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 خواهد یک فاشیست باشدهر کسی می
 فلیکس گتاری

 

ست و نهه ی سیاسی واقعییک مساله هم چونم: ابحث راجع به فاشیسم را به چند دلیل انتخاب کرده

 نظریمالحظه
ً
به پرسه  شدن برای نزدیکست موضوعی کلیدیکنم فاشیسم چون فکر می همو  ،ای صرفا

ی وهوانیم آزادانهه دربهارهی خهوبی نیسهت کهه وها وقتهی میحال، آیا ایده. درعیناز میل در ساحت اجتماعی

 فاشیسم بحث کنیم، این کار را بکنیم؟

هایی نظریههرا سیاست میل طرحی برای برقراری پل بین روانکاوی و مارکسیسهم نیسهت کهه آن ها ردهخ

کنم یهک ه ممکهن. فکهر نمهینه مطلوب اسهت و نه این . به نظرمدرنظر بگیرد شدهبندیو صورت فرمالاًل کام

یعنهی خهارج از  ههه کنهدکسه  می خارج از محیط اصهلی خهودکه بتواند به اوکای اعتباری   ومیسیستم مف

ههای مها کهار کنهد. بهرای م،هال، احله  حر  هه کنندهای جمعی بیان که آن سیستم را وولید میبندیسرهم

بشهود کاماًل محال است که دیگر  قرار دهیم، با میلدر وقابل وقتی آن را ار جذاب است اما ی لذت بسیدرباره

به ساحت  1روانکاویاز  و یکسانیدید مشخص یا از عمل روانکاوانه و  و یکسانی این دو انگاره را از سنخ معین

کننهد وها کهارکرد لیبیهدو را، مه،اًل در مهان نمیآن ا به هیچ وجه کمکدر این صورت، اجتماعی انتقال دهیم؛ 

ایههن انگههاره را از روانکههاوی  ،زنمد دانسههت وقتههی از میههل حههر  مههیبایهه پههسسههتی، بف مههیم. مهوقعیتی فاشی

 فقهطکنم؛ یهک مف هوم علمهی ههم وظهاهر نمهی وأسهیسگیرم. به ی لکانی وام نمیکیشانه یا از نظریهراست

ی نظری موقتی را برپا کنم که در آن عملکرد میل درون ساحت اجتمهاعی والش خواهم کرد وا داربست سازه

را بها « لهذت»ی واحهد لفه   ووان در یهک جملههی شروع ساده است: نمیبه بحث گذاشته خواهد شد. نقطه

کهس از شهنیدن ما امروز ههیچوجود دارد. ا« نقالبلذت ا»نوعی ووانید بگویید پیوند داد. نمی« انقالب»لف  

چنین اوفاقی با این واقعیت پیونهد دارد کهه  مشود. به نظر زده نمیشگفت« قالبیان میل  »یا « میل به انقالب»

 داده
ً
و لهذت روانکاوانهه  ؛جدا نیسهت 2سوبژکتیویته یابیتلت معینی از فردیاز حا ،لذتشده به معنای عموما

                                                            
 است.اش بودهبخشاست که هگل الهام ی گتاری اینجا به روانکاوی لکانیاشاره. 1
2. Individuation of subjectivityکنند. سیموندون از آن استفاده می گتاری )و دلوز( تحت تأثیر ژیلبر مفهومی است که« تفرد»یابی یا : فردیت

یابی یا تفرد عبارت دیگر، فردیتگردد. بهشود، و از دیگر چیزها متمایز میمی« فرد»آید، بیرون می« یک فرآیند»از دل « یک چیز»یابی، طِی فردیت
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شهود و خهودش وها می درونبهه کهه رو اییهابیخورد؛ فردیتپیوند میی یابتاین نوع فردی از این هم بیشتر با

لیبیدو و میل  یقضیهحال، باشد. بااین ءهای وخت روانکاوی به دنبال ارضادرون محدوده ووانستهآخر دست

 . ستا تمتفاو کامالً 

ی، یهابتههای فردیبها فرم. ماشهین میهل نداردلیبیدو  ی  یابتفردیپیوندی ضروری با این یا آن نوع میل 

 ؛ ههیچ میهلسهرکوب آن اسهت و نهه آلایهده . نه میهل فرماسهیونکندسازی مقابله میهای بیگانهیعنی با فرم

بههدورین  شههریک  « اختگههی موفهه »ای وجههود نههدارد. هههد  انتزاعههی نفسهههای و هههیچ سههرکوب فینفسهههفی

کنند و نشان  هر یک از مراحل ای واقعی کار میشود. میل و سرکوب در جامعههای اروجاعی میسازیرازواره

موقعیتی به موقعیهت دیگهر  ازهایی عام نیست که بتوان مساله بر سر مقوله پسدارند.  خودشان را بر واریخی

کهار کنهد کهه بهه طوری شوم باید سیاست  میل قایل میکرد. ومایزی که بین خردسیاست و کالن یشانجابجا

کهاو را علیهه ظاهر روانهب که از کلیت ایانگاره به نابودی   ،بینجامدکاوانه نالگوهای روانابودی کلیت  مفروض  

سهت کهه در چیهزیهمهان کاوی ی روانگویند دحدحهیهای سیاسی و اجتماعی ایمن کرده است. موصاد 

 یعنی مقیاسی کوچک، 
ً
ن ا بها ی سیاست وکه دحدحهدهد، درحالیمقیاس خانواده و شخص رخ می در صرفا

برعکس، سیاستی وجهود دارد کهه ههم  ،خواهم نشان دهم کههای اجتماعی بزرگ پیوند دارد. میبندیگروه

یابهد. و ایهن ورین سهاحت اجتمهاعی وجلهی میدههد و ههم میلهی را کهه در وسهیعمیل فرد را خطاب قهرار می

سیاسهت ست، یا یک خردهای فردی و اجتماعیهدف  مساله سیاست کهسیاست دو فرم دارد: یا یک کالن

 دولهت، الهخ . اسهتبداد مسهاللحهزب،  مسهالل)فرد، خهانواده،  دهدقرار می هاحیطهرا همان هدف  باز که 

حت اجتمهاعی ورین سهاکهه در وسهیع آیدمیاز همان گرای  لیبیدولی در روابط نکاحی یا خانوادگی موجود 

 مسهالل الً ،مه)کهالن  مقیهاسدر اجتمهاعی  اللمسهشدن بهه وعهداد معینهی از نزدیک عالوه،بهموجود است. 

 کهه ایهن نیسهت  مسهاله پهسبی وده نیست. وجه هیچبهبوروکراویسم و فاشیسم  در پرووی خردسیاست میل 

 سهاخته پل بزنیم هایی بین حیطه
ً
؛ مسهاله بهر سهر هاشهان مشهخص شهده انهدو محدودهکه پیشاپی  ومامها

و شهرو    را بزداینهد های ک نههبنهدیچینهوواننهد میهای نظهری و عملهی جدیهد اسهت کهه ماشهیناستقرار 

 ووصههی  ابژهبرقههرار کننههد را کاربسههت نههوینی از میههل
ً
هههای اجتمههاعی . در ایههن مههورد مسههاله دیگههر نههه صههرفا

خهواه های قهدرت مسهلط اسهت، ی ماشهینای سیاسی علیه همهشدن به مبارزهمشغول بلکه، موجودازپی 

قهدرت  قدرت دولت بورژوایی باشد و خهواه قهدرت ههر نهوع بوروکراسهی دیگهر، از قهدرت آکهادمی گرفتهه، وها

 در روابط مرد و زن، یا حتی قدرت سرکوبگر سوپراگو که بر فرد سلطه دارد.محور خانوادگی، قدرت فالوس

 رویکههردی اول،: کههرد بههازگو را هاپرسهه  ایههن بههه شههدننزدیک بههرای روش سههه کلههی طههر  وههوانمی

 مارکسیسههههتی،نو رویکههههردی دوم، خوانههههد؛ خههههواهیم وحلیلیفرمالیسههههتی را آن کههههه شههههناختیجامعه

                                                                                                                                                           
شوند و شکل لفعل نمک از محلول جدا مینمک که طی آن بلورهای با؛ برای مثال تبلور در محلول آب«تبلور»نام دیگری است برای فرآیند 

یابی سوبژکتیویته یعنی فرآیند تشکیل انجامد و فردیتهای یک فرآیند مییافتن یک بالقوگی از دل پرشمار بالقوگییابی به فعلیتگیرند. فردیتمی
سازی اشتباه گرفت، تفرد را نباید با فردسازی یا فردییابی یا پس فردیت شده به لذت پیوند دارد.اِی دادهباور گتاری، با معنی فردی که بهسوژه

در نهایت  کند. در واقع، فرد یا فردسازی محصول فرایندهای تفرد است.یابی/تفرد، مقدم بر فرد، در هیئت یک فرایند نهفته، فرد را تولید میفردیت
فهمد که بر عنوان فرآیندی میهو آنرا ب کندتعریف نمی ثبتم ه صورتیب میشههاین مفهوم را  ، برخالف سیموندون و دلوز،رسد گتاریهم به نظر می

 گذارد.ها و رفتارهایش اثر میسوبژکتیویته و کنش
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 هایبنهدیگروه بهین ومهایز دوم و اول رویکردههای. وحلیلیسیاسی رویکردی سوم، و سنتزی؛هانگارانهدوگانه

 گهام ومهایز ایهن ورای بهه وا کندمی والش سوم رویکرد کهدرحالی کنند،می حف  را بزرگ و کوچک اجتماعی

 . بردارد

و  ی کنهدسهازجدارا  مشـتر  خصایصکند وا والش میفرمالیستی ـتحلیلیشناختی ی جامعهاندیشه

ایهن . از یکدیگر مجزا سهازد ساختاری هایهمسانیو یا با روش  شدنیهای در شباهترا یا با روش  هاگونه

ههای نسهبی کهوچکی را برقهرار والش خواهد کرد وها وفاوت ،«شدنیدرکهای شباهت» اول، در مورداندیشه 

دوم، در مهورد و یز خواهد داد: ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی. وم همسه سنخ فاشیسم را از  ،برای م،ال و کند

ههایی از قبیهل های مطل  را وعیین کند، وفاوت، والش خواهد کرد وا وفاوت«های ساختاریهمسانی»یعنی 

شههوند وهها ههها حههداقلی میهای حربههی. از یههک سههو، وفاوتوفههاوت بههین فاشیسههم، استالینیسههم و دموکراسههی

شوند وا سطو  را وفکیک نمایی میها بزرگای مشترک را جدا و آشکار سازند و از سوی دیگر، وفاوتخصیصه

 ها را بسازند.کنند و گونه

ههم بها امتنهاع ست؛ آننین سیستمیرارفتن از چمدعی فانگار سنتزی مارکسیستی دوگانهوی ناندیشه

 در امها ایهن عمهل عم .جویانهه ]مبارزه یلیتانهتعمل اجتمهاعی میک از  همیشگی از جداکردن بازنمایی
ً
ومها

  قهرار اسهت کهه هاییوهلههآن ها با عیت امیال وودهاین بار بین واق : شکافیافتدشکا  دیگری گیر می
ً
 فرضها

اجتماعی بهه چیزهها و  هایابژه شناختی با وقلیلی جامعهاندیشه ی  ووصیف نظام  . باشندامیال بازنمودگر  این 

بهر ایهن  یلیتهانتیممارکسیستی  نظام فکری ها پی  رفت؛آفرینشگری وودهناختن میل و نشرسمیتبهنیز با 

سهازد. ایهن هها برمیمیهل ووده /نماینهدگیجمعهی بازنمایی نظام  ی هنزلمخود را به ولیآید شکست فال  می

بازنمهایی   کنهد:ههایی را بهر آن وحمیهل میمیانجیشناسد، اما سیستم وجود میلی انقالبی را به رسمیت می

باشههد. مکههانیزم  آن میههل انقالبههی عملههی حههزب کههه قههرار اسههت بیههان   نماینههدگی نیههز  نظههری مارکسیسههم، و 

ای کهه افتهد، بهه گونههبهه کهار میهها یلیتانهتمتای حهزب و که بین نظریهه، راسه هانقالهوسمهکمالی از و ومام

و به  یابندوقلیل می« شدهایووده»به وفاووی  ناگ ان جریان دارند، هامیل ووده میان ی کهمتعدد هایوفاوت

ی طبقهه نسهجام  را بایهد همهواره بهه نهام ا انشد که ضرورتنشوای اعاده میردشدههای استاندابندیصورت

پذیری اجتماعی بازنمایی نظام  بازنمایی ذهنی به ناووانی  نظام  از ناووانی ما ووجیه کرد.  کارگر و وحدت حزب

ومارکسیستی واقع، وصادفی نیست که این روش ن ایم. درر کردهگذکردن جامعه  ]یا همان قابلیت نمایندگی

 دیالکتیهکشهکلی واقعهی بههرگهز  چنین روشهی زیراشود؛ های بوروکراویک حرق میاندیشه و کن  در عمل

 بهین کاسهت   گی  دوگهان : همهانواقعیت رها نکرده است بین بازنمایی و لجوجانه انگاریهرا از دوگان اشکاذب

الفبها را یهاد  های خهوببچهه م،هل کهه ییههابها ووده ی رمزههای عبهور را در که  داردکهه همهه قدرتصاح 

ی   از مبهارزه، ف مهشاانهگرایانگاری وقلیلدوگانه بهتی مارکسیسوی ناندیشهوند. شمی گیرند و وربیتمی

اردوگاه صهل  و »  درباب اش، سیاستالمللیهای بیناوحاداش بین ش ر و روستا، وارهطبقاوی، وقابل طر 

چرخهد یم ی سهومیها همیشه حول ابژهاست. دو لف  هر یک از این وقابل شدهو الخ آلوده « اردوگاه جنگ

، از اسهاسی سوم، سازد؛ این ابژهرا نمی« سنتز دیالکتیکی»حال کماکان یک اینکه اگرچه سومین است، با

ی جزلهی بایهد بهه ایهن آوردن آن قهدرت اسهت. ههر مبهارزهچنهگهمان دولت، قدرت دولت و حزب نهامزد بهه

چیز بایهد معنهای خهود را از آن ها بگیهرد، حتهی وقتهی وهاریخ واقعهی کشانده شود؛ همه سوم متعالیهای ابژه
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ی فالیهک اند، درست همچهون ابهژهکند، اینکه آن ا به معنای واقعی کلمه فری فاش می ماهیت واقعی آن ا را

را  میلیتانتدیپ ی اوهسته اشمتعالیی ووان گفت این دوگانگی و ابژهعالوه، میی م،ل،ی اودیپی. بهرابطه

 با آن مواجه شد. سیاسی تحلیل نوعی بادهد و باید وشکیل می

ای بهزرگ اجتمهاعی و هی گروهبین مساله جداییدهد اجازه نمی وحلیلیسیاسی وحلیل در واقع، این

ی ایهن ای و الهخ بهاقی بمانهد. دحدحهههای حرفهی آکادمیک، مسالهی خانواده، مساله، مسالهفردی للمسا

ی طبقهات و بهه بهدیل سهاده وبهدیل ههای انضهمامی و وحلیل دیگهر زدودن مکهانیکی پروبلماویهک موقعیت

بهی واحهد ها را در کهن  یهک حهزب انقالی پاسخکند که همهها نیست. این وحلیل دیگر وانمود نمیاردوگاه

ست. بنابراین، خردسیاست میل دیگر مرکزی حقیقت نظری و عملی صندوق اماناتخواهد یافت، حزبی که 

معنها دهد. و البته، این حر  بدیننمی هایشان ارالهمبارزهمفسر ها و وودهنماینده/بازنمودگر خود را در مقام 

های مربهو  بهه خهط حزبهی، های حزبی و سرواسر ایهدهی کن همه پیشاپیشنیست که خردسیاست میل 

والش خواههد کهرد وها ایهن کهن  حزبهی را بهر حسه   کهرکزگرایی را محکوم خواهد کرد، بلبرنامه یا حتی وم

کهه در ههر نوبهت خهود را در  وحلیلهیسیاسهتی سازی کنهد؛ خردهجایگذاری و نسبی وحلیلیسیاستی خرده

 ی خودهای انقالبی را آلودهحاضر جنب حالقرار خواهد داد که در شر ]خیره ی مانویانگاروقابل با دوگانه

و دیگهر  ،نیست وا امنیت خود را وامین کند متعالیای کند. این خردسیاست دیگر به دنبال پشتیبانی  ابژهمی

از هها وودهبهه جهای  نماینهده/بازنمودگر کهه ای واحد هه قدرت دولت، که ون ا حزبیخود را حول ابژه یتمرکز

را ک،روهی از  اشیتمرکز ،برعکس که، بلدهدشکل نمی هیابد بر آن حلبه می زندشان دست به کن  میطر 

قهرار های اجتمهاعی بنهدیورین گروهی گونهاگونواسطهبی دسترسی   یکه در حوزه کردخواهد  مقرر اهدا 

ی مبهارزه»لفه  های جزلی آحهاز خواههد شهد )امها جمعی دور از دست با آحاز از ک،رت مبارزه ات. مبارز دارند

شهده نیسهتند . دیگهر جنهب  های جزلهی بخشهی از یهک کهل پیشهاپی  ساختهست: مبارزهمب م ا «جزلی

یاسهی محلهی یافته را  در مقوروی  در کار نخواهد بود که افراد کمابی  مبتنی بر نظمی ومرکزیافتهای و ووده

کاوهالیز در مقیاسهی عظهیم ها را چال یم که ار مولکولی ط امیالبه راه اندازد. برعکس، با اوصال ک،روی از 

. در کننهد هایی در مقیاس عظیم نق  کاوالیزور را ایفا میها به چال شدن چال ]و یعنی در بدل کنندمی

 امیهالههای کوچهک بها ک،روهی از چنین چیزی رخ داد: ظ ور و بروز محلی و وکین میهل گروه 86ابتدای مه 

کهرده  شهانداحانومنهزوی و دربهای مسلط بیان و بازنمایی که فرمامیالی  با همان آوا شد؛شده همسرکوب

کنهد و بازنمایی/نمایندگی ک،یر را  ل در کار نیست که منافعآایدهوحدت بودند. در چنین موقعیتی دیگر یک 

ــان ی ــ باشههد، بههل شههان می ــی ت و  ردگیههری  های ههها وجههود دارد کههه فرآینههدش سیسههتماز میل آواییکثرت

های استانداردشهده و ورز از سیسهتمهای میهلماشهین سهازد. ایهن ک،هرت  خود را پن هان می مندسازی  قاعده

 واردو  ،فهههرد مهههنظمبهشهههوند کهههه بتهههوان آن ههها را در نسهههبت بههها ههههدفی منحصهههرمنهههد وشهههکیل نمیقاعده

 را های سنیهای اجتماعی متفاوت، طبقاوی که گروهبندیاین ک،رت بر حس  گروه رد.ک شانمراو سلسله

ههای های قهومیتی، فعالیتای، خاسهتگاهجغرافیهایی و حرفهه یهامندیموضهعهها، دهند، جنسشکل می

؛ دههدنمی را شکل بخ وحدوی ومامیت این ک،رت پسشود. یم بندی قشربندی ]چینه رخایاروویک و ال

بنیهان بایهد استانداردشهده کهه  یشان بر حسه  اههدافبندیست و نه گروههامیل ووده آوایی  همان وک بلکه

سهت کهه آنتاگونیسهتی امیالسازی مبارزات ون ا زمانی نسبت به ک،رت سازد. یکپارچهبرا شان مبارزهوحدت 
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]یها حهزب  نماینهدگی مهدعی   خواه به دسهت حهزب  امیتبزند، یعنی وقتی ماشین وم بخشیدست به ومامیت

 فتد.ابی بازنمودگر 

ی . ابهژهرار نهداردقهجتمهاعی اجتمهاعی و پراکسهیس ا یانداز دیگهر بهین ابهژهبیان نظری از این چشم

کردن . برای منطبه سخن بگویدش دبرای بیان خو ودگرانههای بازنمبه وهله ووسلبدون  وواندمیاجتماعی 

میهل  از موضهع   سی کههبه هر ک بتوانیددر موضعی قرار داشته باشید که باید   میل ی سیاسی با وحلیلمبارزه

  ،گویدسخن می
ً
را  گوش بسپارید. کودکی کهه در خانهه خهود، بداند« راستخارج از راه »ا اگر خود ر  خصوصا

ی شهود و همهین امهر در مدرسهه، سهربازخانه، کارخانهه، اوحادیههسهرکوب می دانهدمی« خارج از راه راسهت»

باقی بمانیهد. امها « همرنگ دیگران»و « در راه راست»یابد. همیشه باید های حزبی ادامه میکارگری و هسته

و از مسیر « ست خارج شوداز راه را»، «از سوژه منحر  شود»همیشه گرای  داشته وا   ماهیت ل به لط   می

ی سهوبژکتیو و بههدون یهابتجمعهی بیهان بهدون ارجهاع بهه فردیهبندی ش پهرت شهود. سهرهمدخهو یشایسـته

 شده، گذاریرمز ازپی  یمستقر و معناهایای ازپی دادن میل حول سوژهمرکزیت
ً
ی چیزههایی دربهارهقطعها

اوفهاق ضوابط و روابط نیهرو  استقرار  پس از چیزی نیست که میل  سیاسیوحلیل  ،بنابراینمیل خواهد گفت. 

 ههمی گونهاگونی متبلهور شهود کهه نسهبت بهه های سربسهتهدر وهلهه 1سوسـیو پس از آنکه  حتی یاافتد بی

 شهود.واسطه سیاسهی میبی وحلیلجوید. میل در این وبلوریافتن مشارکت میبرعکس، : هستند حیرشفا 

دادن متوقه  وقسیم کار بین متخصصان گفهتن و متخصصهان انجهام«: دادن استوقتی گفتن همان انجام»

 شود.می

  خاص خود را وولید expression] /وجلی  ابزارهای بیانenunciationهای جمعی بیان ]بندیسرهم

های بندیوواند زبانی خاص، زبان محاوره یا بازگشت به زبانی ک ن باشد. برای سرهمهه این ابزار می کنندمی

ابهژه  های مادی و اجتماعی یک چیز است. سهوژه ونجریاای یا بر نشانه هایجریانجمعی بیان کارکردن بر 

گانه وقسهیمی سهه باشهد؛ دیگهرقرار داشهته در موضع سومی  که ابزار بیانحالیدیگر رویاروی هم نیستند در

بین قلمروی واقعیت، قلمروی بازنمایی یا بازنمودپذیری و قلمروی سهوبژکتیویته وجهود نهدارد. شهما آرایشهی 

معناههای مسهلط   universal] سهوژه، ابهژه و بیهان اسهت. فهرد دیگهر حهاف  کلهی جمعی دارید که همزمان  

سهیرهای خطصداها/های بدن، فردها، و نیز منطقه مشارکت جوید: وواند در بیانچیز مینیست. اینجا همه

بندی جمعهی بیهان نهابراین سهرهمانهد. ببسهت یافتههوفهتهها چهایی کهه در ومهامی اف ای، یا ماشیننشانه

  کههآنبهی کنهدههای اجتمهاعی را یکپارچهه مینجریاههای مهادی و نجریاای، های نشانهنجریا
ً
در  ضهروروا

از بازگشهت بهه  داریهمشهود؟ آیها طور چنهین انتقهالی ممکهن میشهود. چهه مطلوببهمصهادرهکالبدی نظری 

 در یهک دههیم کهه هها اجهازه؟ آیا این خواسته ووهم نیسهت کهه بهه وودهزنیمحر  میاووپیاهای آنارشیستی 

سهوژه ههه هی اجتماعی هه یک گروهطور یک ابژه؟ چهسخن بگویندشده بندیشدت وفاوتی صنعتی بهجامعه

                                                            
اعتبار  کل های استبدادیبدن مستبد برای امپراتوریکند: برای مثال، سوسیوس همان بدن اجتماعی است که اعتبار تولیدکردن را تصاحب می. 1

های صلب و بالفعِل تواند تجلی. پس اگرچه سوسیوس میها، یا خود زمین برای بدویسرمایه برای کاپیتالیسم به همین نحو، تولید را در اختیار دارد؛
تواند به است و می در میدان اجتماعی ی امیال همگانواسطهسوسیوس تجلی بی مولد اجتماعی است. هایبندیسرهمبیابد، اما در نهایت محصول 

، و سپس بدن مستبد بود پس از آنکه زمانی زمین، ی کنونی از دید دلوزگتاری سرمایه استشریک، یار، و همدم نیز ترجمه شود. سوسیوس دوره
 .های ماستترین رانهی مولکولیای همخوابهن عاملی ماهیتا نشانهعنوا، یا اینکه در واقع سرمایه بهکندبا این سنجه میزان می یعنی سوبژکتیویته
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 ها،جملههایهن  دادن بههحهین ادامههوهدری،، کنهد؟ بههها مینمهایی و ایهدلولوژیخود را جایگزین سیسهتم باز 

ای جمعهی بیهان قابهل ف هم هبندیگفتن از ایهن سهرهمطور سهخنبر من فشار خواهد آورد: چهه پارادوکسی

متهین و مروه  در اوهاقی مسهتقر  یای کهه خیلهکه روی صندلی و در برابر گروهی نشستهحالیخواهد بود در

وهوان از دل را نمی راسهتینسیاسهی  وحلیهلگویم قرار است نشان دهد کهه یهک اند؟ در واقع هر چه میشده

یک سخنران طر  باشیم که با معضهالت مخاطبهان  عملخصوص وقتی با شده استخراج کرد، بهبیان فردی

هایی جمعی ندارد مگر وا آنجا که بتواند به چیدمانگاهی ست! یک سخنرانی فردی هیچ وکیهناآشنا خودش

ههای رزههایی کهه از پهی  در مباانهد: بهرای م،هال، چیهدمانکهردهخوبی کهار میعط  شود که پیشاپی  به

؟ بها زنیهداریهد حهر  میبها چهه کسهی د اند. اگر این اوفاق رخ ندهد، پهس شهمااجتماعی واقعی درگیر شده

شان ی ورکیبات ممکن، معنا و همه]کدها  هارمزگانبا کسی که پیشاپی  ؟ و کلی شمولصحبتی ج انهم

ای نشانه هایجریانوواند سوژه میهشده زندانی  معناهای مسلط است. ون ا یک گروهداند؟ بیان  فردیرا می

ی دیگهر را جعهل هاها گشوده کند و واقعیترا دستکاری کند، معناها را به لرزه درآورد، زبان را رو به دیگر میل

 کند!

سبک حربی بهازگردیم.  ی«هادموکراسی»آن با استالینیسم و ی فاشیسم و نسبت اجازه دهید به مساله

ور هایمان را پیچیهدهخهواهیم مهدلبهرعکس میکهه نهداریم، بل انهگر های وقلیلقیاس برقراریای به ما عالقه

بهر برسهیم کهه در آن  موضهعیون ا زمانی فرا خواهد رسهید کهه بهه  . هر ووقفی در روند این مسیر وحلیلکنیم

های . فاشیسهم، استالینیسهم و دموکراسهیکمترین کنتهرل واقعهی را داشهته باشهیمبه راه افتاده فرآیندی که 

یک از در قل  هر  یمبخواه پاشد اگربالفاصله فرو می گانهسه بندیگروههریک انواع زیادی دارند. این  حربی

پلیسی، هامی، ماشهین سیاسینسبی م،اًل ماشین صهنعتی، ماشهین بانکهداری، ماشهین نظه جایگاه   اهگروه

های بنهدیباید هر یک از این گروهسیاسی . وحلیل یمدر نظر بگیرنیز لت، کلیسا و الخ را ساختارهای دووکنو

های مرحلههون ا  در هر موردش ازمان نسبت به این واقعیت حافل نشود که دحدحهفرعی را در نظر بگیرد و هم

الگهو بهرای حهزب پلیسهی ابهداع خواه معاصهر وعهدادی پی ههای ومامیهتست. نظامیولمولک وقلیل   موقتی  

اند؛ حزب پلیسی نازی را باید در مقایسه با حزب پلیسی استالینیستی مطالعه کرد؛ در واقع، شاید ایهن کرده

های میهل خهوب اسهت کهه ماشهین ور باشند. همچنهینزدیکن همدو از هر ساختار متناظر دولتی دیگری به 

 یمالحظههشوند. اما آنگاه کش  خهواهیم کهرد کهه میبندی آن ا وارد متفاووی را برگزینیم که به درون ورکی 

اش سهازی ابهژهدر راسهتای مولکولی مهدامبایهد  سیاسهی نیست. پس وحلیل کافیای چیزها از چنین فاصله

کهار شهان های بزرگهی کهه داخلبندیرد که در قل  گروهبه خود بگینقشی را پی  رود وا بتواند وا حد ممکن 

هر دورانی،  طی   کهحزب نازی وجود ندارد؛ نه ون ا حزب نازی وکامل یافته است، بلی  . ندکایفا می کندمی

فهاوت یافتهه اسهت. ، کارکردی متدر آن ا کار خود را انجام دادهحزبی  چنینه های متعددی کبر حس  حیطه

ههای نظرگاهای برادران اشتراسر یکهی نبهود. های وودهلر با ماشین اس.آ یا سازماندهیمماشین اس.اس  هی

 ووان در قل  ماشین اس.اس یافت ههه به خاطر داشته باشید که هیملر آرزودینی را میمعینی از ال امات شبه

ها افهراد اس.اس را وربیهت کنهد ههه کهه بها اعمهال آشهکارا ههای یسهوعیههایی شهبیه بهه روشداشت بها روش

زمههان وجههود داشههتند... مهها از پژوهشههی مفههت و بههدردنخور سههخن سادیسههتی همچههون اعمههال هیههدری  هم

ــی هایی اشههاره داریههم کههه مهها را از ف ههم سههازیبههه امتنههاع از سادهکههه بل گههوییم،نمی ــاییو تبارشناس  پابرج
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دسهتگاه وههم پیشهاپی  سهنخ معینهی از دم تفتـیش قاایـددارنهد. خهود های فاشیستی باز میدستگاهودم

ی فاشیستی را برپا کرد که قرار بود خود را وا امروز ووسعه دهد و کامل کنهد. بنهابراین، وحلیهل اجهزاء سهازنده

ههای متفهاوت اشیسم یکسانی وحت فرمهای متعددی مربو  باشند. فووانند به حیطهمولکولی فاشیسم می

ههای مهدرن علیهه فرم مبهارزهکنهد. ی کارگری کماکهان کهار میوجود دارد که در خانواده، مدرسه، یا اوحادیه

کردن  اسههتمرار  ایههن ماشههین  ی وصههدی وههوان سههازمان داد کههه آمههادهشههر  میاینخواهی را ون هها بهومامیههت

 فاشیستی باشیم.

ها در رابطهه بها حضهور میهل در شهدن بهه ایهن پرسه های مختله  بهرای نزدیکشاز رو انواع بسیاری

شهان بگیهریم، یها آن ها را بهه نادیده هایی راچنهین پرسه  آسهانیوهوانیم بههمیساحت اجتماعی وجود دارد. 

ها و ووانیم والش کنیم وا وغییرات، جابجاییشده وقلیل دهیم. و همچنین میسازیهای سیاسی سادهبدیل

و  کننهد. استالینیسهمبهه کهن  انقالبهی اعطها میهایی گریچنهین پرسه ی را دریابیم کهه نهای نویمکانا

 در وقابل با هم
ً
 به وعاری  از بیخاندشدهقرار دادهفاشیسم عموما

ً
گوینهد، بهن متفهاووی پاسهخ میو، زیرا ظاهرا

هها بسا وفاوتحال، چهاینند. و باام همگی ذیل یک پرچم گنجانده شدههای متفاوت فاشیسکه فرمدرحالی

های های مشخصهی از استالینیسهم بها جنبههبین انواع مختل  فاشیسم بسهیار بزرگتهر از وفهاوت بهین جنبهه

ِ  ومنهای وخریه  پیوسهتار   حهالها و درعینحف  این وفاوتمشخصی از نازیسم باشد.   خواهومامیهتماشـی

ی همــهدر سرواسههر  خواهیومامیههت ماشههینکههه حالیآن هههم درنیسههت؛  کههار پارادوکسههیکالیوجههه هههیچهبهه

دههد: سهاختارهای فاشیسهتی، استالینیسهتی، بهورژوا دموکراویهک و ... به مسیر خوی  ادامه می ساختارها

ووانیم نس  این ماشین را وها سهرکوب گردیم، میباز  1و کنستانین  دیوکلتیانامپراووری ی آخر دوره آنکه بهبی

ی خواهانهههای ومامیتشیوه، سیستم به ایناش پی بگیریم. های کنونیوا فرم 1681کمون  هایمیلیتانت

ی جمعهی میهل برای قبضههای متفاووی فرمول ،ی نیروهای مولد و روابط وولیدبه استحاله، بسته به متفاوت

شهیمیایی وجزیهه ایهن ماشهین را همچهون ورکیبهی  بنـدی ماشـینیترکیباند. باید والش کنیم وها وولید کرده

همچنین از کل فضای اجتماعی درگهذرد.  که، بلتاریخکنیم، اما به نوعی شیمی میل نیاز داریم که نه ون ا از 

در واقههع از  خواهانههه بههه آن وابسههته اسههتومامیتهای های میههل کههه سیسههتموراگذرنههدگی وههاریخی ماشههین

 در حیطهوحلیل فاشیسم صرف پسست. اگذرندگی اجتماعی آن ا جدانشدنیور 
ً
نگهار ی وخصهص یهک وهاریخا

 یپیچیهدهی آمیهزههای دیگهر و درون کنم: آنچه فاشیسم دیروز به راه انداخت، هنوز به فرمنیست. وکرار می

ساختارهای  ای در حال دستکاری و اعوجاجخواهانهشود. شیمی ومامیتفضای اجتماعی معاصر وک،یر می

 ؛اسهتای، ساختارهای ن ادی و خانوادگی و حتی ساختارهای فهردی دولت، ساختارهای سیاسی و اوحادیه

 رنجوری سخن گفت.های گناه و روانووان از نوعی فاشیسم سوپراگو در موقعیتکه می طوردرست همان

نهوردد؟ شهبیه در میی عجیه  و حریه  چیسهت کهه زمهان و مکهان را خواهانههاما این ماشین ومامیت

های ومسههخرآمیز روانکههاوان، وههوانم نکتههه؟ همههین حهها  هههم میوخیلههیهی در یههک داسههتان علمههیدسههتگا

چیز را داخهل کنهد! همههطور سطو  را خلهط میچه»را بشنوم.  کی راستشناسان ها و معرفتمارکسیست

                                                            
داد؛ کنستانتین امپراتوری روم که برای نخستین بار دین مسیحی را دین رسمی دیوکلتیان امپراتوری روم که مسیحیان اولیه را تحت تعقیب قرار می. 1

 امپراتوری اعالم کرد.
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زدن به وحلیلی در سطو  مولکولی دستها ون ا با باید اشاره کنم که شیمیدان« دهد...دیگی واحد شور می

هایهت ی حر عناصر مرک  نالل آمدند! اما آن ا خواهنهد گفهت: همهه سنتزهای و اومی بود که بعدور به ف م  

ی ایهن عهالوه، فایهدهی یک قیاس سخن گفتیم. و بهها فقط دربارهجست! قبول؛ وا اینفقط مکانیستی فقط و

ی ادامههه خواهنههد داد کههه منفعههت و اضههطرار مبههارزهم سههخنانچیسههت: ون هها کسههانی بههه شههنیدن ها جههدل

احسههاس کههرده باشههند. وکامههل وقسههیم اجتمههاعی کههار آفریههدن  را منظر دفاشیسههتی خردسیاسههی مههوردض

پیکری وولیههد نههوعی پیکرور از پههی  را ایجههاب کههرده اسههت. امهها ایههن حههولحههول ی،های مولههدبنههدیگروه

هههای ماشهینی صهنعت، اقتصههاد، عناصهری انسههانی را در بهر گرفتهه کهه در ورکی  یفزاینهدهسهازی مولکولی

ها با ورکیبی از اندام کهکند، بله که کار میهرگز با انسانی ه یا میلی نه روند. آموزش، اطالعات و ... به کار می

ها شهکل ی انهدامی فراانسهانگیهرد: زنجیهرهقطهاران خهود اروبها  نمییم. یک انسان با هماها طر و ماشین

بهه همهین . گیهردقهرار می مهادی هایسهیالن ی ازو سط  مشترکای های نشانهزنجیره در پیوند با گیرد ومی

قهادر بهه آزادسهازی  ، زیهراشوندهای انسانی سنتی میمسب  انفجار قلمرومندی خاطر نیروهای مولد کنونی

اسبه ووان محذیر است و مقیاس انقالبی آن را نمیناپ. از آنجا که این پدیده بازگشتهستند انرژی اومی میل

های شهوند وها ماشهینبوروکراویک کاپیتالیسهتی و سوسیالیسهتی وادار میههخواههای ومامیهتکرد، سیسهتم

 وکمیل و مینیاووری کنند. بنابراین، به نظرم میسرکوب
ً
رسد که جستجوی دالمهی بهرای ایهن گر خود را دالما

ی خردسیاسهی بهرای آزادسهازی ی ناگزیر مبهارزهخواه همان نتیجههای ومامیتقدرتبندی ماشینی ورکی 

ای که از روبروشدن با این ماشین ون بزنید، ناگ ان از موضع گشهودگی انقالبهی بهه موضهع میل است. دقیقه

های ههها و برنامهههخواهانههه در خواهیههد افتههاد: و سههپس خودوههان را زنههدانی عمومیتفروبسههتگی ومامیت

 را بههه دسههت خواهنههد آورد. وحلیههل دقههدرت خههو ،های بازنمودگرانهههیههد یافههت و وهلهههسههاز خواهامیتوم

از هها ووده گهذرادنمیکهه  است نظریه و عمل ی قدرتاراده، قدرت مولکولی ین ارادههما سیاسیمولکولی

 هخواهیم وا بهشود، ما نمی مطر هایی که شاید خال  یکی از اعتراض. برخلع شوندبرای میل  شانبالقوگی

کنیم که اگهر بینهی کلپوپهاورا درازوهر بهود، ، و همچون پاسکال هم ادعا نمیبنگریمواریخ ی ورین سویهکوچک

 این اسهت کهه وها یر ایهن ماشهین ومامیت .کردسیر واریخ وغییر می
ً
خواهانهه را نادیهده نگهذاریم؛ مساله صرفا

داده در جامعهه های رخبها روابهط نیروهها و اسهتحاله کردن خوی سازگار  ور و وعدیل وغیی ماشینی که هرگز از

 نق   خسته نمی
ً
  او هنهوز بنیهادین اسهت زیهرا قهی بود، امها نپوشهیتلر در مقام فرد قابل چشم شود. قطعا

هها، رفتارههای ها، فیلمههذیان خواه وبلهور یابهد. او در رویاهها،سب  شد فرم جدیدی از این ماشهین ومامیهت

ورین شناختی از نازیسهم ها هه که بدون کوچکهای چرم برخی از دستهها، و حتی بر جلیقهمعوج پلیسو،ک

 شود. کنند هه دیده میهای هیلتریسم را بازوولید میشمایل

چهرا های دیگری در موقعیت سیاسی فعلی در کهار اسهت. اجازه دهید به پرسشی بازگردیم که به شکل

گاه  را یهک دیکتهاووری نظهامی راضی نشهد وکیهه 1191و بحران  1116ا  از افتضکاپیتالیسم آلمان پس 

ی بهزرگ گویهد کهه سهرمایهساده بگیرد؟ چرا هیتلر و نهه ژنهرال فهون شهیلر؟ در ایهن زمینهه دانیهل گهورین می

 های جامعهه و سهازماندهیی سهوراخبهه همهه نفهوذ بهدیلبیناپذیر و خود را از این ابزار قیاس»خواست نمی

بیه نیهروی ها را همچون حزبی که شهدر واقع، یک دیکتاووری نظامی  ووده« های فاشیستی محروم کند.ووده

کند. دیکتاووری نظهامی همچهون دیکتهاووری فاشیسهتی بهه قسمت نمیقسمت شودپلیس سازماندهی می
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به نظهر برسهند و اگهر جوید، حتی اگر وعدادی از نتای، این دو دیکتاووری یکسان انرژی لیبیدولی ووسل نمی

م چ هار سهری لیبیهدولی در ککسان و الخ ختم شوند. پیوند دسهتی یگرانههای سرکوبها و روشبه شکنجه

 بلور شود:تها مورزی نوین در وودهشخص هیتلر سب  شد دگرگونی یک مکانیزم میل

نشههان کمههابی  ایی وسههلط یابههد کههه هههرا در مههوقعیتی قههرار داد وهها بههر آدم اوای کههه هههه سههبک عوامانههه

 .بر خود داشتندرا دموکراویک و بلشویک یالهای سوسماشین

نمهادش بهود و او را قهادر سهاخت وها  1111هه سبک سرباز قدیمی جنگ که صهلی  آهنهی او از جنهگ 

 ند.جل  ک آن ا را به خوداعتماد کامل  ووانستنمیدست کم کارکنان ارو  را خن،ی کند زیرا 

کهه او را قهادر  و فراخهی سستیشکلی از ، و محوریپذیری دار، نوعی انعطا ازهطلبی یک مغهه فرصت

کهه مدت به آن ها اجهازه دههد فکهر کننهد منفذان مالی مذاکره کند و ومامساخت وا با بزرگان صنعت و صاح 

 ی او هستند.آسانی قادر به کنترل و ادارهبه

ای مهاجرا باشهد ههه ههذیانی نژادپرسهتانه، جنهون، انهرژی ی اساسهیهه دست آخر ههه و ایهن شهاید نکتهه

ج هانی  نگهای جی مرگی که از کشتارگاههکرد؛ حریز کوک میی مرگ جمعی همپارانوییک که او را با حریزه

 
ً
و  ای واکیهد کهنمخواستم بهر نکتههمیست! اما ازحد کلیها بی ی این حر همهاول بیرون آمده بود. قطعا

وهوانیم شهرایط محلهی و مها نمی کههایهن واقعیهت داشته باشم، یعنی بهر ای گذرا به آن تم اشارهووانسون ا می

مسهاله بهر سهر  :کنم. واکیهد مهینادیده بگیریم وکینی را که به این وبلور مکانیکی شخص هیتلر مجال دادند

ههای سیاسهی و اوحادیهه کهارگری، روانکاوانه نیسهت: امهروز درون جنب ههای واریخیرضادادن به عمومیت

هسهتیم  سازیها، زندگی خانوادگی، زندگی دانشگاهی و حیره، شاهد دیگر خردوبلورهای فاشیستگروهک

پوشهی در اینکهه فهرد نقشهی قابهل چشم . آن ا با وظاهر بهگیرندنشأت میخواه ی ماشین ومامیترستهاز که 

 اشهاراتذاشهتن در برابهر گدستروینیم کهاری بکنهیم مگهر دسهتوهواقبو ننهد کهه نمیواریخ دارد، به ما می

ها از ههر رنهگ و نهژاد. خردسیاسهت میهل بهه ایهن کاران محلی و بوروکراتپارانوییک ستم ودابیرهیستریک یا 

آن ههر چهه  وجلهی یدامنههی قسهر در بهرود، حهال ال فاشیسهتیست: اجهازه نخهواهیم داد ههیچ فرمهومعنا

ی اقتصاد شخصی خودمان. از رهگهذر همهه یدر دامنهخانواده و چه حتی  یدامنه خواهد باشد، چه درمی

ای نامطلوب بود کهه بایهد اند که نازیسم ون ا دقیقهوسایل هه به طور خاص، فیلم و ولویزیون هه به خورد ما داده

دادن نشهانبهرای بهود ر واریخ ای زیبا دگذراندیم، یک جور خطای واریخی و البته در کنار آن صفحهمیاز سر 

ذار نبهود؟ ی کاپیتالیسهم و سوسیالیسهم وا یرگهخوردهگرههمهای بههعالوه، دیدن پرچمق رمانان خوب. و به

یسهتی  و محهور متفقهان وجهود اند که وضادهای آنتاگونیستی واقعی بهین محهور فاشهمچنین به ما قبو نده

  گزینشی که قرار بود یست برای پوشاندن ماهیت فرآیندداشت. این راهی
ً
فاشیسهتی  به زدودن فرمهول   صرفا

سهم را چیهزی خهارجی . رادک نازیبهوددر ن ایهت آن را خطرنهاک وشهخیص دادهکه بورژوازی  ؛ فرمولیراه برد

کرد هه و ایهن های آهنینی که بورژوازی استفاده میدسته کند هه چیزی شبیه بهی وعری  میزنسبت به بورژوا

دهد. اما آیها ایهن وصهویر انجام می« ی سوراخ کاپیتالیسمبشکه»کردن شکل از وعری  را در والش برای لحیم

بخ  نبود؟ فاشیسم ون ا نسبت به سنخ خاصی از بورژوازی خارجی باقی مانهد، یعنهی بی  از حد اطمینان
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اش و نیهز بهه خهاطر آزادسهازی نیروههای قدرومنهد میهل درون  باویشیسم را به خاطر بیهمان سنخی که فا

بعهدور  ون ها ی وشنجی بحران مورد قبهول واقهع شهد،عالجی که در مرحلهعنوان نازیسم بهها رد کردند. ووده

وا جایی مهد نظهر ووانست نابودی آن را ون ا المللی میبی  از حد خطرناک به نظر رسید. اما کاپیتالیسم بین

ههای ی طبقهاوی در دسهترس باشهند، البتهه اگهر فرمولداشهته باشهد کهه دیگهر وسهایل بهرای کنتهرل مبهارزه

: به محض آنکهه استالینیسهم بهر سهر ایهن فرمهول را در نظر نگیریمها خواهانه برای حلبه بر میل وودهومامیت

یامد؛ رسهالت او ممکن شد. رژیم نازی هرگز بر وضادهای درونی خود فال  ن ا، اوحاد بکرد« مذاکره»گزین جای

خواسهتند د کهه میهای متفهاوت قهدرت بهووالش برای برقراری مصالحه بهین ماشهین عماًل حیرممکن پیشوا

پلیسهی، ماشهین اقتصهادی، و الهخ. ههای سیاسهی را حف  کنند: ماشین نظامی، گروهشان خودآیینیکاماًل 

شدن به انقالبی بلشهویکی ها خطر بدلوخروش انقالبی وودهکه جوشسپرد او باید به ذهن می حال،درعین

، «نجهات دموکراسهی» از سهر نهه نههااوخهای حربی و استالینیسم ومامیترا دارد. در واقع، اوحاد دموکراسی

، اوحهادی خهود گرفهتهای فاشیستی به گریمونکه آز شکل گرفتباری وغییر راستای فاجعهبرای ون ا  بلکه

هها در گریی ایهن آزمونکهه در نتیجهه ایبهار متابولیسهم لیبیهدولیبه فهرم مرگ ی بودا ور از همه پاسخکه ب

بهرد. ها ووسعه یافته بود. طی این دوره، بحرانی سیاره را در چنگ گرفت که به پایان ج هان شهباهت میووده

گرا در ایتالیها و آلمهان در همهان آحهاز نهابود شهدند. امها چهرا ایهن های چهپالبته نباید فراموش کهرد سهازمان

از ورق ساخته شده باشند، سقو  کردند؟ آن ا هرگهز بهدیلی واقعهی پهی  روی هایی که ها م،ل خانهسازمان

، یا حتی ایهن پی  برود هاانرژی میل وودهی ونهبهونهها نگذاشتند، به هیچ وجه، هیچ بدیلی که بتواند ووده

زنهد.  فاشیستی منحر  گرداند، در کار نبهود )وحلیهل رایه  در ایهن مهورد حهر  آخهر را می انرژی را از دین  

ورین ههای اقتصهادی را بهرای اضهطراریحلراه ی ازلحهداقکهار، های فاشیستی در آحاز گویند رژیماحل  می

 اجهرای خهدماتی ی بیکهاران، برنامههکردند ههه رونقهی مصهنوعی در اقتصهاد، جهذب دوبهارهمسالل م یا می

عجهز و  با ربابر برای م،ال در را ات این و مید آنگاه چنین وحلیلی، عمومی در مقیاس کالن، و کنترل سرمایه.

ووجی هاوی همچهون وروی ، بهدین. دههدقهرار میدموکراویهک جم هوری وایمهار سهیالههای سوناووانی دولت

« مان بهدی، یها اوحادههای بهدی داشهتندی بدی، رهبهران بهدی، سهازها برنامهها و کمونیستسوسیالیست»

ههای هها و خیانتعی  و در همین راسهتا، شوندگرفته میدر نظر  کافیی نازیسم  ی سلطه]برای ف م مساله

شهوند. امها ههیچ چیهز در ووجی هات یادشهده ایهن ن ایهت برشهمرده میها وها بیها و کمونیستسوسیالیست

هها ای قهادر بهه وبلهور در وودهخواه جدید وا چنان درجههورز ومامیتدهد که ماشین میلواقعیت را شر  نمی

داد.  ور از رژیم حاصل از انقالب اکتبهر وشهخیصالمللی هم آن را خطرناکالیسم بینبود که حتی خود کاپیت

 همه از قبول
ً
های ایتالیهایی و آلمهانی، بهه زنند که ماشین فاشیسهتی، در شهکلباز می سر این واقعیت وقریبا

العهاده را در آن ی مرگ جمعی و فوقها یک حریزهکاپیتالیسم و استالینیسم بدل شد، زیرا ووده برایو دیدی 

ی وسهیلهبهر یهک رهبهر، یهک مهردم، و یهک نهژاد، بهشان با بازقلمروگذاری میلها وودهگذاری کردند. سرمایه

 بهه آنخواسهتند نسهتند و یها نمیوواهها یها نمیفانتاسم فاجعه، واقعیتی را که از آن انزجار داشهتند و انقالبی

را  ایها جهای سوسیالیسهمبرای وودهدرازی کنند، نابود کردند. رجولیت، خون، فضای حیاوی، و مرگ دست

ی سرنوشت شهوم و واسطه، فاشیسم بهاین گرفت که احترام زیادی برای معناهای مسلط قایل بود. و با وجود

کمال از هیستری و عجز جمعی، و ، و به دست نمایشی ومامیوچی گرای  کاذب به پواسطهمحتوم خود یا به

 مسیر انحرافهی بسهیار طهو نی
ً
ور را نسهبت بهه مه،اًل به همین معناهای مسلط بازگردانده شد. فاشیسم صرفا
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و واناووس که بهه  ی معناهای فاشیستی از دل بازنمایی مرک  مرگ و عش ، اروساستالینیسم طی کرد. همه

جنگیدنهد، درسهت بهه سهوی مهرگ هها بهرای مهرگ میگیرند. هیتلهر و نازیاند، نشات مییک چیز بدل شده

مواجهه شهوند. بهه چهه طریه   دشهانبودند پهی  برونهد و بها نهابودی خوهای آلمانی وواف  کرده آلمان؛ ووده

اشهین ها پس از شکست آشکار در آن را ف میهد؟ میافتن جنگ برای سالی آن ا برای ادامهدیگری باید شیوه

خصهوص اگهر از بیهرون بهه آن بنگهریم. ور اسهت، بهمراو  معقهولای بههاستالینیستی در کنهار چنهین پدیهده

آور نیست که کاپیتالیسم انگلیسی و آمریکهایی بهه خهاطر اوحادبسهتن بها استالینیسهم چنهدان دچهار شگفت

ووانست در مقام ینیستی میطلبی استالپیشمانی و افسوس نشد. پس از نابودی انترناسیونال سوم، ومامیت

های متفاوت فاشیسهم سیستم جایگزین استراوژی کاپیتالیستی ظاهر شود و مزایای مشخصی نسبت به فرم

ووانسهت بهرای کنتهرل شهان میو دیکتاووری کالسیک داشت. چه کسی ب تر از پلیس استالینیستی و عمال

شهده های ملهی سرکوبی اقلیترزده یا همههای استعمای کارگر، وودههای بی  از حد طاحی طبقهجنب 

طلبی، های ومامیهتآخهرین جنهگ ج هانی فرصهتی بهود بهرای گهزین  کهاراورین ماشهین پسمج ز باشد؟ 

 هایی که بیشترین سازگاری را با آن دوران داشتند.ماشین

جزلهی و  وا کهارگران را وقسهیم، انددر والشخال  فاشیسم، خواه کاپیتالیستی، برهای ومامیتماشین

ههای ها در رده. ایهن ماشهینبکشهنداسهت،مار  بهه را ههمبرای میل شان حال بالقوگیعینو در  کنند مولکولی

ی کنند؛ آن ا خود را در قل  سوبژکتیویته... نفوذ میشان وهایشان، کودکیهایشان، جفتکارگران، خانواده

. ههد  ههراس داردهها ههای کهالن وودهدهند. کاپیتالیسهم از جنب به ج ان قرار می شانکارگران و نگرش

های خودکار ونظیم و وعهدیل اسهت. ایهن نقه  ونظیمهی بهه دولهت و داشتن سیستمفرمانکاپیتالیسم وحت

هههای شههود. و وقتههی نزاعههی از دل چارچوبداده می« شههرکای اجتمههاعی»هههای قراردادسههازی بههین مکانیزم

های اقتصادی یا محلی محدود کنهد. خواهد آن را به جنگشود، کاپیتالیسم میستقر برافروخته میمازپی 

خهود را  خواهی حربی اکنون کاماًل همتهای استالینیسهتیاز این نظرگاه، باید وصدی  کرد که ماشین ومامیت

تر برخهوردار بهود؛ ، استالینیسم نسبت بهه فاشیسهم از مزیهت  بهات بیشهحالاینپشت سر گذاشته است. و با

کهه ماشهین نظهامی، ماشهین پلیسهی و  استدر همان سطحی قرار داده نشدهدر استالینیسم حزب که  ]چرا

کههرد و  1گههذاریرمز های قههدرت را فرای ماشههینسههم همهههماشههین اقتصههادی قههرار دارنههد. در عمههل، استالینی

گاردهههای عههالوه، استالینیسههم موفهه  شههد آوانوحههت کنتههرل درآورد. بههه سرسههختانهههها را حههال وودهعههیندر 

 ورینبرجسهتهشک یکهی از بیکه المللی را با افساری محکم م ار کند. شکست استالینیسم، پرولتاریای بین

گیهرد کهه استالینیسهم دیگهر ، آشکارا از این واقعیت نشهأت میاست گرفته در دوران مدرنهای صورتعهووس

شهدن نیروههای کهار ولکولیطهور خهاص، بها آن چیهزی کهه مد، و بههای مولهنتوانست خود را با وکامهل نیروهه

                                                            
1. Overcodeکند و این قلمروها هر کدام کدگذاری یا رمزگذاری مخصوص خود را ای قلمروگذاری میشیوههای میل را بهای سیالن: هر جامعه

کند و بنابراین برای فهم و در پذیرد که نظامی جدید قلمروها را بازقلمروگذاری میها در اختیار دارند. فرارمزگذاری زمانی صورت میبرای این سیالن
های سنتی و ی بخشی از نظمتوان ادامهکماکان میزند. به این معنا، های پیشین میها، دست به فرارمزگذاری بر رمزگذاریع تسخیِر این سیالنواق

ز دهد کماکان برخی اای جدید دید، اما این استمرار نشانگر سیری خطی و پیوسته در تاریخ این جامعه نیست؛ بلکه نشان میکهن را در جامعه
ها در کار باشند، اما کارکردی جدید عبارت دیگر، شاید همان رمزگانهای قدیمی تحت نظام جدیدی از رمزگذاری در حال کار هستند. بهرمزگان

اورمیانه را داری اشاره کرد که اکنون خبار محلی با اقتصاد جهانی جنگ سرمایهخشونتهای پیوندهای سنتمثاًل به توان از این نظرگاه اند. مییافته
 است.به مکان هندسی فاجعه بدل کرده
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ههای سیاسهی و ای از بحرانسازگار کند. این شکست درون اوحاد جمهاهیر شهوروی، بهه مجموعهه ،خوانممی

های بههدل شههد کههه خههودآیینی نسههبی را بههه ماشههین سههرهمی پشتهههاای از لغزشاقتصههادی و نیههز دنبالههه

بهه  ههاومهام اینها و الخ بازگرداند هه اگرچهه منطقه به ارو ،به ی  دولت و وولید،  رانهسافنیا وکنوکراویک ]

ورجمهه های مردمی بیرون اوحاد جماهیر شوروی به روابط آشوبناک با دموکراسی هاومام اینضرر حزب بود. 

 مساللهمراه با  ،جادرون احزاب کمونیست. همهقملی ن ادن  یک چندمرکزی  هه گسست از چین، بنیان شد

احههزاب  ووانسههتندکشههورهای کاپیتالیسههتی در نتیجههه، بههاب شههد.  هههم طلبیای و ملههی، اسههتقاللمنطقههه

کهل . از این منظر، میراث استالین بهطور جزلی در خود ادحام کنندپس بگیرند یا بهکمونیست محلی خود را 

ها حف  کرده است، امها در واقهع اب و اوحادیهاز دست رفت! البته استالینیسم خود را در وعداد معینی از احز 

کنهد و مبهارزات انقالبهی، مبهارزات میهل، دموکراویک قهدیمی کهار میاستالینیسم اکنون بر الگوی سوسهیال

ند. وحهت ایهن شهرایط، سیسهتم ریز گمی یشتر  و بیشتر از نفوذ سوسیالیسم، هر چه ب1یا لیپ 86همچون مه 

خواهی بیفتد. و وا زمانی که این های جدید ومامیتون خود به دنبال فرمولشود وا در کاپیتالیستی وادار می

درخواهنهد  ناپهذیربینیپی هایی جب ه درارو شود که ها یافت نشوند، کاپیتالیسم باید با مبارزاوی رویفرمول

ها، در زنهدانهای نژادی، براندازی در مهدارس، در ران و اقلیتجهای مدیریتی، مبارزات م ااعتصابگرفت )

گرانه های سهرکوبها، مبارزات برای آزادی جنسی، الخ . این موقعیت نو بها وک،یهر و ازدیهاد پاسهخویمارستان

کار نههداریم کههه و های اجتمههاعی همگههونی سههر بنههدیروهمواجههه خواهههد شههد؛ مههوقعیتی کههه در آن دیگههر بهها گ

 اقتصادی ههدایت کن 
ً
ههای مهرگ کهه در فاشیسهم اردوگاه . در کنهارشهده باشهدشان به سوی اهدا  صرفا

بها های جدید فاشیسم مولکولی در حال ووسعه هستند: فاشیسمی کشورهای متعددی هنوز زنده است، فرم

 هسهتند وهاور صهرفهبههی انهواع گتهو کهه نژادپرسهتی، و همههدر مدرسه، در گرایی، در خانواده ی پایینفیتیله

طله  در جسهتجوی سهاختارهای جا، ماشهین ومامیت. همههنهدکنو جبهران آن ها را می سهوزیهای آدمکوره

ایهن بهار بهرای همیشهه کردن میل با اقتصاد سود. بایهد یهکقادر به سازگار  یاست، یعنی ساختارهای متناس 

موفه  »فاشیسهم پیشهاپی  « فاشیسم دوبهاره موفه  نخواههد شهد.» که سریع و آسان را کنار بگذاریم فرمول

کنهد؛ فاشیسهم در وکامهل عبهور می هاصهافی ریزوهرینفاشیسهم از « د.شهومی موف »و کماکان « ده استش

که از وکامل نیروهای مولد  استشدهمیل س یم  خردسیاسی   اقتصاد   نوعین حد که در دالمی قرار دارد، وا آ

را درسهت در قله  میهل ههر کسهی اش م از بیرون آمده باشهد، امها انهرژیرسد فاشیسجدا نیست. به نظر می

شهههیطانی آن  هایبازیهمسهههخر  یواسهههطهشهههدن بهگمراهبهههار بهههرای همیشهههه از یابهههد. بایهههد یهههکمی

گوینهد در شان، اروشی کهه میکه ارو  مجذوب  فاشیسم؛ کسانی آن قدر دست برداریمها دموکراتسیالسو

. انهدازدمیراه را بهه فاشیسهتی هایسرکوبی بدورین و هشدار ورین است، بی هیچ مالحظهدنیا دموکراویک

 یک ماشین نظامی اسا
ً
یتی هم ندارد رژیهم سیاسهی حهاکم چهه کند، اهممی متبلوریک میل فاشیستی را  سا

هایشهان ههم کهم اما ایهن از شایستگی ،است،نا نبودندهم وسکی، ارو  مالو، و ارو  کاسترو ور باشد. ارو  و

، درون کهل قلمهروی جداهای جداقطعهها و ذرهاست، در  پالوپخ جا . فاشیسم همچون میل همهکندنمی
                                                            

1. The Lip در اعالم ورشکستگی کرد و  3791سال ی لیپ شد. وقتی کارخانهکه در بزانسون فرانسه تولید می: لیپ نام تجاری یک ساعت است
ی خط تولید را تصاحب کردند. آنها شیوهتخریب قرار گرفت، کارگران همراه با سندیکای خود در این شرکت در برابر آن مقاومت و فهرست 

مراتبی افقی ی سیاسی افزودند و در یک نظم غیرسلسلههای مبارزهبه فرمبر کارخانه را برای نخستین بار در فرانسه « کارگران گریخودمدیریت»
چارلز پیاژه کارگری بود که از کردند. قسیم میطلبانه بین یک دیگر تشکلی برابریها را بهشبیه به یک کمون، سود حاصل از تولید و فروش ساعت

 آید. حساب میی فعاالن این جریان بهترین چهرهشدهشناخته
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ی وهوان دربهارهیابهد. میجها یها جهای دیگهر و بهر حسه  روابهط نیروهها وبلهور می اجتماعی: فاشیسم در یک

فاشیسم گفت که بسیار قدرومنهد اسهت و همزمهان بهه شهکل مضهحکی ضهعی . و اینکهه قدرومنهد باشهد یها 

برای اوصال لیبیدوی اجتمهاعی بهر ومهام  هاسوژههیا گروه های جمعیبه ظرفیت آرای وابسته است ضعی ، 

 قالبی میل.نهای ای ماشینسطو  با کل گستره
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