعني سوسياليسمآمدى ناگزيبه اين معنا كه تاريخ  فرآيندى است با پى -ساختند
  . انجامداين به حذف و يا  كوچك شمردن نقش مبارزه مى

ها از آن ي دانش، كه تودهبه عنوان دارنده) يا پيشاهنگ پرولتاريا(با نگاه به حزب  -3
-ي اقتدارگرايانه و دستهاي ارتدكس يك رابطهبرخوردار نيستند، ماركسيست

ى آگاهي كاذب بايد كنار گذاشته مقوله. ر كردندها برقراآموزكننده ميان حزب و توده
رو برداشت از اين. وارگي هستيم، از جمله مبارزان ماركسيستشود، ما همه قرباني بت

  .گرامشي از هژموني نادرست است
يعنى سوسياليسم يا (ى پاياني براي مبارزه با مطرح كردن يك هدف يا نقطه -4

ها كوشند كه مبارزه تودهطور گريزناپذيرى مىهاي ارتدكس به ، ماركسيست)كمونيسم
مفهوم گسست انقالبي . و هدايت كنند "جهت داده"پنداشته هاى پيشسوى هدفرا به

  .بر مبارزه تحميل شده است  "بيرون"از 
ى اين نكات يك كتاب طوالني الزم دارد، اما پاسخ پاسخ تفصيلى به همه          

ها ارائه كنند، اين است بي بايستي به اين ليست اتهامهاي انقالكه ماركسيست اصلي
هر چند برخي نكات خاص در انتقادها داراي عنصرى از . "مقصر نيستيم"كه ما 
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 "ماركسيسم"ويژه در پيوند با ماركسيسم انترناسيونال دوم، و حقيقت است، به
ارند و در تر كساني كه در جنبش حضور داما بيش. المللياستالينيستي در سطح بين
كنند كه توسط كنند، از بسياري از اين نظرات دفاع نمىمورد اين مسائل فكر مي

  . شودهالووي به ماركسيسم انقالبي نسبت داده مي
-دست مىآيا ماركسيسم يك علم است؟ آيا علوم، شناخت عيني از جهان به          

ن چند پاسخ موقت به يابي به چنين دانشى ممكن است؟ پيش از داددهند؟ آيا دست
هاي مكتب روبى ايدهالى -هاها، بايد گفت پاسخ خود هالووي به آناين پرسش
  :تواند پذيرفتنى باشدنمي  -فرانكفورت

-مفهوم بت ،رواز اين... وارگي بر انگاشت منفي از علم داللت داردمفهوم بت"          

انتقادي داللت و علم انقالبي  و "بورژوايي"وارگي بر وجود تمايز راديكال ميان علم 
انگارد، و تضاد را لم مىستى را مفروض و مساولى، پايدارى روابط اجتماعى و همانَ. دارد
از اين منظر علم تالشي است براي . كندى ناسازگارى منطقى تلقى مىنشانه چونهم

د منفي باشد، توانلم فقط مي، ع]علم انقالبي و انتقادي[در مورد دومي . فهم واقعيت
و از اين (هدف، فهم واقعيت نيست، بلكه درك . از ناراستى واقعيت موجود نقدى

هرچه .  عنوان بخشي از مبارزه براي تغيير جهان استتضادهاى آن به) طريق، تشديد
اگر . شودترى منفي ميوارگي را فراگيرتر دريابيم، علم به نحو كاملما حضور شيي

گاه كامأل هر چيزى جايگاه مبارزه ميان سايه انداخته باشد، آن وارگي بر همه چيزشيي
. عملي براي ترميم و بهبود عمل است -ى انتقاديتحميلِ گسستگى عمل با مبارزه

  )122ص . ("اي خنثا نيستهيچ مقوله
ى اين فراز روشن است، اين ايده است كه علمي كه اولين چيزى كه در باره          

ى از ارو كه نشانهتواند تناقض را تحمل كند؛ از آنرا دريابد نميخواهد جهان مي
هر ماركسيستي به شما خواهد گفت كه، اين نظر كه . در خود دارد ناسازگارى منطقى

وويهال  

 

شناختى هر ى بنيادين معرفتوجود دارد، گزاره) و نه فقط انديشه(تناقض در واقعيت 
  . رودعلم واقعي به شمار مي

يك . كندشتباهى را مطرح ميهاى كامأل اهاي هالووي بديلور كلي، بحثبه ط          
و  "انقالبي"طلق ميان علم  گسست م )postulate(ى انگارهتواند بنمى از آن خوانش

غريب ِ آكادمي هاى عجيبهاى اين ايده، فرآوردهآمدباشد؛ بدترين پى  "بورژوايي" علم
طور منطقي دنبال شود به رد  نيلز بوهر رد علم اگر بهايده هالووي در مو. شوروي بودند

ى ذرات و ها در پيوند با نظريهرسد؛ به اين دليل كه بينش آنيا آلبرت انيشتن مى
  .موج، و يا نسبيت، بخشي از مبارزه براي تغيير جهان نبودند

ايست بكنند كه علم در توليد شناخت ميها استدالل ميتر ماركسيستبيش          
-هاى موجود در واقعيت، اجتماعى و همباشد، و بكوشد تناقض "ديالكتيكي"انتقادى و 

- شدت به اين روى، به)chaostheory( ى آشوبپيدايش نظريه. چنين طبيعى، را دريابد

هاى كاذبى وارد اى عليه دوپارگىي جانانهيارى رسانده است و ضربه "ديالكتيكي"كرد 
نظريه آشوب . انگارى گشوده استعلتوايى ميان جبرباورى و بىي بورژكرده كه فلسفه

-پذير باشند، به عبارت ديگر مىتوانند معين و عليتنشان داده است كه رخدادها مى

توانند نتايج چنين مىاند؛ اما همهايى باشند كه مشخص و قطعىتوانند ناشى از علت
-جاى آناين بينش به. همراه داشته باشندبه پذيرنابينى، نامعين و عليتغيرقابل پيش

تر گسترش آن ى ديالكتيكى باشد، تاييد آن، يا به عبارت دقيقاى بر انديشهكه رديه
ماركس براي زمانه " ها را در كتاب دانيل بن سعيد،تر اين موضوعبحث گسترده(است
شوب با نگرش ى آاما واقعيت اين است كه مالحظات نظريه). توان يافت، مي"ما 

-متوازى"ساز است كه از جانب انگلس در عبارت معروف همپذيرى علمى نابينىپيش

  .بيان شد "االضالح ِ نيروها
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كه علم گفتن اين. آيددنبال مىى علم بههاى ما در بارهآمدهاى ايدهبرخى پى           
گويد نتايج كه مي بار آورد همان چيزي نيستتواند شناخت از دنياي واقعي بهمي
بيني باشند؛ نه به اين دليل كه ما، بنا به تعريف، توانند قابل پيشى رخدادها ميهمه

بيني را نشان نظريه آشوب مرزهاى پيش. ها هستيمى علتفاقد آگاهي كافي در باره
آمدهاى محتملِ بسيارى از روندهاي طيفى از پى. ها قطعي نيستندداده است اما آن

سر اگر چنين نبود، علم يك. بينى كردتوان پيشاپيش پيشو اجتماعى را مىطبيعى 
توانسيم پل بسازيم، داروي جديد كشف كنيم يا در ما هرگز نمي. نمودفايده مىبى

 .خيابان قدم بزنيم

بندى كاذبى ميان علم مثبت و منفي، ميان دانش و نقد جان هالووي قطب          
ى انقالبى باشد، كه بخشى از مبارزهآنناخت واقعى از جهان، بىتوليد ش. نهدبنياد مى

گونه كه توليد شناخت واقعى از روندهاى اجتماعى ممكن است، پذير است؛ همانامكان
 "قوانين عينى" ىاد كه واقعيت اجتماعى زير سلطهكه به اين درك فروافتآنبى

  . آمدى ناگزير قرار داردبا پى ،غيرقابلِ نفوذ
كنند كه ها استدالل ميامروزه تعداد اندكي از ماركسيست ،رواينز ا          

. پنداشته داردآمدى پيشاست، و تاريخ، پايان يا پى "ناپذيراجتناب"سوسياليسم 
جنگيم؛ سوسياليسم سوسياليسم يك هدف است، يك آرمان است، كه ما براي آن مي

بازانديشى نظرى خود، بازتاب . ن نيستى بازانديشى نظرى  است؛ اما فقط آفرآورده
عبارتى بد نقل . داري استها در واقعيت يعنى مبارزه طبقاتي در جامعه سرمايهتناقض

واقعيت گرايش به سوى ) اميدوارانه(گويد، نظريه تمايل به واقعيت وشده از ماركس مي
  . نظريه دارد

كنند كه صاحب دانش ها گمان ميجان هالووي مدعى است كه ماركسيست          
  : اندها فاقد آناند  كه تودهعينى

وويهال  

 

هايى كه چون علم، مستلزم تمايزگزارى است ميان آنماركسيسم هم ىانگاره"          
هايي كه آگاهي هايي كه آگاهي واقعي دارند و آندانند؛ آنهايى كه نمىدانند با آنمى

. شودمتمركز مي "خط درست"و  "يدرست"ى بحث سياسي بر مسأله.... كاذب دارند
 ،دانندهايي كه ميكه شناخت آن) فهمندها چگونه ميوآن(يابيم اما ما چگونه درمي

با ) حزب، روشنفكران، يا هرچه (حامالن آگاهي  توان گفت كهچگونه مى درست است؟
يخى فراتر رفتن از شرايط زمانى، مكانى و اجتماعى خود، به دانشى ممتاز از جنبش تار

اگر تمايز ايجاد شده ميان آنان : كهتر اينشايد حتا از نظر سياسي مهم.  يابنددست مى
چون امرى مهم در هدايت دانند؛ و اگر درك و دانش همها كه نمىدانند و آنكه مى
شود، پس رابطه تشكيالتي ميان حامالن آگاهي و ى سياسى نگريسته مىمبارزه

به (ها ها براي هدايت و تعليم تودهت ؟ آيا دانستن آنچگونه اس) هاتوده(ديگران 
هاست است، يا انقالب كمونيستي ضرورتأ كارِ خود توده) مفهوم حزب پيشاهنگ

  ؟)فشردندهاي چپ مثل پانه كوك بر آن پاى مىگونه كه كمونيستهمان(
در . كندىى قوانين عيني، جدايي ميان ساختار و مبارزه ايجاد مانگاره...           

كند كه هر چيزي مبارزه است، كه هيچ چيز وارگي چنين القا ميكه، مفهوم بتحالي
، يك دوگانگي "قوانين عيني"ى جدا از تضادهاي روابط اجتماعي وجود ندارد؛ انگاره

- سو، و مبارزات درونمستقل از خواست مردم از يك -ساختارى و عينىحركت ميان 

  )122ص . ("كنددنياي بهتر از سوي ديگر، را القا مي براي يك )subjective(زاد
اى از اقدام گويند، يك ديدگاه معين، يا شيوهها مىكه ماركسيستهنگامى          

گذر، به دانش عينى در اين باب، شأن ها از اين رهاست؛ آن "درست"نهاد شده پيش
موقتى و ] بشر[شكلِ دان. كم نبايستى چنين كننديا دست -بخشندمطلقى نمى

] "درست"عبارت [شود، تلقي مي "درست"اى از اقدام وقتي شيوه.  پذير استابطال
وقتي  سوي ديگر،ز ا .است "موقعيت در ]اقدام[ترينمناسب"اى از بيان فشرده
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امپرياليسم ] كردعمل[اى از تهاجم به عراق نمونه"گويند كه ها مثأل ميماركسيست
اي در واقعيت اجتماعي اشاره دارند كه شناختنى به وجود مقوله ها در واقع، آن"است

هالووي بايستي موافق باشد كه چنين . شوداست و از راه تجريد نظرى آشكار مى
  . نوشتاش را نمىروندي ممكن است، وگرنه كتاب

ها از ها، آنها مدعي نيستند كه در مقابلِ آگاهي كاذب تودهماركسيست          
ها مدعي هستند اما آن. برخوردارند) كه ممكن است باشد  چههر آن("ي واقعىآگاه"

هايى را بپروراند كه به تواند مفهومپذير است، و ميى اجتماعي انتقادي امكانكه نظريه
و اين نظر . داري و مبارزه عليه آن را دريابيمى سرمايهكنند تا توسعهما كمك مي

ها خود محصول زمان و ست، چرا كه ماركسيستهالووي كه اين امر ناممكن ا
ها البته كه ماركسيست. اند، آشكارا مضحك استهاي اجتماعي مشخصموقعيت

اند، و ماركسيسم محصول روزگار و شرايط محصول زمان و موقعيت اجتماعي مشخص
و چارچوبي براي ) نه دانش مطلق(مفاهيم ماركسيستى موقتى هستند . خاصى است
نيست؛   "عيني"مطلق يا  ،اين دريافت. آورندمل كردن در جهان پديد ميفهميدن و ع

معيار بايد اين باشد كه آيا اين دريافت براي فهم جهان و . دار استبلكه ناقص و جانب
. و بطالن آن بايد در عمل و در مبارزه آشكار شود. ى  آن مفيد است يا نهاقدام بر پايه

ى گاه نه تنها عرصهى انقالبى نداشته باشيم آننظريهيافتى نسبت به اگر ما چنين ره
  .  كه تئوري را نيز به حال خود وامىنهيماستراتژي و سياست، بل

گرى هستيم،  وارهانگارى و بتاين باور هالووي كه ما همه محصول شيي          
- او مىسان، به همين. نمون شودضرورتأ نبايستي او را به رد مفهوم آگاهي كاذب ره

اى از ايم؛ كه  در اين سخن هستهتوانست بگويد كه ما همه دچار  آگاهي كاذب
واقعيت اين است كه آگاهى برخى كسان بيش از ديگران كاذب . حقيقت وجود دارد

- ى خنده شود، اما اگر هالووي آن را نپذيرد ما به طور واقعي وارد قلمشايد مايه. است

وويهال  

 

تواند بگويد كه نظرات كسي كه لووي واقعأ ميآيا جان ها. شويمروى مضحكى مى
-كه انترناسيوناليستى نظرات كسانيناسيوناليست است به همان اندازه نژادپرست و

دار و ى ماركسيستي ممكن است جانباند، معتبر و موجه است؟ نظريههاى انقالبى
د است، مشروط باشد، اما مطمئنأ به دركي از جهان، كه منتقد نظم اجتماعي موجو

-هاى دگرگونى آن فراهم ميها و امكانشود؛ و نظرهايى در پيوند با تناقضنزديك مي

  .كند
ى آگاهي كاذب، او با رد قاطع ايده. خطر بزرگي در ديدگاه هالووي وجود دارد          

وارگي را انگارى  و بتشيي) اما  مرتبط با (ى چيزي جدا ازمثابهمفهوم  ايدئولوژي به
-هاى ايدئولوژيك سرمايهكم گرفتن ايدئولوژي، مانع از فهم دستگاهدست. كنديرد م

دار دار سرمايهرفهاي طهايى كه در توليد و تكرار ديدگاهشود؛ دستگاهداري مدرن مي
ي ممكن ضعف ياد شده، منطقأ عدم درك نتيجه. مندندبسيار قدرت واره شدهو بت

چنين در تبليغ، تهييج و هم -ت نبرد بي امان ئولوژيك، و ضروراهميت مبارزه ايد
) و مراكز دانشگاهى(ها ى رسانهاست كه به وسيله "كاذبي"هاي عليه ايده  -"نظريه"

خودى  در طور خودبهاين مبارزه به. شوندهر روزه تبليغ مي داردار سرمايهطرف
اين آن . ه شودكه بايستي سازمان دادگردد، بلمقياسى ملى و كارآمد پديدار نمى

مطرح كند   -كه بسيار تحريف شده -چيزي است  كه لنين تالش كرده بود در كتابى
  .اما اين داستان ديگري است. نوشت 1902كه در سال 

  
  جهاني بدون احزاب چپ: گيري استراتژيكنتيجه

گويد  او مي. ىهاي استراتژيك استگيرفاقد نتيجه -خواهىبدون پوزش -جان هالووي
توانيم جا ميمتاسفانه، فقط در اين. وجود ندارد "ى خوشچ تضمينى براى نتيجههي"

 -هاى بديلاما برخالف منتقدان اخير احزاب انقالبي، او سازمان. با او موافق باشيم
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شهريار "عنوان رقبايي براي تاج را به -هاي غيردولتيهاي اجتماعي، سازمانجنبش
هاى كارى براى هدفسازى مبارزات و همماهنگاو لزوم ه. كندعلم نمى 3"جديد

-به هر رو،  او به سازمان. كندجويى سياسى را انكار نمىمشخص، و يا ضرورت ستيزه

چون  از نظر او، ما بايستي به جنبش، نه هم. مند نيستهاى جديد يا بديل عالقه
ى تظاهرات هبنگريم كه از چرخ "دادهااى از روىسلسله"كه به چشم  تشكيالت،  بل

  .همين و بس. داري الهام گرفته استضد سرمايه
كس را مجاب اند، همهها رايجاى از آنهاي هالووي، كه پارهخوشبختانه ايده          

اش آمدهاىآمدهاى نامنتظر چنين شود، پىنخواهد كرد؛ اما اگر در اثر برخى پيش
ى هاهاى چپ، و انحالل اتحاديهنمنحل كردن احزاب و سازما: بار خواهند بودفاجعه

چه كه آن. نظر كردن از پيكار بر سر دولتكارگرى؛ ناچيز شمردن انتخابات و صرف
  .است "قدرت مسلط"عليه    "قدرت خالق"ماند مبارزه  باقي مي
اي تأمل كه لحظهها در چپ هژموني پيدا نخواهد كرد، بلنه فقط اين ايده          

تصور كنيد، در . ها به لحاظ ساختاري نيز ناممكن استتحقق آندهد كه نشان مي
- هاي مختلف از يك كشور، در ائتالفجهانى بدون حزب، پنج يا شش دوست در بخش

گو كنند؛ وهم جمع شوند و راجع به سياست گفتر هاى ضد جنگ درگير شوند، دو
مسائل، نظير كه بر سر بسياري يابند كه نه تنها در مورد جنگ بلها درمىآن

گيرند كه  ها تصميم ميسپس، آن. داري توافق دارندنژادپرستي، فقر و قدرت سرمايه
در . هاى خود دعوت كنندجلسات منظمي برگزار كنند و ديگران را نيز به نشست

- ضد جنگ منتشر مى شان در ائتالفادامه، خبرنامه كوچكي هم براي  ارائه به رفقاي

-شان شركت مىها نفر در جلساتشوند كه دها متوجه مىهطى شش ماه، آن. كنند
                                                 

طبقه كارگر حزب بر  ،اثر مشهور ماكياولى "شهريار"نامى است كه آنتونيو گرامشى با الهام از "شهريار جديد" - 3
  مترجم . نهاد

  

وويهال  

 

ها در واقع يك سان، آنبدين. گيرندكنند، و تصميم به برگزارى يك كنفرانس مى
و روشن است كه اگر هيچ كس ديگر در چپ، بديل . اندحزب سياسي تشكيل داده

-و، تا زمانيراز اين. سال صدها عضو خواهند داشتها ظرف يكديگرى ايجاد نكند، آن

توان از حزب كه كارهايي كه بر عهده حزب است انجام نشده باقي مانده است، نمي
  . هر چه زودتر، بهتر است. نظر كردانقالبي صرف

  
  .             است )marxsite(ى ديدگاه انترناسيوناليستى  و تارنماىفيل هرس ويراستار نشريه

http://www.marxsite.com  
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  از جمله قدرت دولتي –قدرت  تغييرتغييير جهان از طريق 
  رايتهيالري وين

  نسرين ابراهيمي
  

كه از يك زده، براي اينگويم شگفتچرا مي. امزده شدهاز كتاب جان هالووي شگفت
به ويژه در باره   -و سوسيال دموكراسي لنينيست  -از چپ سنتي اوسو با انتقادهاي 

چنين با هم. هاي زيادي وجود داردتثبيت ايده تسخير يا كسب قدرت دولتي، توافق
قدرت  و چه و عدم پذيرش، نفيچه قدرت  :خودمان تواناييتاكيدهاي او در شناخت 

اري و عمل هائي كه بتوانيم جامعه را از طريق همكم؛ و از تمركز او بر راهاتغيير موافق 
  .به نيابت از ما ه چشم دوختن به دولت و يا به حزبيير دهيم تا به شيومان تغجمعي

ضد  هر گونه چالش بر ،كندمطرح ميكه هالووي مسئله چگونگي تغيير را اما هنگامي
كنيم، ها مبارزه ميكند كه ما عليه آننقض مي گر استثماركننده رانيروهاي سركوب

به  يابي پراكندهحركت او را در پيوند با ابتكارهاي خودسازمان وقتي ديگر، به سخن
قدرت در نظر بگيريم، كتاب بسيار نا اميد  استثمار سلطه واي آزاد از مناسبات جامعه

  -گونه معناي عمليفاقد هر كامأل ناروشن، غيرقابل استفاده، حتي زبانش. كننده است

وويهال  

 

اما  ،گويدسخن مي ساختار قدرت موجود "انحالل"هالووي از . شودمي تبديلتاريخي 
 بايست مي يپيوندكه چه به اينيا ؛ كندنمي اي به چگونگي آنترين اشارهكوچك

 "انحالل"يا حتي كراتيك و شكستن، تغييرودم مستقل و قدرتميان بسط منابع 
توانيم انجام دهيم مي كاري كهكه تنها مثل اين. مناسبات استثمارگرانه قدرت باشد

به طرف  اي تششعي از بازيگران سفينه فضايي قرض بگيريم، واسلحهكه  ستناي
اين مناسبات قدرت در برابر  ،پس از آن ،پوف قدرت نشانه رويم و موسسات حافظ

  .مان ذوب خواهند شدچشمان
 ومستقل يق منابع قدرت ميان تغيير جهان از طركه او ستيافت هالووي اينمشكل ره

 دررو  اين از. بيندتناقض مياز سوي ديگر  قدرت دولتي و و تسخيرساز يكسامان خود
هايي هتجرب او به. ساله گذشته هيچ اتفاقي نيافتاده است تقريبأ در سي هالووي،نظر 
از قدرت لفيقي ت تركيبي، كه شامل هائيگوناگون و ايجاد راه ابتكاريمناسبات  نظير

ه مقابله با دولت، ب ه عالوهب دولت،هايي براي تغيير و ابتكارسازمان خود مستقل
و مبارزاتي  هاها ابتكاراين. كنداحزاب سياسي، بي توجهي مي خصوص دولت محلي، و

اش در باره "موافق و مخالف دولت"چه  و ديگران هالوويشود كه نيز شامل مي را
  .اندنوشته كتاب

تغيير و  معطوف به گردانهاي واقعي رابطه ميان قدرت خودبراي نشان دادن پيچيدگي
م در يسينخواهم تجربه سوسيال فمحزبي، من مي نهادهايمبارزه در درون دولت و 

سياسي بود كه همراه  يجنبش ينيسمسوسيال فم. را ترسيم كنم 1970انگليس در 
اي را با آغاز تاچريسم و شكست جدي نشينيعقب ،كارگري جنبشمتحد نزديك خود 

 ،ها و آرزوهاي آن نيستدليل بر اشتباه بودن ايده ،شجنب اما شكست يك. تجربه كرد
-كه جنبشجائياز آن .كاهدآينده نمي آموزي در خدمتدرس براي آن اهميت ازو يا 

، امكانات و سرعت در تغييرات ايجادبا  پيوند تاكيد فراواني در ،هاهاي زنان در اين سال
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. رودبه شمار ميغني  قدرت بسيار ه، اين تجربه براي بحث ما در باردارند گي روزانهندز
وابستگي متعدد زنان به  يافتند كه به دليلها درينيستاما در همان حال، سوسيال فم

هاي راه، غيردولتي قدرت مردمي چنين اشكالهم بايسترفاه دولتي، مي هاينظام
  .كرديمكشف مي با قدرت سياسي را براي خودمان رابطهموثر  جديد و

هاي سياسي را مردود اعالم كرديم كه از طرف هردو تعويق خواست ما از يك طرف
به ما "ند كردها اعالم ميمثأل آن: شدپيشنهاد مي وكرات به زنانب سوسيال دمحز

: گفتنداحزاب چپ لنينيست مي و يا  "...كمك كنيد تا به داخل دولت برويم و بعد
- يكداشتيم و با نياز به تغيير حاال اما ما از همين .   "...انقالب صبر كنيد فقط تا  "

جمله در خودمان، در ، از كشف انواع گوناگون قدرت كرديمايجاد و  ديگر شروع به
 كه به ارتقاء ييهااز طريق گروه براي مثال،. ورديموجود آه تغيير ب ،مانزندگي روزانه

با  با مردها و مانما اعتماد به نفس و بينش براي تغيير روابط رساندند،ياري مي آگاهي
زير  .، خودمان را نيز تغيير داديمدر اين فرايند و بيش رشد داديم ديگر را كم ويك

ل  تحقير در مراسمي مث زنان در تبليغات،  "شيئي كردن"سلطه بودن فرهنگي و
از طريق انتقاد و  تا حديرا  ، تئاتر، ادبيات و موسيقي،  در فيلم"جهان ملكه زيبايي"

ما خود را . اه ايجاد محصوالت فرهنگي خودمان، زير سئوال برديمز رچالش، و بخشي ا
براي ايجاد موسسات  تري راحمايت وسيع سازمان داده و براي برآوردن نيازها،

مسئوليت موسسات عمومي  كه قبأل جزيي از به دست آورديم ياجتماعي جديد
مراكز قربانيان تجاوز؛  نت خانگي؛مراكز زنان براي قربانيان خشو مانند: شدشناخته نمي
ما . ويژه براي زنان و غيره هايشوند، مراقبتهائي كه در محالت اداره ميمهد كودك

راديكال، در محل كار و در مناطق در  و اياي تودههاي اتحاديهبا تشكل هائيائتالف
در تمامي اين . راستاي اتحاد عمل براي دستمزد مساوي و بهبود شرايط تشكيل داديم

وويهال  

 

كه هالووي  به وجود آورديم سيري كه پيموديم، ما قدرت  قابل تبديل و جايگزين رام
  .داديمقدرت جامعه را تغيير مي تسخيرما بدون . كنداز آن دفاع مي

موانع حتي  مان،مستقلهايي كه عليه قدرت بر محدوديت كرديم تا زمان، ما شروعهم
ها، مراكز زنان، در مهد كودك وقت، ايخود در جنبش راديكال اتحاديه نقدرت متحدا
وجود آورديم؛ ه مالي مورد نيازي را ب ما صندوق. فائق آييم تجاوز و غيره مراكز قربانيان

كافي  صرف يك صندوق ماليدادن سازمان غير از كمك موسسات خصوصي،ه ب اما
چند  نبود؛ هر بسندهمزد مساوي در كارخانجات جداگانه براي دست نبود، ادامه فعاليت

 ما حمايت همه جانبه و عملي ه بايستي هميشه براي آن بجنگيم؛دانستيم ككه مي
معتقد بوديم كه زنان، مانند همه شهروندان، حق  ما. كرديمطلب ميگزار را نيز قانون

ما  .گزاري كنترل اعمال  كننددارند كه بر روي اختصاص منابع عمومي و فرآيند قانون
به همين دليل است كه   -سي پارلماني موجود داشتيم موسسات سيا كمي به باور

با ساختن   –عهده گرفتيم ه وجود آوردن تغييرات را به خودمان اولين ابتكارات براي ب
مان را تعريف كرديم و حمايت قابل هايو خواسته نيازهاخودمان،  مستقلمنابع قدرت 

چه براي هر آن كرديم كهدست آورديم، ما احساس ميه اي زنان بهتوجهي ميان توده
ه ب  صرفاشكل برابر نه ه توانستيم  بمي راسا خواستيم،مان ميكه از نمايندگان منتخب

  .ممبارزه كنيعنوان متقاضي 
-راي حق كراتيكوقدرت دم. ها، براي حق راي جنگيده بودندمان، سافرجتخواهران

به اشكال   -ياسي استبرابري س اي براي كنترل عمومي وعنوان وسيلهه قدرت راي ب
-هم يكي از داليلي كه قدرت انتخاب را، .كافي نيست اين امر مختلف اثبات كرد كه

كراتيك ودمضدبود كه منابع  تبديل كرد،  اين كراسيوابزاري غير كافي براي دم چون
به  ب پارلماني و هم در بازار خصوصي،در موسسات احزا قدرت هم در داخل دولت،

 يفشار بر هر دولت انتخابي با برنامه در جستجوي كنترل و موفقو  مداومطور 
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دور از مردمي  را "كاركنان بخش عمومي"مداران منتخب و راديكال بودند، سياست
عنوان يك جنبش ه ب. بودند آن در خدمت گي كرده وها را نمايندكه آنكردند مي

، ما اعتقاد ود آورده بوده وجدر زندگي زنان بهبود بقبل متشكل برآمده از قدرتي كه از 
اقل خواهيم كه الداريم و ميخوررباين فشارها  براربدر مقابله هاي پايه از داشتيم كه

ه مردم پاسخ داده و تغييراتي را كه ب بخشي از دولت و احزاب سياسي، به نيازهاي
  .تحكيم بخشند ايم حمايت ووجود آورده

باالي  دولت، جدا از ما، بر فراز و ريق آن،ط راهي را كه از ،ه طور كامأل روشنهالووي ب
كند كه او تاكيد مي. دهدرا توضيح مي گيردارگان بيگانه قرار مي ه عنوان يكسر ما ب

هاي و اوايل سال  1970هاي اما در سال. سرشت دولت حك شده است اين مسئله در
ر ديگ رچند كشو كنم درچنين فكر ميقطعأ در چندين شهر در انگليس، و هم 80

هاي دولتي را بنا به هائي از شهرداريبخش ه طور محدوديكه ب اروپائي، ما قادر شديم
 چنين برخي تغييرهاكنيم و همهاي محلي زنان بازگشائي ها و ابتكارات تشكلخواسته

اين . بش زنان نبودآورد جناين فقط دست. وجود آوريمه خود موسسات دولتي ب دررا 
سابقه در تعادل بدون چرخش بي هاي حزبي،كومت و ارگاندر ح تغييرات مشروط

راديكال  مبارزه صنعتي و رزمندگي در بخشدر نتيجه  قدرت غير ممكن بود كه
  .ه دست آمده بوداجتماعي خارج  پارلماني ب

بسط منطقي يكي از  اولين نكته،. نكته را ترسيم كردم دو از اين تجربيات من
 به طور متناقض چون كمانيسنتي است، كه باز هم درست هالووي از چپ هايانتقاد

واره كردن دولت،  او چپ سنتي را به شيي. كندمي ازگشتبه موقعيت خود هالووي ب
درستي تاكيد  بهاو . گونه به آن و جدا كردن آن از بقيه جامعه متهم كردبرخورد شيي

اين نكات  او براي شده، "احاطه"داري كه دولت توسط روابط اجتماعي سرمايهكند مي
بسيار خوب، . ودشبيان مي دليل اهميت عمل براي تغيير در درون روابط اجتماعيه ب

وويهال  

 

 تحول و تغيير تنازع و احتماأل داري محل مبارزه،اما اگر روابط اجتماعي جامعه سرمايه
در همه  روابط اجتماعي دولت چرا پس ها احاطه شده،هستند، و دولت هم دردرون آن

و تغيير باشد؟ چرا مبارزه  محل مبارزه، تنازعتواند نمي خود يده و گوناگوناشكال پيچ
هاي جنبش ه خصوص در كشورهائي متوقف شود كه در آنبايستي بر سر دولت، ب

ه ب  -موقتي/البته مشروط -توزيعي بازوكراتيك در زمينهآوردهائي دمپيشين دست
هاي اتحاديه ولتي، اعضايد بخش كه كارگرانئيهادر جا وجود آورده است؟ من

مداران منتخب سياست تر اجتماعي حضور دارند، اقليتي ازهاي وسيعكارگري و جنبش
مالحظه كردم كه نشاني از تقدس دولت  را كراتيكوهاي اجتماعي دمبه جنبش وفادار

 هاآن از سويدولت  شان درخودي احاطه شدنه خودب تضرور ينتيجه موجود در
اي كه در آن بسته به شرايط ويژه تاريخي ،دولتيموسسات ارتجاعي  .ديده نشده است

-وجود ميه را ب خود نهادهايي كراتيكودمنيرومند و ضد دفاع با ويژهه ، بقرار دارند

ا ام .نندكمقابله و سركوب  را كراتيكوفشارهاي دم سازدمي ها را قادر، كه آنآورند
به موفقيت  يير كند، كه بستگيتواند تغمي حتي با  وجود اين، مسئله شرايط تاريخي

-حزبي با مبارزه وسيع با رابطه دولت، حكومت و موسسات و وكراتيك دارد؛مبارزات دم

 ات احتماليبه تغيير تفاوت خواهد كرد، همين طور داريجامعه سرمايه تر در سطح
ان يك عنو هب ،گونه كه هالووي براي درمان بيگانگي دولت از جامعهاما آن. وابسته است

ز مبارزات جاري فرا ولت، بركند، منظورش از برخورد با دبرخورد مي واقعيت جهاني،
و  از اين ر. شودمحسوب مي بخشي از آن اي است كه دولت همدر روابط اجتماعي

سنتي حمله  ه چپغلطد كه بر مبناي آن شديدأ بهالووي به همان اشتباهي در مي
  .تربر فراز جامعه وسيع وارهشيي ديده تاريخي،وان يك پعنه برخورد به دولت ب :كندمي
ت و در درون موسسات حكومتي، دول مثال يك نمونه از مبارزات فعلي عنوانه ب   

هاي مثال .سازي استداري،  مقاومت دربرابر خصوصيحزب، و در داخل جامعه سرمايه
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دولتي، كمپين دريافت  كمپين كاركنان :ارائه كردتوان مي اين نوع مقاومتزيادي از 
 موسسات دولتي را هااين كمپين. مداران منتخبكنندگان خدمات عمومي و سياست

. كنندتر به مردم  تغيير داده و از آن حمايت ميو مسئوليت فزونگويي پاسخدر جهت 
در نتيجه طرد احتمال مبارزه موثر در درون حكومت،  هالووي،تفكر  چارچوب سياسي

وسيله ه ب كه) ساسأ در توزيع مجدد، هرچند ناقصا(وردهاي سياسي آو با رد دست
-كمونيست ه وسيلهدر ايتاليا و در فرانسه ب(وكرات هاي كارگري و سوسيال دمجنبش

.  تواند اين مقاومت را درك كندنمي ه دست آمده،پس از جنگ جهاني دوم ب) ها
برابر حراج اموال همگاني،  باز هم در جهت ايستادگي در 21قرن  ي اولدهه مبارزه در

د، كه ش خواهد به موضوع محوري براي عدالت اجتماعي تبديلاجناس عمومي و فضا، 
  .وقوع خواهد پيوسته در درون آن نيز ب نه تنها عليه موسسات دولتي، بلكه

حال اگر بپذيريم كه، جدا بودن دولت از مردم در خصوصيات دولت حك نشده است،  
هاي وكراسي، پس چرا در دمبستگي دارد آن و به تغيير هد آمدوجوه بلكه تاريخأ ب

،  موسسات دولتي و حزبي به حكمروائي انداحزاب چپ در حكومت  كههنگامي ليبرال،
اي  ه طور افزايندهب ها غالبأ بي توجهي كرده وبه منافع آن دهند، بر فراز مردم ادامه مي

ا به  قدرت متحد سرمايه و رساده آن يليكه خجاي اينه جا بمن اين كنند؟حمله مي
كه چرا ، هنوز توضيح اينبر خواهم آمدتر شيببازار رجوع دهم؛ در جستجوي توضيح 

كه  هائياغلب به آن اند، وتسليم شده استثنا به اين فشارهااحزاب چپ تقريبأ بدون 
دند، بي آوراوليه راديكال حزب بايستند فشار مي هايكردند كه بر تعهدتالش مي

خصوص در ه ب –بريتانيا در  70 كوتاه و استثنايي هايسالآيا . ماندميباقي  جواب
صنعتي  مبارزات اجتماعي و كهحالي در – به اين پرسش سايه انداخت سطح محلي

متفاوتي نسبت به دولت اتخاذ كه سبب شد كه رابطه  وارد كردبه چپ  معيني فشار
  ؟ كند
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ها و استراتژي چپ سنتي خواستدر  تا حدي را بايد سشاين پر جواب من معتقدم كه
اين طرز فكر  جستجوياو از  هر چند كه.  سراغ گرفتكند كه هالووي از آن انتقاد مي

حركت ه ها را بو يا آن هاي سياسي ساخته شدهكه در درون ارگان عاجز است سياسي
طرز تفكر  ررسي اينل بر حاه به.  سازوكار موقتي باشندند يك توامي وآورد، در مي

هاي كه اين ارگانتواند توضيح دهد، كه چرا با وجود اينمي" پائين -باال"سياسي 
ند خاصيت از خود بيگانگي را حفظ اطور رسمي زير  كنترل چپ ه دولتي حتي وقتي ب

سوسيال  ه خصوصب(كه چگونه احزاب سنتي چپ به اين جا مندر اين. كنندمي
مفهوم عملي  تغيير  )شده وكرات چپ مبدلبه سوسيال دم كه -كرات يا كمونيستودم

 استفرض بر اين بوده  .انديشماند، ميدر آن را ديده سياسي احزاب نقشاجتماعي و 
شود، ميتصرف وسيله احزاب چپ ه ب داريدستگاه دولتي جامعه سرمايه كه هنگامي

از . كنندي را آماده ميشرايط مناسب براي تغيير اجتماعي و حتي سوسياليست وسايل و
گذارد كه اعضاي كه تشكل حزبي، فرض را براين مي سوي ديگر اين بدان معنا است

تي، ات  دولرو ادا به دفاتر ها،اي مثل اتحاديهنهادهاي تودهحزب و هوادارانش، شامل 
طور ويژه  بر ه تشكيالت حزبي تقريبأ ب اين ديد از. اندمنابع مالي و آراء دست يافته

هاي مالي و راي براي پيروزي در انتخابات به قصد اجراي سياستمنابع وري آمعج
 حولگيري تصميم. تمركز دارد مورد توافق اعضا، و حزب وسيله رهبريه ب ترسيم شده

تا حد هر چند   -شودكانوني ميدر مركزيت  طورمسائل مهم، تخصيص ماليه همين
كه كه خواهان تقسيم منابع، يا هائيفعاليت اما -در حاشيه وجود دارد استقالل معيني

مورد بي توجهي  قرار گرفته، يا قاطعانه بلوكه  اند حمايت و يا ناظر بر تقويت مباحثه
كرات وحزب كارگر، حزب سوسيال دم –هاي در قدرت همه چپ تاريخ .ندشومي

را با  اين مدل از تشكل حزبي دهد كه اين احزاب،مي نشان -سي. ان. اي آلمان، حتي
رچوبي است كه دور زدن آن  اين چا. انده كار بردهمتفاوتي از موفقيت ب هايهدرج
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با دشواري  -باشندكنند كه مبتكر آن حتي سبزها كه تالش مي -براي احزاب سياسي
  .است روروبه

بخش . هاي استراتژيك استيا از دست دادن فرصت اهميت اين مدل در فقدان و
كارگران و شهرونداني ، وكراتاحزاب سوسيال دم ايتوده اراناعضا و هواد زيادي از

ها آن. آنان وابسته است كار داري و دولت بهند و يا بودند كه اقتصاد سرمايههستن
يا فقط در  اندعدالت اجتماعي  استوار بر هايارزشداراي  و و داراي مهارت آگاه يافراد

ها از نظر آن. رندبكار ميه را ب آن تا حديدر كار و يا در اجتماع   زندگي روزمره
پتانسيل درك  ، اينكهاما براي اين .اندوجود آورنده تغيير ه عظيم و ب پتانسيل، نيروي

ماندن در جامعه موجود و بازتوليد نا روزانه در جستجوي زنده  روندجاي ه بايد ب شود،
ايجاد روابط اجتماعي  براي هابر خالقيت، دانش و قدرت بالقوه آن آگاهانه آن، آگاهانه

ريم، مبارزات من هر دو توافق دا گونه كه هالووي وهمان .جديد متمركز شد ايجامعه
. وجود آورنده كوشند كه اين روابط جديد را بمي به طور دائم و ابتكارات گوناگون

 -چه نوع تشكلي :ستشود اينمطرح ميدنبال انتقاد من از هالووي ه سئوالي كه ب
تقويت توانائي اين  در جهتتوان مي -را كنار بگذاريم" حزب"فعلي عبارت  لحظه براي

در  ها به وجود آورد تا بتواند در تصميمات و سرشت واقعي دولتمبارزه آن ها وجنبش
  ؟گذار باشدنفوذ و تاثيرهر سطحي 

بخشي از  بهسادگي ه ب  :كهستاين يك درس از انگيس را مرور كنيم و آن ابتدادر 
در اين  ،تالش كرد نآ نو براي تغيير داد شد، تبديلكرات وحزب سوسيال دميك 
در بريتانيا  70هاي وقتي زنان و جنبش كارگري سال .هائي وجود دارداما تله درس

تي براي مدت  ح - به وجود آمدخودي در حزب بهدگرگوني خود يك خيلي قوي بودند،
از  بيش هاي جا افتادهاما  ساختار  -كنترل را از دست داد كوتاهي مركزيت سنتي،

كارداني   اي، انعطاف واي راديكال اتحاديهتودهان، جنبش زنان و جنبش جوان نهادهاي

وويهال  

 

ها را از تقويت تشكالت خود و فمنيست رانجام  نبرد در درون حزب كارگر،و س دارند
  . ساختدور ان متحد

ديگر خواند نيز مي "صداي جنبش"د يك حزب چپ مستقل، كه خودش را حتي وجو
هر . هستند اتجربه سبزهاي آلمان و سبزهاي چپ هلند شاهد اين مدع. نيست گوپاسخ

ها جنبش ميان هاي قوي درها داراي ريشهچند از زاويه نيت و اهداف خوب آن
طور مادي و بالقوه ه ب فشار ادغام در درون دولت در برابر هستند، اما براي مقاومت

  .نداخيلي ضعيف 
دهد اي كه يك تشكل سياسي را شكل ميكه، روابط كليدي ستاين جا ث من اينبح

هاي راديكال، و با كارگري، با جنبش نهادهايبا  رابطه تشكيالت: به قرار زير اند
دولتي و نقش  ي تشكيالت با اداراترابطه گان،دهندراي ،"غير متشكل"شهروندان 

تر احزاب سياسي و در بيش. هادر آن وجود آوردن تغييره تشكيالت در چگونگي ب
  . چپ احتياج  به تغيير راديكال در اين روابط وجود دارد هايتشكل
سياست، استراتژي، و حتي تاكتيك   -سياسي هاي سياسي چپ اخيرأ عقالنيتتشكل

-ه ب معيني رهبري "هاجنبشمداخله در " از اين رو براي .اندخود  را متمركز كرده -

- استخدام مي هاي خودهنده و عضو براي پيوستن به تشكليا راي د.  دآورنمي وجود

جا  در بحث من در اين .سياسي است اتتغيير اي برايوسيله كنند، چرا كه  تشكيالت
تشكيالت يا هواداران و اعضاي   هايمهارت رابطه با درك خالق، و شناخت خصوصيات

استوار  ايبايد رابطه با متحدان فعال،  دارد كه رابطه  تشكيالتاين مبنا  قرار  حزب بر
ميان همكاري   تربيش -گررهبر و هدايت يبر همكاري ميان برابرها باشد، تا رابطه

شكل  ه تر ببا منابع مختلف  قدرت و آگاهي،  اما داراي  يك هدف مشترك،  و كم افراد
  . تر دو جانبهبيش:  معلم  و شاگرد  يابطهر



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

گرائي، هاي رواني سبب تقويت، تمايالت مركزواع مكانيسمروشن است كه همه ان
.  شوديا حزب سياسي مي گرائي و تفاوت گذاشتن در تشكل وو تمايالت فرقه رهبري

اي  براي آفريدن يك خانواده، يك منبع امنيت در يك دنياي سخت بي تمايل همگاني
توليد اوليه نا آگاهانه  از باز ، اما بايستيما همه نياز به حمايت داريم. ثبات  وجود دارد

به  هاي بسيار خالق و گسترده ديگريراه .بنيادي امنيت آگاه باشيم غالبأ منبع و
كه اين روابط سدي  در ولي در جائي.  منظور آفرينش همبستگي و حمايت وجود دارد

 از گسستند، بايستي براي اطلب با افراد ديگر ابطه باز، منعطف، برابرييك ر مقابل
ين  وجود كشش چنميراث شوم ديگر،  هم .ميراث ناخودآگاه گذشته خود آماده باشيم

از ما را در جايگاه باال  كه بعضي  و جاذبه ناخود آگاه به اسلوب و روش تشكيالتي است
 من بر رها كردن. سازدهائي با دانش باالتر مي، آدم"رهبر"ز ما دهد، ااي قرار ميو ويژه
كنم، اما فشاري نميپاي هاي مشتركارتقاء  ايده رك و با هم برايفعاليت مشت كار و

را در بر كه تغيير  پايه شناسائي عملكردهاي متنوعي بر عقيده قابليت تغيير قدرت،
رو از اين. كرددر خود كشف خواهند  را آن پويائي تغيير دارد استوار خواهد بود، و همه

هاي جديدي از مشاركت  در راه،  به يشده رهبره جاي مفروضات از پيش فرضما ب
.  اند نياز داريمو بازتاب تجربه مبارزه  خيزندبرمي هائي كه از مبارزهديدگاه ادغام با

مشاركت   تجربه نه فقط يك نوع  بسيار مهم سازي فوروم اجتماعي پنجم اكنونآماده
جديد تشكل  شكل چنين به در خدمت آفريدن، بلكه همرودبه شمار مي براي  فوروم

  . سياسي راديكال نيز قرار دارد
ها را حزب چه آن -سياسي هايروشن است كه بحث درباره ساختن دوباره  تشكل  

ي ويژه از ه شكل ائتالفي براي مقاصدب ها،، بعضي اوقات تشكلاست  -بناميم يا نه
قعيت امر با  ه كه در وادوبار مسئله اساسي در اين بازسازي.  د بودجمله انتخابات خواهن

مسئله اين  خيزد، اهميتبر مي منحصرأ انقالبي يا تغيير راديكال هاي راكدطرد ايده

وويهال  

 

در .  انجام دهيم توانيم،ساختن جامعه مورد نظرمان مي است كه هر چيزي را كه براي
ترين شكل آن، در عملي. ناميديم  "نسياست پيش نمادي"را   ما آن 1970هاي سال
 در نصفقبت كامل از اطفال، درج سهميه زنان به ميزان ، مراهاي چپسنكنفرا

ها،  خاتمه دادن به شوونيسم مردانه در زندگي روزمره چپ و از اين قبيل مي پالتفرم
هائي كه كمپين ها  وتوان در جنبشرا امروزه  مي  "نيپيش نماد"هاي سياست. باشد

دهند؛ در الش قرار ميچ يون مسلط محصوالت غذائي را موردانحصارات كورپراس
يا بر محيط اخالقي آسيب  محصوالت از نظر ارزيابيپافشاري بر بازيافت مواد زائد؛ در 

ديده  در جائي چنينهم. مالحظه كردكراسي وتر دماشكال عميق زيست؛ و در تجربه
انتخاب، رشد و  سياسي خود را در التزام اخالقي و ،فني عرصه كه  فعاالن ميشود
ما به اشكالي از . دهندرتباطات نشان ميا اطالعات و آوريفنديد در ج توسعه

تشكيالت سياسي نياز داريم كه در آن بتوان اين آلترناتيوهاي عملي را فهميد و 
اين آلترناتيوها  ،در آن تا كمك كرد؛ حمايت كرد و به ايجاد شرايط سياسي بازتري

به  هالكه احزاب سياسي و تشك معني است باز هم  اين بدان. بتوانند رشد كنند
 آن، جايه و عوض كردن خاتمه دهند و ب ديدگاه  انحصاري خود در رابطه با تغيير

.  پيدا كنند دولت ، و از جمله خوددر گسترش تغيير اجتماعي از پائيننقش خود را 
مالحظه كرد، از تجارب بلند توان در اشكال گوناگون مي هائي از اين دست رامثال
هاي ايتاليا گرفته تا غدغن كردن شركتكراسي مشاركتي در برزيل و ودم در انهپرواز

پرداخت دستمزد  ها كه بر، و تا  شوراهاي شهرداريزنجيره اي در شهرهاي آمريكا
آورند، وجود ميه كنندگان تاكيد داشته، اشتغال با كيفيت باال را بخوب برعرضه
ها قط غذاهاي ارگانيك و ترجيحأ در تعاونيف ها بازيافت را توسعه داده،كاركنان آن

  .و از اين قبيل كننداري ميدشان خريهايتوليد شده را براي  مدارس و غذا خوري
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" يك بازيگر در بين بسياري ديگر"تشكل سياسي، هر شكلي كه باشد،  بدين شكل،  

. اما نه برتر بازيگر اصلي و ويژه كرد،نوتي بحث ميگونه كه فاوستو برتي نباشد؛ همامي
،  در هيونوپائي و رئيس هيئت مديره ريفونداسعنوان رئيس حزب جديد چپ اره او  ب

  .از تجربه غني برخوردار است فرآيند بسيار دشوار نوآوري سياسي،مركز 
سياسي، براي اشكال   براي نمايندگي - مبارزه براي دستيابي به موسسات دولتي

  - كراتيك حكومت و غيره وبراي اشكال دمگيري عمومي، تر تصميممشاركت عميق
گيرد را در بر مي از مبارزه عد در ميان ابعاد  بسيار ديگريك ب– عد اساسي و هر چند، ب

 دليله تصاحب در كارخانه را ب ما مبارزه براي كنترل و  -همه برتر از ويژه اما نه
كنيم، ر رها نميازخود بيگانه كا خصلتكننده مديريت و خصوصيت استثمارگر سركوب

رها . عليه دولت را رها كنيمچنين مبارزه بر هم مبارزه  در درون،  و لذا چرا بايستي
پيشين براي عدالت اجتماعي  هاي رزمندهنفي تالش نسل ،كردن مبارزه بر عليه دولت

آميز به لت و موسسات دولتي، برخورد تحقيروه براي دزترك مبار. رودبه شمار مي
نيست كه  اما اين به معني آن. شودمحسوب ميكراسي وبراي دم نمبارزات پيشي

هاي اصلي  تشكيالتي به ارث برده شده را بايد  دنبال كنيم؛ بر عكس، چالش هايروال
  .است  بدون از دست دادن هدف و مسير راه خالقيتنوآوري و 
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  :لينيكوس پيرامونمناظره جان هالووي و الكس كا
  "توان جهان را بدون كسب قدرت تغيير داد؟يا ميآ"

  رياحي. برگردان ح
  

  : جان هالووي
توانيم جهان را بدون كسب توانيم شايد هم نميشايد مي. دانمجواب پرسش باال را نمي

به گمان من نقطه آغاز عدم قطعيت است و نه دانستن، جستجوي . قدرت تغيير دهيم
- شود كه سرمايهتر آشكار ميزيرا هر چه بيش. راهي به پيش] يافتن[ عمومي براي

دگرگوني بنيادي در . است] تبديل شده[آفرين فاجعه] به يك امر[داري براي بشريت 
و اين انقالب، . تر شده استساختار جامعه، يعني انقالب، از هر زمان ديگري ضروري

اما اين كه انقالب . انقالبي جهاني باشدتواند اگر قرار باشد موثر واقع شود، فقط مي
اي اين بدان معني است كه تنها شيوه. جهاني با يك ضربه انجام بگيرد، نامحتمل است

توان تصوري از انقالب داشت، انقالبي است فضاساز، انقالبي كه در فضاهاي كه مي
جهان اشغال فضاهايي را در  گيرد، انقالبي كهداري انجام ميدر سرمايه] پديد آمده[

. دهدچنان به حيات خود ادامه ميداري همكه سرمايه] متن شرايطي[كند در مي

وويهال  

 

در [ كه آيا اين فضاها راو اين ،پرسش اين است كه تصور ما از اين فضاها چيست
  .انديشيمها ميي ديگري به آنكنيم يا به گونهدولت تصور مي] چارچوب

جائي شروع كنيم كه هستيم، از ايد از همان، بخصوصانديشي در اين چاره باره در
جهان ازين گونه . الگره كشانيدرتووهاي بسياري كه ما را به پانيها و نافرمعصيان
. گويندمي "نه"داري ر از مردماني است كه به سرمايهها آكنده است، جهان پعصيان

ما آن چه را . ادداري ادامه نخواهيم د، ما زندگي خود را طبق دستورهاي سرمايه"نه"
چه را كه سرمايه به ما دهيم و نه آندانيم انجام ميكه شخصا ضروري يا مطلوب مي

-بينيم و فراموش ميداري را صرفا نظام فراگير سلطه ميگاه سرمايه. كندديكته مي

ها آن چنان كوچك گاه اين عصيان. هائي همه جا وجود داردكنيم كه چنين عصيان
- دانند، اما اين عصيانها را تجلي رد و نفي نميآن كه درگير آن اند،ند كه كساني هم ا

شان يافتن بديلي است به جلو و گاه هم اي هستند كه هدفهاي جمعيها غالبا پروژه
 2001هاي سال اشاره به شورش(ن يا آرژانتينازو وها به بزرگي جنگل الكاندآن

. سال پيش اندبيش از يكسه سال پيش يا عصيان بوليوي كمي  )درآرژانتين
: اي مبني بر اين كهها اشتياق به خودگرداني، و انگيزهي اين نافرمانيي همهمشخصه

دهيم به ما بگوئيد چه بايد انجام دهيم، ما خود تصميم خواهيم نه، به شما اجازه نمي"
ر نظام ئي دهاها يا تَرَكتوان شكافها را مياين رد كردن. "گرفت كه چه بايد بكنيم

  .داري دانستي سرمايهسلطه
بلكه يك نظام فرماندهي  ،نه يك نظام اقتصادي )ي نخستدر درجه(داري سرمايه
. گويند چه كار كنيمدهند، به ما ميداران با پول خود به ما دستور ميسرمايه. است

بنابر اين، پرسش از . به معني درهم شكستن دستور سرمايه است اطاعتامتناع از 
ها در بافت سلطه را ها، اين تَرَكتوان اين امتناع كردنظر ما اين است كه چگونه ميمن

  :از انديشيدن وجود دارد چند برابر كرده و توسعه دهيم؟ در اين رابطه دو شيوه
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ها را اگر ها، اين نافرمانينخستين شيوه از انديشيدن به قرار زير است كه اين جنبش
. داندسوي هدفي نشانه نروند، خالي از پختگي و تاثير مي متمركز نشوند و به سمت و

ها موثر بودن به معني آن است كه بايد از طريق انتخابات يا براندازي دولت از منظر آن
موجود، به سمت فتح قدرت دولتي حركت كنند و دولت انقالبي جديدي را بنيان 

  . ا حزب استهي اين نافرمانيشكل سازماني سمت و سو دادن همه. نهند
تصميمات آينده باشد،  ناظر بر يمسالهيك كه ي فتح قدرت دولتي بيش از آنمساله
حاال خود را، چگونه بايد سازمان دهيم؟ . كنوني است در شرايط دهيي سازمانمساله

سازماني كه نارضائي ما را بر فتح قدرت دولتي  ا بايد به حزبي بپيونديم، به نوعآي
  ؟به شكل ديگري خود را سازمان دهيمايد متمركز كند؟ يا ب

ها را نه، اين نافرماني": ها اين است كه بگوئيمي دوم بسط و افزايش نافرمانيشيوه
ي يدانه گسترش پيدا كنند و به هر سونبايد در شكل يك حزب مهار كرد، بلكه بايد آزا

   ."دهدها را سوق ميرزه آنحركت كنند كه مبا
آهنگي اي نبايد در كار باشد، بلكه بايد همآهنگيست كه هماين سخن بدان معنا ني

ي اصلي منبع و مرجع، نه دولت گذشته از اين امر، نكته. بازتري وجود داشته باشد
  .خواهيم به وجود آوريمست كه ميايبلكه جامعه

. دهدنخست اين است كه ما را به جهت اشتباه سوق مي بحث اصلي عليه برداشت
دولت شكلي از مناسبات اجتماعي : طرف نيستي بيست، دولت ابژهدولت شئي ني

ها بسط و اي كه طي قرني انجام امور است، شيوهاست، نوعي تشكيالت است، شيوه
مان اگر مبارزات. تكوين يافته است و هدف آن حفظ يا گسترش حاكميت سرمايه است

خود قرار دهيم، بايد درك  يرا بر دولت متمركز كنيم يا دولت را منبع اصلي مراجعه
- كه، دولت تالش ميتر از همه اينمهم. كشاندكنيم كه دولت ما را به مسير معيني مي

ي ما از جامعه را به ما تحميل كند و نبرد ما را به مبارزه به خاطر يا كند جدائي مبارزه

وويهال  

 

گان را از كساني ها  و نماينددولت رهبران را از توده. تبديل كند... ] جامعه يا [به نام 
ي ديگري از گفت و شنود و دولت ما را به شيوه. اندشان كردهكند كه انتخابجدا مي

دهد دولت ما را به سازش با واقعيت جهت مي. كشاندي متفاوتي از انديشيدن مينحوه
اش دهي اجتماعي كه شالودهداري است، شكلي از سازمانو آن واقعيت، واقعيت سرمايه

طور هم ما را به تعريف همين. عدالتي، بر كشتار و نابودي بنا شده استمار و بيبر استث
دهد، تعريف فضا و هاي پديد آمده در مورد  چگونگي انجام امور سوق ميفضا و فرصت

ها روي دولت و جهان بيرون از آن و بين شهروندان و خارجيفرصتي كه بين قلم
ي موجود ت ما را به تعريفي در كادر همين فضادول. آوردي روشني به وجود ميفاصله

-آوردي با حركت جهاني سرمايه باقي نميدهد كه اميدي براي هماز مبارزه سوق مي

  .گذارد
. مدار چپ، يك مفهوم كليدي وجود دارد كه عبارت است از خيانت -در تاريخ دولت

به اين خاطر كه  اند، آن هم نه ضرورتارهبران بارها و بارها به جنبش خيانت كرده
ي شكلي از تشكيالت، اند، بلكه دقيقا به اين دليل كه دولت به مثابههاي بدي بودهآدم

. دهدها را به فرايند سازش با سرمايه سوق ميكند و آنرهبران را از جنبش جدا مي
توانيم در مقابل آن آيا مي. خيانت به عنوان شكلي تشكيالتي در ذات دولت نهفته است

. گيردتوانيم و اين امري است كه هميشه صورت ميمت كنيم؟ بله، البته كه ميمقاو
توانيم به دولت اجازه ندهيم رهبران يا نمايندگان دائمي جنبش را به خود وابسته مي
اما اين به . ي نمايندگان با دولت را سد كنيمي محرمانهتوانيم جلوي مذاكرهمي. كند

دهي دولت بسيار هاي سازماندهي ما با شكلزمانهاي سامعني درك آنست كه شكل
دولت تشكيالت پايور است، خواست ما . ها نيستتفاوت دارد و تناسبي بين آن

-دهد بگوئيم چه ميتشكيالت خودگردان است، شكلي از تشكيالت كه به ما اجازه مي

گر به دي. دهيمگيريم و چه را ضروري و مطلوب تشخيص ميخواهيم، چه تصميمي مي
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ي آن خواهيم آن شكلي از تشكيالت است كه اصل مورد مراجعهچه ما ميسخن، آن
  .دولت نيست

اما استدالل . ي اصل مورد مراجعه است، روشن استاستداللي كه عليه دولت به مثابه
  مخالف انديشه به نوع ديگر چه؟ 

در اين [ .توان برداشت خود محور تكوين مبارزه دانستمدار را مي -استدالل دولت
شود كه در آن يك امر محوري و مركزي وجود مبارزه به عنوان امري درك مي] معني

-مان را بر فتح دولت متمركز ميي تالشدر ابتدا همه. دارد، يعني فتح قدرت دولتي

توانيم به دهيم و سپس وقتي به اين امر نائل شديم، ميكنيم، خود را سازمان مي
. توانيم به انقالبي كردن جامعه فكر كنيمبيانديشيم، ميدهي هاي ديگر سازمانشكل

مساله اين : كنيم تا بتوانيم در جهت ديگر گام برداريمنخست در يك جهت حركت مي
شود، در فاز بعدي مشكل است كه خاتمه دادن به پويايي كه در فاز نخست حاصل مي

  .يا غيرممكن است
خواهيم ايجاد كنيم شود كه ميكز مياي متمربرداشت ديگر مستقيما بر نوع جامعه

تشكيالت : محوري در كار نيست] اين جا[در. دولت بگذرد] مدار[كه از بدون اين
خواهيم اي كه ميمستقيما به مناسبات اجتماعي] خود[مستقيما نشانه است،] خود[

در جائي كه برداشت نخست دگرگوني اساسي جامعه را پس از . ايجاد كنيم پيوند دارد
داند، استنباط دوم اصرار دارد كه دگرگوني اساسي جامعه هم اكنون ح قدرت ميفت

انقالب نه زماني كه وقت آن رسيده، بلكه از همين جا و هم اكنون . بايد شروع شود
  .بايد آغاز گردد

گرداني مسلط اين نشانه بودن، اين انقالب همين جا و هم اكنون، بر كل كشش به خود
تواند چه ميآن. تواند وجود داشته باشدداري نميي سرمايهجامعهخودگرداني در . است

حركت عليه : وجود داشته باشد و وجود دارد كشش به خودگرداني اجتماعي است

وويهال  

 

كنند، چنين حركتي  به ناگزير تصميم بيگانه، عليه تصميمي كه ديگران اخذ مي
  :البته سه موضوع روشن است. تجربي است

گرداني ضرورتا كششي است عليه اجازه دادن به ديگران كه كشش به سوي خود: الف
جنبشي است عليه دموكراسي ] اين كشش[بنابراين، . از جانب ما تصميم بگيرند

  .نمايندگي و براي ايجاد نوعي دموكراسي مستقيم
كشش به سوي خودگرداني به ناگزير با آن نوع تشكيالت از دولت سر سازگاري : ب

  .گذارد،  گيرد و بدين ترتيب ما را كنار ميتصميم ميندارد كه از جانب ما 
كشش به سوي خودگرداني بي معناست اگر خودگرداني در فعاليت ما به هدف : ج

داري كار را دهي سرمايهبنابراين، به ناگزير سازمان] اين كشش. [اصلي تبديل نشود
  .دهدهدف قرار مي

لكه كمونيسم و نه فقط پيرامون عصيان بنابراين، بحث ما نه تنها پيرامون دموكراسي ب
  . بلكه پيرامون انقالب است

اين حقيقت كه . از نظر من اين برداشت دوم از انقالب است كه بايد بر آن متمركز شد
كنيم مشخصا به معني آن نيست كه برداشت غير مدار را رد مي- ما برداشت دولت

دهم له اساسي را تشخيص ميدر اين جا سه مسا. مدار مشكالت خود را ندارد -دولت
  :داري از بازگشت به ايده فتح قدرت دولتي نيستكدام به معني طرفكه هيچ

به گمان من . اولين مساله اين است كه چگونه بايد با سركوب دولتي برخورد كرد
رو -در-پاسخ اين نيست كه مسلح شويم به طوري كه بتوانيم دولت را در مصافي رو

مان كم است و نتيجه آن بازتوليد دقيقا مناسبات يروزياحتمال پ: شكست دهيم
كنم و نه اين گونه فكر مي. كنيماي است كه عليه آن مبارزه مياقتدارمدارانه اجتماعي

كه پاسخ اين است كه دولت را در كنترل خود درآوريم تا بتوانيم ارتش و نيروي پليس 
هائي دم آشكارا با مبارزات آناستفاده از ارتش و پليس از جانب مر: را مهار كنيم
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بدين ترتيب، . ها عمل كندگيرد كه نمي خواهند كسي از جانب آندرتقابل قرار مي
پذير است اين كه تالش كنيم راه هاي ديگري براي منصرف كردن تنها كاري كه امكان

ين تواند يكي هم اها ميي اين راهاز جمله: ما پيدا كنيمدولت از اعمال خشونت عليه 
، اما )هاي زاپاتيستمثل نمونه(باشد كه تا حدودي از مقاومت مسلحانه استفاده كنيم 

تر از هر چيز، بر قدرت ادغام عصيان در جماعت تكيه مطمئنا بايد، مهم] در اين كار[
  .كنيم

) فعاليت مولد بديلي(هاي بديلي را توانيم فعاليتموضوع دوم اين است كه ببينيم مي
ي اجتماعي بديلي توانيم شبكهداري بسط دهيم و تا چه اندازه ميمايهدر چارچوب سر

مثال (ها به وجود آوريم ، بين فعاليت]هم اكنون موجود[ارزش ] يشبكه[ به غير از
و اين امكانات به طور ) هايي كه به دست كارگران در آرژانتين بازگشائي شدكارخانه

-اي اساسي به شمار ميا اين خود مسالهآشكار به دامنه خود جنبش بستگي دارد، ام

گيري اجتماعي پيرامون توليد و توزيعي كه از اعماق به ي تصميمي مسالهدر باره. رود
و ]) داريي به وجود آمده در سرمايه[هاي ناشي از فضاها از عصيان(باال حركت كند 

  انديشيم؟ ريز، چگونه مينه از يك گروه مركزي برنامه
چگونه نظام دموكراسي . دهي خودگرداني اجتماعي استزمانموضوع سوم سا

مستقيمي را در سطحي سازمان دهيم كه در يك جامعه پيچيده به فراسوي سطح 
ي شوراهاست كه در پيوند است با شوراي محلي دامنه پيدا كند؟ پاسخ كالسيك ايده

] توانمي[يندگان را اين نما. فرستندشوراها، نمايندگان خود را به اين شورا مي. شوراها
رسد، اما روشن است كه حتي در اين پاسخ در اساس درست به نظر مي. فرا خواند

ساز است، به طوري كه تنها هاي كوچك هم اعمال دموكراسي همواره مسالهگروه
توان به درك  دموكراسي مستقيم نايل آمد عبارت است از اي كه از طريق آن ميشيوه

  .موزيفرايند تجربه و خودآ

وويهال  

 

توانيم جهان را بدون فتح قدرت تغيير دهيم ؟ تنها راه درك اين امر اين است آيا مي
  .كه آن را انجام دهيم

  
  :الكس كالينكوس

و من هر چه باشد، ما هر دو خواهان دگرگوني جهان از طريق فرايند  "جان"اختالف 
بلكه اين مردم دهند خودرهاني هستيم، جهاني كه در آن رهبران به مردم دستور نمي

را  "جان"صداقت، وضوح  و پيگيري در كار. سازنداند كه به طور جمعي خود را رها مي
اما در عين حال من هم بايد . امروز هم در ارائه كارش مشخص بود. كنمتحسين مي

آل تغيير جهان بدون فتح قدرت را در تحليل نهائي مردود صادق باشم و بگويم كه ايده
  .دانممي

موضوعات بسيار زيادي وجود دارند كه . هم نظر ام "جان"ص عدم قطعيت با درخصو
و آن اين است كه بدون . اما در مورد يك موضوع اطمينان دارم. توانيم بدانيمنمي

  . پرداختن به مساله قدرت سياسي و حل آن تغيير جهان غير ممكن است
نهفته است،  "سب قدرتتغيير جهان بدون ك"هائي كه در محتواي با يكي از انگيزه

سوسياليسم "هاي موجود چپ در سطح جهاني در بين سنت. كنمدردي ميمطلقا هم
هاي استالينيستي، خواه خواه حزب كمونيست در سنت. وجود داشته است "از باال

چون حزب كارگران برزيل امروز، محور اصلي اين ايده  كحزب سوسيال دموكراتي
  .ماننددهد و بقيه منفعل باقي ميما انجام مياست كه حزب كارها را براي ش

دار آن ام بسيار متفاوت است، و آن عبارت است از اي كه من طرفسنت سياسي 
كه در تعريف ماركس از سوسياليسم به مثابه خودرهاني طبقه  "سوسياليسم از پائين"

ن جهان ي ستم ديدگان و استثمارشوندگاسوسياليسم در باره. كارگر خالصه شده است
اين است  "جان"اختالف اساسي من با . سازنداي موثر خود را رها مياست كه به گونه
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-هاي فرايند خودرهاني اين است كه با  دولت موجود روكه من معتقدم يكي از الزام
  .رو شويم، آن را سرنگون كنيم و با قدرت دولتي اساسا متفاوت جايگزين سازيم- در
گويد كه بايد آن چه او مي. خواهد كه به دولت پشت كنيمدر اساس از ما مي "جان"

ديگر انديشمندان هم بر . نامد را به ثمر برسانيممي "فضاهاي ايجاد شده"] در[انقالب 
مي [او . را دارند "جان"داري بيزار است، همان عقايد ي اين كه زندگي از سرمايهزمينه
رغم ترس و وحشت نظام ود را، عليهاي خودمختار خما همه بايد بكوشيم باغ] گويد

  .داري، كشت كنيمسرمايه
داري به اين علت كه سرمايه. نهدمساله اين است كه دولت ما را به حال خود وا نمي

. گذاردهاي مختلف برخوردار است، بنابراين ما را آسوده نمينظامي است كه از دولت
-ها را متالشي كند و به شاخها آنبرد تهاي جهان يورش ميداري امروزه به باغسرمايه

از اين رو ما را به حال خود  ؛بازي ادغام كنداي از تجارت زراعي تبديل يا در سفته
  . نخواهد گذاشت

توانيم دولت را ناديده انگاريم زيرا دولت، شكل انحصاري و متمركز قدرت در نمي
بايد مخالف دولت  اين به لحاظ استراتژيك به معني آنست كه ما. داري استسرمايه

  .باشيم و انقالب عليه آن را تشويق كنيم
گيريم و از آن مطالباتي را طلب آيا اين به معني آنست كه دولت موجود را ناديده مي 

كنند به خود مشروعيت بخشند داري كنوني تالش ميهاي سرمايهدولت. كنيم؟ نهنمي
- كنند و مورد ستم قرار ميار ميتا بتوانند رضايت كساني را به دست آورند كه استثم

توانيم دهي كنيم، مياين بدان معني است كه اگر خود را به طور موثر سازمان. دهند
بنابراين، اگر دولت را ناديده بگيريم، به معني . يمسازداري را به اصالحاتي وادار سرمايه

- ورت ميسازي صهايي بي طرف بمانيم كه براي خصوصياين است كه در برابر تالش

خواهد سيستم بازنشستگي را در امريكا مثال در حال حاضر جرج بوش مي. گيرد
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گوييم به اين مساله بي توجه ايم زيرا سيستم بيمه اجتماعي در آيا مي. خصوصي سازد
  .كند؟ به گمانم نهدهي مياياالت متحده را دولت سازمان

بخشي از فرايند . كندم ميسرانجام هم اين روزها دولت، كارگران زيادي را استخدا
هاي خصوصي جاي اين ان شركتشدگماستخداكه  سازي به اين معني استخصوصي

شود و اين غالبا به اين معني است كه خدمات عمومي بدتر مي. گيرندكارگران را مي
  .گذاردرو به وخامت مي انشدگماستخداشرايط و دستمزد اين 

توانيم به آن م، اين به معني آن نيست كه ميطرف نباشياما اگر نسبت به دولت بي
داري و دولتي كه در صدد حفظ آنست سعي خواهند در درازمدت سرمايه. تكيه كنيم
اين آن چيزي است كه در . هايي را باز پس بگيرند كه موقتا پذيرفته بودندكرد اصالح

تاكيد كرده  "جان"طور كه افزون بر اين، همان. كنند انجام دهندحال حاضر تالش مي
ها را مطيع و تابع دهد تا تودهاست، دولت تشكيالتي هرمي است كه قهر را سازمان مي

توانيم صرفا تالش كنيم دولت موجود را فتح اين به معني آنست كه ما نمي. خود سازد
اگر دولت موجود را فتح كنيم، بدترين چيزي كه در نهايت به دست خواهيم . كنيم

و در بهترين حالت كسي شبيه لوال يا مبكي در افريقاي جنوبي را  آورد استالين است
كنند جهان را تغير دهند اما كه تالش مي خواهيم داشت كه برآمده از جنبشي هستند

  .شودداري منتهي ميبه سروسامان دادن امور براي سرمايه
كافي  پس بديل چيست؟ بديل اين است كه جنبشي را به وجود آوريم كه  به اندازه 

هاي هاي موجود قدرت دولتي را درهم شكند و شكلقدرتمند و متمركز باشد تا شكل
به ديگر سخن، بايد . اي را بنيان نهد كه اساسا متفاوت و دموكراتيك باشدقدرت دولتي
-گيرد، بلكه كار ستمنباشد كه قدرت دولتي را به دست مي يك حزبانقالب، كار 

باشد كه دولت موجود   -ي نخست كل كارگرانر درجهد -ديدگان و استثمارشوندگان 
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هاي اساسا جديد و دموكراتيك قدرت را به را درهم شكنند و در آن فرايند، شكل
  .ي جامعه براي خود به وجود آورندمنظور اداره

 150اگر به تاريخ . اين بديل، صرفا تخيلي نيست كه من درمغزم سر هم كرده باشم 
بريم كه كارگران بارها و افكنيم، پي ميقه كارگر نظري بيي گذشته جنبش طبساله

. انداي ابداع كردهبرد موثر مبارزات تودهدهي را براي پيشهاي نوين سازمانبارها راه
كارگران براي . اين مبارزات دموكراتيك، غالبا تحت كنترل خود كارگران بوده است

هاي قدرتي اند تا بتوانند هرمد كردهساختارهاي نمايندگي ايجا ،برد مبارزات خودپيش
هاي و با چنين كاري شكل. ها صحبت كرددرباره آن "جان"را در هم شكنند كه 

  .ها آگاهي نداشته نباشنداند، حتي اگر از آنجديد قدرت سياسي را به وجود آورده
 1905ي هاترين نمونه شوراها در انقالبمعروف: توان ذكر كردهاي فراواني را مينمونه

آلمان، هم، شوراهاي كارگران و سربازان شكل  1920-1918در انقالب . روسيه است 1917و
ي محاصره دولت اتحاد مردمي آلنده در شيلي كه تا قبل از حلقه ينمونهو . گرفت

هاي فراوان نمونه. مردمي وجود داشتدر اوج مبارزات  1973 -1972پليس در سال 
ي نوع جديدي از قدرت سياسي دهندهجود دارد كه نشاناي وديگري از سازمان توده

  .است
-دهي اهميت دارد، بدون اين كه بخواهيم هدفچه در مورد اين شكل از سازمانآن

ها منتهي شد را در نظر بگيريم، اين است كه از ظرفيت به گيري آنهايي كه به شكل
د قدرت برخوردار هاي جديچالش كشيدن و درهم كوبيدن دولت موجود و بناي شكل

  .اند
اي كه در ، اما هر مبارزه"منتظر انقالب باشيد"گوئيم كه نمي "جان"چون ما هم

-دهي حركت كند، به جهتي اشاره دارد كه يك جامعه غيرسرمايهسازمانراستاي خود

مساله اين است كه هر . توان از آن طريق سازمان دادداري، سوسياليستي، را مي
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دارد، اگر بخواهد پيروز شود، بايد دهي گام بر مياي خودسازمانجنبشي كه در راست
دولت و  –توان با قدرت متمركز سرمايه نمي. اي متراكم و متمركز باشددر لحظه
روئي مستقيم با -در-ها براي  رومواجه شد اگر خود جنبش -هاي چند مليتيشركت

  .ها متمركز نباشندآن شركت
هاي كنيد، به شكلجع به تراكم و تمركز صحبت ميوقتي را": خواهد گفت "جان"

دهي ساختارهاي هرمي و متمركز ايد، بازسازي و سازماندهي برگشتهقديمي سازمان
   ".ايددولت موجود را شروع كرده

خيلي صادق بود و در مورد مشكالت طرح   "جان". اي نيستقبول دارم كه كار ساده
ارم كه در برابر رويكردي كه من از آن دفاع من قبول د. استراتژيك خود صحبت كرد

. اي نيستتركيب تمركز و خودسازماندهي كار ساده. كنم هم مشكالت وجود داردمي
  .اما بدون حدي از تمركز شكست خواهيم خورد

هاي اگر ما صرفا فعاليت پراكنده، غيرمتمركز و محلي داشته باشيم و هر كس باغ
تواند ما را منزوي و نابود كند، يا ذره ذره ما را ميمستقل خود را كشت كند، سرمايه 

توانيم به مسائلي چون تغيير آب و هوا بپردازيم مگر اين كه و نمي. در خود ادغام كند
 پيرامون آب و[و تا حدي براي دگرگوني جهاني  داشته باشيم آهنگ شدنظرفيت هم

انيم پخش گاز كربنيك توآهنگي در سطحي جهاني نميبدون هم. متمركز باشيم] هوا
خواهيم شاهدش باشيم تنها با توانيم به دنيائي كه مينمي. در هوا را كاهش دهيم

اين موضوع به مساله احزاب . پراكنده و محلي خود دست پيدا كنيم] نيروي[تكيه بر 
- دهي ايراد مينسبت به حزب به عنوان شكلي از سازمان "جان". كندارتباط پيدا مي

اما اگر . كندهاي موجود را بازتوليد ميگويد حزب ساختارهاي هرمي دولتاو مي. گيرد
هاي بريم كه احزاب در آن وجود دارند، يعني جريانمان توجه كنيم، پي ميبه جنبش

شان ديد استراتژيك هاي گوناگوناي وجود دارند كه در شيوهيافتهايدئولوژيك سازمان
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و كساني كه مثل او  "جان"اين مفهوم از حزب، در . كاملي از دگرگوني جامعه دارند
شوند كه حزب محسوب مي هاي گوناگون همان اندازهكنند، در درون جنبشفكر مي

  .ال برزيل يا حزب كارگران سوسياليست در بريتا نيا. او. اس. حزب كارگران و حزب پي
. ادندهايي كه از حزب كارگران اخراج شدند، جناح چپ جديد آن را تشكيل دآن

توانند ادعا كنند كه حزب نيستند دهند ميكساني كه چنين جرياناتي را سازمان مي
توانند در جنبش بازي پذيرش نقشي كه احزاب مي. ولي اين نوعي خودفريبي است

هاي مختلف در پيوند ها و بينشتر استراتژيتر و روشنتواند به بيان صادقانهكنند، مي
توانند به تكوين جنبشي ياري رسانند كه احزاب مي. شود با دگرگوني و تغيير منجر

ي دگرگوني ي كافي براي به عهده گرفتن وظيفهيافته  و هم به اندازههم خود سازمان
  .اجتماعي، انقالب، منسجم باشد

او . آل من سخن انقالبي بزرگ ايتاليا، آنتونيو گرامشي استدر اين خصوص ايده
ي برآمده از يافتهسازماني تمركز و انگيزه خودبين لحظهي تعامل ديالكتيكي درباره

گرامشي معتقد بود كه لحظه تمركز را احزاب نمايندگي مي كنند . جنبش صحبت كرد
  .و انگيزه خود سازمانيافته جنبش، نيروي محركه اساسي انقالب است

. يمتوانيم مساله دولت و قدرت سياسي را دور بزننخست اين كه نمي: خالصه كنم
را ناديده ] مساله قدرت سياسي[توانيم آن را خودفريبي است كه گمان كنيم مي

  گيرد و چگونه ؟پرسش ناگزير اين است كه چه كسي قدرت را به دست مي. بگيريم
اي كه شده اگر مساله اين است كه يك حزب كنترل دولت موجود را به هر وسيله

ست كه تغييري در كار خواهد بود كه است به دست گيرد، در آن صورت كامال درست ا
- سازمانطبقه كارگر خود كه اما اين ايده. كندصرفا روابط موجود سلطه را بازتوليد مي

هاي جديد تشكيالت سياسي و سازمان گيرد تا شكلاي كه قدرت را به دست مييافته
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رت هاي تحت ستم و استثمار شده، بنيان نهد، صوي گروهدولتي را همراه با همه
  .دهدمساله را تغيير مي

-شود كه اكنون و همين جا آغاز مياي تبديل ميبنابراين انقالب به فرايند خودرهاني

دهيم داري سازمان ميروئي با سرمايه-يا- ي مقاومتي كه ما در روشود، يعني به شيوه
داري هپذيرد و سرماييافته به وجود آورديم پايان مياي خود سازمانو زماني كه جامعه

  .شودي ناخوشايندي بدل ميهاي همراه با آن صرفا به خاطرهي ستمو همه
  

  :اولين شركت كننده در سالن
همين بحث در قرن . اي نيستاين بحث تازه. موافقم "جان"ي در اساس با ايده
ي كساني كه معتقد بودند بايد بر كسب قدرت متمركز شد، برنده. نوزدهم پيش آمد

ي آن يكي استالين بود و نتيجه. جنبشي را در آن راستا سازمان دادندبحث بودند و 
توانيم در آيينه دولت شود، نميزماني كه دولت به مركز مبارزه تبديل مي. ديگري لوال
  .انقالب در حقيقت براي مردم نبود. ديگري ببينيم] آن چيز[جز تغيير

  
  : دومين شركت كننده 

پرسش  يدر آن جا هر دو جنبه. ايمفكنده نظري نياتا كنون در اين بحث به ونزوئال
ها نظر به دولت دارند ولي درعين حال هم، آن. كندبسط پيدا مي] اين بحث[

اند كه ي جديدي شروع كردهنامهبرند و با برهاي داخلي را از پايين پيش ميدگرگوني
وسعه را با ها مسير تبه لحاظ اقتصادي، آن. تجسم عدم تمركز و مشاركت است

ها را بين كشاورزان داري خاتمه داده، زميناند، به زميناصالحات ارضي شروع كرده
با . اندبه لحاظ فرهنگي، به بي سوادي سه ميليون نفر پايان بخشيده. اندتقسيم كرده

اي ، تالش دارند خودرهاني]مردم[ي اجتماعي دموكراسي مشاركتي و گسترش مداخله
ي راه دهندهونزوئال نشان. كه در اين جا راجع به آن صحبت شد  را به وجود آورند
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به . كنيمها بحث ميكامال متفاوت و جديد حل مسائلي است كه در اين جا درباره آن
رسد كه معناي آن اين است كه ديگر به سيستم جهاني سطحي از خودسازماندهي مي

انك جهاني تصميم بگيرند در المللي پول و باز زماني كه صندوق بين. وابسته نيست
  .گذرداين جا چه انجام پذيرد، پنج سال مي

  
  : كنندهسومين شركت

ها آورند كه مبناي آندر سراسر جهان كساني هستند كه احزاب مترقي به وجود مي
اگر . تنظيم مقررات و از اين قبيلاي است از خط مشي نئو كينزي، رفورم و بازآميزه

زمان تالش داريم دولت را با ضد اكنون و همين جا هستيم و هم طرفدار انقالب از هم
داري سرمايه. دولت جايگزين كنيم، بايد فكر كنيم كه چه بديلي بايد داشته باشيم

رسد كه نكبت پول در دست اقليتي با انباشت بي نهايت سرمايه است و به آن حد مي
 "z"هايي را اضافه كنيم كه مجله هبايد به انقالب چاوز ايد. زنداي سر مينابودي توده

ما . ي فدراسيون توليدكنندگان ماركس استايده ها ناظر براين ايده. طرح كرده است
  .كنندگان تبديل كنيمرا به فدراسيون توليدكنندگان و مصرفبايد آن

  
  :چهارمين شركت كننده

اي كه يا روزنهاين است كه معناي شكاف  اولين پرسش. مايلم دو پرسش را مطرح كنم
كند چيست؟ دوم اين كه آيا قدرتي جدا از قدرت دولتي وجود مطرح مي "جان"

  ندارد؟ 
  

  )پي. دبليو. كريس ناين هم از حزب اس: (كننده پنجمين شركت
بر بر سنتي كه  بسيار خوب بود "جان"نقد . در مفهومي اين بحث اشتباه بوده است

اين . دست بگيرندبه نام بقيه قدرت را به است گروه كوچكي بايد  اين اصل استوار
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نقدي بر سوسيال دموكراسي است، سنت كاملي كه سعي دارد از باال با رفتن معدودي 
اين افراد اغلب به . اين يك استراتژي شكست خورده است. به داخل دولت فعاليت كند
با  شوند يا صرفاشوند، خريده ميها تهديد ميآن. شوندداخل سيستم كشيده مي

اما اين بحث با سنت ماركسيستي مشي انقالبي . رسندداري به سازش ميسرمايه
بايد از . داري دشمن ما استمغايرتي ندارد كه مبتني است بر اين كه جامعه سرمايه

اش بر ساختار كامال هشالودي بنا سازيم كه اداري خالص شويم و جامعهشر سرمايه
اين است كه با  "جان"حل راه. ذاشته شده باشدي مردم گمتفاوت و راديكال توده

ي چگونگي به چالش كشيدن مساله. گيريمقاطعيت بگويد كه فقط دولت را ناديده مي
ي اساسي داشته باشد زيرا بايد در خصوص هر بحثي كه داريم جنبهقدرت دولتي مي

  .سازدقدرت دولتي امروزه به طرز آشكاري جهان پيرامون ما را مي
روئي با دولت اجتناب كنيم اين است كه دولت -در-توانيم از روداليلي كه نمي يكي از

كند مبارزات ما را از هم جدا كند، زنان را كوشد ما را بخش بخش كند، تالش ميمي
و ما را وادار كند  ؛گرايان را از افراد عادي و سفيدها را از سياهاناز مردان، هم جنس

بايد در جنبش به اين بحث دامن بزنيم . ان فكر كنيمترين شيوه به خودمدر محدود
ياد بگيريم با . كه وحدت، خود، قدرت است و اين بحثي است كه بايد سازمان دهيم

اي براي فتح قدرت دولتي بسط دهيم، بحث هم عمل كنيم و اگر قرار است استراتژي
  .ي اساسي داردآگاهانه حول آن، جنبه

  
  :ششمين شركت كننده

توان در مورد عراق يا فلسطين به كار برد، را چگونه مي "جان"يلم بدانم تئوري واقعا ما
ها آن. ها را سياه كرده استشود و دولت روزگار آنكه به مردم هر روزه حمله ميجائي
خويشاوندان من . رو با آن بجنگند -در -ها بايد روآن. توانند دولت را ناديده بگيرندنمي
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اگر انگليس به ايران حمله . كنممن در انگليس زندگي مي. كننددر ايران زندگي مي
  توانم آن را ناديده بگيرم؟ كند، آيا من صاف و ساده مي

  
  )ازكره جنوبي : (هفتمين شركت كننده

تفاوت قضيه به زمان . توانيم با گرفتن قدرت يا بدون آن تغيير دهيمجهان را مي
نبايد از فتح قدرت بيم . جام خواهد گرفتتر انقدرت سريع فتحبا . شودمربوط مي

  .داشته باشيم زيرا اين مائيم كه جهان را تغيير خواهيم داد
  

  : جان هالووي
ي انقالب صحبت كنند، اما خواستند در بارهبسياري از مردم تا چند سال پيش نمي

م ه يك ديگر الكس و من در اين مورد با. كنندي آن صحبت ميامروزه بسياري درباره
  .نظر ايم
. زديماما الكس و من يك حرف را نمي. كه يك نفر گفت اين بحث اشتباه استدوم اين
از نظر . هاي متفاوتي داريمما نسبت به دولت برداشت. اندازهاي متفاوتي داريمما چشم

. زندداري مناسبات اجتماعي است كه ما را كنار ميمن دولت شكل مشخص سرمايه
. كندكارگري و امكان دموكراتيزه كردن راديكال آن  صحبت ميالكس راجع به دولت 

معناست چرا كه دولت داراي شكلي مطلقا بي] نظر الكس[طبق برداشت من اين نظر 
صحبت پيرامون جنبشي راديكال، مثال . گذارددهي است كه ما را كنار مياز سازمان

ناست زيرا يك تشكيالت معجنبشي شورائي، كه به ايجاد دولت نويني منتهي شود، بي
كه واقعا دموكراتيك، يك تشكيالت شورائي، در جهت يك راستا قرار دارد، در صورتي

صحبت پيرامون دولت . دولت شكلي از تشكيالت است در راستائي متضاد با آن
ترين فرايند سركوب و قهر سرپوش زند كه بر وخيمكارگري به اغتشاشي دامن مي

  . ايمرها در قرن بيستم شاهد آن بودهگذارد كه بارها و بامي

وويهال  

 

ايم، بايد بگويم كه من اي كه گفت ما به دولت پشت كردهكنندهدر مورد پرسش
خيلي خوب ] اين كار را بكنيم[توانستم اگر مي. ام كه بايد دولت را ناديده بگيريمنگفته
ها آن. ل اندها به نوعي هم اكنون به انجام آن مشغواين كاري است كه زاپاتيست. بود

من كارمند دولت . توانيم انجام دهيماما ما اين كار را اغلب نمي. اندبه دولت پشت كرده
بحث بر سر درك . بحث هم برسر اين نيست كه وانمود كنيم كه دولت وجود ندارد. ام

هاي ي شكل مخصوصي از مناسبات اجتماعي است كه ما را به جهتدولت به مثابه
هاي توانيم عليه آن شكلو ما بايد تالش كنيم ببينيم چگونه مي دهدمعيني سوق مي

- از مناسبات اجتماعي مبارزه كنيم و به جهت ديگري حركت كنيم به طوري كه رابطه

توانستيم وانمود كنيم كه خوب بود اگر مي. ي ما در درون، فراسو و عليه دولت باشد
اما بي ترديد مجبور هم نيستيم  . توانيم چنين كنيممتاسفانه نمي. دولت وجود ندارد

گر اصلي  ي هدايتي دولت به مثابه نقطهبر حسب منطق، قدرت يا فضا به چنبره
  .بيافتم

از . ها كه در اين جا هستند، بسيار مهم استمساله ونزوئال براي همه امريكاي التيني
- شان ميونزوئال ن": مثال مساله چنين طرح نشد كه. ي طرح مساله خوشم آمدشيوه

گويد بايد بلكه به اين صورت طرح شد كه مي "دهد كه ما بايد قدرت را فتح كنيم
مدار و ديگري رويكرد غير  -تركيبي از دو رويكرد در كار باشد، يكي رويكرد دولت

ي فوروم اجتماعي جهاني بود، همكاري بين اين دو اين تركيب مشخصه. مدار -دولت
نيم كه  در اين رويكرد همواره يك تنش، يك تضاد اما بايد درك ك. رويكرد متفاوت

ما خود تصميم خواهيم گرفت كه جامعه چگونه ": وجود دارد كه از يك سو بگوئيم
دولت براي شما تصميم خواهد گرفت يا به ": ، و از ديگر سو بگوئيم"تكوين پيدا كند

ببينيم اين بسيار جالب خواهد بود كه . "شما نشان خواهد داد چگونه تصميم بگيريد
ها، غالبا ي شكافدر مورد مساله. تنش در ونزوئال چه مسيري را طي خواهد كرد
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. كندداري بر ما بسيار سنگيني ميسرمايه] وزن و هيبت[كنيم زيرا احساس ناتواني مي
وقتي عصيان كرديم در واقع . ايمگفتيم، با درك و قدرت خود آغاز كرده "نه"اما وقتي 
ما . اين امري بسيار متناقض است. ايمي كوچكي به وجود آوردهحفرهداري در سرمايه

فضاهاي موقتي ] با عصيان خود. [ايمگفته "نه"داري با عصيان خود به فرمان سرمايه
ها، مهم است كه براي روزنه در چارچوب آن شكاف ها، آن. آوريمرا به وجود مي

، مبارزه كنيم، براي آن نوع از مناسبات اجتماعي متفاوتي كه معطوف به دولت نيست
و . هاستخودحكومتي در بطن اين شكاف. خواهيم به وجود آوريماجتماعي كه مي

-نمساله نيز بر سر اين است كه اين قضيه و مفهوم آن را باز كنيم و چگونگي سازما
-معني آن اين است كه عليه و فراسوي جامعه. يابي براي خودحكومتي را تعيين كنيم

-ها و گسترش ساختاري آنمساله بر سر بسط اين شكاف. يم كه وجود دارداي باش

  .هاست
. كنندها صحبت ميگويند بايد دولت را فتح كرد، نيز راجع به شكافهايي كه ميآن

مساله اين است كه در باره . در كار نيست] ي موجود[راهي به جز آغاز كردن با فضاها 
در [دويست دولت . جهان نيست يهولت هميرا دكنيم، زها چگونه فكر مياين شكاف

شكافي در ] خود[ها را در دست بگيريد، اين اگر كنترل يكي از آن. هست] دنيا 
ها چگونه آن شكاف ها،اله اين است كه در باره آن روزنهمس. كندداري ايجاد ميسرمايه

داري، اي سرمايههو اگر با خودمان شروع كنيم، چه دليلي دارد كه  شكل. انديشيممي
ي خود برگزينيم؟ چرا بايد الگوي هاي بورژوائي را براي بسط و گسترش مبارزهشكل

  مفهومي دولت را بپذيريم؟ 
معني آن . بدون داشتن تعريف مشخصي از مبارزه، تمركز بر دولت غيرممكن است

ما كه در فوروم اجتماعي جهاني، روي دولت است، در صورتيمبارزه در چارچوب قلم
  .كنداين فضا مفهوم مكان و زمان را مشخص مي. ايمعليه اين فضا عصيان كرده

وويهال  

 

  
  :الكس كالينيكوس

گفت كه ما برداشتي از دولت داريم كه فراتاريخي است و دولت را از مناسبات   "جان"
خواهم روشن و واضح  بگويم كه بنابراين، اجازه مي. كندداري توليد جدا ميسرمايه

. داري استبريم به طرز غير قابل بازگشتي سرمايهتحت آن به سر مي دولتي كه ما
  .داري موجود استاش فتح دولت سرمايهخواهم بخشي از جنبشي باشم كه هدفنمي

-در تاريخ جامعه طبقاتي، شكل. با اين وجود، اين تنها دولت موجود در تاريخ نيست

ها قهر طبقاتي ي آنمهوجه اشتراك ه. هاي دولتي گوناگوني وجود داشته است
  .ي اقليتي استثمارگر بر اكثريت استثمارشونده بوده استيافته و نهادي شدهسازمان

دهي آيا طبقه كارگر با سازمان": كنيم از اين قرار استپرسشي كه حاال طرح مي
تواند در مقابل اين استثمار مقاومت كند و اين وضعيت را جمعي و اجتماعي خود مي

يافته تواند قهر سازمانبه سخن ديگر، آيا طبقه كارگر مي "د تبديل كند؟ به عكس خو
] درعين حال[يافته است، اما طبقاتي خود را به وجود آورد، و به ميزاني كه سازمان

به طبقه ] از اين طريق[مبارزه عليه استثمار سرمايه را به طور موثرتري پيش ببرد و
هم  "جان"طوري كه ريزي كند؟ همانرا پايه ي جديديكارگر ياري رساند تا جامعه

هاي ماركس و داند، پاسخ اين پرسش در سنت كالسيك ماركسيسم، در نوشتهمي
ي دولت كارگري، قدرت كارگري، را داريم كه در اين آثار ايده. لنين، مثبت است

د اي كه طبقه كارگر از اين مسير خود را به منظور ايجاعبارت است از شكل انتقالي
  .دهي مي كندشكل جديدي از جامعه سازمان

خواهد گفت اين  "جان"استفاده كردم و نام لنين را به ميان آوردم و البته  Lاز حرف 
مخصوصا پي آمدهاي استالينستي خطا  روسيه و 1917پرسش بررسي شد و طي انقالب 
  .بودن حتمي آن به اثبات رسيد
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ين ماركس و باكونين در انترناسيونال اول هائي كه به بحث معروف بدر يكي از نوشته 
ي استالينيسم ثابت كرد كه در اواخر قرن نوزدهم آمده، گفته شده است كه تجربه

  .موضع ضد دولتي باكونين درست بوده است
گرايانه در اما اين وضعيت چگونه پيش آمد؟ ديدگاهي بر اين نظر است كه تفكر دولت

داشته و همين به استالينيسم منتهي شده است، انديشه ماركس  و لنين ريشه عميق 
ماركس در نقد خود به باكونين گفت كه . كامال اشتباه است] برداشت از نظر من[اين 

پي  1917اين ايده را لنين با شوروشوق در انقالب . به انقالبي عليه دولت نياز داريم
  .گرفت
انقالب . ها صحبت كردراجع به شكاف "جان"چگونه اتفاق افتاد؟ ]استالينيسم[ پس
داري به وجود ي بزرگي در نظام سرمايهاين انقالب حفره. روسيه يك شكاف بود 1917

اي به اما حفره. ترين شكافي كه تاكنون در تاريخ جهان به وجود آمده استآورد، بزرگ
دليل آن ساده . اين رخداد كافي نبود داري بود،اي در سرمايهرفا حفرهبزرگي روسيه ص

تواند نيروهاي خود را داري از قدرت در سطح جهاني برخوردار است و ميسرمايه. تاس
در سطحي گسترده براي نابودي هر حفره و شكافي متمركز سازد كه او را مورد تهديد 

سياست چاوز هر . دهنداين كاري است كه با چاوز در ونزوئال انجام مي. دهدقرار مي
اش عملي كنند نگذارند تجربها و متحدانش تالش مياشكالي هم كه داشته باشد امريك

ها يك تهديد ود كه شكافي ايجاد كند و اين شكاف براي آنرشود زيرا اين تجربه مي
  . رودبه شمار مي

معموال . ها را مسدود كندتواند شكافچنان عظيم است كه معموال ميقدرت سرمايه آن
رايند انقالبي و نابودي فعاالن و رهبران آن ها اين كار را از طريق وارونه كردن فآن

در خصوص شوروي، سرمايه . هاي زيادي در اين مورد وجود داردمثال. دهندانجام مي
ي مخصوصا وحشتناكي پيروز شد، به اين ترتيب كه چنان فشارهائي را  بر به شيوه

وويهال  

 

 رژيم انقالبي وارد ساخت كه مجبورش كرد خود را به سيستم جهاني به شيوه
-دليل دگرگوني اين نبود كه ماركس دولت را دوست مي. اي دگرگون سازدبربرگونه

داشت، بلكه اين بود كه جنبش قدرتمندي وجود نداشت كه در سطحي جهاني بتواند 
ما هم اكنون به . اين نبايد ضرورتا سرنوشت ما باشد. قدرت سرمايه را درهم شكند

اما . كنيمبش جهاني در تاريخ را تجربه ميترين جناي جمعي فرايند ايجاد بزرگگونه
كه صرفا كافي است براي نابودي نظام  كنيمتوانيم انجام دهيم، اگر فكر اين كار را نمي

  .هايي ايجاد كرددر آن شكاف يا حفره] جهاني[موجود 
  

  ): زني از كره جنوبي(شركت كننده هشتم 
گوئيد كه قدرت ير دهيم، ميتوانيم تغاگر بگوئيد كه جهان را بدون فتح قدرت مي

اما . زندگويد كه دولت ما را كنار ميهالووي مي. داري موجود قابل قبول استسرمايه
من . كنددولت حتي به جنسيت ما ستم مي. كنددولت در هر سطحي به ما ستم مي

كه ديكتاتوري نظامي را در سنت تاريخي  خود دارد و اين اهل كره جنوبي ام، جائي
مساله اين نيست كه دولت ما . وري مقاومت شكوهمندي را درهم شكسته استديكتات

  .كندرا كنار گذاشته است بلكه اين است كه در هر سطحي به ما ستم مي
داري استفاده گويد كه ما بايد به دولت وارد شويم و از قدرت دولت سرمايهالكس نمي

هايي كه در وجود آوريم، شكلهاي جديد قدرت را به گويد كه بايد شكلاو مي. كنيم
  .داري را براندازدآن طبقه كارگر تشكيالتي به وجود آورد كه قادر باشد دولت سرمايه

  
  :شركت كننده نهم

كارل ماركس گفته است كه دولت كميته اجرائي بورژوازي است و اين دقيقا هماني 
كند دم حفظ مياش را به هزينه مرمنافع] دولت[قوانين و مقررات آن . است كه هست
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به همين دليل است كه بايد به مساله قدرت . نهدو اين امتيازات را به سادگي وا نمي
  .دولتي بپردازيم

  
  ): پي. دبليو. كريس هارمن از اس(هم شركت كننده د

كنند به معني هاي انقالبي مطرح ميجان هالووي گفت كه موضعي كه سوسياليست
تر بيش. اين درست نيست. بر دولت متمركز كنيممان را آنست كه ما بايد فعاليت

گيرد، مبارزاتي عليه ستم، مبارزاتي براي رهائي فعاليت ما مبارزات گوناگون را دربر مي
تر در لحظه پرستي، مبارزاتي بر سر دستمزد و از همه مهم، مبارزاتي عليه نژادزنان

چه ما از اما آن. ريان استكنوني، مبارزه عليه جنگ خانمان براندازي كه در عراق در ج
ي دانيم اين است كه هر وقت كه اين مبارزات به مرحلهمان ميهايي جنبشتجربه

و اين روزها عمدتا با مردان  -شويمهاي مسلح مواجه ميرسند، با گروهمعيني مي
ي دولت شما واژه "جان". مايه دولتو اين است درون. مسلح و تعدادي هم زنان مسلح

تري استفاده در معناي وسيع ، ما هم گاه از آنبريدتري به كار ميمعناي وسيعرا در 
هاي مسلح از اي كه ما با آن سروكار داريم همين گروهكنيم، اما بخش اساسيمي

توانيد وانمود كنيد مي. توانيد دو رويكرد به مساله داشته باشيدبنابراين، مي. مردان اند
ها را رويكرد سوسيال دموكرات. رل كنيد يا ناديده بگيريدها را كنتتوانيد آنكه مي
لوال . گوييمما اين را نمي. گويد كه رويكرد ما شبيه رويكرد لوال استمي "جان". داريم

- در واقعيت امر، دولت برزيل و سرمايه. كندمعتقد است كه دولت برزيل را كنترل مي

- ها، همانافسران نيروي مسلح، ژنرالهرم . داري برزيل لوال را  تحت كنترل خود دارد

تفاوت دارد ] با قبل[چه آن. هائي هستند كه تحت ديكتاتوري نظامي وجود داشتند
  .رئيس جمهور و پارلمان است

وويهال  

 

. يدكن رويكرد ديگر اين است كه بگوئيم دولت را ناديده بگيريد و به زمان ديگر واگذار
روع نكرده است خط مقدم اين برداشت تا زماني درست است كه دولت هنوز ش

-اي مياي به لحظههر مبارزه. تان و مبارزه براي دستمزدتان را در هم شكنداعتصاب

  .شوداي تبديل ميكنندهي نيرو به عنصر تعيينرسد كه مساله
-ي آهستهدر جنگ موضعي مبارزه. گرامشي در جنگ موضعي اين قضيه را روشن كرد

ن مردم به منظور ضدحمله و نوعي مقاومت اي جريان دارد كه هدفش متحد كرد
ي معيني اما در مرحله. رو ايم-در-اين آن وضعيتي است كه اغلب با آن رو. است

ناگزير ايم براي به چالش كشيدن دولت به جلو حركت . مجبور به جنگ مانور ايم
و اگر چنين نكنيم، وضعيت امريكاي التين را خواهيم داشت با تاريخي پر از . كنيم

در برزيل، كودتا در اروگوئه درسال  1964كودتاي نظامي در سال . قايعي كه اتفاق افتادو
هائي از اين نمونه[ 1976و در آرژانتين در سال  1973، كودتا در شيلي در سال 1973

نيازي به آن نيست كه دولت را به ": گفتنددر هر يك از اين موارد مردم مي] وقايع اند
را از پائين به كمك نمايندگان پارلمان سازمان دهيم، و پيروز  هاچالش بكشيم، جنبش

و به رفقائي كه . در همه اين موارد اما دولت به سركوب متوسل شد ".خواهيم شد
گويم كه متاسفانه دولت در ونزوئال اساسا هنوز كنند، ميراجع به ونزوئال صحبت مي

 از. بسيار تغيير كرده استاين كشور طي شش سال گذشته . هماني است كه قبال بود
. طور باقي مانده استاما دولت همان. است شده تركنندهشش سال پيش بسيار اميدوار
- چنان بر سركار اند، خدمات مدني مثل سابق عمل ميبسياري از افسران قديمي هم

اي فرا خواهد رسيد و بنابراين، در ونزوئال مرحله. كند و همان سلسله مراتب پابرجاست
كنند به ايجاد شوراهاي كارگران و سربازان براي به چالش يا مردم شروع ميكه 

  .ها را سركوب خواهد كردكشيدن دولت، يا دولت آن
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گويد نكته ي ماركسيسم از جانب جان هالووي اين نيست كه ميبدفهمي واقعي در باره
د كنيم، توانيم از پائين ساختارهاي جديدي ايجااساسي ماركسيسم اين است كه مي

اي و خودفعاليتي، رهاني تودهساختارهائي كه بايد دموكراتيك باشند و مبتني برخود
اي كنندهبلكه اين است كه اين ساختارها بايد متمركز باشند و بايد در مقطع تعيين

  .ها ما را نابود كنندكه آنطبقه حاكمه را خلع سالح نمايند پيش از آن
  

  :كننده يازدهمشركت
از تجربه  2001در سال ) 2001هاي سال شورش(م با اشاره به آرژانتينازو خواهمي

ترين جنبش ما بزرگ. آرژانتين استفاده كنم و بر نكاتي كه الكس گفت تاكيد كنم
ها اشغال و به تصرف كارگران كارخانه. ايمهاي اخير داشتهبيكاران در دنيا را در سال

در . دار براي تداوم توليد نيستيك طبقه سرمايه ها نشان دادند كه نيازي بهآن. درآمد
ها در صد. اي بي نهايت راديكال بودندي سرمايه، تجمعات تودهنواحي تحت سلطه

مكان مردم گرد هم آمدند، بحث كردند و تصميم گرفتند كه چگونه بايد عمل كنند و 
آرژانتينازو هاي اول پس از و در هفته. اي بايد داشته باشندگيري سياسيچه جهت

اي پيش آمد كه طي آن بسياري از رفقا فرايند وحشيانه. چندين حكومت سرنگون شد
- توانيم جنبشاي بود از اين كه چگونه مياين يك نمونه. جان خود را از دست دادند

  .مان را بسط دهيمهاي
چنان ماي نشان داد اين بود كه دولت چگونه هي بي رحمانهچه آرژانتين به گونهاما آن

اما دولت نه . هاي مهم و راديكال را داريمهاي سازمانما همه جا نمونه. پا برجاست
تنها ما را كنار گذاشت و به حاشيه راند، بلكه به ما حمله كرد، ما را سركوب كرد، 

امروز سي زنداني سياسي در . حقوق ما را تقليل داد و جنبش ما را سركوب كرد

وويهال  

 

ار نفر ديگر كه قرار است به زودي محاكمه شوند و ما دولتي آرژانتين وجود دارند و هز
  .اي با لوال نداردتحت رهبري كيرشنر داريم كه تفاوت ويژه

اي از ديگر سو، بسيج توده. دولت نشان داد كه وجودش تا چه حد حقيقي است
هاي راديكالي را به وجود آورد كه شمار عظيمي از مردم عظيمي داشتيم كه جنبش

ي قدرت دولتي رغم آن، اين نقطه ضعف را داشت كه به مسالهرگير شدند، عليدرآن د
-ما كماكان سرمايهرغم وجود جنبش و رزمندگي آن، دولت بنابراين، علي. نپرداخت

از نظر كارگران تكوين يك جنبش اجتماعي كافي نيست اگرچه وجود آن . داري است
ي قدرت پرداختن به مساله درعين حال، الزم است كه در خصوص. ناگزير است

در غير اين صورت دولت وجود خود را با حمله . انداز معيني داشته باشيمسياسي چشم
  .دهدبه ما نشان مي

  
  106شماره  "الملليسوسياليسم بين": منتشر شده در مجله 
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  برخورد كنيم؟ گونهچ با دولت
  الكس كالينيكوس
  فريبرز راستي

آوري است از اين كه ي تعجبنشانه ،فوريه 15هاي ضدجنگ در موج عظيم اعتراض
. در برابر امپرياليسم در سراسر دنيا تكوين يافته است ،گستردهمقاومت   شيك جنب

از نظر سياسي  توني بلر. اما ما در مورد قدرت دشمنان خود نبايد توهمي داشته باشيم
كند كه قدرت تر نشده است، حتي او هنوز بر دولتي رياست ميبه هيچ وجه ضعيف

  .سركوب وحشتناكي در اختيار دارد
هاي اما تانك ،فوريه رفتار خوبي از خود نشان دهد 15پليس پايتخت ممكن است در 

كه  تهرا به نماش گذاشاي از تئاتر سياسي پرده )فرودگان لندن(مستقر در هسرو
تري در نقاط ديگر از ظرافت كم] اين رفتار[. اش ايجاد وحشت و اطاعت استوظيفه

وويهال  

 

در نيويورك در . فعاالن ضدجنگ در مصر توقيف و شكنجه شدند. برخوردار بوده است
ي كوچكي از ها نشانهاين. كنندگان را محاصره و كتك زده استفوريه پليس تظاهر 15
  .بنددگران خود به كار ميعليه چالش متمركزي است كه هر دولتي قهر
  

  پيماني با دولتهم: گرايياصالح
 يداري دو شيوهرو شويم؟ در جنبش ضد سرمايهروبه چگونه پس ما بايد با دولت

تواند پندارد كه ميلقوه ميادولت را به عنوان متحد ب ه،اولين ديدگا .است رايجبرخورد 
اي در لقيچنين طرز ت. ي انساني ببخشدهرهبر سرمايه نظارت كند و به نظام يك چ
المللي استوار است كه نقطه عزيمت آتك در تاكيد بر ماليات توبين و بر معامالت بين

  .كندمشخص مي در نقاط ديگر اروپا را هاي آنفرانسه و شاخه
هاي چپ به قدرت رسيدن حكومت در مقياس بزرگ،طلب جنبش براي جناح اصالح

انتخاب لوال رهبر حزب كارگر به عنوان رياست  و بيش از هر چيز -ندر امريكاي التي
ي ژانويه عنوان شماره "زنده باد برزيل". رودعطفي به شمار مي هنقط -جمهوري برزيل

هر  ،والدن بلو. كندلوموند ديپلماتيك بود، ماهنامه چپ پاريسي كه از آتك حمايت مي
ذشته با اش در لندن در نوامبر گير شده است در سخنرانتچند در نوشتن محتاط

 ،ي اقتصادي حمايت كردتاكيد بر كشورهاي جنوب از لوال به خاطر پذيرش برنامه
اين برنامه از حكومت . المللي پول تحميل شده بودي كه از طرف صندوق بينابرنامه

  .دست يابد %75/3به يك مازاد بودجه  ،خواست كه طي سال اول حكومت خودلوال مي
وردن براون ، پذيرش اين امر يك پژواك قوي از موافقت گدر بريتانيا ي افراد چپبرا

سال اول حكومت حزب كارگر بود كه از حكومت  2ها در براي محدود كردن هزينه
آميز در توضيح وضعيت فاجعه هاسالتصميمي كه  .ها برجاي باقي مانده بودتوري

هاي باهتد شب كارگر جديين لوال و حزب. رفتخدمات عمومي در بريتانيا به كار مي
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يك  -دكن مستقل را مثال حكومت او قصد دارد كه بانك مركزي. ديگري نيز وجود دارد
اقدام نئوليبرالي معمولي كه البته اولين اقدام براون در به قدرت رسيدن در ماه مه 

  .شدمحسوب مي 1997
 "گذار"ي يك حكومت دوره ها را اين طور توجيه كرد كه حكومت اووال اين اقدامل

هايي سازش به بايستاما مقدمتا مي ،خواست از نئوليبراليسم فاصله بگيرداو مي: است
-ش را به همان مخمصهاحكومت وهاي اتر احتمال دارد كه تمكيناما بيش. دادمي تن

 هايش دري ملي افريقا را از وفا كردن به وعدههكه كنگر گرفتار سازدي نئوليبرالي 
  .باز داشت 1994به نفع اكثريت بعد از آپارتايد در  مورد بازساري اقتصادي

هاي قبل در ماه. المللي استنداري بيتصادي سرمايهالبته قدرت اق ،مبناي اين الگو
المللي سقوط دايم برزيل در بازارهاي بين ،از انتخابات رييس جمهوري در پاييز گذشته

يعني زمان  -هم در گذشته. ديگري امتياز بدهد ارز باعث شد كه لوال يكي پس از
يا فرانسوا ميتران در فرانسه طي  70تا  60هاي هارولد ويلسون در انگليس طي سال

- ها و بحرانهاي سوسيال دموكرات تحت فشار فرار سرمايهحكومت -80ي اوايل دهه

 است كه رفا ترس از چنين فشارهايي كافيامروزه ص. آوردندهاي ارزي سر فرود مي
بخش چپ جناح مركز را در مقابل توافق واشنگتن حتي قبل از رسيدن به قدرت وادار 

  .به تسليم كند
 "كامال به شكل استثنايي" گرايان در مقابل اين حمالت ايستادگي كننداگر اصالح 
شورش ثروتمندان عليه رژيم . ها وجود داردهاي ديگري براي متوقف كردن آنراه

د كه وراي از اين نيروها به شمار ميكال هوگو چاوز در ونزوئال نمونهگراي راديملي
ما . بردكه به سالح دست مي بسيج كرد گراييها را عليه يك حكومت چپتوان آنمي
مين سالگرد كودتاي نظامي عليه حكومت متحد خلق  30خاطره  در سپتامبرچنين هم

  .داريمسالوادور آلنده در شيلي را گرامي مي

وويهال  

 

حكمي  ،دهدمورد تاييد قرار مي ي اخير اين گفته ماركس و لنين راي تاريخجربهت
. تواند به سادگي به عنوان ابزار تحول اجتماعي مورد استفاده قرار گيردكه دولت نمي

فشارهاي . ناي براي تغيير آداري است نه وسيلهاين دولت بخشي از نظام سرمايه
به خصوص در حركت پول در سراسر جهان بازتاب كه  –المللي اقتصادي سرمايه بين

به عالوه در . رندشت سرمايه را به پيش ببكند كه انبابور ميها را مجدولت -يابدمي
 را  مي وجود دارد كه كنترل وسايل قهريك دستگاه بوروكراتيك داي ،دولت خود مركزِ

ي ت به طبقهكه در نهاي -نيروهاي مسلح، پليس، نيروهاي امنيتي -دست دارد در
  .حكومت انتخاب شده به حاكمه غير منتخب وفادار است نه

- هايي كه بر سر كار ميها بايد نسبت به حكومتاين به معناي آن نيست كه جنبش

مت لوال سازشي ناپايدار بين فشارهاي سرمايه جهاني مثال حكو. آيند بي تفاوت باشند
 -يافتهرگران بي زمين سازمانبه خصوص كارگران و كا -است عياهاي اجتمو جنبش
جنگ با عراق بحران سياسي . دادنداي حزب كارگر را تشكيل ميي تودهكه پايه

اش سيلويو پيمان دست راستيدهد تا همجديدتري را در مقابل توني بلر قرار مي
چون حزب كارگر حتي تحت رهبري . يا و خوزه ماريا ازنا در اسپانيابرلسكوني در ايتال

هاي اش با اتحاديهبه خصوص از طريق رابطه. ز با چپ در پيوند قرار دارداو هنو
فشار وارد كند هايي هايي بايد بر حكومتبا طرح خواست ايهاي تودهجنبش. كارگري

ها استقالل خود را از آندر عين حال اما  ؛ها به قدرت رسيده استكه با كمك آن
  .حفظ كند

  
  اجتناب از قدرت: اتونوميسم

داري موضعي وجود دارد كه ظاهرا  در خالف رفرميسم در جنبش ضد سرمايهبر
اين موضع نه تنها اتكا بر دولت موجود، بلكه حتي هدف كسب . تقابل با آن قرار دارد



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

جنبش است كه  هاياين موضع اتونوميست. كندداري را نفي ميقدرت از سرمايه
اين جنبش از . نددهتشكيل مي اييايتالي "ناننافرما" را مشهورترين نمايندگان آن

. دگيريعني معاون فرماندهي ماركوس الهام مي هابعضي مالحظات فرمانده زاپاتيست
در فضاي جديد شكل بگيرند كه  يشايد اخالقيات سياسي جديد"نويسد مثال او مي

با  را حكومت ،نيازي به كسب و حفظ قدرت نداشته باشد بلكه با تقابل و موازنه قدرت
بايد اين استراتژي را به عنوان تطابق مصلحتي با . "دبه تابعيت وا دار كا به نيروات

قيام جياپاس در جنوب  يي محاصرهها در نظر گرفت كه نتيجهشرايط زاپاتيست
بنابراين تداوم آن به  .به وسيله نيروي نظامي فدرال بود 1994ي مكزيكو در سال شرق

ي همه المللي براي توقف دولت مكزيك از يك حملهاستفاده از فشار افكار ملي و بين
اتونوميست را در  روشنفكران ،اما اين امر. هاي جياپاس وابسته بودجانبه به چريك

مثال . سوق داد "اجتناب از قدرت"هاي مشابه نقاط ديگر جهان به دفاع از سياست
امبر انجام داد سپت 11ي مشهور كه بعد از توني نگري مولف امپراتوري در يك مصاحبه

از چنين  ،ها پيشنگري از مدت. دفاع كرد "مهاجرت و ترك خدمت" از استراتژي
ي درباره 80ي هاي ايتاليا در اوايل دههاو در يكي از زندان. كردديدگاهي حمايت مي

قدرت اكنون به عنوان دشمني بيگانه در جامعه به ": تكامل فكري خود چنين نوشت
بلكه بايد در برابر او از خود دفاع كرد، ، فتح و تصرف نبايد را تاين قدر. رسدنظر مي
  ."و فاصله گرفتن از آن است قدرتتر تضعيف بيش ]اكنون[ مساله

يك ماركسيست . ترين روايت اين نظريه توسط جان هالووي مطرح شده استكامل
واي آن را اي از محتكتاب او خالصه .اتونوميست بريتانيايي كه در مكزيك اقامت دارد

از نظريه  هالووي از يك روايت افراطي. "تغيير جهان بدون كسب قدرت": كندبيان مي
ساختارهاي به  مدر روايت او تما. كندفاع ميدوارگي كاال كه به ماركس تعلق دارد بت

- انساني تلقي مي يبيگانه تجلي فعاليت ،به سادگي داريظاهر عيني جامعه سرمايه

وويهال  

 

گر از يا به بيان هالووي جدايي كنش ؛ابژه استوار است ازسوژه شود، كه بر جدايي 
  .عمل انجام شده

اول هر تالشي براي درك . كندهالووي از اين نقطه عزيمت دو نتيجه اخذ مي
من ترك درك اوليه اي از ساختارهاي عيني متضداري به عنوان مجموعهسرمايه

تمام سنت  ،طابق اين نظرو م. ماركس از سوسياليسم به عنوان خودرهاني است
مورد بي  "اقتدارگرا"و  "هاي علميماركسيست"ماركسيستي بعد از ماركس به عنوان 

  .گيردالتفاتي قرار مي
به شمار  "يك جنبش نفي"ي انسان واره عمل بيگانهانحالل ساختارهاي بت دوم

دسازي او اين امر را به عنوان آزا. نامدمي "ضدقدرت"رود كه هالووي آن را مي
آن چه كه تحت ستم : اندداري انكار شدهكه توسط سرمايه كندمعرفي مي هاييكيفيت

باشد، نه فقط كند نه تنها يك شخص بلكه يك شيي ميقرار گرفته است و مقاومت مي
زنان، بوميان، دهقانان و كارگران (اندگروهي خاص از مردم كه تحت ستم قرار گرفته

هاي خاصي از شخصيت جنبه) شايد به خصوص و(چنين بلكه هم) نه و غيرهاكارخ
  ."طلبي ماما، جنسيت ما، خالقيت ما و تفنن اعتماد به نفس: هاتمامي آن

از يك سو . اما اين به طور مشخص به چه معناست؟ پاسخ خيلي مغشوش است
ي اول منفي فرار در درجه: كند از سرمايه بگريزدكار تالش مي"گويد كه هالووي مي

، گريز از )مثال ماشين آالت(ت، امتناع از سلطه، انهدام و وسايل تخريب سلطهاس
  ".سطله، كوچ نشيني، مهاجرت، ترك

دهد كه توسط توني نگري مطرح شده است كه آن را اين ما را به شعاري ارجاع مي
داري ي برقراري اشكال بديل توليد تعاوني در چارچوب روابط اقتصاد سرمايهبا ايده
- مثال در آرژانتين نظرات او و هالووي براي توجيه اين عقيده كه شبكه. كردمي مربوط
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 ،اند و توسط كارگران اشغال شدهها را ترك كردهآن شاننها كه صاحبااي از كارخانه
  .داري نوين استي آغاز يك اقتصاد پساسرمايهدهندهنشان

سد كه بداند اين استراتژي شناي كافي ماركس را مياز سوي ديگر هالووي به اندازه
به شكل مهلكي خطاست، چون بخش اعظم منابع مولد را تحت كنترل سرمايه باقي 

ها تحت آن تواند مبنايي براي ديكته كردن شرايطي باشد كه تعاونيگذارد كه ميمي
] وسايل توليد يعني[مادامي كه وسايل عمل". كنندبه بازار و اعتبار دسترسي پيدا مي

- غصب. و بر عليه خود خواهد بود شودمي ، عمل از هم گسيختهرمايه استدر دست س

  .  "كننده خود بايد غصب شود
پردازانه هالووي در روياهاي انديشه رسداما وقتي كه نوبت به چگونگي اجراي آن مي

ادغام مجدد آن در جريان اجتماعي  ،انحالل شيي بودن عمل انجام شده"شود غرق مي
شود كه در نظر بگيرم كه متافيزيكي هنگامي پراكنده مي آلودي مهاين ايده. "عمل

داري براي وجود و بازتوليد خود به كار انساني وابسته حتي اگر ساختارهاي سرمايه
اند كه براي تغيير جهان بايد تحليل و  هستند اما از يك واقعيت عيني برخوردار

  .فهميده شوند
اي كه در نفسه يك هدف است برعكس نكتهن نيست كه تحليل في اين به خاطر آ

ها و نقطه داري بايد جدي گرفته شود شناخت چرخشمورد ساختارهاي عيني سرمايه
تي خوب را عليه نگري هالووي در چند نقطه نكا. ها در بردارندهايي است كه آنضعف

چون وابسته به كاري است كه آن را خلق پذير است آسيبكند كه سرمايه مطرح مي
اما براي تعقيب مناسب اين بصيرت نياز به تعمق نظري و عملي در اشكال . كندمي

: كندكههالووي در عوض اعالم مي. دهي طبقه كارگر داريممشخص مبارزه و سازمان
كنيم، كنيم عليه طبقه كارگر بودن مبارزه ميما به عنوان طبقه كارگر مبارزه نمي"

وويهال  

 

ها و با فرار از آن را داريروابط توليد سرمايه توانگويا مي. "بندي شدنعليه طبقه
  !شان ملغا كردوانمود كردن به نبودن

  
  انقالب به عنوان پيروزي دموكراسي

هر دو جريان در اين باور . طلبي و اتونوميسم نااميدي استعامل مشترك در اصالح
ا ما با بنابراين ي. ناپذير استو دولت حامي آن شكست مشترك اند كه قدرت سرمايه

شويم رو مي-به-داري به عنوان عامل با حسن نيت در تحول اجتماعي رودولت سرمايه
هاي انقالبي سوسياليست. كنيم از آن اجتناب كنيم يا آن را محدود سازيميا تالش مي

ها را سرنگون توان آنكنند كه سرمايه و دولت آن قدر قوي هستند كه نميفكر نمي
- اين منبع در ظرفيت .داري وجود دارديل در جامعه سرمايهيك منبع قدرت بد. كرد

ي مردم كه توده بايد جستجو شود دهي دموكراتيكيي خودسازمانالعادههاي فوق
  .عادي از آن برخوردارند

- لق به طبقه كارگر است كه مجبور به سازمانعها متترين مورد اين گونه قدرتمهم

 بسيج و .ين منافع خويش استتردهي جمعي خود براي دفاع از اساسي
قدرت فلج كردن  از خودسازماندهي كارگران به خصوص از اين نظر مهم است كه

را د آفرينش سود نتوانمي هاآن و بنابراين. ر استادربرخوداري مناسبات توليد سرمايه
هاي كارگري در اين است كه اهميت اتحاديه. ندقف سازمتو كه بنياد اين نظام است

كه براساس آن براي مقاومت . كندميدهي كارگران ايجاد براي سازمان چارچوبي
  .گيردروزانه در برابر استثمار شكل مي

هاي معاصر عليه جنبش. دهي منحصرا در اختيار كارگران نيستالبته خودسازمان
يافته اي با طبقه كارگر سازمانداري جهاني و جنگ كه اكنون صرفا تا اندازهسرمايه

ماهنگ در فراسوي مرزهاي ملي آوري از كنش ههاي شگفتي دارند ظرفيتپوشهم
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فوروم اجتماعي و بيش از همه  از طريق در اعتراض به نشست سران كشورهاي بزرگ،
  .به معرض نمايش گذاشته است فوريه 15جنبش 

اند هايي بودههاي جديد مبارزه از سياتل تا كنون جنبشي دورهيك ويژگي برجسته
مثال در امريكاي التين دهقانان كوچك و  -اساس محل كار به وجود نيامدندكه بر 

ها با طبقه كارگر اما اين جنبش. تروس در آرژانتينپيكهدهقانان بي زمين به عالوه 
تروس توسط اتحاديه بيكاران مثال پيكه(انديافته اشكال مختلفي از روابط داشتهسازمان

ها از قدرت اقتصادي كارگران برخوردار نيستند به اما هيچ يك از آن). شدرهبري مي
  .ها استوار استداري بر كار آنسرمايه ]بنيان[ خاطر اين كه

ها به كه اتحاديه رفتندفراتر مي يادر گذشته در اوج مبارزات كارگران از محدوده
هاي سياسي و اقتصادي به اعتصاب ها براي خواستآن. ندكنمي عملطور متعارف 

ها براي تعقيب اين مبارزات اشكال جديدي از سازماندهي آن. كردنداي اقدام ميتوده
آوردند كه تمامي طبقه را در سطح محلي و ملي بر اساس نمايندگي به وجود مي

اي قرن شكال از نو در برآمدهاي بزرگ تودهاين ا. كردشوراهاي كارگري متحد مي
در  1956اسپانيا، در  1936روسيه، در انقالب  1917و  1905در انقالب  -بيستم سر بر آورد

  .در لهستان 1981در ايران و ظهور سوليدارينوش در  1977-79مجارستان، در انقالب
بخشيدند كه تجسم مي را تر از دموكراسين شوراهاي كارگري يك شكل پيشرفتهاي

 ،هاايهاين دموكراسي بر اساس شركت پ. شودداري اجرا ميهدر جوامع ليبرال سرماي
كنند و مسئوليت مستقيم مردم كار و زندگي ميگيري غيرمتمركز در جايي كه تصميم

كارگران اين اشكال سازماني .شانانكنندگهاي باالتر در مقابل انتخابنمايندگان ارگان
شوراها  و آورندشان مجددا به وجود ميرا هر باره براي برآوردن نيازهاي اوليه مبارزه

نشان  ي جامعه را در مقابل اشكال متمركز و بوروكراتيك قدرتاز ادارهيك راه بديل 
  .داري متكي بر آن استي سرمايهكه سلطه دهدمي

وويهال  

 

توانند از طريق دموكراسي كارگري است كه اكثريت تحت ستم و استثمار شده مي
 در واقع يكي از فشارهاي كه. ندداري بسيج كبراي تصرف دولت سرمايه را نيروي الزم

تصرف عملكردهاي حكومت محلي گيري شوراهاي كارگري موثر است نياز به در شكل
اي در هم هاي تودهطي اعتصاب "معمول تخدما"مالن دولتي است، هنگامي كه از عا
دليلي وجود ندارد كه شوراهاي كارگري در سطح جايگزين كردن  ،شكندمي

ي ملي را در بر بگيرند ل جامعهها كنوقتي كه آ. محلي دولت باقي بمانندنمايندگان 
دارند كه جايگزين دولت به طور كل برخوراين ظرفيت سازماني و قدرت اقتصادي از 

نيل به اين هدف وابسته به تكامل دولت كارگري با متمركز كردن قدرت خود . بشوند
- هاي مركزي و دولت سرمايهبر مقاومت دستگاه -اگر الزم باشد با قهر-بر فايق آمدن

اين اساسا يك مساله سياسي است نه تشكيالتي و به مبارزه سياسي در . ي استدار
تا اكثريت را براي قبول اين كه يا  ؛چارچوب اشكال جديد قدرت كارگري نياز دارد

د يا او قدرت قهريه خود را براي درهم داري را دير يا زود خلع سالح كندولت سرمايه
: اي استن باالترين كاركرد حزب انقالبي تودهاي. اي به كار گيردهشكستن قدرت تود

خرين استدالل كه دموكراسي جديد بايد آ بلكه پيروزي اين ،نه كسب قدرت براي خود
در سنت كالسيك ماركسيسم انقالب . داري را درهم بشكندسنگرهاي قدرت سرمايه

 ارگري است كهكبلكه گسترش اشكال دموكراسي  ،در باره يك كودتاي اقليت نيست
ي مبارزه يا ضد قدرت در برابر ادامه اي از اين كه وسايل سادههاي تودهطي اعتصاب

به طور ها هايي كه از طريق آن تودهداري باشد به ارگانهي سرماينهادهاي اصلي سلطه
انقالب بايد كسب قدرت را مطرح . يابدواقعي براي خودحكومتي بر جامعه تكامل مي

داري براي تبديل شدن به پايگاهي براي دولت سرمايه ،كند چون در غير اين صورت
اوج يك روند خودرهايي  ،اما واژگون كردن دولت موجود. ضدانقالب تبديل خواهد شد
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رند و بناي جهان يگي جامعه را به دست ميي مردم عادي ادارهاست كه طي آن توده
  .كنندنوين را آغاز مي
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  اثر جان هالووي "تغيير جهان بدون كسب قدرت"نقدي بر 
 كولم مك ناتون

آزاد.ح  

  
  :خالصه

براي ترجمان  تالشي است اثر جان هالووي "تغيير جهان بدون كسب قدرت"
در اين . نهاي فراواي با دشوارياوظيفه. ماركسيستي هايي زاپاتيستي به مقولهتجربه

دولت، خصلت قدرت، : شودهالووي پرداخته مي ديدگاه كليدينوشته به چهار موضوع 
جان هالووي در دوبلين به دنيا آمده و اكنون . ت انقالبيموارگي كااليي و معنا و اهبت

 ي ازاو يكي از اعضاي گروه كوچك. در مكزيكوسيتي به كار و زندگي مشغول است
و  گيردميسم سرچشمه اثرش از خوانشي اتونوميستي از ماركسي كهاست  انروشنفكر
اثر جان هالووي در اين فضا به . است ي ادا كردهگيري آن سهمدر شكلي خود به نوبه

 1994يعني تا ژانويه  -شوداي با احياء درك ماركسيستي مربوط ميطور گسترده
ي جهاني ظاهر مكزيكو در صحنهدر دار جياپاس، هاي نقابهنگامي كه زاپاتيست

ومت در برابر ها، در مقااو در مورد نقش و تاثير زاپاتيست ،]رخداد[ از اين بعد. شدند

وويهال  

 

در . را به دنبال داشت ]فرودست[هاي روهاز جهاني شدن پرداخت كه طرد گ اشكالي
ي تالشي است براي ترجمان تجربه "تغيير جهان بدون كسب قدرت"واقع اثر اخير او 

تاكيد بيش از حد بر تجربه  دليلهالووي به . زاپاتيستي به مقوالت ماركسيستي
ها را به عنوان جزيي آن ،ها مورد انتقاد قرار گرفته است، اما او در دفاع خودزاپاتيست

ها را آورد و از اين رو تالش آنبخش به شمار ميدر تخيل رهايياز يك تحول مهم 
ع ر هالووي چهار موضودر بررسي اثمن . داندميتري مستلزم دقت و بازانديشي بيش

وارگي كااليي و معنا و دولت، خصلت قدرت، بت: مورد بحث قرار خواهم داد را كليدي
  .ت انقالبيماه

  
  مساله دولت

بيان  چونهم ،شودبا فرياد آغاز مي "...تغيير جهان"ي انتقادي هالووي در نظريه
م ما را به ه ،اين خشم در برابر ستم. ي ستمو تجربه خشم جمعي ما در برابر مشاهده

است كه جهان اساسا از اختاللي  مساله نپذيرش اي به معناي اين امر: دهدپيوند مي
 به) ، مقدمه2002هالووي .(في و مبارزه عليه ستم استمن تقابل، نبرد كه متضرنج مي

در حالي . گيرد نه از خرديافته در فرياد نشات ميتجلي از اين خشمِ ،نظر هالووي فكر
آميز اي هم اغراقه تا اندازهاما اين ايد ،اين ديدگاه همراهي كردتوان تا حدي با كه مي

- چون ستم هم ،اما اين تمام ماجرا نيست ،انجامدستم به مقاومت مي: رسدبه نظر مي

هويتي آگاهانه و ناآگاهانه با تر به هميفچنين نااميدي، خودتخريبي و به طور ضع
ي خود را بر خشم كه شالوده اين ديدگاهنسبت به نتيجه در . شودميجر گر نيز منستم

عقل و احساس  كه اي نگران بود، نه فقط به اين علتتوان تا اندازهسازد مياستوار مي
بلكه به اين علت  ؛ندگيري الزم اها براي تصميمكه هر دوي آن) 1(كندرا از هم جدا مي

تواند به مي چگونه خشم. دولبه استكه خشم براي فايق آمدن بر ستم يك شمشير 
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ه عليه او آغاز كرديم بدل گري كه ما از مبارزشكلي نيز دگرگون شود كه به همان ستم
ي اساسي را وارهاين پرسش ،بخشيل رهاييالزم است هر بازسازي تخبنابراين نشود؟ 

  .مورد توجه قرار دهد
كاس داري معاصر براي محدود كردن انعكند كه در جوامع سرمايههالووي اشاره مي

-و ادامه مي. لوژيك متعددي در نظر گرفته شده استوسازوكارهاي ايدئ ،و اثر فرياد

  :دهد
 اين كل ساختار فكري] اما[. دسازخنثي مي ار رسد كه فرياد مابه نظر مي"

    )3هالووي، ص . ("كنداست كه ما را خلع سالح مي ]موجود[
اعتراض زند، نه فقط طرد ستم خواهد در برابر استراتژي بازدارنده دست به او مي 

را به عنوان  "ما" ،فرياد ،به نظر هالووي. چنين كنش جمعي خالق در برابر آنبلكه هم
 برزيرا عمل خواندن و نوشتن  ،عزيمت نظريه هستيمنقطهما . گيردسوژه مفروض مي

هالووي، (] هر چند متنافض و آشفته[نوعي از جماعت استوار است  وجود فرضپيش
به طور قطعي به  "ما". كننده نيستاما كامال مجاب ،اين نظر جذاب است ).4ص 

ها با استعدادها و اي از انسانيعني به عنوان مجموعه ،معناي عيني كلمه وجود داريم
در بيان . ي كلمه وجود نداريمبه معناي ذهني و آگاهانه "ما" معهذا. مشترك تاريخ

را مد  "ي براي خودطبقه"و  "در خود يهطبق"اين استدالل من تمايز ماركس بين 
بدين ترتيب از طريق مبارزه براي تحقق اهداف ). 145، ص 1936ماركس ( نظر دارم

چيزي كه ماركس از آن به  -است مانجمعي و بر اساس پذيرش پيوندهاي متقابل
 در يك جهانِ. آييمدر واقع به وجود مي "ما"كه  -كندياد مي "اجتماعي دفر"عنوان 

كند از نظر سياسي خطرناك است كه فرض كنيم كه ها را متفرق ميآشفته كه انسان
  .دمتحد وجود دار به عنوان جمعِ "ما"

وويهال  

 

كه بخشي از  ؛دهدك ناكجاآبادي را نشان مييتيك ديالك ،نظر هالووي فريادبه 
اين را به صورت تنش بين آن چه هست و  ويولاه. كندرا بيان ميجمعي ما  فاعليت
  .... كندبندي ميه كه هنوز نيست صورتآن چ

ما هستيم اما در قوسي از تنش به سوي آن چه كه ما نيستيم يا آن چه كه هنوز 
تنش به سوي  وجود دارد اما همانندي در قوس همانندي. بريمنيست به سر مي

  ) 7، ص 2002هالووي (.ناهمانندي وجود دارد
ت به مبارزه طبقاتي امري بيروني در حالي كه درست است كه بگوييم سرمايه نسب

داري را صرفا به واكنشي در بايد توجه داشته باشيم كه تكامل و رشد سرمايه امانيست 
چون  ،به عالوه استدالل هالووي غيرتاريخي است. برابر مبارزه طبقاتي تقليل ندهيم

بات ستفالي به طور مشخص به دوران قبل از ظهور مناسداد ووجود دولت بعد از قرار
تر را در تحليل ضعف به مراتب بنيادي ،اين مالحظه. گرددداري بر مياجتماعي سرمايه

گرايي كه نه تنها با مبارزه طبقاتي ناتواني در تبيين كافي ملت: سازدهالووي آشكار مي
سازگاري با ناسيوناليسم و . بلكه برعكس در مخالفت با آن قرار دارد ،انطباق ندارد

نشان  خود را در مورد جنگ جهاني اولترين شكل با طبقه به برجستهرابطه تضاد آن 
الملل هاي مختلف اروپايي، دفاع بينهاي كارگري ملتكه جنبش آن هنگام. است داده

. هاي خود پشتيباني كردنددوم از انترناسيوناليسم را رد كردند و از اقدامات جنگي ملت
مام وطن جان خود را از دست  در دفاع از رافتخا اها كارگر جوان بدر نتيجه ميليون

اي از طبقات كارگر اروپا هاي قابل مالحظهپذيرش ناسيوناليسم توسط بخش. دادند
اين چه . سقوط انترناسيونال دوم را تسريع كرد كه فراخواني براي نيروهاي انقالب بود

ن و دفاع از عاملي بود كه بسياري از جوانان استثمار شده در محل كار را به جنگيد
  كرد؟كرد كه به طور عيني منافع ملي طبقه حاكم را تامين ميامري هدايت مي
  :دهدهالووي ادامه مي
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ي روابط دارانهدولت به طور ويژه شكل سرمايه. دولت سرمايه است، شكلي از سرمايه
ي جهاني مناسبات اجتماعي سرمايه دولت به شكل تنگاتنگي با شبكه. اجتماعي است

داري به وسيله تنيده شده است به نحوي كه هيچ گونه اجتماعيت ضد سرمايه داري
صرف نظر از اين كه چه حزبي حكومت را در اختيار . تواند ايجاد شوددولت نمي

  ) 2003هالووي . (مسير دولت راه تامين شان انساني نيست...بگيرد
لت و سرمايه به لحاظ كند از هم پاشيدن دوطور كه هالووي در اين جا اعالم ميهمان

از حيث سياسي نيز خطرناك است؛ چون توانايي ما را براي اتحاد و  ،نظري خطا
كند كه از روابط دائما در حال دگرگوني ها و امكاناتي محدود ميواكنش در تقابل تنش

ي بلوغ جنبش و قطعا اين چالش در هنگامه. شودبين دولت و سرمايه ايجاد مي
مبارزات اخير در بوليوي بر عليه . آوردمناسبي براي ما فراهم ميهاي فرصت ،مبارزه

خصوصي كردن آب، مخالفت فرانسه و آلمان در مقابل تصميم امريكا براي اقدام به 
در  وكراتهاي سوسيال دمجنگ در برابر عراق، امكانات سوسياليسم دولتي و دولت

مورد بوميان، كارگران و گذاري در مورد تحصيالت، سالمت و رفاه حداقل و قانون
  . روندبه شمار مي دست تماما مواردي از اين ،محيط زيست
و از اين نظر ما بايد دايما در حال  فروكاستتوان به منافع سرمايه نميرا منافع دولت 

هاي حاكم و نهادهاي ارزيابي مجدد توان جنبش موجود در اختالفات بين بازار، دولت
  .اندازدكه نظريه هالووي اين مورد اخير را كامال از قلم مي در حال ظهور جهاني باشيم

  :گويدهالووي در مورد تاكيد حزب بر كسب قدرت دولتي چنين مي
اي كه قدرت، خود در مبارزه نفوذ از آن لحظه... مبارزه از آغاز شكست خورده استاين 
انقالبي  قدرت به منطق روند زماني كه منطقِ. كند با شكست مواجه شده استمي

  )17ص  ،2002هالووي . (بدل شده است ايجاد قدرت به اثبات ،انكار و تبديل شود نفي

وويهال  

 

آن رسد الزم است كه از گيري حزب انتقاد داشته باشيم به نظر مياما هر قدر به شكل
رشد . كندكه در آن چنين پيوندي ظهور و رشد مي ارزيابي كاملي داشته باشيم بستر

ساز آن بوده اي كه سببمبارزهنه فراموش كردن تاريخ و  ،عفدر سنجش قدرت و ض
كساني را مورد  كه هالوويشود مطرح مياين مساله به خصوص از آن رو . است

  :تغيير جهان به ايجاد حزب باور دارند خود براي در بديل دهد كهسرزنش قرار مي
آن  كه  شودتم مياين امر خايده تغيير جامعه از طريق كسب قدرت به نقطه مقابل "

كسب قدرت به جاي اين كه گاهي در الغاي مناسبات  .هدف خود قرار داده استرا 
مناسبات قدرت به  يقدرت باشد تالشي است براي فتح قدرت و متضمن بسط حيطه

  )17، ص 2002هالووي ( ".مبارزه عليه قدرت
دالل اساسا باشد كه استرسد كه هالووي به اين مطلب آگاهي داشته به نظر نمي
چنان هم ؛اش بتواند بصيرتي براي دليل شكست جنبش انقالبي ارائه دهدآنارشيستي

كند بدون آن كه موضع او يك موضع اخالقي است كه خطاهاي جهان را تقبيح ميكه 
  .قادر به طرح بديلي باشد

  : استدالل اساسي نظريه هالووي چنين است
ست اين نيست كه قدرت در دست چه موضوعي كه در تحول انقالبي جهان مطرح ا

موضوع اين نيست كه چه . وجود قدرت است بلكه مساله اساسي خود ،كسي قرار دارد
منزلت بلكه ايجاد جهاني است كه بر شناسايي متقابل  ،كندكسي قدرت را اعمال مي
هالووي ( .گيري مناسبات اجتماعي كه مناسبات قدرت نباشدانساني استوار باشد؛ شكل

2002، 18-17(  
اما  ،داشاره خواهم كر هاي بعديي سرشت قدرت در بخشهاستدالل هالووي درباربه 
و درستي ضمني  ؛د استدالل اوودخواهم بدان بپردازم خصلت محچه كه اكنون ميآن
بحث هالووي در مورد چگونگي ارتباط ما با دولت . در مورد دولت و حزب استها آن
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او الزامات ديدگاه خود را در مورد تكامل . ي گفتن داردحرف كمي برا در شرايط حاضر
هايي هستند پرسشها اين. دهديك استراتژي انقالبي گذار نيز مورد بررسي قرار نمي

  .پردازمها ميكه من اكنون به آن
هاي درك هالووي از دولت به روشني از بحث او در مورد دموكراسي ليبرال محدوديت

از طريق ": گويدمي ند و ناسزاكموكراسي نمايندگي حمله ميدبه او . شودميآشكار 
-مي تبديل به كنش نيروي منحرف ،مقاومت در برابر ستم طبقاتي ،گيريصندوق راي

به عالوه او ) 243ص 1991هالووي ( "گرانتخاب خصوصي بين دو يا چند سركوب. شود
در فعاليت را با  كهن مراوده توانيد اشكالتصور اين كه شما مي"كند، ادعا مي
در حالي كه ). 258ص ،1991هالووي ( "حرفي بيهوده است ،ديتضعيف كن آن چارچوب

شود غالبا هاي متعدد در سراسر جهان اعمال ميشكلي در دولتدموكراسي ليبرال به 
آيا . رودطبقاتي و دستكاري در افكار عمومي به شمار مي ياي عريان از سلطهنمونه
ه به طور تاريخي ك سرباز زنيم ررسي اختالفات جزيي و سطح مشاجراتتوانيم از بنمي

غتشاش بين اصول و ا ي؟ هالووي با غفلت از اين مطلب به تلهيابدظهور و گسترش مي
. است اما بالقوه خطرناك ،غلطد كه هر چند اشتباهي است شايعاستراتژي در مي

 وهم ضمني حق دارد كه درهالووي به لحاظ اصولي در مورد دموكراسي ليبرال و ت
درك در كجاست؟ چه  اما محدوديت اين. داري غالب استجريان گردش سرمايه

و ساير  كارگران دارد ووجود منابعي در تسهيل مبارزه و جنبش  ها وفضاها، گفتمان
 در چه سطحي از رشد سياسي قرار دارند؟ براي دفاع از جامعه هاي تحت ستمهگرو

يي وجود دارد و به شكل هاخواه چه ضمانتراست تماميت مدني در برابر چپ و
-كه مي حركت كنيم توانيم در جايي كه قرار داريم به جاييتر ما چگونه ميقطعي

موكراسي هاي تاكتيكي و استراتژيكي، دپاسخ به اين پرسش؟ در به آن برسيمخواهيم 
كنند ه ثابت ميموف كالئو وال. اين سادگي كنار گذاشته شود تواند و نبايد بهليبرال نمي

وويهال  

 

و فضاهاي به وجود آمده به وسيله دموكراسي  مكانكه چپ اهميت دستاوردهاي 
گيرد، چون با چنين كاري صرفا چماق را به دست نيروهاي ليبرال را نديده مي

 د هر گونه شباهتي بين دموكراسي ونخواهد كه ميدهفاشيست و راست افراطي مي
  . هميشه ملغا كنند پذيري را برايئوليتمس
بايد  بخش در هر سطحيي رهاييزيمت براي هر پروژهنقطه ع ،شرايط حاضر بستر بر

استراتژي بايد دفاع و گسترش دموكراسي به چيزي . شددفاع از دموكراسي ليبرال با
ي توانيم براي اشكالبا اين هدف ما مي. نامممي "دموكراسي عميق"باشد كه من آن را 

زبان و سرشت . تر تالش كنيمو جهاني شدن با شمول و شراكت بيشاز دموكراسي 
ليبرال  موكراسيدما بايد از . شودمبارزه مربوط مي ياين پيوند تا حد زيادي به زمينه

د در هر جايي كه دموكراسي ليبرال وجو .آورد دفاع كنيمو فضاهايي كه به وجود مي
 ها، جنبش و بديلمردم، جماعتمبارزه د ي پيشبرابراي ايجاد زمان و فضا بربايد دارد 

چالش عمده . دهدداري را تشكيل ميسياست ضدسرمايهيك ] بستر[كه  استفاده كنيم
شركت دارند ائتالف و  فرآيندبيني براي كساني كه در اين براي آينده قابل پيش

بطه داري راهاي سرمايهونه با بنيادهاي ليبرال دموكراسيما چگ: مصالحه خواهد بود
  .كنيمبرقرار مي
  .ها را به اشكال فراگيرتر تبديل كرداي بايد كنار گذاشته شود تا آنچه جنبه

ا با فعاليت قديمي مراوده ر توانيد اشكالشما نمي"استدالل هالووي در مورد اين كه 
الزم . تري قرار گيردد مورد موشكافي كاملباي "يف كنيددر درون آن چارچوب تضع

دريابيم  ؛ تااز قبل را كه در گفته هالووي نهفته است در نظر بگيرم است اين شكست
اي كه از آن آغاز كرده ي را در اختيار داريم به جز نقطهترگرايانههاي واقعچه انتخاب

كنيم پس از ليبرال دموكراسي آغاز نمي يو در بسيار از موارد ما با نمونه و روايت. ايم
؟ اين استوار سازيمخارج از اين زمينه  در خود را عزيمتتوانيم نقطه دقيقا چگونه مي
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بلكه بر  قرار نداردداري رزش تحول انقالبي مناسبات سرمايهنياز و ا در برابراستدالل 
قرار هاي درگير با سرمايه و دولت تكامل استراتژي در خدمتاستدالل  اين ،عكس
. هاي خود تميز قايل شويمژيل و استراتما بايد قادر باشيم به روشني بين اصو ؛دارد

من از . ايمآغاز خود را به شكست محكوم كرده كنيم از مغشوشاگر ما اين دو را با هم 
 .مكندفاع نمي ارائه شده و و موفهئه الكراديكال پيشنهادي كه توسط ال دموكراسي
ها با طبيعت به عنوان طه آنبات طبقه و توليد و تداوم بررسي رها مقوالچون آن

رك ما د. اندرتر از جهاني شدن كنار گذاشتهدر ايجاد يك شكل فراگي را ويايي اصليپ
فرضي آغاز كند كه نانسي فريزر داري جهاني بايد از پيشاز انقالب در شرايط سرمايه

ازشناسي توزيع اقتصادي و هم به بدموكراسي امروزه هم به باز": كندمطرح مي
كه به رسميت شناختن  –) 173-174ص  ،1997ر فريز(فرهنگي نياز دارد؟  گانگيچند

بندي سنتي كار ما بايد بپذيريم كه مفصلبراي انجام اين  -دموكراسي عميق است
اما كافي  ،بندي اجتماعي بديل الزم استيك شكل تكوينست طبقاتي براي سيا
كه م و در اين كار در حالي يعني ما بايد مقوالت تفاوت را مورد توجه قرار دهي. تنيس

-محيطانساني و علم زيستيعت غيرپرسش طب به قطعا ،مانيممدار باقي ميانسان

ا در پذيرش اين مبنا روشن خواهد شد كه م .در نظر داشته باشيم بايد شناسي را نيز
- تكوين آن در مرحلهه كبخش جديد قرار داريم كانوني يك سياست رهايي يدر نقطه

  . برخوردار است نيز از امكانات فراواني رانه است وجسواين آگاهي . ي اوليه قرار دارد
هاي سياسي كه به ك و ترديد خود نسبت به استراتژيش هالووي در ،جدا از اين انتقاد

طور يك ببه قول گرامشي كسب قدرت . است حقعدي بر كسب قدرت تاكيد دارد م
رود، و مي استراتژي محدودي به شمار طوركه ثابت شدههماناي است و جنگ جبهه

گرامشي  مراد بايد توجه داشت كه .سازدجنگ موضعي فراهم مي فضا را براي تبلور
در بسياري از  تحول را روند نبردي كه ،سازد فرعيرا اي جنگ جبههاين است كه 

وويهال  

 

ه بر عكس جنگ موضعي ك .كندتسريع مي - دشوار است اما طوالنيامري  كه - موارد
چون تاكيد آن بر رشد مردم،  دارد،تري تر و كم خطرذاتا دموكراتيك است روند آهسته

. اي دموكراتيك متحول سازدتواند جامعه مدني را به شيوهها، جماعت است كه ميايده
اي نيست چون در شرايط الزاما به معناي نفي كامل جنگ جبهه موضعياولويت جنگ 

 -مندونزي نظر داري ادر اين جا من به مقاومت تيمور شرقي در برابر سطله -معين
به طور كلي . دكسب شوبراي دموكراسي  ]عملي[ كانمقدم بر ام تواندمي قدرت دولتي

تر نئوليبراليسم كه در فگرايي پنهان اشكال اجتماعي ضعيبراي اجتناب از تماميت
بين  ياديكال در رابطههاي راي هستند ما به بازانديشي ريشهب جنگ جبههچارچو

كراسي من با دفاع از دمو. دومي نياز داريمنگ موضعي و تقدم اي و ججنگ جبهه
به  معطوف ،سياست به طور اساسي اين پذيرم كهمي در يك سطح استراتژيك ،ليبرال

 و] محدود[ پس ارزش اين موضع ؛نيستتر گسترش يك جامعه مدني پر شور و زنده
ي شدن را پيشنهاد و تر جهانهمان طور كه ما اشكال فراگير .كارانه استعميقا سازش

- ي پيشنهاد ميموكراسي ليبرال از آن چه كه هالووكنيم در مورد دولت و دتجربه مي

شايد تفسير گوستاو لندوئر در مورد خصلت . كند به برخوردي استوارتر نياز داريم
تواند توسط كند دولت نمياو استدالل مي. تري به اين بحث ببخشددولت روشني بيش

. ستهادولت، شرايط و روابط معيني بين انسان":م شكسته شود چونيك انقالب دره
ما با درهم شكستن آن روابط ديگري را با رفتاري متفاوت . يك شيوه از رفتار انساني

  )46، ص 1949نقل از بوبر ( ."كنيمبنا مي
تري از جماعت برابرتواند با شكل بنابراين به نظر لندوئر دولت صرفا تا حدي مي

دهد تكامل مردم فقط هنگامي رخ مي. نامديا مردم ميVolk  شود كه او آن را ينجايگز
 با در هم شكسته شدن خود -واقعيت ديرين و سخت -پذيري دروني مردمكه دولت
  :كه دهدمي اجازه شود وآغاز مي
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اند اين است كه ها در بين مردم آغاز كردهها و جنبشي كه آنوظيفه سوسياليست
 را د و آن چهناز زير غبار دوران بيرون آور هها مدفون شدكه در ذهن آن اي رهايهخاطر

به نقل از .(دنو آشكار ساز بيرون كشندزنده است  امارسد كه در واقع مرده به نظر مي
  )47، ص 1949بوبر 

كه بازتوليد كند اشاره نميها ناهالووي به اين پويايي دروني و اساسي روابط بين انس
يي خود در درك گسست از اانواين كار ت كند و بازندگي مردم تسهيل مي دولت را در

  .سازداي اين روابط را محدود مين تغيير ريشهاكگيري دولت و آغازگاه امشكل
ي رد دولت اين است كه او به رابطهآشكار در بحث هالوي در مو كاستي يك

محدوديت درك او از  ،آنكند كه خصلت مبهم ها با دولت مكزيك اشاره نميزاپاتيست
روز ادامه  12به مدت EZLN جنگ چريكي توسط . سازديان ميتر نمادولت را بيش

سر مكزيك پايان جنگ داخلي را طلب و بعد از آن تظاهرات وسيعي در سراداشت 
- اء توافقآغاز كردند كه به امضدولت و انقالبيون مذاكرات صلح را  هدر نتيج. كردمي

كردند  شها در مذاكره خود با دولت تالزاپاتيست. ختم شد 1996در  ندرهي سان آنامه
مساله استقالل گرچه  .ي مدني مكزيك را در بحث خود مشاركت دهندجامعه كلكه 

در واقع اين امر به . ي اساسي داشتها با دولت جنبهي آنبطهجوامع بومي و را
تاريخي را خاطر نشان  يگت داد كه اين ستم استعماري و وابستها فرصزاپاتيست

  .سازند
ها در زاپاتيست .ها پذيرش استقالل از طرف دولت بودهاي اساسي زاپاتيستخواست
ها دولت را به از يك طرف آن. رو بودندها با مشكالتي روبهبندي اين خواستصورت

درخواست تدوين يك قانون اساسي  و دادندپذيرش قانون اساسي خود سوق مي
دهي جامعه ها براي سازماني زاپاتيستجبههاز اين رو . كردندمطرح مي را فراگيرتر

به وجود  1996ساخت در سال مدني كه درگيري موثرتري را در اين مبارزه ممكن مي
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ها بايد مي زاپاتيستتر جوامع بوافشاري براي استقالل بيشپاز طرف ديگر در . دآوردن
كه اين خود ضرورتا بخش  ؛اها منجر نگرددكردند كه به همبستگي تمام ماياحتياط مي

 كه از قلمرو دولت مكزيك ،گرفتگواتمااليي را در بر مي ياي از جامعهقابل مالحظه
و  ؛در تعارض قرار داشت خود براي دفاع از حاكميت دولتنياز  با كه رفتفراتر مي

ها در اتيستزاپ. ها را سركوب كندتا زاپاتيست كردمناسب فراهم مي و فرصت بهانه
المللي در باره مقاومت در برابر بايد بحث بين ،در اين روند ملي مداخلهعين 

ها هم در مبارزه براي دفاع و يب آنتبدين تر. ندزدنئوليبراليسم را نيز دامن مي
در يك  هگسترش دموكراسي ليبرال در مكزيك درگير بودند و هم در گسترش رابط

  .كردتر را مطرح ميالملليو بين سطح جهاني كه اهداف فراگيرتر
داري جهاني يك ها براي درگيري در اين بسترهاي متفاوت سرمايهتوانايي زاپاتيست

اين تغيير ميدان نبرد در شعار . رفتبخش به شمار ميجهشي كيفي در تخيل رهايي
ل از به نق("سازدانقالب را ممكن مي ما انقالبي هستيم كه خود"شد كه ها بيان ميآن

خواهند براي اين يابند و ميسازمان مي كساني كه در مبارزه) 200ص  2004ژيژيك 
. روند تا تجسم آناين تغيير به شمار مي يكنندههدف مسلح شوند يك عامل تسريع

اين يك بيان مناسب از جنگ موضعي گرامشي است كه در تفسير فرمانده ماركوس 
  .ارائه شده است

عه مدني است كه بايد مكزيك را متحول خواهيم اين جاميرت دولتي را نمما قد
نقش ما  –رويم، بخش مسلح آن چكي از آن به شمار ميما فقط بخش كو -سازد

به نقل از آركيالر .(اسي است كه جامعه مدني به آن نياز دارديفضاي س ]بقاي[ تضمين
  )64، ص 1998و ديگران 

گرايش به تسخير  هاآن م است در حالي كهمبه ها با دولتي زاپاتيستدر نتيجه رابطه
امكان جامعه  استفاده از لوح نيستند كهدولت ندارند به لحاظ سياسي اين قدر ساده
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 چهير دولت از خود را براي مبارزه براي تسخ يك بخش دهيضرورت سازمان مدني يا
و  قفاهاي مواين ابهام به نيروي .انكار كنندقدرت سالح  چهق انتخابات و ياز طر

ها حمايت هاي زاپاتيستدهد كه از خواستمخالف دولت در جامعه مدني فرصت مي
ولت مكزيك به د يبه امضاء رسيده بود به وسيله 1996قرارداد سان آندره كه در . دنكن

مكزيك  پي در حكومت. ار .ها به سرنگوني ايتيستايد قيام زاپدتر بي. اجرا در نيامد
ها اكنون در موقعيتي قرار دارند كه هر چند از ه زاپاتيستنتيجه اين ك. كمك رساند

ره ها دايما در حال محاصآنولي جماعات  ،نظر فني در جنگ با دولت مكزيك نيستند
  .هاي مرگ نظامي و شبه نظاميان قرار دارندو تجاوز توسط جوخه

  
  ؟ي آن فراتر برويمتوانيم از محدودهقدرت چيست؟ آيا مي

توانيم بدون ما چگونه مي"د، كنميطرح را م چندي هاي فلسفيسشنظريه هالووي پر
او در پاسخ به اين پرسش ). 21، ص2002هالووي("جهان را تغيير دهيم؟ ،كسب قدرت

 اول راهاي متدد كه برداشتسازيك درك متفاوت از قدرت و كاركرد آن مطرح مي
سب اهرم قدرت يعني دهد كه تغيير جهان در سطح بنيادي به كمورد چالش قرار مي

بخش هالووي است چون به قول او ها الهامهاي زاپاتيستتجربه. شوددولت منوط مي
لت و از سقوط قوط توهم دوانقالب بايد از س"سازند كه ها اين امكان را آشكار ميآن

ها درحالي كه خوانش هالووي از زاپاتيست). 21، ص2002هالووي("توهم قدرت رها شود
جامعه مدني مبناي چيزي است  يها در بارهگفتمان آنمعهذا  ،رسدظر ميمحدود به ن

 ،در اين فضا. نامد كه معناي آن را من به موقع توضيح خواهم دادكه او ضدقدرت مي
وانش پديدارشناسانه از نظريه ارزش كار ماركس زبان جديدي از مبارزه مبتني بر خ او

  .دهدبه دست مي
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و به  "توانايي انجام امور را دارد"ن عمل است كه اساسا براي هالووي فرياد متضم
خالق  قدرت ،بنديدر اين مفهوم. "خالق ، قدرتعمل متضمن قدرت است"عالوه 

عمل هميشه بخشي از يك جريان اجتماعي "يعني،  ،فردي نيست بلكه جمعي است
به  "خالق قدرت"). جاهمان.("گيردهاي متفاوتي شكل مياست، اما جريان به شيوه

مندي نظري يا ساختار ماركس اشاره دارد، اما حاوي توان "نيروي كار"ي مقوله
به نظر هالووي مشكل هنگامي به وجود . كندكه ماركس مطرح مينيست مقوالتي 

هنگام  شود؛ در آنگسيخته مي "مندقدرت"توسط  "جريان اجتماعي عمل"كه آيدمي
دهند و ديگران به كننده نشان ميملراد عبه عنوان افخود را ] "مندقدرت"[ كه

گر ي كنش"ما": گويدبدين شكل آن طور كه هالووي مي. شوندسادگي از نظر محو مي
يي "ما"اكنون  "ما". دسزار اين عمل يا آن عمل را انجام دا: شودچون او ظاهر ميهم

) هودي نامشسوژه(و محكوم) ي مشهودسوژه(تقسيم شده بين حاكم . متناقض است
"اكنون به  "خالق قدرت"ي قدرت بر ديگرانتبديل شده است رابطه "مسلط قدرت. 
  )  29، ص 2002هالووي (

29ص ، 2002هالووي ( كندجريان اجتماعي عمل را پاره مي ،گرسلطه در اساس قدرت (
 كه دوباره به چيزي شبيه درك ماركس از سرمايه به عنوان انباشت ارزش اضافي يا كار

  . وسعت درك و عموميت فلسفي آن را دارا باشد كه بدون آن ،شوده نزديك ميمرد
  : گويدهالووي مي

عمل من را با عمل ديگران پيوند مي و بخش استخالق وحدت در حالي كه قدرت-

مفهوم را از قدرت  ،مسلط قدرت رفتار. افكن استمسلط جدايي قدرت رفتاردهد، 
ل را از عمل هم اكنون موجود، عمل يك فرد را از عمل بدي ،كندتحقق آن جدا مي

از اين امر نبايد استنتاج كرد كه سوژه ) 29ص  ،2002هالووي : (ديگران، سوژه را از ابژه
ند كه فاعليت كطرح ميمبر عكس هالووي . آيدداري به وجود ميو ابژه توسط سرمايه
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نزد. وجود دارد ايهر جامعه در جوهرشود نفي كه با فرياد مشخص مي در ذات 
داري خالق در سرمايه كننده و عمل و يا عملِهالووي جدايي بين سوژه و ابژه، عمل

كند كه به تعريف جديد و آگاهي تازه از ذهنيت و عينيت معناي جديدي كسب مي
  :يك فاصله و تخاصم نو بين سوژه و ابژه. انجامدمي

اي بيان آگاهي از جدايي تازه ،شداز اين رو سوژه بيش از آن كه محصول مدرنيته با
ي اجتماعي بر عمل انجام شده وجود بين سوژه و ابژه است كه در جوهر تاكيد سلطه

  )32جا ص همان. (دارد
هاي متعددي از اما با ميانجي ،كندهالووي ظاهرا در اين استدالل از هگل استفاده مي

كانتي است كه در نقد  ياهي هالووي، سوژي مورد اشارهسوژه. ماركسيسم نئوكانتي
در نتيجه استدالل . هگل و انكشاف غيرثنوي او از سوژه يعني روح بيان شده است

اجتماعي بر عمل  يذات تاكيد بر سلطه"هالووي در مورد جدايي سوژه و ابژه كه در 
هايي كه بر مبناي قرار دارد تالشي است براي وارد كردن مقوله "انجام شده

ستي اين برخورد اين است كه س. اندتدوين شده در درك ديالكتيكي هپديدارشناسان
- شود بدون آن كه تنش هستيپديدارشناسي در ساختار مفهومي ماركسيسم وارد مي

سنت غالبا متضاد به خوبي مورد بررسي قرار  وشناسانه بين اين دشناسانه و معرفت
ي كانتي عميقا توانايي او را ژهسو ياز ايدهبه عالوه پذيرش غيرانتقادي هالووي . گيرد

  . كندداري جهاني تضعيف ميدر درك از سرشت دوگانگي در سرمايه
تمايزي هالووي در طرح اين استدالل به بيان درك هارت و نگري از قدرت به عنوان 

بندي به تفاوت در كند كه اين مفهوماو اشاره مي. پردازدمي قوه يا توانو  قدرتبين 
ر فاعليت ناپذير در ظهوموضوع مورد بحث تضاد آشتي خود كه گردد،يبرم ذات سوژه

خالق به عنوان  قدرت"د كه كنهالووي اظهار مي. آن ناپذيراست تا دگرديسي آشتي
سلطه وجود دارد قدرت، در اعتراض عليه  تابع و ،خالق اما قدرتسلطه است و  قدرت
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ي نيست به جز وابستگي مطچيز ذيرپسلطه قدرتخالق لق و دگرديسي قدرت". 
  )36جا ص همان(

ه براي ايجاد يك ضد قدرت نيستزخالق، مبار بنابراين مبارزه براي رهايي قدرت .
كه انبوه خلق را  دنبربه كار مي اتيذنگري براي قدرت درون اصطالحي كه هارت و

ساخته  امپراطوري است و در آن قدرت سازانبوه خلق نيروي دگرگون. دهدتشكيل مي
ارتش در مقابل ارتش، حزب در  ،به عنوان آينه قدرت و توانايي شكست آن": شودمي

جا ص همان. ("كندتوليد ميقدرت خود را در درون انقالب باز در نتيجه ؛مقابل حزب
36(  

را  "ضد قدرت"امكان طرح  "برابر قدرت"هارت و نگري يعني  لهالووي در برابر بدي
انحالل "يعني . او به طور اساسي با برابر قدرت تفاوت داردد كه به نظر نهپيش مي

به معناي كه[مسلط  قدرت [36جا ص همان. ("خالق است رهايي قدرت(  
د كه چگونه اين تمايز به وجود دهووي به درستي نشان نميلمساله اين است كه ها

درك قدرت ووي در هال. يابدانكشاف مينظري به عمل اجتماعي  يآيد و از حوزهمي
  : افزايدمسلط مي خالق و قدرت اي بين قدرتداري به عنوان رابطهدر جامعه سرمايه

قدرت  يافتتاح مقوله: داشتن دو گام نياز داردبربه  ،پذيري قدرتطرح مساله آسيب
خالق و  براي نشان دادن خصلت متضاد آن كه در اين جا بر حسب تخاصم قدرت

متخاصم به عنوان يك رابطه  يو دوم درك اين رابطهمسلط بيان شده است  قدرت
 مسلط شكلي از قدرت قدرت. مسلط وجود دارد خالق به عنوان قدرت قدرت. دروني

مسلط صرفا به عنوان شكل  درتق. كندرا نفي مي خالق است، شكلي كه جوهر خود
وان ا به عنخالق صرف قدرت ؛تواند وجود داشته باشدخالق مي قدرت ييافتهتحول

به شمار ند ظهور كند كه رمز ضعف آن توامي) كار(يافته محصول عمل تغيير شكل
از كيش ندي او به يك ارزيابي كامال راستبدر اين صورت .)400جا ص همان( رودمي
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اي هگرچه در چارچوب واژه ؛كندديالكتيكي بين كار و سرمايه اشاره مي يرابطه
به روشن كردن الزامات تحليل هالووي از قدرت به طور براي كمك . پديدارشناسانه

پردازم كه به درك و تحول كاركردهاي كار مي صه به يك بازبيني از نظريه ارزشخال
  .رساندقدرت كمك مي
 تر پساعي متفاوت و به طور عموميهاي اجتماپردازان جنبشفعاالن و نظريه

ها معتقدند آن. دهندد انتقاد قرار ميمور ار ماركس راك ارزشِ ينظريه ،ساختارگرايان
در پويايي مناسبات نژادي، طبيعي، ملي و  "تفاوت"درك  عدمبه خاطر  اين نظريه

 نامناسب داري قرار دارده كه در چارچوب اقتصاد سياسي سرمايهقومي و جنسي و غير
. كاست فروداري به حركت سرمايه توان آن را به سادگينمياست؛ روابطي كه و ناتوان 

ميشل فوكو به عنوان منتقد برجسته از  وي در دفاع خود از قرائت ماركس ازهالو
كو درك گويد كه به نظر فوهالووي در ادامه مي. كندبرداشت ماركس از قدرت ياد مي

ناپذير نادرست است و ما بايد قدرت را به عنوان رت بر مبناي مناسبات دوگانه آشتيقد
اما هالووي نظر و  .)92ص ،1990فوكو (در نظر بگيريم  "گانگي مناسبات نيروچند"

 آشفتهخود او را از جهان  ون دركچ گيردبه اندازه كافي جدي نمي را فوكو يمالحظه
كنار آن در  كه -"تفاوت"بين تحليل طبقاتي و  يپردازي رابطهغالبا نظريه. دسازمي

. ارزش و فايده محدودي دارد -گيردميدر بر يك شكل دوگانه در  هم هاي آن راشاخه
خود  ديدگاه گيردبه طور جدي در نظر  را "تفاوت" هم طبقه وهم تحليلي كه معهذا 
گذارد؛ كه به نظر من به نمايش مي ضمانت و يك موضع انقالبي را ود سازمي را غني
  .است يترين وظيفه نظري در اين مقطع تاريخمبرم

يت رد به او فرصت درك كلو از عمل در سطح خُنقد هالووي از فوكو به خصوص دفاع ا
فوكو اين است ضعف قرائت هالووي از . دهدو از اين رو امكان رهايي همگاني را نمي

وويهال  

 

كه  گيردبه درستي در نظر نمي اي راهشناسانه و معرف شناسانكه او الزامات هستي
  )2. (كندمي كسيستي قدرت مطرحرو مبارزه براي بازشناسي در برابر درك ما "تفاوت"

كنيم درست بر طبقه و تحليل طبقاتي را رد مي ياين بدان معنا نيست كه ما مقوله
تر ست مدرنيته نياز به چالش جديمبارزه طبقاتي در شرايط پ يانديشباز. عكس

خصوص به اعتقاد ه گرايي و بدوگانه يفه نياز دارد كه ما رابطهاين وظي .دارد "تفاوت"
 و تدوين نظريه و عمل را مورد پرسش دوباره يبا طبيعت و رابطه انسان يما رابطه
  .قرار دهيم مجدد

تواند ، تحليل هالووي از قدرت نمي"تفاوت"به علت اين ناتواني در تحليل مناسب از 
 پي ببرد گرا و كارگر مذكر سفيدجنسمتنافض بورژواي سياه و هم يرابطه به جوهرِ

-اين مساله به ضعف ذاتي مقوله. بيندو ستم ديده ميگر در موقعيت ستم كه خود را

ها چون آن. سلطه حكايت دارد خالق و قدرت هالووي از قدرت يشناسانهاردهاي پدي
كستري خا يبه نظر من يك منطقه. ندمتمايز شو توانندنميكنند آن طور كه ادعا مي

نه فقط براي تداوم بلكه  مسلط بندي وجود دارد كه بعضي از انواع قدرتدر اين مقوله
. اني شدن ضرورت داردبراي عملكرد فراگيرتر و حتي مشاركتي از دموكراسي و جه

والدين و  ياشكال موجه اقتدار مانند رابطه هاي ممكن ازي حوزهههالووي دربار
عالوه او در مورد مساله نمايندگي به به . كنددانشجو سكوت مي –كودكان و استاد 

نه هزاران كه شامل  گويدسخني نمينيز  دموكراسي مستقيم اشكال از خصوص حتي
سرانجام . گيردمسئوليت در بر مي از مردم را در سطح نمايندگي و نفر هابلكه ميليون
 هسلط سطحي از قدرت ،طبيعت در كشت و توليد مواد غذايي انسان و يآيا در رابطه

كيت خصوصي را از اين روند كنار و مالي سود وجود ندارد؟ حتي اگر ما بتوانيم انگيزه
ي ذات لغزندهپردازي پردازي و مقولهارزيابي از كوشش هالووي در نظريهبگذاريم؟ در 
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ها پويايي، شكنشويم كه شالودهرو مي-به- هاي ساختاري زبان روقدرت ما با محدوديت
  .اندچند بعدي بودن و خصلت دايما متحرك آن را به خوبي نشان داده

 
  خوانش بت وارگي كاال

هاي معطوف به انقالب اي كانوني است كه نظريهوارگي كاال مسالهبت"به نظر هالووي 
خواهد قرائت مسلط از و بدين شكل او مي .)53جا ص همان( "رو شود-يا-بايد با آن رو

او در . ي ماركسيسم علمي ارائه شده مورد انتقاد قرار دهدوارگي را كه به وسيلهبت
نفي در نفي تضمين شده با پايان "رائه موضع خود ديالكتيك مثبت را به عنوان يك ا

يك "ورنو به عنوان ددهد و از ديالكتيك منفي آمورد تمسخر و انتقاد قرار مي "خوش
) 98جا ص همان( "چون شورشي بر ضد بندگينفي عليه راستي با پاياني نامشخص هم

هاي ماركسيسم علمي نيست بلكه رفع محدوديت ما اين موضع قادر بها .كنددفاع مي
ماند و صرفا بازتاب موضعي است كه آن را مورد نقد نفي باقي مي يهتر در مرحلبيش

 كند كه ماركس درچنين اين پرسش را مطرح مياستدالل هالووي هم. دهدقرار مي
خواهد آن مي اواال دست يافت كه اكنون وارگي كدرجه اول دقيقا چگونه به درك بت

  . را بازگويي كند
ماركسيسم به "گويد كه هاي اصلي ديدگاهش ميفرضهالووي در خالصه كردن پيش

است ) كاذب(وارگي قطعيت بت. نظريه عدم قطعيت است الزاما ،مبارزه يعنوان نظريه
: بردضعف اساسي رنج مي واين مالحظه از د) 98ص ( ".وارگي عدم قطعيتو ضد بت

ه عدم سم علمي و موضع هالووي درباركاذب بين قطعيت ماركسي اول يك تقابل
شناسانه با ماركسيسم علمي جاي گسست روش ،در اين طرح. كندقطعيت برقرار مي

دوم ) 1(روزا لوكزامبورگ وجود دارد ؟  "سوسياليسم يا بربريت"كه در تز كجا است 
با . روديمو از آن فراتر نكند واره ميشيهالووي در بيان اين استدالل عدم قطعيت را 

گاه معرفت داي در ديكسيسم علمي به ميزان قابل مالحظهمار ،اين نكته شپذير

وويهال  

 

و هالووي آن را به درستي  ماندباقي ميشناسانه خود نسبت به جهان محدود و بسته 
ورنو به عنوان بديل كه قطعيت را داما ارائه ديالكتيك منفي آ. دهدمورد انتقاد قرار مي

هاي آيا محدوديت. آيدشرفتي به شمار نميكند در واقع پيعدم قطعيت نفي ميبا 
شود؟ يا عدم قطعيت بخشي از روند في آن توسط عدم قطعيت برداشته ميقطعيت با ن

آن چه كه من . شودانتقاد به قطعيت است و خود به درك جديدي از معرفت نايل مي
-ه عنوان بديلي در برابر قطعيت فراتر ميورنو بداز ديالكتيك منفي آ مكنپيشنهاد مي

گويد چيز ثابتي هالووي مي. گيردي از كليت قرار ميلگرود و در چارچوب يك درك ه
هيچ . ، نه ماركس و نه انقالبنه طبقه: وجود ندارد كه ما با اطمينان به آن اتكا كنيم

ن وسيله او بدي .)91جا ص همان( وجود ندارد چيزي جز حركت نفي عليه ناراستي
كه  هر چند. دهدناتواني خود را براي فراتر رفتن از نفي مجرد ماركسيسم نشان مي

محدودي برخوردار است  است ولي از ارزش موضع در شرايط كنوني كامال رايج اين
كه براي آن چه كند آگاه است و در پيوند با آن چون صرفا به آن چه كه نفي مي

به معناي انكار ارزش  ]سخن من[ اين .روست-به-ي روكند با دشواري فراوانمبارزه مي
ر در نظر تگرخواهد آن را به عنوان يك روند بزتر ميشكني نيست بلكه بيششالوده
اما ". توانيم به مقوالت مجرد اكتفا كنيممن با هالووي موافقت دارم كه ما نمي. بگيرد

در  "انقالب"و  "كار" ،"قهطب"هاي نيست كه مفهوم هايين گزاره متضمن انكار رونداي
هايي نه قبول قطعيت است نه ضرورت ول چنينقب. گر آن هستندجهان واقعي بيان

و اين دليل آن است . بود بلكه پذيرش رابطه ديالكتيكي اين تقابل خواهد. عدم قطعيت
اين  ها چه نسبت بهآن. اشكال پسامدرن ماركسيسم بايد مورد توجه قرار گيردكه چرا 

-ا نفي شالودهم را بسروند كه ماركسيهايي به شمار ميآگاه باشند يا نه تالشروند 

ه كو همين نكته است . روندها فراتر ميكنند و از هر دوي آنشكنانه آن تركيب مي
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سياست  به] با اتكا[ پردازيتوان مالحظه كرد و امكان نظريهبازگشت هگل را مي
  .گيردي ميرا جد "تفاوت"كه هم طبقه و هم  تركيب
وارگي به تحليل ماركس از كاالها با تاكيد بر براي تدوين نظريه خود درباره بت هالووي

 "نقطه گسست جريان اجتماعي عمل" اوكند كه براي خصلت دوگانه آن مراجعه مي
 دارد ماركس بر اين نكته تاكيد از ي در قرائتوهالو .)46جا ص همان( رودبه شمار مي

اين درك نه تنها به تحليل ). 54ص ( "واقعي سرمايه است زايشِ روند ،جدايي"كه 
رساند بلكه به او آن ياري مي محصولهالووي از قدرت به عنوان جدايي بين عمل و 

هالووي . دهد درك خود از قدرت را با تحليل ماركس با هم تركيب كندامكان مي
دار در ذات هستي ما در تمام مسلط سرمايه ارگي كاال نفوذ قدرتوبت"اعتقاد دارد كه 

  )50ص ( ."هاي ديگر قرار داردها و تفكر ما، روابط ما با انسانعادت
 - داري در قلب هستي ما نفود كرده استكند كه سرمايهاما هالووي چگونه فكر مي

ترين ضعف اين موضع پذيري چيست؟ برجستهارهاي او براي ارزيابي چنين كليتمعي
منفي حاوي هيچ  وارگي اين است كه ديالكتيكيسم علمي از بتگاه ماركسدر نقد ديد

مراجع كنيد . (در دست ندارد عاسنجش اعتبار اين اد شناسانه برايگونه معيار معرفت
  )1987 ،1984به هابر مارس 

اي وارگي را از نظر مقولهما بايد مفهوم بت ،كه براي پيشرفتهالووي معتقد است 
ول ا: كندوارگي اشاره ميي مسلط از قرائت بته دو شيوهاز اين جهت او ب. يمبكشاف

وارگي، يتي است كه تنها منبع ممكن ضد بتواقع ،هواروارگي سخت كه در آن بتبت
يا در بين ) لوكاچ(قرار گرفته است، يا در يك حزب  خارج از مناسبات معمولي

ها حاشيه رانده شدهيا در ميان طردشدگان و ) روركهايمآدورنو و ه(روشنفكران ممتاز 
كه انقالب از طرف ديگران  است وارگي سخت جاييبت )88جا صهمان). (ماركوزه(

ابل اين ديدگاه هالووي به در مق. سازدگيرد و كسب قدرت را ضروري ميصورت مي

وويهال  

 

در پاسخ به اين پرسش كه ما چگونه . كندچون يك روند اشاره ميه شدن همواربت
  :كندبلوخ اشاره مي حرفتائيد  ضمنوارگي را بشناسيم او توانيم اين گونه بتمي

با خود بودن  ،به خود آمدن آن قطب مقابل آن وجود نداشته باشد از دراگر معياري 
 تواند ديده شود و بهبيگانگي نمي ،ممكن كه بيگانگي در مقابل آن سنجيده شود

  )89جا ص همان.( شودميهان از روحش محكوم ربودن آزادي مردم و محروم كردن ج
ما سنگ بناي شناخت ما از  ياز اين رو مقاومت و طرد بيگانگي در عملكرد روزمره

گونگي ارزيابي ما از هالووي در ارائه اين استدالل معياري در چ. وارگي استروند بت
كنند يا كه مردم عليه بيگانگي مقاومت مي دهدگوناگون به دست نمي يهاهشيو

وارگي و دهد كه اگر بتاو ادامه مي. كنندند كه دارند مقاومت ميكنحداقل فكر مي
تواند وجود چون روندي متخاصم ميپس اين صرفا هم ؛زمان وجود دارندهم ،ضد آن

وارگي زدايي و بتوارهبت رونديك  ،گي ايستا نيست بلكه خودواربت. داشته باشد
كليد درك تغيير جهان  ،يندآچون يك فروارگي هماز اين رو درك بت .مجدد است

رج از حركت براي يافتن ضد قدرت نيازي به جستجو خا. بدون كسب قدرت است
سلطه  عليه و فراسوي خود حركت ،وارگي در درونضد قدرت، ضد بت: سلطه نداريم

چون اكنون بلكه هم ؛وجود دارد نه در نيروهاي اقتصادي يا تضادهاي عيني آينده
  )98جا ص همان. (چنان خود ما

كند و بدون نقد ايدئولوژي را انكار مي رمشكل اين ديدگاه اين است كه هالووي ايستا
  .شودشمار غرق ميهاي بيگيري خود به خودي سوژهارائه بديلي در شكل

چون يك فرآيند را كنار بگذاريم ضرورتا بايد وارگي همكند كه اگر بتاو ادعا مي
اين  پذيرشمن در عين  .)10جا ص همان(ترك كنيم رهاني را به عنوان خود انقالب

اين  يفرا رسيده كه ما سايه ين نكته را اضافه كنم كه زمان آنخواهم اموضع مي
ود و منفك خود كه يعني رهايي از مفهوم محد ،استدالل را نيز مورد توجه قرار دهيم
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هاي جديد از ديدگاهار دارد و به عنوان مبناي دكارتي قر -بيني كانتيتحت تاثير جهان
ناسايي و پاسخ به بخش به شازيابي تخيل رهاييب. كندشناخت و تكوين سوژه عمل مي

. رهاني وجود داردشود كه در مفهوم خودهاي رقيب موكول ميتنش بين ديدگاه
شود كه ما از چه موضعي به شود منوط به اين ميشي كه از اين گزاره نتيجه ميپرس

پاسخ من بازگشت به  ؟تا چه رسد به نقد مفاهيم جديد از خودكنيم پرسش آغاز مي
  . ماركس از طريق روح مطلق هگل است

  :كندوارگي را چنين معرفي ميبندي خود از بتهالووي نكته مركزي در صورت
ها و مقوالت خود را درك وايي پيش فرضاساسي است كه ما خصلت بورژ ياين نكته
 داريدر بازتوليد روابط قدرت سرمايه خود را نك بودشري ،تره طور مشخصكنيم يا ب

 .فكر خود ما استتژه در بار بورژوايي، نقد جدايي سوژه و نقد تفك. مورد نقد قرار دهيم
  )53ص (

نو و نقد او از تفكر وردانديشي به ديالكتيك منفي آاو براي درگيري اين سطح ازخود
هاي دوگانگي دستيابي به ريشهتالشي است براي  شود كهمتوسل مي "اين هماني"

به  تعين با تمايز بين "همانياين"هالووي در نقد تفكر . داريبژه در سرمايها -سوژه
-ل روكتكوين سوژه در جهان با مش يعنوان بخش اصلي تفكر و تعين به عنوان پروژه

ر توانيم فكاوي تعين است، اگر ما نتوانيم معين كنيم نميهر مفهومي ح ".رو است- به
است كه ايستا است و تعيني كه خود را به عنوان فرآيند  يبين تعين تتفاو ...كنيم

  )102جا ص همان. (كندتعين بخشيدن نفي مي
بد؟ به ياچگونه شناختي تكوين مي "تفكر عليه و فراسوي فكر خودمان"از طريق 

صرفا گذارد كه رسد كه جايي براي پراكسيس باقي نميخصوص هنگامي كه به نظر مي
شكن هدانداز اساسا شالوت اين چشمالزاما ،عالوه بر اين. به تفكر مجرد مربوط نيست

  و امكانات براي تكامل يك تحول انقالبي كدام است؟  هبراي درك ما از طبق

وويهال  

 

دورنو را به درك ماركس از آ "همانياين"ي تحليل طبقه مفهوم تفكر غير هالووي برا
  : رسدنتيجه مي كند و به اينوارگي وارد ميبت
هماني است كه از اين ك اينتعريف توصيف ي... متضمن تعريف است "همانياين"

تعريف ما را به ... كندتعريف ديگر بودن را مشخص مي... متمايز است رگديهاي هماني
يير جهان است قابل تعريف مايي كه خواهان تغ ...كندفعال حذف مي يعنوان سوژه

  )62جا ص همان. (نيست
كند با اين مضمون كه هالووي در ارائه اين استدالل در برابر امكان تعريف مقاومت مي

 .)141جا ص همان( "انجامددرك تخاصم اجتماعي مي محصور كردن"به تعريف طبقه
بندي شدن بندي و عليه طبقهبندي و عليه طبقهمبارزه طبقاتي مبارزه براي طبقه پس

  : دهداست و ادامه مي
- ي كارگر بودن، عليه طبقهكنيم، عليه طبقهه عنوان طبقه كارگر مبارزه نميما ب"

كار نيست، مبارزه عليه  ]از منظر[ ياي ما مبارزهمبارزه. كنيمبندي شدن مبارزه مي
اتحاد (بندي كردن بخشد اتحاد فرآيند طبقهي ما وحدت ميچه به مبارزهآن. كار است

هيچ .. .اي مشتركا به مثابه اعضاي طبقهم تحاداست نه ا) براي انباشت سرمايه
عضويت در طبقه كارگر، فرمان بردن، دستور گرفتن، جدا بودن از  براياعتباري 

يم بلكه به ا كارگر يمبارزه نه به اين دليل كه طبقه. محصول و روند توليد وجود ندارد
رويي با -يا- ما در رو كهطبقه كارگر هستيم و نيستيم، اين آيد كه مااين دليل پيش مي

كنند به ما فرمان و دستور كه سعي ميطبقه كارگر و فراسوي آن وجود داريم، اين
ما را از محصول، روند ... خواهيم دستور بگيريم و فرمان بپذيريمدهند و ما نمي

در . ها جدا باشيمي اينخواهيم از همهجدا كنند و ما نمي يشانسانيت و خويشتن خو
نيست كه مجبور باشيم آن را حفظ  "مفيدي"هويت طبقه كارگر خصلت  اين مفهوم،

-است، خصلتي كه بايد با آن جنگيد، و دارند عليه آن مي "بدي"بلكه ويژگي  ،كنيم
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ي كارگر را بايد يا شايد هم هويت طبقه. جنگند و هميشه مطرح و مورد بحث است
  . ي كارگر نباشيمهاي جمعي به منظور اين كه طبقهويتي دانست؛ مبارزهبي

-بندي ميكه به طور كامل طبقهدر صورتي ...ما طبقه كارگر هستيم و نيستيم

صورت اما در آن( "يما ما طبقه كارگر"توانستيم بدون تناقض بگوئيم كه شديم، مي
  ). ي طبقاتي غيرممكن بودمبارزه

ي ا طبقهدر صورتي انقالب به مثابه خودرهاني طبقه كارگر قابل فهم است كه م
تواند خود را ي كارگر مادام كه طبقه كارگر است نميطبقه. كارگر باشيم يا نباشيم

و . مطرح كرد  توان مساله رهايي راكه طبقه كارگر نباشيم ميفقط در صورتي. برهاند
هاي هاي كه از محصولسوژه( باشيم، كه ما طبقه كارگربا اين همه فقط در صورتي

 ."آيدياز به رهائي پديد مين) اندخود جدا شده

سياست هويت  رسد كه هالووي مبارزه طبقاتي را با شكلي ازاما در اين جا به نظر مي
اي كه از اين هويت طبقه كارگر و قدرت تحول همبستگي ويته. اشتباه گرفته است

طور كه مبارزه طبقاتي همان هدف .ستشود في نفسه نه هدف بلكه وسيله اناشي مي
آن متكي  بر مادي است كه توليد طبقات يآن شالودهكند تحول بيان ميماركس 

داري منوط به توانايي طبقه كارگر براي تحول روابط اجتماعي سرمايه مبارزه. است
طبقه در خود براي طبقه براي خود است كه متضمن تكامل آگاهي  زبراي گذار ا
شند كه با ابعاد باشد بايد قادر با ثرشان موكارگران براي اين كه مبارزه .طبقاتي است

ند و از آن بياموزند و اين خود وشهويت بقاتي همالمللي مبارزه طمحلي، ملي و بين
اساسي  يدليل طرح اين پرسش است كه چرا هويت طبقه كارگر در ماركسيسم جنبه

  .دارد
آمده باخ ي فوئرهراكسيس است آن طور كه در تزهاي درباراقد بحث پتحليل هالووي ف

دهد كه چگونه مردم صرفا با تجربيات عملي در اين تزها ماركس توضيح مي. است

وويهال  

 

: اليانو تجسم يافته استواردو گدهار ااين درك در اظ. اندويش قادر به رهايي خ ،مبارزه
آيد، هويت آن چه كه اكنون هستيم به وجود ميما چيزي هستيم كه در ضمن تغيير "

غفلت از امكان تعريف طبقه ) 110ص  ،1983و گاليان( "ردما در كنش و مبارزه وجود دا
-شناسانه را بر ميهالووي يك برخورد پديدار. كندكارگر مرگ ماركسيسم را اعالم مي

دهد تعريف كند كه طبقه كارگر خود را به آن چه كه انجام مييند و استدالل ميگز
در مقابل ماركس . ريتعريفي بدون هيچ معيار عيني ضرو؛ يعني يك روند خودكندمي

تواند كه عينا وجود دارد و ميكند تعريف ميطبقه را از طريق مناسبات اجتماعي 
گرايي ي ذهنيشناسانه به ورطهلووي با انكار امكان تعريف جامعهها. شود فهميده

شمار مايز بين ادعاها و پيشنهادهاي بيكند كه معيار قابل اتكايي براي تسقوط مي
  . دهدمتفاوت ارائه نمي هايبراي كنش

  
  .مثابه يك فرآينده تعريفي انقالب بباز

 يدر طرح هالووي تمايل به بازسازي معاني و عملكردهاي مربوط به انقالب جنبه
تر از ماركسيسم در روند تركيب يك خوانش اتونوميستي و آزاد منشانه. اساسي دارد

اركسيسم علمي را ناديده گرفته انگاري مدهم كه او به سرعت و با سادهمن نشان مي
به طور  دارد گرايشو ا ؛ماندي نظري باقي ميهالووي به طور انحصاري در حوزه. است

. و از آن يك كاريكاتور بسازدساده كند  را تاريخ مبارزات ماركسيسم علمي غيرضروري
اما مهم است كه بپذيريم در  ،در حالي كه قصد من دفاع از ماركسيسم علمي نيست

توان هاي چندي ميهاي متعددي وجود داشته است كه از آن درسين سنت تنشا
  .به خصوص در پيوند با نيروهاي مخالف و دولت. اخذ كرد

. پردازدمتفاوت از انقالب مي يبه طرح درك ،ي ماركسيسم علميهالووي با رد قاطعانه
ي با سلطه به آشتي اي است كه با آن آزادمالكيت وسيله"با آغاز از برداشت روسو كه 
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جا ص همان( "حصاركشي يك شكل اجباري است كه با آزادي خوانايي دارد. رسدمي
كشي و از ورد حصارها در مهاي اخير اتونوميستدرك هالووي از انقالب بر بحث). 206

... فرار كافي نيست ": نويسدهالووي مي) 4.(هاي اشتراكي استوار استبين رفتن زمين
رشد قدرت . اي بخشيدجان تازه ،فرياد به نيرو تبديل شود بايد به عملبراي اين كه 

هالووي به ) 208جا ص همان(".اين امر متضمن جذب مجدد وسايل عمل است ،خالق
كند تري از انقالب ارائه ميكيشانهبندي مجدد و درك راستاين وسيله يك صورت

ي اش مربوط به فرياد و رابطهشناسينياز براي كسب وسايل توليد در واژه چونهم
 بيرونمالكيت  حولپس مبارزه ما ": دهداو ادامه مي. مطلوب موجود با عملِ عملِ

جا همان( "لكيت و وسايل توليد با هم استبلكه انحالل ما ،آوردن وسايل توليد نيست
 مالكيت بر وسايل توليد نتيجه دهد كه خودهالووي با اين استدالل نشان مي .)210ص 

گسست در عمل  يكه خود نتيجه جدايي طبق عادت بين وسايل عمل از عمل است
 ،كنيم تصاحببه سخن ديگر كافي نيست كه وسايل توليد را ). 209جا ص همان(است 

بلكه ما بايد قادر باشيم جدايي جريان اجتماعي عمل را كه پيش شرط آن است 
همان ) 209-210جا ص همان.(ردآوكه در تفكر ما جدايي به وجود مي متحول سازيم،
هالووي در مورد عمل و  يشناسانهتر گفته شد من از تحوالت پديدارطور كه پيش
داري مجاب درك كاركرد قدرت در جوامع سرمايهعنوان راهي براي  محصول آن به

غالبا با جدايي  ،دهد كه خصلت شريرانه دوگانگياو نشان مي ،رغم ايناما علي. نشدم
ي كه در قلب پراكسيس انقالب همراه است مورد شناساييرفت و موضوع صاحب مع
ديشه و حفظ آگاهي بخش بايد بر توانايي ما و انبازسازي تخيل رهايي. وجود دارد

هايي معرفت استوار مان در مورد تكوين خود و راههايفرضترين پيشنسبت به بنيادي
  . باشد

وويهال  

 

وارگي سرمايه حركت جدايي و بت":دهدهالووي در استدالل خود چنين ادامه مي
انقالب حركتي است عليه جدايي، عليه . كندحركتي است كه حركت را انكار مي. است
در حالي كه من تالش هالووي در ارائه  .)210جا ص همان(رگي، عليه انكار حركت وابت

 كه او دراما اعتقاد دارم ، كنيمتقدير مي را يك تقابل بنيادي بين سرمايه و انقالب
انكار  حركت"تواندسرمايه چگونه مي. ند با جوهر اين رابطه ناموفق استنهايت در پيو

كند اما حركت كار را از جنوب تا شمال انكار مي ،باشد؟ قطعا سرمايه تا حدي "حركت
ها است و قادر بوده است رزالعات و سرمايه در فراسوي مدر عين حال ضامن جريان اط

كه تبديل كند داري را به كاالهاي جديد و مد روز در برابر سرمايهكه اشكال مقاومت 
سازد و واره ميييب را شالاستدالل هالووي معناي انق. سازدوجود او را جاودانه مي

يك نمونه . نهداهميت اساسي انقالب را در بازتوليد سرمايه به حد كافي ارج نمي
 80 يدر زمان حكومت ريگان در دههگرايي نظامي امريكا روشن از اين رابطه كينز
هاي امريكاي به مشكالت اقتصادي امريكا و خيزش است است كه پاسخ موثري

توانيم ما چگونه مي: رسد كه پرسش واقعي بايد چنين طرح شودبه نظر مي. مركزي
زمان امكان دركي از دنياي موجود را توليد و بازتوليد كنيم در حالي كه به طور هم

نده را زنده نگه داريم كه بر اساس اصل دموكراسي، عدالت و شان انساني دنياي آي
  است؟

ابزاري انقالب غيرم علمي هشيار است و از مفهوم سهالووي در نقد خود از ماركسي
مقابله با سرمايه با زبان "مراد او از برخورد ابزارگرايانه  .)212جا ص همان(كند دفاع مي
اما . تواند تحقق پيدا كندد از انقالب ميياي ما صرفا بعقبول اين كه دن. ستا سرمايه

 "بلكه روندي فعال از گسست است ؛نه يك شيي معين ،زبان سرمايه به سادگي
-مشاهده هالووي خود نياز به توضيح دارد بدين شكل كه ما چگونه مي. )214جا همان(

كنيم؟ هر چند هالووي در استفاده  او توانيم با سرمايه مقابله كنيم بدون آن كه از زبان



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

، حق دارد ولي به خوبي نشان "روند فعال از گسست است"اعالم اين كه زبان سرمايه 
توان آن را و چگونه مي دهدبه چه صورت رخ ميدايي ند جيدهد كه اين فرآيمن

به  را ماركسيسم علمي ،تاكيد هالووي به صراحت. وارونه، متحول و از آن اجتناب كرد
بدين ترتيب هالووي استدالل . كنده از هدف در درك از انقالب متهم ميجدايي وسيل

سازندگي تقليل داده شود و قطعا  - دهيكند كه انقالب نبايد به روند دايم سازمانمي
اما اين امر . سازماندهي مخالفت وجود داشته باشداز عملكردهاي خودبايد انباشتي 

 يچون گسستهم بايد فته شود بلكهنبايد به عنوان يك انباشت خطي در نظر گر
هر چند اين تفسيرها  .)214جا ص همان( در نظر گرفته شود متداوم در مسير خطي

هاي براي كساني كه در جستجويي راهي فراسوي محدوديتبتواند ممكن است 
لنينيسم و سوسيال دموكراسي هستند الهام بخش باشد اما مبهم هستند . مسماركسي

  .دنسياست گذار حرف اندكي براي عرضه دارتكامل يك  برايو 
وارگي سم مثل دولت، قدرت، طبقه و بتخوانش هالووي از مقوالت بنيادي ماركسي

  :اين بحران براي هالووي عبارت است از. استپاسخي به بحران هويت در ماركسيسم 
بحران . از قطعيت سرمايه، اما همين طور از قطعيت كار: هارهايي از قطعيت"

م از تحجر است، بحران سوژه انقالبي، رهايي سوژه از سآزادي ماركسي ،مسسيمارك
  )212جا ص همان( ".معرفت است

نكته بدتر . است "آزادي سوژه از معرفت"ع مدافدهنده است كه هالووي اين امر هشدار
  :وند بين اين ديدگاه و بازسازي زاپاتيستي از انقالب استتالش او در پي

عدم  در پيوند با ايم اما گشودگيها را از دست دادها تمام قطعيتم... دانيمما نمي
كنان به پيش جستجو"ها پاتيستاساسي دارد به قول زا يبراي انقالب جنبه ،قطعيت

بخشي از  ،شناسيم بلكه جستجوي راهكنيم چون راه را نميما جستجو نمي. "رويممي
215هالووي ص . (روند انقالبي است خود(  
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انداز انقالبي از جنبه اساسي دگي در برابر عدم قطعيت براي چشمگشوهر چند 
هالووي در طرح اين . ها نيستما متضمن از دست دادن تمام قطعيتبرخوردار است ا

ها را آن يكند تجربهدهد و تالش ميها را به شكل بدي نشان ميپاتيستادعا مبارزه زا
الزم است اشاره شود كه هر  .دهد در يك ساختار مقوالتي منفي خود به زور جا

سازد به مي خود را استوار ،جنبش سياسي بر عليه ستم كه بر بنياد ديالكتيك منفي
يعني توانايي تفكر درباره تجربيات خود  -رساندمي آسيبتوانايي ايجاد دانش مشخص 
  . و ديگران و ارائه پاسخ مناسب

ها بين نظر خود درباره ضد سياست اتيستپزا... پردازي انقالب بعد از هالووي در نظريه
  : زندهاي بديل براي عمل را با هم پيوند ميرائه راهاو توانايي 

- هاي عمل بديل هدايت مين را نه صرفا به امتناع بلكه راههايي كه كارگرااعتصاب"

كند بلكه هاي دانشجويي كه صرفا به بسته شدن دانشگاه اكتفا نميكند، اعتراض
ها ها براي تبديل آنكند، اشتغال ساختمانتفاوت از تحصيل را جستجو ميتجربيات م

زات انقالبي كه نه صرفا براي شكست حكومت بلكه براي رمبا... به مراكز اجتماعي 
  )213ص ( ".شوندزندگي اجتماعي سازمان داده مي يتحول تجربه

ي دوگانگي مطلق بين هالووي با ارائه اين استدالل يك بار ديگر اين نظريه آنارشيست
او در نقد . كنداجتماعي و دولت بدون هيچ گونه سايه روشني را تبليغ مي حيات

راليسم دموكراتيك و به پرسش شخصيت و سانت ستيم علمي از نقد آنارشيسماركسي
اما پذيرش . كنداتي در تصرف دولت براي مقاصد خير استفاده ميبعضي مشكالت ذ

هاي ها ارزشن شر مطلق در تمام اشكال و زمينهچوهم اين تز آنارشيستي از دولت
اي رهبري شده توسط يك حزب در نقد انقالب به عنوان حادثه. دانقالبي محدودي دار

م علمي مورد تمسخر قرار سكند كه غالبا توسط ماركسيپويايي را تكرار مي ياو غريزه
دهد كه در او نشان مي. ب پرسشي يا روندي از پرسيدن استال؛ يعني انقگرفته است
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. وجود دارددهي به سياست رخدادها اين انكشاف يك تغيير اساسي از سياست سازمان
-انقالب هم: ا زمان استفته است طريق ارتباط ما بتغيير نه تفاوت اصلي كه در اين

  .شوداي در لحظه حاضر تبديل ميبنايي در آينده به جلوهچون رخداد از 
  :گويدهالووي مي

ند ضيافت عدم اوارگي هايي بر ضد بتدادهايي در بهترين حالت خود جرقهن رخچني"
 ،و وجود ب وحدت آشكار تكوينانقالر لذت، عصانفجار  ،يت، كارناوال ستم ديدگانتابع

پايان سلطه كار مرده بر كار زنده، انحالل  ،فايق آمدن بر جدايي هست و نيست
  )215جا ص همان. ("هويت

ت اي پسانداز هالووي واقعا ملغمهتري پرسيده شود كه چشمانتقادي اما بايد به شكل
انقالب خود به يك كاالي فرهنگي  ، آيادر اين ملقمه. بي استالمدرن از سياست انق

در شبكه  كيفرنيشيزوهاي سيال و تبديل شده است كه بايد توسط سوژهپسامدرن 
نامد؟ روشن نيست مي هوندر شاسون آن را زمان حال تكرمكه جي امري شودمصرف 

تواند به اين پرسش انتقادي پاسخ دهد چون او به جاي كه آيا ديدگاه هالووي مي
از . هار صرف گرايش داردآورد به اظدرك او را از انقالب به وجود مي توضيح روندي كه

كند توضيحي استفاده مي )5(مايستر اكهارت نونك استانز ماي از اين رو در حالي كه او
اره او در مورد به عالوه گز. دهديمآن با اصل لذت ارائه ن يرابطه وا ر مورد معند

باري مورد بررسي قرار به شكل اسف "وحدت آشكار تكوين و وجود"انقالب به عنوان 
تالش براي فراتر رفتن از كند كه در هر هالووي به نكات كليدي اشاره مي .دگيريمن

هاي اساسي در از انقالب الزم است ولي ضعفسنتي  هاي تاريخي دركمحدوديت
  .سازدبخش خنثي ميها را به عنوان نظريه رهاييتحليل او وجود دارد كه اعتبار آن
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   :هايادداشت
ترين شكلي در آثار اال به بهخرد و احساس احتمالزامات سياسي بين جداين بين  -1

. است قرار گرفته مورد برسي) 1997( و سالح) 1993(ن وود اكوفمينستي پال
گرچه براي فهم آن از  ،پردازدبه اين پرسش مي) 1977(شناسي روح هگل نيز پديدار

  . متن مشكلي برخوردار است
طبقه و (ي تنش بين مبارزات براي بازتوزيعي هراتري درببراي بحث كامل -2

 ،دسي فريزر و آكسل هونت مراجعه كنيهاي اخير بين ناناختالف به بحث )بازشناسي
  ).2003(فلسفي  –يك مباجثه سياسي : ي يا بازشناسيعباز توزي

بحران "روزا لوكزامبورگ در جزوه او تحت عنوان  "يسم يا بربريتسوسيال"تز  -3
-كه در اثر روزا لوكزامبورگ سخن مي )1915( طرح شده است "سوسيال دموكراسي

  .آمده است )1970(گويد تاليف واترز 
حصاركشي مراجعه كنيد به  هاي اتونوميستي در موردثاي بر بحبراي مقدمه -4

  ).1992(هاي نيمه شبيادداشت
اكهارت يك عارف مسيحي از منطقه  اي است براي اثر مايسترواژه ونك استانزن -5

كند كه بين زمان و هستي بين خالق و مخلوق او اشاره مي. دهملند در قرن سيزراين
ن واژه كاربرد آن را در متن سكوالر ا اي ازاستفادههالووي در عين . ود نداردجدايي وج

  .دهدتوضيح نمي
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   "تغيير جهان بدون كسب  قدرت"

  ؟!؟!چگونه؟
آنجلي. ماسيمو د  

آزاد.ح  
  روش - 1

بايد اين روش را . براي توصيف كتاب جان هالووي بايد مخالف روش او عمل كرد
و جز خود  "ديگر"در واقع اين روش بر. دادها قرار برجسته كرد و در مقابل ساير روش

فعال  يچون سوژهما را هم"و  "خود حاوي غير از خود است تعريف". تاكيد دارد
از "گويم كه كنم، من نميبنابراين من كتاب او را توصيف نمي) 1. ("كندمستثنا مي

فكري به اين يا آن مكتب يا سنت "اين اثر  يا ،"كنداين يا آن موضوع صحبت مي
هاي آكادميك استفاده بندياز معيار طبقه ،كتاب اومن براي سنجش  ".تعلق ندارد

انجام گرفته  هم مغايرا اين كار توسط دوستان و مخالفان او با نتايج آشكار. كنمنمي
  )2. (است

اين به آن معنا است كه . مرو شودر عوض من تالش خواهم كرد كه با آن درگير و روبه
پيوند با اين كتاب و با افكاري كه بيان من بايد در . رو ام-به-ا مشكل رومن از آغاز ب

كه سر  "فريادي"گذارد و با هايي كه در پيش رو ميوارهپرسش يبا دامنه و كندمي

وويهال  

 

 و او مشتركي بين اثروجه ون چيي را مشخص كنم كه همتالش كنم كه ما ،دهدمي
 پيوندبه سخن ديگر براي برقراري . وجود داردهاي او و من مشغوليبين دل ،نوشته اين
هاي دغدغه. به طور كامل فراموش كنم نظري خود را خاستگاه توانممن نمي ،اين اثر با

كه من به  انم را از ياد ببرمهاي نظري و سياسي هم فكرنظري و سياسي خود و نگراني
 پيوندفعالي در  يژهچون سواگر من خود را هم. مكنميها همكاري طور روزانه با آن

حتي در تالش  ؛رو خواهم شدبالفاصله با مشكل روبه ،نظر بگيرمبا كتاب هالووي در 
ارائه تعريف،  .شودنظري از آن آغاز مي نزديكي انعكاس مشترك يا يبراي يافتن زمينه

-اما من نمي. داردارائه هويت اموري هستند كه كتاب هالووي مكررا مرا از آن باز مي

طوري ضمني يا آشكار هر درگيري انتقادي سازنده ه چون ب ؛نم از آن اجتناب كنمتوا
بندي اشد كه راه را براي صورتمشترك ب يكردن يك زمينه مشخصبايد تالشي براي 

قبلي  بنابراين با پوزش از زير پا گذاشتن قول. در حول و حوش آن بگشايد اختالفات
به كار بستن اين روش مرا  ينتيجه ،داده بودم كه براي پيروي از روش هالووي در آغاز

  .مشترك شروع كنم ياز اين زمينه تعريف با دارد  از جاييوا مي
  
  هاي مشتركزمينه -2

، كنداست كه مطرح مياي وارهشمشتركي كه من با اين كتاب دارم پرس يزمينه
، نيست "سوسياليسم"اين . فرض و جستجو براي منطق وجودييعني پيش

هاي حاضر و اي نيست كه پاسخ، ايدئولوژينيست "كمونيسم"نيست،  "آنارشيسم"
كه ما خود را  نيست اي از تفكراتنظام بسته. دارد پوسيده اآماده در برابر جهاني آشكار

برپايي " اند برايها رو آوردهپاسخ اين ما با جلب كساني كه به. نداريمپبا آن يكسان ب
مشترك با كتاب هالووي به دو راه مكمل تقسيم  يزمينه. ايمد آمدهگر "يك جنبش

در درجه اول مركزي بودن يك روش نظري و سياسي براي مطرح كردن . شودمي
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-ها الهام ميسياستي كه از زاپاتيست -ناظر بر پرسيدن قبول سياست ،و دوم ،پرسش

حت تاثير كه اثر هالووي آشكارا ت "رويمجستجوكنان به پيش مي"گفتند گيرد كه مي
 يسياستي كه سوژه -چنين بر بسياري ديگر از جمله خود منو هم -آن قرار دارد

از اين رو جان هالووي اثرش را با يك پرسش . دهدانساني را در مركز توجه قرار مي
معاصر كه از ماركسيسم الهام  معدودي در زمان كه آثار پرسشي ،كنداساسي آغاز مي

  : دبه آن توجه دارن گيرندمي
ن خود براي ايجاد دنيايي به توا ،توانيم به نيروي خودچگونه ما مي يز،رغم هر چعلي"

كه به نظر  فائق آيم بر احساس ناتواني امروزه توانيممي چگونه ما ...بريم؟بجديد پي 
ا جنگ و يدر رابطه با بحران  ؟ چگونهس چيره شده استك مهرسد بر همه جا و همي

 يغهسرانجام دغد) 3(تنها سوژه؟ . قرباني نيستم بلكه سوژه هستيمما م كه ييابدر مي
بلكه پيوند  ،"چه كسي در قدرت است"سياسي اين زمينه مشترك اين نيست كه 

كنيم به شكلي كه ما نيروي خود و كنش خود را اعمال ميما در اين سياره به  يرابطه
نزلت انساني به رسميت هايي با شان و مكه يك ديگر را به عنوان انسان صورتي

  )4. (بشناسيم
  
  فرياد -3

. زدايدوارگي را ميچون از ابتدا بت. است اصلي يي مشترك در واقع زمينهاين زمينه
ها و وژهس) مانعمل(شان ها و عملسوژه) مانهايپرسش(شان هايها و پرسشسوژه

ن جهاني ديگر، شان براي ساختو بدين ترتيب قدرت) مانخالق(شان قدرت خالق
 ي مشتركاما اين زمينه). مانپيوند(شان با يك ديگر پيوندهاي ها و شيوهسوژه

بلكه انرژي نهفته و  ،شودديده نميووي لر تحقيقات هاگاه نظري دعزيمت همچون
واره رسشگذري از اين پ ،گاه نظريعوض عزيمتدر . رودبه شمار ميمنطق پنهان آن 

وويهال  

 

 طرح بدين ترتيب. گر به گروگان گرفته شده استرت سلطهي قداست كه به وسيله
 هايي پيوند بين سوژهشيوهطرح به جاي : جديد از مساله روابط في مابينليست  يك

هايي كه در برابر پرسش استراتژيك بديل به جاي جود پيوند؛مو ينقد شيوه ، ازبسيار
ي ستدالل خود را از رابطهووي الاه .كنيم وضع موجود آغازعليه  با مبارزه ؛قرار دارد ما

احساس ناتواني كه "و  -نهايي جهان ديگر گانسازنده -كندمي شروعها بين سوژه
هايي كه هالووي مطرح سوژه. "رسد كه بر همه چيز چيره شده استاكنون به نظر مي

كند ما را مطمئن سازد كه در او تالش مي. دشويل توصيف نميكند هرگز به تفصمي
كنيم هر چند كه اين مينه از من، بلكه از ما صحبت وژه ما ي سباره ام تفكر درهنگ

به سخن ديگر هالووي هرگز اين   .)5( "تر يك پرسش است تا يك پاسخبيش "ما"
ت چه تح -دنشومي به ما تبديل" ها"كند كه چگونه من پرسش را مطرح نمي

هايي در برابر دام اند؟ و چه افقشوند؟ تضادها كطرح ميها ها و بديلشرايطي چالش
و به راستي اين غفلت و يا غيبت همان طور كه در زير خواهيم ديد : ما قرار دارند

هي براي تصور خصلت اما من را .)6( يابي استسازمان استوار بر ارهوسشفقدان پر
ز م به جيابنمي) شود هبايد پرداختها هر چند كه جمع بودن آن(ها عمومي اين سوژه

ها، عواطف و طلبيها و تمايالت با جاها به عنوان موجودات بشري با نيازهآن كه آن
  .مطرح شود شانروابط

ها و در هراس -دهدمي دستها به اين سوژه كه "احساس نااميدي"علت وجودي
؛ اين كنيمدر آن زندگي مي كه قرار دارد در جهاني و است نهفته هاي فراوانيوحشت

احساسي  است كه از نيازهاي  - فكران انتقادي مختلفي بيان شده استامر توسط مت
رد شده كننده و خُهاي در هم شكسته، مناسباتي مايوسبرآورده نشده، تمايل و آرزو

هاي ا و احساس نااميدي در برابر وحشتهاين برخورد بين سوژه. گيردسرچشمه مي
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: شودري هالووي تبديل ميسرچشمه ناپيدايي است كه به نقطه عزيمت نظ ،جهاني
  ."فرياد"
خوانيم آسان است كه فراموش كنيم آغاز كلمه نويسيم و يا ميوقتي كه ما مي"

داري دن زندگي انساني به وسيله سرمايهش مثلهدر مقابله با  .بلكه فرياد است ،نيست
  )7( .نه: فريادي از افسردگي، وحشت، خشم، فريادي از سرپيچي

از خشم است كه . تقابل، نفي و مبارزه است ،غاز تفكر انتقادينقطه آ سخن ديگر به
نشستن و انديشيدن درباره رازهاي  هنه از كنار ،ه از جايگاه خردن شود وفكر زاده مي

  )8. (كندرا منعكس مي "وجود كه تصور رايج از متفكر
مگسي است كه در تار عنكبوت گرفتار "دهد مثل فرياد فريادي كه هالووي سر مي

دهيم نه به ما فرياد سر مي": ها هستندمگس –ها انسان البته اين .)9(است  "شده
 "...مانيه خاطر روياي آزادبلكه ب ،خاطر اين كه با مرگ در تار عنكبوت مواجه هستيم

تنشي است  ضتناق ،فرياد"يا  "است تمكينفرياد ما سر پيچي كردن از "به بيان ديگر 
  )10( ".تواند در پندار قابل تصور باشدو آن چه كه مي داركه بين آن چه كه وجود د

ها بيگانگي خود را تصديق اي است كه سوژهلحظه ،ديگر براي هالووي فرياد به سخن
- اين فريادي است كه آرزوي آينده را بيان مي: شان را از جريان عملكنند، جداييمي

اين . دارد، ما را به فرياد وا ميمتفاوت از اكنون ما دارد، چون اكنون ما ،كند كه اكنوني
قرار دهد نفي كه با اصرار در سرتاسر  خواهد آن را مورد تاكيدنفي است كه كتاب مي

اين نفي  .)11(هاي از خود بيگانه شده فرياد سوژه ،نفي محض. شودرفي ميكتاب مع
خود  پرسش براي ديدن امور از پايين باشد، يا از پايين به باال كه"بيش از آن كه 

هاي مثبت و ، يك وارونگي صرف نشانههاي از پيش موجود استل مقولهمتضمن قبو
  )12( ". منفي است
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-چيزي است كه به نظر ميهمان  دقيقا "اما اين وارونگي صرف عاليم مثبت و منفي

-كه او نقطه عزيمت "احساس ناتواني و نااميدي"در نهايت اين . گويدرسد هالووي مي

: تواند ارائه كند چيزي نيست جز تصديق يك برخوردهوم فرياد را ميگاه خود يعني مف
يا به طور (ها بين فرا نهادن نيازها به آرزوها، عواطف و روابط از طريق تحقق آن

اي از عمل با ها توسط جهان، شيوهو نفي تماس آن) خالصه عملكردهاي ارزشي
تر سلطه روابطي كه بيش عملكردهاي ارزشي منطبق با آن كه در آن عمل كردن تحت

، عواطف و مناسبات خود در آن نيازها و آرزوها، تمايالت عمل شده قرار دارد كه
خود به ) است ... بلكه عمل كه همواره فرا نهادن نيازها ، آرزوها ،عمل نيستند "معيار"

ين اما ا ،تواند بياني از نفي باشدفرياد خود مي. شودسنجيده مي عمل ينتيجه يوسيله
اين نقطه تصادم . متعدد است "هايآري"سرخوردگي  ربست "نه"فرياد سرپيچي، اين 

هالووي . رزشي گوناگوني اي است بين عملكردهاتصادم ،اگر به طور مثبت درك شود
نيازها، تمايالت، عواطف و مناسبات،  اين ،تا بگويد در آغازكند ميها آغاز از اين آري
اما با  !"نه"به گفتن  ،درداست كه ما را به فرياد وا ميها توسط سرمايه اسركوب آن

بندي توانست از پرسش مفصلهاي متعدد نميكه در آن او با حركت از آري وتيتفا
  .زند مركزي انقالب سر باز يوارهسشبديل به عنوان پر

  
  زدايي از جامعه مقدسوارهبت -4
پرسش اين  "اي تغيير جهان استآلود برمتضمن احساساتي خشم"ي اگر فريادنه روشب

هالووي تالشي براي پاسخ به اين  .)13( "را انجام دهيم توانيم آنمي"است چگونه 
ا گويد كه آن ربه ما مي ،در عوض او با سرلوحه قرار دادن نفي. دهدپرسش انجام نمي

كند كه چرا ما از طريق او استدالل مي بعديهاي در فصل. چگونه نبايد انجام داد
از ) 15(وارهاز طريق مقوالت بت) 14( ،تردتوانيم آن را از طريق كسب قدولت نمي
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از طريق ) 16(كندبندي ميهاي تفكر ماركسيسم سنتي كه امور را طبقهطريق شيوه
به  كندرسد كه از سوژه به نيروي مثبت گذر ميوم كه به نظر ميماركسيسم اتون

صفحات مملو از بينش قوي است كه هدفش بسياري از اين ) 17(. سرانجام برسانيم
هاي سياسي سنتي از آن تشكيل است كه گفتماناز پيش موجود  يانحالل هر مقوله

هالووي ناپديد  نفيرت و طبقه در زير چكش درسد كه دولت، قبه نظر مي. شودمي
  .داندشوند كه او ماركسيسم سنتي را آغشته به آن ميمي

ها داري در همه جا موجودند آني اين است روابط سرمايهالل هالوواستد ،در يك كالم
اين كه قدرت دولتي از اين رو بحث قديمي در مورد . حتي در متن دولت وجود دارند

در هر دو حالت . بي كسب شود يك دوراهي كاذب استالطلبانه يا انقاز طريق اصالح
كسب . انجامدمي داريبه بازتوليد سلسله مراتب سرمايه "كسب قدرت"واره پرسش
ساختار سلسله مراتبي و قدرت بر پيكر اجتماعي  ،، كسب قدرت سلطه استقدرت
 ]انقالب[يعني بلكه الغاي قدرت سلطه بر مردم، ،ستاما انقالب قطعا اين ني. است

از ما و [داري چيزي خارج واقع سرمايه در. )18(است  "مناسبات زنده ضد قدرت"
چون اساسا بر مبناي . چيزي است در همه جا حاضرنيست بلكه ] اجتماعي انساني

. استوار است ه و سوژهبين ابژ ،]هم اكنون موجود[و بديل عمل ] موجود[جدايي عمل 
دهد كه او وارگي كاال ارائه ميرا با مراجعه به نقد ماركس از بتي اين استدالل هالوو

اين نقد . داندداري ميهدرك، نقد و فراتر رفتن از سرمايآن را به عنوان محور مركزي 
گيرد كه در نهايت گويد كه روابط انساني شكل روابط بين اشياء را به خود ميبه ما مي

بر عمل  ]موجود هم اكنون[عمل . ها سلطه دارده آن معناست كه اشياء بر انسانب
. اي است كه بر ما سلطه داردجانبهبه نظر هالووي اين قدرت همه .سلطه دارد ]بديل[
گر است اين قدرت سلطه. دار، دولت، ارتشخارج از ما به عنوان طبقه سرمايهه قدرتي ن

انقالب از . كه بر قدرت خالق چيره است و انقالب كنوني بايد با آن تصفيه حساب كند

وويهال  

 

-تا قدرت خالق از قيد قدرت سلطه شكل مبارزه ضد قدرت به خود بگيرد بايد اين رو

مبارزه براي ايجاد يك برابر قدرت  ،ايي قدرت خالقمبارزه براي ره". دشوگر رها 
گر تفاوت است چيزي كه اساسا با قدرت سلطه تر يك ضد قدرتبلكه بيش ،نيست
  )19( ".دارد

تا  ،است براي بنا كردن انقالب بر سوژه وارگي كاال تالشياز اين رو طرح مساله بت
بلكه  ،وارگي كاال توهم نيستبت"و  ؛)دولت و غيره ،طبقه( نظير واره شدهتبمقوالت 

ما ) 20(گيرد بين اشياء را به خود مي يل رابطهها است كه واقعا مثرابطه بين انسان
  توانيم از آن گسست كنيم؟ چگونه مي

فرياد همان نقشي را . است "فرياد"اسخ هالووي در برابر اين پرسش روشن است كه پ
براي لوكاچ حزب به عنوان . كندايفا مي كند كه حزب در تاريخ و آگاهي لوكاچبازي مي

در حالي كه در معناي . است و حامل آگاهي طبقاتي كند،معرفت طبقه عمل مي
به آگاهي  است فقط قادركه قرار دارد  يدر وضعيتطبق باور ما پرولتاريا  -لنيني

 .اما موثر ،نقد هالووي به لوكاچ نقدي است حداقل .دست يابداي اقتصادي يا اتحاديه
به نظر تواند حامل آگاهي باشد تواند به آگاهي برسد؟ چگونه ميحزب چگونه مي

 ).بدون استدالل(اظهار نظر صرف است هالووي اين اين يك 

 يفعاليت زنده با تمركز بر را وارگيگرانه، گسست از بتجستجو وهالووي به درستي 
زمره و اين احساس را پاسخ او فريادي است كه تنش بين ستم رو. دهدپاسخ ميسوژه 

جايي است كه مقاومت، مبارزه، فرياد، اين . ميدهد كه ما اشياء بي اراده نيستنشان مي
كه با انفجار قدرت در درون ما مربوط . رويموارگي كاال فراتر ميبه نظر هالووي از بت

  ) 21. (شودمي
نه روابط گووارگي كااليي خصلت شييبت. آفرين استحل هالووي مشكلاما راه

- ها ميي اشياء و عملدر نتيجه سلطه. كندداري را مشخص مياجتماعي در سرمايه
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گشا فرياد شايد راه. وارگي نيستبت ي، اما اين فايق آمدن بر مسالهتوان فرياد كشيد
 از فرياد در نهايت نه گفتن است، سرپيچي. باشد، جهت را نشان دهد، افقي را باز كند

واره ها است در برابر نيروهاي بتكشيدن خطي روي شن ،كندمرزي را مشخص مي
طور كه در باال همان. روابط اجتماعي فراسوي سرمايه نيست ريزيشالودهاما . هكنند

تنشي  –سوژه و سرخوردگي از اين موضع  اي است بين جايگاهگفتيم فرياد لحظه
ضاد دهاي ارزشي متتصادم عملكر يهاي سرخورده متعدد، نقطهاست بين نه و آري

الزم نيست كه روابط بين  صرفا .وارگي كااليياست براي درهم شكستن طلسم بت
وارگي بايد درك ، براي محو بتها شناخته و عمل شودچون روابط بين انساناشياء هم

انسان با ديگران  ، پيوندهاي بسياري اجتماعي در آن آريكنيم كه تنها نيروي سازنده
  . سازدگانه كه زندگي اجتماعي را ميداست روابط چن
يك سنت طوالني  يوارگي رها شويم؟ پتر هاديس در ادامهتوان از بتپس چگونه مي

وارگي كاال را به عنوان مناسبات همه جا دهد كه ماركس در كتاب سرمايه بتنشان مي
ره در هاي روزمكه ما همگي در كنش مدريابي ديگر كند يا به سخنينافذ معرفي مي

چون طبق دانش ما ماهي ) 23(بينيدتواند دريا را ماهي مطمئنا نمي .)22( ايم آن شناور
-در فكر خود واقعيتي را بسازد متفاوت از واقعيت موجود و نمي ،تواند تصور كندنمي

توانيم از كه چگونه مي است تواند در برابر آن كنش انجام دهد بنابراين مشكل اين
او به ": شود؟ توسط ماركس از طريق يك ترفند گفتماني طرح ميوارگي رها شويمبت
) 24( .هاي آزادا تصور كنيم اتحاد انسانگويد بگذار تغييري رك باره در فصل اول ميي

اي در تصور برنامه. نساني در آينده استوارگي تصور روابط ابراي پتر هاديس محو بت
خواهد دارد؟ تصور نقالب چه رخ اي ديگر، پاسخ بدين پرسش كه بعد از اجامعه

به سخن ديگر طبق نظر هاديس ماركس آن  ؛نه منفي ،و تاييدي موضعي است مثبت
  . كندرا به اين شكل بيان مي

وويهال  

 

-است و از اين جايگاه رازآميزي بتداري فراتر رفتن مثبت از سرمايه ]او[ شرطپيش"

ب از چهره روند حيات حجا: ويسدناو مي. دهدوارگي كاال را مورد چالش قرار مي
 ."ي اجتماعا آزاد تبديل شوداهانسان مگر آن كه به توليد... روداجتماعي كنار نمي

)25(  
از عمل، كالم،  ايسازنده ءجز طرح اثباتي، قدرت و براي من روشن است قدرت تخيل

پس چرا هالووي جان مقدس را ناديده . كنندگان استپيوند در بين عملگفتمان، 
  برد؟ست مدرن از گفتمان را از ياد مييا به عبارتي شيفتگي پ گيردمي

. شدمرتكب اشتباهي مضاعف مي "در آغاز كالم بود"جان مقدس با گفتن اين كه 
كالم مثل . يده آليستي بوداشتباه مضاعف چون به زبان سنتي بيان او هم مثبت و هم ا

  )26. (نيستكند و كالم نيز مانند فرياد حاوي عمل فرياد نفي نمي
براي من غير قابل  ،گيردهالووي چگونه اين شكاف بين عمل و گفتمان را در نظر مي

، ماركس از نقل قول باكه فهميم اين است را كه من كمتر ميو چيزي  ؛فهم است
در حالي كه ماركس  ؛دهدتائيد اين شكاف مورد استفاده قرار مي در را چگونه آن

  :نظري كامال بر عكس دارد
، و زنبور با ساختن استشبيه بافنده  دهد كه به كارانجام ميرا  اعمالينكبوت ع"

چه آناما . شودي خود روي دست بسيار از معماران بلند ميهاي مشبكي النهخانه
هاي مشبكي كند اين است كه معمار خانهبدترين معمار را از بهترين زنبور متمايز مي

كار،  ددر پايان هر فراين. كندذهن خود بنا مي را پيش از آن كه از موم بسازد در
تر به طور شود كه از همان آغاز در تصور كارگر بود و بنابراين پيشاي حاصل مينتيجه

آورد بلكه آدمي نه تنها در شكل مواد طبيعي تغييري پديد مي. ذهني وجود داشت
است كه او از آن  و اين قصدي. رساندقصد خود را هم زمان در اين مواد به تحقق مي
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ي خود را كند و او بايد ارادهي فعاليت او را با صالبت قانون تعين ميآگاه است و شيوه
  )27(".اين پيروي صرفا يك عمل منفرد و مجزا نيست. پيرو آن كند

  :كندهالووي اين نقل قول را چگونه تفسير مي
آن چه وجود دارد را  چيزي فراتر از ،او در آغاز روند كار: تخيل كارگر خالق است

شود وجود ندارد او قبال فقط هنگامي كه ساخته مي "ديگر بودن"اين . كندتجسم مي
نيز وجود داشته است به طور واقعي و ذهني در تصور كارگر در چيزي كه او را به 

. اين عمل معمار منفي است نه از لحاظ نتيجه بلكه در تمام روند. كندانسان بدل مي
حتي اگر او . يابدشود و خاتمه مينفي آن چه كه موجود است آغاز مياين عمل با 

فرافكني  ،اما فرافكني معمار) 28. (بدترين معمارها باشد عمل او عملي خالق است
اي از ، شبكههاي گفتمانيمستقل از گفتمان و از برنمايي، مستقل از بعضي شالوده

انسان تجسم گفتمان به واقع عمل  در. نيست "جان مقدس"و از  "كالم"ها، از داللت
كند سوژه انساني با تصور روابط خانه را تصور مي ،معمار. هايي از آن استعنوان لحظه

شود فرا ان سياسي تبديل ميدر هر سطحي از كنش اجتماعي به حيوجديد اجتماعي 
 پذيرتصور پراكسيس تائيدشان تنها از طريق شكل خالق فرافكني ،نهادن روابط جديد

  )29. (است
گويد به نيروي طور كه ماركس ميهمان "هاجذب توده"تخيل به نوبه خود با  ،اما

هاي انديشه و تفكري كه تخيلي كه با يافتن كلمات و شيوه شود،اجتماعي تبديل مي
راكسيس كه از طريق ال پدر كثرت نيازها، تمايالت و آرزوها ريشه دارد و گشايش اشك

يك بار ديگر اين موضوع گفتار در برابر . كندنار گذاشتن عمل مياحترام نه رهبري با ك
در  .رونداي از عمل به شمار ميبلكه چگونه كلمه و گفتمان، لحظه كردار نيست،

مساله ) 30( ".عمل جدا از گفتن و عمل جدا از نظريه وجود ندارد "جهان كلمه"
اي كه از خود به عمل كلمه اي ازلحظه اي كه از خود به عنوانكلمه. چگونگي آن است

وويهال  

 

ناديده گرفتن كالم بدين . اي است عين عملان بخشي از گفتمان آگاه است كلمهعنو
نيروهاي سازنده ما  ما،ت است و فرا نهادن غايت عمل خالقشكل، ناديده گرفتن اثبا

كنش ارتباطي در  با كه ماتحقق يابند اي توانند از طريق روابط چندگانهكه تنها مي
  )31. (ر آن هستيمگي

اما خطا خواهد . كندوارگي نقش اساسي بازي ميآري، بدين ترتيب تخيل در محو بت
با حضور همه كه وجودمان در جهان  سبود كه تصور كنيم مثل تفسير هاديس از مارك

هاي پيرامون دنيا براي گويي جماعت. اش همراه استوارگيجا نافذ سرمايه و بت
، گويي ما از پيش در ايجاد كندگانه تالش نميو روياهاي چند ل تخيلدهي حوسازمان
كه در آن شان انساني يك ديگر ايم نقش ايفا نكردههاي كنش و ارتباط اجتماعي حوزه

- به سر نمي "نفي در نفي"، گويي ما به طور پيوسته در حال شناسيمرا به رسميت مي

ر تشكل كردن خود و با توليد مشترك دمنهيم و با نويي را فرا ميهر زمان ما امر . بريم
گوش فرادادن به صداهايي كه  ايمم، گويي ما از خطاهامان نياموختهكنيآن عمل مي

، 1995اپاس ، چي1999گذارد، گويي سياتل هاي كهنه تفكر و گفتمان را كنار ميشيوه
هم  در هاياند لحظهنبوده "قيام"ها فرصت و ميليون 2003، لندن 2001آرژانتين 

جهان ، و پيچيده اجتماعي از ايجاد روابطهاي يك روند طوالني شكستن شالوده، لحظه
و از ايي كه مملعواطف و لحظه. وارگيهاي محو بتها، ديدگاهها، پاسخها، پرسشبيني

هاي انقالبي چون از اند ولي در عين حال لحظهتضاد، محدوديت و تناقض بوده
گويي زمان . نهندو مناسبات جديدي را پيش رو مي ندكنمناسبات قديمي گسست مي

ه بايد با هم كه ما چگونه بر روي اين سيار پرسش فرا نرسيده استبراي طرح اين 
  ؟ ارتباط داشته باشيم

وارگي به وارگي و عدم درك بتدر نقطه تالقي بين ايستار مثبت در مبارزه عليه بت
طور كه به همان(واره شدن ك روند بتعنوان همه جا ناظر و نافذ بلكه به عنوان ي
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ما در اين نقطه تالقي فضايي را ) درستي توسط هالووي مورد اشاره قرار گرفته است
ايم كه در تفكر هالووي براي پيش نهادن يك پرسش استراتژيك و سازماني گشوده

را  هاي بسيار"فرياد"ما چگونه ): چنين در بين بسياري از منتقدان اوهم(وجود ندارد 
وارگي و سلطه سرمايه فقط نه نگفته باشيم دهيم براي اين كه به بتبا هم پيوند مي

ديگر در هم سازند با يكهاي بسياري را نيز كه جهان ديگر را ميبلكه قادر باشيم آري
گويد كه آميخته باشيم؟ بديهي است كه اين پرسش در سئوال هاديس هنگامي كه مي

- و در عوض اين سئوال را پيش مي. زندموج مي "اهد دادبعد از انقالب چه رخ خو"

چه "دهد يعني در جريان انقالب چه بايد گفت، جا و اكنون چه رخ ميگذارد كه اين
و اشكال توليد اجتماعي را براي فايق آمدن بر سرمايه بايد به  "ي انسانينوع رابطه

واره كاال به پرسش وارگيواره و فرارفتن از بتسرانجام پرسش. وجود بياوريم
ها، برقراري پيوندها، دستيابي به ثروت اجتماعي، آموختن سازماندهي، ساختن سرپل

مان با ديگران دست يافتن و دست يافته شدن، زدايي از روابطوارهاز اشتباهات، بت
زدايي به جز يك عملكرد ارتباطي وارهبت. پيوند جريان از جنبش به جامعه و بر عكس

دهي ، چه چيزي ديگري است؟ و اين دليل آن است كه پرسش سازمان"يچگونگ"و 
دهي است كه ما خطوط ترسيم شده بر چون در سازمان. چرا از اهميت برخوردار است
گيري نيروي اجتماعي كه با شكل "نه"كنيم پيوند فرياد روي شن را به هم وصل مي

مناسبات اجتماعي جديد را مي و مسئوليت توليد . آموزدهاي بسيار را ميپيوند آري
  .پذيرد
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شود و به گيريم نيروي خالق نفي ميهنگامي كه عمل را از منظر فرياد در نظر مي
شود قدرت هنگامي كه جريان اجتماعي عمل شكسته مي. شودنيروي سلطه تبديل مي

وويهال  

 

جريان اجتماعي . ..شودخالق به نقطه مقابل خود يعني به قدرت سلطه بدل مي
عمل به عنوان برنامه فراسوي . شودشود كه خود عمل شكسته ميهنگامي شكسته مي

ي فراتر رفتن شوند كه پروژهشود كه برخي از مردم مغرور ميخود هنگامي شكسته مي
ها در تصور دارند بر توانند براي اجراي آن چه كه آنعمل را در اختيار دارند و مي

تصوري  "صاحب قدرت"شود كه عمل هنگامي شكسته مي. روايي كنندديگران فرمان
. كند در حالي كه ديگران بدون داشتن تصور اجرا مي كنندرا در نظر دارد اما اجرا نمي
كند عمل بديل را از عامل جدا مي "صاحب قدرت"شود كه عمل هنگامي شكسته مي

شود كه صاحب قدرت ميجريان اجتماعي هنگامي شكسته . دهدو به خود نسبت مي
-دهد در حالي كه ديگران به سادگي از نظر پنهان ميخود را عامل فردي نشان مي

  )32. (مانند
بر عليه تمامي اين هاست، به عنوان ) "ضد سياست"يا به بيان بهتر (سياست انقالبي 

 آن چه). 33("شودتائيد صريح و آشكار در تمامي غناي بيكرانه از آن چه كه نفي مي"
تحول امر متعارف، "شود قدرت خالق است و از اين رو هدف ضد سياستكه نفي مي

زندگي روزمره، و اين مطمئنا از امر متعارف و زندگي روزمره است كه انقالب بايد 
  )34. ("برخيزد

بنابراين از اين منظر نه تنها ممكن است جهاني را بدون كسب قدرت تغيير داد بلكه 
چند گانگي قدرت خالق پائين ترين كف واقعي است، زندگي چنين روشن است كه هم

يك معيار  ،اما قدرت خالق هميشه در چارچوب يك متن. معمولي ماده انقالب است
بعضي از معيارهاي اقتصادي . شودي اجرا ميو هميشه براي چيز. شودمعين اجرا مي

ش وارد معركه ها اگر قدرت اعمال شود پليس و ارتبراي كنش وجود دارد كه در آن
اما ما در نفي خود . بنابراين مطمئنا قدرت بايد اعمال شود نه كسب شود. شوندمي

هايي از اعمال را مورد پرسش قرار ندهيم كه شيوههستيم اگر نپذيريم و اين واقعيت 
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قدرت بي زميني كه ادعاي زمين دارد  .قدرت خالق وجود دارند كه با هم در تصادم اند
، و قدرت ارتش براي تيراندازي، قتل، و محله سه، خانه، بيمارستانبراي ساختن مدر

  . اشزمين و بازگردان آن به مالك چندمليتي قانوني پاك كردن
بين قدرت سلطه و قدرت  يووي در مورد رابطهلبه نظر مي رسد كه مشكل بحث ها

 ورز زشكي وجود ندارد كه قدرت سلطه ا. معطوف به عمل خالق در اين جا نهفته است
اما فراموش نكنيم كه كشيدن . اما قدرت خالق چنين نيست ،آيدفنگ بيرون ميت

توزيع آن در ارتش برقراري تداركات لجستيكي موثر و  ،به عالوه توليد تفنگ(ماشه 
هم ) رستي و غيرهپراي ميهنمغزشويي مردم ب ،ها، مغزشويي براي پذيرفتن فرمانكارآ

هاي خالق مختلف است اين نتيجه نهايي بين قدرت. قدرت خالق براي تيراندازي است
گيرد كه به نظر من قدرت سلطه را تعريف شان در برابر يك ديگر قرار ميهدف نهايي

بين قدرت هاي خالق است و به وسيله اين روابط  يقدرت سلطه شكل رابطه. كندمي
رت خالقي را سرمايه ما قد شود و قطعا اين حقيقتي است كه در رابطه بااجرا مي

كنيم به شكل آن چه كه بايد نفي شود اما به چه وسيله بايد نفي شود؟ اعمال مي
ن در جهت مقابل توسط قدرت سلطه؟ نه، به وسيله قدرت خالق ديگري كه ويژگي آ

قدرت خالق در جهت ساختن واقعيت ديگر  .هاي بسياري است كه بايد نفي شودآري
- تي كه از سرمايه فراتر ميال، براي نيازها و تمايي فايق آمدنكه قدرت سازماني برا

-حدودي را مشخص مي ،به سخن ديگر قدرت سلطه يك خصلت نوظهور است. روند

بايد با سازوكار جهاني كه  حدودي كه ما ؛ايمه شدهكند كه ما از پيكر اجتماعي بيگان
ا به اثربخشي مان ربدين طريق نگاه. كند هماهنگدهد ها را مقابل هم قرار ميانسان

خواهد به فراسوي سرمايه گذر كند قدرت سازماني اجتماعي متوجه سازد كه مي
، فرهنگ، عواطف و خالق ما از طريق گفتمان، رفتار هايگانگي قدرتنسبت به چند(

. بيني بدبينانهچنين شكست پيشدهي سرمايه اين امر همدر مقابل سازمان) غيره

وويهال  

 

، بلكه نتيجه تصادم بين رابر قدرت سلطه نيستچون اگر قدرت سلطه چيزي در ب
انديشي استراتژيك به پس خودهاي خالقي است كه در جهات مخالف قرار دارند قدرت
  .اي است از نيرومند شدن ماحظهمان لهاي خالقانديشه
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ان نهايي سازندگ - هاستقطه عزيمت هالووي رابطه بين سوژهطور كه بيان شد نهمان
". شده است رهيچرسد بر همه چيز اميدي كه به نظر مياحساس نا"و  -جهان ديگر

 "ما"گرچه اين  .مي نگرد "ما"بلكه به عنوان  "من"نه به عنوان  را ووي اين سوژهلها
اما يك پرسش كه بدون مراجعه به هيچ نوع متني ). 36( "تر پرسش است تا پاسخبيش

هايي كه بايد "من"درون پيكر اجتماعي قرار دارند درون است به كثرت نيروهايي كه 
 به هاي بسيار"من"چگونه اين . گويدمي سخن كه هالووي از آن را بسازند يي"ما"
شود؟ چگونه وحدت در اختالف به وجود مي آيد؟ چگونه ممكن است مي تبديل" ما"

و در عين  سندشناگون ميكنند و يك ديگر را گونههايي كه همكاري مي"من"كثرت 
دهد؟ و فقدان ها را در مقابل سرمايه قرار ميپذيرند كه آنحال نقاط مشتركي را مي

. دهي استسازمان يواره، فقدان پرسش"ما"ها به "من"ي چگونگي پيوند وارهپرسش
دهي در قاموس هالووي چگونه كه اصوال مساله سازمان در واقع جاي تعجب است) 37(

  است؟ بندي قابل مفهوم
واره زدايي هالووي ثابت از مفاهيم متحد زير چكش بت مساله اين نيست كه يك مدل

دهي به عنوان مساله اين است كه وقتي ما به تفكر و تصور از سازمان .رداخته شودپ
ار كنيم بايد فرياد و نفي را به عنوان نقطه عزيمت كنشكل عمل اجتماعي اقدام مي

-دهي خود را در فرياد جستجو اي ريشه سازماندر هر لحظهاگر و ما الزاما . بگذاريم

با آن  "يعمود"هاي اي وجود دارد كه تمام سازماني كهنهكنيم خطر سقوط به تله
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و معناي اين كلمات متحد شويد چون  ، برنامه، خط مشيحول اين حزب: ندبودرو روبه
رو هستيم و ر بزرگي روبهشمارند چون با اضطراداليل فرياد بي. خطر بزرگ وجود دارد

كه خارج از دايره محدودمان وجود  نداريم وقتي براي تلف كردن با چيزهاي بي معني
و  دهي هميشه مثبت، تاييدي، سازندهدر عوض ما بايد بپذيريم كه سازمان. دارد
جويي، مباره: كندو اين دقيقا به همان دليلي كه هالووي حمايت مي. دهنده استپيوند
هر شكل از  براي قطع كار يك انقالبيبه طور اند محور تفكر انقالبي باشد گرچه تونمي

فكر انقالبي دنياي ديگر است، در واقع محور ت .)38(اساسي است يك امر دهي سازمان
وليد نوع انسان بر دهي بازتهاي ديگر سازماني ديگر از پيوند با ديگران، شيوههاشكل

چون فرافكني به آينده قالبي اين دنياي ديگر است نه هممحور تفكر ان. روي اين سياره
اجتماعي چون نيروي بلكه هم ،ساز كنندچون مدلي كه ديگران خود را با آن همنه هم

دهي واره وسايل سازمانظهور آن پرسش معضلاما . آوردكه از زمان حال سر بر مي
  !ي قدرتمنديچه حلقهاست 

  . شبكه ارتباطي ما دهيهاي ديگر سازمانراه: هدف 
سازماندهي شبكه ارتباطي در اين : هاوسيله. دهي شبكه ارتباطي ماسازمان: هاوسيله

با  ،دهي با اهداف منطبق است سياست انقالبجا و اكنون هنگامي كه وسايل سازمان
 ياي وجود ندارد، تمكيني وجود ندارد، شيوهانقالب در سياست همسو است، بهانه

- ها آينهندر واقع آ. سخن مي گويدخواهيد ي كه شما مييدهي از دنياعمل و سازمان

 .رونداي از آن دنيا به شمار مي

با چه موضوع  تماما در باره اين است "گريجهان د"يابيم كه مساله در اين جا در مي
حوزه ما  در اين. شودهاي ما به محك گذاشته ميايم و چگونه آرمانبغرنجي مواجه

رسد در همه جا احساس نااميدي كه به نظر مي"يم كه سوژه به سادگي با كندرك مي
چارچوب و عليه "و همين طور فرياد و مبارزه در  -شودمربوط نمي "چيره است

وويهال  

 

. روددهي كه از دايره مبارزان فراتر مينه در چارچوب عمل ارتباطي سازمان. "سرمايه
-ه منزلت، جماعت، اجتماعي بودن آنكنند كها عليه احساس نااميدي مبارزه ميسوژه

نفي است و از اين رو مثبت،  در هاي نفيسوژه ياي كه طبق آن مبارزهها و شكل ويژه
در  كننداز آن دفاع مي هاچيزي كه آن ؛پيشنهادي و همواره در بازتعريفي آن است

ن و اي. دهدها را تشكيل ميدهي ناگسستني آنكه سازمان است ايروابط چندگانه
- كثرت انساني مشروط مي"دهي به عنوان شكل عمل به پيروي از هانا آرنت با سازمان

  تضمن گفتار و كردار است در واقعكثرت مو  "شود
جا ممكن است كه او در و عمل عامل تا آن يابد،زوال ميگر كنش بدون گفتار، كنشِ"

 ؛كندر مشخص ميگي كالم هم باشد كه هويت او را به عنوان كنشعين حال گوينده
  )39("دهدكه انجام مياست  يعملاعالم نظر و كند، و آن چه را كه او عمل مي

اش را عاملي كه رابطه. چنان قبول مسئوليت براي كنش خويش استدهي همسازمان
در باره هنجارهاي  توانندگويان ميآيا عامالن و سخن. شناسدبه رسميت مي ،با ديگران

  ند؟تعامل خود سخن بگوي
مل هم د هالووي را بر عمل بديل بيش از عاما اين جا فرد به طور متناقضي قدرت تاكي

اين "گويد اين حقيقت دارد كه چون همان طور كه او مي. دياباكنون موجود در مي
زنان، بوميان، (شوندهاي خاصي از مردم نيستند كه تحت ستم واقع ميفقط گروه

ي جنبه) شايد به طور ويژه و(چنين بلكه هم )رهدهقانان ، كارگران كارخانه و غي
اعتماد به نفس، جنس : گيردخاصي از شخصيت تمامي ماست كه مورد ستم قرار مي

ها فايق دهي است كه بر آن ستمما، خالقيت و بازيگري، پس در عمل ارتباطي سازمان
حد و در اي دارد و در اما همان طور كه بيان شد هر عملي حد و زمينه. آييممي

با قدرت خالق آنان در تصادم قرار و ، شودهاي ديگران ممكن ميي معين با عملزمينه
  پس چه بايد كرد؟. گيردمي



 در معرفي و نقد آراي جان هالووي

 

  
  ادغير آدميز-7

در سر اين  از اين رو. اي وجود دارد كه بايد بر آن فايق آمدوارهحالت و پرسش بنابراين
- هاي نظري با تفسيرهايكركس ،هاي در حال منازعههاي در حال تصادم و عملسوژه

ها را به خوب و بد تقسيم كند و تا آن ؛دنكنشان پرواز ميهايها و تعريفشان، مقوله
به . چه كسي برخطا است وچه كسي حق دارد  نمايد كهمرز خودي و بيگانه را ترسيم 
ي معيارها. ي پيوندوارهدهي به عنوان پرسشي سازمانوارهجاي در نظر گرفتن پرسش

ها آن. طلبنددنياهاي متفاوتي را مي كه قرار دارد اجتماعي ]يهادر بين سوژه[يمختلف
هاي سنتي ماركسيست. دنسنجهاي جزمي خود ميها را با آموزهموضع اين سوژ

تقسيم  "انقالبيون"و  "طلباناصالح"ان را بين كنند و جههاي خود را تكرار ميعبارت
ولي در عين حال تالشي براي به رسميت  ،و خام در واقع مدلي كهنه. كنندمي

پرسش  نياز برخورد به يعني: رو هستيمشناختن مشكل استراتژيكي كه ما با آن روبه
-وارهكه خودكنشي طبقه را با پرسش يمشكل تفكر استراتژيك. دولت نه اجتناب از آن

اگر در  ،ندكي غيرممكني را تكرار ميدهد نسخهپيوند ميي حزب، دولت و انقالب 
مثال الكس كالينيكوس در مرور انتقادي خود . نظر بگيرم كه تاريخ پاياني نامعين دارد

ي كسب قدرت است چون در انقالب در باره"كند كه يادآوري مي) 40(از كتاب هالووي
ضد  در خدمت يسكويبه داري بر جا خواهد ماند و غير اين صورت دولت سرمايه

نهايي روندي كه در آن ي كسب قدرت در مرحله"به نظر او . "شودانقالب تبديل مي
دهي و فيت سازماناز ظر ،كندتسخير ميجامعه را در سطح ملي  ،شوراهاي كارگري

اما بعد از انجام اين عمل . "قدرت اقتصادي جايگزيني دولت به طور كل برخوردارند
هاي مركزي قدرت تگاهبر مقاومت دس -اگر الزم باشد با قدرت -نياز فايق آمدن"هنوز 

الل كالينيكوس روشن نيست كه چه كساني ددر است. وجود دارد "داريدولتي سرمايه
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همه جا اگر بپذيرم كه شوراهاي كارگري در . داري هستندتحت فرمان دولت سرمايه
روشن نيست كه چه نيازي به كسب قدرت دولتي وجود دارد كه  اين امر، حضور دارند

  :ستتوضيح او اين ا .ا اداره كندتواند جامعه رنمي
ي سياسي در درون و به مبارزه. اي است سياسي نه تشكيالتياين امر اساسا مسئله"

د كه در صورت عدم ركه اكثريت بپذي نبراي اي -اشكال جديد قدرت كارگري نياز دارد
ر يا زود او قدرت قهري خود را براي درهم شكستن يداري دهخلع قدرت دولت سرماي

  ".اي به كار خواهد بسترت تودهقد
كنند و بدين ترتيب دولت به دهي مياما اگر شوراهاي كارگري توليد جامعه را سازمان

و يا  ؛شودگري اداره ميري شوراهاي كاداري به وسيلهاي از توليد سرمايهعنوان لحظه
 هاييي واقعي نهادداري با جامعهواقعي دولت سرمايهي غيربه بيان بهتر جامعه

اي هم مسالهاين جا  ؛زنندكه شوراهاي مختلف را با هم پيوند مي شودجايگزين مي
ماند مساله چگونگي آن مثل مورد هالووي آن چه كه واقعا باقي ميشود، مطرح مي

  .است
هنگامي  ،آشكارا بي ثمر است "اي انقالبيكاركرد عالي حزب توده"در واقع به نظر من 

ي سازماندهي جامعه داري شكلي از عمل است كه به وسيلهكه اعمال قدرت سرمايه
دموكراسي جديد بايد آخرين دارد شوراهاي كارگري الغاء شده است چه لزومي 

  ؟"داري را در هم شكندسنگرهاي قدرت سرمايه
ي قدرت دولتي، سركوب، اعمال قدرت قهريه براي درهم شكستن مطمئنا مساله
به طور نظري بعد از اين كه از نظر توليد و بازتوليد اي موضوعي نيست كه جنبش توده

دهي به وجود آمده است مورد بررسي قرارگيرد؟ اي از خودسازماني شبكهبه وسيله
ي است كه در حين بازسازي جامعه مساله ،ي سركوب و قدرت دولتيبرعكس مساله

ود دارد جه واي كطي مبارزه براي روابط اجتماعي جديد در هر سطح و در هر زمينه
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و ) دولت(واقعي قدرت اعمال شده در جامعه غير يعني .ردبايد مورد تحقيق قرار گي
شود و قدرت هاي واقعي به كار گرفته ميقدرتي كه براي هدايت توليد در جامعه

دهي سرمايه در مقابل قدرت سازماندهي بشريت اجتماعي كه در حال به وجود سازمان
  .قرار گيرد بايد مورد بررسي آمدن است

له دولت و برخورد بين ارسد ماركسيسم سنتي با مسپس در حالي كه به نظر مي
از آن اجتناب  ي متفاوتها سروكار دارد اما در واقع مانند هالووي گرچه به شيوهقدرت

-هرمينيتا به چاپ رسيده است اشاره ميدر فلد و رايت در انتقادهايي كه بونه. كندمي

د كه با ماركسيسم ساختارگراي نماركسيسم اتونوم وجود دار دري يهاكنند كه جريان
-كار و سرمايه به عنوان دو سوژه"اعتقاد به اين كه . سنتي داراي نقاط اشتراك هستند

ماركسيسم "مكتب فكري  "ي متقابل، دو ارتش در حال جنگ در برابر هم قرار دارند
ي از سرمايه چيزي جز سوژه"كه ه است دهميشه در تالش نشان دادن اين امر بو "باز

خودمان قرار "بلكه ما در برابر  هار آنبنه در برا "ما"خود بيگانه ما نيست و در واقع 
ي طرح مساله درست باشد تكليف چيست؟ و و اگر هر دوي اين شيوه) 41.("داريم

ها چه پيوندي با هم دارند، چگونه يك روند يا شود كه آنمجددا اين پرسش طرح مي
آورد با روند و نيروي به وجود مي "هاآن"را در برابر  "ما"نيروي اجتماعي كه 

را  "هاآن"و  "ما"آورد بسيار به وجود مي هايكه سوژه شودبندي ميمفصل اجتماعي
  ؟كندقدرت مي سلبرا  "هاآن"كند يا منحل مي

 تقابل،اين  .ستابه نظر من نادرست  "اتونوم"و  "بازماركسيسم "در واقع تقابل بين  
زدايي قرار وارهقدرت خالق بت برابراش در سلطهدولت و قدرت  شود كهمانع مي

دهي اي است كه در هنگام متمركز شدن بر پرسش چگونگي سازماناين مساله. دبگير
چون . هاي بسيار در ساختن جهاني ديگر"نم"بندي، پرسش مفصلشودما ظاهر مي

پيوند  در "ما"هاي ايجاد راه در آن كهوجود دارد  بازي يانجرقيقا در روند بازسازي، د
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براي آن  "ما"چه كه  ندر روند خلق و توليد آ. شودكشف ميهاي بسيار "من"با 
-وارههاي بتفاوت، در روند فايق آمدن بر قدرتا و حدود متهكنيم در زمينهمبارزه مي

ها چه دارند؟ آنرا گسيل ميها ارتش يز را؟ آنچه چ... يابيمدرميگر است كه ما 
يي وجود "هاآن"و  "ما"كنم كه كساني هستند؟ به پيروي از هالووي من فكر مي

ها از جنبش بازسازي يا آنگران اند؟ ها خيانتطبقه هستند؟ آن يك هاآيا آن. ندارد
را بر ها اميدهاي ما گرايان اند؟ يا اوباش؟ اگر قدرت خالق آنها فرقهيا آنبركنار اند؟ 

در خياباني كه  در آن نقطه ما ها را چه بناميم؟كنند چه باكي است كه آنآب مي
كه  "هانآ"و  "ما"در ملتقاي پايان تاريخ  كنيم كهكشف مي پوشيده از خون است

يي است كه سرانجام فرصت رخ دادن "ما"هستند و آن چه كه ما كشف خواهيم كرد 
ه حتي رباز زدن ما از قبول اين امكان كدر س. تمامي اين حوادث را فراهم كرده است

امر نيز حقيقت دارد  اما اين ،يي وجود ندارد"هاآن"و  "ما"حقيقت اين است كه  اگر
ود زدايي بدون زمينه و حد وجوارهبت. واره به وجود آمده استمه "ها نآ"و  "ما"كه 

 "گونگيچ"دهي زمان، گفتمان و درگيري در ساياثبات طرح زمينه و حد بدون. ندارد
اما نه بدون تفكر  ،شودشود بلكه اعمال ميدر انقالب قدرت كسب نمي. ناممكن است

  .يكاستراتژ
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  انقالب ي معطوف بهاراده
   "مفهوم انقالب در روزگار ما: تغيير جهان بدون كسب قدرت": نقد و بررسي  اثر جان هالووي

  
  مايك گونزالز  

  رياحي. ح: برگردان

داري در براي جنبش ضد سرمايه 1994ها در مكزيك در ماه ژانويه سال تقيام زاپاتيس
گرچه اين جنبش به واقع پنج . سراسر جهان با نوعي بيدارسازي نمادين همراه بود

سال بعد در تظاهرات سياتل عليه سازمان تجارت جهاني مورد قبول مردم قرار گرفت، 
ها سرآغاز آن را بايد در قيام زاپاتيستتاريخي برخوردار بود كه ظاهرا  معهذا از پيش

اسم رمزي شد براي  -!يا باستا  -ها فرياد زاپاتيست. در منطقه ء جياپاس سراغ گرفت
  .دادندرا سر مينسل جديدي از شورشيان و مبارزاني كه آن

شان ريشه ها در سادگي ظاهري مقاومتي نمادين زاپاتيستبه لحاظي، دستمايه
نوعي از بي گناهي را نشان  ها، شمائلي آنهاي سادهوبي و لباسهاي چتفنگ. داشت

كرد گوارا به تن ميشرت چهي ناب براي نسلي گيرائي داشت كه تيداد، اين  انگيزهمي
ديدگاني چون ملكوم ايكس و چه ي ستمو قهرمانان خود را در ميان آوازهاي معصومانه

. ي اخالقي قوي برخوردار بوداز انگيزهاين سياست جديد، . گرفتسراغ مي] گوارا[
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ترديدي نيست كه اين خود واكنشي بود عليه تاريخ استالينيسمي كه ماركسيسم را 
-ها و انورخوجهبدنام كرد و آرمان انقالبي را با خاطرات اخيري كه چائوشسكوها، برژنف

ي از ي عجيب وغريبها مضحكههر يك از آن. ها به جا گذاشتند، بي اعتبار ساخت
  .هاي سوسياليستي را جهت مشروعيت بخشيدن به استبداد خود به كار گرفتندايده

داري با توضيح  خود به رسيد، اين جنبش جديد ضد سرمايهبا اين همه، به نظر مي
داري استثمار و ستم، برخود انقالبي و دشمن نظام جهاني سرمايه] جنبش[عنوان 

 يرده، تعميق يافته و در دستگاه واژگاني رد و نقدامروزه اين جنبش بسط پيدا ك. ببالد
مفهومي از امپرياليسم را كشف كرده است كه طي مقاومت گسترش ، ]كه دارد [ 

  .عليه حمله ء نظامي امريكا شكل گرفت] مردم جهان[ي يابنده
  . فرياد، با استفاده از اصطالح هالووي، كُر كننده شده است 

جنبش از رد و نقد فراتر رفت و به مسائل مربوط به با عمل فرياد، بحث درون اين 
، "مكان بهتر"اين دنيا كه .  معطوف گشتي جديد گذاري جامعهانقالب و بنيان

شود، چه هاي جهاني و اروپائي اعالم مياست و  پي در پي در فوروم "مكان ممكن"
 حثي كه دردنيائي است؟ و در راه ايجاد آن چه موانعي وجود دارد؟ در خالل اين ب

  ) 1. (يابدهاي مشخصي تكوين ميگيرسراسر جنبش جهاني جريان دارد، موضع
ملت موجود  -هاي پيشين اين مجله و ديگر نشريات به اين نظر كه دولت در شماره

ي آن بيانديشد به تفصيل پرداخته هاي اصالحي دفاع كند و در بارهتواند از خواستمي
به  "توبين"هايي تجلي پيدا كرد كه حول  ماليات كارزاردر اروپا اين اميد در . شد

كننده بود كه از طريق  آن امكان كاهش  اقدامي محدود "توبين"ماليات . وجود آمد
ها داري جهاني با تخفيف مختصري در سود شركتهاي سرمايهرويبرخي از زياده
پيرامون قوانين  ي مجدداصالحات و مذاكره هاي اخير، اميد بهدر ماه. وجود داشت

تري همراه شد كه  هوگو چاوز، بيني بيشنسبي مشاركت در نظام جهاني با خوش
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ائتالف دولت او با دولت . ناميد "محور خوبي"گوئي آن را رئيس جمهور ونزوئال، با بزله
اي مفسران تجلي جديد لوال در برزيل و رئيس جمهور اكوادر، لوسيو گوتيرز، را پاره

كافي برخوردار بود راي دموكراسي و رفورم دانستند كه از توانمندي فضاي جديدي ب
ماهي پس  اما لوال چند. المللي را به چالش كشدبتواند هنجارهاي غالب تجارت بين تا

-از عروج به قدرت به خاطر تالش  جهت توجيه  شرائط دشواري كه نظام مالي بين

-زب خود و هم با مخالفت بخشالمللي تحميل كرده بود، هم با مخالفت چپ درون ح

 )2. (هاي بزرگي از پايگاه خود در طبقه كارگر مواجه شد

.  داري، به حق نسبت به اين نظرات بدبين اندهاي وسيعي از جنبش ضد سرمايهبخش
هاي ي نوسازي و رفورم، احتياج به كنكاش زيادي در دادههاي وعدهبراي يافتن نمونه

. يك شبه يا طي چند روز به عكس خود تبديل شدندهايي كه تاريخي نيست، وعده
هاي ي دگرگونيل دموكرات كه وعده مثال در بريتانيا، فرانسه و اسپانيا احزاب سوسيا

ر هايي از بورژوازي عليه طبقه كارگر متحد شدند و با شوعميق سر داده بودند، با بخش
- دولت سرمايه. ه گرفتندي جهاني را به عهدسرمايه ]ايبرنامه[هاي و شوق  اولويت

داري را به سرعت به نسل جديد به دهي و حفظ سرمايهداري نقش خود در سازمان
  .اثبات رساند

ملت در تحقق رفورم توهمي ندارند و  - از نظر كساني كه در خصوص ظرفيت دولت
روند، مجموعه نظرهاي متفاوتي جهت ترين مبارزان عليه آن به شمار ميجزء مصمم
اي از اينان از خوانندگان پرشور كتاب پاره. ه حل ارائه شده استكنش و را

وغالبا هم (اثر توني نگري و مايكل هاردت اند، كتابي كه بسيار موفق بود  "امپراطوري"
توني نگري و [ها را آگوست نيمچ در چاپ اخير اين مجله نظرات آن). فهمغيرقابل

اما نقد ) 3). (نظرم به طرزي  كوبندهو به (كند به طور كامل نقد مي] مايكل هارت
 "انبوه خلق"ي ها دربارههالووي از هاردت و نگري، به خصوص نقد او از نظر اصلي آن
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كه جايگزين پرولتارياي صنعتي  يشكلي بيكنده شدهي از ريشهجالب است، توده
-ه گونهظاهرا هالووي در نقد خود ب) 4). (دهدگونه كه نيمچ توضيح ميآن. (شده است

  : با اين نظر موافق است اي
. است "انبوه خلق"شايد  بدتر از همه،  اصلي نبودن كنش در سير تكوين مفهوم "    

هايي كه ي نقصي اشكاالتش، با وجود همهرغم همهعلي "ي كارگرطبقه"مفهوم 
ا كم، از اين ارزش و اهميت برخوردار است كه مگي وجود دارد، دستوارهپيرامون بت

در مفهوم . شوددار بشري، به كنش اجتماعي، رهنمون ميرا به مركز فعاليت هدف
ي ما قرار اگر كنش در مركز انديشه. اين امر به طور كامل از بين رفته است "انبوه"

  )5. ("ماند مخالفت است نه اميدچه باقي مينداشته باشد، آن
ي از تناقضات تفكر خود را نيز به با اين همه، هالووي در رد نظرات هاردت و نگري برخ

دهد كه گاه همان نظرات را مبهم اي را نشان ميگذارد و مشكالت زبانينمايش مي
  .سازندمي

چند نمونه را . گيردهالووي زبان ويژه و غيرمتعارفي را براي بيان نظرات خود به كار مي
  :آورمجا ميدر اين

جريان كنش را به يك ميليون جزء   در يك شيي، شده، -انجام -چهتبلور آن"   
را  انكار  ) مين ترتيب برتري بشريته و به(وارگي برتري كنش  شيي. كندتجزيه مي

  )6. ("كندمي
  :يا

هويت احساس را . بردهويت درد را از بين مي. كندهويت زندگي را قابل تحمل مي"   
سازد اخالقيات يهويت آن تجزيه شدني است كه ما را قادر م....تسكين مي دهد

. ذارد درد اين جهان را حس كنيمخصوصي را به صورت حائلي بنا كنيم  كه نگ
  )7. (" روئي با درد اجتماعي ست - در -بازشناسي و رو  "فرياد"
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- ي دموكراتيك و نوعي شعر وجود دارد كه از نوشتهپسِ پشت اين زبان، نوعي انگيزه

ها، به عاريت گرفته شده س، رهبر زاپاتيستهاي بسيار غنائي و استعاري فرمانده ماركو
نقدي بنيادي بر تفسير علمي  وجود دارد ]  هالووي[و ان زبا در عين حال، در) 8 .(است

  .ي انقالب متمركز شده  استي خطهبه مثابه) سوبژكتيو(بنيادي  -و بر شخص
به  اين خشم) 9( "...شود، نه از چگونگي استداللاز خشم است كه فكر زاده مي"
بخشد، يعني مخالفتي اين خشم را هالووي با نفي تعين مي. شودتبديل مي  "فرياد"

: گويداو مي. كنيمكه امكانات ديگري را در خود احساس ميبرآمده از غريزه يا از اين
اي از هاي ويژههاي مردم نيستند كه تحت ستم اند، بلكه جنبهين فقط گروها"

   ."شخصيت ما نيز تحت ستم است
ي ديگر كنندهخيزد و مشخصي ما بر ميهاي نفس ِ سركوب شدهفرياد از بخش"

-كنيم  توانايياي كه تصور ميو زندگي. ي ماستهائي است كه در وجود همهظرفيت

كه او  از اصطالحي ( "كرامت"ي توانند در آن تجلي پيدا كنند، با واژهما مي ديگر هاي
  . "بشريت كامل ما مجدد شود، يعني كشفميتعريف ) ماركوس به عاريت گرفته

گيري از طريق كناره "آزاد"جا كه نگري و هاردت معتقدند كه ديگر فضاهاي آن
پذير است، هالووي به درك جسمي و اجتماعي از روابط اجتماعي توليد، تحقق

  .دمانداري به منظور دستيابي به اين ايده وفادار باقي ميماركسيستي از توليد سرمايه
دهد كه در آثار ماركس هايي را در پرده ابهام قرار ميدر واقع اين زبان جديد برداشت

وارگي كاال كه هالووي بت. توان يافت و به همان ميزان زبان آن نيز شاعرانه استمي
بخش زيادي از استداللش را بر آن پايه گذاشته است، اصطالحي بود كه ماركس به 

داخت، اشيايي كه محصول كار انسان است و معرف جهان كمك آن به جهان اشياء پر
بدين ترتيب، . بيگانه است] كاال[ي كنندهاشيايي است كه خارج از و در واقع با توليد

دهد كه به موقعيت دارد، روشي را توضيح مي "هويت"كاربردي كه هالووي از اصطالح 

وويهال  

 

مربوط ] دهدكه او شرح ميآن گونه [ - قدرت بر  -ثابت ما در پيوند با دنياي اشياء
از نظر   "نقد"بدين ترتيب . است] قدرت مسلط[ "قدرت بر "شود، دنيايي كه تابع مي

  ) 10. (دهدمعني مي "هويت "او حمله به 
هالووي . كه نقد هالووي عمدتا نوعي كاريكاتور از ماركس و ماركسيسم استنتيجه اين

كند كه فقط نخبگان خود تبيين مي) زندان(رابطه با جهان اشياء را نوعي اسارت 
بدين ترتيب است كه آن كاريكاتور از . توانند خود را از آن مستثنا  كنندگماشته مي

توان مي. شودي ديالكتيك به نقد حزب به عنوان جايگزين طبقه منتهي ميانديشه
نيسم و تا تاريخ استالي: هاي فراواني را از اين تحريف در سنت انقالبي به دست دادمثال

ي كارگر ها، طبقهي اين نمونههمه. دارد ها فراوانل نمونهحدي تروتسكيسم از اين قبي
اما در  سنتي كه ما بدان تعلق داريم . كنندرا از فرآيند انقالبي به حاشيه روانه مي

  .دهدرهاني طبقه كارگر معني نميانقالب چيزي جز خود
توان دچار اشتباه هالووي به سادگي هم مي دقيق و مبهمهاي ناجموعه استعارهدر م

در . كنداشاره مي] ي كارگرطبقه[شد، مخصوصا كه او مكررا به اساسي بودن آن ايده 
. گيردعين حال، هم زمان هم از اين ايده با استداللي پيچيده و ناكارا فاصله مي

ا طبقه م: داري استاستدالل او اين است كه طبقه حاصل مناسبات توليد سرمايه
ي روشن است كه پرولتاريا به مثابه. كارگر ايم به اين دليل كه كار ما بيگانه  شده است

اي كه توليد بيگانه شده از بين برود، به طبقهيك طبقه محو خواهد شد و زماني
هائي كه به از خود اين جان هالووي نيست كه تصوير انسان. همگاني تبديل خواهد شد

  .را اختراع كرده است بيگانگي فائق آمدند
آن خود بيگانه شده، نه عملِ اراده است نه فقط عملِ آگاهي، بلكه  "نفي"اما  

هالووي فاقد درك ديالكتيكي است، . ي شرائط مادي توليد استدگرگوني آگاهانه
در آن  ،دهدبه دست نمي  در چگونگي درگير شدن ما در توليد]  توضيحي[يعني 
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به .  گيريم كه راه فراري از آن در كار نيستقرار مي رو -در -شرايطي كه با تضادي رو
-ما شكل. اجتماعي هستيم] انسان[ا شود، اما ما ضرورتما به عنوان فرد برخورد مي

-شود نيروهاي ديگري آن را شكل دادهگفته مي راكربه تي دنيايي هستيم كه دهنده

مان مان كه بي وقفه با اختالفاتمان يا كار جمعيما در از خود بيگانگي مشترك. اند
مان را بدون چون و چرا قبول هايهمراه است، برابر ايم و افرادي هستيم كه تفاوت

ماركس و ماركسيسم نه تنها مناسبات توليد را به مقوالت صرف اقتصادي فرو . داريم
ي ريدهامقوالت اقتصادي تنها تج"كه اين: كنندكاهند بلكه ضد آن را تاييد مينمي

  )11( ."روابط اجتماعي توليد اند
كند كه مفهوم طبقه استدالل مي "هويت"اش پيرامون هالووي در بحث پيچيده

انبوه "داند كه با كه قبال مشاهده كرديم زماني آن را داراي معني و مفهوم مي(كارگر
 كه هويت طبقاتي ماواره شده است و اينبت) هاردت و نگري در تقابل قرار دهد "خلق

اري دسازد، همان سرمايهداري ميكند و به نوعي اسير و وابسته به سرمايهرا احاطه مي
. توانيم تصور كنيمكنيم؛ زيرا ما خود را جز كارگر چيز ديگري نميكه ما  آن را رد مي

رو  -به -ها بحث ماركسيستي روي دههگرايانهبا مساله رد اراده] جادر اين[باز هم 
  .داندكه طبقه كارگر را هم سوژه  و هم ابژه انقالب ميهستيم، بحثي 

اندازد كه در آن نفي به عملي ارادي اي ميچالههالووي را در دام] گيريموضع[اين 
توانيم ما فقط مي. شناختي تا دگرگوني ماترياليستيشود، به بازتعريف روانتبديل مي

كنشي كه تجلي عالي آن به لحاظ اجتماعي درگير شويم،  "كنش هدفمند"در آن 
اي ست از تصور طبقهعبارت ،جهاني بدون مالكيت خصوصي بر ابزار توليد. انقالب است

يابي به چنين جهاني صرفا عمل تاييد نيست بلكه نتيجه نهائي بدون دارائي، اما دست
توان به آزادي دست يافت بدون بيرون كشيدن چگونه مي. ي طبقاتي استمبارزه

  كنند و قدرت غالب اند؟كساني كه بندگي و اسارت را تحميل مي قدرت از چنگ

وويهال  

 

دهد كه فضاهاي بديل را اين ايده را ارائه مي "امپراطوري"] كتاب[جا كه هالووي آن
-از آن شديدا انتقاد مي -هاها باشند خواه جماعتخواه ملت -توان به وجود آوردمي

-اي كه ارائه مي[ واره شدهضاي غير بتف يا ،"لبقدرت غا"اما بديل او در برابر . كند

 "همواره در حال شدن"كنم اين مكاني كه تصور مي. استعاري است ، فضائي]دهد
ريزي شده طرح] از طرف هالوي[است و جائي خارج از تاريخ قرار دارد، به اين مقصود 

و  دار و دستگاه  سلطهي سرمايهكه با طبقهدهد است كه به اين پرسش سخت پاسخ ن
-وارگي در تضاد با جنبش مخالف ضدبتبت": گويدهالووي مي. كنترلش چه بايد كرد

ابژه و تركيب مجدد كنش و  پرستي است، يعني مبارزه براي وحدت مجدد  سوژه وواره
  )12. ("كار انجام شده

با اين وجود، مبارزه براي آزادي در درجه نخست، جنگي واقعي است به منظور بيرون 
درست است كه كار تحت ]. آن[ي ار توليد از چنگ طبقه كنترل كنندهكشيدن ابز

ناتواني خود  اين شود، اما اين هم درست است كهداري بيگانه ميشرايط توليد سرمايه
اين تضادي است كه آگاهي طبقاتي از . شودتوليد نمي] چيزي[بدون كار . توانائي است

  . ن استوار استكند و قدرت كارگران بر آآن تكوين پيدا مي
از آن ] تصوير[اولين . دهدهال دريپر دو تصوير از آزادي را در مقابل هم قرار مي

-بر خود تحميل كامل و بي قيد و شرط اقتدار"كه  ندبر اين باور ا كههاست آنارشيست

تصوير دوم از آزادي كه از آن ماركس است به . "است مختاري فرد آزاد غيرممكن
بستگي دارد كه در جامعه به لحاظ تاريخي  انسانضويتش در نوع فرد با ع يرابطه"

 را آزادي دموكراتيك در جامعه به طور موجزاصطالح اين  ...دهي شده استسازمان
  )13. ("دهدمي نشان

در اين معنا كه واقعيت مادي . ها شروع كردماين مقاله را با اشاره به زاپاتيست
را با هاست، موقعيتي كه هالووي آني شرايط آنهاشان، بيان واقعي محدوديتوضعيت
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ها بي حد و مرز است، اقتدار نمادين چياپاس. خودمختار توضيح داده است] موقعيت[
هاي جمعي و همكاري ترين آرمانشريف هاتعااخلي اين جمي زندگي دنيروي محركه

با اين . تها بر تكثر و تخيل عمومي گذاشته شده اسراستين است و زبان زندگي آن
رحمي جهاني با بي يها را در نظر بگيريد، وضعيتي كه سرمايههمه، شرايط زندگي آن

پي در پي از ) آب، برق و دارو(زندگي ] مورد نياز[ آن را  در محاصره دارد، حتي مواد
ها را له اي آنمردانهي ناجواندولتي به شيوه] سركوب[ شود و ماشينها دريغ ميآن
ي محاصره قرار دارند و در حال سوي حلقهها در آنان و حاميان آنمتحد. كندمي

و  داري روياي آزاديجنبش ضد سرمايهها در زاپاتيست. بازتوليد قدرت سرمايه اند
و فتح دولت  ، انقالبهابا اين وجود، قدرت تحقق اين پروژه. زبان رهائي را خلق كردند

  .هنوز در جاي ديگري قرار دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وويهال  
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  "تغيير جهان بدون كسب قدرت"

  چياپاس شعار جديد
   كاروآ ميشل -ژان 

  عارفي ترجمه ي بهروز
كاساس، شهر زيبائي است به سبك معماري مستعمراتي كه  سان كريستوبال دوالس

ن شورشيان ميا» جنگ كم شدت«و پيداست كه از  در مركز ايالت چياپاس قرار دارد
هائي  راه پيمايان جوان با كوله پشتي. است زاپاتيست و دولت مركزي كامال دور مانده

. گذرند اند، مي آمده  هاي ماياها تماشاي ويرانه گرداني كه براي بر دوش از كنار جهان
نام   هاي غيردولتي كه روشنفكران و سازمان چنين شماري از در سان كريستوبال، هم

  .باشد، سكونت دارند مي  ]زاپاتسيم طرفداران[» يلوزاپاتيسمف«شان  مشترك
من بيش از سي سال پيش ": كند  مي آندرآس اوبري يار و تحليل گر زاپاتيسم تعريف

در " 1998اش در سال بهاي ويراني خانه تعهد او به زاپاتيست ها به  ،".ام به اينجا آمده
خاب ويسنته فوكس به رياست انت پس از  .تمام شده است "حادترين زمان سركوب

ها را  كوشش نمود زاپاتيست ، حكومت با تغيير استراتژي)2000سال (جمهوري مكزيك 
در اينجا قدرت دارد و  ارتش اشغالگر هنوز": گويد آندرآس اوبري مي. زوي نمايدمن

وويهال  

 

فرانسه شاهد  اين باستان شناس و مورخ متولد. چنان هست سركوب شبه نظامي هم
  .است 1974ي بوميان در  از زمان كنگرهپيدايش جنبش 

، "هاحلزون" –ها شكوفائي كاراكول"ي  درباره: كند خالصه مي او وضع را چنين
دولتي به . به حد كافي تعمق و كار استراتژيكي شده است -هاي خودمختار شهرداري

براي . داريم) آلترناتيو(ندارد بلكه يك دولت بديل  سبك علوم سياسي كالسيك وجود
جان . را بخوانيد "تغيير جهان، بدون كسب قدرت"درك آن بايد اثر جان هالووي
ماركسيست محبوب از مكزيك تا  -پوئبال، متفكر پسا هالووي ايرلندي، استاد دانشگاه
ي كتابفروشي ال مونو  اثر او در قفسه. زاپاتيست است آرژانتين، يكي از تئوريسين هاي

هاي فرمانده ماركوس جاي  موعه كامل اطالعيهمج در كنار) ميمون كاغذي(دوپاپل 
  دارد  ممتازي

.  
  "ي جديد جامعه "

ماركوس تغيير نقش داده است او هنوز در رأس ": دهد آندرآس اوبري ادامه مي
. گويد ها يا شوراي حكومتي سخن نمي كاراكول فرماندهي نظامي است ولي به نام

. و تولد و رشد جامعه جديد است مكزيكي خواست اين حكومت بديل، ايجاد فدراليسم
ترين حد مخفي است، با بيش مقاومت طوالني كه نماد آن هنوز مقاومت شورشيان

بومي متشكل در  روستائيان"افزايد و مي ".ها همراه استشفافيت در كاراكول
برند ولي مفلوك  آن ها هنوز در فقر بسر مي. هاي زاپاتيستي وضع بهتري دارند تعاوني
انتخاب كرده اند  را* طرفدار محيط زيست به سبك ژوزه بووه  آنان كشاورزي. نيستند

است كه نصف  و اين بختي براي چياپاس. و امسال قيمت قهوه با افزايش روبرو است
توليد  مكزيك را] با كشت طبيعي و بدون استفاده از كود شيميائي[ي ارگانيك  قهوه
  ".كند مي
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به چياپاس  اس آمريكايي به نام جان بورستايني دلبستگي يك مردم شن آن چه مايه
] مرد[گرينگوي  اين. شده، عشق او به فرهنگ ماياها و آشنائي او به زبان تزوتزيل است
 شناس و دوستدارمدوست داشتني، كه مليت مكزيكي اتخاذ كرده، خود را مرد

سي ي مردم شنا او پس از تحصيالت در دانشكده. كند معرفي مي "زاپاتيست مستقل
   انتخاب و يك سازمان غيردولتي درسان "چياپاس را به عنوان محل تجربه "هاروارد

تأسيس كرده  "ي پايدار همراهي با مردم بومي در راه توسعه"هدف  كريستوبال با
  .است
مردم شناسان نسل دوم اختالفات مذهبي، سياسي، ": دهد ضيح ميبورستاين تو آقاي

ي  در اين جامعه. گيرند اي بومي را در نظر ميه جنسي موجود در جامعه طبقاتي و
مواجهيم و ازسوي ديگر غرور   با بي پناهان، به حاشيه رانده شدگان بومي از يك سو،
آن معتقدند   زيرا اعضاي. ي بومي به چشم مي خورد در اين جامعه اي وا فتخار جانانه

زاپاتيسم بيان و . دارندو شريف قادر به گفتگو با خدايان تعلق  كه به يك تمدن توانمند
  .تضادهاست تجسم اين

 
   "ي خاكستري منطقه "

به خاطر اصول ،از   امتناع: گويد شورشي چيست؟ مي ي او با جنبش اختالف عمده
در حقيقت،  "گويد  او مي. مقامات دولتي قبول هر كمك رسمي و هر تماس با

ي خاكستري  حوزه و كردارها يك ميان گفتارها. ها پراگماتيست هستند زاپاتيست
پابلو ساالزار كه سياست   ويژه در ارتباط با فرماندار چياپاس،ه وجود دارد، ب

ناتوان از به رسميت  [مركزي[اي به پيش برده، در حالي كه دولت فدرال  هوشيارانه
  ".شناختن خودمختاري مردم بومي است

ها كنار زاپاتيستاي كه در  غيردولتيسييپاك، سازمان  ميگل پيكارد يكي از مؤسسين
كند، معتقداست كه ايجاد كاراكول ها فعاليت مي "جهاني شدن نئوليبرالي"عليه 

وويهال  

 

ست كه عدم احترام به قراردادهاي سان  "ها زاپاتيست ي تحكيم برنامه"اي از  نشانه
او . كند بومي توسط دولت، آن را توجيه مي آندرهĤس در مورد خودمختاري مردم

شايد همراه با جنبش دهقانان بي  –دنيا  ها در نادرترين مثال يكي از"اين : گويد  مي
  .شوداعمال مي زمين در برزيل است كه قدرت از پائين به باال

اقتصادي  ي تحكيم برنامه"آقاي پيكارد عقيده دارد كه چالش بزرگ عبارتست از 
نيست،  گويد كه در چياپاس خبري گزاران خارجي مي دولت فدرال به سرمايه". "پايدار

منابع  ي زاپاتيستي كه حق مردم بومي را در نظارت بر اما برنامه. همه چيز آرام است 
 " .ليبرال است طبيعي به رسميت مي شناسد، اساساً مخالف دنياي نئو

  ٢٠٠٤دسامبر  ٣لوموند،                                                                    

--------------------------     
و يكي از فعاالن مشهور جنبش   رهبر سنديكاي مستقل كشاورزان فرانسه ژوزه بووه *

داري  و از مخالفين سرسخت سرمايه] آلترموندياليسم[ديگر  طرفداران دنياي
او بارها بخاطر فعاليت هاي سنديكائي و ازجمله شركت  .نئوليبرالي و جهاني شده است

دونالد و مزارع تجربي براي استفاده از  هاي مكدر تخريب نمادين رستوران 
 .زندان افتاده است دست كاري شده ازنظر ژنتيكي، به  هاي ارگانيسم
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   "تغيير جهان بدون تسخير قدرت"نقد كتاب 
  اثر جان هالووي

  پال داماتو 
  صادق افروز

  
در آورده و پل داماتو به نگارش  2002جان هالووي اين كتاب را در سال :  مقدمه مترجم

چون كتاب مورد جا كه نقد داماتو هماز آن. بر آن نقد نوشته است 2003در تاريخ ژانويه 
بررسي آراي . كنمهاي مهم آن را ارائه مياي از قسمتبحث بسيار مفصل است؛ خالصه

ار هالووي از آن جهت اهميت دارد كه تاثير افكار او بر بخشي از چپ ايران غيرقابل انك
اين بخش از چپ ايران . است كه از سنت و ديدگاه استالينيستي گسست كرده است

رود كه ضرورت مبارزه نظري را به در انتقاد از نگرش استالينيستي تا آن جا پيش مي
كند؛ و در انتقاد از شكل عمودي و از عنوان يكي از سه ركن مبارزه طبقاتي نفي مي

كند، و ضرورت حزب انقالبي طبقه كارگر را انكار مي هاي سياسيباال به پايين سازمان
اصوال هر نوع كسب قدرت دولتي چه از طريق انقالبي و چه از طريق رفرميستي را 

جا كه ضرورت سازمان دهي و تسخير قدرت دولتي اين نوع چپ از آن.داند مردود مي

وويهال  

 

ها آنارشيستشناسد و به آراي كند هيچ قدرت دولتي را به رسميت نميرا نفي مي
-كم كم در بعضي از سازمان اين نوع نظرات شبه آنارشيسم را تاثيرات. شودنزديك مي

  .كنيم هاي سياسي ايراني مشاهده مي
  

********************  

مكزيك  ئبلو در دپارتمان علوم انساني درجان هالووي استاد اسكاتلندي دانشگاه پو
  . دكننهارت و آنتونيو نگري مقايسه مي لبا نويسندگاني نظير مايك را او. است 

سياسي آراي هالووي به نوعي انعكاس حركات و مبارزاتي است كه  –نتايج فلسفي 
اين حركات كه به . در آرژانتين مشاهده شد 2001امبر عليه جريانات سياسي در دس

  :آرژانتينازو معروف بودند اين شعار را سر لوحه خود قرار داده بودند 
I que se vayan todos . 

اما . شان بايد پي كارشان برونداست كه رهبران سياسي و احزاب آن اين شعار به معني
هاي گيريها و نتيجهبنديترين تاثير را بر جمعتر از آرژانتينازو جنبشي كه مهممهم

ها زاپاتيست. آغاز شده بود 1994هالووي گذاشت، جنبش زاپاتيستي بود كه از سال 
  :گفتندمي

  بياييد دنياي جديدي بسازيم
  تا احترام جهاني كسب كنيم 

  جهاني از انسانيت
  اما بدون كسب قدرت سياسي

توجه بسياري را به خود جلب كرده  "تغيير جهان بدون تسخير قدرت"كتاب هالووي 
كه  انتزاعي و مشكل و تكراري است اما اين كتاب حاوي مفاهيم بسيار مجرد و. است

هالووي حتي دست به ابداع دستگاه . كندرا بسيار دشوار مي آن خواندن و فهميدن
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ايفا زند كه اين امر خود در گيج كردن خواننده سهم به سزايي واژگاني خاص خود مي
-كند كه از موضع ماركسيستي راديكالي به نقد از سرمايههالووي وانمود مي .كندمي

هاي ماركسيستي را نفي م آموزهولي در اين كتاب در واقع او تما. داري نشسته است
از فهم و درك ماترياليستي تاريخ گرفته تا نقش مركزي طبقه كارگر در . كندمي

او ماركس را چنان معرفي مي . مبارزه براي نيل به سوسياليسم و حتي خود انقالب
كند كه گويا او پادشاه نيك سرشتي در محاصره مشاوراني ناصالح بوده و افكار 

افكار هالووي التقاتي و . وسط اين مشاوران ناصالح مخدوش گشته استدرخشان او ت
سازد و ها نزديك مياو را به آنارشيست ،مخالفت با هر نوع كسب قدرت. مغشوش است

- يابي به شناخت و درك علمي از واقعيت او را به تئورياعتقاد او به عدم امكان دست

ترين تاثير نظري بر افكار اما مهم. كندست مدرنيستي ميشل فوكو نزديك ميهاي پ
در باره ماركسيسمِ باز هالووي چنين . هالووي از آنِ ماركسيسمِ باز آنتونيو نگري است

  :گويدمي
به عبارت ديگر . ي ما در درك سرمايه استترين هدف و انگيزهمبارزه طبقاتي مهم"

و در آراي . "دهداي باز است كه روند مبارزه طبقاتي را انكشاف ميسرمايه مقوله
  .شودچون نگري امتناع از كار جايگزين آزادي كار از يوغ سرمايه ميهالووي هم

  :ندابحث هاي هالووي به قرار زير 
  

  قدرت سياسي

مثل مگس در تارهاي عنكبوتي از روابط نامساوي و نابرابر تنيده ) انسان(بشريت  .1
ان كه در ماركسيسم توصيه شده توانيم چنبراي تغيير اين وضعيت ما  نمي. شده است

كسب قدرت سياسي چه از . از طريق كسب قدرت سياسي به اين هدف دست يابيم

وويهال  

 

كند كه قرار است طريق قهرآميز و چه از طريق انتخابات همان چيزي را جايگزين مي
  .   از ميان برود

 يها يك رابطهزيرا آن. شوندمثل حزب سياسي رد مي ،اشكال سنتي سازمان.  2
، به نماينده كنند كه درآن نخبگانِ در جستجوي قدرتسلسله مراتبي را ايجاد مي

  . شوندها تبديل ميتوده

-كند به نحوي كه تمام فعاليتايجاد مي) فتيشيسم(وارگي داري، روابط بتسرمايه. 3

-شود و به گونهرل ميهاي ما توسط ديگران كنتفعاليت. شوندهاي ما ازخودبيگانه مي

از نظر هالووي درك ماركسيستي . تري ايجاد كنندگردند كه سود بيشتنظيم مياي 
از . ر محدود و عقب مانده استازخودبيگانگي يعني جدايي كارگران از ابزار توليد بسيا

داري به كارگران محدود بنابر اين مبارزه عليه سرمايه. شودبيگانگي شامل همه ميخود
هايي كه عليه اين از خود بيگانگي مبارزه انسان. گيرديشود و كل جامعه را در بر منمي
كنند و در جستجوي راه حلي براي خالص شدن از اين از خود بيگانگي اند براي مي

  . ورزندديگر تالش ميارتباط جديد با يك
ه روابط داري بي سرمايهروابط اجتماعي بين مردم در جامعه) وارگيبت(فتيشيسم . 4

-جامعه. رسدو كماكان امري ثابت و بدون تغيير به نظر مي شده است، بين اشيا تبديل

اي داريم كه در آن ما فقط اي كه در آن ما هم هستيم و هم نيستيم، ما جامعه
-هستند و نمي] درحال ثابت[ها بخشد و چيزاين قانون، هويت ما را تعين مي. هستيم

ما همچون  ،از اين فرآيند شناختبه عنوان بخشي . توانند به چيز ديگري تبديل شوند
ما با هويت دادن . مان مشاركت داريمما در ازخود بيگانگي. كنيمنيروي تابع شركت مي

و غيره قادر نخواهيم  "دارسرمايه"، "بوميان"، "سياهان"، "كارگران"چون ه خود همب
ما به شدت مان خالص بشويم و جامعه را تغيير بدهيم؛ زيرا بود از شر از خود بيگانگي

ماركسيسم با اين مسئله اين . ايم و قادر به ديدن فراسوي آن نيستيمدرآن تنيده شده
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مثل يك حزب يا  ،كند كه به نيرويي از خارج خود متوسل شودگونه برخورد مي
اما تجربه نشان داده است . كنندروشنفكران نخبه كه طبقه كارگر را از بيرون آزاد مي

  . ه حل مسئله نيستكه اين به هيچ وجه را
- كند اين است كه ما سرمايهتنها راهي كه به ما در حل اين مسئله بغرنج كمك مي. 5

 در اغلب. اي كه به طور مدام مورد چالش است نگاه كنيمداري را به عنوان پديده
اند و د كه به حقيقت دست يافتهشواي ادعا ميد بيگانگي به گونههاي ازخوبحث

داري با سيستم ديگري جايگزين نشده ادامه ه روابط اجتماعي سرمايهمعتقدند مادام ك
  . دارد

بلكه به عنوان روندي در  ،داري را نه به عنوان يك واقعيت تمام شدهاما اگر سرمايه
ي انقالبي، داري نه به عنوان يك واقعهمبارزه عليه سرمايه ،حال تغيير در نظر بگيريم

وارگي بلكه به صورت يك مبارزه مستمر عليه بت ،دارانهيا مبارزه كارگران عليه سرماي
- مالحظه ميداري و درون خودمان و ايجاد مداوم ضد قدرت درون سرمايه) فتيشيسم(

- بلكه يك ،آن وقت ديگر انقالب نه يك حادثه كه مركزش كارگران قرار دارند .يمكن

هيم، و يك نوع انسان دداري انجام ميسرمايه رونسري اقدامات امتناعي است كه ما د
  . شويمي واالي بشري را موجب ميجديد و يك نوع رابطه

. دهيمها را با دقت مورد واكاوي قرار ميحاال آن. هاي اصلي هالووي هستندها بحثاين
براي چنين منظوري ابتدا بايد با دستگاه واژگاني خاص هالووي كه بسيار بسيط است 

  .آشنايي پيدا كنيم 
  

  فرياد بوددر ابتدا 
ما . داري به دور ما تنيده استنفي تاروپودي است كه سرمايه "فرياد"گويد هالووي مي

هايي هستيم كه در تارهاي عنكبوتي گير نه مرد و نه زن و نه كارگر، بلكه مگس

وويهال  

 

 معطوف بههاي ما تمام تالش. داري به دور ما كشيده استايم كه نظام سرمايهافتاده

هايش را ي فكر هالووي در كتابشالوده رهايي،تالش براي . و پود استتار  رهايي از اين
. كند فرياد استچه انسان را از حيوانات جدا ميگويد آنهالووي مي. دهدتشكيل مي

اما بر خالف نظر هالووي . آوردها فرياد بر ميانسان بر خالف حيوانات بر عليه نابرابري
. كند نه فرياد، بلكه كار براي زنده ماندن استچه انسان را از حيوانات جدا ميآن

ماركس و انگلس در ايدئولوژي آلماني  .كشندها فرياد ميهم مثل انسان حيوانات
  :گويندچنين مي

ها به محض  انسان. شودانسان به خاطر آگاهي است كه از حيوانات تميز داده مي "   
ها از طريق برند انسانن تفاوت پي ميبه اي ،كنندكه وسائل زندگي خود را توليد ميآن

  . "كنندتوليد وسائل معاش مستقيما زندگي مادي خود را توليد مي
بلكه با مردم واقعي و سطح واقعي تكامل  ،كندركسيسم بنابراين با فرياد شروع نميما

ايجاد  ونيسم يك جنبش واقعي است كه بايدبراي ماركس، كم. كندجامعه آغاز مي
او . كندرا طرح ميهالووي درست عكس اين بحث . كنوني را از بين ببردشود و حالت 

ي جديد نه محصول شرايط كند جامعههاي تخيلي استدالل ميمثل سوسياليست
انداز آينده با نفي گويد چشماو مي. موجود، بلكه چيزي كامال مخالف وضع موجود است

. ات جديد از دل اوضاع كنونيو نه با ظهور امكان يابدتحقق ميچه اكنون هست آن
كه كند؛ بدون آنهالووي جامعه را به دو دسته قدرتمندان و بي قدرتان تقسيم مي

هاي اين تغيير ريشه. است شرايط تاريخي را توضيح بدهد كه به اين وضع منجر شده
داند كه به قول انگلس هر كارگر سوسياليستي مي. در وضعيت اقتصادي نهفته است

مادامي كه نيروي كار قادر . آورداما آن را به وجود نمي ،كندتثمار حمايت ميقهر از اس
بنابراين در جوامع مبتني بر . استثمار وجود نداشت ،به توليد اضافه بيش از نيازش نبود

شد و يا به عنوان عضو برابر حقوق جذب قبيله آوري، اسير يا كشته ميشكار و جمع
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يدار شدند كه بشر قادر به توليد اضافه بيش از نياز  طبقات حاكم زماني پد. گشتمي
بر خالف نظر هالووي كه معتقد است قدرت همه چيز را در تاريخ تعيين . خود گرديد

كه شرايط از نظر مادي مگر آن ،كرده است؛ قدرت قادر به تغيير شرايط مادي نيست
ران در روسيه توانستند تواند توضيح بدهد كه چرا كارگهمين امر مي. كامال آماده باشد

ماندگي روسيه عقب. اما نتوانستند آن را با موفقيت به پايان برسانند ،انقالب بكنند
  .هاي طبقاتي در روسيه شدهمراه شكست انقالب در اروپا بود كه منجر به نابرابري

هاي هاي انقالبي ملهم از ماركسيسم، تاريخ جنبشتمام جنبش":گويد هالووي مي
ي تغيير جامعه از ايده...در پي تسخير قدرت بودندها زيرا آن. ده هستندشكست خور
ده زمبارزه  دست به كه عليه آن شودر قدرت به همان چيزي منجر ميطريق تسخي

  ."اند
رد كردن ماشين دولتي انديشد؛ بلكه خُاما ماركسيسم تنها به تسخير قدرت نمي  

ولت حاضر و آماده، مخدوش كردن ي تسخير دايده. كندكهنه را هم اضافه مي
هاي انترناسيونال دوم مطرح ماركسيسم است  كه توسط كائوتسكي و ديگر رفرميست

ماركس در رابطه با اهميت قدرت دولتي  .ها به آن دامن زدنداستالينيست و بعدها ؛شد
  : گويدچنين مي

تا زماني كه  و دار وجود داردني كه طبقه سرمايهاين به آن معني است كه تا زما"
پرولتاريا در حال مبارزه با آن است بايد ابزار قهرآميز و به طور مشخص  ابزار دولتي را 

  ."به كار ببرد
  يادداشت هايي در باره كتاب باكونين. كارل ماركس 

  .517صفحه  23مجموعه آثار جلد. دولت و آنارشي 

امتناع ورزيده و شكست از انقالب  ،اگر طبقه كارگر از كسب قدرت دولتي امتناع كند
كند در واقع بنابر اين هنگامي كه هالووي عليه قدرت صحبت مي. را پذيرفته است

ي منطقي كه از تنها نتيجه. داري موضع گرفته استعليه سرنگوني انقالبي سرمايه

وويهال  

 

هالووي در . است پاسيفيسم كرد اخذ توانكسب قدرت دولتي مي دمواضع هالووي در ر
  گويد  لحانه ميمورد مبارزه مس

گزيند كه دشمني كه قرار هايي را برميي مسلحانه اين است كه روشمشكل مبارزه "
  . "است در مبارزه شكست داده شود از قبل آن را برگزيده است

همين جنبش مورد عالقه هالووي يعني جنبش . به راستي اين چه استداللي است
ك هزاران سرباز مسلح را براي سركوب اگر دولت مكزي. زاپاتيستي را در نظر بگيريد

ها بايد مظلومانه بنشينند و نگاه كنند زيرا اگر به ها به چياپاز بفرستد آيا آنزاپاتيست
اند كه دولت مكزيك اي استفاده كردهاز همان شيوه ،دفاع مسلحانه از خود دست برنند

  راستي اين چه استداللي است ؟ه ب. كردهاستفاده 
  
  )شيسمفتي(وارگي بت
ماركس در سال . همراه بوده است) اليناسيون(وارگي همواره با بحث از خودبيگانگي بت

  :گفت 1844
از خود بيگانگي كارگر در حين توليد به اين معني است كه نه تنها نيروي كارش به "

ي چيزي كه با او مثابهآيد كه در خارج از او حضور دارد، بهدر مي) ابژه(صورت عينيتي 
  . "خيزدكارگر به چالش برمي آيد كه با خودصورت قدرتي در مي نه است، بلكه بهبيگا

ي مبتني بر دهد كه در جامعهوارگي كاالها را با اين واقعيت توضيح ميماركس بت
. آيدي بين اشيا در ميها به صورت رابطهبازار و مبادله، روابط اجتماعي بين انسان

ها، كند كه اين ارزش را نه ناشي از روابط بين آدميق ميارزش نهفته در كاال ما را تشو
در . چيزي مثل خاصيت فيزيكي كاال. بلكه چيزي نهفته در خود كاالها مالحظه كنيم

كند؛ هالووي هاي طبقاتي بيان ميحالي كه ماركس ازخودبيگانگي را با استفاده از ترم
در حالي كه ماركس . كنددر تعريف ازخودبيگانگي مفهوم طبقه را كامال حذف مي
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داري كارگران از محصول خود جدا شده و كند توضيح دهد در جامعه سرمايهسعي مي
ها تسلط دارد، هالووي طبقه كارگر را در اين تعريف حذف ي توليد بر آنحتي فرآورده

  . دهدكرده آن را به وضعيت كنوني بشر تغيير مي
  

  زدايي از طبقهطبقه
. هالووي نفي نقش مركزي طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي است ترين بخش افكارمهم

گروهي از "هالووي سعي كرده مفهوم طبقه كارگر را كنار نهد و به جاي آن از مفهوم 
  . استفاده كند "مردم

  :گويدوي مي
كنيم به طبقه كارگر تعلق داريم ؟ آيا ماركس، لنين آيا ما كه در دانشگاه كار مي"

جنس گرايان جزء طبقه كارگر من جنبش هگر بودند ؟ آيا فعاالبه طبقه كار متعلق
اي تعريف از پيش مشخص شده ،ها؟ در باره پليس چطور؟ در مورد هركدام از ايناند

  . "دهددهد يا نميوجود دارد كه آن ها را در داخل اين طبقه قرار مي
تعريف را به  او اين )و طبقه كارگر وجود ندارداز نظر ا.(پاسخ هالووي نفي تعريف نيست

طبقه كارگر در تعريفي دوباره به . دهدي طبقاتي بسط ميي مبارزهمفهوم گسترده
بوميان . برندي انباشت سرمايه به سر ميشود كه تحت سيطرهكساني اطالق مي

چياپاز، استادان دانشگاه، كارگران معادن و تقريبا همه در چارچوب اين تعريف قرار 
  :گويداو مي. گيرندمي

-هاي توليد محدود نميها فقط به محيطپذير است زيرا سركوب خالقيتاين امكان"

بخشي از طبقه كارگر  تقريبا همه. گيردداري را در بر ميبلكه كل جامعه سرمايه.شود 
بنا براين آيا ديگر نيازي به . كنندهمه به نوعي ازخودبيگانگي را تجربه مي تقريبا. اند

  ."ه طبقه وجود دارد ؟استفاده از واژ

وويهال  

 

و تناقضات بدون  "بندي شدنمبارزه عليه طبقه"ي طبقاتي در نزد هالووي به مبارزه
اين  هدف .شودتبديل مي "ازخودبيگانگيو عليه  ازخودبيگانگي"درنگ به مبارزه بين 

ده كه به چيزي دست يابد كه با ساختار و عمل شطوري تنظيم  ،ي آگاهانهمبارزه
و روابط جديدي را كه  ؛آن چيزي كه با آن مبارزه كرده متفاوت باشد يعني ،گذشته

  . پديد آورد ،مورد نظر است
در مسير نفي هويت، كارگران نبايد به آگاهي طبقاتي دست يابند تا ": گويدهالووي مي

طبقاتي دست بلكه بايد به آگاهي غير. زه كنندبتوانند خود را سازمان دهند و مبار
ما عليه طبقه كارگر . كنيمما به عنوان طبقه كارگر مبارزه نمي": گويداو مي. "يابند

  ."كنيمبندي شدن مبارزه ميما عليه طبقه. بودن مبارزه مي كنيم
او مفهوم ماركسيستي مبارزه . شودگويد كامال آشكار ميحاال آن چه هالووي مي

-هايي كه روي ما گذاشتهعليه عنوان را، دارد و ايده مبارزه كل بشريتطبقاتي را برمي

رنج واقعي را در  ،بر من عنواني گذاشته نشود كهاين تحليل . سازداند جايگرين مي
دهد و با مساوي قلمداد كردن ازخودبيگانگي طبقه متوسط جامعه كم اهميت جلوه مي

ي كارگران و ديگر زحمتكشان، مبارزه طبقاتي را از اهميت واقعي يافتهبا استثمار نظام
اندازد كه در اشكال مختلف تظاهرات، اعتصابات و برقراري كنترل بر واحدهاي ميآن 

هاي اجتماعي طبقه گيرد، و با اشكال مختلف مبارزه فردي و شورشتوليدي صورت مي
  . كندهاي دست جمعي مقايسه مينهخواري و زندگي در خاچون گياهمتوسط هم

هاي جموعه از هويتهالووي يك م. سازدار ميبه عالوه او تعريف طبقه را كامال تيره و ت
آيا . كندكننده را با منافع اجتماعي نااميدكننده به وسط پرتاپ ميطبقاتي نااميد

ديده را با استادان دانشگاه معادل قرار ي ستمخواهد كارگران و تودههالووي واقعا مي
 جايگاهست در يك اش سركوب طبقه كارگر ابدهد؟ يا بدتر از آن با پليس كه وظيفه

ديگر جايي براي مبارزه طبقاتي  ،ايمقرار بدهد؟ در واقع اگر ما همه از خود بيگانه شده
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نيست و به جاي آن مي بايست تقاضاي آرماني براي همبستگي انساني و تركيب همه 
كرده و تمام  "باز"هالووي به طور يقين كالبد ماركسيسم را . طبقات را قرار بدهيم

ه طعنه به ماركسيسم باز اشاره داماتو ب. (حياتي آن را از هم شكافته استهاي ارگان
كامال با  ،كند كه نفي طبقه و مبارزه طبقاتيهالووي با گستاخي اعالم مي) م.د كنمي

ناپذيري بين دو درك او از ماركسيسم نه بر اساس آشتي. افكار ماركس مطابقت دارد
  .ت اجتماعي سازمان داده شده استبلكه بر اساس فعالي ،گروه اصلي جامعه

فعاليت از طريق  كه را مسيري"دهد مينشان  واست  باور مكتب ماركسيسم به اين
-بين دوگروه از انسان در آن كه شكل گرفته ايجامعه "ي بشراعي سازمان يافتهاجتم

كند و ديگري ارزش اضافي را يكي ارزش اضافي را كنترل مي. ها تقسيم شده است
  .اين آشتي ناپذيري موتور محركه تاريخ است. كندميتوليد 
اي به جان هالووي گردانندگان يك سايت اينترنتي به نام وايلدكت ي سرگشادهدر نامه

اي در افكار او اشاره مي به نكته ،زيركوالر كه در خيلي موارد با هالووي هم نظر هستند
  :ها اشتباه استكنند كه به نظر آن

بقه را به تضاد كلي بشر بين ازخودبيگانگي و نفي ازخودبيگانگي، اگر ما مفهوم ط"
ديگر مفهوم  ،خالقيت و تابعيت از بازار، بين انسانيت و نفي انسانيت تقليل بدهيم

در چنين صورتي يك ارزش اخالقي وجود . طبقه معني خود را از دست خواهد داد
كه حرفي در  بدون آن ،كندهاي احتمالي صحبت ميخواهد داشت كه درباره جنبش

  . "ها در فرآيند انقالب جهاني بزندشان و اهميت آنها و سرشتباره آن
كند كه گويا اگر كسي درباره طبقه اي در باره طبقه كارگر صحبت ميهالووي به گونه

 . گيردكساني را كه خارج از طبقه كارگر هستند، ناديده مي ،كارگر صحبت كند

كساني به طبقه كارگر تعلق دارند ما بايد ابتدا طبقه را تعريف  براي اين كه دريابيم چه
  .كنيم 

وويهال  

 

طبقه حاكم كنترل توليد را در  .شوندشان در فرآيند توليد مشخص ميطبقات با جايگاه
. ها كنترل ابزار توليد و نيروي كار را در اختيار خود دارندزيرا آن. اختيار خود دارد

اي خود را براي كار كردن هند قابليتا شود كه مجبورطبقه كارگر به كساني اطالق مي
اين به آن معني است كه كساني كه كار . و در مقابل آن مزدي به دست آورند بفروشند

هايي هستند كه بين بعد گروه. كننددار ايجاد ميكنند سود و ثروت براي سرمايهمي
اين . ، متخصصان و غيرهخرده بورژوازي، اليه مديران صنعتي. گيرنداين دو قرار مي

كند منافع اجتماعي و اهداف زيرا به ما كمك مي ؛بندي بسيار مهم استطبقه
ها طبقات مختلف اجتماعي را در پسا ماركسيست. اجتماعي مختلف را تعريف كنيم

نامند و در اين مسير نقش مركزي طبقه رگر ميها را طبقه كاريزند و همه آنهم مي
  . گيرندار مياني ناديده ميكارگر را به نفع اقش

-گرا كه در بيمارستان كار ميجنسگرا از طبقه كارگر است؟ يك همجنسآيا فعال هم

گرايي كه صاحب بيمارستان است از طبقه جنسولي هم. كند از طبقه كارگر است
كارگري كه در دانشگاه به نظافت مشغول است و يا براي دانشجويان غذا . كارگر نيست

ولي رئيس دانشگاه و يا عضو هيئت مديره از طبقه كارگر  ،از طبقه كارگر استپزد مي
يك پزشك زنِ ثروتمند كه توانايي به كار گرفتن يك خدمتكار را دارد در . نيست

مقايسه با خانمي كه به كار نظافت مشغول است ديد متفاوتي نسبت مسئله آزادي 
شويي، ها، سرويس لباساقبت از بچهخانم دكتري كه هيچ احتياجي به مر. زنان دارد

. آيدبر مي اشاو به خاطر حقوق باالي خود از عهده مخارج. خدمات درمانيو غيره ندارد
هاي بهتر براي پيشرفت بنابراين از ديدگاه چنين خانم دكتري آزادي به مفهوم فرصت

بهتر و  يابي به خدمات درمانيآزادي به مفهوم دست ،براي يك زن كارگر. شغلي است
عالقه هالووي جنبش مورد . ها و خدمات رايگان زايمان استسرويس مراقبت از بچه
دهد كه به نظر هالووي اين جنبش به خوبي نشان مي .جنبش زاپاتيستي است
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ها در فرآيند داري ضرورتا دخلي به موقعيت انسانپتانسيل شكستن انباشت سرمايه
  . توليد ندارد

. كندمثال جنبش زاپاتيستي درست عكس اين را ثابت ميشايد شما فكر كنيد كه 
توان در چالش با دولت سال فعاليت را مي 8عدم موفقيت جنبش زاپاتيستي در طول 

خود نبوده و  پيراموناين جنبش قادر به شكستن حصارهاي . مكزيك مشاهده كرد
رزه واقعي ي يك مباشالوده. تنها موفق به اجراي اصالحات جزيي در منطقه شده است

اي و مبارزه در سطح كل ايجاد و رشد جنبش كارگري توده ،عليه سرمايه مكزيكي
سال از نوشتن  5. (تا بتواند جنبش تمامي محرومان را به هم پيوند بزند ،كشور است

درهم سال فعاليت خود هم قادر به  13جنبش زاپاتيستي در طول . گذرداين مقاله مي
ي واقعي براي تواند زمينهاست كه مي طبقهتنها ). م .شكستن اين حصار نشده است

سوسياليسم هالووي .  كندهالووي اين را رد مي. فراهم كند رااتحاد عليه ظلم و ستم 
بدين سان،  ":گويدماركس مي. گيردي ديگر را ناديده ميمبارزه يك طبقه عليه طبقه

چون اين آثار در . شد آثار سوسياليستي و كمونيستي فرانسوي به كلي قلب ماهيت
ي ديگر نبود، او يقين  ي يك طبقه با طبقهآلماني ديگر بيانگر مبارزه] فيلسوف[دست

هاي چيره شده است و به جاي نيازمندي "نگري فرانسوييكسويه"حاصل كرد كه بر 
 عام يعني منافع ،حقيقي نياز به حقيقت و به جاي منافع پرولتاريا منافع ذات آدمي

آلود و جز در قلمرو مه ،اي تعلق نداردكه به هيچ طبقه كندنمايندگي مي را يانسان
 . "فلسفي از واقعيت برخوردار نيست، پندارهاي

  
  
  
  

وويهال  

 

  ماركسيست ضد ماركسيست
كند حال ديديم هالووي در حالي كه ماركسيسم سنتي را نفي ميگونه كه تابههمان

در اين مسير او چندين ادعا . ندكعقايدش را تحت عنوان ماركسيسم واقعي عرضه مي
  :دارد

را به يك علم پوزيتيويستي تبديل كرده انگلس ماركسيسم را مخدوش ساخته و آن -1
-بت(اين در حالي است كه فتيشيسم . كوشد حقايق را با قطعيت بيان كندكه مي

  . كندو وجود پديدارهاي كاذب شناخت واقعيت را غير ممكن مي) وارگي
ي اش به خصوص در جزوهه روايت انگلس در شكل مخدوش شدهماركسيسم ب -2

كند كه جنبش طور استدالل مياين) سوسياليسم علمي و سوسياليسم تخيلي (انگلس 
مستقل از اراده انسان است و انتقال به كمونيسم در نتيجه تضاد بين رشد  ،عيني تاريخ

  . نيروهاي توليد و روابط توليدي ضروري است
اركسيسم به عنوان يك علم بر اين مبناست كه حقيقت توسط برخي مفهوم م – 3

فعاليت "در مفهوم لنيني حزب پيشتاز . افراد نخبه قابل مطالعه و درك مي باشد
كار روشنگرانه و آموزش . انتقال آگاهي و توضيح آن براي كارگران است ،هاماركسيست

  . "ي اين فعاليت هاستها در زمرهو نشان دادن منافع آن

سم سنتي به عنوان يك تئوري بر طبق نظر هالووي و نظريه ضد تعين او، ماركسي -4
داري كند كه بر طبق آن سرمايهشناختي ديدگاه ايستا و جامدي را القاء ميجامعه
ين هالووي اين ايده بنابر ا. ي انقالب فرا برسدتا زماني كه لحظه ،اي بسته استجامعه

امر به اگر ما حول اين ". كندقانون حركت است رد مي راياري دادرا كه سرمايه
است،  داري كامال از طريق قانون حركت قابل درك و فهممجادله برخيزيم كه سرمايه

  . "واره شده استكامال بت ،گوييم روابط اجتماعيمي داريمآن گاه در همان زمان 
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يد خاطر نشان كنيم كه اكثر با ،كه اين ادعاها را مورد بررسي قرار بدهيمما قبل از اين
ي جدايي بين كارگراني كه ايده. اين انتقادات حمله به كاريكاتوري از ماركسيسم است

قادر به درك واقعيت نيستند و روشنفكران سوسياليست نخبه كه توانايي اين درك را 
مارش ضروري تاريخ، از لنين و  يدارند، يا سوسياليسم به عنوان محصول توليد شده

ها و يا از سوي ها و استالينيستبلكه از جانب سوسيال دموكرات ؛گلس نيستان
هايي كه پس از جنگ جهاني دوم ظهور كردند، كساني مثل لويي آلتوسر آكادميسين

  .آيدمي
در نفي توانايي بشر در شناخت  ،ست مدرنيستي هالوويي پتوانيم از اين ايدهما نمي

تمامي علوم زائد بودند اگر ": گويدور كه ماركس ميطهمان. ممثبت واقعيت دفاع كني
گرانه و اما شناخت واقعي جامعه به طور نظاره. "پديدار با ذات بر هم منطبق بودند

اين تزها (گفت  "تزهاي فوئرباخ  "طور كه ماركس در همان. شودانفعالي حاصل نمي
  ):رسيدآوري و به چاپ جمع! اركس، توسط انگلس دترمنيستپس از مرگ م

اي نظري اين پرسش كه آيا انديشه بشري با حقيقت عيني خوانايي دارد، مساله"
يعني واقعي  انسان در عمل است كه بايد حقيقت،. اي عملي استنيست، بلكه مساله

مجادله بر سر واقعي يا غير . بودن، توان و اين جهاني بودن انديشه خود را ثابت كند
اي اسكوالستيك صرفاً مساله -ي كه از پراكسيس جداستاانديشه -واقعي بودن انديشه

 ".است

  .ي طبقاتي نيستو مسئله عملي چيزي جز مبارزه
-اين ايده كه سوسياليسم طي يك فرآيند تاريخي مستقل از اراده انسان حاصل مي

تاريخ نزد ماركس و انگلس عبارت . هيچ وجه اشتراكي با افكار ماركس ندارد ،شود
اما ماركس و انگلس معتقد نبودند كه . هاي واقعيالعمل انسانكساست از عمل و ع

وويهال  

 

- لس در مقدمهانگ. شوندمحض انسان حاصل مي يدث تصادفي هستند و يا با ارادهحوا

  : نويسدي ديالكتيك طبيعت مي
غير عوامل . بين اهداف تعيين شده و  نتايج حاصله، اختالف عظيمي وجود دارد"  

قدرتمندتر از آن اين عوامل و تاثيرات، بسيار . گذارندثير ميقابل رويتي با قدرت تا
  ."ما پيش بيني شده بودند هايهستند كه در طرح

سره كاپيتال ماركس مجبور است يك ،هايش پيگير و وفادار باشداگر هالووي در نوشته
قوانيني چون قانون ارزش، قانون گرايش نزولي . از قوانين است سرشاركه  رد كندرا 
اد شده، مردم را تحت وارگي كاالها كه بر اساس وجه توليدي ايجبت. رخ سود و غيرهن

. دهد كه بر روي آن هيچ گونه كنترلي ندارندهاي اقتصادي قرار ميي روندسلطه
چنين  "وارگي كاالها و راز آنسرشت بت"مت از كاپيتال با عنوان ماركس در آن قس

از لحاظ اجتماعي براي  ،ست كه زمان كار الزمگرايي آن اعلت اين تقليل": گويدمي
ي قانون طبيعي تنظيم روابط اشياء، توليد كاالها، خود را به نحوي قهرآميز و به مثابه
كه كند، چناني محصوالت حاكم ميبر روابط تصادفي و دايما در حال نوسان مبادله

  . "ي آوار شده استتوان ديد كه بامي بر سر آدمقانون جاذبه را آن گاه آشكارا مي
. تواند اين واقعيات را بپذيردگويد كه نميهاي عجيب و غريب هالووي به او ميتحليل

و  "هست"داري زيرا پذيرفتن اين واقعيات به اين معني است كه او بپذيرد كه سرمايه
  .تواند چيز ديگري باشدبنابراين نمي

تناقض بين . سازداري روشن ميداي يك تناقض مركزي را در سرمايههاي دورهبحران
به اين معني  ،انداين واقعيت كه نيروهاي توليدي بيش از روابط توليدي رشد كرده

  .داري نيروهايي را بيش از توانش ايجادكرده استاست كه سرمايه
تنها طبقه كارگر قادر به . داري نيستبحران به تنهايي قادر به نابود كردن سرمايه

كه شرايط براي ساختن سوسياليسم مهياست به اين تن اينگف. چنين كاري است
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ي انسان پديد يعني مستقل از اراده. ناپذير استمعني نيست كه سوسياليسم اجتناب
اين شبيه آن است كه بگوييم طبقه كارگر قادر به فائق آمدن بر روابط . آيدمي

آنتي دورينگ در انگلس در . واره شده و پياده كردن اراده خود نيستاجتماعي بت
هم نيروهاي توليدي كه توسط وجه توليد ":بخش اول اقتصاد سياسي چنين مي گويد

داري ايجاد شده و هم سيستم توزيع كاالها كه بر روي آن بنا شده با مدرن سرمايه
رسد كه اي ميدر واقع اين تضاد به آن درجه. گيرندخود وجه توليد در تضاد قرار مي

يك انقالب در وجه توليد بايد به وقوع  ،مي جامعه محو و نابود نشوداگر قرار باشد تما
  . "هاي طبقاتي پايان ببخشدانقالبي كه به تمامي اختالف. بپيوندد
داري سيستمي غير قابل كنترل است كه تناقضاتش يا بشريت را به سمت سرمايه

. دسازنمون ميدهي اجتماعي رهسازمان ترو يا به مرحله عالي ،دهدنابودي سوق مي
داري ناپذير قوانين سرمايهاين توضيح با بيان اين مطلب كه سوسياليسم نتيجه اجتناب

شود كه علم توسط روشنفكران نخبه به كارگران ارائه ميگفتن اين. است متفاوت است
مركز  و انگلس خودرهاني طبقه كارگر را در. با آنچه در باال آمد كامال متفاوت است

  .بي قرار داده استپروژه انقال
ي محركه  پاي فشرديم كه طبقه كارگر نيروي امر سال ما بر اين 40به مدت تقريبا  "

و به طور مشخص مبارزه طبقاتي بين بورژوازي و پرولتاريا اهرم بزرگ . تاريخ است
با كساني همكاري كنيم ما غير ممكن است  بنابراين براي. اجتماعي جديد استانقالب 

هنگامي كه انترناسيونال . طبقاتي را از جنبش محو كنند يكنند مبارزهكه آرزو مي
كه آزادي طبقه كارگر بايد  رزه را به اين صورت فرموله كرديمشكل گرفت ما مبا
توانيم با كساني كار كنيم كه بنابراين ما نمي. رگر به دست آيدتوسط خود طبقه كا

ادگيري و آموزش نيستند و بايد توسط گويند كارگران بي دانش هستند و قادر به يمي
  .دوست از باال آزاد شوند نبورژواهاي انسابورژواها و خرده

وويهال  

 

ت ويلهلم برك و شهايي به آگوست ببل، ويلهلم ليبكننامهسلسله. ماركس و انگلس"
  ."ديگران

كند نقش بلكه هالووي است كه سعي مي ،دار اين جاست كه نه انگلسنكته خنده
   .ارگر را در تغيير جامعه محو كندمركزي طبقه ك

  
  ضديت با تحزب

هاي منفردي هستيم كه در تاروپود كنترل اجتماعي اگر ما مگس": پرسدهالووي مي
 ؛قادر به ديدن واقعيت نيستيم ،ايم و توسط شرايطي كه ما را احاطه كردهگير كرده

ر و مگس تشبيه اما كاربرد استعاره تا "توان شرايط را تغيير داد؟پس چگونه مي
در  بلكه شامل كارگراني است كه ،جامعه شامل تله و مگس نيست. صحيحي نيست

هايي كه به مكان. اري در حال كار كردن هستنددهاي اجتماعي براي سرمايهمحل
ها را به اقدام اجتماعي به منظور آن و شرايط ايجاد شده ،ها تبديل شدهگاه آناسارت

  . ددهجهت ميتغيير اين روابط 
براي لنين احتياج به . شودوجود اين تناقض است كه مفهوم لنيني حزب مطرح مي

. يافته به دليل ناموزوني در ميزان آگاهي طبقه كارگر مطرح بودرهبري انقالبي سازمان
حزب انقالبي گروهي . هاي گوناگون و متناقض استناموزوني كه خود نتيحه موقعيت

ر و يا بر فراز آن ايستاده باشد، بلكه سازماني است كه نيست كه خارج از طبقه كارگ
ترين بخش از كارگراني است كه در مبارزات روزمره درگير هستند و هدف شامل آگاه

اگر كارگران به . و رهبري كارگران تا پيروزي است ها فائق آمدن بر اين ناموزونيآن
از  .الب ديگر ممكن نيستهايي گير كرده در تار عنكبوت باشند انقآساني تنها مگس

هاي انقالب زمان ،خودانگيخته سوسياليست بودندسوي ديگر اگر كارگران به طور
  . بسيار پيش از اين رخ داده بود
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  :گويدمي "يك گام به پيش و دو گام به پس "در همين رابطه لنين در 
توان به مي ،به چه دليل و بنا بر چه منطقي، از اين قضيه كه ما حزب طبقه هستيم"

اين نتيجه رسيد كه ضرورتي ندارد بين كساني تمايز قايل شد كه در داخل حزب 
بنا بر وجود تفاوت در : هستند و كساني كه به آن وابستگي دارند؟ درست بر عكس

ي آگاهي و ميزان فعاليت است كه بايد در ميزان نزديكي به حزب تمايز قايل درجه
  . "شد

  :گويدو در جاي ديگر همين كتاب مي
ي نيرومند طبقاتي و مبارزه طبقاتي خودي غريزهاگر هر اعتصابي تنها بيان خودبه"

 ؛شود، بلكه مظهر آگاهانه يك روند استنبود كه ناگزير به انقالب اجتماعي منجر مي
و حزب ما   شدتي تلقي نمياشاره به اعتصاب همگاني يك عبارت آنارشيس... آن وقت

گرفت و سرانجام بالفاصله كار را با تمام جامعه در بر ميفورا كل طبقه كارگر را 
براي اين كه حزب بتواند عمال مظهرآگاه طبقه باشد بايد . كردسره ميداري يكسرمايه

بتواند آن چنان مناسبات تشكيالتي به وجود آورد كه ارتقاء به سطح معين آگاهي را 
  ."يافته آن را تكامل بخشدتامين كند و به طور نظام

كنند كه لنينيسم از شكل مخدوش اين افكار تنها زماني حقانيت خود را حفظ مي
در نزد . امري كه هالووي در نشان دادن آن ناموفق است. شده استالينيستي رها شود

نفي شبه آنارشيستي قدرت و سازمان . هالووي تنها دو آلترناتيو سياسي  وجود دارد
 به پايين سازمان سياسي كه اعضا و افراد فعال سياسي و يا مدل استالينيستي از باال

  .دهدچون گوشت دم توپ مورد استفاده قرار ميسازمان و حزب را  هم
انقالبيون امروزه بايد بر اين پاي . اندها به بن بست رسيدهاما هر دو اين آلترناتيو

مبارزه بفشرند كه ما در عمل و نه در حرف به سازماني احتياج داريم كه در جريان 
ما به حزب سياسي كه دنبال جاه و . روزمره بين عناصر حزب انقالبي پيوند برقرار سازد

وويهال  

 

بلكه به حزبي نياز داريم كه عناصر مختلف مبارزه را به هم  ،مقام است نياز نداريم
وصل كرده و طبقه كارگر و ديگر نيروهاي اجتماعي متحدش را در مبارزه براي كسب 

  . قدرت آماده كند
 

  ترناتيو آل
بلكه پس از به چالش كشيدن  ،كندهالووي نه تنها هيچ راهي به جلو پيشنهاد نمي

. هيچ پاسخي براي پرسش مطرح شده ندارد ،اي خودصفحه 228خواننده در كتاب 
  ؟"چگونه دنيا را بدون كسب قدرت تغيير بدهيم"دانيم باالخره در پايان كتاب نمي
فلسفه چيست؟ به نظر هالووي  ي عملي اينجهشود؟ نتيپس چه راهي پيشنهاد مي

بدتر از آن . هاي انقالبي در قرن گذشته همه در جستجوي قدرت بودندجنبش
  :هالووي، انقالبي بزرگي چون روزا لوكزامبورگ كه معتقد بود

حتي هيچ دولتي هر چه قدر . تواند با صدور قطعنامه به وجود آيدسوسياليسم نمي"
ها، قادر به ايجاد سوسياليسم نيست سوسياليسم توسط تودههم سوسياليستي باشد 

  ."داري است بايد شكسته شودهر كجا  زنجير سرمايه. توسط پرولتاريا بايد ايجاد شود
  )1918سخنراني در كنفرانس افتتاحي حزب كمونيست آلمان (                        

ليسم چيزي جز كسب اكثريت را با رفرميستي چون برنشتين كه براي او مفهوم سوسيا
  . دهددر پارلمان نبود در يك كفه قرار مي

اگر قرار باشد . تر به برنشتين گرايش دارد تا لوكزامبورگبيش ،نفي قدرت نزد هالووي
او به . داري خاتمه دادتوان به عمر سرمايهرخداد انقالبي در ميان نباشد چگونه مي

بلكه به  ،ان دادن سرمايداري با آن جنگ نكنبراي پاي: زندسادگي مسئله را دور مي
. آيدما نبايد بپذيريم كه دنياي ما بعد از انقالب به وجود مي. آساني آن را تجسم كن

هاي سرمايه گيرد كه ما در درگيري با سرمايه از ترمدنياي ما زماني شكل مي"
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وزنامه آرژانتيني اي كه در راو منظور خود را در اين مورد در مقاله. "استفاده نكنيم
  :كندهرامينتا به چاپ رسيد چنين بيان مي

داري به كمونيسم بر خالف انتقال از فئوداليسم به شود كه انتقال از سرمايهگفته مي"
اين به معناي آن است كه به هيچ  ؛يابدنمي لداري در داخل جامعه قديم تكامسرمايه

ي اين ايده. داري برخوردار نيستيهجامعه سرما وجه كمونيسم از امكان رشد در داخل
رخداد بزرگ در حزب انقالبي به عنوان رهبر آن حادثه  بر مفهوم انقالب به عنوان يك

   .بزرگ استوار است
يك  كه ،ستاقابل تصور  زماني گيرد كه انقالباي اين مهم را ناديده ميچنين ايده

عميقا  بديلي كه، ي پيدا كندفرادست - يمتناقض و آنتاگونيست -ايآلترناتيو در جامعه
شكل  هادر عشق و دوستي و همبستگي در ميليون. در فعاليت روزانه ما ريشه دارد

به آن شرافت انساني  آنچه ها آموختيمزي كه ما از زاپاتيستهماهنگي، در همه آن چي
مستقيم اجتماعي فرآيند انقالب  توضيح مشروح اين اشكال جنيني توانايي. گويندمي
  ."شودامل ميرا ش

كند كه خطر افكار هالووي در اين جاست كه مفاهيم مهمي چون انقالب را حذف مي
در آن يك  دهد وهمواره يك گسست قطعي از يك جامعه به جامعه ديگر معني مي

و معني  كند تا شكل اجتماعي نويني را بنا نهدطبقه با قهر طبقه ديگر را سرنگون مي
گيرد و آن را انقالب نام ووي از يك تجربه اتوپيايي الهام ميهال. دهدآن را تغيير مي

اين روش . كشدو به اين ترتيب بر روي بحث ضد انقالبي خود نقاب مي ،دهدمي
شوند در ميها به ضد خود تبديل آن يا متحول شدهها چيز ،تعريف با نفي ابداعي كه

  .سراسر كتاب ديده مي شود 
 هاي او با آنداري به روشگر ما قادر بوديم با سرمايهتر است ابي شك بسيار مطلوب

داري در انتها سيستم سرمايه. اما متاسفانه اين امكان پذير نيست. كرديممبارزه نمي
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. آميز در يك رخداد انقالبيبايد توسط طبقه كارگر سرنگون شود نه با تجربيات صلح
  . اي استدقيقا نمونه چنين حادثه 2001آرژانتينازو 

ي مبارزات پراكنده و جزيي بلكه نتيجه ،شوداي به طور ناگهاني ظاهر نميچنين حادثه
خود يآورد كه آن هم به نوبهكارگران است كه اعتماد به نفس و آگاهي را به وجود مي

از سوي ديگر تجربيات اتوپيايي مثل . دهدهاي موجود ارائه ميآلترناتيوي براي بحران
اند ناچار هايي كه كارگران مالكيت آن را در دست گرفتهاونيمناطق خودمختار و تع

به اين معني كه بايد منطق . هاي خود سرمايه مقابله كنندشوند با سرمايه با ترممي
ي گ در جزوهطور كه رزالوكزامبورهمان .بازار را بپذيرند و گرنه از بين خواهند رفت

  :كنداشاره مي "رفرم يا انقالب"خود 
  يضرور به طور مطلق و اندهاي توليدي تعاوني تشكيل دادهاني كه در بخشكارگر" 

به خودشان ها مجبورند نسبت آن. گيرندتناقض قرار ميم انتخاب دو راه حل در برابر
هاي توليدي و اين دليل معمول شكست تعاوني. دار رفتار كنندمثل كارفرمايان سرمايه

شوند و يا در صورتي كه تفوق داري ميسرمايه هاي خالصاست كه يا تبديل به بنگاه
  ."شوندچنان بر تعاوني ادامه يابد منحل ميمنافع كارگران هم

اگر كارگران، يك كارخانه را در بونئوس آيرس اشغال كنند و تصميم بگيرند كه آن را  
سري از  يك داري نخواهد بود، اما اگراداره كنند تهديدي متوجه سيستم سرمايه

ها باهم ارتباط برقرار كنند و مجمع ها توسط كارگران اشغال بشوند و بعد آننهكارخا
. داري به وحشت خواهد افتادآن موقع سرمايه ،نمايندگان كارخانجات را تشكيل بدهند

شود كه در آن موفقيت يا شكست اين فرآيند تنها با يك حادثه انقالبي مشخص مي
  .حكم خواهد راند تعيين خواهد شد كدام طبقه بر جامعه

ست كه ايبلكه محصول جامعه ،نيست "از كار انجام شده ،كنش"گسست  ،بيگانگي
بنابر اين براي غلبه بر ازخود بيگانگي . ده در حال انباشت براي اقليت استاكثريت بر
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و يا در حواشي . نبايد به اقدامات فردي و مجزا و انعكاسي و ايجاد تعاوني پرداخت
گسست و نفي از خود بيگانگي . هايي جداگانه براي سكونت ساختانداري مكسرمايه

-خالل آن به قدرت خود پي مي حاصل روند مبارزه دسته جمعي است كه كارگران در

براي رسيدن به . شان را تغيير بدهندهاييابند چگونه شرائط و موقعيتو در مي ؛برند
ز گروهي نخبه كه دور از ا. وجود يك سازمان آگاه ضروري است ،چنين امر مهمي
ما به سازماني نياز داريم كه در كوران مبارزه . آيداند كاري بر نميمبارزه ايستاده

از خود بيگانگي زماني به طور . آوردترين عناصر را گرد هم ميآزموده شده و انقالبي
اي كه جامعه. شود كه جامعه بر اساس اقدام مشترك تاسيس شودقاطع ريشه كن مي

ديگر كل توليد و توزيع را بر اساس نقشه آن توليدكنندگان در هماهنگي با يك در
  . آگاهانه سازمان دهند

ها در به اين دليل ساده كه آن. در مركز انتقال به اين جامعه بايد كارگران قرار گيرند
قرار گرفتن در مركز به . كنندقلب سيستمي قرار دارند كه ثروت فراوانش را توليد مي

. در حال انجام است نيز مبارزاتي در حواشي اين مركز ،ن معني است كه عالوه بر آناي
- جنسمبارزه عليه تبعيض نژادي، مبارزه عليه سركوب زنان، مبارزه عليه سركوب هم

- بخشي از اين مبارزات به شمار مي ،گرايان و مبارزه بوميان براي حق تعيين سرنوشت

  . روند
رسد مورد قي را كه در جريان هر مبارزه به ظهور ميروح خال ،هالووي به درستي
ما به اعتصابي نياز داريم كه به متوقف ": گويدبه طور مثال مي. دهدستايش قرار مي

هاي ديگري چون فراهم كردن سرويس اتوبوس حلبلكه راه ،كندكردن كار اكتفا نمي
ها اگر اين گونه راه حلاما . "كندمجاني و نوع ديگري از خدمات درماني را مطرح مي

در قسمت پاياني كتاب . با شكست مواجه خواهند شد ،مسئله قدرت را در نظر نگيرند
هالووي )  بينيمبخش روشني كه كمتر در طول كتاب مي( "انقالب ؟ "تحت عنوان 
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براي . دايد خلع يد شوكنندگان بيدخلع از دهد كهرائي خود را با ماركس نشان ميهم
به قدرت . نين هدفي هالووي چه بخواهد و چه نخواهد به قدرت نياز داردرسيدن به چ

ها، معادن و مدارس را دردست بگيرند كارگران كه ابتدا كنترل كارخانجات، بيمارستان
نيازِ كارگران به نيروي  هرگونه نفي. تا بتوانند نيروهاي مسلح ارتجاع را درهم بشكنند

ها در آيا دليل شكست آنارشيست .بش منجر خواهد شديافته و متمركز به شكست جنسازمان
در دست داشتند اين نبود  1936جنگ داخلي اسپانيا زماني كه كنترل بارسلونا را در 

  كه به هيچ قدرتي اعتقاد نداشتد و قدرت را به دولت قديم ارزاني كردند؟
ت به سياسي در سطح جهاني اس انعكاس ضديت با جريانات ،تئوري ضد قدرت هالووي

شكست استالينيسم و از هم گسيختن چپ سنتي توام با نفرت . در آرژانتين خصوص
اما . از احزاب سنتي بورژوايي در قدرت گرفتن اين تمايل نقش مهمي بازي كرد

تبديل به يك نظريه سياسي  ،شوداي از مبارزه ديده ميهالووي آنچه را كه در مرحله
رو است كه چگونه بعد حاضر با اين مسئله روبهجنبش آرژانتينازو در حال . كرده است
. خود را ارتقا بدهدي مبارزه "همه احزاب سياسي بايد پي كارشان بروند"ي از مرحله

 "حزاب سياسي بايد پي كارشان بروندهمه ا" يهالووي در مرحله نظر در حالي كه
به اين  اين پرسش كه بعد چه خواهد شد يا. تواند به طرق مختلف تفسير شودمي

صورت پاسخ خواهد گرفت كه احزاب يا رهبران جديد رفرميست حتي براي كوتاه 
كتاب . مدت به اريكه قدرت خواهند رسيد و يا كل سيستم بازسازي خواهد شد

بلكه  ،دهدهالووي نه تنها به اين پرسش اساسي كه بعد چه خواهد شد پاسخي نمي
ه زندگي اتوپيايي از رفتن به چنين هاي پر طمطراق از تجربخواننده را با ستايش
  . كندكند و هچ راهي را به جلو عرضه نميمسيري منحرف مي
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زاده ايرلند است، بخشي از عمر خود و دوره تحصيالت را در اسكاتلند گذرانده و حاال  "جان هالووي"

در دانشگاه پوئبلو در دوره تحصيالت در مكزيك زندگي و  ) از هزار و نهصد و نود و دو(سالهاست كه 
ترين فعاالن انديشه و نظر در جنبش هالووي يكي از سرشناس. كندتكميلي، جامعه شناسي تدريس مي

: تغيير جهان بدون گرفتن قدرت"هاي او با نام يكي از كتاب. داري معاصر استجهاني ضد سرمايه
. ها بوده استهاي اخير ميان چپشه سياسي در سالانگيزترين آثار اندياز بحث "مفهوم امروزي انقالب

چنين دريافت او داري و اشكال مناسبات اجتماعي آن از جمله دولت و همنگرش هالووي در باره سرمايه
-داري بر بنيان روش و نگاه ديالكتيكي كارل ماركس استوار شده و تاثير جرياناز مبارزه عليه سرمايه

شود، با عدي را كه با امثال لوكاچ، آدورنو و ترونتي و ديگران شناخته ميهاي انتقادي و ديالكتيكي ب
هايي كه بيرون از سنت رسمي كه بعد از ماركس به عنوان سوسياليسم علمي ساخته جريان. خود دارد

داري اين فرصت را براي او فراتر از اينها، شركت در مبارزه جنبش معاصر ضد سرمايه. گيردشد، قرار مي
. تر كندد آورده كه با استفاده از تجربياتي مانند جنبش زاپاتيستي در مكزيك افق خود را گستردهبوجو
داري را بيان هاي مناسبات سرمايههاي هالووي از يك سوي گسست راديكال از منطق و بنيانبنديجمع
گذشته را نقد داري قرن هاي شكست خورده مبارزه ضد سرمايهكند و از سوي ديگر نگرش و پروژهمي
خواني و نامانوس بودن تعابير او با مفاهيم و عليرغم نقد جنبش سوسياليستي سنتي و ناهم. كندمي

هاي هالووي براي آن بنديهايي كه بيش از يك قرن در آن جنبش جا افتاده است، نگرش و جمعكليشه
اند تامل داريرمايهورزان سوسياليست سنتي هم كه درگير جنبش جهاني ضد سفعاالن و انديشه

 .گذرندبرانگيز بوده و به راحتي از كنار آن نمي
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