
 

 

 ؟تراشیعذریا  راه چاره

 

 ور لوفهآنری 

 : سهند ستاریمترجم

 

منتشر شد.  1968است كه در اواخر سال « : ماركسیسم و قیام فرانسهانفجار»؛ این جمله اول كتاب «ها بینی كشند بر پیش رخدادها خط بطالن می» مقدمه:

 دهه تر در ور كه پیش عقب راند. لوفه -حداقل چندصباحی  -سیاسی را در سراسر دنیا شناسان و عالمان  های جامعه بینی بعد از صدای انفجاری كه غالب پیش

پی برده بود، در این كتاب  انقالبی های سیاست و احساسات تکامل نقطه ثقلی در عنوان به روزمره زندگی شرایط اهمیت بهار فرانسه به پی ، خصوصاً در196۰

از زبان متفکری دانست  68توان ادامه شورش  گوید كه در نظرش اهمیت دیرپایی خواهد داشت. كتاب را می یفوتی پرداختن به جنبشی م و از ضرورت فوری

او تحلیل خود را بالفاصله بعد از شکست در  .بدل شدند این جنبش به رهبران هایش دانشجویانی پرورش یافتند كه كه از چند سال قبل در نانتر با آثار و ایده

را برای مخاطبان تفکر ماركسیستی كه درپی تغییر رادیکال و اجتماعی بودند بازخوانی و كار هربرت  68وقایع  در این كتاب ور ل كرد. لوفهدانشگاه پاریس دنبا

نقطه شروعی در   های پاریس گره خورده بود اما فراتر از آن رفت و به ماركوزه را در پرتو شورش فرانسه به دقت بررسی كرد. اندیشه او در عین اینکه به خیابان

 حق»داری مدرن رسید. از جمله نظریه  جدیدی درباره سرشت قدرت و سیاست در شرایط سرمایه  های كار دانشجویان رادیکال بدل شد و در نهایت به نظریه

 اما بود، بسیار نزدیک بر آن موثر جریاناتو  جنبش از آغاز به این ور هبا اینکه لوف. شد مطرح فرانسه 68به شورش مه  واكنش بود كه مستقیماً در «شهر بر

اید  تعیین كرده ییافت: اگر برای مبارزه محتوای دست رهایی به - رخداد قاب یک حتی در - موجود وضع با نفی صرفاً توان نمی داشت كه را نقد همواره این

های اخیر  در دهه كه بود «شهر بر حق» گذاشت دوران آن رادیکال اجتماعی های جنبش روی پیش ور هلوف فرمی كه. باید آن را با فرمی رادیکال كرد

 اند. آن، افق جدیدی در برابر مبارزات شهری گشوده با احیاء هاروی متفکرانی چون دیوید

*** 

ا اصالح. بارها مثالً انقالب ی. اندنمودند امروزه از رده خارج شدهمی دارمعناهایی هها و دوراهها كه روزگاری گزینهرسد برخی انتخاببه نظر می

مالکیت ابزارهای تولید و تصاحب از طبقه حاكم و خلع ید  دارد: جامعای  اصالحات كه هدف و نتیجهاز ای  مجموعهی ثابت شده كه انقالب یعن

ساختار كل  مهمیبامعنا یا و هر اصالح در كار است اصالحاتی انقالبی كه شده روشن  دیگر اكنونل جامعه. ك - ةباواسط یا مستقیم -ت مدیری

 . را روابط اجتماعی تولید و مالکیتیعنی  –رود میجامعه را نشانه 

 نهادها؟ چارچوب در فعالیت و آمیز  خشونت عمل بین سازنده،  فعالیت و گسست بین است؟ كار در انتخابی تدریجی و ناگهانیهای  رهیافت بین آیا

 با و شمرد غنیمت را عملی اقدام برای    بالقوه های امکان باید. بکشیم دست لنین استراتژیک اصول از كه ندارد وجود دلیلی هیچ نظری لحاظ به



 

 

 بحرانی به منتظره غیر شکلی به بسا چه اند شده بنا نهایی یورش تصور بر پیش از كه سیاسی های  نگرش. كرد شان یکپارچه دیالکتیکی روشی

 نه و است دانشگاه مثل نهادی اصالح درپی كه طلب اصالح بدواً نگرشی. بزنند دامن موجود هجامع درون - فروپاشی و - ایدئولوژیک و نهادی

 ضروری ای مساله وسیله انتخاب آن در كه گذارد نمی كنار را بزنگاهی وقوع امکان امر این. شود بدل موثر بسیار و انقالبی عملی به بسا ای بیشتر،

 .باال از فعالیت یا پایین از عمل یا. دولت اساسی تغییر یا جامعه كل بازسازی یا: باشد ذیل هدوراه است ممکن انتخاب ترین ژرف اما. است

 absolute) مطلقه سیاست آنچه زوال یعنی – را استراتژیکش توان و قدرت افول از نوعی دهد، نشان را دولت زوال كوشیده ما تحلیل

politics )امکان شرایط نیز و اش اجتماعی «پایگاه» ریشه به تیشه كار این و است ویرانگری-خود فرایند درگیر دولت رسد می نظر به. دانیم می 

 – ندا ریختن فرو حال در ها ایدئولوژی و نهادها. دارد اقتصادی عوامل در ریشه عمیقاً نهایت در پایگاه این اینکه با – زند میآن دولت  كردكار

 چه شد، نخواهد مطلقه دولت سود به هایی  وضعیت مجدد استقرار به منجر قضیه این آیا. است نشسته ها آن تارک برمطلقه  دولت كه روبناهایی

   ؟جدا شود دارد مجزا هستی كه دولت روبناهای ازو  تاسیس یجدید روبناهایشد  خواهد كوشش اینکه یا سوسیالیستی؟ چه كاپیتالیستی

اصول  .بیایدتغییر رادیکال به كار ، نویافته ، از منظر سوسیالیسمتواند میكند  میآشکار  هت مطلقسیاسقالب مفروض در را  كه خود زوال دولت

 و ها سردرگمی ،مستمر های رقابتآورد؛  تمام مشکالتی كه به بار میبا در همه جا  *مدیریت كارگران بر خود: عبارتند ازا م اهنمایر

دهنده  تشکیل یها منافع گروه «نمایانگر»كه ای  پایههای  سازمان ای از  شبکهند؛ برقراری شو می نظم جدیدموجب پیدایش كه هایی  نظمی بی

« فرایندی»که بلنه دولت در اینجا  زش علمی اطالعات.اپردجمله ابزارهای تکنولوژیک، از  و استفاده بهینه از ؛نه بازنمودی از آناست  «مردم»

تنها  . بدیل این دورنما این خطر را دارد كه نهقابل رفع استعمل اجتماعی  فقط از طریقكه شود  میمنتج الت جدیدی است كه به معضدخیل 

پیش انقالبی طلبی  اصالح نوعیآیا ما روبناها و ساختارها را در قالب قوانین جدید از نو تثبیت كند.  همان( بلکه 1945تولید اقتصادی )نظیر 

، رهیافت مهجورترینترین و  خطرناکبا این حال، ؟ شاید. است)صنعتی و شهری( جانبه  همهدگرگونی   نظریه راهنمای عمل آنهیم كه ن می

 انقالبی است.  رتوریکطلبی پنهان پشت  اصالح

های  از نگرش تمامیتی خواهبا ظاهری واحد، متفاوت های  از نگرش تمامیتیخواه  – باعث نگرانی شده است شود نامیده می «چپ»آنچه هنوز 

، به قدرت برسد تضمین كندتواند  نمیبه قدرت برسد یا خواهد  جوری عمل كرده انگار نمیگذشته در چند سال  چپ. متفاوتمشترک با ظاهری 

چارچوب در  را قدرت تسخیرآنها  شک بی. را تضعیف كنندرشد اقتصادی ترسند  ظاهرا می . رهبران سیاسی چپبوده استچیزی اساسی فاقد یا 

احیای برای را ای  برنامهسپس ، بیشتر و بیشتر شودبحران گذارند  میمخالفان شود،  : بحران اقتصادی شروع میكردند دنبال می خشک سنتی

و  نهادی بحراندیگر منسوخ شده است:  رهیافتیچنین . شوند شان مستقر می در مراكز فرماندهیو بعد با خیال راحت ، گیرند پی میخیزش 

سیر اقتصادی هایی كه در آن رشد  هایی از ركود وجود داشت، مثل بیکاری، بخش نشانههرچند )رخ داد  اقتصادیحاد یک ركود غیاب روبنایی در 

ای چند شخصیت این نخودش هم به استثو آماده نیست اما  ،قطعاً تواند قدرت بگیرد؟ چنین چپی میآیا (. هایی از این دست نشانهنزولی داشت و 

خواهد همان  می« چپ» كهتفاوت  با این. داردحکومت هم هایی كه  همان برنامه ؟چه چیزی عرضه كردهها چپ  در این سالداند.  خوب می را



 

 

از جامعه تصویر مهیج یا مفهوم جدید یک نتوانسته حتی چپ  .غیرهدرآمد ملی و بهتر ، توزیع بهترنرخ رشد  –ها را بیشتر و بهتر اجرا كند  برنامه

 فقدانو حصر  و حد بی ماللجمله  ازهمان سوسیالیسم دولتی است با همه معایبش )الیسم هنوز یاز سوس غالب چپ تصور .پیش بکشد دولتیا 

دقیقاً خورد ولی  تکانی هم میو خواهد دست به عمل بزند  می «چپ»شکی نیست كه  ،لب كالم(. !اجتماعی« خالقیت»و  تخیل، سرزندگی

را از میان ها  نجیمیاكند و همه  مینابود دموكراسی را اساس  مثل قدرت دولتی چپ نیزكند.  حركت میخواهد یا در چه جهتی  چه میداند  نمی

 .مخالفانشكه جنگد  ی میزمینهمان در دقیقاً ، با آن توانمندو است ناتوان بدون ماشین بروكراتیک چپ كه دارد.  میبر

 و نه آید میاز آن بیرون  سیاسی ای« سوژه». نه رسد نمیای انقالبی  برنامه به و سازد نمی« تمامیت»نوعی  اتپیشنهادمطالبات و  ای از همجموع

 جای چه پس. اند«گرایانه تقلیل»و هم « یافته تقلیل»فعالیت سیاسی صرف هم و  كارگری های اتحادیه فعالیتیا هر چیز بهتری. هدف سیاسی 

اینها ؟ تمامیتكل؟ . مانع را به امر جزئی تقلیل دهد و امر جامع جزئی تقلیل یابد و نظر یک نقطهبه تواند  نمیكه « نظری نقطه»آن خالی است؟ 

یک به نه هایی  نگرش. چنین یکی كردماشین بروكراتیک یک دولت یا یک یک نهاد، بتوان آن را با كه  ندیافته نیست یممتع فردیک 

از همه عناصر كه را  تمامیتی. كنند دهی نمی جهتها  این نگرش .آیند می گذاری هدفبه كار و نه د نكن كمک می مانع و جامعپردازی  مفهوم

  .)صنعتی و شهری( در تراز جدید جامعه بازسازیدر جهت  دانست« فرایندی»توان  میفقط باشد تهی  خواهی تمامیت

 

 .شد مطرح نو  از( self-management) مدیریتی-خود عنوان با شوراها ایده فرانسه 68 مه وقایع با *
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