
   

 

 توان از نو آغاز کردچگونه می
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 ترجمه: امیررضا گالبی

 

تمام تجربیات انقالبی قرن بیستم از انقالب اكتبر تا میدان تحریر به شكست  انگارای كه در زمانه ،«بخشسیاست رهایی»اكنون در آستانه پایان رویاى : مترجم مقدمه

كردن آن به بهای و قربانی كشیدن از هرگونه تالش برای رسیدن به بنیانى كلی در سیاسترسد تنها راه پیش رو بازگشت به سیاست پوپولیستی و دستبه نظر می ،انجامیده

ای كه پیش از این در واكنش به سرخوردگی از فروپاشی فرهنگی و اقتصادی جنگ اول جهانی، به صورت جنبش ذهبی است. تجربهمنافع بسته نژادی، ملی و م رجوع به

طالیی فجر  نظیر پگیدا و حزب یهایهایی نظیر ترامپ در آمریكا، لوپن در فرانسه، فراژ در انگلیس، ویلدرز در هلند و جنبشفاشیسم نیمی از اروپا را درنوردید. طلوع چهره

بانك جهانی، قربانیانی بهتر از مهاجرین و شده توسط توصیه های اقتصادیسیاستسازی و یونان طنین شوم چنین بازگشتی است. توده های سرخورده از سیاست جهانی

 برداری كنند. توانند از چنین سرخوردگی بهرهو چه كسانی بهتر از ترامپ می ابندیها نمیاقلیت

های بردن مردم به این فاشیستایم كه حاصلش پناهروی كردههای نولیبراستی زیادهما در اجرای سیاستاست.  «اعتدال»قوم، چاره كار  «عقالی»از منظر  چاره چیست؟

بود. رادیكالیسم چه چپ، چه راست چیزی  «معتدل»توان خشم مردم را كنترل كرد، باید یكی به نعل زد و یكی به میخ. باید پوپولیست شده. تنها در این صورت است كه می

یابی به قدم اجرا كرد. دستبههای بانك جهانی را قدمدیگر جوابگو نیست و باید سیاست «شوک درمانی»سیاست به جز بدبختی به ارمغان نیاورده، باید حد وسط را گرفت. 

های كمرشكن دانشگاه را گرفت. خدمات درمانی عمومی یك رویاست، ی بلند مدت، زهر تلخ هزینههاتوان با دادن وامآموزش عالی رایگان دیگر رویایی بیش نیست، اما می

هاست كه جایگزین سنت چپ اروپا ای حداقلی برای نیازمندان تدارک دید. ایدئولوژی اعتدال )كه مثل هزار چیز دیگر خبرش دیر به گوش ما رسیده( مدتتوان بیمهاما می

كردن تدریجی سنت قوی طبقه كارگر بریتانیا، تا جایی كه امروزه دیگر به جز نامی از آن چیزی چیزی نبود به جز تاچریزه( New Labour)لر شده. حزب كارگر تونی ب

یش تهدیدی برای تمام ای كه به قول طارق علی امروزه بیش از پنیست. پدیده ربهت باقی نمانده. وضعیت در سایر احزاب سوسیال دموكرات اروپا اگر بدتر نباشد، قطعاً

 .1دستاوردهای جنبش چپ است، نه راست افراطی، بلكه میانه افراطی است

ظاهرًا گفتار و خطر اختگی  به فاشیسم مستتر در گفتار پوپولیستیجایگزینی برای پیدا كردن  جایگیری از لنین در تالش است تا به در چنین فضایی، ژیژک، با وام

از نو  بدون شرمندگی ها،روی و دست شستن از آرمانشدن به وسوسه میانهتوان پس از شكست، بدون تسلیمرئال پولتیك بپردازد. به اینكه چگونه میروی و میانهخیرخواهانه 

 آغاز كرد.



   

 

*** 

 

ها بینیخالف همه پیشر ها ناباورانه و بپس از اینكه بلشویك 1922ه در فوریه )ك «یك مبلغ ازیادداشتی »نظیرش بی هدر یادداشت كوتالنین 

برای  (دادخصوصی می و مالكیت اد بازاركه مجوز آزادی بیشتری به اقتصعقب نشینی كنند سمت سیاستی اقتصادی بهناچار شدند و  شده پیروز

الب[ صورت پذیرد انقطلبانه به آرمان ]تواند بدون خیانت فرصتكار چگونه می دادن اینكه اینی عقب نشینی در روند انقالب و نشاناتشریح معن

 .ای جدید عقب نشینی كندبرای فتح قله شده از مسیر حمله اولش مجبوركه  كنداستفاده می یدنوراز مثال كوه

كالت و ه او بر مشض كنیم ككه تاكنون فتح نشده. بیایید فری داربلند و شیب تصور كنیم در حال صعود به قله مردی رابیایید 

ده. او خود را سینوک قله نر ان خود دست یابد، اما هنوز بهینای بلندتر از پیشیفائق آمده و موفق شده به نقطه نشدهبینیپیش خطرات

 2ست.غیرممكن ا ، بلكه قطعاًته دشوار و خطرناکكه در پیش گرف همان مسیر و راهی كه نه تنها ادامه یابددر موقعیتی می

 نویسد:در چنین شرایطی، لنین می

به كند تر باشد اما مسیری است كه او را قادر برآید كه شاید طوالنی ی دیگرجستجوی مسیربرگردد، پایین بیاید، در  شودمیاو مجبور 

تر و آنجا دست نیافته شاید برای مسافر فرضی ما سختكس به هیچپیش از او كنون تا پیدا كند. فرود از بلندایی كهقله دست 

پیدا كرد؛ آن نشاطی كه موقع صعود به  ی سفتتوان جای پایاست؛ به راحتی نمی ترمحتملدر آن لغزش  -تر از صعود باشدخطرناک

ها با . باید طناب را به دور خود محكم كند، ساعتاز این دستاموری كار نیست و  دهد دیگر درسمت یك هدف به فرد دست می

وار حركت لزونكوه را بشكافد؛ باید با سرعت حسفت كند بتواند محكم اش برای جای پایش یا جایی كه طنابش را چكش كوهنوردی

رسد، یا چه وقت به پایان می دردناکداند كه این فرود شدیداً خطرناک و فرود بیاید؛ و نمیو به سوی پایین و دور از هدفش كند، 

 صعود كرد. تر از آن به سمت قلهمستقیمتر و تر، سریعتوجود دارد كه بتوان با خیال راح ی امنبراینكه آیا مسیر میان



   

 

به احتمال زیاد تحمل  شود. «لحظاتی از دلسردی»دچار كه  استطبیعی یابد برای كوهنوردی كه خود را در چنین وضعیتی میچنین شرایطی در 

و  دوربین با»كه ، كسانیكه پای كوهند را بشنود توانست صدای كسانیاگر او می شودها افزوده میو بر تعداد آن این لحظات دشوارتر خواهد شد

آید زنگ خوشحالی از روی عناد در خود دارد. آنها آن شادی را پنهان صدایی كه از پایین می: «گر فرود او هستندامن، نظاره ایاز فاصله

كنند شادی خود را پنهان یگرانی سعی مید «افتد، دیوانه!او یك دقیقه دیگر می»زنند، و فریاد می دهندمی سر خوشانه خندهكنند؛ آنها سرنمی

 چدرین. -سالتیكوف ، اثر میخائیلخاندان گاالولیوفدار دوروی بدنام در رمان رفتار كنند، زمین «بیشتر شبیه قاضی گاالولیوف»و  كرده

مان به یقین تبدیل اینكه ترس دیدن ما از»گویند: گردانند، گویی میبه سوی آسمان میشان را اندوهناک چشمانآنها ناله سرداده، 

خواست ، درایمهوه سپری كرداین ك پیمایشای برای شد اندوهگینیم! اما آیا مایی كه همه عمرمان را در راه پیدا كردن مسیر عاقالنه

یری بودیم، تن چنین مسر پیش گرفدو اگر ما اینچنین پرحرارت علیه ؟ به تعویق بیفتدصعود تا زمان به اتمام رسیدن كارمان نكردیم 

تن یك قدم هم آید! برای برداشیدارد فرود م )نگاه كنید، نگاه كنید، او برگشت!مسیری كه این دیوانه اكنون در حال ترک آن است 

ر ما چنین ط بود!(، اگال و احتیااستمان اعتدهم درخو ریحاً تحقیر شدیم ولی بازصصعودش  چینی كند! اما موقعها زمینهعتباید سا

اش صرفاً از روی تعهد یم، همهشدار دادهو به دیگران درمورد تقلید و كمك كردن به او  انتقاد قرار دادیمیوانه را مورد مشتاقانه این د

 «د!مه خوار شوهر دید این نقشه د این كوه بود، و برای این بود كه مانع از این شویم كه پیمایشبه نقشه بزرگمان برای 

احتماالً »، شنیدمیتواند بشنود؛ اگر را نمی ایده صعود «اقعیان ودوستدار»این به اصطالح ما صدای  فرضیدهد، خوشبختانه مسافر لنین ادامه می

 «تفاع باال.كند، خصوصاً در ارنمیس چكبه هی استوارهای و معلوم است كه تهوع، كمكی برای تمركز و برداشتن قدم» -«خوردحالش به هم می

 دهد:را شرح می ماهیر شوروی نوپااتحاد ج بالفعللنین در ادامه وضعیت . «لنگدهر مثالی یك جای كارش می»البته در مثل مناقشه نیست: 

. ما باید بدون هیچ 1871ا س بقیا بلكه حتی در 1793و  1789، نه تنها در قیاس با ارتفاعات بلندی را فتح كردند پرولتاریای روسیه

ری كنیم واهیم چنین كا. اگر بخبر عهده بگیریم ترتر و هرچه ملموسهرچه شفافیمان را هاها و ناكردهكرده ضی مسئولیتحب و بغ

 مان جمع باشد. نباید دچار تهوع، توهم و دلسردی شویم. باید حواس



   

 

 دهد كه چه نباید كرد:، لنین شرح می1922 بعد از شمردن دستاوردهای دولت اتحاد جماهیر شوروی تا سال

 تواند مانوز میهداری رو به احتضار و نیروی متخاصم سرمایهایم الیستی را به پایان نرساندههای اقتصاد سوسیپایه ساختناما ما حتی 

تر از یز خطرناکچزیرا هیچ یم،كن از چنین مهمی محروم كند. ما باید به وضوح قدر این امر را بدانیم و به صراحت به آن اعتراف را

یزی كه چدارد، هیچ نلخ وجود اعتراف به این حقیقت تدر توهم نیست )و سرگیجه، خصوصاً در ارتفاع باال(. و هیچ چیز وحشتناكی 

رای نكه بای -ایمردهكرار كتماركسیسم را تبلیغ و  توجیه موجهی برای كوچكترین دلسردی باشد؛ زیرا ما همواره حقیقت بنیادین

نیافته شوری توسعهكو در  پیروزی سوسیالیسم به تالش مشترک كارگران در كشورهای پیشرفته متعددی نیازمندیم. ما هنوز تنها

 ایم.دست آوردهه، كشوری كه بیش از بقیه ویران شده، اما پیروزی بزرگی بكنیممیزندگی 

مان را جمع ایم؛ حواسا حفظ كردهرایم؛ ما قدرت مانورش انقالبی پرولتاریا را حفظ كردهما ارتشی از نیروهای »شود، لنین یادآور می عالوه بر آن

نشینی كنیم )برای اینكه بتوانیم به جلوتر جهش كنیم(؛ كجا، كی و توانیم با حواس جمع حساب كنیم كه كی و تا كجا باید عقبایم و میكرده

 گیرد:تیجه میو او ن «چگونه كار ناتمام را به اتمام برسانیم.

اقتصاد سوسیالیستی را )مخصوصاً در كشوری  سازی نظیر بنا كردننتوان چنین كارهای دوراكنند میهایی كه تصور میكمونیست

نشینی، بدون تغییرات متعدد درمورد اینكه چه چیزی ناتمام است یا چه داد، بدون اشتباه كردن، بدون عقبكوچك و كشاورز( انجام 

خود را  پذیریو توان و انعطاف شوندتوهم نیستند، كه دلسرد نمی هایی كه دچارونیستند. كماشكستشده؛ محكوم به كاری اشتباه 

ناپذیرند )و به احتمال زیاد از بین شكستكنند، حفظ می «برای آغازی نو»مواجهه با كارهای به شدت دشوار،  بارها و بارها در

 روند(.نمی

 بهتر شکست بخور

دوباره سعی كن. شكست بخور. بهتر »كند: گویی میرا پیش وورستوارد هو كه خطوطی از شعراش است، لنین در بهترین شكل بكتی ،این

دست آمده سخن هكنون باز كندكردن سرعت و تقویت آنچه تاكند كه او صرفاً روشن می -آغازی از نو –گیری او نتیجه 3«شكست بخور.



   

 

ی، روند انقالب، روندی تدریجی نیست بلكه جنبشی است مبتنی بر قطه سرآغاز است. به زبان كیركگورآمدن تا نیینپا گوید، بلكه منظورشنمی

 تكرار، جنبش تكرار سرآغاز، دوباره و دوباره.

ده، اما سفر ن رسیپایا هبسیاحت »رساند: را با این جمله مشهور به پایان می «نظریه رمان»اش جورج لوكاچ شاهكار پیش از دوران ماركسیستی

ار آغاز از فر حقیقی، كررسیده، اما سسفرد انقالبی به بهدهد: سیاحت تجربه منحصرمی این آن چیزی است كه در لحظه شكست رخ «آغاز شده.

ما »نیست،  ان و پذیرش رقبای سیاسیدیگرقید و شرط پذیرش بینشینی، ابداً به معنی میلی به عقبدوباره، تازه شروع شده. هرچند این بی

ه چنین لحظاتی كند كبرعكس، لنین تاكید می. «با هم متحد شویم كردید، پس بیاییدكردیم، حق با شمایی بود كه خطر را گوشزد میاشتباه می

 ، گفت: 1922ریل ر آواش برای یازدهمین كنگره بولشویك، ددر سخنرانی چند ماه بعد باطی آهنین هستیم.است كه نیازمند انض

ای مشابه روحیه پیشروی داشته باشد. در هر تواند روحیهنشینی باشد، نمیگویم( در حال عقباگر تمام ارتش )من همینطور فرضی می

 نشینی بسیار دشوارخطر در كمین است؛ بعد از یك پیشروی پیروزمندانه، عقب خوری... اینجاست كهقدم به حالتی از افسردگی بر می

روی پیروزمندانه، حتی اگر انضباط سفت و سختی هم حاكم نباشد، هر كسی بر كند. در خالل پیشكامالً فرق می است، زیرا روابط

تر است، چون، تر باشد و صدها بار الزمنشینی، انضباط باید آگاهانهبرد. با این حال، در خالل عقبطبق نظر خودش به جلو حمله می

بیند؛ تحت چنین نشینی را میتواند ببیند كه كجا باید توقف كند. تنها عقبداند و نمیكند، نمینشینی میبكه كل ارتش عق هنگامی

كه  كند. خطر اینجا بسیار بزرگ است. هنگامی جادیازده در آن زمان كافی است تا آشوب و بلوا شرایطی تنها معدودی صدای وحشت

نشینی نشینی منظم تبدیل به عقبعقبكه  شوند، و وقتییراق نگه داشته میبه حاضر  كند، تیربارهانشینی مییك ارتش واقعی عقب

 كه فرمان درستی نیز هست. شودشود، دستور رگبار صادر میمینظم بی

ها انب منشویكج[ از NEPید ]معطوف به سیاست اقتصادی جد «هایموعظه»عواقب چنین موضعی برای لنین بسیار روشن است. در پاسخ به 

جازه زنیم، ام میهاست كه داریروی كرده. حرفی كه تو االن میزنی را ما سالانقالب زیاده»گفتند:[ ]كه به لنین می –و انقالبیون سوسیالیست 

 او به كنگره یازدهم حزب گفت: -« بده كه دوباره آن را بگوییم



   

 

دگاهتان را های آتش قرار دهیم. یا شما جلوی بیان دیر این حرف در مقابل جوخهاجازه دهید شما را به خاط»گوییم: ما در پاسخ می

كه گاردهای مان از زمانیكه وضعیت ، وقتیبیان كنیدتان در چنین شرایطی در مالء عام نظر سیاسیگیرید، یا، اگر اصرار دارید می

بارترین عناصر گارد سفید رفتار ر ما با شما مانند بدترین و زیانوقت اگكردند، بسیار دشوارتر است، آنسفید مستقیماٌ به ما حمله می

 4«.دیخودتان را سرزنش كن دیتنها با ،كنیم

از رزشی ابا  ش تعریفی، در خاطراتشاندور مارائ اوت قائل شد.استالینیستی تف «خواهیتمامیت»و  «]ترور[ سرخارعاب » حال باید بینبا این

)آزاد  بیان رحمانه از حقدند بیكه مخالف انقالب بو كه در آن كسانیهای دیكتاتوری لنین بارترین دورهخشونتحتی در  5دهد.دست میهتفاوت ب

كه به  1922اییز از پ ك موردیشد كه به تبعیدی درونی بروند. محروم نبودند: به آنها اجازه داده میحق سكوت محروم بودند، از  در مالء عام(

قتی لنین متوجه مر دارد. وبر همین ا لتدالدست زدند، اینجا  «هافیلسوف داغ كردننقره»ها به سازماندهی ]برنامه[ ننگین كبلشوی تحریك لنین

اثر بیماری سخت  بر و ه بردهشدند به زندگی شخصی پناشد كه یكی از تاریخدانان پیر منشویك در سیاهه روشنفكرانی كه باید از بین برده می

صه كه دشمن از عر نگامیا بدهند. هن اضافی غذ، لنین نه تنها او را از سیاهه خارج كرد، بلكه دستور داد تا به او كوپكشدظار میمرگ خود را انت

 نبرد سیاسی عقب نشست، عداوت لنین متوقف شد.

پشتیبانی در تظاهرات عمومی بزرگ شركت  برایهای عظیم مردم باید تنها تودههرچند برای استالین، حتی چنین سكوتی هم زیادی بود. نه

های رسمی، یا ر امضای بیانیههایی عمومی نظیكردند، هنرمندان و دانشمندان نیز مجبور بودند كه موافقت خود را با شركت در برنامهمی

اش انسان ود، در نوع استالینیكردند. اگر در دیكتاتوری لنینی ممكن بود كسی به خاطر حرفش كشته شگفتن به نفع استالین اعالم میسخن

كه تنها تالش ناامیدانه برای خزیدن به درون  شد: خودكشیاش دنبال میتوانست به خاطر حرفی كه نزده كشته شود. این امر تا حد نهاییمی

نیسم و استالینیسم بیانگر سكوت بود، توسط استالین به عنوان آخرین و بدترین حركت خائنانه علیه حزب محكوم شده بود. این تفاوت بین لنی

شد؛ رحمانه قدرت بود، نبردی كه آشكارا به وجودش صحه گذاشته میعرصه نبرد بیشان نسبت به جامعه بود: برای اولی، جامعه رویكرد عمومی

جانوران موذی،  -شدریف میبودند تع طرد شدهبرای دومی، نبرد به نوعی تقریباً خفیف، به صورت نبرد بین جامعه سالم درمقابل كسانی كه از آن 

 حشرات، خائنینی كه از انسان كمترند.



   

 

 تفکیک قوای اتحاد جماهیر شوروی؟

ه استالین همین كداد، عبور رخ این كه همین: است نگرانهمستلزم پذیرش ضرورتی پسآیا عبور از لنین به استالین ضروری بود؟ پاسخ هگلی 

ممكن بود  كه محتملی ه نبردهایتصور كند، و هم «در صیروتش»ر دیالكتیكی این است كه آن را نگا. وظیفه تاریخضروری بودهپیروز شد، پس 

ی كرد اصرار وین ابتدا سعسعی كرد بكند. لین نبرد لنین آخركاری كه موشه لوین در ، همانتجزیه و تحلیل كندختم به وضعیتی دیگر شود را 

ای به اداره سیاسی امهندر  هعجیب نیست ك -نشان دهددهنده اتحاد جماهیر بودند، یلكه تشكهایی م ملیتبر حاكمیت تمام و كمال تمارا لنین 

كرد: نه شاره مینی اهداف اید لنین بر فروتمتهم كرد. دوماً، او بر تاك «لیبرالیسم ملی»، استالین به صراحت لنین را به 1922سبتامبر  22حزب در 

یاست نوین سداد تا در فضای یمبازده، تكنوكراسی؛ جامعه اشتراكی، كه به رعایای ساده اجازه سوسیالیسم، بلكه فرهنگ، ادبیات جهانی، 

داد. ست میدبود به  «رر یك كشوسوسیالیسم د»از آنچه  یشوند. این به روشنی دورنمایی بسیار متفاوت «تاجران فرهنگی»قتصادی تبدیل به ا

داد؛ و بر طبیعت ار میخر قررا مورد تمس «سمساختن سوسیالی»ها برای لنین تمام تالش ای صریح است:فروتنی گاهی به صورت غافلگیركننده

 .«شوداول بپر... بعدش ببینم چه می»كرد، تا مرز نقل قول از ناپلئون سیاست اشتراكی تاكید می بداهه

دانند، همانطور كه لنین به وضوح آن را بیان میروكراسی دولت شهره خاص و عام است؛ چیزی كه مردم كمتر آخرین نبرد لنین علیه غلبه بر ب

 6كرد با پیشنهاد یك بدنه جدید حاكمه، یعنی شورای مركزی نظارت ]دست به عمل محال[ تربیع دایره  كرده، این بود كه لنین سعی می

اش را در دموكراسی و دیكتاتوری دولت حزبی بزند. او ضمن اذعان به طبیعت دیكتاتوری رژیم اشتراكی به طور همزمان سعی كرد هدف نهایی

های توانست كمابیش كاركردی مشابه كاركرد تفكیك قوا در رژیمنظامی از كنترل متقابل كه می»تعادلی بین عناصر مختلف قرار دهد، 

شده قادر خواهد بود مرزهای سیاست را تعیین كند و بر دستگاه حزب نظارت عالیه داشته یك كمیته مركزی بزرگ. «ته باشددیكتاتوری داش

 باشد. درون آن، كمیته مركزی خواهد توانست: 

نهادها ...  اداره سیاسی، دبیرخانه، اداره هایی نظیرشاخه -های متعدد آن عمل كندی و شاخهكننده كمیته مركزبه عنوان كنترل

اش و یا كمیته مركزی، استقالل این كمیته بوسیله ارتباط مستقیمش با كنگره حزب بدون واسطه اداره سیاسی و سازمانهای بدنه

 .7مین خواهد شدتض



   

 

كند؟ چیزی ها را كنترل میكنندهاین پاسخ از روی ناچاری لنین به این پرسش بود كه: چه كسی كنترل -كنترل، تفكیك قوا، كنترل متقابل

 «غیرسیاسی»پردازنه و احتماالً رویایی در این ایده یك شورای مركزی نظارت وجود دارد: یك بدنه نظارتی مستقل و آموزشی با ضلعی خیال

 طرف از تخطیخالصه اینكه، متخصصان بی -و اقمارش «زدهسیاست»، برای كنترل كمیته مركزی هامتشكل از بهترین آموزگاران و تكنوكرات

بندی از پیش ممنوع شده، كه در عمل اما جناح -كنند. هرچند همه اینها، وابسته به استقالل واقعی كنگره حزب استمدیران حزب جلوگیری می

اعتماد بودن ها را بگیرد. خامبندیدهد كه كنگره را كنترل كند و جلوی انتقادات و جناحاین امر به دم و دستگاه رده باالی حزب این اجازه را می

ها، حرف رهبری است كه برخالف این امر كامالً از مشكالت نبرد مان باشد این حرفشود كه حواسآورتر میلنین به متخصصین وقتی شوک

 دهد.طرفی به كسی نمیسیاسی آگاه بود، نبردی كه اجازه بی

ه دولت سوسیالیستی جمهوری كدر یك كالم مدعی بود  دهد كهخودش را نشان می 1922ین در سال وزید در پیشنهاد استالجهت بادی كه می

 س، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیز هست:ینطور دولت جمهوری اوكراین، بالروفدراتیو روسیه هم

های تهشد، بلكه از طریق كمیشد، به صورت علنی اعالم نمیاگر این تصمیم توسط كمیته مركزی حزب كمونیست روسیه تایید می

های سابق، اعالم های اجرایی مركزی یا كنگره كمونیستی جمهوریهای شوروی، كمیتهرای پخش شدن در بدنه نهادمركزی ب

 8هاست.یشد كه گویی این آروزی مردم این جمهورشد، پیش از جلسه كنگره اتحاد كلیه جماهیر شوروری، و به طوری اعالم میمی

در نتیجه این قدرت عالیه تنها به بیان اراده خودش  -هایش ]مردم[ نه تنها از میان رفتزیرمجموعهارتباط متقابل یك قدرت باالتر با 

ی زخم، شكلی كامالً برعكس به خود گرفت: كمیته مركزی تصمیم گرفت كه ارده مردم را هم خودش مثل پاشیدن نمك رو بلكه، -پرداختمی

 تعیین كند.

 ارعابدرایت و 

بینی بر ادب و نزاكت است. لنین عمیقاً از دو حادثه كند تمركز غیرقابل پیشنین كه لوین توجه ما را به آن جلب میویژگی دیگر نبرد آخر ل

تان ناراحت بود: در یك مناظره سیاسی، نماینده مسكو در گرجستان، سرگو اورژونیكدژه، به صورت فیزیكی به چند نفر از كمیته مركزی گرجس



   

 

بود پیشنهاد داده به لنین  تروتسكی كه در آن كرده بود )وقتی كشف كرد كه او با نامههم به كروپسكایا فحاشی  نخود استالیحمله كرده بود؛ 

 آخر لنین را وادار كرد كه این دادخواست معروفش را بنویسد: قضیه(. ، همدل استپیمانی علیه استالین بسته شود

ر دبیرخانه ها قابل تحمل است، دمان و در مواجهه با ما كمونیستمیان خودنزاكت است، و این نقص، اگر چه در استالین بسیار بی

به جایش  رد دیگری رافكنم رفقا استالین را از جایگاهش خلع كنند و من پیشنهاد میشود. به همین دلیل حمل میعمومی غیرقابل ت

تر نسبت به تر و مودب، با نزاكتتر، وفادارتراز او باتحملبگذارند كه با تمام احترامی كه برای رفیق استالین در جایگاه رفیعش قائلم، 

 9مزاج باشد.و كمتر دمدمی بودهرفقا 

ای به كامنف در همان پیشنهاد لنین برای كمیته نظارت مركزی و توجهش به حفظ نزاكت به هیچ وجه بیانگر نرمش لیبرالی نیست. در نامه

ترور و دهد؛ ما باید دوباره به اشتباه است كه تصور كنیم سیاست نوین اقتصادی به ترور خاتمه میاین به روشنی »دوران، او به وضوح بیان كرد: 

ریزی شده دستگاه دولت و چكا ]پلیس مخفی[ جان سالم به در خواهد كردن برنامهین ترور، كه از كوچكهرچند، ا «ترور اقتصادی متوسل شویم.

كه اكنون كسانیبه كه بوسیله آن »گوید، لنین به دنبال راهكاری بود همانگونه كه لوین می تا عمل:برد، بیشتر جنبه حرف و تهدید خواهد داشت 

 «با ادب و نزاكت»،وسط دولت معین شده دراز كنندهایی كه برای تجار تسیاستگلیم خواهند پایشان را از ت جدید اقتصادی[ می]تحت سیاس

اینجا حق با لنین بود: دیكتاتوری اشاره دارد به مازاد سازنده قدرت )دولت(، و در چنین  10«یادآوری شود كه سالح نهایی هنوز وجود دارد.

 ست.مال آنهانیست، پس  مال ما؟ اگر مازاد چه كسیطرفی وجود ندارد. سئوال حیاتی این است سطحی، بی

نوشت،  1923ر شته آخرش د، در نوظارت مركزی داشتكه برای كار كمیته ن رویاییاگر بخواهیم از تعابیر خود لنین استفاده كنیم، لنین در 

 ، لنین پیشنهاد كرد این بدنه باید محل:«كمتر، اما بهتر»

دانم كه در دولتهای موقر و عصا برخی ترفندهای نسبتاً طنزآمیز، اسباب خدعه، كمی تردستی و یا چیزی شبیه به آن باشد. من می

پذیرد. را به وحشت خواهند انداخت و حتی یك مسئول رسمی دولتی موقر نیز آن را نمیای مردم داده اروپای غربی چنین ایدهقورت



   

 

اما، من امیدوارم، ما هنوز مثل همه آنها بوروكراتیك نشده باشیم و اینكه در خالل بحث درباب این ایده چیزی حاصلی به جز 

 سرگرمی نداشته باشد.

 تاً ابلهانه و نسبتاً ، چیزی نسبزی مضررا نباید برای بر مال كردن چیزی ابلهانه، چیدر واقع چرا نباید سودمندی را با لذت درآمیخت؟ چ

 11رد؟های طنزآمیز یا شبه طنزآمیز پناه بمضر، به یكجور حقه

یك  -ل، شعبده عقوز و كلكدكه در كمیته مركزی یا اداره سیاسی حزب جمع شده، نیست؟  «جدی»ین تقریباً جفت وقیح قدرت مجریه آیا ا

دن را دید، اما كل بوروكراتیك شنقطه ضعف لنین، این بود كه او مش كند،ر است. لوین عنوان مینظیر، اما هر چه هست یك آرمانشهویای بیر

یچ جایی هبدون اینكه  -اهاقانان و بورژوكارگران، ده -تحلیل اجتماعی او بر مبنای سه طبقه اجتماعی بود»كم گرفت: وزن و ابعادش را دست

 12«رده.ا ملی كردم و دستگاه دولتی به عنوان عنصر اجتماعی ویژه در كشوری در نظر بگیرد كه بخشهای مهم اقتصادش برای 

شان فاقد پایگاه اجتماعی متمایزی است: اكثر طبقه كارگری كه اینها به نام آنها حكمرانی ها به سرعت متوجه شدند كه قدرت سیاسیبلشویك

عنوان  كردند. هرچند، با تصور خود بهی از بازنمایی سیاسی حكمرانی میفته بودند، در نتیجه آنها بر خلئز بین ركردند در جنگهای داخلی امی

كه آنها به صورت بالفعل صاحب قدرتند از آنجا  -كه، آنها این نكته را نادیده گرفتند كنداش را بر جامعه تحمیل میقدرت خالص سیاسی كه اراده

تبدیل به »بوروكراسی دولتی   -اندآنجاییكه آنها در غیاب صاحبان اصلی نیروی تولید ]كارگران[ تبدیل به قیم آنها شدهیا به عبارت دیگر از 

 :«پایگاه اجتماعی قدرت خواهد شد

ی دیگری های اجتماعل پایگاهدنباه سیاسی فاقد هیچگونه زیرساخت اجتماعی، وجود ندارد. رژیم باید ب «خالص»ام قدرت چیزی به ن

ته بود وقت نگه داشرا به طور م رسد رژیم اتحاد جماهیر شوروی آنكه به نظر می «یخلئ»د دم و دستگاه سركوب بگردد. به جز خو

 13ینند.ها آن را ندیده باشند، یا دوست نداشته باشند ببرسد به زودی پر خواهد شد، حتی اگر بلشویكبه نظر می

گرفت. این حقیقت دارد كه، هم در معنی ضداقتصادی و هم دترمینستی، كمیته مركزی نظارت را می مسلماً، این پایگاه جلوی پروژه لنین برای

 لنین بر خودآیینی سیاست تاكید داشت، اما چیزی كه او متوجه نشده بود، به بیان بدیویی، این نبود كه چگونه هر نیروی سیاسی نماینده یك



   

 

این نیروی سیاسی بازنمایی مستقیماً خودش را به عنوان نیروی اجتماعی مستقل به سطح چگونه نیروی اجتماعی یا طبقه است، بلكه این بود كه 

این یك ملودرام های یك تراژدی درست و حسابی است: رو آخرین نبرد لنین علیه استالین واجد تمام نشانهكند. از اینبازنمایی شده تبدیل می

كه تراژدی است كه در آن قهرمان متوجه می شود كه درحال نبرد با فرزند خود است، و جنگد، بلنیست كه در آن شخص خوب با شخص بد می

 اش را بگیرد.دیگر خیلی دیر شده تا جلوی برمال شدن تصمیمات غلط گذشته

 مسیری متفاوت

، كه صداهای كسانی كه خارج گود 1922مثل سال ایم؟ كجا ایستاده 1989[  سال désastre obscur] كنندهگیجبعد از فاجعه اكنون ما 

ه خود را بر خواهانخواستند رویاهای تمامیتهایی كه میلیاقت شما همین است، دیوانه»ایستاده بودند با شادی بدخواهانه دور و بر ما را گرفته: 

نالند و نگاهشان را از روی تاسف به آسمان ا میپنهان كنند؛ آنهشان را توزانهكنند این خوشی كینبقیه سعی می «جامعه حكمفرما كنند!

ای عادالنه خود نبوده! چقدر رویای شما در برساختن جامعهبرای ما دردآور است كه ببینیم ترسمان بی»خواهند بگویند: دوزند، گویی میمی

كه باید حالی در «تی و اسارتی جدید خواهد شد!گفت كار شما تنها ختم به بدبختپید، اما عقلمان به ما میشریف بود! قلب ما برای شما می

های انقالبی قرن های قلهنه اینكه بخواهیم بر روی پایه -هرگونه سرسپردن به این صداهای وسوسه انگیز را رد كرد، قطعاً باید از نو آغاز كنیم

بلكه باید به نقطه آغازین بازگردیم  -1968تر تا رت دقیقادامه داشت، یا به عبا 1989تا  1917هایی[ كه از بیستم آجری دیگر بگذاریم، ]انقالب

 و مسیری دیگر را در پیش بگیریم.

خود را تكمیل كند و -خود به برای-اما چگونه؟ مشكل اصلی ماركسیسم غربی فقدان سوژه انقالبی بوده: چگونه طبقه كارگر نتوانسته مسیر در

پرسشی ، است[ اصلی ارجاع ماركسیسم غربی به روانكاوی raison d’êtreدلیل وجودی ]خود را به صورت عامل انقالب برسازد؟ این سئوال 

به نفس بودن گیرد. خودآگاهی طبقاتی میرا  آگاهی طبقاتیخود بروزكه جلوی است سازوكار لیبیدویی ناخودآگاهی  طرح آن برای توضیحكه 

شود: دلیلی برای اعتبار حفظ می تحلیل اقتصادی اجتماعی ماركسیستی بدین طریق، حقیقت .تعلق دارد شانطبقه كارگر یا وضعیت اجتماعی

های تجدیدنظرطلبانه درباب سربرآوردن طبقه متوسط وجود ندارد. به همین دلیل، ماركسیسم غربی همواره درگیر جستجویی بخشیدن به نظریه

به عنوان بدیلی برای طبقه كارگر نامطلوب: دهقانان جهان سوم،  دائمی برای پیدا كردن كسانی بود كه قادر به ایفای نقش عامل انقالب باشند،



   

 

ترس از دانشجویان و روشنفكران، محذوفان. ممكن است كه این جستجوی نومیدانه برای عامل انقالب نمایانگر نقطه كامالً مقابل خود باشد: 

منتظر باشیم كسی وظیفه ما را برایمان انجام دهد روشی دیگری است گردیم. اینكه ، یا اینكه ببینیم یار در خانه و ما گرد جهان میپیدا كردن آن

 برای توجیه انفعالمان.

 نویسد:می نیم. اوككمونیسم تاكید  فرضیهبر مبنای همین پیش زمینه است كه آلن بدیو پیشنهاد كرده كه ما باید دوباره بر 

نجام دهیم. معی كاری الیتهای جاصالً ارزشی ندارد كه در عرصه فعاوقت دیگر را كنار بگذاریم، آن فرضیهاگر ما مجبور شویم این 

 .ندارد بدون افق كمونیسم، بدون این ایده، برای هیچ فیلسوفی هیچ چیز در پویش تاریخی و فلسفی جذابیتی

 دهد:هرچند، بدیو ادامه می

بر  تمركزش به شكل یك نسخه است كه فرضیه به این معنی نیست كه اوالً این، فرضیهوفادار بودن به این ایده، به وجود این 

و باید طابق النعل بالنعل اجرا شود. در واقع، چیزی كه ما به عنوان یك كار فلسفی حتی به عنوان یك وظیفه است  ها و دولتدارایی

 14است. فرضیهتوصیف كردیم، كمك كردن به تولد سویه جدیدی از وجود این 

سوسیالیسم »و در نتیجه احیای شبح  یتصور كمونیسم به صورت یك ایده تنظیما به نحوی كانتی نخواند، ها رباید مواظب بود كه این نوشته

ای از تضادهای را با مجموعه ل موضوعه. بلكه، باید ارتباط دقیق آنیا یك اص [a priori]پیشینی  هنجار، با برابری به عنوان یك «اخالقی

مفهوم قدیمی ماركسی از كمونیسم نه به عنوان یك ایده، بلكه به عنوان جنبشی ]باور به[ اجتماعی كه مولد نیاز به كمونیسم است را حفظ كرد؛ 

آورد هم را پدید می ندهد. تصور كمونیسم به عنوان یك ایده ابدی متضمن این است كه شرایطی كه آكه به شرایط واقعی واكنش نشان می

، تضادی كه كمونیسم واكنشی است نسبت به آن همواره وجود خواهد داشت. البته این تنها قدم اول برای خوانشی واسازانه از باشدابدی 

 گیرد.خود نیرو میهای ازخودبیگانه كننده؛ رویایی كه از ناممكن بودن كمونیسم به عنوان رویای بودن است، به عنوان نابود كردن همه بازنمایی

كرات به عنوان داری لیبرال دمواند. سرمایه، اما اكثریت امروزه فوكویاماییای استیان تاریخ فوكویاما كار سادهمفهوم پا مسخره كردناگر چه 

ذلك كرد. اما سوال غیره و تر، روادارتر وا عادالنهر شود كرد این است كه آنتنها كاری كه میجامعه ممكن پذیرفته شده؛  فرمول نهایی بهترین



   

 

خودمان را  ترین نوع جامعه است، چراداری لیبرال دموكرات، نه بهترین، اما حداقل كم عیب: اگر سرمایهشودپدیدار میبه جایی اینجا  ولیساده 

 پافشاری كنیم؟ را با تمام وجود پذیرا نشویم؟ چرا باید برخالف همه شواهد، بر فرضیه كمونیسم كامالً تسلیم آن نكنیم و آن

 طبقه و امور مشترک

امروزه  واقعیال . تنها سوتریخی اساولویت عملی ما تشخیص تضاد در بستر واقعیت تا: ن به فرضیه كمونیسم به تنهایی كافی نیستوفادار ماند

ینجا محتمل در ا ر نوع تضادود؟ چهاش آنقطعی  قدرتمند است كه مانع بازتولیدآیا تضادهای درونی سرمایه داری جهانی امروزه آنقدر  این است:

 پیامدهاینامیم، یم معنویرا مالكیت  یك فاجعه زیست محیطی؛ عدم تناسب ]مفهوم[ مالكیت خصوصی با چیزی كه آن است: خطر جدی

یگر دارد متر از موكه اهمیتش ك آخرمورد های جدید علمی و تكنیكی، خصوصاً در عرصه بیوتكنیك؛ و اجتماعی ناشی از پیشرفت-سیاسی

دارد، و آن ی كیفی وارد تفاوتا سایر مبمورد آخر ها. باید توجه كرد كه نشینجدید و زاغه دیوارهایجدید آپارتاید اجتماعی مانند  هایشكل، نیست

  -گویندمی «کامور مشتر»گری به آن نكه هارت و  است هاییناظر به حوزهكه شكافی ، كندجدا می مشموالنرا از  مطرودانشكافی است كه 

 به زور.و ایستاد ول سازی آن خشونتی است كه باید در برابرشكه خصوصیما یعنی همان جوهر مشترک وجود اجتماعی 

ما برای ارتباط و ان، ابزار زباول از همه : اندواسطه اجتماعیكه به نحو بی سرمایه فكریمختلف  هایشكلفرهنگ است،  از همه مشتركات اول

 گرفتار این، دادنده بیل گیتس اجازه انحصار میهای مشتركی نظیر حمل و نقل عمومی، برق، پست، و غیره. اگر بزیرساخت بر آنعالوه ، آموزش

مشتركات ، م. دوبگیرد دسترا در شبكه ارتباطی ما ترین ایافزاری عنان پایهبا نرم توانستمی شدیم كه یك شخصمی غریب حال و روز

و  -های طبیعیزیستگاهها و از نفت گرفته تا جنگل -در معرض خطر استاز آن حصر  حد وها و استفاده بیآالینده كه توسط طبیعت بیرونی

اگر  كه است یدارهیمنطق سرماطبیعت درونی، میراث بیوژنتیك انسانی. چیزی كه در همه این مبارزات مشترک است آگاهی از  مشتركات، سوم

. این نوع ارجاع خواهد داشت )تا حد نابودی خود بشریت( مخرب یتوان، امور مشترک باز گذاشته شود نیدر چنگ گرفتن ا یدستش و بالش برا

انحصاری شدن دهد تا ما این توان را می از این طریق كه به: كندمفهوم كمونیسم فراهم می یمجالی برای احیااست كه  «امور مشترک»به 

؛ فرایندی كه ضمناً ناظر شوندمیاز ذات خود محروم  سببكسانی بدانیم كه به همین  شدنپرولتاریزه را فرایند بیش از پیش این امور مشترک 



   

 

نشان توسط ونامبی «كارگران فكری»مثال، استثمار به طور  -سیاسی استثمار استمفهوم  نوساختناز ما  رسالتبه استثمار است. امروزه 

 هایشان.شركت

جمع تر از یك چیز خصوصی. هیچكندوجهی برای احیای كلمه كمونیسم فراهم میاست كه  حذف شدگانارجاع به فقط چهارمین تضاد یعنی اما 

تواند فاصله مناسب بین خود و آنها را حفظ كند. به است كه چگونه میآن  بیند و نگرانتهدیدی برای خود می را مطرودانحكومتی نیست كه 

خود را ه باقی تضادها سویه براندازانبدون این تضاد : كننده استتضاد تعیین مشموالنو  مطرودانتضاد بین ، بین این چهار تضاد رعبارت دیگر، د

ای اخالقی. ، مالكیت معنوی به مجادالت حقوقی پیچیده، بیوژنتیك به مسالهپایدارتوسعه  مسالهبه  شودبدل میمحیط زیست د. ندهاز دست می

كردن ژن موضع از مالكیت معنوی دفاع كند، علیه انحصاریفراگیرتری  ، از مفهوماست خالصانه برای ]حفظ[ محیط زیست بجنگد انسان قادر

ای گونهها را بهتوان برخی از این درگیریمی حتی تراز این هم مهممواجه شود.  مشموالنو  مطرودانبگیرد، بدون اینكه با تضاد بین 

نخواهیم  حقیقی كلیت بدین شیوه، ما بهشوند. تهدید می خرابكار مطرودان از سویكه  مشموالنكرد كه گویی تضادی است بین  بندیصورت

باكس كماكان مورد و استار 15هایی نظیر هول فودزشركتبه مفهوم كانتی آن خواهد بود.  «خصوصی»های رسید، بلكه حاصلش تنها دغدغه

 ادایشان را با شان در این است كه محصوالتد؛ كلكانایاتحادیهضد  هایفعالیتآنها درگیر  یغم اینكه هر دوبه ر ندها هستعنایت لیبرال

های هیبریدی شده، ماشین خریداری «منصفانه خرید» عنوان هایی تولید شده كه با قیمتی ذیلدانه ازای كه كنند: قهویمترقی بودن عرضه می

كن است خود را در دنیایی بیابیم كه در آن بیل ، مممطرودانو  مشموالنگرانقیمت و چیزهایی از این قسم. خالصه اینكه، بدون تضاد بین 

ق كه صدها ملیون را از طری است جنگد، و رابرت مورداک بزرگترین فعال محیط زیستیمی است و با فقر و بیماری بشردوستگیتس بزرگترین 

 كند.ش ]برای حفظ محیط زیست[ بسیج میهایپراتوری رسانهام

 مراتب اجتماعیسلسله« خصوصی»در نظام چون وجود دارد كه  این است كه گروهی اجتماعیافزود با فرا رفتن از كانت  نكته دیگری كه باید

همه  نامد.می جامعه پیكره« بخش بدون سهم»اک رانسیر اند كه ژ: آنها كسانیدكنمیمستقیماً كل را نمایندگی ، فاقد جایگاهی معین است

وجود هب «بخش بدون سهم»از عقل خصوصی و كلیت  های بین كلیت استفاده عمومیبخش حقیقی توسط اتصال كوتاههای رهاییسیاست



   

 

د روابرای  داشتیم یونان باستان، ما نامی. از پرولتاریا بین كلیت فلسفه و كلیتجمع  –این همان رویای كمونیستی ماركس جوان بود  آید.می

 اجتماعی: دموكراسی.-سپهر سیاسی به مطرودان كردن

عنوان صداهای به آنها  شمولای عمیقاً متفاوت: با تمركز بر هسر و كار دارد، اما به شیو مطرودانمفهوم غالب لیبرال از دموكراسی نیز با این 

ها و رفتارها مورد های زندگی، فرهنگ، همه شیوهظر گرفت، حقوق بشر همه تضمین شدهمنافع را در ناقلیت. باید صدای همه را شنید، همه 

ها. دغدغه این دموكراسی حفاظت از همه جور اقلیتی است: فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و غیره. قاعده چنین احترام است و از این دست حرف

است. سیاست  مطروداندر دل  كلیت مستتررود موضع یزی كه اینجا از دست میزنی و مصالحات صبورانه است. چدموكراسی بر چانه

های متفاوت است. چیزی كه ما را متحد بخش جدید دیگر كنش یك عامل اجتماعی خاص نخواهد بود، بلكه تركیب انفجاری عاملرهایی

، ما در خطر از دست دادن همه چیز «از دست دادن ندراند رهایشان برایچیزی جز زنجی»كند، در مقابل مفهوم كالسیك از پرولتاریایی كه می

، بنیان مایشده خالیمان كه از تمام محتوای نمادینهستیم. خطر اینجاست كه ما به سوژهایی انتزاعی و تهی دكارتی تبدیل خواهیم شد 

كه  سه خطر همه ما پرولتاریاها را همانگونه دهیم. اینادامه می ماننباتیو در محیطی غیرقابل زیست به حیات  دستكاری شده مانژنتیك

ما را با وضعیت حقیقی خودمان مواجه  «بخش بدون سهم». شمایل این دهدتقلیل می «تهی از ذاتای سوژه»ماركس در گروندریسه گفته به 

از طبیعت و هم از ذات ایم، هم اخالقی تشخیص خودمان در چنین صورتی است. به بیانی، همه ما حذف شده-كند؛ و چالش سیاسیمی

و تنها راه اینكه جلوی تبدیل شدن بالفعلمان را بگیریم این است كه پیشدستانه دست به عمل  هوموساكریمنمادینمان. امروزه، همه ما بالقوه 

 بزنیم.
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