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 مترجم گفتارِپیش
 برای تظاهراتی در ،۸۱۰۲ آوریل ماه در اسرائیل ارتشِ توسط فلسطین مردم کشتار فردایِ پیش، چندی

 شرکت پاریس جمهوری میدانِ در دوستان از جمعی با عمل، این دنکر محکوم و مردم این از دفاع

 همه، ینا با .بودند خوانده فرا را گردهمایی این کارگری یاتحادیه و سیاسی نهاد و سازمان چندین .کردممی

 .کشید آن چرای و چون به بحث و برانگیخت را ما جملگی توجه نکته این .بود کم بسیار ناحاضر تعداد

 خصوصهب و چپ تضعیفِ تظاهرات، این در کنندگانشرکت کم تعدادِ دالیلِ از یکی گمانمبه گفتم من

 از دفاع و یالملبین مسائل پیرامون مردم بسیج در گذشته در که است فرانسه کمونیست حزب تضعیف

 به ام یووگگفت سپس .بودند موافق حرف این با دوستان .کردمی بازی مهمی نقش ستمدیده مردم حقوق

 حزب این سرنوشت به و شود، برگزار (۸۱۰۲) جاری سال نوامبر در است قرار که حزب این آتی یکنگره

 کردم، ارهاش ایتالیا کمونیست حزب یهتجرب به باره این در من .شد منتهی آن نام و مشی تغییرِ احتمال و

 ارشمهب ایتالیا در چپ ازسازیب برای الزم شرط را آن انحاللِ که حزب این اصلی رهبران استداللِ به

 هب ایتالیا در افراطی تِسرا هنوز کردیم،می صحبت حزب این یهتجرب یهبار در ما که روزی .آوردندمی

 بود، پیش رد کشور این در که انتخاباتی در ایحادثه چنین که بودیم نگران همگی ولی بود، نرسیده قدرت

 تضعیف موجب حزب این انحالل ،.ا.ک.ح رهبران تصورِ الفِخ بر که بود مسجل ما یهمه بر .دهد روی

 کوچکی کتاب پیش چندی گفت (Bernard) برنار نام به دوستان از یکی میان، این در .شد کلی طوربه چپ

 حزبِ سابقِ رهبرانِ از تن دو و ایتالیا کارگریِ جنبشِ رهبرانِ از یکی بین وگوگفت بر مشتمل خوانده

 .کشور این کمونیستِ

 .بفرستد برایم را آن تِشخصام تا کردم خواهش او از و دادم نشان عالقه کتاب این خواندن به من

 رایب آقایی را این گفت و داد من به ای بسته نگهبان شدم،می خارج خود کار محلِ از وقتی روز آن فردای

 با .برنار زا آمیزیمحبت شتِیاددا با یافتم را موردنظر کتابِ کردم، باز را بسته وقتی .است گذاشته شما

 رحط موضوعاتِ .یافتم دردناک حال عین در و برانگیزتأمل جذاب، را آن و پرداختم کتاب خواندن به شوق

 جالب نانهموط از بعضی برای آن خواندنِ شاید گفتم خود با .روشنگرند و جالب بسیار کتاب، این در شده

 وجود انامک این چند هر گرفتم، آن یهترجم به تصمیم دلیل، همین به .برانگیزد تأمل به را آنان و باشد

 کل،مش این نسبیِ حلِ برای .نباشد آشنا چندان ایرانی یهخوانند برای آن موضوعات از بعضی که دارد

 ارائه کتاب انتهایِ در ایضمیمه نیز فرانسوی ناشرِ .امکرده اضافه کتاب اصلیِ متنِ یهحاشی در توضیحاتی

 .امگرفته بهره نیز آن از که کرده

 و گرفته صورت میالدی ۸۱۱۱ هایسال اوایلِ در وگوگفت این که کنم یادآوری نیست مناسبتبی

 .نیستند حیات قید در دیگر آن نویسندگان متاسفانه
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 علیه مقاومت جنبش در مبارزاتش خاطرهب که ،(۰2۸1Mafai, Miriam-۸۱۰۸) مافه میریام خانم

  .بود اایتالی کمونیست حزب ای منطقه رهبرانِ از و خبرنگار داشت، شهرت «سرخ جوان دختر» به هاآلمانی

 

 
 او .بود ا.ک.ح اصلی رهبران از و مقاومت جنبش عضو ،)Rechlin Alfredo ۰2۸1-۸۱۰2) رِکلین آلفردو

 .بود مجلس ینماینده و .ا.ک.ح مرکزی ارگان ،(اتحاد) اونیتا یهروزنام مدیر مدتی

 

 
 یهگفت به و نویسنده سندیکالیست، مقاومت، جنبش عضو ،(Foa, Vittorio ۰2۰۱-۸۱۱۲) فوآ ویتوریو

 در کمونیست حزب کاندیداهای از یکی عنوانبه ۰2۲2 سال در او .بود «غیرِکمونیست دموکراتِ» خود

 .شد انتخاب سناتور عنوانبه و کرد شرکت سنا مجلسِ انتخابات

 

 .است رسیده چاپ به ۸۱۱۲ سال در و ترجمه فرانسه به ایتالیایی از ونسان رپیی-ژان توسط کتاب این

 .است گرفته صورت فرانسوی یترجمه همین روی از نیز کتاب فارسی یترجمه

 

 شهرِ تآترِ یهساالن فستیوالِ در ۸۱۱2 سال در مناظره این که باشد جالب نیز نکته این یادآوری شاید

 حنهص روی به نمایشنامه شکلِ به ونسان پییر-ژان کارگردانی به فرانسه، جنوب در ،Avignon آوینیون

 .آمد
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 یهادانشکده مدرس و محقق گذشته سال سی طی و است اقتصاد ایدکتر اراید ،مترجم گیالنی، ناصر

  .است بوده پاریس
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 فوآ ویتوریو

 اول پرسش
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 عزیز یآلفردو عزیز، میریام

 کار حزب برای یا هاآن .خواندندمی کمونیست را خود ایتالیا، در جمله از ،جهان در مرد و زن هامیلیون

 یشپ چندی همین تا ایتالیا در .انتخابات در حزب نمایندگان یا و بودند حزب هوادار و عضو یا کردند،می

 اند؛ردهک اختیار سکوت هاآن اکثر حاضر حالِ در اما .دانستندمی کمونیست نوعی به را خود مردم، سومیک

 تعداد .کنممی حس خود وجودِ تمام با را سکوت این من .است شده پاک شانحافظه از گذشته گویی

 همراه به و .شودمی ترکم روزبهروز بود، استثنایی قطعاً که ایتالیایی کمونیسمِ یهتجرب تجربه، یک شاهدان

 مونیسمضدک و رسیده، آخر به کمونیسم کارِ اکنون .رودمی فرو تاریکی در کشورمان تاریخِ از بخشی آن

 بیانگر دیگر ت،ناسزاس و فحش یک بلکه نیست اندیشه یک بیانگر دیگر کمونیسم یهواژ .کندمی تازییکه

 اگر ؟است گونهاین چرا .دیگران به حمله و خشونت با است مترادف بلکه نیست جستجو و تالش یک

 رسند؟ت می چه از هانآ نیست؟ ترس نوعی ینشانه یسمضدکمون حمالتِ این رسیده، پایان به کمونیسم

 کسی؟ چه از و

 شده دیلتب آزاردهنده فکریِ یهمشغل یک به من برای موضوع این .هاکمونیست سکوتِ به برگردیم

 از - احساسات و مفاهیم چیزها، نامیدن یعنی - کالم .نیست بدی چیز خودخودیبه سکوت چند هر است،

 طرحِ رایب جایی دیگر شود،می برده کار به ایکلمه چیزی، بیانِ برای وقتی .یدآمی بیرون سکوت بطنِ

 ازب را سؤال طرحِ امکانِ سکوت که حالی در است، شده تعریف موضوع قاعدتاً چون ماندنمی باقی سؤال

 مونِمض نبیا به قادر دیگر و شده صادر شانمرگ حکم گذشته در که کلماتی تعداد نیست کم .گذاردمی

 ناپایدارِ و هشکنند یافتنِ به را کاوش من و است، مداوم کاوشِ معنی به سکوت عکس، بر !نیستند نظر مورد

 .دهممی ترجیح حقیقت

 را نآ فروید که آنچه معنای به شاید است؟ معنی چه به سکوت این عزیز، دوستان شما، مورد در اما

 ید؟شد جدا چیز چه از شما .عزیز شخصِ یک یا چیز یک زا شدن جدا روندِ یعنی خواند،می «سوگواری کارِ»

 دخو مضمونِ فکری چه شدن، جدا این در عادالنه؟ یهجامع یک برای طرح یک امید، یک اطمینان، یک از

 است؟ داده دست از را

 در من اید؟شده جدا جمعی، یا فردی هویت، یک از شما شاید است، این از تروخیم ماجرا هم شاید

 شما هویتِ آیا :است این سؤال .دهید پاسخ آن به مایلید چنانچه و پرسم می شما از سخت سؤال کی اینجا

 یک هب شدمی مربوط یا جهان، دگرگونی برای طرحی مثابهبه کلی، طوربه کمونیسم به شدمی مربوط

 از را، شما یهایدلبستگ تمامِ که واقعیتی است، معروف ایتالیایی کمونیسمِ به که سازندگی خاصِ یهتجرب

 ماش برای «انقالب» هاسال این طول در کالم، یک در کرد؟ خود آن از را تاناخالقی یهادلبستگی جمله

 چیست؟ سازندگی با آن یرابطه و است؟ داشته مفهومی چه

 اتِخاطر پاکسازی مثال، عنوانبه .یافت توانمی نیز را دیگری چیزهای هاکمونیست سکوتِ در اما

 هب دادن، عقیده تغییرِ بارها از بودن معذب یا و ،(شوروی واقعیتِ نامطلوبِ یِهاجنبه برخی) شایندناخو
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 ندیشها انسجامِ یهالزم عقیده، تغییر آیا راستیبه اما .اندیشه انسجامِ فقدانِ از بودن معذب دیگر عبارت

 من با قح همیشه کنم ادعا من اگر :کندمی تغییر گونهچه انسان که دارد بستگی این به چیز همه نیست؟

 گاهآن تد،اف کاربه باید نیز من مغز جهان تغییرِ با بگویم اگر اما است، ارزشبی هایمحرف قطعاً است، بوده

 م؟کنمی فکر اشتباه مورد این در من شما نظرِ به آیا .تحلیل و تجزیه و استدالل به کنممی شروع

 باشد یلسوفف انسان نیست احتیاج .نیست گفتن قابل چهآن بیانِ :سکوت از دیگر یهجنب یک هم این

 وابیج شانبرای ما که هست هاییسؤال کنند،می تعریف و بیان را چیزی که کلمات وَرای که بفهمد تا

 یشپ مواقعی .انجامدمی سکوت به تجربه این و آشناییم آن با همگی ما که است ایتجربه این .نداریم

 ینهم از یکی قرن، آغازِ این و) است شدن رو و زیر حال در دنیا که یمشومی متوجه شدتبه ما که آیدمی

 در و .یستندن کافی مسائل بیانِ برای شوند،می استفاده متداول طورهب که کلماتی که حالی در ،(است مواقع

 .گیریممی پیش در را سکوت راهِ ما که است مواقعی چنین

 مثابه هب شما یتجربه از ییهاجنبه هم با که نیست فایدهبی سکوت، سؤال به گفتن پاسخ برای

 شورانگیزِ یهمرحل آن یعنی دارد، اهمیت خیلی شروع یهنقط من برای .کنیم مرور را ایتالیایی یهاکمونیست

 قطف دهدمی انجام چهآن که یابدمیدر انسان که هنگامی است، شده درگیر انسان که واقعیت این کشفِ

 دودح ما داری، یادبه را ماجرا این حتماً تو میریام، .است مفید همه برای بلکه نیست مفید خودش رایب

 کشاورز رگرانِکا دهقانان، مبارزات با داشت ارتباط که کردیم شرکت میتینگ یک در هم با پیش سال پنجاه

 هاسال آن مبارزاتِ در یاتتتجرب از من برای (.Vomano Val) وُمانو یهدر حفظ برای معدن کارگرانِ و

 مدیرِ تو .رمدا یاد به شیرین ماجرای یک من آلفردو، تو، با رابطه در .بگو خبرنگار عنوانبه تجربیاتت از و

 کارِ .آمدیمی حساب به او پسر مثلِ و داشتی دائم ارتباط تولیاتی با و بودی ۰اونیتا مجله درخشانِ و جوان

 سپاریخاک مراسم هنگام در من .بود این از تربیش چیزی نبود، حزب تِنظرا پیرامونِ تبلیغات فقط تو

Fernando ) سانتی فرناندو سندیکالیستم دوست .شدم آشنا تو با (Grieco Roberto) گریکو روبرتو

Santi) تشریفاتِ کُلِ حرف این با و ۸،«هستم اونیتا بوی پلی من» :گفتی و رسیدی راه از تو .بود من همراه 

 ادتیع نکردی، رها هرگز را طلبانهشوخ عادت این تو و .گذاشتی پا زیر را بودن باال رده-پایین رده و اداری

 .بود نادر شدت به حزب، جوانِ رهبرانِ بین در که

 و کردمی طرح سؤال حزب این چرا چرا؟ :داشت فرق کمونیست احزاب سایر یکلیه با شما حزبِ

 کشورها ردیگ از که ایتالیا شرایطِ به شودمی مربوط واقعیت این لِدالی از یکی شک، بی داد؟نمی دستور

 .بود متفاوت

 اگونگون نیروهای حضورِ با بود مترادف که دموکراتیک یهتجرب این - جمهوری وقتی ،۰2۹1 سال در

  ؟درآمیختید خود بودنِ کمونیست با را نیروها گوناگونیِ این گونهچه شما گذاشت، حیات به پا -
                                                 

 ۰àtinU’L مترجم - بود آن بنیانگذارِ گرامشی آنتونیو که ایتالیا کمونیست حزب رسمیِ ارگانِ ،اتحاد معنی به. 
 .مترجم - هاخانم با ارتباط در خصوص به باز،هوس و گذرانخوش مردِ معنی به رفته، کار به playboy انگلیسی اصطالح همین اصلی متن در۸
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 اهآن با ولی است، متمایز احزاب سایر از که داد نشان ایتالیا کمونیست حزب ها،سال آن ولط در

 به ار خود نظرِ صراحت با هم شما گویم،می شما به مورد این در را خودم نظرِ من .دارد نیز مشترکی نقاط

 یا دور ایانپ که بحران هایِفرهنگ این به نه ام،داشته اعتقاد تاریخ یهفلسف به نه گاههیچ من .بگویید من

 واضح ندچ هر نداشتم، اعتقاد نیز شوروی اتحاد برتریِ به من .کردندمی بینیپیش را داریسرمایه نزدیکِ

 در من .دانستیممی مفید را اتحاد این و بودیم کشور این با اتحاد دنبال به ما دوم، جنگ طولِ در که است

 تصویب جریان در مقاومت، جنبشِ در ،هازندان در فاشیسم، علیه نهفعاال مبارزاتِ در خود، زندگی طولِ

 زنانی و مردان شدم، آشنا زیادی هایکمونیست با سندیکایی، شورانگیزِ مبارزات جریان در اساسی، قانون

 ندیگرا برای هبلک خود نفع به فقط نه که بودند آگاه که هاییانسان بودند، هافداکاری ترینبزرگ به قادر که

 نبود، اتیداس با آشنایی یا و کتاب خواندن یهنتیج هاآن دلبستگی و تعهد موارد، اکثر در .کنندمی تالش

 فاوتت کامالً هاآن نظر با شوروی اتحاد به نسبت من نظر حال این با .بود زندگی یهتجرب حاصلِ بلکه

 تحادا ها،کمونیست از بسیاری ایبر و بود گرفته صورت اول جهانی جنگ از بعد غرب، در انقالب .داشت

 از بود عبارت سوسیالیسم به خدمت راه تنها هاآن گمان به .آمد می حساب به سوسیالیسم کشورِ شوروی

 هاده طی .رویوش اتحاد به بود شده محول کمونیسم ساختارِ آلِایده ترتیب، این به .روسیه نفع به کردن کار

 الیسمسوسی و دموکراسی مظهرِ هاکمونیست برای .(س .ش .ج.ا) یسوسیالیست شوروی جماهیر اتحاد سال،

 دموکراسیِ در هک موضوع این به کردن فکر به کردیم شروع ما بیستم، یهکنگر و استالین مرگ از بعد .بود

 این ولی وده،نب کار در دموکراسی اصالً کشور این در که پذیرفتیم سپس داشته، وجود هم اشکاالتی شوروی

 و شد خراب شوروی در اوضاع سپس .کرد اضافه سوسیالیسم به را دموکراسی بتوان که دارد جودو امکان

 بدون سمسوسیالی که پذیرفتیم و نبوده یسوسیالیست کشور یک شوروی مجموع، در که پذیرفتیم ما

 واقعی یسمِسوسیال که پذیرفتیم ما عقیده، تغییرِ تلخِ و آخر یمرحله سرانجام، و .نیست میسر دموکراسی

 تمام .است مسوسیالیس ممکنِ شکلِ تنها شوروی اتحاد که پذیرفتیم ما دیگر عبارت به شوروی؛ اتحاد یعنی

 مانکشور واقعیتِ تحلیلِ و تجزیه روی شوروی اتحاد در دموکراسی و سوسیالیسم مورد در هابحث این

 .بینیمیم شوروی یهاکمونیست و یایتالیای یهاکمونیست بین مشترک وجه یک ما جااین در .انداخت سایه

 تأکید لیو برد، کار به هاکمونیست مورد در را مستبد لفظِ تواننمی ایتالیا مثل دموکرات کشورِ یک در

 ست،دان متفاوت را خود توانمی .دارد عمیق معنای یک من برای ایتالیایی هایکمونیست «تفاوت» روی

 منبع «راندیگ» که مطلب این درکِ با دیگران، به احترام با برابری، با باشد همراه تواندمی تفاوت این ولی

 از ربرت را خود که این برای خواند متفاوت را خود توانمی عکس، بر .ما زندگانیِ برای هستند سرشاری

 به شودمی تبدیل تفاوت صورت، این در د؛کر هدایت را دیگران بتوان که این برای کرد، قلمداد دیگران

 تو-اُکه تِسیاس تغییرِ از قبل نتوانستند هاکمونیست که این دلیلِ که دارم اطمینان من .قدرت جستجوی

(Occehtto) کلِش به برسند، قدرت به هاآن اگر که کردندمی فکر مردم که است این برسند، قدرت به 

 که دارید غسرا مورد یک شما آیا .کشید نخواهند کنار قدرت از انتخابات طریقِ از و دموکراتیک
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 به تنسب برلینگوئر پردازیِ نظریه در آیا باشند؟ رسیده قدرت به عمومی آرای طریق از هاکمونیست

 جودو دموکراسی خالء یک گفتارش این در کند،می تأکید اخالقی هایارزش بر او وقتی تفاوت، موضوعِ

  ندارد؟

 یهاسال طول در هاکمونیست تِخدما به شودمی مربوط هستم آن ذکر به مایل که دیگری موضوعِ

 چه گذراندند، سر از را سختی روزهای هاکمونیست خصوصهب و هاچپ زمان، آن در .سرد جنگ سختِ

 لیهع و وحشیانه یهجامع یک به جامعه تبدیلِ علیه آنها یهمبارز اما .کارخانجات در چه سیاسی، روابط در

 بود رایطیش چنین در و .بود کننده تعیین ایمبارزه کشور، لِاستقال گذاشتنِ پا زیرِ برای امریکا فشارهای

 .شد عیان خوبیبه دولت، نقشِ از او درکِ نخست یهمرحل در و تولیاتی، تواناییِ و ظرفیت که

 مصرف، انقالبِ سالهای انبوه، تولیدِ هایِسال شصت، یدهه عظیمِ تحولِ از بگوییم هم کمی حاال

Giorgio ) دوال-آمن جورجو شما نظر به آیا .صنعتی ایتالیای پیروزی و اورزیکش هژمونی پایانِ هایسال

Amendola)، ًهامونیستک تأخیر در کرد،می کار و فکر شدتبه سیاسی مسائلِ روی که دلیل این به دقیقا 

 یمشد وضوعم این متوجه دیر خیلی ما چرا ندارد؟ دوش بر بزرگی مسئولیتِ شدن،مدرنیزه تحلیلِ به نسبت

 با نه و یابند می گسترش یدارسرمایه رُشدِ با کارگری مبارزاتِ که نیست، اُفول حال در یدارسرمایه که

 تدرس .کنممی بزرگ اندازه از بیش را خود شخصی یهاتجربه ارزیابی، گونهنای با من شاید آن؟ اُفولِ

 که ستنی درست نیز این آیا اما ،زد دامن کارگری مبارزات به صنایع آمیزِشونتخ و سریع رشدِ که است

 شودمی مربوط مورد این در من یهاشار شد؟ گذاشته پا زیر موارد بعضی در جوانان یهنوآوران یهاگرایش

Rossana ) روساندا ناروُسا ناموفقِ هایِتالش به شودمی مربوط ،1۲ سال در هاکمونیست مشکالتِ به

Rossanda) به نسبت حزب رهبران نظرِ جلبِ برای بود، حزب رهنگیف امورِ مسئول زمان آن در که 

 نبود؟ جوانان جنبش با حزب یرابطه پایانِ معنی به (Manifesto) مانیفستو تعطیلِ آیا .جوانان یهاجنبش

 اشاره نکته چند به فقط من شده، بحث آن باره در بارها که موضوعی ،«تاریخی سازشِ» موردِ در

 از و بسازد را آینده که کردهمی دنبال را هدف این چون بوده، مهم بسیار اماقد این شک، بدون .کنممی

 تحتِ ایگونه به نهایتاً ،«سازش» این از ناشی سیاسیِ روند آیا اما بیاید؛ بیرون محدود محاسباتِ چارچوبِ

 هب را «تاریخی سازش» پایانِ است ممکن گونهچه آمد؟درنمی اتحاد این قطبِ دو از یکی کاملِ یهسلط

 دش منتهی نحوی به «تاریخی سازش» که کنیدنمی فکر آیا داد؟ نسبت (Moro Aldo) مورو آلدو مرگ

 دیگرِ نیادیِب حدِ یک دیگر، حدِ یک که کنیدنمی فکر آیا سیاست؟ اجتماعیِ موضوعِ از سیاست جداییِ به

 این هب دست اساسی، بحث بدون ،بودند که گونههمان حزب دو هر که بود واقعیت این از ناشی اتحاد، این

 دچارِ تستوانمی گونهچه برلینگوئر نکردند؟ شرکت آن در عمالً و قلب صمیمِ از نتیجه در و زدند اتحاد

 یافت؟ واهدخ باز را پیش سال ده کارگر یهطبق همان ،«تاریخی سازش» گذاشتنِ کنار با که باشد توهم این

 تاریخِ به وزامر توانمی آیا .باشد زیاد ما بین نظر اختالف کنممی فکر هاسوسیالیست با رابطه مورد در

 برخی وردم در تأخیر هاسال با کمونیست حزب که گرفت نظر در کهآن بدون کرد فکر ایتالیا کمونیسمِ
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 مثال عنوانهب بود؟ کرده پیشنهاد سوسیالیست حزب که گرفت پیش در را راهی همان کننده،تعیین نکاتِ

 کراگسیِ گیریِ موضع مسیحی، دموکرات حزبِ با مشترک دولتِ تشکیلِ :کنم اشاره زیر موارد به متوانمی

 من گمان به کراگسی، مورد در .فرد گشتِ باز و گرایی جمع یهروحی اُفولِ مورد در (Craxi) کارتازه

 برلوسکونی برالیسمِنولی حتی و (tangentopoli) «خوارانرشوه مملکت» به موسوم جریانِ ظهورِ توانمین

(Berlusconi) این که دکنینمی فکر آیا .نمود اعتبار بی را او طریق این از و داد نسبت او فردگرایی به را 

 بدون امروز توانمی آیا پرسممی شما از ما؟ یآینده تمام به شودمی مربوط فرد، بازگشتِ موضوعِ موضوع،

 زد، رفح سوسیالیسم بازگشتِ از داده، روی اروپا کشورهای امتم در که جدید یهپدید این گرفتنِ نظر در

 بازتوزیعِ عنیی تاریخی، دموکراسیِسوسیال کلیدیِ سیاستِ آیا کنند؟می شما دوستان از بسیاری که کاری

 ت؟اس پذیرامکان هم هنوز طبیعت، یا بازار از ناشی یهاخرابی رجوعِ و رفع منظور به دولت توسط درآمد

 رایطی،ش چنین در .یابد می گسترش کشور هر درونِ در و کشورها بین در نابرابری و عدالتیبی اکنونهم

 رایب پرورش و آموزش مثال، عنوانبه .است مطرح نیز دیگری موضوعاتِ نیست، کافی درآمد بازتوزیعِ

 ینهزمی در حتی که جاستاین مشکل ولی است، الزمی کارِ جدید، هایِتوانمندی ایجاد و افراد کردن آماده

 «یالیسمسوس» گذشته در که چیزی آن جدیدِ یمسأله آیا .شودمی تربیش هانابرابری نیز پرورش و آموزش

 ساختن دگر جهانی طرفداران وقتی نیست؟ عدالتی بی موردِ در بازاندیشی شد،می خوانده

(altermondialiste)، ت؟نیس عدالتیبی علیه رزهمبا ضرورتِ منظورشان گویند،می سخن شدنجهانی از 

 یانم از را نابرابری خودخودیبه اجتماعی کمکِ هیچ که است این در درآمد بازتوزیعِ سیاستِ محدودیتِ

 در انسان که این به گرددبرمی چیز همه .دارند حضور شخص هر تولد بدوِ از هانابرابری چون دارد،برنمی

 نوزاد ره خدمتِ در نفر پنج که کنندمی پیشنهاد هاداناداقتص از بعضی کیست؟ فرزند و شده زاده کجا

 .معناست با یاربس ولی دارد صوری یهجنب تربیش پیشنهاد این البته .کنند آماده زندگی برای را او تا باشند

 دارم،ن جوابی مورد این در من داد؟ تقلیل را هاانسان خاستگاه از ناشی نابرابریِ تا کرد کاری توانمی آیا

 زا دیگر بسیاری مانند ندارد، وجود حلیراه مشکل این برای من گمان به نخست، نگاهِ در چطور؟ شما

 که رفتپذی توانمی آیا اما .عمومی سیاسیِ اظهاراتِ با خصوصی زندگیِ دادنِ آشتی نمونه، عنوانبه ؛مسائل

 باشد؟ حلراه بدون مشکلی

 نای با شما .تو-اُکه سیاستِ تغییرِ مورد در کنم، رحط حزب انحاللِ مورد در هم سؤال یک خواهممی

 از بعد اشم کنممی فکر من کنید؟می برخورد گونهچه آن با امروز حتی و کردید؟ برخورد گونهچه موضوع

 نظر به آیا نم؟کمی اشتباه مورد این در شاید یا بودید، سرنوشتی چنین انتظارِ در ،«تاریخی سازش» شکستِ

 هم ایمهکل حتی گذشته الفاظِ و زبان از آیا ایتالیاست؟ کمونیست حزب تداومِ چپ، راتِدموک حزب شما

 آیا کنید؟می مشاهده را اشتباهی آیا اندیشید،می خود کمونیستِ یهگذشت به وقتی و است؟ مانده جای بر

 برای یمثبت یزِچ چه کمونیست، یهتجرب از بدهید؟ جواب کلمه سی از ترکم در سؤال این به توانیدمی

  است؟ مانده جای به آینده
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 .ندارم آن برای جوابی شخصاً که کنم می اعتراف و کنم طرح دیگری سؤال خواهممی حال

 استفاده ،هاکمونیست سنّتِ در اخالقی؟ برخوردِ یک یا است سیاسی برخوردِ یک آیا چیست؟ 3طلبیآرامش

 همواره خود، تاریخِ طولِ در هاکمونیست .است ضروری بلکه جایز تنهانه عدالت از دفاع برای قهر از

 یهاراه هرگز کهآن بدون اند،کرده رد است، تناقض در شانرسالت با که چیزی عنوانبه را طلبیآرامش

 ،نظرخواهی یک اساس بر است؟ مطرح هم هنوز موضوع این شما گمانِ به .کنند بررسی را آن گسترش

 افرادی از بسیاری چرا راستی،به .دهندنمی رأی چپ به ولی هستند، طلبآرامش مردم از درصد شصت

 یطلبآرامش که است ممکن گونهچه دهند؟می رأی جنگ در شرکت نفع به هستند طلبآرامش جداً که

 ن،نوجوانا خصوصهب و جوانان آیا شما نظر به باشد؟ نگرفته قرار جدی نظریِ بحثِ یک موضوع هرگز

 سوارشدنِ برای سیاستمداران یهمذبوحان هایتالش از کنار بر نیستند؟ خاص طلبیِمشآرا نوع یک طرفدار

 یهرابط مورد در شما آیا مردم، آرای آوردن دستبه منظورِبه طلبیآرامش قطارِ بر طلبانهفرصت

 نظری ،است برقرار ممکن چپِ یک ایجادِ و یطلبآرامش بین سیاست، و یطلبآرامش بینِ که نامشخصی

 دارید؟

 با ردمو یک در که بگویم آلفردو دوستم به خواهم می ایم؟ایستاده جهان کجای در ما کالم، یهخالص

 تشویق ار قانون از سرپیچی ما دولت .نیست خوب اصالً نیست، خوب اوضاع که است درست این .مخالفم او

 تقدمع من ولی زند،می دامن تشاار و فساد به سیاستی چنین .دهدمی عفو یهوعد ارانخالفک به و کندمی

 اگر .ماست انتخابِ است، مهم چهآن .دهدمی رخ اکنون که است چیزی آن است مهم چهآن که نیستم

 چیز، دو ینا بین باید ما .شود بهتر تواندمی اوضاع که باشیم متقاعد باید شود، بهتر اوضاع که خواهیممی

 .شکست نیایِد یا هاممکن دنیایِ :کنیم انتخاب را یکی

 

  

                                                 
3 pacifisme ًترمناسب یطلبآرامش یواژه بحث، این چارچوبِ در الاقل من، گمانِ به .کنندمی ترجمه جوییصلح به فارسی در را کلمه این غالبا 

 .مترجم- شودمی روشن بحث یادامه در خوبیبه موضوع این .است
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 عزیز، یویتوریو

 یست،ن روشن خیلی هم ما خود برای احتماالً هانکته از بعضی .نیست آسانی کار تو یهنام به دادن جواب

 کاری بدهم، جواب تو به کامل جدیتِ با کنممی سعی من حال این با .داریم مشکل آن توضیحِ برای ما یا

 هک گونههمان را مسائل تربیش من دادن، جواب برای .دهد انجام دوست یک با رابطه در باید انسان که

 تعریف من ارک که دکر فراموش نباید .ببخشم انسجام افکارم به کهآن بدون کنم،می تعریف آیدمی نظرمهب

 .است کردن

 سکوتِ» ماست، سکوتِ - است دادخواست یک واقعاً تو نامه چون - تو دادخواستِ شروعِ یهنقط

 هاتکمونیس از منظور ولی خوب، بسیار .ما تاریخِ از بخشی تجربه، یک دوره، یک شاهدانِ ،«هاکمونیست

 دهندگانیأر سومِیک پیش چندی همین تا که کنیمی اشاره حزب هوادارانِ و اعضا کارکنان، به تو کیست؟

 شده اکپ شانحافظه از گذشته گویی اند،کرده اختیار وتسک» اکنون تو گمانِ به و دادندمی تشکیل را

 «.است

 تیح یا و دلسردی تلخی، چون چیزیست هاآن از بسیاری احساس که بزنم حدس توانممی یا دانممی

 کی در من (.هستند هم هنوز مواردی در و) بودند رهبرانشان پیش چندی همین تا که کسانی از دلخوری

 در که مسنی هایِکمونیست به کنم،می برخورد آنها به غالباً و کنم،می یزندگ رم مردمیِ یهمحل

 به را دخو امیدِ تمامِ و کردندمی توزیع را اونیتا یکشنبه روزهای که کنند،می زندگی ساده هایساختمان

 رهبرانِ راچ که این موردِ در پرسند،می من از آمده ما سر بر چهآن مورد در هاآن امروز .بودند بسته حزب

 ۹.نیمک برکنار قدرت از را او توانیمنمی ما چرا رسیده، قدرت به برلوسکونی چرا ستیزند، در هم با حزب

 ذهن زا گذشته من، گمان به .شرمگینم بدهم، ایکنندهقانع جواب هاپرسش این به توانمنمی کهاین از من

 از بخشی شان،تاریخ از بخشی چون کنند،می حمل خود با را گذشته هاآن احتماالً نشده؛ پاک هاآن

 به لمای هااین اگر البته زنند،می حرف خود نوادگان و فرزندان با گذشته مورد در هاآن شاید شان؛زندگی

 .ح فِمختل سطوحِ در که کسانی سکوتِ اما .دانمنمی چیزی مورد این در .باشند ییهاحرف چنین شنیدن

 است یکسان سکوتِ فروید، قولِ به آنها، سکوتِ مورد، این در .دیگریست چیز اند،داشته مسئولیت .ا .ک

  .اندنرسانده پایان به را سوگواری کارِ هنوز که

 .ایمودهب مواجه مسأله این با گذشته، با رابطه در مان،حزبی مقامِ از نظرصرف ما، از کدام هر کنممی فکر

 کندمی وانمود دیگری آن و کرده فراموش را چیز همه یکی شده، خاموش دیگری کرده، محکوم را خود یکی

 امانج را خود کار طبیعتاً و حاضرند، میانه این در نیز مورخین البته و .است برده یاد از را چیز همه که

 مورد این در و نداده قرار ضروریست، که انتقادی معرضِ در را خود تاریخِ هنوز حزب، نهاد، اما .دهندمی

 .است تو با حق

                                                 
 .مترجم - بود ایتالیا دولتِ رئیسِ هنوز برلوسکونی زمان آن در .گرفته صورت ۸۱۱۱ دهه اوایل در وگوگفت این ۹
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 که شدیم موجب گذشته نقدآمیزِ بازخوانیِ که دلیل این به شاید ایم؟نزده انتقاد این به دست ما چرا

 نوزه که هنوز کن فکر .برآورند سر دوباره نرفتند، میان از هرگز که قدیمی یهاشکاف و هانظر اختالف

 یک او یکارنامه مورد در ستنی حاضر حزب در کسی ،برلینگوئر انریکو مرگِ از بعد سال بیست است،

 که است نای خاطر به گذشته نقدآمیز بازخوانیِ عدمِ شاید این، از بدتر ...باشد داشته آمیز انتقاد بررسیِ

 حق راندیگ موارد برخی در که بپذیریم شویم مجبور که دشو آن به منجر بازخوانی این مبادا ترسیممی

 دیگران با حق هک دارد امکان آیا ...کراگسی حتی و کارکشته نیِ-نه تا گرفته، سوسیالیست حزب از داشتند،

 بوده اندیگر با حق است ممکن که کنم فکر این به ندارم رأتج حتی من .است محال چیزی چنین باشد؟

 .باشد

 و اروشنن ایگذشته با سازمانی جز نیستیم چیزی اکنون و نزدیم بازخوانی این به دست ما هرحال،هب

 یک سؤال این هب نیستم قادر ما ،«کیستند شما پیشینیانِ» :بپرسد ما از کسی اگر .بحثقابل اینامهشجره

 لی هروس مارکس؟ کسی؟ چه دهد؛ جواب سؤال این به تواندمی دیگری کس آیا .بدهیم کنندهقانع جواب

(Rosselli)تیگوبه برنشتاین؟ گرامشی؟ ؟ (Gobetti)گاندی؟ ؟  

 به کنممی سعی من .ما هویتِ به شودمی مربوط که یسؤال کنی،می طرح زنی شخصی سؤال یک تو اما

 تقدمع «انقالب» به هرگز من کنممی فکر نه، ام؟بوده معتقد انقالب به گاههیچ من آیا .بدهم جواب تو

 هابیل هک آنگاه ایند،زافمی سربر هاپرچم که گاهآن یایی،ؤر یهلحظ آن فرارسیدنِ مثابهبه انقالب ام؛نبوده

 .آورند فتح به را 1زمستانی کاخِ یا 1باستیل تا شوندمی ردیف هامسلسل یا هاچنگک و

 خلق یهجبه پیروزیِ به ۰2۹۲ سال در که هستم ییهاکمونیست معدود جزوِ من بخواهی، را راستش

 پوتنزا استانِ در واقع Lucanie)) لوکانی شهرِ به انتخاباتی تبلیغاتِ برای مرا زمان، آن در .نداشتند اعتقاد

(Potenza) ات،انتخاب اتمام از بعد داشت خیال و بود آمده رم از که من، چون کسی برای .بودند فرستاده 

 ماندم، اجآن در ماه چند من .جدید دنیایی کشفِ با بود مترادف سفر این بگیرد، سر از را خود تحصیالت

 از و .شد خواهد پیروز مسیحی دموکرات حزبِ که بود روشن .نداشت وجود توهم برای جایی جا،آن در و

 ایجربهت تجربه، این اگر حتی کند، مطلق را خود شخصی یهتجرب که دارد این به تمایل انسان که جاآن

 شد، خواهد پیروز قطعاً 2جبهه که نوشت می درشت حروفِ با و اول یصفحه در اونیتا وقتی باشد، ناچیز

 رم به دادنرأی برای آوریل ۰2 روز وقتی .نداشتم باور بینیپیش این به چون ختم،اندامی باال شانه من

 در بودم نتوانسته من بودم؛ زدههیجان بسیار دلیل همین به و دادممی رأی که بود بار اولین این) برگشتم

 وقتی هت،ج هر به ،(نداشتم سال ویکبیست هنوز چون بدهم رأی جمهوری استقرارِ برای ۰2۹1 انتخابات

 که گفتم خود با جوانان از بسیاری مانند نیز من شکست، از بعد بعد، و .نداشتم زیادی توهمِ برگشتم، رم به

                                                 
 .مترجم - رودمی شمار به آن مظهرِ باستیل زندانِ تخریبِ که ۰2۲2 سال در فرانسه انقالب به ستایاشاره 1
 .مترجم - ۰2۰2 سال در روسیه انقالب به ستایاشاره 1
 .مترجم - است انتخابات این در سوسیالیست حزب و کمونیست حزب ائتالفِ نظور،م 2
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 داد، انجام عداًب شودمی را تحصیالت که .است ایبیهوده کارِ تحصیالت سرگیریِ از شکست، این به توجه با

 جایی به ام از کدام هر و .نگذاشتم دانشگاه به پا یگرد ترتیب، این به ...است نرسیده فرا هنوز بعداً این و

 .حزب لیمح یهاسازمان تقویتِ برای مشکل، و افتاده دور مناطق به کرد،می تعیین حزب که شدیم منتقل

 خواهرم .رفتیمی هم تو و فرستادمی را تو حزب :بود انضباط دورانِ فراوان، شوقِ و شور دورانِ دوران، آن

 (.Abruzzes) آبروزِس به را من و فرستادند (Vénétie) یس-نه-وه به را

 برای انقالب :دهم پاسخ تو سؤال این به حال عین در خواهممی چون کنممی بازگو را ماجرا این من

 غیر وزامر که مفلوک و فقیر چنانآن مناطقی ،آبروزِس سپس و لوکانی ابتدا .است بوده چه با معادل من

 در که ایوظیفه به لوحی،ساده با حدی تا و عمیقاً، من .گذاشتند تأثیر من روی دتشبه است، تصورقابل

 این «.داد نجات» را مردم باید گویدنمی کسی امروزه .بودم واقف داشت قرار ،هاکمونیست ما، مقابل

 .نبود چنین شرایط، آن در زمان، آن در ولی .نیست رایج دیگر اصطالح

 در ،(Torolina) تورولینا پرنس علیه مبارزات در آبروزِس یمنطقه در ،هاسال آن طول در وقتی، و

 زود، صبح ما) کردممی شرکت (Fucino) فوسینو یهازمین تسخیرِ برای ارضی، اصالحاتِ برای مبارزات

 کردمیم شرکت اعتصابات در وقتی ،(افتادیم می راه به کشاورز کارگرانِ همراه گاری، روی دست، به پرچم

 کشاورزان آن برای که بودم معتقد زمان آن در بله، ببخشد، بهبود را کار شرایطِ که کنیم مجبور را رنسپ تا

  ۲.دهم می انجام مهمی کار کشورمان پیشرفتِ برای و

 با .ندپیوست مسیحی دموکرات حزب به آنان از بسیاری و شدند، زمینصاحب دهقانان این سرانجام، و

 گوشت یهزم که ییهابچه آن نداشتند، کفش چون بروند مدرسه به توانستندنمی که ییهابچه آن حال، این

 گوشت و بروند مدرسه به توانستند و شدند کفش صاحبِ آوردند، دست به را چیزها این شناختند،نمی را

  .موفق انقالبِ یک از جزئی .بود انقالب از جزئی مثابهبه این من، برای .بخورند

 را خود سرانجام، .نبودم خطاکار کنممی فکر ولی .امشده مرتکب زیادی اهاتاشتب من شک، بدون

 من ...ردمک خوبی کار کنممی فکر و (.کنممی برخورد گذشت با خودم مورد در دارم شاید البته) بخشیدم

 من .تاس بوده فرزندانم مورد در باشم، شده مرتکب خطایی اگر .ندارم مشکلی آن با و است پاک وجدانم

 هاهکمیت صرفِ را خود وقت تربیش که مادری بودم، کاروشفرام عصبی، غایب، ناآرام، مادری هاآن برای

 حاال لیو ...بپردازد خود فرزندان و خانوادگی زندگی به آنکه جایبه کرد،می حزبی ناپذیرِپایان جلساتِ و

 .اندبخشیده مرا هابچه

                                                 
 کاری ولی کردمی استثمار شدتهب را دهقانان و کشاورز کارگران تورولینا پرنس .بود «برعکس اعتصاب» رشته یک از متشکل جریان این واقع، در ۲

 .کردندمی مرمت را هاسازه سایر و جویبارها ،هاجاده بکشند، کار از دست که نآ جایهب کارگران نتیجه، در .نداشت هاسازه سایر و هاجاده کار به

 نباید کارگران تعداد عملیات، گونهاین برای .بیاورند دستهب کارگران برای را کار نوع این دستمزد که بود آن کمونیست حزب و سندیکاها یوظیفه

 (.تابک فرانسوی مترجم توضیح) شدمی قلمداد «خرابکارانه گردهمایی» عنوانبه تربیش و نفر هد اجتماعات چون بود،می نفر نه از تربیش
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 که مشکالتی و مسائل با نخواستم من .باشم شده رتکبم خود شخصِ مورد در خطاهایی من هم شاید

 مثال) ار هاکتاب از بعضی نخواستم من مثال، عنوانِبه .کنم برخورد بود، آمده پدید ذهنم در مبهم طوربه

 پیش در هک مشخصی وظایفِ با مقایسه در کردممی فکر چون بخوانم، (را کویستلر یا سیلونه یهانوشته

 هاسؤال و هاکنجکاوی بعضی روی بر من .وقت اتالفِ جز نبود چیزی هاکتاب این خواندنِ داشتم، روی

 از یکی اسپانیا جنگِ زمانِ در که (Longo Luigi) لونگو لوییجی از باریک دارم یاد به .گذاشتم سرپوش

 سؤال بود، شده اشاره آن به کتابی در ضمنی طورهب که ،«بارسلون اسفناکِ وقایعِ» موردِ در بود، رهبران

 کند،یم جستجو خود یحافظه در دارد که کرد وانمود دقیقه چند گرفت، خود به متفکری یقیافه او .کردم

 ونبارسل در مهمی چیز هاسال آن در که آورمنمی یاد به نه، گفت داد، می تکان سر که حالی در سپس و

 به هم شاید اندیشی،خام و لوحیساده یرو از شاید کردم، قانع جواب این به را خود من .باشد داده رخ

 هابهسن سوراخ برخی به که این از داشت می باز مرا سحرآمیز یهغریز یک درونی، حسِ یک که این خاطر

 .بکشم سر

 اب من .بود زیبا بسیار آغاز سر من، برای .کنیمی سؤال من از شروع یهنقط و آغاز سر موردِ در تو

 رِمَق امروز که کاخی در ملی، یهکتابخان در ،۰2۹3 سپتامبر در کردم، «مالقات» رم در کمونیست حزب

 سبزرنگ یهمطالع یهاچراغ با دراز میزهای آن سکوت، آن روشن، نیمه یهاتاالر آن .است فرهنگ وزارت

 هپانزد او و بودم ساله هفده من رفتم؛می کتابخانه به (Simonia) سیمونیا خواهرم با ...دارم بیاد خوبی به را

 بر هک داستانی سرآغاز بود این .بودند ارتباط در .ا.ک.ح با که شدم آشنا دانشجو چند با جاآن در .ساله

 نوجوانی مانِز در را تصمیمات ترینمهم انسان دانی،می خوبی به را نکته این تو .انداخت سایه ما زندگی تمامِ

 با ،جنگ هایسال طول در جنوا، شهر در قبالً ما البته .باشد آگاه آن اهمیت از کامالً کهآن بدون گیرد،می

 در .خفیم نشریاتِ و اعالمیه توزیعِ به بودیم کرده شروع آنان، کنارِ در و ...بودیم شده آشنا هاکمونیست

 چیزی حزب با ما «مالقات» حال، این با دادیم؛نمی انجام این از بیش کاری ما ،هایآلمان اشغالِ زمانِ در رم،

 .بود این از شبی

 .ا.ک.ح در من عضویتِ اما .کنم معرفی نسل یک یهتجرب مظهرِ را خود شخصی یهتجرب خواهم نمی

 یهود و ضدفاشیست من یخانواده «.پرستیمیهن» نوعی به بود آمیخته مقاومت، جنبشِ در من شرکت و

 رکتش و حزب در عضویت با ماا .کردممی احساس جامعه از برکنارِ را خود همیشه من ترتیب این به :بود

 تو دانمنمی .امبازیافته را خود کشور یا ام،بازیافته را خود سرانجام که کردممی احساس مقاومت، جنبشِ در

 ی«هانپرست میهن» یهروحی است، شده شناخته ندرتبه موضوع این چون نه، یا هستی خبر با ماجرا این از

 نظامیِ سازمانِ یک که شدیم آن خواستار رم، آزادیِ از بعد ،۰2۹۹ سال در که بود قوی چنان آن ما

 آن به داشتند مخفی فعالیت ما شهر در 2،اشغال زمانِ در که دخترانی تا شود تشکیل بانوان یهذخیر

                                                 
 .مترجم - است آلمانی نیروهای توسط ایتالیا اشغال منظور، 2
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 به بود، رهستا از پر آن روی که رسمی لباس با دختران این .پیوست تحقق به ما خواستِ این و بپیوندند،

 .بود سلطنتی هنوز ایتالیا حکومت و ؛میرفتند جاآن

 ،هادهه و هاسال طی» :تو یهگفت به .است دردناکی موضوعِ این شک بی ...س.ش.ج.ا با ما یهرابط

 و ام داستانِ ...است تو با حق «.دانستندمی سوسیالیسم و دموکراسی مظهرِ را .س.ش.ج.ا ،هاکمونیست

 ستد به برای و درآورده پای از را نازیسم که کردیم می یاد ریکشو عنوانبه کشور این از ما ...س.ش.ج.ا

 در ربا اولین برای آلمان ارتشِ .داشت واقعیت این و .است داده کشته میلیون بیست پیروزی، آوردن

 آن در که کشوری» است، شوروی اتحاد منظورم روسیه، .داشت واقعیت این و .خورد شکست استالینگراد

 را تجمال این ما «.بروند دانشگاه به توانندمی نیز کارگر یِهاخانواده دخترانِ حتی و ندارد وجود بیکاری

 .کردممی تکرار را هاچیز همین هم من کردیم،می بیان حزبی یهاحوزه در

 مثلِ» که بود این ما اندازِچشم که کرد،نمی فکر ما از یکهیچ گمانم به و نکردم، فکر هرگز من ولی

 دموکراسیِ» اصطالحِ که میزان همان به بود، مبهم بسیار ما برای چیز همه مورد این در «.باشیم روسیه

 راهِ» برسیم، برابری و عدالت به دیگر راهی از خواستیممی ما .بود نادقیق و مبهم مانبرای «تدریجی

 نیازی لحانهمس شورشِ به ،«انقالب» یهلحظ به که راهی بود، کرده تدوین را آن تولیاتی که راهی ،«ایتالیایی

 موضوع این به نکرد فکر به کردیم شروع ما بیستم، یهکنگر و استالین مرگ از بعد» :نویسیمی تو .نداشت

 یهنگرک «.اشکاالتی» از تربیش چیزی گفت باید «...داشته وجود هم اشکاالتی شوروی دموکراسیِ در که

 یهکنگر مهلکِ یهضرب از بعد و .بود مهلکی یهضرب ف،چخروش گزارشِ چاپِ بعد، ماه چند و بیستم،

 کسی چه و داشت، شک اشغال این درستیِ به نسبت کسی چه .مجارستان اشغالِ به رسید نوبت بیستم،

 یوویتور دی په-جوزه هم آن و آورممی یادهب را مورد یک تنها من د؟کن بیان را خود شکِ تا کردمی جرأت

(Vittorio Di Giuseppe) خشونتی چه با هم آن کردند، خاموش را وا است؛. 

 .ا.ک.ح ات داد می رخ دیگر اسفناک یهفاجع چند و شدمی سپری سال بیست باید مجارستان، از بعد و

 مرور را موضع تغییرِ این مختلفِ مراحلِ هم با که نیست این به نیازی .بگیرد فاصله مسکو از سرانجام

 انریکو لهستان، در نظامی حکومتِ برقراری از بعد ،۰2۲۰ سال رد که آن به شد منتهی که روندی کنیم،

 این از بعد ،حال این با «.است کشیده ته به» اکتبر انقالبِ از ناشی شوقِ و شور که کند اعالم برلینگوئر

 آن در که رژیمی کرد، می حمایت شوروی رژیم اجتماعیِ و اخالقی برتریِ از همچنان برلینگوئر مرزگیری،

 نظرِ این اب حزب رهبران یههم البته .بود مواجه ایدئولوژیک و سیاسی اقتصادی، عمیقِ بحرانِ یک با هنگام

 :گفتمی غالباً است، تو یهنام دیگرِ مخاطبِ که رِکلین آلفردو که دارم یاد به .نبودند موافق برلینگوئر

 از ترگسترده بسیار (Pouilles) پویِس یا (milieE) امیلی تعاونیِ واحدِ یک در موجود سوسیالیسمِ»

 ینا شوروی با مرزبندی برای ما چرا پس بود، چنین اگر .«است .س.ش.ج.ا سراسرِ در موجود سوسیالیسمِ

 کردیم؟ معطل همه
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 سازگار دموکراسی با کمونیسم» :نوشت خواهد (Veltroni Walter) ترونی-ول والتر بعد، هاسال

 انگیخت،رمیب بیستم قرن در را انسان هامیلیون که یاییؤر .دارم باور آن به و موافقم نظر این با من «..نیست

 که هاییسانان که واقعیت این و .بود غیرِلیبرال داشت، تناقض طلبیآزادی یهروحی با اًاساس که بود یاییؤر

 کند،نمی جادای موضوع این در فرقی داشتند، دیگری تصورِ آن به نسبت کردند، یاؤر این وقفِ را خود زندگیِ

 .ماست واقعی یهفاجع واین

 قلمداد دیگران از متمایز خواهانهخود طرزیبه کردیم،می قلمداد دیگران از متمایز را خود ما آیا

 .دیمکریم معرفی چنین را خود ،برلینگوئر معروفِ سخنانِ از قبل حتی ما .نیست این در شکی کردیم؟می

 هامونیستک (خطرناکِ شاید و) پایانبی شوقِ .داشت وجود مثبتی یهطنق گیریموضع این در ابتدا در شاید

 مردان مثابه به هاایتالیایی به را خود ابتدا همان از هاآن که شد این به منجر دیگران به دادن آموزش برای

 جامعه رادِاف دیگرِ که بودند روبرو یمسائل و مشکالت همان با نیز هاآن البته .کنند معرفی متفاوت زنانی و

 و داکاریف یهروحی با شدید، اخالقیِ تعهدِ با بودند هاییانسان هاآن که تفاوت این با بودند، درگیر آن با

 کردند،یم مطالعه هاکمونیست ...مطالعه و کار ظرفیتِ با انضباط، و مسئولیت یهروحی با ازخودگذشتگی،

 هاکالس در هاهفته و روزها ،هاساعت ما .داشتندوامی لعهمطا به نیز را دیگران و !ایمطالعه چه هم آن آری،

 خود آموزشِ صرفِ که را ساعاتی آن شدمی اگر آه .خواندیممی درس و کردیممی مطالعه حزبی مدارس و

 ورتص این در کنممی فکر آوردیم،می دست به دوباره کردیم، رفیق هزاران آموزشِ سازماندهیِ صرفِ یا و

 مطالعه و ارک آن روی که متونی که بگویی توانیمی تو) .کنیم زندگی دیگر یکبار وانستیمتمی ما یهمه

 ....(دیگریست موضوع این اما بودند، مضر حتی و فایدهبی کردیم،می

 به ودند،ب جدیت و فداکاری یهروحی انضباط، چون خصوصیاتی فاقدِ که هاییایتالیایی مدید، هایمدت

 ایمرحله زا است، تو با حق اما .نگریستندمی احترام یهدید به پشتکار با و جدی منضبط، یهاکمونیست

 هشدار و شک به را خود جای احترام و .قدرت خواستِ یا تأیید به شد تبدیل ادعایی «تفاوتِ» این بعد، به

 نواختیک و راست تندیسی چوب، این از توانمین و شده تنیده ناصاف چوب از انسان کانت، قول به) .داد

 (.کرد پا بر

 مناًض ولی روزند، موضوع هاسؤال این تمام احتماالً .کنی می طرح زیادی یهاسؤال تو عزیز، ویتوریوی

 و امهنشست فلک و چرخ روی کنممی احساس هاآن خواندن با گردند؛برمی گذشته سالِ پنجاه تاریخ به

 یدهوع به امکان حدِ در کنممی سعی و بدهم جواب تهایسؤال به که امکرده قبول اما .گیرممی سرگیجه

 .مکن عمل خود

 طرح ۰2۹1 انتخابات از پس را هاسوسیالیست با ما یهرابط بغرنجِ موضوعِ درستی،به خواهی،می تو

 اندکی با شد، چپ حزبِ اولین آرا صد در 2٫۸۱ با نی-نه رهبریِ به سوسیالیست حزب که هنگامی کنی،

 ۰2۹۲ آوریل ۰۲ در بعد، سال دو .بود آورده دست به را آرا صد در ۰2 که .ا.ک.ح از تر جلو اختالف،

 حتت و آن چارچوبِ در سوسیالیست حزب و کمونیست حزب که خلق، یجبهه .بود کرده تغییر اوضاع
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 که حالی در آورد، رأی ٪3۰ حدود بودند، داده مشترکی انتخاباتی لیستِ (ribaldiGa) گاریبالدی عنوانِ

 .ساخت خود نصیب را مجلس یِهاکرسی اکثریتِ تنهاییبه آراء، ٪۹۲ از بیش با مسیحی دموکرات حزب

 پذیرفت باید که بنویسد آوریل ۰۲ از بعد بالفاصله تا دادمی حق خود به کار کهنه نیِ-نه ترتیب، این به

 ،هاتکمونیس (کندنمی ایجاد تغییری ماجرا اصل در این واقعی، یا ظاهری) هدایت یا رهبری پرچم، زیرِ» که

 «.است ممکن غیر غرب در پیروزی

 ؛کردم محول امنامه انتهای به را آن و ندادم پاسخ تو یهاپرسش از بعضی به من عزیز، ویتوریوی

 ظرناختالف آن روی هم هنوز و گرفته صورت زیادی یهابحث آن حول که موضوعاتی مورد در ییهاپرسش

 موضوعات، این .کرد تعریف آن حول را جدید چپِ یک یهامشخصه توانمی که موضوعاتی هست،

 .ساختن دگر جهانی برای جنبش و یطلبآرامش از عبارتند کنی،می طرح تو که موضوعاتی

 که اشدب کسی اصطالح این از منظور اگر ام،نبوده طلبآرامش گاههیچ من که بگویم صراحتبه باید

 تمامِ که نم مثل کسی واقع در .داندمی منتفی شرایط یکلیه در را سلحها به بردن دست ضرورتِ یا امکان

 میان از توانمی قهر راهِ از تنها را فاشیسم و نازیسم که برده سر به فکر این با را دوم جهانی جنگ یِهاسال

 شخصاً و،ت خودِ .بخواند «طلبآرامش» را خود تواندمی دشواریبه داشته، ایتجربه چنین که کسی برداشت،

 بلکه م،الز تنهانه عدالت حفظِ و برقراری برای قهر از استفاده هاکمونیست سنّتِ در که کنی می یادآوری

 .است تاریخ اهرمِ قهر گویدمی که است مارکس این نکنم، اشتباه اگر و .است ضروری

 درجه همیشه دوم، درجه) رهبرانِ از یکی من ولی .ام نبوده «طلبآرامش» هرگز من ترتیب، این به

 سراسر در ما کردیم، جمع امضا هامیلیون اتم، بمبِ نابودیِ برای ما .بودم «صلح هوادارانِ» جنبشِ (دومِ

 نگج و آهنین یهپرد که کردیممی زندگی دنیایی در ما .دادیم سازمان صلح برای تظاهرات هزاران کشور

 .بود کرده تقسیم قسمت دو به را آن سرد،

 اعتراض و بودن زنگ به گوش موجهِ کامالً جّوِ این ای،توده بسیجِ این چون نبود، فایدهبی ما فعالیتِ این

 سال در کره جنگ در امریکا متحده ایاالت مثال عنوانبه که شد موجب اتم بمبِ از استفاده امکانِ علیه

 این و ،است جنگ این مسئول امریکا که بودیم معتقد ،«صلح هواداران» ما، ولی .نکند استفاده آن از ۰21۱

 به امر ،«یطلبآرامش» مورد در تو سؤال .نبود درست ما تحلیلِ اما بود، درست ما فعالیتِ ...نبود درست

 .انداخت شده فراموش تقریباً و قدیمی ماجرای این یاد

 تا ودب کر و کور باید .شدنجهانی اثراتِ و خطرات یعنی پردازم،می تو مشکل سؤال دومین به حال و

 ترخطرناک وزرروزبه را اوضاع بلکه تخریب، را دنیا تنهانه که ییهاعدالتی بی علیه نکرد بلند را خود صدای

 ضعیتو این از من طبیعتاً .باشد ما مشکالتِ تمامِ باعثِ شدنجهانی که کنمنمی فکر من ولی .سازندمی

 .نندکمی زندگی روز در دالر دو از تر کم دیدرآم با جهان در مرد و زن میلیون هاصد که هستم برآشفته

 در دالر دو از رتبیش یعنی این، از بیش مبلغی شاید و مبلغ، همین اروپا که هستم برآشفته نیز این از من

 رب را خود مرزهای که اروپا همین از هستم برآشفته همچنین من و .کندمی قاره این گاوِ هر صَرفِ را روز
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 بر نیمب امریکا سیاست هند اقتصاد وزیر اخیراً .بنددمی سوم جهان کشورهای التِمحصو از بسیاری روی

 در ار هند فوالد صنعت سیاست، این چون کرد،می محکوم را فوالد وارداتِ رویِ گمرکی یهتعرف برقراری

 رب بلکه شود، محدود بازار آزادیِ که نبود این خواهان او ترتیب، این به .دهدمی قرار مرگ خطرِ معرضِ

 .بود شدنجهانی گسترشِ خواهانِ عکس

 بارزهم ضرورتِ به آیا زنند،می حرف شدنجهانی علیه ،ساختن دگر جهانی طرفدارانِ وقتی» :پرسیمی

 نابرابری و لتیعدابی علیه مبارزه انگیزد،برمی را هاآن آنچه اگر «کنند؟نمی فکر نابرابری و عدالتیبی علیه

 که را منیدش تا نگرفت، اشتباه را هدف تا داشت توجه باید گاهآن است، چنین که مکنمی فکر من و است،

 گرفت هضرب زیر باید که را مزایایی تا نمود، مشخص خوبیبه را خود متحدانِ و کرد وارد ضربه او بر باید

 طلبانصالحا گذاشتیم، سر پشت که قرنی در .دکر تعریف وضوحبه کرد، حمایت آن از باید که را منافعی و

 دخواستنمی که هاییآن پیشانیِ بر تاریخ که حالی در ند،کن «متمدن» را یدارسرمایه تا کوشیدند

 است این جهان، سطح در ما، یهوظیف امروز ترتیب، این به .زد تکذیب مهر کنند، سرنگون را داریسرمایه

 در باید ام که بزرگ، بسیار یمسئولیت عظیم، ایوظیفه .کنیم «متمدن» اصالح، هدایت، را شدنجهانی که

 هالیاردمی به سر آنها تعدادِ و) کنندمی زندگی مدنی یهجامع یهحاشی در که کودکانی و زنان مردان، قبال

  .بگیریم برعهده (زندمی نفر

 

  میریام
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  اول پاسخ
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 عزیز، ویتوریوی

 ردیگ چپِ هزاران مثل و دارم تعلق چپ به من .انداخت وحشت به مرا تو یهاسؤال که کنم اعتراف باید

 یامدهن پدید هنوز نو و رفته میان از کهنه که زمانی گذار، سختِ دوران در برم،می سر به عمیق بحرانی در

 ۰۱.است

 یدهرس پایان به چپ بحرانِ که است آن شمعنای بدهم، جواب تو یهاسؤال تمام به باشم قادر من اگر

  .نیست چنین اما .ستا

 روریض را مقصود و مضمون و هویت چون ییهاسؤال به گفتن پاسخ خود نوبه به نیز من حال، این با

 ار «هاکمونیست سکوتِ» این دلیل باید .بدهم قطعی جواب هاسؤال این به توانمنمی چند هر دانم،می

 ذشتهگ وقایعِ از ناشی شرمِ حتی و توهمات اشتباهات، زدودنِ به تمایل مثل ییهاچیز من .کرد جووجست

 ستکمونی هرگز من» :گویندمی پَستی با و مزورانه یا صداقت روی از که کسانی از و .کنمنمی نفی را

 تمام هک این از باشم پشیمان توانمنمی و .امبوده کمونیست من آری، .آورمنمی میان به حرفی «امنبوده

 تاریخِ - منفی یا مثبت صورتِ به - که ای حادثه ام؛درآمیخته تاریخی ظیمع یهحادث یک با را خود زندگی

 من که است دلیل همین به دقیقاً اما .پابرجاست هنوز حادثه این آثار و .است زده رقم را ایتالیا معاصرِ

 یعنی ت،اس من گردن بر که است یمسئولیت منظورم .کنممی مسئولیت احساس عمیقاً فرد، یک عنوانبه

 جدید، رشِنگ این و .برگزید را فاشیسم ننگِ با مبارزه راه میهن، به جدید نگرشِ یک خاطر به که جوانی آن

 وازهایآ سرزمینِ دوره، آن ایتالیایِ از ترپیشرفته و ترمدرن تر،بزرگ تر،عادالنه ایتالیایی :بود چنین

 و .بودند سوادبی آن اهالی از یمین از بیش که کشوری فقر، و پرکندهان یهاحرف سرزمینِ روحوضی،

 شوروی مِکمونیس کردنِ محکوم به خود، با حسابتسویه که پذیرفت باید که است دلیل همین به دقیقاً

 عین در که است کسی مسئولیتِ :است سیاسی من مسئولیت .است انگاریسهل کاری چنین .شودنمی ختم

 پیش در را ترقی و پیشرفت راه مردم یهاتوده هک بود کرده آن صرف را خود توان و زندگی که حال

 .اشتبازد کشور حکومت در شرکت از را هاآن -.س.ش.ج.ا با «آهنین پیوندِ» دلیل به- حال عین در گیرند،

 ِاشتباهاتِ مسئولیت نه دارم، برعهده را اشتباه این مسئولیتِ من .هست نیز این از ناشی چپ بحرانِ

 است؛ حال مورد در سکوت بلکه نیست، گذشته مورد در سکوت ما یهمسأل یل،دل همین به .را استالینیسم

 همین به .را حاضر حالِ .را حال کند، درک را آن نیست قادر چپ و .دهدمی آزار تربیش مرا موضوع این و

 گذشته یِهاداده با را گذشته توانمین که است بدیهی چون کند،می سکوت گذشته مورد در که است دلیل

 یانم به که جدیدی یهاسؤال و نشده داده پاسخ آن به که یمسائل یهزاوی از باید را گذشته کرد، مرور

 اشین ما مشکلِ .است همین ما یهسابق بی و بزرگ واقعی، مشکلِ و .حال یهزاوی از یعنی کرد، مرور آمده،

 با ما چون است، جدی سیاسیِ ءخال یک بیانگرِ بریم، می سر به آن در که حالی که است واقعیت این از

                                                 
 .مترجم - بحران از گرامشی تعریف به است ایاشاره ۰۱
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 یکلیه در ییرتغ همچنین و روحیات، در تغییر بلکه چیزها، در تغییر تنها نه هستیم، مواجه عظیم تغییرِ یک

 اجتماعی، طبقاتِ ملت،-دولت) شده بیان و فکر آن چارچوب در سیاست که ییهازمینه و اشکال

 .است نهاده بنا را خود رزاتمبا و تاریخی هویتِ آن، اساس بر چپ و ،(شدنصنعتی

 کرف چنین من داد؟ تغییر را حزب نامِ و کرد روزبه را هابرنامه است کافی آیا .جاستاین در مشکل و

 این یهمه داد، قرار بحث مورد و کرد طرح برنامه از قبل را آن باید که چیزی آن قبال در .کنمنمی

 در هک را دنیایی باشد قادر که است نوینی یهاندیش ست،ا ایاندیشه منظورم .بود خواهد بیهوده هاحرف

 قدیم پِچ که است ایاندیشه از متفاوت بسیار طبعاً اندیشه این و .کند درک و بخواند بریم،می سربه آن

 بدبختی، و فقر علیه مبارزه سرمایه، و کار بین ستیزِ دولت، طبقات،) خواندمی را بیستم قرن آن یهزاوی از

 .ردندا اندیشه آن از کمی دست اندیشه این انداز،چشم گسترشِ و هدفمندی نظر از هرچند ،(فقرا رهاییِ

 میدا و مبارزه شوق، و شور و گرفت جای مردم دلِ در شد، تبدیل فهمقابل و ساده یهاپیام به اندیشه آن

 چپ به ار تاریخی یهیفوظ یک احساس بتواند که ایاندیشه .داریم کم را چیزی چنین ما امروز .برانگیخت

  .دکن ایجاد جدیدی فضای امروزین، سیاستِ برای بتواند حال عین در و بازگرداند

 و انمخوبازمی را تو یهاسؤال من نهاد؟ پا بر را بزرگی چپِ بزرگ، دیدگاهِ یک بدون توانمی گونهچه

 اما .دانممی مسئول را خود مورد این در و گذشته، برجای کمونیسم شکستِ که شوممی ئیالَخَ متوجه

 را کوتس که است نرسیده آن وقت آیا که آن بر مبنی کنیمی طرح تو که است یسؤال اساسی، ینکته

 اوضاع هک باشیم متقاعد باید شود، بهتر اوضاع که خواهیممی اگر گویی،می تو که طورهمان چون بشکنیم،

 آن توق .برداریم دست خود سرنوشت مورد در زاری و یهگر از باید ما است، تو با حق .شود بهتر دتوانمی

 .کنیم انتخاب را یکی شکست، دنیایِ و هاممکن دنیایِ بین که است رسیده

 یعظیم «تحول» نتایجِ ابعادِ به هنوز ولی زنیم،می حرف شدنجهانی یدرباره مدام ما .من نظر هم این

 ابلمق در ما که است این واقعیت .ایمنبرده پی داده، رخ جهان سطحِ در گذشته سال بیست طول در که

 گذارِ وندِر در گذشته، قرن در توانمی فقط را آن نظیر (مترجم – ایتالیا در) که ایمگرفته قرار ییهاچالش

 دخو جای ناچاربه «کشاورزان» یهکهن احزابِ که ترتیب همان به و .کرد مشاهده صنعت به کشاورزی از

 که یاحزاب که باشد روشن باید نیز امروز ترتیب همان به دادند، کارگران سیاسیِ دیدِج یهاسازمان به را

 خارج دور از امروزه اند،آمده پدید کهن صنعتگریِ و ملت-دولت تاریخیِ یِهامحدوده چارچوبِ در

 نهفته اجهمین در احزاب بحرانِ واقعیِ دلیلِ ولی کنم،می اغراق اندکی مورد این در من شاید .ندشومی

 دیگر سیاست که است واقعیت این از ناشی بلکه نیست، هاانسان نظریِ تنگ از ناشی بحران این .است

 حقوق از بزرگی بخش معاصر، زنان و مردان خودمختاری؟ کجاست .نیست بزرگ تصمیماتِ گرفتنِ محل

 روز، امروزه .کردمی نتضمی را آن هاحکومت مختاریِ خود که حقوقی اند،داده دست از را خود شهروندی

 که است فراملیتی یهاقدرت دست در اصلی یهاانتخاب کند؟می هدایت و دهدمی فرمان کسی چه
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 میان، این در .هادانسته و اطالعات تولیدِ تکنولوژی، کنترلِ مالی، امورِ شاننام و است جهانی شانامکانات

 .ندارد شارز پشیزی زنان و مردان نیازهای ،هاامید ،هارؤیا

 یِهاممکن یایِدن بر تکیه با :گوییمی تو ویتوریو، تو، کرد؟ برخورد بزرگ یهمسأل این با باید گونهچه

 از یکی وخَمچَم از که من، چون کسی که این از شد متعجب نباید صورت، این در اما .خوب بسیار .جدید

 قرار الشعاع تحت را چیز همه سیاست فکرِ آن، در که حزبی است، خبر با درون از احزاب این ترینِقدیمی

 باید خیتاری نظرِ از پس، این از که بگوید من چون کسی ،(بود زندگی تمامِ برای انتخابی حتی و) دادمی

 در ما ینب نظر تبادلِ یهفاید من، گمان به .داد تغییر را سیاسی فعالیتِ یشیوه و نهاد برپا جدیدی احزابِ

  .است نهفته نو و کهنه ینب ویژه یهمبارز همین

 ؟است معنی چه به آزادی و برابری برای مبارزه امروزه، .کنممی شروع هاسؤال ترینکالسیک از من

 .ستنی کافی دیگر جواب این امروزه، .درآمد بازتوزیعِ برای مبارزه از بود عبارت اساساً گذشته پاسخِ

 زمان ره از بیش امروز که آنچه گرهیِ یهنقط روی و شویم متحد گونهچه :است این کنندهتعیین یمسأله

 ور شکافِ از است عبارت من، گمان به گرهی، یهنقط این و .نماییم عمل دارد، قرار مبارزه مرکزِ در دیگر

 ،است مالی بازارهایِ قدرتِ ،«قدرت» از من منظور «.قدرت» و «دولت» بین - انگیزِ حیرت و - افزایش به

 غیرمادی نیازهایِ جدیدِ بازارهایِ و عمومی ذهنیتِ که ییهاشرکت جمله از) است هانیج یهاشرکت قدرتِ

 زنده، موجوداتِ از دتوانمی که رسیده مرحله این به که است علم قدرتِ ،(کنندمی کنترل و ایجاد را

 ناظر اعدِقو یعنی است، سیاست ،«دولت» از من منظور و .است جمعی ارتباط وسایل قدرتِ کند؛ سازیشبیه

 ،هادهش استثمار تنهانه و ،هاانسان آن طریق از که نهادهایی و ابزارها یعنی جمعی، منافعِ و گروهی زندگیِ بر

 حرومم خصوصبه نباشند، محروم و حاشیه در برکنار، که این حقِ کنند،می دفاع خود حقوق از ۰۰فردها بلکه

 .تیکدموکرا شهروندیِ از برداریبهره و شناخت حقِ از

 مشخص امورِ هب باید سیاست که است، روشنفکرانه پرچانگیِ همه هااین که بگویند هابعضی است ممکن

 اصلهف سیاست از مردم که است این پدیده ترینمشخص حاضر، حال در که گفت باید پاسخ در .بپردازد

 است دنشجهانی حال در ایگونهبه (ایتالیا جمله از مشخص، دنیایِ) دنیا که اساسی دلیلِ این به گیرند،می

 هستیم یاندازچشم آن رفتنِ دست از شاهدِ ما بلکه د،شونمی تشدید هانابرابری و هابندیدسته تنهانه که

 کالم، کی در .آینده به اطمینان و پیشرفت اندازِچشم :بخشیدمی معنی ما زندگی به گذشته قرون در که

 خواهند خود والدینِ از بهتر شرایطی در فرزندان که ممکن، است امری جهان تغییرِ که اندازچشم این

 نتوانیم ام اگر بماند، باقی محلی سطح در ما اندازِچشم اگر دکر برقرار را دموکراسی توانمی گونهچه .زیست

                                                 
 نه و امدهبر کار به را «فردها» یواژه کلمه، این بستنِ جمع برای دلیل مینه به .انسان هر یعنی است، «فرد» روی نویسنده تأکیدِ بحث، این در ۰۰

 هاانسان کِیکای افراد، یکایکِ نقشِ بر نویسنده تأکیدِ مبینِ ،«افراد» یواژه بردِ کار است ممکن چون شود،می استفاده معموالً که را، «افراد» یواژه

 .مترجم - نباشد
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 است ینا من احساس .نیستم بدبین من ولی ۰۸.یامپراتور قدرتِ برابرِ در بدانیم ایگرایانهواقع بَدیلِ را خود

 چارچوبِ از که است ییهاپدیده از مملو جهانی یهصحن .است کرده تغییر سرعتبه تاریخ قالبِ در زمان که

 یمال بازارهای قدرتِ اِعمال طریقِ از یا اسلحه ضربِ به هاآن به توانمین و روندمی فراتر کشورها مرزهایِ

 در هک کنیممی زندگی جهانی در ما پس این از که است این واقعیت .است واقعیت یک این .گفت پاسخ

 ندگیِز جدیدِ اَشکالِ به داریم نیاز پیش از بیش موجود، مخربِ ابزارهایِ قدرتِ و علم قدرتِ به توجه با آن،

 موضوع مینه و .جهان سطحِ در فرهنگی و ِسیاسی پیوند جدیدِ اَشکالِ زیستن، جمع با جدیدِ اَشکالِ مشترک،

 گیِدلبست رویِ از من حرف این .بیندیشیم بزرگ تغییرِ یک به دیگر بارِ تا داردوامی را ما که است

 ار یدارسرمایه فرجامِ که نیست تاریخی چپِ یهاندیش این به وابستگی رویِ از یا و ک،ایدئولوژی

 به ه،ک گیردمی نشأت واقعیت این از حرف این امروزین، مدرن، دلیلِ .دانستمی زودرس و ناپذیراجتناب

 نظر هب شکننده و کوچک بسیار کنیم نگاه آن به هاماهواره از اگر که ایکره زمین، یهکر روی من، گمان

 رب بقا برای خطری به که شده، قدرتمند چنان و متعدد چنان بشر، نوعِ ما، نوعِ موجود، نوع یک آید،می

 با) است جمعیت رشدِ و دلمو وهایِنیر شدیدِ رشدِ از ناشی قدرت، این و .است شده تبدیل کره این روی

 قیرترینف در جمعیت رشدِ توانِ و است متمرکز جهان بخشِ ثروتمندترین در تولید توانِ که این به توجه

  (.آن بخشِ

 هب توانمی را موضوع .است همین آری من، گمان به است؟ همین پیشرفت، اصلیِ موضوعِ امروزه آیا

 ما فکرِ طرزِ و سیاسی توانِ از مراتببه تکنولوژیک توانِ که است درست این اگر :کرد بیان زیر صورت

 پیش زا بیش علمی و اقتصادی مهمِ یِهاانتخاب عواقبِ بینیِپیش که است درست این اگر است؛ جلوتر

 رَده از یخط و هموار پیشرفتِ قدیمیِ نظراتِ تغییرات، این اثرِ در که است درست این اگر د؛شومی مشکل

 اطمینان یدِد با و کنیم اتکا شدهتعیین ازپیش یِهاراه به یمتوانمین دیگر ما که ایگونه به ند،شویم خارج

 شدِر که است درست این اگر بود؛ هاآن قدرتِ یهنقط و چپ نیروهایِ خاصِ که دیدی بنگریم، آینده به

 این اگر شده؛ اهاطمینانیبی و هایدگیپیچ افزایشِ به منجر ،هاوابستگی و هااختالف افزایشِ به منجر تاریخی

 چیزِ نهات ،هابینی پیش بودنِ مطمئننا به توجه با که، است درست نیز این گاهآن پس است، درست همه

 .ستهاانسان یاراده همانا مطمئن

 که ریمدا ازنی قدرتمندی نهادهایِ به و قدرتمند سیاسیِ ابزارهایِ به بلکه افکار، به تنهانه ما بنابراین

 ابزاری لکهب نیستند، قدرتمندی برای ابزاری نهادها، این من، گمان به کرد؛ حکومت جهان این بر آن با بتوان

 .عدالت و آزادی به نیاز خاطرِ به جدید، اهدافِ خاطرِ به مبارزه برای هستند

 ضروریات این اب .ا.ک.ح یهتجرب که بگویم باید بپذیریم، را استدالل طریق این اگر عزیز، ویتوریوی اما،

 یاتوده یحزب بلکه نبودیم، کایدئولوژی حزبِ یک تنها ما که است درست این چند هر دارد، زیادی یفاصله

                                                 
 شمولجهان بزرگِ وریِاتامپر دورانِ به را جهان کنونیِ شرایطِ که ،Negri Antonio ،نِگری آنتونیو معاصر، ایتالیاییِ وففیلس تزِ به است ایاشاره ۰۸

 .مترجم - کند می تشبیه
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 سیارب من برای دلیل، همین به .کنند شرکت جامعه امورِ در تا دکرمی کمک مردم به که حزبی بودیم،

 یا مداشتی اعتقاد انقالب به دوره، آن جوانانِ ما، آیا که بدهم جواب مورد این در تو سؤال به تا است دشوار

 زا منظور اگر بود خواهد «نه» من جواب .بدهم جواب سؤال این به متوانمین که بگویم باید صادقانه .نه

 مبارزه به شوق و شور با ما مطمئناً ولی .باشد قدرت اعمالِ طریقِ از حکومت کردنِ برکنار کودتا، انقالب،

 به ما نوعی،به ،ترتیب این به کشور؛ اخالقی و فرهنگی بافتِ بافت، عمیقِ تغییرِ برای مبارزه تیم،داش ایمان

 وانعنبه آن از تحقیر به ما که بود چیزی آن از ترباارزش بسیار نظرمان به که داشتیم ایمان چیزی

 یِدموکراس وجود ما هالبت .بود قدرت به زحمتکش یهاتوده رسیدن ما هدف :کردیممی یاد طلبیاصالح

 .اندپوشنمی عمل یهجام ما اهداف تمامِ به پیروزی این ولی .وردیمآمی حساب به پیروزی یک را پارلمانی

 یهرابط به دادن ارجحیت و هاتوده به دادن ارجحیت را آن که بود چیزی آن بود، مهم چهآن ما برای

 بود؟ چه منظور .خواندیممی سیاست با هاآن

 اونیتا در جوان نگارروزنامه یک من ،۰21۱ یدهه ابتدای در .آورممی ممکن مثالِ چندین از لمثا یک

 همراهی (Matera) را-ماته به سفری در را (Amendola Georgio) آماندوال جورجو بار یک و بودم

 داریکله مرد این .باشد تصورقابل غیر امروز ایتالیای در شاید مانده، جایبه من ذهنِ در که ایصحنه .کردم

 رانِکارگ) کردمی صحبت فقیری جمعیتِ برای بلند صدایِ با و بود ایستاده ایصخره باالی ،مختزُ و

 و جویان،پناه پیش هاقرن که آمدندمی بیرون ییهاحفره از سروصدا با که (پابرهنه کودکانِ زنان، کشاورز،

 یزندگ هاحفره این در هنوز ایتالیایی شهروندِ هزاران اما .ندبود کنده کوه دلِ در اولیه اقوامِ ها،آن از پیش

  .کردندمی

 رهخی آنان یهتنیددرهم یهاچهره به من .دادندمی گوش او یهاحرف به آمیزتحسین سکوتی در هاآن

 مورد در هاآن با کرد،نمی صحبت دادمی رخ مجلس در که وقایعی مورد در هاآن با آماندوال .بودم شده

 اهزمین تصرفِ با که این مورد در نان، مورد در شان،زندگی مورد در شان،شرایط مورد در زد،می حرف آب

 هاحرف این در را خود هاآن نبودند؛ شنونده فقط هاآن .کنند سیر را خود فرزندان شکم توانست خواهند

 و .دش خواهند پیروز اتحاد، صورتِ در هک داشتند اطمینان و دانستندمی خود رهبر را او آنها .یافتندبازمی

 که کنممی فکر ایلحظه به سپس .گیرندمی فاصله سیاست از امروز که کنممی فکر مردمی به من حال

 موافق همیان و چپ ائتالف مورد در او خط با چون بدهم استعفا اونیتا مدیریتِ از تا کرد وادار مرا تولیاتی

 هنمودِر یک من به .داشتم سال سی از تربیش کمی زمان آن در .فرستاد سپوِی یهمنطق به مرا او .نبودم

 طبقاتِ و زمینصاحب کشاورزانِ میانِ در حزب بُردنِ و «کشاورزی کارگرگراییِ» با ستیز :بودند داده روشن

  .بپوشانیم عمل یجامه رهنمود این به تا بردیم کاربه را خود تالش تمام ما و .شهری متوسطِ

 ایتالیاییِ شکلِ فقط .ا.ک.ح .بزنم ربطبی هایحرف مورد این در بخواهم اگر است یدهفابی

 را اریخت نخواهیم اگر ولی .است چپ اتحادِ بزرگِ بسیار هنوز مشکلِ امر، این گواه .نبود دموکراسیسوسیال

 زیرِ در چهآن به و یمبزن کنار را فاشیسم سرپوشِ اگر و اند،نوشته حاکم طبقاتِ که بخوانیم گونهآن فقط
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 گمان هب گاهآن دهیم، قرار نظر مَدِ را ایتالیا وحدتِ شرایطِ دورتر، کمی اگر و بیندازیم، نگاهی دادمی رخ آن

 هرگز که هدفی بود، انقالب هدفش که حزبی .بود .ا.ک.ح که چیزی آن درک به کرد خواهیم شروع من

 به پاسخ ود؟ش تبدیل کشور تاریخِ اصلیِ بازیکنانِ از یکی به ذالکمع توانست گونهچه نیافت، دست آن به

 .ملی ظرِن از بلکه طبقاتی، نظرِ از نه «مفید» .کرد جستجو حزب این «مفید عملکردِ» در باید را سؤال این

 یهاتوده تِمخالف بیانگرِ را حزب روزافزون، نحویبه مردم، که بود واقعیت این بر مبتنی مفید عملکردِ این

 یگانهب آن به نسبت را خود هاتوده این که طبقاتی و دولت دانستند؛می حاکم طبقات و دولت با معظی

 در ورکش وحدت که بیاوریم یاد به را شرایطی .وردندآمی حساب به خود دشمن را آن نهایتاً و یافتندمی

 را رزانکشاو کشتارِ و نظامی حکومت مطلق، فقرِ .سلطنتی یهشیو به و باال از وحدت :گرفت صورت آن

 هامونیستک که بود حکومتی چنین مقابل در و شرایط چنین در .بیاوریم یادبه را فاشیسم .بیاوریم یادبه

 .ا.ک.ح خالفتم که بود واسطه این به .شدند واقع موردقبول اوضاع تغییرِ به قادر سیاسیِ نیرویِ تنها مثابهبه

 ایبارزهم یهجنب باحکومت، (بود هاکادر از متشکل مخفیِ حزبِ یک فاشیسم، یهسلط زیر زمان، آن در که)

 زیپیرو به را آن و کرد بسیج را کشور جانِ و روح که ایمبارزه گرفت، خود به را دموکراسی برای جدی

 هوریجم یک ایجاد برای سیاسی ابتکارِ یک به را آن تولیاتی سیاسیِ خردمندیِ که ایمبارزه رساند،

 یرستاندب تازه که من، چون جوانانی بین در ایتالیا، کردن آزاد برای او فراخوان .ساخت دلمب دموکراتیک

 میناناط آورد، وجودبه خوشبختی حتی و اطمینان حسِ یک و برانگیخت شوق و شور بودند، کرده تمام را

 ،«کشور یهازخم مِتما» مداوایِ خاطرِ به پارلمانی، دموکراسیِ خاطرِ به ِملی، وحدت خاطرِ به خوشبختی و

 .بازسازی خاطرِ به

 چه کنم،می حس را خود مسئولیتِ سنگینیِ و بار تمام حال، این با .نیستم پشیمان کمونیستِ یک من

 .بینممی وضوح به نیز را تاریخ دیگر یهچهر من چون .حزب رهبرانِ از یکی عنوانبه چه فرد، یک عنوانبه

 دهیِازمانس و تربیت کارِ اجتماعی، رشدِ کارِ :گرانهاصالح عمیقاً و یمعظ زدیم کاری به دست ما سو، یک از

 اب پیوندمان دلیلِ به دیگر، سوی از اما .اجتماعی اهدافِ جهت در آنان توانمندی هدایتِ و وسیع یهاتوده

 گرفتیم وشد بر را یمسئولیت هنتیجدر و بود، بستبُن در که کردیم دفاع سیاسی نظامِ یک از ما ،.س.ش.ج.ا

 غیرممکن ار ایتالیا، در دموکراسی عمیقِ شکنندگیِ بر غلبه اِمکانِ نتیجه در و قدرت، به رسیدن اِمکانِ که

 توانست وا .دارد وجود اسفبار چیزی بود، آن تبلورِ که تولیاتی پالمیرو شخص در و ماجرا، این در .ساختمی

 در بار تیننخس برای او .بود نشده آن انجام به وفقم سابق سوسیالیستِ حزبِ که برساند انجام به را کاری

 .ا.ک.ح او حال، عین در اما رساند، قدرت پای به تا را هاآن و داد آشتی ملت با را فقیر طبقات ایتالیا، تاریخ

 شوروی حادات رهبرانِ از یکی بلکه کمینترن، بزرگِ رهبرانِ از یکی تنهانه واقع در او چون کشاند، انزوا به را

 .بود

 روی بر وانیمبت تا کنیم بازخوانی را آن شویم موفق باید ما .است سنگین گذشته بارِ عزیز، ویتوریوی

 .بیندازیم نظر دوردست به و بایستیم آن یهاشانه
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 آلفردو
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  دوم پرسش
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 عزیز، آلفردوی و میریام

 بایستیم آن یهاشانه روی بر بتوانیم تا کنیم بازخوانی را آن شویم موفق باید ما .است سنگین گذشته بارِ»

 ترتیب، این به .رسانیمی پایان به را خود پاسخ جمالت، این با تو ،آلفردو «.بیاندازیم نظر دست دور به و

-از یک با ما که نکته این درکِ به حال، موردِ در بودن نامطمئن به دهیمی رجوع را سکوت موضوعِ

 که ستیمه کلماتی فاقدِ ما اما است، تغییر حالِ در ما دوروبر در چیز همه :هستیم روبرو معظی گسیختگیِهم

 کوتس .گوییمی را همین اساس در هم تو میریام، تو، .کنیم درک را تغییرات این آن کمک به بتوانیم

 ودخ سیِبرر به ما که این به کنیمی منسوب را آن تو و است، حال مسائلِ به پاسخ فقدانِ نشانگر

 که آن رایب حافظه یهآگاهان پاکسازیِ از است عبارت سکوت که هستی عقیده این بر نیز تو .ایمنپرداخته

 یک مبین را معیج پاکسازیِ و کنی،می تفکیک جمعی پاکسازیِ از را فردی پاکسازیِ تو .نکنیم فکر حال به

 :دارند فرق هم با سابق یهاکمونیست که یکنمی مشاهده نیز تو .دانیمی سیاسی و فرهنگی بزرگِ کمبودِ

 .اندبرده خاطر از که کنندمی وانمود بعضی و اندکرده فراموش بعضی آورند،می یاد به بعضی

 طرح سکوت مورد در کنندهنگران و دیگر، ایگمانه شخصی، یهخاطر یک وَرایِ از میریام، تو، اما

 اخلید جنگ زمانِ در که لونگو، لوییجی از جوان یهندرزم یک عنوانبه که کنیمی تعریف تو .کنیمی

 رخ بارسلون در ۰232 سال در که اسفناکی یحادثه مورد در بود، کمونیست یهبرجست رهبران از اسپانیا

 ونگول .بودی خوانده جایی در را آن که موضوعی کردی؛ سؤال شد،می مربوط هاآنارشیست کشتار وبه داد

 نوعِ یک هم نای بفرمایید، «.نیفتاده اتفاقی هیچ نه،» :گویدمی سپس و کندمی فکر ددار که دکنمی وانمود

 معنیِ هب باشد، «الزامی» هم تواندمی سکوت که کنممی اضافه .حزبی نظمِ مثابهِبه سکوت سکوت؛ دیگرِ

 دهدمی شانن هاتکمونیس با کارِ در من شخصیِ یهتجرب .اختیاری هم باال، از شدهتحمیل یعنی کلمه لفظیِ

 تِخصل یک و داشت، جای هاآن وجود در اختیاری نظمِ گویی است؛ بوده غالب یهپدید اختیاری، نظمِ که

 .بود طبیعی

 با یلیخ شما که است این کنم باز را وگوگفت سَرِ شما با خواستم من که این دلیل ،آلفردو و میریام

 انِجو بسیار مدیر اول،درجه واقعاً بودی، حزب اولهدرج و زیمرک رهبران از یکی تو ،آلفردو .دارید فرق هم

 راتدموک حزبِ با حساس مذاکراتِ رأس در تو بودی؛ حزب مرکزی یدبیرخانه هماهنگی مسئول تو .اونیتا

 من .کردی رهبری و دهیسازمان را بسیاری دهقانی و کارگری مبارزات تو داشتی؛ قرار دولت با و مسیحی

 باز ایروحیه با تو که دیدم خوشبختانه اما باشد، مغرورانه و باال از بوروکراتیک، تو برخورد هک بودم نگران

 و دوردست، و ایحاشیه مناطق مسئول بودی، حزب کناری رهبرانِ از تو میریام، تو، .کردی برخورد من با

 و (.Mezzogiorno) متزوجورنو یمنطقه مثال عنوانبه تر،حساس و ترمشکل مناطقی دلیل همین به

 از دوربه اعی،اجتم و سیاسی وقایع یکلیه به نسبت کنجکاو هستی، هم هنوز و بودی، یخبرنگار تو عالوه،به

 هبرِر یک منتقدِ یهروحی و شوق و شور تو در من .پرخاشگر و شیطان حال عین در و داوری،پیش هرگونه

 .یافتم تو در را روحیه ینا و جستممی را باذکاوت و خردمند زن یک و ایحاشیه
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 .کنید ویرتص را خود سیاسی وابستگیِ منطقیِ و عقالنی یهاجنبه و احساسی یهاجنبه توانستید شما

 ارائه نم به را گذشته انگیزحزن خاطراتِ از بلند ایسیاهه شما که بودم منتظر من که کنم اعتراف باید

 هآیند روی به را در که بازگویی گونهآن نه اما هست، خاطرات گونهاین بازگوییِ شما، پاسخِ در .دهید

 یهنقط ته،گذش چون گذشته، از بریدن برای است مناسبی یوسیله گذشته، انگیزِحزن بازگوییِ .بنددمی

 .آینده به کردن نگاه برای است آغازی

 امنسجمن خیلی احتماالً که ،هاسؤال تمام به دادن جواب جای به دادی، انجام درستی کارِ تو عزیز، میریام

 حال عین رد و اشتیاق، .کردی ارائه ما به کمونیست یک زندگی از زنده بسیار ولی کوتاه، اینوشته بودند،

 از دتوانمی که است روایت تنها که معتقدم من .است گذاشته تأثیر شدتبه من بر تو یهمنتقدان یهروحی

 را مشخصی یهتجرب که را کسی نقشِ اندتومی که است وایتر تنها .کند ارائه مناسبی تصویرِ تجربه، یک

 .درآورد تصویر به تجربه، این قالب در گذاشته، سر پشت

 رچنده - مشخص تاریخیِ مقاطعِ به خود هایسؤال در وقتی .کنم اضافه را اینکته خواهممی حال این با

 دیِکلی لحظاتِ به ناظر اشاره این کنم،می اشاره - است اهمیت فاقد موضوع این نامنسجم، زمانی نظر از

 به .ستنده لحظات این از تر طوالنی دورانی مثبتِ و منفی یهاجنبه کلیه تبلورِ که یلحظات ماست؛ تاریخ

 از «بزرگ سازش» مورد در من وقتی .گیردمی دربر را شما زندگی تمامی من یهاسؤال از یک هر نوعی،

 آشتی امکانِ مورد در و کنم،می سؤال تو از .س.ش.ج.ا از تدریجی ییرها مورد در واقع در پرسم،می تو

 که نویسیمی تو مثال، عنوانبه ۰3.یکدیگر با هاآن معابدِ دادنِ آشتی طریق از بزرگ یاندیشه دو دادنِ

 و اگر» رب مبتنی تاریخ، سراپایِ تاریخ، :است درست حرف این عکسِ .شودنمی بنا «مگر و اگر» بر تاریخ

 ند،کمی نفی را آن که کسی کلمه؛ واقعیِ معنی به است، «واقعیت» یک فرارسیده، چهآن .است «گرم

 ستتوانمی داده، رُخ که چیز آن اما ۰۹.است بازحقه پوشد،می چشم آن بر آگاهانه که کسی و دروغگوست،

 رِاسی دوباره صورت این رد بوده، ناپذیر اجتناب داده، رخ چهآن هر که باشد این ما تصورِ اگر .ندهد رُخ

 وقتی .ندکمی نفی را یمسئولیت هرگونه و عمل آزادی هرگونه که یمشومی معنی بی ناپذیریِاجتناب یک

  .تاس لحظات این در ما مسئولیت دقیقاً منظورم زنم،می حرف مانتاریخ یکنندهتعیین لحظاتِ از من

 مورد در و عقیده، تغییرِ مورد در :ایداده جواب مفصل طوربه من یهاسؤال به مورد دو در تو

 روی دبای ولی است، ضروری و الزم تغییر، که است بدیهی .موافقیم هم با ما مورد دو این در .یطلبآرامش

 که بود خطا حسِ کدام مشکل، کدام این پرسممی خود از هنوز من .کرد ذکر را آن دالیل و فکر آن

 که وند،ش تغییری چنان متحملِ یا بزنند، تغییری چنان به دست تا داشت آن بر را سابق یهاکمونیست

 تغییر ،هایستکمون برای که رسدمی نظر به چنین .کرد دگرگون را جهانی کمونیسم حتی و ایتالیا کمونیسمِ

 .ایمداده انجام دیروز که است چیزی آن ینتیجه دهیممی انجام امروز چهآن :تداوم با بود مترادف

                                                 
 .مترجم - ایتالیاست در مسیحی دموکراسیِ و کمونیسم دادنِ آشتی منظور ۰3
 .مترجم - کندمی تکرار را آن «گالیله زندگی» در برشت که گالیله به منسوب ایجمله به است چشمیگوشه ۰۹
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 از نم .ایمنبوده طلبآرامش هرگز ما موافقیم، هم با نیز مورد این در .یطلبآرامش به گردممیبر حال

 انِپای از گذشته، قرن شصتِ یدهه اواسطِ از که است گونهچه اما .امستیزیده مشی این با ۰23۱ یدهه

 ت؟اس شده تبدیل لطمس عاملِ به ایتالیا، چپ بینِ در الاقل ی،طلبآرامش سوی، این به ویتنام جنگ

 هک هستند، پاکیزه آسمانی و زمین خواستار که جوانان یِطلبآرامش دارد؛ گوناگون انواع یطلبآرامش

 هب و کندمی رخنه احزاب در که یطلبآرامش از دیگر نوع یک و برزمند؛ دیگر دنیایی برای خواهندمی

 تفاوتِ کی خشونت عدمِ و یطلبآرامش بین که باشد درست این شاید .شودمی تبدیل سیاست یهبازیچ

 عمل یانگرِب است، نوآوری و ابداع بیانگرِ است، فعاالنه موقعیتِ یک بیانگر خشونت عدمِ .دارد وجود اساسی

 ابداع به ازینی که بماند باقی نفی یک صورتِ به تواندمی یطلبآرامش عکس، بر .است گاندی .است کردن

 .دآورنمی باربه هم خرجی و است ترآسان .کندمی بسنده حرف به که عملیبی یک صورت به ندارد،

 به اشم آیا :است سخت و هوشیارانه یمهاسؤال از یکی که چرا، بدانم که آن بدون کردم،می فکر من

 و،ت عکس، بر ؛«هرگز نه،» :دادی جواب صورت این به سؤال این به تو میریام، داشتید؟ اعتقاد انقالب

 یک مثابهبه انقالب به ما :بود یکی تانهردوی جواب واقع، در «.نه و آری» :بود این تو جواب ،آلفردو

 ژرف رگونیِدگ یک به بودیم معتقد ما نداشتیم، اعتقاد کند،می نابود است موجود که را آنچه که گسست،

 از همه ام نباشم؟ موافق شما یعقیده این با توانممی گونهچه .نباشد آمرانه که کند، تسخیر را هاوجدان که

 ت،اس شدن جدی حال در ماجرا که شدیممی متوجه وقایع، جریانِ در وقتی .ایم زده دم معنی این به انقالب

 از شخصاً خودم، من .۰21۱ یدهه در دانشجویی جنبشِ دوران مثل بردیم،می کار به را «انقالب» لفظ

 .ستمنش زاری به رفته، دست از انقالبِ خاطرِ به بعد و .مافراشتبرمی را انقالب پرچمِ ۰2۹1 پاییز تا ۰2۹۹

 کنی،می یفتوص مردمی حزب یک مثابهبه بود، نهاده بنا تولیاتی که گونهآن را حزب عزیز، یآلفردو تو،

 آگاهیِ املِع خودشان که آن به یعنی خواند،فرامی مشارکت به بلکه گردهمایی، به تنهانه را مردم که حزبی

 آزاد ابهمثبه دادن آموزش یهرابط یعنی بود؟ چنین واقعاً پیروان و رهبران بین یهرابط آیا اما .دباشن خود

 آمندوال نطقِ جریانِ در من :نخست یهخاطر .دآیمی نظرم به خاطراتت از خاطره دو مورد، این در کردن؟

 دلِ رد شده کَنده یِهاحفره کنینِسا همچنین و هستند، جاآن فقیری بسیار هایآدم دارم، حضور را-ماته در

 هایازیب یدرباره هاآن با آمندوال .ندارند فردایی و بردندمی سر به ناامنی و فقر در که زنانی و مردان کوه،

 او، در را خود و اندشده خیره او به هاآن .زندمی حرف خودشان مورد در هاآن با زند،نمی حرف سیاسی

 بِاعتصا هدایتِ حال در تو که هنگامی به شودمی مربوط دوم یهخاطر .حزب در یعنی بینند،می رهبر در

 خلق ،(Bari) باری در چه را-ماته در چه مورد، دو هر در کنی،می توجه .هستی پوِیس در کشاورز کارگرانِ

 دساز غنی را آن دهد، تعمیق را آن کند، دنبال را خط این تا شودمی خواسته او از و گیردمی خط رهبر از

 ار حزب در خلق بازیافتنِ این من .شودمی او بیان یابد،بازمی حزب در را خود خلق :است این خط ولی -

 .س.ش.ج.ا از جداشدن برای ما چرا :کنیمی طرح قلب صمیمِ از که دانممی تو سؤال این به ممکن پاسخی

 تگیِوابس رفت؟ پیوند این بار یرز داشت، که خصوصیاتی یهمه با تولیاتی، چرا شدیم؟ معطل همه آن
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 بیرونی پیوند، این .اکتبر برابرِ در سوسیالیسم، میهنِ برابرِ در حزب وابستگیِ از بود ایجنبه حزب در موجود

 گونهچه گرنهو .بود ذاتی بود، شما درونِ در بنابراین .بود هویت یک مبین دقیقاً بلکه نبود، تحمیلی نبود،

  داد؟ توضیح حزب درون در را مخالفان مطلقِ تنهاییِ و انزوا توانمی

 وضوحهب دوم جهانی جنگ از پس ایتالیا هایکمونیست سیاست در ملت مفهومِ که کنیمی یادآوری تو

 نگج در من اید،آمده دنیا به دوم جهانی جنگ با سیاسی نظرِ از شما دوی هر .موافقم تو با .داشت حضور

 ار روسیه در فِوریه انقالب ما من، یهخانواد در .است متفاوت ما یهایتحساس دلیل، همین به .اول جهانی

 (تروتسکی و لنین گفتیممی زمانآن) هابُلشویک وقتی و گرفتیم جشن دموکراسی پیروزیِ یک عنوانبه

 کردند، خراجا مجلس از بودند شده انتخاب تازه که را نمایندگانی حتی و کردند برکنار قدرت از را کرنسکی

 درک را اکتبر انقالب اهمیت (Turin) تورینو چون صنعتی شهر یک در زودی،هب من اما .شدیم خشمگین

 آن و ،سازد ممکن نمود،می غیرممکن انسان هامیلیون نظرِ از که را چیزی بود توانسته انقالب این .کردم

 دست بایدن که بپوشاند؛ عمل یهجام آن به تواندمی باشد، انقالب خواستارِ واقعاً انسان اگر که بود این چیز

  .رسد فرا مناسب موقعِ تا گذاشت دست روی

 یدموکراس نوسازیِ ای،توده باورِ و پردازیحماسه نظرِ از آن، نتایجِ اما بود، گسست یک انقالب، این

 آینده ادنِهن بنا کارِ .ساخت غیرممکن بود، شده تبدیل ممکنی امرِ به که را، دوم جنگ از بعد ایتالیایِ در

 نیروهای نبی در را ملی احساسِ به تعلق اکتبر، انقالب .سوسیالیسم کشورِ به بود، شده محول روسیه به

 خود، یِهاتسن به خود، کشورِ به تعلق احساسِ یعنی برد، میان از تقریباً را آن و کرد تضعیف دموکرات

 ۰1۰ هاسوسیالیست ،(مترجم - ایتالیا در) ۰2۰2 انتخابات در .را خویشتن خودِ امیدهایِ به خود، تاریخِ به

 تازگیبه که حزبی ،(Sturzo Don) ستورزو دون رهبریِ تحتِ یِهاکاتولیک - مردم حزب داشتند، نماینده

 اسیِسی نیروهای این اما .بود ممکن دموکراسی نوسازیِ شرایطی، چنین در .نماینده ۰۱۱ - بود شده سیسأت

 مشیطِخ از جزیی عنوانبه را خود کشور به تعلق حسِ یعنی ملی، حسِ نخواستند مختلف، دالیل به جدید،

 و «.نندک عمل روسیه مثل» خواستندمی (بودند لنینیست اکثرشان که) هاسوسیالیست .کنند طرح خود

 یهدرواز در خود یهرفت دست از نیروهای از بزرگی بخش که واتیکان با نزدیکی یواسطهبه ،هاکاتولیک

 در ۰1.نکردند دفاع دموکراسی از کافی یاندازه به هافاشیست برابر در بود، بازیافته را (pia Porta) پیا

 حتماً تو ،آلفردو ۰1.کنند تصحیح را «سیاه سالِ دو» اشتباهاتِ توانستند هاکمونیست ۰23۱ یهاسال اواسط

 رستپمیهن را خود هاپارتیزان .بخشید ایتازه جالی «میهن» به تولیاتی حزب داری، یاد به را موضوع این

                                                 
 ۸۱ در ایتالیایی نیروهای .گیردمی دربر را رم باستانی شهر دور تا دور که d’Aurélien) (mur لی-اوره دیوار یهادروازه از یکی به ایستاشاره ۰1

 - خشندب پایان پاپ موقتِ قدرتِ به و کنند رخنه شهر داخل به آن طریق از و کرده فتح را دروازه این توانستند بار نخستین برای ۰۲2۱ سپتامبر

 .فرانسوی ناشرِ توضیحِ
 این و برانگیخت بزرگ و کوچک مالکین دلِ در وحشت از موجی اجتماعی، حادِ مبارزاتِ هاسال این در .۰2۸۱ و ۰2۰2 هایسال به ستایاشاره ۰1

 .فرانسوی شرِنا توضیحِ - خاستند بر موسولینی از طرفداری به مالکین
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 احساس و حال همین نیز من داری؛ یاد به را خود جوانی دورانِ پرستیِمیهن تو میریام، .کردندمی معرفی

 .داشتم را

 جنگ، و فاشیسم .نهاد برپا را دیگری ملیِ دولتِ بایستمی و بود کرده فرق شرایط ،۰2۹1 سال در اما

 پیش لیبرالِ ایتالیایِ .گرفتمی صورت دیگری یگونه به باید کشور بازسازی و بودند کرده ویران را ایتالیا

 به بایستنمی و شدنمی شرایطی، چنین در بود؛ آورده فرو تعظیم سر «سیاه یهاسگ» برابر در فاشیسم از

 همین از «دریجیت دموکراسیِ» هاکمونیست یگفته به یا دموکراتیک، نوسازیِ پیشنهادِ .بازگشت ایتالیا آن

 این .بود سمفاشی ضد نیروهای یکلیه پیشنهادِ .نبود تو حزب خاص پیشنهاد، این ،آلفردو .گیردمی ریشه جا

 دورانِ در پیشنهاد این جهان؛ تاریخِ از بلکه ایتالیا، تاریخِ از فقطنه و گرفت،می نشأت ایتالیا تاریخ از پیشنهاد

 همچنین و روشنگری، عصرِ در امریکا، و اروپا یهاانقالب در داشت، ریشه (Risorgimento) ایتالیا وحدتِ

 دلِ زا تنها گذاشت،می تأیید مهر آن بر تولیاتی حزب که دموکراتیک، هایارزش .کاتولیک دنیای در

 علقت همه به که است تاریخی یهزاد بلکه نیامده، بیرون مقاومت جنبش طول در هاکمونیست مبارزاتِ

 به نیز را دیگران صفات باید بگوید، خود یبرجسته صفاتِ از درستیبه بتواند که آن برای انسان .دارد

 .بشناسد رسمیت

 کردن ساعدم برای مداوم تالشِ بر است بوده مبتنی کمونیست حزب سیاستِ بیستم، قرنِ سراسرِ در

 2 یماده به دادن رأی ،۰2۹2 سال در روند، این پرمعنایِ آغازِ یهنقط .مسیحی دموکرات حزب با روابط

 ما، همچنین و ،هاکمونیست چهآن «.بزرگ سازش» آن، پایان یهنقط و بود؛ جمهوری اساسی قانون

 یهاقطهن تحلیلِ بود، مسیحی دموکرات حزب از جدی تحلیلی بودیم، آن فاقد کمونیست، غیر یهادموکرات

 حلیلِت .بود آن انجام به قادر که اسفناکی ارهایک تحلیلِ نیز و ایتالیا دولتِ بازسازیِ مورد در وی قوت

 یرز را خود که نداشتیم را این شهامت ما .خودمان منفیِ نقاطِ تحلیلِ همچنین و وی، منفیِ هایِتوانمندی

 طور؟چه مفاشیس از قبل و بودند، مردمی گونهچه فاشیسم دوران در هاایتالیایی مثال، عنوانبه ببریم؛ سؤال

 ولت،د توسطِ قانون گذاشتنِ زیرپا :یافتیم روبرو فراوانی مشکالت با را خود ما که بود رخاط همین به

 شهامتِ ۰2،آلمانی سوم نسلِ روشنفکران الاقل ها،آلمانی .شمال اتحادِ خواری،رشوه تروریسم، مالی، نظمیِبی

 .رجاستپاب و کامل هنوز ما سکوت .نه ما، .کنند بازخوانی را گذشته که داشتند را این

 دمور این در .کنممی بسنده نکته چند ذکر به تنها آن، به مربوط جدیدِ موضوعاتِ و حال موردِ در

 و جزیهت به ما .ما اندیشیدن یهشیو بر کنم، تأکید نکته یک بر خواهممی .زد بسیاری هایحرف توانمی

 مه هنوز که اند،کرده حفظ را خود ارزشِ هم هنوز که بنیادین، یِهادرگیری و هاتفاوت بُعدیِ یک تحلیلِ

 صوصی،خ بخش و دولتی بخش بین بازار، و دولت بین درگیری مثال عنوانبه ایم؛کرده عادت دارند، جریان

 در هم ته،نک این و - کنیم درک را نکته این باید حال، این با . غیره و جمع، و فرد بین جهانی، و محلی بین

                                                 
 .مترجم - است دوم جهانی جنگ پایان از بعد سوم نسلِ منظور، ۰2
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 خطِ بین باید شقوق، این از یک هر یهزمین در امروزه که - راست دمور در هم و است صادق چپ مورد

 رویِ بر نخست یهوهل در و دیگران مسائل روی بر گشایش خطِ و خود، گروه در یا و خود در تنیدن

 .زدن کنار و آوردن گردِهم بینِ است انتخابی این .کنیم انتخاب را یکی آنان، دردهایِ

 کهآن جای به فرد، انسان، :است زیر قرار به ایتالیا چپِ بحرانِ مورد در بحث موضوع حاضر، حال در

 هار خود حالِ به تنها یهکنند مصرف به است شده تبدیل باشد، جمع عملِ عاملِ و خود فردیِ عملِ فاعلِ

 افاعتر باید و کنم، اشاره مسأله یک به خواهممی پایان، در ۰۲.خطرناک مُبلّغِ یک سیاسیِ تبلیغاتِ یهشد

 از .تسیاس و آدمی کارِ بین یهرابط از عبارتست مسأله این .زاستمشکل من برای مسأله این که کنم

 اجتماعی تغییرِ یِهاطرح کلیه اصلیِ عاملِ و شالوده مثابهبه کار ۰2،فوردیسم اُفولِ تا صنعتی بزرگِ انقالبِ

 و شده تکههتک کار، امروزه، .شدند نهاده بنا پایه این بر ِسوسیالیسم مکاتب یکلیه .شدمی گرفته نظر در

 سیارب دانستن، با کار یهرابط امروزه حال،درعین کرد؛ تعریف جمعی چارچوبِ یک در را آن توانمی ترکم

 زادیِآ این .عمل آزادیِ و باال از شده تحمیل انضباطِ بینِ یهرابط نظرِ از خصوصبه .است شده ترپرمایه

 بین رد غیرمستقل، کارِ یزمینه در همچنین و مستقل،نیمه یا مستقل اصطالحبه اغلِمش در توانمی را عمل

 زا جدیدی شکل عمل، آزادیِ این آیا که کرد بحث بارهاین در توانمی .نمود مشاهده بگیرانحقوق و مزد

 فضایی نوعی، به تواند،می و دارد وجود جدید فضایِ این هرحال،به اما ۸۱،خیر یا است رلیت سبک به استثمار

 من، گمان به نهاد؟ بنا کار یهشالود بر را اجتماعی تغییرِ طرحِ یک توانمی هنوز آیا .آزادی برای باشد

 کار مورد رد تفکر باید ما .است بسیار کرد، حفظ باید که چیزهایی تعداد و کارم،محافظه من توان؛می آری،

 اب است مترادف همچنین کار اما انرژی؛ و زمان صرفِ با است مترادف کار شک، بدون .بگیریم ازسر را

 مترادف ،کندمی کار که کسی توسط محیط کنترلِ با است مترادف عمل، آزادیِ و استقالل آوردن دستهب

 کار به نسبت دجدی بینشِ این تا بزنیم عمل به دست باید گونهچه .توازن و توانایی به یافتن دست با است

 قتصادیا سیاسی، پیشرفتِ تا کرد توانمی چه بقبوالنیم؟ هاهکارخان و هاشرکت ؤسایر و دولتمردان به را

 لکهب نشود، گرفته درنظر دخل و خرج دیدگاهِ از صرفاً و اداری و فنی موضوعی عنوانبه تنها اجتماعی و

  آید؟ حساب به انسانی گذاریِسرمایه یک مثابهبه

 
                                                 

 .مترجم - بود ایتالیا دولت رئیس هنوز هانامه این تبادلِ زمانِ در که است برلوسکونی منظور ۰۲
 لرتی طتوس که کار سازماندهیِ میِعل اصطالح به یشیوه از روش این .شد گرفته کار به فورد هایهکارخان در بار نخستین که مدیریتی روشِ ۰2

Taylor ارآوریِب افزایشِ موجبِ «کار علمیِ دهیِسازمان» دیدگاه، این مطابقِ .کندمی اضافه «اجتماعی بُعدِ» یک آن به و گیردمی الهام شد پیشنهاد 

 تریبیش یاقِاشت با تا شوند سهیم سود این از شیبخ در کارگران است بهتر دلیل همین به شود،می شرکت سودِ افزایشِ موجبِ درنتیجه و کارگران

 اجتماعیِ و قتصادیا سازشِ سرمایه، و کار بینِ سازشِ عنوانبه غالباً فوردیسم از اجتماعی،-سیاسی ادبیاتِ در .بیفزایند شرکت سودآوریِ بر و کنند کار

 .مترجم - شودمی یاد مفید
۸۱ Frederick Winslow Taylor 

 یرویِن استثمارِ حداکثرِ کار، فرایندِ در بارآوری حداکثرِ آوردنِ دستهب آن هدف که «کار علمیِ سازماندهیِ» اصطالح به مُبدعِ و امریکایی مهندسِ

 .مترجم - است کار
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 مافه میریام

 

  ومد پاسخ



39 

 

 عزیز، ویتوریوی

 .تاس انگیزحزن حدودی تا بدهم جواب تو هایسؤال به کردم تالش آن طریق از که ای نامه که دارم قبول

 مچنینه ولی است، جوانی دورانِ غمناکِ یادآورِ نامه، این که گفت شودمی .بود ناپذیراجتناب چیزی چنین

 به قشو و شور با که است سیاسی و انسانی رخدادهای ها،دوستی ،هارابطه انگیزِحزن یادآورِ خصوص،هب و

 آگاهم نکته نای به خوبیبه و .ریزمنمی اشک نیز سوگش در ولی نیستم، پشیمان گذشته این از من .شد سر

 با رودررویی به قادر حزبی چنین ید،آ حیات به دوباره حزب «همان» و دهد رخ ایمعجزه امروز اگر که

 من ولی .است دهکر تغییر ایتالیا است، کرده تغییر دنیا .بود نخواهد هستیم، روبرو آن اب امروز که مشکالتی

 هب جهان سرنوشتِ که خواهیمنمی ما اگر است، ضروری چپ سیاسیِ نهادِ یک چپ، حزبِ یک که معتقدم

 .کنند پایمال را ما حقوقِ و نهادها توانندمی که قدرتمندانی شود؛ محول اقتصاد قدرتمندانِ

 هک ایمسأله» مرکزی، یمسأله که نویسیمی اتنامه یخاتمه در تو .تو یهاجواب به پردازممی حال

 ایلهمسأ این و است، تو با حق .سیاست و آدمی کارِ بین یرابطه از عبارتست ،«زاستمشکل من برای

 مطلق و مرکزی امری بهمثابه گذشته، چون امروز، هم هنوز کار آیا پرسممی خود از من ولی .ستقدیمی

  .نه یا دارد وجود

 را چیز مهه که ایپدیده ما، برای پدیده جدیدترین من، گمانبه ولی بگویم، باقطعیت را این توانمنمی

 غییرت حال در یا است، کرده تغییر کارش و انسان بینِ یهرابط که است این از عبارت کند،می دگرگون

 به .منک بیان را خود فکرِ کنممی سعی حال این با روم،می پیش مسیر نای در کورماالنه تاحدی من .است

 اب هویت آوردنِ دست به این آمد؛می دست به یا شدمی بیان کار طریقِ از هویت گذشته، در من، نظر

 موفق که  ۸۰جنوب مناطقِ بیکارانِ .بود باثبات موقعیتی آن، اندازِچشم ولی گرفت،می صورت دشواری

 هاآن ،(دداشتن امیدی چنین یا) ماندندمی باقی «فیات کارگرِ» عمر آخر تا ،«شوند فیات کارگرِ» شدندمی

 وقتی و .کردندمی صرف را خود آزاد وقتِ و پوشیدند،می لباس کردند،می زندگی فیات کارگر یک همانند

 روزی هک هستند «عام یهطبق» آن نمایندگانِ که کردندمی مباهات این به مدند،آدرمی .ا.ک.ح عضویت به

 .است دیگری طور وضع امروز .کرد خواهد حکومت کشور بر

 جدید، نولوژیتک از استفاده تولید، روشِ تغییرِ :است گرفته صورت زیادی تغییراتِ زمان آن به نسبت

 ولی ...اتثببی کارِ کار، در داشتنانعطاف دیگر، کشورهای به تولیدی واحدهایِ انتقالِ یهپدید گسترشِ

 این محوِ و مسوسیالیس یِرؤیا اسفناکِ پایانِ ن،یبرل دیوار سقوطِ :است گرفته صورت نیز دیگری تغییراتِ

 برابر در همچنان باید ما طبعاً .زیست خواهیم آن در مطمئناً که ستایجامعه ای،جامعه چنین که باور

 کارگرِ یهبقط که هستیم ییرؤیا آن اقدِف پس این از ما ولی باشیم، گیرترسخت و گیرسخت حاضر، یهجامع

 .ستنی کمی چیز این و رفته، میان از دادمی تشکیل را وی هویتِ چهآن از بخشی .بود آن حامل ایاسطوره

                                                 
 .مترجم - ایتالیاست یهافتاد عقب مناطق منظور ۸۰
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 ترقدقی عبارت به و کار، .شودنمی محدود ایاسطوره کارگرِ یطبقه به تنها هاهویت تخریبِ روندِ اما

 یک ایجادِ امکانِ که (بزرگ یهاشرکت در حتی) شده ثباتبی و موقت تکه،تکه متنوع، چنانآن کارها،

 این به تمایل (هازن همچنین و) مردها امروز من، گمان به .است رفته میان از دیگر آن، اساس بر هویت

 سِاسا بر شان،شخصی عالیقِ با ارتباط در بلکه تولید، روندِ در کارشان با رابطه در نه را خود که دارند

 دهشکنن و غیرمطمئن غالباً هاهویت این و .کنند تعریف شانفرهنگی یا ورزشی یهاارجحیت و هاعادت

 منجر قطعاً هک ییهاهویت .کنندمی تغییر زندگی مختلفِ مراحلِ در و نیست اطمینانی شانبقای بر هستند،

 جتماعیا موقعیتِ به صرفاً، حتی یا و چندان، مطالبات این ولی شوند؛می مختلف یهازمینه در حق طلبِ به

 هر که یابرنامه به حتی یا و زندگی، از مرحله آن یا این به شوندمی مربوط بلکه شوند،نمی مربوط افراد

  .آورددرمی اجرا به خویشتن رساندنِ ثبات به برای خود زندگی از مرحله آن یا این در فرد

 کاری نینچ انجامِ به موفق اگر البته بخشد، بهبود را ودخ کند، تغییر بجنبد، است مجبور آدم امروزه

 میانه این در کنندمی سعی هاترینطلبجاه ،هاترینسرزِنده ،هاترینقوی .کند تغییر باید هرحالبه ولی بشود،

 درس «سیاسی علوم یهمدرس» در که مرکزی مناطقِ جوانانِ تعدادِ) .شوندمی موفق و شوند، موفق

 برلن به ن،بوستو به لندن، به کار برای تحصیل، پایانِ از بعد هااین و شود،می تربیش روزهروزب ،خوانندمی

 .ارمد آگاهی نکته این به من کنند، پیدا را خود موردنظر کارِ ندشومین موفق هاآن از بسیاری ۸۸(.روندمی

 نند،کنمی پیدا را خود مطلوب کارِ که یهایآن برای حتی ها،آن از بسیاری برای که دانممی نیز را این اما

 لکهب هاست،آن رضایت مورد کمابیش که کاری شود،نمی محدود کارشان یهحوز به تنها زندگی یهبرنام

 شکل شانالیقع به شان،احساسات به شان،هستی به که فضایی گیرد؛دربرمی را تریبزرگ و پربارتر فضای

 رغی و جوان، هزاران به کنم،می فکر داوطلبانه هایِفعالیت یهپدید به خصوصهب مورد، این در .دهدمی

 همکاری صَرفِ را آن و پوشندمی چشم خود آزادِ وقتِ از بخشی یا تعطیالت از که زنانی و مردان جوان،

 حرومینم به که نهادهایی کنند؛می آن مشابه غیرمذهبیِ و مذهبی نهادهای سایر یا «مرز بدون پزشکانِ» با

 ار هاآن هویت چیز چه .معلول و سالمند خواه باشند، پناهنده و مهاجر اینان خواه رسانند،می یاری و کمک

 یا (ودب صادق شانوالدین مورد در که چیزی) کنندمی دریافت مزد آن قبالِ در که کاری کند؟می تعریف

 یبرا که دارم اطمینان اما دانم،نمی را سؤال این به پاسخ من دهند؟می انجام مجانی صورتِ به که کاری

 .است واقعی یمسأله یک موضوع، این پردازند،می سیاست به که کسانی برای ما،

 و خطر یهجامع در ما اکنونهم .شوندمی تکهتکه و گسلندمی ازهم گذشته کلیِ هایِشاخص امروزه،

 رد که گونههمان .هاهویت و هامکنم شدنِ متعدد یهجامع در همچنین ولی کنیم،می زندگی اطمینانیبی

 اب زمینه این در ما .بریممی سربه گراییجمع اُفولِ و فرد برآمدنِ دورانِ در ما کردی،می ذکر اولت ینامه

                                                 
 این هدفِ .ردگیمی صورت شفاهی و کتبی کنکورِ طریقِ از و است مشکل بسیار آن به ورود که ستهادانشکده از یکی ،«سیاسی علوم یمدرسه» ۸۸

 از مهمی بخش .است خصوصی و دولتی بخش در مهم مشاغل اشغالِ برای آنان تربیتِ و بلندپرواز، غالباً و نخبه، جوانانِ کردن دستچین دانشکده،

 .مترجم - دارد موضوع این به اشاره نویسنده توسط نامبرده شهرهای و کنندمی پیدا کار مالی مراکز در آنان
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 و) نگلیسیا فرانسوی، امریکایی، شناسانجامعه از بعد سال بیست ایم،پرداخته بحث و وگوگفت به تأخیر

 .بود شده ألهمس متوجه ولی بود، نخوانده را هاکتاب این کراگسی شاید (.بگویم سترا بخواهم اگر ایتالیایی،

 در که هستیم جنبشی یهوَرَث ما .کندمی فرق هم هنوز شاید و کرد،می فرق موضوع ما، مورد در

 یهجامع» ظهورِ .شد آن مطالباتِ سخنگویِ و داد سازمان را بزرگی جمعیِ هایهویت گذشته، قرنِ سراسرِ

 «یفردگرای» از وقتی طوالنی، یهامدت .کندمی ایجاد بدگمانی، و شک هم شاید و مشکل، ما برای «هافرد

 کی به بود، شده تبدیل شعار یک به ما برای این و .افزودیممی آن به را «شدید» یهواژ زدیم،می حرف

 نسبت ریگان به را خواهیلذت ،(Arbore) آربوره یهبرنام در که داری یاد به حتماً .عصبی تشنجِ

 ۸3.دادندمی

 ینچن هدایتِ قصدِ کسی اگر البته ،هافرد یهجامع هدایتِ و تبیین .بود جابه ما شک رفته،همروی

 و ترضعیف همبستگی حسِ ای،جامعه چنین در .است دشوارتری بسیار کار باشد، داشته را ایجامعه

 همین اما .اردد رواج قانون، گرفتننادیده به تمایل موارد بعضی در و فردگرایی، به تمایل و است، ترشکننده

 نهمی و .زندمی دامن فردها یکایکِ آزادیِ حفظِ برای ترپیچیده قانونیِ پوششِ یک خواستِ به جامعه،

 ستیکاف مثال، عنوانبه .است ترپرهزینه و ترسنگین و تردقیق مطالباتِ و حقوق خواهانِ ،هافرد یهجامع

 مسن فرادِا تعداد آن در که ایجامعه در بهداشتی خدماتِ به دسترسی خواستِ گرفتنِ فزون به کنیم رفک

 پیوندِ لِعم باید آیا نمونه، برای .است افزایش به رو پزشکی هایپیشرفت و فنی امکاناتِ حال عین در و

 شرمانهبی بسیار تو نظر به لسؤا این شاید کرد؟ محدود افراد ترینمسن یا ترینجوان به را بدن اجزای

 آیا تن؛داش فرزند حقِ :دیگر یهنمون یک .کنندمی طرح اکنون هم را آن که کسانی نیستند کم اما باشد،

 طریقِ زا مثالً پیچیده، هایِروش طریقِ از حتی بپوشاند، عمل یهجام شرایط تمام در حق این به باید دولت

 .است سؤال همه هااین من برای .دانمنمی دیگر؟ فرد یک جای به بارداری جایگزین، بارداریِ روشِ

 وقتی منیست موافق تو یهبدبینان نگاهِ این با من حال، این با .است مبهم من، برای و، بغرنج چیز همه

 دهش تبدیل باشد، جمعی عملِ عاملِ یا و خود فردی عملِ فاعلِ کهاین جای به فرد، انسان،» :نویسیمی

 است تدرس این «.خطرناک مُبلّغِ یک سیاسیِ تبلیغاتِ یهرهاشد خودحالِبه تنها یهکنندمصرف به است

 به تریبیش اطالعات و اخبار که است درست این گویند؛می دروغ پیش از بیش جمعی ارتباطِ وسایلِ که

 ؛(مدهی سامان نآ به کنیممی سعی یا) داریم مشکل آن به دادنسامان برای که اخباری رسد،می ما دست

 آزادتر وا که کنمنمی فکر اما .رسدمی نظر به مغشوش بسیار ما برای جهان غالباً که است درست نیز این

 ردم،ک برخورد ایتالیا جنوب در وی با که سوادیبی کشاورزِ آن او، باشد؛ بوده «خود شخصِ عملِ فاعلِ» و

                                                 
 بررسیِ به برنامه این .بود ،Arbore Renzo آربوره، زو-رِن آن، مجریِ که ایتالیا دولتیِ تلویزیون یپربیننده یهابرنامه از یکی به ایست اشاره ۸3

 مترجم - داشت اختصاص روز مسائل



42 

 

 که ینادان کارگرِ آن بود، شوهر و پدر یهمذکران یهسلط زیر و شدمی حامله ناخواسته که مفلوکی زنِ آن

 .کردمی کار ۰21۱ یهده هایسال ابتدای در هاکارخانه مونتاژِ ایِزنجیره یهاخط در

 پیر انگلوسِپ آن من .است من ضعف نقاطِ از یکی بینی،خوش .بیایم بدبین بسیار من تو نظر به شاید

 دنیایِ بینِ ستانتخابی ،واقعی انتخابِ ۸۹.کندمی زندگی ممکن یِدنیا بهترین در کردمی تصور که نیستم

 یزن و جدید، «امکاناتِ» از سرشار دنیایی برابر در ما که دارم اعتقاد من آری، .شکست دنیایِ و هاممکن

 .کنندمی همراهی را «امکانات» ناپذیر،اجتناب طرزیبه که ییهاخطر داریم، قرار جدید خطرهای

 بزرگ، جمعیِ هایِهویت شدنِ ناپدید .کندمی دشوار را چپ یهوظیف فردها، یهجامع هب گذار این

 قرن در هک احزابی کشاند؛ بحران به ایتالیا در جمله از اروپا سراسر در را سوسیالیست قویِ و بزرگ احزاب

 ونچ شده، تکهتکه و متنوع ایجامعه در .بودند بخشیده سیاسی شکلِ و قوت هاهویت این به گذشته

 در کهاین یا بخشید، تازه زندگی هاآن به یا داشت، نگه زنده را احزاب این توانمی آیا ما، کنونیِ یهجامع

 یهقطب یک به مربوط شانموضوع که ،جزئی و خاص یِهاجنبش برای مگر نیست جایی جامعه گونهاین

 تیح من که دیگر سؤال یک هم این یرد؟گمی دربر را جمعیت از تریوسیع آحادِ و نیست خاص اجتماعیِ

 این زا بایستمی شاید، ولی، است، نامطمئن ما یهآیند .کنم تالش آن به دادن جواب برای نیستم حاضر

 .کنیم عادت -جمعی و فردی - اطمینانی بی شرایطِ در زندگی به پس

 

 میریام

 

  

                                                 
 لوحانهساده بینیخوش یا خیالیخوش مظهرِ و کاندید مربیِ پانگلوس، .ولتر ینوشته ،(«باور خوش») کاندید داستانِ در شخصیتی به ستایاشاره ۸۹

 .مترجم - است
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 رِکلین آلفردو

 

  دوم پاسخ
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 عزیز، ویتوریوی

 هب اندیشی باز ضرورتِ موردِ در من با تو روز یک .ایمزده حرف چپ بحرانِ یهدربار یکدیگر با ارهاب ما

 واقع، در .بودن مدرن و رادیکالیسم ترکیبِ :کردی صحبت بود، آن موفقیت رازِ که ،.ا.ک.ح یهکارپای این

 «ایتالیا یهجامع تابِ و چین هر به چسبیدن» بر مبنی تولیاتی رهنمودِ از بود ایآمیزه عجیب، ترکیبِ این

  .دهیم تغییر را دنیا بلکه ایتالیا، سیاستِ تنها نه تا ماست یوظیفه که باور این و

 ر،معتب چپِ یک به نیاز حال عین در و کرد، پیشنهاد دوباره را کارپایه این تواننمی دیگر امروز 

 باشد اشتهد را آن توان ضمناً و برسد قدرت به دباش قادر که نیرویی مثابهبه چپ ؛ماست برابر در وضوحبه

 هایسال در چهآن چون .گیرد قرار قبول مورد «امرِعظیم» یک حاملِ و ابزار همچون جدید، ایگونه به که

 معلم و ارگرک ور،پیشه که این یعنی زیستن، هم با اصولِ یعنی - سیاست .است وخیم بسیار داده، روی اخیر

 است افتهی تقلیل ،- اندیشدمی جمع منافعِ به که شود شهروندی و کند نگاه خود ایلحظه منافعِ از دورتر به

 در .است جهانی مالیِ و اقتصادی نظامِ تابعِ خود قوا، توازن این و جامعه؛ سطحِ در قوا توازنِ یهمحاسب به

 به است تهیاف تقلیل آن کارکرد که تخصصی، یهرشت یک مگر نیست چیزی سیاست نظام، این چارچوبِ

 قولهب .جامعه کاملِ پاشیِدرهم از جلوگیری برای الزم کِایدئولوژی و سیاسی وریِآگردهم حداقلِ برقراریِ

 مدارانسیاست کنند،می اداره ورانافن کنند،می حکومت کارانکاسب .است شده عوض کار تقسیم معروف،

 .روندمی تلویزیون به

 وت که طورهمان .ندارد وجود حلراه بدون یمسأله زندگی، در که مباشی داشته یادبه کرد؟ باید چه

 وضع که یمکن فکر باید شود، بهتر وضع خواهیممی اگر که باشیم داشته نظر در که است آن مهم گویی،می

 انتخاب را کیی شکست، دنیایِ و هاممکن دنیایِ بین که است فرارسیده آن وقت بنابراین .شود بهتر تواندمی

 .بزنیم انتخاب به دست پس است، چنین اگر .نیمک

 را دخو کنیم سعی .بالقوه شکل به الاقل دارند، وجود آری، من گمان به دارند؟ وجود هاممکن این آیا

 ساسیا و ضروری جدید، چپِ یک حضورِ شدن،جهانی عصرِ در که دارد وجود دلیلی آیا .نیندازیم اشتباه به

 پایانِ» مفهومِ به کمونیسم شکستِ که نیست درست این :بینممی زیر صورت به را موضوع من باشد؟

 همه .نیمک نگاه خود اطراف به .کنونی دنیایِ برابرِ در ممکن یهابَدیل پایانِ مفهومِ به یعنی است، «تاریخ

 تعریفِ ضرورتِ از دارد حکایت چیز همه ۸1!است پوچی حرف «تاریخ پایانِ» که است آن بر دال چیز

 موضوعِ که دهندمی نشان که مهمی یهاواقعیت برابر در هم آن جامعه، تکاملِ خطوطِ و مشترک امرِ مجددِ

 و انسانی جامعه تکاملِ از است عبارت اصلی موضوعِ که کردن، حکومت از غیر ستچیزی قاًدقی اصلی

 یافتنِ پایان رِخط به شوند؛می مطرح زیستی علومِ پیشرفتِ با که کنیم فکر مهمی مسائلِ به .آن سرنوشتِ

 دیگر، بارتع به .مال و پول تا است ترارزش با بسیار اجتماعی یهسرمای که واقعیت این به طبیعی؛ منابعِ

                                                 
 کتاب، این در وی معاصر. امریکایی سیاسی علوم متخصص فوکویاما، فرانسیس ینوشته «انسان آخرین و تاریخ پایانِ» کتاب به ستایاشاره ۸1

 .مترجم - کندمی قلمداد یدارسرمایه ناپذیریِشکست و برتری ینشانه را موجود واقعاً سوسیالیسمِ سقوط
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 مجددِ تعریفِ زیست؛ هم با آن اساسِ بر بتوان که اخالقی اصولِ مجددِ تعریفِ از عبارتست اصلی موضوعِ

 موافقی؟ هاگفته ینا با آیا .جامعه قبالِ در تازه یِهامسئولیت

 باشد، مثبت جواب شاید .نه یا است بوده مواجه وظایفی چنین با چپ دیروزین، دنیای در آیا دانمنمی

 آن برابرِ رد تواننمی که شدمی معرفی نیرویی مثابهبه شدنصنعتی نیز زمان آن در که آوریم یادبه اگر

 دنیایشان، از را دهقان هامیلیون کرد، دگرکون را هسال هزاران هایعادت شدن،صنعتی زیرا .کرد مقاومت

 .کرد سرازیر شهری یهحاشی هایآلونک کامِ به را هاآن و برید شانکهنه فرهنگیِ و مذهبی یهاهویت از

 .مدآمی حساب به عادی چیزی کودکان استثمارِ .نداشت مفهومی کار ساعتِ معادن، و هاهکارخان در

 با قابلت برای کارگری مبارزاتِ نخستین زمان، آن در .بازبخوانیم را زوال یا دیکنز هایکتاب ستکافی

 یرویین و اندیشه که بود زمان همان در حال، این با .نبود قوی چندان هاماشین صاحبانِ باورنکردنیِ قدرتِ

 در یرون این چرا که بفهمیم خواهیممی اگر و .سوسیالیسم :شد جهانی جنبش یک به منجر که آمد پدید

 شِساز» آن یدارسرمایه به که معنی این به - کرد «متمدن» را خود دشمنِ و داشت برتری گذشته قرن

 را تنزیس-خوش اقتصادِ و برداشت میان از را فقر غربی، کشورهای در الاقل که، دکر تحمیل را «اجتماعی

 موضوع ینا دلیل تنها کار، محل در طبقاتی یهمبارز کنممی فکر من .چرا بپرسیم خود از باید - نهاد برپا

 ابزارها نای بود؛ کنندهتعیین میان این در نداشت، وجود آن از پیش که جدید سیاسی ابزارهای ابداعِ .نبود

 یهامعج فروکِشیِ با که است این در مشکل اما .اجتماعی دولتِ ای،توده احزابِ سندیکاها، :از بودند عبارت

 این کرد؟ خواهیم هاآن جایگزین را چیزی چه حال .رفتند ضرب زیرِ به سیاسی ابزارهایِ همین ،هاتوده

  .پرسدمی چپ رهبران از و خود از ۸۱۱۱ سال در من چون کسی که است یسؤال

 دکر ابداع جدید سیاسیِ ابزارهایِ توانمی گونهچه آخر .کنممی درک را حاکم تردیدِ و شک جّوِ من

 محورِ پس نای از که است این نیست، ممکن دیگر آن گرفتن نادیده و ماست، روی پیش در که واقعیتی اگر

 یِهاتعلق از را خود فرد، که واقعیت این شدن؛فردی روندِ بر است مبتنی غرب در شدنمدرنیزه مرکزیِ

 تا کنیم تالش .باشیم هشیار ولی .است درستی سؤال کند؟می رها گذشته اجتماعیِ پیوندهایِ از و گذشته

 هاانسان نِکردمنزوی امنیتی،بی ثباتی،بی موّلدِ جامعه، این که است درست .کنیم درک بهتر را جامعه این

 یرونب جامعه همین دلِ از قدرتمندی یهاانگیزه که است درست نیز این اما .است حیاتی خطراتِ افزایشِ و

 من، گمان به .تربیش حقوق و حق به یلم فردی، استقاللِ به میل خویشتن، شخصیتِ تأییدِ به میل :آیدمی

 محول و دموکراسی به نسبت تردید خودپسندی، اجتماعی، پراکندگیِ سویک از :است قرار این از ماجرا

 ،دانستن به میل اجتماعی، امورِ در شدن درگیر و تعهد مجددِ کشفِ دیگر، سوی از رؤسا؛ به امور کردنِ

 .محفل آن یا این در درگیرشدن داوطلبانه، هایِفعالیت

 یگرد و آمده سر به که خورمنمی را دورانی حسرتِ من دلیل همین به .است نامعلوم تضاد، این حاصلِ

 که دکنمی ایجاب را قدرتمند سیاسیِ عاملِ یک حضورِ کردم، اشاره آن به که مسائلی .گشت بازنخواهد

 تیاف ایجامعه چنین در که پیشرفت هایِظرفیت یکلیه از برداریبهره و دادنارزش با تا باشد قادر
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 همین در دقیقاً و .است باطلی حرفِ سیاست، پایانِ که بینیممی که جاستاین و .کند هدایت را آن شود،می

 را آن وانت سیاست، که است ضروری که نیست، کافی بازار که یابیمدرمی که است «فرد پیروزیِ» مقطعِ

 که ایدیشهان درآید،به لیبرال پیرِ یهاندیش این یهسلط زیرِ از تا بدهد، هتج جامعه یهتوسع به تا بازیابد

 و اده،د رخ گراییجمع زمانِ در که اسفناکی حوادث .هاچپ بین در جمله از است، داشته بسیاری قربانیانِ

 یک یهصخمش و نیرو که باشد واقعیت این دیدن مانع نباید گرفته، صورت آن نام به که جنایاتی وحشتِ

 عظیم، یِاهشبکه و متقابل هایِوابستگی دنیایِ در که است نهفته نکته این درکِ در مدرن، واقعاً فرهنگِ

 میسر گراندی با وگوگفت در تنها بلکه نیست، مقدور دیگران علیه یا دیگران بدونِ تنهایی،به بودن آزاد

 ارهدوب تواندمی آزادی که گویممی من - عزیز ویتوریوی عزیز، میریام - که است دلیل همین به .است

 وشنفکرانر دنیایِ با تواندمی ساده هایِانسان دنیایِ که است طریق این از تنها من گمان به .باشد چپ پرچمِ

 موضوعِ با عدالت یهدیرپای و بزرگ موضوعِ پس، این از که است آن ورمبا این دلیل و .کند مالقات

 عمومیِ لکِم این به همگان دسترسیِ حقِ بلکه نخبگان، برای صرفاً نه انستند .است آمیختهدرهم دانستن

 روهاینی برابرِ در را آن باید ما که است چالشی این .است فرهنگ است، مدرسه است، دانش که بنیادین

 را آن توانمین که است چالشی این .فرهنگی نظرِ از همچنین بلکه سیاسی نظرِ از فقط نه دهیم، قرار راست

 چندان هن «فرودستان» مقابلِ در «دستانفرا» قدرتِ معاصر، جهانِ در که اعتقادیم این بر اگر گرفت نادیده

 هک است نهفته غیرمادی ثروتِ این شدیدِ تمرکزِ در بلکه فردی، یهاآزادی کردنِ محدود و اسلحه در

 این دنکر هارائ تواناییِ بر است تنیمب که قدرت اساسی شکلِ این .هاقدرت قدرتِ .دارد نام دانستن کنترلِ

 اناییِتو :است زیر معنای به دانستن، داشتنِ دست در انحصارِ عمل، در زیرا، .واقعیت عنوانبه چیز آن یا

 .هاانسان اَعمالِ کنترلِ تواناییِ طریق، این از و جهان، به نسبت معیّن دیدگاهِ یک تحمیلِ

 افزایش القوهب طورِبه را فردی آزادیِ دانستن، بر مبتنی تصادِاق پیدایشِ که است درست این سو، یک از

 ات آوردمی فراهم او برای را امکان این پیش از بیش و کندمی خالص جسمی کارِ از را فرد زیرا دهد،می

 خود ابقس شهروندیِ حقوقِ از افراد دیگر، سوی از .دکن استفاده تریبیش یِهادانسته از خود کارِ جریان در

 و گذشته هایارزش داربستِ که گردندمی تبدیل منفردی موجوداتِ به جامعه در و شده محروم

 انددهش تبدیل نقابی به هاآن نیستند؛ شخص دیگر هاآن اند؛داده دست از را گذشته سازهویت هایِفرهنگ

 ابِارب که واقعی هایِانسان دیگر عبارت به یکدیگر، با متفاوت زنانِ و مردان دیگر آن، پشت در که

 پول آن و دارد معیار یک تنها شانشخصیت که شوندمی یافت ییهافرد بلکه ندارند، وجود ند،اخویشتن

  .نیستیم شخص مرگِ شاهد ما آیا پرسید خود از توانمی که کشیده جایی به کار .است

 و دجدی هایِنابرابری و تضادها این از تا دارد را آن توانایی افتخار، و تاریخ حاملِ نیرویِ آن چپ، آیا

 رابریناب وخامتِ از ترکم نابرابری این وخامتِ و داند،نمی که آن و داندمی که آن بین نابرابری - دردناک

 هک یمسائل وَرای از قادریم ما آیا کالم، یک در بسازد؟ اهرمی - نیست ندارد، که آن و دارد که آن بین

 حفظِ با اشخاص، به که ایجامعه بنایِ برای برپاکنیم ایرزهمبا هستند، مطرح جامعه در اکنون
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 به و دهد،یم بازپس را انسانی خالقیتِ و آزادی پوستان،سیاه به چه و سفیدپوستان به چه شان،هایتفاوت

 به تنسب مستقل نگرشِ یک و زندگی مفهومِ واقعیت، شناختِ یعنی کند،می عطاا را هاقدرت قدرتِ هاآن

 یراز برافرازد، سر چپ تا است رسیده فرا آن وقتِ که کنممی فکر من و .است من بزرگِ امیدِ ینا .جهان

 ازهاینی کند،می تحمل ترکم چه هر را هاارزش و تاریخ خالء این که واقعی انسانِ زنده، انسانِ من، گمان به

 تحت هک دنیایی در آیا که پرسید خود از توانمی البته .است تازه مفاهیمِ خواهانِ و داردمی بیان را جدیدی

 برای مذهبی، مراسمِ برای فرهنگی، هایِهویت از دفاع برای فضایی است، اقتصاد این منطقِ یهسلط

 خود از نباید ،هاالییک روشنگری، عصرِ نِاوارث ،هاغربی ما، و .نه یا است مانده باقی اخالقی موضوعاتِ

 ئوکراسیت را آن ما کند،می رخنه انسان زندگیِ یِهاحوزه تمامی به بمذه وقتی که است گونهچه که بپرسیم

 انیم،خومی خودکامگی را آن ما کند،می رخنه انسان زندگیِ یِهاحوزه دیگر به سیاست وقتی و خوانیم،می

 انیم؟خومی آزادی را آن ما کند،می رخنه انسان زندگیِ یِهاحوزه تمامِ به پول وقتی که است ممکن گونهچه

 سخن هب لب دوباره باید چپ طوالنی، چنین سکوتی از بعد که است دلیل همین به عزیز، ویتوریوی

 امیدِ این با - کنممی تأکید نکته این بر - اما اطمینان، با نه .کنممی ختم جا همین به را کالم من .بگشاید

 .یافت خواهد ضرورت تاریخی، نظرِ از دوباره چپ نقشِ که معقول

 

   فردوآل
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 فوآ ویتوریو

  بندیجمع
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 عزیز، آلفردوی عزیز، میریام

 .کردید ارائه ایکنندهقانع دالیلِ آن برای و شکستید، را سکوت شما .کنممی تشکر شما از بندی،جمع از قبل

 شترکم اندازِچشم یک مشترک، اجتماعیِ طرحِ یک جستجویِ در کرده، تغییر که دنیایی چارچوبِ در شما،

 یهدربار ایتالیا، چپِ امروزِ بحثِ موردِ موضوعاتِ یدرباره را خود نظر صراحت با تو ،آلفردو .هستید

 از اجاین در من ولی هستند، مهمی موضوعات هااین .کردی بیان آن رهبران یهامسئولیت و هاشایستگی

 افرجامن هایِتالش از من که کنم اعتراف باید و .امگفته تفصیلبه هاآن مورد در چون کرد، نخواهم یاد هاآن

 سایرِ از برکنار و جداگانه موضوعی عنوانبه (است؟ همین معروف، اصطالح) چپ تعریفِ-باز برای

 .امشده خسته تر،اهمیتکم ظاهراً موضوعاتِ

 در متعِدد هایتالش به نخست یهوهل در نگهدارم، سیاست یحوزه در صرفاً را بحث کهاین برای

 ما بر سال هاده طی آورشگفت نحویبه «میانه» .کنممی اشاره «میانه» به موسوم سیاسیِ نیرویِ با رابطه

 آن وزن بخواهیم اگر که موجودی کند،می ارائه نامرئی موجودِ یک عنوانبه را خود امروز و کرد، حکومت

 خود کنار در را او خواهندمی همه و رددا وجود عمل در حال این با ولی ندارد، خارجی وجودِ بسنجیم، را

 یک از بیش فقدانِ به راست، به شودمی مربوط کنم، یاد آن از خواهممی که دیگری موضوع .باشند داشته

 این بر همواره من .دیگران زدنِ کنار جز چیزی به کردن فکر به قادر معتدل، ،مسئول راستِ یک قرنِ

 کند بارزهم راست با که است این چپ یهوظیف که کنم،می اشتباه مورد نای در شاید البته و ام،بوده اعتقاد

  .بسازد را او حال عین در و

 کارِ که کرد متقاعد مرا حال، و گذشته بین مدام آمدوشدِ این شما، دوی هر هایجواب یمطالعه

 در عنیی کنیم، زندانی نیبدبی چهاردیوارِ در یا خوشبینی چهاردیوارِ در را خود بخواهیم اگر ستایابلهانه

 .ماندمین باقی تردید و شک برای جایی دیگر داشتیم، جوابی هاسؤال یهمه برای اگر :اِنفعال و عملیبی

 .کنیم تجربه را مختلف یهاراه و بپیماییم را تحول دورانِ آگاهانه که است این مهم برعکس،

 با حق مورد، این در .اندازیدچشم یک خواهان اجتماعی، و سیاسی طرحِ یک خواهانِ شما هردوی

 .شماست

 ارزاتمب دل از اندازچشم .نیست سیاسی مبارزات ماورایِ یهروشنفکران موضوعِ یک انداز،چشم طبعاً

 ام مثال، عنوانبه .بخشدمی جان عمومی هایِارزش به اندازچشم که است مبارزات طریق از ید؛آمی بیرون

 نای .کندمی آنان کارِ قراردادِ اعتبارِ مدتِ به محدود را مهاجرین اقامتِ تِمد که هستیم قانونی منتقدِ

 برای نگینس ایهزینه با انسانی غیر است پیشنهادی قانون، این که نیست دلیل این به تنها گیریموضع

 دبتوانن مهاجر کارگرانِ کهآن برای شرایط ایجاد ما برای کند؛می ثباتبی را مهاجرت روندِ چون جامعه،

 ایبر اقتصاد، یهتوسع برای همتابی است ایوسیله است، ارزش یک کنند، پیدا جامعه در را خود جای

 .جامعه تمامِ یهتوسع
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 چون سنیم افرادِ است قادر است، سِحرآمیز بگویم توانممی حتی زیباست، بسیار تو دوم یهنام میریام،

 مکث نکته یک روی خواهممی حال، این با .بگشاید جوانان یرو بر را راه حالدرعین و آورد وجد به را من

 شده کهتتکه کار امروزه که واقعیت این رغمبه که، مطلب این بر من تأکید مورد در تو انتقاد روی کنم،

 بندیِقهطب من هدف که کنممی تأکید .کرد جستجو کار در باید را نوین اجتماعیِ یِهاطرح یِهاشالوده است،

 وجه یگرد کار که گوییمی وقتی است تو با حق .نیست گوناگون کارهای یهیگان تعریفِ شناسانه،جامعه

 طریق از هویت تبیینِ عمرِ تو، اعتقادِ به بنابراین، .نیست هاانسان شخصیت غالبِ، وجه الاقل یا مشخصه،

 :پرسید کسی از شدمی هگذشت در که است درست .کار نه است، حرفه تو، منظور ولی .است آمده سر به کار

 ،«امالکم ثبت کارمندِ من» ،«فلزکارم کارگرِ من» :دادمی جواب مخاطب و «کنید؟می چه زندگی در شما»

 .هستند مختلفی اشخاص واحد، آنِ در افراد، .ستدیگری طور جواب امروزه، ولی «.دارم آزاد شغلِ من»

 انسان هک نیست جالب اصالً که دید خواهی برسی، من سن به وقتی عزیز، میریام .است گوناگون شانهویت

 ،نیست شناسانهجامعه موضوع، این به نسبت من یعالقه بنابراین، .باشد داشته را هویت همان همواره

 راساسب چپ بازتعریفِ از تربیش چیزی مهم، موضوعِ که امعقیده این بر همچنان من و .است شناسانهمردم

 مدلِ از که موضوعاتی روی بر که هویتی کرد، پیدا جدیدی هویتِ باید .اوست ادعایی هویتِ

 حاصال را خود چیز هر از قبل باید ما جامعه، اصالحِ برای .باشد باز روند،می فراتر ما «یهسیاستمداران»

 کنیم؟ شروع گفتار از زبان، از .نماییم

  ویتوریو
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 مترجم گفتارِیپ
 

 عزیز، ویتوریوی عزیز، آلفردوی عزیز، میریام

 را شما با وگوگفت فرصتِ و شدم آشنا شما، مرگ از بعد مدتی دیر، بسیار شما یوگوگفت با من متاسفانه

 ویژهبه خود،ینوبه به نیز من و هست نیز دیگران بحثِ موضوعِ کنید،می اشاره آن به که یمسائل اما .نیافتم

 .کنممی تحقیق و کار مسائل، این ویر که هاستسال آموزشی، و پژوهشی یهافعالیت چارچوبِ در

 .پردازممی نکته سه طرحِ به تنها کالم، اختصارِ برای اما کنید،می اشاره مهمی بسیار نکات به شما

 پاشیِازهم هک کنیدمی تأکید قاطعیت با وقتی شماست با کامالً حق .کنممی شروع نکته ترینمهم از

 انِج قیمت به گاهی حتی نیز، طرفدارانش و) خواندمی «موجود واقعاً سوسیالیسمِ» را خود که نظامی آن

 یدارمایهسر ناپذیریِشکست و «تاریخ پایانِ» معنی به ،(داشتند ایمان آن به و خواندندمی چنان را آن خود،

L’économie  نامبه خود کتابِ در شواهد و قرائن با را نکته این امدهوشیک خود سهم به من .نیست

leçons dix en efrançais (۰222 پاریس، ،فرانسه اقتصادِ یهبار در درس دَه) دیگری کتابِ در نیز و 

 ،(۸۱۱2 پاریس، بحران، از خروج برای پیشنهاد ده) crise la de sortir pour propositions Dix نامبه

 .دهم نشان ،امنوشته همکاران از یکی با که

 کنیدمی اشاره نآ به درستیبه شما که دیگری بنیادینِ یهکتن با است مرتبط خود اساسی، یهنکت این

 در آن اهجایگ و انسان کارِ از است عبارت نکته این و هست، شما دیدگاه در هاییتفاوت آن توضیحِ در ولی

 خودیهنوببه من .است روبرو تکنولوژی سریعِ تحوالتِ با که دنیایی شده،جهانی دنیایِ کنونی، دنیایِ

 چیز چه) économie? nouvelle la derrière il-t-cache se Que نامبه خود کتابِ در امکوشیده

nous qui Pour  نامبه دیگری کتاب در نیز و ،(۸۱۱۱ پاریس، است؟، نهفته نوین اقتصادِ پشت پسِ در

travaillons (۸۱۰1 پاریس، کنیم،می کار کسی چه برای ما) ییهاجنبه م،انوشته همکاران از چندتن با که 

 کنمیم دفاع آن از کتاب دو این در که دیدگاهی .کنم بررسی را حاضر شرایطِ در کار فرایندِ تحوالتِ از

 تنها ،ثروت تولید منبعِ تنها همچنان انسانی کارِ ی،دارسرمایه نظامِ در تحوالت، این رغمِبه که است این

 گونههمان رمایه،س و .است مارکس تعریفِ به بنا اضافی ارزشِ دِتولی منبعِ تنها نتیجه، در و، ارزش تولیدِ منبعِ

 یهطراب یک مبینِ گذشته، همچون بلکه نیست، پول مبلغی چیز، یک شئ، یک موزد،آمی مارکس که

 یعنی کلمه، متداولِ مفهومِ به سرمایه صاحبِ جمله از ،«سرمایه» صاحبِ آن، طریق از که است اجتماعی

 ضادِت دلیل، همین به و .کندمی استثمار را او آورد،درمی خود خدمت به را کار نیروی صاحبِ پول،-سرمایه

 هرچند .است معاصر یدارسرمایه ایِشالوده موضوعِ همچنان دو، این منافعِ بینِ ستیزِ و سرمایه، و کار بین

 عاشم امرارِ یبرا که کار نیروی صاحبانِ برای خصوصبه آن، درکِ و پیچیده، پیش از بیش تضاد این

 زیر یهاپدیده به توانمی مثال عنوانبه .شودمی تربغرنج روزروزبه بفروشند، را خود کار نیرویِ ناچارند
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 واحدهای انتقالِ ؛هاکشور و جهانی سیاستِ و اقتصاد در هاآن نقشِ و ملیتیفرا هایشرکت :کرد اشاره

 اتکارخانج و هاشرکت فروش و خرید کارشان که مالی یِهاصندوق دیگر؛ کشورهای و مناطق به تولیدی

 دارند تعلق بگیران حقوق و مزد به کارکنان، به اساساً که ییهاصندوق یعنی بازنشستگی، یهاصندوق است؛

 و هاشرکت خریدِ صرفِ را خود مالیِ ذخایرِ تر،بیش سودآوریِ و خویش موقعیت ثبات برای غالباً و

 ...لمستق اصطالح به کارکنانِ دار؛سهام کارمندانِ و کارگران کنند؛می مختلف کشورهای در کارخانجات

 عنوانهب مثال سه .سازد می دشوارتر و دشوار را سرمایه و کار بین تضادِ درکِ هاپدیده این از کدام هر 

 هاییسؤال هب ازجمله، که، باشد داشته را آن توانایی باید ینامروز چپِ من، گمانِ به و .کنممی ذکر نمونه

 .گوید پاسخ انگیزند،برمی هامثال این که

 سیاریب در .امریکایی یِهاصندوق خصوصهب کارمندان، و کارگران بازنشستگیِ یِهاصندوق :اول مثال

 اکشوره دیگر کارمندانِ و کارگران که شوندمی هاییشرکت و هاهکارخان صاحبِ ،هاصندوق این موارد، از

 یکیکالس دارسرمایه آن دیگر ،«سرمایه صاحبِ» مواردی، چنین در .شوندمی استثمار کنند،می کار آن در

 السیکِک چارچوبِ از نیز استثمار یهرابط دلیل، همین به و، شود،می تصویر هافیلم و هاکتاب در که نیست

 رابطه این توانمی هگونچه .ماندمی باقی استثمار یهرابط همان نهایی، تحلیلِ در ولی گردد،می خارج خود

 کارمند ای کارگر گذشته در خود که کشور، آن یا این بازنشستگان منافعِ که کرد دگرگون نحوی به را

 کنندیم کار هاییشرکت و هاهکارخان مؤسسات، در که مناطق سایر کارمندان و کارگران منافعِ با اند،بوده

 .نباشد تضاد در هستند، بازنشستگی یهاصندوق این به متعلق که

 دیلتب ایدوگانه یِهاشخصیت به افراد این امر، واقعیتِ در .دارسهام کارمندانِ یا کارگران :دوم مثال

 با (ارک ساعاتِ کاهشِ یا حقوق افزایشِ خواستِ در مثالً) کارمند یا کارگر عنوانبه شانمنافع که شوندمی

 افزایش هاحقوق که است آن مستلزمِ جمله از که تربیش سودِ خواستِ در) سهامدار عنوانبه شانمنافع

 .است تضاد در (نشود کم کار ساعاتِ یا نیابد

 در دشانتعدا و کنند،می کار خود برای خود تصورِ به که کسانی یعنی مستقل، کارکنانِ :سوم مثال

 .است افزایش به رو اطالعاتی، تکنولوژیِ و انفورماتیک مختلفِ یهازمینه در خصوصبه ،هازمینه یکلیه

 حلیلِت در و، گرفتارند کوچک و بزرگ کارفرماهایِ وسیعِ یِهاشبکه تاروپودِ در کارکنان این امر، واقعِ در

 آن از لزوماً خود آنکه بدون شوندمی استثمار بگیران حقوق و مزد مانند و هستند هاآن خدمت در نهایی،

 هاالس طولِ در که اجتماعی حقوقِ برخی از حتی مستقل، نِکارکنا این موارد، از بسیاری در .باشند آگاه

 ددانانِاقتصا که نیست دلیلبی .ندامحروم بیکاری، حقِ از مثالً آمده، دست به کارگری جنبشِ یهمبارز

 .کنندمی تشویق را آن و طرفداری شدتبه کار فرایندِ جدیدِ شکلِ این از لیبرال

 استقالل خواستِ ویژهبه و کار، فرایندِ در استقالل جدیدِ امکانِ که شود موجب نباید واقعیت این البته

 که یرانبگ حقوق و مزد حتی کارکنان، بین در روزروزبه که ایپدیده استقالل، خواستِ .بگیریم نادیده را

 .یابدمی گسترش است، «مستقل غیرِ» کارشان که نیستند، مستقل
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 بغرنجیِ همین کنید،می اشاره آن به درستیبه شما که هاهویت دیگرگونیِ و تنوع دالیلِ از یکی شاید

 هرحالبه اما .باشد حاضر شرایطِ در سرمایه و کار بین تضادِ درکِ پیچیدگیِ همین استثمار، یهرابط درکِ

  .گرفت نادیده را هاخواست تنوعِ این ،هاهویت تنوعِ این تواننمی امروزه شماست، با کامالً حق

 از عنیی بنیادین، یهزاوی همین از توانمی نیز را شدنجهانی با مرتبط یهپیچید مسائلِ من، گمانِ به

 املِتک از ایمرحله مگر نیست چیزی «شدنجهانی» چون کرد، بررسی سرمایه و کار بین تضادِ یهزاوی

 ،پاریس ،«هروندانش برای شدنجهانی» نامبه خود کتابِ در را موضوع این امکرده سعی من .یدارسرمایه

 لِح برای که کنیدمی کیدأت وقتی شماست با کامالً حق عزیز، آلفردویِ و میریام .دهم نشان (۸۱۱۹( 

 نآ یادشده کتابِ در موردبحث نکات از یکی .فراگذشت ملی مرزهایِ و محلی یهحوز از باید مشکالت،

 .باشدیم کارگران المللیِبین ستگیِهمب ضرورتِ بر مارکس تأکیدِ مؤیدِ شدنجهانی یهپدید که است

 اساساً زنی گذارید،می انگشت آن بر درستیبه شما که درآمد و ثروت روزافزونِ نابرابریِ اساسیِ موضوعِ

 یهعرص در ارک نیروی استثمارِ امکانِ ولیبرالیسمِ،ن همچنین و جدید، تکنولوژی که است واقعیت این از ناشی

 برقراریِ برای قدرتمند ستایشالوده بالقوه، صورتِ به واقعیت، این و است، کرده تسهیل را جهانی

 .جهان یهعرص در بگیرانحقوق سایر و کارگران واقعیِ همبستگیِ

 جمله، زا شدن،جهانی چون دارد، کنندهتعیین نقشی مالی یهسرمای شدن،جهانی کنونیِ روندِ در البته

 یکلیه در و هاعرصه یکلیه در مالی قدرتمندِ یِهاسرمایه ریِسودآو معیارهایِ تحمیلِ با است مترادف

 رد دالر دو از بیش) اروپا یهاتحادی گاودارانِ به اعطایی یهیاران آورِشرم مثالِ عزیز، میریامِ .جهان نقاطِ

 (کندمی زندگی این از ترکم ایروزانه درآمدِ با جهان جمعیتِ از بخشی که حالی در گاو، هر ِازایِ به روز

 .است واقعیت این روشن بیانگرِ

 هومِمف به همچنین و مشکالت و مسائل برخی شدنِجهانی شدن، همگانی معنیِ به ضمناً شدنجهانی

 ستا موضوعی زیست محیطِ حفظِ مثال، عنوانبه .هست نیز مسائل این حلِ برای مشترک تالشِ ضرورتِ

 یکی ترشبی سودِ برایِ سرمایه آزِ و حرص که کرد فراموش نباید اما .است درگیر آن با بشریت تمامی که

 .رودمی شمارهب زیست محیطِ تخریبِ اساسیِ عواملِ از

 یِرو و رنگ این حاضر، شدنِجهانی به که فراملیتی یهاسرمایه و هاشرکت مخربِ قدرتِ با مقابله

 .استدنی سراسرِ در شهروندان، ایبر مردم، یهاتوده برای آزادی حقِ مستلزمِ دهند،می را ناخوشایند

 به البته .باشد چپ پرچمِ تواندمی آزادی که گوییمی روشنیبه وقتی است تو با کامالً حق عزیز، آلفردویِ

 محدود سیاست یحوزه به صرفاً را آن و داد گسترش را آزادی مفهومِ انداز،چشم این در باید من اعتقاد

 ،و تولیدی واحدهای یهادار حقِ جمله از است، «اجتماعی دموکراسیِ و آزادی» ویژه،به منظورم، .دکرن

 .کارمندان و کارگران توسط فراملیتی هایشرکت خصوص،به

 یِهازرادخانه نابودیِ ویژهبه عمومی، سالحِ خلعِ و صلح امرِ شدن،جهانی این چارچوبِ در من، گمان به

 ازسازیب برای نیرومندی پرچمِ تواندمی نیز دهد،می رارق جدی خطرِ معرضِ در را بشریت یهآیند که اتمی
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 داررمایهس این ترامپ، دونالد رسیدن قدرت به شاهد که دارید را خوشبختی این شما .باشد معتبر چپِ یک

 .نباشید جهان کشورِ قدرتمندترین در نامتعادل، روانی نظرِ از و افراطی راستِ به نزدیک بازِبورس

 اتمی ریِدرگی به پیش چندی همین بود نزدیک شمالی یهکر در همتایش و او یهمارگونبی یهاگیریموضع

 .نجامدبی نامعلوم عواقبِ با ای فاجعه و

 زا توانمی کار، این جای به .شودمی مخرب وسایلِ این گسترشِ صرفِ دالر میلیارد صدها سال هر

 .کرد استفاده اجتماعی منیِناا و بیکاری فقر، مشکلِ حلِ برای مالی عظیمِ منابع این

 ریِدرگی و جنگ به موارد گاهی و گرددمی کشورها و مردم بین در تشنج موجب ضمناً مشکالت این

 .برندمی سود آن از و زنندمی دامن آن به اسلحه فروشندگانِ که ییهادرگیری انجامد؛می نظامی

 مهاجرینِ اب ایتالیا افراطیِ راستِ دولتِ یِانسان غیر برخوردِ شاهدِ که دارید نیز را خوشبختی این شما

 تواندنمی چیز هیچ اجتماعی، ناامنیِ و بیکاری فقر، مشکلِ حلِ غیابِ در که کرد کیدأت باید .نیستید جوپناه

 در .زندمی دامن آن به زیست ِمحیط تخریب و محلی یهادرگیری که روندی .باشد مهاجرت روندِ مانعِ

 رایب را راه و کندمی ایجاد تَنِش ثروتمند، نسبتاً کشورهایِ در مشکالت همین مِتداو و وجود حال، عین

 المللیِبین همبستگیِ پرچمِ دوباره چپ، که آن برای دیگر دلیلِ یک هم این .سازدمی هموار افراطی راستِ

 .برافرازد افتخار با را کار

 یهجمل این با من عزیز، میریام .راسیدموک به شودمی مربوط هستم آن طرح به مایل که دومی ینکته

 موافق کنی،می تأیید قاطعیت با را آن تو و ،«نیست سازگار دموکراسی با کمونیسم» که ترونی-ول والتر

 آینده توانمی که داری قبول آیا اما است، تو حرف مؤید «موجود واقعاً سوسیالیسم» یهتجرب البته .نیستم

 فیدیم چندان کارِ تاریخ یهمطالع وگرنه ؟کرد پرهیز گذشته خطاهایِ از و بنا گذشته از آموزیدرس با را

  .بود نخواهد

 (همگانی مشترک، ،«کمونیس» و شهروندان، جمعِ مردم، ،«دموس)» کلمه دو این یهریش به اگر

 وضوعم دتواننمی شناسانزبان قطعاً مورد این در و) شناسیزبان نظر از چه و تاریخی نظر از چه برگردیم،

 یکدیگر کّملِمُ توانندمی بلکه نیستند، ناسازگار هم با تنهانه کلمه دو این ،(دکن بیان تریروشن طرزبه را

  .باشند

 :پرسیمی ندوستا از تو عزیز، ویتوریوی .رسانممی پایان به نکته یک یادآوریِ با را باره این در صحبت

 جواب «؟باشند رسیده قدرت به عمومی آرای طریق از هاکمونیست که دارید سراغ مورد یک شما آیا»

 رحط دیگری یگونه به را سؤال تا دهدمی امکان تاریخی موردِ دو حداقل اما .است منفی البته سؤال این

 هیچ رد که است درست این .آلنده زمان در شیلی یهتجرب خصوص،به و، اسپانیا جمهوریِ یهتجرب :کنیم

 هاآن وزنِ و حضور اما نداشتند، دست در تنهاییبه را جریان رهبریِ هانیستکمو مورد، دو این از یک

 ینا تا دادند یکدیگر دست به دست جهانی و داخلی مرتجعِ نیروهایِ مورد، دو هر در و .بود انکارناپذیر
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 برداشت طایِخ به دید، خطایِ به تواندمی نکته این گرفتنِ نادیده .بردارند میان از را دموکراتیک یِهاتجربه

 .شود منجر

 ربوطم هستم، آن طرح به مایل متخصص غیرِ ناظرِ یک عنوانبه که ای نکته آخرین و سوم، ینکته

 اشم،ب فهمیده درست اگر .کردمی توجیه را آن که امیدهایی و ایتالیا کمونیست حزب انحاللِ به شودمی

 یمترق نیروهای برای طبعاً شما مرگ .بود درتمندق و واحد چپِ یک ایجادِ حزب، این انحاللِ اصلیِ دلیلِ

 فراطیا راستِ رسیدنِ قدرت به نو از شاهدِ که دارید را خوشبختی این شما امّا .هست و بوده، دردناک ایتالیا

 و شودنمی حدودم ایتالیا به موضوع این طبعاً .نیستید بیاورد، بدنبال تواندمی که خطراتی تمام با ایتالیا، در

 شورک به که جاآن تا اما .است افزایش به رو کشورها از بسیاری در افراطی راستِ رسیدنِ قدرت به خطرِ

 ادرستیِن مؤید افراطی، راستِ رسیدنِ قدرت به و چپ تضعیفِ یعنی داده، رخ چهآن آیا شود،می مربوط شما

 نیست؟ نآ رهبران حدِ از بیش انگاریِساده حتی و بینیخوش و کمونیست حزب انحاللِ

  ۸۱۰۲ ژوئیه پاریس،
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 کتاب این در بردهنام یهاشخصیت و وقایع یدرباره یتوضیحات
 (الفبا ترتیب به)

 

  (dola,nAme ioGeorg 0811-0891) آمِندوال جورجو

 در و دستگیر ۰23۸ در .پرداخت رم در مخفیانه فعالیتِ به و پیوست ایتالیا کمونیست حزب به ۰2۸2 در

 .تپیوس مقاومت جنبش به و گشت باز ایتالیا به ۰2۹3 در و رفت فرانسه به آزادی از پس .شد آزاد ۰232

 اسیسی هیئت عضو او .ماند باقی مقام این در عمر پایان تا و شد انتخاب مجلس نمایندگیِ به ۰2۹۲ در

 .بود رفرمیست خط طرفدارِ و حزب

 

 (Occhetto, Achille 0892-6112) تو-اُکه آچیله

 (Rimini) ریمینی یکنگره جریان در ۰22۰ یفوریه در .شد ایتالیا کمونیست حزب کل ردبی ۰2۲۲ در

 آنتونیو توسط ،۰2۸۰ سالِ در پیش، سال هفتاد که حزبی شد؛ حزب این انحاللِ برای آرا اَخذِ به موفق

 زبح» هب موسوم جدیدی حزب تأسیس و حزب انحالل به اعضاء سوم دو .بود شده گذاشته بنیاد گرامشی

 .کردند برپا را «کمونیست نوبنیادیِ» حزبِ سایرین .دادند رأی «چپ دموکراتیکِ

 

 (اتحاد ،L’Unità) اونیتا

 وزنامهر این چاپ .شد گذاشته بنیان گرامشی آنتونیو توسط ۰2۸۹ سال در که ایتالیا کمونیست حزب ارگانِ

 .داشت ادامه حزب، انحاللِ زمانِ تا یعنی ،۰22۰ سال تا

 

 Berlinger, (Enrico 0866-0891) برلینگوئر اِنریکو

 عنوانبه ۰2۹2 در .پیوست مقاومت جنبش به و آمد در ایتالیا کمونیست حزب عضویتِ به ۰2۹3 در

 ینماینده عنوانبه ۰21۲ در .ماند باقی مقام این در ۰211 تا و شد انتخاب حزب جوانان سازمانِ کلِدبیر

 و شد انتخاب حزب دبیرکل عنوانبه ۰22۸ سال در و حزب کلِ یرِدب معاونِ عنوانبه ۰212 در مجلس،

 مقابل در اروپا کمونیست احزابِ رهبرِ ترین مستقل عنوانبه او از غالباً .کرد حفظ را مقام این عمر پایان تا

  .کنندمی یاد .س.ش.ج.ا

 

 تاریخی سازش

 چپ و استر تروریستیِ عملیاتِ ویژهبه) ایتالیا در دموکراسی بحرانِ به بخشیدن پایان برای ۰223 سال در

 این از هدف .کندمی پیشنهاد مسیحی دموکرات حزب به «تاریخی سازش» یک برلینگوئر انریکو (افراطی

 یهکنگر ،۰221 مارسدر .کندمی تهدید را آن که است خطراتی برابر در ایتالیا نهادهای حفظِ پیشنهاد،
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 شترکم یبرنامه یک تنظیمِ به حزب دو بین مذاکرات .پذیردیم را پیشنهاد این مسیحی دموکرات حزب

 ینا به بود، مذاکرات اصلیِ مقابلِ طرفِ که مسیحی دموکرات حزب رهبر مورو، آلدو ترورِ ولی انجامد، می

 .دهدمی پایان روند

  

 (Togliatti, Palmiro 0989-0821) تولیاتی پالمیرو

 و کندمی تبعید را او فاشیست دولت ۰2۸1 در .۰2۸۰ سال در یاایتال کمونیست حزب بنیانگذاران از یکی

 او یبرعهده ۰23۹ تا حزب هدایتِ ،۰2۸2 سال در گرامشی دستگیریِ از پس .رودمی شوروی اتحاد به او

 ادامه تفعالی به حزب دبیرکل عنوانبه عمر پایان تا و میگردد باز ایتالیا به ۰2۹2 مارس در .گیردمی قرار

 .دهدمی

 

 مسیحی دموکرات حزب

 ۰22۱ یهده هایسال اوایلِ تا ایتالیا آزادی زمانِ از و شد تأسیس ۰2۹۸ در مخفیانه صورتبه حزب این

 حزب .بود حزب این دست در دولت ریاستِ ۰2۲۰ تا ۰2۹1 از :داشت سلطه کشور این سیاست بر

 .شد خارج صحنه زا ،«پاک هایدست» سیاستِ چارچوبِ در ۰22۹ سال در مسیحی دموکرات

 

 ایتالیا سوسیالیستِ حزب

 حزب عنوان بعد، سال و آمد وجود به «ایتالیا کارگرانِ حزب» عنوان تحت ۰۲2۸ سال در حزب این

 درگیریِ و «پاک هایدست» عملیات دنبال به ۰2۲۹ سال در حزب این عمرِ .کرد انتخاب را سوسیالیست

 .رسید پایان به ،مالی فسادِ در آن رهبران

 

 (Vittorio, Di Giuseppe 0986-7108) ویتوریو دی په-جوزه

 حزب ایجادِ بدوِ از .بود (Mezzogiorno) متزوجورنو یهمنطق در سندیکایی رهبران از یکی ۰2۰۰ از

 تفاشیس رژیم توسط بعد مدتی و انتخاب مجلس یهنمایند عنوانبه ۰2۸۹ در و پیوست آن به کمونیست

 پانیااس داخلی جنگ در خواهان جمهوری کنار در سپس و رفت فرانسه به کرد، ارفر زندان از .شد دستگیر

 سندیکای رهبری به جنگ، پایان از پس .پیوست ایتالیا در مقاومت جنبش به ۰2۹3 در .کرد شرکت

 .شد انتخاب (CGIL) ال.ای.ژ.س

 

 (Rossanda Rossana, 0861) رُساندا رُسانا

 فرهنگی رامو مسئول سریعاً .پیوست کمونیست حزب به دوم جنگ یانپا از پس مقاومت، جنبش جوان عضوِ

 از آن در که نوشت «جوانان سالِ» عنوان تحت کتابی ۰21۲ در .شد مجلس یهنمایند ۰213 در و حزب
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 و لیل،د این به .نهاد پا بر را مانیفست جنبشِ و نشریه سپس .کردمی حمایت جوانان اعتراضی جنبشِ

 .شد اخراج حزب از گوئر،برلین حمایت علیرغم

 

 (Rosselli, Carlo 0988-0891) لی-رُسه کارلو

 ناهپ فرانسه به و شد زندان از فرار به موفق بعد سال دو و دستگیر ۰2۸2 در فاشیسم با مخالفت جرم به

 فرانسه زبان به کتابی ۰23۱ در .گذاشت بنیان را «آزادی و عدالت» فاشیست ضد سازمان جاآن در .برد

 اسپانیا گجن در .کردمی حمله استالینیسم به ازجمله آن در که نوشت «لیبرال سوسیالیسمِ» عنوان تحت

Rosselli, (Nello  نِلو برادرش همراه جاآن در .بازگشت فرانسه به شدن، زخمی دلیلِ به و دکر شرکت

 .رسید قتل به موسولینی مزدوران دست به ۰232-۰2۱۱(

 

 (zo,Stur Luigi 0910-0878) ستورزو لوئیجی

 دبیر لندن، به تبعیدش زمان تا و گذاشت پایه را «مردم حزب» ۰2۰2 در .سیسیل اهل روشنفکرِ و روحانی

 .بود حزب این

 

 (Craxi Bettino, 0819-6111) کراگسی بِتینو

 در .شد انتخاب مجلس در نمایندگی به ۰21۲ در و پیوست ایتالیا سوسیالیست حزب به سالگی ۰۲ در

-۰2۲3 هایسال طول در .ماند باقی مقام این در ۰22۸ تا و درآمد حزب این کل دبیر سِمَتِ هب ۰221

 به مالی یارتشا دلیل به ،«پاک هایِدست» سیاستِ چارچوبِ در ۰22۸ در .بود ایتالیا وزیر نخست ۰2۲2

 .درگذشت جا همان در ۸۱۱۱ سال در و کرد فرار تونس به .شد محکوم زندان سال ۸2

 

 (Gobetti, Piero 0810-0862) تی-به-گو رو-یه-پی

 .رسید تلق به هافاشیست دست به و بود فاشیسم علیه مبارزان نخستینِ از و نشریه چندین گذاربنیان

 

 (Longo Luigi, 0811-0891) لونگو لوئیجی

 .بود حزب دبیر ۰22۸ تا ۰2۹1 از .ایتالیا کمونیست حزب گذارانبنیان از یکی

 

 (Moro doAl, 0802-0819) مورو آلدو

 درسی وزارت به بار چندین .شد انتخاب مجلس در مسیحی دموکرات حزب ینماینده عنوانبه ۰2۹1 در

 به ۰213 در .بود هاسوسیالیست با ائتالف طرفدار او .شد مسیحی دموکرات حزب کل دبیر ۰212 در و

 معاون تسوسیالیس نیِ-نِه یترو-یپ دولت، این در) یافت دست هاسوسیالیست با ائتالفی دولت ریاست
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 چندین .آورد دست به را میانه و چپ ائتالفی دولت ریاست ۰21۲ سال تا دیگر بار دو او (.بود وزیر نخست

 حزب دبیرکل سپس و بود ایتالیا دولت رئیس ۰221 ژوئن تا ۰22۹ نوامبر از و خارجه امور وزیر بار

 .رساندند قتل به بعد روز 11 و دستگیر را او سرخ بریگادهای ۰221 مارس در .شد مسیحی دموکرات

 

 (Nenni, Pietro 0980-0891) نی-نِه یترو-پی

 موسوم حزب، این یهروزنام مسئول ۰2۸3 در و آمد در ایتالیا سوسیالیست حزب عضویت به ۰2۸۰ در

 را حزب این کشور همین از ۰2۸1 از و برد پناه فرانسه به سپس .شد (پیش به ،!Avanti) آوانتی به

 اتحاد طرفدار داابت ایتالیا، آزادی از بعد .بود الملیبین بریگادهای کمیسر اسپانیا، جنگ طول در .کرد رهبری

 نزدیک مسیحی دموکرات حزب به تدریجبه ۰2۹۲ انتخاباتِ شکستِ از بعد اما بود، کمونیست حزب با

 .بود وزیرنخست معاون چپ، و میانه ائتالفی هایدولت در ۰21۲ تا ۰213 هایسال طول در .شد

 

 (Veltroni, Walter 0877) وِلترونی والتر

 طی .۸۱۱۰ تا ۰2۲2 از مجلس در چپ دموکراتیک حزب ینماینده سپس و کمونیست، حزب ینماینده

 در مجدداً ۸۱۱1 در و انتخاب رم شهردار عنوانبه ۸۱۱۰ سال در .بود اونیتا مدیر ۰221-۰22۸ هایسال

 .شد قااب مقام این
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 6111 - آوینیون شهر تآتر یساالنه یجشنواره در حاضر متن نمایش اجرای از یهایصحنه


