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یادداشت مترجم:
در حوزهی متون ترجمهای قاعدت ا هر متنی باید بتواند ضببرورتهای وجببودی خببویش را بببرای جببامعهی مخاطبببان
جدیدش توضیح دهد .از آنجا که متنُ پیشرو خواه بهلاحاظ خاستگاه و خواه دللاتهای مضمونیاش پیوند نزدیکی با
تحولت تاریخی جامعهی آلامان )از دههی شصت میلدی بدینُسو( دارد ،اشارهای گذرا به مناسبت آن برای وضعیت
معاصر جامعهی ایران ضروری بهنظر میرسد .دیرگاهی است که در مباحث سیاسی و تحلیلی مربوط بببه پویشهببای
متاخر جامعهی ایران ضرورت پرداختنُ به مسالاهی دولات )درمعنای  (stateبیش از همیشه برجسته شده اسببت :اگببر
یکی از خصلتهای سرشتنمای دولات بهموجب انحصار قدرت قهریه ،توان برپببایی و تحمیببل »وضببعیت اضببطراری«
باشد ،بیگمان آنچه مشخص ا سرشتنمای وضعیت امروزی و متاخر ماست ،زیستنُ دایمی تحت شرایطی بیشوکم از
جنس وضعیت اضطراری است .بهطورکلی ،فرآیند تشکیل دولات-ملت در ایران فرآیندی ناتمام یا دستکم فرآینببدی
توأم با انبوه پیامدهای بحرانزا بوده است ،که امتدادهای شوم آن هنوز هببم زنببده و ملموسانببد .افزونبرایببنُ ،رونببد
توسعهی تاریخی سرمایهداری در ایران از نیمهی دوم قرن نوزدهم تا به امروز فرآیندی بسیار دولاتمحور بوده اسببت؛
واقعیتی که شناخت ماهیت و سمتوسوی پویش سرمایهداری در ایران و مختصات امروزیی آن را وابسته به شببناخت
جایگاه و کارکردهای دولات میسازد .نزدیکتر که بیاییم ،دستکم از سال  ۱۳۹۲که رویداد انتخاببباتت بببار دیگببر در
لیههایی از جامعه امیدهایی نسبت به امکان ایجاد تغییراتی از بال برانگیخببت و در پببی آتن دوپببارهگی مشببهودی در

فضای عمومی و بهویژه در بینُ طیفهای فعالاینُ سیاسی و مببدنی )در معنببای ممکببنُ آن در ایببران( شببکل گرفببت،

»مسالاهی دولات« بیش از همیشه موضوعییت خود را بر ما تحمیببل کببرده اسببت )هرچنببد میتببوان تبباریخچهی ایببنُ
ضرورت  -از چنینُ منظری  -را به انتخابات  ۱۳۷۶و عروج سیاسی جناحا »اصلحاطلیب« حاکمیت به عقب برد(؛ چرا
که اینُ انتخابات هم محملی برای بازآرایی مشهود در ساختار قدرت سیاسی حاکم بود ،و هم بر بستر امیببدواریها و
دوپارهگیهای اجتماعی ناشی از آن )و نیز بهمیانجی گسترش گفتمببان امنیتمحببویر متکببی بببر بحببران خاورمیببانه(،
حاکمیت قادر شد ازطریق برپایی یا بازنمایی یک پببروژهی »آشببتی ملببی« ،آنتاگونیسببم »مببردم و حبباکمیت« را بببه
کمترینُ سطح تاریخی آن برساند.1
بهطورکلی ،ستیزهای دایمی در ساخت قدرت سیاسیی حاکم بر ایران که شدت و دامنه و -بهناچار -تجلیببات بیرونببی
آنها در دههی اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافتهاند ،سازوکار وحببدت در رویههببای کلن حبباکمیت و چگببونگی
دوام کلیت آن را به معمایی نظری و تحلیلی بدل ساختهاند .بخشی از دلیل شببکافهای حبباد ایجادشببده در طیببف
فعالاینُ سیاسی و کنشگران مدن یی تحولخواه بیگمان در تفاسیر مختلف آنان از همینُ پرسش و پاسخهای متفبباوت
آنها بدان جای دارد .از سوی دیگر ،تداوم سازوکارهای سرکوب سیاسی و مدنی بهموازات رشد و تشدید شببکافهای
اجتماعی ،چگونگی تحول آنتاگونیسم »مردم و حاکمیت« را به مسالاهای بسیار مهم و درخور بررسی بدل کرده است.
در همینُراستا و در پیوند با وضعیت بیواسطهی اعتراضات خیابانی گستردهی اخیر )دیماه  ،(۹۶روشببنُ اسببت کببه
انباشت بحرانهای حاد اجتماعی )در معنای وسیع کلم( و نارضایتیهای پیامد آنها حاکمیت و جامعه را توامان در
معرض شکنندگیهایی جدی و امکانات تاریخی نوینی قرار داده است .بنابراینُ ،دستکم بهموجب اینُ شکنندگیها و
بالاقوهگیها ،فهم سمتوسوی تحولت آتی جامعه بیش از همیشه وابسته به فهم ماهیت و کارکردهای دولاببت و نیببز

 . 1در سایهی بازنماییهای اینُ وضعیت »آشتی ملی« ،دولات جدید توانس ت ب ا س هولات هرچهبیش تری طرحاه ای اقتص ادی ته اجمیاش را ب ر
اکثریت فرودست جامعه تحمیل کند ،صدای اعتراضات را خاموش سازد ،مطالابات مببردم سببتمدیده و فرودسببت را تحریببف کنببد ،و درعینُحبال
تناقضهای سیاسیاش )دستکم در پیوند با داعیهها و وعدههایش( را پنهان دارد.
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سرشت رابطهی سیال شهروندان و دولات است ،که نحوهی پویش آنتاگونیسم ستمدیدگان و حاکمببان نیببز ذیببل آن
قرار میگیرد .از اینُ منظر» ،مسالاهی دولات« میباید بهسان یکی از موضوعات محوری در فرآیند جستجوگری نظری
برای فهم موقعیت کنون یی ما جای گیرد .اینُ امر میتواند کمکی باشد به ایفای هرچه بهتر وظیفهی »احیای سیاسببیی
ش روی اپوزیسیون فراپارلامببانی میدانببد.
آنتاگونیسم اجتماعی« ،وظیفهای که آگنولای هم بهروشنی آن را اولاویتی پی ی
اما برای بازاندیشی هدفمند در »مسالاهی دولات« در ایببران متبباخر ،فببارغ از بیبضبباعتی رویکردهببا و چشببماندازهای
متعارف لایبرالای ،بهنظر میرسد که حتی نظریههای کلسیک مارکسیستی )درخصببوص دولاببت( نیببز مصببالاح نظببری
چندانی برای تدارک فهمی انضمامی از اینُ مسالاه فراهم نساختهاند ،یا دستکم تلشهای منسجمی برای کاربسببت
خلقانهی اینُ میراث نظری در اینُ جهت انجام نشده است .با اینُ اوصاف ،در کنار ضرورت پژوهشهای انضمامی بببر
اساس منابع نظری موجود ،ضرورت ترجمهی متون نظری در موضوع دولات ،همچنان بهقوهی خود باقی است.
ترجمهی پیشرو پیشدرآمد کوتاهی اسببت در طببرحا آرای یوهببانس آگنببولای ،اندیشببمند مبببارزی کببه دیببدگاههای
نوآورانهاش در نقد پارلامانتاریسم و سرشت دولات بورژوایی در »سرمایهداری سازمانیافته«ی اروپای غربی ،توامان هم
تکانهی نظری مهمی برای جنبش دانشببجویی و چببپ فراپارلامببانی آلامببانغربی در اواخببر دههی  ۱۹۶۰بببود ،و هببم
بهواسطهی بحثهایی که برانگیخت بخشا برای تحول بعدی نظریهی دولات الاهببامبخش بببود؛ تحببولای کببه بهویببژه در
نحلهی »استنتاج دولات« ) (Stsstsableitungدر آلامانغربیی اوایل دههی  ۱۹۷۰تجلی یافت )معرفی حیببات فکببری و
سیاسی آگنولای و سهم وی در نظریهی دولات را به وقت دیگری وامیگذارم( .متنُ حاضببر کببه چکیببده و مکملببی بببر
کتاب »دگردیسی دموکراسی« 2است ،کارکردهای قدرت سیاسیی نهادینُ در لایبرالدموکرسی معاصر و مشخصببا نظببام
پارلامارنتاریستی نیمهی دوم قرن بیستم )در اروپای غربی( را بهطببور فشببرده و در قببالاب چنببد تببز بببه نقببد
میکشد .اما از آنجا که ماهیت دولات در سدههای اخیر تنها در پیوند با اقتصادسیاسی سببرمایهداری قابببل تحلیببل
شود درعوض ،تقارن تاریخیی انتشببار
است ،کتاب فوق صرفا پیشدرآمدی برای طرحا کلی مسالاهی دولات محسوب می .3
کتاب فوق با بازگشایی مجدد بحث دولات نزد مارکسیستها ،اهمیتی تبباریخی بببدان میدهببد .امیببد دارم تببرجمهی
متونی در اینُ حوزه ،در کنار بازخوانی متون فارس یی موجود ،دستکم برای طرحا پارهای پرسشهای بنیادی دربببارهی
جایگاه انضمامی دولات )و قدرت سیاسی( در جامعهی معاصر ایران مفید واقع شود.
آگنولای نوشتار حاضر را با اینُ جملت به پایان میبرد:

»فشار از خیابان ابزار موجه و مشروع اپوزیسیون فراپارلامانیسببت؛ اپوزیسببیونی کببه مکتوبببات و
نامهنگاریهای جمعی آن ،شیوهای که قواعد نظم اجتمبباعی مسببلط را دنبببال میکنببد ،همببواره از

سطلهای زبالاهی پارلامان و دولات سر در میآورند«.
فارغ از آنچه بالتر دربارهی اهمیت کنونی بازخوانی »مسالاهی دولات« در ایران گفته شد ،تصور میکنم گفتاورد فببوق
و دللات آشکار آن برای موقعیت جامعهی امروز ما ،بهتنهایی انتشار جدا-افتببادهی ایببنُ تببرجمه در مببوقعیت زمببانی
حاضر را توجیه میکند.4

 /ا .حا .؛ بهمنُ ۱۳۹۶

2. Johannes Agnoli, Peter Brückner (1967): Die Transformation der Demokratie. Voltaire Verlag, Berlin.

 .3آگنولای در پارهای از آثار بعدی خود مشخص ا ب ه بررس ی رابطهی دولا ت و س رمایه میپ ردازد ،نظی ر :کتابه ای »ت املتی درب ارهی دولا ت
بورژوایی« ) ،(۱۹۷۵و »دولایت سرمایه« ).(۱۹۹۵
 . 4اینُ ترجمه از میانهی تابستان گذشته در انتظار اتمام ترجمهی پارهای دیگر از مت ون خویش اوند ،در کنج ی از ح افظهی ک امپوترم خمی ازه
میکشید.
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اینُ تزها مکملی بر کتاب »دگردیسی دموکراسی« هستند و نیز تصحیحی بر برخببی نقلقولهببای نادرسببتی کببه در
کنفرانس برجستهی نمایندگان »اتحادیههای دانشجویان سوسیالایست آلامببان) «7اس .دی .اس (.بیببان شببدهاند .مببنُ
بهطور کلی بر اینُ باورم که بهجای تفسیر متون ،انقلبیون میباید مناسبات ]  [Verhältnisseرا تغییر دهند.
***
ترکیب »دموکراسی پارلامانی« ،اصطلحی متداول برای دولات بورژواییی مدرن ،یک پببارادوکس را بازنمببایی میکنببد،
آنچنانکه توسط قدرت واقعیی دولات و مناسبات حقیقی سلطه در جامعه قابل سنجش است .چنببدی پیببش ویلیببام
ببرم اینُ پرسش را رو به هیات مؤسس »انجمنُ جمهوریخواهان« 8مطرحا کرد که آیا اینُ انجمنُ همچنان بببر پببایهی
باور به »دموکراسی پارلامانی کلسیک« استوار است .اعضای هیات مؤسس صرفا توانستند پاسخی مبهم و نامشببخص
به اینُ پرسش بدهند ،هرچند بهلاحاظ سیاسی پاسخی هوشمندانه بود  » :الابته به آن باور داریم ،اما نه دیگر به احزاب
پارلامانی«؛ چراکه دموکراسی پارلامان یی کلسیک از مدتهای مدیدی پیش از آن ناپدید شده بود.

5. Johannes Agnoli, Theses on the Transformation of Democracy and on the Extra-Parliamentary Opposition.
English Translation by Michael Shane Boyle and Daniel Spaulding, Viewpoint Magazin, October 2014.

} .6یوهاینس آگنولای ) (۱۹۲۵ - ۲۰۰۳نظریهپرداز میلیتانیت آلامانیی ایتالایاییتبار بود که اثر برجستهاش )تألایف مشترک با پیببتر بروکنببر(
بهنام »دگردیسی دموکراسی*« نقش مهمی در جنبش چپ نوی آلامانغربی داشت{.
* Johannes Agnoli, Peter Brückner (1967): Die Transformation der Demokratie. Voltaire Verlag, Berlin.

]توضیح مترجم :پانویسهای درون قلب }{ و پانویسهایی که با شمارهای درون قلب آغاز میشببوند ،افزودههببای مترجمببان انگلیسببی
هستند .افزودههای مترجم فارسی ،خواه در متنُ و خواه در پانویسها ،در درون کروشه ] [ گنجانده شدهاند/ .م.ف[.
)7. SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund

 {1} .8انجمنُ جمهوریخواهان ):(Republican Clubبب انجمنی که در سال  ۱۹۶۷توسط آگنولای و چهرههایی نظیببر هببانسمگنوس
انتسنزبرگر )(Hans-Magnus Enzensbergerبب و ویلیام ببرم )(William Bormبب در برلاینُغربی پایهگذاری شد و فضایی کلیدی بببرای
مباحثات درونی جنبش دانشجویی آلامانغربی و گسترهی وسیعتر چپ فراپارلامانی در دههی  ۱۹۶۰بود.
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موضوع فقط اینُ نیست که کارکرد اجتماعی و ساختار نهادیینُ دموکراسی پارلامانیی کلسیک با دورهای سپریشده در
تاریخ انطباق داشتند .دولات لایبراتل شکل سازمانیی عمومی و قانونیی ) (legalحکمرانببی در جببامعهای بببود کببه همانببا
بهشیوهای سرمایهدارانه ایجاد شده بود )درنتیجه برخی از نهادهای آن ]همچنان[ باقی و برقرارند(؛ با اینُحال] ،دولات
لایبرال[ بر قدرت ماشینُ بخار تکیه داشت .جامعهی ]کنونیی[ ما که با قدرت اتمی ایجاد میشود و ایجاد خواهد شببد،
ک مربوط به دولات بورژواییی سابق )یعنی برتری
سنخیتی با چنینُ دولاتی ندارد .افزونبر اینُ ،کیفیت پارلامانی کلسی ی
و تسلط پارلامان بهواسطهی اقتدار تصمیمسازی سیاسی و نیز اقتدار قانونگذارانهی آن( مغلویب خود قببانون اساسببی
شده است .قانون اساسی 9قوهی اجرایی را برتر از قوهی مقننه قرار میدهد ،خواه در مسالاهی اقتدار سیاستگذاری و
خواه بهواس طهی مهار و کنترل پارلامان توسط دولات.
با اینُهمه ،جامعهی ما همچنان با شکلهای قببراردادی و نهادهببای قببراردادیی نظببام پارلامببانی دولاببت کببار چنببدانی
نمیتواند از پیش ببرد .ویلفردو پارهتو 10در سال  ۱۹۲۲به موسولاینی بهمنظور استحکام و ثبببات قببدرت]اش[ چنیببنُ
توصیه کرد که اجازه دهد پارلامان در شکلی تغییریافته به حیببات خببویش ادامببه دهببد؛ ]چببون[ تودههببایی کببه بببه
احساسات دموکراتیک گرایش دارند ،به بهترینُنحو میتوانند از طریق ارگانی که به آنها توهم مشببارکت در قببدرت
دولاتی میدهد خنثی گردند .دولات جدیببد نببه بهواسببطهی لاغببو کامببل پارلامببان ،بلکببه از طریببق انتقببال اقتببدارهای
تصمیمسازی از پارلامان به حلقهی درونی بستهی »نخبگان« قببوت مییابببد .بنببا بببه نظببر پببارهتو ،در ایببنُ سببازوکار
همچنینُ معنای تاریخی و قرارداد طبقاتی بورژواییی ناظر بر دگردیسی فاشیستیی دولات جای گرفته است.

۱
پس از شکست فاشیسم  ،بازگرداندن نظام دولاتی پارلامانی در کشورهای اروپای غربی با همان معضلی مواجه شد کببه
فاشیسم تاریخی نتوانسته بود بهطور موفقیتآمیزی آن را حل کند :چگونه میباید تودههای تابع و وابسته را ،کببه در
عینُحال به جنبش درآمدهاند ،در وضعیتی از وابستگتی حفظ و مهار کرد ،طببوریکه از رهببایی آنببان ،کببه در هیببات
انقلبی در مناسبات تولایدی آغاز خواهد شد ،جلوگیری کرد؟ دشواری اینُ مسالاه در خصلت دوپهلببویی نهفتببه اسببت
که پارلامان تحت شرایطی معینُ میتواند اتخاذ میکند )و ایببنُ دشببواری همچنببان تببداوم خواهببد داشببت( .در یببک
جامعهی بورژوایی که بهطور فزآیندهای پویاست و عمدتا بهواسطهی آنتاگونیسم تولایببد )در برابببر چنببدگانگیی منببافع
توزیعی( سرشتنمایی میشود ،ارگان نمایندگی 11میتواند خود را همچون ابزاری عرضه کند که ایببنُ آنتاگونیسببم را

 {2}.9قانون اساسی )  (Grundgesetz or Basic Lawاساسنامهی قانونیی برپایی جمهوری فدرال آلامان )آلامانغربی( است که از  ۲۳مه
 ۱۹۴۹بهاجرا نهاده شد .بهموجب اینُ مجموعه قوانینُ ،آلامانغربی بهعنوان کشوری خودمختار ) (sovereign nationو مستقل از نیروهای
اشغالکنندهی متفقینُ و نیز ]مستقل[ از جمهوری دموکراتیک آلامان )آلامانشرقی( شکل گرفت ]تاسیس گردید[.
 {3} .10ویلفردو پارهتو ) (۱۹۲۳ – ۱۸۴۸) (Vilfredo Paretoاقتصاددان ایتالایایی که نظریههایش بر سیاستهای فاشیستی تببأثیر
گذاشت.
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11. representative body

در گسترهی درونی دولات تجلی میبخشد ،و بدینُترتیب مبارزهی طبقاتی )اجتماعی( را به ستیز سیاسببیی حکمرانببی
ارتقا میبخشد.
از اینُ منظر ،نظام دولاتی پارلامانی صرف ا تاجایی میتواند حکمرانی بورژوایی را تضمینُ و ]از اینُطریببق[ سببرمایهداری
راحفاطت کند که قادر گردد خصببلت دوپهلببوی ]  [ambivalenceخببود را پببس بزنببد .ایببنُ نظببام میبایببد همچببون
سازوکاری عمل کند که ستیزهای آنتاگون یستی را تاجای ممکنُ بیاهمیت و نامربوط سازد و ستیزهای منافع را رصد
کند و به مسالامت برساند ]مهار کند[ .در اینُمعنا ،چشماندازی که توسط انگلس پرورش یافته اسببت ،خببود را وارونه
ش باز و – در شرایط معینُ
میسازد؛ »جمهوری بورژوایی« ،که بنا به نظر انگلس بهترینُ شکل برای شکوفایی وگستر ی
– حتی ]رشد[ صلحآمییز مبارزهی طبقاتی و ستیزهای حکمرانی بود ،میکوشد بورژوازی را حفظ کنببد و خببود را در
بهترینُ شکیل مناسب برای ادغام طبقات فرودست در نظام سرمایهدارانهی تولاید و نظببام بببورژوایی حکمرانببی تحببول
بخشد» .مردم« به ابزارهای یصریف معامله و چانهزنی در رقابتهببای درونببیی گروههببای سیاسببی فرادسببت تنببزل داده
میشوند .نحوهای که اینُ دگردیسی در آلام ان فدرال }آلامانغربی{ انجام گرفت ،برای دیگر کشورهای تحببت هببدایت
دولات »پارلامانی« ،که تحت ]نظام[ دولات »پارلامانی« اداره میشوند ،نمونه و سرمشق] 12هشداردهندهای[ است.

۲
مهمترینُ جنبههای اینُ تلش برای تثبیت و ایمنُسازیی سرمایهداری بهلاحاظ سیاسی را میتوان به قرار زیر برشمرد:
حل ]و ادغام حذفی[ طبقهی وابستگان و تابعان 13در یک نظام پلورالایستیی مقولاههای شغلی .اینُ روند پیببش از ایببنُ،
در شکل فاشیستیا تش قابلیت خود برای مقابله با قطبیت عینببی جببامعه از طریببق سببویهی سببوبژکتیو ،سببازمانی ،و
دستکاریکنندهی آگاهی را نشان داده است .در اینجا ،ابزارهای مببوثرتر در اختیببار سببرمایهداری سببازمانیافته) 14در
مقایسه با سرمایهداری رقابتی اولایه( قرار دارند .و ]سرمایهداری متاخر[ از خطاها و اشببتباهات پلورالایسببم فاشیسببتی
سرانجام آموخته است که خود را دموکراتیک بنامد.
بدینُترتیب ،بازتولاید جامعه از طریق دولات به مفصلبندی کثرتی از احزاب تبدیل میشود .اینُ بهمعنای آن است که
درحالایکه چندینُ حزب )اگرچه از منظر گرایشهای حاکم ،وجود تنها دو حزب بهترینُ حالات ممکببنُ اسببت( بببرای
تقسیم قدرت رقابت میکنند ،احزاب منفرد تا حد زیادی به یکدیگر شباهت مییابند .آنها در بازنمایی و نماینببدگی
گروههای مشخص یا منافع همبسته با طبقات بر یکدیگر پیشی میگیرند ،و به بخشی از یک تعادل عمببومی 15بببدل
میشوند .آنها ب هطور سطحی همهی گروههای واقعی و همهی مواضع ایدهآل را درون یک رابطهی مبادلاهای منفببرید
مغشوش میپیچند و مانع از ورود گروههای دارای ایدهها یا علیق انقلبی بببه سبباختارهای دگرگونسبباز میگردنببد.
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12. exemplary
13. the class of dependents
14. organized capitalism
15. general equilibrium

چنینُ احزابی خود را از پایههای اجتماعی خود جدا میسببازند و بببه بخشببی از سببامانههای سیاسببی دولاببتی 16بببدل
میشوند .آنها به دیوانسالرانی ) ( officialsبدل میشوند که به حفظ و برقراری ]وضعیت[ تعادل دولات تعهد دارند.
احزاب ،پس از تبدیلشدن به بخشی از دولات ،کیفیت اجتماعیی بدیعی را رشد و بروز میدهند کببه بببا منببافع مببادی
خود آنها پیوند دارد :آنها علقمند به حفظ و نگهداری مناسباتی هستند که برای آنها امکان کسب و حفظ قدرت
بهمثابهی بخشی از دولات و دمودستگایه ] [establishmentآن را فراهم میآورنببد .بببدینُطریق ،آنهببا )فببارغ از اینکببه
احزاب تودهای باشند یا نه( خودشان را به منافع گروههای اجتماعیای وصل میکنند که بهطور مشابهی به محافظت
از ساختارهای موجود متعهدند .از اینُ نظر ،اینُ پرسش قدیمی که آیا گروههای سیاسببی حبباکم آلاتدسببیت طبقببات
حاکم هستند یا صرف ا یک طبقهی اجتماعی مستقل )یا طبقهی سیاسببی مسببتقل( را نماینببدگی میکننببد ،بیمببورد
است .اینُ احزاب خودشان بخشی از طبقهی سیاسی حاکماند .بهطور مشخصتر ،آنها کببارکردی از دولاببت هسببتند.
بدینُطریق ،آنتاگونیسم اجتماعی در نظام حزبی بازتاب نمییابد .تمام آن چیزی که در سازوبرگ حکمرانببی دولاببتی
رخ میدهد عبارتست از بازتولاید یک قطب جامعه که در غیر اینُصببورت بهطببور آنتاگونیسببتی مببورد چببالاش قببرار
میگرفت .اینُ بهمعنای آن است که جدایی احزاب از پایههای اجتماعتی بهشیوهی یکسانی همهی طبقات و گروهها را
شامل نمیشود .تنها گروههایی که بهطببور بببالاقوه خواهببان دگرگببونی مناسبببات هسببتند )یعنببی تودههببای وابسببته
 ( dependent massesاز بازنمایی در سطح دولات دور رانده میشوند :آنها هیچ صدایی در تصمیمات سیاسی بنیادی
ندارند ،اگرچه ممکنُ است در مسایل حاشیهای مربوط به ملحظات عملی سیاسی ] [political pragmaticsبا اینُ یا
آن حزب معینُ بهتر تغذیه شوند.
اینُ احزاب یکسان ،که از تودههای گسترده بیگانه شدهاند ،خود را بهطور ایببدئولاوژیکی بهمنببزلاهی احببزاب خلقببی یببا
احزاب مردمی (Volksparteien ) 17قلمداد میکنند .18تلشهای انجامشده از جانب رهبری خود ایببنُ احببزاب خلقببی
آنها را بدینُسمت سوق میدهد که مکانیسم بدیعی از حکمرانی را رشد و پرورش دهند ،که بهموجب آن کانونهای
شیوارهشده و اقتدارگرایانهی قدرت به سیکلی از رقابت با یکدیگر وارد میشببوند .تنهببا ایببنُ رابطهی رقببابتی بهطببور
الایگارشیک سازمان یافته است و همانقدر ربط ناچیزی با اصل رقابت آزاد دارد که تقسیم سازمانیافتهی بببازار 19در
سرمایهداری الایگارشیک مدرن با رقابت آزاد در اقتصاد .چرخهی رقابت آزاید گروههای حاکم 20که علیه هم میجنگند
و یکدیگر را حذف میکنند ،با یک چرخهی ادغامکنندهی همگونسازی ) (assimilativeتکمیل خواهد شببد ،کببه در
نهایت به خود-براندازی یا خود-انحللای ) (self-liquidationمنجر میگردد:

16. political state associations
17. people’s parties

 {4} .18در آلامان اصطلحا »حزب خلق« )  (Volksparteiتوصیفکنندهی نوعی از حزب سیاسیست ،که ]معیار[ عضویت در آن فراسوی

خطوط اجتماعی یا طبقاتی یا مذهبی میرود .در زمان انتشار مقالاهی آگنولای ) ،(۱۹۶۷دگردیسی حزب سوسیالدموکرات ) (SPDاز یک
حزب کارگری به یک حزب خلق )بهموجب برنامهی بگودزبورگ* در سال  ،(۱۹۵۹همچنببان بببرای چببپ آلامببان غربببی پدیببدهی تببازهای
محسوب میشد.
7

19. organized market sharing
20open-rivalry cycle of ruling groups

اینُ خود-انحللای با نظر به ادغام و همگونشدین مداوم احزاب )ظاهرا( رقیب و مشارکتهای متقابل آنان در خشونت
دولاتی ،خواه در قالاب همکاری جناحاهای اکثریت و اقلیت و سازوکاری که بهواسطهی آن قدرت را ]میان خود[ جابجا
میکنند ،و خواه در شکل ائتلف بزرگ به فهم در میآید .بدینُطریق احزاب در میان خودشان بببرای کسببب قببدرت
حکمرانی همستیزی میکنند ،اما با وجود ایببنُ ،یببک وحببدت مبتنببی بببر همزیسببتی )  (symbiotic unityرا شببکل
میدهند ،وحدتی که در سپهر آن منازعهای مجرد بر سر رهبری میتواند ]بهطور بیپایببان[ پی گرفتببه شببود .آنهببا
درواقع نسخهای پلورالایستی از یک حزب متحد و یکدست (Einheitspartei ) 21را ایجاد و عرضه میکنند.

۳
اینُ دگردیسی در نظام حزبی با تغییرات ساختاری و کارکردیای پیوند دارد که خود پارلامان طی دهههببای اخیببر از
سر گذرانده است .از میان اینُ تغییرات یکی از آنها را نباید بههیچ رو از نظر دور داشت ،تا مبببادا ایببنُ خطببر پیببش
بیابد که »بافت کارکرید« پارلامان بهنسبببیت شببکلهای اولایهی پارلامانتاریسببم بببه درک گمراهکننببدهی زیببر بیانجامببد:
پارلامان بهعنوان یک عامل قدرت اجتماعی همواره بهطور تاریخی برای جامعهی بورژوایتی افسانهی آزادی همگانی از
طریق یاعمال نمایندگی عمومی را تجسم بخشیده است:
ص … موجود در ایدهی آزادی و بنابراینُ دموکراسی ،مهمتریینُ آنها پارلامانتاریسببم اسببت.
»از میان همهی عناصر خا ی
… ممکنُ است چنینُ بهنظر برسد که گویا ایدهی آزادی دموکراتی تک بیان و تجلی بیوقفهی خود را در پارلامانتاریسم
مییابد .اینُ عزم وآهنگ به افسانهی نمایندگی 22خدمت میکند«(Kelsen) .23
درواقع ،اصل نمایندگی پارلامانی )قیمومیت آزادانه – 24آزاد از خواست رأی دهندگان ،اما نه از اوامر و فرامینُ رهبری
حزب  ،-غیرقابل استیضاحابودن در دورهی قانونیی نمایندگی ،و غیره( همچببون ابببزار مببوثری بببرای بیروننگهداشببتنُ
تودهها از مراکز دولات یی قدرت عمل کرده است و ازطریق دولات و وساطت قانونی ،به بیروننگهداشتنُ تودهها از مراکببز
تصمیمگیری جامعه انجامیده است .مسلم ا هیچ نمایندهی منفردی ،بهشرط آنکه متعلق بببه حلقهی درونببی رهبببری
نباشببد ،از اصببل نماینببدگ تی هیچ قببدرتی از آین خببود کسببب نمیکنببد .یکببی دیگببر از متعلقببایت پنببدار پارلامببانی،

ایدئولاوژیسازی لیبهولاتزی 25است ،که بهموجب آتن نماینده سرویر مردم است ،نه خدمتگزار مردم.

 {5}.21حزب حاکم در جمهوری دمکراتیک آلامان )آلامانشرقی( بهعنوان حزب متحد سوسیالایستی ) (Sozialistische Einheitspartei
شناخته میشببد .ایببنُ حببزب بببه سببال  ۱۹۴۶در بخشببی از کشببور آلامببان کببه تحببت اشببغال شببوروی قببرار داشببت از ادغببام دو حببزب
سوسیالدموکرات ) (SPDو حزب کمونیست آلامان ) (KPDایجاد شد.
22. fiction of representation

 {6} .23در متنُ مقالاهی اصل یی آگنولای به مرجع اینُ گفتاورد از هانس یکلزن ) (Hans Kelsenاشاره نشده است .اینُ گفتاورد برگرفته از
منبع زیر است:
Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (Tübingen: Mohr, 1929), 25; 30.
24. free mandate
 .Leibhholz-ian ideologization{7} .25در اینجا آگنولای به گرهارد لیبهولاتز )(Gerhard Leibholzبب اشاره میکند ،که یکببی از

دانشوران پرنفوذ آلامانی در حوزهی حقوق و قضا بود و بینُ سالهای  ۱۹۵۱تا  ۱۹۷۱عضو برجستهی دادگاه قببانون اساسببی آلامببانغربی
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درعینُ حال ،اگر )و اینجا در توافق با نظر پارهتو است( مببردم ،بخشببا بهدلایببل انحصببار سیاسببی احببزایب پارلامببانی ،از
یکسو به سیاست پارلامانی و همکاری میان دولات و پارلامان ،و از سوی دیگر به مواجههی بینُ دولاببت و اپوزیسببیونی
نوظهور گرایش بیابند ،یک عنصر واقعی سلطه از دل اینُ پندار )پارلامببانی( پدیببدار میگببردد .پارلامببان آلامببانغربی )
 ( Bundestagنه سرور مردم است و نه قانونگذاری که مردم را نمایندگی میکند.
درعوض ،پار لامان بهمثابهی ابزاری قانونا اجتنابناپذیر در جهت عمومیسازیی تصمیمات اتخاذشده از خلل همکبباری
میان دستگاه دولاتی و گروههای فشار اجتماعتی )  (Machtgruppenفعالایت مینماید .درنتیجه ،پارلامان بهسان کمربند
انتقال و انتشار تصمیمات گروهه ای الایگارشیک عمل میکند .اینُ گروهها )گروههای فرادسیت سپهر تولاید – انحصببار
چندقطبی -26و نیز گروههای برآمده از سپهرهای فرهنگی نظیر کلیسبباها( تمامببا و مشخصببا در پارلامببان نماینببدگی
میشوند ،بهشرط آنکه پارلامان در چارچوب بازنماییی سلطه عمل کند و چنینُ کارکردی داشته باشد .تنها در چنیببنُ
حالاتیست که پارلامان برای جامعهی بورژوایی-سرمایهدارانه ارزشمند و قابلپذیرش است] .اما[ هنگببامیکه پارلامببان
امکان تاختوتاز یک قدرت مخالاف رهاییبخش را فراهم آورد ،یعنی هنگامیکه دگردیسی پارلامببان قریببنُ مببوفقیت
نباشد ،طبقهی حاکم به ابزارهای سفتوسختتری برای پیکریابی و بازنمایی خویش متوسل میگردد )بببرای مثببال،
نگاه کنید به وضعیت یونان.(27

۴
ش آن
اینُ امر بهمعنای آن است که در مورد پارلامانتاریستم چشمانداز یک تحول »درونماندگایر نظام« ،بهدلایل گرایبب ی
به درونتابی) 28که بهطور نظامند توسط کارکرد سلطهی پارلامانتاریسم تعیینُ میگردد( ،نابسببنده و ناکببام میمانببد.
پویشهای جوامیع هنوز-ادغامن شده نشان میدهد که چگونه اینُ گرایش به درونتابی در بلندمدت مببوثرتر از قببابلیت
بهکارگیری پارلامان برای کارکرد نمایندگی 29است .احزایب بهطور بنیادی مخالاف ،که بهجای مشببارکت در مبببارزهی
فراپارلامانی )بهمثابهی ابزار اساسی مخالافت با سلطه( ،وارد بازی پارلامانتاریستی میشوند ،در معرض اینُ خطببر قببرار
دارند که کیفیت رهاییبخش خود را از دست بدهند و به سامانههای بوروکراتیک ]فرآینببد[ ادغببام و یکپارچهسببازی
بدل گردند .بهبیان دیگر ،سقوط و تباهیی سیاسی و نیز اخلقیی )چراکه نه؟( سوسیالدموکراسببی )همچببون خیببانتی
تاریخی به رهایی بشر( ،علمت هشداریست برای احزاب سوسیالایست و کمونیست در کشورهای سببرمایهداری .هببر
رفرم پارلامانتاریستی که درون دولاتها در جهت درونتابی محقق میشود ،نهتنها در جهببت بسببط امکببان مشببارکت
تودهها در تصمیمسازی عمل نمیکند ،بلکه بیش از آن ازطریق شدتبخشیدن به کارکرد سلطهی پارلامان ،به تعلیق
و حذف چنینُ امکانی گرایش دارد .حتی جاییکه مفصلبندی سیاسببیای از یببک سببپهر عمببومی آزاد وجببود دارد،

بود.
26. oligopoly

 {8} .27آگنولای در اینجا به خونتای نظامی یونان ارجاع میدهد ،که از آوریل  ۱۹۴۷برپا شد و تا ژوئیهی  ۱۹۷۴تداوم یافت.
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28. involution
29. representative function

نمیتوان از پارلامان همچون ابزاری برای پیشبرد عملیی آن استفاده کرد .اینُ امببر نهفقببط دربببارهی سببپهر عمببومی
آنتاگونیستی 30صادق است ،بلکه بهدرجاتی بیشتر حتی دربارهی سپهر عمومی انتقادی هببم مصببداق دارد .هببر دوی
اینُها میباید بستر وساطت سیاسببی خببود را در سببازمانهای فراپارلامببانی )و در رونببد وسببیعتری از بازفعالسببازی
پارلامان ،(31در سازمانها و شکلهای سازمان یی ضدسرمایهدارانه جستجو کنند .با اینُحال ،اینُ مسالاه همچنان درخویر
بحث است که آیا دگردیسی دموکراسی میتواند هنوز به عقب بازگردد ]واژگونه گردد[ .امروزه بسببیاری از گروههببای
اپوزیسیون فراپارلامانی متمایل به چنینُ نگاهی هستند .اما در اینجا میباید دو نکته را در نظر گرفت:
 (۱تحلیل دقیقببی از قببانون اساسببی میبایببد پیببش از هببر چیببز روشببنُ سببازد کببه آیببا در بطببنُ قانونگببذاریی آن،
دموکراتیزهسازیی جمهوری فدرال ]آلامان[ مورد نظر بوده است ،و تا چه میزانی؛
 (۲نه خواست قدرت و فسادپذیری سیاسببتمدارن ،و نببه سیاسببتبزدایی از تودههببا هیچیببک دلیل مسبب ایببنُ
دگردیسی ]در نظام پارلامانی[ نیستند .بلکه اینُ دگردیسی ضرورتی برای یک نظببام سرمایهداریسببت کببه از طریببق
سازماندادن به خویش در ابزارها و منابع دولاتت در جستجوی نجات خویش است .بازگشت به خلوص قانون اساسببی،
بازگشتیست به شرایط اولایهی خوید اینُ دگردیسی .ممکنُ است چنینُ باشد که بازگشت و ارجاع به حقوق پایهای یا
دفاع از آنها پیششرطی اساسی برای پیکار علیه سلطه و استثمار باشد؛ امببا تازمببانی کببه محبباط در یببک جببامعهی
بورژوایی و شیوهی تولاید سرمایهدارانهی آن هستیم ،حقوق پایهای کمک چندانی به رهایی تودهها نمیکنند ،چراکببه
دولایت همبسته با اینُ جامعه و اینُ شیوهی تولایتد امکان کاربست رهاییبخش اینُ حقوق را فراهم نمیسازد.
تحت شرایط سرمایهداریی سازمانیافته ،دولات میکوشد شرایط و زمینههای احیای آنتاگونیسم ،که گببام نخسببت بببه
سمت تحقق دموکراسی محسوب میشود را مهار و ادغام کند؛ چراکه احیای آنتاگونیسم بهمعنای فعالسببازیی پیکببار
طبقاتی و واپاشیی ) (disintegrationجامعه است.

5
احیای سیاسی آنتاگونیسم وظیفهی کنون یی اپوزیسیون فراپارلامانیست .توضیح نکاتی چند در اینُباره ضروریست:
 (۵.۱اپوزیسیون فراپارلامانی بهطو ر بنیادی )خواه بهلاحبباظ سیاسببی و خببواه از نظببر مفهببومی( ضببدپارلامانی ]بهطببور
فینفسه بر ضد پارلامان[ نیست .بلکه شببیوهی بهنجببایر مشببارکت ]سیاسببی[ گروههاییسببت کببه از حیببات سیاسببی
دموکراس یی پارلامانی ناراضیاند ،و اینُ رویکرد درواقع معطوفبه پشتیبانی از بسببط و گسترشببی در سیاسببت احببزاب
پارلامانی اپوزیسیون )احزاب مخالایف حاضر در پارلامببان( اسببت .بنببابراینُ ،اپوزیسببیون فراپارلامببانی قببدرت اجتمبباعی
جبهههای پارلامانی را بازنمایی میکند ،تاجاییکه بتوان از وجود آنها سخنُ گفت ،و تاجاییکه جبهههببای پارلامببانی
بهسهم خود جبهههای اجتماعی را بهطور موثری بازتاب بدهند.
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30. antagonistic public sphere
31. refunctioning of parliament

 (۵.۲از آنجا که گروههای اجتماعی اپوزیسیون و ]نظام[ نمایندگی پارلامانی تماما با یکدیگر همخوانی ندارند ،در هببر
زمانی ممکنُ است ستیزها و منازعاتی میان اپوزیسیون پارلامانی و اپوزیسیون فراپارلامانی رخ دهد )بروز اینُ سببتیزها
درست همانقدر تصادفی است ،که ستیزهای ممکینُ میان گروهها و جناحاهببای حبباکم بببا یببک جنبباحا معیببینُ دارای
اکثریت پارلامانی ،یا بهبیان عملیتر با یک دولات معینُ( .چنینُ ستیزی هنگامیکه بببه مواجهببات و تقابلهببای میببان
سپهر عمومی و ارگانهای دولاتی منجر شود ،میتواند در درون کل پارلامان گسترش بیابد .در چنینُ حببالات نببادری،
سپهر عمومی ،بهمثابهی اپوزیسیون کاملی در برابر ارگانهای قانونگذاری) 32که احزاب نیر بدان متعلقاند( ،فشبباری
را یاعمال میکند که همانا میتواند همچون »قهرواجبار پارلامانی «33عمل کنببد .بببرای مثببال ،در مبباجرای اشببپیگل

34

س وزیر را وادار به استعفا کرد ،بلکه تحرک سپهر عمومیی بسیجشببده بببود کببه رأی بببه
مجلس آلامان نبود که اشتراو ی
عدمصلحیت وزیر و در پایا تن کنارهگیری رسوای وی را محقببق سبباخت .مثببال دیگببری از »قهرواجبببار پارلامببانی«35
ماجرای هزینهی تلفنُ 36بود که روزنامهی بیلد ) (Bild-Zeitungبهطور موثری مجلس آلامان را از تعطیلت پارلامببانی
فراخواند.
 (۵.۳اما در روند برخی فرآیندهای سیاسی معینُ ،گذاری در مبببارزهی فراپارلامببانی میتوانببد رخ دهببد .اینکببه ایببنُ
اپوزیسیون کببه بببدینُطریق ضببدپارلامانی شببده اسببت برچسببب ضببددموکراتیک دریببافت میکنببد ،بخشببا ناشببی از
یکسانانگاری ناموجه دموکراسی با فرمالایسم پارلامانتاریستی است ،و تاحدی هم ناشی از شیوهای که بهواسببطهی آن
احزاب پارلامان تی خود را بهمنزلاهی تنها شالاودههای دولایت دموکراتیک قلمداد میکنند .درعوض ،تاجاییکه پارلامانهببا
بهگونهای ضددموکراتیک عمل میکنند ،بهرغم ان تخابببات دموکراتیببک ،مبببارزه بببرای دموکراسببی میبایببد بببه درون
پراتیک ضدپارلامانی سوق داده شود .اینُ امر ممکنُ است گاهی بهسمت جنبههای بخرد و جزئببیی )(partial aspects
احزاب پارلامانی هدایت شود :یک پارلامان میباید بهمنزلاهی یک کل مورد انتقاد قرار گیببرد ،یببا در مببورد انفعببالاش
مورد حمله قرار گیرد ،هنگامیکه برای مثال رئیس آن در انظار عمومی دروغ میگوید ،بیآنکه در پارلامان پاسخگوی
اینُ عملکردش باشد .در اینجا ،برحسب اتفاتق روشنُ است که گذار به یک موضع ضدپارلامانی قویا با ناکببامی احببزاب
اپوزیسیون پارلامانی پیوند دارد.
 (۵.۴اگر تاکنون درونتابی نظام پارلامان یی دولات بهسمت شکل اقتدارگرایانهی سلطه ،در حد وسیعی گسببترش یابببد
)همانند آنچه در آلامان فدرال رخ داده است( ،در اینُصببورت اپوزیسببیون فراپارلامببانی هببم کیفیببت جدیببدی کسببب
میکند که از ستیز با کیفیت نوینُ پارلامان ناشی میشود .اینُ امر -در وجه منفیاش -شامل فقدان توشببه و تببدارک
برای بازنمایی عمومی 37و فقدان بررسی و نظارت ،و فقدان یک سپهر عمومی است .و در وجه مثبت ،اینُ کیفییت جدید
شامل دگردیسی پارلامان به یک ارگاین بازنماییی سلطه است .مردم ،که دیگر نماینبب دگی نمیشببوند ،یببا دسببتکم
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32. constitutional organs
33. parliamentary coercion
34. Spiegel Affair
35. parliamentary coercion
36. Telephone Charge Affair
37. popular representation

گروهها و طبقاتی که دیگر نمایندگی نمیشوند ،میباید بهخاطر دموکراستی امور را در دستان خود بگیرند .حق آنببان
است که در فرآیندهای تصمیمسازی مشارکت کنند .اگر پارلامان به ابزاری برای قطع و کوتاهسببازی ایببنُ حببق بببدل
میشود ،در اینُصورت اپوزیسیون فراپارلامانی ،بهساین محصولای جانبی ) (byproductاز پارلامانتاریسمی که هنوز قادر
است دموکراتیک باشد ،همسنگ مخالافی را در برابر پارلامانتاریسمی که ضددمکراتیک شده است بنا میکند.
 (۵.۵امکانات پراتیک سیاسی برای اپوزیسیون فراپارلامانی از جامعهای به جامعهی دیگر متفاوت است .بببرای مثببال،
وزن و اهمیت انجمنُهای سیاسی در فرانسه را در نظر بگیرید که تاکنون خود را همچون مخالافان رسببمیتیافته 38و
بازشناسیشدهی ارگانهای رسمی مستقر ساختهاند .یا »انجمنُ جمهوریخواهان« در برلاینُ غربی را درنظببر بگیریببد
که نمایندگان ارگانهای رسمی )و قدرت نیمهرسمی مطبوعات( گاه بهعنوان سازماندهندهی »ترور« بببه آن انببگ و
برچسب میزنند ،و بههمینُ تازگی بهعنوان مرکزی برای جاسوسی .در بسیاری از کشببورهای غربببی ایببنُ امببر بببرای
اپوزیسیون فراپارلامانی به یک اصل کاری ]دستور کببار اصببلی[ بببدل شببده اسببت کببه کارزارهببایی مرکببزی )central

 ( campaignsرا پی بگیرد که معرف اهداف و ایدههایی هستند که پیشتر در پارلامانها گوش شنوایی نیافتهانببد ،یببا
پارلامان علیه آنها جنگیده است .یک کارزار مرکزیی ممکینُ در آینده میتواند معطوف به کسببب بازشناسببی رسببمی
برای جمهوری دموکراتیک آلامان باشد.39
اینُ کارزارهای مرکزی اما یک نقطهی ضعف دارند و آن اینکه :آنها عقایدی عمومی را نشر و ترویج میدهند و تنهببا
میتوانند علیق سیاسی عام را برانگیزند و بسیج کنند .درنتیجه ،آنها تنها زمانی موفق خواهند بود و قادر میگردند
ک درونتابی بنا کنند که بتوانند خودشان را با بازنمببایی منببافع
ضدقدریت مشخصی را علیه گرایشهای ضددموکراتی ی
مادی خاص تودههای وابسته/تابع پیوند بزنند.
در اینجا نیز مسیر ایدهها از مسیر نیازها میگذرد؛ در اینجا نیز »ایده« خببود را بببدنام میسببازد و مببورد بیمهببری و
غضب قرار میگیرد ،اگر از اتحاد با علیق/منافع مادی روی برگرداند .بهنظر میرسد آنهایی که حکمرانببی میکننببد
اینُ رابطه را بهتر از »شورشیاین« برلاینُ غربی درک میکنند .درحالایکه برخی از گروههببای اپوزیسببیون فراپارلامببانی
همچنان خود را با تزهای مارکوزه دربارهی گروههای بهحاشیهراندهشده جهتیابی میکننببد و دور طبقهی کببارگر را
خط کشیدهاند» ،انجمنُ فدرال صنعت آلامان« 40بهعنوان شرطی برای سببرمایهگذاری ،از مجلببس سببنای برلاینُغربببی
میخواهد که مانع از همبستگی میان دانشجویان و کارگران گردد.
 (۵.۶در آخر ،نکتهای هم دربارهی شیوههای ]عمل[ اپوزیسیون فراپارلامانی .اگر اینُ اپوزیسیون در بهجنبشدرآوردن
تودهها کامیاب شود و از اینُطریق بخشا و موقتا دستگاه دولاتی را از کار بیاندازد یا در آن اختلل ایجاد کند ،بببا ایببنُ

38. recognized opponents

 {9}.39در زمان نگارش اینُ متنُ از سوی آگنولای» ،جمهوری دموکراتیک آلامان« ]آلامانشرقی[ فاقببد هرگببونه منزلاببت قببانونی و وضببع
حقوقی رسمی )(official statusبب در جمهوری فدرال آلامان بود .عادیسازی روابط با آلامانشرقی انببدکی پببس از آن درقببالاب برنببامهی
موسوم به »سیاست شرق« )  (Ostpolitikاز سوی ویلی برانت )صدراعظم آلامانغربی بینُ  ۱۹۶۹تا  (۱۹۷۴انجام گرفت.
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)40. Bundesvorstand der Deutschen Industrie (BDI

اتهام مواجه میشود که میخواهد »خیابان« را بسیج نماید .بهطور کلی چنینُ پذیرفته شده است که ]اعمایل[ »فشار
از خیابان« رو به پارلامانهایی که آزادانه انتخاب شدهاند ،تهبباجمی شببدید علیببه حکببومت قببانون و دموکراسیسببت.
پرسش اساسی اینُ است که اعمال فشار چههنگام مجاز و قابل پذیرش است .هر بخشی از جمعیت گستردهی مببردم
میباید بهجستجوی استفاده از ابزار خاصخودش برای شنیدهشدن صدایش برآید .اگر اپوزیسیون فراپارلامانی نامهای
به شهردار برلاینُغربی بنویسد ،هیچ توجهی بدان نخواهد شد] .همچنینُ [،دانشجویانی که از طریببق گببردآوری امضببا
)پتیشنُ( ،اقدام پارلامان برای رفرمهای آموزشی را مطالابه کنند ،هیچ توجهی دریافت نخواهند کببرد .امببا ،نببامهای از
سوی فریتز برگ 41یا گزارشی از جانب »انجمنُ فدرال صنعت آلامان« )اساسا ،نوعی مببواجهه از طریببق پسببت (42بببه
پارلامان برلاینُغربی ،بهطور بیتناسبی قویتر و نافذتر از »مواجهه«ی چندصد دانشجو و یا »آشوبگراین« 43گونبباگون
است .بخشی از خیانت سازوکار حاکم در آن است که فشببار از بببال را بهمنببزلاهی توصببیهای ارجمنببد و خیرخواهببانه
قلمداد میکند ،و همزما تن فشار از پایینُ را همچون زورگویی ایذایی جلوه میدهد.
»فشار از خیابان « 44ابزار موجه و مشروع اپوزیسببیون فراپارلامانیسببت؛ اپوزیسببیونی کببه مکتوبببات و نامهنگاریهببای
جمعی ]پتیشنُها[ آن ،شیوهای که قواعد نظم اجتماعی مسلط را دنبال میکند ،همواره از سطلهای زبالاهی پارلامان
و دولات سر در میآورند.

* * *
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)43. agitators (Drahtziehern
44. Pressure from the street
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