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 ستیو اپورتون ھا ستیو پوپول –تیگان در گنداب آبله و ھپاتزده ھا و غرق شد یقحط یصبور ندگانیستا – شانکیراست 

 یھا یباز ھمه با ھم و با زبان –گنگ یھا ستیرفرمو  ستیونالیناس یرجاله ھا در مقاموراجان به خشم متظاھر  – ھا

نان یه نشیزنند و طول و عرض خشم مطرودان و حاش یخ را وجب می، تاریمک یھا اعتبار شاخصبه به ظاھر متعارض، 

، حاصل یه داریسرما یلوھایس یکتنگ و تار یھا ه چون موش در سوراخکآنان  .دھند یم لیلرا به نقشه و نرم افراز تق

دارند و دست  یآگاھ ،به ظاھر غول آسا ین بنایان متزلزل ایه از بنک یگرانینند، دک ینبار مرنج فرودستان جھان را تل

ش را یآنان خو. نامند یاالن میمتوھمان و خوش خ را؛ ن سازه اندیوجود بحران در ذات ا یو چگونگ ییضاح چرایار اکاند

  .مردمان یھا و مغزھا افته بر بدنی یفاتحان مستول: شمارند یم خ بریفاتحان تار

ه کآن ینون بکو ا .است یاست عملیدر س یفاحش یخ جھان، اشتباه نظریتار اسیاستفاده بردن از مق ،ن باور داشتیلن

 یم و به گزاره ایر نھفرات یمکد گام را یبا ،میل باشیمتما یه داریسرما ییایندگان پویبه غفلت مادرزاد ستا ،خام دستانه

 ینترل مکز را تحت یھمه چآنھا، . یافسون زدگاز جنس  یتغافل .یه داریسرما یدال بر تغافل آگاھانه م، ینکمت یعز

ھا و  اتیبا مال ،ارگر راکطبقه  یه ھاین الیآنھا پشت فرودست تر .یانند و خود را مسلط بر ھر جنبش و جنبنده اینما

 یھا ب ونیلیار و میکھا ب ونیلیو اختالس، م یھا دالر بدھ ونیلیلرزانند و خود بابت ب یانه میماھ یھا صورت حساب

آنھا . آنھا یکدوئولوژیمان ایاست بر س یه فغان افغان و ضجه غزه، آبکمان دارند یآنھا ا. آورند یخم به ابرو نم... خانمان و 

   .دانند یخ میخود را روح تار

به  ،وقفه یو ب یدر پ یپ یوھایت، با سنارین وضعیر شده، ضمن اشراف به ایاج یھا ن وضع آنھاست و آنھا با ھوشیا

د با یا بایآ م؟یپرداز یمگرگونه ید یا ینگار خیستادن خود در تارین محل اییه تباما ما چگونه ب .پردازند یآن م یاختفا

م و مونتاژ ین و گریآنھا با تدو یا حتیآ م؟یباش ینگار خین تاریا یکنقطه اوج درامات ،نیآتش یھا ھا و نطق ض نقشیتعو

ن به آن اشاره یه لنک ید از اشتباھیچطور با ستند؟یبتمن نتر خون آشام و کاراکتوامان  یفاید درام و ایقادر به بازتول ،خود

  م؟ینکاجتناب  ،ندک یم

ن عنصر ییشف و تعکه به واسطه ک ،است معقول یاگر چه انتزاع اما انتزاع ،عام ید به معنایه تولکس معتقد بود کمار

، در عمل از پاره کمشترعنصر ن یه اکز داشت ید نکیاو تا ،ن حالیبا ا .دھد ینجات م یارکرار و دوباره کرا از ت ، ماکمشتر

ر یو غ یلکر ید تا عناصر غیوشکد یبا" هکبر آن بود  یورو، ن یاز ا .ز داردیمتفاوت ن یناتیب است و تعکگوناگون مر یھا

ذھن  یاز ھمان یه ناشکه وحدت آنھا ک ید جدا شوند و به نحویو معتبر آن به عنوان تول کاز عناصر مشتر ،دیتول کمشتر

  ."نگردد یاساس یھا است، موجب فراموش شدن تفاوت) عتیطب( ن یو ع) بشر( 

  

  :له پرداختان مسیبه مداقه در ااز دو وجه  توان یم

بوده است تا به  ییخ، عرصه تقالیه  سراسر تارکشود  ین پنداشته میشان، چنکیدر وجه نخست و از منظر راست : الف

ه یخ سرمایگرفتن تاراس یه مقین ھمان رویا .مال برسدکدان به یجاو یه دارانه برسد و به مثابه قانونینظم سرما یالیاست

ا مقرون به یآمده  بر یھا و جنبش عموما یمردم یھا نار جنبشکاز  ییاعتنا یب اب ،نھا به واسطه آنه آکاست  یدار

  .گذرند یم ،خصوصا انیگراچپ

ن است با حذف کمم) ال متھم شده استیسر به وھم و خیکه آمد که چنانک( و،یآلترنات یدر وجه دوم و از نقطه نظر: ب

 یوه ھایردن شکو عدم لحاظ  یه داریل به اقتصاد سرمایمتفاوت ن یرھایمس ید و چگونگیتول یوه ھایتفاوت در ش

  .گر شوندیدیکو استحاله در  ینھمانیدچار ا ،و متعارض یل مناسبات طبقاتک... و  یو صنعت یمال یه داریمتفاوت سرما

ند ک یراست م یذات ییضاح آن، ما را دچار ھمان آرمانگرایه عدم اصرار بر اکت است یرو حائز اھم نیح وجه دوم از ایتوض

تواند در صورت غفلت، ما را در چنبره  یه مکت است یرو با اھم ن فقره از آنیا .االغلب به ما حواله شده است یه علک



 یمفھوم جامعه شناخت یل آن با برجسته سازیه ذک یتیروا. ندکگرفتار  یخ مبارزات طبقاتیشانه از تاریساده اند یتیروا

 – یاجتماع یھا جنبش یستیفرمال یھم بند ار سرکالن، دست اندکاقتصاد  یاز ھژمون یساز تیا ابر روایجنبش، 

  .میغافل بمان ،متفاوت برسازنده آنھا یشه ھایشده و از ر یاقتصاد

  

  :سدینو ین باره میدر ا یگرامش

اوقات  یگاھ. شود یز روشن مین تمایت فوق العاده ایرد، اھمیمورد مطالعه قرار بگ یخیدوره تار یکه کقرار باشد  یوقت"

ر، یعالج ناپذ یه تناقضات ساختارکاست  ین معنیبه ا یین دوره استثنایا. انجامد یبحران دھه ھا به طول م یک

 یحفظ و دفاع از ساختار موجود مبارزه م یه براک یاسیس یروھاین، نیرغم ا یو عل... رده اندکار کخودشان را آش

وقفه و  یب ین تالش ھایا... ندیمشخص عالج نما یھا را در محدوده ھانند تا آنک یم ییو ھرگونه تالش و تقال... نندک

عبارت است از  ،یاسیس – یخیل تاریج در تحلیرا ییخطا... نندک یا میمھ" یاتفاق"جنبش  ینه را برایزم ،مصرانه

ه علت ھا به کشود  ین خطا موجب میا. است یاست و آنچه اتفاق یکان آنچه ارگانیح میص رابطه صحیر تشخد یناتوان

ن یا موجب اینند، ک یم عمل میر مستقیه در واقع به صورت غک ییانده شوند، علت ھایفعال بالفصل نما یروھایصورت ن

  ."ھستندارساز کموثر و  یتنھا علت ھا ،بالفصل یه علت ھاکشوند  یادعا م

ام آن، بنا یه، عامالن جنبش و حامالن پکنیباشد بر ا یدکین رو نقل شد تا تایاز ا ی، از گرامشین فقره به نسبت طوالنیا 

 یسانکار ک ،یاگریمکی. گان آن باشنده بناست طراحان و سازندکبل ،باشند" اگران انقالبیمکی"س کر ماریست به تعبین

 .زنند یم انبریم" یراسکدمو یجھت برقرار یمداخله نظام"به " یجیتدر یاجتماع یمھندس"ه از کاست 

لحظات  .خیاست در تار یشان، لحظه ا یشگیھم یفرودستان و ناتمام شدِن تبوبودن آنھا در مقابل به صع اما تمام

مصرف و بازمصرف و  یھا ه تقدسگاه بتک ییایسر شار از وقوف بر دن .وتاه، اما سرشار بوده استکچه  اگر ،متعلق به ما

ه با خون کاست  یخ واقعیتار یلحظات ما برسازنده  .است یدرنگ در ساحت آگاھ ،وتاه ماکلحظات . شده است یپوچ

اس با یاست در ق یخ آنھا لحظه ایتار: هکمخلص آن. تس و سوروس تمام شده استیش رفته و به نام گیار ما به پکو 

مت ینقطه عز. گان بورس و انباشتیردن خداکبلد  ینف یمت ماست به سویھر لحظه ما، نقطه عز .ما یخیلحظات تار

  . ساختن -خود یبراوه تر و کلحظات پر ش ،خلق ھر بار یماست به سو

زان مانده یآو ،ن غفلت و غفلت آگاھانهیه آنھا چگونه بکد ینکم؟ تماشا یاست بازان بھراسیس یھا د از جنگیپس چرا ما با

ه چطور کد ینکتماشا . طرب شده اندضم ،وره ھا و داربست ھاکھا و  ابانیشعور دانش آموختگان خه چگونه از کد ینیبب. اند

  . اندازند یراه م ینند و جنگ زرگرک یشان را مقابل ھم قطار میھا کموش

ه ک ییھا یروزوئه بازکنسون یو راب یتوانند با سرھم بند یم ،ان آمدیه از آنھا سخن به مک یوتاه و سرشارکلحظات 

مدفون  یه داریسرما یھا یر مخفف سازیشده و ز یدچار رخوت و سرخوردگ ،رندیگ یبا ساحل اشتباه م را سراب

رد و ک یریآنھا جلوگ "بودن یلنگک"توان از  یه مکاست  یممرد یھا جنبش یکیتکدن در روح دالیدر واقع با دم. شوند

  .ت نمودیداھ ،یو تجربه طبقات یمدت و رو به انباشت آگاھبلند یآنھا را در ساحت

جنبش مردم  که فصل مشترکنیا ه لحظه ما چقدر اصالت دارد؟کنیا. میش ببریپس ما ھم مبارزه مان را با پرسش از خود پ

  ند؟ک یمستقل م یتیھا را واجد ھو ن جنبشیاز ا یکھر  یز منحصر به فردیست و چه چیا چیکانه و آمریخاورم

مبارزه . است ین لحظات مبارزه طبقاتیل تریبد یاز ب یکیشاھد  ،ه دوران ماکم یابی یدر م ،مینک یخوب دقت م یوقت

با صورت  یجنبش. به وسعت شرق تا غرب عالم است یامروز لحظه ما، خلق جنبش. تا قاھره کوریویگسترده از ن یا

و ھر روز از ھم و از . انداخته است وارونه-یارتکد کآنھا را به ش یھا نی، تئورسیزمان یه با ھمعرضکمتفاوت  یھا یبند
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