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اشاره:
 خود مصاحبه٢٠٠٢ (عرصهء اند�شه هاى س�ـاسى - فرهنگى) در شمارهء ماه آور�ل ARENAمجلهء سوئدى آرنا 

(Magnus Wennerbog)اى با سـمـ�ر امـ�ن و مـ�كائل هاردت چـاپ كرده است. مـصـاحـبـه كنندگـان �كى مـاگنوس ونربوگ 

دكـــتــراى جـــامــعـــه شناسى و پـژوهشگـر جنبش هـاى نو�ن اجـــتــمـــاعى و جــهـــانى شـــدن است و د�گـرى كــامـــ�ــال ا. لونـدبرگ
(Camilla a. Lundberg)مــسـؤول بـرنامـه هـاى آرنا. در ز�ر, ترجــمــهء ا�ن مـصــاحــبــه را كـه مــصطفى نـاصـر در ادامــهء 

همكارى هاى قبلى اش به اجنام رسانده و براى ما فرستاده است مى خوان�د.    
سا�ت اند�شه و پ�كار

: برپا�ىِ فوروم اجتماعى جهانى در پورتو الگره چه هدف ها�ى را دنبال مى كند?آآآآررررنننناااا
: من ب�ـشـتر عـالقـه مند به واكنش درونى ن�ـروهاى مـخـتلUِ درون جنبش ضـد جـهانى شـدن هسـتم,مممم����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت

جنبـشى كـه با دو مـحـدود�ت بزرگ درگـ�ـر است: نخـست ا�نكه بـس�ـارى از جنـبش هاى قـارهء آمـر�كا, در برقـرارى رابطه با
كــشـورهـاى د�گر در گــوشـه و كـنار دن�ــا, كـه عـل�ــه سـ�ــاست هاى بـانك جـهــانى, صـندوق ب�ن املللـى پول و ســازمـان جتــارت
جـهـانى مـبــارزه مى كنند, توفـ�ق چنـدانى نداشـتـه اند. پورتو الگره فــرصـتى بود براى گـسـتـرش �افـنت جـر�ان هاى درون ا�ن
جنبش و بـرقـرارى رابطه در �ـك شـبكهء بزرگ. د�ـگر ا�نكه ا�ن ن�ــروها در درجــهء اول جنبش ها�ى اعــتـراضى انـد. من فكر
مى كنم كــه به و�ژه بعــد از تظاهرات جنوا, ا�ن نـ�ـروها در�افــتـه اند كــه الزم است به ارائهء بد�ل بپــردازند. با توجــه به ا�ن

نكات, گردهم آ�ىِ پورتو الگره بس�ار مثبت بود.
: پورتو الگره بخش مـهمى از پروژهء ا�جاد �ك چپ جـهانى ست كه در حـد خود مى تواند تعـادل قواىسسسسمممم����رررر    اااامممم����نننن

ســرمــا�ه را برهم زنـد. اند�شــهء برقــرارى فــوروم اجــتـمــاعـى جـهــانى, اجــتـناب از اعــتـراض هـاى منفــرد عل�ــه جــهــانى شــدن
نول�برالى و پى ر�زى �ك بد�ل واقعى ست, هرچند در مرحلهء جن�نى اش بـاشد. سرما�ه دارى با�د به نفع �ك دن�اى عادالنه
تر تنظـ�م شـود. ا�ن پ�ــام روشن پورتو الگره است. ب�ــان�ـهء پا�انـىِ گـردهم آ�ى تأكــ�ـد مى كند كــه مـ�ل�ـتــار�سم جـهــانى شـده
رابطه اى گسـست ناپذ�ر با نظم ل�بـرالى بازار دارد. از ا�ن جهت, مـبارزات ضد جنگ در ذات خـود بخشى ست از مـبارزه

عل�ه نول�برال�سم.
: شــــمـــــا هر دو بـه �ك توافـق و احتــــاد اشـــــاره دار�د. آ�ـا منظـور ا�ن اسـت كــــه چـپ با�د تـالش كنـد تا بـه دركىآآآآررررنننناااا

مشترك از سرما�ه دارى دست �ابد?
: نه, منـظور من ا�ن ن�ــست. احتــاد و اتـفـاق نـظرى هدف ن�ــست, بلـكه با�د به طـرح مــسـائـل و بحثممممــــ����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت

پ�رامون آن ها پرداخت. بس�ار مـواضع مختلU در پورتو الگره وجود دارد كه مقتض�ـات �ك توافق همگانى را نامحتمل مى
سازد. آنچه مهم است بازشكافى و طرح مباحث است.

: من هم موافق ام. حـتى در زم�نهء مـسائل مـهم, توافق جمعى ثـمربخش ن�ست. چپ بـا�د در راه ا�جادسسسسمممم����رررر    اااامممم����نننن
�ك پلورال�سم وس�ع و جنبشى در كثـرت و تنوع خو�ش تالش كند. ما در وضع�تى قرار گرفتـه ا�م كه جنبش هاى متفاوت,
اشكال مـــتــعــدد اعــتــراض و مــقـــاومت در كنار هـم وجــود دارند با هدف هـا�ى چون پروژه هاى اجـــتــمــاعى - مــآل انـد�شى
دربارهء آ�نده, و بـرنامـه هـا�ى كـه نـه تنهـا ضــرورتاً شــبـاهـتى باهم ندارند, بـلكه احـ�ــاناً در مــغـا�ـرت با �كد�گر نـ�ـز قــرار مى

١

گ�رند. از هم�ن رو من پ�شنهاد كرده ام كه حول سه چالش اساسى, با�د به �ك اشتراك نظر در متام�ت متنوع اش دست



�افت: حول مسائلى چون نقد و انتقاد نظام سرما�ه دارى, مبارزه با امپر�ال�سم و راد�كال سازى دمكراسى.
البته ا�ن امر به معناى توافق بر سر �ك بد�ل ن�ست. حتل�ل هاى مـختلفى از ا�ن امر وجود دارد كه عرصهء تضادها

كجا ست و كدام استراتژى مؤثرتر است. مهم ا�ن است كه دچار �أس نشو�م و در صدد تغ��ر برآ��م.
: نقـد نظام سـرمــا�ه دارى امـرى ست كـه تازگى ندارد, امـا به طـور غـ�ـرمـتـرقـبـه, مـا شـاهد آن ا�م كـه حتـل�لگرانآآآآررررنننناااا

بورژوا ن�ــز از آسـ�ب پذ�رى نـظام سـخن مى گــو�ند. آ�ا شــمـا در ا�ن نكتــه همنظر ا�د كــه نظام ســرمـا�ه دارى در آسـتــانهء
زوال و فروپاشىِ زودرس قرار دارد?

: من قـبـول دارم كــه سـرمـا�ه دارى دچار بحـران اسـت و در �ك وضـعـ�ت بحـران دائمـى به سـر مىمممم����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت
برد, اما بحران به مـعناى فروپاشى و احتضار ن�ست. آنچـه با�د بدان توجه كرد فهم ا�ن مسأله اسـت كه سرما�ه دارى در
مـسـ�ـر تار�خى اش چگونه عـمـل كـرده است. امـرى كـه امـروز ن�ـز براى سـرمـا�ه دارى مـعـتـبـر است ا�ن است كـه بحـران ها
نقش تـقـو�تـىِ ا�ن ســ�ـســتم را ا�ـفـا مـى كنند و براى نظـام داراى مـزا�ـا�ى هســتند. �كى از منـونه هاى بحــران نظام جــهــانى
مطمئناً شـدت �افنت درگ�رى ها و جنگ هاى كنونى ست. امـا ا�ن بحران قبل از ا�نكه نظام را به سوى انهـدام سوق دهد و

 سـال آ�نده چه اتفاقى روى خـواهد�٣٠ا بر آسـ�ب پذ�رى اش ب�ـفزا�ـد نظم جهـانى را تقـو�ت مى كند. من منى دامن كـه در 
داد, امـا ش�ـوه هاى مـؤثرى طبـعاً �افت خـواهد شـد كه سلـطهء نظام سرمـا�ه دارى را دگـرگون خـواهد كـرد. من شك دارم
كـه سـرمـا�ه دارى بر اسـاس تضـادهاى «عـ�نى» درونى اش از هم خـواهـد گسـ�ـخت. اگـر دگـرگـونى هـاى راد�كالى در نظام
سـرمـا�ه دارى به وقـوع پ�ونـدد به واسطهء حتـقق شكل بندى �ك بد�ل خـواهد بود نه ترجـ�ـحـاً ناشى از ضـعU هاى درونى

نظام. عامل مؤثر دگرگونى ها مداخلهء انسانى خواهد بود.
: دقـ�قـاً. در طول تار�خ, مـا با فـروپاشى نظام ها مـواجه بوده ا�م. فـروپاشى نظام شـوروى را در نظرسسسسمممم����ــــرررر    اااامممم����نننن

بگ�ر�د. فـروپاشى نظام [سرمـا�ه دارى] به واسطهء تناقضـات درونى اش ابزار حتل�لى كافى در اخـت�ار مـا قرار منى دهد.
طبعـاً تضادها و تناقضـات درونى وجود دارد, اما نظام براى سـازگارى و انطباق با بحـران ها و بهره بردارى از آن ها از

ظرف�تى ن�ز برخوردار است.
: تضادها و تناقضات نظام سرما�ه دارى معاصر كدام اند?آآآآررررنننناااا

: شكاف عـم�ق و فـزا�نده ب�ن فـقر و ثروت. بخش عظـ�مى از جـمعـ�ت جهـان «از حـ�ّز انتـفاع سـاقط»مممم����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت
اند �عنى ا�نكه از چشم انداز دقـ�قـاً اقتـصادى به وجـود آن ها ن�ازى ن�ـست. سرمـا�ه از تبد�ل جـمع�ت دن�ـا به ن�رو�ـى مولد
ناتوان است و من با�د مـحـتـاطانه اذعـان كنم كـه مـفهـوم قـد�مى ارتش ذخـ�ـرهء ب�كاران توضـ�ـحى مكفى در اخـتـ�ار مـا قـرار
منى دهد. مـن با برداشت مــاركس مــشكل دارم, اگــرچه ناتـوانى ســرمـا�ـه از مـولّـد كــردن جـمــعــ�ت دن�ــا �كـى از مـعــضــالت

ساختارىِ جدىِ نظام سرما�ه دارى ست.
: من ا�ن قـضـ�ه را به گـونه اى مـتـفاوت فـرمـوله مى كنم. سـرمـا�ه دارى در مراحل عـمـده اى از مـس�ـرسسسسمممم����ــــرررر    اااامممم����نننن

تار�خـى اش, ن�ــرو�ى پـ�ــشــرفت گــرا و حـــامل جنبـــه هاى ترقى خــواهـانه در تكامـل بشــرى بوده است, هـمــان گــونه كـــه نظر
مـاركس ن�ز بر ا�ن اسـاس اسـتوار است. مى توان چـن�ن گفت: در گـذشـته وجـه غالبِ گـسـترش بازار, �عنى بـ�شـتر, گـرا�ش
مـتــجـانس كنندهء آن عــمل كـرده است تا گــرا�ش مـوجـد قطـبى شـدن و �ا وجـه مــحـروم سـازندهء آن كــه به پ�ـرامــونى كـردن
مناطق مى اجنـامد. ا�ن رابطه اكنون واژگـونه گشـته است, نه به شكل مـوقتى و نه به دل�ـل كاهش رشد اقـتصـادى, بلكه به
دل�ل عـوامل عـ�نى عـمـ�ـقـاً سـاخـتـارى. همـچنان كـه هاردت توضـ�ح مى دهد بخش اعظم جـمـعـ�ت جـهـان از د�د اقـتـصـادى به
ن�ـرو�ى بى فـا�ده بدل گـرد�ده است. منظور من از فـرسـا�ش تدر�جـى سرمـا�ه دارى ن�ـز همـ�ن است. امـروز سـرمـا�ه دارى
قبل از ا�نكه نـ�رو�ى پ�شـرفت گرا باشد به ن�ـرو�ى مخرب و مـنهدم كننده تبد�ل شـده است. از هم�ن رو مـا به ترس�م مناى
جد�دى نـ�از دار�م براى تضـم�ن رفاه همـگانى. حتى اگـر ا�ن تصور صـح�ح باشد بـاز به معناى آن ن�ـست كه ا�ن فـرسا�ش

٢

به مـرگِ خود به خـودىِ نظام منجـر گـردد, بلكه برخالف آن, ا�ن فـرآ�ند مى تواند به فـاجـعه اى مـخـرب تر از سرمـا�ه دارى



ب�نجامد.
 نوشــتــه ا�د(Toni Negri) كــه با همكارى تونـى نگرى (Empire): [خطاب بـه هاردت] در كــتــاب امــپــراتورى آآآآررررنننناااا

شـما بـه ارائهء مفـهـومى از امـپر�ـال مى پرداز�د كه حـامل مـعنائى مـتـفـاوت از امپـر�ال�ـسم است. ا�ن امـر را چگونه توضـ�ح
مى ده�د?

: در عـــصـــر كنونى, در دنـ�ـــا�ى كـــه اكنون در آن بســـر مى بـر�م, تعـــر�U سـنتى چـگونگى عـــملـكردممممــــ����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت
 است. طبعاً هنوز١٨٠٠امپـر�ال�سم ناكـافى به نظر مى رسد. رقـابت �كى از مشـخصـه هاى بن�اد�ن امـپر�ال�ـسمِ سال هاى 

هم ب�ن دولت هـاى ملى مـسلط رقــابت وجـود دارد, امـا ا�ن امـر [رقــابت], در مـقـابل همـكارى هاى دولت ها چندان اهمــ�ـتى
ندارد. نقطه نظرهاى متـعددى درك ما را از امپـر�ال و نظم امپر�ال�ـستى از هم جدا مى كند. آنچه اهمـ�ت فراوان دارد ا�ن

است كه امپراتورى فاقد �ك مركز است. سؤال اساسى كه با�د بدان پرداخت رابطهء كنونى آمر�كا با امپراتورى ست.
در كتاب امپـراتورى, مشخصه هاى امپراتورى با «مبب», «پول», «ارتبـاطات» توض�ح داده مى شود و برمبناى آن, به
ترت�ـب, واشنگنت - نـ�ــو�ورك - لـس اجنلس ســـه قطب و�ژهء قـــدرت امــپــراتـورى را تشك�ـل مى دهند. نـبــا�د در بـارهء قــدرت
آمـر�كا به مـبالـغه گـو�ى بپـرداز�م. آمـر�كا به مـثابـهء دولت ملى قـادر ن�ست ضـرورت ها, مـعـضـالت و بحران هاى جـهـانى را
مـهـار كند و �ا ا�نـكه مـركـز �ك پروژهء امـپـر�ال�ـسـتى را تشكـ�ل دهد. البـتـه ا�ن امـر نبـا�د تفـاوت هاى اسـاسـى ب�ن آمـر�كا و
د�گر دولـت هاى ملى را مـنتــفـى ســازد. منـظور ا�ن است كـــه درك كن�ـم رابطهء ا�ن تـفــاوت ها بـا واقــعـــ�ت ها چ�ـــست. درك
روشن تر سـ�ــسـتم هاى سلسلـه مـراتب پ�ـچـ�ـده و مــتناقض كنونى صــحت ا�ن امـر را تأ��ـد مـى كند كـه آمـر�كا مــركـز نظام
امـپـراتورى ن�ــست. مـضـاف بر ا�ن كـه من عــقـ�ـده دارم آمـر�كا از برخى جــهـات, برخـالف تصـور دولتــمـردان اش چندان هم
ن�ـرومـند به نظر منى رســد. بر اسـاس تعــر�فى كـه مــا از مـفـهــوم امـپـراتـورى ارائه مى ده�م قــدرت جـهـانى فــاقـد �ك مــركـز
جغرافـ�ا�ى ست.; شبكه اى ست از تقس�م قـدرت, اما ا�ن شكل اعمال قـدرت (نظم كنونى) به ه�چ رو از نظم قد�مى كم تر
اعـمال زور منى كند, برعكس, در بـرخى جهـات حتى ب�ـشـتر. امـپراتورى سـرما�ه دارى, حـقـوق, رفاه همگانى و قـدرت را به
انق�ـاد خود در مى آورد. ا�ن امر براى آنان كـه درصدد تغ�ـ�ر نظم كنونى اند استـراتژى س�اسى جـد�دى را طلب مى كند.
ضـدآمر�كا�ى بودن در صـفوف چـپ, حد اقل ب�ـرون از آمر�كا, همـ�ـشه بسـ�ار قـوى بوده است. گـاهگاه لفاظى هاى مـحض
در رابطه با اعــمــال قـدرتِ آمــر�كا رخ مى منـا�د و ا�ن كـه بـا�د «عل�ــه آمـر�ـكا جنگ�ــد». از آجنـا كــه من به صــحت كــامل ا�ن
حتل�ل ها اعـتـقـادى ندارم با�د اذعان كـنم كه اسـتـراتژى هاى جـد�دى با�د ا�جـاد شود كـه بر ضـد آمـر�كا�ى بودن تك�ـه منى

كند.
: سم�ر ام�ن, شما تا چه حد با ا�ن د�دگاه هم نظر�د?آآآآررررنننناااا

: از برخى جنبه ها. اما من فكر مى كنم كه حتل�ل هاردت كافى به نظر منى رسد. گسترش و توسعهءسسسسمممم����رررر    اااامممم����نننن
سرما�ه دارى از آغاز و از همان بدو تولد, در ذات خود امپر�ال�ـستى و جهانى بوده است. موضع من در قبال ا�ن د�دگاه
سنتى كـه مـبتنى ست بـر پ�دا�ش امـپـر�ال�ـسم در آخر�ن مـراحل سـرمـا�ه دارى انتقـادى ست. بر همـ�ن اسـاس من هنوز هم
تأكـ�ـد دارم كه نظـام را - خواه امـپـر�ال �ا غـ�ـر امپـر�ال - امـپـر�ال�ـستى توصـ�U كنم. نـادرست است اگر هـمچـون امـانوئل
والرشـتا�ن تار�خ را به مـثابهء سلـسله اى از توالى هژمونى ها ارز�ابـى كن�م (بد�ن معنى كـه �ك هژمـونى جا�گز�ن هژمـونى
د�گر مـى شـود). هژمــونى واقــعى همــ�ــشـه نســبى بوده اسـت كـه از جتــربهء رهبــران قــدرت هاى هژمــون�ك فــراتر مى رود.
منظور ا�ـن ن�ـست كــه بگو��م سلسـله مـراتبى وجــود ندارد. نه, بلكه وضــعـ�ت عــادى و مـتــعـارف هژمـونـى ن�ـست, فــقـدان آن
است. وضع جـد�دى پ�ش آمده است. به نظر مى رسـد كه در ا�ن وضـع�ت جـد�د, وقوع تضـادها و كشـمكش ها ب�ن قطب
هاى چندگـانهء مـركز رو به كـاهش است. بد�ن مـعنا كـه مى توان از �ك امـپر�ال�ـسم جـمعـى نام برد. معـذلك همـهء ا�ن ها به
مـعـناى حـذف سلـسله مـراتب و نـفى �ك پروژهء خــاص امـپــر�ال�ـسم آمــر�كا�ى منـى تواند باشـد. مــهم بســ�ج عل�ــه ا�ن پروژه

٣

 به بعـد در جنگ هاى مـتعـدد و١٩٩٠است نه عل�ـه مـردم آمر�كـا, عل�ه پروژهء هـژمونىِ نظامـى آمر�كا كـه حـد اقل از دههء 



رشته اى از جنگ هاى قومى ـ منطقه اى تبلور �افته است و سران آمر�كا بر استمرار آن ن�ز صحه گذارده اند. طبعاً مهم
و به جـا ست كـه به تفـاوت ها و متا�زات ب�ن اروپا و آمـر�كا توجـه مـبـذول داشت. اگـرچه منافع سـرمـا�هء فـرامل�ـتىِ اروپا با
سـرمـا�هء آمر�ـكا�ى منطبق است, امـا به حلـاظ تار�خى, جـامـعهء آمـر�كا آزادى را در مـقـابل برابرى و عـدالت قـرار مى دهد,
امــرى كـــه براى اروپا مـــصــداق نـدارد. قــارهء اروپا قـلمــرو بـرآمــد ســـوســ�ـــال�ــسـم بوده است, نه آمـــر�كا. بـنا بر ا�ن, امـكان
بازسـازى �ـك چپ جـدى در اروپا وجـود دارد, به هـمـ�ن دل�ل, من اعــتـقـاد دارم كـه اروپـا ضـعـ�U تر�ـن حلقـهء نظام جــهـانى
امپـر�ال�ـستى به شـمار مى آ�د, در حـالى كه آمـر�كا و سپس ژاپن از ا�ن حلـاظ بعد از اروپا قـرار مى گ�ـرند. مـباحثـى حول
ا�ن مـــضـــامـــ�ن درون ن�ـــروهاى چـپ در اروپا جـــر�ان دارد. من فـكر مى كنـم اگــر ا�ـن ن�ـــروها مـــســـائل مـــربوط به عـــملـكرد
امپـر�ال�سم را جدى بگ�رند, ظرفـ�ت آن را دارند كه خمـ�رما�ه و هستـهء اصلىِ سازماندهىِ مـجددِ چپ را در اروپا تشك�ل

دهند.
 سپتامبر, به نظر مى رسد كه دست كم در عرصهء حقوق شهروندى و آزادى هاى١١: پس از سوء قصدهاى آآآآررررنننناااا

مدنى, قدرت دولت ملى شـكل فزا�نده اى به خود گرفتـه است. (از جمله در وضع قوان�ن در جهت مـحدود كردن آزادى ها
و حق اعتـراض, اقدامات امن�ـتى ...). ا�ن حوادث, چگونه بر نقش و قدرت دولت ملى - كـه گفتـه مى شود تضعـ�U گرد�ده

- تأث�ر خواهد گذاشت?
: آنچه مـشخص است ا�ن است كـه ه�چ اقتـصادى بدون مداخلـه عمل منى كند. نظام سـرما�ه دارى برسسسسمممم����رررر    اااامممم����نننن

اســاس تنظ�م دولـتى و سـ�ــاسى اســتــوار است. امــرى برخــالف ا�ن نظر�ه كــامــالً احـمــقــانه است. امــا با دقت در چگـونگى
سازمـاندهى مجدد قـدرت به نظر مى رسد كه قـدرت دولت ملى - كه به حلـاظ تار�خى قوام �افتـه است - در مقابل جـهانى

شدنِ عم�ق كاهش �افته است.
: من اعـتقـاد دارم كـه عملـكرد دولت به عنوان تنظ�م كننده, ب�ش از آن كـه كـاهش �افـته باشـد تغـ��ـرمممم����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت

كـرده و متـحول شـده است; بد�ن مـعنا كـه نقش نهادهـا و دستگاه هاى دولتى د�ـگر همان نقـشى ن�ـست كه در گـذشـته ا�فـا
مى كــرده اند. مــســألهء عــملكـرد ا�ن دســتگاه ها ست كــه بر خــالف گــذشــتــه به ســمــتى د�گر ســوق �افــتــه است. مــوضــوع
فـرسا�ش دولت ملى به مـعناى انقـباض و تـقل�ل ساخـتارهـاى دولتى ن�ست, بلكـه حقـ�قـتـاً ا�ن ساخـتارها فى نـفسـه توسعـه و
گسـترش �ـافتـه است, به و�ژه بعد از دورهء ر�گان و تاچر. سـؤال را با�د ا�نگونه طرح كـرد كه اسـتحـالهء دولت ملى به چه

معنا ست? طبعاً به معناى كاهش كنترل و مهار س�اسى نخواهد بود.
: از نقطه نـظر چپ, ا�نكه نـقش دولت در رابطه با انـتـرناســ�ــونال�ـسـم كـارگــرى و حق اســتـقــالل ملى چگـونه با�دآآآآررررنننناااا

باشد, هم�شه دو وجهى بوده است. شما ا�ن قض�ه را چگونه توض�ح مى ده�د?
: پروژهء سـوسـ�ـال دمكراسى در بهـتـر�ن شق آن, دولـت را به عنوان ابزارى براى جـامـعـهء رفـاه بهمممم����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت

كار گـرفته است و توجـه به امور اجتـماعى فضـائى بوده است براى استقـرار دموكراسى و عناصـر برپا دارندهء آن هرچند
مـحدود و شكننده. امـا مـسأله ا�ن است كـه ا�ن امكان امـروز به غا�ت تـضعـ�U گرد�ده و در عـالم واقع, د�گر اجنـام ناپذ�ر
گشـته است. امـا اقتدار ملى مـسألهء د�گرى ست. در مناطق پ�ـرامونى �ا كـشورهاى حتت انقـ�اد جنبه هاى مـثبـتى حول ا�ن
قـضـ�ـه د�ده شــده و �ا وجـود داشـتـه است. امـا ناسـ�ـونـال�ـسم همـ�ـشـه در كـشــورهاى مـسلط فـاسـد بوده است. مـلت �گانه
امكان بـد�ل براى شكل بـخــشــ�ــدن به هو�ـت ن�ــست. بد�ـل هاى د�گرى براى ســاخـنت هو�ت جــمــعى وجـــود دارد. البــتــه روى
آوردن به ب�ن امللل اسالمى �ا ب�ن امللل سـرما�ه, به قصد مبـارزه با اشكال متعدد ناس�ـونال�سم بد�ل هاى معتـبرى نخواهند
بود و مـســأله برانگ�ــزند. من با سـمــ�ـر امـ�ن, وقــتى كـه از هو�ت طـبـقـاتى صــحـبت مى كند مــوافق ام. چن�ن است كــه هو�ت

جمعى مى تواند از درون جنبش عل�ه جهانى شدن شكل بگ�رد.
: من هم�ـشه از ناس�ـونال�سم نفرت داشـته ام و هم�ـشه انترناسـ�ونال�ـست بوده ام. ملى گرا�ى هم�ـشهسسسسمممم����رررر    اااامممم����نننن

٤

عاملى بوده است براى دفـاع از منافع سرما�ـه دارى و امپر�ال�سـم. اما شناخت و آگاهى از بُعـد ملى - كه بس�ـار هم مهم



است - مـسـألهء د�گرى ست. گـرا�ش ساده لوحـانه اى در درون چپ اروپا�ى وجـود دارد, مـبنى بر انكار بُعـد ملى, اگـرچه
با ن�ت خوب. عرصهء ملى هنوز, هم در جهت مبارزهء طبقاتى و هم در جهت آگاهى س�اسى اهم�ت فراوان دارد.

ا�ن امـر همـچن�ن به ملت هاى ز�ر سلطه ن�ـز مـربوط مى شـود. مصـر را در نظر بگ�ـر�د كـه من از آجنـا نشأت �ـافتـه
ام. تضع�U عرصهء ملى به چ�زى مخرب تر از ناس�ونال�سم منجر شده است: اسالمگرا�ى.

عـرصهء مـلى در مصـر با همـهء تضـادها و مـحدود�ت ها�ش و بـا وجود آن كـه در جـهت ن�ـات منفعـت طلبانهء طـبقـات
حـاكم عـمل كـرده, امـا كـاركـرد مـثـبـتى هم داشـتـه است. امـا اسـالمـگرا�ى و�رانگر است. قـدرت تخـر�بى و و�ـرانگر ن�ـروهاى
اسـالمگرا را خـ�لى زود و به مـوقع, دسـتگاه دولتى آمـر�كا درك كـرد و به ائتـالف با ا�ن ن�ـروها پ�ـوست, نه تنهـا با طالبـان,
بلكه با دسته هاى متعددى از اسالمگرا�ان در سراسر دن�ا. به هم�ن دل�ل, سهل انگاشنتِ مفهوم س�اسىِ مقوله اى كه آن

را ملت ها مى نامند بس�ار خطرناك خواهد بود.
: وقتى كـه مسـألهء تبا�ن و ناهمگونى مـورد نظر است, ماركـس�سم در مـعرض اتهـام قرار مى گ�ـرد كه با عـمدهآآآآررررنننناااا

كـردن مــبـارزهء طبــقـاتى, اشكال د�گـر فـشـارها - ســتم قـومى و جـنسى - را ناد�ده مى گــ�ـرد. امكان آمــ�ـزه اى از اهداف
سـ�ـاسىِ جـهان شـمـول حـول �ك مـوضـوع سـ�اسىِ كـثـرت گـرا و مـتنوع تا چه اندازه است? آنچـه شـمـا هو�ت جـمـعىِ نو�ن,

براى ا�جاد اشكال جد�د دموكراسى نام�ده ا�د, آ�ا راهى به سوى سازماندهى و بد�ل س�اسى ن�ز مى گشا�د.
: رشــد جنبـش هاى نو�ن علـ�ــه جـهــانـى شــدن امــرى ست مــسلم. امــا من گــمــان منى كـنم كــه براىممممــــ����ككككاااائئئئلللل    ههههااااررررددددتتتت

قطع�ت بخـش�ـدن به �ك بد�ل, ا�ن جنبش به مرحلهء بلوغ خـود رس�ده باشـد. در ع�ن حال, تالش هاى مـختلفى كـه گروه ها
و جر�ان هاى درون شبكهء جنبش عل�ه جهانى شدن در صـدد آزمون آن برآمده اند بس�ار قابل مالحظه است. با درك ا�ن

).١, تعر�U جد�دى از «استثمار شدگان» ارائه مى ده�م (امپراتورىمسأله است كه من و تونى نگرى در كتاب 
مـسـأله, ظرفـ�ت پروژه اى ست كـه تعـدد و كـثـرت در آن مـشـترك است. شـبكـه هاى مـتعـدد و پراكنـده به مـعناى خنثى
منودن عمل تضادها ست. حضور گروه هاى مختلU در گرد هم آ�ى س�ـاتل - فعال�ن احتاد�ه هاى كارگرى, فعال�ن مح�ط
ز�ست, آنارش�ست ها و گروه هاى كل�سائى - نوعى اغـتشاش به نظر مى رس�د �ا ا�نكه دست كم ا�ن تصور غلط به ذهن
مـتبـادر مى شـد كه ا�ن جـر�ان ها به عنوان ن�ـروهاى مخـالU در برابر هم قـد علم كـرده اند. اما تضـادها به شكل مـعكوس
عـمل كرد, �ـعنى به نقطهء د�گرى در درون سـاخـتار شـبكه نقل مكان منود. مـن به سهم خـودم به عـملكرد تخـ�ل باور دارم,
چرا كه هم�شه براى گشودن راه هاى جد�د و فرصـت ها�ى براى ا�جاد نقطه هاى جد�د در ساختار شبكه �افت مى شود

)٢.(
چن�ن برداشتى با درك قد�مى ما در قبال تشك�ل جبهـهء متحد و �ا ائتالف ها تفاوتى بن�اد�ن دارد. ما در منتِ مرحله
اى قـرار گرفـتـه ا�م از جتـربهء اشكال دمـوكراتـ�ك نه ـ هنوز ـ مـوجود. منظـور من و تونى نگرى از سـوژهء س�ـاسى و نبـرد
«اسـتثـمـار شدگـان» عل�ـه قـدرت سرمـا�ه, دقـ�ـقاً همـ�ن است. گـرا�شى درون چپ كـه حول احـزاب قـد�مى شكل مى گـرفت با
تك�ــه بر درك سنتى از مــاركـســ�ـسم, با اعــتـراف به اشكـال د�گر مـبــارزاتى و جنبش هاى د�ـگر امـا به قــصـد تصــاحب و به
انقــ�ــاد درآوردن آن ها در جــست و جــوى اشكـال احتــاد بر مى آمــد. به تدر�ج, در فــرآ�ـند ســازمــان�ــابىِ ســ�ــاسى گــرا�ش
د�گرى شكل مـى گـ�ـرد كـه درك سنتى از مــاركـسـ�ـسم را به مــصـاف مى طلبـد و حـول تـنوع و اسـتـقـالل, به تعــر�U هو�ت
س�اسىِ جـد�دى اقدام مى كند كه شامل جـنبش هاى اجتماعى مـختلU مى شود. امروز ما آن دوران را پـشت سر گذارده
ا�م. توافـق ا�ده ها در برابـر تنوع و كــثـــرت گــرا�ى قـــرار منى گــ�ـــرد. ا�ن امــر بـراى جتــربهء اشكـال مــتــفـــاوت دمــوكـــرات�ك,

امكاناتى غنى در اخت�ار ما قرار مى دهد; اگرچه هنوز تا حتقق �ك آلترنات�و فاصله دار�م.
: در س�اتل احتاد�ـه هاى كارگرى نقش پر اهم�تى ا�فا منودند. حـضور فعال�ن احتاد�ه هاى كارگـرىِ كشورهاىآآآآررررنننناااا

ثرومتـند (مــركـــز) به طـور قــابل مـــالحظـه اى در پورتو الگـره اندك بود. جنـبش احتــاد�ـه هاى كـــارگــرى تا چـه اندازه اى در
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مبارزهء كنونى چپ مى تواند تأث�رگذار باشد?



: من اعـتـقـاد دارم كـه احتـاد�ه هاى كـارگـرى عـمـومـاً در برابر �ك چالش قـرار گـرفـتـه اند. نشـأت گـرفنتسسسسمممم����ــــرررر    اااامممم����نننن
احتــــاد�ه هـاى كـــارگــــرى را با�ـد در دوره اى و�ژه از تـار�خ ســــرمـــا�ـه دارى جــــست و جــــو كن�ـم, به طـور اخص در دورهء
فــورد�سم با كــارخـانه هاى بـزرگ صنعـتـى و متركـز كــارگـران در واحــدهاى بزرگ. در ا�ن چارچـوب بود كـه عــرصـهء عــمل
براى تشك�ـل الگو هاى سـازمـان�ـابـى و ن�ل به هدف ها فـراهم مى گــرد�د. ا�ن امـر همـچن�ـن منشـأ مـشـروعـ�ت و اعــتـبـار هم
بود. امـروز مـا در مـرحلـهء كـاركـردزدا�ىِ طرح هاى سـازمـانى قـرار دار�م در حــالى كـه طرح هاى نو�ن هنوز تبـلور ن�ـافـتـه
اند. امـا برخى از احتـاد�ه هاى كارگـرى درگـ�ر تدو�ن نقـطه نظراتى هستـند حول ا�ن چالش. مـثـالً [احتاد�ه هـا] در ا�تال�ـا,

SUD در فرانسه كه در تشك�ل Attac ,مشاركت داشته و ن�ز در پورتو الگره Cosatuدر آفر�قاى جنوبى. ا�ن احتاد�ه ها 
به طور س�ستمات�ك حول ا�ن چالش به تأمل مشغول اند. من فكر مى كنم كه ا�ن چالشى ست كه در همه جا وجود دارد,

امرى كه به نوبهء خودبا�د به شكل بخش�دن به اشكال جد�د سازمان�ابى ب�نجامد.

�ادداشت:
 در مـفـهوم وسـ�ع آن, نه تنـها به كـارگـران و كـارگـران �دى, بلكه به(The Multitude)- �ادآورى ا�ن نكتـه بى فـا�ده ن�ـست كـه توده ١

ال�ه هاى متـعدد اجتـماعى از جمله ب�كاران, زنـان, مهاجران و كـارگران غ�ـر رسمى, طرد شدگـان, به حاش�ـه رانده شدگان, كـارگرانى كه كـارشان
ثابت ن�ــست, كـارگـرانى كــه از طر�ق دالل ها كـار پ�ـدا مـى كنند, بى خـامنان هـا و غـ�ـره اطالق مى شـود. (ن. ك. بـه , «جنبش ضـد جـهــانى شـدن

 روى هم�ـن سا�ت٢٠٠٢ ژانو�ه ٢٧-٢٨ل�ـبرالى مـحـدود به اعـتراض باقى منى مـاند» مـصاحـبـه با تونى نگرى, ترجـمهء بـهزاد مـشـ�رى, از لومـوند 
فصل «جنبش هاى اجتماعى و مردمى عل�ه نئول�برال�سم») م.

- بد�ن مـعنا كه تضـادها حكم گره هاى جـد�د در بافت شبكه دارند و بـه نوبهء خود, رشـته ها و حلقـه هاى جد�دى در بافت شـبكه تشك�ل٢
مى دهند, امرى كه به گسترش ساختار شبكه مى اجنامد. م.

٦

www.peykarandeesh.orgانتشارات اند�شه و پ�كار


