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داری؟دمـکراسـی یا سـرمایـه: ونانـوی یـفراس  

الدین رحیمی  جالل -مبین رحیمی : ان/ مترجممیشل لووی نویسنده:  

سالگی با مطالعه آثار لوکزامبورگ با مبانی مارکسیسم آشنا شد. اما این  ۸۱هنوز در برزیل بود که در  1(۸۳۹۱)میشل لووی مقدمه:

تا شاگرد گلدمن شود. لووی  ی تحصیلی زیر نظر لوسین گلدمن دریافت کرد و به فرانسه مهاجرت کرداهیبورسبود که  ۸۳۱۸در سال 

و  ودشیماخراج  اشیاسیسآنجا به دلیل عقاید  اما در شودیمبعد از اخذ دکترا مدتی در اسرائیل مشغول به تدریس جامعه شناسی 

توان می .شودیمشناسی در مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس و در آنجا مدیر بخش تحقیقات جامعه گرددیمدر نهایت به فرانسه باز 

نین، مارکس، انگلس، لهای نابهنگام، میان اندیشه هایی است که بواسطه دیالکتیکگفت میشل لووی از نسل آخرین مارکسیست

ثابه دانشی مکند، تا کلیتی از سنت مارکسیستی را بهسعید و مندل ارتباط برقرار میلوکاچ، رزا، بلوخ، بنیامین، گرامشی، چگوارا، بن

ابه سرکوب ثمای که مارکسیسم نه بهبندی کند: لحظههای تاریخی استوار بر پراکسیس را دوباره از نو برای ما صورتانضمامی از دقیقه

زیل باشد، : چه در برعنوان آلترناتیوی در برگیرنده تمامی لحظات تاریخی در هرگوشه از این جهان نابرابر استدقایق تاریخی، بلکه به

ر ای که عنصر ذهنی }آگاهی تاریخی{ دساز بحرانی بود، دقیقهچه در کُردستان. اما اینبار یونان بود که در بر گیرنده لحظه سرنوشت

 .ها کشیدکل پراکسیس انقالبی یک بار دیگر مردم را به خیابانش
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*** 

بعد از شکست  ۸۳۹۱که در سال  ،آغاز کنیم دمکراسی بورژوایی در روسیه درباره نوشتاریقولی از بگذارید با نقل

 :استشدهنوشته  انقالب اول روسیه

ای که ممکن است این معنی را هر واژه-و دمکراسی یا آزادی باشکوه  داریمیان سرمایهاینکه باور به»

. این باور در همین اوان وارد روسیه شد و باوری است بیهودهبسیار وجود دارد،  تطابق انتخابی-باشدداشته

در دراز مدت، چنین چیزهایی  گونهچ: پرسش واقعی باید این باشد... اما دیرینه در ایاالت متحده است

 «شوند؟ممکن می داریسرمایه سلطهزیر 

 2س وبرماکبیان ازان  واقع ایندر؟ پلخانفشاید ، یا تروتسکی، لنین ؟کسی استنویسنده این بیان روشنگر چه

ند کاما خاطر نشان می ،بسط ندادهرگز را  ینشباین وبر اگرچه است.  شناخته شدهشناس بورژوا جامعهبه  که ،ستا

ر این مهر تاییدی برسد تاریخ قرن بیستم نظر میبهداری و دمکراسی وجود دارد. میان سرمایه که تضادی بنیادین

ه مثابه بدمکراسی  ،شودمی ت حاکم توسط مردم تهدیدقدرت طبقانظر رسیده باشد که بههنگامی  غالباً بیان است:

آمریکای )های نظامی یا دیکتاتوری (۹۹و۰۹اروپا در دهه فاشیسم ) رانده شده وپس، یک خوشگذرانی تهی از عمل

ی مورد چنین که امروزه در اروپا کنداین کفایت میخوشبختانه . اندآن شدهجایگزین  (۰۹و  ۱۹دهه در التین 

مکن ترین حد مدمکراسی ما در پایین ،با پیروزی نئولیبرالیسم مخصوصااما در چند دهه گذشته  ،شودیافت نمی

 حق انتخاب داریم، ما هنوز مطمئناً مثل پوست توخالی شده است. یک دمکراسی بدون محتوای اجتماعی که؛ است

دیگر که اختالف  رونوشتدو  همراه با، (U.M.P)3بازار متحدزب ح :یک حزب در انتخاب رسد تنهانظر میهاما ب

 .لیبرالسوسیالمیانه _لیبرالی و دیگری چپنئو راست_جناح نسخه یکیدارند:  مه اندکی با

اثیر تکمترین اروپا  مجلسشی اتحادیه اروپا مشهود است، جایی که یگارال عملکردانحطاط دمکراسی مخصوصا در 

رار پا قسیون و بانک مرکزی ارویکم یعنیغیر منتخب،  افراد دست درای محکم که قدرت به گونهدارد، در حالی را

رسمی یمههای نو یکی از تئوریسینرانس پروفسور اتحادیه اروپا در فلو ،نیکو ماژونیگیادوم هایاساس گفتهبردارد. 

  نه در برابر ،های عمومی مبتنی بر هدفشاننهاد». به عنوان مثال «اکثریت الزم داردغیر نهادهای»اروپا  اتحادیه،

دانه حکومت مستب» در برابر را ی است که مااین تنها راه«: مقامات منتخبو نه  مسئولیتی دارند کنندگانانتخاب

سیار باحتیاط  ای وارتباط حرفهتخصص، به عنوان مثال  کیفیت»در چنین موسساتی . داردمصون می «اکثریت
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ای مدافعهه بیشتر ب قابل تصور است،سختی  چنین چیزی که به. «هستنددمکراتیک مستقیم  مسئولیت از ترمهم

 ماند.می اروپا حادیهدمکراتیک در اتالیگارشی و ضدسرشت پر صرو صدا از 

وی . در سرمقاله اخیر روزنامه فرانسحد ممکن تنزل یافته استترین ، دمکراسی به پاییناقتصادیکنونی با بحران 

Le Figaro،  هایرویهه ک این نشانگر این امر استو  -استثنایی است موقعیتموقعیت کنونی یک -نوشته شده که 

 ت عادیوضعیبه ها را محترم بشماریم که نتوانیم آما وقتی می ،احترام باشندتوانند همیشه قابل دمکراتیک نمی

. آن هستیم 5یمیتاشکارل در مفهوم  4«وضعیت استثنایی»سیاسی /یک نوع اقتصاد مواجهه با مابنابراین برگردیم. 

   اعالم کند؟را  «وضعیت استثنایی» اشمیت با همصدا حق داردکه  کسی حکمفرما استچهاما 

را داشت. هر  قانون اساسی الغایپادشاه حق ، ۸۰۳۰سه در نو قبل از اعالم انقالب فرا ۸۰۱۳مدتی، بعد از برای 

 خر متعلق به این پادشاهی بود.انسه بود، دست آنچه خواست و آرزوی مردم فرد، هر آها بوی مجلس ملتآنچه رأ

 هایهمه دولتسرمایه مالی است. همان فرمانروا بلکه نیست،  هابسبورگیا  نبوربوپادشاه  اما در اروپای امروزی،

. چه نداگماشته شده دمکراتیکپادشاهی غیر اساس یکبر و مستبدمتعصب، ای به گونه اروپا بجز یونان!کنونی 

 حق ر خدمتمتعصبانه د ،دمکراتمسیحی متظاهر یا سوسیالکار، محافظهچه ، هاچپشبهیا  جناح راست افراطی

 هایار. بازبازار مالی جهانی مطلق و مستبد وجود دارد: یرواینامروز در اروپا فرمابنابراین  پادشاهشان هستند.وتوی 

بیکاری را  نرخ سازی وخصوصیهای اجتماعی، کاهش هزینه، دستمزدها، حقوق بازنشتگیمالی در هر کشوری 

 .کنندتحمیل میتعیین و 

- برای ریاست جمهوری کاندید کردند شوندنامیده می 6«انمتخصص»که را  کسانیمستقیما  هامدتی پیش آن

گاه ن بگذارید خدمتکار باوفای بازارهای مالی هستند. کسانی که -ایتالیا در یو مونتیماردر یونان و  پاپادموس

رئیس بانک مرکزی،  :گیماریو درا ها از کجا آمدند؟داشته باشیم. آن «متخصصان»این تعدادی از به  تریدقیق

ود. ب 7ساکسگلدمنمشاور سابق اروپا، او همچنین  کمیسیون سابق عضو، نتیوماریو م .کسساگلدمنمدیر سابق 

رای مدارن بو سیاست داراناز بانک انتخابی یک انجمن- جانبهسه عضو اصلی کمیسیونکه  پاپادموسو  مونتی

میسیون ک سابقعضو ، جانبه اروپایسیون سهکمرئیس  ساترلند:پیتر  .هستند -انجام کارهای بعدیبحث در مورد 

 جانبهون سهسییکممدیر فعلی   ،جانبهسیون سهیمعاون رئیس کم :هیویالدیمر دلو .ساکسگلدمن اروپا، مدیر سابق

ر به بیانی دیگ. در اروپای شرقی است ساکسگلدمنکه اکنون مشاور  کچِصاد در کشور سابق اقتاروپا و وزیر 
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ها در نبحرا مسئولکه مستقیما  ی هستندهایبا استفاده از کار در بانک نجات اروپا از بحران متصدی ،صانمتخص

کار کردن آشتنها بلکه نیست،  سساکگلدمنهای اروپا بواسطه توطئه لیست کردناین به معنی . آمریکا هستند

 حکفرما در اتحادیه است.  های، نخبه«انمتخصص»سرشت الیگارشی 

 در مورد افکار بی تفاوت هستند و ایها و تظاهرات تودههمگانی، اعتصابهای اعتراض نسبت به های اروپاییدولت

 دان، کارمنبازارهای مالی اساتواحساس افکار -واظببشدت م-اسات مردم نگران نیستند آنها فقط مواظب و یا احس

پرسی، ارتدادی پرمخاطره همهنظرخواهی از مردم بواسطه  ،اروپاهستند. در دمکراسی صوری  شانهایو نمایندگی

 تشکیل داد؛ ائتالفی از چپ رادیکال ،8سیریزایونان با رهبری دولت اما بدترین نوع جرم در برابر بازار مقدس.  است:

 اساسیمسائل یونان تنها در مورد  پرسیهمه پرسی مردمی را داشت.که شجاعت سازماندهی این همه جریانی تنها

برای  تالش ،هایونانی نهدرصد  ۹/۱۸دمکراسی بود. پیرامون  ر چیزیه سویفراهمچنین  اجتماعی نبود،-اقتصادی

 اریدنخستین گام بسوی تغییر از پادشاهی سرمایه توانست. این میبود مالی سلطهحق وتوی  پرسش کشیدنبه 

 ردمم آنها فورا. دارند با دمکراسی را کمترین مدارااروپا  الیگارشیاما نهادهای  ه جمهوری دمکراتیک در اروپا باشد،ب

با تحمیل کردن یک  9تروئیکادادند. تحت فشار قرار  ها،ریاضتنپذیرفتن  جهت خود در آزادانهتالش  براییونان را 

جناح  .یونان، طرحی بود برای انتقام از انسانی و سنجش ناپایدار عدالتی اجتماعی بی اقتصادی، واپسروانه هبرنام

 هاونانییبر  -اوالند، رنزی و...- آنرا با همدستی دوستان دروغین یونان وبود  گینسهم ی بانی این برنامهمانلراست آ

 .تحمیل کرد

ی بسیار .فزورنی استبه  همچنان رودر اروپا  اغوا همگانی،شدن خشونت بیشترو  هابحران تر شدنعمیقبا وجود 

های بدون خارجی :صورتاندازند. بدینگردن مهاجران میگناه را بهکردن توجه همگانی برای منحرف ها از دولت

تهدید برای  تریناصلیحضور دارند،  اکنون که یبدوشانخانهها و مسلمان، تبارهمغیرمهاجران ، پناهندگیحق 

-حزب م یافاشیسهراسی، شبهراسیسم، بیگانه ظهور طلبی بزرگ برایفرصت یک البته این .شوندقلمداد میکشور 

ن ای ، ودهندرا تشکیل می هادر حال رشد است که اکنون در چندین کشور بخشی از دولت های کامال فاشیستی

 .استبرای دمکراسی در اروپا  بسیار جدی یتهدید

ای هسیاستفراسوی انه، فراسوی رقابت وحشیدیگر است، اروپایی  یاروپایخلق  ، القای آرمان برایامید یگانه

 ،حیطیماجتماعی یکتا و زیست :. اروپایی دیگر ممکن استهای جاودانهفراسوی بازپرداخت وامریاضتی و رحمانه بی

-نظرانه دولتتنگهای محدودیت و قومی مرزهایاما بدون مبارزه همگانی مردم اروپا فراسوی  اروپایی دمکراتیک؛
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 اییهای اجتماعو جنبش یمردم برآشفتگی امید ما برای آیندهبه بیانی دیگر . توان به آن دست یافت، نمیملت

برای  دیگر .هستند در حال بپاخاستنجوان  مردان و زناندر چندین کشور بویژه در میان  که هم اکنون است

 یسمنئولیبرال بر علیهمبارزه  ،دمکراسی مبارزه برای است کهای روزافزون آشکار شدههای اجتماعی به گونهجنبش

صد سال پیش  که گونههمان ،در سرشت خود است که داریخود سرمایهعلیه مبارزه برخر سر هم است و در آ

 ، نظامی نادمکراتیک است.خاطر نشان کرد ماکس وبر

Michael Lowy-6 August 2015 

*** 
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