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گفتار پيش

   زندگي مشترك

جهاني  مقياس در امكان واقعي به يك بار, دموكراسي دارد نخستين براي  
بيشماران پروژة آن به ما كه است امكان همين كتاب اين موضوع تبديلميشود.
آزادي را و برابري بر مبتني دنيايي خواسِت تنها بيشماران پروژة نام دادهايم.
نميكند, بسنده دموكراتيك جهاني و باز جامعة يك به طلب تنها نميكند, بيان
در مطلب اين اّما جاي عرضه مي كند. را هم خواست تحّقق اين وسيله بلكه

شروعش. نقطة در نه است, كتابمان نتيجهگيري
عمومي  و دائمي كه جنگي, وضعيت نوعي توسط امروزه دموكراسي امكان  
بايد ما حركت نقطة گرفته است. قرار تهديد مورد شده و تيره ميرسد, بهنظر
دموكراسي مدرن, دوران طول تمام در كه است اين واقعيت باشد. همينجا از
ديگر سوي از باقيماند. ناتمام پروژهيي محليش, و ملي شكلهاي تمامي در
آشكارا اخير, دهههاي طي  است,  استوار  آنها  بر  جهانيشدن  كه روندهايي
راه مانع اساسي در اينهمه امروزه با آن افزودهاند. به هم چالشهاي ديگري را
جهانيشدن عصر در درواقع, عمومي است. جنگي وضعيت همين دموكراسي
رفته بين از هميشه براي رًوياي مدرن دموكراسي كه مي رسد بهنظر مسلحانه,
جنگ, زمان در گذشته در بوده است. دموكراسي ناسازگار با همواره جنگ است.
مركزي نيرومند يك دستگاه به موقت بهطور قدرت ميماند و دموكراسي معلق
نه جنگي حالي كه وضع در امروز, بود. بحران با مقابله ميشد كه مٌامور واگذار
براي پاياني هيچجا در و دارد تداوم هم است, بلكه دربرگرفته را جهان تمام تنها
به دائم, هم بهطور شايد و نامعلوم مدتي براي بازهم نميشود, دموكراسي ديده آن
خفهكردن حال در و كرده پيدا عمومي خصلتي جنگ است. درآمده تعليق حالت
ترتيب بدين است. خاص خود سياسي آوردن نظم و بهوجود اجتماعي زندگي تمام
بهكلي داريم, قرار آن عمومي كه در جنگي دموكراسي, در وضع كه بهنظرميرسد
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شده است. دفن امنيتي نظامهاي و سالحها و زير قرار گرفته از دسترس خارج
است,  شعلهور همهجا كه جنگ در زماني يعني هيچگاه مثل امروز, همه, اين با  
كردن خارج براي ديگري راه نداشته است. هيچ ضرورت قدر اين دموكراسي
آلوده است, وجود جنگزده را جهان اين كه و سلطهجويي, از ترس, ناامني ما
نميرساند. مشترك و مسالمتآميز زندگي يك به را ما ديگري راه هيچ ندارد؛
امروز از ضروريتر عينحال در و ناممكنتر هيچ گاه دموكراسي كه بهنظر مي رسد

است. نبوده
جهانِي  شكل  كه است «امپراتوري», ما, پيشين كتاب دنبالة كتاب اين   
سياسي  نظام گرايش  تفسير آن  موضوع ميكرد.  بررسي را  معاصر حاكميت 
كه جهاني نظام از نويني شكل شناسايي يعني بود, شكلگيري حال در جهاني
سربرآوردن و حال مشخصشدن در معاصر گستردة روندهاي مجموعة ميان از

كه  كرديم بهحركت شروع نقطه اين از ما امپراتوري مي ناميم. آن را ما و است
عمل مرحله به مدرن قدرتهاي توسط بگيريم كه معنايي به را امپرياليسم اگر
سرزمين به يك ملت ـ دولت بر توسعة حاكميت مبتني اساسَا درميآمده, يعني
امپرياليسم مفهوم به رجوع با نوين نظم اين درك اين صورت در است, خارجي
به عكس, به است،  جاافتادن  حال  در امروز كه  قدرت جديدي نيست.  ميّسر
نقاط گرهيش يا اوليه عناصر جلوه گر ميشود كه شبكهيي» يك «قدرت شكل
چنين مؤسسات ملي و هم نهادهاي فوق دولت ـ ملت هاي سلطهجو, عبارتند از
نه و است «امپريال» شبكهيي كه اين قدرت ميگوييم ما سرمايهداري. بزرگ
ميدهند, تشكيل امپراتوري را شبكة كه عناصري كه واضح است «امپرياليست».
قدرت داراي ملتها ـ از دولت ـ به عكس, برخي ندارند يكساني اهميت همه
در امر همين و قدرتند, فاقد عمَال ديگر كه برخي حالي در هستند غولآسايي
ميآورند بهوجود را شبكه اين كه ديگري نهادهاي و چندمليتي شركتهاي مورد
تمام را با جهاني نظم تا كنند همكاري بايد نابرابريها, باوجود اّما است ـ صادق

كنند. حفظ و بياورند بهوجود درونيش سلسلهمراتبهاي تمام و تفرقه ها
كه  افشاميكند  را مباحثاتي كاذب بودن بدينترتيب, امپراتوري, مفهوم   
آمريكاستيزي و آمريكادوستي يا چندجانبهنگري و يكجانبهنگري ميخواهند
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يكسو تٌاكيد از ما دهند. جلوه جهاني مقياس در سياسي تنها آلترناتيوهاي را
نه حتي قدرتمندترينشان, نه حتي  ملتها, دولت ـ از هيچيك كه ميكرديم
قدرتهاي همكاري بدون جهاني نظم حفظ و «يكه سواري» به قادر متحده, اياالت
كه اين سوي ديگر ميگفتيم از اّما نيست. بطن شبكة امپراتوري در بزرگ ديگر

آن  ملت ها, ـ دولت از گزيدهيي حتي يا برابر همگان, مشاركت بر معاصر نظم
نيست. استوار است, جلوهگر متحد نظارت ملل تحت چندجانبه الگوي در كه چنان
و سختش, چه سفت سلسلهمراتبهاي و عميق تفرقههاي به بيشتر نظم جهاني ما
ما نظرية محلي, مشخص ميشود. مقياس ملي يا چه در منطقهيي و مقياس در
با آنچنان كه و چندجانبهنگري, كه يكجانبهنگري نميگويد ساده و بهطور سهل
كنوني شرايط در كه بلكه ميگويد ندارند, براي عرضه كردن هيچچيز آشنائيم, آنها
تضمين جهاني را نظم پايندگي كه نيست قادر هيچكدامشان و اجرا نيستند قابل

بگوييم  ميخواهيم گرايش است, يك امپراتوري تٌاكيد ميكنيم كه وقتي كند.
كند. تضمين را نظم اين پايندگي مي تواند كه است قدرت از شكلي تنها كه
خظاب اين آمريكايي, به پروژههاي يكجانبه نگر پاسخ در ميتوانيم بدينترتيب
عمل امپراتوروار ميخواهيد اگر «آمريكاييها, كنيم: تكرار را دوساد ماركي طنزآميز

بزنيد!» زور بيشتر كمي بايد كنيد,
و  تفرقهها  درگير تنها نه كه است حاكم  جهاني نظمي بر امپراتوري   
امپراتوري, بطن در ميكند. بيداد درآن هم دائمي جنگ بلكه سلسلهمراتبهاست,
عمل ميكند. فرماندهي بهعنوان ابزار و جنگ نيست اجتناب جنگي قابل وضع
كه است صلح از كاذبي ظاهر صلح امپراتوري باستاني, روم دوران مثل هم امروز
امپراتوري و از تحليل اين تمامي دارد. نظارت دائمي جنگي وضع يك بر در واقع

بيجاست. جا تكرارش اين قبلي ما بود كه در موضوع كتاب جهاني نظم
كه در  زندهيي آلترناتيو به يعني دارد, اختصاص بيشماران به سراسر كتاب   اين
بگوييم كه مي توانيم كنيم, ساده خيلي را مسائل اگر مي كند. رشد بطن امپراتوري
سلسلهمراتبها شبكة كه است امپراتوري چهرة يكي دارد. چهره دو جهانيشدن
نظم حفظ هم شبكه اين و نقش گسترده مقياس جهاني در را تفرقههايش و
ايجاد جهانيشدن اّما است. دائمي نزاع و كنترل جديد مكانيسمهاي طريق از
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و درمينوردند را قارهها ملتها و كه هست, تعاون هم و همكاري نوين مدارهاي
دّوم جهانيشدن چهرة برميانگيزند. اين متقابل بيشماري و كنشهاي مالقاتها
بيشتر بهنظر ما, بلكه, ندارد, جهاني مقياس در همشكلسازي روند ربطي به اضَال
حفظ عين در ميدهد امكان ما به كه «اشتراك» وجه كشف از است عبارت
ميتوان اين بنابر بزنيم. دست اقدام كنيم و به برقرار ارتباط هم با اختالفهايمان,
گسترشيابنده و باز شبكه يي گرفت: درنظر شبكه يك بهصورت هم را بيشماران
كه شبكهيي عنوان, بههمين و شوند آزادانه بيان ميتوانند تفاوتها همة آن در كه

مي سازد. ممكن را مشترك زندگي و كار
آنها  كه ديگري مفاهيم از را بيشماران مفهوم بايد رويم, دورتر آنكه از پيش  
كارگر طبقه و تودهها مردم, مثل مي شوند اطالق اجتماعي بر سوژه هاي هم
(يا مردم لفظ ولي تفاوتهاست, انواع وجود البته جمعيت مشخصة كنيم. متمايز
هويت جمعيت يك و از مي دهد تقليل وحدت نوعي به اين گوناگوني را خلق)
مركب بيشماران بسيارند. عكس به بيشماران است. يكي خلق ميسازد: ويژه
ويژه هويت يا يك وحدت كه نميتوان به بيشمار دروني هستند تفاوتهاي از
و همچنين جنسيتي, و جنسي فرهنگي, رنگي, قومي, تفاوتهاي ـ تقليلشان داد
گوناگون, اميال زندگي, جهانبينيهاي شيوههاي گوناگون كار, شكلهاي گوناگون

تودهها  بهوجود آمدهاند. ويژه تفاوتهاي بسياري از بيشماران خواستهاي گوناگون. و
مردم قرار مقابل در تقليلشان داد, هويت يا به وحدت نمي توان كه در حدي هم
در ولي همه نوع هستند, از عناصري از مركب تودهها واضح است كه ميگيرند.
جوهر شدهاند. مختلف تركيب اجتماعي سوژههاي كه از گفت نميتوان واقع
رنگهايي همة شده اند. غرق و شناور توده در تفاوتها همة است: بيتفاوتي تودهها
تودهها اگر شدهاند. حل خاكستري رنگ در داشتند, تٌاللو جمعيت ميان در كه
مجموعة بي تمايز يك كه است آن دليل به فقط درآيند, بهحركت با هم قادرند
تشكيل ميدهند. در مقابل در بيشماران اختالفهاي اجتماعي را شكل يك و
يعقوب, پسر يوسف پيراهن مثل بيشماران ميمانند. باقي اختالف همچنان 
نوعي درنظرآوردن مفهوم, اين بحث در موضوع مورد رنگاند. همه از و رنگارنگ
اقدام و قادر به ارتباط گيري دروني تفاوتهاي حفظ كه در عين است اجتماعي تكّثر
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باشد. مشترك بهطور
كارگر  طبقة مفهوم بدهيم. تميز كارگر هم بيشماران را از طبقة بايد   سر انجام
را كارگران تنها بهطوري كه نه كرد, پيدا انحصاري بيش از پيش معنايي بهتدريج
بهكاركردن احتياج خودشان نيازمنديهاي رفع براي كه ميكرد جدا مرفهي افراد از
در متمايز ميساخت. هم زحمتكشان ديگر انواع از را كارگر بلكه طبقة ندارند,
مي رود, صنعتي بهكار كارگران مورد در منحصرًا مفهوم اين كلمه, تنگ معناي
معناي وسيع در متمايزند. ديگر بخشهاي و خدمات كشاورزي, از كارگران كه
بيمزد فقير و كارگران در مقابل را دربرميگيرد, مزدبگير همة كارگران كلمه,
مفهومي بهعكس, بيشماران, نميگيرند. مزد كه كساني همه و خانگي خدمات
در اقتصاد اخير تغييرات اهميت از بايد بهاين مناسبت برگيرنده. در باز و است
از جهاني مقياس در كه آن با صنعتي, كارگر طبقة سو يك از نماند: غافل جهاني
ندارد. اقتصاد در اين را هژمونيك نقش ديگر است, كاسته نشده اعضايش تعداد
به كلي تر بهنحوي اقتصادي, بلكه از جنبة تنها نه توليد را امروز ديگر سوي از
مادي, كاالهاي عنوان توليد به تنها گرفتـ  نه نظر در اجتماعي بايد عنوان توليد
بدينترتيب زندگي. اشكال و رابطهها ارتباط,  توليد عنوان به چنين هم بلكه
بايد اجتماعي. توليد مختلف چهرههاي تمام از است مركب بالقوه بهطور بيشماران
الگوي يا تقريبي طرح نوعي اينترنت, غيرمتمركز شبكة كه شد يادآور ديگر بار
را شبكه اين كه گرهي نقاط خاطر اينكه اّول به وهلة در است: بيشماران اولية
بعد و دارند, ارتباط بايكديگر كه ميمانند در حالي باقي گوناگون ميآورند, بوجود
جديد گرهي نقاط كه نحوي به هستند, باز شبكه خارجي مرزهاي كه اين بهخاطر

شوند. اضافه آن به ميتوانند تازه ارتباطات و
امروزه حامل  ميتوانند آنها چرا كه مي دهند نشان بيشماران مشخصه   دو
گذاشت, نام هم «اقتصادي» ُبعد ميتوان را مشخصه نخستين باشند. دموكراسي
خود بودن تصنعي زندگي اجتماعي, ديگر از زمينه هاي اقتصاد جداكردن چند هر
يا مردم (مثل است هويت يك نه بيشماران كه حدي در ميكند. ثابت زود خيلي را

مشتركي  عنصر بايد آن تفاوتهاي دروني تودهها), همشكلي (مثل يك نه و خلق)
امر، واقع در بدهد. را مشترك عمل و ارتباطگيري امكان آنها به كه كنند پيدا را
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تا كشف توليدشدني است بيشتر داريم, اشتراك آن در ما عنصر مشتركي كه
اين چون داريم ابا (les communs) «مشتركات» لفظ (ازبهكاربردن شدني.
مالكيت خصوصي ظهور با اشتراكي ماقبلسرمايهداري كه فضاهاي اصطالح به
است, چند زمختتر هر مشترك» اطالق ميشد. اصطالح «عنصر رفتند, بين از
بازگشت منظور اينجا در كه واقعيت اين بر نيز و دارد تٌاكيد آن فلسفي محتواي بر
جديد است.) شيوههاي ايجاد ارتباط, يك پديدة سخن از گذشته نيست, بلكه به
خود نوبة به بلكه بر عنصر مشترك تكيه ندارند, فقط ما همياري و همكاري
اين توليد امروزه هم ميكنند. توليد و گسترشيابنده, پويا مارپيچ يك را, در آن
دارد مّحليترينشان, قرار ولو اجتماعي, توليد از شكل هر قلب مشترك در عنصر
كه آنچنان كار, خوِد ميدهد. تشكيل را كار غالب شكلهاي اّول مشخصة و
شبكههاي در ادغامشدن گرايش به است, شكل داده آن به اقتصادي تغييرات
مثَال است. كرده پيدا ايجاد آنها, در مشاركت عين حال در و همكاري, و ارتباطي
مشخصات روي كه كشاورزي از دارد, كار و سر دانش و اطالعات با كس هر
ديگران كه از مشتركي دانش از كمپيوتر, برنامهنويس تا ميكند بذرها كار ويژة
ما ميشود. سهيم آن توليد خود در نوبة به ميكند و استفاده است شده منتقل
«توليد بيوپوليتيك» كرده, پيدا غالب جنبة پس اين از كه الگوي توليدي اين به
كاالهاي توليد فقط نه الگو, اين الزمة كه كنيم واقعيت تٌاكيد اين بر تا ميگوييم
تمام توليد در مشاركت و دخالت بلكه است, اقتصادي خاص معناي به مادي
توليد اين هست. هم سياسي و اقتصادي و فرهنگي از اجتماعي زندگي جنبههاي
كه هستند ستونهايي است, آن نتيجة كه مشترك عنصر افزايش و بيوپوليتيك

استوار است. آنها بر امروزه امكان دموكراسي
دارد,  تعيينكننده اهميت دموكراسي مسًالة در بيشماران, كه دّوم مشخصه
به سياسي عنصر هم اينجا در (اما ميكند پيدا ارتباط سياسيش سازماندهي به
آن كه چشم براي درميآميزد). فرهنگي اجتماعي, اقتصادي, سرعت با عنصر
به است كافي باشيم, داشته كه تحّركبخش است دموكراتيكي گرايش از اندازي
خواهيم بيفكنيم. نظري انقالب و شورش مقاومت, مدرن شكلهاي تكوين نحوة
سازماندهي از دموكراتيك پيش از  بيش شكلهايي  سمت به گرايش كه ديد
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سوي سازماندهيهاي انقالبي به فرماندهي و ديكتاتوري متمركز اشكال از است,
چنين خالل از دارد. آنچه جاي روابط تعاوني در آنها اتوريته در كه شبكه يي
فقط انقالبي, و سازماندهي مقاومت شكلهاي كه اين است ميشود, عيان تحولي
پيش, از بيش بلكه نيستند, دموكراتيك جامعة يك به رسيدن براي وسيله هايي
ساختارهاي بطن در درون, از ميبايست كه مي كنند بازي را نهادهايي نقش
مقياس دموكراسي, در ديگر سوي ايجاد كنند. از دموكراتيك تشكيالتي, روابط
و صريح گاه بيانش بدل ميشود كه پيش گسترده بيش از خواستي به جهاني,
جهاني از نظم كه فراواني خالل شكايات از بهطورضمني, اغلب ولي آشكار است,
مشتركي شعار ميشود. ميآيند, بيان بهوجود در مقابلش كه مقاومتهايي و ميشود
مقياس در جنبشهاي آزاديبخش, از مبارزات و در بسياري امروز جهان در كه
كه پيداست است. ناگفته دموكراسي طلب دارد, رواج يا جهاني منطقهيي محلي,
تضمين هيچ وجه آن را به تحقق جهاني خواستن يك دموكراسي و طلبكردن

گرفت. كم نبايد دست هم اين مطالبات را اّما توانايي نميكند,
كتاب  اين كه باشد خاطر داشته به همواره كتاب ميخواهيم خوانندة از ما  
را براندازند و جنگ امروز ميكوشند مردم نحوهيي كه از فلسفي است. يك اثر
نبايد اّما كرد, خواهيم عرضه فراواني نمونههاي سازند, دموكراتيكتر را جهان
عمل دهد يا برنامة پاسخ هم كرد؟» بايد «چه سؤال به ما داشت كه كتاب انتظار

كند. پيشنهاد را مشخصي
به  است,  پنهان ما  جهان در كه امكانهايي و چالشها گرفتن نظر  در با   
و بيشماران مقاومت, قدرت, مثل سياسي مفاهيم ابتدايي ترين بازانديشي ما باور
عملي سياسي پروژة تحقق يك به كمربستن از دارد. پيش ضرورت دموكراسي
از خود بايد ما دموكراتيك, اجتماعي ساختارهاي و جديد نهادهاي براي ايجاد
ميتواند داشته (يا دارد معنايي چه دموكراسي امروز ميدانيم واقعَا بپرسيم آيا
يك برويشان بتوان كه الزمي است نظري پايه هاي تدارك ما هدف اصلي باشد)؟
به كردهايم سعي بوده كه ممكن جايي تا ما بنا نهاد. را دموكراسي جديد پروژة
مفاهيم و تعريف كنيم را فني اصطالحات بنويسم, براي همگان فهم قابل زباني
هميشه آسان كتاب خواندن نيست كه اين البته معنايش دهيم. توضيح فلسفي را
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يك يا جمله يك خواننده معناي كه براي آمد پيش خواهد بيشك بود. خواهد
ادامه خواندن بايد به كند, بيصبري نبايد نباشد. روشن نظر اول در پاراگراف,
خواننده دارند. نياز زمان معنايشان به براي بازكردن فلسفي, مفاهيم بعضي دهد.
ظاهر خواندن طي بهتدريج كليش طرح كه كند تلقي موزائيكي را كتاب اين بايد

شد. خواهد
ميرسد,  بيشماران كتاب, از امپراتوري به اين به كتاب آن از كه را حركتي ما   
لوياتان(۱۶۵۱) به (۱۶۴۲) ِدسيوه از را كه هابز نظر مي گيريم در حركتي وارونة
وضع دو بين كه است اختالفهاي عميقي سبب به رساند. اين پيشروي وارونه
اجتماعي بدنة ماهيت ِدسيوه, در هابز مدرنيته, سپيدهدمان در دارد. وجود تاريخي
طبقة اين اما تعريف كرد. نوزاد بورژوازي با كامل تطابق را در شهروندي اشكال و
كند. الزم حفظ نيروي خود تكيه به نظم اجتماعي را با قادر نبود جديد اجتماعي
قرار سرش باالي زميني خداي يك مطلق, اتوريتة يك سياسي, قدرت يك بود
به اروپا سراسر در بعدها كه را توصيف مي كند حاكميتي شكل هابز لوياتان بگيرد.
مدرنيته, ما ُپست دوران سپيدهدمان در امروز, يافت. گسترش ملت ـ شكل دولت
شناسايي را مقياس جهاني حاكميت در جديد شكل امپراتوري, در كوشيديم ابتدا
يعني جهاني طبقة تركيب چگونگي كرد خواهيم سعي كتاب اين در اينك,  كنيم؛
شكل نوزاد به سمت اجتماعي طبقة از هابز كه حالي در كنيم. بيشماران را درك
به سوي حاكميت جديد شكل از تا تالشيم در امروز ما كرد, حركت حاكميت نوين
بورژوازي اگر عمل ميكنيم چون هابز عكس حركت در جهت ما برويم. طبقه
را منافعش بتواند تا شود متوسل حاكمي قدرت به داشت نياز زمان آن در نوزاد
سربرمي آورند جديد امپريال حاكميت بطن از عكس, بيشماران, به كند, تٌامين
تا ميخورند را امپراتوري از درون كنند. بيشماران عبور آن از تا ميكوشند و
مجبور مدرن بورژوازي كه حالي در كنند. ايجاد آلترناتيو جهاني جامعه يك
روي بياورد, جديدي حاكميت به نظرش مورد نظم تحكيم و براي تثبيت بود
مي نگرد. امپريال حاكميت آن سوي به به جلو, بيشماران ُپستمدرن انقالب
قادرند اجتماعي, محدود و تشكلهاي تنگ و ساير بورژوازي بهعكِس بيشماران,
قلب در ديد, خواهيم كه اين استعداد, همچنان و بسازند جامعه بهطورمستقل
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دارد. قرار دموكراتيكشان ظرفيتهاي
دموكراسي  امكانات بيشماران و با پروژة را اين كتاب ما نميتوانيم همه اين با  
را مطلب بايد ما آمد. خواهند سوم و دوم قسمتهاي در مباحث اين كنيم. شروع
چون سادگي كه به شروع كنيم عالمگيري دعواي و با جنگي كنوني وضعيت با
بهنظر ميرسد. عمدة رهايي و دموكراسي به رسيدن راه در مانعي غيرقابل عبور

زير  در يعني عراق, جنگ ۲۰۰۳ در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بين اين كتاب مطالب
جنگ رابطة تازه در تغييرات بايد ما است. شده نوشته جنگ و سنگين سياه ابرهاي
كنوني نظام سراسر را كه در تضادهايي و كنيم حاكميت را تحليل با و سياست با
باشد روشن اكنون از هم اميدواريم كه همه اين توضيح دهيم. با دارد وجود جنگ
دارد, ما ضرورت جهان براي بهنظربرسد, دور چشم اندازي دموكراسي, ولو كه
وضعيت از رفتن بيرون براي راه تنها و كنوني عاجل مسائل به جواب تنها چون
كند كه قانع را خواننده كه است كتاب مطالب بقيه عهدة به است. جنگ دائمي

هست. هم ممكن نيست, الزم فقط بيشماران امروزه دموكراسي





۱

جنگ





۱ ۱ ـ

دل    ساده

تمام ملتها را,  جنگ  «در شرايط كنوني,
دموكراتيكترين  كه را آنهايي جمله از  

مجبور ميكند  ميشوند, ملتها تلقي  
شوند» توتاليتر و قلدرمآب

    جان ديويي

رفت» دست از «جمهوري
         سيسرون

     استثناها
سنتي  جنگ بهطور است. شده اّما اوضاع عوض است, جنگ باز در جهان  
دوران در (يعني حاكميت داراي سياسي موجوديت دو بين مسلحانه نزاع بهصورت
دولت- بالمنازع اقتدار كه آنجا از ميشود. تصور ملت) دولت- دو مدرن, بين
جاي مزبور اقتدار كه آنجا از و دارد, افول به رو قدرتمندترينشان, حتي ملتها,
ميسپارد, فراگير, امپراتوري يك به ملي, فوق حاكميت از جديدي شكل به را خود
جنگ ميكند. تغيير الزامَا آن به تبع هم سياسي قهر و جنگ ماهيت نيز و شرايط

است. پايانناپذير و كلي عمومي, پديدهيي به مبدلشدن حال در
منازعات  از اعم كرده, خونين را جهان معاصر كه مسلحانهيي منازعات تعداد  
از شمار مسري, طوالني و مشخص يا منازعات منطقة يك و محدود به كوتاه
وضعيتهايي بهمثابه بلكه جنگ, بهعنوان نه بايد را منازعات اين است(۱). بيرون

بينالمللي, جنگ,  حقوق درك سنتي در درحالي كه داخلي تلقي كرد. جنگ از
ميشود, شمرده داراي حاكميت سياسي موجوديت بين دو مسلحانه يي منازعة
حاكميت, در فاقد يا دارا رزمندگان بين است مسلحانهيي منازعة داخلي جنگ 
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جاري سادهتر  جنگ داخلي است. درك واحدي حاكم قدرت تابع كه سرزميني
ملي محدودة چون مليـ  محدودة در نه جنگ اين كه توجه كنيم اگر شد خواهد
جهاني عرصة در بلكه ـ با حاكميت امروزي نيست متناسب تحليلي واحد ديگر
جنگ نيست؛ بايد مورد در استفاده قابل كادر ديگر بين المللي جريان دارد. حقوق
پوشيده يا آشكار و علني از را, اعم جهان معاصر در مسلحانة منازعات مجموعة
بين اندونزي, چه در در ايالت آچه چه در سيرالئون, كلمبيا, چه در چه پنهان ـ و
ـ در عراق چه در افغانستان, و چه و پاكستان, بين هند چه فلسطين, اسرائيل و
باشند. معناي درگير آن در دولتها وقتي حتي كرد, تلقي امپراتوري جنگهاي داخل
ـ در ميشود بسيج امپراتوري منازعات سراسر اين در كه نيست آن اين حرف
منازعات اين كه است آن ـ معنايش خاص است و محلي آنها از يك هر واقع
بر و ميپذيرند اثر آن از كه ميگيرند صورت جهاني امپريال سيستم يك درون
جزئي مثابه به بلكه را نه به صورت جداگانه, جنگ محلي هر بايد اثرميگذارند. آن
صحنههاي ساير مختلف با درجات به كه نظرگرفت وسيع در مجموعة يك از
نيستند, پيوند دارد. ادعاي جنگ در اكنون هم كه مناطقي نيز با عمليات نظامي و
است. ترديد قابل دستكم رزمندگان، اين سوي از اختياري صاحب و حاكميت
سلسله بطن در نسبي تسلط مواضع به دستيابي بيشتر جنگ اين در آنها هدف
تنها است. سطوح پايينترين در چه و باالترين در چه سيستم جهاني, مراتبهاي
باشد, گذاشته سر پشت را بينالمللي حقوق كه جديد, مرجع چارچوب يك

.(۲) كند آشكار را كل جهان مقياس در داخلي جنگ معناي اين تمام ميتواند
هدف  را جهاني تجارت مركز و كه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پنتاگون   حملههايي
آن در عميقي تغيير نه و شدند بهوجودآوردن اين وضع كلي باعث نه دادند, قرار
امپراتوري بازبشناسيم. در بطن را آن عموميت كه ميكنند ما را مجبور اّما دادند,
چشمانداز در پاياني هم براي آن بود, همچنان كه حالت جنگي در امان از نميتوان
كه همچنان بود. جرقه يك در انتظار انبار باروت كه است روشن كامَال نيست.

نايبالحكومة  دو آن طي ۲۳ مه ۱۶۱۸ كه در پراگ» در پنجره از «پرتاب ماجراي
و شدند پرتاب پايين به هراداني كاخ پنجرههاي از يكي از رم مقدس امپراتوري

آغاز  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نيز حمالت بهراه انداخت, را سيساله جنگ ماجرا همين



دل ٢٣ساده

يكديگر كشتار به و پروتستانها كاتوليكها زمان در آن بود. جنگ از تازهيي دورة
امروز نبود)؛ ممكن طرفهاي درگير تشخيص زود ديگر خيلي (هرچند برخاستند
طرفهاي هوّيت چند (هر برخاستهاند مسلمانان عليه مسيحيان كه بهنظرميرسد
تغيير يك جنگ مذهبي پنهانكنندة َجو اين ناروشن بود). اَما هم درگير قبَال
وسطي قرون در آن زمان از اروپا است: تازه و آغاز يك دوران تاريخي عميق
سوي به گذار شاهد ما امروز حالي كه در مدرنيته ميشد, دوران وارد و درمي آمد
شده دائمي شرايط يكي از و هوايي جنگ چنين حال هستيم. در ُپست مدرنيته
مدتي پيش و براي مشخص در موارد ممكن است ترك مخاصمات است: البته
ميتواند جا هر در و هميشه كه است ثابتي امكان مرگ آفرين خشونت ولي آيد,
موضوع گفت كه بايد جنگ مورد ماهيت ميگويد «در هابز شود. توماس بارز
رسمي براي آمادگي داشتن از است عبارت بلكه نيست, واقعي نبرد يك عبارت از
(۳) ندارد» وجود ضمانتي آن عكس حالت براي كه مدتي طول تمام در نبرد
يك حالت كلي جنگ بلكه با نداريم, سروكار جداگانهيي جنگهاي با ما بنابر اين

مانع  و ميگرداند ناممكن بين جنگ و صلح را تميز هرگونه كه عمومي مواجهيم
آرزو كنيم. حتي يا تصور را واقعي صلح يك بتوانيم ما كه آن ميشود از

برابر  كه در است جهاني شبيه به تا حدي آتش خون و در غرق اين جهان  
گريِملز يوهان بزرگ رمان شخصيت هفدهمي و قرن دهقان سادهدل, ديدگان
ميآيد, به دنيا سيساله جنگ وسط در در آلمان سادهدل هاوزن قرار داشت(۴).
او, به مقتضاي مي شوند و كشته آلمان جمعيت يك سّوم كه طي آن جنگي
چه طريق از مياندازد. جهاني چنين نگاه را به معصومانهترين و اسمش, سادهترين
پس يكي ارتشها فهميد؟ را ويراني و رنج و درد و دائمي منازعه ميتوان ديگري
مختلف نيروهاي همچنين و دانمارك سوئد, اسپانيا, فرانسه, ـ ميآيند ديگري از
اّما است. اصول پايبندتر به تقواتر و با ارتش قبلي از مدعي است هريك ـ آلماني
به تجاوز ميكنند, ميكشند, ميرسند: بهنظر هم مثل آنها سادهدل همة براي
شناعت همه شود, فلج بيآنكه ميتواند سادهدل معصومانة نگاه ميبرند. تارج
شده است, كشيده خشن واقعيت بر افسونهايي را كه همة پردة و را ببيند آن
يك پرو, در اقيانوس اطلس, سوي آن ساحل در آن, از سال پيشتر چند پارهكند.



جنگ ٢٤

ويرانگرتر بسيار دوره يي وقايع نگاري به اياال, ِد هوآمنپوما به نام آمريكايي بومي
و جابهجا ِكشوآ, زبان با مخلوط اسپانيايي زبان به نوشتة او داشت(۵). اشتغال
برده كردن نسلكشي, تصرف سرزمين, بارة است در شهادتي تصاوير, با همراه
اين اّال برنميآيد دستش از ديگري كار هوآمنپوما اينكا. تمدن انهدام و انسانها
براي فروتنانه را خوب» «حكومت از دفاعياتش نيز و خود ايرادات و مالحظات كه
كه پايان ناپذيري نبردهاي اين در مقابل بفرستد. امروز, اسپانيا, پادشاه دّوم, فيليپ
معصوميت سادهدل همان با بايد آيا مي گردانند, باز سپريشده دوران به آن را ما
قدرتهاي براي متواضعانه را در خواستهايمان پوما هوآمن مثل يا كنيم نگاه دنيا به

است؟ همين برابر ماست در كه آلترناتيوي بفرستيم؟ آيا مستقر
است, بايد از  گرفته ميان را در ما خشونتي كه كّلي و جنگي حالت   براي فهم
و  آلماني استثنا, يكي دو از دقيقتر بهطور يا بهحركت كنيم, استثنا شروع مفهوم
استثناهاي و تحول رشد نحوة و برگرديم عقب به كمي آمريكايي. بايد ديگري
كه وضعيت كنوني نيست تصادفي كنيم. بررسي روداريم, پيش كه  معاصري را
مدرنيته اين حدي در البته اروپاست, مدرنيتة دورههاي دورترين يادآور ما براي
آلمان در سي ساله جنگ مثل بهموقعيتهاي جنگ عمومي, پاسخ در است توانسته
از عناصر يكي كند. تحكيم را خود پارهيي جهات از انگلستان, در جنگ داخلي يا
جز چه و ليبرال ـ چه حاكميت مدرن تئوريهاي در سياسي, كه پروژة اساسي
خنثيكردن و بود داخلي عبارت از پاياندادن به جنگ بود, يافته تجسم ـ آن
به و محدودكردنش جامعه به حاشية  آن  راندن  طريق  از دائمي  جنگ حالت
دولت ميتوانست وارد يا سلطان يعني حاكم, مرجع يا مقام شرايط استثنايي. فقط
جنگ به ترتيب ديگر. بدين حاكم قدرت يك برابر فقط در هم آن جنگ شود,
منحصر دولتها خارجي منازعات به شده بود و رانده ملت اجتماعي بدنة بيرون
ملت دروني منازعات مي شد. شمرده قاعده صلح و بود استثنا جنگ يعني ميشد.
شوند. فصل و حل سياسي بازي قواعد طريق از مسالمتآميز به طور ميبايست

و عمل  انديشه در اساسي هدفهاي سياست, يكي از كردن جنگ از     جدا
در كه به «واقعيتگرا» موسوم نظريهپردازان حتي براي است, مدرن سياسي
كارل مشهور كالم قائلند. درجة اّول جنگ اهميت براي بينالمللي ماجراهاي



دل ٢٥ساده

ممكن ديگر, وسائل با است سياست ادامة جنگ ميكند تٌاكيد كه كالسويتز, فون
حالي كه در جدايي ناپذيرند, سياست و جنگ كه كند ايجاد را تصور است اين
و جنگ كه دارد قرار فكر اين پاية بر اّول وهلة در كالسويتز, نزد مفهوم مزبور
چرا كالسويتز در صدد آن است كه بفهمد متمايزند(۶). و متفاوت اصوَال سياست
بعد وهلة در ميگيرند. قرار هم ارتباط با گاه در يكديگر, از متمايز حوزة دو اين
ربطي كالسويتز, هيچ نظر در كه «سياست» گفت بايد قاطعانهتر, به نحوي و
دولت ـ بين سياسي در منازعات به بلكه ندارد, جامعه بطن سياسي در به روابط
جنگ دارد, اختيار دولت در مختلفي كه ميان وسائل ميشود. در منحصر ملتها
بهكلي بنابراين برده شود. سياست بينالمللي بهكار در زمينة بايد كه است ابزاري
مورد در توضيح همين ميگيرد. قرار اجتماعي منازعات و مبارزات ميدان از خارج
و دارد رواج واقعگرا سياسي متفكران ميان در كه است صادق هم كليتري ادعاي
يا انگيزة اقدام هر ادعا، موجب اين به است؛ بيان شده اشميت كارل بهويژه توسط
هم ممكن در اينجا قراردارد(۷). دشمن از دوست تمايز پاية بر اساسَا سياسي,
يادآور بايد جداييناپذيرند. سياست جنگ و كه كند جلوه چنين اّول نظر در است
نميشود مربوط جامعه درون به اينجا, در بحث مورد سياست مفهوم كه شد
واقعي، دشمن ميكند. تنها پيدا معني حاكم موجوديتهاي رابطة بين در فقط بلكه
يك موارد غالب كشور است, يعني در دشمن چشمانداز, دشمن مردم يا اين در
فضاي از را جنگ ميخواهد بدين ترتيب مدرن حاكميت ديگر. دولت يا كشور
مدرن, فكري عمدة جريانهاي تمامي در را فكر اين كند. خارج داخلي غيرنظامي
جنگ كه آن جا از يافت: باز ضد ليبرالها, مي توان بين در چه و ليبرالها ميان در چه
بايد, جامعه هر در داخلي فضاي شده, محدود حاكم موجوديتهاي بين منازعات به
استثنايي حالت يك جنگ خارج باشد. جنگ عادي, از سلطة زمان دستكم در

است. محدود
منازعات بين  به جنگ را آن توسط بودند كوشيده مدرنها استراتژي, كه   اين
ميدهد دست از را ماندگاريش امكان پيش از بيش امروزه كنند, محدود دولتها
آفريقاي از جهان, نقاط از بسياري در داخلي مسلحانة جنگهاي آن شاهد و
است. اّما در حّدي اندونزي تا التين آمريكاي از افغانستان و و عراق تا مركزي



جنگ ٢٦

كلي شكل كه جديد, ملي فوق برابر حاكميت در ملتها ـ دولت حاكميت كه
بيشتري استراتژي كليت اين عقب مينشيند, شكست ميگيرد, را بخود امپراتوري
را سياست و رابطة جنگ بايد ما كه است جديد شرايط اين ميكند. در پيدا هم
وضعيتي چنين كه برسد نظر به است ممكن دهيم. قرار دوباره بررسي مورد
تا تصميمات گرفته كانت دائمي صلح پروژة از را, ليبرال مدرن ميتواند رؤياي
رؤيايي كند؛ محقق متحد, ملل سازمان يا ملتها جامعة تٌاسيس به منتهي عملي
بنابراين و جنگ وقوع امكان پايان حاكم، دولتهاي بين جنگ پايان گرفتن در كه
يا اجتماع صورت آن در ميبيند. را سياست جهاني حكمروايي دوران فرارسيدن
خواهد جهاني گسترش مقياس را در صلح اجتماعي داخلي ملتها, فضاي جامعة
جاي به امروزه, اينهمه با شد. خواهد نظم حفظ ضامن بينالملل حقوق و داد
به گذشته, به كه ميكنيم احساس رؤيا, اين تحقق به و صلح به نزديكترشدن
به را كه حقوق بينالملل دائمي و نامشخص, نوعي حالت جنگي كابوِس ميان
برده از بين را جنگي اقدام و صلح حفظ بين آشكار تميز و تعليق درآورده حال
و زماني جنگ مكاني محدوديت تدريجي رفتن بين از با است, پرتاب شدهايم.
دوباره جنگ كه ميرسد نظر به دولتهاي حاكم, به محدود منازعات چارچوب به
كشيده همانجا انجام به سر و است گشوده فضاي اجتماعي سوي به راهي
بدل قاعده به استثنا است؛ عموميت يافته و دائميشده استثنايي, حالت شد. خواهد
گسترش داده ملي به سرزمين و هم به روابط بينالمللي هم را و سلطهاش شده

است(۸).
به  كه  آلمان, حقوقي سنت  به متعلق  است مفهومي  استثنايي»  «حالت   
به هم مفهوم, اين مي شود. حكومت قانون گفته و اساسي قانون موقت تعليق
اختيارات مفهوم است, هم به نزديك نظامي اضطراري يا حكومت حالت مفهوم
بخش كامل در يك دارد(۹). تعلق انگليسي و فرانسوي سنتهاي به كه فوقالعاده,
وضع در يا خطر فوريت مقابل در كه است شده مقّرر قانونگرايي دكترين از
را اساسي قانون به طور موقت ميتوان جنگ, زمان در وضع مثًال حاد, بحراني
فوقالعاده اختيارات ديكتاتور, به حتي نيرومند, اجرايي هيٌات يك به و كرد معلق
داستان جريان فكري, اين بهوجودآورندة افسانة كند. حفظ جمهوري را تا داد



دل ٢٧ساده

بر و همشهريان خواست به كه بوده شريفي پير كشاورز رومي سينسيناتوس,
را تا تهديدهايي بگيرد بهعهده را ديكتاتور نقش شد خودش حاضر ميل خالف
روز شانزده كه است آمده داستان كند. در برطرف بودند, جمهوري متوجه كه
به سينسيناتوس و مي يابد مي شود, جمهوري نجات رانده عقب به دشمن بعد,
استوار تضاد يك بر استثنايي» قانوني «حالت مفهوم برمي گردد. گاوآهنش سر
طريق حل اين تضاد از اين ـ اّما كرد معلق آن را بايد نجات قانون براي است ـ
است. كوتاه استثنايي بحراني و دوران كه تخفيف مييابد, دستكم يا ميشود,
است, نامتعّين و عمومي بلكه نيست, خاص ماهيت با و محدود ديگر بحران وقتي
وضعي حتي, مثل و استثنايي, نامشخص حالت همراه آن و حالت جنگي, وقتي
ميرسد و شدت اوج به اين تضاد تظاهر دائمي ميشوند, حكمفرماست, كه امروز

مي كند. پيدا ديگري بكّلي معناي مفهوم, خوِد
تضمينكنندة درك  نمي تواند بهخوديخود حقوقي مفهوم اين اينهمه, با   
اين«حالت بايد داريم. آن قرار در اينك كه عمومييي باشد جنگي وضع از درستي
تنها استثناييبودن از باشد عبارت ارتباط دهيم كه ديگري استثناي با را استثنايي»
اين دو استثنا, تالقي آمريكا. محل يعني دارد, جهان وجود در هنوز كه ابرقدرتي

مي دهد. دست به را مسٌاله فهم كليد
بيان  در امروزه كه است طوالني تاريخ يك حاصل استثناييبودن آمريكا
به مثال، بهعنوان مي كنند. ميتوان استفاده آن پيچيده از بسيار بهنحوي سياسي
كرد: اشاره بود, وزيرخارجه هنوز كه هنگامي در آلبرايت مادلين اظهارات از يكي
ما هستيم. آمريكا است كه آن شويم, به خاطر زور متوسل به ميبايست «اگر
هستيم» آمريكا است كه خاطر آن «به عبارت .(۱۰) هستيم» ضروري مّلت يك
ابهام اين دارد. را نهفته آمريكا استثناييبودن و ابهام سنگيني تمامي خودش در
معناي دو درواقع استثناييبودن آمريكا مفهوم ميگيرد كه سرچشمه آنجا از
مصون كه ادعا كرده اياالت متحده مدام سو يك دارد(۱۱). از ناسازگار و متمايز
مفهوم معني, اين در است. حاكميت اروپايي اشكال مشخصة كه است فسادي از
اخالقي بينش اين ميشود. شمرده جمهوريخواهي فضيلت نشاندهندة استثنا,
نقش متحده اياالت فكر كه اين خالل از بهويژه است, فعال هنوز هم امروزه



جنگ ٢٨

در بينالمللي قانونيت تحكيم و حقوق بشر دموكراسي, ارتقاي در را پيشگام
كه اياالت متحده كند ادعا ميتواند آلبرايت اين بنابر دارد. جهاني به عهده مقياس 
گذشت ميدهد, غيرقابل جمهوريخواهي فضيلت زمينة در سرمشقي كه بهسبب
و هم ميدهد ـ را معني اين امروزه آمريكا استثناييبودن سوي ديگر است. از
در ترتيب، اين به آمريكا استثناست. حقوقي نظر كه از ـ است تازهيي معناي اين
بشر, حقوق (محيطزيست, ندارد شركت بينالمللي پيمانهاي از روزافزوني شمار
از پيروي به  مجبور نبايد ارتشش كه  تٌاكيد مي كند و و...) دادگاههاي جزايي
پيشگيرانه, بمباران در زمينة مثًال ميكنند, پيروي آنها از ديگران كه باشد مقرراتي
مفهوم معني, اين در قانوني. غير سالحهاي اختيارداشتن در يا كنترل تسليحاتي
آن از قدرتمندترينها دوهوا»يي است كه بام و «يك  سيستم به متكي مزبور
در متحده است. اياالت معاف اطاعت از ميدهد, فرمان كسي كه برخوردارند:

قدرتمندترين است. گذشت است كه غيرقابل اين نظر هم از بيان آلبرايت
با هم  آمريكا استثناييبودن معناي دو اين كه ادعاكنند بعضيها است   ممكن
جمهوريخواهي فضيلت كه در حدي چون تقويت مي كنند, را يكديگر و سازگارند
تابع نيست ديگر الزم و دارند اخالقي همة اعمالش خصلت آمريكاست, محرك
بد ملتهاي بر فقط را و اجبارهايش الزامها حقوق بايد اين باشند. بينالملل حقوق
ايدئولوژيك ابهام يك به حالت بهترين در معادلهيي چنين اين همه, با كند. تحميل
فكر مي گيرد. سرچشمه آشكار عوامفريبي از موارد اغلب در ولي برمي گردد,
حتي هيچكس, كه شده اصل استوار بر اين همان آغاز از جمهوريخواهي فضيلت
اساس واقع در قانون, برابر در استثنا گيرد. قرار قانون از باالتر نميتواند حاكمان,
بينش دو ميگرداند. ناممكن را دموكراسي و برابري آزادي, تحقق و است جباريت

ميكنند. نفي را يكديگر واقع در آمريكا, استثناييبودن از نامبرده
جهان  همة در استثنايي وضع استثناييشمردن آمريكا امروزه ميگوييم وقتي  
و ممكن را ـ بحران در زمان آزاديها و تضمينهاي حقوقي محدوديت يعني ـ
نظر است. مورد يادشده معناي دو يكي از فقط كه است روشن مشروع ميكند,
اياالت اداري دستگاه مديران رهبران امريكايي و از بسياري كه است درست
آمريكا از كه جمهوريخواهي, فضيلت مضمون از سخنپردازيهايشان در متحده
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بهطور اخالقي اصل اين كه انگار ميكنند, استفاده فراوان ميسازد, استثنا يك
واقع معناي در اّما است. واگذاشته آمريكا به را جهان رهبري تاريخي رسالت
قدرت بهدست ميدهد: را كنوني استثنايي حالت واقعي اساس كه است كلمه دّوم
حكم منطق اين جهاني. نظم بر تواناييش براي تسلط و متحده استثنايي اياالت
و كنترل قانون قرارگيرد و حق فراز بر حاكم حالت اضطراري, در ميكند كه
دخالت وجداني يا اخالقي عنصر هيچ اينجا در باشد. داشته اختيار در حوادث را
اياالت متحده كه استثنايي نقش حق. نه قدرت, از است عبارت فقط مسًاله ندارد,
سنت تضعيف و بيفروغكردن به فقط ميكند, بازي جهان استثنايي حالت در
داشته رواج ملت اين تاريخ طول تمام در كه ميكند كمك جمهوريخواهانهيي

است.
فصلمشترك مفهوم حقوقيحالت استثناييدر سنتآلماني وفكر استثناييبودن   
كنيم تكرار ميكند. بايد ارائه را جنگ معاصر تغييرات از چشمانداز اوليهيي آمريكا
عبارت همچنانكه آمريكا, با مخالفبودن يا موافقبودن از نيست عبارت مسًاله كه
در بخشهاي ما و چندجانبهنگري. يك جانبهنگري روشهاي بين از انتخاب نيست
ولي پيش گشت, عمومي بازخواهيم جنگي حالت آمريكا در ويژة نقش بعدي به

عميقتر كنيم. و نظم جهاني را سياست تحليل رابطه بين جنگ, آن بايد از

    گولم
ما بگويد. به ميخواهد چيزي است, افكنده ما سايه بر يك گولم

مظهر  شده است, كور ويرانگري و بيپايان جنگ مقدس تصوير امروز, گولم  
گولم چهرهيي معماييتر يهودي, اّما, پرغناي عرفان در سنت ويژة جنگ. شناعت
مي دهد. جان آن به مراسمي طي رّبي يك كه است ِگلي آدم يك گولم دارد.
قباّله قديم سنت عرفاني به اگر بيشكل» است و، معناي «مادة به اصَال گولم
آن طوركه خدا, توسط جهان آفرينش روند تكرار گولم, بيدارشدن كنيم, مراجعه
نام يهوديان افسانههاي آفرينش در چون است. شده آمده, تفسير تكوين ِسفر در
دنبال يك ِگلي به فراز آدِم خدا بر اداي نام گولم, با ببخشد و است جان خدا قادر
با را الفبا حرف هر بايد دقيق تر, درمي آيد. به بيان بهحركت جابهجا كردنها, رشته
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انواع با را جفت حرف هر و سپس كرد جفت چهارحرف (ي هـ و ه) از يك هر
نمود(۱۲). تلفظ ممكن صدادار حروف

تٌاكيد  با نسخههاي مدرن و در نسخه هاي قرونوسطايي اين افسانه ـ در   
اين خطرات, از يكي است. ناكي خطر عمل گولم ساختن كه ـ گفتهشده بيشتر
كسي واقع در است. بتپرستي خطر ذكرشده, همواره قديمي نسخههاي در كه
اين و ميبيند. آفريننده مقام در را خويش پرومته مثل ميكند, خلق گولم يك كه

كرد. مجازات بايد را نخوت و غرور
ميشود.  بدل تخريب قصة به آفرينش استعاره گولم, افسانة جديد روايتهاي در  
به  متعلق ديگري ۱۶ و به قرن متعلق دو نقل اصلي, يكي روايتها از اين اغلب 
رّبي  مي گذرد, لهستان, ِشم (chem) در در كه اّولي، در شده اند. ۱۷, گرفته قرن
كارهاي و خود كند خدمتگزار را او تا ميبخشد جان گولم يك عليجاهبعلشم به
بهطوري كه ميشود, روز بزرگتر به روز گولم بسپارد. هيكل او به را خانگي سخت
به را او مجبور ميشود هر روز كند, رشد اندازه از آن كه نگذارد بيش براي رّبي,
روزمره عمل اين رّبي روز يك ببخشد. جان او به دوباره بعد و درآورد خاكي حالت
اّول صورت به ميخواهد اورا وقتي ميشود. بزرگ و گولم ميكند فراموش را
در ميكند. خفه و مي كشد در خود را او رس بي جان خاك از بزرگي تودة درآورد,
اين است هم يكي گرفت داستان اين از مي توان كه متعددي نتايج اخالقي ميان
بود. حذر بر ديگران ساختن برده و خود خدايگان فرضكردن وسوسة از بايد كه

رّبي اهل  يك داستان دارد, رواج بيشتري افسانه, كه اين ديگر جديد   روايت
تا ميسازد گولم يك رّبي اين است. (Judah Loew) لوئف نام يودا به پراگ
ويرانگر خشونت كند. اّما مبارزه مهاجمان با و باشد يهوديان شهر جماعت مدافع
خود تشخيص قدرت زود خيلي گولم ميكند. جلوه غيرقابلكنترل مخلوقش
ميدهد قرار حمله مورد هم را با و دشمنانشان يهوديان و مي دهد دست از را
يادآور درآورد. قصه خاك دوباره به صورت او را ميشود موفق انجام رّبي سر تا
تكنولوژي آن در كه است مدرني جامعة خطرات برابر در معروف هشدارهاي
در انسانها ناتوانشدن نماد از بيشتر چيزي گولم ولي ميكشد, بهجنون كارش
خشونت و كه جنگ ميدهد نشان او ماشينهاست. و سلطهيافتن جهان كنترل
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به زبان كه ليويك, اثر هـ. گولم, نمايشنامه مثَال در باشند. كور ميتوانند فقط
يافت,  انتشار روسيه ۱۹۲۱ در در سال براي نخستينبار بود و شده يديش نوشته
كه است چندان آزاردهندگان يهوديان از براي انتقامگرفتن لوئف رّبي قاطعيت
ميگويد نمي كند(۱۳). اعتماد آنها به ميشوند, ظاهر پيامبر الياهوي و مسيح وقتي
در خون دشمنان را بايد است كه گولم نوبت حاال است, فرانرسيده زمانش هنوز
كور ويرانگري به فقط اّما, جنگ طلب, و انتقامجو خشونت كند. غرق خودشان
كشتار بيتبعيض جنگ نمي شناسد. دشمن و دوست جنگ, ديو گولم, مي برد: راه
به «او ميانديشد: خود با رّبي است. همين در نفرت انگيزبودنش تمام و ميكند
خودمان را خواستهايم چون آيا ميريزد. را ما خون بااينهمه و آمده كمك ما
دشمنان نابودمان نميكرديم, كاري اگر ميشويم؟» تنبيه داريم دهيم حال نجات
خودمان آخر باز هم سبب نابودي آنها برويم, دست اّما اگر به جنگ با ميكردند؛
آن است, بازميشناسد. حامل گولم كه نفرتانگيزي, را رّبي لوئف تناقض شدهايم.
متصور كند, رها اختناق و آزار از را ما بتواند كه آلترناتيوي هيچ جنگ براي آيا

نيست؟
مدرِن  روايات اغلب در گوشكنيم. گولم به بيشتري دّقت با ميبايست شايد  
نيست, مفيدبودن يا خشونتش است, جالبتر همه از او آنچه در مورد افسانه,
نميخواهد بكشد, گولم اوست. عاطفي استعدادهاي و احساسات بهعكس فقر
بر لوئف, افسانه ملهم از رواياِت غالب در بدارند. دوستش بدارد و دوست ميخواهد
رّبيرويميآورد, جستجوي تسّليبه كه وقتيگولم در انگشتميگذارند ايننكته
نسبت عاطفهيي كه و عالقه ديگر سوي از مي شود؛ عدمپذيرش روبهرو و ّرد با
برميانگيزد. ترس و دلبهم خوردگي و  نفرت فقط ميدهد نشان او دختر به
رنج غيرمتقابل عشق از يك كه نيست مدرني غول لوئف تنها رّبي گولِم البته
عالقههايش و اظهار است طلب محبت در دكتر فرانكنشتين هم غول ميبرد.
ندارد. نظير سردي در كه دكتر, طرف خود بهويژه از ميشوند, رد بههمين ترتيب
كلبة در كه ميرسد هيجان اوج به آنجا در (Mary Shelly) شلي مري رمان
ميشود برقرار دوستي پيوند او و غول بين نابينا, (De Lacey) ُدالسي جنگلي
قصه دو اين در ميرانند. را او خشونت با ميبينند, را او ُدالسي وقتي خانوادة بعد و
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انساني احساسهاي براي زيادي استعداد و پرغنا عاطفي زندگي كه هستند غولها
جز بي عاطفهاند. غولهايي كه و سنگدل سرد, موجوداتي انسانها حالي كه دارند, در

ميشوند. مواجه عمومي تفاهم عدم با بدارند, دوستشان كه ندارند توقعي اين
ولي همچنين استعدادهاي  كنيم, را حس پيش رس فاجعه عالئم بتوانيم بايد ما
رمز راز و تمام حامل هم دوران ما خشن بشناسيم. گولمهاي را بالقوة جهانمان
آفرينش وعدههاي دارند, خود را در تخريب اگر خطر قبّالهاند: فرزانگي تمام و
در هياهوي ميدان كه در زمزمههايي اين غولها, ميكنند. خود حمل نيز با را
توان و جنگ هولناكبودن از تا در تالشند شايد نمي شود, شنيده جنگ جهانگستر

بگويند. ما به چيزي عشق نجاتبخش

عمومي جنگي     حالت
عمومي  جنگي حالت كه عمدهيي عناصر به يعني بحثمان آغاز نقطة به  
ميشود و تبديل قاعده به استثنايي حالت وقتي برگرديم. ميآورند, را بهوجود
روزبهروز هم و سياست جنگ بين سنتي تمايز پيدا ميكند, دائمي وضعي جنگ
گرايش همواره شكسپير, تا اشيل از تراژدي, سنت تمامي ميشود. كمرنگ تر
گسترش گرايش به امروزه جنگ است(۱۴). داده را نشان و تكثير تداوم به جنگ

مؤلفان  از پارهيي دائمي دارد. اجتماعي رابطة تبديلشدن به يك و باز هم بيشتر
كه كالسويتز, فرمول وارونهكردن را از طريق تازه پديدة اين تا ميكوشند معاصر
ديگر راههاي از سياست ادامة مي تواند جنگ اگر دهند: توضيح كرديم نقل باال در
راههاي از كه پيدا ميكند جنگي شباهت پيش به از سياست بيش بههرحال باشد,
جامعه, و اول سازماندهي به اصل  دارد جنگ يعني مي شود(۱۵).  دنبال ديگر
آن چه صلح اجتماعي بنابراين ميشود. مبدل آن, شيوههاي به يكي از سياست

جنگ. از ديگري شكل به يك شكل از جز گذار نيست چيزي ميشود, تلقي
آنارشيستي  فكري در خاندانهاي بهويژه انقالبي, سياست و شورش نظريهپردازان
دراز مدتهاي سياست, و جنگ بين تميز ناممكنبودن زمينة در هم كمونيستي, و
چيزي سياست كه ميكرد مثَال مائوتسهدون تٌاكيد مشابهي ميزدند. حرفهاي
آنتونيو متفاوت, چشماندازي بهكلي در خون. بدون حمام منتها جنگ، جز نيست
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و موضعي جنگ بر مبتني را گروهي سياسي, استراتژيهاي ميان در گرامشي
نظريهپردازان, اين اينهمه با ميكرد. تلقي حركت در جنگ بر مبتني را گروهي
كه ادعا اين اگر بودند. مواجه شورش و انقالب دورههاي با دوره هاي استثنايي,
تازه حرفي ديگري است و نوع از است، ديگر وسايل ادامة جنگ با سياست,
و مكان هر را در طبيعي قدرت عملكرد كه آن است ميشود, علتش محسوب
آنجا تا فوكو ميشل مي دهد. خارج آن, بازتاب در و جامعه هر بطن در زمان, هر
سياسي قدرت بهعهدة كه نقش آرامسازي جامعه كه ميگويد كه پيشمي رود
و بيصدا جنگ نوعي در اساسي تناسب قواي اين مداوم ترجمة مستلزم است,
حتي در و اقتصادي نابرابري  سيستمهاي اجتماعي, در نهادهاي آن نيز بازنويسي
كلي جنگ زمينة بيان ديگر به جنسي است(۱۶). روابط يا افراد بين حوزة روابط
در ميان خون حمام چه است, شده تسلط شيوه هاي تمامي و قدرت تمامي روابط

به شيوهيي  يعني شده است, بيو قدرت بدل رژيم يك به جنگ نباشد. چه باشد,
تمامي بازتوليد توليد و كنترل مردم بلكه همچنين تنها هدفش نه كه حكومت, از
خالف بر اّما, است, مرگ حامل جنگ اين است(۱۷). اجتماعي زندگي جنبه هاي
رامشده نوعي به جنگ كه نيست كند. معنايش اين توليد هم زندگي بايد انتظار,
روزمره زندگي كه آن است معناي به بيشتر بلكه يافته است, كاهش خشونتش يا

آغشته شدهاند. جنگ خشونت و تهديد به قدرت، عملكرد عادي و
بيست و  قرن آغاز و بيستم قرن پايان در مفهوم اين عمومي كاربرد با مالحظة  
كرد. است مشاهده داده جنگ روي ماهيت در كه تغييري را ميتوان نشانة يكم,
متفاوت بهكّلي زمينههايي در جنگي سخنگفتن با اصطالحات كه ناگفته پيداست
رقابتها مورد كه در ميآيد ديرباز رايج بوده است. پيش از خاص جنگ، فعاليتهاي با
نميشوند, كشيده حمام خون و به خشونت مرگبار كه بهطوركّلي زورآزماييهايي يا
داخلي. و سياست ورزش, دادوستد زمينة مثَال در ميبرند, بهكار را جنگي اصطالحات
اخص معناي به دشمن, كه بههيچوجه  روبهروست رقيباني  انسان با ميدانها اين در
و رقابت از خطر, ميزاني بر تٌاكيد مفهوم براي اين استعاري نيستند. كاربرد كلمه,
بين عين حال تفاوت اساسي در دارد, ولي و جود فعاليتها اين در  است كه تقابلي
بهعنوان ديگري، موارد در ميگيرد. مفروض هم را واقعي جنگ و فعاليتها اين
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تا متوسل ميشوند اصطالحات جنگي استعاري كاربرد به استراتژيك, سياسي مانور
كنند, بسيج كامل بهطور هدف مشترك, يك دستيابي به جهت را اجتماعي نيروهاي
اواسط در كه عليه فقر» ميگيرد. «جنگ جنگ صورت كه هنگام مثل تالشي درست

بود  جنگي شعار شد, يك مطرح متحده در اياالت جانسون دولت توسط ۱۹۶۰ دهة
هدف حول يك ملت نيروهاي و گردآوردن گروهي منازعات از هدفش, پرهيز و
آن با مبارزه وسايل و است تجريدي دشمن يك فقر كه آنجا از اّما داخلي. سياسي
مخدر, مواد عليه جنگ با ميماند. باقي استعاري صرفَا شعار اين نيستند, قهرآميز هم

تروريسم, سخنپردازي  عليه جنگ با خصوص و به شد, سالهاي۱۹۸۰ آغاز طي كه
مورد جنگ نظير هم, اين جا در كرد. پيدا هم ماّديتري و مشخصتر جنگي محتواي
نيستند, سياسي جماعتهاي يا خاص ملتهاي ـ دولت اشاره, مورد دشمنان فقر, عليه
اين هستند. رفتارها از حتي مجموعه يي و مفاهيم انتزاعي بلكه نيستند, هم افراد حتي
بسيار را بهنحو اجتماعي نيروهاي مجموعة توانستهاند سخنپردازيهاي جنگجويانه
را معمولي دادوستدهاي سياسي عليه فقر» بسيج كنند و «جنگ مًوثرتر از و بيشتر
مثل درست چون نيستند, هم استعاري چندان اين جنگها اينهمه, با سازند. محدود
جنگها اين باالتر, هم اين از هستند. نيرو و سالح مستلزم كاربرد مرگبار سنتي, جنگ
سرزمين ملي, و امنيت بينالمللي منازعات بين داخلي, و بين خارجي كه گرايش دارند
به جنگ اصطالحات استعاري كاربرد از بدين ترتيب ما نباشند. قائل چنداني تفاوت

كردهايم. گذر غيرمادي و نامشخص دشمنان عليه واقعي جنگهاي
جنگ  زماني و مكاني حدود نامشخصشدن منازعه, از جديد نوع اين عمدة پيامد  
با داشت, روشني حدود جغرافيايي نظر از ملت, - دولت يك عليه سنتي جنگ است.
معموَال منازعهيي چنين و پايان مييافت, هم گسترش ديگر كشورهاي به گاه كه آن
مقابل, ميگرفت. در بهخود را درگير دولتهاي بين آتشبس يا تسليم, پيروزي شكل
حدود مذهبي, جنگهاي درست نظير رفتاري, يك مجموعة با يا مفهوم يك با جنگ
و پيداكند گسترش نامحدود بهطور ميتواند نميشناسد. مشخصي مكاني و زماني
كردند, از اعالن را تروريسم» عليه «جنگ آمريكا رهبران كه بكشد. هنگامي طول
اطالع تا و است درگير همهجا در اين جنگ نماندند كه غافل هم نكته اين بر تاٴكيد
طول بكشد. جنگي نسل چند درازاي به و حتي سال دهها ولو يافت ثانوي ادامه خواهد
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چنين الزمة داشته باشد. پايان نمي تواند است, اجتماعي يك نظام ايجاد هدفش كه
جنگي چنين بردن بر اين بنا است. خشونت و قدرت و بي انقطاع مداوم كاربرد جنگي
از ديگر حالت, در اين جنگ, برد. بايد هر روز آن را بهتر, به بيان يا است, غيرممكن

نيست. تشخيص قابل پليس فعاليتهاي
بينالمللي  روابط روزافزون درهم رفتن جديد نوع از جنگي حالت اين دّوم نتيجة  
اند. كرده پيدا تفكيكناپذيرشدن به گرايش حوزه دو اين است؛ داخلي سياست و
آن در ميآورد كه بهوجود فضايي پليسي, و نظامي فعاليتهاي ادغامشدن امنيتي
تشخيص«دشمن»ي, بهتدريجاز بينميرود. تفاوتبينداخلوخارجدولت- ملت,
در سنتي بهطور كه خطرناك»ي از «طبقات دارد قرار خارج در سنتي بهطور كه
ميشوند ادغام هم در به تدريج چون ميشود, مشكلتر روزبهروز دارند, قرار داخل
بهطور بعدي فصل  در دهند. تشكيل  تالش جنگي براي را  واحدي هدف  تا
اكنون هم از گفت, ولي خواهيم سخن خطرناك» مفهوم «طبقات از مفصلتر
در «دشمن» با آنها شمردن نفس همسان بگذاريم كه انگشت نكته اين بر بايد
مقاومت. اجتماعي و اعتراض نوع هر تلقيكردن ُجرم جهت در تالشي است واقع
خواهان نيروي هر براي بزرگي مانع پليس و جنگ مفاهيم ادغام نظر, اين از

است. اجتماعي تغيير
طرفهاي متخاصم و  مفهوم از بيان تازه يي عرضة وضع, اين نتيجة سّوم   
نامحدود و انتزاعي دشمن كه آن جا از است. شده خصومت از كه است تعريفهايي
جهانگير بالقوه و  گسترش قابل است جنگ در آن با كه هم  ائتالفي است,
پراتيكي يا با مفهوم انتزاعي بشريت ميتواند در جنگ با يك اصوَال تمام است.
«جنگ مفهوم كه ندارد تعجبي بدينترتيب متحد شود(۱۸). نظير «تروريسم»
به كه متفرقه يي نظامي عمليات و تروريسم عليه جنگ متن در بهويژه عادالنه»,
روزنامهنگاران سياستمداران, دوباره در سخنان ميگيرند, صورت بشر حقوق نام
را جنگ كه ميخورد درد به اين عدالت ظاهرشدهباشد. مفهوم دانشگاهيان و
مرتبط تمامي بشريت منافع با و دهد گسترش خاص منافع هر نوع فراسوي به
تا كوشيدند مدرن, دوران در اروپا سياسي متفكران كه نكنيم فراموش سازد.
صليبي جنگهاي زمان بهويژه در و وسطي قرون در را, كه عادالنه مفهوم جنگ
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جنگ آنان نظر به مفهوم, اين چون بگذارند كنار داشت, رواج مذهبي جنگهاي و
اخالق و مثل اجتماعي ديگر و با حوزههاي ميُبرد فراتر خود خاص حوزة را از
بدينترتيب بيگانه است(۱۹). جنگ مدرن مفهوم با عدالت ميكرد. مشتبه مذهب
وسيلهيي است جنگ كه ميكردند تأكيد مدرن واقعگراي وقتي نظريهپردازان
را كه جنگ نداشتند نظر در فقط ميشود, برده بهكار سياسي براي هدفهاي كه
از را آن ميخواستند عينحال در بدهند, بلكه ربط دولتها بين سياسي روابط به
زندگي گوناگوني از بخشهاي كه كنند. درست است جدا اجتماعي زمينههاي ديگر
را آنها دشمن تبليغاتي كه در كارزارهاي از نوع آن خالل از ويژه به اجتماعي,
بخش جنگ با غالبَا انحراف جنسي جلوه ميدهند, حتي و پليدي تجسم شّر,
اين تفكيك كه اصرار ميورزيدند مدرن اّما نظريه پردازان ميكرد, انطباق پيدا
در همان را جنگ كه داشت وجود امكان اين آنها نظر به شود. اساسي حفظ

نگهداشت. و ضروريش محدود عقالني نقشهاي
يا  آشكار بهطور يكم, و قرن بيست آغاز و قرن بيستم پايان جنگهاي «عادالنة»
تمدنها نزاع گوناگون مفاهيم دارند. گذشته را مذهبي جنگهاي طنين غالبَا پنهان,
روابط زمينة در بزرگ نظري جريان يك محّرك كه - اسالم غرب عليه مثًال -
مذهبي كهن جنگ نمونة از دور خيلي هستند, خارجي سياست المللي و بين
كه بازگشتهايم هفدهم قرن در به وضعي ما كه ميرسد نظر به نيستند(۲۰).
را تعيين مذهب امپراتوري و بود (Cujus regio,- ejus religio) شعارش
مبارزات تمام كه و خفقانآور, خطرناك وضعي يعني به ميكرد, واگذار حاكم به
شدند. درگير آن با مقابله براي تساهل از دفاع نام تحت مدرنيته, دوران بزرگ
پيشبيني قابل بهنحوي عادالنه, جنگ مفهوم مطرحشدن دوباره بدينترتيب
و دشمن شر, اين تجّسم بهعنوان دشمن جلوهدادن دارد. همراه را به «شر» فكر
دشمن شر, مبدل مي كند- سياست حوزة از خارج به مطلق هايي را او عليه جنگ
ژنو پيمان از جزئي پيشتر كه بشريت, عليه جنايت (مقولة است. بشريت تمامي
نظر از شايد شده, مبدل جهاني جزايي قوانين از واقعي مجموعهيي به حاال بود و
در فكر «شر» ميدهد). اين به را شكل مشخص ترين مفهومي باشد كه حقوقي
به مربوط كه مسحيان, بزرگ جدال و «شّر» مسأله به تا كوشيدند مدرنها هم اروپا
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سعي آنها .(۲۱) دهند خاتمه مي شد, آفرينش در شّر وجود ضرورت شرعي توجيه
جدايشان جنگ و سياست از مسألة دستكم يا جابهجا كنند را مسائل اين كردند
چيزي ممكن است شر و عدالت مفاهيم به بازگشت ٌپستمدرن, در دوران سازند.
مذهبي, بسيار شبيه افسونگري نوع غيرعقالني, يك تبليغات نوع يك جز نباشد
اّما جادوگران, سوزاندن يا كافران ازميانبردن براي گذشته زمان فراخوانهاي به
جدي آنهارا بايد پيميآورند, در واقعي اثرات افسونگريها نوع اين كه حدي در
تساهل, برخاست. آنها با مبارزه به ولتر, نظير مدرن فيلسوفان به تأسي با و گرفت
لگدمالشدن حال در امروزه ميشود, شمرده مدرن تفكر در اساسي ارزش يك كه
عدالت سخنپردازي دربارة دوبارة كه رواج دارد ضرورت نكته بر اين تأكيد است.
مدرنيته محدوديتهايي كه از را است كه آن  جنگ در تغييري عالمت  شر, و

مي سازد. رها كند, تحميل برآن بود كوشيده
پايگاه  نميتواند شر) مفهوم (مثل تروريسم مفهوم كه گفت بايد بيپرده  
كند. در آغاز فراهم عمومي معاصر جنگ براي حالت محكمي بينشي يا سياسي
سوءقصدهاي آنارشيستي به اشاره در عمده بهطور “تروريسم“ بيستم, واژة قرن
تبليغ آنها به و - بودند درآورده بهلرزه را اسپانيا و فرانسه روسيه, كه بهكارميرفت
استعمال مورد تازگي به واژه اين امروزي معناي ميگفتند. هم عمل طريق از
يا جنگ، از (يك مفهوم سياسي مفهوم يك به “ تروريسم“ است. گرفته قرار
مواردي در و - متمايز پديدة سه به است كه شده تبديل داخلي) جنگ از دقيقتر,
ضد يك حكومت شورش يا طغيان بر -۱ ميدهد: - ارجاع با هم اشتباه قابل
حقوق پا گذاشتن زير با حكومت, يك توسط قهر سياسي كاربرد -۲ مشروع؛
به دستزدن -۳ و مالكيت)؛ زيرپا گذاشتن حق با جمله بهعقيدة عدهيي از بشر(و
مثًال ميكند, معين را آن چارچوب كه پيمانهايي به بي اعتنايي با جنگي, عمليات
است اين در تعريفها اين تمامي مشكل غيرنظامي. جمعيت به تهاجم مورد در
كسي دارند: چه نظارت آنها بر فرضهاي عمدة كه هستند تابع ديدگاههايي كه
«حقوق كه ميكند معلوم كسي چه ميكند؟ اعالم «مشروع» حكومت را يك
ميتوان مناسب حتي ديدگاه انتخاب شرط به است؟ چه مواردي شامل بشر»
مفهوم .(۲۲) ناميد «دولت تروريست» را متحده اياالت كه پيشرفت آنجا تا
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جنگ حالت امكان نميدهد ما به نيست, ثابت تعريفش آنجا كه از تروريسم
كنيم. درك قرار داريم آن در كه عموميتيافتهيي را

در فضاي  تروريسم» عليه «جنگ و عادالنه» دكترينهاي «جنگ كه دنبالهيي  
مطلق, تقريبًا شكل به اجتماعي كنترل به متمايل است رژيمي ميآورد, خود با كشور
به (welfare state) دولت رفاه اجتماعي گذار از نظر برخي مًولفان نشانة به كه
نشانة بوجودآمدن ديگر نظر برخي به و (warfare state) جزايي يا جنگي دولت
آزاديهاي محدوديت آن, در كه جامعهيي يعني .(۲۳) است صفر» «تحمل با جامعه يي
يك جنگ نشانههاي نوعي  به زندانيكردنها, و نرخ دستگيريها افزايش و مدني 
شيوههاي تغيير اين كه كرد  يادآوري بايد ميدهند. تشكيل  را دائمي اجتماعي
بعد, در تحليل فصل در ما كه است مصادف عميقي بسيار اجتماعي كنترل, با تغيير
قدرت و جديد شكلهاي گفت. خواهيم سخن آن از توليد, بيوپوليتيك از شكلهاي
جديد جمعيت اجتماعي تركيب جهت عكس در دارند كه گرايش پيش از كنترل، بيش
بر آن منطبق بيان و بارآوري بر شكلهاي جديد راه مسدودكردن به و عمل كنند,
شوروي فروريزي اتحاد كرديم كه عرضه را فكر اين جايي ديگر در مي كنند. ما كمك
بههرحال آمد(۲۴). پيش بيان خالق و آزادي براي مشابه ايجاد محدوديتي سبب به
مستقر قدرتهاي كه تالشهايي در آن كه گرفتهايم متناقضي قرار بهكّلي وضع برابر در
اقتدارشان به و دارد مغايرت منافع خودشان ميبرند, با بهكار خود كنترل حفظ براي

ميزند. لطمه
همواره  جنگ است. باجنگ بيگانه عدالت مثل دموكراسي هم باالخره, و
يا كامل نسبي تعليق اين و بنابر و اطاعت, مراتب سلسله اكيد رعايت اصول
حقوقي, نظريهپرداز كلسن, هانس ميكند. اقتضا را دموكراتيك تبادل و مشاركت
كامًال اصلي را به جايش اصل دموكراتيك بايد جنگ «در زمان كه ميگويد
.(۲۵) و شرط اطاعت كنند» بيقيد رئيس يا فرمانده از خودكامه بدهد: همه بايد
خصلتي جنگ, زمان در دموكراسي تعليق به تصميم معموًال مدرن دوران در
ما فرضية اگر .(۲۶) مي شد تلقي جنگ وضعيتي استثنايي كه چرا داشت, موقت
باشد, شده بدل عمومي و وضعي دائمي امروزه به جنگي حالت و باشد درست
بهتدريج و نخواهد داشت استثنايي جنبة ديگر تعليق دموكراسي صورت آن در
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برگرديم، ديويي جان حرف به كه اين براي گرفت. خواهد بخود را قاعده صورت
همه امروز حالت جنگ عمومي ديد كه مي توان اين فصل آورديم,  سرآغاز در كه
ميكند مجبور ميكنند, را دموكراتيك اعالم خود را كه آنهايي از جمله را, ملتها
عدهيي, گفتة به كه زندگي مي كنيم جهاني ما در شوند. توتاليتر و خودكامه

است. غيرقابلتصور شده بلكه و ناممكن آن در دموكراسي حقيقي

امنيت و قدرت -      بيو
در  را  بيوقدرت رژيم اين بكوشيم  و برگرديم به عقب  است الزم حال  
جهاني پليس از ديگر جنگ هرچند كنيم. درك فلسفي تر و ديگر چشماندازي
مدرنيته شود. مبدل مطلق به يك امروزه گرايش دارد كه اما نيست, تميز قابل
برايش قائل نشد. درست است هستيشناسانهيي هرگز چنين خصلت مطلق و
كه هنگامي ميشمردند. اجتماعي زندگي از اساسي عنصري را جنگ مدرنها كه
ويرانگر البته جزئي, را مي گفتند, آن سخن جنگ مدرنيته از بزرگ نظريهپردازان
كرد كه فراموش نبايد و ميكردند. معرفي انساني جوامع از ولي اجتنابناپذير,
مثبت ارزشي داراي غالبًا جنگ مدرن, سياست در كه همچنان مدرن, فلسفة در
و اشرافي) و ادبيات روحيات در عمده (بهطور افتخار با طلب كه ميكرد جلوه
با داشت. ارتباط زيرسلطه) طبقات ديدگاه از (اغلب اجتماعي همبستگي ايجاد
جزئي جنگ نمي ساخت. مطلق يك از جنگ عوامل اين از هيچيك اينهمه,
مدرن جنگ نميكرد. خود قانون تابع زندگي را اين اّما بود, اجتماعي زندگي از
يك ضرورتًا تخريب, منفي جنبة هر كه بهاين معني داشت ديالكتيكي خصلتي

ميكرد. طلب را اجتماعي نظم سازندگي مثبت جنبة
انبوه  تخريب به نخستينبار قادر براي كه سالحهايي فني تكامل با جنگ
انبوه, تخريب سالحهاي مبدل شد. مطلق يك بودند, به نابودي كامل حتي و
نابودكردن همواره جنگ  هرچند ميشكنند. درهم را جنگ  مدرن ديالكتيك
حد به تخريبي قدرت اين قرن بيستم طول اّما در ميآورد, پي در را زندگي
ميشوند. شمرده آن نمادهاي هيروشيما و آشويتز كه رسيد مرگ خالص توليد
زندگي است ساختار متوجه مستقيم بهطور هستهيي تخريب و توان نسلكشي
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در تخريبي وسايل چنين كه حاكمي قدرت ميكند. منحرف و فاسد را آن و
است؛ كلمه,  معناي  شنيعترين و منفيترين به بيوقدرت, نوعي دارد,  كنترل 
مرگ بلكه گروه, يك يا نفر  يك مرگ نه - است  مرگ قدرت كه قدرتي
خوِد هستهيي و سالح نسلكشي هستي. وقتي تماِم و شايد هم تمام بشريت
معناي دقيقترين به هستيشناسانه خصلت جنگ ميدهند, قرار هدف را زندگي
عكس جهت دو در جنگ كه ميرسد بهنظر كلمه پيدا ميكند(۲۷). بدين ترتيب
است, كرده پيدا تقليل پليسي به عمليات يكسو از است: يافته تحول يكديگر
هستيشناسانه و مطلق حد تا را آن كامل, تخريب تكنولوژي ديگر سوي از اّما

نيستند: اين كه جنگ به كار  متضاد دو حركت اين با اينهمه, است. برده باال
مورد بلكه نفينميكند, تنها نه را هستيشناسنامهاش بعد كندُ, پيدا تقليل پليسي

نشانههاي  پليسي  نقش رونق  و  نقش جنگاوري ميدهد. كسادي قرار تأكيد
تهديد بر نهايت در جنگ خود دارند: پليس را در كامل نابودي هستيشناسانة

.(۲۸) است استوار هسته يي تخريب و نسلكشي
مثًال  را تجّسمش (كه زندگي انبوه تخريب توان داراي فقط قدرت ـ بيو
را انفرادي خشونت شكل بلكه نيست,  ديد) مي توان  هستهيي در سالحهاي
- بيو  ميشود, انفرادي افراط حد تا خشونت اين وقتي ميگيرد. بهخود هم 
محوري عنصر اعمال قدرت, انفرادي شكل اين بدل ميگردد. شكنجه به قدرت
است. كرده توصيف «۱۹۸۴» كتاب ُارِول در جرج كه است تحت كنترل جامعة
اعمالكند؟ ديگري نفر بر را ميتواند قدرت خود نفر يك چگونه «“وينستون
زجردادن با “دقيقًا. زجردادن او“. “با جوابميدهد فروميرود و “وينسون به فكر
امروزه كه است كنترل براي تكنيكي شكنجه نيست“(۲۹)». كافي اطاعت او.
آنها, در كه روشهايي ميشود. تلقي عادي نيز و مييابد گسترش بيشتر هرچه
ميبرند كار به رواني جسمي و آزارهاي اطالعات, كسب يا اعتراف گيري براي
يا خواب) از محرومكردن (مثل زنداني حواس مختلكنندة تكنيكهاي به يا
رايجي سالحهاي مي شوند, متوسل بدن گردي) (مثل ساده و سهل تحقيرهاي
اساسيترين از يكي شكنجه ميشوند. شمرده شكنجه معاصر ابزارهاي ميان در
پليسي پيشگيري نام كه به تكنيكهايي است؛ جنگ پليسي و عمل اشتراك نقاط
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اين, هستند. را دارا عمل نظامي مشخصات بهكار مي روند, تمام شكنجه براي
گرفتن ناديده به سياسي قدرت گرايش و استثنايي حالت چهره هاي از ديگر يكي
عليه قوانين كشوري و شكنجه عليه بينالمللي پيمانهاي رعايت است. عدم قوانين
است(۳۰). ديكتاتوريها و فراوان پيش از بيش غيرسنتي, و وحشيانه مجازاتهاي
و طبيعيشان, اقتضاي اوليها به مي برند, كار به ليبرال شكنجه دموكراسيهاي نيز
يك شكنجه استثنايي, منطق حالت در اصطالح «ضرورت». به بهموجب دوميها

است. قدرت اعمال براي موجه اجتنابناپذيرو اساسي, تكنيك
چون  نميشود, موفق مرگ خالص توليد هرگز به حاكم سياسي قدرت اينهمه، با  
كشتار سالحهاي كند. نابود را خودش اتباع زندگي كه اجازهدهد خود به نميتواند
شوند؛ گرفته بهكار محدودي بسيار موارد در يا بمانند باقي تهديد بهصورت بايد انبوه
قدرت حاكم خود منجر شود. مرگ به سيستماتيك, دستكم بهطور شكنجه نبايد,
آنها, مي تواند مصرف و توليد دستكم حفظ توانايي يا اتباعش, حيات با حفظ فقط هم
اين بعد رفت. بنابر خواهد ازبين هم توانايي, خودش اين با ازبينبردن زنده بماند.
و شكنجه است. جنگ عمومي انهدام منفي تكنولوژيهاي سازندة بيو قدرت مهمتر از

بپردازد. هم زندگي تنظيم و توليد به بايد باشد, مرگ حامل نبايد فقط
كرده,  پيدا جنگ پس از اين كه بنيانگذاري و مولد نشانه هاي خصلت از يكي  
ارتقايافته يي است بهمعناي «امنيت» پارادايم به «دفاع» سياسي پارادايم گذار از
سپتامبر از عليه تروريسم», «جنگ چارچوب در متحده, بهويژه دولت اياالت كه
به دفاع از اين گذار سياست خارجي, حيطة در است(۳۱). داده آن به بعد به ۲۰۰۱
و فعال رفتاري به محافظهكارانه و عكسالعملي وضع يك از گذار عالمت امنيت
حفظ كشوري است. بدين ترتيب از مرزهاي خارج چه در داخل و در سازنده, چه
حمالت به واكنش در نظامي اقدام آن، و از تغيير به سياسي و اجتماعي نظم
گذر حمالتي است, پيشدستي كردن بر چنين فّعال كه هدفش وضعي به خارجي,
تجاوز نوع هر مدرن, دموكراتيك ملتهاي همة كه داشت بهخاطر بايد ميشود.
فقط به پارلمانهايشان آنها اساسي قوانين و كردهاند اعالم غيرقانوني را نظامي
همواره بينالمللي حقوق بههمينترتيب ميدهند. را تدافعي جنگ اعالن حق
شرط استقالل بيقيد و حقوقي اصل طبق را پيشگيرانه حمالت ابهام, بي هيچ
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به جنگهاي پيشگيرانه و ضربتي حمالت كنوني توجيه است. كرده ممنوع دولتها,
بيش كشوري را مرزهاي و را متزلزل مي كند حاكميت اساس حفظ امنيت, نام
چه و داخل در چه امنيت, مدافعان توقع اين بنابر مياندازد(۳۲). اعتبار از پيش از
ميگويند است. آنها امور نظم و سادة حفظ سهل از بيشتر مرزها, بسيار خارج در
يك مستلزم امنيت ميشود. دير بمانيم, منتظر نشاندادن واكنش براي اگر

است.  پليسي و فعاليت نظامي يك طريق از پيرامون فعال محيط و ثابت تغيير
باشد. يافته شكل تغيير فعال بهطور كه باشد دنيايي ميتواند فقط امنشده دنياي
توليد كاِر كه رو آن از است, قدرت بيو از شكلي حاوي امنيت مفهوم بدينترتيب

ايجاب ميكند. را اجتماعي زندگي تغيير مجموعة و
باال  در كه هم جنگ تغييرات ساير بنيانگذار امنيت, در و فعال خصلت واقع در
وضعيت يك نه ديگر جنگ اگر داشت. وجود ضمني بهطور كرديم، تحليلشان
حالت وارد هماكنون ديگر, ما بيان به اگر, است؛ عادي امور وضع بلكه استثنايي
بيثباتكننده نيرويي و يك تهديد نبايد جنگ ديگر بهناچار پس شدهايم, جنگي
مدام را كلي كه نظم باشد فعالي مكانيسم بايد بهعكس قدرت باشد. ساختار براي
داخل بين تميز ديگر سوي از امنيت, مفهوم ميكند. مستحكم و ميآورد بهوجود
«دفاع» مستلزم كه حالي در ميسازد. مخدوش را وپليس, ارتش خارج, بين و
فعاليت توجيهكنندة امنيت است, تهديدهاي خارجي برابر در حفاظتكنندهيي سّد

ميگيرد. آنها صورت بيرون هم در مرزها و درون كه هم است مداومي
تغييِر  قدرت از غيرمستقيم و فقط نشانهيي نسبي اينهمه, با امنيت, مفهوم  
ِشماتيك, و نظر انتزاعي از گذار در گيراست. اين در است كه گسترشيابندهيي
ميتوان كرد. درك قدرت سنتي تركيب وارونهشدن به مثابه را گذار اين ميتوان
درنظرآورد شكل عروسك روسي را به تركيب عناصر حاكميت مدرن اين نمايش
دربرگيرندة قدرت اين است؛  انضباطي و اداري قدرت  بيرونيش پوشش كه
را جنگكردن قدرت نهايت در و نوبة خود به كه است, سياسي كنترل قدرت
اين درهمرفتن ترتيب اّما, ايجاب ميكند كه موّلد امنيت, خصلت دربرميگيرد.
پوشش بهصورت جنگ حاال كه وارونه شود, بهنحوي مربوطه اولويتهاي و قالبها
دربرگيرندة قدرت درنهايت, خود, كه دربربگيرد را كنترل قدرت و خارجي درآيد
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نهايي عنصر ديگر جنگ است كه آن ماست ويژة دوران آنچه است. انضباطي
اول عنصر نيست, بلكه - مرحلة نهايي در كاربرد زور - عناصر قدرت ترتيب در
از امپريال نه حاكميت نظم توسط توليد سياست است. اساس و پايه عمده و و
بلكه همگان» ميناميد, عليه همگان «جنگ هابز آنچه پاياندادن به طريق
كه ميگيرد انجام سياسي كنترل و انضباطي مديريت رژيم يك ايجاد راه از
دائمي كاربرد به بيان ديگر است. شده استوار مداوم عمل جنگي يك بر مستقيمًا
و كنترل ميشود. الزم براي كاركرد صحيح انضباط شرط خشونت هماهنگ و
بايد جنگ سياسي, هم و اجتماعي است هم اساسي, كه نقش اين ايفاي براي
فعاليتي هم يعني بگيرد, بهعهده را تنظيمكننده يا بنيانگذار نقشي كه باشد قادر
تنظيمكنندهيي امور, فعاليت سازماندهي عامل هم شود و مقررات اجراي درراه
كه قدرت - بيو شكلي از ميكند, توليد و حفظ را سلسله مراتبهاي اجتماعي كه
با جنگ تعريف كردن تنظيم زندگي اجتماعي است.    و پيشبرد پي در
است. آن حقوقي چارچوب كامل تغييردادن بهمنزلة امنيت, و بيوقدرت از حركت
جنگ آن بهموجب كه قديمي كالوسويتز مشهور و اصطالح مدرن، در دنياي
كه چرا مي شد. تلّقي خرد دستاورد يك ديگر, راههاي از است سياست ادامة
الزمه اش بنابراين و ميشمرد مجازات سياسي يا- - و عمل از شكلي را جنگ
يك حق اعالن چارچوب, اين در بود. بينالمللي حقوقي داشتن يك چارچوب

مخاصمات  جريان بر ناظر حقوقي كادر يك (Jus ad bellum) و جنگ
از جنگ تمام طول دوران مدرن داشت. بنابر اين در وجود (Jus in bello)
حقوقي ابزار بهتر بهبيان بود, يا اين قانوني بنابر ميكرد و تبعيت بينالمللي حقوق
بهعنوان اساس جنگ و وقتي ميكنيم وارونه را تركيب اجزا وقتي شمرده ميشد.
ميشود, الگوي تمدن نگريسته امپراتوري سياست و جهاني سياست داخلي نظم
چارچوب ميريزد. فرو تكيه داشت, آن بر قانونيت يافته جنگ مفهوم كه مدرن،
مي شود. ديگر بياعتبار آن است هدايت و اعالن جنگ بر ناظر كه مدرن حقوقي
با جنگ نميگيريم. قرار خشونت بينظم و ناب اِعمال دربرابر ما اينهمه با
يا، حقوقي باشد شكلهاي حاوي در خودش بايد سياست, اساس مبّدلشدن به
اين شكلهاي كند. توليد حقوقي راهكارهاي از تازهيي شكلهاي بايد بهبيان رساتر,
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و تنظيم بايد منبع جنگ برسند, به نظر غريب و بيرحمانه هر قدر حقوقي جديد
تنظيم حقوقي ساختارهاي توسط قبًال كه در حالي جنگ باشد. حقوقي ترتيبات
خود, به تنظيم خاص حقوقي چارچوب تحميل و توليد با پس ميشد, از اين

است(۳۳). شده بدل كننده
بنابراين يك  است و نظم توليدكنندة و تنظيم كننده امپريال جنگ اين كه گفتن   
يا مؤّسس كه يك قدرت نيست آن دارد, به معني نهفته را در خود سازنده عنصر
و بيكم انقالبي مدرن, همه جنگهاي هست. هم كلمه دقيق معناي به بنيانگذار
برميچيدند را كهنه نظام حدي كه بنيانگذار بودند. آنها در قدرت نهادهاي كاست
تحميل ميكردند, را زندگي تازهيي از شكلهاي جديد و حقوقي بيرون مقررات از و
و بازتوليد را موجود مقابل، نظم جنگي امپريال, در ميشدند. حالت شمرده بنيانگذار
حقوقيش، مقررات بهوجودميآورد. قضايي روّية و حقوق درون، از و مي كند تنظيم
عملي صرفًا نقشي امپراتوري, سرزمينهاي تركيب دائمي تغييرات چارچوب در
قدرتهاي كه معني بههمان هست منتها بنيانگذار هم جنگي حالت اين دارند.
در نظامهاي اساسي قانون دادگاههاي فعاليت يا آمريكا اساسي در قانون نهفته
دارند عملي نقشي كه مواجهيم سيستمهايي با اينجا در بنيانگذارند. بسته حقوقي
در اين و بنابر گرفتهاند- را دموكراتيك بيان جاي پيچيده, در جوامع بهويژه و,
تركيب دوباره, و تنظيم قدرت اين بههرحال ميكنند. كار خالف دموكراسي جهت
وسيله يي بيشتر ندارد؛ اساس, و بنيان بهمعناي بنيانگذار, قدرت به چنداني ربط

خفه كردن آن(۳۴). و جاي آن قدرت پركردن است براي
مّلت ها» «ساختن از باشد عبارت كه «nation building» سياسي برنامة  
از يكي شده, گذاشته اجرا به مرحلة يا عراق افغانستان چون كشورهايي در و
هيچچيز مي باشد. جنگ و خاص بيوقدرت است كه توليدي پروژة عمدة نمونههاي
اصالت نفيكنندة بيلدينگ» ٌپستمدرن و مفهوم «نيشن از اين بيشتر نميتواند
كامًال چيزي مّلت به كه ميدهد نشان سو يك از اصطالح باشد. اين جوهر
است به هميندليل است. بدل شده اتفاقي زبان فلسفي, به كماهميت يا, فرعي,
ساخت پروژة سياسي يك در چاچوب بعد دوباره و بين برد از را ميتوان ملتها كه
عناصري عنوان به كه ملت ها, نشان ميدهد سوي ديگر از كرد. اختراعشان يا
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تقسيم اجراي و تعيين برخوردارند. تام ضرورتي از امنيت, از و جهاني نظام از
آپارتايد گوناگون اشكال و جهاني سلسلهمراتبهاي سيستم قدرت, و كار بينالمللي
قدرتهاي كشوري به همه خواهيم گفت, آن سخن از بعد فصل در جهاني, كه
كه دارد ادعا بيلدينگ» «نيشن جريان ساخت! را ملتها بايد وابستهاند. مّلي يا
چيزي درواقع كه حال آن است, هستيشناسانه روندي حتي بنيانگذار يا حادثه يي
زايش ملتهاي بر ناظر كه انقالبي جريانهاي از تقليدي رنگپريده جز نيست
ريشه آوردند, پديد را ملتها كه ملي آزاديبخش جنگهاي و انقالبها مدرن بودند.
اجتماعي از رشد طوالني تاريخي روند يك ثمرة و دارند مربوطه جوامع بطن در
به موسوم روندي  از خالل اّما، بيلدينگ» «نيشن معاصر پروژههاي  بودهاند.
زايش كمتر يادآور نوع ملتسازي اين تحميل شده اند. خارج رژيم» از «تغيير
استعماري قدرتهاي توسط جهان تقسيم بيشتر و است مدرن ملتهاي انقالبي
در ميآورد. همچنين، بهخاطر را دستنشاندهشان نقشة سرزمينهاي ترسيم و
حوزههاي حدود كنترل بر سر كه است مبارزاتي مسالمتآميزتر, يادآور زمينهيي
روند به هرصورت جهاني. مقياس در حاال منتها درميگرفتهاند, اداري يا انتخاباتي

مي دهد. نشان را امنيت و بيوپوليتيك قدرت مّولِد خصلت بيلدينگ» «نيشن
ديگري  نمونة است, شده روز باب دوباره اخيرًا كه عادالنه» «جنگ مفهوم
عمومي. جنگ و بيوقدرت حقوقي و تنظيمكننده ظرفيت و مّولد ماهيت از است
نميتوان آنطور بردهميشود, بهكار امروزه كه آنچنان را، عادالنه جنگ فكر
بهحق ميانديشند, فعلي هدايتكنندة جنگهاي امپريال «باز»هاي از بعضي كه
مستقر قدرت ظاهرًا بهعهدة كه داد، تقليل فرماندهي و تصميمگيري يكجانبة
دارد. مطابقت هم كشور») («مصلحت دولت» «منطق قديمي مفاهيم با و است
نظريهپردازان و ديني  متفكران از بعضي كه چنان را, آن نميتوان  همچنين
خطر (چون داد  تقليل اخالقي اصل يك  به  مي خواهند, حقوقي آرمانگراي
مفاهيم شود). اينها بدل ٌخرافه و تعّصب به عادالنه جنگ كه دارد وجود اين
جانگرفته اند. دوباره پيش اندك زماني از كه هستند مدرن دوران از پيش قديمي
بنيانگذاري توان و عادالنه جنگ بسيار جديدتر تبارشناسي است كه آموزندهتر آن
نظرية براي كه اساسي و پايه زمينة در بهخصوص قراردهيم, بررسي مورد را آن
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جرج چون استراتژيستهايي كه آنطور ـ (Containment) «مهاركردن»
جنگ كرد. فراهم بودند- مدافعش سرد جنگ زمان در كيسينجر هنري و ِكنان
بود, جنگ البته يك فرصت تكرارش را خواهيم داشت, باز همچنان كه سرد,
و شدت كم با منازعاتي طريق از غالبًا كه و جنگي نوآوري, حاوي جنگي منتها
اين يادآوري در اينجا اهميت دارد, جبهه هدايت ميشد. آن چه چند در همزمان
جنگ سنتي اخالق مهاركردن, و سرد جنگ نظريهپردازان اين كه است نكته
بود, عادالنهيي جنگ سرد جنگ اگر آنها بهگمان كردند. تفسير نو از را عادالنه
سبب به از بينببرد, را شوروي و كمونيسم تهديد كه مي توانست نبود آن سبب به
عادالنه جنگ موردي چنين در مهاركند. را اين تهديد كه ميتوانست بود آن
در محدود ويرانگر و خشونتآميز ْاعمال توجيه اخالقي مثل قبل, نمي تواند ديگر
است. جهاني در نظم دائمي ركود حفظ توجيه كنندة بلكه بهعهده بگيرد, را زمان
به دستميدهد را كليدي سرد, جنگ خاص «مهاركردن» فكر و عدالت فكر
تنظيمكننده و نقش فهم و هم امپريال مدت جنگ نامحدودبودن فهم كه هم

ميسازد. ممكن جنگها بازيميكنند, امروزه اين كه را ترتيبدهندهيي
يك درك هستيشناسانه از جنگ  نتوانست جنگ سرد هرگز همه,   با اين
بود. ديالكتيكي,  حاالت  بهترين در  يا ايستا، «مهاركردن»  مفهوم كند. ارائه
پدر در بوش دكترين بهپايان رسيد. سرد جنگ كه شد مّولد واقعًا وقتي جنگ
جهت اين كرد، در بازي ساختاردهنده نقشي بدينترتيب، سياست خارجي، زمينة

ميشد,  جهاني» شمرده نوين «نظم پروژه از يك بخشي ۱۹۹۰ خليج جنگ كه
بود. سياستهاي كويت ملي حاكميت بازگرداندن هدف بالواسطهاش كه چند هر
بيلدينگ» «نيشن و  بشردوستانه, حفظ صلح زمينة جنگ  در  كلينتون دولت
بالكان جديد در سياسي يك نظم بود كه مثًال اين هدفشان و بودند همان مشابه
اخالقي معيار از كه كوشيدند بهطورنسبي، دستكم دولت, دو هر بهوجودآورند.
ژئوپولتيك را نقشة تا بسازند سياست تشكيلدهندة عنصر يك عادالنه, جنگ

۱۱ سپتامبر  از حمالت پس بهويژه پسر, بوش دولت سرانجام نو ترسيم كنند. از
به صراحت توسعة جهاني امنيتي, سياست يك به دفاعي يك سياست گذار از و
تأكيد مورد را نظم جهاني چارچوب در آن و بنيانگذار فعال نقش نيز و جنگ
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ميبايست كه است يك روند ناكامل امر هنوز به صورت اين چند هر قرارداد.
به شكل دادن امپريال، جنگ وظيفة پيداكند. تكامل نابرابر بهنحوي آينده در
بهمعناي بيوقدرت, از شكلي آينده در ميبايست و است جهاني سياسي محيط
يك وسط در ما كه چنين بهنظربرسد ممكن است شود. كلمه، مولد و مثبت
نوين جهاني نظم اساس و را پايه جنگ كه مي خواهد قرارداريم انقالب ارتجاعي
كار در كه هستيم روبهرو تنظيم كنندهيي روند با درواقع آنكه حال قراردهد,

است(۳۵). امپراتوري موجود نظم تحكيم

      خشونت مشروع
مالحظه  مورد هم ديگر چشم اندازي از را عمومي جنگ حالت اين بايد ما
پيداميكند. ارتباط خشونت جديد مشروعيتبخشيدن به شيوه هاي با كه قراردهيم
بناشده, آنها روي مدرن ملت  - دولت كه حاكميت اصلي ستونهاي از يكي
ملتهاي ديگر, و چه در مقابل ملي سرزمين مشروع, چه در پهنة انحصار خشونت
مادي امكانات از تنها نه خشونت كاربرد زمينة در مرزها، درون دولت، است.
تنها بلكه برخوردار است, ديگر اجتماعي نيروهاي تمام با امكانات غيرقابلقياس
و مشروع قانوني بهكارميبرد, را آن وقتي خشونتش, كه است بازيگر احتماعي
يا مي شود تلّقي غيرمشروع قبل از اجتماعي, خشونت از ديگري نوع هر است.
مورد در مثًال است ـ دقيق بسيار محدوديتهاي و به قيدها مشروط دستكم
كه بهشرطي البته ميشود, به آن اشاره اعتصاب حق در كه مشروعي خشونت
توان از دولتها بينالمللي, عرصة در بشماريم. خشونتآميز عمل نوعي را اعتصاب
خشونت, به توسل حق همان از همة آنها اصوًال ولي برخوردارند, متغيري نظامي
- ملت دولت خشونت مشروع كه جنگ, بهرهمندند. خشونت به ورود يعني حق
بعد بينالمللي. هستند, مّلي اّول دارد كه حقوقي يي در ساختارهاي ريشه است,
سنتي تا عقالني قدرت قانوني- يك بيشتر ماكس ِوِبر، اصطالح (يعني, طبق
كشور داخل در دژخيم مأمور پليس, زندانبان يا خشونتي كه كاريسماتيك). يا
بهخاطر ميكند, نه اعمال خارج در سرباز يا ژنرال كه خشونتي بهكارميبرد و
مشروعند. كه برعهدهدارند, وظائفي دليل به كسان, بلكه اين فردي ويژگيهاي
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الاقل بهكارميبرند, بدينترتيب, مشروع خشونت كه مختلف دولت مأموران اين
مربوطه, مسئول بينالمللي و نظامهاي حقوقي ملي چارچوب در نظر اصولي, از
حالت به تئوريهاي مربوط  همة  سياسي, علوم در تلقي ميشوند. خود  اعمال
مفاهيم همچنان كه قانوني, ديكتاتوري و نظامي تئوريهاي حكومت استثنايي-
خشونت كاربرد در دولت انحصار بر بهصراحت كودتا - و شورش با در ارتباط
همچنان چپ, از چه راست از چه بيستم، قرن بزرگ بازيگران تكيهدارند(۳۶).
(كه لنين, مثل هم, وبر ماكس براي دارند: توافق نكته يك در نظريهپردازان, كه
زور, كاربرد از نظر دولت هميشه, را بهكارميبرند) تقريبًا يكساني اصطالحات

.(۳۷) است ديكتاتوري يك
مشروعيتبخشيدن به  مكانيسهاي بيستم, قرن دوم نيمة در اينهمه, با   
توسعة و بين المللي حقوق تحوالت يكسو از شدند. اختالل دچار دولت خشونت
جنگافزار انباشت و كشور دو بين زور مشروع كاربرد براي بينالمللي, پيمانهاي
هستهيي تكثير عدم قراردادهاي سرد, جنگ طول تمام در شدند. قائل حدودي
ميكروبي، بدينترتيب, يا شيميايي سالحهاي مقررشده در مورد محدوديتهاي و
ديگر كه را فراهم آوردند جنگي حق چشمگير و ابرقدرت برتري نظامي دو براي
در داخل زور كاربرد ديگر از سوي نبودند(۳۸). از آن برخوردار ملتها دولت-
حد تا را مشروعيتش گذشته, قرن آخر دهههاي طي به ويژه نيز, كشور مرزهاي
كه حقوقي اقدامات يا نظامي مداخالت نيز و بشر حقوق ازدستداد. گفتمان زيادي
خشونتي از مشروعيتزدايي تدريجي روند از جزئي ميگردند, مجاز آن به استناد با
در بهكارمي برند(۳۹). خود سرزمين ملتها در داخل – دولت كه ميشوند شمرده
در ميتوانستند كه خشونتي براي مشروعيتبخشيدن به دولتها بيستم, قرن پايان
امروزه بودند. افزوني روز مشكالت دچار بهكاربرند, خود سرزمين و خارج داخل
هدايت حق خود يا از قبال مردم در تنبيهي اجراي مقررات الزامًا از حق ديگر
حرف اين نيستند. برخوردار داخلي خودشان, قوانين اساس بر خارجي جنگ يك
خودشان يا درمقابل شهروندان برابر در دولتها خشونت از كه معناي آن نيست به
مشروعيت بخشيدن وسايل درعوض، بهعكس! است. شده كاسته ديگر دولتهاي

ته كشيدناند. حال در دولتي خشونتهاي اينگونه به



دل ٤٩ساده

را  آزاردهنده  مسائل رشته يك مشروع خشونِت دولتي انحصار افول   
در خودش حقوقي ساختارهاي پاية دولت- ملت، بر كه خشونتي اگر پيش ميآورد.

خشونت چگونه  به نمي گردد, پس امروز پيشاپيش مشروع تلقي ديگر دارد اختيار
يكسان ميتوانند مشروعيت همة اشكال خشونت آيا بخشيده ميشود؟ مشروعيت
به دست مشروعيت همان با مي توانند القاعده و آيا بنالدن مثًال داشته باشند؟
شكنجهدادن در يوگسالوي حكومت حق ميزند؟ آمريكا ارتش كه بزنند خشونت
و زندانيكردن در آمريكا دولت حق معادل آيا خودش اتباع قتلرساندن به و
قبال در  فلسطيني گروههاي  پارهيي كه خشونتي است؟ خويش  اتباع اعدام 
ارتش خشونت كه دارد مشروعيت همانقدر آيا بهكارمي برند, اسرائيلي شهروندان
در توانايي دولتها كاهش است ممكن فلسطيني؟ شهروندان در قبال اسرائيل
فراوانشدن علت به بهكارميبرند, تاحدي خشونتي كه به مشروعيتبخشيدن
شده ناروشنتر و صداتر و سر پر اخير دهه هاي طي كه باشد «تروريسم» به اتهام
بهطور بالقوه خشونت نوع هر كرد, توجيه را خشونت نمي توان كه در جهاني است.
كرديم, يادآوري پيشتر كه همچنان گيرد. قرار اتهام اين معرض در ميتواند
تعيين را عناصر عمدهاش كه سوژهيي حسب بر از تروريسم كنوني تعريفهاي
كوشش نوع هر حق جنگ- متغيرند. مشروع, حقوق بشر, حكومت - ميكند
برخورد موانعي همان با تروريسم از منطقي و محكم تعريف يك به دستيابي براي

خشونت مشروع. از روشن دستيابي به مفهومي براي كوشش ميكند كه
پيشنهاد  امروزه دانشگاهيان مبارزان و مسئوالن سياسي, از زيادي تعداد
يا اساس خشونت مشروع, قانونيت, مسألة از خارج ارزشها, اخالق و كه مي كنند
است مشروع خشونت ساختار حقوقي جديد, قرارگيرند: يك اساس بهتر بيان به
باشد. ناعادالنه و اخالق اگر خالف نامشروع و عدالت باشد, و بر اخالق مبتني اگر
ستمديدگان و فقيران اخالقي قهرمان بهعنوان خود با معرفي بنالدن, مثًال,
حكومت هم به همانترتيب است. مشروعيت صدد كسب در جنوب, كشورهاي
رفاه-, و دموكراسي آزادي, خود- ويژة ارزشهاي بر تكيه با متحده, اياالت
از بهطوركليتر, بسياري ببخشد. مشروعيت نظاميش خشونت تا به ميكوشد
اساس بر را خشونت مشروعيتبخشيدن به ميشود، حقوق بشر از كه تفسيرهايي
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جهانشمول و عام چه بشر, حقوق مجموعة ميدانند. ممكن (فقط اخالق) اخالق
را اخالقي  ساختاري اينحال در سياسي, مذاكرات حاصل چه و شوند فرض
ساختار جانشين يا به بيان بهتر بر فراز حق قرارميگيرد, كه ميدهند تشكيل
هر با حقوق اين البته حقوق بشر, سنتي از دركهاي بسياري در ميشود. حقوقي
يهوديان فرداي «هولوكوست» [قتلعام همان ولي از مغايرت دارند, خشونتي نوع
كوسوو, در «مداخلة انساندوستانه» بهدنبال بهنحوي روشنتر و نازيها] دست به
متحد, ملل دبيركل نام به ميتوان آنچه به را خود جاي كمكم دركها نوع اين
خشونت به كاربردن حقوق بشر مدافعان اكثريت خواند, دادند. عنان»ش «دكترين
اخالقيش، خصلت نظر به كه خشونتي ميكنند, تأييد حقوق را اين خدمت در

اعمال ميشود(۴۰). كالهآبيها توسط دارد و مشروعيت
ميشوند,  مشروعيت نوعي ايجاد موفق به اخالقي امروزه اينگونه ادعاهاي اگر
بنيادين كثرت سسِت بر زمين بخشي مشروعيت اين نوع كه كرد فراموش نبايد
طي وينستون چرچيل ,۱۹۲۸ سال در بناشدهاست. اخالقي قضاوت چارچوبهاي
ادعاي فاجعهبار بر نتايج تأكيد خلع سالح, براي سود به تبليغاتي مبارزة يك
قصه يك دارد, به عامه مقبوليت او طرف از خشونت كاربرد فكر ميكند كه كسي
گرفتند تصميم روز يك حيواناتش تمامي كه بود وحشي باغ شد(۴۱). متوسل
دندانهاي تيز بهكاربردن كه اعالمكرد كرگدن بگذارند. كنار خشونت را و سالح
دفاعي چون جنبة شاخ, از استفاده درحاليكه شود, ممنوع بايد است و وحشيانه
مخالفت شاخ كاربرد ببر با اّما كردند. تأييد خارپشت و باشد. گوزن مجاز بايد دارد,
و شرافتمندانه ابزارهايي او نظر  حتي چنگال, كه به و تيز دندانهاي از و كرد
هم بود, مخالف دندانهاي تيز با هم خرس باالخره كرد. دفاع بودند, مسالمتآميز
بين حيوانات اختالف بروز صورت در كه كرد پيشنهاد او چنگال. هم با و شاخ با

ميگيرد  نتيجه چرچيل است. كافي اختالف رفع براي يكديگر درآغوشكشيدن
مطلقًا و عادالنه او طرف از خشونت كاربرد نحوة ميكند تصور هر حيوان كه
مشروعيتبخشيدن براي محكمي اساس نميتواند اخالق است. مسالمتجويانه

ِخرسانه آغوشكشيدن در بتوان شايد را (a bear’s hug) :انگليسي در زبان كلمات است با  بازي
) ترجمه كرد!(م) خالهخرسه دوستي نوع ديگري از (يا



دل ٥١ساده

را قضاوت از صورتي كه چشماندازهاي متفاوت در كند, مگر ارائة خشونت به
اعتبار گوناگون, همه ارزشي معيارهاي بپذيريم كه آن محض كناربگذارد. به

فورًا فروميريزد. ساختاري چنين دارند,
براي  اخالق از محكمتر چارچوبي بهطورسنتي حقوقي ساختارهاي  
دارند تأكيد معاصر  حقوقدانان از بسياري و كردهاند, مشروعيتبخشي عرضه
است(۴۲). مشروع خشونت براي معتبر اساس تنها بينالمللي و ملي حقوق كه
پيمان و اندكي تعداد به بين المللي جزاي حقوق كه داشت بهياد بايد با اينهمه
مي شود. بيشتر كوششهايي مكانيسم اجرايي هستند, خالصه فاقد عمًال كه ميثاق,
مانده اند. بينتيجه گرفته اند, صورت حقوق اين به اعتباربخشيدن جهت در كه
اگوستو اسپانيايي عليه و بريتانيايي دادگاههاي توسط استفاده حقوقي مورد راهكار
كه جنايات بود جهت اين در سابقه ايجاد هدفش شيلي, سابق پينوشه, ديكتاتور
بنابراين, و دارند قرار  جهاني قضايي حوزة در بشريت عليه  جنايات و جنگي
به قضايي كشوري, قابل تعقيباند. قلمرو در چارچوب هر و جهان جاي هر در
وزير كيسينجر, هنري تعقيب تقاضاي كه بود نوع همين از استداللهايي نام
و شد- ارائه كامبوج و در الئوس جنگي آمريكا، بهخاطر جنايات خارجه سابق
و طرح ساده نداشت. بهدنبال قضايي نتيجة هيچ ميرفت, انتظار هم چنان كه
خشونتهاي هدفشان مجازات كه نهادهايي توسط و بينالمللي, ملي حقوق قديمي
بينالمللي دادگاههاي آنجملهاند شدهاست. از گذاشته سر پشت است, غيرمشروع

شوراي  ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ توسط سالهاي در بهترتيب روآندا كه يا يوگسالوي براي
دادگاه به موسوم دائمي و بهخصوص ارگان شدند, تأسيس متحد ملل امنيت

پيوستن به  از (و آمريكا شد تأسيس الهه در ۲۰۰۲ سال در كه بينالمللي كيفري
حالي در آورد). وارد آن به اقتدار مالحظهيي قابل لطمة اينطريق از و سرباززد آن
داشت, تكيه خلقها حق و ملي حاكميت شناسايي بر سابق بين المللي حقوق كه
بين دادگاههاي و فعاليت بشريت عليه جنايت مفهوم كه بر امپريال جديد عدالت
اقدامات سود به ملتها حاكميت خلقها و از ميانبردن هدفش را است، استوار المللي
كه دادگاه اتهاماتي از زمينه ميتوان اين است. در داده قرار ملي و فوق قضايي
صرب رهبران ديگر و ميلوسويچ  اسلو بودان عليه براي يوگسالوي سابق كيفري
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كه آيا خشونتي شود معلوم كه نيست اين آورد. مسًاله مثال است, كرده عنوان
اين نه - يا ميشد شمرده به قانون يوگسالوي بهكاربردند, تجاوز صرب رهبران
و قضايي ملي زمينة از خارج در ندارد. خشونت آنها موضوعيت اصًال درواقع مسًاله
بهعنوان آنها اعمال ديگر قضاوت بهبيان است. شناخته شده نامشروع بينالمللي
به بلكه بينالملل, حقوق يا زمينه اين در كشوري قانون موجب به نه جنايت,
جابهجايي, اين بشريت انجام شدهاند. آن اعمال عليه كه گرفته صورت دليل اين
توسط تدريجيش و جايگزيني حقوق بينالمللي افول باشد از ميتواند نشانه يي

امپريال(۴۳). يا جهاني حقوق نوعي
چيز بدي  بهخوديخود شکل کنونيش، به حقوق بين المللي افول اين ما نظر   به
تمامطولقرنبيستم، چطور حقوقبينالملليدر که نيست. همگانخوبميدانند
قدرتمندان ميآمده که خشونتي تحکيم جلوهدادن و مشروع موارد بهکار اغلب در
تا خط کشيها و مرزبنديها که واقعيت اين بهرغم ميکردهاند. اعمال ضعيفان بر
اندازه بههمان هم امپريال جديد عدالت که بهنظرميرسد يافتهاند، تحول حدي
اعترافکنيم بايد مي بخشد. مداومت و ميکند توليد را جهاني سلسلهمراتبهاي
منظم به طور ضعيف طرف جنايات و است همراه تبعيض با کامًال اجرايش که
گفتن اين به ندرت. قدرتمند طرف جنايات حالآنکه مي گيرند، قرار مورد پيگرد
بهنظر کنند، مجازاتهايش تبعيت حقوق بينالمللي و از هم بايد قدرتمندترينها که
از که نهادهايي خيالپردازانه. پيش از بيش منتها است، اصيل استراتژي يک ما
عليه جنايت که بين المللي و دادگاههاي صادرميکنند حکم امپريال عدالت طرف
شوراي جهاني نظير مراجع به وابسته که هنگامي تا ميرسانند, به کيفر را بشريت
پاسداران و  سخنگويان الزامًا باشند، دولتها قدرتمندترين يا متحد ملل امنيت
قبول اياالت متحده که  اين باقيخواهندماند. امپراتوري سياسي  سلسلهمراتب
تبعيت بينالمللي کيفري از تصميمات دادگاه سربازانش و شهروندان که نکرد
از متحد ميدهد(۴۴). اياالت نشان کامًال را حقوقي معيارهاي اجراي نابرابر کنند،
زندانيکردن مورد در مثًال مخصوص، ترتيبات دادن يا موجود مکانيسمهاي طريق
تحميل ديگران به قضايي نوع از مجازاتهايي گوانتانامو، در جنگجويان استثنايي
نميرود. ملي مافوق ارگانهاي قضايي ملي و زير بار تبعيت از خودش اّما ميکند،
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قانون غيرممکن مقابل در برابري اصل برقراري قدرت، نابرابر توزيع مقابل اين در
با يا بين المللي جاري حقوق با خشونت مطابقتداشتن بههرصورت، بهنظرميرسد.
که همچنان نميکند، تضمين را مشروعبودنش شکلگيري، حال در جهاني حقوق
چارچوبهايي يا اصًال. مکانيسمها گاه - نيست نامشروع الزامًا هم حقوق به تجاوز
ساختارهاي اين در وراي بايد مي بخشند، خشونت به مشروعيت واقعي امروز که را

کرد. جستجو ديگري جاي در حقوقي،
در يک  نه را مشروعيت نيرومندترين امروزه خشونت که بهنظر ميرسد   
و برحسب اِعمال از فقط بعد بلکه شده، پذيرفته پيش حقوقي از يا اخالقي چارچوب
خشونت طرف قدرتمند انگار که امور طوري است جريان آن کسب ميکند. نتايج
بالفاصله«تروريسم» ضعيف طرف خشونت که حالي در است، مشروع خودبهخود
نتايج با منطق مشروعيتبخشي که است واقعيتي اين هم منتها ميشود. تلقي
که هستند عواملي جهاني نظم بازسازي يا تحکيم دارد. پيوند خشونت اِعمال
فاصلة يک بدين ترتيب در ميبخشند. مشروعيت آن به اعمال خشونت بعد از
در خليج، اول جنگ بودهايم. مشروعيتبخشي اشکال کامل تغيير شاهد ما دهه،
استناد بود، با کويت حاکميت دوباره برقراري رسمًااعالمشدهاش هدف که حدي
به کوسوُو در مداخله ناتو مشروعيت مقابل در ميشد. بينالمللي توجيه حقوق به
جنگي خليج که جنگ دوم شد. و انساندوستانه نسبت داده اخالقي ضرورتهاي
نيروي يک ميجست(۴۵). در نتايجش بهطورعمده را بود، مشروعيتش پيشگيرانه
خواهند برخوردار مشروعيت وقتي - از تا فقط وقتي - و تا پليس نيروي يا نظامي
قرار کنند، را بر نظم و برطرف را جهاني آشفتگيهاي شوند که بهواقع موفق بود
آمريکا ارتش منطقي، چنين چشمانداز در بازگردانده باشند. را صلح الزامًا که بيآن
نباشد، يا اخالقي باشد است قانوني يا که ممکن اعمال کند را خشونتي ميتواند
مشروعيت از ميکند، کمک امپريال نظم بازتوليد به که زماني تا بههرحال ولي
بازبماند، توليد نظم از خشونت که اين محض به وصف اين با خواهد بود. برخوردار
مشروعيتش بخورد، نظم جهاني شکست امنيت  تضمين  براي کوشش در يا
مشروعيت اشکال بيثباتترين و آسيبپذيرترين از يکي با اينجا در ازبينمي رود.

روبهرو هستيم.
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که براي  هستند دو عاملي بينظمي، خطر و يک دشمن مداوم حضور   
تعجب جاي هم شايد زياد دارند. ضرورت امپريال به خشونت مشروعيتبخشيدن
از يکي دشمن دهد، تشکيل را سياست اساس جنگ که جايي در چون نباشد،
و مشخص ديگر دشمن اين اما ميکند. پيدا را مشروعيت بهوجودآورندة نقشهاي
است. امپراتوري بهشت باغ مار بهواقع دستنيافتني، و و فّرار نيست؛ قابلرديابي
همهجا حضور در خصمانه هالهيي چون اينهمه با و است نامرئي و ناشناس 
که است اين و خاصيتش نقش ميبندد آينده بخار و در مه دشمن چهرة دارد.
واقع در به راه مياندازد. دوباره باشد، لنگمانده اگر را، مشروعيتبخشيدن روند
اسامه عمده - انفرادي هدفهاي هست. هم انتزاعي نيست، کامًال فّرار فقط دشمن
ديگران و نوريگا مانوئل قذافي، معّمر ميلوسويچ، اسلوبودان حسين، صدام بنالدن،
و افسانهيي پيدامي کنند ابعادي اّما هستند، محدودي کامًال خطرهاي ـ معّرف
را جنگ سنتي و مشخص به آنصورِت هدفهاي که ـ کليتر خطري نقش در
گمراه کنندة) (يا آموزشي نقش اينجهت براي ايفاي از مي شوند. ظاهر - ميدهند
ميدهند. ارائه قديمي به شکلهاي را جديد اين جنگ و پيداميکنند آمادگي خود
دشمنان واقعي - غيره و تروريسم مخدر، مواد - هم جنگ انتزاعي هدفهاي 
که آشفتگي واقعيت، از بهمثابه نشانههايي آنها را ميتوان ولي آسانتر نيستند،
اين درنظرآورد. است، و کنترل انضباط کارکرد دستگاههاي و امنيت براي تهديدي
فرصت بعد صفحات در است. يک ناهنجاري حامل شبح گونه، و انتزاعي دشمن
قدرت ناتواني نشانههاي از يکي ناهنجاري اين که نشاندهيم داشت خواهيم
در شيوة جديدش بطن در قدرت، ناهماهنگيهاي و تقارنها عدم جذب امپراتوري در
يک دشمن که ميکنيم نکته بسنده اين گفتن عجالتًا به است. مشروعيت بخشي
(experimentum crucis) تعيينكننده معيار يک بهبيانبهتر، يا، مثال،
که به معنايي ـ عقل را سادة طرح نقش بايد دشمن مشروعيت است. تعريف براي
که بجاي اين يعني عکس. جهت در منتها بازيکند ـ ميداد واژه به اين کانت
حضور چيز نجات ميدهد. چه از را ما قدرت ثابت کند قدرت چيست بايد ثابتکند

است. امنيت به نياز اثباِت دشمن،
يا خشونت  سرکوب الزامًا بهخوديخود امنيت شد: اشتباه دچار نبايد اما  
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پيرامون که را کار اجتماعي ما شکلهاي جديد فصل آينده در طلبنميکند. را
تفصيل به ميآيند عواطف بهوجود اطالعات و هوش، غيرمادي، مثل محصوالت
که اجتماعييي شبکههاي و نيز کار شکلهاي داد. اين خواهيم قرار تحليل مورد
در ميشوند. کنترل و سازمانمييابند همکاري، راه از درون، از مي آورند، بهوجود
مورد کنون تا که امنيت از درکي روبهرو هستيم. واقعي امنيت از شکلي با اينجا
مشروعيتبخشيدن کار به و است دشمن انتزاعي مفهوم بر مبتني و بود بحثمان
مفهوم دو تحميلميشود. از خارج آزاديها مي آيد، محدودکردن و خشونت به
متمايز فقط از هم خشونت، و ديگري مبتني بر همکاري يکي بر اساس امنيت،

ميگيرند(۴۶). قرار مقابل يکديگر مستقيمًا در بلکه نيستند،
مسلحانه  نزاع هزار دو در حدود ميشود، جديدي آغاز هزارة که حالي در  
نقشهاي وقتي است. روبهافزايش تعداد اين و درجرياناند جهان سطح در
مشروع خشونت، کاربرد انحصار آنها همراه و ملت، - دولت از حاکميت ناشي
و خواستها مذاهب، ايدئولوژيها، سمبلها، پيرامون منازعات رو بهافول ميگذارند،
خشونت مشروع، مرزهاي موارد در همة و  ميگيرند. شکل بيشمار هويتهاي 
آن به معناي سخن اين پيداميکنند. محوشدن به گرايش تروريسم جنايتکاري و

اين  فهم ارزشي يکسان دارند يا درگير همة طرفهاي تمامي جنگها و که نيست
که ارزيابي، چارچوبهاي که است آن معنايش بلکه است. گرديده ناممکن منازعات
و نامشروع، مشروع بين خشونت تمايز فروريختهاند: بودهاند، مدرنيته چارچوبهاي
تمامي ميروند. محوشدن سوي اختناقآور به و جنگهاي آزاديبخش جنگهاي بين
مي توان تفاوتهايي که خاکستري حل ميشوند. در وراي رنگ خشونت در اشکال
دل» «ساده نوميدانة دورنماي اين، ميشود. ما عذاب باعث جنگ خود قائلشد،

است.
سالهاي ۱۹۹۰ در  در آغاز که را نسلبراندازي و وحشيانه مي توان جنگ  
ميراث به رجوع با مي توان البته مثالآورد. درگيرکرد، هوتوها با را توتسيها رواندا،
يوغ استعمار خود زير - که براي اقليت توتسي و سيستمي که استعماري بلژيک
کرد(۴۷). درک را منازعه اين علل بود، قائل امتياز هوتو اکثريت از بيش بودند-
راهي هيچ نه و توجيه مي کند را چيزي نه توضيحات که اين ناگفتهپيداست اّما
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فاقد دو هر خشونت هوتو و توتسي خشونت مي گذارد. پيش پا آزادشدن براي
يا و کروآتها، صربها مورد در بالکان، در ميتوان را حکم مشروعيتاند. همين
آنها همه دانست. صادق مسلمانان و هندوها خشونت مورد در هند شبهقارة در

آورند. و اختناق يکسان غيرمشروع بهنحوي
مختلف  محورهاي برحسب جرياناند، در كه را جنگهايي ميتوان البته  
با فقيران با ثروتمندان، با فقيران، ثروتمندان جنگهاي ثروتمندان - رده بنديکرد
بيترديد ازدستمي دهند. اعتبارشان را پيش از دستهبنديها بيش اين اما فقيران-
فقط جهاني. نظم چارچوب در ولي نه تلقي ميشوند، مهم درگير طرفهاي نظر از
بين تفاوت آن و قرارميگيرد، ديگر تفاوتهاي همة روي و است مهم تفاوت يک
اين که خشونتي و ميکند حفظ را جهاني سلسلهمراتبهاي که است خشونتي
بخش آينده در ما که امپريال، جنگ دورنماي قرارميدهد. تهديد را مورد نظم
جنگهاي از بسياري است. قرار از اين خواهيم داد، قرار بررسي مورد تفصيل به
و در نتيجه نقشي ندارند مستقر جهاني سلسلهمراتب يا تضعيف معاصر، در تحکيم
نميکند ايجاب حالت بههيچوجه اين آنها بياعتناست. به نسبت هم امپراتوري
آنها دخالت در امپراتوري چرا که ميدهد توضيح اما شوند، تمام اين جنگها که

نميکند.

پرده پشت مشاور هانتينگتون,      ساموئل
يا  تغيير  براي  را  الزم  ابزارهاي همة مدرن سياسي علوم در بزرگ آثار  
حتي ميكنند. اختناق عرضه و سركوب از ما رهايي مستقر و قدرت سرنگوني
حاكمان براي دستورالعملي را آن بعضي كه ماكياول، «شهريار» مثل اثري
كاربرد و خشونت فهم كه دموكراتيكي است واقع بيانية در دانستهاند, بدنيت
اكثر اينهمه با ميدهد. قرار جمهوريخواهانه هوش خدمت در را قدرت ماهرانة
مشكالت كّمي حل به كه هستند سادهيي تكنيسينهاي امروزه سياستشناسان
دهليزهايي از عبور صدد در آنها بقية كه حالي در دارند, اشتغال نظم حفظ
خود دل در را اميد و اين وصلميكنند, قدرت به صحنة را دانشگاه كه هستند
در است قرار كه صالحانديشيهايي شنيدن براي حاكم مي پرورانند كه گوش
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چهرة همان سياستشناس, نمونة امروزه چهرة الگو يا باشد. باز كنند, زمزمه آن
است. پردة حاكم مشاور پشت يا Geheimrat

كه  امپراتوري است مشاوران مثال بهترين احتماًال هانتينگتون ساموئل
 ۱۹۷۵ او در سال كند. جلب را حاكم توجه است توانسته ديگر بهتر از هركس
(۴۸) دموكراسي» «بحران دربارة كتابي واتانوكي جوجي و كروزيه ميشل با
داده، «دموكراسي» كه او تشخيصي طبق كرد. كميسيون سهجانبه منتشر براي

مطالبات  و حد از بيش مشاركت توسط طرف, اين ۱۹۶۰ به سالهاي از آمريكا
مثل بسيجشده, تازه اجتماعي گروههاي و كارگري نهادهاي اندازة از بيش
ادعا متناقض به نحوي او قراردارد. تهديد مورد آمريکاييها، - آفريقايي و زنان
امر اين و ميبرد رنج زياده از حد» آمريکا از «دموکراسي دموکراسي که ميکند
چنين که دارد احتمال است. کرده ايجاد دموکراتيک» کارکرد در « اختالل يک
داشته معنايي است ميتوانسته سرد جنگ زمان در فقط متناقضي استدالل
که سياسي شکل هر با سرمايه داري، اجتماعي سلطة که هنگامي يعني باشد،
ميشد. تلقي «دموکراتيک» فورًا شوروي، توتاليتاريسم تهديد برابر در داشت،
و جمهوري ضد کامًال است انجيلي هانتينگتون نوشتة که است اين واقعيت
نيروي هر تهديدهايي که در مقابل در را حاکميت از دموکراسي، که دفاع ضد
از البته آن چه بيش ميکند. متبلور است، موعظه اجتماعي هر جنبش اجتماعي يا
چيزي - در همينجاست او استدالل اصلي محور ميترساند- را هانتينگتون همه
دموکراسي او ميگويد همگان. بر همگان حکومت دموکراسي، يعني جز نيست
جمعيت بيش بخشهاي برخي از که گذاشت نبايد و تعادل پيداکند، اقتدار بايد با
دولت توقع اندازه از از بيش يا کنند شرکت سياسي زندگي فعاالنه در حد از
بهعنوان بعد، درواقع سالهاي روايت هانتينگتون طي به اين انجيل باشند. داشته

گرفت. استفاده قرار مورد نوليبرالها توسط رفاه، دولت از بينبردن راهنماي
در گوش حاکم  هانتينگتون، پرده، پشت مشاور دوباره  بيست سال بعد،
هم او صالحانديشيهاي عوضشدهاند، قدرت نيازهاي اّما ميکند. زمزمه چيزي
در را دولت- ملت ها ميداد امکان که بود ثابت اصل يک جنگ سرد همينطور.
سامان داد، ولي جهاني يک نظم بدينترتيب و ردهبندي کرد دشمن قالب دوست و
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دولت، حاکميت و افول جنگ سرد پايان با دارند. به گذشته تعلق اينها همة اکنون
خشونتي و کرد معين را جهاني نظم کلي شکل ميدادند امکان که هم اصولي
از مشروعيت بخشيد، و اجرا گذاشت مرحلة است به آن الزم حفظ براي را که
محورهاي است که بيان اين از عبارت هانتينگتون توصية خارج شدند. گردونه
ملت ها دولت- گردآورندة را که بلوکهايي و نيز جهان منازعات و جهاني نظم
«ايدئولوژيک» قالب در ديگر نه دشمن اند، بايد و دوست اردوگاههاي بهصورت
گرامي اشپينگلر را بازگشت اسوالد تعريف کرد(۴۹). «تمدنها» قالب بلکه در
متوجه نيستيد خوب است. اگر دوباره سربرآورده تفکر ارتجاعي کوِر بداريم. موش
است، نهفته چيزي چه «تمدنها» به موسوم غريب تاريخي هويتهاي اين زير که
را آنها ناراحتي، بيهيچ برميآيد، نوشتهاش قرائت از که همچنان هانتينگتون،
ردهبندي، معيار اين نوعي خصلت مي کند. تعريف مذهبي و نژادي اساس بر
تمدنها مفهوم و ميکند آسانتر بسيار سياسي تاکتيک از را سياست «علم» تبعيت
ميآورد. فراهم ژئوپولتيک نقشه در تجديدنظر براي مساعدي زمينة بدينترتيب
متوسل ارتجاعي قديمي فرضية يک اين جا به در حاکم پردة» پشت «مشاور
(Gemeinschaften)جماعاتدرهمآميخته کهگروههايسياسي را ميشود
بطن موجوديتهاي در را (Machtrealitäten) قدرت واقعيت و مي کند تلقي
دستمي يابد بزرگي طرح به در آنها او روح تمدنها، احضار با قرارمي دهد. معنوي
به که آنها بازسازي ميکند. را و دشمن دوست به اساسي سياسي تقسيمبندي که
دشمنانمان تعلق دارند. به ديگر تمدنهاي هستند؛ دوستانمان ما تعلق دارند تمدن
اسپينوزا بدل شده است! به برخورد تمدنها بشنويد: جنگ خبر خوش را تا بشتابيد
و نام داده درستي «خرافه» به را ترس به دامنزدن دشمن و علم کردن نوع اين
دائمي جنگ بدترين وحشيگريها، به همواره چنين خرافهيي که است ميدانسته

برد. راهخواهد ويرانگرش اثرات و
نيازهاي پيش بيني با پرده، پشت مشاور هانتينگتون، طي دهة ۱۹۷۰،   
از پيش تاچري و انقالبهاي ريگاني ضددموکراتيِک تهية راهنماي و با حاکم
تمدنها»يش «برخورد نظرية بههمين ترتيب داد. نشان را خود مهارت شروعشان،

که رسانهها و قدرتهاي  داشت پيشي عليه تروريسمي ۱۱ سپتامبر و جنگ بر هم
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با که بيآن غالبًا و دادند، آن به اسالم درگيري با بالفاصله معناي سياسي عمدة
فرضية زمينهيي، چنين در رعايت کنند. را جانب احتياط نظريه، اين از فاصلهگرفتن
تا عملميکند جهان کنوني وضع توصيف بهعنوان کمتر ديگر تمدنها برخورد
بر تحّققش که رسالت جنگ، يک به فراخوان عمل، يک دستور يک بهعنوان
معنوي اساسي، که اين جاي به تمدنها اين ديگر بيان به عهدة «غرب» است(۵۰).
در ميبايست که هستند استراتژيکي و سياسي فرمانهاي باشند, تاريخي حتي يا
و قالب دوستان در سياسي واقعي بدنههاي بوجودآورندة جنگ دائمي، وضعيت

دشمنان باشند.
آه چه  کرد. پشت او به حاکم نخورد و هدف به هانتينگتون تيرش اينبار اّما   
بعد قرارميگيرد! حاکمانه هوسهاي دستخوش که مشاوري سرنوشت است سخت

در  استراتژيش که است کرده تکرار اصرار با متحده اياالت دولت سپتامبر، ۱۱ از
که اين بهخاطر نه ندارد(۵۱). تمدنها برخورد به ربطي هيچ جهاني امنيت زمينة
هانتينگتون توصيههاي و فرضيهها نژادپرستانه الزامهاي به آمريکا سياسي رهبران
که آنست از محدودتر مفهوم تمدن که آن سبب عمدتًا به بلکه دارند، آگاهي
نظم جهاني قديمي آنان را تغذيهکند. هانتينگتون در مقولة جهاني بتواند بينش
با و بهوجودبياورد ملتها دولت- از جديدي تجمعات ميکوشد او است؛ گيرکرده
اّما کند. جنگ سردشان زمان «بلوکها»ي جانشين به آنها، تمدني شکل دادن
تن دردهند. بايد به قانونش بشريت تمام است. بيشتر امپراتوري از اين نظر وسعت
يکديگر از را آنها که مرزهايي خيالي هانتينگتون و تمدنهاي جديد، جهان اين در
نظر که پرحرارتي مشاور منظرة ديدن از محسوبميشوند. مانع فقط جداميکنند،
مشکل بيشتر مي شود، دربار مرتب از فاصلهاش را ازدست داده و شهريار لطف

نشد. اندوهناک نوعي به ميتوان
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است: سخت ماست، انتظار در آينده قرن طي که «چالشي
و نامنتظر نامرئي معلوم، نا ناشناس، مقابل در از کشورمان بايد

دفاع کنيم»
         دونالد رامسفلد
وزير دفاع اياالت متحده آمريکا   

است» آرام شده سراسر «سرزميِن ٌگل
                      ژول سزار

کرده اي بلند خودت دست به روي که شدم خبر با
گرفتهاي بر دژخيم پيشي بدينسان و

شاهِد برآمدِن دشمنبودن در تبعيد, هشت سال, از بعد
شدن. پرتاب گذار غيرقابل مرز سوي به آخر دست و
نقش در باندها سرکردگان فروميريزند. امپراتوريها

خلقها ميکنند. خودنمايي دولتمردان
ناپديدميشوند. زير سالحها, در نامرئي

خوبان نيروهاي و است شب در آينده بدينسان
ديدي تو را اينها تمام نحيفاند.

ازبين بردي را شکنجهپذيرت جسم وقتي
            برتولت برشت
داوطلبانه و. ب در تبعيد» مرگ «درباره     

ميپردازيم که  «ماشين جنگ» دروني تضادهاي به تحليل فصل اين در   
جديد مدل اين آن است. بهوجودآورندة جهاني جنگ داخلي و استثنائي وضع
پاسخ حاکم قدرت سنتي نيازهاي به بايد اينهمه با دارد، بديعي مشخصات جنگي
ديگر، به بيان بيشماران. بر نظم تحميل و مقاومت سرکوب جنبشهاي بدهد:
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معرفي ضدبراندازي استراتژيهاي بهصورت بايد هم جنگ جديد استراتژيهاي
تضاد مشخص نوع دو جنگ با اين الگوي جديد خواهيم ديد، شوند. چنان که
ديگري و جنگ، سنتي روشهاي کنارگذاشتن از ناشي تضادهاي يکي ميشود:
و اجتماعي در ارتباطند کار تازة شکلهاي و اجتماعي جديد با شرايط كه تضادهايي
تضادها تکيه گاه کنند. اين مقابله جديد شکلهاي اين بايد با جنگ قدرت و بيو-
و مقاومت ممکن شکلهاي که از فراز آن مي توان ميآورند فراهم را اوليهيي
جنگ حالت از خروج و راهي براي کرد شرايط جديد شناسايي اين در را رهايي

عمومي يافت.

     زايش جنگ جديد
دوران  پيش از جنگهاي به مختلف, شيوههاي به ٌپستمدرن, حالت جنگي  
بين منازعات  به جنگ آن طي  مدرن، که دوران  تمامي  دارد. شباهت مدرن 
سياسي خالصهميشد، انگيزة محدود مکاني و زماني و گسترة ملتها با دولت-
داشت، دوام چند قرن فقط که بهنظرميرسد کوتاهي دوران آسايش چون اکنون
بار اخالقي که فرورود مغشوشي جنگ وضعيت در دوباره بشريت که از آن پيش
بهعقب هيچگاه تاريخ عقربة واقع در ميشود. سنگينتر مدام مذهبيش و
اوليه تالش حقيقت در پيشين، ظاهرشدن عناصر دوباره احساس برنمي گردد.

تازگي. درک براي است نامتناسبي ولي
صلح  روي هرگز بهواقع بعد، بيستم به قرن آغاز جهان، از که ادعا کرد ميتوان  
بود، بعد اروپا اساسًا کانونش که (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) اول جهاني جنگ است. نديده را
(۱۹۴۵ (۱۹۳۹تا دوم جنگ به مستقيمًا کاذب، صلح يک از دوره يي پرتالطم از
از تازهيي شکل يعني شد، آغاز سرد جنگ جنگ، بالفاصله پايان اين با رسيد.
(۱۹۸۹تا جنگ اين گرفتن جهاني. پايان سوم بهنوعي جنگ يا سراسري جنگ
دوران بدينترتيب بهدنبالآورد. را امپراتوري داخلي جنگ يا کنوني وضع (۱۹۹۱
آن دورهبندي از اين نوع کرد(۱). تلقي جهاني چهارم جنگ دوران ميتوان را ما
و بين جنگ کنوني که را تفاوتهايي و تداومها شناسايي مفيد است که جهت
جزء ديگر که جنگ واقعيت اين ميسازد. ممکن دارند، گذشته وجود منازعات
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چون اين مستتر بود، هم جنگ سرد همان مفهوم در شده است، امور عادي
جنگ نيست، ختم بهمعناي کشنده مخاصمات قطع که روشن ميکرد واقعيت را
است. اين شده عوض موقتًا آن شيوه و شکل که معناست اين فقط به بلکه
هم چنين دورهبندي اين شدهباشد. هم کاملتر امروز شايد جنگي حالت تمديد
درگير طرفهاي و نيز ماهيت مراحل مختلف، خود جنگ طي ماهيت تحول نحوة

روشنميکند. را
انعکاسهاي  که بود اروپايي ملتهاي دولت- بين نزاعي جهاني جنگ نخستين  
استعماري و امپرياليستي ساختارهاي جهاني گسترش از به طورعمده جهانيش
آسيا که بود اول جنگ حد زيادي تکرار همان دوم تا جهاني جنگ ميشد. ناشي
به جنگ، متحده اياالت و شوروي اتحاد ورود با و درخودکشيد اروپا بهاندازه هم را
منازعة يک در نيروها جهتدهندة بعدًا کشوري که همان دو رسيد، بهپايان
غالب آلترناتيو شد، بهطوريکه اين تحکيم باعث شدند. جنگ سرد جهاني جديد
وضعيت جنگي در اّما کنند. انتخاب را خود اردوگاه مجبورشدند دولت- ملتها
حاکم دولت- ملتهاي را بهطورعمده مقابل يکديگر ديگر اردوگاههاي امپريال،
در تحقيق با و اشغال کردهاند، را نبرد صحنة تازهيي بازيگران تشکيلنمي دهند.

بست. بازيگران کمر اين شناسايي به بهويژه ميتوان منازعه، ريشه هاي اين
روابط  آن که در تلقيميکنند تاريخي را جنگ سرد پايان معموًال سال ۱۹۸۹ و  
و کرد را انتخاب بامعنيتري تاريخ ميتوان است. گذشته عطفي از نقطة بينالمللي

اياالت  هنگامي که قرارداد، يعني ۲۶ مه ۱۹۷۲ را روز کنوني جنگي آغاز وضعيت
امضا را (A.B.M) ضدموشکي سيستمهاي ساختن پيمان شوروي اتحاد و متحده
مسابقة داشت. نظارت ابرقدرت دو سوي از هسته يي سالحهاي توليد بر که کردند
در شايد رسيدهبود. خود به اوج هستهيي در آن زمان تهديد قلمرو در پايانناپذير
ملت، - دولت قدرت اعتمادي از قابل نشانة جنگ بهعنوان که بود لحظه همين
اساسي هنوز عنصر بعد سالها هستهيي تا سالح البته دستداد. از را خود ارزش
موشکها که بود لحظه اين از اينهمه با باقيماند، نظامي استراتژي در تعادل حفظ
يعني را شناخته بود، آن مدرنيته آنطور که دوران جنگ, انبارها بهِگل نشستند. در
بيحساب, ويراني و خشونت با بسيار شديد، همراه  برخورد همهجاگير، جنگ
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سپتامبر در آلمانيها توسط لندن بمباران مثل بزرگ کشتارهاي فروکشکرد.
مداوم تالش  يعني فوريه ۱۹۴۵، در متفقين توسط درسدن بمباران يا  ۱۹۴۰
جزئي ديگر کامل، جمعيت يک کشتن وحشتزدهکردن و براي وسيله بههر و
نيست که چنين معنايش آن متأسفانه ولي جنگ شمردهنميشد، منطقي از هنر
استراتژي که متقابل, بازدارندگي استراتژي شوند. تکرار نميتوانند ديگر اعمالي
به شروع طبيعت جنگ اّما يافت، دوام مدتي بود، شوروي اتحاد متحده و اياالت
جهاني توجه تهديد يک برابر در دفاع سازماندهي به ديگرکمتر تغيير کردهبود:
کامل کمتر نابودي هدفش بود؛ محلي تهديدات تکثير صدد بيشتر در و داشت
بهجاي نبردهاي شد. محدود جنگ دشمن. اين توليد حتي يا تغيير بود تا دشمن
شدت با پليسي عمليات در بزرگ، درگيرشدن مقياس در نوع از هر و پراکنده

درگيري  يا جنوبي، آمريکاي و ويتنام در آمريکا دخالتهاي مثل شد، زياد شروع
را شدت زياد با پليسي عمليات که پيشميآيد اغلب البته در افغانستان. شوروي
به اين منازعات وقتي اّما حتي کم تميز داد. شدت نظامي با از درگيري نمي توان
خاص که نميرسيدند از گسترش به آن درجه مي شدند، هرگز تبديل واقعي جنگ

 ۲۶ در بهطورخالصه، بود. بيستم قرن بزرگ » «جنگهاي در سراسري بسيجهاي
هم  که کرد بيوقدرت اساسي از عنصري مبدلشدن به به شروع ۱۹۷۲ جنگ مه

آن. بازتوليد کار به هم و ميآمد جهاني اجتماعي نظم بهکارساختن
بود که  مقارن سال ۱۹۷۰ با دورهيي آغاز در و هدفهاي جنگ شکلها تحول  
AMB در  که پيمان بهوجودآمد. اتفاقي نيست در اقتصاد جهاني تغييري عميق
بحران  نخستين ۱۹۷۱ و سال در طال آمريکا به پول قطع وابستگي بين فاصلة
اقتصادي و فقط سالهاي بحران سالها رسيد(۲). اين امضا به ۱۹۷۳ نفتي در سال
توليد هژمونيک عناصر جابهجايي نيز و رفاه دولت افول آغاز سالهاي نيستند؛ پولي
ميتوان هستند. غيرمادي هم بخشهاي اجتماعيتر و کارخانه به از اقتصادي
بزرگ تغيير يک يا پديدة واحد بهعنوان جنبههاي گوناگون يک را تحولها اين

گرفت. نظر در اجتماعي
مشخصة بيوقدرت است, به  که را, ٌپست مدرن جنگ اگر ميتوان بيهيچترديد،   
اقتصادي توليد با همواره جنگ است که آن داد، براي ربط توليد قلمرو در تغييرات



ضدبراندازي ٦٥دستگاههاي

بسياري مؤلفان باشد. هم شده پيوند امروزه تنگتر شايد اين و است بوده پيوند در
نظامي مدرن رشد صنعت در اّول درجة نقشي بزرگ که صنعت تأکيد ميکنند
غيره، جنگ مدرن و سازماندهي الگوهاي فني، پيشرفتهاي نظر از داشته است -
تکنولوژيها و ٌپستمدرن رشدکردند(۳). جنگ هم با هماهنگ مدرن صنعت و
با پيوند که در را نوآوريهايي و رشدداده را آنها گرفته، را صنعتي بزرگ شکلهاي
قرارشان مورد تحليل دوم فصل ما در - و هستند و غيرمادي اجتماعي توليد
بهطورعمده نظامي و سازماندهي کنترل امروزه افزوده است. آنها به - داد خواهيم
توسعة نظر از اين ميگيرند. و ارتباطي انجام خبري کاربرد تکنولوژيهاي طريق از
شيميايي و هستهيي تکنولوژيهاي به دستيابي نيز و بيولوژيک سالحهاي و صنعت
با ترکيب در سالحها اين دربردارند): حتمي خطر (و يافته اند جذابيت خاصي جديد
انبارهاي معمول صنعتي، روندهاي و کنترل براي جديد انفرماتيک تکنولوژيهاي
بسياري بدينترتيب، ٌپستمدرن، جنگ پرميکنند. را جنگي سالحهاي عظيم
خود از مينامند، پستفورديست توليد اقتصاددانان که را آنچه مشخصات از
فکر، است، انعطاف قابليت تحرک و قابليت بر که مبتني توليد, اين ميکند: بارز
مرزهاي به گسترش نظاميگري با جاميدهد؛ خود را در غيرمادي کار و خبر
افزايشميدهد. خود را قدرت درياها، اعماق تا و کرة زمين سطح تمامي فضا،
تکنولوژيهاي بلکه ماندهاند، ناکام تکثير عدم زمينة در سنتي تالشهاي تنها نه
ناميده، تکثيرکننده» موراويک «تکثيِر لوران بر آنچه درواقع را راه جديد، توليد

جهان(۴). در سالحها تنوع و تعداد مقاومتناپذير افزايش بر يعني گشودهاند-
مراقب  بايد بهميانميآيد، اقتصادي  توليد و  جنگ رابطه از سخن وقتي  
- «مجتمع صنعتي برچسب زير غالبًا نيفتاد که سادهانگاريهايي دام در و بود
عمده صنايع بين همگرايي منافع تا ساختهشده اصطالح اين نهفتهاند. نظامي»
را سرمايه داري توسعه امپرياليستي مرحلة طي دولت پليسي و دستگاه نظامي و
لويدز شرکت بيمه بين آلمان، ارتش و کروپ فوالدسازي بين مثًال نشان بدهد :
دوگل، سياستهاي داسو و هواپيمايي صنايع بين استعماري بريتانيا، طرحهاي و

ـ  « مجتمع صنعتي بعد، مفهوم ۱۹۶۰ به سالهاي از پنتاگون. و بوئينگ بين يا
تمامي روي سرنوشت جنگي صنايع که شد کنترلي نماِد اسطورهيي نظامي»
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بهصورت سوژة صنعتي نظامي- مجتمع ديگر بهعبارت بشريت اعمالميکردند.
صنعت، ارتش که است پيچيدهيي روابط نتيجة واقع در درحاليکه تاريخ درآمد,
قرارميگيرند، آزاديبخش يا مقاومت جنبشهاي روياروي که هنگامي را، نهادها و
بيان صنعتي» با به «مجتمع نظامي- ارجاع غيرانتقادي بههمپيوندميدهد(۵).
چون کليشه هايي يادآور و دارد  ضديهودي بوي رنگ و غالبًا (که پوپوليستي
به است) به اينترتيب جنگ» زمان استفادهکنندگان يا «سوء يهودي» «بانک
جنگ، علتها و نظري سياسي تحليلهاي که مبدلشده نوع ساده سازي تاريخ يک
امروزه، و, طبقاتي، شورشها منازعات به توجه نوع هر نيز آن و اجتماعي مقاصد و
بايد حاکم قدرت کنارميگذارد. را بهحرکتدرميآورند، را بيشماران که جنبشهايي
کنترل را آنها بيان زندة نوع هر بکوشد تا نشاندهد و جنبشها واکنش اين برابر در
دشمن نابودي فقط هدفش که جنگي کرديم، اشاره که همانطور چون کند،
جديد سلطه باشد؛ جنگ شکل برقرارکردن وسيله است، امروز ديگر نميتواند
جاي به شايد بنابراين بکند. هم آن را ايجاد بايد نابودکند، را زندگي فقط نبايد
حياتي» نظامي - «مجتمع از ميبايست صنعتي» - نظامي از «مجتمع حرفزدن
پيوندي تنگ با جنگ و که ببينيم بيوقدرت است مهم بسيار سخن گفت چون
بالفاصله ديگري آنها از کدام هر تحليل، در چه واقعيت در چه و، دارند يکديگر

ميکند. تداعي را
  

نظامي امور در        انقالب
بين تحول سريع  رابطهيي تنگ وجود که نبودهاند جنگ   تنها مخالفان ماشين
نحوة پذيرفتهاند. را ويرانگر نظامي و تکنولوژيهاي اقتصادي توليد تکنولوژيهاي
به ويژه مستقر، دستگاه نظامي خود توسط جنگ در قلمرو جاري تغييرات تفسير
که - است تبارشناسي اين به برخورد ديگري از شيوة آمريکا، نظامي سلسله مراتب

شاهد  سرد، جنگ پايان ۱۹۸۹ و از بعد است. مهّم ولي مغرضانه، و انحرافي البّته
سادهتر بهطور يا ن) ا. ا. ) نظامي» امور در «انقالب نظامي تحليلگران آنچه
استراتژي در اساسي چرخش يک خوانده اند، هستيم، يعني دفاع»ش شکل «تغيير
تکنولوژيهاي شد: ساخته مقدماتي اصل سه اساس بر ن ا. ا. .(۶) آمريکا نظامي
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به ساير نسبت متحده اياالت ميسازند؛ ممکن را از نبرد جديدي شکل جديد،
پايان جنگ است؛ يک برتري کامل نظامي برخوردار از اينک ملت ها دولت ـ
پيشبينيهاي ميتواند مورد که تودهيي نزاع بهعنوان جنگ هم، بهمقولة سرد،
که است شده سازماندهي طوري آمريکا ارتش اگر داد. پايان قرارگيرد، عقالني
توان اين شود, درگير قدرتمند دولت دو با مختلف دوجبهة در همزمان بتواند
پس اين زياد، از شدت با وسيع و مقياس در درگيري نظامي تداوم بلندمدت براي
جبهه در يک جنگ براي حتي تواني چنين داشتن که زيرا است, بيفايده شده
هر که عظيمي واحدهاي مرّکب از آمريکا, نيروهاي مسلح ندارد. ضرورت هم
واحدهاي پس اين از شوند. نوسازي بهکّلي بايد دارد، رزمنده هزاران لشکرش
در را دريايي و هوايي تواناييهاي زميني، کوچک باشند، اندازههاي در بايد رزمي
و محل از شناسايي دهند، انجام را مأموريتها مختلف انواع و بتوانند کنند جمع خود
متوسط. و کوچک در ابعاد نبرد تا و بشردوستانه تا کمکهاي گرفته نجات عمليات
بلکه تکنولوژيهاي نميکند، بسنده رزمي واحدهاي سازمان تجديد تنها به ن ا. ا.
بر آمريکا ارتش مطلق تضمينکنندة برتري هم، که را ارتباطي و خبري جديد
استفاده مورد انبوه بهطور است، خويش متحدان با نامتقارنش روابط و دشمن
آمريکاست نظامي عمليات استاندارد فرمول مبتکر بدينترتيب ن، .ا. ا قرارميدهد.
استفادة هوايي، مطلق نيروي برتري تقريبًا بهرهبرداري از از: عبارتند اجزائش که
ظرفيتهاي تمامي بکارگيري هدايتشونده، موشکهاي و دريايي نيروي از جنبي
در چنين و ارتباطي(۷). تکنولوژيهاي خبري از انبوه استفادة اطالعاتي موجود، و
آن از ميکنند، و تبعيت دريايي و هوايي نيروهاي از زميني زمينهيي نيروهاي
را هدفي نوع هر مي توانند که هستند اطالعاتي خبري و تکنولوژيهاي تابع بيشتر
مستقيمًا نيروهاي زميني معموًال دهند. قرار اصابت کمخطر مورد و بهنحوي مؤثر
ميشوند پخش کوچک متحرک گروههاي صورت به بلکه نميشوند، نبرد وارد
هوايي سرويسهاي تکنولوژيکي و عملياتي هماهنگکردن که را، مأموريتشان تا
اينترتيب، بهنوعي به عمليات نظامي است، انجامدهند. اطالعاتي نيز و دريايي و
و استراتژيهاي تازه است. اين شده بدل قدرت نظامي «سيستم سيستمها»ي
آمريکاي سربازان براي را جنگ خطرهاي ميبايست جديد قاعدتًا تکنولوژيهاي
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دشمن درامانبدارند. تهديدهاي از آنها را و بينببرند بهکّلي از تقريبا
نظامي آمريکا  نهاد مسئوالن ميان در نظامي» امور در «انقالب اين همه با
در «سنتگرا»يشان ناميد ميتوان که آنهايي نيست. روبرو موافقت همگان با
به ويژه ن، ا. ا. تئوري آتشين هوادار قرارگرفتهاند که «تکنولوژيست»هايي برابر
ساده و سهل ن ا. ا. آنها نظر به هستند. آمريکايي سربازان خطرپذيري زمينة در
الزمة عقيدة «سنت گرا»ها به پايانداد. ما ميشناسيم، که آنطور جنگ، به
بهنظر است. کشتهشدن خطر تنها و بنابراين درگيرشدن جنگاورانه، فضيلتهاي
جنگ بينرفتناند. از به درگيريهاي مستقيم محکوم بهعکس، تکنولوژيستها،
قربانيان، دستکم شمار و شد خواهد هدايت ضدعفونيشده و فني کامًال بهنحوي
بمبارانهاي به عقيدة تکنولوژيستها، ميل خواهد کرد، صفر به آمريکا، طرف در
را آنها ارتباطي و خبري در زمينة باليستيک، جديد تکنولوژيهاي که دقيق بسيار
حريم يک در را آمريکايي اغلب سربازان امکان ميدهند که گرداندهاند، ممکن
به حداقل را جمعيت دشمن ميان قربانيان غيرعمدي در و شمار داد امنيتي قرار
از بعد چون هست، جنگکردن هم شکل تنها اين آنها، امروز نظر به رساند.
مسلح ميان نيروهاي در انبوه تلفات تحمل تاب ديگر آمريکا افکار عمومي ويتنام،
قيد که دارند عقيده اما نيستند، آمريکا تلفات خواستار البته سنت گراها، ندارد. را
را نظامي عمليات طيف جدي بسيار بهنحوي سربازان، ميان در تلفات از پرهيز
احتمالي پذيرش چنين براي را عمومي افکار بايد آنان نظر مي کند. به محدود

احياي  سبب ۱۱ سپتامبر حمالت که داشتند اميد سنتگرايان از برخي کرد. قانع
يک که - را فداکاري پذيرش آمادگي و شود آمريکا ميهنپرستانه احساسات
فراهم – باشد آن خواهان بايد خود موقعيت حفظ به عالقمند ابرقدرت جهانِي

آورد(۸).
از  را  آنها گرايش دارند و تلقيميکنند محافظهکار عمومًا را سنتگرايان  
در تکنولوژيستها که حالي در بهشماربياورند، پسر) و (پدر بوش دولتهاي شريکان
تقسيمبندي اين واقع در شمرده ميشوند. کلينتون دولت به نزديک موارد اغلب
رؤساي اداري دستگاههاي بين نه به اختالف برميگردد، حزبي به تضادهاي نه
سرسختترين رامسفلد، وزير دفاع، دونالد ،۲۰۰۳ سال در عراق جنگ طي جمهور.
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مي توان نفرات شمار حداقل با که ميکرد ادعا و بود «تکنولوژيستي» نظر مدافع
ارتش موضعي ژنرالهاي در مقابل کرد. را تأمين کشور اشغال و را برد جنگ

بودند. کالسيک تاکتيک اخذ و بکارگيري انبوه نفرات مدافع و داشتند سنتگرا
در اخيرًا که با تغييراتي تکنولوژيستي، برخورد ن و .ا. ا که دانست       بايد
طول قرون در تطابق دارند. مختلف انحاء به بهوجودآمده اند، اقتصادي زمينة توليد
واحد يک تن صورت جنگ به در ملِت کامل بسيج جنگ با و بيستم، نوزدهم
- است صنعتي توليد در درگير سپاه معادل بهنوعي که - اجتماعي فشردة و
غير قابل تميز پيش از بيش جنگهاي مدرن افراد در تنهاي چند همراه بود. هر
در بدنها تالشي و تجزيه ماريا رمارک اريش نحوهيي که به است (کافي مي شدند
يک بهصورت هميشه کرد)، اّما فکر ميکند, توصيف الي را گل و پر از سنگرهاي
بهصورت ارنست يونگر که کاملي مثل ارتش - ميکردند دوباره ظهور جمعي تن
شکل اين تغيير سلين هم فردينان لويي ميکند. فوالدي توصيف واحد تن يک
کارگر تن و جنگ در سرباز بين تن که را رابطة تنگي و کرده درک را مدرن تن
جنگ که کامل» «بسيج است. داده قرار توجه مورد دارد، وجود کارخانه در
جنگي کارخانة نوعي بهصورت را جامعه کل واقع در تحميلکرده، را آن مدرن
طرح انباشتنشان با نبرد در ميدانهاي انباشتن تن ها طرح آن در بود که درآورده
سرباِز تن قرينة کارگِر توده, بي نام تن که چرا بود، و همراه همزمان کارخانه ها در
زمينة در تايلوري استراتژي متخصصان ميشد(۹). شمرده سربازگمنام يعني توده
مثل هم را جنگ ميدانهاي فني، نوآوري و علمي برنامهريزي سازمانيافته، کارآيي
بدنيشدن تابع ويژة مدرنيته، انبوه، تکنولوژي خود درآوردهاند. اشغال به کارخانهها
تکنولوژيهاي کمک با ديگر بدنهاي توسط بدنها بينبردن از مدرن جنگ و بود

را ايجاب مي کرد(۱۰). جنگي
ندارد  سربازاني به تودة نياز جنگ ديگر ن، ا. ا. طبق ايدئولوژي اينهمه، با  
قلمرو و ميدانهاي جنگ در که مرداني کشتن دهند. به را سنگرها خود در که
دروني اجزاي بهتر به ماشينها، يا بهبيان دارند به جانشين دريايي فعاليت يا هوايي
ٌپستمدرِن (تئوريهاي بدل شدهاند. الکترونيکي پيچيده و مکانيکي دستگاه يک
به فقط ا.ن ا. سردرآوردهاند). نظامي تئوريهاي از انتظار بهنحوي خالف سوژه،
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به نيست، وابسته انفرماتيک، سيستمهاي در تحول مثل تکنولوژيک، تحوالت
اجتماعي کار غيرمادي و انعطاف قابل متحرک، شکلهاي کار، جديد شکلهاي
از پارهيي نظامي ايدئولوژي اين که بهنظرمي رسد بدينترتيب بستگي دارد. هم
به کتاب دوم در قسمت - که بيشماران شکلهاي توليد بيو-پوليتيک بر جنبهها
وظيفة فقط سربازان جديد در اين چشمانداز، است. گرفته - پيشي ميپردازيم آن
معيارهاي بهتصرفدرآمده سرزمينهاي جمعيت به بتوانند بايد بلکه ندارند، کشتن
امر اين از نبايد کنند. پس ديکته را هم  امنيتي و سياسي  حقوقي، فرهنگي،
فعاليتهاي طيف تمام که سربازي را، چنين و مغز بدن است الزم که کرد تعجب
کرد. حفظ قيمت هر به دارد، در خود و را جذبکرده گرانبها، کاالي بيوقدرت، اين
که صنعتي، کارگر سرباز - بيوپوليتيک و اين سرباز است بين عظيمي تفاوت چه
کشتن به را خود دوم جنگ فشردة بمبارانهاي و جهاني اول جنگ سنگرهاي در
تغييرات قبال در استنتاج نوعي هم و پيشگويي هم ن ا. ا. جهت، اين در ميداد!
بازتاب نبرد ميدانهاي در را توليد اقتصادي شکلهاي که است اجتماعي کار جديد

ميدهد.
باالترين  در که جدالي در تکنولوژيستها که است اين از حاکي بسياري قرائن
اول جنگ و از پيداکرده اند را باال دارند، دست سنتگرايان با نظامي سلسلهمراتب
«بيتن»بهتدريج جنگ يک پروژة خليج، اخير جنگ و افغانستان و کوسوو تا خليج
کنند که باور دارند گرايش پيش از بيش آمريکا رهبران است. بازکرده را راه خود
که سالحهايي و دّقت تکنولوژي پيشرفتگي آتش، قدرت از نظر ارتششان برتري
قاطع و دقيق بهنحوي امنيتي فاصلة يک از که ميدهد امکان دارد، اختيار در
اجتماعي بدن که سرطاني غدههايي بهسان را، آنها حتي و کرد حمله دشمنان به
بدينترتيب برداشت. از ميان اثرات جانبي خفيف،  با  کرده اند،  مبتال را جهاني
بدنهاي ميشود. بيتن نظامي نظر از  و مجازي تکنولوژيک نظر از جنگ
و نامرئي بهنحوي مؤثر دشمن و رزمندگان حفظميگردند خطر سربازان آمريکا از

کشتهميشوند(۱۱).
تضادهاي  است، در همراه ن ا. ا. با که جنگ از تکنولوژيستي بينش اين همه با  
با جنگي ايدئولوژي آيا اين خود پرسيد بايد از ميزند. نخست پا و دست عميقي
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«خسارات مورد در مثال ميشود، پيدا زود ترديد و شک نه. يا خواناست واقعيت
شمار يا شد؟)، تکميل خواهد تکنولوژي ِکي (پس زياد است هميشه که جانبي»
(پس کشتهميشوند خودي» «شليک مؤتلف که با و آمريکايي سربازان نامتناسب
کنند؟)، هماهنگ بهتر را خبر انتقال و فرماندهي ساختارهاي قادرخواهندشد ِکي
دموکراتيک» هدايت «گذار هنگام نظامي، نيروهاي بيوقفهيي که مشکالت و
آمادگي اين از بهتر ارتش ِکي (پس گيرند در آنها با رژيم» « تغيير مرحلة از بعد
انجام را بيلدينگ» «نيشن فرهنگي و سياسي اجتماعي، وظايف که پيداخواهدکرد
اين شوند، زيادتر اين تضادها چه هر است؟ ممکن چه حد تا اينها همة و دهد؟).

شد. ايدئولوژي کماعتبارتر خواهد
تضادش را  ن, ا. ا. ايدئولوژي انتزاعيتر هم نمادين تر و نظرگاهي از دّوم،   
تاريک، طرف کاميکاز، بازمييابد. انتحاري عمليات رايج پيش از بيش پديدة در
بهنظرمي رسيد که زماني در درست است. امنيتيافته و بيتن سرباز خونالود همزاد
سياست و پيشرفته تکنولوژيهاي بر مبتني  نظامي استراتژي يک ساية در
اين واقعيت شاهد بازگشت است، ناپديدشده نبرد ميدان بدن از «صفرکشته»اش,
بدن در کاميکاز، و ا. ن ا. هستيم. صورتش فجيعترين کابوسوارترين و بدن به
تضمين با اّولي نفيمي کنند، است، نبرد معرف سنتي بهطور که را خطر معرض
يا گراميداشتن مسأله بههيچوجه براي آن. مرگ حتمي تضمين با دّومي و زندگي
يک در برابر حربه آخرين را آن سبک کساني که به انتحاري، عمل هولناک تأييد
اين نکته بر ميخواهيم بيشتر ما نيست. تلقيميکنند، همهجانبه سيستم کنترل
بينش تکنولوژيستي در بطن است که عمل. تظاهر تضادي که اين کنيم تکيه
و است از مشکالت نمونهيي افراطي انتحاري دارد. عمليات بدون تن وجود جنگ
صفحات در ما و هستند آنها روبهرو با نامتقارن بهطورکلي منازعات که تضادهايي

پرداخت. خواهيم آن به بعد
دارد، در  اختصاص تکنولوژيک بي تن  جنگ  به مفهوم تضاد، که   سّومين
از تکنولوژيستي  ديدهاي که جا آن  از  ميشود.  ظاهر دريافت و درک سطح 
شايد نزديکاند، تخّيلي علم به غالبا جنگي سرباز بدون و خودکار ماشينهاي
از يکي در کرک نشان بدهيم. مثالي از کاپيتان با تضاد را اين باشد مناسبتر
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يک طي انترپرايز ديپلماسي»، سفينة و «شکست نام «استارِتِرك» به ماجراهاي
در جنگ  همسايهاش با ۵۰۰ سال است از ميرود که بيش مأموريت به ستارهيي
اين جنگ نبردهاي که توضيح ميدهد آنها محل به حاکم ستاره اين است. در
اين، که ميکند او تأکيد ميدهند. انجام مجازي نوعي بازي در کمپيوترها، را
تمدنشان مي دهد امکان ساکنان به چون است، جنگکردن نوع پيشرفتهترين
وقتي نفرت ميکند احساس اينهمه، سخت با  کرک کاپيتان کنند.  حفظ را
طي که کساني کامپيوترها، بين اين جنگ  مجازيبودن  بهرغم که ميشنود
تالشي» معرفي تجزيه و «ماشينهاي به را خود بايد «کشته» ميشوند نبردها
فرياد ازجادرميرود زود خيلي که کرک کاپيتان شوند. نابود واقعي بهطور تا کنند
و بيرحمي ميگويد توضيح در او است! توّحش نيست، متمدنانه اين که مي کند
از به پرهيز ما را که است همين و هستند جنگ يک الزم اجزاي ويرانگري،
بين جنگي حالت اگر که ميفهمد کرک ميکند. تشويق آن به پاياندادن يا آن
جنگ را که است آن سبب به پيدا ميکند، ادامه نامحدود به طور اين دوستاره
تصميم اسپاک و براين کرک بنا کردهاند. تکنولوژيک ضدعفوني و «عقالني»،
جنگ واقعي وضع به را متخاصم کره خرابکنند تا دو را کمپيوترها که ميگيرند
اين رويبياورند. آن به خاتمهدادن براي مذاکره به کنند مجبورشان و بازگردانند
تکنولوژيک رؤياي از مشخصات که دارد تضادي از انترپرايز، نشان سفينه ماجراي
بدون ميشود. شمرده آن ن مظهر ا. ا. است که بيتن و متمدنانه جنگ يک
کرک همانطور که نمي ماند و باقي آن به پاياندادن دليلي براي زشتيهاي جنگ،
مهمي اينهمه تفاوت با است. جنگ نوع وحشيانهترين جنگ بيپايان ميگفت،
شديدتر هم تضاد را اين که دارد وجود «انترپرايز» وضع و ن ا. بين ايدئولوژي ا.
رهبران آمريکا وقتي ندارند. قرار برابري موقعيت در حاضر طرفهاي ميکند. چون
آمريکايي سربازان که بدنهاي ندارد گفتن بيسرباز مي انديشند، و بيتن جنگي به
که ميافتد اتفاق پيش اين از (بيش بميرند بايد بدنهاي دشمن است. مّدنظرشان
نه و گزارش نه را غيرنظامي چه و نظامي چه دشمن، اردوگاه در قربانيان شمار
فقط چون الينحلتر ميکند، هم باز را تضاد تقارن، عدم اين ميکنند). محاسبه
ادامة از چرا قدرتي که پايانگرفتن جنگ سودميبرد. طرفهاي درگير از از يکي
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دهد؟ خاتمه جنگ به بايد نمي برد، رنج آن
به هيچ وجه  ن ا. ا. تئوريهاي که هستند آن از ناشي حدي تا تضادها اين  
رزمنده آيندة بدون تصوير جنگ نميگيرند. نظر را در اجتماعي رزمنده سوژة
که امروز است شده و پوستي گوشت صاحب نظرگرفتن سرباز در ظاهرًا مانع
که بيش از ديگران موارد، سربازاني پارهيي است. در هنوز در حال جنگيدن هم
يا ائتالف» «نيروهاي  بلکه آمريکايي نظاميان نه دارند قرار خطر  در معرض
نيز و استراليايي کانادايي، اروپايي، - ديگر کشورهاي سربازان از مجموعه يي
يک و قراردارند آمريکا فرماندهي تحت که هستند - ديگران و افغاني پاکستاني،
نظريه پردازان براي مي دهند. تأسفآور را تشکيل دوم دست پيمانکار ارتش نوع
به عهدة قابل مالحظهيي حد تا افغانستان در زميني جنگ اين که سنتگرا نظامي
اگر نظرند که از سنت گرايان براين شد. بسياري واسطهها گذاشته گروه از يک

کوههاي  طريق ۲۰۰۱ از سال پايان در شدند موفق القاعده رهبران و بنالدن
افغاني سپاهيان به آنها پيداکردن مأموريت که بود آن به دليل فرارکنند، ٌبرا ٌترا-
در و درگيرکردن از اکراه آمريکايي. سربازان به نه بود، شده سپرده پاکستاني و
موفقيت آنها ميتوانست نظر به آمريکا، زميني قراردادن نيروهاي خطر معرض
بيش آمريکا ارتش ديگر سوي از دهد(۱۲). قرار را مورد تهديد نظامي عمليات

ميکند  مراجعه بنگاههايي به خصوصي» يعني نظامي «پيمانکاران به پيش از
تمريندادن، زمينة خدماتي در و قراردارند رأسشان سابق در افسران غالبًا که
بيرون، در چه و نبرد ميدان در چه عملياتي, پشتيباني و لجيستيک استخدام،
خودشان بهحساب پيماني و بهطور حرفه يي که اين نظاميهاي مي کنند. عرضه
نظارت تحت ولي ميشوند، عملياتي  نيروهاي  جانشين  مي شوند، استخدام
دست کارهاي اين نوع نمي گيرند. قرار است، وظيفه مشخصة خدمت که عمومي،
مزدور سپاهيان پرداخت و قابل لجيستيک حمايت بين که مرزي را پيماني، دوم
فقيرترين از هم آمريکا نظامي نيروهاي خود مي کند(۱۳). کمرنگتر دارد وجود
بيتناسبي تعداد ميانشان در  و ميآيند آمريکا مردم  بخشهاي محرومترين و
آمريکا تابعيت به به تازگي که دارند وجود مهاجراني و آمريکاييها آفريقايي- از
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نميدهد, ارائه را آمريکايي سرباز تصوير کامل وين جان ديگر تنها نه درآمدهاند.
در نيست. همميهنانشان چهرة بازتاب ديگر سربازان چهرة مهمتر، آن از بلکه،
بايد قاعدتًا که دارد وجود جمهوري ارتشهاي سنت تمامي از گسست يک اينجا
آمريکا ارتش ديگر ديدن معرفيکنند. و بازتوليد خود کليت را در اجتماعي ساختار
همچون که بهنظرميرسد بهعکس، است. شده ناممکن مسلح» «خلق شکل به
نيروهاي به را از مزدوران مرکب ارتشهاي جنگ ٌپستمدرن، باستاني، روم دوران

عمدة نبرد مبدل کرده است.
مؤلفاني  که کالسيکي بررسيهاي با مقايسه در ن ا. ا. تئوريهاي نقص مشاهدة
واقعًا حيرتانگيز اختصاص دادهاند، جنگ به هنر کالوسويتز يا ماکياول چون
تکيه دارند. آگاهي واقعيت اين از کامًال سنتگرا نظامي نظريهپردازان است- و
مسلح نيروهاي که تکنولوژيک, تقارن  بر عدم و قرباني بدون جنگ فکر بر
مسألة و نيز جنگ هنر اجتماعي ٌبعد ميکند، متمايز ديگران ار تمام را غالب
آرمان گراميداشت در ماکياول کرده است. به کّلي حذف را تواناييهايشان و بدنها
اهميتي آزاد نبرد، مردان در که ميداشت اظهار جامعه، دفاع از جمهوريخواهانة
ولي درستي نميشد، ناشي دروني احساس از حتمًا که حرفي دارند- توپها از بيش
تا فورج» از«والي است، اثبات رسيده به انقالبهاي مدرن جنگها و تمام آن در
عقيده هم کالوسويتز الجزيره. تا هابانا از دين بينفو، تا استالينگراد «والمي»، از
در ارتش و دوم دارد، درجه خود نفرات، اهميت با قياس تکنولوژي در که داشت
عوامل از يکي جنبة اخير اين و مسلح, پارتيزان جز گروهي نيست چيزي نهايت
و سرباز بدون تکنولوژيک ارتش و ٌپستمدرن رؤياي پيروزي است. تعيينكنندة
قرار رزمنده سوژة از کالسيک اين درکهاي مقابل نقطه در درست بيتن، جنگ

دارد.
به  مجهز  مزدوران جنگ است. هنر حقيقي در يک فساد معّرف ن ا. ا.   
نابودي اخالق به معناي اين جا در فساد ميدهند- را تشکيل فساد سالح، ارتش
تئوريهاي که آيا، آنطور است. قدرتطلبانه افسارگسيختن هيجانات و عمومي
را مزدوران شورش از صحنه هايي انتظار ميتوان ميکنند، پيشبيني کالسيک
مدتها پس از که مزدوراني ديد سردستة شکل به بايد حسين را آيا صدام داشت؟
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جنگ وقتي بود؟ کرده قيام سابقش اربابان عليه متحده، اياالت دولت جيرهخواري
ميشوند، اول شخص وقتي ژنرالها جهاني ميشود و نظم تشکيل دهندة اصل
کرد تحليل نقشي را است کافي بود. صحنههايي چنين انتظار بايد در بهناچار
تا غيره- و تجارتي، فرهنگي نظامي، بازيميکند- تمام سطوح در که اطالعات
بخشهاي پس اين از زمين از کرة وسيعي ديد. مناطق را فساد همه جانبه رشد
سياسي يا فرمانداران کنسولها مثل نظاميشان, فرماندهان شدهاند و استراتژيک
استعمار و امپرياليسم زمان در اينها تمام ميکنند. حکومت ما بر قديم، نظامي و
کنترل زير زيادي حد تا هنوز نظامي فرماندهان و فاتحان ولي روي دادند, هم
از حکام اياالت (و بين روابط امروزه بودند. اصليشان سياسي کشورهاي رهبران
چند و مبهم همانقدر متروپل امپراتوري کشوري) و سياسي رهبران بيشتر، آن
با شانزدهم در قرن اطلس دزدان دريايي اقيانوس که که روابطي شدهاند پهلو

داشتند. اليزابت ملكة

وطن دوست و           مزدور
ميان بسياري  در نمونه, دو ايتاليا رنسانس پايان و روم امپراتوري سقوط   
جمعيت مجموعة مزدوران شمردهميشوند. وقني پيروزي از  ديگر، نمونههاي
در دست سالح خلق ارتش ديگر وقتي نمي دهد، را تشکيل مسلح نيروهاي ديگر
سرکردهها رنسانس، توسط اواخر مثل مزدوران امپراتوري فروميپاشد. نيست،
گردانهاي رأس سرکردهها در اين از ميشوند. بعضي هدايت (condottiere)
ديگر بعضي  قراردارند، نظامي مختلف تکنولوژيهاي در متخصص کشوري 
و ميکنند، را هدايت يا «گارد سوييسي»هاي جهاني  نظم  حافظان هنگهاي
جهاني نظم به وابسته کشورهاي در را ارتشها فرماندهي ديگر بعضي سرانجام
کشتارهاي مثل است، کار مزدوران غالبًا کشتارها هولناکترين بهعهدهدارند.

بيان  به يا ـ بيروت نزديک شتيال و پناهندگان صبرا اردوگاههاي در ۱۹۸۲ سال
مزدوراِن مزدوران کار بهکاربرده، اردوگاهها اين از ديدار از بعد ژنه که ژان بهتر,

است(۱۴).
دوران مدرنيته  آغاز که در نمي کنند جنگ شيوه امروز به همان با اينهمه  
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سرکرده نقش در موارد, غالب در که, است مهندس يک امروز ميکردند.
جديد، سالحهاي که صنعت از بخشي با ارتباط در شخصي يا ميشود، ظاهر
بايد امروزي مزدوران ميکند. توليد  کنترل  ابزارهاي  يا ارتباطي سيستمهاي
حقوقي، فرهنگي فني، صالحيتهاي از کاملي طيف و بيوپوليتيک باشند سربازان
قرار که اشغال شدهيي کشور در مي تواند حتي مزدور يک باشند. دارا را سياسي و
رئيس نقش باشد، قرار داشته حاشيه در امپراتوري سلسلهمراتبهاي جهاني در است
در رئيس منطقه يا (Gauleiter) گوليتر» يک« مثل بگيرد، بهعهده را کشور
پرتابشده، قدرت رأس به که تاجري «چلبي»، يک يا يک«کرزاي» نازي، حزب
جمعيتي به زنجيرکشيدهشده که بر واقعي مثل يک «کورتز»، خدايي سادهتر، يا
کوچک گروه يک دهه، يک به نزديک  مدتي در بدينترتيب،  ميراند. حکم
را «Executive outcomes»نحس نام که زياد تخصص با مزدوران از
تشکيل جنوبي»  آفريقاي دفاعي نيروهاي «اعضاي از بهطورعمده و داشتند 
از ديگري کشورهاي و سيرالئون اوگاندا، در سياسي تعادل تعيينکنندة ميشدند،
را الماس نيز تجارت و کليدي صنعت بخشهاي بودند و و غربي مرکزي آفريقاي

ميکردند(۱۵). كنترل
بهوجود ميآيد، چه  مزدوران و امپراتوري صاحبامتيازان بين روابطي که   
را در خطر اين بههرحال پرتنش، و دور بهعکس، چه و باشد نزديک تنگ و
اين از حسين بعد صدام قدعلمکنند. آنها برابر در ناگهان که مزدوران دارد خود
کرد؛ را کار همين شد، ظاهر سوييسي گاردهاي نقش در اسالمي عليه ايران که
بهنظر همچنين. به شوروي سپاهيان از افغانستان آزادسازي از بعد بنالدن، اسامه
او است. شده جمهوري خوانده فاتحة مزدوران، قدرت توسط کسب با ماکياول
ديدن روزي انتظار بايد آيا است. فساد مترادف آنان حکمراني كه توضيح ميدهد
جذب و يا، بهعکس، هضم برخيزند جهاني امپراتوري که مزدوران عليه داشت را
ماکياول تندردهند؟ قدرت بطن ساختارهاي در کمکي نقشهاي ايفاي به و شوند
هم خوب ندارد، قوانين وجود خوب سالحهاي «درجايي كه که ميآموزد به ما
ماکياول فرهنگ در سالحهاي بد- که نتيجه گرفت ميتوان نميشود»(۱۶). پيدا
ديگر خواهندآورد. به بيان به وجود بد قوانين ميچسبد- به مزدوران اصطالح اين
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ميآورد. بهدنبال سياسي را تمام نظام فساد ارتش، فساد
از  عبارت ديگر راه ترسيم مي کند. را ممکن از آينده هاي يکي فقط فساد راه اين  
پوپوليسم يا ناسيوناليسم ميهناست-عشقيکه هيچربطيبه عشقبه دوبارة تولد
تحقيق ميهن)، براي (مردن «Pro patria mori»در کانتورويج ارنست ندارد.
درک نشان ميدهد که ميهن، براي فداکاري مفهوم درخشانش دربارة تاريخچة
که انتظاري خالف به اروپا شکلگرفته، که در آنطور ميهندوستي، از مدرن
جنگ سرچشمه به قهرمانان رومي افتخارکردن - سنت يوناني از ميتوان داشت،
به عشق که هنگامي است يعني رنسانس، و وسطي قرون در منشأ آن نمي گيرد.
هويت ملي با حتي يا معين کشور يک نهادهاي با پيوند در ميهن بهطورخاص
نمي رسد، به ناسيوناليسم به ميهن، کانتورويج عشق از مفهوم غبارزدايي با نبود.
انساني، يک همدردي همبستگي يک جمهويخواهانه، به يک نوعدوستي بلکه
راهميبرد. جداگانه،  بهطور هر ملت وراء در بشريت، به عشق به ميرسد که
نظاميگري به ناسيوناليستي افتخارکردن اولي، بهطريق و، ناسيوناليسم بنابراين
کاربرد که هستند؛ انحرافهايي ميهندوستانه احساس اين سنت از انحرافهايي فقط

پيدا ميکنند(۱۷). بيستم قرن فاشيستي رژيمهاي در منطقيشان را
با همة  به مقابله آن با و بخشيم تجّسم احساس اين به بکوشيم ما بايد امروز   
نمونههاي بيشک برخيزيم. آنها توسط ميهن به عشق فکر تصاحب و مزدوران
- نيستند کم ميرسد، بشريت به به عشق که ميهندوستي شکوفايي اين مدرن
جنگهاي طي ويتنامي روستاييان مبارزة يا مثًال، والمي، مبارزة «سانکوٌلت»هاي
مورد در چه است، عوض شده زمان نيست. کافي اّما خاطره - ضداستعماريشان
قهرمان يک جديد، يک داوود چهره بايد ما شيوة توليد. مورد در چه سياست،
نوع اين در کنيم، جستجو بيشماران در را آن و بسازيم را غيرمتقارن مبارزه
همکاري و جهانوطن مقاومت سازندگاِن و غيرمادي که کارگران مبارزاني جديد
يک ساختن صرف را مهارتهاي اضافيشان و ميتوانند دانش آنها فقط هستند.
است، حقيقي ميهندوستي همان اين کنند. امپراتوري قدرت با مشترک مبارزة
توطئه شکل زمان هر از بيش اينک ميهندوستي اين بيملت ها. ميهندوستِي
مشترک تصميمات به مشترک ميل از با حرکت ميتوانند که مي گيرد را بيشماران
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«شهريار» که پايانبخش دربيفتند؟ فريادي آنها مزدوران مي توانند با کدام برسند.
پانصد در واقعيتي که مشخصة آن و تمام فوريت است، امروز با تمام ماکياول
و عليه بيعدالتي فريادي و واقعيت است، فوريت شده بود، طنين افکن پيش سال
به فراخوان بايد ما بههمميخورد!»(۱۸). توّحش سلطة اين از هرکس «دل فساد:
راستين آن سنت همراه و کنيم تجديد جهان بيشماران امروزي به زبان را رهايي

را. ميهندوستي

جانبه» همه «سلطة و تقارن عدم
فقط مشكالت  است, برخوردار آن از آمريكا ارتش كه برتري تكنولوژيكي
مطرح هم عملي نوع از نظامي مسائل بلكه نميآورد, بهوجود سياسي و اجتماعي
كند. جلوه بيهوده كامًال مواردي در تكنولوژيك برتري كه ميآيد پيش ميكند.
سالحهاي كه هستند روبه رو واقعيت اين با همواره نظامي استراتژيستهاي
كه حالي در مناسبند, ويژه بسيار وظايف انجام براي تنها پيشرفته تكنولوژيك
كاربردهاي هستند, آنها با متناسب كه استراتژيهايي و قديمي سنتي سالحهاي
نامتقارني درگيريهاي مورد در بهويژه امر اين مي سازند. ممكن را متنوعتري
از طرف فوقالعاده مهمتر امكاناتي و وسايل از طرف يك در آنها كه صادق است
و متحده رويارويي اياالت مورد منازعات متقارن, مثل در برخوردار است. مقابل
تعيينكننده نقشي ميتواند تكنولوژيك برتري سرد, جنگ طول در شوروي اتحاد
اّما ـ  كرد بازي اساسي نقشي هستهيي تسليحاتي مسابقة مثًال باشد ـ داشته
محدود است. غالبأ نامتقارن درگيريهاي در پيشرفته تكنولوژيهاي امكان كاربرد
پيشرفتهترين با نشانهگيري قابل كه ندارد هدفهايي حتي دشمن موارد, اغلب در
بايد و ميكند جلوه نامناسب ضربتي نيروي ديگر, موارد پارهيي در باشند؛ سالحها

شد. متوسل كنترل از ديگري شكلهاي به
نامتقارن يك درگيري به در ورود نظامي مسلط يك قدرت كه واقعيت اين
زمان از دست كم ـ  چريكي جنگ  استراتژيهاي راهنماي  اصل  ميكند, ضرر
استراتژيها اين است. بعدـ  به ناپلئون ارتش به روستاييان اسپانيايي ايذايي حمالت
قّوت. يك به ضعف تبديل و نظامي قدرت تناسب معكوس كردن از عبارتند
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از نظر ضعيفتر بهمراتب نيروهايي برابر در ويتنام, در متحده اياالت شكست
به عنوان ميتوان را در افغانستان شكست شورويها يا نظامي, تكنولوژي و قدرت
بدون ذكر كرد. نامتقارن منازعات در ضعيف طرف بالقوة برتري نمونه هايي از
چه اجتماعي), و فيزيكي (چه محل از بيشتر شناخت داشتن بدون مردم و حمايت
غافلگيرانه است: غالبأ آنها حمالت نيست. ممكن چريكي نيروهاي حيات ادامة
هرجا, در حمله ميتواند و باشد چريكها از يكي هركس ميتواند جمعيت ميان در
كه ترتيب است گيرد. بدين صورت غيرقابلانتظار وسائلي با بهنحوي غافلگيرانه و
حالتپارانوياي در ميكنندكه مجبور قدرتهاينظاميمسلطرا جنبشهايچريكي,
مزبور قدرتهاي نامتقارن, به اين درگيريهاي پاسخگويي براي بهسرببرند. دائمي
نظامي پيروزي تنها هدفشان كه متوسل شوند ضدچريكي استراتژيهاي به بايد
ايدئولوژيك, اجتماعي, سالحهاي به كمك دشمن كنترل بلكه نيست, دشمن بر

هست. و روانشناختي هم سياسي
برابر  در نامتقارن موقعيتي امروزه بيگفتگو, نظامي ابرقدرت متحده, اياالت
جنبشهاي مقابل در آسيب پذيريش امر باعث اين و دارد بالقوه جنگي حريف هر
استراتژيهاي بايد بنابراين ميشود. هرنوع  از غيرمتعارف حمالت يا مقاومت
قرن پايان در آمريكاي التين و شرقي جنوب آسياي تدوينشده در ضدچريكي
ضعيف تر را شكست دشمنان تا بتواند ببرد و به كار تعميمدهد همهجا بيستم را در
عمليات غالب كه ميشود آنرو بغرنج از اين وضع درآورد. كنترل تحت و بدهد
يا غيرمتعارف منازعات است,  درگير آنها در امروزه متحده  اياالت كه نظامي
قرار و صلح بين جنگ خاكستريرنگ منطقهيي در كم هستند كه شدت با
جنگ, هدايت تناوب به ميشوند، داده ارتش به كه مأموريتهايي ميگيرند.
حفظ يا تحميل ،(peace making) صلح به رسيدن براي مقدماتي مذاكرات
ملت سازي كار  يا ،(peace keeping, peace enfoncing) صلح
ميتوان اين مشكل گاه واقع در و ـ ميكنند را ايجاب (nation building)
در صلح, كه و عدم تمايز جنگ به گرايش داد. هم تميز را از نقشهاي گوناگون
نظامي استراتژي سطح در باز اينجا در كرديم, توجه آن به فلسفي نظر از باال

ضد  آن تالشها در زمينة در كه است جايي خاكستري منطقه ظاهر ميشود. اين
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شكست ناشناس را اغلب و نامشخص دشمن بتوان تا باشند مؤثر براندازي بايد
كه از قضا قدرت نظامي مسلط هست هم و كنترل كرد, ولي در همينجا داد
غيرمتقارناند, منازعات مشخصة كه حمالتي مقابل در را آسيبپذيري بيشترين
و ابهامها آمريكا نشاندهندة تمامي توسط اشغال عراق به عنوان مثال داراست.

دارد. وجود خاكستري منطقة اين در كه است تعّينهايي عدم
دائم  نگراني باعث نامتقارن درگيري موقعيتهاي در قوي طرف آسيبپذيري اين  
نظامي قدرت اعتراف ميكنند كه آنها است(۱۹). شده نظامي آمريكا تحليل گران
و آسيبپذيري مرزها و حد از كه استراتژيستها, نمي كند. خود كفايت خودي به
شده اند تسلط نوعي پيشنهاد به دارند, مجبور آگاهي تكنولوژيك و نظامي تسلط
ميگويند ميپوشاند. را آن طيف و سراسر دربرميگيرد را قدرت ابعاد تمامي كه
كنترل با را نظامي قدرت كه است همهجانبه» «سلطة يك داريم آنچه الزم
بدينترتيب پيونددهد. ايدئولوژيك و روانشناختي سياسي، اقتصادي، اجتماعي،
همهجانبه سلطة اين آمدهاند.  نائل بيوقدرت  كشف به نظامي  نظريهپردازان
ميگيرد. ضدچريكي سرچشمه قبًال تدوين شده استراتژيهاي از بهطورمستقيم,
منطقه در كه غيرمتعارفي يا كمشدت منازعات  برابر در نظامي تحليلگران
پيشنهاد «خاكستري» يك استراتژي جريان دارند, صلح و جنگ بين خاكستري
شكست ويتنام مظهر اگر دربرميگيرد. را غيرنظامي و نظامي كه اجزاي ميكنند
تحليلگران نظامي باقيمانده است, نامتقارن موقعيت درگيري در اياالت متحده
ميدانند آمريكا خط در يا آمريكا پيروزي از نمونههايي را سالوادور و نيكاراگوئه
كمشدت منازعة يك در ضدبرانداز استراتژيهاي طيف تمامي اجراي طريق از كه

شده اند. حاصل
مرزي  و حد هيچ كه هم, استراتژي اين كه بپذيريم بايد اين همه با  
موجب به برخورد ميكند. مقاومت به بيوقدرت است. تضاد سرشار از نميشناسد,
باثباتي روابط مردم نيست با قادر كه ـ حاكم قدرت ضدبرانداز تازه, استراتژي اين
دارد در اختيار را همهجانبه سلطة يك تأمين براي الزم وسائل همة و كند برقرار

ميكند.  بسنده هستند, نيازش مورد كه مطيع, اجتماعي توليد سوژههاي به ـ
توسط  سوژه توليد مفهوم اين در مؤلفان از بسياري بعد, ۱۹۶۰ به سالهاي از
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زندگي, عرصة به دستاندازي كارگر و و شهروند  كامل خودبيگانگي قدرت,
فرانكفوت, مكتب  كردهاند. مشاهده را  مؤخر» «سرمايهداري عمدة  مشخصة
قدرت تحول توتاليتر ارتباطات, و تكنولوژي منتقدان از بسياري سيتوآسيونيستها و
محكوم افشا و است, مطيع سوژه هاي توليد حاصلش كه را, جوامع سرمايهداري در
است استراتژيستهايي رؤياي انعكاس بهنحوي مؤلفان, اين كابوس كردهاند(۲۰).
كار سرمايهداران خواب كه همچنان همهجانبهاند. سلطة از كار نظريهسازي در كه
هم نظامي مديران حرف شنو باشند, ميمون مطيع و كه مثل ميبينند را كارگراني
در مؤثر, و اعتماد قابل خودكار, آدمكان سرباز- از مركب مي انديشند ارتشي به
به ربطي رؤياها و كابوسها اّما اين كامأل كنترلشده. و فرمانبردار مردمي ميان
و باشد كامل هرگز نميتواند باشد, ُبعدي چند هم هر اندازه سلطه ندارند. واقعيت

ميشود. مقاومت روبهرو با همواره
يك مي كند. برخورد نوع فلسفي از مسٌالهيي اينجا به در نظامي استراتژي
يا بر رضايت مبتني هميشه سلطهگري قدرت است: دولبه حاكم هميشه قدرت
اين محدود است و همواره حاكميت, بنابراين, توان است. اطاعِت تحت سلطه
در شود. بدل تهديد به يا آسيبپذيري به مقاومت, به ميتواند همواره محدوديت
آسيبپذيري, اين و اجتنابناپذير محدوديت اين نماد بهعنوان كاميكاز، باز اينجا
و اطاعت نيست, چيزي جز تسليم نوع زندگي كه آن رّد با او ميشود: ظاهر دوباره
بيوقدرت هستي شناسانة حّد اين, ميكند. بدل هولناك سالحي به را زندگي خوِد
فقط اّما, تخريب, اين است. آن شكل عصيانبرانگيزترين و فاجعهبارترين در
فعال مثبت و حّد ميكند. منعكس را حاكم قدرت حّد از منفي و شيوهيي انفعالي
كار از وقتي حتي ميشود. ديده اجتماعي توليد و كار در روشن تر آن, بهنحوي
كار جديد شكلهاي و ميدارد, محفوظ را استقاللش الزامًا مي كند, متابعت سرمايه
رابطه اين ميكنند. عرضه را آن از درخشاني تصوير مشاركتي, و تعاوني غيرمادي,
خواهيم آن به تحليل بعدًا كه همچنان بلكه, نميشود, محدود اقتصادي زمينة به
راه نظامي, روياروييهاي از جمله اجتماعي, بيوپوليتيكي كليت قلمرو به پرداخت,
رويارويي موقعيتهاي در حتي كه است مهم امر اين دانستن بههرحال ميبرد.
در است. باشد, غيرممكن كه ضامن يك سلطة مطلق پيروزي بهنحوي نامتقارن,
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حفظ كنترل و از محدود و موقت بهشكلي ميتواند فقط پيروزي بهترين حالت
ضدبراندازي كار دارد. نگهداري و آرايش به نياز مدام كه بينجامد بيثباتي نظم

است. وقت تمام كار يك
ديگر,  دورنمايي در را مسأله و كنيم تأمل اندكي است خوب اينجا در  
دستگاههاي چرا كه قراردهيم. مالحظه  مورد شكل, نظر نقطه از دقيقتر يا
سازمانيابي جايميگيرند. مقولة شكل در چيز از هر قبل ما, به نظر ضدبراندازي,

ظاهرأ  ۱۱ سپتامبر از بعد  متحدانشان, و آمريكا رهبران كه درسهايي از يكي 
دشمني كه است اند, اين واقعيت داشته هضمش براي درك و را مشكل بيشترين

شبكه  يك واحد, بلكه حاكم و ملت ـ دولت يك نه آن روبهرو هستند, با كه
كه مي رسد بهعالوه چنين بهنظر دارد. جديدي شكل دشمن ديگر بيان به است.
نظم كه دشمناني دارد: تعميم به گرايش پديده اين نامتقارن, منازعات عصر در
شكل به نه هستند, غيرمتمركز شبكههاي شكل به ميكنند تهديد را امپراتوري
اين پراكنده شبكة يك اساسي مشخصات از يكي فرمان(۲۱). خود سوژههاي
واحد منبع يك از بيان ميكند, را خود آن خالل از كه قدرتي ندارد. مركز كه است
و نامشخص, نابرابر متغير, بهنحوي بلكه نميآيد, هم مركز چند از نميآيد, حتي
مرزهاي بهطوردائم كه است آن پراكنده شبكة ديگر عمدة مشخصة است. پخش
آن معناي به حرف وجود دارند, درمي نوردد. اين خارج داخل و بين كه را ثابتي
حضور كه است است, به معناي آن حاضر در همهجا شبكه هميشه يك كه نيست
كه گرايش دارد شبكه كه گفت ميتوان دارد. گرايش تعّين عدم غيبتش به يا
لمس, قابل غير اساسًا شبكهها اين جهت كند. در مبدل آستانه يك را به مرز هر
بعد لحظهيي ولي نظر ميرسد همهجا هستند دائم هستند. به جريان در و زودگذر

ميروند. هوا به و ميشوند بخار
دارد. در سنگيني پيامدهاي نظامي استراتژي نظر از شكلي, اين تغييرات
شبكه در دارند, كشوري ارتباط با جنگ به طور سنتي استراتژيهايي كه چشمانداز
نه دارد وجود مركزي نه اگر روبروئيم: ضربهزدن براي هدف فاحش كمبود يك با
ميتواند شبكه آن كه نگرانكنندهتر زد؟ ضربه آن به كجا مي توان در ثابتي, مرز
آمادگي مدام بايد مسلح نيروهاي شود. ظاهر شكل هر به و لحظه هر در هرجا,
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مقابله باشند. داشته را ناشناس دشمنان و غيرمنتظره تهديدهاي با روبهروشدن
عمومي پارانوياي حالت متعارف را در ميتواند يك قدرت دشمن شبكة يك با

بيندازد.
جنگ  جريان در نيست. پديدة كامًال جديد يك دشمن شبكة همه با اين
دوگانه دشمني غربي اروپاي متحده و اياالت نظر همانوقت در كمونيسم در سرد,
اتحاد در بود كه به ترتيب حاكم دولت يك يادآور يك سو كمونيسم از ميكرد. جلوه
سوي اّما از تجسم مييافت. ديگران و شمالي ويتنام چين, كوبا, در بعدًا و شوروي
شورشي, مسلح نيروهاي ميداد: نشان نيز دشمن شبكة يك شكل به را خود ديگر
ديگر ممكن متعدد سازمانهاي و سنديكاها سياسي, سازمانهاي نيز و انقالبي احزاب
حضور همهجا در بالقوه كمونيستي شبكة باشند. داشته هم كمونيستي افكار بود
كه پارانويايي بود عناصر يكي از (اين، بود و زودگذر مّواج حال همان و در داشت,
جنگ طي دشمن كه اين شبكة اّما ميكرد). تغذيه آن آمريكا از مككارتيسم در
منطق دولت سوسياليستي چون ماند, پوشيده نظرها از حدي بهوجود آمد, تا سرد
امر قدرت تحت از مأموران مجموعهيي بهمثابه و بنابراين ميكرد آن سنگيني بر
بر ديد ديگر ملتها ـ دولت سرد, جنگ پايان گرفتن با درنظرميآمد. حاكم دشمن
همة اين پس از شدهاند. ظاهر روز نور در دشمن شبكههاي و سايه نمي افكنند ما

شوند. تبديل (Net war) شبكه يي» «جنگ به دارند گرايش جنگها
با  ميتوانند براندازي ضد استراتژيهاي چطور بفهميم كه اين براي  
بهويژه برگرديم, بيستم قرن طول در رشدشان نحوة به بايد كنند, مقابله شبكهها
ملي آزاديبخش جنگهاي طي روستايي و شهري چريكي ضد مبارزات دوران به
چون كردند, پيدا تحول استراتژيها اين .(۲۲) التين آمريكاي و آسيا آفريقا, در

تفاوت  نظامي سنتي سازمانهاي اشكال با چريكي شكلهاي سازمانيابي جنگ
نيروهاي مي طلبيدند.  را متفاوتي كنترل و حمله شيوههاي بنابراين و  داشتند
و ارتباطات زنجيرة فرماندهي يك خودفرمان, يك نهاد سنتي پيرامون مسلح
نفر؛ يك گاه و حتي رهبران از كمي تعداد رأس, در سازمان مييابند: هرميشكل,
هرم قاعدة كه تودة سربازان, سرانجام و فرماندهان؛ مركب از بزرگتر, گروهي بعد
جنگاور ارگانيك تن يك بهسان بدينترتيب, سنتي ارتش ميدهند. تشكيل را
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دريايي تفنگداران و و سربازان بدن جزء سر, افسران ژنرالها كه ميشود ارائه
كه خودش, معموًال از پايگاه ارتش اين ميدهند. تشكيل را آن اعضاي يك درجة
نسبتًا كه معلوم و جبههيي خطوط در طول قراردارد, كشوري داراي حاكميت در
از دور را نظامي بدن اين سر كه ميدهد امكان امر اين مي كند. عمل روشناند,
و روشن كامًال بنابراين, نظامي سنتي, كرد. ساختار حفظ و نگهداشت نبرد ميدان
كامًال قدرت مسلط, نظر از دستكم چريكي, سازمانهاي در مقابل است. شفاف
مناطق و ندارند حاكميت سرزميني تكتيراندازان در هيچ معموًال غيرشفاف اند.
سرزمين در هميشه تفريبًا و هستند متحرك آنها نيست؛ اختيارشان در «امن»
يا جنگلها مثل نامتعّين، محيطي در بهطوركلي كه آن با ميكنند. عمل دشمن
جنبشهاي كه نسبتي به امان نيستند. در از خطر مشغولند، فعاليت به شهرها،
ارتباطي خطوط و ميآورند بهوجود كثيرالمركز فرماندهي از شكلهايي مقاومت
به طور ميدهد امكان بسياري كوچك گروههاي  به كه ميكنند ايجاد افقي
به كه هستند همين شكلهاي سازمانيابي ارتباط برقرار كنند، خودشان بين مستقل
يك كمتر چريكي مسلح نيروهاي بنابراين ميكنند. كمك آنها حفاظت تضمين
كه را گرگهايي از متعدد گّله هاي حتي و گّله يك تا ميكنند تداعي را واحد تن

هستند. چريك به دنبالشان ضد نيروهاي
ادامه و  منزله به عينحال در شبكهيي شكل اخير، نيروهاي اين نظر از   
به سنتي نظامي سازمانيابي از گذار مرحلة در كه ميكند جلوه گرايشي تكميل
يك مقاطع تحول، اين مراحل بود. مشهود كامًال هم پارتيزاني سازمانيابيهاي
ميتوان ساختار ميكنند. ارائه را شبكهها از پيچيدهتر هرچه انواع به سوي حركت
كه كرد ستارگان تشبيه از مجموعهيي يا موتور پروانة يك را به سنتي نظامي
پخش اطراف به مركزي يك نقطه از فرماندهي ارتباطي و خطوط تمامي آن در
ميكند تداعي را مراكز متعدد داراي شبكهيي عكس، چريكي، به ساختار ميشوند.
در است و شده تشكيل شمسي منظومة بهسان مستقل نسبتًا مجموعه هاي كه از
ديگر مراكز با و به عهدهدارد عناصر پيرامونيش را فرماندهي مراكز، از هريك آن
است پراكندهيي شبكة سري، اين مدل آخرين و باالخره، است. ارتباط در هم
دارند. ارتباط يكديگر با مستقيمًا تشكيلدهنده همة عناصر آن كه در مركز، فاقد
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مختلفش اجزاي مسلحي تشبيه كنيم كه واحد به تن مسلح سنتي را نيروهاي اگر
مسلحانه جنبشهاي مقاومت و يكديگر وصلاند، به متمركز ارگانيك و بهنحوي
يا ميتوانند بهطورمستقل كه خودمختار، گروههاي از گرگي مركب گّله به را
كلني يك ياد به را انسان پراكنده شبكة صورت اين در كنند، عمل هماهنگ
ظاهرًا تودهيي مياندازد ـ مهاجر عسلهاي زنبور از تودة ابرمانند يك يا مورچه
در بزند يا ضربه آن به حمله كند و نقطه يك هر طرف به از ميتواند بيشكل كه
يك تعقيب نباشد(۲۳). ديدن قابل كه تقريبًا و پراكنده شود پخش طوري محيط

دسته زنبور مهاجر بسيار دشوار است.
البته زنبوروار حركت با مقابله براي ضدچريكي قديمي استراتژيهاي
كه درنظرگرفت را سربريدن» «استراتژي مثال براي است كافي نامناسباند.
بخورد، سرضربه اگر شورش، كه بدنة ـ اين ارگانيك درك يك بر است مبتني
از تبعيد عبارت است عملي «سربريدن» جنبة ازبينميرود. از متالشي مي شود و
بزرگ، مقياس در شيوه اين كشتن رهبران شورش. يا بهزندانانداختن كردن،
گرفته شد، به كار چريكي و جنبشهاي آزاديبخش ملي با نيروهاي براي مبارزه
بيشازپيش باشد، پراكنده و مدل چندمركزي طبق شورشيان سازمانيابي اگر اّما
«سربريدن» ضدچريك, استراتژيستهاي براي متٌاسفانه ميكند. جلوه بياثر
كه هستند هفتسري غولهاي آنها نميكند. مختل را سازمانها اين بههيچوجه
كه هم مهاجر زنبورهاي دستة ـ ميرويند دوباره قطعشدن بهمحض سرهاشان

ندارند. سر اصًال
گرفته الهام محيط» از الگوي «محرومكردن از ضدبراندازي دّوم استراتژي
دشمن طبق كه است گرفته شده نظر در واقعيت استراتژي اين اين است. در
بريد. را سرش ساده و سهل است و نمي توان نيافته سازمان سنتي ارتش الگوي
امكان ندارد. سازمانيابيش ساختارهاي دقيق شناخت كه شده همچنين پذيرفته
براي حاكم نيست: قدرت الزم روش اين گذاشتن براي بهاجرا اّما چنين دانشي
نيست، شناسايي قابل برايش نيرويي كه طرحهايش توسط بههم ريختن از پرهيز
استراتژي، موفقيت اين الزمة ميشود. متمركز بداند ميتواند كه چيزهايي روي
و اجتماعي فيزيكي محيط نابودكردن بلكه نيست، دشمن با رويارويي مستقيم



جنگ ٨٦

اين استراتژي خشك كرد. را رودخانه ماهي، كشتن اوست. ميبايست براي رشد
قتلها، و كامبوج، ويتنام، الئوس سرچشمة بمبارانهاي كور در محيط، نابودكردن
گستردة سركوب و جنوبي و مركزي آمريكاي روستائيان آزاردادنهاي و شكنجهها
سالحي ميتوان را است. ناپالم بوده شمالي و آمريكاي اروپا در فعال مبارزان
غيرنظاميان فراواني است. وحشيانه عمدًا و الزامًا اين استراتژي مظهر كه دانست
در چرا كه تلقي كرد، قربانيان«جانبي» نميتوان بودهاند, قربانيان آن كه  را
نابودكردن اينكه ولو ميگيرند, قرار مستقيم هدف غيرنظاميان موارد بسياري
اثربخشي اين ميزان اصلي. دشمن به دستيابي براي باشد وسيلهيي آنها فقط
شورشي گروههاي كه بهتدريج بود، محدود هم اول از كه ضدچريكي استراتژيهاي
روبهافول مدام دستميزنند، پراكندهتر و پيچيدهتر شبكهيي سازماندهيهاي به
مشخصاتش و محل بگذارد كمتر هرچه باشد, پراكندهتر دشمن هرچه ميرود.
اين برابر مي شود. در نامتعينتر و گسترده تر طبيعياش شوند، محيط شناسايي
ژزف قهرمان ديوانة ضد مثل ميخواهد, فرسوده و پير حاكِم قدرت نظامي پديده،

را!» وحشي ها اين همه «بكشيد بزند: فرياد اميدي نا روي از ُكنراد,
نميتوانند فقط  ضدبرانداز استراتژيهاي كه است بديهي مرحله در اين  
انبوه, دستگيريهاي يا رهبران شورشي مثل كشتن منفي, تكنيكهاي اجراي به
به بگذارند. بهعمل و كنند ابداع هم «مثبت» تكنيكهاي بايد بلكه كنند, بسنده
بايد ببرد, بين از را شورش محيط نبايد فقط ديگر ضدچريكي دستگاه ديگر بيان
باال از در كه «سلطة همهجانبه»يي كند. كنترل بياورد و بهوجود را محيط اين
هدفش كنترل كه دارد نظر استراتژي از مثبتي وجه چنين به سخن گفتيم آن
نظامي صرفًا ديگر شيوههايي كه به آنها, با رويارويي است و دشمنان شبكههاي
هم هستند. و ايدئولوژيك روانشناختي اجتماعي, اقتصادي, سياسي, نسيتند, بلكه
قدرت توانايي از شكلي چه كه است اين پيشميآيد حال اين در مسألهيي كه
در واقع بههمپيوسته باشد. و كه كّلي, منتشر, دارد را اجراي استراتژي ضدبراندازي
كه نميرسد نظر به تمركز يافته اند, و سلسله مراتبي كه سنتي, نظام ساختارهاي
شبكه فقط آيند. بر شبكهيي جنگي ماشينهاي درهمكوبيدن عهدة از باشند قادر
تجديد يك مستلزم اّما، شبكه, به شكل تغيير اين برآيد. شبكه پس از ميتواند
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آن حاكم, كه قدرت از اشكالي و سنتي نظامي دستگاههاي در سازمان عميق
هستند، ميباشد. دستگاهها معرفشان

و استراتژيهاي ا.ا.ن حدود) (و معني مي دهد امكان از شكل، تحليل اين
كنيم. روشن نامتقارن بهاجرادرميآيند, درگيري  موقعيت در كه را ضدچريكي
پيش از وادارميكند بيش را سنتي نظامي دستگاههاي ا.ا.ن نيست كه ترديدي
غيره ـ و ارتباطي مخابراتي, شبكههاي ـ تكنولوژي حيث از بهويژه به شبكه ها,
مهمي نبرد جعلي, ميدان خبرهاي نيز و خبرها در سانسور پخش و رويبياورند.
دارد: دامنهدارتري بسيار اهميت تجويزشده شكل تغيير اّما ميدهند. تشكيل را

هم يك  خودشان بايد كنند, بسنده استفاده از شبكه به مسلح نبايد فقط نيروهاي 
را تا حركت چريكي كوشيدند دراز سپاهيان سنتي مدتهاي بشوند. پراكنده شبكة
نظر از تالشها هم اين اّما ـ كماندويي واحدهاي تشكيل دادن با مثًال ـ تقليد كنند
اكنون كه تغييراتي از برخي تاكتيكي محدود بودند. استفادة نظر از هم و مقياس
واحدهاي تحرك و انعطاف قابليت در زمينة بهويژه اند، تجويزشده ا.ا.ن توسط
برگيرندة ميبايست در تغييرات مهمترين اينهمه با قراردارند. اين جهت در رزمي,
از كه باشد اجتماعي آن قدرت ماهيت آخر, در تحليل و, فرماندهي ساختارهاي
از ميتواند فرماندهي ساختار يك چگونه مي زند. را حرفش نظامي دستگاه وراي
قدرت در را تغييراتي چه امر اين كند؟ عبور پراكنده شبكة مدل به متمركز مدل
امور نظامي, انقالب در يك تنها نه اينجا در ميكند؟ طلب سياسي و اجتماعي
امپرياليسم گذار از در روند اين ما نظر از است. مطرح قدرت شكل خود تغيير بلكه
به ـ ملتهاست ـ دولت به محدود و متمركز قدرت شكل مشخصهاش كه ـ
دستگاههاي همچنين بلكه مسلط دولتي قدرتهاي تنها نه كه ـ امپراتوري شبكة
را غيرحكومتي سازمانهاي از ديگر بسياري و اقتصادي منافع ملي, فوق اداري

ميگيرد. ـ صورت ميشود شامل
«استثنايي»  نقش مورد در آغاز، برگرديم كه در مسائلي به ميتوانيم  حال
كرديم. مطرح گذاشتهشده, معاصر نظام جهاني  در آمريكا قدرت بهعهدة كه
اياالت نيروهاي مسلح كه ميدهد نشان ضدچريكي از استراتژيهاي ما تحليل
خصوصيت از بشوند, شبكهيي بايد تماميتش) در آمريكا قدرت همچنين (و متحده
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چنين در گردند. مبدل امپراتوري نظامي  ماشين  به و دستبردارند خود ملي
شبكهيي, ساختار  يك پذيرش و يكجانبه كنترل كنارگذاشتن زمينهيي, 
هستند تغييراتي بلكه نميشوند, امريكا شمرده ابرقدرت حسننيت از نشانههايي
زمينة در اين ضرورت شده اند. تحميل ضدبراندازي نيازهاي استراتژي توسط كه
درگيريهايي نيز و چندجانبه گرايي و يكجانبهنگري مورد در مباحثات يادآور نظامي
به گرايش  درواقع اّما ملل متحد داشتهاند,  و سازمان متحده اياالت كه است
تنها قدرت شبكهيي امروزه دارد. مرجع نوع چارچوبهاي پشتسرگذاشتن اين

حفظ كند(۲۴). و نظم را توليد است كه ميتواند قدرت شكلي از
دهههاي  طي آمريكا مسلح دارند كه نيروهاي آن از حكايت قراين بعضي  
امپراتوري و امپرياليسم ايدئولوژيك, بين نظر دستكم از پهلو, دو موضعي اخير,

خارجي آمريكا  سياست كه ميرسد ۱۹۹۰ حداقل, بهنظر سالهاي آغاز از داشتهاند.
تبعيت دو, هر امپريال, و امپرياليستي منطقهاي از واقع در نظاميش تعهدات و
نظامي عمل هر خارجي و سياست عمومي جهتگيري سوي ديگر از ميكنند.
مثل ويژه منافع چه  شوند, داده توضيح آمريكا ملي منافع نظر  از بايد خاص
و بازارهاي باثبات حفظ مثل عموميتر, منافع چه ارزانقيمت, به نفت دسترسي
طبق ملي, قدرت يك مثل متحده نظر اياالت اين از استراتژيك. نظامي مواضع
سوي از اّما ميكند. رفتار مدرن, دوران در اروپا امپرياليستي دولتهاي تصوير
منطق به طورخاص, نظامي عمل هر خارجي و سياست عمومي جهتگيري ديگر
بر بلكه ملي محدود, منافع حسب بر نه كه منطقي هم درخوددارند، را امپراتوري
مثال گوياترين بشر حقوق منطق ميشود. بيان مجموع در بشريت منافع حسب
تصوركرد نبايد ديگر است. بهبيان بشريت خدمت و در عام امپريال, منطق اين از
آمريكا نظامي مداخلة و ديپلوماسي جهانگراي و بشردوستانه سخنپردازيهاي كه
همان (كه پوشيده داشتن منطق اصلي براي كه جز پردة ساتري نيستند چيزي
كه كنيم اعتراف واقعيت اين بايد به مقابل ميرود. در بهكار است) ملي منافع
و با هم همزيستي نظامي ـ سياسي واحد دستگاه يك بطن در اين دو منطق
در مورد مثًال است, امپريال غالب بشردوستانة منطق پارهيي موارد در دارند. رقابت
را باال دست امپرياليستي و ملي منطق افغانستان, مثل ديگر, مواردي در كوسوو؛
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تفكيكناپذير درهم به نحوي منطق اين دو كه هست هم ممكن باالخره و دارد؛
گوناگون, شيوههاي به و نسبتها با هر دو، بههرحال عراق. مورد مثل شدهباشند,

عمل مي كنند(۲۵). منازعات يك از هر در
جهانيشدن روند به راجع كهنه بحثهاي در دوباره باشيم مواظب بايد اينجا در
ما استدالل نيفتيم. ناسازگارند, هم با الزامًا اين دو مقوله كه انگار ملتها, ـ و دولت
روز هر و مديران ملي كارمندان ايدئولوگها, بگوييم كه اين است عبارت از بيشتر
نميتوانند خودشان، استراتژيك هدفهاي به رسيدن براي كه ميشوند آگاه بيشتر
نداشته باشند. كامًال اعتنايي جهان بقية به و فكركنند خود در محدودة مّلي فقط
ـ و پرسونل دولت ساختارها امپراتوري امروزه حاصل به عكس، دستگاه اداري
مركزي بانكهاي رئيسان و اقتصاد وزيران كه همچنان است. عمده ملتهاي
نيست كشورشان كه خاص كنند عمل منافعي اساس بر اغلب موارد در ميتوانند
آن از داُوس, به گريزي صفحات بعد, ضمن ما در ـ و دارد امپريال ماهيتي بلكه
هدايت به ميتوانند هم دفاع وزيران و نظامي افسران ـ, گفت خواهيم سخن

بپردازند(۲۶). امپريال جنگهاي
را  و چندجانبهگرايي يكجانبهنگري بين جدل شبكهييشدن قدرت,  ضرورت
مورد فرماندهي واحد از يك نقطة نمي توان را چون يك شبكه ميدهد, قرار سايه در
واشينگتن و نيست «يكهتازي» به قادر متحده بهبيانديگر اياالت قرارداد. كنترل
داشته جهاني نظم بر فائقه كنترل ديگر، مسلط قدرتهاي همكاري بدون نميتواند
بياهميت يا دوم دست واشينگتن تصميمات گرفتهشده در مناسبت اين به اّما باشد.
اياالت اگر درنظربگيرند. جهاني را قدرت شبكة بايد مجموعة همواره ليكن نميشوند,
بگوييم بايد كنيم, مقياس جهاني تصوير قدرت يكسر در يك بهصورت را متحده
همكاري با و حال مذاكره در مدام بايد سلطان گذشته, رايج در اصطالح طبق كه,
و تمام باشد مالي) و اقتصادي سياسي, گوناگون (نيروهاي جهاني اشراف مختلف
تشكيل را شبكه اين واقعي پاية كه موّلدي بيشماران با مدام بايد قدرت ساختار اين
جنگ), هنر بنابراين (و جهاني قدرت شبكهييكردن ضرورت كند. مقابله ميدهند,
يك است. ماّدي اجتنابناپذير شرط يك نتيجة ايدئولوژيك بلكه ادعاي يك نه
كه اين كردـ  را تالش بار اين چند آمريكا كه همچنان بكوشدـ  مي تواند تنها قدرت
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اين دوربزند, اّما را قواي چندگانه تناسب اجبار برقراري نيز و شكل شبكهيي ضرورت
قدرت يك واردميشوند. دوباره  پنجره از شدهاند, بيرون انداخته در از كه واقعيات
چماق يك كه دارد هماهنگي شبكه همان قدر يك عقبراندن وظيفة با متمركز
است: كافي مثال يك ذكر امر اين اثبات براي رودخانه. يك طغيان با مبارزه براي
كه ميگوييم بارديگر بپردازد؟ را يكجانبه جنگهاي هزينة حاضرخواهدشد كسي چه
از جنگهايش را كه نميتواند هزينة قراردارد موقعيت سلطاني آمريكا در بهنظر ميرسد
اشراف به مالي مشاركت كسب براي ميبيند مجبور را خود و بپردازد خودش صندوق
منافعشان كه آن بدون و مشاركت حق نميخواهند بدون كه اشراف، اّما مراجعهكند.
ميدهند جواب بپردازند, را جنگهاي او هزينة نمايندگي شود تصميم گيريها روند در
قدرتي از سلطان ميتواند نيست». خالصه در كار مالياتي «بدون حق نمايندگي,
فاجعههاي راه از اين بدهد (و يكجانبه جنگهاي اعالن و كند سوءاستفاده دارد كه
قرارخواهدگرفت. برابرش در زود خيلي حسابش صورت اّما بهوجودبياورد). واقعي
سلطان همكاري اشراف, بدون دارد. گذرايي دورة بنابراين, ماجراجويي يكجانبه, اين

بود(۲۷). خواهد ناتوان
بهعبارت شود, ممكن آنها كنترل و دشمن شبكههاي با مقابله كه آن براي
پيدا شبكهيي شكل هم خودشان حاكميت سنتي ساختارهاي كه آن براي ديگر
اياالت كه ديپلوماتيك, نظامي و زمينههاي سياسي, بايد در امپريال منطق كنند,
بر منطق مي كنند, دخالت آنها در ديگر سلطهگر ملتهاي ـ دولت متحده و
به متمركز جاي ساختارهاي به بايد نظامي استراتژي شود و چيره امپرياليستي
و مّلي منافع ايدئولوژيك, مقولههاي ديدگاه از واگذار شود. پراكنده شبكههاي
شبكهيي مبارزات عصر عمل, در انگيزة و مدل توضيحي بهعنوان مّلي امنيت
ديگر قادر نيست قدرت نظامي سنتي ساختار باالتر, اين هم از نيستند. ديگر كافي
سلطة يك تأمين براي نگراني صرف كند. مهار آن را يا پيروز شود دشمن بر
كند. تحميل جنبههاي قدرت شبكهيي را به تمامي شكل است تا كافي واقعي
نيروهاي شبكهيي آن ميرويم كه در جنگي استقبال يك وضع به بنابراين ما

خواهند داشت قرار دشمن شبكههاي مقابل در سو هر از نظام امپراتوري



 ۱ ۳ ـ

 مقاومت

ميدان همان جا در كند و نوآوري ويال] [پانچو كه الزم بود
كند.[...] اختراع نبرد جديد كامَال شيوة يك جنگ

ديسيپلين و استراتژي اروپايي در زمينة رايج مدلهاي از او
عمل شدند وارد ويال سپاهيان وقتي نداشت[...] خبري

افسران به ميبايست و احترامي كه نظامي اصًال به سالم
سپاهيان به ياد مرا امر اين توجهي نداشتند[...] گذاشت
    ژنده پوش جنگ ايتاليا مي اندازد.»

         جان ريد

كنيد» بمباران را فرماندهي «ستادهاي

            مائو تسه دون

در را و انقالب شورش طغيان, شكلهاي مختلف تحول ما از ديدگاه ضدشورش,
متمركز نظامي به ساختارهاي از گذار تحول اين مشخصة كرديم. قرن بيستم بررسي
است. پراكنده شبكة همان يا پيچيدهتر شكلي به انجام سر و چريكي، سازماندهيهاي
شورش هستند ضد استراتژيهاي كه شود برداشت چنين است ممكن اين سخن از
و كبراي از صغرا كه درواقع همچنان تعيين ميكنند. را تحول شكلهاي شورش كه
كنيم عوض را دورنمايمان بايد حال ميگيرد. صورت آن عكس پيداست, هم مطلب
قيامها كه است شكلهايي سير خط تعيينكنندة كه بپردازيم منطقي شناسايي به و
تا خواهدداد امكان سير اين خط منطق و مي گيرند. تحليل اين بهخود شورشها و
و انقالبهاي امروز و شورشها براي سازماندهي مدلهاي مطلوبترين و مؤثرترين
تا خواهدگذاشت اختيارمان در راهنمايي نشانههاي نهايت در و شناساييكنيم. را فردا
است مقاومت جنبشهاي همه عهدة بر امروزه كه وظيفهيي اولين انجام چگونگي به

پي ببريم. ـ جنگ برابر در مقاومت وظيفه يعني ـ
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اولويت مقاومت
بود,  قدرت منازعات و باره جنگ ما در بحث شروع نقطه شورش  ضد
فقط به آن پاسخ شورش ضد استراتژي و است مّقدم شورش آن كه در واقع با
در ماركس كه بود به همان دليلي شورش شروع كرديم, ضد با اگر ميدهد.
بحث از پيش را ثروت چرا بحث تا توضيح بدهد «كاپيتال» آورده اول جلد مقدمة
ارائة روش ميگويد او است. كار همان ثروت منشًا كه با آن داده, قرار كار بارة در
اثر دارد. فرق [Farschung] تحقيق روش [Darstellung] با نظريه
منطقي نقطة آغاز, ميشود. اين دنياي كار شروع با به طور خاص سرمايه و با او
ميكنيم. فقط را تجربه سرمايهداري جامعة ما كه شكل است اين به است, چون
كار را بازميكند, حركت توليد سرمايهداري و اينجاست كه ماركس چگونگي از
محصول چون مادي, نظر نقطة از چه ـ كارند نتيجة كاالها سرمايه و آن كه با
تهديدها به مدام بايد سرمايه چون سياسي, نظر از چه و ميشوند، شمرده كار
ميشود, سرمايه آغاز با ماركس بنابراين اگر بحث بدهد. كار پاسخ تغييرات و
مقّدم واقع در كار كه باشد داشته مدام در نظر و شود شروع كار با بايد تحقيقاتش
واژه جاري اين كاربرد چند هر بارة مقاومت زد. در ميتوان را همين حرف است.
استـ يك پاسخ يا يك واكنش مقاومت كه يعني ـ عكس آن را القا كند ميتواند
منازعات تحول بارة در مي دهد امكان اصل اين دارد. بر قدرت تقدم مقاومت ,
نظرگاه ميكنيم, زندگي آن كه در و سراسري دائمي جنگي وضع ظهور و مدرن
پايين از را داستان اين ميتوانيم ما مقاومت, مقّدمبودن پذيرش با داشت. ديگري

كنيم. روشن ميشوند, عرضه ما به امروز كه را آلترناتيوهايي و كنيم نگاه
ميكرد, بهويژه تغذيه آن از ماركس كه آلماني, كالسيك فلسفه بزرگ سنت
يا ارائه نحوة بين رابطه بر مبتني فلسفي, روش از پيشرفتهيي بسيار درك به
قرن آغاز كه در جوان» ميشود. «هگليهاي مشخص نحوة تحقيق و معرفي

فويرباخ,  لودويك ـ و تطبيق دادند چپ آلمان تغيير سود به را هگل ۱۹ انديشة
ديگران و هاينه هاينريش هس، موسس روگه, آرنولد اشتراوس, فريدريش داويد

قرار  جهان، در روح تحقق وصف Darstellung هگلي, را شروعشان نقطه ـ
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سوبژكتيويتههاي ماّدي با كه شرايطي بسطدادن با عوض, در دادند. تحقيقاتشان,
روي پاهايش و كردند را وارونه ايدهآليستي اين ديد داشتند, واقعي مطابقت و
توانستند آنها مادي, سوبژكتيويتههاي بر مبتني تحقيق، اين اساس بر قراردادند.

از  يا تدوين جديدي   Neue Darstellung را آن ميتوان كه چيزي به
از افشاي چشمانداز به فقط جديد، تدوين و ارائه اين ناميد, دستيابند. واقعيت
نحوي به بلكه نمي كند، بسنده دارد, تعلق ايده آليستي بينش به كه خودبيگانهيي
تحقيق در روند سوبژكتيويتههايي كه بهوجودميآورد. واقعيت نويني هم فعال
در تاريخند. واقعي و قهرمانان جديد اين واقعيتهاي سازندگان ميشوند, آشكار
و بارآوري ماهيت كار بارة او در همينجاست. تحقيقات روش ماركس در واقع
پذيرش با كه نيست آن براي فقط ميشوند, استثمار سرمايه سوي از كه كساني
خالل از ميخواهد بلكه بپردازد, جهانبيني تازهيي تدوين و تهيه به آنها, نظرگاه
ترتيب, بههمان هم, ما اينك, بياورد. بهوجود جديدي واقعيت تاريخ در آنها عمل
اجتماعي و سياسي مقاومت, وضع جنبشهاي طريق تحقيق و ريشهيابي بايد از
مي دهد امكان ما به تحقيق اين كنيم. درك را آن ديناميك و عمومي جنگي
را همچنين سوبژكتيويتههايي بلكه بيندازيم, دنيا به نگاه جديدي بتوانيم نهتنها

ببينيم. آن در بياورند, بهوجود تازهيي دنياي ميتوانند كه
مالحظه  مورد جداگانه بهطور را نظامي مسائل نميتوان ديديم كه همچنان
امور نزديكتر به از هم باز مسائل اين بيوپوليتيك, و بيوقدرت عصر قرارداد. در
يك اينجا در آن كه برميگردند. براي سياسي فرهنگي, اقتصادي و اجتماعي,
پارهيي از تحليلهاي بايد كنيم, معرفي را مقاومت اوليه از سوبژكتيويتههاي طرح
مربوط ـ يعني است, بيشماران فني و اجتماعي تركيب به مربوط را كه دّوم فصل
وظايفي كه انجام ميدهند بازتوليد, و توليد اقتصادي ادغام افراد در سيستم به
ديد, خواهيم كه همانطور بياوريم. اينجا در ـ ميآورند به وجود كه ثروتي و
كاالهاي كه كاري يعني غيرمادي, كار هژموني اثر بر توليد, و كار منظرة امروزه
تغيير مي كند، توليد احساس و رابطه تصوير, انديشه, دانش, خبر, مثل غيرمادي
دستهاي با صنعتي  كارگر  طبقة كه  نيست آن  حرف اين معناي  است.  يافته
كشت در زمين كه آنها يا ماشين ديگر وجود ندارد, با كار سرگرم پينه بسته و
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كارگران گروههاي كه آن نيست به معناي شده اند. هم چنين ميكنند, ناپديد
توليد به در واقع امر كساني كه شدهاند. نظر تعداد كّل دچار كاهش از مزبور
ميدهند. تشكيل مجموعه اين در را كوچكي اقليت فقط دارند، اشتغال غيرمادي
ديگر شكلهاي به تغييردادن گرايش غيرمادي ويژگيهاي توليد و مشخصات اّما
جديد, اين مشخصات درميان جامعه دارند. تمام سرانجام تغييردادن و كار
به كار ما هيجانات عواطف يا مثًال وقتي افكار, دارند. منفي جنبة آشكارا برخي
ما نوع اغلب اوقات ميگيرند, در قرار كارفرما امر يك و تحت گرفته ميشوند
ديگر سوي از ميكنيم. را احساس و خودبيگانگي تجاوز از شديدي فوقالعاده
گسترش به هستند, گرايش غيرمادي كار خاص كه مادي يي پيمانكاري و شرايط
كار شكلهاي برخي دارند. در و آسيبپذيركردن روزافزون اشتغال كار بازار تمام به
ميشود ديده زمان آزاد و زمان كار بين به مخدوشكردن مرز گرايش غيرمادي,
كند. اشغال را زندگي تمام روزانهكار آنقدر افزوده ميشود تا طول بر نتيجه در و
و نميگيرد قرار نامحدود بامدت ثابت قراردادي موضوع غيرمادي كار به طوركلي
(يعني انعطاف قابليت است و مجبور پيدا ميكند آسيب پذير وضعي بدينترتيب
از يك مداوم جابهجاشدن (يعني تحرك قابليت و انجامدادن) هم با را چند كار
براي تغيير عظيمي غيرمادي توان كند. اّما كار جمع با هم را ديگر) به وضع وضع
مثبت, جنبه هاي واقع اين (در دارد. نهفته خود در مثبت هم وجه در اجتماعي
كار نخست داديم). شرح باال در كه است سكهيى ديگر روي انتظار, برخالف
روند در و شود خارج اقتصادي تنگ حوزة چارچوب از دارد گرايش غيرمادي
فكر, دانش توليد بنابراين بگيرد. قرار مجموع, در جامعه بازتوليد و عمومي توليد
نميكند, بسنده جامعه و تداوم شكلگيري وسايلي براي ايجاد به فقط احساس و

بيوپوليتيك است,  غيرمادي كار ميآفريند. اجتماعي رابطة مستقيمًا كاري چنين
كار اين دارد. مدنظر را اجتماعي زندگي از نويني شكلهاي ايجاد كه جهت اين از
به باالخره, و سياسي ميشود. و فرهنگي حال و بالواسطه اجتماعي, عين در

سوبژكتيويته,  توليد ميگوييم، سخن آن اين جا از در توليدي كه فلسفي, اصطالح
از جهان ما ديد هستيم, ما آنچه است. اجتماعي سوبژكتيويتههاي بازتوليد ايجاد و
اجتماعي توليد اين نتايج از همه ميكنيم، برقرار رابطه يكديگر با كه نحوهيى و
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اجتماعي به طور كه دارد گرايش غيرمادي كار كه اين دوم است. بيوپوليتيك و
شود.  متبلور عاطفي و مناسبات همكاري ارتباط, بر شبكههايى مبتني بهصورت
شبكههاي منظم بهطور و شود انجام ميتواند مشترك به صورت فقط كار اين
تواِن اين و بر همكاري شبكه هاي مبتني بهوجود مي آورد. اين همكاري جديد
كار اساسي مشخصة دو اجتماعي, جهان جنبههاي تمام تغييردادن و دربرگرفتن
اساس براين ميكنند. هم سرايت كار شكلهاي ديگر به كه هستند غيرمادي
جنبشهاي مقاومت امروز كه بيشماران, اجتماعي تركيب از اوليهيى ميتوان طرح

كرد. عرضه درميآورند, بهحركت را دائمي و عمومي جنگي وضع برابر در
هم, بيشماران سياسي از جهتگيريهاي مختصر بهطور بايد همچنين ما
آزاديبخش جنبشهاي بگوييم. سخن  آمد, خواهد  كتاب سوم قسمت در كه
دارند, را دستاورد  بيشترين امروزه كه مقاومتي جنبشهاي نيز و مدرن  دوران
با مبارزه تنها به توسط نيروهاي تاريخييي بهحركت درميآيند كه اعماق از
دارند ـ به دموكراسي به هم عميقي تمايل بلكه ندارند, عنايت فقر و تيرهروزي
دموكراسي, و آزادي. چنين بر روابط برابري و جهاني, مبتني اصيل دموكراسي
به تا اين همه  با كه مدرنيته, دوران انقالبهاي از گرفته نشأت است رؤيايي
بارآوري بهويژه و جديد بيشماران است. مشخصههاي نيافته تحقق هرگز امروز
رؤياها اين به راه كه ميگشايند را گستردهيي دورنماهاي امروزه بيوپوليتيكش،
حول سازمانيافته بزرگ و تظاهرات با كه اعتراضي و چرخة مخالفت تمام ميبرند.
سازمان كه كنفرانس چشمگيري از حوادث ـ ميگرفت جهانيشدن اوج مضمون

گردهماييهاي  تا قرارداد تأثير ۱۹۹۹ تحت سال در سياتل در را تجارت جهاني
آغشته دموكراسي به اين ميل به ـ برزيل در در پورتواََلگره جهاني اجتماعي فوروم

بهطوركلي  ۲۰۰۳ و در سال عراق ضد جنگ تظاهرات در قلب ميل است. همين
مستقيمًا كنوني, نياز به دموكراسي شرايط دائمي هم هست. در جنگي وضع ضد
استثنايي وضع و سياست بنيانگذار عنصر جنگ وقتي است. منطبق صلح به نياز بر
هر الزم شرط و بيشماران ارزشهاي واالترين صلح ميشود, دائمي واقعيت يك
انحصاري و فوري مصلحت را صلح كنوني, شرايط در اّما ميگردد. آزادي نوع
دوران طول مثل تمام هم امروز است. سادهانگارانه زياده دانستن هم بيشماران
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وسايل به از آن, خشونت ناشي و مقابله با جنگ جنبشهاي مقاومت, براي مدرن,
جنگهاي بگوييم باشد بهتر شايد ميشوند. متوسل غيرقهرآميز گاه قهرآميز, گاه
يعني جنگ» باشند, ضد «جنگ بر كه آخر, ميكوشند در تحليل آزاديبخش,
سيستمهاي نيز و  جنگي وضع كه خشونت, رژيم نابودكردن براي  تالشهايي
دموكراسي تحقق براي الزم شرط اين يك كرده است. ابدي را اختناق نابرابري و

است. بيشماران
جهان را  از دورنمايمان ميدهد كه امكان است بيشماران مشخصات شناسايي   
 Forschung ،معاصر جنگي وضع ارائة Darstellung يا از بعد كنيم. وارونه
صاحب نظرگاهي ميدهد امكان ما به بيشماران وضع و ماهيت تحقيق دربارة يا
ميتوانند دنياي كه را و خّالقي بتوانيم نيروهاي واقعي آن از حركت با و شويم
در كه سوبژكتيويته بزرگ توليد كنيم. شناسايي گردانند, ممكن را جديدي
به ثابتش با فقر, ميل مبارزهاش بيوپوليتيكش, بيشماران است, ظرفيتهاي توان
از بامدادان مقاومت جنبشهاي تبارشناسي با اينجا در عناصر اين دموكراسي, همة

دارند. مطابقت حاضر زمان تا مدرنيته
تشكيل از آزاديبخش, جنگهاي تبارشناسي اين به بعد قسمتهاي در ما
سرانجام, و, چريكي جنگهاي تا مدرن گرفته بزرگ انقالبهاي خلق طي ارتشهاي
تبارشناسي اين تحقق نحوة پرداخت. خواهيم شبكهيي مبارزة امروزي شكلهاي
آشكار را راهنما اصل سه ميشود, مشاهده آن در كه مقاومت شكلهاي تغيير و
مي دهند. جهت به حركتش و شدهاند گرفته تاريخ از كه به واقع اصلهايي ـ ميكند
تاريخي بجابودن از نظر به مقولة ميدهد, تبارشناسي جهت كه به اين اولي اصل
مقاومت كه شكل ويژة قدرتي با شكل مقاومت مطابقت ميكند, يعني به پيدا ربط
است تغييراتي مقاومت با شكلهاي تغيير مرتبط بودن دوم است. اصل درگير آن با
مؤثرترين دوره, هر در ميشود: پيدا اجتماعي و اقتصادي توليد اشكال در كه
غالب اقتصادي  و اجتماعي  توليد الگوهاي با شكلي, نظر از  مقاومت الگوي 
شكل جديد هر ميشود: شامل را آزادي و دموكراسي سوم اصل همسان است.
دارد, و مّدنظر را قبلي شكلهاي در دموكراتيك كمبودهاي اصالح مقاومت، از
ميآيد. بهوجود دموكراتيكتر هرچه جنبشهاي از زنجيرهيي كه است بدينترتيب
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به را  ما بدينترتيب, مقاومت, جنبشهاي و آزاديبخش جنگ تبارشناسي اين 
شرايط در مبارزات نوع اين براي  شكلهاي سازماندهي مناسبترين شناسايي

ميرساند. امروز مادي و سياسي
سنتي  برخي از الگوهاي كه مشاهده كنيم بايد برويم، آن كه جلوتر از پيش  
بي فايده و كهنه امروزه انقالبي, سازماندهي يا طبقاتي مبارزة سياسي, فعاليت
و بياثركرده را آنها استراتژيكي اشتباهات تاكتيكي و موارد پاره يي در شدهاند.
است. خنثيكردنشان شده باعث ضدچريكي زمينة در نوآوري مواردي ديگر در
شده حاصل بيشماران خود در كه است تغييري آنها افول اصلي علت اينهمه با
هژموني است, جريان در كه مقياس جهاني اجتماعي در طبقات تركيب تغيير است.
عواملي شبكهيي ساختارهاي بطن در تصيمگيري  نحوههاي و غيرمادي كار
شورش, سنتي ميكنند. مفهوم را دگرگون انقالبي روند هر شرايط هستند كه
و انقالب پاريس كمون بين فاصلة در متعدد, شورشهاي جريان در آنطور كه
تودهها شورشي كه از فعاليت مي شد مشخص بود, به حركتي شده تعريف اكتبر,
از انقالبي, حكومت يك استقرار تا داخلي جنگ از سياسي, پيشاهنگ تا ايجاد
قراري بر تا بنيانگذاري روند گشايش از و دولتي قدرت تسخير تا قدرت ضد ايجاد
را شورش تجربة بيشماران كه حالي مييافت. امروزه در ادامه پرولتاريا ديكتاتوري
انقالبي مرحلهبنديهاي اينگونه ميكنند, حس خود گوشت و پوست با بهعبارتي
تقسيم مختلف مراحل به ديگر شورشي فعاليت شايد نيستند. تصور قابل ديگر
طول تمام در همچنان كه مييابند. جريان واحد زمان در همة مراحل يا نميشود،
بناي و دشمن قدرت ريشهكني انبوه, مهاجرت مقاومت, ميكنيم, تأكيد كتاب

است. واحد يگانه و روند يك بيشماران, دست نو به جامعهيي

چريكي جنگ تا خلق ارتش    از
بزرگ  جنگ از پس است.  داشته داخلي  جنگ  فراوان مدرنيته  دوران  
واكنش در بهطورعمده دهقاني,  شورشهاي شانزدهم, قرن  در آلمان دهقانان
يافتند. همزمان، درخارج گسترش اروپا تمام در به سرمايهداري, روند گذار به
بههمراه آورد. شورشها  منازعات و از بي وقفه استعماري موجي رويارويي  اروپا,
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واقعي, داخلي جنگهاي از ميراث سنگيني بدين ترتيب,  مردمي, قيامهاي اين
هند بهجاگذاشتند(۱). تا از مكزيك و تا روسيه از اسپانيا سبعيتي بيمانند, با گاه
آورده سرمايهداري بهوجود مدرنيزاسيون كه خشن, سركوب فوقالعاده تكنيكهاي
ميشدند. تحميل يكسان به جادوگران يا راهزنان به چه و شورشيان به چه بود,
هم آنها براي مدرنيته نبودند. مدرن ضد شورشها و مقاومت جنبشهاي اينهمه، با
در تبديل شوند. ارتش دهقانان به بي نظم گروههاي امكان داد و بهويژه شد الگو
تشكيل ارتشهاي مردمي بود كه استعماري و ارتشهاي سلطنتي ضديت با در واقع
و كرد انقالب انگلستان هدايت را در جريان داوطلبان از ارتشي شدند: كرامول
ساختند؛ مدرن ارتشي طبقاتي, تئوري جنگ يك اساس بر «سانكولوت»ها
ُكرنواليس بتوانند بر تا شدند به ارتش مبدل متحده اياالت جنوب تكتيراندازان
در در آسيا, چه و افريقا در چه در آمريكا، چه شوند. پيروز سپاهيان بريتانيايي و
مسلح, باندهاي استعماري, قدرتهاي ضد بر مدرن انقالبي تمامي مبارزات بزرگ
ارتش صورت به نوع, خودرا از هر شورشيان و نيز و چريكي پارتيزاني جنبشهاي
است: داخلي مدرن جنگ كه مشخصة است گذار اساسي اين سازمان دادند. خلق

يك ارتش. به شورشي پراكندة و نامنظم تبديل نيروهاي
همگي  مدرن بهوجودآمدند, دوران طي كه جنگ داخلي مترقي  تئوريهاي
سازمانيافته ضد قدرت به پارتيزاني فعاليت از وجهش به ارتش شورش تبديل روي

۱۸۴۸ در آلمان، به  سال قيامهاي از تحليلش در انگلس فردريش ميكنند. تأكيد
ارتش كمونيستها تشكيل پرولترها به شورش مسلحانة از گذار ضروري توصيف
شورشي, عمليات  اتصال از است عبارت او, عقيدة به مسأله, است. پرداخته 
تجمع واحد يعني به يك ارتش, تشكيل به و خرابكاري, حركات پراكندة نافرماني
نيروهاي عليه وقتي سرخ، ارتش ژنرالهاي و تروتسكي لئون نظامي(۲). نيروهاي
ميتوان چگونه بودند: روبهرو مسأله همين با شدند, داخلي جنگ وارد روسي
فرمان زير و كرد را سازماندهي دهقاني مردمي و مقاومت متحرك نيروهاي
حد چه تا مدرن سازماني ساختارهاي و سالحها قرارداد؟ مركزي يك فرماندهي
شرحميدهد بابل ايزاك كرد؟ دهقانان را تأمين نظامي رهبري ميدهند امكان
پيدا حلي راه بود, داده تشكيل بوديني سيمئون كه قزاقي باندهاي چطور كه
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به بود, قزاق دهقانان كار عمدة ابزار كه را گاريهايي يا «تاچانگا»ها آنها كردند:
واحدهاي از كارآمدترين يكي بدينترتيب و متحرك تبديلكردند توپخانة سّكوي
سازماندهي متمركز سمت تحول به به وجودآوردند(۳). را سرخ ارتش تهاجمي
و اجتماعي مختلف طبقات  متحدكردن براي  حاصل تالش بنابراين, نظامي,
مشخصة است. مشترك سياسي پروژة يك در اقتصادي رشد مختلف سطوح
كمونيستي و سوسياليستي چپ توسط آنطوركه  داخلي, جنگ مفهوم اصلي

است. متمركز نظامي ساختار به مسلح باندهاي از گذار الزام تئوريزهشده,
از موارد  در بسياري داخلي مدرن, جنگ خلق طي تشكيل ارتش  بنابر اين
پرولتارياي صنعتي است. كارگري به وضعيت دهقاني وضعيت گذر از با ارتباط در
كه حالي در ميپذيرفت, بالفاصله متمركز را نظامي ايجاد سازمانهاي شهري
در پيداكنند. توسعه نميتوانستند و داشتند انزوا به گرايش روستايي شورشهاي
استراتژي ممكن تنها مدرنيزاسيون از انقالبيان, بسياري نظر دهقاني, به جوامع
ارتباطها از پيوندها و پروژة بزرگي خلق مستلزم تشكيل ارتش شمردهميشد و
رابطه نوع دو مائوتسهدون طوالني راهپيمايي ,۱۹۳۰ سالهاي در بدينترتيب بود.
در را ياغيان پراكندة باندهاي كه مركزگرا, رابطة يك گذاشت: عمل مرحلة به را
رابطة يك ميكرد, و متحد ملي شباهت داشت ارتش يك به ساختاري كه بطن
شمال به جنوب چين، از زيارتي ازوراي ايالتهاي سفر شكل يك كه مركزگريز,
محل در گروههاي انقالبي گذاشتن با انقالب, اثرش پخش و گرفت را به خود
مسلح باندهاي داخلي, بين جنگ و قيام بين انقالب, و بين شورش رابطه بود(۴).
جامعهيي ساختن و قدرت تسخير دورنماي با بدينترتيب, خلق, انقالبي ارتش و
ارتش كه را پراكندهيي ميتوان روند تشكيل ارتش مردمي درهمميآميزند. نوين
در جنوب, كرد: ذكر مثال به عنوان بود, پيشتر دهه دو از بيش در انقالب مكزيك
چوپانهاي شمال در ميكردند؛ سفر خر سوار بر يا پياده زاپاتا اميليانو دهقانان
به را ترنها كنترل بيابان, پيمودن براي گاه, ميكردند, سفر اسب با گاه پانچوويال
توپها, از معجوني مركب آهن, بر خط روستاي سوار نوعي و در ميگرفتند دست
خوزه ريورا, ديگو نقاشيهاي ديواري مي كردند. طي طريق خانواده ها, و سربازها
بزرگ مهاجرت جنبش اين از تحسينبرانگيز شهادتي سيكروس داويد ُاُرزكو و
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ديگر, حركت يك بار اساسي, عنصر ميكنند. عرضه انقالبي كاروانهاي اين و
يك درون را چريكي جداماندة و پراكنده نيروهاي ميداد امكان كه بود دائمي
نميشوند, البته پرولتر دهقانان مدرنيزاسيون, روند اين كرد. طي جمع خلق ارتش
سر پشت دهقاني بود, شورشهاي سهم گذشته در كه را و تنهاماندن انزوا اّما

ميگذارند.
بزرگ  نگراني يك مدرن داخلي جنگ ارتجاعي تئوريهاي براي گذار، همين  
ناپلئون ضد بر نوزدهم, قرن در آغاز دهقانان اسپانيا, مبارزات بهشمارميروند.
مبارزان, اين كه ميكرد تأكيد او بااينهمه شدند. كالسويتز كه الهامبخش بودند
صورت به نبايد بههيچوجه شده, ذكر كمونيستي تئوريهاي در كه روندي خالف به
آزاديبخش جنگ به بتواند كه انقالبي را آموزش او هر نوع درآيند. به نظر ارتش
بهَرغِم بايد برخاسته اند, مردم ميان از كه هوادارانش, كرد. حذف بايد شود, منتهي
بعد, و نيم قرن يك زمين بمانند. به وابسته جنگ داخلي, ـ علت به شايد حتي يا ـ
به زمين, به وابسته كه پارتيزان, چهرة «خاكي» خصوصيت بر هم اشميت كارل
خصوصياتي ميكند ـ تأكيد است, سنت به و فولكلور به ملموس توليدي, روابط

۱۸۴۸ گرديد.  از بعد اروپايي قانونگراي ناسيوناليستهاي مشترك سهم بعدها كه
مبارزات متحدكردن به تجددخواهانه گرايش راه داخلي, جنگ از خاكي درك اين
انزوا و تنهايي در را مبارزات اين مي كند, سد بهواقع را خلق ارتش قالب در
ميكند. ناسازگارشان انقالبي پروژة جمهوريخواهانه و هر نوع با و نگهميدارد
به زمين, نگهبان آخرين خاكي، پارتيزان كه است اين از اشميت ترس بيشترين

شود(۵). «موتوريزه» مبدل و پارتيزاني مدرن
تضادهاي و پراكندگي  از ديگري شكلهاي با همراه زمين به  وابستگي
ايتالياي در مثًال مدرنيته بودهاند. انقالبي پروژههاي و شورش سد راه غالبَا داخلي,
حامل جهات پارهيي از كه گاريبالدي, سردرگم و ناروشن جنبش نوزدهم, قرن
كه خواست بهصورت هربار بود, در بطن خود اجتماعي انقالب واقعي پروژة يك
در شد. شكست دچار ارتجاعي عناصر اين به خاطر عمدتًا درآيد, خلق ارتش
جاهاي و يوگسالوي فرانسه, در در ايتاليا, در روسيه, اوكراين, در لهستان, در
و وحدت پيوستگي منطق جهاني بر دّوم ضدفاشيستي جنگ ديگر, جنبشهاي
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درون را ناهمگون عناصر از  بيثبات مخلوطي آنها غالب  ولي بودند, استوار
نيز و خاك, سنتي از دفاع ناسيوناليسم, طبقاتي, مبارزه كرده بودند: پنهان خود
از بسياري  در تضادها و تفرقهها همين را. ارتجاعي مواضع از وسيعي طيف 
وجود درگرفت, آسيا بعد در آفريقا و كه از دهه هاي ملي هم, آزاديبخش مبارزات
دروني اين تضادهاي غالبَا ضدچريكي استراتژيهاي نيست كه اتفاقي داشتند(۶).
به و حفظكنند را مختلف سوژههاي بين تفرقه مي كوشند و قرارميدهند هدف را
سياسي جلوگيري جديد تركيب هرگونه از تا دامنبزنند اختالفات ايدئولوژيكشان
مقاومت, تشكيلدهندة عناصر مختلف متالشيكردن هدف تالشها, با اين نمايند.
مدرنيزاسيون و مقابل, دنبالميكنند(۷). در را طبقاتي جدايي خط موارد اغلب در
قابل دوام استراتژي تنها كه بهنظرميرسد مردمي، ارتش يك تشكيل تدريجي

بوده است. داخلي مدرن براي جنگ
قدرت  ساختارهاي سرنگوني و ابزار مقاومت مؤثرترين خلق ارتش چند هر  
مقاومت نياورد. بهدنبال مطلوبي سياسي نتايج هميشه بود, دوره اين تمامي طي
باشد: هم جديد ملت يك حامل پروژة بنيانگذاري عينحال در ميبايست مسلحانه
بياورد, به وجود دستگاه اداري يك ملي و دولت مي بايست يك پيروزمند ارتش
باقي متمركز سلسلهمراتبي و بهطوركامل هم چنان خلق ارتش سياسي  شكل اّما
در (كه گيرد دست را در قدرت مستقيمًا مي توانست فقط ارتشي چنين مي ماند.
واگذاركند, ملي غيرنظامي دولت يك مأموريت را به اين شد)، يا چنين موارد اغلب
سابقة و هيچ شمردهمي شد نوآوري يك استعمار، دوران از بعد در جهان كه امري
شكلگيري كه بهنظرميرسد آن باشد. چنين الهامبخش نميتوانست تاريخي
قطعي باشد. پيروزي تا لحظه پيروزمند يك استراتژي مردمي ارتش متمركز يك
شدت به و سلسلهمراتبيشدهاش ساختارهاي وحدتيافته ضعف نقاط پس آن از
دموكراسي ضامن نميتواند درواقع به هيچوجه خلق ارتش شد. خواهند احساس

باشد(۸).
واحد،  مردمي به ارتش مقاومت پراكندة سازمانهاي تغيير شكل ترتيب  بدين
دارد. مطابقت مدرنيزاسيون روند اصلي خطوط با سو يك از دارد. متمايز جنبة دو
درستتر، يا, به سوسياليسم سرمايه داري از گذار تئوريهاي  كه نيست اتفاقي
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(دو شديد مدرنيزاسيون روند از دوره يي  به سرمايهداري  ماقبل رژيمهاي از
نقشي است) مشكل يكديگر از تشخيصشان ميشوند. اشتباه هم با مسير غالبًا
چريكي جنگهاي مي كنند. جنگ بازي هنر در بارة مدرن انديشههاي در اساسي
به ساختاردهنده موتورهاي بهسان باشند, داشته شكلي هر آزاديبخش, جنگهاي و
شكلهاي ميكنند, بيان از نو توليد را و ميكنند: روابط مالكيت عمل مدرنيزاسيون
درهم ميآميزند را مينمايند, جمعيتها تعيين صنعتيشدن را مستقل روند اساسي
كه نبايد گفت مرتجعان, از بسياري ادعاي برخالف بنابراين, ميدهند. تعليم و
طي سريعتر نميداشتند, وجود آزاديبخش داخلي جنگهاي اگر مدرنيزاسيون, روند
سوي ديگر، از اّما بودهاند. مدرنيزاسيون حامل جنگها همين ميشد. بهعكس,
ارتش يك تشكيل مشخصة كه مراتب سلسله و تمركز برقراري مكانيسمهاي
شورشي مجموعة جمعيتهاي و رزمندگان محلي براي سازمانهاي است، مردمي
خصلت است. همراه عملشان از استقالل اعتنايي  قابل  بخش ازدسترفتن با
قرار كه هنگامي جريان نبرد, در ميتوان را خلق مدرن ارتش غيردموكراتيك
اّما هنگامي كه به دانست, تحمل باشد, قابل داشته نقش است در پيروزي نهايي

تحمل نيست. قابل ديگر مي رسد, جنگ از بعد سياسي تعيين ساختار
سوبژكتيويته خارقالعادة توليد جنگهايآزاديبخشمدرن, جنگهايطبقاتيو
كه دعوت هنگامي كرد مجسم نظر در بايد كوشيد تا آورده اند. بههمراه با خود را
بنيانگذار, و مؤسس جنگ طي يك ارتش خلق يك تشكيل و شورش به
جنوب آسياي روستاهاي مكزيك, در كرد, دگرگون اطاعت را و جهان فالكت
فقط دعوت كه اين پيام, كه بهتّصورآورد بايد است. چه گذشته آفريقا شرقي يا
اجتماعي انفرادي و هدفهاي ساختن فراخوان به بلكه نبود, سالح بهبرداشتن
بنيانگذار جنگهاي  اين آخر, تحليل در كرد. آزاد را عميقي انرژيهاي چه بود
برآورده را آن توانستند بهندرت بعد كه كردند ايجاد دموكراسي به شديدي ميل
نظامي روابط با اسپانيا داخلي جنگ طي آنارشيستها خارقالعادة تجربيات كنند.
از جديدي و تعيينكنندة شيوههاي بههمراه آوردند بي سابقهيي كه سياسي و
كه كساني تمام است. سوبژكتيويته توليد اين از نمونهيي شدند, سياسي شورش
اساسي بوئناوانتورا نقش بر از جمله شورويها, كردهاند, گزارش دوره را آن وقايع
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شورش طي اجتماعي تغييرات ايجاد در كاتاالن, آنارشيست رهبر دوروتي, 
گذاشتهاند(۹). انگشت

در سراسر چريكي سازمانهاي دوبارة شاهد زايش سالهاي ۱۹۶۰, طي  اّما
الگوي متمركز ارتش نفي روزافزون مصادف با دوباره زايش اين هستيم. جهان

بيشتر دارد.  آزادي دموكراسي و ميل به در به طورعمده ريشه اين نفي خلق است و
آسيبپذيريش و كارآيي فقدان جهت بهويژه از خلق ارتش نظامي ساختار اگر
اين واقعيت گرفت, قرار سؤال معرض در ضدبراندازي استراتژيهاي برابر در
بود, در تحكّمي متمركز كنترل نوعي اِعمال مستعد بهويژه ساختار اين است كه
الگوي چريكي ظاهرًا جنگ مقابل در نداشت. ضرورت چنين كنترلي كه حالي

ميكرد. استقالل نسبي ارائه اساس بر غيرمتمركزي
در  چريكي جنبشهاي براي شكوفايي الهام منابع مهم از يكي كوبا انقالب
تجربة  به اولويتدادن در كوبا الگوي تازگي ميرسيد بهنظر ۱۹۶۰ بود. سالهاي
حزب يك كنترل رزمندگان زير قراردادن با مخالفت و در چريكي جنگ نظامي
قرار حزب كنترل زير ميبايست نظامي رهبران سنت, طبق است(۱۰). سياسي
راهپيمايي در چوته كند, تبعيت هوشيمين از جياپ ژنرال يعني باشند داشته
كاسترو فيدل بلشويكي. انقالب لنين در تروتسكي از مائوتسهدون, طوالني از
از پس تنها و نميكردند تبعيت رهبري هيچ از اّما, كوبا, چريكي نيروهاي و
اولويت اصل به عمل با چهگوارا دادند. بهعالوه تشكيل حزب پيروزي نظامي
و كنگو نبرد در به ميدانهاي و رهاكرد را ناگهان كوبا چريكي, سياست جنگ

بوليوي برگشت.
بهعنوان التين آمريكاي در بهويژه گسترده, به نحوي كوبا, چريكي جنگ اگر
از امكان بيرونماندن بود كه سبب هم اين آزاديبخش تلقيشد, ازجمله به الگويي
از بسياري براي مي داد. را سنتي سوسياليست و كمونيست احزاب اقتدار و كنترل
بهنحوي انقالبي نظامي فعاليت به دعوت بهمثابه چريكي جنگ گروهها, اولويت
مبارزة به «چه» مثل ميبايست) (و ميدانست كس هر ميشد. تفسير مستقل
بهوجودبياورد. چريكي جنگ كوچك واحد يا (Foco) ُفكو يك و برخيزد چريكي
الگوي كوبا مطرح بود. طرح راهنما كمك يك انقالبكردن به معني مسأله يك به
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نامشخصي تعداد بود. هم نظامي سازماندهي شكلهاي از رهاشدن معّرف همچنين
يكديگر مستقل از نسبتًا بهنحوي ميتوانستند چريكي كوچك جنگ واحدهاي از
بين افقي رابطة و چندگانه مركزهاي با ساختاري بدينترتيب و كنند فعاليت
سنتي, ارتش عمودي و متمركز فرماندهي ساختار درمقابل مختلف, واحدهاي
جنگ چريكي, كوبايي الگوي حالت, دو هر در كه مي رسيد بهنظر بهوجود آورند.
فراهم را دموكراتيك بيشتر و تحكّمي كمتر بهنحوي انقالبي امكان سازماندهي

آورده است.
بسيار  كوبايي «فكو» استراتژي مستقل و دموكراتيك محتواي اين همه با  
يك به كنترل را جايش احزاب سنتي كنترل آن كه بهخاطر گريزپاست. اّول
پاميفشارند نكته اين بر گوارا چه هم و كاسترو فيدل هم است. داده نظامي مقام
كه واحد, شخص واحد, يك مقام يك فرماندهي از چريكي بايد نيروهاي كه
كنند. تبعيت شود, آنها سياسي رهبر نظامي پيروزي كسب از پس ميبايست
است. موهوم هم چريكي نيروهاي افقي و مستقل ساختار ظاهرًا بعد, وهلة در
و ستون ستون, يك بطن است در سلولي بلكه مستقل نيست, واقعًا هرگز «فكو»
جنيني در مرحلة حزب پيشاهنگ «فكو» اين بنابر ارتش. در بطن است سلولي
واحد سمت به عمل در چندمركزي و چندگانه ظاهرًا ساختار ديگر بيان به است.

متمركز ميل ميكند.
هنگامي  چريكي عرضهمي كنند, جنبشهاي كه از دموكراسي نوعي كمبودهاي  
موارد اغلب در چند هر ميرسند ـ قدرت به اين جنبشها كه ظاهرميشود بيشتر
بر مبتني كوبايي مدل آنجا كه از هستند. خود رژيمهاي سلف از دموكراتيك تر
حكومت است, چريكي از نيروهاي متمايز و سياسي قبلي ساختار نوع هر فقدان
موارد، اغلب در بهوجودبيايد. نظامي ساختار خود اساس بر بايد آزاديبخش
ميدهند, محتواي دموكراتيك يك چريكي واحدهاي به استقاللي كه گوناگوني و
تبديل دولتي فرماندهي عمودي سلسلهمراتب به افقي ساختار نظامي كه بهتدريج
كه غالبًا پيشمي آيد تحول اين طي مي شوند. كمرنگتر و كمرنگ مي شود,
بازيكردهاند, انقالب  روند در قاطع نقشي كه فرمانبري اجتماعي گروههاي
شاخصهاي از يكي ميشوند. گذاشته كنار قدرت مواضع از سيستماتيك بهطور



١٠٥مقاومت

بدينترتيب است. زنان مشاركت چريكي, نظامي سازمانهاي در دموكراسي رشد
پايان التين در آمريكاي چريكي نيروهاي در مشاركت, اين نسبت كه نيست نادر

فرماندهي  در مقامهاي همين نسبت و برسد ۳۰ درصد حدود به بيستم قرن
در باال, مقامهاي در و حضور زنان مشاركت از ميزان حفظشود(۱۱). اين هم
و سنديكايي سياسي سازمانهاي ديگر, حتي در اجتماعي از بخشهاي هيچيك
اّما است. رژيمهاي نظامي ديگر در نسبت همين از و بسيار بيشتر ندارد وجود هم
پيروزي از پس كه داشتهاند آن از شكايت زنان از بسياري مثًال, نيكاراگوئه, در
حفظ انقالب از بعد قدرت سلسلهمراتب در را مرتبهشان نتوانستهاند ساندينيستها,
به اّما نسبت بوده, مالحظه قابل تعدادشان ساندينيستي دولت در كه آن با كنند.
از روند نشانهيي در اينجا عقب رفتهاند(۱۲). چريكي نيروهاي مشاركتشان در

ميشود. ديده چريكي جنبشهاي در دموكراتيك پسرفت
چريكي  سازمانهاي براي ديگر مهّم الهام منبع يك كوبايي, الگوي بهجز  
كه پيچيدهيي اجتماعي پديدة بود؛ چين فرهنگي انقالب ,۱۹۶۰ سالهاي در
كردهاند(۱۳) و نتايجش ماهيت روشنكردن به شروع تازگي فقط به تاريخنگاران
ديدند. آن در را راديكال يك تجربة بالفاصله و انقالبي راديكال جنبشهاي اّما
فرهنگي انقالب شعارهاي چين, جامعة واقعي تغييرات به مربوط اخبار از بيشتر
بمباران را  فرماندهي  ـ مثل«ستادهاي شدند پخش كشور كه در خارج بودند
انقالب گفته و جنگ چريكي دربارة مائو كه قصاري كلمات هم با غالبًا و ـ كنيد»
با درگيرشدن به را تودهها شخصًا مائو فرهنگي انقالب طي مخلوط بودند. بود,
چين بدين ترتيب تصوير فراخواند. قدرت دست گرفتن در و حزبي ـ دولتي دستگاه

پيروي  آن از كه متعددي كمونيست احزاب شوروي و الگوي براي شد آلترناتيوي
كنترل نوع هر از خارج آزادانة تودهها كامل و اصل تعهد عين حال در اّما ميكردند,
تصوير يك تجربة خارج، در فرهنگي انقالب برقراركرد. تصوير هم را متمركز
كه ميرسيد به طورخالصه بهنظر بود. اقتدارگرايي با ضديت و دموكراسي راديكال
بسيار و بنيادي طبقاتي جنگ يك دائمي» يا روند «انقالب مسألة به تجربه، اين
پرولتري براندازي است. داده پاسخ دهقانان, و صنعتي كارگران هدايت با طوالني
روند ميتواند قدرت اين چگونه توليدكند؟ بيوقفه اثرات انقالبي ميتواند چگونه
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دهد؟ آنها مشروعيت به كند و تسخير را ازجمله سازمانهاي نظاميش، مستقر،
نمونه يك آلترناتيو, بهعنوان گاه كوبايي، استراتژي كنار در گاه چيني, الگوي
سازمانهاي چريكي, ساختارهاي غيرمتمركز ميرسيد كه بهنظر سرمشق بود. و
رهنمودهاي جهات, بسياري از دارند حزبي, يا دولتي دستگاه نوع هر از مستقل

ميكنند. شكل آن اجرا گوياترين بنياديترين و فرهنگي را در انقالب
شناخت كه با بود آن در بهطورعمده آسيا, خارج در بهويژه الگوي چيني, ضعف
ميرسيد زياد چين از كه اخباري بود. شده پذيرفته چين آن روز جامعة حداقل از
سازماني الگوي يك بتوانند كه از آن بودند ضعيف تر روز باب تحليلهاي و نبود
كه «پلنگان تصوركرد ميتوان (مثًال مشكل توجيه كنند(۱۴) نظامي را سياسي يا
چه ميفروختند, بركلي خيابانهاي در را مائو سرخ كتاب نسخه هاي وقتي سياه»
دموكراتيك انقالب خصلت هم مائو خود موضع ديگر سوي از ذهن داشتند). در
ديدگاه از دستكم ظاهرًا, كه چرا ميدهد, قرار سؤال معرض در فرهنگي را بيشتر
خالف بهنحوي اقتدار, از شكل هر با مبارزه به او فراخوانهاي خارجي, شاهد يك
است. شده اعمال ميكرده, كه و كنترلي او محوري تقويت موضع باعث انتظار

با  رابطه در دو مائوئيستي هر الگوي نيز و جنگ چريكي كوبايي الگوي  
شكلهاي ايجاد نياز به به جهات پارهيي از هستند. پهلو دو اساسًا آزادي و دموكراسي
كنترل به ساختارهاي نسبت به استقالل عمل ميل و سازماندهي از دموكراتيكتري
به ويژه و نظامي سازمان خود كار ميدهند. اّما طرز پاسخ متمركز, نظامي و سياسي
دموكراسي دروني كثرتگرايي و له كردن به گرايش آن, ناشي از شكلهاي سياسي
كنترل و مراتب سلسله دارند. وحدت و تمركز سنگين وزنة زير چريكي جنبشهاي
حد شكلهاي را چريكي جنگ از الگوها اين مي توان ميشوند. ظاهر مدام مركزي
و دموكراتيكتر شكلي به نشده برآورده و دائمي ميل از بهويژه كه دانست واسطي

حكايت ميكنند. سازماندهي انقالبي از مستقلتر
تا  خلق  ارتش از مسلحانه, مردمي مبارزة  مدرن  شكلهاي اين قدرِت وقتي   
تا مي كوشند كه كه تئوريهايي پيميبريم درنظر مي گيريم, را چريكي, سازمانهاي

از مرحله  چه حد تا به اثبات برسانند به عامل اجتماعي را نسبت استقالل عامل سياسي
سياسي انقالب بين آرنت هانا كه درنظرگرفت را تمايزي مثال, براي ميتوان, پرتاند.
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انقالب آمريكا (سياسي) و انقالب را با كمك آن و است قائل اجتماعي انقالب و
به سياسي ميل جداكردن به گرايش بينش اين ميدهد(۱۵). نشان (اجتماعي) فرانسه
به اّما دارد. طبقاتي جنگ الزامهاي و اجتماعي عدالت مطالبة از دموكراسي و آزادي
البته و كرد, دفاع هيجدهم قرن انقالبهاي در تمايزي, حتي چنين مي توان از سختي
همزمان تأثير ميشود: دفاع مشكلتر اين پيشتر برويم, مدرنيته دوران در چه هر
انقالب است. شكلهاي هريك از تعيينكنندة سياسي اجتماعي و اقتصادي, عوامل
روندهاي جداگانه, مخدوشكردن بخشهاي در قراردادنشان آنها و سواكردن در سعي
رايج ترين از يكي است. چريكي جنبشهاي و خلق مسلحانة مبارزة مشخص و واقعي
قراردادن ابعاد و باهمين بازي قضا درست دولتي, از سركوب و استراتژيهاي ضدچريكي
اّما است. آزادي برابر در عدالت يا سياسي برابر در اجتماعي ديگري, مقابل در يكي
بهويژه مبارزات ـ آزاديبخش جنگهاي و مسلحانه مقاومت بزرگ واقع, دورههاي در
نيروهاي كه آن بودهاند شاهد ـ بيستم قرن جنبشهاي ضداستعماري و فاشيستي ضد
طبقاتي مبارزة آزاديبخش و مثًال جنگهاي ـ اجتماعي عامل و سياسي عامل چريكي
در ميدهند(۱۶). يكديگر پيوند به چه نزديك تر هر بهنحوي را سرمايهداري ـ ضد
كه همچنان است. هم شده مختلف تنگتر ابعاد پيوند بين مدرنيته اين از بعد دوران

اجتماعي  زندگي سياسي ماهيت مبارزات ُپست مدرن, تبارشناسي ديد, در خواهيم
مي رود. بهشمار مقاومت جنبشهاي تمامي در كليدي عاملي و گرفتهميشود مفروض
قراردارد. سوبژكتيويته بيوپوليتيكي توليد و بيوپوليتيك مفهوم قلب در پيشفرض اين
هم تفكيكناپذير با بهنحوي سياسي و اجتماعي اقتصادي, مسائل اين سطح, در
حوزههاي در برابر جلوهدادن عامل سياسي تالش براي مستقل نوع هر و پيونددارند

بود. خواهد بيمعني اجتماعي و اقتصادي

شبكهيي مبارزات اختراع
ميكنيم, مالحظه را مقاومت جنبشهاي و مدرن تبارشناسي انقالبهاي وقتي
اقتدار برقراركردن كه هنگامي متوجه ميشويم كه سرمان پشت به نگاه كردن با
ضرورت قهر كاربرد به مشروعيتبخشيدن و چريكي سازمان يا خلق ارتش
«خلق» است. ميكرده بازي اساسي نقشي «مردم»] [يا «خلق» مفهوم مييافته,
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دولت اقتدار جانشين قدرت, گرفتن با  دارد  ادعا كه است حاكميت از شكلي
حتي درواقع, حاكميت, به مدرن مشروعيتبخشيدن از شكل اين شود. (Elat)
«خلق» معموًال است. غصبي حاصل يك تصاحب انقالبي, جنبشهاي مورد در
مقام قدرتي كه و ميكنند ابراز مردم كه رضايتي بين ميانجي بهعنوان يك
براي است فقط بهانهيي موارد در غالب مي رود, ولي ميكند, بهكار اعمال حاكم
شورشي, يا مقاومت جنبشهاي در مورد مستقر. حتي قدرت يك به اعتباربخشيدن
عنصر بر يك مبتني همواره حاكميت, به و قدرت به مدرن مشروعيتبخشيدن نوع
چه باشد, سنتي وبر, ماكس اصطالح طبق قدرت, مرجع اين استعاليي است, چه
نوعي بنابراين خلق] حاكميت [يا حاكم خلق مفهوم كاريسمايي. چه و عقالني
مشروعيت بخشيدن كه رابطهيي زيرا دارد, نهفته خود در را پهلويي دو و دوگانگي
قدرت براي مرجع مردم به زيان دارد گرايش ميگيرد، همواره آن انجام اساس بر
علت همچنين و حاكميت, خلق بين رابطة دو پهلو اين قائل شود. امتياز و اولويت
مالحظه مدرن انقالبي سازمانهاي در ما كه هست هم دموكراتيكي كمبودهاي
در مدام ميكنيم, مبارزه آنها با ما كه خودرايي, و سلطهجويي از اشكالي كرديم:
قديمي داليل ديگر سوي از مي شوند. ظاهر دوباره مقاومت جنبشهاي خود بطن
بحراني همان دچار امروزه جانب خلق، از اِعمال قهر به مشروعيت بخشيدن براي
شد, آن به اشاره پيشتر كه دولتي, قهر به مشروعيتبخشيدن داليل كه هستند
حقوقي, چه باشند, اخالقي چه سنتي, استداللهاي اين جا هم آن روبرويند. در با

ندارند. خريدار ديگر
كه نه  تصوركرد را مشروعيتبخشيدن از جديدي روند امروزه است ممكن   آيا
شكلهاي آيا باشد؟ استوار بيشماران بيوپوليتيكي بارآوري بر بلكه خلق حاكميت بر
باشند به دموكراسي پاسخگوي ميل شورش خواهندتوانست مقاومت و از جديدي
ذاتي و مكانيسم يك آيا است؟ مستتر مبارزات مدرن تاريخچة سراسر كه در
بتواند استعاليي قدرت مرجع يك به توسلجستن بدون كه ندارد وجود دروني
مبتني بر دموكراسي, نوين, براي ايجاد جامعهيي بيشماران زور در مبارزه كاربرد
مي تواند بيشماران جنگ سخنگفتن از آيا مشروعيت بخشد؟ را آزادي و برابري

باشد؟ داشته معنايي
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ميتواند  كه بهارثگذاشته ما براي را مشروعيت بخشيدن از الگويي  مدرنيته
طبقاتي كه مبارزة است الگويي مددكار باشد وآن سؤالها به اين پاسخگويي در
سوسياليستي ـ احزاب و پروژههاي دولتها چندان منظور ما را بهجريانمياندازد.
به بلكه بيشتر ـ نيست, بهوجودآوردند را حاكميت خودشان شكلهاي خاص كه
را هماهنگ آنها خودشان كه مقاومتي عمليات به كارگران, خود مبارزات روزمرة
و كار محل بر كه سلطهگرانهيي روابط براندازي و نافرماني اعمال به مي كنند,
مقابله براي كه سلطه طبقات تحت حكمفرماست ميانديشيم. جامعه سراسر بر
دچار دولتي خشونت مشروعيت مورد در هرگز شدهاند, متشكل مسلط نظام با
به دولت با و آورده روي رفرميستي استراتژيهاي به وقتي حتي نبوده اند, توّهم
ضمانتهاي پذيرش و اجتماعي خدمات تأمين به وادار را دولت تا نشستهاند مذاكره
كه نماندهاند غافل امر اين از  هيچگاه آنها كنند.  اعتصاب, حق مثل حقوقي,
هستند فراروندهيي معيارهاي ميبخشند, مشروعيت را دولت خشونت كه قوانيني
بقية تابعيت و حفظ ميكنند را مالكيت) حق مسلط (به ويژه طبقات امتيازات كه
سرمايه خشونت اگر كه ميدانسته اند هميشه آنها مي بخشند. تداوم را جمعيت
مبارزة به مشروعيت بخشيدن بوده, قدرت متعالي منبع يك به متكي دولت و
طبقاتي مبارزة بستگي داشتهاست(۱۷). خودشان اميال و منافع فقط به طبقاتي
از توجيهش كه كرده دروني ارائه و ذاتي مشروعيت الگويي از بدين ترتيب, مدرن,

است. بوده بينياز حاكم قدرت يك به ارجاع هرگونه
تبارشناسيجنگ مطالعة امروزه ميتوانفقطبا نداريمكه عقيده ما اينهمه با
مسألةمشروعيتبخشيدن گذشته, با باثبات پيوندهاي يافتن براي تالش يا طبقاتي
را مثال نمونه و نقش گذشته ميتوانند حلكرد. مبارزات را مبارزات بيشماران به
بهعالوه مي كنند. طلب را جديد مقاومت قدرت, ابعاد جديد ابعاد ولي كنند, بازي
جوابشان باشد كه كافي مسائلي  براي حل نميتواند  بهتنهايي  تئوريك  تفكر
كه همان جا از را تبارشناسيمان بايد ما بنابراين ميكنند. پيدا عمل در فقط را
حل بهوجود راه توانسته اند سياسي مبارزات چگونه ببينيم و رهاكرديم ازسربگيريم

بياورند.
كشورهاي در مبارزات از دورة طوالني يك اوج نقطة كه از ۱۹۶۸, بعد  
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آزاديبخش دچار و مقاومت جنبشهاي شكل بود, پيراموني كشورهاي مركزي و
زمان همان كه در بود تغييراتي بازتاب درواقع كه شد عميق تدريجي ولي تغييري
براي بود. گرفته اجتماعي صورت توليد اشكال در و نيروهاي مولد سازمانيابي در
چريكي جنگ در ماهيت كه جهش واري تغييرات در را اين گذار ميتوان شروع
شهر, به روستا از جنبشهاي چريكي گذار تغيير, شناساييكرد. بارزترين رويدادند,
شرايط با بهتدريج جنگ چريكي تكنيكهاي بود. بسته  فضاي به باز فضاي از
و خبري سيستمهاي مثل بودند,  پيشآورده فورديسم مابعد  توليد كه جديدي
با همزمان چريكي, سرانجام جنبش دادند. انطباق خود را شبكهيي, ساختارهاي
اجتماعي, بافت تمامي در گسترش و بيوپوليتيك توليد مشخصات تدريجي پذيرش
مادي فرهنگي,  عين حال در و اقتصادي سوبژكتيويتهيي  توليد سوبژكتيويته ـ
براي مبارزة در «پيروزشدن از عبارت فقط مسأله داد. قرار خود هدف را ـ وغيرمادي
مدارهاي با توليد تازه, مغزهاي و قلبها ايجاد بهطوراخص بلكه مغزها» نبود, و قلبها
متقابل كنش  تازة شيوههاي و اجتماعي همكاري نوين اشكال ارتباطي جديد,
الگوهاي چريكي از عبور گرايشي به سوي روند, اين بود. در (interaction)

شبكهيي پديدار است. و دموكراتيكتر سوي سازمانيابيهاي مدرن به
اولويتدادن به  و كوبايي, مائوئيستي چريكي مشترك الگوهاي اصول از يكي   
سالهاي ۱۹۷۰, طول تمام در ۱۹۶۰ و سالهاي پايان در اّما بود. شهر برابر در روستا
شورش شدند(۱۸). مركزگرا پيش از قارة آمريكا و اروپا, بيش در بهويژه مبارزات,
شهريشدن مقدمة شايد ,۱۹۶۰ سالهاي در ـ آمريكايي آفريقايي «گتو»هاي

مشخصات سالهاي۱۹۷۰ شمرده  از كه منازعاتمسلحانةييبود مبارزات سياسيو
شهري جنبشهاي همة سوي از چندمركزي سازماندهي الگوي البته ميشدند.
و متمركز سلسلهمراتبي قديمي, الگوي همان به آنها از بسياري و پذيرفته نشد
ساختار و متمركز, واپسگرا ساختار اين ماندند. وفادار نظامي سنتي ساختارهاي
توپاماروس آمريكاي شمالي, در ِكِبك آزاديبخش جبهة سياه» و پلنگان «حزب
«فراكسيون آمريكاي جنوبي, در برزيل ملي» آزاديبخش «جبهة  اروگوئه, در
دوران همين طي اّما ماند. ايتاليا در سرخ» «بريگاردهاي , آلمان در سرخ» مسلح
كه بوديم هم غيرمتمركزي و چندمركزي شهري جنبشهاي بهوجودآمدن شاهد
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چنين در ميكردند. تداعي را سازمان چريكي مدرن مستقيمًا سازماندهي نظر از
به روستا از ساده و سهل بهطور موارد, غالب در چريكي جنگ تاكتيكهاي حالتي،
حتي و محل رزمندگان شهري است, جنگل يك شهر شدند, چون منتقل شهر
كه دارند را اين امكان بدينترتيب ميشناسند و را بهخوبي كنارهايش و گوشه
با ناپديدگردند. از نظر خمها پيچ و در بعد كنند و شوند, حمله جمع زمان هر در
در تغيير ايجاد تا بود مستقر قدرت به حمله كمتر هدف, كه بود آشكار اين همه
و مقاومت, بين نافرماني پيوند نزديكي شهري شهر. بدينترتيب مبارزات خود
نشان را پروژههاي بنيانگذار بين ضدقدرت و و ترك خدمت, و خرابكاري بين
بدينترتيب ,۱۹۷۰ سالهاي ايتالياي در اُپرايا» بزرگ«اتونوميا مبارزات دادند.
آنها در آزادي مناطق تغييردهد, و را بزرگ چهرة شهرهاي بهطورموقت توانست

كردند(۱۹). تجربه را فرهنگ و از زندگي نويني اشكال كه بهوجودآورد
به كم شد, خيلي پيدا جنبشهاي چريكي دوره در اين طي واقعي كه تغيير
محيط به گذار بهتر, بهبيان يا ـ مربوطميشود محيط شهري يا روستايي خصلت
پيوند به تغيير  اين نيست. عميق تر تغييري از  نشانه  يك جز چيزي شهري
دارد(۲۰). ربط اقتصادي و اجتماعي توليد سازمانيابي و جنبشها سازمانيابي بين
شدهاند, خط به كارخانهها در  كه  كارگران از  لشكرهايي  ديديم, كه همچنان
از اشكالي حالآنكه خلقاند,  ارتش در  تمركزيافته نظامي  تشكلهاي بازتاب
منزوي نسبتًا كه روستايي, توليد با تظاهرمييابند, چريكي سازمان در كه شورش

آن  ۱۹۷۰ شاهد سالهاي در اّما دارند. پيوند است, سرزمين تمامي در پراكنده و
حول واحدهاي دوباره صنعتي, توليد سازماندهي اشكال و كه تكنيكها بوديم
فورديسم از گذار بدينترتيب و جمعشدند انعطاف تر قابل و كوچكتر توليدي
ساختارهاي و كوچك متحرك كردند. اگر واحدهاي اعالم را ُپستفورديسم به
جنگ چندمركزي  الگوي يادآور حدي تا  ُپستفورديست  توليد انعطاف قابل 
شبكههاي بازيميكند. نقش هم آن تغييردادن در عينحال در است, چريكي
هستند, ُپست فورديست اساسي توليد كه محورهاي همكاري, و ارتباطي خبري,
واسطة با فقط جنبشها نه ميدهند. شكل هم را چريكي جنبشهاي نوين بهتدريج
همين كه پيداميكنند گرايش بلكه شكلمي گيرند, اينترنت مثل تكنولوژيهايي
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بپذيرند. خودشان تشكيالتي ساختارهاي براي الگو بهعنوان هم را تكنولوژيها
به  گرايش حدودي تا ُپستفورديست و ُپست مدرن جنبشهاي اين  
تكميل داشت, نمود پيشين چريكي الگوهاي در كه را چندمركزي سازماندهي
گواريسم، و «ُفكيسم» از در فرمولبندي كوبايي كالسيك مي كنند. تحكيم و
مستقلاند, نسبتًا و متعدد «ُفكو»هاي از مركب و غيرمتمركز چريكي, نيروهاي
ارتش بايد به و نيروهاي چريكي بينجامد وحدت بايد سرانجام به اين تكّثر اّما

خطوط  عناصر و مداوم  تكّثر بر مبتني اّما, شبكهيي, سازمانيابي شوند. تبديل
فرماندهي يك ساختار امر را تحت آن كه نميتوان است, به طوري خود ارتباطي
با شكل بدين ترتيب چريكي الگوي چندمركزي شكل درآورد. متمركز متحد و
با ارتباط در گرهي نقاط از تقليلناپذير تعدادي از متشكل و مركز بدون شبكة

پيدا ميكند. يكديگر, ادامه
اقتصادي توليد و بيشماران شبكهيي مبارزات مشترك مشخصات از يكي
بهبيانديگر گرفته اندـ  قرار بيوپوليتيكي زمينة در هردو كه آن است ُپستفورديست
درست ميكنند. توليد زندگي جديدي از اشكال جديد و سوبژكتيويته هاي مستقيمًا
ارتش مدرن, سوبژكتيويته اند. ملزم به توليد همواره نظامي كه سازمانهاي است
و است فورديست كارخانة با انضباط كارگر كه تصوير توليدكرده باانضباطي سرباز
هم چريكي مدرن انضباط جنبش با سوژة توليد و كند, را اطاعت است فرمانها قادر
توليد كه شبكهيي, هم چنان مبارزة درمقابل, است. نداشته با انها تفاوتي اساس در
اساسيش ارزشهاي بلكه نيست وابسته انضباط به بهطوراخّص ُپستفورديست,
در جديد نيروي اين البته خودسازمانيافته. همكاري و ارتباط خالقّيت, عبارتند از
نظامي, مورد سازمانهاي هميشگي به شيوة اورا, و ميكند مقاومت برابر دشمن
عبارت مسأله ـ ميشود درونيتر تالشهايش مدام هدف اّما ميدهد, قرار حمله
بطن در زندگي از توسعهيابندهيي اشكال و جديد سوبژكتيويتههاي توليد از است
گرفتن ديگر هم هدفش نيست, ديگر«خلق» جديد نيروي اين سازمان. خوِد
در بطن كه دموكراتيكي شكل شبكهيي, عناصر در نيست. حاكم قدرت دولت
خودش سازماندهي و يافتهاند بيشتري توسعة داشتند, وجود هم چريكي جنبش

يك وسيله. نه فقط هدف مي شود و يك
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الگوهاي  هنوز طبق بيستم قرن پايان در داخلي بزرگ جنگهاي  اكثريت
نظامي سنتي ساختار تا گرفته چريكي مدرن جنگ قديمي الگوهاي كهنه, از
در مجاهدين كامبوج, چه در سرخ خمرهاي چه بودند, سازمان يافته متمركز,
فيليپين، در خلق» نوين «ارتش چه فلسطين, و لبنان در حماس چه افغانستان,
در رهاييبخش» «ارتش انقالبي مسلح نيروهاي يا پرو, در درخشان» چه «راه
شكل سمت به تحولي  تحمل شكست, جنبشها, بهويژه پس از غالب اين كلمبيا.
چريكي از جنگ گذار كه شورشهاي راهنما, يكي از كردهاند. را شروع شبكهيي
در كه فلسطينيهاست مي دهد, انتفاضة را نشان شبكهيي شكل سمت به سنتي

دقيق  سال ۲۰۰۰ دوباره اوج گرفت. اخبار جدي و در و شد ۱۹۸۷ شروع سال
در كنار هم در مدل دو كه ميرسد بهنظر ولي نادرند, انتفاضه دربارة سازمانيابي
به كه جواناني توسط درون از جنبش سو يك از دارند(۲۱) وجود شورش اين
و سرشناسان محله حول و محلي كامًال و درمقياس دارند, تعلق فقير محيطهاي
و پليس با مستقيم درگيري و سنگ پرتاب است. سازمانيافته مردمي كميتههاي
غزه نوار در بودند, به سرعت اّول انتفاضة آغاز مشخصات كه از اسرائيلي، مقامهاي
مختلف سازمانهاي توسط از خارج شورش ديگر, از سوي شدند. رايج اردن كنارة و
بودند در تبعيد هنوز اّول انتفاضة آغاز در اكثرشان كه رسمي فلسطيني, و سياسي
بهنظر چنين ظاهر در يافت. تعلق دارند, سازمان سالمندتر نسلي به رهبرانشان و
متغّير در نسبتهاي شيوة سازماندهي دو اين انتفاضه را مراخل مختلف كه ميرسد
و پراكنده و مستقل افقي, يكي خارجي, ديگري و داخلي يكي كرده اند: تعيين
در كه بهنظر ميرسد دوگانه سازماني انتفاضه بنابراين و متمركز. عمودي ديگري
سازمانيابي غيرمتمركز متمركز قديمي و اشكال نوين اشكال به سمت حال عين

گرايش دارد.
از  و گذار اين از ديگري نمونة جنوبي آفريقاي آپارتايد ضد مبارزات  
شمرده طوالني تر, دوره يي بسيار طي آن, تكوين سازماني در شكل دو همزيستي
را آن سپس و درافتادند اّول آپارتايد رژيم با كه نيروهايي دروني تركيب ميشود.
است, شده هم تحول دچار زمان و با گذشت است پيچيده بسيار كردند, سرنگون

ازدياد  شاهد بعد, دهة طول تمام در و سووتو شورش ۱۹۷۰ با از اواسط سالهاي اّما
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سفيدپوستان از سلطة سياهان خشم افقي هستيم(۲۲). مبارزات كامًال چشمگير
جنبشها خود اّما است. ميداده تشكيل را جنبشها اين مشترك مخرج بيترديد
گروههاي سازمان يافته بودند. جامعه مختلف بخشهاي بهنحوي نسبتًَا مستقل در
آفريقاي جنوبي داشتند, در فعاليت طوالني سابقة سنديكاها، كه نيز و دانشجويي
روابط افقي مبارزات اين دوره, اين طول تمام در بازيكردند. مّهم بسيار نقشي
, آوردند بهوجود داشتند عمودي ساختار كه قديميتري سازمانهاي با هم فعالي

در  بود, گاه در تبعيد ۱۹۹۰ گاه كه تا سال (ANC) افريقا» ملي «كنگرة با مثًال
سو از يك افقي و مستقل سازماندهي  بين تضاد ميتوان اين فعاليت زيرزميني.
سازمانيافته بين مبارزات نوعي تنش را بهعنوان سوي ديگر از متمركز رهبري و

كه  است روشنگرتر آن كرد, اّما وANC تلقي و...) كارگران, دانشجويان (مبارزات
نشد  رفع كه تنشي ببينيم, هم ANC را خود بطن در يك تنش تضاد، اين در
هم آپارتايد ضد مبارزات شدت هم يافت(۲۳). قدرت به رسيدنش حتي پس از و
تبارشناسي يي در بنابراين بطن خود داشتند و سازماندهي در دوشكل انتفاضه مثل

هستند. عطف نقطه يك نمايندة هستيم, طّراحيش حال در كه
در   ۱۹۹۰ سالهاي در  كه (EZLN) ملي آزاديبخش زاپاتيستي  ارتش
كه زاپاتيستها چرا است, تغيير همين گوياتر از بسيار نمونهيي ظاهر شد, چياپاس
شمرده بيوپوليتيكي شبكة نوين الگوي و چريكي جنگ قديمي الگوي بين مفصل
چگونه گذار اقتصادي كه ميدهند نشان تحسين قابل ميشوند. آنان بهنحوي
روستايي مناطق در هم و سرزمينهاي شهري هم در ميتواند ُپستفورديسم به
پيونددهد(۲۴). سراسري مبارزات با را محلي  تجربيات و عملكند بهخوبي
و اينترنت از تعلق دارند, بومي و دهقاني اساسًا جنبشي به هرچند زاپاتيستها,
مقياسي در را اطالعيه هاشان تنها نه تا ميكنند استفاده ارتباطي تكنولوژيهاي
محدودة بهتدريج از كه هم, خودشان سازمان به بلكه وسيع پخشكنند, بسيار
بدهند. شكل مي كند, پيدا جهاني و ملي ُبعدي و مي آيد بيرون مكزيك جنوب
بر مدام ساخته و مبدل انقالب عنصر محوري فكر يك را به ارتباط زاپاتيستها
تأكيد متمركز عمودي و ساختارهاي جاي به واقعي سازمانهاي شبكهيي ايجاد
اين كه شود نكته اين بر تأكيد مانع ما از نبايد بههيچوجه امر اين كردهاند(۲۵).
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رايج   EZLN در كه سنتي نظامي اصطالحات فرهنگ با الگوي غيرمتمركز
و تبديلشوند ارتش به گرفتهاند تصميم زاپاتيستها بههرحال برخوردميكند. است،
آمريكاي التين چريكي الگوي در رايج نظامي درجات و عناوين از سلسله مراتبي
بهطور آنها كه ميكنيم مشاهده كنيم, نگاه نزديكتر از اگر اينهمه با بپذيرند. را
ماهرانهيي, شگردهاي طريق از قدرت را لغو و را مراتبها سلسله اين مداوم
آنهاست, سخنپردازي مشخصات از كه طنز، كاربرد يا وضع معكوسكردن مثل
شعار .(۲۶) است) شده سياسي استراتژي يك آنها نزد طنز (خود كردهاند. جابهجا
جز هدفي بدينترتيب, در عين اطاعتكردن»ـ, «فرماندادن ـ زاپاتيستها متناقض
وارونهكردنروابط سلسلهمراتبيسنتي در بطنسازمانندارد. پستهايفرماندهي
مركزي قدرت هيچ كه انگار گردش امور طوري است ميشوند و اشغال نوبت به
جنبش شده چهرة افسانهيي كه زاپاتيستها اصلي ماركوس, سخنگوي وجود ندارد.
بدهد. نشان را او زيردست موقعيت نسبتًا است تا فرمانده مرتبة نايب در است,
حاكم قدرت به دستيابي و دولت سرنگونكردن هرگز جنبش هدف بهعالوه
است(۲۷). مدنظر داشته را قدرت جهان بدون گرفتن تغييردادن است, بلكه نبوده
كه ميپذيرند براي اين را سنتي سازماندهي عناصر تمامي بهبيان ديگر زاپاتيستها
سازماندهي را كه اشكال ماهيت و جهِت گذاري طريق و از اين دهند، تغييرشان

ميدهند. نشان درخشان بهنحوي مي پيمايند, ُپستمدرن دوران در
در بهويژه متعددي, جنبشهاي پديدارشدن شاهد بيستم قرن آخر دهههاي طي
(«Identity politics») هّويتي» «سياست مفهوم با كه غالبًا بوديم متحده, اياالت
همجنس گراي جنبشهاي از مبارزات فمينيست ها, عمده به طور و ميشدند, تداعي
سازمانيابي, نظر از مي گيرند(۲۸). سرچشمه قومي اقليتهاي مبارزات يا زنانه و مردانه
نوع رد هر حفظ استقالل, آنها به عالقة از عبارتند جنبشها اين مشخصات مهمترين
آنها نظر نقطه از سخنگويي. نوع هر رهبري, نوع هر مركزي, سلسله مراتب اصل
وحدت تحميل به گرايش از آنجا كه نيروهاي چريكي مدرن, و خلق ارتش حزب,
قرارميدهند, بن بستهاي خارجي منافع را تابع آنها و بياعتنايند به تفاوتها و دارند
شكل دموكراتيكي نتواند سياسي مي گويند اگر انجمن آنها شمرده ميشوند. واقعي
تفاوتش انگشت بر و كند حفظ استقاللش را دهد امكان به هركسي بگيرد و بهخود
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سازمانيابي براي جنبشها اين كه اهميتي بمانيم. منزوي و تنها كه محكوميم ما بگذارد,
جنبشها دارد؛ اين انعكاس آنها دروني ساختارهاي در قائلند, استقاللشان و دموكراتيك
خويشاوند گروههاي يا تشكيل تعاوني تصميمگيري در زمينة مهمي تجربيات گاهوارة
آنارشيستي دوبارة جنبشهاي ظهور مورد اين در بودهاند. هماهنگكردن آنها و فكري
دموكراتيك, سازمانيابي آزادي و به بر اين نياز تكيهشان اروپا و و شمالي آمريكاي در
و استقالل, دموكراسي زمينة در تجربيات تمامي اين بازيكرده اند(۲۹). مهم نقشي
جنبشها شمرده اين بعدي  رشد  براي عظيم پايينترين سطح, سرمايهيي در  حتي

ميشوند(۳۰).
و درآمدند حركت به سياتل از كه آلترموندياليست, جنبشهاي سرانجام و
رسيدند مومباي به پورتوآلگره, جهاني اجتماعي فوروم و جنوآ از عبور از پس
امروزي مثال بهترين انداختند, بهراه را جنگ ضد تظاهرات كه بودند همانها و
جنبههاي غافلگيركنندهترين از يكي ارائهميدهند. را شبكهيي سازمانهاي از

كه  بود اين بعدي عمدة مالقاتهاي تمامي و  ۱۹۹۹ نوامبر در سياتل حوادث
توانستند داشتند, يكديگر با و حتي متضادي متباين منافع قاعدتًا گروههايي كه
گروههاي و سنديكاليستها, آنارشيستها اكولوژيستهاو عملكنندـ  مشترك بهطور
مقام هيچ صنعتي. ـ زنداني مجتمع مخالفان و همجنسگرا گروههاي مذهبي,
با از خالل يك ساختار شبكهيي آنها خود جمع نميكند, را گروهها اين باالتري
بهطور اشتراكشان وجه بر با تكيه ميشوند كه موفق جنبشها اين تماساند. در هم
فكري خويشاوند گروههاي اجتماعي, فورومهاي خالل از كنند, عمل هماهنگ
كه هست هم به هميندليل ـ مي شوند ساخته دموكراتيك مشاورة ديگر اشكال يا
و تفاوت كامل استقالل ابراز مي نامند. در اينجا «جنبش جنبشها» را خودشان
توأم (Singularités) «خاص»ها اين همة نيرومند و محكم پيوند با كس هر
ميدهد. تشكيل را آن ثابت فعاليت و جنبش هدف عين حال در دموكراسي است.
وهلة در مواجهاند. محدوديتهاي متعددي با آلترموندياليست هم جنبشهاي اين
دارد, تاكنون, وجود ميلشان و كليتگرايي كه در بينش همة با اين جنبشها اّول
تا وقتي نشدهاند. دوم, تودهها به بسيج موفق اروپا, و در آمريكاي شمالي جز
سران آن كنفرانس به سران از اين كنفرانس خود مخالفت به بيان جنبشها اين
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اجتماعي سازمان و بهوجودآورند بنيانگذار مبارزهيي توانست نخواهند كنند, اكتفا
باشند موقتي موانع محدوديتها, اين كه دارد امكان اينهمه با برپاكنند. آلترناتيوي
مورد موضوع براي شد. آنچه خواهند آنها رفع موفق به سرانجام جنبشها كه
رشديافتهترين به امروز تا آنها جنبشهاست: شكل مهمتر است, همه از ما بحث

مي شوند. شمرده شبكهيي سازماندهي الگوي
داخلي  جنگ و مقاومت شكلهاي مدرن زمينة ما در تبارشناسي ترتيب  بدين
قيامهاي و شورشها از كه و تعيين ميكند تعريف را جنبشي و ميشود كامل
تا نيروهاي متمركز نظامي ساختار از خلق, ارتش وحدتيافتة تا الگوي متفرق
دارد. تنّوع پراكنده چندمركزي تا شبكة سرانجام از الگوي و چريكي, چندمركزي

تاريخي  از بسياري جهات, تاريخ شده است. اين گذاشته سر پشت اين تاريخ
است غني ميراثي فوقالعاده ولي و خشن, سخت از ناكاميهاي سرشار فاجعهبار,
بهنحوي تعيين كننده بر وسيلة آينده پيشميراند و به سوي را ميل به آزادي كه

ميگذارد. اثر آن تحقق
يا  اصل, سه داد به امكان ما به مقاومت مدرن تبارشناسي شكلهاي  اين
اصل اّول اصل برسيم. بوديم, كرده اشاره آنها به آغاز در كه جهت يابي, معيار
بايد هر شكل از سازمانيابي است. معين در يك وضع تاريخي مؤثربودن سادة
در را توانش تا كند استفاده ميآورد پيش معين قواي تناسب هر كه فرصتي از
برساند. حداكثر به قدرت، مسلط شكلهاي كردن سرنگون يا و مخالفت مقاومت,
معاصر اشكال و نظامي ـ سياسي  سازمانيابي بين شكل ارتباط بر دّوم اصل
ميگيرند، بهخود جنبشها كه شكلي مي گذارد. انگشت اجتماعي و اقتصادي توليد
هم اصل مهمترين آخر, و سوم اصل ميكند. پيدا تحول توليد شكل با همزمان
سازماني اشكال رشد محرك كه هستند اصولي آزادي, و دموكراسي هست:
پيش بهكّرات كرديم, ترسيم را خطوطش اينجا در كه تاريخي طي مقاومتاند.
دموكراسي وقتي مثًال بگيرند, با يكديگر قرار تضاد در اصلها اين است كه آمده
باالبرود, تأثيرشان قدرت تا ميبايست قرباني شوند جنبشها استقالل و دروني
جنبش و بطن در دموكراسي به نفع بايد قابليت تأثير كه هنگامي يا بهعكس,
هم با سه اصل اين كه بهجايي رسيدهايم ما امروزه شود. گذاشته آن كنار استقالل
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را عرضه دموكراتيك مطلقًا سازمان الگويي از يك شبكه يي ساختار دارند. تطابق
عين در دارد, و مطابقت و اجتماعي توليد اقتصادي غالب شكلهاي كه با ميكند

هست(۳۱). هم مستقر قدرت عليه ساختار سالح حال نيرومندترين
بين  تميز واقعي معيار يك ديگر قانوني بودن شبكهيي, زمينة اين در  
كه مقاومت از شكلهايي  سنتي, بهطور نيست. مقاومت مختلف  جنبشهاي
قرار قانون «بيرون» كه آنهايي از ميكنند, عمل قانوني چارچوب «درون»

مقاومت  رايج, حقوقي معيارهاي چوب  چار  در مي شوند. داده تميز ميگيرند,
اعتصابهاي بهكارآيد: قانون سركوبگرانة اثرات خنثيكردن براي ميتوانست
مراجع به نسبت اعتراضي حركات ساير نيز  و فعّال مدني نافرماني كارگري,
ميآورند. بهوجود نافرماني را اّول يك سياسي, بدينترتيب, پلة و اقتصادي قدرت
خود توانستند نمايندگيكننده, سازمانهاي ساير و سنديكاها احزاب, دّوم, پلة در

بيرون آن  و قانوني چارچوب درون حال عين در و قراردهند قانونيت مرز در را
چالش به را مستقر مدام مقامات ايجاد قدرتهاي متقابلي كه با مثًال كنند, عمل
از مقاومت سازمانيافته شكلهايي قانوني, كادر از خارج سّوم, پلة در فراميخواندند.
واژگون را مستقر نظم تا كوشيدند چريكي, جنبشهاي يا خلق ارتشهاي مثل
كه حالي در بياورند. نوين به وجود يك جامعة ساختن براي فضاهايي و كنند
ميطلبيدند, را سازماندهي از گوناگوني انواع گذشته در مقاومت از سطح سه اين
چنين در قرارگيرند. پله سه روي هر قادرند درعينحال امروزه شبكهيي جنبشهاي
ميشود. تشخيص غيرقابل پيش از بيش قانونيت مسألة شبكهمانندي, محيط
كرد معين بههيچ وجه نتوان سران كنفرانس يك طي ممكن است بدين ترتيب
تظاهرات هدايت براي هيچ مركزي كه حالي تظاهركننده, در شبكة فالن كه
به طور آيا ابرازميشوند, متغّير مدام و متنوع اشكال به اعتراضها و ندارد وجود
كه است مهم نكته اين درك درواقع غيرقانوني. بهطور يا ميكند رفتار قانوني
فقط درپيوندند, باهم شبكه صورت به كه مقاومت از اشكالي بين عمده تفاوتهاي
بر جنبشها اين بين تميز معيار بهترين نميشود. خالصه قانونيبودن به مسألة
به اين امر دارد. دموكراسي, تكيه خواست بر و, بهويژه, ذكركرديم اصلي كه سه
زمان, شورش ضد نظريه پردازان كه مختلف گروههاي بين كه مي دهد امكان ما
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اين نظريهپردازان شويم. قائل جلوهميدهند, تميز كامل را يكسان آنها عمد به
كارتلهاي آلترموندياليست, جنبشهاي انتفاضه, زاپاتيستها, بين شبكهيي, جنگ
مختلف, سازمانهاي اين چون پيوند برقرار ميكنند، القاعده و كلمبيايي موادمخّدر
اگر اّما پيداكرده اند. مصونيت ضدبرانداز سنتي ظاهرًا استراتژيهاي در برابر همگي,
ظاهر مهمي تفاوتهاي بسنجيم, كرديم بيان كه معيارهايي با را آنها بهعكس,
به ما اّما دارند, وجود قهر, كاربرد مثل هم ديگري معيارهاي البته ) ميشوند.
كارتلهاي مثًال ميشوند). ظاهر تحليلمان با رابطه در كه داريم تفاوتهايي توجه
ضدبراندازي استراتژيهاي ديدگاه از است ممكن القاعده, و مخدركلمبيا مواد
و متمركزند فوقالعاده سازمانها واقع اين در ولي شوند, ظاهر شبكه به صورت
تبعيت نيستند, دموكراتيك بههيچ وجه كه فرماندهي, عمودي ساختارهاي از
به ديديم, كه همانطور درمقابل, زاپاتيستها, و انتفاضه ساختارهاي ميكنند.
حداكثر و هستند فرماندهي فاقد مركز دارند, چون گرايش پراكنده شبكة سوي
برابر در مقاومت مركز آنها فقط ميكنند. تمام اعضا تضمين براي را استقالل
براي سازماندهي مبارزة آنها ايجابي, بيان به يا، فقر است عدم پذيرش و سلطه

است. مشتركات بيوپوليتيكي دموكراتيك
اين  كه در است واضح برگرديم. بخشيدن مشروعيت مسألة به حال بايد  
ميتوانند پرولتاريا چطور نيازهاي بپرسيم از خود امروزه كه است زائد مرحله,
مطلب همين براي بيان يا, مشروعيت ببخشند قدرت جديدي از شكلهاي به
جنگ به ميتواند طبقاتي مبارزة بپرسيم چگونه خود از متفاوت, اندكي زباني به
امپرياليستها بين جنگ چگونه ديگر, بياني به هم باز يا شود مبدل اجتماعي
كهنه, سؤالها اين همة جنگ انقالبي شود: يك درگيري براي فرصتي ميتواند
و اجتماعي مقاومت مسألة بيشماران, ميكنيم كه فكر ما پالسيدهاند. و فرسوده
ميكنند. متفاوت مطرح كامًال زباني به را قهرش و قدرت به بخشيدن مشروعيت
ارث به ما مدرنيته از دوران داخلي كه جنگ نيز از مقاومت و از ميان اشكالي در
راه اين مسأله براي قادر نيست شكل, حتي پيشرفتهترين رسيدهاند, هيچ كدام,
دستكم بهطورسطحي, كه, است از مبارزه شكلي انتفاضه مثًال كند. ارائه حل
تحرك, قابليت قبيل از دارد, را بيشماران جنبش اساسي از مشخصات برخي
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به اعتراض ادامة براي سركوب متغّير اشكال با خود انطباقدادن توان و انعطاف
شكلي از است دوردستي طنين فقط انتفاضه اينهمه با ريشهيي. به نحوي آن
شكل به را پرولتاريا كه استراتژيكي گذار در و هستيم جستجويش در ما كه
نياز امروزه كه شكل, اين درميآورد. شبكهيي, موجوديت يك يعني بيشماران,
بهكارگيرد و را معاصر قدرت توليد بيوپوليتيكي تمام بايد ميشود, احساس به آن

متحقق كند. كامًال را دموكراتيك جامعة يك وعدة
قرار  استراتژيكي مجهول پرتگاه, يك يك برابر نقطه, در اين به رسيدن با  
شيوة به اخذ تصميم انقالبي سياسي و مكاني ـ تمامي عوامل زماني ميگيريم.
نيستند. عمل قابل ديگر آنها با استراتژيهاي در ارتباط و شدهاند بي اعتبار لنيني

۱۹۶۸ بود،  انقالب و مقاومت استراتژيهاي قلب در كه «ضدقدرت» مفهوم حتي
را مقاومت قدرت كه مفهومي هر است. داده دست از را توانش تمام اينجا در
ما بايد درد نمي خورد. به دهد, جلوه سركوبگر قدرت فقط شبيه يا قدرتي همسان
انسانشناسانه از بررسي يك دنبال بسپاريم كه, به بهخاطر را كالستر پيير درس
جنگهايي معادل سركوبگرانه جنگهاي كه تصوركرد نبايد هرگز شد مدعي جنگ,
شدگان سركوب جنگ او گفتة به بهپيش ميبرند. سركوبشدگان كه هستند
صاحبان برابر در جامعه از دفاع هدفشان كه است بنيانگذاري جنبشهاي معرف
مبارزة تاريخ ميگويند, كه همانطور تاريخ, صاحب خلقهاي تاريخ است. قدرت
مبارزة تاريخ تاريخ, فاقد خلقهاي تاريخ كه افزود اعتقاد همان با بايد است. طبقاتي
مي گويد سخن آن از نوع مبارزهيي را كه كالستر بايد ما دولت است(۳۲). آنها با
بهخود كنوني ميتوانند شرايط در مبارزات اين كه را متناسبترين شكلهايي نيز و

كنيم. شناسايي بگيرند،
مقاومت را  عشق ما به و شور كه مي توانند ميدانيم قضا, ما چيزهايي از   و
بهطوركامل امروزه نظام جهاني مشروعيت مي دانيم كه نخست بدهند. جهت
نظام اين مشروعيت رّد بههمين مناسبت, و جنگ رّد بنابراين است. جنگ از ناشي
و سرمايهداري توليد كه ميدانيم دّوم, است. مشترك اخالقي التزام يك جهاني
تعيينكننده و وابستهاند بههم تنگتر روز هر به نحوي بيشماران (موّلد) زندگي
در بيشماران كه و مقاومتي است, وابسته بيشماران سرمايه به ميباشند. يكديگر
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است (اين بحران آن دائمي تعيينكنندة , ظاهرميكنند آن و سلطة مقابل قدرت
آن پرداختهايم). به دّوم بخش در است كه عمدهيي از موضوعهاي يكي مكانيسم
بيوپوليتيك ميدان در امپراتوري, در برابر خالي, دستهاي با بيشماران مبارزة در
تضمين مشروعيت براي امپراتوري, كه هنگامي آنهاست, هردو متعلق به كه
سياستشان, اساس بهعنوان دموكراسي، به بيشماران سرميدهد, جنگ آواز خود,
«دموكراسي بهپاخاسته, يك برابر جنگ در كه  دموكراسي اين فراميخوانند. 
خواند, ميتوان هم جمعي» را «مهاجرت دموكراتيك جنبش اين است. مطلق»
و رضايت امپريال حاكم قدرت بين كه است پيوندي كه موضوعش قطع چرا
سّوم قسمت جمعي در مهاجرت و مطلق دموكراسي (اين برقرار است اتباعش

آمدهاند).

ابرگونه   هوش
بر  حشرات از ابري دستميزند, مثل تهاجم پراكنده به شبكة يك  وقتي
را ضرباتشان ميشوند, طرف ظاهر هر از نيروي مستقل هزاران ميتازد: دشمن
از خارج چنين ميشوند(۳۳). ناپديد محيط در بعد و واردميكنند متمركز بهصورت
چشم ميماند. به حشرات از ابرگونهيي تودة به بيشكلبودن, سبب تهاجمي, به
فرماندهي مركز فاقد شبكه كه از آنجا مانده اند, سنتي قالبهاي اسير كه كساني
و مرج و هرج هرچه هست سازمانيابي جواب نميدهد, شكلي از هيچ به است,
حشراتي انبوه پرندگان يا ابرگونة يادآور تودة شبكهيي است. تهاجم خودانگيختگي
بهنظر كه مهاجراني بيشمار آمده اند؛ بيرون وحشتآور فيلم يك از گويي كه است
اّما ميكنند. عمل نامرئي و غيرقابل پيشبيني ناشناس, تصادفي, بهطور ميرسد
سازمانيافته, كه ميشويم متوجه دقيقتر كنيم, را شبكه درون به نگاهمان اگر

است. گرفته ميان در را هوشي ابرگونه آن است. خّالق و عقالئي
در زمينة  كه پژوهشگراني از برخي سو, اين به پيش زماني از اندك  
جمعي تكنيكهاي تعريف براي ميكنند, كار محاسبه روشهاي و مصنوعي هوش
ساخت يا مركزي فاقد كنترل و ميروند بهكار مسائل براي حل كه پراكندهيي و
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قبًال كه مشكالتي آنها بهنظر ميكنند(۳۴). ابرگونه صحبت از هوش هستند, كلي
مي گرفت امر سرچشمه اين از حدي تا وجودداشت, زمينه اين تحقيق در راه سر بر
پژوهشگران, اّما، اين براي ميكردند؛ تصور خصوصي مالكيت در هوش را كه
رفتار از را ابرگونه تودة مفهوم به اينترتيب آنها است. اجتماعي اساسًا هوش
تا گرفتهاند بهعاريت موريانه و زنبورعسل مورچه, مثل اجتماعي جانوران جمعي
رفتار يك قراردهند. مورد مطالعه را متعدد عامالن با پراكنده سيستمهاي هوشمند
مثال بهعنوان ميتوان بدهد. فكر اين از اوليه يي تصور ميتواند مشترك حيواني
با زيبا بسيار گنبدهاي گرمسيري مناطق موريانههاي كه درنظرگرفت را شيوهيي
دانشمندان ميسازند. يكديگر ارتباط با را طي كاملشان و پيچيده ساختارهاي
كلني را همنوعانش در از بهجامانده فرومون آثار موريانه هر فكر ميكنند كه
ندارد, پيشرفتهيي خيلي هوش بهتنهايي, موريانه هر كه آن با دنبالميكند(۳۵).
نوع مركز هر فاقد كه ميدهند تشكيل را هوشمندي سيستم جامعة موريانهها
محاسبه روشهاي مصنوعي يا در زمينه هوش بهنظر دانشمنداني كه است. كنترل
كند كمك يافتن سلسله عملياتي به ميتواند ابرمانند فهم رفتار تودة ميكنند, كار
را كمپيوترهايي ميتوان همچنين كرد. خواهند تسهيل را مسائل حل روند كه
ابرمانند و پراكنده ساختاري مركزي, عملكرد سنتي الگوي جاي به كه تصوركرد

بپردازند. بهعملكردن خبر بتوانند سريعتر راه اين و در باشند داشته
توسط  و است حيواني  جوامع از پارهيي ويژة كه ابرمانند, تودة  الگوي  
يا كه عامالن شروع به حركت ميكند اصل شده است, از اين دانشمندان تنظيم
و اندكي دارند خّالقيت انفرادي بهطور ميدهند, تشكيل را تودة ابرمانند كه ذراتي
سياسي سازمانهاي در كه مقابل تودههاي ابرمانندي در يكديگرند. با تعويض قابل
مي شوند. تشكيل مختلفي و خّالق عامالن انبوه از پديدميآيند, شبكهيي و نوين
اعضاي ميبرد. باالتر درجه به الگوي اوليه چند نسبت را آن پيچيدگي امر اين
نيازي بپردازند, و به همكاري ارتباطبرقراركنند با هم  كه اين براي بيشماران
ـ را اختالفهايشان آنها خّالقيتشان دربگذرند. از يا شوند, يكديگر عين كه ندارند
به بايد بنابراين آنچه ما ـ حفظ ميكنند. باشد ... و است قومي, جنسي ممكن كه
متنوعي و بزرگ تودة چنين كه است دستهجمعييي هوش باشيم فهمش دنبال
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كند. ايجاد يكديگر با و همكاري اعضا ارتباط طريق از ميتواند
بتوانيم سرانجام  دربردارد, ابرمانند هوش اين كه عظيمي توان درك با شايد فقط  
ساخته, پاريس زيبايي كه براي كمون آرتور رمبو, در سرودهاي چرا كه بفهميم
پايينآوردن است. درمقابل, درنظرآورده حشره شكل را به كمون رزمندگان مدام
نقل بههنگام زوال, اميل نيست. نادري امر حشرات رديف دشمن تا سپاهيان
بهسان پروسيها «امواج» از «هزيمت», رمانش در بهپايانرسيده, سال حوادث
آلماني» مورچهوار سپاهيان سياه و از «تودة سخن ميگويد، مورچگان هجوم
كه چنين, اين تشبيهاتي .(۳۶) سدان درهمميشكنند در فرانسه را مواضع كه
شكست اجتنابناپذيربودن رفتهاست بر دشمنان بهكار دستههاي توصيف براي
فاقد اين حشرات چون ـ مي گذارند انگشت حريف درعينحال پست تربودن و
پاريس دربرابر كمون انقالبي كه از رمبو, بهعكس, رزمندگاني شعر در هوشاند.
مورچگان درمينوردند، بهسان را شهر ميكنند, دفاع حكومت ورساي نيروهاي
كمون مدافعان او چرا فعاليتاند. از لبريز مورچگان» بهسان«النة سنگرهايشان
مينماياند؟ مورچگان جمع بهشكل ميكند, تحسينشان و دارد دوستشان كه را,
بهويژه و حشرات از ُپر رمبو نوشته هاي كه مي بينيم كنيم, دّقت بيشتر اگر
«شعرهاي الخ. و لوليدن» در هم » و است «وزوز» همهجا آنهاست- صداي
يكي كه است توصيفي واقعي, بهمعناي حشرات» تودة حشره شناسانه»,«موسيقي
حسها مجدد كشف و بيداري .(۳۷) است كرده از شعرهاي رمبو خوانندگان از
وزوزكردن و در قرار دارند, او شاعرانة جهان در قلب كه جوان, جسم در يك
هوش دارد, جود و جديد نوع از هوشي اينجا در ميآيند. بهوجود تن درخودلوليدن

بودند. آن بشارت دهندگان كمون رزمندگان و رمبو كه ابرمانند, جمعي,

ـ پوليتيكي بيو توليد تا ـ قدرت بيو    از
ارتشهاي  و از ـ كرديم تمام مقاومت,كه توصيفش را تبارشناسي جنبشهاي  
ـ ممكن دربرميگيرد را شبكهيي جنبشهاي تا تكتيراندازان و دستههاي خلق
بهنظربرسد. ما يكدست و از اندازه صاف و بيش مكانيكي اندازه از است بيش
و طبيعي تحول يك اشكال مقاومت را القاكنيم كه احساس اين نميخواهيم
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دنبال ميكنند. را  مطلق دموكراسي سوي به و محتوم پيشرفت خطي يك
به نه و  است پيش معلوم از سرنوشتشان نه تاريخي, روندهاي  اين بهعكس 
و متضاد بهنحوي تاريخي روند دارند. گرايش تاريخي مطلوب غايت يك سمت
مبارزه دورههاي است. و حادثه معرض اتفاق لحظه در هر و پيشميرود تصادفي

فراميرسند. پيش بيني غيرقابل نيز و نامنتظر به نحوي مقاومت و
شكلي مورد  جنبة از را فقط مقاومت تبارشناسي كه بايد بپذيريم همچنين
اختالفهاي كافي نيست. ـ كردهايم كنون تا ما كه آن طور قراردادن ـ مالحظه
شبكه هاي و چريكي چندمركزي نيروهاي از را متمركز ارتشهاي كه شكلي
مختلف مقاومت جنبشهاي از ارزيابي معيار يك البته ميكند, پراكنده متمايز
در كه اختالفهايي مثًال نيست. هم معيار مهمترين نيست, معيار تنها هست, ولي
كارتل و زاپاتيستها يا تروريستي شبكههاي و آلترموندياليست جنبشهاي شكل
منعكس را آنها  واقعي  اختالفهاي  ناقص خيلي بهطور دارد, وجود مخدر مواد
توجه آنها هم عمل محتواي بلكه به شكل, فقط به نه ميبايست ميكنند. ما
يافته تودة ابرمانند سازمان بهصورت يا شبكه شكل جنبشي به اين كه نفس كنيم.
هم دموكراتيك مسالمتجو يا جنبش اين كه نمي كند بههيچوجه تضمين باشد,
با كه بدهد امكان ما بايد به شكلي, جنبههاي اين فراتررفتن از بهعالوه هست.
درواقع شويم. روبهرو آسانتر ديني يا ناسيوناليستي مقاومت اشكال دوگانة ماهيت
و بر ميگيرند سرچشمه متمركز سازمانهاي از موارد اغلب در مقاومت اين اشكال
سازمانهاي به آنها را الزامًا اين امر استوارند, بيآنكه هويتي نيرومند زمينة يك
شكلي روابط و ساختار مسأله فقط دموكراسي مبدلكند. واپسگرا يا ارتجاعي
توليد و يكديگر به رويآوردن ما نحوة به محتويات اجتماعي, به بلكه نيست,

دارد. بستگي هم جمعي
هم, اقتصادي توليد شكلهاي تحول با مقاومت شكلهاي تحول موازيبودن
دادهشده, محدود شكلي  مشخصات به كه اندازهيي از بيش  اهميت سبب  به
كه دربردارد فكر را القاي اين خطر مشخصات, درنظرگرفتن انحصاري اين است.
حال ميكند. تعيين را اجتماعي است كه تغيير اوليهيي نيروي تكنولوژيك نوآوري
نزديكتر را از آن عامالن نيز و نحوههاي اين توليد ماده توليدشده, خوِد بايد ما
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شرايط شناسايي و توليد به درون روند با نگاه نافذ فقط قراردهيم. بررسي مورد
كار محل در مقاومتها ظهور خواهيم شد قادر است كه بهرهكشي پايههاي و كار
دنبال كنيم. را توليدي روابط كار و مجموعة شكل تغيير موازات به آنها تحول و
مقاومت و توليد بين اساسي تري پيوندهاي يافت خواهيم امكان صورت آن در

برقراركنيم.
توليد  به آينده بخش در جنگ, از حرفزدن اين همه از پس بايد, هم چنين  ما
اين اّما كنيم. تحقيق جهاني اقتصاد كنوني تقسيمات و ماهيت دربارة و بپردازيم
توليد, امروزه كه ديد خواهيم سرعت به چون بود. نخواهد اقتصادي صرفًا تحقيق
خواهيم نشان ما هست. هم سياسي فرهنگي و حال عين در جهات بسياري از
«كاالهاي هستند كه توليد, شكلهايي و هژمونيك غالب چطور شكلهاي كه داد
ايجاد و رابطه برقراركردن گرفتن ارتباط مختلف فكر, دانش, اشكال مثل غيرمادي»
فراترميرود اقتصاد سنتي مرزهاي از توليد غيرمادي, كار اين چارچوب در ميكنند.
تنها نه توليد اين ميشود. منتهي سياسي و اجتماعي فرهنگي, زمينة به مستقيمًا و
ميآورد. از زندگي بهوجود شكلهايي و ملموس بلكه روابط اجتماعي مادي كاالهاي
نيز آن و نوعي محصوالت خصلت تا ميناميم پوليتيك» «بيو توليد را شكل اين ما

اجتماعي را برجسته كنيم. زندگي مجموعة پيوند مستقيم آن با
رژيم  چطور دهيم تا توضيح گفتيم سخن قدرت» از «بيو قبلي مطالب در ما  
تمامي بازتوليد با توليد و بلكه نميكند, تهديد به مرگ ما را فقط كنوني جنگي
كناري به را بيوقدرت حال است. يافته تسلط زندگي بر اجتماعي, حيات ابعاد
اجتماعي زندگي مجموع بر دو هر اين بپردازيم. بيوپوليتيك توليد به تا ميگذاريم
شيوههاي به اّما ـ  است بابت از همين مشتركشان  پيشوند ـ  ميگذارند تأثير
استعاليي قدرت حاكم, بهسان يك جايميگيرد, فراز جامعه بيوقدرت بر مختلف.
اجتماعي مقابل، در حيات در بيوپوليتيكي توليد ميكند. خود را تحميل نظم و است
بهوجود اجتماعي شكلهاي و كار تعاوني, روابط شيوه هاي طربق از دارد؛ حضور
كنون كه تا دموكراسي, از تحليل ما به بيوپوليتيكي، بدينترتيب, ميآورد. توليد
ميكند ظاهر را اجتماعييي پايگاه و مي بخشد محتوا است, باقيمانده شكلي فقط

بنانهاد. را بيشماران پروژة يك ميتوان امروز آن بر تكيه با كه
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با فقط آزادسازي قراربگيرد, امروزه و دورنماي تغيير كه در سياسي عمل هر
و كلي ترين در بيشماران مفهوم درك براي ميكند. پيدا امكان بيشماران به تكيه
قرارداد(۱). «خلق» مفهوم مقابل در را آن اّول وهلة در مي توان سطح, انتزاعيترين
است, شده تشكيل مختلف افراد و انبوهي طبقات از جمعيت البته است. واحد خلق
هويت به يك يا ميكند, واحد تركيب هويت يك را در اجتماعي تنوع خلق اين اّما
باقيميماند. متعدد و ندارد, متنوع وحدت اّما, بيشماران,  ميدهد. تقليل واحد
بيشماران, خالف مختصاتش, به بهموجب خلق فلسفة سياسي, غالب سنت در
از مجموعهيي از مركب بيشماران كند. حكومت حاكم, قدرت بهعنوان ميتواند
اجتماعي است سوژة يك در اينجا «خاص» از منظورمان ـ و «خاص»هاست
باقي كه متفاوت است تفاوتي همساني تقليلداد, يعني به را نميتوان تفاوتش كه
هم با تفاوتي وحدتشان ديدگاه تشكيل ميدهند, از را خلق كه عناصري ميماند.
خصوصيتهاي يكساني ميرسند. به تفاوتهايشان كنارزدن نفي يا با آنها ندارند؛
ميگيرند. قرار خلق در نقطة مقابل وحدت بي تمايز درعوض, بيشماران, چندگانة

متفرق,  مناسبت اين  به اّما باقيميماند, چندگانه گرچه  بيشماران  
مفاهيم مقابل در هم چنين بيشماران مفهوم  نيست. ازهمگسيخته يا بينظم
انبوه مثل ميكنند, داللت چندگانه مجموعههاي به كه قرارميگيرد ديگري 
انبوه جمعيت كه گروههايي و افراد كه آنجا از مردم. عامة يا جمعيت, تودهها
پذيرش مورد و مشترك پيرامون عناصر بهنحوي منطقي مي دهند, تشكيل را
يك ظاهر بهسهولت و تفاوتهايشان بياثر باقيميماند تجمع متشكلنميشوند,
«خاص»ها از جمعيت انبوه و عامة مردم پيدامي كند. توده ها, را نامتمايز مجموعة
مجموعه بيتفاوتي در آنها به سهولت واقعيت كه تفاوتها در اين ـ نشدهاند درست
اجتماعي سوژههاي اين مي كند. بهعالوه كامًال ثابت ادعا را اين ميشوند, حل
را آنها بايد بلكه نمي شوند, عمل وارد خود ابتكار به كه چرا منفعلاند، اساسًا
بهوجودبياورند اجتماعي اثرات ميتوانند مردم عامة يا جمعيت انبوه كرد. هدايت
اقدام به دست يكديگر توافق با اّما نميتوانند ـ مخّرب فوق العاده آثاري غالبًا و ـ
به بيشماران عوض در شوند. بهكار گرفته خارج كه از آمادگيدارند بنابراين بزنند.
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«خاص»ها, مشترك وجوه اساس بر كه گفتهميشود فعال اجتماعي سوژههاي
درون از چندگانه و است بدينترتيب بيشماران سوژهيي بهعمل ميزنند. دست
بيتفاوتي), بهطريق اولي (و وحدت يا هم هويتي اصل مبناي نه بر كه تمايزيافته،

دست مي زند. عمل و به سازد مي را خود دارد آن چه مشترك بلكه بر اساس
تمامي  مقابل در مستقيم بهطور بيشماران، مفهوم از مقدماتي تعريف  اين
يكي از ديد, خواهيم سوم قسمت در كه همچنان ميگيرد. قرار سنت حاكميت
ميتواند است واحد آنچه كه فقط است سياسي اين فلسفة تكرارشوندة حقايق
اجتماعي سوژههاي فرد. آن و چه خلق حزب, چه سلطان, چه چه كند، حكومت
كه, كنند و ميخواهند حكومت نميتوانند ماندهاند, وحدتنيافته و چندگانه كه
يك الزامًا شكل حاكم قدرت هر ديگر بيان به شود. حكومت آنها بر به عكس,

ميدهد؛ اعضا،  فرمان كه از يك سر, متشكل ميگيرد به خود سياسي را بدن
مفهوم است. قدرت پشتيباني از نقششان كه و ارگانهايي مي كنند؛ اطاعت كه
يك از بيشماران فراتر نمي رود. حاكميت از جاافتاده حقيقت اين زير بار بيشماران
تعريف البته اين حكومت ميكند. خودش كه بر است زنده يي تن سياسي, بدن
به ما كه ميكند مطرح عملي و مفهومي نظر از متعددي مسائل بيشماران از
خاطرنشانكرد كه چالش بايد از هم اكنون ولي پرداخت, خواهيم تفصيل به آنها
ميتواند كه است اجتماعي سوژة تنها بيشماران است. دموكراسي چالش رو, پيِش
موضوع بنابراين بخشد. تحقق را همگان بر همگان حكومت يعني دموكراسي

مورد دعوا، اساسي است.
اساسًا اجتماعي  ديدگاه از را بيشماران مفهوم ميكوشيم ما فصل اين در
به اختالفهاي كه بيشماران آن نيست از امر مانع كنيم. اين اقتصادي تشريح ـ
اينجا ما در كه تأكيدي كند. پيدا ربط هم نوعي و اختالفهاي جنسي قومي,
طي كه است نسبي جبران بي توجهي براي تا حدي ميكنيم طبقه مفهوم بر
و سلسله تمايز خطوط ديگر اين قياس با بهويژه در به آن, نسبت سالهاي اخير
معاصر شكلهاي ديد, خواهيم هم چنان كه شده است. داده نشان اجتماعي, مراتب
اقتصادي منحصر به پديده هاي ميناميم- توليد بيوپوليتيكي ما را توليد- آنچه
و مثل ارتباط, دانش اجتماعي زندگي جنبههاي تمامي كه گرايش دارد نميشود و
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كه كنيم كه فكري يادآوري آغاز از است الزم همچنين دربربگيرد. هم را احساس
جريان نيرومند از يك دراز جزئي دارد, مدتهاي و پيوند مفهوم بيشماران قرابت با
مي كنيم طلب را جهاني ما وقتي است. بوده نژادپرستانه ضد و فمينيستي سياسي
اهميتي و معني بلكه ازبين بروند كه اين نه جنسي يا قومي تفاوتهاي آن در كه
نباشند, تبعيض نوع تعيين كنندة هيچ تفاوتها اين آن كه در جهاني باشند, نداشته
بيشماران خواست يك از ما كمال آزادي ابراز شوند, در تفاوتها آن در كه جهاني
ميدهند, تشكيل بيشماران را كه «خاص»هايي كه براي اين ميگوييم. سخن
نوعي قومي و و جنسي مخّرب اختالفات و تنگنظرانه, منفي خصلت از بتوانند
پايين باال تا از را دنيا بايد به قدرت كنند, تبديل را تفاوتها اين و شوند خالص

دهيم(۲). تغيير و بههم بريزيم
تن و  است, كار عام سوژة بيشماران اقتصادي, ـ اجتماعي ديدگاه يك از   
ميكوشد جمعي كه سرماية است هدفي حال عين در ُپستمدرن, و توليد جسم
بيشماران يك واحد از ميخواهد سرمايه كند. مبدل خود رشديافتة را به جسم آن
كند. تبديل مردم يا خلق به را آن ميخواهد دولت كه همچنان بسازد, ارگانيك
بيشماران واقعي چهرة كه كار است زمينة مبارزات در از خالل سطح, اين در
و اسير بيشماران جسم وقتي كمكم ظاهر ميشود. بيوپوليتيكي, موّلد به عنوان
سرمايهداري جهانيشدن روندهاي گرفتار ميشود, تبديل جهاني سرماية بدن به

دارد آنچه  گرايش بيشماران ضديت برميخيزد. توليد بيوپوليتيكي و به ميگردد
قدرت عليه يكجا ميكند, توليد مشترك بهطور را آنچه و دارد مشترك به طور را
خصلت رشددادن و پرورش با بيشماران, بعدها, كند. بسيج جهاني سرماية امپريال
با استقالل و بزند را خود حرف تا درنوردد سراسر را امپراتوري موّلدش, مي تواند

كند. حكومت خود بر
ديگر  سرمايه داشت. مّدنظر را سرمايه قلمرو توسعة اهميت ابتدا از بايد  
به عامش  كه تسلط بهتدريج ندارد. تسلط  محدود اجتماعي فضاهاي  بر فقط 
فرامي گيرد, گرايش را تمام جهان و گسترش مييابد كارخانه سوي ديوار آن
جايي ديگر مكان. هر در گسترش به درواقع, يا, پيداميكند «المكان»شدن به
كه هم, از منطق بيوقدرت خارج جايي كه همچنان سرمايه وجود ندارد, از بيرون
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تصادفي اصًال مشابهت اين و وجود ندارد. گفتيم, سخن آن از فصل پيش در
ميكنند. عمل  يكديگر با كامل پيوند در بيوقدرت و سرمايه كه چرا  نيست,
استثمار تا بكوشيم بايد ما بنابراين و مشخصاند و معين همواره استثمار مكانهاي
بهخود استثمار كه ويژهيي شكلهاي نيز و خاص, محلهاي اين از شروع با را

توپولوژي از  يك به تهية داد خواهد امكان امر به ما اين كنيم. ميگيرد, شناسايي
بپردازيم.  آنها جغرافيايي توزيع توپوگرافي از و يك كار مورد استثمار صور مختلف
عينحال محل در استثمار محل كه است مفيد آنرو از بهويژه چنين تحليلي
بدين ترتيب تحليل هست. اين هم مبارزه و جمعي, مقاومت مهاجرت و مخالفت
در مقاومتهاي گوناگون براساس جهانيشدن روند سياسي اقتصاد نقد  به مارا
كه خاّص مشتركي آزاديبخش قدرتهاي توان و سرماية جهاني بدنة برابر تشكيل

شد. خواهد رهنمون است. زحمتكش بيشماران
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خطرناك طبقات

به اندازة بود كه آن «اشتباه اساسي استالين
نكرد» اعتماد دهقانان به كافي

مائوتسه دون    

مائيم!» خود «فقرا
جنوبي افريقاي تظاهرات در شعار يك

كار اشتراِك ـ شوند
طبقات اجتماعي اقتصادي تئوريهاي است. طبقاتي مفهوم بيشماران يك
معموًال وحدت كنند. انتخاب را يكي آنها كثرت و وحدت بين بايد بهطورسنتي
جامعة در طبقاتي ساختارهاي كه ادعارا اين و ميكند تداعي را ماركس
در ادغام به گرايش كار شكلهاي تمام كه بهطوري ميشوند. ساده سرمايهداري
پرولتاريا. در يعني قرار مي گيرد، سرمايه در مقابل كه پيداميكنند واحدي سوژة
اجتماعي طبقات اجتناب ناپذير تعّدد بر كه دارد جاي ليبراليسم قلب در كثرت
جامعة كه است راست درستاند. دو هر چشماندازها اين درواقع ميكند. پافشاري
كساني از توليدند وسايل داراي كه كساني كار, از سرمايه جدايي به سرمايه داري
شرايط و كارگران شرايط و شود؛ مي مشخص نيستند, وسايل اين مالك كه
اينهم درست اما مي كنند. پيدا يكساني مشخصات به تدريج زندگي محرومان
شده تشكيل اجتماعي طبقات از بيحد بالقوه تعدادي از امروزي جامعه كه است
يا قومي تعلقات به بلكه نيستند, اقتصادي صرفًا اختالفهاي منعكسكنندة كه
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نفس ميكنند. پيدا تعميم هم ديگر عوامل و جنسيت جغرافيايي, حوزة جماعتي,
نشان ميدهد كه هستند, درست دو هر متضاد دو استدالل ظاهرًا اين كه اين
از و كثرت وحدت بين انتخاب اجبار به باشد(۱). خود آلترناتيو اشتباه است ممكن
توجه به بدون است تجربي صرفًا مسأله كه ميگيرد سرچشمه پيش فرض اين

ميشود. تعريف سياسي بهطور طبقه مفهوم درواقع كه نكته اين
مي توان  كه است روشن ميشود. تعيين طبقاتي مبارزة توسط طبقاتي  تعلق
... «طبقهبندي» خوني و گروه مو, ـ رنگ بيشمار را برحسب معيارهاي بشر افراد
تعريف جمعي مبارزات كه توسط هستند آنهايي اهميت دارند كه طبقاتي ولي كرد,
طبقة كه مفهوم است سياسي همانقدر هم نژاد مفهوم زمينه در اين ميشوند.
بلكه پوست, بارنگ نه مي شود تعريف قومي تعلق با نه مفهوم اين اجتماعي.
نژاد محصول كه گفته اند ميكند. تعّين پيدا جمعي مبارزة توسط بهطور سياسي,
است يهودستيزي كه ميكند تأكيد سارتر پل ژان است, مثًال نژادي تبعيض
خالل از نژاد و گفت برد اين منطق را بايد پيش تر بهوجود ميآورد. يهودي كه
مي گيرد. بههمينترتيب طبقات شكل نژادي برابر سركوب در مقاومت جمعي
از تحليل يك ميگيرند. شكل جمعي مقاومت عمليات خالل از هم اجتماعي
بايد نه مفهوم نژاد, از تحليل يك كه همچنان اجتماعي, از طبقه درك اقتصادي
جمعي درمقابل مقاومت جبهههاي با بلكه تجربي, تفاوتهاي از ارائة فهرستي با
جز چيزي طبقه يك چرا كه مفهوم سياسي است, طبقه يك شود. شروع قدرت

باشد. نميتواند و نيست مبارزه حال در جمع يك
طبقات تئوري چون يك است, سياسي هم ديگري طبقه بهنحو مفهوم اّما
خطوط بلكه نميكند, طبقاتي اكتفا مبارزة خطوط جبهة ارائة به فقط اجتماعي

شرايط  طبقات, شناسايي تئوري يك وظيفة مي گذارد. پيش رو را هم ديگري
است. سياسي نظريههاي آنها به صورت بيان جمعي ممكن و يك مبارزة كنوني
متبادر به ذهن را پروژه, يك بنيانگذار, چشمانداز يك طبقه, گستردهشدن مفهوم
سوي ساختار به سرمايه داري جامعة گرايش مورد در را ماركس ميكند. نوشتة
آن عبارت از تجربي بيان اين جا در كرد. تلقي معني اين به بايد طبقاتي دوگانه,
طبقة يك در برابر كار واحد طبقة يك به هم اكنون از بگوييم جامعه كه نيست
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طبقة تعداد زيادي تاريخيش در نوشتههاي ماركس ميشود. سرمايه شناخته واحد
تجربي بيان تحليل ميكند. جداگانه بهطور را سرمايه كار يا از ناشي اجتماعي
يك طبقة تشكيل كه شرايطي بگوييم كه است اين طبقات تئوري ماركسيستي
نظرية يك چارچوب در بيان اين آمدهاند. فراهم ميگردانند ممكن را كارگر واحد
پرولتاريا بهعنوان بطن در كار مبارزات متحدكردن هدفش كه جاي دارد سياسي
طبقات دوگانهبودن بينش كه همان چيزي است سياسي پروژة اين است. طبقه
كه ليبرال, بهطور اساسي از الگوهاي متعلق به ماركس است، كه را اجتماعي

ميكند. جدا هستند, اجتماعي طبقات چندگانگي برپايه
درواقع اقتصادي مبارزات سياسي و مبارزات قديمي بين تمايز مرحله, اين در
مفهوم يك طبقه مفهوم ميشود. طبقاتي تبديل مناسبات فهم راه در مانعي به
وقتي هست(۲). هم سياسي اقتصادي است كه و همانقدر است بيوپوليتيكي
كار از ما درك كه است اين ديگر, طرف از معنايش, «بيوپوليتيكي» ميگوييم
خّالق انساني در بايد ظرفيتهاي بلكه محدود نميشود, دستمزدي كار به فقط
خود كه در جاي همچنان طبقه, درك از مفهوم اين در را هم در بربگيرد. كليتش
مقامي به عكس, بلكه نيستند, طبقه» از «خارج تنها نه فقيران داد, خواهيم نشان

دارند. مركزي
تئوري  يك كه كند ثابت اّول وهلة در ميخواهد بنابراين, بيشماران, مفهوم  
كند. انتخاب را يكي كثرت و وحدت نبايد بين الزامًا اجتماعي طبقات اقتصادي
آن كه اجتماعي ويژهيي تفاوتهاي نيست؛ تقليل قابل كه كثرتي است بيشماران
وحدت, قالب در نميتوانند هرگز و ابرازشوند همواره بايد مي دهند, تشكيل را
تكهتكه كثرتي بيشماران مناسبت اين اّما به شوند. همطراز بيتفاوتي يا همساني
متالشي هويتهاي قديمي را ُپستمدرن اجتماعي زندگي پراكنده نيست. البته و
صنعتي كارگران جاافتادة كامًال هويتهاي كه ديد خواهيم بعد فصل در است. كرده
مشخصات از كه اجباري, تحّرك كار و قابليت مدت كوتاه قراردادهاي افزايش با
موجهاي شدهاند؛ فرسوده كامًال هستند, غالب كشورهاي كار در شكلهاي جديد
هويتهاي قراردادهاند؛ سؤال معرض در را ملي هويت سنتي مفاهيم مهاجرت,
نيست از آن مانع اّما, ملي, هويتهاي متالشيشدن الخ. و كردهاند تغيير خانوادگي
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شده «خاص»هايي تشكيل از بيشماران كنند. عمل «خاص»ها بهطورجمعي كه
تضاد كه است آن اين تعريف اساسي عامل مي كنند. عمل مشتركًا كه است
وجود ندارد. (Commonality) اشتراك و بين خاص بودن واقعي يا مفهومي

را،  طبقاتي مبارزه سياسي پروژة فعالكردن هم چنين بيشماران مفهوم  
ديدگاه بيشماران, از اين مّدنظر دارد. شده است, ماركس بيان كه توسط آنچنان
استوار است. ممكنبودنش شرايط بر كه نيست استوار طبقه تجربي وجود چندان بر
نيست كه «بيشماران چيست؟» اين مطرح كرد بايد سؤالي را كه بيان ديگر, به
ساختن كه پيداست ناگفته بشود؟» ميتواند چه «بيشماران كه است اين بلكه
كساني مشترك شرايط كه شود تحليلي تجربي شروع از بايد سياسي پروژة اين
القاكنندة مشترك» اين «شرايط بدهد. نشان بيشماران شوند, ميتوانند كه را

ماهوي  تفاوت نوع هيچ كه است مستلزم آن نيست, بلكه بيشماران همسانشدن
زندگي و اشكال كار, ويژة اشكال زياد تنوع كه يعني باشد. نداشته وجود در آن
و مانع ارتباط ولي نبايد پيداكند, ادامه است قرار چند موقعيتهاي جغرافيايي, هر
پروژة مشترك, پروژة اين سياسي مشترك شود. پروژة بطن يك همكاري در
و رمبو تا هولدرلين از نوزدهم شاعران فيلسوف قرن كه ميآورد بهياد را ديگري
تغييرداده را طبيعت با جنگ انسان قديمي بينش در آن و بودند پرداخته لئوپاردي,
كرده تبديل استثمار ميشورند, عليه كه كساني بين تمام همبستگي عامل به و
وضعي و بودند گرفته قرار تفكر انقالبي فكري و جنبش برابر بودند. (آنان در
كميابي و با محدوديتها, با مبارزه از گذار داشتند.) ما وضع از متفاوت نه چندان
واقعي پروژة و مادي اساس اين, توليد انساني: فراواني و وفور به بيرحمي طبيعت,

پيشگويانش بودند(۳). آنها كه مشتركي بود
كساني  مجموعة بهعنوان را بيشماران اوليه, برخورد در ما ترتيب  بدين
بالقوه, بهطور بنابراين, و ميكنند كار سرمايه قيموميت تحت كه ميكنيم درك
كامًال مفهوم بيشماران, بدين ترتيب, مي كنند. را رد سلطة سرمايه كه كساني طبقة
قرن نوزدهم و قرن كه در معنايي است در طبقة كارگر, بهويژه مفهوم متمايز از
از كه است يك مفهوم محدودكننده كارگر ميدادند. مفهوم طبقه آن به بيستم
صنعتي كار اشكال فقط كلمه, معناي تنگترين در ميشود. تعريف طريق حذف
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طبقة معني, درگسترده ترين كنارميگذارد. را ديگر شكلهاي تمام و دربرميگيرد را
غيرمزدبگير مختلف بنابراين طبقات و مي شود كارگران مزدبگير تمام شامل كارگر
كار بين ماهوي وجود تفاوت بر فرضية اين كنارگذاشتن مبتني كنارميگذارد. را
كارمند بين كشاورزي, كار و صنعتي كار بين زنانه, بازتوليدي كار و مردانه صنعتي
طبقة بهعنوان بدينسان, كارگر طبقة است. فقيران و كارگران بين بيكار، و
قراردارد سرمايه سلطة قانون زير مستقيمًا كه ميشود درك توليدكننده يي اصلي
اّعم اقدام كند. سرمايه مؤثر عليه به طور كه ميتواند است عاملي بنابراين تنها و
مفهوم بيشماران يا نداشت, داشت واقعيت در گذشته وضعي كه چنين اين از
مفهوم اين ديگر بيان نيست. به قرار اين از وضع امروزه ديگر كه ميرساند چنين
زيرا ندارد, وجود سياسي اولويت كار, مختلف شكلهاي بين كه ميرساند چنين
و ميكنند توليد هستند, مشتركًا اجتماعي مولد از نظر امروزه اشكال كار همة
منزلة به را آن دارند. ميتوان سلطة سرمايه برابر مقاومت در براي مشتركي توان
نيست آن بههيچوجه حرف اين معناي كرد. درك مقاومت امكانهاي برابري
كه است آن صرفًا بلكه شده، كمتر اهمتيشان كارگر طبقة يا صنعتي كه كارگر
امتياز سياسي هيچ طبقات مولد, از ساير به آنها ديگر، نسبت بطن بيشماران در
طبقة مفهوم مشخصات از كه حذف, اثرات ناشي از مقابِل در نيستند. برخوردار
مفهوم پرولتاريا و به است وگسترشيابنده باز است, بيشماران مفهومي كارگر
توليد و كار سرمايه، قانون تحت تمامي افرادي كه ميدهد: را معني گسترده ترين
وهلة ما بايد در سياسيش, پروژة مفهوم بيشماران و اعتبار ميكنند. براي اثبات
وجود ديگر داشت وجود كار انواع بين كه ماهيتي تفاوتهاي كه بدهيم نشان اول
اشكال كه آن براي فراهم است شرايط كه بدهيم ديگر نشان بهبيان يا ندارد

مشترك شوند. و كنند همكاري باشند, داشته ارتباط هم با مختلف كار
كارگر  طبقة به لحاظ سنتي به شكلهايي از كار كه به پرداختن از پيش  
طبقة خود به تغييرات عمدهيي كه در به اختصار ندارند, ما همچنين بايد تعلق
اقتصاد در هژمونيكش موقعيت در كه تغييراتي به ويژه است, آمده بهوجود كارگر
كار مختلف اشكال همزيستي به هم اقتصادي, سيستم هر كنيم. توجه پديدآمده,
شكلهاي بر كار از خاصي شكل هژموني به عينحال در هم و مي شود مشخص
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اخذ به ديگررا اشكال كه است ثقلي  مركز  مانند  هژمونيك شكل اين ديگر.
از قراردارد، مسلط موقعيت در اگر بنابراين واميدارد. خودش عمدة مشخصات
اشكال روي بر كه است تغييري قدرت بهمناسبت بيشتر بلكه نيست, كّمي نظر

يك گرايش است. اينجا در هژموني ديگر اعمال مي كند.
صنعتي  كار اقتصاد جهاني، هژموني و بيستم, مشخصة نوزدهم قرون  طي
قرار اقلّيت در كشاورزي, كار, مثل ديگر اشكال نسبت به كّمي, نظر از هرچند بود,
گردابش درون به را ديگر توليد اشكال و هژمونيك بود صنعت بنابراين داشت(۴).
مجبور را هم خود جامعه و سرانجام معادن ميكشاند: كشاورزي, بهرهبرداري از
آهنگ زندگي در هم چنين بلكه كار, مكانيزة شيوههاي تنها نه كرد صنعتي بشوند.
نهادهاي تمام شد, اندك اندك مي تعيين آن توسط روزانه كاري كه و صنعتي كار
زمينههايي مثل در مدرسه را تغييردادند. و گرفته تا ارتش خانواده از ديگر اجتماعي،
صنعت از بودند, يافته تغيير بدين ترتيب كه توليدي پراتيكهاي مكانيزه, كشاورزي
همان اين كردند. اخذ را مشخصاتش از روزافزوني تعداد ولي باقيماندند جدا
كار ويژة مشخص و شكلهاي ماست: نظر مورد بيشتر اينجا در است كه جنبه يي
را مشتركشان عناصر شمار كه اّما گرايش دارند متمايزند, هم از كثرت همة با
هژمونيك ديگر صنعتي كار بيستم قرن آخر دهههاي طي دهند. افزايش مدام
فرآورده هاي كه از كار شكلي به يعني داد, غيرمادي» به «كار خودرا جاي و نبود
واكنشهاي حتي يا  رابطه ارتباط, خبر, دانش, مثل مي كند, توليد  غيرمادي
به همه «معرفتي», يا «كارفكري» «خدمات», مثل عاطفي(۵). اصطالحاتي
دربرگيرندة نميتواند هيچ كدام اشاره دارند, و غيرمادي كار مختلف جنبههاي
درنظر عمده شكل دو را به شروع، كار غيرمادي توان براي مي باشد. آن كليت
مسا حل است و زبانشناختي يا اساسًا فكري كه است كاري اّول شكل گرفت.
شامل زبانشناسي را در بيان اشكال باالخره تحليلي و و سمبليك كارهاي ئل,
زبانشناختي, اشكال متن, ُكد, سمُبل, فكر, نوع, اين از غيرمادي كار ميشود(۶).
كار ديگر پايهيي اصل ميكند. توليد دست اين از ديگري فرآوردههاي و تصوير
هيجانات با (affects) تفاوت عواطف ميناميم. «عاطفي» كار ما را غيرمادي 
عواطف هم كه است اين در هستند روحي نوع از (emotions)كه پديده هايي
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وضع درواقع و غمزدگي, شادي قبيل از عواطفي روح. با دارند, هم پيوند جسم با
هم نوعي و را جسم وضع از نوعي هم ميكنند, نمايان را ارگانيسم حياتي تمامي
مثل با عواطفي سروكارش كه است كاري عاطفي بنابراين كار را(۷). فكركردن از
آن تظاهر است. شوريدگي يا برانگيختگي ارضاشدگي, سرحالي, راحتي, احساس
در حقوقي كابينههاي غيروكيل پرسنل (منظور حقوقي همكاران كار در را مثًال
با خدمات (عرضة فاستفودها كاركنان يا هواپيمايي مهمانداران آمريكاست.م),
دستكم كار عاطفي, روزافزون اهميت نشانههاي از يكي ميتوان ديد. لبخند)
برخورد, طرز برجستهكردن تربيت, به كارفرمايان پيشرفته, گرايش كشورهاي در
كاركنان از كه است اوليهيي صالحيتهاي و رفتار «جامعهپسند» بهعنوان اخالق
ديگري نوع صالحيتهاي اجتماعي, داراي و خوشبرخورد كارگر ميشود(۸). طلب

دارد. استعداد كار عاطفي براي است كه كارگري توصيف از
با هم  را شكل دو اين ميكنند, طلب را غيرماّدي كار كه مشاغلي   اغلب
به ناچار اّما است, فكري شناختي و زبان عملي ارتباط، بيشك توليد مثًال دارند.
است شايع وارد مي كند. عامالن ارتباط بين رابطه در هم را مؤلفة عاطفي يك
اكتفا خبر گزارش تنها به بهطور كلي, و رسانه هاي جمعي روزنامه نگاران كه
بايد رسانه ها بكنند: هم و دلپذير انگيزاننده جالب,  را خبر بايد بلكه نميكنند
توليد درواقع ارتباط, اشكال تمامي .(۹) توليدكنند زندگي را اشكالي از و عواطف
كار بيشتر, اين هم از  درهمميآميزند.  عواطف توليد با را  و خبر  زبان نمادها,
كارگران مثًال است. مادي كار از شكلهايي با آميخته هميشه تقريبًا غيرمادي
كار ولي ميدهند انجام را خود زبانشناختي و معرفتي عاطفي, وظايف بهداشت

پانسمان. عوضكردن شب يا ظرفهاي مثل تميزكردن ميكنند, هم مادي
ميگيرد,  صورت غيرمادي كار در كه فعاليتي كه كرد تأكيد نكته اين بر  بايد
ميكند. هر كاري, درگير ما را, مثل مغز اين فعاليت بدن و است ـ ماّدي خودش

«كار  اصطالح كه  مي پذيريم ما  است. آن محصول است, غيرمادي  آنچه 
مشكل اين فهم براي شايد دوپهلوست. و مبهم اصطالحي نظر اين غيرمادي» از
تنها نه كه كاري يعني حرف زد, بيوپوليتيك» از «كار باشد بهتر جديد هژمونيك
اجتماعي زندگي نهايي خود تحليل روابط, و در بلكه همچنين مادي, كاالهاي
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متعددي مشكالت نظر مفهومي از بيوپوليتيك اين همه ميكند. با هم, توليد را
با وجود غيرمادي بودن, مفهوم كه ميكنيم گمان ما بههمين دليل و ايجاد مي كند
جاري اقتصادي تغييرات كلي گرايش و است دريافت قابل راحتتر ابهامهايش,

بهتر نشان ميدهد. را
هژمونيك  موقعيت دارد كه گرايش امروزه كار غيرمادي مي گوييم  وقتي
اساسًا كاالهاي كارگران, اغلب پس اين از كه نيست آن معنايش پيداكند,
كّمي, نطر از هم، امروزه كشاورزي  كار  بهعكس،  توليد خواهندكرد.  غيرمادي
فعاليت كه داشت, درحالي گذشته قرنهاي طي كه دارد, همچنان را غالب وضع
است كار  كّل در بخشي كار غيرمادي باقيمانده است. ثابت مجموع صنعتي در
درعوض جهان هم متمركز است. اّما سلطهگر و در مناطق اقليت قرار دارد در كه

به  و است هژمونيك شده كيفي, نظر نقطة از غيرمادي كار كه ميكنيم ادعا
امروزه ديگر بهبيان است. كرده تحميل را گرايشي جامعه خوِد و كار اشكال ساير
داشت, پيش سال پنجاه و صد صنعتي در كار است كه پيداكرده را موقعيتي همان
و معرفي ميكرد را كلي توليد بخش كوچكي از فقط صنعتي كار وقتي اين يعني
بر خود را هژموني زمان همان از كه درحالي بود, متمركز هم نظر جغرافيايي از
گذشته تمامي اشكال در كه هم چنان مي نمود. اعمال توليد تمامي اشكال ديگر
جامعه و كار امروزه هم ميشدند, صنعتي ميبايست زندگي اجتماعي خود و كار

شوند. عاطفي و رابطه جو هوشمند, انفرماتيزه, بايد
كه اساس را فهم اصولي جنبهها, پارهيي از دورة صنعتي, طبقات فرودست
زمين روي كه ميگردانند. كساني ممكن ميشوند، غيرمادي شمرده كار هژموني
غيرمادي, كار مشخصات يعني نوآوري, و هوش دانش, به همواره ميكنند, كار
پرمشقت بسيار نظر جسماني از كشاورزي كار كه گفتن ندارد داشتهاند. تكيه
گفت زمين َپست خواهد شما كار كرده باشد به كشتزار در ـ هركس كه است
انواع كه است شيميداني هر كشاورز دانش است. يك هم كشاورزي اّما ـ است
به را شير انگور و ميدهد, اختصاص آنها با متناسب كشتهاي را به خاك مختلف
بهترين بذرها كه است ژنتيك داني و زيستشناس مي كند؛ تبديل و پنير شراب
نگاهش است كه هواشناسي كند؛ گياهان را اصالح انواع تا مي كند انتخاب را
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و شود هماهنگ آن با و بشناسد را زمين بايد او است. آسمان سوي به مدام
كردن, انتخاب محصول برداشت يا بذرافشاني براي را روز بهترين دقت با كاركند.
تكرار مكانيكي يا خودانگيخته و شهود كشف است. پيچيده يك محاسبة نتيجة
مشاهدة با همراه سنتي بر شناختهاي تصميمي مبتني بلكه نيست, كار در گذشته
را اصالح آن مدام و تجربه, كه هوشمندي است, تصميمي ميان در شرايط حاضر
اگر كشاورزان, بسياري از كه گفت مي توان فكري همين زمينة (در ميكنند.
به مناسبترين وقت را در بازار, محصوالتشان مدهاي و جزر ميان در بخواهند
و خاص باز دانِش اين شوند) وارد هم مالي امور و داللي در بايد برسانند, فروش
پيدا ميكند, طبيعت تحول پيش بيني غيرقابل تغييرات همواره با كشاورزي, كه
قلب كار كه در ميدهد نشان را دانشهايي نوع كارخانه علوم مكانيكي بهتر از

قراردارند. غيرمادي
توليِد  و خانگي كار بهويژه ميشود, ناميده زنانه» «كار سنتي به طور  آنچه
كار نه فقط اين داشت. فرودست موقعيتي صنعتي، كار هژمونيك مثل, در رژيم
طبيعت است, با تنگاتنگ پيوند و هوشي در باز دانشهاي نوع همان مبتني بر
تكيه دارد. دانشگاهيان است, غيرمادي كار تمايز وجه كه كار عاطفي هم، بر بلكه
«كار ارتباطي», از «كار عاطفي، كار اين توصيف سوسياليست, براي و فمينيست
بهوضوح خانگي كار گفتهاند(۱۰). سخن مادرانه» «كار و «care» انساني»،
طلب را آشپزي, خانه يا مرتبكردن و نظافت مثل ماّدي تكراري، وظايف انجام
و همكاري ارتباط از شكلهايي توليد عواطف و روابط و عين حال در ميكند، اّما
كار عاطفي، از درپيدارد. نيز همسايگان را گاه بين و خانواده ميان بين كودكان در
بيوپوليتيكي مستقيمًا ميكند, توليد زندگي از شكلهايي و اجتماعي روابط كه آنجا

است.
كشاورزي  كار و شده, شناسايي فمينيستها توسط كه عاطفي, كار اگر  
كه نيست معنايش آن كنند, مي روشن را غيرمادي عمدة پارادايم مشخصات
همة هوش با كشاورزان قراردارند. مناسبتري وضع در امروزه كشاورزان زنان يا
هم چنان كه خواهيم , وابسته ماندهاند و زمين به كارشان دارند, دانشي كه براي و
مورد در اّما ميدهد. قرارشان بيرحمانه استثمار معرض در جهاني اقتصاد ديد،
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تالشهاي مركز بسياري از در آن را كار غيرمادي گاه هژموني عاطفي, كه كار
مقامهاي در كه ميگيرد انجام زناني توسط موارد غالب در قرارميدهد, توليدي
مقرر حد از كمتر دستمزدي و محرومند اختيار و اقتدار از قراردارند, فرودست
يا ميكنند كال كار و دفاتر در حقوقي همكار بهعنوان كه زناني ميكنند. دريافت
و ادارة مشتريان يا بيماران با رابطه ايجاد به فقط دارند, اشتغال كار پرستاري به
هم, كارفرمايانشان به را خود توجه بلكه نميكنند, اكتفا كار محل در فعاليتها
(اعتصابها ميدهند. اختصاصي هستند, مرد معموًال كه پزشكان و كال و به يعني

تبعيضات  روشنگر كامًال فرانسه, در ۱۹۹۰ سالهاي آغاز در پرستاران تظاهرات و
شده نهاده آنها بر مادي كار عاطفي و استثمار كار اساس كه بودند جنسي يي
دستمزدي ادغام ميشود, كار در عاطفي توليد آن وقتي عالوه بر است)(۱۱).
تواناييم من شود: احساس بيگانهكننده خود از فوقالعاده بهنحوي است ممكن
تحت امر قراردادنش با خودم, را درون از چيزي انساني, يعني روابط براي ايجاد
براي نارسا مفهومي همواره ازخودبيگانگي ميفروشم(۱۲). فرما, كار يا مشتري
بسياري هنوز كه زمينهيي در عوض در است؛ بوده صنعتي كارگران استثمار درك
معّرف نماد- دانش و توليد نيز  و كار عاطفي  كار نميشمارند ـ را آن كسان
هژموني كار بنابراين تلقي ميشود. فهم استثمار براي برخورد از نحوة مفيدي
مراتب سلسله اثرات و از راضيكننده نميسازد خوشايند و كار را الزامًا غيرمادي,
اين مفهوم كمنميكند. چيزي اشتغال بازار قطبيشدن از يا كار محل سلطه در و
«اقتصاد خيالپردازانة رؤياهاي با نبايد ميبريم, بهكار را آن ما كه معنايي در

را  تصور اين كه رؤياهايي شود؛ اشتباه داشتند, ۱۹۹۰ رواج سالهاي در كه نوين»,
بورس, رشد بازارهاي و جهاني شدن روند تكنولوژيك كه نوآوريهاي القامي كردند
را متعلق پسرفت فكر نوع هر و دموكراتيزه را ثروت ارضاكننده, و را جالب كار
كار شرايط به تغييردادن غيرمادي هژموني كار اينهمه با كردهاند(۱۳). گذشته به
تميزشدن غيرقابل مشخصهاش كه كار, روزانه تغيير به است كافي دارد. گرايش
بر فرض پارادايم صنعتي در كنيم. توجه است، فراغت زمان و زمان كار روزافزون
توليد كه در كارخانه ميگذرانند, كاري منحصرًا در ساعات كارگران كه بود اين
ايجاد يا فكر يك پروراندن مسأله, يك حل توليد, هدف وقتي مقابل در ميكنند.
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تمامي كه سرانجام جايي تا دارد توسعه به گرايش كار باشد, زمان رابطه يك
كار, تنها در دفتر نه مي تواند تصوير يك يا فكر يك كند. زندگي را اشغال زمان
سنتي اين جا هم مشخصات در شود. ظاهر ما بر هم رؤيا دوش يا در زير بلكه
كار ياريكنند. جهشوار تغيير اين در درك را ما ميتوانند كارخانگي و كشاورزي
سپيدة از ميتواند لزوم در صورت روزانه كار نميشود و اندازهگيري مزرعه در
به درهم ريختن زنانه كار خانگي سنتي شكل اّما پيداكند. و ادامه تا غروب صبح
قابل زمان زندگي از كار آن زمان در كه مي شود, چرا مشخص زمان كار آشكارتر

تشخيص نيست.
استفاده  ُپستفورديسم  و فورديسم  اصالحات  از اقتصاددانان  از برخي
دائميبودن و ثبات يعني  صنعتي, مشخصات با اقتصادي از  گذار تا ميكنند
نشان را ناپايدار و متحرك انعطاف، قابل توليدي روابط با نظامي به مشاغل,
دهند؛ انجام مختلفي بتوانند كارهاي بايد كارگران چون انعطاف، قابل بدهند:
و ثبات قراردادي هيچ چون ناپايدار, و كنند عوض شغل بايد غالبًا متحرك, چون
مدرنيزاسيون اقتصادي و حالي كه نميكند(۱۴). در شغل را تضمين دائميبودن
توليد رشد سيستمهاي و توليد انبوه ناشي از بر سود نوع فورديستي از كار روابط
كار مناسبات و ُپستمدرن دوران اقتصاد بودند, متمركز بزرگ ابعاد در مبادله و
براي ميكنند. طلب را انعطافتري قابل و كوچكتر سيستمهاي ُپستفورديستي
ميشود, شناخته مدرنيزاسيون» اساس«ُپست بهعنوان كه اقتصادي، ايدئولوژي
هستند. بهعكس, كارآيي مزاحم و توزيع توليد براي يكپارچه سيستمهاي بزرگ
تقطيع بازار و هستند در پاسخگويي سريعتر كه توليدي نوع سيستمهاي آن
بدينترتيب تسهيلكنندهاند. متمايز, استراتژيهاي حول متمايز, بخشهاي به
كه مشخصهاش هستيم كشاورزي ُپستفورديست توليد از ظهور شكلي شاهد
وسيع بهطور كشاورزي مدرنيزاسيون است. نوع اين از تكنولوژيك دگرگونيهاي
سيستمهاي چه  شوروي, تراكتورهاي چه  مكانيكي,  تكنولوژيهاي كاربرد  به
كشاورزي «ُپستمدرنيزاسيون» كه درحالي  داشت,  تكيه كاليفرنيايي, آبياري
تخصصي توليدي سيستمهاي بر نيز و بيوشيميايي و بيولوژيك نوآوريهاي بر
اين دارد(۱۵). تكيه خاك بيرون از كشاورزي يا نور مصنوعي گرمخانه, نظير
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تبديل و بزرگ توليد از الگوي كشاورزي به دوركردن گرايش جديد تكنولوژيهاي
سوي ديگر هم چنان از دارند. مهارشدهتر و تخصصيتر يك رشته فعاليتهاي به آن
در ارتباطي تكنولوژيهاي ادغام طريق از بهويژه ُپستفورديست, صنعتي توليد كه
پديدة با هم پيموده, كشاورزي را انفرماتيزهشدن صنعتي, جريان موجود روندهاي
ميتوان را آن از روشنگري  نمونة بذرها, زمينة در كه روبهروست  مشابهي
بهنحوي كه ما فعلي, كشاورزي مبارزات توجه ترين جالب از كرد. يكي مشاهده
ژرموپالسم معين كند كه است جهت آن پرداخت, در خواهيم ان به مفصلتر
اين كه شركتهايي كيست. مال محتوي در بذر, ژنتيكي اطالعات يعني گياه،
ژنتيك مهندسي طريق از غالبًا كه را گياهاني جديد انواع مي كنند، توليد بذرها را
منابع پيش از مدتها كشاورزان كه حالي در ميرسانند, بهوجودميآورند, به ثبت
مالكيتي ادعاهاي چنين بيآنكه كردهاند اصالح و حفظ كشف, را گياهي ژنتيك
كه كرده پيشنهاد (FAO)متحد ملل كشاورزي و بار خوار سازمان كنند. عنوان را
حق دستاوردهاي برادر در تا باشند داشته را ژنتيكي منابع حق كشت كشاورزان
نوع اين يا محكومكردن اينجا تمجيد در ما هدف برقرارشود(۱۶). تعادل گياهي
باشند مفيد ميتوانند كشاورزي قلمرو در علمي دخالتهاي برخي ـ نيست اعمال
در تغييرات ناگهاني كه كنيم خاطرنشان مي خواهيم فقط ما ديگر مّضر. برخي و
و كنترل به از پيش بيش «حق», براي كسب مبارزات و نيز كشاورزي قلمرو
پيداميكنند. بستگي گياهي, ژنتيك در زمينة اطالعات بهويژه اطالعات, توليد

كشاورزي است. كردن انفرماتيزه براي شيوهها از اين, يكي
را توليد سازماندهي كه دارد گرايش بهطوركلي غيرمادي كار هژموني
و چندگانه روابط مونتاژ بهصورت زنجيرة الگوي خطي از را آن و كند عوض
همكاري, و ارتباط اطالعات, است. پراكنده شبكههاي ويژة نامتعّيني درآورد كه
آن ميگردد. سازمانيابي شكل غالب شبكه مي شوند و توليد قاعدههاي جديد
تكنولوژيك شبكههاي هماهنگاند: آن اجتماعي تركيب با توليد فني سيستمهاي
اين طرف ديگر. از بهكار مشغول اجتماعي سوژه هاي همكاري طرف, و يك از
و تازة عمل همچنين نحوه هاي و ميكند تعيين را جديد كار تطابق, توپولوژي
تٌاكيد «۱ «حاشيه بخش مشخص ميسازد. در جديد بهرهكشي را ساختارهاي
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بهرهكشي است, هژموني داراي آن در غيرمادي كار كه نظامي در كه ميكنيم
اندازهگيري جمعي يا انفرادي با زمان كار كه اضافي, ارزش برداشت به ديگر
توسط كه است ارزشي تصاحب هر چيز از بلكه قبل نميگردد, محدود ميشود,
پيداميكند گرايش اجتماعي, شبكههاي در جريانيافتن با و شده توليد تعاوني كار
را ديگر توليدي اساسي همكاري شكلهاي تبديل شود. مشترك به ارزش كه
توسط بلكه نميكنند, ايجاد كار سازماندهي طرح يك چارچوب در سرمايهداران

ميآيند. بهوجود ويژة كار موّلد انرژيهايي
شكلهاي  روابط و زايندة ديگر زمان هر از بيش غيرمادي هژموني كار  
توليد مشترك عناصر البته  كار هژمونيك شكل است. هر مشترك اجتماعي
و كشاورزي صنعتي, كار هژموني مدرنيزاسيون اقتصادي و هم چنانكه مي كند:
اقتصادي عمدة روابط و عمل نحوههاي تكنولوژيها, با را توليد ديگر بخشهاي
كار غيرمادي نيز هژموني و ُپستمدرن اقتصاد دادند, صنعت مطابقت رايج در
حدي تا امر اين ميشوند. مشترك تمام اشكال كار در كه ميآورند بهوجود اثراتي
پيشين فضاهاي به كه است جديدي مشترك فضاهاي بهوجودآمدن مديون
بر كشاورزي, قلمرو در علمي شناختهاي و نقش اطالعات و ميشوند, اضافه
مي كند متمايز كار غيرمادي را اينهمه, با گواهي ميدهد. آنچه, واقعيت همين
بهطور بي واسطه, جهات بسياري از هم, كار نوع اين محصوالت خوِد كه است اين
درست بهعكس شناخت, و عاطفي روابط ارتباط, توليد مشتركاند. اجتماعي و
را وسعت ما مشتركات قلمرو مستقيمًا ميتواند تحرير, ماشين يا اتومبيل توليد
و توليد شرايط كار كه نيست آن حرف اين معناي شد: اشتباه ببخشد. نبايد دچار

بلكه بيشتر  همسان خواهد شد. اقتصادي مختلف بخشهاي در يا جهان تمام در
كار, روندهاي انواع باشند از متعددي كه عبارت نهادهاي ويژة كه ميدهد نشان
تجريد, از معيني حد در بهدست آمده, تجربههاي و محلي وضعيتهاي توليد, شرايط
مجموعة و كار شكلهاي (devenir-commun) اشتراك ـ شوند كنار در
اشتراك اين و  ويژگي  آن بين و ـ دارند وجود همزمان مبادله و  توليد  روابط
به گرايش اشتراك, كه شوند- اين وجود ندارد. تضادي (commonality)

بيشماران است. بيوپوليتيكي وضعيت دارد, كار كيفي كاهش تقسيمات
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است؟  شده هژمونيك غيرمادي كار كه ميكنيم ادعا دليل چه به  آزمون.
اين است, نه گرايش يك مورد در اين ادعا داديم, توضيح پيشتر همچنان كه
كشورهاي در دارد. را غالب وجه نظر كّمي از امروز غيرمادي كار بگوييم كه
موجب به كه قرار دارد اشتغال از بخشهايي مركز در كار غيرمادي توسعه يافته,
مهندسان فروش, خدمات, مسئوالن پرسنل كردهاند: را پيدا توسعه بيشترين آمار
بيش انتقال امر, اين بازتاب بهداشت(۱۷). رشتههاي شاغالن و معلمان انفرماتيك,
اين است. پيراموني مناطق به كشاورزي و صنعتي توليد اشكال از بسياري پيش از
جهاني تقسيم معاصر شكلهاي در غيرمادي, كار هژموني كه مي دهد نشان تحول
بيشتر دارد, آن تكيه بر ما ادعاي كه دوّمي عامل انعكاس پيداميكند. قدرت و كار
غيرمادي توليد ويژة مشخصات توليد, كار و از ديگري شكلهاي دارد: كيفي جنبة
شده توليدي سيستمهاي تمامي از جزئي انفرماتيك تنها نه ميگيرند. خود به را
عواطف, ارتباطي, اطالعات, شناختها و كليتر, مدارهاي بهنحوي بلكه است,
ژنتيك اطالعات كنترل كه همچنان ميدهند, تغيير را توليد سنتي پراتيكهاي
روزافزون اهميت در امروزه هژموني اين سّوم, ميگذارد. اثر كشاورزي بر هم
مسائل حساس تحليل ما بعدًا به است. قابل قرائت غيرمادي مالكيت اشكال
خواهيم ديگري غيرمادي اموال و كپيرايت امتيازنامه ها, با ارتباط در حقوقي
خصوصي حفاظت مالكيت به عنوان مي توان از آنها گفتهاند اخيرًا كه پرداخت
غيرمادي كار خاص كه پراكنده, شبكهيي شكل كليتر, به نحوي سرانجام, كرد.
عصبي ياختة عملكرد اجتماعي, از فعاليت هر فهم بدلشده كه جدولي به است,
شكل يك نهايي نقش چون ميگرداند. ممكن را تروريستي, سازمانهاي تا گرفته
شكل و به تغييردهد جامعه را نيست كه تمامي اين چيزي جز هم هژمونيك توليد
نيست. اندازهگيريش به قادر آماري هيچ كه است گرايشي اين و درآورد, خود

است. توليد شوند بيوپوليتيكي واقع گرايش, در اين حقيقي اثبات

دهقاني دنياي غروب
آن  با بيشماران مفهوم كه باشد معضلي مهمترين شايد دهقان تصوير  
كيفًا چهرهيي او, از و سياسيش تاريخ اقتصادي, فرهنگي تمامي زيرا روبهروست,
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و موّلد مي سازد. دهقان طبقات صنعتي و ساير كارگر از طبقة و بيرون متفاوت
تٌاثيري هزارهها حتي و قرون گذشت كه كردن تلقي واقعياتي را روستايي زندگي
جوهرًا و دائميتر چيز چه است(۱۸). شده بدل رايج كليشهيي به نداشته, آنها در
كرد بايد يادآوري آيا  دارد؟ وجود زمين با تماس در از چهرة دهقان انسانيتر
كه است تاريخي چهره يي دهقان نيستند؟ دهقان الزامًا كشاورزان كه تمامي
وابسته اين شيوه هم خود و است توليد و زمين روي كار شيوة خاصي از معّرف
نداشتهاند و وجود هميشه دهقانان است. ويژه اجتماعي روابط از به مجموعهيي
نيست آن حرف اين معناي داشت. نخواهند وجود ديگر كه رسيد خواهد هم روزي
كه است اين داشت, بلكه نخواهد وجود روستايي زندگي كشاورزي يا توليد كه
از بهرهبرداري شرايط با خاص به طور و ميشود عوض كشاورزي توليد شرايط
بهطوري مشترك خواهد شد, اشكال كار و ساير صنعت, توليد غيرمادي معادن,
ديگر نوعي و بود ارتباط خواهد در توليد ديگر با انواع كشاورزي پس از آن كه
كرد. نخواهد  معرفي باشد شكلها ساير از جدا و متفاوت كيفًا كه  را زندگي
ميشود. پيش بيوپوليتيك بيش از ساير بخشهاي اقتصادي مثل هم كشاورزي
بر كه است, اقتصادي مفهوم يك اول وهلة در (paysannerie) دهقاني عالم
تقريبي تعريف در يك ميكند. داللت مبادله و توليد روابط در بطن خاصي موضع
هر از قبل ميكند, كار كسي است كه روي زمين دهقان گفت ميتوان اوليه
سيستم اقتصادي يك در نسبي ميكند, بهطور توليد خودش براي مصرف چيز
الزم و ابزارهاي زمين به و دارد فرودست موقعيتي آن جا در و ادغام شده وسيع تر
تعريف, اين در اساسي محور دو باشد(۱۹). هم مالكشان و شايد دارد دسترسي
خوب نوع اشتباه, از هر پرهيز براي دارند. ربط مبادله روابط به مالكيت و بنابراين,
حال آن منزوي نيستند, اقتصادي نظر از دهقاني جماعات شود كه است يادآوري
همچنين باشند؛ چنين ميتوانستند كشاورزي توليد سنتي اشكال از بعضي كه
بهرهبرداران كه حالي در نشده اند, ادغام كامًال هم بينالمللي ملي يا بازارهاي در
حد موضعي جماعات اين باشند. شده ادغام كامًال ميتوانند سرمايهدار كشاورزي
ـ انحصارًا نه ولي ـ اساسًا توليدشان و شدهاند ادغام بهطور نسبي دارند, واسط

است(۲۰). مصرفي خود جهت
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در  چون نيست, دقيق بهاندازة كافي جماعت از دهقان رايج تعريف اين  اّما
مائوتسهدون است. نشده گرفته نظر در تشخيص معيار بهعنوان مالكيت رابطة آن
معناي دادن براي كه بود فهميده چيني دهقانان مورد در تحقيقاتش نخستين طي
به سه دسته زمين, مالكيت برحسب را دهقانان ميبايست واژه، سياسي به اين
را الزم تجهيزات و وسيع قابل كشت اراضي ثروتمند كه دهقانان كند: تقسيم
«دهقانان ميكردند؛ استخدام زمين كشت براي را ديگر دهقانان و بودند مالك
خانوادة به كار اساسًا ولي داشتند تجهيزات و زمين كافي اندازة به كه متوسط»
و غالبًا بودند رعيت زمين يا فقير كه مستٌاجر و دهقانان بودند؛ خودشان وابسته
اين كه اساسي تمايز ديگران مي شدند(۲۱). به كارشان نيروي به فروش مجبور
دو شده, قائل زمين بدون دهقانان و زمين صاحب دهقانان بين مائو تحليل
آورده است: بهوجود تقسيمبندي اين انتهاي دو سمت به مركز از گرايش گريز
قدر آن امالكشان چون هستند, اربابها به نزديك خيلي ثروتمند دهقانان در باال,
دهقانان پايين در حالي كه باشند, در كار نيازمند استخدام نيروي كه دارد وسعت
تفاوت اختيار ندارند, در زمين كافي بهاندازة يا مالكيت اند فاقد آنجا كه از فقير,

دارند. كشاورزي كارگران با اندكي
چه به لحاظ تحليل, اين در مي شوند, خوانده متوسط» كه «دهقانان كساني
شايد مي كنند. جلوه گروه خاصترين و مستقلترين اجتماعي ازنظر چه و مفهومي
جانشين «دهقانان متوسط» تعريف فرمولبنديها, از بسياري در باشد كه اين دليلش
گروهي از ديدگاه اقتصادي دهقانان, كه به طوري است, عالم دهقاني شده كّل تعريف
اين با ميشوند. تلقي كوچك خودكفا مالكان مركب از كشاورزي توليدكنندگان از
كمّيت بهوجودآمده, دهقانان در تركيب طبقة مدرن دوران طي كه تغييراتي همه
آن به تسهدون مائو تحليل در كه مركزي از گريز گرايش طبق را, متوسط دهقانان
به موفق ثروتمند دهقانان از عدة كمي باال در داده است. كاهش سخت شد, اشاره
در حالي كه در نيستند, تشخيص زمين قابل از مالكان ديگر و ميشوند ازدياد اموالشان
اجاره داري) (مثل كشاورزي بهرهبرداري سنتي شكلهاي از فقير دهقانان اغلب پايين,
روند مؤيد اين درميآيند. كشاورزي سادة كارگران بهصورت و بيرون راندهمي شوند
مالكيت مساًٌلة كه شكافي سمت اين يا آن است, كه به متوسط» «دهقانان ازبينرفتن
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ميشوند. رانده ميكند, ايجاد همهجا در
در شكل  چه و سرمايهدارانه شكل در چه مدرنيزاسيون, روند با حركت اين   
بهمرحلة استالين توسط اشتراكيكردن كه دارد. برنامة هماهنگي سوسياليستي,
توليد بزرگ, مقياس در هزينة توليد كاهش خالل از قرار بود گذاشته شد, اجرا
تكنولوژيهاي و تجهيزات استفاده از و دهد چشمگير افزايش بهنحوي را كشاورزي
به را تراكتورها اشتراكيكردن ميبايست كالم يك در ـ كند تسهيل را پيشرفتهتر
هم آغاز, همان از بيرحمانه سياست اين بكشاند(۲۲). روستايي توليد هاي واحد
شد تلقي دهقانان, همچون جنگي خود طرف از هم رهبران شوروي و طرف از
سود بودند, تصاحب متهم به كه كوالكها, يعني ثروتمند, دهقانان عليه تنها نه
طبقه. به عنوان دهقانان كّل نهايت در زميندار و دهقانان تمام عليه همچنين بلكه
ناكامي با كشاورزي ظرفيت و بهرهوري نظر از كوتاهمدت در اشتراكي كردن
بلند در و (۲۳) نقشي داشت) آن هم در دهقانان (مقاومت سرسختانة روبهرو شد
را, كه توليد انبوه از صرفهجوييهاي ناشي نتوانسته باشد احتمال دارد مدت هم
جنگ تبليغات مدتها زمينه در اين جدلي ـ كرده باشد متحقق مي رفت, انتظارشان
سوسياليستي دستاورد مدرنيزاسيون بهترين حال به هر ميكرد. تغذيه را سرد
تراكتور فقط بستند(۲۴), بهكار و پذيرفتند جوهر آن را هم چينيها كه كشاورزي,
در كشاورزي مبادله و توليد روابط بازگشتناپذير بهنحوي بلكه روستا نياورد, به
كرد. ديگر حذف اقتصادي عامل بهعنوان را جماعت دهقان و داد هم تغيير را
وابسته كشاورزي كارگران مورد در را «دهقان» واژه هنوز كه ندارد معني چندان
مقياس در توزيع مدار وارد توليداتش كه دولتي اشتراكي بزرگ مزرعه يك به
را ترك مزارع كه كه جمعيتي را ندارد معني بهكار ببريم. هم چنين كشور مي شود,
هر ديگر سوي بناميم. از «دهقانان» هنوز رفتهاند, كارخانهها كار به براي و كرده
بعد از و شوروي از بعد اشتراكي در كشاورزي در دوران توليد چند كنارگذاشتن
روابط بازسازي به اّما كرد, را احيا خصوصي زمين مالكيت مختلف درجات به مائو
مصرف به اساسًا كه يعني توليدي ـ داشت خود در دهقان را تعريف كه مبادلهيي
ميشد وسيعتر بازارهاي وارد بخشي از آن فقط و داشت اختصاص خانوادگي
مالكيت به دولتي و مالكيت جمعي مالكيت بنابراين دگرگوني نگرديد. موفق ـ
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حاكي بلكه نيست, سنتي نظام و دهقاني جماعات به بازگشت نشانة خصوصي,
توليد و در زمينة جهاني سرمايهداري روابط با كه است وضع جديدي از پيداشدن

دارد(۲۵). پيوند مبادله
ـ يا به  راه ديگري كشاورزي روابط دگرگوني   در كشورهاي سرمايهداري,
در برسد. مشابهي نتيجة سرانجام به پيمود تا را ديگري ـ راههاي درست تر بيان
قرن بيستم آغاز در بانكها) نهايي, تحليل در (و, سرمايه داري بازار اياالت متحده,
انبوه انتقال بدينترتيب و نيست, دوام قابل روستايي كوچك توليد كه كرد حكم
تحكيم داد. را جهت شهري نيمه يا شهري مراكز به سوي روستايي جمعيت
ـ بزرگ كشاورزي شركتهاي دست در وسيع بهرهبرداريهاي به شكل مالكيت,
آب, از استفاده مطلوبترين اساس بر بهرهدهي مالحظة قابل افزايش غذايي, با
تمامي و خانوادگي بهره برداري بود. همراه غيره, و كود كاربرد مكانيزهكردن,

ازبينرفتند(۲۶). به سرعت كشاورزي خردهتوليدكنندگان مستقل
خشم» اثر جان  ُرمان «خوشههاي خانوادة jood در مثل  مزرعهداران,
متنوعتر روند اين اروپا در بروند. و بگذارند را زمينهايشان شدند مجبور اشتاينبك,
دوران آغاز همان  از  كشاورزي زمينهاي انگلستان,  در مثًال بود. طوالنيتر و
كه مالكيت كوچك حالي در شدند, متمركز بزرگ شكل مالكيتهاي مدرن, به
هم بسياري تفاوت اينها, بر عالوه باقيماند. مهّم پديدة يك مدتها در فرانسه تا
اروپاي در كشاورزي كار نسبي آزادي شرقي و اروپاي در سرواژ باقيماندن بين
مالكيت ميتوان مشكل بيستم قرن پايان در اينهمه, با داشت(۲۷). وجود غربي
كه بس درنظرگرفت, واقعيتي «دهقاني» عنوان را به بهجامانده كشاورزي كوچك

است(۲۸). جاگرفته جهاني تبادل روابط در مالكيت اين
سرمايهداري  در كشورهاي كشاورزي توليد و جماعت  دهقان داستان  
از بسياري در كه بهخاطرداشت بايد اّول وهلة در است. پيچيدهتر بسيار پيراموني
است پديدة نسبتًا تازهيي دهقاني دنياي داخل در مبادله توليد و روابط مناطق,
در استعماري, تجاوز از  قبل است. شده وارد اروپايي استعمارگران  توسط كه
بهطوركامل تقريبًا جوامع كه درحالي بود, جمعي كشاورزي موارد مالكيت غالب
سيستمهاي استعماري قدرتهاي منزوي بودند(۲۹). اقتصادي نظر از خودكفا و
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برقرار كردند را خصوصي سرمايه داري بردند, مالكيت بين از را مالكيت جمعي
كردند ادغام بسيار وسيع تر نسبي در بازارهاي به طور محلي را كشاورزي توليد و
اروپاي در بازار و دهقاني توليد يادآور كه آوردند بهوجود شرايطي ترتيب بدين و
كوچك بهره برداران ـ متوسط» «دهقانان ايدئولوژيك مقولة اّما قديم بود(۳۰).
فقط ميكنند- توليد خودشان  مصرف  براي  اساسًا  كه كشاورزي, مستقل و
آمريكاي التين آفريقا و آسيا, در روستايي جمعيت از بسيار كوچكي معّرف بخش
التين آمريكاي كشاورزي مشخصة اينسو, به نوزدهم قرن از دستكم است.
به خصوصي بزرگ مالكيتهاي يك طرف در  است: بوده افراطي قطبيشدن
طرف در و دارند, اشتغال كار به در آنها بسياري خانوادههاي كه قديمي, سبك
حاصلي كم و كوچك قطعات بهترين حالت كه در زمين بدون روستائيان ديگر
تمام در كه ارضي, اصالحات نميكنند. برآورده را نيازهايشان كه دارند اختيار در
و انقالبيان را, از ليبرالها بود كه التين فريادي آمريكاي در بيستم قرن طول
بسيج سالوادور, و نيكاراگوئه انقالبي چريكهاي تا گرفته ژندهپوش زاپاتا سپاهيان
بود. متوسط» «دهقان به شبيه چيزي داشت كه نظر در را هدفي واقع در ميكرد،
آمريكاي بگذاريم, را كنار و بوليوي, در مكزيك كوتاه, به ويژه استثناي چند اگر
و ارضي مالكيت بين كه قطببندي بود معكوس روبهرو روندي با همواره التين

.(۳۱) ميكرد تشديد را زمين روي كار
كوچك كشاورزي سرمايهداري پيراموني, توليدكنندگان تمامي مناطق در
به تدريج زمين مالكيت و شدهاند محروم زمين داشتن حق از سيستماتيك بهطور
غولآساي يا شركتهاي محلي مالكان كنترل تحت كه بهرهبرداريهاي بزرگ, در
حركت يك منتّجة ميتوان را روند اين است(۳۲). شده متمركز قراردارند, خارجي
مثل پراكنده ـ عوامل از وسيعي كه طيف كرد تلقي هدايتشده نه تصادفي و
بانك غذايي, ـ كشاورزي شركتهاي چندمليتي خارجي, يا محلي حكومتهاي
سطحي در اّما آوردهاند. به وجود ـ ديگر نهادهاي و پول بينالمللي صندوق جهاني,
را اين عوامل ديد, خواهيم فصل بعد در همچنان كه اساسيتر, تجريديتر و
هم سرمايهدارانه, مدرنيزاسيون هم كه پيوندمي دهد بههم مشتركي ايدئولوژي
اين ديدگاه از دربردارد.  را در مقياس جهاني اقتصاد ادغام و هم نئوليبراليسم
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بياثر و عقبمانده اقتصادي نظر از خودمصرفي, كوچك كشاورزي ايدئولوژي,
بلكه نيست, مكانيكي آن و تكنولوژيكي محدوديتهاي تنها اين امر علت و است,
ايدئولوژي, گاه اين نظر از است. آن در مبادله روابط اساسيتر ساختار بهطور
در ـ اقتصادي عامل يك است, شده كاسه يك جهاني سطح در كه بازاري در
انرژيهاي ندارد مگر اينكه حيات ادامة امكان ـ هر بخش ديگر در يا كشاورزي
ديگران از بهتر را ميتواند آن كه متمركزكند كااليي تنها روي خود را موّلد
آن, صادركردن قصد به تكمحصولي توليد اين كند. پخش وسيع بهطور و توليد
پيميآورد. در را مالكيت تمركز و بزرگ مقياس در توليد اجتنابناپذير بهنحوي
انحصار كه نوعي دارد بدين ترتيب, گرايش اشتراكي كردن سرمايهدارانة توليد,
كشاورزي كارگر لشكرها كند كه ايجاد عظيم توليدي واحدهاي دست در زمين
اين شدگان رانده .(۳۳) ميكنند توليد جهاني براي بازار و دارند خود استخدام در
در زندگي گذران براي كافي زمين كه ميپيوندند تيرهروزاني انبوه به جريان

ندارند. اختيار
اقتصادي  چشمانداز از دهقان چهرة جهان نقاط همة در ترتيب بدين  
فقر و كشاورزي كارگران غولآسا, شركتهاي تنها و است شده حذف كشاورزي
شكل هر مدرنيزاسيون به بزرگ جنبش به جاماندهاند. آن در سيهروزي فزاينده و
از كرد. ايجاد عمومي همگرايي نوعي سرمايهدارانه, چه سوسياليستي چه بود, كه
شباهتهايروزافزونبينبهرهبرداران كشاورزي مؤلفان متعدديبر سالهاي۱۹۷۰,
«كارخانه ايجاد و كشاورزي كار پرولتاريزهشدن بر يعني صنعتي, كارگر طبقة و
معّرف روند اين بود: محتاط بايد اينهمه با گذاشتند(۳۴). انگشت مزارع», در ها
كارگران به كشاورزان زندگي نيست. شكلهاي توليدي و پراتيكهاي همگونشدن
معدن, استخراج از بسيار متفاوت همچنان كار كشاورزي نشدهاند. مبدل صنعتي
كشاورزي زندگي است. مانده باقي ديگر فعاليتهاي و خدمات دادن صنعتي, كار
خاك, ـ عناصر زندگي پيوند متقابلش با زمين و فردش با به منحصر رابطة به
بيوپوليتيك واقعًا ظرفيت كه اينجاست (در ميشود. مشخص ـ آفتاب, هوا آب,
است بوده زندگي و از توليد بهچشممي آيد). كشاورزي شكلي ويژه كشاورزي
مختلف روندهاي ـ گفتيم آغاز در  كه ـ هم چنان بااينهمه و ماند, خواهد و
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توليد ديگر اشكال و كشاورزي بين مشتركي تبادل و توليد روابط مدرنيزاسيون,
آوردهاند. بهوجود

نظر از توصيف كرديم, را آن اقتصادي نظر از كه چهرة دهقان, ناپديدشدن
دهقاني دنياي بيستم, نوزدهم و قرون تا مشاهده ميشود. هم فرهنگي توليد
به عنوان جماعت دهقان نه بود ـ اروپايي در ادبيات الهام بزرگ منابع از يكي
بودند, وابسته آن به كه مكملي اجتماعي تشكلهاي غالبًا اجتماعي, بلكه طبقة
و سالنها اشرافي و شهري حلقههاي كاخها, ي صدا» و سر «جماعت بي مثًال
اين در دهقانان خود واقع در روستايي(۳۵). زندگي محدود افقهاي و سرگرميها,
زندگي, اين در هم و آنها نداشتند, اهميت سنتي زندگي روستايي اندازة به ادبيات
دهقاني به جهان اين را داشتند. تغييرناپذير طبيعي و دكورهاي حكم مثل زمين,
و طبقاتي ساختارهاي سنتي ـ اجتماعي طبيعي ساختارهاي و معصومانه خصلت
نه نه معصومانه و ساختارهايي البته مي شد كه داده ربط ـ و توليد روابط مالكيت
دهقاني, شاعرانة شاد و جهان اين سريع محو از آگاهي تدريجي بودند. طبيعي
مزبور, جهان اينهمه, شد. با حاصل اروپا بقيه سپس در و انگلستان, در ابتدا
گذشته, نوعي دوران حسرت شكل به اروپا ادبيات در ناپديدشدن, از مدتها پس
به حياتش زندگاني, از سپريشده شكلي و ارزشها از مقياسي حساسيت سنتي,
غم و سنتي دهقاني جهان چهرة فرهنگي از همين سرانجام اّما داد(۳۶). ادامه
تاريخ در رفتند. بين از نوبة خود به ميشد, آن احساس با ارتباط در كه هم غربتي
محو جهان اّتكاي اين به مدرنيسم به رئاليسم از گذار ادبيات, توضيح و  هنر
سادة جهان دهقاني گذشتة وقتي درآمده است: كليشه صورت دهقاني, ديگر به
واقعيت يك كهنتِر گذشتة سوي به بسياري مؤلفان نبود, دسترسي قابل ديگر
كشف دوبارة به منزلة مدرنيسم اين دورنما, زايش در و اسطورهيي روكردند. اوليه
غريزه اسطوره و روح, ابدي و اوليه صورت يك يادرفته, از گذشتة قديمي يك
ماتيس گوگن, هانري پل ميشل لريس, و اس. اليوت تي. اچ. لورنس, دي. است.
مركز در را اوليه زندگي از صوري آشكار, نمونة چند بهعنوان پيكاسو, پابلو و
از يكي ساختاريافتگي, و پريميتيويسم بين تنش اين قراردادهاند. خود زيباشناسي
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است(۳۷). مدرنيسم عمدة مشخصات
به  دهقان از كه مي شوند مشخص به حركتي مدرن هنر و ادبيات كه حالي در  
پريميتيف از عكس, جهت در حركتي انسانشناسي تاريخ ميرود, پريميتيف
يك تميز اساس بر در قرن نوزدهم, كالسيك دارد(۳۸). انسانشناسي دهقان به
اين بيستم, قرن ميانة در آمد. پريميتيف بهوجود «ديگري» يك از اروپايي «خود»
«غير»بودن درمقابل را اروپايي هويت كه داد ديگري تمايز به را خود جاي تمايز
گرديد. مدرن انسان شناسي تمامي تقريبًا تمايز, اساس اين و قرارميداد دهقان
غيربودن از درك جديدي مشخص كنندة بهويژه دهقان, پريميتيف به از گذار
تفاوِت به صورت را رابطه انسانشناسي, نظر از پريميتيف براي مجذوبيت است:
عين در و نزديك چهرهيي دهقان كه حالي در ميكرد, مطرح غرابت و حداكثر
ميآورد. پايين مالحظه قابل بهنحوي را غيربودن درجة امر اين و آشناست حال
در سست, از پيوندي, هرچند همواره كه ـ چهرة اقتصادي دهقان كه هنگامي
را خود اعتبار هرگونه قرن بيستم, دهههاي در آخرين ـ بود برخوردار اروپا خارج
در امروز, قرارگرفت. ترديد هم مورد انسانشناسانة دهقان الگوي داد, دست از
سر پشت هم خود را مدرنيتة الگوي انسانشناسي, ميدان يكم, بيست و قرن آغاز

گشت. بازخواهيم آن به كه كشيده بهميان را تفاوت از جديدي درك و گذاشته
چهرة  يك دهقان فرهنگي, و اقتصادي جنبههاي وراي در سرانجام,  
برايش غالبًا كه غيرسياسي, چهرة درستتر, يك بيان به يا هست, سياسي هم
نيست به هيچ وجه آن حرف اين معناي  نيستند(۳۹). قائل سياسي اعتبار هيچ
از سرشار مدرن تاريخ نمي كنند. شورش سلطه و استثمار ضد بر دهقانان كه
دهقانان خردهمقاومتهاي مداوم جريان و دهقاني خيزشهاي بزرگ انفجارهاي
بازي مهمي سياسي نقش جماعت دهقان كه نيست آن معنايش همچنين است.
محافظهكار, اساسًا جماعت دهقان كه ميكند تلقين را فكر اين در مقابل نميكند.
سياسي پروژة  يك عرضة و تهيه از  ناتوان و  عكسالعملي منحصرًا منزوي,
دهقاني, جنگهاي برخورد, اين در ديديم, اول فصل در كه همچنان است. مستقل
نگهداري با ارتباط در يعني خاكي, پديدههايي شانزدهم, قرن از پس دستكم

ميشوند. ارزيابي سنت, ادامة و زمين
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در  ادغامش عدم از  ناشي را جماعت دهقان سياسي انفعال  ماركس  
همكارياجتماعيميدانست. جماعتهاي خرده دهقاني مدارهايبزرگ ارتباطات و
نسبتًا هم با و در روستاها پراكنده بودند, قرار گرفته مطالعة او مورد كه فرانسوي
نمي توانستند نبودند, ارتباط به قادر دهقانان كه آنجا از او نظر به بودند, بيارتباط
نمايندگي كرد)(۴۰). را آنها ميبايست بنابر اين (و كنند معرفي را منافع خودشان
طبقه آن است كه يك مستلزم سياسي سوبژكتيويتة تحليل به سبك ماركس, در
در ارتباطي پيوندهاي هرچيز از قبل بلكه كند, نمايندگي را خود بتواند تنها نه
به كه است كليدي عامل همان ارتباط معني اين در باشد. آمده بهوجود درونش
سياسي بازيگران سود پيشداوري سياسي به نيز به روستا و ـ شهر سنتي تقسيم
سياسي معناي كرد, رشد بيستم نوزدهم و قرن قرن تمام طول در كه شهري,
ايجاد از ناتواني بلكه فكري عقبماندگي نه بنابراين ميبخشد. را خود كامل
كه مدارهاي ارتباطي, مي كند. روستايي را مشخص زندگي كه دروني است ارتباط
ميبخشيدند, به دهقانان روستايي امتيازي اساسي شهري نسبت كارگر طبقه به
گروههاي كار كار صنعتي, كه توسط كار هم بودند. مشخصة شرايط ناشي از
خود تبديل امكان اين بنابر و و ارتباط, همكاري ميگيرد, انجام ماشين يك حول

است. فعال سياسي سوژه يك به
در مورد  شديدي مجادالت ارضي» «مسٌالة بيستم, قرن و نوزدهم قرن در
كمونيستي سوسياليستي و جنبشهاي در انقالبي, سياستهاي در دهقانان نقش
دهقاني كمونهاي اساس بر كه كرد پيشنهاد زماني ماركس خود بهوجودآورد.
عمدة جريانهاي براي شود(۴۱). ايجاد كمونيستي سياسي پروژة يك روسيه,
كه باقيماند طبقهيي جماعت دهقان اّما, سوسياليستي, و ماركسيستي تفّكر
صنعتي شهري پرولتارياي از كه مييابد بروز امكان زماني فقط انقالبيش ظرفيت
با واگذارد(۴۲). پرولتاريا به را  رهبري نقش  نابرابر,  اتحادي  در و كند پيروي
دهقانان, نمايندة و راهنما نقش ايفاي از پس صنعتي, پرولتارياي وصف اين
اتحاد, مصيبتبار اين تاريخچة غالبًا است. دفاع نكرده آنان منافع از هم هميشه
سوژه يك آن در ميدهد كه نشان را وضعي زيان بخشبودن بارديگر ناعادالنه و
نام به نباشد قادر اخير حتي در حالتي كه سوژة ميشود, ديگر سوژة سخنگوي
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بگويد(۴۳). سخن خود
همان نخستين درگيريش  از دون مائوتسه كه نظر ميرسد چند به هر  
جريان بهروشنتريننحو از اين انقالبي, مبارزات دورة تمام طي و سياست در
وفادارماندن از حاكي اظهاراتش همه اين با بود, بريده ماركسيستي تفكر در
است: دهقانان دهقانان سياسي نقش مورد در ماركس انديشه دو اصل به او
متحدشوند واقعًا انقالبي سياسي ميتوانند با يك سوژه تنها و منفعلاند اساسًا
ناگفته است(۴۴). صنعتي پرولتارياي آن و دارد بهعهده را آنان رهبري وظيفة كه
نوزدهم, قرن در فرانسوي دهقانان از بيستم قرن در چيني دهقانان كه پيداست
به قادر بيشتر نه و هستند  انزوا در كمتر  نه بودند, ماركس  بررسي مورد كه
كه چين, اجتماعي شرايط در كه بود كرده درك مائو اين همه با ارتباط. برقراري
گسترده, بسيار دهقانيش جماعت و بود جنيني مرحلة در صنعتيش پرولتارياي
و ـ باشد جاهاي ديگر بيشتر از بسيار سياست ميبايست دهقانان در درگيري
اختراع كمونيستي را انقالب دهقاني نسخة يك واقع ميبايست در انقالب چين
طي كه نقشي با كّمي نظر فقط از نقش دهقانان در چين اّما, زمان, آن تا كند.

كه  بود انقالبي چين انقالب واقع در متفاوت بود. داشتند, گذشته انقالبي مبارزات
طي  شد. ظاهر فقط بعدها كيفي شد. تفاوت هدايت نه توسط دهقانان و با دهقانان
مائو كه بود فرهنگي انقالب و پيش» به بزرگ «جهش و بهويژه انقالبي, مبارزات
كه بههمانصورتي دهقانان ـ نه روي داد دهقانان تمركز سياسيش را روي پروژة
مائو پروژة جوهر بشوند(۴۵). ميتوانستند كه صورتي به دهقانان روي بلكه بودند,
قاعدتًا ميبايست آنان سياسي. نظر از دهقانان دگرگون كردن براي بود تالشي
ماركس كه انزوايي و انفعال بر انقالب, روند طوالني مختلف مراحل عبور از با
برقراري به بدينترتيب دهقانان, باشند؛ آمده فايق گذاشته بود, انگشت آنها بر
را بهوجود فعال و جمعي سوژة يك سرانجام تا ميگذاشتند قدم و همكاري ارتباط
ديگر كشورهاي جاها و در ميتوانست مائو پروژة كه اين معناست به بياورند.
دفاع در جهت نميبايست و مبارزات دهقانان ديگر جنگها شود: به كار بسته هم
بيوپوليتيكي مبارزات به مي بايست بلكه باشد, زمين با رابطهشان از محافظهكارانه
جماعت دهقان كه به تدريج شود. مبدل اجتماعي زندگي مجموعة تغييردادن براي
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گروه يك را بهعنوان خود ميدهد, هستي رشد خود را و ارتباطي فعال تواناييهاي
خود سياسي معناي روستا و شهر بين تقسيمبندي و ميكند نفي سياسي جداگانة
نهايي انقالب دهقاني, پيروزي انتظار, خالف بهنحوي ميدهد(۴۶). دست از را

ديگر,  بهبيان جداگانه). سياسي مقولة است (بهعنوان عمر دهقان جماعت پايان
است(۴۷). به عنوان طبقه خود بينبردن از نهايي دهقان جماعت هدف

انزوايش بيرون  از انفعال و درآمده, پيله از كه همچون پروانة چهرة دهقاني  
كار گوناگون صورتهاي از يكي معّرف او مييابد: بيشماران از جزئي را خود ميآيد,
شرايط در تفاوتهايشان, همه, بهرغم است كه زندگي خاص شكلهاي از يكي و
دارد كمتر گرايش چهره اين امروزه كه واقعيت اين قراردارند. زيستي يكساني
از باشد عبارت كه است عمومي گرايش نشاندهندة باشد, متفاوت كمتر و منزوي
ناپديدشدن به گرايش دهقان چهرة كه همچنان كار. اشكال تمامي اجتماعيشدن
كار اجتماعي گروهبنديهاي تمام و خدمات كارمند صنعتي, كارگر چهرة دارد,
مبارزات بخش، هر ويژة مبارزات همينمناسبت به است. محوشدن حال در نيز
ميگيرد, انجام كشاورزان توسط مبارزاتي كه امروزه نوآورانهترين ميشود. همگان
زمين در بدون دهقانان جنبش يا فرانسه در دهقانان كنفدراسيون مثل مبارزات
بلكه نيست, مردم از خاّص و در انحصار يك گروه بسته و محدود مبارزات برزيل,
زمينههايي در توجه هركس مورد كه ميگشايد چشماندازهاي جديدي بهعكس
است(۴۸). زندگي تمام جنبه هاي خالصه و پايدار توسعة فقر, زيست, مثل محيط
و ميماند باقي ويژه خود, مشّخص هستي در كار، از شكل هر كه است درست
دارد فرق برنجكار با اتومبيلسازي ـ كارگر دارد تفاوت ديگر انواع با كارگر نوع هر
يك روي را خود دارد گرايش كثرت اين اّما ـ خردهفروشي مسئول با برنجكار و
نحوههاي اينها كه زبان فلسفي ميتوان گفت قراردهد. به مشترك زيرساخت

مشتركاند. جوهر كارگري به يك زندگيدادن خاص
بين  رابطه اين دقيقتر در توضيح انسان شناسي مي توانند درسهاي از برخي  
باال در كه همچنان باشند. مفيد (commonality) مشتركبودن و ويژگي
«پريميتيف», و «غير» و شكل پارادايمي كالسيك انسانشناسي افول ديديم,
افول پيداشت. در را دهقان پارادايمي شكل و مدرن انسانشناسي بهوجودآمدن
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بهوجودآمدن آن, مدرن بههمراه انسانشناسي تمامي  و «غير» دهقاني چهرة
اين انسانشناسي وظيفة دارد(۴۹). رابهدنبال (globale) كلي انسانشناسي يك
ساختار كنارگذاشتن تمام بيانشده, مؤلفان از بسياري توسط آنطور كه كّلي,
تكيه ويژگي مفهوم بر كه فرهنگي است از تفاوت دركي سود به غيربودن سنتي
يا مدرن كالسيك انسانشناسي كه در دهقان پريميتيف و بهبيانديگر, دارد.
شده بودند. گرفته اروپايي در نظر هويت ميشدند, بر اساس «ديگري» تلقي
«غيراروپايي» كه بهطوري بيانميشد, مقولهيي يا زماني جنبة از تفاوت اين
متعلق اولية گذشتة چه بهحساب ميآمد, دوران گذشته از ناهمزمان بازماندهيي
انسانشناسي است.  دهقان  گذشته  كه تاريخي گذشتة  چه  و پريميتيف  به
ذاتي كه قرارداده اروپامحوري پشتسرگذاشتن را خود وظيفة مقابل, در كلي,
تفاوت و ميكنند؛ درك معيارهاي اروپايي فقط با را تفاوت كه است تئوريهايي
«غيريت» نوع هر مبتنيكردنش بر بدون ويژگي, في نفسه, بهعنوان را فرهنگي
نه را, فرهنگي ويژگيهاي تمامي انسانشناسي اين بههمينترتيب ميپذيرد(۵۰).
در كه عناصري بهعنوان بلكه گذشته, دوران ناهمزمان بازماندههاي عنوان به

ميكند. سهم كامل دارند, تلقي عصر حاضر مشترك بهوجودآوردن يك
انسانشناسان  نحوة بازانديشي جديد, پارادايم نمونة اين بهعنوان  ميتوان
مدرنيته معيار را جامعه اروپايي كرد. تا زماني كه ما را ذكر آفريقا مدرنيتة بارة در
قابليت هرگز ديگر جهان مناطق از و نيز آفريقا از بخشهاي بزرگي كنيم, تلقي
را مدرنيته ذاتي و كثرت كه ويژگيها اما همين نخواهند داشت؛ را قياسي چنين
مدرن اندازه اروپا با همة تفاوتش به كه چرا آفريقا فهم اين قرار دهيم, مّدنظر
اندازة به هم آفريقاييها جهاني, روابط عصر در ميشود. شروع برايمان است,
به طور اجتماعيشان زندگي كه چرا هستند, جهان وطن سلطهگر, مناطق مردم
با فرهنگي اقتصادي و مشخصهاش مبادالت قراردارد و تغيير معرض در دائم
امروز كه تا جادوگري, و و مراسم آداب است(۵۱). جهان مناطق گوناگونترين
درك از اين در پديدههايي هستند كه از روزمّره شمرده ميشوند, جزء زندگي
پس جنوبي, آفريقاي در ميكنند. مثًال ايجاد آفريقا خدشه و جهانوطني مدرنيته
موارد و ساحرانه پديدههاي شاهد افزايش چشمگير آپارتايد, رژيم پايان يافتن از
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ديوها, شيطانپرستي, جنبل, جادو و با در ارتباط كه هستيم سنتي خشونت اعمال
بازگشت نوعي نه امر اين .(۵۲) غيرهاند و سنتي طي مراسم آدمها كشتن ُزمبيها,
كه است بلكه پديدهيي پديدة محلي, يك نه مدرن است, و ماقبل اوليه دوران به
است. مشاهده قابل جهان مشابه, به انواع شكلها در تمام فضاهاي و زمينهها در
آمريكاي از بخش بزرگي يا روسيه اندونزي, در غيب عالم توجه به بازگشت مثًال
اقتصاد توسط كه ثروت, به رسيدن رؤياي آنها در كه جوامعي ديدهميشود؛ التين
سرسخت واقعيات به به شدت نخستينبار براي برانگيخته مي شود, سرمايه داري
هستند نشانههايي ديوها و جادوگري كردهاند. برخورد امپراتوري سلسلهمراتبهاي
محلي ويژگي ميكنند. امكانپذير را اجتماعي پرتناقض وضعيتهاي اين درك كه
مشترك پديدهها, موقعيتي اين با تقابل بدون زندگي, جهاني نحوههاي انتشار و

ميآورند. به وجود در مقياس جهاني تكّثر و تنوع داراي و
از  را بيشماران مشخصات عمدة ميدهند امكان به ما تحليلها نوع اين  
ميدهند, قرار متفاوت جمعي برابر در را ما وقتي كنيم. درك انسان شناسي نظر
را يكي دارند» فرق «با ما يا ما هستند» «مثل شق بين دو نيستيم مجبور ديگر
مورد در كمتري و تا حد پريمي تيفها مورد در نظر بيان (امري كه در كنيم انتخاب
چارچوب مناسبي تفاوت, ـ همساني روية دو مفهوم ميگرفت). دهقانان صورت
متعددي شكلهاي ما واقع در نميدهد. بهدست بيشماران سازمانيابي درك براي

كّلي  زندگي يك در سبب سهيم بودن آن كه به اين بدون هستيم, ويژه زندگي از
و ويژگي انسانشناسي بيشماران, انسانشناسي باشيم. گذاشته كنار را مشترك

است. (commonality) بودن مشترك

هند در ايتاليايي دو
به هم با تعطيالت گذراندن براي كه بودند ايتاليايي نويسندة دو آن وقتها...
هند از آنها از نوشت. يكي كتابي در را خود سفر شرح هر كدام و بودند رفته هند
ديگري كه در حالي ميآمدند, نظرش متفاوت به كه بود را ديده چيزهايي فقط

بودند. يكسان بود قبًال ديده چه آن با چيزهايي را, كه فقط
من  كه طور آن هند, مي گذارد را كتابش  عنوان  ُمراويا, آلبرتو اّولي,  
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كوشش اين متفاوت است. چقدر هند كه دهد ميكند توضيح سعي و ديدم(۵۳)
فقط در انتزاعي را تفاوت اين او نظر ميرسد كه به كننده مٌايوس از آن رو بويژه
شيوه هاي به مطلب تكرار وجوهش, آن هم از طريق ترين متافيزيكي ترين و
اروپايي اروپائيان رو چه از كه ميآموزد او به تجربه كند. درك ميتواند گوناگون
سخت العاده فوق مطلب بيان اين براي يي واژه منتها يافتن هندي, هنديان و اند
كند. كمك مطلب بيان در اورا بتواند مذهب اختالف ميكند شايد فكر است. او
مذهب با آن جا مذاهب نه تنها است. مذهب در زمينة نمونه هند كشور ميگويد
تماميتش دربرميگيرد. در را زندگي مذهب, هند در بلكه فرق دارند, خودش كشور
متعدد, خالل رسوم مذهبشان از كردن زندگي با را روزمرة خود هنديان زندگي
يك فكر است كه اين نظرش همه ميگذرانند. با اين فهم غير قابل و غريب
از اين بيشتر بسيار هند تفاوت نيست, كافي تفاوت اين رساندن براي مذهب زنده
كه اين ميدهد نشان ميكند, احساس مطلبش بيان براي او كه است. مشكلي
عزيز, ميهنان هم ميگويد نتيجه, در او, است. بيان غيرقابل امر واقعيت در تفاوت
اين و برويد خودتان به آنجا بايد كنم. تعريف شما هند را براي نيستم قادر من

است. هند, هند كه بگويم شما به ميتوانم فقط من كنيد. را تجربه معّما
هند»  «بوي را كتابش عنوان پازوليني, پائولو پيير ديگر, نويسندة  
ميشناسد, او چه آن با حد هند تا چه كه دهد توضيح ميكوشد و ميگذارد(۵۴)
پر هوا ميافتد, راه بمبئي از جمعيت خيابانهاي سرشار در شبها او دارد. شباهت
كه بهيادشميآورد: سبزيهاي گنديدهيي را كشور زادگاهش است كه بوهايي از
دوره فروشندة يك داغ روغن شدهاند, پراكنده زمين روي بازار, كردن جمع از بعد
يي برميخورد خانواده به رودخانه كنار در خفيفي از فاضالب. بوي حتي و گرد,
مي دهند. هديه گل و برنج و ميوه سنتي اند و پيچيدة مراسم يك اجراي غرق كه
, (frioul) فريول در او سرزمين در ندارد. وجود يي تازه چيز هم جا اين در
بت پرستان كهن كه از رسوم اند كرده حفظ مشابهي را هنوز دهقانان رسوم
از گفتگو هستند. نويسنده ها بچه پسر البته هم بعد و قدمت دارد. و قرنها بوده
ميشوند, جمع دور هم ها كوچه كنار در كه پسراني با شكسته بسته, انگليسي با
فقير و يتيم بچة ِروي (Revi)پسر با (Kochi) سرانجام كوچي در مي برد. لذت
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و دارد قرار بزرگتر هاي بچه پسر آزار مورد مرتب كه ميكند برخورد شادي ولي
به محض كه اين وعدة با شهر, ترك از پيش نويسنده ميدزدند. را مدام پولهايش
وادارد را كاتوليك روحاني يك ميشود موفق فرستاد, خواهد پول برايش رسيدن
ميبود, اگر هم در ايتاليا كاري كه بگيرد, و پر زير بال را خردسال پسربچة كه
حومه هاي شبيه پسربچه هر جهت از نويسنده, به نظر اين پسران تمام ميكرد.
عزيز, نتيجه ميگيرد كه همميهنان او ناپل هستند. شهر رم يا فقيرنشين هاي
براي را جا تا هند رنگ مي بازند تفاوتهاي تمام در نظر او هستند. ما مثل هنديها

بازبگذارند. ديگري ايتالياي
واحدي  كشور از همسفر دو اين آيا ميپرسد خود از انسان كه اينجاست  
ميگيرند, قرار قطب مخالف دو واكنش, هر چند در دو اين اند؟ كرده ديدن
دهند: تشكيل را اروپامحوري سّكة روي دو تا ميپيوندند هم به طوركامل به
تا بازميكند دهن انسان هستند». ما عين «آنها يا دارند», فرق ما با اساسًا «آنها
با البته هستند, آنها مثل ما دارد - قرار دو قطب جايي بين اين در حقيقت بگويد
از يك هيچ بيشتر ميكند. ابهام را فقط سازش بينابيني اّما اين ـ تفاوت اندكي
يك معيار عنوان به از نياز به توسل به هويت اروپايي, ايتاليايي دو نويسندة اين
مثل (درست هنديها ندارد. حتي گريزي تفاوت, همساني يا تشخيص براي عام
قدرت بسنجند. اروپايي هويت معيار را با بايد خود نيجريه) يا پرو يا اندونزي مردم

است. حد همين در اروپامحوري
كه  محلي واقعيتهاي تمامي (مثل هند ندارد. تفاوت اروپا با فقط اّما, هند,  
عام ظاهر معيار يك در قياس با تفاوتش ـ هستند) ويژه است آن تشكيل دهندة
ميتوانست ايتاليايِي اّولي نويسدة اگر است. متفاوت خود به خودي بلكه شود, نمي
اين كه آزادكند, قادر ميشد اروپايي ارزشهاي كردن معيار تلقي سلطة از را خود
يي مجموعه به جهان كه نيست آن ويژگي اين معناي اّما كند. درك را ويژگي
به ويژگي وقتي فقط ميشود. خالصه يكديگر با ارتباط غيرقابل از واقعيتهاي
ويژگيها ظاهرشدن ميكند. به است شروع مشترك چه شد, آن شناخته رسميت
بين آنها مشتركي است, چون چيزهاي ممكن و اين رابطه ميگيرند هم ارتباط با
انگشت ده و دست چشم, ده انگشت بادو است, اشتراك ما بدن وجه دارد. وجود
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زير طورمشترك است؛ ما به روي اين كرة خاكي اشتراك ما زندگي وجه پايش؛
اشتراكمان وجه ايم؛ گرفته قرار سرمايهداري استثمار و توليد رژيمهاي سلطة
و همكاري ارتباط, اّما است. بهتر آينده يي براي واحدمان رؤياهاي و آرزوها
آنها چون خود شود, نمي محدود است مشترك بينمان چه آن به بيان همياري
مشتركاتي روزمرة بازتوليد و توليد حال در مدام ما ميكنند. توليد اشتراك وجه هم
خود مي توانست ما ايتاليايي دّومي نويسندة اگر اشتراك داريم. آنها در كه هستيم
اين قادر ميشد كند, خالص اروپايي ارزشهايي كردن تلقي معيار سلطة از را

كند. درك محركة اشتراك را نيروي
قرار  اين از نيست, اروپامحوري بر مبتني كه جهاني بيشماران از بينشي  
هم با مشتركاتي كه كه بر اساس متشكل از «خاص»هايي باز, شبكه يي است:
از يك هيچ براي دارند. رابطه يكديگر با مي كنند, توليد كه مشتركاتي و دارند
درست اين اّما كنيم, ترك اروپايي را معيار جهان با سنجيدن كه نيست آسان ما
پذيرايش چالشي است, ميكند. بيشماران از ما طلب مفهوم است كه چيزي همان

باشيم.

مائيم!) خود فقرا (يا: فقير   غناي
براي  شرط الزم كار يك ـ اشتراك كه شوند ما تٌاكيد ميكنيم وقتي
كه خارج كه كساني القاكند چنين است ممكن حرف اين ساختن بيشماران است,
مسكن فاقد افراد مزدها, بي بيكاران, فقرا, ـ دارند قرار دستمزدي كار حوزة از
طور نيست, چون اين اّما نيستند. هم بيشماران جزء تعريف به بنا ... ـ ثابت و
و تسلط مكانيسمهاي تمام رغم به اند. شده ادغام اجتماعي توليد در درواقع آنان
قدرت بزرگ يك مبّين فقرا همواره دارند, سلطه را زير آنها كه سلسله مراتبهايي
وارونه را انداز چشم الزم است مطلب, اين فهم براي بوده اند. حياتي توليدي و
از را جهان مردم روزافزوني از شمار كه روندهايي بايد پيداست كه ناگفته كنيم.
شناسايي را محروم ميكنند درمان يا آموزش مسكن, درخور, غذا, درآمدي داشتن
تعيين جهاني قربانيان نظم فقرا كه فهميد بايد خالصه ـ كنيم مبارزه آنها با و
دارد بيشتري نكته اهميت اين فهم همه اين با امپراتوري هستند. توسط شده
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همة«بي» هستند. قدرتمندي هم و فعال نيستند, عامالن قرباني فقرا فقط كه
رانده شده بيرون به به طورنسبي بي سرپناه ـ فقط شناسنامه, بي ـ بيكار, ها
توان به بيشتر بنگريم, اين فقرا فعاليت و به زندگي نزديك از بيشتر هرچه اند.
توليد به ادغامشان در مدارهاي داد, خواهيم كه شرح ن نيز, هم چنا و خالقشان
اين در پيش  از بيش فقرا كه حدي ميبريم. در پي بيوپوليتيكي و اجتماعي 
شركت سنتي, كارگر طبقة هم, همپاي وضع مشترك در ميشوند, ادغام روندها
خدمات عرضة فقرا در واردشدن اند. سهيم بيشماران در طور بالقوه به و دارند
حركات بطن در آنها تحرك قابليت نيز كشاورزي و در آنها فرايندة نقش گوناگون,
توليد سطح, كّليترين در ميدهند. نشان را پديده اين اهميت مهاجرتي, وسيع
روابط و ارتباطي هاي شبكه بيان, شكلهاي اطالعات, توليد دانشها, ـ بيوپوليتيكي
ترين محروم از جمله جامعه, تمامي درگيركردن به ـ گرايش تعاوني اجتماعي

دارد. عناصرش,
كه  بودند نظر بر اين طوركلي سوسياليستي به كمونيستي و  جنبشهاي
ميبايست شده اند, كنار گذاشته روند توليد سرمايهداري  از جا كه آن از فقرا,
به طبق سّنت, باشند. حزب, نداشته مهمي نقش هم هيچ سازمان سياسي در
اعضايش در بخشهاي كه ميشده تشكيل كارگري پيشقراوالن از طورعمده
آن در اساسًا فقير بيكار و معموًال فقير كارگر داشتند, اشتغال توليد هژمونيك
را آنها كه اخالقي, چرا نظر از تلقي ميشدند, چه خطرناك چنين هم نبودند. فقرا
نظر چه از و ـ غيره و معتاد دزد, فاحشه, ميدانستندـ  غيرمولد انگلهاي اجتماعي
واقع در بودند. ارتجاع به متمايل و پيشبيني غيرقابل نامتشكل, چون سياسي,
بوي رنگ و فقر خود به ميرفته تا به كار آن براي پرولتاريا» گاه اصطالح «لومپن
اغلب پيش فقرا, به نسبت تحقير منتهاي عنوان به سرانجام, و شيطاني بدهد.
و صنعتي اجتماعي ماقبل فرماسيونهاي از يي بازمانده عنوان به آنها را كه مي آمد

ميكردند(۵۵). ارزيابي تاريخي تفالة نوعي خالصه
«ارتش  را مشابه گروههاي و فقرا غالبًا ماركسيستها اقتصادي, از ديدگاه
است بيكار كه عجالتًا كاري نيروي منبع يعني تلقي كردهاند, صنعتي» ذخيرة
صنعتي ذخيرة ارتش شود(۵۶). گرفته بهكار توليد در هرلحظه در است قادر ولي
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وضع هرچيز قبل از سر طبقة كارگر پرپر مي زند: كه باالي خطر ثابتي است
چه كه يادآوري كند آنها به تا ميخورد كارگران ترساندن درد فالكتبارش به
باعث كار, اضافي عرضة اين بعد, باشد؛  انتظارشان  در است ممكن آينده يي
(مثًال مي شود كارفرمايان درمقابل كارگران قدرت تضعيف و كار هزينة كاهش
ذخيرة ارتش كهنة تئوريهاي اين ميكند). انبوه تر را اعتصابشكنان صف وقتي
و شرايط دستمزدها اختالف از شركتها كه هنگامي جهانيشدن, عصر در صنعتي,
شركتها به شدهاند. اين مطرح دوباره ميگيرند, بهره كشورهاي گوناگون كار در
را در تٌاسيسات خود و دستميزنند اجتماعي «دامپينگ» نوع يك اين ترتيب, به
توسعهيافته, كشورهاي در كنند. كمتر را هزينههايشان تا ميكنند جابهجا جهان
مشاغلشان جابهجاكردن و كار بستن محل دائمي تهديد معرض در كارگران
در ذخيرهيي ارتش ترتيب نقش بدين است, غوطهور در فقر كه جنوب قراردارند.
مناطق نيز عليه شمال و كارگران كه عليه ميكند بازي سرماية جهاني را خدمت
چين, عليه كارگران به انتقال تهديد ميشود (مثًال كار گرفته به جنوب از ديگري
كه همچنان ميگيرد). قرار استفاده مورد  جنوبي آمريكاي و شمالي آمريكاي
طبقة نجات صدد در سوسياليستي و كمونيستي سياسي پروژههاي از بسياري
صنعتي وارد ذخيرة توسط ارتش كشور هر در كه ويرانگري بودند فشار كارگر از
را پيشرفته, استراتژيهايي كشورهاي در سنديكاها از هم بسياري امروز ميآمد,
فقير نيروي كه از تهديدي است كارگران كه هدفشان رهايي ميگيرند پيش در

است. مظهر آن كشورهاي پيراموني
يا فقرا نميداشته, در چه اعتبار و اعتبار مي داشته گذشته منطق در اين چه
كه نخست اين يك خطاست. صنعتينگريستن ارتش ذخيرة چشم جنوب به در
همبسته صنعتي ديگر واحد كه كارگران اين جهت در صنعتي» وجود ندارد, «ارتش
در كار نوع يك مّعرف فقط حاال كارگران اين فشردهيي را تشكيل نمي دهند. و
غيرمادي الگوي توسط كه بطن شبكههايي هستند در ديگر متعدد انواع ميان
بيشتر روز به بيكاران روز و ميان شاغالن طور كّليتر, تمايز به آمده اند. بهوجود
تضمينشدهيي را پايان شغل ُپستفورديسم ديديم, همچنان كه رنگ ميبازد.
سلطهگر قبًال كشورهاي در كارگر طبقة از متعددي بخشهاي كه اعالم ميكرد
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شغلي هيچ كه اين يعني كار» بازار انعطاف «قابليت كنند. تكيه آن به ميتوانستند
كه داده وسيعي خاكستري رنگ خود را به منطقة جاي تمايز خط اين ندارد. ثبات
هيچ كه آن ديگر نوسانند. در بيكاري و اشتغال بين ناپايدار نحوي به افراد آن در
اجتماعي توليد از روندهاي كاري خارج هيچ نيروي ندارد, چون وجود «ذخيره»يي
در فعالي نقش واقع در موّقت, كارگران و شغل فاقد افراد فقرا, نميگيرد. قرار
يا فقيران تن آسايي باشند. نداشته دستمزدي داراي شغل اگر حتي دارند, توليد
بقا بهكار براي آنان كه استراتژيهايي است. نبوده بيش افسانهيي بيكاران هيچ گاه
طلب ميكنند(۵۷). را يي مهارت فوقالعاده خالقيت و موارد در اغلب ميبرند,
روابط ايجاد يا همكاري يعني غيرمادي, كار را اجتماعي توليد امروز كه جا آن از
از جامعه, اعضاي تمامي فعاليت ميكند, تعيين ارتباطي شبكههاي و اجتماعي

شود. فعاليتي توليدي مستقيم بهطور دارد گرايش فقيرترين آنها, جمله
تنّوع  زمينة مثًال در فوقالعادهيي دارند. و بارآوري غنا جهات, بسياري فقرا از
غناي از عام, به طور نيمكرة جنوبي و جهان, فقيرترين مناطق از برخي جانداران,
محروم نسبتًا آنها از شمال كه برخوردارند, در حالي بسياري حيواني گياهي و
كنار در چطور ميدانند بومي مردمان بهويژه, و, فقير مردم ديگر سوي از است.
مزايايشان از كنند و را حفظ آنها زندگي كنند, جانوري زندگي گياهي و انواع اين
در زندگي به كه آورد درنظر را آمازوني بومي مردم است كافي شوند. برخوردار
يا دارد(۵۸), زيست ضرورت محيط اين حفظ براي فعاليتشان واردند و جنگل
منابع اين و غناي معرفتي اين را. گياهان از طبي بارة استفادة در بوميان دانش
كه خواهيم ـ درواقع, همچنان نيستند غناي اقتصادي ترجمه به ژنتيكي, قابل
دانشهاي مالكيت مورد در مالكيت, امروزه در زمينة مباحثات جالبتوجهترين ديد,
كه حتي كرد بايد اعتراف اينهمه با است. درگير ژنتيك گياهي مصالح بومي و
توليد اجتماعي در اساسي نقشي عظيم غناي اين نشود, بوميان سودي نصيب اگر

ميكند. بازي جهاني
داشتن  و زبانشناختي مهارتهاي به پيش از بيش امروزه توليد, كه واقعيت اين  
خّالق اجتماعي فعاليت ماهيت مشترك است, فقط شده وابسته مشترك زبان
عامالن شناختي زبان نظر از جامعه, فعال عناصر تمامي ميكند(۵۹). برجسته را
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مشتركاند. زبانهاي وجودآوردن حال به مدام در چون ميآيند, بهشمار خّالقي
جهاني يا محلي سلسلهمراتبهاي ايجاد و سود به نسبت زبانشناختي اشتراك اين
در دارد: دخالت شيوه سه به دستكم سلسلهمراتبي, روابط درحفظ زبان دارد. تقّدم
فرودستي اجتماعي؛ يا برتري عالئم حفظ از طريق زباني, مشترك مجموعة هر
ديگر زباني زبان بر يك مسلط كردن طريق زباني, از مجموعههاي مشترك بين
رابطه يك شكل به فني, زبان هر بطن در جهاني؛ انگليسي زبان تسلط مثًال ـ
غالبًا تحتسلطهها ما نظر اين سلسلهمراتبها, به وجود با قدرت. و دانش بين
از مزبور مجموعة هستند, و زباني مشترك مجموعة در يك فعالترين عامالن
بهره طوركلي به ميكنند, توليد دورگهيي كه آنها زبانهاي و بيان جديد شكلهاي
كامًال روشنگر انگليسي, بطن در آمريكايي ـ آفريقايي زبان (خّالقيت ميبرد.
طرف يك از زمينة زبان در سلسله مراتبها بين تضاد واقع است.) در پديده اين
زبان امروز مي كند كه چرا روشن زبان مشترك حال و در عين موّلد ماهيت و
را تصوير سنتي فقير تبديل شده است. اين پارادوكس مقاومت ميدان نزاع و به
و شركت دارد زباني مشترك مجموعة ايجاد در كه آنجا از فقير واژگونه ميكند:
مولد ميدهد, نه تنها قرار تحت سلطه در موقعيت يا حاشيه در مجموعه او را اين
انتظار خالف موقعيت طوركلي تر, به هست. هم نافرمان بالقوه بلكه فعال است و
است. اجتماعي توليد در او موقعيت نشان دهندة زباني, مشترك مجموعة در فقير
فعاليت تمام مشترك به مثابه بيان دقيقتر, به بيان نماينده, يا عنوان به فقير,
كامل را تصوير سنتي فقير وارونگي اين ميتوان اجتماعي خّالق ظاهر ميشود.
مو زندگي هستي خود شرط بلكه مقاومت, هستي شرط تنها نه فقير و گفت: كرد

ميبخشد. تجسم را ّلد
و  غنا اين نمايشگر كه ميدهند تشكيل را فقرا از خاصي گروه مهاجران  
سّيار, كارگران مختلف گروههاي كارگر, طبقة از سنتي درك است. بارآوري اين
و نميشود شامل دورهگرد را كارگران يا فصلي دائمي, كارگران مهاجران مثل
بودنشان, متحرك و فرهنگي اختالف ميگذارد. كنار سياسي سازمانهاي از را آنها
دوران كاري در روابط اينهمه, با ميكرد. جدا ثابت كار شكلهاي عمدة از را آنها
شود شغلي بازار اصلي مشخصات از يكي كه دارد گرايش تحرك ُپست فورديست,
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همة شكلهاي از است, مهاجران خاص كه فرهنگي, اختالط و به تحرك الزام و
بار چند ميشوند مجبور حرفهيي زندگي طي كارگران تنها نه ميشود. طلب كار
جغرافيايي به جابجايي كه ميرود آنها از هم توقع بلكه اين كنند, عوض شغل
رسيدن براي دراز و دور راههاي روزمرة پيمودن به يا طوالني دورههاي براي
بدون و مفرط فقر شرايط در غالبًا مهاجران تندردهند. هرچند كار محل  به
مهارتهاي و زبان داني شناخت, امر از غناي اين ميكنند, سفر باري هيچگونه
حالي در ميكند. حمل جهاني را با خود هر يك از آنها نمي كند. كم چيزي آنان
كه فضايي سوي به «خارج», سمت به اروپا, در گذشته بزرگ مهاجرتهاي كه
به عكس, به امروزي, مهاجرتهاي اغلب ميگرفتند, انجام ميشد تلقي خالي
ميگيرند. جهان صورت مناطق ممتازترين و ثروتمندترين به سوي فراواني, طرف
كه هستند مغناطيسهايي خاورميانه اروپا, آسيا و شمالي, آمريكاي بزرگ شهرهاي
آنها به اقتصادشان گرداندن براي عالوه ميكشند, به سوي خود به مهاجران را

جذب مي كند. ُپرُپر را دموكريت, فيزيك مثل هم, اين جا هم دارند. در نياز
نخواستن  به اميالشان, ارضانشدن به مربوط مهاجران غناي از بخشي  
اثر مهاجرتي بر حركتهاي اغلب ناگفته پيداست كه است. موجود و احوال اوضاع
شرايط اين به اّما مي گيرند, صورت از فساد يا گرسنگي از خشونت, از گريز به نياز
ردكردن پيوند اين ميشود. اضافه هم آزادي و صلح ثروت, به مثبت تمايل منفي
تحرك اجباري, و ناامن سراسر زندگي گريختن از است. از قدرت بياني خواستن, و
كه خاص استثماري برابر اشكال در مقاومت است براي مناسبي كامًال مدخل
براي كه جهاني حوزههاي بزرگ ثروت انتظار, خالف نحوي به غيرمادياند. كار
ميداشتند اميد آنچه از بيش ميجويند, توسل مهاجران به اقتصادشان به كمك
جامعه سراسر در براندازانة خود را اميال مهاجران اين دست ميآورند, چرا كه به

است. آزادي به ميل براي مقدماتي آموزش نوعي فرار, تجربة ميكنند. پخش
جغرافيايي و سلسلهمراتبهاي تقسيمبنديها در مورد ديگر, سوي از مهاجرتها,
مخاطره اصلي جهات ميدهند. مهاجران ما جهاني اطالعاتي به سلطة سيستم
درجاتي نيز و كم دستمزدهاي زياد و بازارهاي دستمزدهاي غنا, و فقر امنيت, و
در و ميكنند خوب درك وابستهاند, زندگي مختلف به شكلهاي كه را آزادي از
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هجوم به سلسله مراتبها, از شناخت آنها, با دارند. شركت رؤيتكردنشان قابل
آنان برميخيزند. شادي و قدرت و آزادي و ثروت جستجوي به قّلهها, سوي به
روند زندة شاهدان عنوان به جغرافيايي, سلسلهمراتبهاي درنظرگرفتن ضمن
ميكنند. تلقي واحد مشترك فضاي يك را جهان جهاني شدن, بازگشتناپذير
(و زنده نمايش خود زير سؤالبردن آنها, مهاجران جغرافيايي و موانع از عبور با
مناسبت اين به اّما است بيشماران سهم كه هستند اشتراكي توليدكنندگان) از
كار شرايط يا درآمدها عظيم بين اختالفهاي ندارند. برابر قرار شرايط در همگان
مديريت اساسي شرايط از حال عين در و گسترده, فقر يك وجود علت زندگي, و
جذب شيوة به حذفي, بلكه شيوة به نه را عناصر اين جهاني اند. ميبايست اقتصاد
كارگران بين جهاني يا كشوري تمايز خط عنوان به نه گرفت؛ نظر در افتراقي
باشد. فقر كه همان مشترك, وضع دروني سلسلهمراتب به عنوان بلكه فقرا, و

و موّلدند. فقير بيشماران جمله
مهاجران و فقرا وضع كه نداريم مطلب را اين القاي قصد وجه هيچ به ما
سفر راه و كنيم كه به ثروت پشت نداريم هم كاري جز اين ما و است خواستني
فصل در را دارد. ويژة خود رنج فقر, از شكلي هر عكس: كامًال به پيش گيريم. در

فزاينده خواهيم  بيعدالتي و فقر اشكال برخي زمينة در شكايات به ارائة ما  ۲-۳
بيچيزي وجود با اّما فقرا كرد. آنها مقابله با وسيله با هر ميبايست كه پرداخت
همان اختيار دارند كه را در هنگفتي ثروت مسكن, غذا و نداشتن منابع مادي, و

است. خالقيتهايشان و شناختها
ندارد.  مختلف كارگران جداكند, وجود گروههاي را از كه فقرا تفاوت كيفي هيچ  
وجوددارد كه بيشمارن خالق مشترك فعاليت يك و زندگي وضع يك مقابل در
آسيب پذير بيكار, فقير, ابداع قدرت و خالقيت ميكند. مشخص تماميتش در را
توليد كه همچنان ميشوند. شمرده اجتماعي توليد عناصراساسي از مهاجر, و
مزدبگيري رابطة و بيرون درون فراتر ميرود, صحن كارخانه از امروزه اجتماعي
كارگران از موّلد را كارگران تمايزي خط هيچ ميكنند. هميننحو عمل به هم
داشت, اعتبار هم كهنة ماركسيستي, اگر روزي نمي كند. اين تمايز جدا غيرموّلد
و كار توليدي كار بين تمايز هم چنان كه گذاشته شود, كنار كلي به بايد امروزه
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مورد اندازه از بيش صنعتي, ذخيرة ارتش مفهوم نظير تفكيكها, اين بازتوليدي.
بيكاران و فقرا زنان, از را اهميت با سياسي نقش هر تا گرفتهاند قرار استفاده
كه قرار بدهند كارخانه كارگران پينهبستة دستان در را انقالبي پروژة و كنند دريغ
كه است «خاص»هاي فعال عنوان به امروزه ميشوند. تلقي توليدكنندگان اصلي
بهطور ما ميكنيم: توليد بيشماران, شبكه هاي در ايجادشده همكاري طريق از ما,

مي كنيم. توليد مشترك
قدرتمند  جنبشهاي معّرف گرفتهاند, نه تنها قرار كه در آن شرايطي با فقرا  مبارزات
«بودن» ظهوِر  ـ است بيوپوليتيكي قدرت از نمايشي هم چنين اعتراضي, بلكه
بيستم, قرن طول در فالكتبار است. «داشتن» يك از قدرتمندتر بسا مشتركي كه
حتي و تسليمشدن, نااميدي, پراكندگي, بر سلطهگر, كشورهاي در فقرا جنبشهاي
به را خود اعتراضهاي ميتوانست ايجاد كرده باشد فايق آمدند تا فقر كه ترسي

مبارزات  شوند(۶۰ ). ثروت و خواهان توزيع مجدد كشورها ارائه كنند حكومتهاي
مقياس در را دارند خود گرايش و پيداميكنند بيوپوليتيكي عمومي تري خصلت
و اخراج عليه اعتراضي جنبش يك توصيف به دساي اشوين دهند. قرار جهاني
در دوربان نزديك ,(Chatsworth) از چتسورث كه پرداخته و برق آب قطع
كه مشتركي پاية جنبش به سبب كرده است. اين به رشد شروع جنوبي, آفريقاي
به باهم بوميتبار آفريقائيان و جنوبي آفريقاي سياهان است. مالحظه قابل دارد
از فقيريم!»(۶۱). ما نيستيم, آفريقايي  فريادميزنند «ما و  ميپردازند تظاهرات
مسئوالن در شكاياتشان البته دامنهيي جهاني دارد. آنها خواستهاي آنها ديگر سوي
متهماند فقر كه قرارميدهند خطاب مورد را جنوبي آفريقاي حكومت محلي و
روند جهانيشدن كردهاند, اّما بيشتر آپارتايد پايان از را پس محرومترين مردمان
خود فقر علل از يكي را آن و ميدهند قرار موردحمله نيز را نئوليبرال شيوه به

دوربان  ۲۰۰۱ در سال در نژادپرستي, كه عليه متحد ملل ـ كنفرانس ميدانند
بهجانب حق بي ترديد كنند. ارائه را خواستهاي خود تا داد فرصتي آنها به برگزارشد,
آن چه از بيشتر خيلي و «مافقيرانيم!», است: جنوبي آفريقاي تظاهركنندگان اين
فقرا واقعي ـ ثروت شركت داريم اجتماعي در توليد ما همگي ميكنند. تصور

همين است.
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تنظيم  با را بارآوري مشترك اين بعدها بايد فقر اعتراضي عليه جنبشهاي  
چند كه «درآمد همگاني» يك خواست در بارزكنند. سياسي بنيانگذار, پروژههاي
كه درآمدي يعني يافته, شمالي رواج آمريكاي در برزيل و در اروپا, در است سالي
پروژة يك از است نمونه يي اوست, حرفهيي موقعيت از مستقل شهروند, هر حق
كشوري فراتر فضاي از خواست در اگر اين فقر(۶۲). با براي مبارزه بنيانگذار
ميتوانست شود, همگان براي جهاني تضمينشدة درآمد يك خواهان تا ميرفت
جهانيشدن روند دموكراتيك ادارة براي پروژهيي تشكيلدهندة عناصر از يكي
آن از كه مشترك بارآوري با ثروت توزيع از جهانگستري طرح چنين باشد.

بود. خواهد هماهنگ فقراست,
نظر اشتراك فقرا مي كنيم, از ـ هستي و بر غنا, بارآوري ما تٌاكيدي كه
قرن در كه كهن سنديكا, شكل دارد. مستقيمي سنديكايي پيامدهاي سازماندهي
بهوجودآمد, صنعت, از هر رشته در دستمزد مذاكره دربارة براي اساسًا نوزدهم,
حتي و فقرا بيكاران, نميتوانند سنديكاها نخست, نيست. جوابگو ديگر امروز
فعال شركت باوجود كه را  انعطاف و تحرك داراي ُپستفورديست  كارگران
برخوردارند, كوتاه مدت قراردادهاي از فقط ثروت افزايش و اجتماعي توليد در
نقشهاي و برحسب فرآوردهها هنوز قديمي دّوم, سنديكاهاي كنند. نمايندگي
معدنچيان, ـسنديكاهاي شدهاند سازماندهي صنعتي توليد اوج دوران به متعلق
شرايط كه آن جا از امروزه, و غيره. حرفهيي لولهكشان اتحاديههاي ماشينيستها,
جديدتر) ديگر (يا تقسيمبنديهاي كهنه نوع اين مشترك شدهاند, كاري و روابط كار
نقش ديگر سنديكاهاي قديمي سرانجام ميشوند. مانع به و تبديل ندارند معنايي
اقتصادي صرفًا ميخواهند سازمانهاي و بازي نميكنند را سياسي سازمان يك
حقوقي, موقعيتي سازمانهاي كارگري عمدة سرمايهداري, به كشورهاي در باشند.
شدهاند كه متعهد آنها مقابل در و است شده داده كشوري, تشكيالت در حتي
اجتماعي خواست هر نوع و كنند دخالت دستمزدها و شرايط كار زمينة در فقط
از بيش توليد غيرمادي, بهتدريج كه كار پارادايم در كنار بگذارند. اّما را سياسي يا
معنايي نوع هر اقتصادي مسائل بخشبندي نوع اين ميشود, بيوپوليتيكي پيش

ميدهد. دست از را
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پشت سر  را سنديكايي قديم جداسازيهاي كه كار سازماندهي از شكلي   
ـ اجتماعي و سياسي اقتصادي, نظر از كليتشـ  در كار اشتراك شوند- و بگذارد
سنديكاهاي كه حالي در دارد. تحقق امكان و ضرورت امروزه كند, نمايندگي را
بايد ما ميكنند, دفاع كارگران از محدودي گروههاي اقتصادي منافع از سنتي
را شبكة «خاص»هايي تمامي باشند كه قادر كنيم ايجاد از كارگران سازمانهايي
پيشنهاد يك كنند. نمايندگي است, اجتماعي ثروت توليدكنندة همكاريشان كه
ادغام جامعه و ديگر بخشهاي به روي بازكردن سنديكاها زمينه, اين فروتنانه در
تا آمده اند بهوجود اخير طي ساليان كه نيرومندي است اجتماعي جنبشهاي در آنها

اجتماعي» رسيد(۶۳). جنبش نوعي «سنديكاليسم ايجاد به طريق اين بتوان از
يا  آرژانتيني  بيكاران جنبش نمونة مبارزه جويانهتر, و ديگر نمونة يك   
شده, شروع سياسي و مبارز بيكاران سنديكاي نقش در است كه «Piqueteros»
در فرانسه در نمايشي اعتصابهاي كاركنان غيرثابت رشتههاي در است. كرده كار به
سنديكاهاي چارچوب خارج از فعاليت, از نوع ديگري بوجودآمدن شاهد ,۲۰۰۳ سال
شايستة و ـ نام اين شايستة سنديكاي يك امروز حال هر در بوديم(۶۴). سنتي
تمامي پهنة در بتواند و باشد بيشماران سازمانيافتة تظاهر بايد ـ كار ميراث مبارزات

فقرا  قانون «poor law» يا به نياز وجه هيچ به فقرا درگيرشود. اجتماعي كار
است. كرده تثبيت فقرشان در را آنها نوع, اين از قوانيني وضع عالوه ـ به ندارند

ساختار  سرمايه و نظر از طبقات اين چرا فهميد ميتوان آساني اينك به  
توليد مدارهاي از خارج و ساده در سهل اگر آنها بهطور خطرناكند. قدرت, جهاني
قربانيان ستم, فقط آنها اگر تلقي نميشدند. جدي تهديدي ميداشتند, جهاني قرار
به هستند خطرناك اگر نميبودند. خطرناك آنقدرها ميبودند, استثمار و سركوب
كارگران صنعتي فقط و نه ـ مهاجران فقرا, كارگران كشاورزي, كه آن است سبب

بودنـ  و آنها تحرك بيوپوليتيكياند. بطن توليد در فعالي سوژههاي غيرماديـ يا
مرزبنديهاي جهاني و سلسله مراتبها براي ثبات (commonality) اشتراكشان

سيستم  يك وجودآمدن به باعث اليزابت, انگلستان دوران در هفدهم قرن آغاز در كه قانوني  
هم را ميان آنان از سالم افراد ولي كردند مي دستگيري گدايان و فقيران از آن در كه فقيرنوازانه شد

فرانسوي). مترجم (توضيح داشتند وامي كار به
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به شمار ميروند. ثابت ـ خطري دارد تكيه آنها سرمايهداري بر بناي قدرت كه ـ
ديوارها پي كه ميآورند به وجود نقبها شبكههايي از و ندارند اعتنايي مرزها به آنها
راه هستييافتن در مدام خطرناك طبقات اين ميسازند. لرزان را  حصارها و
فرار, خطوط يا خطوط خالقيت  تقاطع هر در ايجاد ميكنند: مانع امپراتوري
به و ميشوند آميختهتر, دورگهتر درهم اجتماعي مخلوطتر, سوبژكتيويتههاي
بلكه نيستند, هويت ديگر ميگريزند؛ كنترل ادغام كنندة منطق از نسبت همين
بهتدريج مهاجرت حماسة و فقر جهنم در كه مي بينيم بدينترتيب شده اند. ويژگي
داد و با هم درهمميآميزند ظاهر ميشوند. زبانها بيشماران چهرة پاره يي از خطوط
همكاري و يك توان مشترك ارتباط بلكه يك زبان واحد، تا نه ميكنند ستد و

آورند. بهوجود بيشمار «خاص»هاي ميان در

اهريمني: بيشماران
ميخواند انجيل داستايفسكي

«جن نمادين داستان جديد, وصاياي در دارد. هم تاريكي چهرة بيشماران
رگة مبّين اين ميكنند, نقل را آن تفاوتهايي با متي و لوقا مرقس, جرش» كه زدة
چون ميپرسد, را اسمش و برميخورد يي زده جن مرد به عيسي است. اهريمني
ميدهد: جواب آميز اسرار نحوي به جن زده كند. را عالج تواند او آن نمي بدون
ميكنند از عيسي درخواست جنها بيشماريم». ما “ِلژيون” است, چون من «نام
حلول نزديكشان خوكهاي گّله را در آنها كند و حضورشان خالص از را مرد كه
كنار در سنگي تخته سوي به بودند, شده جنزده ترتيب بدين كه خوكهايي دهد.
آبهاي پايين ميان به سنگ باالي حركتي انتحاري از و با هجوم مي برند پرتگاه
و ميافتد بود, به پاي عيسي شده آزاد جنها چنگ ميپرند. مرد كه از پرتگاه

شكرگزاري ميكند.
نظر دستور از كه است ابهامي داستان اين تأّملبرانگيز از جنبههاي يكي
و «من» عينحال در ّجنزده  مرد دارد. وجود جمع و مفرد  فاعل بين زبان
مفرد بين ابهام اين خود كثرت وجود دارد. ممكن است نوعي اينجا در «ما»ست.
را ابهام يعني«لژيون» اين جنزده نام باشد. اهريمن از خصوصيات يكي جمع, و
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كار  به زياد و يوناني آرامي زبانهاي Legio در التيني تهديدآميزتر ميكند. واژة
در امروزه هم كه همچنان واژه, اين اّما مي كرد, زياد شمار بر داللت و مي رفت
نفراتشان تعداد كه نيز, را قديم روم نظامي واحدهاي است, چنين مدرن زبانهاي

آن  سبب به آيا بود؟ «لژيون» جنزده نام چرا ميآورد. ياد به ۶۰۰۰ بود, تقريبًا
پنهانند, آن در كه زيادي يا به اين علت كه شمار دارد؟ زيادي تخريبي قدرت كه
اهريمني بيشماران اين واقعي تهديد كنند؟ عمل واحد تن يك مثل ميتوانند
و مفرد عينحال هم در كه آنجا باشد, چون از داشته نظري بيشتر جنبة شايد
كوششهايي به كافي است ميبرد. از بين را عددي خوِد تمايز است, جمع هم
يكي نيست, فقط تا كه خدا چند كنند ثابت تا به خرج دادند الهيون بينديشيم كه
در عين و است نامعلوم تعدادشان كه نامهايي مقابل در هم است. زبان شناسان
تهديدي بودند. سردرگم مدتها ـ «bois» يا «gaz» مثل ـ جمعاند و مفرد حال
به باستان دوران مي شود: از روشنتر بدينترتيب سياسي است, نظام متوجه كه
زياد. تعداد و كم تعداد يك, بين بر تمايز است بوده مبتني سياسي تفّكر اينسو,
و يكي عينحال در بيخبرند. به كّلي عددي تمايزهاي اين از اهريمني بيشماران
فقط را تهديد ميكند. نظم اصول اين تمام بيشماران هستند. تعداد نامعلوم چندتا

چشمبنديها بكند. اين از شيطان ميتواند
رمانبزرگيكه درسال ۱۸۷۳ مينويسد,  در«شياطين»,  فيوُدر داستايفسكي,
روسية ميكنند(۶۵). ايجاد شيطاني بيشماران اين كه است درگير دردسرهايي با
شدهاند, آزاد سرف ها خطرناك. و اسرارآميز نيروهاي از است پر داستايفسكي
فاجعة براي را خارجيها جاده نفوذ و است, فروريزي در حال اجتماع سنتي نظام
كه ميكنند رفتار طوري خوب  روسهاي ميكند. هموار  اخالقي و اجتماعي
كساني چه داستايفسكي شياطين توسط كي يا چي؟ اّما شدهاندـ تسخير انگار
استپان با در آن كه است آرام روسيه شهرك  يك چارچوب داستان, هستند؟
تالش در و است زندگي در پائيز كه آشنا مي شويم مردي بيوه ورخوونسكي,
است. شهر زن ثروتمندترين كه بيوهزني استاوروگينا, واروارا توجه جلب براي
پايتختهاي مختلف در چندسال گذراندن از پس كه ورخوونسكي, پيير, پسر
است. كرده مجذوب خود حوش را و جوان حول اخيرًا بازگشته, زنان اروپايي
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اجتماعي نظم شايد پيداكند, عالقه شهرك همين از جواني محترم زن به اگر
رمان طول در اّما بوده. حال به تا از روز اّول كه صورتي بههمان ادامه يابد, بتواند
شهرستاني تغييرناپذير زندگي و رسوم پشت آداب در كه باخبر ميشود خواننده
هدفش كه دارد قرار انقالبينما و سّري كامًال سياسي سازمان يك روسيه, در
جزء , شهر خانوادههاي محترمترين به متعلق كساني, و است كوركورانه تخريب
ورخوونسكي پيير خود جز كسي خودمحورشان هم رئيس و هستند اعضايش
فاجعهبارند. يك رشته حوادث اين گروه اسرارآميز سرچشمة فعاليتهاي نيست.
انحا از شده يا به نحوي آلتدست ناخواسته ساكنان, از ميرسد كه هر يك بهنظر
داستان پايان همه, در اين با است. گرفته قرار سازمان مقاصد شوم تٌاثير تحت
رفقايشان دست به يا ميكنند خودكشي زيرزميني توطئة كانون اين اعضاي تمام
مي شوند. تبعيد فرستاده به ميگردند يا امني زنداني جاي يا در مي رسند قتل به
جرش جن زدة دربارة داستان نمادين رمان, استپان ورخوونسكي آخر صفحات در
كه است خودمان روسية داستان ميزند فرياد او ميپردازد. تٌاّمل به انجيل در
هستيم كه شياطين خوكهايي همان ما شايد است! پرشده قرنهاست از شياطين
ميدويم, و غرقشدن سنگ تخته لبة سوي به داريم و حال كردند, تسخيرشان

ميدهد! نجات زانوزده, مقابلش در كه را روسيه يي مسيح, كه درحالي
ديدي حفظ با داستايفسكي) خود همچنين (و ورخوونسكي استپان
مسيحيت, روسيه توسط رستگارشدن و شيطاني بيشماران شّر دفع سادهانگارانه از
آن در شيطان از تجسّمي ديدن از پس تنها تخفيف ميدهد(۶۶). خود را ترس
واقعي از جوهر را آن ميتواند كه آن است كارگردان در ويژه به سياسي و توطئة
را خاطر داستايفسكي هرچند رستگاري, جداكند. ديد و مستعد جاودان روسية
خود جز چيزي واقعي شيطاني  نيروي  كه اين از  است غافل  ميكند, آسوده
سالهاي در راديكال بزرگ جنبشهاي سرفها و آزادشدن نيست. روسي بيشماران

كه  ميرفت و ميكرد تهديد را قديم نظم كه بود ناآراميهايي موج آغاز ۱۸۶۰ فقط
ديگر است, چيز هر از هراسانگيزتر بيشماران در آنچه فروبريزد. را بهزودي آن
كه آنطور اجتماعي, اگر نظم چند. و هم است يك است؛ هم تعداد نامعلومبودن
مقامات ميشد, تهديد واحد توطئة يك توسط فقط ميكرد, تصور داستايفسكي
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به عكس, اگر, سركوبش كنند. مؤثر بهنحوي ميتوانستند ميشدند و آن باخبر از
ممكن ميبود. آنها با مقابلهكردن بازهم ميبودند, متعدد تهديدهاي اجتماعي
با يك كه هر ميشود تشكيل بيشماري عناصر از است؛ لژيون بيشماران, اّما,
همكاري ارتباط ميگيرند, هم با هماهنگ بهطور اين وجود و با دارد, فرق ديگري

است! شيطاني واقعًا آن چه است اين مي زنند. عمل به دست و ميكنند

ماركس دنبال به روش: :۱ حاشيه
با بايد اجتماعي تئوري آن موجب به كه اصلي است. برابرمان در معّمايي
ماترياليسم قلب روش باشد, در داشته مطابقت اجتماعِي همزمان خود واقعيت
چارچوبهاي كه آليسم, ايده انواع درمقابِل دارد. قرار ماركس روايت به تاريخي
واحد» اندازة «با ـ احتماعي واقعيات همة براي مستقلي و فراتاريخي نظري

توصيف  كه «گروندريسه», مقدمة سال ۱۸۵۷ به در ماركس ميكنند, ارائه ـ
ما درك نحوة كه توضيح مي دهد اوست, تحليل از روش دقيقي و فشرده بسيار
تحول آن همراه بنابراين و باشد داشته مطابقت معاصر اجتماعي دنياي با بايد
آن معناي محتوا(۶۷). مطابق شكل باشد و جوهر بايد مطابق روش كند: پيدا
تئوريهاي ميكند, متحول را اجتماعي واقعيت تاريخي تغيير وقتي كه است اين
تئوريهاي جديد به نياز ما جديد واقعيتهاي براي نيستند. مناسب قديمي ديگر
هدف كه حدي در بتوانيم روش ماركس, بايد پيروي از براي بنابراين, داريم.
تئوريهاي از است, پيداكرده تحول سرمايهداري) جامعة و (توليد او انتقاد مورد
بر ماركس باشيم و ميخواهيم پيرو ساده تر اگر به بيان ماركس فاصله بگيريم.
از بناكنيم, بايد موقعيت كنوني مطابق نظري جديدي دستگاه روش او اساس
بهروز روش ماركس را كه بنويسيم تازهيي «مقدمة» عبور كنيم. بايد ماركس

همچنان كه  اّما, ۱۸۵۹ را درنظربگيرد. سال از پس بهوجودآمده تغييرات و كند
و ميگذاريم سر پشت را ماركس بدينترتيب كه آن محض به ديد, خواهيم
بوده است ما از جلوتر او كه اين احساس غريب از ميكنيم, راهرفتن شروع به

كرده است. عبور اينجا هم از او كه چون پيميبريم خالص ميشويم,
روش  تنظيم براي ما الهامبخش كه ماركس روش از عمدهيي عناصر  
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و تضاد, (۳ تجريد واقعي, (۲ تاريخي, گرايش (۱ از عبارتند بوده اند خودمان
گرايش ماركسيستي مفهوم پيش تر, اين از ما سوبژكتيويته(۶۸). تشكيل (۴
هژموني معاصر, اقتصاد  مشخصة كه تٌاكيدكنيم تا بوديم برده  بهكار را
ندارد, غالب جنبة كّمي نظر كار غيرمادي از چند هر است. غيرمادي توليد
با و است بخشيده كار ديگر اشكال تمامي به گرايشي كه مي كنيم تٌاكيد
ميكند. پيدا هژمونيك كه موقعيت است ويژگيهاي خود با آنها مطابقتدادن
ماركس بررسي موضوع كه توليد سرمايهداري, و صنعتي كار كه بهيادبياوريم
فقط بخشي است, انگشت گذاشته آن بر اول «كاپيتال» صفحات در و او بود
ساير يا آلمان اقتصاد از كوچكتر هم آن از بخشي بريتانيا, در زمان آن اقتصاد از
ميداد. را تشكيل جهان اقتصاد كوچك از بسيار بخشي اروپا, و كشورهاي
سرمايه در ماركس داشت, اّما غالب موقعيت كّمي, آشكارا نظر از كشاورزي,
را آينده تحوالت محّركة نقش نيروي ميديد كه را گرايشي صنعتي كار و
شمار از كه مي گويند ما به امروز ارتدكس ماركسيستهاي وقتي دارد. برعهده
عنصر ميبايست صنعتي كارخانه و كار نشده و بنابراين كم جهاني كارگر طبقة
گرايش بر مبتني  روش  بايد بمانند, باقي ماركسيستي تحليل  جهتدهندة 
هرچيز بايد از پيش ولي دارند, اهميت البته ارقام بياوريم. يادشان به ماركس را
محكوم هرز از علف را و دانة رشديابنده دريافت را زمان حال سوي و سمت
گرايش و نوزدهم, تفسير قرن ميانة در ماركس بزرگ تالش جداكرد. فنا به
شكل يك به ميپيمود, را هنوز دوران كودكي كه سرمايه, تحول پيشبيني

بود. يافته رشد اجتماعي
روزمره,  تاريخ است. تاريخي دورهبندي مفهوم متضّمن گرايش مفهوم  
هم بزرگي پارادايمهاي اّما مشخص ميشود, كوچك بسيار تغييرات با البته
مفاهيم ما, ساختارهاي دانش, بلند نحوههاي تفكر براي مدتي كه هستند
ميكنند تعيين را و نينديشيدني مبهم, انديشيدني و واضح غيرعادي, و عادي
دوران به دوران يك از گذار ميآورد. وجود به جديدي پارادايمهاي تغييرشان و
سرمايه داري توليد هست. هم گرايش ديگر به گرايش يك از گذار ديگر,
مختلف جنبههاي مبّين كه مي شود مشخص گذارهايي از رديف يك به معاصر
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به غيرمادي, از فورديسم كار به هژموني صنعتي كار تغييرند: از هژموني يك
تاريخ حركت دورهبندي, چارچوبي به ُپستمدرن. مدرن به و از فورديسم ُپست
به ديگر, پارادايمي به نسبتًا باثبات پارادايم يك از گذارها طريق و از مي دهد

ميبخشد(۶۹). نظم آن
مشخص ميشود مشترك چند شكل يا به يك نوع, اين دوره از هر
مثًال اجتماعي ميشوند. واقعيت و انديشه مختلف ساختاردهندة عناصر كه
(isomorphismes) اين همشكلي ها يا دوره هر شكلهاي مشترك همين
فضايي ساختار و  پراكندگي دربارة تحقيقاتش در فوكو ميشل  كه هستند
زندان كه نيست اتفاقي مي گويد او مي كند. تشريح مدرن انضباطي نهادهاي
شكل آنها همة ... و مريضخانه به سربازخانه دارد, شباهت سربازخانه به
ميدهد(۷۰). ربط انضباطي آن را به پارادايم فوكو ميشل كه دارند مشتركي
شبكهيي را چيز همه بچرخانيم كه طرف هر به را نگاهمان اّما, امروز,
امواج تجارتي, دستگاههاي اجتماعي, جنبشهاي نظامي, ـسازمانهاي ميبينيم
زبان شناختي, روابط فيزيولوژيك, ساختارهاي ارتباطي, سيستمهاي مهاجرتي,
شبكهها كه نيست معنايش اين شخصي. روابط تا عصبي, و انتقالدهندگان
بهطور ميخواهد است, بلكه شده عوض مغز ساختار نداشتهاند يا وجود قبًال
نحوة درك دارد گرايش است كه شده شكل مشتركي شبكه, كه ساده بگويد
در معنايش, بهخصوص كند. مشخص را آن روي تاثيرگذاري و جهان از ما
همكاري روابط سازماندهي شكل شبكه, كه است اين داريم, ما كه دورنمايي
اين گرايش است. كرده تحميل توليد غيرمادي پارادايم كه است ارتباطي و
مشخص را دوران كه است چيزي آن شدن, هژمونيك به مشترك شكل

ميكند.
بلندمدت شكلي و هماهنگيهاي مفهوِم گرايش اين كردن روشن براي
گوياترين ميتوان طلبميكند, اين گرايش كه اجتماعي, واقعيت و انديشه بين
فكر «من دكارت, متدولوژي بنياد داد: قرار مالحظه مورد آن را مخالف نمونة
دنياي از و جسم از مستقل فردي, انديشة به يقين كه را, هستم» پس ميكنم,
يا دنيايي و ندارد كه جسم تصوركند موفق مي شود دكارت است. فيزيكي
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وجودداشتن فكر او را در مورد باشد, ولي همين ندارد كه او در آن وجود جايي
برسد نظر است غريب به ممكن بنابراين يقين كامل ميرساند. به خودش
روش» «گفتاردربارة ـ بيان ميكند را مفهوم اين كه همان نوشتهيي در كه
در زمان ميكند: «در آن ذكر بهطور دقيق هم را جاي اين كشف دكارت ـ
كشانده آنجا به مرا نشدهاند, تمام هنوز كه جنگهايي پيش آمدن بودم, آلمان
در كه دكارت ۱۰نوامبر, احتماًال ,۱۶۱۹ سال روزهاي از روزي در بود»(۷۱).
گرم بخاري يك توسط كه اتاقي بود, تنها در سرباز هنوز ساله سي جنگهاي
با داشت عهده به در آن دكارت كه نقشي و ميداد. جنگ كشيك ميشد,
دارد؟ ربطي چه هستم» پس ميكنم, فكر «من همچون جاودانهيي حقيقت
اين وقت چه در كجا و بگويد ما به تا ميدهد خود زحمت به دكارت چرا
بيرحم واقعيت چطور فهميد ميتوان بهراحتي بي شك شد؟ آشكار او بر حقيقت
جهان» منحرف «كتاب از مطالعه ميتواند انسان را جنگ جنونآميز يك
ميتوانم من بشود. خودش مطالعة موضوع خودش كه بيندازد راهي به و كند
باشم, من كه انديشندهيي سوژة و ندارد وجود بيرحم جهان اين كه تصوركنم
واكنش را دكارت متدولوژيك كشف است. مشخص و روشن واقعيت تنها
ناقص بسيار توضيحي قلمدادكردن, البته از جنگ سرخورده سرباز يك سادة
تنگ, بيش اندازه از بيش معلولي و علت رابطه يك برقراركردن است. معنايش
كشف جداكردن همه اين است. با خطي اندازه بيش از و مكانيكي اندازه از
درواقع عظمت است. اندازه اشتباه بههمان اجتماعيش هم واقعيت دكارت از
در كه دوراني با تمام است كه تفّكري و نحوة بازشناختن شكل در دكارت
دكارت مختاري كه و منفرد انديشندة سوژة داشت. مطابقت رسيدن بود, حال

تقريبًا  كه مدرنيته از ديگري چهرههاي كه دارد را شكل همان ميكند, كشف
گرفته فردي بازيگر اقتصادي از اروپاست, در حال ظهور در زمان همان در
هيچ حادثة تاريخي نه و حاكميت. نه جنگ سي ساله ملت داراي دولت ـ تا
كه روابطي مجموعة درمقابل نيست. دكارت تئوري وجودآورندة» «به ديگر
از ميكنند. انديشيدن قابل را او تئوري ميآورند, بهوجود را او وضع واقعيت
او هم خود كه اجتماعي, واقعيت ظهور حال در گرايش با او كشف نظر شكل,
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دارد. مطابقت است, آن از جزئي
درك  براي بنابراين شروع ميشود, توليد با چيز همه ماركس  براي
بنديم,  بايد بهكار روشي است كه عنصر از دومين تجريد واقعي كه مفهوم
سياسي اقتصاد نمايندگان  از  ماركس دهيم. قرار توجه  مورد را  توليد بايد
در جامعة كه ميگيرد فكر را اين ريكاردو و داويد اسميت آدام كالسيك مثل
كه ضعفي رغم به  اّما, است.  ثروتي و ارزش هر منشأ  كار سرمايهداري, 
هيچ فرد كار داشتند, كروزوئه روبنسون افسانة براي اقتصاددانان كالسيك
و از نظر جمعي شكلي سرمايه كند. نمي سرمايهداري توليد كمكي به فهم
در ما از هريك كار آن در كه ميآورد بهوجود توليد از بههمپيوسته اجتماعي
ميگويد در توليد ماركس ميشود. بارآور ديگر بيشمار عامالن كار با همراهي
و پوچ قدر همان تلقيكردن ارزش منشأ را تنها فرد يك كار سرمايه داري,
كنند با هم زندگي كه افرادي غياب در را زبان رشد است كه تصور بيمعني
از بايد سرمايه, فهم براي جلد۱, ص۱۸). (گروندريسه بگويند سخن هم با و
البته ميگويد, ماركس كه همانطور ـكه, كرد شروع اجتماعي كار مفهوم
سرمايه درك توليد كه براي منطقي, ولي تجريدي تجريدي است, مفهومي
سرمايهداري, است. در توليد فردي كار مشخص مرجع مهمتر از هر و واقعيتر
قابل اندازهگيري و هم فروشگاه, معادل يا كارمند جوشكار ويژة بّنا, تالشهاي
است, تجريدي كار كه دارد وجود مشتركي عنصر آنها همة در چون هستند,
ماركس ميگويد خاصش. بدون درنظرگرفتن شكل طوركلي, كار به يعني
سرمايهداري در ارزش را مفهوم ميدهد امكان است كه تجريدي كار همين
نوع هر منشأ ديديم, كار كه همچنان سرمايهداري, در جامعة اگر كنيم. درك
مظهر باشد. پول كلي به طور ارزش منشأ بايد تجريدي كار است, پس ثروت

سرمايهداري است. در ارزش تجريد و كامل بيتفاوتي
ارزش و رابطه اش با ماركس نظر از تجريدي مفهوم كار خوب به وقتي
ماركس ميشود. ظاهر ما دوران و ماركس دوران بين مهّمي تفاوت پيبرديم,
مطرح ميكند, يعني معادل كمّيتهاي صورت به را ارزش كار و رابطة بين
ديگر, بيان به ارزش است. مقدار فالن معادل تجريدي كار مقدار زمان فالن
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بهصورت است, ارزش سرمايهداري توليد مشخصة كه قانون ارزش, اين طبق
سپس ماركس ميشود. بيان كار, زمان همگوِن و اندازهگيري قابل واحدهاي
اّما ميدهد. پيوند ارزش اضافي و كار روزانه تحليلهايش از با را مفهوم اين
خود و ريكاردو در زمان كه شكلي به همان را قانون نمي توان اين ديگر امروز
معيار ارزش تلقيكردن ديگر را كار زماني حفظ كرد. واحد ماركس داشت,
باقي اصلي ارزش منشأ البته سرمايهداري توليد در كار معنايي ندارد. هيچ
چه با بپرسيم خود بايد از اّما حاصل نمي شود ـ امر تغييري اين در ـ ميماند
پيش تر گفتيم كه از اين ما داريم. كار و سر زمان كاري نوع و چه نوع كار
تغيير عميق بهنحوي توليد و زمان روزانه كار غيرمادي, كار هژموني تحت
و كار زمان بين كه روشني تقسيمبنديهاي و كارخانه منظم ريتم كردهاند.
كه بهيادميآوريم دارند. محوشدن به گرايش ميكرد, تحميل فراغت زمان
چگونه ميكروسافت, برتردارند, مثل موقعيت كار بازار كه در شركتها, از پارهيي
رايگان كنند؛ غذاي تبديل خانه  شبيه محلي به را  كار دفتر تا  تالشند در
هرچه نگهداشتن هدفشان و ميكنند ارائه ورزشي برنامههايي و ميدهند
كارگران كار, ديگر بازار انتهاي در است. كار محل كارمندان در طوالنيتر
چنين كنند. بندبازي كار نوع باچند مجبورند ماه, ته و سر بههمرساندن براي
ُپستفورديسم, فوريسم به از گذار با ولي داشتهاند, هميشه وجود پراتيكهايي
با نيز تحميل ميشود و كارگران به كه روزافزوني تحّرك قابليت انعطاف و با
در شوند. تبديل قاعده دارند به گرايش اين موقعيتها ثابت, صنعتي كار زوال
را زندگي زمان كار و بين زمان تمايز اساس بازاركار, پارادايم جديد, قطب دو

مي كند. مخدوش
رفتن تقسيمبنديهاي  از ميان كار, اين زندگي و تنگ بين رابطة  اين
كار غيرمادي محصوالت اگر است, همزمان ُپستفورديست با توليد كه زماني
اتومبيل, توليد توليدماديـ  ميكنند. برجستگيبيشتريپيدا راهمدرنظربگيريم,

بهوجود  را اجتماعي  زندگي براي ضروري وسايل ـ غذا لباس, تلويزيون,
بود. خواهد ناممكن كاالها اين اجتماعي بدون زندگي مدرن اشكال ميآورد.
عاطفي روابط ارتباط, همكاري, شناخت, تصوير, توليد فكر, غيرمادي- توليد
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زندگي  خود زندگي اجتماعي بلكه براي ضروري وسايل نه گرايش دارد ـ
چشمانداز به  اين است. بيوپوليتيكي غيرمادي توليد بياورد. اجتماعي را بهوجود
بيندازيم سرمايهداري توليد تحول تمام به تازهيي نگاه كه ميدهد امكان ما

ممكن  را آناتومي ميمون فهم انسان آناتومي شناخت اين كه مثل حدي تا ـ
سوي توليد, بازتوليد به سرمايه همواره رو ص.۴). جلد۱, (گروندريسه, ميكند
مي نويسد سرمايه هم وقتي ماركس است. اجتماعي داشته كنترل زندگي و
ثروت تراكم را سرمايه عمومًا هرچند است, اجتماعي رابطة چيز يك هر از قبل
نظر مطلب را در همين درست مي كنند, تصور پول يا شكل كاال به اجتماعي
زندگي توليد زمان, هر از و بيواسطهتر روشنتر امروزه سرمايه, توليد دارد.
كه آتش اوليهيي يعني همان زنده», «كار با مفهوم است. ماركس اجتماعي
حركت كه است جهت همين در باز خّالق ماست,  تواناييهاي تغذيهكنندة 
و با جهان فعال مقابلة قابليت است: انسان اساسي قابليت زنده, مي كند. كار
خدمت به را زنده كار ميتواند سرمايه البته اجتماعي. زندگي آوردن بهوجود
كاال يا توليد به و قادر فروش و خريد قابل كاري به نيروي را آن و درآورد خود
براي ما توانايي فراتر ميرود. اين افق مدام از زنده كار اّما دهد, تقليل سرمايه
سرمايهـ موّلد كار - يعني ما توليدي كار از بيشتر همواره نوآوري و خلقكردن
سو يك از بيوپوليتيكي توليد اين ميكنيم كه مشاهده مرحله اين در است.

به  ثابت زماني واحدهاي قالب در نميتوان چون اندازهگيري است, غيرقابل
از ميتواند سرمايه كه ارزشي به نسبت ديگر, سوي از و, بخشيد كمّيت آن

را  زندگي نميتواند هرگز سرمايه زيرا بيشتر است, همواره بكشد, بيرون آن
رابطه در كه بايد دليل است اين درآورد. به تحت اختيار خود تماميتش در
ارائه نموده, را آن ماركس كه آنطور سرمايهداري, توليد در ارزش كار و بين

تجديد نظر كرد.
مربوط است شود, درك بايد اينجا در كه غيرمادي پارادايم جنبة عمدة
نحوة خالصه يعني بهطور ـ ارتباط و همكاري تعاون, تنگاتنگش با رابطه به
تاريخي, ديدگاه از كه ماركس خاطرنشان ميكند اشتراك. بر استواربودنش
كارگران در لژيونهاي سازماندهي سرمايه, پيشرفت اساسي نقشهاي يكي از
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كارخانه به را كارگران بدين ترتيب سرمايهدار است. تعاوني توليدي روابط بطن
وسايل و ميكند هدايت توليد جهت در را آنها ارتباط و همكاري ميكشاند,
توليد غيرمادي, پارادايم در ميگذارد. اختيارشان در را منظور براي اين الزم
عبارت كه را, توليد وسايل طورمستقيم به كه دارد گرايش كار خوِد بهعكس,
طور به عاطفي كار كند. توليد همكاري, و ارتباط متقابل, كنش از باشند
اشتراك راه از تنها نه دانش و تصوير فكر, توليد توليد ميكند. رابطه مستقيم
همكاري در فكر نميكند, هر فكر تنهايي به ـ هيچكس ميرسد نتيجه به
هر تصوير تازه, هر فكر بلكه مي شودـ توليد حاِل ديگران و فكر گذشته با
توليد سرانجام و است. همكاري از نويني اشكال به دعوت حكم در جديد,
همواره برنامهريزي, رمزي زبان مصنوعي, مثل چه و طبيعي چه زبانشناختي,
كه همكاري همكاري. براي تازهتري وسايل زايندة و است همكاري حاصل
برانگيخته كار يك روند دروني طريق از غيرمادي قرار دارد, توليد قلب در

دارد. قرار بنابراين بيرون سرمايه و ميشود
پيشكشيدن با و فريبكارانه به نحوي اشتراك عامل بهوجود اقتصاددانان
بيرون زاييهاي ميكنند. اعتراف (externalité) «بيرونزايي» مفهوم
آن كالسيك مثال ندارند. ما  عمل به ربطي كه  هستند سودهايي مثبت,
از و ميكند و زيبا آراسته باغش را خانه و كه همسايهيي است مثال هم
ميتوان اساسي تر و كلي تر بهنحوي ميرود. من باال ملك راه ارزش اين
خارج از كه ميگردد اطالق ثروتي اجتماعي به مثبت, بيرونزاييهاي گفت
آن ميتواند بهطور نسبي فقط سرمايه و ميشود توليد ايجاد مستقيم روند
اشكالي و روابط ميشوند, توليد اجتماعًا كه را دانشهايي بگيرد. اختيار در را
مقوله اين در مي توان ميگردند, حاصل غيرمادي توليد از كه را ارتباط از
اوليه مادة نوعي ميشوند, همگانيتر و پراكنده تر كه بهتدريج آنها, داد. قرار
بلكه, نميشوند و مستهلك توليد, مصرف امر  در كه  ميآورند بهوجود را
فالن ميشوند. زيادتر ميگيرند, قرار استفاده مورد بيشتر هرچه عكس, به
سيستم از بدين ترتيب هند, جنوب در يا ايتاليا شمال در يا ميشيگان در شركت
خطوط راههاي آهن, جاده ها, خصوصي يا عمومي از زيرساختهاي آموزشي,
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بهره مي برد. مردم كلي فرهنگي سطح از و نوري فيبر كابلهاي يا  تلفني
مردم, فني شناختهاي و عاطفي تواناييهاي هوشمندي, شركتها, ديدگاه از
منابع اين از بهرهبردن براي سرمايه, ميشوند. شمرده مثبت بيرونزايي هايي
نميتواند كنترل هم آنها اّما بر چيزي بپردازد, نيست مجبور بيروني ثروت
از بيش همگان مشتركند, بين كه بيرونزاييهايي باشد. چنين داشته كامل

شوند. اقتصادي در كلّيت خود توليد گرايش دارند كه تعيينكنندة پيش
استوار  براساس اشتراك بايد امروزه ارزش, و كار رابطه در مورد نظريهيي  
و بهعنوان پيشفرض هم مادي, توليد انتهاي دو در عامل اشتراك باشد.
توليد نوع هر ما اساس مشترك شناختهاي دارد. نتيجه, وجود عنوان به هم
توليد هر است؛ زبانشناختي نوآوري هرنوع پاية زباني اشتراك جديدند؛ شناخت
سرانجام بانك اجتماعي و است؛ استوار موجود عاطفي بر اساس روابط عاطفي
ميسازد. را ممكن جديد تصوير نوع هر ايجاد كه تصاوير است مشترك و
در ميانة بلكه نميشود, ظاهر توليد پايان و آغاز در فقط اشتراك درواقع عامل
تعاوني اشتراكي, هم توليدي خود روندهاي كه چرا است, مشاهده قابل هم راه
هم و توليد زندگي چون شدهاند, بيوپوليتيكي ارزش, و كار ارتباطي هستند. و
را زندگي تمام بازتوليد, و عمل توليد به تدريج كه دارند. گرايش يكيشدن به

ميشود. مبّدل توليد ماشين يك به هم اجتماعي زندگي خود دربرميگيرد,
نيز و ـ بيوپوليتيكي و غيرمادي توليد نظام در ارزش تازة ويژگيهاي اين
تمام مشتركشدنـ و همگاني به گرايشش و اندازهگيري غيرقابل خصلت
اندازههاي استاندارد است. كرده بحران دچار را حسابداري مكانيسمهاي سنتي
قرار تجديدنظر مورد بايد سرمايهگذاري را مصرف و گردش, بازتوليد, توليد,
و شكل هاي مثبت بيرونزايي هاي منعكسكنندة مثًال نميتوانند چون داد,
مزدبگيري روابط تنگ چارچوب در كه باشند تعاوني و اجتماعي توليد ديگر
و (Francois Quesnay) ِكِنه فرانسوا نوزدهم, قرن در نميگنجند.

ارزشهاي  آن در كه كردند اقتصادي تنظيم جدول يك فرانسوي فيزيوكراتهاي
جدول يك امروز نياز به ما بودند. سرجمع شده ساالنه مصرف و گردش توليد,

با دّقت  بتواند برود و فراتر سنتي از اندازهگيريهاي كه اقتصادي نوين داريم
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كند. براي را منعكس جهاني و ملي اقتصاد در آن گردش ارزش و بيشتر ايجاد
دگرگوني يي نظير كرد, چيزي دگرگون را روشهاي محاسبه بايد منطور اين
مسّطح منظم و فضاي به محدود كه ما, درك در اينشتين نظرية نسبيت كه
ماركس از گرفتن سبقت اين اينهمه, با آورد. بهوجود بود, اقليدسي هندسة
و توليد از مشابه دركي كمك به او, ميرساند كه جادهيي به را ما ديگر يكبار
بورژوايي شكل وقتي آن گذشته بود. «اما, درواقع, از قبًال مشترك, ثروت از
جهانيبودن جز به ميشود, معني چطور ثروت رفت, ميان از تنگنظرانه
در مبادلة كه جهاني شدني موّلد افراد, بهرهمنديها, نيروهاي نيازها, تواناييها,
طبيعي, نيروهاي انسان بر كامل تسلط جز رشد به آمده است؟ بهوجود جهاني
متعلق نيروهاي چه خوانده ميشود, آنچه طبيعت به متعلق نيروهاي چه
بدون خّالقش استعدادهاي مطلق شكلگيري جز به خودش؟ طبيعت به
هدف يك رشد تماميت اين از كه قبلي, تاريخي جز رشد پيش فرضي هيچ
انساني, نيروهاي عنوان  به انسان نيروهاي تمامي ميسازد, رشد فينفسه

جز  به باشند؟ شده برقرارشده اندازهگيري پيش از آن كه با مقياسي بدون
بلكه نمي پردازد, خود به بازتوليد تقديري خاص طبق انسان آن در كه وضعي
كه بماند چيزي نميكند تالش انسان آن در كه ميكند؛ را توليد خود تماميت
«شدن» حركِت مطلِق در غرق بلكه كامًال است گذاشته سر پشت شوندش را
مقابل در سرمايهداري جامعة كه پردههايي برداشتن با است»(۷۲). گرديده
ماّدي ثروت كرد كه درك ماركس همراه مي توان كشيده است, چشمانمان
نبايد آگاهي اين نميشوند. اّما هدف شمرده پولـ بهخوديخود مالكيت, ـكاال,
واقعي ثروت برساند. ماديات به نسبت مرتاض وار بياعتنايي نوعي به مارا
تواناييها اميال, لذتها, جمع در اشتراك, در هست, هم هدف خودي خود به كه
تنها . مشترك دارد. ثروت قرار داريم اشتراك آن در ما همة نيازهايي كه و

است. توليد واقعي هدف
غيرمادي توليد پارادايم كه القاكنيم چنين نداريم قصد بههيچوجه ما

معني  مشترك ثروت هم كه متن انگليسي  common wealth است در كاررفته اصطالح به  
فرانسوي). مترجم (توضيح باشد گرفته شكل مشترك منافع حول كه تجّمعي هم دهد, مي
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مي پردازيم توليد به آزادانه آن در كه است بهشت نوعي به ورود منزلة به
سرمايه, سلطة زير ميكنيم. تقسيم را مشترك اجتماعي ثروت منصفانه و
زنان, مادي: كاِر كار كه ميگيرد قرار استثمار مورد غيرمادي همانطور كار
را آنان حاصل توليد كه است سرمايهداراني كنترل در هم كودكان باز و مردان
ماركس روش از كه سّومي عنصر يا تضاد, كه اينجاست در ميكنند. تصاحب

است  استثمار نامي واژة گذشته, زمان مثل هم امروز ميشود. وارد گرفته ايم,
خشونت افشاگر بايد نظرية استثمار داده ميشود. تضاد ثابت تجربة به كه
منبع اين و ميكند تحميل سرمايه بر كارگران كه باشد روزمرهيي ساختاري
آنها, جانب از سرمايهداري كنترل طرد و كارگران سازمانيابي كه است تضادي
بر بايد استثمار از دركي هر كه ميكند تٌاكيد ماركس ميگردد. بنا آن اساس بر
يافته تحول ارزش و كار بين رابطه كه آنجا از باشد. شده بنا ارزش تئوري يك
استثمار, ماركس براي كند. تغيير بايد آن, تبع به هم, استثمار از ما درك است,
مقدار استثمار به درجة ميشود. تعيين زمان مقدار اساس بر تئوري ارزش, مثل
الزم از زمان كه كارگر روزانة بخشي از كار به يعني دارد, اضافي ربط كار
ارزش و اضافي كار ميرود. زمان فراتر او معادل دستمزد ارزشي توليد براي
تعريف طبق استثمار اساسي عناصر مي شود, حاصل آن اثر بر كه افزوده يي
در عملي و روشن نظري چارچوب يك زمان اندازهگيري اين هستند. ماركس
براي كارگران مورد مبارزه در اورا تئوري حال عين و در ميگذاشت او اختيار

مي كرد. به كاربردني مستقيمًا روزانه, كار كاهش
نمي توان طبق را ديگر ارزش تئوري غيرمادي, پارادايم توليد اّما درون
همانطور همچنين. به هم را استثمار كرد, تنظيم زماني دقيق اندازهگيريهاي
استثمار بكوشيم تا بايد ميكنيم, درك اشتراك اساس بر را توليد ارزش ما كه

اشتراك,  به بيان ديگر عامل كنيم. يد از اشتراك درك خلع بهعنوان هم را
تمام خصوصی تصاحب از عبارت است است. استثمار شده افزوده ارزش محل
توليد جمعی به طور که ارتباطاتی و روابط مشترک. افزودة ارزش از بخشی يا
از میشود بخشی اين سرمايه موفق وجود مشترک هستند، با طبعًا می شوند،
عاطفی کار از که بينديشيم سودی به است کافی کند. تصاحب را ثروت اين
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مشترک بهطور آنچه دانشها: و فکرها زبانها، توليد از يا میشود. حاصل
میآيد پيش مثًال وقتی امر خصوصی درمیآيد. اين مالکيت به میشود, توليد
دارايی به کرده اند، توليد علمی جوامع يا بومی جماعات که شناختهايی که
مالی کردن و پول گفت که میتوان جهات پارهيی میشود. از تبديل خصوصی
امکان ميدهد سرمايه به که میکنند را خالصه مرموزی  منطق  اقتصاد،
مشخصات که حالی و ارزش اضافی را تصاحب کند، در حفظ را خود کنترل
معادل يک فقط البته، رفتناند. پول، ميان از در حال سرمايهداری توليد سنتی
هست. اشتراک هم عامل تمام و تام معّرف نيست، تسهيل مبادالت برای عام
نظير محصوالت مالی، ديد، توليدات کتاب خواهيم سوم بخش در همچنان که
بازارهای مالی، ميانجی به بازمیتابانند. آينده به را اشتراک نمايش جانبی، اين
را هم آينده در آن ارزش بلکه اشتراک, کنونی ارزش تنها نه دارد پول گرايش
عنوان نمايندة به و ميکند آينده شرطبندی روی مالی سرماية نمايندگی کند.
سرماية سودهای ميکند. در آينده عمل مشترک ما توليدی تواناييهای کل

مشترکاند. دارايي از مالکيت سلب شکل نابترين مالی،
يكسان نيست. حال براي همه كه منطق استثمار در هيچ ناگفته پيداست
به نسبت كار از شكلي كه فكر اين و گرايش تئوري مطرحكردن محض به
امر اين  كه افزود بالفاصله بايد پيداميكند, هژمونيك اشكال وضع ساير
يا قومي جغرافيايي, سلسلهمراتبهاي با رابطه در كه است كاري تقسيم مستلزم
پرداخت خواهيم توپوگرافي استثماري بررسي آينده به قسمت در باشد. جنسي
قدرت, و كار تقسيمات جهاني مديريت اين سلسلهمراتبهاست. تعيين كنندة كه
و توليد بر را خود تا سلطة دارد اختيار در كه سرمايه است از سالحهايي يكي

كند. حفظ جهاني ثروت
كنيم, اينجا پيروي در آن از بايد كه ماركس روش و آخر چهارم عنصر

توليدند  مادي پراتيكهاي ماركس نظر به است. سوبژكتيويته مربوط توليد به
نيست, سوژه براي اُبژه يك مولد تنها «توليد ميكنند. توليد سوبژكتيويته كه
تضاد .(۲۷ ۱, ص۲۶و (گرونديسه, جلد هست» هم ابژه براي سوژه مولد يك
به را توليد مي كند. كارگران سوبژكتيويتة كه است با تجربة استثمار پيوند در
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فقير چهرة پارادايمي است.  غيرمادي, توليد هژموني زير كه مي رسد ما نظر
افزايش يك روند ميزد, حدس ماركس كه آنچنان كه اين نيست آن معناي
مطلق فقر شرايط در جهان سراسر كارگران يا مي شود, تحميل كارگران بر فقر
«فقير» اينطور است). شرايط بسياري از آنها براي ميكنند (هرچند زندگي
مجموعهيي مثابه به خود, كلّيت در را جامعه ميتواند كه است چهرهيي
ـ دهد نشان ميشود, مشخص قاعدهاش توسط كه آنطور تفكيكناپذير,
اصطالح اين جنوبی به آفريقای تظاهرکنندگان که همان معنی به تاحدي
توليد غيرمادی پارادايم در دهند. نشان را مبارزهشان عام خصلت ميدادند تا

اين  از است شاخص توليد چهره فقير همکاری، و روندهای ارتباط بر مبتنی
فقير دارد. مجموعه هماهنگ يک مثابه به توليد گرايش به جامعه که جهت
روشن دارد وجود جهان ارزش و توليد بين که متضادی را رابطة چنين هم
اجتماعی توليد مدار از جزئی اين همه است, با محروم ثروت از فقير ميکند:

فقيريم. ما است. همة بيوپوليتيکی توليد گوشت تِن فقير است.
تغييرات درنظرگرفتن  با که به روشی رسيدن برای راه اين پايان  در
مواجه غريب احساس اين با باز رود، فراتر مارکس روش از جهان، در رويداده
نگارش مقّطعی شيوة در است. رفته را راه اين ما از جلوتر مارکس میشويم که

سرمايه، حالت  يوغ زير کار، که ميدهد شرح گروندريسه است، او مشخصة که
واقعيت  سازندة عناصر مجّرد از زنده، دنبال میآورد. «کار را به مطلق فقر
تهی و عريان كامًال کار نوع ارزش نيست)؛ اين بنابراين که (کاری عملیاش

معنای نبود  به نه مطلق است: فقر فقر است. ذهنيت محض هرگونه عينيت، از
که محض آن اّما به . آن» از محروميت معنای بلکه به مادی، ثروت فقدان و
بالفاصله ميکند، بيان محروميت عنوان به را فقر سلبی مفهوم اين مارکس
به نه «کار درمیآورد: ايجابی به صورت را آن و مینمايد معکوس را تعريف

ارزش است،  که خودش عنوان اين به نه فعاليت؛ عنوان به عنوان اُبژه، بلکه
آن  خود در که سرمايهيي برابر در عام منبع زندة ارزش. ثروت عنوان به بلکه

نقل  پرهام, احمد تدّين) ص٢٦٠  (باقر گروندريسه, فارسي ترجمة از گيومه عينًا داخل عبارت  
(م). است شده
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بايد  که عام سرمايه امکان به عنوان ملموس، واقعيت عنوان به عينی, بهطور
.(۲۳۴ ص جلد۱، (گروندريسه، دارد» وجود شود, متحقق عمل در

ثروت، هر نوع از تهی از يکسو، جنبه دارد: دو زنده ترتيب کار بدين
کانون فقر، در ديگر مارکس سوی از اّما رخ مینمايد، مطلق فقر بهعنوان
می بيند. نوع ثروت را هر و بنابراين منبع عام بشری، چهرة امکان فعاليت
عام هستيم. با پارادايم به طور توليدی بالقوة توان اساسًا يک امکان، يک ما
معين امکان و فقر مشخصة دو اين با پيش از بيش كار سوبژکتيويتة غيرمادی,
تضاد سرچشمة و اين میشود دزديده او از میکند توليد که کار ثروتی ميشود.
دارد، قرار در آن قدرتش که ثروت، توليد در را تواناييش اين همه با و اوست.
انقالبی سوبژکتيويتة است که قدرت و تضاد اين ترکيِب در نمیدهد. دست از

میيابد. قوام

غم زده؟ مرِگ دانش
آنها به که نمی شوند ناراحت اين بيش از چيز هيچ از ما اقتصاددان دوستان
جايی در بدو تولدش است. از ارتجاعی عميقًا رشتهيی اقتصاد که يادآوری شود
بهعنوان اقتصاد تلقی میشد، روشنايی عصر که زمانی و در فرانسه و اسکاتلند بين
توزيع ثروت و بازتوليد کل اقتصادی توليد، ـ يک کل اجزای تعادل و تئوری اندازه
و هستند ديناميک مجموعه که حرکات درونی اين است درست است. کرده رشد ـ
و بنا بحثاند قابل پايهها همواره و شکلها که درست است می يابند، مدام افزايش
بر حرکت اجزا نهايی، تحليل در کّل، ثبات ولی نمیشود؛ تمام براين نزاع هيچگاه
همچنان هدفها، و شکل، حرکت ماده و که اين نظرند اقتصاددانان بر دارد. غلبه
است دليل اين به وحدتاند. و سازگاری دارای الزامًا ارسطويی، جهان در که
ساکن کامًال می کند، رشتهيی جلوه مداوم حرکت به ظاهر هرچند اقتصاد، که
اخالقيون اسکاتلندی و فرانسوی فيزيوکراتهای که نيست اتفاقی ايستاست. و
«تئوری قرن به يک طی که بودند تحليلی و تجزيه مقدمات بيان کسان در اولين
اقتصاد رياضیدانان و آمارشناسان اين كه شد. مبدل نئوکالسيک تعادل» عمومی
که هستند کسانی تنها آنها که چرا نبود، اجتنابپذير بگيرند، خود اختيار در را
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ورای در الگوها، و محاسبات دارند. اختيار در را آن هدايت برای مناسب فنون
آرمان يک روزمرة تصديق منزلة به دولتی، پروندههای و دانشگاهی کتابخانههای
تحليل مورد هدف اين اجتماعی با بازتوليد زيرا چرا ارتجاعی؟ ارتجاعیاند. سياسی
بيان اندازهگيری قابل کميتهايی قالب در و حفظ صورت بههمان که میگيرد قرار
هستیشناسانه از ضرورتهای و طبيعی و استثماری, اجتنابناپذير روابط تا شود
چنين آغاز از است و هر رشته ديگر انضباطدهنده از بيش شوند. اقتصاد داده جلوه
شاهد مدرنيته جريان میشويم، نزديک کنونی دوران به که بهتدريج است. بوده
مورد که تعادل، مفهوم که با است شده و نهادهايی پديدهها روزافزون ظهور
نبودهاند. مقدارهای توضيح قابل داشت، قرار اقتصاد شستهرفتة خاص علم عالقة
وحشيانة و بيرحمانه اشکال اطالعاتی، انحرافهای و نقص ها غيرقابل اندازهگيری،
و اجتماعی انقالبهای سياسی به خود قانونگذاری که و نهادی تغييرات استثمار،
» زير عنوان آنها را میتوان که مصيبتهايی تمامی خالصه ـ شوند می اضافه
برای کلی نمیتواند طرحی تعادل تئوری که می دهند نشان کرد ـ جمع بحران»
نکته اين انقالبيان تعادلها. عدم کنترل برای است ابزاری بيشتر بلکه باشد، اقتصاد
بوی آن را حس کرده (Thorstein Veblen) وبلن تورشتاين دريافتند. را
حالت به تعادل بود که اندازه و اين شد مبدل بعد به يقين ترديدی که و شک بود.

ندارد! وجود طبيعی
دوران و بازسازی قرن داشت، که به همراه فاجعههايی بر عالوه بيستم قرن
طبيعی، اندازة نوع ابطال هر  مشاهدة از پس بود. سياسی هم  اقتصاد طاليی
شد که هدفشان جلوهگر تنظيمکنندهيی سياسی تاکتيکهای بازسازی به صورت
تازهيی استراتژيهای به تاکتيکها اين بود. اقتصاد سنتی تعادل برقرارکردن
تا کوشيد کينز مينارد جان ،۱۹۲۹ در بورس فروريزی فردای در مثًال راهگشودند،
را بازسازی ثزوت توزيع بازتوليد و توليد، مهرههای اجتماعی (و کنترل) شناخت
فشار زير دستکم، (يا اعتبار ندارند ديگر طبيعی ارزش اندازههای که حال کند.
که ساخت اندازه گيری برای ابزارهايی بايد نمیکنند)، عمل ديگر طبقاتی مبارزه
سياسی، ايدئولوژيهای با درنظرگرفتن زمان بحران, در حتی را تعادل باشند قادر
دوران اين کنند. برقرار بخشهای مختلف توليدی، و توليدکنندگان بين روابط
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جهت در که را عرضه می کند تالشی از اقتصاد، تاريخ طول تمام در نادر، نمونهيی
رفته بهکار بوده، محملش که واپسگرايی دستگاه از سياسی اقتصاد رهاکردن
و سوژه های نيروهای اجتماعی روی سيستم را به بود الزم منظور اين برای است.

کرد. اجتماعی ناسازگار وساطت تنشهای بتوان بين گشود تا سياسی
تنظيم دولتی به روی تضاد اجتماعی آن که آيا ممکن است پس از اّما
مشروعيِت) حتی (و مرجِع چارچوب اجتماعی تضاد بهتر, بيان به يا, شد گشوده
کرد؟ حفظ بلندمدت در را سرمايهداری نظام بازتوليد عوامل باز شد، سياسی نظام
سياسی اقتصاد که حالی در نگاهداشت, همچنان را سرمايهداری نظم می توان آيا
مداخلة آيا وقتی است؟ شده باز ثروت توزيع قواعد مداوم امکان تجديد روی به
به چه و بحران،  زمان در  حتی (Welfare) رفاه به صورت چه  اقتصادی،
زندگی متضاد نيروهای تمامی خشونتش، تمام در (Warfare) جنگ صورت
کينزيانيسم، دارد؟ امکان امری باز چنين است، کشيده ميدان به را اجتماعی
سياسی اقتصاد برای الينحل مسالهيی طبيعتگرايانه، به توهم پاياندادن ضمن

روبهرو  شکست با اقتصاد در کينزی ۱۹۷۰ تجديدنظر طی سالهای بهوجود آورد.
آن، در ساموئلسون پل تجديدنظر کينزيانيسم ابتدا با سرد، جنگ توسعة با شد.
ظهور هم بعد شد, کماهميت و گرفت قرار نئوکالسيک کهنة قالب دکترين در
ـ به پول تمامی قدرت تنظيم با واگذاری که و مکتب شيکاگو, ميلتون فريدمن
عمرش پايان میکردند، توصيه را متعادلکننده اقدامات برقراری ـ, بازار به يعنی
اقتصاد علم به سوی عقب، که به گفت ترتيب می توان کرد. بدين کوتاهتر را
پولی» نوعی «جوهرگرايی بر فقط علم اين حاال علم غريبی! چه اّما ـ برگشتهايم
مبادله واقعی توليد و جهان با يی رابطه هيچ ديگر اندازه در آن دارد که تکيه
می کنند. ديکته رزرو فدرال يا مرکزی بانک که معيارهايی طريق از مگر ندارد،
موتور مرکزی امروزه بانک و گرديده برقرار پولی زمينة در ارسطويی دوباره تفّکر
است. مشکوک سخت جريان اين همة است. شده پولی هستیشناسی بیحرکت
نه پول که است) کينزوار درسی اين می آموزند (و ما به روزمره تجربة و شعور
توسط که است نتيجه يی بلکه نيست، مولد اجتماعی واقعيت پيشفرض يک تنها

است. شده ايجاد بعدًا ابزارهای تنظيم کنندگی
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کنيم را هم قبول واقعيت اين بايد پول، پيداکردن انتقاد از مرکزيت ضمن
می تواند برايش قائلند، اقتصاددانان که متافيزيکی که موقعيت ـ تمسخر بدون ـ
هم فلسفه در که (امری واقعيت نيست به بیشباهت هم چندان که شود مدعی
پولی روابط شود, می جهانیتر توليد اجتماعیتر و هرچه واقع در میآيد). پيش
مظهر و شاخص بهعنوان بيشتر میدهند) تشکيل را مالی ابزارهای اساس (که
خود در را اقتصادی عامالن گوناگون که روابطی مجموعة کلی و اجتماعی توليد
کليت معّرف میتواند بهواقع پول قدرت فقط میشوند. معرفی میکنند، جمع
در مقياس جهانی باشند. بيشماران مبّين ارزشها اين ارزشهای توليد باشد, وقتی
تعيين برای گوناگونش تالشهای و بحران اقتصاد بايد تشابه, اّما، اين درک برای
بلکه طبيعی, اساس جستجوی نه و به نظر گرفت، در اندازهگيری را معيارهای
يا خاص (انفرادی سوژههای بين مشخص همکاری و کار و مشترک نوين ترکيب
يافتن انتظار در است بيهوده کامًال میآورند. بهوجود را جمعی) برخاست که توليد
عرضه وقتی چنين واحدهايی حتی و باشيم، طبيعی برای اندازهگيری واحدهايی
مشترک اجتماعی سازماندهی از که شکنندهيی نتايج جز نيستند چيزی میشوند،
اقتصاد علم دارند سرچشمه گرفتهاند. وجود بطن آن که در تضادهايی مداوم حل و
بايد بازشود. سياست روی بدينترتيب به بايد بهپايان رسانده، را منابعش تمام که
اقتصاد اگر چارة ديگری ندارد. که کند اعتراف تن دردهد و سياسی پراتيک به
قديم زبان در اين واژه که معنايی به برگردد که جايی به باشد، بايد علم است قرار

دهد. قرار خود هدف را اجتماعی زندگی تماميت و باشد نزديک داشت يونان
پل يک يا (Imré Lakatos) الکاتوس يک ايمره تا زمانی که عجالتًا،
اين يادآوری کند، سرنگون را اقتصاد رشتة (Paul Feyerabend) فيرآبند
دگماتيکش خواب  آلود مه فضای  در رشته اين هرچند  که است جالب  نکته
که به میکنند پيدا دسترسی نتايجی اقتصاددانان به از برخی میزند، پا دست و
طی نيم قرن (Gary Becker) بکر گاری ما نزديکاند. مثًال نتيجه گيريهای
را درنظر زندگی بيوپوليتيک حوزة اگر تمامی که کرده را مطرح مسٌاله همواره اين
نيازهای يا اميال می توانند انسانها آيا که سؤال اين به میتوان چگونه نگيريم,
مکتب متدولوژيک فردگرايی داد؟ پاسخ اقتصاد خاص زبان با کنند، برآورده را خود
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جديدی مفاهيم اگر به ندارد، حتی را مسائلی حل چنين بیترديد توان شيکاگو،
به غمزده،  دانش  شود. متوسل معرفتی» «سرمايه يا انسانی» «سرماية  مثل 
باشد. دست نرفته هنوز از شايد ،(Thomas Carlisle) کارليل توماس قول
توليدی و کار عاطفی و فکری قدرت و اشتراک نوين انسانشناسی بر با تکيه
همچنين بلکه مزدبگير، کارگران و سرمايهداران تنها نه که نقشی توضيح با نيز
احتماعی واقعيت موّلد ترکيبهای همواره که میکنند بازی راندهشدگانی و فقرا
رشتة آن که برای پيدا کند. دوبارهيی تولد میتواند اين علم تشکيل می دهند، را
و همکاری جهانگرايی اشتراک، حول محور يابد، بايد تولد دوباره اقتصادی بتواند

دانش بيوپوليتيکی شود.  يک بايد اقتصاد ديگر بيان به بگيرد. شکل اجتماعی
میکند، بيان (Amartya Sen ) سن آمارتيا که آنطور اقتصادی، مهندسی

روکند. سوی اخالق به بايد
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جسم دربارة
                    

                                                   
می آورد روی آفرين توليد ميل به فاقد اعضا «بدن

تصاحب می کند. و کشد می خود سوی را به آن و
مثل می چسبند، آن روی عضومانند ماشينهای

روی سينة  مدالهايی مثل زره شمشيربازان يا
آنها را باال و   خود حرکت با که کشتی گيری     

می اندازد.» پايين
    ژيل دلوز و فليکس گاتاری

حمايتکننده سيستم ما روزگار در بهطورکلی، «اّما
آزاد مبادلة سيستم که درحالی است، محافظهکار

را مليتهای پيشين سيستم است. اين مخّرب
بين بورژوازی و پرولتاريا میکند و تضاد منحل
سيستم کالم، يک در میرساند. خود به حد را
میاندازد. جلو را اجتماعی آزاد انقالب تجارت
آقايان، که من است، انقالبی جنبة اين از فقط

میدهم» رٌای آزاد مبادلة نفع به

                               کارل مارکس 

 
نشان تا پرداختيم اقتصادی اساسًا از جنبة فقر، و کار مسٌالة به ما اينجا تا
انواع بين همکاری کنش متقابل و از درجة کافی مشترک و اساس که بدهيم
همان در کند. ممکن را تا پديدآوردن بيشماران دارد وجود توليد ويژة شکلهای
که در نيستند. چهرههايی اقتصادی مسٌالة فقط ديگر فقر کار و که حال ديديم

ـ  فلسفي قلمرو دولوز در ژيل ابداعي اصطالحات از آفرين» «توليد ميل و اعضا» فاقد  «بدن
م آند. روانشناسي
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کارگران غيرمادي، کارگران صنعتی، کارگران ـ میشوند جمع بيشماران بطن
اشکالی که هستند بيوپوليتيکی چهرههای ـ و... مهاجران، بيکاران، کشاورزی،
و مادی ويژگی بايد اينک می کنند. نمايندگی را زندگی از جاافتاده و متمايز
و اجتماعی نهادهای آن بايد همچنين  کنيم. درک  را آنان فضايی پراکندگی
فقر جغرافيای و میبخشند مداومت را  اجتماعی  سلسلهمراتبهای که سياسی
از بايد ما تحليل خالصه قراردهيم. مطالعه مورد می کنند, تبعيت را بازتوليد و

منطق  مطالعة حالی که توپولوژی در توپوگرافی آن برسد. به توپولوژی استثمار
نقشة سلسلهمراتبهای تهية توپوگرافی میساخت، ممکن را روند توليد در استثمار
روابط امکانپذير میکند. اين را جنوب و شمال بين روابط نابرابر قدرت و سيستم
سيستم تناقضهای درون چگونه برای فهم اين که سلطهجويی, کنترل و فضايی

دارند. اساسی اهميت میشوند، مبدل منازعه و تضاد به
که کرديم شروع اين نکته بيان و سياسی اقتصاد نقد را با مطلب که آنجا از
گرايش بلکه نمیمانند, پراکنده باقی و ُپست مدرن تکهپاره کار ويژة چهرههای
بههم مشترک اجتماعی موجوديت يک درون همکاری و ارتباط طريق از که دارند
و غنی عينحال در که اجتماعی فروبرويم اين موجود بحر در بايد حال بپيوندند،
نکرده پيدا هنوز بهطورکامل شکل و است رنج و درد بارآوری و سرشار از تيرهروز،
معاصر جامعة بازتوليد و توليد اصلی عامل مشترک اجتماعی موجود اين است.
نهفته خود در را هم و آلترناتيو نوين يک جامعة امکان عين حال در اّما است،
را که هنوز بدنی نو، گوشتی بیشکل گوشت به مثابه موجود را ما بايد اين دارد.

بگيريم. نظر نمیدهد، در تشکيل
مشترک  «خاص»های اين که است اين می آيد پيش که سؤالی اينحال، در  
در جهانی ارتشهای در آنها که دارد امکان بسازند. می توانند را بدنی نوع چه
اخراج يا بردهوار اطاعت استراتژی از تبعيت به و شوند سازماندهی سرمايه خدمت
است ممکن اجتماعی تازة گوشت اين ديگر بيان به تندردهند. خشونتآميز
وجود امکان ديگری هم اينهمه با دهد. شکل را جهانی ارگانهای موّلد سرماية
مبّين نوعی که بهطوری اين «خاص»های مشترک، مستقالنه سازمانيابی دارد:
اهل پوُلس، حواری به میتوان را فلسفیاش قدمت که جسم» باشد، «قدرت
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خود تغيير برای ما که است توانی گوشت, يا جسم قدرت طرسوس, رساند(۱).
مجّرد دورنمای در اين داريم. جديد دنيای يک ايجاد تاريخی و عمل خالل از
اجتماعی يک بدن ساختن دو شيوة سياسی، منازعه بين متافيزيکي، منازعة و

میشود. بيشماران اجتماعی گوشت از جهانی

کامل آپارتايد
با معموًال مدرن, سياسی فلسفة زمينة در اروپايي آموزشي کتابهای نخستين

انسان  بدن آن هم در دارند و عنوان  De Corpore که میشوند شروع بخشی
به که است قانون همان سياسی بدنة گرفتهاند. قرار تحليل مورد سياسی بدنة هم و
انسان، با بدن تشابه است(۲). يافته تجّسم شده, تنظيم اجتماعی نظام يک شکل
تصميمگيری، برای داريم سر يک ما ـ میبخشد تحکيم را نظام اين طبيعیبودن
خود طبيعی يک نقش هر که ديگر, ارگانهای و هدايت نبردهايمان، برای دست
قدرت توسط معموًال نظام مدرن، اين دوران آغاز متعلق به تحليلهای در دارد. را
مدرن اروپای سياسی سراسر تفکر سنت، اين شده است. تضمين و تٌاييد الهی
سياسی توسط بدنة نظم اّول, جريان برای است. پيموده جريان دو به شکل را
جامعه افراد شود؛ همة می تضمين و تعيين دارد، قرار فراز جامعه بر که حاکمی
توليد سياسی نوعی از با اين ساختار شدهاند. او متحد ارادة طبق هستند و رعايای او
شدهاند. حل آن تمامی جمعيت در هويت واحدی مطابقت دارد که در سوبژکتيويته
مطلق گرا است. سياسی ملی بدنة يک موارد, غالب در از آن, ناشی سياسی بدنة
مختلف اجتماعی با نقشهای چون تمامي طبقات کلمه است، ارتجاعی معنای به
بدنة سنت، دّوم اين جريان دارند. قرار حاکم سلطه تحت بهنحوی مطلق، آن، در
عمومی، امر يعنی ,«Res publica» از جمهوری که تصويری را طبق سياسی
بر مبتنی و جای دارد سياسی بدنة حاکميت درون حالت، اين می کند. در درک دارد
اختيارات حقوق و انتقال بر نيز و اجتماعی قرارداد بر مقّدم که طبيعی است حالتی
است، واحد حاکم قدرت و مطلق سياسی بدنة هم اينجا در می باشد. حاکم به
جمهوريخواهی در دارد. پافشاری حاکميت حدود بر جمهوری انديشة که چند هر
به (constitutionnalisme) قانونگرايی شکل سوبژکتيويته, توليد مدرن،



بيشماران ١٩٦

و ارگانها نظير است: سلسلهمراتبی سياسی بدنة تنظيم کننده که میگيرد خود
سياسی بدنة در خود را نقش و جايگاه اجتماعی بخش فرد، هر يک بدن اعضای

دارد. اساسی قانون بر مبتنی جمهوری
ويژه فرانسه، به و انگليس نمونههای بر تکيه با آلترناتيو اين از بعدًا که آنجا از
سنت حقوقی متن در را شروع، آن برای نيست بد خواهيم کرد, بحث و روسو، هابز

رايش  آلمانی درک اّول، تئوريک رگة نمونة کاملترين دهيم. قرار بررسی مورد آلمان
به يک واقع در به معنای امپراتوری، چه و بهمعنای حکومت چه واژه، است: اين
خاکی, و اشتراک جسمانی، خونی به يک می دهد، يعنی Gemeinschaftارجاع

ارگانيک از  عنصر يک اتوريته دورنما، اين در است. Heimat يا کانون معّرف که
جنس از خانواده، اتوريتهيی در در قبيله يا همچنان که است, منتها، اجتماعی کلّيت
اين لوتر مارتين است. جامعه رٌاس در آن بروز شکل کاملترين و است پدرساالر
مبتنی دولت يا «obrig keitsstaat» را فرماندهی قبال در وظيفه سرچشمة
سنت در است، قانون به متکی و جمهوريخواه که ديگر جريان مینامد. اتوريته بر
را دموکراتيکش تکامل که است متجّلی نوزدهم قرن در آلمان عمومی حقوق بزرگ
میکند. پيدا پيروانش و (Jhering Rudolf von) فونيرينگ  رودلف در آثار
حقی هيچ ندارد. آلترناتيوی هيچ حاکم قدرت يگانگی هم اينجا در اينهمه، با
باشد، نداشته را سياسی بدنة ويژة فرمان اگر سياسی، زمينة در حتی سوژه، برای
اتو فون که از (institutionnaliste) نهادگرايی سنت در حتی ندارد. اعتبار

 (Ernest Forsthoff) ارنست فورستهف (Otto von Gierke) تا گيرکه
و است بسياری قائل خودمختاری اجتماعی هيٌاتهای برای که داشت- سنتی ادامه
ـ میکند را تئوريزه اتوريته اجتماعی مختلف منابع «ماهيت فرعی» اساس براين
بدنة يک هنوز اداری سازمان است. يگانه مطلق بهطور هنوز قدرت مرکزی محور
بهصورت سياسی, مدرن بدنة جريان، تئوريهای دو در اين است. قدرت ارگانيک
کامل، و ترتيبی مطلق و با نظم میشوند، بيوقدرت ظاهر فرمولبنديهای صريح
حاکم فرمان يک قدرت تحت کّليتی اجتماعی زندگی و که از سوبژکتيويته بهطوری

میسازند. واحد
دربارة بررسيهای معاصر در را معموًال سياسی مدرن بدنه از دو درک اين
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مؤلفانی برمیخوريم سو به يک از بازمیيابيم(۳). جهانیشدن سياسی اشکال
دولت ـ که جا آن از میبينند. فراگير امنيتی نظام يک جهانی جامعة که در
معاصر کفايت تهديدهای از ما حفظ برای ديگر بين المللی کهن نظام ملتها و
منازعات فصل برای حل و حاکميت از ديگری  اشکال بايد در پي نمیکنند،
ابرقدرت جريان، اين  به وابسته مؤلفان غالب برای بود. جهانی  نظم حفظ و
بايد «غرب») با بهطورکلیتر، يا ديگر بزرگ قدرتهای با پيوند در (گاه آمريکا
است، سياسی يک بدنة که را، جهانی جامعة نظم که اعمال کند را حاکميتی
يک «جمهوريخواه» در جستجوی از مؤلفان پارهيی ديگر کند. از سوی تضمين
با جهانی در مقياس قراردادی هستند، حاکم و جامعه بين اجتماعی جديد قرارداد
آنها هم برای منازعات. و مهار جهانی نظم نوين افراطکاريهای هدف تصحيح
است. استوار ضمنی ارزشهای يا و بر اصول دارد قرار جهانی جامعة در حاکميت
و برقراری مرزهای ملی به فراسوی سياسی مدرنيته آنها توسعة نهادهای هدف
قانونی يک نظام جهانوطنی، مبتنی بر (gouvernance) حکومتگری نوعی
در که همچنان آورد. خواهد به وجود سياسی بدنهيی بدينترتيب که است جهانی
به طور جهانی جامعه از دو درک يک از اين داد، هيچ خواهيم توضيح بعد قسمت
تشکيلدهندة مختلف میخواهند عناصر دو هر چرا که نيست، دموکراتيک کامل
عمل کاری اين با و پيونددهند  ارگانيک سياسی بدنة يک  بطن در را جامعه 
بيشماران نمی کنند. مراتب سلسله برقراری و آنها آزادی و تفاوتها کاهش جز
باشد. بيشماران مدرن، شکل به دستکم سياسی, بدنة يک دموکراتيک نمیتواند

نمیرود. بدن ارگانيک که زير بار وحدت است ويژهيی گوشت مانند
تئوریها قادر اين از يک هيچ که کنيم پافشاری نکته اين بر ابتدا بايد
بدنه اين که که بپذيرد مگر آن کند, درک سياسی جهانی را بدنة ذات نيست
هم سياسی. و اقتصادیاند هم که است سلسلهمراتبهايی و از تقسيمبنديها مرکب
نقد امر اين و وهلة اّول تقسيمات اقتصادیاند، سياسی در بدنة ارگانهای واقع در

تٌاکيد  بايد سپس، میسازد. ضروری بدنه آناتومی اين فهم برای سياسی را اقتصاد
وقتی كشوري اند. يا ملی الگوهای به وابسته سخت مدرن سنتهای اين که کنيم
ملتها ـ دولت از مجموعهيی يا ـ ملت دولت شکل به ديگر را حاکميت و قدرت
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(منطقهيی وسيعتر مقياسی در را مدرنيته مّلی نهادهای و مفاهيم نکنند، مجسم
دولت حاکميت افول با بهويژه و جهانیشدن روند با میدهند. گسترش جهانی) يا
ديگر ممکن میساختند، را سياسی بدنة مدرن ساختمان شرايطی که ملت ها، ـ

فيزيولوژی  نيست: غولپيکر ملی بدنة يک فقط جهانی سياسی بدنه ندارند. وجود
است(۴). متفاوت هم آن

قرارداريم. فترت، دوران يک در بهتر بهبيان يا گذار، دورة يک در ما
فرمان کسی چه فترت دوران که در بودهاند اين بحث درگير قرنها تاريخدانان
اين است مسّلم آن چه میشوند. ساخته اساسی چه بر جديد نهادهای و میراند
برای توصيف مؤلفان وقتی ندارد. وجود قدرت کامل يا خٌال غيبت هيچ گاه که است
نه منظورشان موارد غالب در میکنند، استفاده «آنارشی» واژه از دورههايی چنين
کمبودها يا زيادهرويها نهادها، مرج و هرج ساده به طور بلکه قدرت، غايببودن
بیترديد و ـ مختلف است قدرتهای بين منازعات باالخره، يا، و توليد ارزشها در
همچنان وجود داشتند، قرن هفدهم در فترت بريتانيا در دوران عناصر اين همة
شومپتر میگويد، که همانطور وجود دارند. جهانیشدن دورة در امروزه هم که
که میرسد است کشت به نظر غيرقابل قدرت که زميِن موقعی در همان درست
محصوالت به وفور تنوع و نظر از را, که جديد «ساختارهای حقوقی بذرهای
مدرن پارادايم که نيز, معاصر فترت دورة میپروراند(۵). میمانند», حاره منطقة
انبوهی از پر جهانی بهخود می گيرد، شکل جديد در آن مّلی سياسی بدنههای
را صحنه هرگز و دائمًا حاضر است که چيزی تنها است. جديد قدرت ساختارهای

است. قدرت خود نمیکند، ترک
القای ما در صدد که سوء تفاهم, بايد تٌاکيد کنيم پرهيز از هرگونه برای
دولت قدرت ميان رفتن از فترت دوران  اين  مشخصة که نيستيم مطلب اين
دچار نقشهايشان نيز و قدرت آنها که می خواهيم بگوييم بلکه ملت هاست؛ ـ
دربارة امروزی  مباحثات که  پيشمی آيد غالبًا میشوند. عميقی  تغييرات
يا دارند، اهميت هنوز ـ ملتها دولت يا دوگانهيی میرسد: نتيجة به جهانیشدن
دو هر اين که فهميد عکس، به بايد، هستيم. اتوريته شکلهای جهانی شدن شاهد
بعضی (البته اساسی اند اهميت دارای همچنان ملتها ـ دولت هستند: درست ادعا
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از دارند جهانی متن در موقعيتشان و جا اينهمه با ديگر)، بعضی از بيشتر آنها از
حرف «مليتزدايی» از ساسن ساسکيا که است ترتيب بدين میشوند. تعيين نو
همچنان اقتصادی حقوقی و نظام حفظ و تعيين در میگويد دولتها او میزند.
میگيرند فاصله ملی منافع از بهتدريج اقداماتشان اّما میکنند، بازی مهمی نقش
اين از است(۶). جنينی مرحله در هنوز که میگردند جهانی ساختاري تابع بيشتر و
دوران فترت، ندارد. در وجود جهانیشدن هيچ تضادی و ملت دولتـ  ديدگاه بين
جهانی تغيير قدرت میدهند، اّما توسط ادامه نقشهای سنتي خود ايفای دولتها به

درمیدهند. تن آن قبال در کمکی نقشی ايفای به و میکنند
اين به تحليل و باشد فترت دوران اين متناسب بايد اقتصاد سياسی نقد
تغيير با چگونه کند، می تعيين دوران اين که زمانی، نظر از گذار که بپردازد امر
اقتصادی ثروت و قدرت تقسيم امروز میکند. پيدا تطابق جهانی قدرت فضايی
قدرت نقشة که کشوری، مرزهای اّما است، باقیمانده نابرابر هم چنان جهان در
مبادلة و نابرابر مفاهيم رشد هستند. جابهجاشدن در حال میکردند، ترسيم را

سّوم  جهان طرفدار اقتصاددانان ُبّرای سالحهای ۱۹۶۰ سالهای در که نابرابر،
را توسعه يافته کشورهای که متفاوت استثمار, درجات بر زمان همان از بودند،
در مفاهيم اين پای میفشردند(۷). می کرد، متمايز سوم کشورهای جهان از
واقعيت اين يعنی سلسلهمراتبهای جهانی، و سرسختانة تمايزها پابرجايی توضيح
ماندهاند، باقی فقير هم چنان فقير کشورهای و غنی همچنان غنی کشورهای که
امتياز صاحب ملتهای که دارد نظر شيوهيی به نابرابر رشد داشتند. زيادی نقش
به زيان و پيرامونی کمک کشورهای به افزايش را به رو سوِد و سيستم بهره دهی
واقعی حد از کمتر مدام جهانی بازار در کشورها اين توليدات میدهند: سامان آنها
هستند فقير کشورهای اين ظاهر، برخالف که, میشوند، بهطوری ارزشگذاری
اين بر زمان عقيده در آن ديگر سوی از میدهند. کشورهای ثروتمند يارانه به که
میآورد بهوجود سرمايهداری بطن رشد در تضادی را نابرابر، ساختار اين که بود
از که شود ساختار قدرتی تمامی فروريختن باعث خاصی میتواند شرايط در که
مسٌاله اين توانست سرمايهداری جهانیشدن اّما میشود. اعمال سرمايه سوی
مناسبات در برابری برقرارکردن با يعنی نه ـ کند حل ممکن نحو بدترين به را



بيشماران ٢٠٠

و مخّرب بیانصافی مضر و مکانيسمهای تعميم با تمامی کشورها، بلکه در کار
و فقيرترين غنیترين بين نابرابر مبادله و نابرابر رشد از ميتوان نابرابری. امروز
اروپايی، شهر هر حومه و مرکز بين سيبری، و مسکو بين لسآنجلس، محلههای
و زد حرف جنوب ژاپن و شمال مديترانه، بين جزاير جنوبی شمالی و ساحل بين
و چه لس آنجلس سنترال» «ساْوث چه در ادامه داد. نامحدود به طور را اين قياس
طريق هستيم که از بيوپوليتيکی دامپينگ روندهای شاهد الگوس در نيجريه، در
کار بعضی و بيشتر ارزش بعضيها کار بهطوری که میشود، انجام تمايز دستمزدها
ارزشی اصًال ممکن است بعضی موارد در حتی کمتری پيدامیکند و ارزش ديگر
با تقريبی بهطور که دارند وجود مهّمی تفاوتهای هنوز است بديهی باشد. نداشته
اروپا بين مثًال دارند، مطابقت جهان جغرافيايی بزرگ مناطق با يا ملی بلوکهای
اين جنوب، اّما و شمال بين جنوبی، آمريکای و شمالی آمريکای افريقا، بين و
حاضر بايد زمان در استثمار نقشة ترسيم برای نيستند. همگون و مناطق يکدست

بود(۸). جغرافيادان
خطوط با بلکه کار, تمايز در زمينة تنها با خطوط نه جهانی سياسی بدنة
دارند. رابطة نزديکی اّولی خطوط میشود که با مشخص هم زمينة قدرت در تمايز
ريکاردو، داويد يا آدام اسميت کتابهای مثل اقتصاد سياسی، کالسيک کتابهای در
سوی از گويا که میشود معرفی طبيعی پديدهيی بهمثابه کار بينالمللی تقسيم
مورد سودهای گوناگون هستند، و هزينه ها جريان در سرمايهداران تيزهوشی که
که سياسی، سلسلهمراتبهای که است اين واقعيت اينهمه با قرارمیگيرد. استفاده
دستگاههای میکنند، از تضمين را کار بينالمللی تقسيمات حفظ اين و هماهنگی
همواره وجود استعمار، از در دوران بعد تا روابط قدرت گرفته استثمار اداری دوران
سيستم در بطن سياسی کار و سلسلهمراتبهای زمينة در تمايز داشتهاند. خطوط
کرد. فهمشان درک و با هم بايد که يکديگرند با در ارتباط تنگ چنان جهانی,
خطوط از تبعيت به گرايش امروزه تقسيمبنديها اين که آنجا از ديگر، سوی از
تقسيم«بينالمللی»، جای به ما بايد ملی ندارند، خصلت ديگر که دارند راهنمايی
قدرت» و کار جهانی «تقسيمات از بهکاربرده ميتلمن جيمز که اصطالحی طبق
نتيجه اين اول وهلة در قدرت, جهانی کار و تقسيمات مفهوِم اين از بزنيم(۹). حرف
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استثمار  و رشد مختلف هميشه درجات برای بار يک نمیتوان که میشود حاصل
که متمايزکنندة را تقسيماتی شناور خصلت بهعکس، بايد, کرد, بلکه معين را
درعينحال اين تقسيمات بازشناخت. هستند، جمعيتی جغرافيايی يا حوزههای
اين که به نتيجه میشود مفهوم دّوم, از اين جنگ قدرتاند. و موضوع نتيجه
عادی را آنها قواعدی که تحميل از طريق مگر بخشيد نمیتوان ثبات تقسيمات
اقتصادی و ناکاميهای موفقيتها کند. تضمين را و کنترلشان جلوهدهد طبيعی و
پيچيدهيی نمونة شدهاند، مشهور آسيا «اژدها»ی يا «ببر» به که کشورهايی
زير کنترل بهرهکشی و مرزهای تمايزهای سلسلهمراتبی از جابهجاشدن است
به خودگرفت شکلی کشورها اين اقتصاد ،۱۹۸۰ سالهای طی جهانی. سيستم
در که رژيمی پيرامونی» مینامند؛ «فورديسم را اقتصاددانان آن از برخی که
زير سريعی، اقتصادی رشد به کشورهای مرکز، به صنعتی توليدات صدور آن
راهمی برد. پول، بينالمللی صندوق مثل جهانی، اقتصاد عمدة نهادهای نظارت
آسيا، شرقی جنوب کشورهای از ديگر برخی و سنگاپور جنوبی، کرة اقتصادهای
مثل واسط, حد کشورهای از باالتر  جايگاهی به جهانی گاه سلسلهمراتب در
اقتصادی بحران ،۱۹۹۰ سالهای در پايان بااينهمه برزيل, دستيافتند. يا هند
اقتصادی نهادهای زير نظارت باز و، شد آنها سخت گريبانگير فوقالعاده بهنحوي
بيرون آماده آن از که سرعتی همان با ردهبندی، اعماق به کشورها جهانی، اين
فقر کار، جهانی توپوگرافی تقسيمات آنکه خالصه فروافتادند(۱۰) دوباره بودند،
ما است. ساختشان سياسي سلسلهمراتبهايی که است از جدول مّواجی استثمار، و
با کمربستهاند، اين سلسلهمراتبها حفظ به را که نهادهايی از برخی بعد، فصل در

داد. خواهيم قرار بررسی مورد بيشتری تفصيل
از بايد مینويسم، وحشتناکی آشپزی کتاب داريم که انگار سرانجام، و
از جهانی توپوگرافی يک تهية دستور  که  بگوييم سخن هم آخری چاشنی
اجتماعی که از علوم يکی خواهد کرد: فصلی مختص را تکميل استثمار فقر و
قرن انگلستان در يعنی جمعيتشناسی. بيوقدرت دارد، با را رابطه نزديکترين
زمان همان از آنگليکان، کشيش کليسای اقتصاددان و مالتوس، توماس نوزدهم
صداهايی نيستند کم هم امروز میداد. هشدار جمعيت اضافه فاجعه بار نتايج دربارة
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غيردولتی، همان سازمانهای يا رشد، برای بينالمللی سازمانهای از سوی که
میرسانند. آن چه اين گوشها به جمعيت افزايش کنترل کردن در مورد پيام را
غالب در واقع در میکنند، پيشنهاد انساندوستانه و ترحمانگيز لحنی با سازمانها،
حکومتهای ملی، و عمدة بينالمللی همآنچه نهادهای جز نيست موارد چيزی
مالتوسيانيسم میگذارند. اجرا و به مرحله میکنند ديکته ترسناکتر زبانی به
جمعيت، نيازمند بخشهای به يا بهداشتی غذايی کمک قطع شکل بيشتر امروزی
و ملی استراتژی سازمانهای است. گرفته به خود را سترونکردن اجباری, حتی و
که چندمليتهايی تکميل میکند تسکينناپذير سودجويی در اينجا بين المللی را
داروها فروش گاه از و ندارند رغبتی جهان مناطق فقيرترين سرمايهگذاری در به
رشد کنترل غيرمستقيم ابزار بيماری سرباز میزنند. فقر و دسترس قابل بهايی به
جمعيت تنظيم برنامههای و مواليد کنترل با ما که است بديهی شدهاند. جمعيت
بحثها غالب که بود غافل نمیتوان ولی موافقيم، باشند, داوطلبانه اساسًا که
بهبود هدفشان اضافه جمعيت، از ناشی بحرانهای و جمعيت  انفجار مورد در
با ظرفيتهای جهانی جمعيت ديرپای هماهنگکردن يا فقرا به زندگی بحشيدن
گروههای کدام کنند که تعيين است اين بهطور خاص هدفشان نيست. جهان
ديگر، بحران بهنحو بيان نمیکنند. به و کدامها میکنند اجتماعی توليد مثل

مناطق  در چه و کشورهای مرکز در که, چه دربرمیگيرد فقيران را جمعيت اخص
در را آنها مالتوس، روحانی، پدر که زمان همان (از افزايشاند. حال در پيرامونی,
مورد کنترل در اقتصادی ليبرال تئوريهای آزمون قرارمیداد، مورد کليسای خود
میکرده اند.) نفرت ابراز مثل توليد به فقيران زشت گرايش از همواره جمعيت،
بحران جمعيتی در مورد سخنرانيها میشود که روشن چون روز امر هنگامی اين
سفيدپوست، جمعيت افول درباره «فاجعة» بدهيم که ربط دادهايی و جيغ به را
رنگينپوست، جماعتهای به نسبت مطلق و هم بهطور هم اروپا، در بهخصوص
جمعيت جهانی رنگ تغيير به مربوط اصلی بحران ديگر بهبيان سرداده میشوند.
پروژههای میتوان غالب مشکل دارد. در واقع به تيرهترشدن گرايش که است
توطئههای که نوعی وحشتزدگی نژادی، را از کنترل جمعيت مورد در امروزی
بايد طوری زندگی بازتوليد جداکرد. میکنند، تغذيه را جمعيتی هشدار سياسی و
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سياسی نظم بازتوليد و حفظ را جهانی فضای سلسلهمراتبهای که شود تنظيم
آنطور اگر باشد: شکل بيوقدرت ابتدايیترين شايد اين، کند. تضمين را سرمايه

همة  مثل توليد میبايست اينصورت باشد در قدرت «عدد» شده گفته که
کرد. کنترل را جمعيتها

شاهد میناميم، جهانی را دوران فترت ما آن که کنونی, گذار دوران در
که اقتصادی هستيم سلسلهمراتبهای و استثمار از تازهيی پديدارشدن توپوگرافی
در ما میگذرد. مرزها اين از درون هم کشوری و مرزهای باالی از مسيرش هم
فقط آپارتايد که تٌاکيدکنيم اينهمه میکنيم. با زندگی جهانی آپارتايد سيستم يک

از  گذاشته، کنار فقط سلطه در آن تحت جمعيت که حذفی نيست سيستم يک
که همچنان جهانی، امپراتوری دورانداختن تلقی شود. در مستحق و افتاده، ارزش

سلسلهمراتبی است  جذب توليدی سيستم آپارتايد يک جنوبی سابق، افريقای در
بخشد. می مداومت انبوه اکثريت فقر و کار بهای به را معدود عدهيی غذای که

داوس به سفر
سياسی و مالی، صنعتی اُليگارشیهای که است سوييس، محلی در داوس
و اقتصادی جهانی فوروم در آن به برگزاری را سال از روزی جهان چند همة
تظاهرات مانع که وقتی مگر ـ میگذرانند سرمايه داری جهانی شدن هدايت روند
در چه و طرفداران ميان در چه کسان، از بسياری شود. مالقات برگزاری اين
که سرمايهداری میدانند جريانی را جهانی شدن روند جهانی، مخالفان نظم ميان
«نئوليبراليسم» آزادـ  يعنی آنچه غالبًا به بازار آزاد و مبادله متکی ـ لگامگسيخته
به داوس، برفهای در کوتاه اقامتی اينهمه، با میکند. تعيين می شود، خوانده
که چرا کمک میکند، لگامگسيخته سرمايهداری يک تصور وجود کنارگذاشتن
و مذاکره به بزرگ شرکتهای نيازی که مديران بر است شاهدی حادثه اين خود
اقتصادي و ادارهکنندگان نهادهاي کشورهای صنعتی رهبران سياسی با همکاری
سياسي كنترل ميشود كه مشاهده هم اينجا در احساس ميكنند. ملي مافوق

 ١٩٢٠ دوم سالهای در نيمة که «Il numero è potenza» شعار موسولينی: است به يی   اشاره
فرانسوی). ترجمة طلبی استعماری کند (توضيح توسعه مکّمل سياست و ولد را زاد تشويق تا شد عنوان
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با هماهنگی در بلکه ندارند، تباينی جهانی سطح در و ملی سطح در اقتصادي و
که داوس میتوان روابط نهادينهشده يی را که در خالصه آن کنند. می هم عمل
اين، يکی ديد. حال عمل در سياسیاند، و اقتصادی تنظيمکنندة سيستم حافظ و

است. جهانی سياسی بدنة عصبی مراکز از
که اين است ساده و صاف گرفت، داوس از می توان که مهمترين درسی
با بايد جهان و اداری اين سياسی اقتصادی، ضرورت دارد: نخبگان تجّمعی چنين
اين اثبات داوس کّلی تر بيان به باشند. يکديگر با رابطه در مداوم و کنند کار هم
داشته وجود نمیتواند بدون تنظيم سياسی و بینظم اقتصادی بازار امر است که
نوع هر از که است خودانگيخته يی و خودمختار بازار آزاد، بازار از منظور اگر باشد.
چيزی وجود که چنين بپذيريم مجبوريم صورت اين در رها باشد، کنترل سياسی
افسانه، حسرت«ادارة اين اّما دوام پيداکردن است. افسانه يک فقط ندارد و خارجی
امپراتوری بريتانيا بزرگ اقتصاددانان که نگهمیدارد زنده را زمان قديم هند»
انگليس بانک و خارجه وزارت بين مانعی  بی هيچ  و می يافتند پرورش آن در
سرمايهداری بريتانيا که در حالی نوزدهم، ميانة قرن در حتی آمدوشد بودند. در
ساختار يک دولتی، قدرت يک ساختة آزاد بود، بازار ليبراليسم پيروزی اوج در
و غيره قدرت ثروت، کار، و بينالمللی ملی تقسيم يک حقوقی سازمان يافته،
تحليل در و اجتماعی، بازار يک درون همواره ضرورتًا اقتصادی، بازار يک بود.
مدافعان واقع در است(۱۱). شده ادغام  قدرت, سياسی ساختارهای در  نهايی

بلکه  کمتر نيستند، سياسی کنترل تجاری، خواهان مبادالت يا بازارها آزادسازی
مسٌاله عبارت از  ديگری را تجويز میکنند. نوع سياسی از کنترل ساده صاف و
اقتصاد در سياسی نيروهای آيا نيرومند، يا است يا ناتوان دولت آيا که نيست اين

و  نحو دولت چه به که است اين عبارت از فقط مسٌاله نه. میکنند يا مداخله
که ببينيم داشت خواهيم فرصت مداخله کنند. ما بايد سياسی نيروهای ساير
خصوصی مالکيت از حوزة حفاظت امروزه برای و حقوقی، سياسی مداخلة چرا
به پديده، فقط اين نشاندادن برای است. عجالتًا ضروری امری آن، توسعة و
خنثیکردن سياسی برای کنترل اکتفا میکنيم که نکته بر اين انگشتگذاشتن
مذاکرات هر پشت در میخورد. بهدرد آن بر فائق آمدن و سرمايه با کار مبارزه
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تعادل بدون تنظيم سياسی، بدون وجود دارد. زور تهديد سياسی و قدرت کارگری,
سرمايهداری خبری بازار از کند، ميّسر را کار زمينة در منازعات حل قوايی که
واقعيت به اين را بيستم قرن پايان خود در پيروزی بود. نئوليبراليسم، نخواهد
را شکست نداده ويلز معدنچيان تاچر، خانم بريتانيا، وزير نخست بدهکار است. اگر
نکرده متالشی را هوايی کنترلکنندگان سنديکای ريگان جمهور رئيس اگر بود،
در مدافعان بازار آزاد تمامی نمیآمد. پيش هرگز بازار برای اين دوران آزادی بود،
میسازند. بازار را ممکن وجود سياسی و زور, تنظيم میدانند که فقط خود دل
شود نمايان می بيشتر زمانی بازارهای اقتصادی و سياسی کنترل سازگاری بين
ساختارهاي نهادي كه كساني درنظربياوريم. را شركتها مديريت نحوة شكل و كه
چگونه آنها, كه دادهاند نشان كردهاند, مطالعه را دولتي بوروكراسيهاي شركتها و
به روز و روز داشتهاند موازي يكديگر بيستم رشدي قرن طول در تمام يك سو, از
شركتها چگونه نفوذ ديگر, سوي از و, است شده شبيهتر به هم مشخصاتشان
كه نيست تعجب جاي پس .(۱۲) است قطع نشده هيچگاه نهادهاي عمومي در
مسئوليتهاي از باالترين بيهيچ زحمتي خود بتوانند زندگي شغلي طول در افرادي
اقتصادي, نخبگان شوند. منتقل بالعكس و شركتها مديرة هيٌاتهاي به دولتي
هم براي ميبينند, را جهاني يكديگر فوروم اقتصادي در وقتي سياسي، و اداري

شده اند. معرفي هم قبًال به انگار ميرسند, به نظر آشنا
سياسي كنترلهاي كاهش حتي يا پايان معناي به جهانيشدن روند بنابراين
است تغييراتي بيشتر معّرف بلكه اقتصادي نيست, و بازارهاي شركتها بر حقوقي و
بازار نيروهاي بين دائمي تعامل است. آمده بهوجود كنترلها اين ماهيت در كه
توافقهاي است: شده توزيع سطح سه در سياسي و حقوقي نهادهاي و جهاني
و ميآورند بهوجود خود شركتها كه اتوريته خصوصي از شكلهايي و خصوصي
دولتها بين تجاري توافقهاي طبق كه تنظيمكنندهيي مكانيسمهاي ميكنند؛ اداره
تجارت توليد و با رابطه در در پارهيي موارد, و مي شوند گذاشته مرحلة اجرا به
عمومي و كلي معيارهاي باالخره اعمال ميكنند؛ و مستقيم بينالمللي, نظارت
بينالمللي نهادهاي را اجرايشان عمل ميكنند و جهاني يا بينالمللي سطح در كه

بهعهده دارند. ملي فوق يا
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به مي شوند كه ظاهر خصوصي اتوريتة از متعددي اشكال سطح اّول در
توسط كه كنترلي از را, خارج جهاني اقتصادي كه فعاليت مي دهند امكان شركتها
کنند(۱۳). هدايت ميگيرد, ديگر انجام ساختارهاي حكومتي يا ملتها ـ دولت
جهانی پس شکلی اين از «قانون تاجران» يا «Lex mercatoria» که اين
سيستمی به سنتی بهطور تاجران» «قانون است. آن از نمونهيی است، کرده پيدا
نقل و حمل زمينة در (به ويژه شرکتها و بازرگانان به که میشود حقوقی اطالق
از خارج و مستقل به طور می داد امکان تجارتی) مؤسسات و بانک بيمه، دريايی،
قرارداد و مرضیالطرفين, جاری حقوقی اشکال بر اساس دولتی، کنترل نوع هر
وسطی قرون در اروپا حقوقی ساختارهای دربرگيرندة تاجران» «قانون ببندند(۱۴).
قرار حاکمی قدرت هر که خارج از حوزه اختيارات مراکزی در تجارت بر که بود
که وسيعی وجوددارند قلمروهای امروزه جهانی، بازار در نظارت میکرد. داشتند،
«قانون نوعی میتوان میبندند, خصوصی شرکتهای که را قراردادهايی آنها در
که شرکتها تصورکرد را موارد متعددی سادگی میتوان به دانست. تاجران» جديد
کشوری قانون که به هيچ حقوقی نيازدارند به يک چارچوب میکنند احساس
در جانشين آن حال عين در و کند عمل آن ساختارهای از خارج و وابسته نباشد
نيويورک، در دفترش شرکت فرانسوی از که يک فرض کنيم باشد. تجارت زمينه
قراردادی بهرهبرداری میکند، قزاقستان نفت چاههای از آلمانی که شرکت يک با
يا يا آلمان فرانسه آمريکاست يا قانون تابع قرارداد اين میبندد, آيا خريد نفت برای
مواردی چنين به رسيدگی امکان تاجران» «قانون مرسوم ساختارهای قزاقستان؟
امروزه ناظر تجارتی، که بسياری از قراردادهای میدهد. چارچوب عام در يک را
ملتها ـ دولت کادر در اعتباری هستند، جهانی مقياس در اقتصادی معامالت بر
در خدمت مؤسسات هستند که وکاليی دفاتر ساده ساختة و سهل بلکه ندارند،
تنظيم آن توسط که بازارهايی و دوران اين تاجران» «قانون قراردارند. چندمليتی
نظر فقط از بازارها نه دربرمی گيرند. را گذشته از وسيعتر میشوند قلمروی بسيار
که تاجر زمانی ديگر مثل مبادله مورد کاالهای ـ پيداکردهاند و مکانی تحول زمانی
زياد سرعت با نمیشوند بلکه حمل می برد، با قاطر بورگنی را به کااليش فلورانسی
متحول میگردند, و بدل رد که نوع جنسهايی هم نظر ـ از میپيمايند را جهان
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و تصويرها فکرها، مثل خدمات، غيرمادی کاالهای نوع و امروزه همه شدهاند
زندگی افتصادی زمينههای تمامی به بحث مورد بازارهای میشوند. را شامل ُكدها
و مادی کاالهای توليد هم چنين بلکه گردش، فقط نه ديگر و يافتهاند گسترش
تنظيم ديگر سوی از دربرمیگيرند. را جمعيتها اجتماعی بازتوليد نيز و غيرمادی
تئوريهای شده است. گستردهتر هم جديد تاجران» «قانون از طريق بازارها اين
مورد خدمات و کاالها پولی بهای از غير مخارج يعنی معامله»، «هزينة اقتصادی
و هدايت در بينالمللی تجارت در فعال شرکتهای توانايی نشاندهندة ستد، و داد
می کنند. مشخص را عملی استقالل چنين امکان شرايط هستند و خود مديريت
الزم شرايط تئوريها اين در و میآورند بهوجود را بازار همبستگی که عناصری
ناظر حقوقی معيارهای يا واقعی دستورالعملهای به ترتيب بدين میشوند، تلقی
در وکاليشان دفاتر شرکتها و که حدی در شده اند. مؤسسات مبّدل بين بر تعامل
بدينترتيب و هستند جهانی حتی بين المللی يا تاجران» قانون » يک تدارک کار
سرمايه, دارند، جهانیشدن شرکت جريان تنظيم قاعده برای وضع روندهای در
میکند. ايجاد حکومتی» دستگاه بدون جهانی «حکومتگری صفِر مرحلة نوعی
ديگر شکل و نيست دولتی ساختارهای اسير ديگر آن از ناشی نظام حقوقی
بلکه کامًال نمیگيرد, را به خود تعيينشده قواعد از پيش يا شده ُکدهای نوشته
برای خارجی اجبار يک ديگر «حق» مرحله اين در ميشود. مرسوم و قراردادی
اين است. سرمايهداران بين توافق درونی بيان بيشتر بلکه نيست، سرمايه تنظيم

است. واقعی سرمايهدارانه آرمان يک
«قانون بطن در که قرارداد», طريق از «حق تعميمدادن در همه اين با
متخصص که دفاتر مديريتی توانايی در نيز و است, رشد جديد درحال تاجران»
به سرمايهداری زود خودحکومتی رؤيای کرد. اغراق نبايد دارند، حقوق تجاری در
دوران اين توانست در جهانی جديد تاجران» «قانون که است میرسد. درست انتها
تا حدی اقتصاد زمينة در ملتها ـ دولت تنظيم کنندة قوای چون يابد فترت توسعه
نظارت آنها زير از نسبی به طور تا داده امکان شرکتها به امر اين و تحليل رفتهاند
که خصوصیيی اتوريته که دورداشت نظر از را واقعيت اين نمیتوان اّما بگريزند.
اتوريتههای حمايت بدون نمیتواند می کند، ظهور تجاری قراردادهای قلمرو در
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حمايت سرمايهداری، پشت آرمان خودحکومتی در باشد: داشته وجود عمومی
بايد کار کند، سيستمی چنين اين که برای قرار دارد. سياسی اتوريته نيرومند يک
خصوص و به کنند. تبعيت مشابهي شکل از و باشند ثبات با ملی بازارهای مختلف
در بازارهای کنترل کار، و مالکيت از دفاع حق ويژه بهطور حقوق سرمايه، و بايد
فعاليتهای بين رابطه برقرارکردن تا شود تضمين واحد بهنحوی ملی مختلف
که از آن جا باالخره، ميسرشود. مداوم گردشی و اصطکاک حداقل با توليدی
را مجازاتها و تعهدها که حق عمومی است به وابسته همواره خصوصی حق
باشد حقوقی  مجازاتهای مستلزم تجاری روابط تنظيم وقتی تضمين میکند،
تجارتی قراردادهای در پشت میدهد. نشان را خود ناتوانی کامل تاجران» «قانون
میبخشند. تجسم دائمی مجازات را تهديد که ـ ملتها قراردارند دولت بينالمللی,
کلی فاقد به تقريبًا ديگر و بعضی دارند اتوريتهيی بیچونوچرا آنها از بعضی البته
همگان دسترس در ديگر حق گرفت که نتيجه اين امر از میبايست شايد آنند.

شده است. مبدل انگشتشمار عدهيی خاص امتيازی به نيست و
عميقتر حامل درکی ملتها که دولت ـ میرسد به نظر دوم، سطح در
بهميان اتوريته را از نيرومندی عناصر پای که میباشند حکومتگری جهانی از
نهادهاي از يكي بين دولتها، چندجانبه يا تجارتی دوجانبه توافقهای میکشد.
توافقها, اين هستند. قوا تعادل و اتوريته روابط گستردة كردن نهادي و ُكدگذاري
از جهانی شکلهايی واقعًا ايجاد به گرايش امروزه ولی وجود دارند، که مدتهاست
شايد مشهودترين نمونة (OMC) تجارت جهانی سازمان اتوريته پيداكردهاند.
تناقضها و تمامی است که جهانی اشرافيت واقعی سازمان فوروم اين آن باشد.
سر بر منازعاتشان میدهند، هم قرار در مقابل را ملتها ـ دولت که تضادهايی
ـ شمال جبههگيريهای به گرايششان و قدرتهايشان نابرابر توزيع خود، منافع
دوران وضعيت اين تحليل، دّوم در اين سطح ميگذارد. ديد در معرض را جنوب
حقوق بين نيمه راه در است ـ شناسايی قابل جای ديگر هر از روشن تر فترت
اين در ديگر. سوی از جهانی و امپريال حقوق و سو يک از بينالمللی و ملی
اتوريتههای از طيفی مبتنی بر تکوين، حال جهانی» در «حکومتگری يک سطح
نظام است. مشاهده قابل اجرايی، روندهای و ارزشگذاری سيستمهای حقوقی،
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است متناقض میشود، حاصل بينالمللی توافقهای اين از که کّلیيی اقتصادی
و انحرافهای پروژههای ليبرال ناسيوناليستی، غليانهای گرايشهای جهانگرا و و
نواستعماری عمليات و منطقهيی سياسی همبستگيهای آرمانها، همين مغرضانة
اقتصادی، ناسيوناليسم نوسازی دارد.  خود يکجا در را مالی و تجارتی تسّلط
حمايتی، اقدامات کشورها به نيرومندترين پناهبردن ورای نحوة از بدينترتيب,
يا کشاورزی، ذوب آهن صنايع مثل ملی، اقتصاد از که بخشهای مهمی هنگامی
رؤيت است. قابل شوند، می جهانی بازارهای نوسانهای از ناشی متحمل اثرات
قوانينی ديد، می توان تراست ضد قوانين تضعيف در را ليبرالی آرمانهای از انحراف
بهمحض کردهاند. وضع کشور رقابت در اقتصاد حفظ برای پيشرفته کشورهای که
بينالمللی امکان صحنه در و خفهکردن رقابت انحصارطلبانه که پراکتيکهای اين
است کافی مالی زمينة در باالخره، میشوند. گذاشته قوانين زيرپا اين پيدامیکند،
میشود، تحميل مختلف مناطق در که نظربيندازيم پولی محدوديت سياستهای به
که، نشری صندوقهای میکند يا ديکته شرقی اروپای يورو در که سياستهايی مثل
همزيستی بهرغم دالر میکنند. وابسته به کشورها را پولهای التين، آمريکای در
بازگشتناپذير جهانی اقتصادی نظام يک تشکيل به گرايش متضاد، عناصر اين
جهانی روند براثر حاکميت تغييرات که کردهاند اعتراف مؤلفان از پارهيی است.
عکس، به بلکه ـ ملتها نشده دولت سادة قدرت سهل و کاهش باعث شدن،

میرسد(۱۵). بهنظر که «پيچيده» تر شده است جهانی حاکميتی ايجاد سبب
تنظيم كنندة دستگاه عناصر نهادينهشدهترين به كه است آخر و سّوم سطح در
بينالمللي صندوق بانك جهاني، غالب نهادها مثل برمي خوريم. اگر جهاني اقتصاد
جنگ پايان ملل متحد, در به وابسته سازمانهاي توسعة اقتصادي و (F.M.I) پول
آنها نقش  كنند،  تنظيم را كهن بينالمللي نظام تا آمدند بهوجود جهاني دوم 
اوج در اقتصادي نظام نيازهاي يك به بتوانند تا كرده است پيدا تحول بهتدريج
عضو نمايندگان دولتهاي اين نهادهاي اقتصادي توسط دهند. تحول پاسخ و تغيير
درحاليكه ندارند. برابر ارزش انتخاباتي وزنة نظر از آنها همة مي شوند، اّما اداره
بر پول بينالمللي دارد، صندوق رأي يك هر كشور تجارت جهاني سازمان در
رأيها حق بهنحوي كه مي كند. كار رأي» يك دالر، «يك غريب اصل پايه
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اياالت سال۲۰۰۳، در مثًال  هستند. پرداختشده عضويتهاي حق با متناسب
۱۷درصد از آرا بيش از ۱۸۳عضو دارد، كه پول بينالمللي صندوق در متحده،
از ۴۶درصد G۷ بيش كشورهاي درحاليكه مجموعة خود داشت، كنترل در را
همين هم در جهاني بانك در انتخاباتي توزيع وزنة داشتند(۱۶). اختيار در را آرا
اعضاي صاحب رأي در كنترل كامل بهطور نهادها اينهمه، اين حدود است. با
را متحده، اياالت مثل اعضا, قدرتمندترين خشم غالبًا امر اين و ندارند قرار
از حدي تا اداري, بزرگ دستگاههاي همة مثل هم نهادها اين برميانگيزد.
معناي به بلكه بين المللي، نهادهاي مثل نه ديگر و برخوردارند عمل استقالل
خود سطح، منابع مشروعيت در اين در ميكنند. مثل نهادهاي جهاني كار اخص
به گرايش حقوقي سياسي و اقتصادي، تصميمات كه دارند، يعني قرار سيستم
متفاوتي بسيار نقشهاي البته ملي فوق عمدة نهادهاي دارند. يكديگر با هماهنگي
كه امري ميگيرند، گاه متبايني سرچشمه و متفاوت نهادي فرهنگهاي و از دارند
بهطوركلي ميتوان باشد. بهدنبال داشته برخوردهايي را يا است منازعات ممكن
قرار دارد, اقتصاد تكنيسينهاي سلطة تحت پول بينالمللي كه صندوق گفت
منش متحد, توسعة ملل آژانسهاي و جهاني بانك اغلب كارمندان درحاليكه
را غيردولتي سازمانهاي شبيه به روحيهيي كه مجموعة دارند، را اجتماعي مددكار
نهادها اين ديد، خواهيم همچنانكه اختالفها، وجود اين با مي كند(۱۷). مشخص

ميكنند. اعمال يكدستي را و منطقي سياسي و كنترل اقتصادي جمعي بهطور
صندوق منطقيترينشان  شايد  نهادها,  اين ميان  از  ايدئولوژيك نظر  از

شد، در  تأسيس سال۱۹۴۴ در بريتونوود در كه صندوق اين باشد. پول بين المللي
و شكستخوردگان فاتحان بينالمللي بين همكاري پولي وظيفهاش تنظيم آغاز
ديگر بيان بود. به مالي بينالمللي ثبات بازارهاي بر نظارت جهاني و دوم جنگ
بهدنبال صلح ورساي كه پولي يي بود فاجعة پرهيز از بهطور صريح مأموريتش
جهت سه صندوق در اين مأموريت بيستم، قرن آخر دهههاي بود. طي آورده
ادغام جهاني و بازارها ماليكردن جهانيكردن مبادالت، شد: دچار تحول عميقًا
مكانيسمهاي كمك دارد به مأموريت پس اين از اين سازمان توليد. مدارهاي
صندوق پروژة اساسي اداره كند. را جهانيشده توليد اجتماعي شكلهاي جديد مالي،
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از ملهم اجتماعي برنامههاي كنارگذاشتن به دولتها واداركردن پول بين المللي
و فقير اقتصادهاي براي كه دارويي است. پول بر مبتني سياستهاي اتخاذ و كينز
اجتماعي، هزينههاي كاهش فرمول نئوليبرال شامل يك ميكند، تجويز ناتوان
اين است. دولت وامهاي كاهش عمومي و نيز اموال و صنايع خصوصيكردن
از حتي انتقاد، مورد مرتب بهطور شده، معروف واشينگتن» «توافق به كه فرمول
انتقادها از پارهيي است(۱۸). داشته فوقملي, قرار نهادهاي اقتصادي بعضي طرف
گيرند مي قرار و انعطافناپذير در برابر اين مدل سخت اقتصادي, داليل بر تكيه با
به اجرا بگذارد، كشورهاي مختلف برابر در را سياستهاي مشابهي گرايش دارد كه
اجتماعي محّركههاي و پولي رابطة سياستهاي و ملي ويژگيهاي به اين كه بدون
برنامة تمامي بهطوركلي منتقدان، پاره يي ديگر از براي بكند. اعتنايي كوچكترين
پول, پليس  مأمور يك دعواست: مورد كه است واشينگتن» «توافق سياسي 
اين ميكند. رژيم سياسي طرفداري يك و هميشه از نيست بيطرف هيچوقت

آرژانتين  سال۱۹۹۷ و در شرقي جنوب آسياي اقتصادي مصيبتهاي از پس مدل،
مياندازند، پول بينالمللي صندوق بهگردن را مسئوليتشان كه سال۲۰۰۰، در
و انتقادها بهرغم اينهمه، است. با قرار گرفته هم سخت تري انتقادهاي مورد
است ليبرال پولي سياستهاي الهامبخش همچنان مدل اين اقتصادي، ناكاميهاي

نكردهاند. اساسي تغييري كه
بانك  تشكيل ميدهند، را جهاني نهادهاي كه طيفي انتهاي ديگر در  
مقابله و رفاه اجتماعي بهبود جهت در پروژههايي اعالم حال در مدام جهاني
صندوق با همزمان كه جهاني، بانك است. گرسنگي و فقر مثل مشكالتي با

كشورهاي  توسعة اقتصادي از وظيفه دارد شد، سال۱۹۴۴ ايجاد در پول، بين المللي
بانك كند. حمايت پروژه ها، براي تحقق اعطاي وام طريق از بهويژه پيراموني,

تا   ۱۹۶۸) مك نامارا رابرت رياست دورة در بهويژه خود، عمر طول در جهاني
چه بانك و چه در است(۱۹). داده نشان فقر مسأله به روزافزون توجهي ،(۱۹۸۱
نظارت زير كه خواربار جهاني, و كشاورزي سازمان مختلفي، مثل سازمانهاي در
و دهند كاهش جهان را در فقر تا تالشند در افراد زيادي دارند، قرار متحد ملل
حاصل كند يا شك آنها صداقت در نمي تواند هيچكس براندازند. را آپارتايد جهاني
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كه هم را واقعي محدوديتهاي كامًال نميتوان اّما جلوه دهد، ناچيز را تالششان
عمدهيي موانع يكي از خودشان، بهگفتة گرفت. ناديده قرار دارد، راهشان سر بر
با فقط مجبورند كه است اين ايجاد ميكند، وظيفه شان اختالل اجراي كه در
به مصرف ميرسانند. را داده شده وامهاي كه هستند حكومتها كار كنند و حكومتها
سلسلهمراتبهاي قومي اقتصادي، تمامي و اختالفات سياسي تمامي فساد، تمامي
عناصر ناگزير جزء بدينترتيب هستند، دولتها اين مشخصات كه از جنسي يا
يا منحرفساختن در غالبًا و ميشوند توسعه و كمك پروژه هاي تشكيلدهندة
آرزومندند كارمندان اين بيشتر ميكنند. ايفا نقش انتظار مورد نتايج خنثيكردن
مأموريت اما كنند، كار مردم مستقيم با بهطور بزنند و دور را دولتها بتوانند كه
داشته كار و سر دولتها با فقط كه ميكند وادار را آنان بينالمللي، آژانسهاي تمامي
دارند اختيار در راهحلي كه تنها نكنند. دخالت آنها سياستهاي داخلي در و باشند
توسعه به كمك براي اعطاي قائلشدن شرط طريق دولتها از «پايبندكردن»
حتي براي دولت. حاكميت از طريق تضعيف فساد محدودكردن ـ يعني است
بدين ترتيب بايد جهاني مهاجرت، بانك يا مثل فقر اجتماعي مسائل با مقابله
در همچنانكه نتيجه، در جهاني كند. نظام هماهنگ با و متناسب را پروژههايش
مورد برخوردار ميشوند، بانك حمايت از كه پروژههايي خواهيم ديد، سوم بخش

قرار ميگيرند. دولتها، وام به اعطاي زمينة بهويژه در انتقادهاي فراوان،
ماجراهاي خانوادگي را و و موارد اختالف برگرديم عقب به كمي بايد حال
ملي فوق آژانسهاي ساير و بينالمللي پول، بانك جهاني صندوق تفرقة باعث كه
اين نهادها همة دربرگيرندة كه را كلي تصوير آن تا دهيم قرار توجه اند مورد شده
طرز موجود در اختالفهاي كنيم. دريافت است، تقابلهايشان و منازعات وراي در
كنند. در عمل متضاد بهنحو اين نهادها نميكنند كه ايجاب نهادها فرهنگ كار و
جبر ناشي ميكند, هماهنگ تعيين و كلي جبر را يك آنها فعاليت تحليل نهايي
مي گيرند سياسييي هدفهاي از را مشروعيت خود نهادها اين كه واقعيت اين از
جهاني بازار براي ليبرال يك نظام بناكردن ـ يعني آمدهاند بهوجود آن براي كه
باشند اقتصادي كشور دچار بحران دو اگر مثال فرضي بياوريم: يك سرمايه داري.
انقباضي شرايط پول بينالمللي صندوق است ممكن كنند، ارائه بدي نتايج و
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نظام نئوليبرال براي تحميل كند كه خطر بزرگتري كشوري بر سختي را بسيار
نيرومند شايد طبقاتي مبارزة عناصر آن در كه (كشوري ميشود شمرده جهاني
عنصري ضروري نكند كه كشوري با همان كار را و مورد آرژانتين) باشند، مثل
بناي اساسي در پس مهرهيي اين از كه تركيه، است (مثل جهاني حفظ نظم براي
سازمان و بانك جهاني نتيجه در ميشود). شمرده در خاورميانه امپريال نظام
كشور اخير به امتيازات تجارتي بيشتري مالي مهمتر و كمك جهاني تجارت
ميبرند بهكار نهادها اين كه تنظيمي نحوههاي و معيارها اگر پس ميكنند. اعطا
كه منازعاتي و راه موانع بهرغم اينحال، با نيستند، هماهنگ و يكشكل همواره

ميكنند. عمل كلي توافق يك چارچوب در همه بياورند، به وجود ميتوانند
فعاليت از سطح سه اين كار طرز كلي طرح ميتوانيم مرحله، اين در
نيروهاي بازار سرمايهداري دربرگيرندة كه ساختاري در چارچوب تنظيمكنندگي را
تشكيل اوج آن كه ساختاري كنيم؛ ترسيم است، سياسي و نهادهاي حقوقي و
سطح اّول، سطح يك نيمچه حكومت جهاني است. نيمهجهاني يا حكومت يك
سطح است؛ سود تأمين هدف با سرمايهداري واكنشهاي ـ كنش خودكار تنظيم
مقياس در تفاهم كه ملتهاست ـ دولت بين واسطههايي وجود مستلزم دّوم
جهاني جديد يك اتوريتة پروژة تأسيس معّرف سطح سّوم ايجاد كند؛ را بينالمللي
و ملي توافقهاي سياستها و جهاني، تاجران» «قانون هماهنگي بين هدِف است.
اقتصاد براي قانوني به دستيابي ملي، مافوق نهادهاي و تجارت، زمينة در منطقهيي
هماهنگي، بدينترتيب، كند. اين بازتوليد و را حفظ كنوني كه نظم است جهاني
قراردادهاي بين اجراي براي بازار كه شرايطي در حفظ و ايجاد توسط ضرورت
از منافع هر قيمت بايد به ممكن منازعات بهرغم الزمند، ديكته ميشود. شركتها
و كار جهاني تقسيمات كرد. دفاع كشورها قدرتمندترين و شركتها غنيترين
بايد جهاني اند، سياسي بدنة مشخصكنندة كه را سلسله مراتبهايي نيز و قدرت
كم سروصدا فضاي  در مالقاتهاي شخصي كه است دليل اين  به كرد. حفظ
ميسازد. ميسر را درك سيستم كه ميدهد را ارائه نظرگاهي داوس پربرف و
يا كشورها رهبران براي امر همين عمل كنند و تنها نمي توانند شركتها مديران

كنند. همكاري بايد آنها است؛ صادق هم فوقملي نهادهاي
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بعضي ميورزند، مخالفت فوقملي اقتصادي نهادهاي با كه كساني ميان در
كاري اين نهادها دستاويز كه با اين آنها هستند انحالل يا حتي اصالح خواهان
با انجام نميدهند. قدرت و ثروت جهاني سلسلهمراتبهاي شكافها و حفظ جز
تنظيم از ديگر سطح دو پيوند با در فقط نهادها اين داشت كه ياد به بايد اينهمه
بگيريم، در نظر را پيچيده كنند. اگر اين مجموعة كار جهاني مي توانند اقتصاد
جهاني، سلسلهمراتبهاي بانك يا پول بينالمللي حذف صندوق كه است روشن
در ميبايست ديگري نهاد گذاشت. خواهد باقي دستنخورده را بحث مورد
از بدتر يا، دهد. انجام را وظايفشان و بگيرد را آنها جاي ساختار همين چارچوب
وضعيتي است كه اين و تخفيف يابد، دولتها مسلط و شركتهاي آن, امر تنظيم
فوق ملي نهادهاي اصالح است. فاجعهبار قطعًا و براي ما خطرناك سرمايه براي
بازتوليد كنند. را جهاني كنوني ناچارند نظم چون است، ممكن تا حدودي فقط
اساسي اصالح نوع هر كه راه سيستم، خود درنظرگرفتن محدوديتهاي بدون تازه
اقتصادي بزرگ بازيگران و كشورها رهبران با بايد نهادها اين مي كنند. سد را
بازتوليد را آن دروني سلسلهمراتبهاي و جهاني اقتصادي نظم تا كنند همكاري
سخت اين تختهسنگ با ميدهد. كاهش بسيار را آنها مانور كه فضاي امري كنند،

ميكند. برخورد اصالح براي جّدي موج تالش كه هر است

بازميگردد بزرگ» «حكومت
سالهاي اخير، طي يقين به اّما نشد، ناپديد بهواقع هيچ وقت «حكومت بزرگ»

پروژههاي نظامي  است. يافته ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ تولدي دوباره فرداي در بهويژه
اين بعد از متحده اياالت جهاني، توسط سياست امنيت با پيوند كه در حقوقي و
جهاني اقتصادي نظم تضمين و تثبيت حدي تا هدفشان مي شوند، هدايت تاريخ
مثل «قانون جهاني اقتصاد خصوصي در اشكال اتوريتة جهات، از پارهيي است.
كالن تجارت بينالمللي و تعادلهاي مجموعة مكانيسمهاي جديد، و نيز تاجران»
بحران به ۱۱سپتامبر از دارند، بعد تكيه آنها بر نامبرده مكانيسمهاي اقتصادي كه
همة در اقتصادي روابط  تضمين براي عمده ملتهاي ـ گذاشتهاند. دولت قدم
اين بحران شدهاند. مداخله مجبور به ـ غيره لجستيكي و بيمهيي، ـ مالي، سطوح
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را زير آن كه دارد اتوريتة حاكمي نياز به حد تا چه سرمايه كه نشان مي دهد
بازار و سلسلهمراتب نظم در جدي شكافهاي كه بار و هر ـ بگيرد پر و بال

ميشود. تأييد حقيقت اين بهوجودميآيد,
قدرت نظامي يك ضرورتًًا حفظ ميكند، را نظم اين كه بزرگ» «حكومت
بازارهاي گشودن براي سرمايه كه آيد پيش چنين است ممكن دارد. همراه به هم
قرن آغاز در مثًال شود. متوسل ارتش به موجود, بازارهاي تثبيت يا نافرمان
در ارتش پيروزي به نياز چين, بازار بر تسلط براي بريتانيايي, سرماية نوزدهم
ميتوان را نظامي عمليات هر كه آن نيست معناي به امر اين داشت. ترياك جنگ
نظامي مداخالت كنيم كه فكر اگر است اشتباه كرد. اقتصادي توجيه منافع با
سومالي، در كمتري، حد عراق و, تا در ـ در افغانستان، اخير دهههاي طي آمريكا
به دسترسي مثل امتيازهاي اقتصادي، به دستيافتن با انگيزة ـ پاناما و هائيتي در
بين اساسي بودند. پيوند فرعي گرفتند. اين هدفها صورت ارزانقيمت نفت، ذخاير
از فارغ و كليتر بسيار تحليلي سطح در فقط را اقتصادي منافع و نظامي عمليات
كاركردن شرايط بايد نظامي قدرت داد. نشان ميتوان خاص، ملي منافع نوع هر
كه كند را حفظ قدرتي و كار خطوط تقسيم يعني كند، تضمين را جهاني بازار
ميرسد بهنظر غريب تالش, اين اما مي پيمايد. را جهاني سياسي بدنة سراسر
دولت نظامي قدرت گسترش يكسو سود دارد. از با دوپهلويي پيوند امنيت چون
رژيمهاي گرايش ديگر سوي از اما دارد، ضرورت جهاني بازار امنيت تضمين براي
و توليد بينالمللي با مدارهاي مقابله و مرزهاي ملي تحكيم جهت در امنيتي،
قدرتهاي ساير و متحده اياالت است. شده بنا آنها پاية بر كه سود است تجارت
را اقتصادي سود و امنيتي الزامات پيدا كنند تا وسيلهيي بايد بنابراين, نظامي,

كنند. و مكّمِل هم سازگار
اقتصاد،  در خدمت نيرومند دولت يك به نياز كه كرد يادآوري اينهمه بايد با  
دولت كينزي، رژيمهاي در به مكتب كينز نيست. بازگشت معناي به حال هيچ در
و منافع منازعات مكانيسمهاي وساطت اقتصاد، و توسعة ثبات حفظ ملت, براي ـ
مي شد. اجتماعي تقاضاي افزايش سبب كه امري مي داد، ارائه را كارگر طبقه
قرار سرمايه بهعكس،كامًال در طرف شدهاند، ظاهر امروزه كه حاكميت از اشكالي
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كه را تضادآميزي رابطة بتوانند كه هستند وساطتي مكانيسم نوع هر فاقد و دارند
وقتي كه توجه كنيم است جالب خصوص اين در كند. تنظيم كار دارد, با سرمايه
در بهطوركلي و اقتصادي و رشد در فعاليت غالب اجتماعي مشخصة ريسك,
است. مبهم دوپهلو و حد چه سرمايه تا ميشود، موضع روابط اجتماعي مجموعة
كاهش نظامي مداخلة نقش «حكومت بزرگ» و است و خطرناكي جاي دنيا

است. امور حفظ نظم با توليد امنيت و خطرات
آنكه  با است، الزم هم اقتصادي تنظيم قلمرو در بزرگ»  «حكومت
و غريب نظاميش نقش همان اندازة به حاضر, در حال زمينه اين در مداخلهاش
مورد در ناگهاني خشن و هشداري ۱۱سپتامبر كه همانطور است. انتظار خالف
را فساد با مبارزة دولتي ضرورت هم (Enron) رسوايي انرون بود، به امنيت نياز
و خسارت ديده سرمايهگذاران زياد شمار در فقط ماجرا اين اهميت ميكرد. يادآوري
هر قبل از بلكه نيست، داشتند با اين شركت دستاول سياسي رهبران روابطي كه
فساد، از تك موردي نه مربوطه پراتيكهاي اقتصادي كه است امر اين از ناشي چيز
مي شدند. مديران تلقي جاري مديريت نحوة و يك عموميتيافته يك پديدة بلكه
اينگونه به كه نيستند كساني تنها بي شك آندرسن آرتور حسابرسان و اِنرون
نداشته دستآخر تعجبي هم شايد ميزنند، دست خبر استراتژيك جعل اشكال
حقوقي تنظيمهاي ضعف باشد. يافته عموميت فترت دوران طي در فساد كه باشد
حكومتگري نوعي نيز و قانوني معيارهاي بر ضمني قواعد غلبهداشتن كشوري،
ميكنند. كمك نشستهاند، سود كمين در كه كساني كامرواكردن به ضعف، با توأم
قوانين كه به رژيم ديگري ميدهد، هنگامي خود را رژيم جاي يك كه بار هر
به فساد نكردهاند، پيدا اجرايي اثر هنوز جديد قوانين و افتادهاند اعتبار از سابق
مي افتد، بزرگ» «حكومت عهدة آنوقت به در فساد، كه با مبارزه مي رسد. پيروزي
اقتصادي تنظيم، پراتيكهاي به حكومت اين اقدام زيرا بهنظر ميرسد، انتظار خالف
مربوط اِنرون فقط فاجعة مي كند. مختل هستند، سود كه بهوجودآورندة را رايج
در مخاطرهآميز سوداگرانة پراتيكهاي به بلكه نبود، دستكاريشده حسابهاي به
بازار در مستقيمش نتايج كه ـ هم انرژي قلمرو در مدتدار قراردادهاي زمينة
از بيش ارزيابي ميتوان  بود. مربوط  ـ درآمد آب از  كاليفرنيا مصيبتبار انرژي
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با مبارزه به موظف دولتها كه دانست فساد از ديگري نوع را بورس ارزشهاي اندازة
بازار غيرمنطقي افراطهاي مركزي بايد رؤساي بانكهاي و رزرو فدرال رئيس آنند.
جمهوري وقتي تاسيت بهگفتة شود. سود ايجاد در اختاللي بيآنكه آرامكنند، را
وقتي و ميگردد؛ بيشتر ديگر زمان قوانين از هر شمار ميشود، خورده فساد توسط
كثرتشان، همة با اين قوانين، از باشد، سيستم مهرههاي اساسي از يكي خود فساد

نيست. ساخته كاري فساد با مبارزه زمينة در
«گذار  پروژههاي مي شودكه عمليات نظامييي شامل وقتي فساد، مسألة  
ميكنند، باز را همراهي (nation building) «ملتسازي» يا دموكراتيك»
باثبات رژيمهاي ايجاد پروژهها فقط نوع اين جلوه ميكند. انتظار خالف بيشتر هم
سياسي اعضاي بدنه بهمثابه بايد، رژيمها اين بلكه ندارند، مدنظر آرامشطلب را و
موقعيت با معموًال (و بشوند هم ادغام جهاني سياسي و اقتصادي جهاني، در سيستم
ادغام معاصر، «ملتسازي» نمادينترين نمونة پروژههاي زمينه، اين در زيردست).
اقتصادهاي سابق است. درحاليكه جهاني بازار سرمايهداري در سابق اتحاد شوروي
صنايع دوبارة توزيع بودند، شكلگرفته قدرت و كار جهاني تقسيمات طبق شوروي
برحسب صادرات واردات ـ انحصاري  صدور مجوزهاي  خصوصيشده و دولتي
زمامداران جديد معدود كه شد عظيمي ثروتهاي منشأ سياسي, و عاليق خانوادگي
از گستردهيي كنترل طيف انجمنهاي نيرومند مافيايي همان زمان در اندوختند.
دموكراتيك» «گذار كه شد معلوم درآوردند. خود كنترل به را جنايي فعاليتهاي
در باثبات رژيمهاي سياسي ايجاد به نياز با ميتواند فساد است. اين فساد مترادف
مي كند. تسهيل بازار جهاني در آنها را ديگر ادغام سوي اما از گيرد. قرار تعارض
طوالني روندهاي فساد، طي از شكلهايي چنين اگر بود تعجب نخواهد جاي بنابراين

شوند. ظاهر هم عراق در افغانستان يا در «ملتسازي»,

زندگي در بازار
از حفاظت  از است عبارت  بزرگ»  «حكومت وظايف  مبرمترين  از يكي 
رشته يك و فساد، خرابكاري مالكيت، دزدي، جعل، همراه با خصوصي. مالكيت
مالكيت منقول  اشكال تمامي  كه است بديهي آمدهاند. بهوجود  نيز تجاوزات 



بيشماران ٢١٨

اشكال دارند. قرار دزدي خطر معرض همواره در غيره) و جواهر (اتومبيل، مادي
هستند. آسيبديدن يا خرابكاري معرض در خود سهم به نيز مالكيت غيرمنقول
معرض نيست كه در آنهاست، مطمئنترين كه زمين حتي شكلي از مالكيت، هيچ
همواره داشته باشد، كه ماهيتي هر خصوصي، مالكيت ديگر بيان نباشد. به ناامني
مالكيت غيرمادي افزايش شاهد امروز اينهمه با دارد. نياز حفاظت پليسي به
در تازهيي را مسائل است، كنترل قابل كمتر و فّرارتر كه مالكيت, هستيم. اين
از اثيريتر ميشود، و ظريفتر مالكيت كه بهتدريج ميكند. امنيت مطرح زمينة
سوي از را بيشتري تالش و ميگريزد موجود حفاظتي بند تمامي مكانيسمهاي

طلب ميكند. اتوريتة حاكم
عمده بهطور روبهروست آنها با غيرمادي مالكيت كه فزايندهيي مخاطرات
غيرمادي كاالهاي ارزش و سودمندي باعث كه هستند از خوِدكيفيتي ناشي
سبب به بدينترتيب،  اطالعاتي، بانكهاي و انفرماتيك نرمافزارهاي ميشود.
خرابي معرض در سيستمهاي انفرماتيك، تمامي اجزاي بين متقابل پيوندهاي
كامًال آنها از ناشي  خسارات و «كرم»ها «ويروس»ها، دارند. قرار  اختالل يا
گردش مانع كه چرخ, چوب الي همانند زيرا معرف شكلي از خرابكاري هستند،
ماشين كار نحوة خوِد بر ميشود، توان تخريبي آنها هم ماشين چرخدندههاي
از جهت را مسائل مشكل تري  و جديترند خطري آنها معرف اما دارد.  تكيه 

نيستند. فيزيكي نزديكي نوع هيچ مستلزم كه چرا مي كنند، مطرح امنيتي
قابليت خطر معرض در فسادش،  يا تخريب از بيش  غيرمادي، مالكيت
خصلت اما را تهديد نميكند، مالكيت خوِد قابليت, قرار دارد. اين خودش بازتوليد
موارد ميتواند غيرمادي كاالهاي غيرقانوني بازتوليد ميكند. نابود را خصوصي آن
و بصري و سمعي محتويات نوشته، نرمافزارها، متون دربربگيرد: را بي شماري
اقتصادي كه سودمندي چرا ميرسند به نظر واضح امري َاشكال بازتوليد اين غيره.
هزينة و با بهآساني كه است آن از ناشي غيرمادي دقيقًا كاالهاي اجتماعي اين و
قابل فتوكپي، و ديجيتالي شيوه تا گرفته چاپ از تكنيكهايي از استفاده با كم،
همان درست ميدهد، آنها به را اين كاال ارزش كه بازتوليد, قابليت بازتوليدند.
ربطي هيچ بازتوليد البته ميكند. خصوصيشان را تهديد است كه خصلت چيزي
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بهعكس نميشود، گرفته صاحبش از كاال كه چرا ندارد، دزدي سنتي اشكال به
بر خصوصي مالكيت سنتي، به طور مي شود. درگردش كاالهاي افزايش باعث
دو جاي در واحد در آن نمي تواند مادي كاالي يك ـ است استوار كميابي منطق
بيحد قابليت اما غيره ـ نيست، و من مال مال شماست، پس اگر باشد؛ مختلف
در كميابي اين نمودهاي تمامي با است، غيرمادي مشخصة مالكيت كه بازتوليد،
شكل مسألة چون است توجه جالب (Napster) ناپستر مورد است(۲۰). تعارض
پالتفرمي بسياري از كاربران به ناپستر سايت ميكند. بازتوليد را مطرح اجتماعي

 mp۳ مجموعة شكل به كه را آهنگهايي ميداد امكان كه مي كرد ارائه را
روند طول كنند. در كپيبرداري و بدهند گوش رايگان بهطور شدهاند،  ضبط
اشتراكي و ميداد دست را از مالكيتش خصلت خصوصي موسيقي مبادله، اين
ميرود, فراتر گردنهگيري يا دزدي از ما سنتي دركهاي از موردي چنين ميشد.
منتقل ميشود، ديگر مالك به مالكي از كه نداريم سروكار كااليي با ديگر چون
اجتماعي گردنه گيري نوعي ـ يا مالكيت خصوصي خود خصلت به تجاوز با بلكه
مؤلف به حق تجاوز اينكه بهانة به ناپستر، سايت سرانجام اگر سروكار داريم. ـ
شكلهاي و خبرها، تصاوير متنها، از پر  اينترنت  شد، ميكند، بسته تسهيل را
دسترس در غيرقانوني به طور خصوصي است كه مالكيت از ديگري غيرمادي

رايگاناند. بهطور بازتوليد قابل و همگان
فقط حفظ مالكيت خصوصي, و برقراري براي زور توسل به پليس و فعاليت
دولت هدف، اين به  رسيدن براي  باشد. داشته مي تواند  دست دوم  نقش يك
حقوقي ساختار به شود، يعني متوسل حق به بلكه زور نه به چيز هر از قبل بايد
برقراركردن مالكيت، جديد شكلهاي  ببخشد.  مشروعيت  را مالكيت اين كه
از و ببخشند مشروعيت به آنها تا ميكنند را طلب وسيعي حقوقي مكانيسمهاي
چارچوب است در ممكن غيرمادي مالكيت اشكال از بسياري حمايت كنند. آنها
بنابراين نوآوريهاي حقوقي چشمگيري و برسند ناعادالنه بهنظر رايج، معيارهاي
يعني «بيوـ مالكيت»، زمينه در وضعي است كه چنين با و درست كنند. طلب را
هستيم. روبهرو امروز درميآيند، خصوصي مالكيت به زندگي از اشكالي وقتي
بهعنوان كه ميتوانند دراز است مدتهاي زنده، به طور انفرادي، موجودات البته
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تصاحب كّليتر از شكلي سر بر دعوا اينجا در ولي شوند، خصوصي تلقي ملك
مكينتاش سيب درخت يا هولشتاين صدگاو ده، يك، ميتوان است. زنده موجود
يا درخت هولشتاين گاو به موسوم زندگي از شكلي مالك نميتوان داشت، اما
ميشوند شمرده طبيعت از جزئي سنتي به طور اشكال اين شد. مكينتاش سيب
نمونة جنجال برانگيزترين و مشهورترين كنند. پيدا ملك عنوان نميتوانند و
است تنها حيواني تا امروز كه سرطانزاست مورد موش «بيومالكيت» بيشك
با پيوندزدن هاروارد, دانشگاه همكاري با دوپن آزمايشگاه است. بهثبت رسيده كه
است. آورده بهوجود سرطانزا موش، موش يك به سرطان مسئول انساني ژن
دارد، را سرطاني غدههاي مساعد براي پروراندن زمينة بدينترتيب كه موش اين
را موشها اين دوُپن ميگيرد(۲۱). قرار استفاده مورد سرطانشناختي تحقيقات در
كه دوُپن نهتنها است اين در اما تازگي ماجرا ميفروشد، بهعنوان ابزار تحقيق

موش است. اين نوع صاحب همچنين بلكه صاحب موشها
ممكن مالكيتخصوصينوعهايموجوداتزنده را حقوقي, نظر از سابقه يي كه

كه  روندي داد سال۱۹۸۰ اجازه در كه بود آمريكا عالي دادگاه حكم يك ساخت،
بهثبت پديدآمده, موجود ميسر ميسازد و همچنين خود را جديد موجود يك ايجاد

باكتري  يك به آنكه ميكربشناسي، پس از متخصص سال۱۹۷۲ يك برسند. در
نوآوري و اين كند، تجزيه را مولكولهاي نفت خام كه ميتوانست يافت دست
ميگشود، بهنام آلودگيهاي دريايي با مبارزه براي مفيدي را دورنماي كاربردهاي
و اكتشافات و اختراعات ثبت اداره كرد. ثبت تقاضاي جنرالالكتريك شركت
در آنها انتقال روش براي و نيز باكتريها روند توليد براي ثبت تقاضاي ماركها,
كرد. باكتريها مخالفت خود بهثبترساندن با ولي پذيرفت, را دريا كاه به البه الي
طبيعت محصول ريز موجودات اين چون كه بود نظر اين بر درواقع مزبور اداره
اين كه داد تشخيص عالي دادگاه اما برسند. بهثبت نميتوانند ميشوند، شمرده
ميكرب شناس كه كه حقوقي چرا نميشود. بحث باكتريهاي مورد شامل مقوله
مربوط بلكه يك پديدة طبيعي تاكنون ناشناخته، مربوط «به نه داشته، تقاضا
بوده انساني» هوشمندي ـ از طبيعت يا تركيبي توليد از غيرطبيعي روندي به
نداشتند چون محصول تعلق طبيعت به باكتريها اين از نظر دادگاه . است(۲۲)
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شكلهاي بعدًا بهثبترساندن است كه همين منطق با درست بودند. انسان كار
توجيه شدهاند. سرطانزا، موشهاي نظير از زندگي، ديگري

ممكن  را خصوصي اين شكل مالكيت غيرمادي حمايت از كه حقوقي  نوآوري
ديگر به بيان است. استوار بهرسميتشناختن كار غيرمادي ميگرداند، براساس
درواقع ميكرديم، تلقي همگاني ملك بنابراين، و طبيعت، از بخشي ما را آنچه
خصوصي مالكيت به ميتواند و مي شود انساني اختراع و كار محصول اكنون
وسيع طيفي خصوصي مالكيت و گسترش دفاع حقوقي از نوآوريها نوع اين درآيد.
اين زمينههاي بحثانگيزترين و پيچيدهترين از يكي دربرميگيرد. را كاالها از
موارد مشاجرهانگيزترين از يكي يادآوري است. ژنتيكي اطالعات مالكيت كاربرد،
پزشكي, در درماني و تحقيقاتي هدفهاي براي انسان ژنتيكي اطالعات تصاحب

دانشگاه  بيمارستاني مركز بيماران از سال۱۹۷۶ يكي در نيست. فايده از خالي
پزشكان گرفت. تحت درمان قرار لكوسيتي, به لوسمي تريكو مبتال كاليفرنيا
پيشرفت درمان به مي تواند كه دارد ويژهيي خواص او خون كه مشاهده كردند

يك  كاليفرنيا، دانشگاه نام به يافتند سال۱۹۸۱ اجازه در و كند، كمك لوسمي
آن  نمونة خون كه از را اطالعات ژنتيكي ـ سكانس يك ـ يعني T سلول خط
سهميليارد جانبي بالقوة فرآوردههاي ارزش بهثبت برسانند. بودند، كرده تهيه بيمار
حق دانشگاه شد كه مدعي كرد و شكايت دانشگاه بيمار از زده شد. تخمين دالر

دادگاه  اما كند، تصاحب را آن به مربوط ژنتيكي اطالعات و او T سلولهاي نداشته
مزبور خط سلولهاي مشروع مالك دانشگاه كه داد نظر دادگاه رد كرد. را او ادعاي
كند، قابل توليد را طبيعي آن ارگانيسمي كه بهطور بود كه اين استداللش و است
مورد اطالعاتي كه در بود)، اما اساس شده بر همين هم (و شكايت نيست ثبت
اين كه چرا نيست, حكمي صادق چنين كنند حاصل از آن ميتوانند دانشمندان

هستند(۲۳). محصول ابتكار انساني اطالعات
انگيزة غيرمادي، كار شناسايي همين بر مبتني حقوقي استدالل همين
آخر تحليل در و گياهان، ژنتيكي مورد مالكيت اطالعات تصميمگيريهايي در
شمال كه «جنگ بذرها» زمينه، اين است. در گياهان و بذرهاي نوعها مالكيت
قرار هم برابر در گياهان انواع از برخي  خصوصي مالكيت سر بر را جنوب و
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ژنتيكي ميراث نظر از درحاليكه شمال كشورهاي روشنگر است(۲۴). داد، بسيار
دارند. اختيار در گياهان را انواع مورد در امتيازنامهها اكثريت انبوه فقيرند، گياهي
امتيازنامه نظر  از ميراث ژنتيكي بزرگي هستند، ولي جنوب صاحب كشورهاي
مربوطند اولية ژنتيكي» «مادة به شمال امتيازنامههاي از فقيرند. بهعالوه بسياري
درحاليكه است، سود غناي شمال بهوجودآورندة دارند. وجود جنوب گياهان در كه
بشريت مشترك ميراث بهعنوان كه چرا نميآورد، بهوجود چيزي جنوب غناي
براي كه آنهايي با گياهان انواع خصوصي مالكيت حقوقي بنيادهاي ميشود. تلقي
بهكار سرطان زا، موشهاي يا باكتريهاي نفتخوار مثل ديگر، زندة ارگانيسمهاي
گياهان، كار ارجاع ميدهند. صريح به به طور فرق اساسي ندارند و ميشوند, برده
به متعلق ديگر اگر بذر) نهفته در ژنيتكي (اطالعات ژرموپالسمها و گياهي انواع
خصوصي مالكيت به ميتوانند شوند، تلقي انسان كار محصول و نباشند طبيعت

درآيند(۲۵).
نظر  تغييريافته از غذاهاي دربارة مباحثات قلب در امروزه مسألة مالكيت  
و نظام طبيعي ما سالمتي براي «بدغذايي» خطرات دربارة عده يي است. ژنتيكي
ميورزند, مخالفت گياهان جديد انواع آزمايش با همانها ميدهند. هشدار امور,
اين ما بهنظر .(۲۶) كرد تجاوز تماميت بذر به يا طبيعت به كه نبايد بهانه اين به
ميدهد. و دستنخوردگي را خلوص دربارة استدالل مذهبي بوي استدالل نوع
اين و شده اند مصنوعي هماكنون زندگي و طبيعت كه داريم عقيده بهعكس، ما
است است. بديهي روشن كامًال بيوپوليتيكي توليد و كار غيرمادي عصر امر در
از تغييريافته است. كشتهاي خوب تغييري هر نيست كه آن حرف اين معناي
باشند. جامعه حال به زيانبار يا خوشيمن ميتوانند غولها، همة مثل ژنتيكي، نظر
و دموكراتيك كنترل  تحت  آزمايشها  هدايت  از است  عبارت  تضمين  بهترين
امروزه، دارد. ما قرار تعارض بذر در مالكيت خصوصي با دقيقًا كه امري عمومي،
امكانپذير را علمي روند در دموكراتيك مداخلة كه داريم بسيجهايي به نياز بهويژه
ـ اكت همچون گروههايي به ايدز، فعاالن متعلق آغاز اپيدمي در كنند. همچنانكه
انحصاري كنترل حق با خودشان, كارشناسانة ارزيابي بر تكيه با ،(Act-up) آپ
بودند، اختصاص داده خود به دانشمندان كه عمومي، و سياستهاي تحقيقات بر
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شوند اثراتشان و ژنتيكي تغييرهاي متخصص امروزي, فعاالن بايد كه درافتادند،
از سوي ديگر كنند(۲۷). باز كنترل دموكراتيك نوعي به روي را روندها اين تا
را, كنترل حق كه آورده بهدنبال را فراواني امتيازنامه هاي صدور ژنتيكي, تغييرات
چندمليتي كشاورزي ـ شركتهاي به حال داشت، تعلق دهقانان سابق به كه در
در روند اساسي اهرم بدينترتيب, يك مزبور, است. تغييرات كرده غذايي واگذار
بيان ديگر گفتيم. به سخن آن پيش تر از ميدهند كه تشكيل تمركز كشاورزي را
است آن سر بر كند، تغيير انسانها طبيعت كه نيست آن سر بر اساسي دعواي
انحصاري كنترل زير خصوصي، ملكي به و نباشد مشترك ديگر طبيعت خود كه

شود. مبدل جديدش مالكان
دعواها در  حقوقي اساس كه است غيرمادي كار منطق هم باز   سرانجام
مورد ميتوان مثال بهعنوان ميدهد. تشكيل را سنتي شناختهاي مالكيت مورد
دانه هاي دهقانان هندي قرنها طي گرفت. در نظر را هند در (Neem) نيم درخت
خود تا كشتهاي خود ميپراكندند كشتزارهاي و در ميكردند را خرد درخت اين
است غيرسّمي و طبيعي حشرهكش يك «نيم» كنند. حفظ حشرات تجاوز از را

چندمليتي  شيميايي شركت سال۱۹۸۳ يك در زيان نميرساند. گياهان به كه
كه  حشرهكشي را موفق ميشود  W.R.Grace and Company نام به
ميكرد، تبليغ آن غيرسميبودن و طبيعي مورد در و بود كرده تهيه نيم مادة از
گرفت قرار اعتراض مورد آمريكا دادگاههاي در مزبور امتيازنامة برساند. بهثبت

مادة  از۴۰ فرآورده از بيش ۱۹۹۸ـ۱۹۸۵ سالهاي بين ماند. درواقع بينتيجه ولي
كردند(۲۸). دريافت امتيازنامه غيرهندي يا هندي سازمانهاي طرف از «نيم»
«كاربرد توانست  ميسيسيپي  دانشگاه بيمارستاني مركز مشابه،  موردي  در

برساند.  بهثبت سال۱۹۹۵  در را زخم» التيام در (Tourmoric) تورمريك
بريدگيها و درمان براي را تورمريك پودر سنتي به طور پياپي نسلهاي در هند

اعتبار  به صنعتي هند و تحقيقات علمي ۱۹۹۶ شوراي در ميبردهاند. بهكار زخمها
رايج كاربرد اّما، لغوكردن، شد. علت اين به لغو آن موفق و كرد اعتراض امتيازنامه
ندارند كه اعتبار اجباري آمريكا قضايي مقامهاي درواقع نبود. تورمريك در هند
انتشارات اين كه در كنند، مگر قبول را متحده اياالت از خارج در سنتي دانشهاي
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جالببودن اين برده شده باشد. نام آنها از و شناخته شده باشند علمي بهرسميت
علمي سنتي و برابر شناختهاي كه رفتارهاي متفاوت در است آن به سبب مورد
علمي فعاليت براي را «كار» حقوقي موقعيت قضايي، سيستم ميدهد. نشان را
شكلهاي ميشناسد. مالكيت قابل را آن محصوالت فقط و است قائل رسمي
ميراث محصوالتشان بنابراين و نميشوند شناخته كار بهعنوان دانش توليد سنتي

مي آيند(۲۹). بهشمار بشريت مشترك
ريز، موجودات ـ اموال شكلهاي جديد اعتبار حقوقي موارد، اين تمامي در
محصول بهعنوان آنها موقعيت بر ـ سنتي دانشهاي بذرها، گياهان، جانوران،
باشند. اين داشته كد يا دانش, اطالعات كه شكل بهويژه محصوالتي دارد، تكيه
يك توسط زندگي اشكال كه حدي در ميكند: عمل مرحله دو در حقوقي منطق
مدعي ميتواند توليدكنندة كد است، شده توليد كد و اين ميشوند مشخص كد

شود. اين اشكال زندگي مالكيت
مالكيت بيوـ و غيرمادي از گسترش كنوني مالكيت كه انتقاداتي گزندهترين در
مخالف است، مشترك آنچه خصوصي كردن كه ميشود ادعا ميگيرد، صورت
خصوصي مالكيت بهنفع سنتي يكي از داليل در مقابل، است. مصالح عمومي
مي دهد. پرورش را امري خالقيت چنين كه بگويند غيرمادي آن است اموال
تكنولوژيك، نوآوري از حمايت براي جفرسون، توماس كه بود بدينترتيب
جهاني سازمان امروز، مأموريت درحالي كه گرفت، در نظر را امتيازنامه صدور
از طريق ابتكار خالقيت و پيشبرد است، وابسته متحد ملل كه به فكري، اموال
با خصوصي، مالكيت كه گفت بايد اينهمه با است(۳۰). فكري مالكيت از حمايت
ميكند. مختل نوآوري را خالقيت و اطالعات، و افكار به دسترسي محدودكردن
كه كردهاند تأكيد مدام كاربران و پژوهشگران خبري، تكنولوژيهاي زمينة در
درجهيي بر شد، اينترنت گسترش و ايجاد سيبرنتيك انقالب خالقيتي كه انگيزه
اين داشت. تكيه تكنولوژيها و اطالعات به دسترسي و از گشايش خارقالعاده
ناپديدشدن حال در امروز ـ محتواها كدها، فيزيكي، ارتباطهاي به ـ دسترسي
هرگونه براي مانعي الكترونيكي، «مشتركها»ي خصوصيكردن است.
خصوصيكردن است، توليد تكيهگاه ارتباط وقتي است(۳۱). آينده در نوآوري
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كه هم دانشمنداني بههمينترتيب، ميكند. محدود را بارآوري و فورًا خالقيت
ميكنند، كار آنها به وابسته رشتههاي و ژنتيك ميكرب شناسي، زمينههاي در
آزاد مبادلة و نامحدود همكاري پيشبرد دانش به و علمي نوآوريهاي ميگويند
از ناشي درآمد دورنماي بهطوركلي دارد. بستگي اطالعات و تكنيكها انديشهها،
و شركتها براي واميدارد، هر چند نوآوري به را نيست كه دانشمندان امتيازنامهها

است. همين دورنما مي كنند، استخدام را آنان كه دانشگاههايي
اينترنت مسائلي كه و فكري متخصصان مالكيت از بسياري نيست كه اتفاقي
«حصاربنديهاي از يا الكترونيكي خالقيت «مشتركها»ي از آورده، ميان به
رشد آغاز دورة به بيشباهت كنوني وضع كه چرا ميكنند، صحبت شبكه جديد»
است ممكن يابد، نئوليبرال ادامه خصوصيسازي اگر روند نيست. سرمايهداري
اروپا در بحران رنسانس كند كه پيدا شباهت دوران باروك سرانجام به ما دوران
مشخصة كه پرشوري رئاليسم و روشنبيني منطقي وقتي شد. آن ايجاد باعث
از شكلهايي به شد باروك مجبور رسيد، بود بهپايان رنسانس جديد» «بشريت
پس در اما بودند. استوار جعل بر اغراق و شود كه متوسل استتيك و رابطه بيان،
شناسنامة هستي به اساس خيانت و كالمي فريبكاريهاي و شيوه، سبك تغييرات
رشد مراحل نخستين بحران جريان بود: عميقتر در تاريخي درام يك دانش،
كشاورزي بازگشت گوياتر، هم باز بهنحوي و، كار بارآوري سريع سقوط كارگاهها،
كاخها. و امالك عمومي قسمتهاي قطعي خصوصيكردن و روابط فئودالي به
«بخت آن به و «فضيلت» كارگاهي بورژوازي آغاز خوش دوران باروك طي
طبقات جديد ميان در آينده, درحاليكه ميشد، معدود خالصه عدهيي بلند»
عمومي برميانگيخت. ترسي آورده بود، بورژوازي بهوجود رشد توليدكنندگاني كه
دارد، نوفئودالي و باروك بوي خاص  حاضر رنگ و دوران خصوصيكردنهاي
عاطفي، روابط ارتباطي، شبكههاي اطالعات، دانشها، خصوصيكردن نظر از چه
بيشماران، بيوپوليتيك بارآوري طبيعي. منابع خصوصيكردن چه و ژنتيك كدهاي

ميشود. متوقف و خصوصيسازي كند طريق روندهاي از بدينترتيب,
مالكيت توسعة در هم ديگري حد سرمايهداري، رشد آغاز بر حكمفرما منطق
است. مالكيت حق دارندگان با پيوند در كه ميكند تعيين بيومالكيت و غيرمادي
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كار با كه كسي است: كار بر مبتني سرمايه داري در مالكيت حق سنتي، بهطور
ميسازم. پس خانه يك من دارد. را آن تصاحب حق ميكند, توليد كااليي خود
اختالفهاي در كار، منطق اين ديديم، همچنانكه است. من به متعلق خانه آن
يك كه مي كند حكم قاضي يك اساسي دارد: وقتي اهميت مالكيت، سر بر جديد
بهوجود را آنها كه است دانشمندي مشروع ملك حيوان، يك بذر، يك باكتري،
انسان كار  كه  واقعيت اين  بين درواقع مييابيم. باز را كار  منطِق اين  آورده، 
قلمرو توليد در شناختها زندگي و اشكال توليد مستقيم به گرايش از پيش بيش
شناختها و زندگي اشكال از روزافزون شماري كه واقعيت اين و دارد، غيرمادي
غيرمادي، توليد قلمرو تمامي دارد. در ناگزير وجود رابطة يك ميشوند، خصوصي
از است، سرچشمة آن كه منطقي همان توسط مالكيت عنوان يا اينهمه، حق با
به نميتوان شدهاند، دستاوردهايش خصوصي را كه كاري چون ميافتد، اعتبار
بيش غيرمادي بيش از كار كرد. منتسب افراد از گروهي حتي فرد خاص يا هيچ
توليدكنندگان بين مداوم همكاري ميكند كه به جلوه مشتركي فعاليت بهصورت
را توليد ژنتيكي اطالعات كد كسي مثال چه بهعنوان ميشود. مشخص بيشمار
در ميكند؟ توليد خاص را گياه يك طبي شناخت كاربردهاي كسي چه ميكند؟
انسانند، هوشمندي و تجربه كار، محصول البته شناخت و اطالعات مورد دو هر
باز هم داد. نسبت توليدكننده فرد يك به را كار اين نميتوان اما بههيچوجه
و خصلت جمعي در مورد شهادتها را گوياترين خود دانشمندان هستند كه اين
همچنين تمامي دانش توليد عام روند اين ميدهند. معرفتي تعاوني دستاوردهاي
جان بهنظر ميكند. مشخص را بيوپوليتيكي و غيرمادي توليد ديگر زمينههاي
اما اين است، بدن امتداد است، خصوصي مالكيت بهوجودآورندة كه الك، كاري
خصوصي مالكيت حقوقي توجيه است. شده مشترك پيش از بيش امروزي بدن
مالكيت عنوان حق يا ميكند. وقتي محدود و اجتماعي توليد مشترك ماهيت را
معموًال خصوصي مالكيت به سقوط ميكند، براي حفظ شروع سرمايهداري سنتي

نميماند. باقي قهر جز چيزي
تند انتقادهاي تمامي غيرمادي مالكيت تناقضهاي كه ميرسد بهنظر
او است. كرده روز دوباره باب مالكيت خصوصي را جوان از ماركس بشردوستانة
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تمامي ما كه است» تنگنظر كرده ابله، چنان را خصوصي ما «مالكيت مينويسد
بچسبيم(۳۲). دريافت داشتن به تنها تا ميدهيم قرار تحقير مورد شكلهايبودن را
و شناخت از ميكشد, فساد به تواناييهايي انساني را تمامي خصوصي مالكيت
اينهمه, ماركس، با زندگي. سراسر خالصه و عشق و احساس تا گرفته انديشه
نيست. اوليه اشتراكي  مالكيت شكل به بازگشت خواستار ميدهد كه توضيح
حل سمت وسوي كه است سرمايه در منطق تضاد يك اطراف در او حرف تمامي
سرمايه داري در خصوصي مالكيت حق يكسو از ميكند. مشخص را آينده در آن
شكلهاي مدام سرمايه ديگر از سوي اما دارد, تكيه  توليد در انفرادي كار به
بهطور جمعي كه ميكند: ثروتي صحنه وارد را و تعاوني جمعي توليد جديدي از
تضاد اين درميآيد. سرمايهدار مالكيت خصوصي به ميشود، توليد كارگران توسط
با خصوصي مالكيت مي شود. تشديد باز هم غيرمادي مالكيت و كار قلمرو در
تصاحب خصوصي بايد به طور ارزش است چه داراي هر ما كه به فكر اين القاي
يك كه ميكنند تكرار بيوقفه اقتصاددانان ميكشاند. حماقت به را ما شود،
آنكه مگر داد قرار استفاده مورد يا كرد حفظ مؤثر به نحوي نميتوان را كاال
مالكيت رژيم بهطور عمده از ما دنياي درواقع خصوصي قرار گيرد. مالكيت در
كاالهاي دارد. بستگي همين به اجتماعي ما هم زندگي و ميگريزد خصوصي
شكل جانوران، و گياهان اطالعات ژنتيكي، شناختها، از عبارت باشند كه جديدي
«مشترك» مالكيت از خلع ما شاهد خود مي گيرند. به را مالكيت خصوصي سنتي
حل منازعات، روشهاي حركات، بيان، شكلهاي زبانها، اگر با اينهمه هستيم.
ناتواني در  ما نبودند، مشترك حياتي اعمال غالب و دوستداشتن شيوههاي 
اطالعات شناختها، عظيم انباشت اگر و مي گرفتيم. قرار ارتباط و تعامل از روزمره
به اشتراك اجتماعي زندگي پيشرفت بازميماند. از علم نميبود، روشها مشترك و
بفهميم چقدر ابله بوديم تا نگاه كنيم عقب و به برگرديم وابسته است. شايد روزي
خود انحصار به را ثروت  شكلهاي از اينهمه مالكيت خصوصي گذاشتيم كه
وسيلة پيش از آنكه دهد، را رواج فساد كند، نوآوري ايجاد راه مانع بر سر درآورد،

بشناسيم. را اشتراك براساس اجتماعي زندگي تمامي پايهريزي
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بيشماران آثار

دولت گذار فرانسه انقالب «مگر كانت در
را ارگانيك شكل به غيرارگانيك شكل از
حادثهيي آيا نپرسيد خود از مگر نميديد؟
آمادگي روحي طريق از جز كه وجود دارد
بهطوريكه نباشد, توضيح قابل انسان
بشريت “گرايش هميشه براي و يكبار
جواب كانت: كند؟ ثابت را بهسوي نيكي”

است”». انقالب حادثه، “اين

نيچه  فريدريش  

سرماية سياسي شكل بدنة بيشماران به و مشترك بدن مولد چگونه كه ديديم
تقسيم ثروت و سلسلهمراتبهاي كار توسط جغرافيايي از نظر و درآمده جهاني
و حقوقي اقتصادي، قدرتهاي ساختار شبكهمانند از يك فرماندهي زير و شده
با توجه را جهاني بدنة اين فيزيولوژي و آناتومي ما است. گرفته سياسي قرار
ارزيابي بايد به حال داديم. بررسي قرار استثمار، مورد توپوگرافي توپولوژي و به
آلترناتيوي براي پيداكردن و بيشماران بهنوعي ديگر مولد تن امكان سازماندهي
سوبژكيتويته توليد كه ميپذيريم ما از آغاز بپردازيم. سرمايه جهاني سياسي بدنة

بهوجود  صالح» را «دور يك و كنند پيدا همزيستي است ممكن اشتراك توليد و
همين بعد و ميآيد، بهوجود ارتباط و همكاري خالل از بياورند. سوبژكتيويته
شركت ارتباط و همكاري از جديدي شكلهاي ايجاد در خود به نوبة سوبژكتيويته
مارپيچي، حركت اين در مي كنند والخ. توليد سوبژكتيويته جديد خود، كه ميكند،

فرانسه به cercle vertueux  معادل باطل», «دور     درمقابل
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است نوآوري يك معرف اشتراك، توليد به سوبژكتيويته توليد از پياپي حركت هر
است تكوين تغيير شكل و روند همين در شايد واقعيت غنا ميبخشد. به كه
بدنهيي جديد، اساسًا بدنهيي بازشناخت، را بيشماران بدنة تشكيل ميتوان كه
تصور باشد آن آناتومي ميتواند آنچه از اسپينوزا دموكراتيك. بدنهيي مشترك،
زيادي بسيار تعداد از مركب انساني «بدن مينويسد او است. داده بهدست اوليهيي
مركب فوقالعاده خودش، فردها آن از يك هر و است متفاوت) ماهيت (با فرد
واحد عمل بدن يك مثل است قادر بيشماران بيشمار اين اينهمه با و است» ـ
مي تواند فقط بدن اين دهند، تشكيل را بدني بيشماران است قرار اگر كند(۱).
ارگانهاي بهتبع كه واحد, هرگز به موجوديتي و باشد چندوجهي و باز تركيب يك
همان معرف بيشماران آثار نشود. باشد، مبدل گرديده تقسيم سلسله مراتبيشده

انقالب ميبيند. حادثة كانت در كه نيكي است خصلت همان و آمادگي

جسم       ناهنجاري
ميشود.  مشخص سنتي اجتماعي بدنه هاي انحالل به ُپستمدرن جامعة
بحثي كه دارد، قرار پستمدرنيستها مدرنيستها و بين بحث قلب در انحالل اين
مدرنيستها است. دامن زده روشنفكري و دانشگاهي در دنياي هيجانها و شور به
درحاليكه كنند، احيا حتي و حفظ را  سنتي  اجتماعي بدنههاي ميخواهند
بسياري ميگيرند(۲). گاه جشن حتي و ميپذيرند را آنها انحالل پستمدرنيستها
جامعة خطر يك و سنتي سازمان اجتماعي برابر فروپاشي در مؤلفان آمريكايي، از
نوع ميكنند. اين گذشته ياد اجتماعي صورتبنديهاي از با حسرت فردگرا، تكهپاره و
دراز مدتهاي ـ دارند تكيه ميهن كليسا و بر خانواده، غالبًا ـ كه بازسازي پروژههاي
جالبترين اخيرًا كه است نهادينهشده چِپ ولي بودند، راست جنگي سالحهاي
ميتوان زمينه اين در است. از آنها عرضه كرده را مدافعات هيجانانگيزترين و
متحده اياالت مدني در افول سازمانهاي مشهورش از توصيف پوتنام و رابرت از
مشابه، سازمانهاي و مذهبي انجمنهاي بريج، يا بولينگ باشگاههاي آورد. مثال
افول پوتنام، بهنظر بودند. اجتماعي همبستگي و جذب اصلي مجاري گذشته در
چسب اشكال عمومي تمامي عالمت افول شهروندي، و مدني اين گروههاي
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نهفقط بهتنهايي بولينگ افراد آن در كه افولي است، اياالت متحده در اجتماعي
رنگ ميكنند(۳). زندگي هم بهتنهايي مختلف شيوههاي به بلكه ميكنند، بازي
توضيح براي كه يافت در آثاري ميتوان گذشته را جوامع حسرت همين بوي و
كار، سنتي شكلهاي نوشته شدهاند. ساده زبان كار، به زمينة در جديد تغييرات
نيز و باثبات در ارتباط با مشاغل دستي، از آن بيشتر، كار و صنعتي, كار مثل
روابط با كه را شغلي  ميدادند امكان كارگران  به كه بودند مهارتها  از طيفي
رژيم از گذار كنند. دنبال با غرور بود، كارشان متمركز محور حول بادوام اجتماعي
انعطاف»، مشاغل «قابل و خدمات با همراه رژيم پستفورديست به فورديست
از كه زندگي را از اشكالي نيز و سنتي فعاليتهاي اين و بيثباتش، «متحرك»
بيثباتي اين اشاره، نوشته هاي مورد طبق بردند. از بين ميگرفتند, سرچشمه آنها
خانوادگي پيوندهاي و متقابل تعهد وفاداري، اعتماد، شخصيت، لطمه ديدن باعث
اجتماعي و اشكال افول از و افسوس دريغ با توأم توصيفهاي ميشود(۴). اين
بلند آمريكا چپ از بخشي در صداهايي هستند كه انعكاس سنتي، جماعتهاي
۱۱سپتامبر۲۰۰۱، از پيشتر خيلي از ـ مي خوانند فرا ميهندوستي به و شده اند
نويسندگان مزبور شدهاند. پرطنينتر فراخوانها نوع اين تاريخ اين از چند بعد هر
شكل) باالترين هم (شايد اشتراك از ديگري شكل بهمثابه را ميهن به عشق
هم چون است، بلكه دشمنان خارجي شكست نهتنها ضامن مي كنند كه تلقي
كرده تكهپاره درون از را ما جامعة نيز، كه فردگرايي و گسيختگي برابر در سّدي
باشد، شهروندي انجمنهاي در چه بحث موضوع قد برخواهد افراشت(۵). است،
اجتماعي واحد و بازسازي يك بدنة نهايي هدف و چه ميهن، خانواده چه كار، چه

است. خلق بازآفريني بنابراين،
نهاديشدة چپ سنتي، جماعتهاي و اجتماعي شكلهاي براي حسرت اين در
تكرار بيثمر طريق از بيشتر احساس اين اروپا در اّما است، شريك اروپايي هم
از شكايت شكوه و طريق از تا ميشود ابراز گروهي رسوم زهواردررفته و آداب
از فرهنگ پيشتر جزئي كه مشتركي پراتيكهاي فردگرايي. انزواي اجتماعي و
بهسوي گرديده كه بدل جماعت موهومي به ساية اينك بهشمار ميرفتند، چپ
باشگاههاي افسارگسيختة در مورد هواداران چه دارد، گرايش بيدليل خشونت
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استاليني چه احياي دگماتيسم كاريسمايي، مورد مراسم مذهبي در چه فوتبال،
جستجوي در چپ، و سنديكاهاي حزبها يهود. با  ضديت دوباره ظهور چه و
نميرسند، قديمي و كهنه ژستهاي به جز اغلب گذشته، دوران استوار ارزشهاي
آن كه محمل كهن اجتماعي بدنه هاي ميان اند. در خودكار كه رفلكسهاي انگار

است. غايب خلق ميان رفته اند. از بودهاند، ژستها
ناگهان ديگر، جاي اروپا يا آمريكا، در خلق به چيزي شبيه وقتي حال عين در
بي شكل خطر يك چيزي جز آن در نهاديشده چپ ميشود، رهبران صحنه وارد
از ـ شدهاند اخير ظاهر دهههاي در كه نويني اجتماعي جنبشهاي  نمي بينند.
در «كوويرنيشن» و «اكتآپ» سازمانهاي كه (queer) «كووير» سياست
آنها نظر در ـ جنوآ و سياتل در آلترموندياليستها تظاهرات تا گرفته اند پيش
مقياس با كه است البته درست ميكنند. جلوه و ناهنجار تهديدآميز نامفهوم،
فقط امروزي اقتصادي روندهاي و اجتماعي اشكال مدرنيته، الگوهاي و ابزارها
گزارشي صورت نه رويدادها و حوادث شوند. جلوهگر بيربط و بي نظم ميتوانند
خود به را تصويرهايي و جداگانه عكسهاي فوري شكل بيشتر بلكه بههمپيوسته،
پستمدرنيته بهواقع مدرنها، چشم به ندارند. هم با رابطهيي هيچ ميگيرند كه

ميكند. بزرگ جلوه پايان گزارشهاي همچون
چيزي نباشد اگر خطرناك كه را، گذشته  اين حسرت تمامي بايست مي
درواقع ما معني, اين به گذاشت. كنار بهكلي نيست, ناكامي يك عالمت جز
حسرت نوع هر از و خالي معاصر به جامعة آزاد با نگاهي هستيم. «پستمدرن»
تجربهكردن به بهنحوي ما غايب، خلق يا ازميانرفته اجتماعي بدنههاي براي
زنده ماده يك ولي نيست, گوشتي كه هنوز يك بدن مشغوليم، اجتماعي گوشت
مرلوپونتي موريس باشد. چه ميتواند اين گوشت بفهميم بايد ما است. مشترك و
نيست. هم جوهر نيست، روح نيست، ماده «گوشت مينويسد فلسفي بحثي در
كه معني همان گرفت, به كمك “عنصر” قديمي واژة از بايد  تعريفش براي
گوشت بيشماران پتانسيل ميبردند»(۶). كارش به آتش و خاك هوا، آب، براي
اجتماعي هستي عنصر معني، اين به و، شكل بدون حياتي نيروي است، خالص
گوشت هستيشناسانه، چشمانداز اين در دارد. زندگي كمال بهسوي رو مدام كه
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تأمين ميكند، را اجتماعي وجود مداوم توسعة كه است اوليهيي بيشماران قدرت
ميآورد. ارزش به وجود سنتي، سياسي ـ اقتصادي معيار نوع از هر فراتررفتن با و
نوع هر از آنها ولي كرد، تالش زمين يا درياها باد، براي مهاركردن ميتوان البته
بيشماران فّرار اولية گوشت كنترل، و سياسي نظام ديدگاه از كنترلي ميگريزند.
سلسله مراتبي يك بدنة ارگانهاي در جايدادنش براي تالش نوع هر از و است

ميگريزد. سياسي
است ناهنجار ممكن نمي دهد، تشكيل را بدني كه زنده، گوشت اجتماعي اين
نه حتي ملت و خلقاند، نه كه نه اين بيشمارانها نظر بسياري، جلوه كند. در
نظام فروريزي كه هستند مرج و هرج ناامني و از ديگري كانون معّرف جماعت،
اجتماعي فاجعههاي بيشماران در آنان  است.  آورده  به دنبال مدرنيته اجتماعي
ژنتيكي دستكاري وحشتناك محصوالت مشابه چيزي را ميبينند، پستمدرنيته
يا هستهيي فاجعههاي صنعتي، هولناك پيامدهاي يا كنترل خارجاند نوع هر از كه
عالمت گوشت ناهنجاري ترسناك است. و بينظم، بيشكل چيز زيستمحيطي.
از زندگي و شكلي جامعه ايجاد شده توسط بازگشت به حالت طبيعي نيست، بلكه
دستكم اجتماعي، نظام بدنههاياجتماعيو درطولدورانمدرن، مصنوعياست.
معرض در مدام هرچند بودند، كرده را حفظ طبيعيشان خصلت ايدئولوژيك، نظر از
عبارت كه طبيعي هويتهاي بر مثًال ميشد، تحميل برآنها تغييراتي بودند كه
(ويتاليست) هنوز زندگيپرست فلسفههاي ملت. و خلق جماعت، خانواده، بودند از
زندگي كاالييشدن و زيانبخش تكنولوژي، صنعتيشدن آثار به ميتوانستند
مارتين انتقادهاي در حتي باشند. طبيعي حياتي نيروي يك مدعي و كنند اعتراض
زيباشناسانه نيهيليسم بهنوعي زندگيپرستي كه زماني در تكنولوژي، از هايدگر
مي توان را اگزيستانسياليستي مقاومت ديرينة سنت اين بازتاب بود، شده تبديل
زندگي به يك ميتواند اشاره به زندگي فقط اشاره هر نوع امروز، اّما، بازيافت(۷).

باشد. اجتماعي, زندگي يك به مصنوعي،
بيشماران گوشت معرف كه نظمنيافتهيي و اندازه از خارج ناهنجار، خصلت
برام كه زماني از ميكند. پيدا خونآشام چهرة هيوالي خود را در است، تجسم
وارد را دراكوال ُكنت ويكتوريا، دوران در انگلستان (Bram Stoker) استوكر
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خانواده نهاد اجتماعي بهويژه و اجتماعي بدنة دائمًا خون آشام هيوالي كرد، صحنه
ميل از ناشي وهلة نخست خون آشام در تهديد است(۸). داده قرار تهديد مورد را
شهواني َگزيدنهاي و است سيريناپذير جسم, به او تمايل اوست. سرشار جنسي
خون آشام ميكند. را مختل دوجنسيتي نظم راه اين از نميشناسد، و مرد و زن او
خانواده توليدمثل نظام اوست، خاّص كه توليدمثلي مكانيسم تحميل با همچنين
خونآشامهاي مؤنث، و مذكر از  اعم خونآشام، گزيدگان  مي كند. متزلزل را
تشكيل زندهها ـ مرده پايدار از نسلي و بدينترتيب مي آورند بهوجود ديگري
در را هيوالوار ناهنجاري نقش خونآشام اجتماعي، تصور در بنابراين مي دهند.
حال در مثل خانواده، اجتماعيش، سنتي بدنههاي كه بهعهده ميگيرد جامعهيي
رمانهاي در خونآشام, اخيرًا هيوالهاي كه نيست اتفاقي پس هستند. فروريزي
اما شدهاند(۹). ظاهر باقدرت دوباره تلويزيوني برنامههاي يا فيلمها و عاميانه
در بازيگران اجتماعي به عنوان هرچند دارند. تفاوت آنها با خون آشامهاي امروزي
كه بفهميم تا ميكند كمك ما به ناهنجاربودنشان دارند، قرار حاشيه يي موقعيتي
جنسي انحراف تحصيليم، به در ناكامي محصول موجوداتي ناهنجاريم، ما همة
ميل و ناهنجار زندگي غيره. و بيماريم خانوادههايي بازماندگان ديوانه ايم، دچاريم،
تشكيل هم چنين بلكه كهن، جماعتهاي انحالل نهتنها خونآشام، سيريناپذير

نوين را اعالم ميكنند. جامعهيي
نهفته بيشماران گوشت در ناهنجاري كه قدرت  اين تحقق براي بايد ما
يك سو، از بهوجودآوريم. جديدي جامعة بتوانيم تا كنيم پيدا وسيله يي است،
يكي آب، و خاك آتش، هوا، مثل است. مشترك گوشت پونتي، مرلو بهقول
كه مي كنند ناهنجار ثابت هيوالهاي اين همة ديگر سوي از است. از عناصر
را از ما نمي تواند تفاوتهاي يكدستي اجتماعي بدنة هيچ ويژهايم، و ما، همه،
نوع يك سياسي، بدنة مقابل تمام كتابهاي مدرن دربارة در بايد ما ببرد. بين
اشتراك ـ هستي تازه بين اين رابطة كه بتواند جسم» بنويسيم دربارة ـ «ضِد
با كه اسپينوزاست باز اين جا هم در دريابد. بيشماران را گوشت خاصبودن و
كه آنجا ـ است كرده پيشگويي را بيشماران ناهنجار طبيعت دقت، بيشترين
خاص، توانايي هيجانات و شور آن كه روي آورده درنظر فرشي را مانند زندگي
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خدا بدن تا گوشت از و عشق تا كه از ميل ميبافند تغيير براي را مشتركي
شادي حقيقت، كمال، و جستجوي اسپينيوزا، نظر در زندگي تجربة  ميرود. 
تغيير اين در بايد امروز چطور كه ميدهد  نشان ما به او است(۱۰). خدايي
ديد هم امكان يك همچنين بلكه خطر يك نهتنها گوشت، ناهنجار شكلهاي

آلترناتيو. ظاهرساختن يك جامعه امكان ـ
در كه ميكند جديدي دنياي در ورود به مجبور را ما بيشماران مفهوم
وسط در شانزدهم، قرن در شويم. آگاه خودمان ناهنجار بودن به ميتوانيم آن
مثل گارگانتوآ(Gargantua) و غولهايي را زاييد، اروپايي كه مدرنيتة انقالبي
ميشدند. آنها شمرده اختراع و آزادي پانتاگروئل (Pantagruel) عالئم قدرت
به نياز ما امروز درمينورديدند. را انقالبي زمين آزادي, و رهايي مبّشران در نقش
و اختراع هنر سياست، كار و تاريخ، و طبيعت كه جديدي داريم هيوالهاي و غولها
دارد، نهفته خود بطن در بيشماران قدرتي را كه بتوانند و دهند پيوند هم به را

داريم(۱۱). جديد چندين رابلة به يا يك به نياز بگذارند. ما بهنمايش

غولها        هجوم
آزمايشگاههايي كه  و كتابخانههاي نفيس در كنار هفدهم، قرن در   
پديدههاي نمايشگاههاي تدارك ميديدند، نخستين را حيرتانگيزي اختراعات
انواع شامل ميتوانستند مجموعهها اين شدند. ظاهر هم (curiosités) غريب
مي شدند نگهداري شيشهيي ظرفهاي در كه ناقصي جنينهاي از باشند، عجايب
«فردريك تخيل قدرت كه چيزهايي همة خالصه ـ ـ مرغ» اليپزيك «انسان تا
سمبليك مجموعههاي آمستردام در كه را، آدمي (Fredrik Ruysch) رويش»
مطلقه، پادشاهيهاي در حتي مي كرد. تحريك مي ساخت، را خود تماشايي و
امري رايج غريب، و تاريخ طبيعي پر از اشياي عجيب گشودن نمايشگاههاي
كوتاه، در زماني فوقالعاده سنپترزبورگ را از آن كه شهر كبير، پس پطر بود. شده
را «رويش» ساخت، كلكسيون كارگر، ميليونها و قربانيكردن رنجدادن بهاي به
الهام بگيرد. آن سنپترزبورگ از طبيعي تاريخ موزة براي ساختن تا خريداري كرد

داشت؟(۱۲). معنايي چه غولها هجوم اين
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بحراناعتقاداتقديمي به پاكنژادي با هيجدهم، غولها در قرنهفدهمو ظهور
كه غايت شناختي، كهنة  فرضيههاي تضعيف در  و بود مصادف (Eugenie)
ما منظور داشت.  نقش مي دادند، تشكيل  را  شكوفا طبيعي علوم اساس  هنوز
كيهان و كه منشأ است فلسفي طرحهاي نوع آن به پاكنژادي» از «اعتقاد
اصيلزاده «آنكه قرار مي دهد: متافيزيكي يك اصل در را نظام اخالقي منشأ
جهانبيني مختلف انحاي به يوناني اصل اين ميكند». حكومت خوب است،
فرضيههاي اما است. داده  قرار تحتتأثير را ـ مسيحي يهودي آفرينشگراي
توسط كه ميدانند روندي را مخلوق هر رشد كه هستند آنهايي غايتشناختي
ميدهند، ربط كيهاني نظام به را مخلوق اين كه جهتگيريهايي يا غايتها
و پاكنژادي آخر دست غربي تمدن كه ندارد تعجبي بنابراين ميشود. تعيين
نظام جهاناند. ضامن معين غايتهاي و منشأها باشد: پيوسته بهم غايتگرايي را
درحاليكه سؤال رفت. تمدن زير قديمي نظام هيجدهم اين هفدهم و قرنهاي در
به دنبال را خود  رنجهاي و درد بودند، مدرنيته سرچشمه كه بزرگي  جنگهاي
ميشد غايتگرايي مشخص و پاكنژادي به كه نظامي به ميآوردند، انتقادها
متافيزيكي زمينة از بيش شكل تغيير اين اثرات يافتند. تجسم غولها شكل به
است امكاني بلكه نيست يك تصادف ميشد: غول احساس سياسي زمينه در
از زمينهها، تمامي در طبيعي اتوريته مختلكردن نظم به قادر و حاضر هميشه
ديدرو تا (Comte de Buffon) دوبوفون گرفته تا مملكت. از كنت خانواده
روشنايي، عصر گوناگون نمايندگان ،(Baron d’Holbach) دولباخ و باُرن
مشخص بهطور و طبيعت، در بهنجاربودن از جديدي شكلهاي پيداكردن امكاِن
دادند. قرار بررسي مورد را قدرت  و نظم تعّين عدم  و خطا علّيت، بين رابطه
كه است وقت اين در بودند! كرده سرايت هم فكرها روشنترين به حتي غولها
به زمان، اين از شروع مي شود. پيش در اروپا علمي مدرن روش واقعي تاريخ
فقط ميديديم طبيعت رشد در كه و نظمي را بودند تقلبي تماسها هولباخ، قول
بدهكاريم غولها به ما آنچه نبودند. ديگرتقلبي تماسها پس آن از اما بود، ظاهري
آفرينش و منبع مسألة پاكنژادي، و غايتشناسي از گسستن است: قرار از اين
تحّول و سوي سمت و نيز ميكند خود را بارز آنها خالل از آفرينش كه شكلهايي
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مي كند. مطرح را آن
ما ميشود، بيوپوليتيكي مشخص بوي و رنگ با سياسي درحاليكه افق امروز،
نگهداريم. خاطر در برمي گردد، مدرنيته دوران آغاز به كه را، غولها داستان اين بايد
جز ديگر چيزي غايتشناسي امروز است. يافته كاهش غول پس تأثير آن از
بهكار تعّين عدم قلمرو در پيش از بيش علمي روش نميشود. تلقي خرافه و جهل
يك ظهور ناگهاني مثل ويژه، و تصادفي به طور واقعي هر موجوديت و ميرود
چنين در است. خانواده از عضوي فرانكشتين پس اين از ميآيد. پديد نو، چيز
ممكني آينده هاي آنها و ساخت تئورِي بايد زنده, مورد موجودات در گفتار وضعي
بيش روياروي خصلت ناپايدار، واقعيت اين در غوطهور ما، باشد. پيشرو دارند كه
لحظه منتظر هر بايد اجتماعي، عامل نهاديشدن و زندگي جّو بيش مصنوعي از
(Augustin d’Hippone) ديپون اگوستن بهقول باشيم. غولها ظهور
كه بار هر امروز، اما .(Monstrum Prodigium) معجزآسا» «غولهاي
بدنههاي كه بار ندارند، هر اعتبار ديگر اندازهگيري معيارهاي قديمي پيميبريم
جديد گوشت اجتماعي ايجاد بقايايشان به ميشوند و قديمي تجزيه اجتماعي

ميدهد. ميكند، معجزه روي كمك
او ميبيند. انسانها ميان در را غول (Gilles Deleuze) دلوز ژيل
جّدي را اين ادعا ميكند. ما عوض خود را نوع كه انسان جانوري است ميگويد
دهد. تطبيق آنها با خود را بايد روش علمي و پيشروي ميكنند غولها ميگيريم.
مي دهد. تغيير را طبيعتش تاريخ و ميدهد، همچنانكه تغيير را خود بشريت
تكنيكهاي اين پذيرش عدم يا پذيرش مورد در تصميمگيري ديگر مسأله
كرد آنها با  ميتوان كه است كاري آموختن بلكه نيست، انسان شكل  تغيير
ما درواقع به زيانمان. يا ميكنند ما كار بهسود اين تكنيكها اينكه دانستن و
ديگر بعضي با باشيم و داشته را دوست غولها  از بعضي بگيريم كه ياد بايد
غول جنايتكار وراي چهرة از (Robert Musil) موزيل كنيم. روبر مبارزه
در افراط و جنون انتظار بين (Moosbrugger)، رابطة خالف موسبروگر
خواب دستهجمعي مي توانست مي نويسد اگر بشريت او ميكند. مطرح را ميل
از باشد عالمتي موزيل مي تواند شخصيت را ميديد. موسبروگر خواب ببيند،
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تغييرمان، قدرت افزايش به ما نياز از و داريم غولها با ما كه دوپهلويي رابطة
و جهاني  سياسي بدنة كه ناهنجاري و  نفرتانگيز  جهان به حملهكردن به 
بيشماران، از تظاهرات ناهنجاري بايد سرمايهداري بهوجود آوردهاند. ما استثمار
تغيير فروش مصنوعي، زندگي سريع تغييرات كاالييكردن با رويارويي براي
تكيهگاه كه پاكنژادي جديدي و سرمايه داري توسط قدرت طبيعت حالتهاي
كه است دنيايي غولها  جديد دنياي كنيم. استفاده است، شده  مستقر قدرت

بسازد. را آيندة خود در آن بايد بشريت

«مشترك»         توليد
ناهنجار، كه  به سبكي مشترك و بهطور كه گوشت بيشماران ديديم   
و ميكند، است توليد خارج سنتي اجتماعي بدنههاي معيار اندازه و از همواره
نميآورد. بهوجود اجتماعي مرج و بينظمي و هرج موّلد, گوشت اين كه ديديم

پايگاهي  خود بهنوبة «مشترك» اين و «مشترك» است ميكند توليد آنچه
مارپيچ. بهصورت توسعهيابنده حركتي در آينده، در توليد نوع هر براي ميشود
به قادر ما كرد: درك را پديده اين بتوان بهتر توليد, بهمثابه ارتباط مثال با شايد
كه بهطور روابطي و زبانها، نمادها، فكرها تكيه بر مگر با نيستيم برقراري ارتباط
نمادها، زبانها، جز نيست چيزي هم ما ارتباط حاصل و ميباشيم، دارا مشترك
«مشترك» ـ توليد و «مشترك» بين دوگانه رابطة اين الخ. جديد، روابط و فكرها
امروزه اجتماعي، و اقتصادي فعاليت فهم براي ـ توليد نتيجة هم و است موّلد هم

است. يافته اساسي اهميتي
«مشترك» به بارآوري و درك توليد مدرن براي فلسفة كه منابعي يكي از

است.  آمريكايي پراگماتيسم خاص كه است عادت  مفهوم ميكند، عرضه ما
كنند جابهجا را سنتي فلسفي مفاهيم ميدهد امكان پراگماتيستها به مفهوم اين
جاي هويتي عميق در يا استعاليي طرحي در را سوبژكتيويته كه مفاهيمي ـ
و رفتارها پراتيكها روزمره، سوبژكتيويته را بيشتر در تجربة ميدهند. پراگماتيسمها
توليد مدام كه مشتركي عمل: در است «مشترك» همان عادت ميبينند. غوطهور
عادت, بدينترتيب ميگيرد(۱۳). قرار اعمالمان اساس كه مشتركي و ميكنيم
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بيان به يا ـ مي گيرد قرار عمل ذهني و آزادي طبيعت ابدي قانون ميان جايي در
به وجود طبيعتي عادتها ميدهد. ارائه سنتي فلسفي زوج مقابل در آلترناتيوي بهتر،
عظيم لنگر چرخ يك آن در جيمز ويليام ميگيرد. قرار زندگي اساس كه ميآورند
زندگي بازتوليد اجتماعي و براي كه را سكوني يا سنگيني را ميبيند كه جامعه
زمان «جستجوي كتاب ديگر  زمينهيي  در ميكند. ايجاد است، الزم  روزمره
كوچكترين معناي نيز و عادات ضرورت دربارة است طوالني تعمقي ازدسترفته»
اندكي كه مادري بوسة ميكنند: تعيين عادات اين كه جهتي به نسبت انحرافات
يك كه روز تعطيلي ناهار ميآيد، شببهخير گفتن براي زمان معمول از ديرتر
فيزيولوژيك وظايف مثل عادتها ميشود… شروع معمول زمان از زودتر ساعت
مي كنيم تلقي به دستآمده را آنها ما و… خون گردش گوارش، دمزدن، ـ هستند
فيزيولوژيك، وظايف به خالف كنيم. با اينهمه، آنها نميتوانيم زندگي بدون و
و ارتباط, توليد و كنش متقابل طريق از مشتركاند. اجتماعي و و رفتارها، عادتها
نيستند. مشخص و انفرادي حقيقتًا هيچگاه بنابراين، عادتها، .(۱۴) شدهاند بازتوليد
مشترك اقدام و ارتباط اجتماعي، رفتار براساس سوبژكتيويته، و رفتار مثل هم آنها

ميدهند. تشكيل را ما اجتماعي طبيعت عادتها استوارند.
اگر هم دارند. آينده به سوي رو بلكه نيستند، گذشته تنها رسوبات عادتها
پيمودهشده همان خطوط مداوم ازسرگرفتن گذشته، روزمرة اعمال تكرار فقط
ميدادند. تشكيل را دست وپاگير و سنگين باري فقط ميبودند، راهها همان و
مثل كه, گرفت در نظر بهمثابه وسايلي را بايد ميگويد «عادات ديوئي جان
بهكار آگاهانه و ارادي به نحوي تا منتظرند ابزار، جعبه يك درون ابزارهاي
فوران كه منابعي هستند، فعالي منابع آنها بيشترند. اينهم از اما شوند. گرفته
زنده و پراتيكهايي (۱۵). عادتها غالب» و شيوههاي عملي نيرومند ميكنند،
بگيريم، نظر فردي در از ديدگاه را آنها و نوآورياند. اگر خالقيت سرچشمة
اجتماعي، ديدگاه از عوض در كند. جلوه اندك تغييرمان قدرت است ممكن
قدرت از عظيم ميراثي داراي  ما اجتماعي، همكاري و  ارتباط نقطهنظر از
و ميكنند برجسته را فردي  عامل نه پراگماتيستها  درواقع  هستيم. نوآوري
همكاري و ارتباط، در آنها، بين نوآوري و توليد موتور را. اجتماعي نه عامل



بيشماران ٢٤٠

بهعكس نيستند، خالقيت راه در موانعي حقيقي عادتها قرار دارد. جمعي، عمل
ميدهند را تشكيل طبيعتي آنها مي شوند. حساب خالقيت اين مشترك اساس
ـ نوعي خالق و خلقشده توليد، حاصل حال عين در هم و است هم موّلد كه

مشترك. اجتماعي پراتيك هستيشناسي
است. بيشماران از مفهومي حامل عادت،  از پراگماتيستي بينش اين
ميشوند، ارتباط و تعامل بهطور اجتماعي وارد «مشترك» براساس «خاص»ها
بيشماران ميكند. توليد «مشترك» خود به نوبة اجتماعي ارتباط اين و
بيرون «مشترك»بودن «خاص» و ديناميك اين كه از است سوبژكتيوتيهيي
با پيوند در همچنان اجتماعي، توليد پراگماتيستي  بينش اينهمه با ميآيد.
آثار از بهتر ديوئي، جان آثار ميماند.  باقي آن  اجتماعي بدنههاي و مدرينته
را مدرن اجتماعي رفرم و پراگماتيسم بين پيوند پراگماتيستم، نمايندگان ديگر
بيشتر ديوئي چند هر ميشود. محدود مدرنيته به آشكارا، اّما است، كرده تشريح
در اما است، كرده پيدا شهرت امر آموزش اصالح براي تالشهايش بهمناسبت

شركت  فعال به طور سيستم سياسي هم رفرم زمينة ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در سالهاي
فاجعة نهتنها مالي سرماية و صنعتي مدرنيزاسيون او نظر از است(۱۶). داشته
كه كرده اند ايجاد هم وضع سياسي فاجعهباري بلكه آوردند، بهوجود اقتصادي
تا ديوئي كنند. حكومت شركت امر فعال در شهروندان بهنحوي ميشود مانع
چون كشيد، انتقاد به هم را «نيوديل» روزولت رفرمهاي كه رفت پيش آنجا
چيزي بلكه طبق برنامه، نه يك اقتصاد پيش نمي رفتند. او مدافع كافي بهاندازة
يك چشم انداز در او, برنامهريزي خواند(۱۷). دموكراسي را آن كه ميتوان بود
قائل اقتصاد از جداكردن سياست براي زيادي پراگماتيك, اهميت سياسي رفرم
در ـ است ابزارگونگي به محكوم زمينهيي اقتصاد درحاليكه او نظر در بود.
سياست زمينهيي درمي آيد ـ منگكننده تكراري به شكل مدرن عادت صنعت
دموكراتيكي وعدههاي تحققبخش ميتوانند همكاري و ارتباط آن در كه است
را آنچه تمام ديوئي بدينترتيب نهفتهاند. اجتماعي رفتار و عادت در كه باشند
به اما ميكند، عرضه دهد، انجام مدرن سياسي رفرم براي ميتواند پراگماتيسم
مفهومي بايد ما امروز است. مدرنيته حدش كه نشان مي دهد هم ترتيب همين
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توليد زمينه هاي تمامي به سياست بيابيم كه از را مشترك بارآوري و توليد از
يابد. توسعه بيولوژيكي

پستمدرنيته شرايط با آن انطباقدادن با را، تغيير اين متعددي نظريههاي
(Act Performatif) نمايشگونه عمل به عادت از بهانتها ميرسانند. گذار
خالصهكردن براي فرمول بهترين مشترك، توليد كليدي مفهوم بهعنوان

نمايشوارگي  «كووير»  يا  فمينيستي  نظريههاي نوعند اين از  آنهاست. 
نشان  را پستمدرن انسانشناسانة  تغيير يك كه (peformativité)
عرضه   ۱۹۹۰ سالهاي در كه بدن  دربارة جديد نظريات  اين .(۱۸) ميدهند
شعاري كه يادآوري ميروند، فراتر بدن» «به يادآوردن قديمي شدهاند، از شعار
مشخص كنندة كه جنسي اختالف شناسايي عدم و فراموش كردن بدن ميكرد
قاعده قرار معيار و كه بدن مرد است، سبب مي گرديده سياست سنتي فلسفه و
پردهپوشي هم و پذيرفته هم زنان تلقيكردن دستدوم بدينترتيب و گيرد
طرف بدن يك از كه چرا دارد، متناقض ضرورتًا رابطهيي بدن با فمينيسم شود.
اساس زنانه, جسمي ويژگي ديگر طرف از و است زنان اختناق اعمال محل

و بهنفع  برضد بدن موضعگيري با بدن جديد تئوريهاي است. فمينيستي پراتيك
حل را اين تضاد «كووير», ظاهرًا اجتماعي يك گوشت مشترِك نمايش وارگي
درك پراگماتيستي و پراگماتيسم ميتوان پيوندشان با امر همين و در ـ كردهاند
پرداخت پيچيدهترين و فنيترين شناخت. باز را مشترك اجتماعي زندگي از
نمايشگونه شكلگيري روندهاي از دقيق تحليلي نيز و بدن نظرية ضد اين

يا غيرمعمول غريب, و به معناي عجيب لغت در «كووير» نوشته ايم) هم فارسي به (كه [Queer ] 
بعدها بردند. مي كار به همجنس گرايان درمورد تحقيرآميز و منفي با بار را آن آمريكا در و است مشكوك
پوستان سياه كه (نظير كاري ساختند هويت نشانة نوعي آن از و پذيرفتند را اين واژه گرايان همجنس خود

دانشگاهيان,  زنان و از فعاالن جنبش برخي با بسيج كه بود ترتيب بدين كردند). Black واژة آمريكايي با
و نر جاافتادة معيارهاي از جنسي خارج و رفتارهاي گرايشها تا همة پديدآمد «كووير» تئوري و جنبش
عقيده «كووير»ها جادهد. خود در را و...) ها جنسي ها,ميان دوجنسي مرد, و زن گرايان (همجنس مادگي
سرگذاشته پشت ديگر به جنس مخالف) گرايش ـ جنس هم به گرايش ـ مرد (يا زن تقابل مقولة كه دارند
جنسيت و جنس مقوالت و كرد عبور هم (gender (يا «نوع» مفهوم از بايد صورت اين در و است شده
آن در كه توجه باشد مورد تواند مي تئاترگونه نمايشي صورت به فقط «نوع» آنان نظر ريخت. به هم به را
از هاي گويايي نمونه («شو»هاي مادونا كند مي بازي را جنس آن يا نقش اين خودش, ميل بنا به فرد هر

م] هستند)  نمايشي اين نقش
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اختالف طبيعي مفهوم باتلر  مييابيم.  باز  باتلر جوديت  نوشتههاي  در را آن
به كه را سنتي فمينيستي مفهوم همان يعني ميدهد، قرار انتقاد مورد را جنسي
درحاليكه ميشود، ساخته اجتماعي بهطور (Gender) «نوع» آن موجب
درواقع كه سكس، از طبيعي درك او اين بهنظر است. طبيعي دادة يك سكس
جنسي و قومي  اختالفهاي است،  «زن» سياسي و  اجتماعي بدن  از دركي 
جنسي، اختالف از درك طبيعي اين ميدارد. را پوشيده زنان ميان موجود در
و است، قاعده مختلفالجنسي كه هست هم فكر اين حامل آن، بر عالوه
ميگويد باتلر ميدهد. قرار زيردست موقعيت در را همجنسگرايان خود اين
هم، اينها نيست، طبيعي هم «زن» جنسيشدة بدن نيست، طبيعي سكس
و «زنانگي» مثل يك نمايشوارگي روزمرهاند، درست محصوالت «نوع» مثل
انحرافي مي كنند يا تكرار روزمرهشان زندگي در مردان و «مردانگي»كه زنان
كه مي گيرند ايراد او ميشود. به حاصل معيارها پيداكردن با فاصله اثر بر كه
اراده نيروي از اندازة فردي، بيش سوژة از «نوع», براي نمايشوارگيش درك
تصميم صبح ميتواند ما از يك هر كه انگار است؛ قائل عمل استقالل و
اصرار با آنها به پاسخ در  باتلر كند؛  بازي  روز طي  را نقشي چه كه بگيرد
نيز و گذشته از ارث رسيده به وزنة نقشهاي را اين نقشها كه ميكند يادآوري
ماهيتي عادت نه مثل هم، «نمايش» ميكنند. تعيين متقابل اجتماعي كنش
خودانگيخته را، آزادي فردي نه يك ايجاب مي كند تغيير را غيرقابل ثابت و
قرار دو آن  بين ارتباط، و  همكاري براساس مشترك  عمل نوعي مثل  بلكه
كه آنطور عادت مفهوم بهخالف «كووير» نمايشوارگي اينهمه با مي گيرد.
اجتماعي بدنه هاي اصالح يا بازتوليد به فقط ميبرند، كارش به پراگماتيسمها

است كه  ايم, اصطالحي گذاشته نوع  فارسيش را كه معادل فرانسه) به Genre يا)  Gender ]  
ايتاليك  با حروف را آن آغاز در بردند و كار ٦٨ به سال از بعد را آن بار اولين براي آمريكايي فمينيستهاي
براي را سكس آنها لفظ دارند. نظر آن را در بفهمانند كه معناي خاصي از تا مي نوشتند گيومه داخل يا
همان نظرية به بسيار نزديك كلي طور به اين اصطالح دانستند. معناي نمي كافي اين معني رساندن
را «سكس توان آن بنابراين مي شود». مي بعدًا زن نميآيد, دنيا به زن «كسي است: بوار دو سيمون معروف
تحت بودن زن, دوم (دست سّنتي اجتماعي مشخصات و پيشداوريها تمامي كه كرد معني اجتماعي» هم
درمقابل را آن راديكال فمينيستهاي دارد. در خود و...) را زن قرارداشتن تبعيض مورد زن, بودن سلطه

م] «طبيعي». «اجتماعي» با است: نوعي تقابل طبيعي كه داده يي دهند مي بيولوژيك» قرار «سكس
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ديگر، اجتماعي بدنههاي همة و واقعيت كه جنس اين نميكند. اكتفا مدرنيته
سياسي ديدگاه از ميشوند، بازتوليد و توليد مدام ما روزمرة نقشهاي خالل از
اين شويم، متوسل مختلف نمايشوارگي هاي به بتوانيم ما كه ميكند ايجاب
«كووير» سياست اختراع كنيم. جديدي اجتماعي شكلهاي براندازيم و را بدنهها
در خّالقيت است. و شورش و جمعي پروژة نمايشوار چنين از عالي يك نمونة
براندازي مسأله نيست، مطرح همجنسگرايانه هويتهاي تأييد مسأله حقيقت
فقط ندارد وجود «كووير»  بدنة است. مطرح بهطوركلي هويت جويي  منطِق
اجتماعي رفتار ويژة همكاري و ارتباط  در  كه دارد وجود «كووير» گوشت

مييابد. تجسم
تغييرات كه  مي كنند عرضه زبانشناختي تئوريهاي را ديگر نمونة  يك

كارخانه  در كار و  مدرن صنعت الگوي دريافتهاند. را  پستمدرنيته اقتصادي 
دموكراتيك ارائه تبادل خالف جهت مشخصاتي در ديوئي، نظر از خاص، بهطور
مقابل، داشتند. در نقش منفعل و بيسروصدا شهرونداني توليد و در ميكردند
مشخصات به همكاري، و ارتباط ,(performativité) تحققيافتگي امروزه
را تحققيافتگي شدهاند. تبديل توليدغيرمادي پارادايم و پستفورديسم اساسي
ميگشايد گره ميكند، توليد غيرمادي كاالي كه كاري .(۱۹) كردهاند كار وارد
خدمات عرضهكردن چه باشد، كاِر فروش ميگذارد، چه اختيار در اطالعات يا
جلوه ميكند: محصول (performance) تحقق يك بهمنزله مالي، اساسًا
مجموعة كه ميدهد نشان اقتصادي محيط توليد. عمل خود جز نيست چيزي
ميگردند «توليد» «كردن» و حول «تحققيافتگي» عادت و دربارة مباحثات
مفهوم كه ويرنو، آنجا پائولو ميآورند. روي مولد سوژة خّالق تواناييهاي به و
جانشين مفهوم حال، و در عين استعاره زبانشناختي را بهعنوان «پرفرمانس»
تعريف را امروزي توليد وجوه نوآورانه ترين تا ميبرد بهكار (metonymie)
او ميگويد است. درك كرده كامًال را اقتصادي  جديد پارادايم اين ذات كند،
غالبًا است: اگر گّلهوار و حّراف غيرمادي كار است، صامت صنعتي درحاليكه كار
كليتر بهنحوي مي اندازد، را بهكار و عاطفي ارتباطي زبان شناختي، تواناييهاي
همواره نخست، زبان ميكند. پخش زبان شناختي را اولية پرفرمانس مشخصات
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و هميشه نيست فرد يك كار حاصل هيچوقت ميشود، توليد بهطور مشترك
ميآيد. به وجود همكاري دارند، و ارتباط هم كه با همزبان جماعت يك توسط
از حركت با متغير، محيط يك در توانايي نوآوري به زبان شناختي پرفرمانس دوم،
بهسمت صنعتي كار درحاليكه گذشته، تكيه دارد. در كسبشده عادات و پراتيكها
كار داشت، گرايش تعيينشده از پيش وظايفي  مداوم تكرار و تخصصيشدن
با قابليت انعطاف هماهنگي در ـ جديد شرايط با انطباق غيرمادي مستلزم توانايي
وظايف در شرايطي اين انجام كرديم ـ و توانايي ياد آن از باال در كه تحركي و
الخ. فكر و عرضة ارتباط، برقراري است: حلكردن مشكالت، نامتعّين و بيثبات
كه پتانسيل نامتعّيني يا حرفزدن نوعِي توانايي ديگر، بيان به زباني يا، استعداد
كار اساسي عناصر از يكي ويرنو، بهعقيدة دارد، وجود خاص بيان نوع هر از پيش
است. اشكال آن تمامي يك عامل كليدي براي درك حال عين در غيرمادي و
بهطور نوعي بشر كه را، زباني كار، توانايي كنوني «سازمانيابي ويرنو مينويسد
گروهي با آشنايي به نقشها و بسياري از وظايف اجراي ميكند: بسيج داراست،
فرمولها»؛ گوناگون انواع توليد توانايي به كه ندارد بستگي چندان فرمولها از معين
بستگي سخنگفتن و سادة توانايي سهل به ميشود بستگي ندارد، گفته آنچه به
زبانشناختي و (پرفرمانس) «تحققبخشي» بين ويرنو كه پيوندي  .(۲۰) دارد
با سهگانه رابطة ديگر بار يك ميكند، برقرار اقتصادي (پرفرمانس) تحققبخشي
يا «مشترك» براساس حرفزدن, براي ما توانايي ميسازد: نمايان را «مشترك»
ميكند؛ ايجاد «مشترك» عمل زبانشناختي، هر داد؛ قرار مشتركمان زبان همان
رابطة اين است. براي همگان مشترك ارتباط، وراي گفتگو و از هم، سخن خود و
آن كليت در غيرمادي كار مشخصة است، زبان مشخصة كه مشترك، با سهگانه

هست. هم
مشترك زندگي در ريشه غيرمادي پرفرماتيِف توليد اعمال اگر كه ندارد گفتن
دموكراتيك آزاد و در جامعهيي كه ما چنين نتيجه گرفت آن نميتوان از دارند،
كه دارد استثمار گرايش امروزه شديم، يادآور پيش تر مي كنيم. همچنان كه زندگي
تحققبخشي توانهاي مستقيم بر بهطور سرمايه، «مشترك» توسط كنترل وراي از
كه است اين بگوييم، ميتوانيم مرحله اين در آنچه بگذارد. اثر ما (پرفرمانس)
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جهان در پراتيكهاي مشترك اين اقتصادي اهميت و وسيع اجتماعي بسيار انتشار
دموكراسي براي ايجاد يك پروژهيي تحقق تا شرايطي فراهم ميآورند معاصر

چيزي نيست  بيشماران ممكن شود. پروژة مشترك زندگي و آزادانه بيان بر مبتني
پروژه. همين تحقق مگر

و خصوصي     فراسوي عمومي
«مشترك» را  توليد دربارة بايد اين بحث فلسفي ما مطلب، ادامة از   پيش
همواره حقوقي زمينة شود. لمس تر تا قابل دهيم، ربط حقوقي پراتيك و تئوري به
«مشترك» توليد است. بوده كنترل بر «مشترك» اعمال براي زمينه مساعدترين
عمومي و ابژكتيو، و سوبژكتيو و جامعه، فرد بين سنتي مرزهاي كه دارد گرايش
حقوقي در سنت به ويژه حقوقي، اينهمه در قلمرو با كند. را جابهجا خصوصي و
و عمومي مفاهيم توسط مدتهاي دراز مفهوم «مشترك» آمريكايي، ـ انگليسي
را آن جاي هم امروز حقوقي گرايشهاي و مي شد، داشته نگاه پنهان خصوصي
تراشدادن با حقوقي اخير، نوآوريهاي از بسياري از يكسو، مي كنند. محدودتر
«حق قارهيي حقوقي تئوري در (كه خصوصي» زندگي محترمشمردن «حق
بدهيم) نام خاصبودن» به آن «حق و ما مي توانيم ميشود خوانده سوبژكتيف»
حق از دفاع متحده، در اياالت مثًال دادهاند. افزايش را اجتماعي كنترل امكانات
به نام همجنسگرايان، اساسًا نيز حقوق قانوني و بهطور سقط جنين براي زنان
گذاشته انگشت نكته اين بر و گرفت صورت خصوصي زندگي محترمشمردن حق
و بنابراين قرار دارند عمومي خارج از قلمرو تصحيحات و اين اين اعمال كه شد
همجنسگرايان، حقوق و جنين سقط دشمنان نمي شوند. حكومت كنترل مشمول
ميكنند. فعاليت  مي كند، عرضه كه حمايتي و خصوصي مفهوم اين  ضد بر
بهنحوي تروريسم, عليه جنگ طي خصوصي, قلمرو عليه حمالت بهعالوه 

اروپا  و آمريكا «پاتريوتاكت» قوانين بهدنبال تصويب شدهاند. تصاعدي زيادتر
دادهاند. بسيار گسترش خارجيان يا كشور ساكنان كنترل را در دولت اختيارات
مثل افتادهاند، سمع بهكار استراق قدرت براي افزايش جديدي فني سيستمهاي
و آمريكا اطالعاتي به عوامل است و سّري برنامهيي (Echelon) كه «اشلون»
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انفرماتيك چه تلفني، چه را، الكترونيكي ارتباطات ميدهد امكان ديگر دولتهاي
قلمرو جداكردن اينها همة كنند. كنترل جهاني مقياس در ماهوارهيي، چه و
در امنيت، درواقع از آن جا كه ميبرند. سؤال آن را زير حفاظت از و خصوصي
هيچ ضدشورشي و ضدتروريسم منطق باشد، مقدم چيز هر بر بايد نهايي تحليل
است، «مشترك» مطلق منطق يك امنيت نميكند. تلقي «خصوصي» را امري
كنترل هدف در تماميتش را «مشترك» كه است بگوييم انحرافي است بهتر يا

ميكند. فرض
اقتصادي  قلمرو آنچه در به را حقوقي تهاجم از ديگر، نمونه هايي سوي از  
ايدئولوژي اساسي اجزاي از يكي خصوصيكردن، ديديم. قبًال است، «عمومي»
دارند، تسلط جهاني بر اقتصاد كه را بزرگي استراتژي قدرتهاي كه است نئوليبرال
معموًال مي شوند، خصوصي نئوليبراليسم توسط كه «عمومي»هايي ميكند. تعيين
شبكههاي از ميشدند، دولت كنترل توسط قبًال كه مؤسساتي يا اموال از عبارتند
امتيازنامه، به توسل چگونه كه پاركها. همچنين ديديم يا زندانها تا گرفته راهآهن
زندگي زمينه هايي از را در خصوصي مالكيت ابزارهاي حقوقي، و ساير مؤلف حق
ادامه دادن با از اقتصاددانان بعضي بخشيد. بودند، توسعه مشترك زمان آن تا كه
شكل به بايد مال هر نوع ميگويند كه ميرسند نهايي به جايي حد تا منطق اين
بيان ديگر، به برسد. حداكثر آن به از بهرهدهي حاصل تا درآيد مالكيت خصوصي
در و شود عمومي چيز همه كه است آن جهت در گرايش اجتماعي زمينة در
اقتصادي، زمينة قرار گيرد؛ در دولتي كنترل قدرت نظارت و معرض در نتيجه
است. هر چيز قراردادن مالكيت حق مشمول و خصوصيكردن در جهت گرايش

را  اصطالحاتي ممكن است كه قبًال صورتي در درآوردن از اين وضع سر  اّما
آزاديهاي حقوق و معموًال «خصوصي» از كنيم. روشن باشند، ابهامزا ميتوانند كه
اين و ميشود مستفاد حق مالكيت خصوصي عين حال در و اجتماعي، سوژه هاي
ايدئولوژي زائيدة ميكند. اين ابهام كمك زمينه بين اين دو مرز پاك كردن به امر
در است كه (“individualisme possessif”) تصاحبطلب» «فردگرايي
آن، منعكس است. آمريكايي ـ روايت انگليسي در بهويژه تئوري حقوقي مدرن،
روحش، تا  گرفته، او اميال و منافع از  سوژه، مشخصة هر به تئوري اين  در
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همه بدينترتيب و است، آن «مالك» فرد كه ميشود نگريسته مالي بهعنوان
مفهوم «خصوصي» ميشود(۲۱). اقتصادي سوبژكتيويته تابع منطق جنبههاي
دربرميگيرد. مادي را و سوبژكتيو از اعم ما، همة «داراييها»ي اينصورت، در
و آنچه را بهطور يكطرف، از دولت كنترل قلمرو بين «عمومي» هم تمايز مهّم
فكر در بايد ميكند. ما كمرنگ ديگر، طرف از ميشود و حفظ نگهداري مشترك
كه خصوصي از باشيم: دركي آلترناتيو حقوقي چارچوب استراتژي و يك تدوين
و باشد خصوصي) مالكيت نه (و اجتماعي سوبژكتيويته هاي خاصبودن بيانگر
يعني باشدـ  بنا شده دولت) كنترل نه (و «مشترك» كه براساس از عمومي دركي
از دركهاي حقوقي سنتي سوسياليستي. مابعد و ليبرال تئوري حقوقي مابعد يك

هستند. نارسا مهم اين انجام براي خصوصي و عمومي
«خاص»بودن و  بر مبتني حقوقي تئوري يك از امروزي نمونة بهترين   
در ميكند. عرضه ما به تئوري «مابعد سيستمي» به موسوم مكتب را اشتراك
سيستم طرح يك تا شده فني استفاده اصطالحاتي بسيار از فرهنگ تئوري اين
(autopoiétique) خودساز و دموكراتيك  شفاف، شكل شبكهيي به حقوقي
خاصي قواعد زيرسيستمها اين يك از هر ارائه شود. زيرسيستم، چندين از مركب
ميكند. عرضه خاص) بهتر: بيان به (يا خصوصي متعدد رژيمهاي براي را
طبق كه، است قواعد تدوين و مولكولي از حقوق طرح يك تئوري اين درواقع
«خاص»هايي ميان باز آزاد و ثابت، تعامل بر مبتني استفادة ما، مورد اصطالحات
فكِر اين .(۲۲) ميآورند بهوجود خود قواعد مشترك تعامل از خالل كه است
(نمايشوارگي) پرفرماتيويته اخالقي مفهوم بيان بهمثابه اگر «خاص»ها را, حقوِق
ميشود: اين آسانتر فهمش در نظر بگيريم, ـ گفتيم سخن آن از كه پيشتر ـ
به نوبة خود و ميآيند بهوجود اجتماعي ارتباط طريق از «مشترك» حقوق توسط
حقوقي درك اين كه هرچند شد يادآور بايد كمك مي كنند. «مشترك» توليد به
«جماعتي» درك معناي به حال هيچ  در است،  استوار «مشترك» براساس
مشخص جماعت  توسط  حقوق  آن  در كه  ,(Communautarienne)
وحدت غالبًا به يك (Communauté) «جماعت» اصطالح نيست. ميشود،
سايهافكن متقابلش واكنشهاي و جمع حاكم، بر قدرت مثل كه, دارد اشاره اخالقي
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براساس «مشترك» ندارد. وجود هيچ ربطي «مشترك» و مفهوم اين بين است.
ميشود.  توليد ظاهر تعاوني و اجتماعي روندهاي «خاص»ها، طي ارتباط بين
«مشترك» ميشود، «خاص»ها توسط حل وحدت جماعت فرد در درحاليكه
به اگر ميكنند. بارز آزادانه را خود آن در بهعكس، بلكه، نميشوند تضعيف
ما، و توليدمثل جنسي آزادي پراتيكهاي ميتوان گفت پيشين برگرديم، مثالهاي
سبب به بلكه هستند، فرد به متعلق يا دارند خصوصي جنبة اينكه بهخاطر نه
باشند، وجود داشته ميتوانند ارتباطي باز روند يك بطن در فقط خاصاند و آنكه
قبول پراتيكي قابل هر نوع حرف به معناي آن نيست البته اين تضمين شوند. بايد
حقوق برقراري تصميم به كه معناست اين به بلكه خشونت جنسي)، (مثًال است

ميشود. گرفته «خاص»ها بين تعاوني و ارتباطي روند يك طي
كرديم.  بررسي صوري و حقوقي قالب در فقط را مسأله اين ما اينجا تا  
جهان سياسي در نظر از «مشترك» كه بپردازيم نحوهيي شناسايي بايد به حال
خود كنترل ميتوانند همكاريكننده «خاص»هاي چگونه ميآيد. بهوجود معاصر
حقوقي نمايندگي يك مي تواند چگونه ابراز، اين و كنند ابراز «مشترك» بر را
كه بپردازيم حقوقييي چارچوبهاي با مقابله به بايد ما امر اين براي كند؟ پيدا
مي ورزند. آنها مخالفت با بيشماران جنبشهاي و كردهاند نئوليبرال برقرار رژيمهاي
آب، از (اعم عمومي خصوصيكردن اموال كه پروژة چارچوبهاست اين روي به
يا بهداشتي سيستمهاي مثل زنده موجود ادارة سيستمهاي تمامي تا زمين، هوا،
بهويژه مي شدند) و شمرده وظايف دولتي رفاه از دولت زمان در بازنشستگي، كه
پستي، خدمات ساختارهاي شبكهيي، ساير دور، (ارتباطات راه عمومي خدمات
قرارداشتن كرد كه يادآوري بايد دارد. تكيه آموزش) انرژي، عمومي، تأمين ترابري
مدرن را حاكميت اساس ملت، ـ دولت اختيار در عمومي خدمات و اين اموال
و اموال با خصوصي كردن ميتوان است كه تصور چگونه قابل مي داد. تشكيل
خصوصي و بين عمومي تضاد دام كهنة در برخاست و به مقابله عمومي خدمات

نيفتاد؟
نفي «مشترك» يك حقوقي تئوري يك وظيفة نخستين چنين وضعي، در
را «همهچيز ميگويد كه نئوليبرالي اصل كه كند ثابت بايد تئوري اين است:
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نئوليبرال ايدئولوگ  متعصبترين براي حتي است. دروغ معين ميكند» بازار
اين كه كند ممكن نيست تصور خاص) مورد اين آزادي مطلق در طرفدار (يا
خدمات و اموال ليبراليزهكردن بايد پذيرفت كه چون باشد، مطلق مي تواند اصل
كلي» «مصلحت نميشود، و منتهي آنها كامل خصوصي كردن الزامًا به عمومي،
شكل به ولو حفظ شود، قانون توسط انحا از بهنحوي عمومي» بايد «مصلحت يا
كند. تضمين را آنها استفاده از و عمومي خدمات دسترسي به كه صوري مقرراتي
توزيع خصوصيكردن و تنظيم عدم مدافعان سرسختترين حتي (بدينترتيب،
يك عموم براي اين زمينه در اعتماد قابل خدمات تضمين بپذيرند كه بايد انرژي,
به گشايش امكان اين و خصوصي مالكيت حق اولية محدوديت اين است). نياز

است. ناكافي اينهمه، با ، دولتي) درواقع (يا عمومي حقوقي كنترل يك سمت
از  است عبارت  بنابراين، «مشترك», حقوقي تئوري يك دوم وظيفة   
كه طريق ايجاد چارچوبي از «عمومي»، يا «كلي» جابهجاكردن مفهوم مصلحت
كند. ما اعتقاد داريم امكانپذير و خدمات را اموال اين مشاركت همگاني در ادارة
معّرف پست مدرن، دوران بيوپوليتكي در مسألة تغييرات حقوقي، ديدگاه از كه
هويتهاي كنترل خصوصي براساس نوعي سمت مصلحت عمومي به عقبنشيني
كه است مشتركي چارچوب سمت به پيشروي بلكه نيست، اجتماعي مختلف
حقوقي پاية دگم عمومي، كه مصلحت مقابِل در «خاص»ها بهوجود ميآيد. از
بيان به است. دستاورد بيشماران درواقع مصلحِت مشترك است، ملت ـ دولت
كنترل تجريدي است كه شكل عمومي مشترك، يك مصلحت مصلحت ديگر
بيوپوليتيكي و اجتماعي توليد در كه «خاص»هايي بلكه نميگيرد، خود به را دولتي
است عمومي مصلحتي اين، خود مي كنند. از آن دوباره را آن ميكنند، همكاري
دموكراتيك توسط بهطور نيست، بلكه، بهعكس، بوروكراسي يك در چنگال كه
فعاليت اقتصادي با چون ندارد، حقوقي جنبة فقط مسأله ميشود. بيشماران معين
كه مشتركي يعني با دارد ـ پرداختيم، تقارن به آن باال در هم، كه بيوپوليتيكي و
و خبري جديد شبكههاي با فعاليت اقتصادي مثبت بيروني كردنهاي محصول
«مشترك» خالصه آنكه ارتباطي است. و كار تعاوني اشكال همة بهطوركّلي
(يا، به دموكراتيك حاكميتي مي دهد، حاكميت از جديدي شكل ظهور خبر از
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در بطن كه ميگذارد) را كنار حاكميت كه سازمان اجتماعي نوعي بيان دقيقتر،
خدماتي و اموال خود، بيوپوليتيكي فعاليت خالل اجتماعي از «خاص»هاي آن
از كه است بدينترتيب ميكنند. كنترل بيشماراناند، بازتوليد ضامن خود كه را
(Res communis) «مشترك «امر (Res publica) به عمومي» «امر

ميكنيم. گذر
تقابل با  «مشترك» كه در از حقوقي درك يك تدوين براي تالش در  
تجربيات سنت و به نداريم ما بههيچوجه قصد باشد، عمومي هم با و خصوصي

دادند،  ۱۹ و ۲۰ روي قرون در كه آنطور سوسياليسم، و ژاكوبينيسم بنيانگذار
سلطنت بطن در (كه موروثي و  انضباطبخش دولت  از مدرن درك بچسبيم.
نوع از چه جمهوري, دولت ساختارهاي و شكلها در كامل به طور كرد)، رشد مطلقه
خدمات و عمومي اموال مفاهيم است. داشته تجلي سوسياليستي، چه و ژاكوبني
كه قلمرو شدند پرورده و حقوقييي ظاهر تأثير نظرية تحت عمومي، بدينترتيب،
مشخصات از را يكي عمومي مصلحت ميكرد و تلقي ميراث دولت را عمومي
پيش از معناي موجوديتي به نه ـ «مشترك» مفهوم ميدانست. ظهور حاكميت
،(Gemeinschaft)يا ملي جامعة از نشأتگرفته ارگانيكي مادة يا شكل گرفته
ميدهند تشكيل را كه بيشماران «خاص»هايي فعاليت مولد معناي به بيشتر بلكه
حمله بيوقدرت به قلب ميكند و رابطه قطع حاكميت دولت مدرن تداوم با ـ
زمرة آنچه را در بايد هر بيشماران مي كند. و از خاستگاهش تقدس زدايي ميبرد
را «مشترك» آن كنند و و اداره گيرند دوباره بهدست عمومي است كلي و امور
دولت جمهوريت سنت از قطعي فقط گسستن «مشترك» از مفهوم اين سازند.
ماهيت، و حقوق، استحالة از نشانهيي بلكه نيست، سوسياليستي و/يا ژاكوبن

هست. آن هم شكل و ساختار، محتوا
حقوق قلمرو در بزرگ تغييري حاوي همچنين «مشترك» تئوري اين
و دولت را به فرد اوليه قرارداد ملي، حقوق سنت در درحاليكه بينالمللي است.
بههم را ملتها ـ دولت وستفالي، پيمان بينش طبق بين المللي، حقوق زمينة در
شكل بهطور بيواسطه دارد كه گرايش امروزه بين سوژه ها ميداد، رابطه پيوند
قراردادي پارادايم كرديم، يادآوري بارها همچنانكه بگيرد. خود به «مشترك»
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امروزه داشت، ملتها نظارت ـ دولت بين روابط بر كه تاكنون بينالمللي، حقوق
يك اصل طبق امپريال, كه حاكميت و جهاني نظم از جديدي  توسط شكل
منحرف امر اين از را اذهان تا ميكوشد بالفاصله (و ميكند عمل «مشترك»
روند چنين نفس اينكه است. تغيير شده و دچار گرفته تهاجم قرار مورد سازد),
ضربهزدن حال در كه زماني تا  ميدهد، ادامه خود  رشد به گرايشي چنين يا
يك نقش مشابه دولت را هر نقش كه است دولتي مدرن حاكميت پارادايم به
بدي چيز ما بهنظر ميديد، بينالمللي صحنة در خصوصي» قراردادي «سوژة
هيچ «مشترك» جز و معيار، قاعده ايجاد حاكم، سوژههاي دولتي نبود در نيست.
بهصورت «مشترك» سنت، اين باشد. از ديدگاه نميتواند داشته ديگري اساس
از غناي سرشار اما درواقع بارز ميشود، نقص يا يك كمبود يك سلبي، مثل
دارد، توجه دموكراسي جهاني به بخش سوم كه در ما بيوپوليتيكي است. توليد
براي روابط «مشترك», امكاناتي و بيوپوليتيكي توليد پيوند بين اين خواهيم ديد
گوناگون صورتهاي حقوقي، نوين روابط بر كه مي آورد بهوجود آلترناتيو اجتماعي
رقابتكننده حقوقي راهكارهاي و جهاني، يا محلي مقياس در معيار و قاعده وضع
صرف حقوقي يك مسأله فقط اينجا كنيم كه در تكرار بار ديگر يك استوارند.
اقتصادي، بهطور بيواسطه كه است مضموني از بلكه صحبت نيست، ميان در

است. فرهنگي و سياسي
نابودكردن  به امپريال، گرايش شكل به حقوق بينالمللي درآمدن  
(Abbé de Saint Pierre) سن پير دو آبه از دارد. عمومي و خصوصي
كه دربارة آرمانهاي حقوقي همة كساني ,(Hans Kelsen) كلسن هانس تا
استنباط كرده اند، غريزي بهطور را انتظار خالف روند زدهاند، اين قلم مدرن جهاني
چارچوب وقتي يك ملي، حقوق عمومًا ارتجاعيشان از درك بهرغم بهطوريكه

ميآوردند،  درنظر را بينالمللي،  Jus condendum يك جهاني، حقوقي
ميپردازيم، روابط جهاني به وقتي ميشدند. حيرت انگيز دموكراتيك بهنحوي
نباشند قدرت اعمال با ارتباط منحصرًا در ديگر كه حقوقي گرايش دارند مسائل
بگيرند. نظر در دارند، تعلق «مشترك» به كه را ارزشهايي تمامي ميبايست و
روند، يك  بلكه تثبيتشده، قانوني دستاورد  يك نه حق كه كنوني وضع  در
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باز عنصر كه است عمل حال در تبارشناسي يك بلكه يك باستان شناسي نه
پايهيي «مشترك» تنها رو در روست, و با نوآوري دارد خود را در بنيانگذاري
با شبكههاي هماهنگ اجتماعي آن روابط روي به ميتواند كه حقوق ميشود
بهوجود ما را دوران جهاني واقعيت كه كثيري «خاص»هاي سازمانيافته توسط
تنها ما بهنظر اما مستقيم نيست، خط بهصورت مسير البته اين بسازد. ميآورند،
كمك ميكنند «مشترك» و «خاص» مفاهيم همچنانكه ممكن ميرسد. راه
چارچوب در ملي، حقوق در خصوصي ـ عمومي تمايز وراي در اجتماعي روابط كه
تنها اساس مفاهيم، حقوق بينالمللي، همين سطح گيرند، در قرار حقوقي نويني
جمله از اينها ميشوند. دموكراتيك شمرده مسالمتآميز و همزيستي براي ممكن
كتاب آخر بخش در كه بيشماران, دموكراسي يك ايجاد براي كه هستند شرايطي

الزماند. خواهيم گفت، آن سخن از مفصلتر

جنبش  و       كارناوال
معرف يك  «مشترك», توليد مبتني بر مفهوم بيشماران بعضيها بهنظر   
دوران مٌانوس اجتماعي بدنههاي سازمانيافته نظير هويت يك جديد، حاكم سوژة
ما درك در بهعكس، ديگر، بعضي است. ملت يا كارگر طبقه خلق، مثل مدرنيته،
زماني تا ميبينند. درواقع را از آنارشي شكلي «خاص»ها، مركب از بيشماران از
ـ يعني است كرده مشخص آلترناتيو مدرن باشيم كه چارچوبي ما زنداني كه
بايد ما ماند. خواهد باقي فهم غيرقابل بيشماران مفهوم البته ـ آنارشي يا حاكميت
اجتماعي برسيم سازمانيابي نوعي شناسايي به و كنيم عبور قديمي اين پارادايم از
ما كه گشتي كند: كمك راه اين در را ما ميتواند ادبي گشت يك نباشد. حاكم كه
داستايفسكي» «شاعرانگي در باختين ميخائيل كه آنطور كارناوال، مفهوم به را

ميرساند. است, آورده
ادبي  نقد بر كامًال كالسيك، بهصورت نقدي بهنحوي كه  حرف باختين
دنبال را تئوريك هدف دو اساسًا بيانشده، داستايفسكي، رمانهاي  مورد در
است روسي فرماليسم جنگ به اعالن يك چيز از هر نوشته قبل اين ميكند.
يك دورنماي در را جنگ باختين اين بود. ادبي سايهافكن نقد بر آن زمان در كه
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سخنگو سوژه هاي بر كه نظرگاهي از حركت با يعني ميبرد، پيش به ماترياليستي
تكيه عالمات، سيستمهاي از تاريخچهيي چشمانداز در بيانشان خاص اشكال و
به اشكال شعري را نميكند سعي بنابراين، نقد ادبي ماترياليستي، ميكند(۲۳).
نتيجه اين به ميخواهد بلكه دهد، تقليل اجتماعي يا سياسي اقتصادي، شرايط
و واقعيت است، اين از جزئي زبان، قلمرو در توليد به عنوان كه ادبيات، برسد
بر باختين درك كند.  روابط سيستم  اين بطن را در بيانگر تا سوژة  ميكوشد
باطل و دور و بيحركتي ميگذارد انگشت محدويتهاي زيباشناختي فرماليسم
جهاني ساختن كه آنند از حاكي او بهنظر محدويتها، اين ميدهد. نشان را آن
داشته باشند، وجود بتوانند ديگران طرف از شناسايي بدون آن سوژهها در كه
رمانهاي به مستقيم جدل، ارجاع اين پرداختن كه در است روشن است. غيرممكن
سوي از داستان نقل باختين، بهگفته چراكه، دارد, اساسي اهميتي داستايفسكي
گربه اش با شخصيت داستان وقتي حتي گفتگوست، بهصورت نويسنده همواره
(در نويسنده يك فقط داستايفسكي رمان  هر  كه ميرسد بهنظر روبه روست.
مثل هستند، گفتگو حال متفكر در ـ نويسنده بلكه چند ندارد، تكگويي) حال
بزرگ. مفتش و كارامازف ايوان يا مارمالدف سونيا پترويج، راسكلنيكف، پورفيري
با را آن شركتكننده در سوژه هاي از يك هر كه است گفتگويي بيوقفه اين،
اين اين همه ميسازد. با دائمًا غنيتر او، به انسانشناختي انقالب يك تحميل
يك است به ممكن بلكه نفر نيست، سه دو يا بين ساده صحبت گفتگو، يك
بهدست با ديگران برابر شأني و آن نيرو در سوژه هر كه بدل شود باز دستگاه
هستند بزرگي چندصدايي دستگاههاي داستايفسكي رمانهاي بنابراين ميآورد.
از توسعه يابنده جمع غيرمحدود و يك آن در بهوجود ميآورند كه را جهاني و

ميگيرند. شكل خوشبختي، جستجوي در و متقابل كنش حال در سوژههاي
اصلي كتاب  مضمون دّومين به فرماليسم نقد از باختين كه در اينجاست  
يا تكگويانه ادبيات به تا ميگيرد بهكار را داستايفسكي چندصدايي نقل و ميرسد
در باختين، گفتة به تكگويي, و چندصدايي بين تضاد اين كند. حمله تكصدايي
وانتريگ دربارة سبك نظريهيي بايد به دارد. بنابراين وجود ادبيات اروپايي سراسر
داستايفسكي، قهرمان «نه فهميد. را داستايفسكي كار ويژگي تا كرد مراجعه ادبي
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دستهبندي در هيچكدام كلي، ساختار چندصداييبودن اصل حتي نه و فكر نه
يعني خانوادگي، يا اخالقي ـ روانشناختي، اجتماعي زندگينامهيي، ادبي رمانهاي
نميگيرند جا داستايفسكي، همعصران عنايت مورد و زمان غالب مقولههاي در
سنتهاي و با دارد متفاوت تكيه تركيبي اساس يك او بر رمان چندصدايي [...]
به داستايفسكي كه ادبي سنت اين پيوند است»(۲۴). در ادبي نثر از ديگري 
گفتوگو بهصورت نقل كه ميدهد توضيح باختين است؟ كدام دارد تعلق آن

از  كارناوالمانند  درك يك و كارناوالي ناشي از فولكلور چندصدايي، ساختار و
است. جهان

كارناوال را  محوري نقش بود، نوشته رابله دربارة كه كتابي در قبًال، باختين  
را داستايفسكي كند كه ادعا مي تواند چگونه اما بود. داده اروپايي نشان ادبيات در
مثل درامهايي ميتواند چطور است؟ يافته كارناوال دورهگرد گروههاي ميان در

وقتي به  تلقي كند؟ برادران كارامازف را نوشتههاي كارناوالي يا مكافات و جنايت
مي بينيم كه دقت ميكنيم، باختين ديگر نوشتههاي «كارناوالي» در اين مفهوم
بهكار انساني و هيجانهاي شور توصيف قدرت را براي اين اصطالح درواقع او
و مي گيرد قرار (مونولوگ) تكگويي مقابل در كه است نثري كارناوالگونه، مي برد.
خوِد حركِت خالل از مي كوشد بهعكس، شود، مطلق حقيقت مدعي آنكه بهجاي
را عظيمي نوآوري توان بدينترتيب بدهد. نشان را روياروييها و تضادها روايي
كارناوال گونگي، البته دهد. تغيير واقعيت را است قادر كه درميآورد بهحركت
زمخت طبيعتگرايي نوعي سمت به ميتوانند به راحتي چندصدايي نقل گفتگو،
كه هم هستند قادر عينحال در باز ميتابد، اّما را روزمره زندگي كه فقط بلغزند
بههم آرمان و ميل و تخّيل قدرت آن در كه بگيرند خود به را تجربه از شكلي
شيوهيي ديگر و, به ولتر سويفت، نزد چشمانداز اين رابله، پيوند خوردهاند. به جز
و چندصدايي، گفتگو وقتي بدينترتيب هست. هم سروانتس نزد كامًال گويا, ولي
كارناوالي ادبيات بياورند، جديدي را بهوجود دنياي صورت، مبتذلترين در حتي
تراژيك داستايفسكي رمانهاي كه نيست شك البته، ميشود. جهاني سبك يك
تراژيكبودن اين بنگريم، آن به كارناوالگونگي منشور وراي از اگر ولي هستند،
ندارد. بيستم قرن اگزيستانسياليستي تكگوييهاي دروني اضطراب به ربطي هيچ
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ميكند مقابله روسي  جامعة بحران  با درواقع داستايفسكي  گفتگوگر  دستگاه
ديد گرفتهاند, در معرض قرار آن در كارگران و روشنفكران بن بستي را كه و
گوگول از داستانيش را ظاهرًا شخصيتهاي كه مادي تراژدي يك ميدهد: قرار
مدرنيزاسيون نوميدكنندة بيرحمانه و فشار زير را بعد آنها تا است گرفته بهعاريت
آوردن صحنه به  جز كاري داستايفسكي درامهاي جهت، اين در  كند. خرد
نوزدهم قرن در پايان روسيه بورژوايي فرهنگ و حل نشدني زندگي تناقضهاي
مي كند، پيدا واقعيت كارناوالي، آداب در همچنانكه باورنكردني، نميدهند. انجام

اشك تماشاگران ميشود. و نثار خنده و عذاب رنج و
واقعيت ساختن و توصيف براي عنصر ديگري هم اّما، كارناوالگونه، نقل
كارناوالي, زبان  چندصدايي است. خصلت بيشتري  اهميت داراي كه  دربردارد
درآورد، را داستايفسكي  اشك و هم رابله شود خندة سبب است هم قادر كه
ندارد وجود مركزي به صورت چندصدايي، در نقل، دارد. زيادي سازندگي قدرت
بين مبادالت طريق از تنها جهت كرد. معلوم بتوان را جهتها آن به نسبت كه
آزادانه اين «خاص»ها مي شود. معلوم هستند، گفتگو كه در «خاص»هايي همة
مشتركي نقلي مجموعًا ساختارهاي يكديگر، با گفتگو در و ميزنند حرفشان را
با كه است فرمولي باختين  چندصدايي نقل ديگر، بيان به مي آورند.  پديد را
و باز ساختاري بر تكيه با «مشترك» توليد از دركي زبانشناختي، اصطالحات

ميكند. بيان را شبكهيي شكل
و  بيشماران  مفهوم به دست آخر ميدهد كه امكان ما به مطلب اين   
يك قالب در اين مفهوم درك براي كوشش هنگام برگرديم كه مشكالتي به
نمايشگونه كارناوالي و خصلت شناسايي مي يابيم. برابرمان سياسي، در سازمان
شكل جهانيشدن به مربوط مسائل پيرامون كه گوناگوني اعتراضي حركتهاي
حتيوقتيبه صورتزدوخوردهايبيرحمانه اينتظاهرات، مشكلنيست. گرفتهاند،
آدمكهاي غولپيكر، با و ميكنند حفظ را خود نمايشي حالت كامًال درميآيند،
اين ديگر، بيان به نشاطآور همراهند. ترانههاي رقصها و و لباس, و قيافه تغيير
با تظاهركنندگان خشم آنها طي كه هستند خياباني فستيوالهايي هم تظاهرات
كارناوالگونه حوادث تظاهرات اين اگر ميخورد(۲۵). پيوند كارناوالي شادماني
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ميكنند، جريان پيدا آن در كه نيست محيطي سبب به ميشوند، فقط شمرده
ميآيد. صحنه به باختين كه اينجاست در هست. هم سازمانيابيشان علت به بلكه
گوناگون، خاص سوژههاي داستان، نقل مثل هم، سياسي سازمانيابي زمينة در
خالل از ميشوند و تركيب چندصدايي بهنحو يكديگرند، با گفتگوي دائمي در
نوعي حركت، حال در بيشماراِن ميشوند. غنيتر مشترك شكلگيري روند اين
جنبشهاي ميكند. توليد جديد زبانهاي و جديد سوبژكتيويته هاي كه است نقل

نقل  چنين توليد به ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هم سالهاي جنبشهاي بهويژه ديگر، سياسي
داستان يك فقط از آنها امروزه كه ميرسد بهنظر شدند، ولي موفق چندصدايي
قاضيانشان و و پليسها مستقر قدرتهاي توسط آنهم باقيمانده كه تكصدايي
به تقليلشان براي برابر تالش در امروزي جنبشهاي قدرتمند ميشود. حكايت
كارناوالي ميتوانند فقط جنبشها اين مي رسند؛ به نظر مقاوم تكصدايي قصة يك
ميكند: كمك درك آن در ما باختين به است كه منطق بيشماران اين باشند.
توليد «مشترك» در كه «خاص»هايي آزادي براساس تئوري سازمانيابي يك

زندهباد اشتراك! كارناوال! زندهباد جنبش! زندهباد همگرايي دارند.

«مشترك»     بسيج
تحليل  مورد را «خاص» و «مشترك» ظهور ما فصل, اين طول در  
در محلي زمينه هاي ويژه بودن كار، ويژة شكلهاي مشترك شوند ـ داديم قرار
بارآوري. و فقر مشترك وضع نيز و مشترك، و جهاني انسانشناسي يك بطن
به همچنين ما بيشماراناند.  شكلگيري امكان شرايط ديگر، بيان  به اينها،
يك تشكيل بهسوي را بيشماران گوشت بيوقفه كه پرداختيم نيروهايي تحليل
سلسلهمراتبها و تقسيمات برحسب را آن «خاص»هاي ميرانند، سياسي بدنة
و ميسازند مبدل جهاني كنترل اعمال بهوسيلة را «مشترك»ها ميدهند، تغيير
بهروشني اينها همة از ميشوند. آنها به دسترسي مانع خصوصي، ثروت بهعنوان
و كرد نخواهند پيدا سياسي بيشماران خودبهخود چهرة كه گرفت ميتوان نتيجه
هم ميتوانند به دارند، ماهيتي دوگانه است كه حاصل سلسلهشرايطي اين گوشت

جديد. كنترل و استثمار رژيم يك به هم و ببرند راه آزادي
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دارند.  نياز سياسي پروژة به يك باشند, وجود داشته اينكه براي بيشماران  
پروژة آن نوع بايد ميكنند، ممكن را بيشماران وجود كه شرايطي بررسي از پس
هر ديديم كه چطور كنيم. معين دهد، زندگي آن به ميتواند را هم كه سياسي
كه كوششي هر و جهاني سيستم سلسلهمراتبي تقسيمبندي هر استثماري، رابطه
همچنين ميكند. توليد تضاد ميگيرد، صورت «مشترك» هدايت و كنترل براي
كه سرمايه دارد خود را با افزودهيي همواره توليد «مشترك» كه يادآوري كرديم
يك بطن در سربازخانهيي در برابر ايجاد انضباط و كند تصاحب را آن نمي تواند
كه گفت ميتوان تجريدي و فلسفي زبان به ميكند. مقاومت جهاني سياسي بدنة
محروميت ميشود. بدل طغيان به تضاد آن در كه است نقطه يي همان افزوده اين
ساخته غنا مبدأ از فقط ولي طغيان بزند، تضاد دامن و نفرت خشم، به ميتواند
فقير ما وقتي ميل. دانش و تجربه، هوشمندي، مازاد مبدأ يك از يعني ميشود،
نيست سبب آن به ميكنيم, معرفي حاضر عصر در كار پارادايم تصوير ذهني را
آن براي بلكه از ثروت كنار گذاشته شدهاند، دادن ندارند و براي چيزي فقرا كه
هستند كه امكاناتي از غني بنابراين دارند و جاي توليد چرخههاي درون است كه
كنترل كنند، و مصادره ميتوانند جهاني سياسي بدنه و سرمايه آنچه از همواره 
مبارزه عليه بدنة آن روي است كه اولي مشترك ستون افزودة بيشتر است. اين

مي شود. ساخته بيشماران بهسود و جهاني سياسي
مبارزه، هر شدت افزايش ميكنند: با بسيج «مشترك» را شكل دو به طغيانها
مشترك تضاد مبارزه، هر يعني درون شدت، نظر ديگر. از مبارزات به گسترش با و
رفتارهاي شكل به  مالكيتشدگان سلب و استثمارشدگان مشترِك  غناي و
جايي برويم به بار هر ميشود. ظاهر مشترك نمايش گونگيهاي و مشترك، عادتها
رفتار، و نحوههاي لباسپوشيدن از تشابه است، غرش درآمده به آن در طغيان كه
زمينه همين در ميشويم. شگفتزده ارتباطگرفتنشان نحوة و افراد بين روابط

سبك  يك چيز هر قبل از سياه» «پلنگان مشخصة كه مي شد ژنه يادآور ژان مثًال
لباسها، و سر موي آفريقايي آرايشهاي واژهها، فرهنگ نهتنها است. (style)
اين اما جسماني(۲۶). ايستادن، نحوة حضور طرز هم چنين شيوة راهرفتن، بلكه
زندگي نحوههاي اميال، ؤياها، ر از هستند نشانههايي فقط سبك، سازندة عناصر
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همواره جديد زندگي شيوههاي كرده است. اين بسيج جنبش مشتركي كه توان و
چياپاس، جنگلهاي مثًال در ميگيرند. شكل محلي عادات و سنتها با دادوستد در
و زاپاتا, چهرة مثل ملي، تاريخ از عناصري ملي، آزاديبخش زاپاتيستي ارتش
يك تا درهم آميخته اساطير سرخپوستان بومي را با دهقاني شورشهاي ميراث
تازهيي شكل اينها، فراتر از و، دموكراتيك شبكهيي، پراتيكهاي ارتباطي سيستم
«مشترك» بسيج بسازد(۲۷). است، اين جنبش مشخصة را كه جمعي زندگي از
قدرت، با مستقيم منازعه ديگر، سوي از ميبخشد. تازهيي شدت «مشترك» به
بوي درجه يي باالتر ميرساند: به را شدت اين منفي، باشد، چه مثبت چه تأثيرش
خشم، شدت از خون را پليس تيز ميكند و برخورد با را اشكآور حواس گاز تند
شدت يافتن باالخره، ميرسد. اوج به انفجار حال در شدت اين و مي آورد، بهجوش
جديد انساني زايش به كه است انسانشناختي تغييري ظهور سرآغاز «مشترك»

ميبرد. راه مبارزات در
بسيج  محلي بين مبارزات ارتباطهاي در گسترش، «مشترك» ديدگاه از  
بينالمللي دورة يك به شكل سنتي بهطور جنبشها جغرافيايي ميشود. گسترش

طريق پراتيكها  از محلي،  زمينة يك از آن شورشها طي مبارزات درميآيد كه
ميكنند(۲۸). ديگر سرايت به زمينهيي بيماري مسري، مشترك، بهسان اميال و
شعلهور را كارائيب منطقه در قرن نوزدهم بردگان شورش كه بود بدينترتيب
بيستم قرن آغاز و نوزدهم قرن پايان در صنعتي كارگران شورشهاي ساخت،
چريكي و مبارزات جنگهاي و بيشتر شدند بيشتر و شمالي اروپا و آمريكاي در
گسترش التين و آمريكاي آفريقا آسيا، در گذشته ميانة قرن در ضداستعماري
مقياس در بهطور گسترده از اين دورهها يك هر طي «مشترك»ي كه يافتند.
سرمايه بردهداري، سيستم  از اعم ـ  مشترك دشمن فقط  شد، بسيج جهاني
مشترك روشهاي همچنين بسيج اين نبود. ـ استعماري رژيمهاي يا صنعتي
هم را بهتر دنيايي براي مشترك ميل  و زندگي،  مشترك نحوههاي مبارزه،
اين از يك هر در كه افزودهيي كه نيست شگفتي جاي بنابراين دربرميگرفت.
خود بگيرد. به ناهنجار قدرت، شكلي ديدگاه از بتواند، بهويژه ميشود مبارزات بارز
دورههاي ۱۷ و ۱۸، قرون در انگليس استعماري توسعة سرداران و فرمانداران
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هفت سر، ديو و هركول اسطورة به  ارجاع  با  را  بردگان و دريانوردان شورش
هر ميبردند، بهكار مقامات تالشهاي هركولواري كه بهرغم ميكردند. توصيف
از دوره هر ميكرد(۲۹). سر بلند ديگر شورشي ميشد، شورشي سركوب كه بار
و تازه چيزي و برميدارد ميان از را سنتي سياسي و اجتماعي بدنههاي مبارزات،

مي كند. جانشينشان غول، يك غريب، و عجيب
جنبشهاي  و دانشجويان كارگران، توسط مبارزات جهاني انفجار ۱۹۶۸ و از پس
ظاهر مبارزات از تازهيي دورة بيآنكه مي شدند سپري دههها ضدامپرياليستي،
چنين نداشتند: وجود  مهمي شورشي حركات سالها اين اينكه طي نه شود.
در آفريقاي آپارتايد مبارزة ضد چه بودند، قهرآميز بسيار هم و جنبشهايي فراوان
فلسطين، انتفاضة شمالي، ايرلند در بريتانيا قدرت عليه مداوم شورش جنوبي،

مردانه،  زنانه و جنبشهاي همجنس گرايان استونوال و فمينيستي، جنبشهاي
توسط كارگران، كه ملي كمسروصداتري محلي و متعدد مبارزات باالخره چه و
شورشها از اين هيچيك اين همه، با آمدند. بهوجود ستمديده يا مردمان كشاورزان
سراسر جهان بسيج در گسترده، به نحوي را «مشترك» كه يك دورة مبارزات به
داد. كمبها مبارزات بين ارتباط محدودتر درجات به نبايد البته نشد. منتهي كند،
«عدالتبرايسرايدارها» جنبش اينپديدهها خيرهكنندهتريننمونه از يكي امروزه
تالشها اثربخش ترين و نوآورانه ترين از كه است (Justice for Janitors)
چالشهايي با آن سازمان دهندگان آمريكاست. در سنديكايي سازماندهي براي
مقابله كنند: جمعيتي آنها با نتوانستهاند سنتي سنديكاهاي روبهرو هستند كه
نمي توانند هم اغلبشان  كه تازه واردي مهاجران از متشكل اساسًا  و متحرك
ارزش كار بازار در كه مهارتي داراي هيچكدام تقريبًا كنند و صحبت انگليسي
منطقة در دستكم آنها، موفقيت رازهاي از يكي است ممكن نيستند. باشد داشته
نخستين به سرايدارها» براي «عدالت جنبش كه محلي يعني لسآنجلس،

براي كنترل سال ١٩٦٩, ژوئن در آن, به پليس هجوم كه نيويورك در است ُمتلي نام  Stonwall ] 
شد. اين رو روبه آميز آنان خشونت و شديد واكنش با بودند, شده جمع آنجا كه در گراياني هويت همجنس
كه شد مبدل به جنبشي زود خيلي قرارگرفت و مرد و زن همجنس گرايان مورد استقبال سرعت به حركت
انداخت. راه به اعمال مي شد, عليه همجنس گرايان اداري دستگاههاي دولتي و را كه در تبعيضي با مبارزه
م] است. ايام آن حركت يادگار ژوئن ماه در جهان بزرگ شهرهاي در گرايان همجنس ساالنة پيمايي راه
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رزمندگان جنبش, رهبران از بسياري كه  باشد اين يافت، دست پيروزيهايش
عليه داخلي جنگ طي كه هستند (F.M.L.N) فارابوندومارتي جبهة سابق
مورآزان كوههاي از را خود انقالبي اميال آنان جنگيدهاند. السالوادور حكومت
هم را ديگران بدينترتيب لسآنجلس آورده و آسمانخراشهاي تا (Morazan)
نمونهيي سنديكايي, سازماندهي زمينه به چريكي مبارزات انتقال با و كرده مبتال

دادهاند(۳۰). را ارائه «مشترك» از توسعه محكم و واقعي
سطح بينالمللي،  در مبارزات از دورة تازهيي كه ۱۹۹۰ بود در اواخر سالهاي تنها
طي آن گشايش مراسم شد(۳۱). درگير مربوط به جهاني شدن مسائل پيرامون
سران كنفرانس برگزاري بههنگام سال۱۹۹۹، در كه گرفت صورت تظاهراتي
رديف يك شروع اين تظاهرات بهراه افتاد. نهتنها در سياتل تجارت جهاني سازمان
نمايندگان كه كنفرانسهايي با همزمان بعد، سالهاي كه بود اعتراضي جنبشهاي
اين بلكه گرفت، صورت كردند، برگزار اروپا و شمالي آمريكاي در جهاني قدرتهاي
عليه جنوب مبارزات بيشمار در ريشه جديد، دورة اين نشان دادكه هم را واقعيت
جهاني ساختار و ساير نهادهاي پول، بانك جهاني، پيمان نفتا بينالمللي صندوق
انقباضي تحميل شده اقدامات اِعمال بر اثر كه اغتشاشاتي دارد. بهناگهان، قدرت
عليه كه تظاهراتي كشور درميگرفت، در يك پول بينالمللي صندوق توسط
براي كه بسيجهايي  و ميافتاد  بهراه ديگر جاي در جهاني  بانك پروژة  يك
يك ميگرفت، عناصر مختلف صورت ديگر كشور يك در با پيمان نفتا مقابله
فوروم ساالنة اجتماعات جلوهگر شدند. اين دوره، هنگام مبارزاتي مشترك دورة
اين ميشد. طي تثبيت بهنوعي منطقه يي، گوناگون فورومهاي و اجتماعي جهاني
دربارة تا هم ميآيند گرد فعاالن و روشنفكران غيردولتي، سازمانهاي اجتماعها
تبادلنظر جهانيشدن، ديگري از نوع و امكانات جهانيشدن كنوني شكلهاي
و بسيجها كه است يادآور «مشترك»ي در عينحال اجتماعي، فوروم هر كنند.
سهم دارند. آن در ميدهند، تشكيل را دوره اين كه گوناگوني جنبشهاي شورشي

به  عراق با جنگ ۱۵فوريه۲۰۰۳ عليه هماهنگ بسيجهاي در مبارزات دورة اين
راهپيمايي جهان سراسر شهرهاي ميليونها نفر در آن طي كه آمريكا، رهبري
عالي اعمال مرحلة معّرف جنگ رسيد. خود اوج به كّمي نظر از كردند، دستكم
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رسيد. ساختارهاي بهپايان آن عليه مبارزات از دوره اين كه جهاني است قدرت
انبوه بسيج بودند، گرفته سرچشمه پيشين مبارزات از كه ارتباطي و سازمانيابي
ديگر بار بايد امكان پذير ساختند. را جنگ مشترك عليه تظاهرات هماهنگ و
دشمن نهتنها يك شدند، دوره بسيج اين كه در نيروهايي كه خاطرنشان كرد
ـ جهاني امپراتوري يا يا هژموني آمريكا نئوليبراليسم است اسمش كه ـ مشترك
مشترك ميل نيز و زندگيها طرز عادات، رفتارها، بيانها، پراتيكها، همچنين بلكه
فعال بلكه نيست واكنشي دورهيي فقط چنين داشتند. بنابراين بهتر آينده يي براي

پيشنهادهاي  و خواستها از برخي تفصيل به ما  ۳ ۲ـ فصل خّالق است. در و
داد. خواهيم قرار تحليل داشتند، مورد جنبشها اين كه را مشتركي

يا  محلي مبارزات، خصلت از جديد دورة اين در جهاني «مشترك» بسيج  
و قدرت مبارزات، بين ارتباط نميدهد. قرار سايه در را آنها از يك هر ويژگي
كه آورد مثال شورشهايي از اين زمينه ميتوان در ميكند. بيشتر را آنها غناي
بهلرزه اقتصادي» بحبوحة «يك بحران در را آرژانتين و۲۰دسامبر۲۰۰۱، ۱۹ در
شكستهايي يا پيروزيها با ادامه يافتند و شكل يا آن به اين نيز پس آن از و درآوردند
ويژگي با زيادي حد تا را ميتوان شورشها اين بحران و اين ماهيت شدند. روبهرو
كه نمايندگي بحران و دولتي بحران نهادهاي داد. توضيح تاريخش و آرژانتين
اجراي در بود، خصوصي عمومي و فساد از ناشي تا حدي و دربرگرفته را كشور
بين يك ائتالف قانوني ايجاد حل بحران، مثل براي سياسي سنتي استراتژيهاي
درحاليكه تظاهركنندگان كردند. ايجاد مانع بورژوازي، رهبري به اجتماعي طبقات
ميزدند: فرياد سياسي طبقة تمامي به رو ميكوبيدند، قابلمه هايشان و باديه ها روي
در مالي بحران اّما .(Que se vayan todos) كنيد» گم را گورتان «همگي
سياسي بدنه عمومي بيثباتي بينالمللي و با سيستم آرژانتين پيوندهاي حال عين
بهويژه محصول سياستهاي نوليبرال صندوق بينالمللي پول بود، جهاني را، كه
غيرممكن ناگهان خارجي قرض گرفتن كشور، پول فروپاشي با مي كرد. برمال
كشورهاي از بسياري مردم وضع مشابه وضعي در كشور متوسط طبقات و شد
بود، رفته بين از شغلي امنيت شده بود، پساندازشان آب يعني گرفتند، قرار فقير
مردم واكنش افتاده بود. كار از اجتماعي خدمات مجموعة اوجگرفته و بيكاري
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و نكردند تحمل را كارخانهها تعطيلشدن كارگران بود: خّالق آرژانتين فوري و
ايجاد شهري يا محله يي مجالس از شبكههايي گرفتند، آنها را بهعهده ادارة خود
را بگيرند، پولهاي الزم و تصميمات هدايت كنند را سياسي مباحثات تا شدند
بيكاران جنبش و گيرند، مبادالت مستقل بتوانند صورت تا افتادند جريان تازهيي به

خالل روياروييهايي  از كرديم) اشاره آنها به پيشتر كه Piqueteros (همان
را عرضه كرد. اعتراضي فعاليت از جديدي شكلهاي داشت، مقامات با پليس و كه
كساني تمام در ميان حال عين در دارد، اما اختصاص وضع كشور به اينها همه
ميكنند، مشترك مبارزه جهاني سلطه گرانه روند و استثمار با و رنج ميبرند كه
مبارزات از دوره يك مشترك ميراث بهرهگيري از با آرژانتين شورش هست. هم

جهان  تمامي فعاالن بعد به سال۲۰۰۱ دسامبر متقابًال، از ماه و، شد ايجاد جهاني
شدند(۳۲). رويآور نوآوري، و الهامگيري براي منبعي بهعنوان آرژانتين، بهسوي

مييابد.  گسترش پراكنده شبكة شكل به مبارزات، از جهاني دورة اين  
ديگر نقاط تمامي با كه مي كند عمل گرهي نقطة يك بهمنزلة محلي مبارزة هر
مبارزه، هر كند. عبور محور رهبري مركز يا از يك آن كه بدون است ارتباط در
يك در حال عين در و باقي مي ماند محلي با وضع پيوند در و خاص بنابراين،
به ديگر نوع هر از بيش نوع سازمانيابي، اين است. غوطه ور هم مشترك شبكة

بيشماران نزديك است. مفهوم تظاهر سياسي كامل
ميگيرد، ميتوان  خود به شبكه يي شكل كه سازمانيابي اين براي درك  
داد. طي نيمة قرار گذشته زمان در سازمانيابي اصلي شكلهاي را در مقابل آن
ميگرفتند. الهام دو الگو از اساسًا مقاومت و اعتراضي جنبشهاي بيستم، قرن دوم
حول مبارزه در بسيج كه است هويتي بر مبتني سازمانيابي سنتي تر و اول شكل
تأمين رهبري، مركزي دستگاه يك را سازماني وحدت و ميگيرد انجام آن
موقعيت مثل از عوامل، برخي بگيرد. خود به حزب شكل مثًال ميتواند ميكند كه
مهم منازعات محورهاي فعاالن جنبش، نظر در ممكن است اقليتها، حقوقي
تاريخ قرار گيرند. مبارزة اصلي وحدت تابع بايد اما همه بهشمار آيند، ديگري
كامًال كه دوم، الگوي نوع است. اين از نمونههايي از سرشار كارگر طبقة سياسي
تفاوت بيان گروه در هر حق بر ميگيرد، مبتني است قرار الگوي اول مقابل در
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قومي، حول تعلق مبارزات درگير از اساسًا بهطور مستقل. مبارزهاش و ادامة خود
الگوي غالب، دو اين كرد. پيدا گسترش تفاوت الگوي كه بود و جنسيتي جنسي
هويت يك نام به واحد مبارزة يا ميآوردند: بهوجود را بيابهام آلترناتيو يك هم، با
شبكهيي سازمانيابي با بيشماران، تفاوتها. بر تأكيد با جداگانه مبارزات يا مركزي،
متفاوت شكلي به دومي زندگي بلكه نميكنند، نفي را قديمي الگوهاي اين خود،
واقعيت اين از ناظران غالب ،۱۹۹۹ در سياتل تظاهرات در ميدمند. آنها در
ـ نداشتند يكديگر سازگاري با كه در سابق گروههايي بودند كه شده شگفتزده
هماهنگ ـ و... آنارشيستها و مذهبي گروههاي اكولوژيستها, و سنديكاليستها
تفاوتها يا مسكوتگذاشتن براي مركزي ساختار هيچ بيآنكه عمل ميكردند,
زوج بيشماران نظري، بيان به باشد. بوده كار در تظاهرات، وحدت از تبعيتشان
الگويي عمل در ميكند. تفاوت همساني/ زوج جانشين را خصوصيت / اشتراك
طي كه همكاري و ارتباط توسط ما ويژگيهاي بيان آن در كه ميكند عرضه
رفتارها پراتيكها، عادات، روزافزون ايجاد در ما توانايي يا ميگيرد، شكل مبارزه
تقليل ـ «مشترك» جهاني گسترش و بسيج توسط ـ خالصه اميال مشترك و

از اهميتش كاسته نميشود. نمييابد يا
به نظر خواهد  ناهنجار مبارزات جديد جهاني از دورة اين بسياري، در نظر  
بسيج ميكند، را «مشترك» دارد، تكيه «افزوده» داراي وضعي بر چرا كه رسيد
آلترناتيو و مي دهد خطر قرار معرض در را سياسي سنتي و اجتماعي بدنههاي
كساني به ويژه مفسران، از بسياري رسانهها، در ۱۱سپتامبر، بعد از خلق ميكند.
آلترموندياليست و جنبشهاي مي كردند، احساس جنبشها اين جانب از كه خطري
با مقابله براي دو هر كه چرا ناهنجار خواندند, يكسان به را تروريستي تهاجمهاي
مقايسة كه نيست شك جاي ميشوند(۳۳). متوسل قهر به قدرت جهاني ساختار
كه خشونتي با تظاهرات، بههنگام مكدونالد مغازة يك شيشه هاي شكستن
كه موضوع را، خشونت مسألة فعًال اما است، ابلهانه ميگيرد، را ۳۰۰۰نفر جان

با  رو چه از سازماني نامبرده شكلهاي و ببينيم بگذاريم كنار ۳ است، فصل۳ـ
شكل كه است «مشترك» بسيج مبارزات، جديد جهاني دورة مبتايناند. يكديگر
همه و ندارد قرار مركز يك زير كنترل بهخود ميگيرد، را پراكنده و باز شبكة يك
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القاعده كارشناسان, بهگفتة ميزنند. را حرفشان آزادانه تشكيلدهندهاش عناصر
شبكهيي دارد: عكس جهت در مشخصاتي كه شبكهيي اما است، شبكه يك هم
قرار رأسش در مركزي اتوريتة كه اكيدي  سلسلهمراتب  فرمان زير زيرزميني
القاعده دارند. يكديگر قرار عكس جهت در هم درست هدفها باالخره، دارد(۳۴).
و اجتماعي سياسي بدنه هاي ميدهد تا قرار مورد حمله را جهاني بدنههاي سياسي
درحاليكه كند، احيا ديني بودهاند مقامات زير كنترل و قديمي تر كه را منطقهيي
و آزادتر جهاني ايجاد براي و جهاني سياسي بدنة عليه آلترموندياليستها مبارزات

نيستند. بههم شبيه غولها همة دموكراتيكتر است.
جهاني  دورة كه كه جنبشهايي ميدهد «مشترك» نشان بسيج سرانجام  
رسانهها (هرچند نيستند اعتراضي جنبشهاي فقط ميآورند، بهوجود را مبارزات
اينجا, تا هستند. هم خّالقي و مثبت جنبشهاي بلكه تكيه مي كنند) اين جنبه روي
بطن در «مشترك» توسعه و توليد نظر از فقط را خّالق و مثبت اين جنبه ما
ايجاد سياسي پروژة و «مشترك» بسيج داديم. قرار مالحظه مورد جنبشها خود
شود. تثبيت دربرگيرد و را جامعه تمام رود، فراتر بسيار حد اين بايد از بيشماران
و، متقابًال، بيشماران است بيشماران قدرت تثبيت راه دموكراسي تنها ما بهنظر
تحقق امروزه مي دهند كه تشكيل را سازمانيابي منطق يك اجتماعي و سوژه يك
مركزي بحث بيشماران پروژة دموكراسي مي گردانند. اين ممكن را دموكراسي

است. كتاب آخر و سوم فصل

چپ سمت در بيشماران سازماندهي: :۲ حاشية
در راست احزاب نهتنها است. بحران حال در چپ پيش سال دهها از
الهامبخش نظر سياسي از و وضع غالب داشتند انتخابات كشورها در از بسياري
سمت به چپ عمدة احزاب اغلب بلكه شدند، جهاني نوين نظم شكلگيري
احزاب از را آنها ميتوان  مشكل بهطوريكه لغزيدهاند، آنطرفتر  و ميانه
مورد سنديكاها را نكردند، اجتماعي را متالشي دولت مگر شناخت: راست باز
كه اجتماعي پايگاه آن نزدند؟ دست جنگ به خارج در و ندادند قرار تهاجم
ندارد قدرت اندازه ديگر آن ميكنند, كارگر نمايندگيش طبقة و سنديكاها
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«خلق اجتماعي كه بازيگران كند. تمامي حمايت را چپ احزاب سياسي كه
اينهمه با رفتهاند. بين از واقعًا كه مي رسد ميآوردند به نظر بهوجود را چپ»

ميتواند  آنچه و چپ هويت مورد درك در كمبود مهمترين عامل، بهنظر ما،
دادهاند دست از كامًال را اعتبارشان امروزه قديمي غالب الگوهاي است. بشود،
دولت و چه الگوي شوروي نوع سوسياليسم دولتي از چه در مورد بهحق؛ و
حسرتبهدالن گذشته، دانشگاهيان از برخي دموكرات. سوسيال نوع از رفاه
را عمليشان وظيفة گرفتهاند، به گروگان را چپ كه ميكنند متهم را راديكال
را سياسي بحثهاي و كردهاند، رها باشد معقول اصالحات پيشنهاد كه عبارت از
ديگر عهده دانشگاهيان از آن فقط ظرايف كه درك تاب داده اند و پيچ آنقدر
هويت سياست و به فرهنگي تعدد هوادار نيروهاي به برخي ديگر برميآيد.
منحصرًا را و توجهات زده لطمه چپ عمومي نقش كه به ميگيرند ايراد
سوق اقتصادي، و سياسي خاص مسائل زيان به فرهنگي، مسائل بهسمت
كه واقعيت اين از و حاكي اتهاماتي عالئم شكستاند (۳۵). چنين دادهاند
قرار است چپ است. اگر نشده عرضه بحران حل در جهت هيچ فكر جديدي
نو مفاهيم سازماندهي و نو شكلهاي نو، پراتيكهاي با فقط اصالح شود، و احيا

برآيد. آن عهدة از ميتواند
يك برنامة  بر را كار بناي نو هستيم، بايد يك چپ خواهان اگر امروز
يك بينشي، و مادي گسست بر مبتني ليبرال، مابعد و سوسياليستي مابعد
سازمانها و كارگري جنبشهاي ايدئولوژيك سنتهاي با هستي شناسانه بريدگي
جديد واقعيات ديگر بايد از سوي و توليدشان بگذاريم. مديريت الگوهاي و
استثمار سوژههاي جديد و «خاص»بودن عامالن جديد توليد انسانشناختي،
و كثرت آزادي پرورشدهنده را خاص فعاليت عامالن بايد گرفت. نظر در را
مستقيم هدف يك كه دموكراسي است چنين سطحي در كرد. تلقي همگان
يا برابري, براي حدي ليبرالها دموكراسي به سبك از نمي توان ديگر ميشود.
بهعكس، بايد، دموكراسي ساخت. آزادي, براي حدي سوسياليستها سبك به
كه بيايد شايد روزي شود. معني برابري و آزادي شرط و راديكاليزهشدن بيقيد
كه بيندازيم توّحش باري گذشتة به تمسخرآميزمان را نگاه و برگرديم بتوانيم
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بردگي ميكشيديم به را خواهرانمان و برادران ميبايست براي آزادبودن، آن در
مي كرديم. قرباني بهنحوي غيرانساني را ميبايست آزادي برابربودن، براي يا
براي ابداع محركهيي نيروهاي ميتوانند برابري و آزادي بهعكس، نظر ما، در

بشوند. دموكراسي انقالبي
بهطور  اصالح, يا احيا، به كه مي تواند است مفهومي ما بهنظر بيشماران
پروژة سياسي، يك و سازماني شكل يك ارائة با چپ، دوبارة اختراع دقيقتر به
«بيشماران را رهنمود سياسي ـ يك شكل به نه اين مفهوم را ما كمك كند.
يك دريافتن جاري و روند يك نامگذاري نوعي بهسان بلكه دهيد!»ـ  سازمان
گرايشي چنين نام به يك دادن ميكنيم. پيشنهاد و سياسي اجتماعي گرايش
به كه ميتواند است ابزاري همچنين و است سياسي وظيفة تئوري نخستين
روشنكردن جهت در كند. كمك ظهور حال در سياسي شكل بعدي رشد
مفهوم بيشماران را كه انتقادها از پارهيي بودكه مفهوم بيفايده نخواهد اين
و آنچه ماركس شبيه ـ كنيم شماره برميانگيزد، خواننده در ذهن بي شك
در مي دهند، قرار هدف را كمونيستها كه فهرستكردن جمالتي با انگلس،

اشتباهآميز  برداشتهاي ميدهد امكان ما به امر اين مانيفست كردند. دوم بخش
انگشت آنها برگرديم، ميبايست به كه مسائلي و همچنين بر كنيم تصحيح را

بگذاريم.
اين كتاب و  در كه دهيم توضيح بايد انتقادها، اين به پرداختن پيش از   
به زمانهاي مختلف, كه معناي دو به را بيشماران مفهوم جاهاي ديگر، ما در
ابديت ديدگاه از بيشماران اول بردهايم. بهكار ميشوند، مربوط مختلف
طريق منطق و از كه (sub specie aeternitatis), يعني بيشماراني
خلق را آزادييي تاريخي، نيروهاي پيچيدة بازي خالل هيجاناتش، از شور و
بشر افراد طول تاريخ، تمام در ميخواند: «مطلق» را اسپينوزا آن ميكندكه
را نشان محونشدني «خاص»بودن اختالف كردهاند، رد را و تسلط تحّكم
آزادي بودهاند. جستجوي در بيشمار انقالبهاي شورشها و خالل از دادهاند و
عبور با فقط و نيست دادهشده طبيعي بهطور آزادي اين كه پيداست ناگفته
افراد هم چنانكه ميآيد. كه بهدست موانع است بر پيروزي و مرزها از مداوم
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نميآيند، بهدنيا باشد كه در جسمشان حك شده جاودانهيي تواناييهاي با
نشده نوشته تاريخ در هم غايتشناسانهيي مقصد هيچ و نهايي هدف هيچ
حاصل بهعنوان فقط تاريخي غايتشناسيهاي و بشري تواناييهاي است.
گرايش و آزادبودن توان كه گفت ميتوان دارند. وجود مبارزه و منطق شور،
واقعي نشانههاي  و انساني غرايز سالم ترين و اصيلترين به رّد تحكم به
زمان جاودانگي از بهجاي كه باشد درستتر شايد شدهاند. جاودانگي مبّدل
اين عمل ميكنند. بيوقفه بيشماران آن بطن در كه سخن بگوييم دائمي حال

اجتماعي  وجود تصور آن بدون و هستيشناختي است بيشماران، اول معناي
به بيشماراني درواقع يا تاريخي بيشماران به ديگر معناي غيرممكن است. ما
شناسايي پي در ما كتاب، از در طول اين فصل دارد. اشاره نيستند، هنوز كه
را بيشماران اين كه بوديم اقتصادي يي و سياسي حقوقي، فرهنگي، شرايط

به  بهدنياآمدن براي و سياسي است بيشماران دّوم اين گردانند. امروز ممكن
باشد. داشته تكيه شكلگيري در حال بر شرايط كه دارد نياز سياسي پروژه يك
جداشدني هم از درواقع بهلحاظ مفهومي متفاوتند، چند هر بيشماران, دو اين
اجتماعي هستي در ضمني و پوشيده بهحالت هم اكنون بيشماران اگر نيستند.
كنيم. تصور پروژة سياسي بهعنوان را آن بوديم قادر نمي داشت، ما وجود ما
چون هماكنون بهصورت تحقق بخشيم، را امروز اميدواريم آن همچنين، ما
غريب دوگانگي از يك بيشماران بنابراين دارد. واقعي وجود پتانسيل يك

نيامده. هنوز و مي كند: همواره بوده تبعيت زماني
كه جديترين ـ شوند گرفته مفهوم اين به است ممكن كه انتقاد اّولي دو
مفهومي بيشماران ميگيرند كه سرچشمه نظر اين از ـ  هستند هم انتقادها
از جديدي  نوع يا سياسي، سازمان خودانگيختگي به اعتقاد از ناشي است 
هستيد!». آنارشيست «شما ميگويند ما به اوليها (اوانگارديسم). پيشگامي
قالب حزب، فقط در را سياسي سازماندهي كه هستند معموًال كساني اينها
در بيشماران، مفهوم كنند. تصور ميتوانند آن مركزي رهبري و هژموني
رهبري بين  انتخاب به محدود سياسي آلترناتيو ميكندكه ايجاب مقابل، 
نه بيشماران رشد چگونه دهيم كوشيديم تا نشان ما نباشد. آنارشي و مركزي
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شكلي از سازمانيابي با پيوند در بهعكس، بلكه، است نه خودانگيخته، آنارشيك
همانند ميشود. «خاص» حاصل اجتماعي بين سوژههاي همكاري از كه است
توليد «مشترك» اين زبانها. رشد بهتر، يا نمايشگونگي، شكلگيري عادات،
يك هماهنگي نتيجة نه هدايت مي شود، يك مغز يا فرماندهي يك مركز از نه
اجتماعي فضاي در بينابيني، فضاي در اين توليد است. بين افراد خودانگيخته
بر مبتني اجتماعي تعاملهاي خالل از بيشماران ميگيرد. صورت ارتباط

مي گيرند. شكل همكاري
ميگيرند  مفهوم ايراد اين به عدهيي ديگر مخالف، در قطب نظرگاهي از  
هويت يك تحميل نوعي  به  مفهوم اين در آنها است.  اوانگارديست  كه
چرا وگرنه هستيد!» لنينيست فرياد ميزنند «شما مي بينند. را جديد هژمونيك
حرف «بيشمارانها» از ولي اصرار ميكنيم مفرد بهصورت «بيشماران» روي
در آلترموندياليست اعتراضي جنبشهاي اينكه از هم بعضيها شايد نمي زنيم؟
تٌاييد به منزلة اين امر بگيرند كه نتيجه را ممتازي دارند، اين جاي ما حرفهاي
انتقاد انگيزة اين تفاوتها، كه آزاد بيان به است. دلبستگي اوانگارد جديد يك
ميكنيم. تأييد شرط كه ما هم آن را بي قيد و مهمي است اصل بيترديد است،
«خاص»بودن كه  بدهيم  نشان مفهومي  نظر از  كوشيديم ما  اينهمه  با
ـ شوند عمليتر، بيان به و نميپذيرد تخفيف «مشترك» توسط به هيچوجه
نميكند. نفي را و محلي واقعي اختالفهاي مثًال) ـ اشتراك كار، (شوند اشتراك
در را مفرد تعداد، كه آلترناتيو با تا ميكوشد بدينترتيب، بيشماران ما، مفهوم
جرش جنزدة داستان در رابطه كند. همچنانكه قطع ميدهد، قرار جمع برابر
هم و است «بيشماران» هم اصطالح درست هم اين جا بود، لژيون كه نامش
ميدهد. نشان را شيطانيش چهرة طريق اين به بيشماران «بيشمارانها».
و «بيشماران» بگوييم داريم كه اصرار سياسي ميشويم، مالحظات وارد وقتي
نقش عهدة از آنكه براي ميكنيم كه بيشماران، فكر چون «بيشماران ها»، نه
بتواند بايد شود، تبديل جامعه و به دارد برآيد بهعهده كه بنيانگذاري سياسي
بلكه وحدت، يك به نه مفرد شكل كند. عمل و بگيرد تصميم مشترك بهطور

دارد. اشاره و سياسي مشترك بيشماران اجتماعي توانايي به
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اقتصادي  مفهوم به دارند، پيوند اول ايرادهاي با كه ديگر، ايراد دو  
بهرغم كه دارند يقين عدهيي ديگر سوي از ميشوند. مربوط بيشماران
كارگر طبقة قراردادن هدف براي است پوششي بيشماران ما، مكرر تكذيبهاي
كه ندارد گفتن  داريد!» ضديت كارگران با «شما ميگويند ما به  صنعتي.
نيست. مبتني تعدادشان كمشدن يا كارگر طبقه ازميانرفتن بر ما تحليل
و داده دست از را خود هژمونيك موقعيت صنعتي كار كه ميگوييم ما اما
تمامي دارد  گرايش پس اين از كه  گرفته است غيرمادي كار را آن  جاي
هماهنگشان مشخصات خود با دهد و را تغيير جامعه و كل توليد بخشهاي
كرده است، را حفظ اهميتش همچنان صنعتي كارگر بنابراين طبقة سازد. 
عنوان دّومي ايراد كه اينجاست در جديد. پارادايم اين چارچوب در منتها
نميكند اين جز كاري غيرمادي كار هژموني بر مبني ما نظرية ميشود:
غيرمادي كارگران از جديد اوانگارد يك سابق, كارگري اوانگارد جاي به كه
برايمان درخشاني را آيندة مايكروسافت برنامهنويسان ظاهرًا ـ مي دهد قرار
به لباس كه هستيد لنينيستي گرگهاي «شما ميگويند ما به تدارك ديدهاند!
توليد از شكل يك هژمونيك موقعيت نه، درآمده ايد». ُپستمدرن برههاي
وقتي نيست. سياسي هژموني  از  شكلي هيچ مستلزم  اقتصادي،  زمينة در
سخن كار شكلهاي تمامي اشتراك ـ شوند و غيرمادي كار هژموني از ما
دارند گرايش كنوني شرايط ميخواهيم نشان دهيم كه به عكس، ميگوييم،
آن بيشماران براساس كه درآورند، همكاري و ارتباط نوعِي را به صورت كار كه
قرار ميگيرد در مقابل كساني درواقع شود. مفهوم بيشماران ميتواند ساخته
رهبري بايد احزابش و و نمايندگان طبقة كارگر كه دارند عقيده همچنان كه
قرار فكر اين و همچنين در مقابل پيشرفت را بهعهده بگيرند، سياست نوع هر
بياورد. بهدست موقعيتي را چنين مي تواند طبقه بهتنهايي يك كه ميگيرد
به يعني اّولي، ايرادهاي به انتقادهاي اقتصادي اين چطور كه ميشود مشاهده

ميبرند. اوانگارديسم راه و خودانگيختگي اصالت از سياسي طرفداري اّتهام
بزرگتر عنوان مراتب به ايرادي است كه  اقتصادي زمينه در همين باز
اين كه چرا ميدهد، نسبت اقتصادگرايي به را بيشماران از ما درك و ميشود
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مثل تعلق تمايز، كه توسط محورهاي ديگر تفاوت و مفهوم ديناميسمهايي را
ميگويند «شما ميگيرد. ناديده گرديدهاند، برقرار جنسيتي و قومي، جنسي
كنيم كه در يادآوري بايد ديگر يك بار داريد!» توجه كارگران و فقط به كار
به گرايش فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، بين تمايز بيوپوليتيك، توليد شرايط
اقتصادي صرفًا چشمانداز از الزامًا چشمانداز بيوپوليتيك محوشدن دارد. يك
بايد اعتراف كنيم سوي ديگر از دربرميگيرد. را هم آن فراتر ميرود ولي
مشخص ميكند. ما تحليل در را مهمي مرز شده، كار به توجهي كه كه
تحليل ما در كه كنيم) تكرار كه بود نخواهد بيفايده (و گفتيم اين پيش از
اجتماعي ـ مفهوم اقتصادي تمركز توجهمان روي مسألة كار و بيشماران، از
دانشگاهي تحقيقات كه در است بوده كمبودي بهخاطر جبران حدي تا طبقه،
كه كرديم تأكيد هم نكته اين اينهمه، بر دارد. با وجود طبقاتي چشمانداز با
حاوي خود جنس، با قومي يا با تعلقات پيوند قدرتمند در سياسي سنتهاي
«تفاوت فاقد دنيايي نه را هدف فمينيستها وقتي مثًال بيشماراناند، ميل
تفاوت، اين اينكه معناي (به جنسي تفاوت به بياعتنا دنيايي بلكه جنسي»
با مبارزهكنندگان وقتي يا ميدهند؛ قرار نشود) سلسلهمراتبها ايجاد اساس
مبارزه جهاني براي بلكه تعلق قومي، از خالي  نه جهاني براي نژادپرستي،
روند يك خالصه باشند ـ اهميت از خالي تعلقات اين درآن  كه ميكنند 
و خاصبودن از مفاهيمي همه اينها ـ تفاوتها آزادانة بيان براساس آزاديبخش
اينهمه اگر با ميگيرد. شكل حولشان بيشماران كه هستند اشتراك هستيـ 
مختلف زواياي از بايد كند، بازي سياسي نقشي بيشماران مفهوم است قرار

گيرد. تحقيق قرار تعميق و مورد
ميشود.  گرفته فلسفي نظر از اين مفهوم اعتبار به ايرادها سّوم زوج  
از ديالكتيك روايت چندصدمين بيشماران در است، هگلي كه ايرادي اّولي،
امپراتوري جنگ بين ما وقتي ميبيند، بهويژه را و «ديگري» «همان» قديمي
ميگويند ميكنيم. معرفي معاصر سياست اصلي محّركة نيروي را بيشماران و
حقيقت مطلب اين نيستيد!» اگر بيش ديالكتيكدانان ناكامماندهيي «شما
بدون كه چرا  ميگرديد، محدود سخت بيشماران استقالل ميداشت،
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اصطالحات با اما ما، ندارد. وجود امكان ديالكتيكيش، يعني محمل امپراتوري،
بيشماران مشخصة كه كثرت, و ويژگي ديناميك كه كرديم عنوان فلسفي
را دو هر و ميكند رد را «چند»  و «يك» بين ديالكتيكي  آلترناتيو است،
فصل در ما سياسيتر، زبان به يابد. تقليل به هيچيك آنكه بدون دربرميگيرد
درحاليكه نيستند. هم قرينة بيشماران و امپراتوري كه ميكنيم تأكيد آينده
ميماند، باقي  اجتماعيش  باروري و بيشماران به وابسته مدام  امپراتوري 
انتقاد بسازد. جامعه بهتنهايي و قادر است است مستقل بالقوه بهطور بيشماران
ديگر، طرف در را ديالكتيك كه ست «ساخت گشا» انتقادي اينجا در دّوم
كه را اين ادعا ميدهد و قرار بيشماران طرف طبيعت توسعهياب در يعني
ما به نظر اين دارندگان ندارد. قبول است، دربرگيرنده طبيعي بهطور بيشماران
اينجا در ديگر بيان به ميكنيد!» فراموش را تحتسلطهها «شما ميگويند
اين در مي كند. عمل بيروناند، آن از كه كساني و بيشماران بين ديالكتيك
ميشود, شناخته با پسماندهاش جمله بيشماران، از هويت، هر چشمانداز،
يا تيرهبختان يا طردشدگان ماندهاند و دايرهاش بيرون از كه كساني با يعني
فلسفي استدالل اين با را آن پاسخ ميتوانيم ميشوند. خوانده تحتسلطهها
را اختالف و اين هماني تنگنظرانة و طردكننده منطق بيشماران كه بدهيم
ميكند؛ منتقل اشتراك ـ هستي و خاص بودن توسعهيابندة و باز منطق به
نامتعين نامحدود و خصلت به نظرمان اثبات براي كه است مفيدتر آن اما
كه دارند وجود و عناصري نقاط گرهي حتمًا جوييم. توسل شبكههاي پراكنده

مرزهاي  الزامي نيست. بيرونماندن اين قرار ميگيرند، اما شبكه يك خارج در
پروژة يك بيشماران كه شد يادآور بايد ديگر سوي از نامشخصاند. و باز شبكه
نميتواند سياسي پراتيكهاي طريق از جز بنابراين و است سياسي سازماندهي
هم قرارگرفتن داخل در اينكه با نميماند، خارج هيچكس الزامًا يابد. تحقق

است. سياسي و پراتيك مسأله «مشترك» يك توسعة نيست: ضمانت شده
بيشماران، بالفاصله دربرگيرندگي بيحد ظرفيت با فلسفي چالش  اين

déconstructionniste  معناي از فرهنگ آشوري گرفتم به گشا» را   «ساخت
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مفهومي بيشماران بهموجب آن كه برمي انگيزد جدي را سياسي انتقاد يك
قابل ـ برشمال يعني ـ اجتماعيشان شرايط و سلطهگر مناطق بر جز كه است
ما انطباق داد. به جنوب تحت سلطة مناطق را بر آن نميتوان انطباق نيست و
همة طرف از كه هستيد شمال نخبهگراي «فيلسوفان شما كه مي زنند اتهام
با و مهاجران و فقرا دهقانان، تحليل با كرديم سعي ما ميزنيد!» حرف جهان
دارد، وجود كار و توليد شرايط مشترك شوند جهت در كه گرايشي نشاندادن
از تحليل هدف ما اين و ـ آگاهيم كامًال اين همه دهيم. با پاسخ ايراد اين به
منطقة به منطقه از يك كه ـ بود استثمار و توپوگرافي جهاني سياسي بدنة
اكيد سلسلهمراتبهاي  آنها مشخصة و متغيرند بينهايت موقعيتها ديگر، 
پروژة سياسي يك كه بگوييم كه است اين ما استدالل ثروت است. و قدرت

شود. بههرحال  متحقق عمل بايد در البته اين امكان، ممكن است. مشترك
سياسي سازمان رشد خطي به مراحل كه معتقد هستيم بينشي نوع هر مخالف
از اشكالي به گذار آمادگي مناطق سلطهگر كه باشد فكر اين بهطوركلي و
به پيراموني محكوم مناطق درحاليكه دارند، را بيشماران سازماندهي مثل
دموكراسي شايستة ما همة برسند. بلوغ به كه وقتي تا قديميترند شكلهاي

سياسي. سازمان قالب در آن تجّسم از است عبارت چالش هستيم.
خوانندگان از بسياري براي بيشماران مفهوم است ممكن سرانجام
كوشيديم ما بيش نيستيد!» خيالپرستاني «شما جلوه كند. غيرواقعگرايانه
واقعيت از جدا و غيرممكن و رؤياي مجرد يك فقط بيشماران كه بگوييم
ملموس موجوديت شرايط شاهد شكلگيري ما اجتماعي كه جهان نيست،
آمده اين گرايش بيرون از كه است نتيجهيي و امكان بيشماران است، خويش
ديگري جهان كه باشيم بهخاطر داشته مهم است بهكنار، مطلب اين است.
براي را خود ميل كه است مهم و دموكراتيكتر، بهتر، جهاني است، ممكن

است. ميل اين مظهر بيشماران كنيم. حفظ جهاني چنين به دستيابي
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دموكراسي سوي به طوالني راهپيمايي

ناب دموكراسي غالب است، عشق شور و ميهندوستي وقتي
كه است اوباشي از پر دولت وقتي اّما باشد؛ كارساز ميتواند

بايد  ـ نوعند اين از موارد غالب امروزه و ـ ميلولند در هم
مردمگرايي كاست. روحية از اين كمي

روتلج (Edvard Rutledge) به  ادوارد  
(John Jay)    جان ِجي                  
نوامبر۱۷۷۶ ۲۴                                    

براي “تنها درمان برد كه پي روزي (Al Smith)  اسميت «آل
ما تحليل طبق است”. دموكراسي افزايش دموكراسي، عوارض
روي به منزلة نفت ريختن حاضر دروضع بهكاربستن اين درمان
كه حكومت پذيري مشكالت از پاره يي بهعكس، است. آتش
دموكراسي زيادي از شده اند، متحده اياالت گريبانگير امروزه

تخفيف مي شوند... آنچه ضرورت دارد، بهعكس، ناشي
بيشتر دموكراسي است».

                ساموئل هانتينگتون    ۱۹۷۵  

 
مسلحانه شدن در عصر جهاني دموكراسي بحران

باشد، بوده دموكراسي نهايي پيروزي بهمنزلة ميبايست سرد جنگ پايان
اياالت در حتي بحراناند. دچار همهجا در دموكراسي پراتيكهاي و مفهوم اّما
اساسي، ميداند، نهادهاي جهان در دموكراسي راهنماي را كه خود آمريكا متحدة
بسياري از رفتهاند، درحاليكه سؤال زير به جدي انتخاباتي، بهطور مثل سيستم
حالت اما و ندارند. هم توجهي دموكراسي به نمايش ظاهري حتي ديگر حكومتها
باشد، از دموكراسي بهجا مانده جهان، آن چه را هم و دائمي در سراسري جنگي

داشت. برخواهد ميان از
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درعينتبليغبرايدموكراسي،  ايدئولوژيجنگسرد، تمامطولقرنبيستم،  در
مزبور مفهوم بزرگ، جبههبندي اين طرف يك در كرد. محدودتر را آن مفهوم
«جهان با شدن مترادف به گرايش و ميشد تعريف ضدكمونيستي دورنماي در
دولتي هر حكومت نداشت: ماهيت پيوند زيادي با واژة دموكراسي داشت. آزاد»
شده برافراشته «توتاليتاريسم كمونيستي» عليه ميگرفت كه قرار سپري زير كه
ميتوانست «دموكراتيك» آن، در حاكم واقعي دموكراسي از ميزان مستقل بود،
بهنوبة سوسياليستي هم دولتهاي سرد، جنگ جبهة ديگر طرف شود. در ناميده
اول، مورد مثل ادعا هم، اين دموكراتيك»اند. كه «جمهوري داشتند ادعا خود
سرمايهداري كنترل با مخالفت اساسًا چون نداشت, حكومت ماهيت به ربطي
تلقي سرمايهداري تسلط آنچه مقابل در كه دولتي هر ميكرد: فرض معيار را
در شود. دموكراتيك جمهوري عنوان مدعي ميتوانست ميگرفت، قرار ميشد
رها خود به و داد از دست بندها را اين سرد، مفهوم دموكراسي جنگ از بعد دنياي

بازيابد. زماني را اوليهاش معناي باشيم كه اميدوار مي توانيم بنابراين شد؛
پراتيكهاي  و نهادها كمبود فساد و به تنها مربوط دموكراسي كنوني بحران  
آن از ناشي بحران اين از بخشي ربط دارد. هم مفهوم خود به نيست، دموكراتيك
مي تواند معنايي چه دموكراسي شده، يككاسه كه جهاني در نيست معلوم كه است
كشوري مدرن در حوزة دوران در آنچه با جهاني باشد. يك دموكراسي داشته
در دانشگاهي تحقيقات عظيم تودة دارد. فرق قطعًا ميشد، خوانده دموكراسي
داشته دموكراسي براي ميتوانند جنگ و جهانيشدن روند كه زياني و سود مورد
موضعشان هرچند پژوهشگران اين است. بحران اين نخستين عالمت باشند،
شكل به جهانيشدن آيا روند اينكه مورد در دموكراسي است، بهسود پيش از
بعد ديگر سوي از دارند. متبايني نظرات نه، يا است دموكراسي بهسود كنوني
موارد پارهيي در و كرده قطبي مواضع را جنگ، از ناشي فشار ۱۱سپتامبر، از
هدف با  ما  است. داده قرار ثبات و  امنيت مسائل  تابع را دموكراسي به  نياز 
جهانيشدن مزاياي احتمالي از كه دورنمايي برحسب مواضع را اين روشنگري،
دستهبندي سياسيشان كلي جهتگيري نيز و ميكنند عرضه دموكراسي براي
در هم و چپ در هم كه، ميرسيم منطقي دستة چهار به بدين ترتيب كردهايم.
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آنهايي از دموكراسي است، بهسود جهانيشدن ميكنند فكر را كه آنهايي راست،
بهخاطر البته بايد ميكنند. جدا ميدانند، دموكراسي مانع را اين روند بهعكس كه
جهاني شدن معناي مورد در نوعي ابهام است كه فضايي در بحثها اين كه داشت
هرچند و «راست» «چپ» عنوانهاي بهكاربردن دارد. وجود در آن دموكراسي و

است. مفيد اما نيست، دقيق خيلي
در و  دموكراتاند  سوسيال نوع از  كه  ميپردازيم استداللهايي به نخست
تهديد يا تضيعف دموكراسي را كه ميبينند اقتصادي صرفًا روند يك جهاني شدن،
فاصله بگيرند جهانيشدن نيروهاي از بايد ملتها ـ دولت دورنما، اين ميكند. در
پيش را استداللها از اين دسته كه كساني از كنند. برخي حفظ را دموكراسي تا
نيست، بيش اسطوره يي درواقع اقتصادي جهانيشدن كه ميكنند ادعا ميكشند،
داشته ضددموكراتيك اثرات كه بتواند نيرومند هست آنقدر كه اسطورهيي اما
معاصر بيسابقه اقتصاد بينالمللي شدن كه ميگويند آنها از بسياري  باشد(۱).
(در فرامليتي  واقعًا شركتهاي است)؛ بين المللي كه مدتهاست (اقتصاد  نيست
چرا نيست, جهاني امروزي بهراستي تجارت و عمدة نادرند؛ چندمليتي) مقابل
اينهمه، با آنها ميگويند ميگيرد. صورت ژاپن و شمالي، اروپا آمريكاي بين كه
استراتژيهاي نهفته در آن اما ايدئولوژي است، جهانيشدن يك اسطوره هرچند
خصلت و  جهانيشدن اسطورة به  ميكند: فلج را  ملتها دموكراتيك سياسي 
سازند ناكام را اقتصاد تالش ملتها براي كنترل تا ميشوند گريزناپذيرش متوسل
تسهيل كنند. را رفاهبخش دولت تخريب و نئوليبرالي تحقق خصوصي سازيهاي و
بايد و ميتوانند ملتها ـ دولت بهعكس، كه، ميكنند تأكيد سوسيالدموكراتها
فراملي و در مقياس ملي اقتصاد را بر كنترل خود و را اعمال كنند خود حاكميت
در تضعيف شده بودند، و كه دولت نقشهاي بازسازي به توسعه دهند. اين امر
امدادگرانهاش ساختارهاي به نيز و نمايندگي زمينه در نقشهايش به اول وهلة
بيش عراق جنگ يا ۱۱سپتامبر تهاجم مثل حوادثي موضع را اين مي كند. كمك
بر حالت جنگي حاكم كه مي رسد بردهاند. بهنظر سؤال زير مواضع ديگر به از
ناگزير، مسائل نظامي) و امنيتي جنبة از (بهويژه را روند جهاني شدن جهان, سراسر
كرده غيرقابل دفاع را اين دست از جهانيشدن ضد روند موضع نوع بنابراين هر و
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مواضع از يكي بهسمت مواضع سوسيال دموكراتها جديد، زمينة اين در باشد.
سياست شدهاند. جابهجا كرد، خواهيم اشاره آنها به كه جهانيشدن, روند موافق
ملي از طريق منافع از دفاع شكلگيري نحوة از است خوبي نمونة شرودر در آلمان
كه ميكند روشن كامًال انگلستان در بلر سياست بين المللي. چندجانبة اتحادهاي

شود. ملي ميتواند جانشين منافع از هژموني آمريكا پيروي چگونه
با  منتها جهانيشدن، از روند سوسيالدموكرات انتقادهاي نوع اين برابر در  
در كه داريم را جهانوطن ـ نوع ليبرال استداللهاي سياسي چپ، جهتگيري
نميخواهيم بههيچوجه ميبينند(۲). دموكراتيك نيروي يك جهانيشدن روند
قرار سؤال مورد را جهانيشدن امروزي اشكال نويسندگان اين كه كنيم القا
را سرماية جهاني بينظم حركتهاي بهويژه و ميكنند را كار اين نمي دهند، چون
مخالفت جهت از آنها استداللهاي اينهمه با ميدهند. قرار انتقادهاي خود هدف
است آن بيشتر هدفشان بلكه نيست، سرمايه داري شيوة به جهانيشدن نفس با
گرايش معموًال آنها شود. بهتر تنظيم روند مزبور سياسي، و نهادي از نظر كه
بههمراه مفيدي و سياسي كه جهانيشدن اثرات اقتصادي كنند يادآوري دارند
كه ميكنند فكر كرد. اين نويسندگان با جنگ مقابله كه مي دهد امكان و دارد
توان بياورد، بههمراه اقتصادي رشد ميبايست كه برآن عالوه روند جهانيشدن,
برابر نسبي در آزادي عمل كه نوعي چرا خود دارد، در را نيز دموكراتيك زيادي
دموكرات سوسيال مواضع از را آنها كه عقيدهيي ـ مي سازد ممكن را ملت ـ دولت
كه است، مشهود حقوقبشر مورد مسائل امر بهويژه در اين ميكند. متمايز كامًال
ـ اهميتي قابل مالحظه برابر اين قدرت در غالبًا و ـ ملتها ـ دولت قدرت بهرغم
جهاني» «حكومتگري يا جهانوطن» «دموكراسي مفاهيم هم چنين كردهاند. پيدا
تلقي خودشان براي امكاناتي را گشايش ملت ها ـ دولت حاكميت نسبي افول
وزن سياسي، موضع بهعنوان ليبرال جهان وطني به جهاني جنگي حالت ميكنند.
در آمريكا در برابر كنترلي كه دوام قابل آلترناتيو را تنها ظاهرًا آن و داده بسياري
يكجانبهنگري برابر در چندجانبهنگري است. ساخته ميكند، اعمال جهاني سطح
سالح نيرومندترين متحد ملل و جهانوطني، سياست عمدة روش آمريكا، واقعي
به كه داد آنهايي را قرار استداللها، دسته از اين منتهي اليه در ميتوان آن است.
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بايد و كند «تكتازي» متحده نميتواند اياالت كه اكتفا ميكنند تأييد اين نظر
نوعي در بطن ديگر، بزرگ قدرتهاي با را جهان بر خود تسلط قدرت مسئوليتها و

كند(۳). تقسيم دارد، را جهاني نظم حفظ مأموريت كه چندجانبه دستگاه
ضرورت هژموني جهاني آمريكا  و سودمندي به كه راست، مختلف استداللهاي
چون روند هماهنگاند، ليبرال جهانوطني به معتقدان استدالل با دارند، اذعان
متفاوتي كامًال بهداليل اّما مي كنند. تلقي دموكراسي تغذيهكنندة را جهانيشدن
كه ميشوند منتهي معادلهيي چنين به استداللها اين اگر ميرسند. نتيجه به اين
آمريكا هژموني دارند اعتقاد كه است آن بهدليل مطرح اند، رسانهها همة در امروزه
قانون چون مالزماند، دموكراسي توسعة با ضرورتًا و خودبه خود سرمايه، رشد و
آمريكا سياسي سيستم را با دموكراسي ديگر برخي دموكراتيك است. سرمايه ذاتًا
مي دانند(۴). يكي («Amercan way of life») زندگي» آمريكايي «شيوة و
است. داده به آنها سياسي تكيه گاه و كرده تقويت را مواضع جهاني اين جنگي حالت
است، دولت بوش ستونهاي از يكي كه «نومحافظهكار» به ايدئولوژي معروف
كشور چون اين قائل است، نقشة جهان براي آمريكا ترسيم دوبارة فعال در نقشي
كند سرنگون ميشوند، شمرده بالقوه تهديدي كه را, ياغي» «دولتهاي است مأمور
در دخالتهايش كه ميكند آمريكا تأكيد بياورد. دولت سركار «خوب» رژيمهاي و
يك از را خود نيروي بلكه ندارند، نظر در را ملي منافع مالحظة فقط جهاني پهنة
است در آن همة جهان خير ميكنند. كسب رفاه و آزادي جهاني به عام و ميل
حقوق و چندجانبه پيمانهاي قيدوبندهاي از فارغ يكجانبه، بهنحوي آمريكا كه
بين جهانيشدن، روند موافق محافظهكاران ميان در .(۵) كند عمل بينالمللي
داراي حسننيت امپرياليسم اروپايي مستقيم ميراث آمريكا را كه هژموني كساني
يك را آمريكا جهاني تسلط كه آنهايي و بريتانيايي) نويسندگان (معموًال مي دانند
جريان در فرعي بحث ميكنند، يك ارزيابي تازه كلي و به استثنايي تاريخي وضع
آمريكا كه استثناييبودن است مطمئن كه نويسندة آمريكايي يك مثًال است.
ناشيگريهاي «بهرغم همة مينويسد: دارد، جهان تمامي بيمانندي براي خيرات
پيش، از قرنها دنيا كه است هديهيي بزرگترين مي كند، ايفا كه آمريكا نقشي ما،

.(۶) ميكند» دريافت خود، تاريخ طول در هم شايد
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ندارند  قبول را راستها ميان در غالب استدالل سنتگرا محافظهكاران باالخره
بههمراه دموكراسي الزامًا آمريكا هژموني و بينظم سرمايهداري آن, بهموجب كه
به چون مطابقت دارد, سوسيالدموكراتها موضع با بيشتر اين موضع ميآورند.
حركت با منتها است، دموكراسي مخّل جهانيشدن روند كه ميرسد نتيجه همان
ميكند، تهديد را دموكراسي جهانيشدن روند اگر متفاوت: كامًال تشخيصي از
موضعگيري اين تهديد ميكند. را سنتي ارزشهاي است كه آن به خاطر اساسًا
به شكلهاي گوناگوني ديگر، جاهاي در يا شود ابراز آمريكا اينكه در برحسب
امتداد را كه جهانيشدن محافظه كار, انديشمندان خارج آمريكا، در ميگيرد. خود
يك توسط اقتصادي بايد بازارهاي كه مي گويند مي كنند، آمريكا تلقي هژموني
جهان اقتصادي مرج نيروهاي و هرج را آنها ثبات شوند و تنظيم عمومي نهاد
اين گونه اما ميپيوندند. سوسيالدموكراتها به زاويه اين از و ـ ميكند تهديد
با كه محافظهكاراني ميگيرند. هدف را فرهنگي قلمرو اول, وهلة در استداللها
آن قدر جامعة آمريكا ميكنند كه ادعا مثال, جهانيشدن مخالفند، بهعنوان روند
ساختارهاي خانوادگي، انحطاط اجتماعي، همبستگي فقدان ـ بهعلت است فاسد
سياسي قدرت ديگر آن كه ـ غيره و زندانيان تعداد و جرم ميزان ارتكاب زيادبودن
در .(۷) ديگر بقبوالند كشورهاي خودش را به ندارد كه ارادة را اخالقي اعتبار يا
امور در كشورشان فراوان مداخالت كه برآنند سنتگرايان و محافظهكاران آمريكا
ارزشهاي و معنوي زندگي به لگامگسيخته, سرمايهداري بر پافشاري و جهان
نهادهاي اجتماعي سنتي، ارزشهاي هر حال در .(۸) ميزند لطمه آمريكا سنتي
خطرات از ملي را بايد و منافع مينامند) كسان تمدن را كه بعضي آنچه (يعني
خفيفتر را صداها اين جهاني كرد. حالت جنگ حفظ جهانيشدن روند از ناشي
به گرايش دارد اينك سنتگرا محافظهكاري است. نبرده بين از كامًال ولي كرده
آمريكا هژموني خيرات مورد در ناباوري و جهانيشدن روند به نسبت بدبيني شكل

تظاهر كند. بقية جهان آمريكا و براي خود
بيندموكراسي اين استداللها برايروشن كردن پيوندهايموجود هيچ يكاز اّما
بهوضوح نتيجه مواضع اين از آنچه نميرسد. به نظر كافي روند جهانيشدن و
ميبرند. سؤال را زير دموكراسي و جنگ، شدن جهاني كه روند است اين ميشود,
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«در بحران» است, دموكراسي كه شده گفته به كّرات اخير طول قرون البته در
هرجومرج از كه ميشده عنوان ليبرالي اشراف طرف از معموًال تشخيص اين و
پارلماني سيستمهاي كه بي نظمي يا تكنوكراتهايي ميترسيدند توده يي قدرت
است. ديگري از نوع است مطرح ما براي كه مسألهيي ميداده است. آزارشان
جابهجايي نوعي كند، پيدا جديدي مقياس بايد امروز دموكراسي هرچيز، از پيش
طول كه در پراتيكهايي از را آن و اين امر جهان، تمامي سوي به ملت دولت ـ از
طور را بايد دموكراسي اين پس از مي كند. دور معني ميداد، به آن مدرنيته دوران
ناكافي بودن چهار داليل يكي از اين، داد. عمل قرار و مورد كرد تصور ديگري
اساسيتر و پيچيدهتر كه دّوم، دليل برشمرديم. كه در باال است استداللي دسته
ميزنند، حرف دموكراسي از وقتي حتي نويسندگان اين كه است اين است،
موضع امروزه بيندازند. تأخير به يا كنند محدود را آن كه است آن براي همواره
آيندهيي به را دموكراسي و ميكند پافشاري آزادي روي اّول اشرافي, ـ ليبرال
بعد دموكراسي» آزادي، «اول شعار بيان روشنتر، به نامعلوم حواله ميدهد(۹).
اشراف است. افراد اراده از جلوگيري و خصوصي مالكيت مطلق اولويت ترجمهاش
بر مبتني آزادي و ليبراليسم بيوپوليتيك، توليد عصر در كه نميفهمند ليبرال
مالكيت خصوصي (منطق ميشود غيرممكن زياد, عدة حتي يا صالحيت تنيچند،
امروزه همگان صالحيت ميكند). بيوپوليتيكي تهديد توليد اجتماعي ماهيت را

نيستند. تفكيك قابل ديگر دموكراسي است كه و آزادي اساس تنها
كنوني، همه  جنگي حالت برضد سيستم جهاني و عليه عظيم   بسيجهاي
دموكراسي كه ميدهند نشان  بهروشني و هستند دموكراسي  بحران عالئم

يك  مختلف از دركهاي تظاهركنندگان, شود. تحميل باال ساخته يا از نميتواند
رد مي شود, ارائه سرد  جنگ  اردوگاه دو سوي از كه را,  متكبرانه  دموكراسي
نه حكمراني است، نظام سرمايه داري وجه سياسي نه دموكراسي ميكنند، چون
يك باشد يا مداخله نظامي يك حاصل نميتواند نخبگان بوروكراسي. دموكراسي
از شكلي معموًال كه دموكراسي»، به «گذار گوناگون الگوهاي يا رژيم، تعويض
ايجاد به بيشتر  و  ميگيرند الهام التين آمريكاي سبك به نظامي كودتاي از
همة دموكراتيك(۱۰). سيستمهاي ساختن ميكنند تا به كمك جديد اليگارشيهاي
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دموكراسي مفهوم از انحرافي بينشهاي اين سال۱۹۶۸، از بعد راديكال جنبشهاي
تحميل و و سياسي شكلي را دموكراسي كه بينشهايي داده اند؛ قرار انتقاد را مورد
فقط دموكراسي كه ميكنند تأكيد آنها، بهعكس ميكنند. تلقي از باال كنترلشده

فرا  را دموكراسي كه امروزه مقياس بحراِن شايد اين كند. رشد پايين ميتواند از
دست به همگان كند: قدرت فراهم را اصليش معناي بازگشت به فرصت گرفته،

و «اگر». بدون «اّما» و همگان، دموكراسي بيمحدوديت

مدرنيته ناتمام دموكراتيك پروژة
به بيان يا, اروپا مدرنيتة پيشين دورة به را ما حاضر، عصر در بحران دموكراسي

دموكراسي  پراتيك و مفهوم كه زماني به يعني قرن۱۸ بازميگرداند، به دقيقتر,
در ساخت. دوباره را آنها و ميبايست مواجه بود مقياس تغيير از ديگري نوع با
ميگفتند آنها به كه بودند بدبيني روبهرو با افراد دموكراتها شمالي آمريكاي و اروپا
وسيعي سرزمينهاي در بود، ميسر آتني «پوليس» محدودة در دموكراسي اگر
هم جهاني شدن, عصر در امروز، نيست. تصور قابل مدرن ملتهاي ـ دولت بهقوارة
كشوري مرزهاي درون دموكراسي ميگويند كه مواجهند بدبيناني با دموكراتها

است. تصور جهاني غيرقابل مقياس در بود، اّما امكانپذير
باستاني  شكل به دموكراسي بازسازي به هيجدهم قرن انقالبيان البته
بازآفريني به مقياس، مسألة  براي راهحلي جستجوي در آنها،  نميانديشيدند.
همچنانكه كردند. كمك جديد نهادي پراتيكهاي و شكلها ايجاد و مفهوم
كه قرار داشت استراتژييي قلب در نمايندگي مسأله ديد، تفصيل خواهيم به
يك مجدد ظهور اّما بود. گرفته پيش در دموكراسي بحران برابر در مدرنيته
نميكند. ضمانت را قديمي راهحلهاي مناسببودن بههيچ وجه قديمي, مشكل
نمايندگي، راهحل مدرن دادن شكلهاي توسعه نميتوان با ضرورتًا ديگر بيان به
در را مسأله جنبه از (اين مقياس يافت پيوند با در براي مسائل رضايتبخشي

ميبايست  مدرنيته، آغاز مثل انقالبيان هم، ما كرد.) بررسي خواهيم ۲ـ  ۳ فصل
بر منطبق نهادي پراتيكهاي شكلها و ايجاد دموكراسي و مفهوم بازآفريني به

بپردازيم. حاضر دوران
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يكي  جنگ، مسألة با همراه يككاسهشده, جهان يك در دموكراسي مسألة  
كتاب اين است. هم چنانكه در آغاز حل نكرده است كه مدرنيته مشكالتي از
مبدل حاضر عصر مشكالت از يكي به را جنگ باز جهانيشدن روند ديديم،
موجود براي شكلهاي  را  غيرقانوني  و  كور  كه خشونت معني  اين  به ساخته، 
قرار سراسري و عمومي جنگي ما در يك حالت است. كرده مشكلآفرين حاكميت
هم اين از ظاهر شود. جا هر در لحظه هر در ميتواند خشونت در آن كه گرفتهايم
مشروعيتبخشيدن براي اّتكايي قابل وسيلة امروزه حاكميت، نقطهنظر از بدتر،
ندارد. وجود ديگر كند، ممكن دشمن را دوست از تميز به طوري كه خشونت، به
با همين مقابله براي كه شدهاند حاصل تالشي از مدرن و پراتيك حاكميت تئوري
به بيشتر را ما امر اين و ـ است گرفته صورت داخلي، جنگ مسألة يعني مسأله,
انگلستان داخلي جنگهاي دربارة هابز تفكرات قرن۱۸. به تا برميگرداند قرن۱۷
در اهميت تعيين كنندهيي در آلمان جنگ سي ساله مورد دكارت در انديشههاي و
است نهادي منفي صورت جنگ داخلي اروپايي داشتهاند. مدرن تفكر شكلگيري
جنگ ـ طبيعي خشونِت حالت دارد. تكيه آن بر نظم سياسي مدرن مفهوم كه
داخلي, جنگ است از فلسفي و تغييرشكليافته دركي درواقع همگانـ  با همگان
حاكميت مدرن است. شده تابانده انساني گوهر بر يا تاريخ ماقبل بر دورة كه

دهد(۱۱). پايان داخلي به جنگ تا مي آيد بهوجود
مسألة جنگ  حل هابز براي كه راهي كه كنيم نبايد فراموش با اينهمه  
هدف كه ميكند ادعا از يكسو هابز است. و ناكامل دوپهلو كرده، بيان داخلي
را مدتهاست انگلستان است كه جنگهاي داخلي دادن به لوياتان پايان اصلي
است ميكند، بنيانگذار پيشنهاد او كه حاكمي قدرت بنابراين ـ كرده است پاره پاره
به ميكند و بازتوليد و توليد صلحجو اجتماعي سازمان يك شكل به خلق را و
است، سياسي و اجتماعي مطلق بينظمي مترادف كه همگان، با همگان جنگ
جنگ نيروهاي طبيعي، حالت خشونِت ـ جنگ ديگر سوي از اّما ميدهد. پايان
دارد، هابز همواره وجود بهنظر امكاني است كه ـ جنگ خارجي خطر يك و داخلي
به تودهها واداشتن اصلي براي سالح مرگ، جنگ و خطر كه آن به سبب به ويژه

obligo protego ergo , حمايت و  است: حاكم شخص قانون از اطاعت
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اشتباه نشود، است. بر آن استوار حاكم, وظيفه در قبال كه است حفاظت، اساسي
سازماندهي خشونت با بلكه نميدهد, پايان ترس و خشونت به حاكميت مدرن
پايان مي دهد. داخلي جنگ به پايدار، و همبسته سياسي نظم در يك ترس و
چه و خودش اتباع عليه چه تداوم بخِش مشروع خشونت است، تنها حاكم بنابراين
به پاسخ در را حاكميت داراي ـ ملِت مدرنيته، دولت ديگر. حاكم قدرتهاي عليه

كرد. ايجاد داخلي جنگ مسأله
است.  شده مطرح دوباره گستردهتر بهمراتب مقياسي در امروز مسأله  اين
اين به  و درآمده  پليسي مستمر  فعاليت كه بهشكل هم، حالت جنگي كنوني
اطاعت ميكند، تغذيه را دستگاه اداري و كنترل سياسي تنظيمكنندة اصول عنوان
تكرار باز مي كند. طلب دارند، و ترس قرار خشونت تهاجم مورد كه را سوژههايي
بازهم راهحلها همان نميكند كه تضمين صورت مسأله بودن مشابه كه كنيم
جنگي عمومي حالت نميتواند به ملتها ـ دولت تحكيم حاكميت كارگشا باشند.
مي توان مثًال را اين شكل حاكميت ضرورت دارد. جديدي از شكل پايان دهد.
ما و كرده ساموئل هانتينگتون مطرح كه عمومي تمدنها، پارادايم نزاع قلب در
جنگ واقعيت كه اين به آگاهي يافت. هانتينگتون، با كرديم، بحث آن باال از در
و دروني همبستگي داراي شكل بلوكهاي را به جهاني خشونت بود توانسته سرد
نقش همان هم تمدنها براي دهد، ميخواست سازمان ثبات با سياسي نظام يك
و بخشيد خواهند منطقي صورتي را جهاني نزاع تمدنها شود: قائل را نظمدهنده
«جنگ كرد. خواهند تقسيم دشمن و دوست باثبات گروههاي به را ملتها ـ دولت
جهاني مقياس سازماندهي خشونت در ديگر، هم، هرچند بهنحوي تروريسم» با
چه محور شّر، معّرف داوطلبان و ائتالف اصطالح به چه است. داده قرار هدف را
گردهم بلوكهايي بهصورت را ملتها ـ دولت ميخواهند كه هستند استراتژيهايي
بهنظر هرچند صورتي منطقي ببخشند. كه اعمال ميكنند خشونتي به تا آورند
را كه مسألهيي دارند را حسن اّما اين پاسخگو نيست، راهحلها از اين هيچيك ما
اين در ميكنند. در برابر قدرت امپريال قرار داده, مطرح جهاني داخلي جنگ كه
خشونت به پايان دادن مستلزم نه داخلي جنگ به پاياندادن هم باز چشمانداز،
در متمركزكردنشان و منطقي نظام يك قالب در آنها سازماندهي بلكه ترس، و
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است. حاكم دست
نخستين كه گزيري نيست واقعيت اين مشاهدة از پشتسر, نگاه انداختن به با
عينحال اّما در بودهاند، راديكالي نوآورانة روند معّرف دموكراسي مدرن از مفاهيم
متحده، اياالت اروپا و در است. باقي مانده ناتمام هم دموكراتيك مدرن پروژة
حكومت داشتند: دموكراسي از دقيقي و روشن درك هيجدهم قرن انقالبيان
باستاني مفهوم  در مدرنيته كه بزرگي نوآوري نخستين همگان. بر  همگان
مطلق گسترش همين عمومي بودن و خصلت همين كرد، درست وارد دموكراسي
كرده بيان پريكلس كه را آنطور آتني تعريف دموكراسي بايد بود. آحاد همه به
يا (آريستوكراسي تنيچند مقابل حكومت اكثريت در حكومت آورد: بهياد است،
شمالي آمريكاي و اروپا جباريت)(۱۲). يك فرد (مونارشي يا و حكومت اليگارشي)

قرنهاي ۱۷ و ۱۸ به  در بعد، كه اكثريت شدند دموكراسي ميراثدار بدينترتيب
اليگارشي  مفاهيم مثل دموكراسي، باستاني مفهوم يافت. همگان تغيير دموكراسي
ميكند، حكومت كه اكثريتي چون است، محدود مفهومي آريستوكراسي، يا
در مقابل، مدرن، دموكراسي كل اجتماع است. از بخش يك معّرف سرانجام فقط
اين مينامد(۱۳). «مطلق» را است كه اسپينوزا آن اين دليل به و نميشناسد حد

است،  معنايي محدود جابهجايي يك حاصل هرچند همگان، اكثريت به از گذار
را طلب مفهومي عموميت, اين ميآورد. بهدنبال خارقالعادهيي و بنيادي اّما نتايج
همگي حكومت نميتوانيم باشد. ما راديكال برابري آزادي و اندازه به ميكند كه
برحسب و انتخاب عمل آزادي از و باشيم داشته برابر قدرت وقتي كه مگر كنيم

ميلمان برخوردار باشيم.
توسط همگان «دموكراسي كه شد يادآور معترضه جملة عنوان به بايد
با اشتباه كرد، يعني (Holocratie) هولوكراسي مفهوم با نبايد را همگان»
بهعنوان سياسي، تئوري تاريِخ طول تمامي در كه جامعه، كليت يا همگان قدرت
انتقاد مورد ميگردد، ابراز افراد يكايك توسط كه قدرتي از كاذب شّق يك
توتاليتاريسم در نقد بعد به بيستم قرن ميانه از كه آثاري در  است. قرارداشته
اين همه، با است(۱۴). شده موضعگيري اشتباه، اين عليه بهدرستي شده، نوشته
فساِد مفهوم بر كه تحليلهايي (در ميكردند نفي را جباريت وقتي حتي نقدها, اين
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پيش آنجا تا هرگز داشتند), تكيه باستان يونان در «پوليس» حكومت شكلهاي
دهند. بي ترديد حكومتكردن ارتقا پارادايم خوب حد را تا كه دموكراسي نرفتند
ديدگاه يك از هميشه تقريبًا منتها است، بوده جباريت برضد اروپايي، بزرگ سنت
عليه يعني كس» «هر نظر ابراز عليه حال عين در اّما توتاليتاريسم، عليه اشرافي:

بيشماران. و «خاص»ها دموكراسي
ملي،  محدودة درون حتي  را عام دموكراسي مفهوم مدرن،  انقالبهاي
غيرسفيدپوستان بيچيزان، زنان، كنارگذاشتن نگذاشتند. اجرا مرحله به بالفاصله
محتوا را از عموميت داشتن اين ادعاي مدتهاي دراز مردم، از گروههاي ديگري و
و انقالبها هرچند هدف عام، دموكراسي مفهوم اين امر واقعيت بود. در كرده خالي
انقالبهاي تاريخ است. نشده برقرار هيچگاه امروز به تا بوده، مدرنيته دوران مبارزات
مفهوم تحّقق جهت در اّما واقعي نامنظم، پيشروي مقطع، يك ميتوان را مدرن
و اميال راهنماي قطبي, ستارة بهمثابه مفهوم، اين دانست. دموكراسي مطلق

است. ما بوده پراتيكهاي سياسي
وجود دارد بهنقشي  دموكراسي مدرن مفهوم در كه نوآوري بزرگ ديگري  
مكانيسمي به منزله مي كند. نمايندگي، نمايندگي بازي امر كه ميشود مربوط
جغرافيايي محدوده در را به شيوة جمهوري حكومت ميبايست مدرن، كامًال
دارد: به عهده متضاد  نقش دو  نمايندگي سازد(۱۵). امكان پذير ملت ـ دولت
جدا ميكند. هم از را حال آنها و در همان پيوند ميدهد حكومت به بيشماران را
ميگسلد، ميپيوندد و مي كند، جمع و تفريق حركت يك در كه از آنجا نمايندگي
آورد بهياد بايد است(۱۶). (synthèse disjonctive) ُگَسلنده تركيب يك
مخالفت دموكراسي با آشكارا يا هيجدهم، قرن انقالبي متفكران از بسياري كه
واكسن نقش نمايندگي, بدين ترتيب داشتند. قبالش در فراواني احتياط يا ميكردند
اجتماعي بدنة به يعني مي كند، بازي مطلق دموكراسي خطرات مقابل در را
از را بدين ترتيب آن و ميكند تزريق شده كنترل مردمي كمي حكومت مقدار
هيجدهم قرن نويسندگان ميدارد. اين امان بيشماران در وحشتناك افراطهاي
ميشدند متوسل (Républicanisme) «جمهوريخواهي» بهاصطالِح غالبًا

كنند. را برجسته با دموكراسي تفاوتش تا
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دوپهلو و پيچيده بهنحوي قرارداد اجتماعي، در روسو كه است بدينترتيب
مردم ميكند كه تأييد يكسو از ميپردازد. نمايندگي و مسأله دموكراسي به
فعال و بايد بهطور فرد و هر باشند مطلق داشته بايد حاكميت يك جمهوري
سوي از اّما كند. شركت سياسي قانونگذاري يك جامعه و پايهريزي در بيواسطه
كه دموكراسي ميگويد ميدهد و تخفيف را سياسي كامل اين مشاركت ديگر،
مجري ارادة كه باشد حكومتي مطلوب شكل ميتواند استثنايي در موارد فقط
است، مناسب حكومت از شكلي هر ملت براي است. حاكميت صاحب مردم
است نظام سياسي طبيعيترين و بهترين انتخابي, آريستوكراسي بهنظر او ولي
خود بهطور دموكراتيك بر ميداشت، وجود خدايان مركب از «اگر خلقي .(۱۷)
نيست»(۱۸). انسانها بينقض مناسب و كامل حكومتي اينقدر ميكرد. حكومت
در اّما قبول نيست، قابل حاكميت قلمرو در نمايندگي اول، در نظر بدينترتيب،

است. ارجح موارد در اغلب حتي پذيرفتني و حكومت قلمرو
حاكميتش هم  تئوري در نگاه كنيم، بهرغم اصرار روسو، نزديكتر از اگر   
فقط ميگويد كه آنجا امر دارد. اين چشمگير وجود بهنحوي نمايندگي مفهوم
همگان» «ارادة نه دارد حاكميت (volonté générale) عمومي» «ارادة
كل چندصدايي بيان همگان ارادة است. آشكار كامًال (volonté de tous)
درحاليكه ميكند، ناساز تلقي را سروصداي بيربط و آن روسو كه است جمعيت
است(۱۹). جامعه آن واحد و متعالي بيان و ميگيرد قرار جامعه فراز بر عمومي ارادة
در است نمايندگي خود نوعي عمومي ارادة روسو، در بينش كه است مالحظه قابل
متعالي واحد، رابطة اين جداست. هم آن از حال عين در كه همگان، اراده با پيوند
بهروشني است قائل و بيشماران خلق بين روسو تفاوتي كه در نمايندگيكننده، و
ميگويد روسو باشد. يافته وقتي وحدت ندارد, مگر حاكميت خلق ميشود. ديده
بهطوري كه ميسازد، را خود و عقايد واحد، رسوم عادات، ايجاد يا حفظ با خلق
برمي خيزند. تفاوت، ارادة واحد بهعمل با يك ميزنند و حرف با يكصدا مردم
را تفاوت بهواقع هرگز نميتواند معين, يك جمعيت اينهمه با است. خلق دشمن
نمايندگييي طريق از فقط خلق وحدت بزند. حرف يكصدا با و بردارد ميان از
در خلق كه واقعيت اين بهرغم ميشود. ممكن كند، جدا بيشماران از را آن كه
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ميان اين در بيشماران كند، اعمال را خود حاكميت تا ميشود جمع شخص
همگان، حكومت روسو نظر خلق نمايندگي ميشوند. در توسط فقط ندارند، حضور
يك حكومت به نمايندگي، خالل مكانيسم از ضرورت، به ولي انتظار برخالف

ميشود. خالصه فرد
نزد  نمايندگي، جدايي تضمينشده توسط به يك نياز دموكراسي و از ترس  
روسو. نزد تا داشت وضوح بيشتري آمريكا قانون اساسي مدافعان و نويسندگان
همانند «فدراليست»، نويسندگان از يكي مديسون، جيمز نزد دموكراسي مفهوم
جمع «خلق ميشود كه مشخص واقعيت اين به روسو، نزد حاكميت مردم مفهوم
خلق تمامي بهطوري كه  اعمال ميكند»(۲۰)، شخصًا  را حكومت و ميشود
نوع اين كه دارد عقيده مديسون ميكند. حكومت منصفانه و آزادانه مستقيمًا،
ـ ميترسد در ميان مردم اختالف وجود از هم او چون است، خطرناك دموكراسي
جمعي، اختالفهاي از بلكه كنترلاند، بهراحتي قابل كه انفرادي تفاوتهاي از نهتنها

اقليت,  يك دستة شمارة۱۰ مينويسد فدراليست دستهبنديها. مديسون در يعني
كنترل آن را ميتواند اكثريت چون نميكند، ايجاد دموكراسي جدي براي مشكلي
كند. كنترل را اكثريت دسته بتواند كه است دستگاهي فاقد دموكراسي اّما كند،
تقوايي يا احتياط فهم، نوع مكانيسم هر او فاقد بهنظر دموكراتيك، بيشماراِن
بهنحوي و فورًا تفاوتها اين نتيجه دهد، در سازمان را تفاوتها بتواند كه است
مكانيسم مديسون نظر به مي شوند. ظاهر اختناق و منازعه شكل به اجتنابناپذير،
كه است اختناقي برابر در واقعي تضمين يك آمريكا, اساسي قانون در نمايندگي

كند. ايجاد جمهوري يك بطن در است قادر اكثريت يك
ميگويند دموكراسي  پيدا ميكند. اساسي مقياس اهميت مسألة اين سطح، در  
كند، پيدا تحقق باستاني شهرهاي ـ دولت محدود قلمرو در كه بود توانسته شايد
كه ميكند ايجاب ـ ملتهاي مدرن دولت اندازة در ارتباط با عملي اجبارهاي اّما
براي دموكراسي يعني متعادل شود، مكانيسمهاي نمايندگي توسط دموكراسي
جمعيتهاي و بزرگ براي فضاهاي و نمايندگي است خوب كوچك جمعيتهاي
تضاد اين از ضدفدراليستهاي آمريكايي بسياري از هيجدهم، قرن زياد(۲۱). طي
و پيشنهادي اساسي قانون عليه بهعنوان سندي نمايندگي، و دموكراسي بين
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كوچِك دولتهاي نظر آنان در كردند. استفاده فدرال نيرومند، حكومت يك عليه
يا دموكراسي، الزم براي شرايط اندازهشان چون داشتند, حاكميت ترجيح داراي
معّرف تعداد نماينده در آن هر را, كه نمايندگي با ابعاد محدود يك دستكم براي
مانعي فدراليستها هم نمايندگي ميآورد(۲۲). براي فراهم باشد، افراد از معدودي
درست آنها و بود ـ آزادهمگان و منصفانه عام، حكومت براي ـ دموكراسي براي
بهويژه مدرن، ملتهاي دولت ـ دفاع ميكردند! قلمرو وسيع آن از دليل همين به
بهعكس امتياز بزرگي نيست، حكومتكردن خوب براي اياالت متحده، مانعي
ميكنند، را نمايندگي آنها كه نزديكند كساني به اندازه كه بيشاز نمايندگاني است!
الزم فاصله نميكنند؛ نمايندگي بايد عرضه برابر دموكراسي را در مناسبي حفاظت
تماس خود مناسبت اين به نمايندگان بي آنكه كند، حفظ را خطر اين براي كنترل
دقت به موّكالنشان موقعيت از نمايندگان نيست كنند. الزم موّكالنشان قطع با را
«حكومتكنندگان داراي كه است مهم آن شمارة۵۶)؛ (فدراليست، باشند باخبر
جامعه نفع مشترك دنبالكردن براي تقواي الزم و تشخيص حسن فرزانگي،
كه نمايندگي، كلي طرح اين كه ميفشارد پاي امر اين بر مديسون باشند(۲۳).
يك نه (شمارة۵۷)، است اليگارشي يك نه ميانجامد، معدود افرادي حكومت به
چيزي به نزديكتر بسيار يقين به و (شمارة۶۳). بريتانيايي نوع از آريستوكراسي
طبيعي يا آريستوكراسي آريستوكراسي انتخابي، درمقابل را آن روسو است كه
طبيعيترين و «بهترين كه است بيترديد با او هم نظر مديسون مينامد. موروثي،
بحثها اين كنند»(۲۴). حكومت بيشماران بر فرزانه ترينها كه است آن نظام
به شهروندان را ميدهد: ديد قرار معرض را در نمايندگي جوهر يكبار ديگر
تركيب اين بر علم جديد ميكند. از آن جدا عينحال در ميدهد و پيوند حكومت

است. استوار گسلنده
واقعبيني كامل  از كه دارند از آنرو طراوت هيجدهم قرن اين مباحثات  
نيستند. سازگار هم با نمايندگي و سيستم دموكراسي كه مي پذيرند و برخوردارند
حكومت ديگر ما ميشود، منتقل حكومتكنندگان از هيأتي به قدرت ما وقتي
معّرف نمايندگي نوزدهم، قرن آغاز از همان سرانجام تضاد، اين بهرغم نميكنيم.
و انديشيد دموكراسي به نداشت امكان پس آن از كه آنجا تا شد، دموكراسي
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سدي در مقابل كه آن از نمايندگي بيش نكرد. نمايندگي فكر از همزمان به شكلي
يك ميگويند ميشود. گرفته نظر در الزم مكّملي بهعنوان شود، تلقي دموكراسي
پادرهواست. خيلي عمل در اّما است، خواستني تئوري در بيترديد ناب دموكراسي
و قدرت كه بهوجود ميآيد آلياژي بياميزد، نمايندگي دموكراسي با وقتي فقط
شوند. فوالد تا ميآميزند درهم زغال و آهن كه وقتي نظير دارد، كافي استحكام
دوران و جديد ملت ظهور خود به سهم اداي را فدراليستها آن كه جديد» «دانش
بدينترتيب شد. مبّدل مدرنيته فلزكاري تئوري بهنوعي مي كردند، ارزيابي جديد
طرحي از نمايندگي از ,۱۸۳۰ سالهاي در ميتوانست دوتوكويل آلكسي كه بود
دموكراسي خطرات از جلوگيري براي پيش تر سال پنجاه در بنيانگذاران كه
از غالب درك اين ببرد. آمريكا نام در بهعنوان «دموكراسي» بودند، كرده تدوين
مورد در اين ساخته ميشود. بيشتر هم باز جدايي روي يك دموكراسي، امروزه
سياسي مهمترين متفكران از كه جوزف ناي، يكي شد يادآور تعريفي را ميتوان
كه رهبراني است از حكومت است: «دموكراسي عبارت از آن داده اخيرًا ليبرال،
قابل همانها توسط و پاسخگو معّين, فضايي قلمرو يك مردِم اكثريت برابر در

رواج داشت! قرن۱۸ در مفهومي كه دور است چه عزلاند»(۲۵).
سياسي حد ميدان تفكر اين تا است توانسته كه مسألة نمايندگي آنجا از
بين موجود تفاوتهاي به به اختصار بيمورد نيست دهد، اختصاص خود به را
سهنوع مي توان وبر، ماكس از الهام با كنيم. اشاره نمايندگي مختلف شكلهاي
نمايندگيشوندگان، تشخيص داد: و نمايندگان بين جدايي عمده، برحسب درجه

وكالتنامهيي(۲۶). و آزاد تسخيري،
از شكلي (appropriierte Repräsentation) تسخيري نمايندگي
و نمايندگان بين  جدايي درجة  بيشترين و پيوند كمترين  كه است  نمايندگي
طرف از مستقيم بهطور نمايندگان شكل، اين در دارد. را نمايندگيشوندگان
مصالح بيان به فقط بلكه يا كنترل نميشوند، منصوب انتخاب، نمايندگيشوندگان
چون «تسخيري» ميخواند از نمايندگي را اين شكل آنها ميپردازند. ِوبر اراده يا
يادآور بايد ميدهند. اختصاص خود به را تصميمگيري اختيارات تمام نمايندگان
نمايندگي چون نيستند، خودمختار كامًال نمايندگاني چنين با اين همه، كه شد
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نمايندگيشوندگان ميكند. عمل  دوجهت در قدرت،  رابطه نوع هر مثل هم
ميتوانند فقط كار براي اين اّما دهند، تغيير يا كنند را رد رابطه اين ميتوانند

نمايندگي  بهعنوان شكل  اين از ميتوان كنند. عمل غيرمستقيم راههاي  از
دهقانان  نماينده فئودالي، ارباب روابط در بهمعنايي كه كرد، ياد پدرساالرانه هم
ميشد تصور كه نوع بود همين از چشماندازي در بهشمار ميآمد. خودش امالك
نمايندگي متحده اياالت اساسي قانون در هم كودكان و زنان سياهپوست، بردگان
بيان كننده پدرساالرانه يا تسخيري نمايندگي ديگر، زمينهيي در شدهاند(۲۷).
يا بين المللي پول صندوق مثل فراكشوري، سازمانهاي كه هست نحوهيي هم
خواهيم بعدًا كه همچنان را، تايلند و آرژانتين مثل ملتهايي منافع جهاني، بانك
كامًال نمايندگيشوندگان از نمايندگان موارد، اين همه در ميكنند. نمايندگي ديد،
فقط فشار هم نمايندگيشوندگان مي كنند، بيان را آنها منافع و فاصله ميگيرند

كنند. اعمال ميتوانند غيرمستقيمي و كم
خاص كه دارد بينابيني وضعي (Freie Repräsentation) آزاد نمايندگي
دارند, مستقيم رابطه نمايندگان با نمايندگيشوندگان است: پارلماني سيستمهاي
سيستمهاي اغلب در است. محدود كنند، اعمال ميتوانند آنها بر كه كنترلي ولي
اعمال ميتوانند رأيدهندگان كه كنترلي يا انتخاب مثال، بهعنوان انتخاباتي،
يا چهار يا دو هر فقط رابطه اين چون است، محدود زماني نظر از اول كنند،
به نحوي نسبتًا مستقل نمايندگان انتخابات، دو بين مي كند. فعليت پيدا ششسال
مشورت آنها با يا بگيرند نمايندگيشدگان از رهنمودي بيآنكه مي كنند، عمل
انگشت نمايندگان بر استقالل نسبي تا «آزاد» مي نامد را شكل اين كنند. ِوبر
درجة با برخوردارند، آن از نمايندگان كه آزادي اين كه پيداست ناگفته بگذارد.
دارد. قدرت نسبت عكس دارند، نمايندگيشوندگان كه يا كنترلي آزادي انتخاب
ميانشان از بايد آنها  نمايندگاني كه طيف نمايندگي شوندگان همچنين توسط
محدودتر همان قدر آنها قدرت ترتيب همين به ميشود. محدود كنند، انتخاب
بيشتر و آنها اينها بين جدايي كه درجه خواهند بود آزادتر نمايندگان همانقدر و
مسئولي كه كند نمايندگي را كساني است قرار سياسي رهبر يك وقتي مثًال باشد:
در كه نمايندگاني ميتوان گفت است. كرده منصوب را كه او كردهاند انتخاب را
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مختلف نمايندگان مردم كشورهاي ميكنند، ملل متحد شركت عمومي مجمع
جدايي هرچه باشد، محدودتر و نسبيتر نمايندگي هرچه درجهدّوماند. جدايي با
شكل به نمايندگي بيشتر اين نمايندگيشوندگان افزايش يابد، نمايندگان و بين

ميشود. نزديك تسخيري يا پدرساالرانه
وقتينمايندگيشوندگانبهطوردائمنمايندگانراكنترلكنند،سيستمبهچيزينزديك
(gebundene Repräsentation) وكالتنامهيي نمايندگي را وبر آن ميشود كه
نمايندگي شوندگان بين نمايندگان و مكانيسمهاي مختلفيكه پيوندهايموجود مينامد.
از به كاستن دّوميها، رهنمودهاي منظم اجراي به اّوليها التزام و محكمتر مي كنند را
عزل قابليت يا زودبهزود، انتخابات مثًال ميكنند(۲۸). كمك نمايندگان عمل استقالل
دورهيي به رأيدهندگان انتخابات كه را زماني محدوديتهاي در هر وقت، نمايندگان
كه اين براي آحاد جامعه براي همة امكانات كاهش ميدهند. افزايش ميكند، تحميل
كند. كمك نمايندگيشوندگان قدرت افزايش به ميتواند نيز شوند، نماينده خودشان
سرانجام افزايش فرصتهايي كه شهروندانبرايمشاركت در تصميمهاي حكومتي دارند،
در مشاركتي ميدهد. شيوه هاي كاهش را نمايندگي توسط سيستم تحميل شده جدايي
است، بِِلم رايج و مثل پورتوآلگر شهرهاي برزيل برخي از در كه تخصيص بودجه، نحوة

مكانيسمهاست(۲۹). نوع اين از نمونهيي
فوري سياسي هدف يك ميتواند وبر بهشيوه نمايندگيها انواع دستهبندي اين
تسخيري نمايندگي پدرساالرانه يا شكلهاي تمامي تبديل براي كوشش كند: پيدا
وكالتنامهيي شكلهاي به اخير اشكال تبديل سپس و ليبرال, و محدود اشكال به
نمايندگان. و نمايندگيشدگان بين پيوند دائم تحكيم بدينترتيب و مستقيمتر،
را بهبود كنوني سياسي وضع ميتوانند كوششهايي چنين كه شك نيست هيچ
دموكراسي مدرن، وعدة به تحققبخشيدن به نميتوانند بههيچوجه بخشند، اّما
تسخيري, اين شكلها ـ از هر يك همگان، بينجامند. حكومت همگان بر يعني
كه ميكند هدايت نمايندگي دوگانة اساسًا ماهيت به ما را وكالتنامهييـ و آزاد
نسبتهاي نمايندگي، سهگانه شكلهاي اين جداكننده. هم و است پيونددهنده هم
مي كنند. تعيين دارند، ضرورت براي حاكميت كه را، نقش دو اين تركيب متفاوت
كه حدي) تا (دستكم دهند به شهروندان امكان بايد سياسي نمايندگي نهادهاي
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يك آنها از كه دهند امكان به دولت و كنند را ابراز خود متنوع مطالبات و خواستها
نمايندگي خدمتگزار بنابراين، نماينده، بياورد. بهوجود يكدست و منطقي تركيب
هست. ارادة حاكم هم قابليت تحقق و وحدت عينحال مدافع است. اّما در شده
در كه چناناند ديد، همچنانكه بهنحوي عميقتر خواهيم حاكميت، الزامهاي
نوآوري به يك دموكراسي، نياز حكومت كند. اّما يكي ميتواند آخر, فقط تحليل

دارد. جديد دانش يك به و بنيادي

بدهكاران شورش
توماس دست از آدامز، جان همسر ،(Abigail Adams) آدامز ابيگيل
راحت جفرسون براي بود. عصباني بسيار (Thomas Jefferson) جفرسون
وضع ماساچوست، در خانه، در اّما كند؛ صادر زيبا فرانسه جمالت از كه بود 

ميشد. بدتر روزبه روز
در  بود. روبهرو خود، جدي شورش نخستين با متحدشده، تازه اياالت  
اموال دهقانان مصادره به شروع ماساچوست ايالت دادگاه عالي تابستان۱۷۸۶،
ماساچوست كرد. دهقانان از آنها زمينهاي و دامها ضبط منطقه همپشاير و بدهكار
تا از سنگيني وامهايشان بكاهد، بيندازد پول بيشتري به گردش درخواست كردند
ايالت گوش قانونگذاري دستگاه اّما بود. گرفته انجام ردآيلند در قبًال كه كاري
سابق جنگجويان از هم اغلبشان كه مسلح، دهقان پانصد و هزار نداشت. شنوا
ضبط حكم و دهند جلسه تشكيل دادگاهها نگذاشتند بودند، انقالبي جنگ 
بدهكاران باز و را زندان درهاي بارينگتون، گريت شهر در كنند. را صادر اموالشان
قارهيي، ارتش سابق سروان يك ،(shays Daniel) شيس دانيل كردند. آزاد را

شد. آنان رهبر
بود،  سفير فرانسه در كه جفرسون، توماس براي لندن، از آدامز، ابيگيل  
ايالت زادگاه در كه بدهكاران را اغتشاشاتي عباراتي دردناك، با و نامهيي نوشت
دارند و وجدان نه كه ناآرام, و جاهل «ياغيان كرد: تشريح بودند، آورده او بهوجود
بهبهانه گرفته و بهعهده را نااميد افراد از تودهيي سركردگي اصولي پايبندند، به نه
خود واداشتهاند». از پيروي به را آنان دارند، وجود آنها مخّيله فقط در كه شكاياتي
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با كند، ايجاد او در اختاللي كوچكترين حوادث اين جفرسون، بي آن كه توماس
مقاومت «روحيه داد: پاسخ او به شد، آدامز ابيگيل بهت باعث كه بلند، انديشههايي
هميشه ميكنم آرزو من كه است باارزش آنقدر موارد پارهيي در حكومت برابر در

نيست»(۳۰). بد آنجا هيچ و اينجا در عصيان بماند... كمي زنده
قطع چندماه به مدت را با جفرسون آدامز مكاتبهاش ابيگيل ماجرا اين از بعد
كرد. پيدا بدي سرانجام داشتند شركت آن در كه كساني تمام براي شورش و كرد،
كند، تسهيل را شورش سركوب آنكه براي ماساچوست، قانونگذاري دستگاه
و نامحدود بازداشت و معلق را (Habeas corpus) كرپوس هائباس اصل
گرفتند، قرار پيگرد تحت دهقانان شورشي سال بعد، طي كرد. مجاز را بيمحاكمه
پس از آگاهي جفرسون شدند. دوازده تن هم اعدام و بازداشت بسياري از آنها
شورش نداد. از خود مثبت ديد كوچكترين تغييري در خشونتها، اين اعمال از
خون با گهگاه «درخت آزادي بايد نوشت اسميت، داماد آدامزها، سرهنگ به او

است»(۳۱). كود طبيعي يك اين آبياري شود. جباران ميهندوستان و
گذشت  شرايطي شورش, در هيچ و خون حمام جفرسون، ما براي خالف به
حامل نيرويي را (shay) شي چريكهاي كه ندارد دليلي هيچ بهعالوه نداريم.
شورش اين در كه است آن تلقي كنيم. مناسبتر نوپا جمهوري آن در دموكراسي
بوده پيدايشش از بدو آمريكا خاص كه ببينيم تضاد اقتصادي يك از عالمتي
كه بدهكاريهايي ـ نبود بدهكاري ماجراي جز چيزي مسأله دستآخر، است.
اياالت متحده، باشند. داشته نميتوانستند پرداختش به اميدي هيچگونه دهقانان
بسياري و از بود طبقاتي جامعه يك برابري، زمينة در همه زبانبازيهايش بهرغم
مرفه حفظ افراد كه ثروت بود شده طراحي ديد با اين اساسيش جهات قانون

بود. تضاد اين مستقيم تظاهرات از يكي بدهكار دهقانان شورش شود(۳۲).
ديد  را متحده اياالت تشكيل خاص تاريخي وضعيت اينجا ميتوان در
كنوني تضادهاي از يكي مي شود. تكرار جهاني سيستم شكلگيري در امروز كه
كشورهاي غالب به ويژه فقيرترين كشورها، است كه واقعيت اين از عبارت جهاني
تأديهاش نخواهند توانست هرگز كه قرضي بار زير جنوب صحرا، در آفريقايي
مي دارد نگه فقر در را است كه فقيران يكي از عواملي قرض درميآيند. ازپا كنند،
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در روزي كه نيست تصور غيرقابل ميكند. تضمين را ثروتمندان ثروتمندماندن و
نفرت نه تنها كه بينجامد جهاني مقياس در بدهكاران شورش به تضاد اين آينده،
خود خراب راه را هم برسر همهچيز انگيخت، بلكه آدامز را برخواهد امثال آبيگيل
گرفته ثروت در نظر تقسيم حفظ كه براي اقتصادي سيستم كرد. در يك خواهد
و خشونتآميز به اعمال رسيدن براي مطمئني هميشگي راه بدهكاري شده،
خوشبيني براي بتوان علتي احتمالي چنين در كه است بسيار بعيد است. نوميدانه
حتمًا انفجار اين در كه خوني كه دارد كمي احتمال و كرد. پيدا جفرسون سبك به
چنين آنكه از پيش است بهتر كند. سيراب را آزادي درخت افتاد، خواهد بهراه
تضادهاي و نابرابريها با مقابله براي ديگري راههاي پي در آيد، بهوجود خشونتي

برآمد. جهاني سيستم

سوسياليسم تحققنيافتة دموكراسي
نمايندگي بهموازات هم، سوسياليستي سياسي نمايندگي مدرنيته، دوران طي
شد. روبهرو ناكامي با همان سرانجام و كرد رشد و به وجود آمد قانوني، و ليبرال
در زمينه تازهيي پراتيك يا فكر نتوانست سوسياليسم گوناگون، تالشهاي بهرغم
حاكميت تاريخ طول تمام در كه ناسالمي انحرافهاي از تا كند ابداع نمايندگي
نيست شكي هيچ جاي بپرهيزد. ميكردند، سنگيني نمايندگي نهادهاي بر مدرن
وهلة در بود. نويدبخشي عناصر حاوي كار، آغاز همان از سوسياليستي سنت كه
اساس درك را, كه عامل سياسي» «استقالل مفهوم سوسياليستي جنبشهاي اّول
پايين از ميبايست دموكراسي دادند. قرار انتقاد مورد بود، دولت از بورژوايي
جنبشهاي بعد، كند. خنثي را دولت توسط قدرت انحصار به نحوي كه شود، ساخته
اقتصادي مديريت و سياسي بين نمايندگي جدايي كه بردند پي سوسياليستي
دست بهوسيلهيي ميبايست است. بنابراين سركوبگر ساختارهاي پايداري رمز
بهنحوي اقتصادي جامعه مديريت با را سياسي قدرت بتواند ابزارهاي كه يافت
راههاي بهرغم آغاز درخشانش، سوسياليسم، هماهنگ كند. تاريخ دموكراتيك

پيش گرفت. در را و ناموفق تري ديگر
درپايانقرن۱۹وآغازقرن۲۰،سوسياليستهامثل كمونيستها، سوسيالدموكراتها
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سنتي اشكال براي آلترناتيوي را حزب خود، سبك به يك هر منتها بلشويكها، مثل
شكلهاي نمايندگي آن، در حتي را، مدرن دولت آنها كردند. نهاد نمايندگي ارزيابي
كارگر, طبقه بر تسلط براي سياسي دستگاه يك مسلط، طبقات ديكتاتوري بهمنزله
طبقه گردآوري به قادر سازماني پيشاهنگ، يك مي بايست حزب ميكردند. تلقي
كه آورد بهوجود را سياسييي قدرت تا باشد مبارزان, و روشنفكران نيز و كارگر
بهمقابله آنها فالكتبار زندگي شرايط با و كند جبران را نمايندگي كارگران فقدان
نظم و سرمايهداري اقتصاد منطق و بود جدا كارگر طبقه از حزب بنابراين برخيزد.
پيشاهنگ، حزب از اين درك نمي شد. حالش شامل بورژوازي هم خاص اجتماعي
نقش جريانها اين چرا كه ميداد. جاي ژاكوبنها سنت در كمونيسم را و سوسياليسم
بورژوازي ترقيخواه و راديكال كه بخشهاي را نقشي يعني نخبگان، رهبريكننده
كارگر طبقه حزب به ميان آوردند. دوباره بودند، ايفا كرده ژاكوبينيسم خالل از
منافع از را بگيرد، آن بهدست را ژاكوبينيسم پرچم دوباره اين ترتيب به ميبايست
به دست قدرت هماهنگ سازد: پرولتاريا جديد منافع با كند و پاك طبقة بورژوا

كمونيستها! دولت به دست پرولترها،
سوسياليسم، بخش راديكالترين بيستم،  قرن  به نوزدهم قرن از گذار در
بودند متفقالقول پارلماني نمايندگي از انتقاد در آنارشيستي, سنت و كمونيسم
نمايندگي كه رشديافتهتر از شكلهايي از آنها ميكردند. دولت را مطالبه الغاي و
دموكراسي از اشكالي از حتي و بودند پارلماني نمايندگي از «وكالتنامه يي»تر و
پاريس كمون  ديگر،  بسياري و لنين  ماركس، براي  ميكردند. دفاع  مستقيم 
البته ميشد.  شمرده دموكراتيك حكومت جديد تجربة از نمونه نخستين 
الهام ماركس به آنچه اّما بود، نمايندگي بر مبتني همچنان حكومتي كمون
نمايندگان بين جدايي براي كاهش كمون، بود كه مكانيسمهايي ميبخشيد،
عزل قابليت واقعي، عمومي آراي برقراري بود: كرده برقرار نمايندگيشدگان و
دستمزد كارگران، با آنها دستمزد كردن برابر لحظه، هر در نمايندگان كمون
بين جدايي كاهش جهت در اقدام هر همگاني(۳۳). آزاد و از آموزش دفاع و
يعني الغاي دولت، راه از مرحله يي بهمنزله طي و نمايندگيشدگان, نمايندگان

در  بايد مي شد. جامعه تلقي حاكم و قدرت جدايي بين ميان برداشتن از بهسوي
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درك با دموكراسي داشت، نمايندگي و از كه كمون دركي شد كه يادآور ضمن
عقب  به كه حال نداشت. اساسي تفاوت زمينه ها، همين قرن۱۸ در انقالبيان
ماركس نوشتههاي در موارد حيرتانگيزترين  از يكي  ميبينيم مي كنيم، نظر
زمينه دموكراسي در جمله پردازيهايشان غريب شباهت كمون، در مورد لنين و
ماركس مثًال داشتند. رواج آنان از يكقرن پيش  كه است جملهپردازيهايي با
جهت گامي در را آن لنين و ميديد را مردم» توسط «مردم كمون حكومت در
نمايندگان ميبايست «خودشان، آن در كه ميكرد «دموكراسي كاملتر» تلقي

باشند»(۳۴). كنندگانشان پاسخگو انتخاب برابر مستقيم، در بهطور
از  بود سياسي عبارت نمايندگي شيوههاي جديد ايجاد ديگر براي راه يك  
سنتهاي در پرولتاريا. به اجتماع اداره و اقتصادي مديريت مستقيم نقش دادن
شكلهاي دموكراتيك، نمايندگي اساسي تجربههاي كمونيستي، و سوسياليستي
و شوراها سوويتها بودند كه حكومت يا اداري درون دستگاه گوناگون «شوراها»
نظر گرفته در مكانيسمهايي بهعنوان اين شكلها دربرميگيرند(۳۵). را (Rat)
چشمگيري به نحو را حكومت در بيشماران مشاركت مي بايست كه بودند شده
شوراهاي توسط ميبايست همگي دهقانان، و سربازان كارگران، دهند. افزايش
سازمانهاي بين كه سوسيالدموكراسي تجربة اينهمه، با شوند. نمايندگي خود
كه بلشويكي تجربة نيز و بود، كرده خودمديريگير توّهم و صنفگرا كارگري
نشدند موفق هيچگاه بهواقع سياسيش بود، اقتصادي و براي بقاي دائم مبارزه در
بهطور سوويتها يا شوراها اجتماعي پاية كنند. ارائه نمايندگي از جديدي الگوي
ميشدند، با اين دولت فراخوانده يا جامعه براي كارخانه، بيشتر دائم به فداكاري
اين مشاركت آورد. بهدست خواهند آنها ادارة در  بيشتري كه مشاركت وعده
ابتكارهاي در طول زمان مدام بيثباتتر شد. جدا ماند و مقام حاكميت از همواره
سوسياليستي جنبشهاي كه مستقيم، دموكراسي جهت در مطالبات و ضدتحّكمي

شدند. ميخكوب درجا بدين ترتيب بودند، حاملش كمونيستي و
از رشد  مرحله يي طي كمونيستي, جنبشهاي سوسياليستي و كه شد يادآور بايد   
وضع هژمونيك در سرمايه داري بهشيوه توليد سازماندهي در را كه كارگر صنعتي

مطالبات  اين اوجگيري شاهد بيستم، قرن آغاز قرن۱۹ و بين اواخر داد، يعني قرار
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جزئيات همة بودند، توليد مركزي آنجا كه محور از زمان، آن در كارگران بودند.
ناشي پيشرفتهاي با كل جريان توليد احاطه داشتند. و بر ميشناختند را توليد روند
تدريجي تخصصيشدن و مونتاژ زنجيرة ورود بيستم، قرن در صنعتي انقالب از
تقريبًا روندي طي خودمديري به كارگران فراخوانهاي آن، بهدنبال كار نيروي
به را خود جاي پروژه خودمديري كه بود گراييد. بدينترتيب خاموشي به طبيعي
سرمايهدارانة تصحيح سازماندهي هدفش كه به مكانيسمي يعني داد، برنامهريزي

نه جانشيني آن. بازار بود، كار و
سرمايهداري  سيستم در بهتدريج بيستم قرن در كه دموكرات, سوسيال  احزاب
و دفاع كارگر طبقه نمايندگي ادعاي حتي كه رفتند پيش جايي تا ادغام ميشدند،
در پرولتري، و نوپاي دولتهاي توسط كمونيستها اكثريت گذاشتند. كنار آن را از
آيندة معرّّف داشت ادعا مشروعيتش تضمين براي كه شوروي، اتحاد آنها رأس
آرمانخواه اميدهاي يككمونيست  به شدند.  جارو است،  بشريت كل  و خلقها
اينجا گوش كنيم: « بود، آراگون به  الهامبخش آن  اتحاد شوروي كه  آينده،
يادش مي رسيد بهنظرم گاه ديدهام كه را خواب آينده آنقدر رفتن، راه حال در
سوسياليستي، كشورهاي ساير و شوروي اتحاد در اّما دارم»(۳۶). خاطر در را
بهتدريج نمايندگي كنند، حفظ بورژوايي سنت سطح در را خود نميتوانستند كه
بدون اجماع پوپوليستي، و عوام فريبانه كنترل يك شبح سرانجام به و پسرفت
در عامل مهمي پس رفت، اين يافت. تقليل بيشماران، با پيوندي كوچكترين 
پايان سالهاي در شرقي اروپاي سوسياليستي رژيمهاي بوروكراتيك فروپاشي 

هم ناشي  نظري ناتواني از بلكه تاريخي شرايط از نهتنها شكست ۱۹۸۰ بود. اين
مفاهيمي صورتهايشان، راديكالترين در حتي كمونيسم، و سوسياليسم ميشد.
به وادار را آنها امر نكردند و اين دموكراسي عرضه نمايندگي و از از متفاوت اساسًا
بند در انتظار، برخالف كه, كرد حاكميت بورژوايي مفهوم مركزي هستة پذيرش

اسير است(۳۷). كشور وحدت تضمين نياز به
سوسياليسم  و كمونيسم كه نداريم را مطلب اين القاي قصد بههيچوجه ما  
و نيرومند بهنحوي گرايشها اين يا نبودهاند عميقي دموكراتيك گرايشهاي حامل
تجربيات شوروي, سالهاي رژيم اولين طي نشدند. دراماتيك، ظاهر حال عين در
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تغيير دنياي زنان، رهايي فرهنگي (از و اجتماعي، سياسي زمينههاي بسياري در
دموكراتيكتر و جامعهيي نو ظهور پيشآگهيهاي نوآوريهاي هنري) و دهقاني
امكان مثل يوگنيپاسوكانيس، نخستيننظريهپردازان حقوقيشوروي، بودند(۳۸).
بر مبتني شده نهادي به سيستمي عمومي تبديل حقوق و خصوصي حقوق از عبور
چين و در نيز بسياري مشابه تالشهاي داده بودند(۳۹). قرار بررسي مورد اشتراك را
آزمايشگاه بارها استاليني، بوروكراتيك مدل رد با كشورها اين آمدند. عمل به كوبا
فني كمك پروژههاي شدند. جامعه و توليد مديريت زمينه در جديدي تجربيات
در هم جهان سراسر ضدامپرياليستي در و مبارزات ضداستعماري به اقتصادي و
انساندوست غيردولتي سازمانهاي غالب پيش تر از بسيار آمدند. بهوجود جاها همان
التين تمام آمريكاي در گرمسيري مناطق بيماريهاي پزشكان كوبايي كنوني،
گاه سوسياليسم و كمونيسم آرمانگرايانه خواستهاي ميكردند. مداوا را آفريقا و
مجبور ميكردند را آنها و ميشدند سوسياليستي رژيمهاي در الهامبخش نهادها
حكومتها و كليتر، بهنحوي دهند. قرار حكومت اول معيار را اجتماعي كه عدالت
آمريكاي در آهنين، پرده در دو سوي ـ در اروپا سوسياليست و كمونيست احزاب
تهاجمات برابر دموكراسي در  از بهكّرات ـ آفريقا و جنوبي، در آسيا و شمالي
اينهمه با دفاع كردند. مككارتيسم، و استالينيسم از ارتجاعي، اعم و فاشيستي
بيش توّهمي كمونيستي و سوسياليستي نمايندگي رؤياي كه شد معلوم سرانجام
را شعله كه خواهند خنديد «به ما كنيم: آراگون نقل قول ديگر از يك بار نيست.

شديم»(۴۰). طعمهاش هم خودمان كه آنقدر / داشتيم دوست
سرانجام  كار، سازماندهي سوسياليستي كه فهميده بود كامًال وبر ماكس
كه چرا حاكماند، سازماندهي سرمايه داري كه بر كرد خواهد تبعيت قوانيني از
مشاهدات حاصل فقط تشابه اين دارد(۴۱). تكيه نمايندگي از مشابهي درك بر
ميراث بوروكراتيكشان نبود و احزاب سازمان يابي همگرايي مدلهاي در زمينه او
وبر استنباط بود). هم كه بيشك مورد تصديق وبر ميشل, روبرت از (تحليلي
سياست از نميتوان كه مي گرفت سرچشمه واقعيت اين از و بود عميقتر بسيار
نكرد، صحبتي اجتماعي سياست ولي از حرف زد دموكراتيك) نمايندگي از (و
منافع بياِن و وساطت در اساسي عنصري همچنان نمايندگي كه بهطوري
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بورژوايي، چه و چه سوسياليستي جامعه، پيچيده اداره هرسيستم در اجتماعي,
سرمايه را  اداره ضرورتًا بگيرد، بهخود سوسياليسم، هرشكلي كه مي ماند. باقي
در همواره خصوصي باشد، ولي و فردگرا كمتر آن و هرچند شكل دارد بهعهده
آنجا از دارد. بهزندگي قرار ابزاري عقالنيتبخشيدن بيوقفة ديناميك همان
دارد، تطابق كردن عقالني ديناميك اين با نمايندگي ضرورتًا مدرن مفهوم كه
از نمايندگي شكلي نميتواند همچنين بپوشد. چشم آن از سوسياليسم نميتواند
ميگيرد كه نتيجه كند. وبر آن جانشين را شوراها سنديكاها و بر كار مبتني
مبتني و دموكراسي كارگري دموكراسي بين تضاد اداره سرمايه، چارچوب در
نوعي ميتوان همه، اين با شود. حل ميتواند دّومي بهسود فقط نمايندگي، بر
و تمام سنت روسيه انقالب در كه را, عظيمي اجتماعي تغيير قدرت براي حسرت

كرد. مشاهده نزد وبر وجود داشت، سوسياليستي
است،  مفيد وبري ديدگاه از نمايندگياش مكانيسمهاي و سوسياليسم انتقاد  
پوپوليسم راستگرا مختلف بفهميم چگونه اشكال تا ميكند را كمك ما چون
مدرن دكترين بزرگي از جريان شوند. پيدا سوسياليستي بطن سنت در توانستند
يابد. پايان ناتواني و ركود در بعدًا تا گرفت سرچشمه از آن دموكراتيك نمايندگي
پرونيستهاي ناسيونال سوسياليستهايآلمانيتا از راستاقتدارگرا، عناصرمختلفياز
تا مي كوشند اتريش، در  آزادي حزب تا فرانسه در ملي جبهه  از و آرژانتيني
منطبقكردنش با دارد، وجود نمايندگي سوسياليستي فكر ذات در كه را تضادي
در اينجا، در كنند. حل پوپوليستي نحوي به حاكميت تئوريهاي سنتيترين بر
واگذاري كامل بهمثابه نقش خارجي، نمايندگي بهعنوان بناكردن كه راست, است
كامًال سياسي آگاهي حال اين در ميرسد. خود حد افراطيترين به فردي، حقوق
يك براساس توده مشاركت و ميكند, تغذيه  را آن كه دارد ريشه سنتي در
چه اشرافي، پروژه ها، اين تمامي ميشود. طلب نجاتبخش و همهويتي تدافعي
به سنت كه اذهان است همهويتي يك بر مبتني فرقهگرا, و چه چه دين ساالر
كه ميدهد نشان بدينترتيب اشميت كارل ميبخشد. مشروعيت آن نمايندگي
سوِرل ژرژ تا (Juan Donoso cortes) كورتس دونوسو خوان از چگونه
همسانانگار براساس دركي ارتجاعي نمايندگي, روايت ، (Georges sorel)
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ترتيب اين به بنيادگراييها تمامي ميشود. ساخته حاكم مشروعيت از سنتگرا و
فرزندان و فاشيسم, راستي دست پوپوليسم امروزي اشكال ميآيند. اين بهوجود
انگيزة سوسياليسم, خود پوپوليستي مشتقات اين و ناقصالخلقه سوسياليسماند
مابعد سوسياليستي آلترناتيو يك جستجوي به امروز كه اين هستند براي ديگري

كند. رابطه استخوان, قطع پوسيده تا اين سنت با قادر باشد كه برآييم
سوسياليستي  مفهوم از كه ايدئولوژيكي انحرافهاي و مبحثها يادآوريخلط  با
بايد ميدهد، اّما دستآخر انسان دست غريبي به ناشي شده، احساس نمايندگي
نمايندگي در دموكراتيك اميدواريهاي بسپاريم. بهخاك را مفهوم اين بتوانيم
مشكل درواقع وداع، اين هنگام ندارند. اعراب از محلي ديگر سوسياليستي
تجربيات تاريخي كه را فاشيستمآبانهيي ايدئولوژيكي مشتقات ميتوان تمامي
فقط آنها از  بعضي  اگر نياورد: بهخاطر گذاشتهاند، بهجاي از خود سوسياليسم 
خرابيهاي هولناكي و خسارات ديگر سرچشمه برخي بودند، جرقههاي زودگذري
نمايندگي مدلهاي بازگشت به ديگر دموكراتيك، نظام ايجاد يك براي گرديدند.
اشكال شايد يا متفاوت نمايندگي اشكال بايد بهعكس، نيست. ممكن مدرن

باشند. كرده عبور نمايندگي مسألة از كه كنيم اختراع دموكراسي از جديدي

۱۹۵۳  برلين
نظام  پس در از اين كه دارد واقعيت اگر ميانديشيدند با خود  كارگران برلين
رنج بار سهمية توليد زير نميبايست اينصورت در سوسياليستي زندگي ميكنيم،
شهر برلين تمام و استالينآله كارگران ساختماني در شورش بنوسارل ببريم. وقتي

بزرگ،  كارخانههاي ۱۶ و ۱۷ژوئن۱۹۵۳ به روزهاي كه شورشي ميكند، نقل را
بر شد، كشيده آلمان شرقي روستاهاي و حومهها سپس به و كارگري محالت
ساختار و حذف توليد سهمية كارگران لغو خواست عمدة كه پا ميفشارد نكته اين
سوسياليسم بود قرار به هرحال ميآورد. فشار كارخانه در كار بر كه بود فرماندهي

از سرمايهداري باشد!(۴۲) غير
طرح شرقي, آلمان جوان جمهوري سوسياليستي رژيم بهار۱۹۵۳، در 
شدت ديگر جاهاي كارخانهها و در كار را گرفت تصميم كرد و تهيه بلندمدتي
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بنيان را سوسياليستي دولت  يك و كرد بازسازي را برلين  ميبايست بخشد.
تعداد زيادي سابق، فرانكفورترآله استالينآله، چهاركيلومتري طول گذاشت. در
پاك شهر از جنگ را آثار ويرانيهاي آنها وجود داشتند. كارگاه ساختماني و كارگر
پس بودند. شهر بازسازي كار در الكتريكي نورافكنهاي زير روز و شب و كرده

شد، سهميههاي  بهار۱۹۵۳ گرفته در برنامه چارچوب در كه تصميماتي اعالن از
صنايع سال، اول سهماهه طي يافتند. افزايش و گرفتند قرار تجديدنظر مورد توليد
تحقق بخشيده را برنامه در تعيينشده از اهداف ۷۷درصد فقط درواقع ساختماني
ميكردند، نظارت كارگران بر كار با سختگيري سركارگران آنپس از بودند.
طرفداري سهميههاي توليد افزايش حزب، از كادرهاي نيز همانند هواداران و

ميدادند. جلوه داوطلبانه ابتكار يك به عنوان را آن اغلب و ميكردند
همراه  دستمزدها با كاهش سهميهها افزايش شد. كارگاهها شروع در  مقاومت
تظاهرات منازعات، صحنه بود، پرداخت روز كه ژوئن، ماه جمعة نخستين بود.
اغتشاشهاي برابر در شد. مقاومت جهت در بسياري خودانگيختة حركات و
با بودند، كسان كه غالبًا همان كارخانه، و مديران حزب بوروكراتهاي فزاينده،
و انفرادي تنبيههاي به نافرمان را افراد آنها نشان دادند: واكنش انضباطي اقدامات
مطرح را اعتصاب به حربة توسل كارگران آنگاه تهديد كردند. جمعي مجازاتهاي
بهسرعت بودند، آشنا احوالشان به و نزديك كارگران به كه حزبيها, تودة كردند.
كارگران قرار طرف در هم برخي و برآمدند سازش براي راهي درصدد يافتن
دستمزدها بود، توليد از افزايش سهمية بعد پرداخت روز كه ۱۲ژوئن، روز گرفتند.

دادند. اعتراض تجمعاتي ترتيب يافتند. كارگران براي كاهش
تا كردند ديدن كارگاهها از حزبي سنديكاي رهبران دوشنبه ۱۵ژوئن، روز  
تشكيل هيأت نمايندگي يك كارگران زمان همان در شروع كنند. را مذاكرات
جمع كند. وزيران تظاهرات ساختمان هيأت در مقابل مستقيمًا بود كه قرار دادند
شعاري آن پيشاپيش و درآمد حركت به كارگر سيصد تقريبًا از كوچكي مركب
تظاهركنندگان ضمن ميكرد. مطالبه را توليد در سهميهبندي لغو كه قرار داشت
به تا ميخواستند آنها بودند در كه كساني از از كارگاهها، بسياري مقابل از عبور
طول تمامي در پيوستند. اوليه جمع به نفر هزاران و بپيوندند، تظاهركنندگان صف
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به و كردند متوقف كارگاهها در را توليد كارگري، كميتههاي بعد، روز و شب
كارخانههاي دهند. بهزودي توضيح خواستهايشان را رفتند تا مختلف محلههاي
به برلينيها شورش خبر كه بهتدريج پيوستند. بهمبارزه برلين شيميايي و فلزسازي
ميافتادند راه هم بهدنبال اعتصابها ميرسيد، شرقي آلمان ديگر صنعتي شهرهاي
سرانجام و ساكس بزرگ صنعتي مراكز مرسبرگ، بيترفلد، هاله، براندبورگ, ـ

درسدن. و اليپزيك
قهرمانانه  در مقاومت كه اغلبشان و سياسي، اين مسئوالن سنديكايي چرا
كارگري كه جمهوري از آن پس ادعا ميكردند داشتند و نازي شركت رژيم عليه
كنند آرام حتي يا قانع را كارگراني نتوانستند ميكنند، نمايندگي را سوسياليستي و
شوراي مقابل در وقتي بودند؟ رهايي براي پروژه همان و سابقه همان داراي كه
اعتصابكنندگان پينهبسته، با دستهاي كارگر سابق ِسلبمن، صنايع، وزير وزيران،
نفي اين نيستيم!» تو رفقاي «ما گفتند پاسخ در آنها كرد، خطاب «رفقا» را
يك به شرقي آلمان سياسي سيستم چگونه بعدًا، كه ميدانيم چرا؟ همبستگي

مسأله  در آنوقت اينطور نبود. سال۱۹۵۳ هنوز در اّما شد، تبديل پليسي دولت
كارگري» «دولت يك ساختمان بطن در طبقاتي جنگ مورد يك از بود عبارت
داشته شباهت مستقيم دموكراسي از شكلي به ميبايست نمايندگي آن در كه
تعيين شده توسط سهميههاي و چيزي جز اتوريته نمايندگان آن، بهجاي باشد. چرا
اعتصاب طي رئيسجمهور، گروتوهل، وقتي نمي كردند؟ نمايندگي را برنامه
چرا اعتقاد به نگرفت. ايرادي كسي كارگريم» طبقه واقعي «ما عصارة گفت كه

ميرود؟ هوا به مي شود و بخار اينقدر زود نمايندگي
وزيران روان ساختمان شوراي روز ۱۷ژوئن، تظاهركنندگان بهسوي صبح  
از و به بسياري شد بدل شورش به مخالفت و پيوستند مردم به كارگران شدند.
جلو شورا متوقف را برلين پليس تظاهركنندگان در كرد. شهرهاي كشور سرايت
شد: روان آن و بهسوي كرد سمبليك ديگري پيدا زود محل خيلي توده و كرد
رهبران شوروي اعالن مسكو، در سيزده، ساعت در انگلس. ميدان ماركس ـ
ناشي از نيروي با شورشيان شب، دل در ديرهنگام تا كردند. وضع اضطراري
از كارگران جنگيدند. نمايندگاني زرهي نيروي در مقابل خالي با دستان و يأس
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اداري آلمان دستگاه تا از شدند فرستاده بخش غربي به شهر بخش شرقي از
شورش بيفايده. همبستگي كنند. براي اعتصاب سالح و كمك، غربي تقاضاي
بود دراز شورشهايي از زنجيره شورش نخستين گرفت. اين برلين پايان كارگران

شدند. درگير سوسياليستي رژيمهاي عليه سكوت، در اغلب كه
به  آلمان دموكراتيك جمهوري نمايندگان شد باعث چيز چه نميدانيم ما  
رابه نمايندگي دموكراتيك رؤياي كمونيستِي كه كنند پستي سقوط از درجه آن
يك ساده گماشتگان نقش كه فاسد كرد آنجا را تا آنان چهچيز بگيرند، مسخره
مبارزان كه كساني نقش به شبيه نقشي بسيار كردند، بازي را انضباط طلب قدرت
كه (كساني ميخواندند. بورژوايي» حاكميت «عوامل را آنها كمونيست قديمي
پنهان «سوسياليسم واقعًا موجود» قفسة در جنازة سرمايهداري كه نداشتند شك
در عين اينهمه، با و كردند) تلقي خود نظر اثبات بر دليلي را ماجرا است، اين
درگرفت شورشي درج بود، در آن كه قدرت بنيانگذاري انقالبي و آرمان افول
ميكردند: تكرار را قديمي ترجيعبندهاي كارگران داشت. آينده روبهسوي كه
جزء سرود اين  آزادي!»  بهسوي پيش روشنايي! بهسوي پيش  «برادران، 
آينده دموكراسي بهنام كه بود سنگربنديهايي و اعتصابها مقاومت، پراتيكهاي

شكل  سال۱۹۵۳ برلين، شورش مورد در ميشد. برپا بوروكراتيك رژيمهاي عليه
سنديكا نقش كميته بود. اين اعتصاب كميتة شد، كه پديدار سازماندهي از جديدي
و كارخانه) كنترل فوري دستگرفتن در (با كار سازماندهي از بود عبارت كه را،
هژموني كه داشت. بهتدريج يكجا بهعهده را سازماندهي شورش سياسي نقش
پيوستن اجتماعي را به ديگر گروههاي كارگران ميافتاد، جا كارگر در جامعه طبقة
در كارگران بهدست كارگري دموكراسي خواستار آنها فراميخواندند. به شورش
ميآمدند: گوناگون اجتماعي افقهاي از اعتصاب كميتة اعضاي بودند. همهجا
و كرده اعالم را خود انزجار كه بودند كساني نخستين كه كارگاهها, از كارگراني
كارگران جبهة همان آغاز در از كه كمونيستهايي سازمان داده بودند، را مقاومت
قديمي مبارزان و پروتستان كشيشان دانشجويان، روشنفكران، بودند، گرفته قرار
انتخابشدن نحوة اّما بود. كرده را بيدار آنها عدالتخواهي شعار كه ضدفاشيست,
بي وقفه شعار نبود. مجموعه اين در عنصر مهمترين شايد اعتصاب كميتة اعضاي
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آزاد كار اگر توليد! سهميه قطع بود. مهمتر به مراتب دموكراسي و آزادي جهت در
سال۱۹۵۳  برلين در شورش جوهر باشد! داشته وجود نميتواند نباشد، كمونيسم
طبقه  بر سرمايهداري كه را كنترلكنندهيي نمايندگي نقش كارگران در اين بود:
از وراي كمونيسم خود به ميل و با ابراز دادند ميكند، تشخيص كارگر اعمال

گفتند. «نه» آن به بيشماران،

جهاني افكار عمومي تا نمايندگي دموكراتيك از
معاصر جوامع رايج در نمايندگي عمدة مشكل عمومي جهات، افكار بسياري از
نظامي مداخلة برضد هفته آخر بزرگ تظاهرات از پس فوريه۲۰۰۳، است. در شده
به خيابانها جهان در بزرگترين شهرهاي آن ميليونها نفر طي كه در عراق، آمريكا

دو  پس  اين از  كه نوشت دوشنبه اش روز در سرمقاله  نيويوركتايمز  ريختند،
درواقع عمومي(۴۳). افكار و آمريكا متحده وجود دارد: اياالت جهان در ابرقدرت
اختصاص خود به سياسي صحنه را در اول عمومي جاي افكار كه ميرسد بهنظر
عمومي افكار اين كه بايد بشماريم، ابرقدرت يك را آن است قرار اگر است. داده
اياالت مثل ملت ـ دولت يك از متفاوت بهكلي ماهيتي با اجتماعي سوژة يك
كسي چه عمومي افكار اين نيست  معلوم درست هم ضمن در باشد. متحده
بيفايده بنابراين مييابد.  تحقق نمايندگي اين چگونه ميكند و نمايندگي را
تاريخچة به سريع نگاهي تا بگيريم فاصله  موضوع از كمي كه بود نخواهد
از شكل تعريف اين كه براي را گوناگوني و تئوريهاي عمومي بيندازيم افكار
درواقع عمومي افكار كه ديد خواهيم آنوقت كنيم. مرور شدهاند، عنوان نمايندگي

دموكراتيك. نه و است نمايندگيكننده نه
دوران  به سابقهشان كه هستند مفاهيمي «افكار»، و «عمومي» چند هر  
و است هيجدهمي  قرن اختراع يك اساسًا عمومي افكار برميگردد،  باستان
عرصه به دموكراتيك, پا نمايندگي جديِد» «دانش با همزمان نيست كه اتفاقي
ميبايست، بنابراين ميشد، تلقي مردم صداي عمومي، افكار است. گذاشته هستي
باستاني دموكراسي در مجلس كه را نقشي همان مدرن، دموكراسي چارچوب در
نظر عمومي اظهار امور دربارة آن در مردم كه باشد جايي يعني بازي كند، داشت،
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سيستم مثل نمايندگيكننده، نهادهاي خالل از ميبايست عمومي افكار ميكنند.
چون رود، فراتر نهادها هم عين حال از حد عمل اين در كند و عمل انتخاباتي،
پيوند در افكار عمومي آغاز, از بدينترتيب باشد. مردم ارادة است دائمًا حاوي قرار
بيان از مكّملي شكل بهعنوان گرفت، قرار دموكراتيك نمايندگي مفهوم با تنگ

ميكند. محدوديتهاي آن را جبران كه
درك  دو زود عمومي، خيلي اين مفهوم افكار از سياسي مدرن، انديشة  در
ارادة مردم بينقص نمايندگي يك از آرماني بينش يك گرفتند: متضاد سرچشمه
تحريكشدة فرمانروايي توده هاي از آخرالّزماني يك بينش و حكومت، قالب در

مثال آورد:  سال۱۸۹۵ منتشر شدند، در كه اثر را دو ميتوان اين مورد در مردم.
لوبن. گوستاو اثر تودهها» «روانشناسي و برايس جيمز اثر كامنولث» «آمريكن
دموكراسي ستايشگر توكويل مثل كه اسكاتلندي، دانشمند و سياستمدار برايس،
ارزيابي دموكراتيك اساسي نمايندگي يك مكانيسم را عمومي افكار آمريكاست،
كه «بهشرطي است تحقق قابل عمومي افكار فرمانروايي مينويسد او ميكند.
بهوساطت بيآنكه شد، مطلع شهروندان اكثريت ارادة از لحظه هر در بتوان
كنترل اين نياز باشد[...] انتخاباتي مكانيسم نوع هر به و حتي نمايندگان از هيأتي
از بيشتر بسيار اهميتي ميشود، اعمال توده توسط كه مستقيم ولي غيررسمي
شايد و دارد باشند، نمايندگان انتخابات همان كه موسمي, ولي رسمي وكالتهاي
كه ميانديشد سياسي سيستم يك به برايس شود»(۴۴). آن جانشين بتواند هم
سيستمي شود، منعكس در حكومت بيواسطه در تماميتش افراد همة ارادة آن در

اما، در  لوبن، مي ساخت. ممكن در قرن۱۹ آن را آمريكا سياست او، كه، به نظر
عقالني، بلكه يك صداهاي انفرادي و از نواي هماهنگي تودهها، نه علني بيان
حل همگن در «ناهمگن توده, در ميبيند. نامتمايز و تنها، غيرعقالني صداي
پذيراي و غيرعقالني اساسًا توده ها دارند»(۴۵). غلبه ناآگاهانه خصايل و ميشود
پيروي سردستهيي از ميتوانند فقط طبيعتشان بهحكم آنها هستند. بيروني نفوذ
گفت كه شور بتوان شايد كند. حفظ تكرار و انتقال طريق از را كنند كه وحدتشان
تودهها يونانباستان، خداي پان، است. وحشتزدگي درواقع توده، اولية هيجان و
ميشوند، تكهپاره توده بهديوانگي ميكشاند: بيگناهان توسط و ميكند هدايت را
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در اگر ميشوند(۴۶). درگير جنگها از اعتبار مي افتند، ارزها فرومي ريزند، بازارها
كه از است آن علت است، خطرناك اين قدر عمومي افكار آخرالّزماني، اين بينش

است. تحريك پذير ديگر سوي از و دارد وحدت به ميل يكسو
بهمثابه نوعي  را عمومي افكار مدرن سياسي فلسفه افراطي، قطب دو بين اين  
گرفته نظر در هم اجتماعي وحدت جمعي و انفرادي يا متعدد بيانهاي بين واسطه
دارد(۴۷). قرار وساطت درك از اين قلب در مدني» مفهوم «جامعة هگل، نزد است.
و اجتماعي، اقتصادي نهادهاي و سازمانها تمامي بزرگ مدني مجموعة جامعة
از بهخصوص ولي افراد، از مدني جامعة نيستند. دولت جزء كه است سياسي
و منافع گروههاي سياسي، شهروندي، سنديكاها، احزاب انجمنهاي خانوادهها،
را مدني جامعة هگلي مفهوم نميتوان است. شده تشكيل انجمنها ديگر انواع
جامعهيي مبتني سرمايهداري با ايدئولوژي را آن كامل انطباق آنكه دريافت مگر
مبادالت كه است  آن در سياسيش  كيمياگري كرد. درك  تبادل مناسبات  بر
ميكند. جامعة حاكميت مبّدل داراي و واحد اتوريتة يك به بيشمار سرمايهدارانه را
به آنها خردمندانة تركيب و فردي، ارادههاي چندگانة بيان حال عين در مدني
همان نزد هگل مدني جامعة كه كرد يادآوري بايد است. واحد اراده عمومي شكل
طريق از كه يعني مدرن، سياسي در انديشة نمايندگي كه دارد بهعهده را نقشي
مي خورند و پيوند دولت و حاكميت سياسي قلمرو به جامعه اعضاي آن تمامي
كه عرضه ميكند را الگويي مدني هگلي ميمانند. جامعة آن از عينحال جدا در
وحدتي به دارد، وجود افكار عمومي در كه را بيانهاي انفرادي تعّدد ميدهد امكان

حاكميت رساند. با سازگار عقالني و
راديو،  اعم از مطبوعات, رسانههاـ  توسعة بيستم، دستكم از اواسط قرن اّما،  
شديد تراكم خبر, سرعت دگرگون كرد. را افكار عمومي ـ اينترنت و تلويزيون
عمومي ظاهرًا افكار معاني، رنگ و رورفتگي و تصاوير بيوقفة گردش سمبلها،
خدشهدار واحد منطقي, يا به عنوان يك از افراد عدة كثيري بيان نظر بهعنوان را
يورگن هابرماس كسي عمومي، نظريهپردازان معاصر افكار در ميان كرده است.
بيشتر با الهام (بهويژه را وساطت هگلي مفهوم بيشتري كه با روشنبيني است
است) متأخرتر كه مدني جامعة از تا جوان هگل نزد انترسوبژكتيويته مفهوم از
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است(۴۸). داده پيوند عقالني اظهارنظر از آرماني بينشي به و كرده نوسازي
يك ارائه هدف  با ارتباطي, عمل بهعنوان ميتوان را عمومي افكار او  ديد از
عمومي، نظر گرفت. يكچنين جّو در ارزشها, ايجاد جهاني از مشترك و معناي
را ممكن ميسازد. چندگانه ارتباطات تبادل و آزاد بيان كه دموكراتيك است، چرا
عقالنيت سيستم از خارج آلترناتيوي بهعنوان زندگي، جهان اين هابرماس، بهنظر
براي اين تالش در بيشك دارد. قرار ارتباطات سرمايهدارانة كنترل ابزارگونه و
تسلط، و ابزارگونه استفادة سيستم از و اخالقي آزادانه ارتباطات جداكردن جهان
برميخيزد، نوعي زندگي جهان و به دستاندازي سرمايهدارانه از از نفرت كه
از هابرماس تصور همينجاست كه در اين همه با وجود دارد. اخالقي عقالنيت
غيرقابل و خيال پردازانه جنبة دموكراتيك، عمومي جو يك در اخالقي ارتباط
حصار خود دور نداريم كه را آن امكان ما كه چرا ظاهر ميكند، را خود تحقق
خاص سرمايه كه ابزارگونهيي را از عقالنيت خودمان ارتباطات روابط و و بكشيم
آلوده و گرفته ميان را در ما هم اكنون عقالنيت اين كنيم. جدا رسانه هاست و
سيستم درون ميتواند از فقط باشد براي نجات اخالقي امكاني ساخته است. اگر

شود. ساخته
تعالي  نوع هر و خيالپردازي نوع هر هابرماس، لوهمان، برخالف نيكالس
نظر بگيرد در فونكسيوناليستي شيوة به را عمومي جو تا ميگذارد كنار اخالقي را
تلقي توليد تعادل اجتماعي براي مكانيسمي را آن شبكههاي تعادل اجتماعي, در و
نوسازي را  آمريكايي جامعهشناسي فونكسيوناليسِم چنين دورنمايي, كند(۴۹).
را سيستم عمومي جو لوهمان ميدهد. پيوند تازه برخوردهاي از طيفي با ميكند و
گوناگون آن بازيگران در كه ميداند خودكفايي اين همه با پيچيده و فوقالعاده
همه ـ اختالفها اين بيان بهرغم يا عقيدهها، و اختالف نظرها همه با ـ اجتماعي
حال در اين سيستم نفس پيچيدگي و مشاركت دارند، سيستم تعادل كلي در
بينشي فوقالعاده با اينجا در اّما ميشود. آن نمايندگي از واقعي بودن نشانهيي
دورنمايي نظير فونكسيوناليستي, دورنماهاي داريم. سروكار نمايندگي از ضعيف
كليت سنتز و انفرادي آراي چندگانگي بين وساطت براي الگويي دارد, لوهمان كه
استحكام و تعادل بر نيز و ثبات و وحدت بر تأكيدشان اّما مي دهند، ارائه اجتماعي
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است. سيستم
جديد  نقش نيست قادر تئوريهاي وساطت از اين هيچ يك اينهمه، با  
بيانكردن و  ساختن عمدة عوامل به كه  دريابد  را نظرخواهيهايي و  رسانهها

 Media) رسانهيي بررسيهاي  ميدان در بدل شدهاند. امروزي  عمومي افكار
دوگانة و قديمي درك ميشود، همان عوامل برخورد اين با آن در كه ،(Studies
انبوه, اجتماعي دستكاري بهعنوان يا عقالني انفرادي بيان به عنوان عمومي افكار
خبرها چون هستند، رسانهها خيالپردازانه، خوِد مبّلغ ديد بازمي يابيم. بهعالوه را
بسازند را خودشان خاص نظر بتوانند شهروندان تا ميكنند ارائه عيني بهطور را
بهطور ميدهند, رسانه ها سازمان كه نظرخواهيهايي خود در بهنوبة نظرها اين و
كه اياالت متحده، نظرخواهي در بنيانگذار گالوپ، ميشوند. جرج منعكس كامل
نظرخواهيها به كه ميكرد ادعا داشت، قرار برايس جيمز كارهاي تأثير خود تحت
ميدان ميكنند(۵۰). كمك افراد اراده و خواست درقبال حكومت حساسكردن
با آخرالّزماني گرايش دارد. يك ديد بهعكس، به بررسيهاي رسانهيي، دانشگاهي
خشكيده اند. منابع خبري از بسياري دارند، حضور همهجا خبر در و تصوير آنكه
سياسي اقليتهاي به بيستم و نوزدهم قرون در درحالي كه آلترناتيو مطبوعات
كه رفتهاند(۵۱). بهتدريج ميان از امروزه ميدادند، نظر اظهار امكان گوناگون
رسانهيي عظيم مجتمعهاي پيدايش به يكديگر، در مطبوعاتي گروههاي ادغام
ناظران ميشود. يكسان بيش از پيش توسط آنها پخش شده خبر ميدهد، ميدان
روزنامهها سال۲۰۰۳، در عراق عليه جنگ در كه دارند شكايت اين از مثًال رسانه ها
را، دولتي وقايع روايت فقط يكنواخت بهطور آمريكا عمدة كانالهاي تلويزيوني و
گاه مطبوعاتي گروههاي كرده اند(۵۲). گزارش آن, از زياد فاصلهگرفتن بدون
را دولت كنترل زير سيستم هر يا حكومتي مواضع انتقالدهندة نقش ميتوانند
انگشتميگذارند. دستكاريكردننظرخواهيها تحليلگرانهمچنينبر بازيكنند.
ميگويند كه خودمان ما به را نظر خواهيها همان چيزي كه فكر درواقع در اين
حدي در نظرخواهيها دارد. دايره به غريبي شباهت كه هست چيزي ميكنيم، فكر
روانشناختي يكاثر دستكم ميكنند، اكثريت مواضع پذيرش به تحريك را ما كه
رسانه ها به در راست، چه و چپ در چه افرادي كه, بسيارند دارند(۵۳). مركزگرا
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ساختن به حتي يا شدهاند، دستكاري كه تقلبي و ميگيرند ايراد نظر خواهيها به و
بين عمومي ديگر افكار يكبار ميرسد كه بهنظر عمومي ميپردازند(۵۴). افكار
يكطرف فرد از منطقي اظهارنظر و عيني خبر مورد در خيالپردازي سادهانگارانه
منگنه ديگر, طرف از تودهها اجتماعي كنترل مورد در آخرالّزماني بيپرده ديد و

است. شده
بررسيهاي ميدان  دفاع، غيرقابل و افراطي آلترناتيو اين برابر در  
استوارت كارهاي حول كه جرياني بهويژه ،(Cultural Studies) فرهنگي
قابل دورنماي گرفته است، برمينگهام شكل مكتب و (Stuart Hall) هال

فرهنگي اين  بررسيهاي فرضهاي اساسي يكي از مالحظهيي را ميگشايد(۵۵).
مدام در ما هرچند است. دوطرفه جريان يك عمومي) افكار (مثل ارتباط است كه
قرار رسانهيي و فرهنگي محيط از ناشي آگاهيرسانيهاي و پيامها بمباران معرض
در بيوقفه ما نداريم. را منفعل مصرفكننده يا يكگيرنده نقش فقط اّما گرفتهايم،
پيامهاي برابر در مقاومت خودمان، فرهنگي جهان به جديد آگاهيرسانيهاي حال
اجتماعي فرهنگ از جهان ما هستيم. اجتماعي بيان شيوههاي نوين و كشف غالب
درون از نمي پذيريم.  را سلطهاش هم مناسبت اين به اّما نيستيم، جدا  غالب
شبكههاي بلكه به ويژه آلترناتيو، فرهنگهاي زير نهفقط كه ما است غالب فرهنگ

ارزش  نهتنها كه موّلد است جريان يك ارتباط ميآوريم. بهوجود را جمعي بيان
در اساسي روندي بنابراين و ميكند توليد سوبژكتيويته هم چنين بلكه اقتصادي
شبكههاي اين تعريف براي ميشود. «افكار عمومي» شمرده بيوپوليتيكي توليد
نيست، چرا مناسبي اصطالح ميگيرند، سرچشمه مقاومت از كه آلترناتيوي بيان
يك به عنوان يا انفرادي بيان براي خنثي فضايي به منزلة آنرا سنتي بهطور كه
قطب دو اين بين وساطت از ـ يا باالخره بهمنزلة جرياني واحد اجتماعي كّليت
از را فقط بهمثابه شبكه هايي بيان اجتماعي تلقي ميكنند. اين اشكال ـ افراطي
آلترناتيو بيانهاي توليد و به ميكنند مقاومت قدرت مسلط برابر در كه بيشماران,

كرد. درك مي توان ميشوند، موفق سيستم درون از
ثقل  مركز يك نه است، واحد صداي يك نه عمومي افكار اينكه سرانجام  
عامة مردم كه ميكنند وادار ما را بررسيها نظرخواهيها و وقتي تعادل اجتماعي.
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آن يا ميكنند اينطور فكر ـ مردم نظر بگيريم در سوژة مجّرد يك شكل به را
روبه رو گمراهكننده و خيالپردازي صرف يك چيزي جز با ـ ميخواهند را چيز
آماري يك جانشين حتي نه و است نمايندگي از شكلي نه افكار عمومي نيستيم.
بلكه نيست، دموكراتيك سوژة يك نهتنها عمومي افكار نمايندگي. براي مدرن
ميتوانيم ما آن در و مي شود تعيين قدرت روابط توسط كه است منازعهيي ميدان
مداخله بيوپوليتيكي، توليد اشكال و ديگر فرهنگي توليد ارتباط، طريق از بايد و
چرا است، نامتقارن اساسًا نيست، بلكه عمومي متعادل ميدان افكار كنيم. سياسي
ضمانت هيچ درواقع دارند. قرار بزرگ گروههاي كنترل تحت رسانهها اغلب كه
را تضمين ميدان اين به ورود كه تنظيمي و كنترل سيستم هيچ قانوني واقعي،
عمومي كنترل يك استقرار براي گوناگوني تالشهاي ندارد. وجود كند، تنظيم يا
به هرگز نتوانستند ولي آمدند، به عمل اروپا در عمومي مكانيسمهاي افكار بر
واقعيت كه اين بههرحال كنند. پيدا راه خصوصي رسانهيي قلب امپراتوريهاي
منازعه ميدان يك بلكه نيست نمايندگي دموكراتيك فضاي يك عمومي افكار
ميكند. آن كمك روشنشدن به منتها نميدهد پاسخ سؤال مطرحشده به است،
است كه بيشماران آستانهيي است، درگير عمومي افكار ميدان منازعهيي كه در

آن بگذرند. از بايد خود روند شكليابي در
ديدگاه  از كه، دّومي ابرقدرت به يعني برگرديم، آغاز نقطة به ميتوانيم حال  
همة  فوريه۲۰۰۳ بهطور هماهنگ در در كه ضدجنگي تظاهرات از نيويوركتايمز،
تا نيست كافي «ابرقدرت» اصطالح ميگرفت. نشأت بود، گرفته صورت جهان
سياسي نمايندگي نهادهاي از فراتر بسيار جهاني عمومي افكار بدهد كه نشان

بحران عمومي نمايندگي دموكراتيك  از است عالمتي درواقع ظهورش مي رود و
نمايندگانشان كه كنند بيان را چيزي توانستند بيشماران جهاني: مقياس  در 
شبكهيي بيانهاي اين  قدرت و باشد ماهيت قرار  اگر نبودند. آن  به بيان قادر
كامًال نامناسب جهاني» عمومي «افكار اصطالح آن وقت شود، درك بيشماران
است، گمراهكننده عين حال در بلكه زودرس نه تنها هم آن ابرقدرتناميدن است.
تسلط جهاني بر نظم امروز كه قدرتي با قياس قابل اصًال اين قدرت كه چرا
نخست برخي مي بايست ما بيشماران، قدرت اين بهتر درك براي دارد، نيست.
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پيشنهادهاي و كنوني جهاني سيستم به ايرادهايش ـ آن امروزي بيانهاي از
چگونه كتاب، ببينيم آخر فصل در بعد، تا دهيم قرار بررسي را مورد ـ اصالحيش
و دهند تشكيل را واقعي ضدقدرت يك ميتوانند بيشماران شبكههاي اين

بهوجود بياورند. را دموكراتيك واقعًا جامعهيي
           

   «سراپاسفيدان»
كه ايتاليا، در مبارزان از گروهي ظهور ،۱۹۹۰ سالهاي پايان در اروپا، در

راديكال  دموكراتيك جنبشهاي گويايي از نمونة ميشدند، سراپاسفيدان خوانده
سالهاي در كه مراكزي ميگرفتند، سرچشمه اجتماعي مراكز از سراپاسفيدان بود.
مراكز داشت. رواج آنها در جاري اجتماعي تغييرات دربارة تعّمق و تفّكر ،۱۹۹۰

اجتماعي  فضاهاي آمدند، بهوجود ايتاليا در  ۱۹۷۰ سالهاي در كه اجتماعي,
را متروك ساختمان يك جوانان از گروههايي ميشوند(۵۶). شمرده آلترناتيو
داراي معموًال مراكز اين ميگرفتند. بهعهده خود را آن آمايش و اشغال ميكردند
برگزاري و فضاهايي براي راديويي ايستگاههاي كتابفروشيهاي تعاوني، بارها،
نيازشان مورد ميتوانست چيزي كه هر خالصه و كنسرت يا كتابخواني جلسات
ناچار اجتماعي اشغال كنندة اين مراكز جوانان ،۱۹۸۰ سالهاي طي بودند. باشد,
آن با پدرانشان فورديستي، كه بهشيوه كارخانه در كار و كارگر قديم طبقه با شدند
بر كه بود با ضايعاتي همراه غالبًا نهايي خداحافظي اين و كنند، وداع بودند، آشنا
در تمامي تجربه اين نااميدي. هرويين، گوشهگيري و مي كردند: خودشان تحميل
ايتالياي طبقاتي در مبارزة آنجا كه از بود، ولي مشترك عمدة صنعتي كشورهاي

عميقتر  بهنحوي بعد دهة در ايتاليايي جوانان داشت، خاصي سالهاي۱۹۷۰ شدت
و فعاالن  يافت پايان عزا دوران اين سالهاي۱۹۹۰ در با اينهمه شدند. جريحهدار
هم خودشان خاص تجربة كاري كه در نوع اندكاندك با نمونة اجتماعي مراكز
ويژة دوران كه ناپايداري و انعطاف قابل متحّرك، كار شدند: آشنا انعكاس داشت,
اين گفتيم. سخن از آن اين كتاب دوم در قسمت ما است و فورديسم از بعد
لباس كارخانه، كارگران آبيرنگ و سنتي كار لباسهاي بهجاي جديد، پرولتارياي

ميكردند. بهتن فعاالن اين سفيدي است كه سراپا لباس اشاره به ،"Tute bianche"
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كردند. بهتن سراپاسفيد كار
سازمانهاي و احزاب كه هنگامي دهة ۱۹۹۰، اواسط در سراپاسفيدان جنبش
جنبش خود شد. ظاهر رم ميكردند، در خالي صحنه را جلو ايتاليا سنتي چپ
خود نميكرد. سراپاسفيدان معرفي سياسي سازمان يا هيچ حزب به وابسته را
معرفي پايدار هويت و امنيت فاقد آسيبپذير، «نامرئي»، كارگران بهعنوان را
را اين نامرئيبودن ميبايست كه بود نمادي كارشان سفيدي لباس ميكردند.
نقطة بهصورت زود خيلي بود، كارشان مشخصه كه نامرئيبودن همين و برساند،

درآمد. آنها جنبش قوت
شادمانه گردهماييهاي  سازماندهي امر در جنبش، اين فعاالن زود خيلي
بهمرتبة بزرگ شهرهاي در (Rave Party) استماع موسيقي رقص و براي
و استريو تجهيزات و وسايل از ميتوانستند انبوهي كه آنها، رسيدند. استادي
كنند، شهر جمع محلههاي از يك هر در هر لحظه در از كاميونها كارواني
نبود معلوم كه جوان هزاران شدند. كارناوال مانند و عظيم جشنهاي بنيانگذار
اين بگذرانند. به رقص را شب تمام تا ميريختند برگزاري محل به آمدهاند، ازكجا
خيابانها سراپاسفيدان به فعاليت سياسي همراه بود. با سرور جشن و براي ذوق
كنند جديد اعتراض آسيبپذير كارگران فقر و فالكت بار شرايط به تا ميريختند
بهنظر تظاهرات، اين شوند. همگان براي تضمينشده» «درآمد يك خواهان و
كه بههمان نحو تقريبًا ميگيرند، شكل و ميآيند بهوجود هيچ از كه مي رسيد
بودند. هنگامي نامرئي و شفاف اين فعاالن ظاهر ميشود. توفان وسط در آريل
به سفيدان سراپا يافت، گسترش شهرها از پارهيي در تظاهراتشان دامنة كه
سياسي پناهندگان بودند)، جامعه از ديگري نامرئي افراد (كه زيرزميني مهاجران

پيوستند. رهاييبخش جنبشهاي ساير و خاورميانه
و باز  شدند پليس شروع با خشونت آميز برخوردهاي بود كه وقت در اين  
سركوب نمايش دادند و سمبليك نبوغي واقعي ازخود بروز از نظر سراپاسفيدان
,(Robocop) ُربوُكپ مثل پليس افراد كه هنگامي گرفتند: بهتمسخر را پليسي
خود تجهيزات ضداغتشاش زرهي خود, وسايل نقليه و سپرهاي شفاف پشت در
مجهز سفيدشان كالهخودهاي و ساقبندها به سراپاسفيدان ميكردند، بهتن را
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درميآوردند كاذب جنگي ارابههاي بهصورت را ارابههاي موزيكالشان ميشدند،
ميكردند. ارائه ُپستمدرن به شيوه مسخرگي يكنمايش ترتيب اين به و

جنبش نگاه كه گرفت صورت هنگامي سراپاسفيدان سازمان تحّول تعيينكننده
نايبفرمانده آنان بهنظر انداخت. مكزيك روي و كرد متوجه اروپا خارج به را خود
درك بود، بيسابقه جهاني وضعيت در را آنچه شورشي، زاپاتيستهاي و ماركوس
سؤال خود از حركت, ضمن زاپاتيستها، بهشيوة ميبايست نيز آنها بودند. كرده
سياسي استراتژيهاي جستجوي در و كنندـ«caminar preguntando»ـ
سراپاسفيدان بدينترتيب شوند. بسته به كار جنبشها در بتوانند باشند كه جديدي
را پذيرفتند. سفيد زاپاتا اسب پيوستند و سمبل شورش مكزيك بهگروههاي حامي
اّما ميشدند، مشخص اينترنت طريق از گرفتنهايشان ارتباط بهتوانايي زاپاتيستها
فيزيكي به طور آنها ميخواستند نبودند. وب خيالي دنياي موجودات سراپاسفيدان
نوعي بعدها كه كنند اقدام عملياتي طريق از جهاني و بين المللي صحنة در
در و رفتند چياپاس به چندبار آنها آوردند. بهوجود را پايين» از «ديپلوماسي
زاپاتيستها تا راهپيمايي تاريخي آوردند كه اروپاييان به وجود انتظاماتي سرويس
مردم مبارزات در كردند. آنها شركت كنند، حفاظت مكزيكوسيتي را تا جنگل از
استثمار بيرحمانه مورد آنها، مثل هم خودشان چون شدند، مكزيك سهيم بومي
قابليت نئوليبرال، شيوه به جهانيشدن دورنماي در داشتند. قرار جهاني سرماية
شمرده مي شوند اساسي عناصري زمان, در انعطاف قابليت و در مكان تحّرك
جمعيتهاي در مورد هم ميشوند, بهاجرا گذاشته متروپل كارگران در مورد هم كه
بازار توسط كه قدرت, و كار تقسيم جديد قواعد از هم آنها كه روستايي، بومي
كه تازه اروپايي هم متروپل اّما پرولتارياي رنجاند. در است، جهاني تحميل شده
نمادها فراتر حد پايبندي به كه از داشت به سياست نويني بود، نياز سربلند كرده

يافت. چياپاس جنگلهاي در را سياستي چنين و رود،
براي  منطقي و محكم  پروژهيي به و بازگشتند اروپا به سراپاسفيدان   
با بازگشت اين بودند. نئوليبرال مجهز جهانيشدن بهشيوة روند با رويارويي

سال۱۹۹۹ درگرفت  در جهاني تجارت عليه سازمان كه شد مصادف تظاهراتي
در كنار آنها كردند. شركت آن در هم سراپاسفيدان داد؛ تكان را شهر سياتل و
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دردادند تن خشونتآميزي اعتراض و مدني نافرماني فنون به آمريكايي فعاالن
كه تدافعي، تهاجمي و تاكتيكهاي اين مي شدند. برده بهكار در اروپا بهندرت كه
آنها پرتر كردند. را جنبش نمادين نوآوريهاي انبار بودند، كسب شده سياتل در
مالقاتهاي در تمامي دادند، و ِكِبك ادامه و به چياپاس به سفر به ترتيب اين به
شركت تظاهرات در و گوتنبرگ، تا پراگ نيس  از اروپا،  در سران بينالمللي

داشتند.
در  صنعتي كشور هشت تجمع عليه كه تظاهراتي در سراپاسفيدان فعاليتهاي  
گروههاي عمده  از جنبش اين رسيد. بهپايان سال۲۰۰۱ صورت گرفت، در جنوآ
كردند. تن شركت از سيصدهزار كه در آن بيش تظاهرات بود سازماندهندة اين
تجمع محل بهسوي آرامي سراپاسفيد با فعاالن شد، اعالم راهپيمايي آزاد وقتي
گلوله و باتون ضربات گاز اشكآور و با كاربرد كه پليس هنگامي و كردند حركت
شيوة اينبار اّما كردند. مقاومت ميتوانستند كه آنجا تا داد، قرار حمله مورد را آنها
جنگهاي خفيف به بيشتر كه شد لگامگسيختهيي روبهرو خشونت با و تمسخر طنز
جولياني، توسط كارلو يكي از تظاهركنندگان، پليسي. عمليات به تا شباهت داشت
مواجه اروپا سراسر و ايتاليا در بسيار نفرتي با خشونت اين رسيد. بهقتل پليس
هنوز رويدادها، از پس مدتها پليسي، خشونتهاي قضايي پيگيري كه درحالي شد،

بود. جريان در
برداشتشان گرفتند. خود به انحالل سراپاسفيدان، تصميم جنوآ، حادثة از پس
آنان, مي بايست گروه نظير گروهي كه است گذشته آن زمان كه ديگر بود آن
پيرامون تظاهرات برگزاري با آنها گيرد. قرار بيشماران جنبشهاي رأس در
به آنان بودند؛ رسانده بهانجام را وظيفة خود سران، جهاني و بينالمللي تجمع هاي
همبستگي و استحكام و كوشيده بودند كمك كرده اعتراضي جنبشهاي توسعه
حالت كنند و را حفظ تظاهركنندگان بودند كوشيده باالخره و بدهند؛ آنها به
طنزآميز خّالق و شكلهاي خشونت زيانبخش بهسوي نوع هر از را آنان تعرضي
كه باشد تجربه، اين اين شايد گرانبهاترين ميراث كنند. خواستها متوجه بيان
نوين با اشكال كه بياورند بهوجود بيان را از اشكالي شدند سراپاسفيدان موفق
قابليت مكان، در تحّرك قابليت شبكهيي، سازمانيابي مثًال دارد ـ مطابقت كار
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عليه نيروي سياسي همبستهيي از آن و ـ نشان دادند از خود زماني كه در انعطاف
سياسي امروزه سازماندهي دستاورد، اين بدون قدرت ساختند. جهاني سيستم

نبود. ممكن پرولتاريا



۲ ـ  ۳

مطالبات دموكراتيك جهاني

قابل مالكيت تقسيم عادالنه خوب ميدانم كه «من
نابرابري اين به اينكه نتايج اّما نظر نيست، اجرا

فالكتي چنين به عمدة بشريت را بخش عظيم
تقسيم  براي زيادي چندان شيوههاي مياندازد،  

ندارد». قانونگذاران وجود در برابر مالكيت
       توماس جفرسون

از روابط مالكيت حرف بزنيم»     «رفقا،

            برتولت برشت

     دفاتر شكايات 
به يك  كنيم تا را رها نظري تحليل موقت اينك ميبايست به طور   
كه عليه تظاهراتي كنوني جهان در بپردازيم. تجربي و عملي تحقيق مختصر
شمار از ميشوند، داده سازمان دموكراسي فقدان و بيعدالتيها نابرابريها،
احتمال ميآورند. بهوجود بادوام و قدرتمند پيش از بيش جنبشهايي و خارجاند

در سال۱۹۹۹  جهاني تجارت سازمان سران تجمع به هنگام دارد تظاهراتي كه
باشد، كرده را جلب رسانهها توجه نخستينبار براي شد، سازمان داده سياتل در
بيان شكايات صداهايي براي دهه ها پيش جنوب، از در و چه شمال چه در اّما
خود خاص در پيامي مطالبات از اين شدهاند. هر يك بلند و اقتصادي حقوقي
به كه يك بطري مثل نميگيرد، قرار توجه مورد معموًال اّول وهلة در (كه دارد
كند) خارج برف از سر است تا بتواند بهار بذري كه منتظر يا ميشود انداخته دريا

مي سازد.  دشوار را آنها منطقي ربط فهم امر و اين
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امروز درقبال  كه را مطالباتي اين و اعتراض گوناگون شكلهاي اين  بكوشيم تا
در كه شكايات»ي «دفاتر جديد نسخه بهمثابه مي شوند, عنوان امپريال سيستم
لويي سال۱۷۸۸، نظربياوريم. در در ميكردند، جمعآوري فرانسه آستانة انقالب
نمايندگان مجلس روبهرو بود، حادي پيش از بيش بحران مالي با كه  شانزدهم

تشكيل  سال۱۶۱۴ ديگر از كه را (les états généraux) گانه سه طبقات
مناسبتهايي شاه چنين در طبق سنت, احضار كرد. بعد سال براي نشده بود,
نمايندگان توسط كه شكاياتي را مقابل، در و وضع ميكرد تازهيي مالياتهاي
كه شكاياتي تعداد از هيچ نشانهيي اّما قرار ميداد. توجه مورد ميشدند، عنوان
هنگام ماه مه۱۷۸۹، در نداشت. وجود شود، عرضه ميبايست به لوييشانزدهم
سراسر كشور جمع آوري از دفتر چهلهزار بيش از ورساي، اين مجلس در تشكيل
عمومي, تا اداره امور محلي مسائل از مطالبات، و اين طومار اعتراضها بود. شده
رشد بودند، حال در در كشور كه انقالبي نيروهاي را دربرمي گرفت. همهچيز
ديگر به بيان كردند. تلقي اجتماعي جديد نيروي يك جنيني را صورت امر اين
دوستانش و (Abbé Siéyès) سيهيس آبه كه بود شكايات دفاتر اين براساس
و كهن رژيم سرنگونكردن به قادر سياسي سوژة بهعنوان را, سّوم طبقة چهرة
شكل عليه كه هم را اعتراضي شايد كردند. ترسيم بورژوازي، بهقدرترساندن
درنظر گرفت نحو به همين ميبايست ميگيرد, جهانيشدن صورت كنوني روند

جهاني را ديد. نوين يكجامعة مقدماتي در آن طرح و
از  امروزي, شكايات و ايرادها ميان منطقي ربط فقدان كه كرد تأكيد بايد  
هزاران مي خورد. بيشك به چشم هيجدهم قرن فرانسه در نيست كه نوع همان
از بودند بازتابي كه گفت اّما ميتوان فوقالعادهيي داشتند، تنّوع شكايات, دفتر

ساختار منطقي  همان و داالمبر، و ديدرو دايرةالمعارف منظم و منطقي فهرستهاي
هيچ گونه مطالبات كنوني, پشت در بودند. دارا بود، ويژة روشنگران كه را عميقي
به بيشتر معاصر, شكايات حاوي فهرستهاي ندارد. وجود دايرةالمعارفي عقالنيت
مجموعهيي دارند: شباهت (Borges) بورخس توصيف طبق بابل، كتابخانة
نهفته است. خود در جهان از كتابها درباره هرآنچه بيپايان و غريب، درهم ريخته
نظرگاه از و به پشت نگاه با فقط اين منطق داده، ربط را به هم آنها منطقي اگر
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اين مطالبات زلزلهوار لرزه هاي بعدها ميشود. ظاهر خود تظاهركنندگان ذهني
دامنه ديگران، با ضمن هماهنگ شدن و هركدام, كنند پيدا تداخل هم با شايد

آيد. بهوجود بيشماران زمين لرزه يك واقعًا سرانجام و بيابد گستردهتري
عنصر  آنها سه در ميتوان مزبور، اعتراضهاي زياد بسيار تنّوع وجود  با  
دستيابي با هدف پروژهيي هر براي ميشوند و تكرار كه بي وقفه داد تشخيص
َاشكال نقد مي باشند: اوليه حكم شرايط «آلترناتيو»، در و دموكراتيك دنياي به
صبر داشت بايد عجالتًا اينهمه با جنگ. با مخالفت و فقر، رّد نمايندگي، كنوني
گستردهترين و در برابر سيستم جهاني عنوان ميشوند مطالباتي كه از بعضي به و
تهيه آنها از كامل ادعا نميكنيم فهرستي داد. ما ميكنند، گوش پيدا را بازتابها
با خود ماست، ديِد نقصهاي بيترديد نشاندهندة نسبي انتخاب اين كردهايم، و
امروزي بهدست شكايات عمق و گستردگي از تصوري فهرست اين اينهمه 

ميدهد(۱).

نمايندگي مورد در شكايات
قرار هدف انتقاد را نمايندگي فقدان بهويژه معاصر, جنبشهاي اعتراضي اغلب
مختصر بهطور بايد است، جهاني سيستم اساسًا ما بحث موضوع هرچند ميدهند.
كه دهيم، چرا قرار هم مورد توجه ملي را سطح محلي و در نهادهاي نمايندگي
آنها پايگاه نهادهايي هستند كه سيستم مزبور را تشكيل ميدهند. امروزه هيچ
ملي نهاديشدة سيستمهاي به اعتراض بيوقفة صداي آن در كه نيست كشوري
انتخاباتي سيستمهاي حاصل كه مسخشدهيي و مخدوش نمايندگي نباشد. بلند
به كه به نظر ميرسد اغلب رأيدادن، است. بوده انتقاد هدف مدتها پيش از است،
خالصه دارد را ضرر كمترين قاعدتًا كه نامطلوب نامزدي انتخاب ناچاربودن براي
نرخهاي كند». «نمايندگي ساله شش يا چهار يا دو دورهيي طي را ما او تا ميشود
انتخابات نمايندگي كنندة  بهاصطالح  خصلت تضعيف به شركت, عدم باالي
بيصدا مبارزهيي به نميدهند، كه رأي كساني چون ميكنند، كمك بيترديد
سال۲۰۰۰, در آمريكا رياستجمهوري انتخابات ميزنند. دست سيستم عليه
آمريكا عالي دادگاه و مداخله بازشماري بسيار جنجالي آرا از پس نتيجهاش كه
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حتي اياالت .(۲) مي شود شمرده بحران چشمگيرترين نمونة اين فقط شد، اعالم
به نسبت كمي توجه دنياست، بقيه براي دموكراسي ضامن دارد ادعا كه متحده،
وضعي بهتر نمايندگي نظر از اندكي انتخاباتي سيستمهاي دارد. مسأله نمايندگي

است. بدتر خيلي ديگر وضعشان سيستمهاي اغلب دارند و آمريكا سيستم از
هم  باز مشروعيتي از ملي, يا محلي نمايندگي غيرانتخابي اشكال  غالب
انتخاب هرچند بزرگ، شركتهاي كرد كه ميتوان عنوان مثًال برخوردارند. كمتر
براي «هرچه ميشود گفته چنانكه ـ ميكنند نمايندگي را ملي منافع اّما نشدهاند،
شركتها» است». «بيمسئوليتي خوب هم آمريكا است، براي خوب موتورز جنرال
ترجيعبندي است شركتهاست، مشّخصة كه نمايندگي، و مسئوليت يعني فقدان
مورد نمايندگي در آنچه گرفتهاند. دم را آن اعتراضي جنبشهاي بسياري از كه
براي شركت فالن محصوالت انتخاب با ما كه است اين گفت ميتوان اقتصادي
ميانمان از اندكي عدة با اينهمه رأي مي دهيم. چكمان دسته با درواقع مصرف،
كنترل بتوانند بهنوعي كه دارند را سرمايه از سهم مقدار آن كافي يا خريد قدرت
و بر هستند رؤيايي درواقع بسيار اقتصادي از نمايندگي مفاهيم اين دست بزنند.
ندارند. آنها در نفوذي هيچ نمايندگيشوندگان كه دارند تكيه نماينده چند فرزانگي
كه مي شوند تلقي توهينآميز همانقدر سرانجام كاذب نمايندگيهاي اين گونه
زندگي تيولش در كه ميشمرد دهقاناني نمايندة را فئودال ارباب كه كهنهيي فكر

.(۳) بردگان نمايندة را بردهفروش يا ميكردند،
ملي  محلي يا زمينة نمايندگي در نقايصي كه در مورد شكايات تمام اين  
افزايش هندسي تصاعد با هم درنظر بگيريم، جهانيشدن را روند اگر دارند، وجود
از نمايندگيشوندگان بين نمايندگان و و وكالتها زمينه پيوندها اين در مييابند.
سستترند. داشت، وجود پدرساالرانه قديمي نمايندگي در كه  پيوندهايي هم
ملي رهبران از پاره يي قدرت اِعمال امكان كه دارد را اثر اين بهويژه جهانيشدن
آنان رهبري تحت كشورهاي از خارج كه مردمي بر را غيرانتخابي يا انتخابي
رئيسجمهور ميدهد. بدينترتيب افزايش بهنحوي چشمگير ميكنند، زندگي
تمامي بشريت است مدعي كه هستند قدرتي صاحب كشور اين ارتش آمريكا و
رأيدهندگان كه پيوندي اگر است؟ نمايندگي كدام اين ميكند. نمايندگي را
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را بشريت كه بقيه پيوندي اندك است، وصل ميكند به رهبرانشان را آمريكايي
عليه آمريكا جهان همه در كه است. تظاهراتي ناچيز كامًال وصل ميكند آنها به
به اعتراض باشند، آمريكا آن كه ناشي از ضديت با از بيش ميگيرند، صورت
و جهان مردم ميان كه كه پيوندهايي گفتن ندارد هستند. نمايندگي فقدان اين
را كنترل نوعي امكان مي بايست قاعدتًا و دارند وجود چندمليتي بزرگ شركتهاي

سستترند. اينهم از بدهند، بهمردم
تا  ميكوشند بينالمللي يا فوق ملي شود كه نهادهاي تصور است ممكن  
جبران را آن از ناشي  نمايندگي و كمبودهاي  ملي بينالمللي نهادهاي قدرت
را دامنه داربودن بحران آنها فقط كار اّما چارهجويي كنند. نوعي دستكم به يا
دهههاي طول در كه پول،  بينالمللي صندوق و بانك جهاني مي كند. تأييد
پرسروصدا هدف و دامنه دار پيش از بيش اعتراضي جنبشهاي سوي از اخير 
جهان عمل كل اقتصاد بهسود كه كنند ادعا بدينترتيب ميتوانند قرار گرفتهاند،
را نهادها اين ارزهاي از پشتيباني عمليات يا وامدادن برنامههاي ميتوان ميكنند.
بهرهمند آنها از كه هستند مناطقي يا كشورها منافع معّرف كه كرد تلقي عناصري
نمايندگي را آن اين از پيش كه همان چيزي است اين عمده بهطور اّما ميشوند،
حداقلي كنترل ميتوانند فقط موردنظر مناطق و كشورها و خوانديم پدرساالرانه
بهرهگيران به نهادها، كه اين مي آيد پيش درواقع فراوان كنند. اعمال آنها بر
سياست كه كنند تحميل را شرايطي فّني خود كمكهاي برنامههاي با وامها از
ميتوان ميكند(۴). محدود  را حاكميتشان و  ميدهد  جهت را آنها اقتصادي 
ميشوند. هستند، اداره عضوش كه كشورهايي توسط نهاد اين دو كه داد پاسخ
با كه رأيهايي حق بر است ادارهكردن مبتني شكل از اين كه بياوريم بهياد اّما
به اندازهيي از بيش قدرت امر اين دارند، و تناسب شده پرداخت عضويتهاي حق
اشكالي بدين ترتيب تقارن، عدم اين ميدهد. صنعتي كشورهاي ساير و آمريكا
سيستم بر غالب ملتهاي ـ دولت كه ميكند بازتوليد را نمايندگي فاقد كنترل از

مي كنند. اعمال جهاني
جنبة  از همه بيش قطعًا  متحد ملل سازمان  جهاني، نهادهاي ميان در 
معترض اجتماعي جنبشهاي ايراد از تابهحال بهعالوه دارد.  نمايندگيكنندگي
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در بازدارد كه واقعيت اين مشاهده از را ما نبايد امر اين اّما است، بركنار مانده
كه دموكراتيكترين عمومي, مجمع است. اوج در بحران نمايندگي هم اينجا
نمايندگيكنندگي جنبة خود دولتهاي عضو بيشتر از است، متحد ملل بحث ميدان
كرديم، شناسايي كشوري مقياس در كه دموكراتيكي را كمبود ديگر بهبيان ندارد.
عمومي مجمع نمايندة يك دارد. انعكاس هم عمومي مجمع چارچوب در عينًا
باشد. ملت نمايندة يك كرده است منصوب را او دولتمردي كه بيش از نميتواند
نوع آن، بر عالوه ميشود. كمرنگتر نمايندگي جدايي، افزايش از پله هر در
كامًال مسخشده بهنحوي را جهان جمعيت عمومي، مجمع در رايج نمايندگي
است. رأي يك صاحب جمعيتش, از صرفنظر كشور، هر كه چرا مي دهد، بازتاب
امنيت شوراي قدرت براثر بعدًا است، محدوديت دچار آغاز كه از نمايندگي, اين
كه ندارد, چرا نمايندهبودن ادعاي اصًال مزبور شوراي مي شود. هم محدودتر
زمينة در كه برميگيرد در هم را دائمي پنج عضو انتخابي، اعضاي بر عالوه
و انگلستان فرانسه،  آمريكا،  (چين، برخوردارند وتو از حق شورا قطعنامههاي 
عمومي مجمع نمايندگي كنندگي جنبه ميتواند امنيت شوراي بدينترتيب روسيه).

دهد. تقليل هيچ به است، محدود اصل در كه را
كمبود نمايندگي,  امروزه نيستكه غيرموّجه) (يا تعجب آور  بنابراين بههيچوجه
است, جهاني اولي نهادهاي به طريق و كشوري و رسانههاي حكومتها مشّخصة كه
نمايندگي بحران بر نهتنها تظاهرات اين باشد. داشته قرار اعتراض و ايراد مورد
در ميگذارند. انگشت سياسي ما فرهنگ فساد همچنين بر بلكه دموكراتيك،
شناسايي را مدرن قانونگرايي اساسي اصل سه مي توان شدهاند، بيان كه شكاياتي
نمايندگي، بدون «قدرت خالي شدهاند: از محتوا امروزه ميرسد بهنظر كه كرد
را نمايندگي كه مديسون، داليل بيان. آزادي و قوا،  تفكيك نيست»،  مطرح
فردي حكومت به سوي انحراف قدرت نوع هر جلوگيري از براي كليدي عنصر
گرفتهاند؛ خود به را صورت افسانههاي گولزننده كامًال امروزه ميكرد، تلقي
به سيستم، محكوم يكپارچگي را قانوني, قواي قاطع تفكيك مونتسكيو، مدافع
توسط مينهاد، ارج را آن جفرسون كه بيان، آزادي سرانجام و است كرده سكوت
ليبراليسم سياسي اصطالح از است. درآمده بهانحصار رسانهيي بزرگ گروههاي
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ليبراليسم بهواقع هرگز است. باقي نمانده چيزي بيجان و جسدي سرد مدرن، جز
قومي ـ فقرا، زنان، اقليتهاي ميكند نمايندگي كه مجموع جامعه را نداشته ادعا
از همواره قانوني، آشكار و پنهان مكانيسمهاي طريق از ستمديدگان, اكثريت و
قادر حتي ليبراليسم كه مي رسد بهنظر اّما، امروزه، ميشدند. گذاشته بيرون قدرت
جهاني شدن روند با كند. تضمين برگزيدگان براي درخور نمايندگي يك نيست

است. رسيده بهسر ليبراليسم تاريخي دورة كه است آن از حاكي همهچيز

عدالت و حق مورد در شكايات
شدهاند، تضمين كشورها اساسي قوانين توسط سنتي بهطور عدالت، و حقوق
و شده بيان شهروندي» به صورت «حقوق آنها مورد  در مطالبات به نحويكه
شهروندي حقوق براي مبارزه هم دادهاند. امروز قرار هدف را كشوري مقامات
تبعيض يك حفظ كه براي مبارزاتي بهويژه ميباشد، را دارا خاصي اهميت هنوز
مسلمانان حقوق از دفاع در آمريكا، براي اقليتهاي قومي و زنان بهسود مثبت
كشورهاي در ميگيرند. صورت كانادا و استراليا در بومي مردم يا فرانسه در
تظاهركنندگان كند، را تضمين حقوق اين نيست ملت قادر ـ دولت كه پيراموني،
به بدينترتيب و ميدهند قرار مخاطب را جهاني و بينالمللي مقامات مستقيمًا
سراسر در ميكنند. كمك «حقوقبشر» قلمرو به مدني» «حقوق انتقال دادن
درقبال كه بيعدالتيهايي را امروزه حقوقبشر, مدافع سازمانهاي غيردولتي جهان
تحت گروههاي ساير دهقانان و صيادان، كارگران، مردم بومي، اقليتها، زنان،
ببينيم مثًال كه شگفتي است باعث بسيار ميدهند. مي گيرند، انتشار صورت سلطه
كشورهاي در بعد و پيراموني كشورهاي در ابتدا فمينيستي، جنبشهاي چگونه
غيردولتي تغيير به سازمانهاي اخير سال طي بيست را مركزي، سازمانهايشان

به حساب آوردهاند(۵). مؤّلفههاي حقوقبشر يكي از را زنان و حقوق دادهاند
بهنحوي  تضمين حقوق است از عبارت كه حقوقبشر ميدهد وعدهيي  
سيستمهايحقوقي چارچوب در كه بيعدالتيهايي قراردادن هدف با جهانشمول،
افراطيترين از براي اينكه آنها. نقايص تصحيح و با ميگيرند صورت كشورها
اجراي به نازي آلمان مقامات بايد بگوييم هنگامي كه باشيم، آورده مثال آن نمونة
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ميكرد حقوقبشر ايجاب جهاني و عام دورنماي پرداختند، قتلعام يهوديان پروژة
مورد مزبور مقامات و شوند گذاشته پشت سر ملي اتوريتة و حقوقي قواعد كه
نظامي دخالت در مورد سالهاي۱۹۹۰, در فعاالن حقوقبشر بگيرند. پيگرد قرار
جستند. توسل استداللهايي چنين به رواندا, و سابق يوگسالوي در اروپا و آمريكا
سيستمهاي كه افرادي از دفاع براي ميآيد كه پيش فاجعه بار، كمتر موارد در
از دفاع مضمون دهند، قرارشان حمايت مورد نميتوانند يا نميخواهند كشوري
است كساني از همچنين حمايت هدف اين حقوق باالخره، شود. عنوان حقوقبشر
نيستند. برخوردار كشوري حقوقي سيستم هيچ حمايت از پناهندگان، مثل كه,
در و چه ملي قلمرو در چه را، حقوق داشتن حِق جهت، حقوقبشر اساسًا در اين

ميشود(۶). شامل خارج,
و  عدالت راه  در موفقيت آميز كارزاري نمونههاي دلخراش ترين از  يكي  
دوران «ناپديدشدگان» مادران جنبش مه»، ميدان «مادران مبارزة حقوقبشر،
روزهاي ،۱۹۷۰ سالهاي اواسط از مادران اين است. آرژانتين در ديكتاتوري
جمع است، گرفته رياستجمهوري قرار كاخ پاي در مه, كه ميدان در پنجشنبه
ناپديدشدگان تصاوير حاوي پالكاردهايي سفيدرنگ روسريهاي با آنان ميشدند.
دخترانشان و پسران بر سر آن چه از خبر كسب خواهان و مي گرفتند دست در را
چارچوب ملي در دولت به پيامي به شكل ابتدا خواست اين ميشدند. آمده بود،
گرديد تبديل زمينة حقوق بشر در بينالمللي خواستي به خيلي زود اّما ميشد. بيان
آن پس آورد. از پي در را و اروپا آمريكاي شمالي از در نتيجه مشاركتهايي و
تجاوزات و جنايات  درقبال عدالت عمومي درخواست سمبل زنان اين  مبارزه

شد(۷). قدرت
نهادي  ساختارهاي فقدان با حقوقبشر مدافعان از بسياري اينهمه, با  
حقوق بشر، قدرت اصلي حقوق مواجهند. قدرت بهكرسينشاندن اين مناسب براي
واردآوردن با ميتوانند بهيقين غيردولتي و فعاالن سازمانهاي اخالقي است. اقناع
با بينالمللي، بنيادهاي مالي كمكهاي لطف به غالبًا كشورها، حكومت بر فشار
نتايج به بينالمللي، با پوشش رسانهيي مسلط و ملتهاي ـ دولت سياسي حمايت
نه است عنوان لفظي يك اساسًا هنوز حقوقبشر اّما يابند، دست اعتنايي قابل
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موارد, چشمگيرترين در انتظار، خالف بهنحوي واقعي. حقوقي چارچوب يك
مانده است, باقي ـ ملتهاي بزرگ دولت قدرت تاكنون وابسته به اجراي حقوقبشر
به نام ميتواند دولت يك در سال۱۹۹۸. كوسوو ناتو در مداخلة نظامي مثل مورد
دفاع به حال همان در اّما بگذارد، زيرپا را ديگر دولت يك حاكميت حقوقبشر،
ـ ادامه ميشود مربوط خودش حق وقتي به بهخصوص ـ ملي اصل حاكميت از
يك داراي حقوق اين كه زماني تا جهان, سراسر در حقوقبشر اجراي قابليت دهد!
قدرتمندترين و ارادة به ميل همچنان و نشوند حقوقي نظر ويژه از نهادي  ساختار

دولتها وابسته بمانند، به واقعيت نخواهد پيوست.
كشوري  حقوقي ساختارهاي وراي در عدالتي پيامآور كه دارند وجود  نهادهايي
حلقه نخستين مبارزه ميكنند. عدالتي چنين به براي دستيابي دستكم يا هستند,
ميدهند تشكيل گوناگوني حقيقتياب» «كميسيونهاي را نهادهايي چنين از
يا شيلي گواتماال، جنوبي، آفريقاي در داخلي، جنگهاي يا منازعات كه بهدنبال
اّما هستند، نهادهايي ملي كميسيونها اين كه است بديهي بهوجود آمدند. آرژانتين
كه جنايتهايي به كه چرا مي گيرند، قرار كشوري حقوقي ساختارهاي فراز بر اساسًا
كميسيونها اين اّما اغلب ميكنند. رسيدگي است، مرتكب شده كشور رژيم خود
مجازات را گناهكاران بخواهند بيآنكه كردهاند، اكتفا گذشته واقعيات افشاي به
مصونيت ميشدند، شهادت اداي به حاضر كه هم كساني به اغلب و كنند
درميگيرند، آن بهدنبال در كشور كه موارد، بحثهايي پارهيي در ميبخشيدند.
كمك سياسي قواي تعادل تغييردادن رسمي و  تاريخ در كردن تجديدنظر به
ملي گفتاردرماني بهنوعي آنها نقش كه ميآيد پيش هم مواردي اّما ميكنند،
كه ميدهد و بدينترتيب امكان مي شود گفتار محدود از طريق عقدهگشايي يا
مطلب چارچوب به هرحال در شود. برقرار دوباره سنتي نظم بسته و گذشته حساب
يك نهادِي پايههاي نميتوانند حقيقتياب كميسيونهاي اين ما، بحث مورد

تأمين كنند. را اجرا عدالت قابل
رسيدگي  مأموريت با منازعات كشوري بهدنبال بينالمللي, كه دادگاههاي  
تشكيل حلقه دومي را آمدند، بشريت بهوجود عليه جنايات جنايات جنگي و به
سابقهيي براساس است. كشوري از نهادهاي باالتر صالحيتشان درجة ميدهند كه
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در  بينالمللي سالهاي۱۹۹۰ دادگاههاي بود، در آورده به وجود دادگاه نورنبرگ كه
قرار تحت پيگرد را جنگي تا جنايتكاران شدند تشكيل يوگسالوي در و رواندا
مهمترين فقط به محدود استـ  بسيار آشكارا صالحيت اين دادگاهها قلمرو دهند.
است داده مشخص روي كامًال دوره يي طي معين، يككشور در كه جناياتي
وراي در نهاديشده قضايي يك سيستم به هرحال معّرف اّما ـ ميكنند رسيدگي
سيستم قضايي جنين يك ميتوان دادگاهها اين در هستند. ـ  ملت چارچوب دولت
دسيسههاي پوشاندن پردهيي براي نقش موارد در اغلب هرچند ديد، را جهاني

ميكنند. بازي را فاتحان
حلقه  بينالمللي، جزايي دائمي دادگاههاي زمينة در بهدستآمده تجربيات  
سال۱۹۴۵  عدالت در بين المللي دادگاه مي آورند. بهوجود را و عمومي تري سّوم
كند. داوري دولتها بين اختالف دربارة تا آمد متحد بهوجود ملل منشور براساس
جلسات در دولتها شركت بود. محدود بسيار دادگاه اين اختيارات اين همه, با
نداشت. زيادي وزن  دادگاه تصميمات بنابراين بود، اختياري دادگاه  رسيدگي

بهسبب  را  آمريكا عدالت، بينالمللي دادگاه  سال۱۹۸۶  در كه بود بدينترتيب
مالي دولت تأمين اين طرف نظامي در نيكاراگوئه، كه از عمليات ناشي از خسارات
زد، سرباز حكم دادگاه پذيرش از و ساده سهل آمريكا كرد، اّما محكوم ميشد،

دائمي  نهاد يك كه سال۲۰۰۲ بود در دهد. صورت كاري بتواند دادگاه بيآنكه
كشورهاي تمامي آمد. بهوجود بينالمللي جزايي دادگاه بهنام نيرومندتر بسيار
بهخالف دادگاه اين دارند. آن تعهد بهاجراي تصميمات اساسنامه، تصويبكنندة
باالتر قلمرو صالحيتي تأسيس شدند، يوگسالوي و براي رواندا كه دادگاههايي
است به جناياتي رسيدگي براي صالحيت داراي اّما ندارد. كشوري دادگاههاي از
هر از بيش بينالمللي جزايي دادگاه ميرود. فراتر كشوري قلمرو از دامنهشان كه
است جهاني دادرسي سيستم يك راهگشاي محدوديتهايش، بهرغم و ديگر،  نهاد

كند. حفاظت تبعيض بيهيچ را، همه حقوق بتواند كه
اين  فورًا ميافتيم آرزوهايي چنين بيانكردن دام در اين كه بهمحض اّما
زيربار امضاي آمريكا متحده اياالت كه بازميگرداند زمين بهروي را ما واقعيت
آن به پيوستن از درستتر بيان يا به ـ بينالمللي نرفته جزايي دادگاه اساسنامة
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و بهويژه نظاميان آمريكايي، شهروندان كه نميپذيرد زيرا است, جسته ـ تبّري
يكبار اينجا در قرار گيرند(۸). مورد محاكمه دادگاه توسط اين رهبران سياسي،
براي استقرار يك تالشها همه راه سر بر كه برمي خوريم مانعي همان به ديگر
از همواره بزرگ دولتهاي است: گرفته قرار جهاني يا فراملي قضايي سيستم
كشورها نيرومندترين اگر مي كنند. خالي شانه دادرسي آيين نوع هر پذيرش
جهانشمول, و عام حقوقي عدالت و خواست طفره بروند، ترتيب اين به بتوانند

دارد. شباهت جنگل قانون به كه ميدهد چيزي به را خود جاي ناگهان
اين دادگاهها و  حقيقتياب، كميسيونهاي اين بودن اثربخش در مورد   نبايد
باشيم. توّهم دچار زياده برقرار كنند، كه ميتوانند عدالتي مورد در نيز و محاكم،
كمك منازعات آرامسازي و خنثيكردن به بيشتر ساده بهطور آنها موارد اغلب در
تحميل كه فاتحان «عدالت»ي را تلخ طعم نيز گاه و به اجراي عدالت تا ميكنند

ميچشانند. ما به ميكنند,
انتقاد  طرف مورد هر امروزه از كه بيعدالتيهايي كه قبول كنيم سرانجام بايد و  
تضمين به قادر كه بينالمللي حقوقي ساختارهاي فقدان نشانه فقط دارند، قرار
از سربرآوردن اساسيتر, حاكي به طور و همچنين، بلكه نيستند،  باشند  حقوق
از حقوق مي شوند. بسياري اين مانع كه جهانياند در مقياس ساختارهايي حقوقي

پايان  به بهوجودآمدنش كه ميگويند، امپريال سخن حق يك از امروزه نويسندگان
از هژموني چنان درجهيي آمريكايي به يكسو حقوق سرد برميگردد. از جنگ
تحتتأثير اعتنا قابل بهنحوي ديگر كشورها در را قانونگذاري توانست كه رسيد
كند. دگرگون مالكيت، حق زمينه در بهويژه را، آن مقررات و ساختارها و دهد قرار
ضامن آمريكا نظامي قدرت كه امپريال، جديد حقوقي ساختارهاي ديگر سوي از
كه تجارت»ي «قانون از مثًال آنها شده اند؛ اغلب ظاهر جهاني در مقياس آنهاست،
مفّسران امپريال, بهنظر ميشوند. حق نتيجه قرار داديم, مورد تحليلش اين از پيش
اساسًا كه است غارتگرانه و سرمايهدارانه جهانيشدن روند يك حامل حقوقيش,
از بهقول يكي دارد. قرار سرمايهداري عمدة كشورهاي و خدمت چندمليتيها در
دموكراتيك، حق مشروعيت مطلق فقدان به رغم و انتظار «بهخالف مفّسران, اين
برچسب كه كاربرد گفتاري از خالل و ضرورت طبيعي نوعي بهعنوان امپريال
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را واپسگرايي حقوقي دارد، فلسفة را بر خود بر قانون” مبتني دولت و “دموكراسي
نفي همبستگي اجتماعي تقسيم مجدد ثروت براساس آن در ميكند كه تحميل
بينالمللي مبادالت و تجارت حق پيرامون امپريال حق درحاليكه ميشود»(۹).
بهسمت را آن ثقل مركز اخيرًا نومحافظهكارانه، عمل و نظر گرفته است، شكل
و ـ داده سوق «ملتسازي» و رژيمها تغيير نظامي، مداخالت به مربوط مسائل
كرده تأييد را مسلحانه جهانيشدن به نئوليبرال جهانيشدن از گذار بدينترتيب
ميدواند مداخله» ريشه «حق در پيش از بيش امپراتوري درحاليكه شالودة است.
بيش امپراتوري، دادگاههاي نقش ميشود، تحميل سرنيزه نوك با حقوقبشر و
امپريال حق ساختارهاي و چارچوبها همه اين با ميگردد(۱۰). ابهام دچار پيش از
تا دارند گرايش مي كنند و عدالتي كه جنبشها طلب حقوق با رويارويي به بيشتر

پيشبردشان. به

اقتصادي     شكايات
اغلب  مطالباتند. پرطنينترين و مشهورترين يقين به اقتصادي مطالبات  
بزرگ در تظاهرات آنهايي كه ـ ميشوند بيان از سيستم جهاني كه شكاياتي
انجمنهاي مذهبي, درون كه آنهايي همچنين و ميشوند زده فرياد بهصورت شعار
اين از تدوين ميگردند ـ متحد ملل آژانسهاي از پارهيي سازمانهاي غيردولتي و
و فقر, منتهاي در امروزه از افراد كثيري كه تعداد ميگيرند سرچشمه ساده واقعيت
سرسامآورند. ارقام مي كنند. زندگي گرسنگي, و قحطي آستانه در ايشان از بسياري
و روز در ۲دالر از كمتر با جهان جمعيت از نيمي به نزديك جهاني بانك بهگفتة
ارقام اين اّما .(۱۱) ميكنند زندگي روز در دالر يك كمتر از با جمعيت يكپنجم
فالكت ميدهند: خبر كنوني فقر و غيرمستقيم از وضع نسبي بسيار به طور فقط
و دربرميگيرد را زندگي جنبه هاي تمامي كه است بيوپوليتيكي پديدة يك واقعي
ارزيابي تقريبي نوعي اينهمه، با پولي, اندازهگيريهاي نميشود. دالر اندازهگيري با
به بهداشت دسترسيداشتن به منابع مالي, شرط دسترسي ممكن مي سازند. را
تهديد معرض در زندگي را دامنه، اگر مستقيمًا اين با فقري است. آموزش و
و سياسي مشاركت نوع هر امكان كه دارد بهدنبال ويرانگري اثرات ندهد, قرار
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اين شكايت قادرند كسان وقيح ترين فقط ميكند. بيمحتوا را احتمالي اجتماعي
خودشان از بايد دارند شكايتي اگر جواب بگويند كه در بگيرند و ناديده را قربانيان
كه فقرايي اين زندگي با لحني مسيحاگونه, براي شرايط فلسفي، نظر از يا بكنند،
منبع گرسنگي دو و فقر بتراشند. منطقي توجيه هستند، عالقهشان مورد سخت

هستند. و بودهاند امروز جهان در شكايات عمده
را  آن دامنة فقر، اين نابرابر جغرافيايي توزيع درنظرگرفتن بدون نميتوان  
رنگ قومي، برحسب تعلق غيرمنصفانه، بهنحوي فقر كشور در هر كرد. ارزيابي
كشورها ميزان از بسياري در بدينترتيب است. شده توزيع افراد و جنسيت پوست
قومي, قليتهاي ا از بسياري براي وضع و است، مردان از بيشتر زنان نزد فقر
اين با است. قرار همين از التين، آمريكاي يا آمريكاي شمالي بومي مثل مردم
توزيع جهاني نابرابريهاي با قياس فقر در ميزان كشوري يا محلي نوسانات همه
يك از كمتر جمعيتي كه با از ۷۰درصد از بيش ميكنند. جلوه بياهميت ثروت،
تمركز آفريقا صحراي جنوب و آسيا جنوبشرقي در ميكنند، زندگي روز در دالر
در متوسط داشتهاند. درآمد ۹۰درصد برابر افزايشي ظرف ده سال يعني يافتهاند،
درآمد متوسط بيستكشوري ۳۷برابر هستند، بقيه از ثروتمندتر كه بيستكشوري
است شده دوبرابر اخير چهلسال طي كه فاصلهيي ـ فقيرترند همه از كه است
ميكنيم، فاصله تعديل را اين ارقام قدرت خريد, درنظرگرفتن با حتي وقتي .(۱۲)
ملي اقتصادهاي جهاني ادغام و جهاني بازار ايجاد ميماند. باقي نجومي همچنان
فقرا وارد دوش كه بر فشاري را كرده و دور از هم نزديك نكرده بلكه هم را به ما

است. داده افزايش ميآيد,
نوعدوستانة  به صورت اعمال غالبًا كه گشادهدستيهايي هم و ابراز نفرتها هم
و غيرانتفاعي سازمانهاي بيروناند. شمار از ميشوند، ظاهر فداكارانه و شجاعانه
مالحظهيي قابل كمكهاي  نيازمندان به بشردوستانه اهداف با مذهبي  انجمنهاي
است، مشغول فقر و بازتوليد توليد به كه را سيستمي كه را ندارند آن توان اّما ميكنند،
به ميكشند و دست خيريه كارهاي داوطلبانه از افرادي كه تعداد بهعالوه دهند. تغيير

است. ميآورند، حيرتانگيز روي اقتصادي سيستم مبارزه عليه و فعاليت
بينالمللي جوبيلي جنبش مثل بازتوليد سيستماتيك فقرند، مخالف كه جنبشها از برخي
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كه  مي كنند تأكيد ( Jubilee Movement International )   
و ميشود شمرده بازتوليد در اين مكانيسم اساسي يك خارجي, قرضة سرويس
هر فقيرتر كشورهاي كه است روشن نگاه مي دارد (۱۳). فقر در همچنان را مردم
حتي و قرضة خارجي خود پرداخت به قادر بگذارند، اجرا مورد كه به سياستي را نوع
چرخة فقري به بخشيدن بهتداوم امر اين بود. نخواهند آن بهرة تضمين پرداخت
ميكنند تأكيد بسياري بهعالوه ميكند. كمك آن ناممكن ميشود, گريز از كه
حتي نامشروعي بهعهده گرفته و مشكوك شرايط آغاز, در اين قرضهها از كه
براي حقوقي مكانيسم قرضه, يك داستان است: هميشه همان داستان شدهاند.
نهتنها در مورد بردهساختن، منطق اين كه با اين تفاوت برده نگهداشتن است(۱۴).
در كه (مواردي بومي جمعيت يك يا خاص قومي يكگروه يا استخدامشده، كارگر
ميدهد) تشكيل را قرضه اساس كه است پيش فرضي تمدنبخشيدن، رسالت آنها

دارد. مورد ملتها كاربرد در بلكه
ارائه  جهاني سيستم از كه اقتصادي  شكايات اغلب  كّليتر، بياني به  
كه بيعدالتيهايي و كه نابرابريها عنوان مي شوند پيشفرض اين با ميگردند،
واقعيت سرچشمه ميگيرند اين اساسًا از جهاني هستند، اقتصاد مشخصات از
جهاني، سرماية كنند. تنظيم را اقتصادي فعاليت نمي توانند سياسي قدرتهاي كه
دولتها توسط نمي تواند درمينوردد، را كشوري مرزهاي گسترشش كه آنجا از
سنديكاها، به از بسياري صنعتي، كشورهاي در به ويژه گيرد. قرار تحت كنترل
انتقال احتمال ميشودـ  ناشي سرمايه تحرك از كه تهديدي برميخيزند با مقابله
پايينتر دستمزد ميزان / يا و دولتي تنظيم آن در ديگري كه كشور به كار و توليد
خود تنظيم توانايي كاهش ميتواند حكومتها را به رهاكردن يا و ـ است ومناسبتر
ميروند، پيشوازشان به گاه و ميگذارند گردن سرمايه نيازهاي به دولتها وادارد.
آنها به كنند. پيدا فرودست موقعيتي جهاني اقتصادي سيستم در چون ميترسند
و كارگران منافع كه مي شوند وارد پايين به سمت مسابقه نوعي در ترتيب اين
ميبخشد. سرمايه اولويت منافع به و ميدهد قرار اهميت درجه دوم در را جامعه
ميدهند. سياست اقتصادي از شكل به اين عمومًا كه است نامي نئوليبراليسم
عنانگسيخته سرماية رژيم بهواقع نئوليبراليسم ديديم، دوم بخش در همچنانكه



جهاني دموكراتيك ٣٣١مطالبات

و حركت تسهيل هدفش كه از تنظيم دولتي است شكلي بيشتر بلكه نيست،
دولت نباشد بي فايده شايد هم باز است. جهاني مقياس در سرمايه سودآوري
سرزندگي تضمين وظيفهاش كه بگيريم نظر در اجراييهيي هيأت بهعنوان را
شكل هر ـ مثل نئوليبرال دولت اساسي وظيفة است. بلندمدت جمعي در سرماية
در سرمايهدارانه تنظيم رشد از است عبارت حال در اين ـ سرمايهداري دولت

جهاني. سرماية خوِد به خدمت جهت
شمرده  سياستهاي نئوليبرالي عمدة ستونهاي از خصوصيكردنها يكي  
سازمانهاي نگيرند، غالبًا را اينتصميم خودانگيخته بهنحو خود دولتها اگر ميشوند.
شاهد دورهها بعضي ميكنند. تحميل را آن جهاني, بانك مثل فوقملي, اقتصادي
در فرانسه ، انقالب طوالني دوران از مثًال بعد بودهاند: خصوصي سازي شديد امواج
سالهاي۱۹۷۰، در لويي ناپلئون بناپارت؛ و حكمراني لويي فيليپ حكمراني فاصله
آپاراتچيكهاي وقتي برلين، سقوط ديوار از بعد اروپا؛ يا در رفاه دولت بحران از بعد
امروزه استحاله يافتند. امتياز صاحب سرمايهدار حاكمان شوروي به بلوك سابق
انجام عمومي صنايع بخش شركتها و طريق فروش اغلب از خصوصيكردن,
كه ديديم قبًال دربرميگيرد. هم را مالكيت خوِد قلمرو گسترش اّما مي شود.
اموالي بهصورت اينك ژنتيك، مصالح  و حتي بذرها سنتي، دانشهاي چگونه
و نيرويي خدمات آهن، خطوط فقط درآورد. مالكيتشان به ميتوان كه در آمدهاند
روزافزوني تعداد بلكه گرفته اند، قرار خصوصي انحصار قلمرو در كه نيستند زندانها
جنبش فعاالن وقتي وضعي دچارند. چنين به زندگي هم مشترك زمينههاي از
كه دست ميزنند سويايي و تخريب كشتزار اشغال به «بي زمين»هاي برزيلي
بذرهاي در آن شركت مزبور و (Monsanto)ست مونسانتو شركت به متعلق
بهثبت بتواند آن را بعدًا تا بهمعرض آزمايش گذاشته را ژنتيكي نظر از تغييريافته

هست. خصوصيسازي هم تا حدي متوجه اين روند خشمشان برساند، ابراز
محدود  را اقتصاد اجتماعي و سياسي تنظيم كه نئوليبرالي سياستهاي  
بازارها كه بهتدريج ميخورند. به چشم روشن بهنحوي مالي بازارهاي در ميكنند،
ميآورند، پايين را سياسي تنظيم نئوليبرالي سطح سياستهاي و ميشوند جهاني
نقش چشمگير گسترش بدينترتيب .(۱۵) ميكند پيدا افزايش مدام مالي قدرت
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تابع ارزششان كه مالييي ابزارهاي يعني بودهايم، شاهد را فرعي محصوالت
در سرمايهگذاري است. يكارز يا يك كاال قبيل  از اصلي دارايي يك قيمت
نيست، خريد مثًال بذر از عبارت (Produits dérivés) فرعي محصوالت
در تجريد، است. بذر قيمت نوسان روي (Spéculation) سوداگري بلكه

معّرف  فرعي محصوالت بعد به ۱۹۷۰ سالهاي از دارد. قرار مالي بازارهاي قلب
بودهاند، اقتصادي توليد ويژة اشكال به نسبت تجريدي پيش از بيش كميتهايي
از معدودي به تجريد اين .(۱۶) هوا وضع يا بورس شاخصهاي بهره, نرخ مثل
از بيش نفوذي و شوند ظاهر مالي سالطين نقش عامالن امكان ميدهد در
در آنها را بدينترتيب خودشان كه كنند پيدا گستردهيي بسيار بازارهاي اندازه بر
تغييري نوع هر از تجريد، سطح اين ميدهند. در ناگهاني قرار تالطمهاي معرض
بدل كند توفاني به را ماليم ممكن است نسيمي بهطوريكه ميكند، پيدا ضريب
تواناييهاي مقابِل در شود. و سقوط ارزها ورشكستيها ايجاد باعث عبورش كه
اقتصادهاي تنظيم براي ناچيزي وسايل سياسي رهبران جهاني ، دارايي غولآساي
نئوليبراليسم عليه تظاهركنندگان وقتي دارند. پيراموني، كشورهاي در بهويژه ملي،
نزد تمركز ثروتها به گرايش متوجه اعتراضشان ميدهند، مالي شعار قدرت و
را كنترل جهاني و بازارهاي ملي ميتوانند كه بدينترتيب است عدهيي كم شمار
عمل مي كنند، درونشان بازارها اين كه اقتصادي سيستمهاي در تمام و كنند

نمايند. ايجاد تزلزل
هم هست،  ديگري چهرة داراي مالي سرماية كه كنيم تأكيد بايد با اينهمه  
مالي سرماية كرديم، مشاهده دارد. همچنانكه آينده روبهسوي كه مشترك چهرهيي
مسأله هم اينجا باشد. در موّلد ديگر شكلهاي از كمتر نيست كه سرمايه از شكلي
را مالي سرماية بگيرد. آن چه بهخود را پول شكل كه ميتواند است كار تراكم همان
مي دهد امكان آن به كه است تجريد از بااليي اّول درجه ميكند، در وهلة مشخص
روبهسوي كه واقعيت اين بعد وهلة در و درآورد، پول بهصورت را كار هنگفتي مقدار
نمايندگي كل تواناييهاي نقش كه دارد گرايش مالي سرماية ديگر دارد. به بيان آينده
با بازي در ترفندهاي فني، مثل چه بگيرد. را به عهده در آينده مشترك ما توليدي
تعهدات در را ميدهد، چه مختلف بازارهاي در امكان سوداگري ساعتها كه اختالف
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شرايط با  كه بازنشستگي، صندوقهاي مديريت تحت سرمايهگذاري مثل سنگين، 
  option) ترجيحي مثل سهام شركتها مديريت در چه ميكنند، كارگران بازي زندگي
مالي سرماية به مالي ميشود، بازارهاي مديران داده به پاداش بهعنوان كه (stock
.(۱۷) ميدهد را آينده در تعيين بارآوري آنها شكلهاي جديدكار و ايجاد و كنترل قدرت
كار از هنگفتي مقادير چنين معّرف و آينده دارد رو بهسوي مالي سرماية كه آنجا از
با هرچند ديد، آن در را بيشماران در حال ظهور چهرة انتظار، ميتوان، به خالف است،
توليد اشتراك قابليت ـ شوند بين تضادهاي مالي، زمينة در و كجوكوله. باژگونه شكل
شدت مييابند. ميكنند، را كنترل آن كه پيش معدودي از بيش و نخبگاِن ما آيندة
اجتماعي كردن بهسوي  آن  گرايش يعني ميشود، ناميده سرمايه  كمونيسم  آنچه

هم دارد. بيشماران بهسوي كمونيسم دوپهلو رو بهنحوي فزايندة كار،

  شكايات بيوپوليتيكي 
و عدالت حقوق، سياست، سنّتي مقوالت برحسب اينجا تا كه تمايزهايي
طي درواقع نميكنند.  راضي را ما  شديم، قائل  مختلف شكايات بين  اقتصاد
و زندگي مختلف زمينههاي بين تمايز خطوط جهانيشدن روند اخير دهههاي
سياسي آغاز همان از اقتصادي مسائل بهطوريكه است، كرده كمرنگ را قدرت
ميافزاييم، هم را «بيوپوليتيك» مقولة ليست, اين به حال بالعكس. و هستند هم
كه ـ كنيم اين عنوان جمع زير ماندهاند كنار تاكنون كه آنچه را اين براي نه
يك مقولة بهعنوان ـ بلكه ناميد هم يا فرهنگيشان اجتماعي ميتوان عوامل
اين دارند. تداخل هم در ديگر مقوالت چگونه همة ميدهد نشان كه اساسي,
بهسمت را مشترك زندگي تمام كه قرار ميدهد گردباد نوعي برابر در را ما مقوله

ميمكد. استثمار مجاري
زندگي،  خود به مربوط اساسي مسائل آن در كه است زمينهيي اكولوژي   
اكولوژي زمينة در شكايات ميشوند. اقتصادي و حقوقي فرهنگي، سياسي، فورًا
شناخته بهرسميت جهانيشان الزامًا خصلت كه بودند شكاياتي اولين احتماًال
راديواكتيوي را ابر يا آب هوا، آلودگي جلو مرزهايش در نمي تواند شد. يككشور
مي كنيم زميني زندگي روي و زمين همة ما با بگيرد. ديگر ميآيد, جاي از كه



دموكراسي ٣٣٤

«گرينپيس» ناوگان هم . با ارتباط در نقاطش و مشترك است موجوديتي كه
(Green Peace)كهاقيانوسها را ميپيمايد, شايد سمبليباشد كه بهروشنترين
جهاني اكولوژيك, مسائل هم مثل مطالبات اكولوژيك كه ميدهد نشان وجه
هستند، بيوپوليتيكي هم بومي و ضدنژادپرستانه فمينيستي ، مبارزات هستند.
يعني راه مي برند، اقتصادي و سياسي فرهنگي، حقوقي، به مسائل فورًا كه چرا
زنان, جهاني كنفرانس مي توان بدينترتيب زندگي. جنبههاي بهتمامي درواقع

جهاني  كنفرانس و پكن برگزار شد, متحد در ملل سرپرستي سال۱۹۹۹ به در كه
شكايات  بزرگ مجموعههاي  بهعنوان  را سال۲۰۰۱  در نژادپرستي مورد در

كرد. تلقي جهاني سيستم از بيوپوليتيكي
از كه (save the Narmada) «دهيد نجات را نارمادا «جنبش  
روي (Sardar Sarovar) سروار سردار عظيم سد ساختن با سالهاي۱۹۸۰
بيوپوليتيكي شكايات ويژه از نمونهيي ميكند، هند مخالفت در نارمادا رودخانه
از وامي طريق از پروژه اين  هزينة از بخشي آغاز  در كه آن جا از است(۱۸).
وامهاي كالن گرفتن به را دولتها جهاني بانك ـ ميشد تأمين بانك جهاني
اعتراض , هدف ـ ميكند قبيل تشويق از اين ساختماني كارهاي بزرگ براي
سد مخالفان كه عللي از يكي  بود. هم جهاني بانك بلكه  هند, دولت نهتنها
از آنها ساختهشدن سد، با كه بود ساده واقعيت اين فعاليت واميداشت به را
جمعيتي جابهجايي هاي منشأ بزرگ سدهاي ميشدند. محروم خانههايشان
غالبًا چيزي كه ميرسد و گاه هزاران نفر دهها، صدها به شمارشان كه هستند
است. ناچيز ميدهند، آنها به آنچه يا نميكنند دريافت خسارت جبران بهعنوان
روستايشان ترك به حاضر سد مخالفان نارمادا، جنبش تظاهرات چشمگيرترين در
اين كرد. غرق خواهند آن در را آب خود كردند كه با باال آمدن ياد سوگند و نشدند
ساختمان مخالفان، بهنظر هم جنبة اقتصادي. دارند, اكولوژيك جنبة هم شكايات
فصل مهاجرت آنها در مانع ميكند, چون تهديد ماهيها را انواع حيات برخي از سد
را رودخانه، كشتزارهاي سنتي جريان منحرفكردن با و نيز توليدمثل ميشود،
محكوم كردن حكم شكايات در نوع اين شود تصور ممكن است ميكند. ويران
و درواقع گاه ـ بزند بههم  را طبيعي نظم كه نوع تكنولوژي است مطلق هر
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كنترل و دعوا كاربرد واقعي موضوِع اّما ـ شده اند هم عنوان صورت همين به
باشند، مفيد اجتماعي نظر از ميتوانند سدها كه است بديهي است. تكنولوژي
سيستمهاي استقرار يا آشاميدني آب توليد برق و امكان فراهمآوردن با بهويژه
(و موارد از بسياري در با اينهمه طغيان رودخانه. مقابل در حفاظت و آبياري
تحمل را سد اجتماعي هزينههاي بايد كه هستند فقرا نارمادا)، مورد در بهخصوص
نيرومندي بهمثابه ابزار سد ميرسد. بهثروتمندترينها آن درحاليكه مزاياي كنند،
افراد به را زمين رودخانه و مشترك ثروت كه عمل ميكند خصوصيسازي براي
غذايي ـ شركتهاي كشاورزي به ـ يعني ميدهد خصوصي انتقال واحدهاي يا
بنابراين ميكنند. استفاده آبياري از كه ادارهكنندة محصوالتي و زمينها صاحب
است سياستمداراني مطرح با نيست، بلكه مخالفت ميان در رّد تكنولوژي مسألة
كه افرادي اينكه ميگيرند، بدون مشترك خصوصي كردن اموال به تصميم كه

باشند. شده ذينفعند، نمايندگي اين تصميمگيري در اّول درجة در
شكل  دانش مسألة كنترل پيرامون بيوپوليتيكي, مبارزه ديگر از نوع يك  
نه كه ديگر است كرده پيدا اهميتي چنان توليد, قلمرو در علمي ميگيرد. شناخت
اقتصادي پس پارادايم اين از كه است زندگي خود توليد مادي، بلكه وسايل توليد
ميشود, همسان توليد با درجه اين تا دانش وقتي ميدهد. تشكيل را غالب
خود مالكيت را به آن تا قدرتهاي اقتصادي بكوشند كه انتظار داشت ميتوان
بيش امتيازنامهها كنند. كاربرد سودآوري الزامهاي تابع  را توليدش و درآوردند
حتي سنتي، مصالح ژنتيكي و دانشهاي كه ميزند اين گرايش دامن پيش به از
اّول وهلة در موضوع دعوا كند. مالكيت خصوصي نظام را تابع زندگي اشكال خود
ثروت و سود تخصيص حكم نوعي اين پديده در چرا كه دارد، اقتصادي خصلت
كه و مبادله شناختها، آزاد كاربرد براي محدوديت ايجاد غالبًا به امر اين است.
مسألة يك حال عين در اّما ميكند. كمك دارند، ضرورت نوآوري و رشد براي
از آنرو كه مالكيت ويژه به هست، هم عدالت به مربوط و يك مسألة سياسي
زيان به شمالي, نيمكرة در كشورهاي ثروتمند سيستماتيك بهطور دانشها اين
شركتهاي آن عليه عنوان شده شكايات است. شده متمركز جنوب, كشورهاي
كه شوند آن مانع از تا كردهاند دعوا اقامه جنوبي آفريقاي عليه حكومت كه دارويي
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كه امتياز ساختشان ـ را ضدايدز داروهاي ارزانقيمت دولت بتواند مشابههاي اين
كنترل خصوصي عليه شكايت اّول، درجة در كند، وارد ـ شركتهاست دست آن در
سود بين تضاد  خاص,  مورد  اين در داروهاست. توليد براي  الزم  شناختهاي
ارزانقيمت مداواي به دسترسي تضمين با كه زندگي, هزاران و دارويي شركتهاي

است(۱۹). رسيده اوج به داد, نجاتشان ميتوان
جنبشهاي  تروريسم، با جنگ شروع و ۱۱سپتامبر۲۰۰۱  فرداي  در  
شدند. دچار عقبماندگي موقتًا جنگي عمومي, حالت سبب اين به آلترموندياليست
گرفته تروريسم بهكار با مبارزه نام به كه پليس, نيروهاي و خشونت تعداد نخست،
دّوم، در ميساخت. كشورها ناممكن از بسياري در تظاهرات را نوع هر شده بودند،
فوري به نظر چندان مطالبات، از بسياري جنگ، از ناشي رنجهاي و با درد قياس
و درگيريها شديدترين كه شدند. طي دورههايي خارج اولويت از و نميرسيدند
كه درآمدند واحد مطالبة يك بهصورت مطالبات آن همه داشت، جريان بمبارانها
همچنانكه مرگ. و ويراني مقابله با يعني نهايي بود، بيوپوليتيكي خواست همان
هنگامي ۱۵فوريه۲۰۰۳، روز در جنگ با مخالف جنبشهاي كرديم، اشاره پيشتر
رسيدند. خود اوج به فرا گرفت، را جهان شهرهاي تمامي تودهيي تظاهرات كه
خواهند باز بيشتري شدت با فرصت مناسب، و در نرفتهاند بين از ديگر مطالباِت
يك هدف خورده و پيوند مبارزهيي هر به جنگ مسأله پس اين اّما از گشت،
به عصارة تمامي ميرود تا جنگ با مخالفت درواقع مطالبة اساسي مشترك است.
را عالج راه هرگونه كه جنگ، توسط نابرابريها و جهاني فقر شود: بدل شكايات

ميگيرند. اوج ميبندد،
مقابله  و شناسايي امكان به ما شكايات بيوپوليتيكي رديف اين سرانجام،  
چيزي يعني شكاياتند، آن خواستگاه ميدهند كه را هستيشناسانهيي شرايط با
خودمان و دوران حاضر انتقادي پرسشگرفتن به فوكو آنچه ميشل به نزديك
يك بهعنوان البته نه بايد را خودمان انتقادي «هستي شناسي مينويسد او مينامد.
كه انباشه مي شود»، حتي يك مجموعة پايدار از دانشي نه يك دكترين و نظريه،
و شده معين كه برايمان حدودي از تاريخي تحليل بهعنوان «يك بيشتر بلكه
بگيريم»(۲۰). مبارزات حقوقي، اقتصادي و در نظر آنها از عبور امكان آزمودن
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استوارند، هستيشناسانه بنيادهاي بر اين همه كرديم، اشاره آنها به كه سياسي
را قلمرو زندگي تمامي كه و اوجيافته يي نيرومند اساسي، منازعات بنيادهايي كه
دموكراتيك يك پروژة شكايات اين از يك هر دارند. جريان آنها در فراگرفتهاند,
رشد آيا دربارة اينكه اّما بيشماران است. مبارزات، گوشت و نهفته دارد، خود در را
بسازيم را خودمان تا ابزارهاي رهايي داد امكان خواهد به ما بيوپوليتيكي بافت اين
مسأله برد, خواهد فرو بهرهكشي و بردگي از تازهيي شكلهاي در را ما بهعكس، يا
زنان ميخواهيم كه بگيريم تصميم قديميها ما بايد بهقول بازميماند. همچنان
برقراري مقدمة امروز انتخاب و اين بردگي بمانيم، در يا باشيم آزادي مردان و
اينصورت به مسأله كه ميديد اگر ميشد خوشوقت اسپينيوزا است. دموكراسي
احساس و عقل، شور زندگي، قلمرو تمامي آن, در دموكراسي ميشود، چون مطرح

ميكند. اشغال را خداييشدن بشريت قابليت حتي و

سياتل در    همگراييها
،(Speakeasy Internet cafe) اينترنت اسپيكيزي كافه سياتل، در  
آخر روزهاي در پيش بود. از شده همگرايي تعيين مراكز يكي از دّوم، خيابان در
اسپيكيزي در فعاالن گروههاي همفكر نميكرد، ابري تغيير هواي نوامبر، كه ماه
را تظاهرات  و طرح كنند درست كاغذي عظيم تا عروسكهاي گرد ميآمدند
ساحل ديگر شهرهاي از بسياري  و بودند آمده خارج از آنها  از بعضي بريزند.
موضوع را جهاني مسائل دبيرستان معلمان بودند. سياتل اهل اغلبشان اّما غربي،
مطالعه مورد را بينالمللي تجارت دانشگاه, دانشجويان بودند، كرده تدريسشان
سمينار خياباني و تئاتر اجراي سياسي, فعاالن و مذهبي بودند، گروههاي داده قرار
گروههاي نظارت مدافع، وكالي داشتند. مّدنظر را اعتراض مسالمت آميز دربارة
آماده سياتل بودند. خالصه داده ترتيب دستگيري در صورت قضايي معاضدت و
۱۳۵كشور رئيسان و نمايندگان اسپيكيزي، با بلوك چند فاصله به بود(۲۱).
دربارة تا بودند شده جمع جهاني تجارت سازمان سران كنفرانس بهمناسبت
توليد هزينه از كمتر بهاي به صادراتي محصوالت كشاورزي، فروش يارانههاي
كنند. بحث تجاري مسائل ساير و معروف است) «دامپينگ» نام به كه (پراتيكي
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نمايندگان نگذاشت چشمگير نهتنها تظاهرات جريان اين بعد, روزهاي در اّما
بيانية نهايي دربارة و برسانند به پايان را گردهماييهايشان جهاني سازمان تجارت
نخستوزيران جمهور، رؤساي از را هم اّول رسانهها عنوان بلكه برسند، بهتوافق
جهاني نورافكنهاي رسانههاي زير سياتل خيابانهاي رسمي گرفت. نمايندگان و

بودند. شده جهاني نوين نظم براي نبرد صحنة
اقتصادي  و نهادهاي سياسي البته بود. جهاني اّول اعتراض بخش سياتل  
بودند. گرفته اعتراضي قرار جنبشهاي حملة هدف پيشتر هم جهاني سيستم
آورده بهوجود زيادي اعتراضي جنبشهاي  جهاني,  بانك سياست و پروژهها
پول ديكته بين المللي كه صندوق محروميتهايي صرفهجويي و بودند؛ برنامههاي

سال۱۹۷۹  شورشي كه در نظير بودند، شده متعدد شورشهاي ميكرد هم باعث
مقابله براي جنبشهايي كه بود آمده پيش همچنين شد(۲۲)؛ درگير جاماييكا در

كه  زاپاتيستها شورش مثل شوند، تشكيل آزاد منطقهيي پيمانهاي مبادالت با
و اثرات شمالي آمريكاي مبادالت آزاد موافقتنامة مخالفت با براي سال۱۹۹۴, در
آغاز اعتراض سياتل، اّما، آمد. بهوجود چياپاس، بومي مردم بهويژه بر زيانبخش آن

در  بيشمار شكايات همگرايي واقعي نخستين خود، در كليت جهاني سيستم به
بود. مشابه تظاهرات از دوره مقدمه يك و نابرابريهاي جهاني، و بيعدالتيها مورد
جهاني، بانك ـ جهاني يا نهادهاي عمدة بينالمللي سران تجمعهاي سياتل، از بعد
تظاهرات با بهطور منظم هشت كشور صنعتي و... ـ بينالمللي پول، صندوق

شدند. مواجه چشمگير
سياتل  در سران كنفرانس جريان گزارش براي كه جهان, همة رسانههاي  
نداشت آمادگي سياتل پليس يكه خوردند. تظاهرات خشونت از بودند، حاضر
از جانب آنان راسخي عزم چنين با يا تظاهركنندگان از عظيم با چنين تعداد تا
رسانهها كند. تجارت جهاني مقابله تشكيل جلسات سازمان محل محاصرة براي
بودند و دربارة گذشتة داده ارائه زمرد، شهر سياتل، از تصويري رؤيايي و آرام
آغاز جهان در بينالمللي كارگران سنديكاي فعاليتهاي مبارزاتي سرسختانهاش، از

اعتصاب  ۱۹۷۰ يا سالهاي در جكسون جرج بريگاد بمبگذاريهاي تا بيستم قرن

فرانسه به A.L.E.N.A و انگليسي به  N.A.F.T.A اختصاري عالمت با
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تظاهرات طي خشونتي كه بودند. با اينهمه ميان نياورده به سخني عمومي۱۹۱۹,
بود. محدود بسيار رفت، بهكار جهاني تجارت سازمان سران اجتماع جريان در
اعمال شديدترين داشتند. شادمانه حالتي و بودند مسالمتجو تظاهركنندگان غالب
نمادين, چندمليتي ويترينهاي شركتهاي مثل ازبينبردن اموال، به خشونتآميز
خالصه ,(Starbucks) استارباكز  و  (Mc Donald’s) مكدونالدز نظير
به تظاهراتي كه در كنون تا (و نشد زخمي اعمال اين اثر بر ميشد. هيچكس
بوده منوال همين وضع به گرفته, صورت سران گردهماييهاي بعدي مناسبت
انتقاد قرار مورد سختگيري عدم اتهام به اينكه از پس سياتل پليس است). اّما
تمايز, با گلولههاي هيچگونه بدون شهر را مردم و حمله به تظاهركنندگان گرفت،
در همهجا بيخبر از مشتريان محله، يك در كرد: شروع گاز اشكآور, و الستيكي
كريسمس كورال يك گروه ديگر گرفتند؛ در جايي گاز قرار هدف رستوران يك
تجمعهاي طي پرداختند. تركتازي به پليس مأموران گرفت(۲۳). قرار حمله مورد
در و كرد شليك تظاهركنندگان روي واقعي گلوله با حتي پليس سران، بعدي
از كشت. بسياري را نفر يك جنوآ كرد و در زخمي بهشدت را يك نفر گوتنبرگ
پليس، برانگيختن باعث كه خشونت تنيچند، ميخوردند تأسف تظاهركنندگان
آنان پيام اكثريت گرفتن قرار در سايه آن و به مطبوعات اختصاصيافتن عناوين
اين است. كمك كرده هم تظاهركنندگان خود ميان در ايجاد تفرقه به و شده
كنيم كه اعتراف هم اين به بايد تأسف كمال با اّما است، درست امر بهيقين
خشونتي اين تظاهرات شد. اگر به رسانهها باعث توجه خشونت بود كه اعمال
از كوچكي گروههاي و رسانهها بين نبود. ميان در هم ماجرايي نبود، كار در
پليس با رويارويي درصدد و مي كنند حمله خصوصي اموال به كه تظاهركنندگان
رسانهها از اين ترتيب به وجود دارد. توجهي كه همدستي عيني نوعي هستند،

است. ناچيز دستاورد يك حالت بهترين در ميكنند، جلب
برجاي  قدرت بر صاحبان مثبتي اثرات يقين به رسانهيي تظاهرات انعكاس  
تظاهركنندگان پيام از مبهم الفاظي با  كلينتون سياتل، حوادث در گذاشت.

اكونوميست  سرمقاله نويسان از ـ ديگر مسئوالن حمايت كرد. بعدها ابراز بهنحوي
در را بهحقي تظاهركنندگان نگراني كه داشتند اظهار جهاني ـ بانك مديران تا
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ابراز است، جهاني سيستم مشخصات از بيعدالتيهايي كه و نابرابريها فقر، مورد
جهاني رهبران بر تأثيرگذاري در نه سياتل حوادث اهميت اين همه با ميكردند.
كه البته خود ـ جهاني تجارت سازمان جلسات برگزاري از در مانع شدن بود، نه
توافقهاي اجراي نقشش جهاني كه تجارت بود. سازمان مهمي بسيار دستاورد
قدرتمندترين بههيچ عنوان است، تجاري دعواهاي داوري و بازرگاني بينالمللي

 ۱۹۹۹ در سرانش تجمع شكست و نيست، بينالمللي نهادهاي زيانبخشترين يا
تجارت سازمان سياتل، ناكامي از چند سال پس نكرد. وارد آن به كاري ضربهيي
يك در كه سراني تجمع طي و, ببرد پيش به را هدفهايش توانست درواقع جهاني
تا را بازيابد، دسترفته از زمان برگزار كرد, دوحه در بهشدت حفاظتشده محوطة
گروهي مركب از ۲۲كشور آن كه طي كانكونـ  باز در سال۲۰۰۳ در تجمع سران
ـ هدف برخاستند مخالفت به كشاورزي زمينة در بازرگانيش سياستهاي جنوب با
جهاني, سياتل، سازمان تجارت نظر تظاهركنندگان اينهمه در با گيرد(۲۴). قرار

خود بود. كليت جهاني در تجسم سيستم
رهبران،  از برخي عالقة ابراز نه و خشونت آميز اعمال نه نظر فعاالن، در
«مركز به عنوان كه بود در نقشي سياتل اهميت واقعي نداشتند. چنداني اهميت
كرد. بازي ميشدند، بيان عليه سيستم جهاني كه شكاياتي تمامي همگرايي»
داشت، وجود بين پارهيي از گروههاي تظاهركنندگان كه ديرينهيي تضادهاي
محيط ميشود. بدينترتيب هواداران ذوب آفتاب برف زير مثل ميرسيد كه بهنظر
اين فعاالن ناظران، انتظار به خالف بودند. حاضر دوگروه عمدة سنديكاها, و زيست
كردند. هرچند يك كاسه را تالشهايشان تصور ميشدند، منافع متضاد حامل كه

تجمع  سازماندهندگان و پليس از داد ترجيح  AFL-CIO سنديكاي رهبري
از بزرگي بخش نگهدارد، دور جلسات محل از را خود دستة و كند تبعيت سران
جدا رسمي ستون از بندري، فلزكاران و باراندازان ميان از به ويژه ساده، اعضاي
سبزرنگي عظيم عروسكهاي موج با بپيوندند، خياباني اعتراضكنندگان به تا شدند
كنند. شركت پليس با رويارويي و در بودند درآميزند دريايي الك پشتهاي نماد كه
يخ كوه نوك سنديكاليستها فقط انتظار اكولوژيستها و همكاري غيرقابل اين اّما
قرار هم كنار در را بيشماري گروههاي بعدي، ضدسران تجمعهاي و سياتل بود.
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شركتهاي بزرگ اعمال از ـ مي كرد عنوان را خود شكايات يك هر دادند كه
اقتصادي سياستهاي بر پول بين المللي صندوق كنترل از كشاورزي، ـ غذايي

غيرالّنهايه. الي و دائمي جنگي حالت از كشورها،
مجموعهيي  متعدد مطالبات اين داد نشان كه بود اين در سياتل  جادوي
بلكه نيست، ناهماهنگ و ناموزون صداهاي بههم آميختن يا درهم و تصادفي
اعتراض جهاني سيستم عليه يكصدا همه كه است همسرايان از مجموعهيي
شده گرفته بهكار تظاهركنندگان كه از سوي سازماندهي فنون خالل از ميكنند.
تشكيل همفكر مختلف الگويي قابل رؤيت بود: گروههاي چنين كلي تصوير بود،
و اختالف نظرها آنها باشند. داشته متمركز ساختار يك اينكه بدون ميشدند,
با شبكهيي ساختار يك حال درون عين در ميكردند و حفظ را استقاللشان
مشترك هستي عين حال در و ويژگي مشخصكننده بودند. شبكه, مرتبط هم

تظاهركنندگان،  ديدگاه  از  ذهني،  نقطهنظر  از  كه  داد  نشان  سياتل  بود. آنها
ارائه شدهاند يك مجموعة  اعتراضها كه عليه سيستم جهاني  از  فهرستهايي 
تظاهرات ديگري الهامبخش كه بود عمدهيي اين, پيام پيوسته و منطقي است.
درگير مختلف با گروههاي تظاهرات اين در گرديد. هر كس جهان سراسر در
را درون آنها كه شناسايي كند را مشتركي عناصر بهسادگي ميتواند مواجه شود،

پيوند ميدهند(۲۵). غولآسا بههم شبكة باز يك
را تشكيل  سهگانه» طبقات نمايندگان «مجلس هرگز جهاني نظام جديد  
عرضه را شكاياتشان دفاتر نكرد دعوت جهان مختلف دولتهاي از حتي و نداد
جهاني نهادهاي سران تجمعهاي كردند شروع تظاهركنندگان سياتل از بعد كنند.
مجلس به باشند، شده دعوت آنها شركت در بيآن كه به و خودانگيخته بهطور را,

كنند.    براي ارائه فهرست شكاياتشان مبّدل مردم جهان نمايندگان

تالشها براي اصالحات جهاني 
ظاهر اجتماعي صحنة در ناگهان تودهيي اعتراضي جنبش يك كه بار هر
ميشود، بلند جهاني سازمانيافته از سيستم صداي يك نقد كه هر بار ميگردد،
است: اين همواره مطرح ميكنند عالقمند ناظران نيز و كه رسانهها سؤالي نخستين
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سيستم بهبود مشخصي براي پيشنهادهاي يا هستيد فقط ناراضي ميخواهيد؟ چه
دموكراتيزهكردن براي ويژه و  اصالحي مشخص پيشنهادهاي البته  داريد؟ هم
است ممكن مطالبات, از فهرستهايي چنين تدوين اّما نيستند . كم جهاني سيستم
دارند، هم محدودي برد كه تغييراتي چند، به عطف توجه با باشد. گمراهكننده گاه
ميشود. سپرده فراموشي به قدرت ساختارهاي و جامعه كليتر بسيار تغيير ضرورت
اجراي راهحلهاي مشخص و ارزيابي پيشنهاد، از مناسبت اين البته نميبايست به
نهادها واقعي اصالح نوع هر نيست. اينهم درست به قانع شدن امتناع كرد، اّما
بهشرطيكه مطلوب، هم و است مفيد هم دهد، گسترش را بيشماران قدرت كه
به بايد ما نكند. پيدا را عالي مرجع تقّدس حالت نهايي، و قطعي راه حل بهعنوان
اصالحات اجراي كه پيدا كنيم از معيارهاي كلي دست مجموعهيي به و روش
بنيانگذار تكيهگاه پيشنهادات به را آنها بايد بهخصوص سازند. اّما ممكن را نهادي

كنيم. مبّدل جهاني جامعة نوين سازماندهي جهت در
متمايزند، آنها دو مفهوم آنكه با ندارد(۲۶). وجود انقالب تضاد و اصالحات  بين
شاهد ما كه تاريخييي تحول تفكيكناپذير بهنظر ميرسند. كنوني شرايط در ما براي
براي درپيآوردن اصالحطلبانه مي توانند پيشنهادهاي كه است ريشهيي آنقدر آنيم,
براي جهاني سيستم دموكراتيك اصالحات كه هنگامي باشند و كافي انقالبي تغييرات
كه قّوتيدوچندانثابتميكنند با پايههاييكدموكراسيواقعيناتوانميمانند، ايجاد
تا بياوريم فشار مغزمان به ندارد لزومي بنابراين است. ممكن و الزم تغيير انقالبي يك
است اين دارد بيشتر اهميت آنچه يا انقالبي؛ است اصالحطلبانه فالن پيشنهاد بفهميم
كه است امري اين نه. برميخيزد يا بنيانگذار روند يك پيشنهادي از چنين بدانيم كه
خطر كه نومحافظه كاراني و محافظهكاران هم و آگاهند كامًال آن به ترقيخواهان هم
اقدامات راديكالي با و احساس ميكنند اصالحي فروتنانه هم پيشنهادهاي در را انقالب
آغاز اين در جهات پارهيي از ميدهند. نشان واكنش آنها به نسبت عكس، جهت در
در ميدهند كه بازتاب را كساني واشينگتن صداي همان مرتجع هزاره، نظريهپردازان
،(Edmund BURKE) بوركه ادموند مثل بودند، وين يا لندن در سال۱۸۰۰ حوالي

فونبادر   فرانتس يا   (Friedrich von GENTZ) فونگنتس فريدريش
فكر و بودند بنيانگذار قدرت ظهور شاهد هم آنها .(Franz von BAADER)
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و يك ضدانقالب كنند مبارزه با آن فعاالنه بايد حافظ نظم نيروهاي كه ميكردند
دهند. قرار انقالبي و اصالحطلبانه امكانات برابر در را خشونتآميز

ميشود، ارائه اينجا در كه هم دموكراتيك اصالحي پيشنهادهاي ليست
ليست اين است. ناگزير ناقص اشاره شد، به آن باال در كه ليست شكاياتي مثل
ميكند. هر جلوه نامربوط و مجموعهيي بينظم اّول، نظر در هم، دستكم
اّما دارد، مّدنظر در سيستم جهاني  را بهبود خاصي ايجاد  بهتنهايي،  پيشنهاد
شمارش به شكيبايي با بايد استنباط نميشود. باز مجموعه از روشني منظور
به را ما ببينيم و كنيم پيگيري را آنها مي شوند، ارائه كه بپردازيم پيشنهاداتي
امرتعجبي هم اين و نيستيم موافق آنها از بعضي محتواي با البته كجا ميرسانند.
ميل مفرطي ميخواهيم بهخصوص ما آنها نيست. ارزيابي ما اوليه قصد ندارد، اّما

بازبشناسيم(۲۷). دارد وجود در آنها جهاني دموكراسي به كه را
   

       اصالحات سيستم نمايندگي
دموكراتيزه كردن  كه كنيم شروع رفرمهايي از مطلب، روشنشدن براي  
بوروكراتهاي دانشگاهيان و از بسياري نميدهند. قرار را هدف جهاني سيستم
نهادها اين كه ميكنند تأكيد فوقملي, اقتصادي نهادهاي به وابسته يا نزديك
نظر اّول چنين مينمايد در شوند(۲۸). مسئولتر و شفافتر تا كرد اصالح بايد را
نقش شوند و دموكراتيكتر نهادها كه اين است آن پيشنهادها هدف اينگونه كه
پي ميبريمكه چنيننيست. نزديكتر نگاهكردناز با شود, اّما نمايندگيشان بيشتر
ممكن جّباران نميكندـ  بيشتر نقش نمايندگي را الزامًا خود, بهخودي شفافيت،
فقدان بيشتر ممكن است شفافيت حالت، بهترين در كامًال شفاف باشند. است
اعتراض يك نوع براي مساعدي زمينة بدين ترتيب و كند را نمايانتر نمايندگي
به ميان اساسيتر مرّتب يك مفهوم پيشنهادهاي داخلي، در اين فراهم آورد.
كه (Accountability) پسدادن» حساب «وظيفة مفهوم ميشود: كشيده
ممكن مفهوم اين است. همراه (Governance) «مديريت» مفهوم با غالبًا
چارچوب در اّما باشد، داشته اشاره اجتماعي نمايندگي مكانيسمهاي به است
«حساب كه مي شود مطرح سؤال اين وقتي فقط نيست. چنين پيشنهادها اين



دموكراسي ٣٤٤

مسئولكردن پيشنهادكنندگان، منظور كه ميشود معلوم كي؟» به پسدادن
«خلق» دقيقًا ـ نيست كشور حتي يك يا مردم جهان برابر در جهاني نهادهاي
ديگر، نهادهاي مقابل در نهادها اين به مسئوليتبخشيدن آنها هدف است. غايت

است. كارشناسان جماعت برابر در بهويژه
ميبايست  و شفافتر مي بود پول بينالمللي اگر صندوق مي شود گفته  
سياستهاي ميداشت تمايل پس بدهد، كمتر حساب اقتصادي كارشناسان به
   accountability كاربرد اصطالحات بگذارد(۲۹). اجرا بهمرحلة فاجعهبارشرا
اقتصادي  و سياسي بين آنها گوياست: اين بحثها كامًال در governance و
از دراز مدتهاي مديريت و پسدادن حساب وظيفة نيستند. قائل تمايزي
بسياري و بودهاند سرمايهداري شركتهاي تئوريك فرهنگ در كليدي مفاهيم

مسئوليت  مثل قياس با مفاهيمي كردهاند. در مشخصاتشان را همچنان حفظ از
(accountability) پسدادن حساب  وظيفة  ،(Responsability)
در فني عملي به را و مسئوليت ميزند را دور نمايندگي دموكراتيك خصلت
معادلي زبانها از بسياري كه آنجا  از (ضمنًا ميدهد. تقليل حسابداري  حوزة

ميكنند،  ترجمه مسئوليت را آن و ندارند  accountability اصطالح براي
انگلوساكسون معامالت خاص دنياي اصطالح, اين ميكند كه احساس انسان
اصالحات اين كه آنطور مديريت، و پسدادن حساب وظيفة از منظور است)
اقتصادي و ثبات كارآيي تضمين شده اند، گرفته بهكار اصالحي پيشنهادهاي در
نهادهاي باشد(۳۰). دموكراتيك كنترل معرف كه شكلي بهوجودآوردن نه است،
گرفته شدهاند درنظر طوري جهاني, بانك و پول بينالمللي صندوق فوقملي, مثل
از شكل يا هر وكالت نوع هر از و خارج خودشان تجربيات بتوانند براساس كه
از اقتصادي تصميمات ـ اطالع كمتري دارند و گويا دانش كه مردم ـ كنترل
اجتماعي نمايندگي مكانيسمهاي خالف سازمانيابي مدل اين فني بگيرند. نوع
بورژوايي و فضاي عمومي ليبراليسم حداقل مفاهيم و تازه با است، عمومي يا
اداري پديدهيي دستگاه توسط سياست جانشينكردن اينگونه مطابقت ندارد. هم
بهطوريكه تشكيل ميدهد, را دموكراتيك نوع مشروعيت هر خالف و عمومي

است(۳۱). واداشته نهادها اين الغاي پيشنهاد به را راديكال مؤلفان از پاره يي
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سازمان  مقياس جهاني، در نمايندگي اصالح عمده در زمينة پيشنهادهاي
شوراي يا كاهش قدرت حذف آنها اغلب هدف را شامل مي شوند. متحد ملل
از پارهيي اختيار دارد. نمايندگي خصلت ديگر اجزاي از كمتر كه است امنيت
به وضوح مانعي وتو، از حق استفاده با اكثريت بي اثركردن تصميم كشورها براي
متحد شمرده ملل بهطوركلي سازمان و عمومي دموكراتيك مجمع راه عمكرد در
حق تدريجي از حذف است زمينه، عبارت در اين از پيشنهادها يكي ميشود.
با را امنيت شوراي قدرت تغيير ديگري پيشنهادهاي دائمي(۳۲). عضو پنج وتوي
عضو پنج از آغاز مركب در امنيت شوراي دادهاند. قرار تركيبش مّدنظر تغييردادن

به ۱۰ رسيد.  سال۱۹۶۵ تعدادشان در كه بود عضو انتخابي شش اضافه به دائمي
است. كرسيهاي دائمي در دستبردن مستلزم ارگان, اين در مهم نوع تغيير هر اّما
به چون هستند, جهاني دوم جنگ از بهجامانده آثار از كرسيها اين كه آنجا از
از اينك، نيم قرن پس كه ميكنند تأكيد عدهيي دارند، فاتحان اين جنگ تعلق
بهعنوان هم ژاپن, و آلمان يعني مغلوب, قدرتهاي كه است آن وقت جنگ، پايان
دائمي اعضاي اصالحگران، گروه بهنظر برخي ديگر از شوند. پذيرفته دائمي عضو
يابد گسترش هند, و برزيل مثل جنوبي, نيمكره پرجمعيت كشورهاي به بايد
باالخره، اگر و كند(۳۳). پيدا نمايندگي خصلت بيشتر جغرافيايي نظر از شورا تا
اعضا همة كه تصور كرد ميتوان است، امنيت الزم شوراي كنيم كه وجود فرض
اصالح داشت كه بهخاطر بايد اينهمه (با باشند. داشته حضور آن بهترتيب در
و عمومي مجمع دوسوم اعضاي موافقت بايد ملل متحد سياسي ساختارهاي
اين كه تصور كرد ميتوان مشكل باشد. داشته را امنيت اعضاي شوراي تمامي

كند). موافقت خودش امتيازات حذف با شورا
افزايش  به بي ترديد دارد، امنيت شوراي كه اختياراتي كاهش و تغيير  
داد نقش خواهد امكان به اين مجمع خواهد كرد و كمك عمومي قدرت مجمع
شديم كه نمايندگي ما يادآور اينهمه با كند. كامل ايفا نمايندگيش را بهطور
نمايندگان كه دولتها آن جا از اّول، وهلة در است. مضاعف محدود بهطور مجمع
برجستهتر عضو دولتهاي نمايندگي نقش فقط ميفرستند، آنجا به را خودشان
ملتها محدود ـ دولت معرفيكنندة و دموكراتيك ماهيت كه ميدانيم ميشود و
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چرا است، نامتعادل كامًال نسبت به جمعيت, مجمع، دّوم، نمايندگي در است(۳۴).
نفر «هر انفرادي اصل بر و نه است رأي» متكي يك دولت «هر اصل بر كه
ديگر مجمع مي كنند، يك پيشنهاد بعضيها نقض اين براي جبران رأي». يك
مردم نماينده كه خلق ها مجمع نوع يك شود، اضافه متحد ملل تشكيالت به
مجمع دو با ساختاري چنين بماند. مستقل دولتها از و باشد تناسب اصل براساس
مجمع يك اضافهكردن نباشد. آمريكا كنگرة مجلس دو تداعيكننده نميتواند
تأسيس از بدو اين نهاد كه چرا است، متحد ملل بينش تغييري بنيادين در دوم
خلقها، افراد، از نه شده است، گرفته درنظر ـ ملت ها دولت از اتحادي بهعنوان
دوم مجمع يك اضافهكردن بهجاي بنابراين مجموعهها. ديگر انواع يا جماعتها
پارلمان يك استقرار همين الگو را براي پيشنهاد كسان بعضي متحد, ملل به
كه برميخورند سؤال اين به پيشنهادها اين همة اّما ميدانند(۳۵). مناسب جهاني
ميتوان چگونه دولتها، از و نه جهان مردم مركب از جهاني نهاد يك چارچوب در

داشت. نمايندگي واقعي يك
چطور  پارلمان جهاني يك يا تودهيي مجمع يك كه آوريم نظر كنيم در سعي  
انتخاباتي يك روند يعني مدرن، دموكراتيك نمايندگي مؤّلفة اساسي ميتواند
كه تصور كنيم مثًال درآورد. مرحلة اجرا را به رأي» يك نفر اصل «هر بر مبتني
كه جمعيتي كنارگذاشتن (با نفر ۴ميليارد از مركب جهاني رأيدهندگان مجموعة
ده ميليون نفر، شامل كدام هر انتخاباتي، حوزه چهارصد به سن قانوني نرسيده), به
خواهند انتخاب بيست نماينده شمالي آمريكاي بدينترتيب ساكنان شوند. تقسيم
به و هنديها چينيها درحاليكه همين تعداد، به هم اندونزي و ساكنان اروپا كرد،
پارلماني مركب يا مجمع بدينترتيب داشت. خواهند نماينده هشتاد ترتيب صدو
حوزههاي كه است ضمن بهتر در شد. خواهد نماينده تشكيل چهارصد اين از
بازسازي به نوين تا نهادهاي نباشند كشوري كهنه مرزهاي خطوط تابع انتخاباتي
پذيرفته اند، اكتفا ـ ملتها دولت بسياري از ضددموكراتيكي كه و شكلهاي فاسد
به طرز جديدي انتخاباتي حوزههاي فرانسه، انقالب طي بياوريم كه ياد (به نكنند.
طرح چنين شود). اجتناب گذشته رژيم فاسد سنتهاي بازگشت از تا شدند ترسيم
نمايندگِي مدرن مفهوم كه در قلب برابري، ميتواند به مسألة درواقع انتخاباتي
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پاسخ نيست، حل آن قادر به هم عمومي مجمع خود قرار دارد, و دموكراتيك
آن اجراي كه ميبريم پي زود خيلي طرحي، چنين ترسيم با اينهمه با دهد.
لحاظ از موانعي به رأيدهنده ميليارد چهار با انتخاباتي سازماندهي است. ناممكن
ديگر سوي از ميرسد. بهنظر رفعنشدني اول نظر در كه الاقل برمي خورد اجرايي
اساس نميتواند جهان, به سراسر نمايندگي بدينترتيب مدرن مفهوم كشدادن
فدراليستهاي و مديسون جيمز كه همانطور گيرد. قرار پرمحتوا دموكراسي يك
شود، بيشتر نمايندگان جمعيت به تعداد هر چه نسبت بودند، كرده درك آمريكايي
يك ايدهآل، نسبت كه ميكرد فكر (مديسون شد. خواهد ضعيفتر نمايندگي
باشد، دهميليون نفر نماينده يك نفر وقتي است)(۳۶). نفر سيهزار براي نماينده
فدرال براي منطقه تازه مي شود. رقيق كوچك بينهايت حد نمايندگي تا نقش

شد؟ خواهد پيدا جا كجا در جهان, اداري مركز يعني جهاني،
پارلمان  يا دوم ملل متحد عمومي مجمع يك در جهت تشكيل پيشنهادهايي  
موجود يا جماعات سازمانها  بر مبتني نمايندگي آن در است كه  شده جهاني
(F.S.M) جهاني  اجتماعي  فوروم بدينترتيب، عدهيي، بود. خواهد مستقر  و 
و جنبشهاي سازمانهاي غيردولتي كه نحوهيي از نمونة آموزندهيي ميدانند را
دهند(۳۷). سازمان جهاني موجوديت يك بهصورت را خود ميتوانند اجتماعي

سال  هر آلگر، پورتو در سال۲۰۰۱  در كارش آغاز از جهاني  اجتماعي فوروم
سراسر را از نيز افرادي و اجتماعي جنبشهاي و نمايندگان سازمانهاي غيردولتي
با پيوند در سياسي و اجتماعي پيرامون مسائل تبادلنظر و بحث براي جهان,
فورومهاي رشته يك را جهاني فوروم اين ميآورد. گردهم جهانيشدن، روند
نبايد ميشوند، تكميل مي كنند. برگزار ديگري به ترتيب زمانِي كه منطقهيي,
حكومتي نهاد يك از ـ جنيني حتي ـ شكلي بهمثابه را جهاني اجتماعي فوروم
تصميم گيري قدرت ندارد از ادعا هم فوروم خود و درواقع، گرفت نظر در جهاني
آن نشان دهنده بيشتر جهاني اجتماعي فوروم نمونة است. برخوردار اجرايي يا
ميتوانند غيردولتي) سازمانهاي (مثل غيردولتي بازيگران از مجموعهيي كه است
از ممكن بدينترتيب شكلي و بپردازند عميق و واقعي مباحثاتي تا به آيند گردهم

كنند. ذهن به متبادر را جهاني سياسي ارگانيسم يك
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ملتها  خلقها، بر مبتني مجمعي يا جهاني پارلمان يك مي توان همچنين  
تقسيمبنديهاي از نمايندگي, چنين ارگانيسمي در آورد. نظر در را تمدنها حتي يا
دولت كه سركوبشدهيي يا بومي خلقهاي كرد. خواهد تبعيت مذهبي يا قومي
شوند. برخوردار متناسب يا منصفانه نمايندگي يك از ميتوانند بدينترتيب ندارند,
هانتينگتون ساموئل نظر را,كه مورد تمدنها الگوي برخورد تبديل ميتوان همچنين
مردم بتوان كه شرطي به البته آورد، درنظر نمايندگي مكانيسم يك به است،

شناخت. ديگر باز يا تمدنهاي هانيتنگتون مورد اشاره در تمدنهاي را جهان
براساس  نه ـ ملتها و دولت بدينترتيب نه براساس راهحلهاي مختلفي كه  
مي شوند، گرفته درنظر آن, در شركت كننده جماعات يا گوناگون سازمانهاي افراد،
«سازمان است. ضعيف بسيار نمايندگيكنندگيشان خصلت باشند، چه هر
سازمانهايي غيردولتي»بدينترتيباصطالحيمبهماستكهبهيكطيفوسيعاز
ندارند. را مردم نمايندگي ادعاي بههيچوجه بزرگشان اكثريت كه مي شود اطالق

يا  غالبًا به سازمانها كه مبهم، اندازه همان به است اصطالحي جامعه مدني جهاني
نمايندگي واقعي هيچ مكانيسم حاوي دارد و غيردولتي اشاره مختلف جمعيتهاي
ديني، يا قومي تعلق بر مبتني هوّيت مبّين مفاهيم مورد در است همچنين نيست.

تمدنها يا خلقها.
ارائه  براي ايجاد يك ارگان نمايندگيكنندة جهاني كه پيشنهادهاي مختلفي  
نمايندگي خوِد مفهوم مي شوند كه روبهرو مشكل عمده با يك همه ميشوند،
قوارة به خود كه دارند تكيه نمايندگي مدرن مفهوم بر پروژهها اين تمامي است.
به كشوري از سطح گذار ديگر بار يك است. شده گرفته در نظر ملت ـ دولت
اين جا در را بالاثر ميكند. اّما قديمي نمايندگي الگوهاي جهاني, تمامي سطح
تنها معاصر اجتماعي توليد بيوپولتيكي ماهيت نيست. ميان در مقياس مسأله فقط
جديد شكلهاي ايجاد امكان بلكه نميشود، نمايندگي قديمي اشكال بحران سبب
وگرنه شويم. بيوپوليتيكي روبهرو جديد امكان اين با بايد ميآورد. ما فراهم هم را

داد. خواهد ادامه جهاني جامعه فاسدكردن به نمايندگي كمبود
در كه جهاني سياست رفرم براي پيشنهادها اغلب كه داشت نظر در بايد
جهاني، پارلمان يك ايجاد يا متحد ملل اصالح مثل پروژههاي كرديم، اينجا ارائه
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بازسازي ميكنند. جهاني مقياس در را آمريكا اساسي قانون در ساختارهاي موجود
كه چرا است،  اصالحات اين  عمدة مانع متحده اياالت خود انتظار، بهخالف
دموكراتيك نمايندگي از شكل هر آمريكا تلقي شدن استثنايي و يكجانبهنگري
آمريكايي الگوي توسعه با ميكند. آمريكا محتوا تهي از را بينالمللي يا جهاني

ادامه يابد؟ اين تضاد ميتواند كي تا مخالف است.
جهاني  تشكيالت براي پيشنهادي از مختصر، بهطور ولو بايد، سرانجام و
اتحاديه تجربة ويژة از بلكه از مدرنيته، ناشي ملي الگوهاي نه از كه گفت سخن
دارند، فرق با هم قاره يي مقياس و مقياس جهاني البته است(۳۸). گرفته الهام اروپا
فراوان اروپا تاريخ در فرهنگي منازعات و خشونتآميز برخوردهاي كه آنجا از ولي
واحد تشكيالت يك پروژة كه مشكالتي كه چرا فهميد ميتوان بهآساني بودهاند،
با هم جهاني تشكيالت كه ايجاد هستند مشكالتي همان دارد، پيشرو اروپايي
جمعي يك روش تصميم گيري تشكيالت اروپايي, قلب شد. خواهد روبهرو آن
يك نه به چندجانبه دستگاه اين است. چندجانبه روابط بر مبتني چند سطح، در
به بيشتر بلكه ملتها، ـ دولت نه به يك وحدت است تقليل قابل اروپايي ابردولت
گرفته اروپا مقياس تصميمات در برخي است. پيچيده نزديك فدرال سيستم يك
وحدت منطقهيي. مقياس در برخي ديگر كشوري، و مقياس در برخي ميشوند،
آنها منطبقشدن و سطوح مختلف اين بين واكنشها كنش و از ناشي اداري, روند
سنتي از درك سطح، در چند يك سيستم فدرال با ايجاد روش، است. اين برهم
شهر، خاص سياسي, كه و حقوقي شكلهاي بين همشكل خطي و رابطه يك
كه كرد خاطرنشان بايد همچنين است. شده جدا است، جهان و منطقه كشور،
نميگذارد: باقي سيستم براي «خارج»ي نوع هيچ سطوح, و بازيگران تعّدد اين
تشكيالت بر سر منازعات تمامي كه چرا ندارد، اساسي ديگر اهميت خارجش
مكانيسمهايي حاوي درواقع اروپايي  تشكيالت  الگوي اين شدهاند. داخلي
ولي مسألة كمك كنند. يك سيستم جهاني باثبات ظهور كه ميتوانند به است
ظاهرًا هم سطح چند در فدرال الگوي ندارد. نظر در بايد آنچنانكه را نمايندگي
تازهيي شكلهاي بي آنكه دارد، نمايندگي شركت سنتي شكلهاي فرسودهكردن در

بهوجود بياورد.
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عدالت و حقوق زمينة در اصالحات
سيستم جهاني در عدالت و حقوق از دفاع مورد در كه را شكايات مختلفي
مستقل ملتها دولتـ  بايد از نهادهاي جديد حقوقي نشان ميدهند كه برشمرديم،
اين درست كاركرد يا استقرار مدام با ملتها دولت ـ قدرتمندترين كه چرا باشند.
در حقوقبشر و عدالت جهانشمول اصول است قرار اگر كردهاند. مخالفت نهادها
مستقل و نيرومند نهادهايي توسط ميبايست الزامًا درآيند، بهاجرا مقياس جهاني
واگذاري بينالمللي با كيفري دادگاه گسترش از جانبداري شوند. بنابراين تضمين
منطقي متحد، با ملل رابطه در احتماًال آن، به قدرتهاي اجرايي و جهاني اختيارات

ميرسد. بهنظر
خواهان  جهاني، در مقياس هدف تضمين عدالت با همان مشابهي پيشنهاد  
چنين است(۳۹). بينالمللي سطح دائمي حقيقتياب در كميسيون يك ايجاد
مختلف آشتي) كشورهاي (يا كميسيونهاي حقيقتياب تجربه ميتواند از نهادي
و دهد مالحظه قرار را مورد بينالمللي سطح در مطالبات وسيع تا كند استفاده
بدينترتيب جهاني يك كميسيون حقيقت ياب تعيين كند. را غرامتها و مجازاتها
بيعدالتيهاي جبران طلب غرامت براي در موارد متعدد داوري مسئوليت ميتواند
گاه نوع غرامتخواهيها بگيرد. اين بهعهده و جماعتها را خلقها عليه تاريخي
«كالس به جمعي موسوم رسيدگيهاي چارچوب در دادگاههاي كشوري, توسط
جنگ كه طي ژاپني تباري آمريكاييهاي مورد مثل داوري شدهاند، ، اكشن»
در يا بودند، شده بازداشت آمريكا اردوگاههاي در به طور ناعادالنه جهاني دوم
را اموالشان و شده خانوادهشان كشته افراد كه قتلعام يهوديان بازماندگان مورد

مصادره كرده بودند.
جغرافيايي  نظر از ميشوند كه پيچيدهتر رو آن بهويژه از مواردي  چنين
چنان تاريخي دورههاي نيز و مينوردند، در را كشوري مرزهاي و پراكندهاند
برده اند، رنج بيعدالتيها اين از مستقيمًا كه افرادي كه شامل ميشوند را درازي

جمع, مصرفكنندگان يك اعضاي ـ افراد از گروه يك نام به است كه شكايتي "Class Action" 
تسليم ميشود. ـ غيره كاال و يك



جهاني دموكراتيك ٣٥١مطالبات

استعمار سرزمينها، تصرف از ميتوان دادگاه كدام به نيستند. زنده ديگر غالبًا
كه («Comfort women") «آرامشبخش برد؟ «زنان شكايت يا بردگي
دور خاور ديگر  وكشورهاي اندونزي  در تايوان،  در كره،  در ژاپني اشغالگران 
كردهاند(۴۰). غرامت طلب ژاپن دولت از ميكردند، مجبورشان تنفروشي به
برميگردد: دور گذشته به كه هستند كليتر موردي برده فروشي, قربانيان نوادگان
و جوامعي متحده اياالت از بدينترتيب، آمريكايي، ـ آفريقايي بردههاي نوادگان
كه سياه ملتهاي آفريقاي خواستهاند؛ غرامت ميبردند، بردهفروشي استفاده از كه
اين در كه اروپايي از كشورهاي بودند، شده فالكت دچار اثر بردهفروشي به بر
مستعمرات سابق باالخره و شدهاند، خسارت جبران خواستار داشتند, دست تجارت
جهاني كنفرانس تدارك در ميكنند. طلب غرامت سابق استعماري قدرتهاي از

آمده  هم گرد كه آفريقايي وزيران شد، سال۲۰۰۱ برگزار كه در درباره نژادپرستي،
شود تأسيس توسعه براي خساراتي جبران «صندوق كه كردند پيشنهاد بودند،
با كند»(۴۱). تغذيه استعمار را از آسيبديده كشورهاي در روند توسعه بتواند كه
طي رسيدگي نظر حقوقي براي از بايد كه روندي اين موارد خاص، در اين همه،
كسي بايد چه دانست؟ مسئول مي توان را كسي چه نيست. روشن  كرد، بههيچ وجه
تصميم گيري براي الزم را اقتدار نهاد كدام كسي؟ چه به و چقدر بپردازد، غرامت
و سيستماتيك، تاريخي بيعدالتي يك علني افشاي نفس غالبًا دارد؟ اينباره در
براي و عذرخواهي اعتراف اينهمه با است. ثمربخش يك پيشرفت بهخوديخود
اين ميتواند حقيقت ياب جهاني كميسيون يك نيستند. كافي بيعدالتيها جبران
در پيشنهاداتي، چنين غولآسابودن به نظر دهيد اجازه ما (به كند. جبران را كمبود
الزامًا آژانسهاي جهاني, و مؤسسات نباشيم.كميسيونها، نتيجهشان خوشبين مورد

نميكنند). پيدا مناسب راه حلهاي جهاني مشكالت براي
مربوط فساد اقتصادي به خسارت جبران مسألة ديگري از بزرگ بخش
ثروت اندوزي براي عمومي اموال به تجاوز يعني فساد مورد، اين در ميشود.
ثروتهاي ديدكه روسيه حاكمان در ميتوان را آن از گويايي كامًال نمونة شخصي.
سياسي خانوادگي، نفوذ روابط بركت و به دموكراسي» به «گذار را طي خود عظيم
عمومي ثروتهاي زود خيلي بدينترتيب اندوختهاند. غيرقانوني راههاي بسياري و
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در و متفاوت كامًال مقياسي در  يافتند. تمركز اندك  عدهيي دستان كشور در
مديران برميگردد. فساد نوع اِنرون هم به همين شركت جنجال ديگر، زمينهيي
ثروت سرمايهگذاران، نيز و اِنرون  كارمندان ثروت  با تصاحب درواقع شركت،
كه است بديهي بودند.  شده ثروتمند مردم،  عامة و انرژي كنندگان  مصرف
را غارتشده اموال كنند و مبارزه فساد نوع اين با قادر نيستند كشوري دادگاههاي
مديران از عدهيي و روسيه حاكمان از چند تني هرچند بازگردانند, صاحبانشان به
توانست خواهد نهادي يك نوآوري تنها زندانيشدن بكشد. به كارشان انرون
مال بلكه شود، پيشگيري فساد دهد نهتنها از امكان كه كند عرضه مكانيسمي

گردد. مسترد بود، شده تصاحب كه هم مشتركي
جهاني، مقياس در بيعدالتي جبران حقوق خود و اثبات از ناتواني اينهمه، با
جهت در شاهد تحكيم گرايشي اخير سالهاي در يك كمبود نيست. از ناشي فقط
با همراه آمريكا استثناييبودن فكر ۱۱سپتامبر، پس از بهويژه عكس بودهايم.
و حق مدافع نهادهاي كرد، قرباني امنيت بهسود را آزاديها بايد كه فكر اين
آمد پديد حركت دوگانهيي ترتيب بدين كردند. جدي تضعيف بهطور را عدالت
توافقهاي گذاشتن پا زير يا طرد با را آمريكا در مدني آزاديهاي تضعيف كه
است(۴۲). درهمآميخته اياالت متحده توسط عدالت و حق زمينة در بين المللي
چرا هستند، گرايش دو اين مشترك فصل معّرف گوانتانامو در بازداشتشدگان
بلكه جنگي, اسيران با رفتار مورد كنوانسيون ژنو در نهتنها زندانيكردنشان كه
را قضايي تضعيف سيستمهاي ميكند. اين را نقض جزاي آمريكا قانون همچنين
بهمدت اعتراضي جنبشهاي و ابراز انزجار تودهيي با روبهروشدن بدون نميتوان
زمينة در اصالحي جهاني پيشنهادهاي ميدهد كه نشان خود اين داد. ادامه زياد

است. عقبنشيني حال در مبارزهيي عدالت،

اصالحات اقتصادي
چارچوب در كه دانست قدر كساني را قهرمانانه تمام گاه تالشهاي بايد
نهادهاي يا متحد ملل  آژانسهاي غيردولتي، سازمانهاي مذهبي،  سازمانهاي
اّما همچنين ميشود. مردم فقيرترين زندگي به بهبودبخشيدن فوقملي، صرف
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تغيير آنها انتظار نميتوان از دارد و تالشها حدي اين اثربخشي كه دانست بايد
مبارزه با بيماري بايد نيست، درد بيمار كافي تسكيندادن داشت. چون را سيستم
معقول پيشنهادهاي مي كند. بازتوليد را جهاني فقر كه سيستمي با يعني كرد,
دگرگون كردن سيستم بدون مردم، محرومترين رنج و فقر كاهش بسياري براي
كه باشد پيشنهادي شايد آنها راديكالترين و منطقي ترين دارد(۴۳). وجود جهاني,
زيرا ميكند، تجويز را كشورها فقيرترين خارجي وام مالحظة قابل كاهش يا حذف
پيشنهادي چنين اقتصادي نقطهنظر است. از فقر چرخة در مهمي عامل وام اين
شمرده اندك اقتصاد جهاني نسبتًا مقياس در بحث زيرا مبالغ مورد اجراست، قابل
ميگويند كه شدهاند بلند مخالفت براي بسياري صداهاي اينهمه با ميشوند.
مياندازد. بهخطر را آتي وامهاي كه مي شود سابقهيي وامها سادة و سهل حذف
در را كشورها آسيبديدهترين يا كاهش وام حذف بر نظارت بيشتر جهاني بانك
مي كند. توصيه شروطتعيينشده, مقابلهماهنگكردنسياستهاياقتصاديشانبا
يا حذف قابل وامهاي تا آيد به وجود مستقل نهادي ميكنند پيشنهاد ديگر برخي
از فكر عدهيي سرانجام و كند، تعيين را كاهش يا حذف شرايط نيز و قابل كاهش
حكم تصميماتش كه ميكنند دفاع وامها دربارة داوري جهاني آژانس يك ايجاد
طبق مدلي نزديك به حقوق و رسيدگيها را مورد به مورد قانون را داشته باشد و
متحده(۴۴). اياالت در ۱۱ و ۹ فصلهاي ـ مثل دهد انجام ورشكستگيهاي ملي
يا افراد مثل مي توانند تعهداتشان، پرداخت عدم صورت در كشورها بدينترتيب
براي قرضها سبك كردن اگر شوند. ورشكسته اعالم ملي، چارچوب در شركتها
شدهاند، الزم است، گرفتار در آن جهاني بازندگان اقتصاد كه فالكتي دور شكستن
بازتوليد و توليد اقتصاد جهاني, كه به مشكالت ساختاري با اينگونه چارهجوييها

برنميخيزند. مبارزه به مي كنند، كمك نابرابريها و فقر بيوقفة
اين دو  از از يكي جهاني اقتصاد اصالحات براي پروژهها غالب بهطوركلي  
به بيشتر تنظيم توانايي دادن يكي هدف ميگيرند: سرچشمه متضاد استراتژي
عامالن عمومي كه را كنترلي دارد تالش ديگري درحاليكه ملتهاست، دولتـ 
بسيار تحليل دو به دو استراتژي اين كاهش دهد. ميكنند، اعمال خصوصي و
نئوليبرال رژيمهاي در برميگردد. اولي آنها و علل اقتصادي از مشكالت متفاوت
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مختلف اشكال دومي درحالي كه مي بيند، را مشكل اصلي علت بيمهار سرماية و
مسئول ميكنند، كنترل كاال را گردش و توليد كه را اقتصادييي يا سياسي قدرت

مي كند. تلقي
توسط توبين ماليات اول پيشنهاد براي استراتژي مثال بهعنوان ميتوان
،(James Tobin) جيمز توبين گرفت: در نظر (ATTAC) را اتاك انجمن
محدودي بسيار كه ماليات كرده مطرح را فكر اين جايزة نوبل، برندگان از يكي
اين درآمد و شود گرفته ميشوند، انجام پولي بازارهاي در كه معامالتي همه از
براي را مثبت اين اثر پيشنهاد اين مدافعان گيرد. قرار دولتهاي ذينفع اختيار در
ميكند كمك بينالمللي مالي بازارهاي شديد نوسانات مهاركردن به كه قائلند آن
ارزي انبوه مبادالت از از بروز بحرانهاي مالي ناشي ميدهد بنابراين امكان و
از است عبارت توبين، خود گفتة طبق مسأله, كاست. آنها دامنة از يا كرد پرهيز
همچنين مدافعانش، بهنظر ماليات، اين جهاني». مالي چرخهاي در «شنريختن
درآمدهاي به بركت بلكه ارزش پول خود، امكان دهد نهتنها به دولتها بتواند بايد
اصلي هدف چون كنند(۴۵), كنترل هم را اقتصادشان كل آن، از ناشي مالياتي
تصحيح براي دهد امكان ملتها ـ دولت به كه است آن پيشنهادهايي چنين
مقابِل در كنند. درآمد اقدام و ثروت توزيع در و ناهنجاريها انحرافها افراطيترين
پيشنهادها راهحل اين ميدهند، سرمايه به را اختيار بيشترين كه رژيمهاي ليبرالي

ميبينند. سرمايه دولتي تنظيم در را جهاني اقتصاد مشكالت اصلي
وابستهبودنش  از ناشي زيادي حد تا استراتژي اين محدوديت ما ديدگاه از  
چه ما دولتها، به نظر صاحب حاكميت ميگيرند. دولتهاي كه تصميماتي است به
فقر جهت ازميانبردن در سيستماتيك به طور چه ضعيفترينشان، و قدرتمندترين
ماليات ميكنند كه پيشنهاد امر، اين آگاهي از با برخي نمي كنند. نابرابري عمل و
ارگانيسم يك به ماليات اين از حاصل درآمد كه داد تغيير طوري بايد را توبين
شود(۴۶). داده برديم، نام ازآنها پيش تر كه نوع همان از دموكراتيك، و جهاني
مالي تأمين را جهاني پارلمان يك يا متحد ملل ميدهد امكان حتي راهحلي چنين

خواهد كرد. رها دولتها به مالي وابستگي از را آنها امر و اين كرد
از  اشكالي هدفشان حذف كه دربرمي گيرد را دّوم پيشنهادهايي  استراتژي
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ديديم، همچنانكه ميشوند. تلقي زيانبخش كه است اقتصادي و سياسي كنترل
كپيرايت، طريق فكر از و خبر دسترسي, كنترل و شبكهها، سيبرنتيك درقلمرو
آن, مشابه مورد مي كند. همچنين ايجاد مانع نوآوري مدام و خالقّيت راه در
و حتي ژنتيكي مصالح دانشها، دارويي، فرآوردههاي زمينة در امتيازنامه يعني 
يا مشكالت, حل اين براي بسياري پيشنهادهاي شديم. را يادآور زندگي اشكال
محدودكردن بدينترتيب پروژههاي ساده از دارد. برخي وجود آنها, آثار كاهش
در كپيرايت ميكنند. آنها پيشنهاد كاهش مدت طريق از را كپيرايت تسلط
يك اثر حقوق انحصار با واگذاري نوآوري, براي تشويق وسيله يي آغاز به عنوان
دارندةكپيرايت اّما بود. شده گرفته درنظر معين، مدتي براي آن پديدآورندة به
و دهد كش سال پنجاه صدو تا را مدت آن زياد, تالش ميتواند بدون حال
كند. محدود را عمومي قلمرو در حفاظتشده مصالح از استفاده بدينترتيب
انجام به آن صاحب واداركردن و كپيرايت حداكثر مدت كاهش با ميتوان
را سيستم اين تمديد آن، به تمايل صورت در زماني فواصل معين در اقداماتي
ميكند، تضمين كه كپيرايت را ميتوان حمايتي بهطوركليتر بخشيد(۴۷). بهبود
كپيبرداري بهطوريكه كرد، محدود نامبرده محصوالت از استفادة تجارتي به
همچنين نشود(۴۸). جريمه ديگر مقاصد انتفاعي, فارغ از موسيقي از يا متون از
و كرد محدودتر امتيازنامه مي شوند، مشمول را كه محصوالتي طيف ميتوان
آورد. اينها پيشنهادهاي بيرون آن از را سنتي شناختهاي اشكال زندگي و مثًال
«منبع جنبش سازگارند. كنوني حقوقي چارچوب با كه هستند سادهيي بسيار
مي كند، مبارزه قابل تحول نرمافزار رايگان و براي كه ,(open source) آزاد»
شركتهاي توسط كه نرمافزاري كه آنجا از است(۴۹).. بنياديتر ابتكاري معّرف
مدافعان نميكند، فاش را منبعش ُكد ميشود، عرضه فروش بازار به انفرماتيك
به نه بفهمد، را كارش ميتواند طرز نه كه مصرفكننده تأكيدميكنند آزاد منبع
كار به نتيجه بهبودبخشيدن براي يا ببرد پي كند, پيدا است كه ممكن عيبهايي
چه و هر همكارياند، يك محصول همواره برنامهريزي ُكدهاي تغييرش دهد.
باشد، آن ُكدها بهتر زيادتر دهند، تغيير يا بخوانند را آنها تعداد كساني كه ميتوانند
حقوقي از امتيازنامه حفاظت كه افتاد فكر اين به ميتوان بود. به يقين خواهند
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رايگان متون را و موسيقي از افكار، استفاده گذاشت و كنار بهكلي كپيرايت را و
ديگري اجتماعي مكانيسمهاي مي بايست البته داد. قرار همگان اختيار در و كرد
درنظرگرفت، دانشمندان و هنرمندان نويسندگان، خالقّيت به پاداش دادن براي
ثروتمندشدن به دورنماي خالقّيت, تصور كنيم كه كه ندارد وجود دليلي هيچ اّما
از طريق شركتها از اينكه دانشمندان غالبًا هنرمندان و نويسندگان، دارد. بستگي
اين اوقات اغلب و دارند، اكراه ميشوند, ثروتمند آنان از خالقّيت بهرهبرداري
پيشنهادها اين  از هر يك بههرحال نميكند. ثروت هدايت را وعدة خالقّيت
تجسم كپيرايت و امتيازنامه ها در راكه اقتصادي و سياسي كنترلهاي كاهش
كه اموالي به دسترسي محدودكردن بهخاطر اينكه نهفقط دارد، مّدنظر مييابند،
كنترلها اين آنكه سبب به همچنين بلكه است، آنهاست، ناعادالنه حفاظت تحت

مي كنند. ايجاد رشد اقتصادي مانع و خالقّيت راه در
براي آلترناتيو ايجاد به برخي پروژهها دليرانهترين و نوآورانه ميان در
«مشتركآفرين» پروژة آنها  كاملترين ميبرند. راه كپيرايت  كنوني سيستم
امكان نويسندگان و هنرمندان به كه است (Creative Commons)
بر كنترلي هم عين حال در و دهند قرار ديگران اختيار را در خود ميدهد كار
«مشتركآفرين» را نزد كارش كسي وقتي باشند. آن داشته از استفاده نحوة
اثرش حقوقي حمايت از ويدئو) صوتي يا تصوير، سند نوشته، از (اعم ميگذارد
حداقّلي محدوديتهاي ميتواند اّما ميكند، صرفنظر است آن تكثير مانع كه
معين ميتواند بهويژه هنرمند يا اثر پديدآورندة كند. معين آن از استفاده براي
ميتوان به را اثرش آيا باشد، او نام ذكر با بايد تكثيرشده نسخههاي كند آيا
كه هر كاربردي يا و ساخت، آثار فرعي آن مي توان از آيا تجارتي رساند، مصرف
البته ميتوان است(۵۰)؟ تكرار قابل خود بهنوبة آيا باشند, آورده بهعمل آن از
است كپيرايت جاري حقوق سيستم آلترناتيو الحاقيهيي به كه اين شد مدعي
اّما نمي روند. حقوق اين محدوديتهاي بار زير كه ميشود شامل را كساني كه
سيستم امتيازنامهها مي دهد نشان كه است رفرم براي عامل مهمي ما بهنظر

كند. تغيير بايد و است نامتناسب
اين  باشد. مشترك خلق  يا دوباره تصاحب براساس بايد اقتصادي  رفرم  
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متالشيكردن كه حاصل ميآيد خصوصيسازي طوالني روند يك بهدنبال رفرم
جهاني, مثل اقتصادي نهادهاي و توسط بوده مسلط كشورهاي در دولت رفاه
روسيه از است. شده پيراموني تحميل به كشورهاي پول, بين المللي صندوق
به اقدام حول عمدتًا هم دموكراتيك و «ملتسازي» گذار برنامههاي تا عراق
انباشته روندها اين از ناشي كه فاجعههاي بهتدريج گرفتهاند. شكل خصوصيسازي
مثالهاي از آمريكا در برق نيروي توزيع شبكة يا بريتانيا راهآهن سيستم ـ ميشوند
را تحميل خود فشاري روزافزون با تغيير به ـ نياز ميشوند كالسيك شمرده
يعني به كنترل عمومي، به بازگشت بهصورت نبايد تغيير اين ما به نظر ميكند.

داشته  مشترك را ايجاد شكل بايد شود، بلكه انجام و اموال خدمات صنايع، دولتي
موضوعهايي از يكي و مشترك عمومي بين و بينشي سياسي تمايز اين باشد.
خواهيم پرداخت. اين مفهوم مشترك آن به اين كتاب در فصل آخر كه ما است

است. پستسوسياليستي و پستليبرال واقعي پروژه يك اساس

اصالحاتبيوپوليتيكي
تمامي كه مي رسد بهنظر ميرسيم، بيوپوليتيكي رفرمهاي مسألة به وقتي
آنها با جهاني اقتصادي سيستم و حقوقي سياسي، پروژههاي رفرم كه مشكالتي
راه اصالحات نيروهايي كه سد مييابند. تكثير و ميشوند جمع روبهرو بودند، با هم
را دموكراتيزاسيون از شكلي تصور حتي كه هستند بزرگ آنقدر بيوپوليتيكياند,

ميكنند. مشكل
از باشد عبارت  كه بيوپوليتيكي مطالبات مهمترين مورد در است  چنين
از بيش چيزي ميتوان اينهمه با جهان. در كنوني جنگي حالت پايانگرفتن
يك به نياز يادآور كه  است تجربهيي آن و داد نشان را  اصالحي پروژة يك 
بهنام خطرناكي پراتيك به ضدجنگ فعاالن جنگ است. براي سيستم آلترناتيو
ميفرستند. جنگي مناطق به را نمايندگاني و ميزنند دست پايين» از «ديپلوماسي

به  بودند، آمده گرد متحده فرانسه، اياالت از ايتاليا، كه فعاالني تابستان۲۰۰۲ در
جنگ از پيش كوشيدند آنها از رفتند و بسياري فلسطين به اسرائيل حمله هنگام

«ديپلوماسي  كه ميدهد نشان از پايين» «ديپلوماسي اين بروند. عراق ۲۰۰۳ به
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تداوم كنوني را جنگي حالت و دارند اشتغال آن به كشورها رهبران باال», كه از
هم ديپلوماتها ـ فعال البته نميكند. نمايندگي را كشورها مردم ميبخشد،
براي كه گستردهيي بسيار تمايل به آنها تالش ولي نيستند، نمايندگيكننده
و مشخص محتواي يك دارد، وجود دائمي جنگ جهاني سيستم به پاياندادن

مي دهد. ملموس
دشواري  بيوپوليتيكي  مسائل ساير  زمينة در اصالحي  پيشنهادهاي  تصور
از يكي خاص، قلمروهاي تنظيم براي بينالمللي پيمانهاي اجراي دارد. كمتري
كه بود بدينترتيب است. بوده بيوپوليتيكي سيستمهاي اصالح عمدة استراتژيهاي
مشكل افزايش حل براي اقليمي، تغييرات مورد در توافق كيوتو سال۱۹۹۷, در
متعهد توافق نامه امضاكنندة صنعتي كشورهاي شد. درنظرگرفته زمين, حرارت
اثر گلخانهيي مسئول و زياد هستند كربن راكه داراي كه توليدگازهايي ميشوند
اعالم عدم امضاي با بوش دولت سال۲۰۰۱، در دهند. كاهش ميروند، بهشمار
شك توافقنامه اين نتيجهبخشبودن مورد در آمريكا, دولت توسط توافقنامه

رسيد،  بهامضا سال۱۹۹۷  در كه مينهاي ضدنفر, پيمان ممنوعيت كرد. ايجاد
هم زمينه اين در آمريكا مقاومت ولي ميشود، شمرده پيروزي يك بيترديد
توليد ممنوعيت مورد مشابه در پيمانهاي داد. قرار سؤال  زير را آن اثربخشي
نوع همين با نيز هستهيي و شيميايي بيولوژيكي، سالحهاي تخريب تعهد يا
به آمريكا اكراه است از كه عبارت عمدهيي با مانع و روبه رو شدند خفيف موفقيت
استثنابودن بهتر، بيان به يكهتازي يا پيمانها، برخوردكردند. اين محتواي از تبعيت
معني هرگونه از را اصالحي پروژههاي اين تمامي جهاني، سيستم بطن در آمريكا

تهيميكند.
آمريكا وابستگي  به بهطوركامل كه هستند هم ديگر بسياري پيشنهادهاي  
مستقل كه ايجاد شود آب جهاني ميكنند يك آژانس پيشنهاد مثًال بعضي ندارند.
منازعات نيز و آب منابع در زمينة بينالمللي دعواهاي حقوقي مورد در بتواند و باشد
بايد آژانسي كند. چنين داوري مياندازند، بهراه پروژههاي سدسازي كه ملي,
كند. برخي تشويق آنها را بازسازي و تضمين را آب منابع موجود توزيع منصفانة
فدرال كميسيون به شبيه ارتباطات، جهاني مرجع يك ميكنند پيشنهاد ديگر
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دسترسي تضمين چنين مرجعي اول وظيفة آيد. بهوجود آمريكا،  در ارتباطات
از مثًال بود، خواهد به آنها توسعهبخشيدن و خبري ارتباطي و وسايل به منصفانه
ظرفيت از بخواهد بخشي نظامي و تجارتي ماهوارههاي از همة كه طريق اين
اين اشكال قرار دهند. عمومي رايگان كانالهاي در اختيار انتقال داده ها، در را خود
پروژهها، اين كرديم. اشاره آن به در باال كه آنهاست «غولآسايي» پروژهها، در
مركزي بهوجود مقام يك دموكراتيزهكردن بعضي بخشها، كوشش براي ضمن

شد. خواهد دموكراتيك مشاركت مزاحم سرانجام كه ميآورند
نيست، اّما دشوار زياد جهاني بيوپوليتيكي اصالحات نوع تصور اين هرچند
كمترينشان ـ و زيادند آنقدر مخالف نيروهاي برنميآيد. آنها هم از زيادي كار
تعهد هر به معافشدن از گرايشش و بينالمللي در صحنة تسلط اياالت متحده
برسد. بيهوده بهنظر است ممكن پيشنهاداتي چنين بيان كه نيست ـ چندجانبه
بهيكپيشنهاد اصالحي مراجعه از مفيدتر بهيكتجربه, مراجعه شايد يكبار ديگر
و خبري ارتباطي سيستم يك آلترناتيو، يك كه تجربهيي به باشد، بهخصوص
از است شبكهيي (indymedia) اينديمديا مي دهد. تشكيل را دموكراتيكتر,
سايتهايشان در و ميشوند اداره جمعي بهصورت كه بهم، متصل خبري مراكز
و آزاد راديوهاي البته ميكنند. ارائه ويدئو يا نوشته به صورت را خبري خدمات
خبري گروههاي انحصار كوشيدهاند همواره كه آلترناتيوي كانالهاي تلويزيوني
محصول كه اينديمديا، طوالني ميباشند. سنتي داراي بشكنند، را رسانهيي عمدة
سازمانيافته عليه اجتماع تظاهرات دربارة خبردادن براي آغاز سنت است، در اين
آن از آمد(۵۱). بهوجود سال۱۹۹۹ در سياتل در جهاني تجارت سازمان سران
شش در را دوازده شهر سرانجام تا يافت توسعه مستقل مراكز خبري شبكة پس
رسانه بشويد»   نباشيد، متنفر رسانهها «از اينديمديا شعار كرد. وصل به هم قاره
به نهتنها ("Don't hate the media, Become the media")
مشاركت بلكه فراميخواند، تجارتي رسانههاي توسط خبر انحصار به خاتمهدادن
گزارش يك مي تواند كس هر هم خواستار است. را خبر پخش و توليد در فعال
دسترسي براي قابليت يعني دو عامل ـ تسليم كند. اين اينديمديا يك سايت به
دموكراتيزه كردن خواهان دارد كه قرار پروژهيي قلب هر در ـ فعال بيان و همگان
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مسألة ساختن حقيقت را بگويند. حقيقت باشند قادر رسانهها بايد خبر است. ارتباط و
اختالفهاي تضمين بهعكس نيست، در ميان سياسي نظر از مجاز معيارهاي طبق

مطرح است. دموكراتيك ارتباط روند يك چارچوب در بيشماران بياني خاص
شايد پيداست، نمونهها اين بيوپوليتيكي، همانطور كه از خالل زمينة در
پيشنهادهاي ارائة از ثمربخشتر كنوني وضعيت با ارتباط در تجربه به دستزدن
به پيبردن در را ما ميتواند بيوپوليتيكي دورنماي ديگر سوي از باشد. اصالحي
آنها كمك بنيانگذار نيروي محّركة و شناسايي جنبشها خصلت هستي شناسانة
نيست. كافي اصالحي پيشنهادهاي و شكايات رويهمگذاشتن شمردن و كند.
است كه آن خالل از است؛ بيوپوليتيكي واقعيت يك بنيانگذار, نيروي محّركة اين

گرفت. شكل خواهد خّالق يك جامعة آلترناتيو، قدرت نشاندادن با بيشماران،

!۱۸ قرن به بازگشت
اگر حتي مفيدند گذرانديم،  نظر  از كه را  اصالحي مختلف پيشنهادات
است. همينطور اغلب كه ـ برسند بهنظر غلبهنكردني آنها اجراي مانع نيروهاي
به روي تازهيي انتقادي دورنماهاي تا است كافي پروژهها اين به توجه ساده
ترسيم ذهن در را سيستم جهاني از كلي طرح نوعي بازكند و موجود ساختارهاي
فكر خود ميگويد «اين با كه كسي هر است. آموزشي ابزار هر پيشنهاد يك نمايد.

ميشود. پذيرا را مهمي گذاشته نشود؟» آموزش اجرا به چرا است، خوبي
كلي اين طرحهاي غالب كه بپذيريم بايد ما مرحله اين در اينهمه،  با
بلكه دارد، وجود راهشان سر بر كه موانعي سبب به نهفقط نيستند، تحققپذير
نمي توانند باز باشند، كارگشا اصالحات اين اندازه كه هر به اين علت همچنين
دموكراسي، از كمتر و ما چيزي ـ بياورند فراگير را بهوجود دموكراسي يك اساس
اندازه بيشاز نميخواهيم. حتمًاعدهييخواهندگفتكههدفما دموكراسيواقعي،

قرن۱۸ احساس  دموكراتهاي موقعيت خود را در درواقع ما هم است. بلندپروازانه
كوچك فضاي در شايد دموكراسي مي گفتند آنها به بدبينان كه هنگامي ميكنيم
دولت گستردة سرزمينهاي در نميتواند اّما باشد، عملي ميتوانست آتن «پوليس»
دموكراسي دفاع ميكنند، از كه كساني امروزه باشد. اجرا ملتهاي مدرن قابل ـ
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درون ميتوانست دموكراسي ميشوند: روبهرو بدبينانه همين استدالل با دوباره
جهان امروز كه جهان يك كاسه شدهيي در مقياس اّما كند، عمل مرزهاي كشوري
مقياس كه نفس ميكنند تأكيد بدبينان ليبرال نيست. بيش تصور باطلي ماست،
همانطور البد، و ـ انسان شناختي فرهنگي، ديني و بر اختالفهاي جهاني، عالوه
خلق يك وحدتبخشيدن به اقليمي!ـ اختالفات بهاضافة بود، رايج درگذشته كه
براي استقرار شرايط الزم و مانع فراهمآمدن ميسازد را ناممكن جهاني مقياس در
بين اختالف بر دارند گرايش محافظهكار بدبينان ميشود. فراگير دموكراسي يك
دموكراسي مي گويند: كنند. پافشاري نژادپرستانه، بهشدت بويي و رنگ با تمدنها،
ديگر جاهاي در كساني كه ولي باشد، خوب شمالي و آمريكاي اروپا براي شايد
سيستمهاي و آزاد بازارهاي وقتي فقط ندارند. را آن آمادگي ميكنند، زندگي
را آزادي فكر و آموختند آنها به را خصوصي مالكيت محترمشمردن ما حقوقي
را توانايي الزم بهنحو دموكراتيك زندگيكردن شايد براي كردند، به آنها تزريق
از يكي هيجدهم برگرديم! قرن به ميگوييم: بدبينان اين به همة ما كنند. پيدا
امروز اندازة به عهد آن در دموكراسي مفهوم كه است آن كار اين مّهم داليل
و حزب پيشگام يك حكومت نه هيجدهم قرن انقالبيان بود. نشده فساد دچار
برابر در مسئوليتشان كه دموكراسي ميناميدند را منتخبي رهبران حكومت نه
پيشنهادي دموكراسي، آنان ميدانستند كه موسمي باشد. و محدود بيشماران
سوي ميكند. از را ايجاب همگان همگان بر كه حكومت است مطلق راديكال و
به بودند، آرمانگرا انقالبيون اين اگر بياوريم كه بهياد بود نخواهد بيفايده ديگر
آنچه در است. ممكن هم ديگري ميكردند جهان فكر كه بود ساده اين دليل
قديمي كه شكل بود اين توّهمآميز بود، كامًال و خيالپردازانه هيجدهم قرن
مدرن ـ ملت دولت براي بود، شده گرفته نظر در دولتشهر براي دموكراسي, كه
همچنانكه و نداشتند هدفي چنين انقالبيون كه واضح است گيرد. قرار الگو
نهادهاي ايجاد و دموكراسي مفهوم بازآفريني زمان, آن در دعوا موضوع ديديم،
باالخره باشند. و داشته مطابقت فضاي ملي و مدرن جامعة با بود كه جديدي
ميدهد كه امكان شفابخش است آنرو از قرن هيجدهم بهويژه به بازگشت
ارزيابي مورد بودند، آورندگانش جديد,پ دموكراتهاي اين كه را راديكالي نوآوري
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ميتوانيم! هم ما بكنند، توانستند اين كار را آنها اگر داد. قرار
ميتوانيم كه بهتر است شاخص بهعنوان هيجدهم بهخاطرداشتن قرن با
پذيرش ببينيم. هم چنانكه ميكنند, تحميل قديمي كه مدلهاي را محدوديتهايي
مدلهاي انتقال بود، امروزه هم توّهمآميز زمان در آن مقياس ملي در آتني مدل
ناشي جهاني، همانقدر مقياس به نمايندگيكننده و نهادهاي دموكراسي ملي
مفهوم شرح داديم، بهاختصار كه اصالحي پيشنهادهاي در غالب است. توّهم از
به فقط و شده اند حفظ آن به مربوط نهادهاي ملي مدلهاي و دموكراسي مدرن
از ناشي «غول آسايي» به (گرايش است. شده اكتفا جهاني مقياس در آنها تاباندن
روابط نظريهپردازان كه است چيزي همان پيشنهادها اينگونه منشأ است.) همين
ملي يا (“analogie domestique”) خانگي» «تشابه را  آن بينالمللي
سيستم ساختارهاي و ملت دولتـ  داخلي بين ساختارهاي تشابه يعني ميخوانند
برشمرديم، باال در كه پيشنهادهايي در كه است شگفتانگيز درواقع جهاني.
دوباره مدل, شكل به غالبًا آمريكايي, پراتيكهاي و نهادها كه مشاهده ميكنيم
پارلمان جهاني، نمايندگي سيستم پروژههاي اين اينكه نه ميشوند. كشيده پيش
بينالمللي مالياتي سيستمهاي و جهاني دادگاههاي جهاني، فدراليسم جهاني،
پيشنهادها بهيقين اين به اجراگذاشتن و بحث كه كنيم تكرار باز بيفايده باشند.
مشّخصة سيستم جهانياند، كه نابرابريهايي, و به جبران بيعدالتيها ميتواند
تصور جهاني كافي نيست. يك دموكراسي يك كند، منتها براي استقرار كمك
قرن در همچنانكه قطع رابطه كند، با گذشته است تا الزم گستاخانه سياسي

صورت گرفت. امر هيجدهم اين
چنگال در گرفتاربودن از را خود پيدا كنيم تا وسيلهيي كه ماست بر بنابراين
داده اختصاص خود به را تصورمان قدرت و كرده تسخير را ما امروز گذشته،كه
شكلهاي اينكه سبب به يا بهخاطر مسألة مقياس نه فقط كنيم، خالص است,
شدهاند، رقيق شاخص, فاقد جهانِي فضاي يك در مسئوليت و نمايندگي مدرن
كرديم نظر را ارائه اين ما كرده ايم. تغيير هم ما خود كه همچنين از آنرو بلكه
اجتماعي مناسبات ارتباط، عواطف، دانش، توليد مستلزم توليد مسلط شكلهاي كه
كار اشتراك شوند ـ است. مشترك اجتماعي زندگي توليد شكلهاي خالصه و
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مكزيك در بهداشتي حرفههاي صاحبان به فقط «مشترك», توليد بهعنوان
كارگران و چيني و روسي دانشمندان برزيل، و اندونزي دهقانان موزامبيك، و
پيدا «مشترك» كه اهميتي اينهمه، با نميشود. مربوط كره يي يا نيجريهيي
زمينه هاي در مختلف ويژگي سوبژكتيويته هاي اهميت از بههيچوجه است، كرده
درست «خاص»ها «مشترك» و تطابق اين نميكند. كم  چيزي خود خاص
از نظر ميدهد. تفاوت امروز معني بيشماران به مفهوم است كه همان چيزي
به نيز يافته، برجستگي بيشماران  شكلگيري با كه  تفاوتي انسانشناسي،
كه است داليلي از يكي اين, ميكند. كمك گذشته مدلهاي بي مصرفشدن
افتراق وجه ناميد تا «ُپستمدرن» كنوني را دوران است ميكنيم بهتر فكر ما
ما، بدينترتيب كرد. مشخص شده، گذاشته پشتسر كه مدرنيتهيي با را آن
چيزي به كند، قبر نبش را كهنه مدلهاي اين كه باستانشناسي, يك از بيش
است، نزديك ميشل فوكو كارهاي در «تبارشناسي» به مفهوم كه داريم نياز
خود مدلهاي توليدي تواناييهاي از طريق سوژه آن بطن در كه به روندي يعني
«پس تجربهگرايي ميگويد فوكو ميشل ميآورد. بهوجود نهادي اجتماعي و جديد
كلمه رايج معناي ميپيمايد. پوزيتيويسم به پروژة تبارشناختي را سراسر كه نيست
منقطع، محلي، دانشهاي فعالكردن از است عبارت درواقع مسأله, نيست. هم
مدعي كه واحدي تئوريك مرجع مقابل در افتاده، مشروعيت از شده، بيارزش
است[...] واقعي شناخت يك به نام آنها نظمدادن و درجهبندي كردن تصفيهكردن،
دقيقتر يا شكلي هشيارانهتر به پوزيتيويستي بنابراين، بازگشتهاي تبارشناسيها,

هستند»(۵۲). ضدعلم دقيقًا تبارشناسيها علم نيستند؛ از
به توسل  نمي توان جهاني جباريت و اختناق از امانماندن در اگر براي  
بايد كرد، اكتفا  هستند كشوري دموكراتيك نهادهاي همان كه مدلهايي  به
همچنانكه كرد. طراحي را جديدي روشهاي و آورد به وجود نويني نهادهاي
نوين» يك «دانش نوين، دوران اقتضاي ميگفتند، هيجدهم فدراليستهاي قرن
شود تكرار خوب» «حكومت كهنة افسانههاي نگذارد كه است سياست و اجتماع
آب بر ميگيرند، نقش صورت گذشته نظامهاي احياي براي كه كوششهايي را و
و انسانشناسي نوين و نيز معاصر جامعة خصلت جهاني با درنظرگرفتن كند.
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شايد يا داريمـ  نوين دانش يك نياز به هم بيشماران، ما جديد تواناييهاي توليدي
يك ضدعلم! بيان فوكو، به به

از ما واژهنامة سياسي به پااليش دموكراسي جهاني, فقط نوين يك دانش
مفاهيم سياسي عمدة بايد كرد، بلكه اكتفا نخواهد مبتالست آن به كه فسادي
مفهوم تا آزاد بازار و ملت ـ از مفهوم دولت دهد. تغيير هم را مدرنيته دوران
و نمايندگيكردن شورويگونة اشكال تا سياسي نمايندگي مفهوم از سوسياليسم،
در بايد را مفاهيم اين كار، تمامي حق بهاصطالح تا حقوق بشر از شوراها، مفهوم
باشد، اختالط و كثرت بايد علم دانش اين كرد. نو تعريف از امروزي شرايط پرتو
خود را گوناگون «خاص»هاي چگونه كند معلوم بتواند كه علم چندگانگيهايي

مي دهند. در بيشماران نشان كامل بهطور
قرن ۱۸ بهوجود  در كه جديدي دانش و بيشماران به ما برخورد بين بيترديد  
و فرانسه در استكه اينامر اولينتفاوتمربوطبه دارد. تفاوتهايمتعدديوجود آمد,
بسازند، جامعه از نهادي آينة يك ميخواستند روشنايي عصر پيامبران متحده, اياالت
چندگانگيبيشمارانرا بهشكليكخلق بتواند كه آيينهييعمدًا تغييرشكلدهنده،
به نوك نواري كه تصوير عقاب، در اسكناسهاي يكدالري، دهد: روي انعكاس واحد

اين  امروزه . E  Pluribus unum است: بسته همين معني نقش گرفته، خود
تازهيي مفهوم كنيم. حل خلق وحدت در را جهان بيشماراِن كه نيست مطرح مسأله
بگيرد نظر در واقعيت را هم اين و بيشماران ديناميك بنيانگذار بايد هم دموكراسي از

نميرود. unum به يافتن تقليل بار زير بيشماران چندگانگي كه
نياز مورد امروز كه و دانشي هيجدهم علم قرن بين ديگر مهم تفاوت يك
و پيشنهادهاي سياسي، تحليل ميشود كه اساس امر مربوط اين است, به ما
بيوپوليتيكي. توليد روابط يعني مجموعة مشترك است، اشتراك نيست، فرد ديگر
بودند، درگير اجتماعي كلّيت و فرد بين تضاد با مدرن سياسي متفكران درحاليكه
كه را، مشترك اجتماعي زندگي و «خاص»هاي كثير مكّملبودن بايد ما امروزه
در مدام بيوپوليتيكي توليد شبكههاي و زبانشناختي همكاري روندهاي از خالل
هرگز جمهوريخواه بزرگ نوآوران حقيقت در كنيم. درك است، تنظيمشدن حال
نيرومندي بسيار حول مفهوم همواره آنان عمل و نبودند. انديشه فردگرا واقعًا
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به گرايش كه تصاحب و تمّلك از مفهومي با همراه البته اجتماعي، قرارداد از
تقدير جهات به هر ميخورد(۵۳). پيوند داشت، انفرادي سوژههاي تعريف و تميز
ديديم، شرط قبًال كه همان طور كامًال متفاوتند و امروز فضاي اجتماعي اصلي
ساكن و ثابت كه توسط بافت مشتركي مشخص ميشود جامعه هستيشناختي
بيشماران انباشتهشدة اميال انرژيها و توسط است و فرارونده و باز بلكه نيست،
بهنحوي تجريدش، عظيم قدرت مالي با است. دنياي بافتهشدن حال در بيوقفه
آيندهاش توان و بيشماران ثروت اجتماعي مشترك از كاملي چهرة انتظار, خالف
در كنترل و تمركز خصوصي مالكيت توسط چهره اين ميكند. منتها عرضه را
بين عمل مشترك شيوة يك شده است. ما بايد به مسخ افرادي معدود, دست
بيشماران عناصر تشكيلدهندة تمامي فقرا و كارگران، مهاجران، مردان، زنان،
مادي، غذا، اموال آيندة توليد ادارهكردن و بشريت ميراث تا مديريت يابيم دست

ثروت ميسر شود. اشكال ديگر و همة خبر دانش،
كه دارد تفاوت  جهت اين  از هيجدهم  قرن انديشة  با  ما حرف سرانجام، 
نوعي در هنگام آن كه در خشونت، طبيعي حالت و مفهوم همگان با همگان جنگ
ديگر ميگرفت، امروز قرار استفاده مورد جمهوريخواهانه عليه پروژههاي شانتاژ
يك آنها سلطة به توسل با بتواند ارتجاعي انديشه كه نميشوند سالحهايي شمرده
كه نيست حرف آن اين معناي ببخشد. مشروعيت را تاماالختيار سلطاني قدرت
دردستگرفتن كنترل براي تاكتيك اين اجراي از نمي كوشند ديگر مقامات قدرتمند
كه است آن معنايش كنند. استفاده بينالمللي سيستم حتي و كشورها مناطق،
جنگ يك فكر مي شود. با واقعيت اجتماعي پيوسته بيشتر مفهوم اين تطبيقنداشتن
منابع و خصوصي مالكيت به متكي از اقتصادي برخاسته همگان، با همگان بنيانگذاِر
در اتومبيل، نميتواند چه و آب چه باشد زمين چه مادي، يك دارايي است. كمياب
ديگري استفاده از آن، با و با تصاحب آن باشد: من مختلف در دو جاي واحد آن
مثل غيرمادي اموال مقابل، در محروم ميكنم. آن از استفاده و آن تصاحب از را
آِن در ميتوانند تكثيرند و قابل بهطور نامحدود ارتباط, تصويرها، اشكال انديشهها،
محروم آنها را از آنها كسي از استفاده و آنها تصاحب با همه جا باشند؛ من در واحد
داشته رواج بيشتر هرچه انديشهها جفرسون، توماس بهقول به عكس، نميكنم.
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بهنظر ميكنم، روشن ديگري شمع آتش با را شمعي من وقتي نيرومندترند: باشند،
هستند كه امروزه كميابند، اموالي البته است. شده زيادتر هر دو آنها كه نور ميرسد
كميابي منطق تابع ديگر جديدتر، بخشهاي اقتصادي در بهويژه آنها، از بسياري اّما
و باز شبكه هاي به پيش بيش از توليد وقتي مكانيسمهاي ديگر، سوي از نيستند.
خودانگيخته منازعة فكر يك بستگي پيدا ميكنند، و همكاري ارتباط توسعهيابندة
چيزي آن ما حالت طبيعي غيرطبيعي جلوه ميكند. از پيش بيش همگان, بين
قدرت يك توجيه بهوجود ميآيد. بيشماران شبكههاي مشترك بطن در كه است
از دفاع يا ديگر، تمدنهاي «دموكراسي» و بين بهانة جنگ به مركزي تاماالختيار
توسل با تحميل «دموكراسي» باالخره يا دائمي، جنگ يك تحميل با «دموكراسي»
دموكراسي آن تنها مي شود. جلوهگر بيمعني و پوچ پيش از بيش نظامي, وسايل به
يكي فقط صلح درواقع دهد. قرار خود ارزش باالترين را كه صلح دارد معنا امروز
كليتر، بهطور و، دانش اساسي شرايط از يكي بلكه نيست، دموكراسي ملزومات از

جهان هم هست. حضور ما در
دسترس از خارج يا  نامعقول  خواستي دموكراسي كه  كرد  اذعان بايد
است اين منظورش است، مطلق دموكراسي كه ميگويد اسپينوزا وقتي نيست.
سياسي، اكثريت انبوه تعاملهاي است. جامعه اساس حقيقي هر دموكراسي كه
تكيه روابط دموكراتيك بر همواره موّلد ما، و عاطفي، زبانشناختي اقتصادي،
در و خودانگيخته اند اجتماعي زندگي پراتيكهاي اين كه ميگوييم گاه ما دارند.
امر اّما درواقع را تثبيت كردهاند، آنها و رسوم كه سنن ميكنيم ديگري فكر مواقع
هر روز ما كه هستند دموكراتيكي همكاري و ارتباط تبادل متمدنانة آنها روندهاي
مشترك زندگي اساس دموكراتيك تعاملهاي اين اگر ميدهيم. تغييرشان و انجام
به اسپينوزا ميگويد غيرممكن ميشد. جامعه وجود خود تشكيل نميدادند، را ما
جامعة محدوديتهاي يا مسخ شدگيها حكومت ديگر شكلهاي كه است دليل اين

است. آن طبيعي تحقق دموكراسي درحاليكه ميشوند، شمرده انساني
بهمنزلة يقين به بيشماران، قصد  به دموكراسي  جديد دانش يك ايجاد
روشن چنين پروژهيي معناي نوعي اّما است، كارگاه عظيم بهراهانداختن يك
هر روز كه و فوري واقعي مطالبات و شكايات در ميتوان آن را به است. نياز
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ميبرند، سؤال زير را به مستقر نظم كه كساني ميشوند، يافت. بيان جهان در
و فقر بيعدالتي، مترادف ترس، را كه اغلب جهاني زندگي در پذيرش تصور هنوز
امكان به نسبت كه آنها ميكنند. حتي محتاطترين رد است, آزادي از محروميت
قهر، كنوني تسلط، كه شكلهاي دارند اذعان كوتاهمدت بدبيناند، مهم در تغييرات
زبانها، داد: ادامه مدتي دراز را نميتوان مالكيت و خلع ازخودبيگانگي فريبكاري،
سلطه با شكلهاي رايج ماست، جامعه ويژة كه مشتركي و شكلهاي توليد پراتيكها
ممكن) شايد (و الزم را ديگر رؤياهاي ما، دنيايي خالصه قرار دارند. تضاد در
و براي تغيير، تصور قابل تنها افق به از پيش بيش جهاني مي سازند. مقياس

ميكند. پيدا شباهت اجرا قابل راهحل تنها به واقعي دموكراسي
كهنه شعارهاي و ترجيعبندها تكرار ميكنيم، پيشنهاد امروز ما آنچه بنابراين
پژوهشها، دوبارة شروع كار، براي دوباره باالزدن آستين بهعكس, بلكه نيست،
است. سياست و جامعه يك علم جديد به قصد ايجاد جديد تحقيقات آغازكردن
واقعيتهاي و آمارها  گردآوري از عبارت اجتماعي, تحقيق نوع اين  پيشبردن
ممكن شرايط و كنوني بيوپوليتيكي نيازهاي ميبايست نيست؛ جامعه شناختي
دگرگونيهاي تاريخ و حركتهاي در آوريم، تصور در را زندگي نوين يك براي
و ثروت توليد نوين دانش يك شويم. غوطهور  سوبژكيتويته انسانشناختي
چنين از تنها به يك دموكراسي جهاني،  جهت رسيدن سياسي در تشكيالت

آيد(۵۴). مي تواند بيرون هستي شناسي جديدي

نوين پيوندهاي و ژئوپوليتيك استراتژي: :۳ حاشيه
استراتژي بين دو انتخاب مسأله ژئوپوليتيك، درباره مباحثات كنوني اغلب
چندجانبهگرايي. يا يكجانبهنگري ميكنند: مطرح نظم حفظ براي را جهاني
جهاني كه براي يك دموكراسي را مباحثات نه قدرت جنبشهايي نوع اين
با را. نه پيشنهاداتشان و آنها شكايات  درنظر مي گيرند، نه ميكنند مبارزه
جهاني نظم بر امكانات ژئوپوليتيك و بر جنبشها اثري بنيانگذار اين اينهمه
آن تحول بتوانيم تا برگرديم عقب ژئوپوليتيك كمي به تاريخ در بايد ما دارند.
بيشماران در اختيار بدينترتيب كه را استراتژيكي و امكانات كنونيش بحران و
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كنيم. ميگيرد، ارزيابي قرار

پوليتيك ژئو بحران
 Real) پوليتيك رئال شكل به اروپا در اساسًا مدرن  ژئوپوليتيك
درون كه ملتهاي اروپايي, دولت ـ معني كه به اين آمد, بهوجود (politik
وسيع در فضاهاي را واقعي خود قدرت محبوس بودند، كشوري خود مرزهاي
سياستش كه كند ادعا ميتوانست اروپا سياسي سنت مي انداختند. به كار جهان
اروپا خالف انتظار، بهنحوي ميدهدكه، انعكاس جهان تمام در از آنرو را
مي كند، غروب آن در خورشيد كه سرزميني يا «غرب» محدود افق يك را
خود محدوديت از ميبايست اروپا مي يابد. (Finis Terrae) خالصه  و
عناصر كلمب، اطلس كريستف اقيانوس تا هومر درياي اژة از بشود. خارج
مي كرد, عرضه خودش اروپا از كه تعريفي در جايي مهم مدام فضايي مختلف
داشت، گاه منازعهجويانه، تراژيك لحني گاه توسعه طلبانه كه داشتند؛ تعريفي
داشت وجود فكر اين زمانها, همان روميان هم, از و يونانيان نزد وسوسهگر. يا
در صلح و رفاه تأمين الزم براي شرط يك شهر كه كنترل فضاي پيرامون
محّركة نيروي بيروني, فضاي نقش بدينترتيب، باستان، روم در است. شهر
تقدير يك يك مسير، بدين ترتيب فضاي ژئوپوليتيك امپراتوري شد. توسعة
امپراتوري مسلط و طبقات داشت بيگانه بهسوي سرزمينهاي رو كه شد پويا,
امپرياليستي و ملي (Grossraum) بزرگ فضاي بودند. تعيينكننده اش

آمد. بهوجود اينطور
سنت دگرگوني باعث جهاني, مرتبة قدرت به متحده اياالت دستيابي
از و باز, مرزهاي به مشخص مرزهاي از را آن و شده ژئوپوليتيك اروپايي
دريايي جريانهاي و همچون رسانده خارج نامحدود يك به محدود فضاهاي
منازعه متحرك خطوط و امواج را به روي آن زلزله، از ناشي شكافهاي و
را فضايي محدود افق ظاهرًا آمريكايي، روايت به ژئوپوليتيك است. گشوده
بين بسته شدنها، و بين گشايشها ديالكتيك يا يك تناوب يك به و درنورديده
روزگار ژئوپوليتيك در جاري مفهوم است. شده مبّدل انزواگرايي توسعهطلبي و
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از اّما باشند، مشخص شده و ثابت كامًال مرزها ميتوانند قرار است. اين ما از
جنگها اين دورنما، در نيستند. عبور نقاط يا دروازه ها جز ژئوپوليتيك چيزي نظر
عبور هم پيشرفت بگذرد؛ سالح از مرزي با كسي كه ميشوند درگير هنگامي
از بيسالح يا سالح هم با تجارت سالح؛ و بدون منتهي مرزهاست اين از
چه جغرافيايي طبيعي، به مرزهاي در ژئوپوليتيك مرزها عبور مي كند. مرزها
مرزهايي به ژئوپوليتيك وقتي ندارند. ربطي هيچ جمعيتي, يا قومي چه باشند،
در يا ميكند استفاده ابزار بهعنوان آن از ميشوند، تلقي طبيعي كه برميخورد

ميبرد. بين از را آنها فرارفتن، يا توسعه قصد به حركتي
آنها)، سؤالبردن زير سرانجام (و ژئوپوليتيك كنوني اشكال درك براي
مرزها و اقتصادگرايانة جبرگرايانه يا مفاهيم طبيعتگرايانه، به توسل از ما بايد
بهعكس كنيم. پرهيز اروپايي بودند، ژئوپوليتيك سابق مشّخصة كه حدودي
در كه عبوري مورد دائمًا و دروازههاي انعطاف قابل مرزهاي مفهوم با بايد
ژئوپوليتيك كه بفهميم بايد شويم. روبهرو دارد، قرار آمريكايي ايدئولوژي قلب
از «بحران» وقتي استوار است. دركهاي ژئوپوليتيكي سنتي بر بحران معاصر
را آخر  نفس دارد ژئوپوليتيك كه نيست اين منظورمان ميگوييم، سخن 
كه حدودي و هويتها مرزها، پذيرش با كه بگوييم ميخواهيم بلكه ميكشد،
ژئوپوليتيك ميدهد. ادامه را عملكردش سؤالند، معرض در مدام و ناپايدار
جابهجا را آنها ميبايست ضمنًا اّما كند، عمل نميتواند مرزهايي چنين بدون
مورد انزواگرايي،  و  توسعهطلبي بين ثابت ديالكتيك يك  در مدام، و  كند

است. بحران ژئوپوليتيك يك اين دهد. قرار تجديدنظرشان
در كه ميكند طرح منطقي تبعيت يك ژئوپوليتيك معاصر از بنابراين
اقتصادي هم فعاليت و واقعيت حاكميت نظرية امروزي تعيينكنندة عين حال
تحليل ژئوپليتيكي، جدالند. حال در مدام كه دارد متضاد دو چهرة يعني هست:
منازعة روي به سيستم را و خودش ميپذيرد اساس و به مثابه پايه را بحران
تعيين را بسته فضاهاي مرزها و باز، كه فضاهاي مختلفي سياسي نيروهاي
كارآيي اّما است قضيه سادهكنندة چند هر كه ما، فرضية ميگشايد. ميكنند،
ژئوپوليتيك، مفهوم درونِي تضادهاي منازعات يا اين در بايد كه است اين دارد،
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حاكميت امپريال و اجتماعي) توليد نيروهاي (يعني بيشماران رويارويي بين
را بيوقدرت و بيوپوليتيك بين بهرهكشي)، و قدرت جهاني نظم (يعني
وارده تغييرات كه ميكند هدايت نتيجه اين به را ما فرضيه اين بازشناخت.
بيشماران مبارزات كه چالشهايي به پاسخ بهمثابه را ژئوپوليتيك پارادايم در
چارچوب تغييرات كه گفتيم ديگر جايي در كنيم. تلقي ميكشند، پيش
و پولي بحرانهاي نفتي، شوكهاي از بعد بيستم، قرن پايان در ژئوپوليتيك
جاري مبارزات به بود پاسخي ,۱۹۷۰ در سالهاي وودز برتون فروريزي سيستم
مبارزات التين، و آمريكاي آفريقا و آسيا، ضدامپرياليستي در و ضداستعماري
امروز جريان داشتند(۵۵). شمالي اروپا و آمريكاي در كه اجتماعي تودهيي
عليه مبارزات كنوني از عزيمت با را ژئوپوليتيك بحران بهنظر ميرسدكه چنين
ميتوان فهميد، چه بهتر رفت، سخن آن از پيش فصل در نظم جهاني، كه
در چه جنوآ، و سياتل برزيل، هند، در نئوليبراليسم مخالف جنبشهاي مورد در
تحول تعيينكنندة مي توانند بحران اين عناصر عراق. ضدجنگ تظاهرات مورد
استفاده استراتژيكي از بيشماران چه ببينيم حال بايد آتي ژئوپوليتيك باشند.

بكنند. ميتوانند بحران اين

شّر و محور فرماندهي يكجانبه
و آلترناتيو  بيستويكم قرن ژئوپوليتيكي استراتژيهاي به اكنون ميتوانيم  
استراتژي يك وظيفة نخستين چندجانبهگرايي برگرديم. و يكجانبه نگري ميان
امروزه است، آن تجّسم اوقات آمريكا كه اغلب يكجانبهنگر، ژئوپوليتيكي
استراتژي، است. اين بينالمللي كهن نظم نهادهاي در تشديد بحران از عبارت
حقوقي توانايي بايد مثًال براي امور جهان، يك حكومت واقعي تأمين براي
پايان در متحد ملل سازمان تأسيس در كند. مختل را متحد ملل سياسي و
سازشي با كسموپوليت حكومت يك روشن بينانة خواست جهاني، دوم جنگ
اينك، بود. درهمآميخته جنگ عليه فاشيسم فاتح دولتهاي بين دموكراتيك
ملل سازمان است. رسيده راه بهپايان اتحاد اين كه نيست شك بعد، قرن نيم
اينكه از پس و بسته ماند دستهايش سرد جنگ بر اثر آنكه از پس متحد،
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كار از خود، دروني دستگاه اداري سنگيني و لختي مقابله با در ناتواني اثر بر
سازمان اكنون اين است. گرفته قرار موجود ابرقدرت تنها يوغ زير افتاد، اينك
كه يكجانبهيي كنترل و جهاني هژموني كه است شده تبديل محّلي به
عين در انتظار، بهخالف و دارد. را نمود بيشترين آن در ميكند، آمريكا اعمال
روندهاي با سازگارتر غيرمتمركزتر و قدرت تصوير يك كه است نهادي حال

است. حفظ كرده خود در جهانيشدن را
بود، در حال شكلگيري كه امپريال حاكميت پايانگرفتن جنگ سرد، با
كنترل واحد شبكة يك ديروزي و سازماندهي دشمن مرزهاي مجدد تعيين
(Containment) كردن» «مهار سياست كرد. شروع را جهاني مقياس در
عمليات به فزاينده، اجتماعي تهديد يك از جلوگيري براي خاورميانه، در
مبّدل سابق در فضاي شوروي نظامي نفوذ و (Roll back) «بازگشت»
خاورميانه تا از كه امپراتوري است فرماندهي بزرگي زير آن هالل نتيجة شد.
است گسترده شبهجزيرة كره تا عربستان شبهجزيرة از شرقي و جنوب آسياي
پايگاههاي بهسوي ميانه, آسياي سابق در شوروي سرزمينهاي از عبور با و
هالل، اين دارند. قرار استراليا تا فيليپين فاصلة در كه ميرود استراتژيكي
كنترل زير جهاني حاكميت مي دهد. تشكيل را جهاني ژئوپوليتيك جديد افق
گسترده سراسر جهان كه در نظاميش متمركز و دستگاه عظيم متحده و اياالت

گرفته است. خود به امپريال است، شكل
تضادهاي خالي از و نه بهپايان رسيده كامًال هنوز نه اين امر اينهمه، با
يك جانبهنگر امپراتوري رژيم اين از كه دارند وجود وسيعي مناطق است. دروني
ميدهند, نشان از خود آنها مقاومتي كه هميشه بمانند). (و شايد ماندهاند بيرون
جلوهگر اين مناطق عمومي خاص خواستهاي گاه دولتهاي نيرومند يا شكل به
قدرتهاي اين تضعيف از است عبارت يكجانبه نگر استراتژي ميشود.
در ادغامشان سرانجام و منطقهيي محور يك درون آنها قراردادن لجوج،
بزرگ رقيب سه از وجود استراتژي درواقع نميتواند جهاني. اين سلسله مراتب
را فشار مقداري بايد اياالت متحده بنابراين چين. و روسيه اروپا، بماند: غافل
شّر» از وجود «محور اعالم در ميبايست شايد حفظ كند. اين رقيبان روي



دموكراسي ٣٧٢

دشمن، نسبتًا ضعيف ديكتاتوري سه به مستقيم اخطاري نهفقط آمريكا، طرف
را آمريكا «دوست» قدرت سه جهت در غيرمستقيم تهديد يك بهويژه بلكه
ـ ديد اروپا را عليه غيرمستقيمي حملة عراق جنگ در شايد ميبايست ديد.
هم چنين بهخاطر آنكه بلكه جنگ، اين سياسي هدايت نهفقط بهدليل نحوة
مي كند. اروپا صنعت متوجه را تهديدي عراق، انرژي منابع بر آمريكا كنترل
ايستي ميشود، فرمان داده ايران اخطارهايي كه به در شايد ميبايست باالخره
نحوة كه مشكل نيست اين هم ديد. تصور مديترانه را حوزة روسيه در نفوذ به
غيرمستقيم بهطور است ممكن ميشود، داده شمالي كرة به كه اخطارهايي
حضور براي يك توجيهي بدينترتيب و كند ضعيف و تهديد چين را قدرت
آن حرف اين معناي بدهد. آمريكا به شرقي جنوب آسياي در نيرومند نظامي
يا و خود شهروندان براي واقعي تهديد هيچ شرور» «كشورهاي كه نيست
چنين دادن نفس كه است اين بلكه نميشوند، شمرده همسايگانشان براي
اين هدف بهخصوص) هم: (شايد جمله  از مي تواند  كشورها اين به لقبي 
از يكجانبه كنترل كه مانع را استراتژيكي رقيبان عمدة كه باشد داشته را
هدف استراتژيك اين كند. تضعيف بگيرد و چالش به آمريكا هستند، سوي
بهويژه ـ امپراتوري ژئوپوليتيكي زّرادخانة تمامي بتواند كه هست وسيع آنقدر
و ملت ها ـ دولت سلسله مراتبي سازماندهي روند پيشگيرانه، جنگ به توّسل
در را ـ كامل قارههاي يا مناطق احتمالي جداكردن سپس و قطعهقطعهكردن

برگيرد.

تضادها
سازمان تجديد يك مستلزم امپريال قدرت يكجانبهنگر استراتژي
باشد: گرفته شكل عمده عنصر  سه حول كه است  اساسي ژئوپوليتيكي
منطقهيي تشّكلهاي در  جهاني قدرتهاي  گردآوردن  از  است عبارت اّولي
به را يكجانبهنگر ژئوپولتييكي استراتژي ميتوان بدين ترتيب درجهبنديشده.
آن جا از دارد و قرار مركز آن در آمريكا كرد كه مجسم در نظر چرخي شكل
منطقهيي هر شكلي چنين ميروند. در مناطق جهان از يك هر به اشعهيي
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بهعنوان هم متحده اياالت كه است محلي مجموعة قدرتهاي دربرگيرندة
شمالي, آتالنتيك منطقة  بدينترتيب  ميشود. اضافه  آن  به غالب عنصر
التين، آمريكاي آمريكاست؛ بهعالوة غربي اروپاي دولتهاي دربرگيرندة
شمالي پاسيفيك شامل ميشود؛ را متحده اياالت و التين آمريكايي قدرتهاي

الي آخر. و آمريكاست شرقي بهاضافة جنوب آسياي شامل دولتهاي
اين  نيز و قدرت بينالمللي مناسبات اين پيشبينيبودن غيرقابل بايد اّما  
تضاد در مي توانند منطقهيي تشّكلهاي اين كه بگيريم نظر در هم را واقعيت
كه مي آيد پيش عمل كنند. نيز امپريال سلسلهمراتبي فرماندهي وحدت با
منطقه يي مختلف قدرتهاي مستقالنه ادعاهاي را امپريال نظم منطقهيي مدل
به ـ كه پيمان آتالنتيك با گاه كه اروپا, اتحادية حركت نوساني كند. متزلزل
با قاره يي وحدت يك امكان به گاه دارد، موافقت ـ مي دهد پيوندش آمريكا
از ميشود، خودش سياسي استقالل تحّقق به گاه مصّمم ميانديشد و روسيه
پروژههاي به وفاداري بين هم سابق شوروي اتحاد كشورهاي است. نوع اين
تقسيمبنديهاي مجدد ظهور و اروپايي وسيع ائتالف پيشنهادهاي  آمريكا،
ايجاد تجربة در ميكنند. نوسان و هند) روسيه بين (مثًال قديمي ژئوپولتيكي
ادعاي ميتوان دارد، جريان چين در كه متوسط» طبقات «دموكراسي يك
آسيايي شيوة يك ميخواهد نهايت در كه ديد را منطقهيي استقالل يك
مناطق مشابهي را در و ترديدهاي بنشاند. صحنهها كرسي جهانيشدن را به
خودمختاري پروژههاي در  مثًال كرد، مشاهده ميتوان هم جهان  ديگر
مطرح التين آمريكاي در امروزه كه آرژانتين، و برزيل پيرامون منطقهيي
منطقهيي خودمختاري پروژة يك خاورميانه براي حتي ميتوان آيا شدهاند.
بازي دوگانه نقشي  منطقهيي تشّكلهاي موارد اين تمامي در  كرد؟ تصور
ميكند، متضاد جلوه امپريال يكجانبه نگر ژئوپوليتيك در چارچوب كه ميكنند
بالقوه نيروهاي و هم واحدند نظم يك الزم مؤّلفههاي هم تشّكلها كه اين چرا

كنند. را دگرگون نظم اين كه مي توانند خودمختاري
به بحراني  نيز و اقتصادي توليد يكجانبهنگر به استراتژي  دّومين عنصر
ربط آنند, دچار مدتي است امپراتوري «آريستوكراسي»هاي چندجانبهگراي كه
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از عبارت بلكه نيست, دولتها بين تضاد وجود ديگر مسأله اينجا ميكند. پيدا
سرمايهدار طبقة بخشهاي مختلف بين منافع سر منازعه بر كه است شكافهايي
بياوريم (بهياد است. زده جنگ عراق به آنها دامن و كرده برمال را آنها جهاني
مثل تجارت، دنياي نمايندگان از سوي كه را جنگ با سرسختانه مخالفت
نظامي كه سياستهاي و منازعهيي حالت جنگي ابراز مي شد). سوروس جرج
بهجا تجارت و توليد چرخههاي بر زيانبخش اثراتي برانگيختند، يكجانبهنگر
كه مسلحانه، جهانيشدن روند كه گفت مي توان خالصه گذاشتهاند. بهطور
و كرده برقرار مرزهاي جديدي ميبرد، بهپيش را آمريكا آن يك جانبهنگري
دهههاي طي كه را, جهاني اقتصادي شبكههاي كه آورده بهوجود تازهيي موانع
آريستوكراسيها، ديدگاه از است. كرده دچار اختالل بودند، شده ساخته پيش
فقط ميشود كه ناشي اين واقعيت از اقتصادي كنوني نظام مهمترين بحران
پيش از بيش بخشي ميگيرد. بهكار را جهاني توليد ظرفيت از كوچكي بخش
محروم امكانات و آموزش و از مي كند فقر زندگي در جهان جمعيت از بزرگ
ميبلعد، را منابع حياتيشان تمامي كه قرضهيي بار كشورها زير از بسياري است.
چرخههاي از جهان بخش عمدة كه ميشود پيش آشكار از بيش شدهاند. له
آريستوكراسي ها، بحران است. مانده بيرون مصرف، و توليد اقتصادي اصلي
تمامي بلكه نميشود, شامل را جهاني صنعت هدايتكنندگان فقط بنابراين،
شكافها اين نشانههاي دربرميگيرد. را جهاني اقتصادي نظم موّلد سوژههاي
ترديد و اظهار آمريكا قدرت يكجانبة كاربرد براي ناخرسندي از ابراز فراوانند,
رقيب. ايجاد تشّكلهاي منطقهيي براي تالش تا گرفته آن مشروعيت مورد در
بدينترتيب، سال۲۰۰۳، در عراق  جنگ  و ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ حمالت بين
و اقتصادي منابع و وفاداري سابقًا محكم پيمانهاي حيرتانگيز انحالل شاهد
مي داد، پيوند بهم را جهاني مختلف آريستوكراسي هاي كه مشتركي سياسي
ژئوپوليتيكي اثرات آريستوكراتيك, كه بحران تظاهرات اين از يكي بوديم.
يورو تبديل است. درگير شده پولها بين كه است دارد، رقابتي قابل مالحظه يي
ارز بهعنوان نقش دالر طريق براي اين از تهديدي كه نيرومند و ارز يك به
كه نظام مي ماند مين واقعي ميدان يك به دربردارد، بينالمللي مبادالت ذخيرة
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كند. خنثي را آن زودتر چه هر بايد امپريال
شكل نظم، خوِد حفظ به يكجانبهنگر استراتژي عنصر سّومين
يكجانبهنگر روايت ميشود. مربوط امنيت جستجوي و جهاني حكومتگري
است, شده تحميل نظامي راه از آن است، پيشبرنده آمريكا كه امپراتوري,
حداقلي ثبات و امنيت هدفهاي به نشدند قادر عراق و افغانستان جنگهاي اّما
برانگيختن باعث بهعكس بود، دستيابند. كرده معين خود براي آمريكا كه
تضمين براي نظامي ديگر تسلط مداوم شدهاند. از سوي تنشهاي و منازعات
اجتماعي شرايط نيز و فرهنگي و اقتصادي روابط نيست. كافي جهاني امنيت
بهطور جهان از وسيعي مناطق كه در فقر مفرطي و نابرابريها ويژه بهطور و
با نتواند اگر اياالت متحده برخوردارند. اهميت همان از دارد, وجود فراوان
توانست نخواهد يابد، دست توافقي به  جهاني مالي عمدة قدرتهاي ديگر
كه توسعة هنگامي تا جهاني، امنيت كند. تحميل را خود اقتدار بهطور يكجانبه
اين, ماند. خواهد باقي سراب يك نشود، تأمين كشورها فقيرترين اقتصادي
به تعادلها كه است مسألهيي بلكه نيست، اقتصادي مسألة يك بيترديد تنها
روند هدفهاي ميكند. پيدا ربط  سياسي و فرهنگي  اجتماعي، منازعات و

نشدهاند. حل مسائلي ژئوپوليتيكي، استراتژي اشكال و جهانيشدن

جديد؟ «ماگناكارتا»ي يك
«سلطاني» نظم يا يك سازماندهي يكجانبه كه ميرسد روشن بهنظر
نيست. دوام قابل آمريكا اقتصادي سياسي، نظامي، فرمانهاي حول جهاني
فرصت سازمانيابي اين بحران بدهد. ادامه يكهتازي به نمي تواند متحده اياالت
چندمليتي، شركتهاي يعني جهاني» «آريستوكراسيهاي براي را مناسبي
بازيگران قدرتمندترين و  مسلط ملتهاي  ـ  دولت ساير  فوقملي، نهادهاي

ميآورد. بهوجود غيرحكومتي,
بريتانيا تاريخ  است. فرارسيده  بزرگ) (منشور ماگناكارتا  زمان  اينك
هزينة تأمين پادشاه وقت، ژان، قرن سيزدهم،  آغاز كه در ميآموزد ما به
را اجتماعي صلح و حفظ دوردست سرزمينهاي نظاميش در ماجراجوييهاي
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در اشرافيت كرد، حمايت و اشرافيت تقاضاي پول از وقتي يافت. ناممكن
قانوني ضمانتهاي تن دردهد و حقوقي به قواعد خواست كه شاه از مقابل
از پذيرفت شاه ديگر، بيان به ماگناكارتا بهوجود آمد. ترتيب اين به كند. عرضه
كند. همكاري اشرافيت با فعال بهطور و بردارد دست يكهتازانه كامًال موقعيتي
نميتواند چون دارد، مشابهي قرار بحران امروز در هم ما جهاني «سلطان»
الزم وسايل و حفظ كند را با آرامش نظم توأم را بپردازد، جنگهايش هزينة
در بنابراين, معاصر، نمايد. «اشرافيت»هاي عرضه را اقتصادي توليد براي
اجتماعي، ترتيبات خود، حمايت ميتوانند در مقابل كه قرارگرفته اند موقعيتي
از مفاهيم كنوني چندجانبهگرايي كه طلب كنند اقتصادي جديدي را و سياسي

جهاني. جديد يك نظام ميرود: فراتر
داشت؟ خواهد شباهت چيز چه به امروزي «ماگناكارتا»ي يك
هدفهاي يقين به امنيت  و  صلح مي خواهند؟ چه جهاني  آريستوكراسيهاي 
جنگي بهحالت نيز و يكجانبه نظامي ماجراجوييهاي به خاتمه دادن هستند. مهمي
همچنين براي بود. شرط مقدماتي خواهد بهنظر ميرسد، يك بيپايان عمومي كه
جمعيت مجموعة ادغام و مولد جهاني نوسازي نيروهاي تضمين آريستوكراسيها
اولويتهايي مثل دورنما، اين در دارد. اهميت مبادله و توليد چرخههاي جهان در
بلكه نميشوند، شمرده نيكوكارانه اعمالي كشورها، فقيرترين قرض و فقر حذف
ديگر اولويت يك موجودند. توليدي ظرفيت به تحّققبخشيدن براي تالشهايي
منابع به همگاني دسترسي تضمين و خصوصي سازي روند وارونهكردن ميتواند
تا تكنولوژيهاي كشاورزي از باشد. دانشها يا خبر بذر، زمين، الزم، مثل توليدي
مزبور منابع كه است آن مستلزم توليد, و خالقيت نوسازِي توان خبري، توسعه و

همگاني شوند.
ميتوانند كه داد تشخيص را حركات پارهيي ميتوان هماكنون از
مطالبات راهنمايي كنند. جديد منشور بزرگ يك بهسوي آريستوكراسيها را
بهمناسبت كه منصفانهتر، كشاورزي تجاري سياست يك براي «گروه۲۲»
پيش به گامي شد، ابراز كانكون در  جهاني  تجارت سازمان سران تجّمع
پيوندهاي كليتر، بهنحو  است. جهاني سيستم در رفرمي  چنين جهت در
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ديگر جاهاي آمريكاي التين و در است كوشيده «لوال» دولت كه بين المللي
ميدهند. تشكيل را  جهاني نوسازي  يك  بالقوة  پايههاي  بياورد،  بهوجود
ميتوانند جنوب, كشورهاي از الهامگرفتن با بدينترتيب، آريستوكراسيها
اقتصاد بطن در را توليدي انرژيهاي و نيروها نوسازي زمينة در خود پروژة

دهند. جاي جهاني
بلند كنوني روند جهانيشدن جنگي و شكل كه عليه حالت صداهايي كثرت
شمرده ميشود. جهاني آريستوكراسيهاي براي ديگري الهام است، منبع شده
در كه تظاهركنندگاني نهتنها بيان كرديم، تفضيل به اين از پيش همچنانكه
ناكاميهاي به فعالند سازمانهاي غيردولتي در اجتماعي و فورومهاي در خيابانها،
ترتيبات و اقدمات از هم، متعددي اصالحي پروژههاي بلكه ميگيرند، ايراد سيستم
با جنبشها تا سياستهاي اقتصادي، عرضه ميكنند. بيترديد اين گرفته نهادي
با بهحق. ما بهنظر و ـ ماند باقي خواهند مخالف امپراتوري آريستوكراسيهاي
بهعنوان متحدان بالقوه را جنبشها اين كه آريستوكراسيهاست نفع اين اينهمه به
يا اين به آنها كه اصالحاتي بگيرند. درنظر جهاني سياستهاي بيان در منابعي و
نيروهاي به آنها تبديل نيز ادغام بيشماران جهاني و و ميكنند طلب شكل آن
در ميشوند. شمرده امنيت و در ايجاد ثروت چشمپوشي غيرقابل عناصر فعال،
هستند نيروهايي آلترموندياليست, جنبشهاي جنوبي، حكومتهاي پيشروترين كنار
درمقابل ايجاد آلترناتيو پروژة نوسازي, جهتدادن به را براي توان بيشترين كه
نشان خود از جديد، بزرگ منشور يك پايهريزي و يكجانبهنگر رژيمهاي ناكامي

ميدهند.
را بيشماران بههيچعنوان جهاني آريستوكراسيهاي كه تأكيدكنيم بايد

آنها  پروژة هدف بزرگ، يك منشور چارچوب در حتي نمايندگي نميكنند.
بيشماران است. امپريال  كنترل از ديگري شكل بلكه نيست،  دموكراسي
نكته, از ذكر اين پس كرد. خواهد مخالفت با اين آريستوكراسيها همچنان
يكجانبهنگري آن كه مسّبب آريستوكراسيها, كه بحران كنيم اذعان بايد حال
فراهم دموكراتيك براي پيشنهادهاي مناسبي را جهاني فرصت آمريكاست،
عمومي، جنگي حالت به خاتمهدادن جهت در بدينترتيب ائتالفهايي ميآورد.
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سطح پايينترين در و تودههاي توليدكننده اقتصادي آريستوكراسي هاي بين
توليدي موجود، ظرفيت نيروهاي نظم توليدي و تعادل بين عدم در نقاط رشد،

است. امكانپذير
يك براي آلترناتيو استراتژيهاي امكان  پديدارشدن هم اكنون از ما
براي تدوين برنامة ائتالفها اين از ميتوان آيا شاهديم. را جهاني تشكيالت
بيشماران كه را تاكتيكهايي و استراتژيها كرد؟ استفاده «ضدامپراتوري» يك
سطح در ميتوان گيرند، آيا اين هدف بهكار تحقق هوشمندانه براي ميتوانند
جواب, مثبتبودن از حاكي بسياري نشانههاي كرد؟ پيشنهاد ژئوپوليتيك
وقتي ميشود، همراه با شورش فقر حيطة از به خارج فرار وقتي دارند. وجود
و انسانشناختي واقعيتهاي و ميگشايند اختالط براي فضاهايي مهاجرتها
روندهاي با آزاديبخش جنگهاي وقتي ميآورند، بهوجود را جديدي فرهنگي
در جهاني، آريستوكراسيهاي وقتي و ميخورند، پيوند پايين از ديپلوماسي
مورد در ميبينند را مجبور خود جهاني، چندجانبهگراي بي نظمي عناصر نقش
امكانات حال اين در شوند، متحد آنها با و تجديدنظركنند بيشماران تبعيت
تضادهاي ما خالصه، بهنظر پيدا ميشوند. جهاني نظم براي سرنگوني جديدي
ميان تضادهاي به ويژه ژئؤپوليتيكي امپراتوري درگيرند، نظم با كه نيرومندي
امكان به بيشماران يكجانبه نگر، استراتژيهاي و آريستوكراسيهاي جهاني
فرماندهي از ديگر كه ارائه كنند را آلترناتيوي بينانگذار  روندهاي ميدهند
حركت ضرباهنگهاي رهايي بلكه با باشند, نگرفته  سرمايهداري سرچشمه

كنند.
ژئوپوليتيك از آيا صحبت برگرديم. اوليه به سؤال نتيجهگيري، براي
نظريهيي ديديم، ژئوپوليتيك همچنان كه سنتي، از نظر دارد؟ معنايي هنوز
داشت ادعا يك سو از كه متناقض، نظريهيي امر درواقع و بود. مرزها مورد در
در هر و استداللها از اليه هر سوي ديگر در از است, ولي جهانشمول و عام
امروزه ميداد. ارجاع «بيرون» و يك «مركز» يك به افقهايش از محدوده
بينالمللي روابط مورد در است نظريهيي بيرون؛ نه دارد، مركز نه ژئوپوليتيك
شده, ژئوپوليتيك جانشين امپراتوري عمومي حقوق جهاني. سيستم درون
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حكومت از ما در حقيقت است. گرفته را پليس جنگ جاي هنر همچنانكه
به روابط ملي قدرتهاي ثابت سلسلهمراتب از امپريال، به حكومتگري ملي
شك كردهايم. جاي گذر جهاني شبكههاي و سازمانها مطّبق و  متحرك
پراكندن درآورند. يكجانبه كنترل تحت را آنها درصددند بعضيها كه نيست
با جهان بياهميت نيست. سراسر در نظامي و پايگاههاي تفنگداران دريايي
بهكلي پديدهيي با (Escher)ـ اشر طرحي از ـ نظير اينجا هم اينهمه، در
وارونه دورنما،  عوضشدن سادة با دارد آمادگي داريم كه بيثبات سروكار
دفعتًا ميشود؛ مبدل ضعف به ناگهان نيرو يكجانبة گسترشهاي قدرت شود.
و است آشيل پاشنة يك ميفرستد, را آنها كه مركزي كه ميشود معلوم
شبكهوار شكلي بايد حفظ خود، براي آسيبپذير. امپراتوري حملهيي هر با
سرزمين هيچ  و نكند منزوي را كنترل مركز كه بياورد بهوجود قدرت  از
شكل امپراتوري كه بهتدريج نگذارد. بيرون را مولدي نيروي هيچ يا خارجي
و يكجانبهنگر استراتژيهاي ميدهد. دست از را اعتبارش ژئوپوليتيك مي گيرد،
گود وارد بايد بيشماران آنگاه كرد. خواهند جلوه ناكارآمد بهزودي چندجانبهگرا

كنند. پيريزي جهان براي دموكراتيك تشكيالتي شوند و

شمايلشكنان 
به رم شهر از پيشتر, پانصدسال هزار و در روم، امپراتوري مركز وقتي
شكل در حكومت، كرد(۵۶). تغيير عميقًا حكومتش ساختار يافت، انتقال بيزانس
آريستوكراسي كمك با امپراتور  ميشد: توزيع منبع قدرت سه حول التينيش

شوراهاي  يا كميتيا  آريستوكراسي, نفوذ متعادلكنندة وزنه و ميكرد حكومت
تحكيم را منبع سه اين قدرت يكي از بيزانسي اين حكومت, شكل بودند. مردمي
ساخت. خارج مردم و از كنترل آريستوكراسي را رومي مقدس امپراتور و كرد
خدا از خود را فرمان لوحههاي كه شد مبدل جديدي موساي به امپراتور بيزانسي
منحصربهفرد ميانجي را او آسمانيش عروج كه جديدي الياس ميكرد؛ دريافت
نجاتبخش، حاكم بهعنوان  رسالتش درحاليكه ميكرد، خدا  و انسان بين
تقّدس قدرتي به ترتيب، اين به بيزانس, امپراتور مي داد. او به مسيحاگونه جنبهيي
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كاهن و امپراتور ميگرفت. خدا از مستقيم بهطور را مشروعيتش كه ميبخشيد
مييافتند. تجّسم واحدي چهرة در بدين ترتيب, بزرگ,

در ـ متمركز قدرت اين  حفظ براي كه سالحهايي از يكي بيزانس، در 
از شكل هر مقابل در و شده, قدرت تقسيم با حكومت التيني الگوي مقابل
پرستش ممنوعيت مي رفت، به كار ـ مردمي مقاومت و دموكراتيك فكر طرز

لئون  امپراتور ميالدي، سال۷۲۶ در بود.  (iconoclasme) مقدس تصاوير 
زمان آن در را, كه تصاوير مقدس پرستش آن در كرد و فرماني صادر ايزورين
شمايلهاي ممنوع كرد. همة وفادارش رعاياي براي رستگاري تلقي ميشد، وسيلة
تكيه نكته اين بر تصميم, اين شرعي توجيه در كرد. نابود مي بايست را مقدس
خدا منحرف مي كند، واقعي پرستش از را ذهن كه كه پرستش تصاوير، ميشد
گوسالة پرستش توراتي داستان آشكارا كه استداللي است ـ مقدسات به توهين
«تو ميكرد. تداعي بشكند، را آن موسي آنكه از پيش يهوديان، توسط را طاليي
در آن چه و در آسمان، در باال، آنچه نمايش هر نوع و از ساخت نخواهي تنديسي
شمايلشكني .(۴ :۲۰ (خروج، پرهيز خواهي كرد». روي زمين، است، در پايين،
بهتر به بيان ـ يا سياسي پروژة يك همچنين بلكه يك پروژة مذهبي, نهتنها
هم و موضوع دعوا بود ـ آميختهاند درهم مذهبي و سياسي در آن پروژهيي كه

نبود. نمايندگي و نمايش قدرت از كمتر چيزي
درگيرشدن از پيش يعني هشتم، قرن از پيش كه داشت امكان برايمان اگر
در ميتوانستيم كنيم، پيدا راه بيزانسي كليساي يك درون به شمايلشكني، يورش
همة «فرمانرواي مسيح كه تصوير كنيم را مشاهده عظيمي موزائيك آن انتهاي
آخرالزمان عالئم و دوازدهگانه حواريون ميان در را (Pantocrator) عالم»
نمايش اين برابر در كه ميكرديم احساس اول نظر در آنصورت در ميداد. نشان
راضي را شمايل شكنان قدرت، اين نمايش كوبندة اّما ـ ناچيزيم چقدر الهي عظمت
را عالم» همة «فرمانرواي تصوير حتي نميبايست امپراتوري رعاياي نمي كرد.
آن از نجاتداشتن اميد و خدا تصاوير پرستش باشند. داشته شمايل يا كنند تماشا
مقدس در امر مشاركت امكان ذهن, گوشة دورترين در ولو بود. شمايل، قدغن
نمايش ناقل بهنحوي زيباشناختي نمايش ديگر بيان به ميداد. را خدا از تقليد و
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و قدرت امكان اين به ميبايست شمايلشكن سلطان بنابراين ميشد. سياسي
جدا بيشماران از بهكلي ميبايست دهد. خدا پايان محدود، اندازه هر رستگاري،

رستگاري گردد. وسيلة تنها و آنها بين پيوند تنها سلطان باشد، بهنحوي كه
اروپا  مدرنيته پايهريزي مهم در قدرت بيزانسي, نقشي مفهوم از درك اين  
راههايي از اروپايي كه قوة تخّيل ميآمد كه گاه پيش چند هر ـ است كرده بازي
چهرة گفت كه بتوان شايد بگيرد. فاصله بود، كرده ترسيم بيزانس تاريخ  كه
صفت به «تزار»  عنوان وقتي مدرنيته، دوران آغاز روسية در قدرت بيزانسي 
واقعي نبود، معناي به نوآوري يك البته اين شد. ظاهر دوباره «مخوف» چسبيد،
كرد كه ادعا كه هنگامي شمايلشكنانه، مبارزات همان طي در حاكميت چرا كه
«مخوف» بهعنوان بگسلد، را اطاعت كننده و حكومتكننده بين رابطه ميتواند
چهرهيي ميكرد, را منزجر ولتر و مونتسكيو كه حاكميت مطلقي مفهوم شد. مزّين
آن با مقابله براي را رهائيشان پروژة اسميت آدام يا گيبون ادوارد كه قدرت از
با شور (Niebuhr) نيبور (Herder) و كه هردر بيزانسي و طّراحي كردند,
شناسايي قابل اينجا در برخاستند، آن عليه آزادي براي بيپايانشان و افسانهوار
قدرت گستاخي با مقابله در حدي تا اروپايي مدرنيتة رهاييبخش سنت است.

گرفت. شكل بيزانسي
سياسي  تئوريهاي كرده است. پيدا ادامه ما روزگار تا قدرت بيزانسي از درك اين  
از گسسته دارند. بيرحمي بيزانسي را حاكميت امپريال درخشش دربارة معاصر
و سياسي اتوريتة يك فكر امپراتوري، از آگاهانه و دنيايي مدرن، دركهاي تمامي
همچنان امروز سلطنت بگيرد، و روحانيت آميزش را از مشروعيتش كه اخالقي
مككارتيسم و ژدانويسم پيرو بيستم سياستمداران  قرن همان در است. زنده
سياسي اتوريتة از نميتوان ايدئولوژيك را دگم  رسالت كه ميكردند يادآوري
و عادالنه» را نزد نظريهپردازان «جنگ از اين نظر امروزه بازتابهايي كرد؛ جدا
مربوط لّفاظيهاي در يا نامشخص، و ناشناس دشمنان عليه پيشگيرانه» «جنگ
از بازمي يابيم. متروپلها بيشماران با مقابله در درجه» صفر «تحمل و «امنيت» به
حاكميت از مفهومي سياسيمان رهبران زبان از دوباره ماميتوانيم بيشتر، اينهم
قطع را و حكومتشوندگان حكومت كنندگان بين ميخواهد پيوند كه بشنويم را
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شمايلشكنان بياورد. بهوجود خودمختار و مطلق قدرت يك بدينترتيب و كند
همينهايند! جديد

معاصر،  شمايلشكنان كه شده پيچيدهتر آنرو از بهخصوص وضع، اّما  
جديد حاكم قدرت گرفته اند. را شمايلپرستان جاي انتظار, خالف بهنحوي
درست با كاربرد را حكومتشوندگان حكومتكنندگان و بين ميكوشد تا رابطه
و اميد عنصر قطع كند. خبر كنترل و با رسانهيي به نمايش توسل با تصوير،
محو تصويرها همة از ميجستند، ظاهرًا شمايلها بيزانسي در بيشماران كه نجاتي

است. شده
حّدت  و شدت همان با بايد ما جديد, بيزانسي قدرتهاي اين برابر در  
در ديگر نوشتة  هر از  بيش تصوير»ش دربارة «گفتار كه دمشقي, يوحناي
مورد در بيزانسي مجادلة بدهيم. نشان واكنش بود، مؤثر شمايلشكني شكست
و ارتباطدهندة و اصل, رونوشت بين رابطه دربارة غالبًا دعوايي را شمايلشكني
دمشقي، يوحناي كردهاند(۵۷). تعبير كليسايي, پدران الهيات به افالطون فلسفة
پيوند يك را بشريت و جسم داراي اينخداي بين مادي پيوند و خدا تجّسم اّما,
اصطالحات و استدالل بحث با اين هرچند ميداند. قابل نمايش بنابراين و مادي
شكل به است، سياسي آن، كه موضوع ولي انجام ميگيرد, خداشناختي صرفًا
سلطان, كه كنم  قبول نميتوانم من مينويسد يوحنا ميشود. مربوط  قدرت
كه رسالت ميكند او تأكيد كند(۵۸). غصب جّبارانه بهنحوي را روحاني رسالت
آزاد زندگي ارزشها و به مشروعيتدادن و اجتماعي نوآوري يعني قدرت ـ روحاني
تصاحب كند مقدسي را تصاوير حاكميتي نميتواند هيچ دارد. به بيشماران تعلق ـ
اميد ابزار حاكميتي نميتواند هيچ و مي دهند. راه به مخّيله را آزادي به عشق كه
مبدل جّبار به حاكم اگر چون ببرد. بين از دارد، تعلق بيشماران به كه را نجاتي و
بايد مورد خود حاكميت را آنوقت شد، چرا و و بيچون قدرتش مطلق گرديد و

برد. ميان داد و از قرار حمله
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مطلق است ميپردازم كه دولت سوم «وحاال به
ميناميم». دموكراتيك را آن ما و

      اسپينوزا

ايراد  باكونين دوستش به گذشته در «ِهرزن،  
انقالبيش، اقدامات تمامي در كه ميگرفت

ميگيرد.  اشتباه نهم ماه با را حاملگي دوم ماه  
بود وجود روند مجبور خودش  هرزن هم
كند». انكار را حتي در ماه نهم بارداري

        لئون تروتسكي

اعتراض ميكنند و  جهاني بيدادگرانه يك نظام به كه هرچند جنبشهايي   
تغيير قدرتمندي براي نيروهاي ميشوند, عنوان براي اصالح كه پيشنهادهايي
كه تازهيي امكانات نيز و جديد چالشهاي پرتو در اّما ميآيند، بهشمار دموكراتيك
قرار بازانديشي هم مورد را دموكراسي مفهوِم خوِد مينمايند, مي بايست رخ امروزه
برنامة يك كه نداريم ما ادعا دارد. قرار حاضر اثر در قلب بازانديشي كار اين داد.
فكرييي را پايههاي ميخواهيم بيشتر بلكه كردهايم، تدوين بيشماران عمل براي

بناكرد. جديد دموكراتيك پروژة يك رويشان بر بتوان كه كنيم مشخص

دموكراسي و      حاكميت
همواره  يك اصل تئوري سياسي، سنت سراسر كه در به نظر مي رسد  
چه كند، حكومت مي تواند  «يك»  فقط اينكه آن  و است بوده  قبول مورد
شكل سنتي سه ديدگاه از اين حزب. يا خلق چه ملت، دولت، چه سلطان باشد،
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ميدهند تشكيل را جديد و قديم از اروپا سياسي انديشة تكيه گاه كه حكومت,
واحدند. البته شكل يك آريستوكراسي و دموكراسي ـ معّرف يعني مونارشي، ـ
عدة اين در صورتي كه منتها فقط است، حكومت عدهيي اندك آريستوكراسي
همچنين سخن بگويد. صدا يك با كه باشند شده جمع بدنهيي واحد در اندك
كه هنگامي فقط ولي همگان دانست, زياد يا حكومت عدة را دموكراسي ميتوان
بايد باشند. يككاسه شده ديگر واحد سوژة يك يا «خلق» قالب يك در زياد عدة
سؤال زير عالمت دموكراسي را مفهوم سياسي، انديشة اين ميراث كرد كه اعتراف
صورت فقط مثل آريستوكراسي، هم دموكراسي نفي ميكند. را آن گاه و ميبرد

ماند. خواهد مونارشي همواره عمل در كه است قدرتي ظاهر
سياست اساس آنرو از دقيقًا و است سياسي قلب فلسفة در مفهوم حاكميت
باشد. «يك» به متعلق تصميمگيري, اقتدار و ميخواهد كه مي دهد تشكيل را
سياستي هم حاكميت, بدون مي تواند حاكم باشد. «يك» فقط سنت ميگويد
در تمامي نيز و ژاكوبينيسم و ديكتاتوري تئوريهاي در اصل اين كار نيست. در
است. مشترك گريخت، آن نميتوان از كه شكل شانتاژي به ليبراليسم, روايات
روي بهرغم پافشاريش آنارشي! ليبراليسم حاكميت يا است: درواقع مطلق انتخاب
تسليم الزاماتحاكميتميشود: نهايي، وهلة در تفكيكقوا، همواره، كثرتگراييو
پيشپاافتاده يي اين واقعيت تصميم بگيرد. كسي بايد كند، حكومت بايد كسي
عاميانه هم آن را و ضربالمثلهاي قرار داريم معرضش در است كه ما همواره
حكومت بايد يكي بيمزه. يا ميشود يا شور آش شد، دوتا كه آشپز ميكنند: تأييد

واويال. وگرنه كند وكنترل بپذيرد مسئوليت بگيرد، بايد تصميم كند.
افالطوني ارثية از تأثيري را اروپايي انديشة در «يك» اهميت ميتوان
و مقصد، حال در عين و مبدأ تغييرناپذير، اساس هستي شناختي «يك» دانست.
درواقع مرج، و هرج و «يك» اقتدار بين كاذب آلترناتيو اين است. نظم و جوهر
شده حقوقي تكرار و فلسفههاي سياسي تمامي مختلف، در به شكلهاي همواره,
بود، اين غروبكردن در حال اروپايي فلسفة بيستم، درحاليكه قرن آغاز است. در
از مفهومي تا براساس آن شد حقوق دوباره به كارگرفته توسط فيلسوفان آلترناتيو
يكي از اشتاملر، رودلف شود. بنا حقوقي» ناب «نظرية بهعنوان «حق طبيعي»
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آرماني مادي را نمايندة حقوقي نظم بدينترتيب جريان، نمايندگان اين نامدارترين
سلطة روي پافشاري اين است(۱).. صوري وحدت همان كه ميكند معرفي
به شبيه نظرياتي چيني هم فلسفة تاريخ در مثًال نيست؛ اروپا به منحصر «يك»

دارند. وجود ميشود, ناشي آن از اتوريته كه مركزي وجود و تغييرناپذير وحدت
بين بدنة سنتي شباهت از كه است بنيادي حقيقت آن حاكم، ضرورت وجود

لوياتان  اولية نسخة آغاز كه در تصويري ميشود. انسان حاصل بدن و اجتماعي
كامًال اين حقيقت را است، طّراحي كرده آن را هابز خود توماس شده و آورده
بر جهان كه ميدهد نشان را سلطاني بدن تصوير اول، در نظر مينماياند(۲).
آن روي سلطان سر كه بدني دقيقتر معلوم ميشود نگاهي با اّما است، مسلط
آنها هستند. شهروندان بدنهاي كه است كوچكتر بدن صدها از مركب قرارگرفته,
دقيق، تمامي معناي به سلطان بدن ميآورند. بهوجود را سلطان نيم تنه بازوان و
سياسي، ارگانيك بدنة وحدت بر تأكيد براي نهفقط تشابه اجتماعي است. بدنة
به كار اجتماعي وظايف تقسيم جلوهدادن طبيعي و تحكيم براي هم چنين بلكه
تصميمات به مختلف بايد و ارگانهاي و اعضا دارد وجود يك سر فقط است. رفته
تحكيم به بدين ترتيب، فيزيولوژي، روانشناسي و دردهند. تن آن فرمانهاي و
سوبژكتيويته يك فقط بدن هر در ميكنند. كمك حاكميت نظرية مسّلم حقيقت
كنند. هدايت را بدن عواطف و احساسها بايد كه دارد وجود عقالني يك روح و

بدنة يك بيشماران دليل همين به كه بوديم كرده يادآوري اين از پيش
از اطاعت به نه داد، تقليل  واحد به  را  آن  نه ميتوان چون نيست، اجتماعي
به همين دليل باشد. حاكم نميتواند بيشماران كرد. حكومت «يك» وادارش
«مطلق» مينامد، به عنوان اسپنيوزا كه را دموكراسي كه نميتوان آن هست هم
فرديتها كثرت كه چرا گرفت، اين كلمه, درنظر سنتي معناي به حكومت, از شكلي
بنا صرفًا عملي، نقطةنظر از نميكند. خالصه حاكميت وحدتيافتة چهرة را در
كند؛ متعهد جامعه را كه بگيرند تصميماتي نميتوانند سنتي، كثرتها تجربة بر

هستند. سياسي ناب ارزش فاقد بنابراين
در قلب حاكميت را مسألة همه از آشكارتر كه است كارل اشميت فيلسوفي
در آغاز كه را، مطلق حاكميت تئوريهاي بدينترتيب و داده جاي سياست مدرن
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عنوان (Bodin) بودن و چون هابز مؤّلفاني سوي از اروپا مدرنيته در دوران
دارد، خاصي اهميت اشميت  نوشتة اگر است. كرده دوباره مطرح بودند، شده
دوران گوناگون قرونوسطي و تئوريهاي است شده او موفق كه آن است دليلش

مفاهيم  ديكتاتوري، مدرن تئوريهاي با رژيم سابق را حاكميت در مورد فئوداليته
سياسي، عامل استقالل ژاكوبني تئوريهاي با را سلطان خدايي كاريسماي قديمي
پيوند بنيادگرا و پوپوليستي استبدادهاي با را بوروكراتيك ديكتاتوري تئوريهاي و
قرار جامعه همواره مافوق حاكم كه مي فشارد پاي اين نكته بر اشميت دهد.
يعني دارد، ريشه الهيات در همواره بنابراين، سياست، تعاليجوست. چون ميگيرد,
ميشود تعريف كسي ايجابي, بهطور حاكم, ديگر بيان به است. مقدس قدرت,
بهطور و است، آزاد تصميمگيري در بنابراين و ندارد وجود او از قدرتي باالتر كه
مفهوم كند. تبعيت قوانين اجتماعي و از قواعد نيست مجبور كه كسي سلبي,
مي كند، عنوان اشميت كه («Etat total») تام» «دولت سياسي ـ خداشناختي
ممكن منبع تنها را او و ميدهد قرار قدرت از ديگر شكل هر از باالتر حاكم را
از مدرن درك بدينترتيب مفهوم، ميكند. اين قلمداد مشروعيت بخشيدن براي
توضيح ميدهد. در دوران فاشيستي ايدئولوژي با جهتي هماهنگ حاكميت را در
در و و ليبرال ميتاخت نيروهاي كثرتگراي پارلماني شدت به اشميت با وايمار،
ميانجامد، آنارشي به جبرًا كه ميديد را حاكم قدرت سادهلوحانة انكار يا آنها
قدرتهاي بازِي پس در براي محوكردن حاكم را غيرشرافتمندانهيي  تالش يا
تأكيد باز بايد اينهمه ما با طريق. اين از محدودشدن تواناييهايش و گوناگون
يا «پيشوا» امپراتور، ـ فرد يك كه نيست آن مستلزم مدرن حاكميت كه كنيم
بلكه جامعه تصميم بگيرد، سرنوشت و براي باشد داشته مافوق جامعه قرار ـ سزار
يك مي تواند كه ـ واحد سياسي سوژة يك را نقش اين كه است آن مستلزم

ايفا كند(۳). باشد ـ هم ملت يك خلق يا حزب، يك
پراتيكهاي و سرمايهداري تئوريهاي با مدرن حاكميت سياسي تئوري
مي تواند و واحد ويژه چهرة يك آن تنها در دارد. اقتصادي هماهنگي مديريت
اقتصادي نظم بدون آن نه و دارد به عهده را توليد باشد كه مسئوليت داشته وجود
كارگران كه است ديدگاه, سرمايهدار كسي از اين نه نوآوري. داشت، خواهد وجود
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يك مثل او مي كند. كارخانه، جمع در بارآور، مثًال همكاري يك چارچوب را در
ميگذارد،  بهاجرا كارخانه خصوصي قلمرو در را خود قانون «ليكورگ» مدرن،
اقتصادداني شومپتر كند. نوآوري و باشد دولت يك مطيع دارد وظيفه همواره ولي
سياسي توصيف اشكال كنترل با ارتباط در را نوآوري همه چرخة از كه بهتر است
استثناييبودن با كه است حكومت صنعتِي شكل اقتصادي، نوآوري كرده است(۴).
مادي پراتيكهاي درگير كارگران از كثيري تعداد هرچند دارد. مطابقت حاكميت
ما به دارد. بهعهده را نوآوري كه مسئوليت است كسي آن سرمايه دار اّما توليدند،
در بگيرد، تصميم سياسي زمينة در ميتواند «يك» فقط كه همانطور ميگويند

نوآوري كند. «يك» ميتواند هم زمينة اقتصادي

حاكميت چهرة دو
شخص قلمرو كه سياست, ميآورد پيش را تصور اغلب اين حاكميت تئوري
نه و جوهري مستقّل است است؛ نه دوگانه الزامًا پديدهيي حاكميت حاكم است.
و حكومتشوندگان، حكومت كنندگان بين رابطة از است بلكه عبارت مطلق، هرگز
حاكميت جا مستبّدان كوشيده اند هر وظايف. حقوق و اطاعت، بين و حمايت بين
رابطهيي و دوگانه ماهيت و كرده قيام سرانجام حكومتشوندگان كنند، يكجانبه را
كه كساني اساسي حاكميت، اهميت عملكرد و مفهوم بازگرداندهاند. در را آن

مي راند. كه فرمان از كسي نيست مي كنند، كمتر اطاعت
استفاده قابليت حاكميت، داده، ماهيت دوگانة توضيح ماكياول همچنانكه
نظامي قدرت محدود ميكند. را زور، و خشونت سياسي يعني تسلط ابزارهاي
مفيد محدود، زمان در كنترل يك اعمال يا سرزمينها تصرف براي است ممكن
كفايت كند. حاكم و باثبات اتوريتة يك استقرار براي نمي تواند زور اّما باشد، 
قدرت شكل امر ضعيفترين واقعيت در است، يكطرفه آنجا كه از نظامي قدرت
مستلزم حاكميت است. ولي خردشونده  كه سخت  قدرتي ميآورد:  بهوجود را
را خود هژموني قدرت حاكم بايد زور، بر عالوه است. حكومتشوندگان رضايت
در كه را انعطاف قابل سّيال و قدرت از شكلي كند، يعني اعمال اتباعش بر هم

ميدهند(م). نسبت او به را اسپارت سختگيرانة انضباط افسانهييكه قانونگذار ، Lycurgue  
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قدرت برانگيزد. هم اطاعت و فداكاري احترام، همچنين بلكه ترس، نهتنها آنها
مورد را حكومت شوندگان با باشد تا رابطهاش داشته آمادگي همواره بايد حاكم

دهد. قرار مذاكره
كه تضادهايي پي برديم، شناسايي رابطه و دوگانة اين پويا ماهيت به وقتي
حاكميت نظامي صورت مثًال مي توان مي شود. آسانتر ميكنند، تضعيف را آن
بخش در همچنان كه گرفت. نمونه زندگي اتباع، را و مرگ اختيارداري يعني مدرن،
مدرنيته، كه دوران طي كشتار انبوه بيوقفة تكنولوژيهاي رشد ديديم، اول كتاب
است, برخوردار آن از كه حاكميت امتيازي به اين است، هستهيي سالح آن اوج
بهنحوي باشد، داشته سالح هسته يي كه حاكمي است. داده عمًال مطلق جنبهيي
مطلق، قدرت ظاهرًا اين حتي اينهمه، با  است. مرگ اختياردار كامل  تقريبًا
خودسوزيهاي ميكنند، مثل كنترل بر زندگي را نفي اين پراتيكهايي كه توسط
قرار سؤال معرض در بنيادي بهطور تروريستها، انتحاري عمليات يا بودايي راهبان
قدرت دست ميزند، خود نفي به حاكميت، با مبارزه در زندگي وقتي خوِد ميگيرد.
سالحهاي ميشود. ناگهان پوچ است، برخوردار آن حاكم از كه زندگي و مرگ
جسم، خنثي مطلق داوطلبانه و انكار با ميكنند، را تهديد جسمها مطلقي كه
حاكم آنها, وجود بدون چون مي فرسايد را حاكم قدرت اتباع, مرگ ميشوند.
مطلق حاكميت اعمال ميراند. زمينهاي خشك فرمان بر بلكه جامعه، بر نه ديگر

ميگيرد. تضاد قرار در خود حاكميت با سرانجام
و كند نوعي رابطه برقرار حكومتشوندگان با حاكم مجبور است بنابراين
اقتصاد سياسي، نمايندگان نخستين شود. اقتصادي قلمرو در آنها خواستار رضايت
سرمايهداري توليد قلب كه در را رابطه اين داويد ريكاردو، يا اسميت، آدام نظير
هر نوع منبع سرمايهداري كار، جامعة در بودند. كرده كامًال شناسايي دارد، قرار
در سرمايه. ماركس به كار كه دارد كار به نياز است. سرمايه همانقدر ثروت
تهديدي معّرف و سرمايه با در تقابل كار شناسايي كرد. را اساسي تضاد يك اينجا
شيوههاي چه و خرابكاري چه اعتصاب، بهصورت چه است، توليد براي دائمي
مجبور و بپوشد چشم آن مناسبت از اين به سرمايه نميتواند اّما مقابله، ديگر
كار از بايد سرمايه ديگر بيان به كند. همزيستي نزديك از دشمن با است
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بگذارد. كنار يا كند سركوب كامًال را آنها نميتواند اّما كارگران بهره برداري كند،
ميتواند استثمار مفهوم خود هيچ كاري نيست. به قادر آنها بارآوري بدون چون
قرار سرمايهداري سلطهگرانة روابط قلب در كه باشد تضادي اين خالصه كنندة
ثروتي از بخشي و از ميشوند داده سرمايهدار قرار زير فرماندهي كارگران دارد:
عاجزي نيستند. قربانيان با اينهمه، ميگردند. ولي محروم توليد ميكنند كه
«سركوبشدگان» اصطالح ثروتاند. منبع چون دارند، عظيمي قدرت بهعكس
فقط «استثمارشدگان»  ولي كند, داللت راندهشده به حاشيه تودهيي بر شايد

باشد. قدرتمند و مولد اصلي، سوژة يك يادآور ميتواند
يك فقط كه است آن به معناي ميكند, جهت عمل دو در حاكميت اين كه
اين حاكم قدرت هست. براي هم لحظه به لحظه يك مبارزة بلكه نيست، رابطه
موقت، بهطور دستكم ميتواند، كه است بالقوه يي مانع بهمنزلة همواره رابطه
آن در كه است نقطهيي رابطه اين ديگر سوي از كند. خنثي يا متوقف را او اراده
همچون زمينة اقتصادي در شود. سرنگون و طلبيده چالش ميتواند به حاكميت
از خود را و كنند نفي را خود اسارت ميتوانند همواره سياسي، حكومت شوندگان
با رابطهداشتن رد از باشد عبارت كه عمل, اين بكشند. بيرون سلطهگري رابطه
و اذيت آزار و نيروهاي سركوبگري، اسارت فرار از مهاجرت است؛ از حاكم، شكلي
كه تهديدي راه آزادي و در است اساسي اقدامي اين طلب آزادي است. بهمنزلة
منحرفش سازد. كند يا بيايد، مهارش كنار آن مدام با حاكميت بايد شكل از هر
افراد نافرماني يا مهاجرت سرپيچي، بود، مستقل حاكم يك جوهر قدرت اگر
انسانهاي فقط چون باشد، بركت و خير ميتوانست فقط او بهچشم سلطه تحت
بلكه نيست مستقل حاكم قدرت كه آنجا از كنند. ايجاد مشكل ميتوانند حاضر
فّعال تهديدآميز دارند. بدون مشاركت جنبة كامًال اعمالي چنين است، رابطه در

ميريزد. فرو حاكميت بناي تمام سلطهها تحت
دوگانة ماهيت تعيينكننده اش كه مبارزه، اين جهاني، امپراتوري عصر در
بر سنتي بهطور كه مانعي انگار مي شود. بيرحمانهتر و ميگيرد شدت است، قدرت
اين از ـ اطاعت و رضايت، فرمانبرداري توليد نياز به ـ دارد قرار حاكميت راه سر
مسأله اين وهلة اّول در ميتوان ميكند. توليد و اجتنابناپذير فعال حريفي پس
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گرايش كه حاكميتي يعني گفتيم، سخن آن از كه بيوقدرت, مفهوم از شروع با را
به اين بهويژه جهانيشدن روند كرد. مطرح بگيرد، اختيار در را زندگي دارد خود
اقتصادي، سياسي، شكلهاي ميان مرزهاي دارد گرايش كه ميشود مشخص امر
تنها ديگر قدرت سياسي هدف يك سو از كند. محو بهتدريج توليدي را و اجتماعي
اجتماعي روابط توليد بايد بلكه نيست, عمومي امور در نظم حفظ و معيارها ايجاد
فكر اين كتاب, ما اول اين قسمت در دربربگيرد. تمامي زمينه هاي زندگي در را
قرار مورد استفاده آخر وهلة در كه نيست ابزاري ديگر جنگ كرديم كه مطرح را
حرف معناي اين است. كنترل و انضباط پاية و سياست اساس ميگيرد، بلكه
بلكه مي كند، پيدا صرف تقليل تناسب قواي به يك ديگر سياست كه نيست آن
با بلكه همچنين سياسي، مسائل با نهتنها بايد نظامي قدرت است كه بيشترآن
نه تنها ديگر بايد حاكم قدرت خود مقابله كند. تماميت در اجتماعي زندگي توليد
از كند. توليد هم داشته باشد، بلكه بايد زندگي اجتماعي اختيار در را مرگ حق
يعني ميكند، پيدا بيوپوليتكي بيشتر خصلت چه هر اقتصادي توليد ديگر سوي
ارتباط، خبر، توليد نهايي، به مرحله در همچنين، اموال، بلكه توليد به نهتنها
توجه ـ اجتماعي نظم و اجتماعي روابط توليد به به طور خالصه يا همكاري ـ
توليد و سياسي نظم از مؤّلفهيي مستقيم بهطور ديگر فرهنگ بدينترتيب دارد.
قدرت مختلف همگرايي شكلهاي يا هماهنگي نوعي از طريق ميشود. اقتصادي
شيوة توليد يك فرهنگ سرانجام و اقتصاد جنگ، سياست، بطن امپراتوري، در
به بيان ميآورند. بهوجود را بيوقدرت از شكلي بنابراين و اجتماعي، تمامي زندگي

ميشوند. يكي كامًال امپراتوري بطن در حاكميت سرمايه و ديگر،
قرار توجه مورد است، بيوقدرت مشخصكنندة كه را همگرايي اين وقتي
اجتماعي عامالن به وابسته  كامًال امپريال حاكميت كه ميبريم پي داديم، 
پيش از بيش حاكميت رابطة سياسي فرمانش هستند. تحت كه است موّلدي
سرمايه همچنانكه نزديك ميشود. كار و بين سرمايه موجود اقتصادي رابطه با
دارد، وجود بينشان كه تضادي به رغم بايد و مي كند تكيه كار بارآوري بر مدام
رضايت نفس به نه تنها كند، حاكميت امپريال تضمين را آن بقاي و سالمت
مدارهايي وابسته است. آنها اجتماعي بارآوري به همچنين حكومتشوندگان، بلكه
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امپراتورياند، جان  شيرة ميدهند، پيوند بههم را اجتماعي توليدكنندگان  كه
امپراتوري بيايند، يوغش بيرون زير از و كنند رد سلطه گرانه را رابطة اگر چون
سهگانه فرو خواهد ريخت. فيلمهاي بيجان همچون آواري سنگين و خودبهخود
انرژي مكيدن با ماتريس آوردهاند. صحنه به را قدرت وابستگي اين «ماتريكس»
تهاجمهاي به پاسخدادن با همچنين و شكلگيري حال در انساني موجود ميليونها
براي ماتريس ادامه ميدهد. زندگي به سيون هواداران مرفئوس و نئو، آفرينشگر

احتياج دارد. به ما بقا
ارتباط هم پيچيدهتر ديگري عنصر به همچنين حاكميت امپريال بديعبودن
توليد و حاكميت شكلهاي پيشين است. پيوند در بيمرزبودن امپراتوري با كه دارد
شيوههاي مختلف به ميتوانست كه بودهاند محدودي جمعيت به همواره وابسته
مي كند، ايجاد حاكميت رابطة كه را موانعي بتوانند حكومتكنندگان تا شود تقسيم
اطاعت از رضايت يا ابراز گروه خاص از ديگر، اگر يك بياني سازند. به برطرف
زندگي مدارهاي اساسي از بيرون گذاشتنش امكان ميزد، حاكم سرباز قدرت از
ميبايست قدرت حاكم داشت. وجود همواره ازبينبردنش در نهايت، يا, اجتماعي
كه كند حكم ميتوانست اّما كند, حفظ جمعيت مجموعة با را رابطه يي هميشه
مقابل، در حاشيه براند. آن را به اجتماعي بيفايده يا زائد است و گروه فالن
حاكمش قدرت است، فراگيرنده بيوپوليتيكي سيستم يك كه آن جا از امپراتوري،
مصرف كنندگان همة نيز و توليدكنندگان همة به عنوان جهاني جمعيت تمامي به
دارد. نياز سهيماند، شبكه واكنشگر و كنش مدارهاي در كه كاربراني همة و
با متناسب كه استقاللش مي كند و اداره را ايجاد جهاني واقعًا جامعة يك امپراتوري
سلسله مراتبي و آستانه هاي مرزها مييابد. افزايش آن، مدام به امپراتوري وابستگي
حاكمان و نمي روند بين از اين مناسبت ميكنند، به تقسيم را جهاني جمعيت كه
و فالكتي بيرحمانه و فقر در را جمعيتهاي ويژهيي ميتوانند همواره اختيار صاحب
بيوپوليتيكي توليد روند جمعيت از از بخشي اّما بيرون راندن دارند، نگه تكاندهنده
به جامعه وقتي ميشود. مبّدل امپراتوري خود عليه زيانبخش اقدامي به بهتدريج
نيست. «زائد» گروهي ميكند، هيچ عمل درهم آميخته و پيچيده كليتي شكل
بيشماران اين با بايد الزامًا كه رابطهيي از نميتواند بنابراين حاكميت امپريال
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بر امپراتوري كه كساني سازد. منحرف را آن يا كند پرهيز باشد، داشته جهاني
بارآوري  بايد از امپراتوري و گيرندـ  استثمار قرار مورد ميتوانند ميراند حكم آنان
گذاشت. كنار را آنها نميتوان دليل همين ـ اّما به كند بهره برداري آنها اجتماعي
ميدهد, جهاني پيوند بيشماران با را آن كه توليد، و سلطه رابطة بايد با امپراتوري

كند. مقابله مدام رابطه اين از ناشي خطر با نيز و
بهنفع ترازو كفة  بيوپوليتيكي توليد  و امپريال حاكميت  عصر در
اجتماعي سازمان توليدكنندگان تنها ميتوانند پس اين از كه حكومتشوندگان،
از ناگهان حاكميت كه آن نيست معناي به اين حرف ميكند. سنگيني باشند،
كه است  اين معنايش ميدهند. از دست را  قدرتشان حاكمان يا بين ميرود
بهعكس، بيهوده ميگردد. و حاكميت ميشوند  انگلي پيش  از بيش حاكمان
ايجادجامعهميگردند. به بهتنهاييقادر و پيشخودمختار حكومتشوندگانبيشاز
بر كه گفتيم كار «غيرمادي» سخن جديد شكلهاي هژمونيك پيشتر از اين از ما
جديدي شبكههاي خود بهنوبه و دارند تكيه مشترك تعاوني و ارتباطي شبكههاي
اشكال اين كه گفتيم ميآورند. بهوجود اجتماعي و عاطفي فكري، روابط از
كه چرا ميكنند، عرضه اقتصادي خودگرداني زمينه در بيسابقه يي امكانات كار،
ميبينيم حال گرفتهاند. قرار كار در خود توليد، براي الزم همكاري مكانيسمهاي
وقتي دارد. وجود هم اجتماعي و سياسي خودگرداني زمينة در توانايي, اين كه
و ارتباطي اجتماعي، شبكههاي روابط بلكه مادي، نه اموال ديگر كار محصوالت
بي واسطه شكلي اقتصادي بهنحوي توليد كه روشن است شدند، اشكال زندگي
در ما ديگر بنابراين است. جامعه خود توليد كه ميكند ايجاب را توليد سياسي از
حاكميت بين انتخاب مخّير به ما را كه قديمي قرار نداريم اين شانتاژ معرض
دارد، مشترك اجتماعي روابط ايجاد در بيشماران كه قدرتي ميكرد. آنارشي و
تازهيي سياسي دورنماهاي بدينترتيب و كرده پر را آنارشي و حاكميت بين فاصلة

ميكند. عرضه را

(Ingenium Multitudinis)  بيشماران  استعداد
بهسوي حاكميت رابطة ثقل  مركز كه شد  روشن ما بر كه حال
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كه ببريم سؤال زير است، ميتوانيم بديهياتي را جابه جا شده حكومتشوندگان
ديدگاه، ناگهان روشن اين پذيرش با است. شده بنا آنها نظرية حاكميت روي
«يك» هرگز درواقع و كند حكومت «يك»  كه ندارد ضرورتي ميشودكه
سوژه كه (transcendantal) استعاليي الگوي نميكند! بهخالف حكومت
بيوپوليتيكي اجتماعي سازمانيابي ميدهد، قرار جامعه فراز بر را واحدي حاكم
در عناصرش تمامي چون ميكند، جلوه (immanente) مطلقًا درون بودي
را نظمي خارجي اتوريتة يك آنكه بهجاي دارند. متقابل كنش هم با سطح يك
كه هستند اجتماعي گوناگون مؤّلفههاي كند، تحميل جامعه بر آمده باال كه از

را بهوجود بياورند. اجتماعي سازمان خود، خالل همكاري از ميتوانند
براي توصيف را تشابهي دراز مدتهاي روانشناسي و فيزيولوژي اين زمينه در
همواره نوروبيولوژيستها ميكردند. ارائه اجتماعي بدنة سازمانيابي و عملكرد
را مورد انتقاد بدن فرماندهي به قادر و مستقل روحي از دكارتي الگوهاي سنتي و
يك صفات روح جسم و بهعكس، كه ميدهد نشان آنها دادهاند. تحقيقات قرار
عقل، كه آنهاست سلسله مراتبي غير و دائمي متقابل كنش تنها و واحدند جوهر
طبق هم مغز خود ميكند(۵). توليد را عواطف و احساسها هيجانات، ميل، تصور،
انديشه را بهتر ميگويند دانشمندان نميكند. عمل متمركز الگوي يك هوش
ميلياردها هماهنگي يا شيميايي رويداد يك به مثابه را آن اگر كرد، درك ميتوان
در گرفت. نظر در دارند، پيوند هم با منطقي مجموعة يك بطن در كه نورون
بيشماران يك انبوه, يك تودة بيشتر بلكه عمل نميكند تصميم با چيز هيچ مغز
«يك» تصميم هيچوقت نوروبيولوژيستها بهنظر ميكند. عمل كه هماهنگ است
راهي هم علمي پيشرفتهاي از ميرسد كه پارهيي به نظر بدينترتيب نميگيرد.
بوديم گفته اشتباه به شايد قبًال موازات انديشههاي ماست. به كه مي پيمايند را
را اجتماعي بدنة و سنتي بين بدن انسان تشابه بيشماران كه (II ۳ـ فصل (در
روشني است, بهداليل اگر چنين اّما ـ نيست بدن و بيشماران يك ميكنند، نفي
هم انسان بدن خود است كه آن دليلش است موجه اگر تشابه مي كرديم. اشتباه

ذاتًا سازمانيافته. است بيشماراني
هيچگونه مستلزم غالبًا نوآوري  آن، در كه است  ديگري زمينة اقتصاد
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آزادانه تعامل و رايگان منافع مشترك، دسترسي بهعكس نيست. مركزي كنترل
زماني از اندك كه است صادق بخشهايي مورد در بهويژه امر مي كند. اين طلب
خبر، شناخت زمينههاي در ـ دارند قرار جهاني اقتصاد قلب در به اينسو پيش
دسترسي كه ميكنند تأكيد سيبرنتيك متخصصان و اينترنت كاربران ارتباط. و
بوده كار آغاز در انفرماتيك انقالب در اصلي عامل الكترونيكي» «مشتركهاي به
آزاد را تبادل و دسترسي كه حكومتي مقررات نيز و خصوصي مالكيت است و
توليد زمينة در است آنند. همينطور خالف جهت در محدود ميكنند، امروزه
كه حاصل سنتي، شناختهاي بين كه گفتيم سخن تضادي از اين از دانش. پيش
طبهاي سنتي كشاورزان يا توسط بذرها بهينهسازي مثل است ـ توليد جمعي
دارد. وجود امتيازنامهها، از طريق خصوصي دانشها تصاحب و ـ، جماعات پارهيي
مالكيت كه گستردهيي هستند شبكههاي فعاليت هم حاصل علمي شناختهاي
سرانجام قلمرو ارتباط هستند. بلعيدنشان حال در و كنترل تمركزيافته خصوصي
اركستر كار يك حاصل همواره نوآوري كه ميدهد نشان را اين واقعيت كامًال
ميكنند برقرار ارتباط خود موسيقي بين آالت آن در اركستري كه ـ بيرهبر است
وادارد. سكوت مقام مركزي آنها را به خود را پيدا كنند، بيآنكه يك ويژه ريتم تا
توليد ما است. وابسته فرد نبوغ يك به نوآوري بيندازيم كه دور را فكر اين بايد
وجود نبوغي كه تنها شبكه. به شكل بهصورت جمعي، مگر نوآوري نميكنيم و

بيشماران است. دارد، نبوع
درك را كار مختلف اشكال مشترك شوند اهميت تمامي ميتوانيم حال
ممكن ميسازد، اّما را كار مختلف شكلهاي بين برابري شوند مشترك كنيم. اين
بهصورت توليدكردن واكنش آزادانه واميدارد. كنش و و ارتباط ايجاد به را آنها
ميسر است، بيشماران شرط ظهور خود يك را, كه «مشترك» توليد مشترك،

ميكند.
كماهميتي مسأله و آنهم كنيم روشن بايد است كه مانده مسأله يك حال
كه آنطور مغز، الگوي برسند؟ تصميم يك به ميتوانند بيشماران چگونه نيست.
حركت با مغز باشد. راهگشا ما براي مي تواند ميكنند، توصيف نوروبيولوژيستها
آرايش او تصميم فرماندهي ديكته ميكند، تصميم نميگيرد. مركز يك آنچه از
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بدن و با تمامي ارتباط در تمامي شبكة عصبي عمومي و يا صورتبندي كلي
در بدن است كه بيشماراني كار حاصل واحد تصميم يك است. محيط اطراف آن

دارند. جاي مغز و
روشنگرتري هم باز مثال بطن شبكهها شايد در اقتصادي نوآوري پديدة
سياسي تصميم ميتواند بيشماران بيشماران. سياسي تصميم گيري توانايي از باشد
«مشترك» كه همانطور و ميكند توليد مشترك بهطور كه همانطور كند توليد
سياسي اتوريتة و اقتصادي توليد بين تمايز كه آنجا تا درواقع ميكند. توليد
مشترك توليد محصول جامعه هم سياسي دارد، سازمانيابي محوشدن به گرايش
تصميمگيري الگوي يك فقط بيشماران اقتصادي توليد ميباشد. بيشماران

بشود. سياسي تصميم كه دارد گرايش هم خودش چون نيست سياسي
بيان از شكلي بهعنوان را تصميمگيري بيشماران توانايي بتوان بهتر شايد
عناصر تمامي مييابد. سازمان زبان يك  مشابه بيشماران درواقع كرد. درك
مشخص متقابلشان كه با اختالفهاي حال ميكنند در عين عمل مشتركًا زبان
قواعد از حركت با كه, است معاني از انعطاف قابل شبكة يك زبان يك ميشوند.
فقط ويژه شوند. بنابراين يك عبارت تركيب ميتوانند به بينهايت صورت رايج,
يك بيان، است: واقعي معاني توليد بلكه نيست، زباني عناصر از سادهيي تركيب
تصميم هم از شكل ميگيرد، ميدهد. همانطور كه بيان در زبان نام به رويداد
اّما بدهد. رويداد نامي به يك كليت و يك ميآيد تا معنايي به بيرون بيشماران
حد اين و است، زبان بيرون از و جدا سوژهيي مستلزم وجود زبانشناختي بيان
يك خودش بيشماران برديم، چون بهخالف زبان، ما بهكار كه است تشابهي

را بيان كند. خود زبان كه ميتواند نوعي ـ سوژة فعال است
انفرماتيك برنامههاي تعاوني توسعه نمونة درنظرآوردن با مي توان همچنين
توان از تصوري ميگيرد، صورت آزاد» «منبع جنبش بطن در كه نوآوريهايي و
مانع مالكيت اند، تابع كه سنتي برنامههاي آورد. به دست بيشماران تصميم گيري
برنامههايي آن به يعني كنند، پيدا دسترسي منبع ُكد به كاربرانشان كه ميشوند
برنامه هاي برنامهريزان تضمين ميكنند. اصلي را برنامه بهكارانداختن كه فرعي
حاصل كه ميكردند تصور درخشاني كليساهاي ،(۶) ريموند اريك بهقول را، خود
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عكس جهت در كامًال برخوردي آزاد» «منبع جنبش است. بيهمتايي كار نوابغ
مي توان داشته باشند، دسترسي منبع كد به همه وقتي گرفته است. پيش در را
كه افرادي هرچه شمار ساخت: بهتري برنامههاي و كرد را حل بيشتري مسائل
مقابل ريموند در ميشود. بهتر برنامه باشد، بيشتر كنند شركت آن ميتوانند در
برنامه ريزاني كه وسيعي از طيف چرا كه داده است، قرار بازار را روش سبك كليسا،
ميكنند. شركت برنامه تعاوني رشد در همه دارند, مختلف هدفهاي و برخوردها
بهطور ما شديم، يادآور ابرمانند» توده بهصورت «هوش مورد در كه همانطور
فشرد پاي نكته بر اين اينجا بايد در تا به صورت انفرادي. هوشمندتريم جمعي
بهعكس، نميشود، منجر نيرو اتالف و  سردرگمي  به تعاوني  برنامهريزي كه
يك جامعه قالب در بيشماران را دموكراسي بنابراين ميتوان ثمربخش است.
امكان همه به و است معلوم آن كه ُكد منبع جامعهيي يعني ديد. آزاد» «منبع

همكاري كنند. ايجاد برنامههاي اجتماعي كاراتر، آن و مسائل حل ميدهد در
را وارونه وظيفهمندي سنتي رابطة بيشماران، ويژة توانايي تصميمگيري
وظيفة حاكميت، سياسي سنت تمامي همچنين در و هابز توماس براي ميكند.
تشكيل را قوانين اين تكيهگاه و ميآيد مدني قوانين از قبل ضرورتًا اطاعت كردن
قدرتي وجود از اطاعت بيشماران هيچ وظيفه، هيچ اصل در در مقابل، ميدهند(۷).
بر بيشماران تشكيل دارند. اولويت حق اختالف و حق نافرماني بهعكس، ندارد.
در فقط بيشماران، وظيفه بطن در استوار است. نافرماني و مشروع دائمي امكان
تا تنها و ميشود ظاهر فعالش، سياسي ارادة نتيجة بهعنوان تصميم گيري، روند

مي شود. ابراز سياسي ارادة اين كه دارد دوام زماني
تصميمگيري، و در نوآوري آن شبكهيي بيشماران، توانايي بهوجودآمدن
و سياسي حاكميت ميسازند. ممكن را دموكراسي نخستينبار، براي امروز،
كرده اند، را از محتوا تهي دموكراسي واقعي كه هميشه هر فكر «يك», حكومت
هر حاكميت، شده اند. ناممكن مطلقًا بيهوده بلكه نه تنها امروزه كه ميرسد به نظر

و  كه روي رضايت رابطهيي بوده همواره شده، پايهريزي «يك» افسانة بر چند
بهسود پس اين از درحاليكه اين رابطه بنا شده است. حكومتشوندگان اطاعت
توليد اجتماعي روابط مستقل بهنحوي  كه چرخيده  حكومتشوندگاني همين
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زائد ديگر زمان هر بيش از واحد حاكم مييابند، بيشماران تجسم در و ميكنند
نميدهد، تشكيل را سياست انحصاري زمينة ديگر حاكميت نهتنها است. شده
سرانجام بيشماران فقط وقتي ميراند. بيرون از سياست را آن بيشماران بلكه

ممكن مي گردد. كه دموكراسي كند است حكومت بر خود توانست

باشي   توانا
در  همچنانكه ميكنند. برخورد جنگ مانع با دموكراسي جديد امكانهاي  
عمومي سراسري، داخلي يك جنگ در معاصر ديديم، جهان كتاب اين اّول بخش
دموكراسي عمل در خشونتي روبهروست كه با خطر مدام است و غوطهور دائمي و
نامحدود دموكراسي تعليق فقط دائمي جنگي حالت اّما درميآورد. بهحال تعليق را
دموكراسي بهسود كه جديدي فشارهاي به حاكم قدرتهاي نميآورد: بهدنبال را
عمل «مهار» مكانيسم يك شيوة جنگ به ميدهند. جنگ پاسخ با ميآيند، وارد
مي گيرند, بهدست را خود حاكميت حقوق در برابر حكومتشوندگان وقتي ميكند.
رابطهيي كه بنابراين ميشود. غيردموكراتيكي قدرت هر اساس خشونت جنگ و
ديگر ابزاري جنگ است. شده وارونه بود، كرده برقرار سياست و جنگ مدرنيته بين
جويد، توسل به آن بتواند معدود مواردي در تا نيست قدرت سياسي اختيار در
از شكلي جنگ شود. سياسي سيستم پايههاي تعيينكنندة كه دارد گرايش بلكه
بازتاب مكانيسمهايي در اين وارونگي اشاره كرديم، همچنانكه ميشود. حكومت
قرار استفاده خشونت مورد به مشروعيتبخشيدن براي قدرتهاي حاكم كه مييابد
اخالقي حتي اصول يا حقوقي ساختارهاي براساس ديگر به خشونت ميدهند.

اين  و پيدا ميكند از عمل مشروعيت بعد  خشونت نميشود. داده مشروعيت
دارد. تكيه يك نظام حفظ و ايجاد در آن توان و خشونت تأثير اعمال بر مشروعيت
داشت، رواج مدرنيته دوران در كه اولويتهايي ترتيب كه ديد ميتوان هم اين جا در
قرار اخالقييي و سياسي و اساس مذاكراِت است اصل خشونت است: شده وارونه
را دموكراسي، حاكميت تازة امكانهاي ميآيد. بهوجود آن نتايج كه پيرو ميگيرد

متوسل شود. و خشونت به شكلهاي ناب سلطه مجبور كردهاند
قطب نبايد به ولي كنند، مقابله خشونت اين با بايد نيروهاي دموكراسي
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جنگ برابر دارد كه در وجود تمايل اين منطقًا شوند. مبّدل آن قرينة و مخالف
مسالمتجو مطلقًا يك نيروي دموكراسي پيش مي برد، به حاكميت كه دائمي
دارند. تطابق واقعي شرايط با بهندرت مفهومي, تقابلهاي نوع اين اّما شود. تلقي
نميتوانند گرفتهاند كه قرار خشونتي مقابل در دموكراسي نيروهاي نوظهور امروزه
امروز دموكراسي كنند. بسنده اظهار تأسف فقط به يا باشند بياعتنا آن به نسبت
خود گرفته به را حاكميت بيرون به مهاجرت يك فرار، يك يك كنارهگيري، شكل
در مهاجرتشان را شده، فرعون يهوديان در تورات روايت اّما هم چنانكه ـ است
يهوديان بتوانند از آن كه شد پيش نازل بر مصر بال ده نميگذارد. آسوده هم
بودند، در تعقيب آنها سپاهيان فرعون, كه جنگ با ترك كنند؛ هارون به را آنجا
براي آنها راهي درياي سرخ ميان از موسي كه آمد الزم سرانجام شد؛ و مجبور
اين كرد. غرق را سپاهيان فرعون سپس و كشيد پس آبهايش را دريا كه بگشايد،
تئوريهاي در (كه ديالكتيكي قاعدة هيچ كه مي دهد نشان قديم دنياي از مثال
در بيشماران رفتار  كه نميكند ايجاب ميشود) يافت فراوان مسالمتگرايي 
مطلق فقدان با حاكم، قدرت سركوبگرانة خشونت برابر در ميبايست مهاجرت
مهاجرت هرگز باشد. ـ همراه دارد قرار آن قطب مخالف در منطقًا كه ـ خشونت
جوياي و مطلق مسالمتآميز به طور هرگز بود، نخواهد است و نبوده صلحجويانه
هم مصر بر نازلشده بالهاي و نبودند، هم هارون و موسي بود. نخواهد آشتي
عليه پشتسر، با يك جنگ ميكند، طلب فعال يك مقاومت مهاجرت هر نبودند.
يك كنيد ولي فرار دلوز ژيل قول به هستند. دنبالمان به كه قدرتهاي حاكمي

برداريد. خود با فرار, در هم، سالح
مي روند. بهشمار جنگ عليه جنگي بنابراين، دموكراسي، ظهور و مهاجرت
دموكراسي اگر نشويم. اشتباه دچار مفهوم در كه باشيم مراقب بايد اينجا در اّما
اين به آيا گيرد، پيش حاكميت را در مخالف با استراتژي استراتژي نميتواند
بيمعناست؟ جنگ  عليه جنگ آيا بپذيرد؟  را  استراتژي همان بايد  مناسبت
كاربرد پيش ميآيند. ابهامهايي ميكنيم, چنين فكر طريق تقابل از فقط وقتي

در جهت  كامًال نه حاكميت است، مشابه جنگ نه و خشونت زور دموكراتيك
دارد(۸). تفاوت باآن فقط بلكه آن, خالف
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پاية جنگ آن در كه حاكميت، جديد ترتيبات با تقابل در و اول وهلة در
ميتواند سياسيش هدفهاي راه در  فقط دموكراسي  ميشود، سياست اصلي
از اصول رو، يكي همين از سياسي، نظامي از عنصر تبعيت خشونت به كار برد.
جنوب سنت آنها جهات بسياري از است. شده چياپاس در زاپاتيستها اجراي مورد
را خودشان البته از سر گرفتهاند. طنز را با نوعي چريكي سازماندهي آمريكايي
سنتي نظامي ساختارهاي اّما ميكنند، معرفي فرماندهي داراي ارتشي بهصورت
تجسم لباس رزم در نظامي فرمانده كوبايي مدل در درحاليكه وارونه كرده اند. را
نظامي فعاليت كه دارند اصرار زاپاتيستها ميشود، شمرده عالي سياسي قدرت
بايد سياست خشونت از تبعيت بماند(۹). باقي جماعتشان سياسي تصميمات تابع
«پيروزي ميگفت مالرو آندره كه همانطور باشد، معتبر هم ما از يك هر براي
باشند»(۱۰). داشته دوست آن را جنگ كردند بيآن كه كه باد كساني نصيب
يك اينهمه با نيست، دموكراتيكبودنش ضامن خشونت، تبعيت اين هرچند

است. الزم شرط
در و اساسيتر بسيار كه خشونت، دموكراتيك كاربرد بر حاكم اصل دّومين
باشد. تدافعي خشونت فقط اعمال كه مي كند حكم پيچيدهتر است، حال عين
در كه فرعون برابر سپاه در خود از كه يهودياني مورد تورات در داستان همان
ضرورت روشنكننده باشد. مي تواند هم اينجا در ميكنند, است دفاع تعقيبشان
ورشو عليه گتوي شورش در را خود مدرن شكل افراطي ترين خشونت تدافعي،
جمع محصور گتوي يك در كه ورشو يهوديان ميدهد. نشان نازي اشغالگران
بودند، آدمكشي يا اردوگاههاي كار همسايگانشان به اقوام و بردن شاهد و شده
مخّير كه آنها، بزنند. نوميدانه دست نظامي يك حملة به گرفتند تصميم سرانجام
بيهيچ انتخاب كنند، را يكي در نبرد مردن مطيعانه و و منفعالنه مرگ بين بودند
عنوان ميتوانست دستكم آنها مقاومت بود. و الزم ترديد انتخابشان درست
افراطي اّما اين موارد كار برانگيزد. همين هم به را ديگران پيدا كند و را سرمشق
سرانجام دموكراتيك، تدافعي و خشونت كه كنند را ايجاد تصور اين ميتوانند
هم خشونت تدافعي كاربرد امر، واقعيت در نيست. بيفايده حركت يك جز چيزي
كه در است استبداد برابر در مقاومت حق جمهوريخواهانه و طوالني سنت جزء
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زنده را سزار مي دهيد است: «ترجيح آن شده سخنگوي بروتوس شكسپير، اثر
آزاد زندگي و خودتان ببينيد مرده را سزار يا بميريد در اسارت خودتان ببينيد و
عليه استبداد، خشونت به و حتي توسل اتوريته فرمان سرپيچي از كنيد؟»(۱۱).
جمهوريخواهانة حق اين است. خشونت تدافعي كاربرد يا مقاومت مشخصة
اساسي آمريكا تمام معنايش قانون دّوم اصالحية به كه است همان مقاومت،
آزاد يك دولت امنيت براي سازمانيافته ميليشياي يك كه آنجا مي دهد: «از را
اياالت در شد». نخواهد تجاوز حمل سالح داشتن و در مردم بهحق ضرورت دارد،
سالح داشتن براي مورد حق افراد در به يك مباحثه اسلحه حمل حق متحده
است، درحاليكه يافته تقليل خطرناك سالحهاي ساير و شكاري تفنگ كمري،
از دّوم اصالحية جمهوريخواهانه, كه سنت كليتر بهطور انگليسي و حقوق ميراث
مقاومت عليه براي مسلح», «خلق بيشماران، حق بر گرفته، سرچشمه مفهوم آن

تئاترگونه  ۲مي۱۹۶۷ بهنحوي در وقتي سياه» «پلنگان دارد(۱۲). تكيه استبداد
تا شدند وارد ساكرامنتو در بيلدينگ» كاپيتول «كاليفرنيا به خود تفنگهاي با
اين روح به يقين به كنند، طلب جامعه سياهان را از دفاع براي خود قانوني حق
از عاجز دادندكه كامًال نشان مناسبت همين به مقابل در اصالحيه وفادار بودند.
طول تاريخ عوض ميشود مقاومت در شكل مناسب اين امر هستند كه درك
كه بودند نفهميده خاص مورد اين در ـ كرد اختراع نو از را آن بايد بار هر و
«ريـ و سالحهاي آتشين نيست. دفاع براي مناسبي سالح ديگر سالح كمري
به و خارج شد در و آنها ميان خود افزايش كشته ها در باعث  بان»هاي پلنگان
هيچ دولتها, ديگر يا جماعات افراد، اسلحهداشتن امروزه زد. سازمانشان لطمه
به دفاع از خود براي بيشماران ندارد. حمل سالح جمهوريخواهانة حق به ربطي

دارند. نياز جديد سالحهاي
خود اگر است: مهم همراه و بالفصل يك نتيجة با تدافعي اصل خشونت
فقط بيافريند، چيز نميتواند هيچ خشونت دهيم، دموكراسي قرار دورنماي در را
بسيار مفهوم از اينجا كه در كرد تأكيد بايد حفظ كند. هست را آنچه ميتواند
كه ندارد را از خواصي اين خشونت هيچ كدام سخن مي رود. خشونت از خفيفي
به يا ميدهد، است نسبت حق موجد كه افسانهواري خشونت والتر بنيامين مثًال به
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اينسوي در خشونت تدافعي از ما درك ميكند(۱۳). كه آن را نابود الهي خشونت
كند، دفاع جامعه از ميتواند فقط دموكراتيك خشونت است. مفاهيمي چنين
صادق انقالبي روندهاي مورد در امر همين بياورد. بهوجود را آن نميتواند ولي
پايان، فقط در بلكه نيست، انقالبي روند پيش درآمد دموكراتيك خشونت است.
دستاوردها اين دفاع از براي روي دادهاند، اجتماعي و تغييرات سياسي كه هنگامي
عمل با انقالبي، متن در خشونت دموكراتيك كاربرد جهت، اين در پيش مي آيد.

مقاومت تفاوت اساسي ندارد.
اّما است، مشخص و روشن كامًال مفهومي نظر از تدافعي، خشونت چند هر
تصرفاتي و چهبسا تجاوزات مي كند. جلوه مبهم و گنگ غالبًا بسيار عملي نظر از

سال۱۹۳۸  در وقتي نازيها قلمدادكنند.  دفاعي  اقداماتي  را آنها  كوشيدهاند كه
به كمك براي فقط كه كردند ادعا درآوردند، خود بهتصرف را سوِدت منطقه
در وقتي تانكهاي شوروي همينطور كردهاند؛ چنين آن جا آلمانيتبارهاي ساكن

شدند،  وارد افغانستان و در ۱۹۷۹ به ۱۹۵۶ به مجارستان, در ۱۹۶۸ به چكسلواكي
قرن آمريكا طي و باالخره كنند؛ محلي حمايت از حكومتهاي ميخواستند قاعدتًا
در كه به گرانادا، هجوم مثل متعددي دست زد، عمليات «تدافعي» به بيستم
پزشكي رشتة آمريكايي دانشجويان به كمك گفتند آمريكايي نيروهاي آن توجيه
شد. درگير شرقي مسيحيان از دفاع براي قاعدتًا هم صليبي جنگهاي شتافتهاند.
است جنگ عادالنه نظرية افسانه پردازي، اين روايت ظريفترين پيچيدهترين و
جان آن به دوباره آمريكا و رهبران دانشگاهيان، روزنامهنگاران از عدهيي اخيرًا كه
مقاومتي نيست. تدافعي عمل يك كه جنگ عادالنه بايد تأكيد كرد دادهاند(۱۴).
اينگونه به نيازي بههيچوجه دادند، نشان فرعون سپاه برابر در يهوديان كه
نظر از تجاوز براي توجيهكردن بهعكس، عادالنه، جنگ مفهوم ندارد. توجيهها
آن بهخاطر ميشود، قلمداد تدافعي اقدامي جنگي چنين اگر ميآيد. بهكار اخالقي
است: بدين ترتيب مطرح گرفته اند، تهديد قرار مورد كه ارزشهايي دفاع از كه است
پيش عادالنة دوران جنگ مفهوم با پيوندهايش را امروزي نظرية اين است كه
يك برمال ميكند. داشت, جريان اروپا مذهبي جنگهاي در كه آنطور از مدرنيته،
بر ميكند ادعا كه نظامي نيست جز يك تجاوز چيزي درواقع عادالنه» «جنگ
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دموكراتيك خشونت تدافعي بهحالت ربطي هيچ اين و دارد، تكيه اخالقي توجيهي
اينگونه تمامي از اينكه خشونت بيمعناست مگر دفاعي كاربرد اصل ندارد.

بماند. بركنار افسانهپردازيها
سازماندهي  خوِد با خشونت دموكراتيك كاربرد بر ناظر اصل سّومين  
روند تابع همواره طبق اصل اّول، خشونت، است. اگر كاربرد پيوند در دموكراتيك
شكلگيري با يعني است، دموكراتيك روند اين اگر و است، سياسي تصميمگيري
بايد هم خشونت اينصورت كاربرد در دارد. بيشماران ارتباط مشترك و افقي
مي برند، پيش حاكم به قدرتهاي كه جنگي شود. دموكراتيك سازماندهي بهطور
بهطور خشونت بايد دموكراتيك كاربرد است. دموكراسي و تعليق ّآزاديها مستلزم
برنتابد. را وسيله از هدف و هيچگونه جداكردن باشد داشته تفاوت آن با ريشهيي
را هم اضافه سالحها نقد بايد خشونت، دموكراتيك كاربرد اصل سه اين به
قرار دهيم. شناسايي مورد و مناسباند، مؤثر امروزه كه را سالحهايي و كنيم
هنوز كه قديمي روشهاي  و كهنه خرابكاري، سالحهاي تا منفي مقاومت از
كافي ولي باشند، مؤثر موارد ميتوانند پارهيي و در بيروناند شمار از دارند، رواج

است  گفته ۱۹۱۷ روسيه انقالب از درسگرفتن با تروتسكي لئون بود. نخواهند
همان ديگر تفنگ اّما بدانيم»(۱۵). را تفنگ قدر كه ميدهد ياد انقالب «يك

جمعي  كشتار سالحهاي توليد پس آن از داشت. سال۱۹۱۷ در كه ندارد را ارزشي
يا همه منطق از خشونت كاربرد كرده است كه كمك هستهيي سالح بهويژه و
هستهيي، پس سالحهاي و ترس. بيعملي يا نابودي مطلق، يا كند: تبعيت هيچ
ترس القاي براي هيروشيما، و ناكازاكي در تخريبشان قدرت فاجعهبار اثبات از
اثرات سالحها اين به اينكه توسل دليل به رفته اند. درست بهكار دشمن به
حاكم قدرتهاي و مانده اند موارد غيرقابل استفاده باقي اغلب در دارد، نابودكننده
در فزايندة تكنولوژيك تقارن عدم شوند. متوسل سالحها از ديگري انواع به بايد
اخير، طي جنگهاي است. ديگري نوآوري «محدود», زمينة سالحهاي تخريبي
قاطع برتري آمريكا ارتش كرد، دنبال را آنها ميشد تلويزيون در كه آنطور
حمايت اطالعاتي و شبكههاي ارتباطي توسط را كه بمبهايي و خود سالحهاي
ميدان اين در نامتقارن، موضعگرفتن چنين وضعي رساند. در بهاثبات ميشوند،
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است. بيهوده خشونت
نظامي قدرت متقارن به پاسخدادن ادعاي كه داريم به سالحهايي نياز ما
را مستقر نظم نيست هم كه قادر نامتقارني ولي با خشونت باشند، نداشته مستقر
از مسئول نظامي كنند: مقابله تقليد قرار گرفته، مورد غريبي بهطور كند و تهديد
كاميكاز درحاليكه ميكند، نفرت ابراز انتحاري سوءقصد غيرشرافتمندانة تاكتيك
فكر به را امپريال نيروهاي فرماندهي ترور فكر است. خوِد متنّفر جّبار گستاخي از
عكسالعمل نامتقارن بهطور ضعيف دارند كه ترس اين از آنها است، واداشته
بيگناه مردم عليه حملاند، قابل بهآساني كه را جديدي سالحهاي و دهد نشان
بهتر خواهد دنيا را وضع نه امر اين اّما شد، خواهد چنين و بيشك بهكار گيرد.
ناشي ازآن اثرات كه دارد احتمال داد. بهعكس خواهد تغيير را قوا تعادل و نه كرد
دفاع و بشريت نام به تحكيم كنند و را كه قدرت خود دهد امكان مقامات به
سياسي بيشماران پروژة كه با گرد آورند. سالحي خود به دور مردم را زندگي، از
نه است و متقارن نه رابطهيي دارد كه سالحهاي قدرت حاكم با دارد، تناسب

بود. خواهد و انتحاري گونه زيانبخش صورت اخير در كه چرا نامتقارن،
را هم شهادت ما امكان ميدهد مفهوم سالحها به مالحظات دربارة اين
خود ميگيرد. به عمده شكل مختلف مذهبي دو سنتهاي در كنيم كه روشن
حتي ـ نابودكننده پاسخ يك را است، شهادت آن تجّسم كاميكاز كه اّول, شكل
شهادت ديگر شكل ميكند. ناعادالنه تلقي عمل يك برابر در نابودكنندة خود ـ
چون نيست، نابودكردن شهيد، و در آن هدف دارد اول شكل با بنيادي تفاوت
درواقع شهادت اين شكل، در پا درآورده است. از را قدرتمند او حريف خشونت

از  بلكه بيعدالتيها, وجود از نه شهادتدادن ـ مي كند شهادتدادن پيدا معناي
قهرمانان از ويرانگر. قدرتهاي تمامي براي آلترناتيو يك جديد، دنياي يك امكان
شهادت از دوم اين شكل بر جمهوريخواهي سنت تمامي مارتين لوتر، تا پلوتارك
كه, بنيانگذار  عمل يك است؛ عاشقانه  يك عمل درواقع شهادت دارد. تكيه 
دّوم شكل اين از ما تحليل دارد. آينده بهسوي رو كنوني، حاكميت با تضاد در
ميدهد، شهادت جديدي دنياي امكان بر كه جمهوريخواهانه، شهادت شهادت،

شهادتي  بهدنبال چنين نيست ـ عمل اين تحريك به فراخواندن يا به معناي
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سياسي عمل اثر بر كه است عارضهيي بيشتر شهادت رويداد بيمعناست. گشتن
ميآيد. منطق ميدهد، پيش آن نشان در برابر حاكميت واكنشهايي كه واقعي و

كرد. جستجو ديگري جاي در بايد را سياسي فعاليت
كنيم. تجربههاي  ابداع تازهيي براي دموكراسي بايد سالحهاي ما امروزه
كووير مثال آورد كه را (Kiss-ins) جلسات ميتوان نيستند(۱۶). كم خّالق
زنان، عمومي مكاني در آن طي و ميدهد ترتيب (Queer Nation) نيشن
و كنند، شوكه همجنسگرايي را را، تا مخالفان مردان مردان، ميبوسند و را زنان
يوتا برگزار كردند، اياالت در مورمونها كه كنگرهيي طي بود كه اقدامي هدف اين
كه را خندهداري تقليدهاي و كارناوال مختلف اشكال ميتوان گرفت. صورت
سالحها همين از ديگري شكل ميگرفتند, بهكار تظاهراتشان در آلترموندياليستها
يك خود ميشود، اشغال تظاهركننده ميليونها توسط خيابانها اينكه نفس دانست.
وارد غيرقانوني مهاجرت كه فشاري متفاوت، بهنحوي همچنانكه، است، سالح
كافي نيستند. اّما مفيدند، تالشها اين همة مي شود. شمرده يك سالح ميآورد،
شكلي خودشان بلكه تخريبي نباشند، فقط كه طراحي كنيم را سالحهايي بايد ما
دادن شكست و دموكراسي ساختن به قادر سالحهايي باشند، بنيانگذار قدرت از
سالحهايي به بيشتر بيشك بيوپوليتيكي اين سالحهاي امپراتوري. سپاهيان 
آتنيها منصرفكردن براي (Lysistrate) ليزيسترات كه داشت خواهند شباهت
سياستمداران ايدئوگها و سالحهايي كه به تا بود گرفته درنظر جنگ به رفتن از
آيندهيي در  باشيم اميدوار كه نيست غيرمعقول انداختهاند. به جريان امروزي
ممكن ديگر است، جنگ شده با شكست روبهرو بيوقدرت آن كه در بيوپوليتيكي
يا / و (كارگران «خاص»ها بين ارتباط و همكاري شدت چون شد، نخواهد
جهاني بيوپوليتيكي اعتصاب  برد. يك بين خواهد از را آن  امكان شهروندان)
روزي ميتوان خواهد كرد. بههرحال متوقف نوع جنگي را هر هفته، يك بهمدت
دفاع امكان آنها به نهتنها كه يابند دست سالحي به بيشماران كردكه تصور را
و قدرت مسألة قبضهكردن هم باشد. و بنيانگذار سازنده، فراگيرنده بلكه دهد،

است. ميان در ازبينبردن امكانشان نيست، ميان سپاهيان در به فرماندادن
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لنين مديسون و دموكراسي: جديد دانش
عنصر،  دو  بين  رابطه براساس حاكميت كه  ديديم   ۳ ۳ـ آغازفصل در
دروني, تقسيم اين  و ميشود ساخته حكومتشوندگان، و حكومتكنندگان 
آن در كه است نقطهيي تقسيم دائمي است. اين بحرانزايي ظرفيت يك معّرف
ممكن ديگري هم «دنياي ميكنند اعالم و مي كنند را پيدا سوژه نقش بيشماران
بگريزند ميدهد, پيوند حاكم رابطه يي كه آنان را به از تا ميكوشند و است»
دوگانه وضع اين بحران بيشماران مهاجرت, در بپردازند. دنيا اين ساختن به و
كه ميپردازيم حاكم واكنش قدرت به ما اينجا ميكنند. در تشديد را حاكميت
مسالمتآميز سياسي و كمك وسايل به را اين رابطه موفق نميشود ديگر وقتي
بيشماران پروژة دموكراتيك بنابراين ميآورد. روي و جنگ خشونت به كند، حفظ
جنگ در مهاجرت دارد: قرار پليسي سركوب و نظامي خشونت الزامًا در معرض
يك پروژة كنند و دفاع خود تا از وامي دارد را ميكند، آنان دنبال بيشماران را هم
بهعنوان انتظار، خالف را, بهنحوي خود ميكند تا را مجبور دموكراسي مطلق
داريم. قرار استدالل اين نتيجهگيري مرحلة در اينك بنابراين مقاومت بشناساند.
اين بايد همچنين بلكه بسازند، يك مقاومت مهاجرتشان از بايد بيشماران نهتنها
قدرت به نوين، جامعة يك نهادهاي و اجتماعي روابط ايجاد طريق از را, مقاومت

كنند. مبدل بنيانگذار
و اجتماعي  هستيشناختي، پايههاي ما كتاب اين طول تمامي در 
يك در را آنها بايد حال كرديم. تحليل را بيشماران بنيانگذار قدرت سياسي

دربارة  ما هستيشناسي  ديدگاه از بياوريم. گرد منطقي و همبسته مجموعة
توليد بين تعيين كنندگي متقابل رابطه دربارة و بيشماران بيوپوليتيكي ماهيت
مسألة يك بيوپوليتيكي توليد كرديم. تأمل فراوان «مشترك» توليد و بيشماران
انساني نوين ماهيت يك اجتماعي، جديد موجود يك كه چرا است، هستيشناختي
كليترين در زندگي اجتماعي بيشماران، و بازتوليد شرايط توليد ميآورد. بهوجود
جنبهها، ظريف ترين و ملموسترين در همچنانكه خود، جنبه هاي انتزاعي ترين و
ميآيد. بيرون بدنها زنجيرهوار و پيوستگي ارتباطها مالقاتها، بي وقفه موج بطن از
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هم دارد، چون جاي توليد بيوپوليتيكي دو انتهاي در «مشترك» به خالف انتظار،
همانقدر توليد. مشترك مقدماتي شرط حال عين در هم است و نهايي محصول
ثالث، طبيعت ثانوي،  طبيعت اوليه، طبيعت چون مصنوعي، كه  است طبيعي
جاي «مشترك» در نيست كه «ويژه»يي هيچ نامعلوم ماست. چندم طبيعت
نداشته اجرايش تكيه بر ناظر مشتركي پيوند بر كه نيست باشد؛ ارتباطي نداشته
داشتن اشتراك بر يك همكاري مبتني را چون كه خود نيست توليدي و باشد؛
بيشماران هاي با بيشمارانها تالقي شاهد بيوپوليتيكي نسج اين ندهد. نشان
ساقة هزاران تقاطع، اين نقطة هزاران اين از فقط زندگي بيشماران و است ديگر
هر در كه بازتابي هزاران اين پيوند ميدهند، به هم توليدهارا اين كه زيرزميني
حال عين در مصنوعي و نتيجة مشترك, ميآيد. بيرون زاييده ميشوند، «ويژه»
انعطاف قابل و متحرك جوهر كه است چيزي آن است، تشكيلدهنده پاية
بنيانگذار قدرت بنابراين، ديدگاه هستيشناختي، از ميآورد. بهوجود را بيشماران
«مشترك» ميگذرد سراسر از كه است عنصري و پيچيدگي اين بيشماران بيانگر

بيان كند. نحو و واقعيترين گستردهترين به آن را تا
و تعاوني شبكههاي در بيشماران بنيانگذار قدرت جامعهشناختي،      از ديدگاه
ديدگاه از كه بيشماران، با «مشترك» رابطة ميشود. ظاهر اجتماعي كار ارتباطِي
اجتماعي, جنبة از اينكه جلوهگر ميشد، بهمحض انتظار خالف هستيشناختي
بيابهام و روشن كامًال شود،  نظرگرفته در كار، با ارتباط  در  بهطور خاص و
اشتراك ـ يك شوند شاهد امروزه گفتيم، پيش تر مي رسد. هم چنان كه بهنظر
جغرافيايِي آن گوناگون واقعيتهاي و اقتصادي مختلف شكلهاي كه كار هستيم
عبور غيرقابل سابق در كه هستيم تمايزهايي محوشدن شاهد دربرميگيرد. را
فقرا از را فعال صنعتي, طبقات كارگران از را كارگران كشاورزي و ميشدند تلقي
خبر، دانش، بر كه داده اند شرايط كاري را به جايشان آنها ميكردند. جدا و…
ويژگي كار از شكل هر آنكه با ميكنند. تكيه ارتباط و همكاري عاطفي، روابط
كار همچنين مانده, باقي كشاورزي در ارتباط با زمين كار ـ كرده حفظ را خود
امروزه كه ميدهند را نشان مشتركي پايههاي همگي ماشينـ  با پيوند در صنعتي
مقابل، در توليد، شوند. اين توليد اقتصادي بدل هر نوع شرط به دارند گرايش
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توليِد و... مشترك، شناختهاي مشترك، روابط ـ ميكند توليد «مشترك» خود
كه «مشترك» مي دهد نشان را واقعيت اين و ارتباط, كامًال همكاري بر مبتني
قبلي، همكاري مشترك عنصر يك بدون است: پيشفرض حال عين و در نتيجه
است. بيشتر مشترك ايجاد توليدي, همكاري نتيجة و باشد؛ داشته وجود نميتواند
بهكار را «مشترك» از (vertueux cercle)ي صالح دور بيشماران توليد
بههيچوجه «مشترك» فزايندة گسترشيابنده است. توليد مارپيچي كه مياندازد
نفي نميكند، ميدهند، تشكيل را بيشماران كه «خاص»بودن سوبژكتيويتههايي
خود؛ كليت در بيشماران و «خاص»ها بين هستيم متقابلي تبادل شاهد بهعكس
نوعي شكِل گرايش دارد و ميگذارد اثر اينها بر هم و بر آنها هم كه تبادلي
از قدرت شكلي بيشماران مشترك توليد اين بگيرد. خود به را موتور بنيانگذار
معّرف خودشان تعاوني, توليدي شبكههاي زيرا دارد، نهفته خود در را بنيانگذار
اقتصادي و بين ديد كه تمايز ميتوان هم هستند. در اين جا نهادي يك منطق
توليد از دارد اقتصادي گرايش اموال توليد و محوشدن دارد به گرايش سياسي
نهادي شود. ساختار تفكيك غيرقابل جامعه خود از نهايت، در اجتماعي و، روابط
حك اجتماعي توليد ارتباطي و تعاوني عاطفي، روابط در جديد جامعه اين آيندة
ما را ميدهد، نشان را در شبكههاي بيشماران خود كه اجتماعي كار شده است.

ببينيم. بنيانگذار قدرت يك بيشماران در كه واميدارد
از سياسي است، و اقتصادي حال در عين بيوپوليتيكي توليد آنجا كه از
آنجا از و ميآورد بهوجود اجتماعي روابط مستقيم بهطور توليد اين كه آنجا
بفهميم مي توانيم راحتتر ميكند، مستقر را بنيانگذار قدرت يك پايه هاي كه
مستقيم» «دموكراسي است، با مطرح اين جا در بيشماران كه دموكراسي چرا
هر كه است آن مستلزم ظاهرًا و ميشود مستفاد آن از سنتًا كه معنايي به
تصميم هر براي مداوم رأيدادن به را كارمان و زندگي از اوقاتي ما از يك
به خاطر را اسكاروايلد طنزآميز نكتة ندارد. زيادي اشتراك وجه كنيم، وقف سياسي
آزاد بسياري شبهاي است كه آن در سوسياليسم داشت مشكل عقيده بياوريم كه
ايجاد سياسِي كار كه  ميدهد را امكان اين بيوپوليتيكي توليد  مي كند! طلب
تعاوني و ارتباطي شبكههاي در همكاري، شيوة به را اجتماعي روابط حفظ و
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توليد ديرهنگام شبانه. بيپايان و نشستهاي در نه دهيم و اجتماعي انجام توليد
هم سياسي كار نيست، اقتصادي ارزش داراي فقط نهايت، در اجتماعي، روابط
تعاوني شبكههاي توليد سياسي بر هم منطبق ميشوند و اقتصادي و توليد هست.

ايجادمي كنند. نوين نهادي ساختار يك بدينترتيب توليدي
ديدگاه از نظري، امكان يك بهعنوان را بيشماران دموكراسي ما اينجا تا
تحوالت بر مبتني امكاني ـ كرديم معرفي جامعهشناختي و هستيشناختي
آن بنيانگذار قدرت و دموكراسي اين تعريف اينهمه، با اجتماعي. جهان واقعي

و توانايي  بيشماران مشترك قدرت بتواند دارد كه سياسي هم ديدگاهي به نياز
اين معناي كند. متمركز زمان مشخص و يك مكان يك در را تصميمگيريش
مورد اينجا تا كه جامعهشناختي, هستيشناختي يا جنبههاي كه نيست آن حرف
كه مهمي از اشتباههاي يكي ميشوند. شمرده بي ربط فرعي يا بودند، بحثمان
بهعنوان قدرت بنيانگذار درنظرگرفتن ميشوند، سياسي مرتكب نظريهپردازان
ساده، غيرعقالني خّالقيت يك اجتماعي، موجود از جدا سياسي ناب، اقدام يك
كارل كه بوده بدينترتيب است. قدرت قهرآميز بروز نوعي ناشناختة سرچشمة
و نوزدهم قرن ارتجاعي و فاشيست متفكران تمامي همراهش به و اشميت،
خنثي را بنيانگذار قدرت جادوي لرزكوشيدهاند و ترس با همواره بيستم، قرن
از روند كه تصميمي است است. متفاوتي بهكلي چيز قدرت بنيانگذار كنند. اّما
كه است شكلي نهادي ميآيد؛ بيرون توليدي  كار اجتماعي و  هستيشناختي
پيشروي از دفاع براي است نيرويي گسترش مي كند؛ بارز را مشتركي محتواي

عاشقانه. است عملي خالصه, و آزادي؛ رهايي
مفهوم سياسي يك بهصورت عشق درك از امروز ما كه بهنظر ميرسد
همين به بيشماران درست بنيانگذار قدرت درك براي اين همه با شده ايم، و عاجز
و بورژوا زوج به انحصاري، عشق بهطور تقريبًا مدرن مفهوم داريم. نياز مفهوم
خصوصي كامًال امري عشق خالصه ميشود. هستة خانوادگي صحِن تنگناگريِز
و به مالحظه و  داريم نياز عشق از گشادهتر و باز مفهومي به ما  است.  شده
پيش سنتهاي به كه را, عشق از سياسي و عمومي درك بايد ما كمتر. احتياط
را عشق دو يهوديت هر و مسيحيت بازيابيم. مثًال داشت, تعلق مدرن از دوران
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يعني عشق, ميكنند. درك ميسازد، را بيشماران كه سياسي اقدامي بهمنزلة
ارمغان به شادي ما براي همكاريهايمان, و مالقاتها حلقة گسترده تركردن كه
يا مسيحيت در خدا به عشق  در متافيزيكي الزامًا جنبة بهواقع هيچ مي آورد.
در خدا براي بشري عشق و بشريت براي خدايي عشق ندارد: وجود يهوديت
ما امروزه يافتهاند. تجسم و بيشماران تظاهر مشترك و مادي سياسي، پروژة
مقابله مرگ كه با نيرويي بهعنوان را، عشق سياسي و معناي مادي اين بايد
را فرزند خود يا مادر نمي توان همسر، كه آن نيست معنايش ميكند، بازيابيم.
بلكه نمي شود، محدود است كه عشق به همينها آن فقط معنايش داشت. دوست
مي بهكار نوين جامعهيي ساختمان و مشترك سياسي پروژههاي اساس بهعنوان

نيستيم. هيچ ما عشق بدون رود.
واقعي دوران حاضر شرايط با اينهمه، بايد بتواند با پروژة سياسي بيشماران،
خود قدرت جهاني نظم آن در كه ما، جهان مثل جهاني در باشد. داشته مطابقت
دموكراتيكي مكانيسم و هر ميبخشد، مشروعيت آن و به ميكند بنا جنگ بر را
كند. جلوه نابهجا است ممكن عشق پروژة اين مياندازد، كار از و مي كند فاسد را
نيست. جهان از ديگري منطقة يا متحده اياالت اروپا، ويژة دموكراسي بحران اين
ـ دولت كه جهاني است وضعيتي دموكراسي شكلهاي فساد نمايندگي و بحران
و فراميگيرد مستقيمًا را همسايه كشورهاي منطقهيي نيز مجموعههاي و ملتها
جهاني بحران ميكند. بارز خود را امپريال جهاني و مقياس در خشونت بهصورت
است عاملي جنگي بي وقفه حالت دربرميگيرد. را از حكومت شكل هر دموكراسي
ما ميكند. كمك مونارشيك از نوع جهاني سلطه نظام يك شكلگيري به كه
مونارشيك كنترل اين كه بدبينيم ـ بسيار كه اين است واقعيت ـ نداريم يقين
اگر حتي ساده، گرايش همين اّما مستقر شود. امپراتوري در بتواند يكجانبه و
نظامهاي ميكند، تمامي متزلزل پيشين اتوريته را اشكال نيابد، تمامي هم تحقق
دورتر هم باز را دموكراسي به  اميد و  غوطهور مي سازد  بحران در را سياسي
هم با اثراتشان و ميآميزند اقتصادي، اجتماعي درهم سياسي، بحرانهاي ميكند.
اقيانوسها را كه است توفانهايي و تالطمها موجها، اينهمه، ميشوند. حاصل جمع
مشخص سرد جنگ با كه نظام جهاني آن ناظران، بسياري از نظر از ميپيمايند.
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بود مسالمتآميز نسبتًا جهاني همزيستي دورة آخرين متناقض بهنحوي ميشد،
متقابًال رژيمهايي كه و داشت تكيه عريان خشونت بر كه دستگاه دوقطبي آن و
كه ميرسد وضعيتي بهنظر نهايي حد بهمنزلة مشروعيت ميبخشيدند, يكديگر به
وجود ندارد و ديگر سرد جنگ كه حال است. شده ويرانگر پس فوقالعاده از آن
بپذيريم را واقعيت اين بايد ما رسيدهاند، بهپايان جهاني نظام تالشهاي نخستين
فساد عالمت دموكراسي، بحران جهاني در بايد است و بيمار بدني خاكي كرة كه

باز بشناسيم. بينظمي را و
رودرروست،  آن با بيشماران سياسي پروژة كه واقعي شرايط اينهمه  با
اينكه كرة بهرغم جنگ، و خشونت دائمي تهديد بهرغم دارد. هم چهرة ديگري
به نياز خاموشنشدني امروز چون هيچگاه بيمارند، سيستمهاي سياسيش و خاكي
بي پاياني ديديم، فهرست هم چنانكه است. نبوده لمس دموكراسي قابل و آزادي
نابرابريهاي گرسنگي، فقر و مورد جهاني، نهتنها در عليه نظام گوناگون شكايات از
كليتش وجود در زندگي خوِد فساِد مورد در همچنين بلكه اقتصادي، سياسي و
براي اصالح هم بيشماري پيشنهادهاي كه ديديم ايرادها، اين بر عالوه دارد.
تمامي غليان خّالق شدهاند. عنوان آن بيشتر كردن دموكراتيك سيستم جهاني و
دموكراسي به مهارنشدني و ميل روزافزون اميد، عالمت و تظاهرات خشم اين
تمامي در دموكراتيك، نمايندگي بحران هر و قدرت فساد عالمت هر است.
ميكند. برخورد دموكراتيك قدرت خواست يك به جهاني، سلسلهمراتب سطوح
بنيانگذار بيشماران بر قدرت كه است واقعي شالودهيي عشق، خشم و اين جهان

دارد. تكيه آن
جديد پارادايم به يك جديد» يعني «دانش به يك بيشماران نياز دموكراسي
جديد، دانش اين اّول هدف مقابله كرد. اين وضع با دهد امكان كه دارد نظري
بايد امروزه پروژة دموكراسي است. دموكراسي حاكميت بهسود ازميانبرداشتن
سؤال ببرد. زير را حاكميت موجود اشكال تمامي دموكراسي, از ساختن پيش
الغاي آنارشيستي از و كمونيستي درك قلب در حاكميت، گذشته، ازبينبردن در

و  كرده دوباره مطرح را الغاي دولت انقالب تئوري و دولت در لنين بود. دولت
دولت بسازند. انقالب دوباره دورة طي را آن پراتيك تا ميكوشيدهاند شوراها
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دموكراتيكي بود، در آنزمان تظاهر نوع هر مانع كه و بر فراز جامعه، متعالي
در مقياس را حاكميت بايد بيشماران امروز ميشد. تلقي حاكميت پاسدار عمدة
معناست: همين ما به براي است» ديگري ممكن «دنياي كنند. شعار ملغي جهاني
شوراها، هدف و لنين نظر در ميان برد. اّما آنچه از را اتوريته و بايد حاكميت
كل بيشماران ميل خالل از امروزه بود، پيشگام سازمان شورشي يك فعاليتهاي
شكل سلسلهمراتبي شوروي تجربه اينكه درست بهخاطر (شايد مي شود(۱۷). بارز
يك سرانجام به ايجاد حاكميت دولتيش لغو بود، پروژة گرفته پيشگامي به خود و
اخذ تصميمهاي امكان بيشماران به شرايطي كه  انجاميد). حاكم ديگر دولت
ظاهر در حال امروز بنابراين حاكميت را بيهوده ميسازند، و دموكراتيك مي دهند

شدند.
بايد با  حاكميت نابودي نيست. خلقالساعه يا خودانگيخته به هيچوجه روند   اين
باشد. همراه حاضر شرايط براساس جديد، دموكراتيك نهادي ساختارهاي ايجاد
و مبتني نهادسازي پروژة اين با روشي متناسب فدراليست، در مديسون نوشتههاي
عرضه ميكنند. ـ و تضمينها حقوق تعادل بين قوا، دربارة ايجاد ـ بدبيني اراده بر
تدريجي پيشروي بر قانون, يك مبتني كه جمهوري نظر بود اين بر مديسون
حفظ و اضمحالل فساد شر از دروني مكانيسم يك بهوسيله را بايد آن است كه
ميدهند امكان كه هستند عمومي ابزارهايي حقوق قانوني تكنيكهاي و كرد،
مديسون قانونگرايي در آورد. ميتوان اندكاندك بهوجود را سياسي سازمانيابي
شيوه يي است) ليبرال درواقع اّما ميخوانند، دموكراتيك را آن عادت طبق (كه
تسلط پوشش درواقع كه تعادلي ديد، اجتماعي طبقات بين تعادل حفظ براي
انديشة كه كرد فراموش نبايد مناسبت  اين  به اّما  است. ضعيف تر بر قويتر
همين مشابه است، جمهوريخواهانه آرمانگرايي يك به آغشته سراسر مديسون
نقاط همة در طغيان گرسنگان و مردمي شورشهاي امروزه در كه آرمانگرايي
داشت مدنظر را قانوني شكلي به رسيدن مديسون پروژة ميشود. ديده جهان
جامة ميدهند، امكان زمان شرايط را، تاآنجا كه آرمانگرايانه ميل اين بتواند كه

بپوشاند. عمل
از  حاكميت ازميانبردن انقالب ـ و دولت هدفهاي ميتوان چگونه امروز
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پروژة يك ميتوانند كه فدراليست، قانوني روشهاي ـ را با مشترك قدرت خالل
چگونه كرد؟ هماهنگ كنند، حفظ و متحقق كنوني جهان در را دموكراتيك
ـ ديگر» امكان «دنياي حاوي پروژهيي به بيشماران قدرت بنيانگذار در مي توان
روش يك با ـ استبداد نوع هر وراي در اتوريته، از دور حاكميت، از خالي دنيايي
را پروژه اين بايد ما يافت؟ دست قانوني موتورهاي و تضمين ها از متشّكل نهادي
نوظهور در شكلهاي را آنها اين پيش از كنيم كه بنا مكانيسمهاي نهادي يي روي
شبكههاي با امروزه بايد دموكراسي نهادهاي كرديم. بيوپوليتيكي شناسايي توليد
اشتغال دارند، اجتماعي بازتوليد زندگي و به توليد مدام كه تعاوني، ارتباطي و
ساختاري شكلهاي و بيوقدرت خشونت درنظرگرفتن با باشند. داشته هماهنگي
متوسل جمهوريخواهي قانوني سنت ابزارهاي به انقالب ميتواند يك آيا اتوريته،
كند؟ برقرار را آزاد زنان و و دموكراسي مردان بردارد ميان از را حاكميت تا شود
به نحوي كه نيست اين فقط قصدمان  لنين، كنار در  مديسون قراردادن با ما
ميكوشيم بلكه كنيم، مخلوط هم با را ناسازگار سياسي سنتهاي تقدسشكنانه
ديگري ما، شكل ميل به آزادي كنيم كه رؤياي دموكراسي و اطمينان حاصل تا
متوجه مدتها پيش از انقالبيان نميآورد. بهوجود جديد، استبداد يك حاكميت، از
را آن اينكه بهجاي كرده اند، كاملتر را دولت شكل انقالبها تمامي كه شدهاند

پروژهاش  نشود. بايد بايد گرفتار بديمني ترميدور بيشماران انقالب ببرند. بين از
مكانيسمهاي قانوني و توسط بايد پروژه اين و دهد، سازمان زمان را هماهنگ با
و ناگهاني دگرگونيهاي برابر در را آن كه شوند مشخص نهادييي راهكارهاي

كنند. انتحارگونه تضمين و اشتباهات غافلگيرانه
هيچ نوع اشتراك، بر بيشماران مبتني دانش جديد كه كنيم بايد يادآوري
بيشماران نميكند. را طلب اختالفهايش قراردادن تابع يا بيشماران يكدستكردن
نميتواند هرگز وحدتشان است كه و «خاص»هايي راديكال تفاوتهاي از مركب
در سازمانيابي را جنس تفاوت نيست ممكن بدينترتيب سنتز درآيد. شكل به
عاطفه در زمينة كار، آنچه هر آنكه مگر كنيم، وارد بيوپوليتيكي زندگي اجتماعي
قول شود. به ميان برده از وجود سلسلهمراتب كرده، نشانة تفاوت را قدرت اين يا
پيدا آن در را خودم جاي من تا ريخت بههم را دنيا همة «بايد ليسپكتور كالريس
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بيشماران شد، خّالق و خاّص قدرت يك جنس اختالف تنها وقتي كنم»(۱۸).
تغييري ساخت. خواهد اين تفاوتها بر تكيه با خود را و يافت خواهد وجود امكان
بزنند، را حرفشان آزادانه دهد «خاص»ها امكان به كه جهان, در ريشهيي چنين
واقعيت مشخص تحوالت بر بهعكس نيست. دوردست و آرماني رؤياي يك

دارد. تكيه اجتماعي
بهدنيا  كه «نژادي بود كه اين زبانشان ورد هيجدهم قرن آمريكا در انقالبيان
بهدنيا كه «نژادي بگوييم ميتوانيم ما امروز است». جمهوريخواه سراپا ميآيد,
دموكراسي خواهان اجتماعي جنبشهاي نهتنها است». بيشماران سراسر ميآيد,
اصلي به را آن بلكه شناختهاند، اساسي سازمانيابي اصل يك را خاصبودن جهاني،
بيشماران چندگانگي دادهاند. قرار اختالط هم درهمآميختن و خود، تغيير براي
هستيد! اكنون كه شويد آن از نيست. متفاوتتر تمايزيافتن يا اختالف مسألة تنها
يعني يك «جديد», يك نژاد بدينترتيب و عمل مي كنند هم با اين «خاص»ها
بهوجود توسط بيشماران، را توليدشده و سياسي از نظر سوبژكتيويته هماهنگ
يك بهدنياآوردن تصميِم درواقع بيشماران گرفته كه اوليهيي تصميم ميآورند.
يك آفرينش شود،  انديشيده  سياسي  بهطور عشق  وقتي است.  نوين  بشريت

نمونة كامل عشقورزيدن است. بشريت نوين
سنتي  بهطور كه داريم نياز سياست از شكلي به ما بيشماران، بهروزكردن براي  
كه داريم سياستي نياز به خوانده ميشود. ما واقعگرايي سياسي يا پوليتيك» «رئال
واقعگرايي غالبًا باشد. حاضر تاريخي دورة بر و واقعيت تغييردادن قدرت بر مبتني
مبتني بر زور، صرفًا و ارتجاعي، يا محافظهكارانه سنت يك بهمنزلة را سياسي
توسيديد, اثر ِملوس» اهالي از «گفتگوي ميكنند. ارزيابي ضرورت و هژموني
عنصر را زور سياسي همواره واقعگرايي تاريخ وينيسون چرچيل، «خاطرات» تا
نميشود. تلقي مناسب و امروزه بهجا ارزيابي اّما اين است، شناخته تعيينكننده
والمي در مترنيخ از كمتر ژوست سن باشد. واقعگرا مرتجع از كمتر نبايد انقالبي
واقعگرا از چيانكايچك مائو كمتر  و كورنيلف از لنين هم كمتر  نبود، واقعگرا
بيشتر زور نيست، صرف منطق چندان ميكند، تحميل انقالبي آن چه اّما نبودند.
ميكند، تحميل و ميدهد انقالبي سازمان كه است. زوري مكانيسم پيگير ميل
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ازدياد و شوند انقالبي واقعگرايي ميشود: ظاهر روند پايان در فقط بلكه آغاز در نه
مثل هر انقالبي، جنبش بودن در غوطه ور اين بازتوليد ميكند. و را توليد ميل

بيوقفه  ساختن و با وضع حاضر توانايي قطع پيوند همواره رئالپوليتيك ديگر،
گوناگون با طيف بازي لزوم) به منطقي بودن و (در صورت با تظاهر ميانجيها
ليو ـ تيت ميكند. هم چنانكه طلب را واحد يك استراتژي راستاي در تاكتيكها
واحد هرگز «واقعگرايي سياسي» آموختهاند، ما  به ماكياول و (Tite-Live)
متضاد جريان دو به كه نظرگاهي است مبّين و چهره دارد دو همواره بلكه نيست،
مرگ از ترس و ديگري ميدهد را سازمان زندگي به يكي ميل ميشود: تقسيم

بيوقدرت. بيوپوليتيك در برابر ـ را
اين به آيا دهيم، قرار افق واقعگرايي سياسي در را خود مجبوريم اگر ما
«در كنيم: تكرار را مائوئيستي كهنه شعار كه اين هستيم هم محكوم مناسبت
كنوني موقعيت اگر نه. است»؟ عالي وضع پس است، فراوان آشفتگي آسمان زير
و حالت مداوم استثنايي جهاني دموكراسي، حالت بحران علتش مساعد است،
بيشماران كه قدرت بنيانگذار است آن بهخاطر نيست، بلكه بيشتر بيپايان جنگي
شبكههاي از خالل است قادر پس اين از كه ميدهد نشان و رسيده است بلوغ به
دموكراتيك جامعة يك حامل مشترك، توليد  خالل از و همكاري  و ارتباط
وقت چه اساسي ميشود. مسألة زمانها كه مرحله است اين باشد. در آلترناتيو
جنبة شبكه هاي از سياسي تصميم پيشتر، از اگر ميرسد؟ گسست سر لحظة
گفتيم، سخن خاص ارادههاي دستگاه همكاري بين و بيوپوليتيكي جهتگيري
تراكم خطي است. حادثه يك بهمثابه تصميم كه كنيم اضافه هم را بايد اين
كايروس ناگهاني بروز بلكه نيست، آن ساعتهاي يكنواخت تيكتاك و زمان
كه كمان رها ميشود، لحظهيي چلة از تير كايروس لحظهيي است كه است.
انباشت «مشترك» در بيشماران، حركت  در ميشود.  گرفته اقدام به  تصميم
لحظهيي دريابد؛ را لحظه گسست بايد انقالبي تعاوني، سياست تصميمهاي و
ويرانگري استثنايي حالت برابر در بياورد. بهوجود جديد دنياي يك ميتواند كه
بيوپوليتيك ويژة كه بنيانگذار نيز، استثنايي يك حالت كرده، مقرر بيوقدرت كه
لحظهيي اين در جستجوي همواره بزرگ سياست وجود دارد. است، دموكراتيك
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زمان ـ يك داده توضيح در كتاب «شهريار» ماكياول ـ همچنانكه كه است
و ميكند. پرتاب را جديد زمان يك پيكاِن كمان، ِزه ميكند. خلق بنيانگذار جديد

را ميگشايد. نويني بدينترتيب آيندة
شكسپير، اثر در  بروتوس دارد. اساسي اهميت مناسب لحظة  دريافتن
ميكند: پافشاري پراتيك انقالبي در مساعد زمان بر اهميت ميدانيم، همچنان كه
بگيريد، را دريا راه در زمان مناسب اگر نشيب وجود دارد؛ و فراز بشر كارهاي «در
مسير زندگيتان تمامي بگذرد، زمان آن بگذاريد اگر رسيد. موفقيت خواهيد به
اين فلسفي مثل يك اثر در ماند»(۱۹). خواهد و ناكام نشست خواهد گل به
است نزديك سياسي انقالبي تصميم زمان آيا بگوييم نيست كه جاي آن كتاب،
«مكبث» جادوگران مثل كه نيستيم هم مدعي و نداريم جهاننما جام ما نه. يا
محلي اينجا خيالپرستي در و فرجامشناسي بخوانيم. را اعماق زمان ميتوانيم
جواب بدهد. جواب بايد كرد؟» «چه سؤال به اثر نميتواند اين همچنين ندارد.
اين همه با كرد. سراغ ميتوان جمعي سياسي بحثهاي چارچوب در را مشخص
به و ميل حاكميت جهاني سيستم ميان عبور، غيرقابل پرتگاهي وجود ميتوان به
شد. هستند، آگاه مبّين آنها كه ياغيگرانهيي رفتارهاي مشترك و دموكراسي, توليد
بيوقدرت فساد جهاني، داخلي جنگ تضاد، خشونت، طوالني دوران اين از پس
شكايات خارقالعاده تراكم بيوپوليتيك، بيشماران بيحد زحمت و رنج و امپراتوري,
به حادثهيي نيرومند، به مناسب, لحظة در ميبايست، اصالحي پيشنهادهاي و
كه كنيم هماكنون قبول از ميتوانيم ما شود. مبدل شورشي راديكال مطالبات
قرار دارد است يافته زندگي آيندهيي كه و مرده است ديگر كه اكنوني زمان، بين
حادثه ما يك مناسب، لحظة در است. افزايش به رو دو آن بين عميق و شكاف ـ
عشقورزي سياسي يك اين و كرد. خواهد پرتاب زنده آيندة اين در چون تير را

بود. خواهد واقعي
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 ۱
جنگ

دل ساده :۱ ۱ـ

شوند. منتشر مي جهان جاري در جنگهاي از بااليي بلند فهرستهاي هر سال ۱ـ
به: مثَال ن. ك

Dan SMITH,  The Penguin Atlas of  War  and  Peace,  Penguin, 
New York, 2003.

منتشر ميكند. سال هر ديپلوماتيك لوموند نشرية كه اطلسي به همچنين ن.ك.
يك در جهاني» داخلي «جنگ اصطالح كه ميشود يادآور آگامبن جورجيو ۲ـ
(مفهوم اشميت كارل و انقالب) مورد در آرنت (رساله هانا آثار در (۱۹۶۱) واحد سال
«جهاني» زمان آن در داخلي جنگ اگر اّما ميشود. ظاهر پارتيزان) تئوري سياست,
داخلي جنگ آن به در واقع و اشميت فراگير (گلوبال) نداشت. آرنت خصلت هنوز بود,
داده بود, سوسياليستي قرار جهان مقابل در را سرمايهداري كه جهان اشاره داشتند
كشورهاي جمله (از غربي اروپاي كشورهاي با شوروي اتحاد مبارزة شكل به اّول
فوره فرانسوا يا نولته ارنست نظير رويزيونيست تاريخنگاران آمريكا. با بعد و فاشيستي)
ليبرال با بلوك فاشيست يا سرمايهداري دولتهاي مداوم اين جنگ بعدها به توصيف

پرداختند. سوسياليستي
به: ن.ك -۳

Thomas HOBBES, Léviathan,  Gallimard, Paris, 2000,  p 224- 225.
به: ن.ك ۴ـ

Johann Jacob  Christoffel  von  GRIMMELSHAUSEN,              
Les Aventures de  Simplicissimus,  Fayard,  Paris 1990.

به: ن.ك -۵
Huamàn  POMA,  Letter to  a King: A Peruvian Chief’s  Account 
of  Life  under   the   Incas and  under  Spanish  Rule (éd.  
Christopher  Dilke), Dutton,  New York, 1978.

به: ك ن. چنين هم
Mary Louise  PRATT,  Imperial  Eyes,  Routledge,  London, 1992.

۶- ن.ك به:
Carl Von  CLAUSEWITZ, De  la  Guerre, Minuit,  Paris , 1955.

به: ك ن. كالسويتز, بارة در
 *Enrico RUSCONI,  Clausewitz, il  prussiano: la politica  della  
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Guerra  nell’equilibrio  europeo,  Einaudi, Torino, 1999.
* Emmanuel TERRAY,  Clausewitz, Fayard,  Paris, 1999. 

به: ۷- ن.ك
Carl SCHMITT, La Notion de politique, Théorie du  partisan, 
Flammarion, Paris, 1992.

ك به: دائمي ن. استثنايي ۸-در مورد حالت
* Giorgio AGAMBEN, Etat d’Exception: Homo sacer, Seuil,  
Paris, 2003.
* Qiao  LIANG  & Wang XIANGSUI,  Unlimited  warfare, News 
Max, West  Palm Beach, 2002.
* Alain JOXE, L’Empire du Chaos, La Découverte, Paris, 2002, 
2004
* Carlo  GALLI,  La guerra globale,  Laterza, Bari, 2002.

به: همچنين باال, در آگامبن كتاب همان به ۹- ن.ك
* Carl SCHMITT, la  Dictature, Seuil, Paris , 2000.
* François  SAINT-BONNET,  l’Etat  d’exception, PUF, Paris, 2001.

است از  كرده ارائه قياسي روسيتر(Clinton ROSSITER) يك تحليل كلينتون
فرانسه,  آلمان، در و باستان روم بحراني، در دورههاي در مفاهيم قانوني مشابه كاربرد

به: ك بيستم. ن. قرن در آمريكا متحدة اياالت و انگلستان
Constitutional  Dictatorship, Princeton  University  Press, 
Princeton, 1948.

۱۰- ن.ك به:
Madeleine ALBRIGHT, “The Today Show” (interview  by  Matt 
Lauer). 19 féb. 1998.

المللي, ن.ك به: بين حقوق پيرامون ۱۱- براي چشم اندازي
Harold HONGJU  KOH, “On American Exceptionalism”  Stanford  
Law  Review , vol 55, N0 5,  May 2003,  p 1479- 1527.

ك به: ن. خارجي, سياست زمينة  در
Siobàn MC EVOY-LEVY,  American Exceptionalism and  US  
Foreign  Policy, Palgrave, New York , 2001.

مشخص  ويژگي دو دست كم به اغلب آمريكا» «استثناييبودن كه داشت توجه بايد  
طبقاتي. ساختار و نژادي اشاره دارد: اختالط آمريكا هم

به: ن.ك -۱۲
  Gershom SHOLEM, La  Kabbale et  sa Symbolique, Paris, Payot, 2003.

به: ك ر. باال, كتاب مطالب بيشتر براي توضيح
Moshe  IDEL, Golem:  Jewish  Magical  and  Mystical  Traditions  
on  the Artificial Anthropoid, Suny Press, Albany, 1990.
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۱۳- ن.ك به:
H. LEIVICK,  Le  Golem,   L’Arche, Paris, 2001,  p. 115-254.
همين (Paul  Wegener) پل وگنر به كارگرداني (۱۹۲۰) «گولم» آلماني فيلم

نقل مي كند. از داستان را روايت
از هرچند , (Gustave MEYRINK)نوشتة گوستاو مرينك  Golem كتاب اّما
افسانهها رابطهيي است, با هيچكدام از اين فوقالعادهيي برخوردار عرفان و زيبايي

است. هم بيارتباط سنت يهودي با و ندارد
به: ن.ك گولم, افسانة ي عاميانه و هنر پرداختهاي زمينة در

Emily  BILSKI (Dir.), Golem! Danger,  Delivrance and Art.
The Jewish  Museum,  New  York, 1988.

۱۴- ن.ك به:
J. KERRIGAN,  Revenge  Tragedy: Aeschylus To  Armageddon,
  Clarendon  Press,  Oxford, 1996.

به: ك ن. كالسويتز, مشهور بيان كردن ۱۵- در مورد وارونه
Michel FOUCAULT, «Il faut  défendre la  société» Cours au 
collège de France 1976,  
Gallimard- Seuil,  Paris, 1997,  p. 16 & 41. 

به: ك ن. همچنين
Gilles  DELEUZE et  Félix  GUATTARI,  Mille Plateaux:  
Capitalisme et  Schizophrénie, Minuit,  Paris, 1980.

۱۶- ن. ك به :
Michel  FOUCAULT,  «Il  faut  défendre la  société»    op. cit.  p.16.

به: ك ن. همچنين
Alessandro  PANDOLFI, "Foucault e la Guerra”,  Filosofia  
politica,  vol.  16. no3, Dec. 2002,  p. 391-410.

به: ر.ك بيوپوليتيك, و بيوقدرت مفيد و مختصر تعريف ۱۷- درمورد
Judith  REVEL,  Le vocabulaire de  Foucault, Ellipses, Paris, 
2002, p. 13-15.
شود, متحد جنگ خالل از  بتواند بشريت  كه  را اين امكان  اشميت كارل ۱۸ـ
دستكم چون, كند, جنگ نميتواند بشريت بهعنوان ردميكند.«بشريت بهصراحت

ص۹۶). كتاب, (همان ندارد» دشمن خاكي, كرة اين در
عليه  جنگ يك عامل «بشريَت» بتواند كه ميكند امر شك اين در هم دريدا  ژاك
كه  آن نيست از ۱۱ سپتامبر مانع قربانيان براي من مطلق «دلسوزي بشود. تروريسم
تمام براي دلسوزيم و اگر ندارم. اعتقاد هيچ كس بيگناهي من به جنايت اين در بگويم:

آمريكا  در ۱۱ سپتامبر روز در كه به كساني كه است آن بهدليل بيگناه بي انتهاست قربانيان
شعار كاخ طبق ديروز, از كه است تعبير من از چيزي اين نمي شود. منحصر كشته شدند,
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خطاهاي از را خود نبايد است: گرفته نام (infinite justice) بيمرز» «عدالت سفيد,
هر نوع از خارج كه, لحظهيي در حتي تبرئهكنيم, خويش سياسي اشتباهات از خويش و

به: ن. ك ميپردازيم». براي آنها را هولناك ترين بها تناسب, توازن و
Fichus,  Galilée, Paris, 2002, p52.
عادالنه به قرونوسطايي مفهوم جنگ ستايش از كه نشانة گذار كالسيكي ۱۹- سند
گروتيوس نوشتة هوگو صلح» جنگ و «حق است, مًولفان مدرن مفهوم توسط اين رّد

به: ن.ك است.
Hugo GROTIUS, De Jure  Belli ac  Pacis (le droit de  la  Guerre  et  
de la  Paix), P.U.F. Paris  , 1999. 

جنگ  جديد نظرية بيان مورد شد. در ۱۶۲۵ منتشر سال در اولينبار براي كتاب اين
به: ن.ك است, ُپستمدرنيته به مدرنيته از گذار با منطبق كه عادالنه

*Michael  WALZER,  Guerres   Justes  et  injustes, argumentation  
morale   avec  exemples historiques, Berlin, Paris, 1999.
  
* Jean  BETHKE  ELSHTAIN,  Just War  against terror, Basic  
Books,  New  York,  2003.
كه شد يادآور را بايد نظر امانوئل كانت عادالنه, جنگ مورد در اين نظريهها در برابر
نتيجه در و باشد داشته وجود نميتواند جنگ از تبعيضجويانه» «تعريف آن موجب به

ن.ك به: ندارد. وجود غيرعادالنه و عادالنه جنگ بين معتبري تمايز هيچ
Emmanuel  KANT, Projet  de  paix  perpétuelle, Vrin, Paris, 2002.

كرده است: مطرح كلبي مسلكانه چشماندازي در اشميت كارل را همين نظر
Carl SCHMITT, Die  Wendung  Zum diskriminierenden 
Kriegsbegriff, Duncker & Humblot, Munich, 1938.

واقعگرايانه: اندازي چشم در فروند ژولين
Julien  FREUND,  L’essence  du  politique,  Sirey, Paris, 1965.

آليستي: ايده چشماندازي  زولو در دانيلو و
Danilo  ZOLO,  Invoking  Humanity: War, Law, and  Global  
Order, Continuum, New Yourk, 2002.
يا اسالم و تضاد بين غرب درزمينة عمده مرجع استداللها, اين مورد غالب ۲۰- در

است: هانتينگتون نوشتة همان تمدنها, بين منازعات ديگر انواع
Samuel P. HUNTINGTON, Le Choc des  civilisations, Odile  
Jacob,  Paris, 1997.

به: ك ن. -۲۱
Kenneth  SURIN, Theology and the  Problem  of Evil, Oxford , 1986.
از تعريفي اگر كه ميكند تأكيد نوشتههايش از بسياري در چامسكي نوام ۲۲ـ
اين امروزه فرضكنيم, بهكارميبرد, مالك متحده اياالت  دولت كه را تروريسم
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كه نقشي خاطر جهان شمرده ميشود, بهويژه به اصلي تروريسم در خطاكار كشور
و بشر حقوق به كه تجاوزهايي و كر ده بازي مشروع حكومتهاي سرنگونكردن در

به: ك مثًال ن. شده است. مرتكب حقوق جنگ
Noam CHOMSKY, 9-11: autopsie des terrorismes: entretiens, Le 
Serpent à Plumes, Paris, 2001.

به: ك ر. ۲۳ـ
* Loic WACQUANT, "La tentation pénale en Europe» et 
«L’ascension de l’état pénal en Amérique» in «De l’ Etat social à 
l’Etat pénal», Actes de la recherche en sciences  sociales,   n. 124, 
Septembre 1998, p 3-26.
* A. De Giorgi, Il governo dell’ eccedenza: post fordismo e 
controllo della moltitudine, Ombre Corte, verona,2002.

به: ك ن. ۲۴ـ
Michael HARDT et Toni NEGRI, Empire , op. cit., p. 337-341.

به: ك ن. ۲۵ـ
Hans KELSEN, Théorie générale du droit et de l’Etat, LGDJ, 
Paris, 1997, p. 340-341.
در عمل دموكراتيك, تبادل «استثنايي» تعليق اين موارد, پارهيي در با اينهمه ۲۶ـ
قرن سوسياليستي دولتهاي بدينترتيب است. شده مّبدل قدرت اعمال عادي بهشرط
كمتر, حدي شايد در و انقالبي, كوباي عمرش, طول تمام شوروي در اتحاد بيستم -
تهديد دائم با بهطور كه چرا ميكردند, معرفي جنگ حال در جوامعي خود را - چين
سرد, تا حدي جنگ دوران در اين حالت, روبهرو بودند. جهاني جنگ ضمني يا آشكار

بود. صادق هم آمريكا مورد در
۱۹۵۰ و  سالهاي در ضدهستهيي پاسيفيسم آمريكايي و آلماني نظريه پردازان ۲۷ـ
تكنولوژي و انسان جوهر جنگ هستهيي تاريخيت را كه امر اين پذيرش با ,۱۹۶۰
فلسفي تفكر نقطة باالترين در را خود درواقع است, كرده تاريخ نابودي  ابزار را
خطر از هايدگر مارتين دوره همان در تحليلي كه كه نيست اتفاقي بودند. قرارداده
پاسيفيسم كه است مضاميني بعضي حاوي داده, ارائه تكنولوژي اثر بر هستي نابودي
نداريم قصد ما اين نكته, روي بر انگشتگذاشتن با بود. بيان كرده قبًال ضدهسته يي
صرفًا خصلت بر ميخواهيم بلكه كنيم,  ضدهستهيي قلمداد مبارز يك را هايدگر

به: ن. ك كنيم. تأكيد آندرس گونتر مثل ضدهستهيي فعال مبارزان فلسفي تفكر
*Claud EATHERLY, Burning “Conscience: The Case of Hiroshima 
Pilot, Claude Eatherly, told in his letters to Gunther Anders”, New 
York Monthly Review, 1961.

آندرس: گونتر تحقيقي نوشتههاي جلد دو به همچنين
* L’ Obsolescence de l’ homme , Encyclopédie des nuisances, 
Ivréa, Paris, 2002.
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به: ن.ك آندرس، كارهاي مورد در
Pier Paolo PORTINARO, Il Principio disperazione: Tre studi su G. 
Anders, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

اساسي  نيست، نتايجي قابل شناسايي پليسي عمليات از كه جنگ اين نفس ۲۸ـ
از دستكم اين سو, به پيش مدتها از ميآورد. بهدنبال پاسيفيسم سياست زمينة در
از كه اين بهخاطر شايد است, سرگرداني دچار سنتي پاسيفيسم ويتنام, جنگ پايان
استراتژي كه شد روشن وقتي تميزداد. صلح از را جنگ ميتوان مشكل پس اين
ضد يك ايجاد براي ديگر و ازدستداده را خود بّرندگي لخت» «مقاومت به توسل
و كرد خويش سياسي تاثير ازدست دادن به شروع پاسيفيسم نميكند, كفايت قدرت
مديترانه, پيرامون مركزي, اروپاي در هستهيي سالح خلع براي كارزارهاي بزرگ
انتقادي تحليل چرچيل وارد مبتال شدند. فلج نوعي به خاوردور آمريكاي شمالي و

به: است. ن.ك كرده از پاسيفيسم جالبي
Ward CHURCHILL, Pacifism as pathology, Arbeiter Ring 
Publishing, Winnipeg.1999. 
بدون هيچ مسلحانه, مبارزة يا بهصورت پاسيفيسم را سياسي عمل او اّما متأسفانه
جنبشهاي و  پاسيفيسم سياست به بعدي فرصتهاي طي ما ميبيند. واسطي  حد

گشت. خواهيم باز به كّرات آزاديبخش
به: ك ن. ۲۹ـ

George ORWELL, 1984 , Gallimard, Paris, 1950, p 376.
به: ك ن. ۳۰ـ

Judith BUTLER, "Guantanamo Limbo", The Nation, 1. Apr. 2002. 
p 20 - 24.
افراد حقوق مورد در بينالمللي عفو سازمان كه يادداشتهايي به نگاهكنيد همچنين

متحده  اياالت براي دولت و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۰ آوريل در گوانتانامو در بازداشتي
است. فرستاده

به: ك ن. ۳۱ـ
George W. BUSH, "The National Security Strategy of th United States 
of America", sept.2002, p 15. www.Whithouse.gov/nsc/nss.pdf.  
خارجة وزارت در (Policy planning) سياسي دفتر مدير هاس، ريچارد ۳۲ـ
عبارت آنها از يكي ميآورد. درپي را تكاليفي «حاكميت كه ميدهد توضيح آمريكا،
از حمايت  عدم از است عبارت ديگر يكي خودي. جمعيت كشتارنكردن از است 
از بعضي غفلت كند, تكاليف اين از حكومتي اگر باشد. كه هر شكل به تروريسم

به: ك ن. ميدهد». دست از دارد, بههمراه حاكميت كه را مزايايي
Hugo YOUNG, "A New Imperialism Cooked up over a Texas 
Barbecue", The Guardian , 2 apr. 2002.
اين و مفهوم اين كه داد نشان كلژدوفرانس, در درسهايش فوكو طي ميشل ۳۳ـ
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(gouvernement)به حكومت از گذار  با سياسي علوم در جنگ, قدرت و اعمال
تنظيم كننده جنگ  به  جنگ  قواعد  از و (gouvernementalité) حكومتپذيري

به: ن. ك ارتباط دارد.
Michel FOUCAULT, " La gouvernementalité», Dits et Ecrits. 
1954-1988, vol.II, Gallimard, Paris, 1994, P. 635-657.

.Il faut défendre la sociélé مقالة جلد, همين به ك ن. چنين هم
ك به: بنيانگذار ن. قدرت در مورد مفهوم ۳۴ـ

*Michael HARDT et Antonio NEGRI, Labor of Dionysus, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994.
*Antonio NEGRI, Le Pouvoir constituant: Essai sur les 
alternatives de la modernité. P.U.F, Paris, 1997.
جهاني. نظم حفظ و متحده اياالت قدرت توسعة از واقعبينانهيي براي تفسير ۳۵ـ

ك به: ن.
John MEARSHEIMER,  The Ttragedy of Great Power Politics, 
Norton, New York, 2001.
حالت بين موجود رابطة ,Etat d'exception كتاب همان در آگامبن جورجيو ۳۶ـ
نظرات به مراجعه با ميدهد. او, توضيح بهروشني را دولتي خشونت انحصار و استثنايي
يا استثنايي» «حالت ميدهد كه نشان حقوق, موّرخان نظريهپردازان و از گروهي
جايي در كه چرا ميكنند, تعريف «انحصار خشونت»  را قدرت استثنايي», «حق
آن بر دولت كه سياسي» است امر و عمومي حقوق بين «نقطه تعادل كه قرارگرفته
در اين نميتوانيم ما كرد, خواهيم عنوان بعدًا داليلي كه به اينهمه, با دارد. تكيه
فقط استثنايي حق يا استثنايي حالت باشيم. موافق آگامبن ادعاهاي با كليات از سطح
صدد در كه را كساني نه دارند, اختيار در را قدرت كه ميكند تعريف را كساني اعمال
فقط بنيانگذار» «قدرت آن هستند. يا سرنگونكردن تخريب يا قدرت, به دستيابي
نظر قانوني از كرد كه اشتباه كساني عمل با را آن نبايد و تعلق دارد دستة اخير به

دارند. را ديكتاتوري برقراري و قوانين تعليق استثنا, اعالن قدرت
ن. ك به: ۳۷ـ

*Max WEBER, Le Savant et le politique , La Découverte, Paris, 2003.
*Vladimir Ilitch LENINE, L’ Etat et la Révolution 1917, Editions 
Sociales, Paris, 1984. 
كه, مي دهد قرار انتقاد مورد آنرو از را تكثير عدم پيمانهاي فالك ريچارد ۳۸ـ
مسلط) هستند ملت هاي ـ (دولت هسته يي خلع سالح براي بالقوهيي موانع او, بهنظر
تضعيف ميكنند. تحتسلطه) ملتهاي دولت ـ نظر (از را جهاني مشروعيت نظم و

ك به: ن.
 Richard FALK, "Illegitimacy of the Non- Proliferation Regime", 
in Predatory Globalization, Polity, Cambridge, 1999, p. 83- 91
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بشر, حقوق بر اساس خشونت, كاربرد دولتي انحصار از مشروعيتزدايي خارجي ۳۹ـ
ميكنند, مشروعيت سلب آن از داخل هم از است كه ديگري پديدههاي با همزمان
اين حكومتها. قضائية و مقننه و بيثباتي قواي فساد, تعميم نمايندگي, بحران مثل
تغيير مهمي از جنبة و تازهيي است پديدة گوناگون مشروعيت زدا, بين نيروهاي پيوند

ميدهد. تشكيل را جهانيشدن دوران در ملتها دولت- شكل
به: ن.ك عنان» مورد«دكترين در -۴۰

Helen STACY, “Relational Sovereignity”, Stanford  Law  Review,  
Vol.  55,  no 5, May 2003, P. 2029-2059.
لغزيده سياسي خشونت اخالقي پايه ريزي سمت به دائمَا متحد ملل سياسي فلسفة

به: ك ن. است.
Grenville  CLARK  &  Louis  SOHN, World Peace  Through 
World  Law,  Harvard University  Press,  Cambridge, 1958.

۴۱- ن.ك به:
Winston  CHURCHILL, “A Disarmament  Fable, 24 Oct 1928”, in  
Complete  Speeches 1897-1963, Ed.  Robert  Rhodes  James,  Chelsea  
House  Publishers,  New  York,  1974, Vol.  5, 4520-4521. p.
اساس بهعنوان بينالمللي حقوق مدافعان برجستهترين از يكي فالك ريچارد ۴۲ـ

به: ن. ك فلسطين و اسرائيل نزاع مورد در است. خشونت مشروع
"Ending  The  Death  Dance"  The Nation , 29  apr. 2002.

به: ك ن. سپتامبر ۱۱ حمالت به آمريكا نظامي پاسخ مورد در
"Defining a  Just  War", The Nation,  29  oct 2001.

به: ن.ك ۴۳ـ
Ugo MATTEI, “A Theory  of  Imperial  Law: A  Study  of  U.S. 
Hegemony  and  the  Latin Resistance” Indiana   Journal of Global  
Legal  Studies,  vol  10, 2003,  p. 383-448.

ن. ك به: ۴۴ـ
Mariano- Florentino CUELLAR, "The International Criminal 
Court and the Political Economy of Antitreaty Discourse", 
Stanford Law Review, vol. 55, no 5, may 2003, p 1597-1632.

به: ك ن. پيشگيرانه, جنگهاي توجيه زمينة در ۴۵ـ
George W. BUCH, "The National Security Strategy of the United 
States of America", sept. 2002.
همگرايي شاهد امنيت, نام به اگر در آينده, بود نخواهد تعجب جاي بنابراين ۴۶ـ
و تعاوني قدرت شديد عليه تبليغاتي كارزار يك و دشمنان انتزاعي جنگ عليه بين

به: ك ن. باشيم. مي شوند, بارز كار جديد شكلهاي از خالل كه
Christian MARAZZI, Capitale e linguaggio: Dalla New Economy 
all’economia di guerra, Derive/ Approdi, Roma, 2002.
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به: ك ن. ۴۷ـ
Mahmood MAMDANI, When Victims Become killers: 
Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda, Princeton 
University Press, Princeton. 2001.

به: ك ن. ۴۸ـ
Michel CROZIER, Samuel HUNTINGTON, joji WATANUKI, The 
Crisis of Democracy, New York University Press, New York, 1975.

به : ۴۹ـ ن.ک
Samuel HUTINGTON, “The Clash of Civilizations?” Foreign 
Affairs, 1993. 
مي کند اعتراف هانتينگتون دارد، نسبت به مساعدي نظر که وو، گونگ وانگ ـ ۵۰  
آن ساختن در بلکه «ميتوانند نميکنند، بسنده «توصيف آينده» به او ادعاهاي که

ک به: ن. نقش بازي کنند».
Wang GUNGWU, «A Machiavelli for Our Times», The National 
Interest, 46, 1996.
تفّکراتش هدف ميگويد که در تحقيق اوليهاش هانتينگتون کرد که يادآوري   بايد
طي ميخواهد بلکه است، خوشايند امري تمدنها بين نزاع «تأکيدکند که نيست آن
بقية در اينهمه، با بود». خواهد شکل چه به آينده که بگويد توصيفي فرضيه هاي
قبيل از ميکند، استراتژيک توصيههاي  رشته يک هانتينگتون  تحقيقي، کار اين

الخ... و دشمن تمدنهاي دوست، تفرقهانداختن در تمدنهاي با متحدشدن
تمدنها برخورد تروريسم، عليه «جنگ که ميکند اعالم  رسمًا سفيد کاخ  ـ  ۵۱

به:  نيست». ن.ک
«The National Security  Strategy of the United States of America», 
sept 2002, p.34.

دستگاههاي ضدبراندازي : ۲ ـ ۱

به: . ک ن گرفتهايم. مارکوس فرمانده از ما را اين دورهبندي ۱ـ
«The Fourth World War Has Begun», Nepantla, vol.2, no 3, p559-573.

چاپ شد) ۱۹۹۷ لوموند ديپلوماتيک شماره اوت بار در (اين نوشته نخستين
سالهاي در را جهاني اقتصادي عميق  تغييرات که  مفيدي تحليلهاي مورد در -۲

به: ن.ک ميکنند، روشن ۱۹۷۰
*Giovanni ARRIGHI,  The Long Twentieth Century, verso, London, 1994.
*Robert BRENNER, The Boom and the Bubble , verso , London, 2002.
که کرد مراجعه صنعتي» شيوة از«کشتار به عمر بارتف تحليل به مثًال، ميتوان ۳ـ



يهوديان عام قتل ماجراي در بعد گرديد و اول طّراحي جهاني جنگ در ابتدا او نظر به
تکنولوژيهاي بگويد نيست که آن فقط صنعتي» «کشتار بارتف از منظور شد. تکميل
کاربرد به ميخواهد همچنين بلکه ميشوند، برده بهکار هم نظامي بهطور صنعتي
صنعتي هستند توسعة خاص که بهبودـ و پيشرفت ايدئولوژيهاي فراوان از پيش بيش

به: ن.ک کند. اشاره انبوه کشتار قلمرو در ـ
Omer BARTOV, Murder in our  Midst: The Holocaust, Industrial 
Killing, and Representation, Oxford University Press, Oxford, 1996.

به: ن. ک ـ ۴
Laurent MURAWIEC, « La république conservatrice de George  
Bush, Le Monde, 11 Juin 2001.
ـ نظامي صنعتي مجتمع قديمي مفهوم به زيادي حد تا که بديعي براي تحليل -۵

به: ن.ک برميگردد،
James DER DERIAN , Virtuous War: Mapping  the Military 
- Industrial - Media- Entertainment Network, Westview Press, 
Colorado , 2001.
شکل تغيير و در امور نظامي و تکراري دربارة انقالب مفصل نوشتههاي انبوهي -۶
فرداي آمريکا در دولت نيازهاي به پاسخگو و سريع نگاه يک براي وجود دارد. دفاع

به: ن.ک سپتامبر، ۱۱
Donald RUMSFELD, "Transforming the Military", Foreign 
Affairs, vol. 81, no 3, May- June 2002, P. 20-32.

ک به: ر. مفصل تر، براي بحث
 *Thierry GONGORA, Harold Von RICKHOFF(dir.) Toward a 
Revolution in Military Affairs? Greenwood, Westport, 2000.
*Laurent MURAWIEC, La Guerre au XXIe   Siècle, Odile Jacob, Paris, 2000.
*Douglas MACGREGOR, Breaking the Phalanx: A New Design for 
Landpower in the 21st century, Grown, N.Y.1996.
*Geroge & Meredith FRIEDMAN, The Future of War: Power, 
Technology, and  American World Dominance in the 21st Century, 
Crown, New York, 1996.
*Harlan ULLMAN et James WADE, Jr., Rapid Dominance. A Force 
for All Seasons, Royal United Services Institute For Defense Studies, 
London, 1998.

به: دورنمايي انتقاديتر، ن.ک در
*Alain JOXE, L’ Empire du Chaos,op. cit., p.118-126.

به: ن.ک جهاني جنگ و پليس بين رابطه براي
*Alessandro DAL LAGO, Polizia Globale: Gurre e conflitti dopo
11 settembre, Ombre Corte, Verona, 2003.  

ا.ا.ن: درباره حاوي اظهارنظر انترنتي هاي براي مقاله گرانبها منبع يك و
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http://www.comw.org/rma/index.html.
به: ک ن. جنگي، فناوري جديد مدل از نمونه يک با آشنايي براي -۷

Andrew BACEVIC &   Eliot COHEN (dir.), War  over KOSOVO, 
Columbia  University Press, New York, 2001.

ن.ک.به: -۸
Cory ROBIN, "Remembrance of Empires Past: 9/11 And the
End of the Cold War", in Ellen SCHRECKER(dir.) , Cold War 
Triomphalism, The New Press, New York.

به:  ن. ک  - ۹
*Erich Maria REMARQUE, A l’ Ouest, rien de nouveau, Stock, 
Paris , 1994.
*Ernest JUNGER, Orage d’acier, Christian Bourgois, Paris , 1995
*Louis- Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 
Paris, 1996.
ميدهد:  نشان را صنعت جنگ و بين نزديک اين پيوند روزولت ديل» «نيو - ۱۰

 War Industries)«جنگي صنايع «شوراي در جهاني اول جنگ طي که ژنرالي دو
به  بخشيدن بزرگ رونق برنامههاي مسئوالن بعدًا مي کردند، خدمت (Board

جرج  National Recovery Administration و در جانسون هيو شدند: اقتصاد
.Agricultural- Adjustment Administration رأس در پيك

که بدون خلبان هواپيماهاي مورد در تکنولوژيستي رؤياي از يک نمونه براي -۱۱
به: ن. ک دارند، سرباز شرکت بدون يک جنگ در

Matthew BRZEZINSKI, "The Unmanned Army", The New                 
York Times Magazin, 20Apr. 2003, p.38-41, 80-81.

به: مثًال ن.ک -۱۲
Michael O’HANLON, “A Flawed  Masterpiece”, Foreign Affaires,
Vol. 81, no 3, May-.June 2002  P.47- 63.

به:  ک ۱۳- ن.
Leslie WAYNE, “America’s  For- Profit Secret Army”, New York 
Times, 13.oct.2002.

به: ک . ن -۱۴  
Jean GENET, «Quatre heures à Chatila»,  Revue d’Etudes 
Palestiniennes,  no 6, hiver 1983.

به: ک . ن -۱۵
James DAVIS , Fortune’s Warriors: Private Armies and the New 
World Order, Douglas & McIntyre, Vancouver, 2000. 

به:  .ک ۱۶- ن
MACHIAVEL, Le Prince, GF Flammarion, Paris, 1980, Chapitre 12,  P. 141.



و توضيحات منابع ٤٣٠

ن . ک به: -۱۷
Ernst KANTOROWICZ, Mourir pour la patrie, P.U.F , Paris , 1984.
ميهن زندگي جمهوريخواهانه حکومت و آل ايده از تحليل بسيار ارزشمند يک براي

به: ک دوستانه ن .
Quentin SKINNER , L’Artiste en philosophe politique: Ambrogio
Lorenzetti et le Bon Gouvernement, Raisons  d’agir, Paris, 2002.

به: ک ن. -۱۸
MACHIAVEL, Le Prince, op.cit., P.202.
نظير هومانيستيش صراحت که ماکياولي، دموکراسي از پونتي مرلو موريس دفاع

به: ک . برده ميشود. ن نام آن ندرت از که به است نوشتهيي در ندارد،
Maurice MERLEAU- PONTY, «Note sur Machiavel », Signes, 

Gallimard, Paris, 1960.
اصطالحي رايج در  به بعد, به ۱۹۹۰ سالهاي پايان از (Asymmetry) تقارن ۱۹ـ عدم
ارزشمند يك تحليل انتقادي براي است. شده بدل تحليلگران نظامي آمريكا فرهنگ

به: ك ن. كاربردهايش, و مفهوم اين از
Saida BEDAR (dir.), «Vers une “grande transformation” stratégique 
américaine?», Cahiers d’études stratégique, vol. 31, no 4, 2001. 

براساس آمريكا از سوي غيرمتعارف تاكتيكهاي كه كاربرد اندازي چشم براي
به: ك ن. كند, مي توجيه را دشمنانش غيرمتعارف تاكتيكهاي

Roger BARNET, Asymmetrical Warfare : Today’s Challenge to 
U.S . Military Power, Brassey’s, Washington, 2003.
ن. به: نظرات ارتش آمريكاست, كه منعكس كنندة از نبرد نامتقارن براي تحليلهايي
* Robert David STEELE, « The Asymmetric Threat : Listening to 
the Debate », Joint Forces Quarterly, vol 20 Aut/Win 1998-1999, 
P.78-84.
* David GRANGE, « Asymmetric Warfare : Old Method, New 
Concern », National Strategy Forum Review, Wint. 2000. 
* Steven METZ & Douglas JOHNSONII, « Asymmetry and 
U.S. Military Strategy : Definition, Background, and Strategic
Concepts », U.S Army War College Strategic Institute, Janv. 2001.
كامل و  كنترل از وار فاجعه بينشهاي مدرن, ُپست يا مدرن انتقادي نظرية ۲۰ ـ در

به: ك. ن. مثًال نيستند. كم مطلق
* Max HORKHEIMER et Theodor ADORNO, La Dialectique de 
la raison : fragments philosophiques, Gallimard, Paris, 1983.
* Guy DEBORD, La Societé du spectacle, Gallimard, Paris, 1992.
* Paul VIRILIO, L’Ecran du désert : Chroniques de guerre, 
Galilée,Paris, 1991.
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به:  ك ن. ۲۱ ـ
John ARQUILLA et David RONFELDT (dir.), Networks and 
Netwars : The Future of Terror, Crime, and Militancy, Rond 
Corporation, Santa Monica, 2001.

مبتني  آمريكا, ضدچريكي استراتژيهاي از جالب بسيار تاريخچهيي براي ۲۲ ـ
«راند نظير فكري بانكهاي در كه (behavioriste) رفتارگرايانه حل راه بر

به: ك ن. را دارد, باال دست كورپوريشن»
Ron ROBIN ; The Making of  the Cold War Enemy, Princeton 
University Press, Princeton 2001.

هم در جّذاب بسيار فصل يك اّما دارد, اختصاص كره جنگ به كتاب بخش عمدة
هدفش كه ويتنام جنگ طي ضدچريكي استراتژي كنارگذاشتن دربارة هست آن

و قلبها تسخير (يا سازنده» نحوي «به دشمن روانشناسي قراردادن تٌاثير تحت
قهر طريق ِاعمال از رفتار تغييردادن به كه ديگري استراتژي سود بود, به مغزها)

كرد. مي بسنده
عمدة استراتژي نظامي (essaimage) را ابرمانند حركت اين رونفلت و آركيال ۲۳ ـ

ك. به: ن. دانند. مي يي جنگ شبكه
John ARQUILLA et David RONFELDT, Swarming and the Future 
of Conflict, Rand Corporation, Santa Monica, 2000.

همان  به آغشته نگري جانبه يك دربارة آمريكايي هاي نوشته غالب ۲۴ ـ
انسان «بار سنگين مشخصات ديگر از زماني در است كه يي عوام فريبانه هيجانات
با آشنايي براي گيرشد. توده كيپلينگ روديار توسط كه مفهومي بود, سفيدپوست»
اياالت در شده تحميل نگري يكجانبه كه انزوايي از حاصل نگرانيهاي از يي نمونه

به: آورد, ن. ك مي متحده به وجود
Samuel HUNTINGTON, « The Lonely Superpower », Foreign 
Affairs, vol 78, no 2, Mar-Apr. 1999, P.35-49.

به: ك ن. چنين هم
Richard HAASS, The Reluctant Sheriff : The United State After 
the Cold War, Council of Foreign Relations, New York, 1997.
يا  ـ اساسي عاملي به المللي, حقوق بشر حوزة حقوق بين در كه دانست بايد ۲۵ ـ
«دگماتيك» ـ عاملي گذشته قرن در حقوق فلسفة اروپايي متخصص يك به قول

ك به: ن. مثًال شده است. بدل
Richard FALK, « The Quest for Human Rights in an Era of 
Globalization », in Michael SCHLECHTER (dir.), Future 
Multilateralism, St Martin’s Press, New York, 1999.
اقتصادي  گيري تصميم هاي كند كه بسياري از جنبه مي تٌاكيد ساسن ساسكيا ۲۶ ـ
به عنوان مركزي, بانكهاي رئيسان و اقتصاد وزيران اند: زدايي»شدن حال «مليت در
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نفع هم حال بيش از پيش درعين ولي كنند, مي عمل ملي البته به سود سرماية مثال,
به: ن. ك. گيرند. مي درنظر را سرماية جهاني

Saskia SASSEN, « The State and Globalization », in Rodney 
HALL et Thomas BIERSTEKER (dir.) The Emergence of Private 
Authority in Global Goverance, Cambridge University Press, 
Combridge, 2002, P. 91-112.

به: ن. ك جهاني مقياس در جنگ اقتصادي هزينة در زمينة ـ ۲۷
Christian MARAZZI, Capital e linguaggio : Dalla New Economy 
all’economia di gerra,op. cit. 

كنترل يكجانبة پروژه پيشبرد براي متحده كه اياالت فراواني مشكالت زمينة در
به: روست, ن. ك روبه آنها جهاني اش با

Emmanuel TODD, Après l’empire, Gallimard, Pars, 2002.
كه قدرت مي كند ادعا (مثًال است جدلي و آميز مبالغه بسياري جهات از تود نظرية
قدرت شوروي مثل درست است, كرده شروع را سريعي سقوط اكنون هم آمريكا از

راه سر بر كه موانعي از روشن اندازي چشم اّما رفت), راه همين به تر پيش كه
كند. نمي ارائه قراردارند, آمريكا نگري يكجانبه

مقاومت  : ۱ ۳ ـ
به:  ك ن. ۱ ـ

* Boris PORCHNEV, Les Soulevements populaires en France de 
1623 à 1648, SEVPEN, Paris, 1963.
* Ranajit GUHA, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in 
Colonial India, Oxford University Press, Delhi, 1983.

به: ن. ك ـ ۲
Friedrich ENGELS, Engels as a Military Critic, Manchester 
University Press, Manchester, 1959.
مثابه به مسلحانه قيام دربارة سوم و دوم انترناسيونال ماركسيستهاي موضع مورد در

مي كنند: مراجعه اثر اين به معموًال پرولتاريا», سياسي شكل مبارزة ترين «عالي
A. NEUBERG, Armed Insurrection, St. Martin’s Press, New York, 
1970 [L’insurrection armée, François Maspero, 1970].
استراتژي  از شد, منتشر آلماني زبان ۱۹۲۸ به سال در ابتدا پرارزش, كه كتاب  اين

مي دهد. درون, ارائه از نادر, اندازي چشم بيستم, قرن آغاز نظامي كمونيستي در
و ترويج] [تبليغ پروپ» ـ «آگيت دفتر همكاري با سرخ ارتش به ابتكار كتاب

   (A. Neuberg) نام نويسنده شد. نوشته (كمينترن) سوم به انترناسيونال وابسته
نام «هركول» ـ زير نظر توسط اشخاص مختلف فصلهاي كتاب مستعار است.

   Who’s Who يك فهرست همكاران به اند. شده نوشته ـ مستعار پالميرو تولياتي
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(كه مانفرد اشترن جمله اند: از آن دارد؛ زمان شباهت در آن المللي كمونيستي بين
هدايت اسپانيا داخلي جنگهاي طي را المللي بين بريگاد كلبر, اميليو نام با بعدها

نام با (كه واسيلي بلوشر سرخ), (مارشال ارتش كرد), ميخائيل توخاچفسكي مي
مين. هوشي نام به جواني شد) و كومين تانگ نظامي مشاور «گالن»

به: ن. ك ـ ۳
Isaac BABEL, Cavalerie rouge, Gallimard,Paris, 1983. 

به: ن. ك ـ ۴
Benjamin YOUNG, From Revolution to Politics : Chinese 
Communists on the Long March, Westview, Boulder, 1990.

به: ن. ك ـ ۵
Carl SCHMITT, La Notion de Politique, Théorie du partisan, op. cit .

مضمون به «دشمن» مضمون از كرديم, گذار اشاره تر پيش كه چنان هم
ارنست آثار در است. ارتجاعي نمايندة حركتي كامًال «پارتيزان» در آثار اشميت,

خصلت دارد, اين بيشتري برجستگي شورش فردگرايانه كه مشخصات يونگر,
به: ك ن. هست. هم تر غليظ ارتجاعي

Ernst JÜNGER, Le Traité du rebelle ou Le recours aux forêts, 
Christian Bourgois,  Paris, 1995.

طي كه داري, ضدسرمايه مسخ بورژوايي شورشهاي از هستند هايي نمونه اينها
روز بود. باب مدرنيته دورة مؤخر

نگاه كنيد: ضدفاشيستي ايتاليا جنبش از پاُونه درخشان كلوديو به بررسي ـ ۶
Claudio PAVONE, Una guerra civile : saggio storico sulla moralità 
nella resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991.

جنگ از دركهاي مختلف شرح به اّما دارد, اختصاص ايتاليا مورد اثر به اين هرچند
هاي سوژه پردازد و مي هم و...) ضدفاشيستي , پرستانه وطن (ملي, طبقاتي, داخلي
در كه دهد ربط مي نحوي به سازماندهي مختلف شكلهاي به مختلف را اجتماعي

كند. مي حفظ را وسيع تر هم تناسبش مسٌالة يك چارچوب
در  كرد. ذكر مثال عنوان به بيستم قرن طي را بالكان جنوب تاريخ توان مي ۷ ـ

و كمونيستها بين داخلي جنگهاي از ضدفاشيستي مقاومت جنگهاي ,۱۹۴۰ سالهاي
مختلف طبقات نيز و و روستا شهر جداييهاي اساس گرا» بر «قوم ناسيوناليستهاي

ناسيوناليستي  ۱۹۹۰ جنگهاي سالهاي در وقتي نبودند. تشخيص قابل اجتماعي,
در وارونه: شكل غالبًا به منتها كردند, بروز اختالفها همين باز شدند, درگير دوباره
جنگ وارد سوسياليستي بودند كه با بوروكراسيهاي فقرا موارد اغلب در حالت اين

شدند.
به: ك ن. پرولتري, يا يي توده بر شورش حزب ديكتاتوري ِاعمال درمورد ـ ۸

A. NEUBERG, L’Insurrection armée, op . cit.



به: ن. ك ـ ۹
Hans Magnus ENZENSBERGER, Le Bref  Eté de l’anarchie: la 
vie et la mort du Buenaventura Durruti, Gallimard, Paris, 1975.

زمان آن در پراودا گزارشگر اثر به دوروتي نقش به شورويها گذاري ارج درمورد
مشخصات: كنيد, با اين مراجعه

Mikhail KOLTSOV, Diario de la guerra de Espana, Ediciones 
Ruedo Ibérico, Paris, 1963.
ن.  است. همين دبره رژيس نوشتة انقالب» «انقالب در اصلي برهان درواقع ـ ۱۰

به: ك
* Régis DEBRAY, Revolution dans la revolution?, François 
Maspero, Paris, 1967.

ن.ك به: چنين هم  
* Ernesto Che GUEVARA, «La Guerre de guérilla», Textes 
militaires, La Découverte, Paris, 2001.

به: ك ن. نيكاراگوئه. ملي ساندينيستي آزاديبخش جبهة در زنان درمورد ـ ۱۱
Helen COLLINSON (dir.), Women and Revolution in Nicaragua, 
Zed Books, London, 1990, P154 – 155.

به: ك ن. پرو, در درخشان» «راه سازمان در زنان نقش درمورد
Daniel CASTRO, «The Iron Legions», in Daniel CASTRO(dir.), 
Revolution and Revolutionaries: Guerrilla Movements in Latin 
America, Scholary Resources, Wilmington, 1999, P.191 – 199.

پيروزي  كه آن محض به روشن است: نگريم, نتيجه مي عقب به «وقتي ۱۲ ـ
مي داشتيم, شركت نبردها فعال در طور به زنان كه ما شد, احساس دسترس در

از: نقل به قرارگيريم». حاشيه در و شويم گذاشته كنار قدرت از بايست
Gioconda BELLI, «We Were The Knights at The Round Table», 
in Margaret RANDALL, Sandino’s Daughters Revisited, Rutgers 
University Press, New Brunswick, 1994, P.168-190, P176.

با  شده است شانگهاي در فرهنگي انقالب از كه پرارزشي به بررسي ك ـ ن. ۱۳
مشخصات: اين

Elizabeth PERRY et Li  XUN, Proletarian Power : Shanghai in the 
Cultural Revolution, Westview Press, Boulder, 1997.

سازمانهاي انقالبي  بر چيني الگوي كه نفوذي از مختصر اندازي براي چشم ـ ۱۴
به: ك ن داشت, ۱۹۷۰ ۱۹۶۰و ايتاليا در سالهاي

Roberto NICCOLAI, Quando la Cina era vicina: La rivoluzione 
culturale e la sinistra extraparlamentare italiana negli anni, 60e, 70, 
Franco Serantini, Pise, 1998.

به: ن. ك ـ ۱۵
Hannah ARENDT, Essai sur la revolution, op. cit.
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بطن  اجتماعي در و عوامل سياسي بين پيوند روشنگر از نمونة براي يك ۱۶ ـ
به: ك ن. ملي, آزاديبخش مبارزات

Franz FANON, Les Damnés de la terre, La Deconverte, Paris, 2003.
كه كرده تدوين (Transcendance) فراروندگي از نقدي جوان ماركس ـ ۱۷

به: ن. ك دهد. مي پيوند دولت خشونت به را خشونت سرمايه
Karl MARX, Manuscrits de 1844 (Economie politique et   
philosophie), Editions sociales, Paris, 1962.
دوره,  طي اين شهري چريك جنبشهاي به گذار از سريع انداز يك چشم براي ۱۸ ـ

به: ك ن.
Ian BECKET, Modern Insurgencies and Counter-insurgencies, 
Routledge, London, 2001, p . 151-182.

ن. ,۱۹۷۰ سالهاي در ايتاليا «اتونوميا» در جنبش تحليلي از و توصيف براي ۱۹ـ
به: ك

* Steve WRIGHT, Storming Heaven : Class Composition and 
Straggle in Italian Autonomist Marxism, Pluto Press, London, 
2002.
*Sylvere LORINGER et Christian MARAZZI (dir.), Italy : 
Autonomia, Semiotexte, vol3, No3, 1980.

زمان مراجعه آن آفرينان نقش از بسياري با طوالني هاي مصاحبه به چنين هم
در: كنيد,

Guido BORIO, Francesca POZZI, Gigi, ROGGERO(dir.), Futuro 
Anteriore, Derive/Approdi, Roma, 2002.

به: ك ن. ۲۰ـ
Nick DYER – WITHERFORD, Cyber-Marx, University of Illinois 
Press, Urbana, 1999.

به: ك اّول ن. درمورد انتفاضة ۲۱ـ
Robert HUNTER, The Palestinian Uprising, I.B. Tauris, London, 1991.

دوم: انتفاضة درمورد
Roane CAREY (dir.), The New Intifada, Verso, London, 2001.

كنيد: مراجعه سووتو از شورش باروخ هيرسن درخشان بررسي به ۲۲ـ
Baruch HIRSON, Year of Fire,  Year of Ash, Zed Books, Lonon, 1979.

جنبشهاي شورشي وANC  طي  بين رابطه مشكالت كتابش در هيرسن ۲۳ـ
تنش انگشت  اين بر هم مككينلي ديل دهد. مي نشان به خوبي ۱۹۷۰ را سالهاي
خارج از دور لنينيستي ماركسيست ـ ايدئولوژي از او متٌاسفانه تحليل گذارد, اّما مي

به ماهيت موضع همين از دارد و اعتقاد آن به كه او گيرد مي يي سرچشمه شده
به: ك ن. گيرد. مي ايراد ANC و خرده بورژوايي رفرميست

Dale McKINLEY, The ANC and The Liberation Struggle, Pluto 
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Press, London, 1997.
به  مربوط اسطورة محلي زاپاتيستها چگونه كه ميدهد استفن نشان لين ۲۴ـ مثًال

به: ك ن. پيونددادند. زاپاتا نظير ملي مقّدس هاي چهره با را Tzeltal
Lyn STEPHEN, Zapata Lives! Histories and Cultural Politics in 
Southern Mexico, University of California Press, Berkeley, 2002, 
p. 158-175.

به: ك زاپاتيستي ن. سازمان يي شبكه دربارة ساختار ۲۵ـ
*Roger BRUBACH, Globalization and Postmodern Politics Pluto 
Press, London, 1991, p.116 -128.
*Fiona JEFFRIES, «Zapatismo and the Intergalactic Age», in ibid, 
p.129-144.
*Harry CLEAVER, «The Zapatistas and the Electronic Fabric 
of  Struggle», in John HOLLOWAY et Eloina PALAEZ (dir.), 
Zapatistas! Pluto Press, London, 1998, p.81- 103.
پيكارجويانه و بازيگرانه حال عين در كه ماركوس, فرمانده نايب نگارش شيوة ۲۶ـ
زاپاتيستهاست. توسط استراتژي سياسي به طنز شيوة تبديل از نمونه بهترين است,

به: ك ن.
Sous-Commandant MARCOS, Our Word is Our Weapon, Seven 
Stories, New-York, 2001.

به: ك ن. ۲۷ـ
John HOLLOWAY, Change The World without Taking Power, 
Pluto Press, London, 2002.

به: ك هويتي, ن. درمورد سياست ۲۸ـ
Iris Marion YOUNG, Justice and the Politics of  Difference, 
Princeton University Press, Princeton, 1990, p. 156-191.

به: ك آنارشيستي, ن. جنبشهاي دوبارة درمورد ظهور ۲۹ـ
David GRAEBER, «For a New Anarchism», New Left Review, no 
13,  deuxième Série, Jan- feb 2002, p.61- 73.

هم هاكر را جنبشهاي و «ديژيتال» مقاومت مختلف اشكال جا اين بايد در ۳۰ـ
الكترونيكي هاي شبكه كه عظيمي منابع كردن همگاني براي كه كنيم اضافه
تكنولوژيهاي بر مبتني كنترل پيچيدة اشكال كردن خنثي نيز و اند كرده پنهان

كامل آگاهي و آزادي به ميل جنبشها هم محرك اين كنند. مي مبارزه سيبرنتيك
كه خودشان است و ارتباطي همكاري جديد اشكال و نيز ها شبكه غناي عظيم به

غيرمادي, دوباره مالكيت از بحث در كتاب دوم بخش در ما كنند. مي را ممكن آنها
گفت. خواهيم سخن جنبشها اين از

به: ن. ك ۳۱ـ
John ARQUILLA et David RONFELDT (dir.),  Networks and 
Netwars, op, cit.
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به: ك ن. ۳۲ـ
Pierre CLASTRES, La Société Contre l’Etat. Recherches 
d’anthropologie politique, Minuit, Paris, 1974.

به: ك ن. ۳۳ـ
John ARQUILLA et David RONFELDT, Swarming and the Future 
of Conflict, Rand Corporation, Santa Monica, 2000.

به: ك ن, ۳۴ـ
James KENNEDY et Russell EBERHART avec Yuhai SHI, Swarm 
Intelligence, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2001.
هم, با حشرات ارتباط از جّذاب توصيف يك براي ـ۱۰۳. ۳۵ ـ همان اثر, ص ۱۰۴

به: ك ن.
Karl von FRISCH, The Dancing Bees, trad, Dora Iles, Methuen, 
London, 1954.

به: ك ن. ۳۶ـ
Emile ZOLA, La Débâcle, Charpentier, Paris, 1899, p. 210.

به: ك ن. ۳۷ـ
Kristin ROSS, The Emergence of Social Space: Rimbaud and the 
Paris Commune, University of  Minnesota Press, Minneapolis, 
1988, p. 105.

شعر رمبو توصيف در را ابرمانند تودة اساسي نقش العاده به نحوي خارق ُرس
ميكند.
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۲
   

بيشماران
(Multitude)

به: ك ن. خلق, و بيشماران بين تشخيص زمينه در ۱ـ
*Paolo VIRNO, Grammatica della moltitudine, Rubbettino, 
Catanzaro, 2001, p.5-7.
*Marco BASCETTA, «Multitudine, popolo, massa», 
Controimpero, Manifestolibri, Roma, 2002, P.67-80.

اختالفهاي متقابِل «وابستگي بر تكيه با رهايي مضمون كالسيك بيان براي ۲ـ
به: ك ر. مسلط)», نه (و متقابل

Audre LORDE, «The Master’s Tools Will Never Dismantle the 
Master’s House», in Sister Outsider, Crossing Press, Trumansburg, 
NY, 1984, p. 110- 113.

خطرناك طبقات :۲-۱

مفهوم بحث در بنبست نشاندهندة الكلو ارنستو و زييك اسالُوي مباحثه بين ۱ـ
است. كثرت ليبرالي مفهوم و مفهوم ماركسيستي وحدت بين آلترناتيو براساس طبقه

ن.ك به:
Judith BUTLER, Ernesto LACLAU et Slavoj Zijek, Contingency, 
Hegemony, Universality, Verso, London, 2000.

عامل سياسي و اقتصادي درمورد عامل مجادالت قديمي از نمونه يك براي ۲ـ
به: ك سياسي) ن. جنبة (از سنت ماركسيستي, درون

*Georg LUKACS, Histoire et Conscience de classe: essais de 
dialectique marxiste, Minuit, Paris, 1974.

اقتصادي): جنبة از (و
* Nicolai BOUKHARINE, L’ ABC du communisme, François 
Maspero, Paris, 1968.

به: ن. ك ـ ۳
Antonio NEGRI, «Leopardi Europeo», Préface, à Lenta Ginestra, 
2e édition, Eterotopie, Milano, 2001, p.9-16.
صنعتي  روند خالل از شوروي, و اتحاد قرن بيستم, اياالت متحده ابرقدرت دو ـ ۴
در كردند. مي دنبال خود, اقتصادي تسلط برقراري هدف با را, استراتژي يك شدن,
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اقتصادي تسلط ِاعمال شدن براي كه صنعتي برد زود پي خيلي گرامشي قرن, آغاز
به: ن. ك ضرورت دارد.

Antonio GRAMSCI, «Americanisme et fordisme», (1934), Cahiers 
de prison, Robert Paris (éd.), Gallimard, Paris, 1996. 

در  مي كند, ِاعمال ديگر كار شكلهاي بر كه و هژمونييي غيرمادي كار از ما ۵ ـ
به: ك ن. گفتهايم. سخن «امپراتوري» كتاب

Empire, op. cit. P.354 – 359.
به: ك ن. كار, معاصر شكلهاي زبانشناختي ماهيت درمورد ـ ۶

Paolo VIRNO, «Virtuosity and Revolution», in Paolo VIRNO 
et Michael Hardt (dir.), Radical Thought in Italy, University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1996, p.189 – 210.

ك: ن. معرفتي», «كار درمورد
Carlo VERCELLONE (dir.), Sommes - nous sortis du capitalisme 
industriel? La Dispute, Paris, 2003.
,Ethique  بخش  (كتاب بريم از اسپينوزا مي به كار ما كه عاطفه يي را مفهوم ـ ۷
ن. عاطفه، مفهوم از قابل قياس, هرچند اندكي متفاوت, بحثي براي گرفتهايم. (III

به: ك
*Antonio DAMASIO, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le 
cerveau des émotions, Odile, Jacob, Paris, 2003.
* Brian MASSUMI, Parables of  the Virtual, Duke University 
Press, Durham, 2002.

به: ن. ك اجتماعي, رفتارهاي و صالحيتها توجه كارفرمايان به زمينة ـ در ۸
Doug HENWOOD, After the New Economy, New Press, New 
York, 2003, P.76-79.

به: ن. ك ـ ۹
Georg SIMMEL, «The Metropolis and Mental Life», La 
Sociologie de Georg Simmel (1908): éléments actuels de 
modélisation Sociale, P.U.F, Paris, p.409 - 424.

مفيد داويد مقدمة نيز و كنيد نگاه پول دربارة سيمل هاي نوشته به طور كليتر به
در: فريزبي

Georg SIMMEL,Philosophy of Money, Routledge London, 1990, 
P.1-49.

به: مثًال ـ ن.ك. ۱۰
*Dorothy SMITH, The everyday World as Problematic: A Feminist 
Sociology, Northeastern University Press, Boston, 1987.
*Sara RUDDICK, Maternal Thinking, Beacon, Boston, 1989.

به: ك ن. فمينيستي, اخالق عنوان به «توجه» درمورد
*Joan TRONTO, Moral Boundaries, Routledge, New York, 1993.
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*Eva KITTAY, Love’s Labor, Routledge, New York, 1999.
به: ن. ك ـ ۱۱

Danièle KERGOAT, «L’infirmière coordonnée», Futur Antérieur, 
no 6, été 1991, p.71-85.

به: ن. ك ـ ۱۲
Jennifer PIERCE, Gender Trials: Emotional Lives in 
Contemporary Law Firms, University of California Press, 
Berkeley, 1995, P.83-102.

به: ك ن. عاطفي, كار بيگانگي ازخود درمورد
Arlie Russell HOCHSCHILD, The Managed Heart: 
Commercialization of human Feeling, University of California 
Press, Berkeley, 1983.

ارائه آماري هستند, عاطفي كار حاوي كه مشاغلي توزيع نحوة زمينة در نويسنده
.(۲۴۱ ۲۰۴تا (صفحات ميدهد

به: ك ن. است. اصلي دوگ هنوود استدالل ـ اين ۱۳
Doug HENWOOD, After The New Economy, New Press, New 
York, 2003.

قابل  تخصص فورديسم و ُپست زمينة در مباحثات به نظري كلي براي ۱۴ ـ
به: ك ن. انعطاف,

Ash AMIN (dir.),  Post- Fordism: A Reader, Blackwell, Oxford, 1994.
به: ك ١٥ ـ ن.

Pascal BYE et Maria FONTE, «Is The Technical Model of 
Agriculture Changing Radically?», in Philip McMICHAEL 
(dir.), The Global Restructuring of Agro-Food Systems, Cornell 
University Press, Ithaca, 1994, P.241-257.

به: ن. ك ـ ۱۶
Michael FLITNER, «Biodiversity: Of Local Commons and Global 
Commodities», in Michael GOLDMAND (dir.), Privatizing 
Nature: Political Struggles for the Global Commons, Pluto Press, 
London, 1998, P.144 -166, (152-153).
۲۰۰۰ تا  دورة طي كه مشاغلي مورد در آمريكا كار ادارة پيشبينيهاي مورد در ۱۷ـ

به:  ك ن. , رشدخواهندكرد ۲۰۱۰ بهسرعت
www.bls.gov/news.release/ecopro.toc.htm

دهقان از كالسيكي كه بررسيهاي تيموتي ميچل از نقد به كنيد نگاه مثًال ۱۸ـ
ارائه كرده اند: تغييرناپذير و ابدي مصري چهره يي

Timothy MITCHELL «The Invention and Reinvention of the 
Peasant», in Rule of Experts :Egypt, Techno-politics, Modernity, 
University of California press, 2002, p123-152.
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به: ك. ن. دهقان از كالسيك تعريفهاي زمينة در ۱۹ـ
* Eric WOLF, Pathway to Power, University of California Press, 
Berkeley, 2000, p.195-196.
*Theodor SHANIN, «Introduction: Peasantry as a concept», in 
Theodor SHANIN (dir.), Peasants and peasant Societies, 2e edition, 
Blackwell, Oxford, 1987, p.3. 

بين «Peasant» و  زبان انگليسي, در معني, تفاوت كه اشاره كرد بايد ۲۰ ـ
زبانهاي  در كند. مي تسهيل را اقتصادي مختلف موقعيتهاي بين «Farmer» تمايز

«Paysan» در فرانسوي يا «Contadino» در ايتاليايي يا  مثل هايي واژه ديگر,
شود. مي حاصل تر مشكل تمايز اين اسپانيايي, در «Campesino»

كارگران و فقير دهقانان مجموعة كه كرد مي ارزيابي مائو سالهاي ۱۹۳۰, در ۲۱ ـ
خودكفا دهقانان و چين را تشكيل مي دهند روستايي جمعيت ۷۰درصد كشاورزي

ك ن. هستند. جمعيت اين ۵درصد ثروتمند فقط دهقانان كه حالي در ۲۰درصد را,
به:

 Mao ZEDONG, Analyse des classes de la societé chinoise (1926) in  
Ecrits choisis, t.1, Francois Maspero, paris, 1969 ; «Rapport d’enquête 
mené dans le Hannan à propos du mouvement paysan», (1927) in 
Œuvre choisies de Mao- Tsé- Toung, Pekin, 1967, P.21-62 ;
 «comment analyser les classes à la compagne» (1933), in ibid, 
P. 153-156 ; «La Revolution chinoise et le parti communiste 
chinois», (1939), in ibid, vol.2, P.325-356. 

به: ك ن. شوروي, رهبري دستگاه مباحثات پيرامون جالب بسيار بحثي براي ۲۲ـ
Moshé LEWIN, La Paysannerie et le pouvir sovietique 1928-1930, 
Mouton, Paris/La Haye,1976.

به: ك ن. ۲۳ـ
Lynno VIOLA, Peasant Rebels Under Stalin, Oxford University 
press, Oxford, 1996.

به و خوردند شكست شوروي دهقانان در جنگ با دولت هرچند نويسنده نظر به
سنت يك بطن در فرهنگي هويت يك شكل به ولي رفتند, ازبين طبقه عنوان

ماندند. باقي مقاومت
العاده نظري فوق شوروي كشاورزي سياست هاي جنبه از بسياري نسبت به مائو ۲۴ـ
كشاورزي و اشتراكي كردن دهقاني توليد دگرگوني تر كلي با طرح داشت. اّما انتقادي
كافي جلونرفتند! حد به زمينه در اين كه شورويها داشت عقيده عكس نبود, به مخالف
او نظر به كه اين اّول شده اند. عنوان نكته دو در كشاورزي شوروي روند به او انتقادات
اهميت اندازه از اشتراكي كردن, بيش شرط عنوان به رشد تكنيك ابزارها و براي شورويها
داشت عقيده عكس به مائو بيايند). از تعاونيها قبل بايست مي (تراكتورها بودند شده قائل
عوض را روابط توليدي بايد «ابتدا كرد: پافشاري توليد روابط بر دگرگوني بايست مي كه
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ن. تحقق بخشيد». نيروهاي موّلد را رشد توان مي كه آن است بعد از و فقط بعد, كرد.
به: ك

Mao Tsé- Tung, A critique of soviet Economics, Trad. Moss 
Roberts, Monthly Review, New York, 1977, p.93.

نكرده اند: عوض يي ريشه طور به را مالكيت شورويها كه داشت عقيده دّوم, مائو
فقط مرحلة نظر مائو به برقراركردند آنها كه را روستا به يا متعلق جمعي مالكيت 
منتهي توليد وسايل زمين و عمومي مالكيت به مي بايست كه است روندي اّول

۶۸ و ۱۳۳). شود (ص
نوستالژي دنياي دهقاني, اين از است هايي نمونه از ُپر سينماي معاصر چين ۲۵ـ

به تفسير ن. ك مثًال كرد. اشتباه دهقاني دوبارة دنياي تولد ادعاي با را آن نبايد اّما
فيلم Red Shorgum  اثر Zhang Yimou  به  Xudang Zhang از كه جالبي

در: است, كرده دهقاني آرمان عنوان
Chinese Modernism in the  Era of Reform, Duke University press, 
Durham, 1997, p. 318-322.
سيستمهاي و بزرگ سدهاي ساختن كاليفرنياست. مثال كالسيك نمونة -۲۶   
توليد به  خانوادگي كوچك برداري بهره از گذار براي بود نيرومندي عامل آبياري 
بارآوري جهش و تكنولوژيك بهبودهاي با مالكيت تمركز بزرگ. مقياس در تجارتي

شد. همراه
به: ك ن.

Donald PISANI, From The Family Farm To Agribusiness: The 
Irrigation Crusade in California  and the West, 1850- 1931, 
University of California  Press, Berkeley, 1984.

به: ن.ك -۲۷  
Robert Brenner, «Agrarian class  Structure and  Economic 
Development  in Pre Industrial  Europe»,  in T. H. Aston et C. H. 
E. PHILPIN (dir) , The Brenner Debate, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1985, P. 10-63.

به: . ك ن. فرانسه, در دهقاني عالم پايان مورد در -۲۸
Henri MENDRAS, Sociétés paysannes : éléments pour une théorie 
de la paysannerie, Armand Colin, Paris, 1976. 

به: ك ن. تر, تحليل كلي يك براي
David GOODMAN et Michael REDCLIFT, From  Peasant  to 
Proletarian : Capitalist Development and Agrarian Transitions, St. 
Martin’s Press,  New York, 1982.

به: ك ن. ويتنام, در دهقاني ماقبل ارضي ساختار مورد در مثًال -۲۹  
Ngo Vinh LONG, «Communal Property and Peasant 
Revolutionary Struggles in Vietnam», Peasant Studies, vol.17, no 
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2, winter 1990,p.121-140.
به: ك ن. صحرا, جنوب آفريقايي مناطق مورد در زمينه همين در

Enwere DIKE, «Changing Land Tenure Systems in Nigeria» , 
Peasant studies, vol 17, No 1, autumne 1989, P. 43-54.

به:       ن. ك هم چنين  
J.S. SAUL et R.WOODS, «African Peasantry» in Theodor 
SHANIN (dir) Peasant and peasant societies . op. cit. p. 80-88.
اصطالح آيا كه وجوددارد مسٌاله اين كردن روشن براي مفصلي مباحثات -۳۰  
اساس بر سيستمهايي چنين كنندة توصيف مناسب نحوي به جماعت» «دهقان

: به ك . ن نه. يا است بوده آفريقا, در ويژه به توليدي, كوچك واحدهاي
Margaret Jean HAY, «Peasant» in  Modern East African Studies, 
Peasant Studies, Vol 8, No 1,winter 1979,p.17-29. 

ك به: گواتماال, ن. در ارضي اصالحات پيرامون منازعات سياسي در مورد -۳۱
Greg GRANDIN, The Blood of Guatemala, Duke University 
Press, Durham, 2000.
مورد در زمين و مالكيت با  ارتباط در دائمي نابرابريهاي مورد  در تر, كلي  طور به

به: ك ن. التين, آمريكاي در ارضي اصالحات شكست
*Ernst FEDER, The Rape of the Peasantry: Latin America’s 
Landholding system, Anchor Books, New York, 1971.
*William THIESENHUSEN, Broken promises: Agrarian Reform and 
the Latin American Campesino, Westview Press, Boulder, 1995.
ـ هاي كشاورزي فرآورده يك غول چندمليتي ساختار و شرح فعاليتها براي -۳۲   

است: سودمند زير منبع به مراجعه غذايي,
Brewster KEEN, Invisible Giant: Cargill and its Transnational 
Stratégies, Pluto Press, London, 1995.

به: ك ن. -۳۳  
*R. E . ELSON, The End of the  Peasantry in Southeast Asia, St. 
Martin’s Press , New York, 1997
*Anthony PEREIRA, The End of the Peasants: The Rural Labor 
Movement in Northeast Brazil 1961-1988, University of Pittsburgh  
Press, Pittsburgh, 1997.

به: ك ن. آفريقا, كشاورزي كارگران شدن پرولتاريزه زمينة در -۳۴
Samir AMIN (dir), Agriculture africaine et le capitalisme, 
Anthropos, Paris, 1975.
اقتصادي كاربرد چنان كه هم است, ناروشن اروپا خارج در دنياي دهقاني فرهنگي نقش -۳۵
دوم نيمة غيراروپايي اشكال نيست. در ادبيات خارج از اروپا بي در جماعت» «دهقان مفهوم
دهقاني منعكس در دنياي افول با كه را سراغ كرد روندهايي ميتوان يقين قرن بيستم به

از جمله: آفريقايي رمانهاي از بسياري دارند. شباهت ادبيات اروپايي,
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* Chinua ACHEBE, Le monde s’effondre, Présence 
Africaine,Paris, 1973.
* Cheikh Hamidou KANE: L’ Aventure ambiguë, 10/18, Paris, 2003.
* Tayeb SALIH, Saison de migration vers le Nord, Actes sud, 
Arles, 1996.
جبري ورود كه شاهد اند پرداخته گذار تاريخي از يي دوره به توصيف ترتيب اين به
و اجتماعي روابط تزلزل آن به دنبال و و سرمايه, مدرنيته نيروهاي نيز و استعمار
و دوران استعمار ابيات در كه حساسيتي اين است. بوده روستا سنتي قدرت اشكال
پاياني دوره در كه نيست , بي شباهت به حساسيتي ميخورد چشم به استعمار از بعد
احساس مشترك است, آنها چه در آن ميشود. اروپا مشاهده عرصة دهقاني در جهان
اين با است. نوستالژي و يابي, جهت براي ها نشانه رفتن ميان از نظمي, بي از واحدي
جهان افول با در قياس را اروپا خارج در روستايي بحران ساختارهاي ما وقتي همه,
درك كه انگار ميشويم. آن ويژگي منكر كنيم, مي تفسير و تعبير اروپا در دهقاني
اروپا, گذشتة كه با است ميسر براي ما فقط در حدي جوامع غيراروپايي و ها فرهنگ

داشته باشد. تطابق درآمده , جهاني و يي عام قاعده به صورت كه
تحسين برانگيز به نحوي شهر», و «روستا عنوان با در بررسيش ريموند ويليامز -۳۶
بوده كه موضوعي روستايي انگلستان, زندگي خاطرة خوش چگونه كه شرح ميدهد
برخورد هاي «نحوه است. پيموده مدرن انگليس ادبيات تاريخ در را مختلفي مراحل
ماند, باقي ثابت و استوار العاده زندگي روستايي فوق از روستا و دركشان با انگليسيان
هنوز [....] ادبياتش , بود شده شهري اساسي طور به جامعه وقتي حتي كه طوري به

به: ك . ن بود». مانده باقي روستايي اساسًا
Raymond WILLIAMS, The Country and The City, Oxford 
University Press, Oxford, 1973. p.2.                                       

ن. ك به: مثًال هنر مدرنيست اروپا, براي -۳۷
William RUBIN (dir.) «Primitivism», in 20th  Centruy Art, 2 vol., 
Museum of Modern Art, New York, 1984.

به: ن. ك براي ادبيات,
*Mariana TORGOVNICK, Gone Primitive: Savage Intellects, 
Modern Lives, University of Chicago Press, 1990.
 *Elazar BARKAN et Ronald BUSH (dir), Prehistories of the 
Future : The Primitive Project and the Culture of Modernism, 
Stanford University Press, stanford, 1995.
ايم. داده قرار مبنا را كرني مايكل توسط شده پيشنهاد بندي دوره ما جا اين در -۳۸

به: ك ن.
Michael KEARNEY, Reconceptualizing the  Peasantry : 
Anthropology in a Global Perspective, Westview Press , Boulder, 
1996, p. 23-41.
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آن  شناسان انسان و ميشود ظاهر آغاز جنگ سرد در دهقان شناسانة انسان  الگوي
سو يك از دارد. مطابقت ژئوپوليتيك مواضع با آشكارا كه ميبرند كار به نحوي به را
به است قادر كه مي شود تلقي رشد»ي «كم چهرة دهقان رشد, تئوريهاي مطابق
ديگر, سوي از كند. پيدا دست آمريكايي اروپايي- رشد معيار به سريع نسبتًا نحوي
مفهومي ملي, دهقان بخش رهايي مبارزات مختلف و چين انقالب ايدئولوژي طبق
ـ اقتصادي و اجتماعي شرايط بودن مشترك مي دهد امكان كه يي است سه قاره
معني, چهره اين به دهقان, و آفريقا را تٌاييد كرد. التين آسيا, آمريكاي در سياسي
مفهوم عالم از داشت كه به خاطر بايد سرانجام انقالبي بود. و داري سرمايه ضد يي
شده ارائه ناروشن مبهم و دركي شناسانه, انسان از بررسيهاي بسياري در دهقاني
تعريف گاه يك هيچ كه تٌاكيد ميكند سيدل سيلورسن كه است بدين ترتيب است.
شناسان و انسان است نشده داده دهقاني عالم از باشد هم منطقي فرهنگي كه واقعًا

به: ك ن. اقتصادي متوسل شوند. تعريف به اند گير ترجيح داده سخت و جّدي
«The concept of the Peasant and the Concept of Culture», in Joan 
MENDUR (dir.),Social Anthropology of peasantry, Somaiya 
Pulications, Bombay, 1987, P.7-31. 
را جماعت نمي تواند طبقهيي دهقان كه مي رود پيش اين ادعا حد انكار تا اين -۳۹  
شورشي دهقانان شامل كه ـ را ياغيان پريميتيف هابسبام, اريك مثًال تشكيل دهد.

دست  منطقي به «هنوز كه سياسي» مينامد ماقبل «مردمان عنوان به ـ ميشدند هم
به: ك ن. بيان كند» را آنان جهاني اين خواستهاي كه بتواند نيافتهاند

Eric HOBSBAWM, Les Primitifs de la révolte dans l’Europe 
moderne, Fayard, Paris, 1966, p. 16.

دهقانان  بين چون نميدهند, را تشكيل دهقان] طبقهيي خانوادة [ميليونها «اما ۴۰ ـ
رابطة اشتراك, هيچ هيچ مشابهت منافعشان دارد و وجود محلي يك رابطة فقط خرد
به نيستند آنها منطقًا قادر دليل اين به نميآورد. سياسي بهوجود سازمان هيچ ملي,
دفاع مجمع, يك طريق از يا پارلمان يك طريق از خودشان, طبقاتي منافع از خود نام

: ك به شوند». ن. نمايندگي بايد و باشند خودشان معّرف كنند. آنها نميتوانند
Karl MARX , Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, 
Mille et Une Nuits,Paris, 1997, p. 171.

مثًال به: ك ن. -۴۱
Karl KAUTSKY, La question agraire, François Maspero, Paris, 1970.

. كنيد ۱۸۸۱)نگاه (در ورا زاسوليچ به او نامة به ماركس, پروژة مورد در
شهرها باز  پرولتارياي در را خود طبيعي راهنماي متحد و بنابراين,  ۴۲-«[دهقانان]
هميشه هم پرولتاريا خود ماركس, براي ص ۱۷۷). (۱۸ برومر, همان اثر, مييابند»
يافت. دست مرتبه اين به خود تاريخي رشد طي بلكه نبود, فعال سياسي سوژة يك

نشد  (سوبژكتيف) ذهني نقش يك ايفاي به ۱۷۸۹ قادر انقالب در فرانسه پرولتارياي
ماه كند. طي شورشهاي او خدمت به بورژوازي به منافع توانست با پيوستن فقط و
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مستقل, بازيگر بهعنوان پاريس, پرولتارياي كه بود و ۱۸۴۸  ۱۸۳۰ ژوئيه و  ژوئن
كمون برقراري با در۱۸۷۱, و فقط خورد. شكست بار هر و برداشت را نخستين گامها

شد. ظاهر واقعي سياسي سوژة يك عنوان به كه بود پاريس
استعماري»  مابعد  «بررسيهاي جريان بنيانگذار  اصول از يكي امر  اين -۴۳

به: ك بهويژه ن. مي دهد. آمريكا تشكيل (postcolonial studies) را در
Gayatri SPIVAK, A Critique of Postcolonial Reason, Harvard 
University Press, Cambridge, 1999, p. 252-266.
بر تكيه با كمونيستي انقالب بزرگ نظريهپرداز ديگر دون,  مائوتسه سواي ۴۴ـ  

به: ك ن. است. هوشيمين دهقانان,
  «The Party’s Military  Work among the Peasants», in A. 
NEUBERG, L’Insurrection armée, op,cit.,P. 255- 271.  

به: ك ن. -۴۵
.Mao Zedong, A Critique of Soviet Economics, p. 55 , 136
مولد, نيروهاي  رشد و جديد ماشينهاي براي اندازه از بيش شورويها مائو نظر  به
سياسي تغييرات يعني دهقانان, براي تغيير خود مقابل در و بودند كرده سرمايهگذاري

بودند. نشده اهميت كافي قائل روبنايي, و
حذف و محيط روستايي شهري محيط تفاوت بين نوع هر اين نيست كه مسًاله -۴۶
كه محيطهاي همكاري, بهتدريج ارتباط و روند طريق از كه است بلكه اين مي شود,
خود سياسي ارزش آنها بين موجود تفاوتهاي ميكنند, ميل برابري سوي به مزبور
در تلويزيون و راديو, روزنامه, مثل همگاني رسانههاي پخش ميدهند. از دست را
در دگرگوني و توليدي پراتيكهاي تغييرات ريشهيي در نيز و اينترنت, مناطق برخي
بازي روند اين در تعيينكنندهيي  نقش مناطق, روستايي و شهري  چشماندازهاي
گفتهاند. سخن روستا» «شهريكردن زمينه از اين در چيني مؤلفان از ميكنند. برخي

ك به: ن
Gregory Eliyu GOLDIN (dir.), Farewell to Peasant China: Rural 
Urbanization and Social  Change in the Late Twentieth Century, 
sharpe, Armunk, New York, 1997.
 South Asian Subaltern  Studies كه پروژة گفت چشمانداز مي توان اين در -۴۷
اساسًا (Ranajit Guha) گوها  راناجيت آن, بنيانگذار پروژة ويژه به و   Group

شده  تثبيت انقالب مائوئيستي را روند نتايج دقيقتر به بيان يا است ـ مائوئيستي
سوژة يك ميتوانند مثل پرولترها هم دهقانان دارد كه عقيده چون كند, مي تلقي
اين همگان: براي برابر سياسي تواناييهاي دهند. تشكيل را مستقل و فعال سياسي
ميدهد امكان اجتماعي سوژه هاي ساير و صنعتي كارگران به دهقانان, به آنچه است

فكر  اين  subaltern studies گروه شوند. (subaltern) جمع دستان» «زير گروه در
تٌاكيد بهعكس و ماقبل سياسياند يا غيرسياسي گروه يك دهقانان كه رد ميكند را
را سرنوشتشان بهطورخاص, دهقان و  كلي, بهطور  سلطه تحت عنصر كه ميكند



و توضيحات منابع ٤٤٨

خيزشهاي مثًال, كالسيك بريتانيا, تاريخنگاران كه حالي در ميكنند. خودشان تعيين
بيست قرن و آغاز نوزده قرن پايان در بريتانيا امپراتوري عليه در هند دهقاني بزرگ
عمليات اين كه ميكند ادعا گوها ميكنند. تلقي گسسته و خودانگيخته حركاتي را
براين بنا بوده و هند دهقانان سوي از آگاهانه و انگيزه داراي بيانگر اقدامي شورشي
مطالعات از جالب توجه بيالني براي ميشوند. شمرده واقعي معناي به فعاليتي سياسي

ك به: ن. اين گروه,
 Dipesh CHAKRABARTY, «Subaltern studies and postcolonial 
Historiography» , Nepantla, vol 1,no 1,  2000 , p. 9-32 (14-21)

۴۸- ن. ك به :
* Jasé BOVE et yves MANGUY, La confédération paysanne,  
Eden productions, Paris, 2003;
* Angus WRIGHT et  Wendy  WOLFORD,To inherit  the Earth: 
The Landless Movement and the Struggle for a New Brazil, Food 
First, Oakland,2003;
* Sue BRADFORD et Joan ROCHA, Cutting the Wire: The Story 
of the Landless Movement in Brazil, Latin American Bureau, 
London, 2002.

۴۹- ن. ك به :
Michael KEARNEY, Reconceptualizing the Peasant, p. 23- 41.
است, ديگر متفاوت با چيز مقابل آنچه در اينجا, در (singularité) ۵۰- ويژگي
پرورانده ِدلوز ژيل را ويژگي مفهوم است. اين متفاوت خودش كه دارد اشاره چيزي به

: ك به است. ن.
Gilles DELEUZE, Spinoza et le problème de l’expression, Minuit, 
Paris, 1969  et  Différence et répétition, P.U.F,  Paris  1996.

: به ك ن. چنين هم
«singularités pré- individuelles» dans François ZOURABICHVILI, 
Le vocabulaire de Deleuze, Ellipses, paris, 2003, p. 76-78.

ن. ك به: -۵۱
Charles PIOT, Remotely Global: Village Modernity in West 
Africa,University of Chicago Press, Chicago, 1999.
الگوي انسانشناسانهيي نمونههاي از بهترين يكي نويسنده ۲۲ تا ۲۴). صفحات ويژه (به
در روستا يك زندگي مورد, اين ويژگي محلي (در است قادر كه ميكند عرضه را
آفريقا, مورد مدرنيته در . كند درك جهاني و مشترك جوهر به عنوان را توگو) شمال

ك به: ن.
 Jean et John COMAROFF, «Introduction», in Jean et John 
COMAROFF (éds), Modernity and its Malcontents: Ritual  and 
Power in Postcolonial Africa, University of Chicago Press , 
Chicago, 1994, p. XI -XXXVII.
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۵۲- ن. ك به :
Jean et John COMAROFF, «Occult Economies and the Violence of 
Abstraction: Notes From the south African Postcolony» , American 
Ethnologist, vol. 26, n° 2. 1999, p. 279-303 (spec. p. 294).

فرانسوي: ترجمة ,«Un’idea dell’ India» اصلي ۵۳- عنوان
L’Inde comme je l’ai vue, Flammarion, Paris, 1963.

فرانسه: به ,«L’odore dell’ India» اصلي عنوان ـ ۵۴
Pier- Paolo PASOLINI, L’odeur de L’Inde, Denoel, Paris, 1982, 
rééd; Gallimard, Paris, 2001.

سياسي, روان شناختي  بيانهاي با مبدل ميشود كه اقتصادي وضعي فقر, وقتي به ۵۵ـ 
در مدرن ميگردد. شناسي جامعه موضوع مهمي در دارد, ايدئولوژيك هماهنگي و
گئورك پيرامون ۱۹۲۰ سالهاي در كه مكتبي در بطن به ويژه و آلماني شناسي جامعه
خود به  سياسي معناي متوسط طبقات فقيرشدن كه هنگامي گرفت, زيمل شكل
كارمندان انحراف كراكائر, زيگفريد مثًال ميشود. اصلي يك مضمون ميگيرد, فقر
مضمون در سينماي و همين قرارميدهد تحليل مورد فاشيسم را فقيرشده به سمت

به: ك ن. ميشود. هم مطرح آلمان اكسپرسيونيست
Sigfried KRACAUER, Les Employés: aperçus  de l’Allemagne 
nouvelle, Avinus, Paris, 2001. 

, فرانتس  روانشناسي در زمينه اريش فروم . بود) ۱۹۲۹ انتشار يافته سال در (كتاب
تنگ بين پيوند تشريح اين به همه ادبيات, در دوبلين آلفرد سياسي و علوم نومن در
هر كه را باري فاجعه انساني انحطاط و  پرداخته  فقر فرهنگي و اقتصادي شرايط

اند. داده نشان ميكند, ايجاد داري سرمايه رشد چرخة در بحران
بارة در ـ ماركسيستي از جمله ـ كالسيك تئوريهاي در زمينة عميق بحثي براي -۵۶

: ك به ن. صنعتي» «ارتش ذخيرة
Yann MOULIER-BOUTANG, De l’esclavage  au salariat, PUF, 
Paris 1998.

به :  ك تئوري, ن . اين اولية تعريفهاي بارة در
*Karl MARX, Capital , vol 1, P.U.F,  Paris , p. 781-794.
*Rosa LUXEMBURG, L’ Accumulation du  Capital, Maspero, 
Paris, 1972. 
فقرا, مهارت و هوشمندي از حركت با (Rem KOOLHAS)مثًال ِرم كولهاس -۵۷
امور جريان نحوة از است روباز, كوشيده در بازارهاي نيمدار وسايل فروشندگان نظير
بهنظر پيكري آشفتة بيدرو بازار اّول وهلة . آنچه در سردربياورد الگوس شهر در

چاپ: زير كتاب به ك ن. است. پيچيدهيي سازمان داراي واقع در ميرسد,
Lagos Handbook, project on the City 4, Taschen, New York.

به: به عنوان مثال, ك ن. -۵۸
*Richard REED, Forest Dwellers,Forest Ppotecters,  Allyn,and 
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Bacon, Boston, 1997.
*Debra PICCHI, The Bakairi Indians of Brazil, waveland Press, 
Prospect Heights IL, 2000.
*Indigenous Knowledge and Development Monitor. 

نشاني اين است, به اطالعات از منبع ذيقيمتي
http://www.nuffic.nl/ciram/ikdm/index.html. 

به: ن. ك معاصر, توليد اقتصادي در مركزي زبان اهميت در زمينة - ۵۹
 Paolo VIRNO, Scienze sociali et «natura  umana»,  Rabbettino, 
catanzaro, 2002. (p. 49-66)

به: ن.ك متحده, اياالت در جنبشها اين تاريخچهيي از دربارة  ۶۰ـ
Francis FOX PIVEN et Richard CLOWARD, Poor People’s 
Movement, Random House, New York, 1979.
فيالدلفيا,  در Kensington Welfare Rights Union آن, معاصر نمونههاي از يكي

به: ك ن. پنسيلوانياست. در
http://www.kwru.org

به: ن.ك  ۶۱ـ
Ashwin DESAI,We Are the Poors , Monthly Review Press, New 
York, 2002, p. 44. 
ديدگاه از كه شهروندي, درآمد يا شده تضمين درآمد مورد در اساسي متن ۶۲ـ

از: است عبارت شده, تنظيم پولي و كالسيك اقتصاد
Philippe VAN PARIJS, Real Freedom for All, Oxford University 
Press, Oxford, 1995.

به: ك ن. چنين هم
*André GORZ, Métamorphoses du travail: quête du sens, Galilée, 
Paris, 1988.
*Andre GORZ, L’immatériel, Galilée, Paris, 2003.
* Ulrich BECK, The Brave New World of Work, Polity Press, 
Cambridge, 2000.
* Edoardo MATARAZZO SUPLICY, Renda de cidadania, Cortez, 
Sao Paolo, 2002.
* Stanley ARONOWITZ et jonathan CUTLER (dir.), Post-Work, 
Routledge, New York, 1998.

ن.ك به: اجتماعي», جنبش «سنديكاليسم در مورد -۶۳
Kim MOODY, Workers in a Lean World: Unions in the 
International Economy. Verso, London, 1997.

به  وقت, كارگران نيمه و غيرثابت كاركنان اعتصابهاي از ـ براي اطالع بيشتر ۶۴
كنيد:   مراجعه ,«Les précaires associés de Paris» گروه, اين سايت

http://pap.ouvaton.org    
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تحت  شده, بيستم قرن داستايفسكي در رمانهاي از تفسيرهايي كه متٌاسفانه  ۶۵ ـ
شده است. كاسته ارزششان و از داشتهاند قرار شوروي كمونيسم با تأثير رابطهشان

وقتي آلبركامو  يا كرد محكوم رمان را ۱۹۱۳ اين سال در گوركي ماكسيم كه هنگامي
روسي را در  كمونيستهاي ناگزير به هردو ساخت, نمايشنامه ۱۹۵۹ از آن يك سال در
ارزشهاي توجه به اين رمان را با بايد بيشك ميديدند. داستايفسكي شياطين پشت
بر داستايفسكي اثر كرد: خالصه شوروي به تاريخ را آن نميتوان ولي خواند, سياسي

است. استوار بيشماران از و بسيار عميقتر كّليتر ترسي بسيار مبناي
خالف  به تخّيلي, ـ علمي  داستهانهاي بزرگ نويسندة زالزني,  ويكتور ـ ۶۶

به: ك ن. ميكند. تٌاكيد قلدرمنشانه كنترل رّد بر داستايفسكي,
Victor ZELAZNY, L’ homme qui n’existait pas, Pocket. Paris, 1976.
مركزي كمپيوتر يك در هرفرد اطالعات حياتي مربوط به كه آينده, يك دنياي در
كند پيدا دست پروندهها اين به ميشود موفق زالزني قهرمان  است,  شده ضبط
يعني لژيون بودن نظر او به بگريزد. كنترل از تا دهد تغيير خود را بار هويت وچندين

مي آورد. وجود به هويت كه اختناقي از گريز براي مهاجرت به دستزدن
ن. ك به:  ۶۷ـ

Karl MARX, Manuscrits de 1857-1858, («Grundrisse»), trad.
fr.,Editions sociales, 1980, tom1, p. 34 – 43.

به: ك ن. ۶۸ـ
Antonio NEGRI, Marx au-delà de Marx, Harmattan, Paris, 1996.
ميكند. عرضه را دورهبندي از كامل فوقالعاده نمونهيي جيمسون فردريك كاِر ۶۹ـ

مثًال به: ك ن.
Fredric JAMESON, The Political Unconscious, Cornell University 
Press, Ithaca, 1981. p. 74-102.

به: ن. ك ـ ۷۰
Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 
Gallimard, Paris, 1993.
, معرفتي سازمانيابيهاي يا دانش همشكليهاي زمينة در فوكو قبلي كارهاي براي

به: ك. ن.
Archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1987. 

۱۷۷ تا ۱۸۳. صفحات ويژه به
ن. ك به: ۷۱ـ

René DESCARTES, Discours de la méthode, GF Flammarion, 
Paris, 1966, p. 41.

ن.ك به: آن, زمينة و متن اين نگارش مشروح براي مطالعة
Etienne GILSON, Descartes, discours de la méthode, Etienne 
Gilson, Vrin, Paris, 1930.
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جسم ۲ ـ۲  : دربارة

به: ن.ک  قّديس، پولس سّنت در جسم» «قدرت در زمينة ۱ـ
Henry  DE  LUBAC, Catholicisme: Les aspects sociaux du dogme, 
Le Cerf, Paris, 1941.
رهگشای شده، نوشته قديس اگوستن و کليسا پدران نظرات اساس بر که کتاب اين
«خداشناسی جديد اشکال که سنتی شد، رستگاری مفهوم از تاريخی درکی

بازکرده است. کامًال را آن رهايیبخش»
استحکام برای مدرن دوران آغاز در (corps politique) سياسی مفهوم بدنة اگر ـ ۲
پيدا هم ادامه بعدها تشابه ميرفت، اين بهکار مطلقه دولت تئوريهای به بخشيدن
کالسيک فلسفه در يکپارچه زندة ارگانيسم بهعنوان سياسی بدنة درک مورد در کرد.

به: ن.ک هگل، تا فيخته از و مارکس تا کانت از آلمان،
Pheng CHEAH, Spectral Nationality, Columbia University Press, 
New York, 2003.

عجالتًا  کرد. خواهيم بررسی ۳ بخش آغاز در مفصلتر بهطور را مطالب اين ما ۳ـ
که کرد اکتفا اين به میتوان

به: ن ک جهانی. امنيت دربارة مختلف نظريات چشماندازی از برای ـ
- Samuel HUNTINGTON,Le Choc des civilisations, op. cit. 
- Joseph NYE,The Paradox of American Power, Oxford, 
University Press, 2002. 
«جامعة به که کنيد مراجعه گوناگونی  انتشارات به جريان«جمهويخواه»  درمورد ـ

مثل میدهند، ارجاع جهانی» مدنی
- Mary KALDOR, Global Civil Society: An Answer to War, Polity 
Press, Cambridge, 2003.  

سال ۲۰۰۱  در نخستينش که  Global Civil Society سالنامههای به نيز و
شد. منتشر

شکلهای از تقليل باشد که عبارت ملی» يا « «تشابه خانگی» و مرزهای حد درمورد ۴ـ
به: ن.ک دارند، مقياس ملی رواج در که به حّد اشکالی جهانی صحنة سياسی

Empire, op. cit. P. 15 - 46   
به: ن.ک ۵ـ

Joseph SCHUMPETER, Capitalisme, socialisme et démoratie, 
Payot, Paris, 1990, p. 141.

به: ک ن. ۶ـ
Saskia SASSEN, ”The State and Globalization”, in Rodney 
HALL et Thomas BIERSTEKER (dir.), The Emergence of Private 
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Authority in Global Governance, Cambridge, University Press, 
Cambridge, 2002, p. 91-112.

        Empire به ك ن. چنين هم
به: .ک نابرابر, ر مبادلة و رشد نابرابر نظريات از خوب يک جمعبندی برای -۷

B.N. GHOSH, Dependency Theory Revisited, Ashgate, Aldershot, 2001.
دارند،  سروکار کنونی دوران در استثمار توپولوژی با که جغرافيادانهايی ميان در ۸ ـ

به: ک ن.
* Neil SMITH, Uneven Development: Nature, Capital, and the 
Production of Space, Blackwell, Oxford, 1990, 2e edition: 
* David HARVEY, Spaces of Capital: Toward a Critical 
Geography, Routledge, New York, 2001;
* Doreen MASSEY, Spatial Division of Labor: Social  Structures 
and the Geography of Production, Macmillan, Basingstoke, 1995.

به: ک ن. ۹ ـ
James MITTELMAN, The Globalization Syndrome, Princeton 
University Press, Princeton, 2000.

به: ن. ك ـ ۱۰
T.J.PEMPEL, The Politics of the Asian Economic Crisis, Cornell 
University Press, Ithaca, 1999.

است: زير زمينه مرجع اين كالسيك در متن ـ ۱۱ 
Karl  POLANYI, La Grande Transfomation,Gallimard, Paris, 1988. 

به: ن, ك متون كالسيك, ميان ـ در ۱۲
* Eugen EHRLICH, Fundamental Principles of the Sociology of 
Law, trad. Walter Moll, Harvard University Press, Cambridge, 
1936;
* John R. COMMONS,Legal Foundations of Capitalism, 
Macmillan, New York, 1924;
* John Kenneth GALBRAITH, Le Nouvel Etat industriel: essai sur 
le système économique américain, Gallimard, Paris, 1989.

به: ک ن. خصوصی، اتوريتة نوظهور شکلهای اين از يی پاره تحليل برای ـ ۱۳
Rodney HALL et Thomas BIERSTEKER (dir.), The Emergence of  
Private Authority in Global Governance, op. cit.

ک به: و تحول آن، ن. lex mercatoria  از تاريخی تعريفی ۱۴ ـ برای
Francesco GALGANO, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna,1998.

به: ك ن. شدن, جهاني در روند اين قانون از حقوقي تحليلي براي
Thomas CARBONNEAU (dir.), Lex mercatoria and Arbitration: 
A Discussion, of the New Law Merchants, Transnational Juris 
Publications, Dobbs Ferry, New York, 1990.



ك به: آن, ن. اروپايي زمينة از تر براي بحثي مفصل
Maria Rosaria FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, 
Il Mulino, Bologna, 2000.

به: ك ن. بين المللي, تجارت در وكال دفاتر نقش دربارة
Yves DEZALAY, «Multinationales de l’expertise et 
«dépérissement de l’Etat»», Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 96-97, mars 1993, p.3-20;  Marchands de droit: la 
restructuration de l’ordre juridique par les multinationales du droit, 
Fayard, Paris, 1992; et (avec Bryant GARTH), Dealing in Virtue: 
International Commercial Arbitration and the Construction of a 
Transnational Legal Order, University of Chicago Press, Chicago, 
1996.

به: ک پيچيده», ن. «حاکميت دربارة مفهوم -۱۵
    Kanishka JAYASURIYA, "Globalization, Law, and the 
Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global 
Regulatory Governance", Indiana journal of Global Legal Studies, 
vol. 6, 1999, P. 425-455. 

به: ن.ك پول. در صندوق بينالمللي آرا توزيع مورد در ـ ۱۶
http://www.imf.org/external/np/sec/mendir/members.htm

كه روزنامهنگاري توسط پول بينالمللي صندوق فرهنگ از جالبي تحليل ۱۷ـ   براي
به: هست، ن.ك هم آگاه كامًال ولي دارد، حسن ظن آن به نسبت

Paul BLUSTEIN, The Chastening :Inside the Crisis that 
Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF, 
Public Affairs, New York, 2001.

به:  ك ن. ۱۸ ـ
*Ha – Joon CHANGE(éd.) Joseph Stiglitz and the World Bank: 

the Rebel Within, Anthem London, 2001. 
*Joseph STIGLITZ, La Grande Désillusion, Fayard, Paris, 2002. 
*Yves DEZALAY et Bryant GARTH, «Le ‘Washington 

Consensu’: contribution à une sociologie de l’ hégémonie du 
néolibéralisme», Actes de la recherche en sciences sociales, no 
121-122, Mars1998, p. 3-22.

به:  ك ن. جهاني, بانك از مفصل يي تاريخچه براي ۱۹ ـ
Devesh KAPUR,  John LEWIS et Richard WEBB, The World 

Bank : Its First Hald Century, Vol. I : History, Bookings Institute, 
Washington, 1997.

ك به ن. غيرمادي. مالكيت و كميابي مورد ـ در ۲۰: 
Christopher MAY, A Global Political Economy of  Intellectual 

Property Rights : The New Enclosures ? Routledge, London , 
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2000, P.45.
به: ن. ك ـ ۲۱

Donna HARAWAY, Modest Witness @ Second Millennium, 
Routledge, New- York, 1997, P.79-85.

به: ن. ك ـ ۲۲
Diamond V. CHAKRABARTY, United States Reports, Vol. 447, 

Government Printing Office, Washington, 1982, P. 302-322.
است   شده قاضيBurger.نوشته توسط دادگاه  حكم

به: ن. ك ـ ۲۳
James BOYLE, Shamans,Software, and spleens: Law and the 

Construction of the Informatim Society, Harvard University Press, 
Cambridge, 1996, P. 22 et 106.
از ميتوانند كه  مواردي بهويژه هستند، زياد فوقالعاده مشابه موارد بالقوه  بهطور
 (Human Genome Diversity Project) «انساني ژنوم گوناگوني به مربوط «پروژه

نتيجه شوند.
هرچه طيفي از دهان  مخاط و نمونه هاي موي سر، خون پروژه اين  چارچوب در
ژنيتكي اطالعات  از آرشيوي تا مي شوند جمع آوري قومي گروههاي از وسيعتر
كه قرارگيرند استفاده مورد هم براي تحقيقاتي مي توانند نمونهها اين شود. تشكيل

باشد. امتيازنامه صدور و ثبت قابل نتايجشان
به:  ك ن. ۲۴ ـ

*Jack KLOPPENBURG, Jr, et Daniel KLEINMAN, «Seeds 
of  Controvery: National Property Versus Common Heritage»  in 
Jack kLOPPENBURG, Jr , (dir.), Seeds and Sovereignty: The Use 
and Control of  Plant Genetic Resources , Duke University Press, 
Durham, 1998, P.174-302.
* Jack KLOPPENBURG, Jr, First the Seed: The Political 

Economy of  Plant Biotechnology, 1492-2000, Cambridge 
University Prees, Cambridge, 1988, P.170-190.

Plant Patent Act مصّوب ۱۹۳۰ درمورد  توسط اين اصل حقوق آمريكا در ۲۵ـ
 Plant  و توسط پيوندي، ُرزهاي مثل و ماده ندارد، نر به نياز بازتوليدشان گياهان كه
بازتوليدشان  كه گياهاني مورد در  ۱۹۷۰ Variety Protection Actمصّوب

به: ك ن. است. يافته ـ رسميت و بنابراين بذرها ـ است ماده و نر نيازمند
*OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT,  Patenting Life, 

Marcel Dekker , New York , 1990, P.71-75.
*United States Code Annotated , titre 35, §161, «Patents for 

Plants»  et tirre 7, § 2402, « Rights to plant variety protection».
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به:  ك ـ مثًال ن. ۲۶
Andrew KIMPBRELL(dir.), Fatal Harvest : The Tragedy of 

Industrial Agriculture, Island Press, Washington, 2002.
به:      ك ن. ۲۷ ـ

Steven  EPSTEIN, « Democratic Science? AIDS Activism And 
the Contested Construction of  Knoweldge», Socialist Reiview, 
vol. 21, no 2, 1991, P. 35-64.

به: ن. ك ـ ۲۸
* D. POSEY et G. DUTFIELD, Beyond  Intellectual  Property, 

International Development Research Centre, Ottawa, 1996. P.80.
*Graham DUTFIELD, Intellectual Property Rights, Trade and 

Biodiversity, Earthscan  Publications , London, 2000, annexe 1, 
P.132-134.

به: ك ن. تورمريك، درمورد ـ ۲۹
Graham DUTFIELD , Intellectual Properpety Rights, Trade and 

Biodiversity, op. cit., P.65.
به: ك ن. سنتي، شناختهاي شناختهاي علمي و بين تبعيض مورد در

Naomi ROHT- ARRIAZA, «Of Seeds and shamans: The 
Appropriation of the Scientific and Technical Knowledge of
Indigenous and Local Communities», in Bruce ZIFF et Pratima
RAO (dir.), Borrowed Power : Essays on Cultural Appropriation, 

Rutgers University Press, New Brunswick,1997,  P.255-287, P.259.
تاريخچة  طي فكري اموال جهاني سازمان جهت گيري در كه تغييراتي مشاهدة ۳۰ ـ
از اموال حمايت در آغاز به است. اين سازمان گرفته، جالب توجه كوتاهش صورت
به قلمروش بعدها ميكرد.  اكتفا  كپيرايت بهصورت كشورها،  غنيترين  در فكري
كشورهاي شامل مستقيمتر بهنحوي كه فكري، اموال با ارتباط در نوپديد» «مسائل
دسترسي، داروهاي قابل ژنتيك و منابع سنتي، دانشهاي حمايت از ميشوند، مثل فقير

كرد. پيدا گسترش
به: ن. ك ـ ۳۱

*Lawrence LESSIG , The Future of  Ideas : The Fate of The 
Commons in a Connected world  Vintage, New York. 2000.
*Richand STALLMAN , Free Softeware , Free Society, Joshua 

Gay(dir.) Free Software Society, Cambridge ,2002.
*Chris DIBONA, Sam OCKMAN et Mark STONE (dir.) , 

Opensources: Voices from The Open Source Revolution, O’ Reilly, 
Cambridge, 1999.

ن . ك به:  ۳۲ ـ
Karl MARX  «Economie et philosophie» in Œuvres. Economie, 
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vol. II, Gallimard, Paris, 1968, P.83.

بيشماران ۳-۲ : آثار

به:  ك ن. ۱ ـ
SPINOZA, Ethique, Livre 2, Proposition 13, Postulat 1. 

«پستمدرنيته»  به جاي ما را «مدرنيتة متأخر» تا دوران مي آيد به عمل كه كوششي ۲ ـ
بدنههاي و اجتماعي عمدة اشكال بازيافتن يا و/ حفظ براي خدمت تالش كند, در معرفي

به: ك. ن. است. آلماني, جامعهشناسان ميان در بهويژه مدرنيته، اجتماعي
Ulrich BECK,  The Reinvention of Politics: Rethinking 

Modernity in the Global Social Order. Trad. Mark Ritter, Polity 
Press, Cambridge, 1997.

به ن. ك ناب، پستمدرن  :براي مواضع
*Anne BALSAMO, Technologies of  the Gendered Body, Duke 

University Press, Durham, 1996.
* Steven SHAVIRO, the Cinematic Bady, University of 

Minnesota Press, Mineapolis, 1993.
به: ن. ك ـ ۳

Robert PUTNAM, Bowling Alone: The Collapse and Revival of 
American Community, Siomon and Schuster, New York, 2000. 

شده داده گسترش متعددي كشورهاي به قياسي انداز چشم يك در پوتنام  نظريه
به ن. ك  :است.

Robert PUTNAM(dir.) Demoracy in Flux: The Evolution of 
Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press, 
Oxford, 2002.

به: ن. ك ـ ۴
Richard SENNETT, Le travail sans  qualités: les conséquences 

humaines de la flexibilité, Hachette, Pasis, 2000.
به: ك ـ مثًال ن. ۵

*Richard RORTY,  Achieving our Country, Harvard University Press, 
Cambridge, 1998.
*Michael KAZIN,  «A Patriotic Left», Dissent, autumn 2002, P.41-44.

مرجع در اين هاي نوشته از ديگر يكي  كار Jean Beth    Elshtain هم
پردازد و مي سنتي دفاع از خانوادة به چپ ديدگاه از نويسنده آن در كه است زمينه
مورد برد، مي پيش به متحده اياالت «جنگهاي عادالنه»يي را كه شور ميهن پرستانة

دهد. مي قرار ستايش
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به: ن. ك ـ ۶
Maurice MERLEAU – PONTY, Le visible et l’invisible, Paris, 

1979, P. 184.
به: ن. ك ـ ۷

Martin  HEIDEGGER, «La Question de la technique » (1954), in 
Essais et Conférences, Gallimard, Paris,1958, P. 9 à 48.
مي  تهديد را مثل توليد كه ضدخانواده يي قصه منزلة به دراكوال قرائت ـ براي ۸

به: ك ر. كند،
Nancy ARMSTRONG, «Feminism, Fiction and the Utopian 

Potential of Dracula», intervention à la conférence Futures of 
Utopia, Duke University, may 2003.

برنامههاست نوع اين خونآشامها» جالبترين عليه «بافي تلويزيوني  ۹ـ  سريال
لورل رمانهاي به كنيد نگاه چنين ميشوند. هم ساخته بينندگان براي تودة كه

   (Anita Blake) دربارة آنيتا بليك (Laurel K. Hamilton) هاميلتون ك.
آشام.  خون هيوالهاي شكارچي

به: ن. ك ـ ۱۰
François MOREAU, Spinoza : l’expérience et l’éternité, PUF, 

Paris, 1994.
به: ن. ك ـ ۱۱

 Lucien FEBVRE, Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle : la
.religion de Rabelais, Albin Michel, Paris, 1942

به: ن. ك ـ ۱۲
 Ubaldo FADINI, Antonio NEGRI etCharles WOLFE (dir.),
 Desiderio del mostro : Dal circo al laboratorio alla politica,
.Manifestolibri, Roma, 2001

به: ك ن. ۱۳ـ
* Charles PEIRCE, «What Pragmatism Is » in Nathan HAUSER 

et al. (dir.) The Essential Peirce, vol. 2, Indiana University Press, 
Bloomington, 1992, 2, P.331-345.
* William JAMES, Pragmatism: A New Name fos Some old Ways 

of  Thinking, Longmans, Green & co, New York, 1907.
به: ك ن. ميبرند، بهكار پراگماتيسمها آنچنانكه عادات، مفهوم در سيري براي

Gail HAMNER American Pragmatism: A Religious Genealogy , 
Oxford University Press, Oxford , 2003.

به: ن. ك ـ ۱۴
John DEWEY , Human Nature and Conduct, New York, 1922, P.17.

 Ibid. P. 25                                                        :۱۵ ـ ن. ك به
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ن.ك به: جان ديوئي تفكر سياسي در زمينة ۱۶ـ
Alan RYAN, John Dewey and the High Tide of American 

Liberalism,  Norton , New York, 1995.
به:  ك ن. عامه, ماهيت والتر ليپمن دربارة و ديوئي جدل مورد در ۱۷ ـ

The Public and its Problems, Holt, New York, 1927.
رايان كتاب همان نيوديل، و روزولت از انتقاد مورد ،در

Alan RYAN, Jonh Dewey, P.292-295.
به: ن. ك به ويژه ـ ۱۸

* Judith BUTLER, Bodies That Matter, Routledge, New York, 
1993.
*  Elizabeth GROSZ, Volatile Bodies, Routledge, New York, 

1996.
* Viki KIRBY, Telling Flesh, Routledge, New York, 1997.

به: ن. ك ـ ۱۹
John MCKENZIE, Perform or Else : From Discipline to 

performance, Routledge, New York,2001.
به: ن. ك ـ ۲۰

Paolo VIRNO, Quando il verbo fa carne, Bollati Boringhieri 
Torino, 2003, P.73.

نويسنده   همين از باز :و
Scienze sociali e «natura umana», Rubbettino, catanzaro, 2002, 

P.49-66.
به: ن. ك ـ ۲۱

C.B.MACPHERON, La Théorio Politique del’individualisme 
possesif de Hobbes à Lock, Gallimard, Paris, 1971.

به: ك ن. ۲۲ـ
* Günther TEUBNER, «Der Umgang mit Rechtsparadoxien : 
Derrida, Luhmann, Wiethölter», in Christian JOERGES et Gunther 
TEUBNER (dir.), Politische Rechtsteorie,Nomos, Baden- Baden, 
2003.
* Günther TEUBNER, «Verfassungsfragen in der fragmentierten 
Weltgesellschaft», Globalisierungskonferenz,  Berlin, 15 Avril 2002. 
* Duncan KENNEDY, « Comment on Rudolf  Wiethölter’s 
“Materialization and Proceduralization in Modern Law”  and 
“Proceduralization of the Category of Law”», in Christian JOERGES 
et David TRUBEK (dir.), Critical Legal Thought : An American 
– German Debate, Nomos, Baden- Baden, 1989,P. 511 – 524.
باختين  توسط فرماليسم اثرو برهمين نقد بر اين مقدمه اش, در كريستوا ژوليا ۲۳ ـ

به: ك ن. كند. مي پافشاري گروهش و



La poétique, de  Dostoïeveski, Seuil, Paris, 1970, P.5-21.
به: ن. ك ـ ۲۴

Mikhail BAKHTINE, La Poétique de Dstoïevski, op. cit. P. 145.
به: ك ن. , تظاهرات كارناوالي ماهيت دربارة ـ ۲۵

NOTES FROM NOWHERE(dir.), we are Everywhere, Verso, 
London, 2003, P.173 – 301.

به:  ك ن. ۲۶ ـ
Jean GENET, Un captif amoureux, Gallimard, Paris,1986.

به:  ك ن. ۲۷ ـ
Lynn STEPHEN, Zapata Lives ! Histories and Cultural Politics in 
Southern Mexico,
University of California Press, Berkeley,2000, P.147 – 175.

به: ن. ك ـ ۲۸
Empire, op. cit. P. 79-83.

به: ن. ك ـ ۲۹
Peter LINEBAUGH et Marcus  REDIKER, The Many – Headed 

Hydra : sailors, slaves, commoners, and the Hidden History of the 
Revolutionary Atlantic, Beacon Press, Boston, 2000.      

المللي  بين سنديكاي  از  (Valery Alzaga) آلزاگا  والري سپاسگزار  ما ـ  ۳۰
«عدالت براي جنبش اطالعات مربوط به كه ۱۰۵هستيم محل سّوم, بخش كارمندان

گذاشت. ما اختيار اعضايش را در و سرايدارها»
ظهور  ما, نظر مورد تبارشناسي چارچوب در هرچند, كه كرد يادآوري بايد ۳۱ ـ

خود بلوغ كه به تركيب سياسي جنبشهايي در پيوند با است جديد ممكن دورة يك
اجتماعي يا فني تركيب از تابعي همواره سياسي تركيب برسد, نظر به اند, رسيده
اقتصادي تغييرات كه داشت خاطر به را واقعيت اين بايد ويژه به است. جمعيت

اين گفتيم, آنها سخن از فصل اين در كه غيرمادي, كار به هژموني گذار جنبة از
مسٌاله, كردن پيچيده براي باالخره, گردانند. را ممكن مي سياسي جديد مرحلة

طي اين گذار اقتصادي و اجتماعي, سياسي, بين يا سياسي و فني تمايز بين تركيب
محوشدن دارد. گرايش به

به: ر. ك ـ ۳۲
*COLECTIVO  SITUACIONES, 19y20: Apuntes para el nuevo 

protagonismo social, De Mano en Mano, Buenos Aires, 2002. 
* Maristella SVAMPA et Sebastian  PEREYRA, Entre la ruta y 

el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras, Bilbos, 
Buenes Aires, 2003.

نشريه         در كه نگاه كنيد تحقيقي مقاالت از يي مجموعه به همچنين
ويژه    چاپ رسيدند, به به پاييز۲۰۰۳ Multitude :شمارة۱۴,
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*COLECTIVO  SITUACIONES, «Causes et  hasards, dilemmes  
du nouvel  antagonisme social», P.135-143.
*Graciela HOPSTEIN, « Piqueteros: limites et potentialités», 

P.155-163.
به: ك ـ مثًال  ن. ۳۳

Peter BIENART, « Sidelines: The Anti-Globalization Protest that 
Must Not Occur», The New Republic, No 4, 523,24 Sept. 2001.P.8.

به: ن.ك. ـ ۳۴
Jessica STERN, «The Protean Enemy», Foreign Affairs, Vol. 82,no 

4, July – Aug 2003 , P.27-40.
به: ن. ك ـ ۳۵

* Richard  RORTY ,Achieving our Country, Harvard University 
Press, Cambridge, 1999.
* Michael WALZER, «Can There Be a Decent Left?» Dissent, 

spring 2002, P.19-23 
* «Left Conservativism: A Workshop», in Boundary 2, vol. 26, no 

3, aut.1999, P.1-62.
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۳

دموكراسي

دموكراسي  طوالني براي راهپيمايي : ۳-۱

تامپسون گراهام و هرست پل كتاب دموكرات, سوسيال موضع اين عمدة نمونة ۱ـ
به: ك ن. است:

Paul HIRST & Graham THOMPSON, Globalzation in Question, 
Polity Press, Oxford, 1999.

اقتصادي,  جنبه غالب با وطن جهان ـ ليبرال گرايش از يك نمونه عنوان به ۲ ـ
تجارت سازمان مقام مدير كل در تصديش دوران از گزارش مايك مور به توان مي

كرد: مراجعه جهاني
Mike MOORE, A WorldWithout Walls : Freedom,Development, 
Free Trade, and Global Governance, Cambridge Univesity Press, 
Cambridge, 2003.

ن.ك.به: سياسيتر برخوردي براي
*Mary KALDOR, Global Civil Society : An Answer to War, Polity 
Press, Cambridge, 2003.
*David HELD, Democracy and the Global Order, Stanford 
University Press, Stanford, 1995.
* Ulrich BECK, What is Globalization ?  Blackwell,Oxford, 2000.

به: ن. ك ـ ۳
*Joseph NYE, The Paradox of American Power : Why the World’s 
only Superpower Can’t Go It Alone, op. cit.
*Robert HARVEY, Global Disorder: America and the Threat of 
World Conflict, Carroll & Graf, New York, 2003.

آمريكا  هژموني با پيوند در را سرمايهداري دموكراسي كه آثاري مورد در ۴ ـ
به: ن.ك دارند، هم اعتباري و ميبينند

*Thomas   FRIEDMAN, The Lexus and the Olive Tree, Anchor 
Book, NewYork, 2000.
*Francis FUKUYAMA, La Fin de l’Historie et le Dernier Homme, 
Flammarion, Paris, 1994.

نگاه  سپتامبر۲۰۰۲ منتشر كرد  در كاخ سفيد كه ملي»، «استراتژي امنيت به ـ ۵
به آمريكا، متعلق يك جانبة عمل به سود بحث مورد بسيار استداللهاي از يكي كنيد.
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: به ن.ك. است. كاگان
Robert KAGAN, La Puissance et la Faiblesse : les Etats- Unis et 
l’Europe dans le nouvel ordre mondial, Plon, Paris, 2003.

به: ن. ك ـ ۶
Michael HIRSCH, At War with Ourselves: Why America  Is 

Squandering Its Chance to Build A Better World, Oxford University 
Press, Oxford, 2003, p.254.

است، برده جهان از امپراتوري بريتانيا بهعكس، بهرههايي را كه فرگوسن، نيل
پيروي سرمشق بريتانيا از كه ميكند تشويق را امروز و آمريكاي ميدارد گرامي

كند. ن.ك. به:
Niail  FERGUSON, Empire: The Rise and Demise of the British 

World Order and the Lessons for Global Power, Basic Books, New 
York, 2002.

اروپايي و  ديدگاهي از آمريكا جهاني هژموني پرشور و منطقي نقد ۷ ـ براي
به: ن.ك محافظهكار،

*John GRAY, False Dawn, The New Press, New York, 1998. 
جهاني نظام رهبري براي شايستگيش عدم و آمريكا اجتماعي فساد بر هم ُتد امانوئل

به: ن.ك. تأكيدميكند.
Emmanuel TODD, Après l’empire: Essai sur la décomposition du 

système américain, op.cit.
به:  ن.ك. مثًال ـ ۸

Patrick BUCHANAN, A Repubilc, Not an Empire, Regnery 
Publishing, Washington DC, 1999, The Death of the West, St. 
Martin’s Press, New York, 2002.

به: ن.ك. محافظهكارانه، ديدگاهي نگري آمريكا از يكجانبه از متفاوت تحليلي براي
Clyde PRESTOWITZ, ,Rogue Nation: Unilateralism and the 

Failure of  Good Intention, Basic Books, New York, 2003.
ك. به: ن. ـ  ۹

Fareed ZACHARIA, The Future of Freedom: Liberal Democracy at 
Home and Abroad, Norton, New York, 2003.

مراجعه كنيد: بنيانگذار زير اثر به دموكراسي» «گذار به در مورد ـ ۱۰
Guillermo O'DONNELL, Philippe SCHMITTER, Laurence 
WHITEHEAD, (dir) Transitions from Authoritorian Rule, The John 
Hopkins University Press, Baltimore, 1986.

به: ن.ك ميشود، تلقي گذار از الگويي كه اسپانيا مورد از تحليل براي
Kenneth MAXWELL, “Spain’s Transition to  Democrasy: A Model for 
Eastern Europe?”, in Nils WASSEL (dir.), The New Europe: Revolution in 
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East - West Relations, Academy of Political Science, New York, 1991.
به: ن.ك الگو، اين كلي فرمولبندي براي

*Zbigniew BٍٍRZEZINSKI, “The Great Transformation”, The 
National Interest, no 33, Aut. 1993, P.3-13.
*Christiane GOUAUD, “Recherches sur le Phénomène de transition 
democratique”, Revue de droit publique et de science politique, vol 
107, no 1, fevrier 1991.

ن.ك.به: ـ ۱۱
 Roman SCHNUR, Revolution and Weltbürgerkrieg, Duncker &
.Humblot, Berlin, 1983

ن.ك به: ـ  ۱۲
Thucydide, Les Guerres du Péloponèse, Livre 2.

به: ن.ك ـ ۱۳
Spinoza, Traité politique, Chapitre XI  Paragraphe 1.

ن.ك.به: مثًال ـ ۱۴
Hannah ARENDT, Les Origines du totalitarisrme, Gallimard,  Paris, 1972.

به: اشكال فاسدشان، ن.ك و شكلهاي حكومت كالسيك فصلبندي در مورد
* PLATON, La République, Livres 8 et 9.
 * Aristote, Politique, Livres 3 et 4.

نيست  درست َمديسون، انقالبيان قرن۱۸ مثل از پارهيي ادعاي خالف به ـ ۱۵
همانطور است. بااين همه, نداشته وجود سياسي نمايندگي باستان در دوران كه

سياسي مدرن, مفهوم پراتيك و انديشه است, كه فرانتس روزنزويك توضيح داده
طرزي را به نقش آن تعريف كرده و دوباره به نحوي راديكال نمايندگي سياسي را

به:                        ك ن. دادهاند. گسترش العاده خارق
Franz ROSENZWEIG, L’Etoile de la Rédemption,  Seuil, Paris, 2003.

ـ ن. ك. به: ۱۶
Giovanni SARTORI, Democratic Theory, Wayne State University 
Press, Detroit, 1962.

ُگسلنده، ن.ك.به: مورد سنتز در
Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, L’Anti - Œdipe,  Minuit, 
Paris, 1975, P. 7-15.

ن.ك.به: ـ ۱۷
J.J. ROUSSEAU, Du Contrat social, Flammarion, Paris 2001, Livre 3.

كتاب: به همان ن.ك ـ ۱۸
Ibid. Livre 3, Chapitre 4, P. 107.

ن.ك.به: ۱۹ ـ  
Robert DERATHE, Jean - Jacques ROUSSEAU et la science 
politique de son temps, PUF. Paris, 1950.
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ك.به: ن. ـ ۲۰
The Federalist, no 14, Madison, édité par Clinton Rossiter, Penguin, 
New York, 1961, P.68.

به: ن.ك ـ مثًال ۲۱
Thomas PAINE, “Rights of Man”, in Basic Writings of Thomas 
Paine, Wiley, New York, 1942, P. 168-172.

ن.ك به: ضدفدراليستي استداللهاي در مورد ـ  ۲۲
Herbert STORING (dir.), The Complete Anti - Federalist, University 
of Chicago Press, Chicago, 1981.

ن.ك.به: ـ ۲۳  

The Federalist, No 57, P.318.
به: ن.ك ـ ۲۴

J.J. ROUSSEAU, Du Contrat social, op. cit. Livre 3. Chapitre 5, p. 109.
به: ن.ك ۲۵ ـ

Joseph NYE, The Paradox of American Power, p. 109.
به: ن. ك ـ ۲۶

Max WEBER, Economie et société, Pocket, Paris, 2003.
ـ ن. ك. به: ۲۷

The Federalist, no 57, 318.
نمايندگان  در آن اين شكل وكالتنامهيي, كه كه ِكلسن تأكيد ميكرد هانس ۲۸ ـ

شكلي تنها سازند، را برآورده نمايندگيشوندگان بودند ارادة موّظف حقوقي لحاظ به
[...] كه نيست شك «هيچ دارد. را عنوان اين شايستگي كه است نمايندگي از

نيست». نمايندگيكننده واقعًا “نمايندگيكننده” به دموكراسيهاي موسوم هيچيك از
ن.ك.به:

Théorie génerale du droit et de l’ Etat, LGDJ, Paris, 1997.
به: ن.ك پورتوآلگر، مشاركتي بودجهبندي زمينة در ـ ۲۹

Luciano FEDOZZI, Orçamento Participativo: Reflexôes sobre a 
experiência de Porto Alegre, Fase/ IPPUR, Porto Alegre, 1999.

انگليسي ن.ك.به: زبان به خالصه گزارش يك براي
America VERA-ZAVALA, «Orçamento Participativo in Porto 
Alegre”, Znet Contemporary, 22 Jan. 2003, w.w.w. zmag.org

ـ ن.ك به: ۳۰
The Adams - Jefferson Letters, 2 vol., Lester Cappon (dir.) University 
of North Carolina Press, Chapel Hill, 1959, vol. I, P. 168, 173.

به: ن. ك ـ ۳۱
Wilson WHITMAN (dir.), Jefferson’s Letters, Hale and Company, 
Eau Claire, WI, P.83.

به: جفرسون، ن.ك جواب ابيگيل آدامز از زدگي مورد بهت در
David Mac CULLOUGH, John Adams, Touchstone, New York, 
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2001, P. 368-371.
به: ن.ك (shay) شي شورش از مفيد ولي مختصر تحليل يك براي

Howard Zinn, Le xxe siècle américain: Une histoire Populaire, de 
1890 à nos Jours, Agone, Marseille, 2003.

۳۲ ـ  ن.ك به:

Charles BEARD, An Economic Interpretation of the Constitution of 
the United States, Macmillan, New York, 1914.

ك به: ـ ن. ۳۳

Karl MARX, La Guerre Civile en France, Edition sociales, Paris, 
1972, P41.

ك به: ـ ن. ۳۴
Ibid. P.50 ; LENINE, L’Etat et La révolution, Editions Sociales, 
Paris. 1976, P.65 – 74.

به: ن.ك روسي سوويت هاي تجربه مورد در ـ ۳۵
Oskar ANWEILER, Die Rätebewegung in Russland 1905-1932, 
Brill, Leiden, 1958.

به: دموكراسي ن.ك مدل عنوان به كارگري مورد شوراهاي در
Anton Pannekoek, “Massenaktion und Revolution”, Die Neue Zeit, 
No 30 (1911-1912).

نوشته  دموكراسي جنين به كارگري شوراهاي تغيير دربارة هم لوكزامبورگ روزا  
قانون در نهتنها كارگري، شوراهاي تجربه كه داشت بهخاطر بايد عالوه به است.
از پس اتريش اساسي و قانون قانون اساسي وايمار همچنين در بلكه شوروي اساسي

بود. ن.ك به: شده پذيرفته وسيع، پارلمانتاريسم مدل بهعنوان جنگ اول جهاني،
Hans KELSEN, La Démocratie: sa nature, sa valuer,  Dalloz,, Paris, 2004.

ـ ن.ك به: ۳۶
Louis ARAGON “La nuit de Moscou”, Le Roman inachevé, 
Gallimard, Paris: 1956, P.231.

عمومي,  آراي بر اتوريته مبتني حتي اتوريته، از رّد هرشكل در آنارشيستها ۳۷ ـ
به: مثًال ن.ك بودند. پيگيرتر

Mikhail BAKOUNINE, Dieu et l’Etat, Mille et une nuits, Paris. 1996.
كنند. دموكراسي عرضه از يا تازهيي از نمايندگي مفهوم همه نتوانستند اين با

به: ن.ك شوروي، نظام اول دوران طي فمينيسم مورد در ـ ۳۸
Alix HOLT (dir.), Selected Writings of Alexandra Kollontai, Narton, 
New York, 1997.

به: ن.ك هنري نوآوريهاي زمينة در
The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant - Garde, 1915-
1932, Guggenheim Museum, New York, 1992. Art into Life: Russian 
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Constructivism, 1914 – 1932, Henry Art Gallery, Seattle 1990.
به: ن.ك سينما، زمينة در

Dziga VERTOV, Kino - eye, University of California Press, 
Berkeley, 1984.

به: ن.ك ـ ۳۹
Evgeny PASUKANIS, The General Theory of Law and Marxism, 
Trad. Barbara Einhorn, Transaction, New Brunswick, 2002.

ن. ك.به: ـ ۴۰
Louis ARAGON, “La nuit de Moscou”, op.cit: P.233.

ن.ك.به: ـ ۴۱
Max WEBER, The Russian Revolution, Trad. Gordon Wells et Peter 
Baehr, Polity Press, Combridg, 1995.

ن.ك.به: ـ ۴۲
Benno SAREL, La Classe ouvrière d’ Allemagne orientale (1945 
- 1958), Editions ouvrières,  Paris 1958.

ن.ك.به: ۴۳ ـ 
“A New Power in The Streets”, New York Times. 17 Fevr. 2003.

ـ ن.ك به: ۴۴

James BRYCE, The American Commonwealth, 3e éd. Macmillan, 
New York, 1985, P.258-259.

به: برايس، ن.ك از سودمند فكري يك بيوگرافي براي
Hugh TULLOCH, James Bryce’s American Common wealth, 
Boydell Press, Wolfeboro, 1988.

به: ن.ك ـ ٤٥
.Gustave LE BON, Psychologie des foules, PUF, Paris, 1963, P.12

به: ن.ك تودهها، يكدست غيرعقالني و رفتار مشابه از ديدي براي
Elias CANETTI, Masse et Puissance, Gallimard, Paris, 1986.

به: ن.ك پانيك، مورد در ـ ۴۶

Jean - Pierre DUPUY. La Panique, Les Empêcheurs de Penser en 
rond, Paris, 1991.

"Burgerliche Gesellschaft"     هگلي مفهوم اينهمه بايد بهخاطر داشت كه با ـ ٤٧
را آن بايد بلكه كرد, ترجمه مدني» «جامعة ميرود، بهكار امروز كه آنطور نبايد،  را

به ن.ك دانست. بورژوايي» «جامعه :معادل
Johannes AGNOLI, Ueberlegungen zum burgerlichen Staat, klaus 
wagenbach, Berlin, 1975, P.60-111.

نمايندگانش  كه شده، گرفته اسكاتلند اخالقي فلسفه از مدني» اصطالح «جامعة
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با و  خوانده را آنان  آثار هگل ميشوند. شمرده سياسي اقتصاد بنيانگذاران  جزء 
بود. همانطور داده جايشان خود خاص زبان در آنها، در اساسي واردآوردن تغييراتي
 sphere) «حوزة عمومي» يا عمومي» «جّو را عمومي» «افكار هم مثًال هابرماس كه

است. كرده ترجمه (publique
عنوان به مدني جامعة  هگلي مفهوم  از هابرماس  كه تفسيري  مورد در ـ   ۴۸

به: ن.ك انترسوبژكتيويته ميكند،
Jürgen HABERMAS, La Technique et Science comme idéologie, 
Gallimand, Paris, 1990.

به: همچنين ن.ك
*J. Habermas, L’Espace Public, Payot, Paris, 1986.
*J. Habesmas, Theorie de l’agir Communicationnel, 2 Vol. Fayard. 
Paris, 1987.

به: هابرماس، ن.ك نظر از عمومي جّو يا حوزه مورد مفهوم در
Craigh CALHOUN (dir.) Habermas and The Public sphere, MIT 
Press, Cambridge, 1992.

ن.ك.به: ـ ۴۹
Niklas LUHMANN, Essays on Self – Refernce, Columbia 
Univercity Press, New York, 1990.

نيز: و
The Reality of Mass Media, Trad. Kathleen Cross, Polity Press, 
Cambridge, 2000.

ن.ك به ـ  ۵۰:
George GALLUP, “Polls and the Political Process - Past, Present, 
and Future”, Public opinion Quarterly, Winter 1965-1966, P.549.

به:  ن.ك ۵۱ ـ
Robert Mc CHESNEY, Rich Media, Poor Democracy, University of 
Illinois  Press, Urbana, 1999.
ساالنه انتشارات به ازآن حاصل انحرافي نتايج و آمريكا خبري منابع تمركز زمينة در

به: مثًال كنيد، نگاه Project Censored
Peter PHILLIPS (dir.) Censored 2004, Seven Stories Press, New 
York, 2003.

به:  ن.ك ۵۲ ـ
 Douglas KELLNER, "Media Propaganda and Spectacle in the war on
 Iraq", in Y.R.KAMALIPOUR,  et N. SNOW (dir.), War, Media, and
.Propaganda: A Global Perspective, Rowman and Littlefield, Boulder

(زير چاپ)     
به: ن.ك كليتر، بهطور و

Noam CHOMSKY et Edward HERMAN, Manufacturing Consent, 
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2e ed. Pantheon, New York, 2002.
كارهاي  سياسي، به دريافتهاي و عقايد افكار، عمومي مورد روانشناسي در ۵۳ ـ

به: مثًال كنيد نگاه اِِدلمن
Murray EDELMAN, Politics and Symbolic Action: Mass Arousal 
and Quiescence, Academic Press, New York, 1971.

بهنظر  از آنچه دستراستي دانشگاهيان و سياستمداران در اياالت متحده, ـ ۵۴
عمومي افكار بر آن نتيجة از ميرسد و رسانههاي بزرگ «ليبرال» گرايش آنها

به: ن.ك ميكنند. تأّسف اظهار
Matthew ROBINSON, Mobocracy: How the Media’s Obsession 
with Polling Twists the News, Alters Elections, and Undermines 
Democracy, Forum Roseville, CA, 2002.

دارند وجود دستچپي دانشگاهيان و روزنامهنگاران از بسياري نوشتههاي همچنين
محافظهكارند. بهعكس نيستند، «ليبرال» خبري عمدة منابع ميگويند جواب در كه

ن.ك به:
*Eric ALTERMAN, What Liberal Media? The Truth about BIAS 
and the News, Basic Books, New York, 2003.
*Edwrd HERMAN, The Myth of the Liberal Media, Peter Lang, 
New York, 1999.

به: ن.ك 55 ـ  
David MORLEY et Kuan-Hsing CHEN, Stuart Hall: Critical 
Dialogues in Cultural Studies, Routledge, New York, 1996.

به:  ن.ك در ايتاليا، اجتماعي اين مراكز توصيف براي 56 ـ
Naomi kLEIN, journal d’une combattante: nouvelles du front de la 
mondialisation, Actes  Sud, 2003, P.224-227.

جهاني دموكراتيك مطالبات ـ ۳: ۲

ميشوند،  بيان امروز در جهان كه مطالباتي از و مفيد مختصر چكيده يي براي ۱ ـ
ن.ك به:

Samir AMIN, François HOUTART (dir). Mondialisation des 
résistances: l’état des lutes, L’Harmattan, Paris, 2002, P.224-227.

در سال۲۰۰۰ فراواناند و آمريكا رياست جمهوري انتخابات مورد در ـ نوشتهها ۲
بر كه انتخابات اين از درخشان تحليلي براي ميشود. افزوده حجمشان بر هم مدام
ن.ك انگشت ميگذارد، ميكنند ايجاد دموكراسي براي كه و خطري رسانهها نقش

به:
Douglas KELLNER, Grand Theft 2000: Media Spectacle and A 
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Stolen Election, Rowman and Littlefield, Lanham, 2001.
به: ن.ك حقوقي نظرگاهي براي

Bruce ACKERMANN (dir.), Bush v. Gore: The Question of 
Légitimacy, Yale University Press, New Haven, 2003.

تشكيل را خاصي حالت ـ بصري يا سمعي مطبوعاتي بزرگ ۳ ـ  گروههاي
سخن حق و معرفي رسانهها پيشتر ديديم, وظيفة هم چنانكه چون ميدهند،

نمايندگي يا ضعف جانبداري بابت از كه انتقادهايي است. براي اشخاص قائلشدن
به (Girotondi) «جيروتوندي» جنبش ايتاليا، در بيروناند. شمار از مي شود آنها به
با امپراتوري بندوبستشان و دولتي تلويزيوني كانالهاي قبضهكردن ترتيب، عليه اين
رسانههاي تقريبًا كامل انحصار به برلوسكني، كه نخستوزير رسانههاي خصوصي

زد. اعتراض به دست است، انجاميده ايتاليايي
جهاني بانك و پول بينالمللي صندوق به كه انتقادهايي به سريع نگاهي ۴ ـ  براي

به: ن.ك شده،
Robert WEISSMAN, “Why We Protest”, Washington Post, 10 sept 2001.

تحت  مردم به مهمي جاي كه حقوقبشر بيانية از فمينيستي انتقاد يك براي ۵ ـ
به: ن.ك مي دهد، سلطه

Gayatri SPIVAK, “Righting Wrong”, in Nicholas OWEN (dir.) 
Human Rights, Human Wrongs, Oxford University Press, Oxford, 
2003, P.164-227.

به: ن.ك بشر حقوق فلسفي بنيانهاي مورد در ـ ۶
*Thomas KEENAN, Fables of  Responsibility, Stanford University 
Press, Stanford, 1997.
*Claude LEFORT, “Droits de l’ homme et Politique”, in 
L’Invention démocratique, Fayard, Paris, 1981, P.45-83.

ن.ك.به: ـ ۷
Alejandro DIAGO, Hebe: Memoria y Esperanza, Ediciones 
Dialectica, Buenos Aires, 1988.

ـ ن.ك به: ۸
Mariano- Florentino CUELLAR, «The International Criminal 
Court and the Political Economy of Antitreaty Discourse»,  
Stanford Law Review, Vol. 55, no 5, May 2003, P.1597-1632.

۹ ـ  ن.ك.به:
Ugo MATTEI, «A theory of  Imperial Law: A study on U.S. 
Hegemony and the Latin Renaissance», Indiana Journal of Global 
Legal Studies, vol. 10, no 1, Winter 2003. P.383 – 448.

نشريه: همين شمارة همين در و
Susan MARKS, “Empire’s Law”. P. 449 - 466. 
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نخستين  لورو از نيكول جالب بسيار بازسازي به امپريال، مورد عدالت در ۱۰ ـ
نگاه  شد, صادر آتن در ميالد پيش از ۴۰۳ سال در كه تاريخ, در عمومي عفو فرمان

كنيد:
Nicole LORAUX, La Cité divisée, Payot, Paris , 1997. 

وحدت يك به افالطوني، اين شهر را، طبق اصطالح آتن، به بازگشت شورشيان
دادگاهها، ميكند. مبدل منازعات خّالق محل را به نميرساند بلكه آن ارگانيك

متوسل  حقوقبشر از خارج مفهوم به  يك نميتوانند شهر، نهادهاي و حقوق تعريف
ارجاع دهند. منازعه اين به مستقيمًا بلكه ميبايست شوند،

۱۱ ـ  ن.ك به:
The WORLD BANK. Attacking Poverty, Oxford University Press, 
Oxford, 2001. P.3. 

.۲۳ همان منبع: ص ۳، ۱۲ ـ 
به: ن.ك ۱۳ـ

Breaking the Chains: The New Jubilee Debt Cutter's Handbook, 
Jubilee  2000 Plus, London 1999.

به: ك. ن. ـ ۱۴
Yann MOULIER - BOUTANG, De l’esclavage au salariat, P.U.F, 
Paris, 1998.

به:  ن.ك ۱۵ ـ
Kavaljit SINGH, Taming Global Financial Flows, Zed Book, 
London, 2000.

نوعي  را مالي بازارهاي از ناظران، چرا بسياري كه ميشود ديده به روشني ۱۶ ـ
ـ است آن زياد در شرطبندي ميزان كه ميكنند تلقي سرمايه داري كازينويي

براي كه دانست بايد آن به موازات آورد. به دست فرعي محصول هر چيز از ميتوان
كه ميكنند را بازي بيمهنامه نقش فرعي محصوالت اقتصادي، از فعاالن بسياري

افزايش يا بفروشند بايد كه است اموالي ارزش كاهش خطر كمكردن هدفشان مثًال
بخرند. بايد است كه كااليي ارزش

به: ن.ك ـ ۱۷
Christian MARAZZI, E il denaro va, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

۱۸ ـ   ن.ك به: 
Arundhati ROY, “pour le bien Commun”, in Le Coût de la vie, 
Gallimard, Paris 1999, P. 17-120.

به: ن.ك جهان در بزرگ سدهاي عليه تظاهرات زمينة در
Patrick McCULLY, Silenced Rivers: The Ecology and Politics of 
Large Dams, Zed, London, 1995, P.281-311.
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ساخت  حق و دارو به نياز پيشنهادشده براي حل تضاد بين راههاي از يكي ۱۹ ـ
در كه دهد امكان دولتها اجباري» كه به برقراركردن يك «جواز از است عبارت آن
را ژنريك داروهاي ساخت امتياز خارجي يا داخلي توليدكنندة يك به لزوم, صورت

كنند. واگذار
ن.ك به:

Aditi BAGCHI, “Compulsory Licensing and the Duty of Good 
Faith in TRIPS”, Stanford Law Review, Vol. 55, no 5, may 2003, 
P.1529-1555.

ـ ن.ك به: ۲۰
Michel FOUCAULT, “Qu’ est-ce que les Lumièrse?”, Dits et 
Ecrits, Tome IV, Gallimard, Paris 1994.

ـ ن.ك به: ۲۱
STARHAWK, “How we Really Shut Down the WTO” et “Making 
it Real: Initiation Instructions, Seattle, 1999”. In Webs of Power: 
Notes From the Global Uprising, New society Publishers, Gabriola 
lsland, 2002, P. 16-20, 25-28.

شد,  برپا پول بين المللي صندوق جامابيكا برضد در كه شورشهايي زمينة در ۲۲ ـ
ساختة Stephanie BLACK در۲۰۰۱.  Life and Debt به فيلم مستند ن.ك

جنوب، ن.ك در پول بينالمللي صندوق عليه اعتراضي جنبشهاي از براي فهرستي
به:

Jessica WOODROFFE, et Mark ELLIS- JONES, “States of 
Unrest: Resistance to IMF Policies in Poor Countries”, in World 
Development Movement Report, London, Sept. 2000.

ن.ك.به: ـ ۲۳
Jeffrey St. CLAIR, “Seattte Diary: It’ s a Gas, Gas, Gas”,  New 
Left Review, no. 238. Nov. - Dec. 1999, P. 81-96.
بين سياتل توانست تجارت جهاني سازمان كه راهي از مايك مور گزارش به ۲۴ ـ

كنيد: نگاه كند، دوحه طي و
Mike MOORE, A World Without Walls: Freedom, Development, 
Free Trade and Global Governance, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003.
گروههاي مختلف مالقات با براي طي سفرهايش نائومي كالين كه مقاالتي ـ ۲۵

خاللشان از كه ميكنند ارائه جالب فوقالعاده تصويري نوشت, اعتراضكننده
به: ديد. ن.ك را عناصر مشترك و اين همبستگي ميتوان اين

Naomi KLEIN, Journal d’une combattante: nouvelles du front de 
la mondialisation, op. cit.

انقالب  و اصالح بين تضاد روي سوسيال دموكراتها برنشتين، معروف بحث بعد از ـ ۲۶
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بريتانيا، است. امروزه در واهي و و دومي پوچ معقول اولي گذاشتند وگفتند كه انگشت
گيدانس آنتوني ايدههاي بديع از سّوم», كه نام «راه به سوسيال دموكرات طرح يك ارائة
ميكند ايجاب مطرح گرديد، بلر توني طرفداران توسط شكلي كممايهتر به بعد و شد اخذ
اعتبار بهكلي سلب امروزي جهان در انقالب از انقالب، كه ـ اصالح سنتي تضاد اين كه
اثبات سال۲۰۰۳، در عراق جنگ در بلر شركت مشتاقانه شود. گذاشته پشت سر ميكند،

راه است. اين كامل ورشكستگي
به :  ن.ك كلي اصالحي از پيشنهادهاي جالب بسيار خالصة براي يك ۲۷ ـ

Heikki PATOMAKI, Teivo TEIVAINEN, et Mika RONKKO, 
Global Democracy Initiatives, NIGD, Helsinki, 2002.

به: ن.ك همچنين
*Robin BROAD (dir.), Global Backlash: Citizen Initiatives for a 
Just World Economy, Rowman and Littlefield, Lanham, 2002.
* William FISHER et Thomas PONNIAH (dir.), Another World Is 
Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social 
Forum, Zed Book, London, 2003.

به:  مثًال كنيد نگاه ـ ۲۸
Robert KEOHANE  et Josef  NYE، "The Club Model of 
Multilateral Cooperation and Problems of Democratic 
Legitimacy", in Robert KEOHANE, Power and Govenance in a 
Partially Globalized World, Routledge, New York، 2002، P.219-44.

ن.ك.به: ۲۹ـ
Joseph STIGLITZ,  La Grande Désillusion, op. cit. P.89-132, 229-41. 

از كاربرد تحليلهايش بوروياكCraig BOROWIAK  براي كريگ از ما ـ ۳۰
جهانيشدن سپاسگزاريم. به مباحثات مربوط در "accountability" مفهوم

به:  مثًال ن.ك ـ ۳۱
* Kevin DANAHER, 10 Reasons to Abolish the IMF& the World 
Bank, Seven Stories Press, New York, 2001.
* Kevin DANAHER (dir.) 50 Years Is Enough: The Cas Against 
the World Bank and the  International Monetary Funds, South End 
Press, Boston, 1994.
* Lori WALLACH et Michelle SFORZA, Whose Trade 
Organization? Corporate Globalization and the Erosion of 
Democracy, Public Citizen, Washington DC, 1999.

۳۲ ـ   ن.ك به: 
Joseph CAMILLERI et al., Reimagining the Future: Towards 
Democratic Governance, op.cit.
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به:  ن.ك    ۳۳ ـ

SOUTH CENTRE, For a Strong and Democratic United Nations, 
Zed Books, London.1997.

متحد،  ملل سيستم دموكراتيزهكردن براي كه ميكند تأكيد شوت هاري ۳۴ ـ
عضو است، عالج دولتهاي اغلب مشخصات از كه را حاكميت نخست بايد كمبود

ك به: كرد. ن.
Harry SHUTT, A New Democracy: Alternatives to a Bankrupt 
World Order, Zed Books, London, 2001, P.91-95,136-139.

به:  ن.ك   ۳۵ ـ
Richard FALK et Andrew  STRAUSS, “Bridging the Globalization 
Gap: Toward Global Parliament”, Foreign Affairs, vol.80, No.1,  
Jan-Feb.2001, P. 212-220.

به: ن.ك ۳۶ ـ  
James Madison, The Federalist Papers, No. 56, Ed. Clinton 
Rossiter, Penguin, New York, 1961, P.318.

ن.ك.به: ـ ۳۷
Heikki  PATOMAKI, Teivo TAIVAINEN et Mika RONKKO, 
Global Democracy Initiatives, NIGD, Helsinki, 2002, P.113-129.

۳۸ ـ  ن.ك.به:
Ingolf PERNICE, “Multilevel Constitutionalism in the European 
Union”, European Law Review, Vol. 27, No.5, oct. 2002. P.511-529.

به :  ن.ك ۳۹ ـ 
Michael SHARF, “ The Case for a Permanent International Truth 
Commission”,  Duke Journal of Comparative and International 
Law, vol.7, No.2, Spr. 1997. P.375-410.

: به ن.ك هم چنين
 Heikki PATOMÄKI, Teivo TEIVAINEN et Mika RÖNKKÖ, 
Global Democracy Initiatives, P.131-138.

به: ك. ن. ـ ۴۰
Margaret STETZ et Bonnie B.C.OH (dir.),  Legacies of the 
comfort women of world war II. M.E. Sharpe, Armonk, NY, 2001.

شمارة۳ در زمينة مسائل مربوط به  توصية ۲۴ژانويه۲۰۰۱، داكار، ۲۲تا بيانية ۴۱ ـ
به: ك ن. پرداخت، آمريكا در بردگان نوادگان به بايد كه غرامتي

Raymond WINBUSH (dir.), Should America Pay? Slavery and the 
Raging Debate over Reparation, Amistad, New York, 2003.

به: ن.ك آمريكا، در مدني آزاديهاي تضعيف مورد در ـ ۴۲
*Michael RATNER, "Making U.S Less Free: War on Terror or War 
on Justice ?",  in Stanley ARONOWITZ et Heather GAUTNEY 
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(dir.), Implicating Empire, Basic Book, New York, 2002,  P.46-64.  

*Richard LEONE et Greg ANRIG Jr (dir.), The War on Our 
Freedoms: Civil Liberties in the Age of Terrorism, Public Affairs, 
New York, 2003.
*Cynthia BROWN (dir.), Lost Liberties: Ashcroft and the Assault 
on Personal Freedom, The New Press, New York, 2003.

به: ن.ك ّآمريكا، توسط بينالمللي طرد روزافزون پيمانهاي زمينة در
Jonathan GREENBERG, “Does Power Trump Law?”, Stanford 
Law Review,  Vol.55, no.5, May 2003, P.1789-1820.

1814 تا 1818. صفحات بهويژه
ميكند كه پيشنهاد را استراتژيهايي فقر با مبارزه براي بينالمللي ـ مثًال بانك ۴۳

سدهاي و حذف عمومي به مشكالت فقرا مؤسسات بيشتر توجهدادن هدفشان
است. ن.ك.به: جوامع ملي اجتماعي در

 The WORLD BANK, Attacking Poverty, op.cit.
ن.ك به: فقر گزارش در مورد انتقادي از اين براي

Paul CAMMACK, “Attacking the Poor”,  New Left Review, 2e 
série, No.13, Jan-feb, 2002, P.125-134. 

ن.ك.به: ـ ۴۴
*Joseph STIGLITZ, “Dealing With Debt: How to Reform the 
Global Financial System”, Harvard International Review, Vol. 25, 
No.1، Spr. 2003، p. 54-59. 
*Kunibert RAFFER, "What's Good for the United States Must 
Be Good for the World: Advocating an International Chapter 9 
Insolvency",  in from Cancun to Vienna:International Development 
in A New World, Bruno Kreisky Forum, Vienna, 1993, p.64-74. 
*Ann PETTIFOR, “Resolving International Debt Crises- The 
Jubilee Frame-Work For  International Insolvency”, http://www.
Jubilee 2000 uk.org / analysis/ reports/ Jubilee- framework.html

به: ن.ك ۴۵ـ
 Ignacio RAMONET, "Désarmer les Marchés”, Le Monde 
diplomatique, decembre 1997, P.1.

به: ن.ك ۴۶ـ
 Heikki PATOMÄKI, Teivo TEIVAINEN et Mika RONKKO,
Global Democracy Initiatives, P.161-178.

به: ن.ك ۴۷ـ
 Lawrence LESSIG, The Future of  Ideas, p.249.  261. 

به: ن.ك ۴۸ـ
Jessica LITMAN, “War Stories”, Cardozo Arts and Entertainment 
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Law Journal، 20، 2002, P.337-359.
به: ن.ك ـ ۴۹

 Richard STALLMAN, Free Software, Free Society, Free Software 
Society, Cambridge, 2002 

انتخابها آن در كه است مشابه بسيار آلترناتيو يك (Copy Left) لفت» «كپي ـ ۵۰
تكثير غيرتجارتي مصرف يك چارچوب در ميتوان را اثرها گرفتهاند: صورت آغاز از
به ن.ك ، «مشتركآفرين» در مورد شود. قيد اثر نام پديدآورندة كه بهشرطي كرد،

زير: انتشار حال در كتاب
Lawrence LESSIG, Free Culture, Penguin, New York.

به: كنيد مراجعه همچنين
www.creativecommons.org
،1999 در سياتل تظاهرات به هنگام اينديمديا از ايجاد فشرده گزارشي براي ۵۱ـ

به: ك ن.
* Eric GALATAS, “Building Indymedia”, in Peter PHILIPS (dir.), 
Censored 2001, P.331-335. 
* Ana NOGUEIRA, “The Birth and Promise of the Indymedia 
Revolution",  in Benjamin SHEPARD et Ronald HAYDUK (dir.), 
from ACT Up to the  WTO, Verso,  London, 2002، P.290-297.

به: ك ن. آلترناتيو، رسانههاي درمورد سنت
*Robert HACKETT, “Taking Back the Media: Notes on the 
Potential for a Communicative Democracy Movement”, Studies in 
Political Economy, No.62، Aut.2000, P.61-86.

به: ن.ك بودند، رسانهها اصالح خواستار كه آمريكا گذشته جنبشهاي دربارة
Robert McCHESNEY, Telecommunication, Mass Media and 
Democracy, Oxford University Press, Oxford, 1993, P.252-270.

ـ ن.ك به: ۵۲
Michel FOUCAULT, “Cours du 7 janvier 1976”, Dits et Ecrits, 
vol. III, Gallimad, Paris, 1994, P. 165. 
است, بوش حاكم سياست خارجي دولت كه بر هم نومحافظهكاري انديشة اينكه
كه نومحافظهكاران, نيست.  تصادفي اصًال دارد، تكيه مشابهي راديكال پروژة بر
انقالبي معرفتشناسي پيرو ظاهرًا دارند، قرار قدرت مسند در در واشينگتن امروزه
ضربههاي سياست هستند. 1960 سالهاي در پاريسي استروكتوراليستهاي ُپست
جهت در جهان سياسي ارادة ترسيم دوبارة نقشة و  تغيير رژيم پراتيك پيشگيرانه،
كنار ميزند. همانطور كه را نوع منطق َبرده هر كه قدرتطلبانهيي است ارادة تأييد
با نومحافظهكاران كردند،  كشف را نيچه انديشة انقالبي جنبة  فرانسوي فيلسوفان
جنبة به جهاني, خدايگان در مقياس و بر منطق اشرافي فضايل بر تأكيدگستاخانهشان

به: نيچه، ن.ك انديشة ارتجاعي جنبة در مورد برگشتهاند. آن ارتجاعي
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Domenico LOSURDO, Nietzsche: L’aristocratico ribelle, Bollali, 
Borringhieri, Torino, 2002.  

ن.ك.به: ـ ۵۳  
C.B. MACPHERSON, La Théorie Politique de L’individualisme 
Possessif de Hobbes à Locke, Gallimard, Paris, 2004.

پيوند از آپادوراي آرجون بررسي جديد، دانش اين جهت در تحقيقي كارهاي از يكي ۵۴ـ
اساس دركي  جنبشها اين در (Mumbai) است. او مومباي در اجتماعي جنبشهاي افقي

به: ك است. ن. كرده احساس را مرز بدون و «عميق» دموكراسي يك فراگيرنده از
Arjun Appadurai, “Deep Democracy: Urban Governmentality and the 
Horizon of Politics", Public Culture, Vol.14, No.1, spr. 2002, P.21- 47. 

به:  ن.ك ۵۵ ـ
Empire, oP.cit. P324- 329 . 

به: ن.ك ـ ۵۶ 
 *Sylvia RONCHEY, Lo stato bizantino, Einaudi, Torino, 2002.
 *Hélène AHRWEILER, L’ idéologie Politique de l’Empire 
byzantin, P.U.F, Paris, 1975.

ن.ك به: مثًال ـ  ۵۷
 Gerhard LADNER, "The Concept of the Image in the Greek Fathers 
and the Byzantine Iconoclastic Controversy”, Dumbarton Oaks 
Papers, No.7, Harvard University Press, Cambridge, 1953, P.1-34.

به:  ن.ك ۵۸ ـ
Jean de Damas, On the Divine Images، St. Vladimir's Seminary, 
New York، 1980.

بيشماران دموكراسي : ۳ـ۳

به: ن.ك ـ ۱
Rudolf STAMMLER, Wirtschaft und Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung, Veit, Leipzig, 1896.

به: ن. ك. قرن بيستم، در ازحق طبيعي درمورد دفاع
Leo STRAUSS, Droit naturel et histoire, Flammarion, Paris, 1986. 

اروپا ترجيعبندهاي حقوق فلسفة نشدكه ازآن مانع ِوبر ماكس حمالت بيرحمانة
اّول: بخش به ن.ك كند. تكرار بيستم درقرن را افالطوني

Economie et Société، op. cit. 
به: ن.ك هابز، اثر كتاب لوياتان, آغاز تصوير مورد در ـ ۲

Carl SCHMITT, Le Léviathan dans la doctrine de l’ Etat de 
Thomas Hobbes, Seuil, Paris, 2002, chapitre2.

ك به: ـ ن. ۳
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Carl SCHMITT, Théologie Polilique, Gallimard, Paris,1988.
از  اشميت كه قرائتي از مستقيمي است نقد آ. گهلن و شلسكي . هـ بررسيهاي  
چند هر مؤّلفان اين ميكند. ارائه او سياسي خداشناسي مفهوم و هابز نوشتههاي
دارد، جنبة مكانيستي كه قدرتشان فلسفة اّما گذاشتهاند، كنار را خداشناختي آن عناصر

به: ك ن. است. داده در خود جاي فكري خاص اشميت را قالبهاي از بسياري
Helmut SCHELSKY “Die Totalität des Staates bei Hobbes“, 
Archiv für Recht-und, Sozialphilosophie,vol. XXXV, (1937-1938), 
P. 176-193.

جهاني  مونارشي استثنايي قدرت بر را خود ادعاهاي آمريكايي, نومحافظهكاران امروز  
مي كوشند تئوري اين بسط با آنان ميگذارند. بنيان آزادي جهت در اقداماتش نيز و آمريكا
بهسوي بدين ترتيب و كنند خارج متحّقق و داخل را در آمريكا قانوني و اجتماعي الگوي

ك به: ن. كنند. توتاليتر حركت به قدرت نوعي رسميتبخشيدن
THE WHITEHOUSE , National Security Strategy, sept. 2002.

كه واحد  زباني به سياسي خداشناسي اشميت، يك هابز و نوشتههاي مثل هم, در اينجا  
نومحافظهكار، گفتار ميدهد. بم و زير آن به و ميبخشد مشروعيت مي برد بهكار حاكم
جز چيزي و ندارد ماكياول به (اّما اين واقعگرايي هيچ ربطي ميخواند واقعگرا را خود كه
است؛ سلطهجويي جهاني شدن يك پروژه روند كه بر آن است نيست) نظام» «مصلحت
است باالترين فضيلت ميهنپرستي كه تفكيكناپذيرند؛ دولت مقوالتي و كه شهروندي
خود ليبرال تحاشي مخالفان گفتار، اين پيروان دارد. جاي چيز مافوق همه مّلي، منافع و
مي دهند. از قرار حمله مورد دارند، اكراه آنان توتاليتر و جهاني پروژههاي پذيرش از را, كه
ميبايست ميشود، شمرده نومحافظه كاران براي فكري مرجع نوعي اشتراوس لئو آنجاكه
به كه اشتراوس كتابي از خواندن را داشت، بهخصوص پس چنين موضعگيريهايي انتظار
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