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  ي جهانيفوروم اجتماع

 ؟وي ؛ کدام آلترناتين مبارازتياشکال نو
 

   ناصريمصطف
                                                     

 يالملل نيط بي شراي اجالس اول فوروم درپورتوالگره تا فوروم بمبئيدرفاصله برگزار
 سربرآورده يد ومتفاوتيامآل جدط کيشرا. ست که قبآل بودي نيا گرهمان صحنهي ديوصحنه جهان

  ياشغال نظام.  افغانستان وعراق استي سپتامبر، اشغال نظام۱۱ يدادهايرات عمده روييتغ. است
ن جنبش يا. به جا گذاشت" يبرالي شدن ليضدجهان" جنبش يرات خاص خود را بررويخاک عراق تآث
دادها ين رويرات ايثأت. دارگشتيپدآن   دربرابري تازه اي وارد شد وافق هايدي جدبه مرحله کامالً

  وي اعتراضين صداهايچن  هم . توان به وضوح مشاهده کردين جنبش را ميبرساختارمتشنج ا

"  ممکن استيگري ديايدن" شعار .چهره نمود انات آشکارتري ازجري حول فوروم ازجانب برخيانتقاد
 کدام يدارا ابد وي ينه تحقق مشود چگو ي که وعده داده ميگري دياين دنيا. به چالش گرفته شد

 يش هاياست ؟ نقش گرا  روبروييد هاين جنبش با چه تهديخصلت هاست؟ ا ها و يژگيو
 ينهادها  دولتها وي ماليت هاي که ازحمايردولتي غيژه سازمان هاي درون جنبش بويستيرفرم
دادها ين روي اياامدهين جنبش پيه پردازان اي ازنظري باشد؟ برخي برخوردارند چه ميه داريسرما
 دهد ي که نشان ميگريموضوع د.  دانندير مي چشمگياديار زيگر تا حد بسي ديبرخ و زيرا ناچ

و " يبرالي شدن ليضد جهان"ر است رابطه متقابل جنبش ي درون جنبش تا چه حد  چشم گيشکاف ها
ا يرند ي گير مگر قرايک دين دو جنبش در تقابل با يا اين است که آيمسأله ا. جنبش ضد جنگ است

 يف مين جنبش تعري که ايبه گونه ا: ک جنبش انديا اساسأ هر دو يرند؟ و ي ناپذيين که از هم جدايا
                                                                                 " . درجنبشيجنبش"شود 

  .ل برگزارشديهر پورتو الگره برز درش۲۰۰۱ه ي در ژانوي جهانين اجالس فوروم اجتماعينخست
 نقاط ياز اقص  کشور۱۰۰ ين المللي و بي سازمان مل۵۰۰ش از يندگان بين اجالس نماي  در ا

  .جهان   دورهم گرد آمدند
ش يار گسترده تر بود و بي از اجالس نخست بس۲۰۰۲ه يه ـ فورين اجالس فوروم در ژانويدوم

  .جستنددر آن شرکت   کشور۱۳۱ هزار نفر از ۶۵ از
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ا قاره برگزار يا آن کشور ين يز در اي ني منطقه اي پورتوالگره، فوروم هاييمتعاقب گردهما
درآباد هند يا در حي آسيس، فوروم اجتماعي اروپا در فلورانس و سپس در پاريفوروم اجتماع. ديگرد

  .از آن جمله اند
 يمؤسسات جهان ي ، رؤساي صنعتي سران کشورهاياسي ـ سي فوروم اقتصاد۱۹۷۱ازسال 

 پول هرساله در داوس ين المللي صندوق ب، ي ـ سازمان تجارت جهاني مثل بانک جهانيه داريسرما
 ين روند کنونيع مخالفير تظاهرات وسي اخين فوروم درسالهايجلسات ا.  شوديس برگزار ميسو
 داوس ي آنتکي ي جهاني شود که فوروم اجتماعياغلب گفته م.  شدن را به همراه داشته استيجهان
 ي از چهره هاين اجالس، تعدادي ايي داوس است چرا همزمان با برپايک آنتيالگره  اگر پورتو. "است

 است که ين سؤاليا".  کنند؟ين داوس شرکت ميقأ در هميدق» الوگيد«ک يون دريسيسرشناس اپوز
  . کندي اش درفوروم پورتوالگره طرح ميدرسخنران) ۱(ني کالينااوم

ط ين محيفعال.  استي مختلف اجتماعي جنبش هايي محل گردهماي جهانيفوروم اجتماع
ند ي آيساها دورهم گرد مين کلي، فعالي، چپ افراطير دولتي غيست ها، سازمان هايکاليست، سنديز

سم را مورد بحث قرار دهند و يالي و امپريه داريه سرمايسم، عليبراليه نوليتا اشکال مبارزه عل
  .ل به گفتگو بپردازندي اشکال مختلف ارائه بد کنند و حوليسازمانده
 است به ي آزاديفضا. "ستيا جبهه متحد نيک سازمان و ي ي جهانين حال فوروم اجتماعيبا ا

 و رابطه ي برقراري است برايک، محلي کثرت گرا به شکل دمکراتيشه هايمنظور به بحث نهادن اند
ه دارانه بر جهان و يسم، سلطه سرمايبراليول که با ني اجتماعي جنبش هايها تيوند دادن فعاليپ

  ).به نقل ازاصول فوروم ." (  ورزندي اشکال آن مخالفت ميسم در تمامياليامپر
گرد "  ممکن استيگري ديايدن"ل دهنده فوروم حول شعار ي متنوع تشکيان هايشات و جريگرا

 و ي جهانيه داريرمان نکته با هم توافق دارند که دشمن واحد سيند و عمومآ بر سر اي آيم
شات و گروه يگرا .رنديگ يگر قرار ميکديان ها گاه به شدت در تقابل با ين جرياما ا. سم استياليامپر
 ي را ممکن مي جهاني مالي نهادهاي اعتقاد دارند که رفرم در ساختارهايه اي به  نظريستي رفرميها

 يه داري به دنبال اصالح نظام سرمايند دمکراسيالوگ و گفتگو و مشارکت در فرايق ديداند و ازطر
 و خروج از چارچوب نظام يشه ايرات رييکال به تغيشات چپ و راديان ها و گرايدر مقابل، جر. است
  .ل دارندي تماييارويم و رويشند و به اقدام مستقي اندي ميه داريسرما

 که جنبش يدي بود به مرحله جديقت به مثابه پاسخي در حقي جهاني فوروم اجتماعييبرپا
ن جنبش به يا. متعاقب رشد و گسترش اش در برابر آن قرار گرفته بود"  يبرالي شدن ليضد جهان"

ر گسترش ي در دهه اخي اعتراضي هاييمايال و متحرک راه پي سي و شبکه يک جنبش جهانيمثابه 
ن يخالفه و ميانات متنوع ضد سرمايوسته از جريال  وبه هم پي سيا  و شبکهي جهانيجنبش. افتي
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 را در همه جا ي جهاني و جلسات سران ماليي که گردهم آي و تجارت آزاد جهانيبرالي شدن ليجهان
 ..اتل، درداوس، در ژنو، در پراگ، کبک، جنوا يدرس:  کنديب ميتعق

سم يبرا ليه نوليعل "ين جنبش را در نشست جهانين جنبش منشأ ايه پردازان اي از نظريبرخ
 کنند و يد جستجو مي برگزار گرديستياپاس و به دعوت جنبش زاپاتي که در چ)۲" (تيبشر دردفاع از

  . دانندين جنبش مياتل را مبداء ايگر اعتراضات سي ديبعض
 يقلمرو برآمد جنبش ها.  استيد و جهاني است که در نوع خود جدين جنبشيدر هر حال ا

 ين جنبش هايهمزمان اک است و يا بالنسبه دمکراتيک و ي دمکراتيط و فضاي شراياجتماع
 و يتعدد و کثرت ، ساختار شبکه ا. " دهنديل مي را تشکيس دمکراسي خود  عناصر تأسياعتراض
ن جنبش ارائه داده يد بودن اي هستند که به منظور اثبات جديليدال" ن جنبش با مسأله قدرتيرابطه ا

  .  شوديم
، تضادها و داوهادر تعدد و کثرت د ي آن را بايان هاين جنبش و تنوع جرين کمان ايمنشأ رنگ

ن نوع چالش ها را در ي که ايجنبش. رند جستجو کردي با آن درگي کنوني که جنبش هاييها چالش
 يا به منطقه گر منحصريها د هن داديل که اين دلي دهد، به اي مورد بحث و مناقشه قرارميسطح جهان

 به يارعالي بسي جهاني عمومي فضا، ن همزماها ن جنبشيااينكه اند و  يستند بلکه جهانيخاص ن
  .دارند اري رابطه در اختيمنظور برقرار

ر با هم ي گسست ناپذيوندي در هند پي دهقانيل و جنبش هاين دربرزي زميجنبش کارگران ب
 ي کنونيجنبش ها. ندارد  اش در انزوا قراري در محدوده ملي کره جنوبي کارگريدارند، جنبش ها

امروز مجبور .  مانندي نمي و کسب قدرت باقيهداف خود در انتظار سرنگوندن به اي رسيگر برايد
ه فقر ين از مبارزه عليرنشي فقي و دارو در محله هاييع مواد غذاي به توزيکتاتوري ديم هايکردن رژ
م به ي مستقي که محصول کار کودکان است و کمک هاييد کاال هايم خريست، تحري جدا نيو گرسنگ

ن در انتظار انقالب ي زميدهقانان ب. گردد يز نمي کار کودکان متمايگ  بردهباه کودکان از مبارز
 خود ين ملي پردازند و محدود به سرزمين ها ميمآ به اشغال زمي مانند، مستقي نميها باق ييروستا

  .کنند ي مي سازماندهيستند و خود را در سطح جهانين
ات خود يد نگشته و به حي از مناطق ناپدي هنوز در برخين مبارزاتيشي اشکال پ، ن همهيبا ا
ن است، ي التيکاي امريکين جنبش چري قدرتمندتريا به لحاظ نظامي کلمبيکيجنبش چر:  دهديادامه م
ن جنبش ياما ا.  پرو هم چنان فعالنديکي نپال و گاه گاه جنبش چريستيل و جنبش مائوئي تاميببرها

ن ي و بياسي، سي اجتماعي فراتر رفته و به جنبشيکيت آن را نداشته اند که از محدوده چريها ظرف
ر ياند و اس  خود به دام افتادهيکين جنبش ها در محدوده چرين معنا که ايبه ا. ل گردندي تبديالملل

  شدن يضد جهان"د که رابطه جنبش يد ديب باين ترتيبه ا.  خودانديکيط چريساختارها و شرا
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 ير به جا ميثأا دست کم تا چه اندازه بر آن تيونه است و  چگين مبارزاتيشيبا اشکال پ" يبراليل
  گذارد؟                                                      

 ۱۵د يا برگزارگرديتالي درفلورانس ا۲۰۰۲ اروپا که درماه نوامبرياجتماعن فوروم ينخست
  ازيم البته خالين تصميم بر اط حاکيشرا.  اعتراض به جنگ اعالم کرديه سال بعد را روز جهانيفور

 مبارزه و ،قي دقياما جنبش با آگاه.  همراه بودييت هاي با محدودياديا به مقدار زيتنش نبود و 
ضد "جنبش . نگ پرداخت جنبش ضد جيد و با جسارت به امر سازماندهيه  جنگ را برگزياعتراض عل

نخست در : ت همراه بودي با دو محدودبه منظور گام نهادن در مبارزه ضد جنگ" يبراليل شدن يجهان
  .روني از بيگري درصفوف خود و ديعنيدرون جنبش 

ت قراردادن جنبش يلوون باور بودند که در اي بر اييان هايشات و جري گرا، در درون جنبش
طرفداران .  رانديه مي را به حاشي فقر و مبارزات اجتماعباسم، مبارزه يبرالي نولبا مبارزه ، ضد جنگ

ن و ي کالي نااوميعنيکال ين چپ راديز دو تن از فعالي نيو تا حدود) ۳(ه را برنارد کاسني نظرنيا
 يت مليل هاردت و برنارد کاسن حول مسأله حاکميکائياگر چه م.  دهنديل ميتشک) ۴(ل هاردتيکائيم

 ييکايه ضد امريهاردت نسبت به شدت گرفتن روح. رندي گي متعارض در مقابل هم قرار ميبه نحو
 تأسف است که دست يم اما جاين جنگ اعتراض کنيه ايد عليما با" دهد و معتقد است که يهشدار م

ن، به سمت جنبش ضد جنگ يي شدن از پاي جهانيها برا  جنبشيکم به طور موقت، بخش عمده انرژ
ده االت متحيان است، اختالف اي درجرييش ضد اروپايک رشته گرايدر واشنگتن . زه شده استيکانال

 ي دستگاه دولت.ت اروپا را پشت سرندارديکا حماي امر، ست، در جنگ با عراقي نيبا اروپا امر تازه ا
 ي برند اروپاير سئوال مين کشور را زي اي را که پروژه جنگيي اروپايکا آن دسته از دولت هايامر
 درحال رشد ييکايامره ضد يک روحيز يا ني ازدنيگري ديدر مقابل ، در اروپا و بخش ها.  نامدير ميپ

ه جنگ ينکه اعتراض علي ايراست، براي که اجتناب ناپذيامر. ژه دردرون جنبش ضد جنگيبه و. است
 يز ميک دام ني به همان اندازه که مشروع است گرائي يکائيامرضد ن ياما ا. کاستيه امرياعتراض عل

 ي دستگاه دولتييد اروپاش ضين گراي توان مطمئن بود که هاردت تفاوت بيواقعآ نم). ۵"(باشد
ک خلط ياو در . ص داده باشديموجود در جنبش ضد جنگ را تشخ" گرائي يکائي امرضد"کا و يامر

کا ي دولت امرييش ضد اروپاي جنبش ضد جنگ را با گرايستياليه ضد امپري روح، مبحث آشکار
ن يا. ستي نيده ايچيشه هاردت امرپيح دادن اغتشاش حاکم بر انديتوض.  دهديکسان نشان مي

منشأ دارد، که معتقد است شکل نظم " يامپراتور "ي است که درتئوريه اي نظريجه منطقيل نتيتحل
 يده است، دوران دولت ـ ملت ها سپريسم به سر رسيالي است، دوره امپري امپراتورين جهانينو

  .  استييايک مرکز جغرافي فاقد ين امپراتوريشده است و ا
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:  دارديان مين بيو چنيويولفت ري با ني خود را در مصاحبه اي فکريبرنارد کاسن دغدغه ها
ا يتالي اروپا در فلورانس اي مهم است اما نه بدان اندازه که در فوروم اجتماعيليموضوع جنگ خ"

ا مسأله جنگ به يتاليدر ا. ستين مسأله نيجنگ مهمتر. ه انداختي مسائل سايغالب بود و بر تمام
اء ي حزب احن کهيا و ايتالي به برگزار شدن فوروم در ايبا آگاه. ل شده استي مردم تبديدغدغه فکر

 موضوع سره جنگ حرکت خواهد کرد، ما بر ي حول قض)٦( »Rifondazione«  ايتاليايستيکمون
. ميديبه توافق رس» مي هستيگري ديازمند اروپايما ن «يعني ي در کنارمسأله اصل،  در فلورانس، جنگ

 به موضوع اروپا، فقط به مسأله ي تظاهرات بدون اشاره اي پوسترهايم که تماميافتياما بعد در
د، ي گرديرشدم اما اگر فوروم در فرانسه برگزار ميم که کامآل غافلگي توانم بگوينم.  پرداختيجنگ م

ن ي ايبرا. ي فکري شد اما نه به شکل دغدغه ايه گنجانده ميانيمخالفت با جنگ در ب.  شدينطور نميا
ن را ي در آرژانتيل و گرسنگيژه  فقر در برزي ويروهاي ها و ن۵۲ نه، ب ـ چه دهد ي چه جنگ روکه
 )۷." (ر نخواهد دادييتغ

 کردن يه دارانه و نظامي شدن سرماين جهاني رسد که برنارد کاسن رابطه بيد به نظرميبع
ن يا.  ورزدي دو اصرار منين حال او برقطع رابطه ايبا ا. هاردت ن طوري شدن را درک نکند هميجهان

 ان طرفداري شود که او به جري مي است از آنجا ناشيگري دي از نظر او اروپايکه مسأله اصل
 يم ش را درسريايکه او رؤ" يگري دياروپا"د که رابطه يد ديب باين ترتيبه ا.  تعلق دارديت مليحاکم

 ،  متفاوتيينه تر و اروپا عاداليي شک اروپايرد؟ بيگ يپروراند با موضوع جنگ چگونه شکل م
مبارزه در جهت .  پردازديرد بلکه با جنگ به مخالفت مي گي است که نه فقط از جنگ فاصله ميياروپا

است يقآ از درون پروسه مبارزه با سي دقيت کنوني عادالنه تر دست کم در وضعيک اروپايجاد يا
أله جنگ و موضوع عراق تا چه حد به د که مسيد ديحال با.  گردديه اروپا ممکن مي اتحادي جنگيها

م، جنگ مسأله يه جنگ نگاه اندازي اگر به قضي سه بعدي شود ؟ ازچشم اندازيمسأله اروپا مربوط م
ن ي که ا،  در مخالفت با جنگيي از رهبران اروپاي برخي هايجنبش ضد جنگ ـ لفاظ: اروپاست

 که در جنگ يگري دييپاه دول ارويزاو از جنبش ضد جنگ است ـ و از ي  ناش، از جمله مخالفت خود
.  اشغالگر در افغانستان حضور دارديرويمان ناتو به عنوان ني اروپا در کادر پنيهمچن. رنديدرگ

ن يه دارانه مبارزه کرد اي شدن سرماي با جهانييدگاه برنارد کاسن اگر قرار باشد در جايبرخالف د
ه دارانه در همه اشکال آن ي شدن سرماي جهاني تالقل که عراق نقطهين دلينقطه عراق خواهد بود به ا

  . آنيستيالي و امپري آن و چه در شکل نظاميستيبرالياست، چه در شکل نول
 ن کشوريا ون کودک دريليم ميش از ني که باعث شده است  بيم اقتصاديک دهه تحريش از يب

ت ي و جنايه حکم نسل کش شده اند کييت هايت مرتکب جناي امنيجان بسپارند سازمان ملل وشورا
ن جنگ ي ايراه انداز  که موضوع مبارزه جنبش است دريتي بزرگ چند مليشرکت ها.  را دارديجنگ
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 و چه به ي عراق، چه به منظورکنترل بر منابع نفتيم دارند چه به منظور فتح بازارهايدخالت مستق
 است که جنبش ضد ينطقن ميقآ براساس چنيدق. ي کشتار جمعيش سالح هايد و آزمايلحاظ تول

گر از ي دياز سو. کند يب ميترک"  غذا نه،  قاتالنيبرا"را با شعار "  خون نه،  نفتيبرا"جنگ شعار 
 يضد جهان" شکل دهنده جنبش يروهاي و ني اجتماعيق جنبش ضد جنگ است که جنبش هايطر

ن ي اي کنند و جاپا خود را گسترده تريابيافت ارتباط و سازمان يامکان خواهند " يبراليلشدن 
  .ت کننديف است، تثبي از مناطق ضعيجنبش را که در برخ

. ستي ني او جنگ مسأله اصليبرا.  دهديل نمي برنارد کاسن را تشکين مسائل دغدغه فکرياما ا
 که حول ييست هاينيال دمکرات ها و پسا ـ استاليه از چه قرار است؟ کاسن و نو سوسيپس قض
تک را به ا ي رسمياست هايافته اند که سيق يک گرد آمده اند تا کنون توفيپلماتي لوموند دماهنامه

ه را به سمت يه سرماي عليت آن را دارد که جنبش جهانيجنبش ضد جنگ ظرف. ل کننديراست متما
.  آتک گردديه هاي تواند باعث شورش پايسم به نوبه خود ميکالين رادي سوق دهد و ايکال تريراد

ن نخواهند شد يل و آرژانتير فقر در برزييژه که باعث تغي ويروهاي ها و ن۵۲کاسن در مورد ب ـ
م کرد، فقر يما همه فقرا را نابود خواه: " دارند يام روشن تري ها پ۵۲ده است، ب ـ يدچار اشتباه گرد

  ".ن خواهد رفتيز از بين
 انباشته يگفتارمسلط در جو.  بوديروني بير بود عاملي که جنبش با آن درگيت بعديمحدود

 که به منظور ييتالش ها.  عراق بودبادن به جنگ يت بخشي رسوا در صدد مشروعيها ياز لفاظ
 يکتاتوري دباسم، مبارزه ي ترورباجنگ : "اند  گرفت متعددي عراق صورت مبا جنگ يه راه اندازيتوج

 يکتاتوريد ها ين لفاظيبراساس ا". ي دمکراسي و برقراري کشتار جمعيها ها، نابود کردن سالح
ن ي شد تا از ايد سرنگون مي آمد که باي به شمارميت جهانيه صلح و امني عليدين تهديصدام حس

 دوم دو نمونه يآلمان و ژاپن بعد از جنگ جهان.  در عراق ممکن گردديق استقرار دمکراسيطر
  سالح ق اشغال، جنگ و استفاده ازي شوند که ازطري قلمداد ميخيک و دو تجربه موفق تاريکالس

ما و يروشيد هي ابتدا بايعنيوسته است، ين دو کشور به تحقق پي در ايس دمکراسي، تأ سيهسته ا
 برقرار ي آن دو شهر دمکراسيرانه هاي شدند تا بر فراز ويکسان مي با بمب اتم با خاک يناکازاک
ر اگر هم اکنون ن گفتايبراساس ا.  استي وقفه جاري است که بي گفتار دنباله داريگفتار رسم. گردد
 است، ي فرهنگيل تفاوت هايده است به دالي در عراق با مشکل روبرو گردي دمکراسيند  برقراريفرا

مقاومت در برابر اشغال . ن اشغال شدهي سرزمي اشغالگر و فرهنگ بوميروهاين فرهنگ نيتقابل ب
 را ي گفتمان رسميضان منطق که فيتعفن حاکم بر ا.  شودي قلمداد مي بر سر راه بازسازيخرابکار

  . استيازمند بررسياشغال کرده است هنوز هم ن
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سم يا تروري و يکتاتوري ديم هايرژ" رانهيشگيجنگ پ "يکا در کادر تئوري امرينش نظاميگز
ن يدر ا.  انديت مردميستند و فاقد مشروعي که قابل دفاع نيم ها و دستجاتي رژيعنيادگرا است، يبن

ا دست نشانده ي خشن و ي هايکتاتوري به سرنگون کردن آن نوع از دديک بايچشم انداز استراتژ
ادگرا يسم بنيا به نابود کردن آن نوع از تروري شوند و ي مياغيسم ياليپرداخت که در قلمرو امپر

نک در برابر يسم بوده اند و اياليره خوار و کهنه کار امپري سربازان جيدست زد که خود زمان
  .ه شورش برداشته اند اشان سربيفرمانده نظام

 کرد که به ي اتخاذ ميد موضعيبا" يبرا لي شدن ليضد جهان" است که جنبش ين جويک چنيدر 
 به يعنيادگرا حفظ کند، يسم بني خود را با تروري ها متهم نشود و مرزبنديکتا توريت از ديحما

م ي و رژييادگراينار بن رفتار کند که طرفداران جنگ قادر نباشند که جنبش ضد جنگ را در کيگونه ا
تواند  ي نماً، جنبش ضد جنگ طبعيستيالي با اشغال امپريياروي رويبرا.  قرار دهديکتاتوري ديها

 يگارد هاين کشور اعزام کند ـ نمونه بريدن در کنار مردم عراق به اي جنگي رزمنده برايرويکه ن
 ين جنبش به عنوان سپرهايا  ازيي بخش ها اينبا وجود. اي اسپانيان جنگ داخلي درجريالملل نيب

 جنبش ضد ي رسد حداقل تا مقطع کنونين حال به نظر ميبا ا. ل کردنديرو گسي به عراق نيانسان
 ي رغم حجم و گستردگين جنبش نهفته است و عليت اي که درظرفي اياري و هشيجنگ به رغم آگاه

 جنبش ضد جنگ در آن دوران .تنام استيه جنگ ويسم جنبش عليکالين جنبش فاقد راديآن، هنوز ا
 ي که قادر باشند ثبات حکومت هايتي و ظرفي سر برآورد با چنان آگاهييباعث شد که شورش ها

کا را در نظر ي دراروپا، اگر جامعه امر۶۰ دهه يها اميصرف نظر از ق. د کنندي را تهديه داريسرما
، يفتند که به اشغال مراکز دولت شکل گريست و شورشيکال، آتونومي رادييم در آنجا گروه هايريبگ

 يس، حمله با بمب به پنتاگون مي پليگاه هايکا، منفجر کردن پايحمله به ساختمان کنگره امر
" مياوريجنگ را به خانه ب"حول شعار ) Weather Underground) ۸ نمونه گروه يبرا. پرداختند

  . پرداختي اعتراضات ضد جنگ ميبه سازمانده
کال و ي رادي اعتراضي مناطق به حرکت هايدر  برخ) عراق با  (جنگ در هر حال جنبش ضد 

ا اشاره يتالين نوع اقدامات در ايتوان به ا ي است که مدست زده يعمل) ينه مدن (ي اجتماعينافرمان
د ي ـ که عمدتآ متأثر از گروه سفDisobedienti ـ ي اجتماعين کشور جنبش نافرمانيدر ا. کرد

ک رشته ي آغازجنگ به ي است از همان روزها White Overrallsا ي Tute Bianchiجامگان 
بلوکه کردن خطوط راه آهن : " اشغال گر دست زده است يروهاي نين جنگيه ماشيم علياقدامات مستق

ن اقدام به يا.  اشغالگريروهاي ني ـ مرگ ـ حامل اسلحه و مهمات براي از حرکت قطارهايريو جلوگ
 که Exxon يتي شرکت چندملييايتالياشغال شعبه ا. ن صورت گرفتکمک کارگران خطوط راه آه

 و دست زدن به ي نظاميگاه هاي نفوذ به پا،کند ين مي اشغالگر را تأميروهاين نيسوخت و بنز
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 يد کننده اسلحه اند ـ بانک هاي تولي شرکت هايه گذاري که محل سرماييحمله به بانک ها. يکارشکن
 ي ارسال مييکاي  سربازان امريجات برايوه و سبزي، مييکه مواد غذا ييحمله به شرکت ها. مسلح ـ

." گريارديو موارد بس. ي اجباري در انتظار اخراج از بازداشتگاه هاين زنداني دادن مهاجريفرار. کنند
)۹(  

ن جنبش ي قلمداد کردن ايي که به منظور جنايي دهد که به رغم تالشهاينها نشان ميهمه ا
با گام " يبرالي شدن ليضد جهان" سرکوب، جنبش ي و حتيتي از اقدامات امنيوجرد و مي گيصورت م

.                       دهديرش را ادامه مي کوبد و مسيه جنگ زنده است، راه خود را ميگذاشتن در مرحله اعتراض عل
 است يي از جنبش هايبي، ترکي است جهانيمبارزه و مقاومت" يبرالي شدن ليضد جهان"جنبش 
 به دنبال آن است که از سطح اعتراض و مخالفت فرا تر رود و در ي جهانيفوروم اجتماع. پر از تحرک
 يي که ممکن است سئوال هايدر حال. لي مناسبات بدي باشد جهت بنايگري دي راه هايجست جو

کسان و ي از آن ي منطقه ايريا اثر پذي است، آين جنبش تا چه حد جهانين که ايطرح شود حول ا
 است و مرکز ثقل آن کجاست ؟ ييايک مرکز جغرافي ين جنبش دارايا ايا نه، آيمشابه خواهد بود 
ن و طرفداران ي در درون جنبش وجود دارد، مخالفي آشکاري تضاد هايت مليحول مسأله حاکم

.  ندارنديکسانيل درک ين ارائه بدراموين پي و هم چني در رابطه با اشکال مبارزاتيت مليحاکم
 ي وحشي هايکتاتوريا ديبرال و ي خشن نولي هايکتاتوري که دين جنبش در مناطقيسرنوشت ا

 ي، اروپاي جنوب غربيايقا، آسي، افرين جنبش در کره جنوبيت اي انجامد؟ وضعيحاکم اند به کجا م
 ين جنبش و فوروم اجتماعيست که ا اييک رشته چالش هاينها ين چگونه است؟ اي التيکاي، امريغرب
  .  با آن روبروستيجهان

رات ي تأثيه داري سرمايخي مرحله تاريش مسلط کنوني شدن به مثابه گرايند جهانيفرا
ه يا و به حاشي شدن دني شدن در ذات خود موجب قطبيجهان.  بر همه مناطق جهان ندارديکساني

 به همان اندازه ييايبه لحاظ جغراف" يبراليل شدن يضد جهان"جنبش .  شودي مناطق ميراندن برخ
 يشه هاي شدن جذب نشده اند، ريند جهاني که در فرايدر مناطق.  شدنيند جهاني است که فرايجهان

 فراتر رفته و ي توانسته است از محدوده مليين حال چپ اروپايدر ع. ف استين جنبش ضعيا
 که عمدتآ ي موضوعاتيعنيله خود بداند،  شود مسأيت مربوط مي را که به بخش اعظم بشريمسائل

 ياز سو. ي اجتماعي هاي و نابرابري شوند مثل فقر و فالکت، جنگ و گرسنگيمربوط م" جنوب"به 
ن موضوع اشاره دارد ي به اي جهاني متعاقب فوروم اجتماعي منطقه ايگر  برگزار کردن فوروم هايد

 در پورتوالگره ي جهانيفوروم اجتماع. شد بايز مي ني منطقه ايه هاي روحين جنبش دارايکه ا
 است و درهند تحت ييه اروپاين فوروم متأثر از روحي است در اروپا ايني التيکايه امري روحيدارا
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 درسطوح مختلف حول اشکال ي شود که تضاد آشکاري مين امر از آنجا ناشيا. ييايه آسير روحيتآث
  . وجود دارد" جنوب"و " شمال"ن ي بيمبارزات
. ق استي شود تفاوت ها به شدت عمي مربوط ميبرالي شدن نئوليل جهاني آنجا که به تحلتا

رومند وجود ي ني ازجنبش هايمجموعه ا" جنوب" شود که دري مين تضادها در واقع از انجا ناشيا
ک جنبش يت کند، ي تثبي جهانين کمان جنبشي خود را دردرون رنگيدارد که در تالش است تا جا پا

 يام هاي، قي دهقانيرومند زنان، جنبش هاي مسلح، جنبش نيکال، جنبش هايرزمنده و راد يکارگر
 ياست هايس" شمال "ي کارگريه هاي مثال، از نقطه نظر اتحاديبرا. ي شهري و شورش هايمردم

 تواند يستم وجود دارد که مي در سيي در مجموع مثبت است، ضعف هايسازمان تجارت جهان
 دانند در ي ميتي فراملين نهاد را ابزار شرکت هايا" جنوب "ي کارگريه هايدح شود اما اتحايتصح

 که ين المللي بي ماليدر مقابل اصالحات و رفرم در ساختار نهادها. جهت استثمار کارگران و دهقانان
به اشغال " جنوب "ي دهقاني کنند جنبش هاي ميست درون جنبش از آن طرفداري رفرميان هايجر
طور است اشغال  نيهم. ندستهد آنها ي در صدد خريتي چند ملي پردازند که شرکت هاي ميين هايزم
ه در اعتراض به يجري ني زنان روستاها۲۰۰۲ه سال يدر ژوئ. ه توسط زنانيجري ني نفتينال هايترم
 شرکت شورون ـ تکزاکو را به اشغال درآوردند و خواستار ي نفتينال هاي ترمي اجتماعي هايرانيو
ن جنبش ها ي ايآنچه برا). ١٠(  شدندي دام پروريها  و مزرعهيمانگاه، مدارس، جاده سازجاد دريا

ون بازار و يم و رگوالسيستن است نه تنظيحق ز و ن، آب، حق کاريت دارد حق داشتن زمياهم
 ي جنوبيقايافر  درCosatu درکره ـ ACTU" (جنوب "ي کارگريه هاين اتحاديهم چن. يه ماليسرما

در سطح " شمال   "ي کارگريه هاي اتحاديمخالفت خود را با اعمال سلطه طلب) ليرز در بCUTـ 
  . کنندي پنهان نمي جهانيجنبش کارگر

ل کنند که مرکز ثقل ينگونه تحلي ها به نادرست ايط باعث شده است که برخين شرايمجموعه ا
 خود در تضاد با يه به خود کيامر. ا به آنجا نقل مکان خواهد کردين جنبش در جنوب قرار دارد و يا

 حقوق ! نهد، جنگي را متوقف کني سازيخصوص. "ردي گين جنبش قرار مي ايساختار شبکه ا
 ممکن است، يگري دياين آزاد، دني، فلسط سپرده شود به مردم بايد، قدرت را رعايت كنيدها کاست

ه دشمن يمبارزات عل است که تعدد و کثرت يي از شعارهايرکورد" اند همه حکومت ها دشمن مردم
 يها يمارين معتقد است که از سانحه قطار در انگستان گرفته تا بي کالينااوم.  دهديواحد را نشان م
 يه هايبراساس نظر.  استيستيتالي از غارت و چپاول کاپي همه ناشي جنوبيقايکشنده در افر

اه پوست ها يشورش س، ۸۹ درسال يدان صلح آسماني ميل هاردت اعتراض هايکائي و مي نگريتون
، انتفاضه يستي، جنبش زاپاتي، اعتصابات نشسته کارگران کره جنوب۹۲در لوس آنجلس سال 
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 رسند اما در ي منفرد و جداگانه به نظرمييدادهايد روي جنوا، پراگ، کبک، شاين، اعتراض هايفلسط
 .  شدني جهانيه روند کنوني است عليميورش مستقينها يواقع امر همه ا

 مرکز ي تواند داراي جنبش فاقد مرکز است و اساسأ شبکه نميب ساختار شبکه اي ترتنيبه ا
شات درون جنبش در تالش اند که سلطه و نفوذ ي ازگرايبرخ.  شديد دچار ساده لوحياما نبا. باشد

 ين مسأله دشوار به نظرمياگر چه ا. ي جهانيژه برفوروم اجتماعيخود را بر جنبش اعمال کنند بو
 مسلح ي جنبش هاينکه براساس اصول فوروم اجتماعيل ايبه دل. ده گرفتيد آن را نادي نبايرسد ول

ابند و يا احزاب خود در فوروم حضور يندگان جنبش ها ي توانند به عنوان نماي نمياسيو احزاب س
انات ي از جريست برخيکسان ني شکل دهنده جنبش يروهايت نيالين امکان تحرک و سيهم چن

ست ها که بخش عمده يزاپات.  بگذارنديشترير بيها تأثيريم گيند تصميند تا بر فراابي يفرصت م
ز دفاع ي نين را دارند که از خود به شکل نظامي ايز است و آمادگيرخشونت آميشان غيت هايفعال

ستند که جنبش يا قادر نيدان ماي مادران ميحت.  باشدي تواند سازمانيکنند حضورشان در فوروم نم
 را يونيليم مي نييمايک راه پي۱۹۹۳که درسال )  KRSS(  هنديجنبش دهقان.  کننديندگينماشان را 

ست ها درسال ي کرد و همراه با زاپاتي در شهر بنگلور سازماندهيه سازمان تجارت جهانيعل
۱۹۹۸People’s Global Actionر ي غي خود را به سازمان هايل دادند در عمل جاي را تشک
 از يافت کمک مالي حول آنها شکل گرفته و با درياده است که تجارت پر سود ديستي رفرميدولت

ن شکل يز اوضاع  به هميل نيدر برز.  کنندي ها شرکت ميي در اکثر گردهمايتي فرا مليشرکت ها
ج دهقانان به يق بسي بود که از طرين جنبشينخست) ۱۱" ( فقراياکولوژ"جنبش .  روديش ميپ

 ي بانک جهاني جنگل ها را که از سويافت که پروژه نابوديق يو توفن ها پرداخت يمصادره زم
 ي ماليت هاي  با حماIBASE هم چون يردولتي غي شد متوقف کند اما گروه هاي ميت ماليحما

. ن جنبش آن را در انزوا قرار دهندي بر سر راه اي تالش نمودند تا با کار شکنيتي فرا مليشرکت ها
کال جنبش باعث شده است ي راديروهاي جهت در انزوا قرار دادن نيستي رفرمي گروه هايتالش ها

ونان يبه عنوان مثال در . ل شوديزتشکي نيگري دي هايي گردهماي اجتماعيه فوروم هايتا در حاش
 ين فوروم اجتماعيه دومي برگزارشد، در حاشThessalonikiان نشست سران اروپا مقاومت يدرجر

 يها  است از گروهيـ  که عمدتآ تشکل"  اروپايه داري ضد سرماچپ"س کنفرانس ياروپا در پار
ز  ي هند ني در بمبئي جهانيه اجالس فوروم اجتماعيل شد و در حاشي ـ تشکيست پارلمانيتروتسک

 KRSS از جمله ي دهقاني، جنبش هايستي مائوئيد که عمدتآ گروه هايبرگزار گرد" يمقاومت بمبئ"
   در هر دوVia Campesina.  گرفتيحزاب چپ  را در بر م و اي جنبش مردم۳۱۰ب به يو قر

  . شرکت کردييگردهما
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ا در ي در درون جنبش ي متفاوت مبارزاتيوه هاي وجود دارد و شييدرست است که تضادها
 ي مهم است که جنبشيلين خي وجود دارد و اي کند اما امکان همکاري قد علم مي جهانيفوروم اجتماع

دن کنند ، با هم ي خود را قابل شني صداي متعدد اجتماعي کند تا جنبش هايجاد مي ايهست که فرصت
ب تعدد و کثرت ين ترتيبه ا. جاد گرددين آنها اي متقابل بيگر را بشناسند و اعتماديکار کنند،  هم د

 کنند و ي با هم رابطه برقرارميروها به چه شکلين نين است که ايست، مسأله اين جنبش نيمشکل ا
 و ي اجتماعيل هاي بديه هاين تبادل تجارب است که پاياز درون هم. ن آنها چگونه استيالوگ بيد

  .ديرون آيک ممکن است بيدمکرات
 دو يکيدر . ر است رابطه اش با جنبش طبقه کارگراستين جنبش با آن درگي که ايگريمسأله د

ون نفر يلي م۱۳ش از يا بيتاليدر ا.  از مبارزات طبقه کارگر سراسر اروپا را فرا گرفتير موجيسال اخ
 يو فوروم اجتماع" No global"جنبش .  شرکت کردند۲۰۰۲ کارگران درسال يدر اعتصاب سراسر

 ي جهانين نه فوروم اجتماعي با وجود ا .ت کردندين اعتصابات از آن حمايا با شرکت خود در ايتاليا
به "  دراروپايک روز اعتصاب سراسري"اند که حول   اروپا تا کنون قادر نبودهيو نه فوروم اجتماع

 باشد يريد تعبي شايرون پارلماني بي و جنبش هاي اجتماعيها برآمد جنبش. ابنديک توافق دست ي
ن طبقه، رابطه ي ايتوان در تشتت و پراکندگ ين ضعف را ميل ايدال. از ضعف جنبش طبقه کارگر

ن احزاب اند ـ وسازش با ياد اي انق که تحتييه هاي ـ اتحادي با احزاب رسمي کارگريه هاياتحاد
 ها، يروزيخ پيتار. ستي طبقه کارگرني هايروزيخ پي تاريخ مبارزه طبقاتيتار. "قدرت جستجو کرد

  ) ۱۲". ( آن استيشکست ها و سازش ها
 ين به نظر رسد که جنبش طبقه کارگر هنوز مرحله سازش با قدرت را سپرين چنيد ايشا
 در عرصه جنبش مبارز يا ه  تودي کارگريه هاي از اتحاديرجنبشي اخياما در سال ها. نکرده باشد

 ي سر بر آورده است که به امر سازماندهي رسميها هي اتحاديت هايطه فعالي و خارج از حيکارگر
 يبه عنوان مثال م.  پردازنديه هاست، مين اتحاديکه در اشغال ا" يآزاد کارگر"کارگران در مناطق 

ن يا.  اشاره کردCGIL از يي بخش هاي و تا حدودCobas، Uonicobasا به يتاليتوان در ا
 يز با احزاب رسمين حال فاصله خود را نيا حضور دارند و در عيتالي ايه ها درفوروم اجتماعياتحاد

 ي اجتماعين جنبش نافرماني از فعاليکي(FabioAmato) و آماتويگر فابي دياز سو. ده اندحفظ کر
 را يه داريو چپ ضد سرمايک آلترناتيم، ي هستيون اجتماعيسيک اپوزيما : "دي گوين ميا چنيتاليا
 Giacomo). ۱۳"( منشأ داردي اجتماعيها م که هم در طبقه کارگر و هم در جنبشي کني ميندگينما

Barbieriين المللي مسئول روابط ب CGILيزه هاي انگيدرمبارزه ما با دولت برلسکون: "دي گوي م 
 ي اجتماعيروهاي از نيک ائتالف قويجاد ي در امر ايه ايد، واضح است اگر اتحاد وجود داريکارگر

 ي رهبري چپ ، اما ما مدعياسي سيروهاي ني مثبت باشد براي تواند امريابد به نوبه خود ميق يتوف
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ن حزب با يبه رابطه ا ) PRC (يستياء کموني کنگره پنجم حزب احيموضوع اصل). ۱۴" (ميستيچپ ن
ن ين حزب چنين اي از مسئوليکي Marco Consolo.  پرداختي ميه داري ضد سرمايجنبش جهان

 کند استقالل يحزب ما تالش م. م ير دهييد خودمان را تغير جامعه بايي تغيبرا: " دهديح ميتوض
ب آن حضور داشته ي از ترکيو هم زمان در درون جنبش و به عنوان جزئ. خود را زنده نگه دارد

ن جنبش ي جنوا به ايدادهايما قبل از رو.  ما وجود نداردين جنبش براي از ايروجچ راه خيه. باشد
 يبدون شرکت در مبارزات اجتماع. ميم همه جا حضور داشته باشي کنيما تالش م. ميوارد شده بود

 در ي کارگريه هاي و اتحادي اجتماعيجنبش ها). ۱۵" (مي حاصل کنيقيچ توفيم هي توانستيما نم
ا يتاليدر ا.  ها بوده انديريگران عمده صحنه درگي بازيبرالي شدن ليه جهاني عليض هاان اعترايجر

ک شده اند و بعد از اعتصاب يار به هم نزدين جنبش ها بسي ايژه در دوران حکومت برلسکونيبه و
 نوع در ني از اييتجربه ها. شکل گرفته است چپ يروهاين ني بي متعددي ائتالف هاي  سراسريها
فوروم . دهد ي مي روي حول مبارزات اجتماعياسي سيشکل گرفتن ائتالف ها. ان استيا در جريتاليا

رگام بردارد اما ين مسيه دشمن واحد در ايت آن را دارد که حول مبارزه عليز ظرفي ني جهانياجتماع
 .ستي نيا  سادهي که از تعدد و کثرت شکل گرفته  مسأله يشناخت دشمن واحد از چشم انداز جنبش

هر :  آورديک را مثال مي در اتاق تاريمولو" ليفداستان   "، ن تعدديح ايل هاردت به منظور توضيکائيم
  . ندي بيل را نميت فيچ کس تمامي کند اما هيل را حس مي از اندام فيي بخش هايکس

 ي منشأ ندارد و شورش هاي جهانين در فوروم اجتماعيام مردم آرژانتين که قيقدر مسلم ا
 و کسب قدرت است ي بر سرنگوني آن قصد خود را که مبتنيگران اصلي ـ  که بازيوي بوليتوده ا

 دهد ين امر به وضوح نشان ميا. امده استيرون ني بي جهاني کنند ـ از دل فوروم اجتماعيپنهان نم
 هم ه نظم موجود را بري که تعادل قوا عليل تا زمانيا ارائه هر نوع بدي و ي مبارزاتيکه هر استراتژ

ق نبوده و در درون نظام ين به توفي کند قريجاد نمي اياسيه قدرت سي عليديا تهدي زند و ينم
رد ي گيو صورت مي که به منظور ارائه آلترناتييتالش ها.  د  قابل  تحمل خواهد بويه داريسرما
 يم حرکت م است که به موازات هييدهند بلکه طرح ها ي واحد ارائه نميلين تالش ها بديا. دانددمتع

 تا ييايدن.  استييباي زيايدن"  ممکن استيگري ديايدن. "رندي گيگر قرارميکديا درتقاطع با يکنند و 
ک يا از ين دنيا.  گنجدي نميچ شاعري شود و در ذهن هيافت نمي يچ کتاب مقدسيبا در هين حد زيا

ست يه در دسترس ن کيزي آن، آن چيلي تخي نه به معناي شود، آرماني مي ناشي آرمانيه يروح
انه يورش وحشي ـ در دوره يه آرمانير است و فقدان آن ـ روحيقتآ امکان پذي که حقيبلکه آرمان

ه ين روحيمنشأ ا.  شودي احساس مي چپ به روشنيان هايشات و جرين گرايه دارانه، در بيسرما
که دائمآ  زمجويانهر يها تي فعاليخي جستجو کرد، در سابقه تاريخ مبارزاتيد درتاري را بايآرمان

. انهي عدالتجوي با محتوايري، مبارزه و شکست و تداوم مسيهمراه بوده است با شکنجه و قربان
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ا ي است که در رؤيتي رود اما مبارزه واقعيش نمي پيه آرمانيدرست است که مبارزه بدون روح
چ گاه ي است که هيه اه دار تنها نظام و طبقي و طبقه سرمايه داريچرا که نظام سرما. ان ندارديجر

اما ضعف عمده فوروم .  بوده استي و اخالقي وفقه فاقد چهره انسانيسته است و بيا نزيدر رؤ
 ست که در جهت تحقق آن به کار گرفته يي هايست بلکه استراتژيو ني ارائه آلترناتي جهانياجتماع

ا براساس ي شده است و ش نهاد مطرحي که تا کنون به صورت پيلي بديها ن طرحيعمده تر.  شوديم
ده است، مهم و بجا خواهد بود که ين گرديط حاکم بر جنبش تدويان از شرايا آن جرين يدرک ا

  . رنديموضوع  بحث و گفتگو قرار بگ
اجماع "اتک .  دهد با هم توافق دارندي که اتک ارائه ميليطرفداران رفرم دست کم بر سر بد

آنچه اتک از آن به عنوان اجماع پورتوالگره .  دهديقرار م" ناجماع واشنگت"را درمقابل " پورتوالگره
 و توقف ين المللي بي عوارض بر معامالت مالير، برقراري فقي کشورهاي برد لغو بدهينام م

 يان حول بحران هاين جريل اين راه حل ها از تحليا.  استي خدمات عمومي هاي سازيخصوص
 ي ثباتي باعث بيه ماليل اتک  سلطه سرمايدر تحل.  شودي مي ناشيه داري نظام سرماياقتصاد

اتک .  دهديش مي افزايراموني شود و فقر را درمناطق پي ميکاري و بي و طرد اجتماعيبازار، نابرابر
ل ين تحلي کند و در اي خالصه ميستيبرالي نولياست هاي را در سيه داري نظام سرمايبحران ها
ان از ين جري اين راه حل هاي ندارد بنابراييط جان طبقات تحت سلطه و طبقات مسليرابطه ب

 است که يطين در شرايرود و ا ي فراتر نم(Tobin) نيات تابي ماليم بازار و برقراريمحدوده تنظ
. ن برده استي را از بيه داري به منظور انجام رفرم در نظام سرماي شدن هر نوع فضائيند جهانيفرا

د نشده است و ي نا امي رسد اتک هنوز به طور کلي به نظرمري فقي کشورهاي هايدر مورد لغو بده
 برنارد يکا  ذوق زدگي امريس جمهوري رئيدست و دل باز. ندي بي را در برابر خود مينمونه جالب

 . دهدي لو ميکاسن را به خوب

:  كهکند ياشاره م) ۲۰۰۱ اکتبر۲۱-۱۹( اتک آلمان يه گذاريه پايان اجالسيبرنارد کاسن در جر
 اتک برداشته ي طرح هاي در راستايين طرف گام هاي  سپتامبر به ا۱۱بوش بعد از س جمهوريرئ"

است يم بوش به سيم اما مهم است که بگويش رو داري در پيروشن است که ما هنوز راه دراز. است
 کند هر چند او يون استقبال مياست الغاء دياو از س. ک شده استي ما حول نقش دولت نزديها
االت متحده ثابت ي پاکستان از جانب اي هايبه عنوان مثال لغو بده.  خاص خود را دارديازه هيانگ
 پاکستان هم زمان بود ي هايقرار لغو بده). ۱۶"(ر است يپذ  امکاني خارجي هاي کند که لغو بدهيم

ک ژنرال يت پاکستان و ياالت متحده به منظور جلب حماي ايس جمهوريرئ. با بمباران افغانستان
 يپاکستان در سال ها. ديش کشين کشور را پي اي مسأله لغو بده، "سميه تروريجنگ عل" دريودتاچک
 ي رسد که بدهيبه نظرم. االت متحده در منطقه قرار داشته استي اي نظامير در مرکز استراتژياخ
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 ها ين بدهيلغو ا. ده شده استي متعدد در افغانستان در هم تنيک رشته جنگ هاي پاکستان با يها
اما . رندي گي افغانستان در ارتباط با هم قرارميگر  و اشغال نظاميد ديک جنگ جدي يز با راه اندازين
 کند، جواب يک مينزد"  ممکن استيگري ديايدن"ک گام به ي اتک را ين اقدام بوش به چه شکلينکه ايا

ست يز نيچ چي که هيلي دهد، بديان تحقق آن را وعده مين جريافت که اي يلي توان در بديآن را م
م ي که تنظيبازار" يچهره انسان" با يه داريسم ، سرمايبرالي ماقبل نوليه داريجزبازگشت به سرما

  . ات بر بازار بورسيگشته است و مال
ن يراميل ها و سمي بدي هستند که فوروم جهانييشنهادهاي شود پي که مطرح ميگريل ديبد
شنهادها ارزش ين پين ايراميازنظر سم.  دهنديائه مست جنبش اريالين چهره ضد امپريمشهورتر

با اتکاء به . " ي گردآورنده و ائتالفي است برپروژه هايمبتن" ل يبد" ن يا. بحث و گفت وگو را دارند
 را يبراليستم نوليل سي متقابل براساس مذاکره ، بديزه کردن ، وابستگي ، دموکراتيشرفت اجتماعيپ
 يي  جدايگري از ديکيو که ين آلترناتيد درسه بعد اي با "ن معتقد استيامريسم. ۱۷ "م ي کنيزيه ريپا

  ي که راه را  براي مرحله اي هايد استراتژيبا.  بهترباشديبهتراست کمتر ول.  کرديشرويرند پيناپذ
 يشروين پي ، اياوضاع کنون در ن جا وآن جا ويد بسط داد، هرچند دراي گشاي ها ميشرويم پيتحک

 ي بلندترياشد تا بعد بتوان  با کم کردن احتمال شکست، انحراف و عقبگرد، گام هاز بيها ناچ
  ".برداشت 

 ي است برطرح هايمبتن شود ويه مين توصيرامي که از جانب سميه ايه، نظرين نظريمشکل ا
ک ي ها را ازيکتاتوريه دي ومبارزه علي توده اين است که او مبارزات خلقها، شورش هاي، ايائتالف
گر، به ي دي ازسوي جهانيه دارين اعمال قدرت سرماي سلسله مراتب و شکل نويستم هاي با سسو،
گسترش  " ي ائتالفيپروژه ها" ن معنا که درکادريبه ا.  دهديم قرار گريکدي با يوند مفصلي درپينوع

کل ا به موازات شي درامتداد ي دموکراسي، مبارزه برايمبارزه طبقات  طبقات وي اجتماعيجنبش ها
 ياما آنچه جنبش جهان. ابدي ي کند وگسترش مي چندگانه ودرارتباط با آنها حرکت مي قطب هايبند

براساس .  سلسله مراتب استيستم هاين سي همباقآ مبارزه يد بدان بپردازد دقيه بايضد سرما
د  محدوي چند قطبيه انحصاري دارند که عبارت است ازسرمايخلق ها خصم واحد"ن يراميه  سمينظر
ند نط حاضردرخدمت آي که درشراياسي سي مسلط ومجموعه قدرت هايستيالي شده وامپريجهان

 ي طبقات حاکمه کمپرادوردرکشورهايزدولت هايون) ژاپن اروپا، کا،يامر ( قدرت مثلث يها  دولتيعني
 ين المللي، صندوق بيل بانک جهاني ازقبين المللي بي و نظامي مالي ازنهادهايجنوب و مجموعه ا

ن خصم واحد، گسترش ي اين درمقابل استراتژيراميسم". ره ي، ناتو وغيپول، سازمان تجارت جهان
 ين استراتژي که ايعناصر.  دهدي را قرار مي متقابل توده ايک استراتژي وي اجتماعيجنبش ها

 پسا يياول اروپا: " ابدي ين تبلورميراميشنهاد سمي سازند درسه پي را ميمتقابل توده ا
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ن يه، چي عمدتآ اروپا، روسيعني يياي ـ آسيي مهم جهان اروپاي طرف هايکيدوم نزد. يستياليامپر
قا يا، آفريه باندوگ، کنفرانس سه قاره ـ آسيروح(  جنوب ي خلق هاي همبستگيايسوم اح. وهند
  )".ن ي التيکايوامر

 واروپا و ک سويا کره ازين، هند يه، چيبه عنوان مثال قطب روس گري ديسربرآوردن قطب ها
 باشد که به يتواند حامل تحول ي خود نمياالت متحده به خودي ايهژمون برابر گردري ديژاپن ازسو

ت ي به غايي، دولت هايراموني حاکم درمناطق پيعمده دولت ها. نفع طبقات زحمتکش قلمداد شود
ن يمسأله ا. ندکن ي را دنبال ميبرالي نوليها استي اند که سيکتاتوري دييم هايک ورژيضد دمکرات

ب ين ترتيبه ا. م هاستين نوع رژي ايبرال سرنگوني نولي هايکتاتوري دبااست که موضوع مبارزه 
ط ين شراياست ودرچن  استواريسم جمعياليت امپريريه فاصله گرفتن ازمدي که بر پاييطرح ها
ستم ي کند، گسست درسيه مي را توصيياي ـ آسيي مهم جهان اروپاي طرف هايکي نزديمفروض

 د باعث شود که ازينبا ن امريالبته ا. تواند متوقف شود يم رفازييک نوع تغيست بلکه درحد ي نيجهان
ها غفلت کرد  ن دولتين اي، رقابت و سازش بيه داري ـ سرمايستيالي بلوک امپريها تضادها و شکاف

شکل  ناقض است چه درت تضاد و ن نظام انباشته ازي همراه باشد که اين آگاهيد با ايبا ن امرياما ا
  . برال آنيا چه به صورت نولي  وي چند ـ مرکزيستميشکل س چه در  مثلث ويسم جمعياليامپر

گر را به يکديت آن را ندارد که ي نه فقط ظرفين پروژه ائتالفيل دهنده اين عناصرتشکي بنابرا
 ي مي حذف و خنثگر رايند بلکه همديگر به حرکت درآيکديا به موازات يل کنند ي تکميشکل نسب

ف کل پروسه جنبش يت کنند به تضعيگر را تقويکدينکه ين عناصرقبل از ايگراي ديبه عبارت. ندينما
تا کنون وهمواره دنباله رو " اگرجنبش . انجامد ي آن ميا دست کم به سکون نسبي  مقاومت و يها

رد ي به خود بگياجم آزاد کند وشکل تهي و واکنشي تدافعيها يريد خود را ازموضع گيبوده وبا
 رد ويگ ين جنبش ميا ت را ازياليس امکان تحرک و" ي ائتالفيها پروژه"نيل بوده که اين دليقآ به ايدق"

آنچه . ديرون آين حلقه بي رها کند وازاي ائتالفين نوع  پروژه هايدن به ايد خود را ازچسبيجنبش با
 آن ي است دردرون ساختارشبکه ايو کثرتش دهد تعدد ين جنبش را افزايرايتأث  تواند برد ويکه م

  .ستم سلسله مراتب قدرت آزاد کرده باشديکه  خود را ازکنترل س
ن شکست يا. ميريک را درنظربگي درکانکون مکزين اجالس سازمان تجارت جهانيشکست پنجم

مرکزقدرت " ک ي جنوب بدانند وازسربرآوردن ي خلق هايروزي را به آنجا کشاند که آن را پيبرخ
 که يليمرکزقدرت بد. ندي سخن بگوG- 20 گروه يعني جنوب ـ جنوب يها يبراساس همکار" ل يبد

طبعآ جنبش .  مقاومت کنديکا برسازمان تجارت جهانياالت متحده امريقادراست دربرابرسلطه ا
 ين امربراين شکست شد واين عامل مؤثرتعادل قوا باعث ايه به عنوان  نخستيه سرماي عليجهان

ک ي ي ازخودکشيخته با اندوه ناشي آميروزيک پي.  استيروزيک پي جنوب يخلق ها
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 يين خون ها بهايوا. زديآم ي درهم ميانيلي جنوا، کارلوگي که با خون شورشيخون. يا کشاورزکره
 ممکن يگري ديايدن" ساختن ي وفقه در مبارزات روزمره شان برايب ربه طوري فقياست که خلق ها

ار تنگ به ي است بسيي درتالش ساختن آن است فضاG-20اما آنچه گروه . کنند يپرداخت م" است
رفته شدن به محفل يپذ" است به منظوريتالش. ي جهانيبازار ها ممکن  در ري غيمنظور رقابت

ک مردم يستماتي موجب قتل عام سيجاد قحطيآنچه با ا...ورود به بازار...  خوشبخت يها  ملتييجادو
  .)١٨( "عت بلکه بازار استيخ ، نه طبيدر تار رن باي اوليشده است برا

 يورش جهاني به ي تنها پاسخ انسانيسم جهانياليسوس"ن يرامي سميدگاه هايبراساس د
ها  سم خلقيوناليد انترناسيبا  است متحرک ويست و افقيفردا ن و امروز  ، امري وحشيه داريسرما

 که ييها ين رو فهم استراتژيهم از.  با او استکه حق". ه بنا کرديسم سرمايوناليرا درمقابل انترناس
 به يدوران اردوگاه  که ازيميمفاه ن همه آثاريبا ا. ن راستا قراردارنديشوند درا ين ميازجانب او تدو

 دوران يها استين عمدتآ به سيرامي سميها راه حل. شود يده مي او ديها ليتحل راث مانده است دريم
 يها توان برآمد قطب ينم گريده است و ديان رسيها به پا وران اردوگاهاما د.  شباهت دارندياردوگاه

 يها سميوناليقت انحالل انترناسيحق در. ن مبارزات خلقها نموديگزي چندگانه را جايها  و بلوکيدولت
 اري تا حدود بسي اجتماعيها  برآمد جنبش، عکسه  طبقه کارگر و بيها ، انحراف جنبش يکارگر

 و ياما قطع رابطه با دوران اردوگاه. ي جهانيها اردوگاه ها و  قطبيريگ ت با شکل همزمان اسياديز
 سم وي مارکسيمبارزات  ويخيراث تاريده انگاشتن مي و نادي نفي طبعآ به معنايسم سنتيمارکس

ا ي  ويسم سنتيسلطه مارکس. ستي خلقها ني مبارزاتيانباشت دستاوردها  وي انقالبيها  سنتينف
رات يتأث. اند  خود نشأت گرفتهيخيط تاريشرا ش  مسلط ازيبخش  به مثابه گرا ياد آزيها جنبش

 نقاط جهان بر ريسا سم دريمارکس  ملهم ازيها جنبش گريد  بخش بري آزاديها  که جنبشيقيعم
" ديموج چپ جد"برآمد . ت کردي چپ را تقوي جهانيهمبستگ ن امريا. ست ي قابل انکار نند گذاشتيجا
 نبود، اما ي بخش ملي آزاديجنبش ها از ري تأثي ب٦٠ دهه يي دانشجويجنبش ها اروپا و در

 است که يدي جديخيمرحله تار د وي جدييرند فضاي چپ با آن درگيان هايجر  که امروزيا مسأله
 قد علم ي جهانيه داريبرابر سرما در  که امروزيجنبش.  گذشته نداردي به دوره هايچ شباهتيه

 روبروست که ييستاده است و با چالش هاي خود اي پا هايست مستقل که رو ايکرده است جنبش
 است و ي منتفي به کلي سنتيق راه حل هايطر امکان برخورد و رو دررو شدن با آنها از گريقتآ ديحق

 رسد يناممکن به نظر م گري که متعلق به گذشته است ديق اشکال مبارزاتيطر  ازوهان دايرابطه با ا
د فقط ياما نبا. ک انحراف استيسم خلقها که يونالي انترناسيه دوران اردوگاه ها نه بناگشت ب و باز

  دهد ازي که او ارائه ميلي بديطرح ها. ن پرداختير امي سميها يبه مطالعه تئور ن چشم اندازيا از
و  تر ف منسجمياو تعر. دارد زي نيياست که طبعآ نقطه ضعف ها  برخورداريا  گستردهيمحتوا
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، ي اقتصاديها يق استراتژي دقيبا آگاه دهد و يسم و دشمن واحد ارائه مياليامپر  ازيتر ملکا
 جنبش را به يف فوريکند و درمقابل آن وظا يح مي خصم واحد را تشريک و نظاميدئولوژي، اياسيس

ائه ار ل وي بديک پروژه ائتالفين ين روست که تدويهم از زين و.  کنديشنهاد مي و کنکرت پينيطورع
 تواند يم ري به ناگزي اجتماعيجنبش ها  ازين کمانيمتن رنگ  حول آن، دريعمل  وي نظريپاسخ ها

  . باشد زيابهام ن  ازيحامل عناصر
و " يبرالي شدن ليضد جهان"ل هاردت حول جنبش يکائيم  وي نگري تونيدگاه هايان دين مي ادر

ن دو ي ايشه هاي با انديبرخورد انتقاد. استدگاه هين ديزتريبحث برانگ  ازيکيل ين ارائه بديچن هم
نجا يا.  ست که بجا خواهد بود به آن پرداخته شوديبحث مستقل" يامپراتور"ه ينظر و ه پردازينظر
 يه هاياساس نظر بر.  شودي آنهاست اشاره ميشه هاي براندي که مبتنيليبه بد  المقدوريحت

 را ين المللي بي مالي شدن ارائه دهد، نهادهايانند جهي ازفرايليتحل"ن جنبش در صدد است يهاردت ا
به . دي نائل آياشکال سلطه قدرت جهان  ازيک درک عموميبه   کند ويررسب ي انتقاديازچشم انداز

 گري ديسو از ل کند وي را تحل»يامپراتور«ک سو نظام ي ن جنبش تالش دارد ازين معنا که ايا
". ي جهانيايا پرولتاري )ودي تيمولت(  تكثرـ يک ضد امپراتوري يبنا ست به منظور يتالش

ل يکائي اما م."ديرون آي بيبرالين جنبش ضد ليتواند ازدرون ا يد تنها ميچپ جد "ي نگريازنظرتون
ن يکا اياروپا و امر دست کم در"ن اعتقاد است که يبرا او.  دارديتر ن مورد درک محتاطانهيا هاردت در

 ي از احزاب سنتياريبس. مدد رساند اء چپ درحال احتضارياح تواند به ي است که ميجنبش امکان
 هم.  کنندي شان را بازسازيميت قديق قادرند موقعين طريا از نند وي بين جنبش را مي خالق ايروين

ل يکائيم نظر از". ٦٠چپ دهه  مؤثر اري بسي است درکارکرد هايدن روح تازه ايند دمين فراين ايچن
، ي، مفهوم رهبريسازمانده"ن است که اشکال يد است اين جنبش جدي اقتآ دريهاردت آنچه که حق

  . استييبه چه معنا" يا ک ساختار  شبکهي در نقش سخنگو،
 ياي، پرولتاريرماديغ  ويماد ، کار"يامپراتور"، يت مليها، حاکم چون دولت ـ ملتي ميمفاه

 پروسه يه به جايک سرمايالکتيد رکز ماد دريدادن انق ، خروج، قرار)ودي تيمولت(تكثر ا ي يجهان
اما آنها خود ادعا ندارند . رنديگ يم ل هاردت قراريکائيم  وي نگري تونيشه هايند امرکز انباشت، در

 ي جهانيروند جار  ازيک جمع بندي به ينگر هاردت و.  را کشف کرده باشنديدي جدي هايکه تئور
حال   که دريناتمام است، نظام  نگرفته وشکل کامل به خود  که هنوزينديشدن نائل آمده اند، فرا

ار يحد بس شان تاي هايشه ها وتئوريکنند که اند يد مييه پرداز خود تأينظر ن دويا.  ستيريشکل گ
 يجنبش ها ان ويجنس گرا ن جنبش هميچن هم  ويستي فمنيم حاکم برجنبش هاي از مفاهياديز
  .ده استي اقتباس گردين اجتماعينو
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تكثر ا يضد ـ قدرت  و" يامپراتور"ن ي به رابطه بيسطح امپراتور درت درن اعمال قي شکل نو
ان يها پا نقش دولت ـ ملت ن مرحله گذاريدرا: "دي گويل هاردت ميکائيم.  وابسته است)ودي تيمولت(
 يا ، ساختارشبکهيتي فرامليق نهادهايطر اعمال قدرت از .ر کرده استييکرد آنها تغ افته بلکه عملين

 يها نه براساس منطق مل دولت حاکم بر تفکر. رديگ يها صورت م قراردادها، و نرم  ازيموعه اآن  ، مج
داوس به   دري جهانيه داري مؤسسات سرماي، رؤسايران ماليوز.  استيبلکه براساس منطق جهان

  ". خوردي درهم گره مي و جهاني ها منطق مليريم گيتصم در ند وي آيدورهم گرد م
 يوندد فقط جنگ داخلي پيبه وقوع م" يامپراتور" که درسطح يياه جنگ هادگين ديبراساس ا

، " ياغي يدولت ها"ه ي عليعني دهد، يم ش را مورد تهاجم قرارا يدشمن درون" يامپراتور. "است
 که تفنگ داران ينين ـ مهاجريا مهاجري  ويبرالي شدن لين جنبش ضد جهاني، فعال"ها ستيترور"

م يشاهد آن هست آنچه ما امروز: " دهديهاردت ادامه م. جنگد يند ـ ميآنها ارشک ب ويعق ت درييايدر
.  استي و جنگ داخلي درونيها ست، بلکه کشمکشي ني مستقل مليها ن دولتي بيمنازعات نظام

ن اروپا و ي بي نظاميا ائتالف هاي  سازمان ملل ، ناتو وي براساس قطعنامه هاي نظاميمداخله ها
ن يدرون قلمرو ا  است که دري مخالفيروهاين هيست بلکه علي ني مستقل مليها ه دولتيکا عليامر

ه يا علي کلمبييکايافعانستان را با طرح امر ه القاعده دريآنچه بمباران عل. ها وجود دارند دولت
FARCاست »يت ملي فاقد حاکميروهاين«ن حمالت برضد ين است که اي سازد اي به هم مرتبط م 

  ".يدرقلمرو مل
 ازي مورد نيگريد عناصر" يامپراتور "يتئور  ازيتر ف کامليافتن به تعريه منظوردست ب
ن يده است، بنابراي گرديسپر زيسم نياليدوران امپر.  استييايجغراف ک مرکزي فاقد يامپراتور. است

ل يکائي شود؟ ميح داده ميچگونه توض انداز ن چشميا کا ازياالت متحده امري اي نظاميها مداخله
ه يشه دوسويهم ريا سه دهه اخيکا در دو ي امري نظاميمداخله ها: " کندين استدالل مياردت چنه

 يگريد ري شود، همزمان تفسيح داده ميکا توضي امريوجه نخست آن براساس منافع مل. بوده است
به عنوان مثال مداخله . ت از حقوق بشريوجود دارد، دخالت بشردوستانه به منظورحما زين

ن دو وجه براساس دو منطق يا.  استي امپراتوري که مداخله نظامي نه براساس منافع ملدرکوسوو
  ". گرفتيدو را جد د هري است که بايمتفاوت مبتن

تا آنجا   روشن است وياديتا حدود ز " يامپراتور" ت ي رسد که وضعيب به نظر مين ترتيبه ا
 آن فرموله شده يجنگ ها ، مداخله ها وي و نظامياسيش صحنه سيگردد آرا يم  بريکه به امپراتور

احوال به چه   اوضاع و)ودي تيمولت(تكثر ا يسمت ضد ـ قدرت و   دريعنيگر، ي ديسو اما در. باشد
 کدام نقطه ساختار شود؟ در يچه م زار ن کاريا  در)ودي تيمولت(تكثر ف ي رود،  تکليش مي پيشکل

 زمان و يد به شورش دست زند؟ به عبارتيود باي تي ، مولتيدرچه لحظه ا  وي امپراتوريشبکه ا
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د مورد تهاجم قرارداد و لحظه شورش چه ي شبکه را بايکند؟ کجا ين ميي تعيمکان نبرد را چه کس
موش "مقاله  ن دو دريا. ميل هاردت را مرورکنيکائي و مي نگريرسد؟  نخست پاسخ تون ي فرا ميزمان

ن کننده خواهد بود يي تعي وقتيهر نوع  مخالفت ريو تأثبرد : "ند ي گوي م)١٩("کورمارکس مرده است
ک منطقه ي تهاجم به يبه معنا ن امريا. ردي قدرت آن، مورد تهاجم قرارگيعني  يکه قلب امپراتور

گرحلقه ي ديسطح امپراتور ل که درين دليست، به ايو نيا ژنو و توکيچون واشنگتن   همييايجغراف
ن معنا ي شدن با اقتصاد و فرهنگ به ايرابطه جهان  ويامپراتور ف وجود ندارد،  بعکس ساختاريضع

  ".  است ي امپراتوريبحران رد مرکزي تواند مورد تهاجم قرارگي مينقطه ا هر  که  ازياست که آن مکان
  ي هايژگيو  ازيبرخ  است و دريستيالي امپرينظام جهان"ن يرامي سميدگاه هايبراساس د

ک ي شري جهاني ه دارانهين گسترش سرمايشي پيستيالي امپري هاستمي خود با سي و دائمياساس
 ياما تئور". ن خود شده استي ازگسترش نوي جهات وارد مرحله اياريبس ن ازياست، با وجود ا

 وابستگان به يعنيت دشمن واحد ـ  يت آن را ندارد که هويل هاردت ظرفيکائي و مي نگريتون
  آنها ي درتئوريقي عمين دشمن واحد شکاف هايف ازايک تعري ن کند و در ارائهيي ـ را تعيامپراتور

و  ري کند بلکه به تکثي و پنهان مي نه فقط دشمن را مخفيمفهوم وابستگان به امپراتور. نهفته است
 يروينوع ن  سلسله مراتب فاقد هريستم هاين سي که اي پردازد به طوريم زيقطعه قطعه کردن آن ن

شه با اشغال ي هميستياليخ مداخله امپريتار.  شودي آن، قلمداد ميژه شکل نظاميک به ويهژمون
 يکياالت متحده دري اي نظاميمداخله ها.  ها همراه بوده استيکتاتوريد ت ازي ، جنگ و حماينظام

جنگ   که منشأ دريياست هاينشانه گسست  با س)  کنديصدها مورد تجاوزم که از( ريدو دهه اخ
 نه يت ملي فاقد حاکميروهايتهاجم به ن.  استينياشکال نو  ادامه آن دراًقيست بلکه دقيتنام دارد نيو

زود   ـ که هنوزيخيسوابق تار. سم استيالي امپري هايژگيعکس از و ٠که ب" يامپراتور"مشخصه 
 ت ازيها درحما ن جنگيکند که ا يد مييأد شود ـ تيون ناپدي انقالبيخيحافظه تار خواهد بود تا از

 مقاومت وبرضد بخش آزاد يه جنبش هايعل  ويت ملي حاکمي و دفاع ازقلمرو اشغالها يکتاتوريد
چون دولت ـ ملت ها ،   هميميصحت دارد که مفاه زين امر نيا.  باشدي قلمرو شورش ميعنيشده 

 و مشخصه ها و ين رابطه آنها با خاک ، قلمرو ملي مقاومت و همچنيو جنبش ها " سميترور" جنگ ، 
 عراق را ياشغال نظام  بالکان ويده است اما جنگ هاي گرديمي دستخوش تحوالت عظ آنيساختارها

 ييها جنگ ک رشته ازيجنگ کوسوو ادامه . ح داديتوان توض ينم" يستياليپسا امپر "يچ تئوريبا ه
برآوردن   آن سريامدهاي را به دنبال دا شت و پيک دولت مستقل ملي يه و فروپاشياست که تجز

 شباهت يتا حدود ن امريا.  دارنديوگوسالويه يتجز  بود که منشأ درتري  کوچکيادولت ـ ملت ه
ک ي  بالکان آغازيجنگ ها.  آنينظام ري سابق اتفاق افتاد البته به شکل غيشورو دارد به آنچه که در

ن، ي کره زميکنترل نظام االت متحده به منظوري اي نظاميچارچوب استراتژ  بود درييرشته جنگ ها
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 و ي نگري تونيشه هاياند  را دريياشغال عراق اما شکاف ها.  کندين به آنها اشاره ميراميمکه س
 البته ييکايه امري سرمايهژمون  ازيه پردازبه نوعين دو نظري که اييل هاردت باعث شد تا جايکائيم

مبهم اشاره  اري به شکل بسي با منافع امپراتوري ازمنافع مليبيا ترکي  ويه جهانيوند با سرمايدر پ
ح ي پاسخ صرين سردرگميا در" يامپراتور "يطرفداران پروپا قرص تئور  ازينياما لوکا کاسار. کنند
 به کودتا دست يکا دردرون نظام امپراتوريامر: " دي گوياو م.  دهدي حول اشغال عراق ارائه ميتر

سم يالي امپري به تئور پشت کردنيجه منطقيپاسخ ها نت ن نوع استدالل  ويهرحال ا در". زده است 
سم را فراهم ياليان امپريط پايل هاردت آن چه شرايکائي و مي نگري تونيه هايبراساس نظر. است

 ي ميآنجا ناش از ه پردازين دو نظريدگاه غلط ايد. ست ها  شدن دوران دولت ـ ملتيکرده است سپر
. هيت و ذات سرمايماه  نه در کننديها جستجو م دولت ـ ملت سم را درياليشود که آنها منشأ امپر

اما .  استپايان يافته يامر زيسم نياليافته است امپريان يها پا  که دوران دولت ـ ملتين وقتيبنابرا
  .  باشدي آن ميخيمرحله تار  مستقل ازيه و حتي سرمايسم ذاتياليامپر

 چپ به يها انيجر  ازياري سابق، که باعث شد تا بسي شورويحال به دنبال فروپاش هر در
ل هاردت يکائي  و مي نگريدا کنند، تونيش پي گراهدولت رفا ت ازيا حماي  ويال دمکراسيسمت سوس

ک ضد ـ يجاد يا:  اشاره کننديگريد ريجاد شده به مسي اين قطب بنديهم زدن ا اند تا با بر تالش در
 مهاجران، کارگران يدهرد سازمان يد انجام گين راستا بايا آنچه در. يک ضد امپراتوري يقدرت و بنا

  ويحقوق اجتماع  ازيحق برخوردار.  استيسطح جهان شدگان در ، و همه استثماريررسميغ
 يميمفاه.  سازديها را ممکن م  است که حرکت آزاد انساني جهانيک شهرونديچارچوب   درياقتصاد
  .ره کننده استيآن خ  حاکم بري و شورشياسيه سيکه روح

 دهند حامل يل هاردت ارائه ميکائي و مي نگري که تونيليا بديضد ـ قدرت ن ينکه اي    به رغم ا
 و با ي جهانيايج پرولتارياست که با بسرزمجويانه مبارزه   ازيسم و اشکاليکاليراد  ازيعناصر

 ازدشمن يفي شوند اما تا آنجا که به ارائه تعريق مي تلفيسطح جهان  درين اجتماعي نويجنبش ها
اش را  درآورد که هدف آنجا سر  تواند ازين ضد ـ قدرت مي شود ايمربوط م" ياتورامپر "يعنيواحد 
 ن ضدي اين رو بنايهم از. ردي را به خود بگيتحرک خنث ل پريک بدي انتخاب کند و حکم نابجا

شباهت دارد و روانه توفان کردن ) تعدد و کثرت( نوح يا ضد ـ قدرت به ساختن کشتي و يامپراتور
  .  نامعلوميراهنما به سمت هدف  نما و بدون کبوترآن بدون قطب
ن ي رابطه بيبرقرار  را دري نقطه عطف مهمي جهاني رسد که فوروم اجتماعين به نظرميبنابرا

 يت هاي اقدامات و فعالين سازمان دهيچن  به منظورگفت و گو و هميي، فضاي اجتماعيها جنبش
ل واحد منجرشود يک بديجهت ارائه   درييبه راه حل نها م کرده باشد اما اگريمشترک ترس

 .رمنتظره خواهد بوديغ
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ل هاردت به مجموعه يکائي و مي نگرين ، تونيرامي سميه هاينظر  ازيآگاهراي ب: ادداشتي
 ..اجعه كنيد مرorg.peykarandeesh.www تي سابهپردازان  هين نظري اياهها ومصاحبه  مقاله

  
 : هايپاورق

  )به گزارش جشن لوموند ديپلوماتيك در همين شماره مراجعه شود  (No Logo خبرنگار و نگارنده کتاب – ١
   ٣٣   صفحه -٦١   مجله آرش شماره– ٢
 ان اتک فرانسه ي ازسخنگويکي برنارد کاسن – ٣

 . را نوشته انديتاب امپراتور کي نگري توني که با همکارييکايسنده امريل هاردت  نويکائي م– ٤

 AFA ( www.motkraft.net( يستيست اقدام ضد فاشيت گروه اتونومي سا-٥

 ايتالي ايستياء کموني  حزب اح-٦

 www.socialistreview.orgت ي درساWar Under Attack تحت عنوان يا هکوس درمقالينيکال  الکس– ٧
  . کنديازبرنارد کاسن نقل م

 .کا فعال بوديتنام درامريان جنگ وي که درجريراطک سازمان چپ افي – ٨

  يني نوشته لوکا کاساريه امپراتوريود علي تيمولت: ا يتالي  مقاله سراسرا-٩

١٠–Drillbits&Tailings ٢٠٠٢ يجوال ٣١، ٧-٦  شماره www.moles.org/ProjectUnderground  

 کنگره ١٧٣  صفحه يل لوويکائي از مي اجتماعيا جنبش هيشرفت و داو کنوني پيستيک مارکسيالکتي  مقاله د- ١١
  ١٩٩٦ انديشه و پيكار  مارکس جلد اول  انتشاراتين الملليب

   هماهنجا ١٩١ ازژاک کرگوات صفحه ي درباره مبارزات طبقاتي  مقاله مالحظات- ١٢
 ٢٠٠٢ ماه مه ٨، ١٩/١٤ شماره Arbetarenه ي نشر١٥ -  ١٤  - ١٣ 

 در ي جهانيل خطاب به شرکت کنندگان درفوروم دوم اجتماعي برزي کارگريه هاياتحادن ي نامه سرگشاده فعال– ١٦
   www.antiimperialista.comپورتوالگره 

   ٨٤ن  مجله آرش شماره يرامي  مقاله سم- ١٧
  . ياد شده مارکس جلد اولين المللي کنگره ب١١٥من صفحه ي مقاله فقرملت ها ازآلن فر– ١٨
١٩ – http://info.interactivist.net  

  
  

 )٨٧منتشر شده در آرش شماره (

  
  

  کاريشه و پيانتشارات اند
  www.peykarandeesh.org  


