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و سئتیغ ییـتین امز تن    عاسخؼیؼتت  ؿتااع   سایتت  راعؼته  اُلین  اسیح

طامویته  32دس تتاسی   دس یی اتتال ته ػشطان خون ییـشفته ؿااػی اعشیدا  راعؼه

 .ػالگی دسگزؿت 23دس ػن  3102 ی

و گتتشایؾ تتته هتتای سادیدتتا   گیتتشی امذیـتته ؿتتد  تتتش  0291 راتتثؾ

تتثحیش   ػصتشؽ   مضد سایت  عاماذ تؼتیاسی دیگتش اص سوؿتاادشان هتم     عاسخؼیؼم

دس ایتات    هتا  ذانصمت ی  وی فؼالیت یظوهـی خود سا تتا عاالؼته   .داؿت فشاوامی

داسی  و ػتشعایه   ی طثثته  دستتاسه  آحاس عتؼتذدی اص آن عثاغ او  .عتغذه آغاص خشد

اتوییتا و  »اص هاگتا  ػت یااس   . آحاس سایت تؼیاس گؼتشده اػتت  ی عز وػه. موؿت

التغصتی    دامـزوی فاسؽ دس عثا دس دامـگاه خالیاشمیا ت تشخلی خه وی  « امثالب

هتای   ختتاتی خته وی دس واعتذ عشاتثتت    سػامذنِ  یایان تهعثتدش و عذیش آن تود تا 

سا اص طثثته   ها دسیافت یایاتشین   یدی اصی تی اسػتامی خه دس آن تؼتشی تود ویظه

دس صتتان فاسػتی میتض صتاسصوب     . داسی اص صعان عاسخغ توػؼه تخـیذ و ػشعایه

ػ تذتا    ی فشهاد مؼ امی و ػهشاب تهذاد موؿته شانیا دس خاس و طثثهتاب مظشی خ

 .ی تغلی  طثثاتی اػت صاسصوب مظشی سایت دس صعیاه دس توافة تا

ی اخالتی تشای عثاسصه  ه ضون میای فدشی خود ته امگیضه سایتاُلین  اسیح

 .اػتثاد داؿت داسی دس تشاتش مظا  ػشعایه ها تذی  تشػیمداسی و  ػلیه ػشعایه

تا ػاوان تصوس  ؽدس ؿاهداستؼذ  دهه صاذ این تخؾ اص فؼالیت فدشی او 

هتای   اتوییاهتای واتؼتی تتذی    »مضد سایتت  . خشدن اتوییاهای واتؼی ته اود سػیذ

توان دس این رهتان تاتا    خه عی امذ رهان واتؼی[ ی طلثامه دعوخشاتیح و عؼاوا ]

اتذ خته رهتتان   اخ اص رهتان تشػتیم عتی    تصتویشی ییـتاییؾ  صاتان خته   ختشد  

« .عشخت خایم ها آن رهت اذ تا دس اخ توامؼت صاین تاؿذ و ته عا یاسی عی عی

هتای ختاسگشی    یذیا تتا فذساػتیون تؼتاومی    طیای اص ویدی ؿاع صاین مهادهایی 

https://www.amazon.com/Politics-Punishment-Critical-Analysis-colophon/dp/006090318X
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دس ػتین عتا    اختصاس آن اػت خه صت    ته تض سایت. عومذاسگون دس اػپامیا اػت

توامتذ تتا ایتن مهادهتا      عتی   خاتذ  سا دس ػپهش ػیاػی عهتاس عتی   داسی ػشعایهخه 

 .ی دساصعذ  ػوػیالیؼم اػت متیزهتذسیذ ماتود خاذ   تهداسی سا  ػشعایه

عثاوعتت   عذد صهاس عااةِ تهدس طو  تاسی  داسی  ضذیت تا ػشعایه  ته مظش سایت

داسی  گشیتض اص   داسی  عهتاسخشدن ػتشعایه   ماتود ختشدن ػتشعایه  3 ران یافته اػت

ه ضیؼتتی  هتا اغلتة    این عااتة . داسی داسی و صوا  تخـیذن ته ػشعایه ػشعایه

هتای   ای عت ایض تشای واخاؾ ته آػتیة  امذ اعا هشیح ؿیوه داسمذ و دسهم آعیخته

ه ضعتان و  داسی اغلتة   ضتذیت تتا ػتشعایه    ایتن صهتاس ؿتد ِ   . امتذ  داسی ػشعایه

داسی  هتای ػتشعایه   امذ اعا هش یح ساهی عت ایض دس واخاؾ ته آػتیة  تایذه دسهم

ؼتذ  تتوان دس اعتتذاد دو ت    اسی سا عتی د این صهاس ؿد  ضذیت تا ػتشعایه . هؼتاذ

 .تغییش داد

داسی ت تاتتوب تتتش    هتتای ضذػتتشعایه ؼتتذ دسگیتتش هتتذا اػتتتشاتظییتتح ت 

داسی ت   هتای ػتشعایه   داسی یا صشفا  خاخاخشدن تذتشین آػیة ػاختاسهای ػشعایه

هاػتت ت ختواه ایتن      ی اػتتشاتظی  ؼذ دیگش دسگیش هذا اولیهدس عالی خه ت اػت 

هتای اتتصتادی    خواه فؼالیتت   مهادهای ػاظ خالن ػیؼتم تاؿذیا هذا دولت 

 .ها و ارت اػا  دس ػاظ خشد ػاصعان و افشاد

https://www.jacobinmag.com/2015/12/erik-olin-wright-real-utopias-anticapitalism-democracy/
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دایالن ت دس تثات  تا  یشوسامذ ی دگشگومی خود سا عی وی ه ضاان خه مظشیه

و ػایش عتادشامی خه دسگیش تغج تا آمان تود ت تشدیذ داؿت خه تتتوان تته     سایلی

اتغتاد   او عاتثذ. داسی سا دسهم خوتیذ خه سهایی خاع  ایزاد خاذ ای ػشعایه گومه

متضد سایتت  دولتت    . هایی تود خه تشآعذه اص امثتالب تودمتذ   ؿوسوی و دیگش دولت

یاتذ خه تش تذس  ارت اػی ت مه تتذس  اتتصتادی     ػوػیالیؼتی صعامی تغثة عی

عتخال  یتح   . ت صیشگی ته دػت آیذ( گشایی دولت)یا تذس  دولتی ( داسی ػشعایه)

یح عغله تؼاصد  عگش ایتن خته   ی ؿی یایی خود سا دس  توامذ خاسخامه ؿشخت م ی

توامتذ   دولتت م تی  میتض   .خااذ سضایت داؿته تاؿتاذ  را صمذگی عی عشدعی خه آن

هتای   اصتاالط دولتت   تته . عتذاسان ػتاصد   دهاذگامؾ سا تاتغ ػیاػتت  سأی عاافغ 

گتاه تته ایتن     ؿتان  هتیش   داسی ػوػیالیؼتی تشن تیؼتم  عاماذ ه تایان ػشعایه

 .میافتاذؿد  اص ػذالت ػیاػی دػت 

https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/
https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/
https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/
https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/


 

 
 

یتیاد اسیح اُلین سا ته 5  

ی ػتذالت   دستشگیشمتذه  سایت ه ضاین اػتثاد داؿت خه ػوػیالیؼم تایتذ 

ظتاهش   داسی خته دس آن ه گتان تته    ی ػتشعایه   تتشخالا راعؼته  . ارت اػی تاؿتذ 

« دػتشػی تشاتش»تشای ؿدوفایی داسمذ  ػذالت ارت اػی عؼتلض  « فشصت تشاتش»

ػتذالت  . آوسد ته عااتؼی اػتت خته اعدتان ؿتدوفایی سا تتشای عتشد  یذیتذ عتی        

هتا مثایتذ تته     تضه. ارت اػی ه ضاین ته عؼاای آصادی اص تثؼیض ارت اػی اػت

ؿان یولذاستشمذ دس عذاسع تهتشی عضوس یاتاذ و تص  اػتت   دلی  آن خه والذین

 .تش مظادیشػتی  ػدؼیؼم و دیگش اؿدا  ػشخوب غلثه یافت

خه ػوػیالیؼم تا تاصاس ػاصگاس اػت اعا مه آن موع تتاصاسی  سایت تاوس داؿت 

تاصاسهتا تتشای آن خته تتا     . خاتذ  خه ػذالت ػیاػتی و ارت تاػی سا تخشیتة عتی    

تتتشی داؿتتته تاؿتتاذ و  ػوػیالیؼتتم ه اهاتتش تاؿتتاذ  تایتتذ عثیتتاع خوصتتح 

تتش   تایتذ ختم  ته ػثاس  دیگش  . سا تایذ عغذود ػاخت ها خااذگان دس آن عـاسخت

ایتن  . تتش ه ضتون عیتادین عغلتی فتشوؽ تاؿتاذ       هتای آصاد و تتیؾ  ؿثیه تاصاس

و دیگش عتادشان اتوییایی تتود و سایتت سا دس عؼتش      ساتین هام ػلیه ها  امذیـه

گتاه عوضتؼی سا تته     یشوامگهی سایت ه. های استذوخغ تشاس داد امتثاد عاسخؼیؼت

آن عاضش ته تغییش ػثیذه  فشاتش اصاعا . دلی  این خه عذ سوص میؼت خااس مگزاؿت

هتا سا   اؽ دیگتش اػتثتاسی متذاسد آن    سایت وتتی اعؼاع خشد خه ػثایذ تثلی. تود

 .عوسد تاصمگشی تشاس داد یا خااس گزاؿت

هتای ختود سا دس تتیؾ اص     سایت ایتذه  یواتؼ یاهایاتویختاب تث  اص امتـاس 

و  گزاؿتته ؿتذ  تغج ته ػثایذ وی . یازاه ػخاشامی دس هزذه خـوس عاشط خشد

. تشاس گشفتت  وگو  گات عوسد مذامؾ تودثهایی آصاد و عـوستی خه یـتی دس فوسو 

ؿااػی اعشیدا ته ایتن ختاس    سئیغ امز ن راعؼه دس عثا وی تؼذ اص امتـاس ختاب 

ال للتتی ایتتن امز تتن صتتذها   تغتتت هتتذایت وی  خااتتشامغ تتتین . اداعتته داد

 .ؿااع سا اص ػشتاػش رهان تشعثاای خاس سایت گشد آوسد راعؼه

https://www.versobooks.com/books/2174-alternatives-to-capitalism
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تتتشای ػتتذالت  A. E. Havens ومضیتتسایتتت ه ضاتتین عشختتض ای ای ه

ارت اػی دس عذیؼون سا اداسه خشد خه یظوهـتگشان و خاـتگشان سا گتشدآوسد تتا     

عایتح دیتویغ  تاستتاسا    . تتش ؿتومذ   تش و دعوخشاتیتح  ای ػادتمه وتف ایزاد آیاذه

یلذ  طتاسب ػلتی  دیویتذ هتاسوی  تتذا      اؿ اسهاسمشیؾ  مامؼی فشیضس  آسلی ساػ  

ذگان عغلی اص ؿ اسی اص خـوسها دس آن دها   صاعؼدی  و ػاصعانا   مواصپاػد

تخؾ دس عشخض  های سهایی تغت هذایت سایت تؼیاسی اص یشوطه. عـاسخت داؿتاذ

ی اتوییاهای واتؼی امتـتاسا    ی یشوطه دس عز وػه و گزاؿته ؿذتغج  تههیومض 

 .وسػو عاتـش ؿذ

اػتادان تشرؼته تؼیاسی اص . عـاوس صذها دامـزو تود دوسان خاسیوی دس 

سایت تودمتذ و ماتور وی   اُلین  یی دختش های اعشیدا دامـزویان دوسه دس دامـگاه

دس آحاس ویوِج صیثش  ییتش فشیض و دیگش مویؼاذگامی اػتت خته مـتشیا  یشماتور     

ایتن عتود رذیتذ سوؿتاادشان ػوػیالیؼتت      . سا تاا خشدمتذ  خاتالیؼتو  طاخوتن

سایتت تته   . اػتت « عاسخؼیؼتم غیشػواعامته  »آحاسی خلة خشدمذ خه ویظگی گشوه 

تدلف تثخیذ خشد  لض و ساتش  تشمش تش ضشوس  مگاسؽ سوؿن و تیوه شاه ػاعوئ  ت

 .تاؿذ تشین عخاطثان تات  دسج گؼتشده شایخه ت

https://jacobinmag.com/
https://jacobinmag.com/
https://catalyst-journal.com/
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خه تاها  امذ گاتهته او  ؾسایت اخیشا  اػال  خشده تود خه یضؿداماُلین  اسیح

 ه تتود تیای خشد طوس خه خودؽ ییؾ ه ان .تش صمذه مخواهذ عامذ صاذ هاته تیؾ

 یطامویه تا عیشاث مظشی یشتتاس  32تود و دس تاسی  مخواهذ  3102ی  ؿاهذ فوسیه

 .رهان سا وداع گات
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 :ی زیر تهیه شده است مقالهدو متن باال عمدتاً براساس 
Adam Szetela, Remembering Erik Olin Wright, January 

23, 2019 

Erik Olin Wright, How to Be an Anticapitalist Today,  
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