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 آنارشیسم بربدیو  آلنتاریک: نقد  یاشهیشخلال از 

  بنجامین نویس

 هومن کاسبی 

 

 چکیده

اخته ان منبعی برای پساآنارشیسم شناست که آثارش یپرداز معاصریکی از چند نظریه فیلسوف فرانسوی بدیو آلن

شان در یناکام به خاطرن های آنارشیستی و لیبرتاریجریان بدیو از مداومد اقتنابا تمرکز بر  جستار. این استشده 

را و گها در گسست از اشکال سیاسی دولتناکامی آناخص  طوربهو  قدرت سیاسی مسائلیر شدن با درگ کاملاً

موجود در  یهابحثن انتقادات با ، ایدارمسئلهگرچه به شکلی ابرد. زیر سؤال میچنین شناختی را  ،کاپیتالیستی

یت فعالی خواهانهبرابریاشکال  یافتن در مشکلاتکه شروع به پرداختن به  شوندیمهمگرا  1«هاجنبشجنبش »

آنارشیستی  عملو  ی پساآنارشیستنظریه بینرابطه  یمسئله بهاند. این مباحثات ما را جنبش کردهآن برای تقویت 

 ای که اغلب نادیده گرفته شده است.مسئله ؛دهندیمسوق 

 9111بعد از قیام سیاتل  «هاجنبشجنبش »با ظهور  ویژهبههای اخیر، سال شده است که در نمانخ ادعا دیگراین 

 با زبانر ایم. دیوید گریبنوزایی آنارشیسم بودهیا  رستاخیز، شاهد 9111یا قیام چیاپاس قبل از آن در سال 

 بیش ازاین جنبش  در آنچهآنارشیسم قلب و روح جنبش است؛ منبع »قضیه را خلاصه کرده است:  ایاعرانهش

مجدد به  یآنارشیستی با علاقه عملاین توجه جدید به  (.22: ص. 2002« )نمایدمی دبخشینوو  همه بدیع

ژیل  هازجملپیشرو  یفلاسفهن و ر متفکرامهمی میان آثا قراین، نظراین  ازآنارشیستی همراه شده است.  ینظریه

ر هر دو چه د. آناندکر شدهو رویکردهای آنارشیستی ذ مضامینلوز و فلیکس گتاری، میشل فوکو، ژاک رانسیر و د

صریح است. به  یی مرجعنقطه در نقشآنارشیسم  عمومی تبغی ،چشمگیر است در مورد دوم مخصوصاًمورد و 

بوده  توجهابلق ید. یکی از نتایج این غیبت، تلاشبرش را اسم نبایدآنارشیسم سیاستی است که  انگار رسدیمنظر 

وباره درا حال زمان  های آنارشیستیِتا اعتبارنامه ،نداکه با آنارشیسم همدل کسانیها یا آنارشیستاست از سوی 

م را شاید آنارشیس»کرده است:  عنوان چنین تلاشی بانیانیکی از  طور که سال نیومن در مقامبرقرار سازند. همان

 نکند، ایطور که خود نیومن تأکید می، هماندرواقع «.دانستپنهان برای سیاست رادیکال معاصر  یبتوان مرجع
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ی هم نظریه و عملخواهد کرد که هم  ثابتکه  یتولید سنتز مثابهبهبرای تعریف پساآنارشیسم است:  راهکی تعبیرْ

 دهند.ارشیسم تشکیل میبرای آن شکل یا پارادایم جدیدی را ،دیکال معاصرراسیاسی 

اند ردهک ادعاها . ابتدا آناندزدهدست ی مضاعفحرکت به معمولاًن پساآنارشیست برای موفقیت در این بحث متفکرا

از توان بهتر میشوند، تارگرا یا پسامارکسیست شناخته میپساساخ معمولاًکه  بسیاری از نظریات معاصر راکه 

 ای ازپسمانده که این نظریات اغلب به حالنیدرعدرک کرد. آنارشیسم از تجدیدنظرشده قسمی  یدریچه

رادیکال  قتاًیقحتوانند رشیسم می، با ادغام در آنای دارندو بلاتکلیف مبهمی اسیس تبعاتیا  مانندیمصل و مارکسیسم

و به برند استیلای دولت حمله میکشند، به طبقاتی را به چالش میتقدم توضیح که این نظریات  ایشیوهشوند. 

 استدلال است. دومین حرکت، این شودیآنارشیستی همگرا م عمل، با اندیشه و دارندقدرت توجه  سیاستِخرده

های اومانیستی، ناتورالیستی و را از پسمانده «سنتی»دهند آنارشیسم ا اجازه میت به من نظریاکه آ

یسم را از آنارشدهد به ما اجازه می تارگرا یا پسامارکسیستپساساخ یاندیشهیم. پاکسازی کن اشویستیپوزیتی

 به ما ار سیاست طبیعی یا حقیقیکه سپس  بشر «ذاتی»کیفیات یا  هنجارهاای از مجموعهبر  اتکای مفروض آن

 ییدبه روی تفکر جد آنارشیسم را طریقبه این که این نظریات  شده استاستدلال یم. دور ساز ،کنندمیدیکته 

و  قرص یشناسانههستی یهاانیبنگرایانه و ذات یهاتیهوو  شودیمتعین را پذیرا و عدم حدوثکه »گشایند می

تمرکز یرمفعالیت غ نوینپس سنتز پساآنارشیستی اغلب به اشکال  (.92: ص. 2002)نیومن، « کندمحکم را رد می

م سنتی آنارشیس حدودخورد، به این ابتکار سیاسی و اجتماعی نوین که به ها پیوند میجنبشو پراکنده در جنبش 

نظریه : گرددصریح میتآنارشیسم  «پنهانمرجع »که در آن  ودشمیی برساخته روایت ،ماند. به این طریقنمی مقید

یستی کنیم تا پساآنارش یبنیادین نظرتجدیداز آنارشیسم  مرادماناگر در  ،آنارشیستی است لحظهاین  ما درو عمل 

 شود.

سم سنتی آنارشیژرفای  فروکاست به تمایلمتقاعدکننده  ظاهراًکنند که این روایت استدلال می یدرستبه نمنتقدا

 مثابهبهپساآنارشیسم  ست کهایشیوهمن  یدغدغه ،وجودنیباا. (2002)کوهن،  ددار «گراییذات»ی کلیشهبه 

 بهرا  و تخاصم تعارضادعای تزریق  کهیدرحال، کندعمل می از ظهور آن راحتی نرم وبا روایت پارادایمی جدید 

با  ،استدارتر مسئلهتوجهی قابل طوربه پساآنارشیسم پیدایشخواهم نشان دهم که میمن دارد. سیاست درون 

سوی و فیلسوف فران بدیو نآلشدن در پساآنارشیسم کرده است،  هضممتفکر که شروع به یک  ینمونهتمرکز بر 

که با آنارشیسم و  نقاط اشتراک فراوانیرغم ت که علی. دلیل من برای انتخاب بدیو این اسمبارز سیاسی

دن با ز سروکله قادر بهانتقادی است؛ با این ادعا که  شدتبهبه آنارشیسم نگاهش همچنین  ،پساآنارشیسم دارد

 و عمل نظریه هر دو برای را همم بسیاربدیو مسائلی  ،این طریقست. به نیقدرت  عملیِامور ها و پیچیدگی

 .اندماندهشده باقی نهایی که حلپرسش کند؛طرح میآنارشیستی 
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امل شامر . این گیرمدر نظر می ،شده است پنداشتهکه چرا بدیو برای پساآنارشیسم جذاب  را دلیل این ،ازهمهاول

 9729کمون پاریس  یدربارهبر بحث او  ،اخص طوربهدیو خواهد بود. سیاسی و نظری خود ب ی تطوربارهبحث در

آنارشیستی همگرایی دارد. دوما،  هایبا استدلال با این قیام کارگریهایش در رابطه استدلالکه  کنممیز تمرک

یسم متوجه آنارش قدرهاآن. این انتقادات دهممیمورد ملاحظه قرار با جزئیات بیشتری آنارشیسم را  ازبدیو  انتقادات

. رندیگیبرمدر  ،اندکه بر پساآنارشیسم تأثیرگذاشتهرا اندیشه  یهاانیجرنیستند، اما بسیاری از  خودیخودبه

الیستی کاپیتهای اخیر درون محیط آنارشیستی و ضدم چگونه انتقادات بدیو در بحثخواهم بررسی کنسرانجام می

 هاآن توسطکه  در رابطه با وسایل عملیباشیم ی اهد ظهور بحث جدیدش میتوانیم نجایااند. در پژواک یافته

 یرویکرد من مواجههپس کنیم.  حفظرا به دست آوریم و  و آنارشیستی خواهانهبرابریتوانیم اشکال اجتماعی می

یا  بدانیمیست پساآنارشرا بدیو  واقعاًتوانیم آیا می مستقیم با پساآنارشیسم نیست، یا پاسخ دادن به این پرسش که

پرسش  یبه ملاحظهخواهم خلال انتقادات بدیو از آنارشیسم، میمسیر انحرافی از یک نه. در عوض، با پیش گرفتن 

 .است مغفول ماندهکه اغلب  بازگردم عمل آنارشیستیو  پساآنارشیسم یپیوند میان نظریه یدرباره دشوار

 بدیو، آنارشیست؟

 کوینرشد و تاگر  مخصوصاًآید، ه نظر میم بدر پساآنارشیس هضمنامحتمل برای  یبدیو نامزد آلن ،نخست در نگاه

فیلسوف مارکسیست او یکی از دانشجویان لویی آلتوسر  ،9120 یدر دهه i.از نظر بگذرانیماش را سیاسی و فکری

د ن. مانمارکسیستی بودند دیدگاهو ریاضی از  شناسیزیبایی نظریات تدوین مشغولدلاش و آثار اولیه بودپیشرو 

 در .ن نگرفتآنارشیستی یا لیبرتاری یموضع او ، اماساختند رادیکال رابدیو  9127 رخدادهای مه بسیاری دیگر،

( UCFML) 2«لنینیست فرانسه-ی مارکسیستاتحاد کمونیست» سازمان مائویستِ  گذاربنیانکی از اعضای او ی ،عوض

 ایجاد امکان یدربارهو  نداشتحزب کمونیست چین  «رسمی»به مائویسم مآبانه بنده یهرگز نگرش بود. این گروه

 ،وجودنیبااساخت. می بدل ایغیرعادیچپ افراطی  تشکلکه آن را به  بود شکاکدر آن زمان در فرانسه  حزب

اد قتنامیت و محکو -را حفظ کرد یا به سبک آنارشیستی به فعالیت آنارشیستی معمول  کاملاًنگرش مارکسیستی 

به نام  ی رابدیو، گروه جدید ازجملهمنحل شد و چندین تن از مبارزانش،  9171 سال گروه درن آامان. بی

 رتقاطعانهسیاسی را ادامه داد، اما خودش را  راه پیکارل دادند. این گروه جدید یشکت( OP)) 3«ارگانیزاسیون پلتیک»

 پساحزبی تعریف کرد. تشکلی عنوانبه

 به 2001 سال که در منتشر کرد 9177را در سال  هستی و رخداد خود اش، بدیو شاهکارنظری آثار خصوص در

ها جموعهم ینظریه ریاضیاتِ یریکارگبهمدرن فلسفه از طریق  یپروژهاز  مغلقانگلیسی ترجمه شد. این اثر  زبان
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 ،که هستند گونهآنامور مشغول توصیف دل اًصرفنه بدیو  ،دهدطور که عنوان کتاب نشان میکرد. هماندفاع می

موجود. در  موقعیتهای رادیکال از قواعد و ساختارهای بود: گسست امکان رخدادها مشغولدل بلکه همچنین

 -دهند، به همراه هنر، عشق و علمها روی در آن توانندیمکه رخدادها  ییکی از چهار میدان-میدان امر سیاسی 

بدیو ، زمانهمآن بود.  علامت 9192که برای او  کندی به رخداد انقلاب را حفظ میوفادار معناست که اوبه این 

های هم بر نیاز به تجدیدنظر در مدل، گوناگون و مداخلات جستارها، هاکتابسیاسی خودش و در  فعالیتدر 

تحت عنوان  ب کوتاه اواست. کتا کردهاصرار  زمان حالبا سیاست  مداوم ینیاز به منازعه سیاسی قدیمی و هم

 یاستفادهآمیز علیه سوءخشونت ی، درگیر جدلدهدتشکیل می را به آثارش که بهترین مقدمه( 2009) اخلاق

یک  شود. نامعمول برایو دولت می کاپیتالیسم یبرای سلطه فراهم کردن توجیه به منظور «اخلاق»ز ایدئولوژیک ا

یدهای به باد رفتن اماست که از خلال  حفظ کرده خود سیاسی پیکارمیان کار نظری و  را یفیلسوف، بدیو دیالوگ

جنگ »سپتامبر و  99 پس ازرتجاعی ا شیازپشیبفکری  چرخش ینهیزمدر و  9127 در گروی مهسیاسی نهاده 

ذابی برای و ج وذبانف تمثالبدیو را به چنین  سیاسی است که تا حدی سرسختی. همین است افتهیتداوم  «با ترور

 سازد.میبدل بازاندیشی در سیاست رادیکال معاصر 

میان  ومندینیرنقاط همگرایی اما  ،فعالیت سیاسی خود بدیو نسبت به سنت آنارشیستی خصمانه بوده است اگرچه

 یفراینده شکاکیتگیرد، که از فعالیت سیاسی او سرچشمه می تر از همهند. محرزرشیسم وجود دارو آنا ویکار 

سیاست  با باید به انتهای خط رسیده و که داندمیفرسوده  فرمی را اکنون فرمحزبی است. بدیو این  او نسبت به فرم

چه با دولت و آندیگر همگرایی این است که بدیو همیشه خصومتش را  یجایگزین شود. نقطهجدیدی پساحزبی 

. سرانجام، بدیو همیشه (21: ص. 9177) ده است، حفظ کرشناختندمی «ی دولتاندیشه» عنوانبهدلوز و گتاری 

ه اندیشه و فعالیت رادیکال پافشاری کرد در برای مشارکت همگاناز پتانسیل  ایخواهانهبرابری رادیکال یانگارهبر 

ی کار خود را در هسته محوریهمیشه این عقاید اما  ،بدیو دچار تغییر و تحول شده یشهیاندگرچه ااست. 

است. به همین دلایل است که سال نیومن از کار بدیو )علاوه بر کسان دیگر( بهره برده تا پساآنارشیسم  داشتهنگه

 این اگرچه .(92: ص. 2002« )پیمایدره میآنارشیسم  به بسیار نزدیک»با این استدلال که بدیو  یف کند؛را تعر

. دجویمی دوریین با خشونت از آنارشیسم اشاره کنیم که بدیو همچن توانیممیما همچنین احقیقت دارد،  حرف

 بهو دوری بدیو  ینزدیکاز  یترمورد مفصلخواهم میمجاورت و فاصله  یمسئلهبیشتر این  یبرای مطالعه

 کمون پاریس در نظر بگیرم. یدرباره در بحث او را آنارشیسم

: صص. 2002( )در بدیو، 2002) 4«سیاسی در باب سیاست ای: اعلامیهکمون پاریس»جستارش به نام در بدیو 

طور که ان. همورزدیمکمون پاریس مخالفت  ناکامیکلاسیک از و لنینیستی مارکسیستی تفاسیر  با( 212-210

 یگرسوی دو از  تأکید بر انحلال دولت سوکیدوپهلو بود: از مارکسیستی موضع کلاسیک  ،کندبدیو اشاره می
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. او در (221: ص. 2002بدیو، ) دیجد دولت دهیای با قابلیت تصرف و سازمانبدنه عنوانبهگیری حزب شکل

 کمون آن دلیل شکستکه در  کمون تجسم همین دوپهلویی است از ستیکند که تفسیر مارکسیادامه استدلال می

-حزب تمثال»حل پیشنهادی مارکسیسم به این معما شود. راهفرض میکه دولت را منحل کرد، فقدان حزب 

کمون بود: به این  سیاسیِ حقیقتطفره رفتن از  «حلراه»این  ،(. برای بدیو221: ص. 2002است )بدیو، « دولت

 یجابه حزب دست پیدا کرد؛ بدونانحلال دولت  تمثالِ مثابهبهسازی مجدد کمون توان با فعالحقیقت فقط می

بدیو  آور نیست کهی او، تعجبدر نظر گرفتن گذشتهخورده. با تی از یک انقلاب شکستآن در روای ساختنن ودفم

 هددیم، او نشان حالنیبااآورد. روی می سازی مجددچنین فعال از اینمونه عنوانبهبه مائویسم انقلاب فرهنگی 

 سعیاش خارج از میراث لنینیستی و استالینیستی اندیشیدنبرای در آن  ای است که مائویسمبازنمود نقطهن که آ

تلاش  ،نددداپیشنهاد می درس گرفتن از آنتجربه برای  عنوانبهکمون را  هایچین کهیدرحالو شکست خورد.  کرد

: 2002)بدیو،  بست رسیدبه بن «ی حزبمآبانهقیم تمثالتوسط »حزب  یحیطهل ممکن خارج از اشکاذ برای اتخا

باید چالش اندیشیدن به سیاست »چگونه  امروزپرسش سوق داد که  طرح این، بدیو را به . این شکست(221ص. 

ها آنارشیست .(220: ص. 2002) «بر عهده بگیریمدولت و خارج از چارچوب احزاب یا حزب را  به انقیاد آنخارج از 

 دویست سال کرده است... کمدستهمان کاری بوده که آنارشیسم برای  قاًیدقپاسخ دهند این ممکن است  نیز

که  میدفه« چپ» ارگسست از بافت عنوانبهرا باید  چالش چیست؟ ابتدا او اصرار دارد که کمونپاسخ بدیو به این 

این . (222: ص. 2002)بدیو، کنند ه میبه سیاست پارلمانی ترجماز نو که جنبش سیاسی را داند میبدیو کسانی 

 «گراییچپبعد از آنارشی »دهد که قرار می ییهاستیآنارشموجود، بدیو را در مجاورت با آن  «چپ» رد پرحرارتِ 

رخلاف ب ، بدیوحالنیباااند. بندی کردهمفصلگرا در مارکسیسم دولت یهاپسمانده نقد عنوانبهرا  (9112 5)بلک،

 به «چپ»رد تفسیر او با  کسیسم وفادار است.گرای مارگرا، هنوز به عناصر ضددولتپپساچ یهاستیآنارش

 بندیصلمفضددولت  قتاًیحق یتواند تحلیلچسبد که میخودش از کمون می یدهیچیپ سیاسیِ «شناسیهستی»

 یهایژگیوتا  گیردن ریاضی معاصر را به کار میکه گفتما کنداستفاده می خودش یارهای فلسفهکند. بدیو از ابز

اص خ ایعرصهکمون را  خلاصه، بدیو طوربه، اما دهمنمیکند. من جزئیات این تحلیل را ارائه  بندیمفصلکمون را 

رار ق که شوندیمکسانی پدیدار  عرصه،ند. از این دای از نیروها میسیاست انقلابی شامل سازمان و طیف خاصاز 

موجود سیاست را از هم  هایمحدوده ،کارگران. ظهور کارگران - بیایندسیاسی به شمار  ون موقعیتدر نبوده

 ازا موقعیت ریک  چارچوبچنان شدتی که  بایک گسست  است؛به معنای فنی بدیو  رخدادگسلد. کمون یک می

 عموماً  آنچه)مشابه را بیرون بکشیم جدیدی  خواهبرابریسیاسی  عواقب که دهدچیند و به ما اجازه مینو می

 شود(.نامیده می« انقلاب»

                                                           
5 Black 
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ی تمام نیرو بااکنون  -، کارگران9729 سال در- و ظاهر نشدندند ظاهر شوتوانستند نمیکسانی که دیروز 

جدید را تحقق بخشید: ظهور یک جنبش  یکمون امکان ،گذارند. درنتیجهحضور می یویرانگرشان پا به منصه

 آنچه. (271: ص. 2002)بدیو،  است ی دیگرامکان دنیای ،کندکمون اعلام می آنچه، گریدعبارتبهکارگری مستقل. 

ارشیسم آن خصوصبهشود، بدیو چقدر به آنارشیسم نزدیک می این است که تحلیل ،چشمگیر است در این نتیجه

قدرت سیاسی  بندیمفصلموجود و  «چپ»از  سیاسی؛ انتقاد پرحرارت ویقدرت  یابژه عنوانبهرد دولت معاصر: 

ار جهت شعبدیو در که  دیآیمبرد. حتی به نظر را زیر سؤال می «دموکراسی»که خود مفهوم  مطرودانل مستق

 .داردمیبر گام «دیگری ممکن است جهان»

 زد:ساانقلاب فرهنگی، بدیو خصومت مستمر خود با آنارشیسم را روشن میمتمم در باب  ای، در قطعهوجودنیباا

حزاب یا ا ی پایانی بر مدل حزببخش باید نقطهدانیم که تمام سیاست رهاییما امروز می

 ثالتم به زمانهم کهنیابدون  حالنیبااو  آری گوید« حزببدون »سیاست  بهد تا بنه ددمتع

 اب کمونیست نبودهاحز یهیسایا  جز نقد عبث یا المثنی یکه هرگز چیز آنارشیسم بلغزد

: ص. 2002پرچم سرخ است ) یهیساطور که پرچم سیاه فقط المثنی یا است، درست همان

229) 

تر وجود دارد. ممکن است غلیان چیزی جدی ،به آنارشیسمآور رقت نسبتاً اهیم دید، پشت این نقد طور که خوهمان

 هایها مدتچون آنارشیست ،کندشیسم را رد می: او آناردر نظر بگیریماضطراب دفاعی  سمپتومخشم بدیو را 

 اینروراندن پ یجابهگرا بودند. اما سیاست بدون حزب و موضع ضددولتمشغول شرح و بسط پیش از او  مدید

بیشتر تحلیل کنم. ادعای من این است  ،ممکن است عناد او را توضیح دهد آنچهخواهم استراتژی تشخیصی، می

 ها منعکس شده است.توسط خود آنارشیستآنارشیسم  در قبالکه مقداری از شکاکیت بدیو 

 آنارشیسم: نقد بدیو به

 عنوانهبسعید نیل بنبرد که دچیزی حمله میآن کند؛ به غیرمستقیم عمل میطور بهآنارشیسم  بهنقد بدیو 

 یجاهب...  کند که[می ش]وصف ،اما بانفوذتر از اخلاف مستقیم آنارشیسم ترپراکندهن، نئولیبرتاری یجریان»

 .(920: ص. 2001سعید، )بن «دهدیمرا تشکیل  "حس و حال" ذهنی و یوضعیت شفاف و روشن، ایگیریجهت

س گتاری ژیل دلوز و فلیکاین گرایش که وقتی هنوز یک مائوئیست بود شناخت، کتاب  برایهای بدیو یکی از مثال

 یسمکاپیتالهای قیدوبندز د هم اتوانکه می از سیلان میل با بینش خود است. این کتاب( 9122) ادیپ-آنتیبه نام 

، بلکه بر 27 بعد از مه یهاجنبش در هانیبرتاریلبر  تنهانه، بگریزدی ادیپ فروید یعقده «زندانِ»از و هم 

تمجید  بهتمایل  هاستیآنارش کهیدرحالتوجهی گذاشت. ها نیز تأثیر قابلهای مؤخر و پساآنارشیستآنارشیست
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، ینیبشیپرقابلیغ»د: گویمی نیش و کنایه اند، بدیو بهداشتهمیل  ناپذیرکنترل یهالانیس ها در موردنظریات آن

 شکاکیت ،این نکته .(22: ص. 2001) «غیرعقلانی: با جریان حرکت کن، پسرم، و انقلاب خواهی کرد، ورزلیم

که به  یجنبش کند؛خلاصه می ،داندمقاومت می «ناب»ایمان آنارشیستی به جنبش او  آنچه نسبت به را کلی بدیو

 د.وشمیبه انقلاب  منجربه نحوی هنوز اما  ،کندبدون نیاز به هدف یا جهت عمل می رسدنظر می

 کندیم لالاستدپالاید. او می «جریان لیبرتارین»از  یترقیدقانتقادات  سلسلهکلی را در طرح  شکاکیتبدیو این 

 طغیان یا عصیان()یا میان قدرت و مقاومت را انگارانه ساده ین جریان این است که تضادآ محوریکه مشکل 

نظام و سیلان، مستبد  یهاآموزه»است که « ایستاهای ثنویت»از  سترون یامجموعه، ی امر. نتیجهدسازمی برقرار

به تعدادی  حاًیصربدیو  ،مورددر این . (00: ص.4002)بدیو،  ردیگیم نشأتاز آن  «و شیزو دییپارانونشین، و کوچ

لفظ دوم به بهای  هادر آن و بخشندمیساختار دلوز و گتاری  ادیپ-آنتیمتن  به کند کهیی اشاره میاز تضادها

 های عملکرد واقعیدر درک شیوه هاآناین است که  ییهاتیثنوچنین  . مشکلکندمی ارزشکسب اول  لفظ

 یفهیوظ ،. در عوضطورهمیننیز  «مقاومت»نیست و  یک کل یکدست «قدرت»ند: مانمی ناکامسیاست 

ری حزب گیت و همچنین، برای بدیو، شکلناقضاو ت مختلفنیروهای  ترقیدقتحلیل  عبارتست از «ورزیسیاست»

 در موردهر فکری که ممکن است فارغ از . هاآن دهیبا این تناقضات و سازمان زدن سروکلهی برای فرم عنوانبه

 یهممکن است ارائ اگرچهده است. اول به هدف ز ینکتهکه  پذیرفت توانمیبه گمانم ، داشته باشیمدوم  ینکته

باشند  وجود داشته نیز هاییزمان شایدو  داشته باشددستاورد جدلی یا انگیزشی  ،عظیم یتضاد برحسبسیاست 

 تر هستند.توجهی پیچیدهاما اکثر مواقع موضوعات به نحو قابلکند، صورت عمل میاین به که مبارزه 

 ،مثالعنوانبه: هستند 9120 یسیاسی فرانسه در دهه یی حدود صحنهدهندهبدیو این انواع تضاد بازتاببرای 

 یفهیابد، و فلسه مدل خود را در حزب کمونیست فرانسه میک تضاد میان مارکسیسم ساختارگرای لویی آلتوسر

یابد. در ( میgroupuscules) هانیبرتاریلهای کوچک و مدلش را در تفرق گروه کردند بیانمیل که دلوز و گتاری 

 توانیمما می. کنیمرا پیدا می «ناب» طغیان تمجید ساختار و در دومیقدرت  بر کنندهامان و فلجپافشاری بی اولی،

مدل حزب کمونیست است.  که مدل آنارشیستی بازتاب بعدی بدیو را ببینیم این ادعایاینجا خاستگاه  در

 آنچهدهند. حزب کمونیست قرار می «یکدستِ» فرضاًرا در تضاد با سبک کوچک خود های گروه هاآنارشیست

ت جریان دارند. در قدرت و مقاوماز خلال هر دو هستند که اتی تناقضو  هاشکاف ،ماننداز تشخیصش درمیها آن

سر  به مذاکره برروند که قادر پیش می کورمالکورمال یحزب جدید-شکلدر جهت  UCFMLو  بدیو ،این دوره

کی از یانقطاع و ساختار، بدون شیءواره ساختن با نیرو و مکان،  بتواندکه  باشددیالکتیکی از سیاست  یخوانش

 الفاظ علیه دیگری، تعامل داشته باشد.
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رد کند، استدلال خواهند کیکه بدیو به او نیز حمله م فعان دلوز و گتاری، یا میشل فوکواست که مدااین  آیرونی

یک دوگانگی.  قاًیدقنه  -ند دهیارائه مثبات و بی سیال، چندگانه به مفهومرا مدلی از مقاومت و قدرت  هاآنکه 

شیزو »شود: های تفکر میدید در این شیوهج یهایدوگانگمتوجه گرایش به بازسازی  یدرستبه، بدیو حالنیباا

 ،)نگری و هارت(. در هر مورد« یامپراتورانبوهه علیه »)فوکو(، یا « علیه قدرت پلب»)دلوز و گتاری(، « علیه پارانویا

چارچوب  سلماًم. بدیو خودش شود غیردیالکتیکی صرفاًکه  استخطر این معرض تلاش برای تفکر ضددیالکتیکی در 

دین در نظر بنیا ن یا آنارشیستیلیبرتاری یوارهطرح آنچهبه  راخود  یاعتمادبیدهد، اما را تغییر می تنشتفکر خوی

 ،نامدمی «ورزانهگرایی نظرچپ» آنچه( 2001) و رخداد هستیدر  بعداًبدیو ، نیبنابرا. کندمیحفظ  ،گیردمی

iشود.که از هیچ پدیدار میطغیان  یمعجزه - باور دارد طغیان «ابن»که به رخداد  دهدیمقرار  موردانتقاد i  دوباره

ن هیچ هستیم، بدو ی ایستامعنای به قدرت علیهطغیان این است که شاهد ایمان به ظهور نیروی  نجایااو در  ینکته

کند . بدیو استدلال میداد تشکیل خواهندرا  «طغیان»نیروهایی که این  حدودتلاش واقعی برای تحلیل امکانات و 

. شودهمراه می هاییطغیانچنین بر قدرت  ناپذیراجتناب یغلبهبا حس طغیان رخداد  یمعجزهکه این ایمان به 

ورش شفوران  بینتناوب در  - شویمپایان )بازنده( رها میبی جنگی در مبارزه موقعیتنتیجه این است که ما در 

 به هیچ. از هیچ و سپس بازگشت ناگزیر آن

با مایکل هارت( و تأثیر  (2000) یامپراتورآنتونیو نگری )نویسنده مشترک  یاندیشهبدیو انتقاداتش را بر  راًیاخ

و  دیکی بینگار« هاجنبش جنبش»بدیو تمایل دارد که نگری را با  متمرکز کرده است. «هاجنبش جنبش»او بر 

بدیو  است. نماندهه مناقشبی وجهچیهبهتوجهی داشته اما که زبان و تفکر نگری تأثیر قابل حقیقت دارد اگرچه

اند: می میعام باق چارچوباما درون همان  ،کندن را تعدیل میاز مواضع آنارشیسم/لیبرتاری اشقبلی انتقادات عام

 سازد:ک میرا رمانتی کاپیتالیسمبلکه در عوض قدرت  ،مخالف نیست کاپیتالیست« یامپراتور»با  قتاًیحقنگری 

فقط یک جوهر تاریخی وجود دارد،  برای نگری اسپینوزیست دانیم،می یخوببه طور کههمان

است.  قهسابیبیک آرایش کمونیستی  یصحنهمچنین لیست هکاپیتا یامپراتور کهیطوربه

ا موجب ؛ ی، بهتربدترهرچهاست که  باوراین  مهر تأیید زدن بردارای مزیت  مسلماً امر این 

، به نحو شوندیمجمع  دورهمقدرتمندان دوباره  زمانهر که -ها تظاهراتشود که آن می

 پرولتاریای «یِابداع چندشکل»و « آفرینش»را با  -آیند تا ملاقات کنندمیثمری گرد بی

 .بگیریدبورژوای جدید اشتباه خرده

را الیستی کاپیتضد قتاًیحقحرک سرمایه است، زیر پای هر سیاست تمفتون قدرت م ازحدشیبنگری که  ،ینابنابر

وهم »و فقط یک دارد  مقاومت در این زمین امید یهاقدرت به ازحدشیباو همچنین  ،زمانهمکند. خالی می
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از دولت  حقیقیکه فاقد انضباط برای گسست  دهدارائه می« انبوهه»از قدرت ( 922: ص. 2002)بدیو، « ییایرؤ

 است.

 یامل معنای، شبنیادیندر سطح  د.گیرشده قرار میانتقاد مکرر و تعدیلچندین ز ا طیفیآنارشیسم در  بهنقد بدیو 

 نعما کدستیبرداشت ماند. این میثنویتی از مقاومت علیه قدرت باقی محدود از امکانات سیاست است که در 

ان در تومی تنهانه هابا آنقدرت سیاسی و وسایلی که  یدهیچیپ مناسباتسیاسی از  سنجش صحیح از شودمی

اغلب تا ایس ثنویت. این ساختسرنگون  را هاآن بلکه همچنین ،کردمقاومت  یستیتالیکاپو  یقدرت دولتبرابر 

رود؛ ز مینیآید و به ناکجا کجا مینارسد که از کند. به نظر میرها مین نامتعییا را بدون توضیح  طغیانخاستگاه 

ان می قرینهبه ساختار  ثنویتاست. همچنین، این  تجدید قواوم به شکست یا همیشه محت طغیان «یجزهمع»

ن لیبرتاری که در جریان بخشیآزادیراندگی و  استنادات بهشود. منجر می یستیتالیکاپ یا یدولت آنارشیسم و قدرت

نارشیسم آ نزدیک هستند. برای بدیو، این یعنی کاپیتالیسمایدئولوژیک خود  به صورخطرناکی  طوربه ،شوندیمپیدا 

: 2002و، )بدی «دجایگزین انضباط احزاب سیاسی شواشکال جدید انضباط تا  نبرساخت»برای  است فاقد توانایی

 که اغلب خصوصبهآنارشیسم مطلع باشد این خط نقد را خواهد شناخت،  که از تاریخ یهرکس. البته (922ص. 

 ندکحال مطرح می ینهیزمها پیش کشیده شده است. اما حرارتی که بدیو این مسائل را در مارکسیست از سوی

 -انتقادی ارزش ملاحظه داشته باشند مسائل  عنوانبهها شود آناش است که سبب میانتخاب اهداف نظریو 

 اند.مشابهی رسیده نتایجطور که خواهیم دید، برخی صداها درون جنبش به همان ازآنجاکه خصوصبه

 ازگشت استراتژیب

در  یبحث استراتژیک بسیار لازم مجددِ اندازیراه»تر از بدیو است وقتی اعتبار بخشنده نسبتاًسعید دنیل بن

الووی او آنتونیو نگری و جان ه-« نئولیبرتاریجریان ن» به را« امپریالیستیشدن در برابر جهانیمقاومت  یهاجنبش

آنارشیسم، ی بارهبدیو در یهایبدفهمکردن  رورویز یجابه. اما (929: ص. 2001) دهدیم -را در ذهن دارد

 «هاجنبش جنبش»در  ی موجودهابحثمورد استراتژی با  او در یوچراهاچون چگونهکه  در نظر بگیرم خواهمیم

به  مفتون و متصل ازحدشیب «هاجنبش جنبش»که نگری و  کنممیدیو آغاز ب استدلالاین  از. من شوندمیقرین 

بربرها: شورش م به نا خوددر متن  7و اودوتوس 6کریسوس هاستیآنارشمانند. دولتی و کاپیتالیستی میقدرت 

مانند بدیو ها آنبدیو نزدیک است.  هایکه بسیار به استدلال دهندئه مینگری ارا برنقدی  (2001) 8نظمنام

« رویپیش»است که  گریختهو مکانیکی  شناختیغایتمارکسیسم  یهاوارهطرحاز  واقعاًپرسند که آیا نگری می
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 یوژهسنام او برای -انبوهه نگری قدرت  کهیدرحالد. داخواهد شکل کمونیسم  شرایطبه  در آن مفروضِ کاپیتالیسم

 توانیم تصورکه چگونه می پرسندیمکریسوس و اودوتوس  ،کندمدح میرا  -مقاومت پراکنده اما مشترک جدیدِ

 )کریسوس «دندهگواهی میآن  برخلاف زیچهمه که رسدبه نظر میحتی وقتی  ،... قدرت دارد این هستی»کنیم 

 معاصر است کاپیتالیسمجناح چپ  یدهندهشکلکه نگری  کنندیم استدلالها آن .(92: ص. 2001و اودوتوس، 

 گیرد.فرض می انبوهه مفروضِ «ونیستیکم»قدرت  مبنای بر را و فقط اصلاحاتی

نبش به جآن گرایش  خط بطلان کشیدن براز ببینیم را های دیگری توانیم نشانههمچنین میاین نقد،  در راستای

با  9،شدهصداهای مقاومت از لندن اشغال یهینشراخیر در  یهابحث. ورزدمی تبازتاب قدرتی که با آن مخالف

های ی محدودیتمسئله 10،یامپراتوربریتانیا بعد از  پایتختآنارشیستی نظریه و کنش از  یفصلنامه فرعی عنوان

ماند. احبان قدرت میهای صاجلاس یسایهبهسایهتعقیب  گرفتارچون  قاًیدق - کنندیمرا مطرح  11ضداجلاس

ملاقات به نیاز  حتماً»پرسد: این سؤال را می 12«جاهمهز ا یرزمانهم» به قلم «زیچهمهعلیه  یاجلاسبرای » یمقاله

هایشان دنبال اجلاسرا در  هاآنالعاده برای چنین کاری هستند. اما چرا فوق یهای ما فرصتاجلاسو ضد -داریم 

: ص. 2002« )دهند؟ی نبردهای ما قرار است رخ بدهیم که کجا و کرا گزینش  مزیت تاکتیکیِ هاآنکنیم، چرا به 

 یجابه»د: کنناشاره می دهی خودگردانبا سازمان اجلاساز ضد یجدید شکل برایدر حال بحث  هاآن (.11

، ما بر میدوینم هاآنسر ند، دیگر پشت ملاقات کنکجا و کی که تصمیم بگیرند بنشینیم تا ها آنر منتظ کهنیا

 تشخیص یدهندهنشانامر این  .(11: ص. 2002) «گیریممیو برای خودمان تصمیم  پریممیصندلی راننده 

 هاکستششناسد(، بلکه همچنین )که بدیو به رسمیت نمی شدنجنبش ضدجهانی یهاتیموفق تنهانه استراتژیکِ

جدید مستقل و  شکلکه  شودیمبا این پیشنهاد پاسخ داده اجلاس محدودیت ضد به آن است. یهاتیمحدودیا 

 ترشیپمشکلی است که بدیو همان  تشخیصدال بر  ، موفق باشد یا نه،روی دهد. این پیشنهاد اجلاس آیینی ازخود

سیون جنبش اپوزی عنوانبهدر تعریف خودش « یستیتالیضدکاپ»سیاست  کهن پرسش یابود:  شناسایی کرده

ی، آنارشیست عملیا  شده در برابر آنارشیسممطرحیابد یا نه. یکی از مسائل استراتژیک میبازتاب ( «-ضد)»

 اشکالکردن خودش از  متمایزدر  ژهیوبه آیین خواهد بود؛خود «قدرت»از متفاوت  شکلاین ی بارهاش دراکرهمذ

 .«قدرت-ضد»دهی یا سازمان «رادیکالِ»یا  «گراچپ» ترِمعمول

کند موضع اپوزیسیون همیشگی را اتخاذ میآنارشیسم است که این ادعای بدیو  ،دوم که باید در نظر گرفت ینکته

 یهامروزن-ن باور داشته باشد. نشریهبه آ واقعاًموجود را تغییر دهد یا  اوضاععمل کند که  یاگونهبه کهنیابدون 

برنده شدن به »اش این بود: عنوان اولین شماره و ها ایجاد شدون جنبش جنبشی تأمل دربرا (2002) اغتشاش
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ارین یا ی لیبرتدیو نشان داد اندیشهکه ب گذاشت جنبشپیشِ روی  همان پرسشی را بیترتنیابه «؟ستچه معنا

این است که برخی از مقالات در این  ،است توجهجالب آنچهروی از آن داشته است. آنارشیست تمایل به طفره

 ارزاتمب گسترشیا « دهیسازمان» یمسئله دهند که بامی انعکاسبش را شماره، حسی از بحران یا شکست در جن

 یست که جنبشیانقطههدفش تولید »کند که را وضع می «گرمطالباتی هدایت»ه نیاز ب 13. بن تروتداردپیوند 

چه که آن کندیم استدلال 14آزاد انجمنمشابه، گروه  طوربه (.91: ص. 2002« )شود یمتحک حول آن بتواندبالقوه 

. گروه (91: ص. 2002) شوندمی «عمل و حرکت»مشترکی که شامل  مسائلهستند، « هاپروبلماتیک»لازم است 

 کندمی دفاع ،«است و همگانی جمعی آنچه د غیردولتیِنها» یتوسعه به نیاز از 15کلکتیوو سیتواسیونس آرژانتینی

 مخصوصاًو حتی کمتر از آن  «جنبش» یندهینما عنوانبهموارد فرض این  کهیدرحال. (21: ص. 2002)

د اقتنابه  «ده شدننبر» یمسئله رسدیمست که به نظر از این ا ایآشکارا احمقانه خواهد بود، نشانه آنارشیستی

ی خواهانهبرابریها اشکال اجتماعی جمعی چطور آنارشیست، اشاره دارد: کندبنیادینی که بدیو مطرح می

 ؟آورندبه دست می را مطلوبشان

را ین اشکال که اوسایلی نیست، بلکه همچنین  بدیلپیشنهاد اشکال اجتماعی  یقضیهفقط  «ده شدننبر»البته، 

ا ی منتقدان مارکسیست که زدیخیبرمد. البته این مشکل تا حدی بدین خاطر به دست آورها توسط آن توانمی

 کهنیاها از آن یدهیاچون با  ،تشخیص دهند را فعالیت آنارشیستی« واقعی»تأثیرات  توانندینماغلب  «گراچپ»

بوده  نقد سیاست مشغولدلآنارشیستی همیشه  عملاندیشه و  مطابقت ندارد. ،سیاست چیست یا چه باید باشد

سیاسی  یطبقهیک  آفرینشکه به  ایجدایی یک قلمرو فعالیت انسان از تمام دیگر قلمروها و جدایی عنوانبهاست 

ه شروع ب «هاجنبش جنبش»که هنگامی، بیترتنیابه. کندای کمک میمداران یا مبارزان حرفهنخبه و سیاست

ی منطقه»یا « ایتوده»اعتراض تراتژی و پراتیک خارج از اس مشکلکند، با میاجلاس حدود ضد وراینگریستن 

 .دشویممواجهه  «خودآیین موقت

 شانهمقالدر ، از سنت تفکر پسااتونومیستبلکه  موضع آنارشیستیگرچه نه از ا 17،و گیگی روجرو 16زادراساندرو م

 برای «اهجنبش جنبش»که  کنندیمبه مشکلی اشاره  هاآن. ندپردازیمسازمان  یمسئلهبه  ماًیمستق اغتشاشدر 

 کلشحزبی و ترویج  شکلبه فرسودگی  راجعهایی گزاره صرفاً که خطراین مداخله در روابط تولید داشته است و 

اگرچه مسائلی که  کنندیمخاطرنشان  18«دیمییوروپ»ی در نظر گرفتن نمونهبا ها آن. شوند واگویهجدید شبکه 

شترک م اشکالایجاد به موفق »اما ، کردمنتشر را « اییانفجارتصاویر »و  کشیدپیش  در رابطه با مهاجرت ژهیوبه را
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 -کند میرا مطرح نهادها  با هاجنبش یرابطه پرسشاین امر (. 7: ص. 2002) «نشدو پراکسیس  دهیسازمان

. (1: ص. 2002)مزادرا و روجرو،  آفرینش نهادهای جدید برحسببلکه همچنین  ،نهادهای موجود برحسب فقطنه

ادهای و نه هاجنبشگیرند: کثرت در نظر می ،نامندیم «آمریکای لاتین هآزمایشگا» آنچه ینمونه هاآناخص  طوربه

د که نکعرضه میبه ما  بارهنیدراهایی بصیرتپیچیده  موقعیتونزوئلا. آن  مخصوصاً کشورها،  از طیفیظهور در نو

 توانچگونه می»است به این پرسش پاسخ دهیم: مکن شکل دهیم و چگونه مرا مشترک فضایی  میتوانیمچگونه 

i(.1: ص. 2002« )؟برد به کار "گرفتن قدرت"بدون روابط قدرت را  i i 

؛ هیچ دگویسخن نمیی این موضوعات بارهیافته دری وحدتیتر با صداوسیع «چپ»باید توجه داشته باشیم که 

تنازع  ،ترویج نکرده است. در حال حاضرخودش  «اصلاح»یا « انقلاب»های حتی از منظر مدلنیز را قی حل موفراه

 «درتبدون گرفتن ق تغییر جهان»: میان رسدیمبه نظر  تضادی سترونشبیه  آنچهمیان  ی استیافتن راه بر سر

(. «سنتی»موضع چپ بیشتر ) «جهانگرفتن قدرت برای تغییر »جان هالووی پیشنهاد کرده( و که  طورآن)

 ویاز س شدهمطرحها به آن نوع انتقادات تآنارشیسبناست که د. اما اگر ترنهمدلاول  «یگزینه» ها باآنارشیست

د پیام ی آن است،تجربهدر حال اکنون « هاجنبش جنبش»که  کنند اذعانهایی محدودیتبه د و بدیو پاسخ دهن

 یدبرای ساختن جهانی جد علیه قدرتبا و  تواندیمباشد که  ینیاز به تفکر استراتژیک جدید آیدبه نظر می امر

 تعامل داشته باشد.

 خاتمه: زمان نظریه

. میادهدورافتابه آنارشیسم بسیار آغازمان مربوط به پساآنارشیسم و نقد بدیو  یرسد که از نقطهشاید به نظر 

یرامون پ مجدد مسائلطرح  یسوبهکه ما را را دارد مزیت بدیو از آنارشیسم این ات ، در نظر گرفتن انتقادحالنیباا

 ( سوق داده است. آن بحث اغلبی بداقبالاعمل )با استفاده از دوگانه ونظریه میان  یرابطه برحسبپساآنارشیسم 

پردازانی یه، و نظرخورندیمافسوس  «نظریه» گیِو رازوار فعالیتعدمبرای  که یهایاکتیویستعقیم بوده است: بحثی 

ری در اث رفتههمیرو آنچهچنین موضوعاتی در  وفصلحل .کنندیمد اقتنا هااکتیویستی مفروض اندیشخاماز که 

را مهمی  سؤالاتبدیو  آثارتوانیم بگوییم که می خواهد بود. لیکن دشوارکافی  قدربه ،نظری است اتتأملی زمینه

ندیشه ا کهرا منابعی و  مضامین ددهیماز آنارشیسم به ما اجازه اتش داقتناکند و تغییر انقلابی مطرح میی درباره

یم. همچنین کن تقویتداشته باشد، بیشتر  رشد و گسترشبرای و به ما و عمل آنارشیستی ممکن است برای عرضه 

 یبه تفکر پساآنارشیستم که اغلب مورد تفحص قرار دهیفعالیت آنارشیستی را از  بدیلهای مدللازم است که 

 مفروضِ  هاییتحدودمشکال فرار از هدف این اَ اگرچهن موقت. ی خودآییمنطقههمچون شبکه یا  اند؛پیوند خورده

 «هشبک»باشیم که مفاهیمی مانند  هشیارید ما باا ،آنارشیستی استعمل « اومانیستیِ»یا « سنتی»های مدل

بسیاری از  دری وربخش محمشروعیت یهاستعار «شبکه»، مدل درواقعخنثی هستند.  زحمتبهسیاسی  ازلحاظ
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مواجهه برای  پساآنارشیسم به« تغییر پارادایم» کهیدرحالمعاصر بوده است.  کاپیتالیستیکار  روالو فعالیت اَشکال 

برای  نتبعات آ تفصیل درزیادی داشته است، نیاز است که کار بسیار بیشتری  سودقدرت  های معاصرِبا واقعیت

 .گیردانجام  یعملفعالیت 

این مقوله با منطق دولت خود  زیرا»دار است، مسئله« جنبش»ی حتی مقوله ،کندکه بدیو اشاره میطور همان

 کاپیتالیسمدولت و  یجنبش، حقی است که تحت سلطهبه خود حق  (.922: ص. 2002« )شده است وجورجفت

طور که بدیو نشان باید همانیا  درآورداین منطق  چنگ توان آن را ازشود که آیا میپرسش این میو  قرارگرفته

یرخطی پویایی غ دیدگاه ازجنبش د تا بازتفسیر گزیربرای خود برا  ناماین  اغتشاش یشود. نشریه وانهادهدهد، می

و جریان  یثباتیبتأکید بر  اگرچهشود، نشان دهد. شناخته می «ومرجهرجی نظریه»محبوب  عنوان را که با

وجه ما باید به ابهامی تان زندگی به نظر آید، های آنارشیستی یا لیبرتاریشیوه اب همخوانممکن است  ومرجهرجپر

های ه ایدهبپردازان نیروی دفاع اسرائیل ند. نظریهگیرو دولت نیز چنین منطقی را به کار می کاپیتالیسمکنیم که 

ورش )یا ی «سوارمینگ» غیرخطیِمراتبی و های غیرسلسلهکبرای خلق تاکتی ومرجهرج یهینظردلوز و گتاری و 

. (297-971: صص. 2002 20)نک. وایزمن، اندنشان داده علاقهی نظامی مداخله ای ازشیوه عنوانبه 19فوجی(

رای مراتبی باکتیویسم غیرسلسله یهامدلوام گرفتن از  بهموازی  ایعلاقهنیز مریکا ارتش آ های جدیددکترین

 یاد از ما (. دشمنانمان2002 21)مانک، اندجنگ در میدان نبرد نشان داده ومرجهرجپذیر به انعطاف پاسخپرورش 

 .گیرندمی

مراتبی به نفع اشکال سلسلههایی چنین تاکتیک وانهادنبر  یسادگبهو  این نوع تجدیدقوا چیز جدیدی نیست

 برای تعامل با چنین مسائلی های ابداعی جدیدرشیستی باید راهآنا عملدهد که بلکه نشان می. کنددلالت نمی

در متن  22گروه فرانسوی له راژد. زبان سازرا ورد  «شبکه»یا « جنبش»مفاهیمی مانند  صرفاً  کهنیا یجابه بیابد؛

 ازتا  کنیمآغاز  متراکمهای کوچک و دهیم از هستهترجیح می ، مارفتههمیرو» نویسد:( می2002) 23«ندا»

یاز به نکه  دهدنشان میگفته  این «.ایمشناخته کافی قدربهمهره را مناسبات بیوسیع و سست. ما این  ایشبکه

اس شده احسسعید شده توسط دنیل بنمطرح یمسئلهسخ به استراتژی برای پا بنیادینبازاندیشی در مفاهیم 

یک نیروی سیاسی )خواه آن را حزب بنامید یا جنبش( که  مصممِ  یمداخلهبدون  پایان، هیچ بحرانیدر : »است

 نظرباشد، هرگز از نقطه سازسرنوشت هایعملابتکارگیری و قابلیت تصمیم دارایو  جلوروبه یاپروژهحامل 

را علیه  طاسپیش پیشا امور بیان یشیوهالبته این  (.970: ص. 2001) «است عاقبت خوشی نداشتهستمدیدگان 
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 مناسباتخارج از  «مصمم یمداخله»از  ماندر مرادبود که مجبور خواهیم  آنگاهریزد، اما ستی میآنارشی عمل

 .بازاندیشی کنیم، نامدایثار و سرکوب می ضمنیِ یهادلالتخارج از  «انضباط»بدیو  آنچه، یا مراتبیسلهسل

نشان ند، ککاسه مییک« سنتی»با آنارشیسم را « پساآنارشیستی»بدیو که جریانات  انتقاداتی پروایهمین بی

 افیستکت، یعنی این ایده که نظری نیس سیادت صرفاً شده نیستند. مسئلهدهد که این موضوعات چندان حلمی

 ،در عوض .جاری شودبه نرمی از آن  ما سیاسی عمل تا بلافاصله باشیمگیری نظری صحیح را کشف کرده جهت

 :پی ببریمگی دبور  خشثمرب کنه سخنانبه ممکن است 

ها باید دهای نظامی، آنبمیرند. مانند واح زمان که در جنگِ  شوندیماما نظریات فقط ساخته 

شان هرچه باشد، کفایتیبییا  نبرد فرستاده شوند؛ و محاسنمیدان درست به  یدر لحظه

ا باید هباشند. آنرس در دست به هنگام نیازتوانند استفاده شوند که در صورتی میها فقط آن

تی شان حسازسرنوشتهای با پیروزی -گردند منسوخ می دائماًچون  جایگزین شوندپیوسته 

د یک نظریه به وجوحیاتی هرگز توسط  دوران، هیچ علاوهبهشان. های جزئیر از شکستبیشت

 (.919: ص. 2002شوند )نبرد، یا یک سفر آغاز میها با یک بازی، یا یک نیامده است؛ آن

او . نکته مفید و معتبر استکه کنم فکر میاما ، نظامی اعتراض کنند یاستعاره این به شایدها آنارشیست اگرچه

ان را نش جزمی حقیقت عنوانبهنظریه یک اعلام  یجابه عملدر اندیشه و  انعطافنظر انتقادی و نیاز به تجدید

بهتر  یر،غآغاز با یک نظریه، پساآنارشیستی یا  یجابهتفکر آنارشیستی بوده است.  محاسنو این یکی از  دهدمی

  کنیم.آغاز « نبرد، یا یک سفریک بازی، یا یک »است با 
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