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 محوری و اختیارباوریهای دولتباب بحث در 1

اولین بار از سوی رهبریِ « جهان را بدون کسب قدرت تغییر دهیم»شعارِ 

ی چیاپاس در جنوب شرقیِ مکزیک طرح انِ بومیِ منطقهدهقانجنبش ها، زاپاتیست

بس، آتشها، توافق های نظامیِ حکومت مرکزی با آنشد، که پس از درگیری

شان به جنگل و ایجاد شوراهای دِه در چند روستای خودمختار، توجه زیادی نشینیعقب

 که در تباریرلندیپرداز دانشگاهِی اهالووی، نظریه جلب کرد. جانبه خود را در جهان 

. او کتاب استکند از آن جمله حال حاضر در دانشگاهِ پوئبلا در مکزیک تدریس می

ین /لیبرتاریخود را که بیانگر گرایشِی التقاطی مارکسی/اتونومیست یپرخواننده

منتشر کرد. این کتاب که به یکی  ۲۰۰۲)اختیارباور( است، تحت همین عنوان در سال 

 گذشترغم بهتبدیل شده، « محوری-دولت»اصطلاح عِ منتقدینِ بهترین مراجاز مهم

ان ای فعالبیست سال از اولین انتشار آن، کماکان در برخی محافل ازجمله در میان پاره

جا که اطلاع دارم این کتاب به فارسی ترجمه نشده سیاسی ایران مورد بحث است. تا آن

ای از مباحث این کتاب منتشر کرده خلاصه عنوانهالووی به ، که«دوازده تِز»و تنها 

مرور  ۲.است ای نقدها به فارسی ترجمه شدهارزشمندی همراه با پاره یبود، در مجموعه

سط تو« رهایی»هالووی در فارسی در سایت  و بررسی بسیار خوب دیگری نیز از کتاب

 برای درک نظریاتاین دوازده تز  جا که طبیعتاًاز آن 3فرامرز داور انجام گرفته است.

ای حاضر مرورِ پاره یوجه کافی نیست، در نوشتههیچبههالووی در کتاب مورد بحث 

نم دانم یادآوری ک. در ابتدا لازم میاست تری ارائه شدههای کتاب با تفصیل بیشفصل
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 سعید رهنما 2 

های گیریای نتیجهبا پارهم أتوهالووی سرشار از مباحثِ نظریِ جذاب و مهم  کتابِ

ها در یک مقاله میسر نیست، آن یامکان مرور و نقد همهسفانه أمتگیز است، که انبحث

 های آن خواهم پرداخت.ترین جنبهمن تنها به مهمرو ازاینو 

ی مونهها که نقبل از مرور و نقدِ مطالب این کتاب، نگاهی کوتاه به جنبش زاپاتیست

ت، بوده اس بدون تسخیر قدرت، ،هالووی و همفکرانش برای تغییر جهان جنبشِ مطلوبِ

 مورد نیست.بی

 

 هازاپاتیست
ران های اولیه مربوط به دوها )چرا که زاپاتیستزاپاتیست-ها یا دقیق تر نوزاپاتیست

میلیانو زاپاتا، قهرمانِ بزرگِ آن دوره و پیروان اِ 1۱۲۰تا  1۱1۰انقلاب مکزیک در 

مایا  یانِ تمدن عظیمِ و چند هزارساله، بازماندگاین سرزمین( دهقانانِ بومیِ شودمی

 های داخلی و سر انجام با ورود استعمارگران اسپانیایی در قرن هستند که بر اثر جنگ

های بارانی امریکای در جنگل تدریج رو به نابودی گذاردند. این دهقانان عمدتاًهب 1۱

با مهاجرت  اند. در دوران مدرنبودهمرکزی ازجمله در مکزیک به زراعت مشغول 

 یروزافزون به این مناطقِ جنگلی، دولت مکزیک بخش عظیمی از آن منطقه را منطقه

واگذاری زمین به  یجز تعدادی خانوارها، بسیاری را با وعدههشده اعلام کرد و بحفاظت

نواحی مجاور راند. تردید در توزیع زمین از سوی دولت و رانده شدن از این نواحی 

ارتش »ی چیاپاس در منطقه 1۱۹۰ یا فراهم آورد. از اواسط دهههای زیادی رتنش

 نیروهای رهایی»تشکل قبلی  ی)ای.زد.ال.ان( بر پایه« هارهایی بخش ملی زاپاتیست

ای مبارزین شهرهای شمال مکزیک توسط پاره 1۱۱۰ی )اف.ال.ان( که از دهه« ملی

 ترقی کلیسای کاتولیک، باگیر و جلب همکاریِ عناصر مپیریزی شده و با تلاش پی

دهقانان بومیِ جنوب رابطه بر قرار کرده بودند، به وجود آمد. با پیوستن مکزیک به 

پیمان نفتا )تجارت آزاد امریکای شمالی( و پایان بخشیدن به توزیع زمین، جنبش 

جنبش زاپاتیستا 1۱۱۱اعلام نفتا در  ی چیاپاس آغاز شد. در همان روزِدهقانان منطقه

جدی با دولت  یجدا شده بود، خود را علنی کرد و به مقابله ز اف.ال.ان هم رسماًکه ا

ها حمله کرد و بسیاری از نود، ارتش مکزیک وحشیانه به آن یپرداخت. در اواسط دهه
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نشینی ها به جنگل عقببس برقرار شد و زاپاتیستآتشها را کشت. با وساطت کلیسا آن

دهیِ خاصی شهرک خودمختار با سازمان 3۲ها حدود اتیستجا بود که زاپکردند. در آن

های تری شهرکتعداد بیش ۲۰1۱وجود آوردند. در سال هشوراهای دِه بیجاد امبتنی بر 

 خودمختار در این منطقه ایجاد شد.

شکل دموکراسی مستقیم و بدون رهبریِ رسمی انجام به ی امور رسماًبا آن که اداره

فرمانده مارکوس -ده نظامی این جنبش با نام مستعار نایبزمانپذیرد، رهبر و سامی

دهی مبارزه برعلیه دولت مرکزی داشت. پس از توافق العاده مهمی در سازمانفوقنقش 

کرد. نقش رهبری مارکوس که عنوان سخنگوی جنبش عمل میبس او رسما بهآتش

. انکارناشدنی استنبش یک دانشگاهِی و ادیبِ مارکسیستِ غیر بومیِ است، در این ج

-فرمانده گالیانو و یا نایب-های مستعار دیگر از جمله نایبدر واقع او بود که با نام

ط به های نیکاراگوئه( با تسلیکی از فرماندهان ساندینیستنام )اقتباس از فر صِفرمانده 

ل ئها و رابطه با مطبوعات غربی مساها و مصاحبهزبان انگلیسی توانست در سخنرانی

بومیان مکزیک و ظلم حکومت مرکزی را به گوش جهانیان برساند. علت انتخاب عنوانِ 

ی تهکمی»و رهبری اصلی با گروه مخفی  یفرمانده به این علت بوده که فرمانده-نایب

 است. « بومیِ انقلابی

های قدیمیِ مایا، ها از نظر ایدئولوژیک با ترکیبی از سنتجنبش زاپاتیست

اصری از اختیارباوری )لیبرتارین( سوسیالیستی و مارکسی اتونومیست، بر آنارشیسم، عن

خودمختاریِ جوامع محلی، سیاست مشارکتیِ همگانی، دموکراسی رادیکال و مستقیم، 

ها تأکید دارد. از جمله مسئولین هر گیریی تصمیمنبود رهبری و حضور مردم در همه

ر های دیگشود، و ویژگیها حقوق هم داده نمیجا شوند و به آنهدو هفته یکبار باید جاب

خود کرده است.  یهالووی و پیروانش را شیفته که بسیاری در جهان، از جمله جان

های مشابه در دیگر نقاط جهان ها نظیر جنبشتردیدی نیست که جنبش زاپاتیست

 ای پراکندهامور محلی و روستاه یای را برای ادارههای پیشرفته و آموزندهبسیار جنبه

امور کشوری و جهانی یک جامعه، جای  یعنوان الگویی برای ادارهآن به ی. اما ارائهددار

 .هالووی به آن خواهم پرداخت تردید فراوانی دارد، که در زیر ضمن مرور مطالب کتاب
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 تغییر جهان....مرور و نقدِ 
 تارِ جدید و یکگفمتشکل از یازده فصل و در چاپ آخر با یک پیشهالووی کتاب 

گیزِ انبحثاست. همان طور که اشاره شد، از آنجا که امکان مرور تمامی جزئیات  گفتارپی

 هالووی را تحت طور خلاصه کلیاِت نظراین کتاب در این مختصر عملی نیست، من به

خاطر هپردازم. بها میهای زیر تقسیم کرده و به نقد هر یک از آنعناوین و سرفصل

 چه در نظر داشتم شد. تر از آننیطولااین مرور و نقد سفانه أمتمباحث  گستردگی

 

 فریاد عمل است، فریاد امید است
 جایِ )به« در آغاز فریاد است...»خوانیم شود. میآغاز می« فریاد»فصل اول با عنوانِ 

وته، گ تفاوسی جای اشاره، و یا به«در آغاز کلمه بود...»گوید اشاره انجیل یوحنا که می

 گویدداری است. میاین فریاد و فغان برعلیه نظام سرمایه«( در آغاز کردار بود...»که 

های گوناگونی ظاهر ناسازگاری در شکل« کنیم.ما از نفی، از ناسازگاری آغاز می»

روا. پشود؛ از یک غرولند، از اشکِ ناشی از سرخوردگی، فریاد خشم، یا یک غرش بیمی

 ستفهر یمان است. سپس با ارائههایتجربهه ناسازگاری ما ناشی از شود کاشاره می

ننده کخشمگینهای گوید تمامی این زشتیداری، میهای سرمایهمفصلی از تمام زشتی

اند، و جزئی از دنیایی هستند که برخطاست، دنیایی که به شکل بنیانی با یکدیگر مرتبط

توان تواند باشد؟ آیا میگونه میهراستین چپرسد، یک دنیایِ معیوب است. آن گاه می

عنوان انسان تصوری از آن داشته باشیم، دنیایی عادلانه، دنیایی که مردمان به یکدیگر به

کند کنند. البته تأکید میکنند، و به دلخواهِ خود زندگی میاشیا نگاه میهمچون و نه 

باشیم تا متوجه شویم که  که ما نیازی نداریم که تصویری از دنیای راستین داشته

برای اثبات زشتیِ دنیای کنونی نیازی به تصویر کردن یک  ؛دنیای کنونی بر خطاست

دنیای مطلوب آینده، و یک پایانِ شاد  فاضله نداریم؛ به یک دیِد رومانتیک از یمدینه

روز موعود و سرزمینِ  یبرای رد دنیای امروز هیچ نیازی به وعده ؛ ونیز نیازی نیست

 موعود نداریم. 

 .شناختی خطاهایی داردروشو از نظر نیست مسئله البته بیهم آغاز  یاین نقطه

های ما داری به نسبت نظاماند. سرمایهارزیابیها تنها در مقایسه با یکدیگر قابل پدیده
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هالووی به تاریخ  قبل خود مترقی و به نسبت نظام مابعدِ خود ارتجاعی است. برخورد

به آن خواهم پرداخت، بسیار پر مسئله  کند و بعداًهم می« فتُ»ای دیگر به آن که در ج

 هندیآ از یلیتفص و قیدق ریتصو داشتن به یازین ما که است درستاست. 

 یکل یتصور داشتنِ اما. باشد یپردازالیخ تواندیم هم یکار نیچن و م،یندار

موجود است که  یدارهیآن با نظام سرما اتیکل یسهیمقا و سمیالیسوس از

موجود ندارند،  یدارهیجز نظمِ سرما یمردم جهان را که تصور تیاکثر تواندیم

 یزیکار هم چ نیا یآن سوق داد. برا رییبه تغ لین یبه تلاش و مبارزه برا

 ج،یبس آموزش، ،ینظر کار یعنیلازم است، « خشم»و  «ادیفر»از  ترشیب

 یکه برا ییهاجنبهاز  یاریاصه بسخل و ؛یمترق دولتِ و حزب ،یسازمانده

  .اندیضرور ریاز مُد افتاده و غ هوده،یو هوادارانش ب یهالوو

های اجتماعی و نظریه یهالووی با تمسخرِ نظری که بررسی جامعه و مطالعه

تر جامعه را بررسی کنیم، منفی بودنمان گوید هر چه بیشکند، میسیاسی را توصیه می

دهد که باید کاری کنیم که از نظر علمی گاه حکم میشود. آنمی رود و محوتحلیل می

ت. های ماستابو است: مثل یک بچه فریاد بکشیم و اعلام کنیم که این درد ما و اشک

ها به تحلیل رود: بلکه این واقعیت است ما اجازه نخواهیم داد که خشمِ ما در واقعیت»

گیر  تا حشراتی هستیم که در یک تارِ عنکبوم»در واقع « که باید تسلیمِ فریاد ما شود.

تنیده آغاز کنیم، چرا که جای دیگری نیست درهمایم. ناچاریم که از همین تار افتاده

 « کنیم که خود را برهانیم. توانیم کوششجا شروع کنیم.... تنها میکه از آن

ت. نیز هس کند، فریاد ما تنها فریاد وحشت نیست، بلکه فریاد امیداما اضافه می

خوانیم، توان دو رویِ این فریاد را از هم جدا کرد. می، و نمی«عدی استفریاد ما دو بُ»

 گاه حکم اصلی خود را ارائهآن« قدرتی است.فریاد استیصال و نارضایی از بی»فریاد ما 

توانیم انجام دهیم. اگر تلاش کنیم که حزبی قدرتیم، کاری نمیاگر بی»دهد که می

دست گیریم یا با پیروزی در یک انتخابات، قدرتمند شویم، دیگر یا اسلحه به بسازیم

ی تفاوتی با سایر قدرتمندانِ تاریخ نخواهیم داشت. پس، هیچ راهِ خروجی از این چرخه

ان جه»دهد، توانیم بکنیم؟ و جواب میکند، پس چه میگاه سؤال میآن« قدرت نیست.
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آمیزش را اضافه ی طعنخنده (جای ماهب)و خودش ، «را بدون کسب قدرت تغییر دهیم

 « ها! خیلی مضحک است.!ها!»نویسد، کند و میمی

 

 قدرت است یدولت، تداوم رابطه تسخیر
کند که در بیش از یک قرن، الگوی هالووی اشاره می ،«فراسوی دولت»در فصلِ 

از  هایی که یااشها برای تغییر جهان، تلاش برای کسب قدرت دولتی بوده، تلجنبش

گوی گوید که الطریق انقلابی و یا اصلاحی انجام گرفته و هردو شکست خورده است. می

این، و برنشتزامبورگ کلوهای کسانی چون هایشان و بحثرغم تفاوتبهانقلاب و اصلاح 

افه اضاو اند. بودهاند، مشابه هم داشتهخاطر آن که هردو بر کسب قدرت دولتی تکیه هب

کند که هر بحث دیگری خارج از انقلاب و اصلاح، با برچسب آنارشیسم رد شده، و می

ی انقلابی، رفرمیست، های سیاسی، لااقل در سنت مارکسیستی، سه مقولهدر بحث

بیند که مفهوم ها را هم در این میاند. دلیل شکست انقلاببودهآنارشیست، مطرح 

های گوید که دیدگاهمیهالووی . است شده انقلاب با کسب قدرت دولتی همانند دانسته

ی اند که آن را از تارِ درهم تنیدهبودهو بر آن  داشتهواره به دولت سنتی برخوردی بت

به درکِ ابزاری از دولت ایراد او روابط قدرت که در آن مستقر شده، منتزع کنند. 

ی روابط ارِ دولت در شبکهاند که استقردادههای انقلابی نشان گوید تجربهگیرد، و میمی

طای خ»از برداشتِ ابزاری از آن است. به نظر او  ترتر و جاافتادهمستحکممراتب بهقدرت 

 دولت، بلکه عدم درکِ  یدارانههای انقلابی مارکسیستی، نه انکارِ ماهیت سرمایهجنبش

او تصور این  به باور« داری بوده.ی روابط اجتماعی سرمایهمیزان ادغامِ دولت در شبکه

تواند به شکل عاملی خودمختار عمل داری میانقلابیون این بوده که گویا دولت سرمایه

کردند، حال آن را در سطح ملی درک می« جامعه»ها گیرد که آنعلاوه ایراد میبهکند. 

 داری هرگز با مرزهای ملی منطبق نبوده است. که روابط اجتماعی سرمایه

گیرد که صرفِ وجود دولت، مبارزه ز دولت است که نتیجه میها ابا این برداشت

 آید، و همین امرمراتبی از مبارزات به وجود میکند، و سلسلهبرای تغییر را ابزاری می

رار ق« ساختنِ انقلاب»مراتب، مبارزه برای این سلسلهس أربرد. در مبارزه را تحلیل می

مراتبی است. حزب، اعم از این که هشکل سازمانیِ چنین سلسل« حزب»گیرد، و می
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باشد یا حزب پارلمانتاریستی، متکی به وجود دولت است و بدون آن  اهنگپیشحزب 

وی هالو «ی طبقاتی است.سازی مبارزهمنضبطحزب در واقع شکلی از »معنی است. بی

تمامی این ساختارها را مانع خودگردانی و خودمختاری که هدف نهایی تغییر اجتماعی 

مثابه شکلی از روابط در واقع، صرفِ وجود دولت به»... دهد که داند، و حکم میاست می

ه، گیرد کاز تمام این بحث نتیجه می« تزِ خودگردانی است.اجتماعی، پادگذار یا آنتی

سب برای ک شود. تلاشتغییر جامعه از طریقِ کسب قدرت به ضد خود تبدیل می یایده

در جهت حذفِ قدرت باشد به معنی تداومِ روابط قدرت خواهد  جای آنکه گامیهقدرت ب

لکه در کار باشد، ب بر سرِ« چه قدرتی»گوید تغییر انقلابِی جهان این نیست که بود. می

گوید این تصور که ابتدا باید این است که جهانی عاری از روابط قدرت ایجاد کنیم. می

انسانیت ایجاد کنیم، همان درک و  یای شایستهدولت را تسخیر کرد و سپس جامعه

 ، تروتسکی، گرامشی گرفته تا مائوزامبورگکلومنطق لنینی است که دیگران هم از رزا 

 کندمیبوده که قدرت را بازسازی « رئالیسمِ قدرت»گوارا بر آن باور داشتند. همین و چه

ن را تغییر توانیم جهااست که می« قدرت-رئالیسمِ ضد-ضدِ»دهد که ما با و حکم می

 دهیم. 

های دولت از زمان خود توجهیِ کامل به تحول نظریهبر کنار از بی --این سخنان 

وفه، ، ارسآلتوو گرامشی گرفته تا زامبورگ کلوپردازانی از مارکس و انبوه آثار نظریه

 یسندهینو یهالوو بسیار زیبا و جذاب است. قطعاً --و دیگران  وپسجِپولانزاس، 

ها و شعار نی. اما اآوردیبه رقص درم ییبایست که کلمات را به زا یپرقدرت

و  یاسیس یهینظر تا باشد یادب نثر مناسب خطابه و ترشیب دیکلمات قصار شا

در  ستیالیسوس یهاستیو رفرم ونیانقلاب شماریب یخطاهادر . یانقلاب

حال  نیبا ا. امنوشته بارهنیادر  لیتفصبهو من خود  ستین دیترد یگذشته جا

جامعه و جهان را بدون دولت  توانیم گونهچهاست که  یپرسش باق نیهنوز ا

اداره  دولتیُبرد و آن جهان را هم ب گرید یایبزرگ به دن اریجهش بس کیبا 

 یتوجه کنیم که از نظر هالووی و دوستان، این تحول هم نه در محدوده ضمناًکرد. 

 ح جهانی اتفاق افتد.مرزهای ملی، که همزمان باید در سط
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 «بر-قدرت»و « به-قدرت»همستیزیِ 
 ی انقلاب بالاتر بردنتنها راه حفظِ ایده»شود ، گفته می«فراسوی قدرت»در فصلِ 

مشکل مفهوم سنتیِ انقلاب این نبود که »خوانیم که می« سطح توقعات از آن است.

ه بسیار پایینی قرار داد هدف را خیلی بالا گرفت، بلکه در این بود که هدف را در سطح

 یهاو انقلاب هیانقلاب اکتبر روس مثلاً که است آوررتیح ییادعا نیا«. بود!

 یکه در جاها یمسائل گریها و دکردن یدر اجتماع هایمشابه آن، با تندرو

 نظر از. اندبوده «نازل یهاهدف»با  ییهاانقلابها اشاره شده، به آن گرید

دولت، قدرت را به خود  لیاز همان آغاز بدون تشک ستیبایم ونیانقلاب هالووی

اداره خواست و یو حت یکه تا چه حد مردم آمادگ نی. اکردندیمردم واگذار م

کند اضافه می .ستندین یتأملمسائل قابل  یهالوو امثال یامور را داشتند، برا ی

فراهم آورد، بلکه  ها نفر رازدایی از میلیونتوهمی تنها زمینهنهکه سقوط شوروی 

بخِش تفکر انقلابی نیز بود، رهایی از همانندسازی انقلاب با قدرت سیاسی. رهایی

ویکم همین خواستِ تغییر جهان بدون کسب بیستگوید چالش انقلابی در آغاز قرن می

ها طرح کردند، هم اکنون بازتاب قدرت است، از همین رو است که آنچه که زاپاتیست

 گونهچهکند که پس گاه سؤال درستی را طرح میآنهالووی  است.بسیاری یافته 

جای پاسخ مشخص به این سؤال هتوان دنیا را بدون کسب قدرت تغییر داد؟ اما بمی

مسخره »های فراوان در مورد کسانی که ممکن است نظر او را مهم و پس از لفاظی

ن این تغییر را ایجاد نمود! و باز توامی گونهچه« دانیمما نمی»دهد که ، پاسخ می«کنند

گوید که فریاد یک عمل است، یک نفی است. عمل، وضع رود، میمی« فریاد»به سراغ 

کند که علاوه بر عمل، تغییر جامعه دهد. اضافه میکند و تغییر میموجود را نفی می

اثر  دنبو حقِ تنبلبه کتاب او پذیرد. با عمل نکردن و انجام ندادن نیز صورت می ضمناً

داری نوعی امتناع از کار کردن گوید تنبلی در نظام سرمایهکند، و میلافارگ اشاره می

، «عمل کردن»توضیح او این است که  است، و این خود یک عمل مقاومتی است.

اند، و تأکید قدرتهای اساسیِ ، شکل«تواناییِ عمل کردن»، «ظرفیتِ عمل کردن»

 جمعی، کلکتیو، و کمونال است. کند که این قدرت ذاتاً می
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« بر-قدرت»]دیگری[ و « به-قدرت»ی قدرت، جاست که مفهوم دوگانهدر این

ه کند. )کمابیش مشابستیزیِ )آنتاگونیسم( بین آن دو را تشریح می]دیگری[، و هم

 قدرتِ سازنده و قدرت ساخته شده.( از نظر –بندیِ آنتونیو نگری از قدرت تقسیم

های بشر است که همگان را ذاتاً مثبت و مبتنی بر شناخت توانایی« به-قدرت»هالووی 

که برمبنای غصب و کنترل قدرت دیگران است، منفی « بر-قدرت»کند، اما قدرتمند می

ستیزیِ دوگانه بین انجامِ کار و داری را مبتنی بر همدر نظام سرمایه« بر-قدرت»است. 

یه و در مالکیت صاحب سرمایه تجلی پیدا شده که دومی در شکلِ سرماکارِ انجام

 داند؛ بدین معنیبر می-قدرت« پذیریِآسیب»ی داند. همین رابطه را زمینهکند، میمی

ی کار است، یعنی سرمایه متکی به کار است، دهندهانجامکه کاِر انجام شده متکی به 

ه این که قدرتمند ب صِرف تشخیصِ»گیرد که داند و نتیجه میامید می یو این را روزنه

قدرت، -قدرت متکی است، فریاد را از فریادِ خشم به فریادِ امید، فریادِ پُراطمینانِ ضدبی

ی ی سلطه، بلکه یک نظریهپس آنچه ما نیاز داریم، نه یک نظریه« کند.تبدیل می

 رونتیتماریو تحت تأثیر  تماماپذیریِ سلطه و بحران ناشی از آن است. )این نظر آسیب

 است.(

کند، که بحثی بر دیگران را در هر شرایطی محکوم می-هالووی هرگونه اِعمال قدرت

 یجامعه کی یینها هدف که« به-قدرت» تیاهم دییتأ ضمنتردید است. قابل

 اً مثل. است نیآفرمشکل یگرید« بر-قدرت» هرگونه یِ نف است، سلطه از رها

از  یعناصر یعقلان یتهیبر اتور یمبتن یتخصص یهاکار در عرصه میتقس

 نیبه درجات مختلف ا یابر را با خود دارد. به علاوه، در هر جامعه-قدرت

والدین با کودکانشان، حتی در  ی؛ رابطهمطرح خواهد بود یگریبر د-قدرت

ی ترین فرهنگِ خانوادگی مبتنی بر احترام به حقوق کودکان، یک رابطهپیشرفته

ترین و شاگرد حتی در متمدن-ی معلمبطهبر است. همین طور است را-قدرت

ک ، یطیشراترین بیمار در بهترین و انسانی-پزشک یترین این روابط. رابطهمدرن

ل با اص –ها بر است. برخورد جامعه به افراد ناباب و خطاکار و تنبیه آن-قدرت یرابطه

دیگری از  ینمونه –داری، خطاکاری از بین نخواهد رفت بر این که با سقوط سرمایه

کند، و ضمنِ عطف ای از این موارد اشاره میهالووی خود به پاره بر است.-تداومِ قدرت
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به فوکو و درک او از چندگانگی و نه دوگانگِی روابط قدرت، تأکید خود بر ماهیت 

 کند. اشارهدرستی توجیه میداری را بهقدرت در نظام سرمایهنتاگونیسمِ آی دوگانه

 یههای چندگانستیزیمین تأکید بر دوگانگی، که خود بیانگرِ وجودِ همکند که همی

پذیری سرمایه را که در بالا به آن اشاره شد، آسیبی روابط قدرت است، امکان نظریه

 یبر در جامعه-سازد. در هر صورت تصور او از حذفِ تمامیِ اَشکال قدرتممکن می

  داری قابل توجیه نیست.پساسرمایه

 

 گیر-ارگی سراسری و همهوبت
 ها وهای کتاب است؛ بحثترین تأکیدوارگی )فتیشیسم( از مهمبت یمسئله

از نظر مفهومی جدید، که پرداختن به  هایی بسیار جذاب و زیبا، و نه لزوماً پردازیکلام

گنجد. جان کلام این است که با گسستی که در جریان جزئیات آن در این مختصر نمی

شود، و بینِ بر تبدیل می-به به قدرت-پذیرد، قدرتجام کار صورت میاجتماعی ان

ل ها تبدیشود. رابطه بین انساندهندگان و انجام کار، و خودشان جدایی حاصل میانجام

ی( پرستوارهبتکند که این همان فتیشیسم )شود. اشاره میبه رابطه بین اشیا می

که به ادعای او از سوی اقتصاددانان و  است، سرمایهمارکس و مفهومِ مرکزیِ کتاب 

 توجهیشان مفهوم طبقه است، مورد بیشروع یجامعه شناسانِ مارکسیست که نقطه

 ،گویدسرمایه میشود که مارکس در پاراگراف دومِ جلد اول قرار گرفته است. اشاره می
ز ما یم، بیرون ااکرده، کالایی که ما تولید «اول، شیئی بیرون از ماست یکالا، در وهله»

گوید، نیازی نیست که ما این مفهوم هالووی می برای خود زندگی مستقلی یافته است.

استثمار )در سطح تولید( محدود کنیم، بلکه از نظر مارکس  یبه فرایندِ بلاواسطه را صرفاً

 رمایهسکند. با عطف به آخر جلد سوم می« سرایت»این فتیشیسم به سطح کل جامعه 

د تولی یرازآمیز شدنِ کاملِ شیوه»... که مارکس در مبحث فرمول تثلیث به ]جایی 

آمیختگیِ کاملِ روابطِ مادیِ تولید با همداری، تبدیلِ روابط اجتماعی به اشیا، سرمایه
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کند که مارکس هالووی طرح می کند[اشاره می« شانهای تاریخی و اجتماعیتعیُن

 انگارد. می ۱«انِ مسحور شده، کژراه شده، واژگون شدهجه»داری را تمامیِ نظام سرمایه

گوید هر چقدر که میزانِ گیرد. میکار میهالووی این مفهوم را در رابطه با انقلاب به

ی تغییر انقلابی، یعنی ضرورتِ فتیشیسمِ روابط اجتماعی حادتر شود، معضلِ دوگانه

تر دیگر، نافذتر و فراگیرندهسو و ناممکن بودنِ ظاهری آن از سوی یکمبرم آن از 

سیاری پردازان بی فتیشیسم را نظریهفراگیرنده-کند که مفهوم تماماشاره میاو شود. می

نمایی )لوکاچ(، عقلانیتِ ابزاری )هورکهایمر(، تَک بُعدیت ءشییبه کار برده اند؛ 

قدرت در تر )فوکو(، همگی بر رسوخِ هرچه بیشباط ضان)مارکوزه(، هویت )آدورنو(، و 

ید داری، تأکتر زندگی تحت نظام سرمایههای زندگی، و انسدادِ هرچه بیشتمامیِ عرصه

 دارند. 

شود که ضمن تأکید بر این که به نوعی تحلیل طبقاتی او آغاز میهجا باز این

گیرد که در سنت مارکسیستی و آنتاگونیسمِ کار و سرمایه باور دارد، ایراد می

ود، که شدرک می« خارجی یرابطه»عنوان یک این آنتاگونیسم به سوسیالیستی غالباً

دار( هی سرمایی کارگر( خوب، و سوی دیگر آن )طبقهیک سویِ این آنتاگونیسم )طبقه

ای لهی انقلاب مسئرود که مسئلهگوید بر این اساس انتظار میشود. میبد انگاشته می

دار سم را تنها شامل کارگر و سرمایهدهی باشد. فتیشیسازمان یساده و یک مسئله

د نیفراایفیکشن( تنها محدود به نمایی )ریءشییداند، و به نقل از لوکاچ، که نمی

امِ سرنوشتِ کارگر سرنوشتِ تم»کار و تأثیر آن بر کارگران نیست، بلکه  یبلافاصله

 داند. ای فراگیر می، آن را پدیده«شودجامعه می

 نگرکل دِیبا د یرتیبخش، مغا نیا گردرید یهاحثب یاریمباحث و بس نیا

 یهرابط فقط نه و یزندگ یهاجنبه یِتمام بر هیسرما که یراتیتأث و یمارکس

در سراسر اقتصاد و « شده گانهیب»داشته، و روابط کارِ  دارهیکارگر و سرما

 لبرای نمونه، برت .ستین دیجد هم چندان علاوهبهجامعه پراکنده شده، ندارد. 

شناسانِ معاصر، پنجاه سال پیش در کتاب معروف خود مارکسترین اُولمَن، از برجسته

                                                      

۱ K. Marx, (1974), Capital Vol. III, Progress publishers, p.830. 
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فتیشیسمِ »، در فصل داریسرمایه یبیگانگی؛ انگاشتِ مارکس از انسان در جامعه

ها و محصولات تولید انسان ییافتهجسمیتی نوشت که از نظر مارکس رابطه« کالاها

درونی  یحذفِ هر یک از این دو رابطه»درونی است، و  دوجانبه و یشان یک رابطهشده

بین انسان و محصولاتش )به ترتیبی که هر یک ممکن است بر دیگری غلبه داشته 

رش و سوی دیگ 'دترمینیسمِ والگار'شود که یک سوی آن بستی ختم میبنباشد( به 

ندیدن این رابطه و تکیه  کند کهاُولمَن اضافه می« گرایانه والگار است.'آزادیِ ارادهِ'یک 

-یشیزهی فتی فتیشیسم و یا اثری دربارهیا اثری درباره سرمایهها، کتاب بر یکی از آن

مارکسیسم »کند که بر خلاف این تصور، گی قلمداد خواهد شد، و تأکید میشده

  5«تنیدگیِ دیالکتیکیِ هر دو است.محصولِ درهم

 

 دولت جایگاهِ قدرت نیست
کند که قدرت چیزی نیست که گردد و طرح میی قدرت بازمیئلههالووی به مس

در مالکیت یک فرد و یا یک نهاد باشد، بلکه در گسست و تکه تکه شدنِ روابط اجتماعی 

رسد، جایگاهِ قدرت طور که به نظر میدولت، بنابراین، آن»کند که قرار دارد، و ادعا می

گوید این امر که قدرِت می« ماعی است.نیست، بلکه عنصری در خُرد شدنِ روابط اجت

ی غیر ممکن بودنِ انقلابِ پیچیده یسرمایه این چنین فراگیر است، ما را با مخمصه

توان تصور کرد: اولی سازد که برای خروج از آن سه راه ممکن را میبلاواسطه روبرو می

 سر نیست، و خوداین که امید را از دست دهیم، باور کنیم که تغییرِ رادیکال جهان می

ها نسبت ۱ها و کاساندرامدرنیست-را به هر تغییر کوچکی دلخوش کنیم. این را به پسا

داند که تنها بر آنتاگونیسمِ دوگانه بین پرولتاریا دهد. راهِ دوم را منتسب به آنهایی میمی

 وکنند و فتیشیسمِ فراگیر را باور ندارند. منظور ادار تأکید میسرمایه یو طبقه

ای از قدرت دارند و معتقدند است که به نظر او تصویر ساده« های ارتدکسمارکسیست»

                                                      

5 Bertell Ollman, (1971), Alienation: Marx Conception of Man in 
Capitalist Society, Cambridge University Press, Pp. 198-204. 

هایش همیشه درست از آب بینیای بود که پیشکاساندرا در اساطیر یونان، کشیِش زن نفرین شده۱ 

 آمد، اما کسی او را باور نداشت.در می
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توانند به تغییر انقلابی دست یابند. راه سوم، پذیرش این که با کسب قدرت دولتی می

توان در ماهیتِ واقعیت است که هیچ تضمینِ قطعی به پایانِ خوش وجود ندارد، اما می

جا حاضر، دلالت بر همهقدرتِ »گوید جو کرد. میوید را جستداری، امقدرتِ سرمایه

جا حاضر همهی همه جا حاضر، دلالت بر نه»، این قدرتِ «جا حاضر داردهمهمقاومِت 

 شود. می« امید»گیرد که همین دیالکتیکِ نفی است که موجب نتیجه می .«دارد

 یهاستیه مارکسک نیو ا ست،یقدرت ن گاهیادعا که دولت جا نیا فعلاً اگر

 یدعاا م،یندارند، را کنار بگذار ریفراگ سمیشیاز فت یدرک درست« ارتدکس»

دهد  حیتوض تواندیبر هست، مقاومت هم هست، نم-که هر جا که قدرت نیا

ن و طنز تلخ آ فتادهیاتفاق ن یمقاومت سراسر نیقرن گذشته ا کیکه چرا در 

 ای، ( شدهبرالیل-)انسان نو لوسبراینئول-هُموُ ایاز جهان  یترعیکه بخش وس

 لد هاآسمان به یدینوم یرو از ای و افتاده، راه یافراط راستِ اناتیجر دنبالهب

 شود «روین» به لیتبد «ینف» که آن یبرا که دهدینم یحیتوض زین. است بسته

 «ما» از یکسان چه توسط ییهایسازنهیزم چه گردد، سبب را یاجتماع رِییتغ و

 .آورد فراهم یرییتغ نیچن یبرا را لازم طیشرا و ردیپذ صورت دیبا

 

 شده-توجه هم به نفی و هم نفی
دهد که تأکید صِرف بر فتیشیسم کافی نیست، بلکه برای درک هالووی توجه می

توجه داشته باشیم، و دو راه را « شده-هم به نفی و هم به نفی»واقعی فتیشیسم باید 

مثابه به فتیشیسم»، و دیگری «فتیشیسمِ سخت» کند؛ یکیبرای چنین درکی طرح می

عنوان یک واقعیت تمام شده دهد که در راه اول، فتیشیسم بهتوضیح می«. یک فرایند

ن شود. در ایگردد، در نظر گرفته میداری حادتر میو جا افتاده که با پیشرفت سرمایه

ه با عطف باو ن نیست. شود و راه خروجی از آراه، در واقع خودِ فتیشیسم فتیشیزه می

کند که این امر برای بورژوازی و پرولتاریا اشاره می تاریخ و آگاهی طبقاتیلوکاچ در 

( وجود شنیایفیک)ری ی ینماءشییمتفاوت است. برای بورژوازی راه خروجی از این 

ندارد، اما این امر برای پرولتاریا پس از کسب آگاهی از این که خودش کالا شده و کارش 
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شده مامتگوید اگر فتیشیسم یک واقعیتِ فروشد، متفاوت است. میصورت کالا میهب را

 کند که این مفهوم ضدِ خودشتلقی شود، جایی برای مقابله با آن نخواهد بود. اضافه می

را نیز به همراه دارد، که همان مقاومت در مقابل آن، ردِ آن و به عبارت دیگر ضدِ فراینِد 

فریاِد »گیرد که اگر فریاد ما، نه فریاد یک پیشگام، بلکه . نتیجه میفتیشیزه شدن است

رایندِ رود و فتیشیسم در فسختیِ فتیشیسم تحلیل می»... باشد، در آن صورت « همگانی

 کند که هراضافه میهمچنین ]ترجمه دقیق است![ « گردد.فتیشیزه شدن آشکار می

لِ ، شکلِ ارزش، شک«اَشکالِ روابط اجتماعی»آنگاه که به این آگاهی دست یابیم، تمامی 

و از طریق  واقع می شوندپول، شکِل سرمایه، و شکل دولت، همگی مدام مورد سؤال 

 گیرند.مبارزه در معرضِ تغییر و تحول قرار می

  

 دیگران« انقلاب به نیابت»تفکرِ تسخیر دولت، تفکری از 
نِ فتیشیسم آغاز کنیم و دولت گوید، اگر از محوری بوددر مورد دولت میهالووی 

ای از فتیشیزه شدنِ روابط اجتماعی بدانیم، دیگر نیازی به نقد آن نداریم. اضافه را جنبه

که  دولت است یدارانهکند که در سنت مارکسیستی اغلب تکیه بر ماهیت سرمایهمی

رد برخوگیرد که این است. و نتیجه می دارسرمایه یرغم ظاهرش حافظ منافع طبقهبه

توان عملکرد آن را به نفع دولت می تسخیرشود که با راحتی به این درک ختم میبه

 یِ جهان یسلطه ها،دولت و دولت وجود صِرفِ  دیگویمی کارگر تغییر داد. طبقه

 میتقس «یخارج»و « شهروند»و مردمان را به  سازد،یرا پنهان م هیسرما

ه که در آن نهفته بود یو خشونت کند،یمتکه را تکه یو روابط اجتماع کند،یم

 نیشکلِ دولت است که چن نیا ایاست که آ نی. پرسش اردیگیم دهیناد

است که  یرابطه و نقش ایو  شود،یرا سبب شده و م ییهاو خشونت هاهیتجز

با حذف  ای. و آکنندیم فایا دارهیسرما ینهاد در جهت حفظ منافع طبقه نیا

 خواهند نیب از زین رهیغ و یپرستنژاد ،یاختلافات مل یهانهاد دولت تفاوت

شدن سرمایه، طُرفه آن که هالووی به جهانی درستِ  یدر مورد همین اشاره رفت؟

گونه و دولتعلاوه بر دولت در سطح ملی، نظم جهانیِ آینده نیز از نهادهایی 

 نیاز نخواهد بود.کننده در سطح جهانی بیهماهنگ
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« انقلاب به نیابت»ف سیاسی و تفکرِ تسخیر دولت، تفکری از خوانیم که هدمی

گوید حرکتی نیازی به کسب قدرت ندارد. می-خود یدیگران است، حال آن که ایده

ر تصور خواهیم بود. اگ« قهرمان»آفرینِی دنبال نقشاگر فتیشیسم را ندیده بگیریم، به

بیمار این امکان هست که یک  یپاره نکرده، و در یک جامعهتکهکنیم که قدرت ما را 

توانیم باور کنیم که این قهرمانِ خوب به فاعِل سالم و عاقل وجود داشته باشد، پس می

؛ بینیمهای مختلف میگوید چنین دیدگاهی را در نظریهرود. میبد می یجامعهجنگ 

ی کارگر، که حزب است؛ برای ، این قهرمان نه طبقه«مارکسیسمِ ارتدکس»در 

یبرال ل یشوند؛ در نظریهی کارگر در نقش قهرمان ظاهر میها مبارزین طبقهومیستاتون

جای طبقه، یک فرد هالیوود هم قهرمان وجود دارد، با این تفاوت که به هایدر فیلم و

افراد جامعه را  یهمه که یهالوو برداشتِ نیانقش قهرمان را برعهده دارد. 

 کی را در یو وجودِ فرد سالم میشده بدان زهیشیفت کدستیبه شکل  ینوعبه

 ادعا قصد دارد که نیقابل بحث است. او با ا اریبس م،یمنکر شو ماریب یجامعه

 یرا منکر شود؛ نوع یاجتماع رییدر تغ تهیو اتور یضرورتِ هر نوع رهبر

با توجه به نقش کلیدی غیر « قهرمان وجود ندارد»اعلام این که  !کیش سمیپوپول

هالووی  ها کهجنبش زاپاتیست حتی شامل حالِفرمانده مارکوس، -ر نایبقابل انکا

تکه شدن تکه. به باور او مبارزه علیه فتیشیسم مانع نمی شود، آن است یسخت شیفته

 نخواهدی یبورژواآورد که شباهتی به دموکراسی به وجود می« یی -ما»شود، و می« ما»

ی آن نوشت، شوراهای اریس که مارکس دربارهکمون پ»کند که گاه اشاره میداشت. آن

 ها، و غیره،پردازی کرد، شوراهای زاپاتیستها نظریهی آنکوک دربارههکارگری که پان

فتیشیسم، و مبارزه برای جریانِ کارِ کلکتیو و -تجارب جنبش ضد یهمه

ی توجه است که کمون پاریس و شوراها همگاو به این واقعیت بی« اند.خودگردانی

 هم آنها بحرانی بودند و عمری موقت داشتند، و نباید فراموش کرد کهط یشرامحصول 

کننده بودند، مواردی که در جاهای دیگر به آن از دولت و ساختاری هماهنگ« شکلی»

 ام. پرداخته
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 «علمی»برعلیه مارکسیسمِ 
کند، تر طرح میی هالووی را روشنشناسانهفصل بعدی که دیدگاِه نظری و روش

بودِن مارکسیسم و این « علم»ادعای او پردازد. می« سنتِ مارکسیسمِ علمی»به نقدِ 

تحول اجتماعی را داراست، عمدتاً به انگلس و « قوانین« »دقیقِ »که توان درکِ 

ای دهد، هر چند که خودِ مارکس را نیز در پارهنسبت می« ارتدکس»های مارکسیست

تداعی  «عینیت»خود را با « مارکسیسمِ علمی»گوید ند. میبیموارد از این دید مبرا نمی

کند یابد. اضافه میذهنی پشتیبانی خود را در حرکت عینیِ تاریخ می یکند و مبارزهمی

تراز دانستن خود با علوم طبیعی، بر این باور است که طبیعت و تاریخ همبا « علم»این 

طور شود، نیروهایی که بهاند، هدایت می«انسان یمستقل از اراده»از سوی نیروهایی که 

خوانیم که این تصور که مارکسیسم دانِش صحیح، عینی و اند. میبررسیقابلعینی 

اند و آنها که دانند و آگاهها که میشود که بین آنعلمی تاریخ است، به این ختم می

حول آگاهِی کاذب دارند تفاوت قائل شویم، و از همین جاست که بحث سیاسی 

گیرد که این تفکیک سؤالی را به شود. نتیجه میمتمرکز می« خطِ صحیح»و « صحت»

دارند باید دیگران را آموزش دهند و گاهی آدانند و آورد: آیا کسانی که میذهن می

ی و یا این که یک انقلابِ کمونیست --لنینی  اهنگپیشاصطلاح حزب به --هدایت کنند 

نظیر پانه کُوک « های چپکمونیست»طور که آن –جام شود ها انباید توسط خودِ توده

کمونیسمِ جناح چپ: یک »لنین  یکردند؟ )در این مورد مراجعه به جزوهطرح می

ترجمه « روی در کمونیسمبیماری کودکی چپ»که در فارسی به « اختلالِ کودکانه

 واهد بود.(مورد نخهایش، بیرغم مسئلهکوک را به نقد کشیده، بهپانهشده، و 

بد، یاعینی توسعه می« قوانینِ»گوید این برداشت که جامعه بر اساس میهالووی 

این برداشتِ انگلس »کند که شود، و اشاره میآفرین میمسئلهی مبارزه برای نظریه

سوی یک پایانِ مشخص، برای مبارزه نقشی ثانوی قائل هنسبت به حرکتِ عینیِ تاریخ ب

 « شود.می

هالووی در این فصل  ها و بسیاری نکات دیگری کهاین بحث یمجموعهدر مورد 

 درست نیاکنم که جا به این اکتفا میتوان نوشت. در اینکند، بسیار میطرح می

 علوم با ترازهم و قیدق علم» کی مثابهبه سمیمارکس از برداشت که است



 

 
 

 محوری و اختیارباوریهای دولتباب بحث در 17

 تنادرس یبرداشت کرده، طرح را سهیمقا نیا هم مارکس خودِ یحت که ،«یعیطب

 اصطلاحبه یهاستیمارکس کند،یم ادعا یهالوو که طور آن اما است،

 نیاز هم یاریانکار نکردند. بس هرگز را مبارزه و تیذهن نقش «ارتدکس»

 لکهب نشدند، ینیع طیشرانه تنها منتظر تحول « ارتدکس یهاستیمارکس»

 انهیراگاراده یو با تصور( ی)و ذهن ینیع طیشرا نیبه هم توجهیب کاملاً برعکس

ها را آن جیدست به انقلاب زدند، و نتا سمیالیبه قصدِ گذار بلافاصله به سوس

 یِزدگعوام. اما ستیقابل انکار ن خواند،یم «بیمه یهاشکست» یهالوو که

و  کندیرا رد م یکه از اساس نقشِ عنصر آگاه در تحول اجتماع زین یهالوو

 اریسب نند،یبیرا تدارک م یستیانقلاب کمون« هاتودهخودِ »که  کندیتصور م

 است.  هیپایب

 

 پیشگام یها و نفی سوژهخداییِ توده-همه
شود. سؤال مربوط می« ما»و « انقلابی-انتقادی یسوژه»به بحث « هاخودِ توده»

و  «انتقادی هستیم؟ یکنیم، ما که سوژهما که هستیم، ما که انتقاد می»کند که می

جا شود. اما در ایناننده از این که جواب مشخصی دریافت خواهد کرد شادمان میخو

ی مشخصی «ما»ها، مباحث و سؤالات، بافی انواع و اقسام آسمان و ریسماننیز با طرح

ویژه ما، به یروزمره یجا که فریاد ما از تجربهخوانیم، از آنآید. میها بیرون نمیاز آن

بر  شود، پسکند، ناشی میهای زندگی نفوذ میار که به سایر جنبهدر فرایندِ استثم

ی کارگر بر اساسِ گوید مباحث مربوط به طبقهی کارگریم. اما میاین اساس ما طبقه

عنوان گروه ی کارگر بهی کارگر تعریف، و با این تعریف طبقهطبقه فرودستیتبعیت و 

ای مواجه د بر این اساس با مسئلهکنشود. اضافه میمشخصی از مردم شناخته می

بورژوازیِ جدید، عنوان خردهگنجند، چه بهها که در این گروه نمیشویم که با آنمی

-متوسط، چه باید کرد؟ به گمان او با این طبقه یعنوان طبقهبگیران، و چه بهحقوق

 های طبقاتی وها در بابِ جنبشپایانی از سوی سوسیالسیتهای بیبندی بحث

ی کارگر و دیگر بین طبقه« اتحادِ عمل»های مختلف مبارزه، «شکل»غیرطبقاتی، 
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ی کارگر، مسائل به طبقه« تعریفی»دهد که این برخوردِ گیرد. ادامه میها، درمیگروه

 کشد. یعنی صرفِ تعریفرا پیش می« مبارزه»و انواع « تعلق طبقاتی»دیگری از جمله 

آنها »ه تبدیل ب« کشیمما فریاد می»کند، و تبدیل می« آنها»ی کارگر را به کردنِ، طبقه

ر کند که طبقه نظیهالووی تأکید می جای تعریفِ طبقه،شود. بهمی« کنندمبارزه می

ی کارگر مبارزه طبقه عنوانبهما »خوانیم دولت و سرمایه یک فرایند است. می

ارزه بندی شویم، مبن که طبقهی کارگر بودن، بر علیه ایطبقه بر علیهکنیم، ما نمی

ی کارگر است، قادر به ی کارگر، مادام که طبقهطبقه»کند که اضافه می« کنیم.می

مبارزه بین »گوید پردازد، و میپیشگام می یباز به مسئله« رهایی خود نیست.

این ی ما هست. بنابرفتیشیسم هم به شکلِ فردی و هم جمعی، در همه-فتیشیسم و ضد

های فتیشیزه شده را هدایت کند، در رای یک پیشگامِ فتیشیزه نشده که تودهجایی ب

طبقاتی، تعارضی است که به تمامِی  یمبارزه»گیرد که نتیجه می« کار نیست.

کند. ما همگی در این تعارض وجود داریم، همان گونه که موجودیتِ بشر سرایت می

تعلق نداریم؛ بلکه این  'طبقه'این یا آن ما موجود است.... ما به  یتعارض در درونِ همه

 « کند.پاره میهمستیزی در میان ماست، و ما را تکه

 ی کارگر را بپذیریم، سؤالهالووی، حتی اگر این تعریف وسیع از طبقه بنا به باور

تولید، جایی که  یمرکزیِ مبارزه برای رهایی، عرصه یشود که آیا هستهمطرح می

دهد که ممکن است که چنین شود، نخواهد بود؟ او خود پاسخ میارزش اضافی خلق می

مراتبی مطرح شود، اما مشروط به آن که تولیدکنندگانِ ارزش اضافی نقش سلسله

های دیگر نظیر کارکنان گوید البته گروهخاصی را در حمله به سرمایه ایفا کنند. می

د این ضربه تواننی نیستند، نیز میارزش اضاف یها که تولیدکنندهها و یا زاپاتیستبانک

ظرفیت مختل کردنِ انباشتِ سرمایه »گیرد که را به سرمایه وارد کنند، و نتیجه می

 « فرد در فرایند تولید ندارد. یبلافاصلهربطی به موقعیتِ  لزوماً

 نیاست که ا نیا د،یآیبر م یطبقات لیتحل نیچه که از ا آنطور خلاصه به

 وارد آن با که قادرند برند،یم رنج هیسرما از چون که هستند مردم یهمه« ما»

 رغمبه هارت، و ینگر «تودیمالت-انبوهه» با «ما» نیا شباهت. شوند مبارزه

 یطبقه تیموقع دنید همتراز. است واضح اریبس شان،متفاوت یهادیتأک
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 ند،یگویم« نه»که  یکسان یهمه و گرید اقشار با هیسرما هیعل مبارزه در کارگر

 ییاگر گفته شود که در نقطه ستیاغراق ن زیپر مسئله و نادرست است. ن اریبس

د از ح شیب ییخدا-تک یرا به شکل شگامیکه نقشِ پ یایافراط دِیمقابِل د

و  یستیاپانته یبرخورد یهالوو یِخلق-همه یِافراط دِید نیا کند،یعمده م

« بالا»حاضر است، از -جا-همهکه  یبه انبوِه خلق است، انبوه ییخدا-همه

 ؟گونهچهاداره کند. اما  خود را مستقلاً  تواندیو م ردیگیدستور نم

 

 حاضر-جا-همه« قدرتِ-ضدِ»
کسب قدرت تغییر تواند جهان را بیقدرت است و می-است که ضدِ« ما»همین 

از های سیاستمداران خبری رانیها و سخنخوانیم به رغم آن که در رسانهدهد. می

، هااست، اما اگر فراسوی روزنامه «نامرئی»قدرت -ها ضدنیست و برای آن« قدرت-ضد»

یم، بینرا می« دنیایی از مبارزه»احزاب سیاسی و نهادهای جنبش کارگری نگاه کنیم، 

های دیگری را نیز های خودگردانِ چیاپاس است، مثالاش، دِهعلاقهاز جمله مثال مورد 

گویند، را می« نه»ها، آنها که سازیجر، کارگران مخالف خصوصیاز جمله کارگران مها

شناسانِ رادیکال ما را از شناسان، مورخین، و مردمخوانیم کارِ جامعهکند. میمطرح می

سازند، و قدرت در محل کار، در خانه، و در خیابان آگاه می-حاضر بودنِ ضد-جا-همه

 --های جدیدی را که با مبارزه بر علیه نامرئی بودن همراه است این کارها حساسیت

، جنبش بومیان و غیره همجنس گراییهایی ازجمله جنبش فمینیستی، جنبش همبارز

نِ امتخصصکند که آیا این جا از خود سؤال میآورند. )خواننده در اینوجود میبه –

تیشیسمِ خاطر فهالووی به رادیکال بخشی از عناصر پیشگام نیستند؟ عناصری که از نظر

داری داشته درد خوری برای جنبش ضد سرمایههتوانند حرف بگیر نمیهمهسراسری و 

بودن، این است که از « نامرئی»کند که اولین گام در مبارزه علیه !( اضافه می؟باشند

داری ما را ی سرمایهکند که زندگی در جامعهآغاز کنیم. اشاره می« مبارزه»دیدگاهِ 

ی رستیزیِ بین فرمانبرداکند، اما وجودمان در کشاکشِ هملزوماً نافرمان و سرکِش نمی

شانِ فآتشگر نباشیم، اما طغیان همچون طغیانممکن است که ما »و نافرمانی قرار دارد. 
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های علنی قدرت تنها در شکلِ مبارزه-کند که ضدِ اضافه می« خاموشی در ما وجود دارد.

زنند، نیست، بلکه در هر سرخوردگِی و آشکار آنهایی که دست به نافرمانی می

کنیم، نیز وجود که برای حفظ حرمتِ خود در برابرِ قدرت میی یتقلامان، در مرهروز

های حاِد اند، در لحظهکه نامرئیاند، که با آنمقاومت یزیرلایهها همگی دارد. این

 یهایسرخوردگ و هایافسردگ که نیاشوند. های اجتماعی برافروخته میتنش

 را شرق یایدن در متداول یهانینفر که -- را مردم یهاتوده تیاکثر یِنامرئ

 هیبرعل مقاومت وقدرت -ضد ینهیزم -- میکن اضافه هاآن به میتوانیم هم

آتشفشانِ » نیا گونهچهکه  میده حیکه توض آنیب م،یبدان یدارهیسرما

 سؤال دارد. یبس یفعال کرد، جا توانیرا م« خاموش

 

 برعلیه اتونومیسمانقلاب کوپرنیکی در مارکسیسم! همراه و 
 «قدرت ینیروی محرکه»گیر است، بلکه -تنها همهنهقدرت -خوانیم همین ضدمی

مام ت»گیرد که طور کل به چپ ایراد میو به« سنتی»های نیز هست. به مارکسیست

« ظلم و ستم»، عمدتاً به «ی آن معطوف ساختهتوجه اش را بر سرمایه و توسعه

توجه مانده که ی کارگر تأکید کرده، و بیبودنِ طبقه« قربانی»داری و بر سرمایه

از  ها به آن بخشگوید اینمی« توانند خود را رهایی بخشند.قربانیانِ ظلم می گونهچه»

مارکس با نقل از یکی از محققینِ اوایل قرن  که)نزاع کارگر و ماشین( سرمایه کتاب 

 7«داردشِ کارگر را به تمکین وامیدستانِ سرک»آلات گوید که کاربرد ماشیننوزدهم می

گوید ها از جمله ماریو ترونتی میها و با عطف به آناتونومیست همچوناند. توجهبی

 ی کارگر آغازطبقاتی طبقه یزمان آن رسیده که این بحث را وارونه سازیم، و از مبارزه

-ورشید)خ .تاس کنیم. و این همان است که انقلاب کپرنیکی در مارکسیسم نام گرفته

مرکزی(. -جای سرمایهمرکزی به-مرکزی/ و بر اساس آن کارگر-جای زمینهمرکزی ب

ها، تلاش کردند نشان دهند که ها با تکیه بر مبارزاتِ کارگران در کارخانهاتونومیست

                                                      

7 K. Marx, (1983), Capital Vol.1, Progress publishers. P.411. 
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ها داران بوده که از طریق آنتمامیِ ابداعاتِ فنی و سازمانی، پاسخی از جانب سرمایه

نافرمانِی »گیرد که نافرمانیِ کارگران را مهار کنند. بر این اساس نتیجه می بتوانند نیرویِ

، و راهی است برای تحلیلِ تاریخِ مبارزه: هر زمان «سرمایه است یکار نیروی محرکه

آلات کارگران شکل جدیدی از مبارزه را پیش کشیدند؛ سرمایه نیز سازماندهی و ماشین

طحِ کارخانه و چه در سطِح دولت وارد عرصه کرده تا و تکنولوژیِ جدیدی را چه در س

-های نِگری؛ تیلوریسم، فوردیسم، کینزیانیسم، نونظم را برقرار سازد، )مثال

 (. 'امپراتوری'لیبرالیسم/

ها و این که اولی موتورِ حرکتِ دومی ی اتونومیست«امپراتوری«/»انبوهه»جای به

، که در آن هم اولی کندرا مطرح می «قدرت«/»قدرت-ضد»ی هالووی دوگانه است،

 و اضافهید أیتهالووی هم آن را  رغمِ این تشابه که خودبهی دومی است. نیروی محرکه

کند که هر دو دیدگاه بر انقلاب بدون کسب قدرت دولتی نیز تأکید دارند، به اختلاف می

ید برای گواش این است که میترینپردازد که مهمها مینظرش با اتونومیست

ر گوید از نظاست. می« بیرونی»ی ی انبوهه/امپراتوری یک رابطهها رابطهاتونومیست

آسا، غولی ی یکپارچهدو غولِ قدرتمند مواجهیم: یک سرمایهِی یرونگری با رودر

ی قدرتمند و یکپارچه از سوی دیگر، و با این  'انبوهه'از یک سو و یک  'وریتامپرا'

 هکند که اما در دستگار دیگری رخنه و نفوذی ندارد. تأکید میتصور که قدرت هریک د

شود که به قدرت است، و این امر سبب می« درونی»قدرت/قدرت -ضد یهالووی رابطه

و  یدیالکتیک-ضد»به دیدگاه او های درگیر پربها داده نشود. و ضعف هر یک از طرف

طبقاتی و سرمایه، نیز  یبارزهمی یجداها به هارت و باور آننگری و« یومانیستا-ضد

ها از گنجد. انتقادهای دیگر که در این مختصر نمیپردازد. و بسیاری بحثمی

 ای است.ها هم بحث جداگانهاتونومیست

ر به کا هیاست که سرما نیا یبا الهام از ترونت یهالوو بحث نیکلام ا جان

 «قدرتِ» انگرِیب و هیسرما «ضعف» یکنندهنییتعامر  نیاست، ا« وابسته»

-ضد و یمرکز-کارگر بر دیبا ما لِیتحل و توجه اساس نیا بر و است، کار یروین

 تفاوت شود،یم گرفته دهیند چهآن جا نیا در. باشد استوار آن بودنِ قدرت

 نیا کار یروین یمجموعه که ستین یدیترد. است بالفعل و بالقوه تِیوضع
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 ،یسراسر یمقابله و دنیکش کار از دست با که دارد را بالقوه توان و لیپتانس

 یسازمانده ط،یبه شرا یامر نیشدنِ چن یرا به زانو در آورد. اما عمل هیسرما

 رسماً  او بلکه ندارند، وجود یهالوو یهینظر در تنهانهدارد که  ازین یو تدارکات

امروز، ضعف و  طیدر شرا ای. آشودیم ییسازوکارها نیمنکر ضرورتِ چن

 که کار ندیفرا در دیجد یهایسازمانده و هایفناورکار، و  یروین یدگپراکن

را در  یمرکز-کارگر بحث حد چه تا است، هیسرما یانحصار کنترل در یهمگ

 دنبالِهب که است هیسرما نیا موجود طیشرا در ایآ گرفت؟ یجد توانیعمل م

کارگران  ایزد، و تا خود را با آن منطبق سا دودیکارگران م یِابداعات مبارزات

نطبق م هیسرما یِ و سازمان یکیخود را با ابداعات تکنولوژ دیهستند که مدام با

 کنند؟ 

 

 «داری هستیم.تضادِ سرمایه 'ما'وجود ندارد: تنها  'تضادِ عینی'»
-هعلی-ما» یبر پایه رادیکال معمولاً یدر مبحث دیگر اشاره بر این دارد که نظریه

 گریِ سرمایه وستمکند که این همان دیدی است که بر تکرار میاستوار است، و « آنها

« آنها»توجه است. اما از نظر مارکس گر بیستمدیده تأکید دارد و به شکنندگیِ ستمبر 

م کند که از دیدِ مارکسیسو اضافه می« قدرتان پُرقدرتیمما، بی»اند، پس متکی« ما»به 

ی دارتضادهای مادیِ سرمایه یبر پایه»کمونیسم، داری به مبارزه برای گذار از سرمایه

ه این به باور نویسند« اند.داری تمرکز یافتهاستوار است، تضادهایی که در بحران سرمایه

 بیانِ»مثابه ارتدکس، این نظر را به یتوان درک کرد؛ نظریهنظر را به دو طریق می

م، اد استوار است که ما تنها نیستیکند و بر این اعتقدرک می« داریشرایط عینیِ سرمایه

آورد چرا که نیروهای تولید و تاریخ در سمت ما هستند، و شرایط فرصتی را به وجود می

ب و زمینه را برای کس کردکه بتوان بحران اقتصادی را به یک بحرانِ اجتماعی تبدیل 

 با خداسازی»که هالووی ایرادِ این برداشت این است  انقلابیِ قدرت فراهم آورد. به نظر

ا بخِش ماز اقتصاد، یا تاریخ یا نیروهای مولد، نیرویی خارج از عاملیتِ انسان را نجات

بحران این است که آن را تجلیِ  یگوید اما برخورد دیگر به مسئلهمی«. کندقلمداد می

وجود  'یتضادِ عین'گونه هیچ»کند که جویی ما با سرمایه بدانیم. اعلام میمقابلهتوانمند 
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داری هسرمای یداری هستیم. تاریخ، تاریخِ قوانینِ توسعهندارد: ما و تنها ما تضادِ سرمایه

اضافه « هستیم. منجیانو تنها ن اخالقنیست، بلکه تاریخِ مبارزه طبقاتی است... ما تنها 

قدرت،  رتسخیمثابه توانیم تصوری از انقلاب نه بهکند که بر این اساس است که میمی

قدرت که هم اکنون در ذاتِ بحران موجودیت یافته، داشته -ی ضدعنوان توسعهکه بهبل

 باشیم.

 ،یدارهیاز بحران سرما یبرداشت سراسر ذهن نیچن رغمبهآن که  جالب

 هداد اختصاص یدارهیسرما بحران لیتحل به ینوعبهکه  ییهادر تمام صفحه

 هاشرکت ها،دولت یهایبده مداوم شیافزا و اعتبارات بحران جمله از شده،

 یناش یهمگ ره،یها در کنترل بحران و غنود و نقشِ دولت یدهه رکود مردم، و

 «.کار یروین یِنافرمان»از  یو نه ناش اندیدارهیسرما «ینیع» یاز تضادها

نباید  کند وبینی میتر غیر قابل پیشآن را بیش« اداره کردن بحران»خوانیم صِرفِ می

 یاتکه بحران ذ ستین یدیتردتواند بحران را کنترل کند. البته که می تصور کرد

از بحران باشد. اما  یعار تواندینم یدارهیاست و نظمِ سرما یدارهینظام سرما

ه ک ییهاسازوبرگ گرید و یدارهیسرما دولت از استفاده با هیسرما ن،یا رغمبه

 یدرستبه شیقرن پ کیاز  شیب نگیلفردیآنچه که ه --دارد  اریدر اخت

توانسته بحران را کاهش و خود را  – دینام «افتهیسازمان یدارهیسرما»

 نآ با یسراسر و افتهیسازمان یِجد یکار مادام که مقابله نیگسترش دهد، و ا

نوعی همین حرف را ههالووی نیز خود ب .داشت خواهد ادامه رفته،ینپذ صورت

 گونهچه« انبوهه»قول دیگران یا به« قدرت-ضد»ن کند که ایزند، اما روشن نمیمی

خوانیم، خواهد. میمی« فریاد»توانند این کار را به انجام رسانند. چیزی بیش از می

ی بحران وجود ندارد. ما بحران هستیم، ما که هیچ چیزِ ازپیش تعیین شده درباره»

ها و هایمان؛ ما نافرماندر خانه، هاهها، در روستاها، در کارخانزنیم، در خیابانفریاد می

، شعار «بس استدیگر »«. )گوییم...می 'بس استدیگر 'گوییم، می 'نه'پیروها که -غیر

 هاست.( معروفِ زاپاتیست
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 عنوان فرصتی برای کسب قدرتانقلاب، اما نه به
 دتشدیدِ بحرانِ تجلی انقلاب است. اما این امر دو برداشتِ متداول از بحران را مردو

شمارد: اول، مفهوم سنتی بحران نزد بسیاری جریانات مارکسیست است که آن را می

ای دانند، و معتقدند که آن زمان که بحران بزرگ فرارسد، لحظهفرصتی برای انقلاب می

ی سازد: با این استدلال که بحران اقتصادی تشدیدِ مبارزهاست که انقلاب را ممکن می

هدایت شود، انقلاب صورت ثر ؤمدهِی ، و اگر با یک سازماندنبال داردطبقاتی را به

مثابه بحرانِ اقتصادی، و امری کند که این برداشت، بحران را بهپذیرد. اضافه میمی

الووی ه زعمِبهکند. دومین برداشت غلط از بحران ی طبقاتی قلمداد میمتفاوت از مبارزه

تواند خود را تجدیدسازمان دهد، ایه میاین است که تصور کنیم همراه با بحران، سرم

یِ گسیختگیِ نهایگوید این برداشت ازهمو پارادایم جدیدی را برای تداوم پی گیرد. می

تر و زنندهیش پگوید، سرمایه بیش از دهد. میسرمایه را مورد تردید قرار می

ه اما کند کافه میدارد. اضما را به گریز از آن وامییش پشود، و بیش از تر میکنندهدفع

این گریزی نومیدانه خواهد بود مگر آنکه با عمل توأم شود؛ فریاِد روگردانی از سرمایه 

ه کند کو رهایی آن همراه شود. اضافه می« به-قدرت»باید با نیرویِ تازه بخشیدن به 

 در انحصارِ سرمایه است، عملی نخواهد بود« انجام کارل یوسا»اما این رهایی مادام که 

کند ی مارکس اشاره میاز سوی نیروی کار تصاحب شوند. به گفتهل یوساو باید این 

جا خواننده تصور در این«. شوندمی مالکیتمالکیت کنندگان خود سلبسلب»که 

هالووی  شود، اما چنین نیست.کند که بالاخره یک پیشنهاد مشخص مطرح میمی

ای از ی کارگر، که همیشه بخشِ عمدهگوید که تصاحب وسایل تولید توسط طبقهمی

 خیرتسهای گذار به کمونیسم بوده، در خطِ فکریِ سنتی کمونیسم، به معنای برنامه

جای اصطلاحِ دهد که عامدانه به. توضیح میاست کارخانجات بزرگ توسط دولت بوده

ید د اش بابحثاستفاده کرده تا این « وسایل انجام کار»، از اصطلاحِ «وسایل تولید»

 سنتی کمونیستی همسان گرفته نشود. 

را  از انقلاب دارد، آن« گراابزار»گوید برداشت سنتی مارکسیسمِ ارتدکس درکی می

جای پایان دادن به قدرت، هداند، و به این ترتیب بای برای نیل به یک هدف میوسیله

ز این بخشد. قبل اکند، و فرایندِ فتیشیزه شدن را تداوم میرا بازتولید می« بر-قدرت»
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ی انقلاب کمونیست یقهرمان است.... ایده-جنبش کمونیستی ضدِ»کند که هم اشاره می

انقلاب زمانی »کند که اضافه می« ای است که کسی ما را هدایت نکند...ایجاد جامعه

تصور است که ما از این برداشت شروع کنیم که انقلابی بودن امری بسیار عادی و قابل

-ما معمولی»ها که )شعار زاپاتیست« ما انقلابی هستیم. یاست و این که همهمعمولی 

است...  شدگانانقلاب بازگشتِ سرکوب»خوانیم که باز می«.( انقلابی هستیم-بنابراین

ؤال بسیار گاه سآن« شدگان، و قیام بر علیهِ فتیشیسم است.کمونیسم بازگشتِ سرکوب

کند، این که بال دریافتِ پاسخ آن است طرح میمهمی را که خواننده هم سخت به دن

توان به چنین انقلابی دست یافت. اما پاسخ مشخصی در کار نیست. می« گونهچه»

ازی سگوید خطاست اگر تصور کنیم که این کار از طریق یک فرایندِ مداوم سازمانمی

خواهیم  سازماندهی را-کند که البته انباشتِ تجارب خودشود. تأکید میعملی می

انی جای سیاست سازمبه»خطی تصور کرد. -صورت تکداشت، اما این انباشت را نباید به

از  هاییکند که هم اکنون نمونهو اضافه می« سیاستِ رویدادها فکر کرد.-باید به ضد

های اروپای شرقی، قیام ، سقوط رژیم1۱۱۹ ایم؛ میچنین برخوردی را شاهد بوده

علیه  هایی برگوید این رویدادها درخششلیبرالیسم. می-اتِ ضد نوها، و تظاهرزاپاتیست

 ستند. ه« دیدگانستم شادی ناوالِکار»، و «اندتابع نبودنهای جشنواره»فتیشیسم اند، 

 

 دانیمما نمی
 توانیم جهان را بدون کسب قدرت تغییر دهیم؟ پاسخگونه میهبا این همه، چ

دانند یا ها میدانیم. لنینیستما نمی»...ست: چنین اصلی اهالووی به این پرسش 

دانیم. تغییر انقلابی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته، اما ما دانستند. ما نمیمی

ن کند که ندانستها اضافه میبا عطف به زاپاتیست« دانیم که انقلاب یعنی چه.نمی

امدانه هالووی ع باور نداریم.گوید ما به هیچ یقینی بخشی از فرایند انقلابی است، و می

گوید که کتاب پایانی ندارد. یک پرسش است و دعوتی گذارد، و میکتاب را ناتمام می

 به بحث.....
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 هالووی گفتارِپی
های اصلی کتاب گفتار مفصلِ آخرین نشرِ کتاب در واقع همان بحثهالووی در پی

نیم خواآفریند. باز میتری مییشهای بکند، و در بسیاری موارد سردرگمیرا تکرار می

های اند، نه رفرمیستمعنیهای گذشته بیکند، پاسخداری کماکان بیداد میکه سرمایه

که پاسخ  کنداند. تکرار میسوسیالیست و نه احزاب لنینی پاسخی به این مشکل نبوده

 مشخصی در کار نیست. 

 

 مختاریِ اجتماعی-خود
 «مختاری اجتماعی-خود»د نه کنترل دولتی، بلکه بدیلِ وضع موجومی خوانیم که 

داری ممکن نیست، خودمختاریِ فردی هم است، و این خودمختاری در نظام سرمایه

پیش راندنِ امرِ خودمختاری ست، و این کار با رد بهماند عملی نیست. آنچه که می

های درون فدرزها و شکا»گفتن به اقتدارِ دیگران عملی است. باید از « نه»کردن و 

ای بر این باورند که در گذار کند که عدههالووی اشاره می «داری استفاده کرد.سرمایه

 داری، امکانِ ایجادداری به کمونیسم، برخلاف گذار از فئودالیسم به سرمایهاز سرمایه

ساختار کهن عملی نیست، و باید یک دگرگونیِ « بینابینِ »شکل جدید سازمانی در 

عیار و گوید حال ثابت شده که دگرگونیِ تمامباره صورت پذیرد. میسراسریِ یک

کن تصور است،. تنها بدیلِ ممقابلداری و انتقال به کمونیسم غیر ی جهان سرمایهیکباره

لِ روابط اَشکا« فراسویِ-و-بر علیه»ها و چگونگِی پیشبردِ حرکت« بینابینی»یک دیدِ 

سوی خودمختاری، ابزاری نخواهد بود: ین حرکت بهدارانه است. اما ااجتماعیِ سرمایه

حرکت خود را تعیین « مسیر»کنیم تا برمبنای آن شروع نمی« هدف»یعنی ما از یک 

گوید مسیر ما افتیم.( میکه در ایران هم مطرح بوده، که اول راه می گاهیکنیم. )دید

ی اتوپیایی رهراه رفتن در تاریکی و تنها در نوری که ستا»در جریان حرکت، در 

ها خواهیم راههها خواهیم داشت، به کجشود؛ در این مسیر لغزشتعیین می« تاباندمی

رویم. )از به پیش می« هدفِ خودمختاری اجتماعی»رفت، اما در یک جهت اصلی با 

 آنها در اینجا نیست بگذریم، یهای زیبا که فرصت انعکاس همهپردازیو کلام ءاین انشا

ه شود ککنیم!( بعد اضافه مییش خوانده بودیم که ما از هدف شروع نمیچند لحظه پ
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نخواهد بود، یعنی آنکه « ایمحوری و دومرحله»های سنتی، انقلاب ما برخلاف انقلاب

 گوید،دوم به دگرگونی جامعه بپردازیم. می یاول دولت را تسخیر کنیم و در مرحله

این  سادگیسوی انقلاب حرکت کنیم، بهم بهاز قیا گونهچهی انقلاب، این که مسئله»

 .«سوی خودمختاری اجتماعی را تقویت کنیمهتوانیم حرکت خود بمی گونهچهاست که 

 یدارهیسرما از گذار در که شودیم اشاره یدرستبه طرف کی از که آن جالب

 حرکت گرید یسو از اما ست،ین یعمل یسراسر و کبارهی یِدگرگون کی

 .شودیم ینف زین یالهمرح و یجیتدر

 

 شورا و دموکراسی مستقیم
هایی از است، شکل« شورا، یا مجمع کمون»هالووی  یشکل سازمانی مورد علاقه

ها، و شوراهای محلات در های روسیه، شورای زاپاتیستکمون پاریس گرفته تا سوویت

ا یاست ری داهایی برای دوران سرمایهکند که چنین تشکلمشخص نمیاو آرژانتین. 

است که همانطور که در جاهای دیگر  داری. واضحسرمایه-دوران گذار و یا دوران پسا

 طیدر شرا جزبه ،یدارهیسرمادوران  درگردان -خود یشوراهاام، به آن پرداخته

 یمشارکت یدوران تنها شوراها نیو در ا ستند،ین یطور موقت عملو به یبحران

 گذار ندِیفرا اوج در تنهاگردان -خود یشوراها. گسترش دارند امکانِ

نظام  کی تیو با حما یدارهیپساسرما دوران در و ،یدارهیسرما از کیدموکرات

 . ابندیو گسترش  ندیبه وجود آ توانندیم خواهیترق یاسیس

ی هالووی ضمن حمله به دموکراسی نمایندگی، به مسئله گفتار،در این پی

لِ تواند مدگوید، دموکراسی نمایندگی نمیکند. مییدموکراسی مستقیم هم اشاره م

ته کند که البسوی خودمختاری اجتماعی باشد، و اضافه میهروی بمناسبی برای پیش

اسیک گوید بحث کلمسئله است. میاین بدان معنی نیست که دموکراسی مستقیم بی

 ناسب استهای کوچک مبر علیهِ دموکراسی مستقیم این است که فقط برای جماعت

های بزرگ عملی نیست. برای ردِ این ادعای درست پاسخ عجیب و و برای سازمان

گوید که حتی در یک محله هم موانعی در راه شرکت همگانی در دهد و میای میبامزه
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توار فرضِ اسها بر این پیشگیریتصمیمات وجود دارد. انتظارِ شرکتِ همگان در تصمیم

 خوانیمای هستیم. اما هنوز نیستیم. مییافتههای رهاییاناست که ما هم اکنون انس

یم. افتکنیم، و مرتب هم به زمین میهایی هستیم که به یکدیگر کمک میما فلج»

توانند راه روند، و بنابراین شاید در این شرایط وجود کسانی ای بهتر از دیگران میعده

ب باشد که سرتاسر کتا ادمانی.« )اجتناب باشدقابلند غیر امعروف 'پیشگام'که به 

ه در ک ستیقرار ن دیگویم زین حاًیقلم زده است. تلو شگامیعنصر پ یبر نف

ه این کند که مسئل( البته اضافه می.باشندهمه شرکت داشته  میمستق یدموکراس

ها( به جلو بدوند و به ما بگویند که ما انقلاب را ها )پیشگامفلج-نیمه»است که آیا این 

 گام با بقیه حرکت کنند وبه، یا این که گامیمیآمیدهیم و بعد به سراغ شما جام میان

ک مثابه یدهد که دموکراسی مستقیم را نباید بهها کمک کنند. ادامه میبه کُندرونده

به صورتِ نوعی گرایش در نظر گرفت. هر باید مدل و یا یک سلسله از قواعد ثابت، بلکه 

جای هتوان بها فراتر از سطح یک جماعت خاص باشد، میمیمست تصا جا که لازم

)دِلگه( استفاده کرد، و برای جلوگیری از نهادی شدنِ این « فرستاده»از « نماینده»

 جا کرد. هفرستادگان باید مرتب آنها را جاب

  

 دولت کارگری مغایر با خودمختاری است
کند، این لی را تکرار میهای متن اصدر مورد دولت نیز هم کمابیش همان حرف

ای بین دولت گوید این که پارهکه کسب قدرت مغایرِ خواست خودمختاری است. می

شوند خطا است، و دید لنینی بود ی کارگر تفاوت قائل میداری و دولت طبقهسرمایه

، و نیست« سکتاریستِ اولتراچپ»کند که او یک ها را نابود کرد. اشاره میکه سوویت

های موجود به ضرورت کسب قدرتِ دولتی باور دارند، ت که بسیاری از جنبشآگاه اس

کنند. این همکاری نباید مانع از و با کسانی که مخالف این دید هستند همکاری می

 کنند. انقلاباین تأکید ما شود که این دو دیدگاه در جهت عکس یکدیگر حرکت می

شود. به سه نکته اشاره ختم میبه نمایندگی از طرف دیگران همیشه به سرکوب 

کند؛ اول، این که کنترل دولت هیچ تضمینی را به همراه ندارد. کنترل دولت توسط می

دهد. دولت به سرکوب خود ی این طبقه و دولت را کاهش نمیی کارگر، فاصلهطبقه
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دهد. دوم، سازماندهِی یک ارتش انقلابی با هدِف رویارویی نظامی با ادامه می

معنی خواهد بود، چرا که از یک طرف شانس پیروزی برعلیه داری، امری بیهسرمای

ناچار هقدرت نظامی سرمایه بسیار کم خواهد بود، و از سوی دیگر درگیری نظامی ب

هاست به همراه خواهد داشت، و هیچ چیز بیش ه مراتبی را که ویژگیِ همه ارتشلسلس

مختاری دور نخواهد ساخت. سوم آن که از چنین ساختارِ نظامی ما را از هدِف خود

توانیم در مقابل خشونت دولتی خود را حفظ کنیم. باز به سراغِ ما می گونهچه

در مقابل ارتش مکزیک تأکید دارند، و تنها « دفاع مسلحانه»رود که بر ها میزاپاتیست

 نیا ازسازند. « غیر جذاب»اند که درگیری را برای ارتش دولتی  مسلحبه آن اندازه 

وجود ندارد  یدولت کارگر کیو  یدارهیدولت سرما کی نیب یادعا که تفاوت

 یِ مختارخود گونهچهکه  کندیمشخص نم یهالوو است که یانکته م،یبگذر

 امکان هیسرما مخالفِ یروهاین که یطیشرادر  موردنظرش، یِ اجتماع

 لتدو کی داشتن نبدو تواندیم ندارند، را هیسرما قدرتمندِ ارتش با ییرودررو

بگذریم که علاوه بر  .دیآ دستبه یمردم و کیدموکرات یدفاع ستمیس کی و

های تا دندان مسلح و ی جهانی در زمین و دریا و هوا و فضا ارتشارتش ملی، سرمایه

دارد، که حتی اگر انقلابیونِ یک کشور قادر به تحت  ارتش جهانی، ناتو، را در اختیار

های امپریالیستی برای بازگردانِ ش خودی هم بشوند، ارتشِ قدرتکنترل در آوردن ارت

 اند.ها فراوانشود، و نمونهقدیم وارد صحنه می ارتجاعِ

 

 ی کارِ انتزاعیحذفِ بلافاصله
در « کار»سوی خودمختاری، فراتر از دولت، مقابله با هخوانیم برای حرکت بمی

شده است، کاری که ما کنترلی بر کاِر بیگانهاگر درک ما از کار، »دستورِکار قرار دارد. 

به -آن نداریم، پس حرکت در جهتِ خودمختاری حرکت بر علیه کار،... حرکتِ قدرت

کند که دموکراسی هر اندازه هم که مستقیم باشد، اضافه می« بر است.-بر علیهِ قدرت

ستورکار نداشته دارانه را در داگر بخشی از به چالش کشاندنِ سازماندهیِ کارِ سرمایه

نباید تنها بر دموکراسی بلکه بر »باشد، تأثیر بسیار کمی خواهد داشت. بنابراین 
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گوید معمولا تأکید بر دموکراسی رادیکال است و به تکیه کنیم. می« کمونیسم

برداشت نادرستی است که گویا دموکراسی »شود، و این دهی کار توجه نمیسازمان

تواند امری یافته، میای که بر مبنای کار سازماناری، جامعهدرادیکال در نظام سرمایه

ده شکند که حذفِ کار بیگانهدرست، سؤال می یضمن طرح این نکته« ممکن باشد.

طور هو ب بخش-به-بخشتوان این کار را پرسد آیا میتواند انجام پذیرد، و میگونه میهچ

ها، که همیشه مدِ ها و اِشغال کارخانهونیکند ایجاد تعاتکه انجام داد؟ و اضافه میتکه

بش و موفق باشند که بتوانند بخشی از جنثر ؤمتوانند نظرِ انقلابیون بوده، تنها زمانی می

، ها برای بازار باشدفراگیرِ دگرگونِی جامعه و فرایند کار باشند. اما مادام که تولید آن

 روشنجا باز اینداره خواهند شد. در داری اهای سرمایهی شرکتناچار به همان شیوهبه

 آن که مجدداً  یامر – هاکردنیبدون نقش دولت در اجتماع گونههچ که ستین

 شکل به هم آن یمزد کار و حذفِ کار ندیفرا یِدگرگون – شماردیرا مردود م

  .شودیم یعمل یسراسر

 

 جای دولت!به« شورای شوراها»
وی هالو شود، بدیلِگفتار طرح میر این پیترین مباحثی که دتوجهیکی از جالب

گوید است. می --نهادی که به زعمِ ایشان از اصل نباید وجود داشته باشد  --برای دولت 

ه نیست، و ب« رومانتیکِ بازگشت به روستا»وجه برخوردِ هیچبههای من این استدلال

 است که رسیدگی به خواهیم، و واضحاین معنی نیست که ما کامپیوتر و هواپیما نمی

شدنِ انجام کار فراتر از سطح محلی نیازمند است. در یک اجتماعیچنین اموری به 

گوید چرا کند، و میاشاره می« شورای شوراها»نام هپانویس و نه در متن به نهادی ب

ها بالاتراند تواند به اموری که از سطح محلهجای دولت این شورای شوراها نمیهب

فرم روابط »کنند ها که چنین ایراداتی را طرح میکه آن می گوید، و رسیدگی کند

 نیا سؤالاما « کنند.های آن قاطی میاجتماعی )دولت( را با کارکرد )فونکسیون(

 مراتبسلسله داشت، خواهد یدرون کارِ میتقس که شوراها یشورا نیا که است

 «دولت» با تفاوتش داشت، خواهد مختلف یهامتخصص و دستک و دفتر و

 مثلاً  و میکن عوض را دولت اسم میتوانیم. بود خواهد چه کیدموکرات واقعاً
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آسمان و  یاریاست که پس از بس نی)!(، اما آنچه که مهم است ا میشولَت بنام

 ینهاد که کندیم دییتأ یهالوو دولت، خود هیبر عل ینظر یهایبافسمانیر

 .میدار لازم ده و شهر و یاقهمنط و ،یمل یهاسطح در یهمگان و یعموم

مثابه ، به«یی اتوپیایمثابه یک ستارهبه»گفتار با انشای زیبایی در مورد کمونیسم پی

جواب، جهانی های بیامواجِ سؤال»مثابه ، به«ریزندی رودها به آن میدریایی که همه»

 رسد.به پایان می« هیچ نقطهها و بیکه باید ساخته شود، جهانی با ویرگول

 

 به تاریخ« تُف»
ای تحت عنوانِ مقالهدر ن امنتقدای هالووی پس از انتشار کتاب در پاسخ به پاره 

نویسد،. با عصبانیت می ۹،«های مردگان برانیدآهن خود را بر روی استخوانگاری و گاو»

ه ی بشریت باحترامیِ خود را به مردگان که برای ما جهانی ناشایستهبی»اول با گاری 

های مردگان را در خاکِ استخوان»سپس با گاوآهن « اند، نشان دهید.گذاشتهارث 

ها را شخم زنید تا زمین را حاصلخیز سازید. با طغیان شُخم زنید. میراث مبارزات آن

برای مردگان مقبره و « »ها احترام بخشید.تان به مردگان به آناحترامیبینشان دادنِ 

عنوان کود های مردگان بهقبر هم نسازید، و از استخوانبنای یادبود و حتی سنگ 

ا توان این برخورد را بکشد. تنها میپاسخ به این برخورد به درازا می«.... استفاده کنید.

سه های بزرگ آلمان مقایی عظیمِ گورستان برلین در آرامگاهِ سوسیالیستنوشتهسنگ

 «.دهندمردگان زنهارمان می» :گویدکنیم که می

 

 گیرینتیجه
های متفکرانه، گاه زیبا، گاه تکراری، گاه سردرگم، پردازیجان کلام تمامی این کلام

وارگی تمام موجودیت اجتماعی را دربر داری فراگیر شده؛ بتاین است که ظلم سرمایه

زنیم؛ فریاد یک عمل و یک عمل نکردن است؛ فریاد هم از خشم گرفته؛ ما فریاد می

                                                      

۹ https://libcom.org/library/drive-your-cart-your-plough-over-bones-
dead-john-holloway 

https://pecritique.com/2018/07/21/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/


 سعید رهنما 32 

 یقدرت )بشریت و همه-مید؛ هر جا قدرت است مقاومت هم هست؛ ضداست و هم از ا

 نیاز به پیشگام و رهبر واند( برعلیه قدرت )سرمایه(، بیکسانی که از سرمایه در رنج

تر رود. هر قدر انقلاب اجتماعی ناممکندولت در جهت خودمختاریِ اجتماعی پیش می

-دضشود، و در این جریان، نمایان میتر ی آن بیشرسد، ضرورتِ بلافاصلهبه نظر می

-قدرت از را قدرت تا زدیخیم پاهب قدرت هیعلقدرت، بر ریتسخقدرت بدون 
 ....کند لیتبدبه -قدرت بهبر 

 ایی پارههالووی درباره شود،بر کنار از انبوه مباحثی که در این کتاب مطرح می

 کند: مباحث بسیار مهم کاملًا سکوت می

اصلاً مطرح نیست. این « گونههچ»ی رسد که برای او مسئلهنظر میاول آن که به 

ند اای که فتیشیزه و بیگانه شدههمه --، )که همه «قدرت-ضد»که این جماعت عظیمِ 

داری پساسرمایه یدر جامعه« خودمختاری اجتماعی»به  گونهچهگیرد(، را دربر می –

 حزب و اتحادیه و تشکل.  دست خواهند یافت، آن هم بدون کسب قدرت، بدون

قاتی گیری طبدوم، در شرایطی که با توجه به تغییر و تحولات فراوانی که در شکل

ر با ی کارگی کارگر صورت گرفته، حتی تحلیلِ مشخصِ طبقهدر دوران معاصر وِ طبقه

ی مردمان و اقشار مختلف هالووی با تلنبار کردن همه مشکلات فراوانی روبرو است،

ها و وجوهِ تشابهِ و تنوعات کند که تفاوت، مشخص نمی«قدرت-ضد»و « ما»وان تحت عن

 وجود دارد، کدامند. « ما»فراوانی که در این 

این جماعت را در نظر دارد، و  یخواهانهپیش و ترقیبهسوم آن که او تنها حرکت 

انات وذ جریهای ارتجاعی بر اثر نفای به حرکت به عقب و رشد گرایشترین اشارهکوچک

ی سوی جامعهجای حرکت بههایی که بهراست افراطی و مذهبی، ندارد؛ گرایش

 اند.داریی پیشاسرمایهتنگِ جامعهداری، دِلپساسرمایه

داری او آلِ پساسرمایهی ایدهکند که این جامعهمشخص نمی چهارم آن که اصلاً

اداره  گونهچهد داشت و هایی خواهچیست، و در کلیاتِ خود چه مشخصات و ویژگی

 خواهد شد. 

دهد؟ دیدگاه هالووی از نظر دیدگاهی و تئوریک حرف و نظر جدیدی ارائه می اما آیا

ترین آن های مختلف است. واضحها و ایدئولوژیهالووی التقاطی از تئوری نظریِ 



 

 
 

 محوری و اختیارباوریهای دولتباب بحث در 33

از  خابیها و گفتاوردهای انتبرداشتی از یک دیدِ مارکسی است و کتاب سرشار از ارجاع

که از نظر او از انگلس و کائوتسکی « مارکسیسمِ ارتدکس»مارکس است و حمله به 

گیرد. های امروز را دربر می، مائو، و لنینیستزامبورگکلوگرفته تا لنین، تروتسکی، 

تا  ها از ماریو ترونتی گرفتهاتونومیستاز سوی ی هالووی، دیگر تأثیر آشکار بر نوشته

ای که هر گونه مقایسهاست به رغم این ادعایش  . این واقعیتِ آشکارتاسهارت، نگری و 

هارت از نظر تئوری و سیاسی نادرست است. نگری و امپراتوریبین این کتابش با کتاب 

توان مشاهده کرد، ارنست بلوخ و های او میتأثیر بسیار مهم دیگری که در لابلای بحث

« هنوز-نَه»جا به مفهومِ مشهور او، جا و آنیناست، و در ا« شَوندگی»امید و  یفلسفه

رود بشود( اشاره دارد. انعکاسِ این )آنچه که یک پدیده علاوه بر آنچه هست، امید می

توان آینده را از آن ساخت، دیدِ بلوخ که اوتوپی در همین واقعیتِ امروز نهفته و می

ن که آدهد، بیشکل می هالووی را آشکار است. دیگر دستگاه فلسفِی مهمی که تفکر

و ، و نظرات ااست ای مشخص داشته باشد، اختیارباوری )لیبرتاریانیسم(به آن اشاره

سازیِ خودمختاری انسان، ضدیت با اقتدار، و کاهش و بیشینهجهت با آرمانِ هم کاملاً

ار اثرگذ یزمینهپیشدولتی است. نیز باید از آنارشیسم یاد کرد که دیگر  یمداخلهحذفِ 

ای به آن داشته باشد. برکنار از تأکیدهای مشابه علیه آن که اشارههالووی است، بی بر

 گریدی ینوشتههایی با باکونین دارد. در دولت، برخورد او به طبقات اجتماعی مشابهت

ی کارگر ام که باکونین به مارکس انتقاد داشت که تنها به قشر بالاییِ طبقهکردهاشاره 

عا گذارد. او ادپرولتاریا کنار میو دیگر اقشار این طبقه را تحت عنوان لمپن توجه دارد،

ایان، نوها تربیت نشده، محرومان، بیآن انبوه بزرگ، آن میلیون»کرد که دیگر اقشار، 

تمدن بورژوازی نشده اند... بذرهای  یسوادان، آن انبوهِ طبقات پست... که آلودهبی

کنند.. ]و[ به تنهایی قادرند پیروزیِ انقلاب اجتماعی را ل میسوسیالیسمِ آینده را...حم

وی هالو نامید.« گُِل پرولتاریا»باکونین این جماعت را « اندازی کنند.تدارک دیده و راه

وکاچ، کوک، لپانهویژه های متعدد دیگری، بهعلاوه بر این جریانات، از مکاتب و شخصیت

ه کند کهای انتخابی از این مجموعه تلاش میرداشتو آدورنو هم بهره گرفته است. با ب

رغم درخشندگی، بهچرخی است که این سفانه أمتنوعی چرخ را ازنو بسازد، اما به

 چرخد.نمی
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هالووی، انتقاد از التقاط نیست، که  منظور از اشاره به التقاطِ نظریگفتن ندارد که 

ی درآمیزی وز است. بلکه نحوهای جهان امردر تحلیلِ مسائل پیچیده ناگزیرامری 

من ند. این کتاب ضهای او است که مسئله سازگیریهای مختلف فکری و نتیجهدستگاه

پردازیِ چپ نیز هست. جهان غرب طرحِ نکات نظریِ مهم، همزمان بیانگر بحران نظریه

اهی شگهای دانپردازانِ چپی است که نه در مبارزه، بلکه در کلاسامروزه سرشار از نظریه

های خطر از سوی رادیکالاند؛ رادیکالیسمی بیپرورش یافته و بسیار هم رادیکال

ن پردازاپردازان چپ امروز و نظریهخطر! در جای دیگری اشاره کردم که تفاوت نظریهبی

و  ها از بطن مبارزهای بودند، و نظریههای حرفهها انقلابیقرن بیستم، این بود که دومی

پردازان امروز عمدتاً استادان دانشگاه هستند، و آمد. نظریهبیرون میآزمون و خطا 

درک درستی رسد گاه به نظر میاند، اما آوردهای نظری مهمی هم داشتهبسیاری دست

های ها که امیدی به جنبشای از آنها و موانع مبارزه عملی ندارند. پارهاز سختی

های اولین اهرات اول ماه مه یا در تجمعکارگری کشور خود ندارند، هرچند که در تظ

ر هایی که چون حباب سکنند، گهگاه با ظهور جنبششرکت میماه سپتامبر  یبهدوشن

کنند، به تحلیل آیند و دلخوش میروند، به هیجان میآورند و از بین میبر می

ا، یا هسیریزا، یا زاپاتیست یبندند؛ یک روز شیفتههای کشورهای دیگر دل میجنبش

 نند. نشیهای دیگر میها در انتظار جنبششوند، و با فروکش کردن این جنبشروژاوا می

، ماندپاسخ میهالووی و طرفدارانش کماکان بی هایترین پرسشی که از بحثمهم

داری، و نیز در هماهنگی جامعه تحولِ بدون دولت در جریان گذار از سرمایه یمسئله

« هاخودِ توده»برای گذار از وضع موجود،  گونهچهداری است. در دوران پسا سرمایه

های سرکوب، ایدئولوژیک دستگاه یتوانند در مقابل دولتِ قدَرقدرت سرمایه با همهمی

ا ی واقعاً دموکراتیک و نه باش بدون تلاش برای کسب قدرت )البته به شیوهاقتصادیو 

« ادفری»ری اجتماعی برسند. تنها با تصورِ یک انقلاب ناگهانی اقلیت( به خودمختا

درج فریاد من مرا به یادِ تر هالووی بیش توان دشمن قدر قدرت را شکست داد. فریادنمی

در بازگشت از اسارت در مصر و چهل سال یل یاسرازمانی که بنی ). نداختدر تورات ا
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چنان آن رسند، پس از هفت روزسرگردانی در بیابان به پشت دیوارِ شهر اریحا می

 ۱(آید.ها درمیریزند و شهر به تصرف آنهای شهر فرو میزنند که دیوارهفریادی می

ی گانهسههای در جریانِ گذار، همین دولتِ مردمی و دموکراتیک هم به دستگاه

ها نیاز دارد، و معلوم نیست بدون در اختیار داشتن گوناگونِ آنهای کارکردقدرت و 

ین ، ا«ما». فرض کنیم که این ختسانظم نوینی را بر پا   توانمی گونهچهاین ابزارها 

انبوهه، و اکثریت مردم جهان نه تنها در درون مرزهای ملیِ خود که در کشورهای 

ی مختلف همزمان به شکل خودمختار و بدونِ کسب قدرت دولتی در مقابل سرمایه

ترین کشورهای جهان، حتی هگذریم که در پیشرفتپا خیزند. )از این نیز میهجهانی ب

اهانه خوهای تحولترین سیاستکاردموکرات با در پیش گرفتن محافظهاحزاب سوسیال

درصد آرا را به دست آورند. اگر  51ی موقت، هرگز نتوانستند حتی جز چند لحظهبه

ها تری که تحت عنوان احزاب چپ از آنهم بگوییم که رادیکال نبودند، احزاب رادیکال

تری و اکثر مراتب کما شدند، در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوئد، آرای بهجد

ر فاشیستی دراستی و شبهدستاوقات یک رقمی کسب کردند، و بگذریم که احزاب 

 آورند.( دست میبه« ما»تری از همه جا رأی بیش

 راسیداری هم، بر کنار از تقسیم کار محلی به شکل دموکسرمایه-در دورانِ پسا

ماند که باید در سطح شهر، سطح استان، سطح کشور و فراتر از مستقیم، کارهایی می

سراسری لازم است، های و دیگر زیرساختی برق آن، هماهنگ شوند: شبکه

های بین شهری، بین استانی و بین کشوری باید حفظ و هماهنگ شوند، صنایع رودخانه

ارند، این صنایع به معادن مختلف نیاز دارند، به بزرگ به فولاد و آلومینیوم و مس نیاز د

آهن راهسراسری  یبرق و آب نیاز دارند؛ این مواد باید از جاهای دیگر حمل شوند؛ شبکه

های بین شهری و بین استانی و بین کشوری لازم است، فرودگاه لازم لازمست، جاده

-طور خودتواند بهوار میاست؛ تولید غذا، برکنار از شلغم و خیار و پیازی که هر خان

 ز درتواند یک بُهر خانواده می یو یا به قول --اش بکارد و بخورد خانوادهگردان برای 

به کشاورزی  --بالکن آپارتمان خود نگه دارد و شیر و ماست خانوار را تأمین کند 
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نوبه پیشرفته است، که ب فناوریپیشرفته نیاز دارد، و این نیازمنِد تحقیقات و کاربرد 

ذاری گسرمایهگذاری نیاز دارند، سرمایهها به خود به رابطه با صنایع نیازمند است. این

توان نیاز دارد که نمی)یا معادل آن( به بانک نیاز دارد، بانک به سیاست مالی و پولی 

ی المللی نیاز به هماهنگبینکشوری و اآن را با مشارکت همگانی تعیین کرد؛ روابط فر

شویم، و برکنار از مریض می« ما»اینترنت جهانی باید هماهنگ شود؛  یهدارد؛ شبک

های ها و بیمارستانهای پابرهنه به سبک دوران مائو، به دکترهای سنتی یا دکتردکتر

تخصصی نیاز داریم؛ به آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی نیاز داریم؛ حتی همان 

گر م –و نظم دارد  سراسری ست هم نیاز به قانونِموردنظر اختیارباوران آنارشی یجامعه

اوزگر تجفاسد و  قاتل وداری دیگر دزد و آن که تصور کنیم که با تغییر نظام سرمایه

د توانهای همه گیر نمینخواهیم داشت؛ حفاظت از محیط زیست، یا مقابله با بیماری

ز به تشکیلات دارد، ها نیابه شکل پراکنده در سطح محلی انجام شود و.... همه این

ساختارهایی متشکل از هزاران نفر که باید با تقسیم کار افقی و عمودی و با نوعی 

ته هر دوهف»توان اند و نمیتخصصیریزی سازماندهی شوند. بسیاری از این کارها برنامه

ی هاجاست که در هر صورت به تشکلایناین مسئولین را جابجا کرد. بحث « یکبار

ای، ملی، و جهانی نیاز داریم، اگر هم نخواهیم منطقهای، شهری، استانی، هناحیمحلی، 

بود، چرا که بدون  نیازتوان از آن بینام دولت بر آن گذاریم، تحت هر نام دیگری، نمی

ر های دوران بشپاشد. رومانتیسیسمِ کمونامور از هم می یچنین تقسیم کاری شیرازه

ها، احزاب، درست است که دولت عمل قرار دهیم. کاملاًتوانیم راهنمای اولیه را نمی

و اغلب منافع یک اقلیت و خودشان را  شده اندها بوروکراتیک ها و دیگر تشکلاتحادیه

قولِ اصطلاح هجای تصورِ باطِل دور انداختن این نهادها، یا بهکنند. اما ببیشینه می

یزه های دموکراتدور بریزیم، باید راهایم، شستهانگلیسی بچه را با آِب لگنی که آن را 

های جدید ها را یافت، و جالب آن که نظریهآنتر هرچه بیشکردن و مشارکتی کردن 

کند. اگر مارکس در در این زمینه عرضه کرده و می یمهمبسیار سازمان دستاوردهای 

دومِ داری دو فاز را در نظر داشت که گویا در فاز تصویر خود از جهان پساسرمایه

کمونیسم دیگر نیازی به دولت نیست، اختیارباورانِ آنارشیست امیدوارند که جهان 

 ای برسد. سوی چنین مرحلههراست بیک
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اند توشک نیست که آرمان خودگردانی اجتماعی، آرمان ارزشمندی است که بشر می

ملی و در سطوح  های فراوانسازیروزی به آن دست یابد، اما برای نیل به آن زمینه

، آموزش، بسیج و سازماندهی و رهبریِ دموکراتیک و کسب قدرت از سوی جهانی

هالووی و  هایی که از نظرزمینهنمایندگانِ واقعیِ مردم لازمست؛ یعنی تماِم پیش

 آیند. پیروانش مردود به حساب می

ر شود، اما از نظهای زیبایی طرح میآلها و ایدهکه در این کتاب بحثخلاصه آن

توان داری و استقرار یک نظام انسانی، نمیی واقعی برای گذار از سرمایهسیاسی و مبارزه

ه روایم، اما ن. گویی با رمانی تئوریک و البته جذاب و خواندنی روبهها را جدی گرفتآن

 داری. با راهنمایی برای گذار از سرمایه

 


