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بیخبخش ملی ارتش زاپاتیستی آزاد

برنامهء بعدی ما:
اوکسیمورون !

(راست روشنفكر و فاشیسم لیبرال)

۲۰۰۲مكزیك، آوریل |معاون فرمانده شورشی ماركوس  
ترجمه: خبهرام قدیمی

بیربرنند]۱[ اوكسیمورون بهاها صفتی ربه كار م بیتست كه در آن ربرای وصف واژ   تعبیر
ب ًال ربرخنی عرفنا از «ننوری تارینك» تسنخن بهاها متناقض اتست؛ مث  كه ربا خو ِد آن واژ

بهاند، كیمیاگران از یك «خورشید تسیاه».  گفت
«خورخه لوئیز ربورخس»

گشفگفتار و تعهد  هشدار، پی
بهاید، ربهتر اتست اهمین حال ربخوانید، در غیر این صورت ربرخی چیزاها را نخوااهید  توجه كنید: اگر جملهء پیشانی مطلب را نخواند

فهمید. 
بیشوم. اما، ب ًال ،)، تنها واقعیتی را یادآور م  یك حقیقت غیر قاربل انكار: جهانی شدن پیش روی ماتست. كاری ربه خصلتش ندارم (فع

در این راربطه ربایستی خاطر نشان كرد كه اوكسیمورو ِن مفروض، جهانی شدن نااهمگون [قطعه قطعه] شده اتست. 
بتاهای مننالی  جهانی شدن، از جمله توتسط دو انقال ب، انقال ب فنآوری و انقال ب اطالعات امكان پذیر شده اتست. و توتسننط قنندر
بهاها را در نوردیده و مرزاها را در اهننم  راهبری شده و می شود. فنآوری و اطالعات اهمراه ربا اهم  (ربه اضافهء تسرمایهء مالی ،) فاصل
بهاند. امروزه  ممكن اتست در اهر نقطهء جهان و ربه گونه ای اهمزمان از اهر قسمتی از جهان خبر داشننت. ولننی پننول نیننز  شكست
بیكند؛ گوئی در آن واحد اهمه جا اهست. و ربه بمآوری آمد و شد م  قدرت حضور دائمی در اهر نقطه ای را دارد؛ ربا تسرعت تسرتسا

بیربخشد، شكل یك ربازار را، شكل یك كالن ربازار  را. ۱عالوه، پول ربه جهان شكلی جدید م
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بهء  ربدون شك، ربا وجود «جهانی كردن» دنیا، و یا ربهتر اتست ربگوئیم دقیقا در نتیجهء آن، تجانس اهنوز ربا مبدل شدن ربه مشخصنن
بلاهای دیگری ربنندل  این تغییر تسده و اهزاره فاصله زیادی دارد. دنیا یك مجمع الجزایر اتست، یك پازل كه قطعاتش خود ربه پاز

بیاهاتست.   بیشوند، و تنها چیزی كه جهانی شده، تكثیر نااهمگون م
بیكند، ربا اتستفاده از آنها ربه عنوان تسننال،ح،  اگر صنعت و اطالعات دنیا را یكپارچه كرده اند، قدرت مالی ای كه از آنها اتستفاده م

ب ًال گفته ربودیم [در نوشتهء «  EZLN قسمت مجزای پازل جهننانی»، ۷ربه عنوان تسالحی جنگی، دنیا را از اهم گسیخته اتست . قب
بنگری/ تخلیهء جمعیت۱۹۹۷تسال   ] كه جهانی شدن ربه منزله یك جنگ جهانی اتست، چهارمین جنگ جهانی، و یك روند ویرا

باپوش رباشید ،). و ربازتسازی/ و ترتیب مجدد را در تمامی دنیا در پی دارد (دارم كوشش می كنم فشرده وار خالصه كنم، شما خط

 ربرای ایجاد «نظم نوین جهانی» (نظمی جهان شمول، دائمی، فوری و غیننر مننادی، طبننق گفتننه ایگناتسننیو رامننونه ،) قنندرت مننالی
بییاربد، ربا جنگی جدید. یكننی بناها را فتح كرده، مرزاها را ازمیان ربر می دارد. ربا اهمین جنگ اتست كه ربه منظورش دتست م  تسرزمی
بیرود، یا حد اقل،  از قرربانیان این جنگ ، ربازار داخلی تست، پایهء اتساتسی دولت ملی. این یكی [دولت ملی] در راه انقطاع پیش م
بهاهای مركز خرید ربزرگ جهانی،  در شكل تسنتی یا كالتسیك خود. ربه جای آن، ربازاراهای یكپارچه یا چیزی ربهتراز آن، یعنی مغاز

بیشود.  بنالمللی شده، ظااهر م ربازار ربی
 محصول تسیاتسی و اجتماعی این ربین المللی شدن، اهیئتی [تعبیری] اتست از اوكسیمورونی تكراری و پیچیننده: تعننداد كمننتری از
 افراد ربا ثروت ربیشتر، محصول اتستثمار افراد ربیشتری ربا دارایی كمتر. فقر تسدهء ما ربا اهیچ تسدهء دیگری قاربل مقایسه نیست. این

بتاهائی اتست كه ثروتمندان ربه ربقیهء جهننانْفقر   اهمچون گذشته، نتیجهء طبیع ِی كمبود نیست، ربلكه حاصل مجموعه ای از اولوی
برده اند (جان ربرگر، اهر ربار كه خداحافظی می كنیم. انتشننارات  ِد ل فلننور   ،). ربننرای2۷۹-2۷۸، ص ۱۹۹۷، آرژانننتین 2تحمیل ك

بناها نفر در جهان دیگر اهیچ جائی وجود ندارد،  تعداد انگشت شماری از قدرتمندان، جهان تسرتاتسر رباز شده اتست، و ربرای میلیو
بماهای قضننائی دولننت اهننا را تشننكیل  و از این طرف ربه آن طرف آواره و در ربدرند. جنایت تسازمان یافته تستون فقننرات تسیسننت

بیكند. بیكنند» ،). و «یك پارچگی» جهانی مرزاها را چند ربراربر م بیداهد (كلیسا اها قوانین را وضع كرده، «نظم عمومی را حفظ م م

بهاهای دوران كنونی را ربرجسته كنیم، خوااهیم گفت: تسلط قنندرت مننالی، انقال ب در  ربدین ترتیب، اگر ربخوااهیم چند تا از مشخص
 تكنولوژی و اطالعات، جنگ، تخریب / كوچ اجباری و رباز تسازی/ نظم مجدد، حمله ربه دولت - ملت اها ، و در نننتیجه، تعریننف
 مجدد قدرت و تسیاتست، ربازار ربه عنوان اهیئتی ربرتر در تمام وجوه زندگی انسانی در اهمه جا، انباشت اهرچننه ربیشننتر ثننروت در
بیكنند، از اهم بناها انسان، مجرمینی كه حكومت م  دتست عده ای معدود، توزیع ربیشتر فقر، تشدید اتستثمار و ربیكاری، تبعید میلیو

پاشیدگی تسرزمینها. در مجموع: جهانی شدن منقطع.
 رباری، ربا این حسا ب در مورد روشنفكران (مفروض ربر این كه ربا جامعه، قدرت و دولت تسر و كار داشته رباشننند ،) رباینند از خننود
بهاند؟ قدرت مالی چه نقشی را ربه  پرتسید: كه آیا اینان اهم دچار اهمان روند تخریب / كوچ اجباری و رباز تسازی / نظم مجدد شد
 آنها اختصاص می داهد؟ چگونه از پیشرفت تكنولوژیكی و اطالعاتی اتستفاده مننی ربرننند (یننا توتسننط آنهننا مننورد اتسننتفاده قننرار
بهشان ربا این قدرت و بیگیرند ،)؟ در این جنگ چه موضعی دارند؟ چه راربطه ای ربا این دولت- ملت اهای مضرو ب دارند؟ راربط  م
 تسیاتس ِت از نو تعریف شده، چیست؟ چه جایگااهی در ربازاراها دارند؟ و در مقارب ِل نتایج تسیاتسننی و اجتمنناعی ربیننن المللننی شنندن

تسرمایه چه موضعی دارند؟ در مجموع: چگونه ربه این ربین المللی شدن نااهمگون وارد می شوند؟ 
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 دنیا ربا این جنگ و ربرای آن تغییر خوااهد كرد. اگر چنین رباشد، دیگنر ننه روشننفكر «كالتسننیك» وجننود خوااهنند داشنت و نننه
 عملكرداهای قدیمی اش. در عوض، نسل جدیدی از «مغزاهای متفكر» (ربرای آن كه از اصطال،ح اربننداعی فرماننندهء زاپاتیسننت،
بیاش، دارای عملكننرد  تاچو اتستفاده كرده رباشیم ،) ظااهر خوااهد شد (یا ربایستی در حال ظهور رباشد ،) كه در میان وظایف روشنفكر

جدیدی رباشد.
بهاهائی نیز ربننه  ربا این كه این جا كوشش خوااهیم كرد تنها روی روشنفكران راتست محدود ربمانیم، ربا این حال واضح اتست كه اشار
 روشنفكران ربه طور كلی، و ربه راربطه شان ربا قدرت، خوااهیم داشت. از آنجا كه اهدف این نوشته، شركت كردن و دامن زدن ربننه
 مشاجرهء ربین روشنفكران راتست و چپ اتست، تننأملی عمیننق تننر (در مننورد روشنننفكران و قنندرت، و در مننورد روشنننفكران و

بهاهای غیر محتملی در آینده موكول خوااهد شد. اتستحاله ،) ربه نوشت
بتتان داشته رباشید. یك لحظه دیگر آغاز خوااهیم كرد... خو ب، درود ربر شما، و كنترل راه دور را در دتس

گیویو!»۱  . جهانی شدن: «پی پر و
بیربینی ربده ] 2 [- در متن اصلی ربه انگلیسی آمده]3[پول آنچه را كه م

 در لولی تاریخ، تسال دو اهزار اهمچنان ربین قرن ربیستم و ربیست و یكم، و ربین اهزارهء دوم و تسوم قرار دارد. نمنی دانننم تننا چننه
 اندازه این حسا ب كردن تاریخ ااهمیت داشته رباشد، ولی ربه نظرم می آید كه، اهم چنین، لحظه ای مناتسب رباشنند ربننرای آن كننه
 اوكسیمورون از اهر طرفی تسر ربر آورد. ربرای آن كه خیلی راه دور نرویم، می توان گفت كه این دوران، آغنناز پایننان اتسننت، یننا
 پایان آغاز «چیزی» تست. ربرای طفره رفتن از مشكل، «چیزی» اصطال،ح غیر مسئولنه ای تست، ولی دیگر اهمه مننی دانننند كننه
 تخصص ما یافتن راه حل ربرای مشكالت نیست، ربلكه خلق آنها اتست. خلق آنها؟ نه، این دیگر خیلی خود پسننندانه ربننود، ربهننتر

اتست ربگوئیم پیش رو نهادن آنها. آری، تخصص ما این اتست كه مشكالت را پیشنهاد كنیم.

 در آن ربالاها ربه نظر می رتسد كه اهمه چیز در گذشته حادث شده رباشد. مانند آن اتست كه یك فیلم قدیمی، ربا تصاویری دیگر
 تكرار می شود؛ ربا امكانات تسینما گرایانه ی دیگری، ربننه عالوهننء ربننازیگرانی دیگننر، امننا نمننایش اهمننان نمننایش اتسننت. گننوئی
 «مدرنیته»ی (یا «پست مدرنیته»، تبیین دقیقش را وا می نهم ربه اهركس دوتست دارد این زحمت را ربكشد ،) ربینن المللنی شندن

ملبس ربه اوكسیمورونش شده، خود را ربه ما مدرنیته ای رباتستانی، كهنه و قدیمی می نمایاند. 

 اگر موضوعی را كه مطر،ح كردم، ربه نظرتان قضاوتی انتزاعی تست، ربه حسا ب این ربگذارید كه در حننال مقنناومت و شننورش در
 كواهستان ربسر می ربریم، ولی این امتیاز را ربه ما ربداهید كه مطلب را ربخوانید و رببینید كه آیا موضوع تأثیر «كوه زدگی» اتست، یا
 این كه شما اهم در داشتن این احساس تداعی جاری در تسینمای ربزرگی كه اهمان جهان ربین المللی شننده رباشنند، ربننا مننا تسننهیم

اهستید.  
 جهان چهارگوش نیست. حداقل این چیزی اتست كه در مدارس آموخته می شود. اما، در تیزی ربرندهء تقاطع دو اهزاره، جهننان
 گرد اهم نیست. نمی دانم شكل اهندتسی مناتسبی كه ربتوان توتسط آن، شكل جهان كنونی را نشان داد كدام اتست. اما، از آنجا كه

در دوران ارتباطات دیژیتال تسمعی ربصری ربسر می ربریم، می توان آن را ربه صفحه نمایشی ربزرگ تشبیه كرد. شما می توانید 
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 ربیفزائید «صفحه نمایش تلویزیون»، اگر چه من نظرم این اتست كه «پرده تسینما» اتست. نه تنها ربه این علت كننه تسننینماگری را
 ترجیح می داهم، ربلكه اهمچنین (و ربیش از اهمه ،) ربه خاطر آن كه در مقاربل ما فیلمی نمایش داده می شننود، فیلمننی قنندیمی، ربننه

گونه ای مدرن قدیمی (ربرای آن كه ربا اوكسیمورن ادامه داده رباشیم ،). 
 تازه، یكی از آن پرده اهایی اتست كه می شود در آن، چند فیلم را اهمزمان نمایش داد (ربه این می گویند عكس در عكس ،) و در
 مورد دنیای ربین المللی شده، تصاویری را شامل می شود كه در گوشه و كنار تسیاره زمین یكی ربه دنبال دیگری می آیند. اهمننه
 تصاویر دیده نمی شوند و این ربدان علت نیست كه ربر روی پرده نمایش جای كافی وجود ندارد، ربلكه ربه این دلیننل اتسننت كننه
 «شخصی» این تصاویر را ربرگزیده اتست و نه تصاویر دیگری را. یعنی، داریم ربه پرده ای نگاه می كنیم دارای قا ب اهای مختلفننی
بهء نقاط جهان لزوما در این پرده  كه اهمزمان درحال نمایش تصاویری از نقاط گوناگون جهان اهستند.  این درتست اتست، اما اهم
 نمایش دیده نمی شود. چه كسی كنترل راه دور اینن صنفحه نمنایش تسنمعی ربصننری را در دتسنت دارد؟ و چننه كسنی آن را
بهریزی می كند؟ این اها تسؤال اهای خوربی اهستند، ولی شما در این نوشته پاتسخ آنها را نخوااهید یافت. نه تنها ربه خاطر آن  ربرنام

ب ًا این پاتسخها را نمی دانیم، ربلكه اهمچنین ربه این دلیل كه از موضوع این مقاله خارج اهستند.  كه ما محقق
 از آن جا كه نه می توانیم كانال را عوض كنیم و نه تسینما را، ربگذارید ربه تماشای ربرخی از قا ب اهائی ربنشینیم  كه پرده عظیننم

نمایش جهانی شدن ربه ما ارائه می داهد. 
  ،) را می ربینید كه توتسننطUNAMربه قارهء آمریكا ربنگریم. آن جا، در آن گوشه، شما تصویر دانشگاه ملی خود مختار مكزیك (

 گرواهی از شبه نظامیان دولت ربه اشغال در آمده اتست: ربه اصطال،ح پلیس فدرال پیشگیرنده. ربه نظر نمی رتسد كه ایننن مردانننی
 كه اونیفرمی خاكستری رنگ ربه تن دارند، در حال درس خواندن رباشند. آن طرف تر كه توتسط كواهستان اهای جنننو ب شننرقی
 مكزیك محصور شده، خطی از زره پوش اها دارد از میان داهكده ای از ربومیان چیاپاس عبور می كند. در طرف دیگننر، تصننویر
 خاكستری پلیس آمریكای شمالی را نشان می داهد كه ربا حد اكثر خشونت، جوانی را در مكانی كه می تواند تسیاتل یا واشنگتن

رباشد دتستگیر می كند. 
رَدر   و شننور نننازی گرایننی اش. در ایتالیننا، ربننا كمننك4در قا ب اروپائی نیز خاكستری اها افزایش می یاربند. در اتریش یورگ اهای

بیغرضانهء د- آلما  ، تسیلویو ربرلوتسكونی كراواتش را مرتب می كند. در اتسپانیا، فلیپه گونزالس چهرهء خوزه ماریا ازنار را مننی5رب
 آراید. در فرانسه لو پن ربما لبخند می زند. در آتسیا، آفریقا و اقیانوتسیه اهم اهمان رنگ، در گوشه اهای متعلق ربه اهر یك، تكننرار
 می شود. ااهوم... این اهمه خاكستری...  ااهوم...  می توانیم اعتراض كنیم... اهرچه رباشد، قول ربرنامه ای تمام رنگی را ربه مننا داده

ربودند...  حد اقل صدایش را ربلند كنیم و ربكوشیم تا ربفهمیم موضوع چیست...

.  ویك فراموشی بیاد ماندنی۲
 درتست مانند ربین المللی شدن نا اهمگون، روشنفكران نیز آنجا اهستند؛ واقعیتی اهستند از جامعه مدرن. و «آنجا ربودن» شان ربننه
 دوران كنونی محدود نمی شود، ربلكه ربه نخستین گام اهای جامعه ربشری ربر می گردد. ولی رباتستانشناتسی روشنفكران از دانننش و
 امكانات ما فراتر می رود، لذا از «آنجا ربودن» شان آغاز می كنیم. در اهر حال، آن چه كوشش داریم كشف كنیم، شكلی اتسننت

كه «آنجا ربودن» شان امروزه كسب می كند. 

4.  Jörg Heidar 
5.  D´Alma, Silvio Berlosconi,  Felipe Gonzáles, José María Aznar, Le Pen 
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 می دانیم كه روشنفكر، ربه عنوان مقوله، چیزی ربسیار مبهم اتست. در عوض، توضننیح «عملكننرد عقالنننی»، چیننز دیگننری تسننت.
 عملكرد عقالنی عبارت اتست از تبیین انتقادی آن چه كه ربه عنوان رضایت ربخش ترین نزدیكی ربه خود مفهوم حقیقت شننناخته
 شده؛ و اهركسی می تواند این كار را انجام داهد، حتی فردی محروم كه روی وضعیت خودش تأمل كرده، ربه نحوی آن را ربیننان
 می كند. در حالی كه نویسنده ای كه ربدون غرربال كردن تأمالتش، ربه طور احساتسی نسبت ربه وقایع عكس العمننل نشننان مننی

  انتشننارات لننومن، ترجمننه ربننه6داهد، می تواند مرتكب خیانت ربه این عملكرد عقالنی شود. (پنج مقالهء اخالقننی، اومننبرتو  ِاكننو
ب ًل  تحلیلی و منتقدانه اتست. در ربراربننر یننك واقعیننت۱5-۱4اتسپانیائی اهلنا لوزانو میرایس، ص    ،). ربنا ربر این، عملكرد عقالنی اصو

 اجتماعی (اگر ربخوااهیم خود را ربه یك عالم محدود نماییم ،)، روشنفكر واضحات را، مثبت و منفی را تحلیل می كند و مبهمات را،
 آنچه كه نه این اتست و نه آن (اگر چه یكی از آن دو ربه نظر ربرتسد ،) می جوید، و آن چیزی را ارائه می داهد (انتشار می داهنند،

پرده ربر می دارد، افشاء می كند ،) كه نه تنها  ربدیهی نیست، ربلكه ربا یقینیات تناقض اهم دارد.

 دور از ذاهن نیست كه در جوامع انسانی افرادی رباشند كه ربه صورت حرفه ای ربه تحلیل انتقادی و انتشار نتایج آن می پردازند
Norberto (ربه قول نورربرتو ربوربیو   Bobioروشنفكران تمامی كسانی اهستند كه ربرایشان انتقال پیام مشننغولیتی عننادی و : 

ب ًا اهمیشننه شننكلی از ربدتسننت آوردن نننان نیننز  آگااهانه اتست [...] ویا ربه عبارتی ربی رحمانه تر، می توان گفت كه ربرایشان تقریبنن
اهست ،). ربه اهمین تعریف تقریبی از روشنفكر ربه عنوان فردی كه ربه تحلیل انتقادی و نشر آن اشتغال دارد اكتفا می كنیم.

 مالحظه كردیم كه روشنفكر لزوما یك  عملكرد عقالنی را ربه انجام نمی رتساند. عملكرد عقالنی اهمواره ربا جلو افتادگی (نسننبت
 ربه آن چه ممكن اتست پیش ربیاید ،) و یا ربا تأخیر (نسبت ربه آن چه پیش آمده ،) اهمراه ربوده، و ربه ندرت ربا آن چه دارد در حننال
 اتفاق میافتد اهمزمان اتست؛ آن اهم ربه دلیل ریتم، زیرا حوادث اهمیشه تسریعتر و ضروری تر از تأمل روی حادثه اننند (اومننبرتو

 ،).2۹ ِاكو، اهمان جا ص. 
 ربه علت عملكرد عقالنیش، این شاغل تحلیل انتقادی و انتشار آن، ربه نوعی وجدان مزاحم و ناخوشایند جننامعه (در ایننن دوران
 جوامع ربین المللی شده ،) ربه طوركلی و جزیی اتست. كسی كه از اهمه چیز ناراضی اتست، از نیرواهای تسیاتسی و اجتماعی، از رژیننم،
 از دولت، از وتسائط ارتباط اهمگانی، از فراهنگ، اهنر، مذاهب، و اهر چیز دیگری كه خواننننده ربخوااهنند ربنندان ربیفزاینند. اگننر فعننال

اجتماعی ربگوید: «درتست شد!»، روشنفكر ربا شك و تردید غر می زند: «كم دارد، زیاد دارد». 
 ربناربراین روشنفكر در نقش خودش، تسكون را ربه نقد می كشد؛ مبلغ تغییر اتست و مترقی. ربا این حال، این ناشر عقاید انتقادی در
 درون یك جامعه قطب ربندی [پولریزه] شده قرار دارد. جامعه ای كه در اشكال و ربه دلیل مختلف  ربا خننود درتقاربننل اتسننت،
ب ًل ربین كسانی كه از قدرت اتستفاده می كنند تا اوضاع عوض نشود، و كسانی كه ربننرای تغییننر پیكننار مننی كنننند، قننرار  ولی اصو
 گرفته. روشنفكر رباید، ربه واتسطه حس اربتدایی آربرو داری، درك كند كه نقش یك تساحر معنوی، كه ربودن یا نبودن تاریخ ربننه او
ب ًا او آگااهی اهائی [...] دارد كه می توانند وی را در یك مسیر یا در مسننی ِر دیگنن ِر  ربستگی دارد ، ربه او داده نخوااهد شد. ولی قطع
 تاریخی جهت داهند.  می توانند ربه او در راه روشنگری ناعدالتی اهای موجود در دنیای فعلی، یا در راه اهمدتستی در فلج كننردن

 ، اعالمیه ای از تسیاره میمون اهننا، انتشننارات دراكونتننوس، ربارتسننلون،۷و ایجاد «ربرزخ»، جهت داهند. (مانوئل رباتسكز مونته آلبان
 ،)4۸، ص ۱۹۹5

6.  Umberto Ecco, Lumen, Helena Lozano Miralles
7. Manuel Vázquez Montalbán, Drakontos
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 این جاتست كه روشنفكر ربین عملكرد عقالنی، و عملكردی كه ربازیگران اجتماع جلوی پایش می گذارند،  انتخا ب می كننند، ربننر
 می گزیند و اختیار می كند. این گونه اتست كه انشعا ب (و نبرد ،) ربین روشنفكران مترقی و ارتجاعی نمایان می شود. ربرخی كننار
 ربا تحلیل انتقادی را ادامه می داهند، ولی، در حالی كه مترقیان انتقاد ربه تسكون، ثبات و تجانس را ادامننه منی داهنند، مرتجعیننن
 پرچم انتقاد را علیه تغییر، جنبش، شورش و تنوع ربر می افرازند. روشنفكر مرتجع، عملكرد عقالنیش «یادش مننی رود»، تأمننل
 انتقادی را راها می كند، و حافظه اش آن چنان كوتاه می شود كه در آن نه گذشته ای اهست و نه آینده ای. در حننالیكه حننال

حاضر و ربدون واتسطه تنها چیزی اتست كه می شود ربدان چنگ زد، و در نتیجه غیر قاربل تردید اتست.
 وقتی می گوئیم «روشنفكر مترقی و ارتجاعی»، منظورمان روشنفكران «چپ و راتست» اتست. این جا شایسته اتسننت ربگننوئیم كننه
 روشنفكر چپ ربه عملكرد عقالنیش، عمننل مننی كننند. یعنننی تحلیننل انتقننادی اش را در مقاربننل چننپ اهننم (اجتمنناعی، حزربننی،
ب ًا ربر علیه قدرت ربرتراتست: قدرت خنندایان پننول و نمایننندگان  ایدئولوژیكی ،) ربه كار می گیرد. ولی در دوران حاضر نقدش اتساتس

آنها در حوزه تسیاتست و عقاید.
ب ًال روشنفكران مترقی و چپ را ربه حال خود می گذاریم و می پردازیم ربه روشنفكران مرتجع: راتست روشنفكر. فع

 مصلحت فگراویی روشنفكری.۳
بلاهای روشنفكر راتست، مترقی ربودند. دارم از ربزرگان روشنفكر راتست حرف می زنم، از مغز اهننای تفكننر [در متننن  در اربتدا، غو
 اصلی ربه انگلیسی آمده. م.] ارتجاع، نه از كوتوله اهائی كه ربه تدریج عضو رباشگاه اهای«متفكرین» شان شننده اننند. اكتنناویو پنناز،
 شاعر و داتستان نویس عالی، ربزرگترین روشنفكر راتست تسال اهای گذشته در مكزیك، اعالم كرد: مننن از دینندگاه ربننه اصننطال،ح
 چپ می آیم. این امر در شكل گیری من ربسیار مهم ربوده اتست. حال را نمی دانم... تنها چیزی كننه مننی دانننم ایننن اتسننت كننه

 . شنناعر در۸گفتمانم - ربعضی مواقع ربحثم- ربا آنهاتست (روشنفكران چپ ،). ربا ربقیه چیز زیادی ربرای گفتن ندارم. (ربراولیننو پرآلتننا
  ،)؛ و منواردی ماننند مننورد پناز در صنفحه45، ص ۱۹۹6تسرزمین خودش. گفتگو ربا اكتاویو پاز. انتشارات گریخالبو، مكزینك، 

نمایش ربزرگ جهانی تكرار می شوند.
 روشنفكر مترقی، ربه عنوان منتشر كننده تحلیل انتقادی، ربه وتسیله و اهدف قدرت حاكمه ربدل می شود. وتسیله ای ربرای خرینندن
 و اهدفی ربرای ویران كردن. ربه این یكی یا آن دیگری، امكانات ربی شماری اختصاص داده می شود. روشنفكر مننترقی در چنیننن
ب ًا اهمیشه در عزلت، ربه نظننر  محی ِط زجر آو ِر گمراه كننده ای «زاده» می شود. ربرخی مقاومت كرده، از خود دفاع می كنند (تقریب
 نمی رتسد كه اهمبستگی صنفی مشخصه روشنفكران مترقی رباشد ،)، ولی ربقیه، شاید ربا خستگی، در كوله ربارشان در جستجوی ایده
 ای اهستند كه در عین حال اهم ربهانه و اهم دلیلی رباشد ربرای مشننروعیت قنندرت. موضننوعات جدینند دردتسننر زینناد دارد، امننا
 موضوعات قدیمی اهمچنان تسرجای خودشان اهستند. ربدین ترتیب كافی تست كه پرچم منطق «اجتنا ب ناپذیر» را ربر افننرازد تننا
 نظام ربه او صندلی راحتی را در كنار شااهزاده اهائی كه تا دیروز آنقدر قاربل انتقاد ربودند، پیشنهاد كند ( گاه ربننه یكننی از اشننكال

ربورتسیه، پست، جایزه و یا فضا ،). 
 «اجتنا ب ناپذیر» امروزه قاربل تبیین اتست:  ربین المللی شدن منقطع، اندیشهء واحد (یعنی ترجمه آن ربا عبارات ایدئولوژیكی و ربا

ب ًا تسرمایه ربین المللی: ایگناتسیو رامونه ، دنیای ربدون جهت، ۹ادعای جهانشمول منافع مجموعه ای از نیرواهای اقتصادی، مشخص

8. Braulio Peralta, Grijalbo
9. Ignacio Ramonet , Debate
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 انتشارات  ِدربته، مادرید ،). پایان تاریخ، حضور مطلق و قدرت مطل ِق پول، پلیس را جایگزین تسیاتست كردن، زمان حال ربه عنننوان
تنها آینده ممكن، عقالنی نمودن ناربراربری اجتماعی، توجیه اتستثمار مضائف ربشر و طبیعت، نژاد پرتستی، تعصب و جنگ. 

 در دورانی كه ربا دو الگوی [پارادایم] جدید ارتباطات و ربازار نشان گذاری شده اتست، روشنفكر راتست (و روشنفكر چپ تسنناربق ،)
گمان می كند كه «مدرن» ربودن یعنی عمل كردن ربه این شعار: یا خودت را وفق ربده، یا امتیازاتت را از دتست ربده!

 را كه رباید از آن زینت ربین المللی شدن نننا اهمگننون را ربتراشنند،حتی لزم نیست دتست اول رباشد، روشنفكر راتست تخته تسنگی 
 اهمین حال اهم در اختیار دارد: اندیشهء واحد. لزومی ربه اتسترلیزه ربودن نیست [اتستفاده از واژه پزشكی، ربه مفهوم ایننن كننه لزم
 نیست درز لی كارش نباشد]، اندیشهء واحد «مناربع» اصلی خود را در ربانك جهانی، صندوق ربین المللی پول، تسازمان تجارت و
 رشد اقتصادی، تسازمان جهانی تجارت، كمیسیون اروپا، ربون ِدس ربانك و ربانك فرانسه دارد، كننه از طریننق تسننرمایه گننذاری در
 تعداد كثیری از مراكز تحقیقاتی، دانشگااهی و نهاداها ، آنها را ربه خدمت خود در می آورد و این مراكز ربه نوربه خود در تسراتسننر

 ،).۱۱۱جهان چیزاهای تازه را طر،ح ریزی نموده، تبلیغ می كنند (ایگناتسیو رامونه، اهمان منبع، ص 

 ربا چنین وفور امكاناتی، تساده اتست ربرگزیدگانی شكوفا شوند كه از تسال اها پیش شغل اصننلی شننان ثننناگوئی «اندیشننهء واحنند»
اتست؛ كه تحت عنوان «مدرنیزاتسیون» و «دلیل» و «عقل» و «مسؤولیت»، اهرگونه اندیشه منتقدانه را واقعا تهدید می نمایند؛ 

 كسانی كه تسیر كنونی مسایل را «ناگریز» می نمایانند؛ ربه تسلیم فكری فرا می خوانند، و تمامی كسانی را كه حاضر ربه پننذیرش
 ،).۱۱4این امر نیستند كه «مااهیت طبیعی جامعه، ربازار اتست» ربه ظلمت جهل می اندازند. (اهمانجا، ص 

 دور از تأمل، دور از اندیشه انتقادی، روشنفكران راتست تبدیل ربه مصلحت گرایانی ممتناز مننی شنوند؛ عملكنرد عقالننی را ربننه
 كناری می گذارند و ربه پژواكی كما ربیش دقیق تبدیل می شوند از ربرنامه اهای كوتاه تبلیغاتی كه مانند تسیلی، ربازار عظیم  ربیننن

المللی شدن نا اهمگون را در خود غرق می كند.

 ربا تغییر عملكردشان در ربین المللی شدن نااهمگون، روشنفكران راتست خود را تغییر داده، «كیفیت اهننای» جدینندی كسننب مننی
 كنند (در میان آنها اوكسیمورون دورباره ظااهر می شود ،): ربزدل ِى جسورانه و اربتذالی عمیق. اهر دوی این صفات در «تحلیل شان»
 از ربین المللی شدن موجود و تضاداهایش، در تجدید نگرششان ربه گذشته تاریخی و در دوراندیشی شان می درخشد. آنهننا مننی
ب ًا مطلق پول ربر جهان، ربا ربننرج اهننای شیشننه ای  توانند ربه ربزدل ِى جسورانه و اربتذا ِل عمیق خود فخر می فروشند، زیرا تسلطه تقریب
 ضد گلوله از آنها محافظت می كند. ربه این دلیل روشنفكری راتست ربه طور خاص جریانی فرقه ای شده، و ربعالوه از پشننتوانهء
 تعداد زیادی از رتسانه اهای ارتباط اهمگانی و دولتها ربرخوردار اتست. ورود ربه این ربرج اهای ربلند روشنفكری تساده نیست، رباید از
 تخیل انتقادی و انتقاد از خود، از ربااهوش ربودن، از اتستدلل و از تأمل صرف نظر كرد و ربه الهیات جدینند پیوتسننت، ربننه الهیننات

نئولیبرال.
 از آنجا كه جهانی شدن ربه عنوان ربهترین دنیای ممكن معرفی می شود، اما ربرای نشان دادن فوایدش ربرای ربشریت فاقد مثننال
 اهای مشخص اتست، ربایستی از الهیات اتستمداد جست و عدم وجود اتستدلل را ربا دگم اها و ایمننان نئولیننبرال ربرطننرف كننرد. از
 جمله نقشهای روحانیوین نئولیبرال مشخص كردن و تعقیب «ملحدین» و «دارندگان نفس شوم»، یعنی روشنفكران چپ اتسننت.

و ربهترین راه مبارزه علیه منتقدین متهم كردن آنها ربه «مهدویت» [مسیانیسم] اتست.
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 روشنفكر راتست، ربرچسب فراموش نشدنی «مسیانیسم منسوخ» را ربه روشنفكر چپ مننی زننند. چننه كسننی قننادر اتسننت آزادی
 موجود را زیر تسؤال رببرد، آزادی ای كه در آن اهر كسی می تواند اهر چیزی را كه می خوااهد ربخرد، از اقالم ضروری گرفته تنا

ایدئولوژی، پیشنهادات تسیاتسی و عملكرداهایی ربرای اهر شرایطی؟
 ولی قیاس ضد و نقیض ربه اهیچكس رحم نمی كند. اگر در جایی مسیانیسم وجود داشته رباشد، در جوار روشنفكر راتست اتسننت.
 تسیرك ربزرگ روشنفكران نئولیبرا ِل نا ب و اعلی و یا ماركسیست اهای تسارب ِق توا ب و یا تسه جانبه می توانند مسیانیسننت رباشننند
 وقتی تسقوط جهانی ربرپایه یك حقیقت یگانه، ربازار یگانه، و ارتش ژاندارم یگانه را از پیش نشان می داهند؛ ارتشی كه نور فالش
 آخرین عكس تاریخ را  نگهبانی می كند، عكسی از ربهترین چشم اندازاهای ربهترین جوامع رباز. (مانوئل رباتسكز مونته آلبان، اهمان

 ،)4۷جا، ص 
عكس آخر، یا صحنه اوج فیلم ربین المللی شدن قطعه قطعه.

. دور بینان کور۴
  ،)، مشكل این نیسننت كننه چننرا و۱۹۹۹، پاریس، ۱0ربه قول رژی دربره («رباور كردن، دیدن، انجام دادن» انتشارات اودیل ژاكو ب

ب ًا اهمه ربر این عقیده اننند كننه چنناره ناپننذیر  چگونه نئولیبرالیسم چاره ناپذیر اتست، ربلكه این اتست كه چرا و چگونه اهمه، یا تقریب
 اتست. یكی از پاتسخ اهای ممكن این اتست: فن آوری رباوراندن [...]. قدرت اطالعننات... شننكل دادن از طریننق اطالعننات: شننكل

 ،)۱۹3دادن، ربه قالب مورد نظر در آوردن. موافق تساختن: مشاربهت دادن. اتستحاله كردن: تغییر شرایط. (اهمان جا، ص 

 ربا ربین المللی كردن اقتصاد، فراهنگ و اطالعات  نیز ربین المللی می شوند. از آن جاتست كه شركت اهای ربزرگ ارتباط اهمگننانی
 ۱۱در تسراتسر جهان تور الكترونیكی خود را «می گسترانند» ، ربدون آن كه چیزی یا كسی ربتواند جلویشان را ربگیرد. نه تنند ترنننر

 از شبكهء تسی ان ان، نه راپرت ماردوخ از ربنگاه خبری ربا مسؤلیت محدود، نه ربیل گیننت مایكروتسننافت، نننه جفننری وینیننك از
 فیدلیتی اینوتستمنت، نه روربرت آلن از ای تی تی، و نه جرج تسوروس ونه ده اها فرمانروای جدید دیگر این دنیننا اهرگننز پننروژه

 ،).۱0۹اهای خود را ربه حق انتخا ب اهمگانی تسلیم نكرده اند (ایگناتسیو رامونه، مأخذ مذكور، ص
ب ًا جوامع رتسانه ای اهستند. رتسانه اها ربه تسننان آئینننه ربزرگننی اهسننتند كننه جننامعه را  در ربین المللی كردن نااهمگون، جوامع اتساتس
 انعكاس می داهد. نه آن گونه كه خود جامعه اهست، ربلكننه ربننه شننكلی كننه رباینند ربننه نظننر ربرتسنند. مملننو اتسننت از تننائوتولوژی

Tautologiá،[فلسفه ای كه می گوید، اهمه چیز اهمان گونه كه اهست، اهسننت. «ربننو جننور كننه وار»] و شننوااهد و منندارك  
جامعه رتسانه ای در آوردن دلیل و منطق خسیس اتست. این جا، تكرار شدن نشانگر صحت مسایل اتست .

 و آن چه تكرار می شود، تصویر اتست. مانند اهمان تصاویر خاكستری رنگی كه در حال حاضر پرده نمایش ربین المللی شدن ربما
 ارائه می داهد. دربره ربه ما می گوید: معادله در عصر ربصری چنین اتست: قاربل رؤیت = واقعیت = حقیقت. این اتست ربت پرتسننتی

  ،).  روشننفكران راتسننت درتسشنان را خننو ب200رباز نگری شده (و ربدون شك رباز تعریف شده ،) (رژی دربره، اهمنان مأخننذ، ص 
آموخته اند. و ربیش از آن، یكی از دگم اهای ایدئولوژی شان اهمین اتست.

10. Régis Debray Croire, Voir, Faire, Odile Jacob
11. Ted Turner, Rupert Murdoch, News Corporation Limited, Bill Gates, Jeffry Vinik,  Fidelity Investment, 
Robert Allen, Georg Soros
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بنالمللی  این جهشی كه ربر اتساس آن قاربل رؤیت ربراربر ربا واقعی شد كجا صورت پذیرفت ؟ این اهم از كلك اهای پرده نمایش ربی
شدن اتست.

بهاها اكنون در دتسترس اهمه كسانی اتست كه یك تلویزیون و یا یك لپ تاپ دارننند.  تسراتسر جهان،  یا ربهتر از آن، تمامی دانست
 ولننی نه اهر جهانی و نه اهر دانشی. دربره توضیح می داهد كه مركز ثقل اطالعات از نوشتاری ربه ربصری منتقننل شننده اتسننت، از

گوناگونی ربه مشخص، و از نشانه ربه تصویر؛ و نفعش ربرای روشنفكران راتست (و ضررش ربرای مترقیان ،) آشكار اتست.
 ٪۷0ربررتسی روند اطالع رتسانی در فرانسه، طی جنگ خلیج فارس، قدرت رتسانه اها را آشكار می كند: در روزاهای اول جنننگ، 

 از فرانسویان نسبت ربه جنگ نظر مخالف داشتند. در آخر جنگ، اهمان درصد از فرانسویان از آن دفاع می كرد. زیر ضننرربات
وتسائل ارتباط اهمگانی افكار عمومی در فرانسه «ربرگشت» و دولت موافقت مردم را ربرای شركت در جنگ كسب كرد.

بیداهد، ربه دتست ما می رتسد. ربننه  در «عصر ربصری» ربه تسر می ربریم. این گونه كه اطالعات در اهمان لحظه ای كه اتفاقات رخ م
 اهمین دلیل آنچه كه ربه ما نشان می داهند، واقعی اتست، ربه اهمین دلیل آن چه را كه می ربینیم، حقیقی اتست. ربرای تامل عقالنی
 انتقنادی وقت نیست . حداكثر ممكن اتست ربرای تفسیر «تكاملی» مفسران از تصاویر فرصتی وجود داشننته رباشنند. آن چننه كننه
 ربصننری تست، در این عصر نه ربرای دیده شدن، ربلكه ربرای ایجاد «شناخت» تساخته می شود. دنیا مبدل ربننه نمایشننی رتسننانه ای
 شننده اتست كه جهان ربیرون را حذف می كند؛ جهانی كه می توان تنها توتسط تصویری كه از آن دیده می شود، آن را شناخت.

، و فلسفه موجود در جهان «مدرن» ما، ایده آلیسم مطلق اتست.2۱آری، آغاز اهزاره تسوم، قرن 

 حال دیگر می توان ربه ربرخی نتایج رتسید: روشنفكر جدید راتست رباید از عهده ی عملكننرد مشننروعیت ربخشننی خننود در عصننر
ب ًا از نشانه ربه تصویر، و از تأمل ربه تفسیر تلوزیونی ربرتسد. حتی لزم نیسننت ربننه خننود فشننار ب ًا و مستقیم  ربصری ربر ربیاید؛ رباید فور
 ربیاورد تا یك تسیستم تمامیت گرا، خشن، نسل كش، نژاد پرتست، انعطاف ناپذیرو انحصار طلب را مشروعیت رببخشنند. جهننانی
 كه موضوع «عملكرد عقالنی» اوتست، اهمان دنیائی اتست كه رتسانه اها عرضه می كنند: یك نمایش مجازی. اگر در ربازار عظیننم
 جهانی شدن، دولت ن ملت خود را ربه عنوان تنها یك شركت دیگر از نو تعریف كرده، دولتمردان ربه رؤتسای ربخننش فننروش، و

بیگیرد. ارتش و پلیس ربه نگهبانان آن ربدل شده رباشند، پس ربه روشنفكر راتست نیز ربخش رواربط عمومی تعلق م
 ربه عبارت دیگر، در ربین المللی شدن، روشنفكران راتست «چند منظوره» اند: گوركنان تجزیه و تحلیل انتقادی و تأمننل، شننعبده

 » در متن اصلی ربه انگلیسیScriptربازانی ربا چرخ اهای آتسیا ب الهیات نئولیبرال، تسوفلوراهای دولت اهائی كه متن نمایشنامه [«
بباهای  آمده] را فراموش كرده اند، مفسران واضحات، چماقداران ارتش و پلیس، قضات متخصص تئوری شننناخت كننه ربرچسنن

«واقعی» و «تقلبی» را ربه تناتسب ربا شرایط پخش می كنند، محافظین تئوریك شااهزادگان و مخبرین «تاریخ نو».

. آوینده ی فگذشته۵
 خورخه لوئیس ربورخس می گوید: تسوزاندن كتا ب و ربنا كردن قلعه كار معمول امیننران اتسننت. و مننی افزاینند كننه اهننر امیننری
بیخوااهد كه تاریخ از خود او آغاز شود. در عصر ربین المللی شدن نااهمگون، كتاربها تسوزانده نمی شوند (ربا آن كه قلعه اهننا ربنننا  م
بیشوند ،)، ربلكه جایگزین می شوند. ربا وجود این، امیر نئو لیبرال ربیش از آن كه تاریخ پیش از جهانی شدن را حننذف كننند، ربننه  م

بناها رباشد. روشنفكران خود می آموزد آنرا ربه شكلی از تسر ربگیرند كه زمان حال، اوج اهمه زما
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   یكی از مقالتش را كه ربه ربحث در مورد روشنفكر می پردازد، این گونه می نامد: «آرایشننگران تاریننخ »۱2لوئیز  ِارنان ِدز ناواررو
  ،). در این نوشته، تسوای آن كه مرا ربه تهیه این مطلب وا داشت (كننه2000 آوریل ۱0(اوخاراتسكا  ضمیمه روزنامه ل خورنادا ، 

 ربا این رو،ح ربه تحریر در آمده اتست تا موضوعات مطر،ح شده در آن را پیگیری كند ،)، ارناندز ناوررو در ربنناره حملننه ای جدینند
 اهشدار می داهد: راتست روشنفكر جدید ربا آتش توپخانه اش شخصیت اهای معروف چپ مترقی مكزیننك را اهنندف قننرار مننی
 داهد. ربه امید حقوق دیررس ربازنشستگی در خدمت آرامش مطلق «تفكر واحد»،  ایننن راتسنن ِت مرتنند ربننه اهننویت خننود، وارث
 صاحب قباله تسقوط دیوار ربرلن، شریك و رقیب حلقه فراهنگی محافظه كار ایالت متحده آمریكا، ربر این رباور اتسننت كننه انتقنناد
 فراهنگی ربه حد كافی [ربه روشنفكر راتست] اعتبار می ربخشد تا ربدون داشتن اتستدلل ربه صدور احكام مختصر علیه رقیبننانش در

زمینه تسیاتست ربپردازد (اهمان مأخذ ،).
 دلیل غیر ایدئولوژیكی این حمله را رباید در جدال ربر تسر اعتبار جست. روشنفكران چپ در مكزیك تأثیر عظیمی ربر فراهنگ و

علم دارند. مزاحمند، جرمشان اهمین اتست.
 نه، ربهتر اتست ربگوئیم یكی از جرم اهایشان این اتست. یكی دیگر از جرم اهایشان كمك این روشنفكران ربه پیكار زاپاتیستی ربننرای
 رتسیدن ربه صلحی عادلنه و در شأن انسان، ربرای رتسمیت ربخشیدن ربه حقوق خلق اهای ربومی، و ربرای پایان ربخشیدن ربه جنننگ
 علیه ربومیان كشور اتست. این «گناه» كوچكی نیست. قیام زاپاتیستی دوران جدیدی را افتتا،ح می كند، دوران فوران جنبش اهای

 ، «ربومیننان علینه نئولیبرالیسنم»، در روننامهء۱3ربومی ربه عنوان نقش آفرینان مخالفت ربا ربین المللی شدن نئولیبرال (ایون لننو ربنو
  ،). ما نه ربهترین اهستیم و نه تنها گروه: ربومیان اكوادر و شیلی ، اعتراضات تسیاتل و واشنگتن نیز آنجا2000 مارس 6بلخورنادا، 

 اهستند (و ربقیه آنها كه از نظر تاریخی و نه ااهمیت، پشت تسر آنها می آیند ،). اما ما یكی از تصویراهایی اهستیم كه پرده نمننایش
 عظیم ربین المللی شدن نااهمگون را از شكل طبیعی اش خارج می كند. و ربه عنوان پدیده ای اجتماعی و تاریخی، خواتستار تأمننل

و تحلیل انتقادی اهستیم.
 تأمل و تحلیل انتقادی در «زرادخانه» روشنفكر راتست موجود نیست. چگونه ممكن اتست در مد،ح نظم نوین جهننانی (و تحمیننل
 آن در مكزیك ،) ترانه خواند، وقتی كه یك گروه ربومی «پیشا مدرن» نه تنها قدرت را ربه مبارزه مننی طلبنند، ربلكننه قننادر اتسننت
 اهمدردی گروه مهمی از روشنفكران را ربه خود جلب كنند. در نتیجه، امیر دتستور خود را صادر كرد: ربه اینها و آنها حمله كنید،
 من ارتش و وتسائل ارتباط اهمگانی را در اختیارتان می گذارم، ایده دادن ربا شما. ربدین ترتیب راتست روشنفكر جدید ربننه قریننن

چپ خود، اتستهزاء و ربهتان ااهداء نمود، ربه ما ربومیان شورشگر زاپاتیست اهم ... یك تاریخ جدید.
 و از آن جائی كه زاپاتیسم در تسطح جهانی تأثیر گذاشت، روشنفكر راتست در نقاط مختلف جهان (نه تنها در مكزیك ،) ربه ایننن
 امر پرداخت. روشنفكران راتست نه تنها تاریخ را می آرایند، ربلكه اهمچنین آنرا ربه تسبك كنناركرد عقالنننی امیننر و متناتسننب ربننا

خواتسته اهای او ربازتسازی و رباز نویسی می كنند.
 ولی ربه مكزیك رباز گردیم. طی این تسده روشنفكران ربه اجرای نقش اهای گوناگونی پرداخته اند: چاپلوس متجمل قدرت حنناكم،
 زینت دولت، صدای مخالف (اهمان اهائی كه ربرای رتسمی كردنشان، آن اها را «وجدان انتقادی» می نامند ،)، مفسرین ممتاز تاریخ

 ،۸. «روشنفكران مكزیك ِى آخ ِر تسده»، ربینتو  ِدل تسور، شننمارهء ۱4و جامعه، نمایشی ربه خودی خود تماشایی (كارلوس مونسیوایس
 ،). 43، ص ۱۹۹6

12. Luis Hernández Navarro, Ojarasca

13. Ivon Le Bot
14. , Viento del SurCarlos Monsiváis
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Octavio آخرین روشنفكرربزرگ راتست در مكزیك، اوكتاویو پاز  Pazمأموریتی را كه امیر ربه او محول كرده ربود، ربا كمال ، 
 ربه انجام رتساند. وی در اتستفاده از كالم جهت ربی اعتبار كردن زاپاتیستها و كسانی كه نسبت ربه ااهداف آنها (توجه: نننه نسننبت
 ربه شیوهء مبارزه ،) تسمپاتی نشان دادند، صرفه جویی نكرد. ربهترین مثال اها در مورد خدمت پاز ربه امیر در نوشته اها و اطالعیننه

  [ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی] ربلكه ربننهEZLN نهفته اند. در آن جا اوكتاویو پاز نه ربه تبیین ۱۹۹4اهای او در اوایل تسال 
توصیف اتستدلل اهائی پرداخت كه «تسرربازان» روشنفكرشان می ربایستی در آنها تعمق می نمودند:

 مائوئیسم، مسیانیسم، ربنیاد گرایی و چند ایسم دیگر كه حال ربه خاطر ندارم. در مقاربل روشنننفكران مننترقی، پنناز در اتهننام زدن
  ربود (ومشخصه تمام تسال اهای۱۹۹4خساتست ربه خرج نداد: آنها مسؤول ربوجود آمدن «جو خشونتی» ربودند كه مشخصه تسال 

 مكزیك مدرن ، اما روشنفكر راتست اهرگز تساربقه تاریخی درخشانی نداشته اتست ،)، خصوصا درراربطه ربا قتننل كاندینندای رتسننمی
 . تسال اها ربعد، قبل از وفاتش، پاز تصحیح كرده، خاطر نشان نمود كه تسیسننتم دچننار ربحننران ربننود و۱5ریاتست جمهوری، كلوتسیو

حتی ربدون قیام زاپاتیست اها اهم ربه اهر حال چنین اتفاقاتی می افتاد (نگاه كنید ربه: ربراولیو  ِپرآلتا، منبع نام ربرده ،).
 اهیچ یك از وارثان فعلی پاز در حد او نیستند. ربا آن كه اهر كدامشان ربرای اشغال جای وی، ربه اندازه كافی جنناه طلننب اهسننت.
 نه ربه عنوان روشنفكر، چراكه اهوش و درخشش شان كم اتست، ربلكه ربرای اشغال جایگاه ممتازی كه او در كنار امیننر داشننت. و
 اهمچنان مصرند راه او را ربرای دوختن لباتسی مناتسب ربرای زاپاتیسم، ادامه داهند. نه تنها ربرای حمله ربه زاپاتیسننت اهننا، ربلكننه، و

ربیش از اهمه، ربه خاطر گریز از تحلیل انتقادی و تأملی جدی و مسؤولنه.
 روشنفكران راتست تنها تاریخ زاپاتیسم و خلق اهای ربومی را رباز نویسی نمی كنند. تاریخ كل مكزیك را دارند ربازتسازی می كنند،
 تا نشان داهند كه دیگر در ربهترین مكزیك ممكن زندگی می كنیم. ربدین ترتیب آدم كوتوله اهای روشنفكر راتست، در گذشننته

، از تسنتا آنا، از كایه خا و از كاردناس ارائه می داهند.۱6تجدید نظر می كنند و ربه ما تصویری جدید از پورفیریو دیاز

 و این كوشش ربرای تغییر شكل تاریخ مختص ربه مكزیك نیست. ربر پرده نمایش ربین المللی شدن اهمین حال اهم ربه مننا نسننخه
 جدیدی را ارائه می داهد كه در آن اهولوكوتست نازی [كوره اهای آدم تسوزی] علیه یهودیان،  نوعی دیسنی لند انتخنناربی تسننت.
 آدولف اهیتلر نوعی میكی مائوس شاد آریائی تست و كمی ربعدتر، جنگ خلیج فارس و كوتسوو، جنگ اهننائی «انسننان دوتسننتانه»

  تسننت كننه۱۷ربوده اند. در آینده ی گذشته ای كه روشنفكر راتست ربرایمان آماده می كند، ربین المللی شنندن نجننات داهنننده ای
ناگهان از آتسمان نزول كند اتست كه مشغول كار ربر روی جهان ربرای آماده كردن ظهور خودش می رباشد.

 اما این تصاویر خاكستری رنگی كه حال پرده نمایش عظیم ربین المللی شدن ربه ما نشان می داهد، رتسیدن چه چیننزی را دارننند
اعالم می كنند؟

۱5. Colosio.كاندیدای ریاتست جمهوری كه طی مبارزه انتخارباتی ربه قتل رتسید 

۱6.  Porfirio Díaz ربر كنار گردید.۱۹۱4 تسال ربر مكزیك حكومت كرد. او در انقال ب تسال 30 دیكتاتور حاكم ربر مكزیك. وی 

Santa Anna ، CAlleja، Cárdenas، اهمه از راهبران تسیاتسی مكزیك. كایه خا فرمانده ارتش دولت اتسپانیای نو، آنتونیو لوپز تسانتا آنا ژنرال 
ارتش و رئیس جمهور مكزیك، كاردناس، ژنرال ارتش و رئیس جمهور مكزیك و كسی كه ملی شدن نفت مكزیك را از دتستاورداهای او می 
.ربینند- م

17. »deu ex machina «در متن اصلی ربه فرانسه آمده. خدایی تست كه در تأتر قدیم یونان توتسط جرثقیلی از ربال روی صحنه آورده می 
 شد. مانند نزول كردن خدایانی كه در آتسمان زندگی می كنند.
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. لیبرال فاشیست۶
ب ًال دیده ایم؛ و اگر آن را ربه خاطر نمی آوریم ربه این علت اتست كه جنس جذاربی در ربننازار ربیننن  من می گویم كه این فیلم را قب

المللی شده نیست. این رنگ اهای خاكستری می توانند ربه معنای چیزی رباشند: ظهور مجدد فاشیسم.
 پارانوئید؟ اومبرتو اكو در متنی ربه نام «فاشیسم جاودان» (مأخذ ربال ،) ، ربه ربعضی مسائل كلیدی اشاره می كند تننا از آن طریننق
 درك نماییم كه فاشیسم اهمچنان ربه طور پنهانی در جامعه مدرن ادامه حیات می داهد و اگرچه ربه نظر مننی رتسند كنه امكننان

Ur تكرار اردوگاه اهای مرگ نازی اها كم رباشد، در این گوشه یا آن گوشه دنیا آنچه او «  Fascismo«فاشیسننم اولینه«] « 
 در متن اصلی ربه زربان آلمانی- م] می نامد، در كمین نشسته اتست. اكو پس از اهشدار دادن ربه ما در این رباره كه فاشیسم، یك

 » در متن اصلی ربه انگلیسی- م] ربوده اتست، یعنی یك توتالیتاریسم  متفننرق وFuzzyتمامیت گرایی [توتالیتاریسم] «مبهم» [»
 پراكنده در تمام جامعه، ربعضی از مشخصاتش را خاطر نشان می شود: مخالفت ربا پیشرفت آگااهی، خرد گریزی، ربدربینی نسبت
 ربه فراهنگ چرا كه می تواند عملكرداهای انتقادی ربر انگیزد، عدم موافقت ربا ربرتری جویی ربه مثاربه خیانت، تننرس از گوننناگونی،
 نژاد پرتستی، ظهور نا امیدی فردی و اجتماعی، ربیگانه ترتسی و عقایدی چون: دشمنان در عین حننال اهننم ربیننش از اننندازه قننوی
 اهستند و اهم ربیش از اندازه ضعیف و زندگی جنگی دائمی اتست، نخبننه گرایننی اشننرافی، قرربننانی كننردن افننراد در راه ااهننداف،
ب ًا از طریق تلویزیون اشاعه داده شده، و «زربان نو» (دارای دامنه لغننات فقیننر و دتسننتور زربننانی  مردتسالری، پوپولیسمی كه كیفیت

اربتدایی ،).
 تمام این مختصات را می توان در ارزش اهائی كه رتسانه اهای ارتباط اهمگانی و روشنفكران راتست در عصننر ربصننری، در عصننر
ب ًا مانننند دیننروز، از كسننالت دموكراتیننك اتسننتفاده  ربین المللی شدن نااهمگون اشائه می داهند، یافت. یعنی دیگر امروز اهم، تقریب
بیكنند؟ از تهوع در مقاربل ربیهودگی، از تسردرگمی در مقاربل ربی نظمی ربه عنوان ضمانت شرایط جدید تاریخی اتستثنائی كه ربه  نم
 یك اتستبداد اطمینان ربخش جدید نیاز دارد، اتستبدادی كه شهروندان را ربه مشتریان و مصرف كنننندگان یننك تسیسننتم و یننك

 ،) ۷6ربازار، محدود می تسازد، یك تسركو ب متمركز؟ (م. رباتسكز مونته آلبان، منبع قبلی، ص 

 ربه پرده عظیم نمایش نگاه كنید، تمام این رنگ اهای خاكستری پاتسخی در ربراربر ربی نظمی اهستند، این اهمان چیننزی اتسننت كننه
 ربرای مقاربله ربا كسانی كه از لذت ربردن از دنیای مجازی ربین المللی شده خود داری و علیه آن مقاومت می كنند، لزم اتست. و
 ربا این وجود، ربه نظر می رتسد كه دنیای ناراضیان دارد رشد می كند. یكننی از آدم كوتننوله اهننای مكزیكننی كننه آرزوی اشننغال
 صندلی خالی اكتاویو پاز را در تسر دارد، وحشت زده خاطر نشان می كرد كه در یك اهمه پرتسی انجننام شننده توتسننط موتسسننه

 ٪ از كسانی كه ربا آنها مصنناحبه شننده ربننود،2۹، ۱۹۹4 در تسال UNAMتحقیقات اجتماع ِى دانشگاه ملی خود مختار مكزیك 
پاتسخ دادند كه از قوانین ناعادلنه نباید اطاعت شود. 

 ، تعداد آنها كه ربه این تسؤال كه آیا مردم در صورتی كه یك قانون ربه نظرشننان200۱، در نشریه ادوكاتسیون ۱۹۹۹در نوامبر 
 ٪ ربود. وی پس از پذیرفتن لزوم حل مشننكل4۹ناعادلنه ربیاید، می توانند از اجرای آن تسررباز ربزنند یا خیر پاتسخ مثبت دادند 

 رشد اقتصادی، آموزش، اشتغال و ربهداشت، خاطر نشان می كرد كه تمام این موارد تنها در صورتی قاربل حل اهستند كه جامعه
 ربر روی پایه اهای اتساتسی تر امنیت عمومی و اجرای قوانین اتستوار رباشد. این پایه اها در مكزیننك تسننوراخ ننن تسننوراخ اهسننتند و

 ،۱225 شننماره Proceso. «قوانین و جرائم» در «گوشه»، نشریه پروتسسو ۱۸گرایش ربه ربدترشدن دارند (اهكتور اگیالر كامین
 ،). این اتستدلل خودش نشانه ربیماری اتست: در فقدان مشروعیت و توافق، پلیس.2000 آوریل 23

18.  Héctor Aguilar Cámin
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Le فریاد راتست روشنفكر مبنی ربر «امنیت و مشروعیت» تنها ربه مكزیك ختم نمی شود. در فرانسه لو پننن  Penفاشیسننت  
 Aznar نئونازی دیگر آمنناده اتسننت، اهمچنننان كننه ازنننار Heidarحاضر اتست ربه این فریاد پاتسخ ربگوید. در اتریش اهایدر 

 فرانكیست در اتسپانیا، ربرلوتسكونی و جیان فرانكو فینی در ایتالیا (اتسم مستعار «دوازده مولتی مدیا» ،) خود را ربرای لحظه مناتسننب
آماده می كنند.

 آیا اروپا دورباره ربر ایوان فاشیسم ظااهر می شود؟ ثقیل ربه نظر می رتسد... و دور. اما تصاویر پرده عظیم نمایش حاكی از این امر
  كه چماق اهایشان را در آن گوشه نشان می داهند، در آلمان اهسننتند یننا در انگلسننتان و یننا در۱۹اهستند. این «تسرتراشیده اها»

 اهلند؟ صدای ربلندگوی پرده ربزرگ آرام مان می كند كه: «این اها گروه اهائی كوچك و تحت كنترل اند». ولی ربه نظر می رتسنند
 كه فاشیسم متجدد اهمیشه كله اش را نمی تراشد و ربدنش را ربا خالكوربی اهای مجا ب كننده تزئین نمی كننند، و ربننا ایننن وجننود

اهرگز از یك راتست شوم ربودن دتست نمی كشد.

 وقتی می گویم «راتست شوم» شاید ربه نظر شما ربازی ربا كلمات ربیاید، یا این كه من رباز اهم تنها دارم از اوكسننیمورون اتسننتمداد
 می طلبم. ولی من دارم كوشش می كنم توجه شما را ربه چیزی جلب كنم. پس از تسقوط دیوار ربرلن، طیننف تسیاتسننی اروپننا، در
ب ًال آشكار اتست؛ اما در مورد احننزا ب راتسننت  اكثریت آن، ربا اهرج و مرج ربه مركز منتقل شد. این قضیه در چپ تسنتی اروپا كام

 ، «راتست جدید اروپائی»، و اهرمن آر. مواهن، «آنسوی چپ قدیمی و راتست جدید»،20نیز پیش آمد (نگاه كنید ربه: امیلیانو فروتا
بتاهای2000، آوریل ]3[در «خطا ب ربه اهمهء جهانیان»، انستیتوی تكنولوژی خود مختار مكزیك    ،). ربا یك نقننا ب منندرن، راتسنن

 فاشیست دتست ربه فتوحاتی زده اند كه دیگر از اخبار پلیسی در رتسانه اها پیشی گرفته اتست. زیرا اینان ربننرای ایجنناد تصننویری
جدید از خود تالش كرده اند، تصویری ربه دور از گذشتهء خشن و اقتدارگرایشان.

ب ًا دلیلی دارد ،)؛ و ربه این دلیل  اهمچنین ربه این علت كه الهیات نئولیبرال را ربه تسادگی شگفت انگیزی از آن خود تساخته اند (حتم
 كه در تبلیغات انتخارباتی خود روی موضع امنیت عمومی و اشتغال (و در عین حال ربر خطرات مهاجرت ،) تأكید ربسیار كرده اند.

آیا تفاوتی ربا پیشنهادات تسوتسیال دموكرات اها و چپ تسنتی می ربینید؟
 در پس «راه تسوم» اروپائی، فاشیسم كمین كرده اتست و در پس چپی كه خود را علیه نئولیبرالیسم تعریننف نمننی كننند (نننه در
 تئوری و نه در عمل ،) اهم اهمین طور. گااهی راتست می تواند خود را ربه لباس ژنده چپ ملبننس كننند. در مكزیننك، در مننناظره
 تلوزیونی اخیر ربین شش كاندیدای ریاتست جمهوری، كاندیدائی كه موافقت روشنفكران راتست را ربه خود جلب كننرد، خیلننبرتو

ب ًا چپ ربود. گوئی تلوزیون تا ربه حال نشان نداده كه ربعضننی از تسننران شننبه2۱رینكون گایاردو   ، از حز ب تسوتسیال دمكرا ِت ظااهر
 ، فعننالین و كاندینندااهای اهمیننن حننز ب تسوتسننیال دمننوكراتActealنظامیان در چیاپاس، از جمله مسؤلین قتل عام اكته آل 

 اهستند. این كه راتست فاشیست و روشنفكر راتست نوین ربرای نشان دادن «توانائی اها یشان» ربه آقایان پولنندار حاضننر و آمنناده
 اند، تعجب آور نیست. آنچه نا اهمااهنگی دارد این اتست كه گااهی اوقات این تسوتسیال دموكرات اها و چپ اهننای نهننادینه شننده

اهستند كه راه را ربرای آنان صاف می كنند.
 اگر در اتسپانیا، فلیپه گونزالس (تسیاتستمداری كه این اهمه مورد تشویق روشنفكران راتست قرار گرفننت ،) ربننرای پیننروزی حننز ب

با Popularراتست گرای خلقی   خوزه ماریا ازنار كار كرد، در ایتالیا  اتوربانی كه راتست از آن ربه قدرت رتسید، ماتسیمو د آلم

19. Skin Head در متن اصلی ربه انگلیسی آمده - م
20. Emiliano Fruta، Hermán R. Mohen، Urib et Orib

21.  Gilberto Rincón Gallardo
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 نام دارد. قبل از اتستعفا، دآلما اهر كاری را كه لزم ربود انجام داد تا كشتی چپ را غرق كند. دآلما و اهمكارانش ربننا پننو ِل اهمننه،
ب ًال در منناجرای ننناتو علیننه  خرج آموزش مذاهبی را دادند ومقنندمات خصوصننی تسننازی آن [آمننوزش] را آمنناده كردننند. كننام
 یوگسالوی، و اشغال مجازی آلبانی شركت كردند؛ اهر چه را كه می توانستند خصوصی كردند؛ علیه ربازنشستگان توطئه كردند؛

ب ًا مفسد اها را ربه راه انداختند و در مقاربل خود ربتینو گراكسننی    نیننز،22مهاجران را تسركو ب نمودند؛ مطیع واشنگتن شدند؛ مجدد
 كه تسكونتش در تبعید ربه خاطر فرار از دتسننت عنندالت ربننود، صننف كشننیدند تننا از او كمننك ربگیرننند. یننك قننانون در مننورد
 كاراربینراهائی [نوعی پلیس در ایتالیا] ربه تصویب رتساندند كه توتسط فرمانده كودتاگر اهمان كارربینراها دیكته شده ربننود (گییرمننو

 ،). نتیجه؟ ربخش ربزرگی از رأی داهندگان ربه چپ، از شركت در انتخاربات امتناع نمودند.2000 آوریل 23آلمیرا در ل خورنادا، 
 در جغرافیای پیچیده انتخاربات اروپا، ربه اصطال،ح «راه تسوم» نه تنها حاصلی مرگ آور ربرای چننپ داشننته، ربلكننه اهمچنیننن رباننند

پروازی ربوده اتست ربرای اوج گرفتن نئوفاشیسم.

 شاید دارم مبالغه می كنم، ولی حافظه قوه شگفت آوری تست. اهر چقدر یك خاطره عمیق تر و ربه طور مجزاتر تحریننك شننود،
  ،). مننن234ربیشتر ربه خاطر می ماند؛ اهر چه جامع تر رباشد، ربا شدت كمتری ربه خاطر آورده می شود (جان ربرگر، اهمان جا، ص 

 مشكوكم كه این ربهمن تصاویر خاكستری ربر پرده نمایش، ربه خاطر این رباشد كه ربا شدت كمتری ربه یاد ربیاوریم. ربا تنبلننی و ربننا
میل ربه فراموش كردن. 

 كتا ب اها دروغ نمی گویند، این فاشیسم ایتالیائی ربود كه ربرای ربسیاری از راهبران لیبرال اهای اروپائی جذاربیت یافت، زیننرا ایننن
 گونه می پنداشتند كه فاشیسم دارد اصالحات اجتماعی جالبی را ربه پیننش مننی ربننرد، و مننی تواننند ربنندیلی در مقاربننل «تهدینند

كمونیسم» رباشد (نگاه كنید ربه: اومبرتو اكو، مأخذ نام ربرده ،).
  می نویسنند: یننكEZLN (دربیر حز ب ایتالیائی ربازتسازی كمونیستی ،) در نامه ای خطا ب ربه 23، فائوتستو ربرتینوتی۱۹۹۷در اوت 

 ربحران واقعی تمدن در اروپا ربوجود آمده. متأتسفانه می توان اهر روز صداها و اهزاران واقعه وحشیگرایانه را نام ربرد، وقایعی چون
 خشونت مفت و مجانی، حمله ربه افراد، قاچاق انسان، قاچاق ربدن و اعضای ربدن، ربدون اهیچ مفهومی. و در صدر تمام اینها لیننه
 قطوری از ربی تفاوتی، چنان كه گوئی زندگی مفهومش را از دتست داده اتست. می توانم چیزاهای زیادی را ربرایتان تعریننف كنننم
 كه در حومه شهر اتفاق می افتند، واقعیت و مجاز تراژدی انسانی ای كه این تسده ی توتسننعه تسننرمایه داری ربنندان ربنندل شننده

اتست. 
 در مقاربل این زندگی ربدون مفهوم، فاشیست لیبرال چهرهء رئوف خود را نشان داده، تنها ربا ارائهء نكاتی مثبت، خشونت قننانونی

ن اداری را توجیه می كند. 
بممننان  افق طوفان را نوید می داهد، و روشنفكر راتست كوشش می كند تا ربا معرفی آن ربه عنوان یك رگبننار ربنندون ااهمیننت، آرا

كند. اهمه اینها ربه خاطر تضمین درآمد نان، نمك ... و مكانی در جوار ولیعهد. 
 تخم مار می پروراند.  ْحفاظتش كنید! مهم نیست كه پیرااهنش خاكستری تست و در دامان گرمش

 «تخم مار». اگر ربدخوااهان آن را ربیاد نمی آورند، این تیتر فیلمی از ربرگمن ربود. اینن فیلنم شنرایطی را توصنیف منی كنند كنه
 فاشیسم در آن زاده شد. چه كار كنیم؟ تسر جایمان ربنشینیم تا فیلم تمام شود؟ آری؟ نه؟ یك لحظه صبر كنید! ربه تماشاچیان
بدتر  دیگر ربنگرید! ربسیاری از روی صندلی اهایشان ربلند شده و در گروه اهائی كوچك ربا یكدیگر تسخن می گویند! زمزمه اها ربلن

22. Bettino Graxi، Guillermo Almeyra

23. Fausto Bertinotti, Refundación Comunista
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بیشوند! ربرخی اجسامی را ربه تسوی پرده نمایش پرت كرده، اهو می كنند! ربه آن دیگران نگاه كنید! ربه جای نگاه كردن ربه پرده  م
 نمایش، ربه تسمت ربال می روند! انگار دارند دنبال آن كسی می گردند كه فیلم را نمایش مننی داهنند!  ربننه نظننر مننی رتسنند كننه
 پیدایش كرده اند، زیرا مصرانه گوشه ای را در آن ربالاها نشان می داهند! این افراد چه كسانی اهستند و ربه چه حقی نمننایش را
 قطع می كنند؟ یكی از آنها پالكاردی را ربلند كرده كه ربرآن نوشته شده: پس ربیایید تا ما شهروندان معمننولی كالم و اربتكننار را
 در دتست ربگیریم. ربا اهمان شدتی كه خوااهان حقوقمان اهستیم، ربا اهمان شدت نیز مسئولیت تكالیفمان را پننذیرا رباشننیم. (خننوزه

 ، تسخنرانی در اتستكهلم، انتشارات آلفاگورا ،). مسئولیت تكالیفمان؟ می شود كسی ربرایمان توضیح ربداهد كه چننرا اهیننچ24تساراماگو
چیز نمی فهمیم؟ تساكت! یك نفر كالم را آغاز می كند....

امید شكاك. ۷
  تعریفی از آنها را ارائه می داهد («چگونه25روشنفكران مترقی، آنهائی كه شكاكانه امیدوارند. جامعه شناس فرانسوی، آلن تورن

  ،): كالتسیك ترین روشنفكر افشاگر، كسی تست كننه تمننام تننوجه اش ربننه۱۹۹۹از لیبرالیسم راها شویم؟» انتشارات فیار، پاریس 
 انتقاد از تسیستم حاكم معطوف اتست؛ دومین نوع از روشنفكران خود را ربا آن مبارزه و یا فالن نیروی مخالف تعریف كرده، ربننه
 روشنفكر ارگانیك آنها ربدل می شوند؛ تسومین گروه ربه اهستی اعتقاد دارد، ربه آگننااهی و تنأثیر نقنش آفرینننان و در عیننن حنال
 محدودیت اهای آنها را نیز می شناتسد؛ چهارمین دتسته، خیالپردازانند. خود را ربا گرایشات فراهنگی جدید اجتماعی و یا شخصی

تعریف می كنند. 
 اهمه این مردان (و زنان، چون روشنفكری كه امتیاز جنس مذكر نیسننت ،) نیرواهایشننان را در راه فهننم انتقننادی جننامعه، تاریننخ

گذشته و حال آن صرف می كنند و می كوشند تا نكات ناشناخته آیندهء خود را از اعماق ربیرون ربكشند.
 روشنفكر مترقی كارش ربه اهیچ وجه آتسان نیست؛ در عملكرد روشنفكرانه اش متوجه می شود كه قضایا از چننه قننرار اتسننت و
 ربلند اهمتی وادارش می كند آن را آشكار تسازد، ارائه داهد، افشاء كند و انتشار داهد. ولی ربرای این كار نیاز دارد تا ربا الهیات نئو
 لیبرال روشنفكر راتست طرف شود كه از حمایت رتسانه اها ربرخوردارند، و از حمایت ربانك اها، ربنگاه اهای ربزرگ، دولت اها (و یننا

اهر آن چه از آنها رباقی مانده ،)، حكومت اها ارتش و پلیس كه پشت روشنفكران راتست را گرفته اند.
 ربه عالوه، روشنفكران مترقی رباید كارشان را در عصر ربصری انجام ربداهند؛ مشكل اصلی اهم این جاتست چرا كه آنها تنهننا ربننا در
 دتست داشتن كالم رباید ربه مقاربله ربا قدرت تصویر ربرخیزند. اما شكاك ربودن آنها در ربراربر آنچه ربه نظر ربدیهی می رتسد ربه آنها
 اجازه داده كه ربه دام نیفتند. و ربا اهمان تسال،ح شك، تحلیل انتقاد ِى خود را مسلح می كنند تننا ماشننین زیبننائی اهننای مجننازی و

ربدربختی اهای واقعی آن را از نظر مفهومی از اهم ربپاشانند. آیا امیدی اهست؟
 از كالم چاقوی جراحی و ربلند گو تساختن، چالشی اتست غیر معمولی. نه تنها ربه خاطر آن كه در این دوران، تصویر حاكم اتست،
 ربلكه اهمچنین ربه این علت كه اتستبداد عصر ربصری، كالم را ربه گوشه فاحشه خانه اها و دكان اهای ربذله و شعبده ربازی رانده. ربننا
 این وجود، ما تنها می توانیم ربا كالم ربه اربهام مان، درماندگی مان، خشم مان و نظرات مننان اقننرار كنیننم. مننا اهنننوز شكسننتها و
 مقاومت اها مان را ربا كالم ربیان می كنیم زیرا امكان دیگری نداریم. زیرا انسان ضرورتا در مقاربل كالم رباز اتست و ایننن كلمننات

اهستند كه آاهسته آاهسته عقاید ما را شكل می داهند. عقاید ما، كه محافظین قدرت عموما از آنها می اهراتسند، ربه آاهستگی 

24. José Saramago,  Alfagura
25. Alain Touraine, Comment sortir du libéralisme?, Fayard
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ب ًا معتننبر رباشنند، مننی تواننند جریننان بیپذیرد، مانند ربستر یك رود، از طریق جریان كالم. اما كالم تنها زمننانی كننه عمیقنن  شكل م
 ،).255تسازگردد (یواهان ربرگر، اهمان جا، ص

 اعتبار چیزی تست كه روشنفكر راتست فاقد آن ربوده، اما خوشبختانه در ربین روشنفكران مترقی فراوان اتسننت. كالم روشنننفكران
 مترقی در ربسیاری اربتدا شگفتی و تسپس نا آرامی ربر می انگیزد. ربرای آن كه این نا آرامی زیر پای تسازشننكاری ای كننه توتسننط

عصر ربصری تجویز شده له نشود، چیزاهای دیگری نیز مورد نیاز اتست كه از محدوده وظایف روشنفكر خارج اتست.
 ولی حتی زمانی كه كالم ربه تسیل ربدل شده رباشد، كار روشنفكر پایان نمی یاربد. جنبش اهای اجتمنناعی مقنناومت و اعننتراض در
 مقاربل قدرت (در این مورد مشخص در مقاربل جهانی شدن و نئولیبرالیسم ،) اهنوز رباید رااهی طولنی را ربپیمایند؛ نمی گوئیم ربرای
 رتسیدن ربه ااهدفشان، ربلكه ربرای این كه دیگران آنها را ربه عنوان گزینه ای تسازمانی ربپذیرند. دتست آخر، رباید مسؤولیت خنناص
 روشنفكران را ربازشناخت. این كه اعتراض ربه شكوه و شكایت اهای ربدون چشم انداز ختم شود، یا آن كننه ربننر عكننس، مننوجب
 شكل گیری فعالین اجتماعی جدید شده و ربه طور غیر مستقیم ربه تسیاتست اهای اقتصادی و اجتماعی جدید ربیانجامد، ربیش از اهر

 ،).۱5طبقه دیگری، ربه روشنفكران ربستگی دارد (آلن تورن، اهمان جا ص 
ب ًا ربین نارتسیس و پرومته    در جدل اتست. گااهی تصویرخودش در آینه، در تله اش می اننندازد و شننروع]4[روشنفكر مترقی دائم

 می كند ربه رفتن ربه راه ربی شفقت تبدیل شدن ربه یكی دیگر از شاغلین ربازار عظیم نئولیبرال. اما گااهی آینه می شننكند و او نننه
 تنها واقعیتی را كه در پس انعكاس اتست، ربلكه اهمچنین دیگرانی را كه مانند خودش نیستند ولی مثننل خننود او، آینننه شننان را

شكسته اند، نیز كشف می كند.
 تحول یك واقعیت كار یك فعال ربه تنهائی نیست، اهر چقدر اهم كه قوی، ربااهوش، خالق و آینده ربین رباشد. نه فعالین تسیاتسننی و
 اجتماعی، و نه روشنفكران ربه تنهائی نمی توانند این تحول را ربه تسرانجام خوربی ربرتسانند. این كار، كاری اشتراكی اتست؛ نننه تنهننا

در عملكرد، ربلكه اهمچنین در تحلیل اهای این واقعیت، و در تصمیم گیری دررباره مسیر و اصول  جنبش تحول.
  «داوود» خود را ربا محدودیت اهای جدی مادی تساخت. قطعه مرمری كه میگل آنژ رویش كار26می گویند میگل آنژ ربوناروتی

 كرد، تخته تسنگی ربود كه قبل از او شخص دیگری،  كار ربر روی آن را شروع كرده ربود و دیگر تسواخ اهایی در آن ایجنناد شننده
 ربود. اتستعداد مجسمه تساز عبارت از این ربود كه اهیئتی ربسازد كه این محدودیت اهای تسخیر ناپذیر و منحصر را تعنندیل كننند:

  تننا۱64، ص 2000حالت خمیده قطعه نهائی از آن جاتست (پاربلو فرنان ِدز كریستلیب، آشفتگی كلكننتیو، انتشننارات تننائوروس، 
۱65.(، 

ب ًال تاریخ رویش كار كرده و شكاف اهای زیننادی دارد. رباینند اتسننتعداد  ربه اهمان شكل، دنیائی را  كه می خوااهیم متحول كنیم، قب
لزم را ربیاربیم تا ربا وجود این محدودیت اها، متحولش نموده و از آن اهیئتی تساده و ربی تكلف ربسازیم: یك دنیای جدید.

ربازاهم درود ربر شما، و یادتان نرود كه ایده اهم یك قلم تسنگ تراشی تست.

از كوهستان های جنوب شرقی مكزیك
معاون فرمانده شورشی ماركوس

۲۰۰۲مكزیك، آوریل سال 

26. Miguel Ángel Buonarroti, Pablo Fernández Christlieb, Taurus
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كسی یك چكش دم دتستش اهست؟خبعدالتحریر: 
-------------------------

پانوشت:
بكاهای مینا تسرگردان در ترجمه. [ ب ق.] * ربا تسپاس از رااهنمایی اها و كم

Yuriria   ** ، عكس از یوریریا پانتوخا میالن  Pantoja Millán

بیتز اتسننت. ربننرایOximoron اوكسیمورون (]۱[   ،) واژه ای اتست متشننكل از معننانی متضنناد. اوكسننیمورون از اجننزای آنننت
 مشخصه در نظر گرفته می شود:3شخصیت اوكسیمورون 

ب ًال: او چهره گر ِد چهارگوش دارد. الف- تركیبی از دو ویژگی نافی یكدیگر، مث
ب ًال: مرربع گرد، یا غرربت آشنا.  ب- تركیبی از دو ویژگی و یا حاملین دو ویژگی كه یكدیگر را نفی می كنند، مث

ب ًال: این جمله غلط اتست و شاید حقیقت اهم داشته رباشد. ج- یك جمله كه ربه گونه ای شگرف فرموله شده رباشد، مث
ربر گرفته از:

http://www.phillex.de/oximoron.htm 

بماهای تلوزیونی اتست كه  ربر اتسنناس آن]2[   در متن اصلی ربه انگیسی آمده. پرداخت رباربت آنچه دیده می شود. اشاره ربه تسیست
می توان فیلم مورد نظر را انتخا ب كرد و تسر موعد، در صورت حسا ب فقط رباربت اهمان فیل ِم دیده شده،  پرداخت.

بتاهننای مكزیننك در آن تحصننیلITAM انستیتوی تكنولوژی خود مختار مكزیك ]3[ ب ًل  تكنوكرا   ، دانشگااهی اتست كه معمننو
كرده اند.

بیخواتست آتش او را ربننه]4[   نارتسیس در میتولوژی یونانی، شخصیتی عاشق خویش اس وی ربرای آن كه مهمتر از خدا رباشد، م
 چنگ ربیاورد. پرومته، در اهمان میتولوژی، در ربرایر قدرت خدایان قد ربر می افرازد و قصد دارد تا آتش را از چنگش ربدر آورد

تا ربین انسان اها و خدا ربراربری حاكم شود.
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