اِﺗﯿِـﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒـﺎر :ﻧـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﻄـﺮ و ﻧـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﺿـــﺮوری ﺑـــﺮای دﻓـــﻊ آن،
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

اِﺗﯿِﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽ دی اف

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ژان ﺑﯿﺮﻧﺒﺎم ﺑﺎ اِﺗﯿﯿَﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ،ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ،
 22آورﯾﻞ 2020
ﺗﺮﺟﻤﻪ  :ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﯽ -ﺗﻘﯽ ﺗﺎم

اﺗﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ای را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
دو ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ “ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر”
اﻣﺮﺳﺖ.

او ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ

»ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ .از ﻗﺮﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺮنِ دﯾﮕﺮ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ  «1و » در
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻟﻬﯿﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ  ،«2اﺛﺮ
 308و
اﺗﯿﯿَﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻻ دِﮐﻮوِرت – »اﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻت«،
 276ﺻﻔﺤﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،(1942ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺧﺎرج از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،او ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺳﺎده اش از دﯾﮕﺮان
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دو اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ “ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر” ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ .از ﻗﺮﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺮنِ دﯾﮕﺮ« و » ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم« ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺧﺎصِ او
)درﺑﺎره ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﺮز ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ …( ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮآﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺪون
ﻣﺮز ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ:

انسانی چون شما که انباشته از فرهنگ سیاسی
مارکسیستی است ،چکونه با پاندمی کنونی برخورد می
کند؟ آیا مسئله ویروسی ،مسئله اجتماعی را کنار
زده است؟
ﭼﻪ ﺑﺪﯾﻞ ِ زﯾﺒﺎﺋﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ! ﺑﺮای ﻣﻦ،
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در “ﻣﺴﺌﻠﻪ وﯾﺮوﺳﯽ” ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ رﻧﺠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ واﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ آورد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮز ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را زﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
اﻣﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ .ﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ و ﻧﻪ
در اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای دﻓﻊ ِ آن  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

یکی از سردرگمی هائی که این پاندمی برمی انگیزد،
احساسی است که شما در جلد اول “نوشته ها” به آن
اشاره می کنید :تاریخ به پایان نرسیده است ،اما
با خفه کردن سیاست ،ادامه دارد…
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ واژه وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ،زﻣﺎن

ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ… اﻣﺎ ،درک ﻣﺎ از زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﺪه ی
آﻧﺘﺮوﭘﻮﺳﯿﻦ )آﻏﺎز ﻋﺼﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ( و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮش را ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺪﯾﺪه اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ” ﺑﺮون ﺑﻮد ﻫﺎ” ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺴﺘﯽ )ﺑﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ( و ﺟﻬﺎن
ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺎﮐﯿﺎول ] [1469-1527ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ :در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه
ﺷﺮوع ﺷﺪه ،اﻓﺮاد “ﺑﺎﻻ”ﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ،دﺳﺖِ ﮐﻢ ،در ﻇﺎﻫﺮ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی و از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد،
ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ.
اﻣﺎ ،آن ﭼﻪ ﺑﻪ “ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺎ” ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ارزش ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﺘﺮ و
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭼﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺪن و
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﺷﮑﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شما “سیاست زیستی” )بیوپولیتیک( پیشنهاد می
کنید.ژاک دریدا  ،فیلسوف ] ،[1930 – 2004برای
مشخص کردن پیکری که با هدایت ارگان های دفاعی اش
علیه خویشتن  ،خود را نابود می کند ،واژه “خود-
ا یمنی ” )اتو ایمونیته( را به عاریت گرفته بود…
درﯾﺪا از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪﻫﺎی  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2001واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .واﮐﻨﺶ
دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد ]اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ در
 1793در ﻓﺮاﻧﺴﻪ-م[  ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻞ دﻓﺎﻋﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – اﯾﺪه ای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن او راﯾـﺞ ﺑـﻮد ، -ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺑـﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣ ُﻬﻠﮏ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ،ﭼﻪ
ﺷﯿﻮه
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﯾﺎ ردﮔﯿﺮی “ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ اﺑﺘﻼ” ،ﺑﯽ ﺿﺮر ﻧﯿﺴﺖ.
ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را در “ﺟﻨﮓ” اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ وﯾﺮوس،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.

به نظر می رسد که فاجعه بهداشتی ،همچنین چشم
اندازهای رهائی بخشی راخفه می کند .نظریه پرداز
آمریکائی ،فرِدریک جِیمسون معتقد است که »امروز،
تجسم پایان جهان ،آسان تر از تصورِ پایان سرمایه
داری است« .چه باید گفت؟
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،واژه ﻣﻬﻢ ” ،ﺻﻮرﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن” اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻢ دﺷﻮاری ذاﺗﯽ
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﺿﻄﺮار را .ﺗﺼﻮرِ ﭘﺎﯾﺎنِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻣﻮﺗﻮر
اﻣﯿﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ “ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن” ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢِ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از
ﺗﺮس و وﻋﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ “ﭘﺎﯾﺎن”
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ.

این جهان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
اﻓﺰود ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ،ﺗﺮاژﯾﮏ
ﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﻮدن ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺪال ﺑﯿﻦ ﺿﺮورت،
ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺰﯾﻒ ِ ﮐﺎﻣﻮ…

والتر بنیامین ] ،[1892-1940که شما اغلب از او در
نوشته های تان یاد می کنید ،می گفت» :فاجعه این
است که “همه چیز مثل سابق ادامه داشته باشند”«.
آیا این طرح “نه هرگز مثل پیش” ،که رویای انقلابی
امروز بر کابوس بهداشتی ما
را سامان داده است
سایه انداخته است؟
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
تاریخ مثل پیش ،ادامه نخواهد یافت .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﮐﻪ
ﺗﺤﻮل ،ﻓﻘﻂ در ﮐﻠﯿﺖ آن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﻣﺤﺘﻮای آن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﺪ آن .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ان ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ روش ﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ

ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.

در حقیقت ،یکی از تهدید هائی که متوجه جهان در
لحظه حاضراست پیروزی آن چیزی نیست که شما “سیاست
بی رحمانه ” می نامید؟
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام ﮐﻪ در اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎول از
ﻋﻤﻞ ” ﺷﻬﺮﯾﺎراﻧﻪ ” اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ.
در ﻣﻮرد ﺑُﻌﺪ ﺗﺮاژﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﻖ
ﻣﺎﮐﯿﺎول ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ،
ﮐﺮده ام .دﺳﺖِ ﮐﻢ ،اوﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻒ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻤﻪ “ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﺖ” ﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﻣﺤﺮک ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،از ﻗﺴﺎوت
ﻋﻤﺪی ،اﺑﺰاری ﺷﺪه و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺌﻢ اوﺿﺎع
ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر دﻗﯿﻘﺎ
زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و
دوﺳﺘﺎن آن ﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ “اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف” ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮات ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﺎوت ﺑﯽ ﻧﺎم  ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ،و
ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖِ ﮐﻢ از روی ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ از روی ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ »ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﻪ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ »ﻋﻤﻖ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ و ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ، ،ﻣﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﺟﻮع ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،ﺳﻮدآورﮐﺮدن و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺿﺮر درﻣﺎن ،ﻫﻤﯿﺎری و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ«.

شما بر این نکته تاکید می کنید که سرمایه داری
نئو لیبرال نه کمتر ،بلکه بیشتر از انواع پیشین
سرمایه داری“ ،دولتی شده” است .ایا بحران کنونی،
اجازه می دهد که این موضوع را ارزیابی کنیم؟
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی،
ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺤﺮان را

دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از
ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﺮﮐﻮب ،ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﺮوم
آن ﭼﻨﺎن واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،در اﺻﻞ،
ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ :دﺳﺖ
ﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻣﯿﺮاث
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را “ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ” و “ﺳﻮد آور” ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘﺲ اﻣﺮوزوﻗﺘﯽ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ از »ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ روی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺧﻮد  ،در ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ،ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮﺑﻮدﺟﻪ و دوﻟﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ “رﺋﯿﺲ”
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎری آن ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ،ﭘﺪرﺳﺎﻻر،
ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺪارﮔﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دارای ﺳﻨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ دﺷﻮاری ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪﻣﺎت
و ﭘﺲ از
ﻋﻤﻮدی ﻣﺤﺒﻮش ﺷﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻟﺤﻄﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺿﺮورت آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮزش ﻣﻠﯽ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد( .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑُﻌﺪی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﺣﺘﯽ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ

ﺗﮑﻔﻞ آن ﻫﺎ ﮔﺮدد.

ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ای رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺮد وزﺑﺎﻧﯽ “ﺿﺪدوﻟﺖ ﮔﺮا” ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ دوﻟﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻃﺮح رﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

تصنیفِ “کارمِن” که شما نقل کرده اید ،می گوید:
»شاید هرگز! شاید فردا! اما نه امروز ،مسلما نه
امروز!” .آیا این مفهوم در مورد قرنطینه شما هم
صادق است؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را ﺧﯿﺎل

ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﻣﻘﺎوﻣﺖ “ﻧﺎﺑﻮﮐﻮیِ” وردی ﺧﻮاﻫﻢ
داد .و در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻢ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ “روز
آزادی” ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﭗ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ان
در روز  25آورﯾﻞ ،آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ان ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻢ“) … Va, pensiero :اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ…”(*
* ) Va, pensieroاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ( اﺷﺎره ای ﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ اﭘﺮای ﺟﻮزﭘﻪ
ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻗﺮن
وردی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺮی از Temistocle Solera
ﻧﻮزدﻫﻢ.

