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تاریخ روشنفکری، از متن ها، برهه هایی از تاریخ و البته تعداد: انقالب تراورسو در جدیدترین کتابش،  

 زیادی تصویر استفاده می کند تا روایت تاریخی ای را سامان دهد که بتواند مؤید این نقل قول از دنیل بن سعید

انقالب، بدون حرف بزرگ و تصویر کالن، بلکه به عنوان ایده: »باشد که او آن را در آغاز کتابش می آورد  

نه به عنوان یک الگو یا طرح پیش ساخته، بلکه. نامتعینی از تغییر و قطب نمای اراده همچنان ضروری است  

».به عنوان فرضیه ای استراتژیک و افقی تنظیم کننده

 در تضاد با تاریخ نگاری محافظه کارانه ای که لحظه انقالبی را به صرفاً فوران خشونت تقلیل

 می دهد، و همچنین در برابر این گرایش گسترده ، حتی در میان برخی تاریخ نگاران چپ گرا

می داند، انزو تراورسو« شکست انقالب ها را نتیجه ای گریزناپذیر»همچون اریک هابسبام، که   

انتخاب و تمایزگذاری ای که هم دشوار»تن نمی دهد، « به انتخاب میان انقالب های خوب و بد»  

 ».است و هم بیهوده، چراکه انقالب ها الزم نیست آرمانی یا اهریمنی نشان داده شوند

معضل و دوراهی بزرگ»به زعم او، این بازخوانی تاریخ انقالب ها می تواند نوری بتاباند بر   

تضاد بین کناره گیری و امید، بین تسلیم و نوزایی، بین ناتوانی تراژیک در»یعنی « زمانه ما  

  .»مواجهه با شکست های مکرر و تالش ناچار برای مقاومت

اگر انقالب های زمانه ما باید الگوی خاص خودشان را ابداع کنند، نقطه»درواقع، برای تراورسو،   

 شروع کار آنها نمی تواند یک لوح سپید باشد؛ یعنی بدون تأیید و تجسم بخشیدن به خاطره مبارزات

.گذشته، خواه این مبارزات با پیروزی همراه بوده باشند و خواه، همچون اغلب موارد، با شکست  

 این بی شک نوعی ماتم و سوگواری است، اما نوعی تمرین و آموزش  برای نبردهای آینده نیز

شرح و بسط گذشته امری ضروری است، نه تنها از این رو که اجساد بی شماری درون. هست  

 کمد پنهان شده، بلکه از آن جهت که ما نمی توانیم سلطه و نفوذ گذشته بر خودمان را نادیده

».بگیریم

 پیش شرط این شرح و بسط، بیش از هر چیز، آن است که گسست و قدرت انقالب، که والتر

انفجاری که قادر باشد: بنیامین آن را با شکافت هسته ای مقایسه می کرد، دوباره حس و درک شود  

.انرژی های مدفون در گذشته را ده ها برابر افزایش داده و آزاد کند

چیست؟ به عبارت دیگر، چه چیز جدیدی می توان گفت در مورد مضمون انقالب پروژه کتاب ■  

 و تاریخ هایی که در مورد آنها این همه مقاله و کتاب نوشته شده است؟

 مسلماً در زمینه انقالب ها  با حجم عظیمی از تاریخ نگاری سروکار داریم و کتاب من هم ادعای

در« انقالب»مفردبودِن اسم . اضافه کردِن دانش و داده جدیدی در مورد این یا آن انقالب را ندارد  

تالش برای نگاهی تازه به تاریخ انقالب ها، نگاهی نه متأثر: عنوان کتاب نشانگر ماهیت آن است  



 از روحیه نوستالژیکی که می خواهد الگویی منسوخ و تاریخ گذشته را نبش قبر کند، و نه تسلیم

یا عقیده جزمی ای که همه انقالب ها را، فارغ از امیال و اتوپیاهای متضمن در آنها، به دوکسا  

 . وچرای تمامیت خواهی تقبیح می کندعنوان منبع بی چون

 بنابراین، مسئله اعاده حیثیت از مفهوم انقالب به عنوان کلیدی برای فهم مدرنیته است، چراکه در

از یک سو، به هر چیز جدیدی به طور. حال حاضر این مفهوم به هزار و یک روش مخدوش شده  

جدیدش نگاه کنید به عنوان کتاب)ماکرون  نادرست انقالب می گویند، از آیفون جدید گرفته تا  

[(است« انقالب»امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه،   عنوان کتاب] . 

 از طرف دیگر، بسیاری از رویدادهایی که قبالً انقالب نامیده می شدند، اکنون طور دیگری تعبیر

فقط کافی است مثالً مورد جنگ داخلی اسپانیا را در نظر بگیرید که حاال با استفاده از. می شوند  

یا مثالً، دیگر نمی گوییم. مفهوم نسل کشی تحلیل می شود که با موضوعات زمانه ما سازگارتر است  

حرف می زنیم که پس از« ملت سازی» مجارستان یا آلمان، بلکه از فرآیند ۱۹۱۹انقالب سال   

  هم البد جشن۶۸مه . انحالل امپراتوری های بزرگ در اروپای مرکزی در جریان بوده است

که به طور گسترده ای در« انقالب فاشیستی»مفهوم گمراه کننده . مدرنیزاسیون فرانسه بوده است  

 گفتمان تاریخ نگاری مورد استفاده قرار می گیرد نیز این مخدوش  و مبهم شدن معنای انقالب را

.تشدید کرده است

انگار. بنابراین، خود مفهوم انقالب مبهم و گیج کننده شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است  

کتاب من حاصل دغدغه ای برای اعاده حیثیت از این مفهوم برای تفسیر. روح آن را گرفته باشند  

.گذشته است

 شما در مورد رویدادهای بزرگ اخیر، از جنبش اشغال وال استریت گرفته تا جنبش شب  ■

:، می نویسید«جان سیاه پوستان مهم است»بیدار، و از گزی پارک گرفته تا جلیقه زردها و جنبش   

چطور این را توضیح«. هیچ کدام از این رویدادها مباحث استراتژیک گذشته را زنده نکرده اند»  

می دهید؟

 دست کم ده سالی می شود که ما شاهد ناآرامی های سیاسی و اجتماعی بزرگی در مقیاس جهانی

  کلید۲۰۱۰اعتراضی علیه نظم حاکم که به طور خاص با انقالب های عربی اوایل دهه : هستیم

اما این خیزش بزرگ حاال دچار بن بست و فلج شده و نمی تواند خودش را به درون آینده. خورد  

 .پرتاب کند

 جنبش های ضدسرمایه داری سال های اخیر به لحاظ تبارشناختی به هیچ کدام از سنت های چپ

در سطح فرهنگی و نمادین خویشاوندی به مراتب بیشتری. کمونیستی یا سوسیالیستی تعلق ندارند  

این جنبش ها برابری خواهانه، ضداقتدارگرایی، ضدنژادپرستی، و: را با آنارشیسم نشان می دهند  

.عالقه مند به ایجاد سازوکارهایی جدید برای وضع دموکراسی مستقیم هستند



 از آنجایی که این جنبش ها یتیم هستند و به پیوستار تاریخی جنبش های چپ قرن بیستم تعلق ندارند،

‒چراکه زندانی الگوهای گذشته این هم نقطه قوت آنهاست. باید خودشان را از نو ابداع کنند  

گرچه خالق اند، اما شکننده. و هم نقطه ضعف شان، چراکه هیچ حافظه  و خاطره ای ندارند نیستند‒  

 هم هستند، زیرا قدرت آن جنبش هایی را ندارند که تجسم یک سنت سیاسی بودند و دغدغه این را

.داشتند که کنش و آکسیونشان در یک پیوستار تاریخی ثبت کنند

  اند کهپاراوکس قضیه اینجاست که این جنبش ها انبوهی از ایده ها، نظریات و نقدهایی را تولید کرده

امروز، بحث ها. به لحاظ تعداد قابل مقایسه نیست با آنچه از دل بحث های گذشته بیرون می آمد  

اما این غنای فکری به ظهور یک جنبش سیاسی قدرتمند. به مراتب غنی تر و گسترده تر است  

بنابراین، بازاندیشی در خصوص تاریخ انقالب ها و ازآن خودسازی مجدد آن. ترجمه نشده است  

 می تواند راهی باشد برای پیش کشیدِن دوباره این ایده که گسست از نظم حاکم ممکن است و

.می توان به راه های تحقق این گسست دوباره فکر کرد

و موفقیت های زمینی را که طی قرن گذشته بر روی آن تجارب زیاد»چرا چپ به قول شما  ■  

؟«بی شماری کسب کرده بود، یعنی انقالب مسلحانه را کامالً رها کرده است

.خشونت و انقالب سرشت مشترکی دارند، و به نظر من تصدیق این امر واجب و ضروری است  

 با وجود این، انقالب های قرن بیستم بر اساس پارادایم نظامی ای بودند که در فردای جنگ جهانی

 اول متولد شده بود، در زمانه ای که حوزه سیاست به واسطه نیروهای نظامی شکل تازه ای یافته بود

 و تحوالت مردم شناختی و فرهنگی عمده ای را از سر می گذراند که هم در زبان و هم در خط

آن دوران تمام شده و انقالب های امروز نمی توانند از این. مشی های عملی کامالً مشهود بود  

 پارادایم نظامی تبعیت کنند، حتی با اینکه قادر به فراموش کردِن خشونِت برسازنده انقالب های

.گذشته نیز نیستند

 مبارزه مسلحانه یکی از وجوه اصلی تاریخ چپ در قرن بیستم بود، اما دیگر در دستور کار قرار

مطمئناً در برخی زمینه ها و شرایط تاریخی مؤثر و شاید الزم بوده است، اما نمی توانیم. ندارد  

 ماهیِت ذاتاً اقتدارگرایانه و سلسله مراتبی آن را نادیده بگیریم، ماهیتی که دشوار بتوان آن را با

.جنبش های اجتماعی و سیاسی امروز آشتی داد ]intersectionality[ درهم تنیدیگی یا بینابخشی  

.در ارتش، هیچ دموکراسی افقی ای وجود ندارد و زنان همواره در جایگاه مادون قرار دارند

 با وجود این، رد و نفی ایده مبارزه مسلحانه و خشونت، بحثی را نیز که باید حول این مسائل شکل

من به عنوان یک ایتالیایی می توانم ببینم که تجربه مبارزه مسلحانه، چپ را. بگیرد کنار می گذارد  

امروز در ایتالیا، در بحث های مربوط به جنگ. تروماتیزه و به لحاظ فکری فلج کرده است  

 اوکراین، چپ پشت پاپ قرار گرفته و از صلح گرایِی اصولی و اخالقی ای دفاع می کند که البته

.به لحاظ تاریخی به هیچ وجه به فرهنگ آن ربطی ندارد



 ایده اصلی این است که دوباره الگوی استراتژیک مبارزه مسلحانه را وارد دستور کار نکنیم، اما

مسئله خشونت را نمی توان به. آگاه هم باشیم که مسیر انتخابات برای تغییر جامعه کافی نیست  

 زباله دان تاریخ حواله داد، خصوصاً از آنجایی که هنوز هم کشورهایی هستند که مبارزه مسلحانه

فقط کافی است کردستان یا مورد متأخرتر اوکراین را در نظر. همچنان در آنها مشروع است  

از ویتنام دیروز تا افغانستان امروز، تاریخ به ما یادآوری می کند که هیچ قدرتی نیست که. آوریم  

.شکست ناپذیر باشد

 در عصر تغییرات اقلیمی، آیا شرایط موجود ثابت نمی کند که حق با والتر بنیامین بود که جمله ■

را به چالش کشید و گفت شاید انقالب ها« انقالب ها لوکوموتیو تاریخ هستند»معروف مارکس،   

کنشی باشند که به واسطه آن انساِن سوار بر قطار ترمز اضطراری را می کشد؟

  آن را مطرح کرد و بعد به عبارت۱۸۵۰که مارکس در سل « لوکوموتیو تاریخ»استعاره 

این استعاره بر. معروفی بدل شد، ناظر بر تخیل جمعی ای است که در ایده پیشرفت ریشه دارد  

 اساس بینشی غایت شناسانه است، چراکه قطار روی ریل های مشخصی حرکت می کند، مقصدش

در چارچوب این تخیل. مشخص است و مسئله فقط آن است که مسیرش را سریع تر طی کند  

 .جمعی، انقالب ها از آینده ، که اعتقاد داشتند از آن آنهاست، خبر داشتند و خبر می دادند

 وقتی به تاریخ روشنفکری مارکسیسم و تفکر انتقادی نگاه می کنید، به سادگی می توانید ببینید که این

اما اگر بر فرهنگ و تخیل چپ تمرکز کنیم، می بینیم. غایت شناسی بارها به چالش کشیده شده است  

.که این ایده ساختاردهنده و حتی غالب بوده است

‒خواه کودتای اگر آینده از آن ماست، شکست هایی که ممکن است متحمل شویم، حتی بدترین آن  

 شیلی، یا فاشیسم، نازیسم، و یا جنگ داخلی اسپانیا‒ حوادثی در این مسیر هستند، نبردهای

 .شکست خورده ای که حتمیت پیروزی نهایی را زیر سؤال نمی برند

 والتر بنیامین، در شرایط تاریخی خاص جنگ جهانی دوم و پیمان آلمان و شوروی، زمانی که

 همه چیز ازدست رفته به نظر می رسید، ایده کامالً متفاوتی از انقالب را پیشنهاد داد و آن را با یک

.عالمت هشدار و ترمز اضطراری مقایسه کرد

 این ایده در زمان خودش غیرقابل قبول بود، اما امروز با حساسیت های ما، با بوم شناسی سیاسی و

این جنبش ها آگاه اند که جهان نه به. جنبش های معاصر ضدسرمایه دارِی سازگاری بسیاری دارد  

 سوی پیشرفت، بلکه به سوی نابرابری های عظیم و وحشتناک حرکت می کند، آنها می دانند که

.فاجعه ای زیست محیطی در انتظار ماست، که ظهور یک آلترناتیو ضروری اما غیرحتمی است  

.در واقع ما با شرط و قماری بر سر توانایی بشر برای تغییر جهان سروکار داریم



 نه تنها ما هنوز با آلترناتیو بین سوسیالیسم یا بربریت مواجه هستیم که در آغاز قرن بیست از

 سوی رزا لوکزامبورگ صورت بندی شد، بلکه در عین حال می دانیم که خود سوسیالیسم می تواند

 .بدل به یکی از چهره ها و نمودهای این بربریت شود

 این مالحظات روشن بینانه الزم و ضروری هستند، اما نباید منجر شوند به خودپسندی و نگاهی

ً  تحقیرآمیز به پیشینیان ما، که البته بی شک فریب توهمات ساده لوحانه را خورده بودند، اما واقعا

.انقالب هایی حقیقی را رقم زدند

 این توهم ها در واقع حامل نیرویی فوق العاده بودند، چراکه هر کدام از مبارزان و هواداران آنها

اگر ما دیگر به آینده باور. حس می کردند به جنبشی تعلق دارند که ورای سرنوشت فردی آنهاست  

.نداشته باشیم، تعهداتمان شکننده، سست و بدبینانه می گردد و در فکر و عمل فلج باقی می مانیم  

 بنابراین، به نظر من ضرورتاً باید غایت یا هدفی را از نو معرفی کنیم که فرم یک شرطبندی را

نه آینده ای محتوم، بله پروژه ای که باید ساخته شود: داشته باشد . 

آیا نمی توان. آن اختصاص داشت« سنت پنهان»و قدرت « ماخولیای چپ»به  کتاب پیشین شما   

 گفت که شکست های چپ در دهه های اخیر آنقدر متعدد بوده که ماخولیا دیگر چیزی نیست جز

عجز و نومیدی؟

 آن کتاب به این موضوع اشاره می کرد که ماخولیا همواره در درون چپ  سرکوب و فقط نشانه

بعد از شکست انقالب ها، این ماخولیا که انکارناپذیر بود مرئی و آشکار. ضعف تلقی شده است  

 .شد

 با این حال، من فکر می کنم که نوعی ماخولیای سازنده و مفید هم وجود دارد که ربطی به

-ماخولیای پرفورماتیوی نظیر آنچه ژرژ دیدی. نوستالژی و تسلیم ندارد و با کنش ناسازگار نیست

این ماخولیای سازنده در. مردمان گریان، مردمان مسلح، از آن یاد می کند هوبرمان در کتابش،  

جان سیاه پوستان مهم سرتاسر قرن بیستم و تا به امروز وجود داشته است؛ مثالً نگاه کنید به جنبش  

که از دل سوگواری برای قربانیان خشونت پلیسی زاده شد و سپس به جنبشی شورشی تبدیل است  

.گشت

در آرژانتین هم گفت که راهپیمایی های آن« مادران میدان مایو»همین را می توان در مورد جنبش   

 در واقع مراسم سوگواری و ماتم بودند اما توانستند صدای قدرتمندی به مبارزات علیه

.بنابراین، ما باید به این ماخولیایی که به کنش می انجامد بچسبیم و تکیه کنیم .ببخشند دیکتاتوری  

ماخولیای نظرورزانه ای که موجب شرح و بسط گذشته و: اما یک نوع ماخولیای دیگر هم داریم  

 نوعی یادآوری سیاسی می شود، یعنی قسمی سوگواری که با تأملی استراتژیک بر زمان حال

 .حاضر مرتبط است



 چطور می توانیم خود را از تاریخی رها کنیم که نشان می دهد چطور رهایی از فانتزی پیشرفت

 برای متفکران انقالبی دشوار بوده است؟ حتی با وجود آنکه ایده پیشرفت، مانند مورد تروتسکی،

.به معنای افتادن به دام انواع گوناگون علم اصالح نژاد و آنتی اکولوژیسم بود

.حامل اتوپیاهای قدرتمندی هستند ‒ازجمله مهم ترین آنها، یعنی انقالب روسیه‒ تجارب انقالبی  

 تاریخ انقالب روسیه تاریخ کشوری است که یک جنگ داخلی ویرانگر آن را خرد کرد اما رانه

در این انقالب، پروژه تغییر رادیکال مناسبات اجتماعی،. اتوپیایی فوق العاده ای بر آن مستولی بود  

 میل به آزادکردِن اذهان و بدن ها، همزیستی داشت با مطالبه بیوپلیتیکی برای بهبود بهداشت و

 سالمت عمومی و به انضباط درآوردن بدن هایی که به کار تولید گماشته شده بودند، و همچنین با

الکساندر کولونتای‒، و ‒اروس بالدار وظیفه ناگزیِر بازسازی کشور؛ از یک سو، آزادی جنسی  

.از سوی دیگر، تیلوریسم

حتی میشد سوسیالیسم را مساوی دستیابی به نامیرایی از. این اتوپیا هیچ حد و مرزی نداشت  

همین جا بود که اسطوره انسان سوسیالیست جدید ظهور. طریق پیشرفت علمی در نظر گرفت  

انسانی برتر، محصول انتخابی: یافت که گاه از طریق اصطالحات علم اصالح نژاد تعریف می شد  

.برنامه ریزی شده

 مسلماً، برخالف ابرانسان نیچه که برخاسته از جهان بردگان بود، ابرانسان تروتسکی و بلشویک ها

در عین حال، انسان. قرار بود نتیجه جامعه ای برابر باشد، که البته پروژه ای متوهمانه است  

 سوسیالیست جدید ارباب مطلق طبیعت تلقی می شد که قادر است به لطف تسلطش بر تکنولوژی

امروز بازخوانی این متون واقعاً ترسناک است. طبیعت را شکل دهد و تسلیم اراده  خویش سازد . 
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