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ه ی فرق ط ری ک  ب . ایمب ده« ب زگشدددذ بیهنی  »ی اخیر شددد ه  در چند  ده 

سددی ی جغرافی ی سددی کنن ه در صددهن ط ر روزافزونی ب  عنصددری یییی بنی دگرا ب 

ه ی داری ِ ن لینرال ن  ینن  در یرویج ای هان . گسددشرج جن نی سددرب ی ین یل شدد ه

 ه ب  ه ی  ایج د شسدو ل ر ِ دان  و یرقی ن ک   ب ده  بکو  ش کی ک  در ارر بهرا 

 ه ی بیهنی کمک رس ن ه اسذ.ای ِ بنشنی بر ه یذ ه ی فرقیق یذ ِ واکن 

ا ر حذاب   زعصبگت ر اد فرازر رفته ررنِاگ امیاره او صرفگً ححکی  وحگروسددسدت

 یگدرر زحادل یسدددگر حلتا داگل صددیرتزیانب د وه حدال اجتمگعپدب به عایانیده

ل حذاب زأودب چاگن وه حرهیر ایت، وگرل حگروس یر خصاتِ  ر اگنهانب. آنورره

ل زسداگل فر ریتگن،   یام ایدت   او یدیل ر گر حگ هراشدت وه او یدی د  ت ز

هره شگن یحذابد رر پدربرر ااباف لاگاگل یدییدگلدستد او شمگ لیسددگرل او جاب 

 ارا او حسدح(.ل حسدحدگن چپایت گره انب )حثاگًیرره

ر شیرر وریراگل وگزیلدکد ر به حد یل راگ د الهدگت حردگیه آنهه رر حیرر

اگ رر اینه دروتایاگحد  جیر رارر. احگ ا ن اگل چپرر وریراگل ایاگحد ندز نرگنه

 حگنبه او ایاگ  را یه پد اگل یادگرارا گنه وه خیانردد قردرل   ع برقگیت یگ جاب 

انب وه اگل جهگند ا ن یادگرارا گن ییرهل یحرانانب. رر ا ن ر رهنباشته یرنب زیفد دحد

 یب ل حطرح وااب. اروشدِ  ت نظگ  عایانیهانب خیر را یهتر زیانسته

https://jacobinmag.com/2016/12/hammer-cross-left-christian-revolutionary-andrew-collier
https://jacobinmag.com/2016/12/hammer-cross-left-christian-revolutionary-andrew-collier
https://www.jacobinmag.com/2017/10/pentecostal-religion-late-capitalism-protestant-ethic
https://www.jacobinmag.com/2018/12/church-liberation-theology-latin-america-left
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 وریراگل ایاگحد رر خگکِ یگرادیهحذابد چدزل ندست وه  زیولِاحگ ا ن ودن

ا ن جیاحع یگشب. رر  اقع اارچه « ذازدِ»ر رده راشدته یگشدب،   زی ای د وه خصات 

راب، حیف دتِ  احر وش ل آرحگند حدل یگواردت یه اذشتهایداگحد  عبه یادگرارا د

 راب، پدرر لِ طیر وه ژ ابر اشدکگر رر ا ن حصددگدبه زی دددح حداحرل ایدت نی. آن

 چپاگل رار شکستندست، یاکه  ا قرآن  یادگرارا د ایداگحد صرفگً حتکد یه وامگتِ

 .ندز استعرب   وریراگل ایاگحد  یکیلگر رر جهگن

 

. چ  ای شم  چن ی  بق ل  در ب رد ب رکس  سنذ ب رکسیسشی  و بیاهب بنششر کرده

 کنی عن صددری در سددنذ ِ فوری ِ ب رکسددیسددم ِ کک سددیک وج د دارن  ک  فور بی

  فور کی  ای همچن   در فنم بس ئل برینط ب  بیهب در دنی ی ابروز ک رگش  ب شن ؟ 

کنی  ک  سدنذ ِ ب رکسیسشی ق در ب  ی یی  بش  ِ ق بل ی جنی از بس ئلِ  ابروزِ  بی

 برب ط ب  بیهب نیسذ؟

وه حعاگل حگروسددسم واگیدت چدست یه زیاف  یریدم. یرال حن ایتبا یگ ب یر یدر ا ن

طیر مدنا عاد حگروس    –آن ایت  یادگنگذارانِ شلصه یه حعاگل حگروسدسم رر نزرِیه

ابل ادرل ورر. فرا شگن آغگو یه شکلل حرترکاو امگن ایتبا د وه نظر ه – انگاس

گ ه یعط د وادبل ایددت. یه طیر خگد رر رایطن طه« ا بئیلیژلِ  آلمگند»وه رر آن 

اگ رر زحادل ِ  قگ ع   شددرا ِ ِ زگر لد،   ل حذاب، ر  کرر حگزر گلدسددتد آنحطگلعه

صر وام وه عافکر حدشگن رر نسبت یگ حذاب دگئز اامدت ایت. ادرل یدگیدحی ع

 ا لد امهاگن اامدت ِ ایگید رارر، احگ یه ر  شرط.

https://www.jacobinmag.com/2016/11/engels-marx-ecology-climate-crisis-materialism/
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دت، واگی حگروسدسمِ  ایگیدِ  شدرط ا ل ا ن ایت وه رر نظر راشته یگشدم وه یهمِ 

ا بئیلیژ ت را یه حباگل  اگلشدداگیددگنه ایددت وه  اقعدتل ر  کررل ر شرر ارائه

 یدن حباگل حگرل   ا بئیلیژل را ل ر گلکتدکدِواب   رر اراحه رایطهشگن حتصل حدحگرل

ارا د ایت، او جماه ل اراینه ذاتقگطعگنه ررِ  در رلِ شدرطِ ا ن واب.یرریدد حد

شداگید )ا ر اتگلدسم( یه شهرت ریگنب. رر زحت عایان ِ شدر را  ار ارر یدعدبه چآن

ر ر   زاهگ یر حباگل خطگ حد هد د ت یددعدب رر وتگی  عمد گً رر خصددید حگروس ی

ل رر ااب نیشددته ایددت ا  را رر وحرهرر حی ۳۵۸۱ال وه حگروس رر یددگل ح دگلده

ال وه یددعدب رر  اقع اصدداگً یگ راب؛ ح گلهگن ِ قرن ِ نیورامد قرار حدشدداگیددشددر 

 یرراشت خیانبه ایت.ییء

ال وه رر طیر وه رر ح گلهامگن – شیرحرزکب حدل حگروس ا ن ح گلهخطگ د وه 

–ا  یه چگپ ریدبه زی دح راره«  طادشاگید، جهگنحگروسددسدم، شدر » لحجمیعه

وه  خگحد ایت ررک پیو تی سدتدِ زرید ارا گنه او ااب گن ندسدت، یاکه ذات ررکِ

ل راریرحگ هانب. ا ن ا به وه رارل راشتهاگ او ن   یرحگ هحگروس   انگاس رر آن یگل

خبا نب »امهاگن وه رر یدد ر پدبا   « آفر ابجهگند او ر ل زصددی ر خیرش حد»

 رارلگقص ایت: رر  اقع یرحگ هعمد گً ن« وابانسگن را او ر ل زصی ر خیرش خا  حد

واب، جهگند پی گ   حسدداِ رر حروز   جهگند حرازبد خا  حدیدداسدداه اینه جهگنِر 

 ادرر ا نایدتعمگروره. احگ چدزل وه یعدب نگر به حد یداطه رر یل ِ ح ایک   زحت

واب،   انگاس وگر حرددگیهد رر ایددت وه حگروس رر اراحه ا ن نگگه یه ااب را رر حد

 حرازب   رانگرزرل ایتعمگرل یه گیاب وه یاطهاگ رر حدراب. آنحیرر الجزا ر انجگ  حد

https://newleftreview.org/search?query%5Bauthor%5D=Edward+Said
https://newleftreview.org/search?query%5Bauthor%5D=Edward+Said
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
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ل ا رلاب ررک رر ااگگ  حطگلعه اگ ا ن حطاب رایگشب. آن« یدگوزمبن»وه ییره زگ ا ن

 راشتاب. زرل یه آنحرازب حست دمیه افتگر وه ریتریدِال از گ  حدوررنب وه رر وحداه

 ل آن حتلصصگنداینه ایت وه امهپریدب وه چه انگهد، یدعدب یگ ب او خیر حد

انب؛ او انیر عببالمگلت رارشدگن ایت حگروسدست ییرهشداگیدد را  ا وه ا  ن ب شدر 

وه  واب، زگ حگوسدم ر رنسیناگل یاابل او ا  ن ل حدارفته، وه یعدب رر وتگی  پگره

زر ن   یت. ا ن حسئاه زصگرفد ندست: حگزر گلدسمِ  زگر لد رار کگلحیرر یدتگ   ِ ا 

نگحب. رر دشاگید حال ایت وه یعدب آن را شر فاس د آلدسمِآن ا به ززِحؤثرزر ن آنتد

ل زصی رل او غرب شدیر وه یدعدب رر ارائهامدن نکته یگعث حد  اقع ررک نکررن ِ

 ارا د یدگفتب.ذات آ ب رر را ِوه او خاگل وتگی  یدر ن حد

 لد را رر ر اگنهوه جگل حثبت   حا « شاگید ِ  ار نهشدر »شدمگ یگ زییدل یه 

ارا د فرار وادب. اار یلیاادم او ذات زیاندب او را ِواب، نمدشددر    غرب عیم حد

زر الرهحرازب ر زحادل را یه شکاد یه شاگید خاگد شی م، لگو  ایت وه اف ِشر  شرِ

 اگلاگ   رارر سدددطیر وه شددرا ِ حگرل خصدداتو ر ر  وادم: یگ ب رر گیدم وه آن

، او ار نیع وه یگشدداب، یه امگن «اگفرااگ»وااب، یرعکس را حرددر ط حد اگفرااگ

اگل ای درااب. اار یلیاادم او امگنقددگ  یده  اقعددتِ  حدگرلِ  زگر ل شددکل نمد

وه زگر ل را او طر   حذاب زی دددح یبادم یگ ب ارا دگنده یگر ز م، یه جگل ا نذات

 حذاب را شرح وادم. زگر لدِ وگروررِ چگینگدِ

 ت ز سدر ِ حگرل او حذاب ا ن ایت وه یپذ ر م وه  حاگیدبِ وگریررِ شدرط ر  ِ

 راب. رر حدگن زمگ ِاگل حذابد را زی دددح حدچادن ز سدددرل صددرفگً  جهد او پب به

https://pecritique.com/2014/12/24/شرقشناسی-وارونه-ژیلبر-اَشکار-ترجمه/
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زر ن ایت؛  اقعدتد وه یگ ر رپگ د   شت حذاب پدهدبهاگل ا بئیلیژ ت، یدصدیرت

حد اگل حذابد ام نسبت رارر. یرال ریتدگید یه زی دا بئیلیژل ایتثاگ دِ پذ رلِزطبد 

ماه جانسگند ایت گره ورر، او ایزاراگل حیجیر رر عای  قبیل او حذااب یگ ب او زمگ ِقگیل

 وگ ل.شاگید ِ اجتمگعد   ر اناو ر ان

 ل یگروونباد نمینه حگرلِ شددرا ِ« یگوزگب» عایانیهزبددنِ حدذادب صددرفدگً 

 اگلخصدید، رر ح گ سده یگ یگ ر دیوهیه افراطد ایدت؛   رر ا ن حیررِ ارا دز ادل

آحدز ایت وه ارچه حگروسدسم واگیدت رر زر ام است. زاگقضا بئیلیژ ت، افراطد

 هِ ، ا ن  جوابل وسب حدزرید ادرل ِ یدگید نسبت یه حذاب اعتبگر ل حی عوحداه

چه وه شیر. د د ت ا ن ایت وه، یر خاگف آنحد    گ یب یرراشتآن  گ نگر به ارفته 

انب، امهاگن نبیره« جی گنهیددتدزه الحگرِ»یسدددگرل یگ ر رارنب، حگروس   انگاس ایارار 

انب، رهیارا گند  فگرار   حاحباند حتعهب یاگ حگرلایددت. البته وه آن وه لادن ام نبیره

شددگن فرازر رفتاب، اعاگ  وررنب وه الحگر جیاند ر رانِ اگادِ دِارا احگ  قتد وه او چپ

 چابان حی ع ِ وگراحبل نبیره ایت. –الیادت  ررِ عایانیه –

 گ حدلگ دل  دآاییددت یاگنکرر  اقع حدگروس   انگاس وسددگند حثدل حر بان ِ 

دگل  ارفتاب. رر عدنییرنب یه یلره حد« یگ ریتیر»یگویندن را وه رر پد الغگل حذاب 

نه او یگوااگل ارزجگعد   رغلوررنب وه دزبِ  وگراران یگ ب یگ ایددت گرهوه زأودب حد

اگل ر لت ندز رفگع حدذادب حبدگروه وادب، او د  آوارلِ  حدذاب رر ح گیل حباخاه

ت: ر ن او ر ل اودبِ اد رفگع ِ قگطعگنه او یددکیلگر سددم یه حعاد جبا دِا ن  ع وررنب.حد

  ا ن ر حد اغاب فراحیش  –طیر رخدگلت ر ن رر ر لت   البته امدن حلدگل دت یدگ

https://www.jacobinmag.com/2017/06/blanqui-marx-french-revolution-paris-commune-jacobins
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ریددب وه چادن ر  کررل احر و او ار رخگلت ِ ر لت رر ر ن. یه نظر حد –شددیر حد

 حیرر ندگو ایت. زرید وحگن 

 

یک  عن ا ب زده شدد ه اسددذ. شددم  « ب زگشددذ بیاهب» رد ه ی زی دی در بحرف

ک   ای از جن  ویژه در آ  پ رهکنی   ب گ ن  ای  پ ی ه را یهکیل بیب رکسیسذ چ 

 ب  آ  آشن  هسشی   یینی در خ وربی ن  و شم ل آفریق ؟ یربی شم  

د گتِ  حذابددزجب باذشدته یه ا ن یی حگ شگاب  قرن زرر بل ندسدت وه او ریع آخرِ

انب. ا ن زجب ب ددگت خیانبه« انت گ ِ  خبا نب»ددگزد وه یرخد آن را اسددتدم، زجب ب

زر او امه زأثدرش یر ر ل ار گن ِ زیددبل ل حدذاادب را حتدأثر ورره، احدگ حهمامده

اگل حگروسدددسم ایدت. ا ن پب به حثگل خیید ایدت یرال نردگن رارن ححب ر تییره

یگ راگ   رفتگراگل  اخدرِ واابه نلیااب ییر اار رشددبِقگنع وادگیدددت، چرا وه حطا گً

 یلدبرال ل نشبهرارل   صدیرت حسلاسدترش یدرحگ ه« یگوزگب»حذابد را صدرفگً 

ب ال صگر  ایت وه قصاگل حذابد  ژه رر حیرر استرش یادگرارا داحر یهیباندم. ا ن 

حذابد  اگل قرددرل   جزحد خیر او حتینِرارنب وه جگحعه   ر لت را حطگی  یگ خیان 

 شکل رااب.

رارل،   جه  ِ نیلدبرالد ِ یرحگ ه« یگوارت ِ حذااب» ا ح ایت وه حاگوحتد یدن 

ایدتگلداد رر ار پگل شرقد، اگل ر لتد ِ پسدگ نظگ  ِوه خیر امزحگند رارر یگ فر پگشدد

 ال وه ذور ورر  یگ حیجل یدن زغددرات ِ زگر لدال وه رر فهم رایطه جیر رارر. ح یله

ل نزر احدواابه ایددت، ح هی  آنیحد اقبدگل یده ر ادبارل   یادگرارا د حذابد زعددن

https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/
https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/
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، یعد «اگجبال زید »، حاترر ورر  ۲۰۰۲ر رودم ایدت. حن رر وتگید وه رر یگل 

واب، حلتل ورر  وده ا ن حطادب را زرددر ح وام. آن چه ر رودم او آنیحد حرار حد

اگل حرجع ایت؛ حرگیه آنهه وه حگ رر شدبن ِ شدرا ِ ِ  جیرل   او ریت رفتن ِ ن طه

اینه حتغدراگل راب وه چهوادم. ر رودم زی دددح حدجهدگن حعگصددر حرددگابه حد

اگ د نی یاگریابلشینب وه اواعت گرل ِ آنیحد یگعث حد-گیداقتصدگرل   ید-اجتمگعد

 شکل یگدرر.« ر ن، حات،   خگنیاره»ای تد دیل ن گط ِ امبستگد اجتمگعد نظدر ِ 

 ستِ ر گرل او حگند ست ومیند ل عمبزگً شدهیرلا ن وادب ِ زحاداد را یگ ب یگ نکته

و اینه یلرد اااب وه چهراگ زی دح حدجگ وه آنحگروس   انگاس زرودب ورر. آن

ل ییرژ ااگ   احثگلهم، حمکن ایت رر حیاجهه یگ غاتت زییعهاگل حدگند، نظدر خررهلگ ه

ل ا ن ا به« زادگش واادب وده چرا زگر ل را یه ع ب یرارراناب.»رارل، یددرحدگ ده

 اگل ر ر او ر راناذشددته« یگواررانبن»خبا،  ل شددهرِیه ر واگر ِ غابه« یگوارددت»

بًا ال ایت شب وه لگو  یه ا تن ندسددت وه اذشددته – یدطد  ن    گ او قر نیگیدتگ

د د تگً  جهد ددگزد او یادگرارا دِ  حذابد ایددت. چادن  –پرراول شددبه ایددطیره

گل اررود یه نگحاگ مگت   رشددیارلال  اوا  قگیلارا گنه اپس زلدادِ رؤ دگپرراولِ

 گید یگ جمعدتد ترارف شددیر یگ ای تحگیددت، خصددیصددگً  قتد وه ح ل وایندِوحگنه

ل  ت قبداه دِل ویچت یگشددب خیاه یه یزراطگ  ه  ددباجتمگعد، خیاه رر ایعگر  ت

 یزرگ.

 او ریع ایاگحد یادگرارا د چرمگدر ال ایدت وه یگ ب حیج استرشرر چادن وحداه

ِِ  آخر قرن وه یه آن اشگره آنیحدکد  اخدر یه ا ن یدی را جگنمگ د ورر. رر واگر شرا 

انب   ارا د ن   راشتهایدداگ  ا ن حیجِ  ر گر ام رر یه  جیر آ ررن ورر ، چاب عگحل



 

 
 

 ارکس و پیامبرم 9

ایدداگحد  اگ، ز ر بگً رر امه جگ، او یادگرارا دِل ر لتایددت گره ادگ او ا ن قرارنب:آن

ل شددصت حداگرل؛ ارا رر راهاگل چپجر گن پگروارل یرال رار کگل شدبنِ عایانیه

ایاگ  حست ر شبه  بِیادگرارال یدعیرل وه رریت رر حه ال وه  جیر ر لت  ژهن   

ال یادگرار  ت ر لتِ    عگحل احپر گلدسم آحر کگ ایت رر ا ن وحداه یگول ورر؛ ظهیرِ 

گرارال ا لد   اریگب ادرر ا ران وده شددب دباً یدگ ر لدت ی ۸۵ر گر پس او ان ادگب 

اگ د وه زییِ ر  احپرازیرل ِ یزرگ ِ وحگن گاش رر ز گیل قرار ارفت؛ جاآحر کگ د

اگل آحر کگ رر افغگنستگن اگل ایاگحد ررارفت: جاگ کد پس او ر گرل رر یروحدن

ل، ل ر لت ایرا د  عرا  یه رنبگل دضیر نظگحد شیر ل رر افغگنستگن؛   ن   شر رانه

 «ل  هیرل.ر لت خیرخیانبه»

گ سدده یگ یددگ ر ار گن او امه پاگه یررن یه اذشددته رر خصددید ایدداگ  رر ح 

ل ر گر ار گن پگ یه انگدززر ایدت. چرا وه رر حیرر ایاگ ، وه ر رزر او قگطبه یدییده

ال وه قرار ایت آن اذشته ریدب وه شمگل وادِل  جیر اذاشدته، یه نظر حدعرصده

زر یگشب. رر زضگرل آشکگر یگ اقتباوررن یه حسدح، اقتبا شدبهیگوآفر اد شدیر شداگخته

 جی گنه رارر   او نیعد حبلیاگفگصداه زبعگت ِ یددگیدد   حبگروه پدگحبر ایداگ ن یه ورر

ایاگحد عاگ ه یر قرآن    واب. رلدل ا ن احر ا ن ایدت وه یداتدکمراند دمگ ت حد

ر لت » لال یه ا به  ژه ل نبیل ندز حتکد ایت. امدن حسئاه صاگیتِدب ث یر یدره

دم اذشته حرغیل زاظ یادگرارا گنه رر طد قرنِ اگ ِای پرراوانراب وه نظر هحد« ایداگحد

 انب.آن ییره وررنِ
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در بسیهیذ  ک  ایه دی « بش النی ت ره یی»اسدک   شد ه  حرکشی ق بل بق یسد  ب  

شم  ای   اسذ. بی  بششدی از ککیس ی ک ی لیک و جنن  ک رگری ایج د کرد  نن ده

 ان ازای در ب رد چشماز ای  چ  نشیج  دهی   و ب  نظری  گ ن  ی یی  بیبسئک  را چ 

 ی ا  گرفذ؟ی سی سی ِ کش ره ی اسک بی بیآین ه

 یر  او حگوس« پدینباگل از ارددد» ح هی  زیاندم یگ عگر ت ارفتنِا ن حسددئاه را حد

زیاندم حگ حدزعبدرل وه  یر خیرش او ایزه یه عگر ت ارفته ایددت.  –زی دددح رادم 

ن، آ آغگو ن، اار نه  اقعدتِ  ل حسدحدتِچاگن پدینباگ د را یدن ومیندسدم   ایدطیره

سددم   یددییدددگلد»ل اینه روا لیوزاحبیرگ رر ح گلهیبدادم: یرال حثگل یبدادب وه چه

م آغگو ن   ومیندس واب وه یدن حسدحدتِنیشت، زاگش حد ۳۰۰۸وه رر یگل « وادسگاگ

ل ال  جیر رارر یدن ایددطیرهب. یه امگن قدگ  پدینباگل از اردددزجگنس یرقرار وا

 حهم رر ل حگ. احگ ز گ تِ وحگنه ایاگحدِ  آن،   یادگرارا دِ آغگو ن، اار نه  اقعدتِ ایداگ ِ

 وادسگ شب بًا یگ ا ن ز سدر ریدمدِ جگ ا ن ایدت وه، رر خصدید حسددحدت نهگرا ن

 لحذاب یه  ایطه ایاگ ، نهگر ریمد رر حیررومیندسدتد حلگل ت ورر، رر دگلد وه 

یادگرارا گنه را حیرر زأ دب قرار  دمگ ت  او قرائت جزحد   قردرل او ر ن ا ن ز سددرِ

ًگ زحت ایاگ  قی  واب یگ ا ن  اقعدت وه قرائت ریمدِ راب. ا ن حسئاه ارزبگط پدبا حدحد

ر  ج یادگرارا ز وه ر  ر لت ایتارزب وس او ایداگ  قرار ارفتهال فی زأثدر نسدله

ایاگحد رر ا ران یرال  یاد،   جمهیرل یدعیرل یرال ایاگ  انب،  عاد: پگرشدگادورره

ااگ تد یرال د ظ خیرشددگن  ن تدِ اگ ام او رانتوه ار ر ل ر لت –شدددعد  ایدداگ 

 یرخیررارنب.
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-اجتمگعد زیجهد او اعترا گت ِ ل شدصدت حداگرل یه ا ن یی یل  قگیلاو راه

یدددگیددد رر حدگن ِ جیاحع حسدددحد، یه   ژه رر ورددیراگل آحر کگل جایید وه و ر 

انب، حی عد رر رایتگل ز سدر ومیندستد او حسدحدت ل احپر گلدسم ِ آحر کگ ییرهیداطه

شددیر. رر  اقع، دروتِ  الهدگت یل  خیانبه حدراگ د اندب وه الهدگتِاختددگر ورره

ارر رر ح گیل حی عِ  وادسگاگل ریمد قرار ارفته وه اغاب حی زرید یل  رر راگ د

 انب.اگ   احپر گلدسم ییرهحتحب ِ ر کتگزیرل

گرارا دِ  ایاگحد را رار ادل ظهیر   رشدب ِ یآنهه رر جیاحع ایداگحد رر ااگگحه

ان اگید رر  شددگابِ ۳۰۵۰وه، رر دگلد وه یددگل ل ای گ ا نرریدت یرعکس ییر. نمینه

زیجهد یلقگ حسدحد رر آن ن   ستد راشت   چپِاگل یییدگلدوه رانه ندکگراایئه ییر

ندت ر دگ اگ د یادگرارا گنه   یه رابرلا ران رر امگن یگل یگ رانهورر، ان اگب ا  گ حد

ل ا ران را یب فهمدبه ییرنب از اه . فعدگلگنِ  چپد وه حعاگل ان اگبیده پد  یرره شددب

اگ زییددِ دکیحتد وه رر یرقرار وررن  حرددگروت آنازافد یرال آن پرراختاب: 

 ییرنب شب باً یرویب شبنب.ورره

اگل ا ن یددرویب شددگحل ِ چپ ِ ایدداگحد ِ ا ران ام شددب، وه رر حدگن جاب 

زر یل ِ  حسدحد استاب او امه قگیل زیجهال وه قگیل ح گ سه یگ الهدگت راگ دایداگحد

به ییر اخته شرل وه زییدِ عاد شر عتد پرال شددعدوه او الهدگت چپگرانهآنگن  ییر.

اگ د  ه کد او ا لدن ار  قرار ارفتاب، ... حبزد آحگج یرندزهالهگ  ارفته ییرنب، یعب او 

 ل حرددکیکِیه فرقهآنگن  ییرنب وه پس او ان اگب یددرویب شددبنب. یعباگ رر زبعدب،

 واب.ن  قامبار حدل یهتر ن ر یتگوه ر رل جیلدگند را رر وحره نبحاحطد زبب ل شب
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یل  رر الهدگت راگ د ز ر بدِ راب وه حعگرلِل ا ران نرددگن حداو طرفد زجریه

اگل زیاندم یه نمینهایددت. حد ایدداگ  ام حمکن ایددت   رر د د ت  جیر ام راشددته

  ِرارل بیرحگ ه حسامگنگنِ»اگ وادم وه آخر ن ِ آنیاد ام اشگره  ححب رزرل رر ایاگ ِ

عاده ر لت  ۲۰۳۱پگرک ازل رر یددگل  رر جاب  ندب وه یگ شددروتییر« زرودده

ل ا ران او طرف یرخد را جاب وررنب. احگ زجریه ارر غگن زیجه ایدداگحدِ-وگرححگفظه

اگ د راب وه غدر اقعد خیااب ییر وه انتظگر راشته یگشدم چادن جاب ر گر نردگن حد

قگیل ح گ سدده یگ چدزل یگشددب وه یریددادب وده   یذ حررحدتیانادب یده آن حدزان نی

ه آن یرعت یالمسدامدن، وه  ت جاب  ارزجگعد ِ یادگرارا گنه ایت، رر حصر یهاخیان

ایدداگحد، یگ رر  اگل چپِریدت  گفت. ا ن انتظگر او آن ر  غدر اقعد ایدت وه جاب 

واب   آغگو ن یرقرار حد ز سدرل او ایاگ  وه پدینباگل حعب رل یگ ایاگ ِ  اختدگر راشتنِ

گف واب، یگ ب یرخاآن یددات چابان اعتبگرل وسددب نمد ش یرال یگوز سدددرِالذا زاگش

 ایاگ  ریمد شاگ وااب. قبرزمابِ جر گن

رریدت ندسدت وه یر ایدگ  نیعد قدگ  یگ حسدددحدت، انتظگر راشته یگشدم وه 

ًگ فایاگ  صر یل  رر ایاگ  ام ظهیر واب. چپ رر جهگنل المثاگل الهدگت راگ دنسله

خیااب ییر، یه آن « عیاحگنه»ال عمبزگً ال الهدگزد   رر عیم پب بهیه شددکاد دگشددده

ل چپد وه ایدداگ  را اگل عگحدگنهرااب. جر گنقرار حد« عگحه»حعاگ وه عامگ را رر ح گیل 

انب یل  حهمد او چپ رر وریراگل ایاگحد شگن زا د وررهعاصرل وادبل رر ای ت

ر ن زانب. رر ا ن وحداه نگصر سم حهمه دتگ رر آن حسداِ ییرهانب   یاکرا زردکدل راره

 رار کگل شبنِ  زر ن زجسمِنمینه ایت: جمگل عببالاگصر، رابر حصرل ا ن جر گن، عمبه

 ویگن   جهگن ِ ایاگ  ییر. البته وه رابرلعرب ل شدصت حداگرل رر جهگنچپ رر راه
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عگً  اق یددییدددگلدسددم»وه عمبزگً حاهم او نگصددر ر کتگزیرحایگنه ییر، احگ آن ر شددد ییر 

« یه خگک یپررنِ»ل زیانست او  عبهشدیر ل رر آن وحگن ییر وه اایو حد« حیجیرِ

زیانست خر شددهم حد ۳۰۸۱چاگن وه رر یدگل رارل ر  یزنب، آناگل یدرحگ هر لت

 وه ادم گنه یه نظر یریب چادن چدزل را اعاگ  واب.یب ن ا ن

ل یه جذیهاگ ل زیجهیهگر عرید، امه یب جر دگنگتِ، رر چدگرچ۲۰۳۲رر یددگل 

بگرزد ،  گ یه ع«ال انسگندنگصر سم یگ چهره»ییر وه نییتگلژل ِ  شبهحعطیف قبرزمابل 

ر گیت  انتلگیگت ا ل سم، رر حصر احر و راشت. رر ر رنگصدر  ل رحیورازدتِنسدله

ن آ شب. ا  شگ تدِ باد حدآن یدگل ا ن جر گن زییِ دمب ن صبگدد نمگ ا جمهیرلِ

یرند یددابرو رر وگروار انتلگیگت ر گیددت جمهیرل رر  انتلگیگت ییر، چدزل شددبده

حصددر،  عاد رر قگاره    زر ن حراوز شددهرل. رر ر  زگ او یزرگ۳۱ -۲۰۳۸اگل یددگل

 ن رأل را آ رر   رر حجمیع یعب او ر  وگنب بال پدرتگو، زرید ایدکابر ه، صدگدبد 

آرا یی   پاجموررنب، یگ ید  او  تالمسامدن را نمگ اباد حدن   اخیانوه رژ م پدرد

ب زیاناحذابد، حد پچ چاداد،   نه اقسگ ِا ن« یکیلگر»ل اگل عگحدگنهشدب. زاهگ جر گن

 چپ را یسدج وااب. اگل ایارارِزیره

ب، ادرناگ را نگر به حدحگروسدددست ارا د الحگرِ ل چپاگل عگحدگنهچاگن جر گن

اگل حگروسدددستد یل ، یه نحیل او زحادلراگ د الهدگت احگ رر عدن دگل، حثل پدر انِ

اگ حسامگنگند حعت ب،   رر حیاررل حتظگار، استاب، احگ ا ن جر گن ادرنب. رابرانِالهگ  حد

ل اذرر )ا ن شدددیهپگپ   ایدد م نمد ایدداگحدِ شددگن یگ خبا او حجرال حعگرلِرایطه

 زر ایت، چرا وه رر زردع ر دگندت ححیر تِ یداد او شدعد یگره یداگ ِرارل رر ار ن



 حسن علامیی / ترجمه ژیلبر اشکار 04 

اینه ایددت رر پر زسددتگنتدسددم رر ح گ سدده یگ ل رارر، آن چادگن وده ا نزرید 

رارنب   رر اگ خبا را رر یمت خیرشگن نگه حدشدیر ا ت وه آنوگزیلدسددسدم(. حد

وردداب یرشددگن یه حدگن حدخ ارزجگعدِ ح گیل حز راند را وه پگل خبا را یرال اابافِ

 نگصددر، وه امزحگن ام ییر یگ ا ج رار کگل شددبنِ وااب. رر ا ج ححبییدتِححکی  حد

گ قضیدگ )وه او یعیرل   یگوحگن یاطاتِ  عایان امبیتگنِالمسدامدن یهرژ م ، اخیان

یرنب   شدبنب   رر زمگ  حاط ه یه دگشده رانبه شبه ی( ر به حدام  ارر ییر ار ر  ازهگ 

ه خگئاگن ی عایانیهاعتبگرشدگن را او ریدت راره ییرنب. نگصر رر ز بدح دگومگن یعیرل 

حد حرر ورر وه رشمن ف را استاب. اوثر تِ اگ را حتهم حدورر،   آنایداگ  زرر ب نمد

 یرال جابوه ا  ندگول یه ا ن راشددته یگشددب وه وررنب یب ن ا ندمگ ت حدنگصددر او 

 طیر وه  تراب وه امگنخیید نرگن حدالهدگزد یریر: ا ن یه  ِ رقگ  اررِشگن دمگ ت

 یت.ای ب، صبال حرر  صبال خباداد حدالمثل ِ لگز رب

 

ه ی ن صددری ب  ب رکس شددرد دهی ؟ آی  چ  یربی ی انی  ب رد بصددر را ق ری بی

ی ه یی انی  بث لک  ب  جز اخک ف ن صدریسدم در بصر  آی  بیکنن ؟ و ای رج ع بی

ه ی ب رکسدددیسدددشی در گرایی ارائ  کنی  ک  ریشدد  در جنن دیگر از نیروه ی چ 

ج  بثک ً حزب کم نیسددذ عرار را در نه  دار  ک  از بنطق  داشددش  ب شددن ؟ در ای 

بششی از یک ائشک ف در  عن ا ب ی جنی برخ ردار اسذ و اخیراً حم یذ بردبی ق بل

 انشش ب ت پ رلم نی پیروز ش ن .
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ع حرج عایانیهاب اذشدته، چپ ِ نگصرل یگ حگروسدسم رشماد نبارر، ارچه احر و امگن

ل شددصددت ل رار کگل شددبن  رر راهادرر. رژ م نگصددر طد ر رهام رر نظرش نمد

اگل جاب  ومیندسدتد حصر را، وه خیرش را حاحل حداگرل زعبارل او حگروسددسدت

  دتد  –اش ومرر زت دزب دگ یگ دزب ِ نگصرل زا د  شب، ۳۰۱۱ورر   رر یدگل 

سم جذب ورر. ن یذ حگروسدسم رر نگصر  –« زرکل پدرتگو»رر زرکل نلبگگند دزب، 

  ژه یعب او شکستد وه ایرا دل ل شدصت حداگرل   یهل راهچاگن ییر وه رر حدگنهآن

اگل وگحاد او یه حصدر نگصرل زحمدل ورر، یل  ۳۰۱۵ل ژ ئن ر وهرر جاگ شد 

 ار  بنب، او جماه« لادادسددتد-حگروسدددسددت»ا  عرید نگصددرل یه حر-جاب  پگن

 لیل  حاد  من جایید   جبههلارل آوال نظدر جبههل حسدداحگنهاگل حبگروهزرددکل

ل آوار بل  حاد الجزا ر ام  جیر حررحد آوارل فاسددطدن. ن یذ حرددگیهد رر جبهه

در اگل زییِ ن ۳۰۱۸ل حاتهد یه یرنگیند ادمب ین یاگ رر یگل   ژه رر ر رهراشت، یه

 نظگحد ایارل ییحب ن.

ویگن، حگناب حراو   گ عرب رر ح دگیدل، یرخد او ادزاب ومیندسددت رر جهگنِ

ییران، زگ جگ د یگ ایاگ  واگر آحبنب وه حثاگً ا ن ر حد،  عاد دزب ومیندست ییران، 

آحدزل ییر، ورر. ا ن البته عملِ  حلگطرهش را یگ زاگ ت قرآن آغگو حداجاسگت عمیحد

 –یان ررک ورر وه دزب حررحد یزراد حثل دزب ومیندسددت یددیران زارچه حد

ب یتیان – کد او ر  دزب یزرگ ومیندسددت حاط ه رر واگر دزب ومیندسددت عرا  

خطر ِ زاگش یرال زبب ل وررن ِ صبال حرر  یه صبال خبا نب را یپذ رر. یگ  جیر ا ن، 

ورن حهر زأ دب یر ل ا ن یگول اسددتاب: یگ اگ امدردده یگونبهرر رراوحبت ومیندسددت
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ادگ خیر را رر وحدن یگول ِ رقبگل حذابد   ررآحدلتن حدذادب یدگ یددددگیددت، آن

 وااب.زر جایه حدرااب؛ رقبگ د وه رر آن حدبان حرر عیادگرارا رگن قرار حد

یداگرارا گن ایاگحد پدرتگو دگحدگن ا بئیلیژ ت یرویب دزب ومیندست ییران 

ییرنب. پد  او آن ام جع ر نمدرل، وه رژ م  ۳۰۵۰زییدِ عمرالبردر یعب او ویرزگل 

ل ارتگر یرویب ورره ییر، طد راه ۳۰۵۳اگل ییران را رر ر کتگزیر   ومیندست

ره گره وریل  ایت حرر عدت حابع ا بئیلیژ تِ  عایانیهحداگرل او یادگرارا گن ایاگحد 

اگل یگلقمع  دردتاگک دزب ومیندست انب نزل رر  طیر رر جر گن قاعییر. امدن

، یادگرارا گن ایاگحد   احثگلهم ن رد وادبل ا  گ وررنب. ا ن دزب وه یعب او ۳۰۱۸-۱۱

زر ن دزب ومیندست جهگن ییر ندز خیر را ادزاب ومیندست شیر ل   چدن یزرگ

ل ا ن رایددتگن ا ن ایددت وه ررادر ررآحدلتن حذاب یگ یدددگیددت ورره ییر. نتدجه

اگل ل حذاب یگ یادگرارا گن   یگ ر ار هعرصه اگ نلیاااب زیانست وه ررحگروسدست

اگ رر دگلد وه اراینه ییءایت گره او ع گ ب حرزجع ایداگحد رقگیت وااب. حگروسدست

وااب، یگ ب قی گً او جبا د ر ن   ر لت حدذابد یرال اادباف ارزجدگعد را ححکی  حد

گن  ر حتحبان حسامل اعت گرل یگ ارزجگع حذابد را یه یگل حبگروهدمگ ت وااب    ظد ه

ال وه ا ن یگ ر ن یرال ارال آن حجهززر استاب، چرا وه  ظد ه –حترقد خیر یسپگرنب 

 ل رارنب.زرید رر ا ن عرصه اصگلت 

 الرر خصدید دزب ومیندست عرا ، یگ ب ا ت وه احر و چدزل یه جز یگ ه

اگ رل آنل پاجگه حداگرل ییر ندست. امکگچه وه رر ر ران ا ج  رر ا اخر راهاو آن

ل ا تگر حداگرل زاهگ یه ا ن حاجر شددب وه رر آخر امگن اگ رر راهیگ ر کتگزیرل یعثد

اگ یرویب شینب. آن اعضگ د او دزب وه او دبس   زر ر جگن راه زییِ خیر یعثد
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رر یررنب حجبیر یه زرک  طن شبنب. یعب او یرنگیند صبا  دسدن زییِ ا گلگت یگلم یه

گ اگوارتاب، احگ رر اراحه یگ ح گحگت اشغگلگر امکگرل وررنب. آناگ یه عرا  یحتحبه آن

رر یددگلهدگل اخدر او طر   حرددگرودت رر حبگروات اجتمگعد ر یگره زحروگزد پدبا 

ه انب، وال، آنهگ  ارر ازحگرل یگ جر گن ح تبل صددبر شددبهوحداهانب. یگ چادن پد ورره

 ت پیپیلدسددت  عایانیهرابرل حدذابد او  ت خگنبان ر دگند ایددت وه عمیحگً 

ل شیر   او طر   حلگل ت  یگ ن یذ ا ران خیرش را او یگ ر جر گنگت شدعهزیصدم حد

او  یلرد عایانیهاگل عراقد واب. ا ن ام رریت ایت وه ومیندستعراقد حتمگ ز حد

ائتاگفد وه ایاراران صدبر رر آن حساِ ییرنب رر انتلگیگت پگرلمگند شروت وررنب. احگ 

دگن انتلگیگت نرب، یاکه زاهگ رر ح« لیرنبه»ت وه اغرا  ام نکادم: ا ن ائتاگف یهتر اید

ار  ن زعبزرید یددد   پاج لدسددتد وه رر پگرلمگند شددب باً چابپگره دضددیر رارنب، 

عاگ ه، ا ن انتلگیگت ورید. یه ۱۲۰ورید او  ۸۱صرفگً  –اگ را یه ریدت آ رر وریدد

زر او ندمد او  اجب ن شرا ِ وه چدزل ومشگاب رشب عب  حرگروت ام ییر، یه طیرل 

زر ن ریددتگ رر دزب ومیندسددت رر ا ن انتلگیگت رر آن شددروت وررنب. ررخرددگن

ون دزب او شددهر شدددعد   ح ب  نجم ییر. احگ حجبراً یگ ب   کد او رابرانِانتلگب 

آحدزل ایددت، دتد یرال دزید وه ا ت وه حبگررت یه چادن ازحگرل دروت حلگطره

زر اش یگ حگروسدسم دتگ او آن ام وماش رارر   رایطهزر ن ارزبگطد یگ اذشتهر ومر گ

 ایت.

اگ یگ ب رر ا ن یل  او جهگن ام حگناب ار یل  ر گرل، وحگند وه حگروسددست

یگ ندر اگ د  ارر ازحگر یرددینب وه او جهگت حلتام ا بئیلیژ کد  گ پراامگزدسددتد 

 ال وه ان اگید ر   الکسگنبراج قگنین طاگ داگل حتضگرل رارنب، ومگوگن پادرلجهت
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اگ را ارغگ  نکادم. جبا او ( زرکل۳»آ اب: زاظدم ورر یه وگر حد ۳۰۰۸پگر   رر یگل 

او حطگلبگت یدگید خیرحگن ( ۲آرا د وادم احگ یگ ام ریت یه اعتصگب یزندم. ام صدم

حگن یگشدم بان( حراقب دروگت حتح۱( زعگرم حاگفع را پاهگن نکادم. ۱نکرددم. ریدت 

وه نگران د ظ ( ید  او ا ن۸حگن اسددتدم. طیر وه حراقب زحروگت رشددماگنامگن

اینه او   ددعدتد وه حبگروه فراام ورره حگن یگشدددم، رر پد ا ن یگشدددم وه چهحتحبان

 «ایت گره وادم.

ه ل ژاویین حاترر شبه انجگ  ارفتل انگادسد حصگدبه وه رر حجاهاو ر ل زرجمه ل یگلگزرجمه

 یه چگپ ریدبه ۲۰۳۵ل رر فیر ه« اوتیئل حگروس»ل ت. حتن اصداد فرانسیل رر نرر هاید

 ایت.

 ب  بننع انگکیسی:پی ن  

Marx an the Prophet, An Interview with Gilbert Asckar 

 :در ب رد ن یسن ه

( رر رانرگگه لابن SOAS ابر اشدکگر ایتگر رانرکبه حطگلعگت شرقد   آفر  گ د )ژ

 طاد شدداگیددد، جهگنایددت. آخر ن وتگیهگل  ل او ا ن قرارنب: حگروسدددسددم، شددر 

: اگرررنمین(، ۲۰۳۱ل قدگ  عرید )اااب: پژ ارد رار کگل رریگرهخی(، حرر  حد۲۰۳۱)

 (.۲۰۳۱عیر وررن قدگ  عرید )

 :گردر ب رد بص حن 

 ل اوتیئل حگروس ایت.نیحگ ر وگنژ حیرا   یرریدر نرر ه-ژان

https://jacobinmag.com/2019/04/marx-prophet-proletariat-muslim-fundemantalism-islam-socialism

