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 1سیزده تز و چند تفسیر دربارۀ سیاستِ امروز
 

 آلن بدیونویسنده: 

 و پارسا زنگنه نظریهآزالیا شاترجمۀ 
 

 

 آن اتخاذ در قبال یک استراتژیو  بفهمیمسیاسی را  دقیقۀاگر بخواهیم ؛ طلبدرا می دقیق یتحلیل جاری 2اقترانمقدمه: 

 شرایط ه بهبا توج . اوکندمطرح میسیاست جهانی امروز  بابدر سیزده تز گیرد و. آلن بدیو این وظیفه را بر عهده میکنیم

 2222 سپتامبر 2 تاریخِ در L'Obs از ابتدا مقاله این .دهدپیشنهاد می هاچپ به نیز را هندهدسازمان، یک استراتژی تزها

 .بوکز()ورسو  استشده منتشر

 

 

 .داری لیبرال استسرمایه ایدئولوژیکِ های ارضی و جهانی یکی از هژمونی اقتران .1تز 

 بینم.به تفسیرش نمی نیازی کهاست  افتادهپاپیشو  بدیهیچنان تز این شرح: 

 

در یک  اما ؛کما چه برسد به، بردبه سر نمیاین هژمونی به هیچ وجه در بحران  .2تز 

 خود است. آرایشاز  گذارندهبدعتو  مندشدت خاصْطور بهتوالی 

وجود داری که امروزه کاملًا هژمونیک است، سرمایه شدنِسوژۀ جهانی درخصوصدو موضع مخالف شرح: 

ر دداری، به ویژه : سرمایهاست کارانههستند. اولی موضع محافظه جعلی یکسانطور به موضع هر دو  .دارد

و  بندی اقتصادیسازمان درموردبا قاطعیت ست که بشریت آن را یفرم پارلمانی،« دموکراسی» معیتِ

 باب کرده روزگاری فوکویاما آنکهمثلاست،  3این در واقع پایان تاریخ .خود به اثبات رسانده است اجتماعی

 یا حتی در حال حاضر مرده است.و داری وارد بحران نهایی خود شده، سرمایه :استموضع چپ  یدوم .بود

از  بُریدهازسوی روشنفکران  1792ست که در اواخر دهۀ صرفًا تکرار فرآیند ایدئولوژیکیموضع اول 

                                                           
1 Thirteen theses and some comments on politics today  

2 conjuncture توسط  اصطلاح ]بیشتر[این  .)مترجم( م – .دهندهمزمان روی میکه ترکیبی از رخدادهای کریتیکال  :همایندیا ؛
-برای اشاره به وضعیت مشخص روابط سیاسی آن هم گیرد؛ )نگاه کنید به لویی آلتوسر(های ساختارگرا مورد استفاده قرار میمارکسیست

 م. –. (منبع: آکسفوردموجود است ) زمانی خاص در یک برهۀو  خاص در یک جامعۀکه طبقاتی  ]مناسبات[ ویژهاقتصادی و به
3 the end of history 
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 بود. هاامکان حوزۀفرضیه کمونیستی از  سادۀکه شامل حذف  ( آغاز شد1791-1791« )های سرخالس»

از  که است نیازچه دیگر : صورت بگیرند ترآسانغالب  یِپروپاگانداهای[ ]فعالیت شد تا این امر باعثِ 

 تااقعیو بگوییم جهانیانبه  همین که، کنیم تشکرتقدیر و داری های )مشکوک( سرمایهشایستگی

و  یغرب اتحاد جماهیر شوروی، لنین، استالین، مائو، چین، خمرهای سرخ، احزاب کمونیستِ ]فروپاشی[ )

 دیگری هیچ چیزدر این مرحله که  دهندمیشان نخودشان است؛ زیرا واقعیات  را ببینید خودش کافی غیره(

 .رجنایتکا« ریانیسمتوتالیتا» الا ممکن نیست،

های کمونیستی را که فراتر از آزمایش ۀتنها پاسخ این است که فرضی غیرممکن، در مواجهه با این حکمِ 

 بخش آن، دوباره برقرار کنیم.رهایی شود، از نظر امکان، قدرت و ظرفیتِچندپارۀ قرن گذشته ارزیابی می

و من در همین متن  .خواهد افتادنیز اتفاق  ناگزیردادن است و در حال رخ اکنون این همان چیزی است که

پریده یا رنگ داریِ سرمایه ی تحت عنوانِ سناریوهایطرحِ  .بگویم ۀ اتفاق افتادنش دربارتان برای سعی دارم

ناشی  تورمیِ-های پولینابسامانی ،2222بحران مالی سال  چنین مواردی استوارند:بر رده، داری مُسرمایه

به این  هاسناریست .دنشوکه روزانه فاش می شماری از فسادْهای بیاپیزود ، و17-گیری کوویداز همه

لازم  ار قویفقط یک فش «نظام»انقلابی است، یا اینکه برای فروپاشی  دقیقهْرسند که یا این نتیجه می

روستاها و یک  یم بهنزمثلاً ب چیز بِکَنیم و برویم؛از همه یا اینکه تنها لازم است ؛گرایی کلاسیک(است )چپ

توانیم می که فهمیمزیرا در این صورت می ؛برگزینیم را باشدتوأم با احترام به طبیعت که  هوشیارانهْ زندگیِ

در نهایتش  ایم کهدست به اقدامی زدهترتیب بدینو  کنیم، بندیسازمانکاملاً جدیدی را « زیستیِ هایفرم»

  شناختی(.بوم )بودیسمِ خواهد رسیدنهایی خود  مرگداری در خلاء به سرمایه ویرانگرِ ماشینِ

 .واقعیت ریده ازب کلبه ست؟دیگر چه سخنی اینها

حده مت های زیادی در ایالاتتولید مازاد بود )خانه هم دلیلش ویک بحران کلاسیک  2222بحران سال اولاً، 

وجب در زمان مناسب م آن تکثیر . وند(و به صورت اعتباری به افراد ورشکسته فروخته شد ندساخته شد

این نیروی محرک  1فراهم شود. داریسرمایه محرک تازه برای نیرویِ یک ایجاد  به منظورِ شرایط  شد تا

سیار مهم بیک دستاورد  - در خلال، و اغنیاء تقویتِ، کردنِ ضعفا جاروبا  سرمایه، تمرکزِ قدرتمندِبا توالی 

این  پس شد. منحلتا حد زیادی جهانی بود، ناشی از پایان جنگ دوم  که« 2اجتماعی گذاریقانون» -

 تا خیلی ماندههنوز ، دوماً اکنون مشهود است. « بازیابی»و ، یک بار صورت گرفتهدردناک خانه تکانی ِ

م آفریقا، تقریبًا تما .برسد بازار جهانی بسیطو  تشدیدیتنوع نیز و وسیع جدید،  اراضیِداری به سرمایه

                                                           
و تا همین حالا آمریکا سیاستی انقباضی را پیش  2212اقتصاد بود. در تمام دهۀ های انبساطی دولت آمریکا در خصوص منظور سیاست 1

 م. –ت است. از این سیاس کوچک ینمود که این تنها طرزی فزاینده افزایش یافتهها نسبت به گذشته بهطوری که اکنون بهرۀ وام، بههگرفت
2 social legislation 
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 2یا مناطق غارتهستند، « گذار [حال]در »، همگی هندشرقی و آمریکای لاتین، اروپای  1التجارۀمال بخش

و  ستپذیر اگ امکانبزر یمقیاس در هامکان آن بازار در استقرار و هستند« رو به توسعه» کشورهاییکه 

 د.نژاپن یا چین پیروی کن از نمونۀ تواندمی

چگونه یک منطق جمعی که تنها هنجارهای  داری در ذات خود فاسد است.واقعیت این است که سرمایه

 د؟کنگسترده جلوگیری از فساد تواند میست، هو رقابت جهانی همه علیه همه « هر چیز ورایسود »آن 

های دسته حساب بینیا تسویه پروپاگاندایییا پاکسازی محلی برای اهداف و  ،شدۀ فسادشناسایی« موارد»

انی، داری مدرن، و بازار جهسرمایه داری[ هستند.های جانبی ]منطق سرمایهاپراسیون متعلق به ، صرفاًرقیب

، آیدبه حساب می جدیدالتأسیسعی خود از نظر تاریخی یک فرماسیون اجتما موجودیتکه با چند قرن 

بردگیِ  تحت انقیاد وشده فتح اراضیاستعماری )از قرن شانزدهم تا بیستم( که در آن  دورۀتنها پس از یک 

 ؛ بسیاررا آغاز کرده استزمین فتح سیاره  حالادرآمد،  یکپارچه یکشور 3گرایِ حمایتبازار محدود و  یک

ناشی جهانی شده، همانطور که پرولتاریا، که اکنون از هر کشوری در جهان  امری امروزه ،! غارتهم خوب

 ، جهانی شده است.شودمی

 

 ؛وجود داردتناقض فعال  تا سه ،با این همه، در این هژمونی .3 تز

کمتری  یافته، فضای ای افراطیتوسعهکه بواسطۀ تسلط سرمایه  کالیگارشی عدِبُ (1

ذارد. از این گجدید در این الیگارشی باقی می ]و اربابان[ را برای ادغام مالکان

 وجود دارد.نیز  4قتدارگرایانهتصلب  رو احتمال ابتلا به

حفاظت در سطح  ابقاء با ،ادغام مدارهای مالی و تجاری در یک بازار جهانی واحد (2

وند، شملی که ناگزیر وارد رقابت می هایفرم[ سطح در ]ابقاءو  ،ایتودهو کنترل 

جر منوجود دارد که ای سیاره جنگیاز این رو احتمال وقوع  .گیرددر تضاد قرار می

را  بازار جهانی سراسرِ ،که سلطۀ آن، شودمیبه وضوح هژمونیک  یبه ایجاد دولت

 شامل خواهد شد.

د توانود، میامروزه این تردید وجود دارد که آیا سرمایه، در خط توسعه کنونی خ (3

این خطر وجود  ،از این رو ؟گذاری کندجمعیت جهان را ارزشسراسرِنیروی کار 

                                                           
1 good 

 م.–. 13بنگرید به شرحِ تز  2
3 protectionist 
4 authoritarian sclerosis 



Tajrishcircle.org 
 

منظور  ؛در مقیاسی جهانی تشکیل شود ای از مردمِ کاملاً محرومه تودهدارد ک

 .شوند از نظر سیاسی خطرناک آنها شود کهمیمحرومیت موجب  مردمی که

 شرح:

سه چیزهایی را در اختیار دارند که معادل با دارایی  مالکیتِ نفر 294 ای هستیم کهاکنون در نقطه  (1

انسه، فر یعنیاینجا،  . درخواهد داشتهمچنان ادامه  مالکیتتمرکز این و  - استمابقیِ  میلیارد نفرِ

هستند؛  درصد از کل ثروت را در اختیار دارند. اینها تمرکز مالکیت 12درصد از جمعیت بیش از  12

ای و هنوز مانده که به چنین سابقه ای پایدار داشته باشند.سابقه جهانی در مقیاس اینکه بدون همآن

خواهد نآنها  پایداری متضمن ابد تا طور بدیهیبهاگرچه این امر  .هیولایی دارند ایبرسند. آنها جنبه

 داری و حتی موتور اصلی آن است.استقرار سرمایه لازمِ م، اما شد

درصد از نیروی کار  42چین و هند اکنون شود. فزاینده تضعیف می طرزیهژمونی ایالات متحده به (2

ویرانگر در غرب است. در واقع، کارگران  زداییِیک صنعتی دهندۀجهان را در اختیار دارند. این نشان

 ۀنتیج کمتر. از این همدهند و اروپا درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل می 9آمریکایی اکنون تنها 

رار قایالات متحده  سلطۀاین تضادها این است که نظم جهانی که هنوز به دلایل نظامی و مالی تحت 

اکنون . بخواهنداز حاکمیت بر بازار جهانی  را سهم خود آنها نیزکه  باشد ، شاهد ظهور رقباییدارد

 .یافتدامه خواهند ا هااین درگیریاست.  ها در خاورمیانه، آفریقا و دریاهای چین آغاز شدهدرگیری

ر داین امر جنگ افق این وضعیت است، همانطور که پس  توقف خواستار سهم خود هستند.بی آنها

آن ن جنگ اوکرایاکنون نیز ، و مدلل شد استعماری وقفۀذشته با دو جنگ جهانی و کشتار بیقرن گ

 کند.تایید می را

ارمندان زمین، نه کدهقانان بینه نه مالک،  که هستنددر حال حاضر احتمالاً بین دو تا سه میلیارد نفر  (3

 . آنها در جستجوی مکانی برای زندگی در جهان سرگردانند و پرولتاریایاند بورژوا و نه کارگرخرده

تبدیل تقر برای نظم مس به تهدیدی بسیار قابل توجه دهند که اگر سیاسی شوند،را تشکیل می 1 روکوچ

 شوند.می

 

لیه عکه ، شورشی وجود داشته متعدد و گاه شدیدِ یهایسال گذشته، جنبشدر ده  .4تز 

 ،دندمنحل ش اما آنها نیز .اندطغیان کردهداری لیبرال سرمایه این یا آن جنبه از هژمونیِ

 .ای اساسی ایجاد کنندمسئله مسلط اریِدبرای سرمایه اینکه بدونِآن هم 

 اند؛ها چهار نوع بودهشرح: این جنبش

                                                           
1 nomadic 
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های بزرگ و خودجوش در حومه شورش .محدود به یک جای خاصی مختصر و یهاشورش (1

ورت ص معمولاً درپی قتل جوانان توسط پلیسکه شهرهای بزرگ، به عنوان مثال لندن و پاریس، 

 ند، درنتیجهزده بودد حمایت گسترده از سوی مردم وحشتها یا فاقاین شورش .پذیرفتمی

 خشونتِ بر شدنمتمرکزبا و ، «بشر دوستانه»ا با بسیج گستردۀ ی ؛رحمانه سرکوب شدندبی

این  به ماهیت دقیق کردندنای این معنا که هیچ اشاره به - نددنبال شد غیرسیاسیو  پلیس،

 .ستاندها و سودی که سلطه بورژوازی در نهایت از آنها میگیریسخت

ویژه در جهان ، بهی بودندهای دیگرجنبش .1ی مستمر، اما بدون ایجاد هیچ تشکیلاتییهاقیام (2

هم  و بودند]از سایرین اروپایی یا آمریکایی[ تر از نظر اجتماعی بسیار گسترده عرب، که هم

عمومًا  هااین جنبش به خود گرفتند. میدانیاستقرار کانونِی  فرمِ  . آنهاندها ادامه داشتبرای هفته

بارزتریِن آنها بود: یک جنبش بسیار  مصرْ موردِ سرکوب شدند. ،انتخابات اغواشدنِ با از طریق

با موفقیت ظاهری )مبارک قدرت  و «مبارک برو بیرون» منفیِ کننده وگسترده، با شعار متحد

ر پی دبرای مدت طولانی در تصرف میدان را ناتوانی پلیس که را ترک کرد، حتی دستگیر شد(، 

 شارت طرفی ظاهریِبیهمچنین و  را مسیحیان قبطی و مسلمانان میانِ اتحاد صریحِ و ، داشت

ه البته ن –های مردمی با حضور در توده اخوان المسلمین بود که این حزب . اما، در انتخابات،را

 لتِ جنبش با دو ترین بخشِسپس فعال .شدپیروز با قاطعیت  –چندان در جنبش با حضوری 

 2یژنرال السیس و ارتش هم ،گشودارتش  ۀراه را برای مداخل ،ترتیبو بدین ،جدید مخالفت کرد

المسلمین و سپس ابتدا اخوان مخالفان را، یعنیرحمانه تمام قدرت قرار داد. او بیمسند را در 

انقلابیون جوان را سرکوب کرد و در واقع رژیم قدیمی را به شکلی بدتر از قبل دوباره برقرار 

 قابل توجه است. ،خاص یزودِاپای این . ماهیت دایرهساخت

 هوانستتدر برخی موارد جنبش  .اندشده منجر به ایجاد یک نیروی سیاسی جدیدکه ی یهاجنبش (3

 سمنیامتفاوت از نیروهای معمولی پارلمانتاریجدید، که شرایط را برای ظهور یک نیروی سیاسی 

 ،ویژهطور به ،هاکه شورشجایی بود؛صادق در یونان  3در مورد سیریزاامر این  فراهم کند. باشد،

در اسپانیا. این نیروها در اجماع  4در مورد پودموسهمچنین و  .ندبود خشن هم و هم فراوان

از خود  قابل توجه یمقاومت اینکه بدون 1در یونان، دولت سیپراس ند.شدمنحل جمله  رلمانیاپ

                                                           
1 without an organizational creation 
2 El-Sisi 
3 Syriza 
4 Podemos 
1 Alexis Tsipras 
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 یِریاضت مسیرِ همان و کشور را به ،تسلیم شد 1کمیسیون اروپا در برابر دستوراتِ نشان دهد،

دولتی  از یعنی های پارلمانی،ترکیب 2بازیِ در ،بازگرداند. در اسپانیا، پودموس نیز سابق پایانِبی

های یاستهیچ رَدی از س تشکیلاتیهای این خلاقیتدر اکنون . شداپوزیسیون گرفتار  گرفته تا

 رسد.به ظهور نمیواقعی 

ا از . در برخی موارد، جدتوجه نسبتًا طولانی، اما بدون اثرات مثبت قابلِ استمراربا هایی جنبش (4

ی که برای هایتظاهرات کلاسیک توسط گروه« کنترل»کلاسیک )مانند  چند اپیزود تاکتیکیِ

در  ،که هسیاسی به این معنی بود اند(، فقدان نوآوریِ شده مسلحمقابله با پلیس برای چند دقیقه 

، در به عنوان مثال .استهبازسازی شدکه  هبود کارانهمحافظه ارتجاعِ  فیگورِاین  ،مقیاس جهانی

روی کار چیزی الا  «3جنبش اشغال وال استریت» غالبِ  متقابلِ ۀضربکه  حده آمریکاایالات مت

 بود.« 4ایستاده در شب» ۀ جنبشِکرون نتیجو همچنین در فرانسه که م ؛نبود آمدن ترامپ

طور تیپیکال جنبشی که بهشد  «1زردهاجنبش جلیقه» مکرون کمی بعد، تنها هدف ،درواقع

کنی مالکیت ها، که رهبرانشان صراحتاً با ریشهاین جنبش تمامبود. مانند  بورژواییخرده

هستند،  ]خود[ برای جنبشتر دولتی و در واقع خواهان حمایت قوی ،بورژوازی دشمنی دارند

 تیجۀندر نهایت،  و .شدمکرون  ر گذاشت و تنها هدف آندولتی تأثی بر تشریفاتنتیجه فقط 

ی هایمها و دامضحکه شایستۀفقط  کهای نتیجه؛ کرونمجدد م انتخابِ الا نبود چیزی ،باشکوه

 است. برای موکلان خود در نظر گرفته نظام پارلمانی که است

 

 علتِهای گوناگون، آن هم در فرم –و حتی دشمنی با سیاست  –غیاب سیاست  .5تز 

در  .تشخیص استقابل فراوانی علائم این امر با .اخیر است دهۀ هایجنبش ناتوانیِ

همیشه[ ] در برابر مناسک انتخاباتی، شاندائمی شدنِ تسلیم و منفی 9تمایلاتِ  سطحِ زیر

 «.دموکراسی» :استداشتهوجود  قلابی نام یک

 برشمریم؛را بسیار ضعیف  یک سوبژکتیویتۀ سیاسیِ هایِنشانه طور ویژه،بیایید بهشرح: 

                                                           
1 European Commission 
2 game 
3 Occupy Wall Street (OWS) 
4 Nuit debout 
1 Gilets jaunes 
9 sentiments 
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ی مرگ بر الیگارش»، «بیرون برو مبارک»این یا آن، « علیه: »بخش منحصراً منفیشعارهای وحدت (1

 و غیره.« هیچکس پلیس را دوست ندارد»، «قانون کار را رد کنید»، «یک درصدی

 ی رابیاغ چنینتوان یکمی ،گذشتهشناختِ  داشتنِچشمپیشِ با : هم یک زمانمندی طولانی غیاب (2

رانۀ مبتکاینکه هیچ ارزیابی مدنظر قراردادنِ با و هم  ؛چند کاریکاتور( الا) دید هاجنبشدر  عملاً

ایی یا ره ۀردرباانتزاعی  یملاحظات در محدودۀهم آن آینده، بینیِپیش الا ،پیشنهاد نشده دیگری

 .رهاسازی

 دوپهلو ایبیش از هر چیز درمورد مقولهامر این  .اندعمدتًا از حریف وام گرفته شدهواژگانی که  (3

ه تنها ک «ما زیست»]وضعیت[ ، «زیست» مقولۀیا استفاده از  ؛کندصدق می «دموکراسی» مانند

 در کنش جمعی است. وجودیمقولات از اثر بی ایپوسته

 تجاری آیینِ یمِمستق ۀنتیج ،. این نکتهشدهاعتنایی به حقایق ثابتو بی« نوظهوری» مذبوحانۀآیین  (4

چیزی : ستهمیشگی اعتقادِ یک مستقیمِ نتیجۀ ،نیز واست. محصولات  [گیتازیا ]« نوظهوری»

 در عین حال، ما را از آموختنِ این امر، بارها اتفاق افتاده است.  واقعیتاست که در « شروع»در حال 

ما را به دام  همچنین و ،داردباز می 1ساختاری چندبارگیِ  مکانیسمِ فهمِاز و های گذشته، عبرت

 کشاند.می جعلی« هایمدرنیته»

 سازیمدلمارکس  3پول-کالا-مدار پول بر اساسکه  ،مقیاس زمانیاین  .ابزورد 2مقیاس زمانیِ یک  (1

 اختی ثروتشنخصوصی و تمرکز آسیبی مانند مالکیت سائلم که گرفتهرا بر این  ششده، فرض

یا حتی و پس زد  «جنبش»با چند هفته  توانمیاند، معلق بودهامری ، که برای هزاران سال را

 مدرنیتۀاز  التجارهمالبخش یک که  کننداین فرض را لحاظ نمی آنهادر واقع  .کرد شانحل

 ،دهبافته ش« دولت و خصوصیخانواده، مالکیت » ۀگانسه مدرنِ ۀنسخصرفاً از که  ،داریسرمایه

ایجاد شد. بنابراین، منطق کمونیستی،  4نوسنگی« انقلاب»در اوایل و  پیشچند هزار سال حدودِ 

اش مندیموقعیت ست کهمنطقی، کندپیدا می اش ربطدهندهتشکیل اصلیِ  سائلتا آنجا که به م

 .است پذیرفتهصورت  هادر مقیاس قرن

 منابع اب مقایسه در دولت منابع دائمیِ ناچیزشمردنِ ،است مطرح کنونا آنچه. دولت در برابرناتوانی  (9

 درتمندترق، مسلح نیرویِ حیث در اختیارداشتنِ از است. دولت «جنبش» آن یا این اختیارِ درو  موجود

 :تقدرتمندتر اسهم  فساد مبتنی بر توانِ فرآوریِ حیثاز  دولت گذشته از این، .هاستجنبش از

                                                           
1 structural repetition 

2 time scale  م. –افتد. است که رخدادی در طی آن اتفاق می؛ مقیاس زمانی یک رویداد: مدت زمانی 
3 money—commodities—money 
4 Neolithic ‘revolution’ 
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 تسلط زانِمی و است، انتخاباتی سمِانیپارلمانتاری آن نماد که «دموکراتیک» فساد کارآیییعنی 

 .دنشومی تهگرف پایین دستِ  . همۀ اینهاجمعیت اتفاق به قریب اکثریت بر ،این فساد ایدئولوژیکِ 

 ای دور گذشتۀ درخصوصِ ایارزیابی گونههیچ بدونِآن هم  ،نامتجانس ابزارهای کردنِترکیب  (9

 در طی حتی یا( 1791-1791) «سرخ هایسال» از حداقل که هاییروش ازآنها . آن ابزار نزدیکِ

توانند و همین باعث شده که ن کنندای نمیگیرینتیجه هیچ ،قرار گرفته استفادهاخیر مورد  قرن دو

 ارگری،ک هایاتحادیه اعتصابات ها،کارخانه اشغال؛ مثلاً: کنند متداول گسترده طوربههایی را روش

 ها،مانساخت به هجوم پلیس، با محلی رویارویی امکان برای هاییگروه تشکیل قانونی، تظاهرات

ها آن روش 1استاتیک هایآنها حتی از تقارن .غیره و هاکارخانه در کارفرمایان به انزوا کشاندنِ

-ایپره تکراریِ و طولانی مجامع و جمعیت توسط شدهاشغال میادین درمثلاً گیرند: تیجه نمین هم

 کلامی منابع و هاایده از نظر صرف دقیقه، سه تا شودمی خواسته همه از آنجاها در ؛دموکراتیک

 .تمرین ]دموکراتیک[ این تکرار چیزی نبوده الا اش همنهایی هدف و کنند، صحبت خود،

 

 هایشکست در و بسپاریم خاطربه را نزدیک گذشتۀ تجربیاتِ  ترینمهم باید ما .6تز 

 .کنیم تأمل آنها

 .امروز تا سرخ سالهای از شرح:

 برای الخصوصعلی برسد. نظر به کنندهافسرده و بدبینانه حتی برانگیز،بحث کاملاً است ممکن 1تز  تفسیر

 یانتقاد طوربه خواهممی من که کنش ی ازهایفرم آن تمام مورد در مشروع طوربه توانندمی که جوانانی

در چه  و 92 می ]جنبش[ درچه  شخصاً  من برانگیخته شوند. مدتی برای ،بازنگری قرار دهم مورد

 نقاط توانمب تا ،داشتم شرکت مشتاقانه ،)به شکل جوانان امروزی( ترتیب همین بهو  دقیقاً ،های آنپسایند

ل درک تان قاباین نقدها برای پس اید،داشته شرکتمن  . اگر شما نیز مانندمبسنج را هاآن جنبش ضعفِ

؛ دکننمی فرسوده تکرار]عملِ[  از طریقِ  را خود ،اخیر هایجنبش که دارم را حس این اکنون من. خواهد بود

حال  ؛نامید 92 یم جنبش «راست» توانمیکه آن را  یمعروف و جدید اپیزودهای مخصوصِ  مدل تکرارِبا 

مان هاز دومی  . منظورمآنارشیستی چپ از چه یا وباشد شده مشتق کلاسیک چپِ  از ،راست این چه ،آنکه

  .نامیدیم «2خواستارها-آنارکو» را مبارزانش ما و زدمی «زیست هایفرم» از دم قبلاً کهست آنارشیستی چپِ

 :آمیختند در چهار جنبش متفاوت با هم 1792در سال 

 قیام دانشجویان جوان؛ (1

                                                           
1 static symmetries 

2 desirers-anarcho 
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 های بزرگ؛شورش کارگران جوان در کارخانه (2

های کارگری( با هدف مهار ( اعتصاب عمومی به سازماندهی کنفدراسیون عمومی کارگران )اتحادیه3

 کردن دو شورش پیشین؛

رسیدن  مسیرِدر تلاشی که  -های معارضبندیدر کنار دیگر سازمان -سازمان مائوئیستی  یافتنِ( ظهور4

ت بود. نخس دو شورشِمیانِ ترسیم یک محورِ منسجم و یکپارچه  این امر، بنیان بود.به سیاستی جدید 

آنها را ترسیم  راستین سیاسیِ  ۀتواند آیندمی ظاهراًایدئولوژیک با نیرویی که  نیروییهایی برآمده از شورش

 .کشیدطول  یک دهه کمدسترخداد فوق در واقع و تضمین کند. 

اید در این کنم( نبدر مقیاس تاریخی تثبیت نشده )که من به راحتی تصدیق میاین واقعیت که آن رخداد 

آنکه یب همه، آناتفاق افتادهم معنی برداشت شود که ما در حال تکرارِ چیزی هستیم که در آن بازه زمانی 

 هستیم. شحتی بدانیم در حال تکرار

ارتجاعی بود که  مولدِ حزبی با اکثریتِ 1792انتخابات ژوئن  که جا لازم است به خاطر داشته باشیمدر این

نهایی انتخابات  ۀدر پایان جنگ جهانی اول مقایسه کرد. نتیج 1«آبی افق » فضای بستۀتوان آن را با می

ن همراه بود. ای داری بزرگ جهانیار مسلم سرمایهکننده مکرون، خدمتگز، با پیروزی ویران2219مه/ژوئن 

ان از این جهت که هم اًوادارد، صرف این موارد تمامِشونده در تکرار مل پیرامون مکانیسمِ أباید ما را به ت امر

 2انتخاب شد. هم دوباره 2222مکرون در سال 

 

عارها، مرتبط با ش خصلتِ ویژه باشد کهپنج باید دارای سیاست درونی یک جنبش . 7تز 

 . استروشن  بینش تاکتیکییک و  اصلیک  وجود، واژگان، استراتژی

                                                           
1 ‘blue horizon’ chamberthe سوی های فرانارتش فرانسه، به منظور به روز رسانی یونیفرم سربازان لباس متحدالشکل ؛ تکامل

 (drap tricolore)رنگ ، با ظهور پارچه جدیدی به نام پارچه سه 1712این روند در سال  در دهه قبل از شروع جنگ جهانی اول آغاز شد.
سفید و قرمز ادامه پیدا کرد.با تایید پارچه جدید زمانی که مشخص شد تولیدکنندگان رنگ قرمز )آلاریزین متشکل از ریسمان ها ی آبی، 

 مصنوعی( در این فرآیند، همگی آلمانی هستند، تولید پارچه با حذف نخ قرمز اصلاح شد.
تنها مقدار محدودی از پارچه سه رنگ تولید شده بود که بسیار کمتر از مقدار مورد  1714با این حال، با شروع جنگ های عملیاتی در اوت 

با درخواست تولید یک نمونه  (Baslan)های صنعتی، باسلان نیاز بود. فوریت دستور وزارت جنگ فرانسه به تولیدکننده بزرگ پارچه
آغاز شد وطبق  1714خاکستری در اواسط آگوست -آبی فولادی(gris de fer bleuté)  ز یونیفورم موجود، در رنگروشن تر ا  سایه

ای مقاله پیرو با این اوصاف معرفی شد. (bleu clair) بی روشنعنوان آ، رسماً به 1714نوامبر  21تصمیم رسمی در 
این رنگ با عنوان آبی  عموماً ،«رنگ افق» پالتو جدید آبی ـ خاکستری به نامیک  با اشاره به 1711در ژانویه L'Illustration  مجلۀ در

 م. –پیوند زیر را دنبال کنید. مین راستا در ه .استپذیرفته نشده  یک اصطلاح رسمی به عنوانِ شد. اما از آن زمان تا کنونافق ثبت 
http://www.151ril.com/content/gear/uniforms/13  
 

  م. –پیوند زیر را دنبال کنید  در همین راستا2 
  /https://www.tajrishcircle.org/polf1. )ترجمۀ پارسا زنگنه(. هانئولیبرالیسم: بنگاه خوک-اولترا(. 2222لوردون، فردریک؛ )

http://www.151ril.com/content/gear/uniforms/13
https://www.versobooks.com/blogs/5317-animal-firm
https://www.tajrishcircle.org/polf1/
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 شرح؛

نند. تداوم به شکواییه و تقبیح بسنده نک تنهاو  عزمی راسخ باشندشعارهای اصلی باید ایجابی و بازنمود  (1

 د،ادامه داشته باش فت هم بایدفراتر ر منفی وحدتفردی از  ۀبه محض اینکه سوژ ، حتیاین رویکرد

 را در پی داشته باشد. درونی تقسیم حتی اگر

مسائلی که از  که جنبش دانشی باشندمبتنی بر  یعنی: ؛داشته باشند استراتژیکشعارها باید توجیهی  (2

 است.به آنها پرداخته، کسب کرده یقبلمراحل  در

« دموکراسی»با  « کمونیسم»امروزه  واژگان مورد استفاده باید کنترل شده و منسجم باشند. برای مثال: (3

طلبانه، از یک لفظ هویت صریحطلاق اناسازگار است. هرگونه « آزادی»با « برابری» ناپذیر است.آشتی

ت ، و همچنین اصطلاحاتی که ماهی«اروپا»یا « گرااسلام»، یا «المللیبین ۀجامع»، یا «فرانسوی»نظیر 

، و هر اصطلاح مرتبط با موازین دولتی، شامل «شخص»، «یستنز»، «میل»شناختی دارند، مانند روان

 شوند.باید ممنوع  ،... تا پایان و به همین منوال «برگزیننده»، «شهروند»

جا مواجه شود، تا آن وضعیتنامم، باید به طور مستمر با می« ایده»یک قاعده کلی، آنچه که من آن را  (4

در اینجا باید از مارکس نقل باشد. داری سرمایهضد مندِنظام امکانِ حامل یک، حلیکه به صورت م

کند: ها را تعریف میآنها در جنبش ظایف مبارزان و اسلوبِ حضوریافتنِکه وقول کنیم که 

شتیبانی ، پباشد بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود که جا از هر جنبش انقلابیهمهدر ها کمونیست»

ن اش در آتوسعه ۀمربوط به مالکیت را، مستقل از درج لۀمسئها کنند. آنها در تمام این جنبشمی

 «.برنداصلی پیش می مسئلۀبه عنوان  مقطع،

نده شوای متفق و جمعبه لحاظ استراتژیکی، همواره ضروریست که جنبش را تا حد امکان به توده (1

ه ب ست،اروشنگر  یدارای ماهیت ای اثربخشْ به گونهکه  اینزدیک کرد، تا خط فکری و هر موضع

 .گوید، فعالان سیاسی بخشی از جنبش عمومی هستندمانطور که مارکس میه .گذاشته شوداشتراک 

در م آن ه ،جنبشآن شان در ثبت مندیصرفاً خود را با توانآنها  .بینندخود را از آن مستقل نمی آنها

. در کنند یبینبیشمسیر بعدی را  توانندمی از این طریقزیرا  دهند؛می تشخیص ،فراگیریک دیدگاه 

برای آن فعالان بر دیگری ارجحیت پیدا  آنچه در سطور بالا توصیف شداین صورت، دیگر هیچکدام از 

 جنبش یک بر کارانهمحافظه مفاهیم تواند باسوبژکتیو می طوروحدت که به عنوان کند؛ حتی تحتنمی

ن زماِن تریحساس سیاسی در نزدیک دقایقدهد که ها نشان میانقلاب ۀپیشینیابد.  تسلط بزرگ

زدایی از تصمیم اتخاذشده توسط ابهام ۀشود، یعنی همان لحظاجماع عمومی، هویدا می گیریِ شکل

 .سخنورانی که ممکن است در تضاد با یکدیگر نیز باشند
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 مندیِ زمانبخشد که باید با می اخص استمراریها جنبش 1روحبه  ،سیاست .8تز 

سلط تتحت در تملک و  که نباشد اپیزودی منفیو صرفاً باشد ها مطابقت داشته دولت

این است که بحثی را پیرامون شعارهایی که  ]سیاست در اینجا[ تعریف کلی .آنهاست

 و در میان اجزا ،دنهای آتی باشدائمی و همچنین جنبش پروپاگاندایبرای مناسب 

 ،تسیاس کند. بندیدر بزرگترین مقیاس ممکن، سازمان نیز و 2مردم مختلف هایفهمؤل

 مناسبشود که دو راه کند: امروزه تاکید میکلی این مباحث را تصریح  می چارچوبِ 

ی. کمونیست ۀداری و شیوسرمایه ۀشیو ؛عمومی بشریت وجود دارد بندیِبرای سازمان

زار چند هیعنی از اولی فقط شکل معاصر آن چیزی است که از زمان انقلاب نوسنگی، 

شریت ب ۀآیند برایرا  مندنظامو  جهانیانقلاب یک سال پیش، وجود داشته است. دومی 

  شروع شده است.عصر نوسنگی از  دوم، کند. این پیشنهادمطرح می

 گسترده ثبح بر نیز مبتنی است و محل، سطح در دهیوضعیت بر است مبتنی سیاست نظر، این در: شرح

 ست،ا محلی شعار این که آنجایی از. سازدمی متبلور کنونی وضعیت در را راه دو این وجود که شعاری و

: آموزدمی ار مهم این ما به سیاست که اینجاست درست. شود ناشی ذینفع هایتوده تجربۀ از تواندمی تنها

 محل طحس در که ستابزاری آن هر بگیرد، شکل کمونیستی راه برایِ مؤثر مبارزۀ که شودمی باعث آنچه

 ها،اندیشه مرمست بررسی بلکه نیست، آنتاگونیستی تقابلِ سیاست، سرچشمۀ منظر، این از. است موجود

 انشیکی که راهی دو بخشد؛ زیست ،محل سطح در را راه دو وجود تواندمی که است ابتکاراتی و شعارها

 ی؛ امرست خواهیمساوات اصول اساس بر آن کاملِ دگرگونی دیگری و باشدمی هست، موجود آنچه حفظ

. است شده گذاری نام« 3توده کار» عنوان با عملکرد این .هست نیز جدیدی شعارِ تبلور نیازمندِخود  که

 .هست نیز ایتوده کارِ جنبش، جز به سیاست، ذات

 

خود را به  وقوع یابد، دیگر مردم از طریق ، اگراینقطه کجا و هر . سیاست در هر9تز 

سلیم اند، تشدهبندی داری سازمانسرمایه توسط اجتماعی که تفکیک مختلف هایفرم

 کند.نمی

                                                           
1 spirit 
2 the people 
3 mass work 
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 ترینممحرو ویژه به اجتماعی، اقشار سایر سوی به مستمر ماجراجویییک  به نیازبه بیان دیگر:  شرح:

 ویژه طوربهاین امر  گذارد.می ویرانگرترین اثر را داریسرمایه که در جایی یعنی ماجراجویی است. اقشار

  رورت باشد.باید ض اند،داشته کنندهتعیین نقشی همیشه نو، سیاستِ تولدجوانان روشنفکر که در برای 

گر وچک در شرایط کنونی، در کشورهای ما و همچنین در مقیاس جهانی، اولویت باید به پرولتاریای عظیمِ

آمیز کثیر و مخاطره یموج واردِکه  یعنی کسانی ،در گذشته 2یا بریتانی 1مانند دهقانان اوورنی ؛داده شود

ه عنوان ب هاآن برایتداوم چراکه در آنجا، بیایند؛ به فرانسه به عنوان کارگر  ءشدند تا در راه تداوم بقامی

 پذیر نبود.امکان دیگر زمینبی دهقانانِ

 تشکیل جلسات و حتی :باشد 3ونقطهبردبارانۀ لحظهتبیین  باید راهکار در این نمونه همچون سایر موارد

 [،ای و جنبشیکار ]توده مبنایِ کوچک در آغاز، جا انداختن اشعار و پخش آنها، گسترشِ بسیار جلسات

 ها ودر بازارها، اماکن، خوابگاه باید تمام این موارد... و محلی کارمحافظه مختلف نیروهایِ با رویارویی

 برای مشرط لاز هااین که ویدزمانی که متوجه شاین کارها سخت نیستند؛ درواقع . صورت پذیرد هاکارخانه

 ندیِ بسازمان: گام مهمیک  .مندانه نیز خواهند بودشور تانبرای آنگاه محور است،کنش ۀمعاندت و مبارز

 ،دهراه در جریان بواین دو میانِ  ای که همیشهه؛ مبارزهمبارز جهانیِ تاریخِ منظور گسترش دانشِبه ؛مدارس

 است.اکنون دچارش شده بستی کهبن نیز و ی این مبارزههاموفقیتذکر  و

. ما یابی شوندسازمان اً بایست مجدد، میوقوع یافتند  92 می که بدین منظور پس از هاییبندیسازمان

، و امروز هم محوری بین جنبش جوانان، برخی پیش از این به آن اشاره شد باید محور سیاسی را که

ال حاضر حگر است، بازسازی کنیم. این کار قبلًا اینجا و آنجا انجام شده. در روشنفکران و پرولتاریای کوچ

 ت.این تنها وظیفه درست سیاسی اس

ا از حمایت طبقه کارگر رمر، حومه شهرهای بزرگ است. این ا از زداییآنچه در فرانسه تغییر کرده، صنعتی

کارگران در  دو نسل از شدنِقربانی با تبیین چرایی و چگونگیِ . پس بایدکندجناح راست افراطی فراهم می

ا این امر بآسیا(،  شدن شدیداً خشنِ)یعنی صنعتی داریفرآیند سرمایه و با بررسی همزمانِ ،چند سالطی 

 مبارزه کرد. و در نقطه در لحظه

یک وزیع و ت ایجادحتی در اینجا. از این نظر،  ،المللی استبین بلاواسطه امری کار با کارگران یدی همیشه

 د.خواهد بو توجهجهان بسیار جالب کارگرانِ برایروزنامه 

 

                                                           
1 Auvergne 
2 Brittany 
3 the spot 
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وجود ندارد. بنابراین، وظیفه این  ایواقعی سیاسیِ  بندیِهیچ سازمان هامروز. 11تز 

 بفهمیم.آن را  تأسیساست که ابزارهای باز

ای و شعارهای محلی برآمده از کار توده سنتزسازیِو  های هادیبانیِ زمینه بندی، بایدیک سازمان شرح:

هم و  ،کندمیتر ها را غنیجنبشهم  . این امر،انداز جهانی قرار دهدچشم تا آنها را در یک باشد،آن 

 در اشبر اساس ظرفیت درونیبندی، یک سازمان .دهدمی قرار نپاهشمورد را در درازمدت  هاپیامدهای آن

 اش.اجرائی هایِ و رویه فرمبر اساس  ؛ و نه مانند یک دولتگیردراستای انجام وظایف مورد قضاوت قرار می

چه را که از آن»گفت چنین توان می بندیسازمان دربارۀ اینتوانیم از فرمولی از مائو استفاده کنیم: ما می

 «.گرداندها باز دقیق به توده در فرمیسردرگم دریافت کرده،  در فرمیها توده

 

خود زمان آن حزب در زیرا ؛منسوخ شده استدیگر  کلاسیک حزبْ . امروزه فرم11تز 

، بلکه با ادعای (ایکار توده) آمده 9تز  که در را نه با ظرفیتش برای انجام آنچه

 .کردکارگر یا پرولتاریا تعریف می ۀطبق« نمایندگی»

 ابزاری سیاسی باید تعریف بندیِ سازمانعدول کنیم.  هایشفرمما باید از منطق نمایندگی در تمامی  شرح:

است  هویت هر آن چیزی»به معنای  «نماینده». علاوه بر این، ۀ ابزاری باشدنماینداینکه داشته باشد و نه 

 شوند؟ حذف سیاسی عرصه از نباید هاهویت اما مگر«. کندکه نمایندگی می

 

 کند، رابطه با دولت، آنچه سیاست را تعریف میقبلا ملاحظه کردیدهمانطور که . 12تز 

، از نظر حال. با این دهدرخ میاز دولت « 1در فاصله»ن معنا، سیاست نیست. به ای

داری سرمایه راه جهانیِ زیرا دولت نگهبانِ  ؛دولت ضروری است استراتژیک، شکستنِ

 نیز هست.تولید و مبادله ابزار  مالکیت خصوصیِ حقِ پُلیسِ است، به ویژه که

 استِ راز »همانطور که انقلابیون چین در جریان انقلاب فرهنگی اذعان داشتند، ما باید 

 یست الا، چیزی نسیاسی نسبت به دولت کنشِدر اینجا بنابراین «. بورژوازی جدا شویم

 فزاینده رزیططور بالفعل دولت است؛ زیرا بههدف، به. 2بودگیو منفی از فاصله اختلاطی

ل تبدی امری بیگانه را به که آن ای غرق شدههای سیاسیافکار متخاصم و جایگاه در

 اند.کرده

                                                           
1 at a distance 
2 negativity 
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روسیه چندین مقوله را  1719بسیار پیچیده است. به عنوان مثال، انقلاب  پروندهتاریخی این  ۀسابق شرح:

 ؛نگج ۀشهر به واسط ۀه با رژیم تزاری، از جمله در حومدشمنی گسترد: با هم ترکیب کردطور قطعی به

به  های کارگری که منجرشورش ؛مدت، به ویژه در اقشار روشنفکرایدئولوژیک پرتنش و طولانی آمادگیِ

ک یوجود  ؛ وهاهای سربازان به لطف بلشویکقیام شد؛ نام شوراها تحتای حقیقی توده بندیِسازمان

 استعداد و اعتقادی نظر از که بود سخنورانی با جلسات برگزاریِ  به قادر که متنوع، و استوار بندیِسازمان

 جنگ یک و پیروزمندانه هایقیام با اینها تمامیابید که اما اگر نیک بنگرید، درمی. بودند یک درجه آموزشی

 انقلابی وگاهارد انقلاب توسط خارجی، گستردۀ مداخلات نهایت علیرغم در که ندافتاد اتفاق وحشتناک داخلیِ

 .رسید پیروزی به

گیری اجتماعات شکل ؛طولانی در روستاهاراهپیمایی  انقلاب چین مسیری کاملاً متفاوت را دنبال کرد:اما 

زمان هم در آنجا شدای دورافتاده در شمال کشور که میاشغال پایدار منطقه ؛یک ارتش سرخ واقعی ؛مردمی

ی سال سحدود ورطه آزمایش گذاشت. کل این فرایند هم به را  و تولیدی اصلاحات ارضی ارتش تثبیت با

، یک خیزش بزرگ دانشجویی و 1732 ۀاستالینیستی ده به طول انجامید. علاوه بر این، به جای ترورِ

 کمونیستی به راه افتاد. این جنبش تکرارناشدنی که انقلاب فرهنگی پرولتری سالاریِکارگری بر علیه اشراف

ک از رود. هیچ یهای بانفوذ دولتی به شمار میفیگورخرین نمونه از رویارویی با شود، برای ما آنامیده می

توان یک درس می ،اما از تمام این ماجراجویی ؛دنها قابلیت فرانهادن به شرایط فعلی ما را نداراین مثال

 گرفت:

 جامعِ  دیالکتیکِ .تواند سیاست رهاسازی را نمایندگی یا معین کندولت، در هر فرمش، به هیچ وجه، نمید

 :شودشامل میرا  ترمچهار  ،هر انقلاب سیاسی

ست که مائو با تاکید ایو کومونیسم. این ایده، مقولهداری سرمایه میانِ ۀمبارز استراتژیکِ ۀاید (1

مهید ت»ممکن نیست، نام ای انقلابی سیاستِاین فرض که بدون آن هیچ  بر آن و با درنظرگیریِ

 را بر آن نهاد. «1ایدئولوژیک عقیده

 انتشارِ ای. هتود فرم کار سیاسی در بندیِا تکیه بر اصل سازمانی محلی بر رویِ این ایده،گذاری سرمایه (2

کار  این ، برآمدِ پیروزمندانۀ3کرداری تجربیاتِ و 2شعارشناسی حیث از یِ هرآنچیزی کهتمرکززدا

 باشد. ای[]توده

                                                           
1 ideological preparation of opinion 
2 in terms of slogans 
3 practical 
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سیاسی  بندیِسازمان شانهایی که در درونجنبش :در قالب رویدادهای تاریخی 1مردمی هایِ جنبش (3

 کند.تلاش  خود تعینِ ایجابیسازی بهینه درجهتِو هم  منفی وحدت درجهتِهم 

رو در رو و چه از  ۀ، چه در مقابلرا دولت آن باید قدرتِ  ،داری باشدقدرت سرمایه ۀاگر دولتی نمایند (4

نین چباید ، باشد یکمونیست راهاز  آن دولت متعلق یا برآمده و اگر .شکستدر هم طریق محاصره، 

تلاش کرد  2انقلاب فرهنگی چین وقتی کهنابود کرد ای با همان ابزار انقلابی در صورت لزوم را دولتی

 ش کردند.نابودابزار  با آن اختلالی مرگبار ایجاد کند،

ر د به لحاظ عملی و تئوری که این چهار ترم را ایابداعِ شیوه، چیزی نیست الا ما امروزینِ اقترانِاکنون 

 گذاری کند.لحظۀ معاصرِ ما وضع

 

ژۀ تِ ویخصلو شدن بازار جهانی میانِ بستِمعاصر به نوعی در بن داریِسرمایه .13تز 

شکافی  :ها قرار گرفته است. به عبارت دیگرجمعیت پلیسی و نظامیِ  کنترلِ ملی عمدتاً

ز آنها ا بایستهدولتیِ  فاظتِ و ح است جهانی امری اشیاء که  اقتصادیِ کردنِ وضعبین 

های امپریالیستی در رقابت احیایِ  . این به معنایِمانده، وجود دارد ملی باقی امری که

در حال افزایش است.  اما خطر جنگفرم  در این تغییر به رغمدیگر است.  هایفرم

سیاست آینده در صورت   .های بزرگی از جهان وجود داردبخشجنگ در  در واقع اکنون

اِد ایججانبه که این بار قابلیِت از وقوع یک جنگ همه که توانمندبودن، موظف است

 نایانتخاب تاریخی  پسمخاطره برای ماهیتِ موجودیتِ بشر را دارد، جلوگیری کند. 

 ازفشود و ی است، جدا میدارسرمایه معاصر عصر نوسنگی کهفاز است: یا بشریت از 

د ماند و تا حباقی میهمین فاز کند. یا در را در مقیاس جهانی آغاز می آن کمونیستیِ

 .گیردمیقرار  اتمیزیادی در معرض نابودی در یک جنگ 

 

های بزرگ از یک سو به دنبال همکاری در به ثبات رساندن امور جهان هستند، به ویژه امروزه قدرت :شرح

در ، اما از سوی دیگر برای استقرارِ هژمونی خویش با یکدیگر 3گراییاز طریق مبارزه با سیستم حمایت

مانند اقدامات  مستقیم طورکه به استعماری است 4کردارشناسیِ آن یافتنِنتیجه، پایان جنگ نیز هستند.

                                                           
1 Popular 
2 Chinese Cultural Revolution 
3 protectionism 
4 practices 
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ار کرد .گرفتصورت می فرانسه یا انگلیس در قرن نوزدهم، یعنی اشغاِل نظامی و اداری کل کشورها

بنامیم: در کل مناطق  1بندیکنم آن را منطقههمان چیزی است که من پیشنهاد می ،اما جدید ]شناسی[

نابود  و ها تضعیفکزی، کنگو و غیره( دولت)عراق، سوریه، لیبی، افغانستان، نیجریه، مالی، آفریقای مر

 . در این مناطق، عرصه برایشودتبدیل میمنطقه بهبه امرِ غارتِ منطقه گری ]یا غارت[یغماامر شوند و می

. از طرف دیگر، دولت متشکل استزمین باز  ۀکر دارِ سرمایه های مسلح و همچنین تمامِ غارتگرانِگروهک

ای ها در قلمروهبازار جهانی مرتبط هستند. رقابت های بزرگِبا شرکت، است که با هزاران رابطه 2از تاجرانی

 .شونددر هم تنیده می ،در حال تغییر قدرتِ مناسباتِوسیع، با 

ها از قبل بلوکجنگ برساند.  ۀست تا ما را به آستاننشده کافیکنترل نظامیِ ۀدر این شرایط، یک حادث

ین چدیگر  و در جبهۀ، جبهههمسو با آن در یک « ژاپنی-غربی»متحده و گروهک : ایالاتاندترسیم شده

ت که سایاین لحظه موجودند.ونبات در هر دو جبهه که مثل نقلاتمی های و سلاح ؛گیرندو روسیه قرا می

ا جنگ باعث کند، یمییا انقلاب از جنگ جلوگیری »لنین را به خاطر بیاوریم:  ه ازتوانیم این جملما فقط می

م: برای سیاسی آینده را تعریف کنی کارِطلبیِ جاه توانیم حداکثرِبنابراین ما می«. شودتحریک انقلاب می

 که دوم ۀینه فرض و ،کندانقلاب از جنگ جلوگیری میاینکه  ،بار در تاریخ فرضیه اول را محقق کنیماولین

دوم بود که در روسیه در چارچوب جنگ جهانی اول و در چین در  ۀاب را برانگیزد. این فرضیجنگ انقل

چارچوب جنگ دوم تحقق یافت. اما به چه قیمتی! و با چه پیامدهای بلندمدتی! ما باید امیدوار باشیم و 

ر این شده دائهگذاری واقعی، به معنای ارتواند شروع به سیاستباید عمل کنیم. هرکسی، در هر کجا، می

شکل چیز بدیناند صحبت کند. همهکه انجام دادهبه نوبه خود با اطرافیانش در مورد کارهایی متن کند و 

 شود.آغاز می
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