
 

 زردھاھا: مورد جلیقهروشنفکران و قیام

 ورشکستگی روشنفکران فرانسه؟

 گابریل راکھیل . ترجمه: صالح نجفی

 ۱۳۹۸اردیبھشت  ۲۱شرق 

 فرانسه گیر در تاریخ معاصر سرتاسرھای اجتماعی تودهترین جنبشیکی از بزرگ
ھای نبشنوردیده. این جنبش ھم مثل ھمه جرا در بر گرفته و مرزھای آن را در

ای پویاست و صور مختلفی دارد. با وجود تعدد بازیگران و دستورکارھای توده
مبارزه، ھسته اصلی این جنبش تأکید بر ورشکستگی فاحش نظم اجتماعی و 

ھای نگھبان سیاسی و اقتصادی کنونی است. با تشدید حمالت جرگه سگ
ھای سنتی در یهھا، و ناتوانی احزاب و اتحادداری معاصر به تودهسرمایه

یابند مگر اینکه ھا علیه آن، مردم راه دیگری نمیسازماندھی موفق توده
خودشان دست به سازماندھی بزنند و از تمام توان خود برای تغییر نظام موجود 

 .استفاده کنند

این شکل امروزی پیکار طبقاتی است. اگر درھم و برھم است، اگر طیف 
گیرد که صرفا چپ نیست، این قضیه تا حدود بر می ای را درایدئولوژیکی گسترده
ھایی است که تا به امروز در راه سازماندھی و آموزش زیادی محصول تالش

بخش مناسبی است صورت گرفته (یا نگرفته). بنابراین جلیقه زرد نماد وحدت
ای در فرانسه باید یکی از این که ھر رانندهآنجابرای این جنبش چندوجھی. از

شدن ماشین یا در مواقع اضطراری از آن ھا داشته باشد تا ھنگام خرابقهجلی
استفاده کند، استثمارشدگان نظام فعلی تصمیم گرفتند آن را تغییر کاربری دھند 

ریزند داری به خیابان میتا وقتی علیه بحران جاری زندگی تحت سلطه سرمایه
 .خود را به معرض دید آورند» کارگربودن»

ترین گرایش شھره است، برخی از برجستهفرانسه به روشنفکران چپ با اینکه
با قاطعیت علیه  -» ٦۸روح «داران خودخوانده جمله مشعلاز –پردازان چپ نظریه

این جنبش موضع گرفتند یا بیرون گود ایستادند و ھشدار دادند. قطع ارتباط 
ھای جنبشترین ای با یکی از قویھای مھمی از روشنفکران حرفهبخش

کشد درباره سیاست حاکم بر ھای اخیر سؤاالتی جدی پیش میاجتماعی سال
ھا. این مقاله سراغ زندگی روشنفکران و، به طور اعم، رابطه بین اھل قلم و قیام

رود و زردھا میبه جنبش جلیقه -فرانسوی و غیرفرانسوی  -واکنش روشنفکران 
-در حفظ یا تغییر نظم اجتماعیتر نقش روشنفکران کوشد به معضل عاممی

 .اقتصادی حاضر بپردازد

 گرروشنفکران آلت دست، روشنفکران مداخله



ای است و نه فعالیتی است ای بیرون از زندگی روشنفکر حرفهسیاست نه حوزه
اساس الگوی معمول لیبرالِی تعھد سیاسی، ھر وقت دلش که او بتواند، بر

ای کسی است که نفس گاھی حرفهخواست درگیرش شود. برعکس، یک دانش
اش بخشی از یک نظام سیاسی است، و او اقتصادی -وجود و جایگاه اجتماعی

اقتصادی روشنفکر که -ناخواه افزاری در دست قدرت است. نقش اجتماعیخواه
اش بازتولید اجتماعی مناسبات تولید است، تأمین دانش فنی و وظیفه
دلیل  روی کار و تقسیم کار است. به ھمینھای الزم برای نوسازی نیبینیجھان

است که نقطه شروع ھر بحثی درباره سیاست حاکم بر زندگی روشنفکران باید 
اند: آنھا ای روشنفکران آلت دستتشخیص این نکته باشد که کارشناسان حرفه

با موفقیت خود را تابع قواعد ایدئولوژیکی الزم برای اشغال جایگاھی اقتصادی و 
 .اندر جامعه ساختهسیاسی د

آید که با نظم ھای بزرگی به میان میجای تعجب نیست که وقتی پای خیزش
ای یا به بھانه استقالل افتند اکثر متفکران حرفهمیاقتصادی مسلط در-اجتماعی

گیرند، یا شکوه سر علمی از حوزه ظاھرا خودآیین سیاست آنھا را نادیده می
است و محکوم به شکست. این متفکران کاری  دھند که این ره به ترکستانمی

اینان با  .کنند جز انجام وظیفه درون نظامی که ایشان را تولید کرده استنمی
کنند و ھایی که در اختیار دارند، بر افکار عمومی نظارت میاستفاده از تریبون

 قدرت اقتصادِی ارتقایافته خود را در مقام صاحبان نفوذ و-زمان پایگاه اجتماعیھم
 .کننددر تکنوکراسی نخبگان تضمین می

کنند و از نقش اجتماعی و شان پشت میالبته ھستند خائنانی که به طبقه
حاضر با حالگیرند تا با نظام موجود که درشان بھره میھای عمومیتریبون

شود مبارزه کنند. برخالف روشنفکران داری الیگارشیک تعریف میسیطره سرمایه
و  -اند که بلندگوی نیرومند و خودخواسته منویات طبقه حاکمآلت دست 

اند که ظاھر رادیکال ھای گفتاری غبارآلودی تولید کردهشان ماشینبرخی
گر این روشنفکران مداخله -پوشاند شان کارکرد اجتماعی واقعی آنھا را میمبھم

یی بیاموزند ھاھای اجتماعی و روشنفکران ارگانیک آنھا درسدرصددند از جنبش
ھای قدرت نسبی خود بھره گیرند و مستقیما به پیکارھای تا از جایگاه
ھای عرصه تفکر نیستند که پول بگیرند تا داری کمک کنند. آنھا ناظمضدسرمایه

ه اعتنایند، بلکبی» قوانین آھنین تاریخ«افکار وحشی کسانی را رام کنند که به 
 .پردازندظریف تکوین تاریخ می کنند و مستقیما به کار شاق وخطر می

 آلت دست کردن روشنفکران

با توجه به شھرت سیاسی و سرمایه نمادین روشنفکران در فرانسه عجیب 
نیست که رژیم امانوئل مکرون از ھمان ابتدای کار کوشید مشروعیت سیاسی و 

ای باال ببرد که ریشه در اعتبار روشنفکری خود را با ایجاد یک نمایش رسانه
ای به راه افتاد که مکرون را حصیل دانشگاھی او در فلسفه داشت. بازار مکارهت
خواند، یک عالَم مقاله و مصاحبه منتشر شد و ھمه می» جمھور فیلسوفرئیس»



داد ھمچون ھای مفتی که ارتباط او را با متفکرانی نشان میجا پر شد از حرف
 -ین بالیبار، که استاد او بوده و اتیھایش کرده، و پل ریکور، که او را ھمکار پروژه

جوش برای ولیسانسش. این تئاتر پرجنبراھنمای رساله فوق -به گفته مکرون 
ھای فکری بانکدار جوانی آوردن سرمایه نمادین اھل قلم و فروش قابلیتصحنهبه

ھای آن را که به سیاست گرویده تا به امروز یکریز ادامه داشته و آخرین واگویه
روشنفکر دید؛ دیداری که به صورت  ٦٤ساعته مکرون با توان در دیدار ھشتمی

ھای اجتماعی زنده از تلویزیون پخش شد و بخشی از کارزار اوست علیه جنبش
ترین رویدادھا از پایین و امید او به حل مشکالت از طرف حکومت. یکی از جالب

جمھور حضور رئیسپاسکال بروکنر بود که در » فیلسوف جدید«نطق آتشین 
» فاشیستی-کودتای آنارشیستی«ھا و سرکوب کردن اعتراضدرباره لزوم ممنوع

نفرت از «زردھا داد سخن داد، کودتایی که به نظر ایشان در نوعی جلیقه
نمایندگی سیاسی و دموکراسی و نخبگان و بازار و موفقیت، و نھایتا نفرت از 

 .ریشه دارد» خود فرانسه

دند روشنفکرانی که حاضر نشدند به این صراحت آلت دست خوشبختانه، بو
بخشی به دولت برق مشروعیتوشوق به این نمایش پرزرقوشوند و با ذوق

ه و جمھور فرانسبپیوندند. از ھرچه بگذریم، اگر تبار فلسفی مشترکی بین رئیس
متفکری مانند ریکور باشد ھمان زیرکی اوست در استفاده از رسم و رسوم 

ھای خشونت دولتی. ریکور، رال به عنوان پوششی برای سرکوبگرترین شکللیب
طلب و رئیس اھل تساھل و تسامح دانشگاه نانتر پاریس، در فیلسوف اصالح

دادن به پلیس در سرکوب شھره شد به چراغ سبز نشان ٦۸ھای ماجرای قیام
به قواعد لیبرالی  آور (و بعد ھم ریاکارانه با توسلدانشجویان با باتوم و گاز اشک

مأمور و معذوربودن از بار مسئولیت شانه خالی کرد). مکرون درست مثل ریکور 
شکستن تجمع سیاسی تمام نیروھای دستگاه سرکوب دولتی را برای درھم

به کار گرفت و در عین حال  -زردھا گرفته تا جلیقه» زاد«از پروژه  -خودآیین مردم 
بخشی آمد برای مشروعیتاز دستش برمی ھر چه» حکومت قانون«پشت نقاب 

مسیر «به خشونت وحشیانه دولتش کرد. زمانی که مکرون ادعا کرد در کار ریکور 
را کشف کرده احتماال منظورش ھمین بود: ترکیب دروغگویی » ٦۸دیگر مه 

 .لیبرالی با سرکوب اقتدارگرایانه

 ھاروشنفکران و قیام

مخالفت کامل خود را با رژیم مکرون ابراز بسیاری از متفکران برجسته جناح چپ 
ھای اجتماعی شان تمایل چندانی به مشارکت در آن جنبشاند. ولی برخیکرده

اند که مستقیما سر ستیز با دولت او دارند، یا حتی حمایت علنی از این نداشته
زردھا به ھا از طریق تشویق یا تشجیع آنھا در مطبوعات. مورد جلیقهجنبش

ھای رایج را پیش ای از عملیاتدھد چون سلسلهن موضوع را نشان میخوبی ای
ای چشم آورده است که در اکثر موارد ساختار نحوه رابطه عام کارشناسان حرفه

ھا و بررسی اصول دھد. پرداختن به جزئیات این عملیاتھا شکل میرا با شورش



تری ترسیم کنیم کلیکند الگوی ھای آرمانی آنھا به ما کمک میموضوع و گونه
 .ھااز چندوچون واکنش معمول روشنفکران به قیام

نظر خود را در موقعیتی بیرون از گود در مقام یک ناظر فاضل و نخست، فرد صاحب
کننده در جنبش و ترجیحا از سیاست به دھد نه یک مشارکتخونسرد قرار می

نه اول شخص ») آنھا فالن کار را کردند(«گوید صیغه سوم شخص سخن می
موضعی که ھرچند  -این بیرون از گود ایستادن »). من، یا ما، فالن کار را کردیم(«

آمیز و حزبی جلوه دھد در حقیقت کامال تعصب» طرفبی»ممکن است خود را 
دھد درباره جنبش قضاوت کنند نظران امکان میبه این گروه از صاحب -است 

مشارکت مستقیم در تحرکات و تحوالت بدون تالش برای شناخت آن از درون یا 
آن. عملیات دوم معموال دست در دست عملیات اول دارد و به ارزیابی جنبش بر 

ای پردازد، انگار جنبش پدیدهھای آنھا میاساس نظام از پیش موجود ایده
ترین شکل سؤال آنھا از این قرار ترین و سرراستفرد است. سادهبهمنحصر
 «آید یا نه؟ھای من جور در میم با ایدهآیا این قیا«است: 

 »موافقت«عملیات سوم در پیوند است با دو عملیات قبلی: قضاوت قاطع درباره 
آید یا انعطاف فرد جور در میبا جنبش چون با عقاید و افکار بی» مخالفت«یا 

رسند، که موضع آید. در مورد آنھا که در نھایت به مخالفت با یک جنبش مینمی
نشناسی ب است، عملیات چھارم عبارتست از تحقیر تفقدآمیز جماعت ادبغال

اند. و در نھایت، عملیات که به علت جھل چنین جنبش گمراھی به راه انداخته
نظر ھای فرد صاحببینی شکست شورش به علت جورنبودن با ایدهآخر پیش

اینکه مردم کند به است (گرچه روشنفکر مذکور ھمچنان امید خود را ابراز می
 .(عامی روزی به خطاھای خود پی ببرند و پشت رھبری فکری او صف بکشند

شان بسته به بندی دقیقتوانند مستقل از ھم باشند و صورتھا میاین عملیات
تا با ھم جمع شود، روشنفکر به خود کند. ولی اگر ھمه این پنجھر مورد فرق می

آید، و ھای من جور در نمیرم، با ایدهنگوقتی از بیرون به جنبش می«گوید: می
». خورددانم. مطمئنم شکست میبنابراین با آن مخالفم و بانیان آن را جاھل می

یابیم موضع کنیم درمیوقتی موضع روشنفکر را در قالب این فرمول خالصه می
آلیسم است و آورد ایدهھا را به وجود میفلسفی اصلی که این عملیات

کامال سلبی است. خالصه، نقش » جنبش«نین گفتاری در مشارکت مادی چ
الناس و تنبیه ھر کسی است که ھای عرصه تفکر نظارت دقیق بر رفتار عوامناظم

ھای تحت نظارت آنھا، پایش را از با تالش در راه تغییر تاریخ، راھی به جز راه
 .اش درازتر کندگلیم

 ورشکستگی روشنفکران در فرانسه و جھان 

ھا از روشنفکران آلت دست که بر دانشگاه سلطه دارند مایه بیل واکنشاین ق
ھای اصلی را تکرار گرایان راسخ ھمین عملیاتتعجب نیست، اما وقتی چپ

ساز است. بگذارید سراغ کنند، ولو ظاھرا با اھدافی متضاد، بسیار مسألهمی
گرا فکران چپھای روشنچند مثال ملموس برویم تا با بررسی واکنش برخی نحله



ھای نمونه قالب بسیار مشخصی زردھا نشان دھیم چطور این عملیاتبه جلیقه
آلن بدیو، یکی از مشھورترین روشنفکران عمومی در فرانسه،  .گیرندبه خود می

ھا در مورد این جنبش ساکت ماند، سکوتی که سرشار از به طرز معناداری ماه
ارس امسال باالخره او دست به قلم شد و ھا درباره موضع او بود. دھم مناگفته

ای توضیح داد که وقتی این جنبش شروع شده ھیچ چیز سیاسی در مقاله
زردھا دھد که جلیقهمترقی یا ابداعی در آن نیافته. برعکس، او شرح می

خواھند قدرت خریدشان را افزایش اند چون از بورژوازی میکار و ارتجاعیمحافظه
قبلی نگه دارد. این خواست به لحاظ اقتصادی محال است،  دھد یا در ھمان حد

الاقل بنا به اظھارنظرھای از موضع قدرت او در این موضوع که از قضا کامال با 
 ای در سایتموضع طبقه حاکم انطباق کامل دارد (بوریس کاگارلیتسکی در مقاله

زردھا فاقد لیقهکند). وانگھی، جکانترپانچ به خوبی این ارزیابی را نقد و رد می
اند و در باتالق فردگرایی، ھراس ھای سازماندھیایده، بینش راھبردی و قابلیت

نمای توطئه دست و پا ھای نخخطرآفرین از نخبگان و روشنفکران و نظریه
ترین تجسم سازوکار زنند. او در ادامه مدعی است این جنبش صرفا تازهمی

شان آن را به تحمل و مھار تکانه خشم ھاست که به جایدفاعِی جاھالنه توده
از قیام  -ھای بزرگ یک دھه گذشته به زعم بدیو، ھمه قیام .«آورندعمل می«

باری شکست فالکت -خیزان استریت و شبموسوم به بھار عرب تا اشغال وال
اند. چیزی که نداریم ایده جدید کمونیسم است، ھمان چیزی که او در خورده

کند که شاید زردھا اشاره میه اقلیت کوچکی در میان جلیقهچنته دارد. او ب
رای ب» مکاتب سیاسی سرخی«اندازی عالقمند به یادگیری بیشتر این ایده و راه

 .تربیت این جماعت متمرد باشند

شده بندیعجیب نیست که اسالوی ژیژک استدالل مارکسیستی بسته
ستی و متفرعنانه میان مشابھی دارد که پر است از ھمین تقابل ضدپوپولی

دانند چه معترضان به واقع نمی«ھای او. به گفته او، جھالت مردم و صحت ایده
داند، یا حتی البته اصال معلوم نیست خود او از کجا این نکته را می». خواھندمی

ھا دخیل در تظاھرات» مردم«چرا فرض او نیز به سبک بدیو این است که 
تواند از بیرون ارند که او بدان دسترسی دارد و میواحدی د» سوژگی«بیش کما

شود ھر دو آنھا را به خاطر تأکید بر اھمیت توجه توضیحش دھد. با اینکه می
داری ستود، نظامی که در نھایت منشأ ھمه جنبش به کلیت نظام سرمایه

مشکالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، خصلت رادیکال گفتار این 
انگارانه میان بر تقابل سادهرکسیسم متافیزیکی مبتنیکشیشان اعظم ما

پیکارھای آشوبناک از پایین و ایده بکر و منزه یک جامعه در راه است. نیازی 
ان ششدهھای بِرندنیست برای کشف فردگرایی زننده روشنفکران رقیب که ایده

 .کنند راه دوری برویمرا به عنوان داروی دردھای اجتماعی تبلیغ می

انقالب اجتماعی به دستور یک «یر ژوزف پرودن گفته، طور که پیلی ھمانو
برعکس، از خالل نبردھایی ». افتداش اتفاق نمیاستاد و نظریه حاضرآماده

کند و از طریق ھای رقیب ظھور میپیچیده و غالبا آشفته میان کثیری از عاملیت



آورد، نه اینکه با اھم مییابد که امکان تحکیم قدرت را فرمراحل گذاری بسط می
اقتصادی به نظمی دیگر منتقل کند. در  -جادو و جنبل ما را از یک نظم اجتماعی

» راشا تودی«زردھا در این مورد نقد کاگارلیتسکی از بحث ژیژک درباره جلیقه
این تز که باید کل نظام را یکباره براندازیم خیلی رادیکال به نظر «کامال بجاست: 

شده از فاقد جوھر سیاسی است. ھر تغییری در نظام تشکیلرسد ولی می
سادگی در یک زمان و به توان بهھا و شاید صدھا گام و اقدام ملموس که نمیده

شان کرد. از این گذشته، تقریبا ھمه تغییرات جدی مستلزم مراحل یکباره محقق
تواند بی میگوناگون است. گذار از یک مرحله به مرحله بعد در یک شرایط انقال

ان تودر بازه زمانی بسیار کوتاھی اتفاق بیفتد ولی بدون برداشتن گام اول نمی
 .«گام بعدی را برداشت

با آنکه ژاک رانسیر تمایل نداشته علنا خود را در موضع بدیو و ژیژک قرار دھد، او 
آنھا که سر به «زردھا با لحنی سرد ادعا کرد نیز در یادداشتی درباره جلیقه

شان برای کردن بیشتر از دالیلشان برای شورشدارند دالیلرش بر میشو
به » شورشیان«ترتیب بدین .«و چه بسا کمتر ھم ھست-نکردن نیست شورش

ھیچ شوند که یکباره بیفکر نشان داده مینام و نشان و بیای بیمنزله توده
شود که مستقل ناپذیر پیدا میشان در یک واقعه توضیحدلیل مشھودی سروکله

از ھرگونه رابطه مشخصی با نیروھای مادی یا فلسفه سیاسی و عاملیت 
ای کند که مثال در فرانسه مجموعهکند. او اشاره نمیکنندگان ظھور میمشارکت

، و تحرکات 2016خیزان در سال ھا در جریان بوده، از جمله جنبش شباز قیام
نشجویان، اعتراضات و اعتصابات ھا به دست داوسیعی ھمچون اشغال دانشگاه

طور که بسیاری از تحلیلگران و خود معترضان . ھمان۲۰۱۸کارگران در سال 
ھا دالیل کامال واضحی دارد، اول از ھمه لبریزشدن اند، این مجموعه شورشگفته

ھای چارچوبصبر مردم از اوضاع اقتصادی و از جمله دالیل دیگر، ناکامی مدام 
 ٦۸ای. البته مورد مه ھای حرفهسنتی نمایندگی سیاسی مثل احزاب و اتحادیه

ھا از ناکجا سر کنند غالبا قیامدھد روشنفکران بورژوا خیال مینیز نشان می
 ایھم درست به این دلیل که ایشان درگیر پیکارھای پیگیر و روزانهرسند، آنمی

 ۲۰۱۹ژانویه  11امند. مصاحبه رانسیر که در انجھا میشوند که به قیامنمی
خواھد رابطه بین فقیر و غنی را به باره کامال گویاست: او میاینمنتشر شد در

ای مادی بازتعریف کند، و در ادامه، به جای ای نمادین و نه رابطهعنوان رابطه
تکیه بر یک تحلیل سرراست طبقاتی درباره استثمارشدگان، فقرا را در آش 

اش صرفا نمادین ریزد که انسجام درونیجوش مقوله ستمدیدگان میرھمد
 .است عمال عبارت است از نبرد و تقابل فقیر و غنییمن س یبرا«است: 

مشخص  یھاا گروهی یشناختبا مقوالت مشخص جامعه یر و غنیاساسا، فق
ل ن تقابین ایآیند: راستش فقیر و غنی در ساختار نمادجور در نمی یاجتماع
ن گروه، یوند چندیجه پیت نتیاسترمثل اشغال وال ییھاكنند. جنبشیعمل م

دگان یگاه ستمدین اعتبار جایاند. به اشدنن شكل از سوژهیت و چندین ھویچند
 .«ناھمگن است، متكثر است



زردھا کمترین چیزی که ھای خالقانه جلیقهاز این گذشته، با توجه به تاکتیک
ای افکار از که مایه نومیدی است این روشنفکران حرفهتوان گفت این است می

ھای مادی جنبش و اند به آموختن از واقعیتشان را ترجیح دادهپیش جاافتاده
اند و یكره جامعه مدنیكه جزو پ یروشنفكران یعنیروشنفکران ارگانیک آن [

ه نظام سلطه و فرھنگ آن یو عل یر اجتماعییتغ یتوانند در مبارزه برایم
زردھا را چیزی فراتر از ند]. رانسیر نیز مثل بدیو جنبش جلیقهیمشاركت جو

ھای عمومی) ھا و اشغال مکانھای اخیر (تسخیر میدانھای سالجنبش
زردھا برای غلبه بر بعضی ھای خالقی که جلیقهداند و روایتی از تمام کنشنمی

دھد: دست نمیاند به ھای اشغال میادین عمومی ابداع کردهاز محدودیت
 -[یا وحشی» خودرو«ھای شده ھفتگی، تظاھراتریزیھای برنامهاعتراض

savage]ھای مستقیم عملی، ھای بدون مجوز با اقدام، ترکیب راھپیمایی
خصوص آسا، تخریب یا تصرف ھدفمند اموال دولتی (بهھای برقبندانراه

فعال و نظایر آن. فعاالن ھا)، اعتصابات ھا و ردیابھای عوارضی بزرگراهغرفه
ھای جدیدی ابداع کنند و تاکتیکمحلی در پیکارھای اجتماعی جاری شرکت می

نگرند اغلب آنھا را در ای که از دور به آنھا میکنند، حال آنکه متفکران حرفهمی
 .ریزندشان میقالب مفاھیم حاضرآماده و ثابت

تری ) مجال فراخ۲۰۱۸دسامبر  ۱۲ای با رادیو فرھنگ فرانسه (رانسیر در مصاحبه
زردھا فراھم ساخت و از قدرت آن برای گرفتن از جنبش جلیقهبرای درس

ھای اجتماعی و تعریف بازیگران میدان بردن روال موجوِد تقسیم نقشزیرسؤال
ای که در ھشتم ژانویه نوشت با لحنی آمرانه ادعا سیاست گفت. اما در مقاله

این اظھارنظرھا از ». خورندمیانه راه به خنسی میھا ھمواره در شورش«کرد 
ھای رادیکال حکایت و ضدکمونیستِی دموکرات» مابعد سوسیالیستی«مالِل 

خوردن از نظر رانسیر ظاھرا نتیجه ناگزیر وضعیتی است که او دارد. این به خنسی
به راھمان ادامه «گویند، ھر بار می«خواند: فقدان ھر ھدف روشنی می

توان تعیین ولی این پایان راه را با ھیچ ھدف مشخصی نمی». م. تا پایاندھیمی
ھای مثال کمونیستی امیدھای انقالبی را در خون و لجن کرد، خصوصا که دولت

ھای اجتماعی به لطف ھا و پیشهرانسیر با آنکه از ناکارشدن نقش .«غرق کردند
یا، نه، اصال -کند میکند از قرار معلوم فکر زردھا ستایش میجنبش جلیقه

 .خالیق ھیچ راھی برای پیشروی ندارند -داندمی

بار ھمداستان یبال» یشناختروش ینیبدب»رسد او با ین لحاظ، به نظر میبد
اند. كستمحكوم به ش یاجتماع یھاجنبشند كه اكثر یه كاراین فرضیاست، با ا

ھا كنار د را از جنبشكه خو یكسان یھاینیبشیپھا و یریگن نوع موضعیالبته ا
دن به منطق یچسب یستند با دو دستیاینظاره مرون گود به یكشند و بیم
آمدن از برزبان یرف تبعات ناشكه به ص ییھاییشگویپ)كامبخش  یھاییشگویپ

كه از آن  یزدن به ھمان شكستجز دامن یوست) كاریپحتما به وقوع خواھند 
 یبرا یكند و كار ملموس ینیبشیپ شكست را یكسكنند: اگر یند نمیگویم

از وقوع آن نكند (و چه بسا عمال در وقوع آن مشاركت ورزد)،  یریمبارزه و جلوگ



ن یخواھد داد. و اگر ا یرو» یشكست«ن یچنتر آن است كه راستش محتمل
ارضا كنند و خود را  یال نظریتوانند امییمفتد، روشنفكران ما یاتفاق ب

خود ضبط كنند و در ھمان  یاسوابق حرفهشان را در ییشگویپ» بودنحقبر«
 یادآوریندازند. با یبه خطر ن یمبارزه واقعدان یحال ھرگز شھرت خود را در م

را  یشناختروش ییگراتیآن است كه فعالرومند برتولت برشت، صالح یشعار ن
مبارزه كند ممكن است  یھر كس«  :میكن یشناختروش ینین بدبین ایگزیجا

 .». ھر كس مبارزه نكند از قبل باخته استببازد

 نیزردھا، ھمانند مداخله برونو التور، اقهیبار در مباحثات مربوط به جلیمداخله بال
ماند، یطلبانه ماصالح یكارد كه عمدتا در محدوده دستور معضل را ھم دار

 غالب طبقه حاكم. در یكیدئولوژیا یھااز مختصه یاستوار بر بعض یدستور كار
 ید گفت اظھارنظرھایمورد التور كه به وضوح به جناح چپ تعلق ندارد با

ا درباره ی» داندیكس نمچیھ« -به جز خودش  -ره كه بانیاش درابجانبانهحق
قت ین حقیا یعنیاند (ح ندادهیشعور توضیب یھاتوده یآنچه نخبگان جامعه برا

ھست كه در مبارزه  یوندیپ یست و مسائل اقتصادیزط یمسائل محن یكه ب
ه و ینظر یھا، كل سنتیكیدئولوژیك ضرب ایمال شده است)، با زردھا برقهیجل

آور شرم یفرستد. او با اعترافیخ میان تاردكجا به زبالهیرا  یدارهیسرماعمل ضد
د با یباداند چگونه یكس نمچیكند ھنوز ھی، شتابزده، اعالم میخیبه جھل تار

ر ن دیاست برخورد كرد، انگار كه یز طیب محیو تخر یاقتصاد »توسعه«ان یتنش م
 یكینه تازه است و  یانخبگان آن مسأله یو تكنوكراس یبرالیل ینظام كشوردار

 یھاھاست سنتكه قرن یدارهیطره سرمایو مقوم س یاساس یھایژگیاز و
و  گرایبوم یھااند، سنتكار كردهیص داده و با آن پیگوناگون آن را تشخ

 .یو انقالب یستیو آنارش یستیماركس

شته نو یاتر است. البته او مقالهتر و موثقنانهیبكیبار به مراتب باریل بالیتحل
خواند و به صراحت و یجنبش م یبرا یرا خطر» شدنكالیراد»است و در آن 

 یآنكه با نگاھید بینمایمخالفت م» انیخشونت شورش»شرط با ودیقیب
 یب اموال عمومیدستگاه سركوب دولت به تخرون دھد چگونه دمنشا یانتقاد

كردن اعتباریب یزند و از آن ھم برا» خشونت«دامن زده است تا بتواند بر آن انگ 
آن.  یبار دولتد سركوب خشونتیتشد یكند ھم برا یبردارجنبش بھره

، شودیر میزردھا تصوقهیھا در اطراف جلش رسانهیكه در نما» یخشونت«
در وضع موجود (كه گھگاه به  یاندازه ادواریب یھامتشكل از وقفه یخشونت

شود) س ختم مییماموران پل یشدن جزئو مجروح یب محدود اموال عمومیتخر
 یز دولتیآموضع موجود است، نه خشونت قساوت یدائم ینه خشونت ساختار

اشد به ر دولت بییكه خواستار تغ یف و سركوب ھر كسیتوق یاست كه برا
مھم برشت را  یبار به صراحت استفھام انكاریحال، بالنید. با ایآیدان میم
و خشونت  یادوار» خشونت«ان یكه نسبت م یخواند، سؤالیم» یمعنیب«

ك بانك كجا و یآخر زدن «دھد: ین وجه نشان میاستثمار را به بھتر یساختار
ھا و ین است كه شھرداریله اان مقایشنھاد او در پایو آخر سر، پ» زدن كجا؟بانك



و بار » جنبش باز كنند یمحل یسازماندھ یخود را به رو یدرھا«ھا یفرماندار
ا یحاضرند مطالبات «ندگان وفادار آن اعالم كنند كه یگر در مقام نماید
   .«جنبش را به سران دولت منتقل كنند یشنھادھایپ

 گرروشنفكران مداخله

 یھاتیم روایشان در تحكمھم یاسیبه نقش س ، با توجهیاروشنفكران حرفه
خود را  یاجتماع یرویتوانند نی، میاسیم مختصات مباحثات سیھا و ترسرسانه

ارتباط با  یكال و برقراریراد یاجتماع یھات جنبشیوه در جھت تقویبه ھزاران ش
ج یخالق بس ییھاوهیھا به شك و كمك به رشد آن جنبشیروشنفكران ارگان

شود اما یزردھا مقهیكه وارد گود مبارزه جل ینظر یتیا مددگرفتن از فعالكنند. ب
 یھاامیبا ق یاتر نسبت متفكران حرفهیبا حواس جمع در مورد معضله كل

بارز  یژگیم كه ویكن ییھا را شناسااتیاز عمل یام دنبالهیتوانی، میاجتماع
 .گرندت روشنفكران مداخلهیفعال

ھا و كنند كه شورشیق میز، تصدیش از ھر چیش و بیان، پن گروه از روشنفكریا
 یھاهیكارھا، رواز دستور یریاند با كثدهیچیپ ییھادهیپد یاجتماع یھاجنبش

است یشدن به سقانع یگر به جامختلف. روشنفكران مداخله یھاو ھدف یعمل
 سوم ف آنھا به صیغهیو توص یاسیس یدادھایان رویجر یبودن و تماشاتماشاگر

 خ،یرون گود تاریستادن بیش به ایت خویكردن عاملب محدودیترتنیشخص و بد
شوند. نه لزوما به یخ میرند و وارد گود تاریگیش میاست اول شخص را در پیس

ن علت كه یاند و نه به ا»موافق»دربست » دستور كار جنبش«ن علت كه با یا
 كنندیق مین علت كه تصدیدبندند؛ برعكس، بیرا بر جنبش م یباب ھر انتقاد

 یادیشود با شمار زیل میگوناگون تشك یھاتیاز انبوه فعال یام و شورشیھر ق
ن گروه از یكشد. ایا میدھد یھل م یك جنبش را به جھتیفعاالن كه ھر 
انگارند كمك یعمل م یھان روالیشبرد آنچه بارورتریخواھند به پیروشنفكران م

و متخصص كانت و ھگل) و  یساله فرانسو66لسوف یو (فر داردییكنند. پ یواقع
سم و یبرالیو متخصص ل یساله فرانسو٦٥شناس ستیان الوال (جامعهیكر

ن یاند. ان دست روشنفكرانیك نمونه از ایبنتام) تنھا  یفلسفه اصالت سود جرم
 مبارزه و یبرا یه منتشر كردند فراخوان مھمیژانو ۲۱كه در  یاان مقالهیدو در پا

اب یط آب به آسین شرایدر ا یاسیس یم و رضایتسل«آوردند:  یعمل جمع
جاب یاضطرار موجود ا .است ینابخشودن ین گناھیختن است و بنابرایدشمن ر

م و آنھا را یدان عمل شویزردھا وارد مقهیجل یپابهپا یكند در جنبش كنونیم
ت از ھر یو با قاطعم؛ یریم باشند بپذیداریچنانكه ھستند و نه چنانكه دوست م

م. تكرار یكن یبانیاست پشت یو دموكراس یخودسازماندھ یآنچه در راستا
نده باز یآ یم، كار ھنوز تمام نشده است. حال حاضرمان تازه است، درھایكنیم

 .«میكنین جا و حاال، میاست كه، ھم یاست و مھم كار

رند و یكال درس بگیراد یھاكوشند از جنبشیگر م، روشنفكران مداخلهیدر ثان
ر یده تحقیمنبر بروند و به د ینكه باالیاد آنھا را در مبارزه مطالعه كنند نهیفنون جد



را  یجمع یھاتیخالق فعال یرویشان نیشعور بنگرند. ایو با تفرعن به عوام ب
كه  یعمل یھاهیھا و رودهیا یھا را براجنبش ییتوانا یعنیكنند، یق میتصد

، با یو نگریبر و آنتونید گریوید كند. دیتواند آنھا را تولینم ییابه تنھ یچ فردیھ
در چارچوب مفھوم  یگریاست و د یافق یدلمشغول اصل سازماندھ یكیآنكه 

اند و نوشته -وچند مقاله نیچند ینگر - ییھاشد، ھر دو در مقالهیاندیانبوھه م
شند و آنچه را رون بكیھا را بن شورشیژه ایاند منطق ودهیدر آنھا كوش

سازمان آموزش  .ق كنندیعمل است تشو یھان روالیتردبخشینظرشان نوبه 
 یاكنم، مقالهیم یكه من با آن ھمكار یاسیس یسازمان، (RED) كالیراد

ر یین فنون تغیترعیرا به نشر رساند كه بد» زردھاقهیده درس جل«با عنوان  یجمع
كند و به یم ییدان آمد شناساین جنبش به میرا كه به لطف ا یاجتماع

 یامیرا به ق یتوانند جنبش كنونیكند كه بالقوه میاشاره م ییھایژگیو
 .بدل سازند یدارهیبر ضد سرما یانقالب

م یز قدرت عظیو ن یامیه ھرگونه قیعل ینظر به شدت و وسعت جنگ روان
م نند، ھفا كیتوانند ایم ی، روشنفكران نقش مھمیاسیغات سیدستگاه تبلودم

ھم در ارائه  یمردم یھادرباره شورش یكیدئولوژیودونگ اكردن دروغدر باطل
گذرد. یع میق در مورد آنچه واقعا در محل وقوع وقایدق یستیالیماتر یھاتیروا

، به یو ذھن ین جنگ عاطفیك جنبه از ایك لوردون، با عطف توجه به فقط یفردر
 یھم برا یكیدئولوژیا یافزار عنوانحمله كرده است، به» خشونت«نقش 

 یر ھم برایو فراگ یامان فقر ساختاریب یخشونت اجتماع یالپوشان
ت و یفعاالن آن كه عامل ییادعا» خشونت«كردن شورش به جھت محكوم
 .مغشوش شده casseur نیآفرشیھا با مقوله تشوشان توسط رسانهاھداف

 یھا برارابكار كه در رسانهرانگر و خیآدم و یبه معنا یكاسور واژه فرانسو)
كه  یكس« یعنیكنندگان پرخاشجو باب شده است. در لغت دن تظاھراتینام
ت خودم با سازمان آموزش یمن در فعال»). متكسر»: «شكندیاء را میاش
 یش خشونت را واسازیدوگانه نما یام به طور ملموس تكاپودهیكال، كوشیراد

و  یدارهیطره سرمایر سیكوشد خشونت چشمگیكه م یشیكنم، نما
و ھمزمان  -كم، موجه جلوه دھد ا، دستی -سازد  یرا نامرئ یدولت یھاسركوب

 .بار بتراشدخشونت یشیدر برابر آن خشونت نما یاز ھر مقاومت

رساندن به یاری یتوانند از مھارت و دانش خود برایحال منیروشنفكران درع
ش از پژوھش یون یمثال، سوف یبرارند. یگوناگون بھره گ یھاوهیجنبش به ش

اس با یق یھانهیپردامنه خود در باب انقالب فرانسه استفاده كرده است تا زم
شان با ث رابطهیھا از حامیتازه از ق یتیرا روشن سازد و روا یجار یھاشورش

 .بالقوه آن به دست دھد یھاندهیو آ یاست انقالبیق سیخ عمیتار

 یاجتماع یھاساختن جنبشكالیتوانند به رادیم یاسر آخر، روشنفكران حرفه
ا توانند بیكنند، م یین عناصر آنھا را شناسایتریتوانند انقالبیمدد رسانند: م

 یھاتلهشنھاد كنند، یپ ییھاكیكنند، تاكت یگ آنھا ھمكاریروشنفكران ارگان
 یدرون یسالم نقدھا یھارا نشان دھند، در صورت یو عمل یكیدئولوژیا



را نشان دھند كه  ییھاھا از عملكرد خود مشاركت كنند و به آنھا راهجنبش
ه یعل یر و مبارزات انقالبیگطلبانه تودهیبرابر یكارھایتواند آنھا را به قالب پیم

ھا با م در جنبشین مھم در گرو مداخله مستقیگمان ایدرآورد. و ب یدارهیسرما
گر، ر آنھاست. از نظر روشنفكران مداخلهیذده و غالبا مھارناپیچیپ یروھایھمه ن

آن ھم با ، »برحق باشد« یانتزاع یست كه آدم به مفھومین نیمسأله ا
 .یآكادم یو عمل یگفتار یارھایدن به معیچسبیدودست

د در مقام یزد: با یت مادید به محك بس دشوارتر واقعیھا را بادهیشان، ایاز نظر ا
كه  ییھاد از اشتباهیمشترك شد؛ با یكاریر پیرگد یآوران و ھمرزمان فرھنگجنگ

ھا كمك كرد تا به شوند درس گرفت و به جنبشیمبارزان در طول راه مرتكب م
 .تر شوندكینزد یاساس یھایروزیمھم و پ ییدستاوردھا

 یریگجهینت

 ید مناسبات اجتماعیكه موظف به بازتول یاحرفه ییھاروشنفكران در مقام آدم
در گرداندن ھرروزه چرخ جامعه دارند.  یمھم یو اقتصاد یاسیش سدند نقیتول

باشند،  یاسیخاص كنند تا س یاسیك آرمان سیندارد خود را متعھد به  یلزوم
ن یاست. بنابرا یاسیش سیشاپیشان پیو نقش اجتماع یچراكه نفس ھست

و  ید از نو بر روال عادیخاص با یامیشان در خالل قیاز جانب ا یحیھر تعھد صر
د در یست كه بایم نیعظ یھاامیرا فقط در دوران قیز .شان تامل كندتیبھنجار فعال

كنواخت و یدر روال  ین موشكافیكرد: ا یروشنفكر موشكاف یاسینقش س
 .روزانه آموزش ھم ضرورت دارد

گرا اشتباه شید با روشنفكران نمایگر را نباروست كه متفكران مداخلهنیازھم
رند و با حضور در یبگ یماھ یآلودكوشند از ھر آب گلیكه م یگرفت، روشنفكران

ن كه نوبت به كار یند اما ھمیفزاین خود بیه نمادیكنندگان بر سرماامیصفوف ق
زند. یشان مبیكدفعه غیرسد یروزانه م یدھسازمان یفرساطاقت

و افتاده است پاشیروزمره بلكه پ یاست امریکنند كه سیگران درك ممداخله
 یمبارزان برا یق مجاھدات قبلیدھد عمدتا از طریم یام رویك قی یھرآنچه ط
اند كه از توان خود در شان روشنفكران جنبشیابد. اییساختار م یسازماندھ

 یخواھیبر برابریمبتن یاندهیگذارند تا در راه تحقق آیھرروزه مایه م یكارھایپ
 .رسانند فعاالن مدد یج و سازماندھییم و تھیبه تعل
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