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 دائمیرسوايی 

 سعيد ل بننياد

 درنا مشير: ترجمه

 

 ها تئاتر سايه

های بعد از جنگ جهانی دوم، فاش شدن وسعت گوالگ  پايان خيز بلند توسعه در سال
از سری : ليبرالینئو ارتجاعس انقالب ايران و شروع سپ ،کامبوج تجراح ،شوروی

قهرمانان . جهانی آغاز شدند ی صحنهدر  ١٩٧٠ ی که در اواسط دههتغييراتی بودند 
از  کم کم_ ملی  سازیآزاد عليهم سيکمونيسم، امپريال عليهداری  سرمايه _جنگ سرد 
دموکراسی و توتاليتاريسم با بوق و کرنا بين  جديد قرن نبردا ناپديد شدند و هروی بيلبورد
بود، چرا که با  ویشتر شبيه به بازگرداندن سلطنت فرانسواقعا اين بي. جار زده شد

نمای  نخ یردا ،دموکراسی به ظهور يک ترميدور تمام نشدنی ی استفاده از واژه
فی خود به بد گمانی مخ ظفرمندهای  ليبرال، مثل االنبا اين حال . مشروعيت پوشاندند
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 ،شبح حاکميت مردمی که در زير سطح آرام فرماليسم دموکراتيک در تکاپو بودبه نسبت 
من منطق عقالنی برای نهادهای دموکراتيک : "نوشت ١٨۵٣توکويل در سال  .چسبيدند

ت را عازاده هستم، به اين معنا که جم طور غريزی يک اشراف را قبول دارم، اما به
ورزم و به حقوق  از صميم قلب به آزادی عشق می من. دارم ترس آندانم و از  میخوار 

شديد به نظم و  ی ها و عالقه ترس از توده ١."گذارم، ولی نه به دموکراسی احترام می
که برای آن اصطالح دموکراسی در  ی واقعی ايدئولوژی ليبرال هستندها پايه ،قانون

 .و رقابت سالم آن نيستمجموع چيزی غير از نقابی نمايشی برای استبداد بازار 

در  _ دموکراسی و توتاليتاريسم_  انتزاع ، دوی قرن اخيرها تئاتر سايه بنابر اين، در
هر  اين سرکوب تضادهای فعال پشت هيبتبهای  و، جدال با يکديگر فرض شده بودند

د، باش در ميان یشباهت هر" کرد که می تاکيد تر، کمی محتاط هانا آرنت. يک از آنها بود
های  ستاره"استالين را هيتلر و  به خوبی تروتسکی." اسی و حياتی هستندها اس فاوتت

به مثابه شکلی از جامعه را ) سيونااتاتيز( سازی و دولتی کرد میتوصيف " قلودو
جامعه من «: توانست اين باشد کرد که شعار آن می توتاليتاريسم بوروکراتيک درک می

سياست  ديگر هااجتماعی و تاريخی که بدون آن های هرگز از تفاوت ولی او. »هستم
 .غافل نشد ،پذير نيست امکانانضمامی 

ی يکی از طنزهايی که تاريخی پر تجمل دارد دموکراسی به ظاهر بر همزاد  به واسطه
های عمومی  گوهری آزادی شرايطی که توانسته بود هم حتا وقتی ؛شرير خود پيروز گشت

ی سی  دهه«طی  .گذاشته بود دهد، رو به زواله گذاری آزاد را جلو و سرمايه
اقتصاد «های اردوليبراِل دموکراسی پارلمانی و  رسيد وصلت ، به نظر می»شکوهمند

دهند، و در ضمن  را می پيشرفتی نامحدودو  کاميابای  آينده ی وعده، »اجتماعی بازار
ولی بعد از  .کند زند، دفع می پرسه می در جهان ١٨۴٨که از را شبحی  خطر بازگشت

های آنچه را که  ی پس از جنگ دگرگون شد و پايه خيز توسعه، ١٩٧۴ _١٩٧٣بحران 
سست ، ندخواند می") رفاه"يا (لت اجتماعی و دو )يا کينزی(برخی آن را توافق فورديست 

 .کرد

کراسی، دال شناور دمو ناموجود" واقعی"وسياليسم با شکست استبداد بوروکراتيک و س
در . رقابت سالم ، بازار آزاد وفاتح ی اياالت متحده ؛ظفرمندی غرب مترادفی شد برا

بی سابقه  ای هجمهو حقوق اجتماعی و  ها به همبستگی مند ی قانونيورشهمان زمان، 
بدين . عمومی شدی  عرصه ی موجب آب رفتن بی وقفه، جهانبرای خصوصی کردن 

هراس از آن . شد ود، تائيد میابراز شده بهانا آرنت توسط  ی که پيش از آنساره ترتيب
آن را مديريت بی روح  که سياست در معنای تکثر متعارض از جهان محو شود و جای

 .ها بگيرد امور هستی

 های خوب بازگشت چوپان
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نفرتی جار زده شده بود، خيلی زود  ای به طور گسترده پيروزی دموکراسی که همه جا
در . مانند آنچه نزد توکويل شاهد بوديم بی پرده را بر ضد اين دموکراسی آشکار کرد،

 ی اين همچنين بيان کننده: نبود ها و گردش آزاد سرمايه تنها تجارت آزاددموکراسی نتيجه 
 تنکلکرويآلن فبار ديگر، از امثال  يک. مختل شده نيز بود ی انهخواه برابری يک اصل

(Alain Finkielkraut) ر ميلن ژان کلود و)Jean- Claude Milner ( و ديگران
عدم تعادل، ازدياد و از  دلواپسشنيديم که  محدود را ی حلقهی يک  يانهگرا نخبه گفتارهای

 .هستند] گله[حد گذشتن شمارگان 

الهی  ابزادگی انتخ های تبارشناختی و نجيب مراتب ی رجزخوانی سلسله بار ديگر شنونده
ار ديگر از ستايش حکمت ب .عليه برابری شهروندی موجود در يک قلمرو مشترک بوديم

شاهد . شنيديم "دموکراسی ی های جنايتکارانه گرايش"و  ها با ناهنجاری متعادل در تضاد
نه به نام ديگر آموزشی،  نظماخالقی و  نظمخانوادگی،  نظمحافظان تمام برخاستن 

 .بوديم" ظمن بر اساسپيشرفت "و )  پوزيتيويست( گرا اثبات دموکراسی که به نام جمهوری
ناپذير  بر اين دلهره فايق آيند که دموکراسی نام«به يک باره گرد هم آمدند تا حافظانی که 

ی سرکش نسبت به دولت خوب و مطابق با امر بد بلکه خود اصل سياست  نه شکل جامعه
ی بی بنيادی خودش برقرار  باشد، اصلی که سياست را با بنياد نهادن دولت خوب بر پايه

 ۴.»خواهد کرد

 ی در لوموند، بيانيه ١٩٩٨سپتامبر  ۴در " خواه های جمهوری دموکرات" مقدس تحادااين 
آخر وحشت . منتشر کردند" موحشت نداشته باشيديگر "آوری تحت عنوان ترسناک  شگفت
زياده از حد که  "های اجتماعی گروه"و " تشکيالتی کنش"؟ از چيزی و چه کسی از چه

 .جلوگيری کنند_ کدام قانون؟ _ از اعمال قانون  تا "تندمشتاق به اظهار خشم خود هس"
خود از شبح اجتماعی؛ يکصدا خواه برای از بين بردن ترس  های جمهوری اين دموکرات

های واالتبار، صالح و  قدرت" دست به دامانآنها . ندادد" رعايت اصول کهنه" فراخوان به
های  کمرنگ شدن شمايلو " ی ارزش باخته خانواده"آنها برای . شدند می" فرماندار

ی  سرگيجهنفرت آنها از دموکراسی،  .خوردند افسوس می "ستوان"يا  "پدر"ی  مابانه قيم
کرد و اين اضطراب که يک  ايشان را در برابر مشروعيت مشکوک هر قدرتی فاش می

 .ساخت حق جديد همواره در تضاد با حق موجود قرار گيرد را بر مال می

 اریباز دموکراسی در اختالل

که  استنوبت قهرمانان دموکراسی بازار از اين پس  ،خواهان با فضيلت بعد از جمهوری
د، که از عالئم هد میدموکراتيک را تشخيص  مرض والون پير روزان. کنند گرانیابراز ن

 و" از بين رفتن مرکزيت قدرت اداری" ،"کارکرد انتخابات هتک حرمت: "آن
در مجموع چيزی جز پيروزی دموکراسی  .ستا "تیدول شاغلم زدايی از جايگاه ارزش"

باريکی  مرز پيش از اين هرگز چنين« :توانست باشد يک مقدمه برای اضمحالل آن نمی
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خارج شدن آن از ريل وجود  شرايطو  تيکدموکرا آرمانمثبت  ی اشکال توسعهبين 
يی تنها ازد سياست و یضدسياس امر به سمت" های خطرناک انحراف"مقابله با  ۵.»نداشت

 .پذير است امکان" دموکراسیسياسی  وجه مشخصنتاکيد بر "با 

، ها فالکتر و بيشتر از اجتماعات جامعه بيشت"که  ی اين امر با مشاهدهوالون  روزان
 ی بر اهميت فزاينده ،"تشکيل شده است ها تاريخميان يی ستاراو هم ها ، موقعيتها ندیهمان

محو  ها نامه از واژهاجتماعی  اتها طبق ين سرشماریا در. پافشاری کرد قربانیو  ترحم
 ی نتيجهنه ناپذير بود و  شناختی برگشت جامعه تقديريک ، حذف آنهاشود، مانند اينکه  می

. بر روی امر اجتماعی )فردگرايی رقابتی تقنينیايدئولوژيک و  ارتقای(سياسی  يک کار
در های بدون کيفيت  برای انسانيک دموکراسی بدون کيفيت از اين رو معمای حل نشدنی 

يک  ه بايد کرد تاچ: تبدين شرح اس کند، مطرح میآن را والون  نشرايطی که روزا
های انتظار وضعيت  فرو ريختن افقباشد؟ نبدون سياست  یسياست ،سياست بدون طبقات

تنها به  و اين شود میعقل استراتژيک  مثابهنابودی سياست به  زمان موجب هم، موجود
در والون  پس جای تعجب ندارد که روزان. است يتیابزاری و مدير عقليگانه  نفع

به " مقامات مستقل"های انتخابی و تکثير  های انتصابی به جای مسئوليت افزايش مسئوليت
 .گردد گيری می هايی برای حفاظت از مشروعيت رای گاه دنبال تکيه

 "دموکراسی واقعی"شبح 

ی تعارف مختلف و اغلب متضادی از اين واژه  ارائه ر به، منجدال دموکراسی عدم تعين
: اشاره کرد آرون ريمونتوان به تعريف حداقلی و پراگماتيک  که از آن جمله می .شود می

 است، که "قدرت به قصد اعمالآميز  رقابت مسالمت دهی سازمان"به مثابه دموکراسی 
رقابت ناسالم "ه بدون آنها هايی ک آزادی، گيرد فرض می را پيش" سياسی های آزادی"

اسی قانون اس ی از بين رفته ی معاهده آنکهها پيش از  بينيم که مدت در اينجا می ۶."است
مفهومی مشترک برای بازی  "رقابت سالم"ها بيندازد،  اروپا اين اصطالح را سر زبان

ه کسی چ :افزايد می فوروکلود لدر اين ميان . دموکراتيک پارلمانی و بازار آزاد بود
عين آن که خود را از آن داری است در  سرمايه در پيوند بای کراسدمو"کند که  تکذيب می

در چه دموکراسی  اين است که مشخص کنيم تمام مشکل. البته، هيچ کس ؟"کند میمتمايز 
ريزاسيون ظهور تابعيت ارضی، سکوال(داری پيوند دارد،  با سرمايهتاريخی  های زمينه

چه  درو  )ها به مردم و از سوژهحاکميت الهی به حاکميت مردم  ر ازگذقدرت و قانون، 
 .نوردد مرزهای آن را درمیو  کند ، آن را نقد میمتمايز است آناز  هايی زمينه

پردازد،  اين مسئله میحل به و دولت هگل  حق ی فلسفه در نقد ١٨۴٣ از سالمارکس 
او  )Kreuznach(کرويزناخ  ی در دستنوشته .نقدی که اغلب دچار بدفهمی شده است

هم  بهدر مورد دموکراسی ای  انديشهو  یسياسامر درمورد  یا رسد انديشه به نظر می"
") دولت دموکراتيک("دولت  در حالی که توکويل دموکراسی را به ٧."ندا خوردهگره 
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در ": کند تاکيد میکند تا به طور بهتر آن را از انقالب جدا کند، مارکس جوان  وصل می
 بهنگامو ناخيلی زود بدين ترتيب  ".رود از بين می دموکراسی واقعی، دولت سياسی

" دموکراسی واقعی"در  ولی اين گفته که. شود میدولت پديدار  موضوع الغا يا امحای
دارد و  امر اجتماعی از امر سياسی ی دولت سياسی ناپديد خواهد شد نه داللت بر تجزيه

هيچ کدام از در دموکراسی : "در شکل حامل امر کلیسی سيا ی گوهر لحظهنه داللت بر 
 از ای فقط لحظههر کدام   واقعدر  :گيرند نمی ،دندار ارجاع های را که به آنايمعن لحظات
ها  ميانجی هنر استراتژيک جا به مثابهسياست در اين و ."ستنده) مردم ی توده( سکل دمو

 .شود آشکار می

 ه سودب که خيلی زود پندارهايی موقتی نبودندمارکس اين شهودهای دوران جوانی 
هرگز به " دموکراسی واقعی. "کنار گذاشته شوندتعارضی بين سلطه و بردگی  ی رابطه

گويد، دموکراسی  می )Miguel Abensour(نسوراباَ ميگل  .طور کامل فراموش نشد
ی ن جوانمتو ريسمانی يابد و مانند وم میدات" وجهی پنهان و نهفته"به عنوان واقعی 
 .دهد میگوتا پيوند  ی کمون پاريس و نقد برنامهی  آثار او دربارهرا به  مارکس

 ؟دموکراسیتناوب ، بودن سياست نادر

اين جای . عريان شدند ليبرالسازی  جهانی گواه، با ادعای دموکراتيکتضاد و ابهام 
موفقيت مانی، پارلناتوانی  ، و نقد کارل اشميت ازکيتتعجب ندارد که نقد وهم دموکرا

ديروز ا ت ی هبشردوستانگرايی  اخالقاز  گيری نها شروع به انتقامو آ کسب کنند بسياری
رسد گاهی  میبه نظر  دارند که یاشتراک زياد طاهای راديکال، نقاين نقد. ٨کردند زپيرو

 .کنند ی را دنبال میتضادم حتیآنها اهداف متفاوت و  لیو .شوند با هم اشتباه گرفته می

 اوشود که  به اين منجر میاصل اکثريت، و " جباريت اعداد"لن بديو از آد افالطونی نق
 ژاک رانسيرنزد . قرار دهد" ی بدون حقيقت تکثر نظرها مواجهه"را در تضاد با سياست 

فهم علوم سياسی از  در تضاد بابه عنوان يک جنبش دائما در حال گسترش  دموکراسی
در اين ايده با هم هر دو  درس به نظر می. گيرد قرار می ژيمبه مثابه نهاد يا ر دموکراسی

ی تاريخ و پليس،  که سياست، در قامت يک استثنای رخدادی و نه در حوزه اشتراک دارند
مقدار زيادی از آن وجود ": گويد رانسير در مورد سياست می .امری نادر و متناوب است

ن را عامل نقد به انتخابات دارند و آهر دو يک  ."است موقتیهميشه محلی و "و  "ندارد
که ما در آن  جانبه همهعصر ارزيابی اين در  .دانند می ی آنآمارشکل مردم به  قليلت

ها عدد زور تنکه  ،گيری باشد بايد قابل شمارش و اندازههمه چيز که کنيم،  زندگی می
 ولی آيا. ندالزم هانقد ، اينشود قلمداد میبا حقيقت  برابراکثريث ارزش که  قانونی دارد،

 هستند؟نيز کافی 

 شاه فيلسوف
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احترام  به خودی خود همگانی گيری رایهيچ وجه به به  که مند به شما بگويم باي"
گيری همگانی فارغ از نتايج آن  چرا بايد به رای. تاثير آن داردبستگی به  بلکه ؛گذارم نمی

آن است که  آوريادمشخصا گيری،  اعداد و رای قانون باآلن بديو  ستيز ٩"احترام گذاشت؟
 ميثاق ی اما او چيزی درباره. حقيقت و عدالت باشد گواهتواند  اکثريت عددی هرگز نمی

و جبر و زور خالص  بهويد، که بدون آن قانون گ اجتماعی و فرماليسم حقوقی نمی
 .يابد تقليل می به خودکامگی هر کس پلوراليسم

با  و صرف و محضداری  دموکراسی با سرمايه نیهما اينتکی بر نقد راديکال بديو، م
ر اگ«: ارزش است همارز و  همچيز  مهه ارزی بازاری است که بر حسب آن هم

ر را در باين نمايندگی  اشکالاست که  عامیسيستم  ی نمايندهدموکراسی نمايندگی است، 
ی نمايندگی تنها به معناهای انتخاباتی  دموکراسینمايندگی در به عبارت ديگر، . دارد

است که فسادی  اين .نام گرفته است" اقتصاد بازار"داری است که امروز  توافقی سرمايه
به يک ديکتاتوری مارکس  و بی دليل نيست کهوجود دارد، در اين اصل دموکراسی 

آن را ديکتاتوری گيرد، و  ای قرار می در تضاد با چنين دموکراسیکه انديشيد  انتقالی می
ی که در ديالکتيک نيرنگاست ولی  همگينیس ی کلمه" ديکتاتوری. "دينام پرولتاريا می

برای مارکس ديکتاتوری  ١٠.»کند بين نمايندگی و فساد وجود دارد را نمايان میموجود 
لنين نيز ترکيبی متناقض " ديکتاتوری دموکراتيک" عبارتعکوس دموکراسی نبود، و م

 .نبود

چنان چه گويا در . شود از مشاهده ناشی می، تاريخی های فصلی  زنجيره بديونزد 
گر است،  متکی به وفاداری به يک رخداد گشايشکه گسترش و پايان هر فصل، 

 .ها و تصميمات بازيگران اهميت چندانی نداشته است گيری جهت

، )گويند ه اشتباها به آن توتاليتاريسم میک(حزب واحد نبود  استبداد ،راسیدشمن دموک«
 ی مسئلهتنها . داد پايان میتی ی کمونيس ايده به يک فصل اولاين استبداد  مگر تا آنجا که

تروريسم که آن را از طرقی غير از ، استدوم اين ايده  فصل گشودنواقعی 
تعريفی جديد در مجموع به طور خالصه،  .گرداندر برخورد منافع چيره ب ،بوروکراتيک

 .»استناميده شده  پرولتاريا "ديکتاتوری"آنچه که از جديد ی و عمل

ه وجود ندارد، اين گذشت های ی فصل ربارهد ، تاريخی و اجتماعیانتقادی تاملیوقتی 
در آينده رجوع  یتواند ما را به آزمايش ايی نخواهد رسيد و تنها میبه ج نامتعينتازگی 

ولی " باط انجام نخواهد شدضهيچ چيز بدون ان"د که هر چند اين حالتی خواهد ش. دهد
سوم کمونيسم  ی مرحله ين مقاله، بديو بههمدر  ١١".چيره شدباط نظامی ضمدل انبر  بايد"
های  نفی خودمداری ياليستی،سوس تفکيکپايان بر  متمرکز"يی  مرحلهپردازد،  یم

باط غير ضاين ان". غير نظامی باطضو پيشنهاد يک ان هويت انگيختار، نقد محور مطالبه
 که به صورتی یتوافقدر غياب . معلوم نيست تکيه کند؟بر چه چيز نظامی بايد 
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تنها احتماال اين انضباط ، باشدبه دست آمده ی مشترک  با هدف انجام پروژهدموکراتيک 
 .باشدمتکی آنها  يقتحق گفتار فلسفی و دانشبی يا يک يک ايمان مذه رتواند ب می

ضربه از  با تا ايستد تناقض مضمون دموکراتيک نمی بطن برخالف مارکس، بديو در
اين نکته «: کند از اين مضمون گسست میصاف و ساده  وا. درون آن را از هم بپاشد

 عاصرريزم ماو پارلمانتدموکراتيک  ی کمونيستی اصال با فرضيه ی فرضيه :است اساسی
 ديگر رخدادهايیو  ی ديگرتاريخ ی کمونيستی فرضيه. ردمطابقت ندا ،انجامد که به آن می

و از طريق  کند آفرينشگر جلوه میآن چيزی که مهم و اهيت م .شود را شامل می
نگاری بورژوا دموکراتيک  تاريخکه با آن چه شود،  ی کمونيستی توضيح داده می فرضيه

از هرگونه ... که مارکس  دقيقا به همين دليل است. فرق دارد ،کند گزينش می
کمون پاريس بر اين های  گيرد و با توجه به درس ورزی دموکراتيک فاصله می سياست

سزاوار تخريب  ،ی، هر چقدر هم دموکراتيک باشددولت بورژواي کند که امر تاکيد می
شرايط خالی، آغازی مطلق در  ی ولی بعد از تخريب چه؟  لوح سپيد، صفحه ١٢».است

امر و تاريخ، عمل و فرايند،  رخداد ی مجموعه انقالبگويا که  چنان ؟محض رخدادی
آغاز  از ميانهما هميشه انگار که  چنان. بافت میهم ن دررا  طعپيوسته و امر منق

البته _ يسم استئاستالينيسم و مائو ماند میکه توسط بديو بی جواب باقی سوالی . کرديم نمی
به درستی " :نويسد زی خود میسارکوضد  ی او در جزوه. _بدون يکسان پنداشتن اين دو

های سياسی کارگری و مردمی بی نهايت  انبايد گفت که در زمان استالين، وضع سازم
حتی قابل مقايسه با امروز . ا اين حد متکبر نبودداری ت و سرمايه بهتر از امروز بود

اگر بحثی در اين نباشد که قصد تحريک داشت،  بی شک بديو با اين فرمول". نبود
 ساده ی دهمشاهاين با بودند  رت قوی"  در زمان استالين"کارگری  احزاب و سنديکاهای

 تر يا از همه مهم توان گفت که اين امر به يمن استالين بوده است يا برخالف ميل او نمی
بديو در . و همچنان دارد داشته رهايی های ی برای جنبشياه سياست او چه هزينه اينکه

الهم را به احترام استالين بر من تنها دليلی که ک: "تر است محتاط اسيوناش با ليبر مصاحبه
ميزان احترام هم ن اي". انداخت میها دار دارم اين است که او ترس را به جان سرمايه یم

ترساند، يا چيز ديگری، همچون  میداران را  آيا اين استالين بود که سرمايه. است زيادی
، و نتالوا، يا شبه نظاميان کارگر آستورياس و ک١٩٣٠ ی کارگری دههبزرگ مبارزات 

موارد، نه تنها  برخیدر  ؟ها در مجموع ترس از تودهو  دمی،مر ی يا تظاهرات جبهه
در  ١٩٣٧می  در وقايع، بلکه نينداختداران  سرمايهچنين ترسی را به جان استالين 

 انمبارز، تقسيم بزرگ در يالتا و يا خلع سالح کردن آلمان و شورویون، پيمان سلبار
 ١٣.رسان آنها نيز بود ياری يونانی

کشاورزی و  توان نمی": شود م در يک سوال از متد آن خالصه میستالينيسانتقاد بديو از ا

منفعل خشونت دولتی  بارا جامعه توان  نمی واداره کرد نظامی  های روش ابرا صنعت 
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است، که به آن  یحزبدهی  سازمان انتخابد اتهام قرار گيرد چيزی که بايد مور .کرد
سرخورده  یها روکمونيستوانقد سطحی  اب اوبنابر اين ." توان گفت حزب هم می _شکل 

، تراژدی تاريخی امر نوينبررسی و سنجش  با شانه خالی کردن از، که شود همراه می
بنابراين آيا چشم پوشی  .انداختند دهی سازمان يک روشبه گردن شکل حزبی  و  قرن را

ضد انقالب يک  رويدادی به مهمیکه انگار کافی است؟ " رم حزبیف"کردن از 
های  پرسش ،را در بر داشته است ها مرده و ديپورت شده ميليون بهایبوروکراتيک که به 

انی، اثرات بازار جه شان باکار، روابط به مشغولنيروهای اجتماعی  ديگر را در باب
اگر . انگيخت برنمی ی گذار و نهادهای سياسیهای اقتصاد اجتماعی کار، فرمتقسيم 
 از راه حل بودند چه؟دند و عنصری ها مشکل نبو حزب

  ناپذير تقليل" دموکراتيک مازاد"

ژاک رانسير  ی يک سوءتعبير مطلق گرايش واسطه به، تنبليا  /روزنامه نگاران نادان و
گولن رويال س محدود به خورشت" دموکراسی مشارکتی" ارا ب" دموکراتيک مازاد" هب

فرمی از  دموکراسیرانسير ی رويال، برای "نظم عادالنه"بر خالف . اند اشتباه گرفته
ای که در آن هر  نقطه. پيش از هر چيز شرط متناقض سياست است"بلکه . دولت نيست

پذيری برابری  رود، به مصاف احتمال مشروعيتی به مصاف غياب مشروعيت پيشينش می
است که بدون وقفه  کنشی"ن اي." پذيری نابرابری نيز هست ی احتمال که خود پشتوانه

ها را  هرگونه قدرتی بر زندگی وهای اليگارشيک  گی عمومی را از حکومتانحصار زند
از زندگی  سبکیاست و نه  حکومتشکلی از  نه"اين  ١۴."کند منفصل میثروت از 
های سياسی وجود  است که از طريق آن سوژه شدگی ژهحالتی از سو"، بلکه "اعیاجتم
يک "اين  ١۵".به قدرت است يشهاند از تسياس ی جدا ساختن انديشه فرض آن"و " دارند

 ."است تنهاد سياس خودرژيم سياسی نيست بلکه 

های  برای پرسشعملی  به خاطر نداشتن پاسخیرانسير  زیريدر سُ  سميناردر 
ای به  هيچ وقت عالقه"گفت که  باو در جوا. سرزنش شدسازمان و حزب  تراتژيکاس

هرگونه از  فاصله دررانسير برای  ١۶."های سياسی نداشته است تشکلفرم سازمانی 
به مثابه " انديشيدن به سياست ابتدا به مثابه توليد نوعی تاثير" سوداگرانه، گرايی چپ

 "ر ممکنو ام امر انديشيدنی ،امر ديدنیقلمرو  ی پيکربندی دوباره"و  "تائيد يک توانايی"
: دهد میديگر جوانب مختلف موضع خود را توضيح  یا در مصاحبه بعدها .اهميت دارد

های  صحنه هب ی مطلقشارزاعطای و  دهی بی اعتبار کردن اصل سازمانبر سر بحث "
 و خودجوش دهی يا ضديت بين سازمان جدل گونهاز هر خارجمن  گفتار. انفجاری نيست

سياست : "انديشی در معنای سياست استزقصدش با پيش از هر چيزاو  ١٧."است بودن
 .اوليه بنيادبدون  عنیي. "در معنای دقيق، آنارشيک است

 يا سياست/دولت و امحای
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گيری از  با بهره) Ferenc Feher(و فرنک فهر ) Agnes Heller(گنس هلر آ
، اد بوروکراتيک در اروپای شرقیو استبد ١٩۵۶مجارستان در سال  تجربيات انقالب

لت و کامل دو الغایانداز اتوپيايی و  چشم" گی دولت واره ی مداوم با بت ضمن مبارزه
اتوپيايی  که بل" غيرممکن است اقدامی نه تنها"اين  .ردندک را رد می "اش دهای وابستهنها

 هاکه در آننهادهايی است های آلترناتيو دولت و  مدل به"انديشيدن،  است که مانع از
خود جامعه را در  ،اگر دولت. "، نيز خواهد شد"بيگانگی به تدريج کاهش خواهد يافت

ای  توان جامعه نمیکه  از آنجا"و . تندهای دموکراتيک محکوم به نابودی هس ، آزادی"ببلعد
، ما بايد سيستمی از ی همگن باشد ی يک اراده را تصور کرد که به ظهور رساننده

منافع همه در آن در نظر گرفته و  ارادهر داشته باشيم که تضمين کند ها را در نظدادارقر
 انضمامی ، شکلانداز خود قرار دهيم چشمبايد در ما آنچه را که از اين رو . شود می

 ١٨."استدموکراسی  اعمال

 ی دهه کمونيستاورونقد توتاليتاريسم بوروکراتيک به احزاب  همان طور که می دانيم،
 ازو شرط خود را  بی قيد بعيتت کاين فرصت را داد که از لحاظ تئوري ١٩٨٠

ابهامات و خطرات  در عين حال نقدين ا. باز، توجيه کنند شب خيمه ی دستورات سرمايه
مارکس . ردک می مالرا بر" امحای دولت"از مارکس  بندی مردد مربوط به صورت

قدرت دولت  :نويسد دقيقا می ١٨٧١در بهار سال  کمون پاريسشش هفته آزادی ی  درباره
رسد  ه نظر میب. است آميز اغراقلغو در اينجا  ی لغو؟ کلمه." استشده از اين پس لغو "

 کار مزدی الغایکه  و مخالفت وی با اين ايده عليه پرودن و باکونين مارکس جدلبا اين 
بنابراين بحث بيشتر بر . است ناقض، در تبه صورت دستوری قابل اجرا باشددولت  و

روابط  تغييرکار،  زمانبا کاهش  بايد شرايط امکان آن راکه  سر يک فرايند است
از اين روست که . آوردکار، فراهم  دهی سازمان ل درراديکا اصالحمالکيت و 
اصطالحاتی هستند " انقالب مداوم"درست مانند ) ی دولت(امحاانقراض يا  اصطالحات

بين عمل و طول مدت قرار  پيوند بر رویتاکيد را کنند و  که بر يک فرايند داللت می
 .دنده می

يا های آن در خودگردانی اجتماعی به مثابه انحالل و ادغام تمام کارکردنبايد امحای دولت 
بايد همچنان وجود " کارکردهای محوری"برخی  .تفسير شود" ی امور ی ساده اداره"در 

دولت  امحایين بنابرا. به مثابه کارکردهای عمومی تحت کنترل مردمی داشته باشند، اما
 اين .يستجامعه نصرف عقالنی  مديريت درسياست يا انقراض آن  امحای به معنای

 زدايی وروکراسیسياسی از طريق ب ی مبارزه ی گسترش دامنه به معنای تواند می چنين هم
 ی در مقدمه ين تفسيرا. ائم در مورد مسائل عمومی باشدشور و مشورت دنهادها و 

نويسد،  او می: شود میتاييد ] ی مارکس جنگ داخلی در فرانسه[ ١٨٩١ بر ويرايشانگلس 
، تا وقتی خودداری کندهای دولت  مضرترين جنبه از گاز زدن خواهد توانستپرولتاريا، ن
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خود را  که در وضعيتی باشدجديد و آزاد رشد کرده، اجتماعی نسلی که در شرايط "که 
 یالغا اين بحث اعالم انتزاعی." خالص کندهای دولت  خرت و پرت از چنگ تمام

خرت و  ان عبور ازامکست که ا شرايطیيست، بلکه بحث فراهم آوردن دولت ندستوری 
ست، يک اقدم اول  تنهاقدرت  سخيرتبنابراين . دولت را مهيا کند بوروکراتيک های پرت
 .آن سرانجام، شروع يک فرايند و نه آغاز

 ؟است روسواز  تقصير

در مورد آن  نوربرتو بوبيوپيش از اين که / هايش تناقضنه (موثر دموکراسی  ضادهایت
 ای که درست از لحظه. اند ثبت شدهقرارداد اجتماعی ی منطق های بست بندر ) نوشت می

 های قدرتما مجبور به پيروی از "و " نيستحق  زور موجد"بر اينکه مبنی فرض روسو 
بين قانونيت و  الينحل مشروعيت و تنشبنياد  ی مسئله ،يمذيرپرا ب" هستيممشروع 

توان  نمی. شوده استراه فراخواندن از يکی به ديگری گ هميشه. آيد مشروعيت پيش می
در تقويم  ١٩٧٣ – ١٩٧۴های  معادل سال[ IIاز حق قيام که در قانون اساسی سال 

 .ای حقوقی به دست داد ثبت شده است، ترجمه] جمهوری فرانسه

، مستلزم نفی خود "اند تبعيت از قانونی است که افراد برای خود تجويز کرده"اگر آزادی 
قبال کل در  شانحقوق باهر يک از اعضا " گی کاملبيگان"شود، به عبارتی ديگر  می

کس  گان در واقع خود را وقف هيچ هر کس با وقف خود برای همه"، چون تماعجا
" ی عمومی تحت هدايت عالی اراده"هر کس با قرار دادن شخص و نيروی خود ." کند نمی

يک  ، يک شخص عمومی يا"ناپذير از کل تفکيک بخش"عضو با تبديل شدن به و هر 
حاکم است دولت و وقتی فعال است  منفعلکه به آن وقتی  سازند را برمی" بدن سياسی"

بدين  ،گان معتبر است که برای همه اطاعت داوطلبانه از قانون غير شخصی .گويند می
يک  به بهای ولی. شود رژيم کهن می ی شخصی و خودسرانه جايگزين وابستگیترتيب 

برال از قرارداد و های لي فرض با پيش در تضادفاصله بالست که تشديد شده ا گرايی کل
 .گيرد قرار میمابانه  فردگرايی تملک

هر خصوصی ظا صاحبحق نامحدود ت در تقابل با" عمومی دارايی" يک فهم ضاداين ت
اعضای خود باشد، اين  اموالتمام  ارباب داد اجتماعیاراگر دولت به موجب قر. شود می

حق "و " نياز دارد حق دارد به چيزی که به طور طبيعی نسبت"شود که هر فرد  گونه می
حق "يا به قول هگل، ." استاع بر همه چيز تمجاحق  تابع خودک مالا رب فرد خاصهر 

برابری اخالقی و يک از اين رو پيمان اجتماعی، ." مقدم است حق مالکيت فالکت بر
روسو . کند برقرار می" قحقودر و  عرف ی ه واسطهبرابر ب"شهروندان بين را مشروع 

 ی هئلدموکراتيک را به مس ی هئلنظری مس فراسترادی بود که با يک يکی از اولين اف
 .گره زدمالکيت 
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اين است اين حکم  فرض .خاص و افراد عمومبين  است" متقابل هدتع"يک  شراکتعمل 
 یدقرارداو عضو حاکم ه عنوان عضوی از دولت بنيز با خودش  طرف قراردادکه هر 

 اما .شود ی آن نسبت به يک کل که خود به آن تعلق دارد، متعهد می که به واسطه بندد می
 حاکم: شود میبرای حاکم مستلزم امری غيرممکن " سياسی بدن"ماهيت به اين ترتيب 

گونه  هيچ" :يستن ن آنشکستقادر به خود  کند که را تحميلتواند بر خودش قانونی  مین
تواند وجود داشته باشد، و نه حتی  برای بدن مردم نمی جباریابنيادين قانون  فضای

 موسسو قدرت  بازبينی قابله عبارتی ديگر، قرارداد هميشه ب." قرارداد اجتماعی
زور قانون را حق قيام از نظر منطقی  ؛ به اين ترتيباست واگذاری غير قابلهمواره 

 .پشت سر خود دارد

به ، حاکم" اممکن بودن نمايندگی است چرا کهشود ن آنچه که از اين مسئله منتج می
تنها اگر حاکميت  ."ی تنها چيزی که هست، همواره همان چيزی است که بايد باشد واسطه

نمايندگی  تواند قدرت می. شود واگذارد توان در واقع نمی د،باش "عمومی ی اعمال اراده"
اما اراده کند، و در زمان حال " به صورت بالفعل"تواند  می حاکم. تواند اما اراده نمی شود

اين بنياد ." به زنجير بکشدآينده  برایخود را  ،اراده" عنايی ندارد، چرا که منه برای فردا
قابل بازنمايی خودش از طريق جز " حاکمآن  بر حسبکه  است" دموکراسی بی واسطه"

 .دکش به چالش می والون امروز آن را ه روزانکای  دموکراسی بی واسطه، "نيست

 غير محتمل ی معجزه

ولی دليل است ی عمومی  و در صدد تامين فايده "هميشه درست"عمومی  ی البته که  اراده
 هرگز مردم": "داشته باشد همان درستی راشور و مشورت مردم هميشه "که شود  نمی

مردم  بطناز اين رو هيچ تضادی در ." شوند ه میدافريب د ولی اغلب شوند   نميفاسد 
اين . وجود دارد شست و شوی مغزیو  بازيچه قرار دادنرد، اما فريب، داوجود ن

ايدئولوژی  اساسیاست، که فاقد مفهوم  عاصرم ی"توطئه های تئوری"اصلی  ی نسخه
" تواند به گمراهی کشيده شود عمومی می ی اراده"گيری منطقی، اگر  پس با نتيجه ١٩.است

دشمنان مردم يا  یها توطئه اشد، يعنیب" ها بندی جناح"و " ها خدعه" بايد تنها  دليلش
 ی از اين رو، برای اينکه اراده. "ی شراکت بزرگ های محدود و بخشی با هزينه شراکت"

" شراکت بخشی"ا آشکار سازد، الزم است که هر گونه عمومی به درستی خود ر
ز طرف ا تنهاهر شهروند "اين امکان فراهم آيد که  اشود، ت طرددر دولت !) هرحزبی(

ای است که آزاد و عقالنی  به سوژه ی که حاکی از يک اعتمادفورمول. "خودش نظر دهد
ها در  شود که اين مجموعه عقل ی به اعتماد به اين امر تبديل میراحت به فرض شده است،

  .شود رسند که خيلی زود به عقل دولت تبديل می عقلی به حد اعالی خود می

 ی اراده" شود که تعديل می اين ايده ی ه وسيلهب عتمادصله اين االفاروسو، بنزد با اين حال 
هميشه روشن  ،کند قضاوتی که آن را هدايت می"ولی  "هميشه درست استعمومی 
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 در تعليم و ،تعارضم ی به جای تجربه ی مغشوش هبرای پاسخ به اين مشاهد او. "نيست
اما آن  خواهند مر خير را میامردم "وقتی که : گردد تربيت و آموزش به دنبال جواب می

مسير نشان دادن "يی که توانا ، به راهنماهايی"ها نياز دارندراهنمابه " "بينند را نمی
 !دنبه آنها را داشته باش "درست

وضع برای . خورد شکست میيک بن بست دموکراتيک  درعمومی  ی بنابراين اراده
واند تمام احساسات است، که بت برتر مورد نياز فهمجتماعی، يک زندگی ا قواعد بهترين
_  دوقلوی حقوقینوعی  .تجربه نکرده باشدو هيچ يک از آنها را  ديده باشدرا  ها انسان

از هر يک انسان "گذار  ، از قانوننيافتنی تماميت دست ديدگاهاين . یالپالس جبراخالقی 
نبايد بر  دران میفرمان بر قوانين چون او که  ،سازد می "العاده در دولت خارقجهت 
اقتدار فرمانی ديگر متوسل شود که قادر باشد  بايد به گذار اين قانون .فرمان براند ها انسان

به اين ترتيب . "با خود همراه کند بی آنکه خشونت بورزد و بقبوالند بی آنکه متقاعد کند"
ار گرفت خواند،" یقانون ی معيوب چرخه"هانا آرنت که بعدها از آنچه  خروجبرای روسو 

ار است شکاف بين قرانگار که  شود، يک مذهب مدنی، توسل به يک استعالی عرفی می
 تواند آن را نمیکه او امری مردم عادی را پر کند،  تقسيماتآل و  مردم ايده بودن همگن

تواند خدايان را به  نمیانسانی هر " از آنجا کهو . کند بندی صورتقات طب نبرد به عنوان
گذار  قانون جان واالی" :شود بين نمايان می استبداد روشنژوکر  ل بهتوس" صحبت وا دارد

 ٢٠."ست که بايد رسالت او را اثبات کند حقيقی ی معجزه آن

نهادانديشيدن به 
 

ترميدور، با تحقيق  ی ست، در آستانهژو_نايستد، َس  درست جايی که افکار روسو باز می
 ی دهنده ، تضمينهانهاد: "دهد ضرورت نهادهای جمهوری ادامه می ی بارهخود در

و " کنند می یمدنی را اخالق وضعيتو  حکومتآنها  .های عمومی هستند آزادی
يک جمهوری يا بر  زوربدون نهادها، "چرا که " .سازد مستقر میعدالت را  فرمانروايی"

رست د ٢١."بزارهايی ناپايداراستوار است، يا بر ا های فانی و شکننده انسان های شايستگی
؛ دياد کر مغلوبان بزرگ مبارزات رهايیست از تمام ژو_، سناعدامچند روز مانده به 

نيروهای تمام ؛ آنها بيهوده بر بود در کشوری بدون نهادها زاده شدنآنها بدبختی "که 
آنها را با ، شده بودند پيروزيی که تنها در يک روز ها زدند؛ و جناح تکيه می یقهرمان

ها گونه که بعد همان_ برای او." ندداشتند به شبی ابدی سپرد ها فضيلتی که وجود سال
 شکافيک الگو برای پر کردن  فضيلتو " یی قهرمانهانيرو" _رای چه گوارا نيزب

 . ، کافی نبودندنهادينه دموکراسی و موسس تراژيک بين قدرت

د باعث ش"انقالب " انگيز حقايق غم" ی تجربه: خود نوشت ی نامه ست در وصيتژو _سن
برقراری  در واقع هدف نهادها." "ها بيانديشماز طريق نهاد مهار جرم ی که من به ايده

ی و جايگزين ،و خشونت تفرقهجتماعی و فردی برای جلوگيری از های ا تضمين ی کليه
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خواهد  ای که انگار می به گونهاو   ٢٢." است ها انسان استيالیبه جای  ياتاخالق استيالی
به تاکيد پيش از محصور شدن در سکوت واپسين شبش ارسال کند يک پيام واپسين را 

ناپذير قوانين را جايگزين تاثير  از طريق نهادها زور و عدالت انعطاف"که بايد  گويد می
پاتريس نه او، نه چه گوارا، نه  ."شخصی کرد؛ به اين ترتيب انقالب تحکيم يافته است
دموکراتيک را  رمزآلود ی معادله لومومبا و نه بسياری ديگر فرصت حل کردن اين

 .برای ما به جا گذاشتندمعمای آن را که  ای معادلهنداشتند؛ 

 نهادساز ی جامعه و تنش اتحاد تاريخی _امر اجتماعی "کند که  کاستورياديس تصديق می
 ٢٣."ساخته شدناخته شده و تاريخ در حال ستاريخ  اتحاد و تنشنهادينه است،  ی جامعهو 

 فرار کند؟ هنهادين امر گی پايندهاز خودو  باشد نهادگرخود تواند زه جامعه میتا چه اندا
توانند از مرزهای  نمیکه ، است انقالب ی مسئلهمانند  مسائلی"شود  آنچه اينجا مطرح می

ی خالقيت  زمينه، گيرند جای میديگری  ی هدر زمين لهی بگذرند، اما بالفاصامر نظر
در . شود مال میی پراتيک سياسی که اين خالقيت در آن اع هزمين: ميکناضافه و ." تاريخ

 .گشوده بر عدم قطعيت مبارزه يک تاريخ دنيوی

 عدم قطعيت مقاوم در برابر

عدم همراه با مقاومت در برابر به زندگی  ها در آن انسانشکلی از جامعه که " کلود لفور
محدوديت مواجه يک با  فعاليت سياسیای که در آن  جامعه"و " دهند میقطعيت رضايت 

يک  تناقضتعريف، در معرض  اين دموکراسی بر حسب. نامد را دموکراسی می" دشو می
، تا حدی که مشکوک استدارد که به همه چيز جز شک خود،  قرار شکاکگرای  نسبيت

از  رلفو. شود تبديل میی شک  معتقد متعصب آموزهيک، يا يک به يک شکاک دگمات
رسد که  خود می ی به باالترين درجهوقتی گرايی  نسبيت"ند که ک اذعان می سوی ديگر

که در ز اين عدم قطعيت توان ا چگونه می ٢۵."ارزش دموکراسی زير سوال رفته باشد
 خود اصل برابری دموکراتيک ثبت شده است، گريخت؟

و  مسائل دنيویبه  مسائل الهياتیتبديل  و پيگيری" الئيک کردن دموکراسی" بحث بر سر
يک جستجوی به اجتماعی، و امر به  تسياس قليلت خواستدست کشيدن از  اين منظور به

 جذب کامل سياست از طريق امری اادع اين. است ای از دست رفته هاسطوروحدت 
گماينشافت  يک(ای  هاسطور" بزرگ ی جامعه"يک بازگشت به  انداز آن که چشم، یاجتماع
در واقع يک  ،است ]ی بر اشتراکاتاجتماع کوچک مبتن Gemeinschaft[ اوليه 
با آن در اجتماعی امر  ناپذير لتقلي بودن که ناهمگنگيرد  فرض می را پيشهمگن  ی جامعه

يک  رسيمت ناممکن بودنهای توتاليتر  رژيم ی گويد که تجربه می لفور. تناقض است
ا ر "وابط قابل ديدن و گفتن استر ی اجتماعی، که در آن همهامر تحقق  ی نقطه"

 .آموزد می
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امر  ی ه واسطهسياسی بامر آل  ايده تقليل"نيز تقريبا از منظری مخالف لفور رانسير 
 ل دموکراسی بهتقلي، و به عنوان سياسیامر ی ختشنا جامعه ختم مثابهرا به " یاجتماع

و  "سياست ناب"بازگشت قدرتمند . گيرد در نظر می" اجتماعیامر خودتنظيمی سياسِی "
صورت " ی سياسی فلسفه"که تحت پوشش تقابل با  ١٩٧٠ ی در دههآن  های ايدئولوگ

ی وجود خاص نيست  يک حوزه امر اجتماعی"کرد که  گرفت، اين واقعيت را پنهان می
 امر) و خيالی يا نمادين( هاد سياسیِ يک ن". ی مورد اختالف سياست است بلکه يک ابژه

و  یسياسامر بازگشت به  معتقد ی فالسفه ميان بحث"و . وجود دارد اجتماعی
ی نظمی که در آن  درباره"چيزی جز يک بحث مخدوش " آن معتقد به پايانشناسان  جامعه

ی سياسی را برای تفسير پراتيک توافقی لغو سياست اخذ  های فلسفه فرض بايست پيش می
 .نبود" کرد

 سکوالريزه کردن دموکراسی؟

پيش عمل کند، " بدن"نند يک تواند مابه که جامعبه اينباور  عدمجامعه،  دادن بهن شخصت
های  در سالبود که ) Walter Lippmann(ی پراگماتيک والتر ليپمن  اين دغدغهاز 

 کي به سودطبقاتی  نزاعنفی  ی به واسطهفضای سياسی  با اضمحالل، بين دو جنگ
گيز را بران  ی چالش اين ايدهليپمن در نهايت  .مواجه شد" دولت کل مردم"يا  یمردم تدول

، الئيک کردن برای او، همانند جان ديويی." اردجامعه وجود ند" کند که مطرح می
و هر گونه بنياد  ديگرن ، هر گونه جهااستعال، هر گونه ماورابه معنی رد هر  دموکراسی

به ديويی . بود ت برطرف نشدنی در قضاوت سياسیو به معنی پذيرش عدم قطعي غايی
در تقابل با يک اخالق کاربردی که بر حسب آن  تروتسکی .دهد میپاسخ  تروتسکی نيز

اما پرداخت  گری در باب توجيهات خود هدف می کند، به پرسش هدف وسايل را توجيه می
مالمت ديويی، تروتسکی را . جست توسل میطبقات  ی مبارزه غايیمعيار در نهايت به 

کاری شده، صحه گذاشته  کشچی التعاسبه يک  بر توسل جستِن پنهانی کرد که با اين کار
، و تصميم گذارد باقی نمیهيچ راه فراری ی بيناکنش ميان اهداف و وسايل  حلقه .است

قمار ، بايد ايم شده ما درگير. استناپذير از عدم قطعيت  تقليل محکوم به سهمیسياسی 
 .کنيم

ای  ايدهرا از دست يافتن به موکراسی د"که جامعه،  از يک ادراک عرفانیبر ضد ليپمن 
اين  .کند قد علم می" دارد بازمی پيش رويش فاهداهای خود و  محدوديت ی دربارهروشن 

های صرف بر سر  و بدون رمز اخالقی کلی نزاع ای يکنواخت بايد به گونه دموکراسی
ی مردمی درست  ی بيان انتخاباتی يک اراده چندانی دربارهوهم ليپمن . منافع را حل کند

او با . ندارند "زير و بم مشکالتبررسی "برای  کافی دهندگان وقت یچرا که رأنداشت، 
دهد که بر  ای نشان می ی ماجراجويانه بينی شکاکانه ضديت خود را با فرضيه يک روشن

موجد يک فردی  های عدم قابليت فه نيست، مجموعيک حرحسب آن از آنجا که سياست 
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يلی وجود ندارد که مانند دلکوچکترين " :خواهد بوددموکراسی  رد قابليت جمعی
روی تواند به توليد ني های فردی می ، فکر کنيم که مجموع نادانیرفاهای ع دموکرات

ممکن نيست هر کس از آنجا که ." يانجامدست باعمومی  اموردائمی که قادر به هدايت 
 مستقيمنفع ه رافعميک که در  هايی طرفآل اين است  ايده در همه چيز نفع داشته باشد،

با " به يک طرف تعلق داردکسی که " ی دارند با هم به توافق برسند، چرا که تجربه
 .فرق دارد به آن طرف تعلق ندارد،کسی که  ی تجربه

ند، به خاطر توا نمی دموکراتيک آل ناپذير اين بود که ايده اجتناب ی برای ليپمن نتيجه
ی  مداخلهبه سمت اشکال  انحرافخوردگی و های بيش از حد، به چيزی جز سر طلبی جاه

در هر دو " دوباره حضار را سر جايشان قرار داد" بايست میبنابراين . برسند یاستبداد
بايد آنها را روی سکوها نشاند و يادآوری کرد که : آيد معنايی که از اين عبارت برمی
 ٢٧.موظفند رفتار مناسبی داشته باشند

 ها ناسازگاری فضاها و زمان

ی  لحظهاز همان نمايندگی  ."است کفرم اوليگارشي به راستی"مايندگی رانسير، نبرای 
؛ لفور چون هم کاستورياديس برایدر مقابل  ٢٨.است" دموکراسی دقيقا ضد"خود آغاز 

فقط دموکراسی نمايندگی . است" نمايندگی ی صحنه" مستلزم يک، "قدرت ی تجزيه"
 اقتداردر اند  که آنها را تعيين کرده به جای شهروندانیکه در آن نمايندگان  نيستسيستمی 

مشارکت کنند، بلکه نظامی است که به بهای يک پيچش اغلب چشمگير نوعی  سياسی
يين شده برای بحث و تر از همه، يک فضای تع مهم. دهند به جامعه می" گی نسبی آشکاره"

ا که امکان به ظهور رساندن يک منفعت مشترک غيرصنفی را مهيکند  جدل فراهم می
 تفکيکاجتماعی، و  کامل تعارضبه رسميت شناختن "دموکراسی  پويایاصل . سازد می

و  ها ناهمگنی اخالق ازی ختاشن دی، حقوقی و زيبايیهای سياسی، اقتصا حوزه ميان
 ٢٩.است "هارفتار

 بههمچنين که بلجامعه، ناپذير  ناهمگنی تقليل ی بنابراين نمايندگی نه تنها به عنوان نتيجه
تکثر و که يابد  نمود میاعی اجتم های و زمان هافضا ی سازگار شدهکثر نات ی نتيجه مثابه

. نهد را بنيان میاحزاب و دولت  نسبت بهتماعی های اج جنبش خودسامانی ضروری
های ناموزون و  مندی ی انتقال قدرت تشکيل شده از زمان سامانه به مثابهسياسی  ی مبارزه

و وحدت همواره موقتی  کند مینفصل عمل فضاهای مز يک نردبان سيار تشکيل شده ا
  .سازد ين میعمرا از نقطه نظر تماميت  ها اين جنبش

 .شود ناپذير می تفکيکی فردی از ظهور يک فضای عمومی ها از اين رو گسترش آزادی
ه مضحکه و لودگی تبديل خواهد مايندگی سياسی بوقتی اين فضای عمومی محو شود، ن
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تبديل شد که هانا آرنت  دوران بين دو جنگ به چيزیيب اين نمايندگی در به اين ترت. شد
 .يا يک کمدِی تراژيک .خواند "فکاهی اپرای"آن را 

 دموکراسی بی واسطه يا صنفی؟

 يکنی و مکانی تصور شرايط زما ناپذير است، مگر با نمايندگی و تفويض اختيار اجتناب
امکان تجمع دائمی که ) ها گری ون ميانجیبد(آن معنای دقيق  به بی واسطهدموکراسی 

منتخب پستی را آن فرد  ی به واسطهکشی که  قرعه ی رويهيا يک مردم را فراهم آورد، و 
ناپذير بودن  اين اجتناب .کسی را نمايندگی کندباشد يا  وکالتی داشته بدون اينکه اشغال کند
به . است واقعيتيک حزب يک اعتصاب و در  يکشهر، در  يک دولتدر  نمايندگی

 هايی از نمايندگی شيوهبال بهتر است با آن گالويز شويم و به دن ،جای انکار مشکل
ای  حرفهو  را تضمين کند های نمايندگان ماموريتنظارت بر بهترين شکل بگرديم که 

 .نمايدمحدود  شدن قدرت را

الکساندرا . است روشنگرسيون کارگری در اين رابطه بين لنين و اپوزي ١٩٢١ ی باحثهم
، توسل به "تمايالت ناهمگن"سازگار شدن با بخاطر سران حزب را کولونتای، 

رهبری واحد، تجسد يک "به طلبانه  راحتتوسل  ،ای کردن قدرت حرفهمتخصصين، 
که اين قابليت را داشت او . کرد ، سرزنش می"نمای بورژوازی ی سنخ ادراک فردگرايانه

نوپا  بوروکراتيک ارتجاع ظهورو  رصد کندرا درت قای  حرفه ديگران خطرات قبل از
ه به ناهمگنی که اين انحرافات ناشی از امتيازات داده شد مبنی بر اينانتقاد او  اما. را ببيند

با لغو : گيرد فرض می را پيشهمگن  ی يک جامعهتصويری فانتزی از  جامعه است،
کولونتای . دبوخواهد ندن يک بديگر چيزی جز و تولد، پرولتاريا  مالکيتامتيازات 

اقتصادی را  ی چه کسی قرار است خالقيت ديکتاتوری پرولتاريا در حوزه": پرسيد
بر عکس "يا " هستند؟ پرولتری از اساس های ارگانکه ها  سنديکا؟ تضمين کند

يک محتوای ست و ا توليدیهای  که فاقد ارتباط زنده با فعاليت های دولت مديريت
  ٣٠."اينجاست مشکلگره : "او سپس اضافه کرد" ؟اجتماعی مختلط دارد

اها از آغاز شور( در سطح کشوربا قصد حذف نمايندگی . اينجاست مشکلگره براستی 
 ی اداری ياها ها به ارگان سنديکا از يک سو در صدد تبديل) های کشوری بودند ارگان

يک از ظهور  صنفی ی حفظ يک چندپارگی به واسطه از سوی ديگرو آييم  برمیدولتی 
بندی اجتماعی  ترکيب"يا " رنگارنگ بودن"تقبيح  .کنيم ممانعت میعمومی  ی اراده

 های رفيقش چون نوشته همکولونتای های  که در واقع به دفعات در نوشته" مختلط
بورژوازی يا کادرهای رژيم  شود، تقبيح امتيازاتی است که به خرده ديده می ياپنيکوفشل

های ناهمگن که حزب ما مجبور است در ميان آنها به  بندی دسته"اين ( .سابق داده شده بود
 ی فاش کننده ،و رنگارنگیبودن اين فوبيای مختلط  ").صورت زيگزاگی حرکت کند
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 .ژمونيک استتتتبدون قصد ه شناختی ناب از لحاظ جامعهگری رويايی از انقالب کار
 .بود متحداحد و ی يک طبقه تجسد يک حزب واحد و متناقض آن ی نتيجه

در  ،کرد با آن مبارزه می پوزيسيون کارگریامقابله با بنابراين آنچه که لنين از رهگذر 
که منافع خاص مناطق، صنفی از دموکراسی سوسياليستی بود،  يک ادراکواقع 

چيد بی آنکه بتواند يک منفعت  ها را بدون هيچ سنتزی کنار هم می موسسات و حرفه
 يسم بوروکراتيکبناپارتگريزی از اين نبود که يک لذا  .ن بکشدعمومی را از آن بيرو

دی محلی که متمرکز و دموکراسی اقتصاهای غير قدرت ی گذاری اين شبکه تاجبرای 
بنابراين . وارد گود شوندهای هژمونيک برای کل جامعه بودند،  پروژه ی ارائه ناتوان از

نظم معطوف به الغای جنبش واقعی  ثبت شده درهای  بهاعتبار خرده تجرسر بر  مجادله
 .بودهای آنها  محدوديتسر بر ای  مجادلهبلکه  نبود،جود مو

 نسبيت تعداد ی درباره

تواند  می یاکثريت امر. اثبات ندارد ارزشتعداد هرگز . طی به حقيقت نداردتعداد هيچ رب
باز خواهد هميشه  خواهی فرجامرا خاتمه دهد ولی راه  جادلهيک م ی قرارداد به واسطه

 خواهی آينده عليه حال، فرجام، اکثريت امروز عليهاقليت امروز خواهی  فرجام: ماند
 .اخالق عليه حقوق خواهی ت، فرجامقانونيمشروعيت عليه  خواهی فرجام

کشی  که چيزی جز انتخاب بين بد و بدتر نيست، قرعه، یاصل اکثريت يکالآلترناتيو راد
نهادهای  به مثابه سمپتم بحرانای هم شده،  فسانهشکل ا به، هاين ايدظهور . است

استدالل را در مورد آن ارائه  ترين رانسير جدی. چيز عجيبی نيستيک فعلی دموکرات
 "کند بر آن داللت میدموکراسی  ی لی که کلمهعضترين م عميق"نويسد که  او می. دهد می

خشنودی "کراسی دموچرا که  است؛ برای حکومت کردن] صالحيت ويژه[عنوان  غياب
است که بر هيچ اصلی جز فقدان برتری رسوايی يک برتری ، "است تصادفخداوندگار 

ست ادارای اشکاالتی  البته. استآن گيری منطقی  کشی نتيجه بنابراين قرعه. استوار نيست
حکومت : "ئه استو توط دسيسهخبرگی،  بر اساس حکومت اما در کل کمتر از اشکاالت

نه "و دموکراسی ." خواهند حکومت کنند نمی هايی است کهخوب، حکومت برابر
بلکه دقيقا آن امر . جامعه کردن بر نه حکومتو ای برای حکومت است،  جامعه

 ٣٣."آن بيابددر های خود را  پايهبايد در نهايت  یحکومت هراست  ناپذيری حکومت
 یالغا به معناینه تنها  گینمايندکشی به جای  ی قرعه نشاندن صاف و سادهبنابراين 
ساز که  سياست به مثابه رايزنی تصميم، هستسياست نيز  یالغا به معنایکه بلدولت، 

 . هايی برای به انجام رساندن شود منجر به پيدايش پيشنهادات و پروژهتواند  می

د، بينبرا حکمت الهی يک  ماندگار درون تجلی ،اکثريتدر  خواست میبرخالف سنتی که 
رای . کند دفاع می گيری از رای گرا کمينهو  غيرمتمرکزم فهيک خود از  ی ليپمن به نوبه
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يک است برای حمايت از  قول ساده کتنها يبلکه حتی بيان يک نظر نيست، ديگر دادن 
به که شخصا آنچه  مورددر  جزدهنده  بق اين ايده که رایطبه اين ترتيب ليپمن . کانديدا

ی  ش تئوريزهپذير حدسرتا  تفويض اختيار را اصل ،شود صالحيتی ندارد میاو مربوط 
به . کند می يزهقدرت سياسی، راديکالمفرط _ کردنحصاری ان و_ کردن ای حرفه يک

 .اليگارشيکم فهيک بازگشت به  يعنیعبارت ديگر 

 حزبیگری  ميانجی

خستگی  ٣۴،"کند نمايندگی افراد توسط يک حزب را ايجاب می"آنچه که رانسير از ديد 
پوشی از  ی چشم به مثابه جلوهحزب طع مفهوم اق ردمستلزم نمايندگی  هرگونه رد. است

آميختگی  ی کامل درهم نمونه ١٩٧۵در سال  کلود لفور .وجود داشتن به اعتبار خود است
که  یا گونه مانيفست يا برنامههر کاستورياديس، برخالفبنابراين او . ديد می را در حزب

با  ١٩٩٣در سال او . کرد میرد اصوال را ته باشد داشفراگير  گرايش به يک بينش
ی توتاليتاريسم و دموکراسی از طريق حمايت  به تقابل دوگانه انضمامی کردن باور خود
توسط  یفلسطين های سرزميناشغال جنگ ناتو در بالکان و بی کم و کاست خود از 

موجب "تواند  د، نمیکند که نقد احزاب، هر اندازه هم که معتبر باش اعالم میاسرائيل، 
وی با قائل شدن نقشی ." شود گیسيستم نمايند هاسی ليبرال بدموکر اساسینياز  فراموشی

رقابت «ی مدنی، پشتيباِن اين ايده است که  های شراکتِی جامعه ضروری برای شبکه
های مختلف اجتماعی را نمودار  احزاب به تنهايی در عموميت خود تمايالِت گروه

ی لنينيستی از طريق مسيرهای  نز تاريخ اينجاست که اين پيوستن به ايدهط ٣۵.»کند می
ای که بر حسب آن سياست به مثابه امر غير قابل تقليل به امر اجتماعی  انحرافی بود؛ ايده

ی احزاب عمل  يابد، از رهگذِر مبارزه ی روابط طبقات تعين می که در نهايت به واسطه
 .کند می

ی منطقِی عدم پذيرِش ايمان دموکراتيک در دقت و درستِی  يجهنزد بورديوی متأخر، نت
ی کنش جمعی خواهد بود، بدون در نظر  حاصل جمِع نظرات فردی، اهميت يافتِن دوباره

اما حزب طبقه نيست، و طبقه همواره . گرفتن نامی که به اين امر جمعی داده شده است
توان گفت که  پس می. ی آن را دارندتر از احزابی است که ادعای نمايندگ زيادتر و بزرگ

ی بيگانگی به  خطِر غلتيدن به ورطه: وجود دارد» يک تعارض ذاتی در امر سياسی«
زيرا پيش از . ی گريز از بيگانگی در کار ی تفويض اختيار و نمايندگی، به بهانه واسطه

ر از لحاظ مگ(اند به مثابه يک گروه وجود ندارند  عمليات نمايندگی، آنان که تحت سلطه
شود  آنچه از اين موضوع منتج می. ، و به هر حال نياز دارند که نمايندگی شوند)آماری

 ی بنيادی، و تقريبا همسئل«عياِر سلطه است، و نيز اين  دور باطل و تقريبن تمام
متافيزيکی، که معنای حرف زدن به جای آنانی که اگر به جايشان حرف زده نشود حرفی 

 ٣۶»نخواهند زد چيست؟
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فرِض  ی ناگزيِر پيش اين نتيجه. ی متافيزيکی يا يک مشکل کاذب در واقع، يک مسئله
اند توانايی شکستِن دور باطلِ  که بر حسب آن کسانی که تحِت سلطهسفت و سختی است 

با اين حال اينان به طرق مختلف . توليد و حرف زدن از طرف خودشان را ندارند
بر خالف آنچه که . –رؤياهای خودشان را دارند  و –زنند  های خودشان را می حرف

در قالب ] اتفاقا[هايی که   رد، از جمله روشهای مختلفی وجود دا گويد روش بورديو می
های  هايی همچون گفتار يابند و نمونه بروز می» عملياِت نمايندگی«ها و پيش از  گروه

مشکل ويژه، مشکِل . ددهن ها گواهی می زنان و بردگان بر وجود اين روش کارگران،
ی  همانطور که لنين نشان داد، زبان سياسی نه بازتاِب وفادارانه. گفتار سياسِی آنهاست

ها  زبان سياسی جابجايی. ی منافع صنفی بازانه شب جتماعی است و نه ترجمانِ خيمهامر ا
 .ها و متکلمان خاص خودش را های نمادين خودش را دارد، مکان و فشردگی

 هياتِی احزاب سياسیاضمحالل ال

ای، اشکال سيال،  های نقطه عمومن با يک آپولوژی از ائتالف» فرم حزب«امروز رِد 
های  ريخت شدن با لفاظی اين هم. شود ها همراه می ای، متناوب و مبتنی بر قرابت شبکه

ی سيال است، و به اين ترتيب گفتمان جديدی  ی جرياِن آزاد و جامعه ليبرال درباره
به پناه گرفتن » احزاب سياسیعمومی يادداشتی در باب حذف «سيمون وی در  ٣٧.نيست

آغاز حذف «کرد، بلکه تا الزام به  اکتفا نمی» غير حزبی«دارِی  ی يک خويشتن در سايه
ی منطقِی تشخيصی بود که بر حسب آن  اين الزاِم او نتيجه. رفت پيش می» احزاب سياسی

زب ح«: است» يک اختالِل بازدارنده«ی  دربرگيرنده» ساختار هر حزب سياسی«
ی  جمعی است، ماشين اعماِل فشار جمعی بر انديشه سياسی يک ماشيِن ساخِت شيفتگی

 ٣٨.»در جرثومه و تمايِل خود توتاليتر است«بنابراين هر حزب سياسی . »هرکس

پس  .اين بياِن نقد رايج امروز به احزاب سياسی، از يک منظر سنديکاليستی انقالبی است
» دروغ بزرگ«ی جنگ داخلی اسپانيا، پيمان آلمان و شوروی،  ی زيسته از تجربه

وحشت ناشی از روبرو شدن با تحوالت : ی اين نقد را دريافت توان ريشه استالينی، می
او . های بين دو جنگ، و خفه شدن تکثرگرايِی سياسی های بزرگ حزبی در سال ماشين

انگارانه به عنوان ضمانت  که به طرزی ساده(» تعلق-نا«در عوض ستايشی مؤکد از 
دارد که » ی حقيقت مشروط شدهيک ميِل نا«و ) آزادِی فردی در نظر گرفته شده است

حقيقت «: دهد ارجاع می] الهی[شده به فضل  به يک فهم مذهبی از حقيقِت وحی منطقا
يگانه را اما چه کسی اين حقيقت ! »و امر خيِر يگانه يک غايت است«! »واحد است
 گيرد؟ ی اين امر خيِر حاکم تصميم می کند و چه کسی درباره اعالم می

ه هر آن کسی ب آشکارنور درون هميشه پاسخی : "ماند باقی می الهيات ،سياست حذفبا 
 چيزهيچ ينکه باشيم بدون ا حقيقت طالبچگونه " اما." که بدان رجوع کند دهد می
تنوير آن صرفا که است؛ " سِر اسرار" اينکه  ردپذي می ن ویسيمو "بدانيم؟ اش بارهدر
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است که در ذهن تفکراتی حقيقت : "شود زاده میيل به حقيقت از م تحقيق. استحشوآميز 
از طريق . حقيقت استتماما و منحصرا طالب  ،اصرفکه  يابد ی تجلی میمتفکر ی آفريننده

نور دريافت است که  آن ایرای از پيش حدس زدن محتوبتالش بدون  طلب حقيقت تهی و
ناچارا منجر به  امر نابجستجوی  و اين] الهی[ فضل ی به واسطه اين وحی ."شود می

گونه اقتدار رد هر. هر کس حقيقت خودش _ شود رگرا میفردگرايی اقتدايک  تناقض
احزاب  حذف"پس آيا . انجامد می دقتدار خوای  ه تحميل خودکامانهب در نهايت جمعی

؟ کردآنها را  را بايد جايگزين چه چيزاما  ٣٩؟."ريبا ناب خواهد بودتق امر خيرسياسی 
يک  ی کانديداها به جای ارائهدر آن که  کند را تصور میانتخاباتی  نظاموی يک سيمون 

اين يا آن  ی من درباره: "کنند می اکتفايک نظر صرفا سوبژکتيو به ترويج برنامه، 
 .در کار نيستپس ديگر حزبی ." کنم ین چيزی فکر مناين يا چنچموضوع مهم، يک 

روال " منتخبين بر حسب: متغيرنظرات  ی يا ابری ازغبار .نه راست و نه چپديگر 
برای  .کشند دست میهمکاری از کنند يا  همکاری می" ها و جنبش قرابت ازیطبيعی ب

 که بايد تا جايی پيش رفتسيال و متناوب  های اين قرابتجلوگيری از انجماد يا لختگی 
يا گروه دوستان در قالب يک جمع خوانندگان گاه به گاه يک مجله  يافته شدن سازمان

دادن يک خصلت تعريف شده د که با محفل در صدد آن برآي يکهر بار که . "دشوع ونمم
به کيفيت عضو سخت و يکپارچه شود به محض برقراری اين امر سرکوب کيفری آغاز 

ين ا کند و می وضعشود که چه کسی قانون را  وال میاين منجر به اين س ۴٠!"شد خواهد
 .خواهد شدبه نام چه کسی اعمال  عدالت کيفری

ناچارا ، متزلزلشهای قراردادو هايش  ، عدم قطعيتيشها ناخالصی دنيوی،سياست رد 
به همراه  يشها مغفرتها و  ، توبهها وحیمعجزات، الطاف،  ی الهيات را با تمام صندوقچه

ناتوانی تداوم بخشيدن به يک واقع  در زهای واهی برای فرار از بندهای آنگري. آورد می
و مشروط اصول ادعای کسر شدن از تضاد ميان نامشروط بودن به جای  ،سياست. است

جای گرفتن در بطن اين تضاد، کار کردن بر روی آن  عبارت است از ها، پراتيکودن ب
 حتی – يک حزب واحد ی احزابيگرميانجبا حذف . و عبور از آن بدون حذف کردنش

 .و از آن خارج نخواهيد شد! خواهيد داشت "ها بی حزب" -دولِت 

اين وصفی موجز و گذرا است که اما . مشروع است های حزبی منطقبی اعتمادی به 
_ "فرِم حزب"_های قرن را به يک فرم  مسئوليت انحصاری خطر بوروکراتيک و فالکت

ق منطدر ن در پيچيدگی جوامع مدرن و شدوروکراتيزه به بگرايش شديد . نسبت دهيم
ی دهاشکال سازماناين گرايش بوروکراتيک در تمام . است حک شدهتقسيم اجتماعی کار، 

 واروونه گی واره بت از يک خواستار آن بود، سيمون وی که احزاب حذف. زند پرسه می
ابه يک امر طبيعی سازمان را به مثکه  شود ناشی میسازمانی و يک جبرگرايی سطحی 
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انواع آن بنا به و  ها دگرگونیبه و بنگرد، تاريخی که به آن از منظری  اينبه جای بيند  می
 .بينديشد ارتباطی های وشغييرات روابط اجتماعی و رت تناسب

 مداومانقالب دموکراتيک 

های  آزادی هيچ نگاه تحقيرآميزی نسبت بهشود، مارکس  برعکس آنچه تصور می
او به عنوان يک حقوقدان  .کرد، نداشت که آنها را صوری ارزيابی می کدموکراتي

اما او . خود را دارندگذاری نيستند و تاثير تهیها  دانست که فرم بی میبه خوآموزش ديده 
به رسميت شناختن حقوق (رهايی سياسی : "داشتهای تاريخی آنها تاکيد  بر محدوديتتنها 

تا ست، ولی نيبشر کل رهايی  غايیطعا فرم پيشرفت بزرگ است؛ ق يک )شهروندی
اين بود که  ی او دغدغه ۴١."است هانجموجود م در نظ آخرين فرم رهايی بشرامروز 

 ادموکراسی سياسی ب های يا نسبت "با رهايی بشر رهايی سياسی های نسبت"ی  مسئله
 .ندک" مذهب بارهايی سياسی  های نسبت ی مسئله"وکراسی اجتماعی را، جايگزين دم

تجربه  ١٨۴٨با انقالب سال  که عمال متحول ساختن دموکراسی ی وظيفههنوز بايد اين 
های  راه حل ی ورطهبه واقعا موجود دموکراسی پارلمانی نقد  را به انجام رساند تاشد 

 .نيفتدای  اسطوره اجتماعاتو  يانهاقتدارگرا

آميز رسوا تواند می دموکراسیگونه چ. زند حرف می" رسوايی دموکراتيک"ير از رانس
برود، دائما از اشکال همواره فراتر بايد  بقادليل که دموکراسی برای د؟ دقيقا به اين اشب

آزمايشگاه و برابری را در  به پيش براندرا  امر کلیکند، افق  تخطیخود  ی نهادينه شده
را  اجتماعیامر سياسی و  توزيع مبهم امردموکراسی پيوسته زيرا . آزادی محک بزند

 ی عرصهبه  دولتهای  تعدیمالکيت خصوصی و  های آسيب گام به گامکند و  میمختل 
دنبال بايد به  نهايتچرا که دموکراسی در . کشد به چالش میو منافع مشترک را عمومی 

ها  ی زمينه را به طور دائم و در همهدسترسی به برابری و شهروندی اين باشد که 
 .واهد بود مگر آنکه تا انتها رسواآميز باشدخودش نخ بنابراين دموکراسی. گسترش دهد

 :ها پانوشت

 .١٨۵٣ژوئن  ٢۵نيويورک ديلی تريبون، _  ١

 .ک انزو تراورسو، توتاليتاريسم. ر_  ٢

 .تروتسکی، استالين_  ٣

 .ژاک رانسير، نفرت از دموکراسی_  ۴

 .والون، مشروعيت دموکراتيک پير روزان_  ۵

 .دموکراسی و انقالب. ی سياسی بر فلسفه ای رمون آرون، مقدمه_  ۶

 .ميگل ابانسور، دموکراسی عليه دولت_  ٧
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 .کارل اشميت، پارلمانتاريسم و دموکراسی_  ٨

 .آلن بديو، سارکوزی نام چيست؟_  ٩

 .همان_  ١٠

 . »۴توان  ۶٨می «آلن بديو، _  ١١

 .آلن بديو، سارکوزی نام چيست؟_  ١٢

 .موکراسی، تاريخ يک ايدئولوژیک لوچيانو کانفورا، د. ر_  ١٣

 .ژاک رانسير، نفرت از دموکراسی_  ١۴

 .ی امر سياسی ژاک رانسير، در کرانه_  ١۵

 .ی نا به جا، سمينار سوريزی فلسفه_  ١۶

 .سعيد گفتگوهايی برای قرن بيست و يکم، دانيل بن. های سياسی نادرست_  ١٧

 .آگنس هلر و فرنک فهر، مارکسيسم و دموکراسی_  ١٨

 .بندی شده ايدئولوژی يا تفکر بستهک ايزابل گارو، . ر_  ١٩

 .ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی_  ٢٠

 .ژوست، نهادهای جمهوری سن_  ٢١

 .همان_  ٢٢

 .کورنليوس کاستورياديس، نهاد خيالی جامعه_  ٢٣

 .همان_  ٢۴

 .کلود لفور، زمان حاضر_  ٢۵

 .والتر ليبمن، شبح عموم_  ٢۶

 .همان_  ٢٧

 .نفرت از دموکراسی_  ٢٨

 .زمان حاضر_  ٢٩

 .الکساندرا کولونتای، تقابل کارگری_  ٣٠

 .١٩٢١_  ١٩٠۵پير بروئه، شوراها در روسيه ک اسکار آنوايلهر، سرژ بريسيانه، . ر_  ٣١

 .ک لوچيانو کانفورا. ر_  ٣٢

 .نفرت از دموکراسی_  ٣٣

 .ژاک رانسير، فيلسوف و بيچارگانش_  ٣۴

 .اضرزمان ح_  ٣۵
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 .ی سياسی پير بورديو، گفتاری در عرصه_  ٣۶

 .سيمون وی، يادداشتی در باب حذف عمومی احزاب سياسی_  ٣٧

 .همان_  ٣٨

 .همان_  ٣٩

 .همان_  ۴٠

  .ی يهود ی مسئله کارل مارکس، درباره_  ۴١
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