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 فصل هشتم

 بودندولت و سیاست: هویت و کلی

 

 

ها اساساً نوعی العاده برای ساخت و تولید ناهستی است ــ عمدتاً از طریق مرگ )تاریخ دولتدولت ماشینی فوق

هم با تحمیل چهری از هاست( هرچند نه منحصراً از این طریق. دولت قادر به ساخت و تولید ناهستی است، آنعامتاریخ قتل

هویت به نوعی وسواس بدل شده  ویژه در اروپا، مسألۀبه ،. اکنون، چه غیر از آن«ملی»گرا، حال چه هویت سازی هویتعادی

خلقی که از پویایی ــ این سوداگران کج «طبقات متوسط»کنندۀ ترس واقع منتقل که در ،نوعی نژادپرستی فرهنگی است.

این نژادپرستی فرهنگی وضعیت «. نشینبانیلومردمان » ه منزلت فرومرتبۀشدن بستهاز فروکا استکنند ــ امپراتوری تغذیه می

سازد که زمانی شجاع و قابل تحسین بودند. حقیقت دارد وتار میرا مسموم ساخته و در نهایت حتی اذهان روشنفکرانی را تیره

تعداد » که گفت: را اخیر آن وزیر فرانسوی آوریم اعالمیۀ نند. بگذارید به یادکلحن مسلط را حاکمان ما تعیین می که

: تعدادی از آنان تواند یک معنا داشته باشدفقط می« بیش از اندازه»جا عبارت ایندر «. رانسه بیش از اندازه استمسلمانان در ف

در کم دی، دستوجود این مردمان زیا کند که نحوۀروشنی و صراحت تأیید می اند. این جناب وزیر در نهایتِمهمان ناخوانده

اعالم  داردروشنی بهاین وزیر  اند، باید نوعی ناهستی ناب و ساده باشد.می درش سکنی گزیدهدائ شکلسرزمین ما که آنان به

میان وجود و هستی است؛ این  ۀرابط ۀاو دربار ۀل کند که این امر تحقق یابد. گفتشکلی عمکه قصد دارد در آینده به کندمی

 صرف. ی است، و نه یک سهو لسان ارتجاعیِشناختبیانی وجود

ما، به آنچه نیست بدل  انکه هست، درست پیش چشم را آنچها هرتها را در اختیار دارد حلدولت طیف وسیعی از راه 

 اخراج و پلیس نیروهای هایبدرفتاری تا قانونی کار و اقامت مجوز اعطای از خودداری از: دارد بسیار تنوع هاحلراه این سازد.
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 ایستگاه به انتظامی نیروهای حملۀ دولتی، هایبیمارستان در ایشان درمان ساختنناممکن و قضایی هایرویّه با خارجی اتباع

 انداختنِراه شان،دلخواه هایلباس پوشیدن از زنان بازداشتن مدارس، تعطیلی از بعد مهاجر کودکان دستگیرکردن قطار، های

ای ارائه «لهأمس»حلی نهایی برای همان راه ۀمثابها بهحلاین راه ۀهم .غیره و غیره و نوجوانان بازداشت مراکز ،هادیبدارالتأ

 برند.سر میدر میان ما به« زیادی»: مردمانی شوند که وزیر سارکوزی مطرح کردمی

وزیر، فابیوس، این میتران نخست ۀیاد آوریم در دوره حافظه، اجازه دهید که بهمچنین افراد کم ترها وخاطر جواناما به 

 که خود در اینجا صرفاًاو، فابیوس ) د دارد، و از این رووجو واقعاً« مهاجران ۀلأمس»پن داد که بپذیرد در کشور ما  امتیاز را به لو

ن هایی برای حل اینامی است برای باوری جمعی در میان حاکمان ما، چه دست چپی و چه دست راستی(، قصد دارد راه

 که بود سوسیالیست چپ سانبدینند راه را نیز پیشنهاد کرد: واقع چمکان حل قطعی آن، بیابد. و او بهله، و در صورت اأمس

 به اسرائیلیبنی ایرادهای گرفتنِ و وسختسفت نظارت و هادیبدارالتأ سیستأ به دست جمله،مِن دولت، گرفتندستهب از بعد

 .زد هاخانواده اعضای آییگردهم فرایند

شان که پشتوانهشرط آننوعی جنون ایدئولوژیکی، البته بهحاوی چیزی نبود مگر بروز  های مکررنظرها و بیانیهاین اظهار 

 کند.گون تولید میشبح« هویتی»راحتی افتادن است و با آن دولت بهراهبه ۀینی نباشد که همواره آمادهمان ماش

 1یاری فرمالیزاسیون ابتدایی توضیح دهیم.را به کارکرد این ماشین ۀاجازه دهید شیو 

را تجسم بخشد. برای مثال، « میانگین»زند که قرار است یک هویت خیالی دامن می ۀدولت همواره به هستی نوعی ابژ 

هویت »مدت به  هد تمامدای بدانیم که به دولت اجازه میهای ممیزهویژگی ۀ( را مجموع«فرانسه» اول حرف) F اجازه دهید

                                                 
زمینۀ نظریه استعالیی در پس را آن بتوان اگر داد، توسعه و ای بسطشکل قابل مالحظهتوان بههای جداسازنده را میهای هویتی و نامابژه ۀنظری .1

 .2009آلبرتو توسکانو، لندن، کانتینیوم،  ۀکنم. ترجمعرضه می اهمنطق جهانا گنجاند، چیزی شبیه آنچه من در هجهان
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با  ، که البته تماماًرا کند و حقوق خاص آنانچه روایت رسمی ایشان را تعیین مینآ ــ ارجاع دهد «هافرانسوی»یا  «فرانسوی

 کار است.قابل تشخیص در کامالً «بودنفرانسوی»تفاوت دارد توگویی نوعی  «نیستند»آنانی که فرانسوی 

یک فرد  میانگین، F ، یعنی همان«شخص فرانسوی» ،های ناهمگون است. برای مثالمرکب از محمول خیالی ۀاین ابژ 

 پوست،سفید زبان، یک فرانسه«خواهیمکتب جمهوری»ارگر، یک شاگرد خوب ، یک کفمینیست و متمدن است سکوالر،

شر، یک فرد سرزمین زادگاه حقوق ب ۀانضباط، یک تبعگریز، بیدب، شجاع و متعلق به تمدن مسیحی، یک فرد مالیاتؤم

به نیاز  ت ملی با توجهاهای متناقض که همواره از سوی تبلیغانبوهی از متغیرهای دیگر، توصیف ... و دموکرات، یک آشپز خوب

سراپا بالغی ارجاع داد « انسویشخص فر»توان به این راحتی میاصلی آن است که به ۀد. نکتشونلم میو مقتضیات وضعیت عَ

 .حقیقتا هستنحوی که گویی او به

قام علم پرداختن شود که نظرسنجی، در ماز همین واقعیت ناشی می ها برای دولت، منحصراًنظرسنجی ۀالعاداهمیت فوق 

س بر اسا ودستگاه تبلیغاتی. دملحاظ عددی هستی یابدلقوه بهاشود تا این شخص فرانسوی بموجب میها، به آمار میانگین

نامزد ریاست  عوض مارتین آدریبه فرانسوا اوالنددهد آماری ترجیح می ۀدرصد جامع51نظرسنجی که طبق آن  تشریح یک

ها فکر فرانسوی» هیچ تردید و دودلی عبارتی از این دست را صادر خواهد کرد:ی از طرف حزب سوسیالیست باشد، بیجمهور

گرفتن و آخر کارش به فکرکردن، تصمیمدست ما ناموجود F سانبدین «.کنند اوالند نامزد بهتری است تا آدریمی

مین أت نظام اصالح F کند؛ به اعتقادفرانسه به لیبی پشتیبانی می ۀاز حمل F؛ خواهدمی را اوالند F کشد.کردن میانتخاب

 دهد و از این قبیل.می حترجی روکوفور به را کاممبر F ناپذیر است؛عی اجتناباجتما

شدن هویت شخص های تصنعی، و در نتیجه پس از قطعیمحمول اساس بر F چیز، پس از تضمین موجودیتترین اما مهم 

این نکته در  کنند، ابزاری برای بررسی و تعییندولت و کسانی که از آن تبعیت می فرانسوی در عمل، آن است که اکنون

 چیز نیست.چیز نرمال است و چهاختیار دارند که چه
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ویت آن دو بر اساس مقیاسی ه جازه دهید بگویم اگر دو فرد متفاوت در اختیار داشته باشیم، یکسانیِدر یک کالم، ا 

 را y فرد با x یکسانی فرد ۀدرجرسد. ( می10 )مثالً ( به حداکثر0 از حداقل )مثالً ،ر مدرسهدشود که، همچون گیری میاندازه

 = Id (x, y) ند. ولی اگراهمسان دوقلوهای y و  x آنگاه باشد، Id (x, y) = 10 اگر .Id (x, y) توان چنین نوشت:می

 صورتسن و بهاصورت میانگین یکبه دو آن آنگاه باشد، Id (x, y) = 5 کی ندارند. اگراشترهیچ ا عمالً y و فرد x فرد باشد، 0

 اند.میانگین متفاوت

آن از سوی دولت پیشفرض گرفته  که واقعیت ایF شود،می خالصه معادالت این به F کردن همانکل قضیه در وارد 

 .فرانسویهمان فرد میانگین یا نماد شخص  ــ گویی او یک فرد واقعی است شود،می

عناصر سلطه در ساخت  این موارد گیریم که نیازمند کمی تالش تبلیغاتی است. در تمامیبگذارید وضعیتی را در نظر  

اش، شوند. دولت و دستگاه تبلیغاتیمی اخذ F های در دسترس مربوط بهژگیاز فهرست نامنسجم وی« فرانسوی شخص»خیالی 

ه زدن ب پاکه در نظر دارد، یا برای پشت تیاند، حال یا برای اقداماگمان ایشان مناسبکنند که بههایی را انتخاب میویژگی

که ) منظور جداکردن و تقسیم مردمکه به ــ و امروز وضع از این قرار است ــ در اپوزیسیون. اجازه دهید بگویمشان رقبای

ضروری است « رگران خارجی مشکوکاک»و « مزدبگیران فرانسوی نرمال»، هدفی اساسی است( میان دولتنظر از همواره صرف

را کار هاست. دستگاه تبلیغاتی وابسته بدان مشخصاً F چه وجود ندارند، ولیاگر کید نهاده شود کهأوض تهای مفر«ارزش»تا بر 

خواهد اینجا که اینجاست و می« کسی»، یعنی بیتجر فرانسویشخص یک  برای کند که آنچهبا اعالم این حرف شروع می

. پس باشد یکسان Fه با ابژ ها عمدتاً«ارزش»رتباط با در وضعیت مورد نظر و در ا شود آن است کهبماند، نرمال تلقی می

 به نزدیک بسیار x با F یکسانی) Id (x, F) = 10 این معادله برقرار است: ،x توانیم بنویسیم که برای هر فرد نرمالمی

ها پایبند گذارد و بدانهای فرانسوی احترام میخوب است؛ او به ارزشگین نمیا فرانسوی شخص یک x فرد: است حداکثر

پیشاپیش برای دولت و  تنیست. ولی آنچه نرمال نیس «نرمال» شود منحرف F است(. هر فردی که از این یکسانی حداکثری با
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مساوی یا کمتر از عدد  )مثالً است ناکافی F اش بایکسانی ۀاست. در مورد این فرد، که درج مشکوکافکار عمومی متکی به آن 

گفته خواهد  ،شودمحسوب نمی «نرمال»اش در وضعیت که به همین دلیل اینجابودن فردی (،است 5میانگین یعنی کمتر از 

 حدّ از میانگین فرانسویِ شخص یک با او هویت یکسانی درجۀ که است آن دلیلش«. های ما نیستشریک ارزش»شد که او 

 هویت ،شود «جماعت همرنگ» وقت اسرع در تا بندد کاربه دارد توان در هرچه باید مظنون فرد این !است ترپایین هم میانگین

 انتظارش در کشور از اخراج مکافاتِ هویتی جرمِ ارتکاب علت به وگرنه کند «ادغام» میانگین هایفرانسوی هویت در را خود

 .بود خواهد

محور است. در هر ساختار دولتی، همواره هویتظن، یا هر جانشین با آن بودن و ماتریس سوءنرمال سنجۀ خیالی، F این 

ای و رادیکالیزه محصول ستم دولت است. هر زمان این نقطه ریشه ترینترین و بنیادیباید دانست که این سنجه معرف ابتدایی

مدار هویت ۀکند که یکسانی هویتش با ابژ« اثبات»ارها بخواهیم بارها و ب ن کار به آنجا برسد که از هر شخصشود، هر زما

ندارد( حداکثری، یا در کمی از آن مثالی کالسیک است ولی همانطور که پتن نشان داد فرانسوی هم دست« آریایی)»خیالی 

سوی فاشیسم نهادن در راهی هستیم که بهگام در وضعیتِ صورت عموماًنیست(، در این 8گاه کمتر از هیچ) حالت عالی است

 رود.می

های سراسری حکومت برای تالش خارجی و أهای دارای منشناگون، قبل از همه وضعیت خانوادههای گونشانه 

که تا  ،بودننونظبودن و مکشیدن خط تمایزی خشن میان نرمال شنبالدچیست، و به Fژه خیالی اینکه اب« نساختروشن»

آهستگی اما با ، جملگی حاکی از آن است که ما بهیابدیی از روشنفکری اروپایی گسترش میهاهراسی هیستریک بخشاسالم

 شویم.مان نزدیک میفرسودهو  های کهنوریتامپرا ای از این نوع در بطنوسوسهقطعیت به بروز 

 یابدمی هستی آنچه شود،می F گونۀ از ایپروردهخیال هایابژه دامانبهدست گراییهویت جنون کههمین هر حال، در 

 این. یابیممی وفراوانفت هانام گونهاز این امروز فرانسۀ در. کنندمی داللت مظنونان بر جمع صیغۀ به که است هایینام ظهور
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 همسانی درجۀ برحسب نبودن«نرمال» انگِ دهند،می قرار خوردنانگ معرض در ما کشور در را مردم از گروهی همواره هانام

 .نامید خواهم جداساز هاینام کنندمی اطالق مظنونان هایگروه به که را هانام این من. F دولتی ابژۀ با شانهویت

جوان »، «مرتجع»، «اسالمیست»م: نجداسازنده متعلق به وضعیت موجود اشاره کهای اجازه دهید به شماری از نام 

های سارکوزی شنیدیم( هیا )چنانچه در بیانی« مسلمان»م( وزیر شاهد بودی ورآو حتی )چنانچه در سخنان رسوایی« بانیلویی

ها نمادهایی پنهان از همان های رسمی، اینکنند، یعنی زیر حفاظ نامعمل می مخفی صورتها بهبرخی نام ،عالوهبه«. کولی»

جایگزینی  یکه دوم ،«سیاه»و « عرب»نظیر  ــ هایش قرار دارندارزش و اصیل F حداکثری از ۀهایی هستند که در فاصلهویت

 «.کاکاسیاه» شدۀغایت سرکوباست برای نام به

فهمیده شود. ما  های جداسازمحو واژهباید به عنوان  حال یا حتی اساساًدرعین« عدالت»امروزه  :بگویم این را بگذاریدپس  

میانجی به ،متضمن آن است که رگونه حقیقت سیاسی پای بفشاریم. این امهر هرگز هویتیِباید بر خصلت ژنریک، کلی و نه

ش و نظایر F ، همان«میانگین»دولتی  ۀان ابژممحور، یعنی ههویت ۀالی ابژیداستان خ حقیقت، بپیامدهای واقعی نوعی انتخا

ماندن به یک وفادار هخشد که ببتم دولتی به آن سیاستی اعتبار مییک رویارویی قدرتمند با س ردفع و باطل شود. این امر، د

 شورش تاریخی معطوف است.

کم کاهش تسن یا دشدجا شاهد ناپدیدبخش در یک شورش تاریخی ریشه داشته باشد، در آنرهایی یهر زمان که رخداد 

ها تصمیم گرفتند یهودیان و پروتستانمثال بسیار آشنایش انقالب فرانسه است که  های جداساز هستیم.ای در نامهظمالحقابل 

که مایلم آن را نقل کنم،  ،اشاره کرد 1793توان به این بخش از قانون اساسی دیگران شهروند باشند. همچنین می همچون زنی

هر فرد خارجی که نهاد  یا از سالمندی مراقبت کند، و نهایتاً ر فرد خارجی که کودکی را به فرزندی بپذیرد،ه»آن  بر اساس

عوض در اینجا هنجار به«. ی خواهد بودگذاری او را انسانی شایسته بداند، مشمول و برخوردار از حقوق شهروند فرانسوقانون
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ای شیوهنوع بشر دارند، باید به ۀخویش اثبات کنند دغدغکه با اعمال  آنان ۀمحور باشد، ژنریک شده است: با همآنکه هویت

 طلبانه همچون یکی از ما برخورد شود.برابری

انۀ ما بدان حیاتی دوباره اند و برای زمد به ما یادآوری کردهنشکلی قدرتمهای بزرگ در مصر این اصل را بهراهپیمایی 

ایم که اند. ما شاهد آن بودهمحور رخ دادهگونه گزینش هویترصورتی عمومی و بدون هها بهاند. این راهپیماییبخشیده

وشنفکران و کارگران، جوانان و پیران و...، همگی در ، ر«حجاببی»ن و زنان، زنان محجبه و زنان ها، مردامسلمانان و قبطی

یک از جنبش قابل تقلیل به هیچچند که خود هرند، اهها جذب جنبش شدهویت ۀتعبیری همداشتند. بهکنار هم گام برمی

 ها نبود.آن

قدرت امر ژنریک بیرون از جنبش، بیرون از  کهنتیجه سیاست، زمانی وجود دارد در و اهم گفت که سازمان، وبنابراین خ 

ابد قدرت یتوفیق می ،به نام امر ژنریک ،کند کهشکلی عمل میان معناست که یک سازمان بهد. این بشورش حفظ شود

 هم بشکند.بر وجه خاصی از حیات مردم را در مدار خیالیهویت

در بطن شکاف بازشده توسط یک شورش تاریخی، هر سیاستی یک سازماندهی امر  ،کسیکالصورت پارادهرو ب از این 

ن رو که نوعی هویت از آ سبب که همواره کسانی خواهند بود که بگویند امر ژنریک، دقیقاًبدان ،کسیکالپاراد ژنریک است.

ه منکشف گردد؛ و یافتن ندارد؛ بلکه باید خود آزادانتی نقطه مقابل نوعی هویت است، نیاز به سازماننیست، و از آن رو که ح

دهد که در این صورت امر ها. اما تجربه نشان مید و از این قبیل حرففانگیخته بشکشکل خودگل باید بهاینکه صدها دسته

 غیاب درن را حفظ کند. آتواند چیز نمیفعال، هیچ ۀماند؛ و اینکه در غیاب نوعی اید زمان شورش برجا نخواهدرای وژنریک 

 خواهیهویت موهوم هایافسانه مدارِدولت بازگشت از گزیری یابد، یکپارچه پیکری سازماندهیْ طریق از که بیرونی زمانی

یت پاسداری از امر ژنریک را ولؤیافته است که بتواند مسنوعی سیاست سازمانرو آنچه مورد نیاز است،  از این .بود نخواهد

 دوش گیرد.هب
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امکان رهایی کل « پرولتاریا»نظر کنیم. این واژه نام قدرت امر ژنریک بود. مارکس تحت نام  «پرولتاریا»اجازه دهید بر واژۀ  

سبب که ان، آن واژه، بد«کارگر ۀطبق»، و تحت نام «نیعی»مارکسیسم حال، در متن نوعی ریت را ممکن دانست. با اینشب

، «(کارگر ۀحزب طبق»ای از تحلیل اجتماعی در مقام رهبری حرکت انقالبی بود )یعنی حزب کمونیست در مقام سویهمعرف 

هرگونه لغزش  ن بزرگ همواره مراقب بودند تامحور نیز بود. انقالبیوامکان نوعی استفاده ابزاری هویت حال نمایانگردرعین

برای گذارد که اگر شرایط کید میأبر این نکته ت« نشسته است باربحران به»را سد کنند. لنین در محور در بطن این واژه هویت

ب انقال ۀرو سوژ خاسته است. از این پابه دهقانی ای از جمعیتنوعی قیام مناسب باشد دلیلش آن است که بخش قابل مالحظه

 به بیشتر بلکه نیست مشخص هویتی با اجتماعی طبقۀ یک نام «پرولتاریا» کلمۀ گویدمی نیز مائوکل مردم روسیه است. 

 را واژه این ژنریک جنبۀ ترتیببدین مائو. است ناپذیرتمامیت و متعدد وجوه دارای ایمجموعه یا «انقالب دوستان» معنای

 .کندمی مؤکد

مائو در چارچوب شکل حزبی صورت گرفت. حال اگر بپذیریم که شکل حزبی منسوخ شده است، های لنین و اما دخالت 

ای که از نوعی ثبات قدم در راه درست و وفاداری راستین به مبارزه یافتهآن فرآیند سازمان ،راستی چیستگاه باید پرسید بهآن

کوب رو در برابر هویت دولتی که کارش جداسازی و س کندتغذیه می ــ که معیارش برابری است ــ ای امر ژنریک سیاسیرب

نهفته  آنی،ــ  هاارث گذاشته است. شورشبرای ما به ست که کمونیسم دولتی قرن گذشته ایلهأاین همان مس ؟ستدایاست می

 مسأله این حل که است معلومسازند. له را دوباره فعال میأاند، اجزای این مساندرکار بازگشایی تاریخکه دست ــ تاریخی یا

ما دو قرن  .نباشد دشوارتر آن از اگر است، دشوار (transcendental) غیرجبری ریاضیات در پیچیده ایمسأله حل اندازۀبه

 ۀدر پیوند با قدرت ایده، رابط اند، مشخصاًها بسیاری مسائل را حل کردهپشت سر خود داریم. این آزمون های شگفتآزمون

المللی و گیری بیندروغین انتخابات، جهت ۀرت مطلق استقالل سیاسی کامل، چهردیالکتیکی میان شورش و سیاست، ضرو

ایدئولوژیکی، و از این دست. لیکن  ۀهای سیاسی، مبارزهای مردمی، ساختن عرصه، پیوندهای مبارزاتی با تودهانترناسیونالیسم
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و اکنون  ،ورسال ابداعات و ابتکارات دفاعی محدود اما پرش 30و پایداری محلی،  مقاومتسال  30حال ما اینجاییم، پس از 

 ورسد. )بار دگر( فرا می ت ما نیزبآموزند. نوآنچه را در راه است به ما می های تاریخی شکلرششود. شوتاریخ از نو بیدار می

 باشد، «حزب زمان از بیرون» ضمن در باید اش«بیرونی زمان» که بود خواهد سیاسی سازماندهی مسألۀ محوری مسألۀ ما برای

 قرن اواخر در فرانسه انقالب از پس هاژاکوبن انجمن تشکیل با که عصری است، یافته پایان احزاب عصر که باشد راست اگر

 در رسید، عطفی نقطۀ به نوزدهم قرن میانی هایسال در «هاکمونیست» دستبه اول المللبین تأسیس با شد، آغاز هجدهم

 چه که مقطعی در لنین مداخلۀ با بیستم قرن آغاز در درست و شد، نهادینه آلمان دموکراسی سوسیال همت به 1880 دهۀ

 و مائو آرزوی نتوانست چین فرهنگی انقالب 1970 و 1960 هایدهه در وقتی اما یافت انقالبی خصلت نوشتمی را کرد؟ باید

 کمونیستی نهضت حزب به را سوسیالیستی دیکتاتوری حزب خواستندمی که سازد محقق را انقالبی کارگران و دانشجویان

 .رسید آخر به احزاب عصر سازند، مبدل

کنیم: یک حقیقت سیاسی همان محصول  پیشنهاد حقیقت سیاسیتوانیم تعریفی برای یک در هر حال، ما می 

تواند کند که مییابی را تا آن حد حفظ میکه تشدید و تراکم و مکان یافتۀ یک رخداد است ــ یک شورش تاریخی ــسازمان

ش را د، قدرتی که معنا و اهمیتبنشان های جداسازنده، شکلی واقعی از عرضۀ قدرت ژنریکمدار و نامعوض یک ابژۀ هویتبه

 بر ما آشکار ساخته است.رخداد 

کند، پس مدار تغذیه میاز موهومات هویت ت، دولتی که منحصراًاز آنجا که امر ژنریک رادیکالیزه با دولت ناسازگار اس 

ستی کند. این امر بیانگر همان اصل مارکسیمثابۀ نوعی محدودساختن قدرت دولت عرضه میهرگونه حقیقت سیاسی خود را به

عنای همان شعار کند. این مو و توان جنبش کمونیستی معرفی میسند راستین نیر مثابۀاست که محو ضروری دولت را به

اختن آن فعال بودم(، شعاری که )سازمانی که من در س است 1990و  1980در فرانسه در دهۀ  سازمان سیاسیبنیادین 

 ــ« دخیل شوید! در امور دولت»آور مائو در انقالب فرهنگی ــ یأس تقریباً عوض رهنمودِتوان آن را چنین خالصه کرد: بهمی
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ابید، و در همان حال ییل آن به دولت را میکار کند و ابزارهای الزم برای تحمشما تصمیم می گیرید که دولت چه» باید گفت:

های آن، یا به فراخوان خویش را تابع اقتدار دولت سازیدکه هرگز اعتقادات کنید، بیرا از دولت حفظ می خود همواره فاصلۀ

 «ید.های انتخاباتی پاسخ دهویژه فراخوانبه

داری د که سازندۀ سلطۀ سرمایهچیزی بدانی چنانچه باید، مفهوم دولت را شامل کلیت آن اجازه دهید متذکر شویم که اگر، 

درک شود، « دولت کمتر»مقابل اصل لیبرال  به بیان مارکسیستی باید درست نقطۀ« شدن دولتمحو»گاه بر جامعه است، آن

 اند که در حقیقت جنایتکارانه است:رسمونیسم، شور و شوقی را به اوج بساندن قدرت کرکمالعوض بهکوشد تا بهکه میاصلی 

چیز رها از مالیات که رها از هر کنترل، و بیش از هرها، و نوعی حکومت الیگارشیک ثروتمندان تمرکز مالکیت، نابرابری سود،

 است.

نام و ژنریک مردم بخشد و به هرآنچه وفادر ه تجمع بیباید جای خود را ب« وفقکارآفرین م»بانکدار،  فرد صاحب مالکیت، 

اند، دار حقیقتکه دوست نظر از تقدیرش، توانسته برای همۀ آنانطور که میدان تحریر، صرفبه این تجمع است، درست همان

 مبارک شود. برای مدتی جانشین دارودستۀ

گیریم. در اینجا را در نظر « سرباز گمنام»ن بنای یادبود مثال، اجازه دهید مضمو ارائۀ این نکته از طریق شدنروشنبرای  

و مردم  رت برابری: این قدرت از نوعی است ــقد نام مواجهیم، قدرت ژنریک،هیچ تردیدی با نوعی تصدیق امر بیما بی

سازند. البته شکی نیست  که در  برایش برپا یادبودیکه حتی جالدان مردم هم باید بنای  دهند ــآن را تشخیص می روشنیبه

م که معنای این قدرت را معکوس کار داریاندازی و تصرف سروخواهی، با نوعی دستبا مضمون برابریاین نوع استفاده از قدرت 

، جزئی از وظیفۀ شوددارد و جزئی از کیش ملت تلقی می بر دوشرنگ زیرا سرباز گمنام مشهور، پرچم سهسازد. می

، مُرد اما نه برای اصل ه تحت نام آن همین سرباز با پای خویش به قتلگاه خود فرستاده شد. او، این سرباز گمناممداری کهویت

بریتانیا و آلمان از رهگذر  تی میان فرانسه،سرساندن تناقضات ارتجاعی امپریالیپایانبلکه برای هدف به ،کردن امر ژنریکتأیید
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شد شمار کلی رذیالنه قربانی شدند. اگر میش، بهها سرباز، چه گمنام و چه غیر آننونین. در این نبردها میلیونبردهای خ

تعلق نداشت به مسلخ فرستاد دلیلش آن وجه به ایشان هیچقصد دفاع از منافعی که بهی از دهقانان جوان فرانسوی را بهانبوه

نم در خدمت خداوندگار یا بت انسرباز گم (.«مرگ بر بوشه!)» سوی هویت پیشروی کننداست که آنان مجبور شدند به

 طلبی جان باخت.هویت

در اصل « وکراسیدم»زیرا مرجع  بخشد.وع تصرف و سوءاستفاده را تحقق می، همین نبلیغات برای دموکراسی در کشور مات 

اما همه «. نیست ن بخشی که بخشآ»مرتبگان، یا به قول رانسیر قدرت بینام است، قدرت هرکس، قدرت همان قدرت امر بی

این  سازیم؟ آیا دهندۀ گمنام برپاکم بنای یادبود برای رأیاند. پس آیا ما نباید دستانند که جوامع ما درست مخالف ایندمی

 نشده قربانی «دموکراسی» محراب در او گفتنِسخن حق مگر ویی ابزاری و گمراه نشده است، چهره نیز در طول قرون بورژوا

 است؟ داده کف از هم را قدرتش تتمّۀ دادنرأی با دقیقاً او آن در که ظامین مسلخ در است،

بدون او الجزایری و تامیلی است و  مراکشی، که به کارگر گمنام مربوط است، همان کارگر ژنریک، که غالباً و تا آنجا 

 ساخت؟ کسی برای ایشان بنای یادبود خواهددستیابی به هر سودی تصورناپذیر است، چه 

کند که ما توجه خویش را به این برادر یا خواهر کارگر معطوف سازیم. اجازه دهید در هر حال برتولت برشت پیشنهاد می 

 ست:«رهنمود به مقامات باال»شعرهای او را نقل کنیم که عنوانش یکی از 

 

 را گمنام باختۀجان سرباز که روز آن

 خاک به سپردند گلوله رگبار در

 نیمروز همان در

 سنگاپور تا لندن از
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 دقیقه چهار و دوازده و دقیقه دو و دوازده فاصلۀ در

 کشیدند کار از دست همه تمام، دقیقۀ دو

 دارند پاس تا

 را گمنام سرباز آن یاد

 

 هنگام همان اما

 بود الزم راهنمایی چاپ شاید

 مراسمی برگذاری برای

 گمنام کارگر پاسداشت به

 .شلوغ هایقاره بزرگ شهرهای در

 بستبن و کوچهپس مورَگی شبکۀ از برآمده مردی

 یاد ندارد کسی را سیمایش که

 کس ستنبرده پی وجودش راز به

 باز ستنشنیده کس هرگز را نامش و

 را گونه ازین مردی یاد

 ما جملۀ خاطر برای از باید

 شکوهب آیینی در داشت گرامی

 رادیو از زنده پخش با
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 «گمنام کارگر یاد به»

 و

 کار توقف آنک

 .زمین بسیط سرتاسر در


