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سراسر تاريخ كه در يسخن گفت، چون رشته نخ)  libertären(يك جريان آزادخواه  ي وان دربارهت آيا مي
ر ساخت؟ ها آشكا تتوان وحدت آن را به رغم تفاو است كه مي يآن تا حد  يشود و پيوستگ ميمعاصر باز

شود كه نه تنها  تئوريك مشخص مي يهم وجود داشته باشد با التقاطدر واقع چنين جرياني اگر
پذيريم كه  با اين همه، اين فرضيه را مي. متنوع استراتژيك بلكه همواره متناقض داشته است يهايگير جهت

به كه .مشخص وجود دارد يموضع سياس تر از آنارشيسم به عنوان يك آزادخواهانه» يحساسيت«يا » رويكرد«
دانيل به ويژه  كه(آزادخواه  يتوان از كمونيسم مي .آنارشيسم به عنوان يك جريان سياسي محدودنمي شود

، ميشل لووي(آزادخواه  ي، ماركسيسم)والتر بنيامين(آزادخواه  ي، مسيانيسم)كرد آن را نمايندگي مي گرين
  .توان در دولت و انقالب يافت كه منشاٌ آن را مي سخن گفت،كه،»دخواهآزا يلنينيسم« يو حت) سور ميگل آبن

 يبراي ترسيم يك تبارشناس) و هميشه سرشار از تفرق و تركيب مجدد(» شباهت خانوادگي«اين 
كامالً  يها را مشخص كرد كه در موقعيت» يخواه آزاد يها دوره«توان  مي يتاحد. منسجم كافي نيست

  :شوند تغذيه مي يو از منابع تئوريك بشدت متمايزگيرند  مي يجا يمتفاوت
  

ـ  پرودونـ  تيرنرشا ي توان در آثار سه گانه را مي) يا كالسيك(كننده  تعيين يها ــ يكي از اين دوره
 1840 ي دهه يها در سال) پرودون(ي فقر  و فلسفه) تيرنرشا( خود و مال آن يها كتاب. يافت باكونين

است كه شخصيت باكونين در جريان سير و سفرش از برلين به بروكسل  يهاي سال اين همان. انتشار يافتند
تدارك  1848 يها شود و قيام پيروز مي ياست كه ارتجاع پساانقالب يهاي اين سال. و پاريس شكل گرفت

مدرنيته را در ميان  يزنجيرها يآگاهي جديد فرد. است يگير دولت مدرن در حال شكل. شوند يديده م
بخشد كه زير  مردمي را ژرفا مي ي انديشه ينوين يجنبش اجتماع. كند رمانتيك كشف مي يها رنجدرد و 

آنچه هنوز «و  »آنچه هست«ر اين دوران گذار، ميان د. شوند از هم گسيخته مي يطبقات ي فشار مبارزه
. كنند ك مغازله ميرمانتي يها يپررونق و سرشار از ناهمخوان يشهرها آزادخواه با آرمان يها انديشه »نيست

  .شود نمايان مي يجذبِ سنت ليبرالگسست و  ي جنبش دوگانه
پارلمانتاريسم و  ي هاي نوزدهم و بيستم، تجربه ميان سده يو ضدبوروكراس يــ جنبش ضدنهاد

كند  را تهديد مي يو بوروكراتيزه شدن كه جنبش كارگر» خطرات متخصصان قدرت« يا سنديكاليسم توده
به ) 1910( يي احزاب سياس درباره رابرت ميشلو اثر كالسيك  رزا لوكزامبورگ. دهد نشان مي

فرناند و  ژرژ سورل ياين امر همچنين در واكنش سنديكاليسم انقالب. پردازند اين موضوع مي يشناس آسيب
  به همين سان پژواك مشابه آن در . قابل مشاهده است گوستاو الندئردرخشان  يو نيز نقدها پلوتيه

cahiers de la Quinzaine    شود ديده مي البريوالآنتونيو  ييا در ماركسيسم ايتالياي [1]پگي.  
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تراژيك  پاسخ  يها بزرگ عصر نهايت يها ، به سرخوردگييستيي سوم، دوران پسااستالين ـ مرحلهـ
يسم كالسيك تر از وارثان مستقيم آنارش پرقدرت يتر ول كه پراكنده يجديد  جريان آزادخواهانه. دهد يم

را به » حال و هوايي خاص«و  ياين جريان وضعيت روح. كند ميپيدا   انكشاف يو برهم است، به نحو درهم 
درحال  ياجتماع يها جنبش ي )ها و ضعف(آن اميدها  يمبنا. معين يگير آورد، نه يك جهت وجود مي
بيشتر از  [2] يجان هالويا  يرنگ تونيچون  يآثار نويسندگان ي مايه سان، درون بدين. هستند يشكوفاي
سهمي وجه  هيچ قرن نوزدهم كه خود آنارشيسم كالسيك به يگيرد تا از منابع تاريخ ينشاٌت م دولوزو  فوكو

  [3].نداشتآن  دراداي مضمون انتقادي 
را  ــ كارل كرش، ارنست بلوخ، والتر بنيامينچون ــ  يتوان افراد در حال گذار مي» ها دوره«ميان اين 

 يخبندان استالينينيستي» برخالف جهت« يبميراث انقال يانتقاد يافت كه شروع به تدارك گذار يا دگرگوني
  .كنند مي

  :توان چنين توضيح داد مي يسادگ آزادخواه را به يها كنوني جريان يها ظهور مجدد و دگرگوني   
 ياز خطرات ينيز آگاهدستخوش آن شد و  1930 ي كه از دهه يهاي ينوميدسنگيني شكست ها وــ با 

  كند؛ بخش را تهديد مي يرهاي يها كه از درون سياست
بدون فرديت كه بحث آن ميان ماركس و  يفردگرايو پيدايش  يبخش فرديت يفراشدها شدنِ ــ با ژرف
  .پيدايش آن بودي  استيرنر طليعه

ـ  يكنترل زيستمان يها ويهطلبانه و ر انضباط يها ــ با مقاومت بيش از پيش قدرتمند در مقابلِ گرايش
بازارمثله  يوارگ يتوسط ش آن را ازآن خود مي كنند كه ذهنيتشان يهاي سوژه ) biopolitischen( يسياس
  . است شده

  
جان و  ينگرانتونيوكه قصد بيان آن را داريم، با كمال ميل  يتوافق ژرف ، به رغم عدميدر چنين بستر

شدن،  مخالف با جهاني يها در جنبش يبه بحثي استراتژيك و ضرور زدن را به عنوان پيشگامان دامن يهالو
تا آن زمان مقاومت :شناسيم ، به رسميت مييهاي پس از يك ربع قرن افول شديد چنين بحث

اميدبخش و  يحاكي از مقاومت اما بدون افق يها لفاظي  منطق بازارپيروزمند بين ميان )نا(دربرابرپذيرش 
ما درجاي ديگري به نگري وتحول اوپرداخته ايم .كرد يآسا نوسان م معجزه يويدادبه رشده  بتواره ي اميد

كنيم  آغاز مي يما در اينجا بحث را با جان هالو [4]. پردازيم و تحول او نيز مي يعالوه بر اين، به نقد نگر
ساكسون و چه را چه در محيط آنگلو يهاي زنده و پرشور مانند دارد و بحث كه كتاب اخيرش عنواني برنامه

  .التين برانگيخته است يآمريكادر
  

  يساالر  گناه نخستينِ دولت
  

نه ! زنيم ما فرياد مي: مقاومت سروكار داردقيد وشرط  التزام بيبا  يرويكرد جان هالو. در ابتدا فرياد بود
مانند  يمنفي، فرياد يآوريم، فريادي مخالف، فرياد يما فرياد برم. فقط از سر خشم بلكه از روي اميد

در  يهالو: از سر نافرماني و اختالف عقيده يفرياد»  !بس است ديگر! ياباستا«: هاي چياپاس زاپاتيست
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هدف اين كتاب تقويت منفيت است، از كوره در رفتن در تار عنكبوت تا «: كند كتابش اعالم مي يابتدا
را اشغال كرده  يكر و خيال هالوشان ف كه تجربه(ها  آنچه زاپاتيست» .صداي فرياد بلندتر به گوش رسد

 مبارزات منفياز نيست بلكه مجموعه اي است  ياثباتي يك جمع طبقات تركيب«آورد،  را گرد هم مي) است
اقدامات  ياست كه هدفش نف يا بنابراين، موضوع مبارزه» .كه گرد هم آمده است يدار عليه سرمايه

 يطريق بتوانيم ذهنيت ماندگار در خود منفيت را بازياب است كه بر ما تحميل شده است تا از اين يغيرانسان
 يسان كه هست دليل طرد جهان بدان يرا وعده دهيم تا برا ينداريم كه پايان خوش يهيچ نياز. كنيم

كه آن را  يهاي راستا شود، توده هم آن مقاومت هاي ميليونيخواهد با  ، همانند فوكو، مييهالو. بتراشيم
  .دوطرفه كار و سرمايه تقليل داد ي ن به رابطهاتو ينم

گذشته توجه  قرنبزرگ  يها يهمچنين بايد بتوان به نوميد. كافي نيست يگير با اين همه، اين موضع
راكه  سرمايه ينظم استبداد ، ريها فرياد تكرا ها فرياد، ميليون چرا اين فريادها، ميليون. داشت

كرم درون . داند اعتقاد دارد كه پاسخ را مي يهالو ند؟ا امروزمتكبرانه تر ازهميشه است سرنگون نكرده
از همان ابتدا  يساالر دولت: النه كرده بود ياساساً در فضيلت رهاي) تئوريك(ميوه رسوخ كرده بود، شر 

سان تغيير جهان بر مبناي تصرف دولت به  بدين: آن پوسانده بود يها را در اكثر روايت يجنبش كارگر
از دولت  يو كاركرد يانقالبي تبديل شده بود كه از قرن نوزدهم ديدگاهي ابزار ي هالگوي حاكم بر انديش

 ي دولت تغيير داد ناشي از ايده ي توان جامعه را به وسيله اين توهم كه با كسب قدرت مي. را ارائه كرده بود
؛ دولت »دولت تغيير دادتوان با  جهان را نمي«يابيم كه  اما نهايتاً درمي. ساالرانه است معين حكمراني دولت

 .با قدرت درهم تنيده نشده است در واقع دولت » .يك گره در تار عنكبوتي مناسبات قدرت است«تنها 
بنا به نظر گابريل تريد » مطرود از جهان«بيگانه، اخراجي، (شهروندان  دولت تنها سهم ميان شهروندان و غير

در مقابل ي سنگر«: استدقيقا معادل اين مهفوم . كند يخص مرا مش) آرنت هانابنا به نظر. نجس ـ م(يا پاريا 
نيست كه با تصاحبش بتوان آن را عليه صاحبان  يدولت چيز»  مظهر هويت«يا » تغيير و جريان عمل

 يبه مناسبات اجتماع يده شكل شدتر فرا است يا دقيق يكل اجتماعاش به كار گرفت، بلكه يك ش قبلي
كمك  مبارزه به يبنابراين ادعا). 94. ص(» .استبه دولت   ياجتماع كشمكش فراشد فرارويي «: است

» يساالر استراتژي دولت«رو،  از اين. دولت به طوراجتناب ناپذيري به پيروزي برخورد منجر مي شود
مفهوم  يپيامد منطق«: بلشويسم نبود بلكه به واقع تحقق آن بود ياستالين فقط خيانت به روح انقالب

سقوط توهم «زمان با  ها، برعكس، نجات انقالب هم زاپاتيست يطلب مبارزه. »يغيير اجتماعت يساالر دولت
  ».و سقوط توهم كسب قدرت است يساالر دولت

  
  :رسد كه پيش از قرائت بيشتر كتاب هالوي، در همين جا به نظر مي

 يساالر دولت ، تجارب و تعارضات آن را به يك روند منحصربفرديتاريخ حجيم جنبش كارگر يــ هالو
كامالً متفاوت  يها ياين جنبش همواره با مفاهيم تئوريك واستراتژ يها تقليل داده است، گوي قرندر طول 

ناديده مي كند و  مي يمطلق معرف يرا چون مبتكر يسان، زاپاتيستم خيال مواجه نبوده است؛ بدين يديگر
  .قديمي است يها مايه از درون ل بسياري، حتي اگر ناآگاهانه، حامياپاتيستم واقعكه گفتمان زگيرد 



 نقدی برنظرات جان ھالوی درکتاب تغييرجھان بدون کسب قدرت 4

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

كه (ساالري كاركردگراست، مشروط بر آن كه   دولت يانقالب ي مسلط بر انديشه يالگو يــ به نظر هالو
) نوسكه و ابرت يبه نمايندگ( يدمكراس اكثريت سوسيال يايدئولوژ) بحث است كامالً قابل ياين خود شرط

اين تنها . بگنجانيم» انقالبي نظريه ي«پذير  را تحت عنوان انعطاف يستيبوروكراتيك استالينوراست كيشي 
را در  يگرامشو  لنيندولت از جمله نقش  ي مسئله ي درباره يمحتمل است كه آثار انتقاد يدر صورت

نظر از  ف صر(اتر فو آلت پوالنزاسچون  يافراد ي كننده ناديده بگيريم ونقش تعيين [5]موجود  يها جدل
  .بسپاريم يرا به فراموش) آن تاييد يا رد

 ي، مجاز دانستن بررس»انحراف تئوريك«يك  يبه تبارشناس يــ سرانجام، تقليل كلِ تاريخِ جنبشِ انقالب
همان پيامد «ــ ) از فرانسوا فوره تا ژرارد كورتوا( يارتجاعادهاي برنهپذيرش  يتاريخ واقعي به بها يسطح
، اين مورد آخر يوانگه. نيستيانقالب اكتبر و ضدانقالب استاليني ميان يقطع يــ مبني بر پيوستگ» !يكذاي

جدا از ( ميخائيل گوفتر،  موشه لوين، ير ناويل يپ، ديويد روسو. قرار نگرفته است يموضوع هيچ تحليل جد
  .اند تر بوده يدر اين مورد بسيار جد) كاستورياديسر و لوفو هانري، آثارهانا آرنتيا  يتروتسك

  
  توان از آن خارج شد؟ ي، يا چگونه ميپرست توارهدور باطل ب

 
است كه  يپرست نقد بتواره) ييا فراموش(همانا كنارنهادن  يمنشاء ديگر اشتباهات استراتژيك جنبش انقالب

 يمفيد ي نكته يگذاشتن بر اين موضوع، به يادآور با دست يهالو. مطرح كردكاپيتال ماركس در جلد اول 
نيست كه در ) جان يكار ب(جز فعاليت گذشته  يسرمايه چيز. شود غيردقيق مي ياهپردازد هر چند كه گ مي

تملك ثروت هنوز به اين معناست كه به ثروت  يبا اين همه، انديشيدن بر مبنا. ثروت تبلور يافته است
آن است كه عمالً شرايط سلطه را  يبينديشيم و اين به معنا يپرست در چارچوب خاص بتواره يچون يك ش

تاكيد  يهالو: دار است مشكل در اين واقعيت نهفته نيست كه وسايل توليد در تملك سرمايه. پذيريمب
زمان مالكيت و وسايل توليد  ابزار توليد بلكه انحالل هم يهدف ما نه مبارزه با مالكان خصوص«كند كه  مي

  . ».ستبه جريان عمل ا يشده و اعتمادبخش جمعي يتر خلق آگاه يا دقيقي براي بازياب
 يدهشت«گويد كه اين مفهوم به  مي يرا از بين برد؟ هالو يپرست توان دور باطل بتواره ياما چگونه م

خودكار را  يسرمايه بيش از هر چيز نقد اين نف. پردازد كه نفي خودكار عمل را در بر دارد يم» ناپذير تحمل
 يو نقد تئور) آن» ي جهان جادوشده«( يبورژواي ي بر نقد جامعه يپرست مفهوم بتواره. بسط داده است

ها تبديل  ها به ابژه حال داليلِ ثبات آنكه سوژه متمركز است اما در همان) ياقتصاد سياس( يبورژواي
كه بر  يجهنم يچرخش: دهد يها را نشان م آن ينسبرسوخ   در تمام منافذ جامعه يپرست اين بتواره. شوند يم

 يكند تا آن حد كه تغيير انقالب ميشوند حال  يبه سوژه تبديل م) ، كاالهاآالت پول، ماشين(ها  اساس آن ابژه
كه عامدانه  يدر فرمول يآنچه هالو. رسد يباشد غيرممكن به نظر م  يو ضرور ريبيش از آنكه فو

  .»فوريت ناممكن انقالب«: پذيرد اين است كننده است مي نگران
  ي، عقالنيت ابزارلوكاچ يوارگ شي: شود يتغذيه م ياز منابع مختلف يپرست بتواره ي اين نحوه ارائه

، قدرت يبنا به نظر هالو يپرست مفهوم بتواره. ماركوزه يساحت ، انسان تكآدورنو، قلمرو هويت هوركهايمر
 دهد كه هزاران فشفشه نشان مي يكند چون موشك وجود ما فوران مي يها ترين اليه سرمايه را كه در عميق
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ــ دشمنان و » ها آن« ي انقالب مسئله ي به همين دليل است كه مسئله. كند اب ميبه هوا پرت يرنگ ي
 يما« يبرا» ما«كه  يا ماست، مسئله ي نخست مسئله ي با هزاران چهره ــ نيست بلكه در وهله يحريفان

  .كند مطرح مي يپرست بتواره ي در نتيجه» پراكنده شده
 يحت. كنيم يكند و ما هم اطاعت م مي يخود زندان يها در قفس يعني بتواره، ما را» يتوهم واقع«در واقع، 

كنند چه  ياند، آنها كه انتقاد م بتواره شده ياگر مناسبات اجتماع: شود بدل مي يجايگاه نقد نيز به معضل
طور خالصه، آيا هنوز خود  برتر و صاحب امتياز؟ به يهستند، افراد يدارند؟ و منتقدان چه كسان يوضعيت
  ممكن است؟ رينقدگ

توسط چه (طبقه » ي واگذارشده« ييعني آگاه گام، در اين مسائل است كه مفهوم پيشيبنا به نظر هالو
ها ناگزير به  حل اين راه. است يپاسخگوي يمدع) يبحران انقالب(بخش  ريرستگا ييا اميد به رويداد  )؟يكس

كه خود را تجسم  مستعد به اين يا شواليه: دانجام بيمار مي يا مبارزه با جامعه يمعقول يا قاض ي معضل سوژه
  .بيانگاردپيشگام يا حزب » كارگر  ي قهرمان طبقه«

آيا «: شويم روبرو مي يهيچ راه خروج مضاعف بي يبا تنگناي يپرست از بتواره» ناپذير انعطاف« يبا برداشت
حذر » يپرست كردن بتواره بتواره«توان از اين  يچگونه م» است؟ و آيا نقد هنوز ممكن است؟ يانقالب شدن

 يما خدا نيستيم؛ ما موجود» «نقد را اعمال كنيم؟ يكه بتوانيم قدرت اصالح» هستيم يما چه كس«كرد؟ 
كه زير  يفرودست و مطيع پرهيز كرد، در حال يبست نقد توان از بن و چگونه مي! »يافته نيستيم يتعال

را واژگون ساخته كه  يمستلزم آن است، تبعيت ينف كه ياست در چارچوب يهستيم كه مدع يا بتواره ي سلطه
  خود از آن زاده شده است؟

  
  :كندي را مطرح م يمتعدد يها حل راه يهالو

بايد  به اصالح و : طور راديكال دگرگون ساخت توان به بر آن است كه جهان را نمي يــ پاسخ رفرميست
 يكوچك همراه يو قناعت به اتاق موسيق يطلب سليممدرن با اين ت پست يامروزه لفاظ. بهبود امور اكتفا كرد

  .كند مي
و  يگيرد و به تضاد قديم را ناديده مي يپرست بتواره يها و اعجازها ظرافت يسنت يــ پاسخ انقالب

دولت : دهد يدولت رضايت م يكند و به تغيير مالكيت به سردمدار يميان سرمايه و كار تكيه م  سويه يك
  .شود تبديل مي يدولت پرولتر به يبه سادگ يبورژواي

جا  قدرت همه«و در  يدار درون خود سرمايه يحل سوم، برعكس، شامل تالش براي يافتن اميد حت ــ راه
  . بدهد) يا چندگانه(» همه جا حاضر«از مقاومت  يحاك يتواند پاسخ آن است كه مي) ي يا چندگانه(» حاضر
  

پذير  انعطاف يآن با اقتباس روايتمرگبار ي ظام ودام وتلهسان از دوران باطل ن د بدينكنيگمان م يهالو
 شداين فرا. است بگريزد يپرست ديناميك و متضاد با بتواره اشديكه ديگر نه دولت بلكه فر يپرست از بتواره

ما نه فقط . يپرست درون خود بتواره يها مقاومت» كردنِ ضدبتواره«: كند در واقع ضد خود را برجسته مي
» ما عليه سرمايه ي تجربه«: متضاد كارآمد يا مقتدر نيز هستيم يِها سرمايه بلكه سوژه يعين قربانيانِ

  . است» ما در سرمايه ي و ناگزير تجربه ينفي دائم«سان  بدين
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معذب از اين  يسوژه و ابژه، و مدرنيته را چون آگاه يرا بايد بيش از هر چيز چون جداي يدار سرمايه
 يدار نيست بلكه ارزش خود سرمايه يدار سرمايه ي ، سوژهيپرست جه به معضل بتوارهبا تو. درك كرد يجداي

جز عامالن وفادار سرمايه و استبداد  يداران چيز سرمايه. شود است كه خودافزاست و خودمختار مي
 ياز نظر ماركسيسم كاركردگرا چون نظامي بسته و منسجم بدون منفذ يدار سرمايه. آن نيستند  يغيرشخص

 يسرنگون يآسا بزرگ معجزه ي گشا يعني لحظه رسد، مگر اينكه قهرمان مشكل نظر مي راي خروج بهب
به كار وابسته   سرمايه«ضعف نظام در اين واقعيت نهفته است كه  يدر مقابل، از نظر هالو. فرا رسد يانقالب

ست كه پيرامون آن نهاد ا يبنابراين انقياد كار محور«: »كه كار به سرمايه وابسته نيست است حال آن
متقابل اما نامتقارن سرمايه و كار ،  يوابستگ ي در رابطه» .چرخد شود مي مي يكه سرمايه تلق يسرمايه تا جاي

  .تواند  تواند خود را از ضد خويش رها سازد اما سرمايه نمي كار مي
ماريو . گيرد شده الهام مي مطرح يماريو ترونتكه اخيراً توسط  كارگرگرايانه  از تزهاي يسان هالو بدين

كار، شرايط مسئله را معكوس  ي خالص در مقابل ابتكارات خالقانه يبا ارائه نقش سرمايه چون معرف يترونت
هميشه  يطبقات ي كه عنصر فعال سرمايه است، از رهگذر مبارزه يانداز، كار، تا جاي در اين چشم. كند مي

ارائه » ماركسيسم يانقالب كوپرنيك«رويكرد خود را چون  ينتترو. كند را تعيين مي يدار تكامل سرمايه
كه گرايش به طرد كار به  يستياتونوم نظريه يايده شده، نسبت به  كه مجذوب اين يهالو [6].كند مي

محتاطانه دارد  يبرخورد) شناسي است متناسب با ديالكتيك هستي يو از نظر نگر(عنوان عاملي منفي دارد 
مورد انبوه بسيار گونه يا بي شماران كامالٌ مشابه با (مثبت و رازآميز  ي ا را به سوژه يعتكارگر صن ي و طبقه

ذهنيت سرمايه نسبت به كار  يراديكال نبايد به دگرگون يگويد وارونگ او مي. كند تبديل مي) ينظر نگر
  .يدرك كند، نه چون امر اثبات ياكتفا كند بلكه بايد ذهنيت را چون نف

 ي رعايت كرد كه مسئله يدر مورد اين نكته، عدالت را بايد در حق هالو) موقت( ييرگ براي نتيجه
با اين همه شايسته است كه از شدت . استراتژيك قرار داد يرا در قلب معما يوارگ و شي يپرست بتواره

به ( يستيدر دوران استالين» راست كيشركسيسم ما«توسط ي پرست اگر نقد بتواره. راهكار جديدش بكاهد
نظر از  صرف: آن كامالً قطع نشد ي كننده هدايت يها كامال كنار گذاشته شد، رشته) ويژه توسط آلتوسر

را » جريان گرم ماركسيسم«ارنست بلوخ  ي كردند كه به گفته ياين مسير را پيگير ي، مولفان ديگرلوكاچ
، ) با نقد زندگي روزمره( رلوف يهانر، ارنست مندل، يياكوبوفسك، رومن روسدولسكي: كنند مي ينمايندگ

يا متاخرتر ! [7] )منتشر شد 1973اش در  و جامعه يپرست كه بتواره( ژان ماري ونسان، لوسين گلدمن
  .[8]همانند استاورس تومبازوس يا آلن بير

 يكردن مسيرها ي، پس از طيپرست و ضدبتواره يپرست نزديك ميان بتواره ي هالوي با تاكيد بر رابطه
 يبا اين همه، و. گردد دهد، باز مي ينشان م ي، كه خود را در مبارزه طبقاتيتضاد مناسبات اجتماعبه  يانحراف

كند كه شرايط تضاد متقارن نيست و قطب كار در آن عنصر ديناميك  تصريح مي مائو به سبك صدر
ا اين همه، ب. خودمان بچرخانيمدي مانند اين است كه لقمه را دورسراين تاح. سازد كننده را مي تعيين

در آثار مربوط به » يزداي يپرست بتواره« كه بر فراشد يمطرح كرد كه تاكيد توان اين موضوع را مي
 يزداي يپرست بتواره(شود  يمالكيت نسب ي دهد كه مسئله ياجازه م يشود حت گذاشته مي يپرست بتواره
  . حل شود "جريان عمل"، و بدون دقت در چارچوب )شود؟
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كند،  كردن شك مي ، كه به همه چيز جز شكيگراي جايگاه نقد، از پارادكس شكبا بررسي  يهالو
ماند  مي يمعلق باق» يبه نام چه كس« يآگاه ي بنابراين، مشروعيت و نقد خاص او در مورد مسئله. گريزد ينم

موضوع از قضا اين (كند  را بيان مي ياين شك جزم  )هوادار؟(« يچه ديدگاه«شود كه بر اساس  يو روشن نم
هستيم كه  يما چه كس«به طور خالصه ). گيرد مورد تاكيد قرار مي ينظر نهاي در كتابش با رد طرح نقطه

تصديق  يممتاز، روشنفكران عجيب و غريب، فراريان نظام؟ هالو يها نشين حاشيه» زنيم؟ دست به نقد مي
را كنار  يطبقات ي خواهيم مبارزه از آنجا كه مي» .شگامپي يروشنفكر؛ نوع ينخبگان يبه طور ضمن«: كند مي

گذرد كه به  ينم يدير. ماند مي يدر ترديد باق يگذاريم يا نسبيت بخشيم، نقش روشنفكر به نحو متناقض
» توسط روشنفكران يطبقات ي از خارج از مبارزه«رسيم كه  يم يدر مورد علم يلنينتا  يكائوتسكديدگاه 

 يسياس يآگاه«و يا همانند نظر لنين، . شود ل آن برده ميبه داخ) يتوسط روشنفكران مالك دانش علم(
و نه (توسط يك حزب ) يطبقات ي و نه خارج از مبارزه( ياقتصاد ي از خارج از مبارزه«كه !) و نه علم(» طبقه

  [9]. شود يبه داخل آن برده م) توسط روشنفكران عالم
ود را از خ يتوانيم به سادگ دانيم نمي مي يرا موضوعي جد يپرست قطعاً بايد گفت هنگامي كه بتواره

 يبه پيامبر يو هالو(هر چه باشد، زاپاتيسم هنوز به يك حزب . خالص كنيم شگامپي يچنگ موضوع قديم
  كه تبديل نشده است؟) آن

  
  »فوريت ناممكن انقالب«

 
، ييير انقالبموضوع تغ. باز گرديم» چون يك پرسش و نه يك پاسخ«كند به مفهوم انقالب  پيشنهاد مي يهالو

انقالب در آميخته  يكه با مفهوم سنت يا مسئله«: نيست بلكه خود موجوديت آن است» كسب قدرت«ديگر 
 يبا اين همه تنها روش» «.دهيم است، شايد اين است كه نه هدفي باالمرتبه بلكه پايين و حقير را مدنظر قرار 

مكرراً  ياين جمله كه چون مرجع» .الل آن استتوان به انقالب انديشيد كسب قدرت نيست بلكه انح يكه م
بدون «انساني و شريف آفريد  يگويد كه بايد جهان جز تصريح اين خواست نمي يشود چيز ديگر نقل مي

. رسد ينظر نم كند كه اين رويكرد چندان واقعگرايانه به تصديق مي يهالو» .كه قدرت را تصاحب كنيم آن
كه نظم جديد پا نگرفته  يبخش مبارزه است، تا زمان كه الهام يرباگر كسب قدرت هدف قرار نگيرد تجا

 يكند كه بديل ديگر يتصديق م) گرايانه؟ جزم( يبه سادگ يهالو. فايده است يتغيير جهان ب يباشد، برا
  .وجود ندارد

ون كسب توان بد يچگونه م. راند يوجه ما را به پيش نم رسد به هيچ ينظر م اين يقين با اينكه  قاطعانه به
ها پاسخ را  لنينيست. دانيم در پايان كتاب همانند آغاز آن، بايد بگوييم كه نمي«قدرت جهان را تغيير داد؟ 

دانيم چه  فوريت دارد اما نمي يتغيير انقالبي بيش از هر زمان. دانيم ما پاسخ را نمي. دانستند دانند يا مي مي
 يانقالب شدكنند ندانستن به فرا كه درك ميكساني است   نادانش ما دانش... انقالب دارد ي چيزي نشانه
. كننده است ايم اما باب شدن عدم يقين براي انقالب تعيين ما يقين خود را از دست داده. تعلق دارد
كنيم، نه فقط  يما از خود سوال م. رويم يكنيم پيش م كه از خود سوال مي يگويند ما در حال يها م زاپاتيست

  » .تعلق دارد يانقالب شدراه خود به فرا يشناسيم بلكه به اين دليل كه جستجو يراه را نمبه اين دليل كه 



 نقدی برنظرات جان ھالوی درکتاب تغييرجھان بدون کسب قدرت 8

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

آينده  يها دانيم كه انقالب جديد نمي ي هزاره ي ما در آستانه. ايم اكنون ما در كانون بحث قرار گرفته
كه ما را نابود  آن است كه پيش از يجاودانه نيست و ضرور يدار دانيم كه سرمايه اما مي. چه خواهند بود

ستمديدگان را  يهميشگ يآرزو. انقالب است ي ايده ياين نخستين معنا. كند ما آن را از ميان برداريم
كه پيامد آن ملل متحد مدرن  يسياس يها دانيم كه پس از انقالب همچنين مي. كند شان بيان مي يرهاي يبرا

قرن بيستم، انقالب يا  ي خورده شكست ياه ، انقالبپاريس ، پس از كمون1848است، پس از آزمون 
انقالب پس از مانيفست  ي است كه واژه ياين دومين معناي. خواهد بود يا اصالً رخ نخواهد داد ياجتماع

 يها پس از يك دوره تجربه كه اكثراً دردناك بوده است و مواجهه با استحاله. كمونيست كسب كرد
است كه  ياين سومين معناي. راتژيك انقالبات آينده را تصور كنيمتوانيم شكل است سرمايه، ما در مقابل نمي

 ي كارگريهيچكس كمون پاريس، قدرت شوراها. اين موضوع چندان جديد نيست. پذيرد انقالب مي ي واژه
» كه نهايتاً يافته شدند« ياين اشكال قدرت انقالب. نكرده بود يريز كاتالونيا را برنامه يميليشيا يو شورا

  .زاده شدند] انقالبي پرولتاري مبارزات [حفظ شده از تجارب پيشين  ي و نيز در خاطرهبارزه مبستردر
باوران در بين راه ناپديد شدند؟ هر چند من به واقعيت اين  آيا پس از انقالب روسيه معتقدان و يقين

ا فرض را بر صحت ندارم، ام يشود يقين باور گذشته نسبت داده مي كه به انقالبيون خوش يعموم يها يقين
كساني . ها را فراموش كنيم يها و ناكام شكست) هميشه تلخ( يها دليلي وجود ندارد كه درس. گذارم آن مي

خواهند  آنان نمي: را رد مي كنند  آن كسبگيرند و هميشه  يت را ناديده مكه به قدرت اعتقاد دارند قدر
و آنان كه به قدرت اعتقاد دارند از زير آن شانه . آورد يها را بدست م قدرت آن. قدرت را به دست آورند

زنند و بدون تصاحبش آن را فريب  گيرند، دور آن حلقه مي اش مي پرهيزند، ناديده يكنند، از آن م خالي مي
 ينجات آنان كاف يبرا يزداي يپرست بتواره شدقدرت فرا. شوند وسط آن خرد ميدهند نهايتاً هميشه ت مي

  .نيست
ها كه  اما آن.) چگونه جهان را تغيير دهند(دانند  نيز نمي) كداميك؟(ها  اما حتي لنينيستگويد  يم يهالو

دهد  يبه آنان نسبت م يرا كه هالو يدانستن آن دانش عقيدت يشود، هرگز ادعا ياز خود لنين آغاز م
: و هستيمدر سياست تنها با يك دانش استراتژيك روبر. هاست حرف  تر از اين تاريخ پيچيده. نداشتند

 يكند و چون شاقول كه از تجربيات گذشته استفاده مي» استراتژيك يي فرضيه«، يمشروط و قياس يدانش
گريزد  نمي يوجه از دانش به هيچ يضرور ي اين فرضيه. كه عمل بدون هدف باب شود كند بدون آن عمل مي

بنابراين، طرد . الح خويش استوقفه در صدد اص يكه در تجارب آينده همواره بديع و غيرمنتظره است و ب
) يحتي انقالب(كه سنت  گذشته نيست، مشروط بر آننظرات رها كردن  يگرايانه دليل كافي برا جزم يدانش
داشت كسب تجارب جديد  با چشم. كند كنار گذاشته نشود كه هميشه آن را تهديد مي ذات پنداري هم
يا  يتا ضدانقالب شيل 1848دو قرن مبارزه از ژوئن  يخواهد بود كه با سبكسر ياحتياط ، در واقع بييبنياد

آلمان و جنگ داخلي اسپانيا كه انقالب   يبسپاريم؛ بگذريم از انقالب روسيه، تراژد يرا به فراموش ياندونز
  .اند شده  متهم شناخته يبه نحو دردناك

از هم گسيخته  يقالبان يها وجود نداشته است كه مناسبات سلطه در آزمون بحران يتا به امروز مورد
است بريده بريده،  يساعت روي صفحه نيست، بلكه زمان ي ،  زمان هموار عقربهيزمانِ استراتژ: نشوند

هميشه با ظهور  يدر اين لحظات بحران. سرعت يناگهان يها تند و تيز و كاهشضرباهنگ هاي سرشار از 
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سرانجام بحران هرگز به نحو . شود رح ميمط» آورد يبه همراه م«كه  يدانش ي اشكال قدرت دوگانه مسئله
خواه نام آن را حزب بگذاريم خواه ( يسياس ينيروي ي از ديدگاه ستمكشان بدون دخالت قاطعانه يايجاب

كننده بگيرد  تعيين يها است و قادر است تصميم يا كه حامل طرح و برنامه يحل نشده است؛ نيروي) جنبش
 .مهم بزند يو دست به ابتكارها

تجسم ) ژرژ سمپرن  يهاي جنوب با سناريو راه(بد  يكه ايو مونتان در فيلم يمانند قهرمانان يهالو
 ياما در جاي. بدون شك ما بايد از خود بياموزيم. ايم ما يقين خود را از دست داده: كند هاست تكرار مي آن

بلكه  يشويم كه نه حتم مي مواجه يها و اعتقادات با اراده) از آن يبنا به تعريف غيرقطع(كه مبارزه هست 
خوشامد » قطعيت شدن عدم باب«به  يهالو. عمل بوده و در معرض انكار تحقق پراتيك قرار دارند يراهنما

  !پريد گويد؛ نبايد به داخل خالٌ استراتژيك  مي
بدون بازيگران،  يهمانا خود رويداد است، اما رويداد يدرون اين پرتگاه خال يتنها موضوع بحران

گريزد تا به  مي يسياس ي اش خارج شده و از ثبت مبارزه كه از شرايط تاريخي يا ناب و اسطوره يادرويد
كند  شود زيرا خوانندگانش را دعوت مي بدان متوسل مي ياست كه هالو ياين چيز. دامن الهيات سقوط كند

او، مسير گذار از  ي ه گفتهب» .يسياست سازمان يبه رويدادها بينديشند و نه بر مبنا يبه صورت غيرسياس«تا 
، 1968چون مه  يرويدادها، با تكيه بر تجربيات ي درباره يغيرسياس يگير به موضع يسياست سازمان

تمام اين رويدادها «: گشوده است يدار سرمايه گستري يمبهم عليه جهان يها ها و بيانيه شورش زاپاتيست
آيا اين . »ستمكشان يها عدم اطاعت و كارناوال يها هستند، جشنواره يپرست عليه بتواره يهاي آذرخش

  مدرن دانست؟ انقالب پست يكارناوال را بايد شكل نهاي
  

  ي از دست رفته در جستجوي سوژه
 

را مورد سرزنش  » ها انجماد هويت«و » يطلب سياست هويت«انقالب ــ كارناوال ــ بدون بازيگران؟ هالوي 
براي  يرود هميشه مستلزم تبلور هويت است، حال آنكه جايگاه كه گمان مي يتوسل به چيز: دهد قرار مي

 ي مطالبه: يابند نمي يها و حالت گذار معناي ها جز در موقعيت هويت. بد و خوب وجود ندارد يها تميز هويت
با رجوع به سخنان فرمانده  يهالو. و امروز در اسرائيل يك معنا ندارد يدر آلمان ناز يهويت يهود

شوند،  كنند و متحد مي است كه زير عنوان گمنام مبارزه مي يهاي ستار كثرت هويتماركوس كه خوا
تز  يبرخالف آنت يتبلور هويت. كند يمعرف» يطلب صراحتاً ضدهويت« يخواهد زاپاتيسم را چون جنبش مي

كه هويت و تعريف  يدر حال.  يشكل از خودمدار: است يو عشق و دوست يمتقابل و اجتماع يبازشناس
هويت را  تر عدم عميق يقدرت نقش دارد، ديالكتيك معنا ي طلبانه انضباط يها شده در گرايش يبند طبقه

 يا است با هويت و نه مبارزه يا مبارزه با سرمايه مبارزه. جنگيم  ها با اين هويت مي هويت ما بي«. كند بيان مي
انديشيدن از طريق عمل و . ددگر به انديشه باز مي ياز طريق هست يطلب هويت.» براي يك هويت بديل

چون  يسان، نقد هالو هويت است  بدين يو نف  تشخيص هويت يفعاليت درون يك جنبش واحد به معنا
 يچيز  ما آن: شود يم يو شناساي يبند شود، طرد آنچه كه تعريف، طبقه گر مي جلوه» يورش عليه هويت«

  .هستيم يما مدعنيست كه  يپندارند و جهان آن چيز ينيستيم كه ديگران م
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باشكوه را پنهان  يتواند اين ما بر زبان آورده شود؟ چه چيز مي» ما« ي دارد كه واژه يديگر چه معناي
 ي تعريف طبقه). انسانيت، زنان، يا پرولتاريا(را نشان داد  يبزرگ استعالي ي توان سوژه كند؟ ديگر نمي
بنابراين بايد جستجو . اش است دن آن از ذهنيتسرمايه و محروم كر ي كاهش جايگاه ابژه يكارگر به معنا

درك  شدطبقه را چون دولت، چون پول، چون سرمايه بايد به عنوان فرا« : كرد يمثبت را نف يا سوژه يبرا
اين رهيافت به . »آورد بندي كه هميشه طبقات را از نو به وجود مي را چون يك صورت يدار كرد و سرمايه

را در يك ماده بيابيم و به آن  يايم تا مفهوم مبارزه طبقات ا كه هرگز نكوشيدهبراي م(وجه جديد نيست  هيچ
 يشود و هميشه هم ناكامل باق ياست كه همواره از نو آغاز م يشداين فرا). ايم چون يك رابطه اعتقاد داشته

كارگر  ي طبقه ي در كتابش درباره يا طبقه كه ادوارد تامپسون به طرز شكوهمندانه» تشكيل« شدماند، فرا مي
  .انگلستان بررسي كرده است

را به وجود  يكشناس جامعه يا تواند نظريه يم كارگر ي با اين كه طبقه. رود يبسيار فراتر م ياما هالو
را  يما قرار نيست هويت جديد ي مبارزه«: وجود دارد يانقالب ي آن نيست كه طبقه يآورد، از نظر او به معنا
اين بحران، . »است يرا تشديد كند؛ بحران هويت يك آزاد يطلب اهد ضدهويتخو به وجود آورد بلكه مي

اين تنوع و كثرت به معناي تبعيت از يك وحدت . سازد را آزاد مي يكثير يمتنوع و فريادها يها مقاومت
، ما ها و تغييرات اوضاع و احوال زيرا از ديدگاه عمل، با توجه به موقعيت. نيست يپرولتر يي اسطوره يپيشين

 يتراز در تعيين شرايط مبارزه باز هم يسيال و متغير نقش يها آيا تمام هويت. اين طور يا آن طور هستيم
ها  توده يپرست در مورد كاهش بتواره يمطابق با نظر نگر يو. كند اين پرسش را مطرح نمي يكنند؟ هالو مي

 يتاكيد بر كثرت با فراموش«: رده استاستراتژيك الينحل رسوخ ك يكند كه در معما فقط ترسي را بيان مي
به  يتا آن حد كه رهاي» انجامد يم يسياس يوحدت نهفته در مناسبات قدرت به از دست دادن دورنما

  .پس عمل كنيد. شود بدل مي» يناشدن درك«ريام
  

  شبح ضدقدرت
 

است، آخرين  وجود آورده سرمايه به يبست و حل راز استراتژيك كه معما براي بيرون آمدن از اين بن
در اين  يو» .آلود ضدقدرت است پوچ و شبح ياين كتاب كندوكاو دنياي«: كالم ضد قدرت است يكالم هالو

با اين همه، هدف . كند بسط داده بررسي مي  "قدرت بر"و   "قدرت از"ان مي يرا كه نگر يكتاب تمايز
پس از « يگاه "قدرت بر"اگر . است يعني كنش از كار و ذهنيت از عينيت "قدرت بر"از  "قدرت از" يرهاي

 "قدرت بر" ي حتي مفهوم ضدقدرت هنوز نشانه. مصداق ندارد "قدرت از"شود، در مورد  ييافت م» تفنگ
دهد بلكه در عوض  متضاد را هدف قرار نمي  ساختن يك قدرت "قدرت از" يرهاي يشورش برا«. است

كه بر كسب  يانقالب يدورنماها. است "قدرت بر"با كه كامالً متفاوت  يآورد، چيز ضدقدرت را به وجود مي
سان جنبش انقالبي در اكثر  بدين: شود متضاد مشخص مي يبر ايجاد قدرت يقدرت متمركز است، با پافشار

در . شود يساخته م» چون نوعي تصوير معكوس قدرت، ارتش در مقابل ارتش، حزب در مقابل حزب«مواقع 
  . شود تعريف مي» "قدرت از يرهاي"به نفع  "برقدرت "انحالل «عوض ضدقدرت چون 
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): پيوند دارد؟» قدرت بر«از نزديك با  ييا ضد استراتژيك، چون استراتژ(استراتژيك  يگير نتيجه
كس يا نهادي  توان تصاحب كرد؛ قدرت در تملك هيچ يبايد اين موضوع روشن باشد كه قدرت را نم مي«

واال، با  ي با رسيدن به اين نقطه يهالو»  ريشه دوانده است يتماعمناسبات اج يدر اجزا«بلكه » ويژه نيست
چند نوزاد «: خواهد بداند يم يكند اما با نگران يشده نگاه م يو جار  يرضايت كميت آب كثيف وان را كه خال

 ي  تعريف و نامحسوس كه همچون مركز دايره غيرقابل يدر واقع ضدقدرت. ؟»همراه با آن بيرون ريخته شده
  .شده است ديدگان قدرت ستم ييست جايگزين دورنماجا ن  دانيم همه جا هست و هيچ يتنها م يپاسكال

را تسخير كرده است؟ با اين همه  يدار سرمايه گستري ح ضدقدرت  جهان مسخر در جهانپس آيا شب
يك  جز يچيز) يضدقدرت يك ضد انقالب و يك ضداستراتژ(ها »ضد«توان ترسيد كه كثرت  به زحمت مي

كه بتواند  ستمكشان است بدون آن  )و عملي رينظ(گرانه باشد كه پيامدش خلع سالح  حقيرانه و حيله يلفاظ
  . آن را در هم بشكند ي آهنين سرمايه و سلطه ي حلقه

  
  زاپاتيسم خيالي

 
، و نه چون مناسبات »كثرت روابط قدرت«قدرت را چون  ي فوكو جلوهنزد دلوزو ي، هالوياز لحاظ فلسف

اين . كند يآن جدا م ي سلطه يها شاخه شده خود را از دولت و دستگاه اين قدرت شاخه. يابد يدوگانه، م
» اراده به دانستن«و » تنبيه و مراقبت« يها ، كتاب1970 ي دهه يها از سال. وجه جديد نيست رويكرد به هيچ

، يپروبلماتيك هالو. [10]داده است تاثير قرار  آثار ماركس را تحت يكنندگان انتقاد از قرائت يفوكو برخ
كند  دهد كه از او به اين دليل انتقاد مي ، خود را از اين جهت متمايز نشان مييبه رغم نزديك بودن به نگر

. راديكال دمكراتيك در مورد تقابل ميان قدرت سازنده و قدرت نهادينه اكتفا كرده است يكه به يك تئور
و قدرت ) بزرگ يامپراتور(سرمايه  ي صادم عظيم ميان قدرت يكپارچهاين منطقِ هنوز دوگانه درمورد ت

  .نيز حاكم استود يمولتي ت ي يكپارچه
زاپاتيسم او . داند يتئوريك خود م ي هاست كه آن را چون نماينده زاپاتيست ي تجربه يهالو يمرجع اصل

موقعيت  يواقع يوجه تضادها رسد، تا آن حد كه به هيچ يبه نظر م يا و حتي اسطوره يبا اين همه تخيل
تاكنون با آن  1994ها از زمان خيزش خود از اول ژانويه  را كه زاپاتيست يها و موانع واقع ي، دشواريسياس

داليل  يكند، حتي در جستجو كه به سطح اين گفتمان اكتفا مي يهالو. گيرد ياند در نظر نم روبرو بوده
. ها انكارناپذير است زاپاتيست ي ارتباطات و انديشه نوين يويژگ. ها نيست آن يشكست مبارزات شهر

كه شك و  كند بدون آن ها را با حساسيت و ظرافت تحليل مي در كتاب خود مناسبات آن جرومه باشت
  [11].ها را نفي كند ترديد يا تناقضات آن

و  يمدن ي و ضدقدرت، جامعهقدرت  ي او كه به مسئله. بگيرد يها را جد هالوي گرايش دارد لفاظي
ي  به گفته(   1994 ي كند كه خيزش چياپاس در اول ژانويه اكتفا كرده است به هيچوجه شك نمي گامپيش

مخالف در برابر  يبر حيات مجدد نيروها يمهر تاييد) »منتقد يبه راه افتادن نيروها ي لحظه« باشت
اين . ادامه داشت هر پورتو آلگربود كه از سياتل تا تظاهرات مخالفان در جنوا وسپس د يشدن ليبرال جهاني

قرن كوتاه «، زير سوال بردن ي، بررسيانتقاد ي انديشه ي بود، لحظه ياستراتژ» صفر ي لحظه«لحظه همچنين 
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در چنين شرايط ). كند سوم مطرح مي يجنگ جهان يآن را چون نوع ماركوسكه (و جنگ سرد » بيستم
» زاپاتيسم وجود نداشته است«كنند كه  قعيت تاكيد مياز گذار، نمايندگان زاپاتيست بر اين وا يا ويژه

خواهند دولت و حتي قدرت را  كنند كه نمي آنان تاكيد مي. »يا دارد و نه نسخه ينه راهنماي«و ) ماركوس(
اين را چنين تفسير  يهالو. »نوين يجهان: بسيار دشوار است«را دارند كه  يچيز يتصاحب كنند بلكه آرزو

كمتر از  يها در اين باره نه به چيز زاپاتيست» .ه بايد بدست آورد خودمان هستيمآنچه را ك«كند  يم
  .پذيرند يرا م يبدون گسيختگ يدهند و نه تغيير تن نمي» انقالب نوين«ضرورت يك 

اگر به دقت به . مطرح شده است يهالو يانقالب بدون كسب قدرت از سو ي سان است كه فرضيه بدين
نظر  نخست به ي تر از آن هستند كه در وهله آن پيچيده و مبهم يها يبند فرمولاين فرضيه نگاه كنيم، 

 ي، روابط عمود70و  60ي  دههچريكي  يها توان انتقاد از جنبش پيش از هر چيز در آن مي. رسند مي
     .رايافت شدن و دفرمه ياجتماع يها نسبت به سازمان وجانشين گرايانه آمرانه ي  تشكيالت نظامي، رابطه

سازد كه با سنت  را مشخص مي ينقاط عطف سودمند EZLN ر اين سطح، متون ماركوس و مكاتبات د  
بحث بر سر . كند مردم پيوند مجدد برقرار مي يو خودرهاي» سوسياليسم از پايين«به قول هارل درايپر پنهان

يد بر تفاوت ميان نيست بلكه بر سر اين است كه تاك) حزب، ارتش، يا پيشگام(خود  يبرا كسب قدرت
ريشه دوانده  يتر در مناسبات اجتماع ژرف يصورت طور خاص و مناسبات قدرت كه به دولت به يها دستگاه

در سپردن قدرت ) ها و روشنفكران و كارگران و غيره آغاز شد ميان افراد، جنس يو با تقسيم كار اجتماع(
  .به مردم نقش داشته است
را آشكار  يقياس يدر مورد قدرت يك استراتژ يگفتمان زاپاتيست ،يا راهكار در سطح دوم، تاكتيك

ي طبقاتي در مقياس  قدرت مركزي و سلطه يبه اين كه شرايط واژگون يها با آگاه زاپاتيست: سازد مي
وجه  معظم و غول پيكر دارد ناممكن است، به هيچ يكه سه هزار كيلومتر مرز مشترك با آمريكا يكشور

تحمل قدرت  قابل يودريك دوگانگي فرسايش ياين امر ضرورت را درجنگ. ستنددرت نيخواهان كسب ق
  .با چنين مقياس به يك فضيلت تبديل ساخته است يا منطقهدر

كسب قدرت پرداخته و در مقابل،  ي به نفي اهميت مسئله ي، گفتمان زاپاتيستيدر سطح سوم، استراتژ
 يمدن  ميان جامعه ياين موضع تئوريك، دوگانگ. شده است يمدن ي جامعه يصرفاً خواستار سازمانده

نقش فشار  يمدن ي  به جامعه. كند يرا بازتوليد م  )يويژه انتخابات به( يو نهاد سياس  )يهاي اجتماع جنبش(
  .شود كه پذيرفته شده كه تغيير نخواهند كرد يداده م يبر نهادهاي) يالب(

نامساعد، در اين تفاوت لحن  يالملل و بين يمذهب، يمل يمحاط در مناسبات نيروها يگفتمان زاپاتيست
اين امر كامالً موجه . شود خطير هدايت مي يها ماهرانه در ميان اين تفاوت يدخالت دارد و پراتيك زاپاتيست

كه راهبردي  ي كه در محاسبه يپول نقد  گرفته نشود، اظهارات يكه  حرف مفت به جا اما به شرط آن. است
دانند كه در حال به دست آوردن زمان  ها كامالً مي خود زاپاتيست: ندش نقش داردخوانيآنان بيگانه م

 يدانند كه قدرت واقع قدرت را نسبيت بخشند اما خوب مي  توانند در مكاتبات خود مسئله يآنان م: هستند
 غول«و ارتش مكزيك  قرار دارد،  و فراموش نكنيم كه اگر شرايط آن فراهم باشد آن  يدر بورژواز

را  يكلمبياي يها طور كه چريك شروع به درهم شكستن شورش بوميان چياپاس خواهد كرد، همان» يشمال
گزيدن از تمام تاريخ و تمام تجارب  يو دور  ها چون فرشته با تصوير كردن زاپاتيست يهالو. سركوب كرد
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 در ترازنامه يهيچ نقش ستينه تنها ضدانقالب استاليني. زند را دامن مي ي، توهمات خطرناكيمشخص سياس
تلقي  يمثبت و منف يها او از قرن بيستم نداشته است بلكه كل تاريخ را همانند فرانسوا فوره همچون ايده ي
نه اصالحات و نه انقالب، : شده ايجاد كند كامال موازنه يا دهد ترازنامه يسان، به خود اجازه م بدين. كند يم

هيئت منصفه  أير» .يانقالب استراتژي و هم يرفرميستاستراتژي م اند، ه هر دو تجربه شكست خورده«زيرا 
متقارن وجود داشته است، دو راه رقيب و  ي فروش كمتر صادر شده است چرا كه فقط دو تجربه به نفع عمده

و به ضدانقالب » يانقالب ي تجربه«قابل استناد به ) آن يها و نسخه( يستيبه يكسان خطا؛ زيرا رژيم استالين
توان ادعا كرد كه انقالب فرانسه و نيز  ي، همچنين ميبنا به اين منطق عجيب تاريخ. نيست ييدورتروم

  [12]انقالب آمريكا شكست خورده است و غيره 
 يها فرو رفت تا رشته يتاريخ ي ره سپرد و در اعماق تجربه يايدئولوژ يبايد جرات داشت كه به فراسو
كه  يجهان ي در آستانه. اند رد كرد انبوه به گور سپرده شده يها شكست يبحث استراتژيك را كه زير پا

شود به  يشود، بهتر است آنچه را كه فراموش م يجديد است و در آن جديد سوار بر كهنه م يا تااندازه
  .را با به حداقل رساندن موانع تئوريزه كنيم يباشيم تا اين كه ناتوان يتجارب آت يرسميت بشناسيم و پذيرا
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