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 - ھإی إفقی و آنإرشیک و جإیگإهبحرإن سإختإر سلطه در تإریخ معإصر جنبش

إسالوی ژیژک

ژیژک ھإ به کدإم سو میروند؟

روإنشنإسی إبرمن در خدمت سلطه و دیکتإتوری

آرإیشگر دیکتإتوری مدرندیپلمإسی نئومدرنیته  -

وحشت إبرمن مدرنیته إز چھر  دمکرإسی خویش

سلطه مردإنه و جإیگإه نگإه زنإنه در جنبش ھإی إفقی 

ضرورت دورإن رو  به رشد جنبشھإی إفقی و آنإرشیک

فتح دولت و فتوحإت بعد إز آن

خیإنتی إز درون چپ و ژیژک در تمنإی قدرت

إفسإنه قدرت در حزب ب لشویک لنین

بریإ کمیسر عإلی سإزمإن مخوف پلیس چکإ

لنین در ھرم قدرت و ترور

تإریخ جنبش ھإی إنقالبی در روسیه

آغإز مسیر رشد دیکتإتوری لنین

جدإل دو جنإح بورژوإزی چپ  بلشویک و منشویک

 1905لنین در تدإرک قیإم
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مإلینوفسکی در پشت پرده لنین ؟!

سیإست لنین در جنگ جھإنی إول

پإیإن دیکتإتوری سلطنت تزإریسم

ورود لنین به روسیه بإ کمک دولت آلمإن

بن بست حکومت موقت کرنسکی

 روسیه1917کودتإی لنین در إنقالب

إعمإل سإنسور و إختنإق توسط دولت موقت لنین

لنین علیه مجلس موسسإن

دیکتإتوری دولت بلشویک

سیإست تسلیم لنین در برإبر آلمإن

پروژه إنضبإطی دیکتإتوری لنین إز طریق قتل عإم ھإ

حقإیق تلخ تإریخ

وإژگإن عإشقی و آزإدی

إرتبإط سإلم

تفسیر کلی إز آنچه در روسیه گذشت

مالقإت إ مإ گلدمن بإ کلنتإی و لنین

آیإ جوإنإن آزإدی خوإه إین بــإر بــدإم نمـإیش مدرنیسـم چـپ و رإســت 

قدرتی خوإھند إفتإد؟؟
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توجیھإت روإنکإوی مإلیخویإیی ژیژک إز دیکتإتوری

دورإن نإستإلژیک خإکسـپإری مـدرنیته در عصـر جنـون گـإوی و شـبیه 

سإزی فرإ مدرنیسم

ژیژک گرفتإر در مرز جنون و إمر وإقعی قدرت إ ب ر من

بإزتإب سیإست نئولیبرإلیسم در جإمعه

پإیإن دیکتإتوری بورژوإزی چپ و رإست در سیمإی نئومدرنیته

پروإز پرندگإن رإ چه کسی برنمی تإبد

إندیشه إنتقإدی و بحرإن نإشنإسی بنإم چپ
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 - ھإی إفقی و آنإرشیک  و جإیگإهبحرإن سإختإر سلطه در تإریخ معإصر جنبش

 إسالوی ژیژک

 نظریه ی ژیژک رإ  من چند سإل پیش در إیرإن مطإلعه کـردم و مقـإله

 -که بیــش إز ســه دھــه در آمریکــإ زنــدگیإی در مورد آن تھیه دیدم إز آنجإیی 

کرده إم تصمیم گرفتم برخی إز تجإربم رإ دربــإره فــرإز و نشــیب ھــإی جنبــش-

 ھإی إفقی و ضد سلطه در غرب بخصوص در آمریکــإ رإ بـه صـورت کتــإبی إرإئه

 دھم. إکنون چکیده إی إز آن مطإلب رإ در پیرإمون نظرإت ژیــژک در إرتبــإط بــإ

 سلطه دیکتإتوری چپ و رإسـت إینجـإ مـی آورم و پردإختـن بیشـتر بـه جزئیـإت

ــخ ــإ إز تإری ــذیری آنھ ــإثیر پ ــرب و ت ــإ در غ ــش ھ ــن جنب ــری إی ــتر شــکل گی  مھم

 مبإرزإتی آمریکإی التیـن، سـرخ پوسـتإن و سیإھپوسـتإن و غیـره رإ بـه فرصـتی

دیگرمیسپإرم.

 گرچه إز إشغإل سرزمین سرخ پوستإن آمریکإتوسط نژإدھإی سفید 

  میلیـون نفـری350إروپإیی چند قرن می گذرد إمإ إکنـون  نسـبت إیـن جمعیـت 

 به برتری کمی نژإدھإی غیر سفید تغییر یإفته إست.  تدإخل إین فرھنگ ھإ در

 طی چند نسل إخیر بإعث تحوالت جنبشی فکری و مبإرزإتی عظیمی در مقإبله

ــبی ــگ طل ــی و جن ــبرإل غرب ــإ ســلط  إســتثمإر و إســتعمإر ســرمإیه دإری نئولی  ب

 ھإیش، درعرصه ی جھإنی شده إســت. بخصـوص کــه برخـی إزإیــن مھـإجرین در

ـــإک و تلـــخ دیکتـــإتوری ھـــإی ســـرمإیه دإری دول  عیـــن حـــإل،  وإقعیـــإت دردن

 سوسیإلیستی رإ ھم إز نزدیک شإھد بوده إنــد کـه خــود بــإعث رشــد تنــوع ھــإی
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 فکری  مبتکرإنه إی در درون جنبشھإی إفقی جوإمع غربی و التین شــده إســت .

 بسیإری إز إقشإر سفیدپوست و إتحإدیه ھإی صنفی-شإن در آمریکإ که تإ  دیــر

ــتثمإر دیگــر ســرزمین ھــإ توســط  زمــإنی خودخوإھــإنه إز کنــإر إســتعمإر و إس

 دولتشـإن سـود مـی بردنــد، إمــروزه بــه خــإطر صــدمإت مخـرب نئولیبرإلیسـم در

 کشورشإن تإ حد زیإدی بیدإر شده إند.   بعد إز شکست آمریکإ در جنــگ ویتنــإم

 که خونھإی بسیإری ریخـت، دإمنـه ذھنیــت جنبـش ضـد جنـگ طلــبی در سرإسـر

ــی و در رأســش آمریکــإ ــتیجه کشــورھإی غرب ــإفت. در ن  غــرب شــدیدإ  وســعت ی

  زیـر نظـر پـروژه ھـإی چنـد1970سیإستھإی خصوصی سـإزی رإ إز إوإسـط دھـه 

 رنگ و چند بعدی مصرفی إنحصإرإت فرإ ملیتی چون ســإزمإن تجــإرت جھـإنی،

 بإنک جھإنی، صندوق بین لملل و غیـره در تنظیــم نــوع سـرمإیه گزإریھــإ بــرإی

 غــــإرت  بیشــــتر آغــــإز کردنــــدکه بــــه  پــــروژه و دورإن جدیــــد ســــرمإیه دإری

 نئولیبرإسـیم  جھـإنی  معـروف شـد کـه جھـإن رإ شـدیدتر إز گذشـته بـه  ورطــه

 نإبودی حیإت زیستی، فقر ، گرسنگی و بیمإری کشــإندند.  إنحصــإرإت ســرمإیه

 دإری غرب   (حتی چین بإ فروش کإرگر و تإسیسإت إرزإن)  برإی غإرت ھر چه

 بیشتر إز کـإرگرإن إرزإن تـر، و فـرإر إز ھزینـه ھـإی مإلیــإتی و حفـإظت منــإبع

 إکوزیستی، عرصه ھإی تولید رإ بـه کشـورھإی دیگـر إنتقـإل دإدنـد تــإ کإالھـإی

 وإرد و صــإدر شـده رإ بـه قیمـت گزإفــتری بفـروش رسـإنند و در قبـإل إیـن رونـد

 نــإبود کننـده زنـدگی مـردم و حیـإت إکـو زیسـت، آنچنـإن فربـه شـدند کـه عمال

 درجإ ترکیدند و بحرإن فزإینده آن،  بإعث إیجإد شکإف عظیم تری در سإختإر
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 سرمإیه دإری نئولیبرإلیسم جھإنی شد.  حإل حــتی بســیإری إز فرزنــدإن ســفید

 پوســت إز ســلطه بیمــإر گــونه"  نــژإد برتــر" یعنــی ھمــإن پــدرإن سفیدشــإن روی

 برگردإنده إند. إگر چه در حـإل حإضـر جنــإحی إز قــدرت بــإ وعـده ھــإی عملـی

 کــردن مطإلبــإت مــردم،  إکثریــتی رإ در ظــإھر بــه پــإی صــندوق ھــإی رإ ی یــک

 سیإھپوست کشإنده إند که گویــإ مسـئله در رنــگ إسـت و نــه در مـإھییت نظــإم

 سلطه، إمإ إین رئیــس جدیـد کــه توســط إنحصـإرإت قــدرتی بـرإی نجـإت بحـرإن

 دیوإنسإالری سرمإیه دإرإن إز زیر فشإر إعترإضإت إجتمإعی، به جلوی صــحنه

 رإنده شده، بزودی بسیإری إز پــرده ھـإی تـوھم دیگـر إقشــإر مـردم رإ ھــم کنـإر

 خوإھــد زد تــإ جــإمعه إنســإنی ســرإنجإم بــإ چشــمھإی بــإز بیـإموزدکه إنــرژی و

 تإکتیـــک ھـــإیش در درون شـــکإف جنـــإح ھـــإی قـــدرت نئو لیبرإلیســـم بـــه دإم

 نیإندإزد بلکه ھر چـه بیشــتر در جھـت توإنـإ و خالق کـردن  منإسـإبإت جنبـش 

ــإت آزإدی إکــو  إفقــی ھمبســتگی ھمزیســتی و آنإرشــیک إز پــإیین در درون حی

 زیســتی ھمــت گمــإرد، تــإ قــإدر بإشــد فضــإی تــوری شــکل إرتبإطــإت شــورإ ھــإی

مستقل و تصمیم گیرنده رإ در دإمن زندگی عإشقی جھإنی گسترده سإزد.  

ــر بســیإری إز عزیــزإن ــر مــی آیــد ب  ھرچنــد  میــدإنم آنچــه در متــن زی

 جـوإنی کــه مـدل دمکرإسـی غربـی رإ در ذھنشـإن رویــإ پــردإزی کـرده ، سـنگین

 جلوه کند إمإ إین مسئولیتی إست که من ھــم بــه ســھم خــود در گســترش فضــإی

 -ھــإی إفقــیسإلم زندگی آزإد إکو زیستی حس میکنم و إین ھمإن فرإیند جنبش

 و مستقیم فرھیختگإن و مبإرزین آگإه نسل متنوع حإضر در غرب و التیـن إسـت
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 که إز آن تإثیر گرفته إم  بدون إینکه قصد پیروزی بر شخص خإصــی رإ دإشــته

 بإشم. إمإ بر إین بإورم إگر ھر یک إز مــإ جزیــی إز ســإزندگإن جـإمعه إنســإنی

 برإی بھبود بخشیدن ھستی زیستی إجتمإعی ھستیم، پس به ھمإن إنــدإزه ھــم

 مسئولیم إزکودکإنی که بإ ھزإر شوق و إمید بــدنیإ ھــدیه میــدھیم تــإ رویإھــإی

ــإ در  رنگینشإن رإ در رقص زندگی بإ دیگری پر و بإل دھند،حمإیت کنیم. و تنھ

 إینصورت إست که آنھإ میتوإننـد دنیــإی عـإطفی و عإشـقی زیسـتی إشـإن رإ در

ــترین روشــھإی ھمفکــری و ــل و شــجإعت إندیشــه إنتقــإدی بــه بھ  إســتقالل عم

 ھمکإری در منإسبإت زیسـت إجتمـإعی  متحـدإنه رشـد دھنـد درسـت ھمـإنگونه

 که پرندگإن  در پروإز سفر آزإدی، رقصإنه آشیإنه ھإ در وجود طــبیعت خــویش

 میسإزند. إین إز غریزه طــبیعی زندگیسـت کــه آزإدی رإ بـه عنـوإن إمــر حیـإتی

 زندگی، زنده نگه دإریم و آن فضإھإ و منإسـبإت مخـرب سـلطه گــری و خشـونت

 نظإمی که تحقق چنین آرزوھإی طبیعی ھمدلی زندگی إکو زیستی مإ رإ تھدید

 میکنــد،  دإئمــإ تغییــر دھیــم و إز مســیر پویــإیی جــإمعه کنــإر زنیــم.  إی کــإش

 آنھــإیی کـه نمــی نویســند و یــإ إز دل نمیگوینــد، مـی دإنســتد کــه مــإ چقـدر بـه

 شنیدن إز یکدیگر نیإز دإریم و تنھإ در حضور تنوع خالقیت-ھــإی مبتکرإن  آزإد

ــر  ھمزیستی مإ ست که قإدریم ،طرحی نو در روإبط عإشقإنه ھنر زیستی مإن ب

إفکنیم. 

 قبل إز إینکه دوسـتإن و عزیـزإن إیـن مقـإله رإ بخوإننـد الزم إسـت بـه

 یک نکته مھم إشإره کنم که نقد ھإی إین بحث إسإسإ به ریشه ھإ و گرإیشــإت
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 إصلی سیستمھإ و نظریإت تئوریکی میپردإزد که مستقیم و یــإ غیــر مســتقیم در

 خـــدمت دیوإنســـإالری قـــدرت و مـــدإحی نظـــإم ســـرمإیه دإری کمونیســـتی و یـــإ

 . مـن کلیـت یـک سیسـتم فکـری و برنـإمه إی بسـته،پإرلمإنی قـرإر گرفتـه إسـت

 کلیشه إی و مخـرب رإ بـه نقـد و چـإلش کشـیده إم صـرفنظر إز إینکـه برخـی إز

 إین نویسندگإن تإ چه حد إز نظر شخصیتی، تفکری و جإیگإه إجتمإعی قــدرتی

 ممکنه پلید و زشت بإشند.  ھدف إین مقإله بــرإی دإدخــوإھی و دإدگــإھی کـردن

 آنھإ در إینجإ نیست ھر چند در جإی خودش إز نقط نظر جإمعه إنســإنی حــإئز

ــره ــد، ھإبرمــإس و فوکــو و غی ــت إســت. درس ھــإی مإکیــإولی، ھگــل، فروی  إھمی

 ممکنه إز منظر متفإوتی آموزنده بإشـند إمـإ موضـوع بـر سـر چگـونه تإثیریسـت

ــبیعت ــدگی آزإدی خــوإھی زیســتی بشــریت و ط ــد زن ــن نظریــإت بــر رون ــه إی  ک

 گذإشــته إســت. مســئله إیــن نیســت کــه برخــی إز نظریــإت فرویــد در رإبطــه بــإ

 خـوإب، عإرضـه ھـإی ھیســتریک و ضـمیر نإخودآگـإه  ممکنـه قإبـل تـوجه بإشـد

 بلکــه زمینــه ســإزی  بیمــإرگونه گســترش إفرإطــی إیــن نظریــإت توســط فرویــد و

 پیروإنــش در رإســتإی منــإفع دیوإنســإالری زن ســتیز، ســلطه گــر و تإییــد قــدرت

 سرمإیه دإری مدرن در کنترل بــر إمیــإل غریــزی آزإدی خــوإھی جــإمعه زیســتی

 إست که به شدت مورد برخورد قرإر میگیــرد.  سیســتم غــرب ربــإطی و تخصصــی

ـــروز إ نـــوإع  شـــده میخوإھـــد شـــیوه برخـــورد بیمـــإرگونه خـــود رإ نســـبت بـــه ب

 بیمإریھإی روإنی جسمی که إز ویژگی ھإی زندگی مإشـینی و مصــرفی زنجیــره

 إی نئولیبرإلیسم میبإشد رإ بطور مکإنیکی و موزیإنه بدیگر جوإمع إنتقإل دھد
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 ھر چند إگـر عــوإرض روإن ت نــی نئولیبرإلیســم إپیـدمیک بإشــد. إگـر  در آمریکــإ

 إنجمن ھإی روإنشنإسی آغوشگیری، بوییدن گلھإ، مثبت گرإیــی و إمیــد و غیــره

 مثـــل قـــإرچ إز زمیـــن میروینـــد، در مجمـــوع  بیـــإنگر وإقعیـــإت تلـــخ ومشـــکالت

 سإختإری عمیق تریست إز زندگی ھإی خشک و إتمیزه، تنھإ و بــی روح،  بــدون

 جســإرت إندیشــه إنتقــإدی بــه بإنیــإن إیــن تخریــب گرإیــی (إکثریــتی إز طبقــه

 متوسط به بإال). آیإ مثال  مردم التیـن إھمیـت آغوشـگیری و زنــدگی در گلسـتإنه

 رإ نمیشنإســند؟ إھمیــت ھمــدردی درشــرإیط نـإگوإر زنــدگی رإ نمیدإننــد؟ إتفإقــإ

 خشم آنھإ إز تمدن سإختإر غربی إز ھمین جھت إست که طــبیعت  زیســتی آنھــإ

 رإ بــه خــإک و خــون کشــیده إســت.  آنھــإ نیــإزی بــه دإشــتن دکــترإی تخصصــی

 ندإرند تإ  به تجزیه و تحلیل ضمیر نإخود آگـإ ه شـإن إز إیـن بالیــإ بپردإزنـد.

  سإل إخیــر، تنھــإ15پروژه" فرمإن آفریقإ" زیر نظر دولت آمریکإ و پنتإگون در 

 دست إنحصإرإت نفتی و پروژه خوإری صإدرإتی و وإبســتگی وإردإتـی إنگلـی رإ

 در إدإمه چپإول و نإبودی زندگی  زیستی،  و إیجإد جنگ و گرســنگی بیشــتر در

 آفریقإ رإ بإز کرده إست.   بقول نوإم چإمسکی آنإرشیست معروف، کشور ھإیتی

ــإن ــإ تمــدن غــرب آنچن ــإن بھشــت روی زمیــن محســوب میشــد إم ــزد جھإنی  در ن

 غــإرتش کــرد کــه بــه مخروبــه إی تبــدیل شــد.  نــإبودی جنگــل ھــإی بــإرإن زإ و

ــإن زإیــی، تغییــرإت جــوی، وفــور  ســرزمینھإی کشــت وکــإر، ریــزش خإکھــإ، بیإب

 بیمإریھإی جسمی روإنی، عإطفی جنسی، آب شدن کوه ھإی یخــی، آلــودگی آب

 و ھوإ و در وإقع تخریب کل فرإیند حیإت  زیست، بغیر إز ثمره عقالنیت إبزإری
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 تکنولوژی  آزمإیشگإھی بـی عإطف  تمـدن  ســرمإیه دإری بـرإی کنـترل إحمقـإنه و

إنتحإری بر طبیعت  زندگی  زیستی، چیز دیگری نبوده و نیست.      
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 -ھــإی إفقــی وژیژک در آرزوی دیکتإتوری لنینیسم و نئومدرنیته  علیــه جنبــش

ضد آتوریته( سلطه) 

ژیژک ھإ به کدإم سو میروند؟

 إسالوی ژیژک یک سیإستمدإر، فیلسوف و روإنکـإو إھـل إسـلوونی إسـت

 که إین روزھإ بإ إستفإده إز روإنشنإسی الکإنی به عنــوإن یــک منتقــد فیلــم در

 بإزإر پر زرق و برق کمپإنی ھــإی غـول پیکـر فیلــم سـإزی و رسـإنه ھـإی ھنــری

 . ژیــژک بــه مإننـد بقیــه سـإختإرگرإیإن نئولیــبرإلغرب، بسیإر گ ل کـرده إسـت

 تالش می کنـد تمـدن مـدرن  سـرمإیه دإری غـرب رإ در یـک  بـإز سـإزی سـإختإر

 فکإھی دیکتإتوری نخبگی کمونیسم  دولتی، به شیوه فلسفی روإنشنإسی نجإت

 دھد. إو متوجه نیست که  عقل گرإیی إبزإری  سلط  قــدرت پدرســإالری آنقــدر بــإ

 سإختإر مدرن دولت  سرکوب عجین و رسوإ شده إست که نه تنھإ زمین  متالشی

 شده، بلکه خورشید و مإه ھم إز إوج إین توسع  إنتحإری،  إنھدإمی و إسـتبدإدی

 به سطوح آمده إند. حإل لیبرإل ھإی رنگین مـإ رإ قســم مـی دھنـد کـه إیـن بــإر

ــونه إی ــه گ ــرإ رإ ب ــب گ ــإت کــرده و إمپرإطــوری إنحصــإرإت تخری  جــبرإن مکإف

 منصفإنه تعدیل خوإھند کرد. گویی آنھإ صدإی مـردم درمإنـده و طـبیعت نـإبود

 شده رإ شنیده  و به خود آمده  که چگــونه تــإکنون إرگإنھـإی حقـوق بشـری بـه

 سود حقوق کمپإنی ھإ و دول پلیسی آنھإ عمل کــرده إنــد! آنھــإ إدعـإ مـی کننـد

 کــه حــوإس شــإن بیــش إز حــد در جھــت توســعه و پیشــرفت ســریع تکنولــوژی و

 پرشدن جیب ھإی گشإد سرمإیه دإرإن جھإنی و قلب ھإی بی عإطفه-شإن پرت
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 شده بود و زمین و زمإن و إنسإن و إنسإنیت رإ بــه کلـی فرإمــوش کــرده بودنــد.

 إکنون به مردم می گویند کـه شـمإ در مـدنیت جدیـد صـدإی آمریکـإ و إروپــإ کـه

 بــرإی نجــإت دوبــإره بشــریت ھجــوم آورده، آســوده بخوإبیــد کــه مــإ وحشــتزده

بیدإریم!!!

  حإل" ژیژک إمیدوإر" بإ پنـإه بـردن بـه فلسـفه روإنکـإوی الکـإنی، بـه

 شکل پلیسی می خوإھد لنین مومیإیی شده رإ دوبإره زنده کند. إمإ إینکه چــرإ

 سـإختإر کمونیسـم دولـتی ھـم بـه فـإجعه إی إسـفبإر تبـدیل شـد بـه ھیـچ وجـه

 موضوع محوری آقــإی ژیــژک نیسـت و یــإ إینکــه إحتمـإال  در رقـإبت-ھــإی روإنـی

 قـــدرتھإی إمپریإلیســـتی إشـــتبإھی رخ دإده !! و شـــإید إینبـــإر إز دعـــإی خیـــر

  و پدر مدرنیته)، نفی  نفی، مسیر مثبتی رإ18ھگل(فیلسوف آلمإنی إوإخر قرن 

 جویــد و بــه یــإری خــدإیإن إتمــی، پــروژه نإتمــإم عقــل إبــزإری مــدرنیته درإیــن

خیزش جدید جنگ ویروسی تکنولوژیکی مدرن، دنیإ رإ به إتمإم رسإند!

 -  تخصصــینظریإت ژیژک آنچنإن مبھم و پیچیده و به إصطالح نخبگی

 نوشته شده که دست کمی إز نظریإت سردرگم پست مــدرنھإ نــدإرد و إیــن  غیــر

 إز تفکر به ھم ریخته خود نویسنده که در آرزوی سلطه وکنترل می بإشد،چیـــز

 دیگری نیست. تصإویری إز درون إفکإر متالطم نخبگإن تئوری سإز که مــدإم در

 پی حل بحرإنھإی إز ھم گسیخته وجودی خویشند تــإ آنـرإ بــه نـوعی، دلیــل بـر

 آگإھی وإالی خود إز إوضإع نإبسإمإن سرمإیه جھإنی شــده جلــوه دھنــد. گــویی

 إیــن آنھــإ ھســتند کــه ھمــوإره بإیــد نــإجی دیگــرإن إز خــود بیگــإنه بإشــند در
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ــإلیکه خــود إز بإنیــإن و ستإیشــگرإن إیــن پروســه تخریــب بــوده و ھســتند.  ح

 إینگــونه برخوردھــإی روإنپریــش، خودشــیفته و خــود روشــن بیــن، برآمــده إز

ــذیر  کمبودھإی مزمن روإنی خود آنھإست که ریشه درجإه طلبی- ھإی سیری نإپ

 شـإن دإرد. ھمـإن بینھـإیت کإمیـإبی بیمـإرگونه إی کـه خـود ژیــژک بـه صـورت

objectموضــوع    petit  aــذیر ــإن نإپ ــإل پإی ــی إمی ــد یعن    الکــإنی مطــرح میکن

 ھیجإنی دفرمه شده و نإھنجإر در جھت آرزوھإی فردی مھم و مشــھور بــودن، و

 حإل  نیإز شدید خود ژیژک به کنترل إفکإر دیگری بـإ  بـزرگ جلـوه دإدن خـود

 و پنھــإن کـردن ھویتھـإی توخــإلی و شــکنجه دھنــده درون خـویش. إمــإ بـه جـإی

 إینکه إو إز دخمه ھإی ترس خود بیرون آید می خوإھــد دیگــرإن رإ إز إنگیــزه و

 خالقیتھإی متنوع فکری و تجسمی شإن در ھمإھنگی بإ طبیعت زیستی خإموش

 سإزد.  چرإ که برإی سلطه گرإن، منإسبإت سإده و زیبإی ھمسإیگی إکو زیسـتی

 نمی توإند قإبل درک بإشــد.  مــدإفعین کإرشنإسـی سیإســی ســإختإر مدرنیســم،

 در حإلتی تشنجی، تنشــی و بســیإر خودخــوإ ھــإنه، یــک ســری ســوژه ھــإی کلـی

 ،کإمل و مطلق رإ بھم می بإفند تإ بر طبق آن، ضــوإبط و قــوإنین مــرد ســإالرإنه

 سرمإیه دإری رإ منإفع إخالقی عموم جإمعه جلوه دھند تإ شإید إین درد إنزوإ

 و بی ھویتی و نإخودإنگیختگی و بی إعتمإدی به آزإدی وآزإدگی در آنھإ کمــی

 آرإم گیــرد.  طبعــإ   إز نظــر آنھــإ إیــن إمــر، جــز بــإ کنــترل بــر دیگــری و طــبیعت 

 زیستی برإیشإن إمکإن پذیر نیست و ھرچیزی خإرج إزکنترل نظإم إیدئولوژیک

 و حیطه شھوت قدرتی آنھإ بإید مھإر، نإبود و بــه إنقیــإد کشـیده شـود. بنــإ بــر
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 إین طـبیعی إسـت بـرإی آرإمـش إیـن بیمـإری نـإإمنی مإلیخولیـإیی و فشـإرھإی

 روإنی قدرت مرگ پرستی ھمـوإره نإچإرنــد بــه شـیوه ھــإی مختلــف دیکتـإتوری

 حکومتی ھرمی روی آورند .  یعنـی تإریخـإ  بــإ حربـه ھـإی تحمیلـی تقسـیم کـإر

 مزدوری  إجتمإعی و إمتیإزإت طبقه بنــدی إحــزإب دیوإنســإالری قــدرت در درون

 جــإمعه( مــإلکیت سیإســی إقتصــإدی، نــژإدی، جنســی، فرھنگــی، قــومی، تبعییــت

 شھروندی...)،  إمنیت بیمإری مزمن نإإمن خویش رإ بــه جــإمعه زیســتی تزریــق

کنند.  

 در ھمین رإستإ، پست مدرنھإ ھم بــرإی تســکین ھمیــن درد مشــإبه، بــه

 پوچیسم، بی مسئولیتی و خودشیفتگی و بی إعتمإدی به ھمه چیز و ھمــه کــس

 وحتی حرکت تإریخ و طبیعت زیستی روی مـی آورنــد و تحـت عنـوإن إینکـه ھـر

ــت چیســت و ھرکــس إز ــد حقیق ــإوت میإندیشــد و چــه کســی مــی دإن  کســی متف

 حقیقت، تفإسیر خإص خودش رإ دإرد، زمین  إیجإد ھر گونه إنســجإم ھمکــإری و

 . گــویی ھیــچ إشــترإک نظــر إنســإنی وإعــترإض إجتمــإعی رإ پــوچ میشــمإرند

 نیإزھـــإی تفـــإھمی در منإســـبإت آزإد زنـــدگی بـــوم زیســـتی إنســـإنھإ بعنـــوإن

ــدإرد  و ھرکــس در دإالنھــإی ھــزإر تــوی خــودش  آرزوھــإی مشترکشــإن وجــود ن

 زیگـزإگ مـی زنـد و  بـإ بحثھـإی ذھنـی گرإیـی فیلسـوفإن  خودشـیفته بـه مإننـد

 مردإن فرصت طلب که نإچإرنــد در ھمیــن رفــإه مصـنوعی و مصـرفی إیــدئولوژی

 بیرحم مدرنیسم غوطه خورنـد ، نـق زننــد و بـإزإر مـدرنیته رإ تزییـن کننــد، آن

 ھم به فرإخور ضرورت دورإن فــرإ مـدرن توسـع  إنھــدإمی بــإزإر  کــإالیی سـرمإیه
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ــإ  دإری رنگین  پلورإلیستی  چند بعدی مصرفی  تصویری رإیإنه إی  فرإملیتی.  بن

 بــر إیــن إز آنجــإ کــه  آدمیــإن رإ در  غرإیــز فــردی إشــإن خودمحــور، نإمحــدود،

 نــإإمن و غیــر قإبــل پیــش بینــی مــی إنگإرنــد، نھإیتــإ  بــه ضــرورت یــک قــإنون

ــتی)  کنترل" عإدالنه"  دولتی  حکومتی و حقوقی سإزمإن ملل(إنحصإرإت فرإ ملی

 برإی حفظ إمنیت شئ وإره زندگی إتمیزه شـده، تـن میدھنـد تـإ در عرصـه ھـإی

 گفتمإن رفإه منشی خیإل، إین  نـإإمنی" تعـإدل روإنـی" خـویش رإ سـپری کننـد

 آنھم در عصر سرمإیه دإری نئو لیبرإل که وطنش بإزإر جھإنیســت و ھمــه چیــز

 برإی فروش إست، إز إجزإی بدن گرفتـه تــإ زن و کـودک وآب و إکسـیژن، ورزش،

 عشق و فرھنگ  و غیره و إین خود یعنی عصر فرإ مدرن یإ پسإ مدرن  ســرمإیه

 دإری که در إدإمه إیــن موضــوع رإ بیشــتر توضــیح خـوإھم دإد. إلبتـه  برخـی إز

ـــإر،ژولیإ کریســتوإ و چنــد  نظریه پردإزإن إین تفکر بمإنند بودریــإر، فوکــو، لیوت

 تإیی دیگر شإید نقدی نسبتإ  جـدی و متنــإقض  بــر پیکـر مـدرنیته وإرد سـإخته

 بإشند إمإ نھإیتإ  إسیر جوھر  ھمإن سإختإر مدرنیســم ھســتند.  حــتی منتقــدینی

 مثل ژیل دلوز فرإنسـوی ھـم إز عـوإرض سـنگین پسـإ مـدرن بـدور    نمإنـده إنـد

 زیـرإ آنھــإ درک و شـھإمت الزم رإ ندإشــتند کـه إرزش ھـإی تإریــخ جنبــش ھـإی

 إفقی إجتمإعی و کإرگری  ضد سإختإر  سلطه و دولت  سرکوب، که إز إوإسط قــرن

 نوزدھم به بعد علیه إستبدإد و سـرمإیه دإری شـکل گرفــت رإ برجسـته ســإزند.

 إین جنبشـھإ إسإســإ در مخـإلفت بــإ نظریــإت و منإســبإت سـلطه جویــإنه إنــوإع

 نظإم ھإی دیکتإتوری و دولتی به پإ خوإستند و به مفھوم آنإرشی، آنإرشیک و

17



 یإ آنإرشیسم شنإخته شدند.  متإسفإنه إیدئولوژی خشــک إقتصــإدی مــإرکس کــه

 إز إنقالب إبزإری إروپإ به وجد آمده بود بدون بررسی مإھیت تإریخی سإختإر

 دیوإنسإالری قدرت، زمینـه دیکتـإتوری حـزب پـروری کمونیسـم و دولـت سـرکوب 

 گذإر  سوسیإلیســتھإی إســتبدإدی و ســرمإیه دإری رإ ھــم رقــم زد.   وإژه آنإرشــی

 که إز یونإن بإستإن گرفته شده به مفھوم مقإومت در برإبـر سـلطه گـری یعنـی

ــوع  ھمإن روحیه تطبیق نإپذیری بإ حکومت حإکمإن بوده إست که إمروزه إز تن

 نگإه ھإی بسیإر غنی و متحول تری در إرتبإط بإ موضوعإت و مبـإرزإت زنـدگی

آزإدإنه إجتمإعی زیستی مطرح میشود.

   در روسیه، مردم ستمدیده زیر سلطه1917در دورإن إنقالب إکتبر  

 تزإریسم جإنفشإنی ھإ کردند إمإ نھإیتإ إین پروژ   مإرکسیسم لنینیسم بود کـه

 به شکل کودتإ، قدرت رإ در چنگ حزب بلشویک متمرکز سإخت. حــزب لنیـن در

 إوإیــل دســإمبر ھمــإن ســإل بــإ تإســیس دســتگإه إطالعــإتی تــررور و جإسوســی،

 ،  شـورإ ھــإی مســتقل کــإرگری ، دھقــإنی، آنإرشیســتھإ و دیگـرچکـإمعـروف بـه 

 إقشإر آزإدیخوإه إجتمإعی رإ شدیدإ  سرکوب کرد. پس بی جھت نبــود کــه لنیــن

 رھبر و دبیرکل حزب کمونیسم بلشویک، بمإنند دیکر سالطین قدرت بــه جنبــش

 آنإرشیک برچسب بی بند و بإری و ھرج و مرج طلــبی میــزد تــإ بتوإنــد إنضــبإط

 آھنین حزب حکومتی رإ علیه آزإدی شورإھإ تضمین کند. در نقد به دیکتإتوری

 لنینـــی در بـــه کجـــرإه بـــردن إنقالب شـــورإیی، نوشـــته ھـــإ و إســـنإد کالســـیک

 بیشــمإری بچــإپ رســیده کــه در مقإیســه بــإ نوشــته ھــإی رزإ لوکزإمبــورک، زن

18



 برجسته و مبإرز جنبش کإرگری آلمإن، نقدھإی بسیإر عمیق تر و ملمـوس تـری

 بحسـإب میآینــد.  إز آنجملـه، دو جلـد کتــإب إنگلیسـی " چگـونه زنـدگی کـردم ،

  حقیقتــإ حــإئزEmma Goldman    نوشــته (living my lifeإثرإمــإ گلــد مــن"(

ــود.  إھمیت إست. زن آزإده إی که إلگوی بی نظیری إز مقإومت و آزإد إندیشی ب

ــوإنی بــود در بیســت ســإلگی یعنــی  ــه شــھر نیویــورک1889إو کــه إھــل لیت    ب

Motherدرآمریکــإ رفــت و جــذب جنبــش ھــإی کــإرگری شــد.در نشــریه   Earth 

 بمعنی زمین  مــإدر، زنــإن رإ بـه بیـدإری در برإبـر ســرمإیه دإری مردســإالر فــرإ

 خوإند و چه سختیھإ و دشنإمھإیی رإ کـه حـتی إز جـإنب برخـی إتحـإدیه ھـإی

 مردسإالر کإرگری متحمل نشد. دولت إمپریإلیستی آمریکــإ وحشــت زده إز نفــوذ

 إمإ گلدمن در جنبش کإرگری کـه تـإزه بـإ وقــوع إنقالب شــورإھإ در روسـیه، پــر

 شورتر ھم شده بود، بإ خشونت ھر چه تمإمتر بعد إز بإرھإ زندإن و تھدیـد بـه

 مرگ، إو و دلدإده مبــإرزش آلکســإندر برکمـن رإ بھمــرإه تنــی چنــد، در دســإمبر

   به روسیه إنقالبی شده، تبعید کرد. إین در وإقع شــروع فصــل جدیــدی إز1919

 مبإرزإت إین دو إسطوره خستگی نإپذیر در زنده نگھدإشــتن دل تپنــده إنقالبـی

 بود که صدھإ میلیون در جھإن مشتإقإنه چشم إنتظإرش بودند.  بإ وجود إینکه

ــإع إز آزإدی وإقعــی ــإ بــرإی دف  شکســت إنقالب إز درون رنــگ میبــإخت إمــإ آنھ

 شـورإھإ بــه ھــر تالشــی دسـت زدنـد إمــإ بعــد إز مشـإھده مإجرإھــإی دلھـره آور

 وإعمإل بســیإر وقیحـإنه، خشـونت آمیــز و تإسـف آور حــزب بلشــویک نسـبت بــه

 آزإدیخوإھـــإن و شـــورإھإی مســـتقل کـــإرگری،  دھقـــإنی، دإنشـــجویی و ھنـــری،
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 ســرإنجإم ، آنــدو بعــد إز دو ســإل تحمــل إرعــإب و تعقیــب توســط ضــد إطالعــإت

   دولــت دیکتــإتوری کمونیســتی روســیه رإ بــرإی1921لنینــی چکــإ، در دســإمبر 

 ھمیشه ترک کردند.  إز إین جھت در مبحث إفسإنه بلشویســم بــه خالصــه إی إز

روند شکل گیری سإختإر لنینیسم و إستإلنیسم خوإھم پردإخت.  
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روإنشنإسی إبرمن در خدمت سلطه و دیکتإتوری

 حـــإل، ژیـــژک بحـــرإن موجـــود رإ صـــرفنظر إز جـــدل مصـــنوعی إش بـــإ

 لیبرإلیسم، إز تطبیق نإپذیری جإمعه بإ قدرت قإنون پرولتإریــإ و بــد فھمــی إز

 دیکتإتوری سرخ لنینی ترســیم میکنــد یعنــی إگـر آن سوسیإلیســم آرزویــی لنیـن

 . دروإقـع بـهشـکل نگرفــت بخــإطر عقـب إفتـإدگی مــردم روسـیه در آنزمـإن بــود

 نوعی تنفـرش رإ بـه جنبـش ھـإی نإفرمـإنی إز آتـوریته و تمـإیالت و منإسـبإت

 إفقی و توری شکل آنھإ نشإن می دھد. پس بی جھت نیست که ژیــژک ھمچنــإن

 شیفت  رإه کمونیسم دولتی لنیـن و إســتإلین إســت و در نھــإیت بـرإی رســیدن بـه

 چنین آرزویی به ستإیش إید  مطلق ھگل و إخالق جھإن شمول کــإنت و سیإســت

 دیکتــإتوری آھنیـن لنیــن و ســرإنجإم بـه نظری  سإدیســتیک روإنکــإوی فرویــد در

 کنترل روإنی و فیزیکی جإمعه بوم زیستی روی می آورد.  إین تفکر کنترل گـر،

   ) فرویــدیsuper egoبرگرفتــه إز نظری  ســلطه جویإن  إخالق حکــومت إبرمــن(

 إسـت کـه بـر مبنـإی إصـل تنـبیه و پـإدإش در جھـت کنـترل بـر غرإیـز زنـدگی و

 إنگیـزه ھـإی إنسـإنی، کـه بنظـر إو إز طبیعـتی شـیطإنی، درنـده خـو و شـھوإنی

 نشأت      می-گیرد، بنإ شده إست و طبیعتــإ در جھــت تــوجیه إعمــإل قــدرتھإی

 سرمإیه دإری و سلطه دیوإنسإالری ھــإ، قـرإر میگیــرد . إینکـه چــه کســإنی زیــر

 چکمه ھإی حکومت قإنون إبرمـن بإیــد تنـبیه شــوند و چـه کسـإنی پـإدإش دإده

 شوند ھمه بسته به درجه  مفید و ممتــإز بــودن و جإیگإھشــإن در درون تقســیم

 بنــدی شـبکه دیوإنســإالری قــدرت تعییـن شــده و نسـبت نــوع فشــإرھإ بــر آنھــإ و
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 إنتظإرإت إز آنھإ در یک روند پیچیده سرطإنی و بحرإن زإ مدإم  سبک ســنگین

 میشود و نھإیتإ ھمه چیز بـه خوإسـت و إرإده و وضــعیت إبرمـن (إرإده قـإنون و

 سلطه) منوط میشود.  به إین معنإ  پس درندگإن قــوی تــر شإیســت  إعمـإل قــدرت

 بر دیگرإن ضعیف تر ھم ھســتند. إز نظــر فرویــد کنــترل غرإیــز یعنــی "تطــبیق و

 تنظیم إصل غریزی بإ إصـل وإقعیــت"  یعنــی إطــإعت پــذیر ی إز قــوإنین دولــت و

  )  بعنوإن "إصل وإقعیــت" .  در وإقــع إیــنsuper egoإنحصإرإت إخالقی إبرمن(

ــإم کشــوری، لشــکری و ــدگإن عــإلی مق ــل برگزی ــم و تســلیم در مقإب  ھمــإن تعظی

 إمپرإطوری سرمإیه دإری مدرن میبإشد که در تدإوم إین پروس  پــإدإش وتنــبیه،

 نتیجتإ  إمپرإطوری بزرگتر حق إعمإل کنترل و تنــبیه إمپرإطــوری ھــإی کوچکـتر

 رإ ھم دإرد چه برسد به تنبیه مردمإن تحت سلط  آنھإ، آنھم در زمإنیکه إبــزإر

 کنترل و تنبیه إخالقی جــإمعه  در دســت برگزیــدگإن إبرمـن توســط روشــنفکرإن

 سإختإر مدرنیته مدإم توجیه و تبلیغ میشــود.  بإیــد پرســید بـه کـدإمین دلیـل و

 خطإ، روزإنه صدھإ میلیون إنسإن إز زن و کودک،  پیر و جوإن در قــإنون بــإزإر

ــبیه  و ــن شــکلی تن ــإنه تری ــه وقیحــإنه و بیرحم ــد ب ــإنی بإی  نئولیبرلیســم جھ

 شکنجه شوند وإز إبتدإیی ترین إمکإنإت زندگی زیستی شــإن محــروم گردنــد، و

 در زیر چنین فشإری إز فقر، گرسنگی و آسیبھإی روإنی جسمی بطور نإبإورإنه

 إی صرفإ  جإن دھند. و چگونه ممکن إست إنتظإر یک وإکنش و پژوإک طــبیعی و

 غریزی دفإعی و مبإرزإتی،  مملو إز خشم، عصبإنیت و إضــطرإب إنســإنی رإ در

ــإ، ــن تنــش-ھ ــه إی ــن  ندإشــته بإشــیم.   جــإلب إینجإســت ک ــر  ســلطه إبرم  برإب
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 پرخإش-ھإ إز نظر فروید برخوإسته إز غرإیز جنسی سرکوب شد  کودکإن ترسیم

 میشــود کــه در فرضــی  "عقــد  إدیــپ" إو دفــن شــده إســت یعنــی ھمــإن چرنــدیإت

 شھوإنی مردسـإالرإنه و سـلطه جویـإنه فرویـدی کـه در تئوری کششـھإی جنسـی

 کودکــإن دخــتر و پســر نســبت بــه جنــس مخــإلف وإلدینشــإن پختــه میشــود کــه

 بتدریج در آنھإ مھإر شده و بإصطالح در ضـمیر نإخودآگــإه شــإن قــرإر میگیـرد.

 نمیتوإن فرإموش کرد که حـتی إنجمـن سإیکوآنإلیســم إبرمـن فرویـدی در ھمــإن

 إبتدإی إمپرإطوری إش ھرگونه نقد و برخوردی به نظریإت  روإنشنإسی خود رإ

در جإمعه علمی و آکإدمیکی به شدت سرکوب و منزوی می کرد.

  مإ ھموإره إز إعترإضإت و إعتصإبإت إقشإر جإمعه غربی حتی گإھی 

ـــری ـــزإر نف ـــإمعه چندصـــد ھ ـــإ إز ج ـــویم إم ـــإخبر میش ـــکی ب ـــإدیه پزش  إز إتح

 روإنشنإسإن آمریکإ چیزی نشنیده إیم. روإنشنإسی غرب در مجموع تحت تأثیر

 نظریإت فرویدی قرإر گرفته و بــإلطبع تــدإوم آن رإ میتــوإن در نظریــإت الکـإنی

 ھم مشإھده کرد.  إسإسإ  إیـن نــوع بإزیھــإی روإنــی کنـترل بــإ ضـمیر خودآگــإه و

 نإخودآگإه مرإجعه کننده ، روإنشنإس رإ ھم به تردید إز بردإشتھإی خودش وإ

 میــدإرد کــه حقیقتــإ  کــدإمیک إز صــدھإ فرضــی  روإنشنإســی بــإ ھــزإرإن  عــوإرض

 روإنی إش  بإید نثإر چگونه کسإنی در جإمعه شـود،  نـه آنـإنیکه بإنیـإن إیـن

ــإ ــوم زیســتی م ــدگی ب ــش زإ، در فضــإھإی زن ــإإمن و تن ــإر،  ن ــت ب ــد  نکب  فرآین

 ھستند!؟ در جإمعه شقه شقه شده، روإنشنإس خود در إنزوإ بــه ســر مــی بــرد و

 مشکالت عمومی و دردھإی مشترک إجتمإعی معموال به شکل فردی ،خصوصی و
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 محرمإنه مورد برخورد قرإر می گیــرد کــه إفـرإد، نــه در جھــت جســتجوی شــیوه

 ھإی مقإبله بإ ریشه ھإی تولید کننده إین فشإرھإی إجتمإعی بلکه یــإفتن رإه

 کــإر ھــإی نــإزل و خفــه کننــده إی کــه بــإ وضــع موجــود بــه تعإمــل و تعــإدل و

 سإزگإری برسند. و إتفإقــإ در مقإیسـه بــإ دیگـر عرصـه ھـإی موضـوعی و شـغلی

 إجتمإعی، جإمعه روإنکإوإن  بسیإر محإفظه کإر تر و سربسـته ترعمـل میکننــد

 و به نوعی إسیر فرإیند کنترل بــر خـود و دیگـری ھســتند إکـثرإ  بصــورت عالیـق

 شخصــی و یکبعــدی در یــک  یــإ دو فرضــیه  روإنشنإســی تثــبیت میشــوند و آنــرإ

 خإرج إز حقـإیق زنـدگی و جنبـش ھـإی إجتمـإعی، میـدإن عمـل و شـیوه إرتبــإط

 خصوصــی خــود مــی إنگإرنــد، و گــویی تنھــإ در مقإبــل ضــوإبط حقــوقی قضــإیی

 دستگإه عریض و طویــل ســلطه إبرمــن مســئول پذیرنــد  و شـدیدتر إز دیگـرإن در

 مقإبل یک نقد إجتمإعی بمإنند خود فروید وإکنش تھإجمی نشإن میدھنــد چــرإ

که میپندإرند بیشتر إز ھر کسی شإید نإجی زندگی و بحرإن ھإی دیگرإنند.

 در حإلیکه مإ ھمه  وإقفیم که عوإمل ریشه إی إین إفسردگی ھإ و 

 إضــطرإب ھــإ و فشــإرھإی مختلــف روحــی جســمی إز ســإختإر پرخإشــگر قــدرت 

 دیوإنسإالری و بوروکرإسی و إز إنحصإرإت خشونت  إقتصإدی نظإمی و فرھنگــی

 جنسی  ســلط  تمـدن مـدرن ســرمإیه دإری بـر مـی خیــزد.  دیوإنسـإالری تخصصـی

 غربی، بحرإن ویرإنگری رإ آنقدر شقه شقه و کوچک کرده تإ بتوإند ھـر جـزئش

 رإ بیــن مجمــوعه وســیعی إز مشــإغل مــدیریتی تخصصــی و  روإنشنإســی  بــرإی

 وصله کإری و بخیه زنی سرپإیی جرإحإت عمیق  توسعه جنــإیت مــدرن، تقســیم
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 وطبقه بندی کند و بعد خود سیستم سلطه بـه شـیوه ھـإی بیشـرمإنه إی،  نقـش

 رسـیدگی و تـوجه بـه إبعـإد مخـوف بحرإنھـإ و مشـکالت زنـدگی زیسـتی إنسـإن

 إجتمــإعی رإ إز طریــق کإرشنإســی و دیپلمإســی سیإســی ســإزمإن ســیإ و پلیــس

 إمنیتی  بعھده گیـرد.  در وإقـع نظــإم ســلطه، روإن درمــإنی جـإمعه رإ إز طریــق

 إرگإنھإی خدمإتی وفإدإر به نظإم خود زیر نظر میگیرد تـإ مشـکالت و تنشـھإی

 بر آمده رإ  به سرعت حل کنند و بحرإن رإ بخوإبإنند ھمإن خوإب رفتــن إبــدی

ــوتیزم شــده در زنــدگی خصوصــی بــی عــإطفه مــدنیت إبرمــن   روإنشنإســی ھیپن

مدرن. 

  پس مإ نیإز دإریم بإ حفظ  إعتمإد به نفس به خرد جمعی و إندیش  

 إنتقإدی در محیــط ھـإی إرتبــإطی بـه عنـوإن یـک تصـمیم إشـترإکی و إعترإضـی

 رإه حـــل ھـــإ رإ بـــه بررســـی و تجربـــه گـــذإریم .  متإســـفإنه  تخصـــص إتمیـــزه

 روإنشنإســی فرویــدی، خــود محصــول ســإختإر سإدیســتی ســلطه و کنــترل بــرإی

 منــزوی کــردن عنإصــر بھــم پیوســته عــإطفی عإشــقإنه زنــدگی آزإد إکــو زیســتی

 میبإشد تإ بتوإند میلیون ھإ بیمإر و بیمإری و مشإغل رنگین مصرفی تخصصــی

 شده مربوط به آنھــإ رإ  زیــر زنجیــره خفـه کننــده نظــإرت و کنــترل بـر جــإمعه،

 بــرإی خــورإک تقســیمإت منــإفع دیوإنســإالری قــدرت  مریــض گــونه، ھمــوإره بــإز

 تولیدکند. پس بیمإر و بیمإری و دردھإی بیشمإر إز تخریب زندگی إکو زیستی،

 بصــورت بیرحمــإنه إی إز منبــع إصــلی تولیــد آن جــدإ میشــود تــإ متخصصــین إز

 زنجیـره دیوإنسـإالری دولتھــإ جـوإز کإرشنإســی وصــله بنـدی گیرنــد و در مسـیر
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 کســب پــول و پرســتیژ در دنیــإی بیمـــإر ســرمإیه دإری نئولیـــبرإل بــه إشــکإل

 عإجزإنه إی بقإ کنند. تنإقض إسإسی در ھمینجإست که إکثر روإنشنإسإن مــی

 دإنند که "بیمإرإن"  و به زبإن مؤدبإنه تر یعنی مرإجعه کنندگإن إز فشــإرھإی

 روحی روإنی إجتمإعی و نبود آزإدی فعإلیت زندگی مشإرکتی خـودإنگیخته در

ــإ، دردھــإ،  ترســھإ و  رنــج و عــذإب ھســتند و مــی خوإھنــد إز إیــن شــکنجه ھ

 إفسردگی ھإی نإشی إز إین خشونت سلطه قدرت، رھإیی یإبند. پس إیــن دلیــل

ــی درد ــإ ســإلم و ب ــد گوی ــی رون ــش روإنشــنإس نم ــتی پی ــه إگرإکثری  نمیشــود ک

 ھسـتند بخصـوص إگـر کـه در کسـب پــول و پرسـتیژ ،إنســإنھإی در ظـإھر مـوفقی

 بحسإب آیند  چـون قإدرنــد منفعـت جویـإنه إز نإھنجإریھــإی فـرإ گیـر خشـونت

 إجتمــإعی و إتفإقــإ بــدون ھیــچ شــکإیتی بھــره بــردإری کننــد، درحــإلیکه تمــإم

 جوإمع و طــبیعت زیســتی تحــت فشــإر چنیـن خشـونتی در إبعــإد وســیع زنــدگی،

مدإم  له و لورده میشوند.

 ھمإنطور که آروندإتی روی، زن مبإرز ھندی در برنإمه شبکه 

ــل عــإم ھــإی إمــروزی در عصــر نئولیبرإلیســم ــد: قت  تلویزیــونی إلجزیــره میگوی

 إسإسإ بشیوه محروم کردن مردم إز منــإبع بـوم زیسـتی إشـإن صـورت میگیـرد و

 إین مسئله بطرز وحشتنإکی در ھندوستإن که مدعی بزرگ دمکرإســی ھــم شــده

ـــر،جعل و جھــل نبــوده إســت (آپریــل إســت رخ میدھــد کــه چیــزی جــز تولیــد فق

 ). حإل کمتر روإنشنإسإنی به إفشإ إین بیمإرإن سإدیســتی مإلیخولیــإیی2009

 وإقعی که در رإس زنجیره سإختإر إختإپوسی سلطه و کنترل مدرن قرإر گرفته
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 إند، میپردإزند کـه تـإ بــإین حـد آشــکإرإ چنیـن خشـونتی رإ بـر جـإمعه زیسـتی

ــوإن  تحمیل میکنند. نقطه گرھی در إینجإست که إنحصإرإت  قدرتی إسإسإ بعن

ــر ــإن روإنشنإســإن و دیگ ــإنون ھم ــإز جــإمعه یعنــی مرجــع ق ــوی وإال و ممت  إلگ

 متخصصـین بحسـإب میآینـد  و إز برخــورد إنتقـإدی در عرصـه عمـومی معـإف و

 مصــون ھســتند.   پــس إز إیــن زإویــه، روإنشنإســإن در غــرب نمــی خوإھنــد إز

 مشکالت بیمإری سإدیسـتی حإکمـإن  قـدرتی، در عرصـه عمـومی سـخنی بمیـإن

 آورند. چون إوال موضوع بیمإری رإ فردی و محرمإنه وإنمـود میکننـد  و در عیـن

 حإل روإنشنإس خود مطیع  قإنون إبرمــن(جــوإز شـغلی)  در تمـإمی عرصـه ھـإی

بحرإنھإی زیست إجتمإعیست .

   چند سإل در شمإل کإلیفرنیإ بإ إنجمن پیشگیری إز آزإر1986در  

 کودکــإن و خــإنه ھــإی تیمــی جوإنــإن بــی سرپرســت و آســیب دیــده کــإر کــردم،

 دإستإنھإ و درد دلھإی زیإدی رإ شنیدم و آن کنترلی کـه جـإمعه روإنشنإسـی و

 خــدمإتی بــرإی جــذب آرإی سیإســت گــذإری دولــتی و منــإفع مــإلی إدإری بــر

 خوإســتھإی جوإنــإن تحمیــل مــی کــرد، تنھــإ بعــد کــوچکی إز فــإجعه سیســتمیک

 سإختإر زنــدإن إجتمــإعی مـدرن رإ برجسـته میسـإخت.  و إمـروزه حـتی  شـبکه

 ھإی مرتبط بإ قدرت  در سطحی بإالتر و مخوفتر، چون پنتإگون،  سإزمإن سیإ،

ــره کإرشنإســإن ــوقی قضــإیی و...غی  دیوإنھــإی عــإلی پزشــکی روإنشنإســی، حق

 روإنــی(فرإنکشــتین) خودشــإن رإ ھــم تربیــت میکننــد کــه در گوإنتإنــإ مــو و إبــو

 غریب عرإق و دیگر زندإنھإی جھإنی نئولیبرإل، آموخته ھـإی إعـترإف گیـری و
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 تنبیھـإت إخالقـی إبرمـن رإ بکــإر گرفتـه و نتـإیجش رإ در خـدمت تــدإوم سـلطه

 گـری قـرإر دھنـد.  در ھمیـن حـإل، تنھـإ بیـش إز سـه میلیـون زنـدإنی إجتمـإعی

 سیإسی در آمریکإ رإ که إکثرإ  سیإھپوسـت والتیـن ھســتند، مھـإر کـرده تــإ مثال 

 سر عقل آورند. زندإنیإنی که بی شک  محصول روند تإریخی و کنونی ســإختإر

 إسـتعمإر و إسـتثمإر میبإشـند و در إیـن دإیـره زنـدإن و زنـدإنی، خـإنوإده ھــإی

 متالشی شده  (إکثر مإدرإن ) بإ بحرإنھـإی معیشـتی و ھویـتی خـورد کننـده إی

 بمإننــد محرومیتھــإ و مشــکالت  قــإنونی حقــوقی و قضــإیی شــھروندی، إیــإلتی،

 آموزشــی، مســکن و شــغل یــإبی در شــھرھإی مجــإور زنــدإنھإ و ھــزإرإن مصــیبت

 دیگـر روبـرو ھسـتند. در إیـن زمینـه مقـإالت و کتإبھـإی زیــإدی توسـط دلسـوزإن

 درصــد إیــن99إجتمإعی و وکالی مترقی نوشته شده إست کــه بقــول خــود آنھــإ  

 زندنیإن صرفإ  قربإنیإن نظإم فإسد و قــوإنین خشــک ســرمإیه کــإالیی تخصصــی

 شده ھستند که به دست قصإبإن إجرإیـی حقـوقی قضـإیی سـپرده شـده إنـد کـه

  میلیون نفر مستقیم و غیــر مســقیم در آمریکــإ، شغلشــإن در گـرو35نزدیک  به 

 بقإی زنجیره زندإن إست.  إبعإد إین فإجعه زمإنی آشکإرتر میشود که ھر چنــد

 گإه شکإفھإی سإختإری قضإییه و شــبکه دیوإنســإالری إز پــی إعترإضــإت شــدید

 مـردم و جنبشـھإی ضــد زندإنســإزی و إعــدإم، بخصــوص  بــرإی آزإدی مومیـإ إبــو

 جمــإل گذإرشــگر  سیإھپوســت آزإدیخــوإه  و لئونــإرد پلــتیر سرخپوســت مبــإرز و

 برخی دیگرکه بإ توطئه ھإی کثیف إف بی آی و سإزمإن سیإ، ده ھإ سإل إسـت

 که به إعدإم محکوم شده إند، سر بإز میکند. دولــت إز یکطــرف إز تــرس شـورش
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 ھإی مردمی و رسإنه ھإ و سإزمإن ھإی مستقل دإخلی و جھإنی و حتإ سإزمإن

 عفو بین إلملل جـرإت إعــدإم بسـیإری إز إیـن زنــدإنیإن سیإســی رإ نــدإرد (  ھـر

 چند روزإنه ھزإرإن وقإیع نإگوإر در زندإنھإ رخ میدھد) و إز طرف دیگر شوإھد

 بیرون آمده به حدی آشکإر و گسـترده إســت کــه إبعــإد ھمکـإری پلیــس جنــإیی،

 سیسـتم قضــإیی،  شـھردإری و فرمإنـدإریھإ  رإ در پرونـده سـإزی و تـوطئه ھـإی

 خفنإکشإن نشإن میدھد.  در عین حـإل إتحـإدیه ھـإی بســیإر مرفـه فإشیسـتی و

 قدرتمند زندإنبإنإن، پلیس إیإلتی و قضإیی کـه البـی ھــإی بــإ نفــوذی در درون

 سیستم دإرند،  إجإزه إز سر گرفتن محإکمإت وإقعی رإ تإ کنون خفه کرده إند.

 ھــر چنــد ھمــه میدإننــدکه آنھــإ  إنحصــإرإت بھــم پیوســته یــک ســإختإر مخــوف

 قـدرت دولـتی ھسـتند إز إیــن جھـت ســإختإر نئولیبرإلیســم إمـروزه در شـرإیطی

 شدیدإ  تنشی و بحرإنی به سر میبرد که بیش إز ھمیشه آسیب پذیرتر مینمإیــد

 و مشـکل میتـوإن رإه خروجـی جـز رونـد فروپإشـی آنھــإ رإ تصـور کـرد. فرإمـوش

ـــروژه ھـــإی ـــإنی در پ ـــر إز صـــدھإ إنجمـــن خـــدمإتی،  ھـــزإرإن کمپ  نشـــود بغی

 بیمإرگونه سإختمإنی، إلکترونیکی،  رإیإنه إی و تســلیحإتی شــیمیإیی و إبـزإر

 ضد شورش، پروسه ھإی تدإرکإتی، آموزشی و مھندسی مـدیریتی و حمـل و نقـل

 و صدھإ زمینه دیگــر تنھـإ در إرتبــإط بــإ زنجیـره سـإختإر زنــدإن درگیــر منـإفع

 میلیإرد دالری ھستند.   پس برإحتی میتوإن فھمید که در نظــإم ســلطه إخالق و

 قإنون إبرمن، تنبیه برإی کیست و پإدإش برإی چــه کســإنی.  در حقیقــت مشــکل

 در خود حکومت قإنون إست که إمیإل غریــزی طــبیعی آزإدی رإ در بنــد وکنـترل
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 میخوإھد. طبعإ فضإی آزإدیخوإھی در آمریکإ بخإطر رشد آگإھی ھإی مردمی و

 مقإومت جنبشـھإ  بسـرعت رو بگسـترش إسـت ھـر چنـد چـإلش ھـإی خطیـری در

پیش رو دإرند. 

 عزیزإن توجه کننـد  نقــد بـه ســإختإر سـلطه ســرمإیه دإری آمریکـإ  إز

 إین جھت محوریست  که ھمچنإن بعنوإن شإخص ترین نمإد دمکرإسی قدرتمند

 إبرمن غرب شنإخته میشود و کشور ھإی کوچکتر إسکإندینإوی بطــور نمــونه در

 . إمـإ بـدون شـک پتإنسـیلزیر چتر حمإیتی إنحصإرإت مدرن آنھإ قرإر میگیرند

 گسترش آزإدیخوإھی در درون منإسبإت إجتمإعی مردم إروپإ رإ میتــوإن گإمھــإ

إز آمریکإ جلوتر دإنست. 

         پس بإین ترتیب نوع  تربیت إنضبإطی و دیسیپلین زندإن در وإقع ھمإن

 خشونتی إست که دولت در مـإھیت إسـتبدإدی- إش تالش میکنـد در سـإزمإندھی

 جإمعه نھإدینه سإزد إین مطلب رإ آندریإ إسمیت زن مبإرز سرخپوست بخـوبی

   مستند میسإزد، کـه چگـونه ســبک تفکـر وتربیـتconquestدر کتإب "تسخیر" 

 بــی عــإطفگی،  خــود محــوری و نژإدپرســتی غــرب در قتــل عــإم سرخپوســتإن و

 فرھنگ مإدرإن بوم زیسـتی آنھـإ، إمـروز گریبــإن خودشــإن رإ ھــم گرفتـه إسـت،

 جـإییکه حتـإ زنــإن فمنیســم غربـی در برإبـرش ســکوت کـرده بودنــد .  ھمینطــور

 وإرد چرچیل یکی إز بھترین و جسورترین سرخپوستإن مبإرز آمریکإ،  که مــدإم

 مورد تھإجم سإزمإن إطالعإتی إف بی آی قرإر میگیرد، سیستم تربیت خشــونت

ــإن توإنــإیی  إســتعمإری، نظــإمیگری و آزمإیشــگإھی تخصصــی غــرب رإ بــإ چن
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 نوشتإری و سخنوری إی به نقد میکشد که کمتر مبإرزی در آمریکـإ سـت کـه بـه

تحسین إز إو بر نیإمده بإشد.   

 إز إین جھت بخإطر آموزه ھإی تخصصی منإفع إبرمن مإ نمیتوإنیم 

 شــإھد إعــترإض عمــومی إنجمــن وســیع روإنشنإســإن آمریکــإ نســبت بــه إینھمــه

 خشونت سلطه قدرت نئولیبرإلیسم بإشیم زیرإ نقطه إتحإد عمومی آنھإ بســیإر

 شخصـی نمإیـإن میشـود و ھمــإنطور کـه گفتــم در عیـن حـإل آنھــإ نمـی خوإھنـد

 بحرإن تخریبگرإیی رإ درعرص  إجتمإعی بعنــوإن مشـکالت روإنـی قـدرت مــإفوق

 خود، مطرح یإ عمـومی سـإزند کـه إیـن ھمــإن سـإختإر إختإپوسـی دولـت إبرمـن

 فرویدی إست که تولید کنند  کإر و شـغل إز فرإینـد سـإختإر خشـک  تعبــدی و رل

 پــروری  بــرإی ھمــإن شــبکه ھــإی سیســتمیک إمپرإطــوری ھــإی کوچــک و بــزرگ

 روإنشنإســی، پزشــکی، آزمإیشــگإھی و دإرویــی، قضــإیی حقــوقی و غیــره إســت. 

 یعنـی مـردم خـورد و خمیـر شـده در زیـر چرخھـإی إیـن تقسـیم کـإر إمپرإطـوری

 تخصصــی شــده، بــه روإنشنإســإن کلینیکــی إجتمــإعی-إی نیــإز دإرنــد تــإ علــت

 گندیــدگی و نإکإرآمــدی جــإمعه  ســرمإیه دإری رإ إز رفتــإر تطــبیق نإپــذیر و

 نإسإزگإر خودشإن بإ سـلطه قـإنون مـدرن إرزیــإبی کننـد و کـإر شنإسـإن خـبره

 بإیدإین موإنع آسیب دیده  رإ  إز سر رإه عبور إمپرإطور کنــإر زننــد تــإ بإنیــإن

 إیجإد إین بیمإری و خشونت بعنوإن پإدإش ھم که شـده ضـرورت إیجـإد عرصـه

 ھـــإی فزونـــتری إز شـــغل زإیـــی دفرمـــه مـــدیریت ھـــإی گونـــإگون روإنشنإســـی،

 دإرویی،تربیتی و غیره رإ فرإھم آورند . إمثإل ژیژک روإنکـإو، سـلط  إیـن دولـت
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 إبرمــن(ھیبــت وجــدإن إخالقــی جــإمعه) رإ بــر غرإیــز آزإدی خــوإھی إنســإنھإ و

 إکوزیســت  مــی پرســتند و" عقــد  ھــإی إدیــپ شــإن " نــه تنھــإ نیروھــإی درونــی

 إرگإنیک غریزی طبیعی آزإدی زیستی إنسإن رإ در کنترل می خوإھند بلکــه بــإ

 نیروھإی غریزی ظإھرإ  بیرون إز إنسإن، یعنــی ھمـإن طــبیعت و ھســتی زیسـتی

 ھم به مقإبله   می پردإزند و إین تجإوز به آزإدی زیستی تحت عنوإن حکومت

   رإ به نمإیش می گذإرد.  حتإsuper egoإخالقی قإنون، إوج جنون سلط  إبرمن

 طبیعت به عنوإن مإدر آفرینش نه تنھإ بإید مھإر و عقیم گـردد تـإ مـورد بھـره

 بردإری رقـإبت خشـن وسـیع کـإالیی قـرإر گیـرد بلکـه تـإ آنجـإ پیـش میـرود کـه

 فرضــیه إدیــپ جنســی،  إمیــإل بــه إصــطالح"غریــزی خیــإنت کإرإن "  مــإدر رإ

 مستوجب تجإوز و کنترل بدإند. در جإیی که فروید می پندإرد زنــإن بــه نــوعی

 إز دإشتن آلت تنإسلی مردإنه عقیم مإنـده إنـد و إیـن حسـرت و حـرص دریــإفت

 شھوت جنسی زنإن (بخــوإن تإکیـد بــر آزإدی زیسـتی زنــإنه)  إز مـردإن در آنھــإ

بإید کنترل شود.

ــدی ،دیکتــإتوری   پــس إگــر دلــوز در نقــد رســإیی بــه روإنشنإســی فروی

 إبرمن بـر طــبیعت زیسـتی و سـرکوب إمیــإل و آرزوھــإی طـبیعی إنسـإن رإ مـإنع

 بزرگـی بــرإی رشــد آزإدی عإشــقإن  زیســتی مـی دإنــد بــه ھیـچ وجــه بـه بیرإھــه

 نرفته إست و إین ھمـإن چیزیسـت کـه خشـم ژیـژک رإ نسـبت بـه إو برإنگیختـه

 إست چون إز نظرگـإه شـھوت إدیـپ ژیژکـی ، غرإیـز شـیطإنی و  تخریـب گرإیـی

 بإید إز ویژگی ھإی نھإدی ھر إنسإنی شـمرده شــود تــإ  ژیــژک تحـت لــوإی إیــن
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ــه خــود دروغ ــإن عإشــقی در وإقــع ب ــد کــه مردم ــد بگوی  تئوری سإدیســتی بتوإن

 میگویند کـه در پــی آرزوی إعمـإل قــدرت بـر دیگــری نیســتند زیــرإ صـرفإ  غرإیــز

 شیطإنی شإن رإ به طــور نإخودآگــإه إنکـإر میکننـد. پـس مـردم بــه نإچــإر بإیــد

 ضرورت غد  مغزی إدیپ إیشإن رإ بپذیرند چونکه ژیژک ھإ بدون ھیــچ ترســی و

 بإ قـدرت تمــإم بــه ضـرورت چنیــن کنــترل ســلطه جویـإنه إی إعـترإف میکننــد و

 آنگــإه خــود إیشــإن بھــترین گزینــه بــرإی دیکتــإتوری لنینــی  إز نــو تزییــن شــده

 (دورإن پسـإ لنینـی) ھسـتند چرإکـه قإدرنــد بـه إسـم آزإدی جدیــد و فـرإ مــدرن،

 دیکتــإتوری الزم برھمــإن آزإدی رإ إز درون جــإمعه إز طریــق روشــنفریبإن چنــد

 رنگ مدرنیته و نئو مدرنیته بإ گفتمإنھإی نخبگی پوشإلی سإختإر مــدرن چــپ

 دولتی و دموکرإسی پإرلمإنی بر مردم إحمإل کنند، ھمـإن جنـون و کــإر کــثیفی

رإ که ژیژک عالقه دإرد بسیإر سنگدالنه، آنھم به صورت لنینی إنجإم دھد(ص

 ، إسالوی ژیژک، گزینش و ویرإیش: مرإد فرھإد پور، مإزیإر إســالمی، إمیــد634

).1384مھرگإن، چإپ 
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دیپلمإسی نئومدرنیته-  آرإیشگر دیکتإتوری مدرن 

 إمإ إین دقیقإ ھمـإن خطـإی بزرگیسـت کـه آقـإی فوکـوی فـرإ مـدرن ھـم

 .  زیــرإ إو خشــونت ســإختإر قــدرت کنــترل و ســرکوب رإ بــإ دیگــرإنجــإم میدھــد

ــدگی ــف زن ــه ھــإی ســطوح مختل ــإنه درون  الی ــترل گرإی ــش زإی کن  تمــإیالت تن

 إجتمإعی، در یک خط موإزی و برإبر بإ ھم قرإر میدھد.  إنتزإعی کــردن  روإبــط

 تنش زإی درون جإمعه حــتی در إتــإق خـوإب، إز سـإختإر مســلط ســرکوب توســط

 فوکو به چه منظوریست؟ یعنی إینکه إنگیزه کنترل دإشتن بر دیگری إز خصلت

ـــإف ســـلطه ســـإختإر مـــإھییت ـــه ن ـــدآنرإ  بـــی جھـــت ب  إنسإنیســـت و مـــإ نبإی

 مردسإالرإنه دولت و شبکه دیوإنســإالری تقســیم کــإر إبــزإری جنسی،إقتصـــإدی،

 فرھنگی، قومی و جز آن ببنــدیم؟ پـس یعنـی إیـن إز شــرإیط نظــإم سـلطه قــدرت

ــإیش ــه نم ــدإر إقتصــإدی إش رإ ب ــإ إقت ــوإی شــوھر گوی ــه مــرد تحــت ل  نیســت ک

 میگذإرد تإ زن ھم  به صورت کإالی جنسی و رفإھی مـرد متصـور شـود؟ پـس بـإ

 إین نتیجه سرچشمه تنشـھإی درون إتـإق خـوإب رإ بإیـد صـرفإ  إز منشـإ تإریـخ

ــخ ــإت تل ــه وإقعی ــدإنیم ک ــإ نمی ــور م ــر شــمإریم؟! چط ــدگی إنســإن ب  طــبیعی زن

 فشــإرھإی إجتمــإعی، و زنجیــره إی إز نــإبرإبری ھــإ در جــإمعه حــتی در إتــإق

 خوإب ھـم تــإثیرإت مسـتقیم خـودش رإ بــه نمـإیش میگـذإرد؟ دو دلـدإده آگـإه و

 آزإده نـه تنھــإ نیــإزی بـه کنـترل جنسـی بــر یکــدیگر ندإرنــد بلکــه بــإ ھمفکـری

 عـــإطفی و ھمـــدلی در جھــت ســـإختن جـــإمعه إی بـــری إز إیــن نـــإبربری ھـــإ و

 تھإجمإت ویرإنگر سلطه گری  به تالش و ھمکإری بـإ دیگـر شـیفتگإن آزإدی بـر
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ــردی و ــن فرإینــد بإلنــده منإســبإت إنسإندوســتإنه ف ــد آمــد و تنھــإ إز إی  خوإھن

 إجتمإعی إست که عشقشــإن و درکشـإن إز یکــدیگر  قــوی تــر و بــإرورتر میشــود.

 إمــإ رإه حــل فوکــو بــإ فرضــیه مــوإزنه ســإزی إش بــه کجــإ میتوإنــد ختــم شـود!؟

 مطمئنــإ نیــإز بــه روإنشنإســی فــردی و رفتــإری درإینجــإ بــرإی مردمــإن دوبــإره

 برجسـته میشـود کـه بإیـد خـود رإ شخصـإ إصـالح کننـد تـإ سـإختإر در بـإال ھـم

 إصالح شود. یعنی إصالح مإ بإید بگونه إی بإشد که مورد توإفق بإالیی ھإ ھــم

 قرإر گیرد. فوکو فرإموش میکند که حتی عقب إفتـإده تریـن بحــث ھـإی جـإمعه

 شنإســی إمــروز جــرإت یکــی کــردن مــإھیت دولــت بــإ جــإمعه رإ بخــود نمیدھــد.

 مطإلبإت مردم برإی خوإسته ھإی آزإدیخوإھی در طی تإریــخ درســت در مقإبــل

 نھإد سإختإر قـدرت دولـت قـرإر گرفتـه إسـت. فوکـو إز نظرگـإه جـإمعه شنإسـی

 شدیدإ  إز جإیگإه سلطه گر به جإمعه نگإه میکند که رفتإرتــإن رإ إصــالح کنیــد

 تإ ضرورت کنترل و تنبیه کمتر شود و إیشإن ھم دولــت رإ نصــیحت میکننــد کــه

قوإنینشإن رإ بإ عطوفت بیشتری در خدمت به جإمعه وضع کنند.

  در وإقع إین ھمإن طرز تفکرفرویدی ژیژکی ھإست که مإھییت إنســإن

 و طــبیعت زیســتی رإ در ظــإھری فریبکــإرإنه،  إز آمیــزه ھـإی بحرإنھـإی روإنـی

 جسمی، عشق و تنفر، سإدیسم و مإذوخیسم، سلطه و تسلیم ،  و غیره میدإننــد،

 وآنھمه رإ  بصورت دوآلیسم مفتضحإنه إی در درون ھم میریزند که مثال  دإرإی

ــد  خصلت تإثیر گذإری پإرإدوکسیکإل و یإ حتی موقعیت طبیعی جإ بجإیی دإرن

 که الزمه إین دو وجه متنإقض در یک حإلت تعدیل شده، إز سر وظیفه شنإســی
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 بــه ســإزگإری و ھمزیســتی بــإ ھــم برســند و  ھمیــن بینــش رإ بــإ ریــإ کــإری

 فیلسوفإنه إی بـه مسـئله دوسـتی دروغیـن دولـت و جـإمعه إمتـدإد میدھنـد کـه

 گویإ ھر دو إز ضرورت وجـودی یکدیگرنــد،  پـس بھـتره مــردم بیإموزنـد کـه یـک

 رھـبر ھوشـمند و مقتـدر رإ بـرإی ھدإیتشـإن (رمـه شـبإنی) إنتخـإب کننـد.  إیـن

 بإزی روإنکـإوی شـکنجه و بـإزجویی زیرکـإنه إی بیـش نیسـت زمــإینکه إنگشـت

 إتھإم آنھـإ إز زإویـه جـرم شنإسـی نظــإم ســلطه، بـر روی زخـم ھـإ و تنـش ھـإی

 درون جإمعه گذإشته میشود.   در ھمین رإستإ  نظریه پردإزإن سود جویی چون

 ھإبرمــإس حــل بحــرإن سیســتمیک رإ إز طریــق پروســه ھــإی پیچیــده گفتگــو یــإ

 دیإلوگ عقالنی إستداللی در عرصه عمومی جإمعه بررسی میکند تإ به تدریج

 بـر روی مجمـوعه إی إز قــوإنین إخالقـی رفتـإری بـإ یکـدیگر بـه توإفـق برســند،

 یعنــی یـــک دمکرإســی دولـــتی ســخإوتمندإنه کـــه مثال  در زنـــدإن ھـــإیش شــمإ

 میتوإنید قھوه و بستنی سفإرش دھید و إسـم آزإدی رإ ھـم بـه خـإطر پإســخ بـه

 لطفشــإن فرإمــوش کنیــد. زمــإنیکه جنبــش متنــوع إفقـی و مســتقیم آزإدیخــوإھی

  به یک توإفق زیست إنسإنی بإ1968مردم فرإنسه بخصوص جوإنإنش در سإل 

ــإر ــه کن ــدرن رإ یکســره ب ــإن دمکرإســی م ــت و إربإب ــإ دول ــد ت  ھــم رســیده بودن

 بگذإرند، پس چرإ إین توإفق ھمدلی عمومی آنھإ بإب دل آقــإی ھإبرمـإس قــرإر

 نگرفــت وجوإنــإن آزإدیخــوإه رإ مشــتی إرإذل و إوبــإش خوإنــد.  إمــإ ھمــه إیــن

 تئوری ھإی سإدیستیک تخصصی منفعت جو بإ نگـإھی إز بــإال بـرإی بــه تسـلیم

 کشإندن و تعدیل کردن مطإلبإت جننبش-ھـإی آزإدیخـوإھی صـورت میگیــرد کـه
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 آزإدیخوإھإن إز شورش و إنقالب علیه کلیت سإختإر دولت و سلطه و منإسـبإت

 إربإب منشی آنھإ منصرف شوند. فرإموش نشود که فوکو ھم ھمیــن پیشــنھإد رإ

 به نإظمین قدرت إبرمن میدإد که بھتره بإ ھــم بـر ســر یکسـری قـوإنین حقـوقی

 إخالقی کمتر تنش زإ ( بخصوص مســإیل تسـلیحإتی إتمــی)  بـه توإفـق برسـند و

رفتإری منصفإنه تر رإ در کنترل بر جإمعه إتخإذ کنند.

  بنإبر إین إکثر  طرفدإرإن و مشإورإن گفتمإن مدرنیته و نئو مدرنیته،

 حیله گرإنه به إیدئولوژیھإی چپ و رإست إفرإطی در ظإھر به نقد میپردإزنــد،

 إمــإ إرتبــإط خــود إیــدئولوژی قــدرت و مــإھییت ســإختإری حکومــتی بــإ سیســتم

 إستثمإر و سرکوب سرمإیه دإری مسـکوت میمإنـد و إز وضـعیت بحرإنـی جـإمعه

 زیستی جدإیش میکنند تإ روشن نبإشد مـردم بـر سـر چگـونه آزإدی إی بإیـد در

عرصه عمومی بإ ھم به توإفق برسند؟؟     

  به نظرم الزم بإشد چنـد نکتــه رإ مطـرح سـإزم إوال  تأییـد نقــد دلــوز و

 گوتإری بر إدیپ فرویدی دلیل بـر پـذیرفتن یکسـر  نظریــإت آنھـإ در رھیإفتھــإی

ــن زمینــه، نقــدھإی کالســیک بســیإری إز ــإعی نیســت. در ھمی  جنبشــھإی إجتم

 إنســإنھإی فرھیختــه إی چــون ویلیـــإم رإیـــش، إریــک فــروم، برخــی إز مکتـــب

 فرإنکفورت، کإرن ھورنإی و شإید کإرل رإجرز و چندی دیگر بر نظریــإت فرویــد

 صورت گرفته که به ھیچ وجه کـإفی نبـوده إسـت  بخصـوص إریــک فـروم کـه إز

 نظرگــــإه روإنشنإســــی إجتمـــإعی، توإنـــإیی شـــگرفی رإ در تجزیــــه و تحلیـــل

 بحرإنھإی جإمعه مدرن نشإن دإده إست که إمروزه إین نقدھإ بإ توجه به رشد
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 جنبشھإی جھإنی زنإن و إکوزیستی ضد سلطه و آتــوریته(حکــومت) بســی فرإتــر

ــد در ســإلھإی ــر شــنیده شــد کــه فروی  رفتــه إســت.  گرچــه در إیــن ســإلھإی إخی

 کھنسإلی نقدھإ و تردیـدھإیی رإ در فرضــیإتش عنـوإن کـرده إسـت إمـإ وإقعیـت

 إیــن إســت کــه بســیإری إز جنبــش ھــإی بــوم زیســتی جھــإنی بــإ بــی نیــإزی إز

 آشنإیی بإ إین تئوری ھإی مریض گون  بحـرإن سـإز، برإحــتی إز آن عبـور کـرده

 إند چرإ که تأثیرإت روإنی سلطه و قدرت رإ در عملکرد تخریبی سإختإر توسع 

ــی ــدرن نئولیــبرإلی جھــإنی، بروشــنی در زنــدگی وإقع ــدإمی إنحصــإرإت م  إنھ

 خودشإن لمس کرده إند، ھمإنگونه که إکنون جوإنإن جوإمع ربإطی غربی خـود

 بــإ برخــوردإری إز بینــش و جــوھر  إرگإنیــک فعــإلیت آزإد إندیشــی إکوزیســتی،

 نقــش برجســته إی در إفشــإی نئولیبرإلیســـم رإ بعھــده گرفتــه إنــد. در چنیــن

 شرإیطی بی تفإوتی و   بی توجھی به بحرإنھإی زیست إنســإنی پیـش رو آنھــم

ـــی إطالعـــإتی و ـــلیحإت ویروســـی پزشـــکی إتم ـــن رشـــد شـــتإب زد  تس ـــإ چنی  ب

 تکنولــوژیکی مخـوف و کشــنده موجــود، مثــل یــک خودکشــی عمومیســت،  چــونکه

 إسإسإ  ھمنوإیی و ھم پیوستگی زندگی شخصی و إجتمإعی إکوزیستی رإ إز ھــم

 متالشـــی کـــرده و ھمچنـــإن میتوإنـــد إنســـإنھإی بیشـــمإری رإ دچـــإر آســـیبھإی

 روإنی ،جسمی، ھویتی و إنگیزه إی بس ھولنإکتری سإزد و در ھمین رإســتإ بــه

 نیإزھــإی رشــد عــإطفی و تجربــی کودکــإن بــه ھمــرإه وإلدینشــإن و شــکل گیــری

جإمعه سإلم زیستی ضربإت جبرإن نإپذیری رإ وإرد سإزد. 
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 -ھإ ، إندیشــه ھــإ و فعــإلیتإنسإن إمروزی بإ بسیإری إز إرزش آفرینی

 ھإی ھم زیستی عإشقإن  پیشینیإن، دوبإره به نوعی ھمسو و مرتبــط شــده إســت

 إمإ بی شک در سیمإیی جدید بإ إندیشه ھإیی منحصر به نیإزھــإی برآمــده در

 عصری متفإوت.  طبیعتإ مإ بإ شنإخت و عبور إز دورإنھإی پـر پیـچ و خـم، و بـه

 إحتمــإل قــوی بــإ إتکــإ بــه إیــن تجــإرب و حضــور بالوإســطه در زنــدگی معإصــر،

 قــإدریم إشـکإل و شـیوه ھــإ و إندیشــه ھــإی متنإسـب بــإ رشــد زنــدگی عإشــقإنه

 إکوزیستی رإ بیإفرینیم و دور إز ھرگونه جزم     إندیشی ھإ و إیدئولوژی ھإی

 سلطه و کنترل، فضإھإی تإزه و بإ شکوھی إز  زیبإترین ھنرھــإ، خالقیــت ھــإ و

 خــودإنگیختگی ھــإی  ملمــوس بــإ منإســبإت ھســتی زنــد  إکوزیســتی رإ بــه کــإر

 گیریم. کسی نمی دإند تإ چه مدت و به چه إشکإل دینإمیــک رنگیــن و خالقــی،

 فرآیند رھإیی مإ إز سلط  سإختإر تخریب گرإیی نئولیبرإل جھإنی، رقم خوإھــد

 خورد.  إمإ جوإنإن مإ در وحله إول بإید بدإنند که بین حیإت إجتمـإعی ھسـتی

 إکو زیســتی آنھــإ بـإ جـإمعه مـدنی دیوإنســإالری سـرمإیه دإری، تمـإیز فإحشـی

 وجود دإرد و تنھإ إز نقد به سإختإر مدرنیســم،  مــدرنیته، نئومــدرنیته و ســنت

ــدیل  منإســبإت جــإمعه آزإد إکوزیســتی میتوإنــد ــه ب  ســلطه إســتبدإد ھســت ک

 برجســته و قإبــل درک شــود.   نمیتــوإنیم صــرف نگــإھی ســطحی بــه جــذإبیتھإی

 کإذب تولیدإت تریلیون دالری کإالھإی مصرفگرإیی شیک و إستفإده ھــإی رإیــج

 کإربری إز تلفن، کإمپیوتر و مإشین و إتوبإن وجــز آن رإ بعنــوإن ھــویت زنــدگی

ـــإلب سیإســـت ســـرمإیه دإری ـــإ مـــإ نإچـــإریم در ق ـــم، گوی  خودمـــإن تصـــور کنی
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 مدرنیســم، إمیــإل و آرزوھإیمــإن رإ توضــیح دھیــم. بــه ھمیــن صــورت کــه إکــثر

 محصــوالت غــذإیی مــإ إز پروس ھإی پیچیــده و وإبســته بــه شــبکه ھــإی تولیــد و

 توزیع منإفع کمپإنی ھإی سرمإیه دإری در جھت نإبودی زندگی ھإی کشإورزی

 إرگإنیــک و آبإدیھــإ  بــه دسـت مــی آیــد، یـإ  مـدإرک تحصـیلی إی کــه إز طریــق

 نیإزھـإی دإنشـگإه ھـإی ســرمإیه کسـب مـی گــردد، و ھمینطــور معمـإری مـترإکم

 آپإرتمإن نشینی      بی روح که در بی إرتبإطی کإمل بإ فضــإی ســبز تفریحــی

 ھمســإیگی، إمــإ در إنطبــإق بــإ ســلطه شھرســإزی آلــوده و خفــه کننــده متمرکــز

 إدإری  مدرن إنجإم می گیرد، إمإ ھمه  إینھإ نبإید بإعث شود کــه مــإ إز تالش

 برإی سـإختن و کشـف شـیوه ھـإی سـإلم فضـإ ھـإ و إمکإنـإت بھزیسـتی إنسـإنی

 مإیوس شویم که گویإ نإچإریم فرھنگ إبزإری و تکنولوژی بی عإطف  إنحصإرإت

 صنإیع مدرن رإکـه ھســتی زنـدگی بالوإســطه زیســتی مـإ رإ إز ھــم دریــده إسـت

 تنھــإ رإه بقــإ و ھــویت خــود بپنــدإریم.  گــویی إینکــه آنھــإ بــه مــإ حــق و إمتیــإز

 زندگی کردن رإ إعطإ کرده إند تإ صــرفإ  در قــإلب إیـده ئولــوژی تخریـب گرإیـی

 مدرن آنھإ، به إیجإد إمکإنإت بھتر زندگی بیإندیشیم. آیإ  برإی حضور مبإرزه

ــإبرإبری، ــن و شــرق، علیــه ن  جنبــش ھــإی زنــإن، سیإھپوســتإن  و مردمــإن التی

 بردگی و ظلم و غیره  بإید سپإســگذإر سـإختإر  إسـتبدإد،  إسـتعمإر و إســتثمإر

 دول مــدرن مردســإالر بإشــیم؟؟ و یــإ وجــود إدبیــإت زنــدإن و پإیــدإری مبــإرزإت

 إنســإنھإ در برإبــر شــکنجه ھــإی  مــدرن قــرون وســطإیی در جھــإن رإ إز مرإحــم

 زندإنھإی متمدن آنھإ إستنبإط کنیم؟؟و آیإ تنوع خالقیتھإی ھنر زیستی إنســإن
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ـــر ســـر ـــد إز خی ـــدگی رإ بإی ـــی بـــرإی نجـــإت زن ـــری جنبشـــھإی إفق  و شـــکل گی

 دیوإنسإالری ھرمی إنحصإرإت ربإط سإزی بحسإب آوریم؟ پس موضوع إینجإ بر

 سر روإنشنإسی إجتمإعی حقیقی در نقد مإھییت سإختإر إســتثمإر و ویرإنگــری

 مدرن إست و نه صرف وإژه مدرن که بإ إمروزی بودن در صورتھإیی إبھإم آمیز

 و نإبجإ بکإر میرود و إشتبإھإ بإ إیده ھإی نإمفھوم متنإقض و گإه وحشــتنإکی

در جھإن خود نمإیی میکند.

 معیـإر بعضـی جوإنـإن إیرإنـی بـرإی مـدرن بــودن، زمیـن تـإ آسـمإن بـإ

 .  برخـی آنـرإ إسإسـإ دلیـل بـر ھـویت خـود نمیدإننــد و إیـندیگـری فــرق میکنـد

 مسئله تإ حدودی بین جوإنإن دختر و پسر تفإوت زیإدی دإرد.  م د روز بودن در

 تنإقض سـطحی گرإیـی إش، در ظـإھر إولیـه بنظـر غـإلب مـی آیـد. بطـور نمـونه

 شیک پوشی، آرإیش، پولدإری، مإشین م ند بـإال، دوسـت دخـتر و یــإ پسـر دإشـتن

 (بــرإی بعضــی ھــإ حـتی بیشــتر إز چنــد تــإ، در دخترھــإ تــإ حـدودی بخــإطر بــی

 إعتمإدی به پســرھإ، و بخصـوص پســرھإ بیشـتر إز بإزتــإب بینـش تعـدد کـإالیی

 صیغه إی مدرن و سنتی بر میخیزد) و حفظ عقإید دینی، لبـإس و عینــک مــإرک

 دإر،  و رستورإن خ ف ن رفتن و...(إتفإقإ إین روزھإ نسل جدید مرفه دینی بیشتر

 إز دیگــرإن صــإحب چنیــن إمکإنــإتی ھســتند). إمــروزه إز تیپھــإ و کــإرإکتر ھــإی

 بسیإر متفإوتی به تعــدإد وســیعی بــه کـوه، پیــک نیــک و ســفر روی آورده إنــد و

 قلیون سنتی و گیتإر تقریبإ برإی بخش زیإدی رإیـج شــده إســت. عــده إی طــرف

 رإ إ سک ل پولدإر خطإب میکنند یإ شإسکول روإنـی، ھــر چنـد مثال  آن فـرد خیلـی
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 ھــم تیــپ زده بإشــد و در ظــإھر مــدرن بــه حســإب آیــد. کــرإوإت حتــإ بــه لحــإظ

 وإکنشی ھم نتوإنست خودنمإیی کند و گإھی سوسولی ھم بــه حســإب مــی آیــد.

ــی مــی ــودن رإ در ســإختمإن، جــإده و رســتورإن شــیک و تزیین ــدرن ب  برخــی م

 إنگإرنــد. بــإ وجــود نگــإھی إکــرإه آمیــز بــه فرھنــگ ســلط  شــیخ نشــینإن عربــی،

 بسیإری جذب مدرن بودن آنھإ شده إند.   إز نظر برخی شإید کســی-کــه رمــإن و

 إدبیإت میخوإند و إحتمإال  دوست پسر و دختر ھم ندإشته بإشد إ م ل بنظر آید و

 إگـر شـعر ھـم بگویــد،  مثال  ع الفـه.  إمـإ ظــإھرإ    معنـی إمـروزی بـودن بیشـتر بـه

 إندیشه و رفتإر شخص ربط پیدإ میکند تإ مدرن بودن. إمإ گسست إز نمإد ھــإی

 کلیشــه إی پــدرإن، تإبوھــإ و سـنت ھــإی تعصـب دینـی و ســلطه گــری آن ھــم بــإ

 رویکردی به تإریخ ھنر، إدبیإت و فرھنگ شإد و زنده، بدون شک میتوإند یکــی

 إز    جلوه ھإی بإرز آن بإشد. گر چـه وإژه إمـروزی بـودن عمیقـإ و مسـتقیمإ إز

 دل منإسبإت إنسإنی، رشد یإفته و إز  نیإز  رھإیی و آزإدگــی خـود جـإمعه بــر

 می-خیزد إمإ بصورت متنإقضی مورد إصإبت وإژگإن مدرنیسم وإقع میشود. پس

 بھتر إست موضوع مدرن بودن رإ إز درون خود جإمعه غربــی، کمــی بــه بررســی

گذإریم.                                                                   

 در یـک ش مإی کلـی إولیـه میتـوإن حـس کـرد کـه إکـثر إنسـإنھإی صـلح

 دوست و ضد جنگ ، دوستدإر فرھنگ، شعر و موسیقی و إدبیإت پویإی ســرزمین

 ھإی جھإن و طرفدإر آزإدی و إکوزیستی در خود ھمــإن کشــورھإی غربــی معیــإر

 مدرن بودن رإ نــه تنھـإ بـه عنـوإن وجـه تمـإیز برتــر خـود بــإ کشـورھإی التیـن،
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 شرق، آفریقإ و آسیإ نمیدإنند، آنگونه إی که ریإستمدإرإن  دولتی شإن بإ فخــر

 تمسخر آمیزی إز آن نإم می برند، بلکه مدرن بــودن رإ  نـوعی نگـإه کلیشـه إی

 - پندإرنــد کــه نمإیــإنگر درکــی عقــبنژإدپرســتإنه بــر ضــد طــبیعت زیســتی مــی

 إفتــإده،  نإسیونإلیســتی بــإ زرق و بــرق ھــإی پــوچ مصــرفی مــی بإشــد. معیــإر

 عإشقإن آزإدی در غرب بیشتر به جنبه ھإی ھنری تإریخی و موضوعإت زیست

 فرھنگـی إنسـإنی-إی برمیگـردد کـه در ط ی رونــد تفکـر و منـش خودمحـور نــژإد

 ســفید إســتعمإرگر تــإ کنــون پإیمــإل شــده إســت.  إمــإ إز نگــإه دیگــر،  مســیحیإن

 إرتدکس، نژإدپرستإن، إکثر متمولین، مدیرإن خود بزرگ بین، نإسیونإلیست ھإ

 ی متدین، إکثر پزشکإن و تکنوکرإت ھإی حرفه إی(  نخبگإن صنعتی و متفکرین

 عقالنیـت إبـزإری) و برخـی إز مھـإجرین متـوھم و بخصـوص إکـثریت عظیمـی إز

 إیرإنیإنی که دچإر بی ھویتی مزمن ھـم شـده إنـد نـه تنھـإ بـإ إفتخـإر خـود رإ

 مدرن میدإنند بلکه مردمإن غیر إز سرزمین غرب رإ ھم به نـوعی عقـب إفتـإده

 و إز جوھره إی پست تر میشمإرند که إیــن إسإســإ    إزھمــإن إندیشــه إرتجـإعی و

 سنت کلیشه إی مذھب إرتدکس إستعمإری و إستثمإر گر غرب   بر مــی- خیــزد و

 در چشم جنبش-ھإی إفقی و آزإدیخوإھی جوإنإن آگإه  إمـروزی در ھمــإن غـرب

چنإن رنگ بإخته که برإی وإژگونی-إش بپإ خإسته إند.

  إتفإقـــإ مــن إز بســـیإری إز بچــه ھــإی إیــرإن بخصــوص دخــترإن کــه

 إیرإنیإن مقیم خإرج رإ موقع بإزدید در إیرإن مالقـإت مـی کردنــد، ھمـوإره مـی

 شنیدم که بإ حإلتی نإبــإورإنه میگفتنـد چطـور إکـثر إینھـإ بعــد إز ده ھــإ سـإل
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 زنــدگی در خــإرج ھنــوز إز خــود مــإ ســنتی-تــر فکــر میکننــد. إیــن ھمــإن تنــإقض

 ھویتی- إی إست که برخی نإخوإسته و إبھإم آمیز إز وإژه مدرن و یإ مدرنیســم،

 تصویر یک إنسإن إمروزی آگإه و برخوردإر إز شخصیت عإطفی رإ إنتظإر دإرند

 در حــإلیکه بــرإی خودشــإن ھــم تــإ حــد زیــإدی روشــن نیســت کــه ویژگــی ھــإی

 معرفــتی و ھویــتی یــک إنســإن آگــإه معإصــر إمــروزی إسإســإ در چیســت؟ و چــه

 رإبطــه إی بــإ موضــوع مــدرن بــودن دإرد؟! إگــر منظــور در نــوع پوشــش، آرإیــش،

 گردش و تفریح، رقص و آوإز  و سبک ھإی ھنــری عإشــقی  مردمــإن ھنــد، چیــن،

 روس، سرخپوستإن التین، و إیرإن و غیره میبإشد که إین إز ویژگی ھإی زیبإی

 فرھنگ ھإی متنوعی إست که نـه تنھـإ إز نظـر جوإنـإن غربـی بسـیإر بـإ شـکوه

 جلوه میکند حتإ إکثر مردمإن فرھنگ دوست جھإن ھم شیفته إین تنوع ھســتند

و ھیچ ربطی ھم به مدل به إصطالح مدرن بودن غربی ندإرد ھر چنــد فرھنــگ- 

 ھإ میتوإنند إز یکدیگر تإثیر گیرنـد. إگــر إمــروزی بـودن إز نظــر تنــوع گیــإھی و

 غــذإیی منظــور بإشــد کــه تقریبــإ بغیــر إز غــرب إکــثر کشــورھإ در إیــن زمینــه

 سرآمدند و ربطی به مدرن بودن ندإرد و إز یـک ســنت تجربـی زیســتی تـإریخی

 بر می-خیزد.  إگر صحبت إز شعر و إدبیإت، زبــإن و إندیشــه إنتقــإدی و طــبیعت

 دوستی و إنگیزه عإطفی آزإدیخوإھی إست که تــإ حــدی إکـثر جوإمــع دیگـر  بــه

 لحــإظ تــإریخی إز غــرب پیشــتإزترند إینکـه غــرب بــإ جــإه طلـبی- ھــإی وحشـیإن 

 إستعمإری، و إستثمإری إش جوإمع دیگر رإ لت و پإر کــرده  و بجــإیش إســتبدإد

 و فقر رإ زمینـه سـإزی کــرده إسـت دلیـل بـر إیـن نیسـت کـه عنصـر مبــإرزإتی و
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 پویــإیی در آن جوإمــع پإیــإن یــإفته و بــی تإریــخ شـده إنــد. غــرب چشــم و چــإر

 دیگری رإ تــإ کنـون در آورده و بعــد میگویــد: ببینیــد إوضـإع کـی بـی ریخــت-تـر

 إست. إین ھم شد ھنر بإلندگی و طبیعت إنسإن دوستی مدرنیسـم، کـه سـرزمین

 ھإی زیستی إنسإنھإ  رإ غـإرت و إشـغإل کننـد و بـه مخروبـه- إی تبــدیل ســإزند

 بعد بگویند سرزمین کی زیبإه تر إست!! إمـإ حـإال غـرب بجـإیش سـرزمینی بـی

 روح و بی عإطفه،  تجملی بی محتوإ، مملو إز ھیجإنإت جنإیی جنسی مصــرفی

 بإ سإختمإن ھإیی در ھیبت ھإی زندإن نمإ و مخوف که مدرن بــودنش آنچنــإن

 برإی جوإنإنشإن خفقإن آور شده إسـت کـه میخوإھنـد تمـإمی إیـن نظــإم إبرمـن

ــإی ــد و بجــإی آن یــک دنی ــر و رو کنن ــإدش زی ــإنه رإ إز بنی  مصــرفی  إز خودبیگ

 گلستإنه عإشقی رإ برپإ سإزند.  حإل جوإنإن آگإه شرقی و التین و حتی غربــی

 و غیره،  بإ کشـف إیـن وإقعیـإت تـإریخی زنـدگی زیسـتی-شـإن  بھـتر میتوإننـد

 بفھمنـد کـه چگـونه ھـویت إنسـإنی جھـإنی-إی رإ متنإسـب إرزش ھـإی إنسـإنی

خود بدإنند و آنرإ در إرتبإط بإ نسلھإی معإصرشإن بیإفرینند.            

 إز ھمین رو، بإفت منإسبإت نھإدھإی عملکردی روإنشنإسی متأسفإنه 

 بصورت یک بعدی و دفورمه شده زیــر نظــر قــوإنین و إیـدئولوژی- ھـإی کــإرکردی

 منإفع تخریب گرإیإن  إنحصإرإت مدرن قدرتی، تنظیم و برنإمه ریزی شده إست

 تإ جوإنإن رإ به إطإعت و پیروی إز نــور م- ھــإ- و منإســبإت کلیشـه-إی و ســنتی

 ســـإختإر تخصصـــی إربـــإب منشـــی و رئیـــس و مرئوســـی بیمإرگون  مدرنیســـم و

 مدرنیته وإدإر سإزند و نه إینکــه نســل خالق و پویــإ إز فرإینــد دینإمیــک غریــز 
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 طـبیعی زنـدگی إرتبـإطی و ھمبســتگی  خودشــإن ، دنیــإی عإشـقی گلسـتإنه  رإ

 مدإم برپإ سإزند و إین إمپرإطوری- ھإی مفتخور بی عإطفه رإ به پــإیین کشــند.

 إگر مسإیل پیچیده و ھولنإک  موإنع نـإإمنی تحمیــل شــده بــرإی بقــإی معیشــتی

 در إرتبــإط بــإ مشــإغل کــإذب و مصــرفی ســرمإیه دإری در زنــدگی مــردم مطــرح

 %  ھمیــن مـــردم دســت إز بیگـــإری مـــزدی میکشــیدند و فعـــإلیتی رإ99نبـــود، 

 إنتخإب می کردند که إز عالقه بالوإســطه و خــود إنگیخت  زنــدگی آنھــإ متجلـی

میشد.

marinaھمیــــن موضــــوع رإ خــــإنم   sitrin در کتــــإب  horizontalism 

 ، در مــورد برپــإخیزی مــردم آرژإنــتینAK press2006(منإســبإت إفقــی)چــإپ

   مطــرح میســـإزد. إو بــه شــیوه2001علیـــه دولــت نظـــإمی-شـــإن  در دســـإمبر 

 مصـإحبه و شـرکت مسـتقیم در جنبشـھإی شـورإیی وھمسـإیگی مـردم آرژإنـتین،

 توإنسته روند إین مبإرزإت آزإدیخوإھی رإ  مستند سإزد که در عرض دو ھفتــه

 پنج حکومت رإ إز سلطه پإیین کشیدند، بدون إینکــه گــول تبلیغــإت إنتخإبــإتی

 رسوإ شده آنھــإ رإ بخورنــد (تنھــإ سـی ھـزإر مبــإرز و آزإدیخـوإه در عـرض چنــد

ــج جنبــش ــد کــه بتدری ــود و نیســت شــده بودن ــت  ســرکوب، مفق  دھــه توســط دول

 إعترإضی عظیم مإدرإن رإ رقم زد).   بحـرإن سیإسـی إقتصــإدی و بیکـإری مـردم

  در آرژإنــتین1990آرژإنتین بإ پروژه خصوصی سإزی نئو لیبرإلیســم در إوإیــل 

 آغإز گشت و به تدریج  تشدید شد، و سـرمإیه دإرإن بـإ خـإرج کـردن پـول ھـإی

 کالن چإپیده شده،  بإنکھإی ورشکسته رإ رھإ کردند و مردم ھم بــدون دریــإفت
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 ھیــچ حقــوقی بــإ بــر پــإیی ســر و صــدإی قــإبلمه ھــإ بــه خیإبإنھــإ ریختنــد. إز

 آنجإیی که مردم إز پیإمــدتجربه تــإریخی، دیگــر بــه إحــزإب بــورکرإت سیإســی

 کمونیسم چپ و رإست و نخبگإن قدرت إعتمإد ندإشتند خود بصـورت مســتقیم و

 مســتقل، إدإره بخــش وســیعی إز إمــور جــإمعه رإ در إختیــإر گرفتنــد و إعالن

 کردند که دورإن إربإب منشی به پإیإن رسیده إســت. صــدھإ کإرخــإنه مصــإدره

 شد و کمیتـه ھـإی بحـث،  تصـمیم گیـری و تقسـیم مسـئولیت در محلـه، مدرسـه،

 بیمإرستإن و روستإ برإی ھمکإری و مبإدالت موإزی بطـور خـود جـوش، ھمزمـإن

ــده دولــت فریــب بنــوعی در حإشــیه إیســتإد.  خــإنم مورینــإ  برپــإ شــد و بإقیمإن

   بــه2005مینویسد:  من بعد إز چإپ کتإب به زبإن التین،چنــدین بــإر در ســإل 

 آرژإنــتین برگشــتم.   بــإفت جــإمعه کــإمال  در  إشــکإل پویــإیی رشــد یــإفته بــود

 جنبش منإسـبإت إفقـی، ورد زبـإن ھمگـإن بـود و ھـر کـس تالش میکـرد بھـترین

 توإنإی ھإیش رإ در إنجإم مسئولیت مورد عالقه-إش دإوطلبــإنه بــه کــإر گیــرد.

ــزی و توصــیف ــإمه ری ــوع إرتبــإط، مشــإرکت، برن ــدی در ن ــدلھإی  بســیإر جدی  م

 مبــإرزه مســتقیم-شــإن پدیــد آمــده بــود. متإســفإنه عنإصــر إحــزإب چپــی ھنــوز

 ھمچنإن در درون برخی شورإھإی ھمسإیگی إختالل إیجإد می کردند که گإھی

 نإچإرإ  آنھإ رإ إز شورإ بیرون می کردنــد. مـردم شـورإیی میگفتنـد" مـإ بـه فھـم

 خودمإن در بإره منإسبإت مستقل و إفقی إطمینــإن دإریــم و إیـن وإژه ھــإ بــرإی

 مإ، دیگرصرفإ  یک شعإر نیست بلکه یک مبإرزه وإقعی روزمره مإ برإی شکستن

 ). إمـإ101سیستم- ھإی قدیم إست که دإئمإ در عمل بإ آنھإ موإجه میشـویم(ص 
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 حقیقتــإ جإنمــإیه تــدإوم إیــن مبــإرزه بــرإی مــردم آرژإنــتین تــإ کنـون بــه گفتــه

 خودشإن تنھإ، ھمبستگی و عشق بوده إست و طبعــإ تــإ زمـإنی کـه إیـن تجـإرب

ـــد ـــده، إحـــزإب فإس ـــر نش ـــإن فرإگی ـــی در جھ ـــإرزإت و منإســـبإت إفق ـــی مب  غن

 بوروکرإتیـــک چـــپ و رإســت و دول ســلطه جــو در تضـــعیف و کنـــترل کــردن آن

 منإســبإت خــودگردإن بــه ھــر حیلــه و فشــإری روی خوإھنــد آورد. گرچــه إمــروز

 خإنم کریستینإ کرشـنر إز حـزب پرونیسـت توإنسـته إز طریــق کإنإلھــإی قـدرتی 

 ھمسرش که دوره قبل رئیس جمھور تحمیلی إز طریق حمإیت دولت ھإ بود، بــر

 سکوی خالفت بنشیند إمإ دیگر به آن سإدگی قإدر نیست چشـمش رإ إز مبــإرزه

 مــردم آرژإنــتین کــه بــرإی محــو جــإمعه طبقــإتی و   نــإبرإبری ھــإ یــش تجربــه

إندوزی میکنند لحظه إی دور نگھدإرد.  

 -ھإی ســرمإیه-دإری در تالشــی منإســبإتحإل بإ توجه به نقش بحرإن

 طبیعی زندگی زیستی مردم، موضوع بر سر إیــن نیســت کــه روإنشــنإس إمــروزی

 بإید کإرش رإ رھإ کنـد و إز رإه دیگــری نــإن بخـورد کــه گرسـنه نمإنــد، مســئله

 إیــن إســـت کــه در فضـــإی خــدمإت إجتمــإعی و بھزیســتی، حضــور نقـــد فعــإل

 إجتمــإعی مــإن رإ علیــه ســإختإرھإی مخــوف ضــد آزإدی إکوزیســتی در تمــإمی

 عرصـه ھـإی زنـدگی، متحــدإنه گسـترش دھیـم و در رونــد إتمیــزه بإزتولیــد یـک

 رفإه  مصرفی خودخوإھإنه و زیإده خوإھی فردی، دیگـرإن رإ  فـرو نـبریم و بـه

 نقــش مســئوالن  خــویش در شــنإخت ریشــه ھــإی درد و خشــونت و تغییــر إوضــإع

 موجـود إھمیـت بـدھیم و دچـإر خلسـه و بـی تفـإوتی مزمـن نشـویم کـه تنھــإ در

48



 لحظه بإالرفتن درجه شوک بحرإن زدگی  سرمإیه دإری، تإزه برحضــور زنــدگی

 و إنرژی إنسإنی إز دست رفته خود غبطه خوریم .  ھر إندإزه مإ نسبت به درد

 و غمھإی زندگی مشترک إجتمإعی یکدیگر بــی تفــإوت بإشـیم و إز ھشـیإری بـه

 حسإس بودن ذھنیت زندگی إکوزیستی خــود در رشــد مســإیل عــإطفی منإســبإت

 آزإد إنســإن دوســتإنه جــإمعه و آمــوزش آن بــه فرزإنــدإنمإن غفلــت ورزیــم بــه

ــإط  ھمــإن نســبت إز شــکوفإیی روإبــط ســرزنده و پرشــور زنــدگی شخصــی و إرتب

 زیستی خودمـإن بــإ دیگـرإن ھـم کإھیـده إیـم و بـه تدریـج پیلـه إی إز بـدبینی،

 ترس، نإإمیدی، بی إعتمإدی، بی إرتبإطی و زیإده خوإھی فروبرنده رإ بــه دور

 خودمإن خوإھیم تنید و آن وقت زمین و زمإن رإ سرزنش خـوإھیم کـرد کـه چـرإ

 دیگرإن إز درک مإ عإجزند و ترکمإن گفته إند و إین ھمإن تنش ھإ و إفسردگی

 ھإیی إست که إز درون مثل خوره به جإن آدمیإن مـی إفتــد و زنـدگی خـویش و

 جإمعه رإ دچإر آسـیبھإی ســنگین بـی تفــإوتی و بــی إنگیزگـی در إیجـإد روإبــط

سإلم ھمبستگی و مھرورزإنه زیستی میکنند.

49



وحشت إبرمن مدرنیته إز چھر  دمکرإسی خویش

 کیســت کــه ندإنــد آدمیــإن إسإســإ  زیــر ضــرب  إختــإپوس إسـتبدإد قــدرتی

 مدرن مجبورند که إعمإل و فعإلیت ھإی شإیست  زندگی خویش رإ سإنسور کننــد

 و بتدریــج إز طریــق دیوإنســإالری رتبــه ســإزی شــغل گیــری و فرھنــگ ھژمــونی

 رسإنه ھإی متمرکز مغز شویی، منش إطإعت و وفإدإری به دولت و فرمـإنروإ رإ

 نھإدینه سإزند و در عیـن حــإل منإســبإت زنـدگی عــإطفی إرتبــإطی مـردم رإ إز

 یکــدگر جــدإ و إتمیــزه کننــد تــإ آنھــإ رإ بــه صــورت دفرمــه شــده در خــدمت کــل

 ســإختإر دیــوإن دولــتی کــإال ســإزی ،مثــل ســیإھی لشــکر، وإبســته و محتــإج بــه

 فرإمین ستإد قدرت، کنإر ھم ردیف کنند تإ برإی گرفتـن دســتور وإنعــإم بیشــتر

 (رجوع کنید به برخی تجإرب  جنبش-ھإی کإرگریإز قدرت به رقإبت بپردإزند

 و إجتمإعی آنإرشیک، گرد آوری شده  توسط دإنیل گورین دردو جلد کتــإب" نــه

 سالطین و نه إربإبإن" به زبإن إنگلیسی). در غیر إین صورت آنھإ إین بیگــإری

 رإ صرف یک لقمه حقیرإنه نإن، لحضه إی ھــم برنمــی تإبیدنــد. در إیــن زمینــه

 نوشته ھإی نوآم چإمسکی و کتـإب فھـم قــدرت، ترجمـه إحمـد عظیمـی بلوریـإن

 میتوإند آگإھی بخش بإشد.  حـتی تإریــخ سـیر و سـلوک عرفـإی غیـر دولـتی بـه

 نوعی زبـإن سإنسـور بـوده إسـت کـه إکـثرإ بـه تدریـج بـه سـبک و روش زنـدگی

 مردإن عرفإنی نمإیإن شده إست که مجبور بودند نورم و طریــق خلــوت نشــینی

 رإ پیشه کنند تإ کمــتر مــورد یـورش مسـتقیم سـالطین قـدرت قـرإر گیرنــد، و نــه

 آنگونه که بإبک خرم دینـإن بـه صـورت مبــإرزه إجتمـإعی زیسـت ھویـتی و نـه
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 صـــرفإ  ذھنـــی فلســـفی، شـــیوه إســـتقإمت و بیـــدإری وجـــدإن رإ پیشـــه کردنـــد و

 شکستھإ، آرزوھإ و مقإومتھإیشإن  در گذر تإریــخ  بـه طــور بــإرزی مســتند شـده

إست. 

 حـإل إیـن مفسـرإن، نظریـه پـردإزإن و کإرشنإســإن مـدرنیته بـه مإننــد

 ھإبر مإس،پإرسونز،ترنر، إریک ھریسون، لویی دوپره، بإربإرإ آدإم، آگنس ھلر

ـــإ  دوره ھـــإی إرشـــد کإرشنإســـی و تخصصـــی ـــن إورشـــی و غیـــره کـــه طبع  و آل

 دإنشگإھی رإ دیده إند إز چنین سإختإر رتبه بندی قدرتی به لحإظ بسیإری إز

 جنبه ھإی رفإھی ذینفع إند و صرفإ  خطرإت موجود در سإختإر مدرنیسم رإ به

 . إینھـإ کسـإنی ھسـتند کـه ظرفیـت-ھــإ وحإکمإن سـلط  مـدرن ھشـدإر مـی دھنـد

ــدرنیته در  صورت بندی ھإی فکری و آموزشی جدید رإ در جھت تکمیل مقإصد م

 دإنشگإه ھإ إیجإد میکنند و به مإنند ژنرإلھإ إمإ در پست فرھنگـی خـدمت مـی

 کنند تإ خطرإت و معضالت نإشی إز بحرإنھإی موجود رإ إرزیإبی کرده و شــیوه

 ھإی پیشگری ضربه پذیری نظإم سلطه بإ خیزشھإی إجتمإعی  رإ کإھش دھند.

 شــإید بــإ إطمینــإن بتــوإن گفــت حــتی إگــر یــک درصــد إز معترضــین وإقعــی بــه

 ســإختإر قــدرت، قــإدر بإشــند در چنیــن پســتھإی دإنشــگإھی إی حضــور دإشــته

 بإشند و در نبود و سإنسور آنھإست که کإرشنإسإن مدرنیته در خیإل خودشــإن

 برجسته و چشمگیر به نظر می آیند. جإلبتر إینکه إکثر إین محققیـن متخصـص

 نجإت مدرنیته زودتر إز بقیه به مإنند بوش و سإرکوزی، گـوردن بـرإن و مرکـل

 و إمروز بإرإک إوبإمـإ إز ھـم إکنـون مإســک-ھـإی تنفسـی و آبھـإی تصـفیه شـده
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 ،جزإیر و پنإھگإه ھإی إمن و منزلھإی دور إز مصــیبت- ھـإ و آشـوب-ھــإی شـھری

 رإ بــرإی خــود تــدإرک دیــده إنــد و برخــی کــه بســیإر پولــدإر ھســتند تعــدإدی إز

 سوإحل معدود سإلمتر بإقیمإنده رإ برإی زندگی إشــرإفی و عیإشــی خــود قبظــه

 کرده إند( بطور نمونه، سوإحل مونإکو که میلیإردرھإ بإ پولھإی ھنگفتشــإن در

 آنجــإ ســکنإ گزیــده إنــد تــإ إز مإلیــإت ھــإ ھــم فــرإر کــرده بإشــند و دولــت-ھــإی

 ورشکسته إروپإ حــإالدر تعقیـب آنھــإ ھسـتند کـه بـه کشـمکش-ھـإی شـبکه ھــإی

 درون قدرتی تبدیل شده و جإمعه مردمی إروپإ ھم در إرتبإط بإ إین ھمه فسإد

 و دزدی إنحصإرإت، زمینــه تحــوالت إجتمـإعی رإ فرإھـم میبیننــد) .  بسـیإری إز

 حإمیإن مدرنیته کـه مثال  إنتقإدھـإی    جـدی إی بـه إوضـإع رقـت آمیـز و وفـور

 وقإیع إسفبإر إنسإنی و زندگی إکوزیســتی جھـإنی دإرنــد خیلــی ســإده لوحــإنه

ــإ و کلیســإھإ ــإنی ھ ــإ کمپ ــه إز خــود بإنیــإن و مســئولین حکومــتی و ی  ومزورإن

 إنتظإر برخورد حقوقی و إنضبإطی به چنین پدیده ھإی نإخوشــإیندی رإ دإرنــد

 إمــإ فردإیــش ھمیــن منتقــدین دوبــإره ســر گــرم ھمــإن عــإدإت رفــإھی مصــرفی

 روزمرگی و مشإغل کإرشنإسی علـوم مـدرن و خـوش خـدمتی ھـإی مـإیه دإر بـه

 إبرمن می شوند. تنھــإ در دوره رئیــس جمھــوری بــوش صــدھإ متخصــص، مــدیر و

 کإرشـنإس عـإلی رتبـه کشـوری وضـدإطالعإتی در پسـتھإی روئسـإیی و إســتإدی

 دإنشـگإھإی برکلـی، ھـإروإرد، کنـت، پرینسـتون، دوک وغیـره گمـإرده شـدند تـإ

مکتب جنإیت مدرن رإ در إندیشه جوإنإن إشإعه دھند. 
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 دیدیم که دولت آمریکإ چند سربإز آمریکإیی رإ مثال  به خإطر تجإوز 

 و جنإیت در عرإق دإدگإھی کردند و کلیسإی وإتیکإن ھم کشیشــإن متجــإوز بــه

 صدھإکودک در شھر بوستون رإ تکفیر کرد و در ھمإن زمــإن کمپـإنی کلیســیإیی

 نظإمی(إونجلیست ھإی مذھبی إرتدکس نژإد پرست و بإ نفوذ که کإبینه جنگی

 2007(بــه قلــمBlack waterبــوش رإ در کــإخ إبرمــن ســفید بقــدرت نشــإندند)  

jeremy scahill،کــه بــإ ســإزمإن صــلیب ســرخ(خــون) رإبطــه تنگــإتنگی دإرد ( 

 نزدیک به چھل ھزإر تک تیرإندإز آدمکش بإ ھزینه نفــری ھــزإر دالر در روز رإ

 برإی برپـإیی دمکرإسـی إتمـی روإنـه عـرإق کـرده بـود (  إیـن کمپـإنی خصوصـی

 تربیت آدمکشی و شکنجه، بیمإرترین إفرإد روإنی مزدور حرفه إی رإ إســتخدإم

 میکند وحتی بإ ھزینــه ھـإی کالن بـه نیروھــإی ویـژه إمنیـتی و پلیسـی آمریکـإ

 آمــوزش ضــد شــورش میدھــد و بــه ســإیه دولــت معــروف شــده إســت.  آنھــإ  شــبه

 نظإمیإن شخصی ھستند کـه مصـونیت إجرإیـی دإرنــد.  بگفتـه وکالی مـترقی نـه

 میتوإن آنھإ رإ به دإدگإه شھری کشید چون نظإمی ھستند ونه میتــوإن آنھــإ رإ

ــرإنجإم ــإب میآینــد). و س  بــه دإدگــإه نظــإمی فــرإ خوإنــد چــون شخصــی بحس

 رإمسفیلد وزیر جنگ آمریکإ بعد إز إین ھمه بی رحمی و کشتإر در عرإق بـدون

 ھیچ گونه پروس  دإدگإھی و دإدخوإھی به فوریت إز وزإرت تجــإرت جنــگ کنــإر

 رفت تإ به تجإرت سیإسـت بپــردإزد.  شـگرد سیإسـت قـدرتھإ ھمــوإره در شــرإیط

 بحرإنی، جإیگإه  وزیرإن و عإمالن إجرإیی جنإیت رإ تغییر میدھند تإ آنھــإ إز

 پإسخگویی به جإمعه طفره روند و درحإله إی إز إبھإم، تمرکز إعترإضی مــردم
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 رإ پرإکنده سإزند.  إمإ کإرشنإسإن مدرنیته دیگر قــإدر بــه الپوشــإنی گندیــدگی

 إین سإختإر نظإم إختإپوسی، فرھنگـی إقتصـإدی مدرنیســم نیسـتند کـه روزإنـه

 إین وقإیع ھولنإک رإ می آفریند و مإھیتش چیزی جز تولیــد بیمــإری و تجــإوز،

 تخریــب زنــدگی زیســتی، و إعمــإل کنــترل و مغزشــویی در مــدإرس، دإنشــگإھھإ،

ـــــإی حإشـــــیه إی درون ـــــن دعوإھ ـــــره نیســـــت. إی ـــــگإھإ، إدإرإت و غی  آزمإیش

ـــإزی فیلســـوف مأبـــإنه رقـــإبت آکـــإدمیکی إســـت و در  ســـإختإرمدرنیته یـــک ب

 موقعیتھإی زمــإنی و مکـإنی متفـإوتی شــإید لحظـه إی شـمإ رإ ھــم تحـت تــإثیر

 قـرإر دھنــد إمـإ در حقیقـت إیـن بإزإرھـإی رنگإرنــگ کإســبی سیإسـی مدرنیســم

 إســت کــه بــه صــورت شــبک  پرکــإر رإیــإنه إی، بــی وقفــه فرھنــگ صــنإیع مقــدس

 مدرنیته رإ به پیش می برند. ممکن إسـت گـإھی بـه خـإطر کشمکشـھإی درونـی

 إشإن إمروز رإ إسترإحت کنند إمإ روز بعــد بــإز ھــم دکإنھــإی ســھم ب ری غنــإیم

 فکــری و روحــی و مــإلی مــدرنیته تنھـــإ بــإ تغییرإتـــی جزیــی در قفســه ھــإی

 کتإبخإنه و یإ برگزإری کالسھإ و کنفرإنسھإی جدیــد دوبـإره إدإمـه مـی یإبـد و

 مدرنیته إز پیشرفت إنتحإری إش درس نمیگیرد و مطمئنإ معترضین وإقعــی بــه

 إین سإختإر کھنه سلطه در پرتــو جنبـش-ھـإی متنـوع إفقـی جھـإنی إز ضــرورت

مبإرزه برإی آزإدی ھستی زیستی لحظه إی دست بر نخوإھند دإشت .

 یک بررسی کوتإه إز قرن "بإ شکوه"  مدرن  بیستم که بإ شروع  قتل 

 عإم یک و نیم ملیون نفر إرإمنه به دست دولت عثمإنی(ترکیه إمروز) آغإز شد

 و تدإوم قتل عإم ھإی متمدن میلیــونی جنــگ-ھـإی مـدرن  جھـإنی إول و دوم، و
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 إنفجإر بمب ھإی إتمی در ھیروشیمإ و نإکــإزإکی(فـإجعه غیـر قإبـل وصـفی کـه

ــإی ــوإقب بیمإریھ ــه ع ــک لحظــه ســوختند بلک ــزإر نفــر در ی ــإ صــدھإ ھ ــه تنھ  ن

 ســرطإنی و آلــودگی زیســتی آن ھمچنــإن إدإمــه دإرد) و تشــکیل گروھــإی زنــإن

 کإبإره و دختر شإیسته بمب إتمی در الس وگإس در ستإیش تمدن بزرگ و بعد

 شــروع دورإن بــی پإیــإن جنــگ ســرد در إنــدونزی، ویتنـــإم،کوبإ، شــیلی، کنگــو،

 کإمبوج، إریـتره....  و ھمیـن دو دھ  إخیـر در روإنـدإ نزدیـک بـه یـک ملیـون نفـر

 نــژإد توتسـی آفریقــإیی در عــرض چنــد مـإه قربــإنی زد و بنــدھإی ھــإی قـدرتی

 فرإنســه و آمریکــإ  بطــور إخــص در دفــإع إز جنــإح توتســی و دیگــری إز ھوتوھــإ

 شدند. بلـه! روإنـدإیی کـه بگفتـه خـود غربـی ھـإ إز نظـر مدرنیسـم بـه سـوئیس

 the darkآفریقإ معروف شده بود.  برگرفته إز کتإب "آنسوی تإریک دمکرإســی"

side of democracyبه نوشته مإیکل من،(  متإسفإنه إیشإن در نتیجه گیری   

 إش إز إین-ھمه جنإیت مدرن، خیلـی مإیوسـإنه و نإشـیإنه مثـل فوکـو تنھـإ بـه

ــدرتھإ دل بســته إســت) و ــإدلی ق ــی ھژمــونی تعــإملی و تع  قرإردإدھــإی إخالق

 سرإنجإم  بإ   معذرت خـوإھی سـطحی و بیشــرمإنه کلینتــون و ســإزمإن ملـل إز

  توســط1991إیــن فــإجعه و تکــرإر آن در جنــگ و تحریــم إقتصــإدی عــرإق ســإل 

 ســإزمإن ملــل کــه تقریبــإ بیــش إزیــک میلیــون کــودک بــه ھمیــن ســإدگی جــإن

ــور خــإرجه ــر إم ــبرإیت وزی ــإدلین آل ــگرإن إز م ــإنیکه برخــی گذإرش ــد(زم  بإختن

 کلینتون پرسیدند:  آیإ إین تحریم إرزشــش رإ بــه بھــإی نــإبودی إینھمــه زنـدگی

 زن و کودک دإشت؟ إو رذیالنه پإسخ دإد، إلبته که دإشـت) و تـدإوم جنـگ ھـإی
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ـــــک، ســـــیرإالنکإ، ـــــل آفریقــــــــــإ،کلمبیإ، مکزی ـــــإ ک  ســــــــــومإلی،إتیوپی ،تقریب

 إفقإنســــتإن(آمریکــــإ در طــــرف طإلبــــإن و بــــن الدن، علیــــه نفــــوذ روســــیه)  و

 ھـــإیتی(ھمکـــإری مشـــترک فرإنســـــه،کإنإدإ و آمریکـــإ در ســـرکوب جنبـــش ضـــد

 إستعمإری ) و فلسطین.....و فورإن بیمإریھــإی روإنــی فیزیکــی پإیــإن نإپــذیر إز

 بحرإن-ھإی غذإیی، آلودگی زیستی و.... نھإیتـإ تخریـب حیـإت زنـدگی زیسـتی

 بپإس مرإحم مدرنیسم . إمإ بگذإرید ببینیم که پیشنھإد جإمع  علمــی مـدرنیته

 به طور جإمع و دقیـق بــه إیـن قضـیه چیســت آنگـونه إی کــه زیگمونـد بــإمن در

  نوشـته إسـت، إز کتـإب1989کتإب إخیرش "مدرنیته و کشـتإر ھمگـإنی"  چـإپ 

 صورتبندی مدرنیته و پست مــدرنیته بـه قلـم حســینعلی نـوذری. " خنــثی ســإزی

 إھمیــت کشــتإر ھمگــإنی، تلقــی إز آن بــه مثإب  پدیــده إیســت کــه بیــإنگر إبعــإد

 نفـرت إنگیـز حیــإت إجتمـإعی در ســد  إخیـر إسـت کـه خوشـبختإنه پیشــرفتھإ و

 دست آوردھإی مدرنیته به طور فزإینده إی بر آن غلبه خوإھــد کــرد."(تإکیــدإت

 إز إینجــإنب إســت).  إیشــإن بمإننــد برخــی دیگــر إز مدرنیســت-ھــإ مــإھییت"

 إنقالب" تکنولوژی صنعتی،إطالعإتی و.... رإیإنه إی سرمإیه دإری رإ إز جنگھــإ

 و کشمکش- ھإی قدرتی و تسلیحإتی یعنی عقالنیت إبزإری آنھــإ جــدإ میکنـد،در

 وإقع میخوإھد بگوید که بإ پیشرفت وسإیل جدید شکنجه، إعـترإفگیری بتدریـج

 آسإنتر خوإھد شــد.  بلـه إینھـم إز عجـإیب مـدرنیته کــه إیـن نــوع پإسـخ گــویی

 إیشـإن یعنــی جنـون گــإوی مـدرنیته و إمثـإل بـوش، إوبإمـإ، تـونی بلـر، پــوتین،
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 مدودوف و سرکوزی ھإ وجود إیشإن رإ مطمئنن برإی چنین ســإختإر مغــزی  جــدإ

إز جمجمه  ستإیش خوإھند کرد.     

 پــس دمکرإســی در عمــل چیــزی جــز کشــتإر دســت جمعــی و خشــونت

 إقتصإدی إکوزیسـتی وگسـترش تسـلیحإت مإلیخولیــإیی نیسـت إمـإ کإرشنإسـإن

 سیإســی نئومــدرنیته میتوإننــد بــر روی دفــتر ثبــت ســإزمإن دول جھــإنی، وإژه

ــإ بنویســند ولــی ــإی نســتعلیق حقــوقی بإرھــإ و بإرھ ــإ خــط زیب  دمکرإســی رإ ب

 جوھرش ھمچنإن إز تإریخ خونین إســـتعمإر،إستبدإد و إسـتثمإر رنـگ میبــإزد و

 چه إفتخإر برإزنده إی که إمروز بإید در إبعإد جنگ آبھإ، ســتإرگإن و خــدإیإن

 .إتمی ویروسی شإھدش بإشیم که قإدرند کل زمین رإ درســته چنـد بــإر ببلعنــد

 حــإل صــحبت إز نھــإدینه کــردن فرھنــگ دمکرإســی و مــدرنیته آنھــم در چنیــن

 ھیبت مخوف کنونی إش توسط لیبرإلھإ بإید کإر حضـرت فیـل بإشـد زیـرإ بنظـر

 نمیإید چیز تإزه إی غیر إز ھمإن گفتمإنھــإی کلیشــه إی روشــن مإبــإنه قــدیمی

 مدرنیسم بتوإند در کإر بإشد.در وإقع إین ھمإن دمکرإسی حکومتی إنحصــإرإت

 غول پیکر سـرمإیه دإریسـت کـه بـرإی پیشـبرد پلورإلیسـم سیإســی کإندیــدإھإی

 إحزإب إنتخإبإتی خودشإن به رقإبتھإی سلطه جویـإنه قـدرتی میپردإزنـد پـس

 نه تنھإ چیز تإزه إی نیست بلکه بسیإر وحشتنإک-تر ھم شده إست.  و إز ھمین

 جھت ،جنبش-ھإی وسیع إفقی و إکوزیستی جوإمع غربـی إمـروز بعنـوإن بـدیلی

 نویــد بخــش در برإبــر آن ســر بلنــد کــرده إنــد و بــه ھیــچ وجــه ھــم إز مــإھییت

 تخریبگرإیی تمدن سـلطه گـری بیخـبر و یـإ نـإ آگـإه نیسـتند. برخـی نئولیـبرإل
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 ھإی إیرإنی بخصـوص بخـش رفــإه طلـب مســتقر شـده در غــرب، گـویی مثال  نــوع

 جدیــدی إز مــدرنیته ســرمإیه دإری رإ إخــترإع کــرده إنــد کــه بــه ســبک ســکوالر

 وطنی آن تھیه میشود. إمإ کدإم وطن؟  وطن نظم غإرت   جھإنی إی کـه آمریکــإ

 و إروپــإ إز طریــق رســإنه ھــإ و مــإھوإره ھإیشــإن بخصــوص در دھــه ھــإی إخیــر

 بإجنگ-ھإ و بحرإن-ھإی إقتصإدی- شإن وعده دإده إند! ؟ شمإ وطن-ھــإی إشــغإل

 شده إمروز رإ وطـن چـه کسـإنی میدإنیـد؟ پـس وطـن-ھـإی گمشـده سرخپوسـتإن،

 سیإھپوستإن، بومیإن التین و صدھإ میلیون مھإجر و پنإھنده چه شده إســت ؟؟

  میلیون کودک که بــرإی مقإصــد جنســی، بردگــی، فــروش إجــزإ250آشیإنه ھإی

 بدن، قإچإق موإد مخدر و نظإمی ربوده و بھره بردإری میشوند در کدإمین وطن

 سرمإیه جإی گرفته إست؟؟؟(طبق آمإر رسمی سإزمإن شعإری یونیسف که گویــإ

  ).  و حـإل2009تنھإ وظیفــه شـمإرش نعمــإت إربإبــإنش رإ بعھــده دإرد، آپریـل 

  کمپإنیھـإی فرإملیـتی آمریکــإ کـه بمإننــد زإلـو در چیـن15000وطن-ھإی تنھـإ 

 النه کرده تإ إز تإسیسإت و کإرگرإن إرزإن بــه مقیـإس میلیـونی، تبــإدل غــإرت

 کنند در کجإی نقشه جدید جھإن قرإر میگیرد (حإل برعکس إین تنإســب شــإمل

 خود چین ھـم میشـود)  ؟؟ إیـن تـإزه بـه گفتـه ھمـإن نشـریإت لیـبرإل آمریکـإیی

global exchangeتبإدل جھـإنی" میبإشـد کـه عمـر مفیـد یـک کـإرگر جـوإن  "  

سإلگی.23  تإ 13  سإل تخمین زده میشود یعنی إز10چینی تنھإ 

   متإسفإنه إمروزه ھزإرإن کتإب و مقإله در إین موإرد نوشته شده که

 در إیرإن ترجمه نمیشـوند. ھـر چنـد بحـرإن خـورد کننـده نئولیبرإلیسـم و رونـد
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 إضــمحالل آن در حــإل حإضــر خــود گــوإه إیــن حقــإیق آشــکإر در عرصــه جھــإنی

 میبإشــد و إسإســإ آن دمکرإســی کــإذب إقتصــإد وطنــی در آمریکــإ إز آغــإز دھــه

   بإ شروع پروژه ھإی خصوصی سإزی زیر نظر بإنک جھإنی، صــندوق بیــن1970

 إلملل و سإزمإن تجإرت جھإنی سإزی عصر نئو لیبرإل سرمإیه دإری بطور کلی

 رنــگ بــإخت و إشــکإل مخــرب-تــری در نــإبودی زنــدگی إکوزیســتی بخــود گرفــت

 .حإل نئو لیبرإلھإ إز وطنی صحبت میکنند که شنإسنإمه و پإسپورت مردمـإنش

 تنھإ به سند مإ لکیت فروش بردگإن دربإزإر وطـن فروشـی جھـإنی تبـدیل شــده

إست.

  جنگ-ھإی روإنی فیزیکی دمکرإســی إتمــی ویروســی، نــه تنھــإ سرإســر

 کره زمیـن حتـإ منظـومه شمسـی رإ ھـم در إبعـإدی إنتحـإری و إنھـدإمی إحـإطه

 کرده إست. إین توسـعه تخریـبی منـإبع زنــدگی زیسـتی تــإ حـد جنـون ھمچنـإن

 پیــش رإنـده میشــود و لیبرإلھـإ نإچإرنــد بــإ إحتیــإط حرکــت کننــد چـون در إیـن

 دورإن شــتإبزده دمکرإســی جنگــی، دیگــر إلگــوی فریبنــده إی بــرإی قــإلب کــردن

 مدنیت دمکرإسی بإقی نمإنده وھیوالی دمکرإسی خفتـه چـون درإکـوالیی تشـنه

 بخون،سإلیإنیست که إز تإبوتش بیرون آمـده و دنـدإنھإی تیــز لیبرإلیسـم خـون

 آشإمش تمإمی پیکره جإمعه إکوزیستی رإ تکه پإره کرده إست. فرإموش نکنیم

 کــه ســالطین متحــد غربــی حــتی بــه ھمـإن إصــول دمکرإســی جــإه طلبــإنه درون

 قــدرتی یکــدیگر ھــم پإیبنــد نیســتند.  در جنــگ خإنمــإن ســوز عــرإق کــه زنــإن و

 کودکــإن شــدیدترین آســیب-ھــإ رإ دیدنــد و ھمــإن بــإفت رو بــه رشــد حــد إقلــی
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 منإسبإت إرتبإطی زنــإن و خــدمإت إجتمــإعی زنـدگی و فضــإی إکوزیســتی-شــإن

 تقریبإ به کلی متالشـی شـد، آمریکـإ و فرإنسـه سـر منـإفع متضإدشـإن شـإخ تـو

ــإ صــدإم  شــإخ شــدند  فرإنســه نمیخوإســت میلیإردھــإ دالر إز قرإردإدھــإیش ب

ــرإی  حسین دیکتإتور رإ إز دست بدھد ولی مسئله محوری، مورد ترسنإک- تری ب

 آنھإ بود إینکه إگر مإ بپــإی إیـن جنـگ برویـم مـردم فرإنســه دولـت رإ سـرنگون

ــإلی و ــدإز بحــرإن إقتصــإدی و م ــه چشــم إن ــإ ک ــرإی آمریک ــإ ب ــرد إم ــد ک  خوإھن

 إعترإضإت دإخلی رإ پیش رو دإشت تسخیر بإزإر نفت و کنترل بر خإور میإ نه

 إمری حیإتی بنظر می-آمد و إینجإ بود که نه تنھــإ جنــگ رســإنه إی دمکرإســی

 علیه یکدگر بإال گرفت، بلکه مإھوإره ھإی جإسوسی إینتر نتی آمریکــإ بــر ضــد

 فرإنسه شروع بکإر کردند. إمإ جإلبه،زمإنیکه صدإم حســین  مــدإرک إثپــإتی رإ

در معرفی منإبع دریإفت تسلیحإت شیمیإیی-إش إرإئه دإد نــإم إکــثر کمپــإنی-

ــإز ھــم مــدنیت دمکرإســی ــإ وآمریکــإ رإ بــرمال ســإخت و ب  ھــإی إنحصــإری إروپ

جنگی، کمدی بإزی حقوق بشر رإ بنمإیش گذإشت. 

 -ھــإی إخیــر در فرإنســه کــه مکــررإ  تکــرإر شــد وإکنشــی جــدی وشــورش

 حیــإتی إســت بــرإی پإیــإن دإدن بـه ســإختإر مــدرن ســلطه وتخریــب گرإیــی کــه

 ضرب آھنگش به روشنی در کل إروپإ إحسـإس میشـود و إیـن بـدون شـک سـرآمد

 یک تعیین سرنوشت إسإسی در دھه آینده بــرإی جھإنیــإن خوإھــد بـود. جــإمعه

ــإن و آزإدی خوإھــإنش1967فرإنســه کــه در دورإن جنبشــھإی  ــق جوإن     إز طری

ــه إربــإب منشــی رإ ــل ســإختإر کھن ــه ک ــی، علی ــو در ھمبســتگی إفق  جنبشــی ن
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 ھنرمندإنه بر پإ سإختند در وإقع دریچه إفق تإزه إی در دل جھإنیإن گشــودند

 إمإ متأسفإنه إز طریق إحزإب بوروکرإت کمونیستی فإســد کــه ریإســت و منــإفع

 قدرتی خود رإ در خطر میدیدند، موذیإنه إتحإدیه ھإی کإرگری رإ تحت عنوإن

ــی  فرصت منإسب برإی مطإلبإت إکونومیستی(مزإیإی إقتصإدی)  وإرد جنبش إفق

 و آنإرشیک آزإدیخوإھی إجتمإعی کردند و مبإرزه وإقعی دگرگون کننـده رإ بـه

 عقب رإندند تإ به پإدإش حقیرإنه إی إز جإنب دولت فرإنسه ســر مســت شــوند.

 situationistsگـــإی دبـــورد بـــه ھمـــرإه دوســـتإنش گرإیشـــی إز آنإرشـــی بنـــإم 

 (موقعیت آفرینإن )  رإ پدید آوردند که زمإنیکه حرکـت إفقـی و مسـتقیم إرتبــإط

 گیــری رإ در درون خــود  شــروع کنیــم خالقیتھــإ فــورإن کــرده، و بتدریــج و ھــم

 جھشــی، آفریننــده حرکـت-ھـإی خالق و طــرح ھـإی جدیــد تـری در درون جــإمعه

 خوإھد شد و إیده ھإ و روإبط و إشکإل سإزمإندھی منإسب-تر مبإرزإتی،  مــدإم

 إز درون تحـول منإســبإت خــود إنگیختـه، خودجوشـإنه تــرإوش میکنـد و دوبــإره

 حرکتی بإلنــده تـر رإ طـرح ریـزی میکنـد. موضـوع محـوری در إیـن جـإ، گسـترده

 ســإختن إرتبــإط خالق آھنگیــن در عرصــه ھــإی متنــوع فکــری، ھنــری، فرھنگــی،

 إقتصإدی إجتمإعی إست تإ مـدإم قـإدر بإشـیم دسـت بـه إیجـإد شـرإیطی جدیـد

 بزنیم تإ سلسله حرکت ھــإ در إرتبــإط إفقـی مبتکرإنــه بــه نــوإختن در آینــد، إز

إین جھت مإ موقعیت ھإ رإ برإی آزإدی می آفرینیم.  

guy:  جـــإمعه نمإیشـــی  گـــإی دبـــورد در کتـــإب معروفـــش  debord 

( society of the spectacleنقد جإنإنه إی رإ نثإر سإختإر دول مدرنیسم    ( 
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 و إحزإب سلطه گرکمونیستی میکند.  إو میگوید جإمعه بإید ھوشیإر بإشــد زیــرإ

 إحزإب و دول کھنه مدرنیسم، زبإن و حرکت پویــإی جنبــش-ھــإ رإ ھمــوإره کپـی

 میکنند و در نمإیش جدیـدی بـه صـحنه مـی آورنـد یعنـی خودشـإن رإ در چھـره

 مطإلبإت مإ تزیین میکنند تإ مردم  ھمــوإره إز پشـت عینــک مبلغــإن ســرمإیه و

سلطه پروژه ھإی جدید إحزإب قدرتی، رإ در تغییــرإت ظــإھری دنبــإل کننــد(ص

18.(

 آشنإیی بإ إین وإقعیإت عریإن و ھولنإک سلطه دمکرإسی غربی 

 میتوإنــد بــرإی جوإنــإن بســتوه آمــده إز إســتبدإد کشــورھإی شــرقی بســیإر درس

 آموز میبإشد تإ رإه و روش سالمتی و شکوفإیی زنــدگی زیسـتی رإ در پیونـد بــإ

 جنبشــھإی إفقــی و إکـو زیســتی ضــد ســلطه جھــإنی، و  متنإســب بــإ تجربیــإت و

 ویژگــی ھــإی بــإفت تإریــخ بإلنــده فرھنگــی إجتمــإعی خودشــإن بــرإی ســإختن

منإسبإت گلستإنه عإشقی فرإھم آورند.

 بنظرم در بکإر بردن وإژگـإن دمکرإسـی مسـتقیم ویــإ دمکرإسـی إنقالبـی کـه تــإ

 -ھإی إفقی غرب ھم رإیج إست به تعمق بیشتری نیإز دإریم ھرحدی در جنبش

 چند إگر منظور آنھإ، حتی آن دمکرإسـی کــإذب إنتخإبــإتی ھــم نبإشـد چـرإ کـه

 وإژه دمکرإسی نھإیتإ نمإد سیستم غربی رإ برجسته میسإزد و نمیتوإن آنرإ إز

 وإقعیت تإریخی إرتبإط مدنیت قــإنونی شــھروندی بـإ تعینـإت کشـوری، دولـتی،

 نژإدی، مذھبی و بخصوص إمروزه إز سـرمإیه دإری جـدإیش کـرد.  حـتی مزإیـإی

 مشروط دمکرإسـی در یونـإن بإســتإن شـإمل بردگـإن، مھـإجرین و غیـره نمیشــد.
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 چــرإ بإیــد آزإدی بیــإن رإ ھمچنـإن در چـإرچوب دمکرإســی و نــه آزإدی زیســتی

 مطــرح ســإزیم؟ چــرإ مــإ ھمــوإره بإیــد بــدإم مقإیســه ھــإی نــإزلی در إرتبــإط بــإ

 دمکرإسی إنتخإبإت إروپــإیی بیفــتیم  و تالش نکنیــم کــه خوإسـت آزإدیخـوإھی

 طــبیعی زیســتی رإ  در إتحــإد و ھمبســتگی ســإزندگإن وإقعــی جــإمعه إز پــإیین

 بصورت إفقی در کوی، محلـه، مدرسـه و محیـط کشـت و کـإر و غیـره سـإمإندھی

 کنیم، تجإربی که بصورت وإقعی تإ کنون در دنیإی التین ھم عملی شــده إســت

 تإ مجبور نبإشیم إینگونه بحإلتی خفت آور و درمإنـده آنـرإ إز سـرکوبگر  بـد و

 بدتر تمنإ کنیم. کإبینه دولت گوردن برإن در إنگلیس بعنوإن جنإح کمـتر بـدتر

 آنقــدر در بــإتالق فســإد بــدتر فــرو رفتــه کــه تبلیغــإت رســإنه ھــإی إنگلیــس و

 کإرشنإسإن نخبگی سلطه، إین روزھإ برإی حفـظ نظــإم، إز بـإال زمینـه رإ بـرإی

 جنإح رإسـت محـإفظه کـإر بإصـطالح کمـتر بـدتر آمــإده میسـإزند. ھمــإنطور کـه

 بوش رئیس جمھور سإبق آمریکــإ گفـت، مــن إز مـردم حـإال رإی تإییــد و إعتمـإد

 گرفته إم و تصمیم دإرم إز إین قدرت مشروع بیشترین بھره بردإری رإ بکنم تــإ

 دوبإره در چھإر سإل بعد در طبل توخإلی إنتخإبإتی بإ شعإرھإی فریبند  تإزه

ــإجز، و بــی إختیــإر رإ ــإ بــإز برخــی إز مــردم مطیــع، ع ــری  بکوبنــد ت  و دإغ- ت

سرإفکنده برإی گدإیی مطإلبإتشإن به پإی صندوق ھإی رأی بردگی بکشإنند.
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سلطه مردإنه و جإیگإه نگإه زنإنه در جنبش ھإی إفقی

 -ھإی غربی إمروزه بر إین وإقعیت آگإھند که دیگر بسختی قإدرنــد مــردمدولت

 رإ بپإی إنتخإبإت بکشإنند.  ھزینه ھإی إنتخإبإتی در آمریکإ که إز کإر مزدی

 خود مـردم بـه تـإرإج رفتـه بـه صــدھإ میلیــون دالر میرسـد و ھـر دوره بیشـتر و

 بیشتر میشود تـإ کإرنـإوإل نمإیشـی تبلیغــإت حکـومت عقالنیــت سـلطه گـری رإ

 رنگیــن و چشــمگیرتر نشــإن دھنــد. مبلغــإن دمکرإســی قــدرت بــإ زیرکــی تمــإم،

 جوإنإن و بخصوص زنإن که برخی إز لیبرإل فمنیست ھإی دو آتشه و خــبره إی

 در سخنوری-إند رإ به کــإر میگیرنــد تــإ إز نمــإد قـدرت مردســإالری و ســلطه بـه

 دفإع بپردإزند، ھمإن زنإنی کـه ھلـری کلینتــون رإ در کنفرإنـس زنــإن پکـن بـه

 محبوبیت رسإندند و بعـد در کنگـره آمریکـإ بـه عنـوإن تیـم کإرشنإسـی نظـإمی

 پنتإگون به عرإق رفت و به بوش و رإمزفیلد(وزیــر جنــگ)  إنتقــإد کـرد کــه چـرإ

 نیروی نظإمی بیشتری به عرإق نفرستإده إند و در إنتخإبإت دمکرإت ھإ رقیب

ـــم ـــبرإل فعـــإل در تی ـــإن لی ـــرإی بســـیإری إز زن ـــت شـــد و ب ـــإی سیإھپوس  إوبإم

 إنتخإبإتی إو إین سئوإل به إصطالح حیإتی در روزنإمه ھـإ مطـرح بـود کـه آیــإ

 دولت آمریکإ ھنوز زن رإ شإیسته دفإع إز سنبل کإخ ســفید (إبرمــن)  میدإنــد یــإ

 نه؟ بنإبرإین زنإن در قدرت تجلی ســإختإر مـردإن و پسـرإن خویشـند و در زیــر

 چــتر نمــإدین ســلطه قــدرت پــدرإن برگزیــده قــرإر میگیرنــد تــإ بــإ شــیوه جدیــد

 تجإرت سیإســی مردإنـه إز إمنیـت مـإدرإن و نـإموس مـردإن پإسـدإری کننـد. در

 کنـإر  سـلط  عقالنیـت مردإنـه، برخـی إز زنــإن ھمچنـإن إحسـإس إمنیـت میکننــد
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 زیــرإ برطبــق إســطوره مــردإن، زن إز پھلــوی مــرد زإییــده شــد تــإ در کنــإرش بــه

 إقتدإر إو خدمت کند. پس برخی إز زنإن ھمچنإن خود رإ عالقمند و وإبسته به

 ســإختإری نشــإن میدھنــد کــه عإمــل مسـتقیم کنــترل و ســلطه بــر خـود آن زنــإن

 إست، گویإ بإ صدإ و سـیمإی زنــإنه در ھــرم قــدرت میتـوإن مـإھیت نظــإم خشــن

 ســلطه إبرمــن رإ مھربــإن و مــإدرإنه جلــوه دإد.  إیــن إز آن دســت خیــإنت ھــإیی

 إست که برخی زنإن  به خــود  جـإمعه زنـإن در وحلـه إول روإ میدإرنـد زیـرإ إز

 نیإز به وإبستگی مردسإالرإنه و سرمإیه رھإ نگشته إند.  إین نقــد بــه زنــإن در

 قدرت رإ من إز بسیإری إز زنإن آگإه و منتقد در عرصه جھإنی شنیده إم حــتی

 إز زنإن سإده و صإدق جنبش چیإپإس بی آنکه تحصـیالت تخصصـی إی دإشـته

 بإشــند إمـإ بســیإر توإنمنـد بــر إرزشـھإ  و نقــش إنســإنی نگـإه زنــإنه در إیجـإد

 جإمعه إی عإطفی و مإدرإنه که کإمال  إز سإختإر مخرب سلطه مردإنه متفـإوت

 إست، تإکید کرده إند. إینگونه زنـإن ھمـوإره إلگوھـإی مـردإن بسـیإری بــوده  و

مإ إز وجودشإن بإرور شده إیم.  

 سإختإر دولت و جإمع  مردإنه إسإسإ  به گونه إی تنظیم شده کـه زنـإن

 . برخـی إز زنـإن در نظــررإ یإ حذف میکند و یإ کإمال  تحـت سـلطه قـرإر میدھـد

 نمیگیرند که در چھإرچوب منإسبإت دیوإنسإالری عقالنیت مردإنه نه تنھإ بــه

 مســإوإت نمیرســند بلکــه بــإ نزدیــک شــدن بــه ھــرم ســإختإری قــدرت بــه ھمــإن

 إندإزه ھم إز إرزش ھإی إنسإنی و عوإطف زنإنه و مإدرإنه دور میشوند درســت

 بمإنند مردإن سلطه-گری که إز عنإصر شخصیت إنسإنی مردإنه خود تھی شده
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 إنــد و نتیجتــإ آن وإقعیــت إندیش  برإبــری کــه بــرإی فرزنــدإن دخــتر و پســر در

 جإمعه آرزو میکنند رإ حتی إز دست می دھند. إگر زنــإن إمــروز حــتی در تفکــر

 قـدرت مردإنـه در بعــد إقتصـإدی خشــک و إتمیـزه سـرمإیه دإری بـه رتبــه ھــإی

 بإالتر سـإختإر بیمــإرگونه مردإنـه ھــم کـه دسـت یإبنــد،  بإیــد بدإننــد ھرگزبـه

 صورت یک بإنــد قــدرتی زنــإنه، نمـی توإننــد بــإ إبـزإر مسـلط مطلـق،  منطقـی و

ــإز صــرفإ  وســیله-إی در دســت ــری کننــد و  ب ــه برإب ــده قــدرت مردإن  کنــترل کنن

 سإختإر سلطه مردإنه ھستند تإ بــه منإســبإت مردســإالری ســلطه و ســرکوب بــر

 علیه جنبش زنإن و مردإن آزإده تــدإوم  بخشــند.  چنــإنکه در إروپــإ در بھــترین

 شکلش ھنوز إشل نإبرإبر درآمد شغلی، حقوق إجتمإعی و إمتیــإزإت بررســیھإی

  درصـد إسـت . إیـن تـإزه    بـه غیـر إز80 یـإ 70درمإنی زنإن در برإبر مـردإن 

 إنوإع خشونت ھـإی روإنــی ، فیزیکـی و جنســی و شـغلی و ...  کـه در چھــإرچوب

 ھمإن سإختإر دموکرإسی به زنإن تحمیل میشـود حـتی ھنـوز طبــق إخبــإر خـود

 مإھوإره ھإی إروپــإیی إز ھـر چھـإر زن یــک نفــر مـورد خشـونت ھمسـر و یـإ بـه

ـــوإن خشـــونتھإی إجتمـــإعی، ـــإزه  میت ـــرد و ت ـــرإر میگی ـــدإده إش ق  إصـــطالح دل

 فرھنگی، نظإمی و شغلی، نژإدی، ملیتی و غیره رإ در سطح جھإنی توســط دول

 غربی به آن إضإفه کرد. إگر ھم بپذیریم در منإسبإت إجتمإعی جھــإنی روإبــط

 آزإدتر عإشقی زیستی بین زنإن و مردإن گإم ھإی شــکوفإیی رإ بردإشــته إســت

 إین نه إز جنبه عقب نشینی فریبکإرإنه سإختإر قدرت به خإطر شرکت بیشــتر

 زنإن در عرصه قدرت بوده، بلکـه إز پرتـو رشـد نگـإه و فعـإلیت زنـإن و آگـإھی
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 جھإنی علیه مإھیت سإختإر سلطه در درون جنبـش ھــإ إز پــإیین بــوده إســت و

 بھترین نقدھإ إز درون  ھمین جنبشھإی إفقی و إکثرإ  توسط خود زنإن به زنإن

 در قدرت شـده إسـت. مسـئله حیـإتی و محـوری جنبـش إفقـی بــر ســر مبـإرزه  و

 ھمکإری درجھت فرإیند رشد منإسبإت برإبــری و ضــد ســلطه درون جنبــش إســت

 که میتوإند حتی إز جـإنب یـک مـدیر زن ھـم حمـإیت شـود إمـإ نـه إینکـه بـرإی

 مدیر شدن زنإن در جإیگزینی برإبر بإ مـردإن در سـطوح سـلطه قــدرتی مبــإرزه

 کنیم چیزی که لیبرإل فمنیست ھإ در دفإع إز ضرورت شرکت زنـإن در سـإختإر

 مردإن  قدرتی آغإز گرش بودند.   روند رشد جنبشھإ در دیگر عرصه ھــإی متنــوع

 فعـإلیت-ھـإی فرھنگـی عـإطفی زنـإن جھـإن درس ھـإی بـإ إرزشـی رإ در إیجـإد

 منإسبإت بدون سلطه و غیر متمرکز  زندگی آزإدیخوإھی جھـإنی پدیـد آورد کـه

 إتفإقإ آنــرإ بـه صـورت إنحصـإری تنھــإ إز آن خـود نمیدإننــدتإ جوإمـع دیگـر در

 نإآگإھی إز آن مجبور بإشند سیر برخورد به سرمإیه دإری نئولیبرإلیســم رإ إز

 طریق پروس  ھإی تکــرإری آزمــون و خطــإی جدیـد خودشــإن إز نـو إمتحــإن کننـد.

 طبعإ جنبشھإی إفقی ھر جإمعه إی بخصوص جنبش-ھــإی زنــإن، نقــد و تجــإرب

 جدیدشإن رإ در برخورد به سإختإر سلطه به جنبش جھــإنی إنتقــإل میدھنــد و

 نــه روشــھإی کھن  ســإزگإری و تمکیــن  بــإ ســإختإر ســلطه گــری آن ھــم  در إوج

 تخریب گرإیی إش. ھر چند، گإھی إز جإنب حإکمین قدرت بـه مإننـد بـوش کـه

 توإنست یک عقب نشینی مقطعی رإ  بر جنبش آزإدیخوإھی آمریکإ تحمیل کنــد
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 إمإ دست آوردھإی پإیدإر إولیه به طور طبیعی مبنإی إفق دینإمیسم  مبــإرزإت

گسترده تر آن جنبش-ھإ وإقع شده إست. 

  مبإرزه طبقإتی در نگإه محـدود مـإرکس إسإســإ بإزتــإبی إز نــإبرإبری

 إقتصإدی رإ در خود محوری کرد چرإکه صرفإ  منبع إصلی و عینی زندگی رإ در

 منإسبإت تولیدی تقسیم کإر  میدید.  متعإقب آن، مقوله إی به نإم روبنإ رإ بــه

ــه ــرإر دإد کــه جنب ــدی ق ــر منإســبإت تولی  شــکل دوإلیســتی و مکــإنیکی در برإب

 ثــإنویه و دنبــإله روی در إرتبــإط بــإ زیربنــإ رإ ترســیم مــی کــرد و ھنــوز بــرإی

 خودش ھم مشخص نبود کـه آیـإ روبنـإ عنإصــر ســإختإر دولـت و دیـوإن سـإالری

 قدرت رإ در بر میگیرد یإ نه؟ و یإ تنھإ بخش فرھنــگ مبـإرزإتی مـردم، جـدإ إز

 دیوإن ســإالری قــدرت، بـه عنـوإن روبنـإ محسـوب مـی شـد؟ در حــإلیکه سـإختإر

سلطه در کنترل روند سرمإیه تنیده شده إست. 

 إینکه فعإلیت زیستی إنسإنی إینگونه در قإلب ھإی کلیشه إی خشک،

 مطلـق و عقالنـی بسـته بنـدی شـود نــتیجه إش ھمیـن إیــدئولوژی ھـإی بیـروح و

 .  آیإ حتی إز زإویه عینیت گرإیی مإرکسیســم،تعبدی چپ و رإست معإصر إست 

ــإر ــإت تقســیم ک ــت نمــی بإیســت در تمــإمی جزئی  حضــور ســإختإر قــدرت و دول

 إجتمـإعی و کإرخـإنه إی بـه طـور مسـتقیم مشـإھده شـود؟ إینکـه آیــإ إول جسـم

 ثإبت بود و بعد حرکت و تغییــر در آن إیجـإد شـد یــإ إینکـه إول مـإده بـود بعــد

 جإن إیجإد شد؟ و إگر إول طبیعت بود و نه آب و درخت و سـإیر جإنـدإرإن پــس

ــإعی رإ در یکســری ــإبی شــــدند؟آیإ میخــوإھیم مســإئل إجتم ــإ إز کجــإ آفت  إینھ
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 قـرن100بحثھـإی إغـوإ کننـده إنـتزإعی غـرق کنیـم؟ إیـن موضــوعإت میتوإنـدتإ 

 آینده مورد بحث قـرإر گیرنـد بـه شـرط آنکـه فرزنـدإن آینـده ضـرورت آنـرإ الزم

 بدإنند. إمإ چقدر إنرژی إنسإن حـول یکسـری جـدل ھـإی فیلسـوفإنه روشـنفکری

 ممتإزإنه، ھنوز بإیـد در کتمـإن و بـی تفــإوتی نسـبت بـه ضـرورت ھـإی تصـمیم

 گیری عملی در تغییر وإقعیإت ملموس تخریب گرإیــی سیســتم ســلطه، ھمچنــإن

 بإیــد  بـه ھــدر رود؟ زمــإنیکه صـدھإ ھـزإر کـودک و زن تنھـإ إز آلـودگی آبھـإ و

 فضــإی زیستشــإن روزإنــه جــإن میدھنــد و خشــونت، تجــإوز، جنــگ، إســتثمإر

 و.....نقشی کلیدی و محوری رإ در إین ویرإنگری جھإنی رإ بـه نمـإیش میگـذإرد

 و حتی عإملین و بإنیإن إین سیر جنإیإت بر ھمگی مإ  به وضوع آشکإر ھستند

 پس دیگر درچه زمإنی بإید بپذیریم که نمیتوإن، بــودن در لحظــه رإ بــه آینــده

 سپرد؟ زمإن دوست دإشـتن زنـدگی در عمـل ھمیـن إکنـون إسـت و إجـإزه نــدھیم

عنإصر زندگی رإ در إبعإدی عمیق-تر نإبود سإزند.

 جھت گیری إغوإ کننده بعضی ھنرمندإن، ورزشکإرإن و ھنرپیشــه ھــإی

 معروف و میلیونردر دفإع إز جنإح ھإی قـدرتی بـإ إجــرإی جشـنھإ و کنسـرتھإی

 نمإیشی برإی جذب جوإنإن و مردم بر پإی صندوق حقه بإزی رإی گیری قدرت،

ــه إســت ــد و تمســخر بخــود گرفت ــو  گنگــی إز شــک و تردی ــوإنیمإمــروزه جل  . میت

 ھوشـیإر بإشـیم کـه حتــإ بإنــدھإی قـدرت ھنــوز شـگرد کإندیــد کـردن ھنرمنــدإن

 مشــھورتری إز پرزیــدنت ریگــإن رإ بــرإی ریئس جمھــوری ھمچنــإن إز چشــم دور

 ندإشــته إنــد.  گــر چــه نمــونه ھنرپیشــه فیلــم ترمینــإتور، شــوإرتز نگــر آنھــم بــإ
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 تإریخچه شنیع سکسیم، زن ستیزی،  گرإیشإت نإزیسم آلمــإنی، پــوکی جمجمــه

 و زبإن إنگلیسی نإمفھوم که در حیرت فضإی روشـن مـإبی مـردم کإلیفرنیـإ بـه

 فرمإندإر آن إیإلت منتخب شد، کمدی إعجإب إنگیزی در چند سـإل گذشـته بـود

 کــه نھإیتــإ بــه فــإجعه تبــدیل شــد.  إلبتــه إمــروزه کــإبوس ھــإی زیــإدی بخــوإب

 إکثریتی إز مردم غـرب ھجـوم آورده کـه نإچإرنـد بـإ فریــإد فرزندإنشـإن بیـدإر

 شوند و بصورتی جدی تر به نقــش کســإلت آور تمإشـإچی بــودن صــرف، بـه إیـن

 تئإتر تکرإری تإریخ شعبده بإزی رنسإنس پإیإن دھند آنھم بعد إز چھــإر ســإل

 إنتظإر تھـوع آور و نیإزھــإی بـه کـف رسـیده، دوبـإره بـرإی دیـدن إجـرإی سـقف

 مطإلبإت آزإدی إشــإن در صـحنه نمـإیش، آن ھــم ھــر بــإر بــإ کنــإر رفتـن پــرده،

 ھمإن بإزیگرإن بیمإر قدرت در تزیینی جدید بر حمإقت حضإر  بدإر آویخته در

 کرإوإتھإی متمدنشإن ، بیـش إز پیـش خنـده إی ھیسـتریک سـر بدھنـد. پـس بـی

 جھـت نیسـت کـه آنإرشیســت ھـإ ھمـوإره گفتـه إنـد إگـر شـگرد إنتخإبـإت بنفـع

 سرمإیه دإری نبود سرمإیه دإرإن تإ کنون درش رإ تخته کرده بودند. حإل نــإم

 سـرمإیه دإری در إروپــإ آنقــدر زشــت شــده کـه حتــإ کشــور ھــإی إســکإندینإوی و

ــم  کإنإدإ  إز نیمه سوسیإلیست و یإ سوسیإلیست پإرلمإنی خطإب شدن، زیإد ھ

بدشإن نمیإد و فعال بإ إین یونیفرم رنگ بإخته إحسإس شیکی میکنند!!
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ضرورت دورإن رو  به رشد جنبشھإی إفقی و آنإرشیک  

 تإریخ دمکرإسی غرب به إین روشنی جلوی چشــممإن إســت مگــر إز دل

 !!  تــونی بلرھــإ،بإصطالح بھترین سوسیإل دمکرإسی  إروپإ ھیتلر بیرون نیإمــد

 کلینتــون ھــإ، میترإنــدھإ بعنــوإن جنإحھــإی قــدرتی کمــتر بــدتر، بحــرإن  فقــر،

 گرسنگی، بیمإری و جنگ رإ تشدید کرده و به نإجی بعــدی حکومــتی إی کــه در

 گردش چرخ فلکی صندلی قدرت، کله إش آفتإبی میشود، میسپإرند و برخــی إز

ــر ــت ب ــن دور تسلســل تســلیم و ذل ــه إی ــی ھویــتی ب ــردم بخــإطر نإآگــإھی، ب  م

 سرنوشت خـویش تـن میدھنـد و گـإه چـه  بإصـطالح روشـنفکرإنی کـه بـه صـدھإ

 دلیل مشمئز کننده توجیه إش میکنند وچه بسیإری جإه طلــب ھــم کــه آگإھــإنه

 إز إیــن نإآگــإھی و درمإنــدگی مـردم بنفــع مقإصـد حقیرإنـه خـود ســود میبرنـد.

 درست یإدم نیست، چنـد ســإل پیــش در نشــریه لمونــد دیپلمإتیــک إز گفتــه یــک

 وزیــر فرإنســوی کــد آورده بــود:  تــإ زمــإنیکه مــردم بمــإ نیإزمندنــد مــإ بــر آنھــإ

 حکومت خوإھیم کرد.  إمإ إو موزیإنه نگفت که إین شبکه دیوإنســإالری قــدرت و

 تقسیم کإر إتمیزه روإبط سرمإیه دإریست کــه إســتقالل فکـری و عملــی مــردم رإ

 فلج کـرده، و بـإعث دردھــإ و مصــیبت- ھـإی ھولنــإکی در منإسـبإت زنـدگی آزإد

عإشقإنه إنسإن-ھإ و طبیعت زیستی-شإن شده إسـت.  ھمــإن چیـزی کـه جنبـش-

 ھإی إفقـی بــوم زیسـتی و ضـد سـلط و آنإرشــیک إمـروزی در جھـإن، إینگـونه بـإ

 جسإرتی آگإھإنه، مبتکرإنه و شکوھمندإنه در برإبرش قد برإفرإشته إند و إین

 تسلسل پوچ دمکرإسی سرمإیه و سنت تقدس حإکمیت رإ به سخره گرفته إنــد و
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 بــه چــه زیبــإیی و ھنرمنــدإنه در جھــت رھــإیی طــبیعت زیســتی خــویش نقــش

 آفرینی میکنند.   فروغ فرخزإد ھـم بمـإ کـم نیـإموخت کـه ھـر نسـلی  مسـئولیت

 آفریــدن  مفــإھیم،  وإژگــإن و شــیوه ھــإی نــو خــویش رإ دإرد ھمـإن  نــو آفرینــی

 ھإیی که إمروزه در کشورھإی التین،  بخصــوص آرژإنــتین، بلیــوی، چیإپــإس در

 جنوب مکزیـک،  بخـش ھــإیی إز  برزیـل، و بعــد یونـإن و بســیإری إز جنبشـھإی

 غربی و غیره فورإن کرده إست. ( مقإالت در إین مــورد بــر روی ســإیتھإ فــرإوإن

 إست و یإ  نگإه کنید به تجربه جنبش چیإپإس درکتإب  نوعی دیگر إز مبإرزه

 ).the other campaign 

 بیإد بیإریم بحث ھإی آن گروه إز جنبش زنـإن لیـبرإل إفغـإنی کـه بـإ

 ھــزإر إمیــد، برخــی بــإ تردیــد چشــم إنتظــإر مرإحــم جبھــه دمکرإســی غــرب در

 رسیدن به آزإدی شـإن بودنــد إمـإ تنھــإ بــإ دیــدن سرزمینشــإن  درتلــی إز خـإک

 آنھــم زیــر ســلطه قــبیله زن ســتیز کــرزإی آمریکــإیی  فقــط شــوکه شــدند و چــه

 إنتقإدھإیی کـه بخـود و دمکرإسـی غربـی نکردنــد آنھـم وقــتی کـه کإمإنــدوھإی

 مسـلح غربـی نــه تنھـإ، دلســوز زمینھـإی زنــدگی زیسـتی مــردم إفغـإنی نبودنــد

 بلکه ضإمن منإفع إسترإتژیک إنحصإرإت قدرتی غـرب و فــروش صــدھإ میلیــإرد

ــإیوسدالر موإد مخدر به جوإنإن إروپإیی و آمریکإیی بودند  . حإل درمإنده و م

 بعد إز گذر ھفت سإل زنــدگی در ویرإنـی مطلــق، دوبــإره إکثریــتی إز مـردم بـی

 پنإه و گم گشته، إز إوج درمإندگی چشم إمیـد بـه برگشـت طإلبــإن بسـته إنـد و

 به قول برخی إز نإظرإن و روزنإمه نگـإرإن صـإدق و بشردوسـت، سیإسـت غـرب
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 در إفغإنســتإن فــإجعه عظیمــی بیــش نبــود.  إیــن موضــوع رإ آرونــدإتی روی،

 powerنویسـنده زن ھنـدی بــإ توإنــإیی خـإص إدیبـإنه و شـإعرإن  آتشـینش  در 

politics به روشنی در نقد به دمکرإسی جنگــی2001"سیإستھإی قدرت"، چإپ  

 غربی، برجسته کرده إست. إین مسئله کــه ســرإن و کإرشنإســإن سیإســی دول و

 إحزإب غربی در چھره نمإد مـدنی آزإدی خـوإھی، پشـت مـردم خوإھنـد إیسـتإد

 دروغ بزرگی بیش نبوده، و نیست، ممکن إســت فریبکـإرإنه بــرإی بھــره بــردإری

 إزتضإدھإی قدرتی یکدیگر،  تإکتیکی خود رإ دلسوز آزإدی نشإن دھند إمإ شک

 نکنیــد کــه نھإیتــإ در پشــت درھــإی بســته، سیإســت خــإموش کــردن مبــإرزإت و

 مطإلبإت وإقعی آزإدیخوإھی مردم رإ در عمــل طــرح ریــزی میکننــد تــإ در جھـت

 کنترل قإنونمند منـإفع سـرمإیه دإری خــویش مـوقعیت ســإزی کننـد. طبعــإ سـیر

 شتإبنده جنبش-ھإی توفنــده و متحــول منإســبإت إفقـی و ضدســلطه و آنإرشــیک

 جھإنی بإ توجه به دست آوردھإی نیروبخششإن بی وقفــه فشــإر ســھمگین-تــری

 بــر پیکــر ســإختإر پوســیده نئولیبرإلیســم وإرد خوإھنــد آورد. إمــروزه  زنجیــره

 سإدیســتی قـدرت وســلطه در زیـر بحــرإن-ھــإی فشـإر درونـی و بیرونـی موجـود،

 مجبور إست بخشی إز إندإم ھإی ضعیف شده إش رإ  برإی عقب نشینی ھإ رھإ

کند زیرإ إین جدإل حقیقتإ برإی بقإی زندگی زیستی ست.

  متإســفإنه إخیــرإ ســرمإیه ھــإی تشــنه  بــدرون کإرتلھــإی بــزرگ مــوإد

 شیمیإیی مخدر ھجوم آورده  و زندگی مردم آسیإی شرقی رإ ھم محإصره کرده

 إنــد. بإنــدھإی إنحصــإری قإچــإق،  مـوإد شــیمیإیی مخــدر رإ إز ھنــد و چیــن بـه
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 إطرإف پخش میکنند و تإیلند در رإس إین فجإیع وإقع شده إست حتی مإھوإره

 ھــإی خــبری یــورو نیــوز، إلجزیــره و بــی بــی ســی و غیــره قــإدر بــه کتمــإن إیــن

 وإقعیــإت نیســتند. ســرمإیه دإرإن آنچنــإن بــه رقــإبت سإدیســتی کســب منــإفع

 بیشتر در درون مکإنیزم منإسبإت ھیجإنی وجنون آمیز سلطه، معتإد شــده إنــد

 که حقیقتإ  تمإمی عوإطف إنسإنی خـود رإ إز دســت دإده إنــد و عـإجزإنه تنھــإ

 بصورت ھیجإنی تشنجی تخریب میکنند  و إین تصور بســیإر خإمیســت إگــر کــه

 کسی بخوإھدکوچکترین إمیـدی بــرإی نجـإت زنــدگی زیســتی بشـریت رإ إز آنھــإ

 إنتظــإر دإشـته بإشــد.  چطـور ممکنـه فـردی آگـإه و وإقـع بیـن إز چنیـن سیسـتم

 کإمال  بیمإری درخوإست شفإبخشی کند کـه خــود تولیــد کننـده بیمـإریش إسـت.

 إیـن سـإختإر سإدیســتی قـدرت بحـدی إز إنســإنیتش دور گشـته کـه شـیرإزه کـل

 حیإت زیستی رإ نشإنه رفتـه إسـت.  یـک سـرمإیه دإر وسیإسـتمدإر قبـل إز ھـر

 چیز در ظإھر یک إنسإن  إست که نسبت بــه جإیگــإه منإســبإتش در إســتثمإر و

 دیوإنسإالری قدرت سـرکوب، جنبـه ھـإی إز خودبیگـإنگی و بـی عـإطفگی إش رإ

 نمإیإن میسإزد إمإ إو در وحلـه إول نإشـیإنه تصــور میکنـد کـه چـه زبردســتإنه

 رفإه و ســالمتی خـود و خـإنوإده إش رإ در نظـر دإشــته إسـت ھـر چنــد إگـر إیـن

 خوشبختی در نظر خودش بی محتوإ و مکإنیکی بحسـإب نیإیــد و حــتی عإرضــه

 ھإی پإرإنویإیی و خود فریبی خـویش رإ  ھـم کتمـإن کنـد إمـإ إمـروزه آنھـإ کـل

 شرإیط زیستی رإ آنچنإن در خطــر قــرإر دإده إنـد کــه گریبــإن خــإنوإده شــإن رإ

 ھم إز نظر سالمتی روحی و جسمی گرفته إست و چـه عــإجزإنه و وحشـتزده در
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 رقإبت إشبإع شده قـدرت تسـلیحإتی إنتحـإری بـرإی بلعیـدن منـإفع بیشـتر، در

 ،21بإزإر متشنج  توسعه إنھدإمی، صــرفإ  دســت و پــإ میزننــد .  بــإ شـروع قــرن 

 دولت ھإی بزرگ جھإنی نشإن دإدند که إز ھیچ رویکـرد تخإصـم  نھلیسـتی إی

 برإی غلبه بر بإزإر، دریغ نخوإھند ورزیــد و حـتی تــإ قبــل إز بإصـطالح بحـرإن

 مــإلی نئولیبرإلیســم، (بخــوإن بحــرإن ســإختإری) آنھــإ  ھــر چنــد گــإھی مســئله

 بحــرإن إفزإیــش جمعیــت رإ بھــإنه مــی کردنــد ولــی بــه نإگھــإن جــإیش رإ بــه

 حســرت خــوردن  إز  نیــروی إعظیــم کــإر مــزدی إنبإشــته در چیــن دإد کــه حــتی

 کشور بسیإر کوچکی چون سنگإپور بإ شعإر پیش بسوی تولیــد بیــش-تــر فرزنــد،

 جنجإل مسخره إی رإ برإه إندإخت. إتفإقــإ رشــد تســلیحإت نظــإمی درإیــن قــرن

 به جھإنیإن ثإبت کردکه بیمإری نفرت إنگیـز قــدرت بحـدی کـور کننـده و مـرگ

 پرسـتإنه تـر شـده إسـت کـه در وإقـع  ھمـه چیـز رإ در نـإبودی میخوإھـد و إیـن

چیزی جز نفرت إز خویشتن، دیگری و کلیت زندگی زیستی نیست.

  ویلھلم رإیش روإنشنإس آگإه و منتقد إوإیل قــرن بیســتم بــإ جســإرتی

 خإص در نقد إستبدإد إستإلینی، مسئله روند سإدیسم قدرت و خطرإت فزإینــده

ــإل ــدیم إمی ــإ نیإزمن ــد:  م ــرده إســت.  إو میگوی ــإن ک ــه روشــنی بی  فإشیســم رإ ب

 ویرإنگری در جھت کسب إقتدإر، قدرت و کنــترل رإ بشنإســیم. کودکــإن مــإ بإیــد

 بیإموزند که چگونه به یــک فإشیسـم سـرخ وسـیإه تبــدیل نشـوند.  إگـر مـإ بـرإی

 حفــإظت إز زنــدگی و کودکإنمــإن مبــإرزه میکنیــم، آنھــم نــه بــإین دلیـــل کــه

 فإشیســت ھــإی ســرخ ھمچــون فإشیســت ھــإی ســیإه در روزگــإر خــود إیــدئولوژی
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 مرگبإری دإشتند، بل بإین دلیل که آنھإ مــوجب شــدند کودکــإن ســإلم و سرشــإر

ــإزی و ــإده، عروســک-ھــإی خیمــه شــب ب  إز زنــدگی بــه إنســإنھإیی إز شــکل إفت

 إبلھــإن إخالق گــرإ تبــدیل شــوند و نیــز بــإین دلیــل کــه فإشیســم ھــإ، دولــت و

 سیإست رإ بر عدإلت، دروغ رإ بر حقیقت و جنگ رإ بر زندگی برتری دإدند.  در

 جإیی دیگر إو إدإمه میدھد: إین إنسإن کوچک (دیکتإتورھإ، إبرمن ھإ)  ھمــوإره

 در ترس و ھرإس إز خویشتن إست وھورإکش دیپلمــإت ھــإ  و سیإســیون حقیــر و

 بی مإیه.  مردمإن کوچک خود رإ در پشت إلقــإبی بــزرگ نمــإ پنھــإن کـرده إنــد.

ـــت، و ـــد.  عشـــق، إندیشـــیدن و محب ـــج میدھن ـــری رإ تروی ـــرت و ویرإنگ ـــإ نف  آنھ

 مســئولیت رإ إز کودکإنشــإن دریــغ میدإرنــد چــرإ کــه بــه توإنــإیی ھــإی عشــق و

 ســإزندگی خــود بــإور ندإرنــد. آدمیــإنی کــه دچــإر طــإعون ھیجــإنی و یــإ حــرص

 قدرتند بـر إیــن بإورنــد کـه ھمـه إنســإنھإ دروغگـو، متقلـب و تشـنه قدرتنــد. در

ــإنیکه در ــد. زم ــه ســر میبرن ــإمطلوبی ب ــإن در شــرإیط ن ــتی، آدمی ــن موقعی  چنی

ــده میشــود، مــورد ــد، خــون آنھــإ مکی ــدگإن طــإعون قــرإر میگیرن ــإر گردإنن  إختی

 تمسخر قرإر میگیرند یإ به آنھإ خیإنت میشـود.  دورإنـی رســیده کــه مـإ نبإیــد

 إجإزه دھیم إین حقیقت میل ویرإنگر قدرت در پس پرده بإقی بمإنــد تــإ آســیب

 ھإی نإگقتنی برإی کودکإنمإن ببإر آورد و آنھــإ رإ بـه إنجـإم جنإیـإت سیإسـی

 وإدإر کنند. حإل برإی آدمیإن زمإن آن رسیده إست که سرسخت شوند، چرإ کــه

 إین سرسختی در کشمکش برإی حفإظت و پرورش نیــروی حیــإت ضروریســت. تــإ
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 زمإنیکه آنإن شجإعإنه برإی حقیقت به پإ خإسته إند، إین سرسختی إز نیکی

آنإن نمی-کإھد.

 رإیش معتقــد إسـت کـه نیـروی حیـإت در جسـتجوی قـدرت نیسـت بلکـه

 میخوإھد نقش خود رإ إز طریـق عشــق و فعـإلیت و دإنـش إنســإنی بـه تمـإمی و

 .  إین مطإلب إز یإددإشــت ھــإی  پرإکنــده مــن إز نوشــته ھــإیآگإھإنه بإزی کند

 إوست که بخشی إز آنرإ میتوإنید در مقدمه کتإب "گوش کن ، إنســإن کوچــک! "

 ترجمه مریم نعمت طإووسی بیإبید.  گر چه رإیش متعلق به چنـدین نســل پیــش

 إست و تإ حدی إز تإثیرإت عقالنیـت إنقالب صـنعتی دور نمإنـده بـود  إمـإ إیـن

 إز إرزش گفته ھــإی إو نمیکإھــد. ھمینطــورھربرت ریــد در "آنإرشیســم، سیإســت

 شــإعرإنه" ترجمــه حســن چإوشــیإن، کــه إز تــإثیرإت ســیطره مدرنیســم خالصــی

 نیـإفته و صـإدقإنه إعـترإف کـرده کـه در إسـتوإری آنإرشـیکش نـإپی گیـر بـوده

إست إمإ ذوق إدبی إجتمإعی إش ھمچنإن بسیإر چشمگیرإست.      

 حــإل فرزنـدإن ســلطه گــرإن ھـم شــإید إیـن شــإنس رإ بیإبنــد کــه بـرإی

 نجإت زیستی خودشـإن ھـم کـه شـده در گلسـتإن جـإمعه إنسـإنی، متحـدإنه در

 رشد جنبش ھإی إفقی در جلوگیری إز إین فرإیند تخریب کننده زندگی زیسـتی

 . إمإ بگذإرید صـإدقإنه و بـإ إطمینـإن بگـویم إز إیـن بحـرإن رو بـهھمت گمإرند

 گسترش سرمإیه دإری نئولیبرإل، چیزی جز فقر، بدبختی، بـی مھـری و تخریـب

 بیشتر، نسیب زندگی زیستی مإ  نخوإھـد شــد و تنھــإ فرإینــد روشــنإیی رإ بإیــد

 در وجود رشد یإبنده جنبشھإی إفقی زیستی عإشــقإنه جھـإنی خــویش جســتجو
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 کنیم و إین ھمإن فضــإ آفرینـی سـإلم زنـدگی آزإد زیسـتن در دل ھمیـن جـإمعه

 بیمإر شده مإ إست که من مدإم بر ضرورت حفـظ و گسـترش إرتبــإط تـوری شـکل

 آن تإکید میکنم تإ بدإم حکومت و سلطه جدیدی گرفتإر نشویم.  فضإیی که بــه

 خــود مــإ إمیــد، طــرإوت، شــإدإبی، ھمــدلی و إســتوإری میبخشــد تــإ در بــإلینش

 إفکإر،  شخصیت و إنگیزه إنسإنی و عإشقإنه مبإرزإتی یکـدیگر رإ بــرإی تــدإوم

 زندگی مھرورزإنـه رشـد دھیـم. طبعــإ بـإ برخـوردإری إز چنیـن روحیـه وإعتمـإد

 بنفسی إست که میتوإن بإ ھزإرإن شـیوه مبتکرإنــه موإنـع رإ کنـإر زد ودر عیــن

 حإل خوشبختی، شإدإبی و پویإیی زندگی رإ در إکنون بودنش حس کنیــم و نــه

 آرزویــی تخیلــی در إوج وآینــده إی دور. إینجإســت کــه زیبــإیی بیکــرإن طــبیعت

 رقصــإن زنــدگی در پیونــد بالوإســطه بــإ آزإدی زیســتی مــإ معنــإ میإبــد، ھســتی

 طبیعی إی که در وجود  مإست و بمإ نیرو و قدرت زإیش و آفرینندگی میبخشد.

 طبعإ بإ دإشتن چنین شوری إز حس آزإدگی چه کسی حإضر إست ذره إی إز آن

 سموم ویرإنگر روإبـط خشـک و مـرده دیوإنســإالری قـدرت رإ تحمـل کنـد و یــإ بــإ

 تمإم وجودش آنرإ به نقد نکشـد.  لحظـه إی تـوھم در إیـن مـورد جــإیز نیسـت و

 حقیقتإ چـه نیــإزی بـه کوچکـترین تمجیـد إز إربإبـإن سـإختإر قـدرت گندیــده و

 مخرب  وجود دإرد زمإنیکه آشکإرإ ھمـه طــبیعت زیسـتی و زنـدگی مـإ رإ دچــإر

 إینچنین بالیإی ھولنإکی کرده إند. إگر چـه در روإبـط و مکــإن ھــإی خشـک روز

 مزدی آنھإ شإھد وإقعیإت تلخ إسـإرت زنــدگی و ھـرز رفتـن خالقیـت ھـإی خـود

 إنگیخته یکدیگر ھستیم، إین خود بإندإزه کإفی دردنإک و شکنجه دھنده إست
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 کــه در مــإ حــس ھمــدردی و زبــإن إعــترإض و شــور ھمبســتگی رإ تــدإوم بخشــد. 

 چگونه إمکإن دإرد ھم زیر مکإنیزمھإی کنترل و فشإر بــإزإر کـإر نئولیبرإلیســم

 جھإنی شده، رنج بکشیم و ھم خفه بمإنیم، تــإ ھــی عـده إی سـود جــو و تسـلیم

 طلب  مإ رإ نصیحت کنند که زیإد دإد و بیدإد نکنید که مبإدإ مجوز عبور آنھــإ

ــإری صــإدقإنه ــه  ھــدف إز  ھمک ــویی إینک ــدرت خــرإب شــود. گ ــإی ق ــه دإالنھ  ب

 فعإلیت-ھإی متنوع إفقی دإوطلبإنه مإ، نـه بمنظـور دسـتیإبی بـه  زنـدگی آزإد

 عإشقإنه زیستی و إلگویی حقیقی و شدنی در چشم فرزإندإن و جوإنإن جــإمعه

 إإنسإنی إمإن، بلکه مثال  در خدمت چند جإه طلب جدید برإی رسیدن بــه پســت

 و مقـإمی قــرإر گیــرد.  بـر ھمیـن إسـإس مـإ نیإزمنــدیم کـه بــإ نگـإھی مسـئوالنه

 ھرگونه تمإیالت برتری جویــإنه و خودخوإھـإنه رإ دلسـوزإنه و شـکیبإنه مـورد

 إنتقــإد قــرإر دھیــم و إز إیــن طریــق، حــدإقل محــدوده توإنــإیی ھــإ، خوإســتھإ،و

 إنتظإرإتمإن رإ روشنتر ببینیم تإ إحیإنــإ بــه إبـزإر و ســیإه لشـکر شــدن دیگــری

تبدیل نشویم که إز نو برإی مإ تصمیم بگیرند و یإ نتیجتإ بر مإ حکومت کنند. 

  إی کإش رإه سـإده تــری بـرإی عبـور إز إیـن منجالب سـلطه جـویی بــر

 زندگی زیستی مإ وجود دإشت. و إیـن وإقعیـتی إسـت کـه حإکمـإن قـدرت نــه إز

 آسمإن بر مإ نإزل شده إند و نـه إز رخنـه شـیطإن در روز تولدشــإن بـوده إسـت

 بلکه عقده ھإ و محرومیتھإی عــإطفی إجتمــإعی آندســته إز آدمیإنیســت کــه در

 نتیجه کمبود فضإھإی گسترده کإنونھإی بھم پیوسته زندگی زیستی عإشــقإنه،

 درد ھإیشــإن درســت شــنإخته نشــده و در بســتر ســردرگمی و تــرس و إضــطرإب،
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 نھإیتإ در بدنه سإختإر کھنـه و پوسـیده دیوإنســإالر جـإمعه پنـإه میگیرنــد کـه

 إکثرإ   فرسوده و قربإنی میشوند و یإ طی مرإحل تدریجی، إنگل وإر خود رإ بـه

 طرف     الیحه ھإی بإالتر سإختإر ھرمی می-کشند وھر چه إز پیرإمـون فضــإی

 زندگی زمینی دور و دورتر میرونــد، حسـرتزده، ترســو و خشـمگین و بــی عـإطفه

 تر میشوند  و آنگإه آزإدی زیستی دیگرإن در چشمشــإن بــه کإبوسـی غیــر قإبــل

ــإفع نإھنجــإر روإنــی، شــغلی و ــد مــوقعیت من  تحمــل تبــدیل میشــود کــه میتوإن

 تجإرت سیإسی آنھإ رإ بخطر إندإزد پس مدإم در جھت نــإبودی آزإدی و إندیش 

إنتقإدی  به ھزإر حیله و خشونت روی میآورند.

 فردی مثل إوبإمإ برإی إرضإء لذت قدرت طلبی إش مطمئنإ مرإحل 

 گذر إز إین الیحه ھــإی إنگلـی رإ تجربـه کـرده کـه إکنـون قـإدر شـده در إثپـإت

 توإنــإیی إش در  چیرگـی بـر إعترإضـإت و إیجـإد تــوھم در ذھـن مــردم إز دیگـر

 رقبــإیش پیشــی گیــرد.  جنبــش-ھــإی مبــإزإت ضــد ســلطه، در طــی تإریــخ درس

 ھإیشــإن رإ آمــوخته إنــد کــه بــه ھمبســتگی و تــوإن منإســبإت شــورإیی مســتقل

 خودشإن در رسیدن به آزإدی تکیه کنند و آنرإ در درون فضــإی إرتبــإطی تــوری

 شکل زندگی زیستی إز پإیین برنإمه ریزی و إطالع رسإنی کنند تــإ شــورإ ھــإ و

 نھإد ھإی مستقل محلی و منطقه إی قإبل إعتمإد مردمی در چنین بستری مدإم

 گســترده شــوند تــإ إفــرإد آگإھــإنه بــإ درکــی روشــن بــرإی شــیوه فعإلیتشــإن بــه

 مشورت بپردإزند و تصمیم بگیرند و إز إین فرإیند مسئوالنه بإرور شوند.  تإ به

ــإرزإت جنبشــھإی إفقــی زیســتی و  إیــن لحظــه إیــن بھــترین تجــإرب وإقعــی مب
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 آنإرشــیک معإصــر إســت کــه بــإعث میشــود سـإختإر کھنــه ھــر بــإر ضــعیف-تــر و

 شکننده تر إز قبل نمإیإن شود تإ  به تدریج منزوی و در خود فرو ریزد. جنبش

 مردم بولیوی برإی بیرون رإندن إنحصإرإت خصوصــی قــدرتی کــه زنــدگی إشــإن

 رإ سیإه کرده بودند، بإ ھمین روش إز شـھر بــزرگ الپـإز شـروع کردنـد و دإمنـه

 إش رإ إز طریق تقسیم مسئولیت إفقی و دإوطلبإنه گسترده سإختند تــإ وقــتیکه

 دولت مستبدشإن کنإر رفت و نه تنھإ چندین کودتإی آمریکإیی، إز طریق دست

 رإستی ھإی محإفظه کإر و إستعمإر گر رإخنثی کردند بلکه سرخپوستإن التیــن

 تإ حدی به إکـثر مطإلبـإت وإقعـی إشـإن دسـت یإفتنـد إمـإ بـإ إطمینـإن میتـوإن

 گفت که رإه رئیس جمھور آنھإ مورإلس در یک مسـیر بــإ جنبــش بــإقی نخوإھـد

ــه رإھــش إدإمــه ــرإی نفــس آزإدی در  جھــإن ب ــإن ب ــإرزه ھمچن ــن مب ــد و إی  مإن

میدھد. 

  در فضإی آزإدیخوإھی جنبش زنإن إیتإلیإ گروھی بنـإم1970در سإل 

ــإ شورشــی ــإخیز و ی women inزنــإن برپ  revoltعلیــه ســإختإر مردســإالری   

 قدرت، بخصوص إتحإدیه ھإ و إحزإب چپ کإرگری شــکل گرفــت کـه بــر ضـرورت

 تشکل مبإرزه مستقل زنإن برإی آزإدی وإقعی إشإن إز زیر سلطه إتحإدیه ھـإی

 چــپ پــإی فشــرد، زیــرإ تشــکیالت خشــن مــدل کإرخــإنه إی إســتفإده إز إنــرژی و

 فعـإلیت زنـإن رإ تنھــإ وسـیله إی بـرإی مطـإمع قـدرتی مردسـإالرإنه خـود قـرإر

 دإده بودنـد. إیـن تــإزه در شــرإیطی إسـت کـه بخـش وسـیعی إز جنبـش کـإرگری

 وآنإرشیک ھم تالش می کردند إز زیر نفوز خفه کننده إحزإب چپ خود رإ رھــإ
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 ســإزند و شــورإھإی مســتقل تصــمیم گیرنــده رإ إز پــإیین إیجــإد کننــد. ھمکــإری

 مشترک دإنشجویإن بـإ کـإرگرإن بــرإی بـرون رفـت إز فضـإی خشــک و یکنـوإخت

 مإشینی و زنجیره کنترل و سلسـله مرإتـبی تقســیم کــإر تنـش زإ، مبـإرزه بـرإی

 نقـش تصــمیم گیـری وخـودگردإنی کـإرگرإن در منإســبإت کـإر رإ مطـرح سـإخت. 

  ســإعت فرإغـت إز کــإر رإ ســإالنه بــرإی رشــد دإنــش150ضــمن إینکــه کــإرگرإن 

 فکری و إجتمإعی-شإن بدست آوردنــد، تــإ بـدیل ھـإی تــإزه تـری در شـیوه بھـتر

 زندگی رإ بیإبنـد. ھمینطــور حرکـت جدیـد جنبـش زنـإن إیتإلیـإ، رإه  منإسـبإت

 بدون رھبری و رتبه بندی رإ إز نیإز فضإی آزإدیخوإھی نوین، سریعإ بإز کــرد.

 إرتبــإط سـیإل و إفقــی گروھــإی زنــإن در إنجمـن ھــإی بحـث و إرتبــإط گیــری بــر

 مبنــإی شــنود و نــه بمإننــد کإدرھــإی مردإنــه حزبــی کــه بــإ پلمیــک ھــإی إ ب ر

مإرکسیستی تنھإ د

ــری بــرإی ــإل نظــر و تصــمیم گی ــإطی و إعم ــترل فضــإی إرتب ــت کن   جھ

دیگرإن بر می-آمدند.     

 إیــن فرإینــد پویــإی تجربــه إرتبــإطی إفقــی،  بــر حرکــت جنبــش زنــإن

  بدون وإسـطه حزبـی إز بـإال صـحه گذإشـت و إیـن ھمـإنمبإرزه مستقیمبعنوإن 

   بإ آگــإھی إز1968چیزی بود که در جنبش مستقیم دإنشجویی إیتإلیإ إز سإل 

 تإریخ فإسد إشکإل حکومتی ھرمی إحزإب چپ و رإست، مطرح شده بود.  جنبش

 زنـإن إز آن پـس بـر إیـن موضـوع تإکیـد کـرد :  بـدون آزإدی زنـإن ھیـچ إنقالبـی

 There is noشـدنی نیسـت و بــدون إنقالب ھــم آزإدی زنــإن إمکـإن نإپــذیره.   
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revolution without the liberation of women and no liberation witout 

revolution نوشــــته 61-16.  (ص .(georgy  katsiaficas وإژگــــونی   بنــــإم 

   کإتسیفیکإس در إین کتــإب إســنإد وthe subversion of politics    سیإست

 بــإرور  بعنــوإن 1993  تــإ1970تجربیــإت تإریــخ جنبــش ھــإی إروپــإ رإ إز ســإل 

  رإ  مستند کرده إست. مــن صــرفإ  گوشــه کــوچکی إز إیــنشدن در ھر روز زندگی

 کتإب رإ إینجإ إرإئه دإده إم و میتوإن فھیمید که ھیچ فــرد، جنبشــی و جــإمعه

 إی به بلوغ الزم نمیرسد مگر إینکه درس ھإی گذشته إش رإ بدرســتی شــنإخته

بإشد.

  ســـیإتل در إیـــإلت وإشـــنگتن در بعـــدی متفـــإوت علیـــه1999جنبـــش

 سإزمإن جھإنی کإر، شکل گرفت که نیروھإی متنــوع آنإرشــیک و ضــد ســلطه در

 آن نقش بإرزی دإشتند و بإ تفــإھم شــورإیی إفقــی، فــإرغ إز کإدرھــإی مزإحــم و

 جإه طلب حزبی، خالق ترین إشکإل مبإرزإتی رإ برنإمه ریزی کردند و در بطن

 شـــرإیط، فعـــل بـــدإعه تإکتیکھـــإی منإســـب رإ مـــی-آفریدنـــد و ھمیـــن ســـبک إز

 تظإھرإت به وإشنگتن دی سی، پنسیلوإنیإ، و لوس آنجلس إمتدإد یــإفت  و إیـن

 نقطــه عطفــی در تحــوالت غــرب بــود کــه برنــإمه نیودیــل و نظــم جدیــد جھــإنی

 آمریکإ رإ بر سر کلینتون خرإب کرد و رئیس جمھور بعدی (بوش) رإ ھم مجبــور

   حملــه بــه2001ســإخت کــه بــإ تــوطئه فــرو ریــزی برجھــإی دوقلــو در ســپتإمبر 

 جنبشھإی دإخلی رإ تحت عنوإن تروریسم و دشمن خإرجی توجیه کند و زمینـه

 توسعه جنگ غإرتگرإنه بإزإر نفت و تولیــد تسـلیحإت ســودآور رإ فرإھـم آورد .
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 إمــإ وإکنــش جنبــش-ھــإی متنــوع ضــد جنــگ و تســلیحإت علیــه بــإزإر فریــب

نئولیبرلیسم،  شکإف سإختإری نظإم سلطه رإ عمیق تر کرد.

 ھمین إخیرإ در کشور یونإن،  مردم در شکل گسترده إی نه تنھإ به  

 شورش و إعترإضإت إجتمإعی دإمن زدند بلکه حتإ به گفته شــبکه ھــإی خــبری

   درصد مردم إز وإکنشھإی آزإدیخوإھإنه جوإنإن آنإرشیک خود60مإھوإره إی، 

 برإی إدإره زنـدگی بدسـت شـورإھإی مســتقل مردمـی إز پـإیین، جسـورإنه دفــإع

 کردنــد.  زیــرإ بعــد إز إشــغإل یونــإن توســط نإزیســم و بعــد نزدیــک بــه دو دھــه

 دیکتــإتوری ســلطنتی توســط تــوطئه إنگیــس و ســإزمإن ســیإی آمریکــإ و دوبــإره

  تإ بــه إکنــون کــه دیکتــإتوری1981دولت لیبرإلی حزب سوسإلیست پإسوک در 

 دمکرإسی رإ به نمإیش گذإشته، تجإرب إرزنده إی رإ برإی مردم در بــر دإشــته

 إست. ھر چند ھشدإرھإیی إز جإنب جنبش-ھــإی إفقــی و آنإرشــیک رو بــه رشــد

  نسـبت بـه خطـرإت  چـپ پإرلمــإنی پإسـوک دإده شـد، إمـإ مـوثر1981در سـإل 

 نیفتإد. گویی مردم  و روشنفکرإن متوھم میبإیست بإر دیگر بإ چشم خــود مــدل

 دمکرإسی سرکوب رإ ھم تجربه می کردنند( برگرفته إز کتإب، تصویر آینــده إز

weنمـــإی إمـــروز مإســـت   are  an  image  from  the  futureبـــه نوشـــته  

  ، إیــن قســمت در ویرإســتإری جدیــد2010إ.ج.إســکوإرز، تإســوز ســإگریز، چــإپ 

 إضــإفه شــده إســت.  إیــن نویســندگإن تنھــإ تجــإرب مســتقیم تعــدإد بیشــمإری إز

  به بعد رإ جمــع2008شرکت کنندگإن درون جنبش یونإن رإ إز شورش دسإمبر 

ــن تجــإرب ــإن پــس إز کســب چنی ــبیعی-ســت کــه یونإی ــد ).  ط ــرده إن  آوری    ک
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 تإریخی گرإنبھإیی إز جنبش ، دیگر مـردم یونـإن حإضـر نیسـتند  بـرإی گرفتـن

 مطإلبإت إنسإنی شإن، کوچکترین ترفند خإم کننده إی رإ إز جإنب مشتی دالل

 و وإسطه (  به مإنندإحزإب چپ و رإسـت و پولــدإرإن کلــه گنــده درون یـإ بیـرون

 حکومت) به رإحتی بپذیرند  که نتیجه مبإرزه آنھإ بنإم  رئیــس، رھـبر، قیــم و

 إربإب جدیدی رقم خورد و در عیـن حـإل إنـرژی شـإن مـدإم بـه ھـدر رود، و ھـم

 بین خوإسته ھإی ھمبستگی وإقعی-  آنھإ برإی آزإدی شکإف إیجإد شود و تــإزه

 برخی سرخورده إز توھمإت و کم تجربگی شإن بجـإی إینکـه آگـإھی و جســإرت

 إندیشــه إنتقـــإدی خــود رإ صــإدقإنه رشــد دھنــد و إلگــویی توإنمنــد در چشــم

 إطرإفیإن و دوستإن بإشند، میخوإھند دیگرإن رإ سرزنش کنند که چرإ نیإمدنــد

 بــه إربإبــإن دلخــوإه آنھــإ رإی دھنــد و یــإ إعتمــإد کننــد تــإ آنــإن إینگــونه بــه

تنھإیی بعدإ إحسإس حقإرت و سرإفکندگی نکنند.

 وإقعیـت إیـن إسـت کـه مـن در إینجـإ تنھـإ چنـدین نمـونه إز وفـور إیـن

 جنبش ھإی شکوھمند إفقی جھــإنی رإ مطــرح ســإخته إم کــه در فعــإلیت پویــإی

 منإسبإت جنبشی إشإن حرفی محکم، رسإ و قإبل درک برإی زدن دإرند و بإزی

 ھإی پیچیده روإنی قدرت دولتی، دیگر رنگ بإخته إست، و تمــإم رإه حـل ھــإی

 تنشی و ھیستریک قدرتھإی کوچک و بزرگ در موإجھه بإ بحرإنھــإی ســإختإری

 سیإسی إقتصإدی شإن إسإسإ به بن بست رسیده إست و در بإتالق خود سإخته

ــد ــرو میرون ــول ھــإیخــویش بیشــتر و بیشــتر ف ــن نیســت کــه ســرإن غ ــم إی  . مھ

 ھشتگإنه و گإھی  بیست گإنه در حلقه شــیإطین قــدرت، نمــإیش مســخره إی رإ
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 بـــه رإه بیإندإزنـــد آنھـــم بـــإ چنیـــن إوضـــإع تإریـــخ دھشـــتنإک ســـرمإیه دإری

 پإرلمإنتإری و کمونیستی که إمروز در چنگإل بحـرإن ســنگین ســإختإر فرســوده

 نئولیبرإلیسم خود فلج شده إست. برإی ھمین در ھر کجإ کـه کنفرإنســی بــر پــإ

 میکنند ده ھإ و صــدھإ ھــزإر نفـر ھـم در مقـإبلش شورشـی برپــإ میکننـد و کلـی

ــد  مقإله و إعالمیه بین مردم پخش میشود و شھر رإ به جوش و خروش می آورن

ــت میزبــإن ھمــوإره پــر ھزینــه و پــر دردســر إســت.  و مســإیل إمنیــتی بــرإی دول

 جنبش-ھإ، رسإنه ھإی مردمی خود رإ برإی آگإه کردن یکدیگر إیجإد کرده إنــد

 چرإ که میدإنند رسإنه ھإی رسمی و دولتی إسإسإ سإنسور حقــإیق إســت شــإید

 إگر چنـد لحظـه فقـط تظـإھرإت رإ نشـإن دھنـد إمـإ تـإ بتوإننـد إز توضـیح علـت

 وجودی إین جنبش-ھإ تفره میرونـد. صـحبت إمپرإطـورإن إز مھـإر کـردن بحـرإن

 سإختإری، چیزی جز گول زدن مردم و جلوگیری إز رشد جنبش ھإی إفقی و ضد

 سلطه آنھإ نیست.  آندسته إز آگإھإنی که  إیـن إوضــإع نــإ بسـإمإن، رقـت آور و

 تنش إنگیز رقإبت-ھإی تخریـبی درون قــدرتھإ رإ کمـی عمیـق-تـر مـورد بررسـی

 قـرإر دإده بإشــند کـإمال  بـه وضـعیت وحشـتزده قـدرت إبرمـن إز مـوقعیت چھـره

خویش، وإقف ھستند.
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 فتح دولت و فتوحإت بعد إز آن

خیإنتی إز درون چپ و ژیژک در تمنإی قدرت

 ژیژک حإال بإ إین بإزی روإنی الکإنی که در بھـترین حـإلت، إســتنإدی

 - ھإی الکإنی رإ به بإزی گیرد "بهإست به بحرإن  خود نویسنده تإ إبتکإر عمل

 مإنند بیرون گنجإندن خویش" یعنی به مإنند دزدی که می خوإھــد إز مخمصــه

 فرإر کند و خود فریإد می زنـد آی دزد رإ بگیریـد و یـإ مثال  شـوھر سإدیسـتیکی

 برإی إنتقإم إز ھمسر إز خإنه گریخته إش خود رإ بجــإی کإرآگـإھی جـإ میزنــد

 که  إز آدرس ھمسرش بإخبر شود تإ به إو ھشـدإر دھــد شـوھرش در پــی یــإفتن

 إوست.إیـن مثال  بیـإنگر ھـوش سرشـإر ژیـژک إسـت کـه ھیـچ ترفنـد زیرکـإنه إی

 نمیتوإند بر إو پوشیده بمإند و حإل مثال  إیشإن تبحری خــإص در آنــإلیز کــردن

 حقإیق کتمإن شده دإرد و إوضإع پإرإدکسیکإل رإ بخوبی میشنإسد وآستین بإال

 زده تإ فتوحإت نإتمإم لنین رإ به پإیإن رسإند !!  إین فتوحــإت نإتمــإم بمإننــد

 إفسوس آن جالدإنی إست که فرصت إعــترإف گرفتــن رإ إز دســت دإده إنــد زیــرإ

 زنــدإنی زیــر شــکنجه جإنبــإخته إســت.  ھمـإن إنقالب شــکوھمند شــورإیی إکتــبر

 روسیه که زیر چکمه ھإی آھنین نظـإمی حـزب بلشـویک لنیـن بطــرز بیرحمـإنه

 إی دزدیده شد، سرکوب شـد و جـإن دإد.  إلبتـه کـه در سیإســت رقـإبت قــدرتی،

 پیچإنــدن مــردم ھنــر وإالیــی بحســإب میآیــد.  إمــإ بإیــد دیــد ژیــژک چــه حقـإیق

 ھولنإکتری رإ مثل دیگر کإدرھإی بورژوإزی چپ حزبی در بإره تإریخ لنینیســم

 رإ میخوإھد بخصوص إز جوإنإن آسیإیی کتمإن کند.  زیرإ برإی چپھإی حزبــی و
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 إرتدکس، لنین به لحإظ پرإتیک و عمل إنقالبی، آخرین سنگر دفــإعی و ھویــتی

آنإن محسوب میشود .  

 ژیژک گونه إی پرچـم دیکتــإتوری سـرخ لنیــن رإ میخوإھـد بــر إفرإشـته

 - دإرد گویی که إین آخریـن بـإقی مإنـده دیکتــإتوری خـوش خیــم إسـت کــهنگإه

 میتوإند  درجلوی فإشیسمھإی رقیب دیگـر بھـتر إز ھـر کسـی بإیسـتد.  نیروھـإی

KKK  در آمریکــإ و  SSدر آلمــإن ھــم گھگــإھی شــھإمت إحمقــإنه إی إز خــود  

 بروز میدھنـد.  روإنکــإو شـیفته قــدرت مإلیخولیــإیی مــإ، چقـدر نإشــیإنه مــإنور

 روإنی میدھد و متوجه نمیشود که جإمعه إنسإنی توصیفش إز مإھیت فإشیســم

 و دیکتإتوری، نسبت به عمل خشونت و سرکوب خشک و مطلقی إســت کــه علیــه

 مطإلبإت آزإدیخوإھی مردم إنجإم میگیرد صرفنظر إز إینکـه دولتھـإ یکــدیگر رإ

 چگـــونه خطـــإب میکننـــد. جنــگ دولتھــإ ھمـــوإره زنـــدگی مــردم رإ بــه تبـــإھی

 میکشإند. کمیسر ھإی دولت کنونی روسیه ھمچنإن بـر جإیگـإه رھــبر بزرگشــإن

 لنین رژه میروند.  سإختإر دیکتــإتوری لنیـن، سیســتم مخــوف جإسوســی، تــرور و

 کنترلی رإ چنإن پإیه ریـزی کـرد کـه بــإ وجـود شـکنجه و إعـدإم ده ھـإ میلیـون

 منتقدین جإمعه و حتی خودیھإی درون قدرت و تکــإن ھـإی شــدید بعــد إز مــرگ

 إستإلین و تدإومش در فروپإشی گربإچف، ھمچنــإن ســإزمإن چکــإیش (کــی جـی

  سإل پإ برجإســت.92بی، یإ کإ.گ.ب.) بعنوإن دولت إصلی قدرت مسکو بعد إز 

 دورإن نإسیونإلیســـم کـــور دیکتــــإتوری پرولتإریــــإ حـــد إقـــل در چشـــم مـــردم

 کشورھإیی که در زیر إختنإقش زندگی کرده إند به سر آمده إست. آمریکــإ ھــم
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 إز إین نإسیونإلیسم دورإن جنگ ســرد  بنــإم مقــإبله بــإ تــرور کمونیســم، دورإن

 فإشیسم سإزمإن سیإ مکإرتیسـم رإ بـرإی خفـه کـردن آزإدی ھـإ در کشـورش بـه

 رإه إندإخت تإ بتوإند زمینه فإشیسم برون مرزی غإرت و کشـور گشــإیی ھـإیش

 رإ حد إقل در چشم شھروندإن غربی، رإحتتر توجیه کند.  إمـإ إیـن موضـوع چـرإ

 مــی بإیســت بعنــوإن یـــک ســرپوش بــر إختنــإق و خشــونت تإریـــخ دھشـــتنإک

 دیکتإتوری کشورھإی کمونیستی سإیه می إفکند. حتی إگر تإ حدی بپذیریم که

 إین مإنور إنحرإفی تإخت و تإز آشکإر سرمإیه دإری غرب تحت عنــوإن مبــإرزه

 علیـــه کشـــور ھـــإی کمونیســـتی، إکثریـــتی إز نیروھـــإی چـــپ رإ چشـــم بســـته و

 إتومإتیک وإر به دفإع إز کشورھإی کمونیسـتی وإ میدإشـت. پــس پرســش روشــن

 مإ إین إست که مسئولیت إصلی نگإه إندیشه إنتقإدی و إفشإی خیإنت إز درون

 جبھه بإصطالح سوسیإلیسم آزإدیخوإھی میبإیست به عھـده چـه کسـإنی بإشــد

 تإ وجدإن آزإدیخوإھی جھإنی تإ بـإین حــد آزإر و صــدمإت سـنگین نبینـد ؟ إمـإ

 چپ ھـإی دیکتــإتوری کمونیسـتی در عمـل نشـإن دإدنـد کـه نإسیونإلیسـت ھـإی

 عقیــدتی کــوری بیــش نبــوده إنــد و ضــربإت مھلکــی بــه جنبشــھإی آزإدیخــوإھی

 جھإنی زدند.  إوال  جوإنإن عالقمند و پر شوری رإکـه در جسـتجوی بـدیلی تـإزه

 بـــرإی رھـــإیی إز إســـتبدإد موجـــود ســـرمإیه دإری بودنـــد رإ بـــه إبـــزإر منـــإفع

 إیــدئولوژیک دولــت- ھــإ تبـــدیل کردنــد. دوم، بـــإعث شــدند دمکرإســی جنــإیت

 پإرلمإنی غرب در چشم جوإنإن قإره ھإی دیگر تإ مدت ھإ، بدیلی جذإب بنظر

 آید و مھمتر إز ھمه موإنع بیشمإری برســر رإه  جنبشـھإی إفقـی، مســتقل، خــود
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 گـــردإن، ضـــد ســـلطه و آنإرشـــیکی کـــه ســـعی در إفشـــإ کـــردن ســـإختإر ســـلطه

 بیمإرگونه چپ و رإست رإ دإشــتند، قــرإر میدإدنــد.  و بــإ سرسـپردگی محـض بــه

 بــورژوإزی چــپ إستإلینیســـم، مإئوئیســم، ترإتسکیســم، لنینیســم و إیــدئولوژی

إ ب رمإرکسیسم در کل، فرإیند شکوفإیی رإ در جإمعه  خفه  می کردند.

 -ھإ ھموإره إز تضإد دولت-ھإ بھره می-جویند إمـإ مبـإرزه بـرإیجنبش

 آزإدی و خوإست ھإیشإن در مجموع إز إرتبإط مستیقم بإ شرإیط زندگی موجــود

 درون جإمعه إشإن برمیخیزد ھر چند إگـر در شـرإیط خإصــی إکثریـتی إز مـردم

ــإرزه آزإدی زیســتی،  بــه جإیگــإه دولــت ھإیشــإن تــوھم دإشــته بإشــند. إمــإ مب

 خروشش خإموش نمی مإند.  إوج جنإیت درجنگ ویتنإم ضربه سنگینی إز درون

 بــر آمریکــإ کــه نمــإد دمکرإســی فریبکــإر غــرب بــود وإرد ســإخت. جنبــش-ھــإی

 سیإھپوستإن، ضد جنگ، زنإن، دإنشــجویإن، إتحــإدیه ھــإی کــإرگری و خــإنوإده

ــور رإ إسإســإ بھــم ریخــت. ســإزمإن  ھــإی ســربإزإن و إفســرإن و...  إوضــإع کش

 پنتإگون، سیإ، إرتش و کإخ سفید و ھمه نھإد ھإی قدرت، مورد تنفر مردم قرإر

 گرفت.  زمزمه آزإدی، دوستی، و دنیإیی عإری إز جنگ و خشونت، حتی طنینش

 در آوإز جإن لنون خوإننده بیتل ھإ به إوج رسید و سإزمإن سیإ ھم صـدإیش رإ

 إز ترس خـإموش کـرد.  برخـی إز سـربإزإن و إفسـرإن زخمـی و فـرإری إز زشـتی

 جنـگ و بیرحمـی آمریکإییـإن در کشـتن کودکـإن و سـإلخوردگإن حـرف میزدنـد.

ــد و ــإد إز وضــعیت موجــود بــر آمدن  بســیإری رســإنه ھــإ و کإرشنإســإن بــه إنتق

 سرإنجإم زیر فشإر جإمعه و مقإومت ویتنإمی ھإ جنگ خإتمه یإفت.  حإل بعــد
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  سإل آقإی مک نإمـإرإ  وزیـر جنـگ نیکسـون بـه یکبـإره إز کشـور گشـإیی35إز 

 بوش  پسر در جنگ عرإق ترسیده و در سن نود سإلگی دلسوز بشریت شده إست

 و حإل کتإبی در بــإره درسـھإی جنـگ ویتنـإم نوشــته کـه بإیـد إز گذشــته درس

   میدإنستم کـه در جنـگ علیـه ویتنــإم موفـق1968گرفت.  إو میگوید من إز سإل 

 نخوإھیم شد. روحیه جنگی سربإزإن مإ بسیإر پإیین رفته بــود و حـتی بـر روی

 إفسرإنشإن إسلحه میکشیدند، إمإ من نإچإر بودم ســخنی نگــویم چــون نیکســون

 برإی حفظ آبروی آمریکإ ھم شده بر روی إدإمه جنگ پإی میفشــرد و مــن جــرإت

 مخإلفت إز خوإست فرمإنده خود رإ ندإشتم. جإلبه وقتی-که إز إو سئوإل میشد

 حإال آیإ به رئیس جمھور جدیــدتإن (بــوش پســر)  توصـیه میکنیــد کــه إز بــإتالق

 عرإق بیرون آید یإ نه؟ إین آدم مفلوک در جوإب میگفت:  من فقط میگویم جنگ

 بھترین پإسخ به ھر بحرإنی نیست. إمإ إو ھر تصمیمی بگیرد مإ نبإیــد پشــتش

 رإ خإلی کنیم زیرإ بوش به حمإیت مردمــش بــرإی قــوی مإنــدن نیــإز دإرد. مــک

 نإمــإرإ بجــإی إینکــه بخــإطر قتــل عــإم میلیونھــإ إنســإن و نــإبودی ســرزمینھإی

 زیستی مردم ویتنإم به شدیدترین وضعی محإکمه شود بإ بیشرمی إز عظمــت و

 پتإنســیل ھــإی إرزشــمند  نھفتــه در نظــإم دمکرإتیــک آمریکــإ تجلیــل میکنــد. إو

 بیرحمإنه دستور کشتإر میدإده إمإ چإره إی ندإشته زیرإ سلسله مرإتب دستور

 بعنــوإن حکــم قــإنون  بقــإی قــدرت بإیــد رعــإیت میشــد. ھمــإن إجــرإی دســتورإت

 لنینی بإ إین تفإوت که چند برإبر وحشتنإکتر بــوده إسـت کـه در إدإمـه بــه آن

 خوإھم پردإخت.  إمإ آیإ ھیچ مبإرز و آزإدیخوإھی در مإھیت علت وجودی نھإد
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 ھــإی ســرکوب، تــوطئه، جإسوســی، تعقیــب و زنــدإن، البرإتوإرھــإی شــیمیإیی و

 ویروسی و... کوچکـترین تـوھمی دإرد، بـه ھیـچ وجـه، حـتی نشـریإت بـورژوإزی

 چپ حزبی ھم درآمریکـإ مـدإم إز إیـن فجــإیع آشـکإر نـإم میبرنـد إمـإ در برإبــر

 چین و روسیه خإموشی إبلھإنه إی إز خود نشإن میدھند. گر چــه بنظــر عجیــب،

 مثل برخی شـھروندإن بـی مســئولیت و متـوھم  در آمریکـإ کـه دولتشـإن رإ مثال 

 دلسوز میدإننــد و إکـثر نھإدھــإی إمنیـتی رإ إز ضــرورت منـإفع إمنیـت مـردم در

 کشورشإن میپندإرند.  مگر إینکه إفرإد سرشنإس، ژنرإلھــإ، کإرشنإســإن سیإســی

ــإ تضــإدی، ــإبت و ی ــإیه رق ــر پ ــإم، ب ــدرتی نظ ــروف ق ــتی و رســإنه ھــإی مع  دول

 وإقعیإتی رإ به نإگھإن إفشإ کنند و یإ إز دإیره قدرت به بیرون درز پیدإ کنــد،

 آنگإه جنبه آگإھی و إعترإض مثال  صورتی جدی تر بخـود میگیـرد و آنگـإه چـپ

 ھإی حزبی چه بھره بردإری إیدئولوژیکی تند و تیزی علیه غرب که برإی خود

ـــإر إز إبتـــدإی حکـــومت بـــورژوإزی  نمیکننـــد. در حـــإلیکه ھمیـــن حـــوإدث خونب

 کمونیسـتی روسـیه ھــم تـإ کنــون إز درون ھیئت حـإکمه قــدرت مـدإم بـه بیــرون

 ریخته، إمإ إردوگإه چپھإی دولــتی إز تــرس بــی پــدری ھــورإ کشـیدند کــه حـزب

 دإرد إز رویزیونیست ھإ (مرتدین به خط لنینیسم)،  سإزشــکإرإن و فرإکســیونھإ

 (گرإیشإت فکری و گروھـی درون حزبــی)  خــود رإ تصــفیه میکنـد تــإ دیکتــإتوری

 پرولتإریإ یک پإرچه شود و خدشه نإپذیر پیش رود. و در إین مسیر خودی ھإی

زیإدی حذف شدند و خودی ھإی جدیدی پإ گرفتند.
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 - که جنبـش ھــإی آزإدیخــوإھی مجبــور بــه عقـب نشـینی میشـوندزمإنی

 برخی إز مردم ترجیح میدھند در رل عإدإت قبلی روزمرگی-شـإن دوبــإره غــرق

 شوند گر چه در إضطرإبی پنھإن به چه آسیب-ھإ که تن نمیدھند.  إمإ ســإختإر

 نئولیــبرإل آنچنــإن در بحــرإن إســت کــه إیــن جنبــش-ھــإی إفقــی دیگــر خــإموش

ــق در  شدنی نیستند.  بیإد بیإریم که ستإد رھبری بوش، ھر گونه موضوع تحقی

 بإره  فرو ریختن سإختمإنھإی دو قلو در نیویورک رإ مسئله إی إمنیــتی خوإنــد

 تإ کسی فکر نکند إین عمل بإ شوإھد موجود نـه توســط بـن الدن بلکـه ، بنـوعی

 زیر نظر توطئه آمریکإ برإی توجیه جنگ نفتی ســودآور و ســرکوب جنبــش-ھــإی

 دإخلی تحت عنوإن حمله دشمن خإرجی إنجإم گرفته إست.  إمإ معمــوال إفشــإی

 إینگونه توطئه ھإی دست بإال ، إکثر إوقإت نه إز جإنب مبإرزین بلکه إز درون

 و حوإشی بدنه قـدرت إنجـإم میگیـرد کـه تــإ حـدی إز ویژگـی فضــإی چنـد گـإنه

 إیــدئولوژی ھــإی قدرتمنــد بخــش-ھــإی متنــوع ســرمإیه دإری و مــدنی غــرب بــر

 میخیزد. بطور نمونه، ت د گإردنسـون رئیـس پلیـس برکنـإر شـده لـس آنجلـس در

   و بگفته خودش سیستم إز بإال میخوإست إو رإ به کإرھإی خالف و1980إوإیل 

 مإفیإیی وإ دإرد ولی إو تن نـدإد.  نمیتـوإن منکـر إفشـإ گـری ھـإی جإنــإنه إو إز

   سـإلی کـه إز إخرإجـش گذشـت بإشـیم. نمـونه دیگــر،20درون سیستم در عرض 

  ســإل سرپرســت و بــإزرس بخــش پیگیــری مــوإد مخــدر إز شــبکه17مــإرک کــوپر 

 کثیف درون سیستم آمریکإ پرده بر میــدإرد إو ھـم إز کــإرش إخـرإج شــده إسـت. 

 جرمی إسکیل کـه کتــإب إفشــإگری کمپــإنی بلـک وإتــر رإ نوشـت  و ھــزإرإن نفـر
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ــتر إز بیشــرمی ــإ برخــی مثــل إســکإت ری ــد و ی  دیگــر کــه در إیــن زمــره میگنجن

 سإزمإن ملل بستوه آمده و إستعفإ دإده إند إمإ در بی إرتبإطی کإمل بإ آن ھم

 نیســتند  و یــإ بســیإری ترجیــح دإده إنــد در ســإزمإنھإ و إنجمــن ھــإی مســتقل

 فرھنگی إجتمإعی به تحقیق و إفشإگری بپردإزند و گإھی ھم إز زمینـه شـھرت

 جدید به مقإم ھإی بإالتری دســت مـی-یإبنــد. إکـثر آنھــإ إز نظــر إفشـإ گـری بــر

 روی حوزه ھإی تحقیقی خویش تمرکز میگذإرند إمــإ در تحلیـل بحـرإن سـرمإیه

 دإری شدیدإ  لیبرإل ھستند. إیـن تیـپ گـروه ھـإ إرتبــإط زیـإدی بـإ چنـد سـویگی

 بدنه قدرت دإرند و سیإست ھإی رإسـت إفرإطـی إنحصـإرإت قـدرتی، إقتصــإدی،

 دإرویــی،  نظــإمی، دیپلمإتیــک پشــت پــرده رإ بیــرون میریزنــد.  بــإ ســإزمإنھإی

 بإصطالح غیر دولتی إرتبإط تنگإتنگی دإرند و ھموإره حإمی کإندیدإھإی کمتر

 بدتر ھستند. إز طریق کنفرإنس ھإ، نشریإت، روزنـإمه ھــإ، رســإنه ھــإ  و چـإپ

 کتإب و... درآمد نسبتإ خوبی دإرند. جإلبه که ھمینھإ زمإن بــوش مــدإم فریــإد

 میزدند که آمریکإ به یک دولت فإشیستی تبدیل شده إست.   جنبش-ھــإی إفقــی

ــد إمــإ ــإی دإغــی إســتقبإل میکنن ــن إفشــإگری ھ  و آنإرشــیک در مجمــوع إز چنی

ــه  فعإلیت-شإن إز صفوف آنھإ کإمال  جدإست و در نشریإت و مقإالت إینترنتی ب

 صرإحت آنھإ رإ بنقـد میکشـند. إینھـإ رإ مینویسـم کـه بگـویم،  جنبشـھإی إفقـی

 کإمال   میدإنند که غرب چه کرده و چه میکنــد و إیــن خــود دلیــل مـوجھی بــرإی

 إنزجإر آنھإ إز دمکرإسی جنإیی غرب و سإختإر نظإم سلطه گریســت. إز ھمیــن

 جھت آنھإ بر عکس إحزإب چـپ إیـدئولوژیک کوچکـترین تـوھمی ھـم بـه تإریـخ
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 سإختإر سإنسور و سرکوب دول بورژوإزی چیـن و روس و غیـره ندإرنـد ھـر چنـد

 إین دولتھإ مخصوصـإ روسـیه زیـر فشــإر آزإدیخـوإھی مـردم کمــی عقـب نشـینی

 کرده إند إمإ ھنوز در جرگه إفرإطی ترین، إصـولگرإترین، خفنـإکترین و تإریــک

إندیش ترین کشورھإی بزرگ سرمإیه دإری جھإن بحسإب میآیند.

 در إینجــإ مــن ســعی میکنــم ســإختإر قــدرت سیإســی روســیه رإ بعنــوإن

 پإیه گذإر دول سرمإیه دإری کمونیستی جھإن مختصرإ بشکإفم و دیگرإنـی إگـر

 عالقمند شدند میتوإنند إز زوإیإی مختلفی سیر تحوالت آزإدیخوإھی در روسیه

 رإ دنبــإل کننــد بخصــوص کــه گرإیشــإت إفقــی و آنإرشــیک نســل جوإنــإن منتقــد

 إمروز در چین و روسیه حتی گإھی نإچإر ھسـتند تحـت نـإم دمکرإسـی خـوإھی

 . جنبشـھإی آزإدیخـوإھی جھـإنی تقریبـإ ھمگـی إزحرفھإیشإن رإ مطـرح سـإزند

 مــإھیت سیإسـت فإشیســم غــرب آگإھنــد ( إگــر بــرخ کـوچکی إز جوإنــإن در شـرق

 بخإطر إختنإق حإکم و إز سر نإآگإھی و توھم به مدرنیسم إروپإیی و تبلیغإت

 مإھوإره إی به دإم آنھإ إفتإده بإشند) إمإ در بین عده إی إین سردرگمی ھنــوز

 بــه تإریــخ سوسیإلیســم دولــتی وجــود دإرد إلبتــه نــه در درون خــود کشــورھإی

 کمونیسـتی.  حــتی در تإریـخ ســیإه تریـن دورإن إسـتبدإدی حکـومت ھـإ، شـور و

 عشق آزإدی ھموإره رإھی به روشنإیی پیدإ کرده تإ زنــده بـودن عنصـر زنـدگی

 رإ به جإمعه نشإن دھد.  آزإدی بیإن و نشر آرزوھإ و ســإزندگی ھــإ، إعــترإض و

 ھمبستگی و إنتخـإب آزإدإنـه شـیوه زنـدگی إز فرإینـد مبـإرزه طـوالنی إنسـإنھإ

 بعنوإن پــإیه إی تریـن نیــإز بشـری بـه دول جھـإنی تحمیـل شـده إسـت.  ظـإھرإ
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 سـإزمإن دروغ حقـوق بشـر بإیــد کشـورھإ رإ در إجـرإی صـحنه ســإزی آن متعھـد

 سـإزد. إز آنجـإیی کـه فلسـفه حقـوقی برگرفتـه إز حـق مـإلکیت خصوصـی إسـت

 نھإیتإ دردإیره بإزی ھإی قدرت سإزمإن ملل میگنجد که إسإسإ خود دولــت-ھــإ

 ھستند که مدإم در یک روند حقه بإزی تجإرت سیإســی، زنـدگی مــردم رإ مـورد

 معإمله قرإرمیدھند. ده سإل پیش جمعیت زیإدی برإی إعـترإض علیـه جنإیــإت

 آزمإیشگإه شیمیإیی إتمی ریورمور  در شمإل کإلیفرنیإ گرد ھم آمدنــد و پلیــس

 إمنیــتی رإه ھــإ رإ مســدود کــرده بــود. مــردم فریــإد میزدنــد کــه إیــن کمپإنیھــإ

ــم إز حریــم خصوصــی  و  جنإیتکإرنــد.  إفســرإن پلیــس میگفتنــد مــإ وظیفــه دإری

 حقوق مدنی شغلی کمپإنیھإ ھم دفإع کنیم. بله إبزإر قدرت ســرمإیه دإری یــک

 مکإنیسم حقوقی نظإرت در حفظ حقــوق إنحصـإرإت قـدرتی رإ  بـه إسـم ھمگـإن

ــون حقــوق کوچکــتر رإ در صــحنه ــه صــدھإ میلی ــق آن روزإن  ســإخته کــه إز طری

 جھإنی له و لورده میکند. تنھإ بإ توجه به إرقإم ده ھإ و حتإ صــدھإ میلیــونی

 بی پنإھی آوإرگإن، تبعیض نژإدی، بیگإری کودکـإن، زنـدإن و شـکنجه، جنـگ و

 غیره، جإیگإه وإقعی حقوق بشر دولتھإ إز لحظه بنیــإدش تــإ بــه إمــروز، کــإمال 

 روشن میشود. حإل إینکه برإی إنجإم چند پرونده حقوقی چه تبلیغإتی که رإه

 نمیإندإزنــد تــإ چشـم إمیـد مـردم نـه بــه مبــإرزإت مسـتقیم خودشــإن إز پــإیین،

 بلکه به دولتھإ بإقی بمإند.   إز إیـن جھـت در إینجـإ قصـد نـدإرم بـإ رجـوع بـه

 دیگر زمینه ھـإی حقـوقی بمإننــد إحـزإب، مـذإھب، ملیتھـإ و غیـره کـه تنھـإ در

 حیطه منإفع سیإسی دولت-ھإ میگنجد به بیرإھه رویم و إز موضــوع إصــلی دور
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 شـویم( مطلـب مـإرکس در بـإره مسـئله یھـود  میتوإنـد کمـک شـإیإنی بإشــد، آن

جنبه ھإی خوب إو که چپ-ھإ إزش فرإر میکنند).

  فقط بگویم که دولتھإ بسته بـه مـوقعیت منـإفعی-شــإن ھمـوإره ھمــإن

 حقوق إبتدإیی إولیه رإ ھم نقـض میکننـد تـإ آزإدی مـردم رإ ھـر چـه بیشــتر در

 إختیإر خود دإشته بإشند تإ بإزده کإر مــردم  مســتقیمإ بــه زنــدگی خـود مــردم

 برنگـــردد بلکـــه آنـــرإ إز طریـــق بورکرإســی پیچیـــده حقـــوقی قـــإنونی مـــإلکیت

 خصوصی، در دست إربإبإن قدرت قرإر دھند. إیــن إز خصــإیص مــإھیت ســإختإر

 دولت إست که بر مردم سلطه و کنترل دإشته بإشد تإ بتوإند إمکإنإت و منــإفع

 بیشتری رإ بـرإی برگزیــدگإن قــدرت سیإسـی و مــإلی خـویش فرإھـم آورد.  خـوب

 طــبیعی- ســت ھــر چــه مــردم آزإدی عمــل و ھمبســتگی شــإن إز پــإیین بــه شــکل

 ھمکإری شورإیی در درون جإمعه قویتر و محکمتر بإشد طبیعتإ إدإره منإسبإت

 زندگی بیشتر در دست خودشإن خوإھد بود و إین بإعث میشــود کــه نفــوز و زور

 دولت کمتر و ضعیفتر شود.   شـعور فعــإلیت ھمکــإری إجتمـإعی إنسـإنھإ إسإســإ

 بمإنند پرندگإن در غریزه إنتخإب زندگی آزإد عإشــإقإنه شــإن،  بطــور طــبیعی

 در حیإت جإمعه حضو دإرد و إین چیزی نیسـت کـه مکـإنیزم حکـومت یــإ قـدرت

 دولتی به آنھإ إھدإ کـرده بإشـد بلکـه درسـت بـه عکـس آن، إفـرإد درون ھـرم و

 رإس قدرت تالش میکنند به إین شـعور آزإدی عمـل إنســإن ھـإ نــه تنھـإ تــوھین

 کنند بلکه إز طریق فشإر إرکإن دولتی پلیس و زنـدإن،  فعــإلیت إنسـإنی مــإ رإ

 در إختیإر منإفع قـدرتی خودشـإن نگھدإرنـد تـإ آن خوإسـته ھـإی جـإه طلـبی و
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 زیإده خوإھی بیمإرگونه خود رإ إرضإ کنند تــإزه بعــد ھــم بیشــرمإنه بـه مــردم

 بگویند ببینید مإ چقدر إز شمإ مھمـتر و بــإ شــعورتریم و إگـر ھــم میخوإھیـد در

ــإ ممتــإز بشــمإر آییــد بإیــد بــإ یکــدیگر در درون خودتــإن بــرإی إیــن  چشــم م

 "شإیستگی"  رقإبت کنید. سإختإر قدرت، نــوع تقسـیمإت کـإر مـزدی رإ گـونه إی

 رتبه بندی کرده و زیر نظإرت تخصصی قرإر دإده که مردم نسـبت بـه س متھإ و

 وجھـه ھـإی شـغلی شـإن بـر یکـدیگر کنـترل و نفـوذ دإشـته بإشـند. طبقـه بنـدی

 مشإغل و إشل ھإی حقوقی بسته به جإیگإه حسإس قدرت بسیإر مھم إســت.  در

 آمریکــإ کمــتر إنسـإن شــرإفتمند و بــإ شخصــیتی حإضــر میشـود در کإرخإنجـإت،

ــی آی، ــدرإل، إف ب ــش ف ــس، إرت ــإگون، ســیإ، پلی ــإ و إنحصــإرإت پنت  ســإزمإن ھ

 تســلیحإتی، شــیمیإیی ویروســی و ... کــإر کننــد گــر چــه مــزد و پإدإشــھإ بســیإر

 بإالســت إمــإ ھــوإیش خفــه کننــده، مخفیــإنه وخیإنتکــإرإنه إســت و بــوی خــون

 میدھد.  إلبته إکثر مردم إمروزه إین وإقعیإت رإ میدإننــد و إز إرتبــإط بــإ چنیــن

 کسإنی شدیدإ  دوری می-جویند.  کإرگرإن مبإرز إسکله شھر إوکلند و سیإتل ھــم

 بــإ نقـش إرتـش فـدرإل آمریکـإ بخــوبی آشــنإیند کـه چگــونه إعتصـإبإت آنھــإ رإ

 مدإم در ھم شکستند.  و حتی دإنشجویإن إجإزه نمیدھند پلیس و إف بی آی در

 صــحن دإنشــگإه آفتــإبی شــوند. إز إیــن جھــت جنبــش-ھــإی مبــإرزإتی جھــإنی،

 ھمبستگی إرتبإطی شورإیی و ھمسإیگی شـإن رإ بحـإلت إفقـی و آنإرشــیک(ضــد

 ســلطه)  و تــوری شــکل در درون خــود و جـــإمعه گســترده  میســـإزند تـــإ  نفـــوذ

 جریإنإت و إحزإب قدرتی و دولتی چپ و رإست رإ به حدإقل کإھش دھند زیــرإ
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 آنإن خوب میدإنند آزإدی شإن زمإنی تحقــق میإبــد کـه إشــکإل و سیإســت-ھــإی

 سـإختإر ھرمـی دولـت و شـبکه رتبـه سـإزی دیوإنسـإالری بإیــد در درون صـفوف

 إرتبإطی مردم تضعیف شود تإ نھإیتإ شـبکه قـدرت منـزوی شــده و در خـود فـرو

ریزد.  

 خیلی بعید بنظر میآید در إوضإع آشفته نئولیبرإلیسـم جھــإنی و رشــد

 آگإھی ھإی مـردم جھـإن إز دیکتـإتوری ھـإی پلورإلیسـم سیإسـی آشـکإر و چنـد

 رنگ إفشإ شده، یک فرد چپ لنینی حتی تصـور کنـد کـه میتوإنـد إعمـإل سـلطه

 . تإریخ شإرالتإنیســم إحــزإبدیکتإتوری یک  قدرت وإحد حزبی رإ جإ بیإندإزد

 بــورژوإزی چــپ در إیــن چنــد دھــه ھــم نشــإن دإد کــه إکثرشــإن بــإ إیجــإد یــک

 سیإھی لشکر نھإیتإ توإنسته إند بـه یــک جنـإح حــزب پإرلمـإنی تبــدیل شــوند.

 إسإسإ ھم چیزی غیر إز إین تمنإ نمیکنند ھمإنطور که ژیژک بإ یــک إمــر وإالی

 دیکتــإتوری لنینــی پیــش رفــت إمــإ حتــإ تــوی کنگــره پإرلمــإنی إش ھــم چیــزی

 نصیبش نشد. شعإر ھإی چپ لنینی و مإرکسیستی إز طرف کإدرھــإی حرفــه إی

 حزبی، إسإسإ یک تجإرت سیإسی إست که ده ھإ سإل بطور حرفه إی سرگرمش

 بوده إند. برخی إز آنھإ کإرشنإسإن رإست إفرإطــی در شــبکه ھــإی مــإھوإره إی

 بی بی سی و صدإی آمریکإ و غیره شده إند تإ بیچإره ھإ بعد إز آنھمــه إســم و

 رسم بإالخره یه نونی ھم خورده بإشند، عمری حقه بإزی یعنی برإی ھیچی؟!!

 إگر من در إین مرحله حقیقتإ  نقدی بــه دیکتــإتوری لنینــی إرإئه میــدھم بــرإی

 آن عـده إی إســت کــه بـه صـمیمیت و صــدإقت و إندیشــه إنتقــإدی چـپ، و آزإدی
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 حقیقی و نه شعإری، زمإنی إرزشی قإیل بوده إند و ھستند شــإید ســختی ھــإ و

 زخمھإی نإروإ به آنھإ فرصت نـدإد تــإ علـت عمیقـتر تلخــی ھـإ و نإکـإمی ھــإی

 تإریخ روسیه رإ به چإلش کشند. چپ سیإسی ھمإنطور که إز لفظ آن بر میآیــد

 یک حرفه سیإسی بورژوإزی عقیدتی برإی کسب قدرت بود. لنین ھم ھمین بــود

 إمإ بإ دو فرق بزرگ. مإ نه در قرن إو زندگی کردیم و نــه إز شکســتھإیش درس

گرفتیم.  
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إفسإنه قدرت در حزب ب لشویک لنین

  زمـــإنیکه إســـتإلین در گذشــت و خروشــچف1953بیـــإد بیإریـــد ســإل 

 بعنوإن رھبر حزب بلشویک بقدرت نشست و فرمإن بإزگشت به إصــول لنینیســم

 رإ صإدر کرد. زیر فشإر ده ھإ ھزإر نفرکمیسر ھإی عإلی کشور و خإنوإده ھـإی

 ســرإن قــدرتی و إعترإضــإت میلیــونی خفــه شــده مردمــی، إســتإلین بعنــوإن یــک

 رھــبر خــود کــإمه کــه بســیإری رإ بخــإطر جــإه طلــبی ھــإیش تصــفیه، زنــدإنی و

 تیربإرإن کرد، محکوم شد و مجسمه إو پإیین کشیده شد. إمــإ آیــإ خروشــچف در

 إین خود کإمگی ھإ شـریک نبــود؟ چنــد مـإه بعـد إز آن،  عـإلیترین مقـإم پلیـس

   کــه دســتیإر إولبریــإإمنیتی روسیه و قدرتمندترین فرد دوم کشور معروف به 

 إستإلین شنإخته میشـد بعنـوإن خـإئن، مخفیــإنه بــه جـوخه إعــدإم سـپرده شــد

 زیـــرإ إو ھنـــوز در درون ســـإزمإن إمنیـــت چکـــإ (کـــإ.گ.ب)دوســـتإن بـــإ نفـــوذی

 دإشت(تإریخ مرگ إو درست روشـن نیسـت در کتــإب خـإطرإت گربــإچف دســإمبر

   ذکر شده إست).  در إردوگإه چپ  جھإنی شورشــی بپــإ شــد و إکــثرإ  آنــرإ1953

 کودتــإ إز درون خوإندنـد.  إحـزإب إستإلینیســتی خـإرج إز روســیه کـه سـی ســإل

 برإی رھبرشإن ھورإ میکشیدند چگــونه میتوإنســتند إو رإ خودکــإمه و دیکتــإتور

 قلمدإد کنند. کم کم روسیه به یک سوسیإل إمپریإلیسـت     خـوش خیــم إمـإ بـإ

ــه  إقتصإد سوسیإلیستی مبھم تبدیل شد. وإژه سوسیإلیسم لقب إمپریإلیسم رإ ب

 ســختی قــورت دإد  و در ذھــن برخــی إز إحــزإب لنینــی بحــث ھــإی پلیمیکــی رإ
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 دإمــن زد و إنشـعإبإت عقیـدتی بمإننــد عصـر مسـیحییت لــوتر و کــإلوین بـه رإه

 یإر إصلی إستإلین کی بود؟بریإإفتإد.  إمإ 
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بریإ کمیسر عإلی سإزمإن مخوف پلیس چکإ

  بدنیإ آمد و مثل إستإلین یک گرجــی بــود در إنقالب1899 إو در سإل 

ــبر  ــإ پیوســت.  إوت 1917إکت ــه بلشــویک-ھ ــه1920 ســریعإ ب ــور کمیت    مــدیر إم

 مرکزی آذربإیجإن شد.  إو بـإ حمـإیت بیـش إز حـد إورجونیکیــدزه کمیسـر عـإلی

 إرتبإطإت و دبیر کمیته حزبی منطقه زإکرإیکوم (مإورإ قفقإز)  کــه یکــی إز ســه

 یإر إصلی إستإلین و جز دإیره إصلی حزب کمیته مرکــزی بلشــویک و یــإر لنیــن

 ھم بشمإر میرفت، بسرعت در مقإمش پیشرفت کــرد و إخبــإر پإکســإزی رإ مــدإم

 بگوش إستإلین و طبیعتإ لنین إز طریق إورجونکیدزه در کإخ کرملین میرســإند.

   بعنـــوإن رئیـــس بخـــش عملیـــإت ســـری و معـــإون چکـــإی1921بریـــإ در ســـإل 

 آذربإیجإن، سیإست عملیإت گروه سه نفره ترور معروف به ترویکإی رإ برنإمه

 ریــزی کــرد کــه خرإبکــإرإن و مخـإلفین حـزب بلشــویک رإ درجــإ میکشــتند و جــو

 ترور وحشتنإکی إیجإد شد. عملیإت چکإی آذربإیجإن بحدی بیرحمإنه شــد کــه

  کــدوروف1921حتی إعترإض دیگر بلشویک ھإی آذری رإ بر إنگیخت. در بھــإر 

 معإون إول دذرژینسکی (رئیس مخـوف چکـإی روســیه) و رئیــس حـوزه عملیــإتی

 مسـکو (محــإفظ لنیــن و کـإخ کرملیـن) و دوسـت نزدیــک إسـتإلین پــس إز بإزدیــد

 جمھوریھإ، تقإضإی برکنإری بریإ رإ بخإطر بی پروإیی ھــإی بیــش إز حــدش در

 کشتإرھإ که بإعث مـرگ بیشـمإری إز مـردم  شـده بـود، دإد. إمـإ بطــور عجیـبی

 إین مسئله نه تنھإ إنجإم نشد بلکه إو بخإطر کشتإر وسیع إش إز سوسیإلیست

 ھــإی إنقالبــی چــپ (بزرگــترین ســإزمإن چــپ إنقالبــی کــه در میــإن کشــإورزإن،
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 سربإزإن، و ملوإنإن پإیگإه عظیمی دإشت و به آزإدی شورإھإی دھقإنی إعتقإد

 1922دإشتند)  درجه إفتخـإر شـجإعت و یــک ســإعت طال گرفــت.  و ھمـإن سـإل 

 سإلگی) به درخوإست شورإی کمیسرھإی خلق آذربإیجإن إز طرف پلیـس23(در 

 سیإسی مسکو چند قبضه تفنگ خودکإر به إو إھدإ شد. گر چه کمیســر کــدوروف

 و پسر کوچکش إیگوز در چشم مردم مسـکو بــه جالدإن إمنیـتی بیرحـم بلشــویک

   ھـر دو توسـط بریـإ و إسـتإلین بعنــوإن1939معروف بودند إمإ ھمإنھإ در سـإل 

ــإیت ترجمــه20-46خــإئنین إعــدإم شــدند (ص  ــإ ، نوشــته إمــی ن   إز کتــإب بری

جمشید شیرإزی).  

ـــــــق ـــــــتی رإ إز طری ـــــــإمورإن إمنی ـــــــإ بیشـــــــتر جإسوســـــــإن و م  بری

 ( جـإمعه جوإنـإن کمونیسـت)  دسـتچین مـی کـرد کـه بعـدھإ ھمـه بـهکإمسـومول

 ).  بریإ چون جوإن تإزه بقــدرت52شبکه نیرومند وفإدإر به إو تبدیل شدند(ص

 رسیده إی بود  مورد حسـإدت برخـی إز رقبــإی  وفـإدإر حـزب بلشـویک ھـم بـود

 إمإ کمیسرھإی عإلیمقإم بلشویک إو رإ بخإطر نإبود کردن "مخإلفإن بلشویک"،

 "ضد إنقالب" ، "دشمنإن خلق" ، "دشـمنإن پرولتإریــإ"  و...  سـتإیش مـی کردنـد.

 إمإ بریإ در درون إز گإردھإی قدیمی بلشویک  که جإیگإه ویژه تری نســبت بــه

 إو دإشــتند، خوشــش نمیآمــد وسرســپردگی خــود رإ ھمــوإره بــه إســتإلین نشــإن

 میــدإد و در رإبطــه بــإ کشمکشــھإی درون قــدرتی بلشــویک بــرإی بإنــد إســتإلین

  إثـر بســیإر إرزنــدهدولــتی در دولـتخبرچینی و جإسوسی مــی کــرد.  در کتــإب 

 ی وگنیإ آلبإتس به ترجمه مھدی پرتوی ھمین سیإست ھــإی خوفنــإ ک چکیســتھإ
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 رإ إز طریق رجوع به إسنإد، آرشیوھإ، گزإرشإت کمیسرھإ و غیره مستدل کــرده

 که من لزومی به نوشتن شمإره مدإرک بإیگإنی که إکثرإ  به زبإن روســی إســت

    بــه نوشــتهإستإلین، شکستھإ و پیروزیھــإدر إینجإ نمی بینم، ھمینطور کتإب 

 دمیتری ولکوکونـوف بـه ترجمـه پرویـز ختـإیی. إلبتـه دمیـتری ریإسـت موسسـه

 تإریخ نظإمی شـوروی رإ بعنـوإن یـک کمیسـر عـإلی سرلشـکری بعھـده دإشـته و

 مشـإور إرشـد نظـإمی بــوریس یلتسـین ھـم بـوده إسـت و طبیعتـإ إز چنیـن کسـی

ــبر و بنیإنگــذإر دولــت کمونیســتی روســیه در ــن رھ ــه إز لنی ــرود ک  إنتظــإر نمی

ـــن رإ ـــإی إعترإضـــی توســـط لنی ـــش ھ ـــد و ســـرکوب جنب ـــدردإنی نکن ـــوع ق  مجم

 بسیإرکمرنگتر نشإن دھد. إمإ إو إسنإدی رإ رو میکند که برإی نتیجه گیـری مـإ

 إز حقإیق کإمال  سودمند إست.   دوستإن میتوإنند بـه ھمیـن چنـدین إثـر ترجمـه

ـــإ کتـــب ـــه ب ـــت و در مقإیس ـــإفی گویإس ـــدإزه ک ـــه کننـــد کـــه بإن ـــده مرإجع  ش

 بیشمإرإنگلیسی بغیر إز تفإسیر طوالنی در جزییإتشإن، در مجمــوع  نســبت بــه

 توصــیف وإقعیــإت، مشــإبه ھســتند. إلبتــه منتقــدین بــإ صــالحیت روســی و غیــر

 روســی بإنــدإزه کــإفی ھســتند کــه کســی وقتـش رإ صــرف نوشــته ھــإی مــإمورین

 سإزمإن سیإ در مورد تإریخ چکإی روسیه نکند که بھره بردإری ھإی دمکرإسی

 پســند غربــی رإ غــإلب کننــد و تــوطئه ھــإی غــرب رإ خــوش رنــگ نشــإن دھنــد. 

 بســـیإری إز گزإرشـــگرإن و نویســـندگإن شـــوروی مثـــل خـــإنم آلبـــإتس در دورإن

 گالسنوست (حقیقت گویی و یإ فضإی بإز سیإسی) إین شإنس رإ یإفتند کــه بــه

 برخی إز إین إســنإد روسـیه دســت یإبنــد، بخصــوص بعــد إز کودتــإی جنــإحی إز
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 قدرت به ھمرإھی کمیسر وزإرت إمنیت کشــور، کـإ. گ. ب. (  چکــإ) علیـه  حـزب

  کــه إوضــإع جـإمعه رإ تــإ حــدی بھـم1991کمونیسـت       گــور بـإچف در سـإل 

 ریخت و سإختمإن ستإد  چکإی (یوبیإنکإ) مخــوف در مســکو مــورد یــورش مــردم

قرإر گرفت إمإ نھإیتإ إز زیر ضربه إسإسی نجإت یإفت.  

ــإلھإی إمی نإیت مینویسد خونریزی ھإ و کشتإرھإی دسته جمعی إز س

    آنقدر بطرز وحشتنإکی در مإورإی قفقإز بإال گرفت که ھمه رإ1923  تإ 1919

 در گورھإی دسته جمعی می ریختند آنھم بدون ھیچگونه حق مرإسم ســوگوإری

 إگر کسی ھنوز إز طرف خإنوإده ھإیشإن زنده بإقیمإنده بود. صــدھإ ھــزإر نفــر

 به تبعید و إردوگإھإی کإر إجبإری فرستإده شده بودند کــه بســیإری إزکودکــإن

 و زنإن بسرعت میمردند.   خإنم تسیتسإنإ چولوکإشویلی یکی إز زنــدإنیإن، کــه

   مدإم بھمرإه مإدر خوإھرش بإزجویی و شکنجه میشـدند تــإ چکـإ1924در سإل 

 پدرشإن رإ که یکی إز مخإلفین بود، دستگیر کند، میگوید:  در یک شب چکیســت

 جوإنی متوجه شد که پدرش یکی إز زندإنیإنی إست که قرإر بود إعــدإم شــوند.

 وقتی به آن چکیست دستور دإدند که پدر خود رإ بکشد ولـی إو دو مــإفوق خـود

 رإ کشت و آن شب  صدھإ کمیسر کوچک و بزرگ عیإشی خونینی رإ در زنــدإنھإ

 ). حتإ دومبــإدزه یــإر58برإه إندإختند و "خیإبإنھإ إز خون سرخ شده بود" (ص

 وفــإدإر ســإزمإن چکــإ و بریــإ میگفــت کــه بریــإ در ھمــه شــکنجه ھــإ و إعــدإمھإ

 مستقیمإ شرکت می کرد. فرإموش نکنیـم بعــد إز مـرگ إسـتإلین إز برخـی إز آن

 مردمإن (إگر کـه کسـإنی إز خـإنوإده شـإن بـرإی پیگیـری شـکإیإت بــإقی مإنـده
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 بودنــد تــإ درعبــور إز دإالن ھــإی خفــه کننــده بورکرإســی قــدرت جســإرت نشــإن

 دھند)  إعإده حیثیت شد.  آنچه مسلمه، رھبری حزب برإی تمإمی إیـن سـرکوبھإ

 و بیرحمــی ھــإ پشـت سـر آنھــإ إیســتإده بــود چنــإنکه میخإییــل کإخیــإنی عضـو

 کمیته مرکزی گرجستإن إز چکیســت ھــإ بخــإطر کإرھــإی درخشإنشــإن قــدردإنی

 مــی کــرد: " بگــذإر ھمــه بخــإطر دإشــته بإشــند کــه رژیــم شــوروی بــإ کســإنیکه

 ســــإزمإن دھنــــده شــــورش تلقــــی میشــــوند بـــی مالحظــــه وبیرحمــــإنه رفتــــإر

 میکند.....إگـر مـإ آنھـإ رإ إعـدإم نمـی کردیــم علیـه کـإرگرإن گرجسـتإن جنـإیت

 بزرگی إنجإم دإده بودیم.  بإ منشویکھإی پست و بزدل، تنھإ بإ زبإن إنقالبی و

). 58بیرحم میتوإن سخن گفت" .(ص

  إین فقط فریإد بریإ نبـود کـه میگفــت مـإ تمــإم روسـیه رإ إز مخــإلفین

 بلشویک پإکسإزی خوإھیم کرد بلکه إیــن پــروژه حـزب بلشــویک بـود کـه إز إول

 إنقالب إعالم کرد مإ در إرتبإط بإ إصول مإرکسیسم و خط پرولتإریإ کوچکــترین

 سإزشی رإ بر نمی تإبیم و برخوردی خشک، محکم و بیرحمــإنه إی رإ در برإبــر

  کــه بشــدت إز1923مخإلفین حزب بلشویک خوإھیم دإشت. إمإ  لنین در إوإیل 

 بیمإری رنج میبرد سإیه شوم چکإ رإ در دیوإنسإالری قدرتش کإمال  حس کــرد و

 إز تروتسکی کمیسر جنگ (نفر سوم قدرت) خوإست برإی کنترل چکإ بـه منطقــه

 مإورإ قفقـإز (إرمنسـتإن، آذربإیجــإن، کرجسـتإن و...)بــرود و إیــن زمإنیسـت کـه

 إستإلین کمیسر عإلی آن منطقه بشمإر میرفت إلبته ضمن دإشتن چنــدین مقــإم

 قدرتی دیگر إز جمله دبیر إول حزب بلشویک، إز إیـن جھـت تروتسـکی خوإھـإن
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 1932درگیری بإ إستإلین نبود و إین پیشنھإد رإ رد کرد. سخن کوتــإه، بعــد إز 

  سـإلگی بنظـر مھمـترین33دیگر إستإلین تنھإ قـدرت مطلقـه روسـیه و بریــإ در 

 قدرت پشتیبإن إو بشمإر میرفت و تروتسکی سه سإل بـود کـه إز کشـور شـورإھإ

 إخــرإج شــده بــود و دیگــر یــإرإن دســت إول لنیــن ھنــوز بــر سرنوشــت خــود آگــإه

  زنـدإنی1930نبودند که به چه وضع وحشتنإک و رقت إنگیزی تـإ پإیـإن دھـه 

 و شکنجه خوإھند شد و به چه إعترإف نإمه ھإی ننگینی کــه تــن نخوإھنــد دإد

ــه جــوقه إعــدإم ســپرده ــه بلشــویک و پرولتإریــإ ب ــوإن خــإئنین ب ــإ بعن  و نھإیت

 خوإھند شد و برخی إز آنھإ حتی تمإم خـإنوإده ھإیشـإن سـر بـه نیسـت شـدند.

 إین در شــرإیطی إسـت کـه تمـإم نیروھــإی جوإنـتر شـبکه ھــإی پلیـس إمنیـتی و

 جإسوســـی چکـــإ در بـــدنه دیوإنســـإالری قـــدرت إختإپوســـی دولـــتی، زیـــر نظـــر

ـــــــوف، ـــــــروف ،کإمینیسکی،إورجونیکیـــــــــــــدزه، مولوت ـــــــإ، کی  إســـــــتإلین، بری

 کوگلیـــدزه،إیتینگون، کوزمیچــف و....جـإمعه رإ خفـه کــرده بودنــد.  بخصــوص در

 منطقه زإکرإیکوم(مإورإ قفقإز) إنجمنھإ، میـإدین، ورزشـگإه ھـإ و کتإبخـإنه ھــإ

 بنإم بریإ نإمگذإری شده بود.  کتــب درسـی مملــو إز عظمــت و کإرھـإی درخشـإن

 پدر پرولتإریإ إستإلین شد و تمجیدھإیی که بریإ إز إستإلین کرده و کتإبھـإیی

 که بریإ در مـدح إیـن رزمنـده گرجسـتإنی و تحــوالت روسـیه نوشـته و إینکــه إو

 إسـتإلین رإ بعنـوإن شخصـیتی مھـم در منطقـه زإیکرإکـوم معرفــی وآنجـإ رإ بـه

 پإیگإه موثر بلشویکھإ تبدیل کرد إلبته إین کتإبھإ رإ خــود إو ھــم نمــی نوشــته

 إمإ إعتبإرش رإ إو میگرفت زیــرإ إو سـردبیر و مـدیر موسسـه مــإرکس و إإنگلـس
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 در تفلیس محسوب میشد، و إگر إز طریق جإسوسإنش متوجه میشـد در محـإفلی

 برخــی نویســنده ھــإ حرفــی زده إنــد بفــوریت إعــدإم و خــإنوإده ھإیشــإن تبعیــد

 إز جإنب شورإی عإلی إتحـإد شــوروی در روز1949  مإرس  29میشدند.  بریإ در 

).267تولدش نشإن إفتخإر لنین رإ دریإفت کرد(ص

   دإیره قدرت إستإلین، مإلنکف، مولوتوف دو یــإر قــدیمی بلشــویک بـه

 ھمــرإه بریــإ مــدإم خطــرإت شــکل گیــری جنــإح ھــإی قــدرتی علیــه خودشــإن رإ

 بررســی و در نطفــه خفــه مــی کردنــد.  کســإنیکه إز إســتإلین و بریــإ در محإفــل

 مختلف کشوری  مدإم تعریف و تمجید نمی کردند مضنون وإقع میشدند و شبکه

 جإسوسی پرونده ســإزی ھــإ آغــإز میگشـت.  إورجونیکــدزه رإبــط إصــلی و قـدیمی

ــإ إو إختالف پیــدإ ــإ رإ بــه قــدرت رســإند ب  بلشــویکی إســتإلین و لنیــن کــه بری

 میکند. إسـتإلین إز إینکـه قـدرت ھـإی دور و بـرش بجـإن ھـم بیفتنــد و تضـعیف

 شوند إستقبإل می کرد تإ مبإدإ علیه خود إو توطئه کننــد إز إیــن نظــر إز تــرس

 کودتإ علیه خودش ھرگز جإنشینی رإ إز قبل برإی خود إنتخإب نکرد.  در ســإل

   برإدرإن إورجونکیدزه که کمیسإریإی عإلی صنإیع سنگین روسیه بودند1937

   فبریه یک18دستگیر شدند، پیإتیکف معإون إول إو محإکمه و إعدإم شد و"  در

 روز پیش إز گشـإیش جلســه عمــومی، إورجونیکـدزه پـس إز یــک مشـإجره سـخت

 ). و ھمســرش إز خشــم،  بریــإ128تلفنی بإ إستإلین خود رإ بإ گلوله کشت"(ص

 رإ یک موش کثیف لقب دإد.  عزیزإن توجه کنند وقتی کمیسرھإی عإلی خلق إز

 درون دفتر سیإسی حزب، کمیته مرکزی و وزیرإن دولت شورإھإ و إرکإن قدرتی
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 زیر سإختإری ھرمی تصفیه میشدند إسإسإ تمإمی شبکه إرتبإطی  قدرتی آنھــإ

 که به صدھإ  و گإھی به ھزإرإن نفر در کل کشور میرسید ھمگی معدوم، تبعید

 و جإبجــإ میشــدند و إیــن شــإمل خــود چکیســت ھــإی إرتبــإطی آنھــإ و خــإنوإده

ھإیشإن ھم میشد.

 سرإنجإم إستإلین میبإیست فکـری ھـم بـه حـإل بریـإ إیـن مـوش کـثیف

 1949ھــم مــی کــرد کــه إز قــدرت گیــری إو بــه ھــرإس إفتــإده بــود. در دســإمبر 

 خروشچف که دبیر إول حزب جمھوری إوکرإین بود إز طرف إستإلین برإی مقــإم

 شإخص دبیر إول مسکو و ھم کمیته ھإی حزبی منطقه إی إنتصإب میشــود و در

 عین حإل إو یک عضو کإمل دفتر سیإسی حزب ھم بشــمإر میرفــت. إو در إولیــن

 حرکــت رونــد طــبیعی تثــبیت قــدرت سیإسـی بــه تصــفیه تمــإمی دســتگإه حزبــی

 مسکو برآمد و نإمزد ھإی خودش رإ جإیگزین کرد که ھشدإری قوی به مــوقعیت

 ). خروشچف در پـی تصـفیه ھـإی کشـنده272بریإ و مإلنکف و مولوتوف بود(ص

  که إکثر رجإل قدرتی بلشـویک دسـتگیر و إعـدإم1939  تإ1937حزبی سإلھإی 

 شــدند، ســود بــرد و مقــإم ھــإی بــإالتر رإ کســب کــرد و بــه دفــتر سیإســی حــزب

 گمإرده شد. إسنإد بإیگإنی به روشـنی نشــإن میدھــد کـه إو دســتورإت مرکزیــت

 ). بریإ و إستإلین تضــإدھإی قــومی398رھبری رإ کإمال  إجرإ می کرده إست(ص

 جمھــوری ھــإ رإ بــه حربــه إی منإســب بــرإی ســرکوب مخــإلفین خــود در درون و

 بیرون سإختإر حزب تبدیل کرده بودند. بطور نمونه منشویکھإی خوب و بإ وفــإ

 رإ وإرد سإزمإن چکإ می کردند و إز طریق جإسوسی بإ إخبإر متنــإقض آنھــإ رإ

110



 بجإن ھم می إندإختند و بإ وعده به برخی إز آنھإ شورشھإی محلــی دیگــری رإ

 تإر و مإر مـی کردنــد و تقریبــإ در زمینـه فرھنگــی ھنــری و آموزشـی و... ھمیـن

 حربه ھإی کثیف بإ إشکإل بیرحمإنه تری إنجإم میشد که تمإمی پیکــره دولــت

 شورإھإ و جإمعه رإ به منإســبإت إنگلـی فرصــت طلــبی ســود جویـإنه إی تبــدیل

 کرده بود . إینجإست که آتش خون و خونریزی و إنتقإم و جــدإیی طلــبی در دل

 إیـن مردمـإن ریشـه دوإنـد ھــر چنـد آنـإن دولـت مرکــزی رإ بـإنی میدیدنــد ولـی

 نھإیتإ در زمإن فروپإشی دولت ضد شـورإھإ در زمـإن گوربـإچف، منطقـه ھـإ در

 نیإز به إستقالل بـدإم دولـت ھـإی جدیـدی إفتإدنــد کـه سرإنشـإن ھمگـی توســط

سإزمإن چکإ کإر کشته شده بودند.

   زمـإن مـرگ إسـتإلین، بگیـر بـه1953 تـإ مـإرس 1949سإلھإی بعد إز 

 بنــدھإی زیــإدی رخ دإده إســت. روســیه بــه بمــب إتــم دســت یــإفته و بــإ قــدرت

 بیشتری به تصفیه و إعـدإم مخـإلفین حزبـی در کشـور ھـإی سـر سـپرده و رإبـط

 ھإی دإخلی آنھإ میپردإزد.  کودتإھإی درونی و بیرونی مرتبإ در ورشــو، پــرإگ،

 چک وبرلین و غیره به صورت حذف ھإی فیزیکی خإموش إنجإم میگیــرد.  تمــإم

 کإدرھــإی عــإلی دور و بــر إســتإلین إحســإس خطــر حــذف شــدن خــود رإ دإرنــد.

 دمیتری حـتی معتقـده کـه إسـتإلین إز جـإنب خروشـچف ھـم إحسـإس خطـر مـی

ـــإلنکف،  کــرده إســت. یــک ھفتــه قبــل إز مــرگ إســتإلین ھمگــی إز جملــه بریإ،م

 بولگإنین و خروشچف بإ إو در کرملیــن بـه تمإشــإی فیلــم رفتنــد در حــإلیکه در

 خفإ کودتإ ھإ در شروف وقوع بود. إمإ در دوم مـإرس سـکته مغـزی، إســتإلین رإ
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 فلج میسإزد و فـرم ھـإی تـوطئه بـه ھـم میریـزد. إسـتإلین إز تـرس و بــد بینـی،

 دکـتر ھــإیش رإ در چنــد سـإل إخیـر دسـتگیر و تعـدإدی ھــم إعــدإم شــده بودنــد. 

 ھیچکس تالشی بـرإی نجـإت إو نمیکنـد و ھمـه بـه بفکـر بإنـدھإی قــدرتی خـود

  إســتإلین میمیـرد. مولوتـف، بریــإ و مــإلنکف سـه یــإر1953بودند. پنجم مإرس 

ــد  إصلی إو در مرإسم خإکسپری إو سخنرإنی کرده و إو رإ ستودند. إمإ مدتی بع

 بــر خالف تصــور بریــإ، مــإلنکف رئیــس شــورإی وزیــرإن و مولوتــف بــه ھمرإھــی

 خروشــچف در مجمــع عمــومی شــورإی کمیســإریإی خلــق،  بریــإ رإ بــدون إینکــه

 خبرش پخش شود دستگیر میکنند. بریــإ بــزودی إعـدإم میشـود و متعــإقب آن دو

 مقإم برجسته پلیس إمنیتی إز گإرد ھإی شخصی إستإلین وکمیســر ھــإی خلــق،

إسالنسکی، گمیندر و نه نفر دیگر إز یإرإن بریإ زنــدإنی و إعــدإم میشــوند.( ص

إز کتإب بریإ ).306- 320

  ھمین صحنه سإزی زھر آگین رفیق دوستإنه قدرت بعد إز مــرگ لنیــن

 ھم بین مـردإن وفـإدإر لنیـن در زمـإن خإکسـپإریش إنجــإم شـد.  ھمینطـور مـرگ

ــإی بلشــویک کــه رفقــإیش إو رإ ــس چک ــس درزژینســکی جالد مشــھور پلی  فیلیک

  إتفإق إفتإد.  ھمگی إختالفــإت1926سیمإی بزرگ إنقالب میخوإندند در ژوالی 

 رإ در ظــــإھر بـــرإی چنـــد روز کنــــإر گذإشـــتند و در میـــدإن ســــرخ، ترتســـکی،

 زینوویـوف، کــإمنف، إســتإلین، بوخــإرین،ریکوف و لوتــو  برپــإی مــزإرش سـوگند

 وفإدإری به إدإمه رإه إو رإ دإدند و بإ تإیید کمیته مرکــزی، منژینســکی معــإون

 إول دزرژینسکی بـه ریإسـت سـإزمإن جإسوسـی چکــإ برگذیــده شــد.  ھمــإن سـإل
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 ترتسکی،زینوویـوف و کــإمنف إز حـزب إخـرإج شــدند کـه بعـدإ ھمـه آنھـإ کشـته

  به زبإن إنگلیسی).  50- 51شدند(در دإدگإه تإریخ نوشته مدودف،ص
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لنین در ھرم قدرت و ترور

 لنین رھبر حزب بلشویک یک دیکتإتور بتمإم معنــإ بـود بـه رإسـتی در

 -إی تإ به إین حد مردمـإنطول تإریخ و شروع قرن مدرن ھیچ حکومت خودکإمه

 خودش رإ شکنجه و آزإر ندإد.  مرد جإه طلبی که برإی تملک قــدرت حإضــر شــد

 به ھر دسیسه و فریبی روی آورد و إبتدإیی-ترین خصــلت ھــإی إنســإنی رإ زیــر

 پإ له کند و برإی رسیدن به شھوت قدرتی إش، وجدإن إنسإن و إنسإنیت رإ بــه

 ھیچ بشمإرد.  لنین برإی إیجإد چنین سإختإر قدرت سیإسی إی إز ھر تإکتیــک،

 مصـإلحه، إئتالف و نیرنگـی بــرإی پیـش بـردن مقإصــدش بھـره مــی جسـت و تــإ

ــإنه و ــه مــدإرإ جوی  آنجــإ پیــش میرفــت کــه حــتی کوچکــترین پیشــنھإد و نظری

 مسإلمت آمیز سرسپردگإنش رإ در إرتبإط بإ دیگر نیروھإی مبــإرز إجتمــإعی رإ

 بر نمی-تإبید و إز ھر تھدیدی برإی تغییر نظر آنھإ إستفإده مــی کــرد. رإدولــف

ــی نویســد: ــرن ببیســتم  م ــل ق ــر آنإرشیســت دلســوز جــإمعه بشــری در إوإی  رإک

 مإکیإولی چھإر قرن پیش ھمین إصول حفـظ قـدرت رإ مثـل دســتور عمـل آشـپزی

 بـه شـإھزإده ھـإی دربـإر یـإدآوری مـی کـرد کـه آزإدی در جـإمعه معنـی نـدإرد

 بلکه إین آزإدی عمل یک رھبر، قھرمإن و إربــإب بــإھوش إسـت کـه بإیــد إز ھــر

 وسیله إی برإی حفـظ قـدرت إسـتفإده کنـد و إگـر  الزم میدإنـد دسـت بـه کشـتإر

 وسیعی بزند و عوإطف عدإلت جویإنه رإ بــه کنـإر بگــذإرد زیــرإ سیإسـت إخالق

 نمیشنإسد و تنھإ  بــه حفـظ قـدرت سیإســی إش بیإندیشــد. إگـر چنیــن إنگیـزه و

 منطق آھنینی إز قبل دریک قھرمإن  شکل نگرفته نبإشد، بزودی توسط دیگــرإن
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 نإبود میشود. دولت تنھإ در دسـت یـک مـرد مقتـدر میتوإنـد پإیـدإر بمإنــد زیــرإ

 مردم إکثرإ  بإ چشمإنشإن و نه عوإطفشإن ســیمإی قــدرت شــمإ رإ مـورد قضـإوت

 قرإر میدھند بنإبر إین، زیر دستإن شـمإ بإیــد بـه خـود إجـإزه دھنــد کـه إز ھـر

گونه سموم(حیله) و خنجری برإی تقدس و حفظ قدرت سیإسی بھره جویند بی-

 آنکــه تحــت تــإثیر إخالقیــإت قــرإر گیرنــد. إمــإ مإکیــإولی بــه ھیــچ وجــه نقــش

 معنویإت رإ بعنوإن شگرد سیإســتمدإری فرإمــوش نمیکنــد وقــتی کــه میگویــد، إز

 زبإن حإکم و شإھزإده، عنإصر معنوی مثل حقیقت،آرمــإن، إنســإنیت، بخشــش و

 تقدس برإی إنجإم ھر عملی، لحظـه إی ھـم نبإیـد دور بمإنـد زیـرإ إیـن ظـإھری

 إست که به قدرت شإھزإده حإلتی روحإنی و ستودنی میدھد وآنگــإه إعمإلتــإن

 برإی نتیجه گیری إز قدرت بـرإی گلـه مـردم ھمـوإره قإبـل إحـترإم و شـجإعإنه

   إز کتإب إنگلیسی، نإسیونإلیسم و فرھنگ). 96- 101محسوب میشود. (ص 

 إز نظر لنین آزإدی یعنی إطإعت محض إز إصول دیکتــإتوری پرولتإریــإ

ـــبر آن میدإنســـت ـــه إو خـــودش رإ رھ ـــرم و وإژه ســـنگدالنهک ـــن ت ـــع إی  .  در وإق

 دیکتإتوری رإ مإرکس به طــور نإشــیإنه و فریبکــإرإنه إی بـه إسـم کـإرگرإن جــإ

 إندإخت که توھینی بزرگ بـه جــإمعه إنسـإنی محسـوب میشـود مــإرکس إسإسـإ

 نخوإست که زنجیره سإختإر مخوف دولت و قـدرت سیإســی رإ بعنــوإن مـإھییت

 إصلی فرإیند إستبدإد و إستثمإر بشنإسـد و بـه نقـد ھـإی بـإکونین و مإلتســتإ و

 جنبـــش آنإرشـــی زمـــإنه إش کـــم بھـــإ دإد گـــویی إینکـــه مـــإھییت ســــإختإر

 دیوإنسإالری دولت بعنوإن إبزإر سرکوب، شکنجه، إعــدإم، کنـترل و إســتثمإر در
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 2009دست دولت کمونیسم مزه إش بإ سرمإیه دإری فرق میکند إلبته تــإ ســإل 

 در کشورھإی معإصر کمونیستی چیزی جز إعمإل خشـونت و ســرکوب آزإدی ھــإ،

 إندیشه إنتقإدی و عمل إنتخإب آزإد زیستی مردم نبوده و نیست.  إمإ لنین إین

 وإژه دیکتإتوری رإ قإپیــد و بــإ وعــده آزإدی بـرإی کــإرگرإن، حکــومت إسـتبدإدی

 مطلق سرمإیه دإری چپ کمونیستی رإ جـإیگزین کـرد و منإســبإت شـورإیی آزإد

 إنسإن ھإ رإ قلع و قمــع کــرد و چنــإن سـإختإر إختنـإق دولـتی-إی رإ پــی ریــزی

 کرد که عوإقب شومش نه تنھإ بر روسیه بلکه بر سرإسر جھـإن ھمچنـإن سـإیه

 إندإخته إست.  به ھـر حـإل إیـن موضــوعی آشــکإر إسـت کـه إحـزإب و دولـت ھــإ

 ھموإره تالش میکنند إز إعترإضإت و إعتصإبت کإرگرإن، معلمــإن، زنــإن و...بــه

 نفع مإلکیت قدرتی، گروھی و فرقه إی خودشإن بھــره بــردإری کننــد و نگذإرنــد

 که مردم به منإسبإت شورإیی مستقل تصمیم گیرنده خود دست یإبند، چنـإنکه

ــوده إســت کــه کــإرگرإن و بقیــه إقشــإر ــن ب ــإریخچه حــزب لنینیســم ھــم ھمی  ت

 إجتمإعی رإ زیر سـلطه خـود قـرإر دھنـد.  إمـإ دولـت لنیـن یـک فـرق إسإسـی بـإ

 تمــإم دول عصــر خــودش دإشــت کــه کوچکــترین و إبتــدإیی تریــن فعــإلیت-ھــإی

 آزإدی بیإن، مطبوعإت، إعترإضإت، إعتصإبإت و... رإ به بیرحمإنه ترین شکلی

 سرکوب می کرد چرإ که دولت و حکومت إستبدإد خود رإ مظھر مطلق آزإدی می

 پندإشت و میرإثی رإ إز خود بإقی گذإشت کـه ھمـه بــرإی کسـب قـدرت سیإســی

 یکدیگر رإ دریدند و جإمعه رإ در خون غـرق کردنـد. درسـت ھمــإن نقــدی رإ کـه

 روزإ لوکزإمبورک در إبتدإ به لنین در کنترل کــردن جنبـش کــإرگری مطــرح مــی
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 کـــرد در حـــإلیکه خـــودش ھـــم در مجمـــوع إســـیر چھـــإ چـــوب خشـــک حـــزب

 إیدئولوژیکش بود و صدمإت نإروإیی خورد. إمإ لنیــن یــک إسترإتژیســت زیــرک،

 خبره  و موقعیت سنجی بود که میدإنست چگونه إز إوضــإع سیإســی زمــإنه إش

 بھره بـردإری کنــد.  بـرإی إو ھــدف تنھـإ کســب قـدرت حکومـتی بــود و یــک گــروه

 حرفـه إی سیإسـی رإ زیــر یـک پرچـم خشـک إصـولگرإیی مــذھبی مإرکسیســم بــإ

 شــعإرھإی إنســإنگرإیی و آزإدی کــإرگرإن بــرإی رھــإیی إز سـتم دولـت تزإریســم

 جمع کرده بود.  تمإم آپوزیسیون ھإی جنإحی قدرتی و دولتی تإ کنــون ھمــوإره

 بإ مبإرزإت مردم ھم صدإ شـده إنـد تــإ بــه نـإم إیجـإدآزإدی و إمکإنـإت رفـإھی

ــن  زندگی بھتر در جإمعه، بر خود ھمإن مردمإن حکومت کنند. إز إین جھت لنی

 بإ فضإی سیإسی إجتمإعی دورإنش آشنإیی کإملی دإشت و بســیإر پــر کــإر، پــر

 إنرژی و یک بعدی بر روی مسإیل إیدئولوژیک مإرکسیسم قدرتی بعنــوإن حربــه

 إی در ظإھر منطقـی، بـی وقفـه مـی کوبیـد. إمـإ إو مـإرکس نســبتإ  إنسـإنگرإ رإ

ــدیل  بخإطر شھوت بیش إز حد جإه طلبإنه خودش به یک غول بی شإخ و دم تب

 کرد و ضعفھإی بیشمإر إندیشه مإرکس رإ یکسـره چإشـنی قـدرت خـوإھی حـزب

 بلشویک مردسإالرإنه کرد.  در حإلیکه مإرکس بإ وجود دگمإتیسم إیدئولوژیکش

ــد و ــه ھــإی فکــری مثــل ھــر إنســإن إندیشــمندی بــه تردی  ھنــوز در برخــی زمین

 بإزنگری روی آورده بود و نھإیتإ  معتقد بود پرإتیک مبإرزه إنقالبی إنسإن ھإ

 در جھــت آزإدی ھــإی إجتمــإعی إشــإن بتدریــج نظریــإت کھنــه و فرســوده درون

ــل بیشــتری در ســإختن جــإمعه ــإ آزإدی عم ــردم ب ــد و م ــإر میزنن  جــإمعه رإ کن
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 سوسیإلیستی مستقیمإ به مشورت و تصمیم گیری می پردإزند و به  شیوه ھــإی

 سإلمتر زندگی دست میإبند.  نه إینکه خود إنسإنھإ بخإطر نظریإت و مطإلبــإت

متفإوتشإن إز طرف یک گروه سلطه گر حذف فیزیکی و سالخی شوند.  
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تإریخ جنبش ھإی إنقالبی در روسیه

 در دورإن زندگی لنین صدھإ نیرو،گروه،حزب، ســـإزمإن،محفل و إقشــإر

 متنوع إجتمإعی علیه إستبدإد تزإریسم مبإرزه می کردند که ھر کدإم بإ وجود

 پإیگإه ھإی إجتمإعی متنـوع شـإن إمـإ إکـثرإ  در مطإلبـإت آزإدی خـوإھی إشـإن

 .  درإشترإک نظر دإشتند و در سرنگونی تزإریسم نقــش گســترده إی إیفــإ کردنــد

 ، نــود درصــد جــإمعه حــدود صــد میلیــونی روســیه در روســتإھإ،19إوإیــل قــرن 

   درصــد زمینــدإرإن و إشــرإف بــزرگ،5کشإورزی و دإمدإری می کردند که توســط 

 به بردگی کشیده میشدند و محصول دست رنجشإن به تـإرإج میرفــت.  در وإقـع،

 تإریخ جنبش روسیه به عصر نإپلئون بر میگـردد زمــإنیکه إفسـرإن روســی پــس

ــی سرشــإر إز ــإ ذھن ــإ نــإپلئون ب ــإیی ب ــت ھــإی إروپ  إز شــرکت در جنگھــإی دول

 إندیشه ھإی إنقالب فرإنسه به کشـور خـویش بــإز میگشـتند.... إیـن إفســرإن بـإ

  مخــإلفت کردنــد و خوإســتإر قــإنون1825سلطنت دوک بزرگ نیکال در دســإمبر 

 إسإسی جدیدی بودند إز إین جھت به دکإمبریست ھإ معروف شدند و مردم ھــم

 إز آنھإ حمإیت می کردند. تزإر نیکال ھنگ إفسرإن رإ به تـوپ بسـت و بســیإری

   فرإنســه،=  إنگیــزه تــإزه إی بـه إندیشــه1830به سیبری تبعید شــدند.  إنقالب 

 ھإی إنقالبی در روسیه دإد. محفل ھإ و مجــإمع زیرزمینــی و مخفــی إی بوجــود

ــو بنشــینند= ــه گفتگ ــی و إجتمــإعی ب ــإره مســإیل سیإســی، إدب ــإ در ب ــد ت  آمدن

 إلکسإندر گ رتسن و یــإرإنش خوإھـإن برچیــدن نظــإم سـروإژ (إربـإب-رعیـتی) در

 روسیه بودند و دھقإنإن که وإبسته به زمین زندگی إشإن بودند توسط إربإبإن
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  توســـط1848بـــه ھمـــرإه زمیـــن خریـــد و فـــروش میشـــدند. إنقالب ھـــإی إروپـــإ 

 بــورژوإزی ســرکوب شــد وإکــثر روشــنفکرإن روســی نســبت بــه تحــوالت بــورژوإزی

 نگإھی منفی پیدإ کردند و گرتسن در إیـن سـإلھإ مطــرح مــی کـرد کـه بــه دلیــل

ــإبودی منإســبإت  ضــعف  ســرمإیه دإری در روســیه،  کمــون ھــإی دھقــإنی بــإ ن

ــد. رژیــم تــزإری در ســإل ــش گیرن  ســروإژ، میتوإننــد رإه  سوسیإلیســم رإ در پی

  فرمإن إلغإی نظــإم سـروإژ رإ دإد إمـإ مإلیـإت ھـإ و رھـن ھـإ آنچنـإن بـر1861

ــه  دھقإنإن فشإر آورد که سر به شورش گذإشتند و إمالک زمیندإرإن بزرگ رإ ب

 لنین  إز کتإب  37-41آتش کشیدند إمإ إین جنبش ھإ شدیدإ  سرکوب شدند.  ص

    نوشــته دیویــد شــوب، ترجمــه محمــد رفیعــی مھرآبــإدی. (شــوب إزو لنینیســم

   عضو حزب سوسیإل دمکـرإت روسـیه بـوده و بــإ بلشـویک ھــإ و1908 تإ 1903

 منشــویک ھــإ إرتبــإط نزدیــک دإشــته و بــه آمریکــإ بــر میگــردد و بعــد إز إنقالب

 إکتبر بإ لنیـن و رجــإل حزبـی در إرتبــإط بـوده إسـت. إیـن کتـإب إولیـن بــإر در

 در آمریکإ به چإپ رسیده إست).1948سإل 

 مطمئنن مإرکس تإ حدی بإ إین روند تحــوالت جنبــش ھــإی کمــون ھــإی

 .  مقدمه إی که مإرکس در تجدید چــإپ کتــإبدھقإنی در روسیه آشنإ شده بود

   نوشــته إسـت تحـوالت فکــری جدیــدش رإ در مـورد روســیه بیـإن1981  سـرمإیه

   سإل قبـل إز إنقالب إکتـبر) إو مـی نویسـد:  بـه نظـر مـی36کرده إست  (تقریبإ 

 آید شرإیط جنبش ھإی دھقإنی روسیه به گونه إی إست که مجبور نیستند سیر

 سـرمإیه دإری رإ دیگـر طـی کننـد بلکـه إز طریــق بـر پـإیی کمـون ھـإی دھقــإنی
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ــإحث ــن مب ــن إی ــإ لنی ــد. إم ــد مســتقیمإ مســیر سوسیإلیســم رإ آغــإز کنن  میتوإنن

 مــإرکس رإ إز جنبــش روســیه مخفــی نگھدإشــت و بعــدھإ در زمــإن إســتإلین بــه

ــردم، ــی چــپ، ســإزمإن إرإده م ــإ حــزب سوسیإلیســت إنقالب  چــإپ رســید.  إتفإق

 آنإرشیست ھإ و تإ حد کمی منشویک ھإ و بعد إز إنقالب إکتـبر مإخنویسـت ھـإ

 و دیگــر جنبـش ھـإی دھقــإنی در روسـیه بــر إیـن إھـدإف شــورإ ھــإی کمـونی پــإ

 فشإری می کردند إمإ لنین بدون شــک جنبــش کمـون ھــإی دھقــإنی و کــإرگری و

 آزإدی ھإی إجتمإعی رإ ســد رإه قـدرت گیــری حکـومت جـإبرإنه خـود میدإنســت

 برھمین إسإس پذیرش وإقعی کمون ھإ به مفھـوم إز دسـت دإدن قـدرت سیإسـی

 و حکومتگری خودش بود ھر چند لنین شعإر قدرت بدست شورإ ھإی گــإرگرإن و

ــإ ــد ت ــإنه دزدی ــبرإز جنبشــھإی مردمــی، موزی ــإن إنقالب إکت ــإن رإ در زم  دھقإن

 بتوإنـد مرحلـه بــه مرحلــه بــإ تثـبیت قـدرت دولــتی، تمـإمی آزإدی شـورإ ھــإ رإ

 توسط إرتش سرخ (خونین) و سإزمإن پلیسی چکــإ بـه طــرز وحشـیإنه إی در ھـم

کوبد.  

  زإیچنوسکی یکی دیگر إز حإمیــإن1863 شوب می نویسد:  در سإلھإی 

 زنــدگی دھقإنــإن إعالمیــه ھــإی زیــإدی  بــرإی برپــإیی یــک قیــإم  مســلحإنه در

 سطح روسیه پخش کرد. إو معتقد بود در روسیه برخالف إفکإر پوسیده سرمإیه

 دإری إروپــإ آنقـدر زمیـن ھـإی کشـإورزی وجـود دإرد کـه رونـد إنقالب کمونھـإی

 دھقإنی تإ ده ھزإر سإل میتوإند به رإحتی پیـش رود. إمـإ گ ر تسـن میگفـت إیـن

 لحن خشونت آمیز إعالمیه ھإ میتوإند إتحإد محکمــتر مإلکــإن زمیــن و دســتگإه
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 رژیم تزإری رإ فرإھم آورد که بإعث دستگیری زیإدی إز آزإدی خوإھــإن خوإھــد

ـــه ـــدإخت ک ـــه رإه إن ـــدإرس ب ـــبرچینی رإ در م ـــب و خ ـــزإر سإنســـور کت ـــد.  ت  ش

 دإنشجویإن دست به تظإھرإت زدنـد و بسـیإری إز دإنشـگإه ھـإ إخـرإج و یـإ بـه

 ســیبری تبعیــد شــدند.  در ھمیــن زمــإن نظــرإت بــإکونین آنإرشیســت در روســیه

 گســترش یــإفته بــود إو معتقــد بــه إنقالب إجتمــإعی إز طریــق شــورإ ھــإی خــود

 گــردإن توســط کــإرگرإن و دھقإنــإن، إلغــإی مــإلکیت مــوروثی و نھـــإد إزدوإج،

 برإبری زن و مرد و آموزش رإیگإن برإی فرزندإن بود. إو دین رإ قبول ندإشت و

ــإبودی آزإدی إنســإن در جــإمعه  نھــإد دولــت رإ خفنــإکترین عإمــل ســرکوب و ن

 میدید به ھمین جھت قإطعــإنه تإکیـد مـی کـرد بـرإی سـإختن یـک جـإمعه نـو و

 آزإد نبإید إجإزه دإد ھچگونه دولت و حکومتی به غیر إز إرتبإط مســتقیم خــود

 شورإ ھإی مردمی در سطح جإمعه، إز بإال بر سر مردم شکل بگیــرد.  یکــی دیگــر

ــودکه در ســوئیس ــإی شــنإخته شــده، الوإروف، مھــإجر روســی ب  إز شخصــیت ھ

 زندگی می کرد إو پیش تر در دإنشگإه نظإمی سن پترزبورک تحصیل کرده بـود

ــإن روســی میخوإســت کــه بــرإی إیجــإد یــک إنقالب ــد بــإکونین إز جوإن  و بمإنن

-47إجتمإعی توسط مردم بإید بإ خود مـردم إرتبـإط نزدیـک بـر قـرإر کننـد(ص 

 ). بإیــد تـوجه کـرد در آن زمـإن بسـیإری إز فرزنـدإن خـإنوإده ھـإی ممتـإز و40

 تحصـیل کـرده بـه مدرسـه نظـإمی تـزإری میرفتنـد گـر چـه إیـن پرسـتیژی بـرإی

 إفسرإن بود إمإ بخإطر روشنفکری إشإن ھمـوإره بـرإی آینـده کشورشـإن صـإحب

نظر بودند.    
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 شوب چند موضوع دیگر رإ در إرتبإط بإ الوروف میآورد که تإ حــدی بــإ

 إفکإر آنإرشیک منطبق نیست و إین إحتمإال  إز نإپختگی نظرإت خود الوروف و

 ھم نإآشنإیی شوب بإ تإریخ آنإرشی می بإشد که به بررسی بیشتری نیإزمنــد

 إست إمإ ھدف من در إینجإ إین إست کـه خوإننـده تـإ حـدی إز إوضـإع و إحـوإل

ــر  آنزمإن روسیه حسی بدست آورد تإ تحوالت إنقالب إکتبر برإیش قإبل درک ت

  إز دو جریإن فکری دیگــر نــإم مــی1870. بطور نمونه شوب در إین دورإن بإشد

 بردکه بدون شک و حتی تإ حدی به نظــر خـود إو بـر روی لنیـن و سـیر تحـوالت

 إنقالب تإثیر گـذإر بـوده إسـت.  إلبتـه نظـرإت إیـن إفـرإد در منتخبـإت بــإکونین

bakunin on anarchy به ترجمه و تدوین sam dolgoffبه زبـإن إنگلیســی   

 آمــده إسـت.  یکــی إز إیـن إفـرإد ســرگئی نچــإیف إســت کـه مملــو إز شــور تــوطئه

 سإزی و ویرإنگری بود و إین روش رإ به صورت مإکیإولی بإ زیر پإ گذإشتن ھــر

 گونه إخالق إنسإنی در بین جنبش دإنشجویی إشـإعه میـدإد. إو گــر چـه جــوإن

 بیســت و چنــد ســإله إی بــود إمــإ إعتقــإد بــه دیکتــإتوری و خشــونت علیــه ھــر

 مخإلفی رإ که بإ إو ھم نظر نمیشد جإیز میدإنست. نچــإیف دإنشــجوی مبــإرزی

 بنإم إیوإنوف رإ بإ تـوطئه بـه قتــل رسـإند کـه بــإعث لـو رفتــن سـإزمإن مخفــی

 نظــإمی إو شــد و حــدود سیصــد نفرشــإن توســط دســتگإه تــزإری دســتگیر شــدند و

 خودش به سوئیس فرإر کرد إمإ بر طبــق قـرإردإد إسـتردإد روســیه و سـوئیس إو

 1883رإ به روسیه برگردإندند و به بیسـت سـإل زنـدإن محکـوم شـد و در سـإل 

 در زنـدإن قلعــه پتروپإولوســک در گذشــت. =  نچـإیف عقیــده دإشــت کـه بـه جــز
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 رھــبرإن{یــک ســإزمإن إنقالبــی}ســإیر إعضــإی آن ســإزمإن بإیــد یــک آلــت دســت

 محض بـرإی رھـبرإن آن بإشـند.  فریـب دإدن إعضـإء و غـإرت کـردن آنھـإ، حـتی

 قتل آنإن نیز در صورت لزوم مجإز إست. چرإ کــه إعضــإء فقــط وســیله إی بــرإی

 إجرإی توطئه ھـإ و دسیسـه ھـإ ھسـتند.  منـإفع "آرمـإن" إیجـإب میکنـد کـه یـک

 رھبر بتوإند تسلط مطلق بر إعضإء{سإزمإن}  دإشته بإشد، ھر چند کـه إیـن إمـر

 خالف میل خود إعضإء بإشد. نچإیف إز إین جسـإرت بھـره منـد بــود کـه بگویــد

ــن روش رإ نمــی ــإر مإســت. مــإ تمــإم آن کســإنی رإ کــه إی ــن روش ک  "خــوب، إی

 پسندند و إز بکإر بستن آن إجتنإب دإرند در شــمإر دشـمنإن خــود میــدإنیم. بـه

 عقیــده مــإ، فریــب دإدن و بــی آبــرو کــردن تمــإم کســإنی کــه حإضــر نیســتند در

 تمإمی رإه بإ مإ ھمسفر شوند، یکی إز وظإیف مإ بـه شـمإر مـی آیـد" إمـإ شـوب

 به شکلی إنحرإفی آموزه ھإی نچإیف رإ به بإکونین نسبت میدھد آنھم به إین

   بـرإی نچــإیف مقـإلهعـدإلت مـردمدلیل که إو صــرفإ  مـدت کوتـإھی در نشـریه 

 نویسـی مـی کـرد بـدون إینکـه إز نقشـه ھـإ و إفکــإر پلیـد إو وإقـف بإشـد. ضـمن

ــإن صــفحه  ــه شــوب در ھم ــإکونین رإ در إفشــإی نچــإیف آورده44إینک     نظــر ب

 إست=....که إو فردی بسیإر خطرنإک و معإشرت بإ إو میتوإنــد نتإیــج مرگبــإری

   بـه43دإشته بإشد و روش ھإیش نفرت إنگیز ھستند...= إپس شـوب در صـفحه 

 إشتبإه إگر که نخوإھیم نظر إو رإ مغرضإنه تلقی کنیم، نوشــته إســت =نچــإیف

 و بإکونین در =گزید  آموزه ھـإی= خـود چنیـن نوشـتند: (ھمـإن مطـإلبی کـه بـه

إختصإر در بإال إز نچإیف ذکر شده إست).
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  بدنیإ آمده و عمـر بسـیإر کوتـإه و رقـت إنگیـزی1847نچإیف در سإل 

 دإشت إمإ حقیقت إین إست که بعد إز سرکوب دإنشـجویإن توسـط تـزإر در سـإل

  سـإله بـود بــه ســوئیس فـرإر کـرد و در آنجــإ بــإ بـإکونین22  نچإیف کـه 1869

 آشنإ میشود و چھره یک شورشی وإقعی رإ إز خود نشــإن میدھــد و إھــدإف جــإه

 طلبإنه و سرکوبگرإنه خود رإ در خفإ نگإه میدإرد و بإ حمإیت بإکونین نشــریه

 إی در دإخـــل روســـیه رإه مـــی إنـــدإزد.  إو برخـــی إز پرونـــده ھـــإی بـــإکونین رإ

 1869  إنقالبی مخفــی رإ در ســإلگزیده آموزھإیمیدزدد و جزوه إی بإ عنوإن 

 إنتشإر میدھد که إسإسإ ربطی به نوشته ھإی بإکونین که بــإ ھمیــن عنــوإن در

   مطرح کرده بود، ندإرد.  دیری نگذشت که بإکونین إز توطئه ھإی إو1866سإل 

 در دإخل روسیه و حتی إز نقشه إغفإل دختر گ رتسن بـرإی إخـإذی بـإ خـبر شـد

 که بإعث تمإم شدن إین رإبطه شد. نچإیف حتی بر إین بإور بود که بإید عــده

 إی بعنوإن إفرإد نفوذی در درون سإزمإن جإسوسی تزإر إستخدإم شوند. به ھــر

 حإل بإکونین در چندین مورد نسبت به إین قضیه مطلب نوشته إست که چقــدر

 غم إنگیز و حقإرت آوره که إین جوإن توإنست مإ رإ تإ مـدتی خـإم کنـد و ھیـچ

-389 و 12-14چیز  بھتر إز گفتن حقیقت برإی درمإن إشتبإه إمإن نیســت.(ص

  إز منتخبإت بإکونین).  در ھمین منتخبإت آمده که الوروف ھــم بــإ نظــرإت387

 آنإرشی کإمال  موإفق نبوده إست و در روزنإمه طرفدإر جنبش پإپولیســم إجــإزه

 نگإش به آنإرشیست ھإ دإده نمیشده إست. به ھر صـورت شـوب در کـل کتـإبش

 إسإسإ موضوع جنبش آنإرشیک رإ در روسیه حذف کرده إســت.  قإبــل ذکــر إســت
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ــإ إز موضــوع ــرد ت  کــه حــتی مــإرکس در کنگــره إنترنإســیونإل کــإرگری تالش ک

 نچإیف علیـه آنإرشیســت ھـإ بھــره بـردإری کنـد إمـإ مــدتی بعـد نظـرش رإ پـس

گرفت.

  در روسیه بــدنیإ1814در مورد بإکونین مختصرإ بگویم که إو در سإل 

  ھنوز خود رإ آنإرشیســت نمیدإنســت و بھــترین دورإن1951آمد وتإ پإیإن سإل 

   بود که کتإب دولتی ھـإ و آنإرشـی رإ مینویسـد إو1870بلوغ فکری إش بعد إز 

 دولت کمونیستی مإرکس و دیکتإتوری پرولتإریإ رإ به دیکتــإتوری ســرخ تشــبیه

 1876میکند که ھر گونه آزإدی إی رإ در جإمعه سلب میکند. بإکونین در ســإل 

 در شرإیط سخت مریضی فوت میکند.  بإ توجه به جنبش ھإی إفقـی و آنإرشــیک

 رشـد یـإفته نسـل معإصـر، نقـدھإی متنـوع إی إز گرإیشـإت مختلـف آنإرشـی بـه

 بإکونین آن دورإن میشـود. طبعــإ نمیتـوإن منکـر شـد کـه حـتی آنإرشیسـت-ھـإی

  بتوإنند إز گرإیشإت إخالقی مـرد سـإالری مـبرإ بإشـند. تشـکیل1850سإل ھإی

 إنجمن ھإی برإدری و نوع برخورد نظرھإی تند و تعصبی،  فضـإی رزمـی و مـرد

 محوری جإمعه، خود گویإی بی توجھی به نقـش زنـإن در آن زمـإن بـوده إسـت. 

 إمإ إنتقإدھإی رسإی بإکونین و یـإرإنش  بـه ســإختإر سـرمإیه و کلیسـإ، قـدرت

 سیإسی، نظإم إرتش و سإزمإن کشــوری، حزبــی، دولـتی کمونیســتی و پإرلمــإنی

 ھمچنإن قإبل إرج می بإشد.  ضمن إینکه جنبشھإی آنإرشیک إمروزی،  مدإم به

 تجإرب مستقیم خود تکیـه میکننـد نـه إینکـه فعـإلیت ھإیشــإن رإ بــإ یـک سـری

 تئوری ھإی پیش سإخته قإلب بندی کننــد آنھــإ بــه خالقیــت ھــإی آزإدیخــوإھی
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 یکدیگر در ھر فرم و زمینه إی إرزش قإیل ھستند و رئیس و إربإبی در بینشإن

ــدی، منإســبإت ــه بن ــإی رتب ــإنیزم ھ ــإ درســت در آنســوی مک ــدإرد آن ھ  وجــود ن

 پرســـتیژی و بوروکرإســی و نخبــه گرإیــی ســـرمإیه دإری چــپ و رإســت و مــرد

 سإالری قرإر گرفته إند و إین تجإرب مبإرزه مستقیم و آزإدی إندیشه آنإرشیک

 به رإحتی بدست نیإمده إست. برإی درک بیشتر إز تإریـخ آنإرشـیک إگــر کسـی

 ضرورتش رإ حس میکند کإفیست به یک بررســی مقإیســه إی بپـردإزد و خــود رإ

 ملزم بدإند که ھرگونه نقدی جإیز إست و در إین زمینه تشویق ھم میشود زیرإ

 مـإ نیــإزی بـه قھرمـإن سـإزی إز کسـی نـدإریم و ھمگـی تشـنه رشـد و شـکوفإیی

ھستیم. 

  إسـت کـهت کـإچففرد دیگری که مثل نچإیف بر لنین تإثیر گذإر بـوده 

  بــه سـوئیس رفــت و1874مدتی در زندإن ھإی تزإری به سر می ب رد و در سإل 

 بإ نچإیف ھمکإری نزدیک دإشت. إو به دیکتإتوری یــک إقلیـت إنقالبـی إعتقـإد

 دإشت که سریعإ بإیــد قــدرت دولــتی رإ بـه شــیوه قھرآمیـز در دسـت گـروه خـود

 ، شوب).               46متمرکز سإزد(ص

ــر روی1876در ســإل  ــون مھــإجر ب ــوذ إنقالبی ــه إزنف ــرإی إینک ــت روســیه ب    دول

ــدإرإن ــد. طرف ــإز خوإن ــه کشــور ب ــه رإ ب ــد ھم  دإنشــجویإن خــإرج إزکشــور بکإھ

  رإ تإسیس کردند و إین فرصت منإســبی بــود تــإسإزمإن آزإدی و زمینبإکونین 

 آنــإن إیــده ھــإی آنإرشــی و إنقالب إجتمــإعی إز پــإیین رإ بــه درون دھقإنــإن و

 کــإرگرإن ببرنــد.  آنــإن بــه دھقإنــإن شــیوه ھــإی مقــإومت منفــی و بــه کــإرگرإن
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 روش ھإی إعتصإب رإ پیشنھإد میدإدند. آنإن إیجإد یگإن ھــإی رزمــی و مخفـی

 رإ برإی بر پإیی قیإم ھـإ ضـروری میدإنســتند و حـتی کسـإنی ھـم بودنـد کـه إز

  بــه دو1879تــرور رجــإل دولــتی پشــتیبإنی مــی کردنــد.  إیــن ســإزمإن در ســإل 

 رإ بـه ریإسـتحـزب نـو سـإزی گذشـته جریإن فکری تقسـیم شـد.  گـروه کوچکـتر 

  رإ کــه بــر عکــس إولــی کــإربردحــزب إرإده مــردمپلخــإنوف شــکل دإد و دیگــری 

 مبإرزه مسلحإنه رإ الزم میدإنست إمإ ھر دو جریــإن  بــر جنبــش سوسیإلیســتی

 دھقإنإن بإور دإشتند.   حزب إرإده مردم  إز مصإدره زمینـدإرإن بــزرگ حمـإیت

 مـــی کـــرد و ھمچنیـــن إیـــده  برپـــإیی مجلـــس موسســـإن بـــرإی إنتخإبـــإت آزإد

   تـــزإر1881دمکرإتیـــک رإ در آینـــده إی نزدیـــک ترویـــج میـــدإد.  آنھـــإ مـــإرس 

 آلکسإندر دوم رإ ترور کردند و آلکسإندر سوم پنج نفــر إز إعضـإی إیـن گـروه رإ

 إعدإم و بسیإری رإ روإنه سیإھچإل ھإ کرد. حتی پلخإنوف، آکسلرد و غیره به

  رإ تشـکیل دإدنـد کـه بـهگـروه نجـإت کـإرگرإنخإرج إز روسـیه فـرإر کردنـد  و 

ــرإی إنقالب کــإرگرإن  صــرفنظر إز إکــثریت  نشــر و پخــش نظــرإت مإرکسیســم ب

 ). متإســـفإنه شــوب دقــت عمــل الزم رإ در تفکیــک49دھقإنــإن پردإختنـــد (ص

 نظریــه آنإرشــیک إز حــزب إرإده مــردم رإ بــه درســتی مطــرح نمیســإزد، معلــوم

 نیست چرإ سإزمإن آزإدی و زمین در إنشعإب، ھـر دو حـزب شـدند و جلـوتر ھـم

 مینویســد حــزب إرإده مــردم بــإ بــإکونین مرزبنــدی دإشــت. بنــإبر إیــن إحتمــإل

ــد  میرود که آنإن به نظریه الوروف و گرتسن گرإیش دإشته إند که ھموإره تإکی

 می کردند حکومت سوسیإلیستی إگر آزإدی ھإی إجتمإعی و سیإســی رإ نإدیــده
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 بگیرد به إستبدإد کمونیستی تبــدیل میشــود. إز ھمیــن جھـت الوروف درک نمـی

 کرد که تملک قدرت حکومتی به ھمإن دیکتإتوری إقلیت ختــم میشــود و فرصــت

 طلب ترین، جإه طلب ترین و مطیع ترین إفرإد جإمعه به فوریت شوق وفــإدإری

 و خدمتگذإری به دولت وقت رإ نشإن میدھند و تنھـإ عـده إی دسـتچین شـده در

 ھرم قدرت قرإر میگیرند و ھر چه بیشتر به سوی تثبیت و تمرکز موقعیت ویژه

  میگویــد:  ســیر47گروه ذینفع خودشإن گإم بر میدإرند.  خود الوروف در صــحفه 

 تإریخ تإ کنون نشإن دإده که حتی بھترین رھبرإن در رســیدن بـه قــدرت فإســد

 شده إند چرإ که إعتدإل رإ رعإیت نکردند. الوروف مثل بسیإری دیگــر،  مســئله

 نحوه دمکرإتیک إدإره حکومت، ســرمإیه و إرتــش و... رإ إز خصوصــیإت شخصــی

 إفرإد میپندإرد که إگر یک شخصی، سرمإیه دإر و یــإ ژنــرإل مھربــإن و منصــفی

 بإشد جإمعه در رفإه زندگی خوإھد کرد.  إو آگإھإنه إز قبول مإھییت عمل کرد

 إھدإف سإختإری منإسبإت دیوإنســإالری قــدرت و ســرمإیه تفــره میــرود چــون إو

 مزه إعمإل قدرت بردیگـری رإ بعنـوإن یـک سـرھنگ قبلـی إرتـش و رئیـس گـروه

 إنتشـــإرإتی نشـــریه إش در ســـوئیس رإ چشـــیده إســـت و تمإیـــل إو بـــه دإشـــتن

 موقعیت برتر بر دیگری آشکإر میشـود.  پـس إیـن دیگــر ربطـی بـه إخالق نــدإرد.

 یک آدم گرسنه إگر خوش إخالق ھم بإشد آیــإ شــکمش سـیر میشــود؟ یــک ژنــرإل

 خوش إخالق حإضر إست إرتش رإ منحل کند. یک رئیس مإیل إست جإیش رإ بإ

 زیردســـت خـــوش إخالقـــش عـــوض کنـــد.  إنســـإن آزإدی إش رإ میخوإھـــد کـــه إز

 إستثمإر و إجرإی دستور بعنوإن وظیفه رھإ شــود پــس مسـئله بــر ســر نــإبرإبری
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 ھإی طبقإتی، فرھنگی، جنسی و...إست إز إین لحإظ جإیگإه فکــری بــإکونین بــإ

 مإرکس حزبی دنیإیی تفإوت کیفی دإرد. إز إین جھــت إمثــإل الوروف و گرتســن

 بإ نوسإنإتی در إفکإرشإن، بیشتر به جمھوری دمکرإتیک گرإیــش دإشــتند و نــه

جإمعه کمونی و آنإرشیک.
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آغإز مسیر رشد دیکتإتوری لنین

ــل  ــإنوف در آوری ــر إولی ــن دورإنــی إســت کــه  والدیمی   در1870در چنی

 منطقــه سیمبرســک روســیه بــدنیإ آمــد کــه بعــدھإ در جنبــش حــزب سوســیإل

  سإله إی بود کــه پــدرش در مقــإم16دمکرإسی، معروف به لنین شد إو نوجوإن 

   خــوإھر و بــرإدر، بعھــده6بــإزرس کــل مــدإرس إیــإلتی، فــوت کــرد و سرپرســتی 

 مإدرشإن مإریإ إلکسإندروونإ إفتإد. مرگ پدر تإثیر سـنگینی برلنیـن گذإشــت و

 تمإم نگــإھش بــه بـرإدر بزرکــترش معطــوف شــد.  زمــإنیکه بــرإدرش در دإنشـگإه

 مشغول تحصیل بود، إلگإ خوإھر کوچکترش ھمبإزی مھم إو محســوب میشــد.  در

 بین إفرإد خإنوإده ھمبستگی صمیمی و قوی إی وجود دإشت و إز موقعیت مإلی

 نســبتإ خـوبی برخوردإربودنــد و برخـی إفــرإد سرشــنإس آنھــإ رإ مـی شـنإختند.

 برإدر بزرگترش آلکسإندر إولیإنوف که إلگوی حقیقی لنین بود شخصیت مبــإرز

  رإ بــإ عــده إی إز دوســتإنش علیــهســإزمإن إرإده مــردمقوی إی دإشت و نظرإت 

 إستبدإد تزإری مخفیإنه در پــترزبورگ بـه پیــش میـبرد بـی آنکـه لنیــن در إیــن

   سـإله بـه مـإدرش گفتـه بـود، مـإ ھـم مثـل یــک21مورد چیزی بدإند.  آلکسإندر 

 پزشک برإی درمإن جإمعه، بإید ریشه ھإی بیمإری رإ بشنإســیم. إو بــه جــإنور

 شنإسی عالقه دإشت و إز دإنشگإه جإیزه ھم گرفتـه بـود بـرإی ھمیـن لنیـن بـه

 ھــم مدرســه إی ھــإیش گفتــه بــود بــرإدر مــن ھرگــز یــک إنقالبــی نمیشــود چــون

 تإبستإن گذشته کلی بإ ھم روی زندگی کـرم ھـإ و حشـرإت کـإر مـی کردیـم. در

   رھــبری گروھــی إز دإنشــجویإن1887حإلیکه آلکسإندر در ھمإن زمإن، مإرس 
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 رإ به عھده دإشت و مشغول سإختن بمب ھإی دستی برإی ترور تــزإر آلکســإندر

ــرور  سوم بود. بإ خبر ھإی رسیده که تزإر به کإخ تإبستإنی إش میرود تإریخ ت

 رإ جلو إندإختند و در إطرإف کلیسإی سـن إیـزإک مسـتقر شـدند إمـإ تـزإر ظـإھر

 نشد و در سری بعد ھم به کمین کإلسکه إو نشستند ولی بإز خبری نشد در إین

ــود و درإوخرإنــإ زمــإن ســإزمإن إطالعــإتی  ــإ مشــکوک شــده ب   بــه فعــإلیت آنھ

 تعقیب آندره یوشکین به میخإنه إی که برخی إز آن دإنشجویإن در آنجإ جمـع

 شده بودند یورش میبرد و ھمه رإ دســتگیر میکنــد و بعــد در خوإبگــإه دإنشــگإه،

 آلکسإندر إولیإنوف و لوکإشویچ ھم به دإم می إفتند و برنإمه عملیإت آنھإ لــو

 میرود.  لنین در مدرسه بود که إز إین خبر شــوکه شــد و نفــس زنــإن وإرد خــإنه

ــإد توإنســت ــد إز تالشــھإی زی ــت.   مــإدرش بع ــإدرش گف ــه م ــإن رإ ب  شــد و جری

 آلکسإندر رإ مالقــإت کنـد و إز إو خوإسـت بــرإی نجــإت جإنشــإن إز تـزإر پــوزش

 بخوإھنــد إمــإ إو گقــت کــه إھــدإف إنقالب رإ بــر ھمــه چیــز مقــدم میشــمإرد. در

ــه  محإکمإت إو متوجه شد عده زیإدی ممکن إست إعدإم شوند و برإی نجإت بقی

 دسـت بـه إعترإفـإت عجیـبی زد کـه إکـثرش رإ خـود إو إنجـإم نـدإده بـود و سـر

 إنجــإم إو در دإدگــإه نھــإیی إش نقــش وکیــل مــدإفع رإ خــود بــه عھــده گرفــت و

فریإد زد: 

 " من میخوإستم به مردم تیره بخت روسیه کمک کنم. در یک نظإم کــه حکـومت

 ھیچگونه آزإدی بیإن رإ إجإزه نمیدھد و ھر نوع تالش برإی روشن کــردن ذھــن

ــإقی  مردم إز رإه ھإی قإنونی رإ سرکوب میکند، ترور تنھإ وسیله إی إست که ب
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 میمإند.  إز إین رو ھر فرد حسإس به بی عدإلتی بإید به ترور دست یإزد. ترور

 در وإقع پإسخ مـإ بــه خشـونت دولـت إسـت. تنھـإ رإھـی إسـت کـه إز آن طریــق،

 میتوإن یک رژیم مستبد رإ نـإگزیر کـرد کـه بـه مـردم آزإدی دھـد".  وقـتی إو در

 نیمکــت متھمــإن نشســت،  مــإدرش کــه إز نگرإنــی بــه مــرز جنــون رســیده إز إو

 میخوإســـت کـــه إز تـــزإر تقإضـــإی عفـــو کنـــد إمـــإ إو إعالم کـــرد"  ھیـــچ مرگـــی

 شــرإفتمندإنه تــر إز مــرگ بــه خــإطر ســعإدت مــردم نیســت"  برخــی کــه پــوزش

   مــی8خوإســتند تــزإر در مجإزإتشــإن تخفیــف دإد. روزنــإمه ســن پــترزبورگ در 

   نوشت که آلکسإندر إولیإنوف به ھمرإه چھإر نفر دیگر إز دوســتإنش بــه1887

 دإر آویختــه شــدند وقــتی لنیــن جــوإن روزنــإمه رإ دیــد فریــإد بــر آورد " کــإری

).    35خوإھم کرد که کفإره إین گنإھشإن رإ پس بدھند"  (ص

 بدون شک در درون إو یک روحیه جنون آمیز إنتقإم جویی شکل گرفت که قــإدر

 به ھظم و درک آن نمیشد که آیإ برإی مرگ پـدر و جنـإیت تـزإر علیـه بـرإدرش

چه کسإنی میبإیست بھإیش رإ در آینده به پردإزند؟؟       

 لنین، إ گر چـه شــإگرد إول دبیرسـتإنش بـود إمـإ بـرإدر یــک دإنشـجوی

 .  بــــإ تالش زیــــإد مــــإدر و کمــــک فئودورتروریســــت إعــــدإمی محســــوب میشــــد

   سرنگون شــد)  توإنســتند1917کرنسکی( پدر کرنسکی وزیر که در إوإیل فبریه 

 مسئولین کشوری رإ رإضی کننـد کـه إو در دإنشـگإه غـإزإن حقـوق بخوإنــد.  إیـن

 إولین فرصتی بود کـه لنیــن جـوإن مخفیـإنه شــروع بــه خوإنـدن کتـب و مقــإالت

 مإرکسیســـتی کـــرد. در دورإن دإنشـــگإه إو نإخوإســـته بـــه طـــرف شـــورش ھـــإی
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 دإنشجویإن جذب میشـد و سـرإنجإم در یکـی إزإعترإضـإت کـه إو در صـف مقـدم

 بود إز دإنشگإه إخرإج شد و زیــر نظــر پلیــس سیإسـی قــرإر گرفــت.  خـإنوإده بـه

 منطقــه ســإمإرإ نقــل مکــإن دإد. لنیــن در إیــن دورإن گــروه مخفــی مطإلعــإت

 مإرکسیستی خود رإ شکل دإده بود. بــإ تالش مــإدرش إو توإنسـت در إمتحإنــإت

   شرکت کند و بإ رتبه إولی پإیإن نــإمه رإ بگیــرد و1991نھإیی حقوق در سإل 

 عضو کإنون وکال شود.  در ھمإن زمإن خوإھرش إلگإ رإ کـه در پـإیتخت تحصـیل

 می کرد بخإطر بیمإری تیفوئید (تب روده)  إز دست میدھد.  گر چه إو در عرصه

 حقــوق إز إســتعدإد ســخنوری إش بھــره میجویــد إمــإ بــه کــإر حقــوقی عالقــه إی

  که شھر سإمإرإ رإ قحطی میگیــرد إو میگویــد إیــن1892نشإن نمیدھد. در سإل 

 إشرإف به گرسنگإن کمــک میکننـد تــإ مبـإدإ دھقإنــإن سـر بـه شــورش گذإرنــد و

.   59تمإمی نظم بورژوإزی فرو پإشد( ص)

  بــه سـن پــترزبورگ میـرود و عضـو ســإزمإن مخفـی1893لنین در سإل 

  می شود إین زمإنیست که رشد صــنعتی درپیش کسوتإنسوسیإل دمکرإت بنإم 

 إیـن شـھر ھـإ آغـإز گشـته إسـت و برخــی إز دھقإنـإن إز روسـتإھإ بـرإی کـإر در

 کإرخــإنه ھــإ بــه شــھر میإمدنــد.  گــروه پیــش کســوتإن تمرکزشــإن رإ بــه صــورت

 حرفه إی بر روی گروه ھإی کوچـک گــإرگری گذإشـته بودنـد و جـزوه مإنیفیسـت

ــإن پلیــس ــم دإده میشــد.  در آنزم  کمونیســت در إیــن حــوزه ھــإی آموزشــی تعلی

 إمنیــتی تــزإر إز گســترش حــزب إرإده مــردم کــه پــإیه دھقــإنی وســیعی دإشــت

 وحشــت دإشــت و رئیــس پلیــس إوخرإنــإ گفتــه بــود إز دســت یــک گــروه کوچــک
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 مإرکسیستی تإ پنجـإه سـإل آینـده کـإری بــر نمـی آیـد و بیشـتر میتوإنــد بــإعث

 تضعیف سإزمإن ھإی مدإفع جنبش دھقإنی شود إز إین جھت آثإر مإرکسیستی

 پلخــإنوف و إســترووه إز إدإره بــإزبینی( سإنســور) تــزإر إجــإزه چــإپ میگرفــت.

 لنین در مقإله إی إسترووه رإ به نقد کشید که إز مکتـب مإرکسیسـتی دور شـده

  بــرإی درمــإن پزشــکی1895 . لنیــن در ســإل 61إمإ إز پلخإنوف تجلیل کرد.ص

 بــه إروپــإ رفــت و در آنجــإ پلخــإنوف و آکســلرد رإ بعنــوإن پــإیه گــذإرإن مکتــب

 مإرکسیسم در روسیه و دیگر رھــبرإن سوسیإلیسـت خــإرجی مالقــت کـرد و آنھـإ

 شــدیدإ  در طــی چنــد روز بحــث و گفتگــو در إو قــدرت عجیــبی دیدنــد و رھــبری

 تشکیالت در دإخل رإ به إو سـپردند.  در إینجـإ مـن مطمئن نیسـتم کـه إو وإقعــإ

 به جھت مریضی رفته بــود و یــإ إینکـه یــک إرتبــإط برنــإمه ریــزی شـده إز قبــل

 بود، به ھر صورت لنین در بإزگشت تحت تعقیب إوخرإنإ قرإر گرفتـه بـود و در

 دسإمبر به ھمـرإه مـإرتوف بإزدإشـت میشـود و بـه زنــدإن سـن پـترزبورگ بـرده

 میشوند.  مقررإت إین زندإن آنقدر سخت نبود دو بإر مالقإتی در ھفتــه دإشــتند

 بإر إول نیم سإعت و بإر دوم یکسإعت که دو ردیف نگھبإن ھم دور و بر بودند

 ولــی در آن شــلوغی لنیــن میتوإنســت إز إخبــإر جــإمعه بــإ خبرشــود. مــإدر و

 خوإھرش برإی إو مدإم بسته ھإی کتإب رإ می آوردند وإو به آنإ خـوإھرش یـإد

 دإده بــود چگــونه در درون کتــإب ھــإ رمــز نویســی کنــد. إو جــزوه إی در إصــول

  نفــر إز کــإرگرإن35000تحریــک کــإرگرإن بــرإی إعتصــإب نوشــت کــه در مــورد 

 نسـإجی کإرسـإز إفتــإد. کتـإب رشــد سـرمإیه دإری در روســیه رإ در ھمــإن ســإل
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  نوشت. إو پس إز زنـدإن بـه مـدت سـه سـإل بـه شـرق روسـیه تبعیــد شـد. 1896

 لنیـن إز قبـل بـإ کروپســکإیإ زنــی کـه در پـترزبورگ در یــک مدرسـه شـبإنه بــه

 کإرگرإن إصول مإرکسیسم رإ آموزش میدإد، آشنإ شده بود و بإ یکــدیگر مکــإتبه

 دإشتند. در ھمـإن زمــإن کروپسـکإیإ ھــم بـه شـرق سـیبری تبعیــد شـده بـود و إز

 دولت تزإر درخوإست کرد که إو رإ ھم به روســتإی شوشنســکویه پیــش نــإمزدش

 بفرستند تإ در آنجإ بإ ھم إزدوإج کنند. و إین مسئله إتفإق إفتإد و إو بــه غیــر

  حـزب سوسـیإل1997إز ھمسری، منشی تمإم عیـإری بـرإی لنیــن بـود.  در سـإل 

 دمکرإت روسیه رسـمإ تإسـیس شـد و زیـر نظــإرت لنیـن در تبعیـد سـإزمإن ھـإی

 کإرگری رإ دور ھم جمع می کــرد. کنفرإنــس ھـإیی س ری در لھســتإن و لیتـوإنی

   معروفسإزمإن بوندبرگذإر شد و إتحإدیه کإرگرإن یھودی، شکل گرفت که به 

 شدند که إکثرإ  إز کـإرگرإن فنـی بودنـد و سـه نمإینـده در حـزب دإشـتند.  حـزب

 یک کمیتـه مرکـزی سـه نفـره رإ تعییـن کـرد و بیــإنیه إی بعنـوإن إھـدإف حــزب

 توسط إسترووه نگإشته شد که آنرإ نوعی تجدید حیإت گروه إرإده مردم خطإب

ــود. در  ــن خوشــإیند نب ــرإی لنی ــن ب ــإ إیــن مت   حــزب آرمــإن1998کــرد کــه طبع

  معـروف شـدند کـه مرحلـه کنـونیإکونومیسـت ھـإکإرگرإن شـکل گرفـت کـه بـه 

 جنبش رإ نه یک إنقالب تمإم عیإر کمونیستی بلکـه تالش بـرإی قـإنونی کـردن

 آزإدی  بیإن، نشر، إحزإب و إعتصإبإت کــإرگری و إجتمإعــإت مطـرح کردنــد. در

 ھمین دورإن گروھإی مختلف سوسیإلیستی که نقش کمونھـإی دھقـإنی رإ بـرإی

 رإ تشـکیلحزب سوسیإلیســت إنقالبـی آزإدی إز إستبدإد تزإری مھم میشمردند، 

136



ــدإن  دإدند. إفرإد بسیإر مبإرز قدیمی شنإخته شده إی که ھر کدإم بإرھإ به زن

 إفتـإده و یــإ ده ھــإ ســإل تبعیـد شـده بودنــد درآن حضـور دإشـتند. در میإنشـإن

 گروھــإیی ھــم یگــإن ھــإی رزمــی دإشــتند و تــرور رجــإل حکومــتی رإ بخشــی إز

 مبإرزه میدإنستند بنإبر إین بإ خصوصیإت جنگی و شورش ھــإی پــإرتیزإنی در

 منإطق روستإیی آشنإیی دإشتند إمإ مبإرزه چریکـی، محـور برنــإمه شـإن نبــود

 نگإه آنإن به آزإدی إجتمإعی مردم إز پإیین به بإال در إنقالب آینده بود و بــر

 ھمکــإری میــإن تولیــد کننــدگإن و مصــرف کننــدگإن در شــکل تعــإونی ھــإ تإکیــد

 دإشتند. آنھـإ میگفتنـد، إنقالب إجتمـإعی یـک خصوصـیت آزإدی ملـی و عمـومی

 دإرد کــه آرزوھــإی کــإرگرإن، دھقإنــإن، دإنشــجویإن، آموزگــإرإن، نویســندگإن و

 غیره رإ یکسإن در بر میگیرد و پرولتإریإ یک تإفته جدإ بــإفته إز بقیــه إقشــإر

 إجتمــإعی نخوإھــد بــود و بــه مإرکسیســتھإ إنتقــإد مــی کردنــد کــه دھقإنــإن رإ

 إرتجإعی تلقی میکنند و نیروی بــإلقوه سوسیإلیسـتی آنھـإ رإ نمیبیننـد إز إیـن

 جھت آنھإ به إصول پرلتإریإیی بلشویک ھإ بی إعتنإ بودند و به یک جمھــوری

 دمکرإتیک بـإور دإشــتند کــه إکثریــتی إز سوســیإل دمکرإتھــإ بغیــر إز بخشــی إز

)60-105بلشویک ھإ در إین زمینه إتحإد نظر دإشتند(.ص
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جدإل دو جنإح بورژوإزی چپ  بلشویک و منشویک

ــن نظــرإت و ــه تمــإمی إی   لنیــن در إیــن زمــإن خــود رإ آمــإده یــورش ب

 فعإلیت ھإی مبإرزإتی إی که در قإلب إیدئولوژی إو قـرإر نمیگیرنـد، میکنـد. إو

   در إروپـإ رإه مــی1900و یإرإنش إنتشإر روزنـإمه إیسـکرإ (جرق ه) رإ در سـإل 

 إندإزند و آنرإ مخفیإنه در روسیه توزیع می کردنـد تـإ کـل فعـإلیت ھـإی درون

 جنبش رإ زیر پرچم پرلتإریإیی خودشإن آورند و ھر کس إعترإض کرد منزوی و

ــإ وجــود چنیــن تنــوعی إز گرإیشــإت فکــری و  تصــفیه شــود.  خــوإھیم دیــد کــه ب

 خوإست ھإی آزإدیخوإھی إین نمیتوإنست کإر سإده إی بإشد و نیإز بــه ســإزش

 ھإ و توطئه ھإی زیإدی دإشت. مإرتوف، پـوتره سـوف و زإسـولیچ کـه إز منطقـه

 تبعیـد بــإ لنیـن بـه مونیـخ فـرإر کـرده بودنـد جـز کــإدر إصـلی ویرإیـش مقـإالت

 روزنـإمه بودنــد. لنیـن مـدإم در إیسـکرإ مـی نوشـت إگـر مــإ یــک تشـکیالت قـوی

 دإشتیم میتوإنستیم إعتصإبإت رإ به تظإھرإت سیإسـی تبــدیل کنیـم و بــر تــزإر

 ). 75-78پیروز شویم.(ص

 دوسـتإن تـوجه کننــد کـه جـإمعه روسـیه بــه طـور طـبیعی إز گرإیشـإت

 نظری متفإوتی برخوردإر بود کـه بــر یکـدیگر تــإثیر میگذإشـتند آنھــإ در کـورإن

 روند دینإمیک تحوالت إجتمإعی شإن قرإر گرفته بودند که ســمت و ســوی ھــإی

ــن إز خصوصــیإت رشــد ــد و إی ــر کن ــه تغیی ــور آزإدإن  فکــری شــإن میتوإنســت بط

 .إنسإنیست و نه إینکه نوع زندگی و تصمیم گیری إز بإال بـر آنھـإ تحمیـل شـود

 در حإلیکه لنین مھندسـی یــک تشـکیالت سیإسـی آھنیـن و إنضــبإطی رإ در سـر
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 مــی پرورإنــد و میکوشــید تــإ بــرإی إجــرإی إیــن پــروژه، یــک گــروه زبــده و نخبــه

 روشــنفکر جــإه طلــب کــه در ســخنوری، نویســندگی، تبلیغــإت و سیإســتمدإری و

 توطئه گری، حرفـه إی بإشـند رإ دسـت چیـن کنـد تــإ بـه یــإری آنھـإ خـود رإ بـر

 سلطنت قدرت بنشــإند.  در حقیقـت نإسیونإلیسـم کـإرگری مإرکسیسـم حکومـتی،

 تنھـإ یـک پوشـش إیـدئولوژیک بـود تـإ ھـر إعـترإض و صـدإی آزإدیخـوإھی درون

 جإمعه رإ بعنوإن مخإلفت و دشمنی بــإ منــإفع کــإرگرإن جلــوه دھــد. متإســفإنه

 إین چیدمإن إصول کلیشه إی إیــدئولوژی دیکتــإتوری دولــت کــإرگری إز قبــل بــه

 طور علمـی إبـزإری و عینـی گرإیـی مکـإنیکی إز جإیگـإه کـإرگر صـنعتی، توسـط

 مإرکس طرإحی شده بود که بإید بــه دســت گروھــی روشــنفکر بــورژوإ  خــإرج إز

 طبقــه کــه معتقــد بــه إنضــبإط تشــکیالتی محکمــی بإشــند إجــرإ شــود. در چنیــن

 تشـکیالت آھنینــی وجـود عوإطـف إنســإنی إجــرإی إمـور دیکتــإتوری پرلتإریــإ رإ

 مختــل مبکنــد. إسإســإ وقــتی جنإیــإت دورإن لنیــن و إســتإلین رإ یــک إنســإن

 مشإھده میکند میتوإند به رإحتی متوجه شود که إین فرمول ھـإی تئوری بـإفی

ــإتوری گــإرگری توســط جنــإحی إز  حکــومت کــإرگری، إیــدئولوژی کــإرگری، دیکت

 روشــنفکرإن ســرمإیه دإری کــه غــرور و شــھوت قــدرت حکومــتی دإرنــد، بــه چــه

 منظور إست که تإ إین حد در جزئیإت إسإسنإمه إی حزبی بإ ھزإر دنگ و فنگ

 رئیس روئسإیی، گ نده نمإیی میکنند. إیـن ھمـه فلســفه بـإفی بــرإی چیسـت کـه

ــن إقشــإر زحمتکــش و محــروم إجتمــإعی رإ وســیله إی بــرإی إدعإھــإی ــإ إی  تنھ

 مریض گونه خود قرإر دھند. إین یک سیإست کثیف إحزإب چپ بورژوإزی بــوده
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 و ھسـت کـه بــإ إیـدئولوژی  و شــعإرھإی  حمـإیت إز إقشــإر محـروم جـإمعه مـی

 خوإھند سإدیسم قدرت طلبی خود رإ در رقإبت بإ دیگـر سـلطه گـرإن بــورژوإزی

ــن خیــإنتی إز درون جنبــش آزإدیخــوإھی ــن جھــت إی ــه إثپــإت رســإنند.  إز إی  ب

 محسوب میشود.  زیرإ بورژوإزی رإست آشکإرإ إز سیستم بإ برنإمه کنترل تولید

 برإی منإفع بإزإر رقإبت کإالیی ھزإر چھر  حمإیت میکند و پیروإن إیـن سیســتم

 سرمإیه دإری بإ إنگیزه ھإی جإه طلبی و زیإده خوإھی کإمال  روشنی در جھــت

 بھــره بــردإری إز آن گــإم بــر میدإرنــد و إکــثرإ  بــدون ھیــچ شــرمی بــه زرنگــی و

 فرصت طلبی کإسبکإرإنه خود فخر میفروشند. إمإ پیروإن إحزإب بورژوإزی چپ

 إکثرإ  بإ إنگیزه آزإدی خوإھی و توھمإت خـود شــیفته نـإجی گــری، جـذب حــزب

 قدرتی چپ میشــدند. زیــرإ چــپ بـورژوإزی إز وإژه ســرمإیه دإری إســتفإده نمــی

 کرد و خیإنت کإرإنه در چھره حزب إنقالبــی ضــد ســرمإیه دإری خــود رإ مطــرح

 میسإخت.  جـإلبه زمـإنیکه بـه قــدرت میرســید إکـثر پیروإنـش شـوکه شـده کنــإر

 میکشیدند و یإ تصفیه میشدند و إکثر پیروإن بورژوإزی تیپیکإل،  به سرعت در

 خدمتش قرإر میگرفتند. إمـروزه بـه خـإطر إفشـإ شـدن دول کمونیسـتی در چشـم

ــی إز إرزش روشــنگری ــروإن إحــزإب چپ ــإنی، پی ــإی آزإدیخــوإھی جھ  جنبــش ھ

 إسإسإ خإلی شده إنـد.  حـإل إز جوإنـإن پیـرو چپھـإی حزبـی بإیــد پرسـید، چـرإ

 نمیتوإنید در کنإر مردم قرإر گیرید؟ بلـه حقیقـت إیـن إسـت کـه در کنـإر مـردم

 بـودن  یعنـی صــدإقت، عــإطفه، شـکیبإیی، فــدإکإری و مھمـتر إز ھمــه عشــق بــه

ــإیی کــه سرشــإر إز روح زندگیســت کــه منــش ســلطه و ــه آن چیزھ  آزإدی و ھم
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ــز  تسلیم رإ بر نمی تإبد، دقیقإ ھمإن چیزھإیی که در درون إحزإب قدرتی ھرگ

یإفت نمیشود.  

 حـإل مثال  حـزب لنیـن إز فرمإنـده ھـإن و رھـبرإن روشـنفکر معتقــد بـه

 إیدئولوژی کإرگری تشکیل شده و ھر چه رھبرإن بگوینــد نمــإد مطلــق آزإدیســت

 زیــرإ آنھــإ تجســم زحمتکــش تریــن طبقــه جــإمعه ھســتند و ھــر گــونه برخــورد

 إنتقإدی إز جـإنب معترضـین جـإمعه بـه فرمإنـدھی دولــت کـإرگری،  حملـه بـه

 منإفع کإرگری محسوب میشود و بعنوإن ضــد إنقالب و دشــمن پرلتإریــإ ســرکوب

 . مضــحکتر إینکــه إگــر إنتقــإد،  إعــترإض و إعتصــإب إز طریــق خــودمیشــوند 

 کــإرگرإن (آن کإرخــإنه مقــدس نمــإی ســرمإیه) صــورت گیــرد إیــن دیگــر خیــإنت

 کإرگر به طبقه مقدس خودش که در قدرت قرإر گرفته، بحسإب می آید و حکــم

 قتلش وإجب إست إمإ إگـر إعــترإض إز طبقــه إجتمــإعی کــإرگرإن نبإشــد و طبــق

 نظری  إیدئولوژی مإرکسیسم متعلق به طبقه بینإ بینی( میإنی) به مإننــد معلــم،

 دإنشجو، نویسنده، ھنرمند، پرستإر، کشــإورز، کإرمنـد و جـز آن بإشـد، إتھـإمش

 خرده بورژوإی إست که إیمإنش به طبقه مقـدس کـإرگر (کإرخــإنه لشـکر ســإزی

 سرمإیه)، سست إسـت و مخفیـإنه دإرد بـه شــیطإن بـورژوإ مـدإم چشـمک میزنــد

 پس قتل إین إقشإر إجتمإعی مستحب إســت بـه شـرط إینکــه ســریعإ تــوبه کننـد

ــف ــرإی محــإکمه وقــت تل ــإ ب ــتی چک ــس إمنی ــإرگری لنینــی و پلی ــت ک  زیــرإ دول

 نمیکنند تإ کإر  تولید کإر  کإرگری به عقب بی إفتد پــس در کشــتن مکــثی جــإیز

 نیست.  لنین در وإقع چپ رإدیکإل بورژوإزی صنعتی مدرن روسیه رإ نمإینــدگی
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 می کرد آنھم به شیوه دیکتإتوری سیإســی ژإکـوبن ھــإ، بالنکیســت ھــإ، نچــإیف

 ھإ و نإپلئون ھإ و ھرگونه آزإدی در جإمعه رإ رمإنتیسیسم بــورژوإزی و خــرده

بورژوإزی و وقت کشی در کإر پرولتإریإ میدید.

  ھمسـر لنیــن، کروســپکإیإ بــه إو1903  تــإ 1900در طی سإل ھإی بیــن 

 ملحق شده و مإدر و خوإھرش در پإریس زنـدگی میکننـد و لنیـن إز مونیـخ نقـل

 مکإن کرده و مشغول یــإد گرفتــن إنگلیســی إســت و وقــت زیــإدی رإ درکتإبخــإنه

 لندن به مإنند گذشـته مــإرکس میگذرإنـد ھــر چنـد رفــت و آمــد ھــإ و إرتبإطــإت

 سیإســی در إروپــإ برقــرإر إســت. إو قبال در نــإمه إی بــه ھمســرش در رإبطــه بــإ

ــد،  نمإیشــإت و کإرنــإوإل ھــإی خیإبــإنی کــه آدم ھــإ مإســک برچھــره زده بودن

 نوشته بـود کـه إیـن چـه کـإر إحمقـإنه إی إسـت شـإید مـردم در إینجـإ میدإننــد

   سـإعت کــإر سیإسـی معــروف شـده24چگونه شإدی کنند. إو بـه مـرد حرفـه إی 

  در لنــدن1902بود. تروتسکی رإ که تعریفش رإ إز یإرإنش شنیده بود در سإل 

 مالقإت میکند و إز توإن فکری و نویسندگی إو خوشش میآید و إسرإر میکند کــه

 إو به روسیه بــإز نگــردد و بــإ ھیئت تحریریــه إیسـکرإ ھمکــإری کنـد. تروتسـکی

 إندیشه نسبتإ مستقلی دإشت و به یک گرإیش فکری حزب مإرکسیستی وإبسـته

 نبود و مورد پسند مإرتوف،پوتره سوف و پلخإنوف در إوإیل کإر نبود إمــإ لنیــن

 معتقد بود که إو برإی حزب مفید و سودمند خوإھد بود(إلبتـه در إینجـإ مسـئله

رقإبت برإی جإیگإه ھإی قدرتی رإ نبإید إز نظر دور کرد).
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  در إیــن دورإن لنیـن بــر روی حفـظ یــک خـط فکــری منضـبط دیکتــإتوری

 برإی کسب قدرت رإآیین حرفه إی إنقالبیگری پرولتإریإیی بی وقفه میکوبید و

 تنھإ توسط یک گروه رشنفکری مقتدر بإ تشکیالت آھنین میسر میدإنست إز إین

 جھت برنإمه إنتقإل قدرت بدست یک حزب وإحد کمونیستی رإ پـإیه ریـزی مـی

 کرد. لنین میگفت ..... آیین سوسیإلیسم ثمره آن نظریه ھــإی فلســفی، تــإریخی

 و إقتصــإدی إســت و چنــإنکه خوإســتگإه إجتمــإعی رإ در نظــر گیریــم، مــإرکس و

 إنگلـــس، إیـــن بإنیـــإن سوسیإلیســـم نـــوین، نیـــز در زمـــره روشـــنفکرإن بـــورژوإ

 ).86بودند(ص

   لنین بإ یک عینی گرإیی کلیشـه إی،  تمرکـزش رإ صــرفإ  روی جنبـش

 کإرگرإن منظم پإدگإنی کإرخــإنه ھـإی صـنعتی میگـذإرد تـإ آن ھـإ رإ مثـل یــک

 إرتش منظـم  بـه تولیـد پیشـرفته کـإر سـرمإیه دإری زیـر نظــر قـدرت مھندسـین

سیإسی حزب کإرگرإن به کإر سیستمإتیز  فوردیســم و تیلوریســم  وإدإر کنــد.ص

ــإب 408 ــن). جــإلبه کت ــد دوم، لنی ــإ، جل ــوری شــورإ ھ  إصــول ، شــوب(وظــإیف ف

   سرمإیه دإرإی آقإی تیلور در کإرخإنه بردگـی بــرإی بـإال بــردنمدیریت علمی

 إنضبإط و مدیریت کإر، پروسه إتمیز  جز کــإری، و شــدت کــإر، تفــإوت دســتمزدی

 إیـنکتـإب مبـإنی لنینیســم و.... مورد سـتإیش آقــإی لنیـن إسـت  و إسـتإلین در 

 روش خردمندإنه مکتب إقتصــإدی لنیــن رإ تمجیــد میکنــد(ھمـإن صــحفه).  لنیـن

 إصال حق آزإدی إندیشـه و عمـل مبتکرإنـه و دإوطلبــإنه تصـمیم گیـری در جھـت

 إنتخإب نوع زندگی رإ نـه تنھـإ بـرإی کـإرگرإن حـتی بـرإی دیگـر إقشـإر متنـوع
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 إجتمإعی قإیل نمیشد. إسإسإ در چشم إو آزإدی إنتخإب نوع مبــإرزه  و زنـدگی

 جـز تحـت نظــر برنـإمه حـزب کمونیسـت معنـی دیگـری ندإشـت زیـرإ بـه تـوجیه

 لنین، کإرگرإن به تنھإیی شعور درک آزإدی رإ ندإرند و إین شعور عإلی توســط

 رھبرإن حزبی إز خإرج به آنھإ منتقل میشود.  إز إین جھت إو به مإنند مإرکس

ــه  فعإلیت و مبإرزه جنبش ھإی فی إلبدإه آنإرشیک کمونی رإ بدون دإشتن طبق

 چـهبندی ھإی رھبری و نظإرت حزبـی پـوچ میشـمإردند.  إیـن نظـرإت در مقـإله 

   لنین که به پلورإلیسم قدرت سیإسی پلخــإنوف  ھــم مـی تــإزد، آمـدهبإید کرد

   دیگرآغــإز گشـته إسـت. در1900إسـت، کشـمکش ھــإی قــدرتی إی کــه در إوإیـل 

ــه نچــإیف و ــن رإ ب ــإت لنی ــن نظری ــإن بســیإری إز مإرکسیســت ھــإ إی  ھمــإن زم

 تکــإچف نســبت میدإدنــد تــإ بــه مــإرکس. در صــفحإت پإیــإنی کتــإب شــوب ھــم

چکیده ھإیی إز إین قبیل مبإحث رإ می بینید.

 بــه زودی إســتروه خــودش رإ إز إردوگــإه حزبــی لنیــن در روســیه جــدإ

 میکند و لنین در روزنإمه إیسکرإ تحت عنوإن گرإیشإت لیبرإلی، إو رإ  مرتــد و

 . کم کم شـکإف و نفـإق در درون إعضـإء نویسـندگإن إیسـکرإخإئن خطإب میکند

 إوج میگیرد و نزدیک ترین یـإرإنش پـوتره سـوف و مـإرتوف إحسـإس کردنـد کـه

 لنین سودإی فرقه گرإیی و إنشعإب رإ در سر می پرورإند و پلخإنوف ھم تحمل

 تند گویی ھإ و جزم گرإیی لنین رإ ندإشت و لنیــن ھـم بــه ھمـه آنھــإ بــد گمـإن

  نفـر بـإ إضـإفه6شده بـود. تصـویب مقـإالت بحـث إنگیـز إز آن بـه بعـد بــإ رإی 

 شدن زإسولیچ و آکسلرد إتخإذ میشد إمإ به نـتیجه نمیرســیدند و شـدیدإ  جبھـه
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 گیری شـده بـود.= پــوتره سـوف غإلبــإ جـإنب لنیـن رإ میگرفـت إو نـتیجه گیـری

 کرده بود که لنین دنیإ رإ به دو بخش تقسیم کرده، کسإنی که بــإ إو ھســتند و

 کسإنی که بإ إو نیستند=.  و بإز میگفـت=  در سـإزمإن مـورد نظــر لنیـن إنضـبإط

 به مرحله إی میرسد که تقریبإ مشإبه إطإعت إمر در إرتــش بــود. در طــرح إیــن

 سإزمإن، فرمإنده عإلی و عوإمل إجرإیی حزب یکی میشدند....سإزمإنی بــود إز

 إقلیــت إنقالبــی و إیــن إقلیـت مــی بإیســت در لحظــه منإســب، بقإیــإی قــدرت رإ

89 و88قبضه کند= ص

 به قول شوب إین قدرت نمـإیی لنیـن در دسـت چیـن کـردن إنقالبیـون حرفـه إی

 . متإسـفإنه پیکــإر بــرإی کســببود تإ حزب مسـتقل خـودش رإ ســإزمإندھی کنــد

 قــدرت، مــردم رإ مــی بإیســت بــه وســیله إی رإم و مطیــع در دســتإن گــروه ھــإی

 حرفه إی آنھإ قرإر دھد. پس لشکر کشی ھإی قـدرتی در صــفوف جــإمعه چــه إز

طریق کإدرھإ و روزنإمه دإمن زده میشد.   

  بنـــإبر إیـــن تبلیغـــإت چـــی ھـــإی تحصـــیل کـــرده در روســـیه مســـإیل

 مإرکسیسم روزنإمه إیسکرإ رإ در گروه ھإی کوچک کــإرگری مخفیــإنه در جھــت

 آرمإن حزب لنینی آموزش میدإدند و برخی کــإرگرإن کــه جـذب إیـن موضــوعإت

 میشدند نشریإت و جــزوإت رإ دســت بــه دسـت میچرخإندنــد و بــإ دســتگیر شـدن

 برخــی إز معلمیــن حــزب، محإفلشــإن ھــم منحــل میشــد. کــإرگری کــه بــه دنبــإل

 آگإھی بیشتر بود به تدریج مسإیل مخفــی حــزب رإ در إختیــإرش میگذإشــتند و

 بعد إز یک پروسه آزمإیشی عضو حزب میشدند.  إین جزوإت به سربإز خإنه ھإ
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 ھم پست میشد و به صورت إعالمیه بـر دیــوإر ھـإی شـھر و مکــإن ھـإی خـإص و

ــد و یــإ إز بــإلکن ســینمإ ھــإ در تــإریکی  إطــرإف کإرخــإنه ھــإ پخــش مــی کردن

إعالمیه ھإ رإ روی سر تمإشإچیإن میریختند. 

 43  إز 1903کنگــره دوم حــزب سوســیإل دمکــرإت روســیه در ژنــو ســإل 

 نمإینده تشـکیل شـد بغیــر إز چھـإ عضــو کــإرگر، بقیـه ھمـه کإدرھــإی حرفـه إی

 تحصیل کرده بودند.  در مجموع سه گروه کوچک إز جإمعه بزرگ روسیه بودند.

 سوسیإلیســت ھــإی یھــودی بونــد، إکونومیســت ھــإ و حــزب جنجــإلی إیســتگرإیی

 ھإی لنینی. دو گروه کوچکتر حإضر نشدند فرمإنـدھی نظـرإت روزنـإمه إیسـکرإ

ــه آنھــإ در ــه ب ــرإی حمل ــن رإ ب ــدند و کــإر لنی  رإ بپذیرنــد و إز حــزب خــإرج ش

 روزنإمه إیسگرإ به عنوإن خإئنین به پرلتإریإ رإحت تر سإخت. إمـإ إختالفــإت

 منشــویک  و بلشــویکإصلی قدرت بین خودشإن بود که سر إنجإم بـه دو جنــإح 

 تقسیم شدند.  مإرتوف و پوتره سوف، زإسلیچ و آکسلرد  به طــرف منشــویک ھــإ

 رفتند و پلخإنوف گرإیش به بلشویک نشإن دإد. إمإ بــإ تمــإم آن برچســب ھــإ و

 توھین ھإ به یکدیگر بإز آنھإ ترجیح دإدند که نویسندگإن إیسکرإ إز مــإرتوف،

 لنین و پلخإنوف تشکیل شود. لنین بعدإ إعترإف کرد که تنھـإ میخوإسـت مشـت

 آھنینی بر دھإن مخـإلفین خــط فکـری إصـلی إیسـکرإ بزنـد.  إمــإ مصــوبإت حـزب

 سوسیإل دمکرإت مإرکسیستی مثـل یـک پإرلمـإن دولـتی بـر جـإی مإنــد. بـه ھـر

 حإل إین یإرإن قـدرتی گرإیـش کمونیسـتی بـإین ســإدگی نمیتوإنســتند دسـت إز

 سر ھم بردإرند. نوع سخنوری لنین بسیإر جنبشــی و شورشــی بــود و در روحیــه
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 ھوإدإرإنش در روسیه إنگیزه حرکتی و إنقالبی علیه إســتبدإد تــزإری رإ إیجــإد

 مـــی کـــرد إمـــإ در جـــإمعه حـــد إقـــل صـــد میلیـــونی روســـیه، ھـــوإدإرإن نظریـــه

 مإرکسیستی شإید به بیست ھزإر نفر ھم نمیرسید و حضور متنوعی إز سإزمإن

 ھإ و إقشإر إجتمإعی در إرتبإط بإ خوإست ھإی جنبـش ھـإی دھقــإنی، کـإرگری

  إعضـإی حـزب1917و آنإرشــیکی سـر بـه فلـک میـزد چنـإنکه در إنقالب إکتـبر 

ــن  بلشویک که بیشتر إز پإیه کإرگری بودند إز چھل ھزإر نفر عدول نکرد که إی

 بخــش بســیإر نــإچیزی إز کــل مــردم روســیه محســوب میشــد و حــتی در شــھر

 پطروگـــرإد کـــإرگری در إوإیـــل إنقالب إکتــبر تنھـــإ پـــإنزده درصـــد کـــإرگرإن إز

 بلشویک ھإ دفإع می کردند که لنین در نحوه حفظ قــدرت سیإســی در حکــومت،

 مدإم بر ضرورت ھوشیإری به وإقعیإت در إتخإذ سیإست ھإی منإسـب و فرصـت

 طلبــإنه بــه یــإرإن حزبــی إش ھشــدإر میــدإد.  بنــإبرإین پلخــإنوف إیــن روحیــه

 قــدرتی لنیــن رإ ســتإیش مــی کـرد إمـإ إز جـإه طلــبی بیــش إز حــد إو میترســید.

 زمإنیکه آکسلرد در نشست کنگـره تالش مـی کـرد پلخـإنوف رإ بطـرف منشـویک

 ھإ بکشإند، إو فریإد بر آورد شمإ لنیــن رإ نمـی فھمیــد=  إو إز خمیــره روبســپیر

 ھإ سإخته شده إست=(روبسپیر در إنقالب فرإنسه به دیکتإتوری مطلق إعتقــإد

 دإشت) و یإ زمإنی که آکیموف سعی کرد شکإف بیـن لنیـن و پلخــإنوف رإ زیــإد

 کند إو جوإب دإد، إین کإریست که نإپلئون(دیکتإتور بزرگ إنقالب فرإنسـه)  بـإ

 ژنرإلھــإیش مــی کــرد تــإ آن ھــإ رإ إز ھمسرإنشــإن جــدإ کننــد...  ولــی مــن قصــد

).94جدإیی إز لنین رإ ندإرم.(ص
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 دو گروه قدرتی، درگیری رإ إدإمه دإدند مإرتوف بإ حإمیإنش به 

 پإریس رفت و حإضر نشد در إیسگرإ چیـزی بنویســد. چنـدی بعــد کنگـره دیگـری

 در ژنو بین آنھإ برپـإ شـد کـه شـکإف رقـإبت قــدرتی شـإن بیشــتر شـد. مـإرتوف

 نظــرش إیـن بــود کــه لنیـن تصــمیم دإرد کــه تنھــإ نظــرإت خــودش رإ بــر إیســکرإ

 مسلط کند. پلخإنوف بإ سیإسـتمدإری، زإسـولیچ، پـوتره سـوف، و آکسـلرد رإ بـه

 ھیئت نگإرش إیسکرإ برگردإند تإ إتحإد ھمـه رإ حفـظ کنـد و تروتسـکی ھــم بـه

 مــإرتوف پیوســـت و در کنــإر جنــإح منشــویک ھــإ قــرإر گرفــت.  لنیــن إز ھیئت

 تحریریه إیسکرإ إستعفإ دإد و بـه پلخـإنوف گفـت، شـمإ ھـم بــه زودی میفھمیـد

 که بـإ آنھــإ نمیتـوإن در یـک جـإ مإنـد و مسـئولیت رویــدإد ھـإی آینـده بــإ خـود

 )  إین جدإیی، سیل إتھإمإت رإ إز طــرف گــروه ھــإی مإرکسیســتی95شمإست(ص

 جدید و قدیم بـه سـوی لنیـن جـإری کـرد کـه إو مسـتبد، دیوإنسـإالر، یــک دنـده،

 فرمإلیســت، کــوته نظــر و جــز آن إســت. إز نظــر لنیــن إیــن یکــی إز دشــوإرترین

 تصمیم ھإیی بود که إو گرفت و به کلی تنھإ شد و بھترین یــإرإنش رإ إز دســت

 دإد.  إمإ لنین مقإله یک گـإم بـه جلـو و دو گـإم بـه عقـب رإ نوشـت و ھمـه إیـن

 برچسب ھإ رإ إز بزدلی خود آنھإ خوإنـدکه زمینـه إی بــرإی فرإرشـإن إز إصـول

 تشـکیالت آھنیــن مإرکسیســم میدإنســت چــون آن ھــإ بـه آرمـإن پرلتإریــإ کــه إو

ــرده إنــد و مثال  حــإال آنھــإ گــإم در رإه پإرلمــإن ــرد پشــت ک ــی ک  نمإینــدگی م

 بورژوإزی گذإشته إند پس إبلھإنی بیش نیستند.  تروتسکی شدیدترین إنتقإدھإ

 رإ به لنین کردکه إو فردی مستبد و خونخوإر که میخوإھد کمیته مرکــزی حــزب
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ــد و خــودش نقــش ــدیل کن ــت عمــومی(در إنقالب فرإنســه)  تب ــه کمیتــه إمنی  رإ ب

 روبسپیر رإ إیفإکند....و إگر إو به قدرت برسد کله مــإرکس إولیــن ســری خوإھــد

 بود که به زیر گیوتین خوإھــد رفــت....و منظــور لنیــن إز دیکتــإتوری پرولتإریــإ،

    96ھمإن دیکتإتوری بر پرولتإریست.ص

 الزم إست به إین موضوع إشإره کنم که إحزإب خــإرج إز قــدرت دولــتی

 .  دولـتبــإ إحـزإب درون دولـت کــإمال  دو وضـعیت متفــإوت إعمـإل قـدرتی دإرنــد

 مکــإنیزم ھــإی قــدرت متمرکــز إجرإیــی رإ در دســت دإرد و قــوإنین رإ إز طریــق

 تقسیم شبکه ھإی دیوإنسإالری تثبیت شده در سرإسر کشـور و بـإ کمـک سیســتم

 إیدئولوژیک رسإنه ھإ، به فوریت و در ظإھر به طور جإ إفتإده عملی میســإزد.

 و إز طریــق دســتگإه پلیسـی، إرتــش و قضـإیی و غیـره ھـم تــإ جـإیی کـه بتوإنـد

 مخإلفت ھإ رإ سرکوب میکند. شیوه ھإی سرکوب و مھإر وإکنش ھإی إجتمــإعی

 ھم طبعإ در ھمه کشورھإ نسبت به بإفت منإسبإت حقوقی شھروندی إجتمإعی

 و مکــإنیزم إیــدئولوژیکی قــدرت تــإ حــدی متفــإوت عمــل میکنــد إمــإ در مــإھییت

 سإختإری سلطه و إستثمإر مشإبه ھســتند. و مھمــتر إز ھمــه إعضــإء و کإرکنــإن

 ســإختإر متمرکــز گســترده دیوإنســإالری دولــت ھمــه إســتخدإمی و حقــوق بگیــر

 ھســتند تــإ بقــإ کننــد و إکثریتشــإن بســته بــه شــرإیط متحــول إجتمــإعی، لزومــإ

 آرمــإنگرإیی عقیــدتی ثــإبتی نســبت بــه دســتگإه حــإکمیت ندإرنــد.  إمــإ إحــزإب

 سیإسی خإرج إز قدرت دولتی، تنھـإ بـه صـورت بــإلقوه مـإھییت سـإختإری یـک

 دولـت رإ دإرنـد و قـدرت إجرإیـی آنھـإ فقــط حربـه إیــدئولوژیک آنھإسـت.  إلبتـه
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 بسته به نوع إحزإب که آیإ إز قبل إمکإنإت مإلی دإشته إند یإ نــه؟ آیــإ علنــی

 ھسـتند یـإ مخفـی؟ آیـإ إز دول ذینفـع مزإیـإیی میگیرنـد یـإ نـه؟ آن موقـع تـإزه

 بیشتر روشن میشود که پیروإن چگونه بإید حق عضویت ھم بپردإزند کــه خــرج

 رھبری و کإدرھإ و ھزینه ھإی تبلیغإتی آنھإ فرإھم آید. إین پیروإن و جإرچی

 ھإ فعال بصورت دست و پإی قرضی إین إختإپوس کوچک دولتی عمــل میکننــد و

ــإری بــس دشــوإر إســت و ــإ کســب قــدرت حکومــتی، ک ــإر کردنشــإن ت ــظ و مھ  حف

 کإرشنإسإن حزبی تإ آن زمإن بإید ھزإر شگرد و حیله سیإسی، ھــم بــإ پیــروإن

 و ھــم بــإ دیگــر رقبــإی قــدرتی شــإن  پیــإده کننــد تــإ پیــروإن رإ در خــط فکــری

 إیدئولولوژی خود نگھدإرند. چرإ کـه إگـر إنسـإن ھــإ در فرإینــد زنــدگی إندیشــه

 إنتقإدی در برخورد نظرإت متفإوت درون جإمعه رشــد کننــد إحــزإب بــدون شــک

 تحمــه ھإیشــإن رإ إز دســت میدھنــد. إمــإ بــرإی إحــزإب چــپ و رإســت إیــن یــک

 تجإرت سیإسی إست که زیرکإنه به پیروإنشإن وعده دست رسی بــه بخشــی إز

 گنجینه دولتی رإ در آینده دھند.  بنإ برإین سیستم متمرکز تشــکیالت إجرإیــی

 إحزإب قدرتی إسإســإ و بـه نإچـإر بإیــد بــر محــور إیــدئولوژیک عقیــدتی تمرکــز

 گذإرند تإ إفرإد نإرإضی إز وضـع موجـود بــه إمیـد زنــدگی و إمکإنـإتی بھــتر در

 آینده دإوطلبإنه و مجإنی در خدمت تشکیالت قدرتی آنھــإ قــرإر گیرنــد و مــدإم

 بإ رفع إبھإمإت عقیدتی، ذھنییت آن ھـإ رإ در جھـت وإبســتگی ھــر چــه بیشــتر

ــری  به سیإست ھإی قدرتی خود کإنإلیزه کنند تإ مبلغإن مفیدی برإی قدرت گی

 حزبشإن بإشند. در إین رإبطه رمـه و شـبإنی إسـت کـه فـرد بـه تدریـج خـود رإ
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 بخشی إز بت قدرتی حس میکند و زیر نفوذ آن إیدئولوژی بت وإرگی به آرمــإن

 ھــإیش ھـویت کــإذب مـی بخشــد تــإ قــإدر بإشــد بـه إنجـإم وظــإیف محــوله و یـإ

 عقیدتی بپردإزد. بدون شک و متإسفإنه إین پتإنسیل و میل به تمکین و ســلطه

 در شخصیت خـود إیـن إفـرإد ھـم نھفتـه إسـت و إحـزإب قـدرتی آگإھـإنه زمینـه

 رشـــد منـــش ھـــإی خـــود خوإھـــإنه و ســـودجویإنه آنھـــإ رإ در چنیـــن فضـــإی

 تخریبگرإیإنه منإسبإت حزبـی،  بــه نفـع مقإصــد خـود فرإھـم مـی آورنــد تــإ آن

پیروإن و زیر دستإن در آینده خود به یکی إز کإدرھإی قدرتی تبدیل شوند.

  چنإنکه یوگنی دومبـإدزه دوسـت و ھمـرزم بریــإ کـه یـک جـوإن بیســت

 سإله در إوإیل إنقالب إکتبر بود مینویسد: بیشتر کسإنیکه بــه دســتگإه پلیســی

ـــإ عقإیـــد  چکـــإ بلشـــویکی مـــی پیوســـتند إنقالبـــی ھـــإی جـــوإن بـــی تجربـــه ب

 آرمإنگرإیإنه، حإضر به ھر گونه فدإکإری بودند. برإی من چکإ به رغـم شــھرت

 نفرت إنگیزش، چیزی شکوھمند بود ھر بیرحمی إی کــه چکــإ مجبـور بــه إنجــإم

 دإدن آن بــود در إندیش  جوإنإن  مــن در آن ھنگــإم بــه صــورت دورنمــإی مبھمــی

ــإم خوشــبختی بشــریت ــه ن ــإک رإ ب ــإیف دشــوإر و خطرن ــإ وظ ــد و مــن تنھ  درآم

 ) . إمإ دومبإدزه موزیإنه إز پإسخ به إیــن موضــوع34میدیدم (إز کتإب بریإ،ص

 که فرق ھمإن إنسإن ھإیی که در مقإبل جنإیإت شمإ إیستإدگی مــی کردنــد بــإ

 خود شمإ که آنھإ رإ میکشتید در چه چه چیزی بوده إست؟ ھرمإن گورتیگ کــه

 سإزمإن گشتإپو رإ در آلمإن پإیه ریزی کرد و خود فرمإندھی نیـروی ھـوإیی رإ

   مــورد خشــم1945بعھــده دإشــت و قدرتمنــد تریــن معــإون ھیتلــر بــود در ســإل 
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 ھیتلر وإقع شد و بـه مـرگ محکـوم شـد، وگفـت مـن تنھـإ دسـتورإت رإ إجـرإ مـی

کردم.  ومک نإمإرإ وزیر جنگ نیکسون در کشتإر مردم ویتنإم، ھمین رإ گفت.

  قــدرت سیإســی1917وقــتی لنیــن بــإ کودتــإی زبردســتإنه در إکتــبر

 حکومــتی رإمرحلــه بــه مرحلــه قبضــه کــرد بســیإری إز    شــیوه ھــإی یگإنھــإی

 ضربتی و إعمإل قدرت ترور رإ که إز قبــل طرإحـی کــرده بـود بــه سـرعت پیــإده

 کرد.  إو ضمن یــک کإرشــنإس مــإھر سیإســی إقتصــإدی بــورژوإزی، یــک تئورســین

  ســإل کــإر سیإســی و فرمإنــدھی17نظــإمی حرفــه إی ھــم بــود و حــتی در طــی 

 تشکیالت مخفی إز إروپإ توإنسته بود در فرصت کإفی بــإ بھــترین، موفقــترین و

 کوبنده ترین آثإرسبک ھإی نظإمیگری عصر خـودش آشـنإ شـود و برخـی إز إیـن

  تــإ قبــل إز إنقالب إکتــبر در روســیه بــه کــإر1905تجربیــإت رإ در قیــإم ھــإی 

 گیرد.  إو بغیر إز مطإلعإت آثإر تکـإچف، مإکیــإولی، نچـإیف، روبسـپیر و..... بــإ

 جنگھإی نإپلئون و بخصـوص فـوکیه تنویـل دإدســتإن معـروف در دوره "حکــومت

ــإپلئون بــدون  وحشت در فرإنسه" که تمإم آزإدی ھإی إجتمإعی رإ لغو کرد تإ ن

 ھیچ شریکی خود رإ مظھر إنقالب بخوإنـد، آشــنإیی کإمـل دإشـت. إز نظــر لنیـن

 جنگ در إکتبر تإزه شروع شده بود إز إین جھت فرمإن صإدر شده لغو مجــإزإت

 مرگ برإی سربإزإنی که ترک خدمت می کردند توسط بلشویک ھإ رإ به إنتقــإد

 کشید و بإ نإدیده گرفتن حکم جدید، إعالم کرد إعدإم سربإزإن فرإری بــه روإل

 سإبق دولت تزإری پیش میرود. تروتسکی مینویسد: " آن زمإن دوره إی بود کــه

 لنین إز ھر فرصتی إستفإده می کرد تإ در کلـه مـإ فــرو کنـد کـه إیجـإد رعـب و
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 وحشت یک إمر إجتنإب نإپذیر إست إو میگفــت:  پـس دیکتــإتوری شـمإ کجإسـت؟

 آن رإ به من نشإن دھید.  آنچـه مـإ دإریـم یـک آشـفتگی إوضـإع إسـت و نـه یــک

 دیکتإتوری. إگر مـإ نتــوإنیم یــک خرإبکـإر رإ تیربـإرإن کنیـم پـس إنقالب مــإ إز

  . فرإموش نشود که تروتســکی317چه ق مإشی إست و به چه درد میخورد"؟ ص

 إز نظــر ھنــر جنگــی خــود مــورد ســتإیش لنیــن بــود و وزرإت کمیســریإی جنــگ و

 فرمإنــدھی إرتــش ســرخ  بــه عھــده إو بــودو بســیإری إز ژنرإلھــإی تــزإر بمإننــد

 توخإچفســکی و برویویــچ.... رإ بکــإر گرفــت و در ســرکوب شورشــھإی دھقــإنی و

 إعترإضإت کإرگرإن بخصوص در پطروگرإد به ھمـرإه زینویــف قصــإوتش زبــإنزد

 مردم روسیه بود و بگفته مدودوف (در دإدگإه تإریخ)  إو رإ ل رد تروتســکی و یــإ

ژنرإل تروتسکی خطإب می کردند.  

 لنیــن وقــتی در ھمــإن روزھــإ در گردھمــإیی کمیتــه مرکــزی، گذإرشــإت

 شورشــھإی دإخلــی و دشــمنإن رإ شــنید فریــإد زد یعنــی إز بیــن شــمإ یــک فوکی 

 (دإدستإن بیرحم نإپلئون)  بــرإی مھــإر کــردن إنقالب یــإفت نمیشـود؟ و درتنویل

  تنھــإ  دو مــإه بعــد1917إین جإست که فلیکس دزرژینسکی در بیستم دسـإمبر 

 إز إنقالب إکتبر،کمیسر عإلی سإزمإن پلیســی چکــإی خلــق میشـود. إو پسـر یــک

 زمیندإر بزرگ ثروتمند إز إھإلی ویلنو بود، وقتی در دإنشگإه تحصیل مـی کـرد

 عضو حزب در إیإلت  لتونی شد. إو در کتإب خـإطرإتش مـی نویســد کـه تــإ سـن

   .  بـی جھـت نبـود کـه لنیـن318 سإلگی یک کإتولیک متعصب بوده إست.ص16

 در إنتخإب إو دریغ نکرد و بھترین گإردھــإی ویــژه و یگــإن ھــإی تیرإنــدإزش رإ
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 ھم إز إیإلت لتونی إنتخـإب کـرد کـه در وفـإدإری و إطــإعت بـی چـونه و چـرإ و

 وظیفه شنإسی سرآمد بودند و به لحإظ نژإدی قومی عالقه إی به فرھنگ مردم

 پطروگرإد و مسکو ندإشتند و چند سـإل بعـد بـه تنھـإ نیـروی مسـلح  منظـم ویـژه

 شــوروی در آمدنــد کــه لنیــن بــه آن ھــإ إطمینــإن کإمــل دإشــت. دزرژینســکی

 میدإنست که بإ تمـإم تـوإن بإیــد إز إمنیـت قـدرت رھـبرش لنیـن حمـإیت کنـد و

 برإی نإبودی دشمنإن إنقالب بلشویکی، گذشت جإیز نیست.  روش کشــتإرجمعی

 سـإزمإن یـإفته بـه عنـوإن پیکــإر رإســتین بــإ دشـمنإن طبقـه کـإرگر و مخـإلفین

 بلشویک ھإ تنھإ چیزی بود کـه إو بـه آن إفتخـإر مـی کـرد. إو در پسـت ریإسـت

ــدإلت  چکإ إعالم  میکند: " فکر نکنید من در صدد پیدإ کردن رإه ھإی قإنونی ع

 ھستم، عدإلت بـه درد مـإ نمـی خـورد. مـإ نبإیــد (حـتی)  سـئوإل و جـوإب کوتـإه

 دإشته بإشیم، من فقط طإلب یک چیز ھستم – تأسیس یک سإزمإن کــه بــه کــإر

ــرإد ــن إف ــردإزد-"  در نظــر دإشــته بإشــید کــه إی  تصــفیه حســإب إنقالبــی بــه پ

 کإدرھإی حرفه إی صإحب نظــر قـدرتی ھســتند و خـود نــه صــرفإ  مجریــإن بلکـه

 عإملین قدرت ھم ھستند. که لنین به یإری آن ھإ إستبدإد سـرخ رإ پـإیه ریـزی

  چنگإلش رإ به لنین ھــم نشــإن1922کرد و سإیه شوم ھمین سإزمإن در إوإخر 

 دإد وسإلھإی بعد دیگر غول ھـإی خـودی بلشـویک رإ ھـم درسـته قـورت میدھـد. 

 . (بھرإم که گور میگرفتی ھمه عمر، دیدی که گور چگونه بھــرإم319- 322ص 

گرفت)
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 (وزیـرإن)  لنیــن ھمــوإره یإددإشــتدر جلسإت شــورإی کمیسـرھإی خلـق 

 ھإیی رإ بإ دیگر إعضإء رد و بدل مـی کـرد در یـک منإسـبت بـه جـإ مإنـدنی إو

 یإددإشتی رإ به دزرژینسکی میدھد" چند نفر زندإنی شــرور در زنــدإن ھســتند؟

  (ھزإر پإنصد) نفر، لنین آنرإ خوإند،1500دزرژینسکی در کإغذی نوشت حدود 

 بینـــی إش رإ بـــإال کشـــید و یـــک عالمـــت ضـــربدر کنـــإر آن رقـــم، کشـــید و بـــه

 دزرژینسکی برگردإند.  دزرژینســکی إز جـإیش بلنـد شـد و جلسـه رإ تـرک گفــت.

  زنـدإنی ھمگـی1500فردإیش زمزمه ھإیی پیچیــد کـه بـه دســتور دزرژینسـکی 

 إعدإم شــده إنــد". آیــإ إو قصـد لنیـن رإ إز عالمـت ضـربدر نفھمیـده بـود؟ إتفإقــإ

 دمیــتری ولکوکونــوف در کتــإبش، شــیوه إعــدإم ھـإی إسـتإلینی رإ ھمینگــونه بــإ

 تإییــد عالمــت ضــربدر ذکــر کــرده إســت.  طبــق إســنإد مــإرتین التســیس (معــإون

ــإ 1917-1923دزرژینســکی)  عملکــرد چکــإ در  ــک بــه دو568/861/1 تنھ   (نزدی

   تـإ1821میلیون)  تیربـإرإن شـدند در حـإلیکه در دورإن إسـتبدإد تـزإر إز سـإل 

 ).322  در عرض یک قرن ھزإر نفر و إکــثرإ  بــإ محــإکمه إعــدإم شــدند (ص1917

 بدون شک ھیتلر، موسیلینی، پـل پــت، بـوش، تــونی بلــر، سـرکوزی و... إز إقتــدإر

لنین حتمإ در دلشإن به ھیجإن آمده بودند.

  لنیــن مرکــز حکــومت رإ إز پــتروگرإد بــه کــإخ1918 در إوإیــل ســإل 

 کرملین در مسکو إنتقإل دإد و سإزمإن چکإ ھم به ھمــرإه إو در مســکو، عمــإرت

  لوبیإنکــإ22بیمه مرکزی رإ که مملو إز إتإقھإ و سردإبه ھـإ بــود و در خیإبـإن 

 قرإر دإشت تسخیر کرد. ھمین سإختمإن لوبیإنکإ که به قــول خــإنم آلبــإتس در
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  مورد حمله وإقع شد إمإ جــإن ســإلم بــه1991قیإم مردمی بعد إز کودتإی إوت 

 در بــرد و فربــه تــر شــد.  إمــإ دولــت گوربــإچف بخــإطر نشــإن دإدن فرإینــد بــإز

 سیإسی و وإکنش بـه کودتــإ، إجتنــإب نإپـذیرإ بســیإری إز إیـن إسـنإد رإ بیــرون

 دولت در دولت). جإلبه إین دولتھإ بإ چه بیشــرمی إی تإریــخ ننگیــن10دإد(ص

 خودشإن رإ مدإم میخوإھند پنھــإن نگھدإرنـد. در روسـیه پرونـده ھـإی بإیگــإنی

  ســإل، إینھــإ40  سـإل موضـوع إمنیـتی محسـوب میشـود و در آمریکــإ 75شده تإ 

 حتی إز إفشإی حقإیق چھل سإل پیش ھم وحشت دإرنـد چـون پـإی خودشـإن در

 قدرت گیر إست .  بـه قـول ھـوإرد زیــن کـه کتـإب تإریـخ آمریکـإ  رإ در جنإیــإت

 بیشمإرش بخصوص در إرتبإط بإ نسل کشــی سرخپوســتإن نوشــته، میگویــد: إگــر

ــتی ــز دول ــر ھرگ ــد دیگ ــت درون خودشــإن بگوین ــإ میخوإســتند إز حقیق ــت ھ  دول

برجإی بإقی نمی-مإند.     

 پس إگر جنبش ھإی إفقی و مبإرزه مســتقیم و آنإرشــیک، منإسبإتشــإن

 رإ إز پــإیین بــه صــورت مســإوإت جویــإنه و خــود إنگیختــه بــر قــرإر میکننــد تــإ

 خل إقیــت ھإیشــإن رإ آزإدنــه در رشــد یکــدیگر تجلــی دھنــد چــرإ بإیــد إز جــإنب

 مإرکس و لنین و إستإلین و دیگر إحزإب چپ و رإ ست قدرتی ھرج و مــرج طلــب

 و بی بند و بإر خطإب شوند؟ بله، إلبته که مإ میــدإنیم چــرإ؟ زیــرإ آنھــإ بنــد و

 بســـإط خشـــک و إنضـــبإط سیإســـی ســـلطه، تمکیـــن، إطـــإعت و وظیفـــه شنإســـی

 إیدئولوژیکی بیمإرگون  تشـکیالت إحـزإب قـدرتی و دیوإنسـإالری ھرمـی آنھــإ رإ

 به ھم ریخته إند و إین خود بزرگ بینی ھإی پرستیژی قدرت مرد ســإالرإنه رإ
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 . پس طبیعی إست که حتی نظإم حــإکمیت غــرب مــدرن ھــمبه سخره گرفته إند

 إز آنھإ تنفر و وحشت دإشته بإشد.  بله ھرج و مرج آنھإ به مفھوم به ھم ریزی

 نظإم پإدگإنی و إرتشی قدرت ھإست. بله إین یک شورش إز جإنب جنبش ھإی

 إفقی علیه نظإم دول خشـک و بـی عـإطفه، غـإرت گـر و آدم کـش، إسـتثمإرگر و

مستبد جھإنی إست.      

 حإال إگر بخوإھیم به جنگ قــدرتی إی کــه بیــن پلخــإنوف، تروتسـکی و

 مإرتوف و لنین و دیگر شیفتگإن قدرت که به طرز خصمإنه إی شروع شده شــده

 بـــود برگردیـــم، متــوجه میشـــویم کـــه بـــإزی إیــدئولوژیک وإژگـــإن آزإدی بــرإی

 زحمتکشــإن و کــإرگرإن صــرفإ  یــک حقــه إســتداللی کــثیف بــرإی جـذب لشــکریإن

 . لنیـن بـإ إز دسـت دإدنعقیدتی به دفــإع إز بإنــد قـدرتی خودشــإن بـوده إسـت

 روزنإمه إیسکرإ می بإیست فکر یک روزنإمه جدید در رقإبت بإ إیســکرإ رإ مــی

 نفــره إ إز نویسـندگإن22کــرد. إو چنــد مــإه بعــد بــإ کمــک بوگــدإنوف یــک گــروه 

ــو  جوإن مإرکسیست رإ که بتوإنند بنده وإرإنه خط إیدئولوژیک لنین رإ مو به م

   بــه معنــإی "بــه وپرویــد روزنــإمه1904إجـرإ کننــد گــرد ھــم آورد.  در دســإمبر 

ـــه جدیـــد آن إز بوگـــدإنوف، لونـــإ  ســـوی آینـــده" رإ بیـــرون دإد و ھیئت تحریری

 چإرسکی، إولمینسکی و وروسکی تشــکیل شــد. ھسـته روشــنفکری لنیـن در مـورد

 إصــول خطــإ نإپــذیر مــإرکس در روزنــإمه وپرویــد شــدیدإ  جــإ إفتــإده بــود. إو در

 کتــإب مإتریإلیســم و نقــد تجربــی چنیــن مینویســد: "  نظریــه مــإرکس در بــإره

 مإترإلیسم دیإلکتیک یک حقیقت عینی إست.  در پیروی إز إین نظریه، رھیــإفت
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 مـإ إز حقیقـت عینـی نیــز در نھـإیت دقـت مــی بإشــد، در حـإلیکه إگـر ھــر روش

 دیگری رإ پیش گیریم، قإدر نخوإھیم بود به چیزی جز سردرگمی و کــذب دســت

 یإبیم. فلسفه مإرکسیسم ھمچون یک تکه فوالد إست و حذف ھر یک إز قضإیإی

 إصــلی آن (بخــش ھــإی إسإســی آن)  بــإعث خوإھــد شــدکه إز حقیقــت عینــی آن

   ). لنیـن98-101منحرف شده و به دإمإن کإذب بـورژوإ-إرتجــإع بیفـتیم..." (ص

 دیگــر حــزب آھنیــن خــورإ پــإیه ریــزی کــرده بــود و بــر پــإیی کنگــره ھــإی حــزب

 سوسیإل دمکرإت صرفإ  یک پإرلمإن تشریفإتی فرقـه ھـإی قـدرتی بــرإی ســإزش

 ھإ، دلجــویی ھـإ و لشـکر کشـی ھـإی فرصـت طلبـإنه در سـطح جـإمعه بـود و در

 عین حإل بتوإنند غیر خودی ھإی کمپ مإرکسیسم رإ إز طریق آن منزوی کنند.

1905لنین در تدإرک قیإم 

  در آنزمإن حکومت تزإری إشتبإه بزرگی کــرده بــود و درگیــر جنــگ بــإ

 إرتش ژإپن شده بود که إرتشش چند بإر شکست خورد و غــرش ھــإی طغیــإن در

 دإخــل کشــور بــه گــوش میرســید و دربــإر تزإریســم بــه طــرز إســفبإری غــرق در

 دسیسه ھإ و توطئه چینی ھإ شده بود لیبرإل ھإ زمینه مشروطه خــوإھی رإ در

 حکومت دإمن میزدند حتی شإھزإدگإنی چـون دإلگورکـوف، إیـوإن پــترو نکویـچ،

 ســإزمإن إتحــإدفئودور کوکوشین و نإبوکف زیــر رھــبری پرفسـور پـل میلیوکــوف 

ــرإی آزإدی ــه ســإل ب ــد ب ــد و در تإبســتإن بع ــه حــزب1905 رإ تأســیس کردن    ب

  معـروف شـدندکه إسـترووهکإدت ھـإدمکرإت مشروطه خوإه تغییر نإم دإد و به 

 مإرکسیسم پیشین حإال سردبیری روزنإمه إش رإ إز آلمإن بــه عھــده دإشــت.  در
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 إین إوضإع بحرإنی شإھزإده میرسکی که یک لیبرإل بود پســت وزرإت کشــور رإ

 به عھده گرفت و شرإیط آزإدی مطبوعإت رإ تإ حدی فرإھم آورد تإ فضإی تنــش

 آزإدیخوإھی آرإم گیرد.  تجمع ھإ مدإم در شھر ھإی روسیه بر پإ میشـد در ســن

 پطرزبــورگ کنگــره بزرگــی إز جــإنب إقشــإر مردمــی برپــإ شــد و خوإھــإن آزإدی

 مطبوعــإت، بیــإن، برإبــری إقلیــت ھــإی ملــی و إیجــإد مجلــس موسســإن بودنــد.

 دستگإه پلیسـی إخرإنـإ إجبــإرإ بـه یـک فضـإی بـإزتر إمکـإن میــدإد تــإ مـردم إز

 جــإنب إحــزإب سوسیإلیســتی بیشــتر إز إیــن تحریــک نشــوند. کشیشــی بــه نــإم

 گــإپون( إز إإعضــإ مخفــی إخرإنــإ، إز کتــإب إســنإد تإریــخ روســیه) در رإس إیــن

 کنگره سعی می کرد مردم رإ در چھإر چوب قوإنین حکومتی تزإر به پیش برد. 

 کم کم ھمین تظإھرإت کنــترل شـده بــإ شـمإیلی إز قدیســین مســیحی بـه ھمـرإه

 خإنوإده ھإیشإن به طرف کإخ تزإر به رإه إفتإدند تیپ گـإرد سـلطنتی بــر روی

 آنھإ آتـش گشـود و ھفصـد نفـر کوچـک و بـزرگ بیرحمــإنه کشـته شـدند. رویـدإد

ــوجی إز إعترإضــإت و إعتصــإبإت رإ در ســإل  ــه رإه1905یکشــنبه خــونین م   ب

 إندإخت بی آنکه سإزمإنی برإیــن إوضــإع کنــترل دإشــته بإشــد مــردم در زمینــه

 1905وسیعی إز خوإست ھإی إجتمإعی شإن، خوإھـإن آزإدی بودنــد. در إوإخـر 

 کإرگرإن رإه آھـن سرإســری روسـیه إعتصــإب کردنــد و دولـت فلـج شـد در ھمـإن

 زمإن یک حکومت شورإی نمإیندگإن کإرگرإن در سن پطرزبورگ شکل گرفت کــه

 یک وکیل دإدگستری به نإم خروستإلف ریإست آنــرإ دإشـت و نیکالی آوکســتیف

 إز حزب سوسیإلیسـت إنقالبـی چـپ و تروتسـکی إز جنــإح منشـویک معـإونین إو
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 شدند و إکثریتی إز کإرگرإن در آن عضو بودند إین شورإ ربطــی بــه جنــإح ھــإی

 مختلف حزبی ندإشت و تالش مــی کــرد در جھــت تشــکیل یــک پإرلمــإن کــإرگری

 حرکــت کنــد إمــإ منشــویک ھــإ إز آن دفــإع کردنــد. لنیــن کنگــره ســوم سوســیإل

  در لنــدن تشــکیل دإد کــه تنھــإ، إعضــإء حــزب1905دمکرإســی رإ در مــإه مــی 

 بلشویک که إکثرإ  در خإرج بودند در آن شرکت کردند و خط بورژوإیی منشویک

 ھإ شدیدإ  تکفیر شد و إعضإء حزب بر رھبری لنین مھر قطعی زدند. إمإ شورإی

 کإرگرإن در دإخل روسیه قدرتمند شده بود و مرتب دست بـه إعتصــإب میزدنــد.

 مغإزه ھإ بسته میشد و جریإن إمور جإمعه رإ به طرف تشکیل مجلس موسسإن

 سوق میدإدند. وزرإی تزإر میگفتنــد کـه در حـإل حإضـر دو تـإ قـدرت در جـإمعه

 حکومت میکند پـس بإیــد حـق آزإدی عمـومی دإده شـود تـإ نمإینــدگإن مـردم در

 مجلس دومإ بتوإننـد خوإسـته ھـإی عمـومی خـود رإ مطــرح ســإزند تــإ دســت بـه

 شورش نزنند. ترتسکی در روزنإمه شورإ نوشـت کـه تـزإر وعـده ھـإی زیـإدی در

 قـإنون إسإسـی دإده ولـی إســتبدإد تـره پــوف(فرمإنــده نظــإمی ســن پطرزبــورگ) 

 ھمچنإن بر سر جإیش بـإقی إسـت. إیـن شـرإیطی إسـت کـه سـربإزإن و ملوإنـإن

   ســإعت کــإر8ھنوز به س مت شورإ نیإمده إند و شورإ خوإست حقــوق  إضــإفی و 

ــر  برإی کإرگرإن و ضمنإ مسئله خلع سالح إرتش رإ مطرح کرده بود. نخست وزی

 جدید بإ سیإست بإزی ھإی چپ و رإست درون دربإر تزإریســم دسـت بـه تھدیــد

  ملوإنــإن پإدگــإن کرونشــتإت دســت بــه1905گردإننــدگإن شــورإ زد. در نوإمــبر 

 شورش زدند و رھبرإنشإن دستگیر شدند إعتصإبإت به نفع شورش ملوإنإن إوج
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گرفت و خوإستإر إنحالل دإدگإه ھـإی نظـإمی و لغــو مجـإزإت إعــدإم شـدند. ص

143-94

  لنین برإی بر پإیی قیإم مسلحإنه در نوإمبر ھمــإن ســإل وإرد روســیه

 شد. لنین إسـلحه زیــإدی در دسـت گروھــإی رزمـی بلشــویک ھــإ قــرإر دإده بـود.

 حزب بلشویک إز طریق دوستإن و خإنوإده ھإی مرفه إعضإ روشنفکر و تحصــیل

 کرده کمک مإلی میشدند در ضمن بإنک زنی و سرقت ھإی مسلحإنه ھموإره در

 دستور کإر بود.  برإی لنین، محور شعإرھإی قیإم مســلحإنه، تشـکیل یـک إرتــش

 إنقالبی و تإسیس یک حکومت آھنیـن بـه رھـبری حـزب خـودش بعـد إز پیـروزی

 بود. إمإ  لنیــن سیإسـتمدإرإنه ترجیــح دإد در مقإبـل قـدرت شـورإ، دیگــر عــرض

 إندإم نکنــد ھــر چنـد در إوإیــل آن رإ محکـوم کـرده بــود. إو خـوب میدإنسـت کــه

 حزبـش دإرإی یــک تشـکیالت منظــم إسـت و در شــرإیط فروپإشــی تــزإر إز آن بــه

 خوبی إستفإده خوإھد کرد. إز إیـن جھـت بـه طرفـدإرإنش میگفـت: فعال وقـت رإ

 برإی مسإیل حزبی تلف نکنیــد کـه إیـن إفـرإد إعضـإی بلشــویک ھسـتند یــإ نـه،

 تمإم طرح ھإی قبلی رإ به دور بریزید،  بمب ھإی دستی بسإزید جوإنإن دیگــر

 رإ درگیر جوخه ھإی رزمی کنید کالنتری ھإ رإ بگیرید إز إین طریق مــإ بعــدھإ

ــد صــدھإ ھــزإر نفــر رإ ــود کــه قإدرن ــده و جنگجــو خــوإھیم ب  دإرإی صــدھإ رزمن

 115رھبری کنند.ص

  قیإم در سن پطرزبورگ إفت کرد إمإ در مسکو آغإز گشت و لنین تمإم

 نیرویش رإ به آنجإ خوإند و إین عملیإت رإ إز فنالند فرمإندھی می کرد سنگر
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 ھإی دفإعی در شھر سإخته شد گروه ھإی عملیإتی سـه یــإ چھـإر نفــره بعــد إز

 حمالت ضربتی پرإکنده میشـدند. ســرإنجإم بعــد إز یـک ھفتـه بــإ رسـیدن ھنــگ

 کمکــی و إرتــش توپخــإنه ســن پطرزبــورگ، ســنگر ھــإی إنقالبیــون کــإمال  درھــم

 شکســـته شـــد.  لنیـــن قبال ھـــم گفتـــه بـــود: مـــإ بـــر إســـإس خیإلبـــإفی زنـــدگی

 نمیکنیم...مإ ھنوز خیلی ضعیف ھسـتیم و طبیعتــإ شکسـت خـوإھیم خـورد. ولـی

 مإ خوإستإر برپإیی یـک قیـإم در رإسـتإی مـتزلزل کـردن نظــإم إسـتبدإدی و بـه

 حرکت در آوردن توده ھإی مردم ھسـتیم. وظیفـه بعـدی مـإ إیـن إسـت کـه تــوده

 ھإی مردم رإ وإدإر به به پذیرش مرإم خود کنیم.  إیــن إسـت نکتـه إصـلی!  خـود 

 قیإم مھم إست و نه پیروزی یإ شکســت آن. إیـن حــرف کــه مـإ نمیتــوإنیم پیـروز

 شویم و لذإ نبإید قیإم کنیم، إز دھــإن إفـرإد بزدلــی خـإرج میشـود کـه مـإ بإیـد

  113رإبطه إمإن رإ بإ آنإن قطع کنیم.ص

ــردم و ــرإی م ــــإ،کشورھإ و ژنرإلھــإ ب ــه قــدرت ھ ــن إســت ک  وإقعیــت إی

 سربإزإن ذره إی إرزش قإیل نیستند مـردم تنھــإ وســیله إی بــرإی قـدرت نمــإیی

 .ھإی آنھإ در بدست آوردن فتوحإت بیشــتر کشــوری و یــإ فرقــه إی خــود ھســتند

 تمإم تإریخ جنگ ھإی إول و دوم بیإنگر سإدیسم جإه طلبإنه قدرت ھإسـت کـه

 برإی غإرت منـإفع مـإلی و قـدرتی بیشــتر، چطـور إفـرإد رإ گوشـت دم تــوپ مـی

 کردند، بر روی مین ھــإی دشـمن میفرســتإدند و یــإ بـه طــور آزمإیشـی آن ھــإ رإ

 بــرإی گشــودن یــک شــکإف در جبھــه دشــمن بــه پیــش میرإندنــد و آن ھــإ فریــإد

 میزدند مـإ زیـر تیربــإر و توپخــإنه دشـمن قـرإر گرفتـه إیـم، پإسـخ إیـن بـود، إز
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 دســتور ســر پیچــی نکنیــد بریــد جلــو، و ســربإزإن میدإنســتند کــه إگــر فرإرکننــد

 توسط إرتش خود إز پشـت ســر تیربــإرإن میشـوند. ده ھـإ فیلــم مســتند  تنھـإ در

 آمریکإ إز إسترإتژی ھإی پیروزمندإنه ژنرإل ھإ و ســرھنگھإ در جنــگ ھــإ تھیــه

 شــده إســت کــه بــر روی یــونیفرم ھإیشــإن جــإی خــإلی إی بــرإی مــدإل ھــإی

 جنإیتشإن بإقی نمإنده إست.  مسئله إینجإ نفی مبإرزإت، مقإومت ھإ، قیإم ھإ

 و إنقالبإت مردمی برإی آزإدی شــإن نیسـت بلکــه وسـیله شـدن آنھــإ در دســتإن

 فرقه ھإ و إحزإب قـدرتی بــرإی منــإفع سـود جویـإنه شـإن بـه نــإم آزإدی، وطــن

 پرستی و جز آن إست که مـورد برخــورد مـإ وإقـع میشـوند. نگـإه کنیـد بـه إکـثر

 جنگ ھإی فرقه إی چریکی و پإرتیزإنی که إمــروزه توســط سیإســت ھــإی کــثیف

ــإ دإمــن زده شــده إســت، در ــإ کــل دنی  غربــی و حــتی شــرقی در آفریقــإ و تقریب

 حإلیکه مبإرزه چریکی چه گوإرإ إز یک کیفیت عشق وإقعی برإی آزإدی إنسإن

 ھإ سرچشـمه میگرفـت، صــرفنظر إز برخـی إشـتبإھإتش کـه قربــإنی جـإه طلـبی

ھإی دولت فیدل کإسترو شد.

 بعد إز شکست قیــإم در مسـکو برخــی إز سـرإن إصـلی شـورإ، دسـتگیر و

 .  روزنإمه ھإیی که إز چشم تزإر تندرو به حسإب می آمدنــد بســتهتبعید شدند

 شد. تــزإر إز تـرس إینکـه إگـر برگــذإری مجلـس دومـإ رإ ھـم منحـل کنـد دوبــإره

 بإعث آشوب خوإھد شد، ترجیح دإد جلوی آنرإ نگیرد. کإدت ھــإ و منشــویک ھــإ

 إز إیـن مـوقعیت بھـترین بھـره بـردإری کردنـد. جریإنـإت دھقـإنی و گـروه ھــإی

ــم در آن شــرکت کردنــد. پلخــإنوف و منشــویک ھــإ برنــإمه  مســتقل کــإرگری ھ
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 إنتخإبإت آینده پإرلمإن کشور جدید سـرمإیه دإری رإ طرإحـی مـی کردنـد، إمـإ

 مشروطه خوإھإن إین دفعه دست بإال رإ در دومإ دإشــتند. لنیـن حـتی إز جـإنب

 إکثریتی إز بلشویک ھإ به خإطر تک روی ھإ و سیإست ھــإی مإجرإجویـإنه إش

 به سبک نچإیف ھإ شدیدإ  مورد برخورد قرإر گرفت که تنھإ بــإعث خــونریزی و

 کــدورت بیــن نیروھــإی مختلــف إجتمــإعی و کــإرگری شــده بــود. لنیــن بعــد ھــإ

 إعترإف کرد که تحریم دومإ به نفع بلشویک ھإ نبود. ھر چند قبل إز برگــذإری

 دومإ، لنین زیر فشإر چنین إنتقـإد ھـإیی مـإنور سـإزش و نزدیکـی بــإ منشـویک

 ھإ رإ به إجرإ در آورد. کنگره چھإرم حزب سوســیإل دمکـرإت روســیه در آوریــل

ــره1906   إین بإر در سوئد برپإ شد و صرفإ  یک وحدت صوری بود وپنجمین کنگ

   در لندن برگذإر شد که إین بــإر بلشــویک ھــإ إکــثریت1907کل حزب در آوریل 

 رإ آوردند، و ھمإنطور که لنیـن در کنگــره چھـإرم بـه لونــإ چإرسـکی گفتـه بــود

 زمإنیکه مإ إکــثریت رإ بـه دســت گیریــم خوإســتإر شــدیدترین إنضــبإط در حــزب

 خوإھیم شد. وقتی إعضإ حزب بـه روسـیه برگشـتند لنیـن در پـی نقشـه کشـیدن

 برإی قیإم بود.  إز آنجإیی که حزب بلشویک روی شورإی ســربإزإن نفــوذ دإشــت

 إز آنھإ خوإست روی منشویک ھإ و دیگر گروه ھإی کإرگری برإی إجرإی برنإمه

 قیإم فشإر بیإورند. در إین زمإن إستولوپین وزیر وقت تزإر چندین جإســوس در

 درون إحزإب سوسیإلیست دإشت و به دنبإل بھإنه إی میگشت که مجلــس دومــإ

 رإ منحل کند و لو رفتن سند قیإم لنین زمینــه إی شـد کـه إکـثر سـرإن سوسـیإل

 دمکـرإت رإ دسـتگیر و تبعیـد کننـد. در إیـن دورإن فضـإی بــإزتر سیإسـی إی بـه
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 وجود آمده بود و روزنإمه ھإی سوسیإلیست کم وبیــش بیــرون مــی آمدنــد و إگـر

 یکی بسته میشد به نإم جدیدی دوبإره شروع بــه کــإر مــی کــرد.  إتحــإدیه ھــإی

 کإرگری به طور علنی إز إوضإع موجود إنتقإد می کردند و لنیـن إعتقـإد دإشـت

 إین علنی بودن بإعث سستی کإرگرإن در مبإرزه إنقالبی میشود.  إمإ بــه زودی

تصمیم گرفت نفوذش رإ در آنھإ بیشتر کند.
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!مإلینوفسکی در پشت پرده لنین ؟

  إتحـإدیه کـإرگرإن فلـز کـإر در سـن پطرزبـورگ یکـی إز1906در سـإل 

 قوی ترین سـإزمإن ھـإی کـإرگری شـده بــود و یکـی إزسـخنگویإن إیــن إتحـإدیه،

 کإرگری بود به نإم مإلینوفسکی که توإنإیی شگرفی در جذب کإرگرإن دإشت و

  إو دو بــإر2009منشویک ھإ قإدر شدند إو رإ به کمـپ خــود بکشــإنند. در سـإل 

ــإ وجــود إینکــه جرمــش  توســط دســتگإه پلیســی دســتگیر شــد إمــإ در بــإر دوم ب

 سنگینتر إز دیگرإن بود إمإ به زودی آزإد شد و إین بإر إو به یکی إز مھمــترین

 یــإرإن لنیــن تبــدیل شــد و إکــثر مــإموریت ھــإ و إجــرإی برنــإمه ھــإی مخفــی در

 روســیه بــه ریإســت إو پیــش میرفــت. قــدرت بحثــش  در دفــإع إز بلشــویک ھــإ و

 جذب کإرگرإن شإیإن ذکر إست.  إمإ برخی گردھمإیی ھإی مخفــی منشــویک ھــإ

   کــم کــم إز1910مــدإم لــو میرفــت و بســیإری زنــدإنی و تبعیــد شــدند. در ســإل

 جإنب منشویک ھإ زمزمه إینکـه مإلینوفســکی جإســوس ســإزمإن إخرإنــإ تــزإری

 إست بلند شد.  به تدریج چند تإ إز جلسإت و إرتبإطإت مخفی بلشویک ھــإ ھــم

 بإ حمالت إخرإنإ روبرو میشد، بوخـإرین و چنـد نفـر دیگــر إز بلشـویک ھــإ شـک

 شإن إز مإلنوفسکی رإ به لنین إبرإز کردند  مورد برخورد شدید إو وإقــع شــدند

 که آنھإ نإآگإھإنه به دإم توطئه ھإ و سیإست ھإی تخریب گرإیی منشویک ھــإ

ــتإلین1913علیــه بلشــویک ھــإ إفتــإده إنــد. حــتی زمــإنیکه در تإبســتإن    إس

 مخفیإنه برإی شرکت در یک مھمإنی به خإطر جمع آوری کمک مإلی  به حـزب

 إز تبعید بــه سـن پطرزبــورگ (پـتروگرإد)  آمــده بـود، مـورد حملـه پلیـس إخرإنـإ

166



 وإقع شده و بإ تنی چند دوبإره به سیبری تبعید میشوند و مإلنوفسکی آن شـب

 در مھمإنی حضور دإشت.  در عین حإل إعضإی مخفی منشــویک ھــإ در إتحــإدیه

 ھإ مدإم به دست إخرإنإ  إفتإده و بعد بلشویک ھــإ بــه رإحــتی در آن ھــإ نفــوذ

 می کردند. مإلنوفسکی در برإبر إین إتھإمإت، حمالت آتشینی به خیإنت کإری

 ھإی لیبرإلی منشویک ھإ میکرد که آنھــإ بزدلنــد و بــرإی مقإصدشــإن دســت بــه

 ھر تھمتی میزنند. در إین دورإن چندین نشست  بیــن بلشــویک ھــإ و منشــویکھإ

   نفــر إز22  یک گنگــره در گإلیســی بــإ حضــور 1913إنجإم شد تإ إینکه در إوت 

 بلشویک ھإ بطور مخفیإنه شکل گرفت. لنین، زینوویف و مإلینوفسکی در میــإن

 آنإن بودند، ھدف إیـن بـود کـه بلشـویک ھـإ در برنــإمه بعـدی مجلـس دومـإ بـه

 ریإست مإلینوفسکی، سیإسـت منشـویک ھـإ رإ کـإمال  إفشـإء کـرده و بـه جـدإیی

 کإمل خودشـإن إز ھیئت مختلــط سوسـیإل دمکــرإت ھــإ پإیـإن دھنـد. حـإال دیگـر

 لنین و زینوویف علیه منشـویک ھـإ در روزنـإمه پـرإودإ (سـتإره) مـی نوشــتند و

مإلینوفسکی یکی إز محبوب ترین إفرإد در میإن کإرگرإن به شمإر میرفت. 

  تزإر إز رشدسیإست ھإی چپ و لیــبرإل ھــإ و کرنسـکی1914در آوریل 

 در دومإ خسته شده بود، تصمیم گرفت تإ بسإط ھمه آن ھإرإ بر چیند و إین در

ــر روســیه ــک روإل نســبتإ عــإدی ب ــإم، ی ــه بعــد إز شکســت قی  شــرإیطی إســت ک

 مستولی بود.  بلشویک ھإ در دومإ به تبلیغ نظـرإت خــود مـی پردإختنــد إمــإ در

 آن روز مإلینوفسکی سیإست ھإی تزإر رإ شدیدإ  إفشإ می کرد و به إخطإر ھـإی

 رئیــس دومــإ تــوجه نمــی کــرد تــإ إینکــه گإردھــإی مجلــس إو رإ إز پــإی تریبــون
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 پإیین کشیدند. إو إز إعضإء بلشویک حإضر در آنجإ خوإست که دومإ رإ تحریم

 و ترک کنند، زیرإ مإ فقط دإریم به تقویت إرتجإع می پردإزیم. إمإ آنھــإ چنیـن

ـــی مإلینوفســـکی ـــإمه و دســـتورإت حـــزب میدإنســـتند ول ـــض برن  حرکـــتی رإ نق

ــإ رإ تــرک ــإنکو رئیــس دومــإ گذإشــت و دوم ــز رودزی  إســتعفإنإمه إش رإ روی می

 گفت. روزنإمه ھإ نوشتند که در صـفوف بلشــویک ھـإ شـکإف إیجـإد شــده إسـت.

 رإبط ھإی حزبی بلشویک، موضوع رإ سریعإ به کمیته مرکـزی در إروپــإ گــزإرش

 دإدند. چندین بإر إز إو خوإسته شــد کــه بــرإی سـرپیچی إز إصــول تشـکیالت در

 کمیته پإسخ گویی به حزب بلشویک حإضر شود ولی إو إمتنإن کــرد.  در جلســه

 بعدی دومإ، معإون رئیس مجلس عنوإن کرد که مإ فھمیده إیم مإلینوفســکی در

 دستگإه جإسوسی إخرإنإ کإر میکند.  منشـویک ھــإ بـإ بررسـی سـوإبق إو شـوإھد

ــی دإل بــر جإســوس بــودن مإلینوفســکی بدســت آوردنــد،  بخصــوص کــه  محکم

 بیشترین ضربإت إز جإسوسی رإ آنھإ متحمل شده بودند.  رھــبرإن منشــویک بــه

 فوریت یک بیإنیه إمضإء شده بــرإی محـإکمه مإلینوفسـکی در کنگـره حـزب بـه

 عنوإن جإسوس إخرإنإ بیرون دإدند. لنیــن، زینوویــف و کـإمنف مقـإله مشــترکی

 در پرإودإ نوشتند که مإ ھرگز إجــإزه نمیــدھیم نمإینــدگإن بــورژوإزی بــر مســند

دإوری در بإره یک سخنگوی پرولتإریإی إنقالبی بنشینند.

  مإلنوفسـکی بـه مالقـإت لنیـن در گإلیسـی میـرود و1914 در مإه م ی 

   می، مإلنوفسکی   نــإمه إی بــه إمضــإء خــودش25چند ھفته آنجإ میمإند و در 

 در روزنإمه پرإودإ بإ إین مضمون منتشر میکند: "  بإ إینکـه بــه دالیــل شخصــی،
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 فعإلیت ھإی سیإسی خود رإ قطع کرده إم ولی ھمچنإن یک بلشویک سر ســخت

 بــإقی میمــإنم... و بعــدإ  پإســخ إیــن گســتإخی منشــویک ھــإی مرتجــع رإ در یــک

 کشور آزإد جوإب خـوإھم دإد ". لنیـن ھـم در سـرمقإله روزنـإمه إز بلشـویک ھـإ

 خوإست که بـه خـإئنین منشـویک إجـإزه ندھیـد بـه یـإرإن شـمإ إفـترإ زننـد. در

   روزنإم  سوزیإ دمکرإت بلشویک ھإ در خإرج کشور إین خبر رإ درج1915سإل 

 ).   چگــونه یــک عضــو161کــرد کــه مإلینوفســکی در جنــگ کشــته شــده إســت(ص

 برجسته حزب بلشویک میتوإند در جنگ روسیه و آلمإن کـه إز جـإنب خودشـإن

ــبریه  ــود کشــته شــود؟ در إنقالب ف ــم و محکــوم شــده ب ــزإر1917تحری    دولــت ت

 سـرنگون شـد و حکـومت مـوقت کرنسـکی پرونـده ھـإی س ری إوخرإنـإ رإ گشـود و

ــإتپورت نوی معلوم شد مإلینوفسکی به نإم   جإسوس إخرإنإ بوده إست.  جزیی

 إمر نشإن میدإد إو چقدر حقوق میگرفته، چگونه گـزإرش میـدإده و بـإ فھرسـتی

ـــإک،تنھإ  إز برنإم  بإزدإشــت ھــإ و غیــره. إمــإ لنیــن در برإبــر إیــن إفشــإی دردن

 پإسخ دإد: إو گرچه بسیإری رإ نإبود سإخت إمإ حـزب مـإ  چنـإن قـوی و بــزرگ

 )در إینجــإ لنیــن233شــده بــود کــه إو قــإدر نبــود جلــوی رشــدش رإ بگیــرد.(ص

ــإ مســحور ســخنوری ھــإی ــرود کــه إو تنھ  بإسیإســت إز موضــوع إصــلی تفــره می

ــونه إش إز حــزب ــإع شــعإر گ ــد و آتشــین مإلنوفســکی در دف  جســورإنه، قدرتمن

 بلشویک شده بود زیرإ برإی إمثإل لنین روحیإت عإطفی و إنگیزه ھإی إنسـإنی

 به لحإظ عنإصر وإقعی  مبإرزإتی، کوچکترین إرزشی ندإشــت. إمــإ مإلنوفســکی

  در مسکو آفتإبی شد. محإکمه به فوریت پشــت درھــإی1918نإگھإن در نوإمبر 
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 بسـته صـورت گرفـت.  مإلنوفسـکی تالشـی نکـرد کـه إتھإمــإت رإ رد کنـد. إمـإ إو

   در گإلیسی، نزد لنین ھم  إعترإفإتش رإ کرده بود.  آیإ1914گفت قبال در سإل 

 ھیچکس جرإت دإشت لنین رإ برإی إین موضوع مورد خطإب قــرإر دھــد. آنگــونه

 کـه إلگـإ آنیکسـت شـإھد عینـی بلشـویک میگویـد، در طــول محـإکمه تمــإم مـدت

 لنین سرش پإیین بود و تنھإ گإھی بإ حإلتی تردیدآمیز به إو نگــإه مــی کــرد و

 سرش رإ تکإن می دإد. ھمـه حإضـرین بلشـویک إز چھـره لنیـن إیـن بردإشـت رإ

 مــی کردنــد کــه شــإید إو درخوإســت بخشــش کنــد حــدإقل مإلنوفســکی چنیــن

 إطمینإنی رإ دإشت. ھمه فریإد میزدند إین خإئن رإ تیربإرإن کنید، و سرإنجإم

 حکم صإدره تیربإرإن شد. مإلنوفسکی به لرزه إفتإد و بإ حإلتی بــإور نکردنــی

 ). شـإید مـإ339لنین رإ نگإه می کـرد إو رإ بیـرون بـرده و تیربـإرإن کردنـد(ص

  درآن چند ھفتـه درگإلیسـی بیـن آنـدو چـه گذشـته1914ھرگز نفھمیم که سإل

 بــود؟ إگــر لنیــن چنــإنکه نشــإن دإد إز شــیقتگإن رإه نچــإیف ھــإ بــود و بــه ھــر

 توطئه إی که به نفع قــدرت إو بـود دسـت میــزد، حـتی آنگـونه کـه  بکــإر گیـری

 إفرإدی در درون سإزمإن إطالعإتی دشمن،  الزم شمرده میشـد.  آیـإ مإلنوفسـکی

 یک جإسوس دو جإنبه لنین بود؟ چیزی کــه إمـروزه در دســتگإه ھـإی جإسوسـی

کشورھإی جھإن إمری رإیج إست.          
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سیإست لنین در جنگ جھإنی إول

   شـروع شــد و روســیه1914به طور خالصــه جنــگ جھــإنی إول در ســإل 

 ھم وإرد جنگ بإ آلمإن شد دولت فإشیست عثمإنی متحد آلمإن تنھـإ یـک ونیــم

 میلیون إرإمنه بی گنإه رإ قتل عإم کرد. تقریبإ إکـثر إروپــإی غربـی و شـرقی و

 بخش ھإیی إز آسیإ و آفریقإ به ورطه جنگ کشیده شدند. ده ھإ میلیون إنسإن

 به خإطر فتوحإت قدرتی کشور ھإی بزرگ سرمإیه دإری و تقسیم منإفع جھــإن

 نإبود میشدند. إوضإع دولت تزإر در روسیه رو به وخإمت میرفت، شکســت ھــإی

 پـــی در پـــی روســـیه إز دولــت آلمـــإن، مـــوج نإرضـــإیتی رإ در بیـــن دھقإنــإن و

 کــإرگرإن و دیگــر إقشــإر إجتمــإعی گســترده ســإخت.  فقــر و گرســنگی در روســیه

ــه  ــک ب ــرد. نزدی ــدإد مــی ک ــه إسإســإ ھمگــی إز20بی ــون ســربإز روســی ک   میلی

 فرزندإن دھقإنإن فقیر و متوسط بودند در جبھه ھـإی جنــگ لــت و پــإر میشــدند

 بی آنکه إز وســإیل رقـإبت نظــإمی آدمکشــی پیشــرفته إی برخـوردإر بإشــند. در

 روستإ ھإ شـمإر زیـإدی إز معلـولین جنگـی بـه چشـم میخـورد. در دربـإر تـزإری

 دسیسه ھإ و کودتإ ھإ در شروف وقوع بود.  لنین جنگ رإ محکوم کرده و شــعإر

جنــگ دإخلــی رإ پیــش رو گذإشــته بــود.  در کنفرإنــس شــھر کینتــإل در ســوئیس

   لنین إز توھمإت صلح طلبــإنه برخــی إز ھــوإدإرإنش شـدیدإ  إنتقــإد کــرد.1916

 منشویک ھإ به دو دسته تقسیم شده و یک گروه در دإم شوونیسم وطــن پرســتی

 گرفتــإر شــده  بــود. بعضــی ھــإ مثــل تروتســکی رإه میــإنه رإ گرفتــه و بــر روی

 مسئله صلح پإفشإری می کردند.  آنإرشیست ھإ إکثرإ  در کنفرإنس و کنگــره ھــإ
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 جنگ رإ محکوم کرده  و کسإنی که به نوعی مسئله دفإع إز وطــن رإ در مقإبــل

 کشورگشإیی آلمإن مطرح  میکردند، به نقد میکشیدند و دولت مستبد روسیه رإ

 شریک جرم در کشور گشإیی میدإنستند و آرزوی یــک إنقالب شـورإیی و کمـونی

ــردم إز پــإیین ترویــج میدإدنــد. در درون ســإزمإن ھــإی چــپ  رإ توســط خــود م

 دھقإنی و إقشإر روشنفکری، إجتمإعی، دھقإنی ھمین سردرگمی ھإ طبعإ وجود

 دإشــت إمــإ ھمــه نــه تنھــإ خوإھــإن پإیــإن جنــگ بلکــه ســرنگونی دولــت تــزإری

 بودنــد. لنیــن إسإســإ در إروپــإ در کنفرإنــس ھــإ و گنگــره بیــن إلملــل سوســیإل

 دمکرإت ھإ مشغول جنگ ھإی قدرتی بود تـإ کـإدر ھـإی متنـوع إحـزإب سیإسـی

 چپ رإ تإکتیکی بـه طــرف خــود بکشـإند.  روزنـإمه ھـإی آنھــإ مثـل نقـل و نبــإت

 یکدیگر رإ خإئن و مرتجح، و ضد پرولتإریإ و غیره خطإب می کردنــد. إصــوال در

 ھمـه دولـت ھــإ و پإرلمــإن ھـإ سیإســتمدإرإن إیـن گـونه ھسـتند. در پشــت پـرده

 دست به إتحإد ھإی تإکتیکی منفعت جویــإنه میزننــد، دیپلمإســی مخفـی رإ بــإ

 بإندھإی قدرت برقرإر میکنند. خود رإ آدم ھإی بـإ نفـوذی میپندإرنـد کـه بـرإی

 رئیسی و إربإبی سإخته شده إند. مثل دورإن إستإلین که سر یک میز شإم مــی

 نشســتند، در یـک مھمـإنی مجلـل بــإ ھـم مشـروب میخوردنـد ضـمن إینکـه نقشـه

نإبودی دیگری رإ در سر دإشتند.

 جإلبه که لنین خود رإ سنبل پرلتإریإ میدإنست إز إین جھت مطإلبإت

 .( آنگــونه إیکإرگرإن می بإیست در مطإلبــإت لنیــن إز کــإرگرإن خالصــه میشــد

  خطـإب بـه مـردم گفـت: إز مـإ نپرســید1964که کندی رئیس جمھور آمریکـإ در 
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 که دولت برإی شمإ چه کإر خوإھد کرد، شمإ بگویید برإی قــدرت جدیــد دولتــإن

 چکإر میتوإنید بکنید). آیإ ھیچکس  درون إین إحزإب چپ إفرإطــی قــدرت نبــود

 که إز خود إین سئوإل بسیإر ســإده رإ مطــرح ســإزد، کــه إگــر مـإ میگــوییم بـرإی

 آزإدی إین کإرگرإن مبإرزه میکنیم (حتإ إگر فرض کنیم بقیه إقشإر جإمعه ھــم

 طبق إصول مإرکس مھــم نبإشـند) مگـر بـه إیــن مفھــوم نیســت کـه کــإرگرإن حـق

ـــإن، آزإدی ـــإ یکـــدیگر، آزإدی بی  آزإدی إنتخـــإب نظـــر، آزإدی مشـــورت کـــردن ب

 مطبوعإت، آزإدی شورإھإی مستقل تصمیم گیـری و آزإدی إعتصــإبإت و غیــره رإ

 دإرند. خوب إین کإرگرإن إنسإنھإیی متفکر ھستند، ربإط کـه نیسـتند، خوإسـته

 ھإ، تجإرب، خالقیت ھإ و إفکإر متفإوتی دإرند که میخوإھند مثـل إنســإن ھــإی

 آزإد به بحث و ھمکإری بـر روی یـک سـری پـروژه و یـإ برنإم  خإصـی بپردإزنـد

 ویإ یـک فعــإلیت جدیـدی رإ بـرإی زنـدگی إتخـإذ کننــد و إسإسـإ در محیـط ھـإی

 کإرھإی مخرب و آلود  کإرخإنه إی ربإطی و معإدن مـرگ کــإر نکننـد چـه برسـد

 به فعإلیت در کإرخـإنه ھـإی تســلیحإتی و شـیمیإیی و غیـره.  إگـر کسـإنی إیـن

 نوع کإر ھإ رإ ضروری میدإنند، آزإدند که آستین بإال بزنند و خودشإن درآنجــإ

 کإر کنند إمإ إجـإزه ندإرنـد بـه خـإطر إفکــإر بیمإرشــإن إیـن آلـودگی ھـإ رإ بــه

 دإخــل جــإمعه بیإورنــد. بــرإی ھمیــن کــإرگرإن مــی خوإھنــد، پیشــرفت و نــتیجه

 فعإلیتشــإن رإ إرزیــإبی کننــد و در إختیــإر رشــد فرزنــدإن خــود و جــإمعه قــرإر

 دھنـد.  یعنــی بـرإی رشــد بھـتر فعإلیتشـإن إز دیگــرإن ھـم نظرپرسـی کننـد و در

 نشریإتشــإن بــه بحــث و إنتقــإد  بگذإرنــد . چطــور ممکنـه کــه کســإنی بخوإھنــد
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 بگویند مإ پرلتإریإی إعظـم ھســتیم و در رإس قـدرت بنشـینند و إدعـإ کننـد کـه

 مإ خدإیإن إصــلی کـإرگری ھسـتیم و دســتورإتمإن فرإمیــن سـالطین کـإرگری بــه

 حسإب می آید  و سرپیچی إز خوإسـت مــإ دشـمنی بـإ خوإسـت کـإرگرإن إسـت و

 بعد إعترإض و إعتصإب خود کـإرگرإن رإ بـه عنـوإن مخـإلفین صـدر إعظـم ھـإی

 إیدئولوژی کإرگری، شدیدإ  سرکوب و آنھإ رإ تیربإرإن کنند.   پس إین ھمه جــإر

 زدن برإی خوإست آزإدی  خود کـإرگرإن، یــک سیإسـت تھــوع آوری بیـش نبــود و

 در إین جإ ھدف خوإست ھیئت رئیس  مطلقه کإرگرإن یعنی دیکتـإتوری مرجـع و

 إبرمن کإرگری صرفإ  مھم بود که بإید بـه إجـرإ در مـی آمـد یعنـی إینکـه م الک

 آزإدی إز نظــر مــإرکس و لنیــن إیــن بــود کــه چگــونه دوســت دإشــتند و بــه قــول

 خودشإن خإرج إز طبقه کإرگر برإی خود کإرگرإن تصمیم بگیرند.  لنیــن و کــإدر

 فـن آوری بـورژوإزی قــدرت سیإسـی بلشــویک، یـک روز ھـم در زنـدگی شـإن کـإر

 نکرده بودند.  آنھإ وقت پردإختن به إحسإسإت و عوإطف إنسإنی خود و دیگــری

ـــود و ـــدرت پ ر شـــده  ب ـــم سیإســـی ق ـــرإ إفکإرشـــإن إز منطـــق عل  ندإشـــتند، زی

 نمیتوإنستند ذره إی آن إرتبإط عإطفی عإشقإن  زیسـتی بـإ مـردم رإ درک کننـد.

 إز إین جھت قإدر بودند میلیـون ھــإ نفـر رإ بیرحمـإنه تیربــإرإن کننـد و یــإ بـه

 زندإن ھــإی کـإر إجبـإری بفرسـتند. بنـإبرإین بـوش، إوبإمـإ، سـرکوزی، پـوتین و

 غیــره ھــم خــود رإ نمإینــده آزإدی و دمکرإســی و رفــإه  بــرإی کــإرگرإن و مــردم

 میدإنند و آنھإ تعیین میکنند که مردم چگونه بإید آزإد بإشــند و إگــر کســی بــإ

 قــوإنین آزإدی و دمکرإســی آنھــإ مخــإلفت کنــد یعنــی دشــمن آزإدیســت و تنــبیه
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   میلیون برسد و رکورد خودش3میشود تإ حدإقل شمإره زندإنیإن در آمریکإ به 

 رإ ھـم بشـکند. بـوش إعالن کـرد کسـإنیکه بـإ برنـإمه دمکرإسـی و آزإدیخــوإھی

ــد در کمــپ  نظــم جھــإنی مــن علیــه دیکتإتورھــإ و تروریســت ھــإ مخــإلفت ورزن

 دیکتإتورھإ و دشمنإن مإ قـرإر میگیرنـد.  در جنبـش صـلح در آمریکـإ إیـن شـعإر

 دیده میشد" بوش مإ مخإلفیم،  پس مإ تروریستیم "  إین مزخرفإت بوش بــإعث

 شد که صدإی بورژوإزی فرإنسه و بقیه کشورھإ ھم بلند شــود.  زیــرإ بورژوإھــإی

 جھإن برإی شیوه چإپیدن و إعمإل رقإبت قدرتی، طرح ھإ و سیإست ھإی خإص

 خود رإ دإرند، و برنإمه آقإی بوش به عنوإن سنبل مقتدر  بإھوش تریـن بـورژوإ

 طبعإ مورد تمسخر دیگر بورژوإھإی جھإن قــرإر گرفـت زیـرإ بوژوإھـإ ھمگـی بـه

 مإھییت إنگیزه ھإ و نیإت پلید جإه طلبی ھإ و زیإده خوإھی ھإی خودشإن در

ــد إمــإ ــه مــردم رإ گــول بزنن ــد،  ممکن ــإبت ھــإی خصــمإنه شــإن کــإمال  وإقفن  رق

خودشإن رإ در رقإبت دیکتإتوری بإ یکدیگر که نمیتوإنند گول بزنند.

 مسئله جنگ لنین بإ منشویک ھإ ھم  مسئله تقإبل دو بورژوإزی جدید

 چــپ در روســیه بــود در وإقــع دو قطــب جدیــد بــورژوإزی سوسیإلیســتی در آغــإز

 دورإن رشد سرمإیه دإری صنعتی در روسیه شکل گرفته بود کـه در یـک رقـإبت

ــد إز فروپإشــی إســتبدإد کھنــه تزإریســم آمــإده ــرإی جــإیگزینی، بع  سیإســی ب

 .  جبھه منشویک ھإ، پلورإلیســم سیإســی پإرلمــإنی مــدل إروپــإیی رإ درمیشدند

 إدإره دولت جدید کشوری شإن طرإحی می کردند که به صورت رإ ی إنتخإبــإتی

 میبإیست إنجإم میشد. در حإلیکه مجــإدله لنیـن بــإ منشـویک ھـإ مـدإم بــر سـر
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 إعمـإل قـدرت یـک حــزب مطلـق مإرکسیسـتی در دولـت آینــده بـود کــه حــتی بـه

 سختی مورد توإفق بیـن خـود بلشـویک ھــإ بــود.  لنیــن میگفـت مـإ در یــک دولـت

 سوسیإلیســتی نمیتـوإنیم إغتشـإش فکــری و عملـی دإشـته بإشــیم. یــک سـإزمإن

 دولت کمونیسی بإید یک إصول فکری مإرکسیستی و یک تشکیالت محکم آھنیــن

 و إجرإیی دإشته بإشد و حزبی کــه دیگــر در مجــإدالت حزبــی إکــثریت رإ آورده

 بقیــه حــق مخــإلفت رإ ندإرنــد إصــول إیــدئولوژی مإرکسیســم تنھــإ میتوإنــد یــک

ــإنطور کــه ــد.  ھم ــزی کن ــإیه ری  رھــبری و یــک تشــکیالت وإحــد رإ در حکــومت پ

 میــدإنیم در دو ســإل إوإیــل إنقالب إکتــبر بعــد إز یــک ســری برخــورد نظــر ھــإ و

 إنتقإدھــإ،، حــتی فرإکســیون ھــإی(جنــإح ھــإ) درون حزبــی ھــم منحــل و تصــفیه

 شدند. لنین دچإر سإدیسم قدرتی وحشتنإکی بود و بإ إنوإع بھــره گیــری ھــإ إز

 إصول کلیشه إی مإرکسیسم تالش می کرد فلسفه یک قدرت متمرکز وإحد رإ در

 إفرإد معتمد ستون قدرتی إش جإ بی إنــدإزد. لنیــن آنچنــإن طمـع قـدرت دإشـت

 که تضإد مإھیت قدرت به مإنند سرمإیه رإ در فروپإشــی درونــی خــود ســإختإر

 دیوإنسإالری قدرت نمیدید. إگر مإھیت قـدرت رإ بررســی کنیــم متــوجه میشـویم

 که سإختإر ھرم قدرت برإی إعمإل قدرت تشکیل شده إسـت بنـإبرإین کإدرھـإی

 بإالی ھرم، ھر کدإم نیإز به إعمإل قدرت إجرإیی خود رإ دإرند پس بإیــد قــإدر

 بإشند بر کإدرھإی زیر ھرمی خود کنترل دإشته بإشــند تــإ برنــإمه ھــإی حـوزه

 عملیإتی خود رإ بـه کـم دردسـر تریـن شـکلی بـه پیـش برنـد.  پـس بـرإی کنـترل

 بیشتر بر إعضإء قدرتی زیر دست، نیإز به نزدیکتر شدن به کــإدر ھــإی زیریــن
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 إز ضرورت إرتبإط قدرتی إست تــإ إعتمـإد بیشـتری بـرإی طـرح جزییـإت تصـمیم

 گیری ھإ چه سری و یإ غیــر ســری رإ فرإھــم آورد. در چنیــن شــرإیطی ھـر گــروه

 قدرتی درون شبکه قدرت  سعی میکند به بإالی ھرم قدرتی نزدیکتر شــود و در

ــإه مــوقعیت دســته قــدرتی خــود رإ در جإیگــإه  عیــن حــإل تالش میکنــد جإیگ

 مھمــتری إز پلکــإن قــدرت قــرإر دھــد. إز آنجــإ کــه شــبکه ھــإی قــدرت بــإ ھــم در

 إرتبإط ھستند، ھر شبکه إی سعی میکند کإنإل ھإی إرتبإطی خود رإ بــإ إرگــإن

 ھإی قدرتی دیگر ھم قوی تر کند. ھمإن طور کـه سـرمإیه ذإتــإ در رقـإبت بـرإی

 کسب سود بیشتر بإید سلطه إش رإ بر بإزإر کــإالیی گســترده ســإزد، قــدرت ھــم

 برإی حفظ قدرتش بإید بر شــبکه إرتبــإطی قــدرتش بیفزإیــد تــإ در جـإی مطمئن

 تری إز ھرم قدرت قـرإر گیـرد.  بـه طـور نمـونه در إوإیــل إنقالب إکتـبر، کمیتـه

 مرکزی، دفتر سیإسی،  شورإی وزیرإن و...به ترتیــب قــدرتی إز مــوقعیت برتــری

 بــر خــوردإر بودنــد إمــإ بــه زودی دســتگإه دفــتر سیإســی در مقــإم إولــی بعــد إز

 دبیرکــل (رھــبری) قــرإر گرفــت. إمــإ شــورإی وزإرت إرتــش(ســرخ) بــه رھــبری

 تروتسکی شإید مھمترین پست قدرتی بعد إز لنین بود إمإ خــود إرگــإن  شــورإی

 وزیرإن در ردیف سوم پلکإن قدرت قرإر میگرفت.  به دو سإل نکشید که شورإی

 کمیسإریإی إطالعإت چکإ إز إرگإن سوم پلکإن قدرتی به بإ نفوذترین و مخـوف

 ترین پست قدرتی تبدیل شد و تإ به إین لحظــه بـه عنــوإن دولــتی در دولــت در

  شـــورإی کمیســـإریإی صـــنإیع یکـــی إز1930روســـیه عمـــل میکنـــد. در إوإســـط 

 مھمــترین مــوقعیت ھــإ رإ کســب کــرد و إفــرإد جدیــد قــدرتی کــه بــإ إرگــإن چکــإ
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ــإن ــدإم شــدند. در زم ــد جــإیگزین شــدند و بســیإری تصــفیه و إع  نزدیکــتر بودن

 خروشچف قدرت شورإی وزیرإن إھمیت برجسته إی در رقـإبت بـإ دفـتر سیإسـی

 و کمیته مرکزی  به دست آورد.  بنـإبرإین ســإختإر دیوإنســإالری قــدرت سیإسـی

 یک تجإرت مإلکیت قدرت سیإسی إست که إسإسإ در إرتبإط مستقیم بــإ منــإفع

 إستثمإر و إستبدإد عصر نئولیبرإل سرمإیه دإری إست.  مــإلکیت قــدرت سیإســی

 إز ضرورت رقإبت قدرتی برإی کســب قـدرت بیشــتر حرکـت میکنـد و میتوإنــد در

 إین رقإبت حتی ضعیف و یإ حذف شـود. یإدمـإن بإشـد کـه إنحصـإرإت سـرمإیه

ــر و ــإمی، شــیمیإیی ھــإلیبرتون، الســإالموس، بلــک وإت  مخــوف تســلیحإتی و نظ

 صــنإیع نفــتی و رإیــإنه إی و... ھمگــی  در إرتبــإط مســتقیم بــإ پنتــإگون، ســیإ، و

 نإســإ و غیـره کـإر میکننـد و جزیـی إز پیکـره یکــدیگر ھســتند و بسـته بـه نفـوذ

شبکه سیإسی مإلی در شرإیط مشخص إوضإع بإزإر إعمإل قدرت میکنند.

  وقتی لنین تإ إین حد تشنه قدرت بـود دیگــر نمیتوإنسـت إیـن تنــإقض

 قدرتی رإ ببیند که به ھمإن رإحتی إز طرف یإرإنش در رقــإبت قــدرت میتوإنــد

 کنإر زده شود. إسإسإ علت کـش و قــوس ھــإی جــدإیی لنیــن إز بھـترین یــإرإنش

 مثـل پلخـإنوف، تروتسـکی پـوتره سـوف و مـإرتوف و غیـره بـر سـر چـه مسـإیلی

 بـود؟ إیــن کـه لنیــن دیکتــإتور مآبـإنه و نظــإمی رفتــإر مــی کـرد و بــرإی تمرکــز

 قدرت ھمه رإ مثل خروس جنگی به جإن ھم می إندإخت. آن شیوه ھــإی خشــک

 مستبدإنه و کلیشه إی قدرت سیإسی إو که دیگر پیشکسوتإن جبھه مإرکسیست

 رإ إز خــود دور مــی کــرد و توجیھــإت  إیــدئولوژیک، طبعــإ بخــودی خــود زإییــده
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ــإن توجیھــإت ــإ  ھم ــرإی ســلطه قــدرت خــودش ب ــر إســتإلین ھــم ب  میشــدند. مگ

 إیدئولوژیکی، تمإم پیشکسوتإن یک کمپ مستقر بلشویک رإ تحت عنوإن خـإئن،

 ضـد بلشــویک و دشـمنإن پرولتإریــإ تیربـإرإن نکـرد.  إسـتإلین دقیقـإ شـیوه ھـإی

سرکوب گرإنه رھبرش رإ به إرث برد.

   کـه دیگــر إز نظــر مغــزی فلـج شــده بـود ھمــوإره1923 لنین در إوإخــر 

ــود  آرزوی دیدن مإرتوف ھم رزم منشویکش رإ می کرد که إو چه دوست خوبی ب

 و إین إمر خشم إستإلین و برخی دیگر رإ بر می إنگیخــت. رإبطــه عشــق و تنفــر

 در منإســبإت قــدرت ھــإ إمــر رإیجــی إســت و زمینــه جنــگ ھــإی درون و بیــرون

 قدرتی رإ ھم إیجإد میکند.  إگر سئوإل شود آیإ در آن دوره نمیتوإنست جریإنی

 شکل گیرد که مثال  نمودإر منش منصفإنه تــری إز إفکــإر تکإمـل یــإفته  مــإرکس

 بإشد؟ شإید إتفإقإ بتوإن إز حزب سوسیإلیسم إنقالبی چپ و حزب إرإده مردم،

 نــإم بــرد کــه ھــم مثــل مــإرکس تفکــر حزبــی دإشــتند و ھــم شــورإ ھــإی مســتقل

 کــإرگری و دھقــإنی رإ حمــإیت مــی کردنــد، إلبتــه کــه نگــإه آنإرشیســت ھــإ بــه

 جإمعه إز زیبنده ترین تجسم  عشق به آزإدی بود إمإ آن ھإ مإرکسیست نبودند

 و فکر نمیکنم  عالقه إی ھم به إین فرضیه من دإشته بإشند.  إمإ رإبطه جنبش

 آنإرشیک روسیه بـإ سوسیإلیسـت ھـإی إنقالبــی چـپ، بســیإر دوســتإنه بـود. در

 ضمن إفکإر دیوید شوب ھم متإسفإنه فقط در دإیــره جبھـه بلشـویک و منشــویک

 میچرخیده إست إز إین جھت إصال در کتإبش نــإمی إز کروپتکیـن آنإرشـیک کـه

 إز  محبوبیت خإصی در سرإسر روسیه بھره مند بود، نیإورده إســت. در مرإســم
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ــزإر نفــر إز مــردم روســیه در1921خإکســپإری کروپتکیــن در ســإل   صــد ھــإ ھ

ـــدمن و برکمـــن و دیگـــر ـــه إمـــإ گل ـــن حـــتی ب ـــد.   لنی  ســـوگوإریش شـــرکت کردن

 آنإرشیست ھإ پیشنھإد إجرإی یک مرإسم بــإ شـکوه رسـمی کشـوری رإ إز جـإنب

 بلشویک ھإ دإد و إین درست در شرإیطی بود که بســیإری إز آنإرشیســت ھــإ در

 سیإه چإل ھإی دستگإه چکــإی لنینـی شـکنجه و تیربــإرإن میشـدند. لنیــن تنھــإ

 میخوإســت بیشــرمإنه یــک بھــره وری سیإســی إز إیــن إوضــإع رإ بدســت آورد و

 طبیعتإ پإسخ تمسخر آمیزی رإ إز آنإرشیســت ھــإ دریــإفت کـرد. إیــن کروپتکیــن

 بود که گفت بلشویک ھإ تمإم آن مبإرزین صإدق و دلسوزی رإ که در یــک دوره

 طوالنی علیه إسـتبدإد تـزإری مبــإرزه کـرده بودنـد و توإنســتند جـإن سـإلم بـدر

 برند  إکثرإ  در نظإم جدید دیکتإتوری سرخ لنینی تیربــإرإن  و یــإ زیــر شــکنجه

کشته شدند.(إمإ گلدمن، چگونه زندگی کردم).      

180



پإیإن دیکتإتوری سلطنت تزإریسم

 ھمإنطور که گفتم حکومت تزإر به خإطر بحرإن ھإی جنــگ و گرســنگی

 رو بــه وخــإمت میرفــت، وزیــرإن دربــإر بــه فکــر کودتــإ بودنــد تــإ نیکالی دوم رإ

 مجبور به إستعفإ کنند و برإدرش موقتإ به نیإبت إز پسر جـوإن تـزإر بـه تخـت

   دربإریإن رإسپوتین مستبد رإ کـه مشـإور إصـلی تـزإر1916بنشیند در دسإمبر 

 و ملکــه بودکشــتند تــإ ســلطنت رومــإنوف ھــإ رإ نجـإت دھنــد. إکســر وزرإ فریــإد

 میزدنــد مجلـس دومــإ قــدرت حکــومت رإ در دســت بگیــرد، حـتی ژنــرإل کریمــوف

  بسـیإر بحرإنـی توصـیف مـی کـرد و إعالم کـرد1917إوضإع جنگ رإ در ژإنویه

 که إز قدرت دومإ حمإیت خوإھد کرد إمــإ إختالف در مجلــس بــإال گرفتــه بــود و

 حتی سفیر بریتإنیإ در روسیه به رودزیإنکو رئیس دومــإ پیشــنھإد میـدإد بــرإی

 جلوگیری إز إنقالب ملکـه و تــزإر بإیــد کنـإر بکشـند. إمـإ تـزإر بـه إیـن ســإدگی

 دست إز قدرت بر نمیدإشت و ھمچنإن به چند ھنــگ نظــإمی ویــژه خــودش إتکــإ

 دإشت و دومإ رإ منحل إعالم کرد و کإبنیه جدیدی إز وزرإ رإ در کإخ توریــد در

ــتروگرإد(پــإیتخت)  إعتصــإب ــن زمــإن کــإرگرإن پ ــإه مــإرس تشــکیل دإد. در إی  م

 کردند. ھنگ ولینسگی سر به شورش گذإشتند و فرمإنده خود رإ کشتند.  نزدیک

  دإنشجو، کإرگر، زن، سربإز به طرف مجلس دومإ رإه إفتإدند، تمــإم30000به 

 إحزإب و سإزمإن ھـإ در دومـإ جمـع شـدند. رودزیـإنکو ھنـوز نقـش دومــإ رإ زیـر

 نظر سلطنت عنوإن می کرد إمإ مردم فریإد میزدنــد دومـإ خــودش بإیــد حکـومت

 موقت رإ به عھده گیرد. کرنسکی( سوسیإلیست میإنه رو و لیبرإل) نإیب رئیس
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 تشــکیالت جمھــوری مــوقت شــد وھمبســتگی ســربإزإن بــإ إنقالب جدیــد مــردم رإ

 زیرکإنه تبریــک گفـت. ھنـگ ھـإی طغیـإن گـر و کــإرگرإن، زنــدإنیإن سیإسـی رإ

 آزإد کردنـــد.  شـــورإی کـــإرگرإن پـــتروگرإد چخیـــدزه و کرنســـکی رإ بـــه عنـــوإن

 نمإیندگإن خود إنتخإب کردند.  بتدریج دیگر نمإیندگإن شــورإ ھــإی ســندیکإیی

 و تعإونی سر میرسیدند و مقدمإت پیکإر نھــإیی بـإ سـلطنت تـزإری رإ إز طریـق

 معرفی کمیته ھإی إجرإیی خود فرإھم می آوردند نمإیندگإن زیــإدی إز گرإیـش

 ھإی سوسیإلیستی إنتخإب میشدند و ھنوز إفرإد إصــلی بلشــویک جــز ھیچکــدإم

 إز إین نمإینگإن نبودند.  إکثر نمإیندگإن سـربإزھإی ھنــگ ھـإی مختلـف، إعالم

 ھمبستگی بإ مردم رإ می کردند که فرمإندھإن فرإر کرده  و مــإ إز مــردم دفــإع

میکنیم.

   به زودی یک إرتش إنقالبی إز کإرگرإن و سربإزإن تشــکیل شــد. تــزإر

 ھنوز به بخشی إز ستإد نظإمی خود إمیــدوإر بــود تــإ مخـإلفین رإ ســرکوب کنــد

 إمإ ژنرإل روزه سکی به إو توصیه کرد کـه تسـلیم حکـومت مـوقت شـود. شـورإی

 2000کإرگرإن و سـربإزإن روزإنـه رشــد مـی کـرد و بـزرگ میشـد نمإینــدگإن إز 

   نفــر رســید. در إیــن إوضــإع تلگرإفــی إز3000 بــه 1917نفــر در میــإنه مــإرس 

 طرف ستإد إرتش در جنگ آمد که تزإر بھتره در إین شرإیط کنإر کشد و جإیش

 رإ به فرزندش دھـد. ھمـه سـرإن إرتـش در إیـن کـش و قـوس پنـد و إنــدرزھإ بـه

 شإه تزإری بودند که وزیرإن کإبینه تزإرتوسط فرمإنده نظإمی مسکو به دستور

 کمیتــه حکــومت مــوقت بإزدإشــت شــدند. شــورإی ســربإزإن و کــإرگرإن نــه تنھــإ
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 إستعفإی شـإه تــزإری رإ بـرإی جـإیگزینی پســرش نپذیرفتنــد، بلکـه پإیـإن عمـر

 سإله خإنوإده رومإنوف ھإ رإ إعالم کردند. کمیتــه مــوقت300حکومت سلطنتی 

 دومإ و کمیتـه إجرإیـی شـورإ ھشـت مصـوبه رإ إعالم کردنـد:  آزإدی فـوری تمــإم

 زنــــدإنیإن سیإســــی وتبعیــــدی، آزإدی بیــــإن و مطبوعــــإت، تشــــکیل مجــــإمع و

ــذھبی، برگــذإری ــــإتی،گروھی و م ــه محــدودیت ھــإی طبق ــو کلی  إعتصــإبإت، لغ

 إنتخإبإت بـرإی حکـومت آینــده، تصـویب یــک قــإنون إسإســی جدیــد، جــإیگزینی

ــش ــی، گزین ــإت محل ــر نظــر مقإم ــس زی ــش و پلی ــه جــإی إرت ــی ب  میلیشــیإی مل

 دمکرإتیک کإرکنإن دولت و شھردإری ھإ  و....إدإمـه یگـإن ھـإی نظـإمی ھـوإدإر

ــــإ رعــــإیت إنضــــبإط  إنقالب در دفــــإع إز پــــإیتخت و آزإدی ھــــإی ســــربإزإن ب

    ). کرنسکی ظإھرإ به شکل یکی إز قھرمإنإن مردم إبرإز وجــود211نظإمی(ص

 مــی کــرد کــه إز کــإرگر، دھقــإن، ســربإز، إشــرإف و بورژوإھــإ ھمــه پشــت ســرش

 بودنـــد و طـــبیعی بـــود کـــه چنیـــن ظـــإھر فریبنـــده إی نمیتوإنســـت در حقیقـــت

 پإســخگوی مطإلبــإت آزإدیخـوإھی وإقعــی مـردم روسـیه بإشـد چنـإنکه إحــوإدث

 بعــدی بــه ســرعت نشــإن دإد کــه مــردم بــرإی إدإره إمــور زنــدگی زیســتی شــإن

 خوإھإن برپإیی شورإ ھإی مستقل إجرإیی خود بودند نه إینکه بورژوإزی جدید

ــه إدإمــه جنــگ ــد و مــردم رإ ب ــومت کن ــإ حک ــر آنھ ــس ب  پإرلمــإنی إز درون مجل

ویرإنگر پیش رإند.

  درصد ژنرإل ھإی تزإری بر سر جإی خودشإن بإقی مإنــده إنــد99إوال 

 و کرنســکی بــه عنــوإن رئیــس جدیــد إرتــش بــر طبــل جنــگ میکوبــد. وزیــر إمــور
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 خإرجه حکومت موقت مدإم بإ متفقین بر سر گشـإیش جبھـه ھـإی جدیـد جنــگ،

 چک و چإنه میزنند زمیندإرن بزرگ (گـوالک ھـإ)  بـرإی تھیـه آذوق  جنـگ فشـإر

 بیش إز حدی به دھقإنإن آورده إند و دھقإنإن ھم در سرإسر روسیه علیـه إیـن

 ھمه ظلم،  مصإدره زمین ھإی گوالگ ھإ رإ آغإز کرده إند. شھرھإی کـإرگری إز

 فشإر کإر و گرسنگی به ســتوه آمــده و شــورإی ســربإزإن و کــإرگرإن بــه حکـومت

 موقت إز روی بی إعتمإدی برخوردی دو گإنه دإرند.کرنســکی و ژنرإلھـإ چنـدین

 شورش دھقــإنی رإ شــدیدإ  سـرکوب کـرده  و در چنـدین جبھـه جنـگ، شکسـتھإی

 سنگینی رإ متحمل میشوند. سربإزإن بسیإری به روســتإ ھإیشــإن فـرإر میکننــد.

ــثر زنــدإنیإن آزإد شــده و إز تبعیــد برگشــته برضــد جنــگ تبلیــغ میکننــد و  إک

ــثر کإدرھــإی ــد. إک ــرإی إدإره کشــور میدإنن  حکــومت مــوقت رإ فإقــد صــالحیت ب

 مھإجر بلشویکی و برخی منشویک ھإ و دیگر سوسیإلیست ھــإ و آنإرشیســت ھــإ

 که در خإرج بودند به تدریج به روسیه برمیگردند پلخإنوف و تروتسکی ھم إز

 نیویــــورک رإھــــی روســــیه میشــــوند.  إمــــإ زودتــــر إز آنھــــإ، گــــروه بلشــــویکی

 إستإلین،کإمنف و مورإنــوف و...کـه إز تبعیــد سـیبری برگشـته إنـد، در روزنـإمه

 پرإودإ در دإخل روسیه بر خالف خوإســت مــردم و شــورإی کـإرگرإن و ســربإزإن،

 نإبإورإنه سیإست جنگ علیه آلمإن رإ تشویق میکنند که سربإزھإ نبإیــد پسـت

 ھإیشـإن رإ تــرک کننــد تــإ إینکـه کشـور ھــإ تصـمیم بـه صــلح بگیرنــد( روزنــإمه

 ).1917 ،مإرس28پرإودإ شمإره 
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  پیشنھإد ھمکإری بلشویک ھإ بإ منشـویک ھـإ در کنفرإنـس مطــرح شـد

 که إختالف نظرھإی مإ جزیی بوده إست و بتدریج حل خوإھند شــد و تــإ جــإیی

 که عنإصر بورژوإزی نوپإ در روسیه در پیشــبرد إھـدإف إنقالب میکوشـند مــإ إز

 آنھــإ دفــإع خــوإھیم کــرد. برخــی إز مبــإرزین شــورإی کــإرگرإن و ســربإزإن  بــه

 نظریإت پرإودإ وإکنش منفی نشإن میدھند.  لنین گرإیش به رإست بلشــویک ھــإ

 و منشویک ھإ رإ در دفإع إز حکومت موقت به شدت إز خـإرج کشـور میکوبـد. إو

 علت  فروپإشی فوری تزإریسـم رإ إز تبـإنی جدیـد إمپریإلیسـت ھــإی فرإنســه و

 بریتإنیإ بإ بورژوإزی جدید میلیوکف و کوچکوف در روسیه بــرإی تقســیم جھــإن

ــل إز برگشــت بــه روســیه در ــإن قب ــإن زم ــم در ھم ــد. تروتســکی ھ  مطــرح میکن

  در نیویورک می نوشت:  إمپریإلیست ھإی نوپإی روسیه حإالنووی میرروزنإمه 

 به نإم جنگ ملی در فکر تصـرف خـإک لھســتإن، إسـتإنبول، إرمنسـتإن و إیـرإن

   ). لنین شورإی إنقالبی پتروگرإد رإ تشویق می کرد کـه یــک217ھستند(صفحه

 میلشیإی رزمی ھفصد وپنجإه ھزإر نفره برإی سرنگونی حکـومت مـوقت تشـکیل

ــر بــه روســیه برگــردد إمــإ  دھنــد.  إز طــرف دیگــر تالش مــی کــرد ھــر چــه زودت

 میدإنست که متفقیـن روسـیه ســد رإه إو خوإھنـد شـد.  إو بــإ دولـت إمپریإلیســت

 آلمــإن یــک قــرإردإد ســری إمضـإء کــرد کـه لنیــن بــإ عــده إی دیگــر إز مھــإجرین

 جبھه سوسیإلیست مخفیإنه إز طریق یک قطإر مھر و موم شده بـرون مـرزی بـه

ــإجرین برگشــی بــه ــردد و مثال  در إزإی إیــن توإفــق بــه تعــدإد مھ  روســیه برگ

 روسیه، آنھإ ھم إسرإی جنگی إتریش و آلمإن رإ آزإد کنند.  جإلبه که إز زإویـه
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 کمونیســم قــدرتی ھــر سإزشــی بــه عنــوإن تإکتیــک  مجـإز إســت زیــرإ کســی بنــإ

 نیست سیر حرکت کمونیسم بورژوإیی و إمپریإلیستی لنین رإ زیر سئوإل بــبرد.

 إوج نإسیونإلیســم کــور عقیــدتی مإرکسیســتی در تإریــخ جھــإن شــإید بــی نظیــر

 بوده إست که میتوإنـد حـتی سـالخی خـود کـإرگرإن رإ بـه نـإم حـق پـدر مقتـدر

 کمونیسم کإرگری بر فرزندإنش إنجإم دھد و إین تجإوز به دست پدر پرولتإریإ

 مشروع إست چونکه حق مإلکیت بال شرط کنترل  بر سرنوشـت زنـدگی کــإرگرإن

 رإ دإرد. چنإنکه دیدیم سیإست ھمکإری إمپریإلیستی إستإلین بإ ھیتلــر ھــم إز

 نإبغه بودن کمونیسم بورژوإیی جھإنی به حسإب می آمــد و ھیـچ نیــروی چپــی

ــإن و ــورژوإزی خــودی چــه در آلم ــه ب ــی علی  رإ جــرإت إعالم شــعإر جنــگ دإخل

 روسیه رإ در آن زمإن ندإشت و کمونیست ھــإی جھــإن بــه ھیتلــر و إســتإلین در

 سإل ھـإی إول بـه عنـوإن دو دوسـت جدیـد نگــإه کردنــد و صــدھإ کتـإب در مـدح

ــن  عظمت لنین و إستإلین در رقإبت بإ إمپریإلیست ھإی غربی رإ نوشتند.  إز إی

 جھت در چشمإن نإسیونإلیسـم بـت وإرگـی، لنیـن نمیتوإنسـت ضـد کـإرگر بإشـد

 زیرإ إو رھبر حزب کـإرگرإن بـود إو نمیتوإنسـت إمپریإلیسـت بإشــد زیــرإ کـه إو

 إسإسإ  خودش کتإب إمپریإلیسـت آخریـن مرحلـه ســرمإیه دإری رإ نوشـته إسـت

و.....
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ورود لنین به روسیه بإ کمک دولت آلمإن

  بــإ قطــإر  وإرد فنالنــد در مــرز پــتروگرإد شــد1917لنیــن در آوریــل 

 بســـیإری إز ھـــوإدإرإنش إنتظـــإرش رإ میکشـــیدند إمـــإ در روســـیه بســـیإری إز

 سوسیإلیست ھإ إو رإ خإئن شمردند و لنیــن مســیر دشــوإری در پیــش رو دإشــت.

 در مإه آوریل دوبإره نشستی بین بلشویک و منشویک صورت گرفت و لنیـن  بـه

 خوبی إز إوضإع مغشوش و شورشی مردم  روسیه بإ خبر بود که حــتی ملوإنــإن

 کرونشــتإت إفســرإن و فرمإنــده ھــإن نــإو بإلتیــک رإ کــه در زیــر نفــوذ حکــومت

 مرکـزی قـرإر دإشــتند، کشـته بودنـد وشـورإھإی دھقـإنی و کـإرگری در ھمـه جـإ

 برإی سرنگونی حکومت موقت برپإ شده بود. إمإ در آن شرإیط یإرإن خـود لنیـن

 إکثرإ  به دإشتن قـدرت در حکـومت فعلـی میإندیشـیدند. إز إیـن جھـت ھمسـویی

ـــإت حـــزب إرإده مـــردم، ـــه نظری ـــإ جنبـــش شـــورإھإ، إو رإ در ظـــإھر ب ـــن ب  لنی

 سوسیإلیست ھـإی چـپ و آنإرشیسـت ھــإ نزدیــک کـرده بـود و یــوزف گولــدنبرگ

 عضو پیشکسوت بلشویک،  لنین رإ به بـإکونین تشـبیه کــرد کــه بـه نفـی إصــول

 مإرکسیسم رسیده إسـت.  إمـإ لنیـن زبردسـتإنه إز یــإرإن دو پھلـو و دلخـوش بـه

 إنتخإبإت جدید مجلس بـرإی بدســت گرفتـن بخشـی إز قــدرت بــورژوإزی إنتقــإد

 می کرد، که متوجه نیستید إنقالب بورژوإزی توســط کرنســکی شکســت خــورده و

 إالن زمإن إنقالب سوسیإلیستی إست.  إمــإ إو در ذھنــش دولـت مطلــق بلشــویکھإ

 رإ مــی پرورإنــد. شــإرل رإپــإپور سوسیإلیســت فرإنســوی مشــھورکه لنیــن رإ بــه

 خــوبی میشــنإخت و وإبســتگی خإصــی بــه ھیچکــدإم إز دو حــزب مإرکسیســم در
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   ضمن ستإیش إرإده سیإســی آھنیــن  لنیــن، إمــإ إو1914روسیه ندإشت در سإل

 رإ بإ إستولیپین وزیر مستبد تزإر مقإیسه می کـرد و گفـت، لنیـن در إنتقـإد بـه

 نظرإت مخإلف خودش به گـونه إی إسـت کـه گویـإ حکـم مجـإزإت مـرگ آنـإن رإ

 صإدر میکند....و روش ھإی قصإبی رإ به کإر میگیرد...پیــروزی لنیــن بزرگــترین

 خطر برإی روسیه إست زیرإ آنچنإن آن رإ در آغـوش میفشــإرد کـه إنقالب خفـه

).163میشود(  ص

 ھوإدإرن لنین بإ وجود إختالفإت زیــإدی کـه دإشـتند إعالم مـی کردنــد

 .  وإحــدھإیبــه ھــر حـإل إو رھــبر مإســت و مــإ إز خوإســتھإی إو إطــإعت میکنیــم

 شورشی و رزمی درون شورإی پتروگرإد تقریبإ تمإم روســیه رإ در برگرفتــه بــود

 و إز سمإجت لنین در سرنگونی کرنسکی إستقبإل می کردند. إز إیــن جھــت یــک

 قدرت دو گإنه إی در روسیه عمل می کرد و در کنگره سرتإ سری شورإھإ  لنین

ــإظره دإشــتند. کرنســکی زیرکــإنه بــه مــردم شــورإ ــإھم در آن من  و کرنســکی  ب

 میگفت که إگر دولت ملی رإ سرنگون کنید تمإم دست آوردھــإی إولیــه آزإدی رإ

 إز دست خوإھید دإد. إمإ کرنسکی درک نمی کرد که إوال ، دسـت آوردھــإ متعلــق

 به مبإرزه مردم بود و نه دولـت ملـی.  دومــإ ، جنـگ ویرإنگـر، خـون مـردم رإ بــه

 جــوش آورده بــود و میخوإســتند تکلیــف خودشــإن رإ بــإ ژنــرإل ھــإی تــزإری ھــم

ــإھرإت رإ محرمــإنه بــرإی  یکســره کننــد. در مــإه ژوالی بلشــویکھإ برنــإمه تظ

 سرنگونی گذإشتند إمإ حکومت موقت إعالم کرد که لنین بی جھت نقشــه جنــگ

 و خونریزی رإ در سر دإرد و در پتروگرإد مردم زیإدی فقط بــه خــإطر بلشــویکھإ
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 کشــته خوإھنــد شــد. کمیتــه شــورإ، نمإینــده ھــإ رإ بــه کإرخــإنه ھــإ فرســتإد و

 إعتصإب رإ لغو کرد و تشکیل کنگره دإد إمإ لنین به سرعت إعالمیــه إی پخــش

 کرد که تظإھرإت إز جإنب بلشویکھإ منتفی شده إست.  إفشإی حمله یک جإنبه

 بلشـویکھإ بـه وزرإت خـإنه ھـإ و بعـد إعالم یـک حکـومت بلشـویکی، بـإعث شـد

 لنین مـدتی در إنـزوإ قـرإر گیــرد و سوسیإلسـت ھــإی چــپ دھقــإنی و منشـویکھإ

 وجھه بیشتری به دست آورند.  کرنسکی به دعوت إز شورإ کــه منشـویکھإ در آن

 نفـوذ زیـإدی دإشـتند دوبــإره برنـإمه حملـه بزرگـی رإ بـه صــفوف جبھـه آلمـإن

ــورد و فضــإی تنشــی در شــھر ــإکی شکســت خ  تــدإرک دیــد ولــی بــه طــرز ھولن

ــت.  در روز    ژوالی بــی آنکــه بلشــویکھإ آمــإده إش بإشــند16پــتروگرإد إوج گرف

 شــإھد ورود بیسـت ھـزإر نفــر إز ملوإنــإن مسـلح مبــإرز کرونشـتإت بـه پــإیتخت

 بودند آنھإ به تإثیر إز گرإیشإت آنإرشیک شورإیی بإ رإدیکإل ترین بخش ھإی

ــإط بودنــد و تصــمیم دإشــتند کــه حکــومت مــوقت رإ  کــإرگری و دھقــإنی در إرتب

 ســرنگون کننــد. لنیــن إز تــرس شکســت قبلــی، غــإفلگیر شــده بــود إمــإ بــإ لونــإ

 چإرسکی سخنگوی ملوإنإن که إز گرإیش سوسیإلیست چـپ بـود ھمکـإری کـرد و

 ملوإنإن به طرف دومإ رفتند و تروتسکی یک بحث دإغی إرإئه دإد إمــإ آنھــإ رإ

 به آرإمش خوإند و به ھمـرإه روئســإی شـورإ کـه موإفـق سـرنگونی خـود نبودنــد

   بلشــویکھإ زمــإنی رســید کــه ملوإنــإن16آنھــإ رإ پرإکنــده کردنــد.  ھنــگ رزمــی 

 دیگر رفته بودند.  حکــومت مـوقت دســتور بإزدإشــت چإرســکی و لنیـن و تعــدإدی

 دیگر رإ دإد. لنین به فنالند فرإر کرد و تروتسکی کـه زمینـه طغیـإن رإ نزدیــک
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ــرإل ــر شــد و ژن ــود بــه بلشــویکھإ پیوســت.  کرنســکی نخســت وزی ــرده ب  حــس ک

 ک رنیلوف رإ رئیس کل قوإی إرتش کرد.  کرنیلــوف در صـدد برآمـد تـإ خـود رإ در

 پتروگرإد محکم سإزد و بإ یإری سپإه سوم و لشکر سإوگه، قدرت کمیته شورإ و

 بلشــویکھإ رإ در ھــم شــکند و بــه قــول خــودش، مــن ســپإھی در پــإیتخت درســت

 خوإھم کرد که تمإم خإئنین به حکومت رإ حلق آویز کند. در مإه إوت کرنسکی

 یـک کنفرإنـس دولـتی در مسـکو برگــزإر کـرد، بلشـویکھإ و چـپ منشـویکی آن رإ

ــإلفین دولــت ھشــدإر دإد و کرنیلــوف زمینــه  تحریــم کردنــد. کرنســکی بــه مخ

 برچیـــدن آزإدی ھـــإ رإ فرإھـــم میدیـــد.  جنـــإح رإســـت حکـــومت إز ســـإزش ھـــإی

 کرنسکی بإ شورإ خسته شده بود و جنإح چپ کرنسکی ھم إز سیإست ھإی تنــد

 کرنیلوف و طرفدإرإنش.  آلمإنی ھإ منطقه ریگإ رإ گرفتند و به پإیتخت نزدیــک

 شدند. کرنسکی یک سپإه ویژه بــرإی پــتروگرإد در نظــر گرفــت و کرنیلــوف رإ إز

 پإیتخت دور نگھدإشت. بلشویکھإ یک إعتصــإب کـإرگری علیــه ســرکوب آزإدیھــإ

 رإه إندإختنــد کــه تــإثیر قــوی إی در روحیــه إنقالبــی شـھر دإشـت. کرنیلــوف در

 ھفتــم ســپتإمبر کودتــإ کــرد و کــإبینه دولــت رإ منحــل إعالم کــرد و بــإ لشــکرش

 رإھی پتروگرإد شد. کمیته شــورإھإ إرتبــإط تلگرإفـی نظإمیـإن رإ قطــع کردنــد و

 قطإر ھإ برإی حمل قوإی لشـکری متوقـف شـد. إوضـإع کـم کـم بـه نفـع پـإ گیـری

 إنقالب پیش میرفت.  کإرگرإن شھر یک میلیشإی نظإمی تدإرک دیدند. سربإزإن

لشکر کرنیلوف پرإکنده شدند و ژنرإل توسط دولت دستگیر شد.
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بن بست حکومت موقت کرنسکی

  کرنسکی إعالم جمھوریت کرد و فرمإندھی کل قوإ رإ بـه عھـده گرفـت

 و گسست بزرگی بین إو و دیگر ژنرإلھإی إرتش رخ دإد. در جبھـه جنـگ شـورش

 ھإ به پإ شد چندین ژنرإل توســط إفســرإن کشـته شـدند.  در پـتروگرإد، کرنسـکی

 سپإه محإفظی دیگر ندإشت و سربإزإن در جبھه به نیروھإیی رو آوردند کــه إز

 قبــل بــه آنھــإ وعــده آزإدی و زمیــن رإ دإده بودنــد. پإرلمــإنی إز طــرف حکــومت

ــإمه إنتخإبــإت رإ إز طریــق مجلــس موسســإن در  ــإ برن  25مــوقت برگــزإر شــد ت

 نوإمبر به إجرإ درآورنـد. لنیـن بـه بلشـویکھإ إز فنالنــد لعنــت مـی فرســتإد کــه

 نبإید در برنإمه إنتخإبإت شرکت کننــد. لنیــن در چنـدین نــإمه تإکیــد کـرد کـه

 بلشویکھإ إول بإید إکثریت رإ در کمیتـه شـورإھإ کســب کننــد و بعــد حکــومت رإ

 قبضه کنند زیرإ به کرنسکی نمیشود إعتمإد کرد إمإ إگر بلشویکھإ دولــت رإ در

 دست دإشته بإشند قإدرند مجلس موسسـإن رإ برقــرإر کننــد( إلبتــه حیلـه ھــإی

 لنیــن بــه تدریــج آشــکإر خوإھــد شــد). لنیــن مــدإم طــرح ھــإی قیــإم رإ إز طریــق

 وفإدإرإن به بلشویک توصیه می کرد که چکـونه کمیتـه ھـإی رزمـی و یگإنھـإی

 ضربتی بإید نقإط کلیدی و إسترإتژیک پتروگرإد و مسکو رإ إشغإل کنند.  کمیته

 بلشویک نإمه ھإی مخفی لنین رإ ندیــده میگرفـت. لنیـن کإســه صــبرش بــه سـر

 آمده بود و میگفت، مھم إین إست کــه بلشــویکھإ فرمإنــدھی قــدرت رإ بــه چنــگ

 بیإورند نگرإن کإرمندإن دولتی نبإشید آنھإ ھموإره إز فرمإندھی جدیــد قــدرت

 تبعیت میکنند. حتی منتظر کنگره شورإھإ دیگر نبإشید کرنسکی رإ إول شکست
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 دھید. لنیـن کـإر سـإزمإندھی نیروھـإی نظـإمی و نإوگــإن دریـإیی در فنالنـد رإ

 بــرإی ســرنگونی کرنســکی تھیــه دیــد و إز إســمیلگإ رئیــس ســربإزإن و ملوإنــإن

 خوإســت کــه بــإ سوسیإلیســت ھــإی چــپ ھمکــإری کننــد.  در إیــن لحظــإت إتحــإد

 بلشویکھإ بإ سوسیإلیست ھإی چپ إمری حیإتی إست.  إین یعنی إتحإد شــورإی

 سرإسری دھقإنإن بإ کـإرگرإن روسـیه. لنیـن گفـت إیـن شــعإر بإیـد در ھمـه جـإ

 پخش شود که قدرت إول بإید به دست شورإی پتروگرإد بیفتد و بعد مإ آنرإ به

 کنگره شـورإھإ  وإگـذإر میکنیـم. بلشـویکھإ در إیـن مـدت تبلیغــإت زیـإدی بـرإی

 کإرگرإن کرده بودنـد کـه بإیـد کرنسـکی رإ سـرنگون کـرد و آزإدی ھـإی فـردی و

 نھإدھإی دمکرإتیک رإ دوبإره پس گرفت و زمیـن ھــإ رإ بـه دھقإنــإن دإد، تنھــإ

 بلشویکھإ قإدرند چنیـن آزإدی إی رإ بـرإی مـردم تضـمین کننـد و نـه وإبســتگإن

ــإنه بلشــویک تإکیــد بــر روی  بــورژوإزی.(نکتــه إینکــه، در مبحــث فشــرده إفس

 سیإست- ھإی حزب بلشـویک إسـت و نمیتـوإن بـه جزییـإت نقـش دیگـر نیروھـإی

آزإدیخوإھی علیه إستبدإد تزإری در إینجإ پردإخت) 

          فنالنــد مخــإلف حکــومت روســیه بــود و بمإننــد آلمــإن إمیــدوإر بــود کــه

ــإ ــإنه بــه پــتروگرإد بإزگشــت ت  روســیه إز دإخــل إز ھــم بــه پإشــد. لنیــن مخفی

  إکتــبر جلســه ســری23مستقیمإ قیإم رإ به رھبری بلشویکھإ به دست گیــرد در 

 کمیته مرکزی بإ حضـور زینوویــف، کـإمنف، إسـتإلین ، تروتسـکی، دزرژینسـکی،

 إوریتسکی، کوالنتی، لوموف و تعدإدی دیگر بر سر طرح قیإم فوری شــکل گرفــت

 و تإ دیر وقت بحث ھإی تندی در گرفت. کسی منتظر برگزإری مجلــس موسســإن
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 نمیشود و قیإم یک إقدإم فوری إست. لنین مدإم به آنھإ گوشزد می کرد کــه مــإ

 در یک نقطه حسإس تإریخی قرإر گرفته إیــم و حـتی إنقالب إروپــإ بسـتگی بـه

 پیروزی بلشویکھإ دإرد. در وإقع لنین مسـئله إروپــإ رإ بـر إسـإس بــزرگ نمـإیی

 نقش خودش مطرح می کرده إست شإید بسیإری دقیقإ نمیدإنستند در ذھن إیــن

 مرد مغرور چه میگذرد.   إز یــک مـإه قبـل  بـه إبتکــإر تروتسـکی کمیتــه نظـإمی

 إنقالبــی مقـدمإت حملــه ھــإی ضــربتی رإ تــدإرک دیـده بـود. در طـول إیـن مــدت

 کرنسکی به کمیته دولت موقت ھشــدإر دإده بــود کــه بلشــویکھإ ممکنــه إقـدإمی

 عجوالنه قبـل إز شـروع مجلـس موسسـإن بکننـد. جنـإح چـپ منشــویک ھـإ إعالم

 کــرد نبإیــد جنــگ دإخلــی بیــن کمیتــه شــورإھإ بــإ بلشــویک ھــإ صــورت گیــرد و

 شکست ھیچکدإم به نفع جـإمعه روسـیه نیسـت و جریـإن سـومی ممکنـه إز إیـن

 وسط بھره بردإری کند. بـه ھـر صـورت مــإ بــإ آنھـإ جنــگ نخـوإھیم کـرد. دیویــد

 شوب در مورد لو رفتن قیإم توسط زینوویف و کإمنف در کتإبش چیــزی ننوشــته

 إمإ إین موضوع حتی در نوشـته ھـإی لنیــن ھـم پوشــیده نمإنـده إســت. إمـإ إیــن

 تصــإحب قــدرت بــه تنھــإیی توســط بلشــویکھإ آن ھــم بــإ وجــود کمیتــه سرإســری

 کإرگرإن و سربإزإن که إسإســإ بـرإی إیجـإد قــدرت شــورإھإآمإده میشــدند طبعــإ

 موضوع عجیبی در چشم بسیإری إز بلشویک ھإ بـود و میتـوإن فھمیـد کـه ھضـم

 آن بسیإر مشکل بوده إست.  زیرإ نیروھإی بیشمإری در جھـت کسـب آزإدی ھـإی

 إجتمإعی بودند و خونھإی بسیإری إز عزیزإنشإن در إین رإه ریخته شــده بــود.

 مإکسـیم گـورکی رمـإن نـویس مشـھور و عضـو برجسـته حـزب بلشــویک،  بعــد إز
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 تملک إنقالب، ھمچنـإن شـریک قـدرت إسـتبدإد لنیـن بـإقی مإنـد. مثـل بســیإری

 دیگر إز مردإن روس که بدترین توھین ھـإ رإ بــه یکــدیگر مـی کردنــد ولـی بــإز،

ــإم  نفع قدرت سیإسی رإ در نظر دإشتند. بإ وجود إینکه لنین آشکإرإ  گإم به گ

 عنإصر آزإدی رإ زیر چکمه ھإی آھنین له می کرد إمإ وفإدإری به منطق قدرت

  إکتـبر21جـإیی بــرإی عشـق بــه آزإدی بــإقی نمیگذإشــت.  بـه طــور نمـونه  در 

    در شرإیط طوفإنی إنقالب إجتمإعی روسیه، مإکسیم گورکی در روزنإمه1917

إش موسوم به نووإیإ ژیزن (زندگی نو) نوشت:

          نیروھــإی کــور، بــی ھــدف و مإجرإجویــإن خــبیث بــإ آھنگـی شـتإبإن بــه

 سمت إنقالب إجتمإعی پیش می روند که در وإقع إیـن بـه ھـرج و مـرج و نـإبود

 کردن پرولتإریإ و إنقالب خوإھـد إنجإمیـد. طبقـه کـإرگر بـی-گمـإن درک میکنـد

 که لنین بــإ خـون إفـرإد آن طبقـه آزمـإیش خـود رإ إنجـإم میدھـد و میکوشـد تـإ

 روحیه إنقالبی پرولتإریإ رإ تـإ حـدی فرسـوده نمإیــد تــإ ببینــد کــه نـتیجه چـه

 خوإھــد شــد. طبقــه کــإرگر نبإیــد إجــإزه دھــد کــه مإجرإجویــإن و دیوإنگــإن بــإر

 مسئولیت جنإیإت شرم آور، نــإمعقول و خـونین رإ بـر دوش پرولتإریــإ بگذإرنـد،

 در حــإلیکه پرولتإریــإ مســئول آن کردإرھــإ بــه شــمإر خوإھــد آمــد و نــه شــخص

).288لنین. ( ص

 گورکی ھموإره مـردم روســیه رإ عقـب إفتــإده خطـإب مــی کــرد إمــإ إو میبإیسـت

 میگفــت آن عــده إی کــه لنیــن ھــإ رإ بــر بــإالی ســر آزإدی مــردم ســإختند عقــب

 .  إز نظــر إمـإ گلــدمن،إفتــإده بودنــد و نـه آزإدیخوإھــإنی کـه جلـویش إیسـتإدند
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 گورکی مرد محإفظه کإری بود که فقط به موقعیت خود در حزب می إندیشید و

 إتفإقإ خإنم آلبإتس ھم در کتإبش جوإب دنـدإن شـکنی بـه إیـن نظریـه گـورکی

 کـه:  مـردم روسـیه بـه خــإطر عقـب إفتــإدگی، مسـئول وضـع دیکتـإتوری بـر خـود

 ھستند، میدھد، پس چرإ روشنفکرإن در إنقالب فرإنسه توسط إســتبدإد نــإپلئون

 سرکوب شدند.  آیإ برإی توجیه جنإیت دیگری بإید بـه مـردم تـوھین کـرد و مـإ

در إینجإ جنإیإت چکإ و لنین رإ محکوم میکنیم.(دولت در دولت).
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روسیه1917کودتإی لنین در إنقالب 

   إکتــبر قیــإم بلشــویکھإ شــروع شــد و کمیتــه إنقالبــی24           ســرإنجإم در 

 ســإختمإن ھــإی دولــتی رإ بــه رإحــتی إشــغإل کــرد و بــه طــرف کــإخ زمســتإنی

ــإن  کرنسکی که ھمه وزرإ در آنجإ بودند رفتند.  بعد إز شلیک چند توپ إز نإوگ

 دریـــإیی کرونشـــتإت(  کـــه شـــورإی ملوإنـــإن مبـــإرز و آزإدیخـــوإه در آن حضـــور

 دإشــتند)، گــإرد ویــژه کــإخ بــه ھمــرإه وزرإی حکــومت مــوقت تســلیم شــدند ولــی

 کرنســکی زودتــر فــرإر کــرده بــود.  ســإعتی بعــد ھمــه در تــإالر گنگــره سرإســری

 شورإھإ جمع شدند و لنیـن فریبکـإرإنه إعالم کـرد رفقـإ إیـن إنقالب کـإرگرإن و

 دھقإنإن إست. لنین تـإکتیکی شـعإر سوسیإلیسـت ھـإی دھقــإنی رإ در مصـإدره

 إمالک و زمین ھإی گوالک ھإ در سرتإ سر کشور به نفع دھقإنإن که خود بخود

 در حإل إنجإم شدن بود، صإدر کرد. لنین بـه فـوریت شـورإی مـوقت کمیسـرھإی

 خلق ( شورإی وزیرإن)  رإ تإسیس کرد که مثال  تإ روز برگزإری مجلس موسســإن

 در مإه نوإمبر نإظر إوضإع فعلی بإشند.  بإ وجود إین، صد نمإینده إز شورإھإی

 سرإســــری بــــه مــــذإکرإت تشــــکیل حکــــومت إئتالفــــی بلشــــویکھإ و بخشــــی إز

 سوسیإلیست ھإی چپ دھقإنی إعترإض کردند و کنگره رإ ترک کردند. روز بعـد

 پست ھـإی وزإرت بیـن مـإلکین مـوقت قـدرت تقسـیم شـد. لنیـن، رئیـس وزیـرإن،

 تروتســکی کمیســر خلــق در إمــور خــإرجه( بعــد إز قــرإردإد برســت لیتوفســک إو

 کمیسر جنگ شد)، إستإلین کمیسر خلق در إمور إقلیتھإی ملــی و.......حــإال إیــن

   سإعت غنإیم قدرتی رإ بإ ولع ھــر چــه24شیفتگإن گنجینه دولتی در کمتر إز 
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 تمإمتر بین خود تقسیم کردند و به تدریج فرصت طلب ترین و جـإه طلـب تریـن

إفرإد در برإبر درگإه دولت کمونیسم سر تعظیم فرود آوردند. 

   بإنک مرکزی روسیه ملی إعالم شدند ودر إختیإر حکومت موقت28          

 بلشویکھإ قرإر گرفت و کإرمندإن به دولت جدید، إبرإز وفإدإری کردنــد.  إوضــإع

  رإ بإین گونه میتوإن توصیف کرد.  یکــی،1917روسیه تإ إنتخإبإت مإه نوإمبر 

 إحزإب و سإزمإن ھإی قدرت دولتی سوسیإلیستی بودند به مإنند، بلشویک ھإ،

ـــویک ھـــإ، سوسیإلیســــم چـــپ دھقـــإنی، حـــزب إرإده مـــردم، إکونومیســـم  منش

 سوسیإلیستی، چندین سإزمإن مســتقل سوسیإلیســتی کــإرگری، شــمإری إز شــورإ

 ھإی مستقل کمیته شورإھإی سرإســری کـإرگرإن و دھقإنــإن و سـربإزإن روسـیه،

 گروه بوند و سوسیإلیست ھإی مھإجر  و.... در ضمن إکثر إین گروه ھإ در رونــد

 إین شورشـھإ و قیـإم ھــإ دإرإی یگــإن ھــإ رزمـی و کمیتـه ھــإی مسـلح چریکـی و

 ضربتی بودند. گروه دوم: حإمیإن حکومت غیر سوسیإلیســتی(  علیـه تزإریسـم و

 إشــرإف بــزرگ دھقــإنی) رإ میتــوإن إز چنــد دســته جمھوریخــوإه بــورژوإزی بــه

   نمإینــده در17مإنند دکإمبریسـت ھــإ، کــإدت ھــإ(کـه در إنتخإبـإت مـإه آینــده 

 مجلس به دست آوردند)، کرنسکی لیبرإل سوسیإلیست و چندین گروه إز إقلیــت

  نمإینــده کسـب کردنـد)  نــإم11 نمإینـده)  و گـرو ھــإی مسـتقل(86ھإی ملی( بــإ 

 برد. جریإن برجسته دیگری که حکومتیإن بطور کلی به آن کم بھــإ  میدإدنــد و

 طبعإ در دعوإھإی قدرتی دولتی آنھإ شرکت نمــی کردنـــد،آنإرشیست ھــإ بودنــد

 که در روزنإمه ھإیشإن إز شروع دولت مــوقت کرنسـکی، منشــویکھإ و بلشــویکھإ

197



 رإ به خإطر  طمع قدرت و دروغ به آزإدی شورإھإ و شرکت در مجلــس کرنســکی

 محکوم می کردنــد و إسإســإ بــه شــورإھإی خـودگردإن و مســتقل إجتمــإعی،  بـی

ــردم  نیإز إز سلطه ھرگونه دولتی بر بإالی سرشإن، بإور دإشتند که جإمعه و م

 به طـور طـبیعی تنھـإ بإیــد بـه شـورإھإی محلـی  منطقـه إی، کإنونھــإ و إنجمـن

 ھإی إرتبإطی و تصمیم گیرنـده خـود إتکـإ کننـد تــإ بتوإننـد مسـتقیمإ منإسـبإت

ــإ إفکــإر ھیــچ ــرإر و تجربــه إنــدوزی کننــد.  إمــإ طبیعت  وإقعــی شــورإیی رإ بــر ق

 گروھــی إز جنبــش حــتی در درون خــودش ھــم یــک دســت نبــود و ھمــه آنھــإ إز

 گرإیشإت فکری متفـإوتی در إرتبـإط بـإ مطإلبـإت آزإدیخـوإھی شـإن بـه صــفوف

مختلف جریإنإت إجتمإعی، دور و یإ نزدیک میشدند.
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إعمإل سإنسور و إختنإق توسط دولت موقت لنین

            در چنین إوضإعی شورإھإی دھقإنی بإ نیروھــإی مقــإومت پــإرتیزإنی،

 زمینھإ رإ  إزگوالکھإ مصإدره مـی کردنـد و مسـإیل ملـی، قـومی و منطقـه إی در

 إنجمنھإی محلی و سرإسری به بحث و تصمیم گیری گذإشته شــده بــود. روزإنــه

 صدھإ مقإله، روزنإمه و إعالمیه بإ نظرگإھھـإی مختلـف در إجــرإی شـیوه ھــإ و

 برنإمه ھإی بھتر برإی آینده شإن در سطح جإمعه إنتشإر مــی یــإفت. فرإمــوش

 نشود که لنین در إین شرإیط فضإی بإز إجتمإعی چنـدین إرگـإن قــدرتی کمیتـه

 نظإمی إنقالبی به رھبری تروتسکی  و کمیته إجرإیی مرکزی سرإسری  شورإھإ

 رإ در دو شھر إصلی و مھم روسیه، یعنی پتروگرإد و مســکو مســتقر کــرده بــود و

 سإزمإن پلیسی چکإ دو مإه بعد رسمإ تشکیل شد. در درون کمیته ھإی إجرإیـی

 مرکزی در وإقع یک جنإح رزمی بلشویکی النه کرده بود.   شإید إکــثر نیروھــإی

  میلیونی روســیه نمیرســیدند و120بلشویک  حتی به یک ھزإرم  إفرإد جإمعه 

 تصورش رإ ھم نمی کردند که لنین بإ چه نقشه ھــإیی بـرإی قلــع و قمــع کــردن

 تمإم گرإیش-ھإی مخإلف خودش، حـتی در دإخـل حـزب بلشـویک إز قبـل آمـإده

 شده بود. ھر چند لنین آشکإرإ، علیه نظــرإت مخــإلفش،  ھمـوإره  نقــد کوبنــده،

 سإزش نإپذیر و بیرحمإنه إی رإ در روزنإمه ھـإ و سـخنرإنی ھـإیش مطــرح مـی

ــإی ھمکــإری و تشــکیل کنفــرإس ھــإ و إتحإدھــإی  کــرد إمــإ در عمــل مــدإم بــه پ

 تإکتیکی و حتی برخی إئتالف ھإی إســترإتژیکی رفتـه بـود. إمـإ إیـن دیکتــإتور

 حرفه إی چگونه میتوإنست وسوسه چنین تحمه لذیذی بــه نــإم  "دولــت مــوقت"
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 که إکنون به رإحتی در چنگش قرإر گرفته، نشود. إین حــتی میتوإنســت بیشــتر

 إز یـک معجـزه بإشـد کـه چنیـن قـدرتی نصـیب لنیـن شـده بـود، پـس چـرإ آن رإ

دإئمی نکند. إو در مقإله دولت و إنقالب می نویسد: 

 " طبیعت بشـر بــه گـونه إی إســت کـه آرزومنــد تسـلیم و إنقیــإد إسـت، تــإ زمـإن

 برقرإری سوسیإلیسم، پرولتإریإ نیإز بــه دولــتی دإرد کـه بجــإی إعطــإی آزإدی،

 فقط مخإلفإنش رإ در ھم بشـکند. در إیـن میـإن، مسـیر کـإر کــإمال  روشـن إسـت،

 چون دولت فقط یک نھإد موقت إست کـه مـإ نــإگزیریم آنـرإ در مبــإرزه إنقالبـی

 برإی درھم شکسـتن مخإلفـإن إز رإه زور، بـه کـإر گیریـم  لــذإ صــحبت کـردن إز

 یک دولت مردمـی آزإد، کـإر محملـی خوإھـد بـود.  در طــول دوره  زمـإنی إی کـه

 پرولتإریإ ھنـوز بـه دولـت نیـإز دإرد، إیـن نیــإز در رإســتإی آزإدی نیسـت بلکـه

 برإی درھـم شکسـتن مخإلفــإن إسـت و ھــدفی کـه بإیــد آن رإ بـه ھـر قیمـتی بـه

).   296دست آورد"(ص

             لنین إستإد حیله گری و خشونت ضربتی إست و بی مھإبإ  بإ ھیجإن

 شــور قــدرت کــه بــه إو ھجــوم آورده، شــرإیط الزم رإ بــرإی جنــگ دإخلــی علیــه

 مخإلفینش،  در وإقع علیه فضإی آزإدیخوإھی جإمعه، زمینه چینـی میکنـد.  در

ــی بــر محــدود کــردن آزإدی مطبوعــإت صــإدر1917 نوإمــبر 10   فرمــإنی رإ مبن

 میکند که إین إقدإمإت تحـت شــرإیط فعلـی موقـتی إسـت تـإ دولـت جدیــد آینـده

 قویــإ  مســتقر شــود.  برخــی إز کمیســرھإی بلشــویک بــه مإننــد ریکــــوف،کإمنف،

 گورکی و چند تإیی دیگر به خـإطر جنـون سکتإریسـت قــدرت بیـش إز حـد لنیـن
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ــی  إستعفإ دإده إند.  برخی بلشویک ھإ و سوسیإلیست ھإی نزدیک به لنین إز ب

 پروإیی إو در به آتش کشیدن جإمعه ترســیده بودنــد و میگفتنــد، لنیـن بــه نظــر

 مشإعر خود رإ إز دست دإده و فإقد ھر گونه حس مســئوالنه إی در قبــإل آزإدی

 جإمعه إست و تنھـإ عـده إی خـإم کـه إز خودشـإن إرإده و إختیــإری ندإرنـد بـه

 دور إو جمع شده إند.  سلیمإن دوست لنین که به تــإزگی إز ســوئد برگشـته بــود

 إز لنین می پرسد:  آیإ تو میخوإھی در إین جزیره کوچک إز إفکــإر آرمــإنی إت،

 وإقعإ یک دولت سوسیإلیستی إتوپیإیی رإ پیإده کنی؟ لنین پإسخ میدھــد، إیــن

 تــإزه یــک طــرح إولیــه إســت، حیــرت إنگیزتــر إینکــه موضــوع روســیه نیســت مــإ

میخوإھیم رإه إنقالب جھإنی رإ زیر نظر دولـت شــورإھإی روسـیه بگشـإییم( ص

  ). لنیــن إز سوسیإلیســم إفقــی شــورإیی إنســإنی در إینجــإ صــحبت نمیکنــد291

 بلکه بإ شنإختی که إز جإه طلبی جإبرإنه لنین دإریــم شــبإھت إو بــه سیإسـت

 ھیتلر، موسیلینی و بوش...  کإمال  روشن إست و بی جھت نبـود کـه إکـثر یــإرإن

 سوسیإلیست به مإنند بوگدإنوف، لیونید کرإسین، بإزروف، روژکــوف، مإرکســیم

 گورکی و غیره، قبضه کردن قــدرت توســط لنیــن رإ یــک مـإجرإجویی نـإبخردإنه

). 287میدإنستند که إو رإ دچإر جنون سیإسی کرده إست(ص

  لنین نمی گوید که مـإ جلـوی خشـونت علیـه آزإدی مـردم و جـإمعه رإ

 میگیریم بلکه مدإم بطور موزیإنه إی دإئمإ میگوید" مــإ میخــوإھیم خشــونت بــه

ــک ســره ــن ی ــإرإت لنی ــإربرد جمالت و عب ــم"  ک ــردم رإ ســإزمإندھی کنی ــع م  نف

 سإدیستیک و خشونت بإر إست، إینکه مإ بـرإی دیکتـإتوری آمـده إیـم، مـإ تمـإم
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 جإمعه رإ زیر إنضبإط آھنین پرولتإریإ قرإر میدھیم تإ بورژوإزی و ضــد إنقالب

 فرصت ضربه زدن رإ به خـود رإه ندھنــد،  مـإ علیـه دشـمنإن إنقالب بیرحمـإنه

  درصــد مــردم روسـیه ھمـوإره آزإدی95عمل میکنیم. بإیــد ســئوإل کـرد کـه إگـر 

 میخوإستند و حإضر بودند در کنإر دوسـتإن آزإدیخـوإھی قــرإر گیرنــد پـس چـرإ

 لنین تإ إیـن حـد خـود رإ تنھـإ میدیــد و مـدإم دسـت بـه إیجـإد تــرور در جـإمعه

 میـزد؟ در وإقــع لنیــن آگإھــإنه، إیـن رإ میدإنســت کــه إو جــز آن یکــی دو درصــد

 بورژوإزی چپ صنعتی إست و إشتھإیش برإی قـدرت چنـإن بإالسـت کـه إول سـر

 فرزندش رإ إز تن جدإ میکند تإ بقیه حسإب کإر دستشإن بیإید. إز نظــر إو یــک

 رھبر قإطع و دیکتإتور پرولتإریإ بإید إول إز ھمـه ب رنـدگی قـدرت پرولتإریــإ رإ

 به خودکإرگرإن ثإبت کند تإ بورژوإھإی رقیب ھمه قبضه کنند و کل جـإمعه إز

 ترس سرکوب و إختنإق، إو رإ بـه عنـوإن فرمإنـد  بـی بـدیل و بال عـوض کـل قـوإ

 به رسمیت بشنإسند تإ إین بیمإری پإرإنویإیی لنیـن (إبرمــن فرویدیســم) بـدون

 ھیچ رقیبی در إو آرإم گیرد و به إین وضعیت پإرإدوکســیکإل پإیــإن دإده شــود.

 إین ھمإن چیزھإ یی إست که ژیژک معإصر إفتخإرآمیز در بإره  قإطعیت لنیــن

 میگوید که در لحظإت حسإس تصمیم گیری  مکث رإ جإیز نمیشمرد و إین تنھــإ

 إز عھده رھبرإن مقتـدر برمـی آیــد چـون إز آن قصـإوت الزم برخوردإرنـد. خـوب

 آقإی بــوش ھـم مقـدمإت تبلیغـإتی روإنــی دشـمن در کمیـن رإ إول إشـإعه دإد و

ــه ــإ إســترإتژی =حمل ــه م ــإنیم بلک ــی م ــه دشــمن نم ــإ منتظــر حمل ــت م ــد گف  بع

پیشدستی= رإ به کإر میگیریم.
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   گفت: طبقإت إجتمإعی رإ إحزإب ھدإیت میکننــد1920  لنین در سإل 

 و ھدإیت إحزإب به عھده کسإنی إست که رھبر نإمیده می شوند... إین إلفبــإی

 کــإر إسـت. إرإده یــک طبقــه گـإھی إوقــإت بـه وســیله یــک دیکتــإتور تحقــق مـی

ــونه تعإرضــی بــإ حکــومت فــردی و  یإبــد...سوســیإل دموکرإســی شــوروی ھیچگ

 دیکتإتوری ندإرد... آنچه که ضرورت دإرد ھمإنإ حکــومت فــردی إسـت یعنـی بـه

 رســمیت شــنإختن إختیــإرإت دیکتــإتور مآبــإنه یــک فــرد...تمــإم حرفھــإیی کــه

  )  إلبتـه در100دربإره حقوق برإبر إنسإنھإ می زنند چرند و مزخرف إسـت(ص

 إینجـإ بھـتر بـود کـه دیویـد شـوب نقطــه چیـن ھــإ رإ نمیگذإشــت تـإ بحـث لنیـن

 کإملتر روشن شود که لنین به عنوإن یـک رھـبر بـه إصــطالح شإیسـته حـق إیـن

 دیکتإتوری رإ برإی خوإست پیروزی پرولتإریإ کسب کرده إست و تإ زمإنیکه به

 کمونیسم نرسیدیم إز برإبری خبری نیست. کإتولیک ھإی متعصـب ھـم میگفتنـد

 تإ مسیح ظھور نکند کسـی رنـگ خوشـبختی رإ نخوإھـد دیـد.  زیـرإ مـردم إجـإزه

ــه صــلیب کشــیده شــود و و حــإل مثال  تقإصــش رإ در عقــوبت  دإدنــدکه مســیح ب

 دورإن گذإر تإ روز ظھورش پس میدھند. إمـإ بـه چـه کسـإنی و چــرإ؟ إمـإ رفیـق

 لنین چی، که إین وظیفه رإ به پلیس چکإ سپرد؟ إو که آزإدی و خوشــبختی  رإ

 زمینی میدید پس چـرإ شـھإمت و تـوإن لـذت بردنـش رإ در کنــإر مـردم ندإشـت؟

 چرإ ھمه آزإدی رإ تنھإ در إعمإل قدرت خودش تإ سـر حـد جنـون مـی خوإسـت؟

 میگوینـــد کســـی کـــه إز مـــردم إنتقـــإم میگیـــرد إز عشـــق و آزإدی متنفـــر إســـت. 

إمیدوإرم در طول مقإله إین موضوع روشنتر شود.
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 = آیــإ مــإ قــإدرتروتسـکی میگفــت، لنیـن در ھــر فرصــتی بـه مـإ میگفــت

 نیستیم آن إرإذل رإ لگإم بزنیم= .  روزنإمه ھإی آپوزیســیون کــم کــم بــه حــإلت

  نوإمــبر17تعلیــق در آمدنــد.  لنیــن در یــک ھمــإیش کمیتــه إجرإیــی مرکــزی در 

  إز سیإست سرکوب نشریإت دفــإع کـرد و إعالم کــرد = تحمـل إیـن جرإیـد1917

 به معنی إین إست که سوسیإلیسم متوقــف شـده إسـت.... دولـت یـک نھـإد إسـت

 که به خإطر إعمإل خشونت به وجود آمـده إسـت....و چھـإر مــإه بعــد در کنگـره

 شورإھإ در پإسخ إعـترإض سوسیإلیسـت ھـإ کـه روزنــإمه ھإیشــإن تعطیــل شـده

 بود جوإب دإد: إلبته ھنوز نه تمإم آنھإ! بقیه روزنإمه ھإ ھــم بــه زودی بســته

 خوإھند شد زیرإ دیکتإتوری پرلتإریإ إفکإر مسموم بــورژوإزی رإ إز بیــن خوإھــد

 .  إگر بـه روزنـإمه ھــإ إجــإزه چـإپ دوبـإره دإده میشـد آنھــإ بإیــد297برد= ص

 متعھد میشدند که فرمإن ھإ و إظھإرإت کمیسرھإی دولت بلشویک رإ در صفحه

 إول خود چـإپ مـی کردنــد.  حـتی روزنـإمه مإکسـیم گـورکی، عضـو بلشـویکی در

   ).  تروتســکی297  روبل جریمــه شــد(ص35000ھمإن چند مإه إول توقیف شد و

 در عیـن حـإل بـه عنـوإن ژنـرإل وفرمإنـده کمیتـه نظـإمی و إرتـش سـرخ بـوده و

 سیإسـت إعمـإل تــرور رإ بـه إجـرإ در مـی آورد و ھمـوإره تـإ زمـإن تبعیـدش بـه

مکزیک توسط إستإلین، إو یکی إز طرإحإن إصلی عوإمل دیکتإتوری بوده إست.  
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لنین علیه مجلس موسسإن

ــترده إی إز طریــق رســإنه ھــإی   دولــتی إش علیــهلنیــن تبلیغــإت گس

 سیإست ھإ و برنإمه ھإی نیروی آپوزیسیون به رإه إندإخته بود إمإ إین بــإعث

 نشد که مردم دست إز روز برگذإری إنتخإبـإت بردإرنـد.   لنیـن بـإور دإشـت کـه

 إنتخإبإت رإ به رإحتی خوإھد برد و دیگر بھــإنه إی بــرإی فعــإلیت مخــإلیفنش

  نمإینــده برگزیــده707 میلیون نفــر رإی دإدنــد 36وجود نخوإھد دإشت.   حدود 

 شدند و حـزب سوسیإلیســت إنقالبـی(دھقــإنی) دو برإبـر بلشــویک ھــإ رإی آورد.

 گروھی إز سوسیإلیست ھإی چـپ دھقـإنی کـه بــإ لنیـن در دولـت مـوقت إئتالف

 ).  لنیــن بــإ وجــود إیــن شــوک، إمــإ3009 رإی آورده بودنــد(ص 40کــرده بودنــد 

 نقشه ھإیش رإ إز قبل برإی ســنإریوھإی مختلــف کشــیده بـود. برگــزإری مجلـس

 برإی تعیین قإنون إسإسی و موقعیت إحزإب و فرإکسیون ھإ به چند ھفتـه بعـد

 موکول شد. إین در شرإیطی إست که در جبھه جنگ چندین ژنرإل و سرھنگ به

 دست سربإزإن کشته شده إند و بقیه سرإن لشکری منتظـر جھـت گیــری سیإسـی

 قــدرت ھســتند و در إیــن مــدت دســتگإه تــرور بلشــویکی چکــإ و کمیتــه نظــإمی

 إنقالب بیکــإر ننشســته بودنــد و ســتإد ھــإی ضــد شــورش در تمــإم نقــإط کلیــدی

 شـھرھإ مسـتقر شـده إنـد. بـإ بسـته شـدن برخـی إز مطبوعـإت در ھمـإن إبتـدإی

 دیکتـــإتوری دولـــت مـــوقت، لنیـــن آگإھـــإنه دســـت بـــه تحریکـــإتی زده بــود تـــإ

 إنتخإبإت رإ منحل کند که چنین نشد جإمعه روسیه مملو إز تجإرب مبــإرزإتی

  یعنـی سـه مـإه بعــد إز إنقالب بلشــویک-ھـإ1918بود و حتی تإ پإیـإن ژإنـویه 
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  درصد کإرگرإن شھر بزرگ صنعتی پترو گرإد إز دولت موقت دفــإع مــی15تنھإ 

 کردند بقیه بإ گرإیشـإت مختلـف مـإت و مبھـوت بودنــد إکثریـتی بــإ نگـإه ھـإی

 مختلف، آینده رإ تإ حدی در برپإیی مجلس موسسإن میدیدند.  إکثر آنإرشیست

 ھإ و گروھإی مختلف شورإیی کإرگری و دھقإنی روند برنإمه ھــإی بلشــویک رإ

 به خإطر خیإنت به إنقالب شـورإھإ و إیجـإد جـو پلیســی و تـوطئه چینـی بـرإی

 جنـگ دإخلـی محکـوم مـی کردنــد. آن ھـإ میگفتنـد لنیـن تنھــإ بـه دروغ،  وعـده

 آزإدی در دست شورإھإی کإرگری و دھقإنی و مردمــی رإ دإده إسـت زیــرإ آنچـه

 رإ که تإ کنون مإ مشـإھده کـرده إیـم تنھــإ متمرکزتــر شـدن بیشــتر کمیتــه ھــإی

 پلیــس دولــتی در ســطح جــإمعه بــوده إســت. بلشــویک ھــإ در تجمعــإت و ســربإز

 خإنه ھإ و منإطق کـإرگری دسـت بــه تبلیغـإت وسـیعی علیـه مجلـس بـورژوإزی

 زدند که إین إحزإب مثل دورإن تزإری میخوإھند ھمــإن برنـإمه ھــإی مفتخــوری

 رإ برإی سرمإیه دإرإن فرإھم آورند. إگر چه بدبینی ھإ بیشر شده بود إمــإ جــو

 غــإلب در دفــإع إز کمیتــه شــورإی مجلــس بــود.  چکــإ و کمیتــه نظــإمی بلشــویک

 گإردھإی مسلح ویژه لتونیإیی و تعدإدی تیر إندإز مإھر رإ در إطرإف مجلــس و

  ژإنویه ھیجــإن و بـی إطمینــإنی18در دإخل سإلن ھإ قرإر دإده بودند.  در روز 

 زیــإدی در دل مــردم بــود إز إول صــبح جمــع چنــد ھــزإر نفــره إی إز مــردم غیــر

 مسـلح بــإ پالکإردھـإیی إز قبیـل کـإرگرإن جھـإن متحـد شـوید، زمیـن و آزإدی و

 زنده بإد مجلس موسسإن به طرف مجلــس دومــإ رإھپیمــإیی کردنــد در نزدیکــی

 دومإ یگإنھإی ویژه بلشویکی إز ھر طرف به روی مردم بی دفــإع آتــش گشــودند
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 و تعدإدی زن ومرد کشته و زخمی  شدند لنین دستور دإده بــود علیــه إغتشــإش

ــس موسســإن در محإصــره ــد". مجل ــرإن "در مصــرف گلــوله صــرفه جــویی نکنی  گ

 نظــإمی برپــإ شــد تعــدإد زیــإدی إزإفســرإن و سـربإزإن بلشــویکی مســت کـرده  و

 مجلــس رإ إشــغإل کــرده بودنــد و بــه    ســخن-گویــإن غیــر بلشــویک تـوھین مــی

 کردند و قندإق تفنگ ھإ رإ بــه زمیـن میکوبیدنــد.  بـوی جنــگ دإخلــی کــإمال  بــه

 مشإم میرسید.  گروه ھإ یکدیگر رإ تھدید میکردند و سرإنجإم سربإزإن بلشویک

 نمإیندگإن رإ بإ مسخره إز مجلس بیـرون کردنـد.  ھـر چنـد بنــإ بــر إیـن شـد کـه

 مجلس إز فردإ برقرإر خوإھد شد، إمإ لنین در روزنإمه سرإسری إعالم کــرد کــه

 حکومت شورإھإ إجإزه نمیدھد که مجلس بــورژوإزی بــه شــرإرتش إدإمــه دھــد و

 309برإی ھمیشه منحل شد. ص

 لنین دولت و پإرلمإن رإ تنھإ برإی خودش میخوإسـت تـإ إز طریــق یــک

 تشکیالت منظم، آھنیـن  و یکدســت بـورژوإزی، إبتـدإیی تریـن آزإدیھـإیی رإ کـه

 مــردم در طـی ســإل ھـإ مبــإرزه علیـه تزإریســم کسـب کــرده بودنــد إز آنھــإ پـس

 . لنیــن مـی نویسـد: ھــر آزإدی إی کــه مغــإیر بــإ منــإفع پرلتإریــإ بإشــد إزبگیرد

 ). ھمــإنطور کـه قبال گفتـم،409دیدگإه مإ یک آزإدی دروغین و کـإذب إسـت(ص

 لنین عبإرت آزإدی رإ شیإدإنه وإرونه میکند(ھمإن سیإست إمروزیــن ژیــژک)، و

 نمیگویــد ھــر دولــتی کــه جلــوی آزإدی ھــإی إجتمـإعی، مطبوعــإت و... رإ بگیــرد

 إرتجإعی إست در حإلیکه تإ قبل إز قبضـه قـدرت سیإسـی ھمـوإره فریـإد میـزد

 إگــر بورژوإھــإ إدعــإ میکننــد کــه حکومتشــإن مــورد تإییــد مــردم إســت پــس چــرإ
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 نشریإت آن ھإ رإ سإنسور میکنند و إعتصإبإت رإ در ھم میشکنند و درآن موقع

 لنین در قدرت نبود و خود رإ یک رقیب دولت وقت میدید. إمإ ھنوز إین ســئوإل

 میتوإنـد مطـرح شـود کـه إگـر إو دنبـإل چنیـن قـدرتی بـود چـرإ إیـن مسـیر رإ إز

 طریق رشته حقوق به مدإرج بإالتر در دستگإه تزإری دنبإل نکرد تإ یــک جنــإح

 قدرتی رإ در حکومت تزإر إیجإد کند و بعد مثال  دست به یــک کودتــإ بزنـد.  إمـإ

 تــزإر بــرإدر إو رإ کشــته بــود و إو طبعــإ إز تــزإر متنفــر بــود و وجــدإنش إجــإزه

 نمیدإد  به آرمإن برإدرش پشت کند، در ضــمن إو روشـنفکر عصـر خـودش بـود و

 إمکإنإت مإلی رإ ھم دإشت تإ به رإحتی و آزإدإنه در آپوزیسـیون قـدرتی قـرإر

ــه  گیرد.  إمإ چرإ لنین جذب مإرکسیسم قدرتی شد و نه آنإرشیسم که تإ حدی ب

 آرمإن برإدرش ھم نزدیکتر بود. شإید إو إز یإرإن برإدرش متنفـر شـده بــود کـه

ــرگ  مثل إو إیستإدگی نکردند و به خإطرش دست به شورش نزدند تإ إو رإ إز م

ــم إمــإ إیــن ــزه ھــإی درون إو رإ کشــف نکنی  نجــإت دھنــد.  شــإید مــإ ھرگــز إنگی

 ســئوالت و کنجکــإوی ھــإ میتوإنــد بــرإی نســل إمــروز مــإ حیــإتی بإشــد کــه بــه

ـــإز ھـــإی یکـــدیگر تـــوجه کننـــد. فضـــإ و جنبشـــی رإ  روحیـــإت، إحسإســـإت و نی

 بیإفرینند که صدإقت، دوستی و إنسإنیت، إمکـإن رشــد و بــإروری دإشـته بإشـد.

 به نظرم خإنم آلبتس درست می گوید که ھمه مإ در پــرورش دإدن دیکتإتورھــإ

ــإنیکه ــإ زم ــزرگ آن مســئولیم  و ت ــوه ھــإی کوچــک و ب ــإتوری ھــإ در جل  و دیکت

 جنبــش منإسـبإت إفقـی و ھمسـإیگی إز پــإیین توإنمنـد و فرإگیـر نشــده ھمـوإره

 عده إی تحقیر شده، جذب کإنإل ھإی منإفع قدرتی خوإھند شد به ھر حإل ھــر
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 إنســإنی کــه میخوإھــد در روإبــط عإشــقی و إنســإنی شــکوفإ شــود نإچــإر إســت

 مسئولیت مسیری رإ که إنتخإب کـرده بـه عھـده گیـرد تـإ إز میـوه ھـإی زنـدگی

 إجتمـــإعی إش بھـــره منـــد شـــود ھـــر چقـــدر ســـخت در إیـــن شــــرإیط مخـــرب

 نئولیبرإلیسم جھإنی، إمإ ھرگز  نمیتوإن إز توإنمندی بإ شکوه  غریزه عإشــقی

 و آزإدیخوإھی خود ودیگری غإفل شویم مھم إین إست که بـه روزنــه ھــإی إمیــد

 درون  طبیعت بیکرإن زندگی زیستی بإور دإشته بإشیم و إگر إمروز رإ در توإن

من نیست، بتوإنم در دیگری آنرإ ببینم و بإرور شوم. 

دیکتإتوری دولت بلشویک 

ـــد ســـربإزإن ســـرخ بلشـــویک، ـــردإی روز بع ـــد إز إنحالل مجلـــس، ف  بع

 روزنــإمه ھـإیی رإ کـه در مـورد وقــإیع سـرکوب دیـروز مطلــبی نوشـته بودنــد إز

 .  إختنإق چھره کریه خود رإروزنإمه فروشی ھإ و کیوسک ھإ جمع آوری کردند

 بــه نمــإیش میگذإشــت. إلبتــه پلیــس چکــإ در إیــن مــدت بیکــإر ھــم نبــوده إســت

  مینویسد: 1995چنإنکه  خإنم آلبإتس در کتإب دولت در دولت چإپ 

   شورإی کمیسرھإی خلــق بیإنی  لنیـن رإ بــإ عنــوإن سـرزمین1918  فوریه 21در 

  إیــن ســند إعالم میکنـد کـه :"8سوسیإلیستی درخطر إسـت تصــویب کـرد. مــإده 

 مإمورإن دشمن، سفته بإزإن، تبه کإرإن، گردنکشإن، آشوبگرإن ضد إنقالب ، در

جإ إعدإم خوإھند شد". 

  و به إیـن ترتیــب إعـدإمھإ شــروع شـد:  نخسـت دھھــإ و صـدھإ و بعـد ھزإرھــإ و

  مخفـفvchkصدھإ ھزإر نفــر. مـردم شـروع کردنـد بـه گفتـن إینکـه حـروف إول 

209



vsyakomuعبــإرت   cheloveku  kaputإســت، یعنــی "ھمــه آدمھــإ رإ بإیــد  

 ) 104کشت".(ص

 لنین در شرإیطی کشور رإ إز طریق کودتإ قبضه کـرده کـه ھنــوز إرتــش

 خودش رإ ھم ندإرد إو تنھــإ إز طریــق کمیتــه ھــإی نظــإمی تنھــإ دو شــھر إصـلی

 .  إکثر إفسرإن جنگ، دولت بلشــویکپتروگرإد ومسکو رإ ظإھرإ تحت کنترل دإرد

 رإ به رسمیت نشنإخته إنـد و منحـل شـدن مجلـس دومـإ إعترإضـإت بخـش ھـإی

ــإن رإ فرإھــم آورده و سإنســور مطبوعــإت، إجتمإعــإت و ــی گرإی  بــورژوإزی و مل

 غیره ھم کل جإمعه آزإدیخوإھی رإ به طغیـإن کشـیده إسـت و جبھـه جنـگ ھـم

 کإمال  به ھم ریخته إست. لنین بدون شک إز قبل برنــإمه پــذیرفتن صـلح یعنــی

 تسلیم در مقإبل إمپریإلیست آلمإن رإ در سـر دإشـته إسـت. إمـإ إو بـرإی چنیـن

 عملی که خیإنت در چشم ھمگإن به حسإب می-آمد نیإز به توطئه چینی ھــإی

 زیإدی دإشــت. در طــول تإریـخ، قــدرت ھــإ در تســخیر دولـت ھمــوإره بــرإی حفــظ

 قدرتشـإن مــی بإیســت شـورش ھــإ و إعترإضـإت دإخلـی رإ بـه فـوریت خفـه مــی

 کردند، إلبتـه سـھولت إیـن جـإ بجـإیی ھـإی قـدرت بسـته بـه إوضـإع بحرإنـی و

 نإرضإیی مردم إز دولت ھإی قبلی شإن بوده إست. در روسیه إستبدإدی تــزإری

 تإزه مردم إز طریق کمیته شورإھإی سرإسری گإرگرإن و سربإزإن، إسإسإ بــدون

 نقش چندإنی إز جإنب بلشویکھإ، تزإر رإ در مإه فوریه سرنگون کــرده بودنــد و

 به تدریج دإشتند طعـم آزإدی ھـإی إولیـه  خودشـإن رإ مـی چشـیدند و در عیـن

 حإل شورش ھإی منطقه إی برإی پس گرفتن زمین ھإ إز گـوالک ھـإ شــروع شـده
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 بــود آن ھــم بــدون إینکــه لنیــن کمــترین نفــوذی در درون آن  جنبــش ھــإ دإشــته

بإشد. إمإ مسئله دیگر موضوع جنگ إمپریإلیستی بود که بــإعث میشــد جنبــش-

 ھإی دھقإنی إز طریق إرتش تزإری به نفع گوالک ھإ سرکوب و کنترل شوند تــإ

 قإدر نبإشند إز طریق نیروھإی مقإومت پإرتیزإنی خود إز منإطق زیســتی شــإن

 دفإع کنند، زیرإ دھقإنإن دیگر به دنبإل إمیـإل کشـور گشـإیی تـزإر بــإ متفقیـن

 إنگلیس و فرإنسه نبودند. بــرإی ھمیــن بـورژوإزی چـپ بلشـویک بـه زمــإن نیــإز

 دإشـت تــإ تـدإرک ســإختن إرتـش جدیـد کشـوری رإ فرإھـم آورد  و إکـثر إفسـرإن

 عإلی رتبه گر چه نگإھی تردید آمیز به إوضإع موجود دإشتند إمــإ بــإ حکــومت

 مرکزی  به عنوإن مسئولین إرتش در إرتبإط بودنــد إمـإ بــرإی دولـت لنیــن آنھـإ

 قإبل إعتمـإد نبودنــد و لنیـن بـه إرتـش کشـوری إی کـإمال  وفـإدإر نیإزمنــد بـود.

 کمیسر ھإی بلشویکی بإ وزرإی خإرجه متفقین مدإم بر سر تإکتیک ھإی إدإمــه

 جنگ مشـورت مـی کردنـد.  سـإزمإن ھـإی دھقـإنی  سـربإزإن و سوسیإلســت ھــإی

 چپ پیشنھإد دإده بودند کـه آنھـإ بـه صـورت جنـگ ھــإی پــإرتیزإنی إز منــإطق

 زندگی خود دفإع خوإھند کرد ھر چنــد إیـن إمـر بــه خــودی خـود صــورت گرفتــه

 بــود، إمــإ لنیــن میخوإســت بــر جــإمعه حکــومت کنــد نــه إینکــه آن رإ آزإد کنــد.

 جنبــش شـــورإیی پـــإرتیزإنی مإخنویســـت ھــإ کـــه بـــه إیـــده ھـــإی آنإرشـــیک و

 سوسیإلیسم شورإھإی دھقإنی بــإور دإشــتند حإضــر نبودنــد زیــر ســلطه إفســرإن

 إرتش تزإری و إرتش تإزه تإسیس بلشویک ھإ عمـل کننـد. لنیــن بــإ حیلـه گـری

  بــإ جنبـش مإخنویسـت ھـإ و1920إتحإد تإکتیکی نیم بندی رإ تــإ إوإخـر ســإل 
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 پإرتیزإن-ھإ حفـظ کــرد تـإ إرتـش آھنینـش در رونــد ســرکوب إعترإضـإت و قـوإی

 خإرجی به تدریج آمإده شود. إز إین جھت إدإمه جنــگ بــه ســبک ســإبق إرتــش

 تزإری برإی لنین إمکإن پذیر نبود زیرإ سربإزإن إز إین وضعیت گرسنگی و فقر

 و دوری إز    آبــإدی ھــإ و خــإنوإده ھإیشــإن و مصــإدره شــدن محصولشــإن در

 خدمت جنگ إمپرإتورإن  به ستوه آمده بودند.  بورژوإزی چپ بلشویک(إلبته در

 سیإســـت لنینـــی)  در عمـــل نشـــإن دإد کـــه عالقـــه إی بـــه إنقالبـــإت پإرلمـــإنی

 سوسیإلیستی در إروپإ ھم ندإرد.   لنین در إیـن شــرإیط تنھـإ بـه حمـإیت جبھـه

 ھـإی سوسیإلیسـتی إروپـإ و جھـإن،  صـرفإ  بـرإی تحکیـم یـک قـدرت إمپرإطـوری

ــدھی ــوإن ســتإد فرمإن ــه عن ــدریجإ ب ــدرإل چــپ در روســیه نیــإز دإشــت تــإ ت  ف

بورژوإزی چپ جھإنی وإرد عمل شود.

  ســإلگی لنیــن در113 بــی جھــت نیســت کــه گوربــإچف در بزرگدإشــت 

   دو سإل قبل إز تسخیر دبیر کلی حزب، إز سیإست1983گنگره روسیه به سإل 

 ھإی ھوشمندإن  لنین در بر پإیی إمپرإطوری قدرتمند روسیه قــدر دإنــی کــرد.  إو

 میگویـد، مـن آثــإر لنیـن رإ در زمـإن دبیــر کلـی ھمـوإره میخوإنـدم و درس ھــإی

ــدھإی252بزرگــی إز إو گرفتــم(ص  ــثر نق ــإطرإت گوربــإچف). تقریبــإ در إک  ، خ

 تإریخ روسیه إین مطلــب آشــکإر إسـت کــه سیإســتمدإرإن بلشـویک ومنشــویک إز

ــدإر ســالطین ــخ إقت ــبرإنه تزإریســتی برخــوردإر بودنــد و تإری  یــک خصــلت متک

 تزإریسم، یک حإلت شوکت و منزلت شخصیتی پنھإن و آشکإر رجإل سیإســی رإ

 درآنھإ إیجـإد مـی کـرد. چنـإنکه در إیـرإن ھـم ھنـوز برخـی بـه عظمـت سلسـله
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 شإھنشإھی و شکوه کشور گشإیی ھإیش فخر میفروشــند.  چنــإنکه گوربــإچف بــإ

   یإد میکند و میگوید:  من به عنــوإن عضــو کمیتــه1980غرور خإصی إز سإلھإی 

 مرکــزی و دبیــر منطقــه إی کرإیکــوم، بیشــتر بــإ رده ھــإی بــإال در تمــإس بــودم.

 ظإھرإ بإید بإ رسوم دربإر تزإری آشنإ می بودم. إمإ تنھـإ در پــإیتخت بـود کــه

 متوجه شدم آنھإ چقدر پیچیده تـر بودنــد (منظـور إز منإســبإت إشـرإف منشـإنه

 تزإریسم میبإشد) و إز إین جھت شنإخت و درک ھمه نکـإت و ظرإیـف در روإبـط

  ). إو ھمچنین إز توإنإیی ھــإی برژنــف198بإال به وقت زیإدی نیإز دإشت (ص 

 کــه چگـونه بــإ سیإسـت سـإده إی ھمـه رإ فریـب میــدإد و بــإ سـإزش ھــإی میــإن

   کنإر زند، تمجید میکند که برژنــف1964گروھی توإنست خروشچف رإ در سإل

 میدإنست چگـونه صـبر رإ پیشـه کنـد تـإ مــوقعیتش آســیب نإپـذیر بـإقی بمإنــد،

ــت.  آنگإه دست به عمل میزد. إو گإم به گإم پیش میرفت تإ دست بإال رإ میگرف

 ھنر برژنف در توإنإیی إش در شــکإف إنــدإختن میــإن رقیبــإنش، دإمـن زدن بـه

سـوءظنھإی متقإبـل و پـس إز آن، عمـل کـردن بــه عنـوإن یــک میـإنجی بـود (ص

  ). میتوإن فھمیـد کـه گوربـإچف در مقإیسـه بـإ لنیــن بیشــتر شـبیه شــإگرد203

 مإکیإولی إست إو در سرإسر کتإبش ھمــوإره میگویــد شـمإ متــوجه نمیشــوید کــه

 به عنوإن رھبر یک دولت چه مسئولیت سنگینی بر دوش مإست ھمــه کإدرھــإی

 قدرتی مخإلف و حتی موإفق در شـبکه ھـإی مختلـف وزإرت کشـوری، بـه نـوعی

 میخوإستند بدإنند إز پروژھإیی که من تصمیم دإشتم پیإده کنم آنھإ چه نفعی

 میبرند. برإی ھمین مـن نإچـإر بـودم تمــإم إیـن تنشــھإ و تـرس ھـإی آنھـإ رإ در
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 نظر گیرم و سیإستی در حزب  پیش گیــرم کـه بــإ کمـترین دردسـری بـه إھـدإفم

 برسم. پس بإ حرف ھإی گوربإچف میتوإن فھمید چرإ ھمــوإره مــردم جھــإن مــی

 گوینــد حقیقتــإ سیإســت چیــز کــثیفی إســت و پــدر و مــإدر نمیشنإســد. گرچــه در

 دورإن معإصر وإژه سیإسی در جنبش ھإی إفقی کمتر به کإر میرود و إکثرإ   بــإ

 وإژگــإن مبــإرزین و فعـإلین إجتمــإعی و آزإدیخـوإھی خـود رإ معرفـی میکننـد و

 إیــن نشــإن دھنــده رشــد آگــإھی مبــإرزإن إنقالب إجتمــإعی در إیــن دورإن مــی

 بإشـد. یـک نگـإه مختصـر بـه رده بنــدی دیوإنســإالری حـزب کمونیسـم در دورإن

 گوربــإچف در إرزش گــذإری مـوقعیت و مقـإم ھـإی إجتمــإع کشـوری(دولـت ملــی)

جإلب إست: 

 )5) إعضـــإءکنگره، 4) کمیتـــه مرکـــزی، 3)  ھیئت رئیســـه، 2دبیـــر کـــل، 

 )  کنگــره حــزب7) کمیتــه مرکــزی حــزب جمھــوری، 6دبیرخــإنه حــزب جمھــوری، 

 ) کنفرإنــس10) نھإد ھإی حزبـی بخــش، 9) کمیته منطقه إی حزب، 8جمھوری، 

 ).39) إعضـإی عـإدی حـزب (ص.12) سإزمإن ھإی إولیه حزب، 11حزبی بخش، 

  نإمی ھم إز مردم عــإدی میبردنــد، إمـإ مگــر مـردم13شإید بھتر بود در شمإره 

 در دیوإنسإالری قدرت،  آدم به حسإب مـی آینــد؟!! شـمإ مطمئن بإشــید ھرکـدإم

 إز إین نھـإد ھـإ حـدإقل ده تــإ بیسـت زیـر مجمـوعه بـإ خـود دإرد.  تـإزه تقسـیم

 بندی بخش دولت و شورإی وزیرإن به جإی خودش، و بعــد کإفیســت نگــإھی بــه

 تقسیم بنـدی آدم خـورإن متخصـص درون إرگـإن ھـإی مربــوط بـه وزإرت پلیسـی

 چکــإ  بخــش دإخــل و خـإرج کشــور روسـیه بیإندإزیــد ( کتــإب آلبــإتس دولــت در
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 دولت). حقیقتإ دیوإنسإالرإن دولت مدرن در جھــت ســلطه و إســتثمإر بــإ إنســإن

 ھإ و جإمعه زیستی شإن چه ھـإ کـه نکـرده إنـد و إیـن بـی تردیـد شـإمل دولــت

 1991ھإی إروپإ ھم میشود. تنھإ یک چشمه کوچــک إز خشــم مـردم در بحــرإن  

 روسیه، نزدیک بود وزإرت چکإ رإ پإیین کشد. إگر تنھإ مردم جنبش توری شکل

 إفقی رإ بتدریج گســترده کننــد آنگــإه إیـن سـإختإرھإی فرســوده قـدرت در خـود

فرو می ریزند.
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سیإست تسلیم لنین در برإبر آلمإن

ـــویکھإ و ـــن بلش ـــری بحـــث ھـــإی تخإصـــمی بی ـــد إز یکس ـــرإنجإم بع  س

 -   لیتوفســک بــإ آلمــإن کــهتھدیــدھإی لنیــن، پیمــإن نھــإیی تحقیــر آمیــز برســت

   بسـته شـد و لنیـن1918رھبری إین مذإکرإت صـلح بــإ تروتسـکی بـود درمــإرس

 إین مسئله رإ یک إمر حیإتی برإی بإقی مإندن بلشویک ھإ در قدرت میدإنست

 زیرإ لنین در عمل، إعتقإدی به إئتالف جبھـه سوسیإلیسـت ھــإ علیــه آلمــإن رإ

 ندإشت إز إین جھت إکثرإ  إو رإ خإئن نإمیدند و بسیإری معتقد بودند که دولت

 آلمإن إز قبل إین تبإنی رإ بإ لنین کرده بود کـه إجـإزه دإد بــإ قطــإر محـإفظت

 شده، تیم رھبری بلشویک  رإ به روســیه وإرد کنـد و دسـت بـه کودتــإ بزنــد. مــإ

 دقیقإ نمیدإنیم که صحبت ھإی پشت پرده جنإح بورژوإزی چـپ لنیـن بـإ دولـت

ــه ــن زمین ــإبی رإ در إی ــش کت ــوده إســت. ده ســإل پی ــإن چــه ب ــإن در آن زم  آلم

 مشخص مطإلعه کردم که بـه نظــرم صـرفإ  تإریـخ نگـإری ضـعیف و مبھمـی بـود.

 إمإ دیوید شوب می نویسد: ژنرإل ھوفمإن رئیس ستإد إرتش آلمإن در شرق، إز

 سیإست پیشــنھإدی وزإرت إمـور خـإرجه آلمـإن، توســط فـون مـإلتزإن و إرزبرگـر

ــن إســترإتژی إی در جھــت تضــعیف کــردن ــرإی چنی ــإتی ب  ریئس ســإزمإن تبلیغ

ــرده بودنــد (ص ــش تزإریســم إســتقبإل ک ــت روســیه و إیجــإد آشــوب در إرت  دول

   ). دمیـتری إز پردإختـن بـه إیـن موضـوع تفـره میـرود إمـإ مـی گویـد، لنیـن220

 قدرت إرإده و آینــده بینـی بـی نظیـری إز خـود نشـإن دإد ھـر چنـد آلمـإن صـلح

 غــإرتگرإنه إی رإ بـه روسـیه تحمیـل کــرد و روســی  لھسـتإن، لیتــوإنی، إســتونی،
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ــه دســت آورد إمــإ در ــإتوم و بعضــی إز جزإیــر بإلتیــک رإ ب ــد، کــإرس، ب  کورالن

 إزإیش به لنین فرصت دإد تإ روسی  بزرگ و قدرتمند إمروز رإ بسإزد. زیرإ لنین

 تشخیص دإده بود که إگر إین جنگ به شکل سإبقش پیش میرفت در عرض چند

 مإه حکـومت پرولتإریــإ  بـه دســت إرتـش دھقإنــإن سـرنگون میشــد و إیــن ھمـإن

 ). إمــإ دمیــتری إشــإره إی77بحث محوری لنین بإ بلشویک ھإی مخإلف بود(ص

 ھم به إین موضـوع نمیکنــد کـه بعــد إز تسـلیم شـدن روسـیه، جبھـه متحــدآلمإن

 چه بالیی بر سـر جنبــش ھــإی إنقالبــی در آن منــإطق آورد.  فرإمـوش نشـود کـه

   إســت و1995دمیتری ولکوگونوف مشإور إرشد نظإمی بوریس یلتســین در ســإل 

ــن إز ــد لنی ــه مإنن ــن ھــإ ب ــإم عــإلی کشــوری برخــوردإر إســت.  إی ــإه مق  إز جإیگ

 بورژوإزی صنعتی مدرن دفـإع میکننـد.  لنیـن ھمـوإره نفرتـش رإ إز جنبـش ھـإی

 کمون ھإی دھقإنی نشإن دإده بود و إسإسإ مردم روستإ و آبــإدی رإ عقــب-گــرإ،

 بدون إنضبإط و بی فرھنگ و غیــره تصــور میکـرد و فقــط محصــول زنــدگی بخـش

 آنھإ رإ به زور سرنیزه میخوإست. إتحإدش بإ جنإح چپ سوسیإلیســت دھقــإنی

 ھم یک سیإسـت فریــب مإکیــإولی بــود.  لنیـن حــتی سیإســتمدإرإنه إز منشــویک

 ھإی چپ ھم تإکتیکی پشتیبإنی می کــرد تــإ مثال  جنــإح ھــإی رإســت تــر رإ إول

 سرکوب کند و بعد ســرإغ تصـفیه بقیــه متحـدینش بـرود. إمـإ دمیــتری بــه سـبک

 دیپلمإتیــک زیرکــإنه إی مینویســد:  یــک پلورإیســم سوسیإلیســتی وإقعــی توســط

 بلشویک ھإ و سوسیإلیست چپ بوجود آمده بود و إین یــک فرصـت تـإریخی بـی

 نظیری بود که إگــر حفـظ میشـد دیگـر در آینـده بـه إسـتإلین ھـم إجـإزه نمیـدإد
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 دست به یک إنحصإر قدرت سیإسی بزنــد و تمــإم کمیســر ھــإی عـإلی رتبــه إول

ــی تمــإم بــر دإرد چــون  حــزب بلشــویک لنیــن رإ إز ســر رإه خــودش بــإ بیرحم

 إستإلین ھمـإن زمـإن ھـم   سوسیإلیسـت ھــإی دھقـإنی رإ خـرده بـورژوإزی ضـد

 إنقالبی خطإب می کرد، در حإلیکه لنین إظھإر می کـرد"  إتحـإد بلشـویک ھـإ و

 إنقالبیون سوسیإلیست چپگرإ میتوإند إئتالفی شرإفتمندإنه إی بإشد زیرإ ھیچ

 گونه إختالف إسإسی میإن منإفع کإرگر مزد گیر و دھقإن إســتثمإر شـده وجــود

  ). إمإ بإ توجه به وإقعیإت آشکإری که تإ کنون ذکر شـده، لنیـن63ندإرد"(  ص

 حـتی إسـتإلین و دیگـرإن  رإ بـه خـإطر سإزششـإن بـإ گـروه ھـإی سوسیإلیسـتی

 دھقإنی در کمیته شورإھإ، به شدت محکوم میکرد. لنین ھم در تئوری و ھـم در

 سیإســت کوچکــترین إعتقــإدی بــه پلورإلیســم قــدرت دولــتی ندإشــت و فقــط یــک

 قــدرت چــپ( بــورژوإزی)  وإحــد رإ مــدإم بــر یــإرإنش دیکتــه مــی کــرد و دمیــتری

 نمیخوإھد رھبر بزرگش رإ در إینجإ خرإب کند که إو سیإست ھــإی مإکیــإولی و

 نچإیفی رإ شبإنه روز در مغز إستإلین و دیگر یإرإن بلشویک فــرو مـی کـرد کـه

 چگونه بإید رقبإی سیإسی و مخإلفإن رإ إز گردونه قدرت خــإرج کــرد و نھإیتــإ

ھم ھر گونه آزإدی رإ در جإمعه عمال قصإبی کرد.   

 در چنین شرإیطی چند ژنرإل تزإری در جبھه جنگ، بإ تبلیغإت برضد

 خیإنت لنین بـه کشـور روسـیه، إرتـش سـفید رإ علیـه حکـومت بلشـویک تشـکیل

 دإدند إمإ إین إسإسإ جنبش ھإی دھقإنی و مإخنویست ھــإ بودنــد کـه در برإبــر

 ژنرإل ھإی سـفید، گوالکھــإ و مھـإجمین خـإرجی بـه صــورت جنبشـھإی چریکـی،
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 .  در شھر پتروگرإد إعترإضإت و نإ آرإمی ھــإ درمقإومت و إیستإدگی می کردند

 درون کإرخإنه ھإ، إنجمن ھإ، میإدین و خیإبإن ھإ پإ گرفته بود. سإزمإن ھإی

 سوســیإ لیسـتی و شـورإیی در ســردرگمی دســت بــه إتحإدھــإی عجیـب و غریــبی

 میزدند و دیکتإتوری لنین و سإنسور سیإه که در تإریخ روسـیه بـی نظیــر بـوده

 مورد نفرت تمإمی آزإدیخوإھإن وإقع شــده بــود. محصـوالت غــذإیی در شــھر ھــإ

 کمیــإب شــد، کإرخــإنه ھــإ بــرإی تولیــد بردگــی زیــر بــإر کمیتــه ھــإی نظــإمی و

 سربإزإن سرخ بلشویکی نمیرفتند. سإزمإن چکإ دست بــه خشــونت بــی رحمــإنه

 إی زده بــود. جنــإح چــپ حــزب سوسیإلیســت إنقالبــی، تنھــإ نیرویــی بــودکه در

 إئتالف سیإسی بــإ بلشـویک ھــإ، تقریبــإ یکســوم وزرإتخــإنه ھـإ و چنـدین پسـت

 دیگـر کمیسـری رإ در دسـت دإشـتند. آنھـإ در جلسـإت متعــدد بـه سـرکوب مـردم

 توسط پلیس چکإ و حمله به إسیرإن چک در منطقه ولگإ (متحدین دولــت مــوقت

 در جنگ علیه آلمإن) زیر نظر کمیته نظإمی تروتسکی که حإال کمیســر جنــگ و

 رئیس شورإی نظإمی روسیه شده بود، شدیدإ  إعترإض کردند و تھدید کردند که

 إئتالف رإ خوإھند شکسـت. در یکـی إز إسـنإد خـإنم آلبــإتس چنیـن آمـده إسـت. 

 نخســتین کمیســر خلــق در دإدگســتری سوسیإلیســت إنقالبــی چــپ إشـــتینبرگ

نوشت:

 به إرإده قدرت إنقالبی، طبقه إی إز آدم کشإن إنقالبی بوجود آمده

  ، دولت در دولت)112(صإست که سرإنجإم بزودی قإتل إنقالب خوإھند شد
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  در إینکه تروتسکی نفر دوم قدرت در دستگإه بلشویک بود کمتر کسی

 شـــک دإرد.  دیمـــتری حــتی بســـیإری إز طـــرح ھـــإی تشــکیل إرتــش ســرخ رإ إز

ــإالترین ــور نظــإمی ب ــإنکه لنیــن در إجــرإی إم ــد چن ــإرإت تروتســکی میدإن  إبتک

 إعتمإد رإ به إو دإشت و إسـتإلین ھنـوز بـه إنـدإزه إو در روسـیه شـنإخته شـده

 ).15نبــود و إیــن دســتورإت جنگـی تروتســکی بـود کـه بـه ھمــه إبالغ میشـد(ص

   به إبتکإر کمیسـر جنـگ تروتســکی تشــکیل شــد.1918  فوریه 23إرتش سرخ در 

ــد بــه طــور  در شــروع شــکل گیــری آنھــإیی کــه بــه حــزب بلشــویک وفــإدإر بودن

 دإوطلبإنه پذیرفته میشــدند إمـإ در ژوئن ھمــإن ســإل خـدمت وظیفـه در روسـیه

 328إجبــإری شـد تــإ زیــر نظــر کإدرھــإی وفــإدإر بــه حـزب، آمـوزش ببیننــد (ص

شوب).

 جنإیت ھإ و إعدإم ھإی صحرإیی إز طرف پلیس چکإ چنإن بــإال گرفــت

 که  جنإح چپ سوسیإلیستی، زیر فشإر دیگر جنبش ھإی إجتمــإعی مجبــور شــد

  آنھإ1918. در تإبستإن جإیگإه خودش رإ بإ سیإست إختنإق لنین روشن سإزد

  مإده إی رإ به کنگره سرإســری5برإی حفظ إتحإدشإن بإ بلشویکھإ یک برنإمه 

 -  إنحالل2- إنحالل جــوخه ھــإی مصـــإدره غالت.  1شـــورإھإ پیشــنھإد دإدنــد:  

 -  إعالم یـک جنـگ4-  إنحالل إرگـإن پلیــس مخفـی چکـإ.   3إرتش سـرخ ثـإبت.  

 -  برقـرإری صــلح بـإ لژیـون چکســلوإکی( در منطقـه ولگــإ).5چریکی علیه آلمإن. 

 لنین إز خشم،  صریعإ پیش دستی کرد و برخی إز سرإن جنإح سوسیإلست چـپ

 رإ به سرعت دستگیر کرد. دولت آلمإن بـه روشـنی إز وضـعیت درمإنـدگی لنیـن
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 بــرإی خــإموش کــردن آشــوب ھــإی دإخلــی إش بــإ خــبر بــود و مــدإومإ إز طریــق

ــرد و دســتگیری ــی ک ــتورإتی رإ صــإدر م ــإخ در روســیه، دس ــت میرب  ســفیرش کن

 إفسرإن لژیون چک ھم بر ھمین منوإل بود و یإ إینکه دولت لنیــن چــه مــوقعیت

 ھإیی رإ در منـإطق مختلـف روسـیه، بإیــد بــرإی جبھـه مشــترک آلمــإن،  فرإھــم

 کند.  بدین جھت وإکنش به إختنإق در إشـکإل قیــإم ھـإ و برنــإمه ھـإی تـرور إز

 جإنب جنبش مردمی و إنقالبی علیه پلیس چکإی دذرژینسکی و کمیته نظــإمی

 تروتسکی در شھر ھإ و روستإ ھإ به تدریـج آغــإز شـد. ھمــإنطور کــه قبال گفتــه

 شــد دو شــھر پــتروگرإد و مســکو در قبضــه إســتحکإمإت قــوی إسترإتژیســت ھــإی

 خبره إی چون لنیــن، تروتسـکی، زینوویــف، دذرژینســکی و... قــرإر دإشـت. گــإرد

 مسلح  ویژه لتونیإیی بیدرنگ مخإلفین رإ تیربإرإن می کرد حــتی روســتإھإیی

 ھم که در مقإبل ژنرإل ھإی مھإجم إیستإدگی کرده بودند بإز مورد حمله چکــإ

 و إرتش سرخ وإقع میشدند و إگر در خدمت إرتش سرخ حإضر بــه جنــگ نبودنــد

 تیربإرإن میشدند.  کنت میربإخ سفیر آلمإن در روسیه إز طرف سوسیإلیست ھــإ

ــرإف إشــغإل شــدند ــتی و إدإره تلگ ــد ســإختمإن دول ــرور میشــود در مســکو چن  ت

 سوسیإلیســـتھإ بــه سرتإســر روســیه، قیــإم جدیــدی رإ علیــه دولــت خودکــإمه

 بلشــویکھإ  مخــإبره کردنــد. لنیــن إز قــدرت نظــإمی متمرکــزی برخــوردإر بــود و

 إوضإع رإ به سرعت به چنـگ گرفـت. لنیـن،  قـدرت تبلیغــإتی در دسـتش بـود و

 إعالم کـــرد دولـــت در تنگنـــإه جنـــگ قـــرإر گرفتـــه و مإجرإجویـــإن، إوبإشـــإن و

 جإسوسـإن خـإرجی میخوإھنـد کشـور رإ بـه ورطـه سـقوط کشـإنند.  دولـت آلمـإن
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ــت  برإی مرگ سفیرش دولت لنین رإ تھدید کرد.  لنین برإی آرإم کردن خشم دول

  نفـر إز سرکمیســرھإ و وزیـرإن گروگـإن گرفتـه شـده25آلمإن، دستور تیربـإرإن 

 سوسیإلیســت چــپ  رإ صــإدر میکنــد و میگویــد إیــن وإم بیگنــإھی مــإ بــه دولــت

).329آلمإن إست(ص

 إگر فرصتی شود در مقإالت آینده إز جنبش ھــإی دإنشــجویی بخصــوص

 در مسکو که مرکز دإنش و إنجمن ھإی دإنشجویی بود صحبتی بــه میـإن آوریــم

 وعکس ھإ و کإریکإتور ھإیی که إز ســرکوب و سإنســور بـورژوإزی تــإزه تإســیس

 متمدن لنین و چکإ رإ در روزنإمه ھإ و نشریإت چند صــحفه إی آنھــإ کــه إکــثرإ 

 مخفیإنه إنتشإر میــإفت رإ نشــإن دھیــم کــه در نظــر دإنشــجویإن مبــإرز روســیه

 . فرإموش نشود کــهإین إختنإق لنینی، ده ھإ برإبر بدتر إز دورإن تزإریسم بود

 در إوإیل إختنإق چکإیی، حتی إخبإر إین سرکوب ھــإ در روزنــإمه ھــإی دولــتی

 بلشویک و روزنإمه ھفتگی چکإی ھر منطقه گإھی بــإ نــإم إسـإمی شــإن  مرتبــإ

 درج میشد.  إلبته تحت عنوإن ســرکوب آشــوب گـرإن و إرإذل و إوبــإش تــإ در دل

 مردم رعب و وحشت إیجإد کنند.( جإلبه که لنین ھم، مخإلفین خود رإ ھمـوإره

 إرإذل و إوبــإش میخوإنــد و إ مــإ  گلــدمن ھــم در کتــإبش بــه إیــن موضــوع إشــإره

 کرده إسـت کـه لنیـن آنإرشیسـت ھـإ و دیگـر سوسیإلیسـت ھــإ رإ مرتـب إرإذل و

 إوبإش خطإب می کرد). بطــور نمـونه، جنبـش دإنشـجویی قبـل إز إنقالب إکتــبر

 یکـی إز مرإکـز إصــلی إعترإضــإت علیــه إسـتبدإد تزإریســم بــود. آنإرشیســت ھــإ

 إکــثرإ  در عرصــه ھــإی فرھنگــی، ھنــری و إدبــی بیــش إز دیگــرإن عالقــه نشــإن
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 میدإدند، إمإ چندین روزنإمه کإرگری ھم إنتشإر میدإدند إمإ إز آنجإ کــه بــرإی

 سیإست ھإی قدرتی و برنإمه ریــزی ھــإی تشــکیالت بورإکرإسـی حزبـی، إسإســإ

 إرزشی قإئل نبودند و إینگونه فعإلیت ھإ رإ إز مقإصــد سـلطه قـدرت بـورژوإزی

 تحلیل می کردند. طبیعتإ نسل جوإن  بإ توجه به عرصه ھــإی فرھنگــی، ھنــری

 إجتمإعی در ھر کجإ که حضور دإشــتند مبــإرزإت کــإرگرإن و دھقإنــإن و إقشــإر

 دیگــر رإ در جھــت إیجــإد  منإســبإت شــورإیی مســتقل وآزإد، إیجــإد إنجمنھــإی

 تعـإونی بـدون منإســبإت رئیـس و مرئوسـی سـإمإندھی مـی کردنــد، تـإ خالقیـت

 ھإی فردی آنھإ در سإزندگی زندگی إجتمإعی زیستی شکوفإ شود. آنھــإ بیشــتر

ــإثیر گرفتــه بودنــد. إمثــإل ــن، تولســتوی و چنــدی دیگــر ت ــإکونین، کروپتکی  إز ب

 مإرکس و لنین غرق در إیــده ھـإی تشــکیالت حـزب وقـدرت بودنـد إز إیـن جھـت

 ھرگز قإدر به درک مبإرزه آنإرشیک و منإسبإت إفقی آنھإ نبودند و مدإم آنھــإ

 رإ تخیل گرإ بإ إفکإر رومــإنتیکی خطــإب مــی کردنــد.   پیمـإن حیلـه گرإن  صـلح

 برست لیتوفسک توسط بلشویکھإ در جھت خریدن وقت برإی تثــبیت دیکتــإتوری

 کإرگری ھم إز طریق سرکوب ژنرإل ھإی مخإلف تزإری و ھمینطور جنبــش ھــإی

ــر ھمیــن إســإس آنإرشیســت ھــإی مســکو و ــإن، إنجــإم شــد.  ب ــإرتیزإنی دھقإن  پ

 پتروگرإد چند کنفرإنس بر پإ کردنـد کــه دإنشـجویإن در آنھـإ نقـش بـه سـزإیی

   مرکــز دإنشـجویی و إنجمـن28 پلیــس چکـإ بـه 1918دإشتند.  در إوإیل آوریـل 

 فرھنگی آنإرشیست ھإ در مسـکو یـورش بـرد، چھـل تـن کشـته و زخمـی شـدند و

 پإنصد نفر ھم به  شکنجه گإه ھــإی چکـإی دزرژ نســکی، إفتإدنــد. فــردإی ھمــإن
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   ) بروســتیوگ در پــتروگرإد إیــنjournal sisterروز، نشریه خوإھری آنإرشیک( 

 عمل جنإیتکإرإنه بلشویک ھإ رإ محکوم کرد و إعالم کرد که آنإرشیست ھــإ در

  إسـنإد روسـیه،112مقإبل سیإست-ھإی ترور لنین إیستإدگی خوإھنــد کـرد.(ص

پل آوریچ).      

 لنین بإ إعدإم آزإدیخوإھإن و سوسیإلیست ھإی چپ عمال إعالن جنــگ

 .  یک کمیسر سوسیإلیست چپ در جبھه إعالمنه به آلمإن بلکه به مردمش دإد

 جنگ علیه دولت مسکو و آلمإن رإ میدھد. إمإ کمیسرھإی چکإ پیشدســتی کــرده

 و إو رإ میکشند. إمـإ چنـدین کمیسـر بلشـویک چکـإ، بخصـوص إوریتسـکی(رئیـس

 چکإی پتروگرإد) یکی إز معإونین إصلی دذرژینسکی و عضو مھم کمبتـه مرکـزی

 توسـط سوسیإلیسـت ھــإ و دیگــر مخــإلفین بلشـویک تـرور میشـوند. بـه نظــر إیــن

 چیزی بود که لنیـن کـإمال  در إنتظـإرش ھـم بــود تــإ دسـت بـه یـک تصــفی  کـإمال 

 حسإب شده  علیه ھر گونه إعترإضــی بزنــد و قــدرت نھــإیی إش رإ در کشـتإر و

  إو تمـإم خــإنوإده تـزإر رإ1918قتل عإم به رخ ھمگإن بکشإند. در مـإه ژوئیـه 

 کـه در گروگـإن دإشـت إعــدإم میکنـد حــتی تمــإمی بچـه ھــإ و خدم  آنھــإ رإ ھــم

 میکشــد.  بــه دســتور لنیــن، إجســإد بإیــد ســوخته شــوند و در جــإی نــإ معلــومی

 خإکسترشإن رإ گم کنند تإ مبإدإ عده إی در آینده بخوإھنــد مقــبره إی بــر پــإی

 خإکشإن بسإزند.  در کتإب شوربختی روسیه، خإنم ھلن به جزییإت إین کشتإر

 پردإخته إست که چرإ لنین حتی به ده ھإ کودک نوزإد و مإدرإنشــإن ھــم رحــم

 نکرد.  میتوإن فھمیـد بـه رإسـتی دیگـر چـه نیـإزی بـود کـه آنھـإ در چشـم مـردم
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 توسط دیکتإتوری نو رسیده، محإکمه شوند؟ إینکه آزإدی به مردم نــدإده بودنــد

   نفـر رإ إعـدإم کـرده بودنـد و یـإ بسـیإری إز سـرإن1000و یإ در طول صد سـإل 

 إرتش و کإرمندإن پلیس إخرإنإی تزإری که حــإال در خــدمت دولـت بلشــویک بــه

 إمور وطن پرســتی إدإمـه میدإدنـد، إفشـإ شــوند؟  پلیـس چکـإی لنینــی در عـرض

 ھمین چند مإه تنھإ ده ھإ ھزإر نفر رإ بدون محإکمه تیربـإرإن کـرده بـود. إیـن

 قتــل عــإم- ھــإ بــه وضــوع طــرز فکــر و کــإرإکتر لنیــن رإ در چھــره دیکتــإتوری و

 دیپلمإسـی سیإسـی نظـإمی سـإختإر قـدرت نشـإن میدھـد.  پـس در وإقـع پإیگـإه

 إجتمإعی لنین ھیچ قشر معینی إز مردم بــه جــز نظإمیــإن و آدمکشــإن نبودنــد.

 إو حدإقل بسیإر روشن، تنھإ بر إھمیت نقش کإرگرإن کإرخــإنه إی بــرإی تولیــد

 إنضبإط دیکتإتوری کإالیی تإکید میکرد و در عمل ھم نشإن دإد که برإی آزإدی

 و خوشبختی عإطفی إنسإنی آن ھإ  ذره إی إرزش قإئل نیست، زیرإ شــدیدترین

 خشــونت رإ بــرآزإدی إجتمــإعی ھمــإن کــإرگرإن إعمــإل کــرد. حــتی کــإرگرإن

 پتروگرإد رإ که علیه ترور ھإی چکإ دست بـه إعتصـإب زدنــد بـه صــورت دسـته

 جمعی تیربإرإن کرد.  إو حــتی تنھــإ فرإکسـیون کــإرگری درون حزبــی خــودش رإ

 ھـم تحمـل نکـرد و پـس إز آن ھـر عضـو حزبـی إی کـه سلسـله مرإتـب دســتور رإ

 رعإیت نمی کرد شدیدإ  تنبیه میشد .  چنــإن نظــإرت نظــإمی إی رإ در کإرخــإنه

 ھإ بر بإالی سر کإرگرإن قرإر دإد که جرإت یک إعترإض کوچک رإ ھــم ندإشــته

 بإشــند.  إمــإ پــس چــرإ لنیــن إینھمــه شــعإر کــإرگر کــإرگر رإ  میــدإد؟ إو کــإرگر

 إنضبإطی کإرخإنه إی رإ بھترین إبــزإر مکــإنیکی تولیــد إقتصــإدی قــدرت جدیــد
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 بورژوإزی چپ صنعتی میدید که بدون یک جنگ طبقإتی کنترل مطلق بر ھمــإن

 طبقه کإرگر آن ھم برإی پیشی گرفتن إز رقبإی بورژوإزی خود در سطح جھإنی

 إمکإن پذیر نبود.   لنین إز إخالق عإطفی متنفر بود إو بإ آگإھی بــه یــک جنــگ

 مدإوم گذإرتخإصم قدرت رقإبتی بإ بورژوإزی به نإچــإر میبإیســت علیــه آزإدی

 طبقــه محــروم إز طریــق تشــکیالتی آھنیــن شــدت عمــل نشــإن دھــد. إو إز تمــإم

 بلشویک ھإ و کل مردم یک إنضـبإط پرولتإریــإیی رإ إنتظــإر دإشـت و إیـن لــزوم

 یک تشکیالت منظم طبقه رإ در جھت رسیدن به إین إھدإفش می طلبید.  إز إین

 جھــت دإئمــإ میگفــت پرولتإریــإ إخالق نمیشنإســد إخالق پرلتإریــإ ھمــإن جنــگ

 طبقـــإتی إســـت، إلبتـــه کـــه بـــه صـــورت وإرونـــه إش در خـــدمت إھـــدإف ســـلطه

 إمپرإطوری چپ. پس لنین سإختإر کإرخإنه رإ بـه عنـوإن یـک پإیگـإه پإدگـإنی

 تقسیم کإر منضبط تولید قدرت إقتصإدی، تســلیحإتی وتوســعه نظــإمیگری بــرإی

ــری مھــم و ضــروری میدإنســت و ــورژوإزی، إم ــإ دیگــر ســالطین ب ــدرت ب  جنــگ ق

إستإلین توإنست ثإبت کند که بھترین کإندید در تکمیل إین پروژه بود.  
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پروژه إنضبإطی دیکتإتوری لنین إز طریق قتل عإم ھإ

:آلبإتس میگوید، لنین، در إین یإددإشت تإریخی می نویسد

 "رفیق فیإدورف: در نیژنی گإردھإی سفید آشــکإرإ درصــدد تــدإرک یــک

ــره ــإری دســت بزنیــم ، یــک ھیئت ســه نف ــر ک ــه ھ ــد ب ــإ بإی  شــورش ھســتند. م

ــه  دیکتإتوری إیجإد کنیم ، دست به ترور گروھی بزنیم ، صدھإ فإحشه إی رإ ک

 سربإزإن مإ  رإ مست میکننـد رسـوإ و تیربــإرإن کنیـم، مقإمـإت ســإبق رإ إعـدإم

 کنیم و إز إین قبیل کإرھــإ . لحظـه إی رإ نبإیــد إز دسـت دإد.  مـإ بإیــد در ھمـه

 جإ دسـت بـه عمـل بزنیــم . بإزرســی ھـإی ھمگـإنی ، ھرکـس کـه إســلحه دإشـت

ــإد رإ ــل إعتم ــرإد قإب ــد و إف ــإی إنبإرھــإ رإ عــوض کنی ــد.  نگھبإنھ ــإرإن کنی  تیرب

 بگذإرید."  إو تلگرإم فرستإد که: " تمإم توطئه گرإن و کســإنی رإ کــه دو طرفــه

 کإر میکنند بدون ھیچ سوإلی ، تیربإرإن کنید و به ھیچ نوإر ســرخ إبلھــإنه إی

مجإل ندھید."  نإمه ھإیی برإی جبھه فرستإد بإ إین فرمإن:  

 "  برإی مإ بسیإر مھـم إسـت کـه بــه زنـدگی یودنیـچ (ژنـرإل گـإرد سـفید)  پإیـإن

 دھیم (بله، به زندگی إو پإیإن دھیم – کإرش رإ تمإم کنیم.) إگــر حملــه شــروع

 شده بإشـد، آیــإ نمـی تـوإنیم بیسـت ھـزإر نفـر دیگـر إز کـإرگرإن پـترزبورگ بـه

 إضإفه ده ھزإر بورژوإ رإ بسیج کنیم ، تیر بــإر رإ پشــت ســر آنھــإ قــرإر دھیــم ،

  نفر رإ بإ تیر بزنیم و فشإر سـنگینی بــه یودنیـچ وإرد کنیــم؟ " یــإ بــإ إیـن200

 فرمإن : "بإ تمإم وجود تالش کنید دالالن و رشوه گیرإن آسترإخإن رإ بگیریــد و
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 تیربإرإن کنید . بإ إین حرإمزإده ھإ بإید جوری رفتإر کرد که مردم تإ سإلھإی

 ) 104سإل یإدشإن بمإند."(ص

 کتإب ھإی زیــإدی بـه إنگلیسـی وجـود دإرد کـه جـزئئإت دلخرإشـی رإ در مـورد

 نحوه إعدإم روشنفکرإن و کإرگرإن پتروگرإد و مسکو توسط پلیس چکإ ھمرإه بــإ

  درصــد کـإرگرإن پطروگـرإد بـه إختنـإق لنینـی80. ده ھإ عکس شرح دإده إسـت

ــوإن ــد و درصــد کمــی إسإســإ چکیســت شــده بودنــد و بــه عن  إعــترإض مــی کردن

 جإسوس عمل می کردند. بـه ھـر حــإل مـن آگإھــإنه إز نوشـته ھـإی آنإرشیســت

ــإن  ھإی معإصر در توصیف جنإیإت دولت لنین صرفنظر کرده إم تإ عمدتإ إز زب

محققین و منتقدین دإخل روسیه  بشنویم.

 :  بله، مردم یإدشإن مإند، تإ سإلھإی ســإل یإدشــإنخإنم آلبإتس إدإمه میدھد

 مإنـد و تــإ إمــروز ھــم فرإمـوش نکـرده إنــد . پــإیه ھــإی رژیــم خودکــإمه، قـإنون

 خودکــإمه و عــدإلت خودکــإمه – و پــإیه ھــإ ی إصــول إخالقــی شــوروی – چنیــن

 گذإشته شد. پس إز قتل إم. إریتسـکی ، رئیـس چکـإی پــتروگرإد و سـوء قصـد بــه

  مصـوبه إی گذرإنـد کـه1918 سپتإمبر 5جإن لنین، شورإی کمیسرھإی خلق در 

 ترور سرخ رإ رسـمإ  برقـرإر مـی کـرد.  إیـن نشـإنه بردإشـتن تمـإم محـدودیت ھـإ

بود. روسیه در چھإر- پنج سإل بعد در خون خود غرق شد.(ھمإن صحفه)

 در إیـن جـإ مســئله سیإسـت و شـیوه تـرور ترویکــإ کـه پــإیه ریـزی إش بـه بریـإ

 (إز کتإب خــإطرإت گوربــإچف، ترجمــه فریــدون دولتشـإھینسبت دإده شده بود 
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 ) در وإقع إز إبتکإر عمل رھبر إو لنین بوده إست کـه گوربــإچف موزیــإنه82ص

نمیخوإست پإی سیإست لنین رإ در قتل پدر بزرگش وسط بکشد. 

 بی دلیل نبود که بسیإری إز مردم آزإدیخوإه پس إز مشإھده إین ھمه

 بیرحمی ھإ  و پإیمإل شدن مبإرزإتشإن برإی آزإدی، آرزوی مرگ إین دیکتإتور

  إوت30. در روز جمعـه رإ در سر میپرورإندند و خإنم کإپالن یکـی إز آنھـإ بـود

 ، لنیـن در یــک ھمـإیش کـإرگری در مسـکو مشـغول سـخنرإنی بــود کـإپالن1918

 تمإم مدت به إو گوش می کرد و زمإنیکه لنین إز تــإالر خـإرج شــده بـود کـه در

 مإشینش بنشیند خإنم کإپالن إو رإ صدإ میزند و لنین به طرف إو بر میگــردد و

 چنــد تیــر إز تپــإنجه کمــری شــلیک میشــود إمــإ لنیــن جــإن ســإلم بــدر میــبرد.

 مإمورین چکإ کإپالن رإ دستگیر میکنند. إو در بإز جویی روی یک ورقه قصــدش

رإ إز کشتن لنین چنین مینویسد:  

 ...إمروز مـن بـه لنیـن تیرإنـدإزی کــردم . إیـن کـإر رإنإم من فإنی کإپالن إست 

 بــه إرإده خــودم کــردم .  بـه شـمإ نخــوإھم گفـت کــه تپــإنچه إم رإ إز چـه کســی

 گرفتـم . ھیـچ جزئیـإتی رإ برإیتـإن نخـوإھم گفـت...إز مـدتھإ پیـش قصـد کشـتن

 لنین رإ دإشتم ...من إو رإ خإئن به إنقالب می دإنم... مرإ قبال به جرم شــرکت

 در ترور یکی إز مقإمإت حکومت تزإری در کی یــف ، بــه آکوتــوی تبعیـد کردنــد.

 مدت یإزده سإل در إردوگإه إجبإری کــإر کـردم... پــس إز إنقالب إز زنــدإن آزإد

 شدم ...طرفدإر مجلس موسسإن بودم و ھسـتم .  پـدر و مــإدرم در إیــإالت متحـده

  به إمریکإ مھإجرت کردنــد .  چھــإر بــرإدر1911به سر می برند .  آنإن در سإل 
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 و دو خوإھر دإرم . ھمگی آنھإ کإرگر ھستند . در میھن خود تحصیل کــردم.  مــن

).335به لنین تیرإندإزی کردم(ص

 لنین شــإید ھرگـز إیـن حقیقـت رإ نفھمیـد کـه ھـر آنچـه رإ کـه إیـن زن

 جسور به زبإن آورد بیـإنگر ھمـإن آرزوھـإی آلکسـإندر إولیـإنوف بـرإدر خـودش

 . خوإندن دفإعیه آلکســإندر در قصـدش بـرإی تــروربود که توسط تزإر إعدإم شد

 تــزإر نشـإندھنده إیـن حقیقـت إسـت کـه لنیـن ھرگـز مفھـوم مبـإرزه بـرإدرش رإ

برإی آزإدی درک نکرد زمإنیکه در دإدگإه إعالم کرد:  

 " من میخوإستم به مردم تیره بخت روسیه کمک کنم. در یک نظإم کــه

 حکـومت ھیچگـونه آزإدی بیـإن رإ إجـإزه نمیدھـد و ھـر نـوع تالش بـرإی روشـن

 کردن ذھـن مـردم إز رإه ھــإی قـإنونی رإ سـرکوب میکنـد، تــرور تنھـإ وسـیله إی

 إست که بإقی میمإند. إز إین رو ھر فرد حسإس به بـی عـدإلتی بإیــد بـه تـرور

 دست یإزد. ترور در وإقع پإسخ مإ به خشونت دولت إست.  تنھإ رإھی إســت کــه

 إز آن طریق، میتوإن یک رژیم مستبد رإ نإگزیر کرد کـه بـه مــردم آزإدی دھــد". 

 وقتی إو در نیمکت متھمإن نشست،  مإدرش که إز نگرإنی به مرز جنون رسیده

 إز إو میخوإســت کــه إز تــزإر تقإضــإی عفــو کنــد إمــإ إو إعالم کــرد" ھیــچ مرگــی

 شــرإفتمندإنه تــر إز مــرگ بــه خــإطر ســعإدت مــردم نیســت"  برخــی کــه پــوزش

 خوإستند تزإر در مجإزإتشإن تخفیف دإد. إمإ خإنم کإپالن بدون ھیچ محــإکمه

 إی و بخششــی تیربــإرإن شــد و بــه آســمإن  پ ر ســتإره آلکســإندرھإ، روزإ ھــإ و

دإنشیإن ھإ پیوست.
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 1.التسیس، رئیس چکـإی إوکرإیـن، در نشـریه تـرور سـرخ بـه تإریـخ إم

 ، عھد کرد:"  مإ تمإم آشغإلھإ رإ إز روسیه شوروی بإ جإروی آھنی1918نوإمبر 

 بیرون می ریزیم."  و توصیه کرد: " برإی إینکه ببینید متھم علیه شوروی ھإ بإ

 إسلحه یإ کالم قیإم کرده یإ نه، بی خود دنبإل مدرک جرم نگردیــد.   بــه جــإی

 آن إز خودش بپرسید که به کدإم طبقه تعلــق دإرد، ســإبقه إش ، تحصــیالتش و

 حرفه إش چیست؟ إینھإ سوإالتی إست که سرنوشت متھم رإ معلوم میکنــد. إیــن

ــإده ــوق إلع ــه ف ــه میدھــد:کمیت ــس إدإم ــرور ســرخ إســت."  آلبت ــإ و جــوھر ت  معن

 سرإســری روســیه إختیــإرإت نإمحــدودی دإشــت و بــه ھیــچ کــس پإســخگو نبــود. 

 مإمورإن آن إجــإزه دإشـتند بـه میـل و إرإده خـود إقـدإم بـه تحقیــق، بإزإشـت و

 إعدإم کنند. گروگإنگیری یک شگرد تھإجمی إولیــه بــود: تنھــإ بـه تالفــی حملــه

 تروریسـتی کـس دیگـری در جـإی دیگــری، إفـرإد بـی گنــإه رإ – در خیإبــإن ، در

ــی ــإرإن م ــد و تیرب ــی گرفتن ــر- م ــإ در تئإت  آپإرتمإنشــإن ، در إیســتگإه قطــإر ی

کردند. 

 "گزإرش ھفتگی مبإرزه کمیته فوق إلعإده بــإ ضــد إنقالبنشریه چکإ بإ عنوإن 

 و سفته بإزی" شروع به إنتشإر فھرســت إعـدإم شـدگإن کــرد:  در پإســخ بــه قتـل

 رفیــق إوریتسـکی و سـوء قصــد بـه رفیــق لنیــن، تــرور ســرخ در مــوإرد زیــر إجــرإ

   بإزرگــإن منطقــه غــرب توســط38 خلبإن توسط چکإی منطقه سإمسک، 3گردید: 

 کمیته إسمولنسک- آلکسإندر نإتإلیإ، یودوکیإ، پإول و میخإییل روزلیإکف توسط
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   نفـر إز خـإنوإده4  نفر إز خـإنوإده شــإالیف و 5 نفر(إز جمله 31چکإی نورژف- 

،آلبتس، دولت در دولت)105وکف) توسط چکإی پوشخإنسکإیإ.( ص

:خإنم آلبتس إدإمه میدھد

 :" إنقالب رإ بــإإنقالب إلزإمــإ خشـن إسـت، ھمــإنطور کــه لنیـن میگویــد

 دستکشــھإی ســفید بــه وجــو د نمــی آورنــد"  إنقالب تنھــإ زمــإنی إرزش دإرد کــه

 بدإند چطور إز خودش دفإع کند").  و خشونت به نإچــإر کســإنی رإ کـه آنــرإ بــه

 کإر میگیرند فإسد میکند.  میگویندکسی که یکبإر مزه گوشــت إنســإن رإ چشــیده

 بإشد، برإی ھمیشه آدمخوإر میشود. ھمین إمــر در مــورد کســی صـإدق إســت کـه

ــب  خون دیگری رإ ریخته بإشد. کسی که إز حریم إخالق عبور کرد ویکبإر مرتک

 چنین کإری شد ، میتوإند برإی بإر دوم ، سوم و دھم ھـم آنـرإ تکـرإ کنــد.... پـس

 آیإ جإی ھیچگونه شگفتی إست که إین کشور و إین مردم إین جور رإحــت نســل

 )111کشی إستإلین رإ پذیرفتند و توجیه کردند؟(ص

 ) گزإرش دإد: (بـه دســتور کمیتـه فــوق1918إکتبر 29،ــ 5(شمإره گزإرش ھفتگی

 إلعإده پتروگرإد ) پإنصد گروگإن تیربإرإن شــدند. دشــمنإن طبقــإتی –شــإھزإده

 ھإ دوکھإ، نمإیندگإن رژیم سإبق ، إعضإی إحزإب مخإلف – به گروگــإن گرفتــه

 184شده و تیربإرإن  می شدند . چکإی إیوإنو – وزنسنسک گـزإرش دإد: جمعـإ  

 نفــر إز بــإرزترین نمإینــدگإن بــورژوإزی و خإئنــإن إجتمــإعی { إعضــإی حــزب

سوسیإلیست إنقالبی} دستگیر شدند.  إعضإی"  طبقه خود مإ" نیز معإف نبودند:
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   ،1921-22تنھإ در إردوگـإه کـإر إجبـإری کوژوکـف نزدیـک مسـکو، در سـإلھإی 

  دھقإن تإمبف به عنـوإن گروگـإن نگھـدإری مـی شـدند، إز جملـه کودکـإنی313

که سن آنھإ بین یک مإه تإ شإنزده سإل بود.

 . بنــإبردر منطقه إورإل یک قیإم بإ خشونتی قرون وسطإیی در ھم شکســته شــد

   دھقإن إعدإم شدند. منـإبع غیـر رسـمی تعـدإد إعـدإم10000إطالعإت رسمی ، 

   نفــر بــرآورد کردنــد .  وقـتی بــإ کــإرگرإن و دھقإنــإن25000شــدگإن رإ بیـش إز 

 99صحبت میکنی به نظر بإورنکردنی نمی رسد که بلشــویکھإ در شــرإیطی کــه 

 درصد جمعیت بإ آنھإ مخإلفند، توإنستند پإ بگیرند. تنھإ معنإی آن مــی توإنــد

إین بإشد که مردم إز فرط خشونت و بی رحمی دچإر ترس و وحشت شده إند.

 . ملگــإنف کــه در آن ھنگــإم در مســکو زنــدگی مــی کــرد . مــی نویســد: إگــرإس

 نگإھی به کإرت فإیلھإی من بیإندإزید می بینید که تالش کـرده إم کــه زمینــه

ــإبر آمإرھــإی مختصــری کــه  إجتمــإعی إفــرإد إعــدإم شــده رإ مشــخص کنــم . بن

توإنستم فرإھم آورم ، طبقه بندی کإمال    تصإدفی زیر به دست آمد:

نفر1286روشنفکرإن 

نفر962دھقإنإن 

نفر468کإرگرإن معمولی 

نفر 45نإشنإخته ھإ 

نفر438عنإصر مجرم 

نفر187مجرمإن یقه سفید 
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نفر118خدمتکإرإن 

نفر28 سربإزإن و ملوإنإن 

نفر22 بورژوإزی

نفر19 کشیشإن 

 زنإن رإ به خإطر شوھرإنشإن بإزدإشت می کردند ؛ و شوھرإن بـه خـإطر خالف

 . فرزنــدإن رإ بــه خــإطر خالف وإلدینشــإن بإزدإشــت مــی کردنــد؛ھمسرإنشــإن 

 وإلدین رإ به خــإطر خالف فرزندإنشــإن و ھمیـن طــور ھمسـإیه ھــإ رإ بــه خــإطر

 ھمسإیگإنشإن . خدمتکإرإن رإ به خإطر إربإبإنشإن . دإنش آموزی یــک کمیســر

 ســإل15رإ بــه قتــل رســإند بــه خــإطر آن مــإدر، پــدر و بــرإدر إو(بــرإدر کوچکــتر 

 ســإله18دإشت)  خإنم معلمش( که یک آلمإنی بود) و برإدرزإده خإنم معلم که 

 ( توجه کنیــد106بود به قتل رسیدند .  پس إز آن خود دإنش آموز رإ یإفتند.ص

که إین لیست ملگإنف إز کشتإر ھإی ھفتگی می بإشد)

  آمده إست.  1918إینھإ ھمه درگزإرشھإی ھفتگی روزنإمه چکإ  مإه إکتبر 

  إینطــور درج شــده إســت:  یــک9در بخشی إزگزإرش ھفتگی چکإ شمإره 

 کشیش، یک مھنـدس، یــک کـإرگر بیمإرسـتإن، یـک بإزرگــإن، یـک کإرخـإنه دإر،

 سردبیر سإبق یک روزنإمه، یک چوب بر، یک نگبإن سـإبق زنـدإن، یـک تـوپچی

 بإزنشسته، رھبر یک شإخه محلی حــزب إرإده عمــومی، دإنشـجویی کــه وإنمـود

 می کرد ملوإن إسـت ھمگـی تیربـإرإن شـدند. و بعــد شکلوفسـکی مسـئول نشـریه
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 چکـإ مینویســد:" إگـر میخوإسـتیم عملیــإت چکـإ رإ در چھـإرچوبی قــإنونی قـرإر

).107دھیم دردسر آفرین میشد"( ص

 در إین جإ موضوع عنإصر مجرم بسیإر گنگ طرح میشود، زیرإ کسی که وإبسته

 به بلشویک ھإ نبود و إگر إسلحه دإشت و یـإ إمــوإلی رإ دزدی و مصــإدره کـرده

. طبعإ تعدإد وإقعی کشتإرھإ ھرگز آشکإر نمیشد.  بود مجرم می دإنستند

   گفت: موقعی که من فعإلیتھإ ی چکإ  رإ بررسی میکنم1918لنین در 

 و ھنگــإمیکه إنتقــإدإت متعــدد إز آنــرإ مــی شــنوم، بــه خــودم میگــویم ھمــه إیــن

 إنتقإدإت، ت ر ھإت خرده بورژوإزی إست... مـإ إیـن إنتقـإدإت رإ إز طریـق إنتقـإد

 إز خود بی إثر می سإزیم . مع ذإلک موضوع مھم إز نظر مإ ، إین حقیقت إســت

ــإ رإ بــه إجــرإ میگــذإرد و إز إیــن حیــث إز إرزش  کــه چکــإ دیکتــإتوری پرولتإری

 بســیإر زیــإدی برخــوردإر إســت ...إیــن إســت کــإر  و کســب چکــإ کــه خــدمت بــه

 شوب)338پرولتإریإ در آن نھفته إست .(ص

 "إنتقإد إز خــود"  رإ پیــش میکشــدتوجه کنید که لنین درإینجإ عبإرت 

 موضوعی إی که در چشم فعإلین چپ إز جإیگـإه بــإ إرزش ســإزندگی شخصــیتی

 إفرإد در جنبش مبإرزإتی به خصوص در إیرإن بین چپ ھإی وإقعی مطرح  بود

 و لنین، دیکتإتور بزرگ إین موضوع رإ در إجـرإی قصـإبی و قتـل عـإم مـردم بـه

وسط میکشد. 

   کــه لنیــن دیگــر در بســتر بیمإریســت ســإیه شــوم1922إمــإ إز آپریــل 

 پلیس چکـإ رإ بـإالی ســر خـود حـس میکنــد و إیـن زمــإنی إسـت کـه إسـتإلین بــإ
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ــزرگ روســیه ــی إمپرإطــوری ب ــر کل ــف و کــإمنف در مســند دبی ــإری  زینووی  ھمک

 نشسته إست.  إستإلین در عین حإل دو تــإ پسـت قــدرتی مھـم دیگــر یعنـی دفــتر

 سیإسی حزب و دفتر تشکیالت رإ (بــإ إرکـإن زیـر مجمـوعه آنھـإ) ھـم بـه عھـده

ــدین منصــب و ریإســت ــدإن بلشــویک چن  دإرد. إسإســإ إکــثر إعضــإی إصــلی خإن

 قــدرتی دإشـتند در وإقـع خودشـإن رإ در شـھوت قـدرت خفـه کـرده بودنـد. لنیــن

 دقیقإ نقــش قــدرت بورإکرإســی حــزب و جإیگــإه منإصـب قــدرتی رإ میشــنإخت و

 بوی جنگ درون شبکه قدرت رإ إز إکنون حس کرده بود.  نإمه ھإی لنین کــه در

وإقع حکم وصیت نإمه رإ دإرند إین گونه إست:   

 إستإلین بیش إز إندإزه گستإخ إست و إین عیب که در روإبط میــإن مــإ

 . بـدین جھـتکمونیستھإ کإمال  قإبل قبول إست ، در دبیر کل قإبل قبول نیسـت 

ــإ وســیله إی پیــدإ کننــد و إســتإلین رإ إز إیــن منصــب ــم کــه رفق  پیشــنھإد میکن

 بردإرنــد و  آنــرإ بــه کــس دیگــری بســپإرند کــه إز ھــر جھــت بــر رفیــق إســتإلین

 برتــری دإشــته بإشــد یعنــی صــبورتر، بإوفــإتر، نســبت بــه رفقــإ مــودب تــر و

بإمالحظه تر و نیز کمتر متلون إلمزإج و إلی آخر.  

 إین مالحظإت ممکن إست بی إرزش جلوه کند، إمإ مـن معتقــدم کـه بـه

 لحــإظ جلـــوگیری إز شـــکإف و بـــإ تـــوجه بــه آنچـــه دربــإره روإبـــط إســـتإلین و

 تروتسکی إظھإر کرده إم موضـوعی بـی إرزش نیسـت ، یــإ إز آنگـونه موضـوعإت

   دمیتری) 137(صبی إرزش إست که می توإند إھمیتی تعیین کننده کسب کند

:در إین نإمه، دیکتإتور بزرگ لنین به وحشت إفتإده إست
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 . رونوشــت بــه رفیــق تروتســکی وبــه رفقــإ مــدیوإنی ، مإخــإرإدزه، و دیگــرإن

کإمنف. 

 :  آرمـــإن شـــمإ رإ بـــإ صــمیم قلـــب تعقیـــب مـــی کنـــم. گســـتإخیرفقـــإی محـــترم

 إوردژونیکیــدزه و تجإھــل إســتإلین و دزرژینســکی مــرإ بــه وحشــت مــی إنــدإزد.

مشغول تھیه چند یإددإشت و یک سخنرإنی برإی شمإ ھستم .

).126( ص1923 مإرس 6 بإ تقدیم إحترإم. لنین 

 :  فلیکس إدموندوویچ دزرژینسکی، کــه بوخــإرین لقــب ژإکـوبندمیتری مینویسد

 پرولتإریإیی رإ به إو دإده بود، مقإمی مھم در دستگإه رھبری دإشــت . إو یکــی

 إز إولین إعضإی حزب و سإزمإن دھنده سوسیإل دموکرإســی پإدشــإھی لھســتإن

ــإرل ــإبی نقــش دزرژینســکی، ک ــدھإ، درإرزی ــود.  بع ــرن ب ــل ق ــوإنی در إوإی  و لیت

 رإدک ، عضو کمیته مرکزی و چرإغ رإھنمإی کمینترن ھمینطور دربإره گوشھإی

تیز إین سإزمإن و نیز دربإره دزرژینسکی ھمه جإ حإظر و نإظر.  

 آنإن چکإ رإ إرتشی عظیم توصیف کردند که تمإمی کشور رإ دربرگرفته و حتی

 .  آنھــإبــإ شــإخکھإی حسإســش بــه درون إردوگــإه خــویش ھــم نفــوذ کــرده إســت 

 نفھمیدند دزرژینسکی إز کجإ نإشی می شد آن قدرت إز قــدرت حــزب بلشــویک،

ــوده ھــإی کــإرگر و تھیدســت ، نإشــی مــی شــد.ص ــر ت ــی مجمــع فرإگی  111یعن

دمیتری

   برنإمه متمرکزتر سرکوب، سإنســور1918بعد إز إینکه لنین در آوریل 

 مطبوعإت و تصفیه مخإلفین رإ به صورت تـرور جمعـی در دســتور کـإر گذإشـت،
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 کمیسر مطبوعإت، ولودإرسکی إز طرف مخإلفین سوسیإلیست کشته شــد.  ظــإھرإ

 برخی إز کإرگرإن بلشویک تصمیم به إنتقــإم گیــری دإشــتند کــه کمیتــه نظــإمی

 پتروگرإد مإنع حرکـت خودسـرإنه آنـإن شــد=  و لنیـن بـه کمیتـه نظــإمی إنتقــإد

 ) حإمیــإن مـإ رإ آزبخوإنیـد، آدمکشـیکرد که چرإ جلوی إبتکإر عمـل إنقالبــی (

 آن ھإ گرفته إید، زیرإ تروریست ھإ مإ رإ ترسو و زن صفت بــه حســإب خوإھنــد

 آورد. إینک در آستإنه جنگ شــدیدی قــرإر گرفتــه إیــم.  مـإ بإیــد، نیــرو و حضــور

 گســترد  تــرور علیــه تروریســت ھــإ رإ تحریــک کنیــم، بخصــوص در پــتروگرإد کــه

، دمیتری).   858نمونه روشنی رإ إرإئه میدھد(ص

   إز دیکتإتوری1995دمیتری مشإور نظإمی یلتسین که حإال در سإل  

 دمکرإسی بورژوإیی منشویکی چپ رإضی شده إست، میگوید متإسفإنه بلشویک

 ھإ بــه دیکتــإتوری بــدون دمکرإسـی عالقمنـد بودنــد چنـإنکه تروتسـکی در سـإل

 مینوشت: = إگر إنقالب روسیه.. خـود رإ بــإ زنجیــر دمکرإتیسـم بـورژوإیی1922

 مقیــد کــرده بــود، بإیــد إز مــدت ھــإ قبــل بــإ گلــوی بریــده بــر روی جــإده قــرإر

  ). فکإھی جإلبی ست که دولت ھــإ منـإفع سـلطه گـری خـود855میگرفت=( ص 

رإ در خدمت محرومین جإمعه تئوریزه میکنند.  

 : چکیســـتھإ در سرإســـر کشـــور، بـــدون رســـیدگی یـــإآلبـــإتس مینویســـد

 محإکمه بیـدإد مـی کردنـد.  آنھــإ پیرمردھـإ رإ شـکنجه مـی کردنـد، بـه دخـترإن

 مدرسه إی تجــإوز مـی کردنــد، وإلـدین رإ در برإبــر چشـم فرزإندإنشـإن بــه قتـل

 میرسإندند. مردم رإ به صالبه میکشیدند، بإ پنجه بوکس آنھإ رإ میزدنــد، تــإج
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 چرمی خیس برسرشإن میگذإشتند، زنــده زنـده دفنشـإن مـی کردنــد، آنھـإ رإ در

 ســلولھإیی مــی إندإختنــدکه کفشــإن پــر إز جنــإزه بــود. شــگفت آور نیســت کــه

 مإمورإن إمروزی إبإیی ندإرنـد کـه خـود رإ چکیسـت بنإمنـد و بـإ غـرور خـود رإ

 107میرإث خوإر دزرژینسکی بدإنند؟ص

 خإنم آلبإتس إدإمه میدھد، چگونه رھبرإن بلشویک در مقإبل إینھمه آدمکشــی

 " تــرور سـرخ بـه مــإ تحمیــل شـده، منشــأ آن طبقــه کـإرگرتإزه فریإد میزدندکه 

إست، نه چکإ ".  

 إو میگوید نه إین حقیقت ندإرد تنھإ نگـإه کنیــد بــه یکــی إز دســتورإلعمل ھــإی

ــی1918رسمی چکإ در بھإر     در مورد کسإنی که بإید تیربإرإن شوند. و دیگرإن

که بإید در إردوگإه کإر إجبإری زندإنی شوند:

:  درخوإست إعدإم{برإی}  ب: زندإنی در إردوگإه کإر إجبإریإلف

 دوستإن میتوإنند خودشإن به إین صحفه ھـإ إز کتــإب رجـوع کننـد کـه

   بند إسـت و تقریبــإ ھـر کسـی میتوإنـد مـورد إیـن إتھإمـإت16شإمل دو بخش و 

 قرإر گیرد. مثال   ھر کس مضنون به فعإلیت ضد إنقالبی بإشــد..... و یــإ بــإ ضــد

 إنقالب خإرج و دإخل إرتبإط دإشته بإشد. إعضإی فعإل إحزإب ضد إنقالبــی...و

 بدنه آنھإ در شھر و نإحیه.... ویـإ حکـم إعـدإم تنھــإ بـإ رأی مشـترک سـه عضـو

).108-109کمیته قإبل إجرإست (ص

ــه ھنجــإر تبــدیل شــد ــل ب ــد، قت  . (منتخــب وظــإیف کــإرآلبتــس میگوی

ــإمه در ســإل  ــد : یــک دخــتر دوإزده1920کتإبخــإنه إی فــوق برن   توصــیه میکن
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 ســإله إز خـون مـی ترســد.  فھرســتی إز کتإبھــإیی تھیــه کنیـد کـه خوإنـدن آنھــإ

ــرور ســرخ)  پــس  دخــترک رإ وإ مــی دإرد کــه نفــرت غریــزه إش رإ نســبت بــه (ت

114بزند.ص

  تنھــإ یــک بــإر کمیتــه إجرإییـه مرکــزی1920"  در دســإمبر إو مینویســد

 سرإسر روسیه و شورإی کمیسر ھإی خلق، إعدإم ھإ رإ به حإل تعلیق در آورده

 بودند. إمإ إین تصمیم تنھإ چھإر مإه دوإم آورد. جلـوی سـیل رإ دیگـر نمـی شـد

 گرفت. ھیچکس نمیدإند در إین کشت و کشتإرھإ چند نفر جإن خود رإ إز دســت

 دإدند. برآورد ھإ بسیإر بإالسـت و میـإنگین آن پنـج ھـزإر نفـر در روز  و یـک و

111نیم میلیون در سإل إست"ص

  بــه مولوتــف دســتور1921لنین در یک یإددإشت به کلی سری به تإریخ آوریل 

   یـک طـرح دقیـق1922 و آوریل 1921دإد إز چکإ بخوإھد برإی بإقی مإند  سإل 

 و برنإمه ریزی شده تھیه کند و در ظرف دو ھفته گزإرش آنرإ به دفتر سیإســی

بدھد. 

:چکإ می بإیست به موإرد زیر به پردإزد 

پإکسإزی کإمل سوسیإلیستھإی إنقالبی و تشدید تعقیب و مرإقبت ھإ.1

منشویک ھإ نیز به ھمإن ترتیب .2

پإکسإزی منطقه سإرإتف و سإمإر.3

: إخرإج کمونیستھإی نإإستوإرپإکسإزی حزب.4

پإکسإزی وإحدھإی بإ مإموریت ویژه.5
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پإکسإزی دإنشجویإن آکإدمی در إیإالت.6

 NKV: نظرخــوإھی إز چکـإ، { پإکســإزی دســتگإه ھـإی دولـتی در روســتإھإ.7

ــی }  ، و  ــور دإخل ــق در إم ــإرگرإن وRabkrinکمیســإریإی خل   {بإزرســی ک

دھقإنإن} الزم إست . 

 . تــإیپ مجـدد ممنــوع . پـس إز إسـتفإده سـوزإندهبه کلی سـری ، فقـط بـإ نگــإه 

)110شود.(ص

 إو میگوید در سند إصلی، که پیش نویس آن رإ سإمســونف، رئیــس إدإر 

 (إز طرف لنیـن)  تھیـه کـرده بـود، در جـإی خـود عبـإرت ھـإیی دإشـتسری چکإ،

 مثل" عملیإت گسترده" ،" سر به نیست کردن" ،"  جدإ سـإزی فـردی و گروھـی"  ،

 و دستور عمل ھإیی برإی "کیش دإدن"  سوسیإلیست ھإی إنقالبی و منشویک ھإ

 "به مرزھإی جمھوری" . و برإی ھمه إینھــإ در مــإه ھــإی آینـده برنــإمه ریــزی و

 در إلگوھإی کإری، تعطیالت و تغییرإت فصلی نیز به حســإب آورده شــده بــود." 

 در طول تإبستإن و پیش إز فصل درو، عملیإت در یک سطح ملی ( مگر در مــوإرد

 غیــر عــإدی، نظیــر حــوإدث کرونشــتإت و غیــره) نبإیــد إنجــإم شــود، بلکــه بإیــد

فعإالن ھمه إحزإب رإ در سطح نإحیه ومنطقه به طور فـردی سـرکوب کـرد."(ص

110 (

   کــه لنیــن پإکســإزی دإنشــجویإن رإ در6عزیــزإن تــوجه کننــد بــه بنــد 

 دستور کإر کذإشته تـإ کـل جـإمعه رإ  بـه جإسـوس تبـدیل کنـد و إیـن پـروژه رإ

 بریــإ و إســتإلین بعــد إز لنیــن بـه پیـش بردنــد کــه تــإثیرإت بســیإر مخربـی بــر
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 جإمعه روسیه گذإشت. إین ھولنإکترین جنـإیتی بـود کـه لنیـن در حـق بشـریت

 إنجــإم دإد. بــه ھــر حــإل إیــن ســند در إدإمــه کشــتإرھإ درســت بعــد إز ســرکوب

  نفر إز ملوإنإن و کإرگرإن کرونشــتإت إسـت کــه یکــی إز ســربلند15000شورش 

 ترین پإیگإه ھإی إنقالبـی بلشـویک ھـإ و آزإدی خوإھــإن بــه خصـوص در إوإیــل

 إنقالب بــه شــمإر میرفــت. ھمــإن نیــروی دریــإیی إی کــه دولــت کرنســکی رإ إز

 قدرت پإیین کشید.  سرکوب جنبش کرونشتإت حتی إز جــإنب برخــی چــپ ھــإی

 دولـتی دو آتشـه لنینـی در إروپـإ ( إگـر چیـز زیـإدی دیگـر إز آنھـإ بـإقی مإنـده

ــوإن یکــی إز بزرگــترین إشــتبإھإت لنیــن مطــرح شــد إمــإ چــپ ھــإی  بإشــد) بعن

 آسیإیی إسإسإ إز إین موضوعإت نه بإ خبر بودند و إگر ھم بودند چیزی سر در

 نمی آوردند و إکثرإ  تنھإ إبرإز سر سپردگی می کردند، و بخإطر منإسبإت مرید

 و مرشدی برده وإر برإی رھبرإن کمونیست ســینه میزدنـد و إســطوره ســإزی مـی

 کردند.  در زمینه قیإم کرونشـتإت کتـإب ھـإی زیـإدی نوشــته شـده إسـت.  کتــإب

  توســـط پـــل آوریـــچ بـــه جمـــع آوری برخـــیآنإرشیســـت ھـــإ در إنقالب روســـیه

 إزگزإرشــإت روزنــإمه ھــإ و مقـإالت آن زمــإن إز دوره دولـت مـوقت کرنسـکی تــإ

 پردإخته إست. 1922

   علیــه إوضــإع1921  مختصــرإ، جنبــش کرونشــتإت در إول مــإه مــإرس 

 إختنإق در روسیه إظھـإر وجـود کـرد. آنـإن خوإسـت خـود رإ بـه دولـت بلشـویک

 إعالم کردند که جنگ بــإ دشــمن خــإرجی و إرتــش سـفید پإیــإن یــإفته، و آزإدی

 إجتمإعإت، إتحإدیه ھإی کإرگری و مطبوعإت بإید به جإمعه برگردإنــده شــود.

242



 در ضمن جوخه ھإی مصإدره غالت دھقإنإن متوقــف شــود و جســورإنه پیشــنھإد

 برگزإری إنتخإبإت شورإھإ رإ دإدند. إیـن در شـرإیطی إسـت کـه إوضــإع زنـدگی

ــیه بســیإر وخیــم إســت و  إنبإرھــإی آذوقــه توســط کــإرگرإن مصــإدره  در روس

ــی إز  ــه إنقالب ــک کمیت ــإن کرونشــتإت ی ــإه مــإرس ملوإن  9میشــدند.  در پنجــم م

 ملوإن، چھإر کإرگر،یک پرستإر و یک مدیر مدرسه تشکیل دإدنــد.  إکــثر آنھــإ إز

 فرزندإن دھقإنإن بودند و إین ھمه کشتإر روستإییإن برإیشإن غیر قإبل تحمل

 بــود و کــإرگرإن پــتروگرإد إز آنھــإ حمــإیت مــی کردنــد. لنیــن شــیفته إســترإتژی

 کشتإر، فورإ دست به کإر شد. تبلیغإت دروغ روإنی در سطح جإمعه بإ وقــإحت

 تمإم پخش شد.  زینوویف کمیسر شورإی پتروگرإد ھنــگ ھــإی إرتــش ســرخ رإ در

 شھر مستقر کرد و إعالم کرد ھر تجمع کإرگری به رگبإر بســته میشـود.   شصــت

 ھــزإر إرتــش دســت چیــن شــده بــه فرمإنــدھی ژنــرإل توخإچفســکی( کــه یکــی إز

 آزموده ترین ژنرإل ھإی معـروف تـزإر بـود و بعـد إز إنقالب حإضــر شـد بعنـوإن

 کإرشــنإس نظــإمی کشــتإر در إرتــش دولــت بلشــویک بــإقی بمإنــد. إلبتــه ده ھــإ

 ژنـرإل تــزإری در إرتـش سـرخ إنجـإم وظیفـه مـی کردنـد کـه ھمــه آنھـإ در دوره

 قدرت إستإلینی إعـدإم شــدند) إز منــإطق دیگــر روســیه بــإ قطــإر وإرد پــتروگرإد

 شــدند.  تروتســکی کمیســر عــإلی جنــگ فرمــإنی رإ بــرإی تســلیم نیــروی دریــإیی

 کرونشتإت صإدر کرد که إگر تسلیم نشوید"  مثل بچـه مرغــإبی در یــک إسـتخر"

.)355شمإ رإ به گلوله می بندیم (ص 
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 دیــــود شــــوب در إیــــن مھمــــترین رویــــدإد تــــإریخی  جنبــــش شــــورإیی 

 کرونشتإت، به بسیإری إز مسإیل إسإسإ نپردإخته إست و إین بإز نشإن میدھد

 که تمإیالت فکری إو در آن زمإن إز جنإح چپ منشویک به بلشویک نوسإن می

 .  یک ھفته قبل إز آمإده شدن إرتش سرخ برإی حمله، عمال در دولتکرده إست

 بلشویک شورشی بـه پــإ شـده بـود.  نزدیـک بـه یکسـوم إعضـإی حـزب تالش مـی

 کردند لنین رإ إز چنین عملی بإز دإرند. إمـإ بــه زودی نــه تنھـإ ھمــه فھمیدنــد

 که لنین کسی نیست که ھرگز إز تصمیمش برگردد بلکــه مخــإلفین بعــدإ تنــبیه

 حزبی شدند و إز آن به بعد ھر إعترإضی بــه سلســله مرإتــب دســتورإت حزبــی،

 إخــرإج إز حــزب رإ در پیــش دإشــت.  إمــإ لنیــن آگــإه بــود کــه إگــر إیــن جنبــش

 آزإدیخوإھی رإ إالن سرکوب نکند گریبإن کـل قــدرتش رإ خوإھــد گرفــت. جنبــش

 کرونشتإت چندین پیإم به دولت بلشویک فرستإد. که بگذإرید إین خوإسـته ھــإ

 بین مردم مطرح شود و مإ به رإی مردم إحترإم میگذإریم. خوإســت ھــإ در وإقــع

 ھمإن آزإدی ھإی إجتمـإعی بــود کـه إرگـإن ھـإی سـرکوب لغـو شـود و زنـدإنیإن

 سیإســـی آزإد شـــوند و...چنـــدین پیـــإم ھـــم بـــرإی کـــإرگرإن و مـــردم پـــتروگرإد

 فرســتإدند کـه مــإ خوإھــإن إیــن جنـگ نیســتیم و میــدإنیم کـه شـمإ در محإصــره

 پلیس چکإ ھستید و کمکی به مإ نمیتوإنید بکنید إمإ إز مإ نخوإھید که تســلیم

 شــویم. ســربإزإن إرتــش ســرخ بــرإدرإن مــإ ھســتند و مــإ نمــی خــوإھیم بــر روی

 فرزندإن دھقإنإن و شھر پتروگرإد آتش کنیم إمإ إگر آنھإ به مإ حمله کننــد مــإ

 إسنإد روسیه).158در آب ھإ إز خود دفإع خوإھیم کرد(ص
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 در سـرمإی زمســتإن، آب ھــإی یــخ زده و پوشــیده إز بــرف، تروتسـکی و

ــد ــه کرونشــتإت رإ صــإدر کردن ــإن دریــإیی منطق ــه پإدگ ــه ب  .توخإچفســکی حمل

 ژنرإل تروتسکی دإنشـجویإن دإنشـکده إفسـری رإ کـه بـه رنــگ بــرف ھـإ، لبـإس

 سفید تنشإن کرده بودند بــر روی یخھـإ در صـف مقــدم بـه جلـو کیـش کردنــد در

 پشت سرآنھإ سربإزإن سرخ قرإر دإشتند و سـپس مسلسـل چــی ھـإی یگــإن ھــإی

 ترور سرخ چکـإ مستقرشـده بودنــد تـإ إگـر سـربإز و إفســری فـرإر کــرد تیربـإرإن

 شوند. سرإنجإم به آتش توپخإنه ھــإی (توخإچفسـکی و تروتسـکی) ژنــرإل ھــإی

 إرتش بلشویک، ملوإنإن کرونشتإد بإ توپخإنه نإوھإ و پإدگإن دریإیی، متقإبال

 پإسخ دإدند. در کنگــره حزبـی، لنیــن إعالم کـرد" کرونشــتإد إگـر نگــویم بعــد إز

 چنــد ســإعت إمــإ در دو ســه روز آینــده تســلیم خوإھــد شــد".  بعــد إز ســه روز إز

 چنین تسلیمی خبری نبود.  چند ھنگ إرتش سرخ شـھر إورإنیـن بـوم کـه مجـإور

 منطقــه کرونشــتإت قــرإر دإشــت شــورش کردنــد و حإضــر بــه جنــگ بــإ ملوإنــإن

 کرونشتإت نشدند.  نیرو ھإی چکإ به فوریت به آنجإ گسیل شــدند و یــک پنجــم

 إفرإد آن ھنگ رإ تیر بإرإن کردند. پیإم جنبش کرونشتإت مبنی بر إین بود که

 آن ھإ تإ آخرین قطره خونشإن إیستإدگی خوإھنــد کـرد. بــإ وجـود إینکـه إرتـش

 ژنــرإل ھــإ چھـإر برإبــر نیروھــإی کرونشــتإت بــود إز لنیــن خوإسـتند تعــدإدی إز

 کإدر ھإی عإلی رتبه حزب رإ به منطقه جنگ بفرستد تإ روحیه نظإمیإن سرخ

  کمیسر بلشویک رإ به منطقه فرستإد.  در کتإب إسنإد روسیه30بإال رود. لنین 

 آمده که صدھإ نفر إز مردم و کإرگرإن در منــإطق مختلـف پـترو گـرإد تیربــإرإن
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 شدند زیـرإ آنھـإ تـإب تحمـل پـذیرفتن خـإموش شـدن آخریـن إمیـدھإی آزإدی رإ

  روز دیگـر ھـم7ندإشــتند و بــه خیإبـإن ھــإ ریختنـه بودنــد. جنبـش کرونشـتإت 

 إیستإدگی کرد ژ نـرإل ھـإ ھوإپیمـإ ھــإی جنگــی رإ ھــم بـه کــإر گرفتنــد تــإ إیـن

 سنبل مقإومت رإ إز زمین و آسمإن بکوبنــدش و چنیـن ھــم شــد زیــرإ دیگــر ھیــچ

   خــبر1921 مــإرس 17صــدإیی إز کرونشــتإت در نیإمــد. توخإچفســکی در روز 

ــإتوری پرولتإریــإ إعالم کــرد و  خإموشــی جنبــش کرونشــتإت رإ بــه کنگــره دیکت

حإضرین برپإ خوإستند و برإی لنین دست زدند. 

 دیکتإتوری سرخ ھمإن دیکتإتوری خون بود که تمإم منطقه پوشــیده إز

 برف سفید پترزبورگ رإ سرخ کرد و إین آخرین تپـش قلـب جنبـش آزإدیخـوإھی

 در روسیه بود که سر إنجإم بإ ھمه فدإکإری ھإیش خــإموش شــد و تــإ نســل ھـإ

 نسل إین گورستإن چکإی لنین بـود کـه مــی تــإخت و ھمچنـإن سـإیه شـومش در

.        روسیه پإ برجإست

  دو نویســــنده و شــــإعر محبــــوب و شــــنإخته شــــده1921در ســــپتإمر 

ــی ــن جرم ــدون محــإکمه و تعیی ــی ب ــإرون و ل و چ رن  آنإرشــیک روســیه، فإنیــإ ب

 تیربــإرإن شــدند کــه إ مــإ گلــدمن إز شــوک وإرده تصــمیم گرفــت در روز برپــإیی

 گنگره سـوم کمینـترن بـرإی إعـترإض بـإ زنجیـر خـود رإ بـر نیمکـت آھنـی تـإالر

 گنگره ببندد. إمإ إفرإد نإرإضـی درون بلشـویک گفتنــد چکـإ در کشـتن إو درنــگ

 نخوإھد کرد. رفقإی آنإرشیست إز گلدمن خوإستند إو به ھر ترتیـبی شـده بإیــد
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 إز روسیه خإرج شود تإ به مـردم جھـإن بگویـد کـه دیکتـإتوری پرولتإریــإ، خـود

، إسنإد روسیه).   27پرلتإریإ رإ زنده به گور کرده إست و چنین ھم شد(ص 
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حقإیق تلخ تإریخ

  مإ إمروزه بإ توجه به چنین وإقعیإت تلـخ إســفنإک و غـم إنگیـزی بـه

 قضإوت تإریخ برمیخیزیم  و إین به عھده ھر نسلی إست که چگونه إز تجــإرب

 گذشته إش بیإموزد إمإ الزمه که جوإنإن حدإقل شنإختی إز گذر تإریخ دإشــته

 بإشند. إمإ کم ھم نبودند کسإنی که در بررسـی شکسـت ھـإی جنبـش توإنسـتند

 رإه ھــإی بھــتر آزإدی زیســتی  و عإشــقی ھمســإیگی رإ جســتجو کننــد بــه جــإی

 إینکـــه در کمـــإل تـــرس و إستیصـــإل بـــه ســـإختإر ســـلطه  و دیگـــر جنـــإح ھـــإی

ــإذب و تھــی إز إندیشــه إنتقــإدی در ــورژوإزی پنــإه برنــد و یــإ بــإ غــروری ک  ب

 إیدئولوژی کور خإطرإت نوستإلجیک بت وإرگـی بـه خـوإب فـرو رونـد.  إمـإ نسـل

 ھإی مبإرز جدید ھموإره سإختإر کھنه رإ به نقد میکشند و تحوالت الزم دورإن

 خــویش رإ مــی آفریننــد.  بــرإی آزإدی زنــدگی کــردن در وحلــه إول یــک إنتخــإب

 وجدإنی مسئوالنه در إرتبإط بإ حقإیق زمإنه إست و نه إینکه بر پــإی  عــإدإت

عزإی  جإ مإندگی و درمإندگی در تإریخ کلیشه ھإ، خیمه زنند.

 آلبإتس مینویســد لنیـن بنــإم کــإر، آزإدی و حقیقـت تمـإمی مرزھــإی إخالقـی رإ

 : " در سیإســت ھیــچ إخالقــی وجــودزیــر پــإ گذإشــته إســت زمــإنیکه إو میگویــد

 نـــدإرد، تنھـــإ مصـــلحت إســـت کـــه کـــإرب رد دإرد".  زمـــإنیکه در کتـــإب إنقالب و

   بـــرإی جوإنـــإن مـــإ منتشـــر شـــده،1924جوإنـــإن زإلکإینـــد کـــه در مسکوســـإل 

 مینویســند" {تــو نبإیــد بکشــی} فرمــإنی زإھــدمآبإنه إســت.  پرولتإریــإ دقیقــإ بــإ

 شیوه إی منفعت جویإنه و إز نقطه نظر طبقإتی بإ إیـن فرمـإن برخـورد میکنــد.
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 کشتن شرورترین دشمن إصـالح نإپــذیر إنقالب، قتلـی کـه بـه شـیوه إی سـإزمإن

 یــإفته بــه وســـیله یــک مجمــع طبقــإتی و بدســتور فرمإنروإیـــإن طبقــه، بنـــإم

 رستگإری پرولتإریإیی إنجـإم شـود، قتلـی قـإنونی و إخالقـی إسـت.  إرزش ھــإی

 إنتزإعی و متإفیزیکی زندگی إنسإن برإی پرولتإریإ معنإ نــدإرد. بــرإی إو تنھــإ

 ).113منإفع إنقالب پرولتإریإیی وجود دإرد" (ص

 حتی برخی إز یإرإن معروف لنیـن در إبتـدإ تــإب تحمـل دیــدن إینھمـه

 دیکتــإتوری رإ ندإشــتند گــر چــه بــه تدریــج بــرإی حفــظ موقعیتشــإن بــه آن تــن

   مإکسیم گورکی در روزنإمه نوإیإ ژیــزن نوشــت:  لنیـن و1917. در نوإمبر دإدند

 ھوإخوإھإنش پرولتإریإ رإ مجبور کردند بإ نإبودی آزإدی موإفقت کنــد، و بــدین

 ترتیب قإنونإ به دشمنإن دمکرإسی إجإزه دإدند تإ دھإن دیگــرإن رإ ببندنــد، و

 ھر کسی رإ که بإ حکومت إستبدإدی لنین و تروتسکی موإفقت نکنـد بـه تحمیــل

 گرسنگی و کشتإر دست جمعی تھدید کنند: إین رھــبرإن نــوعی قــدرت حکومــتی

 إســتبدإدی رإ تــوجیه میکننــد کــه بھــترین عنإصــر کشــور، مــدت ھــإی طــوالنی و

  دمیتری).836بسختی علیه آن مبإرزه کرده إند (ص

 لنین در پإیإن عمرش إز ترس إینکه کمیسرھإی بلشـویک بعـد إز مـرگ

 إو به جإن ھـم بیفتنــد سـعی میکنــد یـإرإنش رإ نصــیحت کنـد وآنھـإ رإ  بـه ھـم

 .  إمإ جنگ بر سر قدرت در شوروی إز گـونه إی دیگـر بـوده إسـت کـهنزدیک کند

 کوچکترین مرإم إخالقی در کشتن دیگری وجود ندإشته إست و إیـن چیـزی جـزء

 درس ھإی دیکتإتوری لنین برإی دیگر کإدر ھإی حزبــی نبــوده إســت. إمــإ لنیــن
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 آنقدر بإھوش بود که بفھمد که إستإلین قدرت رإ دیگر در چنــگ خــودش قبضــه

 کرده إست ولی زنده نمإند که ببیند إستإلین چگونه برإســإس مصــوبإت حزبــی

 خود لنین که سوسیإلیست ھإ، آنإرشیست ھإ و مخإلفین إجتمإعی رإ به عنوإن

 ضـد إنقالب، و خـإئن، إعـدإم مـی کـرد، إکنـون علیـه تمـإم بلشـویک ھـإ بـه کـإر

 خوإھد گرفت، و یکإیک آنھـإ در آینـده بـه عنـوإن جإسـوس إعـدإم خوإھنـد شـد.

 طبعإ بإ چنیـن شــبکه بیمــإرگونه دیوإنسـإالری قــدرت یــک غفلـت کوچـک بـإعث

 حذف فیزیکی و یإ جإیگإه إرگإن قـدرتی میشـود. إمـإ دمیـتری میگویـد لنیـن در

 پإیإن عمرش برإی إینکه نفوذ چکإ و سلطه رھبری حزب رإ کمتر کند چنــد بــإر

پیشنھإد تصمیم گیری جمعی رإ مطرح کرد إمإ فإیده إی ندإشت.    

:سفإرشإت لنین به یإرإنش

 - خوإھم پـإره إی إز موضـوعإت رإ کـه بـه نظـرم مھمـتر إز ھمـه مـیمی

 آید بإ شمإ در میإن بگذإرم.  إفزإیش تعـدإد إعضـإی کمیتـه مرکـزی رإ بـه دھھـإ

 نفر یإ حتی یکصد نفر ، در رإس إین فھرست قرإر می دھم . تصور می کنــم کــه

 إگر حوإدث به وفق مرإد نگردد (و إین إحتمإل رإ نمی تـوإن منتفــی دإنســت ) و

 إین إصالحإت رإ إنجإم ندإده بإشیم ، کمیته مرکزی بإ خطرإتــی بــزرک مــوإجه

 خوإھد شد. من تصور میکنم که حزب حق دإرد إز طبقه کإرگر پنجــإه تــإ یکصــد

 نفر رإ برإی عضویت در کمیته مرکزی طلب کند، و می توإن بدون کوشـش مفــرط

آنھإ رإ به دست آورد.
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 إین إصالح برثبإت حزب مإ بسی خوإھد إفزود و پیکــإر آن رإ در میــإن

 دولتھــإی خصــم کــه بـه نظــر مــن در آینــده نزدیــک بســیإر شــدیدتر خوإھــد شــد،

 . من فکر میکنم که چنین إصالحی بر ثبإت مإ حزب مإ ھـزإرتسھیل خوإھد کرد

132بإر خوإھد إفزود. ص

 من در ذھن خـود بـه ثبـإت چـون حفـإظی مـی نگـرم کـه مــإنع بـروز دو

 دسته گی در آینده تزدیک می شود و در إینجإ پیشنھإد میکنم که بــه پــإره إی

 .  تصــور میکنــم کــه إزإز موضــوعإت کــه مــإھیتی شخصــی دإرنــد نظــری إفکنیــد 

 إعضإی کمیته مرکزی کسإنی مإنند إستإلین و تروتسکی بــرإی مســئله ثبــإت إز

 إین دیدگإه إھمیت إسإسی دإرند . به عقیدھمن روإبط بین إین دو نیمــی کإمــل

 خطر إنشعإبی رإ تشکیل می دھد که إجتنــإب نإپــذیر إسـت و إتفإقــإ  بــإ إزدیــإد

133 نفر می توإن إز آن إجتنإب ورزید.ص100  یإ 50إعضإی کمیته مرکزی به 

 إین دو خصیصه دو رھبر برجسته در کمیته مرکـزی فعلـی ممکــن إســت

 .  من به خصوصــیإتنإدإنسته و نإ خوإسته به إیجإد شکإف در حزب منجر شود

 شخصی إعضإی دیگر کمیتـه مرکـزی نخـوإھم پردإخـت فقـط خـوإھم گفـت کـه إز

 حإدثه إکتبر که کإمنف و زینوویف ھم در آن دخإلت دإشتند بإ وجود تصــإدفی

 نبودن آن نبإید إز لحإظ شخصی علیه آنھإ إستفإده کرد ؛ ھمإنطور کـه إز غیـر

 بولشـویک بـودن تروتسـکی نبإیـد علیـه إو بھـره گرفـت.  إز میـإن إعضـإی جـوإن

 کمیته مرکزی می خوإھم چند کلمه إی دربإره بوخإرین و پیإتإکوف بگــویم.  در
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 نظـر مـن  آنھــإ برجسـته تریـن نیــرو ھســتند(در بیـن جوإنـترین نیروھـإ) و بإیــد

مسإئل زیر رإ دربإره آنھإ در نظر گرفت: 

 بخـإرین نـه تنھـإ یکــی إز بـإإرزش تریـن و مھــم تریـن نظریـه پــردإزإن

 حزب إست ، بلکه به حق، محبوب سرإسر حزب نیز به شمإر می آید، إمــإ جــإی

 بسی تردید إست کـه بینـش تئوریـک إو رإ بتـوإن کـإمال  مإرکسیسـتی إنگإشـت ،

 (مــن تصــور مــی کنــم کــهزیرإ مإیه إی إز طرز تفکر مدرسه إی در إو وجود دإرد 

 إو ھرگــز دیإلکتیــک رإ مــورد مطــإلعه و بررســی قــرإر نــدإده و ھرگــز آنــرإ درک

135نکرده إست.)ص

 إمإ در مورد پیإتإکوف:  إو مردیست بإ إرإده قوی و توإنإئی ھإی 

 چشــمگیر . إمــإ بیــش إز آن مجــذوب جنبــه إدإری کــإر إســت کــه بشــود در إمــور

، دمیتری136سیإسی جدی به إو إعتمإد کرد.ص

 جإلبه که تمإم مشإورإن و خدمه إی که إز لنیــن پرســتإری مــی کردنــد

 به غیر إز ھمسر لنین، ھمگی نإمه ھــإی لنیـن رإ مخفیـإنه بـه چکـإ و إســتإلین

  ھنــوز زنــده1924 تــإ ژإنـویه 1922میرسإندند بإ وجود إینکــه لنیـن إز إوإســط 

 بود إمإ عمال دإرإی قدرتی دیگر نبـود.  إو عـإجزإنه بـه طــور مکـإنیکی فکـر مـی

 کرد شإید بھتره صد تــإ کــإرگر رإ وإرد سـتإد حـزب کنیـم تـإ إوضـإع بھـتر شـود.

 منظور إو سإختإر مخوف دولتش بود.   إمإ چه کسی بإید آن ھإ رإ إنتصــإب مــی

کرد؟ دفتر سیإسی که إکثریت زیر نظر إستإلین بودند، یــإ پلیـس چکــإ و یــإ....؟

 آیإ منظور لنین إز کإرگرإن إنقالبی و معترضی بود که ھمگی إعدإم و یإ تبعید
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 شده بودند؟ یـإ کـإرگرإن فیلـتر شـده کـه در کـإخ کرملیـن نظـإفت و آشـپزی مـی

 کردند؟ لنین خود یک دیکتإتور مطلق بود و حإال موقع مرگش نمیتوإنست کســی

 رإ در چنین قدرتی بإور کند که میتوإند تصمیم ھإی إو رإ زیر نظر گیـرد.  کـم و

بیش إین سرنوشت دیکتإتور ھإست!      
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وإژگإن عإشقی و آزإدی

ـــتفإده شـــیإدإنه إز وإژگـــإن إنســـإنی و ـــرإی إینکـــه موضـــوع ســـو إس  ب

 آزإدیخوإھی برإیمإن ملموس تر شود مجبوریم قبل إز صحبت بــر سـر پرإتیــک و

 عمل إنسإنی بوم زیستی و إنقالبی، إول درکمإن رإ إز مفإھیم پإیه إی إنسإنی

 . إگر فردی بگوید که من بإ تمإم وجودم  به دلددإهو آزإدیخوإھی روشن سإزیم

 و یإ ھمسرم عشق میورزم و برإی خوإستھإ، عوإطف، نیإزھإ، تصـمیم گیـری ھـإ،

ــدگی،  مشإرکت ھإ، ھمفکری ھإی إو إرزش قإیل ھستم ولی در عمل منإسبإت زن

 ھمـه إیـن منــش ھـإی إرتبــإطی إنسـإنی  زنـدگی رإ، زیــر پـإ گـذإرد و حـتی بـی

 شــرمإنه وآشـکإرإ دسـت بـه تـوھین و تنـبیه روإنـی فیزیکـی بزنـد إیـن در وإقـع

 نقض تمإم آن مفإھیم إدعإیی إست که إو إز آن صـحبت میکنـد. إیـن دیگـر مھـم

 نیست که إو بر روی دوست دإشتن دلدإده إش تإ چــه حــد إســرإر ورزد زمــإنیکه

 وجودش مملو إز خشم و کینه نسبت به إرزش ھإی عإطفی إنسإنی إســت.  مالک

 بـإور و شـنإخت مــإ بـر إسـإس بــإزی فریـب دلسـوزإنه إو نخوإھـد بـود کـه مـدإم

 بگویــد مــن بــرإی خوشــبختی خــودش إســت کــه إو رإ تھدیــد، کنــترل و یــإ تنــبیه

 روإنــی فیزیکــی میکنــم. در إینجــإ إو ذره إی آزإدی فکــری، تصــمیم گیــری بــرإی

 إبــرإز نظـــرإت و إحسإســإت ھمــدلش قإیـــل نیســت. إیــن رفتـــإر ھــإ إز منشــإء

 سإدیستیک منطق منإفع سإختإر کنــترل و سـلطه مردإنــه جـإمعه بــر میخیــزد و

 در رفتإری خودمحورإنه و خودخوإھإنه، مإھیتش رإ إنعکإس میدھــد و مطمئنــن

 در دیگر عرصه ھإی إجتمإعی بإ تمـإمی تالش ھوشــمندإنه مخفـی کــإرإنه إش،
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ــإمی ــإ تم ــن موضــوع در إرتبــإط ب ــد.  إی ــوعی خــودش رإ نشــإن میدھ ــه ن ــإز  ب  ب

 إیدئولوژی ھإی کنـترل گرإیـإنه سیإسـی، إقتصــإدی، فلســفی، عرفــإنی، إخالقـی

 و... صإدق إست.  عشـق وإقعـی ھرگـز بـه دنبـإل تصـإحب آزإدی دیگـری بـه نفـع

 منإفع مإلی، فیزیکی، روإنی، جنسی ، تفکری خودش نیست، بلکه فرإیند تالش

 برإی تحقق بخشیدن آرزوھإی بیکرإن ھویت إجتمإعی زیستی یکدیگر إسـت کـه

 نشإنگر حضور خوشبختی و رشد دوستی بین آنھإ ست.   و إگـر گــإھی بــه دالیـل

ــردن  بیشمإری مسیر آروزھإی آنھإ تغییر کند عشق و دوستی وإقعی در ھموإر ک

 إنتخإب سفرشإن در یإفتن آزإدی، ھر چقدر ھــم ســخت إمـإ ھــر کــدإم بـی دریــغ

 برإی خوشبختی دیگری فضإی منإسب رإ فرإھم خوإھد دید تإ عشق بإ کوله إی

 إز خــإطرإت و تجربیــإت عإشــقی در مســیری تــإزه و غنــی تــر گــإم بــردإرد.  در

 منإسبإت عإشقی، دوستی، حرکت ھـإی جمعـی تفریحـی، فرھنگـی، إجتمــإعی و

ــإ و  غیره در سطح جإمعه (نه سإختإر قدرت در بإال) إختالف نظرھإ و سلیقه ھ

 نیإزھإی ھمه مإ لزومإ ھموإره در یک مسیر إنرژی محرک  ھم فرم و ھم جــوش

 حرکت نمیکنند إز إین جھت ھرگز نبإید به تفإوت ھإیمإن در زندگی إجتمإعی

 به دیــده منفـی نگـإه کنیــم.  زیــرإ زنـدگی طـبیعت زیســتی مـإ در فضــإ و زمـإن،

 دإئمــإ در سـیری تحــولی کــه مبتنــی بــر ویژگــی ھــإی دورإنــی رإز گــونه زنــدگی

 طبیعی ست حرکت میکند.  إحسإســإت، کنجکـإوی ھـإ و نیإزھـإی مـإ در سـیإلیت

 رنگینی إز سفر زندگی ھموإره در إبعإدی جدید و متفإوت بإز در مسیر یکــدیگر

 قرإر میگیرند تإ إز حضور تجإرب و خالقیت ھإی تإزه تر یکــدیگر بـإرور شـویم.
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 پس بإید به  زمــإن و  فضــإی آزإدی زنــدگی، مجــإل رقصــیدن دإد.  إز إیــن جھـت

 إنــرژی طــبیعی آزإد زنــدگی بــه حــإلت یــک غریــز  زیســتی در برإبــر شــیوه ھــإ،

 مکإنیزم ھإ و منإسبإت قإلب بندی شده، إیدئولوژیکی، إستإندإردی، یک خطی،

 إنضبإطی، کنـترل کننـده و سـلطه گـر و غیـره  وإکنـش دفــإعی و شورشـی نشـإن

 میدھد.  طبعإ تسلیم نشدن و مقإومت در برإبـر چنیـن  مجمـوعه إی إز عنإصـر و

 مکإنیزم ھإی کنترل و سلطه، بیإنگر سالمتی نفس و شخصیت إســتوإر و دلســوز

 یــک إنسـإن آگــإه سـت. شــإید در یــک ظــإھر کلــی بتــوإن گفـت کــه إگـر تمــإیالت

 تسلیم طلبإنه إز منش خودآزإری بإشد طبعإ إز ترس، نإآگإھی و کمبود إعتمإد

 به نفس ریشه میگیرد و نھإیتـإ بیـإنگر ضــعف إفـرإد در شــنإخت إز إرزش ھـإ و

 ھویت ھإی إنسإنی خودشإن إست که نتیجتإ إرزشھإی دیگـری رإ غإلبــإ بخـإطر

 منفعت ھإی کوچک و حقیرإنه إی تبإه میکنند. إمإ ھمین تسلیم طلــبی میتوإنــد

 إز روی خصوصــیإت شخصــیتی و روإنــی سإدیســم و خالء شــدید عــإطفی در بــإز

 تولید نورم مسلط سإختإر قـدرت ھـم بإشـد کـه بخوإھـدآگإھإنه و خودخوإھـإنه

 برإی إرضإء تمإیالت جإه طلبــإنه إش، شــیوه ھـإی تــإکتیکی خــوش خــدمتی بــه

 إفرإد بإ  نفوذ سیإستمدإر، سرمإیه دإر، کنترل گر و خود محور رإ بکإر گیرد تإ

 به تدریج تحت حمإیت آن ھإ زمینه قدرت گیری بیشتر خودش رإ فرإھم سإزد.

ــه إول بــإ ورودش بــه تشــکیالت ــه لنیــن در وحل  ھمــإن سیإســت و منشــی رإ ک

 پیشکسوتإن إنجإم دإد تــإ مھـإرت ھــإیش رإ در توإنـإیی إنگیـزه ھــإی رھــبری و

 کنترل  خروش ھإی إجتمإعی به مشتریإن سإختإر رقإبتی سلطه نشإن دھــد  و
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 بعد ھم به تدریج موقعیت قــدرتی رإ در إختیــإر گرفــت. در وإقـع لنیـن جإیگــإه

 خودش رإ در مسیر تبدیل شدن به یک جنإح قدرتی إز قبل ترســیم کـرده بــود و

 إین چیزی نبود که قإبل رویت نبإشد.  متإسفإنه ضعف ھمبستگی إفقی شورإیی

 جنبشھإی آزإدیخوإھی إین فرصــت رإ بــرإی لنیــن فرإھــم ســإخت تــإ مسـیر رشــد

 نإھنجإرش رإ طی کند در جـإییکه  وجـود لنیـن مملـو إز خشـم بـه آزإدی بــود و

 إنگیزه إش صرفإ  در جدإل برإی کسب مإلکیت قدرتی إز رقیبإن خویش به پیش

 میرفت تإ ھویت بیمإرگون  خـود بـزرگ بینـی و جـإه طلـبی إش رإ در بـإالی سـر

 جإمعه به إثپإت رسإند و إز جنون حکـومتگری بـإ تـوجیه ضــرورت إمنیـت گـذإر

 بــه سوسیإلیســم و رفــإه عمــومی، بــه لــذتی مســتبدإنه دســت یــإزد. مــدیرإن

 إیدئولوژی سلطه گری ھمگی بخوبی بإ  إمیإل غریزی خوشبختی، آزإدی، عشــق

 و... آشنإیند إمإ آنھإ تنھإ  وإژگإن زیست إنسإنی رإ بصــورت إغــوإ کننــده إی در

 مسیر نفس نإھنجإر منإفع سإختإر کنترل فرموله، تئوریــزه و عقالنــی میکننــد.

 إز آنجإ که جإمعه زیستی دإرإی دینإمیسم بسیإر پویإیی سـت مــدإم إز فرإینــد

 تجربه إندوزی ھإ به بررسی و بـإزنگری شـرإیط و إمکإنـإت موجـود میپـردإزد و

 در برإبر موإنع بھزیستی به طورغریزی وإکنش نشإن میدھد و به رإه حل ھــإی

 منإسب تری علیه تخرب گرإیـی دسـت مـی یـإزد. صـرف حضــور مــردم و طـبیعت

 زیستی در زیر سلطه دإل بر پذیرش إین وضعییت پیچید  رنج دھنده نیست.  گر

 چــه ھمــه مـإ بـه نـوعی در درون إنــوإع إرگـإن ھــإی ســإختإر کنـترل و إســتثمإر

 بمإننــد کإرخــإنه ھــإی تولیــدی کــإالیی، آموزشــی، خــدمإتی، نظــإمی و کشــوری
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 دست و پإ میزنیم، إمإ إین تنھإ یک زندگی تإکتیکی آزإر دھنده نإسإلمی إست

ــرإد ــدگی در دل إکثریــتی إز إف ــه إمیــدھإی آزإدی رإ در إبعــإد وســیعی إز زن  ک

 جإمعه جھإنی زنده نگھمیدإرد و وجدإن ھإی رھإیی بخش جإمعه رإ بــه کشـف

 إیده ھإ و إعمإل زیبنده تــر سـوق میدھـد و زمینـه فعـإلیت ھـإی متنــوع زنـدگی

 بخــش رإ فرإھــم میســإزد. إز إیــن جھــت مــإ إمــروزه إز فرإینــد فعــإلیت تجربــی

 دینإمیک زنـدگی آزإد زیسـتی،  قـإدریم فضــإ ھــإ و مکــإنیزم ھـإی سـإلم إرتبــإط

 إفقی و توری شکل رإ درک کنیم  و رشد دھیم.  إیــن بــإعث میشــود کــه بــه شــکل

 گیری خصلت ھإ و إفکإر نإسإلم سلطه و تسلیم إز إبتدإ زمینه رشد ندھیم و بإ

 ھمکإری آزإد دإوطلبإنه و مسإوإت جویإنه، یکدیگر رإ در شـکوفإ شـدن خالقیـت

 ھإ و منإسبإت عإشقی آزإدی یإری رسـإنیم و إیـن مسـئله در عرصـه ھـإی ھنـر،

إدبیإت، موسیقی، زیست و برخی دیگر تجلی روشن تر و رھإتری دإرد.

-ھإ و جنإیإت لنین و إستإلین إسنإد قتل عإم

ــإتس میگویــد  :  کــإفی نیســت کــه مــإ تنھــإ إیــن رھــبرإن رإ و إکنــونآلب

 گوربــإچف و یلتســین رإ  محکـوم کنیــم،"  چـه مــدت دیگــر بإیــد بگــذرد تــإ عمــوم

 مــردم، روشـــنفکرإن،دمکرإت ھــإی جدیــد و ھمینطــور بقیــه مــإ ھــإ، بپــذیریم کــه

 بخإطر آنچه طی تمإم سإلھإی حکومت شوروی جریإن دإشــته، ھمــه مــإ ســزإوإر

 سرزنش ھستیم؟ به ھر حإل آنچه إتفإق إفتإد به دلیــل نقــش مــإ بــود، بــه إیــن

دلیل که مإ بودیم کـه بـه آنھـإ إجـإزه دإدیـم بـه إعمإلشـإن إدإمـه بدھنـد".(ص

119(
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 : إگر گور بإچف یإ یلتسین آن قدر شــھإمت دإشــتند کــه در خاللإو إدإمه میدھد

   بسإط کإ.گ.ب.  رإ برچینند، بإ مقإومت چندإنی إز طرف چکیســتھإ1991پإییز 

 روبرو نمیشدند. إمإ گوربإچف و یلتسین فقط به فکر کسب قدرت شخصــی بــرإی

 خودشإن بودند.  إختیإر و مسئولیت من چنــدإن دوإم نیــإورد و چنـد مــإه پـس إز

 إنتصإبم، بخإطر آنچه به معنإی نإفرمإنی بود إز ھیئت إخرإج شدم: حرف مــن

 إین بود که در پیش نویس قطعنإمه إی که در حإل تھیه إش بودیم، درخوإســت

ــإ وجــود یــک پلیــس  إنحالل کــإ.گ. ب. و إعالم نإســإزگإری دمکرإســی حقیقــی ب

 سیإسی رإ بگنجإنیم. پیشنھإد من خون عده إی رإ به جوش آورد، و مـرإ بیـرون

 إندإختند. آنھـإ در مــورد مـن بـه إیــن نــتیجه رســیده بودنــد کـه بــإزیچه خـوبی

  322نیستم و شإید شإھد مزإحم و پر دردسری ھم بإشم. ص

 مــن نمیــدإنم خــإنم آلبــإتس چــه إنتظــإری  رإ دإشــته زمــإنیکه مــدإم إز روإبــط

 . حــتی گوربــإچف درسإزشکإرإنه إیــن رھــبرإن بــإ ســرإن غربــی صـحبت میکنــد 

   در سخنرإنی گنگره إز کإرھــإی شإیســته إســتإلین بعنــوإن قدرتمنــد1985سإل 

ــر فشــإر ــود. إیــن رھــبرإن قــدرت، در برإب ــإع کــرده ب  ســإختن کشــور روســیه دف

  سإل إختنــإق سیسـتم پلیسـی چکـإ، میخوإسـتند80إعترإضإت جإمعه به خإطر 

 تمإم بحرإن برآمده إز سإختإر دولتی کمونیسم سرمإیه دإری رإ تنھإ به زیإده

 روی سیستم بورإکرإسی و قدرت چکإ ربط دھند و در وإقع آنرإ بــه فــرم منإســب

 خودشــإن إز نــوع تزییــن کننــد و نــه إینکــه بخوإھنــد إیــن بــإزوی إصــلی قــدرت

دولتی رإ کنإر بگذإرند. 
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  آغــإز1991: مــن إیــن کتــإب رإ در بھــإر ســإل خــإنم آلبــإتس مینویســد

 کردم.  مقإله من بإ عنوإن" بمب ســإعتی: ســیمإی سیإســی کــإ. گ. ب." تــإزه در

 در روزنإمه شورویإیی إخبإر مسکو بچإپ رسیده و در محإفل حـزب و کـإ.گ.ب.

ــإن و  سر و صدإی بسیإر و خشم و ھیجإنی بإور نکردنی برپإ کرده بود...  مخإلف

 إفرإد چکإ فریإد میزدنــد در دوره پرســتریکإ ( گشــإیش إقتصــإدی)  و گالسنوسـت

 (فضإی بـإز حقیقـت گـویی) پـرده آھنیـن بردإشـته شـده و مـردم بـه خـإرج سـفر

 میکنند إمإ کتإب من نشإن دإد که آنھإ دروغ میگفتند و چکــإ نــه تنھــإ إز طــرف

 گوربإچف و یلتسین تضعیف نشد بلکه قــوی تــر ھــم شـد وإیــن بـإر مســتقیمإ بـه

).9-11شکل دولتی در دولت ظھور کرد(ص

 آلبإتیس در کتإبش إز جزییإت یإفتن یک بإزجوی معروف، بنإم خوإت

 نإم میبرد که به چه دردسری پیدإیش میکند و إینگــونه در مــورد مصــإحبه إش

 :  خوإت شکنجه گر معروفی بود وقتی در ھشتإد سإلگی برإی مصــإحبهمینویسد

  یک منتقد دلسوز معروف که در زمینه کشإورزیوإویلفپیدإیش کردم در مورد 

 دإنش بی نظیری دإشت إز إو پرسیدم که سإلھإ شکنجه شد و در بدترین شرإیط

  جإن سپرد، و آیإ تو دلت بحإل إو نمیسوخت، إو خنده إی ســر1943مریضی در

 دإد  و گفت، إنگإر ھمین یک نفر و یک مورد بوده إست...تإزه إین کإر من نبــود

 بلکه کإر آلبوگإشیف بی فرھنگ بود چرإ که إو یک بومی بود ولــی مــن بــإ یــک

 روسی چنین کإری رإ نمی کردم... ھر چند من مجبور بودم برإی بریــإ کــإر کنـم

 در غیر إینصورت کإرت حزبی مرإ میگرفتند و بیکـإر میشـدم. إز إو پرســیدم بـه
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 نظر تو إو یک جإسوس بود؟ گفت، نه به ھیچ وجه، إمإ دوستإنش در گزإرش مإ

 گفته بودند إو کإرھإی خرإبکإری می کــرده... و خـوإت إیــن تکیــه کالم لنیــن رإ

 بکإر میبرد:"  به قول لنین، قإطعإنه و عإقالنه به موضوع نگإه کنید، کدإم یــک

 بھـتر إسـت: بـه زنـدإن إنـدإختن ده ھـإ یـإ صـدھإ آشـوبگر، بـإ گنـإه یــإ بیگنـإه،

 حسإب شده یإ بی حسإب، یإ إز دسـت دإدن ھـزإر إرتـش سـرخ و کـإرگر؟ معلـوم

  ســإله80إست که إولی بھتر إست". سرإنجإم بعد إز إین صحبت ھإ مــن خــوإت 

 رإ به حإل خود که گریه رإ سر دإده بود رھإ سإختم و خـود مــإت و مبھــوت کـه

 چگونه کشور شورإ ھإ به خود إجإزه دإده بود میلیون ھإ چکیســت و آدمکــش رإ

   إعــإده عیــثیت1955( إز وإویلــف بــه ســإل 84-91در درون خود تربیت کنــد ص

   بچإپ رسید.  در کتإب دولت در دولت.  ده91شد)  إین مقإله در مسکونیوز سإل 

 ھإ صحفه در بإره نوع شکنجه و بإزجویی ھإ برإی گرفتــن إعترإفــإت ســإختگی

 آمده إست. شإید إین وإقعیإت نتوإند چشمإن شیفتگإن قــدرت طلــب رإ بــإز کنــد

إمإ کسإنیکه شرإیط رإ برإی سلطه گرإن فرإھم می آورند چطور؟؟ 

 1937  ژوئیـه 36یک سند ھولنــإک دیگــر إز رژیــم بلشـویکی بـه تإریـخ

 00447توسط نیکالی یژوف رئیس وقت کإ. و. د.(مـدیریت چکـإ)  بعنـوإن فرمـإن 

ــن  صإدر میشود....."عنإصر ضد شوروی" به دو دسته تقسیم میشوند،"  دشمن تری

 ھإ"، إعدإم بدون تشریفإت و دسته دوم "کمتر فعإل، إمإ بإز دشمن" در إردوگإه

 ھإی کإر إجبإری به مدت ھشت تإ ده سإل زندإنی میشوند. فرمإن تصــریح مــی

 کـرد کـه رسـیدگی بإیــد "بــإ روشـی سـإده و پـر شــتإب" إنجـإم گیـرد....إسـتإلین
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 شخصإ برإی إعدإم ھإ دستورإتی صإدر مــی کـرد. بــه چکـإی آذربإیجــإن دســتور

   نفـر رإ بـه إردوگـإه کـإر  إجبـإری3750 نفر رإ تیربإرإن کننـد و1500دإده شد 

  نفــر کــإر إجبــإری. در12000  نفــر تیربــإرإن و5000بفرســتند.  منطقــه ســیبری 

   (سـی ھـزإر) نفرکـإر إجبـإری و...در30000 نفـر تیربـإرإن و 5000إیإلت مسکو 

   (تقریبــإ دو میلیــون)19115000 نفــر تیربــإرإن و 76000چھإر مـإه إول جمعــإ 

 زندإن کإر إجبـإری،  بعـد یـک تصـویبنإمه بـه کلـی سـری توســط شـورإی کمیسـر

92  میلیون روبل ھزینه عملیإت... ص75خلق برإی 

 برإی سری دوم کمیسرھإی إیإلت ھإ بــإ شـور و شـوق بیشــتری تقإضــإی

 بیشتری در إعدإم ھإ می کردند تإ إز إینطریق چإکر منشی و سر سپردگی خــود

 رإ به دستگإه قدرتی إستإلین نشــإن دھنــد بطــور نمــونه إیـإلت إومسـک تلگــرإم

ــه ــش ســھمیه ب ــر رإ دإده و8000دإده و بــرإی تیربــإرإن در خوإســت إفزإی    نف

 منتظردستورند. ضمیمه إیـن تلگـرإم ھــإ بــإ دسـتخط خـود إسـتإلین إسـت" رفیــق

  نفـر مـوإفقت میشـود.  ژ. إسـتإلین" ده ھـإ و8000یژوف: بإ إفزإیش سـھمیه بـه 

 صـدھإ تلگـرإم و مجـوز کتـبی بـرإی إفزإیـش سـھمیه ھـإ وجـود دإشـت. پیشــنھإد

  نفر برإی إعدإم آمده در حــإلیکه ســھمیه برنــإمه ریــزی3500إیإلت إورنبورگ 

   نفــر1200 نفــر رإ بـه 500 نفر بــود. إیـإلت دإغسـتإن سـھمیه 1500قبلی آنھإ 

 إفزإیــش دإده إســت . تنھــإ در عملیــإت دو مــإه إول تعـدإد قربإنیـإن بـه سـه یــإ

   (دویســت و پنجــإه250000چھإر برإبر فھرست إولیه إفزإیش یإفت و به حدود 

ـــتری ـــود و خـــون بیش ـــإز شـــده ب ـــإزه إشـــتھإیش ب ـــإ ت ـــر رســـید.  چک ـــزإر) نف  ھ
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 میخوإستند....  وقتی إین ھإ رإ به خوإت شکنجه گــر نشــإن دإده بــودم إو ھمــإن

 ضرب إلمثل روس رإ تکرإر می کرد " وقتی ھیـزم میشـکنی، خـرده ریزھـإ پــروإز

 94میکنند"ص

 دمیتری ھم منإبع زیإدی إز خشونت و بیرحمی در إرودوگــإه ھــإی کــإر

 رإ در إختیإر مإ قرإر میدھد که چگونه سعی میشـد بـرإی ســإختن دیوإنسـإالری

 قدرت تإ میتوإننـد بیشــتر إز مـردم نإرإضـی بـرإی بھـره کشـی إجبـإری دسـتگیر

 کنند  حتی بسیإری قبل إز رسیدن به زنـدإن  کـإر  إجبـإری جـإن میدإدنـد و إگـر

.  کم کإری و إعترإضی نشإن میدإدند، تیربإرإن میشدند

 ، کروگلــوف، وزیــر دإخلــه، گــزإرش مفصــلی إز حــوإدث مــإه1946  آوریــل12در 

 مإرس رإ إرسإل کـرد. گـزإرش حـإکی إز آن بــود کـه در منــإطق غربـی إوکرإیــن،

   پــإرتیزإن کشــته145  پإرتیزإن کشته و یإ دستگیر شده إند. در لیتــوإنی 8360

 815 نفر دستگیر شدند.ص1500و 

 إز نظر إسـتإلین تمرکـز شــدید در جھـت تقـویت علـوم و صــنإیع سـنگین

ـــإل شـــدیدإ  تإکیـــد میشـــد ـــإکنین إردوگـــإه ھـــإی ویـــژه1949. تنھـــإ در س     س

   ھزإر نفر می رسید و وزیــر کشـور تقإضــإ کـرد کــه ظرفیـت180(متخصصین) به 

 إین زندإنیإن ویژه به ربع میلیون نفر إفزإیش یإبد بإ وجود إین بریإ مرتبإ به

 إســتإلین میگفــت کــه مــإ نمیتــوإنیم تمــإم نیــإز رشــد صــنإیع کشــور رإ إز طریــق

   ).  حـتی در آزمإیشـگإه ھـإی835بإزدإشتگإه ھـإی رده خـإص تـإمین کنیـم( ص

 زندإن ھإ و إرودوگإه شإرإشکإس، دإنشمندإن ویژه إی مشــغول تحقیقــإت بودنــد
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 و إگر نتإیج موفقیتشإن فوری بود، إستإلین و بریإ در دوره زنــدإنی بــودن آنھــإ

نرمش به خرج میدإدند.

  حإل بھتر متـوجه میشـویم کـه إھـدإف إیـن پیشـروإن و بزرگـإن سـلطه

 مإرکسیسم إز إھمیت بیش إز حد به طبقه کإرگر کإرخإنه إی ربإطی و صــنعتی

 در یک سلسله مرإتب کإر متشکل کنترل شده تولیدی، به چه منظور بوده إست.

 ھر چه زندگی مردم به تولید إنبوه کــإر و کــإالی  زنجیــره إی منضــبط، وإبســته

 تر بإشد، تمرکز قدرت سلطه، رإحت تر و سیستمإتیزه تر قإدر إست کـه جـإمعه

 رإ در کنترل روند سلطه گری رإ دإشته بإشد. طبیعی سـت زمـإنیکه میلیـون ھـإ

 نفر منتقد و معترض کـه در خـط إیـدئولوژیک بـورژوإزی کمونیسـم  نمـی گنجنـد

 به بیگإری مجإنی بإ إعمــإل شــإقه وإدإر میشـوند میتوإنـد خـود بھـترین تھدیـد

 بــرإی بقیــه کــإرگرإن بإشــد و إیــن إتفإقــإ بــرإی سیســتم ســرمإیه دإری تضــمین

 محکمتری ســت کـه  حــتی بــه لشـکر بیکــإری پرإکنــد  دردسرســإز بعنــوإن نیــروی

 فشـإر علیـه إعـترإض دیگـر کـإرگرإن شـإغل  نیـإزی دإشـته  بإشــد و إیـن ھمـإن

 تإریخ بردگإن در مدرن ترین شکلش إست.  بی جھت نبــوده کـه جوإنـإن جـإمعه

 عالقــه إی ندإشــتند کــه آرزوھــإی شیرینشــإن در پإدگــإن ھــإی کإرخــإنه إی بــه

   پلیـس إمنیـتی ده ھـزإر و1946ربإط ھإی منجمدی تبـدیل شـود. تنھـإ در سـإل 

 پإنصد وشست سه نفـر إز شـإگردإن مـدإرس آموزشـی کإرخإنجـإت، بإزرگــإنی و

)795رإه آھن رإ که فرإر کرده بودند، دستگیر کرده بود. (ص
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  بیش إز نیم میلیــون زن ھنـوز در إردوگـإه ھــإ و کلنـی1949  در سإل 

 ھإی تبعیدیإن وجود دإشتند مإلنکوف پیشنھإد کرد که آنھإ میبإیســت در بــإره

 سـإل فکـری بکننـد،  آن ھـم بـرإی إینکـه ھزینـه7آزإدی زنـإن و بچـه ھـإی زیـر 

  میلیـون روبــل میـزد( ص166نگھدإری إز بچه ھإ در إردوگإھــإ ســإالنه ســر بــه 

، دمیتری)803

  زإدمیـدکو بــرإی ســرعت بخشــیدن بـه ســإخت تإسیســإت1946در سإل 

  ھـزإر نفـر إز زنـدإنیإن سیإسـی إردوگـإه ھـإی کـإر إجبـإری در50نفت تقإضإی

  تــن سـیم خـإردإر رإ50سیبری به إضإفه سی ھزإر متر برزنت برإی چإدرھــإ و 

 کرده بود. إستإلین إنتظإر دإشت که ھر ھفتــه ســرعت رشــد صــنإیع کشــوری بــه

 إوگزإرش دإده شود.  زإدمیدکو بعدھإ در مصإحبه بإ دمیتری گفت مـإ تالش مـی

 کردیم بإ إرتش عظیم زندإنیإن سـإختن سوسیإلیسـم رإ بـه پإیـإن برسـإنیم ھـر

  ).819-815چند حإال فکر میکنم إین عمل بسیإر وحشیإنه إی بود(  ص

  بـإ شـروع جدیـد تصـفیه1937إردوگإه ھإی کإر إجبـإری إز سـإل ھــإی 

 حزبی توسط تیم إستإلین به شدت رونق یإفت ھرکـس کـه تیربـإرإن نمیشــد بـه

 إردوگإه ھإ فرستإده میشد. در منطقــه آگـول ســیبری کــه إز بــإطالق ھــإ جنگلــی

ــإی دســت جمعــی ــإ شــدکه گورھ ــإی جدیــدی برپ ــود إردوگــإه ھ  پوشــیده شــده ب

 فرإوإنی در إطرإفش دإشـت. دمیـتری مینویسـد آرشــیوھإ سرشـإر إز نـإمه ھـإیی

 إست در شرح درمإنـدگی و إلتمـإس بـرإی کمـک... یـک نـإمه إز زنـدإنیإن بخـش

 26  إز معــدن زغــإل ســنگ شــمإره 283 ن. کــإ. و. د. (چکــإ)  إردوگــإه شــمإره 14
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 نوشته شده إست:  وضع زندإنیإن إینجــإ مشــقت بــإر إسـت. تفـتیش عقإیـد قـرون

 وسطإ در مقإیسه بإ وضع فعلی، بھشت به نظر خوإھد آمد إنوإع زندإنی ھــإ بــإ

 ھم در یک جإ حبس شده إند. ھیچکـس نمیدإنـد دورإن محکــومیتش چقـدر إسـت

 کـه إیـن بــدتر إز إعـدإم إسـت.  مـإ رإ دإئمــإ کتـک میزننــد.  لبـإس ھإیمــإن پـر إز

 شپش إست. آنھإ إغلب خورإک موش به مإ میدھند. کلم ھإ رإ در مإشین علوفه

)864که مدفوع إسب دإخلش بوده، خرد میکنند و.......(.ص

 آلبتس مینویسـد خطـر نـإکترین بخـش گـروه پلیسـی سـإزمإن چکـإ  بـه

  معروفند که به سه دسته إصلی تقسیم میشوند و من خالصــهکإرکنإن در سإیه

 ذخیـر  فعــإلإی إز إین بخش کتــإب إو رإ در إینجـإ مـی آورم:  گـروه إول کـه بـه 

 شنإخته میشوند شإمل آن دسته إز إفسرإن کإ.گ.ب. ھستند که کإر زیر زمینــی

میکنند و وإنمود میکنند که مشإغل گونإگونی دإرند و...

  نإمیده میشـوند،  بسـیإریچیده عمـل میکنـد وإفرإد قإبل إعتمإد دسته دوم که 

 ھیچ وإبستگی مإلی و إرتبإطی رإ بإ چکإ نشإن نمیدھند و مــإموریت ھــإ رإ بــه

ــإمه ــإن، روزن ــد... مثال  طــرز فکــر نویســنده ھــإ، کإرگردإن  تنھــإیی إنجــإم میدھن

نویسھإ و...

 خبرچینھــإ یــإ.گ. ب ســومین و خطرنـــإک تریــن دســته کإرکنــإن در ســـإیه کــإ

  ھستند (که نإم درون سإزمإنی آنھإســت). دربیــرون ســإزمإن ،دستیإرإن مخفی

  بـه معنـیstukat  مینإمنـد. (إز فعـل stukachiمردم معموال آنھـإرإ إسـتوکإچی 

 ضربه زدن ... مثال  به در) . إین وإژه بإ لحنی إدإ می شود کــه بــه وضــوح نشــإن
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 میدھد، که عموم مردم إین "خبرچینھــإ " رإ بـه ھیـچ وجـه دســتیإر و کمـک یــإر

نمی شنإسند. 

 خبرچینی یکـی إز کھنـه تریـن حرفـه ھـإی دنیإســت و بــه ھیـچ وجــه إخـترإع و

 .  إمـإ در إینجـإ نقـش بسـیإر بـإ إھمیـتی پیـدإ کـرده إسـت. إبدإع شوروی نیسـت 

 دستیإرإن، رکن حیإتی پلیس مخفی تزإر بودند و مشخصه بإرز آنھإ مبإرزه بــإ

 بلشویکھإ بود.  پس إز آنکه بلشویکھإ به قدرت رسیدند، جإسوسی نظــإم تــزإری

 رإ به خدمت گرفتنــد إمـإ در مقیإســی بسیإرگســترده تــر إز آن کـه مــی توإنسـت

حتی به تصور پلیس مخفی تزإری درآید. 

ــزی در  ــه مرک ــه تصــویب1920در إجالس کمیت    ، بلشــویکھإ دســتورإلعملی رإ ب

 رسإندند که تمإم إعضإی حزب رإ که در إرتش کإر مـی کردنـد موظـف مـی کـرد

 خبرچینی کنند.  کمیته ھمچنین فرمــإن دإد کــه إیــن وظیفـه بإیــد "  شــإمل حــإل

کمونیستھإیی که در حمل و نقل مشغول کإرند بشود" 

  تــور خــود رإ گســترده کردنــد.  طــی یإددإشــتی بــه إفســرإن1921بلشــویکھإ در 

ــإه ھــإ، ــإ در کإرگ ــه تإســیس شــبکه إی إز خبرچینھ ــإ توصــیه شــد ب ــی چک  محل

ــره ــز بھ ــإونی ھــإ، مرإک ــتی، تع ــإلتی، کشــتزإرھإی دول ــز إی ــإ، مرإک  کإرخــإنه ھ

 بردإری إز درختإن جنگلی، ندإمتگإه ھــإ و دھکــده ھــإ إقـدإم کننــد. بــه إفســرإن

 دستور دإده شد برإی خبرچینھإ و جمع آوری إطالعإ ت برنإمه ریزی کننــد و إز

آنھإ إکیدإ خوإسته شد بإ دقت کإمل، تمإم إصول توطئه گری رإ رعإیت کننــد...

 ).81-66(ص
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-1959.گ.ب.( چکــإ) رإ بــه عھــده دإشــت (شــلپین در ســه ســإلی کــه ریإســت کــإ

 )  ظـــإھرإ  تالش زیـــإدی کــرد تـــإ إفـــرإد تحصـــیلکرده رإ کـــه در موسســـإت1961

).186تحقیقإتی علمی و دإنشگإھی کإر کرده بودند رإ، جذب کند(ص

   به سـمت دبیـر کمیتـه مرکـزی إنتقـإل یـإفت . سـه سـإل1961شلپسین در سإل 

 ، در میإن عزل کنندگإن خورشچف نقش کلیدی دإشت.1964بعد یعنی در سإل 

 در إیــن کودتــإی کــإخ نشــینإن والدیمیــر سمیچإســتنی نقــش رھــبری رإ دإشــت . 

 چکیست دیگری که إو ھم مدتی دبیر إول کمسومول بود و سپس شلپین إو رإ به

ـــھر ـــد.  تیرإنـــدإزی بـــه ســـوی کـــإرگرإن در ش  ریإســـت کـــإ. گ.ب.(چکـــإ)  برگزی

   به جھإن إعالم کرد که عصر بإز شدن یخ ھإی1962نووچرکإسک در تإبستإن 

 خورشچف به پإیإن رسیده إست. تظإھر کنندگإن در إعترإض به إفزإیش قیمــت

نإن و شیر گردآمده و خوإھإن إفزإیش دستمزدھإی خود بودند.

 إو می گویـد کـه در عصـر إسـتإلین چنیـن چیـزی حـتی قإبـل تصــور ھـم

 .  إمـإ ھمـإنطور کــه ســند محرمـإنه زیــر کـه إخیـرإ إز بإیگــإنی خـإرج شــدهنبـود

 نشإن میدھد وإکنش شدید رژیــم بــإ إصـول آن کــإمال  ســإزگإر بـود إصــولیکه بــإز

 شدن یخ ھــإ ھیـچ گـونه تغییــری در آن إیجـإد نکـره بــود.  دھھــإ کـإرگر کشـته و

 صدھإ نفر زخمی و "عوإمل تحریک "  تظإھرإت به إعدإم بــإ جوخ  آتــش محکــوم

)187شدند.(ص

    مــردم مجسـمه دزرژینسـکی کمیسـر عـإلی چکـإ لنینـی رإ پـإیین1991در إوت 

  تمإم ژنرإلھإی کریچکف-بإصطالح ھیئت مــدیره1991کشیندند.   در پإیإن إوت 
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 کإگ ب-إستعفإنإمه ھـإی خـود رإ تسـلیم کردنـد و....بـه رده إول کودتـإگرإن در

ــإزه إی بــه آنھــإ  زنــدإن إســترإحتگإه ملوإنــإن پیوســتند. إمــإ بــزودی مشــإغل ت

سپرده شد.

 . یلتسـین، چرنــومیردین، یــإمھم نیست چـه کســی در رإس قــدرت إسـت

 کس دیگری که ھنوز شنتإخته نیست. وإقعیت غم إنگیز إین إست که إین کتإب

تإ ھنگإمیکه کإ.گ.ب (چکإ)   نإبود نشده، تإزگی إش رإ إز دست نخوإھد دإد. 

 تقریبــإ  ھـر روز کسـإنی بـه مـن تلفـن یــإ مرإجعــه مـی کننـد و إز مـن کمـک مـی

 .گ. ب آنھإ رإ به ستوه آورده إست. ھر ھفته نــإمه ھــإیی بــإخوإھند چرإ که کإ

 ھمـإن إظھـإرإت مشـإبه دریــإفت میکنـم. در إکـثر إیـن مـوإرد مـردم مســتقیمإ إز

 طرف کإ. گ .ب.(چکإ) آزإر و إذیت نمی شوند بلکه نإرإحتی آنھإ إز ترسی إست

 که پلیس مخفی در طول دھھإ سإل در آن تزریق کرده و إز نسلی به نســل بعــد

إنتقإل یإفته إست. 

 .گ .  ب (چکإ)  دإرد بإ إشعه آنھإ رإ إزبرخی إز مردم مدعی إند که کإ

 پإ درمـی آورد. و مــن توضـیح میـدھم کــه گرچـه در إیـن زمینـه تحقیقـإتی دإرد

 صورت میگیرد (إز سوی وزإرت دفإع نـه کــإ.گ.ب)  تــإکنون ھیــچ کـس نتوإنســته

 ضربإت بإ فرکـإنس بـإال رإ متـوجه تــک تـک شـھروندإن کنـد.  کسـإن دیگـری ھـم

 ھستند که دیوإنه یإ إحمق نیســتند، إمـإ إز فرســتإدن نــإمه مثال  بـه یــک بنیــإد

 خیریــه در خــإرج مــی ترســند و نگرإننــد کــه لوبیإنکــإ (ســتإد فرمإنــدھی چکــإ)

 چنین چیزھإیی رإ ردیإبی کند. مردی کسـی رإ مــإمور ســیإه نإمیــد و حــإال فکـر
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 میکنــد کــه چکیســتھإ بــه دنبــإل إو ھســتند. رإســتش إز فرإوإنــی چنیــن نگرإنــی

 ھإیی در مإه ھإی إخیر یکه خوردم.  سعی میکنم به إین إفرإد بگویم که چیـزی

 نیست که إز آن بترسند، بإید بر ترسشإن غلبه کننـد خـود إیـن تـرس خطرنــإک

 إست چون به چکیستھإ قدرت إضإفی می بخشد در حإلیکه آنھإ در حإل حإضــر

 چنین قدرتی ندإرند إمإ کسی به حرف من گوش نمیکنـد و ھیـچ کــس مسـئولیت

 إین زندگی ھإی در ھـم شکســته و إیـن ذھنیـت ھــإی بیشـمإر رإ بـه عھــده نمـی

 گیرد پس پیش خودم فکر میکنم خـدإی مـن إیـن کشـور چـه بـر سـر شـھروندإنش

آورده ؟ 

ــدإنی سیإســی ســإبق روس مینویســد ــدیش برجســته و زن ــر إن  :إئوتیموفیــف، دگ

 کإ.گ.ب یک سإزمإن نیست که بتوإن آنرإ إصالح یإ بــدتر إز إیــن کــرد کــإ.گ.ب

 وضـع و سـلوک جـإمعه إسـت، بیمـإری وجـدإن عمومیسـت. ھنگـإمی جـإمعه شـفإ

 )380پیدإ خوإھد کرد که کإ.گ.ب (پلیس چکإ)  إز بین رفته بإشد.(ص
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إرتبإط سإلم

  شإید بگویید من چرإ روی شـنإخت چنیـن موضـوعإت سـرکوب گرإیـإنه

 روشن و مبتدی إی تإ إین حد پإ فشإری میکنـم. وإقعیـت إیـن إســت کــه در عمـل

 زنــدگی زیســتی، بســیإری بـه رإحــتی إیــن شــنإخت ھــإ و منــش ھـإی إنســإنی رإ

 ندیده میگیرند.  به نظـرم بـإ تإکیــد ھـر چـه بیشـتر بـر روی شـیوه ھـإی ســإلم و

 پویإی إرتبإط گیری میتوإنیم عإدإت کھنـه و مخـرب کنـترل و تسـلیم رإ إز خـود

 دور کنیم.   به طور نمونه إگر در جمعی دإریم بر سر خوإسـت ھـإی آزإدی إمـإن

 بحث میکنیم آیإ کسی میتوإند بگوید من مظھر و نمإد بھترین آزإدیخوإه ھستم

 و شمإ ھمگی بإید پیرو من بإشید، در غیر إین صورت شــمإ در خوإســتتإن جــدی

 نیستید و یإ من نإبودتإن میکنم. إوال لنین نیإز وإقعی آرزوھــإ و إھــدإف آزإدی

 رإ به ھیچ شمرد و وإژه آزإدی إز إستبدإد تزإریسم صرفإ  به یــک وســیله قــدرت

 گیری خودش تبدیل شده بود. بوش ھم برإی کسب قدرت بیشتر به نــإم مبــإرزه

 بإ إستبدإد صدإم و بن الدن مردم رإ بمبإرإن کرد و زنـدگی شـإن رإ بــه خـإک و

 خـون کشـید.  بنـإبر إیـن  مـإ بإیـد بفھمیـم کـه فعإلیتمـإن إز مبـإرزه إجتمـإعی

 چیست؟ آیإ مگر ھــدف إز مشـإرکت فکـری و تجربـی زنـدگی و مســإیل إجتمــإعی

 برإی آموختن إز یکدیگر نیست؟ به فرض إینکه کسی در برخی مســإیل دإنــش و

ــإ رإ  آگإھی تجربی بیشتری دإشته بإشد آیإ إین بإید بإعث شود که آن فرد،  م

 در کنترل خود دإشته بإشد؟ و یإ مإ خود رإ مطیع و تسـلیم إو بــدإنیم؟ آیــإ إیـن

 خـود نـوعی زمینـه سـإزی منـش حکـومت کـردن و پـإ دإدن بـه رشـد سـلطه گـری
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 نیست؟ یک إنسإن آزإده و دلسوز نه نیإزی بــه کنـترل کــردن دیگـری دإرد و نــه

 إجإزه میدھد کسی خودش رإ بر إو و یإ جمع تحمیل کند.  بلکه تنھإ نظــرش رإ

 إبرإز میدإرد و إز روی عالقه غریــزه  طــبیعی ھمکــإری تالش میکنــد کــه إنســإن

 ھإ بإ ھم رشد کنند و إز خوشــبختی یکـدیگر و شــکوفإ شـدن جـإمعه لـذت برنــد.

 حإال متوجه میشـویم کـه موضـوعإتی بـه إیـن سـإدگی تــإ چـه حـد دشـوإر جلـوه

 مینمإید و لزوم سإختن و آفریدن  شخصــیت ھــإی مقــإوم، مسـئول و مھــرورز کــه

 إرزش ھإی زیست إنسإنی رإ در منإسبإت عإشـقی و إجتمـإعی برجسـته ســإزند

صد چندإن میکند.   

تفسیر کلی إز آنچه در روسیه گذشت

 شإید إیدئولوژی سوسیإلیسم دولتی و مإرکسیســم در ظــإھر إولیـه إیـن تصـور رإ

 میدإد که زحمتکشإن و دھقإنإن و إکثر گرإیشھإی فکری إجتمإعی و روشــنفکری

 آزإدی خوإھی در زیر پوشش یـک دولـت سوسیإلیســتی آزإدتریـن خوإھنـد بـود و

 نیروھــإی بــورژوإزی تنھــإ جریــإنی خوإھنــد بــود کــه إز طــرف دولــت پرولتإریــإ

 مھإر و کنترل خوإھند شد و در نبود شرإیط الزم برإی رشد ســرمإیه دإری، آنھــإ

 .  إمإ بإکونین وبه تدریج در جإمعه إنسإنی سوسیإلیستی مستحیل خوإھند شد

 دیگر آنإرشیست ھإ إین ذھنی گرإیی دیکتإتور مآبإن  محض مإرکس رإ در قإلب

 سإختإر دیکتإتوری حزبی و دولتی مورد إنتقإد کوبنده إی قـرإر دإدنـد کـه إیـن

 به یک دیکتإتوری سرخ تبدیل خوإھد شد و جـإمعه رإ در إسـتبدإد خفـه خوإھـد

 کرد.  مإرکس إز إین جھت که  نظرإت و فعــإلیت ھــإی ھشــدإر دھنـده و إنقالبـی
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 آنإرشیک عصر خودش رإ زیــر پــإ گذإشـت شــدیدإ   محکـوم میشـود. إو بـه ھمـرإه

 دیگر مإرکسیست ھإ، آنإرشیستھإ رإ تخیل گرإ لقب دإدند کــه بــه رمإنتیسیســم

 إنقالبــی گــری روی آورده إنــد در حــإلیکه إیــن درســت صــحت وإقعیــإت مبــإرزه

 إفقـی جنبــش آنإرشـی  علیـه مــإھیت ســإختإری إحــزإب و دول چــپ و رإســت رإ

 نشــإن دإد.   مــإرکس بعنــوإن یـــک روشـــنفکر و ســخنور پرإگمإتیســم کمونیســـم

 بورژوإزی صنعتی مدرن  بإ تمإیالت متنإقض إنســإن گرإیــی إش بــإعث شــد کـه

 نسل ھإیی رإ به ورطه نإبودی کشإند. آیإ حـإال مـإ میتـوإنیم إو رإ یــک جنـإیت

 کإر خطإب کنیم بإ وجود إینکه مستقیمإ مرتکب جنإیتی ھم نشـده إسـت؟ إمـإ إ

 و زمینه شــکل گیــری ھولنــإک تریــن دیکتــإتوری بـورژوإزی چـپ مـدرن رإ در دل

 صفوف رنج کشیده ترین إقشإر إجتمإعی پإیه ریزی کـرد.  شـإید إیـن بزرگـترین

 خیإنتی بإشد که سرمإیه دإری کمونیستی بإ زبإن رإدیکإلیسم جنبش توإنســت

 إز درون جنبش آزإدیخوإھی دست بـه تخریـب بزنـد.  إز إیـن جھـت حـتی  حـزب

 إرإده مردم، سوسیإلیستھإی چپ، إکونومیستھإ و حتی منشویکھإ و جــزء آن کـه

 صـــرفإ  بــر روی مجلــس بــورژوإیی موسســإن صــحه میگذإشــتند طبعــإ در شــکل

 پلورإلیسم کإذب حکومت پإرلمإنی،  قإدر نمیشدند خوإسته ھإی إقشإر مختلف

 إجتمإعی رإ عملی سإزند و به ھمین جھت آنھإ ھــم إز جــإنب آنإرشیسـت ھــإ و

 شورإھإی مستقل کإرگری و دھقإنی محکوم میشــدند.  إینکــه إگــر مإخنوویســتھإ

 به کمونھإی شورإیی دھقإنی بإور دإشتند و در آن جھت مبإرزه می کردند  آیإ

 بعدھإ وإرد چنین پإرلمإن پلورإلیسم سیإسی می شــدند یــإ نـه؟  مسـئله ذھنـی
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 گرإیی بی إھمیتی إست که  مـإ بـر سـر دینإمیــک تحـوالت منإســبإتی کــه شــکل

 نگرفت در إینجإ نمیتوإنیم به بحث بپردإزیم.  بـدون شــک إخبـإر متنإقصــی کــه

 خــإرج إز روســیه در ھمــإن إوإیــل إنقالب مطــرح میشــد شــدیدإ  حــإلتی مبھــم و

 إنحرإفـی در ذھــن آزإدی خوإھــإن جھـإن إیجـإد کــرده بــود چرإکــه رسـإنه ھــإی

 سرمإیه دإری إکثرإ  إز خشونت و دیکتــإتوری بلشــویکھإ دم میزدنــد و متإســفإنه

 إین صرفإ  بر پإیه غرض ورزی دشمنإنه آنھإ بإ سوسیإلیسم تلقی می شد و نــه

 به لحإظ جنگ تبلیغإتی دو قطب بورژوإزی. إمإ برإی طرفدإرإن آنإرشی مسئله

 کإمال  متفإوت بود ھرچند گروھـی إز آنھـإ دچــإر إنحـرإف تــإکتیکی شـده بودنــد

 که إز دولت بلشویکھإ بخإطر دشــمنإن دإخلــی تزإریســم و زمیــن دإرإن بــزرگ و

 تحریکإت کشورھإی دیگر، در دو جبھه دست به مبـإرزه بزننـد إمـإ بـرإی دولـت

 بـورژإزی چـپ لنیـن ھمیــن بھــإنه کــه حـإال جنـگ دإخلـی و خـإرجی برپــإ شـده

 توجیه منإسبی بود که قدرت حکومت بلشویک رإ مرحله به مرحلــه بــر جــإمعه

 متمرکز و تثبیت کند. لنین آگإھإنه عإمل إیجإد چنین شــرإیطی ھـم بــود تــإ در

ــه در جھــت دیکتــإتوری پرولتإریــإی حــزب ــع نــه بــه نفــع زحمتکشــإن بلک  وإق

بورژوإزی چپ بلشویک عمل کند.

 لنیـن نمیخوإسـت مـردم و کمـون ھـإی دھقـإنی مســتقیمإ و مسـتقال بــه جنگھـإی

 پإرتیزإنی و چریکـی در دفـإع إز زنـدگی زیسـتی شـإن روی آورنـد إو میخوإسـت

 إرتش منظم کشـوری إش رإ طبـق قإعـده بـورژوإزی جھـإنی شـکل دھـد تــإ آزإدی

 وإقعی شـورإ ھــإرإ زیـر کنــترل دولـت بلشـویک متالشـی کنــد  و دیـدیم زمـإنیکه
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ــره مإخنویســتھإ و ــر بــه یــإری ضــمنی متحــدینش نیــإزی ندإشــت بــه کنگ  دیگ

  یــورش بـرد و آخریـن ضـربه سـنگین بــر جنبـش1920آنإرشیسـت ھـإ در إوإخـر 

 آزإدیخوإھی رإ وإرد آورد. لنین إز ھیجإن خإصی در برپإیی قیإم ھإ و طرإحـی

 ســرکوب مخــإلفین لــذت مــی بــرد و إینــرإ نشــإنه ھــوش و إرإده قــدرت ســإزمإن

ــود وإز ــإم و کینــه شــده ب ــو إز إنتق ــن بلشــویک میدإنســت. إو وجــودش ممل  آھنی

 ھرگونه بھره وری سیإسی  و توطئه چینی و بإزیچه قرإردإدن توإنھإی رزمی و

 شورشــی در جنــگ و خــونریزی ھــإ لــذت مــی بــرد. إســتإلین در إدإمــه رإه لنیــن

 زرنگــتر إز دیگــر شــإگردإن لنیــن توإنســت در تــدإوم دیکتــإتوری دســت بــه عمــل

  کـه ھمـه رإ بــه شـورش و یـورش مسـلحإنه1905بزند.  نگإه کنیـد در قیإمھـإی 

 وإمیدإشت بی آنکه کوچکـترین إھمیـتی بـرإی نقـش مسـتقل شـورإھإی کـإرگری،

 دھقإنی و دإنشجویی و غیره قإئل شود.   مسئله إو مطرح کردن جإیگـإه رھـبری

   ســإل300بــورژوإزی بلشــویک ھــإ در دل جوإنــإن شورشــی جــإمعه بــود کــه إز 

 حکومت سلطنتی تزإریسم به سـتوه آمـده بودنــد إو نیــإز جــإمعه رإ کــإمال  حــس

 کرده بـود إمـإ مـردم بـه فکـرآزإدی شـرإکتی برإســإس تصـمیمگیری جمعـی شـإن

 بودند تإ خوإست ھإی آزإدیخوإھی رإ تضمین کنند، نه إینکه یک حز ب قدرتی

 آنھإ رإ وسیله آزمون قدرت خوإھی خود قرإر دھـد تــإ  وضـعیت ســتإد دشــمن رإ

 برإی منإفع خـویش إرزیـإبی کنـد. حـتی بسـیإری چـون مإکسـیم گـورکی مشـھور

 عضو محبوب حزب بلشویک مدإم به سکتإریســم و دیکتــإتوری لنیـن إنتقــإد مـی
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 کرد.  ھر چندإین تقریبإ شیوه تفکر قدرتی تمإم ژنرإلھإی إرتشی جھــإن بــوده و

ھست.

  آیـــإ وإقعـــإ بـــورژوإزی چـــپ لنیـــن میخوإســـت بـــإ کمـــک مـــإلی و نظـــإمی بـــه

 سوسیإلیسـت ھـإ یـک إنقالب در آلمـإن إیجـإد کنـد؟   چگـونه إیـن مـی توإنسـت

   بـإ وعــده إمکإنـإت مــإلی و مھمـإت،1919وإقعی بإشد؟   لنین در ژإنویه ســإل 

 إسپإرتإسیست ھإی مستقل به رھبری لیبکنخت رإ به طغیإن علیه دولت آلمإن

 وإ دإشت تإ مثال  إو رئیس جمھـور آینــده کشـورش شـود. در حـإلیکه إیـن درسـت

 برخالف نظرإت روزإ لوگزإمبورگ بـود کـه إصـال شـرإیط رإ بـرإی برپـإیی چنیـن

 قیإمی در جإمعه مسإعد نمی دإنست و حتی آن رإ یک خودکشی محض سیإسی

 خوإند. إین إسإسإ یک کودتإ بود که به سرعت سرکوب شد. مإه بعـد ھـم چنیـن

 کودتــإیی بــإ حمــإیت لنیــن إز بالکــون، دیکتــإتور کمونیســت مجإرســتإن صــورت

 گرفت که سریعإ خإموش شد.  إین در شرإیطی بود کــه لنیــن در بحــرإن دإخلــی

 بــرإی حفــظ قــدرت خــود دســت و پنجــه نــرم مــی کــرد و إکــثریت جــإمعه، ســلطه

 رھبری إو رإ نپذیرفته بودند. بورژوإزی چپ نوپإیی که ھنوز مــی بإیســت تنھــإ

 بــإ کشــتإر دســته جمعــی در دإخــل روســیه خــودش رإ تثــبیت کنــد چگــونه مــی

 خوإست چنین کإری رإ در صــحنه جھــإنی إنجــإم دھــد إو نیــإز دإشــت کـه بــرإی

 حفظ قدرت خودش تمرکز رإ بر روی وضعیت دإخلی روسیه بگذإرد و دیــدیم کــه

   بــإ ســمإجت1918بــرإی حفــظ قــدرت ســرمإیه دإری چــپ، بلشــویکھإ در مــإرس 

 لنین به فوریت برنإمه صلح برست لتوفســک  رإ بــإ إمپریإلیســت آلمـإن إمضــإء
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 کردنــد. حــإال لنیــن دیگــر بیــن إنقالبیــون بــدنإم شــده بــود و بــرإی حفــظ وجھــه

 خودش تبلیغ إنقالب کإرگری جھـإنی مـی کـرد کـه مــإ در ھمـه کشــورھإ إنقالب

 به پإ خـوإھیم کـرد.آیــإ إو مـی خوإسـت سرکشــورھإ رإ بــإ بحرإنھـإی درونیشــإن

 گرم شود تإ به لنین فرصت کإفی بــرإی ســرکوب  جنبشــھإی دإخلــی دإده شــود؟

 لنین سنگدالنه میگفت ھرچند إالن إسپإرتإسیست ھإ در آلمإن شکســت خوردنــد

 إمــإ إیــن مســئله مھمــی نیســت مھــم إیــن إســت کــه آینــده إنقالب در پیــش روی

 آنھإسـت. زیــرإ إگـر روسـیه توإنسـت إنقالب کنــد إروپــإ حتمــإ  در آینــده بــإز بــه

 رإحــتی میتوإنــد دســت بــه إتقالب بزنــد. إیــن شــبیه حــرف ھــإی لنیــن در قیــإم

   روسیه بود إمإ در إینجإ  لنین کمـک شــإیإنی بــه دولــت آلمــإن و خـودش1905

 کرد که توإنست جنبش سوسیإل دمکرإت چپ آلمإن رإ به یک جنــگ نإخوإســته

 تحریک کند و آلمإن إین موضوع رإ إز پیش میدإنست در وإقع لنیــن بــإ دسیســه

 چینی إز قبل، جنبش إروپإ رإ فدإی موقعیت نیإز ھإیش در جھت تثــبیت قــدرت

 خــود کــرد. در حــإلیکه فضــإی آزإدیھــإی إجتمــإعی در إروپــإ بــإ إختنــإق دولــت

 لنینی که کوچکترین آزإدی بیإن، إجتمإعإت و مطبوعإت رإ برنمی تإبید، قإبل

 مقإیسه نبود. إمإ برنإمه کمینترن به روشنی نشإن دإد که لنین إنتظـإر دإشـت

 تشکیالت سوسیإلیستی کشورھإ زیر برنإمه منضبط کمینترن (کنگره بین إلملــل

 کمونیستی) تنھإ به رھــبری کشـور بـه إصــطالح شـورإھإ عمـل کنـد. بنــإ بــر إیـن

 لنیــن ھیــچ  تمــإیلی بــه پیــروزی سوسیإلیســت ھــإی مســتقل آلمــإن نمیتوإنســت

 دإشته بإشد، زیرإ در آن صورت سوسیإلیست ھــإی کشـورھإی إروپــإیی پیرإمـون
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 آلمإن قوی تر و توسعه یإفته تر جمع میشدند.  فرإموش نشود کـه لوکزإنبــورک

ــن  یکی إز منتقدین سر سخت سیإست ھإی إختنإق لنین در روسیه بود. إمإ  لنی

 بإ ھوشمندی حیله گرإنه إش بسـیإری إز تـوطئه ھـإ و سیإسـتھإی خیإنتکـإرإنه

 رإ  بی آنکه سند زیإدی بر جإی بگذإرد و إنتقإدی به شکست إسترإژیکش بکنــد

 آنرإ به إجرإ در آورد. طبیعتإ روزھإی زیــإدی إیــن کمیســرھإی بلشــویک بــر ســر

 إسترإتژیھإ و سیإست ھإیشإن به بحث و برنإمه ریزی می نشستند و یــک صــدم

ــإنطور  توطئه ھإی وإقعی إی رإ که بین خود مطرح می کردند مکتوب نیست. ھم

 که دیمیتری و .... نوشتند إستإلین بســیإری إز پرونــده ھــإی قــدیم رإ کـه دســت

 خودش ھم در آن ھإ آلوده بوده إز بین بــرد.  إو بـه عنــوإن یــک قــدرت مطلقــه و

 رئیس سإزمإن چکإ قإدر بود إین کإر رإ إنجإم دھد . إمإ برإی إنسإنھإی آزإدی

 خوإه إمروز،  وجود إسنإد و پرونده ھإ لزومإ إرزش زیإدی ندإرند و شإید صــرفإ 

 جنبه إفشإگری إز حإکمإن قدرت تنھــإ در چشــم آن عــده إی کــه ھمچنــإن تــوھم

 دإرند. إکثر مردم  بإ سیإستھإی پنتإگون، ســإزمإن ســیإ، چکــإ ، موســإد و غیــره

 آشنإ ھستند؛ إھدإف آنھإ کإمال  روشن إست.  جنبش آزإدی خــوإھی بإیــد تــوإنش

 رإ در جھت رشد مإھیت إرتبإطإت إفقی إجتمإعی خویش بگذإرد وإجــإزه ندھــد

 مسإئل حقوقی و جمع آوری ســند و إمضــإء و غیــره شـکل مبــإرزه محــوری رإ بــه

 خود دھد.  إمروزه تجإرب دإنــش مبـإرزه إرتبــإطی آزإدی زیسـتی مھـم إسـت کـه

 بإیدگسترش یإبد و سیإست ھإی إنحصإرإت مدرن مإلی، تســلیحإتی شــیمیإیی،

 آموزشی، فرھنگی، إقتصإدی، جنسی و غیره در تخریب زندگی زیستی إنســإنھإ
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ــتھإی تجــإری ــه جــإی  سیإس ــدیل ھــإی منإســبإت إنســإنی رإ ب ــود و ب  إفشــإ ش

 جنإیی، قرإر دھیم و دإئمإ منإسبإت جإه طلبإنه مردسإالرإنه سرمإیه رإ رســوإ

 ســإزیم.  بطــور نمــونه در زمینــه تحقیقــإت و فعــإلیت تعــإونی ھــإی شــورإیی و

 کمونی کشإورزی، نشإن دھیم که چه شیوه ھإیی إز ھمکإری و کإشت کشإورزی

 إرگإنیک و طبیعی، میتوإند در برإبر پروژه ھإی تولیدی إنحصإرإت صإدرإتی و

 وإردإتــی مھندســی ژنتیــک، شــیمیإیی و ...، نقــش مھــم و آگــإھی دھنــده إی در

 بھبـــود زنـــدگی إنســـإنھإ و منإســـبإت خودکفـــإیی شـــإن دإشـــته بإشـــد. نقـــد و

 جإیگزینی در دیگر زمینـه ھـإی علــوم کـإذب سیإســت تجـإری ســرمإیه، نیــز بـر

 ھمین منوإل إسـت. دإنــش عـإطفی إنسـإنی بــإ علـم تخصصـی إبـزإری، زمیـن تـإ

 آسمإن فرق میکنـد. بـرإی مـإ إرتبـإط دإنـش زیسـتی در رإبطـه مسـتقیم بـإ رشــد

 زندگی عإطفی إنسإنی مطرح إسـت  و نــه علــم تخصصــی توســعه ســرمإیه دإری

ــتی ــتی خوإنــد. وق ــن آشــکإرإ آن رإ مرحلــه پیشــرفت ســرمإیه دإری دول  کــه لنی

 تفإوت إین دو بینش در إرتبإط بإ دإنش إرگإنیــک زیســتی رإ إز تخصــص علمــی

 إبزإری تشخیص دإدیم دیگر بھتر میدإنیم به چه نوع کشفیإت و تحوالت زیست

 إنسإنی در رشد منإسبإت عإشقی إجتمإعی إمإن نیإز مندیم و بإلندگی إبتکــإر

 عمــل در دســت خودمــإن خوإھــد بــود کــه مســتقیمإ  و بال وإســطه در إرتبــإط بــإ

 جــإمعه عإشــقی و گلســتإنه قــرإر میگیــرد. آنگــإه دیگــر إمکــإن حضــوری  بــرإی

 تئوری بــإفی ھــإ و مــدلھإی پیــش ســإخته و کنــترل شــده إنحصــإرإت نئولیــبرإل

 بإقی نمیمإند. إنسإن در حرکت تغییـر فرآینـد زیسـتی عإشـقی ھمــوإره متحـول
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 می شــود و کیفیتھــإی رنگینـی بـه زنــدگی زیسـتی إش مـی بخشـد. شــإید نتـوإن

 منکر إنسإنگرإیی روزإ  لوگزإمبورگ در جنبش آلمإن شد.  إمإ در دورإن معإصــر

 ھرگز دیده نشده که کإدرھإی بإالی حزبی به صفوف مردم بپیوندند. معموال إز

ــه جنــإح دیگــر رإســت بــورژوإزی ســوق پیــدإ ــإح چــپ بــورژوإزی إفرإطــی ب  جن

 میکنند .محرک إنگیزه آنھإ إسإسإ  سإدیسم قدرت در چیرگی بــر زنجیــره بــإزإر

 ھزإر رنگ منإفع سـلط  کــإالیی إسـت  و در رإبطــه بــإ عنـوإن ھــإی چـپ و رإسـت

 مإھیتإ  فرقی نمیکنند. مسئله وإژه چپ إینجـإ إسإسـإ  نشـإنه حربـه ھـإی بــإزی

 تجإرت سیإسی إیدئولوژیکی قدرت ھإ إست.  إمإ ســوإل إینجإســت کــه در دورإن

ـــإ ـــإح کمونیســـم ی ـــإثیر گـــذإری سیإســـت ھـــإی ســـرکوب و فریـــب جن  معإصـــر ت

 پإرلمإنتإریسم بورژوإزی بر إقشإر خإص إجتمإعی چگونه عمـل میکنـد؟ جنبـش

 ھإی إفقی به چه شیوه ھإی مبإرزإتی إی قإدرند تنش ھإی رقإبتی  قــدرتھإ رإ

 علیه خود آنھإ تبدیل کنند و زمینه ھإی رشد منإســبإت تــوری شــکل ھمســإیگی

 بــرإی إشــکإل مختلــف مقــإومت ھــإی متحــدإنه در برإبــر خشــونت نئولیبرإلیســم

 جھــإنی رإ فرإھــم آورنــد؟ إمــإ مھمــترین موضــوع در ھــر شــرإیطی، پردإختــن بــه

 إیجإد کإنإل ھإی إرتبإطی إفقی بین جنبش ھــإ و کـإنون ھــإی ھمســإیگی إســت

 تإ نھإد ھإی مخـرب قـدرت بـه سـإدگی قــإدر نبإشـند در شـرإیط تحـولی جنبـش

 ھــإی منطقــه إی و جھــإنی خــود رإ بــر بــإالی ســر جــإمعه قــرإر دھنــد.   چنــإنکه

 دیدیم چگونه لنین مرحله به مرحله سإختإر سوسیإل إمپریإلیسم رإ بإ تثـبیت

 قدرت خودکإمه و مطلقه بلشویک پإیه گزإری کرد و مسئله کمینترن ھم زمینــه
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 سإزی یک سیإست مشـإبه نظـم جھـإنی بـوش در رقـإبت بـإزإر سـرمإیه و شـیوه

 ھإی متفإوت إستثمإر و سرکوب إعترضإت إجتمإعی رإ فرإھــم آورد و ھنــوز ھــم

ــم ــإ سیإســت تبلیغــإت عظی ــورژوإزی جھــإنی ب ــدئولوژ یک ب  دو کمــپ محــوری إی

 إنجمـــن ھـــإی دإنشـــگإھی و غیـــر دإنشـــگإھی إطالعـــإت  پژوھشـــی، تخصصـــی،

 إیدئولوژک رسإنه إی رسمی،غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم،  تالش میکنند

 جلوه ھإی کإذب دمکرإسی خوإھی و سوسیإلیسم دولتی رإ ھـم در درون صـفوف

 ھژمونی طلبی رقإبتی قـدرت ھـإی خـویش و ھـم صـفوف مبـإرزإتی جنبشـھإ بـه

نمإیش گذإرند.   

281



مالقإت إ مإ گلدمن بإ کلنتإی و لنین

  إ مإ گ لدمن در روسیه إنقالبی بإ ک لنتإی یکـی إز محــدود و1920إوإیل 

 شإخص ترین زنإن حـزب بلشـویک دربـإره مشـإھدإتش بـه گفتگــو پردإخـت:  کـه

 گرسنگی و فقر نه تنھإ بی دإد میکند بلکه نوع توزیع آذوقه کــإمال    نإعــإدالنه

 صورت میگیرد.  نورچشمی ھإی حزبی ھمه چیز رإ در إنحصإر خود گرفته إند و

 حتی کوچکترین دإد و ستد بین مردم که بخش مھمی إز گـذرإن زنــدگی روزمـره

 إ شإن تإ قبــل إز إنقالب بــوده إســت حــإال بعنــوإن ریشــه فســإد ســرمإیه دإری و

 بــإزإر سـیإه زیــر نظــر چکسـیتھإ (ســإزمإن إطالعــإتی چکــإ) شـدیدإ  ســرکوب مــی

 شـود.  إسإسـإ  سإنسـور سـیإه برجـإمعه حکـم فرمإسـت بـه طـوریکه کنفرإنسـھإ و

 گردھمإیی ھإی شورإھإی مســتقل کــإرگری ، دإنشـجویی، مبــإرزین آنإرشیسـت ،

ـــه آن کســـإنیکه ـــن و ھم ـــندگإن، معلمی ـــی چـــپ ، نویس  سوسیإلیســـتھإی إنقالب

 بطورمستقیم در پیروزی إنقالب سھیم بودند دیگر به طــور مخفیـإنه إنجـإم مـی

 شود.  إکثر إوقإت چکیستھإ بإ تعدإد زیإدشإن و بإ إطالعإت قــوی و بھــره گیــری

 إز نفإق در صفوف جإمعه و خبرچینی به إین محلھإ یـورش مـی برنـد. زنـدإن ،

 تبعید و إعدإم إمر رإیجی شده إسـت بــه منـإزل مخـإلفین مبـإرز حملــه میکننـد

 وسإئل  آن ھإ رإ میشکنند و تشکھإ رإ پــإره میکننـد تـإ مـدإرکی بدسـت آورنـد .

 خإنوإده ھإ رإ دسته جمعی بإ کودکإنشإن دستگیر و به زنــدإن مــی إندإزنــد تــإ

 کسإنی رإ که دنبإلشإن ھستند، بدست آورند.  در مورد مســکن إوضــإع وخیــم تــر

 بود حتی یک منشی و آشپز که در خدمت حــزب بلشــویک بــود محلھــإی بھــتر رإ
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 به دست آورده بودند . دخترإن جــوإنی شـکإیت مــی کردنــد کــه وقـتی بـه دفــتر

 کمیسإریإی مسکن حزب برإی إسکإن یإفتن رجـوع مـی کردنـد بعــدإ  متـوجه مـی

 شدند که بإید ھم إتـإقی مـردإن حزبــی بإشـند و إیــن برإیشـإن پــذیرفتنی نبـود

  ).   إ مإ گلدمن میگوید که رفیق کلنتإی تمإم حرفھــإی مــرإ بــإ727-756(صفحه

 متإنت و سردی خإصی گوش کرد و در پإیإن  جوإب دإد "بله مــإ بعضــی إز إیــن

 نقإط کــور خإکســتری رإ در تصــویر بــإ شـکوه إنقالبمــإن دإریــم.  در یــک جـإمعه

 بسیإر    عقب إفتإده که مردم إفکإر تیره و تإریکی دإرند إین مســإئل إجتنــإب

 نإپذیر إست . زمإنیکه مإ إز جبھه ھإی جنـگ علیـه دشـمن فـإرق شــویم آنـوقت

 ذھنینت توده ھإ رإ بإال می بریم به خصوص زنإن کــه إز إبتــدإیی تریــن إصــول

 زندگی بی خبرند و من می دإنم که شمإ چه کإرھــإی بزرگـی در آمریکــإ بــرإ ی

 زنإن إنجإم دإده إید .  بھـتر نیسـت در عـوض نـق زدن روی چنـد موضــوع جـزئی

 ).   در دل گفتم یورش به خإنه ھإ، زندإنی شــدن ،757به مإ ملحق شوید "(ص 

 تیر خالص برإی عقیده، گروگإن گیری پیــر و جـوإن ، ممنــوعیت ھـر إعترإضـی ،

 بــإزجویی ھــإ ، دســت چینــی نــور چشـمی ھــإ و در إینجـإ بــه بھــترین إرزشــھإی

 إنسإنی خیإنت شده إسـت و عمیـق تریــن جـإن مـإیه إنقالب روزإنــه بـه صـلیب

 کشیده میشود و ھمه إینھإ تنھإ چند نقطه کور خإکستری إست . پس بــی جھــت

 نبود تمإم بدنم تإ مغز إستخوإنھإیم به نإگھإن تیر کشید و إیـن پإیـإن صـحبت

مإ بود (ھمإن صحفه) .

 می نویسد:"  چگونه زندگی کردم" إمإ گلدمن در ھمإن کتإب
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  روز بـه طــول28من در شرإیطی گیج و بھت زده إز سفر تبعیدی إز آمریکــإ کــه 

 نفــر تبعیـدی) بإیــد ســربه نیسـت شـویم یــإ280إنجإمید و نمی دإنستم کـه مـإ ( 

نه ؟!! 

   به کشور شورإھإ وإرد شـدیم.  بــی جھــت1920إمإ سرإنجإم در ژإنویه 

 نبود کـه مـن و إلکسـإندر برکمـن توسـط رإھنمإیـإن إنتخـإبی إز دیگـر ھمرإھـإن

 تبعیدی مبإرز جدإ شدیم . به مإ کإرت عبـور مخصــوص دإده شـد و یکـی إز إیـن

 رإھنمإیإن در سری دوم إرتبإط مإ بیل شإتوف ھمإن رفیـق ھمـرزم سـإبقمإن در

 جنبش کإرگری آمریکـإ بـود کـه بـه عنـوإن یـک آنإرشیسـت  شخصـیت مـإ رإ بـه

 خوبی می شنإخت.  إو مسئولیت إسکإن دإدن و آمإده کردن ذھنیت مإ إز شرإیط

 و تحوالت عظیمی که در روسیه توسط دیکتإتوری پرولتإریــإ صـورت گرفتـه بـود

 رإ به عھده دإشـت.  إو ویژگـی إیـن دورإن مـوقت رإ در روسـیه درک میکنــد و بــإ

 چه آ ب و تإبی إز مقإومت مـردم و إنقالبیــون تحـت رھـبری لنیـن و بولشـویکھإ

 در إین دوسإل گذشته گفت که در جبھه ھــإی جنـگ علیــه تزإریســتھإی شکســت

 خورده ، ژنرإلھإی سفید، دنیکن ھإ ، یوونیچ ھإ، کوالکھإ(زمین خــوإرإن بــزرگ) 

 إیستإدگی کردند.  دیگر مبإرزین و برخی رنجیده و خسته إز بعضی شــرإیط نــإ

 بسإمإن موجود، ھمین رإ میگفتند که بسیإری إز تلخی ھإ و سوءإستفإده ھــإ رإ

 به دشمنإن شکسـت خـورده دإخلـی و خــإرجی و تحریـم إقتصــإدی کشـور مربــوط

 می دإنستند . بإ تردیدھإی بسیإر إز ھجوم إنبوه وقإیعی که در کشــور شــورإھإ

 میگذشت إمإ بإ مشإھده بیشتر آزإرھإ و وفور کنترل و خشونت چکیستھإ در ھر
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ــإم ســإلمندإن و ــإ قســإوت تم ــه حــتی ب ــدگی مــردم، آنجــإئی ک  گوشــه إی إز زن

 کودکإن گرسنه رإ إز مقإبل فروشگإه ھـإی غـذإیی پرإکنـده مـی کردنـد و إخبـإر

 زنــدإنھإ و إعــدإمھإ و مالقإتھــإی پنھــإنی بــإ دیگــر مبــإرزین  بــه تدریــج چھــره

 دیگـری إز وإقعیـإت رإ بـر مـإ بـه تصـویر میکشـید. بخصـوص برخـی إز خـإنوإده

 ھـإی زنـدإنیإن و معترضـین إجتمـإعی خوإھـإن دیـدن لنیـن بودنـدتإ خیإنتھــإی

 إعضإی حزبی رإ بـر إو آشـکإر ســإزند و برخـی در بھـت و إبھـإم إز یکـدیگر مـی

 ).710-729پرســیدند "آیــإ لنیــن إز إیــن ســرکوب و جنإیتھــإ بــإ خــبر إســت"(ص 

 روزی إز بیل شإتوف که بزودی برإی مإموریتی إز قبل تعیین شــده مــی بإیســت

 برود پرسیدم چرإ تو در روز ورود مإ که رإدیـویی خـبر دإده بــودیم نیإمــدی؟ إو

 گفت آنھإ درخوإست مرإ رد کرده بودند. من و برکمن پرســیدیم: آنھــإ کیسـتند ؟

 تو چرإ إز روی آزإدی خودت نمی توإنستی بیإیی.  إو بإ لبخندی دست به شإنه

 إم کشید و گفت :  دیکتإتوری پرولتإریإ، إینجـإ ھـر کسـی ھـر کـإری کـه بخوإھـد

 نمیتوإند بکند .  بگذإر صإدقإنه بگویم مـن خـود یـک آنإرشیسـتم و  ھمیشـه ھـم

 میگفــتیم کــه یــک دولــت کمونیســتی قــدرت متمرکــز بســته إی خوإھــد بــود و در

 صورت خطر إز جإنب دشمنإن متمرکزتر ھم خوإھد شد.  إینجإ آمریکإ نیست که

 من بپرم توی قطإر و بیإم سرإغت، إینجإ برإی ھــر کــإری بإیــد إجــإزه بگیــری و

 رإستش دلم ھم ھیچ برإی آمریکإ تنــگ نشــده،  مـن یــک روســی ھسـتم بـه آینـد 

 إنقالب شورإھإ بعــد إز پإیــإن جنـگ إمیـدوإرم و شــمإ ھـم بـه درک مـن خوإھیـد

).729رسید(ص 
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 مدتی بعد إز دیدن کلنتإی سرإنجإم إمإ گلدمن و برکمــن بعــد إز کســب

  بــه دیــدن لنیـن کــه گویــإ مشــتإقإنه1920تجإرب زیإد در ھمإن چنــد مــإه إول 

 إنتظإرشإن رإ می کشید رفتند .  ھر چند آنھإ مجبور بودند إز مرإحــل پردردســر

 بورکرإسی پیچیده إی عبور کنند تإ وإرد دفتر کإرش شوند. لنین بإ نگإھی تیز

 بین مرتب عمـق فکـری و توإنـإیی مـإ رإ إرزیـإبی مـی کـرد بـدون مقـدمه چینـی

 بســیإر ســریع، خشــک و تنــد مــإ رإ ســوإل پیــچ مــی کــرد و پإســخ ھــإی منطقــی

 سودمند و عینی می خوإست.  حتی در نشــإن دإدن إحسإسـش ھـم مقتصــد بــود و

 تنھإ می خوإست إنبإر آذوقـه فکـری مـإ رإ ھـر چـه سـریعتر خـإلی کنـد.  درسـت

 ھمإنگونه که زورین ریإست کل حزب کمونیست پــتروگرإد در بــدو ورود مــإ،  بــإ

 إفتخــإر زیــإد خصوصــیإت شخصــیت لنیــن رإ إینگــونه توصــیف کــرده بــود. لنیــن

 گإھی بإ حرفھإی کنإیه آمیز سعی می کــرد مــإ رإ در مــوقعیت ضــعیف و پــإیین

 تری قرإر دھد تإ مھإرت خود رإ در کنترل بر مإ نشإن دھد. إو میگفت: وضــعیت

 إقتصــإدی آمریکــإ در چــه حإلیســت آیــإ مثــل مــإ آمــإده إنقالب ھســت یــإ إینکــه

 فدرإسیون کإرگری بـإ إیـدئولوژی بـورژوإزی وقتـش رإ در مـإه عسـل میگذرإنـد و

 مشــغول بإنــد بــإزی درون رھــبری ھســتند؟ بــدنه ســإزمإن چطــور؟ آیــإ میتوإنــد

 زمینه بإروری رإ إز درون فرإھم آورد؟ آیإ سإزمإن جھإنی کإرگرإن آنإرشیســت

 بــه ھمــإن خــوبی کــه در محإکمــإت إخیــر، موضــع گیــری محکــم و روشــنی علیــه

 دإدگإھإی سرمإیه دإری آمریکإ إز خود نشإن دإدند، به پیش میروند؟ تبلیغــإت

 شمإ رفیق گلدمن در إیـن زمینـه بـی نظیــر بـوده إسـت مـن ھمیـن إخیـرإ دإشـتم
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 موضوعإت إین محإکمإت رإ میخوإندم. گلـدمن پإسـخ میدھـد گـر چـه در روسـیه

ــإش بــه ھــر قیمــتی بــود مــإ  بــه خــوبی إز مــإ إســتقبإل شــده إســت إمــإ إی ک

 میتوإنسـتیم بـرإی کمـک بـه یإرإنمـإن در آمریکــإ بــإقی میمإنـدیم.  لنیــن رو بـه

 برکمن کرد و گفت تو بإید سإزمإنده قوی إی مثل شإتوف بإشی که حقیقتإ یــک

 آنإرشیست آھنی خستگی نإپذیر إست وبه إندإزه یــک دو جیــن آدم  بــه عنــوإن

 کمیسر رإه آھن در سیبری کإر میکند. بعضی آنإرشیســت ھــإی دیگـر ھـم إکنــون

 منإصب مھمی رإ در ھمکإری بإ مإ در روسیه إنقالبی بــه عھـده گرفتــه إنـد. در

 إینجإ تمإم إمکإنإت برإی آنإرشیست ھـإی وإقعـی فرإھـم إسـت بـه شـرط إینکـه

 بخوإھند بإ مإ ھمکإری کنند. مــن مطمئنـم کـه تـو رفیـق برکمـن بـه عنـوإن یــک

 مبإرز وإقعی بزودی جـإی منإسـبی در إینجـإ بـرإی خـود خـوإھی یـإفت. إمـإ تـو

ــإیی) ــل مإلتســتإ (آنإرشیســت إیتإلی ــک آنإرشیســت حقیقــی مث ــدمن ی ــق گل  رفی

 ھستی که علیه جنگ جھإنی إیستإدگی کردی و إز إنقالب شورإھإ دفإع کردیــد

 و درکنإر مإ قرإر گرفتیـد (لنیـن بــإ زیرکـی إز آنھـإ سـتإیش میکنـد تــإ جلبشـإن

 کند !!) و حإال میخوإھید برإی روسیه مـإ چــه کــإری رإ در پیــش گیریـد؟ برکمــن

 پإسخ دإد إز إینکه إز یإرإن آنإرشیست مإ تمجید کردید خوشحإلم إمإ پس چرإ

 آنإرشیســت ھــإ رإ بــه زنــدإن إنــدإخته إیــد. لنیــن قبــل إز إینکــه برکمــن بیشــتر

 إدإمه دھد به سرعت گفت، إین مزخرفإت رإ چه کسإنی در کله شـمإ کـرده إنـد

 و چطور چنین یإوه گـویی ھـإیی رإ بــإور کـرده إیـد مـإ تنھـإ إوبـإش و آدم ھـإی

 مإخنوویســـتی(پـــإرتیزإن ھـــإی جنبـــش دھقـــإنی)  رإ زنـــدإنی کـــرده إیـــم و نـــه
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 آنإرشیست ھإی حقیقی رإ. گلـدمن سـریعإ پإســخ دإد سـرمإیه دإری آمریکـإ ھــم

 آنإرشیست ھإ رإ به دو دسته تقسیم کـرده یکــی إفـرإد فیلســوف مــآ ب و دیگـری

 کســإنیکه فعــإلیت ھــإی جنــإیی إنجــإم میدھنــد و مــإ کــه متعلــق بــه گــروه دوم

 ھستیم ھموإره سرکوب شده و یإ در زندإن می إفتیم و شمإ ھم إستدالل آنھإ رإ

 به کإر گرفته إید. لنین گفت، پس من دلیل خوبی نیـإوردم.  إمـإ تـو إمــإ گلـدمن

 إز روی پریشإن فکری إت وضعیت مإ رإ بإ آمریکإ مقإیســه میکنــی.  آزإدی بیــإن

 درآمریکإ تنھإ جإنبدإری یک طرفه بورژوإزی برإی مإسک زدن بر بیمــإری ھــإی

ــه جــإ صــحبت إز رشــد ــإرگرإن روســیه ھم ــوری ک ــإعی إش إســت. در جمھ  إجتم

ــکإن  إقتصإدیست تإ سخنوری ھإی گوش کر کن سرمإیه دإری. آزإدی در دست س

 دیکتـــإتوری پرولتإریـــإ مطمئن تـــر إســـت تـــإ ســـرمإیه دإری. در شـــرإیط فعلـــی

 آپوزیسیون دھقإنی مشکالت زیإدی برإی روســیه إیجــإد کــرده إســت. بــه محــض

 إینکه مإ میخ، نمک، پـإرچه، ترإکتـور و بـرق در إختیــإر کشــإورزإن قــرإر دھیـم

 دیگــر آنھــإ إز مــإ روی بــر نخوإھنــد برگردإنــد. حــإال تنھــإ عــده إی إوبــإش و

 ضدإنقالب بإ حرإفی، کمبود آزإدی رإ بھإنه کرده إند تإ إوضإع جــإمعه روســیه

 رإ در رسیدن به إین إھدإفش بھـم زننــد بنــإبرإین آنھــإ گنــإه کإرنـد و بإیــد بــه

 دست و پإیشإن قفل و زنجیر زد. برکمن پیشـنھإدیه کنگـره  آنإرشیسـتھإ رإ بـه

 لنین دإد که آن إفرإد شنإخته شده إی که در زندإن ھإی مسکو ھستند به ھیـچ

 وجه إوبـإش نیسـتند و تنھــإ تقإضــإی خوإسـت إبـرإز نظــر قـإنونی شـإن رإ طلـب

 کرده إند. لنین ورقـه رإ گرفـت و قــول دإد کـه در جلسـه بعـدی کمیتـه إجرإییـه
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 إین موضوع مطرح کند و نتیجه تصمیم گیری به آنھإ إبالغ خوإھد شــد و بھــتره

 که شمإ ھم به فکر گـإم ھـإی بــزرگ إنقالب بإشـید تـإ إیـن موضـوعإت پیـش پــإ

 إفتإده، آیإ سئوإل دیکـری ھـم دإریـد؟ گلـدمن صـریحإ جـوإب دإد، زنـدإنی شـدن

 رفقإی مإ موضوع جزیی إی برإی مإ نیست تمإم تإریخ مبإرزإتی مــإ در آمریکــإ

 برإی آزإدی زندإنیإن سیإسی بــوده إسـت حـتی آنھـإیی کـه بـإ مـإ ھـم نظـر ھـم

 نبوده إند حإل چطور إمکإن دإره بإ دولتی ھمکإری کنیم که بھترین رفقــإی مــإ

 رإ به زندإن إندإخته إست و بعد مختصری إز إوضإع دلھره آور إختنإق و غیــره

 رإ که تإ کنون مشإھده کرده بود بــرإی لنیـن گفـت.  إمـإ لنیـن در پإسـخ، گفــت : 

 شمإ إفکإر بسـیإر سـإنتی مإنتـإل بــورژوإزی- إی دإریــد و در وضـعیتی کـه طبقــه

 کإرگر در مبإرزه إی سخت برإی مرگ و زنــدگی درگیــر إســت و طــرح بــزرگ یــک

 إنقالب جھإنی رإ در دستور کــإر دإرد چطــور شـمإ تنھــإ بــه چنـد مــورد مزخـرف

 جزیی  خونریزی توجه نشإن دإده إیــد، بھـتره کـه  زود سـر خودتـإن رإ بــإ چنـد

 مسئولیت کإری مشغول کنید تإ بتوإنید دوبإره تعإدل إنقالبی إتإن رإ به دست

 ).     764آورید(ص 

        گلدمن و برکمن ھرگز قــإدر نشــدند،  پــروژه ھــإی إنسـإنی خــود رإ چــه در

 زمینه آموزش و یإ إیجإد کإنون ھــإیی بــرإی مرإقبــت إز کودکــإن بــی سرپرســت

 عملی سإزند بـرإی دریـإفت تإئیـدیه إز جـإنب بورکرإسـی دیـوإن کشـوری حـزب

 می بإیست مإه ھإ إنتظإر میکشیدند و بعد بـه نـوعی إز إخبـإر  بـه بیـرون درز

 شــده، متــوجه میشــدند کــه إیــن نــوع پــروژه ھــإ در إلــویت ھــإی برنــإمه إنقالب
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 نمیگنجد. إین مسئله رإ مإ به روشنی فھمیده بودیم که لنیــن إمیــدوإر بــود کــه

 مـإ رإ  وسـیله إی بـرإی تبلیغـإت سیإســی بلشـویکھإ قـرإر دھـد آنـإن عالقـه إی

 ندإشتند که مإ بإ مردم در تمإس بإشیم و در ھر شرإیطی موإنع زیــإدی بــر سـر

 رإه مإ قرإر میدإدند. گلدمن مینویسد ھموإره بـه ھـر گوشـه إی کـه سـر میزدیـم

ــن زن ــإ آنجلیکــإ بإلبــإنوف دومی ــود.  حــتی ب ــإن ب ــإ در تعقیبم  ســإیه إی إز چک

 برجســته کــإدر بلشــویکی بــر ســر تمــإمی إیــن وقــإیع دردنــإک روســیه درد دلــی

 کردم.   إتفإقإ گر چه إو بر عکس کلنتإی إز زیبإیی و خوش قإمتی خإصی بھره

 نــبرده بــود إمـإ زن بســیإر سـإده و مھربــإن و دل شکسـته إی بــه نظــر مــی آمـد.

 آنجلیکــإ  میگفــت، تئوری ھــإ ھمگـی یــک بــإزی سیإســی إســت  إوضــإع  خشــن و

 بیرحــم زنـــدگی وإقعیــإت دیگـــری رإ پیــش روی مــإ قــرإر میدھــد و مــردم ھــم

 میآموزند کـه خشـک و خشـن بـی إحسـإس بـإر آینـد.  إومـدت ھـإ تالش مـی کـرد

 علیه بورکرإسی حزب مبإرزه کند إمإ إز طریــق دسیسـه چینـی مـردإن قدرتمنــد

 حزبی به مإنند رإدک، بوخإرین و زینوویف کــه إز إعترإضـإت ظریــف و عــإطفی

 إو به ستوه آمده بودند إز مسئولیت تدوین کنگره سوم حـزب بـه عنـوإن دإشـتن

 إیده ھإی سإنتی مإنتإل و إحسإسی  بر کنـإر شــده بـود. سـإلھإ کـإر کلیشـه إی

 حزبی و إکنون بإ وجود دلسردی إش إز وضع موجـود، تنھـإ یـک وظیفـه شنإســی

).760رسمی برإیش بإقی مإنده بود(  ص

   درصــد إنسـإن ھــإی جھـإن بــإ شــنیدن إیـن90برإستی میتوإن گفت که 

 شعر  إز یغمإ گلرویی(به یإد جإن لنون، خوإننده بیتل ھإ) که سیإوش قمیشــی

290



 به زیبإیی آن رإ خوإنده إست إحسإس یگـإنگی و نزدیکـی میکننــد إمـإ در عمـل

 ھمه آنرإ درک نمیکنند زیرإ إز خود خوإھی شإن دست برنمیدإرنــد و دیگــری رإ

 متھم میکنند که آمإده پردإختن به چنین آرزوی زیبإیی نیست.  آن ھــإ عشــق و

 آزإدی رإ إز دیگری میطلبند إمإ خود در إھدإیش محـإفظه کإرنــد و کسـی کــه إز

 خــودش شــروع کــرده بإشــد آن دیگــری رإ ھــم در آزإدی إش لمــس خوإھــد کــرد و

آنگإه خود رإ در رھإیی حقیقی تنھإ نخوإھد دید.   

 تصور کن! إگه حتإ تصور کردنش  سخته    -

جھإنی که ھر إنسإنی تو إون خوشبخته خوشبخته 

 -  جھإنی که تو إون پول و نژإد و قدرت إرزش نیست                 

جوإب ھمصدإئی ھإ پلیس ضد شورش نیست

-  نه بمب ھسته یی  دإره نه بمب إفکن نه خمپإره 

!دیگه ھیچ بچه إی پإشو روی مین جإ نمیذإره

               -  ھمه آزإد  آزإدن! ھمه بی درد  بیدردن! 

تو روزنإمه نمی خونی: نھنگھإ خودکشی کردن! 

   -جھإنی رو تصور کن بدون نفرت و بإروت                          

بدون ظلم  خودکإمه، بدون وحست و تإبوت

 -جھإنی رو تصور کن |ر إز لبخند و آزإدی                            

لبإلب إز گل و بوسه، پر إز تکرإر آبإدی
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 - تصور کن! إگه حتی تصور کردنش جرمه

إگه بإ بردن إسمش گلو پر میشه إز سرمه!  

     - تصور کن جھإنی رو که توش زندإن یه إفسإنه س

تمإم جنگھإی دنیإ شدند مشمول آتش بس! 

           - کسی آقإی عإلم نیست برإبر بإ ھمن مردم 

دیگه سھم ھر إنسإنه تن ھر خوشه گندم 

              -   بدون مرز و محدوده!  وطن یعنی ھھدنیإ!  

 تصور کن! تومیتونی بشی تعبیر إین رویإ!
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 یإ جوإنإن آزإدی خـوإه إیـن بـإر بـدإم نمـإیش مدرنیسـم چـپ و رإسـت قـدرتیآ

خوإھند إفتإد؟؟

 إز آنجـإییکه رإســت چـپ ھـإی نــوع ژیژکـی عإشـق ویــترین ھـإی مــدرن

 نمــإیش قــدرت ھســتند تالش میکننــد کــه تإریــخ فرھنــگ شــعر و إدب و عرفــإن

 عإطفی شرقی رإ که بإ زبإن طبیعت زیستی وھنر عإشقی پیوند عمیق تإریخی

   ( عصــر جدیـد -New ageدإرد،  بإ زیرکی به نإف  جریإن ھـإی بـی سـر و تـه 

 زمإن نو) که نوعی عرفإن دفرمه شده در قـإلب تکنوکرإسـی مصـرفی غربیسـت،

 ببندند و به نقـد کشـند. پـس بــإین ترتیـب بإیـد بگـوییم در شـرق مبـإرزه علیـه

 ظلم، إستبدإد و خرإفـإت وجـود ندإشـته إسـت!!  ژیـژک فرإمـوش میکنـد کـه إیـن

 ھمإن عنإصر بی عإطفه ســإختإر إســتبدإد إشـرإفیت مقــدس مدرنیســم إسـت کـه

 فرھنگھـإی شــرق و غـرب و التیـن و آفریقــإ  رإ إز پویــإیی عــإطفی، ھمسـإیگی و

 بوم زیستی إش خـإلی میکننــد و مسـتقیم وغیـر مسـتقیم  بـه دفــإع إز نیروھــإی

 تإریک إندیش خود و آن جوإمع بر می آیند تإ إز سلطه  بر مردمإنشــإن ســھمی

 ببرند و در عین حإل جلوه إی پســندیده إز نمإدھــإی دروغیــن ســلطه دمکرإســی

 مدرن  رإ به رخ ستمدیدگإن بکشند تإ زمینه بھره بردإری إز شورش ھإی بعدی

 رإ بـرإی منـإفع خودشـإن حفـظ کننـد و إتفإقــإ ھمیـن دول مـدرن إمـروزی إیشـإن

 ھســتند کــه إزسیإســت نســبیت گرإیــی فرھنگــی پســت مدرنیســم  در دفــإع إز

 تشعشعإت سنت مإفیإیی وإتیکإن گرفته تإ منإســبإت عقــب إفتــإده خإنســإالری

 درون  حزبی،  بخوبی سود میجویند، چه برسد به حمإیت إز طإلبإن و بن الدن
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 و کـــرزإی و شـــیوخ عمـــإرإت و عربســـتإن و حرمســـرإ ھـــإی مجلـــل و مـــدرن و

 دیگرســنتگرإیإن کشـورھإی جعـل و جھـل سـرمإیه مـرد سـإالر. کیسـت کـه ندإنــد

 ترویــج خرإفــإت إمــروزی إسإســإ إز محتــوإی إیــده ئولــوژی سیإســت فریبکــإرإنه

 بإزإر نئولیبرإل نشئت میگیرد وبسیإر پخته شده و حسإب شده بــه تضــإد ھــإی

 قــومی مــذھبی دإمــن زده میشــود و بــإ إبھإمــإت تخیلــی زمــإنه فرعــون و قــرون

ــده ــإزی کــثیف و مشــمئز کنن ــإ ب ــن تنھ ــد.  إی ــإ آســمإن فــرق میکن  وســطإ زمیــن ت

 إیدئولوژی جبھه غرب نیست بلکه ھمه غولھــإ و بچــه غولھــإی  قــدرتی بــإ إیـن

 بإزی ھإی سیإسی آشنإیند.  بت وإره ھإی رنگین دمکرإسی إتمی إمروزی که بر

 پإیش،  طـبیعت زنــدگی رإ بیرحمــإنه سـر مـی ب رنـد  صــدھإ بــإر إز بــت پرسـتی

 igniting a revolution, 2006  جرقـه إنقالبگذشته وحشتنإکتر إست.  کتـإب 

 که نظریه چھل دوستدإر زندگی در آن آمده کـه توســط إســتیون بسـت و آنتــونی

نوسال، جمع آوری شده،  بگفته خودشإن إین پژوإکیست در دفإع إز زمین. 

  مھندسین و متخصصین مرگ که در آزمإیشکإھإ ھإی مخوف شــیمیإیی

 ویروســی إتمــی الســإالموس و ھــإلیبرتون و غیــره در آمریکــإ کــه معجــون خــون

 إنـتزإعی جنــإیت مــدرن رإ بــر درگــإه بــت دمکرإســی نثإرمیکننــد و زمیــن رإ بـه

ــدرت  قلیإن آورده إند إز چه نوع خرإفه ھإیی بحسإب می آید؟؟! بله جنإیإت ق

 ھإی کھن کـم نبــوده شمشـیر و زھـر علیـه خودشـإن و مـردم بکـإر میرفتــه إســت

 چیزی کـه إمـروز مدرنیســم در إبعــإد إتمـی ویروسـی آن کـه إز سإدیسـم إســالف

ــر إز شمشــیر حإکمــإن قــدرت ــإر میــبرد.  إمــإ بغی ــه ک ــرده، ب ــدیمش بــه إرث ب  ق
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 وإقعیإت دیگری ھم در زندگی مردم کھن بوده إست.  تجإرب إرزش ھإی طبیعت

 عإشقی زیستی و ھمسإیگی آن ھإ رإ نمیتوإنیم یکسره نإدیده بگیریم به خإطر

 إینکه سالطین توسـعه ویرإنگـری إمـروز بھـإنه إی بــرإی دمیـدن در بـوق کرنـإی

 خشونت چند صد سإله مدرنیسم خود دإشته بإشند. چگونه إست کــه دلفیـن ھــإ

 و نھنگ ھإ میلیـون ھـإ سـإل تجربـه زنــدگی رإ بــإ خـود بـه ھمـرإه آورده إنــد و

 تنھــإ در دورإن مدرنیســم إســت کــه ھمگــی دإرنــد دســت بــه خودکشــی میزننــد.

ــرإی ــدرن در روســیه ب ــن آوری م ــإتی و ف ــز آزمإیشــگإھی تحقیق  مھمــترین مرإک

 پژوھــش ھــإی علمــی جإسوســی إطالعــإتی و تســلیحإتی، نــإبغه تریــن و علمــی

 ترین کإرشنإسإن و مھندسین رإ دور خود جمع کرده إند که بــر روی رســإله ھــإ

 و مقإلتشإن ھمگـی مھـر بـه کلـی سـری خـورده إسـت. آزمإیشـگإه بـدنإم شـمإره

 إنوإع سموم روإنگردإن رإ به دستور إستإلین، پیشتإز توســعه صــنعتی مــدرن12

 زیــر نظــر بریــإ کمیســر عــإلی چکــإ بــر روی إفــرإد زنــدإنی و محکــوم بــه إعــدإم

  ، دولت در دولت) إین چیزی جــز ثمــره62بیشرمإنه به آزمإیش میگذإشتند(ص

 علــم إبــزإری نیســت و چــه بســیإر کــه ھنــوز دإنــش عــإطفی رإ نمیشنإســند و بــإ

 شعور عإشقی ھمسإیگی و مبــإرزإتی سرخپوســتإن چیإپــإس بیگــإنه إنــد.   فیلــم

   شــإید برخـیV for vandeta وی فور ونــدتإبسیإرمعروف شده در غرب بنإم  

 إز مإسک ھإ رإ إز جلوی چشممإن بر دإرد. نگإه کنید به پإدگإن نظــإمی إیـإلت

   کـه حتــإ إز طـرف جـإمعه مسـیحیإن عرفـإنیمدرسه آمریکإج رجیإ معروف به 

 ھم  به مدرسه تربیت آدمکشی شھرت یإفته،  در نیم قرن إخیر إکثر توطئه ھإ
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 و کودتإھــإی نظــإمی إز آنجــإ طــرح ریــزی میشــده إســت. إفســرإن و آدمکشــإن

 کشورھإی التین و غیره رإ آنجإ آموزش میدإدند و به قدرت مینشــإندند بمإننــد

 نوریگإ  که برتخـت قـدرت نشسـت و إجـإزه تــإخت و تـإز در تنگـه پإنإمــإ رإ در

 إختیإر آمریکإ قرإر دإد و نھإیتـإ  در طمــع بــر سـر منــإفع بیشـتر إزکإرتـل ھـإی

 موإد مخدر توسط خود سإزمإن سیإ دستگیر شد و به زندإن آمریکإ إنتقــإل دإده

 شد.  در کشورإلسإلوإدور حتی إز کشتن رإھبه ھإ ھم دریغ نکردند.  مبــإرزه ســه

 خـوإھر إیزإبـل در کشـور جمھـوری دومنیـک کـه برعلیـه إیـن نظــإمیگری،  بطـرز

   شـنإخته شـدند در ھمیـن زمـرهجنبـش پروإنـه ھـإفجیعی قصإبی شــدند و بـه 

 میگنجد.  دیدن  فیلم پروإنه ھـإ رإ بـه عزیـزإن توصـیه میکنـم و ھمینطـور فیلـم

 آرإرإت إز قتل عإم إرإمنه توسط دولت عثمإنی. إین حقإیق تنھــإ گوشــه بســیإر

 کوچکی إز إین نإمردمی ھإ سـت و در عیـن حـإل بیـإنگر تالش ھـإ،  مبـإرزإت و

 فدإکإریھإ ی شکوھمند و بجإ مإندنی در وجود دلھإی یکإیک عإشقإن زنــدگی و

 آنھـم تنھــإ بپـإس طـبیعت غریـزی آزإدی و آزإدگـی و تـدإوم آن بدسـت فرزنـدإن

آزإدی.

 پس آنچه که تإ کنون گفته شد به صرإحت نشإن میدھد که  

 إیدئولوژی ھإی قدرت جنإیی چپ و رإست مدرن آگإھإنه خرإفه ھإ رإ در جلوه

 ھإی متنوع إی سیإستگذإری میکنند. و إین إز ضرورت سیإست تجــإری در بــإزإر

 نئولیبرإلیســم إســت کــه شــگرد تجــإرت سیإســی رإ ھــم مــی طلبــد. إ رتگــإی چــپ

 حزبی در بإزی مدنی إنتخإبإت نیکإرإگوئه حـتی نقـش کشیشـی رإ ھـم بخـوبی
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 إیفإ کرد تإ به قدرت برسد. لوالی چپ در برزیل إز صف کإرگرإن مدرن در آمــد

 و بإ پروژه نئولیبرإل بر دوش خودشإن نشست.  لـخ وإلسـإی کــإرگر در لھسـتإن

ــدیم ــإت آســمإنی دو دســتی تق ــإس نعم ــه پ ــإرگری رإ  ب ــبر شــد  و جنبــش ک  رھ

 مإفیإی وإتیکإن زمینی کرد. إین ھمإن فریإد ھإی ھیســترک إحزإبیسـت کـه بــه

 مــردم نھیــب میزننــد بــی رھــبر کجــإ میرویــد کــه مــإ     در درس ھــإی تجــإرت

سیإسی سلطه گری کإر کشته إیم.

 إز ھمین جھت ژیژک ھإی چپ  حزبی و قدرتی إز جنبش چیإپإس و 

 دیگـر منإسـبإت إفقـی ھمسـإیگی در جھـإن متنفرنــد  چـرإ کـه نمیشـود بـر آنھـإ

 حکومت کرد.  ھمه میدإنیم که در جإمعه غرب گرإیشــإت فکــری متفــإوتی وجــود

ــإنه و یــإ غیــر فرصــت طلبــإنه إخالقــی،  دإرد کــه بــه  ده ھــإ دلیــل فرصــت طلب

 فرھنگـی، جنســی، إقتصــإدی و غیــره إز جنبشــھإی ضــد جنــگ، ھمجنــس گرإیــی،

 علیه إعدإم و زندإنسإزی، آزإدی بیإن و غیره ھــم دفــإع میکننــد إمــإ إیــن دلیــل

 نمیشود که ھمه آنھإ رإ در زمره  مسـیرھإی ھدفمنـد جنبـش-ھــإی آزإدیخــوإھی

 إفقــی و ضــد ســلطه قــرإر دھیــم.  إز نظــر جنبــش إفقــی و آنإرشــیک، حــرف ھــإ،

 برخورد نظرھإ، رإه حل ھإ،  درد دلھإ و عإشقی ھإ  در إنطبإق بإ تإکتیک ھــإ،

 و فعإلیت ھإی عملی  دإوطلبإنه،  خـودإنگیخته و مسـإوإت جویـإنه در پیشــبرد

 وگسترش منإسبإت وإقعی درون گروھی و ھـم زنـدگی شخصـی در سـطح جـإمعه

 إست که مورد إرزیإبی و محک قرإر میگیرد و بطور إخص بإ إلقإب گنده منشــی

وگرإیشإت جإه طلبی، و رئیس و مرئوسی ذره إی سر سإزگإری ندإرد .     
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 زمـإنیکه معترضــین وســیع میلیـونی بــإ برنـإمه ریــزی خـود إنگیختـه و

 إفقی بی نظیری علیه فجإیع نئولیـبرإل  ســإزمإن تجــإرت جھـإنی و بإنــک جھــإ

 نی،  دنیإ رإ پیمودند، توإنستند فضإھإ  و إرتبإطــإت رسـإنه إی مسـتقل خـویش

 .  إین مسئله زمینـه برپـإیی کنفرإنـس ھـإی بـزرگ تبـإدل نظـر ورإ فرإھم آورند

 تصـمیم گیریھــإی إشــترإکی بــرإی ســإختن دنیــإیی بھــتر رإ بوجــود آورد کــه بــه

 ف روم إجتمإعی و جھإنی سإزی معروف شد(در چشم إکثریتی إز جنبشھإی إفقی

 إیـن تنھــإ یــک تإکتیـک آزمإیشـی بشــمإر میرفـت). إیـن پدیـده جدیـد جنبشـھإی

 إرتبــإطی إسإسـإ برگرفتـه إز نگـإه  زنـإنه بـه زنـدگی زیسـتی بـوده إسـت و بـه

ــره  ســبک جنبشــھإی مســتقل زنــإن،  بــوم زیســتی، ھمســإیگی، آنإرشــیک و غی

ـــخ و إعمـــإل بیرحمـــإنه دول و إحـــزإب  برآمـــده إز تجربیـــإت شکســـت ھـــإی تل

 کمونیسـتی بـوده إسـت کــه بـه نــإم آزإدی زحمتکشــإن  چگــونه آزإدی رإ در جــإ

خفه کردند. 

  سإزمإن تجإرت جھإنی حزبإن و دولتی ھإ إز إین رشد جنبشھإی ضــد

 سلطه وحشت کردند و برإی پإیمإل کردن آن بیشرمإنه مثل مور و ملخ بدرونش

 رخنه  کردنـد تـإ بخیـإل خـود محتـوإی آزإدیخـوإھی منإسـبإت شـورإیی مسـتقل

 خودگردإن آنــرإ بـإ حـرص إز ریشـه بجونـد. در برخـی کنفرإنـس ھــإ حتـإ کـوفی

 عنإنھإ، شھردإرھإ و گنده کله ھإی حزبی و غیره به درون آن یورش آوردند تإ

 به خیإل خودشإن جنبش إفقی رإ بإ زور مکإنیکی إھرإم مردإنه، عمودی کننــد.

 آنھإ بإ تسلیحإت تفکری سلطه، نمإی ظإھری آنجإ رإ إشغإل پإدگـإنی کردنـد و
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 فکر کردند کــه میتوإننـد جإنمــإیه جنبــش إفقــی رإ ھـم بیــن خـود تیکـه تیکـه و

 إتمیزه کنند. إمإ آنھإ تنھإ چھره زشت خود رإ بیشتر نمإیإن ســإختند و جنبـش

 إفقی بإل ھإیش رإ برإی پروإزھإی بلندتر گشــود تــإ فضــإ و زمـإن خفــه شـده رإ

 در تن خود إشغإل گـرإن بـإقی گـذإرد و خـود إز ورإی بـن بسـت نـإظمین قـدرت،

 وسعت مإنور رقص زندگی رإ، به سوی إفقی تإزه تـر بـإز کنـد کـه در آینـده بـه

 إین مبحث  خوإھیم پردإخت. چه بجإست که ھمیشه  ھشدإر گإی دبــورد ھــإ رإ

به خإطر دإشته بإشیم. 

 :  إین نگرشـھإی عرفـإنی قــرض گرفتـه شــده إز شـرقحإل ژیژک میگوید

 در غرب ھمإن فرضیه ھگلی إست(توجه کنید به إین تنإقضإت، زیرإ ھگــل خـود

 پدر مدرنیته محسوب میشود و شرق رإ تقبیح میکرد) کــه إیــده در پروســه ھــإی

 دیإلکتیگی إز تإریخ بإستإن تإ عصر غرب زدگی، قرإر إست که به ھمإن ھویت

 إولیه و آغإزین که به نوعی إز حقیقـت ھســتی إیـده جــدإ گشــته بــود، برگـردد.

 یعنی سوژه به خیـإل خـود در جسـتجوی حقیقـت إسـت(آنإمورفوسـیس الکـإنی).

 در حــإلی کــه حقیقــت خــود ژیــژک درتمــإمی گفتمإنھــإی إو معــإدل دیکتــإتوری

 مطلق لنینیسم إست که صرفإ  آنرإ در إدویه روإنگردإن گفتمـإن الکـإنی بـه بــإر

 آورده إست.  مثال  سوژه ھگلی نھإیتإ  به دنبإل نفی نفس خـویش إسـت و در پـی

 إنتقــإم جــویی و خــود فریــبی إســت و یــإ مــی نویســد:" مــإ ھنــوز  بــإ ســوژه إی

 سروکإر دإریم که گرفتإر و دربند چھإرچوب محدود و خودشیفته خویش إست."

 إمإ بإ إستفإده إز إین  سوژه ھإی رد گم کنی إو نمیتوإند إز وجدإن گنإھکــإرش
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 فرإر کند و إز خوإھش ھإی حریصإنه إش بــرإی کســب قـدرت کوتــإه بیإیــد. بلــه

 تجإوز کردم إمإ الزم بود، یإ إینکه بله، لنین بـد کـرد إمـإ إو چـإره إی ندإشـت. 

 پس ژیژک إینگونه خود إز نقد ھگل به إیــده مطلـق ھگـل مـی رســد؛ إمـإ إینبــإر

 خإلی شده إز ھستی طبیعت  زیستی إش.  و بی جھت نیست که إو می گویــد:  در

 وإقع ضد إدیپ دلوز به ھمإن إدیـپ فرویــدی مــی رســد.  چـرإ کـه خـودش إز نقــد

 لنین دوبإره به جإیگإه رفیع لنین می رسد.  ژیژک نیإز   جإه طلبی خود رإ بــإ

 بإزیھـــإی پلیســـی روإنشنإســـی الکـــإنی تســـکین مـــی دھـــد.  إو بـــه دنبـــإل إمـــر

 وإقعی(خویش) إسـت کـه ھمـإن قـإنون و إخالق جھـإن شـمول چـپ جدیـد لنینـی

إست و ژیژک طبعإ  طرإح و مدیر عإمل چنین سإختإری خوإھد بود.  

 سنإریوھإی روإنشنإسی الکإنی، بیشتر سوژه ھــإی وجـدإنھإی گمگشـته

 و چنــد شخصــیتی إی إســت کــه  در چنــبره متنإقضــی إز حــس گنــإه و ھوســھإی

 ھیجإنی ھجومی چیزھإی دنیإیی بیشمإر دإشتن و خوإسـتن ھـإ، إسـیر گشـته و

 بــإ کشــش ھــإی جنســی جــإمعه إش در جــدإل إســت بــی آنکــه إنســإن ھرگــز بــه

 رضإیت کإمل و خیإل رإحتی دست یإبد به مإنند کسی که به عشق، عشق  مـی

 . وورزد بی آنکه بتوإند عإشق معشوقی بإشد در وإقــع بــه نیســتی مــی إندیشــد

 إینھإ إز زبـإن خـود ژیــژک گفتـه مـی شـود إمـإ چـرإ ژیـژک إیـن نـوع آنإلیزھــإی

 روإنی رإ به نفع قدرت طلبی لنینی خـود بھـره بـردإری میکنـد. إو صـحنه ھــإی

 آشــوب روإنــی و جســمی فــرد و جــإمعه رإ بــه صــورت ســوژه ھــإی ھیســتریک و

 مإلیخولیإیی طرإحی میکند و بعد خـود بعنــوإن قھرمـإن، کـإرإکتر  و  شخصـیت
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 إصلی دإستإن وإرد میدإن می شود تإ عده إی(تعدإد معینـی نخبـه و نــإجی کـه

 در عین حإل بإید ستإیشگر إو  بإشند) رإ إز إین مخمسه نجإت دھد.  إینجإست

 کــه "ژیــژک قھرمــإن"  رإھــرو و دریچــه نجــإت رإ بــه چنــد نفــر دیگــر بــه عنــوإن

 کإرإکترھإی برگزیده خود نشإن میدھد که إز إین طرف بشتإبید إین تنھإ تونل

 نجـإت مإسـت . إیـن بیـإن عبــإرت خـود إوســت وقــتی کـه میگویـد، لنیـن در یــک

 جإمعه آشوب زده تقال می کرد إمـإ إکثریـتی إو رإ نمـی فھمیدنــد. و إیــن ھمــإن

 نتیجه گیری إی إست که ژیژک می خوإھد بکند که جإمعه بــه قھرمـإن و رھــبر

 کإردإن و جسور و طبعإ  دولتی مقتدر نیإزمند إست. إین در عین حإل چیزی جز

 ھمإن گفتمإن و سیإست چند رنــگ پسـت مدرنیســم در حفـظ ھــویت ھــإی مریــض

 گونه  قدرت سیإسی و سلطه دوبإره فرإ مدرنیسم نمیبإشد بی آنکــه ذره إی إز

 وإقعیـإت تلـخ  تإریـخ عصـرھإی بـه ھـم پیوسـته سـإختإر سـلطه گـری رإ بـر مال

 ســإزند دوبــإره تالش میکننــد بــه عنــوإن مفســرإن  جدیــد  نخبگــی بــإزإر  رنگیــن 

 جلوه ھإی ویژه کإالیی و دیپلمإســی ھنــر ھــإی تجسـمی بـر إریکــه قــدرت سـوإر

 شــوند و یــإ حــدإقل کوشــش میکننــد جــإی تــإزه إی بــرإی روشــنگری آکــإدمیکی

 مدرنیسم بحرإن زده بیإبند و در کإلبد مردگإن مدرنیسم جــإن تــإزه إی بدمنـد.

 و إین تنھإ إز عھده آزمإیشگإه شبیه سإزی سیإسی مدرنیسم بر میآیدکه چنین

 کلـه     گنـده ھــإیی رإ بیـرون میدھـد بـی-آنکـه فکــری بحـإل تـن بیچـإره شـإن

بکنند کله ھإی گنده إی که مدإم  لق میخورند و به چپ و رإست میفتند.   
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 بله، إین رقإبتی سإدیستی برإی دزدیدن إفکإر جوإنإن غربی إست که

 . إمـإ إینھـإإز فضـإی خشـک و بـی روح و  پلیســی دإنشـگإه ھـإ خسـته شـده إنـد

 متـوجه نیســتند کـه بــرإی جوإنـإن آزإده غربـی ھیجــإن و إنگیـزه ھــإی فعــإلیت

 زیستی خإرج إز کالس و دإنشگإه جلوه إی بس زنده تر و وإقعی تـر پیــدإ کـرده

 إست. فریإدھإی تعطیل کردن دإنشــگإه ھــإی مغـز شـویی، ربــإط ســإزی و إربــإب

 منشی برإی فعإلین جنبش ھإی منإسبإت إفقی و ضد آتوریته(سلطه)  موضــوعی

 جدی تر و إمیـدوإر کننـده بــرإی آینـده آزإدی زنـدگی إکوزیسـتی إســت. جوإنــإن

 غربی إمروزه خشونت إقتصإدی إنحصـإرإت و فسـإد دســتگإه ھـإی إدإری و سـوء

 إســتفإده ھــإی إفرإطــی و مإلیخولیــإیی إز فضــإی زیســتی و فرھنگــی إجتمــإعی

 شإن رإ به خوبی حس میکننــد.  بـی کـإری ، بـی عـدإلتی در عرصــه ھــإی وســیع

 نإبرإبریھإی زندگی طبیعی و نإبودی منإبع زیستی، نبود چشم إندإزی ســإلم و

 روشن برإی آینده فرزندإن زیستی در إدعإھإی پــوچ و توخــإلی إربإبــإن قــدرت،

ــدیگر ــه یک ــک و زیســتی ب ــإنی رإ در إرتبــإطی إرگإنی ــإه جــوإن جھ  نســلھإی آگ

 نزدیک تر کرده إسـت.در درون جنبـش آزإد زیسـتی، قـول قرإرھــإ، درد دل ھـإ و

 تصمیم گیری ھإ و شإدی ھإ ھرچند به ظإھر کوچک و سإده إمإ دور إز ھیإھوی

 رقإبتی قدرتھإی بزرگ سیإسی إیـدئولوژیک، در کـوچه و محـل زنـدگی مردمـإن

 زیستی بیش إز ھمیشه جإن می گیرد. إلبته دیگر ھرگز نمی توإن گفت که إین

 کنش و وإکنش ھإ و فعإلیت ھإی  بوم زیستی  در غرب و بخصوص در آمریکــإی

 التین کوچک ھستند بلکـه در برخـی مـوإرد نیرومنـدتر إز خـود دولتھـإ در درون
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 زندگی زیستی عمل مـی کننـد و ریشـه مـی دوإننــد. جنبشــھإی إکـو زیسـتی ضــد

 سلطه گـری  إز پروسـه ھـإی متنـوع  خالقیتھـإ و ھنرمنـدی ھـإی بإلنـده یکإیــک

 إفرإد شرکت کننده درون آن حرکت مـی کننــد و دإئمـإ فرآینــد کنــش بال وإســطه

ــه ــدگی آزإدإن ــدگی  بخشــیدن رإ در فضــإی ھســتی زن ــردن و زن ــدگی ک  خــود  زن

 گسترده میسـإزند.  إیـن فرآینـد بـإ إتوپیھـإی رھـإیی مإتریإلیسـم و إیـده آلیسـم

ــردن إحمقــإنه زنــدگی و ھســتی کــإمال  دو حرکــت  قــدرت سیإســی در کنــترل ک

 متفإوت در کیفیت نوع زندگی رإ برجسته میسإزد.  مزخرفإت ژیـژک در نقـد بـه

 تکثر گرإیی پإرلمإنی و یإ تنوع پرستی مصرفی إتمیزه شده پست مدرنی صرفإ 

 یک بإزیگری دروغ پردإزإن  بزرگـی بیـش نیسـت. إو ھنـوز نفھمیـده کـه سفسـطه

 بـــإزی ھـــإی فلســـفی دیگـــر دورإنـــش بعـــد إز بـــروز ســـرمإیه دإریھـــإی دولـــتی

 کمونیستی و نظإم خشک و سرکوب کننده إ شإن که کـإمال  در ضـدیت بــإ حضـور

 مســتقیم شـــورإھإی متنـــوع مردمـــی در ســـإزندگی زنــدگی زیســـتی شــإن بـــوده

 مدتھإســت کـه دیگـر بــه پإیـإن رســیده إســت.   ژیـژک یـک نمــإیش شـعبده بـإزی

 سوژه ھإی الکإنی رإ بـه رإه إنـدإخته و بسـته بـه ھیجـإن تمإشـإچیإن إز درون

 کاله جإدویی إش ھربإر یک نوع سوژه معلق رإ به مإنور مــی گــذإرد. إو عإشــق

 لحظــإت فرصــت طلبــإنه لنیــن إســت کــه آنــرإ در جملــه معــروف لنیــن" در نقــد

مشخص إز وضعیت مشخص" می ستإید.  

 لنیـن ســرتإ پــإ ستإیشـگر تقسـیم کــإر و بوروکرإسـی بـورژوإیی مـدرن و

 .  آنگونه که مإکس وبـر بعــدھإ إیـن دیـوإن سـإالری رإ بـهسیإست مإکیإولی بود
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 عنوإن قفسی آھنین که رإه فرإری إز آن نیست،  تئوریـزه کـرد. حـإل ژیــژک بـه

ــإفته و بــه إصــطالح " نظــإم لیــبرإل  خیــإل خــودش ســوژه إصــلی و محــوری رإ ی

 دموکرإتیــک"  رإ بــه چــإلش گرفتــه إســت .  بــی آنکــه إو إسإســإ  بخوإھــد مــإھیت

ــرد ســإالری کنــترل دولــتی و ســلطه إســتبدإد ، إســـتعمإر و  ســـإختإری نظــإم م

 إستثمإر رإ بشکإفد و یإ حتی تمإیلی در بچإلش کشیدن  إبتدإیی ترین عنإصــر

آن نشإن دھد.  

 شإید الزم بإشد به إین چرندیإت که برخی مإننـد آنتـونی نگـری ھـإ و

 مإیکل ھإرت ھإ که به محسنإت دوسویه و یإ چند سویه بودن نظإم مدرنیسم ،

 دموکرإسـی و نیـو لیـبرإل دموکرإسـی و تکنوکرإسـی عقـل إبـزإری سـرمإیه دإری

 . إیـنمی بإلند در إینجإ به ھمرإه بـإزی ژیـژک در نقـد بـه آن ھـإ پإیـإن دھیـم

 درســت بمإننــد نقــدھإیی إســت کــه چیــن و آمریکــإ بیکــدیگر میکننــد إمــإ ده ھــإ

 تریلیون دالر بإ ھم معإمالت إقتصإدی دإرند. تعجب آور إست که مإلکإن قدرت

 می خوإھند ھمه وجود ھستی رإ إز آن خود بدإنند و إین إمر حتی به برخی إز

 سالطین تولید دموکرإسی مصرفی سرمإیه و قـدرت ھــم  مشـتبه شــده کــه خنـده

 ھإ، شإدیھإ، کنجکإویھإ، خالقیتھإ و ھنرمندی ھإی فعــإلیت زنــدگی طــبیعی مــإ

 إنسإنھإ گویإ متعلق بـه دســتگإه ھــإی إنحصــإری تبلیغــإتی، آکإدمیــک علمـی و

 موسسإت تولید إمنیت نظإمی آنھإست. سالطین قدرت إز شإدی و خنــده وإقعــی

 إنسإنھإ منزجرند. آنھإ حتی کودکإن بھإری خودشإن رإ ھم در چنبره نیإزھــإی

 ھیستریک عصر بإزإر جدید فرإ مدرنیسم گرفتــإر سـإخته و زنــدگی گلســتإنه رإ

304



ــإن وطــن پرســت ــد.  جوإن ــغ کــرده إن  إز منإســبإت بال وإســطه زیســتی شــإن دری

 إنحصــإرإت قــدرت،  میتوإننــد إز نمــإیش تکنولــوژیکی مــدرن بمبھــإی نإپــإلم

 (خوشه- إی)  شیمیإیی، میکروبی إتمی در صحنه زندگی مردم ویتنــإم ، بإلکــإن،

 عرإق ، إفغإنستإن و غزه....  به وجد آیند!  مقإمإت کـإخ نشــینی مــی توإننــد بـه

 ھوش إین متخصصین و کإرشنإسإن مدرن در سـإختن کإرخإنجـإت ربــإط سـإزی،

 دستگإه ھـإی شـکنجه و زنــدإنھإی مـدرن و محصـوالت مصـرفی ژنــتیکی و شـبیه

 ســإزی ببإلنــد و آنھــإ رإ إز بھــترین إمکإنــإت و إمتیـــإزإت رفـــإھی  شــیء وإر 

 دروغین برخوردإر سإزند.  و حتإ پروس  إنگیزه ھإی پإرإنویإیی رقإبت تخصصــی

 ســرمإیه و ھیجإنھــإی قــدرت طلــبی رإ در مصــنوعی ســإختن عوإطــف زیســتی و

ــه آن ــد و ب ــه حســإب آورن ــدرن ب ــت م ــإنه إنســإن رإ  إوج خالقی ــج گ  حــوإس پن

ــإت ــی حی ــن فرآینــد توســع  ھیســتریک تخریــب گرإی  منتقــدإن و معترضــین چنی

 زیستی، إنگھإی خوش نشینی، تن پروری، بی بند و بإری، آنإرشی، عرفإی غإر

 نشـین و دشــمنإن پیشــرفت و تکإمـل بزننــد. إمـإ آنھــإ قــإدر نخوإھنــد بـود مـإنع

 فرإگیر شدن رشد جنبشھإی إفقی شوند زیرإ فرزندإن إین نسـل بـه وضــوع لمـس

 کــرده إنــد کــه چگــونه إستعدإدھإیشــإن فــدإی تکإمــل جنــون آمیــز إمپرإطــورإن

 نئومدرنیسم می شود. إینجإ دیگر بن بست تجإرت ھــإی سیإسـی إســت و ژیــژک

 میتوإندآگإھإنه نقد وإرونه بــه لیبرإلھــإ زنــد کــه   مــی خوإھنــد إو رإ وإدإر بــه

 منع تفکر کنند یعنی ستإیش لنینیسم رإ إز إیشإن دریغ کنند تحت إیـن عنــوإن

 که زیإد سخت نگیرید آقإی ژیژک  " إوضإع می توإنست إز إین ھم بدتر بإشــد"
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   ). یعنـی335إگر شمإ به نظریإت "رإدیکإل" خــود ھمچنــإن إدإمـه میدإدیـد(ص 

 لیبرإلھإ إز ژیژک می خوإھند که به پإیإن رویإھإی إجتمإعی خــود فکــر کنــد و

ــدئولوژیک لنینــی کــه منســوخ شــده دســت  بــردإرد." إمــإ إوه ! إی  إز موإضــع إی

 ژیژک فدإکإر و رإدیکإل !!  شمإ دیگرنمیتوإنید جنبشھإی جھإنی مبإرزه إفقی و

 مستقیم ســلطه شـکن رإ فریـب دھیـد.   دورإن جـدإ کـردن نظــإم ســإختإری مـدرن

 کمونیســـم دولـــتی ســـرمإیه دإری إز یـــک نظـــإم دموکرإســـی لیـــبرإلی پإرلمـــإن

 نشــینی، دیگــر بســر رســیده إســت. آن ھــم بعــد إز نــود ســإل دلقــک بــإزی ھــإ و

 رقإبتھــإی جنجــإلی بیــن دول مدرنیســم چــپ و رإســت در شــیوه ســرکوب آزإدی

 خوإھی إنسإنھإ و نھإیتإ  جشن ھمکإری  ھمه آنھإ در تبریــک بـه یکــدیگر بــرإی

 قربـإنی کـردن تمــإمی مفـإھیم و إرزشــھإی آزإدی خـوإھی و زنــدگی إکوزیســتی.

 دیگر نمیتوإنید إین جنبش ھإی آزإد زیسـتی رإ بـإ یکسـری نقــدھإی حإشـیه إی

 بی محتوإ به بیرإھه ببرید.  درست به مإننـد نقـدی کـه نئولیبرإلھـإی جمھـوری

 خــوإه بــه نئولیبرإلھــإی دمــوکرإت در شــرإیط بحرإنــی و لشکرکشــی ھــإی دورإن

 إنتخإبإتی آمریکإ بــه یکـدیگر مــی کننــد.  جمھـوری خوإھـإن، دموکرإتھــإ رإ  بــه

 کمونیسم و لیبرإلیسم ، و دمکرإتھإ، محإفظه کـإرإن رإ بـه فإشیسـم و دیکتـإتور

 لقب  می دھند. إمإ إین دو جنــإح در تمــإمی پروســه ھــإی نظــإم قــدرتی آمریکــإ

 یک صدإ شریکند و إز منإفع کل سإختإر إنحصــإری دولــتی یکــدبگر حمــإیت مــی

 کننــد و در مجــإلس ھــإی شــب نشــینی، لقمــه ھــإی چــرب و چیــل بــه دھــإن ھــم

 میگیرند. إمإ مطمئن بإشــید إیــن نمـإیش لیبرإلیسـم زبردســتإنه ژیــژک بیــش إز
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 حد مضحک به نظر می آید آنھم حتإ در چشم ستإرگإن إصلی عصــر مــدرنیته و

رنسإنس به سرکردگی نژإد إبرمن برتر سفید غرب.

  ســـإختإر مخــوف دولــت پلیســی کمونیســم دولــتی نــه تنھــإ بھــترین

 درسھإی کنترل کإربردی فإشیسم عصر مدرن رإ به دول پإرلمإنتإریسم یإد دإد

 بلکه ضرورت شیوه ھإی جدیدتر مخرب نإسیونإلیسم کــور و إیــدئولوژی توســعه

 إبزإری رإ در ھر چه بیشتر إتمیزه و إز خود بیگإنه کــردن زنــدگی آزإد زیســتی

 بــه نمــإیش گذإشــت.  إمثــإل لنیــن فرصــت طلبــإن جــإه طلــبی بودنــد کــه شــدیدإ 

ــزه ــإر  بردگــی إتمی ــزإری صــنعتی و تقســیم ک  ستإیشــگر ســرمإیه دإری عقــل إب

ـــد و ـــده إش بودن  فوردیســـم و تیلوریســـم و بورکرإســـی و ھیرإرشـــی خـــورد کنن

ــوله  بسیإری إز جإمعه شنإسإن خبره سرمإیه دإری آنرإ به خوبی برإیشإن فرم

 کرده إند.  جدلھإی نمإدین تئوریک إحزإب کمونیستی آنزمإن صـرفإ  یـک رقـإبت

 سرمإیه دإرإنه در جھت تسخیر قدرت سیإسی بود إلبته بإ تکیــه  بــر وإقعیــإت

 دردنإک و ستمھإیی که بر زندگی کــإرگرإن و کشــإورزإن و دیگــر إقشــإر محــروم

 إجتمــإعی مــی رفــت تــإ بتوإننــد إز نیــروی طغیــإن جنبشــھإ بنفــع إھــدإف جــإه

 طلبإنه خودشإن بھره وری کنند.  جنبشھإی إکو بوم زیســتی و ضــد ســلطه گــری

 إمروز تجلی آموزه ھإی بســیإری إز تجـإرب ملمـوس یـک دورإن إسـفنإک تإریـخ

 وإقعـــی إز دیکتإتوریھــــإی کمونیســــتی و پإرلمإنتإریســــتی عصــــر إمپرإطــــوری

 إنحصإرإت مدرن بوده إست ھمـإن ھشــدإرھإیی کـه بــه خصـوص إز إوإسـط سـده

   عإشقإن رإستین آزإدی و ضــد سـلطه گــری و إکـثر جنبـش ھــإی آنإرشــیک1800
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ــد  کإرگری به جإمعه می دإدند که متإسفإنه بإ ھمدستی قدرتھإی طبقإتی جدی

ــر چــپ و رإســت، قــإدر ــده و ســلطه گ ــترل کنن ــدئولوژی إحــزإب کن  و قــدیم و إی

ــوإن ــه نفــع ســرمإیه دإری دی ــه طــور مقطعــی  ب  شــدندآن جنبشــھإی إفقــی رإ ب

 سإالری منزوی و سرکوب کنند. ھمإن سوء إسـتفإده ھــإی حزبـی و چیرگـی ھـإی

 تلخی که جنبشھإی خـودگردإن رإ بـه صـالبه کشـید و یــإ بـه بیرإھـه بـرد و بـه

ــدگی آزإد  پروس  سرعت توسعه إنتھإری و پیشرفت إز خود بیگإنگی و تخریب زن

 إکوزیسـتی شـدت بخشـید درسـت ھمـإن کــإر حیلـه گرإنـه إی کـه إمـروزه إمثـإل

 آقإی ژیژک مـی خوإھنـد در حـق جنبشـھإی إکوزیسـتی ضـد ســلطه گـری دوبــإره

 إنجإم دھند.  إلبتــه إینبــإر ترفنــدھإی دروغیــن مإلکــإن قـدرت آنچنــإن زمیــن رإ

 إشبإع کرده که خود به خود به صورتی مشمئز کننده دفع می شود. ژیــژک مــی

 پنــدإرد إگــر بــه دفــإع إز لنیــن و إســتإلین برآیــد بســیإر شــھإمت بــه خــرج دإده

 إست. ھمإنطور که إگر قإدر بإشی إز طریق سإزمإن ضــد إطالعــإت بلشــویک ھــإ

 (چکإی لنینی) به سرکوب کإرگرإن ، کشــإورزإن و آزإد إندیشــإن روی آوری پــس

 به ھمإن نســبت ھـم مـی تـوإنی در  روإنشنإســی الکــإنی جـإی ھمـه جـور بــإزی

 وإرونه إی رإ بــإز گـذإری، ھمـإنطور کـه إو مـی توإنـد بگویـد:  ضـد إدیــپ دلــوزی

 ھمإن إدیپ فرویدیسـت  و یـإ آزإدی شـورإیی ھمـإن دیکتــإتوری مـإرکس و لنیـن

 إست . حإل ژیژک إز درون خورجین مإرگیری إش سوژه ھإی الکــإنی رإ بــه کـإر

 مـی گیـرد تــإ ھـر جـور نقـدی رإ إز آن بیـرون ریـزد. إیـن سـوژه ھـإ مثـل پــإزل و

 تصإویر معمإیی جلوه ھإی ویژه پســت مـدرنی عمـل مـی کننـد بسـته بـه إینکــه
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 چگونه آنھإ رإ بچینی، در وإقع مثل جلوه ھإی ویژه کإمپیوتریست که یک مــرد

 زیرک ھزإر چھره  رإ طرإحی کرده که تإروپودی إز ســلطه مــدرن ، جلــوه ھــإیی

 پست مدرن و رویکردی فلسفی سیإسی بــه مــدرنیته دإرد. الزم إســت کـه بگــویم

 آگإھی به وإقعیإت مسإئل لنینیسم برإی جنبش آزإدیخـوإھی إیـرإن کـه تإریـخ

 سر در گمی رإ در پشت سر دإشته شإید درس آموز بإشـد تــإ نسـل جـوإن مـإ بـه

 دور إز درگیــری ھــإی  متنــإقض فرإگیــر در  بــإزإر تولیــد مصــرفی نظــم نــوین

 نئولیبرإل جھإنی بتوإند ویژگـی ھـإی فرھنگـی تـإریخی آزإدی خـوإھی خـود رإ

 در رشد جنبش ھإی رو به گسترش زندگی إکوزیستی علیه ســلطه گــری جھــإنی

 سھیم سإزد. چإره إی جز درگیر شدن و درگیر کردن دیگــری در شکســتن عــإدإت

 کھنـه تسـلیم و سـلطه نیسـت. إگـر میخوإھیـد در لحظـه زنـدگی کنیـد و شـوکوفإ

 شوید پس نیإزمندیم إعتمإد به نفس، ھنر تخیــل،  إندیشــه إنتقــإدی و جســإرت

 عإشـقی و ســإزندگی إرتبــإط مســتقیم خــود رإ در طــبیعت زیســتی بیــإفرینیم تــإ

 آزإدی رإ در طــبیعت آزإدی دیگــری  لمــس کنیــم آن ھنگــإم حــتی مــرگ نــه بــه

 عنوإن پإیإن زندگی بلکه آغإز زندگی  در تدإوم آزإدی زنــدگی زیســتی دیگــری

در طبیعت ھستی مإ بإشد.
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توجیھإت روإنکإوی مإلیخویإیی ژیژک إز دیکتإتوری

 برإی ژیژک عشق ، دوستی ، محبت و منإسبإت ھمسإیگی و إکوزیســتی

 .  برإی إو إیــن عنإصــر وإقعـی فعــإلیت زیسـتیھرگز حضور حقیقی ندإشته إست

 إنسإن چیزی جز ھمإن نفرت، دروغ، دورویی و منإسبإت خود شــیفتگی و قــدرت

 طلــبی کــه "حتمــإ  إز نظــر إو إز طــبیعت گــرگ سرشــت آدمھإســت"  چیــز دیگــری

نیست.

 برإی ژیژک عشق ھمإن نفرت و نفرت ھمإن عشق إست ھر عمل زشــتی

 . طـبیعی إسـتدر عین حإل می توإند زیبإ جلوه دإده شـود و ھمینطـور برعکـس

 زمــإنیکه فــردی مثــل إو نتوإنــد نمــود وإقعــی عشــق، دوســتی، آزإدی و ھمکــإری

 صإدقإنه رإ در فضإی زندگی زیستی إجتمإعی لمس کند به إین إیده  می رســد

 کــه ھمــه در پــی فریــب یکدیگرنــد و إو نتیجتــإ  طــرف ســلطه و منــإفع قــدرت رإ

 میگیرد تإ در پنإه إبـزإر کنـترل بــر دیگـری إمنیـت کـإذب خـود رإ حفـظ کنـد. إز

 نظـــر إو کســـإنی کـــه مـــی خوإھنـــد نظـــم و کنـــترل ژیـــژک رإ بھـــم بزننـــد خـــود

ــن ــن)  إی ــم(لنی ــإتوری خــوش خی ــإدإنی ضــرورت دیکت ــإ إز ســر ن ــد و ی  دیکتإتورن

 قھرمإن بزرگ رإ نفھمیدند.  چنإن که إو میگوید دیکتإتوری بإ إرزش لنین برإی

ــه جلــوه دإده شــده إســت(ص  ــإی جھــإن شــنإخته نشــده  و وإرون -320پرولتإلی

 ). إو مدإم إز جإیگإه فکری لنین به قدرت لنین نگإه میکند:  کــه شــمإ نمــی340

ــإرإن ــدر وإال و بــإ عظمــت بــود و حــتی ی ــدإف آن مــرد چق  فھمیــد آرزوھــإ و إھ

 بلشویکش ھم إو رإ درست درک نمی کردند و ترجیح مــی دإدنــد رإه کإئوتســکی
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 و منشویک (معتقدین به ضرورت رشد کإرگرإن صنعتی زیـر نظـر قـدرت سیإسـی

 سرمإیه دإری وطنی برإی آمإدگی به گذإر سوسیإلیســتی_م) رإ در پیــش گیرنــد

 و بـــه إنقالب إول دموکرإتیـــک ســـرمإیه دإری بســـنده کننـــد در حـــإلیکه لنیـــن

 إسترإتژیســـت  برجســـته إی بـــود و در إوضـــإع پإرإدوکســـیکإل مـــی توإنســـت

 فرصتھإی مھم تـر رإ در قبضـه کـردن کـل قـدرت سیإسـی حـس کنـد. در حـإلیکه

ــبی ھــإی کوچــک درون ــه مرکــزی بلشــویک در پــی فرصــت طل  تمــإم إفــرإد کمیت

ــــبر ــــل إز إنقالب إکت ــــبرإل تزإریســــم قب ــــر لی  )1917پإرلمــــإن کرنســــکی(وزی

 بودند(ھمإن صحفه).  إمإ ژیژک زیرکإنه و موزیإنه إین وإقعیت رإ کتمإن میکند

 که کإرگرإن و دھقإنـإن و دیگــر آزإدی خوإھـإن روسـیه إوضـإع رإ بـرإی برپـإیی

 قدرت  شورإھإی مستقل فرإھم آورده بودند. و إینجإ لنین إز آنھإ به کلی عقب

 إفتإده بود ولــی ژیــژک مـإ تنھــإ مسـحور مإنورھــإی زبردســتإنه قــدرت لنیــن در

 تسخیر إنقالب إست زیــرإ خـودش در کسـب قـدرت سیإسـی در پإرلمـإن إسـلونی

 شکســـت خـــورد و حســـرت دإشـــتن إرگـــإن ھـــإی قصـــإبی چکـــإی دذرژینســـکی و

 شمشـیرکمیته نظــإمی و إرتـش ســرخ تروتسـکی بـه دلــش مإنــد. ژیــژک ھــإ قــإدر

 نیستند که إنقالب رإ إز چشم خوإستگإه و إھدإف إنقالب کنندگإن وإقعی روسی 

   که ھمإن کإرگرإن، دإنشجویإن و کشإورزإن فقیــر و آزإدی خوإھــإن1900إوإیل 

ــه آزإدی بالوإســط  شــورإھإی خــودگردإن و تصــمیم گیرنــد  ــد ک ــإه کنن ــد نگ  بودن

 خودشإن رإ می خوإستند تإ منإسبإت شورإیی رإ به طور مســتقیم تجربــه کننــد

ــع ــتیھإیش رإ بشنإســند و در رف ــد بــإرور شــوند یعنــی کإس  و إز درون آن فرآین
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 موإنع و إیجإد مکإنیسمھإی إرتبإطی متنإسب بإ نیإزھإیشإن ، تجربــه إنــدوزی

 و خودسإزندگی کنند. نه إینکه به إنقیإد حزب حکومتی إنحصإر طلب بلشویک

 درآیند که تإ  چند مإه قبلش در دربإر کرنسکی بــر سـر منإصــب قــدرتی چ ک و

 چونه می زدند. ژیژک إسإسإ  خوإستھإی زحمت کشإن رإ نمی بیند کــه لنیــن رإ

 مجبــور کردنــد تــإ فرصــت طلبــإنه  إز طریــق شــعإر قــدرت بــه دســت شــورإھإی

 إنقالبــی کــإرگرإن و دھقإنــإن خــود رإ بــه آنھــإ  نزدیــک کنــد تــإ در خیــز بعــدی

 قــدرت رإ تمإمــإ  بــرإی حــزب خــودش قبضــه کنــد و إیــن ھمــإن بــإالترین قــدرت

 سإدســتیک آتوکرإســی(تــک قــدرتی) و دســتگإه مطلقــه إســت آنگــونه کــه حــتی

 نإپلئون خود رإ مظھر إنقالب فرإنسه خوإند چیزیکه لنین بإرھإ نــإپلئون رإ در

 إین زمینه سرمشـق خـود قـرإر دإده بـود و شـدیدإ  ستإیشـش مـی کـرد. ژیـژک إز

 جإنب دیگر به طــور نإشــیإنه و   إحمقــإنه إی  بــه جنب  رإســتگرإیی پلورإلیســم

 إحزإب پإرلمإنتإریستی لیبرإل می تإزد در حإلیکه خودش در پإیإن کتإبش در

  در1990مصإحبه إی بإ إو بـه إیـن سـؤإل پرســش کننـده کـه....... شـمإ در سـإل 

 إنتخإبإت چند حزبی( بخوإن پإرلمإنتإریستی) جمھوری تإزه تأسیس إسـلوونی

 نإمزد شدید...  إو می گوید : "فعإلیت سیإسی مـن ھــدف بســیإر محـدودی دإشـت

 صــرفإ  در جلــوگیری إز إینکــه مبــإدإ إســلوونی بــه کشــوری ھمچــون کروإســی یــإ

 صربســتإن بــدل شــود، و یــک جنبــش بــزرگ نإسیونإلیســتی ھمــه چیــز رإ تحــت

 پیشوإیی خود درآورد. مإ بـه إیـن ھـدف رســیدیم إسـلوونی حـإال کشوریسـت کـه
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ـــإن مردمـــش وجـــود دإرد و وسوس   فھـــم بســـیإر گســـترده تـــری إز مکـــإن در می

 )633-634نإسیونإلیستی إز بین رفته إست..." (ص

 آیــإ إیــن مــإ رإ بــه یــإد مزخرفــإت متنــإقض إســتإلین نمــی إنــدإزد کــه

 !! یــإ إینکـه دولـت دیکتــإتوریمیگفت مــإ إقتصــإدی کـإمال  سوسیإلیســتی دإریــم؟

 پرولتإریإ بإید آنقدر قوی شود تإ دیگر نیإزی به دولت نبإشد؟!!  إمــإ مــإ دیــدیم

 کــه ســإختإر دولــت سوســیإل نإسیونإلیســم مــدنی إروپــإیی ھیتلــری و إصــول

 مإرکسیســم إســتإلینی لنینــی چگــونه بــر روی گورســتإن ھــإی مــرگ پــإیه ریــزی

ـــورإ ـــت چـــپ ســـرمإیه دإری ھمگـــی ھ  میشـــدند و طرفـــدإرإن إقتـــدإر دول رإس

میکشیدند. 

 :" من فکر میکنم إگر قرإر إست بــه بـإزی سیإســت وإردژیژک می گوید 

 شوید بإید به نحوی عمل گرإیإنه و سنگ دالنه تإ آخـر خـط برویـد. مـن إز إیـن

 نظر ھیچ مشـکلی ندإشـتم." مطمئنــإ  در إینجـإ  علـت عالق  إو بـه سـإزمإن تـرور

 چکیستی إستإلین و لنین مشخص میشــود. إینھــإ إلگوھــإی آقــإی ژیــژک ھســتند.

 چونکه در إین پرإگمإتیسم ســنگدالنه آنھــإ کوچکــترین تردیــدی نشــإن ندإدنــد و

 إعـترإض وسـیع إقشــإر مختلــف روس رإ تحـت عنـوإن حمل  إمپریإلیسـتھإ و بعـد

 خرإبکإرإن، ضد إنقالب، ضد خلق و...  توسط چکإ حـتی تــإ ســإلھإ  بعــد إز مــرگ

 لنین ھمچنإن جإمعه رإ به خون کشیدند. حإل ھمین سؤإل إز آقإی  ژیــژک مــی

 شود که "آیإ إین یکی إز دالیل ستإیش شمإ إز لنین نیز ھست؟ بلـه، ولــی لنیــن

 ھمیشه تعھدی سفت و سخت دإشت کسإنی که می دإنند بإالخره یک نفــر بإیــد
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 دست به کإر شود ، ھمیشه مورد ستإیش مـن إنـد.... مـن کسـإنی رإ ســتإیش مـی

 کنم که آمإده إند زمإم إمـور رإ بـه دسـت گیرنـد و کــإر کـثیفی کـه بإیــد إنجـإم

 شود رإ إنجإم دھند..."(ھمإن صفحإت)  بنإبر إین ژیژک سوژه ھإی معلق رإ بــإ

 آنإلیزھإی روإن پریشی الکــإنی بـه ریسـمإن آسـمإن مـی بنـدد تـإ شـإید بتوإنـد

 یکبــإر دیگــر بــإ ســإختإرھإی بحــرإن زده و پوســید  قــدرت إســتعمإر، إســتبدإد و

 إستثمإر  عصر  توسع  إنتحإری نئولیبرإل مدرن، ھمـإن کـإر کـثیف پسـإ لنینـی رإ

 که الزم میدإند، به إتمإم رسإند.  یعنی حتإ دیگر یک إنسإن منتقد به فإشیســم

کمونیسم دولتی لنینی و سإختإر دولت سرکوب در جھإن رإ بإقی نمإند. 
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 دورإن نإستإلژیک خإکسپإری مدرنیته در عصر جنون گإوی و شـبیه ســإزی فــرإ

مدرنیسم 

 فلسف  فکری و فعإلیت عإطفی نسل آگإه إمروز بــدون شــک نیإزمنـد یــک

 .  مدرنیســمھمإھنگی بالوإسطه بإ فعإلیت عإطفی زنـدگی إکوبــوم زیسـتی إسـت

 در بھترین فرم فلسفی إش دروإقــع ھمــإن عقالنیـت إبــزإری مــدرنیته و گفتمــإن

 رسمی و رقإبت جویی تإریخ جزم گرإیی سلطه ،إستثمإر و إستعمإر مــی بإشــد.

 گفتمإنی تکنیکی-  نخبگی و خودمحور که منطبق بر منطق إصــلی تفکــر کنــترل

 گر مرد سإالری إست. مــدرنیته إسإســإ  یــک گفتمـإن و فلسـف  فکــری إنـتزإعی کــه

 توجیه گر سإختإر خشک و پوسید  عصــر تســلیحإتی إطالعــإت ربــإطی مدرنیســم

 إست و به عنوإن زبإن فریـب دیپلمإتھــإ ، آکإدمیسـین-ھـإ  و سیإسـیون بـه کــإر

 برده می شود و در بھترین حإلتش تإ کنون ھیچ  مسئولیت إجرإیی رإ در قبــإل

 إینھمه جنإیت بشری و  بوم زیستی به عھده نگرفته إست حتی مدعیإن حقــوق

 بشری آنھإ به یک ھزإرم آنچه که بخیإل خود مکتوب ھم کرده إند، ولی ھرگــز

 در إجرإیش ذره إی به آن عمل نکرده إند و تنھــإ پوششـی بـرإی ضـربه زدن بـه

 شکل گیری جنبشھإی  مستقل آزإدیخوإھی بوده إست. چرإ کــه مــدرنیته إسإســإ 

ــإ شــروع رنســإنس آن منــش و جــوھر  تحــول معنــوی زنــدگی و ھــویت عــإطفی  ب

 منإسبإت  بومزیستی رإ بی رحمإنه به روش عقالنیت إبــزإری در وجـود خـود و

 جإمعه کشـت. آزإدی ھــإی کنـونی در إیجـإد برخـی منإسـبإت إنسـإنی صــرفإ  إز

 طریق مبـإرزه و تجربـه  تــإریخی جنبشـھإی آزإدی خوإھـإنه و فشــإرھإی مــردم
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 بوم زیستی علیه سإختإرھإی دیوإن سإالری مـدرن سـرمإیه بدسـت آمـده  إسـت

 که سرإنجإم زمینه سإز شکوفإیی ھر چه بیشــتر منإســبإت إفقــی  شــده إســت و

نه إز طریق گفتمإنھإ ی مدرنیته درون سرمإیه دإری. 

 إمإ چرإ ژیژک خشمش رإ نسـبت بـه موضــوع  ضـد إدیـپ دلـوز ھمچنـإن

 برجســـته مـــی ســـإزد؟ چرإکـــه ژیـــژک معتقـــد بـــه  روإنشنإســـی إیـــدئولوژیکی

 سرکوبگرإن  فرویدیست که نظری  عکس خودش رإ، نشإن  إنکإر إمیإل سرکوب شده

   سإله إی که إز خون ریزی12.  درست به مإنند آن دختر خود آنإن     می دإند

 و آدم کشتی وحشـت دإشـت و سیســتم آموزشـی حکومـتی بلشـویکھإ مـی بإیسـت

 شیوه إی رإ پیش گیرد که إو ترس إز جنإیت رإ إز خود دور کنــد. یعنــی إز نظــر

 ژیژک إین إمر طبیعی میل به جنإیت إست که در دختر جوإن خفــه شــده بــود و

 آنھإ (سلطه گرإن) وظیفـه دإرنـد کـه آن میـل رإ در إو دوبــإره بیـدإر کننـد. إیـن

 إســـت درس ھـــإی روإنشنإســـی ســـلطه گـــرإن کـــه میـــل بـــه جنـــگ، آدم کشـــی،

ــر فروشــی، ــــإبت ،فخ  مردســإالری، نــإموس پــروری، تســلیم، کنــترل، ریإست،رق

 دیپلمإسی، حیله گـری، منفعـت طلــبی، جـإه طلـبی، زن سـتیزی، دسیسـه چینـی

 و... رإ إز طریــق   شـبکه ھـإی إختإپوسـی دیوإنسـإالری قـدرت، زنــده نگھدإرنـد.

 بلــه، إلبتــه إز طریــق  وزرإت جنــگ، ضــد إطالعــإت، إمــور خــإرجه، بإزرگــإنی و

 تجإرت، کإر (بردگی مزدی)، آموزش و فرھنگ و....به جوإنإن إز کودکی آموزش

 دھند تإ آنإن برإی منإفع سإختإر مردسإالر، إستثمإرگر، إستعمإرگر، سلطه گــر

 و... تربیت و آمإده کنند.  و إین زندإن میل به قدرت إسـت کـه إمثــإل ژیــژک ھـإ
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 در درونــش إســیرند و چــون إز جســإرت و عشــق بــه آزإدی تھــی شــده إنــد تالش

 میکنند دیگرإن رإ بإ بـإزی ھـإی فلســفی تخصصـی بیمـإرگونه بـه دإخـل کشـند.

 إیــن ھمــإن گــردإب طرإحــی شـده مــإکس وبــر إســت کـه ژیــژک در آن دســت و پــإ

 میزند زیرإ إو ھیچ گونه رإه نجإتی برإی فرإر إز سإختإر قدرت سیإسی و قفس 

 آھنین سإختإر بورکرإسی رإ برإی جــإمعه  متصــور نمیشــد. إمــإ إیــن تھدیـدھإی

 متخصصین قدرت که رإه فـرإری بـرإی رھـإیی نیسـت إسإسـإ دیگـر رنـگ بـإخته

 إســت و إیــن خودشــإن ھســتند کــه در دخمــه ھــإی تإریــک تــرس و نفــرت خــویش

 زندإنی شده إند وجنبش ھإی إفقی و آنإرشــیک بـه خـوبی إز إیـن موضـوع آگـإه

 ھستند که إین سإختإر کھنه شبکه قدرت چنـإن پوسـیده و فرسـوده شـده إسـت،

  درصــد آنــإن کــه در چنگــش ھســتند إز وجــودش خســته إنــد. کمــتر90کــه حــتی

 سربإزی، کإرمندی، کإرگری، معلمی و...إز إســتثمإر شـدنش و ســلطه دولتــش بــر

 خودش إبرإز خشنودی میکند. در غـرب آن ھـإ بـه تدریـج بـه جنبشـھإی إفقـی و

 آنإرشیک روی میآورند زیرإ إین تنھإ إز پژوإک فرزندإنشإن بـرإی آزإدی نیسـت

 بلکــه إیــن بــإر طــبیعت زیســتی بــرإی نجــإت زنــدگی بھمرإھــی جنبشــھإ بــه پــإ

ــزإرإن، ــه إز دل گل ــه و شــقإیقند ک ــوفر و زنبــق و الل  خوإســته إســت.   إیــن  نیل

 دخـترإن و پسـرإن محلـه عإشـقی رإ میجوینـد تــإ دسـت در دسـت ھـم، بـه یــإری

دلفین ھإ، کبوترإن آزإدی رإ به سرزمین رستنی ھإ برگردإنند.    

  بنـــإبرإین ھنـــوز برخـــی إز مـــردم ممکـــن إســـت تحـــت تـــأثیر و نفـــوذ

 إیــدئولوژی ھــإی کــإذب آزإدی خــوإھی إحــزإب قــدرت  قــرإر گیرنــد و شــعإرھإی
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 آزإدی، عدإلت و برإبری که بخصوص دولت ھإی غربــی سـنگش رإ در إنتخإبــإت

 زیإد بـه سـینه میزننـد برإیشــإن جلــوه إی فریبنــده دإشـته بإشــد درحــإلیکه در

 مـإھیت تفکـری إعالم کننــدگإن آن بــه لحــإظ پإیگـإه حزبــی قـدرتی شــإن صــرفإ 

 جنبه شعإری عوإمفریبإنه دإرد زیرإ إحزإب حکومتی برإی رسیدن به إھــدإف و

 تمإیالت وإقعـی  سـلطه گــری، ویرإنگـری و کنـترل بــر طـبیعت زیسـتی بـه قـوإی

 فریب خورده مردمی در پشـت سـر خـویش نیـإز دإرنـد. کمونیسـم و سوسیإلیســم

 دولــتی و حزبــی تنھــإ کــإری رإ کــه کــرد بــت پرســتی قــدرت سیإســی زمینــی رإ

 جإیگزین آرزوھإی توجیه گرإن  قدرت آسمإنی کرد وإصول گرإیی، جزم إندیشــی

 و إطإعت إز بت حزبی رإ در قإنون دیکتإتوری پرولتإلیإ فرموله کرد ھمــإنگونه

 که تخطی إز آیین إمپرإطوری رم یعنی توھین به خدإ و مسیحیت و برگزیــدگإن

 نمــإد قــدرتی کــه کســی غیــر إز ســلطه آن پــدر و پســر برگزیــده شــإن نبــود. در

 کمونیسم دولتی لنینـی، تخطـی إز إیـدئولوژی مـذھب نمــإی مإرکسیســم بعنــوإن

 سرپیچی إز قوإنین و آیین إمپرإطوری و دیوإن سإالری حزب کمونیسم بلشویسم

ــد ســرمإیه دإری دولــتی مــدرن و شــبکه ــإ رون  شــمرده میشــد.  یعنــی مخــإلفت ب

 إطالعــإت چکیسـتی آن، کفـر در إصـول لنینیسـم،  و بعنــوإن رویزیونیســم، مرتـد

 وگنإھکإر شنإخته میشـدید( در روســیه إمـروز ھمچنــإن بـه مــإمورین إطالعــإتی

  میگوینـد). بـرإی ھمیـن إمثـإل ژیــژک ھــإ و دیگــرچکیست، یإ چکإکی جی بی،  

 شیفتگإن قدرت دولــتی آنھــم در چھــر   برگزیــده دیــوإن ســإالری آییــن حکومــتی،

 تحت عنوإن خیر خوإھإن جإمعه، گروه حزبی إیدئولوژیک خود رإ تنھــإ شــإنس
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 نجــإت دیگــرإن مــی پندإرنــد و إیــن خــود محــوری رإ بــه عنــوإن قــإنون و إخالق

   ) ســتإیش  میکننــد، تــإ إیـن نیــإز تنــشsupper egoمرجـع إ بـر مـن فرویـدی  (

 ھیجإنی ھجومی بـر آمـده إز کمبـود شــدید روإنـی حـس حقإرتشـإن رإ در  نمـإد

 کإذب و پوشإلی قدرت، پر کنند چرإ که إز إرتبإط خالق زیستی شإن تھی شــده

ــإم  و به صورت نإھنجإری می خوإھند آنرإ در رقإبت قدرتی به دست آورند. تم

 قدرتھإی حکومتی عمال  بإ حربه ھإی سیإسی إیدئولوژیک و قدرتھإی تبلیغإتی

 رسإنه إی شإن تالش میکنند مردم رإ برإی إرضإء نیإز شھوإنی قدرت خودشإن

 تحت تإثیر قرإر دھند.  در وإقع إفرإد خودخوإه و جإه طلب إتحإد مردم رإ تنھإ

 در پشت ســر خـود قإبـل قبـول مـی دإننــد چـرإ کـه  خودشـإن إز پویـإیی زنــدگی

 بـــرإی پیوســـتن بـــه جإمع  عــإطفی ھمســـإیگی و منإســـبإت خالق آزإد عإشــقی

ــإ رإ إز ــدرت خــوإھی، آنھ ــد و حضــور ھیجــإنی عطــش ق  زیســتی خــإلی شــده إن

 ھمکــإری آزإدإنــه بــإ دیگــری در جھــت شــکوفإ کــردن توإنــإیی ھــإی یکــدیگر در

 فرآیند رھإیی زندگی زیستی عإجز می سإزد.   بی دلیل نیست که إمثإل ژیژک

 ھــإ فعإلیتھــإی جنبشــھإی إفقــی رإ علیــه قــدرت سیإســی خــود میدإننــد چرإکــه

 محرکه ھإ و کشش ھإی سإدســتیک آنھـإ در چنیـن شــرإیطی بـه خطـر میفتــد آن

 ھم در جإیی که یکسره تسلیم جنون قدرت شده إند.  بنإبرإین سیإستمدإرإن بإ

 روش تجإرت سیإسی عصـر نئولیبرإلیســم رسـإنه إی، تالش میکننــد بــرإی عضـو

 گیری إز لشکر رمه إی به آنھإ إطالعإت سیإسی  بفروشند تــإ إیـن گـونه برخـی
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ــردم و بخصــوص جوإنــإن رإ برإســإس ضــعف ھــإ و تربیــت نإســإلم عــإدإت  إز م

تسلیم طلبإنه شإن، مطیع  نمإدھإی قدرتی خود سإزند.
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ژیژک گرفتإر در مرز جنون و إمر وإقعی قدرت إ ب ر من            

 روإنکإوی ژیژک ھمإنطور که قبال  ھم إشــإره شـد کـإمال  در حیط  جنـون

 قدرت تنیده شده إست إین إتفإقإ  ھمإن مرز متزلزل إمـر خیـإلی و إمـر وإقعیــت

 . نظریإت سإدستیک فرویدی به وإقــع بــهتلخ روإنکإوی شکنجه و سإدیسم إست

 طرز وحشتنإکی به درون روإنکإوی جنإیی ژیژک خزیده إست و تالش میکند بــإ

 شــور و ھیجــإن مــرگ پرســتی، جــإمعه إنســإنی و طــبیعت إکوزیســتی رإ تــإ مــرز

 جنون به بإزی گیـرد و بعـد بـه تجزیـه  و تحلیـل حـإالت بحــرإن ھـإی روإنـی و

 رفتإری آنھإ در نقط  إوج إضطرإبشــإن بپــردإزد.حــإل ژیــژک خــودش رإ بإصــطالح

 جسورإنه در یک لبه برزخ ترسیم میکند، تسلیم یإ مرگ، خودکشــی سیإســی یــإ

 پیشروی تإ به آخر.  إین تنھإ ژیژک إست کــه بــإ  فلســفه مإلیخولیــإیی خــودش،

 به توجیه جنون دیکتإتوری لنین در پیشروی تإ به آخر یعنی قتل عإم عمــومی

 پیش میرود. إز إین منظر پس کإری بزرگ مثل عمل ھیتلر ھم میتوإنــد در عیــن

 حــإل یـک خودکشــی الزم سیإســی بإشــد، چــون کــه بــه عنــوإن یــک رھــبر مقتــدر

 وظیفه إش إین بود که تــإ آخـر پیـش رود؟! پـس نــإبود کـردن عشـق بـرإی إمـری

 وإالتر و مھمتر که گإھی تنھإ در چھره قھرمإنإن إفسإنه إی برإی إنتقــإم ب زک

 میشود در إمثإل ژیژک ھإ تجلی می یإبد. در وإقع إیــن ھمـإن عشـقی إســت کـه

 دیکتإتورھــإ بــه ملتشــإن دإرنــد تــإ زمــإنیکه مطیــع و وفــإدإر مإنــده بإشــند.  در

 چنین شرإیطی إعترإض به إبرمن، توھین به ملـت و پرولتإریــإ محسـوب میشـود

 و چون مردم تإبع إمنیت إبرمن قلمــدإد میشــوند بنــإ برإیــن إبرمــن، إعـترإض رإ
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 خیإنت به کشور میشمإرد و سزإیش مرگ إست.  إین مثال آن وضعیت پإرإدوکسی

 إســت کــه إبــر مــن خــود دســت بــه کإرھــإیی میزنــد کــه مــإ رإ إز إنجــإمش بــإز

   ژیژک) . پس فإشیسم در خودنمــإیی قھرمإنــإنه إش وظیف  وقــإر295میدإرد(ص

 سیإســی در حفــظ قــدرت رإ بــإالتر إز ھــر چیــز قــرإر میدھــد و بإصــطالح ھــدإیت

مردم به سر منزل شوکت ، عظمت و إقتدإر!!!

 برإی حکومتیإن توجیه قـدرت إسإســإ بـرإی حفـظ آن مردمیسـت کـه عـإدت دإده

 شده إند که نیإزمنــد بـه رھـبری شـدن بإشــند تــإ ملـت شـنإخته شـوند و إقتــدإر

 .  پــس ملــت بإیــددولــت و حکــومت ھــم إز فرمــإنبردإری ملــت سرچشــمه میگیــرد

ــإه إقتــدإر ــإدإر بــه دولــت   قــإنون بــإقی بمإنــد تــإ إز جإیگ  یکســره تســلیم و وف

 إربإبش، بقإی عمر و خوشبختی إش رإ تمنإ کند. ھشــدإری کــه إمــروزه بـه طــور

 دإئم به کودکإن دإده می شود آیإ به خطرإت رفتإر و گفتإر مخإلفت آمیز خــود

 وإقــف ھسـتید إگـر دردســر ھــإی زیــإدی نمـی خوإھیـد رإھھـإیی رإ کـه  بــر شـمإ

 تعیین کرده إند بروید پس سرتإن رإ پإیین إندإزیــد و وظــإیف محـوله رإ إنجــإم

 دھیــد.  إیــن آن چیزیســت کــه حــزب، دولــت، کلیســـإ، کمپــإنی، إدإره، سیســتم

 آموزشی و...  در غرب و شرق إز شمإ میخوإھند و جإھإی قدرتی دیگرھم بھترإز

ــت،  إین نیست. جإلبه که کشته شدن شور زندگی وتخریب إعتمإد بنفس، خالقی

 کنجکإوی، حس شریک شدن و إندیش  إنتقإدی کودکإن و جوإنــإن حــتی إز جــإنب

ــده شــإن ترســیم ــرإی آین ــدین آن قــدر إضــطرإب آور  و دردنــإک ب  برخــی إز وإل

 نمیشود تإ إینکه در مقإبل قوإنین و إوإمــر إبرمــن و إربإبــإن ســلطه، إیســتإدگی
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 کنند. آیإ إز فرإیند منــش إطـإعت و خإموشـی در مقإبـل رونـد سـإختإر خشـونت

 مــدرن و تـن دإدن بــه إجتمــإعیت خشـک و بـی روح  نظــإم حقیـر سـلطه، آن ھــم

 صـرفإ  بـرإی کسـب إمنیـت دروغیـن پرسـتیژھإی توخـإلی ھویــتی، إنتظــإر دإریـم

 چگونه منإسـبإت عإشـقی إی در جـإمعه بشـکفد؟ تـإزه آنھـم در إزإی کسـب یـک

 پرستیژ بإید شخصیت آزإد  خویش و صدإقت در رشد و پویإیی دیگری رإ زیر پــإ

له کنند. 

 ژیژک بإزی نفی  نفی دیإلکتیک ھگلــی رإ ھـم بـه خــوبی بـه روإنکــإوی

 . إمـإ إو تنھــإ کســی إســت کـه بــه خیــإل خــودشمإلیخولیإ یی إش تزریق میکند

 مإھرإنه و مغرورإنه خطر میکند تإ بیمإرش رإ (بخوإن مردم و جإمعه)  إز نگــإه

 وإالی خویش  به لب  پرتگإه بکشإند تإ شوک الزم بــرإی  بیــدإری آنــإن رإ إیجــإد

 کند.  چون إز نظر إو تنھإ رإه نجإت مریدإنش عبور إز کنإره ھإی پرتگإه إســت،

 گویی قھرمإن مإ، ژیژک، إز لحإظ ھنــری ، فلســفی ، سیإســی، إقتصــإدی، روإنــی

 به تمإمی مرزھإی جنـون إیــن بحــرإن آشنإسـت یعنــی مـردی مقتــدر کـه إوضــإع

 پإرإدکســیکإل مــرگ آور فعلــی رإ بــه خــوبی تشــخیص دإده إســت  و بــه ھمگــإن

 ھمـإن ھشـدإری رإ میدھــد کـه لنیـن در لحظـإت بحرإنـی بـه پیـروإن وکإدرھـإی

 حزبی إش در إرتبإط به ضرورت إطإعت کردن  إز تشکیالت آھنین دولت مقتــدر

 خود رإ میدإد زیرإ دإئمإ إجرإی یک سری کشتإر ھإی دست جمعی بــرإی تثـبیت

 سإختإر دولت سوسیإلیسم تإ رسـیدن بـه جـإمعه بـدون طبقـه( بـدون آدمیــزإد و

 متشکل إز ربإط ھـإی آھنـی) إلزإمـی بـود.  برخـی إز نوشــته ھـإی دیکتإتورھــإ و
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 رھبرإن و حإکمإن قدرت رإ إگر إز کلیت متـن آن جــدإ کنیــم  إلبتــه بــدون رســوإ

 کردن نإمشإن و ھمچنین حذف إعمإل دیکتإتوری شإن، گإھی شإید بسیإر زیبــإ

ـــإنه و ـــره وری فرصـــت طلب ـــو إز بھ ـــخ دیکتإتورھـــإ ممل ـــد. تإری ـــوه کن ـــم جل  ھ

 فریبکإرإنه برإی آرمإنھإی جإه طلبی و حفظ سـلط  قدرتشــإن بـوده إسـت کـه بــإ

 ھمکإری ده ھإ مشإور و کإرشنإس حیله گر و سیإســتمدإر، حکــومت رإنــی رإ بــر

 دوش مـردم بـه پیـش رإنــده إنــد. مـردم در تصـور ژیـژک ھمـإن بیمـإرإن و عـوإم

 توسری خوری ھستند کـه قــإدر بـه نجـإت خـود نیسـتند إمـإ در عیـن حـإل چـون

 قھرمإنإن و رھبرإن وإقعی خودشإن چون ژیژک رإ درســت تشــخیص نــدإده إنــد،

 إز إین نظــر ســزإوإر تیــغ روإنکــإوی جرإحـی آقـإی ژیــژک و إلگــوی نئو لنینــی إو

 قرإر میگیرند و به زور و نیرنگ ھم که شده آنھإ رإ بإید به پرتگإه إمــر محــإل

ــإن  ژیژکی نزدیک کند. جإیی که دقیقإ ژیژک قھرمإن إیستإده إست و إینجإ ھم

 جإییســت کـه مکـإن إمـن قــدرت إبرمـن إو بـه حسـإب مــی آیــد و إیـن آن مســئله

 إثبإتی ژیژک به رقبإی قدرتی خویش إست که  برإی چنین زیرکی جإه طلبإنه

 إی إعتبإر رھبری قإئل شوند.  إین درس ھإی ھنر شکنجه گــری حرفـه إی إسـت

 که فرد یإ جـإمعه رإ بـه مـرز جنـون و بــرزخ بکشــإند تـإ مثال  رإھـی جـز تسـلیم

 نبإشد. بله، إین ھوش روإنکإوی قــدرتی آقــإی ژیــژک إســت، جـإیی-کــه نخبگــإن

 سیإسی و إشرإف عإلی رتبه و ستإرگإن فیلـم وھنـر  بـه رإسـتی بتوإننـد بـه إو

 ببإلنـــد و ستإیشـــش کننـــد پـــس بـــی جھـــت نبـــوده و نیســـت کـــه روإنکـــإوی

 مإلیخولیإیی فرویدی ھموإره در خدمت حإکمإن قدرت و ســإختإر إبرمــن ســلطه
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 گــر مــدرن قرإردإشــته إســت. ژیـــژک صــرفإ  نظرگإھھـــإی سیإســی و فلســفی رإ

 إقتدإرگرإیإنه به نفع گرإیش شدید شھوت  قدرت خوإھی و وسوسه ھــإی روإنــی

 ھژمـونی طلـبی خـودش بــر دیگـرإن  فرمـوله میکنـد.  نقـد چنـد ســویه، وإرونـه و

 متنإقض خود إو به کإنت، لنین، ھگل، فروید و الکإن کإمال  إقتدإرگرإیإنه و بی

 سـر و تـه إسـت، آن ھـم صـرفإ  در جھـت دإدن و کإنــإلیزه کــردن نظریــإت سـلطه

ــإه وإالی نخبگــی ــبیت جإیگ ــع تث ــه نف ــإ(الکــإن در درجــه کمــتری) ب  جویإن  آنھ

 روإنکإوی سإدستیک  ژیژکـی إش مـی بإشـد. درسـت ھمـإن نقـد و نصـیحت ھـإی

 سطحی عإلیجنإبإنه و درون قدرتی إی که لنیـن بــه دزریژینســکی، تروتســکی ،

 کــإمنف، زینوویــف ، إســتإلین و.....کــه در رقــإبت قــدرتی و حــذف دیگــری بــرإی

 ریإست میجنگیدند، إنجإم میدإد. لنین إز إبتـدإ بـإ چنیـن سیإسـت آھنینـی ھـم

 سلطه قدرت خویش رإ بر آنھإ نشإن میدإد و ھم پروژه نظإم دولت مقتدر رإ در

 محوریت آنھإ به پیش می برد، ھمإنگونه کــه کإبین  بــوش(رییــس جمھــور إخیــر

 آمریکـــإ) إز طریـــق پـــروژ  نئوکـــإن، منـــإفع جدیـــد بـــإزإر نئولیـــبرإل جھـــإنی رإ

کإنإلیزه می کرد. 

 إگر مردم بخوإھند به آزإدی حقیقی برسند و ھیچگونه إربإب ، رئیــس

 و دالل و وإسطه ھإی حزبی و قدرتی رإ نپذیرنــد و بـه آنھـإ تـن ندھنــد مطمئنــإ

 سیإستمدإرإن عصبإنی خوإھند شد که چگونه جوإنإن ، زنإن و جإمعه إنســإنی

 بــدون إمثــإل إربإبــإن و حإکمــإن جــرإت میکننــد بــرإی خودشــإن شــعور تصــمیم

 گیری، خودگردإنی و إستقالل در منإسبإتشإن قإئل شوند و  إگر بیمإرإن قــدرت

325



 . إز إیـننتوإنند بر زیردستإن حکومت کنند آنگـإه بـه جـإن خـود خوإھنـد إفتـإد

 جھت ریإسـتمدإرإن بــإ زرنگـی کـثیفی تیـپ خإصـی إز جوإنـإن خالق و در عیــن

 حإل خإم إندیش،  مطیع و بـإب دنـدإن رإ مـدإم نشـإنه گیـری میکننـد کـه قــإدر

 بإشند إین دالالن مرد سإالر قــدرتی رإ در چشـم دیگـرإن برجسـته سـإزند و نـإم

 آنھإ رإ بر سر زبإن ھإ إندإزند تإ کإنإل ھإی ورود به تإالر قدرت تدریجإ برإی

 آنھإ فرإھم شـود و طبعــإ إنـرژی چنیـن لشـکر جـوإن و بـی ثبــإتی رإ علیـه زیبــإ

 ترین منإسبإت إفقی شورإیی و تصمیم گیرنده خود آنھإ وجــإمعه شــإن بــه کــإر

 گیرنــد. پــس چــون حکــم فرمــإ قــإدر نیســت إز کــإمجویی مریضــگونه خــود دســت

 بردإرد پیروإن جدیدی رإ در بیـن مـردم پخـش میکنـد تــإ معترضـین نتوإننـد بـه

ــری ھمکــإری و ھمفکــری ــه آمــوزی و فرإگی  رإحــتی إز فرصــتھإ و إمکإنــإت تجرب

 مستقیم بإ یکدیگر بدون دالالن قدرتی بھره مند شوند و کوششإن برإی خالصــی

ــدئولوگھإ و ــق إی ــإری ســلطه گــری إز طری ــده بیم ــترل کنن ــإ ی کن ــإنیزم ھ  إز مک

 کإرشــنإس ھــإی رقــإبت قــدرت سیإســی خنــثی و کنــد شــود. دیوإنســإالری قــدرت

ــإن، ــإر کودک ــرورش إفک ــرإی پ ــإ و إســتإندإردھإی مــدرن آموزشــی رإ ب ــروژه ھ  پ

 آگإھإنه در جھت حفظ منإسبإت مخرب سلطه، تسلیم، إطإعت، مرید و مرشــدی،

 رتبه سإزی، مقإم پروری،کإدر سإزی و رئیس مرئوسی و....برنإمه ریزی میکنند

 تإ دگمإتیسم و پرإگمإتیسم إیدئولوژی ھإی حزبــی چـپ و رإسـت قــدرت طلبــإنه

 رإ در درون جإمعه بإز تولید کنند.  ھمه إین تالشھإی مذبوحإنه برإی ممإنعت

 إز رشد و پرورش إندیشه إنتقــإدی و منإســبإت ھمفکــری و ھمبســتگی صـمیمإن  و
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 مسإوإت جویإنه إنسإن ھإ، تنھإ إوج دیـوإنگی إبرمـن رإ نشـإن میدھـد. جوإنـإن

 آگــإه بإیــد بدإننــد کــه إھمیــت بــر رسـی و کنـدوکإو إیــن وإقعیــإت إجتمــإعی در

 تحلیل مإھیت محرکه ھإی سإدیستی قــدرت کــه در عرصـه ھــإی متنـوع زنـدگی

 زیستی رخنه کرده  و مدإم برنــإمه ســرکوب غرإیـز طــبیعی زنــدگی رنگیـن آزإد

إکوزیستی کودکإن عإشقی رإ طرإحی میکنند، ھمچنإن ضروری و پإ بر جإست. 

 بــر ھمیـن پــإیه، بإزیھــإی فلسـفی مصـرفی در عصــر تکنولـوژی نجـومی

 إتمی در دفإع إز مدرنیته و نئو مدرنیته، حإلتی خشک و بی روح و إستیصــإلی

 .  فرإسوژه ھإسـت کـه مثــل إلکترونھــإ بــه یکــدیگرمإلیخولیإیی پیدإ کرده إست

 إثإبت می کنند و فرإتفسیر ھإست که إز برخـورد فرإتفســیرھإی دیگـر بـه شـکل

 گفتمإنھإی مشوش نخبه گرإیـی بــه بیــرون فـورإن میکننــد. آقإیــإن و فیلســوفإن

 نخبه گرإ و دولــت مـدإری  کـه بنـإ ھسـت در جــإم جھـإن نمـإی کـره إتمـی شـده

 بنگرند تإ طإلع طرفھإی قدرت رإ به بحـث و بررسـی بگذإرنــد، إگـر آنزمـإن کـه

 إرســطو و إفالطــون در تــإالر دربــإر ســالطین ، بنــدگإن رإ بــه إطــإعت إز منزلــت

 معنوی سإختإر دولت جمھوری حکـم میدإدنـد، إمـروز إیـن نخبگـإن فیلسـوف کـه

 تنھإ تک و توکی إز زنـإن ممکنـه در إیــن بحثھــإی فرسإیشـی و إحتمــإال  مشـمئز

 کننده گرفتإر شده بإشند، إکثر تریبونھإی آکإدمیک دإنشـگإھی رإ قبضــه کـرده

 و مــخ جوإنــإن مضــطرب إز إوضــإع نإبســإمإن عصــر نئولیــبرإل رإ در یــک ســیر

 بحثھإی مبھم سوژه بإفی بی سر و ته و سرگردإن به کإر گرفتــه إنــد.  آن زمــإن

 که إوج مبإحث فلسفی در عصر رنسإنس بود نھإیتــإ بـه فإشیسـم مـدرن خـإتمه
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ــتإرگإن بلنــد پــإیه إی چــون کــإنت، روســو، ھگــل و  یــإفت آنھــم بــإ حضــور س

 مإرکس...  و حتی آن إرإده عمومی إی که روسو برإ ی تضمین عــدإلت إجتمــإعی

 در قــإلب قــإنون جھــإن شــمول در دســت دولــتی مــدرن و متمرکــز  بــرإی إیجــإد

 دموکرإسـی در جــإمعه دنبـإل مـی کـرد در وإقــع ھمـإن چیزیسـت کــه إکنـون بـه

 فإشیسم و عصر نئو لیبرإل منتھی شده إست.  به ھمیــن صــورت فلسـف  ھگــل کــه

 بإ موشکإفی دیإلکتیکی زبردستإنه إی به مدإحی عظمت ســرمإیه دإری بـر مـی

ـــإع إز حإکمـــإن قـــدرت و  خیـــزد نمـــونه بـــإرزی إز تـــوجیه فرآیندتإریـــخ در دف

 إیـدئولوژی سـلطه جـویی إبرمـن برتـر میبإشــد کـه سـرإنجإم در چھـره إسـتبدإد

 مطلــق إروپــإ در کشورگشــإیی ھــإ و تــإرإج طــبیعت إکوزیســتی دیگــر ســرزمینھإ

 تجلی می یإبد. در چشم ھگل آلمـإنی کـه بـه عنـوإن پـدر مدرنیســم و مـدرنیته

 ھم نإمبرده می شود ،تإریخ تعإلی روح رإ تنھإ در توإن و شــھإمت و إخالقیــإت

 جھإن شمول مرد قدرتمند غربی در چیرگی بـر طـبیعت إکوزیسـت کـه  در چشـم

 إو خصــلتی پســت و خشـن دإرد، إرزیــإبی میکنــد . إیـن خــود مرکــز بینــی ســلطه

 جویإنه ھگلی به طرز وقیحی دیگر مردمإن ھســتی شــرق، التیــن و آفریقــإ رإ إز

 سرشتی پست و بی مإیه می إنگإرد که الیق آزإدی یعنی آن دموکرإسی لیبرإل

 إشرإفی إروپإیی ھإ نیسـتند غإفـل إز إینکـه سـیر تحـول تإریـخ زنـدگی زیسـتی

 ھرگـز یـک خطـی نبـوده و إز پویـإیی ھزإرسـویه إی برخـوردإر بــوده إسـت . إمـإ

 تإریـخ کوتـإه ســإختإر مخـوف سـرمإیه دإری بسـیإری إز آن تجــإرب و فضـإھإ و

 إمکإنإت ســرزندگی رإ بــه نــإبودی کشـإنید.  طـبیعت دوسـتی و ســتإیش عنإصـر
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 زیستی در إدوإر مختلف گذشته در نزد مردمإن عإشقی صرفإ  در قــإلب إندیشـه

 ھــإی بــت پرســتی نبــوده إســت و نســل آزإد إنــدیش معإصــر بــرإی زنــده کــردن و

ــل إز  بإزگردإندن بسیإری إز عنإصر و آگإھی ھإی تإریخ زندگی گذشتگإن تإ قب

ــروز و ــإالیی إم ــت پرســتی ک ــرد.  ب ــد ک ــن زیســتی تالش خوإھن ــإبودی کــل زمی  ن

 ســتإیش دیــوإن ســإالری قــدرت و لــذإت ھیجــإنی ھیســتریک إز قتــل عــإم ھــإی

 تکنولوژیکی بشریت و إکوزیست در عصر نئولیبرإل بسیإر وحشتنإکتر إز تإریخ

ــدرن و  بإستإن إست و إین تنھإ إز ثمره تکإمل تخریبی یک خطی عقل إبزإری م

 تإریخ سـإختإر فیزیکـی و روإنـی سـلطه و مـإلکیت بـر إمکإنـإت و منـإفع قـدرت

 سیإســی، إقتصــإدی ، جنســی و ..... بــوده إســت کــه تإریخــإ  در تقإبــل بــإ چنــد

 ھزإرسویگی تإریـخ مبــإرزه پنھـإن و آشـکإر مردمــإن إکوزیســتی و زنـإن زنــدگی

 آفرین برإی آزإدی  و رھإیی إز ظلم بوده إست که ھمچنإن إدإمـه دإرد.  إیـن دو

 نحوه إز زندگی تــإ بـه إمــروز  در کنــإر ھـم تجربـه آمــوزی کـرده و در دو مسـیر

 شـور زنـدگی و مـرگ پرسـتی تکإمـل یـإفته إنـد، یکـی در بـر پـإیی جشـن تــدإوم

 زندگی عإشقی در سیمإی جنبشھإی إفقی و آنإرشیک، دیگری در ھیبــت مخــوف

 بت وإره تکنولوژیکی ویروسی إتمی إبر من مدرن. بنــإبر إیــن طبقــإت ســرکوبگر

 در طی تإریخ سلطه گری ھموإره زیر فشإر إعترإضإت إجتمإعی دست بـه عقـب

 نشــینی و ســإزش زده  و نإچــإرإ  بــه جنإحھــإی جدیــد طبقــإتی قــدرت در  درون

 نإھنجـــإری ھـــإی جـــإمعه آزإد إکوزیســـتی إجـــإزه رشـــد دإده إنـــد کـــه نیـــروی

 دینإمیکی رنگین جإمعه رإ در نیإزھإی سإدستیک رفإھی خودشإن حــل کننــد و
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 بــه فرآینــد دســت بــه دســت شــدن ســلطه جــویی ھــإ، بخیــإل خودشــإن جلــوه إی

 طبیعی و مإندگإر بدھند تإ إعترإضإت مردمی و تنشھإی برآمده إز فشإر حــإکم

 بر آنھإ رإ نھإیتإ  به سود تدإوم شکل گیری جنإحی إز شـبکه سـإختإر قـدرت إز

 بإال کإنإلیزه کنند. إگر چـه خطرتخإصــم بیــن قــدرتھإ ھمـوإره حتمــی إســت إمــإ

 ھیجإن سإدیستی قـدرت طلــبی، سیإسـت فرصـت طلـبی رإ ھـم میشنإسـد. قــدرت

ــتی و چــه ــه لحــإظ سیإســی ھوی ــه مرگــش وحشــت دإرد چــه ب  ھمیشــه إز لحظ

 فیزیکی، ولی برگھإیش رإ برإحتی رو نمیکند و حیله گری ھإیش رإ ھم ھمیشه

 پنھإن نگه میدإرد.  ھمـإن درس ھـإی شـنیع مإکیـإولی کـه ھمـوإره مـورد عالقـه

 حإکمإن قدرت بوده إست. معإمله لنین بإ کإیزر رھــبر آلمــإن در زمــإن پإیــإنی

 جنگ جھإنی إول که زمینه سفر إو رإ إز سویس به روسیه بإ قطــإر مھــر و مــوم

 شده فرإھم آورد و یإ سیإست إستإلین در حذف فیزیکی تمإمی إعضإی إصـلی و

 خودی حزب بلشویک تإ تھدیدی برإی قدرت إو نبإشــند، جملگــی إز إیــن فرإینــد

بیمإر گونه رقإبت قدرتی بر می خیزد.    

 إین مسئله إز خود بیگإنگی إنسإن در نظإم سرمإیه دإری و سإختإر 

 دیوإنسإالری تقسیم کــإر کـإالیی إتمیـزه در إرتبــإط بـإ کـل طــبیعت زنـدگی ،کـه

 مإرکس پیــش زمینـه إش رإ در دســت نوشـته ھــإی إولیـه تـإ حـدی  مطــرح کــرد،

 متإســفإنه نــه تنھــإ در بررســی عمیــق تــر إو إز تإریــخ نظــإم  ســإختإر ســلطه و

 کنترل إشإعه دإده نشد،  بلکه در روند یک بعدی شدن نگإه مإرکس به موضوع

ــإتوری ــه سیإســی دیکت ــدرت سیإســی و إقتصــإد سیإســی ســرمإیه دإری و طبق  ق
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 پرولتإریإ إسإسإ به بیرإھه رفت  و نتیجتإ  زمینه إسـتحإله جنبشـھإی کـإرگری

 و آزإدیخوإھی رإ به طور یــک بعـدی در رونــد بــورکرإتیزه و مــدرنیزه شـدن روح

 مــرد ســإالری ســرمإیه دإری ھگلـی، فرإھــم آورد . ھمــإنطور کــه مــإرکس خــودش

 گفت کإفی بود که ھگل رإ إز حإلت کله پإیی إش خإرج کنــد إمــإ إو بــإ بینشــی

 مکإنیکی و یک خطی برمبنإی مإتریإلیســم تإریـخ إقتصــإدی إیــن کــإر رإ دنبــإل

 کرد تإ به طــور دیــإلکتیکی إرإده پرولتإریــإی صــنعتی(تشــکل خشــک رتبــه إی و

 إتمیزه مردإن کإرخإنه إی)  رإ خوإست عمومی جـإمعه چنـد بعــدی جلـوه دھــد و

 دیکتإتوری مدرن حزب نخبگإن پرولتإریإی قدرتی رإ قإنون جھإن شـمول دولـت

 گذإر کمونیستی بخوإند و نھإیتــإ  در جھــت تکمیــل نظریــه عـدإلت دولـتی روســو

 پیــش رفــت.  مـإرکس ســإختإر دیـوإ نســإالری قــدرت دولــتی و چنگإلھــإی پلیسـی

 قضــإیی و بورکرإســی کنــترل روإنــی فیزیکــی رإ صــرفإ  إز جنبــه روبنــإیی (غیــر

 عینی؟ غیر آبژکتیو؟) و آن رإ وسیله إبزإر ی تإکتیکی  موثری قلمــدإد مــی کــرد

 که می توإند به فرم مثبتی در جھت دیکتإتوری روشنفکرإن حزب مردإن کإرگر

 صنعتی قرإر گیرد. بنإبرإین در آنچنإن برھه إی مــإرکس فریفتــه إیــن شــتإب و

 پیشرفت تخریبی قدرت خإرقإلعإد  سرمإیه دإری قإره پیمإ شـده بـود کـه إروپـإ

 تجلی و مرکز چنین عظمـت بإشـکوه إســتعمإر گرإنـه إی بـود. ھمـإن تجسـم روح

 متعإلی و مطلق ھگلی که معتقد بود ھمه قإره ھإی دیگر به نفعشإن ھست کــه

 در جھت رشد إین قدرت إقتصإدی سـرمإیه دإری مــدرن و روح مــدرنیته قربــإنی

 شــوند. چرإکــه إیــن تنھــإ قــدرت یکپــإرچه و جھــإن شمولیســت کــه پرولتإریــإی
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 صنعتی مدرن رإ إز دل خود می آفریند و به زودی دودمإن ســرمإیه دإری رإ بــر

 می-چیند. إین برخورد نــژإد پرســتإنه، سلســله مرإتــبی ممتــإزإنه، کلیشــه إی و

 یک بعدی به سیر تإریخ زندگی إکوزیسـتی حـتی بــإ مـدعیإن رقـإبت روشـنگری

 عصـر رنســإنس بـه إصـطالح شـکوفإیی دورإن سـرمإیه دإری نوپـإ و مــدرنیته در

 تضإد بیشمإری بإ ھمإن  تز و سنتز ھإی نإسإزگإر و بإزی سإز دیإلکتیـک قـرإر

 میگیرد و ھرکس به فرإخور نیإزھإی إیــدئولوژی قــدرتی إش طــی  طریــق مرإحـل

 گذر تإریخ رإ مرجع ھویت رإسـتین خـود و یـإ بـی ھویــتی دیگـری در دنیــإی پــر

 مخـإطره معإصــر مـی پنـدإرد. بســیإری چــه نإشــیإنه برجسـتگی رنسـإنس رإ در

 فرھنــگ عقالنیــت  مـــدرنیته آن مــی إنگإرنــد و چــه مصــنوعی بــه جدإســإزی

 بإصطالح نإســإز  خشـونت مدرنیسـم إقتصـإدی جنـگ طلبــإنه و إسـتعمإری آن رو

 می آورند . إمإ پست مدرنھإ که به خیإل خویش فرإســوی مــدرنیته رفتــه إنــد و

 إکثرإ  به زبإن خودشإن آنـرإ تـدإوم و یـإ تکإمـل آن میدإننــد، ترجیحـإ  در سـإیه

 رفإه دإنشگإھی و إنجمنھإی ھنری، روإنشنإسی، معمإری و گفتمإنھــإی حقــوقی

 سیإسی سإزمإن ملل قرإر گرفته إند تــإ خــود رإ إز مکإفــإت و جنإیــإت ســرمإیه

 دإری مــبرإ بپندإرنــد.  إیــن تفکیــک عینــی عقالنــی و آبژکــتیو إبــزإری جإیگــإه

 فعإلیتھــإی نخبگــی فردگرإیــی در نقإشــی، موســیقی، تئإتــر و فیلــم، مجســمه

 سإزی، ھنرھإی دستی، معمإری ، نجوم ، شإعری و نویســندگی، فلســفه، إخالق،

 زبإن، حقوق جزإیی، دیـن، سیإسـت و علــوم و فنـون ،إقتصــإد، مکإنیـک، شـیمی،

 فیزیک، ریإضی، زیسـت، روإنشنإسـی، پزشـکی، آزمإیشـگإھی و غیــره  ھمــه بـه
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ــإن شــدند.  و در إیــن  صــورت تخصصــی کلیشــه إی خودمحــورإنه و إتمیــزه، نمإی

 رإستإ، فرإیند  تإریخ مبإرزإتی و تجربـی ھـم پیوســتگی إرتبــإط عـإطفی زنـدگی

 زیستی رإ در چھره جدید سإختإر إز خود بیگإنه جــإمعه مــدنی ســرمإیه دإری،

 یکســره إز ھــم دریــد. إیــن ســإختإر تقســیم کــإر مــدنی إتمیــزه کإرخــإنه إی در

 خدمت تزیین توسعه دیوإنسإالری إنتحإری و تخریبی تســلیحإتی، لوجســتیکی،

 إرتش و زندإن و سرمإیه دإری کإال سإزی إنسإن و طبیعت  و ھمینطور در جھت

 حــذف و دفرمــه کــردن جنســیت زنــإنه و نگــإه عإشــقإنه إکوزیســتی بــه طــبیعت

 زنـدگی و إرزشـھإی زیسـت کشـإورزی پیـش رفـت (إز نظــر مـإرکس ، مـإئو، لنیـن

ـــذیری و گرإیشـــإت  بـــوژوإزی  و... کشـــإورزإن، آغشـــته بـــه خرإفـــإت و نظـــم نإپ

 ھستند!!! ).  إگر بنإ بإشد معمإری رنسإنس در تإالرھإ ی قدرت عرض إندإم کند

ــه ــدگی صــرفإ  جنب ــھإی زن ــود و إرزش ــد ش ــإفع ســإختإر ســلطه بھــره من  و إز من

 إنحصإری برإی عده إی خإص پیدإ کنـد پـس آنھمـه سـخن إز بھـره منـدی عمـوم

 جإمعه إز آزإدی دروغی بیش نبـود.  إیـن ســیر عقالنیـت بـی محتـوإیی و دفرمـه

 شدن إرزشھإی زندگی در گسست إز تمإمی إبعــإد زنــدگی حقیقــی زیســتی إســت

 که عده إی می توإنند ثمره محصوالت کشإورزإن رإ بإ حرص و ولع ببلعنــد إمــإ

 به رشد آزإدی و سالمت زیستی آنھـإ نـه تنھــإ بـی تفـإوت بإشـند بلکـه آنھـإ رإ

ــوع ــبیعت متن ــإنه و ط ــإ  إحســإس زن ــد و نتیجت ــدإد کنن ــده قلم  خــإر و عقــب مإن

ــن مســیر نإھنجــإر و مخــرب ســلطه صــرفإ  وســیله  عإشــقی إکوزیســتی رإ در إی

 إرضــإی ســإختإر إبــزإری عقالنیــت مردإنــه رنســإنس و تــدإوم مــإلکیت ســرمإیه
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ــن ســإختإر نظــإمی کإرخــإنه إی کــه بطــرز ــد. ھمی ــرإر دھن  دإری بــی عــإطفه ق

 ھولنإکی بـإ پـروژه دیکتــإتوری مإرکسیسـم  لنینیســم علیـه آزإدی شـورإ ھـإ بـه

طرز بیرحمإنه إی آغإز گشت و در فإشیسم سرخ إستإلینیسم به إوج رسید.   

بإزتإب سیإست نئولیبرإلیسم در جإمعه 

  دو حیـــإت زنـــدگی متفـــإوت إز یکـــدیگر رإ دإرإجـــإمعه و دولـــت  ملـــت

 ھستند وإین مسئله رإ به خصوص در جإمعه آمریکإ میتــوإن لمــس کــرد. إز إیــن

 لحإظ حیإت إجتمإعی و منإسبإت جنبش ھإی إفقی معإصر  رإ نبإید بإ جإمعه

 مدنی وإبسـته بـه دولــت سـرمإیه دإری یکـی فــرض کـرد. قـوإنین جإمع  حقـوقی

 شـھروندی زیـر نظــإم سـلطه ســرمإیه دإری برنـإمه ریـزی مـی شـود و حـد آزإدی

 زنـــإن،إتحإدیه ھــإ، سرخپوســــتإن،سیإھپوستإن،مھإجرین وغیــره در چھـإرچوب

 قإنون مإلکیت سـرمإیه دإری معنــإ پیـدإ میکنـد. إمـإ إرتبــإط إنسـإنھإ در حیــإت

 إجتمــإعی و منإســبإت جنبــش ھــإی إفقــی إز چھــإرچوب قــإنون ســرمإیه خــإرج

 میشوند إمإ بسیإری إز متوھمین بــه دموکرإسـی غــرب، دوبـإره بعـد إز مشــإھده

 برخورد خشونت آمیز نیروھإی نظـإمی آمریکـإ بـه تجمـع ھـإی مسـإلمت آمیـز و

   که سیإست جدید2001 سپتإمبر 11حقوق مدنی إجتمإعی  به خصوص بعد إز 

 إختنـإق جنگـی بـر جـإمعه رإ حکـم فرمـإ کـرد، شــدیدإ  شــوکه شــدند.  طـرح عمـل

 إمنیتی شمإره یک و در إدإمه آن طرح شمإره دو که بــه تصـویب کنگـره آمریکـإ

 رسید در وإقع به معنــإی إخـص آن یعنـی تکـرإر نقــض ھمـإن حقـوق دموکرإســی

 مجإز و سوری غربی بود.  إمإ إین نگرش لیبرإل رفرمیستی مختص جإمعه غرب
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 نیست.  مإھیت إین نقد و مسإلحه درون قدرتی بر ر وی کره زمیــن کـإمال  شـبیه

 به ھم ھستند و نیروی مردمی و إجتمإعی رإ بـه تمکیـن وإ مـی دإرد تــإ نھإیتـإ

 به گروھھإ و نھإدھإ و جنإحھإی متضإد، متخإصم و ممتإز شبکه قدرت وإبســته

 بمإنند. کإفی إست که به دإیره تکرإر تمإمی وعده ھإی لیبرإل رفرمیســتی کــه

   بعد إز فروپإشی نیکسون در آمریکإ که توســط ســیر جدیــد1970در إوإسط دھه 

 نیروھإ و گرإیشإت  نئولیــبرإل  بـر روی آن  پإفشــإری مـی شـد، تـوجه شـود کـه

 عمال چگونه طبق یک روإل ھمیشــگی بنیــإدی، سیإسـت دروغ و فریـب،  بــإز ھـم

 فإجعه ھإی دلخرإشتر رإ دإمن زد.  سیر تخریـب گرإیـی در جھـإن نـه تنھـإ کـم

 نشـد بلکـه تشـدید یــإفت.  إز آنجـإیی کـه در منإسـبإت إفقـی زیســتن عإشــقإنه،

ـــی ـــب گرإی ـــن وضـــعیت إســـفنإک تخری ـــإیی إز إی ـــرإی رھ ـــإرزین ب  إھـــدإف  مب

 نئولیبرإلیسم، به ھیچ وجه مسئله شعإر دإدن بر ســر رقــإبت برتــری جویـإنه و

 قدرتی نسبت به  دیگر منتقدین إجتمإعی (نه عنإصر دولتی)  نیســت، بلکــه مــإ

 میخوإھیم تالش کنیم وإقعیإت و روشھإی برون رفت إز إین بحرإن ویرإنگری رإ

 در بھــترین شـکل إرتبــإط گیــری مسـئوالنه و ھمــدالنه إش،  بـر یکــدیگر روشـن و

 مستدل کنیم. بدون شک نیإزمنــدیم کـه بـر روی گسـترده سـإزی تنـوع نھإدھــإ و

 إنجمن ھإی شورإیی مستقل إرتبإط گیرنده توری شکل در ســطح جــإمعه إھمیـت

 قــإئل شــویم تــإ قــإدر بإشــیم إز زنجیــره إضــطرإب آور وإبســتگی بــه سیإســتھإ،

 برنإمه ریزی ھـإ و إطالع رســإنی ھـإی دالالن قـدرت گسسـت کنیـم و بـه نیــروی

ــم و إز ــإ کنی  إســتوإر و مطمئن شــورإ ھــإ و کإنونھــإی مســتقل درون جــإمعه إتک
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ــدوإنیم و  آزمون تجربه مستقیم إرتبإطی و مبإرزإتی خود بإرور شویم و ریشه ب

 ھــم دوســتدإرإن وإقعــی آزإدی خــود رإ بشنإســیم  و در عیــن حــإل رونــد آســیب

رسإنی إز جإنب إمپرإطوری ھإی قدرت رإ به حد إقل ممکن کإھش دھیم.    
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پإیإن دیکتإتوری بورژوإزی چپ و رإست در سیمإی نئومدرنیته

 سإزمإنھإی چپ و رإست دولتی بصورت گـروه تجــإر سیإسـی و خإنـدإن قـدرتی،

 پیروإن رإ دور خود جمع میکنند تإ به تمرین عبإدت بر پإی بت دولــت و قــدرت

 بنشیننند تإ بتدریج إز برکـإتش بھـره منـد شــوند إمـإ چپھـإی دولـتی بیشــتر إز

 خود دولت ھإ رقیب  سیإسی یکدیگرند در حإلیکه نقــد آنھــإ بــه دیگــر جنبشــھإ

. مثال  برروی إصول پإیدإری به مکتب مإرکسیسم إست 

 (إز زإویـه مإتریإلیســم تإریــخ إقتصـإدی در کسـب قــدرتمبإرز  طبقـإتی-1

سیإسی و نه إنقالب إجتمإعی) 

طبقه کإرگر کإرخإنه إی به عنوإن نیروی إصلی رإدیکإل و محوری -2

 رھـــبری حـــزب نخبگـــإن کمونیســـت بإیـــد تمـــإم جـــإمعه رإ زیـــر نظـــر-3

دیکتإتوری پرولتإریإ تصإحب کند 

دولت دیکتإتور ی، گذإر سوسیإلیستی رإ نظإرت میکند-4

 إعتقإد به مإرکسیسم لنینیسم به عنوإن علم رھــإیی طبقــه کــإرگر، در-5

تئوری و عمل

 درصـد سـإزمإنھإی چـپ دولـتی إیـن چنـد إصـل رإ قبـول99بـإ وجـود إینکـه 

 دإرنــد إمــإ ھمگــی دشــمن یکدیگرنــد ولــی در عمــل إکــثرإ  بــإ صــدھإ گــروه دیگــر

 إجتمــإعی و حــتی بـــإ پإرلمإنھــإ و دولتھــإ مســتقیم و غیـــر مســتقیم ھمکــإری

 میکنند، زیرإ آنھإ کمونیسم بـه حسـإب نمـی آینـد. وإقعیــت إیـن إسـت کـه طبـق

 فرمإن لنین تنھإ یک حزب إصلی پرولتإریإ میتوإند بـه قـدرت برســد زیـرإ آنھـإ
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 به إنتخإبإت پإرلمإنی عقیده ندإرند إلبته إمـروزه إوضــإع تغییــر کــرده و آنھــإ

 به پإرلمـإن ھـم رضـإیت میدھنــد بـه ھـر حـإل آنھـإ سـھم خودشـإن رإ در ھیئت

 حإکمه میخوإھند. بنإبرإین جنگ بر سر قدرت توسط یک حــزب مســلط کـه بإیــد

قدرت مطلق رإ به دست گیرد آغإز می شود.

 کمونیسم دولتی إسإسإ  نیرویش بر سـلطه قــدرت حزبـی متمرکــز إسـت و آن

 .  تملک  قـدرت بـإالتر إز تملـک سـرمإیه إسـت ھـر چنـد سـرمإیهھم إنتصإبیست

 بعــد بــدنبإلش مــی آیــد. إمــإ ســرمإیه دإری پإرلمــإنی تقریبــإ بــه ھــر فــردی در

 عرصه ھإی کإر إجتمإعی بإ تنوع ھإی فکری درون آن، إمکإن ریإســت مــدإری و

 پولــدإر شــدن رإ بخــإطر توســعه بإزإرکــإالیی بــه آنھــإ میدھــد إگرچــه در حــوزه

 سیإسی دولتی، رسیدن به مقإمھإی بإالتر بسیإر دشوإر و ضــرورت ســمت گیــری

 به جنإح ھإی إیـدئولوژیکی قـدرت إلزإمـی إسـت. إمـإ کمونیسـم دولـتی و دولـت

 ھإی قدرتی تک إیدئولوژی، نإچإرإ  آزإدی نشر ، بیإن ، شورإ و إعترإض و غیره

رإ شدیدإ  سرکوب میکنند . 

 جنبش آزإدیخوإھی در درون منإسـبإت إفقـی زیسـتی مدتھإســت کـه إز

 لنین و مإرکس عبور کرده إست و ھیـچ جنبشـی منتظــر نمــی مإنــد تــإ دیگرإنــی

 . تحــــوالت إجتمــــإعیتــــإزه بخوإھنــــد إز ســــنتھی کلیشــــه إی دســــت بشــــویند

 معإصـرآگإھی ھــإی جدیــدی رإ بــإ خـود بـه ھمــرإه آورده إسـت جنبشـھإی إفقـی

 غربی، بومیإن چیإپإس، ویھیک س مکزیک، آرژإنتین، بولیوی ، ونزوئال، یونإن و

 ...در إرتبإطــإت إنسـإنی شــإن خطــوط إنـزوإ تـرس و إفسـردگی رإ در بسـیإری إز

338



 زمینه ھإ شکسته إند و در عمل آزإدی زیستی شإن إمید تإزه إی رإ بــه جــإمعه

ـــم، ـــه دیگـــر مکـــإتب لنینیســـم،  فرویدیســـم، مدرنیس ـــی آنک ـــد ب  برگردإنـــده إن

 لیبرإلیسم و نئومدرنیته(مدرن و پسـإ مـدرن)  تـإثیر بسـزإیی رإ بـر ســیر حرکـت

آنھإ دإشته بإشند 

ــــدإ و ــــژک، دری ــــو، ژی ــــإن، فوک ــــدرنی چــــون الک  آکإدمیســــینھإی نئوم

 ....میتوإنند بإ دکترإی روإنکإوی و تخصصی در بخــش  نإخـدإگإه و دخمـه ھــإی

 تــإریکش ھمـوإره عـتیقه إی پیــدإ کننـد و مـدإم حـول إیـن یـإفته ھــإ تئوریھـإ ی

 پیچیده و تو در تویی رإ سرھم کنند تإ سر ژیــژک ھــإ در إیــن شــعبده بــإزی ھــإ

 گرم بمإند، مإنند آنھـإییکه در إنحصـإر سیســتمھإ و دکـترین سیإسـی کمونیســم

 مإرکسیسم گرفتإر مإنده إند.  خوشبختإنه إین در مجموع بیإنگر بحرإن سنگین

 روشنگری عقالنیت إبزإری مدرنیته إست که در بإزإر تقسیم کإر کإالیی، منطق

 مدرنیزه نظإمی و قإلب بندی ھــإی کلیشــه إی خفـه کننـده خـودش سـکته کـرده

 إست. ھرکس بطور إتومإتیک و حتی آگإھإنه برإی بقإی منــإفع ســإختإر دیــوإن

 سإالری قدرت، چرخه ھإی آنرإ در الیه بنـدیھإی خشـک و بـی عـإطفه إش بإیــد

 به کإر إندإزد تإ رل ھإی وظیفه شنإسـی  رإ در یـک خـود فریـبی مسـئوالنه بـه

 خــوبی نشــإن دھــد و طبیعتــإ إکثریــتی در الیـه ھــإی  زیریــن إیـن إرإبــه مخـوف

 جنگی له و لورده میشوند. تنھإ توجه کنید به رلھــإی کإرشنإســی کــه در درون

   سـإل آنھـم12 یــإ 10 یــإ 7سیستم إبزإری قدرت آموزشگإه ھإ که إفرإد بعـد إز 

 بــإ ھزینــه کـردن پــول و وقـت زیــإد تــإ در زمینـه ذھنــی و عملـی  جإیگـإه ھـإی
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 منإسبإت سیستمی و مإلی خود رإ موفق بدإننـد ممکـن إسـت برخـی إز آنھــإ بـه

 نإکإرآمدی بخشی إز إجزإی سیســتم إنتقــإد کننــد إمــإ کــل سیســتم کــه برإســإس

 فنون علمی إبزإری کإرکردی بنإ شده چگـونه میتوإنـد زیـر سـوإل رود ؟ سیســتم

 ھإی آزمإیشگإھی،  بإنکی، گمرکی ، آموزشی، رسإنه إی، ترإبـری، نظـإمی و ...

 حإل إین کإرشنإسإن خبره و متخصص بــه عنــوإن بإنــک إطالعــإتی کــل سیســتم

 عمــل میکننــد. إیــن مــوج جدیــد ســإختإر شــکنإن جنتلمــن إیــن منتقــدین مــودب

 إروپإیی که دموکرإتھإی إرزنـده إی بـرإی ســرمإیه دإری نئو لیـبرإل بـه حسـإب

 می آیند به طرإحإن کإالھإی رنگین تصویری، صوتی ، زبإنی و ھنرھــإی ذھنــی

 و تجسمی خالق رإیإنه إی سرمإیه دإری تبدیل شده إند.  متإسفإنه إکنــون إیــن

 إموإج ذھنی گرإیی روشنگری تنھإ گنـدإب خفـه کننــده نئو مــدرنیته لیبرإلیســم

ــده إش آنقــدر ــإبود کنن ــإ و تصــإویر ن ــه ســإحل مــی آورد .  صــحنه ھ ــدإم ب  رإ م

 گویإست که ھیچ گـونه قـرإردإد إخالقـی مـدنی رإیجـی نمـی توإنـد تفـإله ھـإ و

 پس مإنده ھإی کریه و زشت منإسبإت مإلکیت سرمإیه دإری رإ بیش إز إین به

 خورد جوإمع ویرإن شده و عصیإن زده دھـد.  حـإال بــإ إوضــإع نـإ بسـإمإن بــإزإر

 کــإالیی إشــبإع شــده، بتدریــج طبقــإت متوســط و نیمــه مرفــه ھــم بــه جــإن خــود

خوإھند إفتإد آنھم برإی حفظ موقعیتھإ ی شغلی و رفإھی رنگ بإخته شإن. 

 إگر تإ دیروز مدإحإن نظإم إبرمن، مدرنیسم رإ تــوی سـر إقشــإر زحمــت

ــتر و مھنــدس و ــل آنھــإ دک ــد کــه  لیــإقت ندإشــتند مث  کــش إجتمــإعی میکوبیدن

 کإرشنإس زبده  شوند،  تإ فإمیل در محله و ھمسإیگی پزشإن رإ دھند که چند
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 نفر ھم زیر دستشإن کإر میکنند و یإ تحصــیلکرده خـإرج ھســتند، فالن کمپـإنی

 ... . إمـإبإ آنچنإن حقوقی به مقرشإن دعوتشــإن کــرده  ولــی آنھــإ نپذیرفتنــد و

 در عرصه جھإنی مشإھد  وضع إسفبإر زندگی ھإی زیستی که شدیدإ  آلوده و إز

ــم  ھم پإشیده شده،  حتی سإیه وحشت رإ بر روی إین إقشإر زبده و متخصص ھ

 إندإخته إست. حقإیق تکإن دھنده إی رإ که حـإال بخشـی إز ھمیـن کإرشنإسـإن

 نإإمید و طرد شده إز درون سإختإر رقإبت قدرتی به بیرون میدھند. إینجإســت

 که بإزیھإی خودآگإه ھنرھإی فریب دھنده و تزئینی نظإم ســلطه بـه بــن بســت

 می رسد و جإیش رإ به آگإھی ھإی روشن و آشـکإر در إفشـإ ی وإقعیـإت تلـخ و

 جإنگدإز آثـإر و عـوإقب إیـن خشـونت بـی پـرده سـلطه مـدرن بـر ھسـتی زنـدگی

 میسپإرد.  إکثریتی دیگر میدإنند که سإختإر قدرت دیوإن سإالری نئولیبرإلیسم

 بــرإی إســتثمإر بیشــتر کــإمال  آگإھــإنه و إز قبــل برنــإمه ریــزی شــده دســت بــه

 تخریــب زنــدگی طــبیعت زیســتی زده إســت و چگــونه إز سیســتم دإنشــگإھی تــإ

 سیســـتم تســـلیحإتی – آزمإیشـــگإھی و رســـإنه إی إش بـــرإی تحمیـــل مقإصـــد

 بیمإرگونه سلطه گری بھره بردإری کرده إست.  إین غیر قإبل إنکـإر إسـت چـون

 خود آنھإ ھم دیگر قإدر به إنکإرش نیستند، زیرإ تمإم زنجیره کإرکردی شــبکه

ــإ تحصــیالت عــإلیه دإنشــگإھی ــو إز متخصصــین کــإربردی ب  ســإختإری إش ممل

 ھستند که منإفع خودشإن رإ حإال به خوبی در خطــر مــی بیننــد. إگــر بخــوإھیم

 إز موضوع روإنکـإوی إجتمـإعی بـه إیـن وضـعیت دلھـره آور نگـإه کنیـم دو وجـه

 بیشتر بإقی نمی مإند . روإنکــإوی کـه بـه فکـر بــإزی دإدن و فریــب دإدن مــردم

341



 نیست و در عین حإل میتوإند مرحمی بر درد و رنج ھإی آنھإ بإشد و مسئولیت

 إنسإنی مبإرزه إجتمإعی رإ ھم در نظر گیرد تإ به طور مستقیم و آشـکإر منبــع

 إصــلی خشــونت و سإدیســم بــر جــإمعه زیســتی رإ در جھــت إتحــإد و ھمبســتگی

 إجتمإعی برإی مردمإن روشن سإزد.  مگـر إینکـه خـودش إز سـلطه إبرمـن  رھـإ

 نگشته بإشــد آنگـإه چطـور میخوإھـد منشـإ خشـونت رإ  در بحـرإن ھـإی زنـدگی

 مردم درک کند.  تإکید من بر عرصه روإنشنإسی بخــإطر إھمیــت إرتبــإط درونــی

ــإ  آن إست که مردمإن یک جإمعه برإی آزإدی و خوشبختی شإن  بطور طبیعی ب

ــد ھمــإن آزإدی و إرتبــإطی کــه مــرز ممنــوعه در عرصــه ــرإر میکنن  یکــدیگر برق

 إرتبـــإط عمـــومی مطـــرح میشـــود. متإســـفإنه، ســـرمإیه دإری نئولیـــبرإل غربـــی

 بخصوص درآمریکإ تإ حد زیإدی توإنست یک فرھنگ منش خودخــوإھی و زیــإده

 خوإھی فردی رإ بشکل منإفع خصوصی و مإلکیت خصوصی تحت عنوإن ھویت و

 إرزشـــھإی فردیـــت مســـتقل و آزإد شـــدیدإ  نھـــإدینه ســـإزد.  إفســـردگی، تـــر س،

 إضطرإب، بی ھویتی ، بی إرتبــإطی، ھیجإنھــإی ســطحی و إز خــود بیگــإنگی در

 إرتبـــإط بــإ پرســتیژھإی تخصصــی کــإذب تکنــو کرإتــی، بحــث ھــإی إنــتزإعی

 دیپلمــإتیکی، روشـــنفکری إشرإفمنشــإنه إتفإقـــإ مســئله إی فرإگیــر در زنــدگی

 إکثریتی إز آمریکإییإن إست. خوشبختإنه بحرإنھإی عمیق ســإختإری غــرب بــه

 ھمـرإه إشـکإل تجــإرت سیإسـی و سیإسـت تجــإری نئولیـبرإل بـه جوإمــع شـرقی

 بحرإن زده حمله ور شده إسـت و بـإعث شـده کـه جوإنـإن إمـروزی تـإ حـدی بـه

 إجنإس سیإسی فروشندگإن نئولیبرإلیسم که مــإرک چینــی دإرد مشــکوک شــوند
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 زیرإ إز وجود ھمه إین طرح ھإی سیإسـی رنگیـن نئولیبرلیسـم بـوی الشـه مـرده

 بر میخیزد. خوإندن کتب ترجمه شده إریک فروم به خصــوص گریــز إز آزإدی رإ

 به عزیزإن برإی شروع توصیه میکنم. إز ھمین زإویه إست که کمونیســم دولــتی

 لنین فریبکإرإنه إز عرصـه درونــی إمیـإل آزإدی خـوإھی إنسـإنھإ بـرإی رسـیدن

 به قدرت بھره جست و طبیعتإ در  عمل می بإیست  بـه شــورإھإی عمــومی آزإد

 تصمیم گیرنده مردم خیـإنت کنـد.  دولـت دیکتــإتوری کـإرگرإن، تئوری مـدعیإنه

 بیشرمإنه إی بیش نبود که برعلیه خودکإرگرإن و دیگر إقشــإر إجتمــإعی بکــإر

 گرفته شد و به درستی إز جإنب جنبش ھإی آنإرشی کإرگری إوإسط قرن نوزده

 و بإکونین شدیدإ  مورد إنتقإد قرإر گرفت.  ھمــإنطور کـه قبال إشـإره شـد، حـزب

 بلشـویک بــإ شـکل دإدن سـإزمإن تـرور و جإسوسـی چکـإ و پـروژه نظــإرت پلیـس

 حزبی بر جـإمعه، کمیتـه ھـإی شـورإیی کـإرگرإن مسـکو و پـتروگرإد رإ بســرعت

 خفه کرد و مخإلفتھإ رإ بإ إعدإمھإی صحرإیی گروھـی و زنـدإن و تبعیــد جـوإب

 دإد و شورإھإی کإرگرإن و ملوإنإن کرنشــتإت رإ وقیحــإنه بــإ فرمإنــدھی ژنــرإل

تروتسکی و زینوویوف و چند ژنرإل تزإریسم به توپ بستند.  
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پروإز پرندگإن رإ چه کسی برنمی تإبد

آیإ توإن پروإز رإ إز شمإ گرفته إند 

آیإ می توإنید إز دل ھإیی سخن گویید که ھمچنإن آرزوی پروإز در سردإرند 

آخر چه کسی پروإز رإ إز من و تو میگیرد 

چه کسی دإمھإ می گسترإند

چه کسی إین چنین نفرتی إز پرندگإن خوش آوإز دإرد

چه کسی إز پریدن من وتو می ترسد

چه کسی شور پروإز رإ دربند می خوإھد 

چه کسی آسمإن رإ قإب می گیرد 

چه کسی إز إوج من وتو خویشتن رإ حقیر می یإبد 

چه کسی دإمنه نإمحدود إفق رإ محدود می خوإھد 

چه کسی پھنه زندگی زیستی رإ بزدالنه حصإر می کشد

  تإ حریصإنه وجود طفیلی إش رإ در چھإر چوب ھإی کلیشــه إی قــدرت نمإیــإن

سإزد 

که بگوید آری آری، إین منم نإجی بزرگ 

 تفإله إی گندیده در تإبوت کھن، گرفته در دست لوحه سنگی تإریخ مردإن زور

و جھل و جنگ

 و سنگین سنگین میکشد إین سند مإلکیت تھی إز جإن بر دھر
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 إینإن کیستند، إین مردگإن کپک زده لمیده در درد رخوت  فرإموشی خــویش کــه

پروإز من و تو رإ بر نمی تإبند 

آنإن وسعت پروإز رإ إز زندإن جنون درون خویش شمإتت میکنند 

آنإن بھرنگی رإ در فروغ شعر زندگی نمی بینند

 آنإن شکوه پروإز آزإدی دإنشیإن رإ در سیمإی عإشقإنه رھإیی ھمدالن نوروزی

نمی بینند 

 آنــإن طالیــه ھــإی بیکــرإن  تــإبش زنــدگی بــر طــبیعت رنگیــن رإ إز شــعله ھــإی

گرمإبخش إ مإ گ لدمن ھإ  و ولتإرین ھإ نمی دإنند

 آنـإن مـإلکین إنجمــإد تإریـخ إنـد کـه در حسـرت پـروإ ز کودکـإن بھــإری، سـفره

سلطه حقیر إنزجإر خویش پھن کرده إند 

 تــإ در چنــبر  شــبح تإریــخ  إھــرإم نگــون بخــت و در آن رإھروھــإی طویــل  کھنگــی 

تنھإیی  تإریکی خویش

 دیوإنه وإر ستإیش شوند

غإفل إز إینکه پروإز إز آن نسلی سست که تإریخ بندگی  رإ ھرگز بر نتإبید

  و تإریــخ پربــإر پــروإز رھــإیی و آزإدگــی رإ در پــروإز تــإریخی  نســل خــویش

ھمچنإن تجلی می سإزد 

و إینچنین إست نگإه پرندگإن آزإدی به آسمإن پرستإره  و سرزمین رستنی ھإ

  و بــه گلھـإی رقصــإن زنــدگی در بــإلین شــکوھمند کمونھــإی عإشــقی ھمســإیگی

 م-ع)1387(إردیبھشت
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إندیشه إنتقإدی و بحرإن نإشنإسی بنإم چپ

ــإم چــپ در إیــرإن و ــإ موضــوعی بن  متإســفإنه در درون جنبــش چــپ  حزبــی و ی

 جھإن، بحث و جدلھإ در بإره خوإست گإھإ و إنگیــزه ھــإی آزإدی إجتمــإعی نـه

 إز روی مھرورزی و صـدإقت در جھـت رشـد إفکـإر  و منإسـبإت ھمکـإری إنسـإنی

 بلکه إعمإل ھژمونی قدرت گروھی در قــإلب تفکــری شــدیدإ  کلیشــه إی عقیــدتی

ــإ ــخ و ی ــإب، در دإدگــإه تإری ــن جھــت حــتی ترجمــه کت  صــورت میگرفــت و إز إی

ــإت ــه جنإی ــد ب ــه در نق ــدودوف ک ــخ توســط آقــإی ھزإرخــإنی إز م  قضــإوت تإری

 . إز آنجإیی که پیـش فرضـھإیإستإلینی نوشته شده بود، ذره إی بھإ دإده نشد

 عقیدتی إیدئولوژیک آنقدر مسلط و جبھه گیری شده بود چنین کتإبی حـتی بـه

 مفھوم در ھم کوبیدن چـپ إز طــرف لیبرإلھـإ قلمـدإد میشـد. إعتبـإر کتـإب ھــإ ،

 بحثھـــإ ، مقـــإالت ، تحقیقـــإت ، إســـنإد تـــإریخی بـــر مبنـــإی ســـمت و ســـوی

 إیــدئولوژیکی نویســنده ، مــترجم و ســخنرإن و خــود خوإننــده إرزیــإبی میشــد .

 آزإدی إندیشه إنتقإدی، تعمق ، جستجو و پیگیــری بــه نــإزلترین ســطحی ســقوط

 کرده بود . بحثھإ ی کلیشه إی قــإپزنی و بــی پــإیه، صــرف چنـدتإ کــد آوردن إز

 مــإئو و لنیــن و إســتإلین(  إگـر تــک وتــوکی إز مــإرکس چیــزی خوإنـده بودنــد) إز

 طرف کإدرھــإ و بعـد جمـإعتی  دنبــإله رو شــدن ، إنتظــإر میرفـت کـه شـکوفإیی

ــن نبــود کــه جنإیــإت  جھــإنی زنــدگی إنســإنھإ بــه وقــوع بپیونــدد. مســإله إی

 پإرلمإنتإریستھإی إمپریإلیستی در مد نظر چپ نبإشد مسإله إین بود کــه چــپ
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 إز درون دلسوز خودش نبود، به فکرخودش نبود ، روش آموزش صإدقإنه، ســإلم

 و دوستإنه رإ در رإبطه بإ تنـوع موضـوعإت مبـإرزه زیسـت إجتمـإعی رإ إسإسـإ

 نمی شنإخت . ھمه چیـز حـول محــور رقــإبت سیإسـی بـرإی حفـظ غـرور کإدرھــإ

ـــن، تروتســـکی،  بـــود.  إحکـــإم شـــدیدإ  إرتجـــإعی و جنإیتکـــإرإنه إی رإ کـــه لنی

 زینوویوف، کإمنف، إسـتإلین، مولوتـوف، بوخـإرین، ریکـوف، بریـإ وغیـره  علیـه

 شــــورإھإی مســــتقل و آزإدی ھــــإی إجتمــــإعی مــــردم صـــورت دإدنــــد إز طــــرف

 روشنفکرإن چپ وإحزإب چپـی نـه تنھـإ تـوجیه شــد بلکـه در وإکنـش بـه ده ھـإ

ــه عنــوإن جإســوس و رویزیونیســت شــکنجه و  میلیــون مخــإلف و معــترض کــه ب

 إعدإم شدند، آنھإ تنھإ برإیش ھورإ کشیدند. صحبت من إینجـإ در درون جنبـش

 آزإدیخوإھی و روشنگری بخصوص جوإمع شرقی و إیرإن إست که چه بالیی بــه

 سر إندیشه إنتقإدی و إبتدإیی ترین إنگیزه ھــإی إنســإنی آمــد کــه ثمــره إش رإ

ــد بلکــه إنســإن ھــإی صــإدق و ــإ إمپریإلیســت ھــإی چــپ و رإســت بردن ــه تنھ  ن

ــوثری در مســیر خوشــبختی و ــش م ــه میتوإنســتند نق  دلســوزی پإیمــإل شــدند ک

شکوفإیی جإمعه دإشته بإشند.    

ــن آزإدی ھــإی معمــول إجتمــإعی زمــإنه ــدإیی تری ــه إبت  پإســخ لنیــن ب

 .خودش، تیربإرإن بود و إکـثر مإرکسیسـت ھـإی خـإرج إز روسـیه ھـورإ کشـیدند

 إستإلین گفـت مـإ بـر روی گورھـإی دسـت جمعـی إقتصـإد سوسیإلیسـتی سـإخته

 إیــم، إحــزإب چپــی ھمــه ھــورإ کشــیدند. حــإل إســتبدإد چکیســتھإ و بورکرإســی

 سرمإیه دإری دولتی جإمعه رإ خفه کـرده بــود. در فضــإی حیــرت زده دإخلــی و
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 جھإنی بإ ھیتلر در چندین مرحله سإزش کرد و إحـزإب کمونیسـتی إروپــإ شـقه

 شقه شدند،  إمإ ھمه یإد گرفته بودند که تنھــإ بــرإی دولــت عقیــدتی کمونیســم

 ھورإ بکشند و برإ ی ھر سیإست رھبر مقدسشإن به به و چه چه کنند. پس ھــر

چیزی که به إسم سوسیإلیست و کمونیسم شد چپھإ برإیش ھورإ کشیدند 

 دزرژینسـکی کمیســإریإی عـإلی ضــد إطالعــإت چکـإی لنیـن میلیــون ھــإ

 !!!  بریـإ کمیسـر إطالعـإتنفر رإ بطریق سوسإلیستی إعدإم صحرإیی کرد، ھورإ 

 و دستیإر إول إستإلین میلیون ھإ مخإلف و معـترض رإ کمونیسـت وإرإنـه کشـت

 و بإز، ھمه گفتند ھورإ !!!  بمب إتم، ســإخت روسـی آن کشـف شــد، ھـورإ...   پـس

 چرإ مردم دوستإر غرب برإی آمریکإ ھورإ نکشند، کـه توإنسـت سـرخ پوسـتھإ رإ

 بعنوإن مإنعی بر سـر رإه توســعه تخریــبی إنقالب  صــنعتی، إز میـإن بـردإرد و

 حتی إتحإدیه ھإی کإرگری غرب ھم برإیش ھـورإ کشــیدند.  بمـب ھـإی إتمـی رإ

 در ژإپـن إمتحـإن کـرد نـتیجه إش مثبـت بـود و آدم ھـإ دود شـدند، یــک معجـزه

زمینی، ھورإ !! بقیه دولت ھإ رو به معجزه آوردند. 

 شبکه قدرت إستإلین إوإیل بإ ھیتلر مدإم ســإزش مــی کـرد إمــإ نھإیتــإ

 .  در عرصــه جھــإنیبإ إو إز در جنگ برآمدند تإ إز فتوحإت جدید عقــب نمإننــد

 دست به کشتإرھإی وسـیعی زدنـد إمـإ نــه بإنـدإزه إی کـه روسـیه إز إنسـإنھإی

   کــه إز آرشــیوھإی1990روسی رإ در دإخل کشورش کشت. آخرین إسنإد بعد إز 

  میلیــون نفــر تــإ زمــإن مــرگ إســتإلین تــإرو مــإر شــدند. إز67روســیه آزإد شــد 

 ھزإرإن نفر تإکنون إعإده حیثیت شـده إسـت کـه بسـیإری إز کمیسـإریإی عــإلی
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 کشوری بودند و إکثرإ  در إجرإی إحکإم إعدإم مردم  و مخإلفین حزبــی، خــود رإ

 نإچإر می دیدند که دستورإت رإ إجرإ کنند.  کمیسر دمیتری مشإور یلتسین مـی

   تصمیم گرفتیم که کمیته إی بــرإی دلجــویی و عــدإلت1995نویسد، مإ در سإل 

 خوإھی إز خـإنوإده ھـإی قربإنیـإن دورإن إسـتإلین بـر قـرإر کنیـم و یـک سـإیت

 إینترنتی برإی متقإضیإن معرفی کردیم. ھنوز چند روز نشــده بــود کــه بیــش إز

 سیصد ھزإر مرإجعه کننده دإشتیم و إین برنإمه صریعإ لغـو شـد. چــرإ دمیــتری

 دوره لنین و خروشچف به بعــد رإ حـذف کـرده بـود إو طبعــإ نمیخوإسـت نـه بـه

 بنیإنگذإری إمپرإطـوری روســیه کمونیسـم لطمــه بزنـد و نـه پــإی خودشـإن رإ إز

 دوره خروشچف به بعد وسط کشند.  حإل بإ توجه به مبحــث إفســإنه بلشویســم،

ــک ــر شــد. إوی ــود کــه إینگــونه تکفی ــه ب ــإبش چــه گفت ــدودوف در کت ــإزه م  مگرت

 لنینیسم نإب بــود کـه نإشــیإنه سـعی مـی کـرد دورإن لنیـن رإ إز إسـتإلین جـدإ

 کند إمإ یک مبإرز آگإه و منتقد نمی توإند تإ إین حـد ســطحی إز وإقعیـإت گـذر

 کند و سإختإر إقتدإر فإشیسم و سیر تحوالت یـک جـإمعه رإ صـرفإ  در شخصـیت

 یــک فــرد دیکتــإتور برجسـته کنـد. شــإید بإیــد بفھمیـم کــه إسإســإ بــإ تــوجه بــه

 تإریخ سإختإر بـورژوإزی چـپ و رإسـت، آیـإ نـإمی ھنـوز بــه عنـوإن نــإم" چـپ"

 بإقی میمإند یإ نه؟ زمــإنیکه نــإم "رإســت" بــه درســتی در جنبـش آزإدیخــوإھی

ــإ کســیکه صــرفإ  إســم ــدإرد پــس چــپ چیســت و چــپ کیســت؟ آی  دیگــر جــإیی ن

 سوسیإلیست و چپ رإ بــإ خـود یـدک میکشـد بإیــد مبـإرز و آزإدی خـوإه خوإنـده

 شود؟ بسیإری إز مبإرزین جنبـش چیإپـإس و سـإزمإنھإی مســتقل رإدیکـإل و یـإ
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 آنإرشیست-ھإ خود رإ لزومإ بـإ وإژگـإن چـپ، سوسیإلیسـت و کمونیسـت معرفـی

 نمیکننــد، مگــر گــإھی بــه آن پســوند و یـــإ پیشـــوندی بدھنــد، بمإننـــد آنــإرکو

 کمونیسم، آنإرکو فمنیسم، سوسیإلیست شورإیی، جإمعه کمونی و....   پس بإید

 دید چه کسإنی بإ چه مفإھیمی معیإر توصیف چپ ھسـتند.  آیــإ در نظـر برخــی

 وإژگإن آزإدیخوإه و مبإرز بودن میتوإندکإفی بإشد؟ یإ وإژگإن جدیــدتر دیگــری

 که إز پرتو  جنبش-ھإی إفقی،  ضد سلطه، مبإرزه مستقیم و...  که بطــور نمـونه

 در آرژإنتین و التین آمریکإ و غرب که بر ھمین مسیر غیر سلطه گرإیإنه شــکل

 گرفته، ھویت یک مبإرز و آنإرشیک رإ بھتر بیإن میکند؟ من نمیدإنم تکلیف مإ

 بإ إین وإژه چیست؟ إمإ سئوإل محوری إین إست که، چه مــدت زمــإن الزم إســت

 که إنسـإن إز گذشـته إش درس بگیـرد؟ بلـه، ھســتند کسـإنیکه تـإ بـه بـن بسـت

 کإمل نرسند روش، برنإمه و طرز نگإه و مسیرشإن رإ تغییر نمی دھند. إمإ بعد

 به کدإم سو پرتإب میشوند، إنـزوإی محـض، یـإ جنـإح ھـإی دیگـر سـرمإیه دإری

 که در کوتإه مدت برإیشإن ذینفع بإشد؟ آیـإ مسـیر جـإمعه ھـم بـه ھمیـن شـکل

 إست؟ إمإ مگر ظھور فإشیسم خود نمإیإنگر یک بن بست عمیق ترإژیــک نیســت؟

  سإل إز إنقالب إکتبر گذشته إست . ضد إطالعإتی ھإی چکیســتی92نزدیک به 

ــش شــورإیی رإ إز ــل عــإم جنب ــونه قت ــد؟ و چگ ــإیی بودن  بلشــویک چگــونه آدمھ

 إبتـدإی کـإر برنـإمه ریـزی کردنــد؟ و چـرإ در وإقـع، مـإھیت إنقالب بـه کودتـإی

 حزبی بلشویکھإ تبدیل شد تإ مإلکیت سیإسی رإ به چنگ آورند؟ بتھــإی قــدرت

 چپ دولــتی خـود شکسـته إنــد إمـإ شـوق و تفکـر بـت وإرگـی ھمچنـإن در برخـی
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 برجإی مإنده إست. مھم إین نیست که بإ تحمل چه مصیبتھإ و غرقــه بــه خــون

 شدنھإ ، حدإقل تإ مرگ إستإلین که معدودی حقإیق نإگفته إز طریق إعترإفـإت

 کمیسرھإی عإلی مقإم در إفشإی جنإیإت چکیستھإ بیرون ریخــت و إمــروزه ھــم

 ھمإن چکیستھإ ، مدیرإن و کإرگزإرإن إصلی دولت کمونیستی پوتین و مــدودوف

 روسیه و ھمإنطور جمھوری ھإی جـدإ شــده ھســتند. إمــإ آیــإ دورإن نـوع گرإیــش

 فإشیســم تــک حزبــی ســرمإیه دإری ســپری شــده إســت؟ شــإید، إمــإ تــإ زمــإنیکه

 سرمإیه دإری، سلطه حکومتی دإرد  ھیچ چیـز محـإل نیسـت. إیـن ھمـه بسـتگی

 به رشد جنبشھإی إفقــی جھــإنی دإرد.  إمـإ چــرإ کمونیســت ھـإی دولــتی إجـإزه

 دإدند تإ به إین حد حقیرإنه به بإزی گرفته شوند. ریشه إین مسئله در ھمــإن

 تعصب إیدئولوژیک و بت وإرگی إست که چشم فرد رإ به إندإزه إی کــور میکنــد

ــوع آزإدی إندیشــه، عمــل و ھمکــإری مــردم رإ صــرفإ  در کنــترل عقیــدتی  کــه تن

 خویش میخوإھد و زمإنیکه برإی چنین رقـإبت آرمـإنگرإیی إی در حیطـه قـدرت

 دســت بــه ســرکوب، شــکنجه و إعــدإم میبرنــد دیگــر مــإھیت خــود آن ھــدف و

 آرمإنشإن، جنإیتکإرإنه و کثیف خوإھد بود و نتیجتــإ تــوجیه کــردن ھـر وسـیله

 إی  بصـورت یـک سیسـتم قـدرتی إز بـإال برنـإمه ریـزی شـده توســط إفـرإد دسـت

 چیـــن و ذی نفـــع در تحکیـــم و تثـــبیت قدرتشـــإن رإ إمـــری منطقـــی میشـــمإرند.

 إینجإســـت کـــه آگـــإھی و نقـــد إز مـــإھیت طبقـــه بنـــدی دیوإنســـإالری دولـــت و

 روإنکإوی شھوت قدرت و إنگیزه إعمــإل ســرکوب و کنــترل میتوإنـد نقـش مـوثری

 در رشد منإسبإت إنسإنی جإمعه إیفإ کند.  تإکید بر إیـن مسـئله بـرإی شـنإخت
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 منبع خشونت إز نظر جنبشھإی إفقـی و آنإرشـیک إسإسـإ إمـری حقیقتـإ  حیـإتی

ــوإنیم بــإ درک روشــنی إز عمــل  إســت. چنــد نکتــه در إینجــإ ضروریســت تــإ  بت

 خشونت و خشـونت نھـإدینه شـده در إفـرإد یـإ گـروه ھــإی حزبـی دولـتی چـپ و

 رإســت رإ إز وإکنــش و کنــش مقــإومت و إیســتإدگی در برإبــر آنھــإ رإ إز یکــدیگر

 جدإ کنیم. خشونت نھإدینه شده،  فرد یإ گروه رإ در جھت صــرف إنتقــإم گیــری

 و سلطه سوق میدھد (ھرچند عوإمل نھإدینه شدن إیـن خشـونت میتوإنـد بسـیإر

 بإشد ، إحسإس حقإرت، تنفر درونی شده، بــی إعتمــإدی بــه مــإھیت و توإنــإیی

ــإط گیــری  ھــإی إنســإنی، نــإتوإنی و ضــعف آشــکإر در شــنیدن إز دیگــری و إرتب

ــدرتی ــک ق ــن حــإل شــیفته تمل ــی و..... در عی ــه آزإدی حقیق  عــإطفی و خشــم ب

 بعنوإن بیمإری سإدیستیک در یک  رقإبت ســلطه گرإیـإنه) کــه بصــورت إنگیـزه

 برتر بودن و چیره شدن بر دیگری و طــبیعت زیسـتی بــر إو ھجـوم مــی آورد کــه

 میتوإنــد لزومــإ  بــإ کشــتن و شــکنجه مســتقیم دیگــری ھــم نبإشــد بلکــه تســلیم و

 سإزش بـه نفــع ھژمـونی قـدرت سـرکوب  قـرإر گیـرد کـه حـتی تنھــإ بـه حــدإقل

إمنیت روإنی ھویتی و منإفع معیشتی خود دست یإبد.

 إمــإ  إسإســإ  إیــن شــدیدترین نــوع  خشــم بــه مــردم إســت چــون إحــزإب

 قدرتی ودیکتإتورھإ قبل إز ھر چیز به دإد وستد و مذإکرإت قــدرتی بــإ یکــدیگر

 إحتیإج دإرند تإ بإ إعمإل تجإرت سیإسی، کنترل خود رإ بر مردم نشــإن دھنــد

 .  دیکتإتورھإ مردم رإ عقــب إفتــإده وکه به حفظ قدرت خویش إطمینإن بخشند 

 إحمق می شمإرند که صرفإ  بإید تحمیق و مجبور شوند که رو به إطإعت آورنــد
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 و به کسإنیکه قوی تر إز خودشإن در صحنه نمإیش قدرت ظــإھر میشــوند إبـرإز

 سرسپردگی کنند .  بنإبرإین دیکتإتورھإی کوچکتر خود رإ زرنگتر و بإھوشتر إز

 مردم ھمسإیگی و إطرإفیإنشإن میدإنند که برإی کسب إمکإنإت و قــدرت بیشـتر

 بإ قـدرت وقـت و گـروه ھـإی سـلطه خـوإھی بـإ نفــوذ ھمکـإری کننــد و بسـته بـه

 إنگیزه و حد توقعشإن محدوده ریسک کردن رإ برإی خودتعیین میکنند . گــإھی

ــإجرإ  بإ عده إی دیگر به نیروی رقیب تبدیل میشوند که ریسک و ھم جذإبیت م

ــإنه  بیشــتری دإرد .إمــإ إیــن مســئله بــت پرســتی و تعصــب  جویــإنه وجــإه طلب

 إیدئولوژیک برإی پیروإن و ھوإدإرن یک حزب ممکنه یک بــإور ھویـتی عقیـدتی

 إز خود بیگإنه بإشد إمإ برإی الیه ھإی بإالی کإدرھــإی قــدرتی لزومــإ  إینگــونه

 نیســت. بــرإی آنھــإ حفــظ مــوقعیت قــدرتی شــرط إسإسیســت و آنھــإ حــق تغییــر

 تإکتیک ھإ ، موإضـع إیـدئولوژیک و برنـإمه و غیـره  رإ در قبــإل تضـمین تإییــد

 رھبری منإفع خود بعھده دإرنـد. پـس مجبورنـد پیـروإن رإ ھـم تـإ حـدی قـإنع و

 رإضی سإزند. إینجإست که بسته به إوضــإع بحرإنـی شـده  بیـن کإدرھــإی بــإال

 شــکإف إیجــإد مــی شــود و پیــروإن ھــم یــإ تقســیم میشــوند ویــإ کنــإر میکشــند و

 جوإنترھــإ چشمھإیشـإن بــه وإقعیـت بیشــتری بــإز میشــود و بســته بــه إنگیــزه و

 آگإھی و صدإقت شخصــیتی شـإن رإه کإرھــإ و چشــم إنــدإزھإی إنسـإنی تــری رإ

جستجو میکنند.

 إگــر مــن تــإ حــدی إز موضــوع روإنشنإســی إجتمــإعی، تــإثیرإت مخــرب

 سلطه قــدرت در منإسـبإت زنـدگی زیسـتی رإ در کـل مبحـث مطـرح کـرده إم بــه
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 خإطر درک عمیق تر در خلــق روشـھإی عــإطفی ھمکـإری مھرورزإنـه بـرإی رشــد

 یکدیگر در تنوع فکری إمإن در درون جنبش إفقی ھمزیستی بوده إست در ضمن

 . إمــإ بــرإیإینکه به روإنشنإسی فلسفی إجتمإعی ژیژک ھم برخورد شده إســت

 کمونیسـتھإی بإقیمإنـده دولــتی کـه لنیـن رإ آخریـن سـنگر إیـدئولوژیک ھویـتی

 خود میپندإرند، إحتمإال بإ سیإست إنکـإر ویــإ سـکوت إز بحـث تفـره میرونـد تـإ

 إینکه بخوإھند آنرإ فإجعه إی قلمـدإد کننـد زمــإنیکه آنھـإ معتقدنــد کــه  لنیـن

 سوسیإلیسم علمی مإرکس رإ در عمل پیإده کرده إست. به ھر حإل آنھإ نســبت

 به ھویت و جإیگـإه ویــژه قـدرتی شــإن وإکنـش نشــإن خوإھنـد دإد و بـه صـورت

 ژیژک ھإ که بإ تمإم آگإھی إش به جنإیـإت لنیـن، ترجیـح دإده کـه یــک بــإزی

 مفتضــحإن  ســیر قھقرإیــی رإ در پیــش گیــرد.   برخــی ھــم فرصــت طلبــإنه بــدون

 جسإرت  ھیچگونه نقدی به سإختإر لنینیسم بـه تدریـج رنـگ عـوض میکننـد تـإ

 به گفته گـإی دبــورد، مطإلبـإت روز جنبشـھإ رإ بدزدنــد و بـه طــرز إحمقـإنه إی

 خـود رإ مإلــک مبــإرزإت مـردم نشـإن دھنــد. ھمــإنطور کــه قبال  إشـإره شــد إگــر

 مإرکس و نه مإرکسیسم زنده بود شإید در نقـد خـویش صـدإقت بـه خـرج میـدإد

 إمإ  مإرکس در عمل دست به چنین دیکتإتوری ویرإن کننده إی نزد تــإ مــإ إورإ

 برإی إرتکإب چنین جنإیتی محإکمه کنیم إمإ إو تإ حدی مسئول بخشی إز ھمه

 آن جنإیإتی إســت کـه پــروژه لنینیسـم برجــإی گذإشـت. ھرچنــد إیـدئولوژی تــک

 حزبــی کمونیســم ســرمإیه دإری إمــروزه نھإیتــإ  إز شــکل إنتصــإبی تملــک قــدرت

 وإحد به فرم پإرلمإنتإریستی إنتخإبإتی روی آورده إمــإ بــه لحــإظ تــإریخی در
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 مقإیســه بـــإ دیگـــر جنـــإح ھـــإی ســـرمإیه دإری جھــإنی در ســرکوب جنبشـــھإی

ــرإ ــرده إســت. زی ــر عمــل ک ــر و شــنیع ت ــق ت ــوثرتر،  موف  آزإدیخــوإھی بســیإر م

 متإسفإنه در سیإست  تملک قـدرت، شـیوه خیـإنت إز درون جنبـش آزإدیخــوإھی

ــإی قــدرتی ســرمإیه دإری إتخــإذ کــرد. إمــروزه إحــزإب  رإ نســبت بــه دیگــر رقب

ــی ــک حزب ــی دإننــد دورإن ســلطنت ت ــه خــوبی م  کمونیســتی و سوسیإلیســتی ب

 موروثی در بإزإر رقإبت قدرت جھإنی دیگر به پإیإن رسیده إست. إز إیــن نظــر

ــــروژه  إکنــــون بســــیإر مفتخرإنــــه در عرصــــه تجــــإرت پلورإلیســــم سیإســــی پ

 نئولیبرإلیسم جھإنی حضور یإفته إند.  إز إحزإب چپ إیرلنـدی پإرلمإنتإریســت

 شده گرفته تإ جبھـه س ندونیســتھإ در نیکـإرإگوئه ، چریکھـإی إلسـإلوإدور، (ھـر

 چند نوع موروثی سلطنتی در کوبإ و  مـوروثی نظــإمی درکـره شـمإلی و سیسـتم

 إنتصــإبی مخــوف ضــد إطالعــإتی در چیــن ھمچنــإن پــإ بــر جإســت)، لــوال در

 برزیل ،حزب کمونیست ھند، چھل سإل جنــگ چریکــی جبھــه فــإکس در کلمبیــإ،

 چریکھإی مإئوئیست نپإلی که إوج شإرالتإنیسم قدرت سرمإیه رإ نشــإن دإدنــد

  میلیــون رإی5و إمروز در دل ژإپن حزب حکومتی مإرکسیسم که سإل قبل تنھإ 

 در پإرلمإن آورد و طبق إخبــإر إروپـإ روزإنــه ھـزإر نفـر بـه إیـن جنـإح سـرمإیه

 دإری چپ ملحق میشوند که إین نشــإنه قــدردإنی بــزرگ ســرمإیه دإری جھــإنی

 إز حضور إحزإب مإرکسیستی و کمونیستی بــرإی پیشــبرد مقإصــد إمپریإلیســم و

 نئولیبرإلیسم بحرإن زده إست. إمإ یک جوإن آگإه و منتقد بإید إز خــود بپرســد

 که چگونه، عوإمل إیدئولوژی قدرت قإدر میشوند یک نإسیونإلیسم کــور تعبــدی
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 رإ تحت عنوإن کإر، کإر، کإر، آنھم برإی یک إمنیــت جسـمی و روإنــی کــإذب در

 زندگی مردم  ژإپن رإ جإ بیندإزند.  وفإدإری و تقدس بی چون و چرإی آنھــإ بــه

 دولــت، کمپـإنی، کإرخــإنه و ســرود و دعــإ خوإنــدن روزإنـه بــر پــإی إیــن بتھــإی

 سلطه مردإنه بعنوإن یک خإنوإده و نژإد ممتإز می بإیــد إز چگـونه وحشـتی إز

 ھویت شخصیت إقتصإدی نإإمنی برخیزد؟ سـإختإر توسـعه قـدرت إقتصـإدی کـه

 نمــإد وإقعــی فرھنــگ ھویــتی زنــدگی ھــر ژإپنــی ســت  طبعــإ میتوإنــد در محــور

 پروژه منضبط بورکرإسی کإرخإنه إی ھرمی مإرکسیســم إقتصــإدی و مــرد ســإالر

 ھم بگنجـد.  یـک فرھنــگ فإشیسـتی کنـترل و توسـعه إقتصـإدی نـإب چــرإ نبإیــد

ــإنیکه فشــإر شــرم بیکــإری و  إکثریــتی إزمــردم ژإپــن رإ جــذب خــودش کنــد.  زم

 ندإشتن یک ھویت نإسیونإلیستی شغلی در ذھن ژإپنـی ھـإ بمفھـوم طــرد کإمـل

 آنھــإ إز خــإنوإده ملــت، محســوب میشــود تــإ حــدی سـنگین جلــوه مــی نمإیــد کـه

ــورد إفســردگی مزمــن و خودکشــی رإ در إیــن ــإورإنه ســإالنه ده ھــإ ھــزإر م  نإب

ــرإه دإشــته إســت.  ــه ھم ــإ خــود ب  شــرإیط بحــرإن زده ســإختإر نئولیبرإلیســم ب

 زمإنیکه ھر جـإمعه إی فعــإلیت آزإدنـه زیســتن إنسـإنی رإ بــه فرھنــگ إبــزإری

 توسعه إنسإن کإالیی در دیوإنسإالری مرإتـب حزبـی و کإرخــإنه إی تبــدیل کنـد

دیگر  إنتظإری بغیر إز وقوع إین فجإیع نمیتوإن دإشت .  

  متإسفإنه نیروھإی جنبش چـپ در إیـرإن حـتی فرصـت إیـن رإ نیإفتنــد کـه بـه

 بــإزنگری تإریــخ جنبشــھإی کمونیســتی بپردإزنــد و چــه بســیإری در نــوع خــود

 شإیسته ترین و صإدق ترین فرزنــدإن جـإمعه بودنــد إمــإ زمـإنه گــونه إی دیگــر

356



 رقم خورد و فرصتی نشد تإ علل وإقعی شکست مإرکسیســم لنینیســم در مــإھیت

 سإختإری إش بـر آنــإن روشـن شـود و حـد إقـل إز جـدلھإی بیـن جنبـش کـإرگری

  بــإ نگــإھی مســتقل و إنتقــإدی بررســی19آنإرشیســم و مإرکسیســم إوإســط قــرن 

تإزه إی رإ شروع کنند.  

ــن ــروه ســلطإن زإده إولی ــر ســر گ ــر کســی میدإنســت چــه ب ــم حــتی إگ  نمــی دإن

  توسـط بریـإ و1938کمونیسـت ھـإی طرفـدإر إنقالب إکتـبر آمـد ظـإھرإ در ســإل 

 إســتإلین تیربــإرإن شــدند.  جنبشــی کــه إز حــإل و روز فرزنــدإن خــودش بیخــبر

 بوده چگونه میتوإنست إز وإقعیإت و فجإیع تلخ درون روسیه بإ خـبر بإشــد یــإ

ــزرگ کــإرگری حــزب1936-39در جنــگ دإخلــی إســپإنیإ(  ــإن ب  )  رإبطــه دو جری

 کمونیسم إستإلینی و دیگری آنإرشی نسبت به آن وقإیع چگونه بود؟ و بعــد در

  چه گذشت که  إحزإب کمونسیم فرإنسه آنرإ1968جنبش آزإدیخوإھی فرإنسه 

به إنقیإد کشیدند و در نھإیت به إنزوإی خودشإن تبدیل شد؟! 

....  إدإمه دإردو

               

 نکته مھم:

 -رمــإن تــإریخی زنــدگی إ مــإ گلــدمن، مــإه ھــإ بعــد إز إیــن مقــإله در تإبســتإن1

   توسط نشر نیلوفر بإ ترجمه خإنم سھیال ب سکی بـه نــإم "آنگـونه کـه مـن1388

 زیستم " به چإپ رسیده إســت. مطــإلعه إیـن إثـر بــإ إرزش رإ بــه دوســتإن عزیــز

 توصیه میکنم.
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