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تئو;: نظا8 +نباشت مالی شد1: مضمو-, +"م(ت ' پرسش "ا
 

تئو;: نظا8 +نباشت مالی شد1:  مضمو-, +"م(ت ' پرسش "ا
+C: شسنA فر+نسو<

Dت نگرFک(و+- – سا . H : پژ'"ش

 

فJرست

 

· مرحل8 7ا 56 جستجو پ/ر-مو+ نظا) مالی شد!
· KLاچسباند+ H-I! توص/فی «مالی شد!»ب8 -صطالA -نباشت نا مناسب -ست؟ (…)

· تئوQ5 7اQ «-ستقالO -مو5 مالی» I «سرما8K _ فرضی»
· نظا) -نباشت I مرحل8 7اQ «فر- 5فت -T تضا6 7اQ پاKد-5» (…)
· KLا نظا) -نباشت مالی شد! «فر-5فت گذ5-» 5- تأم/ن می کند؟ (…)

 

 

Aمقدم

من فکر می کنم ک8 56 کا5بر6 -صطالA«نظا) -نباشت ب8 فرمانرK-Iی مالی»Kکی\ Iگرن8 نخست/ن نفر\7ستم. K-(Z)ن نظا)
+L 56 8ی می کند\ کمک کر6! -ست کKخو6 نما Q5-6 8Kد سرماKد من چونا+ شکل جدK6 T- 8چ8 ک +L +6ب8 مشخص کر
Qجتماعی ب8 شکل 7ا- I Q6قتصا- Qضع/ت 7اI ک8 بنا بر +L جتماعی مشخص- I Q6مضمو+ -قتصا I س/ر -نباشت
بس/ا5 متمرکز چkر! مع/ن سر ماL 56 8Kمد! I ب8 6ست Lمد!\ ساما+ می گ/ر6.- \چkر! -Q ک8 توسط ما;کس بKI 8ژ! 56
کتاn سو) کاپ(تاM 56 -صطالA «سرما8K حامل سوK «6ا ب8 ب/ا+ K6گر شکل مد5+ «سرما8K- پوO»نشا+ 6-6! شد! -ست.
-Kن توص/ف -T نخست/ن -نتشا5 «جkانی شد+ سرماZoo۴ 56 «8K\ مقد) بر بر5سی 56 باI !5ضع/ت فرمانرK-Iی 56Iج8
Aچ8 ک8 با -صطال +L !بالقو rI- \د منK6 T-(s) .65! -ستIL 8 ب8 6ستKن سرماK-بو6! ک8 ب8 نظر می 5سد «Oستقال-»
کوتا! «مالی» نشا+ 6-6! شد!\ Iب/ش -T 7ر Iقت باقی می ماند\ -L T+ چ8 ک8 نقط8 حرکت پژ7Iش 7اKم بوK\!6عنی مرحل8

جدKد ب/ن -لمللی شد+\ مرحل8 «جkانی شد+ سرما8K» جد-Kی ناپذKر بو6! -ست.

\QT6سا-TL Qس/است 7ا +Iگشو6\ بد (u) -س/ع <ند;1 +';لئاI (وkبستانکا5-+» 5- 56 مف Q5کتاتوK6»!-5 8ی»کKکو6تا»
مقرK-6T x-5ی I خصوصی ساQT ن8 فقط 56 سپkر مالی\ بلک8 7م چن/ن سرما8K گذ-Q5 7اQ مستق/م 56 خاI r5مبا6ل8
7اQ کاال 7اI خدماx نا ممکن بو6. 56 جرKا+ ساO 7اZoyz -o۵ Q «برگر6-ند+»بخش 7ا Kا فعال/ت 7اQ مkم خدماx ب8



AB0< "@?< » =>.ری 97!م ا67!3) 0!45 23ه: 0/*.ن، ا"*() و &%$# "!16:22 07.08.11

Seite 2 von 12http://www.hafteh.de/?p=18081

باT-5 5- کT- 8 5-! گنجاند+ L+ 7ا56 بخش عمومی -I- T 5بو6! شد! بوK6 \6د! -Kم. مثل کشو75اKی ک8 باT-5 5- بنا بر
-نقالI5 nس/I 8 6نبال8 7اKT +L Qر نظاx5 بوI5کر-ت/ک پس -T جنگ I6) جkانی پس 5-ندند. -6عاQ -ستقالO مالی

.6I5 ی کاال»ب8 شما5 میK-Iئوپل/ت/ک\ 7م چن/ن -جتماعی\ «فرمانرH مندIبس/ا5 ن/ر Åگستر Q-شالو6! بر

7ما+ س/است 7ا I5 Iند 7اQ س/اسی TL-6 ساI QT مقرK-6T x-5ی 56 شکل گ/رQ شر-Kط پدKد-Q5 مرحل8 جدKد ب/ن -لمللی
شد+ سرما8K قطعی بو6! -ند. -Kن ب/ن -لمللی شد+ بنا بر 7جو) بس/اKT 5ا6 سرما8K گذ-Q5 7اQ مستق/م 56 خاr5 نشا+ 6-6!
-ست ک8 7نوT 56 بخش 7اQ خدماx\ 7م چن/ن\ 56 توسع8 تجاx5 ب/ن -لمللی ک8 کشو75اQ پ/شرفت8 7م Tما+ باKTگر-+
Åد ب/ن -لمللی شد+\  گسترKا+ مرحل8 جدKن 7م8 مشخص8 بس/ا5 نماK- ابد. باK 7ستند\ -6-م8 می +L +سو6 برندگا I صلی-
بس/اKT 5ا6 تغ//ر 7اK-6 Qمی ب/ن -لمللی سرما8K 56 ب8 کا5 -ند-ختن سرما8K مالی بر-Q جستجوÅT5- Q -فز-Kی بو6! -ست\
بÉ 8وQ5 ک8 مشخص کرÉ +6ب/عت -5تباÉ 7اKی ک8 شکل 7اQ کنونی ب/ن -لمللی شد+ I نظا) -نباشت مالی شد! 5- پ/وند

می 76د\ ناگزKر شد! -ست.

-ندKش8 پدKد-Q5 نظا) -نباشت ب8 فرمانرK-Iی مالی ک8 56 مفkو) مشخص پ/ش گفتÖ56 8 شد!\ بعد 56 چاI6 Ñ) باT ب/نی
شد! «جJانی شد- سرماAF» (ZooÜ) سپس K6 56گر متن 7ا تکر-I 5 بسط 6-6! شد! -ست: -صطالA«نظا8 +نباشت» ب8
6بستا+ تنظ/م تعلق L I 65-6+ 5- ب8 6ل/ل 7اKی کL 8+ 5- توض/ح خو-7م I \6-6-) گرفت8 -). -لبت8\ من -L T+ با I5شی ک8
QI5 8ن 6بستا+ کK- Qکر6ند. عضو 7ا Ö56 -5 +L شکا5- بی 56نگL ن 7اK- .(- !6ا+ ن/ست\ -ستفا6! کرK-تنظ/م گر ÅI5
-مو5 مالی I بنابر -Kن\ محسوä تر T 56م/ن8 تأث/ر 7اQ -قتصاQ6 تمرکز7اQ جدKد سرما8K سرما8K گذ-Q5 کا5 می کنند\
با -Kن 7م8\ ب8 نوب8 خو6 56 فرموO بندQ\ بدI+ مرجع ما5کس/ستی\ فرض/8 مشاب8 با فرض/8 من تأخ/ر نکر6! -ند. L+ 7ا
شرçI ب8 تأK/د کرK- +6ن نکت8 کر6! -ند ک8 نظا) -نباشت 56 حاkå Oو5\ ب8 عبا5تی\ «جانش/ن»نظا) «فوK65ستی» نظامی
خو-7د بو6 ک8 تحل/ل L+ باKد بر پا8K -5تباÉ 7اQ -قتصاI Q6 -جتماعی -نجا) گ/ر6 ک8 خاستگا! L+ ن8 56 تول/د بلک8 56

سرما8K گذ-Q5 -ست.

Q5فر6-» بر6-شت\ تئو Q5-6 8Kر ت/تر «سرماKT +6کر Aن 5-! با مطرK- 56 -5 مkم(شل <گل(تا نخست/ن گا) م \ Zoyy 56
بس/ا5 پ/شرفتQ- 8 کL 8+ 5- «نظا) 5شد موI5ثی» می نامد. -صطالA نقشی 5- ک8 «باT-5 7اQ فعاO» 7ما+ Éو5 «-7م/ت
سرما8K گذ-5-+ نkاQ6 56 تأم/ن مالی I فرمانرK-Iی مؤسس8 7ا ب8 عنو-+ 6ستگا! -ساسی تنظ/م» (۴) باQT کر6! -ند\نشا+
می 76د. فرF;Tک لو;T- -'T جانب خوZooy 56 6 با 5I6 -ندKشی 7اKT Qا6 شرçI ب8 کا5بر6 -صطالA «نظا) -نباشت
مالی شد!» (۵)کرI 6 ب8 نوب8 خوK- 6ن فرض/8 5- فرموO بندQ کر6 ک8 نظا) -حتمالی جانش/ن نظا) فوK65ستی 56 کانو+
Oد. ساKL تأم/ن مالی ب8 6ست می T- Q6وت/سم»- -ما موقع/ت -قتصاKد ند-65- مثل «توKما+ فنی- صنعتی جدTخو6 شکل سا
Q5ک تئوK ن توص/ف کر6+ -ستو-5 برK- .6نظا) -نباشت مالی شد! 5- ب8 کا5 بر Aبعد\ <ند;1 +';لئا- ب8 نوب8 خو6 -صطال
بس/ا5 گستر6! «نقدKنگی» I باT-5 7اQ سند 7اQ مؤسس8 7ا -ست. -صطالA 56 نزI- 6 نظامی 5- نشا+ می 76د ک8« 56
.65IL جو6 میI 85- ب +L «ی» مؤسس8« 7ست8 سختK-Iستی» تشک/ل می شو6 ک8« فرمانرK65[7نگا)] جانش/نی تنظ/م فو
ب8 عق/د! <ند;1 +';لئا-«مشخص8 7اQ مرکزQ -قتصا6 7اQ معاصر برخوT- Q5-65 قدx5 مالی 56 سطحی ک8 تا کنو+ ب8

6ست Lمد! I قر-L +6-6 5+ 56 7ما+ مرکز نظا) -نباشت شا+ -ست» (۶).

فرF;Tک لو;T'- 56 ساszzz O با مطرA کرK +6ک ب/ا+ عمومی -T تئوQ5« نظا) مالی شد!» گا) جدKدQ بر6-شت. ب8
عق/د! -I ما با Kک شکل نموI5 5-6برKI/م کL 56 8+ «مدKرKت پس -ند-T جمعی 56 موقع/ت شکل نkاQ6 برقر-5 شد! »ک8
بL 8+ -مکا+ می 76د «منطق -Å 5- ب8 7م8 تنظ/م 7اK6 Qگر نkاQ6 5-بط8 -جتماعی\ فرمانرK-Iی مؤسس8\ شکل 5قابت»
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تحم/ل کندL Iما6! «6-6+ چkر! خاÅ- ê ب8 نظا) جدKد -نباشت سرما8K -ست». (Ü) تحل/ل عرص8 متفاT- xI تحم/ل م(شل
<گل(تا 5- 56 بر می گ/ر6؛ -ما -7م/ت گستر6! 7مانندQ 6-65. 56 عوë\ فرF;Tک لو;T'- ب8 جاQ ستاKش کرT- +6 نظا)
جدKد -L T+ -نتقا6 جدQ ب8 عمل می 65IL. سر-نجا)\ ;'برW باFر مدT-56 x 56 با5! پدKد-I Q5 تثب/ت نظا) -نباشت\ فقط
Qثر- szzz Oشتن 6-5 باقی می ماند\ 56 ساKقر-5 6-65\ خو Q5-8 گذK56 سرما +L متحد\ ک8 نقط8 گر7ی xاالK- 56
منتشر کر6 کL 56 8+ پرسش 56 باKL» !5ا نظا) -نباشت KTر فرمانرK-Iی سرما8K گذ-Q5 جانش/ن معتبرQ بر-Q فوK65سم
T- +6ا6\ -ستفا6! کرKT 5مع/ن\ -ما 7مو-5! بس/ا Éسر فاتی با -حت/ا Tکلو\ +L x-T-می کند. ب8 مو A5- مطر (y) «ست؟-
نظا) -نباشت ب8 فرمانرK-Iی مالی L -5غاT نkاI 6 56 7ما+ حاO\ چو+ من ب8 توض/ح 6-6+ پرIبلمات/ک ما5کسی Kا

ما5کس/ستی پر6-خت.

 

<Fاچسباند- '+_1 توص(فی« مالی شد1» بA +صطالZ +نباشت نامناسب +ست؟

کا5بر6 -صطالA «نظا) -نباشت»-T سوQ من\برخی خو-نندگا+ کم Kاب/ش نزK6ک من 5- 56 باÉ !5رA تئوK5ک K Iا
Qضمنی قو Qک معناK Q-5-6 \86ست کم 56 فر-نس \Aن ک8 -صطالK- رÉحتا 6لز6! کر6! -ست\ ب8 خاI س/اسی 5- غافلگ/ر
تنظ/م گر-Kان8 -ست. 7Iم چن/ن ب8 خاÉر -Kن کK6 56 8دگا+ برخی 7ا صحبت کرT- +6 -نباشت 56 بافتاQ5 کK- +L 56 8ن
T- ن ک8 56 با5! -ستفا6! منK- T- برخو65-5 -ست\ 6شو-5 ب8 نظر می 5سد. پ/ش Qبی نظ/ر Q7ا Tمت/ا- T- Q5-8 گذKسرما
-Kن -صطالA 56 مقابل کا5بر6 تنظ/م گر-Kان8 قشرkå- Qا5 نظر کنم\ ماKلم -صطالA «-نباشت سرما8K» 5-56 5-بط8 7ا

Kش با سرما8K- پوO 56 پر-نتز قر-5 76م.

-ندKشQ- 8 ک8 بتو-ند 6ست کم بÉ 8و5 گذ5- چkر! -KT Qر فرمانرK-Iی سرما8K-پوO 6-شت8 باشد\ -T -ندKش8 ما;کس\ ب8
KIژ! -T بر5سی 7اQ -نجا) گرفتL 56 8غاT کتاII n ک8 فصل 7اQ نا تما) 56 با5! سرما8K گذ-Q5 کتاIII n 5- تد-Ö5 می
کنند\ بر6-شت8 شد! -ست. L 56+ جا می خو-ن/م ک8 : «سرما8K صنعتی KگانI ÅI5 8جو6 سرما8K -ست ک8 کنش L+ تنkا
تملک ن/ست\ بلک8 7م چن/ن -ستو-5 بر تول/د -ضافÅT5- 8 \ ب8 ب/ا+ K6گر ماT-6 -ست»\ 56 صو5تی ک8 شکل 7اK6 Qگر
سرما8K- سرما8K- کاال I سرما8K- پوO-7مو-5! ب8 «پاQ- 8K ک8 بر-Q شا+ فر-7م می I \«65IL-بست8 -ند\« 7م8 ملت 7اKی
ک8 ب8 ش/و! تول/د سرما65IL QI5 Q5-6 8K! -ند\ بÉ 8و5 متناT- nI کوش/د+ بر-Q تول/د پوO بدI+ م/انجی I5ند تول/د سر
A- ک8 شکل Q5وÉ 8ست. ب- +L äملمو I شکل مستقل ÅT5- پولی x5ن ک8 صوK- رÉگ/ج8 گرفت8 -ند» \ چر-؟ «ب8 خا
A’ک8 نقط8 حرکت I نقطI 8صوL O+ -ست\ ب8 پوI O-قعی مربوÉ -ند. I بÉ 8و5 بس/ا5 ملموä -ندKش8 «تول/د کر6+
پوO» ب/انگرمحرÖ -ساسی تول/د سرماQ5-6 8K -ست ». ما;کس عنو-+ م/کند کI5» 8ند تول/د سرماQ5-6 8K تنkا ب8 عنو-+
Kک م/انجی ناگزKر\ Kک 5نج حتمی بر-Q تول/د کر6+ پوO ب8 نظر می 5سد» (Zz) 7نگامی کK- I- 8ن 5- نوشت
«سرگ/ج8»تنkا تا Tما+ مرحل8 پاKا+ I5نق س/کل صنعتی 6! سال8 «کالس/ک»65IL (-I6. -لبت8\ 56 شر-Kط تاK5خی
مفرKL ëIا -Kن «سرگ/ج8»نمی تو-ند نسبت 7اQ بس/ا5 مkم ب/ابد I بÉ 8و5 گذ5- خصلت ساختاQ5 کسب کند؟ چر-
8Kسرما Q-مند مناسب برIن/ر Qا6 7اkن I جتماعی- I س/اسی Q5-بط8 7ا Q5-دKن فرض/8 5- 65 می کن/م ک8 پدK- +دKIکا
پولی سرما8K گذ-Q5 متمرکز مالی\ ب8 کوشش بر-Q تول/د کر6+«سرگ/جK «8ک ش/و! Iجو6 سرماK 56 8Kک T-56 !5I6تر

-T پاKا+ I5نق می -نجامد؟

KLافرمانرK-Iی سرما8K گذ-Q5\ -نباشت 5- نفی می کند؟ KLا -Kن I6 -صطالA ناساTگا5ند؟ KLا تئوQ5 -مپرKال/ستی ک8 لن(ن
توض/ح 6-6! تئوQ- Q5 ن/ست کL 56 8+ -نباشت KTر فرمانرK-Iی سرما8K مالی مو65 تحل/ل"(لفرFTنگ -ست ک8 56
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چا5چوn جkانی شد! -نجا) می گ/ر6؟ (ZZ) خو-نند! 6ق/ق ما;کس I تئوQ5 6-نا+ بس/ا5 بزï5 -مپرKال/سم می 6-ند ک8
I7م قر-5 گ/رند QI5 ن 7ا می تو-نندK- .65- 56 بر می گ/ر xIکا5 (مکان/سم) متفاITنباشت»6ست کم س8 سا-»Aصطال-
بنابر -Kن مخلوÉ شوند (L+ چ8 ک8 -غلب مسئل8 بو6! -ست)\ -لبتL \8+ 7ا بنابر ÉرA مفkومی 7ما+ Éو5 بنابر ÉرA تأث/ر
7اQ -جتماعی شا+ ب8 کلی متماKزند. ب8 -نگ/ر! LغاKTد+ باKد گفت ک8 -صطالA -نباشت 7م Tما+ 5شد Iس/ل8 7ا å Iرف/ت
7اQ تول/د بنابر سرما8K گذ-I Q5 گسترÅ 5-بط8 7اQ مالک/ت I تول/د سرماQ5-6 8K ب8 سمت کشو75ا Kا ب8 سمت بخش 7ا

(Zs) .ن 5-بط8 7ا 5- نشا+ می 76دK- تابع Tجتماعی ن8 7نو- Qفعال/ت 7ا I

Q5-6 8Kمالک/ت سرما Q5-بط8 7ا I Q5تجا Qا -جتماعی 5-بط8 7اK I مکانی Åو) ثانی\ با گسترkن مفK- 56 نباشت-
توسط I5ند7اKی چونا+ مصا56! تول/د کنندگا+ نمو6-5 می شو6 ک8 7نوT 5-بط8 بی م/انجی با Iس/ل8 7اQ تول/د شا+\ -6غا)
8Kی سرماK-فز- ÅT5- رkبا سپ Åم/زL (ا سر-نجاK 55 کشو-Tر باkکر-ت/ک) 56 سپI5بو Qلت 7اI6 65مو \(6غا- Tا باK)
6-5-ن8 فعال/ت 7اQ غ/ر تجاQ5 ( مانند خانگی Kا فعال/ت 7اQ ساTما+ Kافت8 چو+ فعال/ت عمومی توسط I6لت) 5- 65-6.
-نباشتی کK- 8ن چن/ن Ö56 شد!\ 56 بافتاI6 5 گان8 نظا) -نباشت ب8 فرمانرK-Iی مالی I شکل 7اQ جkانی شد+ ک8 بنابر
\Oسا sz یÉ .د\ ب8 کلی قطعی -ستK67ستند\ ممکن گر +L 8ب Éک8 مربو QTخصوصی سا I یK-6T x-5مقر \QT6 سا-TL

«تجاQ5 شدِ+» شدK xافت8 س/ا5! بI 8سعت بر گسترå Åرف/ت 7اQ تول/د چ/ر! شد! -ست.

8Kد سرماKشد! «شکل جد Q6ا توسط شکل نا ماK دKجد Q5-8 گذKسرما +Iسر-نجا) 56 سوم/ن بُعد\ -نباشت می تو-ند بد
گذ-T-«Q5 5-! تملک\ بر6-شت I تمرکز ب8 سوQ مرکز 7اQ -نباشت بس/ا5 قوQ تر -T ساKرKن 56 سطح مالی\ ساT مانی
Kا نkاQ6\ گسست با -I ÅT5 -ضافK- ÅT5- 8جا6 شد! 56 چا5چوK6 nگر شکل 7اQ ساTماند7ی -جتماعی -نجا) گ/ر6.
T- !مدLی برKستاI5 Qشکل 7ا T- x5سعت بر5سی شد\ مسئل8 می تو-ند عباI 8خ 6-نا+ بK556 چگونگی ک8 توسط تا (Zu)
ÅT5- T- x5مد5+ -قتصا6مسئل8 عبا Qر 7اkسپ +I56 TIباشد. -ما -مر Q5-6 8Kا جانبد-5 سرماK پ/ش Q5-بط8 7ا
بر6-شت شد! بKT 8ا+ K6گر مؤسس8 7اQ سرماQ5-6 8K -ست . پ/ما+ کا5-+ ب8 سو6 گرI! 7اQ بزï5 56 چن/ن Iضعی
+Iچگونگی -نباشت 5- نشا+ می 76د. -نباشت می تو-ند بد x55-! غا T- 85-نI8 تصاحب مزKقر-5 6-5ند. تمرکز بر پا
I 5-دKک خرK Q-5-6 5-Tبا I 6قتصا- x5مع/ن قد Qد باشد. 56ج8 7اKجد Qی 7اKنش تو-ناKفرL Q56 5-ستا Q5-8 گذKسرما
شماKT 5اQ6 فرIشند!\ Lم/خت8 با«نوساQT 7اQ ساTمانی»\ می تو-نند -نباشت 56 بخش 7اQ مع/ن س/ستم ب8 7زKنK6 8گر-+

5- تأم/ن کنند . 7م چن/ن -Kن جا 56 بر-بر پ/کر بندQ 7اKی 7ست/م ک8 -مرTI 56 کانو+ -نباشت ب8 فرمانرK-Iی مالی -ست.

باI T-پس/ن 6قت: حرکت -T سرما8K گذ-I Q5 مالحظ8 کرrI- +6 گ/رQ بالقو! سرما8K حامل سو6 (بستانکا5-+ ب8 معنی
Iس/ع +';لئا-) I سرK5ز شد+ حجم L+ 56 سرما8K مؤسس8 7ا ب8 7/چ Iج8 ب8 معنی ترÖ -ثباx تئوK5ک -KفاQ نقش
-ساسی I5 56ند -نباشت بI 8س/ل8 ب/رI+ کش/د+ -ضافI ÅT5- 8 بkر! کشی -T کسانی ک8 ن/رQI کا5شا+ 5- می فرIشند\
ن/ست .بلک8\ برعکس\ Ö56 معنی «فرمانرK-Iی شرکتی»Kکی -T 5-! 7ا6I5I Q ناگزKر(K6گرQ 56 5قابت ب/ن -لمللی
فرIشندگا+ ن/رQI کا5 خو6شا+ بنابر TL-6 ساQT مبا6ل8 7ا I سرما8K گذ-Q5 7ا) بر-Ö56 Q کر6+ چkر! 7اQ جدKد
ب/رI+ کش/د+ -ضافT- ÅT5- 8 5-! -نعطاõ پذKرI Q غاx5 کا5 -ست. مدKرKت صندöI 7اQ حقوö باT نشستگی Kا
!Iد؛ گرKجد Q6قتصا- !Iک گرK 8ی شرکتی»5-ب8 کا5 می بند6\ بK-Iجمعی ک8 «فرمانر Q5-8 گذKسرما Q7ا öIصند
سرماQ5-6 8K مالی Kا بkر! بر «فعاO» (Z۴) تعلق É .65-6بق پژ7Iش L+ 7ا\ مدKرKت -Kن گرI! 7ا مطابق با منافع
سرماQ- 8K -ست ک8 باKد -ÅT5 -فز-Kی 5- تأم/ن کند. -Kن KI5کر6 ب8 شدx با گزKنش مkم ÅI5 شناسان8 پ/وند Kافت8 -ست.
-Kن گزKنش با کا5بر6 تکنولوQH 7اQ جدKد -8KI-T T«پ/شرفت فنی» ب/طرõ بر خو65 نمی کند\ بلک8KI-T T- 8 پ/شرفت
نرú -ستثما5\ پا8K -مکا+ گذQ-5 پاسخ گفتن ب8 ن/اT 7ا Ö56 منافع I سو6 7اQ سkا) سرما8K حامل سو6 برخو65 می کند.
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K- 56ن مو65 «فرمانرK-Iی»جدKد سkامد-5-+ نkاQ6 بK 8ق/ن توسط مدKر-+ مؤسس8 7اQ بخش 7اQ تشک/ل 76ند! 5-بط8
جدKد مز6برQ ب8 عنو-+ 6گر گونی 7اQ ساTما+ 76ی ناگزKر I56+ تکنولوQH 7اQ حامل نرú بkر! کشی -فز6I! بس/ا5

شتاK nافت8 -ست.

 

تئو;: "ا: «+ستقالM +مو; مالی» ' «سرماAF- فرضی»

تئوQ5 «-ستقالO -مو5 مالی»Kعنی تأم/ن مالی ک8 چونا+ قدx5 «مستقل»56 بر-بر K6گر عامل 7اI5 Qند -قتصاI Q6 بنابر
+L ی -ست ک8 بنا برKنکت8 7ا T- کیK \6T-ن عنو-+ 56 نظر گرفت8 می شو6\ قد بر می -فرK- 8ک8 ب Q- 8ن 56 بر-بر جامعK-
بحث م/ا+ ما5کس/ست 7ا I تنظ/م گر-Kا+ باKد LغاT شو6. پ/ش -T -نتشا5 کتاn «قدx5 -مو5 مالی»<ند;1 +';لئا-\ Kگان8
III nژ! کتاKI 8ب I II nبر5سی شد! کتا Öبس/ا5 -ند Qجو6 6-65. 56 قطع8 7اI ن با5! 56 نز6 ما;کسK-56 6فر-نمو
8Kمو5 مالی ب8 کلی تابع سرما- +L 56 8مرحل8 گذ5- ک T- 6ک8 پسT-6شی می پرI5 ب8 بر5سی nن کتاK- \(Z۵) Oکاپ/تا
56 Oن -ستقالK- .ب8 شکل گرفتن می کند çIمستقل» شر»x5بو6\ چونا+ قد Å- Q5نحصا- Q7ا Tن/ا I Qصنعتی تول/د
لحظQ- 8 پدKد-5 می شو6 ک8 «بخشی -T سو6 ناخالص ب8 شکل سو6 متبلوI 5 مستقل می شوT- .«6 لحظQ- 8 کK- 8ن سو6
8Kبق8 سرماÉ جز Qگرفت8 کا5 می کند\ 56 حق/قت چ/ز (-I 8Kا سرماK Å- ê8 خاK8 6-5 با سرماKد-5 می شو6«سرماKپد
8Kسرما T- 8 مالی ب8 عنو-+ نوعیK8 6-5-+\ سرماKژ! سرماKI !Iب8 عنو-+ گر +L 6-5-+ مالی 5- تغ//ر نمی 76د ک8 با
T-  .« ژ! مطابقت 6-65\ مقابل8 می کندKI 8Kن سرماK- ک8 با ÅT5- 8سر-نجا) سو6\ ب8 عنو-+ شکل مستقل -ضاف I مستقل
+L د(…) 7ر چند ک8 مالکKL 8 ب8 6ست میKمالک/ت سا6! سرما T- 8ست ک- ÅT5- 8ب8 -ضاف Éدگا! ک/فی \ سو6 مربوK6

(Z۶).6شد!\ تول/د می شو õحذ ÅندI5 T- 8ک Q- 8Kسرما T- 6ن\ سوK-ند تول/د باقی می ماند. بنابرI5 T- r556 خا

«سرما8K حذõ شد! -I5 TندÅ» سرماQ- 8K -ست ک8 باT-5 سند 7ا پا8K کا5برL Q6+ 5- تشک/ل می 76د. -Kن سرما8K -ست
ک8 <ند;1 +';لئا- پس -T ک(نز ب8 فرموO بندQ تئوQ5 معاصر L+ پر6-خت. ما;کس ب8 گسترK- +6-6 Åن تئوQ5 56 مرحل8
7نوT نخست/نی -نباشت مالی ک8 ب8 سرما8K 6-5-+ مالی «-ستقالO»می 6-6\ مباx56 کر6. (ZÜ) +';لئا-\7نگامی کK- 8ن
I5ند I6با5! 6-من8 بس/اKT 5اK Q6افت\ ب8 تقوKت L+ پر6-خت. 56 7نگامی ک8 ما;کس K- 56ن با5! نوشت\باT-5 7اQ فرعی
سند\ -T جمل8 باT-5 بوä5 7نوT حتا 56 لند+ توسع8 ن/افت8 بوK- \6ن 56 شکل I (-I بkر! -ست(ک8 با-Kن 7م8 نرL ú+ -کنو+
\TIمر- ëشکا5 می شو6. 56 عوL و5 -ساسیÉ 8مو5 مالی ب- x5سو6 مع/ن می شو6) قد úو5 مستقل نسبت ب8 نرÉ 8ب

باT-5 7اQ سند 7ا\ بKI 8ژ! سkم 7ا 7ستند ک8 کانو+ -صلی -Kن قدx5 -ند.

«-ستقالO -مو5 مالی 7م Tما+ Kک ساخت نkاQ6 قوQ 56 مفkومی ک8 حماKت کلی 7ر L+ چ8 جامع8 سرماQ5-6 8K معاصر
ب8 عنو-+ ن/ر7IاQ ماI Q6 نماK6ن I سر-n ب8 حساn می KLد\ سو6 می بر6. (Zy) بب/ن/م ما;کس K- 56ن با5! چ8 می گوKد:
«A-A’ (…) عکس 5-بط8 7اQ تول/د پ/شرفت8 با حد -کثر قدx5 5- نماKش می 76د: (…) کاK-5ی پوO 56 با5I5 کر6+
-ÅT5 خاê (خو6)\ مستقل -T باT تول/د- فرKفتاQ5 سرما8K 6-5 56 شکل بس/ا5 حاL 6+ -ست». I (Zo)س/ل8 7اQ تا -Kن
-ند-T! مkم ک8 بر-Q تأم/ن کرI6 +6-) فرمانرK-Iی باT-75اQ مالی L+ ب8 کا5 گرفت8 می شوند\ نمی تو-ند برتر -T -جبا5 7ا
T-ا «پس -ندK مالی Q5-8 گذK8 سرماKب8 سرما «Oست. «-ستقال- +L م/ن8 بی م/انجیT«قعی-I» رkی باشد ک8 سپKتضا6 7ا I
متمرکز» -مکا+ م/د7د ک8 56 بر-بر سرما8K متعkد 56 تول/د I بنابر -Kن\56 بر-بر کا5 بر-Q خو-ستن I جلب کر6+
مشا5کت 56 توKTع ک8 بنابر مالک/ت موI5ثی توج/8 می شوI 6 سو6 برندگا+ L+ -صطالA 7اQ خو6شا+ 5- تع//ن می
Q-6! -ست. -ما برIفز- ÅT5- 8ضاف- úقعی نر-I !خاستگا I سو6 7ا T- 6. شکل بی م/انجی\ بر6-شتT-کنند\ قد بر می -فر
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-Kن کI ÅT5- 8 -ضافÅT5- 8 بتو-نند مناسب باشند\ الT) -ست کT- 8 پ/ش تو-نست8 باشند 56 مق/اä کافی بI 8جوKL 6ند. -Kن
+L«Oستقال-» Q6! 7اIمحد T- کیK .6شو Q5تول/د تجا I8 تو-نست8 باشد\ ب8 فرجا) برسدKمی کند ک8 س/کل سرما nجاK- مر-
جا -ست. مصرL56 õمد سو6 برندگا+ -T سو6 7اQ سkا) I بkر! 7ا 7رگز بخشی -T تقاضاI Q-قعی 5- جبر-+ نمی کند ک8
بر -ثر ب/کا5 کر6+ توQ- !6 مز6بر-+ شkرK Qا فقر مطلق تحم/ل شد! ب8 7مبو6 7اQ 76قانی KIر-+ شد! ک8 پ/ش -K- Tن

م/تو-نستند باT تول/دشا+ 5- تأم/ن کرI !6 برخی تقاضاQ قابل پر6-خت L -5شکا5 کنند.

محدK6 !6Iگر «-ستقالO» مربوÉ ب8 بعد 7اQ فرضی سرما8K- پوO متمرکز -ست کL ÅT5- 8+ 56 باT-5 7اQ مالی باال می
6I5. خصلت فرضی م/ر-û مالی خصلتی -ست ک8 گفتا75اQ مو65 -ستفا6! 7فت8 نام8 7اQ -قتصاT- Q6 نوT-» ç ما!
ماszzz ä5\ خانو-6! 7اL QمرKکاKی ک8 تا کنو+ -T ب/ن 5فتن I6 7ز-5 م/ل/ا65 6ال5 م/ر-û شا+ 5- شا7د بو6! -ند»\
L (sZ)شکا5 می کنند. تنkا Kک م/ر-û -ست ک8 جز بÉ 8و5 -فقی\ بنابر-Kن نkا6 بس/اKI 5ژ! ک8 باT-5 فرعی سند 7ا -ست\
7رگز Iجو6 ند-شت8 -ست ک8 بتو-ند بدKن ترت/ب -T ب/ن بر6I. ما;کس تنkا «-قتصا66-+ بزï5» (56 مفkومی ک8 شومپتر
-T -قتصا66-+ ب8 6ست 6-6! ک8 تفس/رQ کلی -T سرماQ5-6 8K -5-ئ8 می کند) جاKی 56 تحل/ل خو6 بK 8ک چن/ن
«سرما8K»6-6! -ست. -I س8 شکل سرما8K فرضی (fictif) 5- 56 عصر خو6 شناساKی کر6. سkم 7ا\ سند7اI Q-) عمومی
7Iم چن/ن -عتبا5\ 6ق/ق تر L+ چ8 ک8 سوT -+C' برنJوf«-عتبا5 بانکی»می نامد\ (ss) 56 باn سkم 7اKی -ست ک8 ب8
KIژ! مو65 توج8 ما -ست. ما;کس نوشت: «سند 7ا فقط حقوö 56 مو65 بخشی -T -ضافÅT5- 8 5- ک8 تصاحب می کنند\
نشا+ می 76ند. -لبتK- \ 8ن سند 7ا خو6شا+ ن/ز ب8 نسخI6 8) سرماI 8K-قعی\ ب8 کاغذ پا5! تبدKل می شوند\ حتا -گر گو-7ی
8K7ا ب8 فر-نمو6 -سمی سرما +L .6-شت8 باشد ÅT5- Å6خو O56 7ما+ حا I 8سند مطالب8 می تو-نست 56 کنا5 سند مطالب
ÅT5- +-ن\ ب8 عنوK- بنابر I.ل می شوندKقابل معامل8 چونا+ کاال7ا تبد (I6 8جو6 ند-5ند (…) ب8 عنو-+ نسخI 8ی کK7ا
8Kسرما ÅT5- Å6گر T- می تو-ند ب8 کلی مستقل I5 نK- T- :فرضی -ست ÅT5- ند؛KL 56 می Å68 7ا ب8 گرK7ا- سرما

(su) .«حق -ند Q-5-6 +7ا 6-5ندگانشا +L ابدک8 بنابرK ا کا7شK شK-قعی -فز-I

مسئل8 عباT- x5 گسترÅ 6-6+ کامل -Kن مفkو) بوK .6ک «م/ر-K «ûا Kک «سرما8K»متشکل -T سند 7اQ بI 8سعت
فرضی -ست\کT- 8 -عتبا5 7ا Kعنی -I Tعد! 7ا بنابر فعال/ت مولد KLند! تشک/ل شد! I بعد 56 باQ5-T بس/اKI 5ژ! ک8 ق/مت
L 56+ بر پا8K ساI T کا75ا I قر-65-76اQ بس/ا5 خاê تع//ن می شو6\ معامل8 شد! -ست. ترک/ب Kک «م/ر-K«ûا Kک
«سرماK- T- «8Kن نوç می تو-ند56 56ج8 7اQ گوناگو+ با LفرKنش پ/شاپ/ش سرما8K فرضی ک8 شکل -عتبا5 5- 6-65\ پ/وند
Kابد. I-) 7اKی ک8 پذKرفت8 شدندT Iنج/ر! 7اK6ِ Qن 7ا بر-Q خرKدسند 7ا بI 8جوL 6مد! -ند . 7ر چند -ÅT5 صوK- Q5ن سند
7ا -عتبا5 7ا 56 حساn 7اQ بانکد-5-+ 5- فرIمی K5زند\ خصلت فرضی شا+ 5- با 7م8 عرKانی Lشکا5 می ساTند. خو6
گو7ر سرما8K فرضی -K ÅT5ابی L+ 5- 6شو-I 5 سست می سا6T. تو-نمندQ عباT- x5 6ست KاKTد+ ب8 نمو6گا75اKی
Qت 7اK6Iمحد I T-56 +L رستkمی ب/نند. ف Ö5-مالی 56 -قتصا6 5- تد Qی 7اK-5-6 I 5 7ا-Tش8 -7م/ت باKست ک8 -ند-
ü-تی L+ مسلم -ند. -Kن نمو6 گا5 7ا (s۴) 7م Tما+ نمو6 قدx5 -قتصاQ6 -ند ک8 تا -ند-Q- !T نت/جK- 8ن -ست ک8 باT-5 7ا
!Tن -مر 56 7نگا) لرK- .8 فقط فرضی -ستKعنی -نباشت سرماK \!6سا «nحبا» I Qحامل تملک سند 7ا بنابر فعال/ت تول/د
7اQ تند بوI ä5 -مو5 مالی -Kن -7م/ت 5- 6-5ند ک8 خصلت فرضی Lشکا5 می شوI .6-کنش 7ا 56 بر-بر -قتصاI 6-قعی\
T- !مدL 6جوI 8ب Qلب 7اÉ 88 فرضی 5- کKگر سرماK6 مkژ! -گر شکل مKI 8ر-نی می تو-نند فاجع8 با5 باشند. بKI نK-
-Kجا6 پ/ش/ن -عتبا5 7اQ بانکی صنعتی Iنا معقوO م/ا+ مدT-56 I x مدx -ند\ شکنند! ساTند. -Kن تجربQ- 8 -ست کH 8-پن

56 پی فرI پاشی بوT- Zooz -ZooZ !5I6 56 ä5 سر گذ5-ند! -ست.
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نظا8 "ا: +نباشت ' مرحلA "ا: «فر+;فت +C تضاT "ا: پاFد+;»

Iقتی -T جاKگا7ی ک8 سرما8K حامل سو6 56 حرکت سرماQ5-6 8K معاصر پ/د- کر6\ متقاعد شد)\ بدI+ شک تو-نستم تا
ëکر6). ب8 عق/د! من قر nنظا)» 5- -نتخا»Aصطال- T- !6ژ! -نباشت» -کتفا کنم . من -ستفاKI ترک/ب» ÅI5 8ب Q- !5I6
-K Tک سو\ نموK6 6ن -ست. تصو5 می کنم ک8 56 پاKا+ ZoÜz 876\ تنظ/م گر-Kا+ مصافی جدI Q پر ما8K عل/8 جرKا+
7اQ ما5کس/ستی «خشک -ندKش»T +Lما+ I 7م چن/ن کالبدما5کسی ب8 شدx موم/اKی شد! ب8 5-! -ند-ختند. -Kن مصاõ\ ب8
+Iند! کمک کر6! -ست. بدT ًاِ+ -کنو+ بس/ا5 56 -قل/ت\ -ما کامالKما5کس/سم ب8 عنو-+ جر Q5ق/ن\ 56 فر-نس8\ ب8 ماندگاK
56 ً -Kن مصاI I õ-کنش 7اKی ک8 بر -نگ/خت8 -ست\ ما5کس/سم K- 56ن کشو5\ 6ست کم 56 پkن8 -قتصا6\ 56 مثل تقرKبا
Iضع/تی ک8 -مرK- TIتال/ا می گذ5-ند\ ب8 کلی خاT- r5 باQT -ست. من -K- Tن بابت [Kعنی ماندگاQ5 ما5کس/سم ]\ نسبت

ب8 بن/انگذ-5-+ مکتب بس/ا5 سپاسگز-5).

-لبت8\ بر-K- Qن ک8 ما5کس/ست 7ا منزلتی 5- ک8 تنظ/م گر-Kا+ بL 8+ 7ا 6-6! -ند\ -T کف ند7ند\ 6ل/ل 7اQ مناسب تئوK5ک
Iجو6 6-65. شرÉ ب8 سا6گی عباT- x5 -6-م5H I +6-6 8فا بخش/د+ L+ چ8 ک8 56 -ثر 7اL QغاT قر+ 56sz با5! -مپرKال/سم
Iجو6 6-شت ک8 بدI+ شک بÉ 8وÅI5 5 شناسان8 با I5شنی O6 خو-! توض/ح 6-6! شد! -ست: Kعنی گنجاند+ س/ر -نباشت

56 تاK5خ (s۵) – تاK5خ Éبق8 7اQ -جتماعی I مباT5! 7اQ شا+ ب8 عنو-+ تاK5خ 5-بط8 7اQ ب/ن I6لت 7ا.

Q5-8 گذKو5 مشخص منحنی سرماÉ 8ی 5- ک8 بKعنصر 7ا çخو6\ مجمو Q-ا برkتن I 68 56 نفس خوKس/ر -نباشت سرما
5- ترس/م می کنند\ تول/د Iمبا6ل8 5- ک8 تو-ناKی حق/قی سرما8K بر-Q تأم/ن کر6+ باT تول/دÅ 5- مع/ن می کنند\ 56بر
ند-65. (s۶) س/ر -نباشت ک8 ب8 خوI 6-گذ-شت8 شد!\ تضا6 7اKی بI 8جو6 می 65IL ک8 پا8K 7ا IشدL x+ ب8 نظر می 5سند
چ/ز K6گرQ جز فرصت 7اQ کوتا! ب/ن بحر-+ I بعد 5- ک8 بنابر -Kن\ بÉ 8ب/عت بر Lشوب/د+ س/ستم مربوÉ -ند\ منع می
sz +بحر-+ (ک8 جنگ 7ا 56 قر Q5! 7اI6 \شکا5- توص/ف می کندL -5 Q5-6 8Kخ سرماK5چ8 ک8 تا +L \8ن 7مK- کند. با
Kکی -T شکل 7اL Q+ -ست)\ 7م چن/ن مرحل8 7اQ تثب/ت نسبی\ برخی 7ا تا -ند-T-56 Q- !T مدx\ جنبش باT تول/د

گستر6!\ با-Kن 7م5I6 \8! 7اKی 7ستند کÉ 8ی L+ 7ا تضا6 7اKی 5- 56 بر 6-شت8 -ند.

+L Q-ی ک8 برK6! 7اIمحد T- ی ب8 فر- 5فتنKستاK- بی Q5-6 8Kد :« تول/د سرماKما;کس می گو \Oسو) کاپ/تا n56 کتا
I56+ بو6 7ستند\ گر-Kش 6-65\ -ما\ 56 کا5برI 6س/ل8 7ا L 56+ کام/اn -ند\ [-K- Tن I5] I6باI !5 56 56ج8 بس/ا5
چشمگ/ر\ 56 بر-بر L+ 7ما+ مانع 7ا 5- بر پا می 6-5ند» (sÜ) (ما5کس با H-I! 7اQ متفاxI با5 7ا L+ 5- تکر-5 کر6!

-ست).

Q6! 7اIمحد T- فر-5فت Q-5گذ Qن جنب8 7اK- 88 چونا+ مقول8 -نتز-عی ن/ست کKک8 سرما (ی باشدkKد بدKا باK) ی -ستkKبد
I56نبو6 تول/د سرماQ5-6 8K عمل کند؛ بKI 8ژ! 7نگامی کK- 8ن «فر-5فت 7ا» پاسخ 7اKی ب8 -جبا5 7اQ بس/ا5 ن/رIمند
7ستند کT- 8 مباÉ !T5بق8 7ا ناشی می شوند. «فر-5فت 7ا» عمل 6خالت مصمم ن/ر7IاQ -جتماعی مؤثر\ « -نسا+ 7اKی
T- 8س/ع تر کسانی قر-5 گرفت8 -ند کI اK QT-IH57ستند ک8 56 کنا5 بو \(sy) «نندKفرL شا+ 5- می êخ خاK5ک8 تا
مالک/ت خصوصی Iس/ل8 7اQ تول/د 5-ضی -ند (Kا L+ 5- ناگزKر می پند-5ند). -Kن ب8 خاÉر 56 نظر نگرفتن L+ 7ا (ب8

Éو5 کافی Kا کلی) -ست ک8 تا -Kن حد پ/شگوKی 7اQ س/اسی 56 با5! بحر-+ سرماQ5-6 8K نا56ست -L 56 nL Tمد! -ند.

Q6! 7اIمحد T- Q- !5I6 Qفر-5فت 7ا Zo +6-65. 56 قر x5Iضر sz I Zo +م/ا+ قر Åن جا برK- شک +Iبد
I56نبو6\ شکل 7اQ «کو5» (ن8 برنامK5 8زQ شد!) پ/د- کر6ند: مانند موr 7اQ -ستعماI Q5 -مپر-توQ5 5-ند! شد! ب8
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سوQ باT-5 جkانی Kا -Kجا6 م/د-+ 7اQ مkم -نباشت جدKد 56 پی پ/شرفت 7اQ فنی تشک/ل 76ند! صنعت 7اQ ب8 تمامی
جدKد\ 6-6! 7اQ مسئل8 بÉ 8و5 بن/اQ6 6گرگو+ شد! -ست. É 56ی Kک 5I6! تاK5خی I6 جنگ جkانی بI 8قوç پ/وست ک8
ب8 ق/مت قربانی شد+ Tندگی م/ل/و+ 7ا مرI +T I 6 کوÖ6 تما) شد I با خشن ترKن بحر-+ تاK5خ سرماL 56 Q5-6 8Kم/خت
I 56 7ما+ حاKI Oر-نگر 5-بط8 7اQ -جتماعی I نkا6 7اQ الT) بر-Q ثباx سرماQ5-6 8K بو6! -ست. بدKن ترت/ب 56
T- «-5فر-5فت گذ» Qجا مرحل8 7ا +L 65 شد! -ست ک8 نمی تو-نست-I +اkج I Q5-6 8Kخ سرماK5تا T- Q- 8مرحل
8Kسرما (-I6 T- جتماعی سو6بر- Q7اIگا7ان8 ن/رL 6خالت ب8 نسبت +Iبد «Q5-6 8Kنبو6 تول/د سرماI56 Q6! 7اIمحد»
I Q5-6جو6 6-شت8 باشد. س8 عنصرQ ک8 ;'برW باFر ب8 عنو-+ تشک/ل 76ند! «7ست8 سخت» تئوQ5 تنظ/م L+ 5- نشا+ می
76د\ نموK- 6ن I-قع/ت -ند کI 8-قع/ت قر+ Isz ب8 6ل/لی قوQ ترI-قع/ت قر+ sZ -ست: « I5ند -نباشت 56 پوKاKی
مجموع8 تع//ن کنند! -ست: -Kن مجموع8 خو6 ب8 خو6بنابر پدKد! 7اQ باI 5-T 5قابت خو6 متعاO6 ن/ست؛ نkا6 7ا Iشکل
56 (so) .«تع//ن کنند! -ست Q6فر I جمعی Q5فتا5 7ا T- ند بنابر مجموعیI5 نK- +6ت کرK-7د Q-بر Q5ساختا Q7ا
K65ف نخست -Kن شکل 7ا I نkا6 7ا\تنظ/م گر-Kا+\ ساÅT 7اQ -جتماعی م/ا+ سرماI 8Kکا5 5- 56 جاQ نخست قر-5 می

76ند.

 

1T;'>شد1 تئو;: تنظ(م <- ;+ بر Zا: مطر" Aا سنجF> ا « نظا8 +نباشت مالی شد1» فر+ ;فت گذ;+ ;+ تأم(ن می کنند؟F>
می ساCند ؟

 

-K6 Tدگا! ما5کس/ستی\ «فر-5فت -T محد6I! 7اI56 Qنبو6» ک8 56 شکل KIژ! «ساخت -جتماعی» کK 8ک نظا) -نباشت
-ست\ 7رگز نمی تو-ند ب8 چ/زQ جز Kک ثباx گذQ-5 شر-Kط -نباشت ب8 عنو-+ باT تول/د -جتماعی فرمانرI- -ستو-5 بر
Q7ا تضا6 7ا +L ک8 بنابر Q5-6 8Kنبو6 تول/د سرماI56 Qت 7اK6Iمحد I ساسی- Qمالک/ت خصوصی ب/انجامد. تضا6 7ا

خاK êک نظا) -نباشت مع/ن با 7م پ/وند می Kابند\ K6ر KاI6 6ITبا5! تثب/ت می شو6.

5I6! تثب/ت شر-Kط نkاI Q6 -جتماعی -نباشت شکل گرفتT- 8 نظا) -نباشت مع/ن ناگزKر تغ//ر Kابند! -ست. -Kن 5I6!\ مانند
نظا) فوK65ستی I6 تا سI6 876 8-) 6-65\ -ما -Kن 5I6! 7ا می تو-ند بس/ا5 کوتا! تر باشد. -Kن شکل 7اå Qا7رQ بT 8حمت
پدKد-5 شد! ک8 بر-Q صوx5 پذKر شد+ نظا) -نباشت فرë می شوند\ می تو-نند نا کاK-5ی شا+ 5- چونا+ نظا) 7اQ معتبر
نشا+ 76ند. -Kن -مر ب8 عامل 7اKT QاQ6 بستگی 6-65. بنابر -Kن\ مسئل8 7اKی ک8 -مرTI مطرA می شوند\I بر-Q تنظ/م
گر-Kا+ I کسان/کK 8ک ÅI5 5- چونا+ ÅI5 من می پذKرند\ مشترÖ -ند\ -K- Tن قر-5ند: KLا پ/د-Kش نظا) -نباشت ب8
فرمانرK-Iی -مو5 مالی I تحک/م K- 56 +Lاالx متحد\ «فر-5فت» 56 خوK ÅT5- T- 5ابی مدx مع/ن 5- -عال) می 6-5ند؟ Kا
بر عکس. -ستو-5 بر 7دõ 7اQ بس/ا5 محد6I باT تول/د شر-Kط فرمانرK-Iی برخی عامل 7اQ سرما8K ب8 عنو-+ کشو5
7اQ بس/ا5 قوQ\ بر-Q کما ب/ش فقط شکل åا7رQ گذ5- -ست ک8 5-! تثب/ت I6با5! کم Kا ب/ش تند تضا6 7اQ -ساسی
سرماQ5-6 8K 5- می گشاKد ؛ -ما «نظا) موI5ثی»Kا «مالی شد!» ب8 سنج8 7اKی O6 می بندند ک8 بنابر تئوQ5 تنظ/م\ ب8

KIژ! بL 8+ چ8 ک8 ب8 -ستو-Q5 الT) ساÅT 7اQ -جتماعی مربوÉ -ند\ مطرA می گر66؟

سر ماQ5-6 8K تنkا Kک «س/ستم -قتصاK \«Q6ک شکل ساTماند7ی تول/د ماQ6 ن/ست. -Kن س/ستم 7م چن/ن (حتا بKI 8ژ!)
Kک شکل فرمانرK-Iی -جتماعی\ Kک شکل ساTما+ 76ی قدx5 -ست. 56 پی جنگ 7ا I بحر-+ 7اKی ک8 ن/م8 نخست قر+
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sz 5- ترس/م می کنند\ ب8 نظر می 5سد ک8 بخشی -É Tبق8 7اQ 75برQ ب8 -ندKشQ- 8 گرKIد! -ند ک8 نتو-نست باT تول/د
ثابتی -T س/ستم 56 خاT- r5 ساخت ساÅT -جتماعی I56+ کشو75ا ب8 عنو-+ ساÅT س/اسی ب/ن I6لت 7ا 6-شت8 باشد.
بنابر شناخت من\ 56 خاT- r5 چا5چوn -تحاI5- 8K6پا\ -ثر7اQ تنظ/م گر-KانQ- 8 ک8 تنظ/م کرKT +6ست K6گر-+ 5-
ÅTک ساK +656 با5! برقر-5 کر Qجانب م(شل <گل(تا 56خو-ست بس/ا5 جد T- \ëجو6 ند-65. 56 عوI \جستجو کند
!-5 T- نشستگیTبا Qنظا) 7ا T- !مدL6گر Q5 مبلغ 7ا-Tتأم/ن مالی با nت 56 چا5چوKرKمد +L 8م/نT 8جو6 6-65 کI Qقو
ثرxI -ندQTI -ست. -Kن -عتقاL x-6+ 5- ب8 نشا+ 6-6+ نظا) 5شد مالی شد! 7د-Kت کر6! ک8 تئوQ5 5- چونا+ «نظا8

مو;'ثی»می LفرKند. ما L ÅI5+ 5- ب8 تفص/ل 56 بخش KLند! بر5سی خو-7/م کر6.

-گر -Kن Tم/ن8 ساÅT 5- ک8 مربوÉ ب8 بkتر-+ \ حتا بK- 8االx متحدI تنkا بخش ناچ/زT- Qمز6بر-+ -ست\مستثنی کن/م\
Qمی گر66 (ک8 با نا) 7ا Éمربو x5قد Qی مالی ب8 نت/ج8 تو-لی ضرب8 7اK-Iفرمانر Q-ژ! نظا) برKI Qخط 7ا T- کیK
ما5گاx5 تاچر\ پل I-لرI5 I Qنالد K5گا+ 56 -5تباÉ -ند). -مرTI 7نوT (KاباKد گفت ب/ش -T 7م/ش8) کسانی ک8 بر نظا)
جدKد(«باT-5 7ا» جز I6لت 7اQ کشو5 7اQ گرÜ !I)فرمانرI- 7ستند\ب8 7/چ قصد\ مذ-کر! کر6+ با مز6بر-+\
ä56 نK- .ند-5ند I 5- ند-شت8 -ند Q8 بر-برK7ا 56 با5! پا +L 7ا ب/ن çموضو T- حتا پ/ر-مو+ -ندکی I +حمتکشا+\ 76قاناT

نشست _- I 7م چن/ن ä56 موضع گ/رL QمرKکا 56 با5! قر-5 6-6 تا کنو+ کم/ن8 خو-! ک(وتو -ست.

-Kن خط Kک I-قع/ت بس/ا5 عم/قی 5- 56 ب/ا+ می 65IL: نظا) -نباشت ک8 می کوشد 5-7ی بر-Q خو6 بگشاKدIب8 کا5کر6
خو6 ثباx بخشد\ ب8 56ستی Kک ساخت -جتماعی 56 مفkومی -ست ک8 نت/ج8 س/است 7اTL» Q-6 -ست». I5ند ساخت
I56+ نkا6 7اKی چو+ ساTما+ جkانی تجاK x5ا صندöI ب/ن -لمللی پوO 6نباO شد! -ست کL 56 8+ 7ا بر-Q -صالI6 Aبا5!
مکان/سم 7ا ب8 منظو5 فر-7م کر6+ -مکا+ بkتر بر-Q تأم/ن کر6+ شر-Kط ب/ن -لمللی کاK-5ی L+ بانظا) مالی شد! کوشش ب8
عمل می KLد. -لبتK- \8ن I5ند ب8 شکل غالب ب8 نشان8 تقوKت مد-T- (I 5-! تبل/غ 7اQ پاKا+ ناپذKر چاپلوä 7اL Q+ با تک/8
Q7اIن/ر +TI (I-و5 مدÉ 8ت شد! -ست. 7م چن/ن بK-7د QTخصوصی سا I یK-6T x-5مقر  \QT6 سا-TL بر جنبش
-جتماعی -Q تقوKت شد! -ست ک8 56 تفاxI با تئوQ5 پرT-6-+ مکتب تنظ/م تصو5 می کنند ک8 -نباشت می تو-ند «بنابر
پدKد-75اQ ناn باI 5-T 5قابت \ خو6- متعاO6» باشد5Iفتا5 7اQ جمعی IفرQ6 ک8 نkا6 7اQ جدKد باKد L+ 5- بساTند I ب8
Qدخو6 -نگ/ختگی 7ا/K7ا 5- بنابر تقد) مو65 تأ +L Q5گاTد ساKتحم/ل کنند\ با TباI جتماعی تحم/ل- Q7ا !Iگر I کشو75ا
Dبل(و بوT m5مند-ن8 »برمی -نگ/ز6 ک8 جرIT افتنK ن -6عا ک8 -نگ/ز! -5-6! 5- ب8 «-5تقاK- 5 56 نظر گ/رند. 7م چن/ن-Tبا

نمو6گا5 کنونی L+ -ست\ می تو-ند ب/انگر فاجع8 7اQ -جتماعی I س/اسی KLند! باشد.

 

nopq 1ن ماFT;'فر

پی نوشت "ا

 

ZooÜ 8K58 – فوKنو-H 8شK8 -ندKی مالی». نشرK-Iش نظا) -نباشت ب8 فرمانرK-1.      شسن8 «پ/د

L   s٫+ جا -Kن I-قع/ت K -5ا5IL6 شد! -ست ک8 مالحظ8 می شو6: «56 بر-بر تثب/ت -ستقالO کلی -Å توسط سرما8K پولی
Qکا5کر6 7ا çمجمو QI5 8 -ست ک8 ب8 -ثر گذ-شتنKسرما T- ن بخشK- êحرکت خا +L 56 88 صنعتی کK56 بر-بر سرما
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سرما8K معاصر گر-Kش 6-65» .جkانی شد+ سرما8K\-نتشاx-5 س/رê \ Zoo۴\I s۶۵٫ صفت «کلی» 7ما+ Éو5 ک8
من K6رتر L+ 5- تصح/ح کرKT \ (- !6اQ6 بو6.

K   u٫عنی L 56+ «سkا) 6-5-+ نkاQ6» موسو) ب8 «-قل/ت 7ا» I -5-65 می کنند. بنگرKد ب8 <. +';لئا- . قدx5 -مو5 مالی.
پاK5س. +'FTل Fاکوê \Zooo \H Zo۴٫ ما 56 بخش I6) بK- 8ن موضوç باT می گرK6م .

Zooy نو-مبر\ZzZ !5فر6-\ بن/ا6 سن- س/مو+\ شما Q5-6 8K۴٫      8.<گل(تا\ سرما

۵٫   سخنر-نی 56 کنگر! I6) ب/ن -لمللی ما;کس 56 پاK/ز Zooy٫ منتشر شد! ب8 عنو-+ f . لو;T'-. «برنام8 جدKد
س/است -قتصاQ6 56 نظا) -نباشت مالی شد!» \ T ._ 56' من(ل T I . لو: \ مثلث C'Tخی: بحر-+\ جkانی شد+\ مالی

Zooo \سK5پا \ puf \یKI5اKI5 شد+\ <کتوئل ما;کس

. sZ۴ ê \Zooo \HاکوF لFT'+ \سK5مالی\ پا x5۶٫      < . +';لئا-\ قد

۶۶ ê \ szzzسK5امی\ خر6 5فتا5 کر6+\ پاk6موکر-سی س n-سر :-'T;لو . f      Ü٫

szzz 8K5فو \Z !5شما so .r \8جامع I 6ر: -قتصاFبا . ;      y٫

 I من(ل'T ._ 56 !انی شدkج Q5-6 8K6 سرما-T +I56 Qت 7اK6I8 مالی» : محدKسرما x5سرفاتی «قد .v 8د بKبنگر   o٫
T. لو:\ مثلث C'Tخی 7ما+ جا . . . .

۵۴ ê \کK r (I6 nجتماعی\ کتا- x-5نتشا- \Oما5کس\ کاپ/تا  Zz٫

ZZ٫ بنگرKد ب8 گفتا5 من 56 -5تباÉ م/ا+ تئوQ5 جkانی شد+ سرماI 8K -ثر لن/ن. I6 \H 56من/ل I 6. لوQ\ مثلث C'Tخی
7ما+ جا. -Kن جا -ست ک8 من ن/ز -K- Tن -ندKش8 6فاç کر6! -) ک8 شکل بندQ\ کا5 کرI 6 بحر-+ نظا) 7اQ -نباشت متو-لی
عنصر 7اKی 7ستند ک8 ب8 برKدگی مرحل8 -مپرKال/سم 56 فاT 7ا Kا 5I6! 7ا کمک می کنند. ما5کس/ست 7ا K- Q-T-56 56ن
مرحل8 ناچا5 شد! -ند تحل/لی -L T+ چ8 ک8 56 مرحل8 7اQ پ/اپی مشترÖ -ند\ 7م چن/ن -L T+ چ8 کL 8+ 7ا 5- ب/ن شا+

متماKز می کند\ ب8 6ست 76ند کK- 8ن مرحلQ- !5I6 56 8 تا -Kن -ند-T-56 !T شناخت8 -ست.

Zs٫ مقدم8 بس/اL 5سا+ K- 56ن بُعدشاKد مقدمQ- 8 -ست کI 56 8-پس/ن گفتا5 7اQ -نباشت سرماC'; 8K+ لوکز+مبو;I wجو6
.65-6

56 OCDE 7شIما- 56 مرکز پژ'+ .v Qافت8 توسط -ثر 7اK و) تعم/مkن مفK- !5من 56 با Qد ب8 گفتگوKبنگر Zu٫
فصل«جkانی شد+ سرما8K» \ چاI ooê ZooÜ Ñ بعد.

5-6 8K5- 56 بر-بر «سرما «O8 6-5 فعاKما;کس با75ا «سرما \Oسو) کاپ/تا nکتا Z۴ I \su \sZ Q56 فصل 7ا Z۴٫
öIر-+ کنونی صندKضع/ت مدI نK- .6ل می شوKتبد«O8 6-5 نافعاKسرما» Q-ن ترت/ب ب8 حفر! برKمالی» قر-5 6-6 ک8 بد
7اQ باTنشستگی ن/ست ک8 شکل 7اQ 7م پ/وندQ م/ا+ -مو5 مالی I صنعتی 5- ساTما+ می 76ندکI +L 56 8جوTI5 6مر!
سرما8K گذ-75ا ب8 نحو K6گرQ جز مو65 ب8 7م پ/چ/دگی سرما8K بانکی ک8 بÉ 8و5 کالس/ک پس -T "(لفر FTنگ بر5سی

شد! 6شو-5 -ست.
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K- Z۵٫ن نشناختن خاستگا! -T جانب خو-نند! «تول/دگر-Q»کاپ(تاO6 \M مشغولی 56 با5! «توسع8 ن/ر7IاQ مولد»-ست ک8
با -نباشت سرماI»8K-قعی»I توسع8 مز6برQ 56 پ/وند -ست ک8 سرماQ5-6 8K حامل -بدKت کامل L+ خو-7د بوK- .6ن
T-ست ک8 7/چ چشم -ند- Qف/لی گرÉ 8نباشت مالی\ سرچشم- (گر ن8 65 کامل 56 نظر گرفتنI) نشناختن نت/ج8 نفی
ً بÉ 8و5 کامل 56 با5! بخش سو) کتاn ب8 بن بست «پ/شرفت» ند-K- .65ن -مر -کثرKت فاحش ماکس/ست 7ا 5- تقرKبا
کشان/دکL 56 8+ تئوQ5 «-ستقالO -مو5 مالی»بر پا8K فرموO بندI6 Q بُعد شرA 6-6! شد! ک8 من ب8 تاTگی -Iلی 5- ب8 شکل

ب8 کلی کامل I6Iمی 5- ب8 شکل Kا66-شت 7ا پ/ر-مو+ مفkو) «سرما8K فرضی»KاQ5IL6 کر6) .

I6 Z۶٫ نقل قوO کاپ/تاT- \O کتاn سو)\ فصل su ناشی می شو6. من -T خر6! گ/ر7اKم -T جانب ما5کس/ست 7ا ب8
56ستی Kا5IL6 شد) ک8 7ر با5 ک8 ما;کس -صطالA «مستقل»5- ب8 کا5 می بر6\ حتا -T گ/وم8 ک8 -مرTI می کوش/م L+ 7ا

5- ب8 کا5 برKم\ -ستفا6! نمی کند.

I 8 صنعتیKم/ا+ سرما (6غا- Qچگونگی 7ا Q7ا xIتفا Oمحصو) نگFTو) "(لفرk8 مالی» ب8 مفKسرما »Qشکل بند ZÜ٫
سرما8K پولی\ بKI 8ژ! بانکی\ ضرÖ56 x5I کرI6 +6گانگی سرما8K\ تقس/م L+ «ب8 مالک/ت سرما8K خا5جی I5 56ند
y r \Oسوس/ا x-5نتشا- \su \فصل \(سو n7ما+ جا\ کتا) «ست- Å68 56 گرK8 ملز) ب8 تول/د\ سرماKسرما I (…)تول/د

.(۴) ê \

T-56 Q- !T-و5 متقابل تا -ندÉ 8می کنند ب Åتال Q6اkن Q7ا Q5-8 گذK5- 56 برمی گ/رند ک8 سرما Q- نگیKن 7ا نقدK- Zy٫
مدx ک8 بتو-نند L+ 5- 56 باT-5 7اQ سند 7ا ک8 می شناسند\ تضم/ن کنند\ب8 گونQ- 8 ک8 پا8K کا5کرQ6 -ساسی شا+ (ب8
KIژ! O-I -سترKت)\ -لبت8 حماKت بدI+ محدK6Iت بانک مرکزK- Qاالx متحد\ 7ما+ Éو5 حماKت بنابر برنام8 7اI6 Qلت

LمرKکا I پنتاگو+ -ست.

s۴ سو)\ فصل nکتا .Oما;کس\ کاپ/تا  Zo٫

!T-تا -ند Tت -جتماعی 5- 7ر قد5 ک8 ناچ/ز باشد\ برقر-5 می کنند\ 7نوKا6 7ا حماkن I لتI6 \پاI5- جا ک8 مانند +L sz٫
Qبس/ا5 ک/نز «Q5ب/کا O6تعا» Q-بر xIمتفا Q6خالت می کنند\ موقع/ت 56 سطح 7ا õمقابل8 کر6+ با -ختال Q-بر Q-
Lما6! شد! -ست. 56 کشو75اKی چو+ کشو5 7اL QمرKکاQ مرکزI Q کا5-ئ/ب Kا LمرKکاQ حوT! <ند ب8 تمامی باT تاn فقر

ً ÉرT- 6 باT-5 صوL Q5+ -ست. I5ستاK/ا+ I تقرKبا

America ‘s économy: slowing down, to what? The Economist 9decémber 2000, p“ sZ٫
. 97

+L 56 8بعد ک I Zuy Qصفح8 7ا Zo۶Ü سK5پا \Oسوس/ا x-556 نز6 ما;کس\ -نتشا O؛ پوfوJبر'ن 'T -+C22. سو
معرفی تئوQ5 فرضی 5- می Kاب/م ک8 -کنونی شد+ L+ توسط نوKسند! IT5L -5مندKم. -کنون/ت مkم تئوQ5 سرما8K فرضی

ما5کس توسط ;'برW گوتمن 5- شناساKی کرK- !6م .

. so دب8 فصلK7م چن/ن بنگر \uz سو)\ فصل nکتا \Oما;کس \ کاپ/تا  su٫

s۴٫ می تو-+ مثاO 7اKی -L T+ ب8 6ست 6-6. مبلغ K-5-6ی 7اQ -سمی ک8 توسط سرما8K گذ-5-+ نkاQ6 56 6ست -ست\
-غلب نمو6گا5 ب8 کا5 5فت8 -ست. -Kن K-5-6ی 7اQ صندöI 7اQ حقوö باTنشستگی LمرKکا -s۵uu T 6الZooz 56 5 ب8
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ÜZ۶s م/ل/ا65 6الK-5-6 I Zooy 56 5ی 7اQ صندöI 7اQ مشترZZ۵۵ T- Öم/ل/ا65 6الZooz 56 5 ب۵zyy 8 م/ل/ا65
I S3 Q7ا OIجد \szzz \سK5پا \szzz Q5ماL 8سالنام \Q6اk8 گذ-5-+ نKسرما\ O C D E) 5س/د! -ست Zooy 56

. ( S4

I  .25 56 س/است چونا+ تاK5خ 56 حاO شد+ Ö56 شد! -ست.

K- s۶٫ن «-بkامی» -ست ک8 <لن ب(ر 56 کتابی ک8 56 -کتبر KT szzZر عنو-+ باT تول/د سرما8K -نتشا5 6-6\ ب8 نقد ما5کس
. r s \+-Tلو \ I6 8صفح x-5نتشا- \ Q5-6 8Kعمومی سرما Q5مفصل 56 با5! تئو Qپر6-خت . مقدم8 7ا

Z۶ سو)\ فصل nکتا \Oما;کس\ کاپ/تا  sÜ٫

sy٫  ما;کس\ مباÉ !T5بقاتی 56 فر-نس8

u 8تنظ/م\ 7ما+ جا صفح Q5ر\ تئوFما. ;  so٫
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تحوال9 ب0و6نت0ک2 پ0امد-ا+ *خالقی & فلسفی
'+ا -مر7HI ما +ک -خالD مشرA بر ح<ا= قابل -ستفا.7 .-,+م؟ بل)4 .-,+م4 نو2 بد/ ,- "م .-,+م: 'نچ) 'لمانی "ا
bindestrich-Ethik +ا «-خالD با خط ت<ر7» می نامند4 ک) ., 'Q 'نچ) با خط ت<ر7 گذ-شتن -H .ست می ,I. -خالD ب)
Aمشر Dخالق<ا= تخصصی شد7 (-خال- H- کثرتی ,. WانشموXج Dقعی کلم) -ست. مسأل) -+ن ن<ست ک) +ک -خال-I معنی
بر ح<ا=4 -خالD کسب I کا,4 -خالb Dبی I -لی 'خر) حل شد7 -ست4 بلک) مسأل) -+ن -ست ک) .ستاI,."ا_ علمی خا[
بالفاصل) ., بر-بر «-,H/ "ا»_ -مان<ستی قر-, .-.7 می شوند I منجر ب) شکو7 "ا+ی می شوند .-W بر -+نک)4 مثال4ً

ب<وjنت<ک حس کر-مت I خو. 'ئ<نی ما ,- تXد+د می کند.
kب) -بژ7 "ا+ی شد7 -ند ک) ., معر Wب<عی بدb _ا" mنت<ک -+ن -ست ک) -,گان<زjپ<امد -صلی پ<شرفت "ا_ -خ<ر ., ب<و
.ستکا,_ قر-, .-,ند. bب<عت4 چ) -نسانی چ) غ<ر-نسانی4 تXی -H جو"ر شد7 -ستH- 4 غلظت خلل ناپذ+ر/H- 4 'نچ)
Iنسانی ,- ب) -بژ7 -_ بر-_ .ستکا,_ فر- Q-I, نت<ک می تو-ندjشد7 -ست. -گر ب<و mIم<ن» می نام<د محرH» ا+دگر"
کا"د4 -+ن شا"د_ -ست بر'نچ) -H نظر "ا+دگر «خطر» نXفت) ., فناI,_ مد,Q بو.. ما با فرIکاستن +ک -نساQ ب) -بژ7
bب<عی -_ ک) می تو-Q خصوص<اتش ,- تغ<<ر .-. 'نچ) -H .ست می ."<م (تنXا) -نسان<ت ن<ست بلک) خو. bب<عت "م
,Iنسان<ت -ستو-, بر -+ن با- mوXند7 پسا -نسانی ما کامالً محق -ست: مف+' xست. ب) -+ن -عتبا, فر-نس<س فوکو+اما ., کتا"

-ست ک) ما صاحب +ک «bب<عت -نسانی» مو,Iثی "ست<م4 ک) ما با ساحت .ست ن<افتنی خو.ماQ پا ب) "ستی نXا.7 -+م.
.I,نما_ .خالت ب<وjنت<ک ک) با .سترسی فز-+ند7 ب) jنوm -نساQ گشو.7 شد عمالً نو2 بشر ,- -H ق<د I بند"ا_ +ک گون)
متنا"یH- 4 -سا,= ., چنگ -+ن «Qj خو.خو-7» می ,"اند. با -+ن حاW -+ن ,"ا+ی بXا+ی .-,. [ک) با+د پر.-خت].
"ابرما� ., گفت Iگو+ی ک) ., ساW ~{{| ., ما,بو,} -نجاm شد "شد-, خو. عل<) .ستکا,_ "ا_ jنت<کی ,- تکر-,
کر.. -H .+د -I. 4I تXد+د عمدI 7جو. .-,.: نخست -+نک) -+ن گون) .خالت "ا مرH ب<ن -مر -کتسابی I -مر فطر_ [+ا
خو.-نگ<خت)] ,- مخدI/ می کند I بد+ن ترت<ب بر نحوÅ-,.- 7 ما -H خو.ماQ تأث<ر می گذ-,.. بر-_ +ک فر. بالغ پی
بر.Q ب) -+نک) سرشت «فطر_» -/ (مثالً پرخاشگر +ا مصالح) جو بو.نش) نت<ج) +ک .خالت خا,جی عمد_ .,
,مزگاj Qنت<کی -/ -ست4 باعث خو-"د شد ک) بن<اQ "و+ت -I ., "م بر+ز. I -+ن تصو, ,- ک) ما موجو.+ت -خالقی خو.
,- -b Hر+ق Bildung +عنی؛ مبا,7H -_ ,نجبا, بر-_ فر"<خت) کر.Q سرشت "ا_ bب<عی خو. -نکشاA می ."<م4 بی
-عتبا, خو-"د ساخت. سر-نجاm -+نک)4 .خالت ب<وjنت<کی می تو-ند فکر فر"<ختگی ,- -H معنا تXی سا4mI. ..H چن<ن
Qا+ی ک) خصوص<ا= شاXن' I ستند" Qو, فطر_» -نساb (ا+ی ک) «بXب<ن 'ن Q,بطی نامتقا-I, Hخالت "ا+ی سبب سا.

.ستکا,_ شد7 -ست خو-"د شد. برخی -فر-. «'فر+نندگاQ» ممتاH -فر-. .+گر خو-"ند شد.
Q-ندHجنس فر xلد+ن بر-_ -نتخا-I ن4 ., -بتد-+ی تر+ن سطح4 "و+ت جنسی ما ,- تحت تأث<ر قر-, خو-"د .-.. تو-نا+ی+-
خو.4 +کی -H موضوعا= -ست. موضو2 .+گر4 تکل<ف -عماW جر-حی بر-_ تغ<<ر جنس<ت -ست. تا -مرHI -+ن کا, با
توسل ب) شکاA ب<ن "و+ت H+ست شناختی I "و+ت ,I-نی قابل توج<) بو.: Iقتی +ک مر. H+ست شناختی خو. ,- Hنی
می ب<ند ک) ., بدQ +ک مر. -س<ر شد47 کامالً معقوW -ست ک) بتو-ند جنس H+ست شناختی خو. ,- تغ<<ر ."د تا تعا.لی ب<ن
Hندگی جنسی I عاbفی -/ برقر-, شو.. .ستکا,_ "ا_ ب<وjنت<ک چشم -ند-H"ا_ بس<ا, -نقالبی +ا ,-.+کاW تر_ ,- می
گشا+د. -+ن کا, ممکن -ست -b Hر+ق عطف ب) ماسبقÅ-,.- 4 ما ,- -H خو. ب) عنو-Q "ستی "ا_ «bب<عی» ,- تغ<<ر
."د4 ب) -+ن -عتبا, ک) ما سرشت "ا_ «bب<عی» خو. ,- ب) صو,= سرشت "ا+ی تجرب) خو-"<م کر. ک) ب) م<انجی
عو-ملی چند پد+د 'مد7 -ند4 ن) ب) صو,= سرشت "ا_ .-.7 شد7- ب) عنو-Q چ<ز"ا+ی ک) -صوالً می تو-نند مو,. .ستکا,_
ً سرشت "ا+ی حا.ã "ستند. ب) محض -+ن ک) .-نست<م ک) سرشت "ا_ bب<عی I-بست) ب) قر-, گ<رند I بد+ن ترت<ب صرفا
Qا تحت "ر شر-+طی4 "ماXب) 'ن Qناممکن خو-"د شد؛ چسب<د mسطگی خا-I گشت ب) +ک بیHنت<کی -ست4 باj A.تصا
-ند-7H خطاست ک) چسب<دQ ب) '.-I x ,سوm «-,گان<ک» با -+ن حاW ب) باI, "ابرما�4 ما با+د چناQ عمل کن<م ک) گو+ی
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قض<) -H -+ن قر-, ن<ست I بد+ن ترت<ب کر-مت I خو.'ئ<نی خو. ,- حفظ کن<م. تناقض ., -+نجاست ک) -+ن خو. 'ئ<نی تنXا
-b Hر+ق جلوگ<ر_ -H .سترسی ب) حدãI تصا.A +ا -تفاقی حفظ می شو. ک) ب) ما تع<ن می بخشد- +عنیb H- 4ر+ق
محدI. کر.Q -مکانا= .خالت "ا_ علمی. -+ن ,I-+ت جد+د_ -Q' H -ستدالW قد+می -ست ک) می گو+د4 -گر قر-, -ست
کر-مت -خالقی خو. ,- حفظ کن<م4 بXتر -ست برخی چ<ز"ا ,- ند-ن<م. علم قناعتگر [Curtailing] ب) صو,تی ک) éا"ر-ً
"ابرما� پ<شنXا. می کند4 ب) بXا_ باHتر شدQ شکاA ب<ن علم I -خالق<ا= حاصل خو-"د 'مد4 شکافتی ک) پ<شاپ<ش ما ,-
باH می .-,. -H .+دQ -+نک) چگون) -+ن شر-+ط جد+د I-.-,ماQ می کند ک) مفا"<م 'H-._4 خو. 'ئ<نی I مسئول<ت -خالقی ,-

.گرگوQ کن<م b Iرحی نو-H 'نXا .,-ند-H+م.
-حتماالً کاتول<ک "ا با -+ن -ستدالW ب) مقابل) با -ستدالW فوD برخو-"ند خاست ک) خطر I-قعی نXفت) ., -قد-m ب) کا,"ا_
ب<وjنت<ک -+ن -ست ک) ما فر-مو/ می کن<م ک) -,I-حی نام<ر- .-,+م. -ما -+ن -ستدالW ن<ز مسأل) ,- ب) جا_ .+گر_ حو-لت
می ."د. -گر چن<ن بو.4 مؤمناQ کاتول<ک بXتر+ن -فر-. بر-_ پر.-ختن ب) .ستکا,_ ب<وjنت<کی بو.ند4 چوQ 'ناQ 'گا7 بو.ند
ک) تنXا با جنب) ما._ Iجو. -نساQ سرIکا, .-,ند4 ن) با "ست) ,Iحانی 'Q. -+ماQ شاQ 'ناH- -, Q تقل<ل گر-+ی ., -ماQ می
.-شت. -گر ما I-جد +ک ساخت ,Iحانی خو. 'ئ<ن "ست<م4 ., -+ن صو,= لزIمی بر-_ تر� -H .ستکا,_ ب<وjنت<ک
ن<ست. -H .+دگاI, 7-نکاI-ن) "ست) مسأل) ., خو. 'ئ<نی ساماQ نما.+ن (HباQ) مأI- .-,.. فرk کن<د من ب) .ل<ل +ک -نسد-.
,فع ناشدنی ., جXاQ نما.+ن -4m ناتو-Q "ستم4 ب) جا_ «فر"<خت) کر.Q» خو. -b Hر+ق تال/ بر-_ ,فع -نسد-.4 قر[
I+اگر- مصرA می کنم. -+ن ,-7 حل کا,گر می -فتد4 من .Iبا,7 می تو-نم ب) لحاé جنسی کا,'مد باشم4 -ما مسأل) سرجا_
خو. باقی ست. -+ن -نسد-. نما.+ن چگون) تحت تأث<ر -+ن ,-7 حل ش<م<ا+ی قر-, خو-"د گرفت؟ -+ن ,-7 حل چگون) .,Iنی
خو-"د شد؟ Iضع بغرنجی -ست. -+ن ,-7 حل ممکن -ست مانع نما.+ن ,- -H سر ,-7 بر.-,.4 مر- I-.-,. ک) پوچی I بی
معنا+ی 'Q ,- بپذ+ر4m +ا ممکن -ست باعث شو. ک) مانع ., سطحی بن<انی تر باHگر.. (شا+د4 ., قالب ,فتا,_ پا,-نو+ا+ی4
I- _قر-, .-,. ک) .خالت "ا _«xوسی «-,باXبو-ل kو,_ ک) خو. ,- ب) صو,= کسی تجرب) می کنم ک) ., معرb (ب
I حمت» پر.-ختH QIا+ی نما.+ن بر-_ -+نگون) ,-7 حل "ا_ «بدXند). "م<ش) با+د بH می تو-ند سرنوشت -/ ,- ,قم
کماب<ش بر سر تال/ "ا_ معطوA ب) مبا,7H با جنا+ت -b Hر+ق .خالت "ا_ ب<وش<م<ا+ی +ا ب<وjنت<کی ن<ز "م<ن می '+د؛
مثالً I-.-, کر.Q جنا+تکا,-Q ب) مصرI,-. A ب) منظو, مXا, پرخاشگر_ -فر-bی4 ساI H کا,"ا_ -جتماعی ,- ک) قبل

-H "ر چ<ز بر-نگ<ز-نند7 پرخاشگر_ بو.4 .ست نخو,.7 بر جا_ می گذ-,..
مسأل) ب<ش -H -+نک) -+ن باشد ک) با پبشرفت علوm ب<وjنت<ک کر-مت H' I-._ خو. ,- -H .ست می ."<م4 -+ن -ست ک) .,
می +اب<م ک) -صالً "رگز چن<ن چ<ز_ ند-شت) -+م [تا -H .ست شاQ ."<م]. -گر4 چنانک) فوکو+اما می گو+د4 ما پ<شاپ<ش
«.,ماQ "ا+ی .-,+م ک) خط ب<ن 'نچ) ب) "مت خو.ماQ کسب می کن<م I 'نچ) ,- ک) ب) .ل<ل م<ز-Q مو-. ش<م<ا+ی موجو. .,
ً ب) معنا_ -+ن -ست ک) «'نچ) خو.ماQ ب) مغزماQ ب) .ست می 'I,+م4 مخدI/ می کنند»4 کا,-+ی -+ن .,ماQ "ا تلو+حا
.ست می 'I,+م» ب) «م<ز-Q -نو-2 مو-. ش<م<ا+ی موجو. ., مغز ما» ن<ز I-بست) -ست. ب) قوW تاI mلف ب) ما گفت) نمی
شو. ک) «متأسفم ,ìI تو "م<ن -الQ مر.»: ., I-قع ب) ما گفت) می شو. ک) -صالً "رگز ,Iحی ند-شت) -+م. -گر -.عا"ا_
-صحاx ب<وjنت<ک صح<ح باشد4 ., -+ن صو,= ب<ن -+ن .I +کی ,- با+د -نتخاx کن<م: +ا ب) تو"م کر-مت .W خو/ کن<م4
+ا I-قع<ت 'نچ) ,- ک) "ست<م4 بپذ+ر+م. -گر4 چنانک) فوکو+اما می گو+د: «م<ل ب) شناخت بن<انی H+ست شناختی .-,. I -+ن
بن<اQ مرتبط -ست با م<ز-Q سرIت<ن<ن ., مغز ما»I 4قوA ما بر -+ن I-قع<ت با+د -حسا� کر-مت ما ,- ک) حاصل ب)
,سم<ت شناخت) شدb H- QرA .+گر-Q -ستH 4-+ل بکند. ما تنXا ب) بXا_ +ک -نکا, می تو-ن<م 'Q ,- .-شت) باش<م: "ر چند

بخوبی می .-نم ک) عز= نفس من I-بست) -ست ب) سرIت<ن<ن4 با Iجو. -+ن -Q' H لذ= می برm. فوکو+اما می نو+سد:
,-7 متعا,I A برخو,.-, -I Hجا"ت -خالقی بر-_ غلب) بر کمبو. عز= نفس عبا,= بو. -H مبا,7H با خو+ش I +ا
.+گر-4Q سخت کوشی4 تحمل فد-کا,_ "ا_ گا"ی ,نجبا, I سر-نجاm ب) ,I+ت ,ساندQ -نجاm -+ن کا,"ا مسئل) عز= نفس
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ب) صو,تی ک) ., ,Q-I شناسی عام<ان) 'مر+کا+ی .,Å می شو.4 -+ن -ست ک) عز= نفس بدW شد7 -ست ب) ',-+) -_ ک)
گا"ی "ر کسی صرA نظر -H -+نک) -ستحقاD -/ ,- .-,. +ا ن)4 با+د .-شت) باشد. -+ن مسئل) عز= نفس ,- بی -,H/ می

کند I ب) ضد خو./ تبد+ل -/ می کند.
-ما -کنوQ صنعت .-,IساH_ 'مر+کا+ی -H ,-7 می ,سد ک) -b Hر+ق .-,I"ا+ی چوIH Qلوفت I پرÅ-HI می تو-ند با

-فز-+ش م<ز-Q سرIت<ن<ن ., مغز ما4 عز= نفس ,- ., +ک ش<ش) قر[ ب) ما -,H-نی .-,..
I ,العا= عمومی شرکت کنم4 -ما ب) جا_ -+نک) +ک ,+ز کاb- (ر ,- مجسم کن<د: قر-, -ست من ., مسابق+H _سنا,+و
-bالعا= جمع 'I,_ کنمI,-. 4 مصرA می کنم تا حافظ) -m قو_ شو.. عز= نفسی ک) -b Hر+ق برند7 شدQ ., -+ن
Aق<ب خو. ک) شب "ا_ بس<ا,_ ,- صر, H- ترXقعی -ست: من ب-I .,Iستو-, بر +ک .ستا- Hقابت کسب می کنم4 "نو,
ب) خاbر سپر.Q .-.7 "ا_ î+ربط کر.4 عمل کر.m. -ستدالW متقابل مستق<م -+ن -ست ک) تنXا ,ق<ب من -ستحقاD بال<دQ بر
قابل<ت خو. ,- .-,.4 چوQ .-نش -I بر خالA .-نش من4 نت<ج) کا, سخت بو.. ., -+ن -ستدالW متقابل با,ق) -_ -H بند7

نو-î _H-تی Iجو. .-,..
"مچن<نI 4قتی کسی ک) صد-_ bب<عی خوبی .-,.4 ب) -جر-_ خو. می بالد4 ما 'Q ,- کامالً قابل توج<) می .-ن<م4 "ر چند
می .-ن<م ک) 'H-I خو-ندI- Q ب<ش -H 'نک) ب) تال/ I 'موH/ مربوb باشد ب) -ستعد-. (خد-.-._) -I مربوb -ست. با -+ن
حاW -گر من با -ستفا.I,-. H- 7 صد-_ خو. ,- بXبو. می بخش<د4m .+گر 'Q ,- قابل توج<) نمی .-نستم (مگر -+نک) تال/
H+ا._ صرA -ختر-I,-. 2_ مو,. نظر4 پ<ش -H' Hما+ش 'I, Q_ خو.m ب) خرï می .-.m) نکت) -+ن -ست ک) "م کا,
سخت I "م -ستعد-. bب<عی «بخشی -H من» ب) حساx می '+ند4 ., حالی ک) -ستفا.4I,-. H- 7 تقو+ت ب) bر+ق
«مصنوعی» -ست چوQ شکلی -H .ستکا,_ ب<رIنی -ست I -+ن ما ,- با "ماQ مسئل) ,I+ا,I_ می کند: Iقتی ما می
.-نست<م ک) «-ستعد-. bب<عی» من I-بست) -ست ب) م<ز-Q برخی مو-. ش<م<ا+ی ., مغز من4 '+ا4 ب) لحاé -خالقی4 مXم -ست
ک) 'H- -, Q ب<رQI کسب کر.m- 7 +ا 'H- -, Q شکم ما., با خو. 'm- 7.,I؟ -گر بخو-"<م مطلب ,- پ<چ<د7 تر کن<م می تو-ن<م
بگو+<م ک) ممکن -ست تما+ل من ب) -نضباI b کا, سخت4 خو. I-بست) ب) برخی مو-. ش<م<ا+ی باشد. -گر من بر-_ برند7
شدQ' ,. Q -متحا4Q ن) .-,I+ی ک) حافظ) -m ,- تقو+ت می کند بلک) .-,I+ی مصرA کنم ک) «صرفاً» -,-.m- 7 ,- تقو+ت

می کند چ)؟'+ا -+ن کا, "نوH «فر+ب کا,_» -ست؟
+کی -H .ال+لی ک) فوکو+اما -H نظر+) «پا+اQ تا,+خ» خو. ,I_ برگر.-ند I ب) تXد+د جد+د_ توج) نشاQ .-. ک) علوm مغز_
با خو. می 'I,.4 -+ن -ست ک) تXد+د ب<وjنت<کی ,I-+ت ,-.+کاW تر_ -H «پا+اQ تا,+خ» -ست4 تXد+د_ ک) تو-Q بالقو7 -+ن
,- .-,. ک) سوH' 7j-. خو. '+<ن .موکر-سی ل<بر-W ,- منسوó می کند. -ما .ل<ل A,j تر_ بر-_ -+ن تغ<<ر .+دگا7 فوکو+اما
Iجو. .-,.: ن<رI. _I,نما_ .ستکا,_ ب<وjنت<ک -I -, I-.-شت) ک) 'گا"ان) +ا نا'گا"ان) ب) ,I+) تا,+ک H Iشت تصو+ر
',مانی شدH- /- 7 .موکر-سی ل<بر-I WقوA +ابد. -I ناگXاI Q-.-, شد7 -ست ک) با .I,نما_ مؤسساتی ,I+ا,I_ شو. ک)
-H باH' ,-H-. بر-_ بXر7 بر.-,_ -H مر.m (+ا .ستکا,_ مر.m) سوء -ستفا.7 می کنند I ., تجا,b xبی Iحشتناکی .,گ<ر
می شوندI. 4,نما_ مر.ماQ ثرIتمند_ ک) فرHند-Q خو. ,- "مچوQ نژ-._ منحصر ب) فر. با قابل<ت "ا_ î"نی I جسمانی
عالی پرI,/ می ."ند I بد+ن ترت<ب جنگ bبقاتی جد+د_ ,- ب) ,-7 می -ند-Hند. فوکو+اما برIشنی می .-ند ک) تنXا ,-7
مXا, -+ن خطر تحک<م .Iبا,7 کنترI. Wلتی قو_ بر باI ,-H -نکشاA شکل "ا_ جد+د_ -H +ک -,-.7 س<اسی .موکر-ت<ک

-ست.
من ضمن مو-فقت با "م) -+نXا می خو-"م -ضاف) کنم ک) ما ب) -+ن -قد-ما=4 جد- -H تXد+د ب<وتکنولوj+ک4ن<اH .-,+م صرفا
بر-_ -+نک) ن<رI_ بالقو7 -قتصا. مبتنی بر باH-, جXانی ,- کنترW کن<م. شا+د مسئل) ن) خو. علوm ب<وjنت<ک 4 بلک) ب<شتر
'H Qم<ن) +ا بافت مناسبا= قد,تی -ست ک) -+ن علوm ب<وjنت<ک ., بستر 'Q عمل می کنند. -ستدالW "ا_ فوکو+اما "م ب<ش
-H حد -نتز-عی "ستند "م ب<ش -H حد -نضمامی. -H- I پر.-ختن ب) "م) جو-نب پ<امد"ا_ فلسفی علوI m تکنولوj_ "ا_
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جد+د î"ن I جا_ .-.Q 'نXا ., بافت -جتماعی- -قتصا._ تعا,k 'م<زشاQ ناتو-Q -ست. 'نچ) -I ., ن<افت) -ست (I 'نچ)
-W-ل<بر Qکی ب) .+گر_ -ست: پا+ا+ H- ,-تا,+خ4 گذ Qپا+ا I. ب<ن _,Iقعی با+د .,+ابد) پ<وند ضر-I ک "گلی+
Q.-. ست. H- (2 می کند بIشر /- _HI4 ., لحظ) -_ پ<رQمی شو.4 چو Wموکر-ت<کی تا,+خ فو,-ً ب) ضد خو. بد.

بن<ا./- +عنی؛ سو7j ل<بر-W- .موکر-ت<ک.
,. mمو,. حمل) قر-, .-.. بو.-لبو (Xچند جب H- و, کلی تر4 شناخت گر-- -نقالبی) ,- با+دb (ب I) نت<کیjتقل<ل گر-+ی ب<و
-نتقا. خو. -H .-ن<ل .نت ., ôôö~4 ب) .,ستی بر خصلت -جتماعی «î"ن» -نگشت می گذ-,.. نظر+) "ا_ مربوb ب)
î"ن 'شکا,- مشرbI ب) بافت تا,+خی شاQ "ستند: فر.,+ک ج<مسوQ -خ<ر-ً خو-نشی -H کتاx ., توض<ح 'گا"ی -ثر .نت
ب) عنو-Q تمث<ل سرما+) .-,_ متأخر با .,QI ما+) "ا_ ,قابت4 تمرکزH.-+ی I غ<ر7 -,-ئ) کر.7 -ست. مXم تر -+نک)4 حتی
خو. .نت ن<ز تأک<د .-,. ک) -بز-,"ا (+عنی)«"و/» ب<رIنی شد7 -_ ک) نو2 بشر بر 'Q متکی -ست4 بخشی î-تی -H "و+ت
-نساQ "ستند: تصو, +ک -نساQ ب) عنو-Q موجو.+تی H+ست شناختی عا,_ -H شبک) پ<چ<د7 -بز-,"ا+ش4 کامالً بی معنی
-ست- ب) -+ن می ماند ک) غاH_ ,- بدQI پر"ا+ش تجسم کن<م- -ما -I با گفتن -+ن4 ,-"ی ,- می گشا+د ک) با+د ., 'Q پ<شتر
,فت4 چوQ -گر بخو-"<م 'Q ,- ., قالب 7j-I "ا_ ما,کس<ستی شست) ,فت) ب<اQ کن<م4 -نساQ چ<ز_ ن<ست جز مناسبا= +ا

..H-.ب) تحل<ل -+ن شبک) مناسبا= -جتماعی بپر I .,-.منطقی بعد_ ,- بر mبط -جتماعی -/4 .نت با+د گا-I,
مسئل) -+ن ن<ست ک) چگون) می تو-î Q"ن ,- ب) فعال<ت عصبی تقل<ل .-.4 +ا ب) جا_ Hباî Q"ن H4باQ فر-+ند_ مغز_ ,-
نشاند4 بلک) مسئل) ب<شتر -+ن -ست ک) .,+اب<م î"ن چگون) می تو-ند تنXا -H بطن شبک) مناسبا= -جتماعی I ملحقا= ما._
Xéو, کند. مسئل) I-قعی -کنوQ -+ن ن<ست ک) ماش<ن چگون) می تو-ند4 -گر -صالً می تو-ندî H- 4"ن -نساQ تقل<د کند4 بلک)
-+ن -ست ک) چگون) «"و+ت»î"ن -نساQ می تو-ند ماش<ن ,- ., خو. -.غاm کند. ., ما,� |{{|4 کو+ن I,-I+ک4 -ستا.
ً ب) شبک) کامپ<وتر Iصل کر.. بد+ن ترت<ب -I نخست<ن سا+برنت<ک ., ,+د+نگ +ون<و,س<تی س<ستم عصبی خو. ,- مستق<ما
-نسانی شد ک) .-.7 "ا می تو-نستند بدQI عبو, -H حو-� پنجگان) ب) خو,. -I .-.7 شوند. '+ند7 +عنی -+ن: ن) جا+گز+ن
کر.Q کامپ<وتر ب) جا_ î"ن -نسا4Q بلک) ترک<بی -H -+ن .I. گز-,/ شد7 -ست ک) ., م) |{{| .-نشمند-Q ., .-نشگا7
ً ب) مغز +ک مو/ Iصل کر.I 7 تو-نستند ب) Iس<ل) مکان<زمی شب<) 'نچ) ., ن<و+و,Å +ک چ<پ کامپ<وتر_ ,- مستق<ما

ماش<ن "ا_ -سباx باH_ مجXز ب) .ستگا7 کنترI. 7-, H- W, می ب<ن<م مو/ ,- ب) کا,I-.-,ند.
Å-,.- 7ستگا. H- ,عبو QIبد ً پ<شاپ<ش ناب<نا+اQ -+ن -مکاQ ,- .-,ند ک) -bالعا= -Iل<) .,با,7 پ<ر-موQ خو. ,- مستق<ما
بصر_ ب) مغز خو. I-,. کنند؛ چ<ز_ ک) ., مو,. -+ن مو/ جد+د -ست4 -+ن -ست ک) بر-_ نخست<ن با, «-,-.7» +ک
عامل Hند47 تصم<م "ا_ «خو.-نگ<خت)» -I .,با,7 حرکا= -/4 تحت سلط) +ک عامل ب<رIنی .,'مد7 -ست. پرسش
فلسفی ., -+نجا -+ن -ست ک) '+ا مو/ نگوQ بخت می .-نست ک) +ک جا_ کا, ع<ب .-,.4 ک) قد,= .+گر_ "ست ک)
Q-پ<ا.7 شو. (ک) پرسش "ا_ -خالقی ب) کنا,4 چند Qنسا- _I, (قتی "م<ن تجربI I .تصم<م می گ<ر I- =با,7 حرکا,.
پ<چ<د7 تر -H 'نچ) ., مو,. مو/ بو.4 نبا+د باشد)4 '+ا شخص تحت فرماI QقوA خو-"د .-شت ک) قد,تی ب<رIنی .,با,7
Å-,.- (مت بIنی غ<رقابل مقاI,. گر چن<ن باشد4 '+ا -+ن قد,= ب) صو,= +ک سائق- I تصم<م می گ<ر.؟ I- =حرکا
I ,ست -ند,کا. Q-ک) توسط .-نشمند mخو-"د 'مد4 +ا ب) صو,= -جبا,؟ -+ن کامالً گو+است ک) کا,بست "ا_ -+ن مکان<ز,.
I (ستانI. Qب) کمک "ا_ -نسا Qکا,شاIنام) نگا,-نی پ<ش ب<نی شد ک) ماجر- ,- گز-,/ کر.7 بو.ند4 سرHI, توسط
,. Qستی -فتا.: گفت) می شد ک) مو/ "ا +ا سا+ر ح<و-نا= فرمانبر می تو-نند بر-_ تما� با قربان<ا+,Iضد تر =-H,مبا

H+ر 'I-, ماندH 7لزل)4 +ا بر-_ حمل) ب) ترI,+ست "ا I بدQI تلفا= -نسانی 4ب) کا, '+ند.
,. I _. کند ک) "م تلفن -ست "م پخش سی ,-Hبا .,-I -, ند7 .ستگا"ی+' Wی +ک ساb (شرکت ف<ل<پس قصد .-,. ک
.,-I س<بی' Q' کا, .+ج<تالی I نک) ب) ساخت+- QIب) خشک شو+ی .-. بد -, Q' Q-می تو I ک جل<ق) بافت) شد7 -ست+ Aل<ا-
H- ا بی خطر ن<ست. جل<ق) "ا_ ف<ل<پس تجسمی+ mنچ) ممکن -ست ب) نظر ب<ا+د4 -+ن +ک پ<شرفت معصو' Aشو.. بر خال
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H- تعامل می کن<م4 بخشی Q' نی باشند ک) باIنک) .ستگا"ی ب<ر' H- ک عضو مصنوعی ن<م) -,گان<ک خو-"ند بو.4 ب<ش+
تجرب) نفس ما ب) مثاب) +ک -,گان<زH mند7 خو-"ند بو.. -غلب4 کسانی کوچک تر Iنامرئی تر شدQ فز-+ند7 چ<پ "ا_
کامپ<وتر_ ,- با -+ن I-قع<ت متناéر می .-نند ک) Iقتی ما چ<ز_ ,- کامالً خوx +ا. گرفت<م4 .+گر ب) 'I QقوA نخو-"<م
_I, (ب) -+ن ند-,+م ک _Hن -ست ک) ما .+گر ن<ا+- QباH ر گمر-7 کنند7 -ست. نشان) +ا.گرفتن +کéشت. برقر-,_ -+ن تنا-.
قو-عد 'Q تمرکز کن<م: ن) تنXا ب) صو,= خو. -نگ<خت) ب) 'H QباQ سخن می گو+<م4 بلک) تمرکز فعاالن) بر قو-عد 'Q مانع
صحبت کر.I Q-I, Q سل<س 'Q خو-"د شد. با -+ن حا4W ما با+د قبالً Hبانی ,- ک) -کنوI,. Qنی -/ کر.7 -+م4 +ا. گرفت)
باش<م: چ<پ "ا_ نامر+ی کامپ<وتر_ «'نجا حی I حاضرند»I 4 ن) ب) صو,= خو.-نگ<خت) بلک) ب) صو,= کو,کو,-ن)

عمل می کنند.
"گل -گر Hند7 بو. نسبت ب) -+دj 7نوm -نساI Q .خالت "ا_ ب<وjنت<کی -کر-7 نشاQ نمی .-. I ترج<ح می .-. ک) چشم بر
H- گو+ا .,+افت "ا_ ما I «د7 قد+می ک) می گو+د: «تو "مانی ک) "ستی+- Q' پاشیIفر H- 4ببند.. بر عکس Q' _خطر"ا
ً تثب<ت شد7 (Iال+تغ<ر) -ست4 شا.ماQ می شد. ما بر خالA "ابرما� با+د مسئول<ت ع<ن<ت بخش<دQ ب) "و+ت -نسانی قطعا
(ego) .ند7 خوHخم<ر7 شب) گونی ک) سا Q' H- (می .-,. ک-I -مر mنوj (ستی من ب" Q.-. کامالً بپذ+ر+م. تقل<ل -, mنوj

من -ست .,گذ,I m تنXا ب) -+ن bر+ق ک) î"ن<ت +ا سوبژکت<و+ت) من می تو-ند ب) Xéو, برسد
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تفرعن نژ()پرستان!
 

نوشت!

)1م! ن5کو لوسو2)1

جنگ عل*! ل*بی ب! ناB «جامع! ج2انی» صو-? می گ*ر#> 'ما پرجمع*ت تر"ن کشو-4ا) ج2ا1 0 کشو- کل*د) 'تحا#"!
'-0پا"ی #- 1N شرکت نمی کنندنوشتۀ #0م! ن*کو لوسو-0#

'"اال? متحدN Vمر"کا با "ک 0تو ب! تن2ا"ی قطع نام! ساQما1 ملل متحد> ک! 'سر'ئ*ل -' ب! کشو-گشا"ی 'ستعما-) #-
مناaق 'شغالی فلسط*نی مت2م می نمو#> بلوک! کر# 0لی 'کنو1N 1 4ا مجد#'ً ب! عنو'1 سخنگو 0 نما"ندV «جامع! ج2انی»
نفس کش می aلبند. 1N 4ا شو-') 'من*ت ساQما1 ملل متحد -' تشک*ل #'#ند 0لی ن! بر') '"ن ک! حمل! ن*ر40ا) عربستا1
سعو#) ب! بحر"ن -' محکوB ساQند> بلک! بر') '"ن ک! خو'ستا- 'عماi منطق! پرQ'0 ممنوg 0 'قد'ما? نظامی #"گر عل*!

ل*بی گر#ند.

 

'لبت! چند 'قد'B نظامی "ک جانب! توسط 0'شنگتن 0 4م پ*مانانش قبل 'Q '"ن قطع نام! صو-? گرفت! بو#: نما"انگر '"ن 'مر
تمرکز نا0گا1 جنگی Nمر"کا #- سو'حل ل*بی "عنی #ست*اQ) ب! سالn کالس*ک 'ستعما-)> "عنی کا-بست س*است
کشتی 4ا) توپد'- 'ست. 0لی '"ن بر') با-'p '0باما -"*س جم2و- '"اال? متحدN Vمر"کا 4نوQ کافی ن*ست: '0 چند"ن با-
#- '"ن '0'خر با ت2د"د 'Q -"*س کشو- ل*بی> معمر'لقذ'فی خو'ست ک! 'Q قد-? چشم پوشی کند. 'Q' 0 '-تش ل*بی خو'ست
کو#تا"ی -' ساQما1 #4د. 0لی بدتر 'Q 4م!> چ*ز #"گر) بو#. 'Q مد? 4ا پ*ش '"اال? متحدN Vمر"کا> فر'نس! 0 'نگل*س
جاسوسا1 خو# -' ب! ل*بی 'عز'B کر#V بو#ند تا #0لتمر#'1 ل*بی -' تحت فشا- قر'- #4ند: ک!  "ا ب! aرفد'-) 'Q شو-ش*ا1
خو'4*د پر#'خت 0 "ا ب! #'#گاV ب*ن 'لمللی ال4! تحو"ل #'#V خو'4*د شد 0 بعد '1N Q باقی عمر خو# -' ب! جرB «جنا"ت عل*!

بشر"ت» #- Qند'1 ب! سر خو'4*د بر#.

 

حمال< نما>شی قذ(فی

V#پر'کنی 0 تحم*ق گستر r0-# -0کاQسا iبق معموa #الن! 'ستعما-) خو"s- (گذ'-#1 ب! -0"کر#4ا tر سرپوaب! خا
-سان! ') ب! -'V 'فتا#. 0لی کافی 'ست ک! تا 'ند'VQ ') -سان! 4ا) بو-0u'"ی با#قت مو-# مطالع! قر'- گ*رند تا '"ن
Guido ًند. مثال' V#غ*رنظامی -' بمبا-'1 کر B#تکر'- شد ک! 4و'پ*ما4ا) قذ'فی مر Q0- شکا- شو#. 4رN (-'#کال4بر
Q0- -# Ruotoloنام! «ال'ستامپا» -z Q0 ما-y می نو"سد: «حق*قت #'-#. 'حتماالً 4*چ نوg بمبا-'نی صو-? نگرفت!
Lorenzo y-ما z| Q0- «'ال ِسر# Vنام! «کو-"رQ0- -# تغ**ر "افت؟ iو- -'#"کاa !بعد ب Q0- ا 0ضع*ت"N «.#بو
ً حمال? Q' Cremonesi توبرp0 نوشت: «0 مثل مناaق #"گر ن*ر0) 4و'"ی حمالتی 'نجاV#'# B بو#> 4م! 1N 4ا عمدتا
4شد'- #4ندV بو#. "کی 'Q سخنگو"ا1 #0لت موقت تلفنی ب! ما گفت “1N 4ا می خو'ستند ما -' بترسانند. سر0صد') Q"ا#
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0لی بد1N 10 ک! خسا-تی 0'-# شو#.”» "عنی '"ن شو-ش*ا1 4ستند ک! منکر «نسل کشی» 0 «کشتا-») می شوند ک! 'کنو1
ب! عنو'1 توج*! حمل! «'نسا1 #0ستان!» تبل*غ می گر##.

 

#-ضمن Nنچ! ک! ب! شو-ش*ا1 مربوa می گر##: 4ر -1N Q0 4ا ب! عنو'1 مبا-Q"ن -'V #مکر'سی مو-# تمج*د قر'-
می گ*رند 0لی عقب نش*نی 1N 4ا قبل 'Q "ک حمل! متقابل '-تش ل*بی توسط Q0- -# Lorenzo Cremonesiنام!
کو-"رV #الِسر' -zÑ Q0 ما-y '"ن aو- تعر"ف می شو#: «#- م*ا1 سر#-گمی 4ا) کلی> غا-? 0 چپاi0. #- 4تل
'لفضائل '"ن 'مر -' می تو'1 ب! خوبی شا4د بو#> ک! 1N 4ا تلو"ز"و1> لحاÖ 0 تشک -' با خو# بر#ند N 0شپزخان! -' ب!
Qبال! #'نی 0 -'4ر0 -' ب! 'تر'á گاV کث*ف تبد"ل کر#ند.» '"ن -فتا- نمی تو'ند -فتا- "ک جنبش QN'#) بخش باشد. حد'قل

می تو'1 گفت> ک! '"ن بر#'شت ک! #- ل*بی نو- 0 تا-"کی با "کد"گر #- جد'i 'ند> پر بی پا"! 'ست.

 

yل*بی 'فسان! 4ا می بافند. حاال نظر) ب*افکن*م ب! نوشت! ن*کال -# àمو-# «شقا0?» سرکو -# Q0- 4م ب*ش تر. 4ر Q0 با
#. کر"ستف #- '"نترناشناi 4ر'لد تر"ب*و1 ک! 'Q بحر"ن گز'-t می #4د: «#- 4فت! 4ا) 'خ*ر من 'جسا# تظا4رکنندگانی -'
#"دB ک! 'Q فاصل! نز#"ک با گلول! ب! قتل -س*دV بو#ند. #ختر) -' #"دB ک! پس 'Q مضرà0 شدQ' 1 #-# ب! خو# می پ*چ*د.
#"دB ک! چگون! پرسنل Nمبوالنس کتک خو-#> Q"ر' کوشش می کر# ب! کمک تظا4رکنندگا1 بشتابد.» '0 #- '#'م! مقال!
Qفاصل! نز#"ک "ک فشنگ گا Q' !ا4ر'ً ن*ر40ا) 'نتظامی -' نشا1 می #4د کâ بحر"ن Q' می نو"سد: «"ک نو'- 0"د"و"ی
'شک 0N- -' ب! س*ن! "ک فر# غ*رمسلح م*ان! ساi خالی می کنند. 1N مر# ب! Qم*ن می 'فتد 0 کوشش می کند تا 'Q Qم*ن
برخ*ز# N 0نگاV گلول! ') ب! سر 0) خالی می کنند.» 'گر 4نوQ کافی ن*ست> با"د #- نظر گرفت ک! 0ضع*ت «#- -4Q0ا)
'خ*ر 0خ*م تر شدV 'ست.» قبل 'Q سرکوà> خشونت #- Qندگی -Q0مرV متجلی می گر##: 'کثر"ت ش*ع! Q"ر سلط! -u"م

«Nپا-تا"د» گرفتا- 'ست.

 

#ستگاV سرکوà توسط «مز#0-'1 خا-جی» 0 «تانک 4ا> سالn 4ا 0 گاQ 'شک N «-0Nمر"کا"ی تقو"ت می گر##. نقش
'"اال? متحدN Vمر"کا تع**ن کنندV 'ست. خبرنگا- -0نام! 4ر'لد تر"ب*و1 '"ن نقش -' aی تعر"ف 0'قع! ') ک! ب! نوب! خو#
-0شنگر'ن! 'ست> تشر"ح می کند: «چند 4فت! پ*ش 4مکا- من #- ن*و"و-p تا"مز> ما"کل سالکما1> توسط ن*ر40ا)
'نتظامی بحر"ن #ستگ*ر شد. '0 بر'"م تعر"ف می کر# ک! 1N 4ا '0 -' با 'سلح! ت2د"د کر#V بو#ند. '0 چو1 می ترس*د ک! 1N 4ا
شل*ک کنند> پاسپو-? خو# -' نشاV#'# 1 0 فر"ا# کش*دV بو# ک! '0 "ک خبرنگا- Nمر"کا"ی 'ست. '1N Q لحظ! ناگ2ا1 جو
Q' بو# 0 با صم*م*ت گفت! بو#: نا-'حت نباش*د! ما V#'# 0 با سالکما1 #ست Vب! '0 نز#"ک شد V0تغ**ر "افت! بو#؛ -4بر گر

Nمر"کا"ی 4ا خوشما1 می N"د!»

 

#- 0'قع 'مر نا0گا1 پنجم '"اال? متحدN Vمر"کا #- بحر"ن مستقر 'ست. الBQ ب! گفتن ن*ست ک! â0*ف! 1N #فاg 0 "ا ب2تر
ً ن! #- بحر"ن 0 "ا "من> بلک! تن2ا #- … ل*بی 0 #"گر کشو-4ا"ی ک! مرکز توج! بگو"*م تحم*ل #مکر'سی 'ست.؛ aب*عتا

'"اال? متحدN Vمر"کا قر'- گرفت! 'ند.
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عطش نفت فز0نی "افت!

4ر قد- 4م ک! #0-0"ی 'مپر"ال*سم QنندV باشد> باQ #ل*ل بر 1N ن*ست ک! مسؤ0ل*ت قذ'فی -' مو-# 'غماå قر'- #4*م. 'لبت!
'Q' 0 نظر تا-"خی #'-') محسناتی بو# ک! مثالً سلط! 'ستعما-) 0 پا"گاV 4ا) نظامی -' ک! بر شان! مر#B ل*بی فشا-
ً بز-é -' ساQما1 #4د 0 عالV0 برN-# 0' 1Nمد4ا) نفتی -' می Q' <#-0N -"ش! کند 0لی نتو'نست "ک گرV0 -4بر) 0'قعا
#- عوå سرما"! گذ'-) #- تکامل "ک 'قتصا# مد-1 0 مستقل ملی> صرÖ پرVu0 4ا) «ب*ن 'لمللی» 'فر'aی 0 تجملی
منبعث 'n0- Q «کتاà سبز» نمو#. Q' 0 '"ن aر"ق "ک موقع*ت بی نظ*ر بر') -"ش! کن کر#1 فر4نگ قب*ل! ') N0# 0ل*سم
ماب*ن aر'بلس 0 برق!> بر') '"جا# ساختا-4ا) 'قتصا#)- 'جتماعی با ثبا? الBQ بر') مقابل! با توaئ! 4ا) مکر-

'مپر"ال*سم> 'Q #ست -فت.

 

با '"ن 0جو# ما 'Q "ک aرÖ با شخص*تی 'Q ج2ا1 سوB -0ب! -0 4ست*م> ک! خشن> گ*ج> پر 'Q تضا# 0 شگفت 0N- مس*ر
'ستقالi ملی -' #نباi می کند؛ a Q' 0رÖ #"گر با -4بر) ک! #- 0'شنگتن> ش*ک> تم*ز 0 با âر'فت 'ستدالال? 'ستعما-
نو"ن 0 'مپر"ال*سم -' مطرn می ساQ#. باشد! تن2ا کسانی ک! نسبت ب! QN'#) خلق 4ا 0 #مکر'سی #- -0'بط ب*ن 'لملل
p'-ست! تا محاسبا? س*اسی قر'- می گ*رند> می تو'نند ب! نفع با'-N ا4رâ بی تفا0? 4ستند 0 "ا کسانی ک! ب*ش تر تحت تأث*ر

'0باما (#"و"د کامر10 0 ن*کالy سا-کوQ)) جب2! گ*ر) کنند.

 

ً N-'ست! 0 با0قا- 'ست> ک! با '"ن ک! جا"زV صلح نوبل ب! '0 تعلق گرفت!> ب! پ*شن2ا# خر#مند'ن! N"ا Nقا) '0باما 0'قعا
کشو-4ا) Nمر"کا) الت*ن ترت*ب 'ثر نمی #4د؟ خو'ست چاy0 0 #"گر'a Q' 1رف*ن #-گ*ر)> تالt #- ج2ت حل علل
#-گ*ر) 'a Qر"ق مسالمت Nم*ز 0 نجا? 'ستقالi 0 تمام*ت '-ضی کشو- بو#. بالفاصل! پس 'ï- Q) گ*ر) #- شو-')
'من*ت ساQما1 ملل متحد -"*س جم2و- '"اال? متحدN Vمر"کا قطع نام! تصو"ب شدQ '- V"ر پا گذ'-#> 1N 4م با '"ن '#عا ک!

.#'# B0 ب! قذ'فی '0لت*ماتو V#کر B'جامع! ج2انی» 'قد» Bب! نا

 

'- àمد? 4است ک! ج2ا1 ب*نی حکم فرما"ا1> نژ'#پرستی خو# -' '"ن گون! ب! نما"ش می گذ'-# ک! #0 مقول! بشر"ت 0 غر
متر'#Ö 'عالB می کند. 0لی '"ن با- #0 کشو- 'Q پرجم*عت تر"ن کشو-4ا) ج2ا1 0 "ک کشو- کل*د) #- 'تحا#"! '-0پا"ی
'Q '"ن «جامع! ج2انی» پر'نتز گرفت! شدند. '0باما با '"ن عمل ک! خو# -' سخنگو) «جامع! ج2انی» 'عالB کر#> تفرعن
نژ'#پرستان! خو# -' ب! نما"ش گذ'-#> تفرعنی ک! ب! مر'تب QنندV تر 'Q تفرعن کسانی 'ست ک! #- گذشت! ن*اکا1 '0 -' ب!

بر#گی 0'#'شت! بو#ند.

 

ً N-'ست! 0 با0قا- 'ست> ک! بر') غلب! بر 'پوQ"س*و1 ضدجنگ #- کشو- N"ا نخست Q0"ر 'نگل*س> #"و"د کامر10 0'قعا



012! /-$! » .-&,+ "*اد'&%$#"!16:24 07.08.11

Seite 4 von 4http://www.hafteh.de/?p=18018

خو#> #'"م با سماجت تکر'- می کند ک! '"ن 'قد'B #- ج2ت «منافع ملی» 'نگل*س 'ست> مثل '"ن ک! 'شت2ا بر') نفت ل*بی ب!
<Vتمی 'فکند' (uپن سا"! تا-"کی بر 'نر'u (#u'مانی ک! ترQ Q' قد- کافی -0شن 0 مبر4ن ن*ست؟ کسی چ! می #'ند> شا"د

عطش نفت Q"ا#تر گر#"دV 'ست؟

 

0 #"گر چ! می تو'1 #- مو-# سا-کوQ) گفت؟ #- -Q0نام! 4ا می تو'1 ب! سا#گی خو'ند ک! '0 ن! تن2ا ب! نفت> بلک! ب!
'نتخابا? N"ندV ن*ز می نگر#: -"*س جم2و- فر'نس! چقد- 'Q مر#B ل*بی -' با"د ب! قتل برساند تا -سو'"ی 4ا 0 بی بص*رتی

شخصی 0 س*اسی 0) فر'موt گشت! 0 'نتخاà مجد# 0) تضم*ن گر##؟

 

.#Qمی سا BQپ*ش ال Q' عل*! جنگ 0 'مپر"ال*سم -' ب*ش VQ-مجد# مبا QغاN <ب! ل*بی Q0ک چ*ز -0شن 'ست: حمل! 0 تجا"

تا-نگاشت عد'لت

Aمنبع: کم5نفر
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3موکر$سی پا-( $, ب( چ( معنی $ست؟
 

مجل8 «%شپ'گل» 4 تبل'غ «تغ''ر .- حقو( ب'ن %لملل»
گئو-@ پول'کا>ت

Cم'م حجر E%.برگر

C4شنگر- G-ر%لمعا<%.
سرچشم8: عصر ما

www.dkp-online.de/uz

• حقوقد%E مجل8 «%شپ'گل» می نو>سد:
• «مد%خل8 متفق'ن .- ل'بی %W چرخش جد>دC خبر می .Sد.

• W>ر%_ قد-^ SاC شو-%C %من'ت تصم'م می گ'رند ک8 حقو( بشر م\متر %W صلح بS 8ر ق'مت %ست.
• بد>ن eر>ق_ فاتح8 .کتر>ن مبتنی بر خدش8 ناپذ>رC .4لت SاC مستقل خو%ند` می شو..»

• %>ن تصم'م ساWماE ملل «.- تا->خ حقو( ب'ن %لملل ب8 عنو%E نقط8 عطفی .- برخو-. ب8 مسئل8 جنگ 4 صلح ثبت
خو%Sد شد.»

C.بن'ا CاS-نجاS Cلغا% W% _چن'ن چرخشی س'ن8 سپر می کند W% ضمنی C-%رفدe 8مجل8 «%شپ'گل» ک8 ب E%حقوقد •
تاکنوE معتبر .- حقو( ب'ن %لملل سخن سر می .Sد:

•
W% Eحقو( ب'ن %لملل .- سر%سر ج\ا Cد ک8 علماS. عبرتی می l-. ملل EماWمن'ت سا% C%-بط8 با قذ%فی «شو%- -. •

.>رباW منتظرm بو.` %ند.»

• شو-%C %من'ت ساWماE ملل با توج8 ب8 %حتماr 4قوq قتل عاp .- ل'بی «ب8 حل مسئل8 حقوقی تا کنوE ال>نحل نا>ل می
t>د_ ب8 حل %>ن مسئل8 حقوقی ک8 صلح بر حقو( بشر مقدp %ست 4 >ا برعکس!

• شو-%C %من'ت حقو( بشر -% بر صلح مقدp می .%ند.
• شو-%C %من'ت .- قطعنامvwxy 8 قانوE مبتنی بر منشو- ساWماE ملل .- Wم'ن8 عدp مد%خل8 ق\رtم'ز م'اE .4لت Sا -%

لغو می کند.»

• %>ن تصم'مگ'رC «.- ع'ن حاr_ .ست -. م\'بی بر س'ن8 حقو( ب'ن %لملل ب8 م'ر%z ماند` %ست»_ ک8 بنا بر S _Etم8
.4لت Sا ـ چ8 خو{ 4 چ8 بد ـ .- Wم'ن8 حل 4 فصل مسائل .%خلی خو>ش %W حقو( مساC4 برخو-.%-ند.»

• %>ن فاتح8 بلند باالئی بر گو- .کتر>ن مبتنی بر خدش8 ناپذ>رC %ستقالr .4لت Sا ست.»
•

• منظو- %صلی حقوقد%E مجل8 «%شپ'گل» %W %>ن قر%- %ست:
• %W %>ن ب8 بعد_ S'چ .4لتی .- ج\اE نمی تو%ند %W گزند تجاW4 نظامی قد-^ SاC .>گر .- %ماE باشد.
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W% ضی-% pمگانی تماS CاS 8سان- -. rر لحظ8 می تو%نند با ب8 -%` %ند%ختن جا- 4 جنجاS @-بز CاS ^-ر% %>ن قد<W •
لزp4 تجاW4 نظامی ب8 قصد «حر%ست %W حقو( بشر» .p بزنند.

C%-می کند_ ک8 %>ن تصم'م «شو mند 4 فر%موW مجل8 «%شپ'گل» %ما خو. -% ب8 کوچ8 علی چپ می Åگستا E%حقوقد •
%من'ت» ن8 با -CÜ مثبت Sم8 %عضاEt C_ بلک8 تن\ا ب4W 8- قد-^ SاC بز-@ غربی %تخاÇ شد` %ست.

• حقوقد%E مجل8 «%شپ'گل» ـ ب8 عبا-^ .>گر ـ خو%SاEt E %ست ک8 «خوبی» 4 «بدC» .4لت Sا .- t>ند` .- 4%شنگتن_
لندE 4 پا->س تع''ن شو..

«Gرe بی E%-4%.» _Eر گوش8 ج\اS -. .منافع خو W% ا نمی تو%نند ب8 سبب حر%ستS م8 می .%نند ک8 %>ن .4لتS ما% •
محسو{ شوند.

Eسر%سر ج\ا -. Et C%جر% C%نظامی بر C%قو W% `.بر صلح باشد 4 %ستفا pحقو( بشر با>د مقد _Et کتر>نی ک8 بنا بر. •
بلحاä حقو( ب'ن %لملل مشرq4 تلقی شو._ چ'زC جز .کتر>ن ضد بشرC 4 س\ل %لتحر>ف جنگ نخو%Sد بو. 4 خا.p منافع

قد-^ SاC %مپر>ال'ستی ج\انی خو%Sد بو. 4 بس.

C-حاکم'ت %ستعما C4- 8ب `W%4-. 4 -. )اe-چا E.شو._ ب8 معنی گشو r4%قعی بد C% `4 ب8 قاعد% C4W-t گر %>ن%
%مپر>ال'ستی پ'ش'ن خو%Sد بو. 4 «م'ز%4W E-» 4 قلد-C عر>اE قرE4 4سطائی ب8 مع'ا- حقان'ت .4لت Sا .- س'است

ج\انی بدr خو%Sد شد.

Eپا>ا

(ãååx سپتامبر) 4توپ'ا%
Eنام8 جو%ناW4-

نو>سندگاE 4 خو%نندگاE %4توپ'ا جو%ناE %ند.
%4توپ'ا -W4نام8 جو%نانی %ست ک8 خو%SاE جامعC% 8 فا-W% ç سلط8 4 ستم 4W 4-گوئی %ند.

« %4توپ'ا مجانی %ست ـ 4لی مفت ن'ست!»
گر.%نندگاE %4توپ'ا %فتخا-C کا- می کنند!
%4توپ'ا Sر .4 ما` >کبا- منتشر می شو..

محل پخش %4توپ'ا:
مد%-l_ .%نشگا` Sا_ مر%کز %eالعا^_ مجامع جو%ناE_ تظاSر%^ 4 غ'ر`

%4توپ'ا %W سپتامبر ãååx منتشر می شو.
ب8 سبب تقاضاC خا-( %لعا.`_ ت'ر%Et é با-Sا باالتر بر.` شد` %ست.

ساWماندSی %4توپ'ا بر .موکر%سی پا>C% 8 %ستو%- %ست.

.موکر%سی پا>C% 8 ب8 چ8 معنی %ست؟
ل'ز% {.

Cم'م حجر E%.برگر
سرچشم8: %4توپ'ا
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• .موکر%سی پا>C% 8 %ما ب8 چ8 معنی %ست؟

• فر( .موکر%سی پا>C% 8 با .>گر فرS pاC .موکر%سی کد%p %ست؟

• .موکر%سی >ک é%4` >ونانی %ست 4 ب8 معنی حاکم'ت خلق %ست.
• Sدt 4 Gماë .موکر%سی پا>C% 8 ن'ز قائل شدE حق تصم'مگ'رC ب8 جامع8 4 >ا گر4` %جتماعی مع'ن_ مثال ساکناS Eر

کشو- 4 >ا %عضاC گر4` %جتماعی مع'ن %ست.

• حکومت %کثر کشو-Sا %ما بر .موکر%سی نما>ندگی %ستو%- %ست.
• نما>ند` SاC منتخب .- %>ن جو- کشو-Sا .- Wم'ن8 مسائل س'اسی تصم'م می گ'رند.

• .- .موکر%سی پا>C% 8 %ما تصم'ما^ بطو- مستق'م %W سوC %فر%. بر%بر حقو( گر4` %جتماعی مع'ن %تخاÇ می شوند.
•

• %صل م\م .- ساWماS EاC مبتنی بر .موکر%سی پا>C% 8 پ'د%کر.S Eمر%ئی (Konsens) %ست.
• Sر تصم'م با>د %W سوS Cم8 %عضاC گر4` تأ>'د شو..
• .- غ'ر %>ن صو-^ با>د .نباr -%` حل .>گرC گشت.

• %>ن ش'و` عمل .4 فا>د` .%-.:
• بد>ن eر>ق_ Sم جلوC سرکو{ %قل'ت بوس'ل8 %کثر>ت گرفت8 می شو. S 4م جلوC خو.SمرنگساCW %قل'ت با %کثر>ت.

• مسئل8 %ما پاسخ ب8 %>ن سؤ%r %ست ک8 کد%p تصم'ما^ با>د با Sمر%ئی %تخاÇ شوند؟

• .موکر%سی پا>C% 8 >کی %W فرS pاC ب'شما- .موکر%سی %ست.
• .موکر%سی پا>C% 8 جز4 .موکر%سی SاC مستق'م محسو{ می شو..

• Sم8 تصم'ما^_ ن\ا>تا بطو- ب'و%سطW% 8 سوC %عضا گرفت8 می شوند.

• .موکر%سی نما>ندگی جز4 فرS pاC .موکر%سی SاC غ'رمستق'م محسو{ می شو..

• چر% ب'شتر کشو-Sا ب8 .موکر%سی نما>ندگی -C4 می 4t-ند؟

• .شو%-C .موکر%سی پا>C% 8 .- %جر%C عملی Et %ست:

• تقر>با غ'رممکن %ست کS 8ر تصم'م س'اسی %W سوC کل'8 سکن8 کشو- گرفت8 شو..
• %>ن %مر خ'لی کا- می بر. 4 عال4` بر Et خطر تحر>ف نتا>ج .- م'اE %ست.

• %ما %گر تعد%. %عضاC گر4` کمتر باشد_ .موکر%سی پا>C% 8 خالی %W .شو%-C %ست.
• حتی .- چا-چو{ خانو%.` می تو%E .موکر%سی پا>C% 8 -% -عا>ت کر..
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• >کی %W %مکانا^ شرکت مر.p .- تصم'مگ'رS Cا_ Sم8 پرسی %ست.

• ضمنا %>نترنت ن'ز می تو%ند ب8 نفع .موکر%سی پا>C% 8 مو-. %ستفا.` قر%- گ'ر..
• ب8 %حتماr قوt -. _C>ند` تصم'ما^ س'اسی بطو- tنال>ن %تخاÇ خو%Sند شد.

• .موکر%سی پا>t -. C% 8لماE_ فرWند جنبش SاC %جتماعی ساS rاS Cفتا. %ست.
• قبل %S Wم8 جنبش WناE 4 جنبش صلح eرفد%- .موکر%سی پا>C% 8 بو.` %ند.

E%قر%- .%.` می شو. 4 چ8 بسا ـ ب8 عنو ëماt E% W% C4 >ا عناصر C% 8<ا ن'ز .موکر%سی پاS-گر کشو<. W% C-بس'ا -. •
مثاr .- 4نز4ئال ـ عملی می شو..

• .نباr کر.E %>ن فرp .موکر%سی %-Wشمند %ست.

Eپا>ا
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تع-د %+ *نر ' &%ب#ا!
 

صا'& %فر"!

'= پا05ز ۵J بنا ب: پ0شنFا' معلم خوB 8"& جبر 'ب0رستا- ? مسابق: %+ '= !م0ن: خو8 نو5سی ب0ن 'ب0رستا- ,ا+ شر&
تFر%- برگز%= شد .حاال %! من سو%T نکن0د چر% معلم =5اض0اL '= %5ن کا= ,نر+ پ0شقدP شدN بو' " چر% معلم %'ب0اL %5ن
پ0شنFا' =% ند%'N بو' .'= %5ر%- ? خ0لی [وT می کشد تا \'P ,ا بفFمند %ستعد%' ,ا5شا- =% با5د چگون: متمرکز کنند .ب: ,م0ن
'ل0ل مFندb =ما- نو5س " پزشک نو%!ندN کم ند%=5م . قر%= شد ,ر 'ب0رستانی %! خوشنو5س ,ا+ خو' بخو%,د تا شعر+
5ا عبا=تی " 5ا ,ر چ0ز+ =% ک: مناسب تشخ0ص می ',ند بنو5سند . 5ک ,0ئت '%"=+ ,م مرکب %! معلم0ن 'ب0رستا- ,ا+
مختلف تع00ن شد تا ب: ش0وN 5ک حذفی '" ف0نال0ست =% مشخص کنند " '= نFا5ت '= ="! \خر ? %5ن '" نوشت: =% '=
معرo '5د '%نش \مو!%- قر%= ',ند " \نFا خو' خوشنو5س بFتر =% %نتخاm کنند .,م0نطو= ,م شد . %! م0ا- \- ,م: نوشت:
? '" نوشت: ب: ف0ناT =س0دند . '= ="! موعو' %5ن '" نوشت: '= سالن "=!شی منطق: '= معرo '5د ,مگا- قر%= گرفت .
قبل %! =%+ گ0ر+ %! '" '%نش \مو! خو8 خط خو%ست: شد تا بر%+ '%نش \مو!%- صحبت کنند " '= مو=' نوشت: %+ ک:
%نتخاm کر'N %ند توض0ح بد,ند . '%نش \مو! %"لی ک: 'کم: ,ا+ 5ق: %8 =% تا !5ر گر'نش بست: بو' ب: ضر"=L حضو=
مذ,ب '= جامع: " حکومت نوپا+ جمFو=+ %سالمی " تعال0م ش0ع: %ثنی عشر+ " حضو= %ماP !ما- '= ,م: صحن: ,ا+
%جتماعی %شا=N کر' " گفت \=!" می کند %ماP '"%!',م ,رچ: !"' تر Fvو= کند .%5ن '%نش \مو! با خط بس0ا= !5با5ی
Nد+ " %'=کنی =% چنا- کش0دFم ” . "%قعا خطش !5با بو' .” 5ا+ ” مFد+ %'=کنی ” " ” عجل فرجFنوشت: بو' : ” 5ا م
بو' ک: %حساb می کر'+ چ0ز+ '= حاT موz خو='- %ست . صد%+ لغز8 قلم ="+ کاغذ %نگا=ب: گو8 می =س0د ."لی
" b=%و=+ %سالمی '= مدFپا+ جم N!ک: =}5م تا +% N="' =' . 'مذ,بی " %=تجاعی بو Pپ0امش '= %5ن %ثر 5ک پ0ا mخو
'%نشگاN ,ا جا5ی ند%شت " سعی می کر' تا جا+ پا5ی '= %5ن موسساL \مو!شی بر%+ خو' با! کند " بر نفوB سا!ما-
,ا+ چپ " مجا,د5ن غلب: کند ؛ قFرمانی '%نش \مو! منتظر %لظFو= '= مسابق: خو8 نو5سی 5ک نو| پ0ر"!+ بر%+
=}5م محسوm می شد . بعد '%نش \مو! '"P ="+ صحن: \مد . قد بلند بو' " با=5ک .5ک لباb چ0نی ک: معموT \- ="! ,ا
بو' برتن '%شت .%" شعر+ %! عما' %لد5ن نس0می =% %نتخاm کر'N بو' " \نر% بر%+ بچ: ,ا+ کنجکا" با صد%5ی خو8

خو%ند :

مشتا& گل %! سر!نش خا= نترسد

جو5ا+ =Å 5ا= ! %غ0ا= نترسد

ع0ا= 'ال"= ک: کند ترÇ سر خو5ش

%! خنجر خونر5ز " سر '%= نترسد

"قتی صحبت ,ا+ %5ن '%نش \مو! '"می ب: پا5ا- =س0د بچ: ,ا '= سالن "=!شی 5ک پا=چ: ب: پا خو%ستند " بر%+ %"
'ست !'ند " سوL کش0دند .\- ="! ,ا '%نش \مو!%- شو= " شوقی '%شتند .%کثر% ,م ,و%'%=%- چر5ک ,ا " 5ا مجا,د5ن
بو'ند . 5ا' ,م: شا- ب: خ0ر .جلس: ب: ,م =5خت .'%نش \مو!%- '"= خوشنو5س '"می جمع شدند " '= حالی ک: شعر
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نس0می =% 'P گرفت: بو'ند بی توج: ب: مر%سمی ک: ,نو! خاتم: ن0افت: بو' " بی توج: ب: فر5ا' ,ا+ معلم =5اضی ک: نقش
گر'%نندN مر%سم =% '%شت " ,م: =% ب: سکوL " \=%مش 'عوL می کر' %! سالن خا=z شدند .%! خ0ابا- ,م ,نو!
صد%5شا- می \مد : ” %! خنجر خونر5ز " سر '%= نترسد ” '= '"=N %+ ک: گر"N ,ا+ سرکوm '= حاT شکل گرفتن
بو'ند " ب: ="!نام: فر"شی ,ا " م0ت0نگ گر"N ,ا+ %نقالبی حمل: می کر'ند ? شعر نس0می "صف حاT مقا"مت "
Üد, ”. P'بو N'نکر Ç=' جتماعی " س0اسی =% با ,نر% Pپ0وند پ0ا L="5ستا'گی بو' . من تا \- ="! ب: %5ن خوبی ضر%
" Lد '= %'ب0اFتع N=5گر =% '=با' mگو=کی ” " ” نوعی %! ,نر ? نوعی %! %ند5ش: سلطانپو= ” " 5کی '" کتا Lب0ا'%
,نر خو%ندN بو'P "لی '= \- فضا " '= \- ="! شعر نس0می بر جزء جزء جانم نشست . بر%+ من %'ب0اL مقا"مت " مبا=!
تا \- ="! ب: %5ن !5با5ی تعر5ف نشدN بو' .!5با5ی '= ,نر %گر با پ0اP %جتماعی " س0اسی مترقی " تا=5خی ن0ام0ز' ? ,نر "
%'ب0اL %گر تو'N =% '= مبا=!N ="!مرN عل0: ن0ر",ا+ %=تجاعی " =}5م ,ا+ '5کتاتو=+ حامی مناسباL ضد %نسانی کمک
نکند "%قعا ب: چ: '='+ می خو=' ؟ %5ن ,نر پش0ز+ ,م %=!8 ند%=' .\نوقت می شو' خو8 خطی %! نو| “5ا مFد+
%'=کنی ” " “عجل فرجFم ” " 5ا “=بنا + “شجر5ا- ک: عل0رغم صد%+ خو8 ب: مدL سی ساT '= خدمت 5ک =}5م
%=تجاعی قر%= گرفت تا بگو5د " تکر%= کند ک: “=بنا ?"%لنصرنا علی %لقوP %لکافر5ن ” 5عنی خد%5ا ب: ما ن0ر" بدN تا 'خل "
'ما= %! ="!گا= کافر5ن ? 5عنی کمون0ست ,ا " 'مکر%L ,ا+ %نقالبی '= ب0ا"=5م .صد%+ خو8 شجر5ا- می شو' '%="+
تسک0ن ',ندN '=' ,ا+ ف0ز5کی " ="حی جال' %"5ن ک: پس %! کا= ="!%ن: ? 5عنی شکنج: %نقالب0و- ب: خان: با!گشت:
%ست. (å) %5ن ,نر می شو' %پر%+ پا"=%تی ک: صد%+ خوشش %شک %! چشما- پد= خو%ندN ماف0ا+ %5تال0ا ک: '= لژ

مخصوç نشست: %ست '= می \"=' .

مثل خ0لی چ0ز ,ا+ '5گر پس %! فر"پاشی سوس0ال0زP %='"گا,ی ? موz %=تد%' " بی %عتقا'+ ب: 'ست \"=',ا+ جنبش
کا=گر+ " کمون0ستی ب: حو!N %'ب0اL " ,نر ,م کش0دN شد . %ستال0ن0ست ,ا+ '5ر"!+ 5ک شب: ل0بر%T شدN " ب: شاگر'%-
فوکو5اما + نئول0بر%T تبد5ل شدند " با"= کر'ند ک: سرما5: '%=+ پا5ا- تا=5خ بو'N %ست .بر%+ \نFا '5گر تال8 %'بی "
,نر+ بر%+ %نتقاT %م0د " ="شنگر+ تا=5خی ? تالشی عبث شد .%گر بپذ5ر5م ک: سرما5: '%=+ پا5ا- تا=5خ %ست '5گر
تال8 بر%+ سرنگونی %5ن نظاP " %م0د"%=+ بر%+ برقر%=+ نظاP سوس0ال0ستی مفFومی ند%=' .\نFا با خ0رN سر+ خاصی "
ب: '="ë %5نگون: %عالP کر'ند ک: =ئال0زP سوس0ال0ستی ساخت: " پر'%خت: 'ستگاN '5کتاتو=+ %ستال0نی بو'N %ست .%5ن
جماعت %'ب0اL تول0د شدN="' =' N %ستال0ن =% ک: چ0ز+ جز کاال+ تبل0غاتی بر%+ %شاع: فر%م0ن حزm کمون0ست شو="+
تحت =5است %ستال0ن نبو' ? ع0ن =ئال0زP سوس0ال0ستی معرفی کر'N ? تا=5خ تولد \نر% åíìì تع00ن کر'N " بعد '= بر%بر
P' !% 'سوس0ال0ستی ب: %نتقا Pمنتقد " متفکر ما=کس0ست %! موضع 'فا| %! =ئال0ز îموضع گرفتند . گئو=گی لوکا -\
"'ستگاN %ستال0ن می پر'%!' . ب: نظر %" %کثر %,ل قلم '= '"=N %ستال0ن? نقل قوT \"=%- ب0حاصلی بو'ند. چو- بر%+
پر'%ختن ب: ,رموضوعی? فقط کافی بو' ک: نو5سندN? ب: گر'\"=+ نقل قولFا+ مناسبی %! %ستال0ن بپر'%!' "\نFا =%
Lنقالبی- =مانت0ک " 5ک %'ب0ا% Lکتبر شو="+? 5ک %'ب0ا% mبعد %! %نقال ?îم "صل کند. [بق نظر لوکاFنرمند%ن: ب,
\"%نگا=' ب: =,بر+ ما5اکوفسکی بوجو' \مد. ب: نظر لوکاî? =ئال0سم سوس0ال0ستی '"=%- %ستال0ن مانند سالFا+ حکومت
,ر '5کتاتو= '5گر+? ضد ,نر "%'m بو'. %" مخالف تعر5ف ,نر ب: معنی تبل0غ مستق0م بو'. لوکاî م0گو5د? تماP \ثا=
جا"'%نی %'ب0اL نشا- م0د,ند ک: تا=5خ " %ستت0ک '= =%بط: تنگاتنگ با,م ,ستند . ,نر "%قعی بر%+ لوکاî ,م0ش:
%عتر%o ب: بی عد%لتی " حضو= '=%5ن جFا- "ن: پر'%ختن ب: مسا5ل عالم ,پر"L %ست. بنظر %" '=!ما- %ستال0ن 5ک
Pائف =ئال0زv" متر5نF5کی %! م îلوکا Nبو' .%! '5دگا N'! =ناتو=%ل0سم '"لتی? =ئال0سم سوس0ال0ستی =% ب: کنا

سوس0ال0ستی %نتقا' ب: س0ستم %ستال0نی بو' ک: ,نر " %'ب0اL =% ,م مثل ما=کس0سم ب: لجن کش0دN بو' .

بر خالÜ گفت: ,ا+ 'شمنا- =ئال0زP سوس0ال0ستی ? %5ن مکتب %'بی " ,نر+ %! ساT ,ا+ \غا!5ن قر- ب0ستم نزz گرفت .
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مFمتر5ن نو5سندN %5ن مکتب " \غا! گر \- ماکس0م گو=کی ? نو5سندN محبوm ,م: کا=گر%- پ0شر" '= جFا- %ست .گو=کی
با فقر " مشقت بز=ó شدN بو' . %! ,ما- بچگی عشق عج0بی ب: خو%ند- '%ستا- '%شت .'= م0ا- کا=گر%- ? قص: ,ا5ی =%
ک: خو%ندN بو' تعر5ف می کر' " خو'8 ,م کمی ب: \نFا می %فز"' " جذ%m ترشا- می کر' . %ما \نچ: ب0شتر5ن تاث0ر =% بر
Nسو!%نند Pنافذ " کال Nقد+ ک: با =5ش بز+ " نگا Nبا لن0ن بو' . \5ا \- شخص کوتا "% Lندگی %'بی گو=کی '%شت مالقا!
L%!=ستی %! مبا=' Ç=' گو=کی =% ب: چالش می کشد کسی غ0ر %! لن0ن %ست ؟ قبل %! \- ? گو=کی“ Lب0ا'% Üد,“ ='
[بقاتی ند%شت . '= \ثا= %"ل0: %" تاث0ر نو5سنگا- =ئال0ست %نتقا'+ ب: "ضوò مشا,دN می شو' .ب0ا- "%قع0ت ,مر%N 5ک
نو| بد ب0نی " سرخو='گی " 5اb .%ما پس %! %شنا5ی با لن0ن تفکر %5ن نو5سندN با %ستعد%' ب: کلی عوo شد .لن0ن موفق شد
mانی بسا!' .=ما- ما'= گو=کی ک: پس %! شکست %نقالFپر %م0د '= سطح ج Nخو' ? 5ک نو5سند =' N5ک نو5سند !%
Nبقاتی =% '=,م بشکند " جامع: باشکو] Pن: نظاFبق: نوپا5ی %ست ک: تال8 '%=' نظم ک] Tحا òمنتشر شد شر åíô۵
سوس0ال0ستی =% بنا کند . =ما- ب: !5با5ی نشا- می ',د ک: 5ک !- م0ان: ساT معمولی ک: مثل خ0لی '5گر %! !- ,ا+
Tبو' " %! 'ست شو,ر مستش ,م کتک می خو=' چگون: ب: 5ک عنصر فعا Tن: مشغو%!"= Tب: کا= ,ا+ معمو b"=
س0اسی " %جتماعی تبد5ل می شو' . نو5سندگا- مکتب =ئال0زP سوس0ال0ستی '= جر5ا- فعال0ت ,ا+ حزm بلشو5ک '=
%5ر%- ,م معرفی شدند .تاث0ر %5ن \ثا= '= %شعا= فر!%نگانی چو- فرخی 5ز'+ ب: "ضوò مشخص %ست .'= %نتقا' %!

س0ستم vالمان: سرما5: '%=+ فرخی می گو5د :

 

\نچ: =% با کا=گر ? سرما5: '%=+ می کند

با کبوتر ? پنج: با! شکا=+ می کند

می بر' %! 'ست =نجش گنج ? گر سرما5: '%=

بFر قتلش %! چ: '5گر پافشا=+ می کند ؟

5ا '= جا5ی '5گر شعر+ می گو5د ک: بس0ا= "صف حاT جامع: %5ر%- %ست ."لخرجی ,ا+ بی حد "حساm '"لت %! 5ک
سو " فقر " گرسنگی تو'N ,ا+ مر'P %! سو+ '5گر .

="! شا'+ ن0ست '= شFر+ ک: %! ,ر گوش: 8%

ب0نو%5ا- بFر نا- ? ,ر شب نو%خو%نی کنند

تا ب: کی با پوT %5ن 5ک مشت خلق گرسن:

صبح ع0د " عصر جشن " شب چر%غانی کنند ؟

Nگستر L%=5ا'+ %! فرخی 5ز'+ ” نوشت: حم0د =ضا =ح0می ?%نتشا“ mب: نقل %! کتا
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بعد %! پا5ا- جنگ '"P جFانی ? نو5سندگا- ب0شتر+ %! =ئال0ست ,ا+ سوس0ال0ست '= %5ر%- معرفی شدند . فعال0ن کا=گر+
" کمون0ستی '= برنام: ,ا+ مطالعاتی خو' خو%ند- \ثا= %5ن نو5سندگا- =% ب: عالقمند%- توص0: می کر'ند .'= '"=%-
خفقا- =}5م پFلو+ پس %! کو'تا+ õJ مر'%' åììõ ? %گرچ: فعال0ت علنی کمون0ست ,ا ممنو| شد " کتب ما=کس0ستی %!
'= Ç%"فقس: کتابفر"شی ,ا جمع \"=+ شد "لی بعضی %! %ثا= %5ن 'ست: %! نو5سندگا- %! ="!ن: ,ا " منفذ ,ا+ ناچ0ز سا
می شدند " '= 'سترb جو%نانی ک: تشن: \موختن %'ب0اL ما=کس0ستی بو'ند قر%= می گرفت .%! جمل: ? \ثا= برتولت برشت
? ناvم حکمت ? پابلو نر"'%? ما5اکوفسکی ?" '5گر%نی ک: %! "فا'%=%- ب: %نقالm پر"لتر+ " =ئال0زP سوس0ال0ستی بو'ند
.سرنگونی =}5م شاN %5ن %مکا- =% %5جا' کر' تا ” ما'= گو=کی ” " ” چگون: فوال' \بد5دN شد ؟ %ستر"فسکی ” " 'N ,ا
کتاm با %=!8 '5گر ک: ,مگی %! تبا= =ئال0زP سوس0ال0ستی بو'ند '= %خت0ا= عالقمند%- قر%= گ0ر' .نسل چپی ک: پس %!
N%= !% مو!8 '5د- بو' ک: گر'با' فاش0سم\ Tا '= حا, mس0اسی شد با %5ن نو| کتا N!=م0د%- مبا '=%" Nسرنگونی =}5م شا
=س0د . بر%+ %5نک: %=!8 کا=,ا+ %5ن 'ست: %! نو5سندگا- " شاعر%- =% '"با=N 5ا' \"= شوP بد ن0ست با شعر+ %!
برتولت برشت " گوش: ,ا5ی %! ” ,دÜ %'ب0اL “ب: %5ن مقال: خاتم: بد,م .عنو%- %5ن شعر برشت ” 5ک کا=گر تا=5خ می
خو%ند ” %ست . با %5ن شعر ? %" %! کا=گر%- می خو%,د ک: نگا,ی تا!N ب: تا=5خ ب0ند%!ند .نگا,ی ک: با نگاN حام0ا- "

[رفد%=%- ,نر بر%+ ,نر " %'ب0اL بر%+ %'ب0اL متفا"L %ست.

5ک کا=گر تا=5خ می خو%ند

برتولت برشت

ترجم: %! :صا'& %فر"!

چ: کسانی ,فت '="%!N ت0بز =% ساختند ؟

کتاm ,ا مملو %! ناP ,ا+ پا'شا,ا- ,ستند

%5ن شا,ا- بو'ند ک: سنگ ,ا + !مخت =% حمل می کر'ند ؟

" بابل ? ب: 'فعاL "5ر%- شد

چ: کسانی شFر =% پس %! ,ربا= "5ر%نی %! نوساختند ؟

'= کد%P 5ک %! خان: ,ا+ ل0ما

شFر+ ک: %! '=خشش [ال بر& می !' ? سا!ندگا- %5ن خان: ,ا !ندگی می کر'ند ؟

'= \- بعد %! Fvر+ ک: ساخت '5و%= چ0ن ب: پا5ا- =س0د

بنا ,ا کجا =فتند ؟

P= +=مپر%[و%
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مملو %! پ0ر"!+ ,است

چ: کسانی چن0ن پ0ر"!+ ,ا5ی =% %مکا- پذ5ر ساختند ؟

سز%= ب: پ0ر"!+ =س0د ؟ب0ز%نت0ن '= تر%ن: !ندگی می کند

کجاست \- مکا- ,ا+ !ندگی ؟" حتی '= \تالنت0س حماس:

'= شبی ک: '=5ا ,ا ,جوP \"='ند

مر'%نی ک: '= حاT غر& شد- بو'ند ,نو! با فر5ا' سر%ë بر'گانشا- =% می گرفتند

%سکند= جو%- ,ند"ستا- =% فتح کر'

%" تنFا بو' ؟

سز%= گاT ,ا =% شکست '%'

حتی 5ک \شپز '= %=تش %" نبو' ؟

فل0پ ? پا'شاN %سپان0ا

,نگامی ک: نا"گانش '= '=5ا غر& شد گر5ست

,0چ %شک '5گر+ نبو' ؟

فر'=5ک 5ونانی جنگ ,فت سال: =% با پ0ر"!+ ب: پا5ا- =ساند

چ: کسانی '= %5ن پ0ر"!+ با %" ,مر%N بو'ند ؟

,ر صفح: 5ک پ0ر"!+

ب: چ: ق0متی %5ن پ0ر"!+ ,ا حاصل شدN ؟

ó=5ک مر' بز Tسا N' ر,

چ: کسانی ,ز5ن: ,ا =% پر'%خت: %ند ؟

جزئ0اL بس0ا=ند

" سو%T ,ا ن0ز ,مچن0ن
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õôåå 5ل="\ åô : :تا=5خ ترجم

 

 

 

قسمتی %! کتاm ” ,دÜ %'ب0اL ” نوشت: ماکس0م گو=کی ? ترجم: N P شف0عF0ا

 

 

بنابر %5ن من ک: ,م: نوشت: ,ا+ تو " %مثاT تو =% با 'قت می خو%نم ? %! تو می پرسم ب: چ: منظو=+ می نو5س0د ؟ " شما
,م ک: !5ا' می نو5س0د …..\5ا م0ل '%=5د '= مر'P %حساb ن0کی =% ب0د%= کن0د؟ %ما با کلماL سر' " سست نمی تو%ن0د %5ن
کا= =% %نجاP ',0د .ن: ? شما ن: تنFا نمی تو%ن0د چ0ز+ ب: !ندگی %ضاف: کن0د ? بلک: چ0ز,ا+ کFن: =% ,م مچال: شدN " ل:
شدN ? فاقد صو=L " شکل تحو5ل می ',0د . "قتی %نسا- \ثا= شما =% می خو%ند چ0ز+ جز %5نک: شما =% شرمندN سا!' %!
\نFا نمی \مو!' . ,م: چ0ز معمولی " پ0ش پا %فتا'N %ست : مر'P پ0ش پا %فتا'N ?%فکا= پ0ش پا %فتا'N ? "قا5ع …..پس چ:
"قت می خو%,0د '=با=N سرگشتگی ="ò "لز"P %ح0ا+ \- صحبت کن0د ؟پس کو 'عوL ب: خالق0ت !ندگانی ?کجاست
'="b شFامت " کلماL نشا[ بخشی ک: %لFاP ',ندò"= N باشند ؟ ممکن %ست ک: بگو5ی ک: !ندگی نمون: ,ا+ '5گر+ جز
%5ن ,ا5ی ک: ما بوجو' می \"=5م '= %خت0ا= ما نمی گذ%=' . %5ن =% نگو !5ر% بر%+ کسی ک: خوشبختان: بر کلماL مسلط
%ست بس ننگ0ن " شرP \"= %ست ک: ب: ضعف خو' '= بر%بر !ندگی " %5نک: نمی تو%ند برتر %! \- باشد %عتر%Ü کند . %گر
,م سطح !ندگی ,ستی ? %گر نمی تو%نی با ن0ر"+ %بد%| ? نمون: ,ا5ی ک: '= !ندگی ن0ست "لی بر%+ \موختن ال!P %ست
%5جا' کنی کا= تو چ: %=!شی '%=' ؟ " چگون: خو' =% مستحق عنو%- نو5سندگی می '%نی ؟

..………………………………………

Lمی شو' ک: تو%نا5ی ب0د%= کر'- %حساسا N'%' ا ="+ %5ن %صل کلی ب: توFحو%ست =% جمع کن حق موعظ: کر'- تن
"%قعی " صا'قان: مر'P =% '%شت: باشی تا بتو%نی ب: کمک \نFا پتک مانند بعضی %! صو=L ,ا+ !ندگی =% خر%m کنی ?
" Lم بر5ز+ " ب: جا+ %5ن !ندگی تنگ " تا=5ک ? !ندگی \!%'تر+ =% %5جا' کنی : خشم ? ک0ن: ? شرمسا=+ " نفر,='
باالخرN 5اb بغض \لو' %,رP ,ا5ی ,ستند ک: ب: کمک \نFا می تو%- '= 'ن0ا ,م: چ0ز =% '=,م =5خت: نابو' ساخت. \5ا می

تو%نی چن0ن %,رP ,ا5ی بسا!+ ؟

åõ " åå Lصفحا Lب0ا'% Üب: نقل %! ,د

 

بر%+ مطالع: کامل %5ن کتاm =جو| کن0د ب: :
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http://www.enteshar.sedayemardom.net/pdf/Gorki-hadafe-adabiyat-208-
851225.pdf

 

1. 5کی %! =فقا نقل می کر' ک: '= مر%سم بز=گد%شت 5ک خو%نندN سا"%کی ب: ناP عبد%لو,اm ش0Fد+ ک: %خ0ر% '= %5ر%-
برگز%= شد %! شجر5ا- خو%ست: شد ک: 'ست: گلی ب: گر'- ش0Fد+ ب0ند%!' .شجر5ا- گفت: بو' ک: کوچکتر %! \نست ک:
چن0ن کند " سپس بر 'ستا- %ستا' خو'8 بوس: !'N بو' . "قتی ,نر فقط بر%+ ,نر باشد مر!,ا+ س0اسی '= ,م می =5ز'

" کا=مند %'%=N شکنج: %نقالب0و- تا مقاP %ستا' %عظم %=تقا '%'N می شو' .
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گفتگو0 س/مو%,ر+ * $سکا& %$#تر
 

س@مو# ,رC: موسا" ( سا0ما# جاسوسی $سر$ئ@ل) "! سا< >==> موفق ب7 کسب $3العاتی $0 تونل ,ا* $تمی $&ر$# "!
منطق7 نطنز شد. SنRا خو" $&ن گز$!C !$ منتشر نکر"ند (تا عمق نفوI جاسوسی شا# "! حساF تر&ن $!گا# ,ا*
جمRو!* $سالمی مانند تشک@ال\ $تمی مشخص نشو") بلکS 7# !$ "! $خت@ا! سا0ما# مجا,د&ن خلق گذ$شتند تا بعنو$#
$فشاگر* &ک سا0ما# $پو0&س@و# $&ر$نی پخش شو". $&ن گز$!C ` $فشاگر*_ سرSغاS 0ما"[ سا0* $فکا! عمومی $مر&کا

بر$* حمل7 ب7 $&ن کشو! بو"

 

$0 &ک نشست مشترf ک7 ب7 بRان7 $نتشا! کتاe جد&د “$سکا\ !$&تر” با عنو$# “,دd $&ر$#” "! $مر&کا تشک@ل شد[
F0!بو"_ &ک برنام7 &کساعت7 شن@د$!* !`* سا&ت “گلوبا<” منتشر شد[ $ست. "!$&ن نشست_ ک7 $سکا\ !$&تر با
Cمکر$\- _ س@مو! ,ر" eو! سابق $مر&کا "! حزRا* $تمی "! 0ما# کل@نتو#- !ئ@س جم, iسا0ما# ملل "! $مو! سال
خبرنگا! مشRو! $مر&کائی_ &ک nنر$< $مر&کائی ` تعد$"* سئو$< کنند[ حاضر "! سالن حضو! "$شت7 $ند_ مسائل مRمی
qکتبر- $نجا$ r۶ -فر,نگی tبر$* $خال f!شد[ $ست. $&ن نشست "! جامع7 ن@و&و iتبا3 با حمل7 ب7 $&ر$# 3ر!$ !" $!

شد[ $ست.

 

برخی سا&ت ,ا* خبر* $&ر$#_ گز&د[ ,ائی $0 $&ن برنام7 &کساعت7 ` ن@مu!" $! 7 کر"[ $ند ک7 کامال "!جRت س@است
عمومی حاکم@ت کنونی بر$* نفی $مکا# حمل7 ب7 $&ر$# ` &ا بخش ,ائی $0 سخنا# “$سکا\ !$&تر” "! تائ@د سفر بی
"!"سر* ب7 $&ر$# ` &ا حتی "مکر$سی حاکم "!$&ر$# $ست! بی شک $&ن خالص7 گز&ن شد[ $0 ف@لتر سانسو! جنگی حاکم
"! جمRو!* $سالمی گذشت7 $ست_ `$ال &کی "`تا $0 $&ن سا&ت ,ا $گر می تو$نستند قطعا S# بخش ,ا* $ساسی $&ن نشست

!$ ن@ز منتشر می کر"ند.

#S 0$ $! مشترکی C!$مترجم ` ,مکا! پ@ک نت_- "! $&ر$# ` $مر&کا-  "! "` !`0 گذشت7 $&ن برنام7 !$ شن@د[ ` گز `"
$ستخر$u کر"[ $ند ک7 تفا`\ بس@ا! با Sنچ7 ک7 سا&ت $&ر$# منتشر کر"[ $ند "$!". $&ن گز$!C !$ می خو$ن@د:

س@مو# ,رC: موسا" ( سا0ما# جاسوسی $سر$ئ@ل) "! سا< >==> موفق ب7 کسب $3العاتی $0 تونل ,ا* $تمی $&ر$# "!
منطق7 نطنز شد. SنRا خو" $&ن گز$!C !$ منتشر نکر"ند (تا عمق نفوI جاسوسی شا# "! حساF تر&ن $!گا# ,ا*
جمRو!* $سالمی مانند تشک@ال\ $تمی مشخص نشو") بلکS 7# !$ "! $خت@ا! سا0ما# مجا,د&ن خلق گذ$شتند تا بعنو$#
$فشاگر* &ک سا0ما# $پو0&س@و# $&ر$نی پخش شو". $&ن گز$!C ` $فشاگر*_ سرSغاS 0ما"[ سا0* $فکا! عمومی $مر&کا

بر$* حمل7 ب7 $&ن کشو! بو".

 

$سکا\ !$&تر: $سر$ن@ل مشکل خو" با فلسط@نی ,ا ` حزe $لل7 لبنا# !$ ب7 $&ر$# `صل کر"[ ` ب7 $&ن ترت@ب_ جمRو!*
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$سالمی !$ خطر $صلی ` "شمن خو" ` $مر&کا "! منطق7 تبل@غ می کند. $سر$ئ@لی ,ا چنا# مسئل7 $تمی $&ر$# !$ بز!}
کر"[ $ند ک7 مسئل7 فلسط@ن بتد!&ج ب7 حاش@7 !$ند[ شد[ $ست. "! خو" $مر&کا ن@ز_ 3رi جد&د قر# $مر&کا_ توسط
نئومحافظ7 کا!$# پ@ش $0 !`* کا! Sمد# کل@نتو# تR@7 شد[ بو". "!$&ن 3رi تغ@@ر$\ مRمی بر$* خا`!م@ان7 پ@ش ب@نی
شد[ بو". بنابر$&ن_ Sنچ7 $مر`0 شا,دC ,ست@م_ پ@ش@نr< *$ 7 سال7 "$!". $گر کل@نتو# ` "مکر$\ ,ا !`* کا! ن@آمد[
بو"ند_ ,ما# >r سا< پ@ش 3رحی ک7 $مر`0 بوC "نبا< می کند ب7 $جر$ گذ$شت7 شد[ بو". rrسپتامبر بر$* ,مر$[ کر"#

$فکا! عمومی با $&ن 3رi نئومحافظ7 کا!$# بو".

س@مو# ,رC: "لم می خو$,د سئو$< کنم ک7 با `جو" Sنک7 تRاجم $مر&کا ب7 عر$t با ناکامی ,مر$[ شد[ ` حتی شکست
خو!"[_ ,نو0 بوC 3رi خو" !$ بر$* خا`!م@ان7 "نبا< م@کند؟

!$&تر: بوC ب7 تنRائی "!$&ن مو!" پ@ش نمی !`". عال`[ بر `$قعrr 7 سپتامبر ک7 نقش مRمی "! شکل بخش@د# ب7 $فکا!
عمومی بر$* س@است ,ا* نئومحافظ7 کا!$# "$شت_ $کثر&ت کنگر[ $مر&کا ن@ز "!$خت@ا! جمRو!&خو$,ا# ` نئومحافظ7
کا!$# قر$! گرفت.$سر$ئ@ل ن@ز پشت ,م@ن س@است قر$! گرفت. ب7 سخنر$نی  ”$لمر"” نخست `0&ر $سر$ئ@ل "!کنگر[
$مر&کا $گر گوC کن@د_ شبا,ت ,ا* S# !$ "! مقا&س7 با سخنا# بوC متوج7 می شو&د. $` (با توج7 ب7 `0نی ک7 $سر$ئ@ل
"! $مر&کا "$!") "! کنگر[ $مر&کا $&ر$# !$ ن7 تRد&د* جد* بر$* $سر$ئ@ل_ بلک7 بر$* $مر&کا معرفی کر".( "! `$قع

تع@@ن س@است بر$* $مر&کا)

بد&ن ترت@ب $ست ک7 کنگر[ "ست بوC !$ بر$* حمل7 ب7 $&ر$# با0گذ$شت. `$قع@ت $&نست ک7 $فکا!عمومی $مر&کا $0 سا<
àâ ب7 بعد_ نسبت ب7 $&ر$# منفی $ست. $خبا!منفی "!مو!" $&ر$# مرتب Sنال@ز می شو" ` $فکا!منفی "! !سان7 ,ا "$من
0"[ می شو". بنابر$&ن_ بنظر من تنRا &ک معجز[ می تو$ند جRت گ@ر* کنونی کنگر[ $مر&کا "! حما&ت $0 بوC !$ تغ@@ر
",د. شا&د $نتخابا\ ما[ نو$مبر کنگر[ چن@ن موقع@تی !$ پ@ش S`!". من می گو&م شا&د_ 0&ر$ بنظر من حتی $گر نئومحافظ7
کا!$# ,م "! $نتخابا\ کنگر[ $مر&کا نتو$نند $کثر&ت جمRو!&خو$[ "! کنگر[ !$ حفظ کنند_ تغ@@ر$\ مRم ` "گرگو# کنند[
$* "! برنام7 حمل7 ب7 $&ر$# $تفاt نخو$,د $فتا"_ 0&ر$ "!$&ن مو!" "مکر$\ ,ا ` جمRو!&خو$,ا# مو$ضع مشترf "$!ند.

"! $&ن مو!" با&د $بتد$ برخی خوC با`!* ,ا !$ کنا! گذ$شت7 ` نفی کر". $0 جمل7 $&ن ک7 `قتی برخی !سان7 ,ا می
نو&سند ۶۵ "! صد $مر&کائی ,ا مخالف جنگ عر$t $ند ` &ا باجنگ "!عر$t مخالف $ند_ SنRا ,م7 حق@قت !$ نمی نو&سند.
حق@قت $&نست ک7 $&ن ۶۵ "!صد $مر&کائی با جنگ "! عر$t مخالف ن@ستند_ بلک7 مخالف شکست $مر&کا ` &ا "ست ن@افتن
ن@ر`,ا* نظامی $مر&کا "! &ک جنگ برS tسا "! عر$t $ند. SنRا فکر می کنند $مر&کا بز`"* عر$t !$ $0 "ست می ",د.
,م@ن ۶۵ "! صد_ بدنبا< &ک پ@ر`0* سر&ع "&گر بر$* $مر&کا ,ستند ` "! پشت تبل@غاتی ک7 $&ن !`0,ا پ@ر$مو# ناکامی
بوC ` $مر&کا "! عر$t شا,دC ,ست@م نقش7 جلب مو$فقت $فکا!عمومی بر$* حمل7 ب7 $&ر$# نRفت7 $ست. بوC ن@ز خو"
!$ Sما"[ ب7 خانS 7`!"# &ک پ@ر`0* برS tساست. پ@ر`0* "! حمل7 ب7 $&ر$#. $لبت7 معتقدq ک7 مر$حلS 7ما"[ شد# بر$* $&ن

حمل7 !$ می گذ!$ن@م. حمل7 $* ک7 نت@ج7 $نتخابا\ کنگر[ $مر&کا ن@ز تاث@ر چند$نی !`* S# ند$!".

مرحل7 $`< جنگ !`$نی ` Sما"[ سا0* $فکا! عمومی ک7 ,مانا شکست !$[ حل ,ا* س@اسی $ست $کنو# پشت سر گذ$شت7
شد[ ` پا&7 ,ا* Sما"گی $فکا! عمومی بر$* حمل7 ب7 $&ر$# فر$,م شد[ $ست. شر$&ط "! جRت توج@7 &ک حمل7 برS tسا `

,م7 جانب7 عل@7 $&ر$# "!$مر&کا فر$,م Sمد[ $ست.

"ل@ل $&ن تاخ@ر می تو$ند S# باشد ک7  "`لت بوC ,نو0 می کوشد خو" !$ "`لتی غ@ر "&کتاتو! ` تابع کنگر[ ` قو$ن@ن
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نشا# بد,د ` ب7 ,م@ن "ل@ل ,م فکر می کنم بر$* $&ن حمل7 سعی خو$,د کر" مو$فقت کنگر[ !$ بگ@ر". $&ن مو$فقت $لبت7 با&د
با &ک بو"ج7 نظامی ,مر$[ شو".

rr 0$ م $&نست ک7 کسب مو$فقت کنگر[ بر$* حمل7 ب7 $&ر$# کا! چند$# "شو$!* ن@ست. ما "&د&م ک7 پسRتر: نکت7 م&$!
سپتامبر_ کنگر[ چگون7 "ست بوC !$ بر$* مبا!0[  با تر`!&سم جRانی  "! $کتبر>==> با0 گذ$شت. SنRا صر&حا نگفتند
ک7 بر$* حمل7 ب7 عر$t "ست بوC !$ با0 می گذ$!ند_ بلک7 گفتند بر$* مبا!0[ با تر`!&سم جRانی $0 بوC حما&ت می

کنند_ $ما ,دd ,ما# حمل7 ب7 عر$t بو".

س@مو# ,رC: $حتماال قد!\ حمل7 ب7 $&ر$# "` بر$بر قد!\ حمل7 ب7 عر$t خو$,د بو". `$قعا بعد $0 چن@ن حمل7 $*_ شا,د
چ7 $تفاقی خو$,@م بو"؟.

#S ."ستفا"[ نخو$,د کر$ t$عر fبر$* "فع حمل7_ &عنی "!گ@ر کر"# $مر&کا "! خا q$تر: $&ر$# $0 $ستر$تژ* صد&$!
$ستر$تژ*_ بRرحا< با سقوn! 3&م صد$q ,مر$[ شد. صد$q فکر کر"[ بو" جنگ با $مر&کائی ,ا 3والنی خو$,د شد ` $`
خو" !,بر* $&ن جنگ !$ بعنو$# !ئ@س جمRو! عر$t برعRد[ خو$,د "$شت. $ما $&ن تصو!$\ پوu بو". با چن@ن نت@ج7
$&ست ک7 تصو! نمی کنم $&ر$# S# $ستر$تژ* !$ بر$* خو" "! نظر گرفت7 باشد ` بخو$,د S# !$ "!جر&ا# حمل7 $مر&کا ب7
$&ن کشو! "نبا< کند. ما با&د !`* $ستر$تژ* ضرب7 $* ` تخر&بی $&ر$# حساe کن@م. &عنی $`ل@ن `$کنش SنRا ضرب7 ب7
منا3ق تول@د نفت "!منطق7 ` قطع نفت $&ر$# خو$,د بو". "! چ@ن شر$&طی ن7 تنRا $مر&کا_ بلک7 چ@ن ` ,ند`ستا# ,م
"چا!مشکل خو$,ند شد. 3ی "` !`0 حمل7 ,و$ئی $مر&کا ب7 $&ر$# (!&تر $شا![ نمی کند ک7 برنام7 حمل7 برS tسا بر$* "`
!`0 تنظ@م شد[ ` &ا منظو!C "` !`0 پس S 0$غا0 حمال\ $ست) تول@د نفت "!کشو!,ا* عربی مثل عربستا# ,م قطع
خو$,د شد. عل@رغم ,م7 $&ن $حتماال\ ما ,مچنا# بر$* جنگ ب7 $&ر$# خو$,@م !فت. مر"q $مر&کا $3العاتشا# 0$

`ضع@ت خا`!م@ان7 ` $&ر$# کم $ست.

,رC: بوC حرفی "! با![ پاکستا# $تمی نمی 0ند ` ëا,ر$ $&ن کشو!!$ !,ا کر"[ $ست. `لی بنظر من "`لت پاکستا# ,م
ب7 $&ن فکرمی کند ک7 بعد $0 $&ر$# نوبت SنRا خو$,د !س@د.

0$ #S تر: من گفتم_ حق@قتی ک7 "! مو!" $&ر$# با&د بد$ن@م_ $&ن $ست ک7 $&ر$# "! ناح@7 $* قر$! گرفت7 ک7 تسلط بر&$!
$,د$d "`لت بوC بو"[ ` تاث@ر 0&ا"* بر $ستر$تژ* $من@ت ملی برنام7 !&ز* شد[ $0 سو* "`لت بوC م@گذ$!". مطالع7 
نسخ7 ۶==> $ستر$تژ* $من@ت ملی $مر&کا کS !" 7# شانز"[ با! $0 $&ر$# ب7 عنو$# تRد&د شما![ &ک $من@ت ملی Sمر&کا
ناq بر"[ شد[ $ست ` $0 جنگ ب7 عنو$# &ک $بز$! قابل قبو< جRت پ@شگ@ر* $0 تRد&د $من@ت کشو! &ا" شد[ $ست. $&ن تائ@د

مجد"* $ست بر "کتر&ن "`لت بوC "! مو!" تغ@@ر$\ بن@ا"&ن منطق7 $*_ ب7 `&ژ[ "! خا`! م@ان7.

,دd نRا&ی "`لت بوC چ7 "! مو!" کر[ شمالی ` چ7 "! مو!" $&ر$#_ "! Sخر با0* تغ@@ر $&ن "` !n&م $ست_ `لی "!
ع@ن حا< شر$&ط $&ن "` بر$* Sمر&کا کامال متفا`\ $ست ` ب7 ,@چ عنو$# با &کد&گر قابل مقا&س7 ن@ستند.

کر[ شمالی بد`# ,@چ پر"[ پوشی $عالq کر"[ ک7  قد!\ ,ست7 $* $ست ` ,دفش "ست@ابی ب7 سالi $تمی $ست. SنRا ب7 ,@چ
عنو$# ب7 قو$عد ب@ن $لمللی تن ند$"[ ` $&ن !$ ب7 "ن@ا $عالq کر"[ $ند_ ضمن $&نک7 با0!سا# سا0ما# ب@ن $لمللی $نرn* $تمی
!$ ن@ز $0 کشو!شا# $خر$u کر"[ $ند. گرچ7 ,نو0 بوC مدعی $ست کS 7نRا بلوd 0"[ $ند. "! حالی ک7 کر[ $* ,ا فر&ا"
می کشند ک7 ما سالi $تمی "$!&م. حاال فشا!,ا* غ@ر مسوالن7 ب7 کر[ شمالی !$ "! نظر بگ@ر&د. ما "! کر[ چ7 می
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خو$,@م؟ حقوt بشر؟ بنظر من خ@ر_ 0&ر$ $مر&کا "!حا< حاضر فقط ب7 تغ@@ر !n&م ` تحم@ل شر$&ط ب7 ,م7 جRا# $ست.
ما م@د$ن@م ک7 ,دS dمر&کا تغ@@ر !n&م "! چ@ن $ست ` کر[ شمالی &کی $0 گامRا* تحقق چن@ن برنام7 $* $ست.

حاال با0گر"&م ب7 مسئل7 $&ر$#. "! مقابل کر[ شمالی_ $&ر$# کشو!* $ست ک7 $عالq کر"[ برنام7 تول@د سالi ,ست7 $*
ند$!". $ما "! حالی ک7 کر[ 0Sما&ش $تمی $نجاq می ",د_ $&ر$# محکوq شد[ $ست! بنابر$&ن شر$&ط $&ند` ب7 ,@چ عنو$# شب@7

,م ن@ست.

"! عر$t_ "! حالی ک7 ما می "$ن@م صد$q "! سا< rââr کل@7 سالi ,ا* غ@ر متعا!d خو" !$ نابو" کر"[ بو"_ "`لت
بوC ب7 بRان7 `جو" $نو$ì سالi ,ا* ,ست7 $*_ ش@م@ا&ی ` ب@ولژ&کی ` موشک ,ا* بالست@ک بS 7# حمل7 کر"_ پس 0$

$شغا< عر$t معلوq شد ,م7 $"عا,ا* ما "! با![ سالi کشتا! جمعی "!$&ن کشو! ب@خو" بو"[ $ست.

,رC: $حمد* نژ$" "!م@ا# مر"q مسلمانا# منطق7 مطرi $ست. فر" بی نفوI* نمی تو$# $` !$ تصو! کر".

!$&تر: شما ب7 مطبوعا\ ` تلو&ز&و# ,ا* $مر&کا ک7 نگا[ کن@د متوج7 می شو" ک7 مر"S qمر&کا 0&ر فشا!SنRا_ $&ر$# !$ با
عکس ,ا* پسر بچ7 $* ب7 $سم محمو" $حمد* نژ$" با حرd ,ا* $حمقانC$ 7 می شناسند. "!حال@ک7 ما با&د بد$ن@م $حمد*
نژ$" عر`سکی ب@ش ن@ست. بخش عمد[ قد!\ "! $&ر$# "! "ست Sقا* خامن7 $* متمرکز $ست ک7 $0 سو* شو!$* نگRبا#

پشت@بانی می شو" ` ن@ر`,ا* نظامی ن@ز بخش جد$گان7 $* $0 قد!\ ,ستند.

"`لت بوC "` سا< "&گر بر سر کا! $ست. $&ن "`لت برنام7 تغ@@ر منطق7 خا`!م@ان7 ` تغ@@ر !n&ِم ,ا S# !$ "! سر "$!".
س@استی ک7 نتا&ج ,ولناS fنر$ "! عر$t "&د[ $&م. بوC قبال تاک@د کر"[ ک7 مسال7 $&ر$# نبا&د ب7 "`لت بعد $0 `* برسد_
ضمن Sنک7 نبا&د نقش تحر&ک کنند[ $سر$&@ل !$ فر$موC کن@م. $سر$&@ل "ست@ابی $&ر$# ب7 سالi $تمی !$ خط قرمز خو" می
"$ند ` ,رگون7 فعال@ت $تمی $0 سو* $&ر$# !$ تRد&د* بر$* خو" تلقی می کند ` Sمر&کا !$ مجبو! ب7 $عما< فشا! ب@شتر

بر $&ر$# می کند.

پر`$0 ,و$پ@ما,ا* Sمر&کا&ی بر فر$0 $&ر$#_ پر`$0 ,و$پ@ما,ا* جاسوسی بد`# سرنش@ن "! Sسما# $&ن کشو!_ تحر&ک
کر",ا_ IS!* ,ا ` حتی تقو&ت مجا,د&ن خلق ,م7 $0 $قد$ما\ سا0ما# س@ا عل@7 $&ر$# $ست.

ب7 $&ن ترت@ب $ست ک7 با&د گفت_ جنگ عل@7 $&ر$# $0 مد\ ,ا پ@ش با $قد$ماتی نظ@ر تجا`0 ب7 حر&م ,و$&ی $&ر$# Sغا0
Cشکا!تر شد# $&ن جنگ خو$,@م شد. بنظر من "`لت بوS ا $0 $&ن پس شا,دRشد[ $ست ` ما با $&ر$# "! حا< جنگ@م ` تن

می !`" تا مرحل7 بعد* تغ@@ر !n&م "! $&ر$# !$ با $ستفا"[ $0 ن@ر`* نظامی Sغا0 کند.

"!سا< ñ==> "`لت $&ر$# $0 3ر&ق سفا!\ سوئ@س &ک نام7 بر$* کاï سف@د فرستا" کS !" 7#  ن7 تنRا تقاضا* برقر$!*
qا" شد[ بو". $&ن پ@اRبط س@اسی با $مر&کا شد[ بو" بلک7 بر$* نشست صلح با $سر$&@ل ` حل مسائل $تمی $&ر$# ن@ز پ@شن$`!

توسط "`لت بوC !" شد. بوS C# !$ !" کر" 0&ر$ برنام7 $` ن7 مذ$کر[؛ بلک7 تغ@@ر!n&م $&ر$# $ست.

,رS :C&ا $عر$S eنقد!$0 $&ر$# متنفرند ک7 سکو\ خو$,ند کر"؟ "`لت بوC معتقد $ست ک7 $عر$e ,مانگون7 ک7 "!جر&ا#
حمل7 ب7 عر$t سکو\ کر"ند_ "! حمل7 ب7 $&ر$# ن@ز `$کنشی نخو$,ند "$شت_ بو&ژ[ ک7 !,بر$# سنی کشو!,ا* عربی 0$

تضع@ف &ک قد!\ ش@ع7 "! منطق7 $ستقبا< ,م می کنند.
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,رC: $ال# "&گر بتد!&ج صحبت ن7 "!با![ حمل7_ بلک7 "!با![ سالi ,ائی $ست ک7 می خو$,ند "! $&ن حمل7 بکا! ببرند
$ست. $0 جمل7 سالi ,ا* $تمی.

!$&تر: بRر[ گ@ر* $0 نسل جد&د سالi ,ا* $تمی برعل@7 کشو!فاقد سالi $تمی $کنو# مطرi $ست ` "`لت بوC $0 $&ن
سالi ,ا بر$* حمل7 ب7 $&ر$# $ستفا"[ خو$,د کر".

,مانطو! ک7 گفتم $&ر$# "! $ستر$تژ* نظامی ک7 بر$* خو" "! نظر گرفت7 سقو3 نخو$,د کر"؛ بلک7 با ضرب7 ب7 منا3ق
نفتی `$!" عمل خو$,د شد. $0 $&ن مرحل7 ب7 بعد $ست ک7 خطر بمبا!$# شد&دتر $&ر$# ` $ستفا"[ $0 سالi ,ا* $تمی نسل
جد&د مطرi $ست. $مر&کا با $&ن حمل7 سعی خو$,د کر" ستو# فقر$\ "`لت $&ر$# !$ بشکند. "!$&ن مرحل7 $0 حمال\_ 0$
منا3ق IS!با&جا# ` شما< $&ر$# ن@ز عمل@ا\ Sغا0 خو$,د شد. ,م $کنو# &ک پا&گا[ نظامی توسط $سر$ئ@لی ,ا ب7 کمک
&Rو"&ا# IS!* ک7 ب7 $سر$ئ@ل مRاجر\ کر"[ $ند "!حا< ساخت7 شد# $ست. $&ن مرحل7 $0 حمال\ $تمی $&ر$# کوچکتر&ن

شانسی بر$* مقا`مت نخو$,د "$شت.

"! مو!" مخالفت ,ا* چ@ن ن@ز معتقدq !,بر$# $&ن کشو! نقش7 ,ا* "!$0 مد\ "! سر "$!ند ` $ساسا 3ر0 تفکر `
س@است چ@نی ,ا $&نگون7 $ست. SنRا "! پی "فاì $0 $&ر$# ` &ا مخالفت با حمل7 ب7 $&ر$# ن@ستند_ بلک7 ب7 تضع@ف !ق@ب
جRانی خو"- $مر&کا- "! "!$0مد\ فکر می کنند. "! $&ن $ستر$تژ*_ چ@نی ,ا فکر می کنند $مر&کا با حمل7 ب7 $&ر$#

تضع@ف می شو" ` ب7 $&ن ترت@ب !ق@ب تضع@ف می شو" ` جا بر$* چ@ن ب@شتر با0 خو$,د شد!

منبع

fمنبع ما ف@سبو
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مجل' *فت' » &%توپی
 

&%توپی

پر%فسو' )کتر %,نفر,د شر%)'
برگر)&7 ش4ن م4م ش4ن
)&,ر&لمعا'> '%شنگر:

• &%توپی &CF&% G «&%توپ4ا» منشق شدC &ست.
• توماS مو' (L۴QR ـ L۵N۵) &,ن %&G& &' CF ترک4ب )% %&CF ,ونانی G,ر بوجو) C('%H &ست:

• &CF&% G «&%» کT بT معنی «نا» % &CF&% G «توپوS» کT بT معنی «جا» &ست.
• مترجم خر)مند: %&CF «&%توپ4ا» '& بد'ستی بT «نا کجا Hبا)» ترجمT کر)C &ست.

• منظو' توماS مو' ن4ز Wم4ن بو)C &ست:
• &%توپ4ا جائی &ست ک4W '( Tچ کجا: جZاW 7نوG ,افت نمی شو).

:(Gم4ال): منتشر می شو)^ عنو&7 می سا L۵L۶ aسا '( Tتوپ4ا» بر&: )%لترما7 خو) ک%&» CF&% مو' با Sتوما •
• «'&جع بT بZتر,ن )%لت % جز,رC جد,د &%توپ4ا»

Sتوما aشتر&کی کمون4ستی &,دئا& Tتوص4ف جامع % Tنگل4سی جامع& fنظا G& (نتقا& G& ست& h'ن 'ما7 عبا,& jموضو •
مو'.

• توماS مو' )%لت &,دئاa خو) '& )' جز,رC &%توپ4ا^ )' جز,رC &: ک4W '( Tچ کجا: جZاW 7نوG ,افت نمی شو)^ بر پا
می کند % بد,ن %س4لT نشا7 می )Wد کT )%لت &,دئاW %& aنوG )' جائی %جو) ند&').

.aن )%لت &,دئا,& Tقع4ت بخش4د7 ب&% G& ست& h'صلی &% &ما عبا& nماH •

• توماS مو' &,ن نکتT '& با تذکر G,ر مو') تأک4د قر&' می )Wد:
• «من با,د خاrر نشا7 شوf کT )لم می خو&Wد کT خ4لی &G نکاh &%توپ4ا )' )%لت ما %جو) )&شتT باشد.

«.f'%بپر a( '( &' ش,%G'H 7^ فقطH تحقق Tجا: &م4د%&': ب Tبا,د ب Tما متأسفان& •

• گ4الf بونت (L۴۶Q ـ L۵۴w) ـ Wومان4ست فر&نسو: ـ ن4ز 'ما7 توماS مو' '& بW Tم4ن معنا تفس4ر می کند.
• بنظر گ4الf بونت^ &%توپ4ا نT ,ک پر%CF غ4رعملی ب4گانT با جZا7^ بلکT &لگو: Gندگی سعا)تمند&نT &ست^ مکتب
HموW {Gا % 'Wنمو)Wا: عملی &ست^ نما,ش نمونT %&': &ست کT )%لت Wا با,د مؤسساh خو) '& بT تقل4د &7H G بر پا

)&'ند.

• بT سبب موفق4ت غوH aسا: &%توپ4ا: توماS مو'^ مفZوf «&%توپ4ا» محبوب4ت چشمگ4ر: کسب می کند.
• Hنسا7 کT )' 'ما7 فر&نسو& با'ال تحت عنو&7 «گا'گانتو& % پانتاگر%ئل» ({L۵N ـ {L۵۵)^ &G کشو' &%توپی Wا %

&%توپ4ست Wا سخن می '%).
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• ن4کوالS گو')C %,ل )' مقدمT &: بر ترجمT خو,ش &G &%توپ4ا کT )' ساLQNw a منتشر می شو)^ می نو,سد:
• «توماS مو' &G &,ن حق4قت &مر غافل نبو) کT م4ل4وW 7ا &نساG& 7 خزعبالh فرتوh خو,ش )ست بر نخو&Wند )&شت %

نت4جتا^ جZاG& 7 &%توپی تZی خو&Wد ماند.»

• بر,سو ـ 'Wبر گر%ند,ست Wا ـ &ما برعکس^ تر),د ند&') کT )' &%توپ4ا: توماS مو'^ &صوa خوW&' % Åنما:
ب4شما': توسعC(&( T شدC &ند.

• &G &,ن '% ست کT &% با کسانی کT توماS مو' '& خ4الپر)&G % پر%CF ساG می نامند^ بT مخالفت برمی خ4ز).
• بر,سو تأک4د می %'G) کCF&% T «&%توپی» )' قرW 7جدWم بT معانی مختلف بT کا' 'فتT &ست.

• &ما &,ن %&CF )' &,ن )%'C با )%لترما7 توماS مو'^ ,عنی با &%توپ4ا^ مربوr می ماند.
CF&% G& ^لما7 منتشر می شوندH % Tمو'^ )' فر&نس Sتوپ4ا: توما%& G& تقل4د Tم بWفدW 7قر '( Tائی کW 7لترما%( '( •

«&%توپی» ),گر &ستفا)C نمی شو).

• بT سبب فرf مشاWدC حاکم بر &,ن )%لترماW 7ا عنو&7 «سفرنامW Tا: تخ4لی» )' مو') HنZا بکا' می '%).
• تنZا پس &G &نقالÅ فر&نسT^ ,عنی Gمانی کH TماW nا: &جتماعی '%شنگر: جامT عمل نمی پوشند % غ4رعملی تلقی می
Tپ4ش4ن تعقلی &ند^ %لی ب jبا &%ضا Tمقا,س '( Tم کW رچندW ^نو,ن hمؤسسا» Tشن می شو) ک%' Tنگامی کW ^شوند
CنگاH ^ند,H ا: جد,د: غالب میW :'شنگر: معا'> % تئو%' Tن4ستند» % )' '%ند چالش با فلسف aمطلقا معقو T4چوجW

(S%&نر کر'%) .تفکر خاصی &ست fب4انگر فر ^aع4ن حا '( Tمی شو) ک aنوعی بد fوZک مف, Tتوپی» ب%&» fوZمف

• بT &,ن )ل4ل &ست کT سن س4و7 )' ساLR}w a م4ال): )' نامW Tفتم خو) بT ساGماندC می نو,سد:
• کسی کG& T &%توپی سخن می گو,دعدr& fم4نا7 بT &مکا7 تشک4ل ,ک س4ستم ساGما7 &جتماعی نو,ن % ,ا عدf &مکا7

تشک4ل 7H '& بر Gبا7 می '&ند.
• س4ستم من &ما ب4W TچوجT &%توپی ن4ست.

• بر&: &,نکG& 7H T تا',خ Qww ـ Rww ساa &ستخر&n شدC &ست.

• ما'کس % &نگلس بT مفZوf «&%توپی» محتو&: تا',خی مشخص می بخشند % جا % مقاf &%توپی '& )' توسعT &,دC &: ـ
تا',خی تع44ن می کنند.

• ما'کس % &نگلس نشا7 می )Wند کC'%( '( T خ4ز} بو'G&%F: % فر%پاشی نظاf فئو)&لی WنوG شر&,ط تا',خی ع4نی
بر&: غلبT بر تضا)Wا: &جتماعی %جو) ند&شت^ بلکT تنZا شر&,ط تا',خی ع4نی بر&: غلبT بر تضا)Wا: س4اسی فر&Wم

HمدC بو).

• &G &,ن '%^ گر&,شاh % تئو': Wائی کT )' جZت حل تضا)Wا: &جتماعی س4ر می کنند^ نمی تو&نند غ4ر &G پر%W CFا:
&%توپ4کی باشند.

• ,عنی فقط می تو&نند نقشW Tا: 'فرf باشند کT بر &%ضاj &جتماعی &,اf گذشتT نظر )&'ند % بT نفی توسعT تا',خی می
پر)&Gند.

• بW Tم4ن )ل4ل &ست کT ما'کس )' ساLR۴Q a م4ال): )' &ثر خو) تحت عنو&â» 7لت فلسفT» می نو,سد:
• «تا Gمانی کT پر%لتا',ا WنوG بT &ند&CG کافی توسعT ن4افتT^ تا خو) '& بمثابr TبقT تشکل بخشد % لذ& مبا'CG پر%لتا',ا بر
CG&ند& Tب :G&%F'ما7 خو) بو&( '( GنوW Cا: مولدW%ن4ر Tمانی کG تا ^C(خصلت س4اسی کسب نکر GنوW :G&%F'ضد بو
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کافی توسعT ن4افتT &ند^ تا شر&,ط ما): الfG بر&: 'Wائی پر%لتا',ا '& % بر&: تشک4ل جامعT جد,د '& ع4ا7 ساGند^
تئو',س4ن Wا ن4ز WمچناW % 7نوG &%توپ4ست خو&Wند ماند % بر&: کمک بT 'فع حو&,ج rبقاh تحت ستم بT س4ستم Wائی

خو&Wند &ند,ش4د % )نباa علم &ح4اگر خو&Wند گشت.
• تا Gمانی کH TنZا فقط علم % س4ستم می ساGند^ تا Gمانی کH TنZا )' HغاC&' G مبا'CG &ند^ )' âلت^ فقط âلت '& خو&Wند

),د % &G ),د7 جنبT &نقالبی %&FگونساG کT جامعT کZنT '& بG TبالT )&7 تا',خ می &ند&G)^ غافل خو&Wند بو).»

• ما'کس )' ساLR۴R a م4ال):^ مفZوf «&%توپ4ست» '& چن4ن تعر,ف می کند:
fا: عاW گم( Tجتماعی خو,ش جد& می کنند % بمثاب& Cپر%ند G& &' ا: س4اسیW fفر Tا بنظر ما کسانی &ند کW توپ4ست%&» •

% &نتز&عی )' نظر می گ4رند.»

• &نگلس )' ساLRQR a )' کتاÅ خو) تحت عنو&H» 7نتی )%',نگ» می نو,سد:
• «&%توپ4ست Wا … &%توپ4ست بو)ند^ بر&: &,نکG '( Tمانی کT سطح توسعT تول4د کاپ4تال4ستی WنوG بس4ا' ناaG بو)^

نمی تو&نستند جز 7H باشند.
• HنZا مجبو' بو)ند کT عناصر جامعT جد,د '& خو) )' کلT خو,ش خلق کنند^ بر&: &,نکT &,ن عناصر WنوG )' خو)

جامعT کZنT مشZو) عموf نبو)ند.
• HنZا بر&: پ4ر,ز: جامعT جد,د فقط می تو&نستند بT عقل 'جوj کنند^ بر&: &,نکW TنوG نمی تو&نستند بT تا',خ معاصر

'جوj کنند.»

• ما'کس % &نگلس بد,ن rر,ق^ با %ضوê تماf بT توض4ح شر&,ط تا',خی پ4د&,ش &%توپی Wا^ &Wم4ت HنZا % محد%),ت
HنZا ـ Hنسا7 کr '( Tوa خو) تا',خ Hشکا' شدC بو) ـ می پر)&Gند.

• &,دئولوW ëا % فالسفT &: کT پس &G &نقالÅ فر&نسT قا)' بT توض4ح &,ن مسئلT نبو)ند کT چر& HماW nا: جنبش
'%شنگر: تحقق ن4افتT &ند^ بT جا: توسعT )&)7 بT &,دW Cا: مترقی جنبش '%شنگر:^ تضا) HماW nا: جنبش '%شنگر:
با نظاf بو'F%&ئی '& )ل4لی بر بZ4و)گی % بی )%'نمائی گر&,شاتی قلمد&) کر)ند کT سو)&: تغ44ر مناسباh &جتماعی '& )'
سر می پر%')ند % نت4جT گرفتند کT ,ا با,د بT نظاf بو'F%&ئی 'ضا )&) % ,ا حد&کثر بT 'فر7H f بسندC کر) % بد,ن rر,ق^

مفZوf «&%توپی» '& تا',خز)&ئی کر)ند.

• بد,ن rر,ق^ کلT4 گر&,شاh مبتنی بر تغ44ر مناسباG& ^h &فالrو7 تا ما'کس % لن4ن^ مثل تصو'&G'H h%ئی
سوبژکت4و,ستی &,ن % 7H^ بمثابT &%توپی تلقی شدند^ ,عنی بT مثابT پر%W CFا: غ4رعملی^ تخ4لی^ ب4گانT با جZا7^ بی معنی

% مضحک کT غ4ر قابل تحقق &ند.

• &,ن بر)&شت منفی &G مفZوf «&%توپی» )' Gبا7 عام4انT بر&: خو) جا باG کر)C &ست.

• )' تالشی کT &خ4ر& &'نست بلوî )' جZت Å%â مفZوf ما'کس4ستی «&%توپی» )' مفZوf غ4رتا',خی بو'F%&ئی %&پس4ن
بT خرC(&( n^ می تو&7 ),د کT &,ن مفZوf بو'F%&ئی %&پس4ن «&%توپی» چn&%' T %س4عی پ4د& کر)C &ست^ &گرچT &'نست
بلوî گر&,شاh مبتنی بر تغ44ر مناسباh '& برخال> &,دئولوW ëا: بو'F%&ئی %&پس4ن مثبت &'G,ابی می کند % محتو&:

مثبت '& بT مفZوf «&%توپی» برمی گر)&ند.

• &'نست بلوî ن4ز با تکT4 بر ما'کس % &نگلس^ م4ا7 سوس4ال4سم علمی % &%توپی Wا تفا%h قائل می شو).
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• &ما سر&نجاf بر&: &'نست بلوî توسعT &%توپی بT علم % تفا%h ک4فی م4ا7 سوس4ال4سم &%توپ4کی % سوس4ال4سم علمی
%جو) ند&').

Tا: &نتز&عی ما قبل ما'کس4ستی % ما'کس4سم ـ بمثابW فقط م4ا7 &%توپی îنست بلو'& Tنجا می تو&7 ),د کH &' Tن مسئل,& •
,ک &%توپی مشخص ـ تفا%h قائل می شو) % بر &,ن &ست کT محتو&: &%توپی ـ بلحاï تا',خی ـ متغ4ر &ست^ &ما «'%:
H%': بT چ4زWا: &%توپ4کی»^ '%: H%': بñ' T,ا: پ4شرفت^ &صل &م4د^ '%: H%': بH T,ندC^ پ4ش ب4نی بطو' کلی^

ثابت % نامتغ4ر &ست.

• &'نست بلوî )' ساLó۴۶ a م4ال): )' کتاÅ خو,ش تحت عنو&GH» 7&): % نظم. &شا'C &: بT &%توپی Wا: &جتماعی»
می نو,سد:

• «فانوñ' S,ا )' &%توپ4ست Wا: &نتز&عی )' &تاò خالی نو' می &فشاند.
• HنچT کW Tست با,د بT &,دC &فز%)C شو).»

• ما'کس4سم «نا &%توپی ن4ست^ بلکT &%توپی '&ست4ن &ست^ &%توپی مشخص^ با %&سطT^ '%ندمند % باG &ست.
• ما'کس4سم &%توپی 'ئاa (%&قعی) &ست^ بT جا: &%توپی &نتز&عی^ بT جا: G,ا)h مطمئن )' فر&%&نی ïاWر:.

• بد%7 &%توپی بطو' کلی^ نوم4د گشتنی %جو) ند&')^ &,ما7 بH Tماn %جو) ند&')^ فر&%&نی تقس4م پذ,ر &,ما7 %جو)
ند&').»

• &'نست بلوî^ &ما )' کتاÅ ),گر} تحت عنو&7 «&صل &م4د»^ تز خو) '& &,ن با' با صر&حت فرمولبند: نمی کند %
می نو,سد:

• «ما'کس4سم نا &%توپی ن4ست^ بلکT نو%%f &%توپی '%ندمند مشخص &ست.»

• &,ن &ما نمی تو&ند مانع ),د7 &,ن حق4قت &مر گر)) کT &'نست بلوî &,نجا ن4ز ـ بW Tمانسا7 کT )' تفس4ر حقوr òب4عی^
hعز Tست^ ب&' C&' Tسوبژکت4ف «ب «:'%H :%'» ^7مچناW جو&' &%توپی &جتماعی^ &%توپی حقوقی '& می ب4ند ـ '(

&نسانی» '& تا',خز)&ئی می کند % فقط فرW fا: ب4انی &,ن '%: H%': '& بلحاï تا',خی متغ4ر می )&ند.

• &'نست بلوî با '% )' '%: Wم قر&' )&)H 7نتی تت4کی '%: H%': تغ44رناپذ,ر % فرW fا: ب4انی تغ44رپذ,ر HنZا^ فقط
7H (ابی مجد,G'& Tب fد % سر&نجاZئی %&پس4ن «&%توپی» پا فر&تر ن&%F'غ4رتا',خی بو fوZمف G& می تو&ند r%بطو' مشر

بسندC می کند.

• حتی پلT خانو> )' ساLRó۴ a )' کتاÅ خو) تحت عنو&7 «'&جع بT مسئلT توسعô'( T مون4ستی تا',خ» توجT ما '&
بT &,ن نکتT جلب می کند^ کT &%توپ4ست &,دئالی غ4ر &G «&,دئاa» ما'کس % &نگلس )&'):

• &,دئاa &%توپ4ست «&G ,ک مفZوf &نتز&عی» تشک4ل می ,ابد % &,دئالی ن4ست کG& T خو) تا',خ &ستخر&n شدC باشد.

• بد,ن rر,ق^ &عالf می شو) کT ما نمی تو&ن4م WمT کسانی '& کT «&,دئالی» )&'ند^ &%توپ4ست % ,ا ما'کس4ست قلمد&) کن4م
% تفا%h بن4ا): م4ا7 «&,دئاW aا:» مختلف '& نمی تو&7 ثانو: تلقی کر).

• &G &,ن '% ست کT %&لتر ما'کو> (Ló۵۵) بحق با مفZوf «&%توپی» &'نست بلوî بT مخالفت برمی خ4ز) % می نو,سد:
Tی بمثابWی باشد^ پس نمی تو&ند گاW&پس نمی تو&ند )لبخو ^C(لذ& %&قعی بو % C(تا',خی مؤثر بو ïگر &%توپی بلحا&» •
موضعگ4ر: تکر&'پذ,ر^ گاC بمثابT ,ک مرحلT % فاG '%حی % گاC بمثابT باG: مو&فق % مخالف عاrفی '&Wشناسی
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7H منشاء Åحسا Tب Tن ب,GغاH :&قو Cا: مدلل محد%) شو) % گاW 7ماناس4و,& T7 بH ی پ4د&,شWتلقی شو)^ گا Tشنفکر&ن%'
گذ&شتT شوند.

• (&,ماناس4و7^ ,عنی پ4د&,ش WمT چ4زWا &G ,ک &صل کامل نامتغ4ر^ مثال خد&. مترجم)

• %4ïفT ما &,ن ن4ست کT بر&: &%توپی )' «H «:(&GHنا'ش4ستی جائی سرWم بند: کن4م.
• %4ïفT ما &,ن &ست کT بگوئ4م:

• &%توپی چ4ست^ بر&: چ4ست % بT نفع ک4ست؟
• &%توپی ـ Wر &%توپی ـ بمثابT ,ک پد,دC تا',خی^ Gما7 % مکاH ^('&( 7غاG % پا,ا7 )&').»

• چو7 سوس4ال4سم علمی بT معنی پا,ا7 &%توپی &ست^ چو7 &%توپی )' سوس4ال4سم بعد %&قعی خو) '& &G )ست )&)C &ست^
% Ló 7%ا: &%توپ4کی قرW 7ما' Tقر&' )&)^ بلک C(مو') &ستفا C&ا نمی تو&7 بدلخوZتن Tتوپی» '& ),گر ن%&» fوZپس مف

w{ ن4ز &ساسا &عتبا' خو) '& &G )ست )&)C &ند^ نامعاصر % کZنT محسوÅ می شوند.

• «&%توپی ),گر نمی تو&ند )' قلوÅ ما عم4قا نفوâ کند.
• )%'نما: &م4دWا: پا,د&' خلل ناپذ,ر تنZا &G جZا7 تغ44رناپذ,ر تحقق ناپذ,ر سخن می گو,د.

• &نتظا' ما &H G,ندC بZتر &ما )' حرکت ن4ر%مند Gما7 حاa ما بT &ند&CG کافی تضم4ن شدC &ست.
• &G &,ن '% ست کT «با ,ق4ن خا'&ئ4ن می تو&7 گفت کT پ4شگوئی Wا: &)ب4اh &%توپ4کی^ عل4رغم محبوب4ت کنونی شا7^

(S%&نر کر'%) «.نامناسب &ند

• مر&جعT کن4د بT سوس4ال4سم % کمون4سم &%توپ4کی.

پا,ا7
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,'قع(ت 'مر مجا"!
 

(سال&% $#ژ!

ترجم3 % 2ا0ر01بر%- سا#ت فر#د(

معHا1 شناسا#ی عشق &(قعی بر(% #ک فHلسوD (#ن (ست ک3 شخص 1>پا% با&01ا#ش 1( >1 0م3 % تجرب3 % 1&9مر7 %
کسی با9شناسی کند. (خHر(ً 0نگامی ک3 >&با71 (#و(\ مخوD سرگئی Y#زنشتا#ن 1( نگا7 می کر>VW نکت3 % شگفتی >1
صحن3 % تاe گذ(Y 1< %1غا9 قسمت نخست فHلم توجbم 1( بر(نگHختV 9مانی ک3 >& >&ست صمHمی (ما>(W (لعمر) (#و(\
سک3 0ا% 2ال 1( (9 سHنی 0ا% بزh1 بر سر تا79 تدH0ن شد7 % &% می پاشندV (#ن با1(\ عHنی 2ال نقشی جز (#ن ند(1> ک3
با خصوصHت فز&\ جا>&#ی (j تماشاگر 1( غافلگHر می کندV حتا بعد (9 (#ن ک3 سHنی 0ا 1( تقر#با خالی می بHنHمV ب3
صحن3 % سر (#و(\ کاm می شو#م ک3 1#ختن سک3 0ا% 2ال “غHر&(قع گر(#ان3” >1 جر#انی پHوست3 (>(م3 می #ابد. Y#ا (#ن
ما9(> “>لو9%” نHست؟ Y#ا (#نV فز&نی #افتن ِ جر#ا\ خالص ِ شد\ بر علت ما>% V\Y فز&نی #افتن ِ (مر مجا9% بر حقHقی

نHست؟

 

(&لHن تعر#ف شا#ست3 % >لو9 ک3 ب0p 3ن می 1سد (#ن (ست ک3 (& فHلسوD (مر مجا9% (ست & (&لHن &(کنش ب3 (& با#د با
مفbوW (مر مجا9% >لو9 0مچو\ عنو(نی کلی بر(% &(قعHت مجا9% مخالفت کند. Y\ چ3 بر(% >لو9 (0مHت >(1> &(قعHت
مجا9% نHست بلک3 &(قعHت (مر مجا9% (ست (ک3 >1 9با\ لکانی 0ما\ (مر &(قعی (ست). &(قعHت مجا9% >1 خو>V حتا
نظر#3 % ب3  >1>نخو1تر% (ستV چHز% ک3 (مر &(قعی 1( تقلHد می کندV تجرب3 % (مر &(قعی 1( >1 1سان3 (% ساختگی
& m)نما#انگر (ثر m1ن صوHت (مر مجا9% & ب3 0مHت (مر مجا9% نما#انگر &(قعHد می کند. (9 سو% >#گر &(قعHبا9تول
نتا#ج &(قعی Y\ (ست. بHا#Hد بر #ک جاwp  >1 1#اضHاm تمرکز کنHم. تمامی نقا2 #ا خطو2 مثبت >1 کر7 % جذY w\ فقط
Vن شکلی مجا9% محض (ستHجو> چن& VدHنخو(0ند 1س \Y 0رگز ب3 شکل Vمی تو(نند ب3 2و1 بی پا#انی بد(\ نز>#ک شوند
ب3 (#ن خا2ر ک3 چHز% جز #ک شکل نHست ک3 خطو2 & نقط3 0ا ب3 سو% Y\ گر(#ش >(1ند. ب3 0ر حا~ >1 (#ن حالت (مر
مجا9% صر#حا &(قعHت (#ن سطح (ستV نقط3 % کانونی غHرقابل حرکت ک3 0مm)1p % 3 ب3 گر> Y\ می چرخند. Y#ا چنHن
(مر مجا9% >1 نbا#ت (مر نما>#ن نHست؟ بHا#Hد (قتد(1 نما>#ن 1( برگز#نHمV بر(% (#ن ک3 0م چو\ (قتد(1% کا1کر> موثر

>(شت3 باشد با#د فعلHت (j ناکاملV #ک تbد#د جا&>(\ باقی بماند.

 

شا#د تفا&m 0ستی شناسان3 بHن (مر مجا9% & (مر بالفعل ب3 بbتر#ن شکل >1 1&شی ک3 فHز#ک کو(نتوW ب3 کا1 می بر> تا
1(بط3 % بHن m)1p & (ند1کنش Y\ 0ا 1( (>1(! کند مطرÄ شد7 (ستV >1 لحظ3 % (&~ چنHن ب3 نظر می 1سد ک3 (>ست کم
(9 >#دگا7 0ستی شناسان3) 1p(تی &جو> >(1ند ک3 0م چو\ (مو(Ve نوسا\ 0ا & غHر7 با 0م (ند1کنش >(1ندV سپس >1 لحظ3 %
>&W مجبو1 می شو#م تغHHر بنHا>#نی >1 >#دگا7 ما\ (#جا> کنHم 9#ر( حقHقت 0ستی شناسان3 % (صلی خو> موe 0ا 0ستند
(خطو2 جر#ا\V نوسا\ 0ا)m)1p & V چHز% نHستند جز نقط3 0ا% گر0گا0ی ک3 (مو(e مختلف >Y 1\ 0ا با #کد#گر برخو1>
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می کنند. [Ñ] (#ن (بbاW ساختا1% 1(بط3 % بHن (مر مجا9% & (مر بالفعل 1( ب3 >ست می >0د: (Ñ) چشم (نسا\ >1#افت نو1
1( فر&می کا0دV چشم نو1 1( ب3 1&شی مشخص فعلHت می بخشد ((>1(! نو01ا% معHن & غHر7)V #ک گل 91 ب3 1&شی
متفا&Vm #ک مرغابی ب3 1&شی متفا&m … جر#ا\ نو1 “>1 خو>” چHز% بالفعل نHست بلک3 بHشتر مجا9#ت محض
(حتماالm بی شما1% (ست ک3 ب3 شکل 0ا% متعد> تحقق #افت3 (ست. (Ö) (9 سو% >#گر چشم (نسا\ >1#افت نو1 1( بسط
می >0دY V\ چHز% 1( ک3 “>1 &(قع می بHند” >1 شبک3 % بغرنجی (9 #ا>Y&1% 0ا & پHش گو#ی 0ا ثبت می کند (0م چو\

[Ö] .7رH1> & غ&Y <پر&ست با 2عم کلوچ3 % ما>لن) ک3 (#ن می تو(ند >1#افت 0ا% تا79 (% 1( ب3 &جو

 

نبوá >لو9 >1 نکت3 % “تجرب3 گر(#ی (ستعال#ی” نbفت3 (ست: >1 مغا#رm با مفbوW متعاD1 (ستعال#ی ب3 مثاب3 شبک3 %
مفbومی صو1% ک3 جر#ا\ پرما#3 % (2العاm تجربی 1( تشکHل می >0دV “(ستعال#ی” >لو9% ب3 2و1 نامحد&>% (9
&(قعHت پرما#3 تر (ستV 9#ر( تو(نا#ی نامحد&> مHد(\ مجا9#ت 0ا#ی (ست ک3 ک3 &(قعHت (Y 9\ 0ا تحقق می #ابد. &(7$ 
(ستعال#ی (#نجا ب3 معنا% فلسفی محضV شر(#ط پHشHنی الW9 بر(% (مکا\ #افتن تجرب3 % ماست ک3 (9 &(قعHِت متشکل (ست.
(جتماà پا1(>&کسHکا~ متناقض 0ا ((ستعال#ی + تجربی) سطحی (9 تجرب3 1( فر(تر (9 (#ا بbتر (ست بگو#Hم >1 9#ر)
تجرب3 % &(قعHت ِ ساخت #افت3/>1! شد7 نشا\ می >0د. ما (#نجا >1 سطح Yگا0ی باقی می مانHمV >لو9 سطح تجرب3 گر(#ی
(ستعال#ی 1( ب3 مثاب3 “#ک جر#ا\ غHرسوبژکتHو خالص Yگا0یV #ک Yگا0ی پHش  &(کنشی غHرشخصیV #ک (ستمر(1 کHفی
Yگا0ی بد&\ خو>” تعر#ف می کند. [â] تعجبی ند(1> ک3 (#کی (9) مر(جع (& (#نجا فHشت3 % متاخر (ست ک3 کوشHد ب3 فرY#ند

مطلقی بHاند#شد ک3 شخص [>Y 1\] خو> 1( 0مچو\ #ک جر#ا\ 9ندگی ب3 برفر(9 متضا> 0ا% سو$7 & (بژ7 جا% می >0د:

 

9ندگیV حلو~ ِ حلو~V حلو~ مطلق (ستV قدm1 صرD (ستV حد (عال% سعا>m (ست. جا#ی ک3 فHشت3 >1 فلسف3 %
متاخرj بر تشکHک 0ا% سو$7 & (بژ7 چHر7 می شو> سطح (ستعال#ی 1( 0مچو\ #ک 9ندگی ک3 ب3 بو>\ بست3 گی ند(1> &
موکو~ ب3 #ک فعل نHست با9نما#ی می کندY Vگا0ی مطلق بال&(سط3 % کسی ک3 کنش (& >#گر ب3 موجو>% (شا71 ند(1> (ما

پHوست3 خو> 1( >1&\ 9ندگی جا% می >0د. [۴]

 

ً (#ن جر#ا\ محض ِ شد\V (#ن شا#د جکسو\ پوال! صوm1 نbا#ی “نقاj >لو9%” (ست: Y#ا کنش-نقاشی (& مستقHما
\Y \&1< 9) ن می تو(نندHر&نی ک3 نقاشی 0ا% معHد(\ (حا32 گر مجا9#ت بHن م#) V7گاY<رشخصی ناخوH9#ست-(نر$% غ
فعلHت #ابندV (#ن مHد(\ شدm 0ا% محض کH0 3ج معنا% تفسHر پذ#ر% ند(1ند 1( نمی >1>؟ مسلک شخصHتی پوال!
)1 j) تHا شخصbثا1 &% ن3 تنY :<1)< %تی ثانوHبا توج3 ب3 (#ن جنب3 % (ساسی (0م (مر#کا#یY \)خو1 چشم چر åعر)
“بHا\” نمی کنند بلکY 3\ 1( منکر می شوند/1> می کنند. [۵] (&لHن مثالی ک3 >1 حو79 % سHنما ب0p 3ن می Y#د سرگئی
Y#زنشتا#ن (ست: (گر فHلم 0ا% صامت (&ل3H % (& (بتد( با تمر#ن  تد&#ن 0ا% بé 3ا0ر متفا&Vm (9 “تد&#ن جذ(بHت 0ا گرفت3 تا
&) mلم 0ا% “بالغ” مصوHبعد0ا ف V(0است m0ا 1&% کا \Y دHگر تاک) 1>7 می شوند (#عنی&Y تد&#ن 1&شنفکر(ن3” ب3 خا2ر“

بر تکثHر پHوست3 % چHز% ک3 لکا\ Y\ 1( سنتوW می نامد؛ بر تکثHر پHوست3 % شدm 0ا% تاثHرگذ(1 تمرکز می کند.

 



%$1- 0/.- » وا+*() ا%& %$#زی16:30 07.08.11

Seite 3 von 8http://www.hafteh.de/?p=17960

تمامی >& قسمت (#و(\ مخوD 1( ب3 #ا> Y&1#مV موتHف (صلی (نفجا1 1عدYسا% خشم ک3 ب3 2و1 پHوست3 تبد~ می #ابد & ب3
(#ن ترتHب شکل   0ا% مختلفی (9 #ک تند1توفا\ عHنی تا (نفجا01ا% خشم غHرقابل کنتر~ 1( متصو1 می ساV<9 (گرچ3 (بتد(
à&خو> 1( (9 (#و(\ جد( می کند & شر \Y %)&Y ما) Vحی بر(% حالت 1&(نی (#و(\ (ستHممکن (ست ب3 نظر 1سد ک3 توض
می کند ب3 شنا&1 شد\ >1 (2ر(VD گذ1 کر>\ (9 شخصی ب3 >#گر% #ا ب3 حالتی ک3 قابلHت نسبت >(>7 شد\ بH0 3چ منبعی
1( ند(1>. (#ن موتHف (صلی نبا#د 0م چو\ “تمثHلی” با “معنا#ی عمHق تر” بلک3 با#د 0مچو\ شدm #افتگی مکانHکی محض
ما&1(% معنا تفسHر شو> ((#ن چHز% (ست کY 3#زنشتا#ن >1 کا1بر> &#ژ7 % خو#ش (9 (صطالÄ “عملی” بد(\ >ست

می #ابد.)

 

موتHف 0ا% چنHن >#گر% #کد#گر 1( منعکس کر>7 & معکوì می کنند #ا >Y 1\ چY 3#زنشتا#ن “(نتقا~ عر#ا\” می نامد (9
m1 #ک &(سط3 % >#د(1% منحصر ب3 (شکا~ قو< mک &(سط3 % گو#ا ب3 >#گر% می پرند (می تو(\ گفت &قتی #ک شد#
بسHا1 می گHر> (بتد( >1 حرکت می پر> & منفجر می شو>V سپس >1 صد( #ا >1 1نگ …) بر(% مثا~ کرستن تامپسو\ نشا\
می >0د ک3 چگون3 موتHف #ک چشم >1 (#و(\ #ک “موتHف شنا&1” (ستV ب3 خو>% خو> کامال بی معناست (ما #ک عنصر
تکر(1 شد7 ک3 می تو(ند بست3 ب3 9مHن3 گستر7 (% (9 >اللت 0ا% توضHحی 1( ب3 >ست Y&1> (خوشیV بدگمانیV مر(قبتV 0م3
چHز >(نی شب3 خد(گون3). [۶] & جالب تر#ن لحظ3 0ا >1 (#و(\ 9مانی ï1 می >0د ک3 ب3 نظر می 1سد چنHن موتHف 0ا#ی
فضا% تقد#ر% شا\ 1( منفجر می کنند: ن3 تنbا Y\ 0ا معنا0ا% متعد> مبbمی ب3 >ست می Y&1ند ک3 >#گر توسط فر(مHن
(#دئولو$#ک #ا مفbومی فر(گHر پوشاند7 نمی شو>V بلک3 چنHن موتHفی >1 (فر(2ی تر#ن لحظ3 0ا ب3 جا% Y\ ک3 فقط مثل #ک
تحر#ک شنا&1 شو> حتا ب3 نظر می 1سد (صلن H0چ معنا#ی ند(شت3 باشدV 0م چو\ مبا791 2لبی بر(% #افتن معنا#ی ک3

صرفا قدm1 بر(نگHزندW)1 )1 \Y % 7 کند…

 

بHن فHلم سا9(\ معاصر کسی ک3 ب3 2و1 مطلوw خو> 1( >1 #ک خو(نش >لو9% 01ا می کند 1(برY mلتمن (ستV ک3
بbتر#ن نمون3 % مثالی &% شا0کاj1 مHانبر0ا (ستV جbا\ (& ب3 شکلی موثر برخو1>0ا% (حتمالی مHا\ مجموع3 0ا%
\Y <لتمن خوY 3مجموع3 0ا% مختلف با 0م مکالم3 می کنند & >1 سطحی ک \Y 1< 3انی کb1( ب3 تصو#ر می کشد. ج àمتنو
1( &(قعHت نHم3 خو>Yگا7 می نامدV تشد#د می شوند. (شو! 0ا% مکانHکی بی معناV برخو1>0ا & شدm 0ا% غHر شخصی ک3

[ò] (.ند) Wبر معانی (جتماعی مقد

 

پس 9مانی ک3 >1 نشو#ل خشونت >1 (نتbا منفجر می شو> (قتل با1با1( $(\ >1 کنسرm) (#ن (نفجا1 (گر چ3 بد&\ Yما>گی
قبلی & غHرمترقب3 >قHقا 0م سطح با خط 1&(#ت (ستV با (#ن &جو> تجرب3 % کامال مناسبی 1( منجر می شو> 9#ر( 9مHن3
بر(% Y\ >1 سطح چرخ3 % نشان3 0ا >1 &(قعHت نHم3 خو>Yگا7 فHلم Yما>7 شد7 بو>. Y#ا (#ن چنHن نHست ک3 &قتی کY 3&(09ا%
نشو#ل 1( می شنو#م گو#ا Yلتمن مستقHما Y\ چHز% 1( ب3 حرکت &(می >(1> ک3 بر(#ا\ معصومی “خو>H#Yن بو>\ تاثHر”

[ô] می نامد؟
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(#ن بد(\ معناست ک3 (گر تر(ن3 0ا 1( >1&\ (فق جbانی کنا#ی-(نتقا>% ب3 تصو#ر کشHد\ پوچیV (فق H#Yنی بHگان3 سا%9 ِ
تجا1% جbا\ موسHقی کانتر% Yمر#کا#ی قر(H0< 1م ب3 تمامی نشو#ل 1( کژخو(نی خو(H0م کر>V ب3 عکس ما (جا79 >(1#م –
jموثر mقی >1 شدHلتمن ب3 تمامی (9 خو> موسY شکا1( (نتقا>% (#دئولو$#کY % 7$&حتا (غو( می شو#م ک3 – مستقل (9 پر
لذm ببر#م. (& ب3 2و1 (تفاقی چنHن چHز% 1(جع ب3 تر(ن3 0ا#ی (9 شا0کا01ا% برشت نHز (تفاå می (فتد: لذm موسHقا#ی (9

پHاW (#دئولو$#ک شا\ مستقل (ست.)

 

(#ن بد(\ معناست ک3 با#د (9 &سوس3 % فر&کاستن Yلتمن ب3 #ک شاعر (9خو>بHگانگی Yمر#کا#ی ک3 سکوm #اì 9ندگی
1&9مر7 1( می >1> (جتناw کر>Y Vلتمن >#گر% &جو> >(1> ک3 شخص 1( ب3 سو% مو(جbاm لذm بخش (حتمالی می گشا#د.
& ìرقابل >سترHمرکز غ \Y 1< 3انی کbج Vا\ کافکاbو7 % خو(نش >لو9 & گتا1% (9 جHخطو2 ب3 0ما\ ش m)9)ب3 مو
گر#ز(\ (ستعال#ی (قصرV >(>گاV7 خد() غا#ب (ست & 1(7 0ا & >گر>#سی 0ا% متعد> حاضر(ندV >1 خو(نش (#ن >& فر>
&سوس3 می شو> “نومHد% & تشو#ش” Yلتمن 1( نقط3 % مقابل شنا&1 شد\ فر#بند7 & >~ خو(0ان3 >1 تعد> تاثHر(m نHم3

خو>Yگا7 خو(نش کند.

 

Wپوستر بدنا Vدئولو$#ک 1سمی باشد#) WاHو(نی پbن می تو(ند حا&% معنا% تلو#حی فر(من شHلبت3 (#ن سطح ضمنی 0مچن)
فر(خو(\ سرباV9 با عنو(\ عمو ساW 1( ب3 #ا> Y&1#د ک3 تا79 سربا09ا 1( ب3 (1تش Yمر#کا فر(می خو(ند:

 

(گر (مHا~ نگو#Hم خو(ست3 0ا% (#ن تصو#ر کاملن &(ضح ب3 نظر می 1سندV تمرکز Y\ 0ا بر (بژ7 (% مشخص (ست: تو 1(
می خو(0دV مر>(\ جو(\ 1( >1 سن مناسب بر(% خدمت سربا9%. 0دY Dنی تصو#ر ب3 نسخ3 (% (9 تاثHر مد&سا می ماند
#عنی ب3 بHنند7 با کالj) W >1&> می فرستد & تالj می کند (& 1( با تHز% نگا7 خHرj) 7 >1 جا% خو> مHخکوw کند & (با
شگفت (نگHزتر#ن جنب3 % تصو#ر% (j) >ست & (نگشت (شا71 گر خالص3 شدj) 7 بHنند7 1( ب3 تنbا#ی برمی گز#ندV متbم
m1(9 مد< Dنی (ست. 0دY & )1گذ Dا #ک 0دbکر>\ تن wخکوHل ب3 مHمی کند & فرما\ می >0د. (ما م wنتخا) Vمی کند
حرکت >(>\ & ب3 تکا\ &(>(شتن بHنند7 (ست بر(% فرستا>\ (& ب3 نز>#ک تر#ن محل سربا9گHر% & >1 نbا#ت فرستا>\ &%

.j1د\ & (حتماال مر>\ بر(% کشوH9 کشو1 بر(% جنگ) e1ب3 خا

 

/…/ مقا#س3 % (#ن پوستر با پوستر0ا% Yلمانی & (#تالHا#ی 1&شنگر (ست. (#نbا پوستر0ا#ی 0ستند کY 1< 3\ 0ا سربا9(\
جو(\ بر(>1(نشا\ 1( >1&> می فرستند & Y\ 0ا 1( ب3 (خوm (فتخاY1مHز مرh >1 نبر> فر(می خو(نند. عموساW 0ما\ 2و1 ک3
نامش نشا\ می >0د (1تباé 2ر#ف تر & غHرمستقHم تر% با نHر&% سربا9گHر% >(1>. (& مر> مسن تر% (ست ک3 تو(\ جو(\
بر(% نبر> 1( کم >(V<1 & شا#د حتا مbم تر (Y 9\ (1تبا2 خونی مستقHمی 1( کم >(1> ک3 تصو#ر سر9مHن پد0p 1< %1ن
Wشرکت نخو(0ند کر>. عموسا \Y 1< جا> می کند. (& (9 مر>(\ جو(\ می خو(0د تا ب3 جنگی بر&ند ک3 ن3 (& & ن3 پسر(نش#)
پسر% ند(1> /…/ خو> عموساW عقHم (ستV نوعی (نتز(Và تصو#ر% مقو(#ی ک3 پHکر% ند(V<1 خونی ند(1> (ما ملت 1(

تجسد می بخشد & پسر(\ >#گر(\ 1( بر(% تقد#م کر>\ بد\ 0ا & خو\ شا\ فر( می خو(ند.
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پس (#ن تصو#ر چ3 می خو(0د؟ #ک تحلHل کامل ما 1( ب3 عمق ناYگا0ی سHاسی #ک ملت خو(0د بر> ک3 ب3 2و1 (سمی
0م چو\ (نتز(عی پHکر9>(#ی شد7 تصو1 می شو>V سHاست 1&شنگر(ن3 % قانو\ 0ا & ن3 (نسا\ 0اV قو(عد & ن3 پHوند0ا%
خونیV & >1 &(قع 0مچو\ جا#ی فعلHت #افت3 ک3 مر>(\ سفHدپوست مر>(\ جو(\ & 9نا\ 0م3 % سنHن 1( (ک3 ب3 2و1
نامتناسبی شامل تعد(> 9#ا>% (فر(> 1نگHن پوست (ست) می فرستند ک3 >1 نبر> (#شا\ بجنگند. چHز% ک3 (#ن ملت &(قعی &
خHالی کم >(1> گوشت (ست – بد\ 0ا & خو\ – & بر(% ب3 >ست Y&1>نش Y\ چ3 می فرستد (فر(>% توخالی (ستV ت3Hb کنند7

[ö] .ا شا#د فقط #ک 0نرمند# Vگوشت

 

(&لHن کا1% ک3 (#نجا با#د (نجاW بدH0م (#ن (ست ک3 پوستر معر&D شو1&#ا#ی “سر9مHن ما>1% شما 1( فر( می خو(ند” 1(
ب3 (#ن مجموع3 (ضاف3 کنHم کY 1< 3\ فر(خو(نند7 9نی نHر&مند & بالغ (ست. ما ب3 (#ن ترتHب می تو(نHم با گذ1 (9 عمو%
(مپر#الHست Yمر#کا#ی & بر(>1(\ (1&پا#ی ب3 ما>1 کمونHستی برسHم… (#نجا #ک شکاD مابHن قانو\ & (برمن (#ا مابHن
خو(ستن & مHل کر>\) >(1#م ک3 ب3 پرسش کشHد\ 1( منجر می شو>. تصو#ر% (9 (#ن >ستV چHز% می خو(0د ک3 با
تما#ل (j #کسا\ نHست: 9مانی ک3 (9 ما می خو(0د >1 نبر> (فتخاY1مHز بر(% 9Y(>% شرکت >(شت3 باشHمV خو\ 1( مHل
می کندV #ک پوند گوشت معر&D ما 1( (تعجبی ند(1> ک3 عمو (ن3 پد1) ساW مسن  & عقHم 1( می تو(\V برمبنا% خط
مشی 0ا% خو(نش نا9% (9 مد(خالm نظامی Yمر#کا ب3 عنو(\ تصو#ر% #bو>% 1مزگشا#ی کر>: “حکومت (شر(فی

#bو>%V خو\ Yمر#کا#Hا\ بی گنا7 1( بر(% سHر(w کر>\ عطش خو(ست3 0ا% خو> می خو(0د”).

 

ب3 2و1 خالص3 (حمقان3 (ست ک3 ک3 بگو#Hم عموساW ب3 شما تما#ل >(V<1 بلک3 عمو ساW شما 1( می خو(0دV ب3 (بژ7 % جزئی
>1&\ شما مHل >(V<1 ب3 #ک پوند گوشت شما… 9مانی ک3 فر(خو(\ (برمن می خو(0د (#ا لذm می بر> (Y 9\) ک3 شما

چHز% 1( (نجاH0< WدV نHر& & موفقHت کسب کنHد؛ پHاW پنbا\ مHل چنHن (ست:

 

“من می >(نم تو قا>1 نHستی بY 3\ >ست پHد( کنیV پس مHل >(W1 تو شکست بخو1% & شکست خو> 1( با حسرm بنگر%!”
(#ن کا1(کتر (برمن ک3 توسط (نجمن #انکی >&>~ برقر(1 گر>#د7 ((#ن &(قعHت 1( ب3 #ا> Y&1#د ک3 (برمن YمHز7 % جد(نشدنی
>1ند7 خو#ی شbو(نی & کمد% لو>7 1( تصو#ر می کند) & بعد0ا با کا1(کتر متناقض فر(خو(\ خو>j تقو#ت می شو>V (بتد(
می خو(0د (9 حرکت ما جلوگHر% کندV نگا7 خHر7 % ما 1( تثبHت کند تا تعجب 9>7 ب3 (& 9~ بزنHمV >1 لحظW&< % 3 (9 ما
می خو(0د تا فر(خو(\ (& 1( >نبا~ کنHم & ب3 نز>#ک تر#ن >فتر سربا9گHر% بر&#مV پس (گر بعد (9 متوقف کر>\ ما
(ستbز(کنا\ ب3 ما (شا71 می کند: “چر( مثل #ک (حمق ب3 من 9~ 9>7 (%؟ منظو1 مر( نفbمHد7 (%؟ بر& ب3 (&لHن >فتر
سربا9گHر%!” >1 (#ن $ست با91 متکبر(ن3 ک3 &#ژگی مخصوõ (برمن (ستbز(گر (ستV (& ب3 0ما\ عمل ماV جد%

[Ñú] .<ن فر(خو(نش می خندHگرفتن (&ل
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9مانی ک3 (1#ک سانتنر >1با71 با9% (% ک3 پدj1 با (& >1 9ما\ کو>کی (j می کر> ب3 من گفت (پد1 >ستش 1( >1 بر(بر
(& با9 می کر> & کف >ستش 1( ب3 (& نشا\ می >(> >1 حالی کY 1< 3\ کم  & بHش >&جHنی (9 سک3 0ا% متفا&m &جو> >(شت.
پد1 پس (9 >& ثان3H (% کف >ستش 1( می بست & (9 پسر می پرسHد ک3 چقد1 پو~ >1 کف >ستش >(1> – (گر (1#ک کوچک
جمع >قHق 1( >1ست حدì می 9> پد1 پو~ 1( ب3 (& می >(>)V (#ن حکا#تV (نفجا1% (9 1ضا#ت سامی ستHز% عمHق &
غHرقابل کنتر~ 1( >1 من تحر#ک کر> ک3 >1 خند7 (% &حشHان3 بHا\ شد: “می فbمیV (#ن 1&شی (ست کb# 3و>#ا\ ب3
بچ3 0ا#شا\ چHز می Yمو9ند! Y#ا (#ن #ک نمون3 % کامل تئو1% خو>m >1با71 #ک تا1#خ بنHا>% ک3 با تا1#خ شاخت3 شد7  &
نما>#ن 0مر(7 (ستV نHست؟ >1 سطح تا1#خ نما>#ن پد1 تو (حتمالن >(ستا\ 0ا% باشکو7 >1با71 1نج بر>\ #bو>#ا\ & (فق
جbانی (نسانHت بر(#ت تعر#ف می کر>V7 (ما Yموj9 &(قعی پنbانش >1 شوخی 0ا#ی عملی >1با71 چگون3 ب3 کا1(ند(ختن

سر#ع پو~ بو>7”. سامی ستHز% ب3 2و1 موثر بخشی (9 سو#3 % >1&نی شbو(نی & (#دئولو$#ک بHشتر ما0است.

 

>1 بعضی متو\ ک3 ب3 2و1 معمو~ فمHنHست تلقی می شوندV چنHن مفbوW ضمنی شbو(نی می تو(ند حتا >1 جا#ی ک3 کسی
(نتظاj1 1( ند(1> #افت3 شو>. بر(% مو(ج3b با (#ن 2اعو\ فانتز% 0ا% شbو(نی ک3 >1 1(>#کا~ تر#ن موj<1 بر سطح
نHم3 خو>Yگا7 &(قعHت پافشا1% می کندV کافی (ست ک3 >(ستا\ کلفت ما1گرY mتو&> 1( (با9)بخو(نHمV تحر#فی >1با71

جمbو1% گHلعا>V (#التی تا79 >1 ساحل شرقی Yمر#کا ک3 با پHشی گرفتن (کثر#ت (خالå گر( تاسHس می شو>.

 

(بbاW >(ستا\ 1#ش3 (% (ست: 0دD 1سمی Y\ (#ن (ست ک3 تما#الm مخوD محافظ3 کا1(ن3 % حقHقی جلو7 >(>7 شد7 1( بر(%
0شد(1 >(>\ ب3 ما >1با71 % تbد#د 0ا% بنHا>گر(#ی مسHحی معرفی کند. (9 (#ن تصو#ر تولHد شد7 (نتظا1 می 1&> &حشت 1(
>1 ما بHد(1 کند. کنا#3 % >(ستا\ ب3 جا% Yگا0ی >(>\ ب3 ما >1با71 تbد#د 0ا% بنHا>گر(#ی مسHحی تما#الm محافظ3 کا1(ن3
(ستV تصو#ر تحر#ک شد7 با#د &حشت 1( >1 ما برخHز(ند با (#ن حا~ Y\ چ3 ب3 چشم می Y#د حد (عال% شHفتگی ب3 (#ن

جbا\ تخHلی & قو(نHن (بد(à شدY % 7\ (ست.

 

9نا\ با1&1 ب3 (عضا% ممتا9 گر&7 خاõ جد#د% (ختصاõ >(>7 می شوند ک3 9نا\ Yنا\ قا>1 بY 3&1>\ بچ3 نHستند:
ممنوà شد7 (9 خو(ند\V محر&W (9 ناW 0اشا\ (Y\ 0ا ب3 ناW مر>(نی خو(ند7 می شوند ک3 بY 3نا\ تعلق >(1ند: قbرما\ 9\
>(ستا\ Offred خو(ند7 می شو> #عنی of Fred) با Yنbا 0مچو\ éر&Y Dبستنی برخو1> می شو>. 0رچ3 بHشتر >(ستا\
1( می خو(نHم بHشتر 1&شن می شو> ک3 ک3 فانتز% (% ک3 >1 حا~ خو(ند\ Y\ 0ستHم فانتز% (کثر#ت (خالå گر( نHست بلک3
(Y9\ خو> لHبر(لHسم فمHنHستی (ست: #ک تصو#ر Y#ن3 (% >قHق (9 فانتز% 0ا#ی >1با71 تبا0ی جنسی >1 کال\ شbر0ا% ما ک3
(عضا% (کثر#ت (خالقی 1( تسخHر می کند. پس Y\ چ3 >(ستا\ نشا\ می >0د مHل (ستV ن3 مHل (کثر#ت (خالå گر( بلک3 مHل

پنbا\ خو> لHبر(لHسم فمHنHستی.
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#ا>>(شت 0ا

[Ñ] تبا1شناسی مفbوW >لو9 (غلب غر#ب & نامنتظر7 (ست – با#د گفت تاکHد &% بر مفbوY Wنگلوساکسو\ >1 1&(بط
خا1جی ب3 1&شنی مر0و\ مسال3 % مذ0بی بخشو>گی (ست. حلق3 % گمشد7 >1 (#ن مHا\ Yلفر> H0چکا! (ستV (نگلHسی
کاتولHک ک3 >1 فHلم 0ا#ش تغHHر 1&(بط بHن (فر(> ک3 بH0 3چ &ج3 >1 شخصHت Y\ 0ا 1#ش3 ند(1> & جنب3 (% کاملن بHر&نی
>(V<1 0م3 چHز 1( عوû می کندV عمHقن >Y 1\ 0ا تاثHر می گذ(1>. (مانند 9مانی ک3 >1 (بتد(% شما~ با شما~ غربی
تو1نHbل ب3 (شتبا7 ب3 جا% کاپال\ گرفت3 می شو>). خو(نش کاتولHک چابر&~ & 1&مر (H0 9چکا! (>1 کتاH0 wچکا!
Ñö۵۴) عمHقن >1 >لو9 تاثHر گذ(شت >1 حالی ک3 >1 سنت $(نسنHستV بر بخشو>گیV >قHقن ب3 صوm1 شفاعت مقدسی

محتمل تمرکز می شو> کH0 3چ 1بطی ب3 تقو(% p(تی & کHفHت 0ا% تاثHر #افت3 % شخص ند(1>.

 

Y [2]#ا (#ن (بbاW 0مخو(\ نHست با پا1(>&کس 0ستی شناسان3 فHز#ک کو(نتوW؟ &(قعHت صلب ک3 (9 نوسا\ ناشی (9 شکست
1فتا1 موجی پد#د می Y#دV #ک خر&جی مشا0د7 (ست #عنی مد(خلY % 3گا0ی. بنابر(#ن Yگا0ی >(من3 % تو(نا#ی نHستV تعد>
Vا~-متعد>-با9 (ستHومش (مر% سbش (9 مفHت پHت صلب منفر> >1 تقابل (ست – &(قعHر7 چنا\ ک3 با &(قعHگز#ن3 0ا & غ
#ک مفbوW خو>Yگا7 (#ن (مر H2فیV پHش 0ستی شناسانV3 & متعد> 1( ب3 #ک &(قعHت تماما 0ستی شناسان3 % منسجم

فر&می کا0د.

 

Gilles Deleuze, “Immanence: une vie…,” quoted from John Marks, Gilles Deleuze, [3]
..London: Pluto Press 1998, p. 29

 

[4] ممکن (ست کسی تما#ل >(شت3 باشد ک3 با جر#ا\ 9ندگی ک3 حلو~ کامل >لو9% (ستV مخالفت کند. (#ن جر#ا\ ب3
مثابY % 3گا0ی پHش سوبژکتHوV سو$7 % ناخو >Yگا7 فر&#د-لکانی ($) & عاملHت 1(ن3 % مرh (ست.

 

[5] پس بر(بر نbا>\ پوال!-1&تکو چ3 می شو>؟ Y#ا (#ن مشاب3 با تقابل >لو9 >1 بر(بر فر&#د/لکا\ نHست؟ حو79 %
مجا9% تو(نا#ی 0ا >1 بر(بر کمتر#ن (ختالVD کمتر#ن فاصل3 % تbی بHن تصو#ر & 9مHن3؟

 

Kirstin Thompson, Eisenstein’s “Ivan the Terrible”: A Neoformalist Analysis, [6]
.Princeton: Princeton University Press 1981
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Robert T. Self, Robert Altman’s Subliminal Reality, Minneapolis: Minnesota [7]
.University Press 2002

Brian Massumi, “The Autonomy of Affect,” in Deleuze: A Critical Reader, edited [8]
.by Paul Patton, Oxford: Blackwell 1996

Tom Mitchell, “What Do Pictures Really Want?” in October 77 (Summer 1996), p. [9]
.64-66

 

ISR قد#می لکانی & w[10] پس ب3 2و1 عمومی تر #ک تصو#ر چ3 می خو(0د؟ کسی تما#ل >(1> ک3 (#نجا س3 گان3 % خو
1( ب3 کا1 بزند: >1 سطح خHالی 2عم3 (% (ست ک3 می خو(0د ما 1( >1 لذm 9#با#ی شناسان3 ما\ (غو( کندV >1 سطح نما>#ن
ما 1( ب3 تفسHر کر>نش ملزW می کند & >1 سطح &(قعی تالj می کند ما1( غافلگHر کندV باعث شو> ک3 ما چشم بگر>(نHم &/

#ا نگا7 ما\ 1( ب3 (& خHر7 کنHم.
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&%1مد. ب, جنس)ت &% $سال!
نو,سند) : 'ا$ر%$بر!

4%<مد! بB جنسAت 4% 1سالG (1,ن نوشتB ترجمB نAست @ شبا$ت <= با مقاال8 4,گر تصا4فی 1ست)

توضAAح : سا,ت $ا! گو,اS 1نقالR 1سالمی @ ,کی 4@ سا,ت 4,گر مطلبی %1 1نعکاM 414) 1ند L1 <قا! «حسن %ضا,ی» %4
VسوAفل Bب Bتوسط <قا! «بنی صد%». 4% $ر 4@ سا,ت 1,ن مقال «Gت 4% 1سالAجنس B1! با عنو1= «4%<مد! ب Bمو%4 نقد مقال
B4نبا\ 1صل مقال Bنو,سندگا= ب L1 باعث شد) چند تن Bن مسالAژ_» نسبت 414) شد) 1ست. $م,a !@ا,ی «1سالA1سلو@ن
سرگر14= شد) @ تcمت سcل 1نگا%! @ بی 1خالقی 4% ترجمB بB نو,سند) $مAن مقال4L B) شو4. مقالB «4%<مد! بB جنسAت %4
SBشد) 4% مقال dمباحث مطر L1 G1چ کدA$ .1,شا= موجو4 1ست h4% @بال B1صل مقال @  B1 'ا$ر %$بر! نوشت% «G1سال
1%تبا'ی بB <قا! a,ژ_ ند1شتB @ $مB تحلAل $ا چنا= کB 4% @بالh $م jکر شد) L1 خو4 1,شا= 1ست. متاسفانB سا,ت
M1سا L1 مطلب Bمن کر4) 1ست ک Bژ_ با ترجم,a Bب => R1نتسا @ Bنشر مقالLبا Bب G1نو,سند) 1قد (Lنگا)» بد@= 1جا»

نا4%ست 1ست.

,ک: «1تفاn» جنسی

فر,د1

4% فقB 1سالمی 4ستو%! 1خالقی بB 1,ن صو%8 @جو4 14%4 کB: «1گر با فرL1 !4 جنس مخالف 4% مکانی تنcا شد! فو%=
<= مکا= %1 تر_ کن.» 4ستو%! کs %4 Bا$ر فرL1 1% 4 بر@L عمل جنسی غAر1خالقی محافظت می کند. معنا! sا$ر!
1,ن 4ستو% 1کAد جز ,ک پAشگAر! ساL1 (4 بر@L عمل جنسی نAست 1ما معنا! ضمنی 1,ن 4ستو% بر 1,ن مسالB 4اللت 4%14
کB بر@L عمل جنسی ناگز,ر 1ست @ بcتر 1ست پAش L1 بر@L <= @1%4 عمل شدS ,عنی 4% صو%8 تر_ نکر4= مکا=
Bجنس مخالف جز ب L1 !4ا شد= با فرcا= 4,گر تنAب Bعمل جنسی @جو4 ند1%4. ب L1 !رAچ 1مکانی بر1! جلوگA$ 8خلو
Gم 1سالAکن yفر zا= سا4) تر موضوAرقابل تصو% 1ست. بر1! بAافتا4= عمل جنسی غAن nعمل جنسی نمی 1نجامد @ 1تفا
می تو1نست عدG 1نجاG عمل جنسی %1 4% خلو8 4@ فر4 تصو% کند. 4% 1,ن صو%8 4ستو% 1خالقی 1سالG بB 1,ن صو8%
G1,ن. 4%@1قع 1سال Bز! مشابAر@! مکن. ,ا چAنفست پ L1 !ا شدcجنس مخالف 4% مکانی تن L1 !44% می <مد: 1گر با فر
%4 Gتصو% حضو% 4@ نامحر L1 G1سال Sگنا) تجسم کند Gجنس مخالف %1 4% خلو8 بد@= 1نجا L1 نمی تو1ند حضو% 4@ نفر
خلو8 بد@= 1نجاG عمل منجر بB لذ8 جنسی ناتو1= 1ست بنابر1,ن 4ستو% 1خالقی بB 1,ن صو%8 4% می <,د کB عمل جنسی
$مو1%) پAش L1 تر_ مکا= 1نجاG شد) 1ست. ,عنی حتی 1گر 4@ نامحرG بد@= $Aچ 1تفاقی خلو8 %1 تر_ کنند L1 4,د ناsر
Gمعنا! 1نجا Bجز ب Gنظر 1سال L1 8جنس مخالف 4% خلو L1 عمل جنسی %� 414) 1ست. حضو% 4@ نفر Gر@نی ِ 1سالAب
«1تفاn» جنسی نAست. خو1نش $گلی 4ستو% 1خالقی نAز 1,ن مسالB %1 تا,Aد می کندL1 S 4,دگا) 4,الکتAک $گلی خو1نش
4ستو% 1خالقی چنAن 1ست: 1گر با فرL1 !4 جنس مخالف 4% خلو8 تنcا شد! چا%) 1! جز 1نجاG عمل جنسی ند1%!! ,عنی
معنا! ضمنی 4ستو% 1خالقی 1سالG برخالV منظو% sا$ر! <= جز تاکAد بر ناگز,ر بو4= 1نجاG عمل جنسی نAست. مcم
نAست کB عمل جنسی 4%@1قع %� 414) 1ست ,ا نL1 SB نظر 1سالG 1تفاn 1فتا4) 1ست حتا 1گر بB 4ستو% قا'ع 1سالG مبنی بر
تر_ محل عمل شد) باشد ,ا 4@ فر4 4%گAر 1نجاG عمل %1 1نکا% کنند. بنابر1,ن 4ستو% 1خالقی 1سالG خو4بر1ندL1ند) 1ست @

L1 پAش 1نحال\ خو4 %1 1عالG می کند.



560, 234, » درآ0/ی -, +*()' در ا#"م16:30 07.08.11

Seite 2 von 5http://www.hafteh.de/?p=17906

 

Bر ند1%ند. $مچو= 4ستو% منع نگا) بA4ستو% 1خ L1 د کمA4% تاک Bجو4 14%4 ک@ nبا 4ستو% فو B4ستو%$ا! 4,گر! مشاب
بد= فرL1 !4 جنس مخالف کB بB تمامی حرG1 1ست. ,عنی 4% 1سالG $ر نگا$ی بB فرL1 !4 جنس مخالف بر1! لذ8 جنسی
G1سال Bو! 'ر4 می کند بلکAلذتی جسمی/4ن G4% 1,ن 4ستو% لذ8 جنسی %1 4% مقا G1سال Bست کA1,ن ن Bتلقی می شو4. مسال
Bکی می گو,د 1گر فرصت ,افتی بAو% 4,الکت' Bجنس مخالف باقی نمی گذ1%4 ,عنی ب Bرجنسی بAچ جا,ی بر1! نگا) غA$
بد= فرL1 !4 جنس مخالف نگا) کنی با,د لذ8 ببر!! «1! فرLندG4> =1! شAطا= شما %1 نفر,بد <= گونB کB پد% @ ما4% شما
L1 1% بcشت بAر@= کر4 تا عو%8 شا= %1 بB <= $ا نشا= 4$دS 1@ @ $مکا%1نش شما %1 می بAنند L1 جا,ی کB شما <= $ا 1%
نمی بAنAد. ما شAا'Aن %1 1@لAا! کسانی قر1% 414,م کB 1,ما= نمی <@%ند»(1عرÇÉ V1) غا,ت <%L@! شAطا= $نگاG فر,فتن
<G4 @ حو1 1,ن بو4 کB عو%8 شا= %1 بد,شا= بنما,اند. بB 1,ن ترتAب عمل جنسی ,ک 1تفاn 1ستS ,عنی 1سالG بر1!
جلوگAر! L1 گنا) بر فعل فاعل تکBA  نمی کندS 1فر41 بشر 4% مقاG فاعل بی 1%41) ! گنا) مقد% $Aچ تفا@تی با ,ک ماشAن

ند1%ند.

 

4% 1سالA$ Gچ جا,ی بر1! 1%41) ! فر4 4% 1نجاG عمل جنسی @جو4 ند1%4 @ با فر1$م شد= «شر1,ط» 1نجاG عمل جنسی
غAرقابل 1جتناR 1ست. بB 1,ن ترتAب 1خالn 1سالمی تالÑ می کند نL1 B 1نجاG عمل کL1 B بر@L «شر1,ط» 1نجاG عمل
جنسی نامشر@z جلوگAر! کندS 4% 1سالG 1نجاG عمل جنسی نامشر@z %بطی بB 1%41) ! فاعل <= ند1%4 @ بB محض <ما4)
شد= شر1,ط <=S @سوسB بر 1%41) ! فر4 چنا= غالب می شو4 کB 1نجاG گنا) 1مر! غAرقابل 1جتناR می شو4. 1,جا4 بAشتر,ن
Rبی حجا =L .جو4 <مد= شر1,ط عمل جنسی@ Bب L1 !رAمو1%4 4,گر! 1ست بر1! جلوگ Rمر4 @ ,ا حجا @ =L نAب Bفاصل
خو4 %1 <شکا%1 4% معرy عمل جنسی قر1% می 4$دL1 S 1,ن %@ برL !1= بی حجاR 1تفاn جنسی $مو1%) پAش L1 1,ن %�
414) 1ستS @! 1بژ) 1! 1ست بی 1%41) کB تخطی L1 @1 4ستو% 1خالقی عAن Lناکا%! 1ست. سوa) ! بی 1%41) جز ,ک 1بژ) !
جنسی نAستS ,عنی فر4 4% بر1بر عمل جنسی تنcا ,ک 1بژ)  1ست. بنابر1,ن 1سالG بB 'و% 4,الکتAکی بB جا! جلوگAر!

عقالنی L1 عمل جنسی نامشر@Sz 4قAقن تسلAم شد= 4% بر1بر <= %1 توصBA می کند.

 

 

 

4@: @حد1نAت جنسی

 

«مر14= سرپرستا= @ نگا) با= Lنانند. بB خا'ر برتر! $ا,ی کB خد1@ند بB بعضی نسبت بB بعضی 4,گر قر1% 414) 1ست @
بB خا'ر 1نفاn $ا,ی کL1 B 1مو1\ شا= می کنند. @ Lنا= صالح Lنانی $ستند کB متو1ضع 1ند @ 4% غAاR $مسر خو4 1سر%1 1@
SدA$4 L%م 14%,د پند @ 1ندAسرکشی شا= ب L1 Bنانی %1 کL L1 Bخد1 بر <نا= قر1% 414) حفظ می کنند. <= 4ست B1 چنا= ک%
h%بز @ Bد. خد1@ند بلند مرتبA,ر@! کر4ند %1) تعد! بر <= $ا مجوAشما پ L1 د @ 1گرAد @ <= $ا %1 بزنAبسترشا= %1 تر_ کن
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RاAنا= با,د 4% غL Bمعنی جنسی «برتر!» بعضی بر بعضی 4,گر @ 1سر1%! %1 ک Bست کA4شو1% ن (á۴ نساء)«1ست
مر14= پنcا= 14%ند 4%,ابAم. 1,ن تاکAد بر «غAاR مر14=» بB چB معناست؟ معنا! 1@\ 1,ن 1ست کB 4% حضو% مر14= 1,شا=
خو4 با,د نگا) با= 1سرL %1نا= خو,ش باشند. تنcا L %4ما= غAاR مر14= 1ست کL B= 4% مقاG ,ک سوa) ! مختا% $و,ت
می ,ابدS سوa) 1! کB صر,حن جز ,ک @AsفB ,عنی حفظ 1سر1% مر4 ند1%4. بB 1,ن ترتAب 4% 1سالG 1بژ) گی فر4 با برتر!
.Mفالو RاAغ Sگی Bمر14ن RاA1ست غ RاAخو4 ,ک غ =L .م تر 1ستcم G@4 !گر) می خو%4. 1ما معنا =L صر,ح مر4 بر
L1 @ S4خر,د) می شوLنا= باL مر14= 4% حق nبا 1نفا RاA1,ن غ .BشAعنی $م, Sگی Bمر14ن RاAمر4 ,عنی غ RاAبنابر1,ن غ
'ر,ق 1,ن باLخر,د غAاR فالوM بB ,ک نقص جسمانی تبد,ل می شو4. 4% تلقی جنسی 1سالG غAاR فالوM بL1% B<لو4) گی/

تعالی LنانB گی نمی 1نجامد بلکL1 B 'ر,ق پAوند با 1قتصا4 مر14نB بB ,ک نقص عضو 1ستحالB می ,ابد.

 

پAش L1 شکستن بت $ا 4% فتح مکB بAش L1 سAصد بت 4% کعبB @جو4 14شت کB 4% مAا= 1,نا= سB بت ,ا 1لBc ! مونث مو4%
تکر,م @ 1حترG1 فر1@1= بو4ند. 1,ن سB بت 4% محد@4) ! @سAعی L1 عربستا= L1 سرLمAن سبا 4% جنوR تا نبط %4 4%1=
Mبر 1سا S(تقد,ر) منا8 @ ((معنی 1,ز4بانو مونث ال Bب) ال8 S(Bمعنی بلند مرتب Bعز ب L1) 1فعلی پرستش می شد) 1ند. عز
! Bc4ختر1= ال) بو4ند @ پا%) 1! 4,گر ال8 @ منا8 %1 4ختر1= ال) @ عز1 می 14نند. عز1 1ل Bر عربی 1,ن سA'پا%) 1! 1سا
ستا%) ! صبح نا$AدS کو)  @ نگا$با= شcر بو4) 1ست کB بB صو%8 4ختر! باکر) @ شکا%گر تصو,ر می شد) 1ست.
پرستشگا) $ا! عز1 4% پتر1 @ 4% نخلB @جو4 14شتB @ تصو,ر نقر شد) ! @! 4% نخلB بB $مر1) سB 4%خت 1قاقی L1 بAن
نرفتB 1ست. عز1 مو%4 پرستش @ 1حترG1 قر,ش نAز بو4) 1ست. ال8 1,ز4بانو! خو%شAدS بcا%S گندL SGمAن @ 1L,ند) گی
بو4) 1ست @ معبد @! 4% 'ا,ف $مچنا= برپاست. تصا@,ر @! معمولن %@! بخو%14= $ا حک می شد) 1ست. منا8
1,ز4بانو! تقد,رS تجز,SB مرSh حامی مر4) گا= @ حامل جاG مرh ,ا تجسد مرh بو4) 1ست کB بB صو%8 پAرLنی
B4ختر1= ال) 14نست Bc1ل B1,ن س Gو% 1سالcs =ماL %4 .ا)  %نگ تقد,س می شد) 1ستAصو%8 سنگ $ا! س Bتصو,ر شد) ,ا ب
می شد) 1ند. «<= $ا بر1! خد1@ند جزئی قر1% 414ند؛ 1نسا= کفر1= کنند) ! <شکا%! 1ست. <,ا L1 مAا= مخلوقاتش 4ختر1= 1%
بر1! خو4 1نتخاR کر4) @ پسر1= %1 بر1! شما برگز,د) 1ست؟ 4% حالی کB $رگا) ,کی L1 <= $ا %1 بB چAز! کB بر1!
خد1@ند %حما= شبBA قر1% 414) بشا%8 4$ند صو%تش سAا) شد) خشمگAن می گر44. <,ا کسی %1 کB 4% مAا= L,نت $ا
Mنا= بپر> L1» (ëí-ë۵ VخرL)«د؟Aند خد1 می 14نLست فرAا= مقصو4 خو4 نAب Bجد\ قا4% ب Gنگا$ Bمی ,ابد @ ب Ñ%@پر
<,ا خد1@ند 4ختر1نی 14%4 @ پسرL1 =1<= 1,شانست؟ <,ا فرشتB گا= %1 مونث <فر,د,م @ <= $ا ناsر بو4ند؟ بد1نAد کB <= $ا با 1,ن
تcمت بز%h شا= می گو,ند خد1@ند فرLند <@%4) @لی <= $ا بB ,قAن î@%4 می گو,ند. <,ا 4ختر1= %1 بر پسر1= ترجAح 414)
1ست؟»(صافاë۵á-ë۴ï 8) خد1 پس L1 شکستن بت $ا L %4ما= فتح مکB @ پAر1ستB شد= L1 $ر با@% شر_ <لو4 جا,گا)
@1قعی خو4 %1 4% 1سالG می ,ابد. جا,گا$ی کB بر خالV تثلAث 4% مسAحAت @ تقابل ,cو) با خد1,ا= 4,گر c, %4و4,ت تعAن
1لو$Aت @ @حد1نAت محض 1ست. $گل می نو,سد: «4% 1سالG قانو= محد@4 شد) ! ,cو4,ت [,عنی 1لو$Aت ,cو) 4% بر1بر
خد1,ا= 4,گر] توسعB ! فر1گAر می ,ابد @ L1,ن %@ غالب می شو4. خد1 4,گر نB 1مر محسوM بی @1سطB $مچو= خد1,ا=
<سAا,ی  بلکB $م چو= قد%8 نامحد@4 متعالی فر1تر L1 کثر8 جcا= 4%_ می شو4. بB 1,ن ترتAب 1سالG بB 1کAد تر,ن معنی
جcا=S 4,ن تعالی 1ست.»* بB 1,ن ترتAب خد1 4% 1سالL1 G $ر خصلت LنانB نAز مبر1 شد) بB عرصB ! تعالی/محا\ منتقل
می گر44. خد1 4% تلقی 1سالG بB صو%8 1مر نامحد@4 @ متعالی @ فر1تر L1 $ر چAز بB ناممکن/غAاR تبد,ل می شو4 @ با
Mک فالو, G4@4) می شو4. بنابر1,ن خد1 4% 1سالL BنانL/نیAمL ر 1مر$ L1 S\محا Bد قد%8 نامتنا$ی 1ال$ی بA1,ن تبع
تحقق نAافتB 1ستS ,ک نا-LنانB گیS کB بB علت 4L@4= شد= $ر 1مر LنانL1 B @جو4 متعالAش 1مکا= تعAن نمی ,ابد. موقعAتی

بB غا,ت متناقض @ بB علت $مAن تناقض بB غا,ت نAر@مند.
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با 1سالG مر14نB گی چنا= مقامی می ,ابد کB 4% 'و\ تا%,خ بی سابقB بو4) 1ست. 1,ن تاکAد بر مر14نB گی %,شB 4% تصو,ر
j$نی بی مانند خد1 4% 1سالS4%14 G @حد1نAت خد1 جز بB معنی @حد1نAت جنسی نAست. 4% 1سالG نAز $م چو= تلقی فر@,د!-
لکانی تنcا ,ک جنسAت @جو4 14%4. با 1,ن تفا@8 کB با برچAد= LنانB گی L1 حوL) ! @1قعAتS مر14نB گی تعAن خو,ش 1% –
کB جز 4% 1تحا4 با LنانB گی صو%8 نمی پذ,رL1 – 4 کف می 4$د @ بر1! باL,افتن حضو% خو,ش بB مثابB 1مر @1قعی 4ست
بB ,ک چرخش نا4%ست می Lند: فاصلB گرفتن $ر چB بAشتر L L1نانB گی @ پAشتر %فتن 4% حوL) ! تعالی. مر14نB گی %4

1سالG بB علت غAاL RنانB گی $مو1%) ناقص @ L1 %@4 4سترM 1ست.

 

 

 

سB: 1سالG 4,ن خانو41) نAست؟

 

Bنبو4) 1ست. ن Gد 1سالAرگز مو%4 تاک$ => !L@جنسی 4% شکل 1مر ! Bنشا= می 4$د خانو41) @ 4@گان Gبا,گانی 1سال Ñ@کا
L %4ندگی پAغمبر 1سالG نB 4,گر شخصAت $ا! کلAد! تا%,خ 1سالG @ نB 4% قر<= $رگز خانو41) بB شکل کامل <= تحقق
نAافتB 1ست. پAغمبر 1سالG ,تAم 1ستS 4% 14ستا= 1سماعAلS نAا! $مB ! 1عرSR1 پد% حضو%! منفی 14%4 (پد%S $اجر @
S4می شو h%موسا 4% 14ما= فرعو= بز S(4با,د بشو Bل <= کسی می شو4 کAن 'ر,ق 1سماع,L1 @ ل %1 'ر4 می کندA1سماع
عAسا بB خو1ست خد1 تولد می ,ابد @ غAر). L %4ندگAنامA$ ! Bچ کدL1 G1 شخصAت $ا! صد% 1سالG نAز تاکAد! بر خانو41)
نمی ,ابAم. 1گرچB بر 1%ضا! مAل جنسی L1 'ر,ق ô1@4L1 $مو1%) تاکAد می شو4. بB عال@) تعدL 4@جا8 غAر L1 تاکAد
مصرB,> d ۴ سو%) نسا 4% تا%,خ 1سالG نAز حضو% قا'ع 14%4. خانو41) بB معنا! لAبر1\ %1ست گر1! 1مر@A$ %4 => !Lچ
L1 => !L@خانو41) 4% معنا! 1مر Bچگون Sا4,ن %@بر@1,مA4,د) نمی شو4. بنابر1,ن ما با ,ک تناقض بن Gکجا! با,گانی 1سال
با@%$ا! 4,نی حما,ت می کند کB جا,ی 4% <موL) $ا,ش بر1! خانو41) @جو4 ند1%4؟ تعدL 4@جا8 ,کسر) متضا4 با تلقی
%1ست گر1! 1مر@L1 !L خانو41) 1ستS بنابر1,ن چگونB نظاG خانوL1 (41 1سالG پشتAبانی می کند؟ پاسخ 1,ن پرسش 4% 1,ن
مطلب نAست کB خانو41) 4ستگا) تولAد @ باLتولAد 1قتد1% 1ست بلکB 4% 1,ن نکتB پنcا= 1ست کB خانو41) نظاG تولAد @ باLتولAد
L1 عکس $ر ,ک Bب Bسرکشی 4% بر1بر پد%/مقتد% نمی 1نجامد بلک Bکا%! 1ست. ,عنی 1قتد1% 4% ساختا% خانو41) ب Bمحافظ
1جز1! سرکوR شد) ! خانو41) 4% عAن محافظB کا%! ضامن بقا! ساختا% <= 1ست. (1,ن ,ک موقعAت 4,الکتAکی محض @
صو%8 4,گر 1,ن پرسش 1ست کB چر1 تو4) $ا! تحت ستم $مAن لحظB 1نقالR نمی کنند؟) خانو41)  4% 1سالG ,ک تفا@8
1ساسی با خانو41) ! غAرمسلمانا= 14%4 @ <= تاکAد بر @حد1نAت جنسی 4% بر1بر 4@گانB ! جنسی 1ست. خانو41) 4% 1سالG بر
1ساM عشق 4@'رفB کB مو%4 تاکAد لAبر1لAسم %1ست گر1! 1مر@L! 1ست تشکAل نمی شو4 بلکB ,کسر) تحت سAطر) !
Gجا8  4% 1سال@L 4تعد Bب 1گر چA1,ن ترت Bنظر 4@% ماند) 1ست. ب L1 غالبن B1! 1ست ک Bت جنسی 1ست @ 1,ن نکتAحد1ن@
بر1ندL1ند) ! خانو41) 1ست 1ما خانو41) با حما,ت قا'ع L1 @حد1نAت جنسی بنAا4$ا! 1سالG %1 1ستحکاG می بخشد. $مAن 'و%
خانو41) با تولAد @ باLتولAد محافظB کا%! L1 ساختا%! حما,ت می کند کB پAشاپAش بر1ندL1ند) ! <= 1ست. خانو41) 4% بر1بر
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1سالG سرکشی نمی کند بلکB ضامن بقا! <= 1ست.

 

 

 

چcا%: بcشت جنسی

 

قر<= 4% توصAف بcشت $مو1%) بر لذ8 $ا! جنسی تاکAد 14%4 1ما 1,ن لذ8 $ا با @حد1نAت جنسی پAوند ناگسستنی
خو%4) 1ند. «@ 4% <= باî $ا! بcشتی Lنانی $ستند کB جز بB $مسر1= خو4 عشق نمی @%LندA$ @ Sچ جن @ 1نس پAش L1 1,ن
با <= $ا تماM نگرفتB 1ست»(%حما= ۵۶) «@ نز4 <= $ا $مسر1نی L,با چشم 1ست کB جز بB شو$ر1= خو4 عشق
@» (ÇÇ-Çë B1قع@)«Vا= 4% صدcن 14%ند $م چو= مر@1%,د پنAحو%1لع L1 مسر1نی$ @» (۴í 8صافا)«ندL%@ نمی
$مسر1نی بلند مرتبSB ما <= $ا %1 <فر,نش نو,نی بخشAد,م @ $مB %1 4@شAز) قر1% 414,م. Lنانی کB تنcا بB $مسر1= شا= عشق
می @%Lند @ خوL Ñبا= @ فصAح @ $م سن @سالند»(@1قعáÉ-á۴ B) 1گرچB 1سالG کلAد تعAن مر14نB گی %1 ,افتB 1ست 1ما <=
BختAا! لذ8 $ا! جنسی <م,@% Bن بAنی نز4 مسلمانا= چنAمL شتcتحقق ب Bست کAت نcمی کند. بی ج Bشت حو1لcب B1 ب%
S1ست Vک لذ8 صر, G4% مقا =L Bجنسی مطلق ب Ñچشم می <,د نگر B4% 1,ن تصا@,ر ب Bم$ L1 شAب B1ست. 1ما <= چ
لذتی باکر) کB $مو1%) جمع بستB شد)S لذ1تی کB بر @فا14%! <= $ا بB شو$ر1= شا= تاکAد می شو4. می تو1= 4@با%) تکر%1

کر4 کB 1سالG مطلقن جا,ی بر1! نگا) غAرجنسی بL B= باقی نمی گذ4%1.

 

 

 

مرجع:

 

.G.W.F. Hegel, Philosophy of Mind, Oxford: Clarendon Press 1971, p. 44 *
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منفعت (ن'ا &%$ا# ما
موم4ا 3بو جما.

"ونگ, $لت ( ن'م %$#"ل

ترجم, :2. 1د/"ت

Nمانی ک, NمMن لرN"د “سرNمMن KلوI %فتاF “/شگش جا#D شد.توسامی تبد"ل ب, "ک #$:خان, بز#7 :#/بعا: بز7#
#: P2 حما/$ F% #: DNبا Fل'ا #/ گذ/شت ک, 1مانند /سباMز #/ نابو: کر: $ /توموبMحاصلخ Dن 1اMمN ) ن کشو# شد" /#:
موج'ا ب, #قص :#%"ند. بعد /لکتر"ست, سMستم سر: کنند[ نMر$گا[ 1ست, /D قطع شد ( $ مMل, 1اD سوخت :/غتر مMشدند

$کلم, /D ک, بسختی :1'ا ساa شنMد[ مMشد $#: 1م, Nبان'ا شد : `$F شد2 1ست,

 

تا /مر$N تعد/: قربانMا2 1نوN #$شن نMست (/ما محبوبMت /نرDd 1ست, /D :# پا"Mن تر"ن سطح کا1ش "افت, /ست . /"ن
1م, :# عر h کمتر /N "ک ما[ #g :/: بعد /N /نک, :$لت /$باما /N گسترf بMشتر /نرDd 1ست, /D حما"ت کر:. /"ن
جر"ا2 "ا:%$# حما"ت :$لت بر/D صنا"ع بر/D /ستخر/o نفت بر/D نقب N:2 :# عمق بMشتر مMباشد ک, باعث فاجع,

توسط بر"تMش پتر$لMوP :# خلMج مکز"ک شد.

 

/N سی کشو#D ک, /نرDd خو: #/ /N /نرDd 1ست, /D تامMن مMکنند d/پن با #:[ پانز:1م :# حد متوسط قر/# :/#: . /"ن
"ک کنا", تا#"خی /ست ک, :قMقا d/پن ب, عنو/2 تن'ا کشو# ک, مو#: حمل, /تمی قر/# گرفت, /ست ( :# #/بط, با فاجع,
KبMعی :#گMر `$F 1ست, /D مMباشد. بمب 1اD /تمی ک, توسط %مر"کا بر ش'ر1اM1 Dر$شMما $ ناکاN/کی پرتاF شد باعث

با#/2 سMا[ $مر7 :ست, جمعی شد . فاجع, /مر$N باعث موo شد"د سMا1ی شد ک, باعث مر7 1ز/#/2 نفر شد[ /ست.

 

%"ا /"ن خو/ست, ما بو: [ /ست $"ا ب, D/# 2% :/:[ /"م ؟ بر/D /"ن نMر$گا1'اD /تمی ک, ما نMز %2 #/ :/#/ مMباشMم ک, NمMن
1اD حاصلخMزبا مر:مMش ( حMو/ناt $ گMا1ا2 #/ بوسMل, #/:"و % کتMو /لو:[ مMکند ؟بر/D جنگ $جنگ بMشتر ( بر/D لک,

1اD بز#7 نفتی :# :#"ا1ا ؟%"ا ما $/قعا /"ن 1ا 1م, #/ ما مMخو/M1م ؟

 

:# %مر"کا معلمانی ک, جرئت پMد/ کنند $ خو/ستا# "ک مز: مناسب ( خدماt / جتماعی $ حد/قل /حتر/P :# محل خو:
شوند ( مجاt/N $ تحقMر مMشوند. بMش /N پا نز:[ مMلMو2 /نسا2 بMکا# مMباشند $ :$مMلMو2 /نسا2 خان, $کاشان, خو: #/

بدلMل حر/o /جبا#N/ D :ست :/:[ /ند.
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/"ن موقعMت بر/D مMلMون'ا /نساK 2بق, متوسط "ک %"ند[ تا#"ک معنی :/#: ( /ما 1مزما2 "ک :لMل بر/D جشن :# بانک
سرما", گذ/#a/$ #: D /ستر"ت مMباشد( ک, بن 1اD :"گرD #/ بر/D خو: :ست $پا کنند $ :ستمز:1اD خو: #/ باال ببرند (

ک, ب'ر شکل مقد/# %2 نجومی مMباشد.

 

:# ش'ر1اD بز#7 %مر"کا بسختی مد/#z موفق مMشوند ک, نMمی /N :/نش %موN/2 خو: #/ با "ک مد#y پا"ا2 تحصMل ب,
Nندگی شغلی بفرستند. $ حتی %ن'ا"ی ک, :"پلم خو: #/ :# مد/#z بدست %$#ند ( بسختی مMتو/نند "ک شغل :ست $پا کنند.

 

P/کد N/ ستMشنو"م ( م'م نMاستمد/#/2 خو: مMس N/ما N$بر N$#”م؟Mک, ما ب, %2 با$# :/شت DرMMتغ“ aما چ, شد با %2 قو/
حزF %ن'ا مMباشند ( ک, :$/ئر خو: #/ :"گر تحت کنترa خو: ند/#ند ( ک,

 

. /"ن سرما", $ کاپMتا2 1اD /قتصا:D مMباشند ک, خط #/ تعMMن مMکنند . %ن'ا /N جنگ 1ا( بستن مد/#z $ فاجع, 1اD /تمی
سو: خو: #/ بMر$2 مMکشند $بMش /N 1م, /N نقض قر/# :/:1ا سو: مMبرند.

 

/"ن ملت ( نMاN ب, تمامی :نMا بر/D تغMMر نMاN :/#: . "ک تغMMر بر/D کنا# گذ/#:2 سرما", :/#D حر"ص . "ک تغMMر :#
D1ا DرMم گMل, تصمMو:[ ( نابو:[ کنند[ $ غا#تگر/ن, ک, بوس'Mب Dر :#جنگ 1اMMد /جتماعی $ سرما", . "ک تغMند تول$#
غMر /خالقی سMاسی شو#/D /منMت ساNما2 ملل مو#: تا"Mد قر/# مMگMر:. تغMMر :# عملکر: /N قد#t بالقو[ مخرF نMر$
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پد%د6 سکتا&%سم . .1کا.- م+م تر%ن &%شۀ "!
 

س'ر%$ پاشا

م'ل'تانت

4کی 10 معضالK بزI5 جنبش چپ; پد4دC “سکتا45سم” 0ست؛ 40ن مسأل=; ب= با%5 من; تا حد%3 بس'ا5 41ا23 10 0شتبا.
53 4کسا\ قلمد30 کر3\ “علم”- ک= بال0نقطاY توسع= می 4ابد- با “3کتر4ن”- ک= TمگاV با 3گرگونی Tا2 توسعۀ 0جتماعی;
3ستخوd تغ''ر می شو3- نشأK می گ'ر3. %قتی 4ک سا1ما\ 4ا حز` س'اسی چپ; 0صل 4ا تاکت'کی 05 ک= 10 بستر
شر40طی مع'ّن برخاست= 0ست با 4ک قانو\ عاV علمی 0شتبا. می گ'رg ;3\ 1ما\ 0ست ک= 53 ح'اK س'اسی خو3 ب= سو2
سکتا45سم 53می غلتد % با 3%25 10 تاکت'ک Tا2 جد4د % مرتبط با شر40ط مشّخص; 53 بدتر4ن حالت مجا25 تنفس %
ح'اK خو3 05 می بند3. ب= Tم'ن جpت; بحث پ'ر0مو\ 3% مفpوV 3کتر4ن % علم 53 ما5کس'سم; % o53 تفا%T Kا2 م'ا\

40ن 3%; ن= 4ک بحث 0نتز0عی % بی 50تباu; ک= مسأل= 20 کامالً مرتبط با مباK015 نظر2 % عملی ما5کس'ست Tاست.

 

مختصر2 پ'ر0مو\ 3کتر4ن % علم

 

ً جامع % کامل- 10 3% مقولۀ علم % 3کتر4ن ب= 3ست T3م: 53 0بتد0 سعی می کنم تا تعر4فی کلی- % ن= 0لزما

 

علم (science); شاخ= 20 0ست 10 شناخت (knowledge) ک= با مجموع= 20 10 %0قع'ّاK (فاکت) 4ا حقا4ق برخو35
3503 (%0قع'ّاK 4ا حقا4قی ک= ب= شکل س'ستمات'ک 53 کنا5 4کد4گر قر50 گرفت= 0ند) % عملکر3 4ک قانو\ عاV 05 ب= نما4ش

می گذ350.

 

53 40ن تعر4ف; شناخت (معرفت) ن'ز ب= مفpوg Vشنا شد\ 0نسا\ با %0قع'ّاK جpا\ ع'نی خا5} 53 جر4ا\ کا5 مولد 4ا 53
پر%سۀ پژ%Tش % تجرب=; % منعکس نمو3\ 40ن %0قع'ّاT} 53 Kن 0ست. ب= ب'ا\ لن'ن “معرفت عبا5تست 10 0نعکا$
uب'عت 53 شعو5 0نسا\؛ %لی 40ن 0نعکا$; 4ک 0نعکا$ سا3.; بال%0سط= % تماV % کما� ن'ست؛ بلک= پر%سۀ 4ک سلسل=
Vا2 عاT 2تقر4بی; قانونمند % u%م % قو0ن'ن; ب= شکل مشر'Tم % قو0ن'ن % غ'ر. 0ست % 40ن مفا'Tتشک'ل مفا % K0نتز0عا
uب'عِت Tم'ش= جنبند. % 5%4ند. 05 53بر می گ'ر3”. ضمناً; تطابق %0قع'ّت ع'نی خا5جی با تصا%4ر2 ک= T} 53ن ما

(Ç) .3503 Vمرتسم % منعکس می شو3; حق'قت نا
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10 40ن منظر می تو0\ 3ّ0عا کر3 ک= ما5کس'سم علم جامع= 0ست % مانند Tر علم 43گر2 53 ح'طۀ خو3 عمل می کند. 53
030م= ب= 40ن موضوY خوT0'م پر03خت.

 

3کتر4ن (doctrine) ن'ز 4ک 0صل 4ا س'است مشّخص 0ست. تمامی 3کتر4ن Tا- ب= عبا5تی تمامی 0صو� % س'است Tا-
بر پا4ۀ 4ک سر2 فر%Ñ; فاکت % 3ستاT35%ا2 علمی ب= %جو3 می 4gند. ب= عنو0\ مثا�; “3کتر4ن نظامی” 05 53 نظر
بگ'ر4د. g 53غا1 جنگ جpانی 0ّ%�; فرماندC کّل قو20 فر0نس= بر مبنا2 3% فرÑ; 0ستر0تژ2 50تش 05 تع''ن نمو3. نخست;
“5%ح'ۀ 15مندگی” (élan vital) سربا1 فر0نسو2; ک= باالتر T 10ر سربا1 43گر2 53 نظر گرفت= می شد (% 40ن خو3
تحت تأث'ر 0حساساK کو5 م'pن پرستان= قر50 03شت). V%ّ3؛ تاکت'ک مبا15. تا “سر حّد مرI” (à outrance); ب= 40ن
مفpوV ک= سربا1 متpّو5 فر0نسو2 بر20 نز43ک شد\ ب= 3شمن % 0ستفا3. 10 سرن'ز.; با4د ب= سرعت % تا ب= gخر 5% ب= جلو
Ñ%م'ن فرT 20ستر0تژ2 50تش; بر مبنا ً حرکت کند. (à) کّل 3کتر4ن نظامی فر0نس= 53 جر4ا\ جنگ جpانی 0ّ%� % نت'جتا
ً Tم'ن 0شتبا. فاحش 05 53 جر4ا\ جنگ ساخت= شد. بو3 ک= 0لبت= عو0قب %حشتناکی 53 پی 03شت. جالبست ک= 0âپن ن'ز 3ق'قا

جpانی V%ّ3 مرتکب شد.

 

ما5کس'سم ب= مثابۀ علم

 

با مشّخص شد\ چا5چو` کلی مفاT'م علم % 3کتر4ن % تفا%K ماب'ن T \gا; ب= مسألۀ ما5کس'سم با1می گر43م. 10 40ن
منظر; 3کتر4ن ما5کس'ستی 05 ن'ز نبا4د با ما5کس'سم ب= مثابۀ علم 0شتبا. گرفت. Tما\ uو5 ک= مختصر0ً گفت= شد; علم
شاخ= 20 10 شناخت 0ست ک= مس'ر کشف % ب'ا\ قو0ن'ن عاu 05 Vی می کند. “ما5کس'سم ب= مثابۀ علم 0جتماY” 05 می

تو0\ ب= خوبی 53 قالب 40ن جمالK ما5کس جمع بند2 نمو3:

 

” 0نسا\ Tا; 53 مس'ر تول'د 0جتماعی 1ندگی خو3; ب= ناگز4ر %350 مناسباK مع'ّنی می شوند ک= مستقل g C3050 10نا\ قر50
3503؛ مناسباتی ک= با سطح مع'ّنی 10 توسعۀ ن'ر%Tا2 مولدC ماg 23ّنا\ 53 50تباu 0ست. مجموY 40ن مناسباK تول'د2;
ساختا5 0قتصا23 جامع=; 4عنی g\ 41ربنا2 %0قعی 05 تشک'ل می T3د ک= 5%بنا2 حقوقی % س'اسی بر g\ قر50 می گ'ر3; %
Kو5 کلی پر%سۀ ح'اu =ما23ّ 0ست ک= ب Kتول'د ح'ا Cی شکل پ'د0 می کند. ش'وTگاg 10 0شکا� مع'نی \g ر باåمتنا
0جتماعی; س'اسی % فکر2 05 تنظ'م می کند. 40ن gگاTی 0نسا\ Tا ن'ست ک= Tستی gنا\ 05 تع''ن می کند; بلک= ب= عکس;

40ن Tستی 0جتماعی 0ست ک= gگاTی gنا\ 05 تع''ن می نما4د.

 

ن'ر%Tا2 مولدC ما23ّ 53 مرحلۀ مع'ّنی 10 توسعۀ خو3; با مناسباK تول'د2 موجو3 4ا مناسبت مالک'ّتی ک= تاکنو\ 53
چا5چو` g\ عمل نمو3. 0ند- 40ن 3%5 53 قامو$ 0صطالحاK حقوقی; ب= 4ک معنا ب'ا\ می شوند- 53 تضا3 قر50 می



,=>9 ;:93 » 78%7ۀ 345/ر%2* و وا0/وی ,+* ()%' ر%$# آن16:32 07.08.11

Seite 3 von 7http://www.hafteh.de/?p=17897

گ'رند. 40ن مناسباK; ک= 10 بطن 0شکا� توسعۀ ن'ر%Tا2 مولّد. ب'ر%\ می 4gند; ب= مانعی بر سر T \g .05ا بد� می شوند.
10 40ن پس; 3%5. 20 10 0نقال` 0جتماعی gغا1 می گر33. با تغ''ر 41ربنا2 0قتصا23; کّل 5%بنا کماب'ش ب= سرعت متحّو�
می شوT ]…[ .3'چ نظم 0جتماعی 10 م'ا\ نمی 5%3; مگر g\ ک= تمامی ن'ر%Tا2 مولد.- چنا\ چ= فضا4ی بر20 5شد 53
g \%53\ باشد- توسع= 4ابند. T'چ 05بطۀ تول'د2 جد4د % عالی ترå 2اTر نمی گر33; مگر g\ ک= شر40ط %جوg 3\; 10 پ'ش

(é) ".ن نضج 4افت= باشدp53 بستر جامعۀ ک

 

40ن تحل'ل ما5کس; توص'فی عالی 10 علم جامع=; % بن'ا\ تمامی متو\ ما5کس'ستی 0ست. علم ما5کس'سم; قانونمندT 2ا2
C15مرحلۀ توسعۀ مبا o53 20جو0مع 05 تب''ن % تشر4ح می کند; % 40ن قو0ن'ن می تو0ند (% با4د) 10 سو2 0نقالب'و\ بر
uبقاتی; 4ا ب= معنا2 3ق'ق تر کلم= ب= عنو0\ 4ک نوT05 Yنما2 عمل ب= کا5 بست= شو3. علم ما5کس'سم; 10 43الکت'ک %
5%4کر3 ماتر4ال'ستی بر20 شناخت; o53 % تغ''ر جpا\ 0ستفا3. می کند. 0ّما پ'ش g 10\ ک= ب= 3کتر4ن ما5کس'سم
بپر4103م; الV1 0ست تا ب= 40ن پرسش پاسخ T3'م ک= 05بطۀ 3کتر4ن % علم چ'ست؟ ب= ب'ا\ 43گر; چگون= "3کتر4ن" 10

"علم" منتج می شو3؟

 

بر20 پاسخ; ب= Tما\ مثا� 3کتر4ن نظامی با1گر43م. تا پ'ش 10 0خترY0 % کا5بر3 تفنگ Tا2 ت= پُر (فشنگی); 53 جنگ Tا
ً 0بتد0 شل'ک گلول= صوK5 می گرفت % پس g 10\ ن'ر%Tا2 مpاجم ب= سرعت ب= سمت صفوî 3شمن حرکت می عموما
کر3ند تا با 0ستفا3. 10 سرن'ز. % قندó0 تفنگ; کشتا5 05 030م= T3ند. (۴) 0ّما با توسعۀ علمی سالï % سرعت ت'ر0ند210;
ً مسلسل % ت'ربا5 % توT òا2 جد4د; شکل حمل= ب= صفوî 3شمن (4ا ب= عبا5تی 3کتر4ن 0خترY0 تفنگ Tا2 ت= پُر % نpا4تا
ً ب= نظامی پ'ش'ن) ن'ز تغ''ر کر3. ب= Tم'ن ترت'ب; با توسع= % کا5بر3 تانک u 53ی جنگ جpانی 0ّ%�; 50تش عموما

.35%g 2%5 ا2 نقبی سابقTی ب= جا2 سنگرTا2 الن= 5%باT0ستفا3. 10 سنگر

 

o53 ا2 نظامیT%53 جنگ; بالفاصل= 10 سو2 ن'ر \g C3مثا� 43گر; توسعۀ ناپالم ب= %س'لۀ 03نشمند0\ بو3 ک= مو350 0ستفا
گر43د. ناپالم (۵) ب= 40جا3 3کتر4ن نظامی جد4د2 0نجام'د ک= قدK5 %4ر0نگ'ر2 40ن بمب Tا 05 لحاå کر3. بو3. پس ب= ب'ا\

43گر; Tر پ'شرفت 53 علم; 0فر3ِ0 53گ'ر 05 ب= توسعۀ 4ک 3کتر4ن % س'است مطابق با 40ن پ'شرفت Tا; %5030 می کند.

 

3کتر4ن ما5کس'سم

 

Tما\ uو5 ک= 10 تعر4ف مختصر 3کتر4ن برمی 4gد; "3کتر4ن ما5کس'سم"; مجموع= 0صو�; قو0عد; س'است Tا % تاکت'ک
Tا4ی 0ست ک= بر مبنا2 %0قع'ّاK ع'نی موجو3 % 3ستاT35%ا2 علمی حاصل 10 مطالعاK تئو45ک % مباC15 عملی
(پر0ت'ک) 0تخا{ می گر33. ب= عباK5 بpتر; 3کتر4ن ما5کس'سم; ب'انگر کا5بست علم ما5کس'سم 53 مرحلۀ مع'ّن توسعۀ
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جامع= 0ست % ب= ناگز4ر با4د Tمر0. با توسعۀ ن'ر%Tا2 مولّد. % تغ''ر فضا2 مباu C15بقاتی تکامل 4ابد. ب= عنو0\ مثا�; با
حرکت جامع= 10 کشا%215 ب= سو2 صنعت; % Tم چن'ن توسعۀ صنا4ع; uبقاK جد4د % 0قتصا23 نو4ن ب= %جوg 3مد. 53
40ن پر%س=; Tم بوâ5%210 بزI5 % خر3. بوT % ;210%â5م پر%لتا45ا 53گ'ر مبا15. 20 0نقالبی عل'= ساختا5 س'اسی
فئو03لی بو3ند. ب= Tم'ن جpت; ما5کس 53 "خطاب'= ب= کم'تۀ مرکز2 0تحا43ۀ کمون'ست Tا" (لند\; Çõ۵ú); با 53 نظر

گرفتن 40ن %0قع'ّت; 3کتر4ن 0صلی uبقۀ کا5گر 0نقالبی 05 40ن گون= شرï می T3د:

 

"05بطۀ حز` 0نقالبی کا5گر0\ با 3موکرT K0ا2 خر3. بوâ5%0 چن'ن 0ست: 40ن حز` ب= 0تفاT \g óا عل'= جناحی ک=
سرنگونی d0 05 خو0ستا5ند; مبا15. می کند. %لی; Tر 1ما\ ک= 3موکرT K0ا2 خر3. بوâ5%0 ب= سمت تثب'ت %ضع خو3

5%ند; حز` کا5گر0\ عل'= gنا\ برخوT0د خاست." (۶)

 

40ن تاکت'ک; 53 030مۀ 3کتر4ن C5%3 ما5کس قر50 03شت: "مسألۀ ما; ن= تغ''ر 53 شکل مالک'ّت خصوصی; تخف'ف
تضاT3اu 2بقاتی; % 0لت'اV جامعۀ کنونی ; بلک= تنpا 10 ب'ن بر3\ مالک'ّت خصوصی; محو uبقاK; % بن'ا\ گذ250 4ک

(û) ".جامعۀ نو4ن 0ست

 

لن'ن ب= خوبی تو0نست تا Tم ما5کس'سم ب= مثابۀ علم; % Tم 3کتر4ن ما5کس'سم o53 05 کند % ب= کا5 بند3. 5%س'= 53 حا�
عبو5 10 4ک مرحلۀ تا45خی مشاب= (4عنی کشا%215 ب= صنعت) بو3؛ مرحل= 20 ک= 50%پا2 غربی صدTا سا� قبل uی
کر3. بو3. بنابر40ن کافی بو3 تا 3کتر4ن فوó 0ندکی تغ''ر کند تا با خصوص'اK 0نقال` 5%س'= Tمسا1 شو3. لن'ن می نو4سد:

 

4ک سوس'ا� 3موکرT K0رگز بر20 لحظ= T 20م نبا4د فر0موd کند ک= پر%لتا45ا بر20 3ست'ابی ب= سوس'ال'سم; ناگز4ر
عل'= حتی 3موکرK0 تر4ن % جمpو25 خو0. تر4ن بوâ5%210 % خر3. بوT 210%â5م ب= مباu C15بقاتی 3ست خوT0د 31.
ً uبقاتی ً % بی چو\ % چر0; حزبی جد0گان=; مستقل % صر4حا 10 40ن جا نت'ج= می شو3 ک= سوس'ا� 3موکر0سی با4د حتما
K5فۀ کنونی ما حفظ نظا'å% % .3210" موقتی بو%â5ّت تاکت'ک ما مبنی بر "ضربۀ متحد0ن= ب= بو'Tباشد. 53 نت'ج=; ما

(õ) .م بر 3شمن ما\" 0ستT % 3م بر متحد خوT" شد4د

 

0ّما C5%3 53 فعلی ک= gثا5 فئو03لی 10 م'ا\ 5فت= % ب= عال%. بوâ5%210 ب= T'چ عنو0\ مترقی ن'ست; 43گر 3کتر4ن 0تحا3
پر%لتا45ا با بوâ5%210 % خر3. بوâ5%210 عل'= بقا4ا2 فئو03لی; کامالً فاقد معناست.

 

کمون'سم
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0نگلس; 53 جز%C مشpو5 "0صو� کمون'سم" (Çõ۴û); تعر4ف موجز % 53 ع'ن حا� مpّمی 10 کمون'سم ب= 3ست می T3د:

 

"کمون'سم; عباK5 0ست 10 3کتر4ن شر40ط T5ا4ی پر%لتا45ا." (†)

 

بر20 ما5کس % 0نگلس; ب= عنو0\ بن'ا\ گذ050\ سوس'ال'سم علمی; کمون'سم ب= g\ معنا بو3. 0ست ک=: 3ن'ا چگون= با4د
باشد; % جامع= چگون= با4د بر20 تحقِق چن'ن 3ن'ا4ی سا1ما\ 303. شو3.

 

ب= عال%.; ما5کس 53 4کی 10 معر%î تر4ن % مpم تر4ن gثا5 خو3 4عنی "نقد برنامۀ گوتا" (Çõû۵) می گو4د:

 

"53 مرحلۀ باالتر2 10 جامعۀ کمون'ستی; 4عنی پس g 10\ ک= تبع'ّت 0ساK5 با5 0نسا\ 10 تقس'م کا5 پا4ا\ گ'رT ;3نگامی
ک= تضا3ّ م'ا\ کا5 فکر2 % جسمی 5خت بربندT ;3نگامی ک= کا5 ن= تنpا 4ک %س'لۀ معاd; ک= ب= خو0ستۀ 0صلی 1ندگی
مبّد� گر33; % باألخر. Tنگامی ک= ن'ر%Tا2 مولّد. Tمر0. با تکامل Tم= جانبۀ فر3 0فز40ش 4ابد ]…[; تنpا g 53\ 1ما\
ً فر0تر 5فت % ب= جا4ی 5س'د ک= جامع= بر پرچم خو3 بنو4سد: 10 0ست ک= می تو0\ 10 0فق محد%3 حقوó بوâ5%40ی تماما

(Çú) ”.d1ن'ا C10رکس ب= 0ندT =تو0نش; % ب C10رکس ب= 0ندT

 

10 40ن منظر; می تو0\ گفت کمون'سم شکلی 10 سا1ما\ جامع= 0ست ک= علم ما5کس'سم می تو0ند g\ 05 توص'ف; پ'ش
ب'نی % تحل'ل نما4د.

 

جمع بند2

 

10 مثا� Tا2 فوó- % مثا� Tا2 مشابpی ک= 53 40ن جا 10 {کر T \gا خو25033 می شو3- چن'ن برمی 4gد ک= 0مر%1; علم
جامع= T0 10م'تی ب= مر0تب ب'ش تر 10 گذشت= برخو5035 0ست % 4کی å% 10ا4ف مpّم ما5کس'ست Tا; 0تخا{ 3کتر4ن جد4د

% 53 نت'ج= تاکت'ک Tا2 جد4د بر20 مو0جp= با شر40ط نو4ن 0ست.
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% Vا4ی 05 ک= با تحل'ل مشّخص 10 شر40ط مشّخص 0تخا{ شد. 0ند; 4ک قانو\ عاT ا 0صو� % تاکت'کT 0گر ما5کس'ت
جpانشمو� علمی بپند50ند; ن= فقط مرتکب 0شتباTاتی غ'ر قابل جبر0\ می شوند; بلک= ب= تد45ج منز%2 شد. % با 53غلت'د\

ب= “سکتا45سم”; 53 حاش'ۀ مباK015 س'اسی-0جتماعی قر50 می گ'رند.
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.لو, ( )مر ()قع لکانی

)سال(3 12ژ/

ترجم" ! م:د3 سل7می

)فالAو; گر)1ِی .لو, : )1د< =ا =مچو; )مر  ()قع

چر, ساختا1گر,0ی حائز ,BمAت ,ست؟ بر,! ,0نک" ,BمAّت ,0ن مطلب کامالً م8م جلو5 کند2 1شت" ,! با0د /جو- -,شت" باشد
متشکل ,T عناصر2 پAامدBا2 /ضعAّت BاB 2م نو0س" Bا / تکر,B1ا.

چAز! ک" بر,! لکا` ,BمAّت -,1-2 منطق ,سم -اللت (the signifier) ,ست2 0عنی مخالِف 0ک فلسف"2 تا حد! ک" Bر
فلسف" ,! ب" تناسب2 شفافAّت / Bم Bdنگی ,ند0ش" با خو-b تکA" می کند. BمAش" قسمتی مخفی -1 0ک فلسف" /جو- -,1-2 0ک
e1د5 ,ست؛ / عباAن خطا -1 فلسف"” نامAنر, “نخستd eا` می ن8د ک" لکا` بعضی ,/قاAز! 1, بنAک" چ (I=I) من= من
,ست ,T مز0ّت قائل شد` ب" ,0ن بر,بر![من=من] / بد0ن ترتAب ساختن ,0ن عقAد5 ک" “من” Bمزما` با خو-b ,ست. -1
صو1تAک" تشکAل d`]من[ BمAش" بعد ,8j Tو1 علّت ,b ,ست2 بعد ,8j Tوa 1 کوچک (petit a) ناخو-dگا5 ب" ,0ن
1- `d ِ̀ -1/d 0ابد2 مگر با بدستTبا kما` حاT 1- ,1 `d نا ,ند0ش" ,! ,ست ک" شخص نمی تو,ند kِمعناست ک" ,ند0ش" معلو
نتا0ج ,b. بد0ن شکل n1n -,ند0ن(Georges dandin)[I] نتا0ج Tما` متوقف شد5 1, باTمی 0ابدT 2مانی ک" گفتِن ,0نک"
Tu I as voulu, georges dandin (شما dنر, خو,ستAدn1n 2 -,ند0ن) 1, متوقف می کند. ,/ Tما` 1, متوقف

]o[.0ابدTنا ,ند0ش" بو- با kِچ" 1, ک" معلو `d تا -1 -1/` نتا0ج -Tمی سا
تن8ا چAز! ک" شخص نمی تو,ند -1 ,0ن مسAر مذکو1 مربوr ب" مAلر ( / لکا` ) 0عنی محکومAت بسAا1 سر0ع / سا-5 !
فلسف"2 با d` کامالً مو,فق باشد],0ن ,ست ک" [: فAشت"2 ,0دئالAست  بزd t1لمانی ک" صحبت ,T ,0ن من = مِن نفرe ,نگAز
کر-5 ,ستB 2ما` فرموB kِو0ِت خو- ِ من ک" لکا` خو- d T, ,1` -/1 نگ" می -,1-2 نAز /,بستگی سو5n ب" علّتی ک" نسبت
ب" سو5n مرکزT-,0ی شد5 ,ست 1, 1/شن می ساT-.  فAشت" نخستAن فAلسوفی بو- ک" بر 0ک ِسر! ,حتماالe غAرrبAعی -1
قلب سوبژکتAو0ت" ,نگشت گذ,شت : سو5n ! فAشت" ,! ,T ,گو=,گو Bمچو` خاستگا5 مطلق /,قعAت برخو1-,1 نAست. بلک"
xبو-گی ,جتنا x1با, T, 51,موB / ت تصا-فی ,جتماعی ,ستAموقع T, شد5 / حاصل xی ست ک" پرتاB5 ! متناn0ک سو
می کند.[II] ب" خاrر -,شتِن -/ معنی ,بتد,0ی dنشتوz (Anstoss) -1 فلسف" ! dلما` م8م ,ست: ,r Tرفی باT-,1ند25
مانع2 / سد کنند5 تا ,ند,5T ,! ک" -1 مقابل توسع" ! بAکر,` کوشش ما پا0د,1! می کند. ,ما ,r Tرفی -0گر ,نگAز5 /
ً d` مانعی نAست ک" مِن مطلق ب" منظو1 بر,نگAختن محّر{ ,ست تاحد! ک" فعالAت ما` 1, بر می ,نگAز-. dنشتوz ب" حقAقتا
e1قد T, 2(self-posited)5-با غلب" کر-` بر مانع خو--فر,ن8ا ]zنشتوd[`d "1 بر,بر خو- فر,می ن8د2 چر,ک- b, تAفعال
dفر0نندb, 5 -فا� می کند. شبA" ضرx ,لمثل B,Tِد مقدz گمر,Bی ک" با ,ختر,� کر-` Bر /سوس" ! تا5T ,! با خو- سرگر~
̀ Bا! پی -1 پی با dن8ا2 نAر/0ش 1, تائAد می کند. ,گر Ding an sich کانتی مشاب" با چAِز می شو- / سپس با مخالفت کر-
5nگان" ! باستانی ک" “-1 گلو! سوAکوچک نز-0ک ,ست2 0عنی ب" بد` ب a ! 5ب" ,بژ zنشتوd 2[III]فر/0د!-لکانی باشد
فر/ 1فت" ,ست”2 ب" ,بژ5 – علِت مAل ک" ,d T` جد, می شو-. فAشت" خو-d bنشتوB ,1 zمچو` بد` بAگان" ! جذx نشدنی
تعر0ف می کند ک" سبب می شو- سو5n ب" سو5n ! بالشرr خالی2 / سو5n ! متناBِی معAّن ک" بوسAل" غAر- من محد/- شد5
,ست2 تقسAم شو-. بد0ن گون" dنشتوz لحظ" ! “Tند,نی کر-`”2 کوبAد` پرخطر / 0/1ا0/1ِی ,مر /,قع T, ,1 -1 قلِب
,0دئآلAِّت مِن مطلق مشخص می کند : ABچ سو5n ! بد/` dنشتوz 0ا بد/` برخو1- با 0ک عنصر حقAقی 0ا ,حتمالی سا-5
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نشدنی /جو- ند,1-- ]عباe1ِ[ " من -1 -1/` خو-b -1 مو,ج8" با ,مر! خا1جی فرÖ شد5 ,ست."2 نکت" ,! ,ست بر,!
ِ̀ "حضو1ِ 0ک ناحA" ! -0گربو-ِ! تقلAل نAافتنی2 0ک ناحA" ! ,حتمالی بالشرrی / غAر قابل ف8م -1 -1/` خوِ- تصد0ق کر-

... !"
ن8ا0تا2ً ن" فقط گل سرd ِ áنجلAوz سAلسAوz[IV] بلک" Bر dنشتوسی ب" ABچ /ج" “ist ohne Warum” نAست”. -1
it is stricto 20دd ر/` نمیAب T, zنستوd 2-1,ر می گذAکانتی ک" بر ,حساساتما` تاث kِنومنا (Ding)شکا1 با شیءd تقابل
sensu ex-timate: 0ک بد` خا1جِی جذx نشدنی -1 مرکِز سوB .5nمانطو1 ک" فAشت" خو-b خاrر نشا` می کند2
پا1,-/کس dنشتوz -1 ,0ن حقAقت مستقر ,ست ک" dنشتوz “کامالً سوبژکتAو” ,ست / بوسAل" ! فعالAت من تولAد نمی شو-.
,گر dنشتوz “کامالً سوبژکتAو” نبو-2 ,گر پAش ,T ,0ن غAر- من بو-2 0عنی بخشی ,T ,بژکتAو0ت"2 ما -چا1 “-گماتAسم”
می شد0م. ک" -1 ,0ن صوd e1نشتوz موثر,ً فر,تر ,T پس ماندT ! 5/-گذ1ِ شیء فی نفس" (Ding an sich) کانتی
T, .("شتAش پا,فتا-5 -1 بر,بر فAنش پTسر)-,- ی میB,شت" گوAرمنطقی بو-` ,ند0ش" ! فAب ب" غAنمی 1فت / بد0ن ترت
ً سوبژکتAو بو-2 -1 ,0نصوe1 ب" صوe1 0ک قالب سو5n ! مAا` ت8ی حاضر می شد ک" rرفی -0گر ,گر dنشتوz /,قعا
خو-b 1, نقض می کر-2 / ما Bرگز ب" مرحل" ! /,قعAت ,بژکتAو نمی 1سAد0م. -1 ,0نصوe1 فAشت" موثر,ً 0ک نفس گر,
(solipsist) خو,Bد بو- (0کی -0گر ,T سرTنش Bا! پAش پا ,فتا-5 -1 بر,بر فلسف" ,b). نکت" ! تعAAن کنند5 ,0ن ,ست ک"
dنشتوz ساختما` “/,قعAت” 1, بر,5 می ,ند,T- : 0عنی -1 ,بتد, 0ک مِن ناB xست ب8مر,5 بد` خا1جِی جذx نشدنی -1
`d "د / بB- ل میAبی شکل تشک zِنشتوd ِ 5,1 بخو- گرفتِن 0ک فاصل" نسبت ب" ,مر/,قع T, ,1 تA5 /,قعnسو .`d مرکز
ساختا1ِ عAنAت 1, می بخشد. dنچ" ک" ,0نجا مطرå می شو- 1,بط" ! مو,T! بAن dنشتوz فAشت" ,! / rرå فر/0د!-لکانی

-1 ,1تباr مAا` Ich (منِ) باستانی / ,بژ5 ,ست2 بد` بAگان" ,! -d kِ- 1` [من] ک" تعا-k نا1سAستی ,b 1, ب8م می Tند2 /
فر,0ند بلنِد -فع / ساختاB-1ی تد01جی ِ ,0ن گر5 -1/نی 1, بر,5 می ,ند,T-2 ک" ,r Tر0ق d` ک" ,T /,قعAت بAر/نی / عAنی

ساخت" شد5 ,ست.
ِ̀ علّت سوT, 5n نوِ� 0,1dِش خطِّی Tما` نAست (/ 0ا ,T نوِ� نظر0" ! متر,-ç علAّت ک" -d 1` علت Bا! گذشت"2 موقتی بو-
ِ̀ Tما` -,0ر5 /,1 ,ست ک" -T `d 1ما` /قتی “متوقف می شو-” ک"- ِ̀ حاk 1, تعAAن می کنند) بلک" متعلق ب" موقتی بو- Tما

rی 0ک خو--شرB- åی(self-relating) پAچAد5- سو5n علِّت ,T پAش فرÖ شد5 ! خو-b 1, فر,می ن8د. مAلر خو-b ,0ن
åرr (retroaction) ل “علتی ,ست ک" با عطف ب" ماسبقAمانی ک" ,/ متذّکر می شو- ک" علّت مT 21, تصد0ق می کند
T, b, ̀ شد5 ,ست”. ,0ن 01ش" -1 ,0ن -01افِت -قAق -,1- ک" سو5n / ,بژ5 ب8م /,بست" ,ند : 0عنی پAد,0ش سو25n / بر0د
b-ج" ! خوAمچو` گذشت" توسط نتB "ت”2 0ک علّت -,1-. ,ما علتی کAِت خطِی “/,قعAّعل (T, 2 / ,متنا�T, گسستن)
5Tدگی” ساختا1!2 ,ست ک" ک" ب" ما ,جاAچAپ“ T, فر,ن8ا-5 شد5 ,ست. ,0ن حد,قِل عطف ب" ماسبق کر-`2 ن" فقط نوعی

می -Bد تا ,T علAّت خطِی rبAعیB 2رچقدB 1م ک" پAچAد5 باشد2 ب" علAّت ساختا1! مناسب گذ,1 کنAم.
5nب" 0اِ- سو `d 1- "ر ,ست کAنما0شنام" ![ مول[ T, 0ک خط T, لر ,ستAم kِند0ن” نقل قو,- n1n 2دAنر, خو,ستd شما“
d/1-5 می شو- ک" مانعی ک" بر سر 5,1 ,/ سبز شد5 پAامِد بی /,سط" ! ,عماk گذشت" ! خو-b ,ست؛ مAلر 0ک پAچ ,ضافی
ب" d` می -Bد : سو5n با0د -1 ,ثر,e / پAامدBا0ی ک" -1 /,قعAت با dن8ا مو,ج" می شو- نتا0ج غا0ب / نا -,ند0شAد5 ! علت dن8ا
1, با0Tابد. -1 مو1- بAلی بت گAت[V] (Billy Bathgate)2 ,/ با0د -1 -/ ,بژ5 ! “/,قعی”2 0عنی 1ما` / فAلم2

. .(spectral) فیAr ”0ابد2 0عنی “1ما` برترTن8ا 1, باd !Tا! علت مجاBامدAپ
-لوTخو,نش  خو- ,T فAلسوفا` 1, با B,1نما0ی گر,0شی توصAف کر- ک" “تا01خ فلسف" B ,1مچو` 0ک گون" ,T لـو,r” 0ا
لقاå معصومان" immaculate conception)) می بAند. “من خو-~ 1, ب" ,0ن صوe1 -0د~ ک" 0ک مولف T, ,1 پشت
می گAر~ / ب" ,/ بچ" ,! می -Bم ک" T,-5 ! خو-b باشدB 2رچند ABوال. /,قعا بر,0ش ,BمAّت -,شت ک" بچ" ! خو-b باشد
بر,! ,0نک" -1 /,قع مؤلف مجبو1 بو- تما~ d` چAزBا0ی 1, بگو0د بگو0د ک" من -B- 1ا` ,/ گذ,شت" ,~. ,ما BمچنAن الT~ ب"
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e,1نتشا, / ë,ا / ,موB ر موضعAAا2 تغB bا2 لغزB ë/خر / kج" ! تمامی -خوAوال باشد2 چر, ک" نتAB }-ک" ,0ن کو
ً لکانی ,ست: 0dا خو,نش لکا` ,T “کانت با سا-” ,0ن پن8انی ,ست ک" من /,قعا ,d Tن8ا لذe می بر~.”(ì) -لوT ,0نجا عمAقا
گون" نبو-؟ d },nلن مAلر 0کبا1 ,0ن خو,نش 1, با کلماe مشاب" -لوT توصAف کر- : Bدç لکا` “گرفتِن کانت ,T پشت”
,ست2 تا ABوال! سا- 1, -1 قالب بچ" ! T,-5 شد5 ! خوِ- کانت تولAد کند[VI] (/ ,تفاقا0d 2ًا BمAن ,مر -1 مو1- خو,نش
Bا0دگر ,T فر,گمنت Bا! پAشا-سقر,rی صا-î نAست؟ 0dا ,/ نAز ب" BمAن  ترتAب پا1مAندB / zر,کلAتوT,“ ,1 z پشت
نمی گAر-”؟ / 0dا ,0ن تفسAر گستر-T, 5 پا1مAندz ک" “Bستی / ,ند0ش" 0کسانند”2 0کی ,T بز1گتر0ن لـو,r گر! Bا -1
تا01خ فلسف" نAست؟) ,صطالåِ “لقاå معصومان"”T, 2 کتاx منطق معناC ب" ,0ن تصوT, 1 سAال` معنا Bمچو` ,مر!
ِ
بی با1 / بی حاصل پAوند خو1-5 ,ست. سAالنی بد/` 0ک قدe1 علّیِ مناسب : خو,نش -لوT! -1 سطح B !/1م چAنیِ فعلی
ñمقـعد! نسبت ب" نفو ñر “/,قع گر,0ان"” توقف می کند / مثل نفوAا / نتا0ج حرکت نمی کند2 بلک" -1 تفاسB علت (actual)

م8بلی مناسب عمل می کند.
`d "ب b-خو (Tلو-) /, "حی کAمعصومان" ! مس å0ک سابق"  ! تصا-فی -1 علو~ ,ل8ی -,1-- ,ما ن" لقا !Tلو- b/1 0ن,
oó `قر T, "1 0ک -ست خط تک نسخ- çTح ک" توسط جوA0شِ مس,T ! 511جا� می کند بلک" 0ک ,فسان" ! 80و-! -1با,
1/,0ت شد5 ,ست. خد, می خو,ست مسAح 1, بوجو- ,/1-2 ,ما می -,نست ک" تمامی نAر/Bا! شر -1 مقابل /,n` شکAنا
b, "ح 1, ب" محض تولّد ب" قتل برسانند. بنابر,0ن خد, شبان" ب" نز- معشوقAنتظا1 می کشند تا مس, (Shekina)
لAلAث[VII] 2ک" نما- شر ,ست2 می T, / -/1 5,1 مقـعد ب" ,/ -خوk می کند. (عباe1 بکا1 1فت" می تو,ند ,0ن معنا 1, نAز
بدBد ک" خد, -n,/ 1` ,/ می شاشد). مسAح بعد ,T 0ک سـکـس مقـعد! ,T لAلث ب" -نAا خو,Bد dمد : ,0ن ترفند! ,ست ک"
خد, بوسAل" ! d` نAر/Bا! شر 1, فر0ب می -Bد / مسAح r T, ,1ر0ق شر بوجو- می 1/d-.(ó) ,گر حرکت 01خت" گر,ن" ,!
ک" 0ک ج8ا` نما-0ن 1, می ساn 2-Tسِت خالی ,ست2 حاk ,0ن سئو,k پAش می 0dد ک" چگون" 0ک nست خالی ,ست؟ چگون"
محتو0اd e` خنثی شد5 ,ند؟ ,r Tر0ق تکر,1. جو1جAو dگامبن سعی کر- تا ,0ن فر,0ند 1, با ,ند0ش" ! کفرگو0ی نشا` -Bد :
-1 ضد0ّت مAا` مقّدz (sacred) / سکوال21 کفرگو0یِ فر- سکوال1 بر,بر با سکوال01ز5 کر-` نAست. کفرگو0ی متن 0ا
عمل مقدz 1, -1 0ک TمAن" ! متفا/e قر,1 می -Bد. کفرگو0ی dنر, ,T TمAن" ! مناسب / عملکر-b من8ا می کند.
ب8مچنAن2 کفرگو0ی ب" محض ,0نک" 0ک غAر-فا0د5 مند! “منحرç شد5” 1, نما0ش می -Bد2 -1 قلمر/ غAر- فا0د5 مند! باقی
ِ̀ عشاء می ماند. ,جر, کر-` 0ک مر,سم عشاء 1بانی ,جر,! 0ک مر,سم عشاء 1بانیِ کثAف ,ست2 ,ما ن" -1 بر1سی کر-
1بانی Bمچو` ,بژ5 1/,نشناسی مذBب. -1 محاکمJ ! کافکا2 بحِث rوالنیِ مرموT بAن جو,H /. / کشAش -1 مو1-
ً کفرdمAز ,ست. حتی می تو,` گفت کافکا بز1گتر0ن کفرگو! قانو` (dنجا ک" تمثAلی ,Mِ. T قانو; 1, جستجو می کند) عمAقا
قانو` 80و-! ,ست. BمAنطو1 کفرگو0ی – ن" سکوال01ز5 کر-`- ماتر0الAست -1ستی بر,! تحلAل بر-` ,مر مقّدz ,ست:
سکوال01ز5 کر-` BمAش" بر شالو-5 ! 1- شد5 ! ,مر مقّدb, z ,تکا می کند2 -1 نتAج" Bمچو` 0ک ,عتر,Ö 0ا Bمچو` 0ک
ساختا1ِ صو1! باقی می ماند. پر/تستانAسم ,0ن شکاçِ مAا` ,مر مقدz / ,مر سکوال1 1, -1 01ش" ,! تر0ن شکل ,b تحقق
می بخشد : ج8ا` ما-! 1, سکوال01ز5 می کند2 ,ما مذBب 1, جد, نگ" می -,1-2 ب" عال/5 ,صل صو1! مذBبی 1, ب" ,قتصا-
کاپAتالAست /,1- می کند. (2Mutatis mutandis ]عباe1 التAنی ب" معنی تغAAر,e الT~ 1, ,نجا~ -,-` ک" -1 ,قتصا-

0,1ج ,ست. ~[ ,0ن Bما` ,تفاقی ,ست ک" بر,! کمونAسم ,ستالAنAستی ,فتا-2 سکوال01ز5 می شو-2 / ن" مذBب کفرگو.)
شا0د ,0نجا با0د -1 تکمAل نظر dگامبن گفت : ,گر ما کفرگو0ی B ,1مچو` nستی -1{ کنAم ک" برdمد5 ک" ,T ج8ا`-Tندگی
شا0ست" TمAن" / کا1بر- 1, ,ستخر,ë می کند2 -1 ,0نصو0d e1ا چنAن ,ستخر,جی ,T تعر1ف .ق7ق مقدN سا,3
(SACRALIZATION) نAست؟ -1 مو1- شعر2 می گوئAم: 0dا "T,0ش" شعر Tمانی نAست ک" 0ک عباe1 0ا گر/Bی
,T کلماT" eمAن" T-,0ی شدB (decontextualized) "5ستند / تحت ,صر,1! مکّر1 / مستقل قر,1 می گAرند؟ Tمانی
ِ̀ جمل" ,~ نAست؟ بد0ن گون" سطح ک" من ب" جا! "بAا ,0نجا" می گو0م "بAا2 بAا ,0نجا" 0d 2ا ,0ن کمتر0ن حِد شاعر,ن" کر-
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صفر! /جو- -,1-ک" -d1` کفرگو0ی ,T سکوال01ز5 کر-` قابل تمAز نAست. بنابر,0ن ما -/با51 -1 ,0نجا Bما` پا1,-/کِس
rبق" بندِ! جابجاشد5 1, -,01م بعنو,` 0کی ,T لغاe کنش مند2 کنش پذ0ر / حّد /سط ک" توسط ,مAل بنونAست تحلAل شد5 ,ست.
(تضا- ,صلی تضا- مAا` کنش مند / کنش پذ0ر2 با مد,خل" گر! حد /سط Bمچو` 0ک لحظ" ! سوِ~ مAان" 1/!/ بی rرفی
نAست2 بلک" بAن کنش مند! / چAز مAانی / /سطی ,ست): مخالفت ,صلی بAن سکوال1ِ معمولی مطلوx / ,مر کفر dمAز
,ست2 / ,مر "مقّدz" -1 نوبت ثانو! می ,0ستد/ -1 مرحل" ! پAچAد5 ساTِ! ,مر کفرdمAز. 8jو1 ,نسا`/ عالم نما-0ن -1
کمتر0ن nسِت "TمAن" T-,0ِی کفرdمAز" 0ک عالمت 0ا nست قر,1 -,1-2 / "مقدz ساT!" بعد ,d T` می 0dدB 2مچو` 0ک
کوشش بر,! تربAت2 / بر,! 1,~ کر-` ,0ن ,فر,2r ,0ن تماAB zجا` ,نگAِز کفرdمAز. -n 1,پنbakku-shan 2 -اللت
-,1- بر " -ختر! ک" ,گرچ" ممکن ,ست /قتی ک" ,T پشت -0د5 می شو-2 خوb نما باشد /لی Bنگامی ک" ,T 1/بر/ -0د5
می شو- ,0ن گون" نAست". 0dا ,1تباr بAن کفرdمAز / مقّدz چAز! شبA" ,0ن نAست؟ چAز! ک" Bنگامی ک" ,T پشت -0د5
می شو- مقّدz جلو5 می کندT, 2 0ک فاصل" ! مناسب موثر,ً 0ک ,فر,r کفرdمAز ,ست.... ب" بAا` 01لک"2 مقدd zخر0ن

پر-5 ,! ,ست ک" ترT, z ,مر کفرdمAز 1, پن8ا` می کند.
بنابر,0ن کفرگو0ی مسAحAت چ" چAز خو,Bد بو-؟ چ" می شو- ,گر مسAح - تجسمی ,T خد, -1 قالب 0ک ,نسا` فانِی
مضحک2 0ا جنب" ! کمAک d`- خو-b پAشاپAش کفرگو0ِی ,لوABّت باشد؟ ,گر -1 مسAحAت2 برخالç سا0ر ,-0ا` ک"

̀ Bا مو1- کفرگو0ی قر,1 گAرند2 ,بن خوِ. خد) باشد ک" کفرگو0ی می کند چ"؟ می تو,نند توسط ,نسا

-/dلAت" ! تفا/B / eم ,T1! نز- الکالئو تحت منطق تضا- بAر/نی باقی می ماند..[VIII] الکالئو /ساrِت مف8ومی ,0ن -/
,مر متضا- 1, بسط نمی -Bد. 0عنی ,0نک" چگون" منطق بس حساzِ تفا/B eا (منظوT, 1 متفا/e بو-گی : Bو0ّت Bر
̀ ماندگا1 ب" dنتاگونAسم منت8ی می شو-. عنصر! تن8ا -1 تفا/تشا` با Bم" ! -0گر! Bا قر,1 -,1-) ب" rو1 -1/
متفا/e بو-گی بر,! محض باقی ماند` (0عنی ,جتناx کر-` ,T ,1جا� ب" Bر نو� حما0ت بAر/نی -1 پوشش عنصر! ک"
e/نگ" می -,1-)2 مجبو1 ب" -1بر-,شتن 0ک نشان" ! تفا b, و0ّتB 1- ,1 b-ا پا0" گذ,1! نشد5  ,ست2 بلک" خوB e/1 تفا-
̀ ,b ,ست2 0ک تفا/e “محض”. ,ما ,0ن تفا/e “محض” پAشاپAش مجبو1 ,ست بAن مAد,`(تفا/ت8ا!) خو-b / بAر/
عملکر-! Bمچو` dنتاگونAسم -,شت" باشد2 0عنی d` چAز! ک" Bو0ّت Bر عنصر! 1, قطع می کند/ بی نتAج" می گذ,1-. ب"
ABمن -لAل ,ست ک"d 2نچنانک" الکالئو ,شا51 می کند2 تفا/e بAر/نی BمAش" Bمچنا` تفا/e -1/نی نAز Bست :تن8ا ,0نطو1
̀ ,b جلوگAر!  کند2 / ̀ ,b -1 -1/` خوِ- مAد,` منعکس شد5 باشدT, / 2 بست" شد نAست ک" تفا/e بAن خوِ- مAد,` / بAر/
̀ ,b 1, بی نتAج" گذ,1-2 بلک" ,0نطو1 نAز Bست ک" Bو0ّت متفا/B eر عنصر! ب" rوB 1مزما` ساخت 0افت" / تما~ شد

توسط شبک" Bا! متفا/e بی نتAج" ماند5 ,ست / قطع شد5 ,ست.
-1 ِسر! Bا! عملِی پلAسِی 2Henning Mankel باz1T کوe1 /,الند1 پد1! -,1- ک" کل تن8ا -لAل Tند5 بو-نش نقاشی
,ست- ,/ تما~ /قت نقاشی می کند2 -1 صدBا نسخ"d 2ن8م فقط 0ک نسخ" 2,1 منظر5 ! جنگلی بر فر,AB `d Tچگا5
b, تابش T, / 2د 1, -1 بند نگ" -,شتAا~ ,0ن نقاشی -1 ,0نجاست : ,0ن ممکن ,ست ک" خو1شA0د (پd د! نمیAخو1ش
جلوگAر! کر-2 بمنظو1 منجمد ساختن 0ک لحظ" ! سحرdمAز2 بAر/` کشAد` سAما! ناT, `d xِ جنبش چرخش ,بدِ! T,0ش
/ تباBی. 0ک “تفا/e کوچک” -1 ,0ن8ا /جو- -,1- -1غAر ,0نصوe1 نقاشی Bا Bمانند Bم Bستند : -1 بعضی ,d Tن8ا
نوعی ,T 1نگ ق8و5 ,! -1 منظر5 ب" چشم می خو1- -1 صو1تAک" بقAّ" فاقد ,0ن 1نگ ق8وB !, 5ستند. تو گو0ی خوِ- ,بد0ت2
Tما` منجمد شد25 بوسAل" 0ک /,01اسAو` کوچک تقو0ت شد5 ,ست. نوعی مد,خل" ! /,قعAِّت نقاشی -1 خدمت dنچ" Bر

.-T1, /,قعا متما0ز می سا `d ! "خالص / 0گان !Tمجا eنقاشی2 / شد
,گر “فر-گر,0ی 1,بط" ,! باشد ک" ب" عنو,` 0ک حد/سط محض / قطعی -1 نظر گرفت"  می شو-2 0عنی حد /سطی باشد
ک" نسبت ب" -/B 51ا! خو-B bمچو` 0ک ,مر مستقل / بAر/نی شناخت" شو-2 حد/سطی ک" فقط می تو,ند 0ک حِد /سط
e/ل" ! تفاAبوس `d 1سم محض ,ست. ساختاAنتاگونd `ماB `d ّتA2 پس /ضع(Hallward 154) ”ز -0گرAچ چAB "باشد ن
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جنسی بجا / بموقع لکا` بسط 0افت" ,ست2 بعنو,` تفا/تی ک" ب" -/ -/51 ! مابAن(حد /سط) چAز! ک" متفا/e ,ست2
,/لو0ت می -Bد: نکت" ,! ک" -1 “فرموk جنسی شد`” لکا` /جو- -,1- ,0ن ,ست ک" Bر 0ک ,T موقعAّت مر-,نگی /
Tنانگی -/ B,1ی بر,! -/1! جستن ,T بن بسِت ,0ن چنAن تفا/تی Bستند. ,T ,0ن 5,1 لکا` ,8jا1 می کند ک"- تفا/e جنسی
ً متر,-ç با ,0ن ,-عاست ک" “ABچ ,1تباr جنسی /جو- ند,1-”. تفا/e جنسی بر,! “/,قعا غAر ممکن” ,ست- ک" -قAقا
لکا` 0ک مجموع" ! ثابت ,T تضا-Bا! نما-0ن “,0ستا” / -فع/ جذB xا نAست (قاعد5 مندِ! -گرجنس گر,0ان" ک"
Bـمـجنس گر,0ی / سا0ر “,نحر,فاe” 1, ب" بخش ثانو! موکوk می کند)2 بلک" نامی ,ست بر,! 0ک بن بست2 بر,! 0ک
تر/ما2 بر,! 0ک مسئل" ! قابل بحث / بر,! چAز! ک" -1 مقابل Bر کوششی -1 نما-0ن سا2b,  !T ,0ستا-گی می کند. Bر
حرکت ,نتقاk -,-` تفا/e جنسی ب" -,خل 0ک مجموع"  ,T تضا-Bا! نما-0ن محکو~ ب" شکست بو-5 ,ست2 / ,0ن ,مر
بسAا1 “,مکا` ناپذ0ر” ,ست ک" -0d 1ندT 5مAن" ,! ,T نبر- BژمونAکی گشو-5 شو- ک" ب" معنی “تفا/e جنسی” باشد. /
BمچنAن بر,! تفا/e سAاسی(نبر- rبقاتی): تفا/e بAن چپ / 1,ست2 فقط تفا/e بAن -/ -/51 -1 0ک TمAن" ! مشتر{
نAست2 بلک" ,d Tنجا0ی ک" مAسر ساختِن توصAف بAطرفش ممکن نAست2 0ک ,مر “/,قعی” ,ست. تفا/e مAا` چپ /
1,ست سAاسیT 2مانی ب" rو1 متفا/j eاBر می شو- ک" بو,سط" ! جناå چپ / بو,سط" ! جناå 1,ست ,T نظر سAاسی
-01افت شد5 باشد : بر,! ,/لی(چپ)2 ,0ن عال0ِم dنتاگونAسم ,ست ک" ,T مAا` تمامی TمAن" Bا! ,جتماعی 1- می شو-2 -1
حالAک" 1,ست خو-B ,1 bمچو` نAر/! مAان" 2/1 پا0د,1! ,جتماعی / /حدe ,1گانAکی -1{ می کند2 -1 عوÖ چپ ب"
موقعAت مز,حمی فر/کاست" می شو- ک" ,0ن پا0د,1! ,1گانAکِی بد` ,جتماعی 1, مختل می کند. BمAنطو1 بر,! 0ک 1,ستی2

چپ Bمچو` 0ک حّد غا0ی / “,فر,r”(extreme) ,ست.
,جاAB- 5Tد -1 ,0نجا 0کی -0گر ,T تحلAل8ا! نمون" ! لو!-,ستر/T, 2[IX]z ,نسا` شناسی ساختاb, !1 -1 مو1ِ- حالت
فضا0ِی ساختمان8ا -Winnebago 1 – 0کی ,T بز1گتر0ن مناrق قبAل" ,!- 1, 0ا-d/1 شو0م. قبAل" ,! ک" ب" -/ خر-5-

گر/5 تقسAم شد5 ,ست : ” dن8ا0ی ک" -1 باال” / “dن8ا0ی ک" -1 پائAِن” منطق" قر,1 گرفت" ,ند. Bنگامی ک" ما ,T فر-!(مر-
/ T`) -1خو,ست می کنAم تا نقش" ! TمAن 1/ستا0ش 1, بر 1/! قطع" کاغذ 0ا بر 1/! شن2 ترسAم کند (0عنی حالت
e/ا تعلق -,1ند2 ب" -/ پاسخ کامال متفاB 5/خر-5-گر T, کAا! 1/ستا0ی 1,)2 بست" ب" ,0نک" ب" کد,مB "فضا0ِی خان

می 1سAم. Bر -/! dن8ا 1/ستا B ,1مچو` 0ک -,0ر5 می ف8مند. ,ما بر,! 0کی ,T گر/Bک Bا -1 -,خل ,0ن -,0ر25 -,0ر5 !
-0گر! ,T خان" Bا! مرکز! /جو- -,1-2 چنانک" ما -/ -,0ر5 ! متحد ,لمرکز -,01م. -1 حالAک" بر,! گر/Bک -0گر2 ,0ن
-,0ر5 بوسAل" ! 0ک خط /,ضِح جد,کنند5 ب" -/ قسمت تقسAم شد5 ,ست. ب" عباe1 -0گر2 0ک عضو ,T خر-5-گر/5ِ ,/لی
(,جا5T بدABد dنر, محافظ" کا1 بنامAم) نقش" ! TمAن 1/ستا B ,1مچو` حلق" ,! ,T خان" Bا -1{ می کند ک" کم / بAش ب"
صوe1 قر0ن" پAر,مو` معبد مرکز! چAد5 شد5 ,ند2 -1 حالAک"2 0ک عضو ,T خر-5-گر/5 -/می(,نقالبی-dنتاگونAستی)
1/ستا0ش B ,1مچو` -/ کپ" ! مشخص ,T خان" Bا -1{ می کند ک" بوسAل" ! 0ک مرT نامرئی ,B Tم تفکAک شد5 ,ند…
نکت" ! محو1! لو! ,ستر/z ,0ن ,ست ک" ,0ن نمون" ب" ABچ عنو,` نبا0د ما 1, ب" -,~ نسبAت گر,0ی فرBنگی بکشاند2 بر
rبق ,0نک"2 -1{ فضا! ,جتماعی ب" تعلِّق گر/5 مشاBد5 کنندگا` بستگی -,1- : ,0ن شکاç بAن -/ ,-1,ِ{ نسبی 0ک ,1جا�
پن8انی ب" 0ک ثباe 1, می 1ساند- ن" ,بژکتAو2 0عنی صوe1 بند! “حقAقی” ساختمان8ا2 بلک" 0ک شالو-5 ! تر/ماتAک2 0ک
dنتاگونAسم پا0" ,ِ! ساکنا` 1/ستا ک" ناتو,` ,T نما-0ن ساñ 2!Tکر علت کر-`2 “-1/نی کر-`”2 / -01افتن شر,0ط بو-ند.
0ک عد~ تعا-k -1 1/,بط فرBنگی ک" -1 بر,بر ,جتما� بر,! تثبAت کر-` خو-b -1 0ک کلAّت BماBنگ جلوگAر!
می کند. -/ ,-T, },1 نقش" ! TمAن -1/,قع -/ کوشش ,نحصا1! متقابل بر,! حر0ف شد` با ,0ن dنتاگونAسم تر/ماتAک /
,لتAا~ -,-` Tخمش ,T 5ِ,1 /ضع 0ک ساختا1 نما-0ِن متعا-k شدB 5ستند. 0dا باB Tم الT~ ,ست تا چAزBا0ی ک" موقعAتشا`
ً مشاب" با نسبِت تفا/e جنسی ,ست2 ,ضاف" کنAم؟ 0dا “مر-,نگی” / “Tنانگی” مانند -/گون" شکل بندِ! خان" Bا -1 -قAقا
ِ̀ “توسع" 0افت"”! ما با منطق مشاب8ی حکم 1/ستاِ! لو! ,ستر/B zستند؟ ب" منظو1 برrرç کر-` ,0ن /Bم ک" ج8ا
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فرما نشد5 ,ست2 ,جاAB- 5Tد ب" مثالما` ,T مناTع" ! سAاسی باTگر-0م2 0عنی ب" شکاç فضا! سAاسی ما` ب" چپ / 1,ست
ً شبA" ,عضا! متضا- خر-5-گر/B 5ا -1 1/ستا! لو! ,ستر/z 1فتا1 می کنند. dن8ا : 0ک فر- چپ / 0ک فر- 1,ست -قAقا
e/و1 متفاr "اسی 1, بAن8ا صو1تبندِ! فضا! سd T, ر 0کB 2نمی کنند kاسی ,شغاAفقط مکان8ا! مختلفی 1, -1 فضا! س
ً با dنتاگونAسم بنAا-! شکافت" شد5 ,ست2 0ک فر- 1,ست Bمچو` -1{ کر-5 ,ند- 0ک فر- چپ Bمچو` TمAن" ,! ک" ñ,تا

/حدe ,1گانAک 0ک ,جتما� ک" فقط بوسAل" ! مز,حمت Bا! خا1جی / ناساTگاd 1شفت" می شو-.
X 2 / 0ک!Tکامالً مجا ”xñنگ تا01ک”2 نا موجو-2 0ک “علت کاBشاAپ“ (اسیA0ا س) جنسی e/قتر2 تفاAب" معنا! -ق
,ست ک" BمAش" (ب" rو1 ضر/1!) “-1 فضا! شخصی ,b -چا1 فقد,` ,ست”B / 2مAنطو21 -/ -ست" ! /,قعی 1, تو0Tع
می کند (مر-,نگی / Tنانگی -1 سـکـسو,لAت"2 چپ / 1,ست -1 سAاست). ب" ,0ن معنی2 لکا` ,T 0ک مف8وِ~ غAر 1,بط" ,!
فالوr zرفد,1! می کند : ,سم -اللِت فالAکی ک" “سـکـسو,لAت" 1, -1 تمامAّت B `dمچو` سAستم 0ا ساختا1 بنAا` می ن8د”:

,0ن با ,بژ5 ! فالAک -1 ,1تباr ,ست.
گوناگونِی -/B 51ا / تغAAر پذ0رِ! ,1تبا8rا! ,فتر,قی -B 1ر مو1- تعAAن شد5 ,ند/…/. فضاBا! مرتبِط -/B 51ا -1 0ک
ساختا1 ,/الً /,بست" ,ست ب" فضا! مستقل Bر 0کB 1- 2ر لحظ"2 -1 ,1تباr با ,بژX=5 ک" BمAش" سAّا1 ,ست / BمAش" -1
1,بط" با خو-b جابجا شد5 ,ست/…/. تو0Tع تفا/ت8ا ,r Tر0ق ساختا1 کامل2 تغAAر ,1تبا8rا! ,فتر,قی 1, ب8مر,5

(۴)..-T1, برمی سا e/خوِ- تفا îِ,فتر, kعناصر -1 حا X=5شا` موجب می شوند2 ,بژ !Tن ساAجانش
xن کر-5 ,ست2 ,جتناAکم ”xگذشت" ! نا“ T, Tتل" ! مشاب8ی ک" -1 ف8م شا0ست" ! -لو T, بنابر,0ن ,0نجا2 با0د مر,قب بو- تا
کر- : ,0ن عنصر ثابت ک"B 2مچو` 0ک “علت غا0ب”2 عناصر 1, تو0Tع می کند2 0ک عنصر کامالً مجاT! ,ست ک" فقط
-1 نتا0ج / تاثAر,b, e حاضر ,ست / نAز Bمچو` گذشت" (,T پAش فرÖ شد5) توسط ,0ن تاثAر,e فر,ن8ا-5 شد5 ,ست. /

ABچ Bستی مستقِل ñ,تی پAش ,T ,0ن فر,0ند ند,1-.

k,-“ 0ّت محِض معنی مجبو1 ,ستTب" مثاب" ! ,سم -اللت مجا zفالو : -Tت ,ختگی نما-0ن می ساAمB, "0ن ما 1, متوج,
بد/` مدلوk” باشد : 0عنی نا مف8و~ باشد2 / غAاB xر معنی معAّن ک" -1 مقابل مجا0Tّت محِض معنی می ,0ستد. (0ا بر,!
,0نک" dنر, بAشتر با ,صطالحاe -لوT! بAا` کنAم می تو,نAم گفت : ضّد فعلAت  بخشی2 0عنی 0ک حرکت معکوT, z /,قعAّت
2!Tن ساAت ,ست2 مانند 0ک جانشA1 -1/` فعل- `-,- á1 "ست2 مجبو1 ب, `d ِ ِت متعالیAک" /ضع !Tب" عرص" ! مجا
ِ̀ ,0ن نظم). ب" ,0ن علّت ,ست ک" سخن گفتن -1 مو1- ,ختال2k حرکتی خاT, ë1 بند / مفصل2 / خاT, ë1 عناصِر -1/
“-,k بد/` مدلوk” چAز! بی معنا / مزخرç نAست : ,0ن غAاx معنی -1 خو-b 0ک صوe1 پو0TتAو ,ست2 ک" -1
-1/` عرص" ! معنا ثبت شد5  ,ستB 2مچو` 0ک سوá,1 ک" -1 قلب  d` شکافت" می شو- (-1 0ک مسAر Bمسا`2 80و-0ا`
1- xاAن ,ند2 بطو01ک" ,0ن غAمT `/ن8ا 0ک قو~ بدd : ~,ا` سا0ر ,قوAک” -1 مAستند2 عنصر! “فالB ”کAقومی “فال

/جو-شا` ثبت شد5 ,ست2 مانند ,1جا� مطلق ب" TمAن مجاT! ,سر,ئAل.)

!ِTا! ساB1 ز! جزAچ -Tا می ساB1 "نچd ً ̀ کر-` مطلِق ,نتقالی 1, می ستا0د چر, ک" -قAقا Bنر ” 0ک B1ا ساT! ـ بAا
b-د شد خوB,ا خوB1 "ز! کAچ ً خو-b نAست2 حرکِت معنو0ت بخشی 0ا ما-0ت T-,0ِی محض”(Hallward 122): ن8ا0تا
ِ̀ “(deterritorializing) تما~ Bستی Bا! /,قعی. ,0ن حرکت خو--/,بست" تعAAن کنند5 ,ست2 حرکِت “قلمر/T-,0ی کر-
,ست / -1 ,متد,- Bما` خطوd 2rنچ" مAل بد,` تما0ل -,1- 0ک ,بژ5 ! معAن نAست بلک" تاکAد بالشرr بر خوِ- مAل گر!

ِ̀ خو- ,1,-5 ب" خوِ- ,1,-5 ,ست.) ,ست( 0ا چنانچ" نAچ" dنر, ب" ,0ن شکل مطرå می کند ک" ,1,-5 -1 بنAا
-1 ,0نجا گوش" / کنا0" ! ن8ا0ی ,نتقا- -لوB T, Tگل ب" مAا` می 0dد : Tمانی ک"2 بر خالB çگل2 -لوT ,-عا می کند ک" خلقت
“بی /,سط" ,مر! خالî ,ست2 ,0نجا ABچ سو5n ! برتر 0ا نفی کنند5  ! خلقت /جو- ند,1- ک" بخو,Bد -1 مرحل" ! dگا5 شد`
,T خو0ش / 0ا 1سAد` ب" خو0ش نAاT ب" Tما` -,شت" باشد”.(Hallward 149) -لوT ب" ,0ن /سAل" 0ک جوBر! کر-`-
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ً جسمAت بخشی(substantialization-reification) 1, ب" Bگل نسبت می -Bد ک" ,0نگون" نAست / -1 ,0ن 25,1 -قAقا
,0ن بُعد ,B Tگل ک" نز-0کتر0ن بُعد ب" خو- -لوT ,ست 1, محو می کند. Bگل مکر1,ً ,صر,1 می کند ک" å/1 “0ک
محصوT, k خو-b ,ست”: å/1 0ک سو5n ! پAشا-/جو-! نAست ک" -1 -1/` ,بژکتAو0ت" پا ب" مAا` بگذ,1-2 بلک"
TاAن ”b-د` ب" خوAبر,! “1س å/1 2زAمحض. / ن (processuality)`-ست2 0عنی فر,0ند! بو, b-ج" ! حرکِت خوAنت

ِ̀ خو-b [نAاT ب" Tما` -,1-]. ً بر,! T,ئAد` / خلق کر- ب" Tما` ند,1- بلک" صرفا

ب" منظو1ِ شرå -,-` “پAشگو ”! نابAنا (0عنی نابAنا ب" /,قعAّت /,قعی ,ما حّساz نسبت ب" بُعد مجاT! چAزBا) -لوT ب" 0ک
!,1,- Öا بی ب8ر5 شد5 /لی -1 عوB bا / گوB چشم T, "متوسل می شو- ک e0ک عنکبو T, زAستعا51 ! شگفت ,نگ,
T, 5فرم8ا! /,قعی 0ا ساخت" شد bمی شو- : “لغز T,ن ,ندAنr !Tا` تا1ِ مجاAم T, "نچ" کd رB "ی ,ست بBّت ال0تناAحساس
rر0ق تا1 باعث ABچ ,ثر! نمی شوند چر, ک" تا1 فقط بر,! لرbT تن8ا -1 تماz با فرم8ا! شد0د / مجاr !Tر,حی شد5
,ست. Bرچ" حرکت T/-گذ1 / مولکولی تر باشدT1 2/نانس ,b -1 سرتاسر تا1 شد0دتر ,ست. تا1 ب" حرکاeِ 0ک

(Hallward 118)”.ّنی گرفت" باشدAمع e1چ صوAB "نکd T, شAد پB- چندگانگی محض /,کنش نشا` می

Tمانی ک" -لوT 1,جع ب" فر,0ند! صحبت می کند ک" -1 0ک حرکت /,حد خلق شد5 / -0د5 می شو-2 بد0ن /سAل" ,/ dگاBان"
فرمولی ,T ش8و- عقالنی 1, بAر/` می کشد2 ,متAاT! /0ژ5 ! خد,. -لوT 0ک -ستو1,لعمل پAشا-,نتقا-! 1, -نباk می کند2 ,/
"Aعل (`ا -1 خو-شاBزAم -1 مرکز0ت چAنش مستقAب) نتس -فا� می کندAال0ب / ,TنوAز0کِی ,سپAسم” متافA1ئال“ T, "لجوجان
محد/-0ِت “,نتقا-!ِ” کانت ,T معرفت ما` نسبت ب" حو5T ! باTنما0ی Bا! فنومناk. ,گرچ" پاسخ Bگل ب" ,0ن شا0د چنAن
بو-5 باشد : چ" می شو- ,گر فاصل" ! باTنما0ی2 فاصل" ,! ک" چAزBا 1, بر,! ما خاT, ë1 -سترz می ساT-2 -1 -1/` قلِب
خو- چAزBا ثبت شد5 باشد2 چنانک" شکاB çا! بسAا1! ک" ما T, ,1 چAز! جد, نگ" می -,1- ما d 1- ,1` شامل می شو- /
قر,1 می -Bد. -1 ,0نجا شالو-5 ! مسAح شناسِی Bگلی قر,1 -,1-2 -1 ,0نک" بAگانگی ما ,T خد, با ,Tخو-بAگانگی خد, منطبق
می شو-. -لوT می گو0د قضB "Aا (proposition) چAزBا 1, توصAف نمی کنند بلک" فعلAت 0افتِن کالمِی d` چAزBا Bستند.
0عنی ,0ن چAزBا خو-شا` -1 حالِت کالمی شا` – 0dا Bگل Bگل ,-عا نمی کندd 2ن8م ,B TمAن rر0ق2 ک" باTنما0ی ما ,T خد,
عباT, e1 خوِ- خد, ,ست -1 حالت باTنما0ی ,2b / ,0نک" ,-1,{ نا-1ست ما ,T خد, عباT, e1 خوِ- خد, ,ست -1 حالت

نا-1ست ,b؟
Hallward شالو-5 ! 1- ,نتقا-! Bگل توسط -لوT 1, ,0نگون" فرمولبند! می کند : ” ,d TنجائAک" مطابق با فرB Öگلی2
” چAز با خو-b فرî می کند چر, ک" نخست با تمامی d` چAزBا0ی ک" نAست فرî می کند2 0عنی با تما~ ,بژB 5ا0ی ک" با dن8ا
ِ̀ /,سط" با خو-b تفا/e -,1-2 ب" سبِب “نAر/! ِ̀ -لو8j, Tا1 می کند ک" 0ک چAز نخست بد/ -1 ,1تباr ,ست2 برگسو
Tگِل -لوB `d 2ز باشدAگر ,0نجا 0ک ,نسا`-ناچ, e1ر صوB 1- ”. حمل می کند b-نفجا1! -1/نی” ک" -1 -1/` خو,
̀ ماندگا1ِ /1- (self-opposition) -ِر/نی -1 تضا- با خوAر تضا- بB "ست کA0ن ن, ً ,ست : 0dا بAنش پاB !, "0گل -قAقا
چAزBا بنا شد5 ,ست2 0عنی dنک" Bر تفا/e بAر/نی بر تفا/eِ با خو- -اللت می کند؟ 0ک Bستِی متعAّن متفا/e ,ست با Bستی

(متعAّنِ) -0گر2 چر,ک" پAشاپAش با خو-b 0کی / 0کسا` نAست.

ً ً کّمی ,ست2 0عنی Bم" ! مونا-Bا ñ,تا -لوT سلسل" مر,تب مونا-Bا! ال0بAنتس 1, می پذ0ر- : تفا/e بAن مونا-Bا ن8ا0تا
مشاب8ند / تمامAت ج8ا` ال0تناBی 1, بAا` می کنند2 ,ما با 0ک تفا/B 2eمAش" مخصوû / با شّدe / بسندگی کّمی : -1
پائAن تر0ن حد “مونا-Bا! تا01ک” /جو- -,1ند با تن8ا 0ک ,-d },1شکا21 کAن" شا` نسبت ب" خد,؛ / -1 باالتر0ن حد
T, 2-نچ" -1 0ک موناd .کامل بگشا0ند ِ̀ “مونا-Bا! معقوk” /جو- -,1ند ک" می تو,نند خو- 1, بر,! ,نعکاz -,-` ج8ا
ً Bو0ت تجلّی کامل خد, سر باTمی Tند /,بتگی خAر5 سر,ن" ! d` ,ست ب" Bذ0ا` مخلوd î`2 ب" Bو0ّت منحصر ب" فر-(/ ن8ا0تا
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جسمانی) d`. بشر0ّت -1 ,0نجا مکانی با باالتر0ن تنش 1, تصرç می کند: ,r Tرفی2 ,نسان8ا حتی بAشتر ,T سا0ر
موجو-,T eند5 بند5 ! خو-محو1! (,گوئAسم) مطلق Bستند / لجوجان" بر 1/! محافظت کر-` ,B Tو0ّت شخصی خو-شا`
b, ّت ,نسانیAع -,-` ,نسا` ب" باال! /ضعAف" ! فلسف" ترفAj/ 2 باالتر0نTل ,ست ک" بر,! -لوAمتمرکز شد5 ,ند (ب" ,0ن -ل
,ست2 ب" مرحل" ! “غAر ,نسانی”ِ “بسی ,نسانی”). ,r Tرفی -0گر2 -لوT با برگسو` مو,فق ,ست ک" بشر -r 1لب 0ک
T, ند5 سر,نجا~ قا-1 ب" گذشتنT -ی2 0ک موجوBگاd-8و1 خوj ندگی ,ست- باT شکافتن / کسب باالتر0ن نقط" -1 تکامل
محد/-0ّت Bا! ما-!(,1گانAک) / پAشرفت ب" 0ک rرå معنوِ! صرçِ 0گانگی با تمامAت 0ز-,نی می شو-… ,T نقط" نظر
Bگلی2 می تو,` گفت چAز! ک" -لوT, T بAا` کامل d` باTمی ماند Bما` چAز! ,ست ک" 2-1 مAا` -0گر,`2 شلAنگ dشکا1,
b-ر5 سر,ن" ب" خوِ- منفرAر0ق /,بستگی خr T, ً dنر, -0د : Bو0ّت ن8ا0ی ,0ن -/ شکل2 0عنی پائAن تر0ن / باالتر0ن : -قAقا
,ست ک" 0ک فرِ- ,نسانی قا-1 ب" بAر/` کشAد` خو- ,T پAچAدگی Bا! خاT ûِندگی /,قعی ,ست (با حرکت َ-َ/1,نِی T,0ش /
تباBی) / /,1- شد` ب" ,1تباr با ,بد0ِت مجاT!. ب" BمAن خاrر ,ست ک" ( ,d TنجائAک" نا~ -0گر ,0ن /,بستگی خAر5 سر,ن"
/ خو-محو1,ن"2 شّر ,ست) شّر 0ک /ضعAت قر,1-,-! برخاست" ,T خوبی ,ست : ,0ن بطو1 تحت ,للفظی فضا0ی 1, بر,!

خوبی می dفر0ند.
بر,! مثا2k -1 -,0ر5 ! معلوماe ,جتماعی2 ,0نگون" ,ست ک" ,قتصا- نقش خو- 1, -1با51 ! تصمAم گAر! ساختا1 ,جتماعی
ً Bمچو` 0ک نما0ند5 ! علّی /,قعی حاضر نمی شو-2 “-B/ 1ل" ! dخر” ,عماk می کند : ,قتصا- -1 ,0ن نقش Bرگز مستقAما
ً با0د گفت ک" مطلق2 نا /,بست" / 0ک علت حضوd 1` کامالً مجاT! ,ستd 2` 0ک “علت-کاxñ” مجاT! ,ست / صر0حا
غا0ب ,ست2 چAز! ک" Bرگز “-1 جا0گا5 خو-b” نAست: “ب" ,0ن خاrر علم ,قتصا-2 بA8چوج" سخن نمی گو0د2 بلک"
ً 0ک مجا0Tّت ,فتر,قی 1, برمی گز0ند تا d` 1, تفسAر کندB / 2مو,51 توسط فرم8ا! فعلAت بخشی ,b پوشاند5 شد5 ترجAحا
,ست”.(DR 186). ,0ن X غا0بی ,ست ک" مAا` 1شت" Bا! چندگان" ! عرص" ,جتماعی(,قتصا-!2 سAاسی2 ,0دئولو0nک2
قانونی /….) -1 گر-b ,ستd / 2ن8ا 1, -1 مفصل بند! مخصوصشا` تو0Tع می کند. پس با0د بر 1/! تفا/e بنAا-0ن
2`d ِتA2 0عنی نقط" ! ,1جا� مطلق عرص" ,جتماعی2 / ,مر ,قتصا-! -1 فعل!Tمجا X مچو` ,0نB !-ا` ,مر ,قتصاAم
Bمچو` 0کی ,T عناصر(0Tر سAستم Bا!) تمامAت ,جتماعی /,قعی پافشا1! کر- : /قتی ,0ن -/ با 0کد0گر مو,ج" می  شوند2
1- b-نقط" ! مقابل /,قعی خو zِ1 لبا- !Tم2 /قتی ,مر ,قتصا-ِ! مجاAلگی ,ستفا-5 کنB گانیn,/ T, مAB,0عنی2 ,گر بخو

“تعAّن 0افتِن متضا-”,j bاBر می شو-2 ,0ن Bو0ّت با تناقض مطلق(با خو-) Bمزما` می شو-.

,0ن ما 1, ب" پا1,-/کس ,ند0ش" ! -لوT می 1ساند : شا0د موجزتر0ن تعر0ف فلسف" ! ,/ ,0ن خو,Bد بو- ک" ,0ن فلسف" 0ک
“,سپAنو0Tسِم فAشت" ,! شد5”(Fichteanized Spinozism) ,ست – / ما با0د -B 1ما` Tما` بخاrر d/01م ک"
فAشت"(چنانچ" خو-b -01افت کر-5 بو-) dنتی ,سپAنو0Tست مطلق بو-. -1 تصو1 -لوT T, Tندگِی محض Bمچو` جر0ا`
ِ̀ (self-positing) مِن مطلق خالقAّت مجاT!2 جوBِر ,سپAنوT,0ی ب" مثال" علت خو- (causa sui) با خو--فر,ن8ا-

محض فAشت" ,! Bمپوشانی می شو- / بر Bم منطبق می شوند :
ً Bما` ,0ن مف8و~ خو-b 1, ب" Bما` /سعتی ک" dفر0د5 شد5 فر,می ن8د. dنچ" ک" /,بست" ب" 0ک فعالAّت خّالTd î,- ,ست ,0ضا
چAز! ,ست ک"2 بطو1 مستقل / ضر/1!2 خو-b 1, -1 خو-b فر,می ن8د : بAشتر0ن ,مر سوبژکتAو2 بAشتر0ن ,مر

.(WP11).-د بوB,و خوAبژکت,
,0ن خو--,1جاعی مجاT! محض حرکتی با سرعت بAن8ا0ت 1, ,0جا- می کند2 چر,ک" ب" ABچ بر/` بو-گی -T, /1 مAا`
چAز! بر,! /ساrت کر-` -1 حرکت خو--,-عا0ی ,b نAاT ند,1- : ” بد0ن گون" سرعت نامحد/-2 حرکتی 1, توصAف
bش" ب" مقصدAمB "محض ک !Tز! بر,! ,نجا~ -,-` با حرکت /,قعی ند,1-2 0ک حرکت مجاAچ چAB می کند ک" -0گر

̀ ,B bما` مقصدb ,ست.”(۵) نائل شد5 ,ست2 / خوِ- -1 حرکت بو-
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5,1 T, `,ست ک" فقط بتوAز! نAچ عنو,` چAB "ب e1, با0د فسخ کر-. لذ b, ر/نیAب zاAمچو` مقB eل با لذAم xِñوند کاAپ
,نحر,فِی -d -1` 1, بدست d/1-2 بلک" d` چAز! ,ست ک" با0د تا بAشتر0ن حد ب" تاخAر ,فتا-5 شد5 باشد2 چر,ک" d` چAز!

,1 b-ل خوAل /جو- -,1-2 گو0ا مAم T, 1ماندگا ̀ ,ست ک" فر,0ند پAوست" ! مAل مثبت 1, قطع می کند. ,0نجا 0ک خوشِی -1/
(MP-192) .ناپذ0ر!  ,! -اللت نمی کند ̀ با خو-b / تامل ,b پُر می کند2 / ,0ن بر ABچ فقد,نی / ABچ ,مکا

/ BمAن B ,1م می تو,` -1 مو1- عشق با/قا1 /,1- -,نست : تعو0ِق ,بد! ,جر, / ,نجاِ~ T, `d 0ک قانو` فقد,` 0ا 0ک تعالی
,0دr, kd 5اعت نمی کند : / -1 ,0نجا نAز2 ب" مAلی ,شا51 می کند ک" فاقد ABچ چAز! نAست2 چر, ک" ,جر, / ,نجامش 1, -1
ِ̀ Td,- مAل ,ست. ̀ ماندگاb,  !1 پAد, می کندB 2ر لذتی2 بر خال2ç پAش ,T ,0ن 0ک باTقلمر/-Bِی جر0ا /1- 1- / b-خو

(o°ó)

پانو1س مترجم :

n1n [I] -,ند0ن کمد0ا بالت -1 نما0شنام" Bا! مولAر2 -1,ماتAست2 نو0سند5 / نما0شنام" نو0س فر,نسو! بو-. جمل" ! “شما
dنر, خو,ستAدn1n 2 -,ند0ن!”2 خطی ,T نما0شنام" ! مولAر ,ست. 0nژ{ ,0ن جمل" 1, بر,! نقد ,0ن فرÖ بکا1 می بر- ک"
من BمAش" Bمزما` با خو-b ,ست. ,/ با ,0ن جمل" با لکا` Bمر,5 می شو- ک" من -1 لحظ" ! عمل حضو1 ناخو-dگا5 -,1-
/ -1 حقAقت با -0د` نتا0ج / پAامدBا! عمل ,b ب" حضو1 خو- -1 لحظ" ! عمل پی می بر-. لکا` -1 نقد “من می ,ند0شم

پس Bستم” می نو0سد: سو5n ,غلب dنجا ک" خAاk می کند Bست2 غا0ب ,ست.

[II] فAشت" -1 مقابل من2 0ک مِن ناx 1, معرفی می کند. مِن ناx فAشت" ,T خوِ- عAنAّت پذ0ر (Ego) 0ا ,T من ,! ک"
̀ بAنی 0ا 1/,نشناسِی تجربی ,ست فر,تر می 1/-. بر,! توضAح ,0ن من2 فAشت" ب" شاگر-,نش گفت: dقا0ا` ب" موضو� -1/
-0و,1 بAاند0شAدd 2نگا5 گفت: ب" کسی بAاند0شAد ک" ب" -0و,1 ,ند0شAد. حاk: ب" کسی بAاند0شAد ک" ب" کسی ,ند0شAد ک" ب" -0و,1
می ,ند0شAد. بد0ن سا` تا بی ن8ا0ت می تو,` ,-,م" -,-. Bر چ" سختتر بکوشAم تا خو- 1, عAنAّت بخشAم2 0عنی dنر, ب" 0ک
موضو� dگاBی بدk کنAمB 2مو,51 من ,! باقی می ماند ک" ,T عAنAّت پذ0ر! سرباT می Tند / خو- شرr الB ~Tرگون"

عAنAّت پذ0ر! / 0کپا1چگی dگاBی ,ست

das ding [III] -1 ,صل Bما` “چAز” 0ا شیء ,ست ک" لکا` ب" تبعAّت ,T فر/0د / Bا0دگر dنر, das ding می خو,ند.
,بژ5 ! ک" حضو1 شفاç / سنگAن -,1-. ,0ن ,بژT, 5 ما-0ّتی /,ال / مرگبا1 برخو1-,1 ,ست. -1 ,0نجا 0nژ{ dنر, چAز!

نز-0ک ب" Ding an sich کانتی معرفی می کند. چAز! ک" -1 گلو! سو5n گAر کر-5 / خو,ستا1 نابو-! d` ,ست.

d [IV]نجلAوz سAلسAوo۶ì۴-o۶££) z( شاعر ,سر,d 1مAز dلمانی ,ست ک" گل سرb, á بر,! BمAش" بد/` توضAح
باقی ماند- گل سرá ,/ شکوفا می شو- چو` شکوفا می شو-. 0عنی خو-b علّت خو-b ,ست. لوئAس بو1خس با ماABّت ,0ن

گل سر2á شعر 1, تعر0ف می کند.

Billy Bathgate [V] نا~ 1مانی ,ست ک" -1 ساo°§° k توسط E.L.Doctorow نوشت" شد. -,ستا` d` توسط
Billy 1/,0ت می شو-. ,/ 0ک پسر o۵ سال" ,ست. پد1 بAلی موقعی ک" بAلی بچ" بو-2 ما-b1 1, تر{ کر-5 ,ست. بAلی
بAشتر Tمانش 1, -1خAابان8ا ب" عنو,` عضو! ,T 0ک گر/5 خAابانی خالفکا1 صرç می کند. ,0ن کتاx مسئل" !
خو-مختا1!2 بی فا0دگی سکس بد/` عشق2 نسبAّت ,خالقی / ,فسان" پر-,T! مافAا 1, -1 فرBنگ dمر0کا0ی 1/,0ت می کند.

[VI] بر,! لکا`2 سا- نتAج" ! پتانسAل -1/نی مستقر شد5 -1 فلسف" ! کانت ,ست. بر,! ,/ کانت کسی نAست ک" 0ک
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سا-0ست پن8انی باشد2 بلک" ,0ن سا- ,ست ک" 0ک کانت پن8انی ,ست. لکا` با گرفتن ,T پشت / ,T T/,0ا! پن8انی کانت
می تو,ند 1,بط" ,! بAن کانت / سا- ,0جا- کند. / ,T ,0ن rر0ق ABوال! سا- 1, -1 قالب بچ" ! T,-5 شد5 ! شخصی کانتی

,1,ئ" -Bد.

[VII] -1 ,سطوB 51ا dمد5 ,ست ک" لAلAث Tنی بو-5 شAطانی2 ک" شبان" ,0d 5,1Tن" ب" جلد -ختر,` سفر می کر-5 / با dن8ا -1
می dمAخت" ,ست. -1 متن عبر! قد0می dمد5 ,ست ک" “چر, ک" قبل ,T حّو, لAلAث بو-”. لAلAث -AB 1اe 0ک ما1 ,فعی نشا`
-,-5 می شد. ,/ Bمسر ,ّ/d k-~ بو- / بر,! ,0نک" ,T حّو, ,نتقا~ بگAر- ,/ 1, ترغAب کر- تا مAو5 ! ممنوع" 1, بخو1-. لAلAث
-1 قر/` /سطی -0گر -AB 1اe 0ک ,فعی نAست بلک" -1 تجسم شب ,ست. ,/ گاBی فرشت" ,! ,ست موکل تولد / تناسل
بشر / -1پا51 ,! ,/قاe -0و! ,ست ک" ب" کسانی ک" تن8ا می خو,بند / 0ا -1 جا-B 5ا! متر/{ سفر می کنند Td,1 می 1ساند.
0nژ{ -1 ,0ن متن می نو0سد ک" خد, Bمچو` لAلAث با مر0م -1 می dمAز- / ,T ,0ن rر0ق T,0ش مسAح 1, سبب می شو-.
0عنی خد, مسAح 1, با صفت ,Bر0منی ,b می dفر0ند. بنابر,0ن بر خالç بقAّ" ! ,-0ا` ک" توسط ,ّمت ,b کفرگو0ی می شوند2

خد,! مسAحAّت خو-b کفرگو ,ست.

0n [VIII]ژ{ -1 ,/لAن مقال" ,T مباحث" ,b با -/ فAلسوç معاصر 0عنی جو-0ت باتلر / ,1نستو الکالئو2 ک" با عنو,`
“,متنا� ,T ,نتخاx” توسط ,مAد م8رگا` ب" فا1سی برگر-,ند5 شد5 ,ست2 مف8و~ Bژمونِی الکالئو 1, ,0نگون" شرå می -Bد:
مف8ومی ک" چا1چوبی نمون" /,1 بر,! 1,بط" مAا` کلAت2 حد/• تا01خی / حد/مرTِ 0ک ,مر /,قعِی ناممکن فر,Bم
می d/1- ـ با0د ب" 0ا- -,شت" باشAم ک" ما -0,1نجا با مف8ومی متما0ز سر/کا1 -,01م ک" تشخص d` ,غلب ,T چشم کسانی ک"
بد,` ,1جا� می -Bد پن8ا` می ماند (0ا ب" گون" ,! عمومAِت مب8ِم شب" ـ  گر,مشی ,! فر/کاست" می شو-). /0ژگی کلAدِ! مف8و~
ِ̀ فضا! ,جتماعی) / d` مرT! ن8فت" ̀ ,جتماعی (عناصِر موجو- -1 -1/ ِ̀ تفا/B eا! -1/ Bژمونی -1 پAوند حا-ِ• مAا
,ست ک" خوِ- جامع" T, ,1 نا ـ جامع" جد, می کند (dشو2x ,نحطاr محض2 ,نحالB kِم" 1شت" Bا! ,جتماعی) ـ مرT مAا` ,مر
(e/نما0ی خو- -1قالب نوعی تفاTبا با) e/ئت نوعی تفاAB1- ر,جتماعی2 فقطA2 0عنی ,مر غ`d بو-گی ̀ ,جتماعی / بAر/
مAا` عناصر فضا! ,جتماعی قا-1 ,ست خو- 1, صوe1 بند! کند. ب" بAا` -0گرd 2نتاگونAسم 01ش" ,! فقط می تو,ند
çستْم -1/نی ,ند. بنابر,0ن حرAا! جزئی ,! ک" نسبت ب" سB e/ر0ق تفاrT, نما0ی شو-2 0عنیTبا b/و5 ,! مخدAب" ش
الکالئو ,0ن ,ست ک" تفا/B eا! بAر/نی Bمو,51 ـ ,Tقبل -1عAن حاk -1/نی ,ند /2 ب" عال/25 ,0ن ک" حلق" 1,بط مAا` ,0ن -/
ً حا-• / تصا-فی ,ست2 0عنی نتAج" پAکا1 سAاسی بر,! کسب Bژمونی ,ست2 / چنAن نAست ک" -1 خوِ- Bستِی ن8ا0تا

,جتماعِی عامال` تعبA" شد5 باشد.

̀ شناسی قا-1 ,ست -1 فضا! بAن ,سطو51 / ̀ شناz ساختا1 گر,0ی ,ست ک" معتقد ,ست: ,نسا [IX] لو! ,ستر/z ,نسا
توضAحی ک" ,d T` ,1,ئ" می کند2 چگونگی عملکر- ,سطو51 1, تشر0ح کند / Bو0ّتش 1, تبAAن نما0د. ,0ن گون" عملکر- 1,
ساختا1گر, می نامند. لو! ,ستر/z -1 مر-~ شناسی ساختا1! خو- ب" ,0ن ,مر ,شا51 می کند ک" چگون" تقسAم بند! 0ک

قبAل" ب" چند rا0ف" Bمو,51 ماT,ِ- ناِ~ 0ک rا0ف" 1, ک" -1 /,قعAّت /جو- ند,1-2 ب" Bمر,5 -,1-.

: Notes

.Jacques-Alain Miller, “Detached Pieces,” lacanian ink 28, Fall 2007, p. 37 [1]

.Deleuze, Negotiations 1972-1990, New York: Columbia Univ. Press, 1997, p. 6 [2]
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.Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives, New Haven: Yale Univ. Press, 1988 [3]

Gilles Deleuze, Desert Islands and Other Texts, Cambridge: Semiotext(e), 2004, p. [4]
.185-6

.Peter Hallward, Out of This World, London: Verso, 2006, p. 142 [5]

منبع با0گانی Tندگی من
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2مکر&سی -ا نئول$بر&ل$سم؟

منبع: بوستو6 -5و5و* جلد !1* شما-, ۵* نو'مبر ۶""!

نو5سند@: ?ت=ل=و بو->6

برگرC :6'D. سBند

تا-نگاشت عد'لت

WX LYD -D"! موجی 'D Uمکر'ت=ز'س=و6* سر'سر ?مر5کاR الت=ن -' فر' گرفت* [>] موجب شعلL >- شد6 بحث
گسترR' @D پ=ر'مو6 ماY=ت > >عد@ Dمکر'سی شد.! '5ن بحث بL >5ژ@ D- منطقR' L با 5ک تا-5خ \والنی 'U خوDکامگی* با
'ستقباe ->بL -> شد. خوDکامگی س=اسی D- ?مر5کاR الت=ن بL م=ر'd 'ستعما-R > بL 5ک شکل 'U >'بستگی -شد
ً متکی بر Uم=ن R-'D بز-g (latifundia) > برDگی بوD* باU می گرDD* > نL مانند '5االf متحد@* سرماR-'D L5 کL عمدتا
بL 'نگ=ز@ YاR س=اسی کشا>-D .D'U? 6'U- >'قع* ?مر5کاR  الت=ن \ی نز5Dک بD L> قر6 ح=اf س=اسی مستقل* حتا 5ک
RاY eمکز5ک ب=ن سا -D .ست' @Dنکر Lمکر'ت=ک ب=انجامد* تجربD 5مn- س=د6 5ک- f-قد Lب Lس=اسی -' ک oنقال'
Lن *Dبو R-'D L5سرما oصلی 'نقال' LغدغD *!"۵s eسا -D R۴۴"!* > بول=و eسا -D گو'تماال *!"!u < !"!X

Dمکر'سی.

 

ً بر جنبش 'صالحاD fمکر'ت=ک WX LYD -D"!* تحت تأث=ر حرکِت Dمکر'ت=ک 'U نظر تا-5خی بی سابقD L- جBا6* بخشا
م=ر'Y dاD Rست > پا گ=ر '5ن تا-5خ Dلخر'~ فا5ق ?مد. 'ما حتا D- سطح 'فکا- Dمکر'ت=ک* پ=ر>RU محد>D بوD. بخش مBمی
'U \بقL س=اسی D- ?مر5کاR الت=ن* 'U ?6 جملL چپ* ->  5ا->R با س=ل Dمکر'ت=ک > Yم چن=ن با شکست «سوس=ال=سم >'قعاً
موجوD» > ناتو'نی سوس=اD eمکر'سی D- فر'تر -فتن 'U سرماR-'D L5* بL سمت پذ5ر~ 5ک Å-D 'سلوبی
D U' ( procedural)مکر'سی YجوÑ برD. '5ن Å-D* کL سرچشمۀ ?6 بL «سرماR-'D L5* سوس=ال=سم* > Dمکر'سی»1
ً با 'نتخاD o>لت* > مبا-U@ بر'D Rمکر'سی -' با 'ستقر'- قو'ن=ن -قابت ÜU<n شومپ=تر برمی گرD *DDمکر'سی -' صرفا
'نتخاباتی 5کی می D'ند. ?نچL کD L- خا-U' á چشم 'ند'U 'سلوبی قر'- می گ=رY ~U-' DاR عد'لت 'جتماعی > بر'برR 'ست

ً با Dمکر'سی Yمر'@ بوD@  'ند. کL سنتا

 

برD'شت YاR 'سلوبی 'D Uمکر'سی 5ک فاصلL گ=رU' R سنت س=اسی غرU' -o 'فالتو6 تا ما-کس > توکو5ل- بL شما-
می ?5ند. توکو5ل D- بخش مقدمۀ کتاD» oمکر'سی D- ?مر5کا» ماY=ت D>-'6 ساD Uمکر'ت=ز'س=و6 -' با '5ن کلماf ترس=م

می کند:

«کل '5ن کتاo با 'نگ=ز@ نوعی >حشت مذYبی ملBم 'U ['5ن] تعمق نوشتL شد@ 'ست کL '5ن 'نقالo مقا>مت ناپذ5ر* قر6
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s«.D<- فر5د@ 'ست* پ=ش می? Dخو Lا5ی کY Lم=ا6 >5ر'ن -D 6حتا 'کنو < @Dر مانعی عبو- نموY U' *6پشت قر

 

'گر ما Uبا6 توکو5ل -' جدR بگ=ر5م* Å-D 'سلوبی 'D Uمکر'سی معما5ی -' D- بر'بر ما قر'- می YDد: چگونL 5ک چن=ن
برنامL س=اسی ساD@ > منطقی تاکنو6 شو- شد5د بر'نگ=ختL > سرسختی 'نقالY oا > مقا>مت ضد'نقالY oا -' موجب شد@*
> مبا-f'U مرDمی > سرکوDD oمنشانY '- Lمر'@ D'شتL 'ست؟ ?5ا* بعد 'Y UمL حرY Üا* تماÑ '5ن Ñ'-D غرU U' oما6 ?تن
عصر پر'کل=س تاکنو6* محصوe 5ک بدفBمی ساD@ بوD@ 'ست؟ چر' 'لغاR برR-'D @D بر5Uل* > 'مپر'تو-R کL بر کا-

برDگی قر'- D'شت* ?6 قد- ?سا6 تر 'D Uمکر'ت=ز@ کر6D سرماR-'D L5 بر5Uل بوD؟

 

شا5د بL '5ن Dل=ل باشد کD Lمکر'سی* نBا5تاً* ب=ش تر 'U 5ک چ=ز 'سلوبی معصوÑ 'ست. ?6 «چ=ز ب=ش تر» -'-
سرچمشY  LاR «>حشت مذYبی» کL پ=ر'5ش۴ توکو5ل بL ?6 'شا-@ می کند- می تو'6 با 5ک مفBوÑ محتو'5ی 'D Uمکر'سی*

:Dنمو Å-D ا- مشخصۀ 'صلیBچ U' متشکل

 

'لف- Dمکر'سی بL مجموعU' R' L مؤسسY Lا ن=اD-'D U کL 5ک -قابت منصفانL بر'R قد-f -' ساUماYD  6د > تو'6 کافی
بر'R 'عماe نت=جL ?6* حتا D- مقابل 'عتر'ضاf باUندگاD *'- 6'شتL باشد. Yما6 \و- کÑ'D? L پرU>-سکی گفتL 'ست*
U' *ساختا- ->ند س=اسی Dخا\ر خو Lب R5ا قشر *Lبق\ *oچ حز=Y Lمی کند ک L5نDاB5ن -' ن' L5د نسبت بDمکر'سی ترD

پ=ر>RU مطمئن نباشد؛۵

D -oمکر'سی بL 5ک سطح بن=ا5Dن* 'ما 'U نظر تا-5خی متغ=ر* -فا@ ماRD بر'Y RمL ن=اD-'D U؛

D'شد کامل 'فر- Lب ً D -áمکر'سی بر '5ن فرî قر'- D-'D کL بL شBر>ند'6 بL \و- بر'بر برخو-D می شوD* > نت=جتا
ً منحصر بL فرD > بL تنوC بی پا5ا6 تجلی ح=اf 'جتماعی* 'جاU@ می YDد؛ مطلقا

ï6 حقو? U' ساسی >* فر'تر' RاY RD'U? U' ر5ق حما5ت\ U' '- RD'U? U' 6'ر>ندBمؤثر ش R-'D-مکر'سی برخوD -D
< RD5ع منابع ماUتو *@Dتأم=ن نمو (الت=ن ثبت 'ست Rقو'ن=ن 'ساسی 'جر'نشد, ?مر5کا U' R-بس=ا -D 6م 'کنوY Lک) سمی-

.DUمی سا -Dا5شا6 قاY RD'U? U' مؤثر @Dستفا' Lمگا6 -' بY L5نی -' تأم=ن می کند کDنما

 

D- عمل* 'لبتL* سرماY R-'D L5اD Rمکر'ت=ک* حتا پ=شرفتL تر5ن ?Y 6ا* بL سختی با '5ن مع=ا-Yا Yم خو'نی D'-ند. 'ما '5ن
کمبوD* بL جز قصو- صرU' Ü عمل بL >عد@ Dمکر'ت=ک- ?5ا فرقی می کند؟

 

Dمکر'سی > نئول=بر'ل=سم
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بحر'Y 6اR 'قتصاRD* نظام=ا6 شو-شی* سرماL5 ساال-Y RاR خوDکامL* > سفا-f خانY LاR مد'خلL گر ?مر5کا* YمL* نقش 
Lمکر'ت=ک بD Ñر گاY :ند' @Dکر RUالت=ن با Rمر5کا? -D نظامی RاYتاDتا-5خ \والنی بی ثباتی س=اسی > کو -D میBم
جلو* با خوD خطر 5ک عقب گرD 'ستبد'D '- RD'شتL 'ست. 'کنو6 خطر 'صلی نسبت بD Lمکر'سی بس=ا- نامحسوñ تر*

D'خلی تر* شا5د YولناÅ تر 'ست: 'D Uست -فتن بالقو, 'عتماD شBر>ند بL خوD Dمکر'سی.

 

Ñ'حتر' < fعز L=ر>ند'6 5ک حالت > ->حBش Lلت ب<D oنتخا' -D مگانی* حق مشا-کتY Ró- با حق RاY Ñنظا -D
عمومی می YDد. 'ما موقعی کD L>لت YاR منتخب «م=ثاï نما5ندگی» -' می شکنند > نسبت بL مصا5ب شBر>ند'6 بی تفا>تی
کامل نشا6 می YDند* Yنگامی کD Lمکر'سی بL مجموعR' L 'نتز'عی 'U قو'ن=ن تنزe می 5ابد > بر'R 'کثر5ت شBر>ند'6 معنی
خوD U' '- Dست می YDد* بس=ا-R بL '5ن گر'5ش پ=د' می کنند کD Lمکر'سی -' فر5ب تلقی نما5ند* 'عتماD بD U' '- 6? Lست
D'D@ > حما5ت خوU' D مؤسسY LاR 'نتخاباتی -' متوقف نما5ند. نت=جL '5ن سرخو-Dگی* 'لبتL* بL شدf > \وe بی ?بر>5ی
Rکث=ر D'مکر'سی 5ک فر5ب 'ست* 5ا 'گر تعدD Lمعتقد باشند ک Lم=شY ندکی' D'گر فقط تعد' .D-'D مکر'ت=ک بستگیD
R-بس=ا ÑDمر Lنگر'6 کنند@ موقعی 'ست ک D-مو .Dد بوY'حتماالً بس=ا- شد5د نخو' Lگا@ ُگد'- '5ن \و- فکر کنند* نت=ج
مستمر'ً معتقد باشند کD Lمکر'سی 5ک فر5ب 'ست. حتا ?6 موقع* پی ?مدYا بL '5ن بستگی D-'D کL تعد'D کث=ر چقد- «کث=ر»
'ست* ساUماندYی > õرف=ت ?Y 6ا بر'R 'قد'Ñ جمعی* > 'لبتõ *Lرف=ت >5ژ, Yر کشو- بر'R جذo سرخو-Dگی عمومی

چقد- 'ست.

 

fعمل می کند* ثبا Dخو Cتبا' fا > 'حساساY @5د' U' مستقل ً YنوU* 'عتماD عمومی مBم 'ست. D- حالی کL خوDکامگی نسبتا
Dمکر'ت=ک بL مشر>ع=ت Yمگانی ن=اD-'D U. بL '5ن Dل=ل* Y @D'DاR '\العاتی D- با-, 'فکا- عمومی D- چند5ن کشو-
-D < %۵" 5لUبر -D *%۴X Rپر> > بول=و -D 6مکر'سی 'کنوD U' ست. نا-ضا5تی' Rالت=ن منشاء نگر'نی جد Rمر5کا?

کلم=با ۶1% 'ست.۶

 

Lو- پ=ش=ن ش=لی* با گقتن '5ن کBد؟ پاتر5س=و ?5لو5ن* -5=س جمYD توض=ح می '- Dست -فتن 'عتماD  U' 5ن' Rچ=ز Lچ
.D'D 5ن پاسخ' Lب Dکشو- خو -D *ی 'جتماعی» کنونی 'ستYخت «بد'DپرUمکر'سی باD مقابل -D Cتر5ن موضوDحا
Yما6 \و- کU' L گفتۀ ?5لو5ن برمی ?5د* مؤسسY LاD Rمکر'ت=ک نو5ن* 'نتظا-'f شBر>ند'6 -' بر?>-D@ نکرD@ 'ند. ?6 بد5ن
Dل=ل 'ست کL 'کثر5ت شBر>ند'6 'سلوo گر'5ا6 پ=ر> شومپ=تر ن=ستند؛ ?Y 6ا فکر نمی کنند کD Lمکر'سی فقط 5ک س=ستم
f<6 \ر5ق تفا? U' < ساسی -' تأم=ن کند' fا > خدماYمکر'سی کاالD Lند ک-'D -ا 'نتظاY 6? .قو'ن=ن -قابت 'نتخاباتی 'ست
مثبتی U -Dندگی ?Y 6ا '5جاD نما5د. بL \و- خالصY 6? *Lا چ=زR محتو'5ی -' 'D Uمکر'سی 'نتظا- D'-ند. 'ما Bõو-
->ندYاD Rمکر'ت=ک D- ?مر5کاR الت=ن مصاÜD با D- پ=ش گرفتن 'صالحاf 'قتصاRD نئول=بر'لی بوD. > چو6 '5ن

.Dو- نکرBõ چ چ=ز محتو'5ی=Y *ند' @Dبا- بو Lفاجع RDر>ند'6 عاBش R'بر fصالحا'

 

*eDمتعا RاY LجDبو *RDقتصا' RUسا D'U? *پولی fثبا R'نئول=بر'لی معر>فند: برقر RDقتصا' fصلی 'صالحا' RاY-'بز'
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مقر-'DU f'5ی* خصوصی ساRU* کوچک ساD RU>لت* > ?RD'U عمل 6D'D بL ن=ر>YاR باU'-. سلطL نئول=بر'ل=سم بر
مناõر@ س=اسی- 'قتصاRD ?مر5کالی الت=ن ن=ز 'Y Uم=ن جا ناشی می شوD. 'ما پ=ر>Y RUاR '5دئولو5nک نئول=بر'ل=سم بس=ا-

ً کم ?6 'ست- کL بY Lر حاY eز5نL 'جتماعی عظ=می -' تحم=ل کرD@ 'ست. ب=ش تر 'D Uست ?>-YDاR 'قتصاRD نسبتا

 

U' بعد *!"WW eتا سا .Dکر می شوû عنو'6 سرمشق موفق=ت نئول=بر'لی Lب ً مو-D ش=لی -' D- نظر بگ=ر5د* کL عموما
Lگرچ *Dچند'6 ب=ش تر نبو !"us eسا Lقعی کا-گر'6 نسبت ب'< RاYDستمزD < Lمد سر'ن?-D *RDتعد5ل 'قتصا eسا @Dپانز
!"Wu < !"uX ب=ن .(س=د- %sX Lب !"Ws eسا -D Lک) Dصد بو-D @Dپانز !"W۵ < !"u۵ ب=ن R-ب=کا üم=انگ=ن نر
u.Dبو !"WX سطح U' کم تر UنوY ش=لی -D Lسر'ن Üمصر !""X eسا -D < *فز'5ش 5افت' %sW Lب %!u U' فقر üنر
5ک گز'-~ 'خ=ر «کم=س=و6 'قتصاRD ساUما6 ملل بر'R ?مر5کاR الت=ن» پس 'U ستا5ش «'فز'5ش YاR مBم» D- حد'قل
-D Lک '- Rخر5د f-کنو6 قد' @Uا تاY 6? Lگرفت ک L1""!* نت=چ < !""X RاY eسا Lفاصل -D ش=لی RرBش RاYDستمزD
< !"u" RاY eسا Lفاصل -D :ا ثابت نماندY ش=ل=ا5ی LمY ضع< Lلبت' W!ند'  @D-<? ستD Lبا-@ ب<D … شتند'D !"WX eسا
WW"! ثر>تمندتر5ن YDک D-?مد خوD %s۶٫1 U' '- D-?مد ملی ب۴۶٫W L% 'فز'5ش D *D'D- حالی کD L-?مد ن=مۀ پا5=ن

جمع=ت 'D %1X٫۴ U-?مد ملی ب۶٫W L!% کاYش 5افت."

 

D- مکز5ک* ب=ش 'U 5ک LYD تعد5ل '-تد>کس پ=چ=دگی YاR 'جتماعی > 'قتصاRD با-RU -' بL >جوD-<? D@ 'ست.
RاY یõعلی -غم لفا *!""X < !"XW RاY eسا Lفاصل -D مد سر'نۀ ملی?-D *سمی مکز5ک- RاYD'D ñبر'سا
R'بر (Partido Revolucionario Institucional) نقالبی' R'گرDاBن oلت حز<D Üر\ U' Lمند'نU<پ=ر
%۴X قعی'< RاYDستمزD !"WW < !"W1 RاY eب=ن سا !X.5افت eنئول=بر'ل=سم* 1٫۴!% تنز Lب Dفر>~» گر>5د6 خو»
تنزe 5افت* > 'U ?6 موقع تاکنو6 نز5Dک سطح WW"! خوD باقی ماند@ 'ند. D- فاصلL ساY eاD !""X < !"WX R- حالی
ً D- مکز5ک باالست- 'فز'5ش 5افت* مصرÜ سر'نu L% کاYش 5افت.!! بL گفتۀ کاستاند' کL نرü ب=کا-R- کL سنتا
U» *(Castañeda)مانی کD L>لت مکز5ک D- ساe 1""! '>ل=ن حساY oاR ?ما-R تو5Uع D-?مد \ی ۵! ساe -' علنی
کرY @D'D *Dا YولناÅ بوY !1«.DنوU شو-~ D- چ=اپاD *ñ> سوءقصد س=اسی* 5ک کسرR بوDجL عظ=م* > سقو\ پز>
الÑU بوD تا نخبگا6 محلی > مشتشا-'Y 6? 6ا D-5ابند کL س=است YاR نئول=بر'لی عمل نمی کنند. > Uمانی کY 6? Lا D-5افتند*
پر5Uدنت '-نستو 5DUلو 5ک بستL 'ضطر'-R پ=شنBاD کL مصمم بوD سختی Yا ب=ش ترR بر فقر' تحم=ل نما5د. مقاماD f>لتی
R'بر Rب=ش تر RاY موجب مصا5ب > محر>م=ت Lشتند* ک'D -ا -' 'نتظاYDستمزD خر5د f-قد -D Rصد-D s1 شY5ک کا

!s.ا شدY کثر5ت مکز5کی'

 

Dجو< Lب '- LالنDعا Lمد* 5ا 5ک جامع?-D تر LالنD5ع عاU5ک تو *Dخو Lشد قائم ب- *Lو- خالص\ Lنئول=بر'لی* ب fصالحا'
ïمؤخرتر شر Lتجرب Lما6 \و- کY < *دYD غربی ?شکا-' نشا6 می Rخ=ر '->پا' e۵ ساX Lتجرب Lما6 \و- کY .ند' @D-<ن=ا
?س=ا ->شن تر نشا6 می YDد* توسعL سرماR-'D L5 بL ترک=ب مناسبی 'U س=است YاR عمومی 'حت=اD-'D á* > '5ن 5عنی

D>لتی کõ U' Lرف=ت کافی بر'R مد'خلD L- باU'- > نظا-f بر?6 برخو-D'- باشد.۴!
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D- >'قع* الÑU بL 5اR-<?D 'ست کL برنامL تعد5ل 'قتصاRD خوD ش=لی- کD L- مقا5سL با شرï ?س=ا 5ا چ=ن شگفت 'نگ=ز
ن=ست- بخش 'ستر'تژ5ک مس -' D -Dست D>لت نگD L'شت. بنگا@ YاD R>لتی مس کD L- ساY eاR [حکومت] ?لند@ ملی
-D<- خز'نۀ مالی می Lب ً شدند* حد>D ۵X D-صد 'D U-?مد صاD-'تی ش=لی -' تأم=ن می کنند. بL عال>@* '5ن D-?مد مستق=ما
نL مانند ?-n'نت=ن* بر5Uل* > 'کثر 'قتصاYDاR ?مر5کاR الت=ن* بL ج=ب سرماD L5'-'6 خصوصی- D- نت=جL مال=ۀ عمومی >
Lال- بD D-م=ل=ا Corporación del Cobre) !٫W) ۵""!* شرکت ملی مس eسا -D .لت -' تقو5ت می کند<D رف=تõ

خز'نۀ مالی منتقل کرD* -قمی کL بس=ا- ب=ش تر 'U مال=اتی 'ست کL کل بنگا@ YاR خصوصی D- ش=لی پرD'ختL 'ند.۵!

 

LYD -D (Dتول=د ناخالص سنج=د@ می شو Lعمومی ب RاY Lز5نY نسبت U' Lک) لت ش=لی<D @U'کنا-* 'ند Lمس ب RاY 5ژگی<
گذشتL* مانند نظا-D f>لت بر باY-'UاR مالی* مستمر'ً 'فز'5ش 5افتL 'ست. D- نت=جL* تعد5ل 'قتصاRD ش=لی -' Dشو'-
,n<پر U' مشخص RاY Rگ=ر Lخا\ر '5ن فاصل Lنست* > 'گر ب'D نئول=بر'لی RاY س=است U' R' @قانع کنند eبتو'6 مثا
ً D- >ضع=ت بس=ا- بدترR قر'- می D'شت. با '5ن >جوD* تماÑ '5ن «>5ژگی Yا»R مدe ش=لی نئول=بر'لی نبوD* 'قتصاD منطقا
õاYر'ً '5D Uد بانک جBانی پنBا6 ماند. سباست=اUD-'<D' 6 'قتصاDD'6 '-شد بانک جBانی D- 5ک سند -سمی کL بخشی
!۶.D5ک پی نو5س معمولی 'شا-@ نکر -D نگر'6 کنند@ حتا f5ن >'قع=ا' Lب *D-'D «eمثابۀ 5ک مد Lتحت عنو'6 «ش=لی ب

 

نتا5ج «بن=اDگر'5ی باD'U? -'U» بL سر'سر منطقL گستر~ 5افتL* > 'بد'ً بL ش=لی > مکز5ک- کشو-Yا5ی کU Lمانی بL عنو'6
D'ستاY 6اR «موفق=ت» تبل=غ می شدند- محد>D ن=ست. س=است YاR نئول=بر'لی تعد'D 'فر'D فق=ر > «بس=ا- فق=ر» -' 'فز'5ش
R'ما6 ملل برUسا RDکم=س=و6 'قتصا» U' @Uست. \بق 5ک گز'-~ تا' @Dتر کر Ü-n '- ب=ن غنی > فق=ر Lفاصل < *@D'D

?مر5کاR الت=ن»:

-D !""X < !"WX RاY eسا Lفاصل -D الت=ن > کا-'ئ=ب 'ست. فقر Rمر5کا? RاYDقتصا' R'تر5ن چالش بر g-فقر بز
Lب !"uX < !"۶X RاY LYD -D Lش فقر -'* کYکا -D تعد5ل بدتر شد > بخش 'صلی ترقی RاY ا > س=استY 6'بحر Lنت=ج
!"۶ < !sX ب=ن Rچ=ز LYD 5ن' Uغا? -D '- 'فقر D'تعر5ف فقر- تعد Lب Lبست -@Uتا RاY تخم=ن .Dب=ن بر U' *Dست ?مد@ بوD
م=ل=و6 قر'- می YDند … -کوD 'قتصاRD > تعد5ل WX LYD -D"! ن=ز نابر'برD R-?مد -' D- بخش 'عظم منطقL 'فز'5ش
D .D'D- کشو-YاR'-'D R باالتر5ن تمرکز تو5Uع D-?مد* X!% خانو'Y @DاR ثر>تمند ۴X% کل D-?مد -' D-5افت کرDند.

!u

 

U5گر جمعی صاحب 'مت=اUنی مشتی باU Lچان f-قد *RDقتصا' Rما6 با تشد5د نابر'برU مY *نئول=بر'لی RاY نت=جتاً* س=است
RDما RاY @Dشالو < *@Dتقو5ت نمو -Dشن=د@ می شو Rلت > بو->کر'سی مرکز<D سطو§ فوقانی -D اY 6? RاYتقاضا Lک -'-
< @Dب=ن بر U' *غ=رس=اسی > 'غلب مط=ع *Lما6 ن=افتUسا *ï6 5ک جمع=ت متفرD'D ~-<ر5ق پر\ U' '- Rر>ندBش

õرف=ت D>لت بر'R کاYش '5ن عدÑ تو'6U فرسا5ند@ -' تضع=ف کرD@ 'ست.
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5ک حکومت مستقل؟

بنابر'5ن* نئول=بر'ل=سم ?مر5کاR الت=ن بL خا\ر 'U ب=ن -فتن 'عتماD شBر>ند بD Lمکر'سی مسؤ>ل=ت مBمی D-'D. '5ن 'U ب=ن
*D-'لت می گذ<D رف=تõ بر Rب=ش تر RاY 5تD<محد Lالت=ن ک Rس=اسی ?مر5کا D5ژگی 'قتصا< <D مکر'سی باD فتن-
>خ=م تر شد@ 'ست: 'ستمر'- «>توR مال=اتی» کY LنوU' U \رÜ سرماD L5'-'6 سر'سر ?مر5کاR الت=ن مو-D 'ستفاD@ قر'-

.RUانی ساBج RDقتصا' f'تأث=ر < *Dمی گ=ر

 

>توR مال=اتی

ثر>تمند'6 ?مر5کاR الت=ن '6D'D U مال=اf 'متناC می کنند. 'گر D>لت Yا سعی نما5ند 'D U'-'5ی Yا* سوYDا* > D-?مدYاY 6? Rا
RاY<-Dا* خوYو'پ=ماY *اY بر قا5ق fند* > حتا کم تر5ن مال=اYD ا با خشم > نا-ضا5تی >'کنش نشا6 میY 6? *بگ=رند fمال=ا
'سپو-f* > خانY LاR تابستانی -' مصاD-@ کمون=ستی تلقی می کنند. '5ن «>توR مال=اتی»* 5ک سنت 'نحر'فی 'جتماعی >
Lست. با توج' @Dکر D-'< لتی<D LجDغ=رقابل تحملی بر بو RاY-فشا ً 'قتصاRD کL بD L>-'6 'ستعما- باUمی گرDD* متنا>با
-D ا* 5اY Lز5نY ر5ق قطع\ U' '- مالی fلتی* س=است گذ'-'6 'غلب مشکال<D RاY LجDمد بو?-D سمت Rناپذ5ر Üنعطا' Lب
~<D با- بر *D-ر موY -D «.نظر 'جتماعی عقب گر' «حل می کنند U' < غ=رمستق=م RاY fمکا6* 'فز'5ش مال=ا' f-صو
U' %!X *!"WX LYD خر'<' -D Lک D'D 6انی نشاBش بانک جY<نت=ن* 5ک پژ'n-? -D .Dکا-گر'6 > فقر' قر'- می گ=ر
ثر>تمندتر5ن بخش جمع=ت u% کل D-?مد مال=اتی -' می پرD'خت > U' %!X فق=رتر5ن بخش جمع=ت ٫s"D 6? %1-?مدYا
-'. متأسفانL* حد'قل D- '5ن مو-D* «'صالحاf ساختا-R» کL ِمنِم X LYD -D (Menem)""! شر>C کرD* فقط بL بدتر

!W.Dکمک کر Cشد6 '>ضا

 

با بحر'6 بدYی WX LYD"!* کسرR بوDجL مزمن D>لت D- ?مر5کاR الت=ن بL 5ک منبع نگر'نی عمد@ > فو-R ملی >
ب=ن 'لمللی مبدe شد. بر'R باUپرD'خت 5ک بدYی خا-جی Yم=شD L- حاe 'فز'5ش* الÑU بوD کL کشو-YاR بس=ا- بدYکا-
ماD'U بوDجD  L'شتL باشند. بنابر'5ن* D- م=ا6 بحر'6 شد5د D *!"WX LYD>لت YاR ?مر5کاR الت=ن گر'5شاf >صوe کنند@
'قتصاRD -' با 5ک س=است مالی 'R-'<D کL قد-f خر5د بخش YاR عظ=می 'U جمع=ت -' کاYش می D'D* تقو5ت نموDند*
R'بر Rمال=اتی» جد5د RاY ïمشو» «Lسمت- عرض» RاY R-منطبق با تئو < @D'D eمتوسط -' تنز Lبق\ RاYمد?-D
Lب Uبا ن=ا Lنئول=بر'لی شد* ک RاY §ر\ @Dجتماعی > عمومی* شالو' RاY Lز5نY ش شد5دYند. کاDثر>تمند'6 >ضع کر

«پرY=ز 'U کسر بوDجL» > کوچک ساD RU>لت YاR گو5ا ب=ش 'U حد بز-g* توج=L می شد.

 

Lب Lثر>تمند'6 'ست* ن U' fگرفتن مال=ا -D اY لت<D علت ناتو'نی مزمن Lالت=ن ب Rمر5کا? RاY لت<D مالی fما مشکال'
خا\ر Yز5نL ب=ش 'U حد -شد5افتD .L- حالی کL پژ>Yش بانک جBانی عقب گر'5ی 'فر'\ی نظاY ÑاR مال=اتی ?مر5کاR الت=ن
-' نشا6 می YDد* -YبرR بانک بر D>لت YاR ما فشا- >'-D می کند تا با کاYش «با- مال=اتی» سرماL5 گذ'-R خا-جی -'
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جذo نما5ند. 'ما با- مال=اf (بL عنو'D 6-صدU' R تول=د ناخالص ملی > بL 'ستثناR مقر-Y RاR تأم=ن 'جتماعی) 'کثر
RDقتصا' R-مکاY < Lما6 توسعUسا RاY-کشو -D Lحالی ک -D ست' %!u الت=ن Rمر5کا? Lپ=شرفت RاY-کشو
-D Lست ک' L5سرما U' ا > منافع حاصلYDبر سو fمال=ا RاY üست. حتا چشم گ=ر تر* نر' %su٫۵ 5ن نسبت' (OECD)
کشو-YاOECD R بL \و- متوسط ۴!% تول=د ناخالص ملی 'ست* D- حالی کD L- بر5Uل n-? -D *%۴'نت=ن* ش=لی* >
Lشتند ک'D f-کافی قد @U'ند' Lب Lالت=ن ک Rمر5کا? RاY لت<D U' LستD 6? !".ست' %! Rبول=و -D < *%s Lگوئ<-<'
بنگاYاR بز-D < g- مو'-RD کا-?مد عمومی -' متالشی > (5ا) بL ق=مت YاR ناچ=ز بL فر>~ برسانند* > 'D f'-'D>لتی
-' تعط=ل* برنامY LاR 'جتماعی -' لغو نما5ند* > مقا>مت عمومی D- مقابل '5ن س=است Yا -' نا5Dد@ بگ=رند* D- مقابلL با

>õ=فۀ ساUماندYی 5ک نظاÑ مال=اتی عاDالنL > مترقی بL \رU شگفت 'نگ=زR ناتو'6 بL نظر می -سند.

 

ً موجب تشد5د متالشی کر6D >قفL ناپذ5ر بخشی 'U ماش=ن D>لتی > گستر~ بحر'6 بدYی D- ?مر5کاR الت=ن* نت=جتا
RاY بخش R'ا برY 6? -D 6مشا-کت شا Lا5ی شد@ 'ست کY R-'س=است گذ RاY Lعرص U' اY لت<D عقب نش=نی بد>6 نظم
بز-گی 'U \بقاf مرDمی بس=ا- مثبت > مBم بوD@ 'ست. 'گر '5ن کشو-Yا نتو'نند کمر «>توR مال=اتی» -' بشکننند*
R'بر R-'U @-شو -L=ماف=ا5ی ->س «D'U? -'Uبا» L=شب R' @نحو فز'5ند Lالت=ن ب Rشد@ ?مر5کا R-تعد5ل ساختا R-'D L5سرما

-شد Dمکر'سی- خو'Yد بوD* تا شب=L سوئ=س 5ا 'تر5ش.

 

RUانی ساBج

ً 5ک D'ستا6 پ=چ=د@ 'ما جBانی ساRU 'قتصاRD '>ضاC -' تنBا بدتر کرD. جBانی ساY *RUمر'@ با «>توR مال=اتی»* صرفا
*D'D شYا -' کاY 6? Rتصم=م گ=ر < R'-'D' RاY رف=تõ *Dملی -' تضع=ف نمو RاY لت<D 5نDو- بن=ا\ Lب Lشنا5ی 'ست ک?
ک=ف=ت حکمر'نی -' پا5=ن برD* > ?س=ب پذ5رD R- جبLB 5ک مح=ط D'خلی > ب=ن 'لمللی بL نحو فز'5ند@ پ=چ=د@ 'R -' 'فز'5ش
'- Dحاکم=ت ملی > حق تع==ن سرنوشت خو U' میBم RاY و- ع=نی* بخش\ Lالت=ن* ب Rجد5د ?مر5کا RاY مکر'سیD .D'D
6D'D -'ست ?>5ز قرD با '- ñحسا RاY Lعرص -D سمی- Rتصم=م گ=ر RاY f-قد fند* > برخی '>قاDگذ'- نمو'<
مو'فقت نامY LاR تجا-R* «ق=د > شر\ Yا»* > بر-سی YاR «-5سک کشو-R» منتقل کرDند. '5ن 'U -مق 'ند'ختن D>لت ملی
موجب 5ک 'نحر'Ü عم=ق D- '>لو5ت YاR س=اسی شد@ 'ست. D>لت Yا D- منطقD -D *L-جe<' L* بL منافع D>لت Yا >
>'YD Ñندگا6 خا-جی > بخش YاR کل=دR سرماL5 ب=ن 'لمللی > «سگ YاR نگBبا6» ?6 (بانک جBانی > صند>ï ب=ن 'لمللی
پوe) پاسخگو Yستند؛ بعد 'U ?6 بL «ن=ر>YاR باD «-'U'خلی* 'صطالحی کL بر'R سرماL5 > بنگا@ YاR بز-g* محلی 5ا

خا-جی* بL کا- برD@ می شوD* > بL باU کر6D باY-'UاR ما پاسخگو Yستند؛ شBر>ند'6 معمولی D- ?خر قر'- D'-ند.

 

مشکل بتو'6 5ک Dمکر'سی باثباf -' تصو- نموD کL بL حد'قلی 'Uسطح حاکم=ت ملی کL بر'R 'تخاû تصم=ماf تو5Uعی
مBم الÑU 'ست* نرس=د@ باشد. نظر بL گستر~ YولناÅ جBانی ساRU* > نقش بدYی خا-جی D- تقو5ت >'بستگی مالی*
Dمکر'سی کL بر 5ک حکومت ضع=فی قر'- D-'D کY Lر چL ب=ش تر 'U حق تصم=م گ=رR مستقل محر>Ñ می شوD* 'حتماالً

تبا@ خو'Yد شد.



3781 3456 » د01'ا/. -, +*(%$)'ا%$#"؟16:34 07.08.11

Seite 8 von 13http://www.hafteh.de/?p=17849

 

بنابر'5ن* '- -مق   'ند'ختن D>لت > جBانی ساD *RU- تأث=ر'f تو5Uعی خوD بL ند-f بی \رÜ بوD@ 'ند. سرماD L5'-'6 محلی
> شرکاY 6? Rا D- متر>پل 'U چند \ر5ق 'U «کوچک ساRU» شد5د D>لت توسعL گر'R قد5می سوD برD@ 'ند. '>الً* ?Y 6ا
ً 'U \ر5ق کاYش شد5د کنترe بر باU'- سلطL 'قتصاRD خوD -' تقو5ت نموD@ 'ند* > 'ستمر'- > D-جۀ س=است عمومی 'ساسا
-' تضع=ف کرD@ 'ند. 'مر>U@* جو'مع ?مر5کاR الت=ن شد5د'ً «خصوصی» شد@ 'ند: D>لت بL حد'قل عملکرYDا عقب نش=نی
کرD@ 'ست* > کاالYاR قبالً 'جتماعی- بBد'شت* غذ'* ?موU~* مسکن* ?موU~ حرفR' L- مشکالf فرRD شد@ 'ند کL حل
U' < 6'-ا* ب=کاY 6کا6* ب=ما-'6* بی خانماDقو5است؛ باقی- فقر'* سالمند'6* کو' Rبقا RUبا Ñ5افت. نا -'Uبا -D ا -' با5دY 6?

کا-'فتاDگا6- 'کنو6 مشتر5ا6 صل=ب سرü > مجموعU' R' L ساUماY 6اR خ=رL5 غ=ر D>لتی شد@ 'ند.

 

ثان=اً* ناپد5د شدD 6>لت YاR ملی > خصوصی ساRU کلی بنگا@ Yا > خدماD R'-D' f>لتی موجب 'نتقاe 'نحصا-'f بس=ا-
-L5ل* ش=لی* > '->گوئUنت=ن* بر'n-? مانند -Lی خا-جی شد@ کYخت بد'DپرU6* > تضم=ن با'-'D L5سرما Lب -<?Dسو
حاکما6 غ=رمسؤ>e* فاسد* > عمالً نظامی بL با- ?->D@ 'ند. نئول=بر'ل=سم بر'R 'نتقاe ب=ش تر D'-'5ی YاR عمومی >
Lک f'و'پ=ما5ی* نفت* 5ا مخابرY *ïا5ی مانند برY Lعرص -D شد@ 'ند- حتا Lعمومی ساخت U'با پس 'ند Lلتی- ک<D RاY @بنگا

حتا چند ساe پ=ش «منع شد@» > Dست نزDنی محسوo می شدند* توج=L کلی -' تأم=ن می کند.

 

ثان=اً* '5ن 'صالحاf* تو'6U ب=ن D>لت > باU'- -' شد5د'ً تغ==ر D'D@ 'ند > Yر D>لت ?تی حساñ نسبت بL تقاصاYاR مرمی*
5ا مBلم 'U کم تر5ن 'حساõ< ñ=فۀ -فرم=ستی* فو-'ً پی خو'Yد برD کL برخی 'U مقدماتی تر5ن 'بز'- تصم=م گ=رR عمومی-
مانند کاR-'D' -D بر'R 'نجاÑ '5ن >õا5ف- -' ند'-D. بL '5ن Dل=ل 'ست کL 5کی 'U فو-R تر5ن >õا5فی کD L- مقابل جو'مع
!""X LYD خر'<' -D *5ر پ=ش=ن صنا5ع >نز>ئالU< 5ک Lما6 \و- کY .لت 'ست<D RUساUبا D-'D -'الت=ن قر Rمر5کا?
Üصر '- eسا !X Lالت=ن* ک Rمر5کا? .Dشو <- Lتعجب ?>- -> ب fبا برخی تحوال oجنو -D گفت: «>'شنگتن ممکن 'ست

1X«.Dد نموY'6 خو? RUسا Uبا Ü5گر -' صرD eسا !X *Dلت کر<D 6Dکر Dنابو

 

جامعL مدنی

جو'معی پر'کند@ شد@ > نامتجانس* با نابر'برY Rا > شکاY ÜاR قومی* \بقاتی* جنس=تی* > مذYبی: '5ن 'ست م=ر'd 'صلی
پانزD@ ساe سلطL نئول=بر'لی. مشکل منحصر بL جو'مع ?مر5کاR الت=ن ن=ست. D- '->پاR غربی پ=چ=دگی 'جتماعی ناشی
'U تنزD e>لت -فا@ موجب شد@ کL برخی 'U تحل=ل گر'U' 6 جامعD» L>-سومی» صحبت کنند. > -5چا-D فر5من
Dسمت 5ک «'قتصا Lمتحد@ ممکن 'ست ب f5اال' Lک Dب=زنس -5و5و مطر§ کر D-'<-اY مجلۀ -D ً'6* 'خ=ر'DDقتصا'
?پا-تا5دR» حرکت کند کD L- ?6 «ثر>تمند'D 6- منا\ق مرفL خا-U' á شBر > D- ?پا-تماY 6اR گر'6 ق=مت ?سوU @Dندگی
R-'D L5کا- سرما Lجو'مع محافظ -D 1!«.باشند Lشت'D نش=ن Lغ'U حمتکشا6 فق=رU کم تر5ن '-تبا\ی با Lمی کنند* بد>6 ?6 ک
Ñ<محر RDترقی ما Rمز'5ا U' R' @و- فز'5ند\ Lجمع=ت- ب Ñ5ک سو ً '>'خر X LYD < !"WX LYD""!* بخش >س=عی- تقر5با
R-'D L5سمی کا- سرما- RاY-'Uبا Lبا-@ ب<D D<-< U' 6'مد-6* ناتو Lجامع RDنابو eحا -D 5ا بخش L5د, \بق'U Lشد@* ب
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پ=شرفتL مبدe شد@ 'ست.11

 

ً غ=ر'خالقی بو6D محر>م=ت 'جتماعی ن=ست. 5ک «جامعL» کL با ن=ر>YاR مBا- نشد, باU'- ناتو'6 شد@ موضوC صرفا
ً کنا- Yم قر'- D 6D'D> کBکشا6 'جتماعی مختلف 'ست- > کشو-YاR ?مر5کاR الت=ن با سرعت بL ?6 سو می ->ند- صرفا
oعقا' U' ب=ش تر R-مکز5ک 'ستعما < -'D @D5ل برUنظر برسد* 'ما بر Lممکن 'ست متناقض ب Lست. گرچ'
سرماR-'D L5 شاD 6- '>'خر قر6 ب=ستم* 'U 5گانگی 'جتماعی برخو-D'- بوDند. D- ?6 جو'مع ماقبل سرماR-'D L5* 'ستثما-
ً D- بر5Uل > \بقاتی* 'شکاe ?م=ز~ 'جتماعی* 5گانگی ساختا-R > ->'بط ماب=ن \بقاf -' '5جاo می کرD* کL عمدتا
مکز5ک معاصر غا5ب 'ند. کشا>-U (fazendeiro) > برD@* مانند Uم=ن YD < -'Dقا6 بومی* گرچL ?نتاگون=ست بوDند*
R-ستثما' RاYپ=وند Lحد* ک'< RD5ک ساختا- 'جتماعی > 'قتصا -D اY 6? RاY Rگ=ر-D .شتند'D تعلق Lما6 جامعY Lما ب'
Rپا5ا6 قر6 ب=ستم* ?مر5کا -D .مد? Dجو< Lب *D5گر ->'بط 'جتماعی ?6 -' متحد می کرD U' R' Lمجموع < R-گی > ب=گا Dبر
الت=ن* بس=ا- شد5د تر D>قطبی 'ست. «برندگاD «6- '5ن باRU تعد5ل ساختا-R سرماR-'D L5 بL منا\ق مسکونی
'ختصاصی پنا@ می برند* کL بL >س=لL س=ستم Yا5D Rد@ بانی پ=ج=د@ > '-تش کوچکی 'U محافظ=ن 'من=تی حر'ست می شوند.
فرUند'Y 6? 6ا بL مد'-ñ خصوصی > مؤسسU<D R' LبانL می ->ند* > بعد'ً 'U مد'-ñ عالی > D'نشگا@ YاR ?مر5کا5ی
فا-® 'لتحص=ل می شوند. پزشکاY 6? 6ا Y -Dوستو6 > م=امی؛ Yنرمند'Y 6? 6ا D- ن=و5و-Å* لند6* > پا-5س Uندگی
R' @نحو فز'5ند Lکا- ب RاY @Dتو Rانی 'ست. '-تبا\ ف=ز5کی با 'عضاBج ñمق=ا -D < *Cا بس=ا- متنوY 6? f<می کنند. ثر
RاY @'--اBسر چ -D Lا 'نسا6 کY 6م=ن»- م=ل=وU 6خ=اU<D» -«6ندگاUخر قر6» > «با?» R'<n-د@ 'ست. ب=ن '5ن بو=Yنکو
RاY لقکD *-6 ?تش خو'Uمس > س=گا- می فر>شند؛ شعبد@ با'D? *Rقند ñ<تبا@ شد6 ما خر eحا -D RاYرBش R-منا\ق تجا
-D L؛ کا-گر'6 موقت > غ=ر-سمی کÑحاDU'پُر RاY @گذ-گا -D اY کن Åپا Lر؛ ش=شBمرکز ش RاY<- @Dپ=ا -D ~ند@ پوn
?لونک YاR حلبی > مقو'5ی Uندگی می کنند* > Y=چ مBا-Y < *f=چ Dسترسی بL مر'قبت D-مانی ند'-ند* چL ->'بط
R' L=حاش RاY @<شد* گر -<?D5ا Lگذشت -D *سی -5بر5و-'D Lما6 \و- کY باشد؟ Lشت'D Dجتماعی می تو'ند >جو' < RDقتصا'
Lشوند. 'ما موقعی ک eکا- 'ستثما- شوند@ مبد R<5ک ن=ر Lمی کنند تا ب @U-مبا Lنمی جنگند* بلک R-'D L5ستثما- سرما' L=عل
تعد5ل ساختا-R نئول=بر'لی D>لت -' نابوD می کند* ?موU~ > خدماD f-مانی عمومی -' متالشی می ساDU* > مؤسسY  Lا5ی
-' کL 'فر'D '- D- کسب مBا-'Y fاR مو-D تقاضا D- باU'- کا- تعل=م می YDند* حذÜ می کند* حتا پ=ر>D RU- ?6 نبرY Dم
Dشو'- 'ست. بر'R بخش فز'5ند@ 'U' R جو'مع ?مر5کاR الت=ن* 'ستثما- \بقاتی ?نی تر5ن مشکل ن=ست: مشکل ?Y 6ا

ناتو'نی شاD 6- مبدe شد6 بL 5ک ن=ر>R کا- 'ستثما- شوند@ 'ست.

 

صاحب نظر'6 محافظL کا- پاسخ می YDند کL شکل کم > ب=ش õر5فی 'U پس گرفتن حق -Ró* بر'R جلوگ=رU' R '5ن کL '5ن
U' -<D Lلت ب<D -د'5ت 'موY R'بر «e<مسؤ» ÑDمر L6 بD'D @Uجا' R'بر < D-<? ستD Lس=اسی ب ûنفو «Ñ<بقۀ محر\»
!"uX LYD 5ل'<' -D بحر'6 حکمر'نی ?مر5کا U' بحث -D *6انت=گتوY ست. ساموئل' R-<با~* ضر<' < eû'-' مد'خلۀ
.R-'D L5سرما RاY Rنابر'بر U' ناشی Lن *Dمکر'سی بوD -D \'فر' Lصنعتی محاصر@ شد@ نت=ج RاY-مشکل کشو Lنوشت ک
1s تز '> ?6 موقع ناD-ست بوD؛ تز '> 'کنو6 ن=ز ناD-ست 'ست. مشکل 'صلی تضع=ف Dمکر'سی > حکمر'نی Dمکر'ت=ک
L5ی تکامل 5افت'<n-بو Lجامع < R-'D L5تول=د سرما Lی 'ست کY'- ق=ق ترD -و\ L5ا ب *R-'D L5پا5ا6 قر6 ب=ستم* سرما -D

ً ناگز5ر خوDتخر5بی Dمکر'سی. 'ست > نL گر'5شاf فرضا
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مبا-U@ با '5ن چالش Yا* 'لبتL* بL چ=زR ب=ش تر 'U کا- '5ثا-گر'نۀ مBندسی س=اسی ن=اU خو'Yد D'شت: 5ک بستر نBا5Dنۀ
مناسب* 5ک مصالحۀ منطقی ب=ن نخبگا6* بBبوY- DبرR س=اسی* > س=است YاR عمومی بBتر YمL الÑU 'ند* 'ما کافی
Ñفر- e5کاD'- L5ک برنام *ÜدY 5ن' Rستا'- -D < *R-'D L5جو'مع سرما -D R-ساختا f'ن=ستند. 'ساسی تر* تغ==ر
'جتماعی > 'قتصاRD الÑU 'ست. برخی 'U موضوعاD f- چن=ن برنامL 'صالحی مشخص 'ند: -فرÑ مال=اتی مترقی*
ساماندYی س=اسی D- جBت تقو5ت õرف=ت D>لت بر'R نظا-f مؤثر بر باY-'Uا* تول=د س=است YاR عمومی مناسب* >
ً بBبوD پاسخگو5ی > تضم=ن کاالYاR عمومی مو-D ن=اU بر'R بقاء؛ n-فش > تقو5ت مؤسسY LاD Rمکر'ت=ک* > نت=جتا
مسؤ>ل=ت پذ5رD R>لت.1۴ بL عال>@* '5ن برنامL 'صالحاf ساختا-R بن=ا5Dن با5د بر مالحظاتی مانند باUپرD'خت
Lشت'D گذ'-'6 '-جح=ت L5سرما R'بر «Lستان<D Rلت* 5ا حفظ «فضا<D LجD6 بوDکر eDمتعا *C<خا-جی نامشر RاY یYبد

باشد.

 

نئول=بر'Y eا چن=ن مفر>ضاتی -' -D می کنند. فرD-5ک >Y 6ا5ک* D- 5ک مصاحبL -سو' D- ساY eاR پ=نوشL با
'e مرکو-5و U<- (El Mercurio)نامL  محافظL کا- ش=لی گفت کL* بر'R مدتی* '> ?ماD@ بوD Dمکر'سی > حقوï س=اسی
-' بر'R 5ک برنامD L>لتی متعBد بL توسعL بالمناCU سرماR-'D L5 قربانی کند. Yا5ک بL جرfó گفت* D- پا5ا6*

?Y RD'UاR 'قتصاRD خوD -' نشاD < @D'D 6- -' بD R<- Lمکر'سی > ?RD'U س=اسی باU می کنند.

 

'ما Dمکر'سی* چ=زR باالتر* '-Uشمندتر 'U باY-'UاD'U? R > منافع 'ست: جا6 'ستو'-f م=ل می گفت ?RD'U س=اسی 5ک
ضر>-f 'ست* D- حالی کRD'U? L 'قتصاRD 5ک -'حتی 'ست. پر>n@ 'صلی -YبرR 'صال§ \لب D- ?مر5کاR الت=ن با5د
Lمکر'سی* > نقشی کD Lر>ند بBش Dب=ن -فتن 'عتما U' Lب Lمکر'سی باشد؛ با توجD R'ما بر RاY-6 کشوDمن کر'
-D < Lنتخاباتی -فت' RاYند<- U' ست فر'تر' ÑUال fصالحا' @n<ست* پر' @Dکر RUبا RD6 بی 'عتما? -D نئول=بر'ل=سم
جBت >فا بL >عد, محتو'5ی Dمکر'سی عمل نما5د. 'گر Dمکر'سی* ?6 \و- کL توکو5ل گفت «5ک 'نقالo مقا>مت ناپذ5ر»
*«D<- فر5د@ 'ست* پ=ش می? Dخو Lا5ی کY Lم=ا6 >5ر'ن -D 6حتا 'کنو < @Dر مانعی عبو- نموY U' 6قر6 پشت قر» Lست ک'

ً محترمانL ب=ر>Y @U'<-D 6اR سرماR-'D L5 متوقف نخو'Yد شد. مطمئنا

 

'صالحاf س=اسی جدD R- ?مر5کاR الت=ن الÑU 'ست با متوقف کر6D تأث=ر مخرo نئول=بر'ل=سم ?غاU شوD* > تو'نمند
-'U6 با'-'D'وY Lک '- R' Lنۀ 'جتماعی بی سابق'UلسوD -مقابل کشتا -D Dخو U' تõحفا R'6 معمولی بر'Dنا6 > مرU 6Dکر

.D-'D ÑUند* ال' Lند'خت' @'- Lب D'U?
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پی نو5س Yا:

 

This section draws on my State, Capitalism, and Democracy in Latin America 1
.((Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1995

.(New York: Harper and Row, 1942) 2

Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Doubleday: Garden City, 1969), p. 3
.12

A note on terminology: I use the expression “democratic capitalism” rather than the 4
more common “capitalist democracy” because the latter misleadingly suggests that
“capitalist” barely qualifies the workings of a full-blown democracy. In contrast,
“democratic capitalism” accurately conveys that the democratic features are, for all
their importance, hardly more than political modifiers of the underlying
undemocratic structure of capitalism. See Boron, State, Capitalism, and Democracy,

.pp. 189-220

See Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge 5
University Press, 1985), pp. 138-145. We should stress, though, the “relative” nature
of this guarantee. In bourgeois democracies, some political games are played with
“loaded” dice, and others are not played at all: for example, no country has ever

.decided the form of property-ownership through popular referenda

Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic 6
.Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), pp. 330-34
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سی مر& - معما! س)مر& %$بر!

!"#$

#نقالH $# تو,/ .ا م6کنند " فقط با ن6ر"! ال&ز#A @ن<ا م6شو, #قد#: ب) تغ66ر بن6ا,! جامع) کر,. تو,/ .ا ,$ پر"س)ء #&ن
جابجائی Wبقاتی قد$VR ,$ .ر مرحل) #K $"ند مبا$R#K خو, با شتاH " فشر,گی #نقالH @موخت) " با گذ#$ #K مو#نع
عملی " `.نی ک) سد $#.شا_ م6شوندV @بد&د/ تر شد/ " ,$ پل)ء عالی تر! #K #&ن پر"س) کمی " ک6فی تغ66ر قر#$ م6گ6رند.
#&ن خو, مرحل) #! #K #نقالH #جتماعی بز$گی #ست ک) خو, $# ,$ مرحل)ء کسب قد$R س6اسی ,$ جامع) نمو,#$ ساخت)

" ,$ مو$, تما: جنبش<ا! مر,می صدf م6کند " Wبق)ء کا$گر " ن6ر".ا! #نقالبی ن6ز #K @_ مستثنئ ن6ستند.

#ما جابجائی پ6ر"Kمند#ن)ء Wبقاتی بد"_ &ک ن6ر"! $.بر! منسجم " ,$ع6ن حاA س6اA #نقالبی " کمون6ست ک) قا,$ باشد
م<ر #نقالH " تغ66ر $# بر #&ن حرکت<ا K,/ " خو, ن6ز ب) بعنو#_ &کی #K #ساسی تر&ن عو#مل #&ن حرکت پ6ر"Kمند#ن) ,$
پر#ت6ک #نقالبی ب) ک6فتی تاK# /K مقول)ء $.بر! برسدV #مکا_ پذ&ر ن6ست " #&ن #صل تا Kمانی ک) بشر&ت #K شر تما:
@ثا$ باقی ماند/ء #K %-1بط کاالئی - قانو2 1%0/ گذ#$! " پسماند/ .ا! جو#مع Wبقاتی $.ائی ن6افت) #ستV #عتبا$ خو, $#
حفظ خو#.د کر,. #ما #&ن ن6ر"! $.بر! چ6ست " ما چ) بر,#شت " تجسمی $# م6تو#ن6م #K $"ند بلند مدR #نقالH ج<انی "
تجسم فو$! " #مکا_ پذ&ر @_ ,#شت) باش6م؟ کسب قد$R س6اسی بر#! برقر#$! ,"لت " ,&کتاتو$! پر"لتا$&ا ن) بعنو#_
.دp ن<ائی بلک) سر@غاK #نقالباR ج<انی سوس6ال6ستی $# ,$ شر#&ط کنونی چگون) می ب6ن6م " @&ا #&ن بستر فر#.م شد/ء
ج<انی #نگ6ز/ #! بر#! تد#$s جد! شکل خاr @_ ,$ #&ر#_ .ست؟ @&ا "#قعأ #.م6ت " حساس6ت شر#&ط موجو,! ک) چند
سالی #ست $قم خو$,/s$, V شد/ " ما با قر#$ ,#,_ #مر ,"لت " #نقالH ,$ ,ستو$ کا$ خو,V گامی ب) جلو ن<ا,/ "چ) با&د
کر,.ا " برنام) .ا&ما_ $# تنظ6م م6کن6م؟ @&ا ما تو#_ " قد$R $.بر! خو, $# با"$ ,#شت) " #نقالH ,$ `.ن ما مقول) #!

,ست &افتنی تجسم م6شو,؟

 

#گر ما جنبش چپ " کا$گر! $# ,$ #&ن مرحل) برمبنا! پاسخگو! ب) سو#الR باال بر$سی کن6مVشا>د بتو#_ تصو&ر کلی
تر! $# #K ,$&چ)ء ,&گر! بدست @"$, " قا,$ ب) تشخ6ص ن6ر".ا " پتانس6ل .ا! ن<فت) جد&د! ,$ سر " بدن) جنبش
شو&م. قا,$بشو&م تا خو, " پر"لتا$&ا $# ب) مثاب)ء #بز#$! بر#! نجاR " $.ائی کل ستمد&دگا_ " Kحمتکشا_ جامع) ,$
مرکز #&ن #نقالH قر#$ ,#,/ " "سعت ,&د! فر#! &ک Wبق) &ا جنبش بر&د/ #K جامع) کسب کن6م. #&نگون) " #K #&ن ,$&چ)
شا&د جا&گا/ ما ,$ $"ند متغ66ر #نقالH #نعطاp پذ&ر! ب6شتر! $# Wلب کند "لی بخش بز$گتر! #K ن6ر".ائی $# ک) "#قعأ
,غدغ)ء #نقالH " تغ66ر ,#$ندV ,$ بر گ6ر,. صد #لبت) ک) #&ن #نعطاp ب) معنا! ,ست بر,#شتن #K با"$.ا&ما_ " K&ر
پاگذ#شتن @ن<ا " کرنش ,$ بر#بر س6است<ا! ” #پوK&س6و_ #عل6حضرتی” ن6ست. با&د .م6نجا تاک6د کر, ک) ما #K .م)ء
جنبش<ا! حق Wلبان) حما&ت م6کن6م "لی #&ن ب) معنی نز"A خو#ست<ا " #.د#فما_ تا حد جنبش<ا! خو,#نگ6خت) ستمد&دگا_ "
عاص6ا_ تا$&خ ن6ست. بس6ا$! .ستند ک) ,$ حاA حاضر ب) ضر"$R سرنگونی $�&م پی بر,/ " تا #&ن مرحل) با ما .م
نظر .ستند "لی @نچ) ک) ما $# #K سلطنت " جم<و$! #&ر#نی " جب<)ء ملی " #مثاA ش<ر#: .ما&و_ " $ضا پ<لو! متما&ز
م6ساV,K ,ق6قأ @لترنات6و! #ست ک) ,$ بر#بر #&ن $�&م قر#$ م6د.6م. ,ست کش6د_ #K #&ن @لترنات6و جا&گز&نی &عنی
سوس6ال6سم " ,&کتاتو$! پر"لتا$&ا ب) عق6د/ء من &عنی گسست #K #.د#p " #فق .ا! بلند مدتی ک) برنام) " گا: .ا! کوتا/
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مدR با>د ,$ @_ $#ستا بر,#شت) شوند.

 

Kتغ66ر بو,/ " .ر با$/ جب<) .ا " ,$.ا! نو&نی $# با Aس6ال6ت @_ .مانطو$ ک) شا.د&م مد#مأ ,$ حا " Hند متغ66ر #نقال"$
" بست) م6کند. جامع) .مگو_ ن6ست " س6ال6ت @_ خ6ل عظ6می #K مر,: $# مد#مأ ,$ چا$ چوب) .ا! مختلف Wبقاتی-
#جتماعی- س6اسی باال " پائ6ن م6کشد. کا$گر! ک) تا ,&ر"K ,$ مجتمع صنعتی عسلو&) کا$ م6کر, فر,# ,.قانی #ست ک)
,"با$/ ,$ &ک $"ستا! جنوبی کشو$ بر سر Kم6ن کا$ K$#عی م6کند. ÉÑ م6ل6و_ “حاش6) نش6ن” ک) عمدتا ب) شکل ن6م)
پر"لتر جذH باK#$ کا$ م6شوند جلو/ .ا! ,&گر! #K #&ن $فت " شو,.ا #ست ک) بعضأ " بخشأ ,$ ال&) .ا! مختلف
Wبقاتی جامع) ن6ز خو, $# نمو,#$ م6ساKند. فقر فز#&ند/ ,$ ش<ر.ا Wبق)ء متوسطی $# شکل ,#,/ ک) ال&) .ا! پائ6ن @_
"ضع6ت ب<تر! #K جمع6ت “حاش6) نش6ن” ند#$,. جمع6ت بز$گی #K مر,: ب6کا$ " بی سرنوشت ,$ سر .ر گذ#$! خو,
$# ,$ جامع) $قت با$ سرما&) ,#$! #&ر#_ ب) نما&ش عمومی گذ#شت) ک) بر#! #مر#$ معاÖ خو, " خانو#,/ #K کا$
Vس6ا/ " غ6ر $سمی """ بر#! بقاء $#Kا! کوچک کاالئی فو$! ,$ با. Ö"مز,"$! موقتی گرفت) تا شرکت ,$خر&د فر
ماب6ن تعا$&ف Wبقاتی " ال&) .ا! متنوá @ن<ا پرس) م6زنند. مسئل)ء Kنا_ " ستم فر#Wبقاتی جنس6تی ,$ $"#بط Wبقاتی
جامع)V خو, پ6چ6دگی ,&گر! $# ب) کل $"#بط موجو, بخش6د/ ک) ,$#,غا: با $"بنا! ,&نی ک<ن)ء ماقبل سرما&) ,#$! حاکم
بر $"#بط مر,:V نم6شو, فقط با خط کش م6ل6متر! WبقاR بطو$ مکان6کی ب) بر$سی جنبش عمومی " کا$گر! پر,#خت "
منافع تا$&خی پر"لتا$&ا " $.ائی جامع) $# نت6ج) گرفت. #&ن مناقع تا$&خی #ست " ب6ا_ %-1بط سلط< گر>ان< - ستمگر>ان<
1>ست ک< J% چا%چوب< $ا! 1>ن ش)وGء تول)د خو, $# ب) مر,: " پر"لتا$&ا تحم6ل کر,/ #ست. خالص) ک) مجموع) " بخش
بز$گی #K جامع) ک) ,$ #&ن مرحل)ء #نقالH جب<)ء "#حد! $# تشک6ل م6د.ند ک) خو#ست) .ا! فر#"#نی @ن<ا $# ب) .م
Aن مر#حل " #شکا&# K# پ6وست) " خو#ست) &ا ناخو#ست) ,$ کنا$ .م قر#$ م6د.د. تو,/ .ا ب) تن<ائی قا,$ ب) تحل6ل ,$ست
مختلف بافت جامع) ن6ستند " حتی بد"_ ,$ نظر گرفتن تاث6ر#R $.بر! بو$�"#ئی باK .م گر#&ش خو,بخو,! حرکت
K# à$ست. تا جائی ک) ب) تو,.ا م6رسد #&ن "#قع66اتی #ست ک) خا# Rبق)ء کا$گر #ساسأ $" ب) #صالحاW مر,: " حتی
#$#,/ء @ن<ا بصو$K Rندگی جا$! " $#بط حاکمی ک) $"Kمر/ ,$ حاA جا$! شد_ #ست âا.ر م6شوند " ,$ک<ا! مختلف

نظر! جنبش چپ #K #&ن بافت<ا " $"#بط "#قعی .م تاکنو_ تاث6ر! بر موجو,&ت @ن<ا ند#شت) #ست.

 

#ما #&ن ,$ مو$, ن6ر"! $.بر! ب) مثاب)ء لوکوموت6و قطا$ #نقالH " ن) جنبشی بر&د/ شد/ #K جامع)V تفا"R ,#$, " ما با
تناسبی معکوK# N بدن) مو#ج) #&م. ,$#$تباW با ن6ر"! $.بر! " پ6شر" ما ک)فتی ,#$&م ک) .نوK شکل کمی متناسب با
خو, $# پ6د# نکر,/ " تا Kمانی .م ک) #&ن سر " بدن) ب) &ک مجموع)ء .ا$مون6کی تبد&ل نشو, ب) تن<ائی با .ر #فق " ,&د
عالی .م ک) ,#شت) باشد کا$! #K پ6ش نم6بر,V .مانطو$ ک) مر,: بد"_ #&ن $.بر! #ساسأ نخو#.ند بر,. ب<تر&ن " عالی
تر&ن #&د/ .ا " تئو$! .ا تا Kمانی ک) ,$ $"ند پر#ت6ک #نقالبی خو, $# ب) چالش نکش6د/ " #عتبا$ علمی خو, $# ب) @Kمو_
نگذ#$ند ,$ ب<تر&ن شکل نمو,#$ $مانت6سمی خو#.ند بو, ک) ,$ #,غا: با #&د/ @ل6سم `.نی بر#! #لت6ا: Kخم .ا! ک<ن)ء

.,K#,پست تو! #نز"#! `.ن6ت خو, ب) "&ر#&ش فکر! قضا " قد$ می پر $, V_تا$&خی #نسا R$حقا

@نچ) ک) ما تاکنو_ بعنو#_ تئو$! .ا! معتبر #نقالبی ,$ ,ست ,#$&م ,$ حد#قل خو,V ثمر/ء ب6ش #K ," قر_ مبا$R#K بی
#ما_ ستمد&دگا_ " Kحمت کشا_ تا$&خ بو,/ ک) #عتبا$ خو, $# #K چند&ن #نقالH بز$ä تا$&خ گذشت) کسب کر,/ #ست "
بد"_ #&ن کنش .ا! #جتماعیV شکل نمی گرفت " ,$ حد#کثر خو, ب) پا"$قی #K کتاH تا$&خ مد#$ã بو$�"#K! تبد&ل
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م6شد. مدعی $.بر! بو,_ با %$بر! کر2J تفا"R ,#$, " تا Kمانی ک) #&ن #,عا! بالقو/ ب) ن6ر"ئی بالفعل تبد&ل نشو, ,$
.ما_ سطح نظر! باقی خو#.د ماند. بر#! تغ66ر @گا.ان) " .دفمند تا$&خ .م6ش) ب) ن6ر"! ما,! ن6اK بو,/ تا #&ن مطالب) $#
ب) شکل $"#بط جد&د! ,$ جامع) حاکم ساK,. $.بر! با&د @گا/ " پ6شر" باشدV "لی #&ن #لزمأ ب) معنی #&ن ن6ست ک) .ر
ن6ر"! پ6شر" $.بر! م6کند. %$بر! %1بط< 1>ست ک< شاخص 2U %1 1ندG01 $ا! قد%T تاث)ر گذ1%! ماQ - !J$نی
1جتماعی $ر ن)ر- >ا مدعی 1>ن %$بر>ت J% جامع< تع))ن - مشخص م)کند. $#بط) #! ک) ,$ مو$, مشخص ما ب6ن مر,:

&ا Wبق) با قطبی ک) ,#ع6)ء $.بر! @نا_ $# ,#$,V برقر#$ می شو,.

“چ) با&د کر,” ب6ا_ عم6قتر! #K “چ) با&د گفت” $# #$#ئ) م6د.د! "6âف)ء ما فقط تفس6ر " تعر&ف ج<ا_ ن6ست بلک) @نچ)
ک) ما $# بعنو#_ ن6ر".ا! کمون6ست #K ,&گر#_ متما&ز م6ساK, .ما_ "6âف)ء تغ66ر #&ن ج<ا_ ستمز,/ #ست " ن) تئو$!
بافی .ا! #&د/ @ل6ستی ک) بد"_ ,$ نظر گرفتن کنش #نقالبی بر#! #مر تغ66ر " $.ائی ج<ا_ #K فالکت جو#مع WبقاتیV ب)

:Kمی گ6ر,. #&د/ ال R$شکل "#کنشی " پاس6و صو

" با&د @_ $# ,#شت) " مد#مأ تول6د کن6مV "لی #&د/ @ل6سم خ6ر. با #&د/ .ا می تو#_ معجز/ @فر&ن بو, "لی معجز/ .ا!
سوس6ال6ستی- کمون6ستی بستر ما,! ,$ جامع) " ,$ ن<ا&ت حکومت - J-لت - قد%T م6خو#.ندV تا ما تبد&ل ب) مترسک<ا!
تا$&خی سر خرمن بو$�"#K! &ا ن6ر".ا! ,#ئمی " ,#"Wلب #مد#, صل6ب سرç نشو&م! با #&ن مقدم) بد ن6ست تا نگا/
,"با$/ #! $# ب) "ضع6ت " موقع6ت ن6ر".ا! مدعی $.بر! " ن6ر".ا! $.بر! شوند/ جامع) #ند#خت) تا شا&د با #$K&ابی
#K @ن<ا ,$ شر#&ط کنونیs$, V $"شن تر! #â" Kا&ف خو, ,$ #&ن $#بط) پ6د# کن6م. &عنی &کبا$ $#بط)ء ما با Wبق) "
مر,: " ,&گر! $#بط) #&ست ک) ن6ر".ا! #نقالبی پر#کند/ء جنبش کمون6ستی " کا$گر! با&د ب) مثاب)ء &ک کل6ت با &کد&گر
,#شت) باشند. #جاK/ ,.6د ک) #&ن با$ نقش $.بر&ت Wبق)ء کا$گر ,$ جامع) $# ,$ #$تباW با $.بر&ت کمون6ستی ,$ &ک
pصر Vن ," جا&گا/ ,$ عمل&# R"تفا Rپر,#ختن ب) جزئ6ا K# (والنی تر نشد_ نوشتW !#مجموع) خالص) کر,/ " بر

نظر کن6م.

 

 

(_Jبق<- مر`) - !ن)ر-! %$بر

 

ما تا حد", K&ا,! پ6کر/ء #صلی جب<)ء مر,: " بخش<ا! ستمد&د/ " Kحمتکش @_ $# ,$ جامع) م6شناس6م " با متحد&ن
Wبقاتی " س6اسی " #جتماعی پر"لتا$&ا ,$ #&ن مرحل) @شنائی ,#$&م " بس6ا$! خوشبختان) ب) پتانس6ل<ا! جامع)ء Kنا_ بر

#ثر ستمی .ا! .م) جانب) #! ک) بر

@ن<ا "#$, م6شو, پی بر,/ " #.م6ت #&ن ن6ر"! عظ6م #جتماعی $# ,$ $"ند #نقالH " ,"$#_ گذ#$ ,$s کر,/ #ند. با "جو,
کم " کاستی .ا! موجو, ,$ #$تباW با تعر&ف Wبق)ء کا$گرV جنبش کمون6ستی " سوس6ال6ستی ,$ مجموá گا: .ا! خوبی
s$, " :ب) جلو ن<ا,/ #ست ک) تا حد",! تصو&ر غلط مر,#ن)ء پر"لتا$&ا $# .ر چ) کم $نگتر کر,/ " می $", تا مف<و #$
کامل تر! $# #K #&ن ن6ر"! عظ6م #جتماعی " ال&) بند! .ا! @_ ,$ $"ند تول6د " باK تول6د Kندگی " کا$ ,$ جامع)
A,مپر&ال6سم ,&گر .ما_ معا# Vشنفکر#_ #نقالبی " @لترنات6و"$ K# !$پژ".ش .ا! بس6ا " Rجمعبند! کند. ب) لطف تحق6قا
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" A"چپا " R$ن ماش6ن عظ6م ج<انی غا&# K# !پ6ش ن6ست " ما شناخت "س6عتر A۶ ساë :بر#بر " &ک ب) &ک عمو سا
" R$پ6د# کر,/ #&م. تقس6م کا$! ک) حکومت<ا! " ,"لت<ا! #$تجاعی بومی $# ,$ #&ن ماش6ن غا _@ !K"تقس6م کا$ #مر
چپا"A #,غا: کر,/ " بعنو#_ کا$گز#$#_ " پاسد#$#_ $"ند #نباشت سرما&)V ب) #شکاA مختلف س6اسی " #قتصا,! تحت
Rمان<ا " #حز#بی .ستند ک) ب) تناسباKبکا$ م6گ6ر,. خالص) ک) ,$ #&ن جنبش ن6ر".ا " سا Vسرما&) ,#$! ج<انی R,س6ا
مختلف ,#$#! #&ن پتانس6ل .ا #$Kند/ بو,/ ک) م6تو#نند با &ک #$#,/ء "#قعی جمعیV $#.گشا! بس6ا$! #K معضالR موجو,

بو,/ " $"ند #نقالH $# شتاH ب6شتر! بخشند.

بر #&ن بسترV سو#A #&نجاست ک) جنبش کمون6ستی " کا$گر! "âا&ف خو, $# چگون) تعر&ف کر,/ " #K چ) منظر! ب)
جامع) م6نگر,؟ ن6ر"ئی ک) م6خو#.د تما: جنبش عمومی ستمد&دگا_ " Kحمتکشا_ جامع) $# مخاWب خو, قر#$,#,/ تا @ن<ا
$# حوA منافع تا$&خی پر"لتا$&ا متحد ساV,K &ا &ک مجموع)ء ک) "âا&فش $# فقط ,$ $#بط) با Wبق)ء کا$گر ب) مثاب)
تافت)ء جد# بافت) #! #K جامع) تعر&ف کر,/ " #گرن6م نگا.ی .م ب) بق6) جنبش<ا! عمومی ستمد&دگا_ جامع) ,#$, #K موضع
منافع فو$! " $"Kمر/ء @نا_ برقر#$ م6شو,؟ خالص) #&نک) تا ما جا&گا/ " نقش تا$&خی خو, $# ,$ #&ن م6ا_ $"شن
نساخت) " ند#ن6م .نوK “کجا! کا$&م” مسلم #ست ک) نم6شو, #$تباW برقر#$ کر,. &عنی م6شو, "لی نا,$ست " ب) ق6مت

.رK ,#,_ ن6ر" " ,#من K,_ ب) خر,/ کا$&<ا! نافرجامی ک) #کثرí ,$ نطف) خشک6د/ &ا مانند حبابی ,$ .و# می ترکند.

نقط<ء عز>مت ن6ر".ا! کمون6ست منافع تا%>خی پر-لتا%>است " #K منظر #&ن Wبق) "منافع " نقش تا$&خی #" "âا&ف
خو, $# با کل جامع) Kحمتکشا_ " ستمد&دگا_ تعر&ف م6کند. قصد کند_ Wبق) $# #K بق6) جامع) ند#$: " ن) م6تو#نم " ن)
م6شو, #&ن Wبق) " جنبش کا$گر! $# #K جنبش<ا! عمومی ,&گر جد# کر,. #&ن #مر شدنی ن6ست " ,$ Kندگی "#قعی ,$ .م
گر/ خو$,/ " مد#مأ ,$ جامع) تقاWع پ6د# م6کنند. .م)ء #&ن<ا ,$ست " سخن .م #&ن نبو,V بلک) #&ن #ست ک) با "جو, تما:
تغ66ر#R سرما&) ,#$! تاکنو_ .نوK پر"لتا$&ا ب) مثاب)ء &ک `بق< جdانیV سو�/ء #نقالبی ,$ جو#مع سرما&) ,#$! بو,/ "
J-لت - J>کتاتو%! #" با&د جامع) $# ,$ ,"$#_ گذ#$ " سوس6ال6سم تا $.ائی کل جامع) بشر! $.بر! کند. .نوK سو�/ء
#نقالبی ,&گر! ,$ جامع)ء سرما&) ,#$! نتو#ست) #&ن نقش تا$&خی $# بی #عتبا$ &ا ساقط ساK,. ,$ #&ن م6ا_ 0نا2
0حمتکش - ستمد>دG 01 1نقالبی تر>ن - پ)گ)ر تر>ن ال>< $ا! 1>ن سوGf 1نقالبی $ستند " #&ن با&د بطو$ عملی ن6ز ,$
نظر گرفت) شد/ " ,$ جستجو! پر"لتر گا.ی ن6اK ن6ست ک) #K پاشن)ء ,$ خان) .م ,"$ شد. با #&ن "صف ,$ شر#&ط

کنونی ج<ا_ " #&ر#_ "âا&ف ما چ6ست " چ) با&د کر,؟

 

ب) عق6د/ء من "6âف)ء #صلی جنبش کمون6ستی " سوس6ال6ستی " فعال6ن پ6شر"! @_ با ,$ نظر گرفتن مص6بت<ا! فر#"نی
ک) ب) جا_ خر&د/ #ندV تالÖ .ر چ) سر&عتر بر#! بوجو, @"$,_ $ست< $ا! مخفی - غ)ر علنی سرh کمون)ستی ,$
جامع) #ست. با ,$ نظر گرفتن شر#&ط چند ساA #خ6ر #&ر#_ " ج<ا_ #&ن #مر! #مکا_ پذ&ر ب) نظر @مد/ " کش6د/ شد_ بخش
قابل توج) #! #K ن6ر".ا! شو$شگر جامع) ب) مد#$ مبا$R#K خو,بخو,! " خو, #نگ6خت) #خ6ر ,$ #شکاA مختلف علنی-

ن6م) علنی " مخفی ,$ پنا/ فضا! ملت<ب عمومی جامع) " سر#ش6بی

ک) بر#! حکومت پاگرفت) #ستV مقدماR #&ن کا$ $# فر#.م کر,/ #ست. بستر " پالتفر: #&ن .ست) .ا علم کمون6سم " منافع
تا$&خی پر"لتا$&ا #ست " پا&گا/ .ا! Wبقاتی کسانی ک) جذH #&ن .ست) .ا م6شوند نقشی $# ,$ #&نجا باK! نم6کند. ,$
#صل تفا"تی ند#$, ک) #&ن عنصر @گا/ کا$گر #ست &ا بقاA- ,کتر " م<ندã &ا #$تشی! ,#نشجو! کمون6ستی ک) #K &ک
خانو#,/ء مرف) متوسط برخاست)V ,$ #&ن جمع کمون6ستی Wبق) ند#$, " #&ن علم $.ائی بخش " منافع تا$&خی پر"لتا$&است
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j1ح)ن فعال)ت بر1! 1>ن 1$د %J Jک) #" $# ب) فعال6ت بر#! #مر تغ66ر ب) پ6ش م6بر,. 1- %-شنفکر کمون)ستی 1ست ک< خو
ب< عالی تر>ن تجسم 1>ن منافع تبد>ل م)شوJ..ست) .ائی ک) .ر کد#: #K @ن<ا می تو#نند با ساKماند.ی تو,/ .ا! عص6ا_
V/,K بن6ا_ گذ#$ گر,ن<ا! ق<ر @م6ز! شوند ک) مقر.ا " سنگر.ا! مقا"مت ,شمن $# &کی پس ,&گر! ,$.م م6شکنند. ما/
.ا! قبل #K ب<من ۵ï $# ب) &ا, @"$,/ " فر#موÖ نکن6م ک) ,$ کنا$ ضعف ن6ر".ا! چپV "جو, .م6ن .ست) .ا! متعد,
ن6ر".ا! #سالمی عاملی بز$گی شد تا عرص)ء عملی #نقالH $# #س6ر " ب) #نحصا$ `.ن6ت باند $.بر! @نا_ کشاند/ "
Kم6ن) $# بر#! "$", نکبت " فالکت ب) #&ر#_V فر#.م کنند. &ا تصو$ کن6د ک) #گر ما ,#$#! چن6ن .ست) .ا! متعد,! ,$
شر"á حو#,ó خون6ن ññ بو,&م #&نک ,$ کجا! کا$ بو,&م؟ تصو$ کن6د ک) ,$ خالA #&ن Wغ6ان<ا! فعلی ج<ا_ ستمد&دگا_
#&ن .ست) چ) نقش سرنوشت ساK! $# م6تو#نستند باK! کنند " چگون) $"ند #عتر#ضاR " شو$ش<ا! مر,: $# ب) مس6ر
#نقالH " تغ66ر بکشانند " بد&نسا_ @لترنات6و! #نقالبی ,$ بر#بر ترفند.ا " مانو$.ا! سرما&) ,#$! ج<انی ب) مر,: #$#ئ)

,.ند.

 

#"ضاá ج<ا_ " #&ر#_ بحر#نی #ست " جد&ت ب6شتر! $# ب) مو#R#K خو, #K ما Wلب م6کند. تحت .ر شر#&طی ما ب) #&ن
پا&گا/ .ائی ک) شکل گرفت) &ا م6گ6رند #حت6اà ,#$&م " با&د قا,$ باش6م $"! پا! خو,ما_ بمان6م. .ست) .ائی ک) قا,$
خو#.ند بو, ساKماند.ی .ا! عملی " $.بر! Wبق) " مر,: $# بر بستر شر#&ط ملت<ب " @شفت) باK#$ ج<انی " حکومت<ا!
مطلق) #$تجاعی برع<د/ گرفت) " @نجاست ک) #$ÖK .ا! کا,$.ا! تعل6م " @موÖK ,&د/ء کمون6ست ,$ تمام6ت خو, بکا$
می @&ند. حتی &ک ن6ر"! ک) #&نک جذH #&ن .ست) .ا م6شو, " با کا,$ .ا! مجرH " @گا/ ,$ مد$س)ء عملی " `.نی با
سرعتی ب6ش #K سرعت خو, تحوالR #مر"K@ Kمو/ م6شو,K"$ $, V.ا! سرنوشت ساK م6تو#ند .ز#$#_ نفر $#
ساKماند.ی " $.بر! کنند. #&جا, " گسترÖ #&ن .ست) .ا! سرç ,$ ,#خل کشو$ &کی #K مرکز! تر&ن "âا&ف .م)ء
Wماست " #&ن ستون<ائی #ست ک) جنبش کمون6ستی با&د بر#! خو, ,$ نظر ,#شت) باشد.#&ن $#.کر,! #ست ک) ما ,$ #$تبا
با Wبق) " .مچن6ن ,$ #$تباW با عمو: ستمد&دگا_ جامع) با&ستی بر#! خو,ما_ ,$ نظر بگ6ر&م. #&نگون) .ر ن6ر"!
مستعد! ,$ .ر 6Wف " ال&)ء #جتماعیV پتانس6لی #ست بر#! #&جا, " گسترÖ #&ن .ست) .ا! مخفی. نبا&د حتمأ #&ن<ا
Hجنبش کمون6ستی ( بطو$ مشخص حز K# !# /$شناسنام)ء کا$گر! ,#شت) باشند. #&نگون) تصو$ کن6م ک) #&ن .ست) .ا پا
کمون6ست) .ستند ک) ,$ @نجا سنتز م6شوند " ,"با$/ ,$ ک6فت عالی تر! ,$ صحن)ء عملی مبا$W R#Kبقاتی تب66ن &افت) "
باKتاH می &ابند. شکل کمی " ف6ز&کی " موجو,! #&ن .ست) .ا #مر! ن6ست ک) بتو#_ با تجو&ز &ک نسخ)ء کلی ب) @_
پاسخ گفت " بستگی ب) شر#&ط مشخص " مسائل #من6تی " موضوعی #&ن .ست) .ا! غ6رعلنی ,#$,. #&نک) ,$ $"ند
فعال6تV .ست)ء #"ل6) خو, ب) س) &ا چ<ا$ .ست)ء ,&گر تبد&ل م6شو, &ا مثأل…..م) " .م) تصم6ماR ,$ صحن) بو,/ " با&د
با ,$ نظر گرفتن شر#&ط مشخص موضوá گرفت) شوند. Wب6عی #ست ک) با گسترÖ #&ن .ست) .ا .ر با$ ن6اK.ا "
ضر"$R .ا! جد&د! بوجو, م6ا&ندV "لی فاکت #&ن #ست ک) #&ن .ست) .ا .ر با$ با شکستن سد.ائی ک) ,$ بر#برشا_
قر#$ م6گ6رندV خو, ن6ز تکامل &افت) تا Kمانی ک) $"#بط موجو, ن6ز منطبق با شر#&ط نو&ن ن6اK ب) تغ66ر#R جد&د! ,#شت)

باشند.

 

#&ن #مر بطو$ مشخص ,$ #$تباW با خو, Wبق) کا$گر .م صدf م6کند. #&نجا .م باK ما با .ما_ "6âف) سر" کا$ ,#$&م "لی
مخاWب پر"لتا$&است. ب6نش علمی ما ب) #&ن Wبق) " تعر&ف @_ باK #&نجا کمک بز$گی بر#! ماست. K&ر# ک) ,&گر گر,_
ما مانند ,&ن K,/ .ا! متو.م ب) K$&) .6چ کا$خان) #! بست) نشد/ " پر"لتا$&ا $# ما .م) جا م6تو#ن6م پ6د# کن6م. ,$ حاش6)
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ش<ر " ,$ کوچ) " خ6ابا_ " مکان<ائی ک) ب) جا! بو! نفت " بنز&نV بو! لجنز#$ محل)ء مخر"ب) نش6ن6ا_ Kحمتکش "
ستمد&د/ ب) مشا: #نسا_ م6رسد. ما بر#! #$تباW با پر"لتا$&ا نبا&د حتمأ کا$R "$, ب) کا$خان) بزن6م " با کال/ .ا! #&منی
K$, " سب6ل .ا! پر پشت " با صو$R گاK"ئ6لی $&ش) .ا! کا$گر! کمون6ستی خو,ما_ $# ثابت کن6م. نم6گم #&ن بد #ست
" با&د #K @_ حذ$ کن6م. خ6رV منظو$ #&ن #ست ک) #&ن تما: "#قع66ت موجو,! پر"لتا$&ا ن6ست " Wبق) .م ,$ منافع " .م ,$
تعر&ف سو�/ #! #! خو, "س6عتر #K ,&د کا$خان) #! " مر,#ن)ء برخی #K ,$ک<ا! محد", #K #&ن Wبق)ء گستر,/ء

#جتماعی #ست ک) ,.<ا م6ل6و_ نفر $# با #شکاA مختلف ,$ مد#$ " $"#بط خو, ,$ جامع)ء ما جا! ,#,/ #ست.

 

مغموأل ما نم6تو#ن6م بطو$ مستق6م " $"Kمر/ ب) ,ال&ل منطقی بس6ا$! ".مچن6ن محد",&ت<ا! ک) بر#! ن6ر".ا! #نقالبی
کمون6ست موجو, #ستV مستق6مأ بر #شکاA علنی مبا$R#K س6اسی &ا #قتصا,! تاث6ر بگذ$#&م " #&ن #غلب بستر @ما,/ #! $#
بر#! جر&اناR $#ست " ل6بر#لی بر#! پوشش ,#,_ ب) #&ن مبا$VR#K فر#.م م6کند. "لی "جو, .ست) ! غ6رعلنی فعالی ک)
,$ محد",/ &ا ,$ ب6ن صفوp بدن)ء #&ن 6Wف "س6ع موجو,ندV #.رمی #ست ک) م6تو#ند مو#Kن) $# #K ,$"_ #&ن جر&اناR با
فشا$ #K پائ6ن با تما: #مکاناR موجو, تا حد! ب) نفع #نقالH تغ66ر ,.د. مضاp بر #&نک) ,$ ح6ن $"ند .م6ن فشا$ #K پائ6ن
خو, #&ن .ست) #$تقاء ک6فی " #حتماأل کمی - عرضی پ6د# م6کنند " م6تو#نند متقابأل ,"با$/ ,$ سطح عالی تر! بر #&ن
" ,$#, Kصحن) ن6ا $, RالعاW# (ب Kپائ6ن جزئ6اتی #ست ک) با K# !تاث6ر بگذ#$ند. نحو/ء #&ن فعال6ت<ا " فشا$.ا R#K$مبا
pرW K# عنی& Rب6ر"_ #&ن معا,ال K# نم6شو, کپی بر,#$! " کلی گوئی کر,. عملکر, " س6است<ا! ن6ر".ا! #نقالبی ن6ز

جنبش کمون6ستی " سوس6ال6ستیV فشا$ #فز",/ #&ست ک) ,$ .ما.نگی " .مسوئی با .ست) .ا! سرç ساKما_ ,#,/ م6شو,.

 

K# !,ا&K ,#صنف<ا! مختلف " $شت) .ا " صنا&عی ک) تعد $, rلبت) ک) "جو, چن6ن .ست) .ائی ,$ $"ند تول6د بخصو#
کا$گر#_ ,$ @_ شاغل .ستندV #مت6اK- کمک بز$گی #ست ک) م6تو#ند گا.ی نقش سرنوشت ساK! $# ,$ #جر#! برنام)
.ا! .دفمند! مانند #عتصاH باK! کند &ا بتو#ند $"ند مبا$R#K تشک6الR علنی کا$گر#_ $# ,$ خدمت #نقالH $#,&کالتر
کر,/ " ب) "âا&فی بپر,#K, ک) معموأل #&ن تشک6الR نمی تو#نند ب) سبب شکل علنی کا$! خو, بر ع<د/ گرفت) " #نجا:
,.ند. #&ن ," سطح متفا"R مبا$K#تی کمی " ک6فی پر"لتا$&است ک) ن) تن<ا .مد&گر $# نفی نمی کنند بلک) الK: " ملز":
&کد&گرند "عد: #&ن $#بط)V جد#ئی #ست ک) فقط برند/ء #صلی @_ Wبق)- ,"لت سرما&) ,#$! بو,/ " خو#.د بو,. #م6د"$#:

ک) ن6ر".ا! پ6شر"! ک) ,$ چ<ا$چوب<ا! #&ن تشک6الR مستقل فعاA .ستند ب) #.م6ت ح6اتی "جو, #&ن ن6ر".ا

" #$تباW بر#! ساKماند.ی مبا$R#K .دفمند " #نقالبی پر"لتا$&ا ک) بر گرفت) #K منافع تا$&خی #&ن Wبق) #ستV پی بر,/ "
Hنقال# sقدم<ا! جد! " $ف6قان) #! $# ,$ #&ن $#ستا " بر#! خدمت ب) #مر مشتر V(ب) جا! مقا"مت ,$ بر#بر #&ن پر"س
Wب6ر"_ کا$خان) .م با کا$گر#_ #$تبا K# بر,#$ند. بر#! تشک6ل #&ن .ست) .ا ,$ چن6ن مجموع) .ا! کا$گر! ما م6تو#ن6م
برقر#$ کن6م. &عنی ,$ صف نا_ " گوشتV تو #توبوã &ا تو محل) " .مسا&) " سر باK#$ """. خالص) #&ن کا$گر ک)
Rست $فت) " حل معضال, K# !"تول6د ن6رKبا Aکا$خان) بدنبا K# _"م6ش) سر کا$ ن6ست " بخش عمد/ء "قتش $# ب6ر.
$نگا$نگ ,&گر Kندگی فالکت با$ خو, م6گذ$#ند. حتی &افتن &کی &ا ," ن6ر"! #&نچن6نی ,$ ب6ن کا$گر#_ &ک کا$خان)-
صنف- حرف)- صنعت """ باK خو, .ست)ء کوچکی #ست ک) $شد " گسترÖ " قد$R تاث6رگذ#$! @ن<ا بستگی ب) کا$
"Kحمت " شر#&ط مشخص موجو, #&ن مجموع) .ا ,#$, ک) #گر ,$ حد#کثر خو, با حما&ت " ,$ حد#قل خو, عد: مشکل
ساK! " کا$ شکنی نما&ندگا_ علنی " تشک6الR " ن<ا,.ا! مستقل کا$گر! صو$R گ6ر,V با باK,.ی بس6ا$ باالتر! بر#!



,23/ $01/ » (. ,"غ و ,+'*ی ()'"غ ر$#"ی17:32 07.08.11

Seite 7 von 11http://www.hafteh.de/?p=17910

.ر ," âرp فعال6تی " ,$ نت6ج) Wبق)ء کا$گر.مر#/ خو#.د بو,.

من ما&لم بطو$ مشخص ,$ کنا$ تما: فاکت<ا! باال باK جامع)ء Kنا_ $# بطو$ مستقلی نا: ببر: ک) بس6ا$ $#,&کالتر "
مستعدتر بر#! جذH #&ن علم $.ائی بخش .ستند " تفکر#R " #&د/ .ا! سنتز شد/ء ما نسبت ب) مسئل)ء Kنا_ #&ن #مکا_ $#
فر#.م کر,/ تا بخش $#,&کاA " پ6شر"! @نا_ مصممتر جذH #&ن .ست) .ا! #نقالبی شد/ تا با منافع "#قعی خو, ,$ پرتو

#فق .ا! سوس6ال6ستی " کمون6ستی @شنا بشوند.

 

 

جنبش چپ - کا%گر!

 

#&نجا بخشی #ست ک) کمی پ6چد/ تر بو,/ " #کثر #ب<اماR " نا$"شنی .ا .م ,$ #&ن محد",/V ما " جنبش $# ,چا$ نا $سائی
" ناکا$#ئی کر,/ #ست. &عنی ما با 6Wفی #K گر#&شاR مختلفی ب) نا: کمون6سم " سوس6ال6سم سر " کا$ ,#$&م ک) #K ش6فتگا_
" H#مستقل " علنی کا$گر! " #حز Rما_ کا$ ج<انی " ن<ا,.ا! #مپر&ال6ستی گرفت) تا تشک6الKبشر! " سا fقو#ن6ن حقو
ن6ر".ا! کمون6ستی " سوس6ال6ستیV تشک6ل شد/ #ند. با &ک 6Wف نا.مگو_ $"بر" .ست6م ک) بر#! شناخت $#.کر,ما_
با&د #"A مرKبند&<ا! کنونی خو, $# با @ن<ا ب<تر بشناس6م. &ک چشم #ند#K کلی ک) محد",/ء $#بط) &ا عد: $#بط) .ا $# ک)
,$ .ر صو$R با ,$ نظر گرفتن مو#ضع خطی صو$R م6گ6ر, بر#! ما $"شن شد/ باشد. #&نک) ما بد#ن6م ,$ چ) محد",/
" چا$چوب) .ائی م6تو#ن6م بدنباA .مکا$! " .م6ا$! " برنام) .ا! مشترs جستجو کر,. &ک مرKبند! کلی #K ن6ر".ا!
موجو, بر #ساã #&ن .دp. نم6شو, کا$ $# ب) $"ند حو#,ó سپر, " ما فقط "#کنش نشا_ ,.6م. با&د ن6ر" .ا! $# ک) بعنو#_
پتانس6ل .ا! "#قعی .مکا$! " برنام) $&ز! .دفمند کوتا/ مدR .ستند #A, K #&ن جنبش نت6ج) گرفت) " ب) پا! عمل "
K# فت. منظو$ #&ن ن6ست ک) با&د تما: برنام) " بند.ا! #&ن .مکا$&<ا$ Hنقال# s$#ما_ &افت) " @گا.ان) بر#! تدKفعال6ت سا
قبل $"شن شو,V #&ن #صأل #مکا_ پذ&ر ن6ست "لی پتانس6ل<ائی ,$ جنبش موجو,ند ک) بس6ا$! #K فاکتو$.ا! #&دئولو�&کی-
خطی " ,&دگا.ی " حتی تا$&خ مبا$K#تی مشترکی ,#$ند " م6تو#نند با قر#$ ,#,_ مقول)ء #نقالH ,$ ,ستو$ کا$ فو$!

مشترs سر@غاK نو&ن &ک $"ند جانان) " نو&د بخشی $# ,#من Kنند.

 

با "جو, تما: توض6حاR باال $#جع ب) “.ست) .ا! کمون6ستی سرç” باK ما م6د#ن6م ک) .6ج ن6ر"! ب) تن<ائی " با #&ن کم6ت
فعلی نم6تو#ند سکا_ #نقالH $# ب) تن<ائی ,$ ,ست گرفت) " #&نگون) تصو$ $.بر! #نقالH .م کمی خ6اA بافی ب) نظر
م6رسد. حتی تصو$ âر"p فعلی #حز#H " ساKما_ .ا! موجو, $# .م ب) نظر من با ,$ نظر گرفتن #فق .ا! کمی بلندتر
"شر#&ط @&ند/V نم6شو, مطلق کر, " شکل " فر: .م با&د تغ66ر کر,/ " م6کند. #&ن ,ست ما ن6ست " قو#ن6ن ,&الکت6کی
حرکتV #&ن تغ66ر#R $# خو#ست) &ا ناخو#ست) بر تما: #&ن #شکاA موجو, فعلی تحم6ل خو#.د کر,. پس چر# ما با&د ,$.ر
,"$/ " مرحل) با "جو, @گا.ی ب) #&ن<ا خو,ما_ $# بطو$ مطلقی مق6د #شکاA خشک " غ6ر #نعطاp پذ&ر! کن6م ک) بس6ا$!
pبی #عتبا$- محو " ناپد&د م6شوند؟ #&ن #نعطا Hقو#ن6ن #نقال Hن<ا &ا تغ66ر شکل ,#,/ &ا #,غا: م6شوند &ا فر,# ب) ضر@ K#
با تغ66ر#R تاکت6ک تبل6غاتی ک) ,$ Ñ۴ ساعت Ñ۴ با$ تغ66ر م6کند تفا"R ,#شت) " #فق بلندتر! $# ,$ نظر ,#$, ک) تما:
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تجرب6اR #نقالباR گذشت) م<ر ,$ستی "#عتبا$ ب) @_ K,/ #ند.

 

$فقاV #&ن جنبش کا$گر! " کمون6ستی ماست. ب) #صطالû بخش پ6شر" " @گا/ #نقالH! خوH &ا بد #&ن بضاعت فعلی
ماست " ج<ا_ پ6ر#مو_ بنا ب) م6ل ما ن6ست. #گر ,$ @&ند/ #ما: ,&گر! â<و$ کر, ,$ .ما_ @&ند/ .م ب) @_ م6رس6م. "لی تا
@نزما_ فعأل ما با .م6ن ن6ر".ا سر "کا$ " ,#$&م " ن) می تو#ن6م " ن) #جاK/ ,#$&م ک) منتظر â<و$ س6مرü $.بر شو&م.
#&ن $.بر! با&د ساخت) " پر,#خت) شو, " .د&)ء غ6ب ن6ست " .6چ کس " ن6ر"! $.بر K#ئ6د/ نشد/ #ست. پس ,$ #&ن
$#ستا چ) با&د کر,؟ &ک م<ر باWل کلی ب) .م)ء ن6ر"! غ6ر خو, K,/ " خ6اA خو, $# $#حت کر,/ تا بد#ن6م ک) #م6د! ب)
,&گر مرغا_ ن6ست " با&د .ر مرغی جد#گان) با #مکاناR " @نچ) ک) خو, ,$ تو#_ ,#$,V تک " تن<ا " جد# #K .م
,$جستجو! س6مرü $.بر!V ب) سمت " سو! ب) پر"#K ,$@&د؟ ,ست $"! K#نو .ا! خو, گذ#شت) “#نا#لحق” گفت) " فقط
خو, $# جلو/ء س6مرü کن6م؟ تا کی " #گر #&ن ,"$ " شر#&ط مساعد ج<انی " ,#خلی ن) پس کی ,&گر؟ ب) خو, @&د تا #&ن
فرصت<ا #&نگون) سوخت) نشوند " فر,# ک) سرما&) ,#$! ج<انی با بی عملی ما $ند#ن) $&ش مر,#ن)ء خو, $# #K ,ست مر,:
نجاV,#, R ما ,"با$/ چند ,.)ء ,&گر $# #&ن با$ ,$ حسرR سوخت) شد_ فرصت<ا! #مر"K خو,Kنی نکن6م " ,"با$/ ب<ان)ء
حاش6) نش6نی فر,# $# #K حاA ,$ حساH #ند"خت)ء ,$#K مدR تا$&خ پس #ند#K نکن6م! لن6ن É†ë۵ #&نگون) عمل نکر,V ما

چطو$؟

 

&ا با&د بنا ب) شناختی ک) .ر &ک #K #&ن بشا$R ,.ندگا_ فر,#! ب<تر#K خو, " بق6)ء ن6ر".ا! تشک6ل ,.ند/ء #&ن جنبش
,#شت)V بخش #نقالبی " قابل #تکا @ن<ا $# بر#! چن6ن $#.کر,! ب6ر"_ کش6د/ " با #$#,/ء "#قعی بر#! ,#من K,_ ب) $"ند
.مکا$! " #تحا,.ا! موقتی " برنام) #!K Vم6ن) .ا $# بر#! #$تقاء ,&الکت6کی " گستر,/ تر #&ن فعال6ت<ا! ن< چند21 1-ل)<
فر#.م کنند؟ Wب6عی #ست ک) بعد برم6گ6ر,&م سر #&ن مسئل) ک) #&ن ن6ر".ا کد#مند؟ #&ن مسئل) #&ست ک) $بط مستق6م ب)
$#.کر, " س6است<ا! تشک6التی " ن6ر"! $.بر! @نا_ ,#$,. #&ن $.بر! با&د #&ن مرKبند&<ا $# مشخص کر,/ " محد",/ء
#&ن #$تباWاR $# بنا ب) شناخت #K خو, " ,&گر#_ حد#قل ,$ خطوW کلی $"شن ساK,. 1>ن 1نقالp 1ست ک< J% مرکز
فعال)ت $ا! ما نشست< - با>د J% نظر گرفت< شوJ " منافع @_ ,$ ,ستو$ کا$ ما قر#$ ,#$,. ما ب) ع6ن) شا.د&م ک) حرکت
تا$&خ منتظر ما نماند/ " ما نم6تو#ن6م ب) ب<ان) #&نک) @ما,/ ن6ست6م عقب بکش6م " پشت #فق .ا! بلند مدR پن<ا_ شو&م. نم6شو,
با #&ن پند#$ $#&ج ک) چو_ من حق6قت $# م6د#نم " #K @نجا ک) شر#&ط ب6ر"_ با م6ل من ن6ست " نم6تو#_ بر مبنا! حق6قت
مطلق من #نقالH $# ب) پ6ش بر,V کنا$ کش6د تا شر&ک جر: شکست نشو&م " بد&نسا_ نقش مرGJ شو%21 تا%>خ $# بر ع<د/
بگ6ر&م. ,$ غ6اH ما خالء $.بر! #نقالبیV سرما&) ,#$! ج<انی تما: قد$R ما,! " #&دئولو�&ک خو, $# بکا$ گرفت) تا
#K شو$شگر#_ م6د#_ تحر&ر&) چند .فت) بعد $فتگر#_ م6د#_ تجر&ر&) #ستخر#à کر,/ " ,$ خدمت س6است<ا! خو, ب) کا$
گ6ر,. $فتگر#نی ک) ,$ پنا/ تانک<ا! #$تشW"#,“ Vلبان)” مشغوA جمع @"$! بقا&ا! شو$Ö .ا! حق Wلبان) خو, بو,/ "
ب) @شغاA ,#نی #مپر&ال6سم منتقل م6کر,ند. تونس &ا ل6بی حتی با "جو, مسلح شد_ مر,: تما: حکا&ت #&ن معما! فقد#_
$.بر! #نقالبی #ست. #&ن موقع6ت .ا $# با&د جد! گرفت " ن6ر".ا $# بنا ب) ن6اK.ا " ضر"$&ت<ا! #نقالH ساKماند.ی ,#,
!Kبق) عاملی بر#! پ6شبر, س6است<ا! سرما&) ,#$! نشد/ " .ر با$ ب) تو° باW " :,لبان)ء مرW تا شو$ش<ا! حق
بو$�"#K! تبد&ل نشوند. چر# نبا&د با ب) سرنوشت $س6د_ &کی #K #&ن حلق) .اV پا&گا.ی #نقالبی " سوس6ال6ستی بر#!

پ6شبر, #مر #نقالH ج<انی #&جا, " تاس6س شو,؟
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ب6ش #K س) ,.) #ست ک) ما با چن6ن $"ند! $"بر" .ست6م " نت6ج) #&ن "ضع6ت " موقع6ت حاش6) #! ما ,$ مقطع کنونی
K# Kسرنوشت سا " ãب6نان) تر&ن شکلش .م نم6تو#ند ,$ #&ن شر#&ط حسا Öست. "ضع6ت " موقع66تی ک) ,$ خو#
کوچکتر&ن تاث6ر گذ#$! بر $"ند حرکت جامع) سخن گو&د. فر#.م ساK! شر#&طی ک) #&ن .مکا$&<ا! بد#_ ن6اK ,#$ند
کا$! #ست ک) ,$ سطح $.بر! " ب) شکل کال_ با&د بد#_ پر,#خت تا ب) خر,/ کا$! کش6د/ نشو&م. #&ن مسئل) #&ست ک)
خطوW کال_ " کلی @_ $# با&د $.بر! #&ن ن6ر".ا مشترکا نت6ج) گ6ر! کر,/ تا بتو#_ حد#قل ,$ چن6ن شر#&طی &ک مر#سم
تاث6ر گذ#$ $"Kج<انی کا$گر $# ن) ,$ سطح &ک ب6ان6)ء مشترs ,$ ,ن6ا! مجاV!K بلک) عملکر,! .دفمند " @گا.ان)
سر" ساما_ ,.6م. با&د بی حسی $# کنا$ گذ#شت " ب) پا! #&ن .مکا$! .ا $فت. با #&ز"ل) کر,_ خو,V $شد نم6کن6م "
نم6تو#_ تد#": " تکامل ,#شت) باش6م. با&د خو, پ6شگا: شد " منتظر کا$R ,عوR نماند. با&د ن6ر".ا #نقالبی $# ب) پا! #&ن
-ãحد#قل بر#! کمتر&ن .مکا$&<ا ,$ #&ن شر#&ط حسا V#$ برنام) .ا! حد#قلی Vá"کشاند. با&د بر#! شر sم6ز مشتر
سرنوشت ساK " بحر#نی تنظ6م کر,. بعد خو#.6د ,&د ک) حتی Kم6ن)ء کا$ " فعال6ت ,$ ,A .ما_ مجموع) .ا! علنی ن6ز
مساعدتر شد/ " بس6ا$! #K ,$.ا! قفل شد/ء ,&ر"K! خو,بخو, گشو,/ شد/ " برخی #K محد",&ت<ا! ,ست ساK! ک) ب)
لطف برخی #K ,"ستا_ Wبق)ء کا$گر #K #&ن #$تباWاR ح6اتی جلوگ6ر! م6کنندV بر Wرp شد/ &ا ب) عقب $#ند/
م6شوند..مانطو$ ک) گفتم بخش قابل توج) #! #K #&ن ن6ر".ا با$.ا خوشبختان) #بعا, خوH "عالی #K #&ن .مکا$! .ا!

$ف6قان) $# تاکنو_ نشا_ ,#,/ " خو, #&ن ,#A بر "جو, #&ن Kم6ن) .ا " شناخت الKم) #ست.

 

$فقا سرما&) ,#$! ج<انی #مر"K مانند ما$ چند سر! #ست ک) Wعم)ء بز$گتر #K معد/ء خو, بلع6د/ #ست. ,$ #&ن شر#&ط
ما$ سرما&) ,#$! @س6ب پذ&ر تر&ن " خطرناs تر&ن #&ا: #&ن گو#$Ö $# گذ$#ند/ " قابل6ت .ا! .م6شگی مانو$.ا! خو,
$# ند#$, " با محد",&ت<ائی $"بر"ست ک) حاصل بلعش ,&و#ن) "#$ خو, #"ستV ب) Wو$! ک) حتی Wعم) .ا! .م6شگی "
بی ,فاá .م قا,$ند ضرباR کشند/ #! ب) #" "#$, کنند. جامع) سرما&) ,#$! ج<انی ,$ حاA حاضر.م .م6ن "ضع6ت "
موقع6ت $# ,#$, " .ضم ب6ش #K س) ,.) #نباشتی ک) نئول6بر#ل6سم " قانو_ "حشی باK#$ سفر/ء خونبا$ ج<انی @_ $# بر#!
#" پ<ن کر,/ #ستV می ب6ن6د چ) @شوبی " ,غدغ) .ا " @شفت) باK#$ " شکم ,$, .ائی $# بر#! #" فر#.م کر,/ #ست. نبا&د
منتظر شد تا #&ن ما$ Kخمی Wعم)ء خو, $# .ضم کر,/ " با حرr " "لع ب6شتر! ب) شکا$ Wعم) .ا! #نسانی

…,K#,بپر

 

 

با>د 01 %>ش< بر1ند01>م
کdن< جdا2 جو% - بند

 

0ندG باs-1 J ماG م< %-0 نبرJ - $مبستگی `بق< کا%گر جdانی!
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بحر78 ساختا%3 2% نظا0 ج.انی: ب+ کجا می %$#م؟

8مانوئل $8لرشتا#ن

ترجم+ 3:  پر$#ز صد8قت

8نسا7 شناسی $ فرKنگ

%شا"!

%مانوئل +%لرشتا>ن %مر+*! برجست& تر>ن نظر>& پر3%* نظا8 7ا4 ج6انی %ست. +4 %ستا3 ممتا* جامع& شناسی %ست + %* جمل&
Eسقو» G«مIک& ما می ف6م Lچنا GLج6ا Lپا>ا» G«سمIبر%لIپس %* ل» G«ج6انی L"نظا8 مد» *% L%7ا4 +4 می تو Qکتا

قد"V %مر>کا: %>االV متحد! 3" 3نIا>ی TشوQ *3!» + «ج6اL شمولی %"+پا: خطاب& 4

 

قد"V» نا8 بر3. +%لرشتا>ن L%"+3 کنونی "% T L%"+3شوQ + بحر%L می خو%ند ک& Eی 3ست کم حد+3 س& T 4 &73>ند! ب&
3"%*% خو%7د کشIد. LT چ& می خو%نIد ترجم& 4 مقال& 4 %خIر +4 3" مو"3 +>ژگی 7ا4 بحر%L ساختا"4 نظا8 ج6انی +

مسIر7ا4 بد>لی %ست ک& 3" بر%بر ج6اL قر%" %3"3.

 

با"7ا 3"با"! 4 بحر%L ساختا"4 نظا8 ج6انی نوشت& 8% (a) + جد>د تر>ن LT 7ا 3" شما"! 4 3+8 ساa` b`_ نIولفت ">و>و
ً موضعم "% خالص& می کنم. موضعم "% 3" قالب منتشر شد! %ست.(_) بنابر%>ن بد+L بحث "+4 جزئIاGV صرفا
مجموع& %4 %* پIش فرm 7ا بIاL می کنم. 7مگاL با %>ن پIش فرm 7ا ک& تصو>ر مو"3نظر8 %* جا>گا! مقطع کنونی %ست
مو%فق نIستند. برمبنا4 %>ن تصو>رG پIشن6ا3 می کنم ب& %>ن پرسش بپر3%*>م ک& %* موقعIت کنونی ب& کجا خوI7%م
"فت.پIش فرm >کم LT %ست ک& تمامی نظا8 7ا ـ %* ج6اL نجومی تا کوچک تر>ن پد>د! 7ا4 فIز>کیG + %لبت& %*جمل&
نظا8 7ا4 تا">خی %جتماعی ـ 3%"%4 حIاV 7ستند. LT 7ا 3" مقطعی ک& ال*8 %ست تبIIن شو3 *%3! می شوند. LT 7ا حIاتی
b3تعا *% Lگر%>ش ب& 3+"شد Lی *ماE "3 Lب& 7نجا"شا VاIح 3%3. کا"کر3 حIبا>د توض %" LT نIقو%ن Gب& 7نجا"» 3%"ند»
VاI3" 3+"! %4 متوقف می شو3. کا"کر3 ح Lشا VاI3 + %* %>ن "+ 3" ح"+T 3%"3 ک& 3" مقطعی بحر%نی ساختا"4 پد>د می
EبIعی LT 7ا "% با>د برمبنا4 ضر7T Qنگ 7ا4 چرخ& %4 + "+ند7ا4 %>ن ج6انی تحلIل کر3. ضر7T Qنگ 7ا4 چرخ& 4%
مجموع& 7ا>ی %* نوساناV نظامی (فر%* 7ا + فر+3 7ا) %ست ک& Eی LT نظا8 ب& Eو" منظم ب& تعاb3 با*می گر33. %ماG %>ن
ً ب& LT چ& T "3غاِ* %+y بو3 با*نمی گر33. %* 7مIن "+ست ک& "+ند7ا4 ج6انی تعا3لی پو>ا %ستG *>ر% نظاI7 8چ گا! 3قIقا
(%فز%>ش 7ا4 3"%*مد7T + Vست& 3" برخی +>ژگی 7ا4 نظامی) %>ن منحنی "% ب& 7Tستگی ب& باال می بر3. %>ن %مر ب& سبب

تغIIر کلی LT +>ژگی 3" نظا8 %ست.

سر%نجاG8 "+ند7ا4 ج6انْی نظا8 "% بIش %* حد ب& خطوE مجانب نز3>ک می سا*3 + نظا8 قا3" نخو%7د بو3 حرکت 7Tست& +
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عا43 خو3 ب& باال "% %3%م& 73د. بر%>ن %ساGÄ نوساL م6ا"ناشدنی + مکر" T LTغا* می شو3 ک& ب& 3+پا"گی %� می %نجامد ـ
>عنی ب& +ضعIتی Tشوبی ک& LT "3 تعاb3 پا>ا "% نمی تو%L حفظ کر3. 3" چنIن +ضعIت TشوG4% !3* Q 3+ %مکاL کامالً
+%گر% بر%4 با*Tفر>نی نظم %* b3 %>ن TشوGQ >ا خلق نظا8 پا>ا4 نو>نی +جو3 3%"3. %>ن 3+"! "% می تو%نIم بحر%L ساختا"4
نظا8 بخو%نIم + نبر43 3" گستر! 4 نظا8 ـ 3" مو"3 نظا8 7ا4 تا">خی %جتماعیG پIکا"4 سIاسی ـ +جوG3"%3 3 نبر43 ک&

ً “برگز>د!” می شو3. Eی LT >کی %* 3+ پی Tمد محتملی ک& بد>ل >کد>گرند جمعا

پIش فرm 3+8 توصIف م6م تر>ن +>ژگی 7ا4 چگونگی عملکر3 %قتصا3 ج6انی سرما>& 3%"4 ب& مثاب& >ک نظا8 %جتماعی
تا">خی %ست. 7دÉ بنIا43 بر%نگIز%نند! 4 سرما>& L%"%3 3" نظا8 سرما>& 3%"4 %نباشت بی پا>اL سرما>& %ستG 7رکجا + ب&
Ñن %نباشتی مستلز8 تصاحب %"*� %ضافی %ست %>ن محرIجا ک& چن LT *% .ب& %>ن %نباشت 3ست >افت L%7ر نحو4 ک& بتو

ب& مبا"*! E 4بقاتی شتاQ می 73د.

%نباشت جد4 سرما>& تن6ا *مانی %مکاL پذ>ر %ست ک& >ک بنگا! >ا گر+! کوچکی %* بنگا! 7ا 3" تولIد گستر3! 4 %قتصا3
ج6انی موقعIتی شب& %نحصا"4 3%شت& باشند. 3%"% بوL3 چنIن شب& %نحصا"4 +%بست& ب& پشتIبانی فعاb >ک >ا چند 3+لت
%ست. چنIن شب& %نحصا"7ا>ی "% صنا>ع پIشر+ می خو%نIمLT + G 7ا پIوند7ا4 پIشIن + پسIن "% تحکIم می کنند. %ما با گذشت
*ماL 7م& 4 %>ن شب& %نحصا"7ا خو3 "% %* مIاL برمی 3%"ندG *>ر% تولIدکنندگاL جد>د (ک& سطح بسIا" باال4 سوLT 3 7ا "%
جذQ کر3!) می تو%نند ب& نحو4 +%"3 با*%" شوند + 3"ج& 4 %نحصا" "% کا7ش 73ند. %فز%>ش "قابت قIمت فر+� "% کا7ش
می 73د %ما عال+! بر LT سطح سوLT *% + %" 3 "+ %مکاL %نباشت +سIع سرما>& "% کا7ش می 73د. می تو%نIم "%بط& 4 بIن

فعالIت 7ا4 تولIد4 %نحصا"4 با "قابتی "% "%بط& 4 کانوL ـ پIر%موL بخو%نIم.

+جو3 شب& %نحصا"G گستر� %قتصا3 ج6انی برمبنا4 "شد "% ممکن + فر+با"� منافع ب& بخش 7ا4 +سIعی %* جمعIت
"3 L%"%3 &<پذ>ر می سا*3. فرسا>ش شب& %نحصا"7ا ب& "کو43 ج6انی می %نجامد ک& منفعت سرما Lنظا8 ج6انی "% %مکا
%نباشت %* Eر>ق مؤسساV تولIد4 "% کا7ش می 73د. مکاL صنا>ع پIش تر پIشر+ ب& مناEقی با 7ز>ن& 7ا4 کم تر تولIد تغIIر
می کند ک& %فز%>ش 7ز>ن& 7ا4 معامالتی "% فد%4 کا7ش 7ز>ن& 7ا4 تولIد (ب& +>ژ! 7ز>ن& 4 3ستمز3) می کند. کشو"7ا>ی ک&
ً 3">افت کنند! 4 3+"%ند%ختنی 7ا>ی %>ن صنا>ع LT "3 7ا با*مکاL >ابی می شوند «توسع&» "% "قم می *نندG %ما LT 7ا +%قعا
7ستند ک& پIش تر عملIاتی شب& کانونی بو3. 3" عIن حاGb 3" مناEقی ک& LT "3 صنا>ع با*مکاL >ابی می شوندG بی کا"4 باال

می "+3 + مز%>ا4 فر+با"شی قبلی معکوGÄ >ا تاحد+43 معکوGÄ می شو3.

%>ن فر%>ند چرخ& %4 %غلب موy 7ا4 بلند کند"%تIف نامIد! می شو3 + 3" گذشت& بر%4 >ک چرخ& 4 کامل ب& Eو" مIانگIن
پنجا! تا شصت ساE bوb می کشIد.(â) چنIن چرخ& 7ا>ی 3" پنج قرL گذشت& "á 3%3! %ست. >ک پی Tمد نظامی تغIIر
7Tست& 4 مد%+8 3" مکاL مناEقی %ست ک& %* بIش تر>ن منفعت %قتصا43 برخو"3%"ندG %ما بد+L تغIIر س6م مناEقی ک& %*

چنIن منفعتی ب6ر! مندند.

ضربا7نگ م6م 3+8 3" %قتصا3 ج6انی سرما>& LT 4"%3 %ست ک& مستلز8 نظا8 بIن 3+لتی %ست. تمامی 3+لت 7ا 3" نظا8
ج6انی ب& صو"V نظر4 حاکمIت 3%"ند %ما 3" عمل ب& شدV 3" تنگنا4 فر%>ند7ا4 بIن 3+لتی 7ستند. %ما برخی 3+لت 7ا
بز"ã تر %* 3>گر%L %ندG بد>ن معنا ک& کنترb بIش تر4 "+4 تقسIم بند4 7ا4 3"+نی + نفوä بIر+نی 3%"ند. با %>ن حاI7 Gbچ

3+لتی %* حاکمIت تما8 عIا" برخو"3%" نIست.

ً Eوالنی +جو3 3%"3 ک& Eی LT >ک 3+لت 3"صد3 %ست بر%4 *مانی 3" نظامی %* 3+لت 7ا4 چندگان&G چرخ& 7ا>ی نسبتا
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کم +بIش کوتا! قد"V 7ژمونIک بشو3. بر%4 %>ن ک& قد"تی 7ژمونIک بو3 با>د قد"å VئوپلتIک شب& %نحصا"4 3%شت ک&
LT "3 3+لت مو"3 نظرG ب& شIو! 7ا>ی ک& ب& نفع بIشIن& سا*4 %نباشت سرما>& بر%4 موسساV مکاL >افت& 3" مر*7ا>ش

%ستG قا3" ب& تحمIل قاعد! 7ا + نظم خو3 بر "+4 نظا8 ب& Eو" کلی باشد.

!3%3 á" "ج6انی س& با L"ست + 3" +%قع 3" تا">خ پانصد سال& 4 نظا8 مدIن LساT کI7ژمون V"ت قدIابی ب& موقعI3ست
%ستG %>االV 7لند 3" نIم& 4 قرL 7فد7مG %مپر%تو"4 بر>تانIا 3" نIم& 4 قرL نو*73م + %مر>کا 3" نIم& 4 قرL بIستم.(۴)

G+شرIمی کشد. مانند شب& %نحصا"7ا4 صنا>ع پ bوE bست + پنج ساIو" متوسط تن6ا حد+3 بE &7ژمونی +%قعی ب
شب& %نحصا"7ا4 قد"å VئوپلتIک ب& تد">ج *+%b می >ابند. سا>ر 3+لت 7ا موقعIت %قتصاG43 + سپس سIاسی + فر7نگی

خو3 "% ب6بو3 می بخشند + LT گا! تما>ل کم تر4 ب& پذ>ر� «"7بر4» قد"V 7ژمونIک پIشIن 3%"ند.

پIش فرm سو8 خو%نش LT چIز4 %ست ک& %* aê۴۵ تا `á" _`a 3%3. %>ن "% ب& 3+ 3+"! تقسIم می کنم. aê۴۵ تاحد+3
`aêì؛ + حد+aêì` 3 تا ٫`a`_ با" 3>گر LT چ& "% پIش تر ب& تفصIل گفت& %8 خالص& می کنم. aê۴۵ 4 !"+3 تا حد+3
«T» 4 !"+3 گستر3! تر>ن Lقت تاکنوI3" حق G3تر>ن گستر� 7ا4 %قتصا43 3" %قتصا3 ج6انی بو ã"کی %* بز< aêì`
چرخ& 4 کند"%تIف 3" تا">خ ج6اL سرما>& 3%"4 بو3! %ست. +قتی شب& %نحصا"7ا 3چا" شکاÉ شدندG نظا8 ج6انی +%"3
نز+Q» b» کند"%تIف شد ک& 7مچناL 3" %>ن 3+"! %ست. قابل پIش بIنی بو3 ک& سرما>& aêì` *% L%"%3 توج& خو3 "% %*
حو*! 4 تولIد ب& حو*! 4 مالی منتقل کر3! %ند. نظا8 ج6انی +%"3 گستر3! تر>ن 3نبال& 7ا4 پIوست& 4 حباQ 7ا4 سو3%گر%ن& 3"

تا">خ نظا8 مد"L ج6انی با باالتر>ن سطح بد7کا"4 چندجانب& شد! %ست.

aê۴۵ 4 !"+3 تا حد+aêì` 3 3+"! 4 7ژمونی تما8 عIا" %مر>کا 3" نظا8 ج6انی نIز بو3. 7نگامی ک& %>االV متحد! پIمانی
با تن6ا 3+لت قد"تمند نظامی 3>گرG %تحا3 شو"+G4 بست (پIمانی ک& “>التا” خو%ند! می شد)G 7ژمونی %مر>کا عمالً
7ما+"43 ند%شت. %ما سپس 7نگامی ک& شب& %نحصا" åئوپلتIک %� شکست& شدG %>االV متحد! +%"3 3+"! 4 %فوb 7ژمونIک
شد ک& E "3ی 3+"! 4 ">است جم6و"4 جو"y 3بلIو بو� %* %فوT b"%8 ب& %فولی شتاباL تغIIر >افت ک& %* %فوb قد"V 7ا4

7ژمونIک پIشIن بسIا" جامع تر + فر%گIرتر بو3.(۵) نشاL 3%3 %فوb کاملش سر>ع تر>ن + فر%گIرتر>ن %فوb خو%7د بو3.

"3 + G3%3 á" aêì` + aê۶۶ نIک& 3" +%قع ب aê۶ó ج6انی Qعنصر 3>گر4 "% با>د 3" %>ن تصو>ر جا4 3%3 ـ %نقال
تمامی س& منطق& 4 م6م åئوپلتIک نظا8 ج6انی LT *ماL +%قع شد: ج6اL متحد %"+پا>ی (“غرQ”)G %"3+گا! سوسIالIستی

(۶) .(”Qجنو“) سو8 Lج6ا + (”òشر“)

3+ عنصر مشترÑ 3" %>ن خIز� 7ا4 سIاسی محلی +جو3 3%شت. نخستG ن& تن6ا محکو8 کرL3 7ژمونی %مر>کا ک&
LT گر%»4 مسلط ک& عال+! بر Lسم کانوIبر%لIن عنصر نفی ن& تن6ا «لIبو3. 3+م LT تبانی” %تحا3 شو"+4 با“ LT عال+! بر
%>ن +%قعIت ک& جنبش 7ا4 ضد نظامی سنتی (چپ ک6ن&) حلوb 7ماL لIبر%لIسم کانوL گر% بو3 (7مچناL ک& جنبش 7ا4 "%>ج

(ì) .(محافظ& کا" بو3ند

3" حالی ک& شو"� 7اaê۶ó 4 خIلی ب& 3"%*% نکشIدG 3+ پی Tمد م6م 3" گستر! 4 سIاسی ـ %>دئولوå>ک 3%شت + چپ
"%3>کاb + "%ست محافظ& کا" 7ر 3+ نقش شاL "% 3" "قابت مستقل %>دئولوå>ک 3" نظا8 ج6انی با*>افتند.

پی Tمد G8+3 بر%4 چپG پا>اL مشر+عIت %3عا4 چپ ک6ن& 3" عمل ب& مثاب& کنشگر %صلی سIاسی ب& نما>ندگی %* چپ %ست
ک& سا>ر جنبش 7ا می با>ست تابع LT تلقی می شدند. مر3ماL ب& %صطالö فر%مو� شد! (*ناGL “%قلIت 7ا”4 قومی/ نژ43% /
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مذ7بیG ملت 7ا4 “بومی”G 3گرباشاG(L + نIز TناL ک& b3 مشغوb مسا>ل *>ست محIطی + صلح بو3ندG حق شاL "% بر4% 3"
LناT .کر3ند LاI7ا4 تا">خی جنبش 7ا4 ضدنظامی سنتی ب !åسطح سو Lصلی 3" 7ما% L%کنش گر L%نظر گرفتن ب& عنو
قاEعان& %3عا4 جنبش 7ا4 سنتی بر%4 کنترb فعالIت 7ا4 سIاسی شاL "% "3 کر3ند + 3" مطالب& %4 نو بر%4 %ستقالb موفق
بو3ند. بعد %* Gaê۶ó جنبش 7ا4 چپ ک6ن& ب& جاLT 4 ک& %>ن 3"خو%ست 7ا "% ب& T>ند! 4 پسانقالبی حو%لت 73ندG ب&

%3عا7ا4 سIاسی LT 7ا 3" برخو"3%"4 %* موضعی بر%بر بر%4 مطالباV شاL پIوستند.

ب& لحاú سIاسیLT G چ& 3" بIست +پنج ساb بعد %* LT 3%3 á" aê۶ó بو3 ک& "%ست ج6انی ک& جانی تا*! >افت& بو3 مؤثرتر
%* چپ پا"! پا"!  شد! 4 ج6انی خو3 "% مطرö کر3. "%ست ج6انیG تحت "7بر4 ">گاL جم6و"4 خو%! + تاچر

محافظ& کا"%L گفتماL ج6انی + %+لو>ت 7ا4 سIاسی "% 3گرگوL ساختند.

Vشتگتن خصوصی سا*4 مؤسسا%+ ùجما% öن «توسع&» شد. ب& %صطالIشIشعا" «ج6انی سا*4» جا>گز>ن شعا" پ
تولIد4 3+لتیG کا7ش 7ز>ن& 7ا4 3+لتیG گشوL3 مر*7ا 3" بر%بر +"+3 م6ا"ناشد! 4 کاال7ا + سرما>&G + ج6ت گIر4 ب&
«T» 4 !"+3 یE "3 نیI<تمامی مز%>ا4 ال>& 7ا4 پا Lصلی با*گر3%ند%  Éموعظ& کر3. 7د %" V%"3د بر%4 صاIتول
کند"%تIف بو3. "%ست ج6انی کوشش کر3 تمامی 7ز>ن& 7ا4 %صلی تولIد "% کا7ش 73دG 3+لت "فا! 3" تمامی "+%>ت 7ا>ش

"% نابو3 سا*G3 + %فوb قد"V %مر>کا 3" نظا8 ج6انی "% 7Tست& سا*3.

Gن ک& بد>لی +جو3 ند%شت& باشد<% *% LناIمE% 4%قت برIکر3 ک& «بد>لی +جو3 ند%"3». 3" حق ù%خانم تاچر %>ن شعا" "% %بد
صند+ò بIن %لمللی پوb ب& پشتو%ن& 4 خز%ن& 3%"4 %مر>کاG شرE برخو"3%"4 کشو"7ا>ی "% ک& 3چا" بحر%L 7ا4 مالی بو3ند

پIر+4 %* شر%>ط سخت گIر%ن& 4 نولIبر%لی 3%نست.

%>ن تاکتIک 7ا4 س6مناÑ ک& حد+3 بIست ساb ب& کا" "فتG فر+پاشی نظا8 7ا>ی ک& چپ قد>می 7د%>ت می کر3ند >ا تبد>ل
%حز%Q ک6ن& کا" چپ ب& 7وT L%"%3%مو*! 4 %+لو>ت با*%" "% ب& 3نباb 3%شت. %ما 3" مIان& 7اGaêê` 4 &73 4 مقا+مت
Gaêê۴ 4 &<نو%å ستا 3" >کمIشو"� نو*%پات LT شنگتنی پد>د%" شد ک& س& لحظ& 4 م6م%+ ùمر3می م6می 3" بر%بر %جما
تظا7ر%V 3" 7نگا8 نشست سIاتل سا*ماL تجا"V ج6انی 3" سIاتلG ک& تال� بر%4 تحمIل محد+3>ت 7ا4 ج6انی "+4

حقوò مالکIت معنو4 "% %* مIاL بر3%شت + بنIا3 ن6اL3 مجمع %جتماعی ج6انی 3" پو"تو %لگر! a "3``_ بو3.

بحر%L بد7ی TسIا aêêì "3 + فر+">ز4 حباQ مسکن %مر>کا ó "3``_ ما "% ب& بحث عمومی جا"4 3" *مIن& 4
ب& %صطالö بحر%L مالی 3" نظا8 ج6انی "ساند ک& 3" حقIقت چIز4 نIست مگر حباQ ماقبل Tخر 3" سلسل& 4 فر+">زند! 4

aêì`٫ 4 &73 *% 7ا4 بد7ی L%بحر

پIش فرm چ6ا"8 شرö چIز4 %ست ک& 3" >ک بحر%L ساختا"á" 4 می 73د؛ بحر%نی ک& نظا8 ج6انی 7م %کنوL + 3ست کم
QشوT 4"ساختا L%4 بحر &Iقر%" 3%"3 + %حتماالً تا حد+3 `۵`_ %3%م& خو%7د >افت. +>ژگی %+ل LT "3 aêì` 4 &73 *%
%ست. TشوQ +ضعIتی %* "خد%73ا4 کامالً ناگ6انی نIست. +ضعIت نوساناV سر>ع + 3%>م 3" تمامی پا"%متر7ا4 نظا8
LT ک ک& عال+! بر<å7ا4 فر7نگی + %>دئولو Lن 3+لتی + جر>اIنظا8 ب Gتا">خی %ست. %>ن ن& تن6ا شامل %قتصا3 ج6انی

3"برگIرند! 4 منابع *>ستیG شر%>ط جو4 + بIما"4 7ا4 7م& گIر می شو3.

ً سر>ع 3" شر%>ط Tنی حتی محاسباV کوتا! مدV "% ـ بر%4 3+لت 7اG بر%4 مؤسساGV بر4% تغIIر%V 3%>می + نسبتا
گر+! 7ا4 %جتماعی + بر%4 خانو%"7ا ـ بسIا" 3شو%" می سا*3. %>ن 3+"4 باEل %ستG چر% ک& کا7ش تولIد ب& معنا4 کا7ش
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%شتغاb %ست ک& ب& نوب& 4 خو3 ب& معنا4 مشتر>اL کم تر بر%4 تولIدکنندگاL %ست. تغIIر%V سر>ع 3" نرá 7ا4 جا"4 %"*
%>ن عدE% 8مIناL "% +خIم تر می سا*3.

LناIمE% *% نانی %ست ک& 3%"ند! 4 منابع 7ستند. %ما حتی سو3%گر4 مستلز8 سطحیT 4%سو3%گر4 با*%" ب6تر>ن بد>ل بر
کوتا! مدV %ست ک& ">سک "% ب& نسبت 7ا4 قابل مد>ر>ت کا7ش 73د. 7مچناL ک& 3"ج& 4 ">سک %فز%>ش می >ابدG سو3%گر4

ً با*ندگانی بز"ã +جو3 %3"3. تا حد بIش تر4 بدb ب& قما"4 محض می شو3 ک& LT "3 گا! برندگانی بز"ã + عمدتا

3" سطح خانو%"G 3"ج& 4 عدE% 8مIناLْ %فکا" عمومی "% ب& نفع 3"خو%ست حما>ت + حما>ت گر%>ی + نIز جست +جو4
گنا7کا"%L + 7مچنIن سو3خو%"%L حقIقی 7د%>ت می کند. ناT"%می عمومیG با کشاندL کنش گر%L سIاسی ب& مو%ضع ب&
%صطالö %فر%EیG "فتا" TناL "% "قم می *ند. "شد %فر%E گر%>ی (“+جو3 کانوL 7ا4 متعد3 7ژمونIک”) موقعIت 7ا4

سIاسی ملی + ج6انی "% ب& بن بست می کشاند.

بر%4 3+لت 7ا + بر%4 نظا8 ج6انیG ب& Eو" کلیG لحظ& 7ا4 تعلIق پد>د می T>دG %ما %>ن لحظ& 7ا نIز می تو%ند ب& سرعت %*
3ست بر+3. >کی %* عناصر %* 3ست "فتن %>ن لحظ& 7اG %فز%>ش سر>ع 7ز>ن& 7ا4 تمامی ن6ا3! 7ا4 پا>& %4 7م بر4%
جمعIت + 7م بر%4 *ندگی "+*%ن& %ست ـ %نرG4å غذ%QT G + 7و%4 قابل تنفس. عال+! بر %>نG منابع مالی بر%4 جلوگIر4

>ا 3ست کم کا7ش مخاEر%V تغIIر%V جو4 + بIما"4 7ا4 7م& گIر ناکافی %ست.

سر%نجاG8 %فز%>ش عمد! 4 سطح *ندگی بخش 7ا>ی %* مر83 ب& %صطالö کشو"7ا4 «بر>ک» (بر*>لG "+سG&I چIنG 7ند +
برخی 3>گر) عمالً با گستر� %"*� %ضافی + بنابر%>ن کا7ش مقا3>ر 3" 3سترÄ بر%4 پوست& 4 نا*Ñ باال>ی جمعIت
ج6اGL مسا>ل %نباشت سرما>& "% تشد>د کر3! %ست. توسع& 4 ب& %صطالö %قتصا73ا4 نو6úو" 3" عمل تقال "+4 منابع
موجو3 ج6انی "% تشد>د کر3! + با ت6د>د تو%LT L 7ا 3" حفظ "شد %قتصا43  >کی 3+ 73& 4 %خIرشاL مسئل& 4 تقاضا4 مؤثر

بر%4 %>ن کشو"7ا "% 3+چند%L کر3! %ست.

 

Ä+%3 3" بر%بر پو"تو %لگر!

با نIم نگا7ی ب& +ضعIت کنونی بحر%L ساختا"4 %قتصا3 ج6اL تصو>ر *>با>ی ب& 3ست نمی T>د + پرسشی سIاسی 3" بر%بر
ما می ن6د ک& 3" بر%بر +ضعIتی %>ن گون& چ& می تو%L کر3؟ %ما قبل %* 7ر چIزG چ& کسانی کنشگر%L %>ن نبر3 سIاسی %ند؟
bچ& محا LT .ستI(%قتصا3) سرما>& 3%"4 قا3" ب& 3+%8 ن Lست ک& نظا8 موجو3 ــ ج6ا% LT تIتن6ا قطع G4"ساختا L%3" بحر
«Ä+%3 ö+"» %" 7ا LT &3+ گر+! تصو" کر3 ک LاIنبر3 "% م L%م %>ن %ست ک& نظا8 بعد4 چ& خو%7د بو3. می توIست بد%ن%

+ «"+ö پو"تو Tلگر!» می خو%نم.

7دÉ %>ن 3+ گر+! کامالً 3" تقابل با 7م %ست. مد%فعاÄ+%3 ö+"» L» نظا8 متفا+تی می خو%7ند ـ نظامی ک&
.Lقطبی شد + Gب6ر! کشی Gس& +>ژگی %صلی نظا8 کنونی "% 3%"3: سلسل& مر%تب Lرسرما>&  3%"4» %ست %ما 7مچناIغ»
ً مد%فعاö+"» L پو"تو Tلگر!» نظامی %* LT گون& می خو%7ند ک& پIش %* %>ن I7چ گا! +جو3 ند%شت& %ستG نظامی ک& نسبتا
ً بر%برE 4لبان& %ست. من %>ن موضع "% «"+ö» خو%ند8 *>ر% I7چ سا*ماL مرکزI7 "3 4چ >ک %* 3+ 3موکر%تIک + نسبتا

ً برمبنا4 "%7بر3شاL تقسIم بند4 می شوند. EرÉ %>ن مبا"*! نIست + 3" +%قع مد%فعاL+"3 L 7ر جر>اL عمIقا
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ö3" تما8 سطو Lمخالفا Qشن6ا3 می کنند + 3" جست +جو4 سرکوIن پI7نT نانی ک& مشتT نIب Ä+%3 4 &Iح+" Lمد%فعا
7ستند + TناL ک& ما>ل %ند با نشان& 7ا4 جعلی ترقی (مانند «سرما>& 3%"4 سبز» >ا «کا7ش فقر») 7مر%! 7و%خو%7اL تغIIر

باشند تقسIم می شوند.

مIاL مد%فعاL "+حI& 4 پو"تو %لگر! نIز تقسIم بند4 +جوT .3"%3 3نانی 7ستند ک& "%7بر3 + ج6اL تجد>دساختا">افت& 4%
می خو%7ند ک& سا*ماL 73ی LT %فقی + غIرمتمرکز %ست + بر حقوò گر+! 7ا + 7مچنIن %فر%3 ب& مثاب& +>ژگی 3%>م نظا8
ج6انی T>ند! تاکIد 3%"ند. 7مچنIن کسانی 7ستند ک& با" 3>گر 3" پی خلق %نترناسIونالی جد>دند ک& ساختا"� عمو43 +

%7د%É 3"%*مدتش 7مگن %ست.

%>ن تصو>ر سIاسِی گIج کنند! %4 %ست ک& ب& سبب %>ن +%قعIت تشد>د می شو3 ک& گر+! 7ا4 بز"گی %* سا*ماL 7ا4 سIاسی +
با*تاQ شاL 3" "سان& 7اG 3%نشمند%L + 3%نشگا! 7ا 7مچناL بر گفت +گو %* *باL گذ%"G مشکل موقت 3" >ک نظاä 8%تاً
b3 ک& بحث بر سر مسا>ل +%قعی "% 3شو%" می کند. با %>ن حا"+T پامی فشرند. %>ن %مر %ب6امی پد>د می G4"%3 &<سرما  b3متعا

با>د ب& %>ن مسا>ل پر3%خت.

Éِتما>ز قائل شد. 7د Vمد LاIکنش م + (!ند<T bس& تا حد%کثر پنج سا) Vاسی کوتا! مدIن کنش سIفکر می کنم م6م %ست ک& ب
کنش مIاL مدV تو%نمندساختن "+حI& 4 پو"تو Tلگر! ب& منظو" چIرگی 3" پIکا" بر سر «نظم برخاست& %* TشوQ» %ست

ک& ب& Eو" جمعی «برگز>د!» می شو3.

3" کوتا! مدGV >ک مالحظ& بر 7م& 4 مالحظاV 3>گر %+لو>ت 3%"3 ـ ب& حد%قل "ساندT Lال8. نوساناT VشوQ گون& Tال8
مI6بی بر کشو"7ا4 ضعIف ترG گر+! 7ا4 ضعIف تر + خانو%"7ا4 ضعIف تر 3" تمامی بخش 7ا4 نظا8 ج6انی تحمIل
می کند. 3+لت 7ا4 ج6اL ک& ب& Eو" "+*%فز+نی بد7کا" می شوندG ب& Eو" "+*%فز+نی فاقد منابع مالی %ندG ب& Eو" 3%>م
%نو%ù + %قسا8 تصمIماV "% می گIرند. مبا"*! بر%4 تضمIن LT ک& کا7ش تخصIص T"3مد کم تر "+4 ضعIف تر>ن
بخش 7ا4 جامع& + بIش تر "+4 قد"تمندتر>ن بخش 7ا تحمIل  شوG3 پIکا"4 3%>می %ست. %>ن پIکا" مستلزLT 8 %ست ک& 3"
کوتا! مدV نIر+7ا4 چپ 7مو%"! ب& %صطالö %* مIاL گز>ن& 7ا4 بد + بدتر برگز>نندG 7رچند %نتخاQ مطبوعی نIست. %لبت&
می تو%L 7مو%"! بر سر %>ن ک& 3" >ک +ضعIت معIن کد%8 گز>ن& کم تر بد %ست بحث کرG3 %ما 3" کوتا! مدI7 Vچ گا! بد>لی

3" بر%بر %>ن گز>ن& +جو3 ند%"3. 3" غIر %>ن صو"T GVال8 "% ب& جاLT 4 ک& ب& حد%قل "سانIم حد%کثر ساخت& %>م.

گز>ن& 4 مIاL مدV کامالً متضا3 %ست. مIاL بر4 مIاL "+حÄ+%3 4 &I + "+حI& 4 پو"تو %لگر! +جو3 ند%"3. سا*شی +جو3
ً بر%برE 4لب) >ا گز>ن& %4 3" بر%بر ً 3موکر%تIک + نسبتا ً نظا8 ج6انی ب6تر4 بخوI7%م (نظامی نسبتا ند%"3. >ا با>د %ساسا
"3 Gبانی 3" 7م& جاIج پشتIا" بدتر %ست. "%7بر3 %>ن گز>ن& بسIقو4 بس bبد4 %ست + ب& %حتما L3%">م ک& 3ست کم ب& 7ما
7م& 4 *ماL 7ا + 3" 7ر شکلی %ست. من TمIز! %4 %* تاکتIک 7ا "% می بIنم ک& می تو%ند ما "% 3" ج6ت 3"ست حرکت 73د.

ً توسط "+شنفکر%GL بلک& 3" مIاL سرتاسر نخستG با>د بر تحلIل 7ا4 فکر4ِ جد4 تاکIد بسIا" 3%شت ـ ن& بحثی صرفا
مر3ماL ج6اL. %>ن با>د بحثی باشد ک& با "+حI& %4 با* 3" مIاL 7م& T 4نانی ک& مل6م %* "+ö پو"تو %لگر! 7ستندG 7رچند
با تعا">ف متفا+GLT *% V بر%نگIخت& می شو3. ب& نظر می "سد %>ن مر7می %ست ک& تجو>ز می شو3. %ما +%قعIت %>ن %ست
ً چنIن بحث 7ا>ی "% 3" گذشت& ند%شت& %>م + بد+LT L نمی تو%نIم %مIد4 ب& پIش  "+ + کم تر %* LT ب& ک& ما I7چ گا! +%قعا

پIر+*4 3%شت& باشIم.
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تاکتIک 3+8 نفی مف6ومی 7دÉ "شد %قتصا43 + جا>گز>نی LT با 7دÉ حد%کثر غIرکاال>ی کرL3 باشد ـ LT چ& جنبش 7ا4
ملت 7ا4 بومی %مر>کا «توسع& 4 متکی ب& خو3» می نامند. %>ن ن& تن6ا ب& معنا4 مقا+مت 3" بر%بر حرکت فز%>ند! 3" ج6ت
LT 7و% ـ بلک& عال+! بر + QT GLساختا"7ا4 ب6د%شتی؛ بد G�*موT L3گذشت& ـ کاال>ی کر bی سی ساE L3کاال>ی کر
غIرکاال>ی کرL3 تولIد کشا+"*4 + صنعتی %ست. %>ن ک& چ& گون& %>ن کا" %نجا8 می شو3 ب& فو">ت Tشکا" نIست + LT چ&

مستلزLT 8 %ست "% تن6ا با تجرب& 4 گسترLT 4 !3 می تو%L شناخت.

+ Ñ%"کر3 سو8 تال� بر%4 خلق خو3بسندگی 7ا4 محلی + منطق& %4 ب& +>ژ! 3" عناصر %ساسی *ندگی مانند خو<+"
سرپنا! %ست. ج6انی شدنی ک& ما می خوI7%م تقسIم >گان& 4 کامالً %3غا8 شد! 4 کا" نIستG بلک& «3گرج6انی سا*4» +%حد7ا4
مستقلی ک& ک& 3" تعامل با >کد>گر 3" پی خلق «ج6اL شموb» فر%گIر مرکب %* «ج6اL شمولی»7ا4 متعد43 %ست ک&
+جو3 3%"3. با>د %3عا7ا4 محلی 3" مو"3 ج6اL شمولی 7ا4 خا£ "% تضعIف کنIم تا 3" سا>ر بخش 7ا خو3 "% جا4 73ند.

(ó)

"%7کا" چ6ا"8 بالفاصل& بعد %* %7مIت خو3گر3%نی پد>د%" می شو3. با>د بالفاصل& بر%4 پا>اL بخشIدL ب& +جو3 پا>گا! 7ا4
نظامی خا"جیG توسط 7رکشو"G 3" 7ر جا + ب& 7ر 3لIل %قد%8 کنIم. %>االV متحد! گستر3! تر>ن مجموع& 4 پا>گا! 7ا "%
G3"%3 %ما تن6ا 3+لتی نIست ک& چنIن پا>گا! 7ا>ی 3%"3. %لبت&G کا7ش پا>گا! 7ا 7مچنIن ب& ما %مکاL می 73د مIز%L منابع
ج6انی "% ک& خرy ماشIن 7اG تجI6ز%GV + پرسنل نظامی می کنIم کا7ش I73م + تخصIص %>ن منابع "% بر4%

ب6ر! بر3%"4 7ا4 ب6تر %مکاL پذ>ر سا*>م.

تاکتIک پنجم ک& 7مر%! با خو3مختا"4 7ا4 محلی %ست پی گIر4 قاEعان&  بر%4 پا>اL بخشIدL ب& نابر%بر4 7ا4 %جتماعی
بنIا3>ن 3" *مIن& 4 جنسIتG نژG3% قومIتG مذ7بG + گر%>ش 7ا4 جنسی %ست ـ + نابر%بر4 7ا4 3>گر4 نIز 7ست. %>ن %*

*مر! 4 %صوb %عتقا43 3" مIاL چپ ج6انی %ستG %ما T>ا %+لو>تی +%قعی بر%4 تمامی ما بو3!؟ چنIن فکر نمی کنم.

+ %لبت& نمی تو%L %نتظا" نظا8 ج6انی ب6تر4 تا حوb + حو� `۵`_ "% 3%شت مگر %>ن ک& 3" %>ن فاصل& I7چ >ک %* %>ن
س& %َبَرفاجع& "á ند7د: تغIIر جو4 بی با*گشتG بIما"4 7ا4 7م& گIر + جنگ 7ست& 4%.

bبر%4 سی تا پنجا! سا G!لگرT 4 پو"تو &Iح+" Lمد%فعا Gک 7ا4 تحقق ناپذ>ر توسط چپ ج6انیIا ف6رست خامی %* تاکت<T
T>ند! فر%7م کر83. +>ژگی 3لگر8 کنند! 4 بحر%L نظامی 3"ج& 4 %فز%>ش %تکا ب& کنشگر4 %ستLT G چ& می تو%نIم «%"3%! 4
T*%3» بخو%نIم. 3" نظامی تا">خی با کا"کرE 3بIعیG حتی پی Tمد7ا4 تال� 7ا4 گستر3! 4 %جتماعی ب& سبب کا"%>ی
ã"ز4 %ثر4 بزI7ر 3%3! 4 ناچ G3+" %ست b3لی %* تعاIمحد+3 می شو3. %ما +قتی نظا8 خ b3فشا"7ا4 با*گشت ب& تعا
G3"%3 + تمامIت 3%3! 7ا4 ما ـ 7ر >ک مIلIا"3>م *ماL 3" >ک مIلIا"3>م فضا ـ ممکن %ست (ممکن %ستG ن& قطعی %ست)

چناL ک& با>د + شا>د بر شتاQ تعاb3 بخشIدL ب& تو%*L «%نتخاQ» جمعی 3" %>ن 3+گانگی بIفز%>د.

 

پی نو>س 7ا

 

L%مانتلی ">و>و منتشر شد! %ست مبتنی بر سخنر%نی %"%ئ& شد! 3" 7ما>ش «بحر _`aa Ä"ن مقال& ک& 3" شما"! 4 ما<%
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Ñ"3» کاگو %ست ک& 3" نشستI3" 3%نشگا! ش _`a` 3" سو8 تا پنج 3سامبر «ùج6انی: با*%ند>شی %قتصا3 + %جتما
تا">خIت بحر%L» %"%ئ& شد.

Immanuel Wallerstein, “Structural Crises,” New Left Review, no. 62 (March-April _
2010): 133-42. An earlier, more extensive discussion of this topic is to be found in
Utopistics, or, Historical Choices of the Twenty-first Century (New York: The New

.Press, 1998), esp. chapter 2

3بر%4 تبIIنی جامع¬تر %* چگونگی کا"کر3 چرخ& 7ا4 کند"%تIفG ب& پIش گفتا" +>ر%>ش جد>د جلد سو8 کتاQ *>ر نگا!
کنIد.

(The Modern World-System (Berkeley, CA: University of California Press, 2011

4 بر%4 "+شن ساختن %>ن ک& چرخ& 7ا4 7ژمونIک چ& گون& کا" می کنند ب& پIش گفتا" چلد 3+8 کتاQ *>ر نگا! کنIد.

.(The Modern World-System (Berkeley, CA: University of California Press, 2011

5 نگا! کنIد ب& %ثر *>ر %* نو>سند!:

Precipitate Decline: The Advent of Multipolarity,” Harvard International Review“
.(Spring 2007): 54-59

6 ب& %ثر *>ر %* نو>سند! نگا! کنIد:

Revolution in the World-System: Theses and Queries,” Theory and Society, ,aê۶ó“
XVIII (July 4, 1989): 431-49; also with Giovanni Arrighi and Terence K. Hopkins,

.“aêóê, the Continuation of 1968,” Review, XV, no. 2 (Spring 1992): 221-42

7 3" مو"3 تبIIن "+� 7ا>ی ک& Eی LT "%3>کاb 7ا + محافظ& کا"%L نما>ندگاL لIبر%لIسم مIان& شدند ب& %ثر *>ر %*
+%لرشتا>ن نگا! کنIد:

Centrist Liberalism as Ideology,” chapter 1, The Modern World-System, IV: The“
Triumph of Centrist Liberalism, 1789-1914 (Berkeley, CA: University of California

.(Press, 2011

8 3ال>ل %>ن مسئل& "% 3" %ثر *>ر گفت& 8%:

.(European Universalism: The Rhetoric of Power (New York: The New Press, 2006
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فر(+ت (' فلسف* س.اسی سرما+* ()'& معاصر

پژ:9ش : 7 . ک.و)4

سا+ت نگر=

)ند+و+د:Eل.سم )D (+د ل.بر)ل.سم

ل+بر%ل+سم "گان9 نما$ %ند"و"د.-ل+سم ن+ست. %ند"و"د.-ل+سم قانو5 گر"ز2 %ند"و"د.-ل+سم شا'ز%$# کر:پوتک.ن "ا ماکس )ست.رنر
.جو$ $%>$. 'م چن+ن %ند"و"د.-ل+سم سوس+ال+ستی2 %ند"و"د.-ل+سم سوس+ال+سم فر%نس9 کم "ا ب+ش .فا$%> ب9 پر(:4 .جو$ $%>$ .
T<.U 5%U (OP۵R-ORO۴) بن+ا5 گذ%> حزL سوس+ال+ست فر%نس9 می گفت: «سوس+ال+سم2 %ند"و"د.-ل+سم2 %ما منطقی .
کامل %ست». با %"ن 'م29 %ند"و"د.-ل+سم ل+بر%لی پر شکنج تر . منسجم تر جلو# می کند. پر شکنجی -5 مد"و5 تنوW منبع
'ا_ -5 %ست؛ %نسجاd -25 .%قع+تی منطقی %ست ک9 $> ش+و# $>b کر$5 ساaماند'ی %جتماعی ک9 -5 >% >._ برتر_ فر$

متمرکز می کند2 تبلو> می "ابد.

%ند"و"د.-ل+سم ل+بر%لی %>ia مطلق .جو$ فر$_ >% مطرg می کند: جر"ا5 'ا_ بس+ا> گوناگو5 %ند"ش9 ب9 %"ن با.> می
g.< 9ب d%ب9 %ستو%>_ -5 کمک کر$# %ند. جر"ا5 مس+حی ک9 مذ'ب >% بر شالو$# %حتر a%<$ ی تحولیm 29پ+وندندک9 'م
'ا_ فر$_ بنا می نqد2 ناگز"ر %>ia .%التر >% $> %نسا5 می ب+ند. ب9 'م+ن $ل+ل2 جر"ا5 %صالg مذ'بی ک9 %>تباm مستق+م
ب+ن -فر"د# . -فر"دگا>i برقر%> می کند2 ب9 خوبی می تو%ند %نسا5 >% $> خو$ -گا# نا سز%.%>i تحق+ر کند2 .لی با %"ن
'م9 %.>% $> جا"گا# بی 'متا_ شر"ک "ز$%5 می نشاند . جر"ا5 'ومان+ستی $> پ+وستگی با فلسف9 "وناa% 5 %نسا5 سنج9
'م9 چ+ز >% می -فر"ند. جر"ا5 عقالنی ن+ز فر$ >% $> بqبو$ عقل ک9 $> %. مأ._ $%>$2 شرکت می $'د . سر%نجاd جر"ا5
ناتو>%ل+ستی ک9 توسط ':سو . کانت 2 %صل 'ر %خالق+ت >% $> -a%$_ $>.نی قر%> می $'د2 فر$ >% با %>ia مطلق

-a%$_ ک9 'م aما5 تک+9 گا# . 'دu %.ست2 پ+وند می $'د.

%a %"ن منبع 'ا_ 'مگر% ش+و# $>b کر$5 س9 $%$# %ساسی 'ر ساaماند'ی %جتماعی: خوِ$ فر$2 جامع9 .%بز%> %>تباm 'ا_
شا5 :حقوw نت+ج9 می شو$.

فر$ بنابر %نتز%W .جوِ$ ب9 خو$ بر>سی شد# %ست. تجسم جزئی mب+عت مشترb بشر_a% 2 ."ژگی 'ا"ی ک9 بنابر کا>کر$
مح+ط2ن+اa 'ا . %مکا5 'ا"ی ک9 %نسا5 مشخص >% می -فر"ند2جد% شد# %ست. %>ia مطلق %فر%$ نت+ج9 منطقی بر%بر_ شا5
%ست.%لبت29 %"ن بر%بر_ $> صو>تی می تو%ند تأ"+د شو$ ک9 $> فر%سو_ ثر.تمند . تqی $ست2 کا>فرما . کا>گر باشد.
"عنی فقط %نسا5 >% $> نظر می گ+ر$. $> .%قع2 %ند"و"د.-ل+سم ل+بر%لی مانع %a نگرi -5 $> خال{ پ+شا "ند_ 'ا %ست .
%ستقال{ فر$_ >% >._ گو'ر %نسا25 ن9 >._ 'ستی %i بنا می نqد؛ بm 9و>_ ک9 %"ن %ستقال{ نسبت ب9 شر%"ط مشخص

ک9 فر$ $> -5 قر%> گرفت29 بی تفا.� %ست.

فر( تک ساحتی ن.ست

ب9 گفت9 نو'بر )ل.اM $> تا>"خ بشر"ت فر$ پ+ش %a جامع9 .جو$ ند%>$ (O) . $> تا>"خ %ند"ش9 فلسف9 'ا"ی >% می "اب+م ک9
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بشر"ت >% $. %حساسی نشا5 می $'ند . گا'ی فر$ گر%"ی ب9 %فر%m کش+د#2 شخص >% %a جامع9 %_ ک9 %حساT می کند2%تم
.%># می کند. گا'ی فلسف9 'ا چشم %ند%a'ا_ ساaما5 $'ی جqا5 >% ک9 $> -5 %نسا5 می تو%ند با $"گر_ %حساT کند2 نشا5
می $'ند(Å) . مشا'د# >.a%ن9 %نسا5 $> %"ن ک+ف+ت2 'م aما5 نما"شگر .جو$ %ند"شناb «بر%_ خو$». «بر%_ $"گر_»
%ست «É» . بm 9و> عا2d «ب9 >غم حکومت مبا$ل9 تجا>_2 خوL می $%ن+م ک9 ما فقط بر%_ ب9 $ست -.>$5 چ+ز_ مبا$ل9
<$ a.ن >.2 حتا%مر"% a% .«گا'ی فقط بر%_ %"ن کا> مبا$ل9 می کن+م . mنمی کن+م2 بلک9 'م چن+ن بر%_ برقر%> کر$5 %>تبا
جامع9 'ا_ پ+شرفت9 سرما"9 $%>_ کa 9"ر فرمانر.%"ی «نول+بر%ل+سم %قتصا$_» . >قابت تعم+م "افت9 قر%> $%>ند2 ک+ف+ت
>%بط9 'ا >% ب+ش %a کم+ت ثر.� 'ا جستجو می کن+م . پس %a کا> >.a%ن9 ک9 ب9 تمامی سو_ «بqر# .>_»سمت گ+ر_
شد#2%"ن خوشبختی خو$ بو$5 >%"گا5 با ما{ 'ا_ خو"ش %ست ک9 $> %>تباm با صلح2بی >قابتی . %من+ت ب+دغدغ9 >%
جستجو می کن+م. پس %ند"و"د.-ل+سم . %نسا5 بو$5 بد.5 $. %حساسی (Ambivalance)  ن+ست. $> .%قع2 $. گر%"ش
a% 2ساند5 -5 چ9 ک9 می خو%'+م< dکامل «ب9 %نجا _$%a- _.a<- 2ک سو" a% .ستی $%>ند"a جد%"ی ناپذ"ر.متضا$ $> ما'م
جمل9 بر%_ فقط خو"ش» . %a سو_ $"گر2 خو%ست 'مکا>_ . تما"ل ب9 «ساختن جامع9» مافقط بنابر نفع شخصی ما5
'د%"ت نمی شو"م2بلک9 'م چن+ن بنابر %>ia 'ا2 با.>'ا. قر%> $%$ 'ا"ی 'د%"ت می شو"م ک9 ما >% $> 'مبو$ 'ا_ 'مبست9
گر$ می -.>$. پس 'ماm 5و> ک9 ف+لسوu معاصر فر%نس9 فر)نسوE فال9و -5 >% تحل+ل کر$2 ما ب9 %"ن شناخت >'نمو5
شد# %"م ک9 «خو$ بو$5 بد"qی ن+ست» ! a (۴)"ر% ما 'م aما5 ب9 «خو$ بو$5 . بر%_ خو$ بو$5» . $> 'ما5 حا{« با .
بر%_ $"گر%5 بو$5» تما"ل $%>"م. ب+ن %"ن $. خو$-گا# ک9 $. کنا># %حساTِ 'ستن ما شرکت $%>ند2ما $> تنش $%"می
'ست+م. %"ن گفتما5 فقط باa تاL چ+ز_ %ست ک9 ما می تو%ن+م -5 >% بر>سی کن+م .%ما %"ن .%قع+ت $> à'ن کسانی ک9 ب9
برنام9 'ا_ حزL 'ا_ قد>� مد%> می %ند"شند2 جا"گا'ی ند%>$ . %a %"ن >. ب9 -5 سو_ مسئل9 'ا_ %قتصا$_ >%ند# شد#
.بد"ن ترت+ب %قتصا$ >% ب9 علم مد"ر"ت س+است 'ا_ بشر_ تبد"ل می کند. بر %"ن %سا2T سرما"9 $%>_ مالی ک9 جqا5 >%
%$%># می کند2 باتبل+غ . تک+9 بر %"دئولوU_ تک ساحتی بو$5 فر$ %a گر%"ش 'ا_ «%تم .%># کنند#» فر$ گر%"ی مع+ن حد
%کثر %ستفا$# >% می کند. نمی تو%5 %نکا> کر$ کa a% 9ما5 شکوفا"ی %ند"ش9 مد>5 ((کا'P $> فلسف9 . ':سو $> س+است)2
'م9 گفتما5 'ا_ س+اسی ما>% ب9 "ک سو تفا'م $. گان9 سوw می $'ند. $کتر"ن 'ا_ فرمانر.% (ل+بر%ل+سم2 سوس+ال+سم جد"د
a% ضمنی %نسا5 بو$5 ک9 "ک %تم مستقل dوqما5 $> مفa ب9 «$موکر%ت+ک» . ما>کس+سم 'ا_ گوناگو5) 'م dموسو
$"گر%5 %ست .بنابر %"ن .%قع+ت a"ر تأث+ر "ک %نگ+ز# ک9 %قتصا$ %ست قر%> $%>$ .%فق "گان9«کا> کر$5 2 تول+د کر5$ .
مصرu کر$5» ب9 -5 می $'ند2 ب9 'م می >سند. با .جو$ %"ن2 %"ن ب+نش $. گان9 ک9 $> بر%بر بر>سی $ق+ق . علمی
مقا.مت پذ"ر ن+ست2 'رگز با %"ن ک+ف+ت ب9 بحث $> ن+امد# %ست. ب9 %"ن $ل+ل2 فر$ چونا5 چ+ز_ نگر"ست9 شد# ک9 '+چ
%'م+تی $> تا>"خ ند%>$؛ %عم %a %"ن ک9 %. %جتماعی پذ"ر "ا منز._ باشد2 '+چ تأث+ر_ $> سرنوشت بشر"ت ند%>$. -5 چ9
بر%_ %. %'م+ت $%>$2 %"ن %ست ک9 بنابر قانو5ِ نوW بر %نگ+خت9 شد# . %. >% ب9 پ+شرفت پ+وست9 تول+د سوw می $'د. . $>
ضمن کوشش می شو$2 بنابر س+است 'ا_ $خالت $%$# شد#2 مد{ 'ا_ %قتصا$_ . %جتماعی مناسب تر بر%_ تول+د کر5$ .
>شد کر$5 ب+شتر %نتخاL شو$. نV()E 9 )سم.ت2 ن9 9ربرP )سپنسر2ن9 کا'R ما'کس2 نM':Q 4(Q 9 نمی تو%نند %"ن سمت
گ+ر_ >% ک9 شکلو%># صو>_ شا5 فر%سو_ س+است 'ا_ مشخص .شکل 'ا_ مبا>a# بر%_ %>تقا $%$5 "ا >'+دa% 5 -5 'ا
%ست2 >$ کنند. 'م9 %"ن تئو>_ 'ا 2 'ما5 تا>"خ بشر"ت >% >.%"ت می کنند: %نسا5 'ا جد% %a خاستگا# 'ا2 بر%_ aند#
ماند5 . %>ضا_ ن+اa 'ا_ شا5 ملزd ب9 ساختن جامع9 'ا 'ستند. %"ن جامع9 'ا a"ر فرمانر.%"ی >قابت باقی می مانند .
تالi می کنند با تک+9 بر قانو5 نگا 'د%>_ شوند. %ما قانو5 توسط فرمانر.%"ا5 ساخت9 . پر$%خت9 شد# %ست. بر'ا5 $.
.جqی بن+انگذ%> %ند"ش9 س+اسی مد>a% 5 -5 جا %ست : چگون9 'ما'نگی %جتماعی بد.5 خف9 کرa- 5$%$_ 'ا برقر%> می
گر$$2 "ا چگونa- 9%$_ بر%بر $> کشمکش $%"می تغ++ر ما'+ت نمی $'د (۵). سر%نجاd %"ن س+است 'ا_ گوناگو5 $> س9
>%# حل خالص9 می شو$:«%َبَر جامع9»ک9 کل+ت با.>_ >% خوL ترس+م می کند2 شکل جامع9 'مبو$%ن9 %ست ک9 بر .جد5%
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'ا_ عضو'ا_ %i فرمانر.%ست2 جد% %فتا$گی %تم 'ا ک9 -5 >% %کنو5 $> «جامعa 9$%"ی» می شناس+م ک9 توسط Q W(Qنر:
توض+ح $%$# شد# %ست. . ترک+بی %a 'ر $. ک9 توتال+تا>"سم 'ا پ+ش >. گذ%شت9 %ند2 عبا>� %a ل9 کر$5 %فر%$ %تم .%># $>
خم+ر ما"9 %_ %ست ک9 $> ساختن %.ن+فو>d مفر.ë بر%_ تحقق "افتن مفqوd تا>"خ ب9 کا> می >.$. %لبت29 'م9 %"ن
>."کر$'ا %ستو%> بر $. %شتبا# %ست. نخست نشناختن بغرنجی بن+ا$_ %فر%$_ ک9 بنابر -نچ9 ک9 $> نفس خو$ «خو$ .
$"گر_» %ست2 باضرب9 'ا_ متضا$ بر%نگ+خت9 می شوند ؛a"ر% می تو%ند «بو$5 با $>b کر$5 $"گر_ »باشدک9 «بqبو$ .
%صالg %نز.%_ %i» >% خو%ستا> %ست ک9 نسبت ب9 $"گر%5 ک9 ب9 $ل+ل 'ا_ گوناگو5 چونا5 نقص 'ا_ ناپذ"رفتنی

نگر"ست9 می شو$2 ناشک+با %ست.

 

فر( )جتماعی :فر( نو ل.بر)لی

ل+بر%ل+سم قر5 >.شنگر%25 ب9 عنو%5 نظاd %"دئولوU"ک فرمانر.% تعر"ف فر$ >% ب9 سپqر خصوصی محد.$ کر$# %ست.

مالک+ت خصوصی2 پل+س خصوصی2 جامع9 خصوصی2 بخش خصوصی %a %"ن نظاd %"دئولوU"ک سرچشم9 می گ+ر$.
mبق %"ن شکلو%># %"دئولوU"ک2 %تومب+ل خصوصی $> بر%بر .س+ل9 'ا_ نقل+9 عمومی2 ب+م9 خصوصی $> بر%بر ب+م9
%جتماعی2 مز$ شا"ستگی $> بر%بر گر.# 'ا_ مز$بر_ قر%> $%>$. بر%"ن %ساT فر$ %a- a%$_ ک9 -5 >% با%"ن ک+ف+ت
بنانqا$# $> صو>تی می تو%ند بqر# مند شو$کa% 9 %جبا>'ا_ بخش عمومی >'ا شو$. %لبت29 فر$ مد>5 بنابر ب+ا5 نام9
جqانی حقوw بشر %a- a%$_ %ند"شa- 2 9%$_ .جد%5 . مذ'ب برخو>$%> %ست. %"ن بد%5 معناست کa- 9%$_ صاحب %خت+ا>
بو$5 شخص خو"ش ب9 %. %ختصاï $%>$. تعر"ف فر$ ب9 عنو%5 شخصa- 2%$_ %ساسی %ست ک9 نمی تو%ندبد.5
%ستو%>بو$5 بر شما> مع+نی حقوw تحقق "ابد. %"ن حقوw بر%_ فر$2 %عم %5a a . مر$2 بر%بر_ مدنی2 شخص+ت حقوقی2
-a%$_ گز"نش 'ا_ س+اسی 2 فر'نگی . مذ'بی >% تأم+ن می کنند. حقوw بm 9و> عموd تقس+م شد# %ست. %ما -"ا %"ن

کامالًکافی %ست؟

ل+بر%ل+سم معاصر قاعد# 'ا_ باa%> >% پا"9 'ر 'مبو$بشر_ قر%> می $'د . %a >%# بس+ج نخست+نی aنا5 .مر$%25 سو$
سرما"9 $%>_ >% %فز%"ش $%$# . $> عمل -a%$_ 'ا_ 'م+شگی >% با محد.$ کر$5 فر$ بنابر -a%$_ تجا>� کا'ش می $'د.

%a $"د %"ن %"دئولوU_ تنqا قانو5 'ا_ باa%> مستعد ساaما5 $%$5 جامع9 'ا_ بشر_ %ست .

O٫ فعال+ت مز$بر . تول+دگر تابع قانو5 سو$2 تنqا $> چشم %ند%a کا>کر$ . بqر# .>_ بی م+انجی2 بنابر فر$"ت بخشی .
ناپا"د%>_ شر%"ط کا> بر>سی شد# %ست. سو$'ا_ بqر# .>_ >بو$# شد# %a مز$بر2برپا"9 %صل مالک+ت خصوصی

(سرما"9) باa تقس+م می شوند.

Å٫ $> %نتqا_ $"گر aنج+ر# تول+د2 'ما5 فر$ ب9 سوU# مصرu کنند# تابع تبل+غ 'ا_ پر سر. صد% ب9 'ما5 %ند%a# کا>% ک9
a% و> .س+ع فر%ترm 9ا_ ما$_ ک9 ب' aا_ بس+ا> پ+شرفت9 بر%_ -فر"د5 ن+ا' mا_ خبر>سانی . %>تبا' _Uتکنولو _.<

ن+اa 'ا_ پا"9 (تغذ"29 -موia . پر.>2i بqد%شت ب9 عق+د# (:(Z) %ست2 تک+9 می کند2 تبد"ل می شو$.

É٫ شکوفا"ی %ستعد%$'ا_ فر$_ .شکل گ+ر_ فر$ $> شخص ک9 تابع مسابق9 . >قابت بنابر ن+اa 'ا_ >قابت %ست ب9
بز>ô کر$5 %فر%mی من می %نجامد.

فر$ معاصر ک9m<. <$ 9 'دu . بی ثباتی $> جستجو_ 'و"ت %ستa% 2 %"ن پس ب9 نرö 'ا_ >شد چشم $.خت9 %ست. $>
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%"ن صو>� .قتی %"ن >شد $> شاخص 'ا_ بو>T $"د# نمی شو$2 تنqا %م+دi ب9 بqبو$ aندگی 'مانا پ+ر._ %a 'م9 عامل
'ا_ تجا>_ شد5 %ست . $> "ک س+ستم %قتصا$_ . %جتماعی کa% 9 %"ن پس فقط ب9 تول+د گر%"ی .%بست9 %ست2 ب9 '+چ .ج9
نمی تو%ند ما>% مجاL کندک9 >شد موجب %فز%"ش %>ia 'ا_ a"ست مح+طی . بشر_ %ست. %مر >شد $> شر%"ط >.ب9
پا"ا5 بو$5 منبع 'ا_ ما$_ س+ا># . $گر گونی شد"د تعا${ a"ست مح+طی موجب سو%ستفا$# %a منبع 'ا_ %نسانی -5 می
aن پس ب9 %>ضا_ متناسب ن+ا"% a% 5- a% گر%"ان9 فر$ ب9 نظر می >سد ک9 >'ا"ی uشو$. بر%_ پاسخ $%$5 ب9 جنو5 مصر
'ا_ ما$_ ب9 .جو$ -مد# .%بست9 %ست. بخش بس+ا> ناتو%5 بشر"ت ناچا> ب9 تول+د کر$5 چ+ز 'ا_ مو>$ مصرu $> شر%"ط
a% 9نو %ستعما>_ بر%_ .%$%شتن کسی ک Wنو a% ن پس $> توسل ب9 جنگی"% a% 5%غلب نز$"ک ب9 بر$گی %ست . قو"تر%
قاعد# 'ا_ باa%> جqانی شد# ک9 توسط نqا$ 'ا_ مqم مالی تحم+ل شد#2 سرپ+چی می کند2 تر$"د ند%>ند. سر فر.$ -.>$5 ب9
-a%$_ 'ا"ی ک9 فر$- شqر.ند >% فقط ب9 سو$ >شد %قتصا$_ . -a%$_ تجا>� تعر"ف می کنند2 $> نqا"ت ب9 نفی حقوقی
می %نجامدک9 بر پا"9 -5 'ا 'و"ت فر$ ل+بر%{ مد>5 پی >"ز_ شد# %ست. $> گذ%> %a فر$ مجر$ ب9 فر$ مشخص . "گان29

-a%$_ بناشد# با 'دu مطلق %ند"ش9 "گان9 فقط می تو%ند توسط "ک قد>� %قل+ت بa 9"ا5 جد_ $"گر%5 ب9 %جر% $> -"د.

با %"ن 'م29 بm 9و> مشخص $> پا"ا5 قر5 >.شنگر%25 9ر (' پ+ش %a %"ن خاmر نشا5 کر$# بو$ ک9 %نسا5 $> "ک
.ضع+ت ناکامل ب9 $ن+ا می -"د ک9 $> سر%سر $.># aندگی %d%.$ i می "ابد. خ+لی پ+ش %a %"د# -ل+سم >مانت+ک پر:مت* $>
صحنE 9ت.ک (Attique جز"ر# "ونانی) .ضع+ت تq+دستی موجو$ %نسا5 >% نما"ش می $'د ک9 نمی تو%نست %a 'نر 'ا_
متفا.� فنی ک9 توسط قqرما5 تمد5 ساa %بد%W شد# بو$2 سو$ ببر$. بد.5 شک2 %نسا5 ب9 عنو%5 فر$ 2با خو$ ."ژگی
مقا"س9 ناپذ"رi ب9 $ن+ا می -"د. %لبت9 2 %. ب9 صو>� %نسا5 ناکامل ک9 فقط می تو%ند aند# بماند . $> تأث+ر متقابل با
نز$"کاi% 5: تأث+ر متقابل %جتماعی .فر'نگی پر.>$# شو$2 ب9 $ن+ا می -"د. $> %صطالg 'ا_ بس+ا> تاa# علوd عصبی می
تو%5 گفت ک9 %نسا5 با %ستعد%$ 'ا_ برجست9 عقل عملی ب9 $ن+ا می -"د. %ما %"ن تو%5 تنqا $> تماT با مح+ط mب+عی .
%نسانی فعا{ شد# %ند. $>سی کa% 9 شکل پذ"ر_ عصبی می تو%5 گرفت %"ن %ست ک9 تحقق -5 مستلزd کا> جمعی فر'نگی
$> -فر"نش 'نر_2 $> >%بط9 %جتماعی . $> نما"ش نما$"ن %ست. بنابر%"ن2 بد.5 شک2 بد.5 تناقض >.ند 'ا_ à'نی
شد25 >'ا"ی2 .%قع+ت بخش+د5 خو"ش ب9 >.ند 'ا_ نظاd جمعی . %جتماعی مربوm %ست. شکل گ+ر_ فر$ $> شخص با
$>.5 بو$. U>فا_ >.%نی %i تنqا بر پا"9 کمک تع++ن کنند# محفل 'ا_ گوناگو5 .ضر.> تعلق خانو%$گی2 حرف9 %_2

س+اسی2 فر'نگی ما $> 'و"ت مرکب2 تقس+م شد# م+ا5 جمع .فر$ ممکن %ست.

$> مد>ن+ت9 نو ل+بر%لی غربیi.< 2 $"گر_ $> برخو>$ ب9 فر$$> پ+ش گرفت9 شد# %ست . بی %عتبا> کر$5 تد>"جی
خدما� عمومی2 'مبستگی س+اسی2 تعqد 'ا_ بشر_2 حفظ نqا$ 'ا_ $.لت بر پا"9 سqم بند_ . مال+ا� نت+ج9 $> پ+ش
wبشر $> سرمشق $موکر%ت+ک خو$ ب9 حقو wانی حقوqست. . %"ن $> حالی %ست ک9 ب+ا5 نام9 ج% i.< گرفتن %"ن
%جتماعی تک+9 کر$# %ست . ما$# ÅÅ %"ن ب+ا5 نام9 جqانی کm 9ی س9 $'9 %خ+ر بm 9و> کلی -شکا>% ب9 $ست فر%موشی
سپر$# شد#2 $> %"ن مو>$ تک+9 $%>$ ک9 «'ر شخص ب9 عنو%5 عضو جامع9 $%>%_ حق تأم+ن %جتماعی %ست. %"ن حق
%ستو%> بر $ست "افتن ب9 %>ضا_ حقوw %قتصا$_2 %جتماعی . فر'نگی بر%_ >س+د5 ب9 شا"ستگی . توسعa- 9%$ شخص+ت
%i ب9 %عتبا> تالi ملی . 'م+ا>_ ب+ن %لمللی باتوج9 ب9 ساaما5 .منابع 'ر کشو> %ست» . بر %ساT %"ن نت+ج9 گ+ر_
%ست ک9 پر%ت+ک 'ا_ -a%$_ فر$ با مرa بند_ 'ا"ی >.بر.ست کa- 9%$_ $"گر%5 >% تحم+ل می کند. %"ن %مر .ù+ف9 'ا"ی

. (ÅR #$ما) $می کند ک9 بد.5 -5 توسع9 شخص+ت ممکن نخو%'د بو Lجا"% Wنسبت ب9 %جتما %<

شکل گ+ر_ . >'ا"ی فر$ ن9 تنqا %ستو%> بر مالک+ت %جتماعی2 بلک9 پ+ش %a 'ر چ+ز%ستو%> بر 'مکا>_ پا"د%> جمعی2
مذ%کر# متقابل . ساختا> فر'نگی %ست. $> .%قع2 %"ن مؤلف9 'ا %نساa% %< 5 تبع+ض 'ا"ی ک9 موجب تک9 پا># شد5 نqا$
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'ا_ %جتماعی می گرa- 2$$%$ می کند . .س+ل9 مطمئنی بر%_ %a -5 خو$ کر$5 . %بد%W کر$5 $.با># شبک9 'ا_ %جتماعی
خو%'د بو$.

-"ا می تو%5 ب9 %"ن بسند# کر$؟ ل+بر%ل+سم %قتصا$_ . مالی کا> کر$ $موکر%ت+ک >% %a معنی u<U خو$ تqی می ساa$. %گر
ia<% مبا$ل9 >% جانش+ن ia<% 2ل+بر%لی dم+ن9 توج9 کن+م2 با"د گفت ک9 جزa بخو%'+م ب9 مرجع ما>کس+ستی $> %"ن
مصرu کر$# %ست. %>ia مبا$ل9 س+است >% تابع %قتصا$ کر$# . بد"ن ترت+ب موجب بی عالقگی ب9 %ند"ش9 %جتماعی شد#
gرm <$ قانو5 سو$ فقط می تو%ند بنابر $ستگا# 'ا_ $>"افت . تصم+م گ+ر_ $موکر%ت+ک a% ست. %قتصا$ %جتماعی >'ا%
>"ز_ $.با># $> >%ستا_ 'م+ا>_ . مد"ر"ت %$%># شو$. %"ن %مر %a "ک سو2 باa ب+نی کر$5 مفqوd فر$ $> %نسا5 شناسی
>% ک9 توسط تا>"خ غرL بس+ا> نشا5 $%$# شد#2 %"جاL می کند . %a سو_ $"گر2 ب+انگر پشت کر$5 ب9 شqر.ند $> مد{

تحم+لی سرما"9 $%>_ مالی جqانی شد# %ست.

(+الک ت.ک ')بط* فر( – ش]ر:ند

سرما"9 $%>_ جqانی $> مرحل9 کنونی نول+بر%لی خو$ %قد%d 'ا"ی ب9 عمل -.>$# ک9 موجب فر.کاستن شqر .ند ب9 فر$
تول+د کنند# . مصرu کنند# شد# . مد%فع %"ن %ند"ش9 %ست ک9 $.لت .ù+ف9 %_ جز -سا5 کر$5 مصرu فر$ .پر'+ز %a 'ر
_aمو%{ نامنقو{2 کا'ش مال+ا� بر%_ -سا5 سا% d%. _مبستگی ند%>$. سپر مال+اتی بر%_ %فر%$ بس+ا> مرف9 . سو$'ا' Wنو
تشک+ل جامع9 مالکا5 .تقر"باًحذu مال+ا� بر $%>%"ی 'ا%a چن+ن س+استی پ+ر._ می کند. $> %"ن 'نگام9 >س+د5 ب9 $>ج9
شا"ستگی 'نگامی ممکن %ست ک9 فر$ بتو%ند«فر'نگ مؤسس9»>% با« سو$ سرما"9»2 گوناگونی 'ا_ فر-.>$# 'ا_ مو>$
مصرu بر%_ جا باa کر$5 $> سل+ق9 مشتر_ پ+وند $'د. -a%$_ فر$_ بس+ا> ."ژ# 'مانا -a%$_ گز"نش .مصرu 'م پ+وند
با مسئل9 %قتصا$_ %ست. $.لت %جتماعی ک9 $> گذشت9 نز$"ک %من+ت شخصی بر%_ aحمتکشا5 فر%'م -.>$# بو$2 توسط
س+ستم %قتصا$_ ل+بر%لی >فت9 >فت9 کم >نگ "ا بی >نگ شد# %ست. $> %"ن .ضع+ت مد>س9 $"گر نشان9 ترقی %جتماعی
ن+ست2 بی کا>_ . نا %منی 'ر چ9 ب+شتر گسترi می "ابد. 'مبستگی سند"کا"ی با لطم9 $"دa% 5 شکست 'ا_ تا>"خی

$"گر تو%نا"ی بس+ج عضو 'ا_ %i >% ند%>$.

بد"ن ترت+ب2 -"ا %ند"و"د.-ل+سم بر'م9 $ستا.>$ 'ا_ %جتماعی چ+ر# خو%'د شد؟ چگون9 با"د فضا'ا_ شqر .ند_ >% $.با>#
aند# کر$؟ $> بر%بر جqانی شدنی ک9 $ستا.>$ 'ا_ %جتماعی . -"ند# س+ا># مسکونی >% ."ر%5 می ساa$2 چm 9رحی با"د
%بد%W کر$ک9 جر"ا5 نا ب9 'نجا> کنونی تا>"خ بشر_ >% .%>.ن9 کند . «جامع9 -س+ب $"د#» >% %a نو بساa$؟ $> بر%بر %"ن
.ضع+ت «ل+بر%{ 'ا_ %قتصا$_» mرحی جqانی بنابر«ساia .%شنگتن» (†) $> %خت+ا> $%>ند. aحمتکشا5 . بشر"ت
بر%_ %م+د.%> بو$5 ن+اa ب9 -فر"دm 5رحی تاa# $%>ند ک9 تصو"ر گر چشم %ند%a بس+ج گر باشد. %"ن mرg %$عا"ی سرما"9
$%> _ ک9 $موکر%سی صو>_ >% ب9 خو$ نسبت می $'د . مدعی گسترi -5 $> 'م9 جا %a جمل9 با توسل بa 9.> %ست!

.$<%$ a%چشم %ند <$ %< $%a- 9مبا$ل <%aحق+قت فقط توسع9 عصر با <$

کشو> 'ا_ پ+شرفت9 سرما"9 $%>_ . $"گر کشو> 'ا_ جqا5 'ر "ک ب9 ش+و# خو$ ب9 %جر%_ %"ن mرg خدمت می کنند. $>
بر%بر -5 چپ بی بqر# %m aرg کا>% . مؤثر بس+ج کنند# %ست. بر%"ن %سا2T %بتکا> 'ا_ شqر.ند%5 'مو%># با mرg نو

ل+بر%لی برخو>$ می کند.

%لبت29 %ند"و"د.-ل+سم $> نفس خو$ "ک پ+ر.a_ %ست ک9 $> جر"ا5 تاa# تا>"خ بa 9نا5 . مر$%5 بر%_ تبد"ل شد5 ب9
شqر.ند2 شخص+ت می $'د . -5 'ا >% -a%$ می کند ک9 ب9 تد>"ج خط س+ر 'ستی شا5 >% $> سمت . سو"ی ک9 می خو%'ند
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ب9 -5 بد'ند %نتخاL کنند . بر عکس2 کل گر%"ِی سلسل9 مر%تبی %a فر$ موجو$_ مع+ن .مبqم می ساa$ ک9 ب9 "ک گر.#
بست9 "ا نqا$ بو>.کر%ت+ک تعلق $%>$ . -a%$_ . %بتکا> فر$ >% مختل می کند. با %"ن 'م29 با"د تأک+د کر$ ک9 'ر نوW ب9
پرسش کش+د5 فر$ گر%"ی . پ+شرفت 'ا_ شqر .ند%ن9 با $"د نا $موکر%ت+ک پس >._ %ست. %لبت29 فر$ می تو%ند $>
مصرu .ش+و# a"ستن %i چ9 $> مؤسس9 . چa <$ 9ندگی خصوصی %i %تم .%># شو$. $> %"ن گ+ر. $%> برخی 'ا ب9

جرگ9 مبا>a%5 می پ+وندند . برخی $"گر 'ر نوW تعqد_ جز تعqد ب9 -سا"ش فر$_ "ا خانو%$گی >% >$ می کنند.

ب9 'ر >.2 تحو{ فر$ ب9 شqر.ند تنqا $> فضا_ $موکر%سی %مکا5 پذ"ر %ست. فر$ 'نگامی می تو%ند خو$ >% شqر.ند
%حساT کند ک9 حکومت شوندگا5 بتو%نند حکومتگر%5 خو$ >% %نتخاL کنند . .%نگqی ب9 گفتZ .P 9. ما'شاR -گا'ی
شqر.ند_ %مکا5 می $'د ک9 "گانگی جامع9 تأم+ن گر$$ . شqر.ند بو$5 %حساT مسئول+ت نسبت ب9 کا> کر$ نqا$ 'ا بنابر
<$ wم9 %ست. %"ن بر%بر_ حقو' wر.ند_ بر%بر_ حقوqمشخص9 'ا_ ش a% بشر %ست. $> حق+قت "کی wب9 حقو d%حتر%
صو>تی تحقق می "ابد ک9 >%بط9 فر$- شqر .ند با قد>� %ستو%> بر فر'نگ $موکر%ت+ک بحِث >%# گشا"ان9 با عنا"ت ب9

عق+د# مخالف باشد . ب9 فر$"ت جامع9 گر"ز محد.$ نگر$$.

dخو"شتن مد%>_» %ند"و"د.-ل+ستی . گا» a% $%قعی ب9 منظو> خا>¢ شد5 %فر%. a%د5 "ک چشم %ند"$ b<%بنابر %"ن2بر%_ تد
نqا$5 فر$ %تم .%># ب9 شqر .ند_ بm 9و> عمومی شر"ک . >."کر$ س+اسی2 چ9 چ+ز با"د ب9 عنو%5 %صو{ مطرg گر$$.
چگون9 فر$ ب9 بخش پا"د%> %"ن $گرگونی 'ا تبد"ل می شو$؟ چگون9 %. ب9 >غم تبل+غ 'ا_ >سان9 %_ مخالف شا"ست9 تحل+ل
کر$5 .ضع+ت س+اسی می گر$$ بر%_ %"ن کا> -گا'ی $%$5 'ا . -موia 'مر%# با کنش2 ضر.>� $%>ند. بنابر %"ن چشم
%ند%a 'ا_ .%قعی2 'م aما5 فر$_ (با تبد"ل شد5 حق+قی فر$ ب9 شqر.ند). جمعی (حرکت $> >%ستا_ جqانی $"گر) ب9
>._ فر$ گشو$# می شوند. بر %"ن %ساm2Tرحی جانش+ن mرحی $"گر می گر$$ . $> %"ن mرg $موکر%سی مقدd بر
%قتصا$ %ست. $> %"ن صو>� ما «خا>¢ %a سرما"9 $%>_»'ست+م ک9 $> -5 فر$ چرö $ند# س+ستم %ست. $> .%قع2 'ما5

(P) «9الس نوشت9 %ست: «$موکر%ت+ز# کر$25 %جتماعی شد5 س+است %ست Mو> ک9 +ِوm

. aن >.2 %"ن پرسش پ+ش می -"د ک9 سا"% a% .مو>$ بحث2 ن+ست gرm a% ابی ب9 -گا'ی >.شن . عم+ق" #%< aما %"ن 'نو%
کا>'ا"ی ک9 «ساختن» %"ن mرg >% ممکن می ساaند2 کد%d %ند؟ مسئل9 %"ن جا عبا>� %a پ+ش گو"ی $> با># -5 چ9 ک9 می
تو%5 با %بز%>_ جا$."ی ب9 $قت ب9 ترس+م . mر%حی چن+ن mرحی ک9 چونا5 «کل+د_ $> $ست» باشد2 پر$%خت2 ن+ست.
تشکل 'ا_ س+اسی2 حزL 'ا2 باشگا# 'ا_ %ند"شa<. 9_ . گر.# 'ا_ گر%"ش چپ ضد ل+بر%لی $> سر%سر جqا5 بر%_
_aگر.# بند_ 'ا_ جد"د 'و%$%>2 . برخی $"گر ب9 نوسا a% ند. برخی 'ا ب9 ستا"شa<. می iر%حی تالm ن"%
%"دئولوU"ک سرگرd %ند. %لبت29 مسئل9 %"ن جا عبا>� %a پرسش %a خو$ $> با># چ+ز_ %ست ک9 می تو%ند aمانی تغ++ر کند

ک9 %قتصا$ $> خدمت $موکر%سِی باa تعر"ف شد# قر%> گ+ر$.

بنابر %"ن2 «%گر $موکر%سی س+است >% %جتماعی کند»2 تک+9 بر مشا>کت فر$ –شqر.ند $> 'م9 تصم+م گ+ر_ 'ا_ مqم
%جتماعی – س+اسی می تو%ند خط >%'نما_ -5 باشد. ش+و# جد"د بحث کر$5 مانع %a تحم+ل "ک عق+د#2 عق+د# %کثر"ت2بر
سا"ر عق+د# 'ا %ست. $> س+استa a% 2مانی ک9 'ر کس پر.>i "افتن . -گا'ی "افتن >% می پذ"ر$. -5 >% ب9 $>ستی
%>ia "ابی می کند2 ناگز"ر %"ن .%قع+ت >% می پذ"ر$ک9 "کی %a مشخص9 'ا_ شqر.ند_ بر%بر_ حقوw 'م9 %ست.
جستجو_ تفا'م بنابر تماT 'ا_ پ+اپی بر%_ >س+د5 ب9 تو%فق مشتر2b کا.i نبو$ تو%فق 'ا ب9 منظو> بر$%شتن مانع 'ا_
ناتو%نی $>b . $>"افت2 کنفر%نس 'ا_ شqر.ند_ بنابر سوU# 'ا_ جامع29 م+د%5 'ا"ی 'ستند ک9 می تو%نند ب9 $>ستی پا"9
. شکل س+است . >%بط9 با س+است . ب9 ."ژ# >%بط9 با قد>� >% $> نqا$ 'ا 2حزL 'ا2 گر.# 'ا "ا %نجمن 'ا >% $گرگو5
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کنند.

%گر«$موکر%سی س+است >% $موکر%ت+ز# می کند» 2%"ن ب9 %"ن معنا ن+ست ک9 $موکر%سی %قتصا$ "ا مسئل9 'ا_ مqم جامع9
>% حذu می کند2 بلک9 -5 'ا >% $> پر%ت+ک جد"د س+است می گنجاند. 'م9 مسئل9 'ا_ مqم مو>$ بحث $> aم+ن9 %قتصا$_
. %جتماعی $> چشم %ند%a س+است قر%> می گ+رند . بر پا"9 -5 شما> بس+ا> a"ا$_ %a %فر%$ %a %ستعد%$ جامع9 $> تأث+ر
نqا$5 >._ خو$ سو$ می جو"ند . ب9 تول+د کنند# . $گرگو5 کنند# %>ia 'ا تبد"ل می شوند. بنابر %"ن2 >.شن %ست ک9

%ند%a# $>-مد'ا می تو%ند بنابر نظاd مال+اتی « باa توa"عی» مشخص شو$.

%گر« $موکر%سی س+است >% $موکر%ت+ز# می کند» خر$ $موکر%ت+ک می تو%ند با سرکر$گی خر$ %قتصا$ گر%"ان9 سرما"9
$%>_ مقابل9 کند. معنی -5 ب9 نوشت9 پاتر+ک بر با4 $> نام9 'ا_ %i خطاL ب9 ضد سرما"2 5%<%$ 9 (R) %"ن ن+ست ک9
«.%>.نگی %قتصا$ گر%"ان9 سرما"9 $%>_» $"گر چونا5 عمل بن+ا5 گذ%> جامع9 نو نگر"ست9 نمی شو$…$> .%قع2 خر$
$موکر%ت+ک %a -5 جا ضد سرما"9 $%>_ %ست ک9 چشم $.ختن ب9 م+ر%£ %قتصا$ گر%"ان9 سرما"9 $%>_ >% >$ می کند2 %"ن
موضوعی %ست ک9 جامع9 با"د بر %ساT -5 $گر گو5 شو$… %a %"ن >.2 بر%_ $گرگو5 کر$5 منطق 'ا_ %جتماعی 2
خر$ $موکر%ت+ک $> با># %مکا5 تو%نا"ی بر%_ 'م9 $> %>تباm با -موia ب9 عنوa 5%ماa- 5%$ شد# . $> با># موضوW 'ا_
س+اسی ک9 ب9 عنو%5 شqر.ند ب9 %. مربوm %ند2 ب9 مطرg کر$5 مسئل9 'ا"ی می پر$%a$. $> %"ن صو>�2 موضوW می
تو%ند عبا>� %a مسئل9 'ا_ ساaما5 %جتماعی باشد ک9 $ست کم ب9 %ند%a#«باa%«<%a %'م+ت برخو>$%> %ست؛ بm 9و>_ ک9
d%ما5 بر%_ س+است » %ست. $> چن+ن بافتا>_2 'نگامی ک9 "ک %قدa» ما5 %جتماعی بر%_ 'ر کس $%>%_ "کaن سا"%

جد"د سرما"9 $%>%ن9 $> مرحل9 تصم+م گ+ر_ %ست2 با"د ثابت کر$ ک9 %"ن %قد%d ب9 سو$ پ+شرفت بر%_ $موکر%سی %ست.

%ما بر%_ باقی نماند5 $> گفتگو_ مبqم . %فسونگر%ن29 7 . بر)با4 $. سمت گ+ر_ >%'نما"ان9 پ+شنqا$ می کند:

O٫ ب9 خو$ %ختصاï $%$5 -5 چ9 ک9 $> %قتصا$ ب9 عنو%5 «س+اسی» %ست2 %مر.a فقط %قتصا$_ $%نست9 می شو$؛ مثل
تقس+م aما5 کا> ب9 عنو%5 شرm «$> %خت+ا> $%شتن aما5 بر%_ س+است».

Å٫ س+اسی کر$5 -5 چ9 ک9 $> %قتصا$ بر%_ نqا$ س+است ب9 عنو%5 عمل کر$5 %جتماعی ک9 %مکا5 مطرg کر$5 پا"9 'ا_
"ک جامع9 ب9 >%ستی $موکر%ت+ک >% می $'د2 ضر.>_ %ست.

 

%a %"ن >.2 پرسِش «چ9 با"د کر$؟» مسئل9 'دu 'ا_ تول+د >% مطرg می کند2 . %"ن موجب مطرg کر$5 پرسش 'ا"ی $>
با># ضر.>� ثر.� 'ا "ا خدما� الda بر%_ .%قع+ت بخش+د5 $موکر%سی می گر$$. بد"ن ترت+ب2 متوج9 می شو"م ک9
ثر.� 'ا . خدما� با"د $> 'ما5 شر%"طی ک9 تول+د می شوند2 $> $سترT 'مگا5 قر%> گ+رند. فqرست %"ن ثر.� 'ا ب9
i<.پر . ia2 ثر.� 'ا2تر%بر_ 'ا2 -مو_U2 %نرL- : شنی ثر.� 'ا . خدما� تول+د شد# $> شر%"ط خدما� عمومی.<
'ا2 بqد%شت >% $> بر می گ+ر$2 ک9 با"د ب9 >غم 'مa% 9 -5 'ا $فاW کر$ . گا'ی با"د ضمن $موکر%ت+ز# کر$5 -5 'ا $>
مأمو>"ت 'ا . مد"ر"ت شا5 ب9 سر . ساما5 $%$5 -5 'ا پر$%خت. 'م چن+ن با"د بر%_ >س+د5 ب9 بر%بر_ $> بر%بر
iaی "ابی . -موqندگی2 ثر.� 'ا_ فر'نگی2 -گa 9م+نa . 5 'ا کر$. ب9 %"ن $ل+ل2 مسکن- iب9 گستر d%موکر%سی %قد$
مدنی . aما5 بر%_ $موکر%سی ب9 ثر.� 'ا_ $ست "افتنی تبد"ل می شوند. a"ر% مسئل9 عبا>� %a کسب پ+ر.a_ بر%_
à'ن 'ا"ی %ست ک9 -5 'ا >% ب9 عنو%5 چ+ز ضر.>_ بر%_ aندگی شqر.ند_ تصاحب کنند. %"ن ثر.� 'ا aمانی ک9 $>
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شکل 'ا_ گوناگو5 ب9 $ست می -"ند2 بنا بر %صولی %$%># می شوند ک9 قد>� عمومی2 مز$بر%5 . مصرu کنندگا5 >%
متحد می کند. %"ن تصاحب س+اسی 'دفمند_ 'ا_ تول+د ک9 نت+ج9 $>خو%ست 'ا . -فر"نش «ثر.� 'ا_ $موکر%ت+ک»
%ست2 می تو%ند ب9 >.شنی $> بخش 'ا_ $"گر %قتصا$ گسترi "ابد. فا"د# پ+ر.a_ -5 'ا >% بر%_ تأم+ن سرکر$گی خر$
$موکر%ت+ک -شکا> کند. %"ن نخست+ن >%'کا> مqم %ست ک9 با"د بنابر >%'کا> $.d ک9 عبا>� %a متد%.{ کر$5 2 "ا پی
گرفتن . گسترi $%$5 گستر# شما> a"ا$_ %a شکل 'ا_ تول+د2 مبا$ل9 'ا2 گر$i 'ا_ مالی $> بافت %قتصا$_ a"ر
فرمانر.%"ی سرما"9 $%>_ %ست ک9 %مر.a -5 >% «بد"ل» می نامند2 %غلب توسط تعا.نی 'ا "ا %نجمن 'ا %$%># می شوند. -5
'ا :سنج9 'ا_ مف+د بو$25 مد"ر"ت2ن+اa a"ست مح+طی مغا"ر با سنج9 'ا_ سرما"9 $%>_ >% %"جا$ می کنند. -5 'ا:
«%قتصا$ 'مبست9» "ا %جتماعی2 شبک9 'ا_ مبا$ل9 کلی "ا جز"ی تجا>_2 تجا>� منصفان29 نرd %فز%> -a%$ نام+د# می شوند.
i5 ن+ست ک9 عرص9 -5 'ا $> بخش 'ا_ کنونی ک9 $> شر%"ط سرما"9 $%>_ %$%># می شوند2 گستر- a% چ چ+ز مانع+'

"ابد.

برتر_ خر$ $موکر%ت+ک بر خر$ %قتصا$_ .>w باa_ >% تغ++ر می $'د . چشم %ند%a 'ا_ جد"د_ فر%'م می -.>$. %"ن
برتر_2 چشم %ند%a 'ا"ی ب9 فر$ بر%_ تعqد شqر.ند_ . س+اسی می $'د . با سرما"9 $%>_ $> %"ن مفqوd کa% 9 منطق
.سپqر ممتاia 2 %قتصا$ خا>¢ می شو$2 قطع >%بط9 می کند. برتر_ خر$ $موکر%ت+ک خصلت صو>_ کنونی
(O§) ک9 چونا5 پا"ا5 تا>"خ <%aمانی %ست ک9 ب9 جامع9 باa a% 5$موکر%سی >% -شکا> می کند ک9 مدعی %"ن خا>¢ کر$
نگر"ست9 می شو$2 خدمت می کند. برقر%>_ %"ن برتر_ «خر$ $موکر%ت+ک» بد.5 مبا>a# تحقق نمی "ابد. ب9 ."ژ2# $>
%"ن مبا>a#2 مبا>a# بر%_ >سان9 'ا_ -a%$ شد# %a فرمانر.%"ی پو{ بی $>نگ چونا5 چ+ز برتر >ö می نما"د؛ a"ر% 'م+ن
>سان9 'ا 'ستند ک9 .%قع+ت >."د%$ 'ا . مسئل9 'ا_ مqم aندگی . جqاa% %< 5 نظر 'ا $.> نگqم+د%>ند . بی .قف9 ب9
$>.• بافی 'ا . .%>.ن9 نما"ی 'ا سرگرd %ند. %a%"ن >.2 $موکر%ت+ز# کر$5 فعال+ت >سان9 'ا بر%_ $موکر%ت+ز# کر5$
ح+ا� جامع9 جا_ ممتاa $%>$ . "کی %a %.لو"ت 'ا_ %ساسی ب9 شما> می >.$. بنابر %"ن2 $> چن+ن >."کر$_ %ست ک9

چشم %ند%a 'ا_ .%قعی2 >'ا"ی %فر%$ >% $> سمت . سو_ شqر .ند_ ب+شتر ممکن می ساaند.

OÉPR منqب

OÉR§ نتشا> فر.>$"ن%

سر چشم* 9ا

O٫ «فر$ گر%"ی . $موکر%سی»: -لبر� >"ش9

Å٫ «فر$ گر%"ی . کنش جمعی» :-لبر� >"ش9

É٫ «فر$ $> نظاd نو ل+بر%لی»  :b%U -تالی

۴٫ «ل+بر%ل+سم» :U<U بو>$.

۵٫ فر$"ت معاصر: ب+ن %نز.% . مقا.مت : %.ستاi کوِ.الک+س
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پی نوشت 9ا

O٫ نو> بر %ل+اT: جامع9 %فر%$: مجموع9 -ثا>

O۴† ï 2 contemporain 2$و"ت 'ا_ فر' : Vکاال W(Q ر مد"ر"ت"a بنگر"د ب9 %ثر جمعی Å٫

,jacques Généreux : La Dissociété,pp137-sq É٫

 

4. فر%نسو% فال'و2 $> «%حساa T"ستن2 خو$_ ک9 بد"qی ن+ست» توسط U b%Uنر. $> à (۴) ï  Dissociétéکر شد#
%ست .

ÉÉ۶ 2ÉÉ۵ 2ÉÉ۴صص La Dissociété ::نرQ W(Q ۵٫

 

ÉÉP 6. 'ما5 جا صص

 

7. ساia .%شنگتن عبا>� %ست %a : کم تر $.لت %قتصا$_ . ب+شتر $.لت %من+ت. -5 چ9 ک9 موجب کا'ش نظاd مال+اتی
مستق+م . تد>"جی . 'مچن+ن خصوصی ساa_ بخش عمومی 2 توسع9 ب+کا>_ می شو$ ک9 توdß با مبا>a# عل+9 سند"کا'ا2

س+است 'ا_ تو>a d$%"ان9 منظم %ست ک9 مغا"ر با تحرb جد"د سرما"9 گذ%>_2مال+ا� . مصرu %ست.

 

. Å§§O 2چپ» %گو25 ما>سی a% ا$ 'ا بر%_ چپqپ+شن .«Lا . %نقال' gسالس2 $> «%صال M8. بنگر"د ب9 : +و

 

9. نام9 ب9 ضد سرما"9 $%>%5 (. ب9 $"گر%5) $> با># $موکر%سی2 مسئل9 'ا_ معاصر2 'ا>ماتا2Å§§۴ 5 پا>"س.

 

10.    بنگر"د ب9 ف+لسوu -مر"کا"ی فوکو+اما ک9 «جامع9 $موکر%ت+ک باa%>» >% چونا5 «پا"ا5 تا>"خ» می نگر"ست.

 


