
  
  

  
   کرد آغاز نو از توان می چگونه

   گالبی امیررضا: ترجمه      ژیژك اسالوي
  

  :مترجم مقدمه

اي که انگار تمام تجربیات انقالبی قرن بیسـتم  ، در زمانه»بخش سیاست رهایی«اکنون در آستانه پایان رویاى  

رسد تنها راه پـیش رو بازگشـت بـه سیاسـت      از انقالب اکتبر تا میدان تحریر به شکست انجامیده، به نظر می

کـردن آن بـه    کشیدن از هرگونه تالش براي رسیدن به بنیانى کلـی در سیاسـت و قربـانی    پوپولیستی و دست

اي که پیش از این در واکنش به سـرخوردگی از  تجربه. دي، ملی و مذهبی استبهاي رجوع به منافع بسته نژا

طلـوع  . فروپاشی فرهنگی و اقتصادي جنگ اول جهانی، به صورت جنبش فاشیسم نیمی از اروپا را درنوردیـد 

هـایی نظیـر    هایی نظیر ترامپ در آمریکا، لوپن در فرانسه، فراژ در انگلـیس، ویلـدرز در هلنـد و جنـبش     چهره



تـوده هـاي سـرخورده از سیاسـت     . پگیدا و حزب فجر طالیـی یونـان طنـین شـوم چنـین بازگشـتی اسـت       

هـا  شده توسط بانک جهانی، قربانیانی بهتر از مهـاجرین و اقلیـت   هاي اقتصادي توصیهسازي و سیاست جهانی

 .برداري کنند توانند از چنین سرخوردگی بهرهیابند و چه کسانی بهتر از ترامپ می نمی

هـاي نولیبراسـتی    مـا در اجـراي سیاسـت   . اسـت » اعتـدال «قوم، چاره کـار  » عقالي«چاره چیست؟ از منظر 

تنها در این صورت اسـت  . هاي پوپولیست شده بردن مردم به این فاشیست ایم که حاصلش پناه روي کرده زیاده

رادیکالیسم چـه  . بود» معتدل«باید . توان خشم مردم را کنترل کرد، باید یکی به نعل زد و یکی به میخ که می

» شـوك درمـانی  «سیاسـت  . چپ، چه راست چیزي به جز بدبختی به ارمغان نیاورده، باید حد وسط را گرفت

یابی به آموزش عالی رایگـان  دست. قدم اجرا کرد به هاي بانک جهانی را قدم دیگر جوابگو نیست و باید سیاست

هـاي کمرشـکن دانشـگاه را    هاي بلند مدت، زهر تلخ هزینـه  وام توان با دادن دیگر رویایی بیش نیست، اما می

. اي حـداقلی بـراي نیازمنـدان تـدارك دیـد     تـوان بیمـه   خدمات درمانی عمومی یک رویاست، اما مـی . گرفت

هاسـت کـه جـایگزین سـنت      مدت) که مثل هزار چیز دیگر خبرش دیر به گوش ما رسیده(ایدئولوژي اعتدال 

کردن تدریجی سنت قوي  چیزي نبود به جز تاچریزه) New Labour(تونی بلر  حزب کارگر. چپ اروپا شده

وضـعیت در سـایر احـزاب    . طبقه کارگر بریتانیا، تا جایی که امروزه دیگر به جز نامی از آن چیزي باقی نمانده

ـ      پدیده. سوسیال دموکرات اروپا اگر بدتر نباشد، قطعاً بهتر نیست یش از اي که به قـول طـارق علـی امـروزه ب

  .[1]پیش تهدیدي براي تمام دستاوردهاي جنبش چپ است، نه راست افراطی، بلکه میانه افراطی است

گیري از لنین در تالش است تا به جاي پیدا کردن جـایگزینی بـراي فاشیسـم     در چنین فضایی، ژیژك، با وام

بـه  . روي و رئال پولتیک بپـردازد مستتر در گفتار پوپولیستی به اختگی و خطر گفتار ظاهراً خیرخواهانه میانه

 هـا،  روي و دسـت شسـتن از آرمـان   شدن به وسوسه میانـه  توان پس از شکست، بدون تسلیم اینکه چگونه می

  .بدون شرمندگی از نو آغاز کرد

   
***   

هـا   پـس از اینکـه بلشـویک    1922که در فوریه (» یادداشتی از یک مبلغ«نظیرش  لنین در یادداشت کوتاه بی

ها پیروز شده و ناچار شدند بـه سـمت سیاسـتی اقتصـادي عقـب نشـینی        بینی ناباورانه و بر خالف همه پیش

براي تشریح معناي عقب نشـینی در  ) داد بازار و مالکیت خصوصی میکنندکه مجوز آزادي بیشتري به اقتصاد 

صـورت  ] انقـالب [طلبانه به آرمان  تواند بدون خیانت فرصت دادن اینکه این کار چگونه می روند انقالب و نشان

اي جدیـد عقـب    کند که مجبور شده از مسیر حمله اولش براي فتح قلـه  نوردي استفاده می پذیرد از مثال کوه

  .نی کندنشی



بیایید فـرض کنـیم   . داري که تاکنون فتح نشده بیایید مردي را تصور کنیم در حال صعود به قله بلند و شیب

اي بلنـدتر از پیشـینیان خـود     فائق آمده و موفق شـده بـه نقطـه     نشده بینی که او بر مشکالت و خطرات پیش

همان مسـیر و راهـی     یابد که نه تنها ادامه می او خود را در موقعیتی. دست یابد، اما هنوز به نوك قله نرسیده

  [2] .که در پیش گرفته دشوار و خطرناك، بلکه قطعاً غیرممکن است

  

 :نویسد در چنین شرایطی، لنین می

تر باشد اما مسـیري   شود برگردد، پایین بیاید، در جستجوي مسیري دیگر برآید که شاید طوالنی او مجبور می

کس به آنجـا دسـت    ندایی که تاکنون پیش از او هیچفرود از بل. پیدا کند است که او را قادر کند به قله دست 

تـر اسـت؛ بـه     لغـزش در آن محتمـل   -تر از صعود باشد تر و خطرناك نیافته شاید براي مسافر فرضی ما سخت

توان جاي پایی سفت پیدا کرد؛ آن نشاطی که موقع صعود به سـمت یـک هـدف بـه فـرد دسـت        راحتی نمی

هـا بـا چکـش     باید طناب را به دور خود محکم کند، ساعت. این دست دهد دیگر در کار نیست و اموري از می

اش براي جاي پایش یا جایی که طنابش را بتواند محکم سفت کند کوه را بشکافد؛ باید با سـرعت   کوهنوردي

داند که این فرود شدیداً خطرنـاك   وار حرکت کند، و به سوي پایین و دور از هدفش فرود بیاید؛ و نمی حلزون

تـر،   بري امن وجود دارد که بتوان با خیال راحـت  رسد، یا اینکه آیا مسیر میان ناك چه وقت به پایان میو درد

  .تر از آن به سمت قله صعود کرد تر و مستقیم سریع

لحظـاتی از  «یابد طبیعی است که دچار  در چنین شرایطی براي کوهنوردي که خود را در چنین وضعیتی می

شود اگـر او   ها افزوده می زیاد تحمل این لحظات دشوارتر خواهد شد و بر تعداد آنبه احتمال . شود» دلسردي

گـر فـرود او    اي امن، نظاره با دوربین و از فاصله«که  توانست صداي کسانی را بشنود که پاي کوهند، کسانی می

ي را پنهـان  آنهـا آن شـاد  . آید زنـگ خوشـحالی از روي عنـاد در خـود دارد     صدایی که از پایین می: »هستند

دیگرانـی  » !افتد، دیوانه او یک دقیقه دیگر می«زنند،  دهند و فریاد می کنند؛ آنها سرخوشانه خنده سر می نمی

دار دوروي  رفتـار کننـد، زمـین   » بیشتر شبیه قاضـی گـاالولیوف  «کنند شادي خود را پنهان کرده و  سعی می

  .چدرین-، اثر میخائیل سالتیکوفخاندان گاالولیوف بدنام در رمان

مـا از دیـدن اینکـه    «: گویند گردانند، گویی می شان را اندوهناك به سوي آسمان می آنها ناله سرداده، چشمان

اي  اما آیا مایی که همه عمرمان را در راه پیدا کردن مسـیر عاقالنـه  ! مان به یقین تبدیل شد اندوهگینیم ترس

ایم، درخواست نکردیم صعود تا زمان به اتمام رسیدن کارمـان بـه تعویـق     هبراي پیمایش این کوه سپري کرد

بیفتد؟ و اگر ما اینچنین پرحرارت علیه در پیش گرفتن چنین مسیري بودیم، مسیري که این دیوانـه اکنـون   



 براي برداشتن یک قدم هـم بایـد  ! آید دارد فرود می! نگاه کنید، نگاه کنید، او برگشت(در حال ترك آن است 

اما موقع صعودش صریحاً تحقیر شدیم ولی باز هم درخواستمان اعتدال و احتیـاط  ! چینی کند ها زمینه ساعت

، اگر ما چنین مشتاقانه این دیوانه را مورد انتقاد قرار دادیم و به دیگران درمورد تقلید و کمک کردن بـه  !)بود

براي پیمایش این کوه بود، و براي این بـود کـه    اش صرفاً از روي تعهد به نقشه بزرگمان او هشدار دادیم، همه

  »!مانع از این شویم که این نقشه در دید همه خوار شود

ایـده صـعود را   » دوسـتداران واقعـی  «دهد، خوشبختانه مسافر فرضی ما صداي این به اصطالح  لنین ادامه می

م اسـت کـه تهـوع، کمکـی بـراي      و معلـو « -»خورد احتماالً حالش به هم می«شنید،  تواند بشنود؛ اگر می نمی

  ».کند، خصوصاً در ارتفاع باال هاي استوار به هیچکس نمی تمرکز و برداشتن قدم

لنـین در ادامـه وضـعیت بالفعـل اتحـاد      . »لنگـد  هر مثالی یک جاي کارش می«: البته در مثل مناقشه نیست

  :دهد جماهیر شوروي نوپا را شرح می

بلکه حتـی در قیـاس بـا     1793و  1789فتح کردند، نه تنها در قیاس با  پرولتاریاي روسیه ارتفاعات بلندي را

تـر و هرچـه    هایمـان را هرچـه شـفاف    هـا و نـاکرده   ما باید بدون هیچ حب و بغضـی مسـئولیت کـرده   . 1871

نباید دچار تهوع، توهم . مان جمع باشد اگر بخواهیم چنین کاري کنیم باید حواس. تر بر عهده بگیریم ملموس

  .ي شویمو دلسرد

دهـد کـه چـه نبایـد      ، لنین شرح مـی 1922بعد از شمردن دستاوردهاي دولت اتحاد جماهیر شوروي تا سال 

  :کرد

داري رو بـه   ایم و نیروي متخاصم سرمایه هاي اقتصاد سوسیالیستی را به پایان نرسانده اما ما حتی ساختن پایه

باید به وضوح قدر این امر را بدانیم و بـه صـراحت    ما. تواند ما را از چنین مهمی محروم کند احتضار هنوز می

و هیچ چیـز  ). و سرگیجه، خصوصاً در ارتفاع باال(تر از توهم نیست  چیز خطرناك به آن اعتراف کنیم، زیرا هیچ

وحشتناکی در اعتراف به این حقیقت تلخ وجود ندارد، هـیچ چیـزي کـه توجیـه مـوجهی بـراي کـوچکترین        

اینکـه بـراي پیـروزي     -ایـم  واره حقیقت بنیادین مارکسیسم را تبلیغ و تکرار کـرده دلسردي باشد؛ زیرا ما هم

ما هنوز تنها و در کشـوري  . سوسیالیسم به تالش مشترك کارگران در کشورهاي پیشرفته متعددي نیازمندیم

  .ایم دست آورده کنیم، کشوري که بیش از بقیه ویران شده، اما پیروزي بزرگی به نیافته زندگی می توسعه

ایم؛ ما قدرت مـانورش   ما ارتشی از نیروهاي انقالبی پرولتاریا را حفظ کرده«شود،  عالوه بر آن لنین یادآور می

توانیم با حواس جمع حساب کنیم که کی و تـا کجـا بایـد     ایم و می مان را جمع کرده ایم؛ حواس را حفظ کرده

؛ کجـا، کـی و چگونـه کـار ناتمـام را بـه اتمـام        )براي اینکه بتوانیم به جلوتر جهش کنـیم (نشینی کنیم  عقب

  :گیرد و او نتیجه می» .برسانیم



سازي نظیر بنا کردن اقتصاد سوسیالیسـتی را   توان چنین کارهاي دوران کنند می هایی که تصور می کمونیست

ت نشـینی، بـدون تغییـرا    انجام داد، بدون اشتباه کردن، بدون عقـب ) مخصوصاً در کشوري کوچک و کشاورز(

هـایی   کمونیسـت . اند متعدد درمورد اینکه چه چیزي ناتمام است یا چه کاري اشتباه شده؛ محکوم به شکست

پـذیري خـود را بارهـا و بارهـا در مواجهـه بـا        شوند و تـوان و انعطـاف   که دچار توهم نیستند، که دلسرد نمی

بـه احتمـال زیـاد از بـین      و(ناپذیرنـد   کننـد، شکسـت   حفـظ مـی  » براي آغازي نـو «کارهاي به شدت دشوار، 

  ).روند نمی

  بهتر شکست بخور

دوبـاره  «: کنـد  گویی می را پیش وورستوارد هو اش است، که خطوطی از شعر این، لنین در بهترین شکل بکتی

کند که او صـرفاً   روشن می -آغازي از نو – گیري او نتیجه [3]».بهتر شکست بخور. شکست بخور. سعی کن

آمدن تا نقطـه   نظورش پایینگوید، بلکه م دست آمده سخن نمی و تقویت آنچه تاکنون به  از کندکردن سرعت

به زبان کیرکگوري، روند انقالب، روندي تدریجی نیست بلکه جنبشی اسـت مبتنـی بـر تکـرار،     . سرآغاز است

  .جنبش تکرار سرآغاز، دوباره و دوباره

: رسـاند  را با این جمله مشهور به پایان می» نظریه رمان«اش  جورج لوکاچ شاهکار پیش از دوران مارکسیستی

سـیاحت  : دهد می  این آن چیزي است که در لحظه شکست رخ» .به پایان رسیده، اما سفر آغاز شده سیاحت«

هرچنـد ایـن   . فرد انقالبی به سررسیده، اما سفر حقیقی، کار آغاز از دوباره، تـازه شـروع شـده    به تجربه منحصر

مـا  «قبـاي سیاسـی نیسـت،    قید و شرط دیگران و پـذیرش ر  نشینی، ابداً به معنی پذیرش بی میلی به عقب بی

بـرعکس،  . »کردید، پس بیایید با هم متحد شـویم  کردیم، حق با شمایی بود که خطر را گوشزد می اشتباه می

چنـد مـاه بعـد در    . کند کـه چنـین لحظـاتی اسـت کـه نیازمنـد انضـباطی آهنـین هسـتیم          لنین تاکید می

  :ت، گف1922اش براي یازدهمین کنگره بولشویک، در آوریل  سخنرانی

اي مشـابه روحیـه    تواند روحیـه  نشینی باشد، نمی در حال عقب) گویم من همینطور فرضی می(اگر تمام ارتش 

اینجاست که خطر در کمین است؛ بعـد  ... خوري در هر قدم به حالتی از افسردگی بر می. پیشروي داشته باشد

در خالل پیشـروي  . کند کامالً فرق مینشینی بسیار دشوار است، زیرا روابط  از یک پیشروي پیروزمندانه، عقب

پیروزمندانه، حتی اگر انضباط سفت و سختی هم حاکم نباشد، هر کسی بر طبق نظر خودش بـه جلـو حملـه    

تر است، چون، هنگامی  تر باشد و صدها بار الزم نشینی، انضباط باید آگاهانه با این حال، در خالل عقب. برد می

نشـینی را   تنهـا عقـب  . تواند ببیند که کجا باید توقـف کنـد   داند و نمی میکند، ن نشینی می که کل ارتش عقب

زده در آن زمان کافی است تا آشوب و بلـوا ایجـاد    بیند؛ تحت چنین شرایطی تنها معدودي صداي وحشت می

کند، تیربارها حاضر به یـراق   نشینی می هنگامی که یک ارتش واقعی عقب. خطر اینجا بسیار بزرگ است. کند



شود، دستور رگبار صـادر   نظم می نشینی بی نشینی منظم تبدیل به عقب شوند، و وقتی که عقب داشته می نگه

  .شود که فرمان درستی نیز هست می

معطوف به سیاسـت اقتصـادي   » هاي موعظه«در پاسخ به . عواقب چنین موضعی براي لنین بسیار روشن است

روي  انقـالب زیـاده  «:] گفتنـد  که به لنین می[ – ها و انقالبیون سوسیالیست از جانب منشویک] NEP[جدید 

او به  -» زنیم، اجازه بده که دوباره آن را بگوییم هاست که داریم می تو االن میزنی را ما سال  حرفی که. کرده

  :کنگره یازدهم حزب گفت

یـا شـما   . هاي آتش قرار دهـیم  اجازه دهید شما را به خاطر این حرف در مقابل جوخه«: گوییم ما در پاسخ می

تان در چنین شرایطی در مالء عـام بیـان    گیرید، یا، اگر اصرار دارید نظر سیاسی جلوي بیان دیدگاهتان را می

کردند، بسیار دشوارتر اسـت،   ما حمله میکه گاردهاي سفید مستقیماٌ به  مان از زمانی کنید، وقتی که وضعیت

بارترین عناصر گارد سفید رفتار کنیم، تنها باید خودتان را سـرزنش   وقت اگر ما با شما مانند بدترین و زیان آن

  [4] ».کنید

شـاندور مـارائی،   . استالینیستی تفاوت قائل شد» خواهی تمامیت«و » سرخ] ترور[ارعاب «حال باید بین  با این

هـاي دیکتـاتوري    بارترین دوره حتی در خشونت [5].دهد دست می در خاطراتش تعریف با ارزشی از تفاوت به

محـروم بودنـد،   ) آزاد در مـالء عـام  (رحمانـه از حـق بیـان     بی لنین که در آن کسانی که مخالف انقالب بودند

 1922یک مـورد از پـاییز   . شد که به تبعیدي درونی بروند به آنها اجازه داده می: محروم نبودند حق سکوت از

دست زدنـد، اینجـا   » ها داغ کردن فیلسوف نقره«ننگین ] برنامه[ها به سازماندهی  که به تحریک لنین بلشویک

یک در سـیاهه روشـنفکرانی   وقتی لنین متوجه شد که یکی از تاریخدانان پیر منشو. داللت بر همین امر دارد

کشد،  شدند به زندگی شخصی پناه برده و بر اثر بیماري سخت مرگ خود را انتظار می که باید از بین برده می

هنگامی که دشـمن از  . لنین نه تنها او را از سیاهه خارج کرد، بلکه دستور داد تا به او کوپن اضافی غذا بدهند

  .نین متوقف شدعرصه نبرد سیاسی عقب نشست، عداوت ل

هاي عظیم مردم باید براي پشتیبانی در  تنها توده نه. هرچند براي استالین، حتی چنین سکوتی هم زیادي بود

کردند، هنرمندان و دانشمندان نیز مجبور بودنـد کـه موافقـت خـود را بـا       تظاهرات عمومی بزرگ شرکت می

. کردنـد  گفتن به نفع استالین اعالم مـی  یا سخن هاي رسمی، هایی عمومی نظیر امضاي بیانیه شرکت در برنامه

توانست  اش انسان می اگر در دیکتاتوري لنینی ممکن بود کسی به خاطر حرفش کشته شود، در نوع استالینی

خودکشی که تنها تالش ناامیدانـه  : شد اش دنبال می این امر تا حد نهایی. به خاطر حرفی که نزده کشته شود

وت بود، توسط استالین به عنـوان آخـرین و بـدترین حرکـت خائنانـه علیـه حـزب        براي خزیدن به درون سک

بـراي  : شان نسبت به جامعه بود این تفاوت بین لنینیسم و استالینیسم بیانگر رویکرد عمومی. محکوم شده بود



شـد؛ بـراي    رحمانه قدرت بود، نبردي که آشکارا به وجـودش صـحه گذاشـته مـی     اولی، جامعه عرصه نبرد بی

ومی، نبرد به نوعی تقریباً خفیف، به صورت نبرد بین جامعه سالم درمقابل کسانی که از آن طرد شده بودنـد  د

  .جانوران موذي، حشرات، خائنینی که از انسان کمترند -شد تعریف می

  تفکیک قواي اتحاد جماهیر شوروي؟

همـین کـه   : نگرانـه اسـت   تی پسآیا عبور از لنین به استالین ضروري بود؟ پاسخ هگلی مستلزم پذیرش ضرور

نگار دیالکتیکی ایـن اسـت کـه     وظیفه تاریخ. ضروري بوده داد، همین که استالین پیروز شد، پس این عبور رخ

تصور کند، و همه نبردهاي محتملی که ممکن بـود خـتم بـه وضـعیتی دیگـر شـود را       » در صیروتش«آن را 

لوین ابتـدا سـعی کـرد    . سعی کرد بکند رین نبرد لنینآخ کاري که موشه لوین در تجزیه و تحلیل کند، همان

 -دهنده اتحاد جماهیر بودند، نشـان دهـد   هایی که تشکیل اصرار لنین را بر حاکمیت تمام و کمال تمام ملیت

، اسـتالین بـه صـراحت لنـین را بـه      1922سبتامبر  22اي به اداره سیاسی حزب در  عجیب نیست که در نامه

نـه سوسیالیسـم، بلکـه    : کـرد  دوماً، او بر تاکید لنین بر فروتنی اهداف اشاره مـی . ردمتهم ک» لیبرالیسم ملی«

داد تـا در فضـاي    فرهنگ، ادبیات جهانی، بازده، تکنوکراسی؛ جامعه اشتراکی، که به رعایاي سـاده اجـازه مـی   

تی از آنچـه  این به روشنی دورنمایی بسـیار متفـاو  . شوند» تاجران فرهنگی«سیاست نوین اقتصادي تبدیل به 

لنـین  : اي صریح است فروتنی گاهی به صورت غافلگیرکننده. داد بود به دست می» سوسیالیسم در یک کشور«

داد؛ و بر طبیعت بداهه سیاسـت اشـتراکی    را مورد تمسخر قرار می» ساختن سوسیالیسم«ها براي  تمام تالش

  .»شود بینم چه میبعدش ب... اول بپر«کرد، تا مرز نقل قول از ناپلئون  تاکید می

داننـد،   آخرین نبرد لنین علیه غلبه بر بروکراسی دولت شهره خاص و عام است؛ چیزي کـه مـردم کمتـر مـی    

کـرد بـا پیشـنهاد یـک بدنـه جدیـد        همانطور که لنین به وضوح آن را بیان کرده، این بود که لنین سعی مـی 

دموکراسی و دیکتـاتوري دولـت    [6]یرهتربیع دا] دست به عمل محال[حاکمه، یعنی شوراي مرکزي نظارت 

اش  دیکتاتوري رژیم اشتراکی به طور همزمان سعی کرد هـدف نهـایی    ضمن اذعان به طبیعتاو . حزبی بزند

توانست کمابیش کارکردي مشـابه   نظامی از کنترل متقابل که می«را در تعادلی بین عناصر مختلف قرار دهد، 

واهـد بـود   شـده قـادر خ   یک کمیته مرکـزي بـزرگ  . »هاي دیکتاتوري داشته باشد کارکرد تفکیک قوا در رژیم

درون آن، کمیته مرکزي خواهـد  . مرزهاي سیاست را تعیین کند و بر دستگاه حزب نظارت عالیه داشته باشد

  :توانست

هـایی نظیـر اداره سیاسـی،     شـاخه  -هاي متعدد آن عمـل کنـد   کننده کمیته مرکزي و شاخه به عنوان کنترل

اط مستقیمش بـا کنگـره حـزب بـدون واسـطه اداره      استقالل این کمیته بوسیله ارتب... دبیرخانه، اداره نهادها 

  .[7]اش و یا کمیته مرکزي، تضمین خواهد شد سیاسی و سازمانهاي بدنه



چـه کسـی   : این پاسخ از روي ناچـاري لنـین بـه ایـن پرسـش بـود کـه        -ک قوا، کنترل متقابلکنترل، تفکی

پردازنه و احتماالً رویـایی در ایـن ایـده یـک شـوراي مرکـزي        کند؟ چیزي خیال ها را کنترل می کننده کنترل

زگاران و متشکل از بهترین آمو» غیرسیاسی«یک بدنه نظارتی مستقل و آموزشی با ضلعی : نظارت وجود دارد

طـرف از   خالصـه اینکـه، متخصصـان بـی     -و اقمارش» زده سیاست«ها، براي کنترل کمیته مرکزي  تکنوکرات

در  -هرچند همه اینها، وابسته به استقالل واقعی کنگره حزب اسـت . کنند تخطی مدیران حزب جلوگیري می

دهـد   باالي حزب این اجـازه را مـی  بندي از پیش ممنوع شده، که این امر به دم و دستگاه رده  عمل اما جناح

بـودن اعتمـاد لنـین بـه متخصصـین       خام. ها را بگیرد بندي که کنگره را کنترل کند و جلوي انتقادات و جناح

ها، حرف رهبري است که برخالف ایـن امـر کـامالً از     مان باشد این حرف شود که حواس آورتر می وقتی شوك

  .دهد طرفی به کسی نمی جازه بیمشکالت نبرد سیاسی آگاه بود، نبردي که ا

دهد که در یک کـالم مـدعی    خودش را نشان می 1922وزید در پیشنهاد استالین در سال  جهت بادي که می

بود که دولت سوسیالیستی جمهوري فدراتیو روسیه همینطور دولت جمهوري اوکراین، بـالروس، آذربایجـان،   

  :ارمنستان و گرجستان نیز هست

شـد،   شد، به صورت علنی اعـالم نمـی   ط کمیته مرکزي حزب کمونیست روسیه تایید میاگر این تصمیم توس

هاي اجرایـی مرکـزي یـا     هاي شوروي، کمیته هاي مرکزي براي پخش شدن در بدنه نهاد بلکه از طریق کمیته

ـ  هاي سابق، اعالم می کنگره کمونیستی جمهوري ه شد، پیش از جلسه کنگره اتحاد کلیه جماهیر شوروري، و ب

  [8] .هاست شد که گویی این آروزي مردم این جمهوري طوري اعالم می

  

در نتیجه این قدرت عالیـه   -نه تنها از میان رفت] مردم[هایش  ارتباط متقابل یک قدرت باالتر با زیرمجموعه

بلکه، مثل پاشیدن نمک روي زخم، شـکلی کـامالً بـرعکس بـه خـود       -پرداخت تنها به بیان اراده خودش می

 .ده مردم را هم خودش تعیین کندکمیته مرکزي تصمیم گرفت که ار: گرفت

  درایت و ارعاب

بینـی بـر ادب و    کنـد تمرکـز غیرقابـل پـیش     ویژگی دیگر نبرد آخر لنین که لوین توجه ما را به آن جلب می

در یک مناظره سیاسی، نماینده مسکو در گرجستان، سرگو : لنین عمیقاً از دو حادثه ناراحت بود. نزاکت است

یزیکی به چند نفر از کمیته مرکزي گرجستان حمله کرده بود؛ خود استالین هـم بـه   اورژونیکدژه، به صورت ف

تروتسکی که در آن بـه لنـین پیشـنهاد داده بـود       وقتی کشف کرد که او با نامه(کروپسکایا فحاشی کرده بود 



وفش را قضیه آخر لنین را وادار کرد که ایـن دادخواسـت معـر   ). پیمانی علیه استالین بسته شود، همدل است

  :بنویسد

هـا قابـل    نزاکت است، و این نقص، اگر چه در میان خودمان و در مواجهه بـا مـا کمونیسـت    استالین بسیار بی

کنم رفقـا اسـتالین    به همین دلیل من پیشنهاد می. شود تحمل است، در دبیرخانه عمومی غیرقابل تحمل می

که با تمام احترامی که براي رفیـق اسـتالین در    را از جایگاهش خلع کنند و فرد دیگري را به جایش بگذارند

مـزاج   تر نسبت به رفقا بوده و کمتر دمـدمی  تر و مودب تر، وفادارتر، با نزاکت جایگاه رفیعش قائلم، از او باتحمل

  [9] .باشد

  

پیشنهاد لنین براي کمیته نظارت مرکزي و توجهش به حفظ نزاکت بـه هـیچ وجـه بیـانگر نـرمش لیبرالـی       

این به روشنی اشـتباه اسـت کـه تصـور     «: ، او به وضوح بیان کرداي به کامنف در همان دوران در نامه. نیست

» .دهد؛ ما باید دوباره به ترور و ترور اقتصادي متوسـل شـویم   کنیم سیاست نوین اقتصادي به ترور خاتمه می

جان سـالم بـه در   ] پلیس مخفی[ریزي شده دستگاه دولت و چکا  کردن برنامه هرچند، این ترور، که از کوچک

گویـد، لنـین بـه دنبـال      همانگونه که لـوین مـی  :، بیشتر جنبه حرف و تهدید خواهد داشت تا عملخواهد برد

خواهنـد پایشـان را از    مـی ] تحت سیاست جدید اقتصـادي [که اکنون  که بوسیله آن به کسانی«راهکاري بود 

ي شـود کـه   یـادآور » بـا ادب و نزاکـت  «هایی که براي تجار توسط دولت معین شده دراز کنند، گلیم سیاست

کتاتوري اشاره دارد به مـازاد سـازنده قـدرت    دی  :اینجا حق با لنین بود [10]».سالح نهایی هنوز وجود دارد

مـال   ؟ اگـر مـازاد چـه کسـی    سـئوال حیـاتی ایـن اسـت    . طرفی وجود ندارد ، و در چنین سطحی، بی)دولت(
 .ستمال آنها نیست، پس ما

اگر بخواهیم از تعابیر خود لنین استفاده کنیم، لنین در رویایی که براي کار کمیته نظارت مرکزي داشـت، در  

  :، لنین پیشنهاد کرد این بدنه باید محل»کمتر، اما بهتر«نوشت،  1923خرش در نوشته آ

دانـم کـه    من می. برخی ترفندهاي نسبتاً طنزآمیز، اسباب خدعه، کمی تردستی و یا چیزي شبیه به آن باشد

تی یک اي مردم را به وحشت خواهند انداخت و ح داده اروپاي غربی چنین ایده در دولتهاي موقر و عصا قورت

اما، من امیدوارم، ما هنوز مثل همه آنهـا بوروکراتیـک نشـده    . پذیرد مسئول رسمی دولتی موقر نیز آن را نمی

  .باشیم و اینکه در خالل بحث درباب این ایده چیزي حاصلی به جز سرگرمی نداشته باشد

زي ابلهانـه، چیـزي مضـر،    در واقع چرا نباید سودمندي را با لذت درآمیخت؟ چرا نباید براي بر مال کردن چیـ 

  [11] هاي طنزآمیز یا شبه طنزآمیز پناه برد؟  چیزي نسبتاً ابلهانه و نسبتاً مضر، به یکجور حقه



  

که در کمیته مرکـزي یـا اداره سیاسـی حـزب جمـع شـده،       » جدي«آیا این تقریباً جفت وقیح قدرت مجریه 

لـوین عنـوان   . نظیر، اما هر چه هسـت یـک آرمانشـهر اسـت     یک رویاي بی -نیست؟ دوز و کلک، شعبده عقل

کـم   ش را دسـت کند، نقطه ضعف لنین، این بود که او مشکل بوروکراتیک شـدن را دیـد، امـا وزن و ابعـاد     می

بدون اینکه هیچ  -کارگران، دهقانان و بورژواها -تحلیل اجتماعی او بر مبناي سه طبقه اجتماعی بود«: گرفت

جایی براي دم و دستگاه دولتی به عنوان عنصر اجتماعی ویژه در کشوري در نظر بگیـرد کـه بخشـهاي مهـم     

 [12] ».اقتصادش را ملی کرده

  

اکثـر طبقـه   : اه اجتماعی متمـایزي اسـت  شان فاقد پایگ ها به سرعت متوجه شدند که قدرت سیاسی بلشویک

کردند در جنگهاي داخلی از بـین رفتـه بودنـد، در نتیجـه آنهـا بـر        کارگري که اینها به نام آنها حکمرانی می

هرچند، با تصور خـود بـه عنـوان قـدرت خـالص سیاسـی کـه        . کردند خلئی از بازنمایی سیاسی حکمرانی می

از آنجا کـه آنهـا بـه صـورت بالفعـل       -ها این نکته را نادیده گرفتند کهکند، آن اش را بر جامعه تحمیل می اراده

تبـدیل بـه   ] کارگران[صاحب قدرتند یا به عبارت دیگر از آنجاییکه آنها در غیاب صاحبان اصلی نیروي تولید 

 :»تبدیل به پایگاه اجتماعی قدرت خواهد شد«بوروکراسی دولتی   -اند قیم آنها شده

رژیـم بایـد بـه دنبـال     . سیاسی فاقد هیچگونه زیرساخت اجتماعی، وجود نـدارد » الصخ«چیزي به نام قدرت 

رسد رژیم اتحـاد   که به نظر می» خلئی«. پایگاههاي اجتماعی دیگري به جز خود دم و دستگاه سرکوب بگردد

رسـد بـه زودي پـر خواهـد شـد، حتـی اگـر         جماهیر شوروي آن را به طور موقت نگه داشته بود به نظـر مـی  

  [13] .ها آن را ندیده باشند، یا دوست نداشته باشند ببینند شویکبل

  

ایـن حقیقـت دارد کـه، هـم در     . گرفت مسلماً، این پایگاه جلوي پروژه لنین براي کمیته مرکزي نظارت را می

معنی ضداقتصادي و هم دترمینستی، لنین بر خودآیینی سیاست تاکید داشت، اما چیزي که او متوجه نشـده  

نه هر نیروي سیاسی نماینده یک نیروي اجتماعی یا طبقه اسـت، بلکـه   بود، به بیان بدیویی، این نبود که چگو

این بود که چگونه این نیروي سیاسی بازنمایی مستقیماً خودش را بـه عنـوان نیـروي اجتمـاعی مسـتقل بـه       

هـاي یـک    رو آخرین نبرد لنـین علیـه اسـتالین واجـد تمـام نشـانه       از این. کند سطح بازنمایی شده تبدیل می

جنگـد، بلکـه    این یک ملودرام نیست که در آن شخص خوب با شخص بد مـی : و حسابی است تراژدي درست



تراژدي است که در آن قهرمان متوجه می شود که درحال نبرد با فرزند خود است، و دیگر خیلی دیر شده تـا  

 .اش را بگیرد جلوي برمال شدن تصمیمات غلط گذشته

  مسیري متفاوت

ایـم؟ مثـل سـال     کجـا ایسـتاده   1989سـال    ]désastre obscur[ننـده  ک اکنون ما بعد از فاجعه گیج

لیاقـت  «: ، که صداهاي کسانی که خارج گود ایستاده بودند با شادي بدخواهانـه دور و بـر مـا را گرفتـه    1922

» !خواهانه خود را بـر جامعـه حکمفرمـا کننـد     خواستند رویاهاي تمامیت هایی که می شما همین است، دیوانه

نالنـد و نگاهشـان را از روي تاسـف بـه       شان را پنهان کنند؛ آنها می توزانه کنند این خوشی کین میبقیه سعی 

چقـدر  ! خـود نبـوده   براي ما دردآور است که ببینیم ترسمان بـی «: خواهند بگویند دوزند، گویی می آسمان می

گفـت   ، اما عقلمان به مـا مـی  تپید قلب ما براي شما می! اي عادالنه شریف بود رویاي شما در برساختن جامعه

کـه بایـد هرگونـه سرسـپردن بـه ایـن        در حـالی » !کار شما تنها ختم به بدبختی و اسارتی جدید خواهد شـد 

هـاي   هـاي قلـه   نه اینکه بخـواهیم بـر روي پایـه    -صداهاي وسوسه انگیز را رد کرد، قطعاً باید از نو آغاز کنیم

ادامـه داشـت، یـا بـه عبـارت       1989تـا   1917که از ] هایی البانق[انقالبی قرن بیستم آجري دیگر بگذاریم، 

  .بلکه باید به نقطه آغازین بازگردیم و مسیري دیگر را در پیش بگیریم -1968تر تا  دقیق

-چگونه طبقه کارگر نتوانسـته مسـیر در  : اما چگونه؟ مشکل اصلی مارکسیسم غربی فقدان سوژه انقالبی بوده

د و خود را بـه صـورت عامـل انقـالب برسـازد؟ ایـن سـئوال دلیـل وجـودي          خود را تکمیل کن-خود به براي

]raison d’être [  اصلی ارجاع مارکسیسم غربی به روانکاوي است، پرسشی که طرح آن براي توضـیح

خودآگـاهی طبقـاتی بـه    . گیـرد  سازوکار لیبیدویی ناخودآگاهی است که جلوي بروز خودآگاهی طبقاتی را می

بدین طریق، حقیقت تحلیل اقتصـادي اجتمـاعی   . شان تعلق دارد نفس بودن طبقه کارگر یا وضعیت اجتماعی

هـاي تجدیدنظرطلبانـه دربـاب سـربرآوردن      دلیلی براي اعتبار بخشیدن به نظریه: شود رکسیستی حفظ میما

به همین دلیل، مارکسیسم غربی همواره درگیر جستجویی دائمی براي پیدا کردن . طبقه متوسط وجود ندارد

دهقانـان  : کارگر نـامطلوب  کسانی بود که قادر به ایفاي نقش عامل انقالب باشند، به عنوان بدیلی براي طبقه

ممکن است که این جستجوي نومیدانه براي عامـل انقـالب   . جهان سوم، دانشجویان و روشنفکران، محذوفان

، یا اینکه ببینیم یـار در خانـه و مـا گـرد جهـان      پیدا کردن آن ترس از: نمایانگر نقطه کامالً مقابل خود باشد

را برایمـان انجـام دهـد روشـی دیگـري اسـت بـراي توجیـه         اینکه منتظر باشیم کسی وظیفه مـا  . گردیم می

  .انفعالمان

بر مبناي همین پیش زمینه است که آلن بدیو پیشنهاد کرده که ما باید دوباره بـر فرضـیه کمونیسـم تاکیـد     

  :نویسد او می. کنیم



فعالیتهـاي   وقت دیگر اصـالً ارزشـی نـدارد کـه در عرصـه      اگر ما مجبور شویم این فرضیه را کنار بگذاریم، آن

بدون افق کمونیسم، بدون این ایـده، بـراي هـیچ فیلسـوفی هـیچ چیـز در پـویش        . جمعی کاري انجام دهیم

  .تاریخی و فلسفی جذابیتی ندارد

  :دهد هرچند، بدیو ادامه می

وفادار بودن به این ایده، به وجود این فرضیه، به این معنی نیست که اوالً این فرضـیه بـه شـکل یـک نسـخه      

در واقـع، چیـزي کـه مـا بـه      . ها و دولت است و باید طابق النعل بالنعل اجرا شود تمرکزش بر دارایی است که

عنوان یک کار فلسفی حتی به عنوان یک وظیفه توصیف کردیم، کمک کردن به تولد سویه جدیدي از وجـود  

  [14] .این فرضیه است

  

تنظیمـی و در   ها را به نحوي کانتی نخواند، تصور کمونیسم به صورت یک ایده باید مواظب بود که این نوشته

یـا یـک    [a priori] ، با برابري به عنوان یک هنجار پیشـینی »سوسیالیسم اخالقی«نتیجه احیاي شبح 

اي از تضادهاي اجتماعی که مولد نیـاز بـه کمونیسـم     باید ارتباط دقیق آن را با مجموعه  بلکه،. اصل موضوعه

ـ ] باور به[است را حفظ کرد؛  ه بـه عنـوان یـک ایـده، بلکـه بـه عنـوان        مفهوم قدیمی مارکسی از کمونیسم ن

تصور کمونیسم به عنوان یـک ایـده ابـدي متضـمن ایـن      . دهد جنبشی که به شرایط واقعی واکنش نشان می

آورد هم ابدي باشد، تضادي که کمونیسم واکنشـی اسـت نسـبت بـه آن      است که شرایطی که آن را پدید می

ل براي خوانشی واسازانه از کمونیسم به عنوان رویاي بـودن  البته این تنها قدم او. همواره وجود خواهد داشت

هاي ازخودبیگانه کننـده؛ رویـایی کـه از نـاممکن بـودن خـود نیـرو         است، به عنوان نابود کردن همه بازنمایی

 .گیرد می

. انـد  اي اسـت، امـا اکثریـت امـروزه فوکویامـایی      اگر چه مسخره کردن مفهوم پایان تاریخ فوکویاما کار سـاده 

داري لیبرال دموکرات به عنوان فرمول نهایی بهترین جامعه ممکـن پذیرفتـه شـده؛ تنهـا کـاري کـه        مایهسر

اما سوال سـاده ولـی بـه جـایی اینجـا      . تر، روادارتر و غیره وذلک کرد شود کرد این است که آن را عادالنه می

ترین نوع جامعه اسـت، چـرا    کم عیبداري لیبرال دموکرات، نه بهترین، اما حداقل  اگر سرمایه: شود پدیدار می

خودمان را کامالً تسلیم آن نکنیم و آن را با تمام وجود پذیرا نشـویم؟ چـرا بایـد بـرخالف همـه شـواهد، بـر        

  فرضیه کمونیسم پافشاري کنیم؟

  طبقه و امور مشترك



ر واقعیـت  اولویت عملی ما تشـخیص تضـاد در بسـت   : وفادار ماندن به فرضیه کمونیسم به تنهایی کافی نیست

آیا تضـادهاي درونـی سـرمایه داري جهـانی امـروزه آنقـدر       : امروزه این است واقعی تنها سوال. تاریخی است

خطـر جـدي یـک    : بازتولید قطعی آن شود؟ چهار نوع تضاد در اینجا محتمـل اسـت    قدرتمند است که مانع

نـامیم،   مالکیت معنوي مـی مالکیت خصوصی با چیزي که آن را ] مفهوم[فاجعه زیست محیطی؛ عدم تناسب 

هاي جدید علمی و تکنیکی، خصوصـاً در عرصـه بیوتکنیـک؛ و     اجتماعی ناشی از پیشرفت-پیامدهاي سیاسی

هاي جدید آپارتاید اجتماعی مانند دیوارهاي جدید و  مورد آخر که اهمیتش کمتر از موارد دیگر نیست، شکل

موارد تفاوتی کیفی دارد، و آن شکافی است که مطرودان را باید توجه کرد که مورد آخر با سایر . ها نشین زاغه

» امـور مشـترك  «هـایی اسـت کـه هـارت و نگـري بـه آن        کند، شکافی که ناظر به حوزه از مشموالن جدا می

سازي آن خشونتی اسـت کـه بایـد در     ما که خصوصی یعنی همان جوهر مشترك وجود اجتماعی   -گویند می

  .برابرش ایستاد ولو به زور

اول از : اند واسطه اجتماعی هاي مختلف سرمایه فکري که به نحو بی ول از همه مشترکات فرهنگ است، شکلا

هاي مشـترکی نظیـر حمـل و نقـل عمـومی،       همه زبان، ابزار ما براي ارتباط و آموزش، عالوه بر آن زیرساخت

شدیم که یـک   ال و روز غریب میدادند، گرفتار این ح اگر به بیل گیتس اجازه انحصار می. برق، پست، و غیره

دوم، مشـترکات  . تـرین شـبکه ارتبـاطی مـا را در دسـت بگیـرد       اي افزاري عنان پایـه  توانست با نرم شخص می

از نفـت گرفتـه تـا     -حد و حصر از آن در معرض خطر اسـت  ها و استفاده بی طبیعت بیرونی که توسط آالینده

چیـزي کـه در   . طبیعت درونی، میراث بیوژنتیک انسـانی  و سوم، مشترکات -هاي طبیعی ها و زیستگاه جنگل

داري است که اگر دسـتش و بـالش بـراي در چنـگ      همه این مبارزات مشترك است آگاهی از منطق سرمایه

ایـن نـوع   . خواهد داشت) تا حد نابودي خود بشریت(گرفتن این امور مشترك باز گذاشته شود، توانی مخرب 

از این طریق که به مـا  : کند مجالی براي احیاي مفهوم کمونیسم فراهم می است که» امور مشترك«ارجاع به 

دهد تا انحصاري شدن بیش از پیش این امور مشترك را فرایند پرولتاریزه شدن کسانی بدانیم  این توان را می

مـا از   امروزه رسالت. شوند؛ فرایندي که ضمناً ناظر به استثمار است که به همین سبب از ذات خود محروم می

نشـان توسـط    و نـام  بـی » کـارگران فکـري  «به طـور مثـال، اسـتثمار     -نوساختن مفهوم سیاسی استثمار است

  .هایشان شرکت

اما فقط چهارمین تضاد یعنی ارجاع به حذف شدگان است که وجهی بـراي احیـاي کلمـه کمونیسـم فـراهم      

بینـد و   تهدیـدي بـراي خـود مـی    تر از یک جمع حکومتی نیست که مطـرودان را   چیز خصوصی هیچ. کند می

به عبارت دیگـر، در بـین ایـن    . تواند فاصله مناسب بین خود و آنها را حفظ کند نگران آن است که چگونه می

بـدون ایـن تضـاد بـاقی تضـادها سـویه       : کننده است چهار تضاد، تضاد بین مطرودان و مشموالن تضاد تعیین



شود به مساله توسـعه پایـدار، مالکیـت معنـوي بـه       بدل می محیط زیست. دهند براندازانه خود را از دست می

محـیط  ] حفـظ [انسان قـادر اسـت خالصـانه بـراي     . اي اخالقی مجادالت حقوقی پیچیده، بیوژنتیک به مساله

کردن ژن موضع بگیرد، بـدون   زیست بجنگد، از مفهوم فراگیرتري از مالکیت معنوي دفاع کند، علیه انحصاري

هـا   توان برخی از این درگیـري  تر حتی می از این هم مهم. رودان و مشموالن مواجه شوداینکه با تضاد بین مط

مطـرودان خرابکـار تهدیـد      کرد که گویی تضادي است بین مشموالن کـه از سـوي   بندي اي صورت گونه را به

بـه  » خصوصـی «هـاي   بدین شیوه، ما به کلیت حقیقی نخواهیم رسید، بلکه حاصـلش تنهـا دغدغـه   . شوند می

هـا   لیبرال  و استارباکس کماکان مورد عنایت [15]هایی نظیر هول فودز شرکت. مفهوم کانتی آن خواهد بود

شـان در ایـن اسـت کـه      انـد؛ کلـک   اي هـاي ضـد اتحادیـه    هستند به رغم اینکه هر دوي آنها درگیـر فعالیـت  

هایی تولید شده که با قیمتـی ذیـل    اي که از دانه قهوي: کنند شان را با اداي مترقی بودن عرضه می محصوالت

خالصـه  . هاي هیبریدي گرانقیمـت و چیزهـایی از ایـن قسـم     خریداري شده، ماشین» خرید منصفانه«عنوان 

در آن بیـل گیـتس   اینکه، بدون تضاد بین مشموالن و مطرودان، ممکن است خود را در دنیـایی بیـابیم کـه    

جنگد، و رابرت مورداك بزرگترین فعال محیط زیستی اسـت   می  بزرگترین بشردوست است و با فقر و بیماري

  .کند بسیج می] براي حفظ محیط زیست[هایش   که صدها ملیون را از طریق امپراتوري رسانه

وجود دارد کـه چـون در نظـام      عینکته دیگري که باید با فرا رفتن از کانت افزود این است که گروهی اجتما

آنهـا  : کنـد  مراتب اجتماعی فاقد جایگاهی معین اسـت، مسـتقیماً کـل را نماینـدگی مـی      سلسله» خصوصی«

بخـش حقیقـی    هاي رهـایی  همه سیاست. نامد پیکره جامعه می» بخش بدون سهم«اند که ژاك رانسیر  کسانی

وجـود   بـه » بخش بـدون سـهم  «ل خصوصی و کلیت هاي بین کلیت استفاده عمومی از عق توسط اتصال کوتاه

از یونـان  . جمع بین کلیت فلسفه و کلیت پرولتاریـا  – این همان رویاي کمونیستی مارکس جوان بود. آید می

  .دموکراسی: اجتماعی-مطرودان به سپهر سیاسی  باستان، ما نامی داشتیم براي وارد کردن

بـا تمرکـز   : اي عمیقاً متفاوت ه رودان سر و کار دارد، اما به شیومفهوم غالب لیبرال از دموکراسی نیز با این مط

باید صداي همه را شنید، همه منافع را در نظـر گرفـت، حقـوق بشـر     . بر شمول آنها به عنوان صداهاي اقلیت

. هـا  ها و رفتارها مورد احترام اسـت و از ایـن دسـت حـرف     هاي زندگی، فرهنگ همه تضمین شده، همه شیوه

قاعـده چنـین   . فرهنگی، مذهبی، جنسـیتی و غیـره  : دموکراسی حفاظت از همه جور اقلیتی استدغدغه این 

رود موضع کلیت مستتر در دل  چیزي که اینجا از دست می. زنی و مصالحات صبورانه است دموکراسی بر چانه

یـب  بخش جدید دیگر کنش یک عامل اجتماعی خاص نخواهد بـود، بلکـه ترک   سیاست رهایی. مطرودان است

کند، در مقابل مفهوم کالسیک از پرولتاریایی کـه   چیزي که ما را متحد می. هاي متفاوت است انفجاري عامل

خطـر  . ، ما در خطر از دسـت دادن همـه چیـز هسـتیم    »چیزي جز زنجیرهایشان براي از دست دادن ندراند«



مان خـالی   مام محتواي نمادیناینجاست که ما به سوژهایی انتزاعی و تهی دکارتی تبدیل خواهیم شد که از ت

. دهـیم  مـان ادامـه مـی    مان دستکاري شده و در محیطی غیرقابل زیست به حیات نباتی ایم، بنیان ژنتیک شده

» اي تهـی از ذات  سـوژه «این سه خطر همه ما پرولتاریاها را همانگونه که مـارکس در گروندریسـه گفتـه بـه     

کنـد؛ و چـالش    را با وضعیت حقیقی خودمـان مواجـه مـی   ما » بخش بدون سهم«شمایل این . دهد تقلیل می

ایم، هـم از طبیعـت و    به بیانی، همه ما حذف شده. اخالقی تشخیص خودمان در چنین صورتی است-سیاسی

و تنها راه اینکه جلـوي تبـدیل شـدن بالفعلمـان را      هوموساکریم امروزه، همه ما بالقوه. هم از ذات نمادینمان

  .دستانه دست به عمل بزنیمپیش  بگیریم این است که
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