
 

 

 ینوازهمانیم ،یدموکراس ،یدوست است،یدرباره س دایبا ژاک در ییوگوبحث و گفت

 یبرابر یعنی یدموکراس

 

 زادهیدی: کاوه عترجمه

 

 داینکته است. ژاک در نیمصداق بارز ا دای. مصاحبه حاضر با درتوانندیاو نم یکه متون اصل لسوفیف کی یبه پروژه فکر کنندیباز م یاچهیگاه در هامصاحبه

پنهان آن  یهادارد و داللتیاو پرده برم یفکر نیمضام یاز برخ یبه خوب ریمصاحبه ز یبه شمار آمده است، ول سیدشوارنو یهمواره در زمره فالسفه فرانسو

شن م شکار و رو ست که جفر ییوگوترجمه بحث و گفت روشی. متن پکندیرا آ ستاد ادب نگتون،یبن یا شگاه ام یقیتطب اتیا ستاد کلژ  ایجورج یوردر دان و ا

 نیگو را بنجاموداد. متن گفت بیترت انیدانشجو ردر حضو دایدر دانشگاه ساسکس انگلستان با ژاک در ١٩٩٧در اول دسامبر سال  س،یفلسفه پار ونالیانترناس

سپرد. چنان زینو شار  ست انت سشبه قالب مکتوب درآورد و به د ست،یوگو هم پگفت نیا یهاکه از عنوان و پر ضام یبحث عمدتا بر محور برخ دا کتاب  نیم

ستیس» ست ا ش یآن کم یسیکه ترجمه انگل گرددیم دایدر «یدو شر  سال منت سش پ نگتونیبود. بن دهقبل در همان  شدیم شیچهار پر  میناظر به مفاه ک

 .غالب بوده است یمضمون دایکه در آثار متاخر در ینوازهمانیم زیو ن یدموکراس است،یس ،یدوست

ضرورت آن بگفت نیبعد از گذشت دو دهه از ا یکه امروز حت پردازدیم یگو به موضوعاتوگفت نیدر ا دایدر شت او از شودیاحساس م شیاز پ شیوگو  . بردا

 یهاکوران جنبش در «در راه یدموکراس   »او از  ریبحران مهاجران و تعب نهیزمو...( در پس ییراروپایغ پوس   تاهی)س    یگریدر مواجهه با د ینوازهمانیم

 کندیصحبت م یدموکراس یاز نوع دایبرخوردار است. در یمضاعف تیاز اهم دارانههیسرما یهاملت -به زائده دولت یشدن دموکراسو بدل یافراط یگراراست

شهروند توانینم گریکه د بیچنان غر سازمانده ،یآن را به  سیس میرژ کی یبه  س»داد.  لیدولت تقل -در قالب ملت نیمع یاجامعه یبرا یا در  یدموکرا

مفهوم  یعنی. بلکه اول از همه بخشدیبهبود م ای کندیرا اصالح م هایدموکراس یفعل طیکه شرا ستین ندهیآ یدموکراس کی یبه معنا دا،ی، در قاموس در«راه

س یآرمان س»وعده گره خورده است:  کیدر دل خود به  یدموکرا مطبوعات،  یآزاد ان،یبیآزاد ،یآزاد ،یحک شده است: برابر یتصور وعده در تصور دموکرا

گوست که به همراه وگفت نیخالصه ا دیآیآنچه در ادامه م«. وعده است جورکی یاند. دموکراسحک شده یدر درون دموکراس ییهاهمچون وعده نهایهمه ا

 ت.مترجم در دست انتشار اس یاز سو «یستدو استیس»رساله 

*** 

 پرسش چهار

است که  نیهموار شود. پرسش اول ا «یدوست استیس»تا راه بحث در مورد کتاب  کنمیمن چهار پرسش مشخص طرح م :نگتونیبن یجفر

 د،یسیخاص بنو استیس کیدرخصوص  ای استیکه درخصوص س دیاتقاضا طرف بوده نیسو با اهاست از همهکه سال میدانیم. «است؟یچرا س»

 یاهیباالخره به پروراندن نظر یبه قول بعض ایگفت که اکنون،  شودیم ایتقاضا پاسخ داده است. آ نیکتاب به ا نیا خرهبتوان گفت که باال دیشا

سیس ستیس ای یا سته یا سازانه کمر ب ست ا قدرنیپرسش دوم که هم د؟یاوا ست ا ست که  نیسررا شما . «؟یچرا دوست»ا  استیس»عنوان کتاب 

ست شا «یدو ست و  س هب بیعج دیا سد که ک ش ینظر بر ست» یاهیبخواهد از راه مفهوم ظاهرا حا سیس یهابه بحث «یدو شود و نه از  یا وارد 

به  یچه ربط یدوس  ت ،یعبارتو مانند آنها. به یندگینما ت،یقدرت، مش  روع ت،یمثل حاکم یمیحوزه آش  ناترند، مفاه نیکه در ا یمیمفاه قیطر

ستیس س ا ستیدارد و  ست یچه ربط ا سومیبه دو ست که در جا یمفهوم ایپرسش مربوط به کلمه  نی؟  شما پ یجایا ستهیکتاب  حضور دارد،  و

س یعنی شخص انبی به و – یدموکرا سر کتاب پ یریتر، در قالب تعبم سرتا ستهیکه در  س» شود،یتکرار م و ست «. در راه یدموکرا اگر ممکن ا



 

 

( در فرانس  ه ١٩٩٤کتاب ) نیکه از زمان چاپ ا ییبه کارها کندیباز م یراه واقعهپرس  ش ب نی. و آخردیما روش  ن کن یعبارت را برا نیا یمعنا

شما مرکز ثقل اتازه ی. از قرار معلوم در کارهادیاکرده س نیتر  سینوع پژوهش  سیسشبه ای یا سو یا ست. در  دهییگرا ینوازهمانیمفهوم م یبه  ا

خاص  ه با توجه به  د،یص  حبت کن بارهنیهم درا ی. اگر ممکن اس  ت کمدیامنتش  ر کرده ینوازهمانیحول مفهوم م یاریآثار بس   ریاخ یهاس  ال

 کیدر حصار  ییفضا م،یااشتهد یخود گرام یخانگ شیوبکم یمقدم شما را در فضا نوازانههمانیم شیوبما کم م،یدار نجایکه امروز در ا یتیوضع

قرار  نی. پس چهار پرس  ش من از اکندیبرخورد نکرده و هنوز هم اغلب نم نوازانههمانیمکه معموال با آثار ش  ما چندان  یفرهنگ ای یمل یفض  ا

 ؟ینوازهمانی( از چه رو م٤؛  ؟ی( از چه رو دموکراس٣؛  ؟ی(چرا دوست٢؛  است؟ی( چرا س١است: 

س :دایدر ژاک شکرم. از قرار معلوم امروز  صور کن دیتوانیوقت دارم و حتما م قهیدق یمت سخ دیت ست، پرسش نیدادن به اکه پا شوار ا ها چقدر د

حضور  یشما کسان انیکه ممکن است در م یطیسرراست به شما بدهم، آن هم در شرا یپاسخ یسیو به زبان انگل البداههیف قهیظرف چنددق دیبا

متناس  ب با  کنمیم یس  ع ن،یبزنم. بنابرا نجایکه قرار اس  ت ا ییهااز حرف ترحیو ص  ر ترقیاز من خوانده باش  ند دق ییهاباش  ند که متن داش  ته

 .مختصر و سرراست بدهم یجف پاسخ یهاپرسش

 است؟یچرا س. ١

ست م بله، شتن و تدر یگفت از زمان شودی. از همان ابتدا، مدییگویدر شروع کردم، خ سیکه کار نو ستانه و غ هایلیرا  ستانهیدو شم  ردو نکوه

گمانم  بهجهت که  نیهم به نظرم منصفانه آمده هم نامنصفانه. نامنصفانه از ا رادیا نیام. انرفته یاسیبه سراغ مسائل س مایاند که چرا مستقکرده

 نیربط را نشان دهم. منصفانه از آن جهت که ا نیبه دقت ا توانمیبته مربط داشته و ال یاسیام به مسائل سکرده یهر کار میرمستقیغ ای میمستق

س ستیربط به  ستقیغ یلیخ ا س میرم سته بوده، در  سرب س نیا خواهمیم یام که وقتتحول کارم منتظر آن لحظه بوده ریو  سئله  سیم را از کار  یا

سم؛ و ا سطح مطلوب نظرم بر ض تواندیم نیدرآورم بتوانم به  شد برا یحیتو ض ر،یتاخ نیا یبا  نیسراغ ا یحیچرا در ابتدا تلو نکهیا یبرا یحیتو

 .بودم مسئله رفته

 یدادن به تقاضاپاسخ ریاکنون هم درگ یگمان ندارم حت میبگو دیبا رمیبگ یلفظ را هم جد دهیکش شیکه جف پ یسؤال نیاگر بنا باشد در ا حال

س ستیپرداختن به  شم،  ا سنت یزیچ نهادنشیپ یعنیبا ستیس»خود  که در قالب آنچه در   کنم،یکه اکنون دارم م یبگنجد. کار میخوانیم «ا

شباح مارکس»در کتاب  هخاص  نکهیا ست،یچ یاسیمسئله که امر س نیبه ا دنیشیبازاند ای بردنیپ یاست برا یتالش ،«یدوست استیس» ای« ا

. پس گرانیاست در کنار د یتالش نیا رونیکارم و ازهم نیا ریکه درگ ستمین یالبته من تنها کس گذرد،یچه م استیس دانیم یجایدر جا قایدق

سیس یمحتوا کی نهادنشیپ کنمیمکه  یکار شنا یبرا دیجد یا س ست،ین یمیقد یهمان قاب آ شم که امر سیدر تال  فیبماهو را از نو تعر یا

 م،یگویکه م یزیچون چ ست،ین یاسیس هینظر یقسم نهادنشیکارم از جنس پ لیدلنیهمو درست به شم،یندیمتفاوت به آن ب یقیاز طر ایکنم 

. رودیاز ساحت معرفت فراتر م قتایکدام است، حق ینوازهمانیو م ستیچ یدوست نکهیدرخصوص ا ،ینوازهمانیو م یمشخصا درخصوص دوست

صورت ذ میسروکار دار یزیبا چ سرحد خود و در  ض تواندیخود نم تریاتکه در  شود، چ هیبه ق در  افت،یبدان معرفت  دیکه با یزی)تئورم( بدل 

 یضدنظر ی. و البته کار من حرکتردیگیقرار نم هیوجود دارد که کامال موضوع نظر یاسیتجربه س یتجربه، نوع یوعن ینوازهمانیو در م یدوست

شتن نظر ست؛یهم ن سیس هیبه نظرم دا سع یضرور یا ست، اما  ست که ا نیمن بر ا یا سیس هینظر کیضرورت طرح  نیا در  یزیرا با چ یا

ست،یس ست ای ا ضوع  تواندینم یساختار لیبزنم که بنا به دال هگر ینوازهمانیدر م ،یدر دو ضوع معرفت، مو ضوع  ه،ینظر کیمو ض کیمو  هیق

 .ردی)تئورم( قرار گ



 

 

اس  ت که بتوان آن را در  هینظر کیاز  ینه جزئ میدارم بگو یها س  عمتن نیاز آنچه در ا یبخش   -س  تین یاس  یس   هیکار من از س  نخ نظر پس

س یاحوزه سیکه به نام علم  سیس هینظر ای( politologyت )ا سیم یا ستیس یگنجاند و نه حت میشنا سازانه. گمان نم یا ست وا  یزیچ کنمیا

س ستیتحت عنوان  شد، اگر مرادمان از  ا شته با سازانه وجود دا ستیس»وا ستورکار  ینوع «ا سیس میرژ کینام  یحت ایبرنامه، د شد. حت یا  یبا

. ستیدولت ن -ملت یابینحوه سازمان ای یاسیس میرژ کیآن را معلوم کنم صرفا نام  گاهیجا کوشمیکه م یکه خود کلمه دموکراس دید میخواه

 ای یاسیس هیبه انجام برسانم، بتوان نظر چیدرپچیپ اریبس یام از راهکرده یهاست سعرا که مدت یآنم، کار ریرا که درگ یکار کنمیلذا گمان نم

سازانه خواند، ول استیس  م،یبگو شتریب استیکه درباره س دهیبه گمانم وقت آن رس امدهیچ ریاخ یهاکتاب نیکه قبل از ا ییهانظر به مقدمه یوا

و  یاست انضمام ی: تعهدستینظرورزانه ن یصرفا حرکت استیزدن در مورد سواسازانه. حرف یاستیس ای یاسیس یاهیدر قالب نظر صرفاالبته نه 

مقدم بر آنکه « اشباح مارکس»نوشتن آنم.  روداریاست که در گ یزیاز آن چ یبه عهد[ بخش ی]از جنس وفا یو اجرائ یتعهدِ عمل نیو ا ،یشخص

 .کتای یاوهیخاص، به ش یخاص، به صورت یادر لحظه یاست شخص یتعهد م،یبگو دیمارکس، با راثیمارکس و م هینظر موردباشد در  یمتن

 ؟یچرا دوست .٢

ست که حاال چرا در ا نیدوم ا پرسش صفش رفت اکه هم یدانیم نیا ست ژهیو ازیامت نیاکنون و ست؟ جف م یبه دو شده ا ست  دیگویعطا  و در

س استیس دانیکه در م دیگویهم م سیو فلسفه  ش یمفهوم یهاست که دوستقرن یا ست. ا یاهیبه ظاهر حا ست و  نیبوده ا حرف هم درست ا

 د؛یابیب یاز مفهوم دوست ینشان هایبندطبقه نیدر ا دیتوانیدارد. نم یاهیحاش یحضور یدوست یاسیس میمعمول مفاه یهایبنده. در ردستیهم ن

صه اخالق  نیمعموال ا سروان ایمفهوم به عر شده و مثل مفاه اتیاخالق ای یشنا شته   میدر زمره مفاه یشهروند ای تیحاکم ایحکومت  میواگذا

سیس شده. اما به محض ا دادقلم یا سراغ متون مع نکهین سیس هینظر اریبه  شروع م یمتون د،یرویم یا سطو  متوجه  شود،یکه با افالطون و ار

ست دیشویم ش یکه دو س یعدالت و حت فیدهنده در تعرسامان ینق ستیس»دارد. در کتاب  یدموکرا ست ا س «یدو از  یاریمحض نمونه فقرات ب

 .شودیم یمعرف لیفضا نیتراز مهم یکه در آنها دوست امردهافالطون و ارسطو نقل ک

 لتیفض بریمبتن ینوع دوست نیو برتر نیوجود دارد. اول یسه نوع دوست دیگوی. ارسطو ممیبه ارسطو بده یارجاع یدانشگاه وهیبه ش دیده اجازه

 دهیمنفعت و فا بریمبتن ینوع دوست نیاست. دوم لتیدو مرد[ اهل فض ایدو انسان ] نیب یدوست یقسم دوست نیندارد. ا استیبه س یاست و ربط

 یمفهوم دینیبی. پس مشودیم دهیجوانان د انیاست بر لذت که م یمبتن ینوع دوست نیترو فرو نیاست. سوم یاسیس یهمان دوست نیو ا است

معمول  اریبس یانیباشد، البته به ب نیا تواندیپرسش م کیاست.  یاز انواع دوست یکی یاسیس ی. دوستستیهست و ن یاسیکه س میدار یاز دوست

ستان دیما با ایکه آ رروزه،و ه س انیمان را از مدو سیمتحدان  ست یبرا ایآ م،یخود انتخاب کن یا س دیبا یواردشدن به دو سیبه لحاظ  با دوست  یا

داشته  یدوست میتوانیم ایجنس؟ آ کیهستند از  یامور یو دوست استیس ایضرورت دارد، آ ینظراتفاق نیوجود چن ایآ م،یتوافق نظر داشته باش

عدالت  یوجوکه جست دینیبیفکر را م نی. باز هم نزد ارسطو الیقب نیاز ا ییهادشمن ما باشد و بالعکس؟ و پرسش یاسیکه به لحاظ س میباش

س یربط ستیبه  ست دیبه نام عدالت با یندارد، گاه ا ست یحت ایفراتر رفت  یاز دو ست که از خالل آنها  یکرد. پس برخ انتیخ یبه دو سائل ه م

 .کندیم فایا یاسیتجربه س فیدهنده در تعرسازمان ینقش ،یو دوست ایلیداشتن، نه عشق بلکه فکه دوست دینیبیم

که از  یدوست اریسرمشق مع یوجو در پاست، جست استیو س یدوست انیم یهاکردن رشته پارادوکسدارم بکنم دنبال یکه سع یکار ن،یبنابرا

شته است.  کیغالب بوده و جنبه هژمون یو اسالم یحیمس ،یهودیدر فرهنگ  ،یدر فرهنگ روم ،یونانیتا به امروز، در فرهنگ  انیونانیزمان  دا

و  ستمین یسازمهم و معنادار باشند کدامند؟ البته من درصدد همگون یاسیو غالب که ممکن است به لحاظ س کیمفهوم هژمون نیا یهایژگیو

نبوده اس  ت. اما  کس  انیمفهوم  نیامروز او نه در جهان  ینه در قرون وس  ط ونان،ینه در  س  ت،یمفهوم همگون واحد ن کیمفهوم هم  نیخود ا



 

 

 یاس   یس    یاس   ت که تالا دارم از منظر داریپا یهایژگیمجموعه از و نیوجود دارد و هم داریپا یهایژگیو یمفهوم برخ نیهرحال در ابه

 .ها بدهممشخص بدان یکنم و صورت شانلیشان کنم، تحلکشف

ست یکل یلیکدامند؟ خ هایژگیو نیا خب سرد شق ا نی: اول امیبگو یو  سرم ست نیکه  ست یدو ست از دو دو مرد جوان، دو آدم  انیم یعبارت ا

سرمشق اول از  نیدارند. ا با هم توافق زین یاسیوارث اوست و به لحاظ س یگریزودتر مرد آن د یکیدارند که به موجب آن اگر  یمانیکه پ یفان

س  رمش  ق کنار  نیزنان به کل در ا یدوس  ت بیترت نیبه ا کند،یدو زن را طرد م انیم یدوس  ت ایزن  کیمرد و  کی انیم یدوس  ت مکانهمه ا

شده شته  ست گذا ست  کی: چه زن در مقام دو شق  نیمبنا، تمثال برادر، تمثال اخوت، در کانون ا نیزن. بر هم کیمرد چه زن در مقام دو سرم

صل یرادرقرار دارد. ب اریمع ست نیا یو اخوت تمثال ا صدالبته ا اریمع یدو ست.  ست به برخ یمتک یمفهوم از برادر نیا  یهاها و مقدمهفرض یا

ها همه . انسانداندیم یاخوت را اساس ای یهم دارد که برادر یحیدر سرمشق مس شهیخب ر یول د،یآیم ونانیمفهوم از  نی. ایخیو تار یفرهنگ

شت نیاخالق چن دیتوانیبرادرند و م ن حقوق انسا هیاعالم ادی. در انقالب فرانسه بندیابیب استیو س یمفهوم ظاهرا سکوالر دوست در یرا حت یبردا

(Man )ست. در فرانسه آن روزگار برادر نیهم  یجمهور یادهایاز بن یکیدر مقام  یو آزاد یبرابر انیدر م یبود، برادر دیشد یموضوع بحث یا

 کیکه من آن را مفهوم فالوسانتر دیسروکله بزن یزیبا همان چ دی[. پس ناچاریآزاد ،یبرادر ،یبه شعار انقالب فرانسه برابر شاره]ا شودیظاهر م

 یکه هژمون ستین نیجهان مذکر و عقل مذکر است، البته منظورم ا طرهیکه در س یاز دوست یمفهوم یعنی خوانم،یم یدوست کیفالوگوسانتر ای

را تجربه کند. حرف من  یدوست گریزن د کی ایمرد  کینتوانسته با  یزن چیو ه افتهیتام  قیبوده که در کار طرد زنان توف یمفهوم چنان قو نیا

ست که در ا نیصرفا بد شمرده و معتبر قلمداد کرده، ه نیجامعه که ا نیفرهنگ، در ا نیمعنا شروع   ،یگفتار چیه ،ییصدا چیقانون غالب را م

 .طردشده وجود نداشته است یهاامکان نیشناختن ا تیرسم هب یبرا یامکان چیه

قدرت،  ت،ی: حاکمدیکش  شیبس نده کردم که جف پ ییهامن ص رفا به ذکر همان - ندیآیبه ش مار م یادیبن اس تیکه در س  یمیتمام مفاه لذا

آن از همان ابتدا  فیو نحوه تعر یدموکراس دهیا یدارند. پس، حت یشانیرا بر پ اریمفهوم مع نیمهر و نشان هم م،یرمستقیغ ای میمستق - یندگینما

به چه معناس  ت؟  ی. برادرافتییوفق م دهد،یم یکه به مرد و به برادر یممتاز گاهیبا جا ،یمفهوم از دوس  ت نیا یهافرضشیبا پ س  تیبایم

هست که در آنها  ینه به خواهر و چند متن اشاره دارد به برادر و ؛یبه نسبت پدر و پسر ،یداللت دارد به خانواده، به شاکله خانوادگ یمسلما برادر

 است،یاز س اریمع فیتعر یالزم برا یهاتمام شرط نجایبا آن ندارد. پس در ا یفرق چیه ،یتفاوت چیهیاز برادر، ب یمگر مصداق ستین چیخواهر ه

. در دل دینیبیرا م تیو حاکم یندگینما ،ینس  بت با قلمرو، دولت، ملت، پدر و پس  ر ونان،ی( در یزادو خاک یزاد)بوم یدولت، نس  بت با اتوکتون

 نیا کنمیاس  ت که گمان م لیدلنیهمحض  ور دارد. به یاجتماع وندیمحور و مذکر پمفهوم فالوس نیهم یدرس  ت مانند دوس  ت میمفاه نیتمام ا

س یبرا تواندیم ،یدوست کیپروبلمات یعنیسرنخ راهنما،   ید باشد و اهرمیمف یسنت یاسیس هی( تلِ انبوه نظرمیبگو یمعطلیب دی)اجازه بده یازوا

 .وارد شوم استیس دانیکارآمدتر به م یببرم، ضمن آنکه به نحو ترشیام پرا که تاکنون کرده یبگذارد تا کار ارمیدر اخت کیاستراتژ
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ام؟ که بارها و بارها تکرارا کرده« در راه یدموکراس»مثال در قالب عبارت  «یدموکراس»: چرا واژه یپرسش سوم مربوط است به دموکراس خب

دشوار بود و همه  یاسیس یهامیرژ فیدر ط یدموکراس یکردن جااست. از همان ابتدا معلوم یاسیس میرژ کی یبرا یبینام غر یچون دموکراس

س گاهیجا نییبا تع ش شهیهم یدموکرا سمشکل دا  یدیکل ینقش یکه چرا دوست دینیبیم نجاای در و – یبرابر یعنیمختصر  انیبه ب یتند. دموکرا

 چیتقارن و مانند آن وجود دارد. ه ،یدوطرفه بودن، برابر لیاز قب ییهامولفه ک،یکالس    تیبه روا یدر دوس   ت یحت ،یدارد، چون در دوس   ت

س صورت برابر نداردوجود  یدموکرا سبه تواندیکه م یهمگان، البته آن نوع برابر یمگر به  سا محا سا شود و ا سبه  شد:  ریپذمحا در آن  یعنیبا

را با  یضرورت برابر نیا دیمجبور گری. از طرف ددیو محاسبه کن دیصداها و شهروندان را بشمر ها،دهندهیتعداد واحدها، رأ دیتوانیم یدموکراس



 

 

 میتوانیاس  ت. چگونه م نحلیمعض  ل ال کی نیو ا نیتک یدر مقام فرد یگریگذاش  تن به دبا احترام یعنی د،یده یافراد آش  ت ینگیض  رورت تک

 .میتک افراد احترام بگذارناهمگون تک ینگیو هم به تک میهمگان را، عدالت و مساوات را، لحاظ کن یهمزمان هم برابر

 داشتنشهیخانواده، ر ،یتعلق دارند: برادر یدوست اریمفهوم مع نیته است که به همداش وندیپ ،ییهاومیها، با آکسبا ارزا یهمان ابتدا دموکراس از

با  هفکر کرد ک یدموکراس   یبه نوع ش  ودی. حال ملیقب نیخاک و مکان، و از ا ن،یس  رزم کیدولت وابس  ته به -(، ملتیقلمرو )اتوکتون کیدر 

ست گرید یمفهوم ست گرید یاو با تجربه یاز دو صل میتنظ مییاگر نگو ،یاز دو ست یاشود، مفهوم و تجربه یبندشود، الاقل از نو مف که  یاز دو

ستهیپا گرید ست اریو تابع آنچه من مفهوم مع ب ست یعنیخواندم ) یو متداول دو شنهایقائم به عقل مذکر، مردانه، و مانند ا یدو همان  نیا د؛( نبا

آن را  توانینم گریکه د بیاست چنان غر یدموکراس یدارم از کار درآورم. پس صحبت از نوع یسع «یدوست استیس»است که در کتاب  یزیچ

شهروند سازمانده ،یبه  سیس میرژ کی یبه  سرهیملت را -داد. دولت لیدولت تقل-در قالب ملت نیمع یاجامعه یبرا یا  یسع کنم،ینم ینف ک

 ینوازهمانیآرام آرام دارم به س  راغ س  ؤال آخر در مورد م دیکش   نجایحاال که حرف به او  گذردیملت چه م-دولت یببرم که امروزه ورا یپ رمدا

ستند، و چه خواهند بود؟ ملت چه بوده-دولت کیپروبلمات یها. محدودهرومیم ست ورا ایآاند، چه ه س-دولت یممکن ا نه  یملت مفهوم دموکرا

شد بلکه در حکم  هاتن شته با شد؟ آ کیهمچنان معنا دا س یبه نوع میتوانیم ایفرمان هم با س یهامحدوده یورا میشیندیب یدموکرا سیمدل   یا

س ستیس یهامحدوده یورا توانیم ایآن؟ آ یملت دولت و مرزها یهامحدوده یورا ک،یکال س ا ست کیکال س یو دو فرمان  نیبه ا کیکال

 د؟یشیافراد اند ینگیهمگان و احترام به تک یمضاعف برابر

ست که م نیهم به ست اریمفهوم مع میکن یسع میتوانیعنوان ا ش یدو سش بک صال بامیرا به پر  نیا میبخواه دیچرا با م،یکن یکارنیچن دی. چرا ا

ست اریمفهوم مع ش یاز دو سش بک ساز ترقیدق ریبه تعب ای میرا به پر س نیتمام ا م؟یکن یوا ست. به نظر من در آن مفهو یکارها به نام دموکرا  ما

ست یسنت سرکوب وجود دارد و دق ینابرابر میاکه ما به ارث برده یاز دو س قایو  ست که فکر م شتریب یبه نام دموکرا مفهوم  نیقفل ا دیبا کنمیا

ت که اس یزیچ کند؛یواسازانه کار م یاوهیکه به ش یابتکار کس ست،یابتکار من ن نیو البته ا میو دگرگون کن مییآن را بگشا م،یمتداول را بشکن

ست ،یالگو از برادر نی. در جهان امروز اافتدیامروزه دارد اتفاق م سان )مرد( و دو ساز یان ست وا ست. ا یدر د سبه نیا صطالح دموکرا صرفا  یا

ست که به نحو یزیهمان چ  نیامروز به ا ر. اگافتدیاتفاق م شودیخوانده م« توسعه نابرابر»نابرابر در قالب آنچه  یمشهود، به نحو شیوبکم یا

 یاخوت و برادر مداراناستیتا چه حد نفوذ دارد: در سخنان س یهنوز که هنوز است مفهوم اخوت و برادر دینیبب دیتوانیم دیمند باشمسئله عالقه

ستلزامات ا اریاوقات هم بس یو گاه شودیبارها و بارها تکرار م ممکن است  دیریبگ یرا پ یمفهوم از اخوت و برادر نیقابل احترام است، اما اگر ا

 .دیایب شیپ تانیبرا ییهاپرسش

 یسازمانده کی د،یجد یاسیس میرژ کیمحقق شود،  ندهیکه در آ ستین یدموکراس کیمنظورم  زنمیحرف م« در راه یدموکراس»از  یوقت پس

 گاهچیاست که ه لیاص یدموکراس ینوع وعده« در راه» نیهم داشت(، بلکه مرادم از ا یدیام نیچن توانیم نکهیها )گو ادولت-ملت یبرا دیجد

س هدر آنچ ست برا یراه نی. و اشودیمحقق نم مشیخوانیم یدموکرا ستداوم انتقاد از آنچه امروزه همه یا  در جوامع یجا تحت عنوان دموکرا

 کندیرا اصالح م هایدموکراس یفعل طیخواهد بود که شرا ندهیآ یدموکراس کیصرفا « در راه یدموکراس»که  ستین نی. منظور امینیبیم شیخو

وعده گره خورده  کیدر دل مفهوم خود به  میپرورانیرا در س  ر م شیایکه رو یدموکراس   نیخود هم یعنی. بلکه اول از همه بخش  دیم دبهبو ای

س صور دموکرا صور وعده در ت ست. ت ست: برابر یا شده ا در درون  ییهاهمچون وعده نهاای همه –مطبوعات  یآزاد ان،یبیآزاد ،یآزاد ،یحک 

تنها مفهوم ناظر  دموکراسی – یاسیاز امر س تریخیاست تار یاست که مفهوم لیدلنیهموعده است. به کی ی. دموکراساندهحک شد یدموکراس

سکاملشدن و اصالح انیپایب ندیفرا یعنی خ،یاست که تار یاسیسازمان س کی ای میرژ کیبه   یشدن، در دل آن حک شده است. پس دموکرا

در  یوعده است و وعده هم خواهد ماند، ول کی ی: دموکراسخوانمیم« در راه»است که من آن را  لیدلنیهمو به است یخیسرتاربهسر یمفهوم

 یزیچ فه،یوظ کیوعده،  کیدر مقام  د،یایب دیاست که با یزیچ یبلکه به معنا نده،یدر آ یزیچ ینه به معنا« در راه»گفت که وصف  دیضمن با



 

 

را که  یاکنون کارو هم جانیهم دیبا د،یآ دیپد ای فتد،یاتفاق ب ندهیدر آ یکه دموکراس میمنتظر باش دی. نبادیایب الدرنگواسطه و ببال دیاست که با

بناست قالب  ینوع دموکراس نیکه ا ستین نیبالواسطه و بالدرنگ. البته منظور ا یفرمان است، فرمان کی نی. امیتحقق آن بکن یالزم است برا

س یول رد؛یرا به خود بگ میرژ کی س میتوانیصورت م نیدر ا م،یندان میرژ کینام  گریرا د یاگر دموکرا که در آن  یارا به هر تجربه ینام دموکرا

ساوات و احترام به تک ،یبرابر شد اطالق کن یگرید ینگیعدالت، م شته با س نیپس، ا -میوجود دا ست؛ اما البته ا نجایا یدموکرا به  نیو اکنون ا

ست که نبا یمعنا س دیآن ا س یدموکرا سیرا به امر  س یدر معنا یا شهروند ایدولت، -به ملت ایآن،  کیکال به  د،یمحدود کرد. ما امروز با یبه 

س لیدال شهروندانیشهروندان بلکه با غ گرینه فقط با د کیراتدموک یابه رابطه م،یدانیکه همه م یاریب صمیهم فکر کن ر  ی. هانا آرنت توجه خا

 انیدینه تبع م،یدیدیم رشهروندانیغ نیاز ا یمیعظ لیاول خ یکه پس از جنگ جهان دیدانیمدرن است؛ م یاتجربه نینشان داد. ا مسئله نیبه ا

 آرنتو از نظر هانا  شدند،یکه شهروند شمرده نم یاشدهاند، بلکه اشخاص آوارهشده پورتیبه اصطالح د ایاخراج  زبانیکه از کشور م یو نه کسان

ما را وا  م،یباش   ش  انیو مراقب ا رایپذ دیکه با رش  هروندیمردمان غ نیدوم رخ داد. ا یاس  ت که در جنگ جهان یاتفاقات یهاش  هیاز ر یکی نیا

 کردنرگونو دگ دیجد یالمللنیب نیقوان د،یجد یهاابداع روال یعنی نی. و امیش  یندیدولت ب-ملت یمرزها یورا کیدموکرات یابه رابطه دارندیم

 .یمل تیحاکم

ست که ا لیدلنیهمبه - میدانیواقع امروزه م در ست  ریناپذانیدشوار و پا نیچن فهیوظ نیا سازمان یکه حت -ا  یالمللنیب یهادر درون نهادها و 

ست و ن کی یمل تیهم حاکم ضع م هیها قدرتمندتر از بقدولت-ملت یبرخ المللنیب نیکه به اذن قوان میدانیم زیقاعده ا . نه فقط کنندیقانون و

-لتم نیکه خود هم لیدل نیهس  تند، بلکه به ا ییبه س  نت حقوق اروپا یمتک ییاروپا ینیاس  اس  ا قوان یالمللنیب نیقوان نیکه ا لیدل نیبه ا

عاجل وجود دارد  سائلم یاند. پس، برخحاکم المللنیبر نظام ب هانیهم یعنیو در واقع  کنند،یرا وضع م نیقدرتمندتر هستند که قوان یهادولت

است که در  لیدال نیاست. بنا به هم یمفهوم دوست یو دگرگون یمفهوم دموکراس یدگرگون ،یاسیمفهوم امر س یدگرگون نیمحتاج هم قایکه دق

 .امداده ینوازهمانیبه مضمون م یممتاز گاهیجا نیچن رمیو آثار اخ نارهایسم
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شروط  یفرمان نیو ا - دیبا من ست نام شم و از د یگرید یرایپذ -ا ستقبال کنم؛ زن  یگریبا شد، بدون ق خواهدیمرد هرکه م ایا شرط،یبا  دو

سوابق  ستن مدارک، نام،  سپورت. ا ایبدون خوا شودگ نیاول نیپا سبت من با د یگام گ ضا یگرین شودن ف ست: گ سکنم، زبانم، خانه م،یا ام، م

از آن که من در موردا  شیفضا پ نیچون خودا گشوده است، ا میفضا را بگشا نیا ستیالزم ن نکه،یکشورم و خودم. راست ا م،فرهنگم، ملت

 نیالبته ا یفض  ا را باز نگه دارم. ول نیکنم به نحو نامش  روط ا یس  ع ایآن را باز نگه دارم  دیفقط با نیگش  وده اس  ت: بنابرا رمیبگ یمیتص  م

شروطنا ست، ترس یزیانگهول زیبودن چم ست. اگر بنا را بر اا شت نیآور ا س میگذا ضا یکه هرک سکن من، خانه من،  یبخواهد بتواند به ف من، م

را  زیهمه چ یمن ممکن است جا یبه فضا دوشرطیورود بدون ق نیمن، زبان من وارد شود، و اگر همه مثل من فکر کنند که ا شهر من، کشور

 فتدیاتفاق ب زهایچ نیصورت ممکن است بدتر نیخراب کند، در ا یو حت زدیرا به هم بر زیچهمه اورد،یبه وجود ب یتفضا عوض کند، ناراح نیدر ا

 نینامشروط ممکن است به انحراف از ا ینوازهمانیم نیالبته از آنجا که ا یباشم، به خوب و بد آن. ول گشوده نهاینسبت به همه ا دیو من هم با

ست شروط نیا دیبا شود،منجر  یاخالقِ دو شروط کننام ضرور دیبا م،یبودن را م شرط  شروط و  سبت فرمان نام  نیا دیبا م،یمذاکره کن یدرباره ن

. همه نهایمربوط به مهاجرت و مانند ا نیقانون، حقوق، قرارداد و البته مرز، قوان یآمدن پا انیبه م یعنی نیو ا میکن یرا س  ازمانده ینوازهمانیم

به  ندیش  یاند ی. لذا برامیباش   گرانید یرایپذ دیتا کجا با نکهیا م،یخص  وص در اروپا، در دو طرف کانال مانش با مس  ئله مهاجرت مواجهما به

ستیس شهروند دیجد یارابطه ،ینوازهمانیم یبرا دیجد یا سائل نیبه تمام ا دیبا ،یبا  شته نظر قهیکه در چند دق یم از نو  میبه آنها انداخت یگذ

 .میشیندیب



 

 

 کیگفتم  یرشهروندیو غ یکه درخصوص شهروند ییزهایبه چ م،یرا رها کن یسنت از مفهوم دوست نیوجو در اقبل از آن که جست دیده اجازه

وطن داشته باشد. جهان یوطن باشد و قالبکه جهان میتصور کن یدموکراس یقسم الیدر عالم خ میتوانیم یرا هم اضافه کنم. به راحت گرینکته د

شت یوطنوجود دارد که قائل به جهان یسنت میدانیم ست، اگر وقت دا ستیم میا س نیا میتوان طرف  کیکه از  یسنت م،یکن یسنت را هم برر

ست که مفهوم  ونیو رواق ونانیتفکر  راثیم ست،  یحیدر سنت مس سیقد پل راثیم گریو از طرف د مینیبیم شانیرا نزد ا« شهروند جهان»ا ا

در مقام  م،یس  تین گانهیپس ب م،یهمه ما برادر دیگویم سیجهان، البته در مقام برادر. پل قد یش  هروند یبرا میهس  ت یز ش  اهد دعوتین نجایدر ا

 اایوطنهمو که در مفهوم جهان م،یمثال تا کانت دنبال کن یآن را برا میتوانیس  نت اس  ت که م نیو هم م؛یش  هروندان جهان متعلق به جهان

 هایو خارج هابهیغر یرایپذ دیبا یالبته همگ نکهیهس  ت: اول ا ییهاکانت ش  رط یوطن. در مفهوم جهانمینیبیرا م ینوازهمانیم یهاش  رط

ش شرط آنکه ا یول م،یبا شور یخارج نیا به،یغر نیبه  شرط آنکه حق بازد گرید یشهروند ک شد، به   ینه حق ماندن، و برخ میبه او عطا کن دیبا

 اریهم هست و بس دیجد اریکه بس یوطنمفهوم از جهان نیگفت که ا دیهرحال بابه یشان کنم، ولاکنون خالصههم توانمیکه نم گرید یهاشرط

ست( مفهوم یخوب زیچ یوطنهم ارزا احترام دارد )در نظر من جهان س یا ست ب س قایمحدود. محدود دق اریا سیبا نظر به امر  به دولت، به  ،یا

 .کشور کیاقامت و دوره ماندن در  قیو به کنترل دق ،یشهروند بهاقتدار دولت، 

مفهوم از  نیا دیبا قیدق انی، به ببخوانم «دیجد المللنیب» ریبا تعب« اش  باح مارکس»دارم آن را در کتاب  یکه س  ع یزیچ کنمیفکر م ن،یبنابرا

 تیکه اصل حاکم یالمللنیب نیو قوان یوطنجهان یفضا نیدر هم دیو البته با م،یصورت ده یادیز یکارها دیسر بگذارد. بارا پشت یوطنجهان

 یمل تیاص  ل حاکم یکه برا یالمللنیب یهاو هم در س  ازمان یمل یکرد، هم در فض  ا دیبا یادیز ی. کارهامیکار کن رددایرا زنده نگه م یمل

س یزیهمان چ نیاحترام قائلند، ا ست که امروزه  ستیا ست، با یبزرگ فهیکه البته وظ فهیوظ نیا یاما ورا م،یخوانیم ا از  شیب یزیبه چ دیهم ه

شد. پس م دیبا زیو آن چ میشیندیب یاز شهروند شیب یزیچ ،یوطنجهان ست ا بیچقدر غر دکهینیبیراهبرمان با  دیجد یکه مفهوم یریمس نیا

س ست انیبنیتجربه ب نیا انیکه بر بن یمفهوم کند،یم جابیرا ا یاز دموکرا ست  یدو ستوار ا صال زم نیفرض که ا نیبا ا -ا  یانیبن و نهیتجربه ا

امر  دیکه با یاز دموکراس   یبه حدود گذش  ته خود محدود بماند، و مفهوم دیکه نبا یاز دوس  ت یاتجربه -که باش  د  س  تمیباش  د، و من مطمئن ن

دور به  ای ییایوتوپی اریبس منظره نی. البته ممکن است ایوطنجهان دهیخود ا یدولت بلکه فراسو-ملت یکند، نه فقط ورا فیرا از نو تعر یاسیس

صلهکنمیفکر نم طورنیمن ا ی. ولدیآ نظر س یا. البته که فا ست اگر در ا اریب ش نیه س زهایچ نیبه ا دیکه با میگمان با ضمام دیر  یو به نحو ان

 هرروزه یزندگ البمس  ائل عاجل و غ نهایکه ا مینیبیم م،یکنیباز م یاروزنامه نکهیامروز هم به محض ا نیگفت هم دیبا یش  ان کرد، ولمحقق

مجلس، متزلزل  ندگانیو نما مداراناستیآن در سخنان س گاهیو جا یدموکراس کیکه مفهوم کالس مینیبیمان مهرروزه یزندگ نیماست. در هم

 یهایدر حال از س   ر گذراندن دگرگون لیقب نیمفهوم مرز، مهاجرت و از ا ،یکه مفهوم ش   هروند مینیبی. ممیدار ازین گرید یزیش   ده و به چ

و واقعا هم دور  رسدیدور از ما به نظر م یلی. پس آنچه خمیکن لشیهر روز تحل میتوانیم م،یکنیهستند. نه فقط حسش م ینیسهمگ یآسازلزله

ست، درع ست. وظ کیهم به ما نزد یلیهر روز خ حالنیا سر میدار فهیا ص نیباب ا ترعیهرچه  سائل را به تف دوباره به آنها  م،یاز نو باز کن لیم

 .میریآنها را به عهده گ تیمتفاوت مسئول یو به نحو میشو رشانیدوباره درگ م،یشیندیب

 و پاسخ پرسش

ستقبال از د در - سبت به د نوازبودنهمانیو م یگریباب مفهوم ا ستقبال از چه؟ از  نکهی: خب، اول ایگرین  کیا

شد؟ دوم ا ز،یچ ضمن نوع یزیچ نیکه به نظرم چن نیهرچه که با ست مت شا رفتنیپذ یممکن ا در خود  دیو 

شد، و به نظر من مفهوم در خود ادغامادغام سئلهکردن با ستکردن م ضمن نوع تایچون نها ،دار ا جذب و  یمت

به  رساندیبحث ما را م نیبا چه؟ ا یگریساختن دکه همگون دیآیم شیاست، و باز هم سؤال پ یسازهمگون



 

 

شد، نم زیقهرآم تواندیکه م یمفهوم برابر شما راجع به مفهوم قهر و برابر دانمیهم با : مردم ستیچ ینظر 

ضملت ستند،یضرورتا برابر ن ضرورتا برابر ندولت ستند،یبرابر ن رورتاها  شما آن عامل ستندیها  که  یو به نظر 

 دارد؟ یچه صورت شودیم یسازمانع جذب و همگون دیشا نیو بنابرا کندیآنها را برابر م

را در خود جذب و با خود همگون نکنم،  یگریفرض را در ذهن دارم که د نیموکدا ا زنمیحرف م ینوازهمانیمن از م یمتشکرم. نه، وقت :دایدر

در کار  ینوازهمانیم چیه نیرا به درون راه دهم، بدون ا یگریباش  م و د یگرید یرایدر درون پذ دیاس  ت. من با نحلیمعض  ل ال کی نیاما ا

را در  یگرید آنکهیب م،یبگشا یگرید یخودم را به رو یفضا دیداشته شود، با یاا گراممقدم ای ابدیمن پناه  یدر فضا دیبا یگریبود، د هدنخوا

ضا سوفر ای یسیانگل ای ردیمرا بپذ نید ای رد،یبگ ادیاز او بخواهم زبان مرا  نکهیا یعنیخود  یدر فضا یگریکردن دمخود ادغام کنم. ادغا یف  یان

شرط نهایشود، امروزه ا ست، گفتار غالب جناح چپ،  یگرید رفتنیپذ یهااز جمله  ست، گفتار جناح چپ ا سبت به مهاجران م»ا به  مینوازهمانین

 مییگویم نی. به ایسازجذب و همگون یعنی نیا ،«رندیبگ ادیاحترام بگذارند و زبان فرانسه  سمیشرط آنکه شهروندان فرانسه شوند، به سکوالر

ش نیا توانیو البته م شدنکپارچهیادغام و  ش نینو انجام داد و ا یاوهیکار را به  ست: اگر من م ینوازهمانیاز م یبخ درِ خانه خود را  خواهمیا

شا ستفاده کناز تخت یخواهیخواب تو، متخت شودیخواب من مالبته تخت میبگ ست، باهنوز تخت ؟یخواب من ا  ؛ید به آن عادت کنیخواب ا

ست که من م یزیچ نیا ست، از  یبیغر یتنگنا نیا ی. ولیبه آن عادت کن دیبه تو بدهم؛ با خورمیرا که م یزیچ توانمیم خورمیا طرف  کیا

 یبه آن تعرض    وبه فرهنگ من احترام بگذارد  ایمن  یاز او نخواهم که به فض   ا گریاحترام بگذارم و از طرف د یگریو تفرد د ینگیبه تک دیبا

 .نکند

قبول کنم که  دیبا گذارمیم شینامش روط خودم را پ ینوازهمانیبودن گفتم. اگر مبحثم در مورد نامش روط یاس ت که در ابتدا یزیهمان چ نیا

جذب و  دینه با ینوازهمانیاس  ت: م نیکند، مس  ئله هم لیخود را به من تحم زبان ایفرهنگ خود  ای رانیمرا و یممکن اس  ت فض  ا یگرید

درباره آن مذاکره  دیلحظه بابهکه لحظه روستنی. ازهمیگریمن توسط د یباشد، نه قبوالندن فرهنگ خود، و نه صرفا اشغال فضا یازسهمگون

که در بردارد  ییهااز نو گرفته شود، با تمام مخاطره دیمذاکره است، در هر لحظه با نیا یقاعده برا نیکه بهتر نوازبودنهمانیبه م میکرد، و تصم

 دیبا - میدار یگریکه با د ییهاتمام نسبت یبرا یکل اریاست بس ینام ینوازهمانیو م - ینوازهمانیهم پرمخاطره است. م اریکه بس میدانیو م

شود. م هیثانبههیثان ست که با یزیاز قبل معلوم ندارد، چ یاقاعده ینوازهمانیاز نو ابداع   یدونفر که به زبان یقت. ودیجد یمثل زبان م،یابداع کن دیا

کردن که ترجمه یبرا دیجد یکردن است، ابداع راهابداع یترجمه کنند، اما ترجمه نوع دیبکنند؟ با دیچه با رسندیبه هم م ندیگویواحد سخن نم

است،  یاسیس ین کاریاست، ا نیکار هم یکرد؟ دشوار یکار نیچن دیبلکه دوطرفه است، و چگونه با ستین طرفهکی یط امرآن ترجمه فق یط

س دیجد یصورت ستیاز  ستیس ینوع شهیکار هم نیالبته ا -ا ساامروزه به موجب تحول در ارتباطات، درهم یبوده ول ا  لیرفتن مرزها، وجود و

 .است افتهی دیجد ییدور اضطرارهاراه یارتباط

و  تیمسممئله که چرا مرزها، کاکم نیا یاسممت برا ینییتب دمیلحاظ در بحث شممما ند کیکه من از  یزیچ -

ستیس یمیقد یساختارها سدی. به نظر نماندیدر کال دگرگون ا ش ر ستر و زم یندیبه فرا دیقادر با  نهیکه ب

ست نام و عنوان نیا دادنیرو  ریشما را در چارچوب تعب یهاهمنظور گفت توانیو به نظرم م دیبده یتحوالت ا

 نیواکد که در آن تمام ا ییجهان معنا کیمشترک،  یاجتماع یفضا کی یریگشکل یعنی د،یفهم شدنیجهان

سع یمیقد یساختارها ضمن به نظرم ارندییها دارند در کال تغکردن تفاوتدر مطلق و ثابت یکه   نی. اما در 

با یانهیزم هاد، و ا انیرا بر آن بن یدموکراسمم از دیجد یصممورت دیاسممت که  با نهیزم نین در مفهوم  دیرا 

 مسئله بدانم؟ نیجواب شما را در مورد ا لمی. ماافتی یو در مفهوم اتحاد جهان بودنیجهان



 

 

 ریهمان که ما در زبان فرانس   ه با تعب د،یخواند «ش   دنیجهان»بود که ش   ما  یزیچ نیلحظه گفتم راجع به هم نیکه تا ا یزیهر چ :دایدر

 شدنیاستفاده نکردم؟ چون امروزه جهان «شدنیجهان»چرا از عنوان  یام، ولاست که گفته یزیتنها چ نی. امیکنیم ادیاز آن  «ونیزاسیالیموند»

 یاسیس یهایو استراتژ یاسیس یترفندها یهم به برخ یو گاه یرمفهومیامور غ یاست که چشم ما را به برخ یامغشوا است و پرده یفهومم

صدالبته چبنددیم ست  دادنیدر حال رو شدنیاز جنس جهان یزی.  ست  ندیفرا نیفقط امروز، االبته نه -ا شده ا به هر  یول -از مدتها قبل آغاز 

قد ند نیامروزه ا ریت نان ونیزاس   یالیمو ما چ ته اس   ت. ا تاب گرف فاده از ا دیدانیکه مش    مه، ا نیاس   ت  یبرخ یراه را برا دواژه،یکل نیکل

آزاد،  ربازا یعنی شدنیتصور را به خورد ما دهند که جهان نیدارند ا یسع هایلیمثال به نام بازار آزاد. خ -کندیباز م یاسیس یهامطلوببهمصادره

ست، چراه دور از چارچوب دولت یهایبه فناور یفرارفتن ارتباطات متک کندیرا ممکن م شدنیآنچه جهان نکهیا ای  تیاز آن حما دیکه با یزیها

س یهادیواژه ترد نیکاربردن ا. لذا من در بهرفتیصرفا آن را پذ ایکرد  دارم.  ییدهایترد نینکه چ ستمیمورد تنها من ن نیدارم و در ا یادیز اریب

شما موافقم که جهاناما خب به شد( ول نهیزم جورکی شدنیچون گمان ندارم که جهان) نهیزم مییاگر نگو شدنیهرحال با  هرحال همان به یبا

متوسل  «شدنیجهان»راحت به واژه  یلیخ دهیپد نیا دنینام ی. با شما موافقم، اما خب براردیگیمسائل در دل آن شکل م نیاست که ا ییفضا

 .شومینم

شما از م نکهیو ا دیصحبت کرد ییایاز طرد جغراف شما - شت  سئله ربط پ نیچگونه به ا ینوازهمانیبردا  دایم

که  ییگره خورده است. کشورها یکامال به طرد اقتصاد ییایطرد جغراف نیکه ا دینزد نیاز ا یکرف یول کند،یم

 ب،یکارائ ریجزا یاهال رند،یفق ییآلمان بلکه کشورها ایواقع نه فرانسه آمدن از آنها به انگلستان دشوار است به

ست دیکنیام که چطور فکر مهند، و مانده قارهشبه قا،یآفر شما از دو ست اریرمعیمفهوم غ ،یمفهوم   ،یشما از دو

شکل آن از جانب  نیتریهمگان به افراط یهم طرد اقتصادهم ربط داشته باشد، آن یبه طرد اقتصاد تواندیم

 ...باشند نوازهمانیم دیبخواه هیاز مالکان سرما دیتوانی. شما که نمهیامالکان سرم

 .خواهمیاز آنها م همهنیباا :دایدر

 .است یاشانهیانددرخواست خام د،یاست که از آنها بخواه یشیاندخام -

بحث  نیکوتاه به صراحت به آن اشاره نکردم، در کانون ا یسخنران نیدر ا نکهی. مسئله اقتصاد، با اخواهمیاز آنها م حالنیباا یول د،یشا :دایدر

ست، مسئله ست. ا ینوازهمانیکردن. ماز آنِ خودکردن و تصاحب، مصادره جا دارد. مسئله مسئله اقتصاد ا ست یاهمان مسئله نیاقتصاد ا که  ا

شاره کرد یسازهنگام صحبت از همگون شیپ یکم ستثمارکردن و غ یعنیاز آنِ خودکردن،  یعنی یسازهمگون. ادغام و میو ادغام به آن ا . رهیا

 یول خواهم،ینام نخواندم عذر م نیآن را به ا نیاز ا شیدارد، اگر پ یموض  وع جا نیدر مرکز ا یدارهیس  رما پس البته که به گمان من مس  ئله

کنم مقصود  یواساز ایرا به پرسش بکشم  یاسیامر س کیم کالسدارم مفهو یسع یشک وقتدر کنه تالا من جا دارد. بدون یدارهیمسئله سرما

کلمه. به  عموس یاقتصاد به معنا ای یباز کنم، از جمله به امر اقتصاد گرید یهاهیفضاها، قشرها و ال ها،دانیمفهوم را به م نیا یاست که پا نیا

و مال، آنچه مال  ییدارا ترعیوس یبه معنا نیو همچن یبازده مال ،یبازسفته ه،یسرما ،یاو ارزا مبادله یارزا مصرف یعنیکلمه  قیمض یمعنا

س ست، ازآن یخاص و ای یک صاحب، و مفهوم ما شد و ب دانیم نیاز ا رونیب دینبا ینوازهمانیخودکردن و ت س نیاز ا رونیبا سئله که چه ک  یم

ضا یعنی ینوازهمانی. مستیمالک چ شودن ف شور خود. ا یگ صاد نیخود، مواهب و نعمات خود، خانه خود و ک ست و با یمفهوم اقت هم به  دیا

با  اسیکه در ق ییاز مش  کالت فقرا س  تمین خبریبه نظر برس  م، چندان هم ب شیاندممکن اس  ت خام نکهیاقتص  اد ربط داش  ته باش  د و البته با ا



 

 

شوشوندیمتحمل طرد از مرزها م شتریثروتمندان ب سان نم،یرا بب یزیچ نیچن توانمیر خودم هر روز م. در ک شاهدم که چه ک راحت  یدر فرودگاه 

 .مسائل نباشم نیکه متوجه ا ستین طورنیا یمتشکرم، ول شنهادتانیقانون واحد. از پ کیهم تحت نه، آن یو چه کسان شوندیوارد م

 یدارهیبه مسممئله سممرما ینوازهمانیموردنظرتان را از م مفهوم دیتوانیاسممت که چطور م نیمن فقط ا کرف -

 د؟یمربوط کن

سئله هم یاکنون بکنم ولو هم جانیکار را هم نیا توانمینم :دایدر سئله نیبه گمانم م ست، م شد. چبا آن روبه دیبا شکیکه ب یاا که  یزیرو 

به  یدارهیادر س  رم یرییتغ نکهیبدون ا دیتوانیاس  ت و نم یبازار جهان یبازار، دگرگون یمس  تلزم دگرگون خوانمیم المللنیب نیقوان یمن دگرگون

همان  نیخب، ا» میتر بود بگومن س   اده یمس   ئله ربط دارد، برا نیبه هم میگویم نجایکه ا یزی. هر چدیبده رییرا تغ یبازار جهان دیوجود آور

ست یدارهیسرما س یسازمانده نیبا هم قایدق یدارهیسرما ی، ول«ا سیامر  سازمانده یعنی ،یا س یبا  س کیکال سیامر  ست.  دهگره خور یا ا

 یمیقد میمفاه میهم موجب تحک یدارهیسرما دیاشکال جد دآمدنیهاست، به نظر من پدحرف نیاز ا تردهیچیپ یبه گمانم مسئله کم حالنیدرع

ست،یس س ا ست ،یدموکرا ست و هم درع رهیو غ یدو ست که همه یدارهیسرما دیسنت. بر اثر تحوالت جد نیموجب برانداختن ا حالنیا  هب زیچا

 یالمللنیو ب ش  وندیخارج م یراه دور از دس  ت قدرت دولت یهایو فناور یارس  انه یهاکه قدرت دینیبیم یمثال وقت یلرزه درآمده اس  ت. برا

ساختارها کیاز  یدارهیسرما گردند؛یم ستیس یسنت یطرف  ساز گریو از طرف د کندیم دییرا تأ ا سرماکندیم یآنها را وا  یوجه یدارهی. در 

سازانه وجود دارد و به ست که راه لیدلنیهموا سرما افتنیا سئله  ست. ول دهیچیپ یدارهیبه م سرما یا شما موافقم،  سئله یدارهیبا   یمحور یام

 .است

 یتالش را به تالش برا نیبدون آنکه ا میرا دگرگون کن یمثل دموکراسمم یمفهوم میتوانیم اینظر شممما آ از -

س یانمونه نیدر هم گر،یبه عبارت د م؟یده وندیپ یماد تیکردن واقعدگرگون شما از مهاجرت و دموکرا  یکه 

 یبروند و هر کار خواهندیم کجادر سمماکت نظر همه آزادند هر ،ییبورژوا یدر نظام دموکراسمم - دیطرح کرد

شان فرق دارد  نکهیبکنند، مگر ا خواهندیم ست شود رنگ پو شخص  س ایم ستیبا  ساز  یهاا شور هم فالن ک

شوند  نیکه در ا ستندین سا با ستیبدان معنا ن نیا ایآ -صورت اجازه ندارند از مرز رد  سا به  میبازگرد دیکه ا

به مبارزه استثمارشوندگان  وستنیپ ییبورژوا یدموکراس یهامحدوده ازکه تنها راه فرارفتن  مییمارکس و بگو

ست؟ آ هیعل ستثمارکنندگان ا سطح گفتار فراتر برو دینبا ایا ش میاز  صدد تال جهان  رییتغ یمند برانظام یو در

 م؟یباش

 م،یامروز را هم لحاظ کن عیوقا ،یستیمارکس راثیم یدگرگون زیو ن یدارهیسازمان سرما یدگرگون قیاز طر د،یاست که ما با نیحرف من ا :دایدر

سائل صه در چارچوب م شهروند یخا ست و مانند ا و رنگ یچون  سخنران ییها. وقتهانیپو سکس  سا شگاه   کیدر مقام  کنمینم یکه در دان

 یاکنون موضوع بحثکه هم یامسئله کنم،یناظر به مهاجرت در کشورم م نیقوان یمبارزه در راه دگرگون یحداکثر تالشم را برا یفرانسوشهروند 

 ره دیخواهم کرد. با یو اضطرار یمسائل انضمام نیا دانیدر م ،یو حداقل ادعایب یلیخ د،یکه از دستم برآ یاداغ در پارلمان است. من هر مداخله

 .میهم عمل کن میهم حرف بزن م،یدو کار را بکن


