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  مترجم مقدمه

در فرایند  ناگزیر است کهاو . ست رو به رو دشوار یھای با پرسش جھان وایران  در امروز ضدسیستمیچپ 
، ھا آن ترینِ  مھم .دھد پیشاروی خود ھای بغرنجبه پاسخی  وضع موجوداجتماعی و سیاسی برای تغییر  ھای جنبش

 جھانی داری سرمایهنابودکننده  سلطه در برابر باید در سطح ملی و جھانی چپاین امروزه  که است ستیزی بنیان بدیل
  .زند ای نامعلوم و مبارزه شرطبندیدست به آن  برایقرار دھد و  است آمیخته و دولت دین استبدادِ  اب ایرانکه در 

و با ورشکستگی بود  دولت بر مردم -حزب تام و تمامِ  گری سلطه که واقعاً موجود سوسیالیسمبا فروپاشی 
 کمونیسم یا سوسیالیسم ایده، است را بر عھده گرفته داری سرمایه نظم "یعقالن" که مدیریتِ ی دموکراس سوسیال

 کمونیستچپ ، چنین شرایطیدر . استشده  مواجه از آنزحمتکشان  بی اعتمادی و روی برتافتنِ ژرف  بحرانامروز با 
ھای خود را با  و آرمان ھا  نظریهسیاسی،  پراتیکو زمینه ھای اندیشه  در ھمهِ  بایدبیش از پیش  ،کاپیتالیست و ضد

  . کند بازسازی و ، بازبینیاست برابری و رھاییھمانا کمونیستی که  ایِ  پایه به دو رکن وفاداری

کمونیسم شبح  ،سوسیالیستی احرابدیگر  نسبت بهدر تمایز  ،است که مارکس آنیھا،   زمینهاین یکی از 
 راند سخن میاز کمونیسمی  نه از سوسیالیسم بلکه او .گذار است و و در گشت حاضر چنان ھمشبحی که  .نامد می

به یقین در سطح  مآن ھ - سرمایه داری ھای دگرگونی انقالبی جامعه آن را روندتواند  تنھا می ما شناخت تاکنونیکه 
یعنی در یک کالم  دولت زوال، مالکیت جمعی و ھا انسان کار مزدوری، مشارکت آزادِ  پایانِ  به سوی -و جھانی ای منطقه

   .تبیین کندبرابری و رھایی 

 پرسماندر راستای تأملی  دھیم، در اختیار فعاالن چپ ایرانی قرار میاکنون و  برگرداندهفارسی  بهزیر  درکه  یمتن
، فیلسوف Jacques Rancière رانسیِر ژاک سخنرانی را این .است امروزی و جھان زماندر  کمونیسمایده یعنی  فوق

ھا بدون  کمونیستعنوان  زیرکمونیسم  هاید درباره در لندن در کنفرانسیچند سال پیش معاصر فرانسوی، 
  ).١( کرده استایراد  )پرسشبا عالمت (کمونیسم؟

 و فعاالن روشنفکران، از جمله در میان جواناننامند،  می طلب رھاییو  خواه برابری چپ خود را بسیاری که امروزه

 ،شکن و عرف منتقد پرداز ریهمتفکر و نظ این رانسیر، سیستمی ضد افکارای با  به گونهایران،  سیاسی -اجتماعی
ابتدا در . شود در فرانسه آغاز می ١٩۶٠اند از دھه  ھای مختلف ترجمه شده او که به زبان تامالتسیر . یی دارندآشنا
چپ ( Gauche proletarienneسازمان در  فعالیت با سپس ،کاپیتال خوانشانتشار با آلتوسر  لوئی کاری با ھم

 تبیین تا امروز با پرداختن به ...از آلتوسر گسست چندی بعد و ١٩٧٠در اوایل دھه ) ئیستیبا گرایش مائو پرولتاریایی
، آلتوسر درسِ  :را یادآوری کنیماو  آثارترین  بخشی از مھم. بر مبنای برابری و رھایی و فلسفی ای سیاسی اندیشه

نفرت ، )مقاالت سیاسی نتخبی ازم( سیاست ھای حاشیه در، ناسازگاری، داند که نمی آموزگاری، پرولتارھا شبِ 
 ھا بر ضد دموکراسی دموکراسی عنوان زیر را رانسیر گفتاری از نگارندهپیش از این،  .و غیره روش برابری ،دموکراسی از

     .ه استانتشار داداینترنتی  ھای رسانهدر  ای  با دیباچه

. کند مطرح میبرابری و رھایی  ایده یراستا در را یمسائل مختلفخود در باره ایده کمونیسم،  سخنرانیدر  ،رانسیر
  . گزینیم برمی باشند تأمل انگیز خواه رھاییبرای جنبش چپ توانند  می او را که اصلی تز چند ،ھا از میان آن

امر رھایی یا  بلکه دولت و دستگاه نیست ،نیست حزب ،ایدئولوژی نیست ،سیستم نیست ،نظام نیست کمونیسم، .١
 آن را ،»فرضیه کمونیسم، فرضیه رھایش است« کهبدیو  آلناین گفته از  با حرکت ،رانسیر .است Emancipationرھایش 

کمونیسم، شکل . قرار داردخواھانه  رھایی ھای فعالیتمعنای کمونیسم در ذاتِ  کهکند  تعبیر میبدین گونه 
    .آورند ھا به وجود می است که این پراتیک شمولی جھان

 خروج از موقعیت صغیری ،رھایی .دھد  قرار می نابرابری منطقدر مقابل را اصل برابری  ت کهفکر رھایی آنی اس. ٢
باید  که روشنگرانی .راه نشود گمھایش  گیری صغیر، کسی است که نیاز به ھدایت شدن دارد تا در سمتو  است

این است، به قول  رھنمون سازند، ، مردم نادان را به سوی برابری موعودنمایی کنند خلقِ نادان را در مسیر ترقی راه



بندی  به افالطون و تقسیم اش که سررشته منطقیچنین . فرماست حکمنابرابری  روندکه بر  اصلی منطقرانسیر، 

میان دو نوع ھوشمندی  جاودانهنابرابری یک  ی ، به واقع، دربرگیرندهگردد نفوذناپذیر اجتماعی او برمیناپذیر و  تغییر
حزب و میان رھبری و توده، میان ، خلقنخبگان فرھیخته و میان مندی میان استاد و شاگرد، نابرابری ھوش .است

وجود دارد که با ھیچ  تنھا یک ھوشمندی به گفته رانسیر، .غیرهو  و شھروندان مداران دولتمیان ،  "اجتماعی  پایگاه"
   .باشد میاز آِن ھر کس ، کسھر  ھوشمندی چونخوانی ندارد، که  در مراتب اجتماعی ھم و مقامی یجایگاھ

را  فضایی که شرطی است پیش. آغاز حرکت است ی رسید بلکه نقطه باید بدانکه  نیستی برابری ھدف. ٣
به و عمل کردن  برابریمبارزه برای . نابھنگاِم آن چه که ناممکن تصور می شود ممکن ساختنِ  برای رھایی و ،گشاید می
   .سرانجام در سرآغاز استبه عبارتی،  .شود سپرده نمی موعودفردای  بهو  داردقرار امروز  در دستور کار آن

کمونیستی، چون فرضیه  فرضیه .است عمل کردهفرضیه کمونیستی ھمواره در درازای تاریخ در تنش با اصل برابری  .۴

انگاشتی  پیش ازکمونیست  ، احزاباما از ھمان ابتدا .تنھا به معنای اشتراکی کردن توانمندی ھر کس است رھایی،
 علم«به نام  ،فرضیه رھایی فرضیه اعتماد است، اما احزاب کمونیست .حرکت کردندگوناگون  اشکالنابرابرانه در 
را با ضد  فرضیه اعتماد ،دانستند میروشنفکر مارکسیست و حزب راھبر  تواناییتنھا در  را کسب آنکه » مارکسیستی

در کشف و فھم مسایل و از جمله زحمتکشان انگاشتِ ناتوانی تعداد کثیر  یشمبتنی بر پ با فرھنگ بدگمانیِ  یعنی خود
   .ندکردآغشته 

 از یکسو لحظه ھای کمونیستی در تاریخ کمونیسم چون رھایی، ھمواره به معنای زوال دولت و افول احزاب حکومتی .۵

گوید  یرانسیر م .بوده است خود امور ی اداره در و دفاع از حقوق خود و برآمدن توانمندی زحمتکشان و مردم عادی در
ھای کمونیستی از خود  لحظه. دھد می یمعن» مشترک«لحظه کمونیستی، پیکربندی نویِن چیزی است که  که

ھایی که زحمتکشان ساده، مردان  لحظه. دھند میسازماندھی بیشتری نسبت به روزمرگی بوروکراتیک نشان توانایی 

توانایی زحمتکشان در تغییر و  .گذارند به نمایش میخود و ھمگان  ر پیکار برای حقوقو زنان عادی، توانمندی خود را د
تبدیل فضای خصوصی کارگاه به فضایی عمومی، در سازماندھی تولید به دست خود، در به عھده گرفتن مدیریت شھری 

  .ابرانهاند و در ایجاد ھمه ی اشکال نوآوری بر خیانت کرده بدانکه حاکمانش آن را ترک و یا 

اش اندیشید که در  رھایی را باید در نابھنگامی. نیستتحققِ ضرورتی تاریخی  به معنایھرگز کمونیسم چون رھایی  .۶
نھد و دومی، ناھمگونی آن  اولی، فقدان ضرورت تاریخی است که ھستی رھایش را بنیاد می: کند دو چیز معنا پیدا می

  .  توسط سلطه در طول زمانھای تجربی سازمان یافته  نسبت به شکلاست 

رو به  ی متفاوت و حتا متضادھا دموکراسی بلکه با دموکراسی ما نه با یک .قرار ندارددموکراسی  در برابرکمونیسم  .٧
از دموکراسی با  یرانسیردریافت  .)دموکراسی ھا بر ضد دموکراسی: گفت و گو با رانسیرنگاه کنید به ( رو ھستیم

. دھند متفاوت است تقلیل می مداری و دولت رایج کنونی که دموکراسی را به نمایندگی دریافت ھا و تعریف ھای
ھای بدون سھم جامعه، آنان  ھای بخش دموکراسی ھمانا توانایی. دموکراسی قدرتی نیست که بر کمیت استوار باشد

ی امور مشترک، در  ارهشوند، در اد که در سیستم از ھیچ سھمی برخوردار نیستند، آنان که به حساب آورده نمی

ای برای  انتخاب عده. ھدف نیست. دموکراسی شکلی از حکومت نیست. ھای گوناگون است برابری و رھایی از سلطه
 یوناندر  در میان سه شکل حکومتی. نیست مقدار و کمیت. اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم نیست

دھد، دومی به حکومت چند تن  دموکراسی، اولی به حکومت یک نفر ارجاع مییعنی مونارشی، الیگارشی و  باستان،
قدرت دموس، حکومت اکثریت . دھد پاسخ نمی» چه مقدار«است که به پرسش  کراسی دموسو تنھا سومی یعنی 

کس  بدین معنا که ھر. نام و نشان است بی» کسِ  ھر«جویانه  توانمندی مداخله. نیست و حتا حکومت مردم نیز نیست

تزی  ،بر مبنای چنین درکی از دموکراسی .امور مشترک و ھمگانی را دارد دیگری، در برابری، حق اداره به ھمان اندازه
» دموکراسی« چون» کمونیسم«واژه . شود بُرده میزیر پرسش مجدد  قرار دھد کمونیسم را در مقابل دموکراسیکه 

 و بدگمانی به ضرورت تاریخی و فرھنگ تحقیر باوری یختن ایمانبا درآم .تواند چیزھای متفاوتی را در بر گیرد می
تصاحب مجدد نیروھای مولده توسط قدرت دولتی و مدیریت آن توسط برگزیدگان  که رسید ای ویژهبه کمونیسِم  توان می

واند ت ، اما نمیفراھم کندداری  ای برای سرمایه تواند آینده این سیستم می گوید رانسیر می. است »کمونیست«

 برآمده از مشارکت آزاد مردان و زنانی جمعی خودمختار حوزه ی تواند توسعه آینده رھایی تنھا می. رھایی باشد آینده
بنامیم و » دموکراسی«آیا ما باید اصل برابری را  در برابر این پرسش که .کنند که اصل برابری را در عمل اجرا می باشد

 کمونیسم گذاریِ  سه دلیل موجه برای نامرانسیر مزیتی دارد؟ اصل این اندن خو» کمونیسم«به آن بسنده کنیم؟ آیا 

دومی این است که  .ھا تأکید دارد ھوشمندیاولی این است که کمونیسم بر اصل وحدت و برابری   :دھد ارائه می
ست که کمونیسم سومی این ا و .ورزد  کمونیسم بر خصلت اثباتی موجود در ذاتِ اشتراکی کردن اصل برابری تأکید می

   .در فراَروی از خود است دھنده توانایی ذاتی این روند نشان
  ٢٠١۵ ِمهپاریس  – شیدان وثیق
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  درباره ایده کمونیسم
  ژاک رانسیر

 مااز  چوناما  .کندجلوه  انگار تواند ساده حتا می. ای است سادهمطلب  گویمبباید در این جا من آن چه که 
در میان است که چند پرسش ابتدایی  این درست، کنیم یتأملمعنای امروزین واژه کمونیسم  درباره که خواھند می

ھای  واژه کمونیسم تنھا به جنبش: است این نخست فاکت .مورد توجه قرار دھیمساده را  فاکتو چند  گذاریم

ش را احیای پُرخطرحماسی و  بارِ  که نیست منفورییا  کنار افتاده نامِ . ردندا اشاره ھولناک ھای دولتی قدرتو  شکوھمند
ھای  یکی از قدرتو بر  جمعیت ترین ملت پرنام حزبی است که بر  ،هامروز ،»کمونیست«. گیریم دوشبر  باید ما

استثمار دولتی و  خودکامگی، »کمونیسم« کلمه میان پیوند موجود. کند حکومت می ی جھانشکوفا داری سرمایه
  . قرار گیرد این واژهمعنای امروزین  درباره  تأملیھر  انداز چشمداری ھمواره باید در  سرمایه

 کند حرکت می با او رگان حزب کمونیست فرانسهاُاخیر  مصاحبهدر ) ٢( ن بَدیوآلَ  از یفرازاین واژه از  برمن  ویژهتأمل 
که معنای  کنم تعبیر میگونه  اینرا من  جملهاین  ).٣(»است ی، فرضیه رھایفرضیه کمونیسم«: گوید می که

به وجود ھا  پراتیکاین است که روایی  شکل جھان ،کمونیسم .قرار دارد انهخواھ رھایی ھای پراتیک ذاتِ  درکمونیسم 
عریف تباید ماند و  باقی می اکنونآن چه که . موافقم شد تبیینکه  ای گونهبا این گزاره به  به طور کاملمن  .آورند می

  .استکمونیسم  کداممسلزم  چیست ورھایی ، این است که شود

 است یی من نیرومندترین و  استوارترین مفھوم حرکت کنم که به دیده رھایییز نیست که من از مقوله گان شگفت

کسی  ،صغیر .صغیری استخروج از موقعیت  ،رھایی .است کرده مطرح ،)۴( ف ژاکُوتوُ فکری، ژوزِ  رھایی که اندیشمندِ 
سنتی  ای که بر منطق آموزش این است ایده .راه نشود گم ھایش گیری سمتشدن دارد تا در  ھدایتاست که نیاز به 

او را گام به گام به  با این ھدف که ،کند نابرابری شاگرد حرکت می یعنی، استاد از وضعیت نادانی آنبنا بر . حاکم است

نخبگان  یا روشنگرانمنطق  ،در عین حال ،این است .کندت است ھدایبرابری  فرارسیدنآگاھی که راه  سوی
ابزاری ژاکوتو،  باوربه منطق، این . دنننمایی ک ترقی راه در مسیرپرست را  ای که باید خلق نادان و خرافه فرھیخته

 و مردم نادان انسانبا آموزش که  یافته نظم چنین روند .استبرابری  خودِ  نابرابری به نامبرای ابدی کردن  واقعی
 نوعناپذیر میان دو  تقلیل برابرینایک  دربرگیرنده، به واقع، سازدرھنمون را به سوی برابری موعود  ھا آن خواھد می

شد زیرا او علمی را برای خود نگھداشته است که  در این جا، استاد ھرگز با شاگرد برابر نخواھد .است ھوشمندی

 علمِ  ساده گوییمکه  ،فرا نخواھند گرفتآن را ھرگز  آموز دانشخلقِ  و آموز دانشبچِه علمی که . گذار است تفاوت
ی خود با دو اصل  به نوبه دھد که برابری را قرار می اصلاین منطق نابرابرانه، اندیشه رھایی  مقابلدر  .نادانی است

 آغاز ی ن رسید بلکه نقطهنیست که باید به آ یاین است که برابری ھدف اصل بنیادین ناولی .شود تعریف می )۵(بنیادین

 این است کهدوم  بنیادین اصل. گشاید میفضایی را  ،وارسی ممکنبرای یک طی است که رش پیش .است حرکت
و  ور پیشه ھوشمندیار و ذگ قانون ھوشمندیشاگرد،  ھوشمندیاستاد و  ھوشمندی .است ، یکی)۶( ھوشمندی

ندارد، که به  خوانی ھمدر مراتب اجتماعی  یجایگاھکه با ھیچ  وجود دارد ھوشمندییک بلکه تنھا  ،وجود ندارند غیره
واحد و  ھوشمندیتصدیق : در نتیجه، رھایش بدین معناست. باشد میھر کس  از آنِ ھر کس،  ھوشمندیمنزله 

     .ھا ھوشمندیی برابری  حقیقت پژوھی قوه

 ه معنای گسست از منطقب زمان ھم، ھا ھوشمندیدوگانگی  مبتنی بر یآموزش پیش انگاشتِ  گسست از
در دو  خود جمھوری کتاب در افالطون که گونهآن  ،است اجتماعی ھای بر اساس جایگاه افراد جامعه تقسیم اجتماعی

، به این نخست .دیگر کاری به و نه بپردازند خود ی ویژه کاربه باید تنھا وران  پیشه نظریه او،بنا بر  .کند طرح میم قضیه

 که داده استویژه  یا ویژه برای انجام حرفه یوران قابلیت که خداوند به پیشه اینو دوم  دمانَ  میدلیل که کار منتظر ن
رھایی گوییم که  ما می دو قضیه فوق، تقابل بادر  .است دیگر پیشهِ ھر انجام ھا برای  آن کفایتی بیی  دربردارنده

که  – یعدم قابلیت بنابراینو  – یقابلیت ،دوم و کار می تواند در انتظار بماند، نخستکه  این معناستزحمتکشان به 
شکلی از  و میان حرفه ریاتاز ضرو برخاستهگسست پیوندھای  مستلزم شرھایپس . وجود ندارد باشد ور پیشه ی ویژه

ھوشمندی  بایدتنھا  رفت گمان میھایی است که  برابرانه آن تصدیق جھان روایی قابلیت به معنای. است ھوشمندی

     .شانفرودست  خاستگاه با متناسب )٧( ھوشمندیِ  )نا(یعنی  ،باشند را داشتهی خود  حرفه بهط مربو ویژه

. آید میدربه اجرا » ھا ناتوان« توانایی نمایشبا است که  ھوشمندیِم ی کمونیس بدین ترتیب، دربردارنده ،رھایش

از  خود فکرنگاه و  گرداندنِ  توانایی کارگر در روی :مافزایی توانیم بی ما می .خودآموزیدر  نادانتوانایی  :گوید می ژاکوتو
 خودزندگی گذران برای که با این  ،»ماند منتظر نمی«کاری که  متوقف کردندر  زحمتکشان یاشتراکتوانایی . یدیکار 
ندھی سازما در ،عمومی یفضایتغییر و تبدیل فضای خصوصی کارگاه به  درتوانایی زحمتکشان . دارند به کار کردننیاز 

ایجاد در اند و  کردهخیانت  بدانو یا  ترکبه عھده گرفتن مدیریت شھری که حاکمانش آن را در ، خود به دستتولید 
    .دنگذار نمایش میبه  ویژهطور را به  یافته رھایی که توانایی جمعی مردان و زنانِ  برابرانه اشکال نوآوریِ  ی ھمه



از نظریه کمونیسِم  رااین کمونیسم  کردن به روز اشتراکیِ  اشکال توانیم ما می. »توانیم بی افزاییم ما می« :گفتم

تصدیق کمونیستی  ،در چه میزانی: شویم رو به رو میدشواری یک با در این جاست که  .استنتاج کنیم ھوشمندی
رد ی به کلتواند با سازماندھی کمونیستی یک جامعه ھمسان شود؟ ژاکوتو چنین امکانی را  ھر کس می ھوشمندی

در ، رھایی. انتقال یابدرھایی، از نظر او، شکلی از عمل است که تا بی نھایت می تواند از فردی به فردی دیگر . کرد می

جاذبه اجتماعی قوانین  ایجابی توسطانباشتگی  منطق و اجتماعی ھای منطق گروه مقابلدر  به طور مطلق، این جا
بنابراین . تواند خود را به رھایی رساند و برای رھایی دیگران اقدام کند ھر کس می  .گیرد چون جاذبه فیزیکی قرار می

  . یافته متصور شد یتوان بشریتی متشکل از افراد رھای می

 چنان که باھم  .نیست ]مترجم – ژاکوتو[ عرف شکن یاندیشمند شخصی اتبا اعتقادتنھا سروکار ما در این جا 
تواند با  میچگونه ھر کس  تواناییمساله این است که اشتراکی کردن  .ستیمرو به رو نی معج وفرد  ساده میان یتقابل

تواند به اصل توزیع  رھایش می ))٨(آنارشیکِ ( ریِ روَ سَ  -بی چگونه اصل. سازگار شودیک جامعه  تمامیسازماندھی 
ھای  ه دور از موعظهرسیده است که این مساله را ب آن زمان اکنون .و قدرت ھا درآید ھا وظیفه ،ھا اجتماعی جایگاه

این بی نظمی اما  ،خواندمی توان بی نظمی به یقین  را رھایش. طرح کنیمم خودجوشی و سازماندھی مکرر درباره

 ھای شکل خودبخودیچیزی جز بازتولید  ھا وقت بیشترِ تشکیالت  باید گفت که بر عکس. نیست خودانگیختهھیچ 
مانند  ،ی ژاکوتو کسانی بود که در سده پرسشِ  این ه معناست؟به چ شرھاینظم اما  .اجتماعی نیست موجود نظم

 .به وجود آوردند کمونیست احزاب یا چون مارکس و انگلسو  زدندکمونیستی  ھای کولونی ایجاددست به کابه 
اد افر عقیدهآن ھا، بر خالف  .شدند ناکامکابه در ایاالت متحده  به رھبریچون کولونی ایکاری  ھای کمونیستی کولونی

توانند تن به نظم اشتراکی دھند بلکه بر عکس به این  که خصوصیات فردی نمی ناکام نشدند، به این دلیل کند ذھن

به فضیلت تبدیل ، شود نمی توانست خصوصی توانایی متعلق به ھمگان یکرتشیعنی  که توانایی کمونیستی دلیل
 ریزی نتوانست با برنامه -ویش قدرت فکری جمعیپمندی  زمان -مندی رھایش  زمان. گرددکمونیست  خصوصی انسانِ 

در  ،ھای دیگر ُکمونُته. سانی پیدا کند داد، ھم ای که به ھر مرد و زنی جایگاه و نقش خود را می جامعه سازمان یافته
افته رھایی ی ھا از زحمتکشان کمونیستِ  آن: دلیلش ھم ساده است .آیند خیلی بھتر از این کارزار بیرون می ،ردور و بَ 

این در حالی است که . ی نظمی مذھبی گردھم آورده بودند تشکیل نشده بودند، بلکه مردان و زنانی را زیر اُتوریته

ی، یک :شد تجزیه از ھمان ابتدا، به دو بخش این کمونیسم، .ھا تشکیل شده بود از کمونیست ُکمونُته ایکاری
 کمونیسمِ تجسم  چون مساوات انجمنمونُته و دیگری، کُ  روحانی پدرتوسط زندگی روزمره  اشتراکی سازماندھی

ود کردن خود در اجرای وظایف به جای محد کمونیست زحمتکشی است که ھر چه باشد، زحمتکشِ  .کمونیست ھا

فراموش نکنیم که . رساند به اثبات میرا آن ھا و بررسی و بحث  عمومیدر وضع قوانین خویش توانمندی  کارگری، مفید
ساخته شده ، زحمتکشان، که روحشان از آھن جا آندر  .بودخود حل کرده  ی به شیوهاین مساله را ون افالط جمھوری

مادی چشم  طالیدارند، قادرند و باید از  زرروحی از که گزاران  تنھا قانون .توانند کمونیست باشند ، نمیاست
بدین ترتیب، جمھوری . ست زندگی کنندتولید زحمتکشان غیر کمونی لِ بَ کمونیستی از قِ  ی شیوهکنند و به  پوشی

 توسط ھم اما ھنوز کھنه است یحل راهِ  ،این .کند می تبیین کارگرانھا بر  چون حکومت کمونیست خود را افالطون

   .به کار گرفته می شود ،جدی گروه نگھبانان تقویت بھایبه  ، با ارج تمام ودولتی که در ابتدا نام بردیم

را  بودند ایجاد گردهکه خود  حزب کمونیستیکه  گرفتندتصمیم  اما مارکس و انگلس. بود برده از یادکابه نگھبانان را 
 پرولترھاکه خود را برادران ) ٩"(ھای تمام عیارخر"به جای این  ،نیروھای مولده تکامل تا و منتظر بمانند سازندمنحل 

، مارکس و انگلسبرای  .قعی کمونیست را قرار دھدپرولترھای وا، سر در نمی آوردند ھیچ ھا آنو از تئوری  خواندند می
زندگی  ،ای باشد که در پاسخ به خودخواھی و بی عدالتی اجتماعی یافته توانست تجمع افراد رھایی نمی کمونیسم

باشد که از ھم اکنون در  شمولیجھان شکل بایست تحقق کامل  می ،دو آن، نزد کمونیسم. دنکن تجربه میرا  جمعی
کمونیسم، فعلیت بخشی به  .آید در میرمایه داری تولید و سازماندھی بورژوایی اشکال زندگی به اجرا سازماندھی س

نیروھای . وجود دارد ،منافع خصوصی ویژگیدر خود،  مشترکی بود که از ھم اکنون در شکل متضادِ ) ١٠(خردمندانگی

    .بود ھا آن تصاحب مجدد شکل ذھنی و مشترکغایب، چیز تنھا . از پیش وجود داشتندرھایش  اشتراکی

دو اصل  به بھای توانست می اما مشکلاین . بود» تنھا« واژه ھمین، که وجود داشت ای مسالهتنھا در این میان، 

ای  ُکمونُته نیروی. است یا ذاتی درونی کیدینامیدارای  نیروھای مولده رشداین اصل که ، نخست .شود هبدیھی دور زد
ی  توسعه این اصل که ،دوم. دکانَ رَ تَ  میرا داری  نفع خصوصی سرمایه ھای شکل اندازد میبه کار این رشد خوِد که 

جدا از  جمعی ھای شکل، ھمه ی ُکمونُته ھای شکلی  در منطق خود، ھمه به ھمان سان و بیشتر، ،نیروھای مولده

 واژه مشکلِ  پس .درَ بَ  را از بین می یابند ی میتجل در خانواده، دولت، مذھب و یا دیگر روابط اجتماعی سنتی ھم که
 جمعی دیگر ھای شکلفروپاشی  باممکن  ی کمونیسم در تنھا شکل ُکمونُته: شد دور زده میبدین صورت » تنھا«

  .شد می آشکار



ه این بود کاین راه حل  اِشکال تنھا اما .شد پذیر می امکان ھا و ُکمونُته بدین ترتیب، حذف تنش میان کمونیست

 که قلب آن چه ،این راه حل. ُبرد را از بین مینظم اجتماعی توسعه منطق  وخواھی  منطق رھایی بین یناھمگون
ھر کس  توانایییا تصدیق  می نامیم ھوشمندیکمونیسِم آن چه که یعنی  .سازد محو میدھد  تشکیل میرا  رھایی

که  رود می، در مقابلاین راه حل،  .انجام دھد تواند نمیانجام کاری که  در و باشد تواند نمیکه  جایی در حضوردر 

پذیری ذھنیت  از یکسو، امکان. دو جنبه دارداما این اعالم ناتوانی خود . نھد بنیان ھا انسان ناتوانی بر امکان کمونیسم را
 گفتهبه  پرولتاریا،: فرایند تاریخی ناشی می شودیک دھد که از  می پیوندکمونیستی را به آزمون سلب مالکیتی 

تجزیه  حاصلبلکه  نیستجامعه  از ای ویژهی  که دیگر طبقه دھد در جامعه تشکیل میرا  یا طبقهمارکس، 
 خود آگاھی نسبت به موقعیتِ . دھد پرولتاریا، بنابراین، ھیچ چیز جز زنجیرھایش را از دست نمی .طبقات است ی ھمه
این  را وادار به کسب ست که اوپرولتاریا خوِد موقعیتِ  و این چون نیرویی انقالبی است پرولتاریا پذیری شکل ی الزمه

 پرولتر، بدین ترتیب، با زرِ آگاھی که چیزی جز تجربه انسان آھنی، تجربه کارخانه و استثمارقابلیت  .کند می آگاھی
 حاصلهنادانِی  یتموقع سازد، به صورترا آگاه  پرولترموقعیتی که باید خوِد اما از سوی دیگر، . شود ھمسان می ،نیست

 نظماستثماری تنھا می تواند این  سیستم گرفتارِ  انسان آھنی، انسانِ . شود مطرح میاز ساز و کار سلطه ایدئولوزیکی 

این قابلیت، شناخت فرایند . باشد خود اوتواند قابلیت  از این رو، قابلیت پرولتر نمی .بنگردمعکوس ایدئولوژی  ی را در آینه
نیستند،  سیستم گرفتارکه  است در دسترس کسانی است که تنھا شناختی. ادانی پرولتر استھای ن کلی و ریشه

  . کمونیست ھیچ چیز نیستند جزکه  کسانی چونھا  یعنی کمونیست

فراموش بین دو فرضیه را ماقرضیه رھایی است، نباید تنش تاریخی  یکمونیست فرضیهگوییم  که می زمانی پس
 ھر کس توانمندیاشتراکی کردن  به معنایتنھا  .امکان پذیر استبر پایه فرضیه رھایش  اتنھفرضیه کمونیستی  .کنیم

منظور من در این جا آن جنبشی است که ایجاد جامعه کمونیستی را  –اما از ھمان ابتدا، جنبش کمونیستی . است
 - فرضیه آموزشی: بود ناگونھای گو شکلانگاشتی مخالف و نابرابرانه در  پیشآغشته به  –ھدف خود قرار داده است 

اشکال  نابودکنندهِ  فردگرایی شکوفاییانقالب فرانسه چون  از انقالبی ھا؛ تحلیل ضد ھوشمندیتفاوت  خواھانهِ  ترقی
ھا و  ، تصویرھا، ایدهکلمات غلمبه کهاقشار خلقی  جوانان ابتکارافشاگری بورژوایی  ؛سنتی ُکمونُته و ھمبستگی

توسعه علم مارکسیستی  ، امافرضیه رھایی فرضیه اعتماد است .و غیره کنند خود می از آنِ ی خود  را به شیوهامیدھا 

در کشف و فھم  کثیرناتوانی تعداد  انگاشتِ  پیش مبتنی بربا فرھنگ بدگمانی  ،با ضد خود آن راو احزاب کمونیست 
  .کرده است آمیخته مسایل

 به گردنافالطونی بین کمونیست و کارگر را  کھنه مسئولیت تقابل فرھنگ بدگمانیمنطقی،  کامالً به صورت 

تجربه  به نامشور کمونیست ھا  بی اعتبار کردنبا  :دھد انجام می) ١١(»الزام متضاد«را در شکل دو  این کار .گیرد می
ایفا  زمان دو نقش در این جا، ھمکارگر، . کمونیست پیشگامبه نام دانش بی اعتبار کردن تجربه کارگران با و کارگران 

 یکارشناسو دیگری نقش  بیند نمیرا  خود منافع اقتصادی بالواسطه فراتر ازکه  یخودخواھ فرد یکی نقش :کند می
 آنارشیستِ  یکی خود، یا  به نوبه ،نیز کمونیست .تعلیم دیده است کار و استثمار و منحصر به فرد طوالنی آزمون در که

و کند  تابی می بی ،تآرام و ضرور تحوال حرکت با به خطر انداختنحتا  ،شآرزوھای یافتن که برای تحقق ست بورژوا خرده

روح زرین کمونیست  سرکوب دوجانبهِ  .است اشتراکی ھای آرمانبه وفادار  به طور کامل ی مبارز تحصیل کرده یکیا 
 NEPستی، ازھای کمونی ی حکومت ھمه توسطیست نکارگر توسط روح زرین کمو نآھنی روحکارگر و  نروح آھنیتوسط 

را  این سرکوبنیز  نما علم مارکسیستی و سازمان ھای چپ .گیرد انجام می ،]مترجم - چین[ تا انقالب فرھنگی) ١٢( 

کردن توھمات  به علم، که مسئولیت برمال آلتوسری نسل من، از ایمانِ  چگونهکنیم  تصور .کنند می اندرونی
کار در  از طریقبه شوق مائوئیستی برای تجدید تربیت روشنفکران ره ، دگرفته بوناپذیر عوامل تولید را بر عھده  اجتناب

تجدید تربیت روشنفکران توسط کار یدی و دیگری ، یکی پدیداربا خلط دو  را بََرد و این ھمه می توریته کارگراُ زیر و کارخانه
    .دھد انجام می ،توسط کار اجباری مخالفینتجدید تربیت 

 دو اینکردن ایده کمونیستی از  جخار، اندیشیده شودنوین  ینام کمونیسم چیز رباید زیاگر به نظر من، 

 عنوانبه تنھا یک ایده کمونیستی را  مجدد نمی ارزد که احیایبه واقع . دادقرار ھدف اساسی باید را » متضاد الزام«
داری و به  سرمایه دست ،ه باشدھر چ .دانست بسیار فجایعکشتار و  عامل به یقین را کمونیسم و آن این که دادتقلیل 

ھای قربانی  ھمین نوع استدالل است که تعداد فلسطینی. است ھا نیز بسی به خون آغشته اصطالح دموکراسی
ھا آفریقایی  را با میلیون ھا نازیھودیان قربانی ی، تعداد نازیسمکشی  ان قربانی نسلاشغال اسرائیلی را با یھودی

 دموکراتیک آمریکایتوسط  قتل عام سرخ پوستانیا و ا قربانیان جمھوری استعماری فرانسه ، بداری و برده تبعیدقربانی 

ھا ھمیشه در نھایت به عکس خود تبدیل  سازی و سلسله مراتبی کردن شرارت شبیه این گونه .کند مقایسه می
یھیلیسم ن ای گونهر آخ حرفاین است  .برد از بین می را ھر تفاوتی ،ستمو آن ارزی این  به نام ھمو  شود می

   .مارکسیستی



و ابزار  مناسبسازماندھی  نیز درباره ھمین طور. کنیمنمی ارزد که وقت زیادی صرف این گونه ادله به زحمتش پس 

توان  موزد که چگونه میآ یمھای کمونیستی به ما  تاریخ احزاب و دولت. زنیمدامن  ھا به بحث» تصرف قدرت«
 بپرسیماز خود  که تر است  مناسب بسی ،به واقع .ایجاد کرد آنو حفظ  درت سیاسیق استوار برای تصرف تشکالتی

کنم که تاریخ  فکر می ھم در توافق با آلن بدیو، من پس .شباھت داردچیز به چه کمونیسم چون توانایی ھر کس که 

ی زوال نھادھای ھا لحظه به طور عمومیھای کمونیستی است که  کمونیسم چون تاریخ رھایی، نخست تاریخ لحظه
ای رو به زوال در سیر زمان  نقظهبه معنای تنھا  لحظه. را نباید خوار شمردواژه لحظه . اند حکومتیدولتی و افول احزاب 

 لحظه .ھا و استقرار روندی دیگر از زمان است یا جا به جایی توازن momentumبلکه افزون بر این به معنای  ،نیست
 .است جھان ممکنات پیکربندی مجدد .دھد معنی می commun» مشترک«یزی است که چ نوینِ پیکربندی  ،کمونیستی

سازماندھی بیشتری نسبت به  تواناییھای کمونیستی از خود  لحظه. تنھا زمان تردد آزاد ذرات جدا شده نیستلحظه، 

ھا،  جایگاه» بھنجار«اما راست است که سازماندھی کمونیستی، از دید توزیع . اند روزمرگی بوروکراتیک نشان داده
چون سنتی است،  پذیرتصوراگر کمونیسم برای ما  .نظمی بوده است ھا، ھمواره سازماندھی بی ھا و ھویت مقام
که زحمتکشان ساده، مردان و زنان  ھایی لحظه، اند  ایجاد کردهگمنام  یاپذیر است که این لحظه ھای پرآوازه  تصور

ھا، ادارات، مدارس  ھا، شرکت اند، کارخانه نشان داده گانخود و حقوق ھم حقوق عادی، توانمندی خود را در پیکار برای
سزاوار  نوینیاگر زیر این پرچم، چیز . اند ھا را با اشتراکی کردن نیروی برابری ھر کس با ھر کس به راه انداخته و ارتش

 .سازد میشان مشخص  تکبودی را در ویژگی وھا  ، شکلی از زمانمندی است که پیوستگی این لحظهباشدبازسازی 
 ھا حزبھا،  اعتمادی رایج در دولت فرھنگ بیتوسط که  ی فرضیه اعتماد است مستلزم تصدیق دوبارهاما این بازسازی 

  .است رفتهو یا از میان  شده سستکمونیستی  گفتارھایو 

وزه برای ھر تأملی ، امروجود دارد مستقل ای ویژه و بازسازی زمانمندی یمیان تصدیق ذھنیت ی کهپیوند
 مربوط مساله انگیزِ » یقین«رسد که چند  حال به نظرم می .فرضیه کمونیستی فوق العاده مھم و اساسی است درباره

ھا امروزه دو شکل اصلی به خود  یقین نای .است کردهمسدود بحث در این باره را  راهِ داری  منطق روند سرمایه به
. داند میداری  سرمایه ذاتیھستیم که کمونیسم را حاصل تغییرات  تزیھد تصدیق سو، ما با قوت شا از یک. اند گرفته

 .شود معرفی می مانیفست کمونیستچون دلیلی بر پیوند میان دو تز اصلی ) ١٣( توسعه کنونی اشکال تولید غیرمادی

داران گورکنان  مایهسر که گوید میو دیگری » شود می تبخیر فضااست در  جامد که ھر آن چه« :کند یکی اعالم می
 ی فرارسانی کهشب، یک تصاحب شدنی اجناس تولید امروز، به جای گویند که کاپیتالیسمِ  به ما می .خود خواھند شد

ن طریق، مضمون یبد .شوند می تبدیل و مشترک واحد یفرایندبه تولید، مصرف و مبادله  ،کند که در آن می ایجادفکری 

، شکل خود را غیرمادی اشتراکیِ  کارِ  کمونیستیِ  ھر چه بیشتر با قدرتِ  نداری، با ھمسان شد تولید سرمایه
در فرایندی تاریخی  ،روح آھنیی که و زحمتکش دارد روح طالیی که یکمونیست نھان میان، تقابل در نتیجه. دتََرکانَ  می

ن پیروزی کمونیسِم سرمایه بر اما خوِد این پیروزی کمونیست بر کارگر، بیش از بیش چو. خواھد رفت بینبه نفع اولی از 
، آنتونیو نگری به نقل از Good bye M. Socialismeدر کتاب خود به نام . ھا تجلی پیدا خواھد کرد کمونیسِم کمونیست

است شده ھای مستمری، امروزه تنھا نھادی  ویژه از طریق دارایی نویسد که نھاد مالی، به پرداز معاصر می یک نظریه

 .استواقعیت کار جمعی تجسم  قادر بهکه  باشد می تأمین کند، تنھا نھادیرا  یگانهو  انباشتهن کار که می تواند میزا
 باید آن را تبدیل به» تنھا«که  ایم رو به رو capitalisme du Captalکاپیتالیسِم سرمایه  سان، در این جا با بدین

کنفرانس، آنتونیو نگری به روشنی تأکید  ھمیندر  خود بحثدر  .کرد capitalisme des multitudes کاپیتالیسم بسیاران

 بسیاران مشترک توسط سرمایه و بنابراین سلب مالکیت از امردر حقیقت تصاحب » سرمایه کمونیسمِ «کرد که این 
multitudes مالی » بحران«آن چه که  .کنیم و عقالنیت تاریخی» کمونیسم«ت از باما ھنوز خیلی مانده که صح. است

بر امروز به واقع ایستی ناگھانی » بحران« .این عقالنیت است ھمین عقالنیتِ  به طور دقیقرسش برده است زیر پ
روایی  فرماندر جھان امپراطوری شوروی  فروپاشیداری است که به تنھایی طی بیست سال پس از  اتوپیای سرمایه

سازمان تمامی نھادھا و روابط اجتماعی، اتوپیای تجدید اتوپیای تنظیم خودکار بازار و امکان تجدید  از آن جمله است، .کرد

رویداد یک بازنگری فرضیه کمونیستی امروز باید . ی اشکال زندگی انسانی بنا بر منطق بازار آزاد سازمان ھمه
   . داری را به حساب آورد اتوپیای سرمایه بزرگِ ورشکستگی سابقهِ  بی

که شکل معاصر دیگری از گفتمان مارکسیستی را زیر  یت کندھدابایست ما را به سمتی  می نیز ھمین وضعیت
شکل بورژوازی جھانی  یک خرده در آن که پردازد می داری مرحله نھایی سرمایه شرحکه به ای  نظریه. پرسش بریم

و  مال در خدمتبه طور کامل  که جھانی: پذیرد تحقق می» واپسین انسان«فرمانروایی  درباره پیامبری نیچه و گیرد می

از  برای ما ھا که آن .است بر روی خود نارسیستی اتو آزمایش Surmoiفراَمن  جویی لذت، نمایشکیش کاال و  ،منال
سان،  دموکراسی، بدین .اتفاق نظر دارند آننامیدن دموکراسی بر  رانند می سخن »فردگرایی انبوه« کاملپیروزی 

، توصیف این .ست روا جھانو  ُکمونُته ھای شکلھمه ی  ایندهفز و نابودی سلطه سرمایهبرآمده از  جھان واقعی تجلی



چیزی فرای «و یا  »واپسین انسان«ستِ پَ روایی  فرمان چون یا دموکراسی :سازد می سادهبدیلی  بنابراین،

      . گیرد که به طور طبیعی چھره کمونیسم به خود می» دموکراسی

کسانی  :گیرند از آن می یمتضاد نتایج اما ھم زمان اند یفتوص موافق اینبسیاری  امروزه مساله این است که  
 را و نظم نمادین توسط دموکراسی سنتی پیوندھای اجتماعی شدن نابود که افسوسِ  گرا روشنفکران راستچون 

 خطرناک شورشیان» ینقد ھنر« مقابلدر را  قدیمی نیکویاجتماعی  نقدکه  یکار شناسان کھنه جامعه ؛ندخورَ  می
به را از سوی ما  جھانی وفورپذیرش فرمانروایی  عدمکه  یمدرن شناسان ُپست جامعه ؛دھند قرار می )١۴( ١٩۶٨

با دمیدن داری  نجات سرمایه چونای  فیلسوفانی که ما را امروز دعوت به انجام وظیفه و یا سرانجام گیرند می ریشخند
 جھشمنجالب دموکراتیک یا  ای چون ساده بدیل فلکی، صورتدر درون این ... کنند بر آن می یمضمون روحانی نوین

آور نارسیسیزم دموکراتیک  ھنگامی که به توصیف فرمانروایی شرم. شود میانگیز  کمونیستی خیلی سریع مساله

 نیز اما این پرسش. آوردخواھد  برونتنھا کمونیسم ما را از این باتالق  که توان البته نتیجه گرفت  جھانی پرداختیم، می
 فراخوان برای؟ در این صورت، بسازیمخواھیم کمونیسم را  ذھنی میبا چه نیروھای  ،شود که با کی طرح می

دگرگونی بر لب پرتگاه  دعوت بهکه او  ، زمانیکند پیدا می یکمونیسِم آینده بیشتر شباھت به پیامبری ھایدگر

در نظر  داری را ازداشتن ماشین سرمایهاز حرکت ببا ھدف ضربه زدن به دشمن و  اشکال مبارزه، مگر این که کند می
آمریکایی و دزدان  بورس دالالنداری،  مساله این است که برای بلوکه کردن ماشین اقتصادی سرمایه. داشته باشیم

ھا ھیچ  آن تأثیرگذاربدبختانه خرابکاری  .اند مبارزان انقالبیتر از  کارآمداند که  دریایی سومالی در تجربه نشان داده
  .آورد ای برای ھیچ کمونیسمی به وجود نمی  زمینه

 کمونیسمپذیری  ھای امکان شکلسناریوھای دنیوی یا بنابراین مستلزم آن است که  بازبینی فرضیه کمونیسم امروز

این دو . داری است و یا واپسین شانس ما بر لب پرتگاه درونی سرمایهفرایند  پیامدکمونیسم، یا . کنیم را از ھم تفکیک
یکی، منطق . اند مانده وابستهرھایی توسط منطق نابرابری  منطق کمونیستی آلودگی نوعزمینی به دو  سناریوی

 ودھد  را آموزش می نادانزحمتکشان  سازد که ی میخواھانه روشنگران است که از سرمایه استاد آموزشی ترقی
ھای مدرن  خواھانه است که شکل دیگری، منطق واکنشی ضدترقی .سازد آماده می آتییک برابری ھا را برای  آن

پروژه احیای فرضیه کمونیستی زمانی معنا دارد که این  .سازد تجربه واقعی را با پیروزی فردگرایی بر ُکمونُته ھمانند می

 .رودزیر پرسش  اند انتقادی از وضع موجود حاکمھای به اصطالح  بر تحلیل هھا امروز اینای که  آلودگی و شیوه نوعدو 
 معاصرھای  شکل. رودموسوم به پست مدرن زیر پرسش  جھانِ  در غالب ھای توصیفعنا دارد که زمانی م
اجتماعی، امروزه اشکالی از زندگی و  ھای ھمبستگی ثباتی جدید و نابودی سامان بیبازار کار،  انفجار، داری سرمایه

 آوران فن به جھانتا  اند ی نوزده نزدیک بیشتر به اوضاع پرولترھای سده به طور غالبکنند که  ایجاد می یکار تجربه
high-tech اسان، ھم و غم خود را صرف کیششن جامعه توصیفبورژوازی ای که بنا بر  خرده روایی جھانیِ  و یا به فرمان 

، موضوع بر ای ریشهبه طور . ھا نیست صحت این توصیف ا در این جا تنھا موضوع بر سر ردام .کند دیوانه وار مصرف می
ما می بایست  .ھای امر ممکن است تاریخی و تبیین نقشه کلی فرایندھای میان تحلیل پیوستگی ای گونهد سر ر

ی   یی، به نوبهرھا. اند  قابل تردید تحوالت اجتماعیاز  لتحلی بر مبتنی ھای بزرگِ فراگرفته باشیم که چقدر استراتژی

 اش را باید در نابھنگامی یرھای. این ضرورت ی  انهقھرمان واژگونیتاریخی است و نه  یضرورت خود، ھرگز نه تحقق
و  نھد بنیاد میرھایش را ھستی که ، فقدان ضرورت تاریخی است اولی :کند که در دو چیز معنا پیدا می اندیشید
تنھا میراث  .در طول زمان ھای تجربی سازمان یافته توسط سلطه نسبت به شکل است آن ناھمگونیدومی، 

به ما  را توانایی ھر کس تجربی از یھای شکل، امروز چون دیروز، است که آنی، شودبررسی  دارز میکه کمونیستی 
    .تابد بر می ھا گری آزمایشاز این که  مشترکی است آن آگاھی ،تنھا آگاھی کمونیستی .دارد عرضه می

من از سوی مورد استفاده  کلماتکنم که چندان با  تعریف می عباراتیتوان به من ایراد گرفت که کمونیسم را با  می
بَرَد و آن  را زیر پرسش دوباره می تزی دریافت من از رھاییکه  دھم میپاسخ  .ندارد تفاوتبرای تعریف دموکراسی 

و چه در شکل جھان  بورژوازیدولت سلطه  چه در شکل ،دموکراسی که کمونیسم را در مقابل ای است تظریه

را در بر  متفاوتیتواند چیزھای  می» دموکراسی«دانیم که واژه  ما می .دھد یمقرار  کاالیی قدرتتوسط یافته  سازمان
به  باوری ایمانوقتی دانیم که  میباز ھم و . نیز چنین است» کمونیسم«دانیم که واژه  در عین حال می گیرد، اما 

مونیسم چون تصاحب مجدد به ک: رسیم می بسیار ویژه کمونیسمیبه  ،درآمیزد فرھنگ تحقیر با برابری ضرورت تاریخیِ 
 سیستم کنیم، این میگر تکرار ید بار. »کمونیست«نیروھای مولده توسط قدرت دولتی و مدیریت آن توسط برگزیدگان 

تواند  تنھا می آینده رھایی .باشد ییرھا آینده تواند نمی اما ،باشدداشته داری  ای برای سرمایه تواند آینده می

که اصل برابری را در عمل اجرا  باشد مشارکت آزاد مردان و زنانی برآمده ازراکی ی اشت خودمختار حوزه ی توسعه
 من خواندن آن مزیتی دارد؟» کمونیسم«آیا بسنده کنیم؟  به آنو  بنامیم» دموکراسی«آیا ما باید  این را .کنند می
نیسم بر اصل وحدت و برابری این این است که کمو اولی .بیاورم کمونیسم گذاری سه دلیل موجه برای نام توانم می

 اصل برابری اشتراکی کردن دومی این است که کمونیسم بر خصلت اثباتی موجود در ذات .داردتأکید ھا  ھوشمندی



 نھایتیِ بی  .است خودوی از فرارَ  در این روند ذاتی دھنده توانایی سومی این است که کمونیسم نشان. ورزد تأکید می

را رد کمونیسم من واژه  ،در عوض .آورد می به وجود ی تا کنون غیر قابل تصور را ھای آتیهکه امکان ابداع  است روندی
  تحقق بخشدجھان  کلِ چون تغییر  تواند میتوانایی  آن چه که این بدانیماز پیش  ما که باشداگر بدین معنا  خواھم کرد

 در ،امروز ،ھا آن چیزی است که این تواناییدانیم تن آن چه که ما می .چیست راه رسیدن به آنکه  بدانیماز پیش و 

فرضیه بازبینی . تواند تحقق بخشد می ،در ناسازگاری با سیستم، جمعی ی و اندیشه از مبارزه، زندگی یھای شکل
ی  این کاوش به نوبه .گذرد ھا وجود دارد می شکل اینجمعی که در ذات  ھوشمندی کمونیستی از کاوش توانمندی

  .کامل فرضیه اعتماد استخود مستلزم احیای 

      

  ھا یاداشت

در لندن  Birbeck Institute for the Humanitiesدر  ٢٠٠٩مارس  ١۵و  ١۴، ١٣در » ایده کمونیسم درباره«کنفرانس ) ١(
  Moments politiques – Intervention 1977-2009 :در Jacques Rancièreسخنرانی ژاک رانسیر متن .  برگزار شد

Edition La fabrique  

)٢ (Alain Badiou 

 Hypothése de l’émancipation. رھایی فرضیه) ٣(

. به روش ژاکوتو معروفمبتکر روش خاصی در آموزش  ،آموزگار فرانسوی): Joseph Jacotot 1770–1840(ژوزف ژاکوتو ) ۴(

و بررسی قرار  توجهمدرن مورد  در مقایسه با روش ھای رایج بویژهاین روش را  داند آموزگاری که نمیرانسیر در  ژاک
   .دھد می

 Axiome: اصل بنیادین ) ۵(

 Intelligence: ھوشمندی ) ۶(

 intelligence(in): ھوشمندی )نا) (٧(

 an-archique: ری روَ سَ  -بی) ٨(

)٩ (ânes bâtés به فرانسه  

 Rationalité: خردمندانگی ) ١٠(

 Double bind: متضاد  الزام) ١١(

 ن سیاسی در زمان لنیناقتصاد نوی) ١٢(

)١٣ (Production immatérielle 

 .در فرانسه ١٩۶٨جنبش ماه مه ) ١۴(

 


