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هاي امپریالیسمتفاهمسوء: درآمدپیش

ي بعد بتوانیم اصلِ نظریهخطاهاي ذاتی یک آزمایش باید از مرز چند درصد بگذرد تا از آن بهبه نظر شما 
سوري نفسِجنگجوي تازهو پنجکه هفتادشنیده باشیددر خبرها مثالً شاید ؟مورد آزمایش را نامعتبر بدانیم

داده بودند، در گذر از مرز براي ورود به سوریه بـه  شان براي مبارزه با داعش آموزشدر ترکیه ها که آمریکایی
خود را تسلیمِ این گروه افزارهايند بخشی از جنگاهي جبهه النصره درآمده و براي رهایی ناگزیر شدمحاصره

پنجاه و چهـار از که ،ریکایی در خاورمیانهي نیروهاي آمن، فرماندهستید اُژنرال لُنقل از را بهیکییا این. کنند
نبردهـا  همچنـان در  نفـر  پـنج  ـچهـار درنهایت تنهـا  ند،ه تا آن روز به سوریه اعزام شده بودکدیگرجنگجوي

سـرگرمِ چـه   مانع آن شـده کـه ایـن را هـم بگویـد کـه بقیـه        ي ژنرال ند؛ احتماالً حجب و حیانکشرکت می
دانست؛ از آن نوع خطاهایی که در هر تفاهمی میـان دو یـا   خطاي محاسباتیاین را یکتوان می.دناکارهایی

عملیـات و  تـدقیقِ  ي کـار  جور مواقع تنها چـاره آید و اینیترك پیش مشچند مؤتلف براي انجام یک طرحِ م
سـمِ  چون بـه پوزیتیوی ،معیار است؛ نظر به این قانونِ علوم آزمایشگاهیبیشترِ انحرافتالش براي کاهش هرچه

ثانیـه  10«: گویدایم، وقتی مجري میخبري عادت کردهنامدارِهايرسانهدرکُرسیگرانِ صاحبقالبیِ تحلیل
کـاري  وقت هیچهرحال هیچبه«، شنیدنِ »بنديِ نهاییِ خود را در یک جمله بگوییدبیشتر فرصت نداریم، جمع

خـود هـا  ي این تصـادف اما همه.نُمایدهرقدر هم تکراري باشد، دور از عقل نمی» رودونقص پیش نمیعیببی
.استامپریالیسم

بـراي ارتقـا یـافتن بـه     لبـاس ي همبخت هر دارودستهکه تاکنون به این نتیجه رسیده باشیماگر مثالً یا
میـان انبـوه   شـبکه  همان خشِ خبرِکه مدیر بشودیافته زمانی گشوده میي یک هویت جمعیِ رسمیتمرتبه

ي زیسـت  نحوههاي خودویژگیي دربارهجو یک خبرنگارِ گمنام اما آوازهشکارِ ژورنالیستیِهاي رسیده، گزارش
فهمیم می،دانتخاب کنشبکه اخبارِ ساعتیِ اصلیِ عناوین براي تصادفاًرا در یک شرایط اضطراري جماعتآن 

حتا همین گوهرِ کاذبِ عجالتاً موجودش را هم از دست خواهد داد؛ خوشبختیتصادف،عاملِدون که باز هم ب
مجـالی  راسـتی بـه ، دنیا بیایـد بهتاریخی دردبارِ هايخواهد بدون زایشمیکه در این بلبشو، گروهیبختیاريِ 

محـضِ نمونـه،  اسـت؛  آورچنـدش بیش از حد اشتدافعیکارکرددر کسوتی غیرمترقبه که است براي استتار
دي وايپوشـشِ محـافظ پـی   : شود که حتا براي خودش هم تازگی داردبه شکلی پدیدار میسوریهبار کُرداین

د   ان چشـمگیر بـودن در ویتـرینِ هویـت    چنـ هموها و داعـش،  براي در اَمان ماندن از تیررسِ ترك هـاي مؤیـ
لفظـیِ  جـایگزینیِ فشـاري بـر   آلـود بـا پا  شـکلی تنـاقض  شدنِ تدریجی است که بـه جور عربمستشرقان، یک
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رغمِ تأییـد جهـانیِ نـام غیرعربـیِ     نبودنِ یک شهر، بهگیرد؛ چگونه اصرار بر عربشتاب میکُبانیابالعربنعی
.هم امپریالیسم استتفاهم سوءاین کند؟تر میآن، آن را از قبل هم عربرونقِـنو

ي مثلثـاتی شناخت او از دایـره ی در فقط گافهمگفتاريِ اخیرِ داووداُغلو سهوِکه درضمن مطمئن باشید
برداشت دولت او از تفاوت میان گفته که نوبرَش را آورده و ي تلویزیونی در یک مصاحبهتازگی بهچون نیست،

سـت تبسـمِ   کـافی ! اسـت درجـه  360درجه، بلکـه  180کند، نه معرفی مینامِ اسالمبهاسالم، و آنچه داعش 
اش تجسم کنید و از خودتان بپرسـید کـه اگـر از    ي سواد هندسهديِ این آقا را هنگام افاضهي اَببدنقشِ چهره

ماده کرد که براي گرفتن یک دیپلمِ ناقابل چندبار تکهمه تُرك در آن مملکت کسی به او گوشزد میمیان این
اش خواهد توضیح دهد که زاویهیرِ دولتی باشد که میوزتوانست همچنان نخستمیطوروقت چکرده است، آن

ها خودشـان را  کُلُفتي گردنعدهها در گکه کوتولهاست؟ براي آنترکنند بزرگبا داعش از آنچه همه فکر می
دلیلـی کـه روانکـاوي از آنهـا     ظـاهر بـی  هـاي کالمـیِ بـه   ي لغـزش همـه يپیروِ قاعـده ،بدانندها کارياز اصلِ

خـود  خودبـه این قیقـاجِ ریاضـیاتی هـم    کشد، ترین اعالم موجودیت اغراضِ نفسانیِ ما را بیرون میگوشخراش
شودمیهاالشهریشِ تلِ امپریالیسم بر کشِ ترین نعشپایینردهنیشخند.

روایـت مـاوقَع   طنزآمیـزِ  را از عـوارضِ  ناسـور هر خبطآلیسم نفرت دارند، خواهیم دید که آنان که از ایده
مند که بخشی بـه  یک خطاي سامان: دهندنسبت میناگزیرتفاهمِ قدري سوءیبه هر تفاهمسپس ودانندمی

کسـري زدگیِ ابزارِ آزمایش، و بندي و میزان زنگي مقیاسبه نحوهچنديگردد، شناسیِ ما برمینظامِ معرفت
ي این قاعدهکه به من ؛ دوباره به روي کاغذ بازگردیمبراي حفظ سالمت فکر دقتیِ آزمایشگر؛ بیایید هم به بی

، مشـکوکم ـــ  دادنـد به خـوردم نمـی  مودانشگاه خودم هم ککه روزهاي درســعلوم دقیقهناظمِ استقرا در 
کوششی آزمایشگاهی براي تدوین یک خطا عکسبهنه خطاي ذاتی یک عملیات علمی، بلکه را چنین عجایبی 

وریاضـیِ بـازي از عجایـبِ  . ساختاريتفاهمِسوءي ناپیداي یک در پشت یا حاشیهگونه توطئهتفاهمی : دانممی
بر اثرِ کژفهمـی حـادث  فقطوضعیت موجودتنظیم هايمؤلفهترین هاي اجتماعی است که ضروريموجودیت

پس از پیدایش داعش،عادت کنیم؛ » تصادف و ضرورت«عادت ناچار باید به تقارنِ خارقِدشوار اما به.شوندمی
شـکلِ  بـه اینـک  ترها اصالً براي کسی مهم نبـود امـا هـم   پیشچیزي که پارتی براي انکارِ مستمرِ آكلجاجت
شود؛ این شکلِ جدیـد را  مخابره میبه چهار افقِ ارض،استشده در سوروچ خبرسازِ عالمیان » کُرد«جدیدي

سـردرنیاوردن از شـکلِ نـوینِ   . ك ندیده بودند و راستش غـافلگیر شـدند  كبا پآشتیگفتگوهايها در تُرك
نوعی دردسرِ ها براي تركسرِ میز گفتگو نشسته بود،توسعهعدالت وموجود دیرآشنایی که تا همین دیروز با 

اي بـه کُردهـا   نگاه راهبـردي ها بازهم نیمپس از آغاز عملیات روسیه در سوریه، آمریکایی؛حیثیتی شده است
ي رقیـب را بشناسـد،   کسـوت نویافتـه  توانسـت مـی او اند و این خوشـایند اردوغـان نیسـت، امـا اگـر      انداخته
هـا  بر تُـرك و هوادارانشان العرب منزلی که عربیت شمایلِ کُرديِ محافظان عینتاهرچند؛ شدخاطر میآسوده
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بارهازبان تُرکیِ استامبولیي تاریخی فاصله هست و استعداد قدرِ سنگالخِ یک مرحلههم هویدا شود، هنوز به
دیگـر اقـوام   تـر از سـته هـاي طـوالنی را بسـیار آه   راهي خودپسند، چگونه یک شجرهداده است که ماننشان

.سپاردمی

کُـرد بهترین حرفش این است کهها باشد، قاعدتاً از همین پوزیتیویستهماردوغانگوي اگر مالي مسئله
ي یـک نیـروي   اسـت کـه اسـلحه   سـازي سازوکار سـوءتفاهم ي همان نشده و ناخواندهتداركاز عوارضب معرَّ

داعشوالفرپ البتـه  کنـد؛  هم به خود داعش تقدیم میدهد و نفراتش راداعش میهمانندانِستیز را به گزاف
قدر بعید اسـت  هماندر آزمایشِ ترکیه» خطاي محاسباتیِ کُردها«امکان تولید داعش بدون حقیقت دارد که 

دوضلعی مسخره تصور مثلث آمریکا؛در آزمایشِ»خطاي محاسباتیِ داعش«ارتش آزاد بدون امکانِ تولید که 
؛ در تـاریخی کـه   استهزارقسمتیِ تُرکیهاي معاشقهبینی و خودشیفتگیِ خوشرِاین مسخرگی مخمواست 

افکنـیِ یـک چیـزِ دیگـر اسـت،      ي عقالنیت در طـرح وقفهي شکست بیریزِ هرچیز، ثمرهساختار آگاهیِ برنامه
کُردهـا  ظـاهراً  . ندکـار شـو  بـه دسـت یک خطاي محاسـباتی  شکلهبتوانند هاي راهبردي هم فقط میضرورت

ر انـد؛ د را چسـبیده داعـش ي میز گفتگوهـاي ترکیـه و   حاشیهمزاحم اما ضروري،معیارِصورت یک انحرافبه
گذارد به حالت کننده که نمیي همین نوشته خواهیم گفت که تنها راه نجات از این پسامدرنیسمِ کالفهآینده

ببینید که اگر فرض کنیم تاامتحان کنید:کنیمتفاهم را عوضجاي تفاهم و سوءآرمانی برسیم این است که
جغرافیاییِ نوین ــ بـوده اسـت،   ـتفاهمِ اصلی اما ناآگاهانه بر سرِ تولید کُرد ــ در مقام یک موجودیت سیاسی

کـه  کارآمـد يفرضـیه ن تقارن بزنید بـا ایـ  وانگهی کند؛ همچنان آبروداري میآرمانیحالتتحققآلیسمِ ایده
تفاقاً خود داعش روي اسد، اي تجهیز مخالفانِ میانهي غرب و متحدانش دربارهمفاهمهمتحققِآلِ سرانجامایده

من تفاهمِ مطلقی اما انگارند؛ آن را یک خطاي محاسباتی میسهو،عمد و برخی بهبرخی به،هاطرف: بوده است
شـود،  باره بـه شعورشـان اعتـراض مـی    م که وقتی دراینبینتشکیلِ داعش میهاي آنها بر سرِمیانِ ناخودآگاه

تعمـیمِ  مـدیونِ  حـل را ایـن راه . دهنـد صادقانه آن را به برآوردهاي نادقیقِ خود از روند امور نسبت میگیریم
آن کـه در ادامـه بـه    هسـتم دریـدا هايي شرارتبحث دربارهي مختصري اضافه، بهتقارنهمینيخودسرانه

.خواهم رسید

دسـت  خبرنـد، هرچنـد خـود در آن    کُرد بـی ي تولید ژئوپلیتیکها از دسیسهکه تُركشاهد من براي این
محصوالت ي عناصرِ پدیدارشده در وضعیت موجود، از نیازي به نگرانی نیست؛ همهولیدارند، نگرانیِ آنهاست؛ 

: یابنـد وحدت مـی ي واحد یک برنامهدرجی در درازمدت پیوايخودها و اعراب گرفته تا ائتالف تركعجیبِ 
چرا صـدایی در  کند، ي جهانیان میبا همهحزبِ اردوغانبارهدرایناز تفاهمی کهحاال.بالکان براي خاورمیانه

اي نیست؟رسانه
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شـدن  حـالِ عربـی  در تر بگـویم،  اگر درست. عربی است» کُبانی«ي واژهکه کنمفکر میشاید بپرسید چرا 
از فـرط  هـاي فوتبـال تبریـز بجوییـد کـه     یکـی از باشـگاه  چندتایی از هوادارانِدراش راي آذرياست؛ قرینه

یـا حتـا بـارزانی را تماشـا     دهند؛میعربیخلیجشعارِدستبهباکو پرچمِی، هاي تهراندر بازيِ تیمبودنتُرك
اقلیمش جور کرده، زمختکازینوهاي داريِ دومی که براي جلوههاي بیلیارد دستمیزها وديايالباکنید که

آغازِ که کسانیوقتی فرصت ارزانیِ آخرِ فصل است، . دگیربقواره بیورا با دوحه و داربیل ریزد تا ق عرق میلحاَ
و ؛روندبازارها میشان به حراجِ هفتهتأخیر افتادهبراي خرید حوائجِ به،مانده بودندي مشتریان جا افلهقاز فصل 

ومـیش گـرگ شـهرْ اهـالی در میـدانِ  متروكاز بساطپراکندههاي وپرتخرتروي کهغروب، آفتابیبهبغرو
هنگـامِ  بـی چنـین اسـت عـزت   . انـد بـه خانـه بازگشـته   دسـت آکنـده بار اینندگانْشاهد است که باز،دکنمی

همـان  دررا طلوع سرَش بهطلوع، نداردآوارگی در آن هر کس بختاي که زدهجغرافیاي ملخدری الهکُصاحب
.برندمیدان می

ي مسـتتر  ي تفاهمِ ناشناختهاز مردي که سرانجام هستهکنیم یاد کوتاهی کهاي است براي آناینها بهانه
عصري بازشناخت که از روزهاي او تا امروزِ ما اقتصاد سیاسی کملِ مي منطقیِ سانِ ناسازهرا بهدر هر کژفهمی

هـاي لنـین   بدبینانـه در نوشـته  تجربیِپیوستیک ي نشدهتدوینهاينشانهدنبال خوب است به؛ استمعاصر
ي آن در ضمیمهاو» امپریالیسم«ي جزوهوجه انتقاديِ باید براي استقامت ،ترین دالیليراراضطبگردیم که به 

تأللوِد،زننسوسو میجاي آخرین آثارش در جاينیشدارچشمکچندمانندما این بدبینی را که . ندتمهید شو
؛ سـپس اندیشـید مـی آنمهـار دانـیم کـه در تماشـاي آن بـه     میاو چنگیزيِهاي چشمهاي آتشی در شراره

.دریدا در چیستمشکل او باتا ببینیم گردیم میبر

بادحزبِعرف : چهارمامضاي

هاي دورانِ دبسـتانش،  دعوت کنم که مانند مشقي گرامیاز خوانندهم خواهث اصلی میپیش از آغاز بح
مسائل سوریه که موضعِ ضـد دولـت اسـد    ناظراندسته از آناز روي یک تصویر موضوعِ تصویر را حدس بزند؛

گردنـد کـه از همـان    دارند، معموالً در تبیین چرایی پدیدارشدنِ وضعیت موجود به داسـتان مشـترکی برمـی   
آمیز مردم را سـرکوب کـرد و   اسد تظاهرات مسالمت: شدهاي آغازینِ این آشوب، براي جهانیان روایت میشب

ت داعش بیش از دیگران بهره برد؛ درنتیجه اگر اسد خشونت بـه خـرج   آنها ناگزیر مسلح شدند و از این وضعی
پیوسته به همي بهتوان در چند الیهخطی را میاین فرمولِ یک. رفتمیبه دیگرسو حتماً روند اوضاعداد، نمی

صورت فـرضِ خُلـف   ي ما بهکه مدعیان هر امتیازي را که در هر الیه با مماشات روادارانهچالش کشید، جوري
زمانی و يحجمِ نفراتی و گسترهیکُم، : مان بدهندي بعدي با ابطال نتیجه دوباره پسآورند، در الیهچنگ میبه

؛رسـد در آن بزرگنمـایی شـده اسـت    نظر میموردنظر اصالً مشخص نیست و بهآمیزمکانیِ تظاهرات مسالمت
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ي خوبی براي آغازِ انفجاريِ این سطحِ از خشونت وارداتی دست اسد را بهانهیعنی سخت بتوان سرکوبِ آنها به
و پنداریم بـوده بیش از آنچه ما میابعاد این تظاهراتپذیرند و اصرار دارند که مخالفان اما این را نمیدانست؛

هـاي گونـاگون و بـا شـرکت     ها و مکانتصاویر مستند رویداد آن در زمانهاي خبري در اینترنت و شبکهنآنا
ها جاي ایزدانِ آنهاسـت و حتمـاً در آرشـیوها چیـزي     اند؛ البته اُلمپِ رسانهبسیار دیدهرا جمعیت عظیم مردم

رف      : شود؛ پس گامِ دومپیدا میشانبراي اگر تظاهراتی بوده و اگر اسد آن را بـا خشـونت سـرکوب کـرده، صـ
هـاي تغییرنظـام   محتواي نـولیبرالیِ حرکـت  (کند آمیز بودنش الزاماً سرکوبِ خشنِ آن را ناموجه نمیمسالمت

لیه دولت ونزوئال، حتا اگر قالبِ مخملی در اروپاي شرقی، قفقاز و آسیاي میانه، یا مثالً اعتراضات دانشجویی ع
آمیزي هم داشتند، کاربرد خشونت دولتی براي فرونشـاندنِ آنهـا را حـداقل از دیـد مـن توجیـه       ظاهر صلحبه

جویانه، خشونتی سـاختاري بـراي تضـمین    ست هوشیار باشیم که مشروط به آن نمود مسالمتکند؛ کافیمی
ترین خطاي خاندان اسد حذف یا کنم بزرگ؛ من فکر مییان استپرواي اقتصادي در جریک سازمان منافعِ بی

است که آثار سوریهي ي گذشتهداري در طول تاریخ چهار دههتضعیف بسیاري از نیروهاي دیرپاي ضدسرمایه
بینـد؛ وگرنـه سـرکوبِ    فقدان و ضعف آنها را امروز در کاستیِ نیروهاي اجتماعیِ ضد غرب در این کشـور مـی  

خشـونت بتواننـد  ؛ شاید مخالفان تا آن اندازه چپگرا نباشـند کـه   )!گاه حتا یک ارزش اجتماعی استهالیبرال
اگـر تظـاهرات آرامـی    : رویم به گام سوم؛ پس میبشناسندرا » خواست دموکراسی«يمند لقلقهذاتی و سامان

توجیهی نداشته است، بـازهم  هرترتیببوده، اگر اسد آن را با خشونت سرکوب کرده و اگر این خشونت هم به
منـد بازتولیـد   صـورت نظـام  اینـک بـه  ي خشونتزا که خونریزي را مستقل از سرآغاز آن هـم تبیین یک سامانه

بـار مخالفـان   کند؛ ایـن کند، با ارجاع به خشونت آن سرآغاز، فقط مشروعیت خشونت بالفعل را تصدیق میمی
یک موضع منطقی است و نـه رویـدادي در   »اولیهسرکوب«ند قدرها فرویدي نباشند که بپذیرممکن است آن

دهم؛ درضمن حتمـاً  میتوتم و تابوبعد در همین مقاله به نگاه کنید به ارجاعی که کمی(آغازِ واقعیت بیرونی 
کسی کـه  : ها بازیابیدي صهیونیستتوانید همانندي این مرحله از موضعِ مخالفان اسد را با استدالل دیرینهمی

؛ )ها پیش اورشلیم را فـتح کردنـد  خشونت را در فلسطین آغاز کرد نه یهودیان، بلکه مسلمانانی بودند که قرن
هرات آرامی بوده، اگر اسد آن را بـا خشـونت سـرکوب کـرده، اگـر ایـن       اگر تظا: رویم به گام چهارمناگزیر می

ي پیـدایش راسـتی بـه تبیـینِ نحـوه    بهعنوانِ مبدأ آشوبخشونت هیچ توجیهی نداشته و اگر ارجاع به آن به
که هیچ نشدنی دارد و آن هم اینکند، باز هم این تبیین همچنان یک ایراد ذاتاً رفعوضعیت موجود کمک می

درنـگ بـا شـروعِ    توانست جلوي خشونت را بگیرد، همان چهار سال پیش که بـی یعنی اگر می. اي ندارددهفای
. گرفتماجرا رونق یافت، باید می
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هاي دیگري هم در میانه، قبل از آنجایی که من پایانش دادم داشـته  بسا نمودارِ احتجاجِ پلکانیِ ما گامچه
عنوان یک چیستان ریاضی با آن مشغول شـوید و اگـر پاسـخ را    ودتان بهاند؛ خباشد که از چشم من دور مانده

.اماش همان است که من یافتهاما مطمئنم آخرین پله. ایدتر کردید بر بحث من مهر تأیید گذاشتهکامل

رسـیم  ایم، زیرا اگر به این نقطه ببینیم که در پایانِ این دنباله دوباره به آغاز آن بازگشتهبا کمی دقت می
که روز آغازِ جنگ نتوانستیم آن را مهار کنیم به خاطر خشونتی خُب، این": گویدکاران میسخنگوي نومحافظه

حاال روز از نو، روزي "!قدر سرکوب نکنبرد؛ تنها حرف ما این بود که اینبود که اسد علیه فرمول ما به کار می
یا ــ حالت یکم ــ براي رفـعِ  : جور تصمیم گرفتتوان سهايِ این برهان میاز نو؛ با آشکارشدن سرشت چرخه
مان بدانیم و درنتیجه بـر درسـتی آن   ي قوت و دلیل انسجام درونیِ استداللاضطرار، فوراً این سرشت را نقطه

دادن بـه یـک   ناپذیريِ پایاننه حاصل امکانخشونت،کند که برخالف تصور رایجپافشاري کنیم، زیرا ثابت می
فرجام، بلکه دقیقاً محصول جانبیِ یک فرایند دوري براي بازگشت به آغازگاه است؛ این موضع بـا  ي بییرهزنج

کند و در دفاع از دولت پاوِرپوینت را خاموش میبودنِ هرگونه شرحِ نمودار براي اقناعِ مخالفانْنتیجهکشف بی
؛ یـا، در حالـت   )و من هم به آن اعتماد بیشـتري دارم گیردمیارتش سوریه کهیتصمیم(شود مسلّح میاسد

؛ )گیردتصمیمی که داعش می(گلوله روي نمودار بپاشیم است و سپس یک خشاب» دورِ باطل«دوم، بگوییم 
تصـمیمی کـه   (و یا در سومین حالت، بعد از رسیدن به پایان و آغازِ توأمانِ نمودار، دوباره آن را از سر بگیریم 

هـا و  کُـش مالِ شخصیت مثبت داستان است، دومی مـالِ آدم مشخص است که انتخابِ اولْ). اندهکُردها گرفت
.هاسومی مالِ شارالتان

*                  *                  *

شِ نمودار، شریک خـود را عـوض کنـیم تـا ببینـیم از      دهد که با هربار آغازِانتخاب سوم این امکان را می
هـاي آمریکـا، وقتـی از وضـعیت     جـی بـا سـفارت   پیبریم؛ حشر و نشر انکارناپذیر وايسود مییک بیشترکدام

برد، دورِ اولِ نمودار بود؛ نفعِ توجیه خود در محاسبات راهبردي غرب در خاورمیانه بهره میافتضاحِ اردوغان به
بـه جهانیـان مخـابره    » یل سوم سکوالربد«جور ي برجسته یکصورت جلوهجی بهپیدر آن دور، کُردایتیِ واي

انتخـاب فقـط   کردند؛ نهایتاً معلوم شد که ي چنین بدیلی را خود کُردها هم باور میشد و متأسفانه افسانهمی
شدند، اصالً وجود خارجی ندارند؛ که در بوق و کرنا می» رومخالفان میانه«همه است، و آنمیان اسد و داعش

ناپـذیريِ گسـترشِ قلمـرو و    مـرور خـود را در توقـف   هـایش بـه  پیالـه اعش و همحساب راهبردي غرب روي د
هاي روسیه کشور جهان براي مهار آن، نشان داد؛ و حاال که جنگندههادهرغم ائتالف شمارافزاییِ نفرات آن، به

ز به روسیه، ایران کنند که از همان آغااند، کُردهاي این کشور وانمود میپروازهاي خود را در سوریه آغاز کرده
شان با این ائتالف، در آن روزگار صـرفاً بـراي خـراب    نشدن رابطه؛ قطعکنندتزویر می. اندتر بودهو اسد نزدیک

مطلـوب نهـاییِ آنهـا    مطمئنـیم کـه   بود، و نه رسیدن به یک راهبـرد مشـترك؛   شانهاي پشت سرنکردنِ پل
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طور مزورانه انکار کنند که روزي که بارزانی پـس از جنـگ   است، حتا اگر امروز آن را همانکشورتشکیل یک 
که امید شک براي اینبی. خورد که سوداي جدایی از این کشور را ندارداقلیم شد، سوگند دروغ میآقايعراقْ

چنـان بایـد روي راهبردهـاي    این رؤیا در ذهن و روان کردهاي سوریه، ترکیه و عراق زائل نشود، همبه تحقق 
سوي روسیه و ایران همان آمریکا و اروپایی حساب کنند که شکست سختشان در منطقه ظاهراً کردستان را به

هـا بـه   هـا، آمریکـایی  روسهمه من به همـین هـم بـاور نـدارم؛ پـس از شـروع عملیـات       هل داده است؛ بااین
راه به روسیه نهایتاً اعالم کردنـد کـه راهبـرد آمـوزشِ نیروهـاي      نکنم افتادند و پس از مشتی بدوبیچهـکنمچه

رو در خارج سوریه و ارسالِ آنها به داخل این کشور نتیجه نداشته و آنها بهتـر بـود از همـان آغـاز     مسلح میانه
اب توانست درمقام یک بدیل سوم به آنها امید ببندد، حسـ ترین نیرویی که ناتو میعنوان جديروي کُردها، به

تـر در  اگر ناتو پیش. هاي راهبرد جدیدشان در این کشور معرفی کردندکردند؛ آنگاه این را یکی از سویهباز می
که چنـین حسـابی   خاطرِ ترکیه بود؛ ترکیه هم براي اینسوریه روي این گزینه حسابِ کالنی باز نکرده بود، به

کنـد کـه آیـا    اینک آمریکا دارد برآورد میرسد که همینظر مباز نشود اینجرلیک را در اختیار ناتو گذاشت؛ به
داشتنِ یک اینجرلیک در ترکیه و از دست دادنِ کُردها به ازاي آن، به تحملِ تقویت حضور روسیه و ایـران در  

هـا هسـتند و نـه    ي میدانِ سـوریه تـرك  آمریکا، بازندهدولت قاعدتاً در این تغییر رویکرد . ارزد یا نهسوریه می
از این دگرگشت استقبال خواهد کرد؛ اطالعاتی که کُردهـا بـراي بمبـاران    مسلصالح مدها؛ شکی ندارم که کُر

که باور اي هم داشته باشد، مطمئناً براي آندهند، اگر براي زدنِ آن مواضع فایدهها میمواضع داعش به روس
ي واشـنگتنیِ خاورمیانـه   می از نقشـه جی، پیروِ آرزوهاي حزبِ مـادر، هرگـز سـه   پیکنیم سازمانی چون واي

.اي نداردخواهد، هیچ فایدهنخواسته و نمی

شـکند اساسـاً   که غرب برایش سرودسـت مـی  رويِ سکوالرمیانهشود که هرروز بیشتر معلوم میهررويبه
ويرمیانـه ناممکن است و براي خود کُردها هم خوب است که چنین برداشتی از خودشان نداشته باشند؛ دالِ 

ي لیبرالـی  کننـده ، در بنیاد تعارف هنجارهاي خفههاکُشآدمداشتنِ میدانِ عملیات تنها براي امن و آماده نگه
هـا عمـدتاً مواضـعِ    امروز دیگر باطل بودنِ این اعتـراض غـرب کـه روس   . کندعمالً به خود بربریت استعاره می

شبیه ترمینالی است که روهامیانهاصطالح آشکار است؛ موقعیت این بهکنند پر رو را بمباران میمخالفان میانه
هاي ارتش آزاد و ها پایانهاگر روس. خردرا میتندروهاشود، فوراً بلیط دهات یکی از همان هر کس وارد آن می

در )اشمیانه(رهاي عرب وانگهی یک تحلیلگرِ سفارشیِ مسائل کشو. کنندزنند، کارِ خوبی میشرکا را هم می
اي پخـش  هاي مـاهواره ها در یکی از شبکهاي که در همان روزهاي آغاز عملیات روستحلیلیـي خبريبرنامه

دانند و به آن روي خوش نشان را از جنسِ داعش نمیجبهه النصرهکرد که مردمِ سوریه شد، پافشاري میمی
رادش ؛ )نقل به مضمون(کنند میدهند و کشورهاي عربی منطقه هم از این موضع دفاعمی ایـن اسـت کـه    مـ

ممنوعیـت  ،تحریم خروج زنـان از خانـه  ،وهابیتداغ و درفشِ،ي القاعدهباز به استقبالِ تازیانهمردم با آغوشِ
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رو در چنـان  موضـعِ میانـه  .روندگیِ دخترکان و پسرکانشان میبچو کنیزي و غالم،اصالحِ سر و صورت مردان
وتـابش را هـم   گیرد و آبرا نماینده میجبهه النصرهخورد که براي اثبات حضور بالفعل خود نکبتی غوطه می

هـاي  رحمیِ مطلق کوبید؛ سکوالریسـمِ جبهـه  رویی را باید با بیگذارد؛ چنین میانهزور در دهانِ سوریان میبه
ي سـومِ وضـعیت، طـرحِ    عنـوان گزینـه  گري اسـت و طـرحِ آن بـه   سالخیآخر همین دسترومیانهموسوم به 

ي آن در سوریه و منطقه، ارتش آزاد باشد یا کُردها یـا حتـا   هاي آمریکاست؛ فرقی هم ندارد که نمایندهژنرال
و مـت واقعـاً موجـود    ي ممکن براي مهار و بلکه برگردانـدنِ رونـد امـور، عجالتـاً مقاو    تنها گزینه. هاکمونیست

ممکن اسـت آنهـا را چنـین سبکسـرانه     کمونیستحزباند که مثالً یک و اینها هم چیزهاییمؤتلفانش است 
:تحلیل کند

بشار اسد و نیروهاي حامی او در ایران، سـوریه و عـراق را   ت تواند موقعیت دولرکت اخیر دولت روسیه میح. ..
ایـن  . آنها از بحران سـوریه را تسـریع نخواهـد کـرد    رفت ما موفقیت یا برونا. ددر مقابل قطب غرب تقویت کن

ك سوریه خواهد بـود کـه تـاکنون در ابعـادي هولنـا     يفاجعهيشدن و گسترش دامنهمعناي مزمنوضعیت به
کشـتارها در  ت وتشـدید تخاصـما  افکار عمومی جهانیمردم ويتودهدر نزد . ندگی مردم را نابود کرده استز

در کنار دولت ،هااین دولت. دد شهاي حامی رژیم اسد خواهبیشتر دولتاي هرچهسوریه موجب رسوائی و انزو
بار سوریه و کشـتار و  دهنده به شرایط فاجعهکلیِ شآمریکا و نیروهاي تحت حمایتش، تاکنون جزء عوامل اصل

از مـن  زیـرخط (.ردتر خواهد کتر و وخیمرایط را تیرهن ششک اینها بییِ آو دخالت نظاماندآوارگی مردم بوده
https://rowzane.com/ca/article=44502) است

بـا  سرشت راستینِ این موضعمان عادت شده است؛ از خوریم، برايمیعمومیافکارِکه همیشه به سدّ این
بـوي داروي ي نگـاه کنیـد بـه مقالـه    از همـه بـیش  (ایـم  یش چـون کـم نگفتـه   هـا ها و انتگرالي مشتقهمه
را تنهـا ایـراد آن   ناظرانْکه به آنجا برسدوبسازد از آن اي اش کلیشهترسیم تکرارِ چندبارهمی) گزیدگیروباه

:حزبآن بودنش بدانند؛ درضمن این هم راه سومِتکراري

يتودهاز دیدگاهمـذهبی و  ـومیي قهاکردن بساط دولتسوریه جمعحل بحران راه،خواهآزاديمردم و بشریت
؛ جـا همـان (ت ز منطقـه اسـ  اهاي غربـی و دولـت روسـیه   و کوتاه کردن دست دولت،نیروهاي رنگانگ اسالمی

)از من استزیرخط

اي ایران هم سري بزنید، در آن عینِ جمالت ي توافق هستهدربارهتدارك کمونیستیگروهي اگر به بیانیه
ام را در همین چارچوب مفهومی و قالبِ تحلیلی و اصطالحاتی که من در دو نقلِ قول باال زیرشان خط کشیده

خص مششان اشاره کرده بودم؛ادیق راستینبه آن عبارات و مص) ...بوي داروي (ي خودم یابید؛ در مقالهبازمی
بـاال  کمونیسـتی ي بیانیـه » ي مردمِتوده«و » خواهبشریت آزادي«، »افکار عمومی«هاي واقعیِ است که داللت

و » المللیي بینجامعهنامشریف و خوشنمایندگان«، »شفافیت اطالعاتی«سیِ شناکه واژهاندچیزهاییهمان 
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هـا تدارکیآنجا هم . ندبرما را به آنها راه می...داركتايِ ي هستهبیانیهدر » ي جهانیانخواهانهي صلحدغدغه«
د و نـ دخوانمـی "نه جزئی از حلِ مسائل خاورمیانه، بلکه جزئی از مسـائل خاورمیانـه  "هاي حامیِ اسد را دولت

! زنند و بعد هم انگار نیِنگارحرف مغایر میاکنون چطور خواهیم دید که هم

همـراه دو حـزبِ آشـناي دیگـر مشـترکاً      ي باال را داده، بهگردیم؛ اما حزبی که بیانیهبه این موضوع برمی
منطقه هسـتند تـا بیاینـد و بـا     » سکوالرِ«قولِ او ي دیگري هم صادر کرده که مخاطبانِ آن نیروهاي بهبیانیه

ي خاورمیانه و شمال و مرکـز آفریقـا را   هاي مذهبیِ دخیل در رویدادهاها و دولتتشریک مساعی جلوي گروه
کـه ضـامنِ   خامیبنديِ تحلیلیِ اید؛ مثالً ضابطهاید صرفه بردهوپرت است که اگر نخواندهقدر چرتبگیرند؛ آن
ي قبلی در مورد چیستی و چرایـیِ عملیـات نظـامی روسـیه در سـوریه اسـت،       حزبی یا بیانیهي سهاین بیانیه

بیند و با کُردهاي ترکیه را نبرد بنیادگراییِ اسالمی با سکوالریسم نیروهاي کُرد میخود جنگ اردوغان خودبه
کند؛ در چنین حالتی دیگر نیـازي نیسـت بـه ایـن     اش به دولت ترکیه به همین مورد بسنده میي حملههمه

وغان و قلمروي هاي آمریکاییِ خاورمیانه که تاکنون دولت اردك هم روي بخشی از برنامهكتوجه کنیم که پ
خیالِ خودش به سـود کُردهـا، کـم حسـاب نکـرده اسـت؛ اجـازه دهیـد از         اند، البته بهداعش را استوار داشته

ي آن نسبت دهیم یا نندهي امضاکگانهاحزاب سهخُبث نیتکه انحطاط این تحلیل را باید به اندیشیدن به این
شکلی درخور میـان آنهـا تقسـیم کنـیم، بگـذریم و      ساز را بهدهکه این دو علت آما، و یا اینضمیرشانصغرِبه 

، »ي مـردم توده«، »افکار عمومی«هاي پربسامد بیشتر به این نکته توجه کنیم که سکوالریسم از همین داللت
اي که براي یک ي غیرانتقاديي اصول موضوعهشود؛ یعنی از مجموعهآغاز می» هاي شریفآدم«و » جهانیان«

گانـه  پذیرتر کردنِ محتواي فراخوان احـزاب سـه  سازد؛ براي همهچارچوب معرفتیِ کاذب مییکسومنیروي
را ) و ایـران ، نـه روسـیه  شپیمانانو همنه آمریکا(» بدیل سوم«ي سکوالریسم، ترکیب جاي واژهکافی است به

توانـد از  آن تغییر کند، احتماالً شمارِ امضاهاي آن میشناختیِمعرفتي که هستهآنصورت بیبگذاریم؛ دراین
.تا بیشتر شودسه

کـه  (» هـاي اسـالمی  نیروهـا و دولـت  «ي ادعاییِ آن به سکوالریسمِ این فراخوان را در حملهراستش من 
اسـالمی بنیـادگرایی یـا  سیاسیاسالماي چون سازانههاي سادههاست نزد صادرکنندگان آن تحت مقولهمدت

بیـنم؛  نمـی ) رونـد اهللا از یک جنس به شمار میکه در آن حزب عدالت و توسعه و حزبشوند، طوريگانه میی
یاتی جست که در پـیِ یـافتنِ مرجعـی   کنم سرشت اساساً سکوالرِ این موضع را باید در ذات عملبلکه فکر می

درنـگ بـا فروکاسـت مسـئله بـه     بـی الً عمـو خشـونت دو سـوي جنـگ اسـت و م    ي یکسانِتخطئهبراي خنثا
، خیـال خـود را از بابـت یـافتنِ ایـن      »منافع اقتصادي و ژئوپلیتیک طرفینتضاربِ «بنديِ ترین صورتابتدایی

افکـار  به مفاهیم نـامتعینی چـون   براي تأمینِ فرایند خنثاسازيِ قطبشِ فضا ؛ این موضع کندمرجع آسوده می
مشـروعیت و  ... و ي جهـانی نـامِ جامعـه  نماینـدگان خـوش  رأي شـریف،  هايانسانيدغدغهها،تودهعمومی
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 گذاري برارزشمرجعیت تنها به این شرط است کـه از دیـد ایـن سـه     . دهداجتماعی را میمتعینِ هر واقعیت
ي دو مناقشـه خـط عـوض کنـد، کـل دعـوا بـه      دزدکـی خواهـد  که مـی تداركحزبِ سکوالر، و البته از دید 

اي که براي معرفیِ اجتمـاعیِ خـود   احتمالیموضوعیت نیرويِحالتدر اینو شود تقریب زده میامپریالیسم
بـه زیـر پرسـش    ولو اگر ادبیـاتش غیرمارکسیسـتی باشـد،    هاي مخرب است، ناگزیر از تعلیقِ عملکرد این دال

.رودمی

*                   *                  *

ي چیسـتی  دربارهاشبیانیه. شد و بد نیست کمی بر آن درنگ کنیمکمونیستیتدارك ي ت از فرقهصحب
رفت از آن مناقشه را به یـاد داریـد؟   برونبراياشکمونیستیاي ایران و پیشنهادهاي ي هستهو چراییِ برنامه

)http://www.omied.de/index.php/item/1493-2015-04-04-22-53-23(بـر آن اصـرار   ؛ خودش که چنان
ي نماي خود در باالي صفحههاي سرشتآن را در کنارِ منشور اعالم موجودیت و اهمِّ مواضع و تحلیلدارد که 

حزبی تاخته تازگی سخت به فراخوانِ سهبهاو ؛ )...شمشیر داموکلس (ابدیت بخشیده است امید اصلیِ تارنماي 
ي طبقاتی با طرح سکوالریسم به بـاد انتقـاد گرفتـه اسـت؛ امـا      کردنِ مبارزهسببِ جایگزینو مضموناً آن را به

:شویماش، چنان چشمگیر است که در برخورد اول غافلگیر میايي هستهناهمخوانیِ این نقد با بیانیه

عـرب و تـرك، از   غرب و ارتجـاعِ يهساختعرصه بر تمام جریانات ارتجاعی دست،با چرخش تحوالت سوریه
هاي ارتش مزدور آزاد سـوریه تنـگ شـده    »سکوالر«داعش تا جیش الفتح و از جبهه النصره و احرارالشام تا 

هائی از حد، روزنهسوریه، پس از تحمل چهار سال خونریزي و وحشیگري بیياکنون در مقابل جامعه. است
يهمـوازین یـک جامعـ   وریه بـه حـداقلی از   آن نیروهائی که در سـ يههم. امید به زندگی گشوده شده است

توانستند به آن تعلـق داشـته   ها پیش میاند که از مدتاکنون در همان صفی قرار گرفته...متمدن پایبندند
هاي اخیر در هر انسـان شـریف و هـر کمونیسـتی     که تحول میدانی در سوریه در هفتهاندازه همانبه.باشند

کند، به همان انـدازه نیـز بـراي    منطقه به شرایط عادي را زنده میو بازگشتامید به کاهش ابعاد این جهنم 
در چنین شرایطی اسـت  . کننده استناخوشایند و مأیوس،آتالنتیکـادوهاي راست و چپ بورژوازي ترانسپ

)از من استزیرخط(.شودکه بیانیه سه حزب صادر می
http://www.omied.de/index.php/item/1583-2015-10-04-23-21-10

قـدر هـم افتضـاح صـادر     نو ایشودي سه حزب صادر میدر چنین شرایطی است که بیانیهدرست است؛ 
بورژوازيِ نند که از قماشِ کارگزاران همین کي ناجورشان صراحتاً اعالم میبا بیانیهسکوالرسه حزبِ . شودمی

حدي هم تلونو ستچیزِ خوبیمآزرراستی، اما به. هستند،»آتالنتیکـترانس«تداركي واژهفرااطلسی، یا به
تـر  ، چیزي نیست جز ورود نظامیِ روسیه به کـارزار و جـدي  هاي اخیرمیدانی در سوریه در هفتهتحولدارد؛ 

وگویم دخالـت مسـتقیم ایـن ائـتالف    عملیاتی آن با ایران و ارتشِ اسد؛ یک سال است که میشدنِ همکاريِ 
ـــ تنهـا راه تغییـر    ان نیایـد تهرقدر هم از اعضایش خوشـ شوند ــ هایی که از سوي آن پشتیبانی میجنبش

ي ي سادهبه مقوله، این محصول راتداركضررِ مسببان آن است؛ البته من برخالف معادالت سوریه و عراق به
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هـا متصـور   ست که چنین بازگشتی به ایـن زودي کنم؛ بدیهیخالصه نمی» بازگشت منطقه به شرایط عادي«
هـاي مبـارز   بـه بسـیاري از جنـبش   سیاسـی  اي نشینیِ متحدانش در منطقه، ضربهنیست؛ سقوط اسد و عقب

؛ این )دانجاممیین وضعیتی چندر آنجا به نشینیِ روسیه از اوکراینکه عقبهمچنان(شود محسوب میمنطقه 
1973تاریخاً ــ از جنگ اکتبراسد دولت: هاستبه این جنبشهاي ماديکاهش امکان کمکچیزي فراتر از

هاي انقالبی منطقـه در  جنبشحمایت ازو)اش، ساداترغمِ تصمیمِ متحد جنگیبه(نپذیرفتنِ کمپ دیوید و
اکنـون موجـود در فلسـطین و    اش از نیروهاي ضد اسرائیلیِ همتا پشتیبانیگرفته میالدي 80و 70هاي دهه

ضدامپریالیسـتی را  يانگـاره که پیدایش هرداللت دارد ي مفاهیم مشکوکی نظومهلبنان ــ به امکان تعلیق م
اسـتوارش و  هر تغییرِ نظامی که به کند؛ ، پیش از تبدیل شدن به نیروي مادي، خفه میانگارهدر سطحِ همان 

اصـرار دارم کـه در کـلِ    اسـت و مـن  المللـی  ي بـین یک مفسدهاساساً،این خفقان لیبرالی بینجامدگسترشِ 
ي اند، عجالتاً هیچ سوژهي چپگرایانی که به ائتالف مورد حمایت غرب پیوستهمخالفان سوریه، از کُردها تا همه

دسـت  در برابر ایـن تهـاجمِ سیاسـی و ایـدئولوژیک بـه     تضمینی براي مقاومت ي خود اسد اندازهاي بهسیاسی
م کـن توجه میي عنصرهمن بیشتر بنیست؛ » ي متمدنموازین یک جامعه«؛ مسئله فقط پایبندي به دهدنمی

همدستهاي ها که سهل است، حتا از چپلیبرال(ي متمدنموازین یک جامعهکه غیابش حتا از پایبندان به 
اسد، شـرط  از خودو پیگیرترترِ این عنصر به کسی جديتحویل. سازدهم یک مشت آدمخوار می) ارتش آزاد

طوراینهردلیلیبهاکنونهمگویا که (اگر چنین کسی وجود ندارد . در سوریه استیقدرتبراي هر تغییر الزم
ي اجتمــاعیِ حیــث پشــتیبانیِ نیروهــاکــه ازايمضــیقهالبتــه . دفــاع کــردفعــالً بایــد از دولــت اســد) سـت ا

ي نتیجـه بخشـی  شـود، اي مانند دولـت اسـد مـی   سیاسیهايگریبانگیرِ نظامدر این شرایطضدامپریالیستی
 نظامپاکسازيرویکرد کـه گفـتم،   چنانهاست؛ خود این حکومتدرداري هاي ضدسرمایهبسیاري از سنتمند

نیروهاي اجتماعی اصـیلی کـه وضـعیت موجـود را دقیقـاً در معنـاي       کمبود پدیدارشدنِ تنگناي حاصلِ از در 
قطـارانش هـم رسوايِ امثـال ارتـش آزاد و   بدیلِی متفاوت بادان واکنشو بِدرك کنند» تهاجم امپریالیستی«

نیز اعالم دو و ،دفاع از دولت اسد مستلزم درنظر داشتنِ این واقعیت. کم مقصر نیستحزب بعث، نشان دهند
جامعه از داري طرحِ حذف نیروهاي ضدسرمایهروشن شده است که اکنون :، اولی به خود اوجدي استهشدار 

:داريسـرمایه بـدیلِ  ي نیروهـا همـین بـه  دومیشود؛ و به سود چه موجودات هولناکی تمام میبیش از همه
به سطحی از در سوریه يدارضدسرمایهارتقاي موقعیت اجتماعیِ عنصراي است براي مقدمهپشتیبانی از اسد

طرارِ کنـونیِ  و اضـ تنگدسـتی در کسـی  ، دیگـر آني عـالیِ نمایندهکه در آینده در جستجويِ اندامی انسجام
ي حذف عناصرِ جديِ این جبهـه  د؛ این بدان معناست که اگر بار دیگر برنامهگیر نکني ضدامپریالیستیجبهه

اجـراي  بـراي  یـک ضـامن سـوبژکتیو   بایسـت  میجبههخود ي سوریه قرار گیرد، در دستور کار هیئت حاکمه
.در دست داشته باشددهد،میاین برنامهمحتواي اجتماعیِ ي دربارهحکمی که 
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چـرا  ...) پایبندي به مدنیت، بازگشت به اوضاع عـادي و  (تداركبنديِ نگرشیِ اما حتا با فرضِ همان شکل
هـا پـیش   از مـدت ] اینک نادمِ اسـد ــ همتداركقولِ مخالفانِ ــ به[که ... صفی «گوید تر نمیاین فرقه واضح

کنـد کـه در   این دلیل تقیه مـی کنم به، صف چه کسانی است؟ فکر می»توانستند به آن تعلق داشته باشندمی
، ایران و )حشد الشعبی(بسیج مردمی اهللا، حزب: استدشوارهایی هست که ذکرشان برایش میان این صف نام

بـه نـرخ روز   چشـمش کـه استطلبچنان فرصتتدارك دبین باشید که بگویید قدر بخواهید آن؛ اگر نمی...
سـکوالر ي کـافی  اندازهکه خودش هم بهها را بگذارید به حسابِ اینتر نام، الاقل پرهیزِ آن از شرحِ دقیقاست
.است

نیروهـاي  دخالت روسیه در اوکراین و سوریه را مقومِ عملکرد که من سال پیش از حدود یکجالب است، 
کردم، یا از ضرورت دفـاع از دولـت اسـد در وضـعیت موجـود سـوریه حـرف        مقاومت و تبعاً مثبت ارزیابی می

ا با مفاهیم مشکوکی اي ایران ري هستهگذاشتم که پروندهاي انگشت میزدم، و یا بر فساد چارچوب نظريمی
اي ي هسـته آمیـز بـودنِ برنامـه   ي صـلح ههاي مردم جهان درباردغدغه«و» افکار عمومی«و » شفافیت«چون 
مسـما بـی القـابِ  اَقسـامِ کنـد،  مـی تحلیـل ) که مخرج مشترك همین سه حزب سکوالر هم هسـتند (» کشور

از سر و کول سایت حضـرات بـاال   صراحتکنایه و بهبه) ...واقتدار حکومت ایران ستایشگر، پروشرق، پروروس(
جور مفاهیم به دست چقدر از استلزامات سیاسیِ اطالقِ اینبخشانِ گشادهخلعتکه این بگذریم از این؛رفتمی

، »ـپـرو «بخـشِ پیشـوند التـینِ   بعید نیست که این ذوقِ نوسوادي براي کاربرد مسـرّت : این و آن اطالع دارند
از این نیزکُنیه دهد؛ پروکاراکاسمعطلی ي مرزيِ ونزوئال و کلمبیا را هم بیهمدالنِ موضعِ مادورو در مناقشه

ف یـک  هنوز معـرّ شرقتو گویی چه؟یعنی اصالً» پروشرق«پس از فروپاشیِ اردوگاه سوسیالیسم، گذریم کهب
!واحد ژئوپلیتیکی مشخص است

در و ایـران روسـیه ي دخـالتگريِ دارانـه سـرمایه خصـلت ي انگـاره القاعـده هـا علـی  گذاريصفتجوراین
تصـریح بـدان اشـاره    بـه گـذاران  صفتد، حتا اگر نگیرفرض میخواسته یا ناخواسته پیشرویدادهاي منطقه را 

کـنم، بـه   در پایانِ همین بخش، جایی که داستانِ دعواي سکوالرها با یکـدیگر را برایتـان تعریـف مـی    (ندننک
نوین سـرمایه در شـرق   » بلوك«ي تصورِ تشکیل یک اردوگاه یا دارندهي و پايشناختیِ زایندهي معرفتزمینه
در یـک  اخودآگاهانـه  بسـا ن چـه و نامحسـوس  یعنوان گرایشـ اگر این را بهالحسابعلی؛ )اي خواهم کرداشاره

هاي درقبال درگیريتداركواکنشِ جریان ي گرایانهلحنِ فرقهید، بینگارشده و عرفی چارچوب نظريِ شناخته
در مـورد  شـک  بـی ؛ شـود پـذیرتر مـی  تحلیـل خـودگردان شـرق اوکـراین   ي هاگرایان دولتچپگرایان و روس

هـاي چـپِ  باره گـروه است و دراینتدارك ها حق با دولتاین در یانگراسازشکاري و ناپیگیريِ مبارزاتیِ روس
کنـد مبـارزه در   در این تلقی اوست که فکر میدرستتداركخطاي اما ؛ هشیار باشندباید قاعدتاً این مناطق

است و تنها به همین دلیل است کـه بایـد از   » طورِکلیبهداري سرمایه«واسطه علیه اینک بیشرقِ اوکراین هم
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در ایـن  تر گفته بودم کـه مـن   ؛ پیشها بوددارانِ روسیه، جانبدارِ کمونیسترِ هواو در آن در برابدفاع کردآن
همچنان از آن دفـاع  و با این وجود دانمنمیدارير از سرمایهگذافعلیت تحوالت اجتماعی این مناطق راوهله 

بوق اي درشکلی فرقهرا در هر شرایطی بهگذارکنم؛ هنرِ نیروهاي چپگرا این نیست که ضرورت تحقق این می
گرسـخن، اگـر   دیچنین گذاري تنها از ذات وضعیت موجود قابل استنتاج است؛ بـه عکس، لزومِو کرنا کنند؛ به

اسـت،  »فاشیسـمِ کیِـف  «و »امپریالیسـم آمریکـا  «در سطحِ ضـدیت بـا   ي درگیرنیروهافعالً خواست عمومی
ي ایـن خواسـت بـه مرتبـه    و تطـور  از آن جلو زد؛ تعمیـق  گرایانتحریمِ روسضربِبهگرایانه و ارادهتوان نمی
ـ ي همین مطالبهسکوي پرتابِتواند از تنها می» طورکلیبهداري ضدیت با سرمایه«ترِ عالی آغـاز شـود  دويب .

:نویسدمی) خفاشي گروه فرمانده(ماجراي قتلِ بِدنُف پس ازتداركوقتی مثالً دلیل همینبه

هـاي خلقـی دونتسـک و    حاکمان نوپاي دنباس و غاصبان دولتسکوت در مقابل این تعرضاتاکنون دیگر 
داري غربـی  بندي سرمایهفاشیستی بلوكـت در مبارزه بر علیه تعرض لیبرالحفظ وحديبهانهلوگانسک به
.....افشا نمود و به مقابله با آن برخاسـت نوپا را بایداکنون دیگر هر اقدام ضدانقالبی این الیت.جایز نیست

رفقا، سـکوت تـاکنونی شـما در مقابـل     . دانیم به خود مبارزان رادیکال در دنباس نیز هشدار دهیمالزم می
هاي آن با مراکز قدرت سرمایه در غـرب و شـرق   و بند و بستکرنش الیت تازه به قدرت رسیده در دنباس 

نظـر از سرنوشـت   صـرف . تر نمـوده اسـت  ريالیت را در انجام مقاصد خود ج، تنها این اوکراین و در مسکو
گیر خود شما شود، شما در مقابل جنبش مقاومت در دنباس و براي فرارویانـدن  تواند گریبانشومی که می

هاي مستقل خـود را تشـکیل دهیـد،    سکوت خود را بشکنید، سازمان. آن به انقالبی اجتماعی نیز مسئولید
هاي خلقی به ماشـین  عمال قدرت خود را در همه و هر جائی که هنوز دستگاه اداري جمهوريي اهاارگان

)از من استتأکید(.مرگبار سرکوب دولت بورژوائی تحول نیافته است، شکل دهید
http://omied.de/index.php/item/1441-2015-01-03-15-03-10

در نشسـت  کمـی بعـد   ،برُتبـا سـازمان  ، در اوکـراین چپگـراي او راهبـرديِ بازِاَنکهرفته قدر تند آنگویا 
:کمی ترمزش را بکشدروانهچپدر برابرِ این اعالمِ جنگشود مشترکشان ناچار می

با توجـه بـه شـرایط جنگـی در     تري از اوضاع بر این تأکید داشتند که تصویر دقیقيبا ارائه...رفقاي بوروتبا 
هـاي خلقـی   دنباس و لزوم حفظ وحدت در مبارزه ضدفاشیستی، به چالش کشـیدن مجـاري رسـمی دولـت    

اشیسـتی  فـتواند نتایجی منفی براي کل جنبش مقاومـت و بـه نفـع دولـت لیبـرال     دونتسک و لوگانسک می
رفقا در گزارش خود به تغییراتی که طی مدت اخیر در ساختارهاي دولتـی در  . مراه داشته باشداوکراین به ه

هـایی بـا گرایشـات متفـاوت در سـطوح      وسـیع کمونیسـت  دونتسک و لوگانسک واقع شده و به حضور نسبتاً
بـه وجـود   هاي مختلف بریگادهاي نظامی اشاره کرده و ضمن اشاره مختلف دستگاه اداري و همچنین در الیه

یابی کمونیستی در مجاري اداري و قرار گرفتن در چهارچوب جدال بین روسیه و غـرب،  خطر انحالل سازمان
ضرورت انجام کار صبورانه و همراهی با حزب کمونیست دنباس و سایر جریانـات و گرایشـات کمونیسـتی را    

طق مختلـف دنبـاس و اعـالم حکـم     امکـان فعالیـت بوروتبـا در منـا    يدر زمینـه .. .مورد تأکید قـرار دادنـد  
الورود بودن فعالین بوروتبا به جمهوري خلق دونتسک پس از ماجراي دسـتگیري رفقـا در آغـاز سـال     ممنوع
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هـاي خلـق   جاري میالدي، رفقا اظهار داشتند که در حال حاضر مانعی بر سر راه فعالیـت آنـان در جمهـوري   
رفقـاي بوروتبـا در بریگـاد شـبح     تنها تعـدادي از نه. استشده منتفی دنباس وجود ندارد و حکم مزبور عمالً

عنـوان کمیسـر سیاسـی مشـغول فعالیتنـد، بلکـه همچنـین اعضـاي رهبـري بوروتبـا در ایـن فاصـله در             به
از جانـب مقامـات   هـاي ضـد فاشیسـتی کـه بخشـاً     هاي خلق دنباس حضور داشته و در کنفـرانس جمهوري

)از من استتأکید(.اندشرکت داشتهاندي خلق دونتسک نیز برگزار شدهرجمهو
http://www.omied.de/index.php/item/1567-2015-09-05-13-31-56

ایـن  از قرارِ ایـن گـزارش،   بدانیم؛ پروشرقاستناد کنیم، قاعدتاً باید برُتبا را هم تداركچنانچه به گزارشِ 
گـرا هـم ظـاهراً    بسنده کرده و طرف روس» ضدفاشیستیيوحدت در مبارزه«ي مرتبهفعالً به همین سازمان

ها امتیازي گرفته که دیگر یا اگر باشد، حتماً از کمونیست(نیست انحصارطلبپنداشت میتداركقدرها که آن
کـه برُتبـا و دیگـر    ایـن حـاال  کنـد؛  ایجـاد نمـی  "هاي خلق دنباسمانعی بر سر راه فعالیت آنان در جمهوري"

کنم با توجه به شرایط ؛ اما فکر میداندخدا می، اندداشتههااین جمهوريطیف حاکمِ وبندي باچه زدچپگراها
ست، اگـر بـه پیشـنهاد    شواهدي که از توازنِ نیروها در دست ايبرپایه؛ بوده استنمعقولی ناواقعاً موجود کارِ 

عمال قدرت خود را در همه و هر جاهاي اارگان"و دادند گوش میتداركي روانهچپنامسئوالنه و ،نسنجیده
"هاي خلقی به ماشین مرگبار سرکوب دولت بـورژوائی تحـول نیافتـه اسـت    هنوز دستگاه اداري جمهوريکه

هـاي سپسـینِ   بخـش گرایان قلع و قمع شده بودند؛ ما در تیغِ تعصبِ روس، تاکنون صدباره بهکردندبرقرار می
درست ).خواهیم یافترا و وارونِ آن روي،روي به چپراستجاییِ مداوم ازجابههمین نوشته بنیاد مقومِ این 

احیاناً متشکل از چین و روسیه(ک واحد ژئوپلیتیکی یشود میشرقدر سطحِ همین تندرويِ فرقَوي است که 
ها و نیروهـاي هوادارشـان   ي منطقیِ این نگرش این است که روسنتیجه؛پروشرقشویم و ما هم می) و ایران

اند که در پی حفـظ سـازوکارهاي بازتولیـد سـرمایه در منـاطقِ زیـر       داريي جهانیِ سرمایهبخشی از مجموعه
ست؛داري انفوذشان هستند و درنتیجه دعواي آنها با آمریکا، مانند تقابلِ چین با غرب، رقابت دو رقیب سرمایه

شـک پیامـد نـاگزیرِ چنـین برخـورد      ، بـی )شده استتهکه الب(صراحت هم بیان نشده باشد اگر این ضابطه به
.ستايروانهچپ

ایـن نیسـت کـه    ابداًمن کنم که رأيِ هاي پیشین هم کرده بودم، تکرار میهایی که در نوشتهپیروِ بحث
اي جز آمریکا در جهان وجـود  هیچ قطبِ امپریالیستیکه دارانه نیست یا اینمناسبات تولید در روسیه سرمایه

است مفهوم امپریالیسمعالیمصادیقِهمین چین ازمثالً ام ــ کرّات گفتهکه بهــ چنانست که بدیهیندارد؛ 
یِتقـاب رِروابـط ي را بایـد در مقولـه  وپاي غربیهاي اربا آمریکا و قدرتهاي توأمانشها و همکاريو کشمکش
،هاي اقتصادي روسیه قابل اطالق استکه چقدر این مفهوم به ظرفیتنایاما گذشته از گنجاند؛ هاامپریالیست

یا » روسیهمِامپریالیس«يبا فرضیهدر تحوالت اوکراینگرا نیروهاي روسعملکردتبیینِاصرار داشتم و دارم که 
کمونیستیِبدیلِنقش یک مورد بینماییِ و در مقابلِ آن بزرگ،»در مسکو... مراکز قدرت سرمایه «منافع حتا 
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هـاي بعـدي نوشـته بیشـتر     را هـم در بخـش  بحـث  ایـن  ي نظريِ زمینه(دانجامگرایی میاً به فرقهمنطقناب
د، و ایــن نــدهســوق مــیاي پــوتین را بــه ایــن رفتارهــاطلبانــههــاي عظمــتشــک انگیــزهبــی؛ )رســمبرمــی

نیتـی  آدمِ خوشـایند و خـوش  اصالً راستشلحظه از دستمان زمین نگذاریم؛ گوشی را یکتاستیباشهوشبه
ي لیبـی  در قائلـه کـه  آیـد یادمان مییا مثالً ،کنیم که چقدر دیر وارد سوریه شدفکر میویژه وقتی به،نیست

خودش را چسبید، بیدود ي پـرواز  منطقـه بـراي ایجـاد   امنیـت  شـوراي  ينامهقطعد وخیال ایستاستی کاله
اي ایران ي هستههاي این شورا علیه برنامهنامه، یا حتا در تصویب برخی قطعدر این کشور را وتو نکردممنوع

زنـد، امـا   هم میحالِ آدم را بهاش احتمالیِ پشت پردههايبستانبدهو روسی يِحسابگر؛ گاهی این کوتاه آمد
انجامد، میامپریالیسمهایش خواسته یا ناخواسته به تقویت موضعِ نیروهاي مقاومت علیه جایی هم که دخالت

.دگرایـیِ روس داشـته باشـن   نمـاي ملـی  رنگ وهنوز ها ، ولو اگر این جنبشناگزیریم عجالتاً از آن دفاع کنیم
رد روسـیه و چـین در   ست یکسان دانستنِ ماهیت ژئوپلیتیکیِ عملکـ ايدیشانهانسازيِ کوتهکه سادهخالصه آن

ي شدهگفته بودم که چین این تقابل را در میدان نبرد تعریف» ي امتناعپشت و روي پرده«در تقابل با غرب؛
که موضوع بحث ماسـت  خاورمیانهدر اوکراین و طورمشخصبرد، و روسیه ــ بهی پیش میاقتصاد امپریالیست

اي که اساساً مشروعیت سازوکارهاي رشد و ي گفتمانی و نیروهاي اجتماعیــ از رهگذر ایجاد و تقویت زمینه
انـدرکارِ اسـتثمار   کشند؛ این واقعیت که سرمایه در روسیه دستیستیِ سرمایه را به چالش میگسترشِ امپریال

ي واسـطه نقـش پـوتین در اوکـراین، ارجـاع بـه منـافعِ بـی       نیروي کار است، نافیِ آن نیسـت کـه در تحلیـل    
.بن نادرست از کار درآیدوهاي روسی از بیخسرمایه

رونـد رویـدادها و   نیسـت، بلکـه   هاي پوتین ي ماهیت رفتارهاي روسیه، انگیزهکنندهتعیینفعالًهرحالبه
چپگرایان شرق اوکراین و پرهیز اندامیِاستقالل ي این مداخله است؛ اجتماعی درنتیجههايجبههبنديِ شکل

تنهـا ضـامن   نـه ) یعنی هضم و جذب نشـدن در تشـکیالت آنهـا   (از وحدت سازمانی با نیروهاي هوادارِ روسیه 
امـا  . کنونیِ واقعیت اسـت ترازِدگرگشت وضعیت و فراروي از روند شرط تنظیم آنها، بلکه پیشزیست سیاسی

پذیريِ این دگرگونی پیش از هرچیز باید همین سـطحِ اولیـه را بـه رسـمیت شـناخت،      شوربختانه براي امکان
ایـن  ترها از پیش. شویمگرایان بلکه به دست خود واقعیت جاري کنار گذاشته میاز سوي روسالزاماً وگرنه نه 

نویسـندگان داوريِ ،باري، اگر خوانده باشید؛امي سوریه، پر زدهربارهي اوکراین و بیش از آن ددربارهها حرف
ي آن با بیانات جدیدشان دربارهتضاربِآورید و سپس از خاطر میرا حتماً بهي این موضع دربارهتداركسایت 

منطقـه بـه   امید به کاهش ابعاد ایـن جهـنم و بازگشـت    ]که[... هاي اخیرتحول میدانی در سوریه در هفته"
.یدخورمیجا "کندشرایط عادي را زنده می

آورنـد کـه در میـان عناصـرِ     روي خودشـان هـم نمـی   که بگـذریم، آقایـان بـه   شرقپروو شرقداستانِ از 
نظامیانِ سوريِ نزدیک بـه ایـران هسـتند، و    اهللا هست، ایران هست، شبهحزب،میدانیتحولِي این زنندهرقم
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قائله راکوبا به وروديشایعهاگر معناي ضمنیِ ؛ دخواهد آماز عراق هم بسیج مردمیخبرش آمده که احتماالً 
کـدام تـداعی آزاد ذهنـی یـا     شایعه اسـت،  فقط راستیبهحتا اگر به این فکر کنیم که یعنی (درك کنیم هم 

هم پس از بهبود روابط این کشور بـا  تولید و شیوعِ آن، آنشناختیِروانضامناي میلِ سرکوفتهچه کم دست
یـن  ا، بـه  بـود مـی این اطـراف  در هم برُتباخوداگر نیست کهیغریباین گمان وقت آن) ایاالت متحده است؟

پروشـرق؟  ؟دادرا به القـابی ملقّـب کنـیم کـه دیگـران را مـی      تداركچه کنیم؟ حاالد؛ ارستفمیائتالف نیرو 
ستایشگرِ اقتدار حکومت ایران؟پروروس؟ 

لِ تطـاو صـبا و  تسـاهلِ  به اشنامهسیاستاوراقِکه همین هم ننویسیمحزبِ باد پیشانی بهتر است بر! نه
ماشـینِ مرگبـارِ غصـبیِ    (» هاي خلقی دونتسک و لوگانسکدولت«وي در قبال راز چپخورد؛ورق میسموم 

ي دغدغـه المللـی، نـام بـین  نـاظران خـوش  (اي ایران ي هستهمسئلهيروي دربارهتا راست) سرکوب بورژوایی
یکـی از نویسـندگانش چقـدر    همـه بـااین و ؛ )...، شـفافیت اطالعـاتی  افکـار عمـومیِ جهانیـان   يجویانـه صلح
به نفع ائتالف بـا دولـت سـوریه بـه     ) ديوايپی(چرخش امروز پید ": کهگیردخُرده میجانب به کُردها بهحق

آن بـه ارتـش آزاد   يکند کـه دلبسـتگی گذشـته   پردازي تبعیت میسیاستاندازه از الگوهاي بورژوائیِهمان 
تواند پیشین تغییر کرد، این سیاست نیز میو به همان سرعتی که سیاست. ناتو»المللیِائتالف بین«سوریه و 

ــه ــر مؤلفــ ــا تغییــ ــد  بــ ــاتوئی بچرخــ ــق نــ ــه نفــــع افــ ــر بــ ــار دیگــ ــدانی یــــک بــ ــاي میــ "هــ
(http://www.omied.de/index.php/issues/item/1549-2) .  بله، کُردها با آغازِ هر دورِ نمودار به یک طـرف

اي از گوشـه ست که از اهتـزارِ یـک پـرچمِ پـاره در    یانبالیدهشان هم از سرِ حسِ غرورِ افتند و این خُلقآن می
هـا  دهد؛ حاال که روسیه شروع به عملیات کرده و آمریکاییي آن حوالی به آنها دست میههاي لگدکوفتبیابان

بعديِ نمودار باز به جاي دیگري ورِبسا دند، چهنتر حساب کاند که باید روي کُردها جديهبه این نتیجه رسید
مشتقات د؛ شکنکه بیضه در کُاله مکّاران میي چرخِ زبردستیهابازياست و شدن ملتيشعبدهبخورند؛ سر 
ي عنـوان یـک گذرنامـه   کـه بـه  هاست براي آناحزاب کُردي، سال) ياگر نگوییم همه(ك مانند بسیاري كپ

بـیخِ گـوشِ   اربیـلِ یـک  دوند و هنوز جـز  ورِ جبهه میورِ جبهه به آنچاپ راهیِ سازمان ملل شوند، از اینتازه
ي ترکیـه بـه هـاي نزدیـک  به سیاستکههمه هراندازه همچیزي عاید قوم متبوعشان نشده است؛ بااینداعش

ساعتشـان را  هبشان است؛ بنیاد تغییرِ جهت ساعتبارزانی درشت بگویند، همان اربیل فعالً منبعِ الهامِ بسیاري
بـه  کـم دستجوییم، حتا اگر بدمان بیاید یا دلمان بسوزد، بار میبار و آن الهامِ خفتسفوقتی در این آرزوي اَ

کـه  آنپـاورچین و بـی  را امـا چـه رؤیـایی پـاورچین    تـدارك . ایمشان را فهمیدهخوشیم که دلیل تلوناین دل
؟تنواخناسزا میي تازیانهرا به فرستد که دیروز آن نظر کند امروز به جایی میجلب

مان نادرست بوده است؛ معنادار اسـت اگـر بـه آن    گاه ممکن است به این نتیجه برسیم که موضعِ گذشته
اي کـه  ها و مواضعِ کلیت نظري و سیاسـی گفتم که برخی تحلیل» در موقف نام عام«اذعان کنیم؛ در آشکارا
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مـان از چیسـتیِ   شـده زيسـا درك سـاده : بـه آن تعلـق داشـتم، ایرادهـاي جـدي داشـتند      86تا پیش از من 
دادیم، رویکردمـان بـه چـپِ    شان حکم واحدي میدرباره» اسالم سیاسی«روزها با نامِ کلیِ هایی که آنجریان

ي اینها هم ؛ همه...بند وقت ایران داشتیم و هاي نیمآمریکاي التین، تحلیلی که از محتواي بسیاري از جنبش
شناسـیدش؛ بـا ایـن اوصـاف     داري بود که خودتان خوب میمشکلي سخت متأثر از چارچوب فکريِ مجموعه

کهآیم از تکرار اینهرقدر هم از این و آن اَنگ وابستگی بخورند، من کوتاه نمیکه اند هم برشمردنیهایی جزم
هـاي امپریالیسـتی در منطقـه و ایـران کـه در      ي خطـر طـرح  هوشیاري دربـاره : به آنها رسیده بودیممستقالً

ي شـدند، ابطـال انگـاره   هاي حقوق بشري تدوین مـی هاي قومی گرفته تا حرکتهاي مختلف، از جنبششکل
خـواهی  ديوحدت اپوزیسیون که بخشـی از فاسـدترین عوامـل سـرمایه در ایـران را بـه کسـوت دروغـین آزا        

، )بینـیم اینـک در خـود سـوریه مـی    اش را هـم ي منطقیاي که نتیجهمخالفت همگانیِ کورکورانه(آراست می
ضدیت با هرنوع دگرگونی مخملی از آن نامد، میایرانیلیبرالیسمتخفیف در برابرِ آنچه خود را گیريِ بیموضع

ها قائلم، و جور حرفباري، من همچنان حرمتی براي این؛...م کرد و لَقد ع88نوعی که دو سال بعد در تهرانِ 
اقرار کنم؛ اما کتباًي پیش هاي پرخطاي ماجراهاي نزدیک به یک دههدانم به بخشف میهمزمان خود را مکلّ

کـه کسـی بـه روي   آندر عرضِ چندماه و بـی هم تنها، آنتداركاي و یواشکیِ امثالِ درجه180تغییر موضعِ 
کـه گویـد فاش میاش کارنامهکه آنخاصهرا به چه حسابی جز بادبان کشیدن بر باد بگذاریم؟اوردخودش بی

.بلند داردآستینیترفندبدین ستدیري

*                   *                *

: ربط به موضوع ما هم نیسـت کند که بیاي از هابرماس اشاره میهایش به ایدهژیژك در یکی از سخنرانی
همیشه ناخرسـندکننده اسـت؛ مـثالً اگـر     )سکوالر(عرفی هايانگارهبنیادبار، تحلیل بر هاي فاجعهدر وضعیت

و جستجو براي منابع مواد خـام و نیـروي   بحران امپریالیسم آلمان«ها را با بخواهیم کُشتارهاي هولناك نازي
کنـیم کـه   کنیم، همیشه احساس مـی تفسیر» کار ارزان، و بازارهایی براي جذبِ اضافه تولید و صدور سرمایه

، کـم اسـت  ي سـکوالر  تبیینِ نابسندهدررا که ماندهباقینشده باقی مانده است؛ او این چیزي همچنان تبیین
ي برین در کلِ ساختارِ تحلیل است که از آن یـک  تعلیقِ این مؤلفه. نامدمی) sublimeواال، عظما، (چیزِ برین 

را باید در همین تعلیق سومیراهکنم وقاحت ذاتی این سکوالریسمِ سازد و من فکر میي سکوالر میمنظومه
ي دخالت آمریکا و مؤتلفانش در همین دلیل است که این موضع که وضعیت موجود نتیجهبهکمابیش بدانیم؛ 

منطقه از یکسو، و از سوي دیگر تالش براي تثبیت جایگاه ژئـوپلیتیکیِ روسـیه و ایـران در خاورمیانـه اسـت،      
هاي شاید انگیزهآور است؛ با چنین تبیینی، مثالً نقش شوروي در جنگ جهانی دوم هم، چون قدر چندشاین

بحـث اصـالً ایـن نیسـت کـه چنـین       . ژئوپلیتیکیِ مشخصی محرّك آن بوده باشد، قاعدتاً بایـد تخطئـه شـود   
هـا  ي امروز در کار بوده و هستند یا نه؛ مسئله این است که ایـن انگیـزه  هایی در مورد شوروي یا روسیهانگیزه
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اي شاید براي یهودي: ندبگذاروضعیت نامی برف به آنها ند که قربانیان بتوانند با اتکاي صرسکوالربیش از آن 
هـاي اقتصـادي و ژئـوپلیتیکی    انگیـزه يبرپایهاش را دولت آلمان غارت کرده است، تبیینِ وضعیت که سرمایه

اند، چنـین  زنی بستهي گردناش را بی هیچ دلیلی به کُندهمعنادار باشد، اما از دید کسی که خودش و خانواده
توانید تصور نکنیـد کـه   باشید نمیگرنهرقدر هم علمی، این موقعیتمواجهه با؛ در اندیاوهیکسرهایی تفسیره

»تحلیـل چیسـتیِ   ،مبـارزه بـا فاشیسـم   درمـثالً  خاطر است کـه  همین؛ به»خارج از وصف استاین جنایت
در صـف  نیـز  کـه او دفرض کنسوژه بتواند که شودتنها زمانی تبدیل به ابزار نبرد میاقتصادي و سیاسیِ آن 

د که هر تبیین اقتصادي و سیاسی تنهـا  رنگامیذهنیت کیفرکشان در رامقامی؛ این فرضاستایستاده ذبح 
ي تحلیل علمی شرایط نیست، بلکـه  نتیجهانتقاممعنا دراین: ق خواهد بودبودگیِ آن موثشرط تضمینِ برینبه

نبـرد ي ترتیب آمادهاز منظر ذهنیتی که بدین؛توان یافتآن هیچ دلیلی نمیمشروعیتاست که براي آرمانی
انجـام  تمنفعـ ن آتحققکه فاشیسم برايکارهایی و سیاسیـاقتصاديمنفعتمیان یک شود،میبا فاشیسم

تصورِ رایـج،  ؛ برخالف )امتناعي پشت و روي پردهنگاه کنید به (روي داده استیک گسست منطقی د،دهمی
تبیینویانهجمحصولِ حس تالفیمیل به انتقام منـافع اقتصـادي و   (سـتم اجتمـاعی   پـذیرِ ي سوژه از وجه (...

بـراي  درنتیجـه  :شـود تبیین تبدیل مـی غیر قابلِ امري کشد که براي او ستم بهنیست، بلکه جایی سر بر می
وجـود  ايزمینـی که برایش هـیچ توضـیحِ  ستم را چونان چیزي به عزمِ انتقام برخیزند، باید ستمکشانکه آن

.دهدبنیاد ذهنیت سوژه را شکل میواقعناپذیر از جنسِ رویداد ، یک برینِ نامتبیینعجزِ بیابند؛ در این ندارد
جـور براي خنثا کردنِ قطـبِش فضـا و تحقـق یـک    گریز تسمیهمقامِ تعلیقِ این يعنوان برنامهبه، سکوالریسم

که یک لحظه یعموض:شناسدرا به رسمیت نمیخرَد عرفی از سپهرِ گسست ابراهیمیِ ي وهلهعینیت همگن،
چـه آور، آناین است که با این تعلیقِ رخـوت اساسی مشکل اما فرض کند؛ انمذبوحتواند خود را در میانِ نمی

توانید می(استهاي اقتصادي و سیاسی تبیینهمین ي روابط منطقیِ برسازندهافتداز کار میهرچیزپیش از 
بـراي رسـیدن   : بدانیدقنومِ عقل ي سپهر ایمان بر اُکنشگرانهغفلت کیِرکگُر از عملیات پسازاياستعارهرا این 

؛ )شویمایمان است که عاقل میرخداد عظیمِاما تازه پس از ؛بگذریمهم عقل ي آخرین مرتبهبه ایمان باید از 
دقـت علمـیِ   ؛ مارکس هـم درنـگ کنیـد   بودنِسکوالربر ت کلیسا، ي خلع قدرتر از انگارهی بنیادیندر معنای

و پس 1850ي خودش به دههارزشينظریهاز ریکاردو به سوي اشو گسست اصولیي اقتصادي اوهاتحلیل
هـاي  آزمایشها بعد از نخستین ــ و سال1848-49هايانقالبکارگران دري از نخستین حضور او در جبهه

؛ گویا براي او انتخاب موضعِ پرولتاریـا گرددــ بازمیفقر فلسفهو 1844هاي نوشتهدستاش در اقتصادپژوهانه
اشدرسـتی کـه بـود  ايتبیـینِ علمـی  فرضی براي رسیدن بـه  پیشبلکه اشهاي اقتصاديي تحلیلنه نتیجه

.کندمیتوجیه بازرا هانتخاب موضعِ اولی
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؛ کاسـت ي اقتصـاد سیاسـی فـرو    سازيِ نژادي را به یک مقولـه کُشی و پاكتوان نسلنمیچنین است که
الزاماً به ) اقتصادي، ژئوپلیتیکی(، تحلیلی درست است که توضیح دهد چگونه تداوم یک خط منفعتی وارونبه

کـه آمریکـا در   اسـت  وضـعیتی  این مشـابه  ؛مانَددرمیت هم از تبیینِ آن رسد که دیگر همان منفعجایی می
کس، ، اما هیچپیمانانش استخودش و همي پافشاري او بر منافعنتیجهشرایط موجود: سوریه با آن روبروست

هـا را  تواند بفهمد که براي تحقق آن منافع چه ضرورتی دارد کـه داعـش انبـوه آدم   و نه مخالفانش، نمیاونه 
ها ثالً چه نیازي هست که براي رسیدن به یک موقعیت اقتصادي و ژئوپلیتیکیِ مشخص، نازيگردن بزند؛ یا م
اي درکار نیست ي علّیي اتاق گاز کنند؛ ظاهراً میان این چیزها رابطهگروه روانهرا گروهسامیزنان و کودکانِ

ناپـذیريِ خـود اسـتفاده    فرصت تعریـف در تولید فاجعه از که گریز سروکار داریمپریشیِ مقولهو ما با یک روان
. شـود عقالنیتی که براي توجیه آن خلـق شـده اسـت، خـارج مـی     از چارچوبِتعینِ عالیِ هر منفعت: کندمی

توانـد اهمیـت و ارزش اجتمـاعی    ي صرفاً اقتصادي و ژئوپلیتیکیِ اتحاد شوروي هم نمـی درمقابل، هیچ انگیزه
خشـونت  : شـدند را انکـار کنـد   اروپا که با اسـتالین هماهنـگ مـی   هاي مقاومتمبارزات ارتش سرخ و جنبش
تقبـیح  سکوالریسـتی /گرایـیِ عرفـی  فروکاسـت شان با همـین  ها و عواملِ داخلیاستالین در سرکوبِ فاشیست

اندازد کـه در  اي میکند، ما را در ورطهحزبی تبلیغش میکه فراخوانِ سه» بدیلِ سکوالر«بنیادبراین. شودمی
کنـد، اجـازه   خنثاسازي مـی عینیاصطالح بهتحلیلِخاطر همین تعلیقِ بدموقع که وضعیت را براي یک هآن ب

. نداریم پاسخِ یک خشونت فاشیستی را با خشونت ضدفاشیستی بدهیم

ایران علل محرك توان در این نگرش به اصطالح عینی را میمصداق خفیفی از این خنثاسازيِ یا تحلیل به
:یافتاشايهستهيپافشاري بر برنامهبراي 

آوري از ی از تکامل در تکنولـوژي و فـن  یهاشرطاي بر پیشطور بالواسطهبه»ايانرژي هسته«توانمندي تسلط بر 
معنـاي افـزایش   ی بـه یتکی است که هر کدام به تنهـا دانش فیزیک از سوي دیگر ميسو و پیشرفت در زمینهیک

داري تمامـاً تـاریخ سـرمایه  . انـد اي در صنایع تولیـدي کارگیري دستاوردهاي صنعت هستهتوانمندي بورژوازي در ب
ل بورژوازي و به هزینه جامعه در خدمت مستقیم انباشت هاي نظامی از سوي دودهد که چگونه پیشرفتنشان می

بـراي بـورژوازي ایـران    »ايانرژي هسته«یک کارکرد ...گیرنددار قرار میسرمایهيهسرمایه و افزایش قدرت طبق
اي به این دلیل نیز هست که توانمندي استفاده از انـرژي هسـته  . مستقیم نهفته استيهدر همین رابطنیز دقیقاً

یعنی برخورداري از امکان بیشتري براي »ايانرژي هسته«. حاکم در ایران اجماعی عمومی استيهدر میان طبق
اما ایـن  . ، یعنی پول بیشتربه هزینه جامعهان از نتایج و دستاوردهاي کسب شدهگیري رایگانباشت سرمایه با بهره

با گذشت زمـان بـه مرکـز    ...»ايانرژي هسته«... نیست»ايانرژي هسته«ترین وجه جدال بر سر مهماتنها و حت
] مقصـود حکومـت پهلـوي اسـت    [اگـر ژانـدارم منطقـه    . توجه استراتژیک بورژوازي نوپاي اسـالمی بـدل گردیـد   

چرا بورژوازي اسالمی نوپاي ایـران  بر منطقه استفاده کند، هبه عنوان اهرم اعمال سلط»ایران اتمی«توانست از می
اي براي تبدیل شدن آتالنتیک نیز وارد شده بود نتواند از همان انرژي هستهکه در جدال با بورژوازي مسلط ترانس

اي چهـارچوب ایـدئولوژیک   ؟ بر همین اساس نیز بود که دستیابی به انرژي هسـته گیردبهره ب»هژمون منطقه«به 
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توانست پاسخگوي نیازهاي زمینی و مادي بـورژوازي بـراي انباشـت سـرمایه باشـد و هـم       جدیدي شد که هم می
ي بیانیهاز من است؛ تأکید(.کردبندي میایفاي نقش هژمونیک بورژوازي ایران را در روایتی امروزي قالبيهداعی

)http://www.omied.de/index.php/item/1493-2015-04-04-22-53-23: تدارك... شمشیر داموکلس 

برخـورداري از  «قصـد  ، بهدر فرایند تولیدفناوريافزایش سهم باي تغییر در ترکیب انداموارِ سرمایه انگیزه
بـر  کند، بلکه هیچ کمکی نمیتنها نهاي ایران ي هسته، به تحلیل مسئله»سرمایهامکان بیشتري براي انباشت 

یکی از دالیلِکمدستاگر نه دلیلِ اصلی، منظور آقایان این است کهزبان ساده ؛ بهافزایدآشفتگی ذهن نیز می
عـالی ماشینیسـمِ دستیابی به برايي آنرا باید در ارادهاي خود ي هستهجمهوري اسالمی روي برنامهاصرار

نیازهاي زمینی و مادي بورژوازي براي قولِ تدارك ــ تأمین و ــ بهنیروي کاراستثمارِيجهت تشدید فناورانه
بیایـد؛ وانگهـی اگـر ایـن     ربـط  قـدرکافی بـی  بهباید به چشمِ شما هم این حرف قاعدتاً ! جستانباشت سرمایه

،ايو اگر کشـمکش هسـته  خود در منطقه استيسیطرهدر پیِ بسط »بورژوازي اسالمی«تداركاصطالحِ به
کـارگیري علـم بـراي    هاز ب؛شودنمایان میداريبلوك سرمایههمه وجوه رقابت درون"جنگی است که در آن 

که ایـران  تداركرسوايهم با فرمولِو اینــ)جاهمان("کنظامی و ایدئولوژیافزایش قدرت خویش تا وجوه 
کـه  ايجبههچطور آید ــداند، جور در میمی» ي کنونی خاورمیانه و نه پاسخی براي آنبخشی از مسئله«را 

پایبنـدان بـه یـک    صـف در سوریه تبـدیل بـه   شبه یکاست، اشو نیروهاي اقماريمرکزیتش با همین ایران 
زعـمِ  بـه در منطقـه جریـان دارد کـه    تمام وجوه نظامی و ایدئولوژیکاگر جنگی با شود؟میي متمدنهجامع

گفته را چگونه توجیه مدنیت صف پیشاو، هاي آن استمحركی ازیکایراننوپايحکومتطلبیِجاهتدارك
ي برنامـه چیستی و چرایـیِ  ي دربارهشان صراحت به خطا بودنِ تحلیل پیشینیا بهکمونیستآقایانِ کند؟ می

.نزنندصف نیروهاي متمدناقرار کنند، یا دم از تعلق خاطر به اي ایران هسته

در » داريبلـوك سـرمایه  «بـه ترکیـبِ   با هم درتناقضـند؟ چنین متوالیِ یک فرقه تحلیلِدو دانید چرا می
از تـدارك سـخنِ  ،ي قبلـیِ ایـن عبـارت   در چنـد جملـه  دقت کنید؛ تداركي آخرین عبارت منقول از بیانیه

یـک ؛ اما سپس بـه  چیستندکه اینها دقیقاًاست؛ فعالً بگذریم از این... و متخاصمِ خاورمیانه و غربهايبلوك
؛چـه معنـایی دارد  »داريبلوك سرمایهدرونرقابت «دانم نمی؛ داريسرمایهبلوك: رسیمطورکلی میبهبلوك

هاي اقتصاديِ کشورهاست، رقابت؛ اگر مقصودشودمحسوب نمیدیگر بلوكوقت آن،اگر درونش رقابتی هست
منظـور تشـکیل   براي نمونه مسخره است که فکر کنیم بریکس بـدین (اصالً مدخل نداردبلوكاینجا اصطالح 

باشد، باید مـثالً در  بلوكکه چنین چیزي یک شده که اعضایش با هم رقابت اقتصادي داشته باشند؛ براي این
رد یـک  برابر سرکردگیِ همان سرمایه جـور طـرح بـراي کـاهش رقابـت درونـی و افـزایش        داريِ فرااطلسی، گـ

در مـورد  البتـه کـه ،غلبه بر دشمن مشـترك وحـدت یافتـه باشـد    درجهتسیاسی و اقتصاديهايهمکاري
ندانید ــ بلوك نوپدید یا یک شرقاردوگاهو بهتر است عجوالنه آن را همینش هم حرف و حدیث بسیار است

نِ بیانیه تنها چیزي حال با خواندنِ متهربه؛)المللی چین و روسیه قبالً سخن رفتي تمایز عملکرد بیندرباره
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ي داري اسـت، صـفتی کـه میـانِ همـه     سـرمایه جهانشوددستگیرمان می» داريبلوك سرمایه«که از مفهوم 
بنویسـیم  جـاي آن  بـه بایـد  تـر کنـیم  فهـم قابلرا عبارتیعنی اگر بخواهیم این هاي آن مشترك است؛ بلوك

که حتا اگر جهان به چنـد  و آن اینرسانندمراد را میاینها یک يهمه؛ »داريسرمایههايبلوكمیانرقابت «
ایـن رویکـرد بـه درد آن    . انـد دارانـه بلوك اقتصادي و ژئوپلیتیکی تقسیم شده باشد، تمامشان نهایتـاً سـرمایه  

یـک واقعیـت   اینجا تحلیلی داریم که بـه : آن استگراییِحد اعاليِ عینیضامنِ خورد و اي میي هستهبیانیه
ایـن از همـان   . انـد هـایی بـورژوایی  منظـا اي در بنیـاد خـود   طرفینِ کشمکشِ هسـته : دهداقتصادي ارجاع می

و ) ي انباشـت سـرمایه  افـزایش فناورانـه  (هـاي اقتصـادي   چیـز را بـه بینـه   هاي سکوالر است کـه همـه  تحلیل
و از فرااطلسـی ، اسـالمی بورژوازيقولِ تداركبه: یا جناح بورژوازياردوگاهي فالن تأمین سلطه(ژئوپلیتیکی 

اي بـه ایـن   کسـی جـز مـا خُـرده    ايهسـته يمسـئله يدربارهبیانیهتا سطحِ یک . برَدباز می) جور چیزهااین
ي منطقیِ همین کشمکش ادامهبانگرفت؛ اماي ذاتیِ آن و فروکاست اقتصادگرایانهسکوالریستیگراییِتقلیل

ناچـار  تـدارك هاي امپریالیسم در منطقـه، خـود   دخالتکُشیِ و انکشاف ظرفیت آدم،عراقبه جنگ سوریه و
سـه  دي یـا بـه  وايپـی ي خـودش، بلکـه بـه   پیش از دیگران به آن معترض شود، البته نه بـه بیانیـه  شودمی

ي آن سـه حـزب را بـه ضـدیت     کـه گفـتم اشـتباه اسـت کـه سکوالریسـمِ بیانیـه       چنان؛سکوالريورشکسته
سـت  جادبیـاتی  يمجموعهدر را باید محدود کنیم؛ بیخِ نظريِ این بیانیه یمذهبهاي سازمانبا دارشانخنده

؛ شـد مـی تـدوین ) حـزبِ اولیـه  (به بعد، از سوي مراجعِ فکري سـازمان مـادرِ آنهـا    57که کمابیش از انقالب 
؛ اگر بـه آن ادبیـات   تداركشک براي آقایانِ ي معیوب نه براي من ناآشناست و نه بیشوربختانه این مجموعه

تا آنجا که (هاي بورژوازي جناحها و بلوكي گرایانه دربارهرجوع کنید، ماالمال است از همین تعابیرِ فروکاست
سرشـت داري که هسرمایشکل ممکن به یک اردوگاهرینتبینانهکوتهشوروي و اقمارش هم به يمنظومهحتا 
بـورژوازي  «مفهـوم  بـاور کنیـد کـه   ). شـود است، تبـدیل مـی  سرمایهمنافعتأمینِاشي روابط اجتماعیویژه

همانتبیینِ نهایتاً باکند، ايِ جمهوري اسالمی را تفسیر میبا آن عملکرد منطقهتداركي بیانیهکه » اسالمی
ایـن اواخـر بـه    و نامیـد مـی بـورژوازي ملـی و مترقـی   ي اسـطوره از آنچـه  سیاسیـنظريي سالخوردهسنت

مگـر  سرشـت اسـت؛   همکرد، میتخطئهي ضدامپریالیستی را به ضربِ آن ترین شکلِ ممکن هر انگارهمسخره
غیر از همـان عنـاوینی   و لغتلفظزند، حتا در ي دفاعمان از مفهوم مقاومت به ما میبه بهانهتداركاَنگی که 

مجـالِ  بسـت؟  می57گفته، به چپ و راست انقالب مفهومیِ پیشاست که سنت مذکور با استناد به چارچوبِ
اسـالم  «چیزي کـه مغشوشی از نهایتاً به تعریفسازانه و پرخطا سادهکه چطور آن تبیینِ بحثش اینجا نیست

بـراي تثبیـت   کشـیدنِ چیرگـیِ لیبرالیسـم غربـی    چالشبورژواییِ به)خرده(جنبشِ : رسیدنامید می» سیاسی
اش است؟ايي هستهبیانیهدرتداركجز حرف هم مگر این . جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادي خود در منطقه

جستجو کنیـد کـه  اريسزاگویی به امثال اخوان المسلمین، در قمفراتر از ناراگویم که سکوالریسم میباز
ین فروکاست همبربنیاد آن:ستنیسه مقامرآنيي تبهکارانهبه بیانیهتداركسادگیِ پرخاشِ بهبرائت از آن 
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ي همـه : اسـتوار اسـت  طرفـی  نیت و بـی عیغایتسازانه براي رسیدن به انتزاعِ سادهچیز به یک بارِ همهفاجعه
خلـع سـالح   هـاي افکـار عمـومی   دغدغـه پس از این در برابـرِ  ؛نهایتاً بر سرِ انباشت سرمایه استهاکشمکش

مارکسیسـتی فروکاسـت فـوقِ  رو با این هیچآشکار است که امپریالیسم بهبراي من به روشنیِ روز.خواهیم شد
ي نیروهـاي انقالبـیِ   ازاي عینیِ این تحلیلِ حزبِ مادر که تقریبـاً همـه  فقط یک لحظه به مابه(مخالفت ندارد 

). داد بیندیشید تا معناي ادعاي مرا درك کنیدنسبت میجنبش بورژوازي ملیها، را به ، حتا چپ57پیش از 
بیاغازیـد، گیـرم نـه سـرِ     اقتصادي و ژئـوپلیتیکی ي منافعِعینی برپایهانتزاعیِ تحلیل ـحاداگر از این زمختیِ

گیـر  گـذرد،  مـی سوریه و عراق در باري چون آنچهم در برخورد با وقایعِ فاجعهکاي ایران دستي هستهبرنامه
آخر اکونومیستی دستگراییِ شبهچگونه این تقلیلکه امیدوارم روزي فرصت پیدا کنم تا نشان دهم. کنیدمی

سه حزب، مرجعیت ارزشدر همان سنت افکـار عمـومی   «هاي رایـج در  گذاري و داوري را به کلیشهمشترك
هـاي  آمیزبودن برنامهي صلحجهانیان دربارهي دغدغه«چون عناصرِ عام و خنثاییتولیددر. دراسپمی» هاتوده

طرفینِ دعوا »بر آننامخوشهاي شریف ونظارت مداومِ انسان«و » شفافیت اطالعاتیِ این برنامه«،»ايهسته
ظفیم در ومـ در بـدترین شـرایط هـم    گویـا  هایی که شارزنه در میدان جنگ بلکه در بیرونِ آن و با ارجاع به 

ي اینها به خاطر آن است که این روند تحلیلی همه؛خورندمحک میطرف باشیم، شان خونسرد و بیپاسداشت
توضـیح ي دیگري بـراي  سانِ ذات مشترك طرفین، عمالً سنجهبه» داريسرمایه«با بیرون گذاشتنِ استعالییِ 

ایـن  داري یا بدیلِ آن در طـیِ خـود  دهم که فکر کنم رویداد سرمایهمن در عوض ترجیح میرویدادها ندارد؛
اکنـون  اي باشـد کـه هـم   یابند، حتا اگر در این مرحله، طرف مقابلِ امپریالیسم آمریکا، روسیهفرایند تعین می
یـا  هـم اشهـاي ضدامپریالیسـتی  ي جنـبش اش وابسته به استثمار نیروي کار است، و عمـده حیات اقتصادي

و کمپرادورملیي ینهدیرهايچندخطی از داستانهاي بعدي این نوشته در بخش.گرایا اسالمباشندگرا روس
57ایـرانِ پـس از   بـورژوازيِ بهتداركاطالقی از سوي»اسالمیِ«به آنچه با صفت فعالً؛ اما یم خواندواهرا خ

ــ در معناي » ملیبورژوازي «مکررِ مضمونِ یاد به آیا شما را هم مانند من فکر کنید و ببینید شود تداعی می
داندازمیکند ــ بندي میمذمومی که سنت واحد آن سه حزب، بیش از سه دهه است با آن رقبایش را مقوله

را در ایـن بـورژوازي  خـود ، خودبـه ضدامپریالیسـتی به کاربرد کنـاییِ صـفت   تداركي عالقهکه، خاصه یا نه
هـا را  کمی نـام تداركدقت کنید که (کند بیح میتعریف و سپس تق» امپریالیستی/ملی«دیرآشناي يدوگانه
کـه از بنیـاد مشـترك آن سـه     سازيِ همیشگی این سادهاز کنارِ ؛ )آتالنتیکترانسو اسالمی: داده استتغییر 

 قراردادنِ دو بورژوازي ــ ملی و امپریالیستی ــ در برابرِ هـم و  (کند را خرسند میتداركحزب گرفته تا خود
که بدیلِ این وضعیت، نه این و نه آن، بلکه اینبخشِ آرامي تعارضِ آنها و سرانجام اعالمِوضعیت برپایهتحلیل 

هاي سیاسیِ اطالقِ ندیشید که از رانهامیاین در حالی که به؛تفاوت نخواهیم گذشتبی) استکارگري طبقه
همـراه  بحـثْ در روند بلوغِفاصله است،چقدریسه حزبمندرسِ تا سکوالریسمِ به بورژوازي » اسالمی«صفت 

انتظار دارم که شماعجالتاًاما .بزنیمبا هم حرفيباره مختصرهاي پایانیِ آن درهمینمتن باشید تا در بخش
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افکار «و » ...دغدغه«و » ...شفافیت«مشکوکی چون عناصرِبندي در ایجادخودفرمانِ این نظامِ مقولهارکرد کدر
که امروز زداي خرَد عرفیمفاهیمِ قطبشبه بندانخیلِ دخیلکه شک نکنمتا من هم نکنیدتردید »...عمومی

کنند و با بند کردنِ به یکی مثلِ خودشـان دسـت پـیش    سروصدا رنگ عوض مینماندن از قافله بیبراي عقب
والرها اند که سکامرِ برینی مستعد شدهتعلیقِرا به رهاورد» با باد چرخیدن«، هنرِ این گیرند تا پس نیفتندمی
.زنندغُر میتا بابت استبدادشتا سهسه

*                 *                *

یـک  ،سازمانانقضاي آن و موعدمستمریِ مایِگیابیِ یک بیالً میان سازمانهاي تاریخی معموکاهلیِ وعده
عبورِ بکرده؛ امتحان داندازي نیمروزي فاصله مییلولهق سـوز ي این بعـدازظهرِ حوصـله  یهودهایم که ضرباهنگ

نـامیِ بنیـامین   ي ي زمـانیِ فاجعـه  گذر را دامنهخوب است این لحظات سنگین.بار استچقدر لَخت و خمیازه
از اینرسیي کارانهآید که قانونِ محافظه؛ با این فرض جور درمی"استطبقِ روالِ همیشگیچیزْهمه": بدانیم

ي حرکـت خـود را حفـظ    اولیـه تواند، حالتي سیاسی تا میهر تکانه: فیزیک به تاریخ هم سرایت کرده است
کننده که بسته بـه شـرایط   لسجور تأخیر یا تعویقِ کانقضا، یکدرنتیجه دقایقی پیش از پایان مهلت.کندمی

فاجعه استشود، بهکوتاه و بلند میحرکت ن همین ناقابلِ درست در مجالِ . راستی خودزماسـت قبضِ روحِ م
قالـبِ ارزانِ  شـود؛ قریـبِ حیـات مـی   ي رسـتاخیزِ عـن  وسازِ گیـاهی، عشـوه  الوقت مبتذلِ یک سوختکه دفع

الت الموتپوزخند شکیباي ملکازخبر بیآوري که رقتهايبیانیه همـدام تکـرار     ، م محتضـران را مـ معـروف
.، چیزي از این مقوله استندکنمی

 مقدمه بر این بحثْ،متجاهالنيبهانهنقِ جاهالن ونقدر برابرِ مقاومتمفهومِتنها براي تدقیق و تشریف
اي باشد که نشدنیهاي تمامهاي مرافقت آدمي صبورِ آن هم بیرون از حلقهافزاید؛ امیدوارم خوانندهمقدمه می

شود تـا بـراي   هاي گوناگون رونوشت میي عتیق، در مناسبتشان از روي یک کلیشهآمادهـپیشـهاي ازبیانیه
گیـري کنـد؛ کـارِ    ي سـوادش غلـط  امال و انشاي آن را به اندازهحفلْ، هر مي محافلِ مشابهاعالم تمایز از بقیه

شان را با وسواس و تعهد گزاف در شود، زمان خروجها که اداره تعطیل میها تمامی ندارد و غروباداريِ بایگان
ه ایـن  هایی که در وجودشان است، بـ شیشهرغمِ خردهکشند؛ جالب است که بهکارت میخوانِ جلويِ درکارت

بیش از هرکسو من . ندردکجامعه را به شانگذشت و خدمتامروز هم خرسنديِ خاطرِ شبانه نیاز دارند که 
ترین نحوِ سادههایی که بهچیم، زیرا میان ادارهاطمینان دارشان ي روزمرهآنها در انجام کارِ فرسایندهجدیته ب

دانم همه شبیه همند، تلون مزاج را نه از سرِ دنائت مادرزادي، بلکه از لوازمِ معیشت در محیط کاري میممکنْ
پسندید کـه از  البد زندگیِ خوشی نیست؛ و شما هم اگر نمی. اندکه در آن دیر بجنبی همکاران زیرابت را زده

تان بر خُلقِ معیوبِ ي خطاپوشه خرج دهید که دیدهشی بنمقدرها بزرگقماش آنها باشید، الزم هم نیست آن
.ندشان فرقی کنانروز که نرخِ مگر آنجماعتی تساهل کند که هر روزشان یک روز است، 
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ي دیگـري  کـردنِ فراغـت روزهـاي نـوروز، فایـده     ها، جز خرابي شصتیستانِ ما دههپیک شاديِ عهد دب
کشـیدند و زیـرش   مـثالً گـاه تصـویرِ واضـح یـک کـالغ را مـی       . نداشت؛ حتا اثرِ مشقی و آموزشی هم نداشت

فهمیدیم که ایـن تمـرینِ درسِ علـوم    خیلی اوقات نمی. نامِ پرنده را بنویسیمدر آن گذاشتند تا چین مینقطه
سـت، هـیچ   که این چه حیـوانی چون تصویر چنان گویا بود که براي تشخیص اینتجربی است یا زبانِ فارسی، 

را بـدون غلـط امالیـی    » کـالغ «کردیم کـه  نیازي به سواد جانورشناسی نبود؛ فقط باید حواسمان را جمع می
ایـن  کنیم که بـا  خوانیم، احساس میکُنِ آن سه حزبِ ناجور را میحاال وقتی پیک شاديِ عیدخراب. بنویسیم

تا سکوالر، جـواب سـؤال را بـا    چینِ پایینِ نامِ آن سههمه صراحت اصالً نیازي به علوم تجربی نیست؛ در نقطه
.همیشه با غین است، نه با قاف» کالغ«که مکنیمی، و دقت نویسیممیخیال راحت 

وارونهيِمندبهره:ي بالقوِگیقضیهو مارکس

پاسـخِ ایـن پرسـش    مـن بـه دنبـال    : چه پیش آیـد سپسو فعالً بحثی دیگر را بیاغازیم تا بگذریم از این 
ایـد  را بویارویی با مداخالت امپریالیستیدر ربورژوازي ملّیآن چیزِ موسوم بهکه جایگاه و عملکرد مکالسیک

گـاه  بـه گـاه یکـه نتـایج  جاآنتا بایستمیرا استالینیسم هاي پاسخقاعدتاًهاي لنین جست؟در کجاي نوشته
هـاي نظـري و سیاسـی    سـنت يهمـه جسـارت آن را نـدارم کـه    مـن  یعنی راستش.داشتاند، گرامی داشته

آمریکاي التـین، بـر   و الجزایر و ویتنامگرفته تا پس از جنگبعد، از خود شورويِبه1945رنگارنگی را که از 
متنی را جـوري خوانـد کـه    شود مثالً اگر می. تخطئه کنم، یکجا انداستوار شدهبنديِ پاسخگوبنیاد آن ضابطه

ي همـان  برپایـه اي نیسـت؛ امـا اگـر   ، البد خوانشِ بیهودهاستعمار بریتانیاستاش آزادي چین از چنگ نتیجه
ایـن را بگذاریـد   . شـود مشـروع مـی  ، بازخوانی متن شوندتانگ سرکوب کومیندستهچین بانقالبیانخوانش 

.روزهاآنراستی موجود بهگراییِ موروثیِ هوادارانِ سوسیالیسمِجور نتیجهکحساب یبه

بـراي  بایـد  احتمـاالً » داريسرمایهيمرحلهباالترینامپریالیسم چونان «ي جزوهي پنهان نظر من نیمهبه
توانـد ادعـا   کسی مـی چهمارکس؛کارهاي عجیبِ درست مانند . ده باشددور از انظار ذخیره شجایی روز مبادا، 

اي رایج است کـه  آورده است؟ کلیشهسرمایهرا در اندیشیدمیداري کند که هرآنچه مارکس نسبت به سرمایه
این مدعا تنها زمانی درست اسـت کـه دیگـر    . ناپذیر استاز وجه علمیِ آن تفکیکسرمایه وجه انقالبیِ کتاب 

و سـرمایه بورژوازي کـه در  م تا ببینیم مثالً موجودي چون خردهبگذاریسرمایههاي مارکس را هم کنار نوشته
تبدیل برومر هژدهمنیست، چطور در نامی از آن وبیشکمداري اقتصاد سرمایهبخشِقوامتبیین سازوکارهاي 

.شودمیبناپارتیسم پیروزيِ انقالب یاي تکلیفکنندهبه عامل تعیین

پوشـی  است، اما ایـن چشـم  کردنینظرلحاظ منطقی صرفبورژوازي بهخردهاست که سرمایه کتاب حق با 
پشت «نگاه کنید به (منظور برمال کردنِ راز امتناع بنیادین آن استبهتنهاداري دادنِ سرمایهبراي برهنه نشان
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ایـن  فقـط ،چنـان اهمیـت دارد  ي لویی بناپـارت آن که در فرانسهزيآن چیدرنتیجه ). »ي امتناعو روي پرده
همه بر آن تأکید بورژوازي که مارکس آنسیاسی خردهپذیريِجاییجابهي قاعده.اندازدامتناع را به تعویق می

، بسـته بـه تـوازن    اسـت پذیرامکانموقعیتتداومِوهم که که چگونه ایناینبراي تبیینبود، کوششی داشت
ـ اگر برخالف آنچه روي داد، مثالً ؛ شودنیروهاي اجتماعی پدیدار یا ناپدید می کنـار  هـا ژوابورخـرده و اندهقان

 با خالی شدنِ بود، حتا اگر وهمهمین پایدارترِ حوادث پایانِ ي ، نتیجهایستادندپرولتاریاي فرانسه میسیاست
پاریسر حقِ کارگراندبیسماركي هاي آیندهتمهیداتی چون دخالتراموقعیتزیر پايِ اراذلِ دهمِ دسامبر، 

دهقـانِ  بـورژوازي یـا خـرده   رسـیم کـه خـرده   بآوري شـگفت به این نتیجـه بیایید.داشته میانگعجالتاً باقی 
ي بـرادرزاده در کالبـد روحِ نـاپلئون ي امکـان حلـولِ   تـوهم دربـاره  قسمی ي فرانسه فقط در سطحِ ماندهعقب

:وجود داردمحقّرش 

هسـتند اينیافتـه تکامـل ]دهقانیِ[زمینداريِخردههاي هانگار، »ئونیناپلهاينگارها«ي که همهتوان دیدمی
یکسـره  ،و فرتـوت دیرزیستهداريِزمینجوشند و براي یک خردهمیاش رانهساندیشیِ جوانگویی در خامکه 

آلـود وهـم [عباراتدر، واژگانی که اندسالکهنزمینداريِ خردههذیانِ احتضارِ این آنها تنها.اندهملیاوه و م [
ي ملـت فرانسـه از چنگـالِ   که تودهبراي آناما . ندآیها درمیواحی که در هیئت عفریترو اَشوندترکیب می

لـویی  [ي د، تقلیـد مسـخره  بـه نمـایش درآیـ   د و تقابل قدرت دولتی با جامعه آشکارا نیرويِ سنت رها شوبه
(Marx; Ger, 1960: 203; En, 1979: 193).بودضروري] ناپلئون[از امپراتوري ] بناپارت

بورژوازي را فرض کنیم، پیشاپیش به وضـعیت  که بتوانیم آن چیزِ مشکوك موسوم به خردهبراي آنظاهراً
آن آري، وهـم . آیدمیدرناپلئونيساختهصورت تصویرِ توهمبهداریم که در آن یک لویی بناپارتاي نیازویژه

در مقام حائلی میان امتناع منطقیِ وضـعیت و واقعیـت موجـود   بورژوازي را که خردهاستاي عنصرِ اجتماعی
پرولتاریـا و  يهـا نیروحاصـل بـی ي تـوازنِ  مخمصـه پاسخی بـه  ــسماگر تبیین مارکس از بناپارتی. نهدبرمی

خـود را  کنـونی  تداومِ مناسبات اجتمـاعیِ سائقِصورت دراین، درست باشدــبورژوازي در کشمکش طبقاتی
بـورژوازي در شـرایطی تعریـف    دیگـر خـرده  عبارتبهسازد؛نمایان میورژوازيبخردهصورت یش از هر چیز بهب

که واژگان دهند؛ بنابراین براي ایني اصلی امکان تعریف خود را از دست میدو طبقهکند که سیاسی پیدا می
اي نیـاز اسـت   اجتماعی پیدا کنند، شرایط تاریخی اسـتثنایی مالک داللت دهقان یا خردهبورژوازي، خردهخرده

که در آن هر دو طرف شطرنج طبقاتی ناگهان در حالت آچمز قرار بگیرند؛ تبدیل این وضعیت بالتکلیفـی بـه   
کـه  بینی کرد؛ وقوع آن مستلزم تصادف است و ایـن توان پیشاي نمییک دولت مقتدر را با هیچ روند منطقی

یـدکیِ يبـرادرزاده ي یـک  ي تعبیـه چون تاریخ هیچ تضمینی دربـاره گویی نیست،زافهگ» تصادف«گویم می
:نداده استجامعهبه براي شرایط اضطراريناپلئونِ بزرگ
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نامِ ناپلئون، سروري آنان را دوباره به آنهـا بازخواهـد گردانـد،    باوريِ دهقانان فرانسوي که مردي بهاین معجزه
 او ... پنداشـت  کَسی پیدا شد که خـود را چنـین مـی   ] تصادفاً[و . دارد] این دهقانان[تاریخی ریشه در سنت

هاي مبتذل و سخیف، خود را دانا و حکیم، و مـردي کـه   رشته ماجراجوییپس از بیست سال ولگردي و یک
ق یافتنـد کـه بـا    خاطر تحقـ اینپنداشت؛ آمال و تصورات همیشگیِ برادرزاده بهقیصرِ فرانسه خواهد شد، می

.هماهنگ بودند] یعنی دهقانان[ي فرانسه هاي پرشمارترین طبقهآرمان
(Marx; Ger, 1960: 199; En: 1979: 188)

ي قمـارِ بختیارانـه  پس از قتل بردیا،کنشگرانه دارد؛ وانگهی بار پسي آخر جملهنیاز به توضیح نیست که 
سـرزدگیِ  بازارهـا،  ي آشـفته ادآوردهبه سـرداريِ بـ  خاصیتکه براي عروجِ مردانِ بیشهادت دادیکم داریوشِ

اوباشِ وقال قیلهم بناپارت کوچک براي فیروزبختیِدهد؛ جواب کافی میبازمادیانانِاسبنرّهشهوت ي شیهه
طرحِ لویی بناپارت بردرنتیجه پیشینگیِ وقوعِ. بلندترین صداي شهر بود،کواکببه سعد گردشِدسامبردهمِ

کش آناي که اگر بیش از فرجامِ طبقاتیي ناگشودنیِ نبردهاي بیگرهدربورژوازيو خردهدهقانخردهمفهومِ 
اي سـت کـه اگـر بـرادرزاده    فکرِ جالبی؛ بودتصادفیمضحکانه، چنین رسیدفرانسه به پایانِ خود میدآمدنمی

ي آن شـده گدایانِ کـوك را ولگردمپراتوريِ این ا. ي جهان نبودهم در نقشهاي درکار نبود، امروز شاید فرانسه
.اطراف زودتر از دیگران شیهه کشیدند و یک ملت را شاد کردند

نیسـت کـه بنیـاد    زمینـداري یا خـرده بورژوازيخردهاین :مان را وارونه کنیمي دیرینهپس بیایید ضابطه
بـه  حـال آشـفته ابتالي یک ملـت  نیاز منطقیِعکس، بناپارتیسم پیشبهد؛ دابناپارتیسم را شکل میاجتماعی 

ایـن  بودنِ بخـش بزرگـی از جمعیـت    بورژوابراي خرده. بودفرانسه مالکیت خوشبختیِ روستایی در خردهتوهمِ
بورژوازي و از ناپلئون بر فراز سرِآوريرقتخود را به تقلید يساالروباروي دیوانلویی بناپارت، برج، بایدکشور

» سرايگروه هم«اریا باید میانِ دهقانانِ فرودستپرولتکه رکس موضعِ ماایندرنتیجه؛ شتافرامیپرولتاریا بر
تنهـایی بـر رقیـب    او بـه در وضـعیتی کـه زورِ  یعنـی بورژوازي پیدا کند ـــ  را براي پیروزي بر (ibid)خویش 

توانـد  مـی ي خویش منتقل کند ــ تنها را به کفهي اصلیطبقهعیت اقشارِ میانِ دو چربد، وزنِ عظیمِ جمنمی
در اوهام این جمعیت پایان هازمینایمان به خردهو بورژوابودنخردهکه رؤیاي و آن اینمعنا داشته باشدیک 

راهکـارِ  .نـدارد وجوداودر جهان وجود طبقاتی ــــمالک به این باور برسد کهزبان ساده یعنی خردهیابد؛ به
، بلکـه  هسـت تنهـا  بـورژوازي نـه  او اصرار دارد که خرده: استي ایني براي این وضعیت یکسره وارونهبورژواز
.یابیمبازمیي متوسططبقهمفهوم ین کَلَک را در جعلِ همامروز ؛ ما جامعه استيهمهي نماینده

*              *             *

و طبقـاتی  )میـان (عنوان یک موجود مالکیت را بهاضطراري است که خردهیک نظامِ سیاسیِپیشامدپس 
که حاال کـه  شود یک ادعاي دردسرساز هم کرد و آن اینمی.کندمیاي ناگشودنی وضعپاسخِ ضروري دشواره
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کل شایدداري تبدیل شده است،مایهناپذیرِ حیثیت اجتماعی سربورژوازي به بخش جدانشدنی و تخفیفخرده
واقعیـت را  یـک اسـتثنا کـه    :بـوده باشـد  جور بناپارتیسمِ مداوم نچیزي جز یکسرمایهسیاسیِ سیادت اریخِت
ي طبقـاتی را بایـد   مفهوم یا صـورت آرمـانی سـلطه   ره ذیل خود دارد تا قاعده روي کاغذ معنا پیدا کند؛مواه
دلیل است که مـن  همینبه. گاریمهاي تصادفی آن بیني تکینهبخش براي همهصورت یک پیشینگیِ وحدتبه

يویـژه ي یـک وضـعیت   اي دربـاره طرح افکنده است، نه نظریهبرومرهژدهمآنچه مارکس در که اصرار دارم 
مجالِ تبیـینِ منسـجمی از آن را پیـدا    اوشود چیزي است که معموالً گفته میهمانداري، بلکه دولت سرمایه

شـبیه غرابـت  طورکلی چیزي داري بهآن؛ گویی دولت سرمایهعامدر شکلِ داري سرمایهي دولت نظریه: نکرد
بسنده کـرد، مگـر   » ابزار چیرگیِ طبقاتییعنیدولت «يجاافتادهيقاعدهنباید به و دولت لویی بناپارت است

کـار  ي اجتماعیِ دیگري در در سطحی که چنان دچار تجرید شده باشیم که جز پرولتاریا و بورژوازي هستنده
امکانِ تحققِ داري ، سرمایهه شدنیز گفت) ي امتناعپشت و روي پرده(ترها که پیشنباشد؛ در این سطح، چنان

مند براي پرهیز از تقلیل قدرت سیاسیِ بورژوازي به دولت لویی بناپارت تدبیري نظام. دهدخود را از دست می
 ي رابطـه اسـت کـه خـود    دچـار  اي همان امتناع منطقیبهکه است» ابزار چیرگی طبقاتی«خودانکارگرِذات

نبـوده  ابزار نـاب چیرگـی طبقـاتی   داري مصداقِ عریان هیچ دولتی در تاریخ سرمایه.داردرا استوار میسرمایه 
؛ بـراي  بخشـد مـی ي آنها وحدت به همهابزار چیرگی طبقاتی که خود مفهوم ، اما فقط از این بابت استاست

در این فاصله است که . داري، دولت آن باید از ذات خود فاصله داشته باشدپذیريِ قدرت سیاسی سرمایهامکان
شود؛ استقاللی کـه مـارکس بـه دولـت     دیده میدار ي سرمایههمیشه سطحی از استقالل عملِ دولت از طبقه

اشـتراك تـرین وجـه   ضـروري از انتزاعـی  ينمـودي از همـین فاصـله   کنـد، درواقـع   لویی بناپارت اطالق مـی 
مصداق /تکینه(partake/methexis)منديِبهرهیا برداريرتهگَاینجا خوانش ما از مفهومِ افالتونیِ . ستهادولت

یا گرتـه  رفتهي مثالیِ درخت بهره گکه مصادیقِ واقعاً موجود درخت چقدر از نمونهاین(اش يِ آرمانیاز نمونه
برابـر  ایـده احتجاجِ افالتون، مصداق هرگز بـا صـورت یـا    به: کندکمی با روایت خود او تفاوت پیدا می) اندبرده

؛ قاعـدتاً ایـن برهـان بایـد     بودناپذیر خواهد مصادیق در جهان مادي توجیهکثرتنیست، زیرا اگر چنین باشد 
پایـه بـراي   بـراین .دشـ ناممکن خواهـد  وحدتیا سطحِ ایدهخود پیش از هرچیزاگر برابر باشند، : وارونه شود

د غیرِکه صورت یا ایده، جانِ مشترك مصادیق خود باشد باید این مـمنـديِ بهـره جـور  ؛ یـک خود را در آنها بد
ي مـذکور اند که نوعی غیریت از گونهشرطی از یک گونه یا جنسِ یگانهمصادیق تنها بهي آن که برپایهوارونه

.شناسیمبازمیازخودبیگانگی ي باشد؛ ما امروز این وضعیت را با دشوارهدر آنها درونی شده 

ـ یاد بهاین نکته ما را  رج بـول  تفاوت نگاه ارسطو و ج(George Boole) دان بـزرگ  دان و ریاضـی ، منطـق
بنا بـر  اندازد؛آن میبیرونیِي کلی و واقعیتیک گزاره) درستی(صدق ي به رابطه،ي نوزدهمسدهبریتانیایی

توانید با قطعیت بگویید که ، شما می»هستندجنگلدر درختاني همه«منطق ارسطو، اگر من حکم کنم که 
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حکمی که براي کل اعضاي یک مجموعه صادق ، زیرا»هستندجنگلدر درختاناز ) چندتا(بعضی«کم دست
ي کلـی،  ي موجبـه یعنی از صدقِ گزاره. از آنها هم صادق خواهد بود) زیرمجموعه(باشد، طبیعتاً براي هر جزء 

بــودنِپیــروي یــا دخیــلهمچنــین اســت (شــود اســتنتاج مــیهــم مربــوط بــه آني جزئــیِصــدقِ موجبــه
(subalternation)دهد که نتیجه میقطعاً » نیستجنگلدر درختیهیچ «: ي کلیسالبهدر/ي جزئی ازسالبه

» هسـتند جنگـل در درختانبعضی از «ي جزئیِ که گزارهاما براي آن؛)»نیستندجنگلدر درختاناز بعضی«
تا سپس بررسی کنیم که آنها در در عالمِ واقع وجود داشته باشد یا چند درختیک نخستدرست باشد، باید 

ي سـالبه کند، ایـن در مـورد   ي جزئی وجود بیرونی موضوعِ خود را ایجاب مییعنی گزاره؛جنگل هستند یا نه
دیگرسخن اگر هیچ درختی در جهـان بیـرون   به. هم درست است) نیستندجنگلدر درختانبعضی از (جزئی

ي پایـه وجـود درخـت را گـزاره    براین. خود کاذب استخودبه» ...از درختان بعضی«وجود نداشته باشد، حکم 
existential)وجـودي  یـا پیامـد  داللـت ي جزئـی  که در منطق گوینـد، گـزاره  کند؛ یا چنانجزئی داللت می

import)ي متشکل از اعضایی که در مقامِ موضوع مجموعه(دارد، یعنی به چیزي در جهان خارج داللت دارد
ي جزئی داللت وجودي اما اگر گزاره. )نباید تهی باشدــ حمل بر آنها صادق است، بعضی از درختانگزاره ــ 

، مرجعِ اعتبار آن اسـت، داراي داللـت وجـودي باشـد    که هم اي ي کلیگزارهآن خود باید داشته باشد، خودبه
کـه  چنـان ي جزئیِ صادق که ي موجبه؛ زیرا امکان ندارد یک گزارهج ارجاع دهداریعنی به چیزي در جهان خ

داللـت  گیـرد،  اش مـی ي کلـیِ مربوطـه  صـدقش را از موجبـه  (subalternation)تبعیتي دیدیم طبق رابطه
بعضـی از  «ي جزئـیِ  موجبهصدق اگر پس. حکمِ کلی چنین داللتی نداشته باشدوجودي داشته باشد، اما آن 

ي کلـیِ  موجبـه خـود  خودبـه بر وجود درخت در جهان خارج داللت داشته باشد، » درختان در جنگل هستند
شرط وجـود  بهنیزشود ــ ــ که صدقش منتج به صدقِ جزئیِ مذکور می» ي درختان در جنگل هستندهمه«

سـلب یـا   کیـف ـــ هماننـد در    هـم ي کلی و جزئیِیا همان رابطهsubalternation(بودخواهد ادق درخت ص
:سویه اسـت رابطه یکاند، چون جزئی داخلِ کلی است؛ دقت کنید کههم گفتهتداخلایجاب ــ را در فارسی 

).نیستکند، اما برعکسش الزامی جزئی را ایجاب میصدق یا کذبِ ، صدق یا کذبِ کلی

را اسـتنتاج  ...) بعضی از درختـان  (ي جزئی منطقاً موجبه...) ي درختان همه(ي کلیِدرواقع ما از موجبه
ي درختان در جنگل هستند، پس بعضی از درختان هم در جنگل هستند؛ اینجـا تبعیـت   وقتی همه: کنیممی

پذیريِ آن اطالقتبعاً/طبعاًیک کلی، بهبودندرجنگلپذیريِ صفت اطالق(است نسبت به حملجزئی از کلی 
نهاده و کلی از حیث وجود پیشاستجزئینخست با ؛ اما داللت وجودي )در پی خواهد داشتبه جزئی را هم 

موضـوع حکـمِ   بـراي خود ازاي بیرونی یافتیم، وجود خودبهي جزئی مابهکه در گزارهیعنی پس از این: شودمی
اي کـه در حمـل از   را به کلیداللتزبان ساده، اگر جزئی داللت وجودي دارد، این د؛ بهگردفرض میکلی نیز 

شود از یـک کلـیِ   نمی: کنشگرانه استجور اطالق وجود پساین یک؛ دهدآن مشتق شده است نیز نسبت می
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.د مشـتق شـود  اي که داللت وجـودي دار )یا سالبه(که داللت وجودي ندارد، جزئی موجبه ) یا سالبه(موجبه 
نقـیضِ  دانـیم کـه  نگاهی کنیم؛ می) ارسطویی(کالسیک (square of opposition)تقابلمربع حال بیایید به
حکـمِ  » هسـتند در جنگل درختانيهمه«براي مثال نقیضِ . ي جزئی استي کلی، حکمِ سالبهحکمِ موجبه

یعنـی نـه   ؛ توانـد درسـت باشـد   شان مییکیتنها این دو حکم از . است» نیستنداز درختان در جنگل بعضی«
دیگـري حتمـاً   عبارت دیگر اگر یکی درست باشد آنممکن است هردو با هم صادق باشند و نه هردو کاذب؛ به

ي قیضِ حکمِ سـالبه همچنین ن. نامندمی(contradiction)تناقضنادرست است؛ این رابطه را در مربعِ تقابل، 
؛ )هستنداز درختان در جنگل بعضی (ي جزئی است ي موجبهیک گزاره) تنیسدرختی در جنگل هیچ(کلی 

مشـکل زمـانی پدیـدار    ؛ ، یعنی صدقِ یکی مسـتلزم کـذبِ دیگـري اسـت    در این مورد هم تناقض حاکم است
ها در کوه یمرغي سهمه«ي کلیِ ي موجبهشود که موضوعِ احکام از جنسِ غیرواقع باشد؛ براي نمونه گزارهمی

هـم  اش ي جزئـیِ مربوطـه  موجبـه اگر این گزاره از حیث حمل صادق باشـد،  را در نظر بگیرید؛ » قاف هستند
هـیچ  (بیرونـی داللـت نـدارد    وجـود  این جزئی به اما؛»ها در کوه قاف هستندبعضی از سیمرغ«:صادق است

ي همـه «کلـیِ  ي نتیجـه موجبـه  ت؛ درپس ایـن گـزاره نادرسـت اسـ    ؛)سیمرغی در جهان بیرون وجود ندارد
ها در کوه قاف سیمرغبعضی«ي جزئیِ بهسالهمچنین . نیز نادرست خواهد بود» ها در کوه قاف هستندسیمرغ
هـم  ،در ایـن وضـعیت  . که سیمرغی در جهان خارج نیسـت باطـل اسـت   همین سببدرست به نیز» نیستند

بعضی از «ي جزئیِ و هم نقیضش، یعنی سالبه» ها در کوه قاف هستندي سیمرغهمه«ي کلی ي موجبهگزاره
این مشکل را چگونـه  . خواندنمی) مربع تقابل(کاذبند، و این با تعریف تناقض » ها در کوه قاف نیستندسیمرغ

باید حل کرد؟

نبـودنِ  تهـی ارسـطو  . رفـت از همـین وضـعیت اسـت    در پاسخشان براي برونبا ارسطو رج بولجاختالف 
گیرد؛ یعنی کل روابط منطقی و صدق و کذب فرض میي مصادیق را براي صدقِ روابط منطقی پیشمجموعه
ي تبعیـت یـا   ایـراد کـار را در خـود رابطـه    بـول  ؛ امـا  سـازد مـی نبودنِ این مجموعـه منوط به خالیرا احکام 

subalternationي درختـان در جنگـل   همـه «این اشتباه است که اگـر کلـیِ   : بیندکلی میي جزئی از گزاره
ایـن خطـا امـروزه بـه     . هـم صـدق کنـد   » بعضی از درختان در جنگـل هسـتند  «صادق باشد، جزئیِ » هستند
) سـالبه (موجبـه  به جزئـی  ) سالبه(از کلی موجبه : استشده شهره (existential fallacy)ي وجودي مغالطه

هاي کلی داللت وجودي ندارند، چه موضوعشان موجودات واقعی اي نداریم، زیرا اساساً گزارههیچ تعین منطقی
بهـره از داللـت   انـدازه بـی  همـان » ي درختان در جنگـل هسـتند  همه«ي دیگرسخن گزارهبه. باشد چه خیالی

توانـد  ي دوم مـی گـزاره ؛ در ایـن وضـعیت،  »ستندها در کوه قاف هي سیمرغمهه«ي وجودي است که گزاره
درنتیجه هنگام صدور احکـام کلـی مـا    که هیچ سیمرغی در جهان خارج وجود داشته باشد؛آنصادق باشد بی

فـرضِ  ارسطو براي نجات از این وضعیت پـیش وقتی. آوریموجود خارجیِ موضوع آنها را به حالت تعلیق درمی
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تنها بـه مـورد احکـامِ حـاکم بـر     راي وجوديمغالطهاعتبارِ حاصل ازخود عدمِهکند، خودبمیوجودي را وارد 
یعنـی تبعیـت یـا    (کنـد محـدود مـی  ) ...هـا، موجـودات فضـایی و    شـاخ ، تـک هاسیمرغ(موجودات غیرواقعی 

subalternation وجودي نداریم از کار ) سالبه(از کلی موجبه ) سالبه(جزئیِ موجبه فقط در مواردي که داللت
جزئـی هـاي  بول منکر داللت وجـوديِ گـزاره  ). بگذاریمافتد و در نتیجه باید آنها را از مربع منطقی بیرون می

هـا  بعضی از سیمرغ«ي ه گزارهک؛ یعنی براي آنو در این مورد با ارسطو همدید استنیست) موجبه یا سالبه(
درست باشد، باید حتماً در عالم واقع سیمرغی وجود داشته باشد کـه در کـوه   » )نیستند(در کوه قاف هستند 

ي تهـی  حتا اگر موضوعِ آنها مجموعـه (هاي کلی ي گزارهاما با سلبِ داللت وجودي از همه. )نباشد(باشد قاف 
سازد ا را نامعتبر و بالموضوع میه(subalternation)ي تبعیت همه) نباشد، یعنی مصداق خارجی داشته باشد

هم در روابط منطقی نگه راشاخو تکي هاسیمرغکار کند و با اینو درنتیجه مربع تقابل منطقی را اصالح می
ي کلـی و  یکـی میـان موجبـه   (تنـاقض  قُطريِ ي مربعِ تقابل تنها به دو رابطهاین اصالح،يدرنتیجه! داردمی

سپس بـه همـین منـوال    شود و سته میکافرو) ي جزئیي کلی و موجبهسالبهي جزئی، و دیگري میانسالبه
ي کلـی کـه   ي کلـی و موجبـه  میان سالبه(این چهار نوع گزاره روابط منطقی میان هر جفت انتخابیِ دیگر از 

contrary نسبت به هـم  که ي جزئیي جزئی و موجبهمیان سالبهیکدیگرند، و نیز» متضاد«یاsubcontrary

Copi)دنشـو برخالف مربـعِ کالسـیک، نـامتعین مـی    ) هستند» در تحت تضاد«یا  et al., 2013: 193-199;

Hurley, 2005: 191-195) .

دو گزاره اسـت کـه هـم از حیـث کمیـت      ي تناقض میان مانده در این وضعیت رابطهپس تنها روابط باقی
ي جزئـی، و  ي کلی با سـالبه موجبه. هم تفاوت دارندبا ) سلب و ایجاب(و هم از جهت کیفیت ) کلی و جزئی(

اي که ضامنِ وجود بیرونـی اسـت،   گزارههاي متناقض، آن ي جزئی؛ در هرکدام از جفتي کلی با موجبهسالبه
شرط کذب حکـمِ جزئـی برقـرار    افتد این است که حکمِ کلی فقط بهي جزئی است؛ اتفاق جالبی که میگزاره

و » ي درختان در جنگـل هسـتند  همه«ي کلیِ که ببینیم میان موجبهدیگرسخن، مثالً براي آنخواهد بود؛ به
سـت  کافی: ي جزئی استآزمودنِ گزارهتنها راه ممکنْدام درست است، ک» برخی درختان در جنگل نیستند«

ي کلی را راست خود گزارهتوان یکي کلی باطل شود؛ چرا نمیدرخت بیرون از جنگل پیدا کنیم تا گزارهیک 
اگر درختان جهـان و تعـداد   (ي درختان جهان وجود ندارد آزمود؟ نه فقط به این دلیل که امکان بررسی همه

ي همـه «از آن به این سـبب کـه   بلکه پیش ) داشتها خیلی کمتر از این بود، امکان آزمایش وجود میجنگل
یم؛ اهت تعلیق درآوردوجود آن را به حالپیشاپیش که وارد روابط منطقی شویم وجود ندارد؛ براي این» درختان

یک یا چند مثال: استجزئی همیشه تعریفش بلکه شود،تعریف نمیکلیتدر سطح ممکناتجودپایه وبراین
جهانِ وجودکلی باشد، آنگاهيصدق با گزاره،هاي متناقضدر جفتاگر. کندنقض که حکم کلی را باطل می

کلیت نخواهد بود؟پسامدرنیستیِ معناي انکارِ را از دست خواهیم داد؛ اما چگونه این بهامکان
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پرسشِ یافتن پاسخی براي ي را باید راهگشابراي گسست از منطق کالسیک بول جرج ستودنیِ ي مداخله
 هـا نومینالیسـت (گرایـان  کـه نـام  چنـان آنکلیـات نـه  : هاي میانـه دانسـت  در سدهکلیاتچیستیِکالسیک (

گونـه کـه   آنو نـه  ،اش هسـتند هـاي ذهنـی  شده از سوي انسـان بـه انتـزاع   هاي اطالقند، تنها نامیداندیشمی
هرآنچـه در  سـت کـه   دانرا باید احکـامی آنهایِ افالتون؛ هاي مثالانگارهپنداشتند، چیزي چون گرایان میواقع

چیز تـا  افالتون یکآلیسمِدانیم که در ایدهمی.آنهاستابطال براي مثالِ نقضیکجهان ممکنات وجود دارد
بهرهحد که از آن یا به زبان خود افالتون، تا آن(استخود نزدیک ) کلیت(ایدهآنجا وجود دارد که به مثال یا 

تـوان گرفـت   اي که از بحث باال میاما نتیجه؛ داردتر باشد، بیشتر وجود یعنی هرچه به آن نزدیک؛)برده است
ها صادقند، تکینهيهمهکه براي یا مثُلی هاایدههرچه یک موضع از کلیات ــ: آلیسمِ وارونه استر ایدهجویک
مـثالً  که براي آندرنتیجه؛بیشتر وجود دارد، باشددورترشوند ــ ها حمل میتکینهيهمهدیگرسخن به یا به

در جهانِ ممکنات وجود داشته باشند، باید هیچ مفهومی قابل حمـل  یا گیاه درخت عنوانِیک یا چند چیز به
بحـث  صرفاً مؤید خودش رکلیت بیکتعریف ضروريِ حملِ (نباشد» ي گیاهانهمه«یا » ي درختانهمه«به 

ي گیاهـان  همـه «ي نیازي به مصداق بیرونی نیسـت؛ گـزاره  (tautology)گویی همانبراي صدقِماست، زیرا
؛ مثـل  استاز زمین روییدنی چیزِ (by definition)تعریف بنابهگیاه مفهوم صادق است زیرا » روییدنی هستند

صـرف اصـلِ   که نقـیضِ ایـن حکـم محـال اسـت، بـه      این؛ »ي گیاهان گیاه هستندهمه«این است که بگوییم 
بـداهت  درحقیقـت .و براي آن نیازي به بررسی مصادیق واقعی نیستاست(noncontradiction)تناقضعدم

، اگرچه در جهان هـیچ  »شاخ یک شاخ داردتکهر اسبِ«قدر است که کلیِ گویانه همانصدقِ این کلیِ همان
ي ایـن ادعـا   با امتناعِ نقیض خود همچنان اسـتوارنده (analytical)حکام تحلیلی ااین؛ شاخی وجود نداردتک

Lessکتـاب اسالوي ژیـژك در  ).داللت وجودي نداردکلیتهستند که  Than Nothing)  در )کمتـر از هـیچ
پیـروِ بحث منطقـی ـــ البتـه   اي گذرا به همین مخواند، با اشارهمیشناسیِ تفاوت جنسیهستیتبیینِ آنچه 

.C.S)رس پِزچارلز ساندري مداخلهبا ارجاع به لکان  Peirce)رج و نههمـین مسـئله را   ـــ در بحـث بـول ج
پدرِ کلی یا همان هرگز برابر با )پدر تکینه(پدرِ واقعی: کندطرح میپدرنامِعملکرد ي کلیتي دشوارهدرباره

جـور حفـظ فاصـله از آن کلیـت     ؛ براي یکنیست)نمادینپدر در بعد) توپولوژیک(شأنِ جاشناختی(پدرنام
نگاه کنید به فصل یازدهم آن کتاب(کندساختارِ استعاري پیدا میاست که داللت.(

هـاي  دولـت يهمه: ترمشخص(هادولتيهمه«ي کلیِ ي موجبهبه گزاره: به بحث پیشین بازگردیمحاال 
ي آنچـه  برپایـه دقت کنید؛ این گزاره درست است یـا نادرسـت؟   » ابزار چیرگی طبقاتی هستند)داريسرمایه

کـه دولـت   بـراي آن . داللت وجودي نخواهد داشتیگرکلیت ددولت در مقام یک درست باشد گفته شد، اگر
ابـزار  )داريسـرمایه هـاي دولتبعضی ازیا (هادولتازبعضی«: وجود داشته باشد، ناگزیر از نقیضِ آن هستیم

کم باید یـک دولـت در جهـان خـارج وجـود      براي صدقِ این گزاره دستدیدیم که ؛ »چیرگی طبقاتی نیستند
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اگر مثالِ نقضِ بناپارتیسم وجود نداشـته باشـد،   .مثالً بناپارتیسم: داشته باشد که ابزار سرکوب طبقاتی نباشد
. داري هم وجود نخواهد داشتدولت سرمایه

آنهـا  ) يبیشـینه گیـریم (ازداري وجود داشته باشند و سپس برخیهاي سرمایهکه نخست دولتآنبراي 
چنـین  ي آنهـا  اگـر همـه  .»ابزار چیرگی طبقاتی نباشند«از آنها دیگر ار چیرگی طبقاتی باشند، باید بعضیابز

ها را نباید جور مثال نقضاین.نخواهد داشتدیگر داللت وجوديداريسرمایهدولتکلیت ي باشند، آنگاهابزار
مـان پیـدا   که براي تصادف جایی در مقوالت منطق، مگر آناستثناي تصادفی تاریخ یا انحراف از معیار دانست

؛ کـارکرد منطقـی آنهـا    گونه که رویداد تصادفیِ لویی بناپارت همزمان یک ضـرورت منطقـی بـود   کنیم، بدان
ابـزار چیرگـی   «ذاتبا این سازوکار است که نها داري است؛ تسرمایهطورویژه دولت تضمین امکان دولت، و به

در جایگـاه منطقـی خـود    )در جهان واقع ناممکن اسـت شکلِ نابش چیزي که (امتناع در مقام یک » طبقاتی
پس بیاییـد  .باشند»تاحدي ابزار چیرگی طبقاتی«ها شود که دولتیعنی این امکان فراهم می، شودمیحفظ 

هـاي  دولت است اما تکینـه يایدهصورت کلی یا » ابزار چیرگی طبقاتی«: مان تبیین کنیمبا پالتونیسمِ وارونه
پشت و «ي بندي دیگري در نوشتهاین موضع با ضابطه(کند گیري از خود ایجاب میشرط فاصلهخود را تنها به

کـه بنیـاد   دستورزبانِ ناپیدایی: یسم و فاشیسم، طرح شدرالهاي مربوط به نولیب، در بحث»ي امتناعروي پرده
شـکلی  بـه که گفتـار هرگـز مطلقـاً عـینِ آن نشـود، بلکـه       شرط آنهر گفتاري است، اما بهي نادانستهمنطقیِ 

چنـین دسـتورزبانی بـراي گفتـار     هـم  ابزار چیرگـی طبقـاتی  د؛ ي خود را از آن حفظ کنفاصلهناخودآگاهانه
عنصري از کلیـت بیـرون   .)گیرندمیکنند اما همزمان از آن فاصله میناخودآگاه از آن پیرويهاست که دولت

تواند یک کلیت دیگر نمیمجموعهگذاري، آن شود تا کلیت از هم نپاشد؛ اما منطقاً با همین بیرونگذاشته می
کـه  بـراي آن : داري دانسـت سرمایهي دولتاي دربارهنظریههر ي ي الینحل را باید پایهین ناسازها؛ باقی بماند

اي ذات مشترك اعضاي یک مجموعه باشد، باید برخی از اعضاي آن مجموعه این خصیصه را نداشـته  خصیصه
یـک  اعضـاي  روبروییم که در آن یک سرشـت انتزاعـی، ذات مشـترك    آلوديباشند؛ درواقع با وضعیت تناقض

دموکراسـیِ سوسـیال کـارکرد منطقـی   شـاید  .ك نباشـد ي آنها مشـتر میان همهشرطی کهبه، استمجموعه 
رغم انقضاي عمومیِ بهي آن را هاي پراکندهکه تداوم نمونه، معاصرداريِبراي کلیت نظام سرمایهاسکاندیناوي

ي هـایی کـه در همـان نوشـته    حث؛ همچنان که ــ پیروِ بچنین چیزي باشدکند،توجیه میالگوي دولت رفاه
آنجا (گفته شد سرمایهيرابطهاز خود داريهاي اجتماعی سرمایهبنديگیري صورتي فاصلهدربارهگفتهپیش

اسـت  چیرگی طبقـاتی ي شرطی استوارندهنیز تنها بهرفاهدولتمفهومخود ــ ) مشخصاً درمورد نولیبرالیسم
هـر یـک از ایـن    هـاي سـاختاري   بحـران خـودویژگیِ ؛ گیـرد مـی از آن فاصله شکلی بیمارگونهبهکه بپذیریم 

.گیري استهمین فاصلهيژهویي شکلِ نتیجهها بنديصورت
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، بـه دولـت   »برخـی «بـا »همـه «جـایگزینیِ  اي کـه بـا   گذاشـته بناپارتیسم ــ عضوِ بیـرون حدوثباري، 
، طورخاص دهقانـان بهو بورژوازي خردهیعنیآن، اجتماعیِهاي دهد ــ بر پایهداري داللت وجودي میسرمایه

بـه بعـد   بـورژوازي  خردهست؛امعلول برعلت پیشینگیِ منطقیِازترايریشهسبقتاین . سبقت منطقی دارد
بناپارتیسـم  وقـوع  : بـورژوازي بـر آن اصـرار دارد   یش از همـه کـه بـ  گـردد رمیاي بتصویريِ ذهنیت اجتماعی

، تبـدیل بـه عملگـرِ    ددار] طبقـاتی [وجـود  بـورژوازي  خـرده کـه در آن توهمِ ایناي است کهجامعهبنیادگذارِ 
، اما کندایجاد میرفت از موقعیت استیصال برونبراي این توهم را بورژوازي ؛شودي موقعیت میکارانهمحافظه

:شودمیسازبراي خودش هم دردسر

، خـود او بـا چنـگ و    کرده اسـت زور تقویت را بهي دهقانان دوستیِ طبقهامپراتوريخويِ ] بورژوازي[خود او 
بورژوازي باید گمان بیهرروي به. دسازمیرا بري دهقانی وارهاین دینکه زادگاهکردهدندان شرایطی را حفظ 

کـه  و خردمندي آنان چندانزیرکیکار هستند، و از که محافظههنگامآنتاهابینیِ این تودهو کوتهاز حماقت
:Marx; Ger, 1960).اشدشوند، هراسان بانقالبی می 200; En: 1979: 189)

کـه بـا   موجـودیتی :ي بالقوگیِ بناپارتیسـم اسـت  مرتبهمعرّف بورژوازي که گمان بریم خردهاشتباه است 
بناپارتیسم است کـه چیـزِ   فعلیتعکس، یابد؛ بهبه وضعیت بالفعل ارتقا میي تاریخی شدنِ شرایط ویژهفراهم
ایـن فعلیـت، فعلیـت تکینـه یـا      . کنـد فرض به سوژه تحمیل میصورت یک پیشرا به) بورژوازيخرده(بالقوه 

اش دور اسـت کـه بـراي خـودش هـم      مثـالی /واقعیت بیرونیِ خود بورژوازي است که چنان از چیسـتیِ کلـی  
میان بالقوه نسبتي شکلِ خاصی از تبیینِ ث دربارهبحانگیز شده است؛ درك بهتر این موضوع مستلزم هراس

.زودي به آن خواهیم پرداختکه بهاستو بالفعل

*                   *                   *

المـواد مـاده یـک  ي فاشیسـم بـراي جعـلِ   برنامـه بـه ، آنجـا کـه سـخن    ي امتنـاع پشت و روي پـرده در 
گفتـیم کـه آنچـه    آن کشـید،  آرمـانیِ یکدسـت  )تشافْنْگمای(اجتماعِمخرجِ مشتركچونان شناختی زیست
ازلی/یافتنِ چنین کلیتفرصت واحد است؛ شـکل  صورتیاشکلگیرد، گزیرناپذیريِ اي را از فاشیسم میذات

(morphē/form) کنـد هاي بالفعل میم به هستندهیقستتکه وتکهي آغازین را است که این مادهجوهريآن.
شـود؛  داللت وجـودي نیـز بـا آن پدیـدار مـی     و دهد روي میجزئیتشکل است که اطالقصرف ، بهپایهبراین

.قاعدتاً از هم جداشدنی نخواهند بود»شکل، جزئیت و فعلیت«ي گانهدرنتیجه سه

شـوند،  راسـت بـه کالبـد آدمیـزاد مربـوط مـی      چیزهایی که یـک ترادف ذات مشترك یک گروه انسانی با 
؛ مـثالً همـان تعریـف    تهدیدکننـده اسـت  هاست و این ــ ولو در سطحِ نظریه ــ فاشیستي برنامهفراگیرتر از 

را در نظـر  "توانایی جسمانیِ انسان بـراي انجـام کـار   "ان عنوبهکارنیرويها از مفهومِ ي مارکسیستفتادهاجا
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تعریف در این سطح، مطلوب خواهیم گفت که . اي شبیه نیستشناختیفروکاست زیستکم به چنین بگیرید؛ 
چـالش  بـه فاشیستیـبنیادـگراییِ ازسبب این جسمانیتي مارکس بورژوازي را بهبورژوازي است و اتفاقاً نظریه

، باید برسدبورژوازي ذات انسانِ عصرِمقامِ بهکارنیرويکه در همان نوشته شرحش رفت که براي آن. کشدمی
سـازوکارهاي  امـا  . نُمایـد هنوز نابسنده مـی آشنا شناختی زیستن تعریفآي ممتنع باشد؛ درنتیجه یک رابطه
جـور  از رهگـذر یـک  هاي وجـودي، بلکـه بـراي تضـمین جزئیـت وجـود       را نه با داللتاتاي که کلیاجتماعی

نـاگزیر از فروکاسـت بـه    ،ضرورت جبران این امتنـاع بهکنند، بازتولید میتکینهو الگومغناطیسِ رانشی میانِ 
پـس بـاز  ؛ کننداحضار میزاچیزِ واقعِ آسیبصورت جسمانیت را پیوسته بهد و درنتیجه نسپهرِ جسمانی هست

ش در هـای ها و پیرایـه داري که با زدودن آرایهي سخت سرمایههسته،همین دلیلدرست بهکنم که تکرار می
يگرایـیِ سـاختاریافته  تقلیـل براي چیرگی بر ایـن  . ماند، فاشیسم استجا میاز آن بهشرایط سخت، همیشه

هـاي اجتمـاعیِ   بنـدي مـارکس پیرامـونِ صـورت   هـاي ا کـالف سـردرگمِ بحـث   زدن بسروکلهوضعیت موجود،
.داري، اهمیت داردپیشاسرمایه

اروپاي ژرمنی و اسـکاندیناوي و ،، روسیهرودانمارکس در آسیا، میاني کهشماربیاحتماالً با استثناهاي
آورد، آشـنا  داري مـی و سپس سـرمایه به فئودالیسم داري هاي تولید از بردهشیوهدگرگونیِ تاریخیبراي سیرِ

در هاي اجتمـاعی بنديدگرگشت صورتياصلی و پرگفتهن الگوي شکلِ جالب توجهی، آنچه چونابه. هستید
ي جغرافیـاییِ کـوچکی در اروپاسـت کـه     گیرد، محدود به حوزهقرار میاوگرایی تاریخیِ ي ماديمرکز نظریه

همـه مسـیر   چیـزي میـان ایـن   چـه .کندتاریخِ جهان در بسیاري از دیگر نقاط این سیاره مدام آن را نقض می
اي را خواسـته یـا ناخواسـته بـه سـنجه     دهد، و به عبارت دیگر آنمتنوع، وزنِ اصلی را به یک الگوي ویژه می

شوند؟ سهمِ خود از آن دور یا به آن نزدیک میکند که دیگر الگوها هر یک بهتبدیل می

یِ مرکـزي قلمـرويِ امپراتـوري روم،   از بطنِ فئودالیسمِ بازمانده از نـواح اساساًداري نظام جهانگیرِ سرمایه
هـاي درونـیِ خـود    صرف پویشبهولیدي رایج در دیگر نقاط جهان هاي تسربرآورد؛ شیوه،ي انگلستاناضافهبه

الگـوي اروپـاییِ   اند که مارکس هرگـز  حق تذکر دادهپژوهان بهمارکس؛داستحاله نیافتنبه چنین نظامی هرگز 
انبـوهی از  هـاي او بـا   را به تمام جهان تعمیم نـداده و مـا در نوشـته   » داريداري ـ فئودالیسم ـ سرمایه  برده«

داري برخـورد  هاي تولید پیشاسـرمایه انواع گوناگون شیوهي شناختی دربارهو دیرینهشناختیهاي قومپژوهش
آسیایی، ژرمنی، (ها که مارکس از این شیوهکه هنگامیتوان انکار کرد و آن اینکنیم؛ اما یک واقعیت را نمیمی

هـاي  شـرط ي تأمین پـیش ي نحوها را از دریچهگوید، آنهسخن می...) هاي دهقانی هندي یا روسی و جماعت
کدام از آنها در فرایند تحولِ درونی که هیچداري بررسی کرده است، با ایناجتماعی و اقتصاديِ استقرارِ سرمایه

سـخن  تحـول هاي هندي، بتوان از ي تولید آسیایی یا جماعتي شیوهاگر اصالً براي عمر چندهزارساله(خود 
ـ     داري نینجامیده و احیاناً هرگز نمـی به سرمایه) گفت بنـابراین  . یِ اسـتعمار انجامیدنـد، مگـر بـا دخالـت بیرون
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عـام  آنها همچنان از یک ضـرورت رغمِ اذعان به تنوعِداري بهشاسرمایههاي پیمطالعات مارکس در مورد شیوه
، میـان  بـا ایـن فـرض   . داريجوامع بدوي براي استقرار سـرمایه مقدمات تاریخیِآوردنِفراهم: کندپیروي می

هـاي  ي زمـین در حاشـیه » ي متوسـط طبقـه «عنوان را به)رهابورگ(شهرنشینان بار فئودالیسم ــ که نخستین
قابلیـت  اهمیت بررسی؛ فصل مشترکی وجود داردهاي اجتماعیِ کهن بندياربابی تولید کرد ــ و دیگر صورت

نـه از  هاي اجتمـاعیِ دیرپـا،   فئودالیسم اروپایی پدیدار شد، بر دیگر نظامدلِ دگرگونیاز مشخصاًانطباق آنچه 
بـودنِ آنچـه در   جهـانی کنند، بلکه از ها تضمین مینظامن آتمام که این روند را درشیوعِ فراگیرِ قوانین عامی

محـضِ پیـدایش در یـک عضـوِ     نظامی که بـه ،داريسرمایه: دشوپایان روند در حالِ زاده شدن است ناشی می
.کندمتاستاز می،اندآسیایی فرورفتهيِاهزارجاهایی که در خواب هبه حتا ،کوچک جهان، به تمام نقاط آن

از فئودالیسـم بـه   «محـوريِ  هـا، حتـا الگـوي   الگوانـواع  بـودنِ  رغمِ اصـرار مـارکس بـر ویـژه    چیزي که به
جهان ي مراحلِ آن در تمام نقاطعینیت همهبخشد، وحدت می/همچنان به تاریخ جهان کلیت،»داريسرمایه
بعد اجتماعیِ دیگر روندها نسبت بـه آن  رغمِ ، بهمورد خاصِ دگرگونیاینشدنِ گامِ پایانیِ ، بلکه جهانینیست
اي جز ایـن نـدارد   هم چارهجهان، مثالً هندوستان، آن سرزمینه ازقطداري به هر نپس از ورود سرمایه. است

اي خود سرگرم تـدوین مقـدمات   رسته/ي پایدارِ زندگیِ جماعتیي شیوهدر تاریخِ چندهزارسالهکه فرض کند 
ي ایـن  هندسـه ،ايکم منطقاً و تاانـدازه اگر نه مطلقاً، دست؛بوده استبراي خودداري پیدایش و نشرِ سرمایه

از کجا معلوم : استتوتم و تابودر » قتل پدر آغازین«ي هگرانِ نگیرخردهپاسخ مشهور فروید به یادآورضعیتو
بتـوان  شـاید  ند؟شـ اشته و خـورده ب پدرِ خود را کُها و اقوامِ بشري، پسرانِ قبیلهي گروهدر سرآغازِ تاریخِ همه

هاي انسـانیِ آغـازین   و گروهي قبایل تعمیم آن به همهآیابراي برخی از آنها یافت، اماشناختیگواهانِ دیرینه
د ایـن  استناده باشند؛ مرتکب شراستیبهاین جنایت را ي اقوام همهکه نیازي نیست باورِ فرویدبه؟ مجاز است

روانِ امـروزيِ ي ادیپـی بـودنِ   نیست، بلکه نتیجـه شناختیهاي تاریخی و باستانپژوهشهاي یافتهبرجنایت 
ي پدرکُشـی  ي آنهـا مرحلـه  کنند کـه گـویی در خـاطره   وري رفتار میجي اقوام طورعام است؛ همهانسانی به

اي سرآغاز اسطورهاحساس عذاب وجدان بابت گناهی که در یک: ي تاریخی ثبت شده استیک واقعهعنوانبه
سان کیفرِ آن گناه تجربـه کننـد؛ درنتیجـه    را بهواقعیت موجودبدان جهت ضروري است که اند،مرتکب شده

خودسانسوريِ امـروز  یا ي آن نیست، بلکه خودبازدارفراگستريِ بیرونیِبخشد، عاملی که به ادیپ عمومیت می
ي ایـن  ؛ نتیجهکندمستقر می) سوپراگو(که خود را در موضعِ اَبرمن استیزیر نظام سرکوب مشخصهاسوژه

پـذیرش ایـن   به حضور در واقعیت نمادین، . دیپ در قالبِ پدرکُشیِ آغازین استختارِ اُخودسانسوري ضبط سا
اسـت کـه   )تابو(؛ همین حرمت شودمشروط میگر اختهپدرِ/رمت قانوندادن به اختگی و حساختار، یعنی تن

ت بیرونـی، بلکـه   بنابراین رویداد پدرکُشی نه یک واقعی. کندثبت میي اقوام پیشپدرکُشی را در ذهنیت همه
:شده استي نمادین حول آن متشکل فعلیتی روانی است که کل حوزه
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هاشکلی غیراجتماعی درکار است تا براي آنیابیم که در آنان بهبازمی] نیز[نژندها را نزد روان] سازوکار[ما این 
در [اَعمـالی دنبـالِ  نژنـدان بـه  در رواناگـر امـا  ... ایجاد کنـد  پایدارهاي و محدودیتتازهدستورهاي اخالقیِ

مـا نـه هـیچ    . ناکام و نومید خواهیم شداند، هایی را سبب شدهچنین واکنش] امروز[گردیم که ب] شانگذشته
شـرارت هسـتند، امـا از    اي را خواهیم یافت کـه درپـیِ   هاي عاطفیها و تکانشعمل و کردار، بلکه تنها انگیزه

؛ سـازد برمیروانی، و نه واقعیت بیرونی را واقعیتنژندانبنیاد احساس گناه روان. اندیافتن بازداشته شدهتحقق
... یابـد  بیرونی برتري مـی روانی بر واقعیتدر آن واقعیتاین است که) نورز(نژندي رواني تعریف و مشخصه

این ویژگی را به آنـان  توانیممیما بوده باشد؟هم درست هاي آغازین انسانمورددراینکهستنیممکن آیا 
گزافـه  هاي روانیِ خویش را کنش] ،شانشخصیت[ي عنوان پدیداري از سازمان خودشیفتهبهنسبت دهیم که

ابـ نیهاي ناب و عریانِ دشمرو انگیزهازاین. (überschätzen/overvalue)کردند میگذاري ارزشاغراق و به
براي ایجاد این واکنش اخالقیکه بود] زیاد و نیرومند[قدرها آنکُشتن و خوردنِ اويآرزومندانهوهمِو،پدر

پـس دیگـر   . نـد کردخلـق  را ، توتمیسـم و تـابو  ]هاي نو بر نفسو اعمالِ محدودیتهاانگیزهآنقصد مهار به[
کنیم، را به یک حق و سزاوارانه چنین بدان مباهات میمان، که بهتمدنمیراث م بود که سرآغازِناگزیر نخواهی

دلیـل،  همـین بـه . ، بـازگردانیم کنـد آشـفته و آزرده مـی  ي احساسات و عواطف ما را که همهسهمگینجنایت 
و پیوسـتار تـاریخ را شـکل    [یابـد  ین سرآغاز تا زمانِ حـالِ حاضـرِ مـا گسـترش مـی     ااي که از ي علّیزنجیره

ي ایـن  قدرها معنادار هست کـه بتوانـد همـه   ، دچار هیچ گسستی نشده است، زیرا واقعیت روانی آن]دهدمی
نژنـدان بسـیار   مردمان آغازین بـا روان پایه، هماننديِبراین... را در خود بگنجاند ] هاو معلولهاي علت[رشته

،آنشـکل و هیئـت   ازهاي آغازین نیز واقعیـت روانـی ـــ کـه     بپذیریم که نزد انساناگربنیادین خواهد بود، 
:Freud, 2012)...اقعیت بیرونی یگانه و منطبق بودآگاهی و یقینِ کافی داریم ــ در آغاز با و 193-194).

عنـوان  براي تـداوم بـه  چون سوژه . کردروانی استنتاج را از این سازوکار غریبِتاریخي پندارهشاید بتوان 
سازي است، یک چیزي از خود یا خودقربانیگذاريِي اجتماعی در شرایط موجود، ناگزیر از بیرونیک هستنده

خود چونان کیفرِ گنـاهی آغـازین   که گفتیم او این ایثار را خودبهچنانشود؛ سازوکار سرکوب در او درونی می
بـار کـه بـا آن    پوشم، چون یکچشم می) لذت(مندي حق بهرهاز ": و این ساختارِ وسواس استکنددرك می

در پذیرشِ این کیفر ."تمتعجایگاهصاحبِ تبرايپدر قتلِ : وسوسه شدم جنایتی بزرگ از خود به جا گذاشتم
نفع سـازمانِ بهاکنونیپوشیِ چشمبه بیان دیگر، اضطرارِ شود؛ میموجهاست که تاریخ تبدیل به یک پیوستارِ

د؛ از شـو تضـمین مـی  جنایـت /جـرم خاطر یکبهدهیسوژه به تاواني ناخودآگاهانهوسواسسلطه، بابالفعلِ
حـالِ ي اي و لحظـه اسـطوره آغازِمستقر میان آن تاریخِامرِ معاصرْ،عذاب وجدانعقبِهمین امتدادبهرهگذر 

.یابدبازمیخودمکافاتدارِدنبالهتاریخ را انکشاف

شـرایط بازتولیـد   پنداشـت ؛ دهـد تعمیم میعنوان یک پیامد منطقی بهچنین خود را بورژوازي تقریباً این
رنگارنگهاي ي تمدنخودویژهماديِ عنوان مقدماتداري بههاي گوناگون تولید پیشاسرمایهاجتماعی در شیوه

اکنون تاوانش را پس جنایتی است که همداري به چیزي چون تأویل پیدایش سرمایه،عصر سرمایهبراي زایش 
مشترك را که تنهـا  ياند؛ این زمینهي اقوام به یکسان پدران خود را کُشتهدهیم؛ گویی در آن لحظه، همهمی
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روزگـارانِ  بـراي آورِ جهانیان جور غمِ غربت چندشدر عمومیت یکتوانشود، میوقوعِ نتیجه جعل میاز پس
دانـیم کـه چنـین    بازجست؛ نیک مـی ،اندامواري که در آن نه بِزهی بود و نه کیفريجمعیِي زندگیِذشتهگ

هجرانـی  حیرانـی و  که رویداد قتل پدر؛ نیرویی که بر ارزشِ روانـیِ ایـن   استبافانهخیالقدر اي همانگذشته
ي سـرایت انـواعِ   سـرعت غافلگیرکننـده  شـود؛  فاشیست میخودکند، معموالً در فرجامِ کار گذاري میسرمایه

هـاي  و عملیـات میانجی با طبیعـت، بییگانگیِي شدهسازيهاي مسلک، پردازههاي بودیستیسازيخودآسوده
ي حتا به اروپا و آمریکـا، و اسـتفاده  ،هندي، آسیاي شرقی و جنوب شرقیرنگارنگهايی آیینذهنی و جسم

، گـواه شـمولِ   داريي سرسامِ سرمایهي تمهیدشدهدر حاشیهاعصابدتمدهاي مشکوك گسترده از این شیوه
ي احضارِ آن انـدامواره اند؛اي از آن نداشتهجهانیِ رؤیاي چنان روزگاري، حتا براي کسانی است که هیچ تجربه

از زوددیریاخورد و احتماالً ها میبیش از همه به درد فاشیستهاخانوادهترین جمعیِ ابلهدستهیوگايبا کاذب 
اگر حـسِ غربـت روزگـاري کـه کمتـر تمـدنی آن را دیـده اسـت، چنـین          .محصول خواهند کردآن برداشت

توانـد صـرفاً   براي تمـام جهـان هـم مـی    داريهنجارِ سرمایهبهمقدمات تاریخیِ تکوینِست، عمومیت همگانی
واقعیتی روانی باشد که براي تداوم فعلیت ستاین نظام ضروريخود .

اینـک برخـی عناصـرِ تـاریخیِ    هماما است، شدهدیگر نقاط جهاني از اروپاي غربی راهیِبورژوازهرچند 
داريِ شـرط تـاریخی سـرمایه   ي سـنتی چونـان پـیش   جامعههري این نظامِ نوین در بخشِ استقرار بهینهیاري
رون یـ از بطـن تطـورِ آن عناصـر ب   خود داري خودبهکه گویی سرمایه، چناندنشوي آن جامعه انگاشته میویژه

داري از ضـبط و  سرمایه،بدون این پنداشت.وضعیت موجود کیفرِ جنایت خودمان در آن روز است:آمده است
سـان  انـدوزي بـه  هاي گـنج برخی شکلبراي نمونه. ماندبازمی) سوپراگو(جور وجدان تحکیم خود در مقام یک

شـمول  یک قانون درونی و جهـان است آنچه اینجا عاماما د؛ نشوسرمایه تلقی میآغازیني انباشت شکلِ ویژه
الزم بـراي پیـدایش   انباشـت با غایت تبدیل بـه پـیش  (اندوزي نحوِخاصِ آن به گنجي تولید را بهکه هر شیوه

» آغـازین انباشـت  «به پیشامدگونههاي متفرقه و اندوزياین گنج» گذاريِنام«دارد نیست، بلکه وامی) سرمایه
هاي دریـایی در تـأمین همـین انباشـت آغـازین را بـه یـاد        ي مارکس به نقش دزديخوب است اشاره(است

اندوزي وحـدت  نامربوط ثروتهمداري با آن به تمام مصادیقِ بهاي است که سرمایهمقوله؛ این انباشت)بیاورید
اري اسـت، نـه رونـدهاي    دي تولیـد سـرمایه  قـوالت شـیوه  مدرنتیجه کلیت فرایند مدیون سـازمانِ . بخشدمی

شـناختی  هاي مـردم هاي بیرونی و دادهي واقعیتمارکس هم هنگامی که درباره. »واقعیت بیرونی«خودفرمانِ 
سـاز  یگانـه و یگانـه این گوناگونی زمانی نیازمند قـوانینِ  بندد؛ نمیموجود گوناگونیِکند، چشم بر صحبت می

صورت هر تمدنی کـه امـروز   بپژوهد؛ در ایننظامِ جهانییک حکمِداري را در رود تا سرمایهمیشود که اومی
ي امروز همـه از آنجا کهخالصه،. انگاردي خود را آبستنِ این نظام میداري است، گذشتهظرف تحقق سرمایه
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مقـدمات تـاریخی پیـدایش    ي خـود دچـار خـاطره   خودبـه کننـد،  داري زنـدگی مـی  در شرایط سرمایهجوامع
.شوندمیهم خویشداريِسرمایه

داري ـ  بـرده «ي الگـو عمومیـت کـه  همزمـان بـا آن  ... ژرمنـی و  شکلِ ،ي تولید آسیاییهاشیوهدر نتیجه
کنشـگرانه  پـس : دهندرا نشان میبخشیتعمومواقعیِ سازوکارِکنند، را نقض می» داريفئودالیسم ـ سرمایه 

. اسـت جهـانی سـابقه  کـه بـه شـکلی بـی    سامانِ نـوینی مقوالتretroactivity ( عطف به ماسبق بودنِ (بودن 
ایـن  . کنـیم مـی » گذارينام«پایه هر رویداد ویژه و بلکه تصادفیِ گذشته را با مقوالت شناختیِ این نظام براین

اندازد را فاصله میمان و گذشتگانمامیان هایی که دریاي پیشامدها و تکینهتنها راه ممکن براي آن است که 
يرا بـر اسـاس مقـوالت ذهنـیِ ویـژه     شخویيکل گذشته؛ هر نسل از یک تمدن، تعمید دهیمتاریخنامِ به
همـین مقـوالت، ایـن    يپایـه و برشناسد ــ ــ مقوالتی که با آنها تمام جهان را میکند تعبیر میخودصرِاعم

نـاتوان از کشـف   ، شودشناخته می» علم تاریخ«نام احتماالً آنچه به. کندخود تلقی میتاریخسانِ گذشته را به
تـوانیم درك کنـیم کـه آنـان     مان از جادو نمـی گذشتگان است؛ ما با احساس و ادراك امروزيذهنیِمقوالت 
و فرایند آن عملیـات  متعلقاي از نامیم، چه تجربهمیجادوگريعملیاتی که ما اکنون آن را مواجهه با هنگام 
بـرداري از  که بازسازي آنها بـا گرتـه  فهمِ آن مقوالت نیست، بلهرگزي علم تاریخ باور من وظیفهبهاما .داشتند

با آن کوشیممییم و دهمینسبتدویانبرا به » علیت«ما واریاسیونی از براي نمونه : مقوالت حال حاضر است
، تلقـیِ آزمایشـیِ مـا از    »آ«ي اگر بـا کمـک نسـخه   : جور آزمون و خطاست؛ این یکجهان بیرون را بیازماییم

را » ب«ي نسخهي آن، یا سرانجام شدهشکلِ اصالحانده از آن اعصار همخوان نبود، جامبهواقعیت با مستندات
بگیـریم  را نتیجـه  بهترین مان ساختگیچارچوبِاز دهیم تامایش را ادامه میقدر این آزکنیم و آنامتحان می

فتگـو بـا آنهاسـت؛    جور احضار ارواحِ گذشـتگان بـراي گ  این یک).برسیمبه آن مستندات طورِ حدي بهیعنی (
پرسشِ که شودذهنیِ کنونی و اطالقِ آن به گذشتگان، پاسخی حاصل میبرداري از سازمانِاین نسخهسببِبه

دقت ایـن  چرا که یک شکاف هرمنوتیکی مانع باشد،"؟اندیشیدندگذشتگان چگونه می"تواند نمیاش مربوطه
ایـن  درخـورِ بیشـتر  ایـم، ن رسیدهدابِناخواستهما وابی که جدرعملْنظرِمنبه؛دوشمیپاسخ براي آن پرسش

اگـر  "کردنـد؟ ي گذشتگان باشیم، آنها باید جهـان را چگونـه تفسـیر مـی    که ما آیندهبراي آن":پرسش است
، تـافتگی ي ایـن هـم  درنتیجهتري است؛ ایم، جوابِ دقیقپرسش این باشد، جوابی که با آزمایش به آن رسیده

کـه  اینـک بـراي ایـن   مندي استوار است که هموسواسِ نظامتمدیدبراي ي مفسر سوژهخودشیفتگیِبر تاریخْ
حاصلِ . دهدامتیاز میمعاصراین تصویر کند، به مرکزیت خود او بهصورت یک پیوستارِ مدون را بهمعاصرْشأنِ

انـدکی از  انعکـاس هـر  يطرحِ بازتابیـده در آن که ست هاي نامسطحِ رودرودر آینههاارِ ناگزیرِ تصویرامر، تکر
.یافته استقبلی اعوجاج ي تابیدهطرحِ 
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ي تمام جهان منتقل توانست مقوالت ذهنیِ خود را به گذشتهوچنین معاصري بودنخستینْداريِسرمایه
داري هر تمدن تـاریخِ مسـتقل   تا پیش از سرمایه. تازه در این عصر ممکن شد» تاریخ جهان«کند، و درنتیجه 
داشــت، چــون تــا ایــن زمــان حتــا از داشــتنِ وحــدت اجتمــاعی و اگــر اصــالً تــاریخی مــی(خــود را داشــت 

). بهره بوداست ــ چیزي مثل هویت ملی ــ بی» ي ماتاریخِ گذشته«ي تصورِ الزمهاي کهخودشیفتگی/هویت
. یافتـه اسـت  ايیگانـه دود شدند و به هوا رفتند و اینک جهان تاریخ » هاتاریخخرده«داري با پیدایش سرمایه

نامیـد رایـج بـوده باشـد، امـا      میآسیاییتولیديشیوهي هندوستان آنچه مارکس شاید در گذشتهپایه، براین
بیند که در اروپا فئودالیسـم  اي میعبور از این شیوه را طی همان فرایند تاریخیداريِ امروزِ این کشور سرمایه

نیـاز ایـن   . شـود تبـدیل مـی  » عامـل بیرونـی  «در ایـن تأویـل بریتانیـا بـه یـک      را با بورژوازي جایگزین کرد؛
که قانوناً سرگرمِ زا در گذر به عصرِ بورژواییجور تطورِ درونــ پنداشت یکداريِ مشخص به این دروغسرمایه

توانـد  اصـالً نمـی  ــ چنان اسـت کـه بـدون آن    ي کنونی بوده استمادي مرحلههايشرطپیشفراهم آوردنِ 
ـ مضروريِ خـود بـازمی  فاعلیت/ذهنیتداري از تولید بدون این رؤیا، سرمایه. باشد» داريسرمایه« ،د و نظـام انَ
.افتداز کار میتصویري که باید از خود داشته باشد،لحاظ به

در ...) گروهــی، همگـانی، جمعــی، انجمنــی و  (زمــین مالکیـت گونــاگون هــاي تبیـین مــارکس از شـکل  
روابطـی کـه بـه    عنوان به...) و ی، ژرمنيفئودالیسم، آسیایی، اسالو(داري پیشاسرمایههاي متنوعِبنديصورت
رهایی نیـروي  «مفهوم . مصداقی از همین واقعیت است، کردندهاي گوناگون نیروي کار را اسیر زمین میشیوه

پذیر تعمیمکهنهاي کشاورزيِ ي جماعتخودبسندهسترون و هاي شکلشرطی بهفقط به» از انقیاد زمینکار
اي مقولـه ارش نیروي کبوده است؛ رهایِغایتیک داري براي آنهابه سرمایهدگرگشتبپنداریمخواهد بود که 

داري در شـرایط سـرمایه  » نیروي کار«ي کهن به مفهوم مجرد است که از طریق آن هر عضوِ فرودست جامعه
بـالقوه طـورِ  هـاي کالسـیک بـه   توان گفت که اهالیِ جماعتتنها زمانی میعبارت دیگربهشود؛ پذیر میتجرید

، که بـورژوازيِ آینـده از   )شدن به کارگر آزاد را داشتندتبدیلیا قابلیت ، توانایییعنی قوه(بودند » آزادکارگر«
انگاشـت  پـیش فعلیـت کنـونی اسـت کـه قابلیـت پیشـین را       اینجا. کارگر آزاد ساخته باشدبالفعلطور آنها به

کارگر آزاد بشود بودممکن ) عنوان نیروي کارِ مقیدبه(عضوِ جماعت آسیایی توان گفت کهمیآیا مثالً :دکنمی
ي قـوه و فعـل سـروکار    رابطـه در مندجور علیت مقولهیکزیرا اینجا ما با ! وجههیچنشود؟ بههم بودو ممکن 

مقیـد کارنیروين یهمدیگر نقداً نیروي کار به صورت کارگرِ آزاد فعلیت نیابد، اگر داریم؛ در چنین وضعیتی 
در شـکلِ عضـوِ   همچنـان  درعـوض نیروي کـار ":یم بگوییمتوانحالت نمیدراینیعنی .هم نخواهد بودکنونی

،گذاردنمیجااي بهبالقوگیهیچمجالی براي اساساً فعلیت بورژوایی؛"هاي سنتی فعلیت یافتکارکنِ جماعت
شـکلِ  صـرفاً بـه  فعلیت حاضر : ستانگارِ عمومیخالف برداشت بدیههتقدم منطقی قوه و فعلْبه این دلیل که 

بگذارید براي روشن شدنِ موضوع، اندکی به بحث ارسطو.انگاردمیپیش/نهدمیوگی را پیشکنشگرانه بالقپس
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و تتـاي متافیزیـک  در کتاب (actuality)شمندي یا فعلیتنکُو (potentiality)بالقوگی توانمندي یا پیرامون 
.یمي ارسطو، بپردازموضوع و خوانشِ او از نوشتهبه این آگامبن جورجو توجهجالبنیز تمرکز 

طـور  او بـه پـس نویسد، توانِ نوشـتن را دارد؛  که نمییک نویسنده حتا هنگامی":به این مثال توجه کنید
ه در پیوند همیششکل همینبالقوگی به؛ معموالً "نوشتن را به فعل درآوردتواندمینویسنده است، یعنی بالقوه

نوشتن، تنها وجـه بـالقوگیِ او   رايباورِ ارسطو، توانمنديِ نویسنده بشود؛ اما بهشمندي تصور مینو کُبا فعلیت
مقابـلِ خـود، یعنـی    سـويِ پایه بالقوگی یا توانمنـدي  براین.»ننویسد«نیست، بلکه او این توان را هم دارد که 

: نهدپیش میرا هم ) نیافتنتحقق(نیافتن تواناییِ فعلیت

که آنچه قابلیت حاضر بودن هم هست؛ زیرا در حالیتوانمندبودن براي وجه مقابلاي همزمانتوانمنديهر 
آنچه قادر بـه  ] اما در مقابلْ[تواند حاضر و موجود باشد، را ندارد نمی) سوژه(در یک موضوع ) وجود داشتن(

توانـد  مـی هـم  نچه قادر به بودن است، پس آ. )فعلیت نیافته باشد(طور بالفعل نباشد تواند بهبودن است می
. (Aristotle, 1050b7-1050b28)"نباشدو همباشد 

کـه چیـزي بـالقوه    براي ایـن : مندي سروکار داریمتوامعناداريِبرايِ جور تالزمِ بودن و نبودن اینجا با یک
داشـتنِ  فعلیت(چیز صرف بودنِ آن، زیرا »نباشد«بتواند ، »باشد«تواند اندازه که میهمانپذیر باشد، باید امکان

. فعلیت یافته است) نه امکاناً(دهد و چه بسا چیزِ هستنده ضرورتاً دست نمیآن بهتضمینی براي بالقوگیِ) آن
:ده است؛ و اینک تفسیرِ اوانهاي خود پرورآگامبن بیش از هرکسِ دیگري این بحث را در نوشته

در پیونـد بـا   ] صـرفاً [خـود را  در ساختارِ راستین خـود،  ، یعنی توانمندي، dynamisاین بدان معناست که 
ي ذات توانمنـدي  این پیوند برسازنده. داردنگاه میخود، با نبودنِ خود،sterēsisمحرومیت خاصِ خود، با 

. بـودن بـا نـاتوانیِ خـاص خـود     رابطـه درخاصِ خود بودن، ) lackکاستی، (فقدانِ : توانمندبودن یعنی. است
ترتیب است که آنهـا  ؛ و تنها بدینقادر به ناتوانیِ خود نیز هستندموجوداتی که در حالت توانمندي هستند، 

) اسـت اصـل از تأکیدها(. ..اند زیرا در رابطه با نبودنِ خویشتوانند باشندمیآنها . شوندمی) بالقوه(توانمند 
(Agamben, 1999: 182).

ي نـه یابد، از جنسِ بالقوگیِ گیاه در داخود معنا مینبودنِکه الزاماً در ارتباط با ) بالقوگی(این توانمندي 
هاي که از جنس امور اکتسابی است، و توانمنديايتفاوت میان توانمندي. نیستآن، یا انسانِ بالغ در کودك

generic)اجناس ها یا گونهذاتیِ  potentiality) انسـان بـراي تبـدیل شـدن بـه      همان ــ مانند کودك قابلیت
ق از  آورد؛ ایـن  درونیِ گزیرناپذیر قابلیت را به فعل درمیقانونِانسانِ بالغ ــ در این است که در دومی یک  شـ

ي انسان، چه نوزاد حیوان و چه دانهچه کودك:استمشترك و گیاهمیان انسان و حیوان،قابلیت یا بالقوگی
؛ اما در نوعِ نخسـت، ماننـد توانـاییِ نویسـنده بـراي نوشـتن یـا        گزیري از بالغ شدن ندارندي گیاهشدهکاشته

و اکتسـابی  ) ژانـري (ذاتـی  /ايگونـه شود؛ چیزي که میانِ این دو نوع قابلیـت ننوشتن، مفهوم آزادي طرح می
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این در هر دو نوع (یافتنِ قابلیت نیست لیتسان از حیوان است، امکانِ فعگذارد و اساساً تمیزبخشِ انتفاوت می
خـود را بـه فعلیـت    نویسـندگیِ توانـد  نویسنده مـی : استنیافتنفعلیت، بلکه امکانِ )توانمندي مشترك است

درنتیجه توانمنـديِ  . نشودتواند بالغ نمی) حیوان یا انسان(، اما کودك )توان را به کنش تبدیل نکند(درنیاورد
نـاتوانی از بـودن   «اسـت و البتـه ایـن را نبایـد بـا      » (capability of not being)توانمنـديِ نبـودن  «انسانی، 

(incapability of being) «به ) نویسندگی او فعلیت ندارد(نویسد اینک نمیکه نویسنده هماین: اشتباه گرفت
الـت بـالقوگی و پرهیـز از    معنی آن نیست که ناتوان از نوشتن است؛ ننوشـتن در ایـن لحظـه صـرفاً حفـظ ح     

موضعِ ارسطو در تقویت تمایزِ این ي اثبات برتري و تقدمِ فعلیت بر قابلیت، در بحث درباره.استبخشیفعلیت
) ژانري(ايگونهکمابیش قابلیت د که او گیرنیرو میخود تا آنجاخودبه) و اکتسابیايگونه(دو نوع توانمندي 

,potentialityبـالقوگی،  (ي توانمندي از حوزهرا میان انسان و حیوان مشترك capability (  گـذارد کنـار مـی :
جور ضرورت یک. (Aristotle: 1050b7-1050b28)"تواند بالقوه باشداست، نمیضرورتچیزي که برآمده از "

و وجه حیوانی انسان تابعِ چنین حیوان. کندمیشمندينکُ/فعلیترا ناگزیر از اي گونهتوانمنديِ/قوه،علیتیا 
:استنبودنسازد، تواناییِ او براي آنچه از انسان یک انسان می، در برابرْ. هستندضرورتی 

هايي هنر و مهارتي توانمنديِ نبودن را از حوزههاي خود دربارهاگر به یاد داشته باشیم که ارسطو نمونه
کنند دانند و تولید میها، تا آنجا که میتوانیم بگوییم که انسانمیآورد، آنگاه میي انسانی و نیز دانش بشر

در حالـت  ي دیگـري، انـد کـه بـیش از هـر هسـتنده     ، موجـوداتی ]ندي دانـش و تولیـد هسـت   یعنیِ سوژه[
و (ایـن خاسـتگاه   ... ، اسـت  (impotentiality)، یک نـاتوانی  adynamiaهر توانِ انسانی یک . ندابالقوگی

مغاك،abyss (کـران اسـت؛   تخفیف و بـی ، چنین بیزندهتوان انسانی است که در قیاس با دیگر موجودات
امـا  . بکننـد تواننـد ایـن یـا آن کـار را     خود هستند؛ آنها تنها مـی يویژهدیگر زیندگان تنها قادر به تواناییِ 

انسـان بـا   ) بـالقوگیِ (عظمـت توانمنـديِ  . خود هـم هسـتند  يند که قادر به ناتوانیِ ویژهااتیحیوانها انسان
با زیرخطتأکید ، از اصل استهاتأکید(شودانسانی سنجیده می(impotentiality)ي مغاك ناتوانیِسنجه

:Agamben, 1999))از من است 182).

حفـظ سـطحِ بـالقوگی    . چیزي است که او بدان بالقوه استآننبودنِبودن، مستلزمِ امکانِ پایه انسانبراین
عالمِ (اي است که در جهانِ اضطرارِ حیوانی مقولهاعتبارِلغویافتن،ایستادگی در برابر فعلیت: دي استعینِ آزا

را بـه  اي کـه امـرِ توانمنـد    انکـارِ دسـتورِ علّـی   بـا  توانمنديِ راسـتین،  : شوددانسته میعلیت) کانتیِ پدیدارها
ي ایـن موقعیـت را آگـامبن در    ي برجسـته نمونـه . یابـد ، معنـا مـی  خواندبخشی به توانِ خویش فرا میفعلیت

 داستان کوتاه بارتلبیِشخصیتمیـا میـرزا بنـویس   (یابد که در آن بارتلبی ي هرمان ملویل بازمی، نوشتهررِّح
: دهـد در برابرِ تمام اوامـرِ رئـیسِ خـود تنهـا یـک جـواب مـی       ) برداريشده در یک دفترِ نسخهمحرّرِ استخدام

فـالن چیـز را بنـویس،    جا برو، فالن چیز را بیاور، فالن!بارتلبی: ؛ دستور"این کار را نکنمکه دهم ترجیح می"
، تـرجیح  ننویسـم دهـم  ، تـرجیح مـی  نیاورمدهم ، ترجیح مینرومدهم ترجیح می: پاسخ.... فالن چیز را بگو و 
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شده در آن دفتر، عنوان فرد استخدامنبخشیدن به آنچه بهبارتلبی و لجاجت آن براي فعلیت. ...ونگویمدهم می
، خـود را  نیـافتن فعلیتیا نبودناي است که صرفاً در رابطه با قابلیت انجامش را داراست، بازنمایانگرِ توانمندي

: آگـامبن ي منـدرج در فصـل پـانزدهم همـان کتـابِ      مقالهنگاه کنید به(کند حفظ می» توانمندي«صورتبه
Potentialities: PP. برگـردانِ فارسـیِ   نیـز  و ي کتـاب این مقالـه اي ازي فارسیترجمههمچنین ؛ 243-271

گـروه مترجمـان،  ،جستارِ فلسفیر و سه بارتلبی محرّ:دهم که نهترجیح می:در دسترس استملویلداستان
از کـه  نیـافتگیِ نـاب،  تحقـق در کسـوت  حضـور براي تداومِاست قابلیتی این . )1390، کتاب نشر نیکا:تهران

علّـی  حکـمِ یـا ، علّیـت جورگیرد یکبارتلبی را میانسانیِ درواقع آنچه جلويِ توانمندبودنِ . گریزدمیمقوالت
توانمند باشد، اي انسانی گونهکه بهحیوانی، شکلی که نه بهبارتلبی براي آن. یابی استبه فعلیت) دستور رئیس(

...این کار را نکند، آن کار را نکند دهد ترجیح می

هـا  اي است پیشاپیش نهفته در درون انسـان آیا این چیز، قابلیت و توانمندي.حال بازگردیم به نیروي کار
پیروِ خوانش آگـامبن  یا(پاسخ ما ــ اگر پیروِ ارسطو دارانه یافته است؟داري فعلیت سرمایهکه در عصرِ سرمایه

توانـد  وي کـار مـی  یـر ن: اسـت نهم ــ ي بالقوگی خط بزنیرا از حوزه) ژانري(اي هاي گونهتوانمندي) از ارسطو
نامـد بورژوازي نیروي کـار مـی  یک ضرورت گزیرناپذیر آنچه را که .»نشود«تواند د، اما نمیبشو» کارگر آزاد«

» کارگر آزاد شـدن «، نیروي کار همواره در فرایند زبان سادهبه. کندداري میتبدیل به کارگر آزاد عصر سرمایه
نـدازد،  این فرایند را به تـأخیر بی ؛ مقاومت فئودالیسم شاید چندوقتیتواند رعیت بماندهیچ رعیتی نمی. است

هـاي اربـابی جمـع    درنتیجه آنچه مثالً در دوران فئودالیسم در بازوي رعیت زمین. ناتوان استاز فسخِ آناما
کـه  آن، مگـر اسـت نبـود  » دارينیروي کـار آزاد سـرمایه  «طورِ بالقوه شده بود، فعلیت دیگري از چیزي که به

؛ اگر رعیت ناگزیر از تبدیل شدن به کـارگرِ کارخانـه اسـت، آنگـاه     فرض بگیریمداري را پیشمناسبات سرمایه
تواند فعلیت کارگري داشته و اکنون مییرعیتي نهفته باور داشت که مدتی فعلیت توان به یک قوهدیگر نمی
سببِ ضرورت تبدیل رعیت به کارگر، ر وجود ندارد؛ بهنیروي کا،انسانی)توانمندي(در سطحِ قابلیت . پیدا کند

چیزي که برآمـده از ضـرورت اسـت    "ي مذکورِ ارسطو بنابه ضابطه: شودنیروي کار از حیث قابلیت ساقط می
براي انجامِ کار، اش توان جسمانیخاطرِبهرعیت شود که معموالً تصور می. "تواند بالقوه باشدنمی) کارگر آزاد(

توانمندي را /و این سطحِ اشتراك بالقوگی) سائقِ بورژوازي براي اصالحات ارضی(کارگرِ آزاد است طوربالقوهبه
بر این داللت دارد که کـارگرِ آزاد، و درنتیجـه  نامند؛ اما این نادرست است؛ ضرورت کارگرشدن نیروي کار می

کذبِ بورژوایی را پیاپی در یک توهمی است کهرفاًص، بالقوگیدر این وضعیت. فعلیت محض است،نیروي کار
. )کارگر مختار است بـه بـازار کـار نیایـد    (نشود تواند کارگر روزمزدنیروي کار می: کندمیثبتسوژهيگمانه
نهایتاً هیچ دلیل اضطرار معیشت، به: آشکار استهاچپکم براي بودنِ این آزادي حقوقیِ لیبرالیسم دستدروغ
.تواند به بازار کار نیایدنمیي کارگر
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دیگرسـخن، بـورژوازي بـا ایـن     بـه سـت؛  اکـار نیرويتنها از دید بورژوازي نفسه، بلکهینه فباري، رعیت
آنچه امروز آن را چنین . شدکمی) یا کارِ مزدي روي زمین(کند و به کارخانه گذاري آن را از زمین آزاد مینام

» دارياقتصـادي در سـرمایه  انقیـاد «مکـررِ  يضایعههمین از مواجهه با را دهد وهمی است که ما نمایش می
در داري، هـاي پیشاسـرمایه  بنـدي صورترزانِ دیگر کند رعیت و کاروکه وانمود میاياَبرسوژه.دهدنجات می

هـاي  شـکل ناشی از فعلیت متفاوت آنهـا در  تنها اینهاو تمایز(یابند وحدت میآزادانکارگرگی بابالقوسطحِ 
ي تاریخِ گذشتهيهمهتعمیم مفهوم نیروي کار به .داري استي سرمایهخود جامعه)اجتماعی گوناگون است

مشـترك  جسمانیِ ي یک بالقوگیِتعبیه: اطالق مقوالت شناختیِ همین جامعه به آن گذشته استپیامدبشر، 
اي که من بـر آن  نکته. فعلیت کنونی استتوجیهي آن ي کار که تنها نتیجهتهیافهاي فعلیتشکلام تممیان 

فـرضِ  بـا پـیش  توان فئودالیسم را شناخت، اما فقـط  اصرار دارم این است که با مفاهیمی چون نیروي کار می
تر گفتم ما هیچ راهـی بـراي   ه کمی پیشکچنان. فئودالیسماندیشگانیِ خوددر چارچوبی و نه روابط بورژوای
کردند، نداریم مگر با بازنویسیِ ذهنیت آنان که جوامع پیشین خود را و جهان را چگونه تفسیر میفهمیدنِ این

این مفاهیم اسـتفاده  تواند از فئودالیسم براي تنظیمِ شناخت خود از خویش نمیي مفاهیم خودمان؛ در آیینه
کـه آن را نـابود   براي اینبورژوازي اتفاقاً . نابود خواهد شداین نظام مفهومیدریینِ خود حضِ تبمکند، زیرا به

که بودخواهد کارنیروينامِاي بهداراي چیز بالقوهشرطیبهتنها رعیتدرنتیجه . بودناگزیر از همین کار ، کند
.رعیتی نابود گرددي حاکم پدیدار شود، یعنی درست زمانی که نظامِ ارباببورژوازي در مقام طبقه

زمان اجتماعاً الزم (شکل یک کمیت ي آن انتزاعِ نیروي کار بهي ارزش ــ که سنجهدرست است که گزاره
گوید ارکس هم میکه م، اما چنانکرده استداري نیز کار میاست ــ در دادوستدهاي پیشاسرمایه) براي تولید

و در مرزِ ي دهات اي حاشیهشکلِ تصادفی و پراکنده در بازارهمند، بلکه بهطور نظامبهدقت و نهاین گزاره نه به
داريِ ن نظامِ سرمایههمیي آغازشِادوستد بازاربنیاد، هستهاین دگمان بی. ده استشحادث میگاه گهها تمدن

گردیم، برمی) الً فئودالیسممث(داري تولید پیشاسرمایهيچیرهشکل اما آنجا که به حضور زمخت. استامروزي
ي بازتولیـد نیـروي   هزینه«ي محاسبه، مفهومِ امروزي از کارِ کشاورزي، سنجهي پرداخت سهمِ رعیتوهدر نح

رعیـت را  : داد؟ مشـخص اسـت  مـی بسـت چـه روي   کـار مـی  را بهمفهوماگر فئودالیسم این .ه استنبود» کار
انتـزاعِ یـک کمیـت    تعمـیمِ  ضـرورت  ).انداخترا برمیخود یعنی اقتصاد(کردخود به کارگر تبدیل میخودبه
داري، به تمام ساحات اصلیِ اقتصاد جامعه در مناسـبات سـرمایه  ي ارزش در تنظیم گزارهشناختیِ نابزیست

بالقوگیِ خـود را  يمرتبهدانیم که هر فعلیتی، میاکنون آورد و ما میدرصورت فعلیت محضاین کمیت را به
ــبِ  ــد : کنــدجعــل مــی» وهــم آغازگــاه«تنهــا در قال ــیشتجری اي هــاز دورانکــهفاشیســتیِ جســمانیتـب

.سازدامروزي یک سطح بالقوگی میداري براي کارگراسرمایهپیش
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ادعـايِ  تعریفتعریف کنیم؛ این» جسمانیِ انجام کارتوانایی «فقطنیروي کار را کهدرنتیجه خطاست آن
رعیـت  کهیعنی با استناد به این،کندرا تأیید میي بالقوگیِ سرشتینِ انتزاعِ عالیِ آندروغین بورژوازي درباره

شـکل بـورژوایی   یافتـه بـه  علیـت فـاینـک هـم ي »قـوه «، نیروي کار را یک داردکارهم توانایی جسمانی انجام 
از داري شـکلِ سـرمایه  یـافتن در فعلیـت برايین است که نیروي کار بندي فرض بر ادر این صورت. انگاردمی

.استگذشته» آزادي«مسیر 

ضـامن فصـل   است، » تواناییِ جسمانیِ انجامِ کار«هم داريپیشاسرمایهزور بازوي رعیتکه اینپایهبراین
ي تولیـد  ــ یا حتا میان او و رعیتی که پس از چیرگـی شـیوه  میان او و کارگرِ آزادکارنیروينامِ مشترکی به

تعریـف  ایـن  در کـه گفـتم  نیست؛ چنانگذشته است ــمصرفداري همچنان اسیرِ زمینِ اربابانِ تاریخسرمایه
ر گذشـته  لِ ایـن قـوه د  جع/اي که منجر به پیدایشکنشگرانهچیزي کم است، چیزي که عملیات منطقیِ پس

تواند در سطحِ راستینِ آزادي ـــ یعنـی   د و همزمان نشان دهد که نیروي کار هرگز نمیکنرسواشده است را 
توانایی جسمانیِ":دکرجور فعلیت ضروري تصور در یکتوان آن رامیبالقوگی ــ حاضر باشد و تنها /توانمندي
ي ؛ جملـه "»گیـرد فرض میصورت یک کاال پیشبهاین توانایی را منطقاًکه اياجتماعیروابطدر «انجام کار

صورت یـک  بهسرمایهآید، اما باید آن را از فصل آغازین در تعاریف معمول صراحتاً نمی) »گیومه«درون (پیرو 
 عمل کنیم تا تلویحیشرط شناختیِ یِ زیستگسرهوارد مجرایی است که ما : دتعدیل کنرا » جسمانی«صفت

هاي جسـمانیِ انسـان بـراي    تواناییبرخی از ":برداز امتناعِ منطقیِ کلیت به مدخلِ وجودي جزئیت راه میرا
هـاي  داري، روي زمـین ها؟ آنهایی که پیش از چیرگی مناسـبات سـرمایه  کدام؛ "ستندنی، نیروي کار کارانجام 

داري اسـت؛  در شرایط سـرمایه » کار«فعلیتشود، آنچه سببِ جزئیت میشدند؛ اینجا اربابی به کار گرفته می
بـه  نتواند ایـن توانـایی را   کاراجتماعیيرابطه» هیچ«در شرایطی که تواناییِ جسمانیِ انجامِ کارترتیببدین
طور باشد، چگونه اگر این": صورت ممکن است این پرسش پیش آیددراین؛ د، نیروي کار نیستتبدیل کنکاال 

:پاسـخش مشـخص اسـت   "؟سـت دانگیریم مقید به زمین ــ میرا هم نیروي کار ــاست که مارکس رعیت 
، تـوانِ  در آن بـه کـار گرفتـه شـود    رعیـت  » اگر«که گویدسخن میکاراجتماعیِروابطآن ياینجا او درباره

خـود رعیـت  کنند، که اربابان در برابر بورژوازي مقاومت میهنوز حتا اگر شود،اش به کاال تبدیل میجسمانی
ي موازي نیست؛ گزینهتحقق معناي امکان به» اگر«این . دباشهاي کهنِ تولید و کار به شیوهاسیر زمینِ اربابی 

شکست و تـاریخ نشـان داد کـه وقتـی سـخن از جهـانگیريِ       درهممقاومت فئودالیسم سرانجام در تمام جهان 
یعنی تـا  (ست نیمسیطري تولیدشیوهداري هنوز سرمایهتا زمانی که اما .در اگر نتوان نشستبورژوازي است، 

ت قوت بازوي رعیـ ) دنکنبه کاال تبدیل نمیعموماً را تولیداجتماعیِ کار، عواملِ روابط و فرایندکه آن هنگام 
ي تعبیرناپذیريِ مفهـوم نیـروي   گزارشِ مارکس دربارهاین تضمینی است بر.دانست» نیروي کار«توان را نمی
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 آنها در تبیین...) سیمون و سن(هاي ناکجاآبادي سوسیالیستکار نزد شـیِ  بهـره چیستیِ و نابسندگیِ بالغتک
.آراستآرام در برابرشان قامت میاي که آرامبردمنده

عنـوان یـک   کـار بـه  همـان روابـط اجتمـاعی   را به نیروي کارتواناییِ جسمانیِ انجامِ کارتبدیلِدرنتیجه، 
ـ روابـط اجتمـاعیِ  (morphē/form)شکلِزبانِ ساده، رساند؛ بهفعل به انجام میبنديِ بالشکل ي جامعـه ی فعل

، ما »مانی انجام کارتواناییِ جس«بخشی به با تعیناست که (Warenform)شکلِ کاالیی داري، یا همان سرمایه
چـه نیـروي کـار را یـک     ؛ وگرنـه چنـان  دکنمیآن مشکوكشناختیِزیستي فرضِ بالقوگیِمخمصهدچار را 

، بـه  مولکـولیِ آلـی  هـاي ترکیـب بـه  ينـژاد تمـایز جسمانی بپنداریم، آنگاه باید بابت ادعايِ اسـتناد  يآرخه
فـرض گرفتـه   آن را پیش» کارگرِ آزاد«که صرف فعلیت ضروريِ موهومی بالقوگیِ.حق بدهیمها همفاشیست

خـود و  اي است که ایـن فعلیـت را خودبـه   شناختی براي تنظیم روابط علّیمعرفتي است، درواقع یک برسازه
اي که بنديِ اجتماعیي بالقوگی، مؤخَّر بر صورتدرنتیجه مرتبهاند؛شکلی طبیعی و گزیرناپذیر مقدر ساختهبه

روابط عوامل کار بـا  در شکلِ نوینِ ؛شودمیوضع»گذشته«صورت یک بهد، یابمیتجلیفعلیت مذکور در آن 
ا هم این است که ازلیـت  بودنِ موضع پرولتاری؛ شرط انتقادينداردیفعلیتچنینگزیري از ي کارونیریکدیگر، 
اسـبان و  آن بـا  داشـتنِ  در انسـان  ــ که » زور بازو«نیروي کار : انتزاع نیروي کار را به پرسش بگیردو ابدیت

از مـارکس  ؛ددارسرشـت تـاریخی   ي اجتمـاعی اسـت کـه   یک رابطـه ، بلکهنیستخویشاوند است ــانرزوو
قاعدتاً افزا؛ ثروتیگانه ثروت: استکارنیرويهمیني واقعاً موجود در روند تولید،ایم که تنها سرمایهآموخته

نه یک کمیـت فیزیکـی قابـل    ،؛ سرشت راستین آنخواهد بودي خود مفهوم سرمایه اندازهبههم تاریخیت آن 
همـین  سرانجام به. ي خودمتناقض و درنتیجه ممتنع استژول یا کالري، بلکه یک رابطهدر یکايِگیري اندازه
فئودالیسم،(داري اي پیشاسرمایههو رعایاي شکلشاورزانککه آیا جاستبِآزمونی ین پرسش همچنان ا،دلیل

داري پـاي بـه جهـان    از پدیدارشدنِ مفاهیم و مقوالتی که با سرمایهقبل ...)هاي آسیایی و ژرمنی و همبودي
دانستند؟ میي زمینبندهخود را اصالً نهادند، 

*                 *                *

،داريسرمایهي تولیدشیوهي معتبرِ ویژهمفاهیمدیگر یت و عمومیت چیزي چون نیروي کار، یاکلباري،
داري خـود سـرمایه  نـابِ فعلیـت محصول ، تنها دیگرهاي اجتماعیِبنديو شکلو اطالقِ آن به اَعصارِ پیشین

داري بـازگردیم و ببینـیم   با سرمایه» هاگذشته«ي جایگزینیِبحث مارکس دربارهتوانیم بهاکنون میاست؛ و
ي تاریخـاً مقیـد و   یـابیِ یـک قـوه   فعلیتي کهچیزبخشِ پنهانِ یک فرایند تاریخی است ــ نزد او آنچه کلیت

:یابیمبازمیگروندریسهتر از هرجاي دیگر، این را درسازد ــ چیست؛ مبسوطب را ضروري میمتصلّ
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عنـوانِ  کـار بـه  یا با شرایط عینیِکار با سرمایهيرابطه: آنچه اینجا پیش از هرچیز در نظرِ ماست، این است
هـاي گونـاگون   کـه شـکل  (voraussetzen/presuppose)انگـارد مـی پـیش اي را فرایند تـاریخی ،سرمایه

.)از من استتأکید(کندکند را نابود میکار میمالکئی که در آنها کارگر یک مالک است و یا ] اجتماعی[
(Marx; Ger, 1983: 404-405; En, 1986: 421)

ي خودفرمـانِ  ونـان انگیـزه  چي تولیـد رونـده تولیـد و نیروهـاي پـیش   هـاي  تقابل شـیوه عادتاً چیزي که
گرِ نوعی جبرِ علّی حاکم بر تاریخ اسـت،  شود و خواسته یا ناخواسته تداعیاجتماعی دانسته میهايدگرگونی

ر و پرداختـه بـر آن درنـگ نکـرد؛      گرددبازمی» انگاشتنپیش«همیندرواقع به  امـا  که البته مارکس هرگز پـ
عملیــات در (voraussetzen)نهــادن یــا پــیشنانگاشــت، پــیشگــرفتنفــرضپــیشهمــینکشــفدرســت
گـذارد  شـود، نمـی  ن اشـاره مـی  دابـ هاي اوکه جسته و گریخته در نوشته،ذهنیت بورژواییتولیديِ/شناختی

: بـاور باشـد  سـازيِ رویکردهـاي تکامـل   چیزي از جنس سـاده ،ي تولید و نیروهاي تولیدتقابل شیوهي ضابطه
تـا فعلیـت حاضـر توجیـه     اسـت وهمِ محض است، اما وهمی واجب»اش استوقت منکشف شدناي که قوه«

خـود ایـن وهـم را    داري خودبهمقوالت الزم براي تبیینِ حرکت نظامِ سرمایه. پیدا کند) ضرورت علّی(منطقی 
مشـت  صـورت یـک  داري را داخـلِ پرانتـز بگـذاریم، کـلِ گذشـته بـه      اي که اگر سرمایهگونهکنند، بهتولید می

انگارانـه  بو خودجنـ عناصـرِ داروینـی  ،انگاشتنپیشعملگرِ اذعان به. آیدقانون درمیرویدادهاي تصادفی و بی
(automatist) ي نظریـه ي بیسـتم سـده ي نـوزدهم و آغـاز  در پایـان سـده  ویـژه  بـه که اندازد را از کار میاي

باید تمام .فروکاستکائوتسکی کسانی چونهايباوريتکامليمارکس را به ترازِ کژدیسهیِگراییِ تاریخمادي
نیکی مرسـومِ  هـاي مکـا  هاي مارکس گواه دوريِ او از خـوانش که در نوشتهاينیافتهمصادیقِ پراکنده و سامان

و ناپیـدا ايوارهصـورت طـرح  را بـه انگاشـتن پـیش /نهادنپیشهمینزیر و رو کرد تا را الملل دوم هستندبین
بیرِ گونـاگون در  ها و تعـا ، مفهومی که با واژهیافتي تاریخ دربارهنظرورزيِ او يزمینهبسا ناآگاهانه در پسچه

.کندهاي او خودنمایی مینوشتهمختلفهاي بخش

همین عملگرِ ناگزیرِ ذهنیت بـورژوایی  ر افشاي دتاریخِ مارکسي نظریهي انتقاديکنم هستهمن فکر می
فرضی اسـت بـراي تـداوم و تبیـینِ وضـعیت      شود، درواقع پیشي طبیعی دانسته میچیزي که یک قوه:است

بایـد بـه   . را به یـاد آوریـد  ي انسانیاغریزهچونانجویی مالکیتبودنِ حس ادعايِ سرشتینست کافی؛موجود
بـر  انگاشـتن پـیش اي است که با عملیـات خودساختهخاطرهپندارد، ازلی میاو کرد که آنچه اخطاربورژوازي 
»کارگر یک مالک است«در آن اي کهاضمحالل جامعهدرنتیجه.شودتولید میمعاصرهاي اجتماعیِ روي ابژه

ي موهومِ یک پیشاتاریخ براي فعلیت قوه را خاطرهاست که» تبدیل یک قوه به فعل«فقط به این معنا از سنخِ 
صورت غایـت  به) داريفعلیت سرمایه(چنین وهمی این است که وضعیت موجود پیامدکنونیِ وضعیت بدانیم؛ 

.شودیک دگرگشت تاریخی بازنموده می
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ـ نامه به آن،فقر فلسفهدر (خود در نقد مکررِمارکسآنچه نیز  ـــ ي پـرودن بـه نظریـه  ) گروندریسـه ،ونکُ
،دآورمـی ــ] ارضی[بها و مالکیتهاي پیدایش اجارهشناختی بودنِ خاستگاهروان/غیراقتصادي و صرفاً اخالقی

außerökonomische)فرااقتصـاديِ  یـا  هاي غیراقتصادي خاستگاهکند کهاین نکته تأکید میدر برابرِ او بر و 

Entstehung/extra-economic origin)مالکیتداساساً یک چیز هسـتن اقتصاد بورژوایی تاریخیِ و خاستگاه ،
نظـامِ نـوین را   ي ذهنیت بورژوازي در خلقِ یک فراینـد تـاریخی بـراي پیـدایش     کُنشگرانهکارکرد پسدرواقع 
:دکنمیآشکار 

 ...عینیِ کار چونان چیزي جدادرك در برابـر، [، و سـرمایه از او، یعنـی چونـان   ]و بیگانـه [کارگر از شرایط [
بیسرمایهدرك سـانِ کـارگرِ مجـرد ـــ     ، یعنـی بـه  )ید شـده خلعِ(ازمالکیتبهرهدار از کارگر چونان موجود
اشـارت  فراینـد تـاریخی  یـک  به گذرد ــ آنچه میان ارزش و کارِ زنده مینوعِمداومی از جایی و تبدیلِجابه
، حـال  )unterstellen/presupposeگیـرد فـرض مـی  پـیش ،دهدرا بنیاد قرار میفرایند تاریخییک (دارد

ي عینـی و نیـز   هم که خود سرمایه و کارِمزدي این رابطه را بازتولید کنند و آن را از حیـث گسـتره  هراندازه
] اسـت [اي فرایند تـاریخی ] و این[؛]کندتغییري در این واقعیت ایجاد نمی[بپردازند و قوام بخشندعمقِ آن 

خاسـتگاه :دیگرسـخن بـه .دهـد مزدي را شـکل مـی  داستان پیدایشِ سرمایه و کـارِ که دیدیم ــــ چنانکه 
] یـا درواقـع خاسـتگاه تـاریخیِ    [اقتصاد بـورژوایی،  تاریخیخاستگاهمالکیت، معنایی ندارد جز غیراقتصاديِ

صـورت مثـالی،   مفهـومی،  (اي بیانِ نظري یـا انگـاره  ،مقوالت اقتصاد سیاسیهاي تولیدي که از طریق شکل
)از من استتأکید با زیرخط، از مارکس استهاتأکید(.یابندمی) آلایده

(Marx; Ger, 1983: 396-397; En, 1986: 412-413)

اخالقی، (غیراقتصادي /به امور فرااقتصاديممکن استکند که خاستگاه آغازینِ مالکیت مارکس انکار نمی
بنیـاد اقتصـادي   ها را به توان آنچه را که این خاستگاهنمیبازگردد، اما این بدان معنا نیست که ...) وفرهنگی

گوید، تبـدیل ایـن   که مارکس میچنان؛ روند تاریخی دانستدهد یک داري پیوند میعصرِ سرمایهمالکیت در 
اي کـه پراکنـدگیِ  ي منطقـی ، مجموعـه است» مقوالت اقتصاد سیاسی«ي سیرِ زمانی به روند تاریخی برعهده

حقِ آیینیِ جادوگرِمثالً د؛ کنداري همبسته میرا در فعلیت سرمایهداريپیشاسرمایهراقتصاديِرویدادهاي غی
از دید اما بورژوایی مالکیت ندارد؛ تلقیِاي به قبیله در تملک زمین یا هر ثروت دیگر آن قبیله، هیج ربط ذاتی

بازتولیـد  ي در چرخـه چیـزي اسـت کـه   همـان ي بـالقوگیِ  مرحلـه مالکیت جادوگر بر زمینِ قبیلـه  بورژوازي
کـه درك متضـاربِ   ي مـارکس  گزارهاین تعبیرِ بنابراین یابد؛ میفعلیتي مالکانه بهرهصورتبه،داريسرمایه

ایـن  ، تعمیـق و تشـدید  فـارغ از بازتولیـد  بسترِ خلـع مالکیـت از کـارگر ـــ    دار از یکدیگر در کارگر و سرمایه
هد، نمیهمچنان یک فرایند تاریخی را پایهداري ــ ي سرمایهشیوهي تولید بهروزانهند ید در فرایخلع/بیگانگی

مالکیت در ادوار کهن در دسـت یـک اقلیـت برگزیـده، تنهـا بـه       » فرااقتصادي«انحصار مصادیقِاین است که
کـه ندهسـت فرهنگـی و آیینـی   رویـدادهاي پیشـامدوارِ   اي از هدسـت و نه ،یک روند تاریخیي دیباچهشرطی 

ي بتواند آنها را برپایهیاجتماعی مشخصمناسباتصورت گذاري کند؛ در ایننامخودسازمانِ شناخت و تولید
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را آسـایی بخشـیِ غـول  چنـین کلیـت  اسـتعداد . دنشـو صورت غایت تاریخی آنهـا پدیـدار مـی   بهمناسباتاین 
ن ایـ داري نداشتند؛ فقط بورژوازي بـود کـه توانسـت    پیشاسرمایههاي اجتماعیِبنديفئودالیسم یا دیگر شکل

بایـد  همچنـان  است، داري نابوديِ سرمایهاگر غرضقرار، حتابدین.بازنمایی کندروند تاریخیسانرا بهتفرقه
تاریخِصاحبتوانست میکجااز دومیوگرنه، درنگ کردانگلستان به هندوستان استعمار ورود حسن و قُبحِبر

» فرااقتصـادي «هـاي  روایتـی از خـودویژگی  تـدوینِ توانايِ آن ي رسته؛ جامعهدشوخود و وارد تاریخِ جهان 
ایـن  ي مالحظـه بـا  . لیت تاریخی را نداشـت یک کن سابه)...شناختی و ، رواناخالقی، فرهنگیقولِ پرودن به(

پسینِ سي برساخته) مند ملیاحساس هویت تاریخو (گوید ملت میکه بیندیشیدحکمِ دیرآشنایی حقیقت به
.بورژوازيِ آن ملت است

نامتغییرِیک داستانِ: علیه دریدالنین

یا چیزهایی از این دست بورژوازيِ ضدامپریالیستی، ملّیي بیستمپربیراه نیست اگر پیدایش آنچه در سده
طـور کـه   درسـت همـان  بدانیم،خاستگاه تاریخینهادنِ /انگاشتنارمغان عملیات پیشهمنامیده شده است را 

هـاي  از آن است کـه در نوشـته  متأخرتراین مفهوم. بر بورژوازيِ یک کشور پسینگیِ منطقی داردملتمفهوم 
ر رقابـت  اي اسـت کـه خـود را د   دارانـه سخن از منافع سـرمایه ر به پراکندگی، نشانی از آن باشد؛مارکس، مگ

ــا هــم اقتصــادي و  ــه سیاســی ب ــه«اصــطالحســنخِ امپریالیســتی و ب ــداش مــی»بیگان ــه. بین ــومِ برپای ي مفه
هـاي بیگانـه وضـع    اي تشکیلِ یک ملـت کـه خـود را در تمـایز از ملـت     ي اسطورهنهادن، لحظه/انگاشتنپیش

ه امکان اي کانگارهبالفعل است؛جیه عملکرد واقعیت شناختی براي توروان/ي ساختگیجور خاطرهکند، یکمی
. هاي واقعیت جـاري عجالتـاً بـه تعویـق بیفتـد     مستمر از رهگذر رمزگذارييدهد تا مواجهه با یک ضایعهمی

کـه بـدان منتسـب اسـت، محصـول همـین انگـارشِ        ملتـی ماننـد خـود   نیـز ضدامپریالیستیـبورژوازيِ ملی
. در جهان بیرون هرگز جریان نداردشناختی است وروان

ي کهـن در جهـت مناسـبات    بنیاد این امید بر این تلقی استوار است که بورژوازي ملی از تحـولِ جامعـه  
ي امپریالیسـم در  اي که به سـببِ کـارکرد اقتصـاديِ ویـژه    داري پشتیبانی خواهد کرد، تحولِ ضروريسرمایه
هـاي دگرگشـت اقتصـاد روسـتایی    شیوهاین همان بحث قدیمیِ . فتداي موردنظر پیوسته به تعویق میجامعه

به خود مشـغول کـرده بـود؛    1907-1905ویژه در فراز و فرود انقالب است که حتا ذهنِ خود لنین را نیز، به
:دموکراسی در نخستین انقالب روسیهي ارضیِ سوسیالبرنامهدر ي گذاردو شیوهي ي او دربارهمثالً نظریه

هـاي  بازمانـده . تواند دو شکل داشته باشدمی] داريداري به سرمایهاز مناسبات پیشاسرمایه[اما این پیشرفت 
سـبب انهـدام امـالك    ي تغییرشکل اقتصاد زمینداري اشـرافی، و یـا بـه   نظام رعیتی ممکن است یا در نتیجه

توانـد در  ي بورژواییِ جامعه مـی وسعهت. بزرگ، حال چه از رهگذر اصالح و چه از طریق انقالب، از میان برود
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روز روزبهو آرام است پیش برود، که در این وضعیت این اقتصاد آرامبر فراز آنشرایطی که اقتصاد زمینداري 
امـا  . شـود هـاي فئـودالی مـی   هاي استثمار بورژوایی جـایگزین روش تدریج روششود و بهتر میدارانهسرمایه

اي یوهشـ دهقانی صورت پذیرد، که ایـن وضـعیت بـه   ند با سیادت اقتصاد خردهتواهمچنین این دگرگونی می
زداید و سـپس آزادانـه و فـارغ از    ي جامعه میامالك فئودالی را از اندامواره» ]سرطانیِ[نابهنجاريِ «انقالبی 

.(Lenin, 1978: 239)یابد داري توسعه میمزاحمت آنها در مسیر اقتصاد سرمایه

داري با نظامِ پیشین از رهگـذرِ نـوعی مماشـات بـورژوازي بـا اشـرافیت      ، جایگزینی سرمایهیکمدر الگوي 
رعیتـی  ـهاي اجتمـاعیِ اربـاب  و مناسبتياقتصادز نظام هایی ابخشد؛ در این مورد دهروي میقدرت صاحب

ـ    توانند همچنان تداوم داشته باشـند؛ در ح هاي طوالنی میمدت ا پیکـار مسـتقیم   الـت دوم ایـن جـایگزینی ب
ي نبردهـاي میـدانی و انهـدام    بورژوازي ــ دهقانان فرودست ــ علیه اشراف، ولو تـا مرتبـه  نیروهاي پیشروترِ

:کندگذاري هم میدهد؛ لنین این دو حالت را نامشکل قهرآمیز روي میانقالبیِ مناسبات کهن به

آمریکـایی و پروسـی ترتیب مسیر توانیم بهداري را میپذیرِ انکشاف سرمایهعینی امکانلحاظاین دو مسیرِ به
» اشـرافیت یـونکري  ـبـورژوایی «رفتـه بـه اقتصـاد    در مسیر نخست، اقتصاد اربابی نظام فئودالی رفته. بنامیم

کنـد،  ترین سلب مالکیـت و بنـدگی زمـین محکـوم مـی     ها به خشنشود که دهقانان را براي دههتبدیل می
آورنـد؛ در حالـت   از آن سر بر مـی (Grossbauern)دهقانان اقلیت کوچک از بزرگکه همزمان یک درحالی

شـکند،  نیروي انقالب درهم میبوده باشد، به] ترپیش[دوم هیچ نشانی از اقتصاد زمینداري نیست، و اگر هم 
در حالـت یکـم،   ...کند تکه میتکه] براي تقسیم میان دهقانان فقیر[انقالبی که امالك فئودالی را مصادره و 

هـاي  دارانه بر روي زمـین محتواي اصلیِ تحوالت، دگرگونیِ بردگی فئودالی به نظام سرواژ و استثمار سرمایه
ي تحـوالت، دگرگـونی دهقـان    ي عمـده زمینـه در حالت دوم، پـس . ملّاکان فئودال ــ یعنی یونکرها ــ است

.(ibid: 239). دار استسنتی به یک کشاور سرمایه

آلمان و تداوم قدرت اقتصادي و سیاسی 1848به شکست انقالب » آمریکایی«و » پروسی«ي وجه تسمیه
ترتیـب  گردد کـه بـه  هاي داخلی آمریکا باز مییونکرها در ساخت اجتماعی آلمان عصرِ بیسمارك، و نیز جنگ

اقتصـادي روسـیه، هـر دو    در تاریخ"لنین مدعی است که . اندمصادیق چشمگیر این دو الگوي دگرگونی بوده
، بسـته بـه تمـایالت    1861و پـس از اصـالحات ارضـی    (ibid: 239)"شوندالگوي دگرگونی آشکارا دیده می

: ندشـد هـاي پروسـی و آمریکـایی تعقیـب مـی     ترتیـب شـیوه  زمینداران و دهقانان کوچک، بـه اقتصادي بزرگ
سوي پذیرش مبتنی بر زمینداري سنتیِ خویش بههاي استثمارِ زمینداران بر آن بودند که با حفظ شیوهبزرگ

خویش و وارِهاي بزرگ اربابی و پایان بردگی رعیتکه دهقانان انهدام زمینداري حرکت کنند، حال آنسرمایه
این دو گرایش متعارض به نبرد میان آنان انجامید و لنین بر این . خواستندآزادشدنِ مطلق از قید زمین را می

امـا بسـته بـه    . رساندروسیه یاري خواهد داري در سرمایهترِپیشرفت پرشتابحقق حالت دوم به باور بود که ت
کرده است؛ مثالً در جاهـایی کـه امکـان    وضعیت جغرافیایی مناطق مختلف این کشور، گرایشِ پیروز فرق می
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نـد و در برخـی جاهـاي    قانان نتایج بهتري به دست آوردهاي بزرگ اربابی وجود نداشته، دهگیريِ زمینشکل
.(ibid: 240-242)دیگر نتیجه دیگرگونه بود 

گريِ آنها ي میزان انقالبیشناختیِ نیروهاي اجتماعیِ روستا برپایهلنین را به تفکیک جامعههمین تحلیلْ
داشته بایست به روشِ انقالبی گرایششان میرهنمون شد تا سرانجام او دهقانان فقیر را، که پیروِ منافعِ عینی

گذشـته از کـارگران، از میـان    . دقلمـداد کـر  در گام نخسـت وسیهپیمانانِ انقالبِ کارگران رباشند، چونان هم
دهقانـان فقیـر را داراي ظرفیـت    ي روسیه، لنین تنها همین خـرده طبقات و اقشار غیرِپرولتري جامعهيهمه

انقـالب کـه   » دموکراتیـک «ي مرحلـه تحقـق  او بـراي  . باز کـرده بـود  دید و روي آنها حسابگري میالبیانق
بایست بر استبداد و ارتجاعِ کهـنِ تزاریسـم چیـره شـود، بـه یـاري و همـت دهقانـان امیـد داشـت، زیـرا            می

به تقویت ارتجاع و تداوم دسـتگاه  ) زمیندارانمطلوبِ بزرگ(باال پیداکردنِ روشِ پروسی صورت دستدرغیرِاین
بسـا  ي خود حرکت به سمت مراحلِ سپسینِ انقالب را نیز دشوارتر و چـه نوبهن بهانجامید و ایسیاسیِ تزار می

.یک از این دو بدیل پیروي نکردي هیچآنچه در عمل روي داد، از قاعدههمهبااین. ساختناممکن می

در جریـان جنـگ،   . سـاخت روشـن  را داري نظام سـرمایه برايتزاریسم يویژهکرد جنگ جهانی یکم کار
یـک ضـرورت   بـا  ،داريانتخاب مسـیرِ انکشـاف سـرمایه   هاي پیچیدگیان سیاسیِ وقت روسیه گذشته از سام

، مـارکس و انگلـس در عملکـرد ضـدانقالبی تـزار در سـرکوب       1914کـه بسـیار پـیش از    گره خـورد جهانی 
سـان یـک   بـه «داري سرمایهتزاریسم براي حفظ : بعد، آن را شناخته بودندویژه از واترلو بههاي اروپا، بهانقالب

هـاي  ي روسیه از تحقق برخی مؤلفهد که تحوالت جامعهآورالزم میاین ضرورت. ضروري است» نظامِ جهانی
دیگرسـخن دگرگـونیِ   بهـره بمانَـد؛ بـه   منـد، بـی  طـور نظـام  دموکراتیک، پیوسته و بهـبنیادینِ اصالحات بورژوا

د، زیـرا  شـو واقـع وکمـال  ي غربـی روي داد، نبایـد در روسـیه تمـام    در اروپـا کـه چناندموکراتیک، آنـبورژوا
دارانه براي تنظیم نظام جهانیِ سرمایه جور استبداد و ارتجاعِ سرکوبگرِ پیشاسرمایهداري همیشه به یکسرمایه

ي نفـوذ  گرفـت، دسـتیابی بـه حـوزه    باجی که تزار بابت ایفاي چنـین نقشـی از اروپـاي غربـی مـی     . نیاز دارد
هـاي  داريبایست از طریق رقابت اقتصـادي بـا سـرمایه   صورت میاي براي روسیه بود که درغیراینشدهفتعری

ماندگیِ اقتصادي روسیه در قیاس با انگلسـتان، فرانسـه و   دانیم که عقبد؛ میآوري اروپا به چنگ میپیشرفته
هـاي  بنـدي یه در مـدارِ نظـامِ قطـب   درواقع بقـاي روسـ  . دادایاالت متحده، چنین فرصتی را به این کشور نمی

اش بـود؛ دلیـلِ   مستلزم جـدیت آن در اجـراي تکلیـف ارتجـاعی    ) متفقین در برابر آلمان(امپریالیستی جهان 
نداشت، آنمقاومت تزار در برابر فشار نیروهاي داخلی براي خروج روسیه از جنگی که ثمري جز ویرانی براي 

انفجـارِ  بـیش از اعتراضـات روبـه   براي متفقین، ي شرق علیه آلمان هژئوپلیتیکی حفظ جبهاهمیتهمین بود؛ 
شـدن بـه یـک قـدرت     سـاده بگـوییم، روسـیه بـراي تبـدیل     . داخلی روسیه بر ذهنیت تزاریستی تأثیر داشت

مانـدن در  راهی جز بـاقی ، پیشِ روي خود یافته و صاحبِ قلمرو در تقسیمِ امپریالیستیِ جهانِ آن روزرسمیت
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داريِ نوپا و نارسِ روسیه، برخالف بـورژوازيِ انگلسـتان یـا    در جنگ براي منافعِ سرمایهحضور. دیدنمیجنگ 
درك اهمیـت  دربـورژوازي روس  بخـش بزرگـی از   ي مایـه اي نداشت؛ ذهنِ بیواسطهفرانسه، هیچ توجیه بی

بـه  را ناپـذیر  یـن واقعیـت تبیـین   اتوانسـت مـی تزاریسم تنها و دمانْبازمیراهبردي و درازمدت جنگ با آلمان 
؛ درنتیجه عناصرِ مهمـی از سـاختار اجتمـاعی و سیاسـی نظـامِ کهـن اشـرافیت        تحمیل کندي روسیه جامعه

شـدند؛ بـاري،   تزاریسمِ مذبذب میان بورژوازي و اربابِ زمیندار بازتولید میفئودالی همچنان در مقامِ ملزومات
ي اروپـا ي پیشـرفته هـا امپریالیسـت داران و سرمایهبزرگپایگانِی همي جایگاهتصاحب بادآوردهروسیه براي 

.خویش بوديدارانهمانده و پیشاسرمایهعقبهاي اجتماعیِ نیازمند تداوم بخشیدن به مؤلفه

ي پیشرفت ترین مرحلهباال«توانند ها میتزاریسم است که دیگر امپریالیستمانند ی هایاستثناشرط تنها به
هاي لنین کـم نیسـت؛ در ایـن    ها و نوشتهاسقاط کلیت در واقعیت بیرونی البته در گفتهباشند؛ » اريدسرمایه

تبعـاً بسـیاري از   .از تعریـف کلـی آن خـارج شـود    کهاستعضوي مستلزمنظام جهانیِ امپریالیسم مورد هم 
ي مشهورش ـــ چیزهـایی چـون صـدور سـرمایه و      تعاریف فنیِ لنین از امپریالیسم یا مشخصات آن در جزوه

ي آن زمان صـدق  ــ در مورد روسیه...) هاي استقراضی و ها، صندوقها، و بیمهبانک(هاي مالی تسلط سرمایه
ي مرکب و توسعهاي چون هاي نظري، ولو با درافزودهداري در روسیهماندگیِ سرمایهعقبناهمخوانی . کردنمی

د رسانَمرا به این نتیجه میدهد، دست میبهامپریالیسميخود دربارهيجزوه، با تعاریفی که لنین در نامتوازن
که آن تعاریف را با عناصر دیگري از کلیت سازمانِ فکري او تکمیل کنیم تا کارکرد عضو استثنا مشخص شود؛ 

 رشد سرشـت  ش ازصورت پراکنده در تبییني انقالبی او، بهنظریهو من این عناصر را در اجزا و مراتب مختلف
جسـتجو بـراي یـافتنِ   ایـن  بنیـاد انگیزه و بلکـه  یابم؛بازمی... ي زمین و ي ملی، مسئلهانقالب روسیه، مسئله

در قالبِ یک گراف همبنـد  استنتاج یک نظریه منظوربههاي گوناگون او به یکدیگر نوشتهمتضاربِهايارجاع
لنین و دفاعش از استلزامات عینـی  يهاي مختلف اندیشهبراي پیوند بخشیدن به مؤلفهلوکاچ را باید در طرح

بـاره، بمانـد   ؛ بیشتر درایـن هاي وقت اروپا جستو سیاسیِ همبستگی ذهنی او در مقابل انتقادات مارکسیست
.تربراي مجالی فراخ

کـه شـک او بـه کلیـت     تر اینبجالکلی آگاه بوده، و باز هم حکمِکه گویا خود لنین به مشکلب اینجال
ي بورژوازي و فئودالیسم روسیه در پیوند ي رابطهي دیگري از او دربارهناپذیرِ یک حکم، اتفاقاً در نوشتهخدشه

:شودبرمال میچندسال پس از شکست آن انقالب 1907-1905با انقالب 

ي هـاي کهنـه  اي را میـان شـکل  جـدي ] و کشمکش[برخورد هیچ که نباید ... بر این باوریم ] هابلشویک[ما 
هـایی میـان   این دو طبقه گزیري از تنش. اشرافیت زمیندار و بورژوازي لیبرال در روسیه انتظار داشته باشیم

خواهند بود که هیچ » (petty dissensions)هایی اختالفخرده«ها صرفاً خود نخواهند داشت، اما این تنش
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توانند هیچ بهبود راستین و بنیادینی در وضعیت و نمی» تعیین نخواهند کرد«شت روسیه چیزي را در سرنو
.(Lenin, 1977a: 415)ایجاد کنند 

نقشـی در  هیچبرخوردهاي طبقاتی اشرافیت و بورژوازي «: توان یافتجور کلیت در گزاره میتا اینجا یک
:گویدآورد و در آن میاما درست در پایان همین پارگراف، لنین یک پانوشت می. »سرنوشت روسیه ندارند

» ي ارتجـاعی یک تـوده «آید که بورژوازي لیبرال، همراه اشرافیت زمیندار، طبیعتاً از این گزاره چنین برنمی
هـا  د، یا ایـن کشـمکش  نطبقه اهمیت سیاسی ندارها میان این دوکنند، یا کشمکشرا نمایندگی می] یگانه[

. پوشـیم بهـا چشـم  این کشـمکش که رواست که برنجامند، و یا اینتوانند به یک جنبش دموکراتیک بینمی
هـا  این اسـتنتاج . گویی محض استي درست به یاوهگیري مانند فروکاستنِ یک گزارهجور نتیجهاینراستش 

زیـرا  . ي آنها درسـت اسـت  در محدوده] تنها[این گزاره که کند هایی را آشکار میفقدانِ فهمِ ما از حد و مرز
تبـدیل خواهـد شـد، اگـر نتـوانیم      » عدالتیبیمنتَهاي«به » عدالتبیشترین«این واقعیتی دیرآشناست که 

 معنـا  بـی رو آن عـدالت را پـوچ و   عدالتی را درك کنیم و از اینعدالت و بی] يدهکننتعیین[حدود و شرایط
عـدالتی  اعالي بـی بیشترین عدالت، حدّ«ي صورت التین گزاره[summum jus, summa injuria: سازیم
ي پنجم حزب سوسیال دموکرات کـارگران روسـیه،   کنگره[ي لندن اي که در همان کنگرهارزیابی... ] »است

ارائه شد، درست همـان چیـزي   ) حزبِ کادتبه پیشواییِ(بورژوا در روسیه ـرالاز احزاب لیب] 1907در بهار 
ضرورتآن نشد که کنگره اي مانع همه چنان ارزیابیدر همین مقاله ترسیم شده است؛ بااین] اینک[بود که 

بـا  تأکیـد (را بازشناسـد  » برداري از فعالیت این احزاب براي بهبود و گسترش آمـوزش سیاسـی مـردم   بهره«
.(ibid: 415))از من استزیرخط

اگر یک دستور قانونی بدون : استsummum jus, summa injuriaي راستی اصلِ موضوع، همین گزارهبه
: انجامـد عدالتیِ محض مـی ي موارد با یک حکمِ مقرّر اجرا کند، به بیدر نظر گرفتنِ شرایط، عدالت را در همه

 یکغیبت اگر مجازاتدرسی باشد، اجراي یکسـانِ ایـن حکـم    از کتاب بیست صفحه رونویسی روزه از مدرسه
آموزِ دیگري که عذرِ بیماري دارد، ناعادالنه آموزي که از سرِ بازیگوشی به مدرسه نیامده و دانشدرمورد دانش

بـدونِ  . ي مطلـق اسـت  ي اعضاي یک مجموعه را در برگیـرد یـاوه  اي که همهپایه حکمِ کلیبراین.خواهد بود
: دهـد کـارکرد خـود را از دسـت مـی    آن قانونْشمولِدستورِ تمامناپذیريِتخفیفي قانون، هاي حاشیهتبصره

برخـی کسـان   پیشاپیش شناسیم که دانیم و به رسمیت میشرطی یک قانونِ کلّی را عادالنه میدرنتیجه ما به
سـاز نبـودنِ  سـاز و سرنوشـت  دوران«اي هـم کـه لنـین بـراي     قـانون عمـومی  . ي آن مستثنا شونددر حاشیه
ي همان صـفحه اسـتثنا   آورد، در حاشیهدر متن نوشته می» زمینداران روسیههاي بورژوازي و بزرگکشمکش

شود، اما این بدان معنا نیست هاي کهنِ اشرافیت روس وارد نبرد جدي نمیبورژوازي لیبرال با شکل. دخورمی
سال پس از ایـن نوشـته، لنـین در    هشتتقریباً . »ها میان این دو طبقه اهمیت سیاسی ندارندکشمکش«که 
:کندها را ردیف میاین تبصرهیک بیماري کودکانه: در کمونیسمرويچپ
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هـا اسـتفاده   لیبـرال ـهاي انقالبیِ روس، بارها از خـدمات بـورژوا  دموکراتپیش از فروپاشی تزاریسم، سوسیال
، حتـا پـیش از   1902-1901در . ار بسـتند هـاي بسـی  ها و همکاريبا این گروه عقد آشتیکردند، یعنی آنها 

ف و ف، آکسلرُکب از پلخانُرَم(ایسکراي پیدایش بلشویسم، هیئت نویسندگانِ اولیه د، زاسولیچ، مارتُف، پِترِسـ
منخود (   سترووِه، رهبرِ سیاسی لیبرالیسمِ بورژوایی، یک اتحاد سیاسیِ رسـمی بسـتبا ا)    گیـرم کـه دیـري

علیه لیبرالیسم اي را رحمانهامان و بینبرد سیاسی و ایدئولوژیک بیتوانستمیکه همزمان ، در حالی)نپایید
ها همیشه بـه  بلشویک. دي پیش ببرَترین نمودهاي نفوذ آن در جنبش کارگربورژوایی و نیز در برابر کوچک

ي کـارگر و دهقانـان   مند هوادارِ اتحاد میان طبقهاي نظامگونهآنان به1905از سال . انداین رویه پایبند بوده
اند، اما هرگز پشـتیبانی از بـورژوازي در نبـرد آن بـا تزاریسـم را تـرك       علیه بورژوازي لیبرال و تزاریسم بوده

ایـن  ) آرهااس(ي خود در برابرِ انقالبیانِ اجتماعی وقفهو سیاسیِ بیهرگز در پیکارِ ایدئولوژیکو ... اندنکرده
کـه خـود را   بورژواهاي خردهعنوان دموکراتافشاي آنها به] کوشش براي[وحزبِ انقالبیِ بورژواییِ دهقانان، 

ها براي مـدتی کوتـاه   ، بلشویک1907وماي در انتخابات د. انداند، کم نگذاشتهنامیدهسوسیالیستنادرست به
اي هاي چندسالهدوره1912تا 1903ي در فاصله. ندشد) آرهااس(انقالبیان اجتماعی ائتالف سیاسی با رداو

دمـوکرات یگانـه یکپارچـه شـدیم، امـا نبـرد       ها در یـک حـزب سوسـیال   بود که در آنها ما رسماً با منشویک
افزارهـاي بـورژوازي بـراي تأثیرگـذاري بـر      طلبـان و دسـت  ایدئولوژیک و سیاسیِ خود را بر ضد این فرصـت 

و با بخشی ) مارتُف(هاي چپ ها، منشویکدر طول جنگ ما با کائوتسکیست. دیمنکرمتوقفدمیکپرولتاریا 
سیمروالد و کینتال همراه آنها بـودیم و  هایی داشتیم؛ ما در تْمصالحه) چِرنُف و ناتانسن(از انقالبیان اجتماعی 

هـا،  ه کائوتسکیسـت همه هرگز نبرد ایدئولوژیک و سیاسیِ خودمان علیبااین. هاي مشترك صادر کردیمبیانیه
ي بـا پـذیرش برنامـه   ي حساس انقالب اکتبـر، در لحظه.را ترك نکردیم و تخفیف ندادیم... مارتف و چرنف 

در آن، وارد یـک ائـتالف سیاسـی    هم بدون ایجاد کوچکترین تغییر و اصـالحی  ، آنانقالبیان اجتماعیارضیِ 
همزمـان بـه طیـف چـپِ     ... بـورژوا شـدیم   با دهقانان خـرده )ثمربخشو بسیار (ی اما بسیار اساسی غیررسم

شـد  در حکومت هم مـی تپیشنهاد یک ائتالف سیاسی، که شامل شرک) آرهاي چپاس(انقالبیان اجتماعی 
لیتُفسـک  ـبرستپیمانرا پس از انعقادکه این ائتالف، و این آنها بودند)زودي آن را اجرا کردیمو به(دادیم 

از تأکیدها(دست به کار شورشِ مسلحانه و نبرد نظامی علیه ما شدند1918ي و سپس در ژوئیهبرهم زدند 
,Lenin)) لنین است 1977b: 71-72).

تنـدروي اروپـا بـراي    گراییِ لنین در توصیه به چپِجمالت، عمل، زمانِ نوشتنِ این 1920آوریلحتا در 
اي که طلبانهموقت با برخی نیروهاي دست راستی و پرهیز از اکراه منزههايهمکاريگاهبهپذیرش ضرورت گاه

خـودش بهتـر از هرکسـی    کـه  اصـرار دارد  چیزهـایی  شود، هنوز برنیروها میاین ها به ائتالف با آنمانع ورود 
بـود ته دو سال و نیم از پیروزيِ انقالبی گذش: همگی یاوه از آب درآمدندکمابیش1917در اکتبر داند که می
کنـد خیلـی زود  آرهاي چپی بودند که خود لنین اذعان مـی ها همان اسپایدارترین مؤتلف بلشویکدر آن که 

خورنـد؟  ها بـه چـه دردي مـی   باري، این تبصره. هاي گروهعلیه حکومت شوروي مسلح شدند، بگذریم از بقیه
ي ایـدئولوژیکی و  کوتـاه نیامـدن از مبـارزه   «خُـردکنِ شـرط   شان تکـرارِ اعصـاب  تنها فایدهکه رسد نظر میبه

هاي ناپایدارهمکاريچیزي که در فرجامِ کار از این .ي باال باشددر پارهائتالفذکرِ هر مصداقِدرپیِ» سیاسی
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روز/ایـن درسـت اسـت کـه در سـطحِ سیاسـت واقعـی       . بود» کوتاه نیامدن«جور د، یکشمیها بلشویکعاید
(Realpolitik) سیاست واقعی اهمیت دارد؛ ها اهمیت دارد، اما درست همانجور ائتالفاین، نتایج قدر که خود

اعتقاديِ روهاي اروپاي وقت لنین از آن بیزار بودند ــ در بیاهمیت این سنخِ مبتذلِ کنش سیاسی ــ که چپ
چیـزي بـه   چـه کشورِ اروپالس بورژوازي فالنمجدوما یا که تر از اینمهم: ها نسبت به آن استقریبِ تودهعن

، هـد هم بدرا ي خوبي چیزهاهمهحتا اگر رسیدنِ آنان به این باور است که آن مجلس د داد، کارگران خواه
ها در این نیست که گروه نخست براي روها و بلشویکتفاوت چپ.را ندهداصلییزِچکه خاطر است بدینفقط

ي هـا ارزش از طریقِ همکاري بـا جریـان  چیزهاي کوچک و بیتعقیبدامن به لوثاصلیچیزرسیدن به این 
نبایـد از  چیـز اصـلی  باورنـد کـه بـراي رسـیدن بـه ایـن       بـر ایـن   هابلشویکد، و در مقابلْآالیگرا نمیراست

بهـاي ائـتالف بـا موجـودات ناخوشـایندي چـون بـورژوازي        ولو بهــ چیزهاترینکوچکهمین آوردنِ چنگبه
ــ پرهیز کرد؛ اصلِ قضیه این است که تا چیزهـاي کوچـک تحقـق نیابنـد،     ... و آرهاها، اسمنشویکلیبرال، 

رسـد کـارکرد تـاریخیِ انقـالب     نظـر مـی  سـازد؛ بـه  را ضـروري نمـی  اصـلی چیـز نابسندگیِ آنها تصـاحبِ آن  
انتظار وقـوع آن  » دهبیهو«هاي روس که خواهیم دید چرا کمونیست(در کشورهاي اروپایی دموکراتیک ـبورژوا

هـاي  تحققِ چیزهایی مانند برابريِ حقوقیِ شهروندان، آزادي: جز این نیست) را در کشور خودشان هم داشتند
ي اینها به آنان داده شـده  رساند که همهها را به این نتیجه میکه توده... هاي اجتماعی و سیاسی، حق تشکل

کارگران و فرودستان تا به ایـن دسـتاوردها نرسـند، بـاور     ؛ گرددهمچنان از آنان دریغ اصلیچیزاست تا یک 
را به یک دموکراتیکـبورژوایِدگرگونشود آیا میدلیل همینبه. گري استنخواهند کرد که اصلِ قضیه چیزِ دی

ها نسبت داد؟تودهوانفعال ضروري در ساحت تصویريِفعل

آنچـه  کنـیم کـه   ، گمـان نمـی  بینـیم خواب میوقتی ما : گُشا خواهد بودي خواب دکارت گرهاینجا مسئله
پنداریم؛ حال، از کجا معلوم اکنون که من این صـفحه را  ، بلکه آن را واقعیت میبینیم خواب و خیال استمی
وجود داشته باشد کـه  باید چیزيقاعدتاً؟دیدن نیستیمخوابدر حالِ خوانیدش، نویسم و احتماالً شما میمی

توانیم از ه میکتازمانی: دانمي واقعیت و رؤیا میآمیزيِ پیچیده؛ و من آن را در هماین تقارن را از کار بیندازد
یعنـی تغییـري در   (از خـواب بیـدار نشـویم    رغمِ این پرسش بهو » اکنون خوابم یا بیدار؟آیا هم«خود بپرسیم 

اي عبارت دیگر واقعیت چیزِ بیرونیبه. بینیم خود واقعیت استچیزي که می) مان رخ ندهدوضعیت هوشیاري
تـرین  واقعیـت ـــ عینـی   عکس، ؛ به)یا اصالً نبینیم(نیست که ممکن است در عالمِ رؤیا آن را کژدیسه ببینیم 

بینیم رؤیاسـت و  آنچه میکهاز آن هنوز نرسیده است؛ اینت که وقت بیدارشدنهمیشه خوابی اسواقعیت ــ 
آشکار ي واقعیت عینی پیشینپس از بیداري سرشت رؤیاگونه: شودمعنادار میبیداريپس ازنه واقعیت، تنها 

کـه بیـداري از آن   که واقعیت وجود داشته باشد، پیشاپیش باید رؤیایی درکار باشد بنابراین براي آن. گرددمی
کـه  نتیجـه آن . شودپذیر نباشد؛ همین واقعیت زمانی که بیدار شدیم تبدیل به رؤیاي شب قبل میفعالً امکان
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زودي خـوابِ  به؛ واقعیتی که با بیداريِ صبحِ امروزمان آغاز شده است،افتدبه تعویق میپیوستهبیداري مطلق 
: ، یعنی از بنیاد رؤیاساخت واقعیت گزیري نیستدهدآن پایان میآید که بیداريِ آینده بهدیگري از کار درمی

و شـناختنی بازشـناختیِ مطلـقْ  جور بیـداريِ روان که در یکايبیرونیواقعیتپس چیزي که وجود دارد، نه 
ت و این سبیداريو خوابي دکارتیِ ایراد در دوگانه. استشدنبیداري وقفهبلکه فرایند بیاست، تردیدناپذیر

ي در کار نیست، مگر از تمایزواقعیت و رؤیاي او باشد؛ اما میان باور کل اندیشهاز ساختارِ دوگانهرسوبیشاید 
نامد، اما خودش رؤیاي دیگري اسـت  واقعیت شبِ پیشین را رؤیا می،ي بیداريلحظه؛»ي وقوعلحظه«جنسِ 

قـالبیِ تلقیِاینتوان درنتیجه مییافته است؛ » واقعیت بالفعل بودن«ي بیداريِ بعدي مجالِ که فقط تا لحظه
بـراي  «: اصـالح کـرد  سـازي را بـا وارونـه  » براي رسیدن به واقعیـت، بایـد رؤیابـافی تمـام شـود     «دیرآشنا که 

. »پایـان برسـد  بـه ، بایـد یـک واقعیـت بالفعـل    )انگاشـته شـود  که چیزي رؤیـا  براي آن(پدیدارشدنِ یک رؤیا
.چنین تعبیر کردبایست میرا هم (Realpolitik)یسیاست واقعبودنِ واقعی

ي از دوگانـه قسـمی تلقـیِ دکـارتی   روهاي اروپا، حتا جناح چپ افراطیِ خود حزب بلشویک، مشکلِ چپ
ي همکـاري بـا   دربـاره بـورژوازي يپوسـیده گـذاريِ کنندگان در مجالس قـانون شرکت: خواب و بیداري است

بـورژوازي  در انقالبِ قهرآمیز علیه را باید واقعیت کهحال آناند؛نما شدهخوابهادموکراتها و سوسیاللیبرال
ب بورژوازي و دموکراسیِ پارلمانیِ آن استابیداري از خومنوط به تنها این گزاره درستیِاما . ستج:

اسـت؛ امـا ـــ و    » از حیث سیاسـی منسـوخ شـده   «ها براي کمونیستپارلمانینظامِ/فعالیتالبته در آلمان، 
طبقهبراي شده، چونان چیزي کهپوسیدهکهنه و براي ماآنچه را که نبایدي کلیدي همین است ــ ما نکته

هـا و تـا سـطح    شـما نبایـد خـود را تـا سـطحِ تـوده      ... شـده اسـت، بینگـاریم    هـم منسـوخ  هـا  و براي توده
شـما بایـد حقیقـت    . چرا درست استوچوناین بی. پایین بیاورید] ي کارگر[هاي طبقه ترین الیهماندهواپس

راتیـک و پارلمانتاریسـتیِ آنهـا را    دموکـها و تعصـبات بـورژوا  داوريشما موظفید پیش. تلخ را به آنان بگویید
هوشـیارانه و بـا جـدیت    اما همزمـان بایـد   . داوري و تعصبپیش] مشتیک: [چیزي که هستند بنامیدهمان

و تمـام  ) فقـط پیشـتاز کمونیسـت آن   و نـه (آمـادگی کـلِ طبقـه    وآگاهیِ طبقـاتی )بالفعل(واقعی وضعیت 
نـوامبرِ  -در سـپتامبر  ... (ibid: 58)چشم داشـته باشـید   را زیر) روي آنفقط عناصرِ پیشو نه(زحمتکشان 

نظام پارلمـانی  /هر کمونیست غربیِ دیگري حق نداشتیم که فعالیتبیش ازهاي روس، آیا ما بلشویک1917
گمان حق داشتیم، زیرا مسئله این نیست کـه آیـا از   را در روسیه از حیث سیاسی منسوخ و کهنه بدانیم؟ بی

اند، زمانِ زیادي گذشته اسـت یـا مـدت کوتـاهی، بلکـه      ي وجود نهادهزمانی که مجالس بورژوایی پا به پهنه
يآمـاده ) از حیـث ایـدئولوژیک، سیاسـی و عملـی    (ي زحمتکش تا چـه انـدازه   هااین است که تودهپرسش 

دهند که ایـن مجلـس منحـل    یا اجازه می(دموکراتیک هستند ـپذیرشِ نظامِ شورایی و انحالل مجلس بورژوا
پـس از  بر همگان مشخص شده است که حتا چند هفته پیش از پیروزي جمهوري شـورایی و حتـا  ) ... شود

اي بـه پرولتاریـاي انقالبـی وارد    که لطمهدموکراتیک، گذشته از اینـاین پیروزي، مشارکت در مجلس بورژوا
گونـه مجـالس   که چرا ایننشان دهدمانده هاي واپسکرد تا به تودههم عمل به این پرولتاریا کمک درنکرد، 
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و کمک کـرد تـا نظـامِ    تر کردسادهي آن مجالس را انحاللِ پیروزمندانه،؛ این مشارکتنداَپایان یافتنسزاوارِ
تأکیـد بـا   ؛ از لنین استتأکیدها((ibid: 59-60)شود » و کهنهوخلحاظ سیاسی منسبه«پارلمانیِ بورژوایی 

).از من استزیرخط

را تـا  واقعیـت بالفعـلْ  شـود کـه   مـانع آن نمـی  جالسِ بورژوایی از فرسودگی و کهنگیِ مها بلشویکدانشِ
را تـرین چیزهـا  فرسـوده بـودنِ واقعی؛ندببینچیزها همیندر ها نه دولت شورایی روسیه، بلکه همچنانمدت

ي ایـن را دارنـد کـه    هـا حوصـله  بلشـویک خواب هسـتند،  در که آنها ند؛ و تازمانیکتضمین میها تودهرؤیاي
سرانجام به این ها که تودهشوند فقط براي آنوارد مجلسِ بورژوایی می:آنها بدانندن خوابِ را فعالً همییت واقع

هاي اروپـا بـه   حتا اگر نمایندگان کارگران در یکی از پارلمان(نتیجه برسند که وقت تمام شدنِ این نهاد است
وتنها در بدهند و کارگران هم پشت سرشان بایستند، حضورِ لیبکنشت تکآرياعتبارهاي جنگی رأيِتصویبِ 

یک نفر در برابـرِ صـد و ده   : قولِ لنینآن براي اعالم مخالفت با این رأي و رسوا کردنِ آن بالموضوع نیست؛ به
حـلِ  راهازپرسش دکـارت نیـاوریم، شـاید نـاگزیر    بهپاسخ اگر این دیالکتیک رؤیا و واقعیت را در باري، ).نفر

کمـابیش همـین فـرض   ؛اش بر فریبِ ما نیسـت ارادهدیگريِ بزرگ که فرضِ یک : شویمي خود اوگرایانهبیِّنه
شـناختی در سـوژه   نخوت سوبژکتیوي که ایـن فـرضِ روش  روهاست وسیِ چپسازِ ناملموسِ کنش سیازمینه

االجـرا بـودنِ حکـم    به الزمالملل دومنُماي بینسرشتمکانیستیِ ایمانِ اي از شکلِ دگردیسهکند، با وضع می
»ایزدتوان دریافت کـه چـرا لنـین همیشـه     میآید؛جور درمی)اي مستقل از جهانچونان اراده(»ار تاریخجب

ي برنامـه «نقـل از  بـه ويِ کودکانه ـــ کـه او در همـان نوشـته     رجور چپگراییِ ذاتیِ ایناصرار داشت که اراده
مکانیســتیِ  کنــد را رو مــیانگلــس، تبــار آنارشیســتیِ آن» کمونارهــاي بالنکیســت ــا اعتمــاد ــــ معمــوالً ب

تـالزمِ  : هـا، همخـوان اسـت   دون دخالـت انسـان  بـ خـودي تـاریخ   به تحول خودبـه هاداروینیست/گرایانتکامل
.گرایی و جبرگراییي ارادهغیرمنتظره

,summum jusدرد صدقِ بهاین داستان  summa injuriaمجلـسِ بـورژوایی پوسـیده و کهنـه     : خوردمی
د؛ این اسـتثناها نکنآورد تضمین میاش میاست و کلیت این حکم را استثناهايِ بیشماري که لنین در نوشته

تـا  بـورژوازي کـه خـرده  کنند؛ همچنانشان رؤیابافی میکه جمعیتی دربارهآن هنگام تافقط اند، عینِ واقعیت
نگاه دارد که چنین موجودي نه تنها هست، بلکه در مقام توهمدارد که بناپارتیسم ما را در این واقعیتزمانی

ي متوسط و چیزهایی از ایـن  ، طبقهبورژوازيدیگرسخن خردهیا به(تواند دولت هم تشکیل دهد یک طبقه می
حتماً شیاديِ »ي سومدولت طبقه«و م که دو طبقه بیشتر نداریمده باشیکه ما به این نتیجه نرسیرده، مادام

رسـد  ؛ زمانی موعد تبدیل شدنِ این واقعیات به مشتی خُرافه و یاوه می)دارندواقعیت، یکی از همین دوتاست
ها اصالً کافی نیست و تا سررسیدنِ آن موعد آنها هم باید این ها بیدار شوند، وگرنه بیداري بلشویککه رؤیاباف

اي است کـه اسـتثناها   حد منطقیِ بیداريِ مطلق، لحظه: رسمیت بشناسندن واقعیت عینی بهعنواخرافات را به
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اسـت نـه   » کلیت مطلـق «حکمی که استثنا ندارد و : گرددمنکشف میوکاستکمبی»کلیت«شوند و رفع می
اسـت کـه صـرفاً در فرجـامِ خـود یکسـره درسـت        یـابی فرایندي از تحققصادق، بلکه ي پیشاپیشیک گزاره

در کسوت نوعی شـعورِ منتـزع از جهـان    ازپیشروها این است که درستیِ آن را مشکلِ دکارتیِ چپ. نُمایدمی
).جامعه(امتدادو ) آنها(کوژیتوي دوگانه: اندکردهفرض

چیزي چنان ارزشـمند یافتـه اسـت کـه بـا      summum jus, summa injuriaپنداري لنین در سرانجامو 
:کندتکرار میمضمون و بهتلویح بهي پسینِ خود ساله، باز هم آن را در این نوشتهي زمانیِ هشتهمین فاصله

، فروکاسـتنِ  نـوین )و نه فقط سیاسی(ي سیاسی نِ یک انگارهکرداعتبارساختن و ویرانرین راه بیتمطمئن
و ... » در آن افـراط شـود  «چه قیقتی چنانزیرا هر ح. قصد دفاع کردن از آن استهگویی، بآن به سطحِ یاوه

بسـا  است برود، چـه ] یا معتبر[کاربردنی چه بزرگنمایی شود، یا اگر فراتر از حدودي که در آن عمالً بهچنان
:ibid)...فروکاسته شودو اباطیل طحیات به شَ 62).

د و واقعیت را هم توهمـات  کنمعتبر است را واقعیت موجود تعیین میقانون /حدودي که در آن یک گزاره
گـذرد، زیـرا   ي حـدود مـی  قانون از همه: است»کلیتوقوعِيلحظه«ها؛ به همین خاطر است که انقالب توده
ي بیهـودگی و کهنگـیِ دموکراسـیِ مجلـسِ     دیگر کسی درباره: آیدواقعیت یکسره به حالت تعلیق درمینظامِ

اکنـون  تـوهمی نـدارد و   در آن حضـور داشـتند ـــ   ي آخـر  اذعانِ لنین تا لحظهها بهکه بلشویکــمؤسسان
، کـه  »ي مجلـس مؤسسـان  دربـاره هـایی برنهاده«ي شاید مجموعه.منحل کردغرّهبا یک چشمتوان آن را می

دهـد، ایـن   انحالل آن را توضیح مـی بهها از شعارِ تشکیلِ این مجلس و سپس اقدامِ آنان منطقِ دفاعِ بلشویک
ي نخست آن که ناگزیر باید آنها را در پیوند با ویژه چهار برنهادهتر بیان کند؛ بهقلمِ خود لنین روشننکته را به

شـکلِ  بـه ي تـاریخی فوریـه تـا اکتبـر،     ک گـزاره بـا سـپري کـردنِ فاصـله     که گـویی یـ  یکدیگر خواند، طوري
.شودمیدگردیسهدر چهار مرحلهانگیزي شگفت

*                  *                 *

لح خـواه، ضداسـتبداد،   بورژوازي ملی، ضدامپریالیسـتی، انقالبـی، آزادي  هرروي، به و تزارسـتیز جـو،  صـ ...
انگارد تا سپس باطـل شـود؛   ست که لنین میروس خواهد پرید؛ فرضیکارگران زودي از سرِ ست که بهرؤیایی

فرجـامینْ کلیـت نشـان دهـد کـه    خُلـف برهـان جور شود تا فرایند با یکانگاشت میاستثنایی است که پیش
هـاي موقـت   اشـاره بـه هـر نمونـه از ائـتالف     دلیل است که لنین پـس از  همینبه. استثناناپذیر استراستی به

بر چیزي کهدر تحققِ شانپیمانانهمي ناپیگیريِید دربارهکند که همزمان باها تکرار میها با لیبرالبلشویک
ائـتالف بـا کسـانی کـه     ي اي کـرد؛ تنهـا فایـده   ي تـوده رسانیِ گستردهاهی، تبلیغ و آگاندکردهائتالفسرِ آن 

: اسـت قصد رسوایی آنهبهگیرانداختنِ آنها در یک وضعیت بغرنج ناپیگیر خواهند بود،آنوضوع دانیم سرِ ممی
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. "داوري خواهنـد کـرد  زودي بـه هـا  بـاره تـوده  درایـن ! ات پیگیر باش، یا برو ردّ کـارت ي ادعایییا در مبارزه"
        سـرنگونیِ تـزار، نـه ضـد لح اسـت، نـه مـردرویدادهاي پس از انقالب فوریه نشان داد که بورژوازي نه اهلِ ص

علیـه آلمـان   ي متفقـین تا خود اکتبر بر حضورِ روسـیه در جبهـه  ؛ملّیاستبداد و نه حتا چیزِ مغشوشی مثلِ 
م نیـروي خـود را بـراي سـرکوب بنیادهـاي      آرام قدرت را به تزاریسم برگردانَد، تمـا لجاجت کرد، رفت تا آرام

کـه ترُتسـکی   ؛ جالـب آن علیه شـوراها فرنیلُکُکودتايتا حد (کار گرفت خودجوشِ برآمده از انقالب فوریه به
رهگـذرِ  بـراي نجـات نظـام کهـن از     عملیـاتی را ي دولت کرنسـکی  دادن به مخمصهبراي پایاناقدام کُرنیلف 

؛ اینجا هم اگـر  تاریخ انقالب روسیهــ نگاه کنید به فصل ششم از جلد دوم درکجور بناپارتیسم تحلیل مییک
نجـات  «عامِطبقاتی با رسالت ها به توهم وجود نیروهاي فراطبقاتی یا میانآن را تالشی براي بازگرداندنِ توده

ها خیلی دیر شده بود، چون چنـد روز بعـد از   بار براي کوتوله؛ هرچند اینآید، جور درمیارزیابی کنیم» میهن
سرسپردگی آخر دستو ؛)شدندبیدار میاست خواب هر چه از داشتند ها و تودهرسیدمیاین شیطنت، اکتبر 

، رهاي چپآاسيدربارهحتابا چند درجه تخفیف حکماین .آشکارا نشان داداروپامطلق خود را به بورژوازيِ 
نیـز ي شـوروي حضـور داشـتند   ي دولت روسـیه که در نخستین کابینهمایندگان جناحِ انقالبیِ دهقانان این ن

فسک، لیتُـبا ترور میرباخ، سفیر آلمان در روسیه، در گرماگرمِ گفتگوهاي آشتیِ برستکه صادق است، هنگامی
که با این کارِ خود به خفت تسلیم دودوتا چهارتا با این گیریم(ها و حفظ وضعیت جنگی قصد تحریک آلمانبه

دانیم که این موضع حتا در خود می(عمالً به موضعِ ضد صلح رفتند) دهنددر برابر امپریالیسم آلمان پایان می
تبـدیل بـه   انگیـز نسـبت بـه لنـین،     اي شـگفت ها، با بـدبینی حزب بلشویک علیه مذاکرات تَرك نبرد با آلمان

ي این واقعیـات، پـس از چنـدماه خـواب و بیـداريِ      همهپیامد رسواییتشکیل دولت شوراها ؛ )شدوزیسیون اپ
.کارگران و سربازان روس بودهذیانیِ

یا ضدامپریالیسـتی  ، دموکراتیکبورژوازي ملیتوانیم ادعا کنیم که اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم، می
ها قدرتی زمانی که منشویک. پذیر استاي غیر از امپریالیسم امکاناست که اساساً بورژوازيخطي این فرآورده

ي با این گمانـه کـه فعـالً مرحلـه    (دادند ها تحویل میده بودند، به کادتبخشیبه آنها در فوریهرا که کارگران 
یی از ایـن  خطـا دچـار  گـویی  ) اسـت دموکراتیک انقالب روسیه است و مأمورِ تاریخیِ آن نیز بورژوازيـبورژوا
ي برپایـه روسیه دسـتاوردهاي انقـالب کـارگران و سـربازان را     بورژوازيِبخشی از بودند؛ این توهم که جنس

ضـمانت حلـولِ نجـومیِ یـک موعـد      را بـه خواست فراگیرِ صلحپاس خواهد داشت و سرشت دموکراتیک خود 
داري ي جدیـد سـرمایه  چهـره ي ارادهاي کـه مسـتقل از   رژوازيباور به وجود بو؛تاریخی تحقق خواهد بخشید

تـرین  کنـد، بـا برقـراريِ خشـن    و تنها بنا به رسالت ملّیِ خویش رفتار می،)متفقین(جهان، یعنی امپریالیسم 
شـان تـرك   قصـد خانـه و زنـدگی   هاي بیهـوده را بـه  هاي جنگی و صحرایی علیه سربازانی که آن جبههدادگاه

.رفتمیانبراي خود انقالبیان از کردند، می
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تحققِ رؤیاي بورژوازي روسیه براي تبدیل کشور : ي باطل روبروییمبا یک چرخهدرنتیجه در مورد روسیه 
      به یک قدرت امپریالیستی، مستلزم حضور روسیه در جنگ است و این خود منـوط بـه حفـظ عناصـر قـدرت

سـامانِ زبانِ ساده، براي تبدیل روسیه بـه یـک قطـبِ نیرومنـد     دارانه در ساختار تزاریسم است؛ بهپیشاسرمایه
.این کشـور پرهیـز کـرد   هاي کهنِ اجتماعیِ بنديعناصرِ صورتوکمالِ تمامحذفداري، باید از جهانیِ سرمایه

فوریـه  پـس از . شـود در مرکز آن تولیـد مـی  ي معیوب ین چرخهابا هر چرخشروسیه » دموکراتبورژوازي «
و آن هم استبداد سنتیِ تزار اسـت؛  د بیرونی داریک مصداقتنها این کشورلیبرال در بورژوازي که معلوم شد 

ارتجـاعِ  پاسـدارِ ها در مقامِ ، فقط از رهگذر حضورِ آن در جنگ امپریالیستیل روسیه به یک قدرت جهانیتبد
طـور  اي بود که بهي ماديهاي استبداد تزار بر زمینهجهانی ممکن بود و این هم مستلزم تقویت و تثبیت پایه

خاطرِ ترس بورژوازي روسیه فقط بهگرفت؛ نهي روسیه مایه میترین و دیرپاترین عناصرِ جامعهمند از کهننظام
اشراف و درنتیجـه پیـرويِ سـاختار تحـوالت اجتمـاعیِ      ب علیهدر انقالفرودستان ايِ پیامدهاي قدرت تودهاز 

نظـام  تعریف مأموریت تزاریسم در تقسیم کـار سیاسـیِ  دلیلِ، بلکه فراتر از آن بهپروسیالگوي از مثالًروسیه 
.نبودپذیر جهان، دموکراسی بورژوایی در روسیه عینیتنوینِ امپریالیستیِ 

آمدند؟ چرا تا اکتبر و ي باطل بیرون نمیها از این چرخهچرا منشویکها مشخص است، اما در مورد کادت
اش از رغم آشکار شدنِ نتایجِ عینـی ي خود لجاجت کردند و بهگرایانهتکاملبنديِاز آن هم بر سرِ ضابطهپس

داري روسـیه و  ي سـرمایه ف خودفروختـه آن دست برنداشتند؟ سخت بتوان پذیرفت که شخصیتی چون مارتُ
اینجـا  . شـد ي ناگشودنی نمیسببِ همین لئامت طبع بود که حاضر به ترك کلنجار با این عقدهغرب بود و به

اکنـون نوبـت   : اشـاره کنـیم  هـا  کادتتاریخی با »تفاهمِ«جور ها براي رسیدن به یکباید به کوشش منشویک
تاریخیِ کیست؟ بورژوازي یا پرولتاریا؟

اي باور دریـدا تصـور و تمنـ   به.بیاغازیمبندي دریداییِ این وضعیت ضابطهازبراي رسیدن به پاسخ، بیایید 
صـورت  الگو یا ، در معناي خودي ایدهیا (خود ي آرمانیِبرابر با نمونهو نابوضعیتی که در آن چیزي یکسره

، آلي ایدهمونهیا ن» الگو«را برابر با )یواقعیت بیرون(»تکینه«توان است؛ هرگز نمییاوه، باشد) مثالیِ افالتون
شـود یگانـه   که به آن اطـالق مـی  ايتکینه را با الگوي کلیيتجربهتوان تر، نمیبه زبان سادهکرد؛ یاآرمانی
نمود در واقعیت وجود دارد که میان حالت آرمانی و )دیفرانس(معیار یا تعویق انحرافجور ؛ همیشه یکساخت

پیـرایش یـک زبـان از    ، حالت آرمانیِ نمونهاندازد؛ براي ، فاصله میا آن داردبالفعلی که سعی در تطبیق خود ب
هـاي دیگـر   از زبانتازگیبهمشخص است هایی که واژهي وامواژگان بیگانه را در نظر بگیرید؛ آیا با حذف همه

اي کـه  داشـت کـه واژه  توان یقـین  آیا میرسیم؟ به حالت سره می)در فارسیتلویزیونمثالً (اندبدان درآمده
ي دورانِ کهـن ، از هیچ قوم یا فرهنگ همسـایه در آن زبان داردچندهزارسالهقدمت و اصالتکنیم گمان می

اسـتخدامِ  سـبب  ایران باسـتان بـه  هايکه در امپراتوريآرامیمانند برخی واژگان زبانِ (وام گرفته نشده است 
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، یـا  دانیممیپارسیاشتباه اصالتاً ان ما وارد شدند و ما امروز آنها را بهزبنِ این قوم در ایران به دیوانیادبیران و
فارسی به عربی رفته اکنون اصـالتاً عربـی   ياندازهو )نمودك؟(نمونک که از هندسهو نموذجهایی چون واژه

,Jungle)هاي اروپاییو هندي از یکسو و زبانکه میان سانسکریت، پارسیجنگلي واژهیا؟)شوندانگاشته می

Dschungel, …) ،مـثالً  (آمیختگی ایـن اقـوام   در دوران همسایگی و همبسا چهاز سوي دیگر مشترك است
براي نظافت زبان تا این اي باشد؛ هیچ دقت ریاضیاتیاز یکی به دیگران رفته) به جنوبها پیش از کوچ آریایی

.یابـد طـور سـره و آرمـانی فراچنـگ نمـی     هرگـز بـه  و اصیلنابزبانِندارد؛ پنداريبودن وجودسطح از ناب
شـویم،  هـم بـه آن نزدیـک مـی    یم به حالت نابی دسترسی پیدا کنیم که هرقدرکوشمیدرحقیقت ما همواره 

م آیا مـا مطمئنـی  : دهدعین همین وضعیت در گفتگوي دو سخنگو روي می. کندپیدا نمیتامفعلیتهمچنان
معنا ازاز موضوعِ بحث، و طرف مقابل برداشت ما که هنگام مکالمه با کسی دیگر، با او کامالً تفاهم داریم؟ آیا 

، همیشـه یـک   زعـمِ دریـدا  ؟ بـه قطع یکسان استطورِ کند، بهایجاد میمانو مصداقی که این موضوع در ذهن
وجود دارد که محصولِ ساختاريِ زبـان اسـت؛   لیِ تفاهم میان طرفین، حتا در سطحِ عاکژفهمی در هر گفتگو

صرف وجود .دهدروي نمیوکاستکمبیمفاهمه ، پس هرگزنیاز داردبان زمیانجیِبهچون انسان براي ارتباط 
(misunderstanding)تفـاهم سـوء /تفـاهم عدمِ/کژفهمیاي از در بهترین وضعیت نیز به کمینه) زبان(میانجی 

کنیم که الزاماً با متنی کـه  اي مشخص درك می(context)متن /هر موضوع را در بافتما همیشه انجامد؛ می
موضـوع از بافـت و نمـایشِ آن    هیچ راهـی بـراي انتـزاعِ   . دهد یکسان نیستطرف مقابلِ ما در آن قرارش می

هاست و اصالً ي خود همین بافتبرساخته،وجود ندارد؛ موضوعِ بحث) آل، مثالیایده(صورت مجرد و آرمانی به
اي شـهودي و  گونـه کـه بـه  يچیـز ي آرمـانیِ نمونـه درنتیجه تفـاهم بـر سـرِ    . پذیر نیستبیرون از آنها امکان

تفـاهم  سـوء /ژفهمیکپندارِ رفعِ این به.مباحثم نهاده شده است، ممتنع استمن و میانجی در برابرِ دیدگانِبی
زمـانی و مکـانی میـان دو    يغایت حـذف فاصـله  با ی کهابزارهاي ارتباطیِ نوین،ن نیستگزیري از آگویا که 

تـر  فقط وضعیت آرمانی را نزدیـک شوند، روز فناوري میروزبهگفتگو از سپهرِبیشترِ هرچهزداییِ طرف، و ابهام
از میان برداشتنِ میانجی یا همان زبان ،ي آنتحققِ یکسرهمنطقاً تنها راه رسند؛ کنند، اما هرگز به آن نمیمی

سـانِ بـه د، ت مطلقـی کـه امکـانِ کژفهمـی را صـفر کنـ      کـالم، شـفافی  دریکاست، که این نیز ناممکن است؛ 
.امکان نداردنابشفافامرِ: بودگیِ آرمانی، محال استناب

کتـاب  گفتـارِ در پـس . یـابیم دریدا بیشتر بـازمی (Limited Inc)مسئولیت محدود این نظریه را در کتابِ 
جـور نظـام اخالقیـات حـاکم بـر      که او به چیستی و چراییِ یک) هاي جرالد گرافپاسخ مکتوب او به پرسش(

بـه  مخالفانگوید پاسخ ش از سوي منتقدان معترض است، میاَبه کژخوانیِ متنکهپردازد، درحالیمیمباحثه
نار داورانه به واسازي وا و پیشاین اعتراض او با اطالق برخی صفات(deconstruction) اي که او بنیادش نهاده

:ستچیزياست، قاعدتاً چنین
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کنیم اگر بگوییم اشتباه نمیکه ((deconstructionist)گرا اندیشمند واسازيفرض بر این است کهاز آنجا که
یگـانگیِ ، و یـا  )ثبـات (به حقیقت، پایداري ] ي منتقدان به خود دریداکنایه[!) گراستگرا و پوچگرا، نسبیشک
یـابی  بـا دقـت و نکتـه   و را مقتضی و درخـور،  او] ينوشته[تواند از ما بخواهد که باور ندارد، چگونه می... معنا 

تواند کسی دیگر درستی تفسیر شود؟ چگونه میانتظار داشته باشد که متنِ خود او بهتواندبخوانیم؟ چگونه می
:] سپس پاسخ دریدا به این واکنشِ منتقدان... [کردن آن متن کند؟ سازي و کژدیسهرا متهم به کژفهمی، ساده

مربوط بـه  ] منطقی[ي هاي ارزشو همه(هایم ارزش حقیقت توان فهمید که من هرگز در نوشتهاحتماالً می... 
هـاي  ها و زمینـه ام، بلکه تنها آنها را در بافتنکردهانکاره و گرفتناعتراضرا به ]) هادر ارزیابی صدق گزاره[آن 

(contexts)هـا در بافت] تنها[که و این. امدوباره ثبت کرده) ترشدهبنديالیه(تر تر و چندالیهنیرومندتر، وسیع
ناپذیرنـد، ایـن امکـان    آشـکارا تزلـزل  توان گفت با اطمینان میکه نسبتاً پایدارند و گاه ...تفسیري هايو بستر

هـاي بحـث و   سـنجه ،]کالم براي رسیدن به تفاهم[)competence، اییتوان(قواعد بسندگی از وجود دارد که 
معنا و منظورِ [روشنی ،]ام گفتگودر انتقال پیام هنگ[نیت ، حسنِ)consensusاجماع طرفین در بحث، (اقناع 
] هـاي خـود بـه دیگـري    اندیشـه [و آمـوزش  ]بحث طرف مقابل[، نقد]الزم براي انتقال مقصود[، دقت ]گفتار

رل  [بسیاري دارم تا خطاهاي او ) pedagogicalتربیتی، (اینجا من تالشِ آموزشیِ ...سخن گفت  را ] جـان سـ
،مقصود[اکنون به آنها اشاره کردم اي که من همهاي ایجابیي ارزشهمهگمان نشان دهم که اصالح کنم و بی

و (are contextual)، ساختارِ وابسته بـه مـتن دارنـد    ]استنادرستیو درستی اي همچون هاي منطقیارزش
تفـاهم،  سـوء (فهمـی کـژ ناپـذیرِ  تخفیـف امکـان آسیب هسـتند؛ و در نتیجـه   معرضِ ذاتاً محدود، ناپایدار و در

misunderstanding ( رخوري نایاد(infelicity)ارزش هایی که مثبـت  را باید در توصیف) دانسـته  ) ایجـابی
.(Derrida, 1988: 146-147)شوند، در نظر گرفت می

ـــ  » حقیقـت «دیگر جایی براي مفهوم اساساًاشواسازيکنند که او و عملیات مخالفانِ دریدا اعتراض می
پژوهشی از آن در پس ظاهرِ /جهان مندرج است و هر خوانشی/طور پیشین در متناي که بهدر مقامِ امرِ آرمانی

نیست، حقیقتگوید منکر میپاسخْگذارد؛ دریدا در کشف آن است ــ باقی نمیاندرکارِستد،مطالعهموضوعِ
داند؛ ایـن بافـت   ي متن میشده، بلکه چیزي برآمده از بافت یا زمینهدادهاما حقیقت را نه یک وضعیت ازپیش

؛ یعنـی وقتـی یـک الیـه را     ي آنها را از هم جدا کردهاي تودرتویی است که امکان ندارد بتوان همهداراي الیه
ي دیگـري از  نزدیک شویم، بارِ دیگر خود را در الیـه اصلیتر از پیش به چیزِ طرفانهبی/ترصکنیم تا خالبازمی
افتـد؛  یابیم که اصالً انتظارش را نداشتیم؛ درنتیجه تعینِ مطلقِ حقیقت پیوسته بـه تعویـق مـی   متن می/بافت
: پیِ جوابی براي این سؤال باشیمعکس باید درپاسخ داد؛ به» حقیقت چیست؟«به پرسشِ توان با قطعیت نمی

، یا بـه  »جواب گرفته است؟واقعیتي بافتالیه/در کدام سطح) حقیقت چیسست؟(به این پرسش هر پاسخ«
آن چیزي باشد که حقیقتکند که تعیین می،ي واقعیتي بافت دربرگیرندههکدام سطح یا الی«: شکلی دیگر

سـببِ همـین   رسـت بـه  دریدا این پرسشـی معنـادارتر اسـت و د   ي نظرِ؛ برپایه»؟مدعیِ آن هستیماکنونهم
صون از مو روشناي که گونهذات امر به/است که رسیدن به اصلچیزها از بافتشانهرمنوتیکیِناپذیريِانتزاع

ي موضوعی یکسان، هرطرف موضـوع  چون هنگام گفتگو میان دو نفر درباره. کثرت تعابیر باشد، ناممکن است
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، تصـورِ یـک   بنیـاد بـراین . ان آنها وجـود نـدارد  تفاهم ساختاري میعدمیابد، گزیري ازاي بازمیهرا در متنِ ویژ
ـــ  از آن استکردنکپیجور یکیا (iteration)ي تکرارِ آن ، که واقعیت موجود نتیجه)ایده(ي آرمانی نمونه
انتـزاعِ یـک   همـواره در امـرِ   . نُمایدنادرست میــدهدتفاهم بر سرِ موضوع را شکل میياي که شالودهنمونه

طور مطلـق از واقعیـت   توان آن الگوي آرمانی را بهمحدودیت وجود دارد، یعنی نمیي از ادرجه،الگوي آرمانی
؛ خـواهی اسـت  ي تمامیتستوارندهپذیر، اُنسخهي نمونهباورِ دریدا فرضِ افالتونیِ وجود این برینبهتجرید کرد؛ 

در تجریـدي سـازيِ آرمانیي ضرورت دربارهسرلجانيگرایانهتحلیلیچنین است که در نقد خود بر ادعاي
ي آرمـانی، ر فرایند انتزاعِ نمونهسرل داز دید کند که آنچه اشاره می، )مفهومیالگوهاي (زبانی »نظام«تحققِ 

، درواقـع حـدود   ندباید کنار گذاشته شـو » marginal/fringeايهیا لبايحاشیه«هاي گفتاريِ عنوان کنشبه
نـاقضِ حالـت  يهـا آالیـش وهـا ها، نابهنجارياحتمالِ تصادفبایستنمیرو هیچذاتیِ این فرایند هستند و به
؛ اند، بپنـداریم پوشیقابل چشمفراگیرپردازيِنظریهجورکه در یکبیرونی /عرَضیآرمانی را چونان رویدادهایی

ناپذیرند و شگردهاي رفع یا کاهشِ خطا از حذف آنها ناتوان خواهنـد بـود؛ و   جداییاینها از ذات خود مفاهمه 
ذاتی انگاشته نشـوند، مفهـومِ   یک امکان درونسانِهها باگر در مفهوم آرمانیِ یک ساختارِ بهنجار، این واگرایی

:آیداز کار درمیي عام، سخت نابسنده نظریهیک ویژه در قالبِ حاصل، به

سـازي  آرمانینمونهاین ) اندساختاري، و نه تجربی و تصادفیدالیلی که(داد که چرا و به کدام دالیل باید نشان
این حد نه بیرونی و نه درونی اسـت؛ صـرفاً   . رسدخود می] گذرناپذیر[به حدودidealization( ، سازيآلایده(

که همزمـان  سازدمیپذیر را امکان) ايسازيآلایده(اي سازيآرمانینمونههم نیست، زیرا همان ) سلبی(منفی 
ــدآن را محــدود مــی ــذیري«آنچــه مــن (alogical logic)چنــین اســت منطــقِ غیرِمنطقــیِ  . کن » تکرارپ

(iterability)مفهوم تکرارپذیري، مانند همه... نامم می دهند در پیِ آن به خود شکل میي مفاهیمی که خود
است، اما همچنین گمان یک مفهوم آرمانیبی(form or deform themselves)نند کیا خود را کژدیسه می

کنـد، مفهـومِ   هاي ناب را نیز مشخص میسازيآرمانینمونهي آلِ همهایده/مفهومی است که حد ذاتی و آرمانی
فراموش ... (nonideality)بودگی آلایدهنا/و نه مفهومِ ناآرمانی] است[ها سازيآرمانینمونهي آرمانیِ حد همه

چیز داللت ندارد، بلکه اندیشد، به قابلیت بازرویداد یکرل میکه گویا سچنانتنها، آن» تکرارپذیري«نکنیم که 
رَد در تکینگیِ رویداد، براي مثال در فالن کنش گفتـاري، راه مـی  یگانهبیشتر به قابلیت تغییریابی این چیزِ  بـ .

به قاعده و هم به رویداد، هم به مفهوم و هم به تکینه، را در بـردارد ، همهمزماندیشدنِ این مفهوم ضرورت ان
وجـود نـدارد؛   [iterability (identificatory)]» سازهمسان«اي بدون تکرارپذیريِ سازيآرمانینمونههیچ ... 

(altering)]» تغییردهنـده «اما درست بـه همـین دلیـل، یعنـی بـه دلیـل تکرارپـذیريِ         iterability]  هـیچ
اگر چیزهـا  ... مان بماند آالیش در اَا ناب نگاه دارد و از گزند هرجوراي وجود ندارد که خود رسازيآرمانینمونه

چیـز وارد  /آرمـانی نمونـه /اي که ناخواسته هنگام اشاره به یـک مفهـوم  آالیشِ هر نوع آالیندهبی[ساده و بسیط 
هرقیمـت  آنـانی کـه آرزو دارنـد بـه    ... گذاشـت را کنـار  واژههـا  قول انگلیسیشد بهبودند، می] شوندگفتار می

شـفافیت  تواننـد عـدمِ  زیـرا نمـی  اندازنـد ي ابهام و گنگی قیل و قال راه میسازي کنند، و آنانی که دربارهساده
تشـخیص دهنـد و تصـدیق    ] انـد که به آن عـادت کـرده  [خود را سالِداشتنیِ دیرینهدوستروشنگريِ] ذاتی[
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ازي سـ نیز آنهایی که مترصـد نـاب  . آورندستیزانی ماللاندیشیگرایانی خطرناك و روشنکنند، از دید من جزم
.(ibid: 119)، کمتر از این تهدیدکننده نیستند )مثالً در سیاست(هربهاي ممکن هستند به] چیزها[

ناپـذیريِ تفـاهم   شـدن بـه امکـان   خود را بر قانعدریدا براي پرهیز از استبداد در بحث و گفتگو، اخالقیات
رسیدن بـه امـرِ نـاب، چیـزي نیسـت جـز       د؛ ادعاي کنمیاستوار) کژفهمی(تفاهم پذیريِ سوءمطلق، یا امکان

دهـد مـی مـان زنهارخـواهی  تمامیتگاهلغزشعنواناز آن بهپسامدرنیسم ي حقیقت که پردهي کشف بییهداع
دریـدا اخـالقِ خودسـرکوبگرِ حالـت     ،؛ براي اجتناب از ایـن مخـاطره  )هولناکشجمهورِآلیسم افالتون و ایده(

نیازي نیست شهوتی براي رسیدن به تفاهم مطلق داشـته باشـیم؛   : کندزیرِآرمانی را براي مذاکره پیشنهاد می
شـکلی  بـه تنهـا بـزنیم و سـپس  را حالـت نـاب  قید این واریم که باید تلخ را بر خود بگُاین واقعیتست کافی

را » حالــت آرمــانیِ تفــاهم«ي ي انگــارهنتیجــهیگانــها کــاهش دهــیم؛ او ي کژفهمــی رپراگماتیســتی انــدازه
داند که رخوردگی از نرسیدن به آن میساو چیزِ شومی اسـت؛ پـس بهتـر اسـت از همـان آغـاز تـوهمی        نزد

هرنوع آشکار با نظرِ دیرآشناي هابرماس است که ضدیتظاهر بدبینانه، در این نگاه به. باره نداشته باشیمدراین
انگـارد و  را منوط به پذیرشِ برخی مفروضات مـورد تفـاهم میـان دو طـرف مـی     ترین آنگفتگو، ولو خصمانه

ناپـذیرِ  ي عمومی چونان بسترِ ضروري و تعلیقطورکلی، حوزهو به(بخشِ ارتباط هاي رهاییبه ظرفیترو ایناز
.بین استخوش) هاي موردتفاهمشرطپیش

باور :کنده، موضع هابرماس را تولید میمنشویسم در مواجهه با انقالب فورینابجاست کهاي آیا این گمانه
گویـا  فاقی در روسیه افتـاده اسـت؟  که چه اتبا بورژوازي براي پِی بردن به حقیقت امر، به اینبه امکان تفاهم 

نوبت تاریخیِ بـورژوازي اسـت؛   «: گونه نامگذاري کنندها ماجرا را اینکوشند در تفاهم با کادتها میمنشویک
بـورژوازي بیِنگـارد،   دشـمنِ طبقـاتی   خـود را  هرانـدازه هـم   ، ؛ ذهنیت منشویکی»پس باید قدرت را به او داد

مقابل تاریخسرِ مفهومِ بر کم دست راسـتینِ تکامـل    و شما همین،درداتفاهم با طرف گرایـیِ  جا بایـد کـارکرد
تواند این باشد کـه  ایراد دریدایی به این موضع می. را درك کنیدالملل دومبیني تاریخِ مسلطنظریهداروینیِ 

شود که تفاهمِ آرمانی را تولید میمعیارانحرافقدريدهد و همیشه هرگز رخ نمیتفاهمِ مطلق بر سرِ موضوع
یـک  را تـا سـطحِ   ي گفتگوهـا  نـامنتظره ي سختنتیجهشرطی درست است کهاین تبیین به. گذاردعقیم می

تفـاهمِ  دسـتاورد بـاري،  . فروبکـاهیم رسـیده نوبـت بـورژوازيِ سـازيِ پیـاده در )وغـش یک غـل (معیارانحراف
ها اي که تنها درخواست منشویکبورژوازي(نوبت بورژوازي لیبرالمنشویک بر سرِ نامگذاريِ اوضاع، نه ـکادت

ي فعالیت در قالب اپوزیسـیون  که پس از تشکیل دولت اجازهازاي تقدیمِ رایگانِ قدرت به آن این بوداز آن به
تـوانم ایـن را   نمـی اما من. بوداندامشتمامو استبدادارتجاعبا تزاریسمبازگشت بلکه !)قانونی را به آنها بدهد

پیشـنهاد  تسـلیم وضعیت آرمانی بدانم، زیرا سـپس بایـد   معیارِ ناخواسته، یا نوعی آالیش درفقط یک انحراف
، فقط تا حـد  نابسندگیاین ناپذیريِریگزدادن بهتنکه با تنظیم اخالقیاتی براي آن: شومي دریدا گرایانهعمل
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که چقدر این گذشته از آن، وشدهتعدیلجور تزاریسمِشود یکمیحاصلِ کار ؛ قاعدتاً متخفیف دهراآنامکان
نوبت دریداییِ تعویقِ/فاصلهتوان سازيِ عملیات تفاهم، نمیبا بهینه. ستنیپذیر ، در واقعیت امکاناستآور شرم

چنـین  ایـن هـا را  ی برسد که منشـویک لیبرالیسمسرانجام موعد ي بورژوازي را چنان کاهش داد که فرارسیده
م، مشکل این است هاي پیشین نیز گفتکه در بخشچنان.هرچه باشد از تزار بهتر است: سازدمیخاطر آسوده

هـاي  ها، ناگزیر از عناصرِ بنیـادینی اسـت کـه امپراتـوري از شـکل     میلِ کادترغم یا بهکه بورژوازي روسیه، به
هـا بـه ایـن تفـاهم     ویکایرادي که بلشـ . میراث برده استاین کشوري ماندهي زندگی اجتماعیِ عقبپوسیده

یـا  دیگرسخن خود عملکرد نمادینِ سـامان داللـت  است؛ بهت موجودبودنِ نامگذاريِ وضعیناممکنگیرند،می
تولید ي ساختاري واقعیت نمادین عنوان هستهبهناپذیر را است که یک عضوِ نامتفاهم/همان فرایند معنابخشی

؛ رویکرد انتقادي بـه مدرنیسـمِ   ي داللت استکند؛ این چیزي از جنسِ پسینگیِ امرِ واقع نسبت به زنجیرهمی
ي محـذوف یـا اسـتثناي بنیادگـذارِ واقعیـت،      پذیر است کـه هسـته  این ساختار تنها زمانی امکانيرندهتوااس

:ي نقد آن قرار گیردشالوده

ي نمونـه ] چالش کشیدنِ ساختارگراییبراي بهدریداي انتقادي نظریه، deconstructionism[گراییواسازي
؛ ]انگاردکه آن را پسامدرنیستی میايجاافتادهبرداشتبرخالف [استدرنیستیم) ي کارِرویه(ي عالیِ پردازه

را ] نماي روشـنگري و مدرنیسـم اسـت   که ادعاي سرشت[» آشکارگري«ي منطقِترین نسخهايبسا ریشهچه
سـازوکارهاي داللـی دانسـته    معلـولِ /اثرمعنا چونان اساسیِ آروینِیگانگیِ،که از رهگذر آندهددست میبه

متنی که آن را تولید کرده اسـت  ) عملیات(پدید آید که بر جنبش تواندکه تنها تا جایی میشود، معلولیمی
واقعی ي هستهیک دهد، آنجا که او روي می» پسامدرنیستی«تنها با لکان است که گسست. پوشی کندچشم

ـ که جایگاهش عمیقاً ناروشن میرا اي مسلّمزآسیبو  واقـع در برابـرِ   چیـزِ : کنـد ازي مـی پـرد د، مضـمون مانَ
سـازي  همـین نمـادین  کنشـگريِ کند، اما همزمان محصول پسایستادگی می] یابینامیا همان [شدن نمادین

هسـتند و  » سـاختارگرا «گرایان در بنیاد خـود همچنـان   توانیم بگوییم که واسازيدر این معنا، حتا می.است
انگارد، امتنـاعِ بنیـادینی   می» چیز واقع«را همان (enjoyment)یف لکان است که ک» پساساختارگرا«یگانه 

.(Zizek, 1991: 142-143)یابد ي داللی گرد آن ساختار میکه هر شبکه

داند که باور دارد معناي یک چیز در بافتی که آن چیز در آن دریدا بدین دلیل تفاهم مطلق را ناممکن می
از ابـژه را  دتوانکند و هرگز نمیي خود درك میطرف، مسئله را در بافت ویژهقرار دارد، تنیده شده است؛ هر 

گویـد را فقـط زمـانی    من آنچه طرف مقابل مـی : میانجی دریابدشکلی بیرا بهسازد که آنبافت چنان منتزع 
سـببِ  بـه . چیـز نیسـت  آنچیـز دیگـر   اینو این یعنی ي خودم قرار دهمبافت ویژهفهمم که آن را درونِمی

ي ذات راستینِ ابـژه /ها تفاهم مطلق بر سرِ موضوع ناممکن است و درنتیجه رسیدن به معنامتن/هاهمین بافت
ي تـوان همـان زنجیـره   ي معنا در تاروپود مـتن را مـی  درواقع تعینِ معوقه. افتدمورد بحث تا ابد به تعویق می
یابد؛ هر دال نه به یک مـدلول، بلکـه بـه    اري تحقق میمعنا فقط به شکل استع: استعاريِ معناي لکان دانست
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، داللـت اما فرق دریدا و لکان در این است که لکان اصرار دارد صرف تعویقِ مستمرِ. دهددالی دیگر ارجاع می
داللـت از  تـا  شود میهنهادپیشنهد، یک دال آغازین که ضرورتاًمیجور بنیاد را براي آن پیشیکخودخودبه
اي کـه  ي مرکـزي حفره:منطقیِ داللت استاین دال یک آغازگاه زمانی نیست، بلکه بنیاد. ز شده باشدآن آغا
زدنِپـس است که کارکرد کل ساحت معنا ناپذیرنامو این همان عنصرِ . گیردداللت گرد آن شکل میيدنباله

شـود؛  که بنیاد داللت است، فقط در انجامِ آن وضـع مـی  با آنزاواقعِ آسیبچیزِآن است؛ توجه کنید که این 
را واقـع چیزِعکس خود داللت است که نیست؛ بهمقدم بر ساحت نمادین ،ناپذیري نامماندهاقیبدیگرسخن به

آنچـه در  حتـا پیش از زبان، چیزي براي نامیدن وجود نـدارد،  (کند چونان استثناي مرکزيِ خویش تولید می
کنـد ایـن اسـت کـه     ي کلیدي که کاستیِ کارِ دریدا را مشخص مـی نکته؛ )کندرِ نامیده شدن لجاجت میبراب

ي آنهـا،  رو معناي فرجامین همـه و از ایندارنداتفاقها در بیرون گذاشتنِ این استثنا تفاهمسوء/ي تفاهمهمه
تر باید ستبیانِ درخبرند، یا بهآن بی، اما طرفین ازممکن استکامالً ترجمه/است؛ بنابراین تفاهمچیزهمین 

.خبر بماننداز آن بی

دانیم که خود ناگزیر باید آن را استثنا کند؛ ما میکه براي استقرارِسامان نمادینی استينتیجهناپذیر نام
نامنـده سـازوکارِ  ي کارانـه محافظـه تمدیـد  : داردمحتوامستثنا فقط یک /هر تالشی براي نامیدنِ این محذوف

ها، تزاریسمِ دوباره است؛ این ها و کادتي گفتگوهاي منشویکهمین دلیل است که نتیجه؛ به)ساحت نمادین(
بورژوازي لیبرال در روسـیه نیـرو و   : رویدادها را به یک نتیجه برساندکنشگرانو دیدبانانوضعیت قاعدتاً باید 

 نامندهجسارت و دور نیسـت اگـر بگـوییم   (اي بود که فقط بلشویسـم  تیجهاین ن. را نداردگراخته/فسخِ روابط ،
فوریـه،  انقـالب ي گره": توان چنین نگاشتي بلشویکیِ اوضاع را مییافتهدربنابراین .به آن رسید) فقط لنین

ي نه نتیجهست؛ آنهامیاني اتفاقاً محصول خود فرایند مفاهمهتفاهم پرولتاریا و بورژوازي نیست، ناشی از سوء
نوبـت  «تفاهم بر سرِ دو بلکه بنیاد تفاهمِ مطلقی که براي کتمانِ آن باید تصور کنیم که یک عدمِتفاهم آنسوء

برخالف برداشت معمول، کارکرد : رسمي مطلوب خود میو من به گزاره."میان آنها در جریان است» تاریخی
اساسی را بـه تفاهمکوشد تا یک عکس، میتفاهم رساندنِ دو نیروي نامتفاهم نیست؛ بهفوریه بهدولت  صـورت
کنـد  دریدا فکر می. ها و نمایندگان کارگران بحث استوفصلِ آن میان کادتکه براي حلبازنمایاندتفاهمعدم

درنتیجـه  . سازيِ تفـاهم تـدبیر کـرد   بهینهشدنی نیست و باید اخالقیاتی براي طور مطلق رفعتفاهم بهاین سوء
در اصـرارِ  ،تـر سطحی ژرفمنشویسمِ واقعی در : توانیم پاسخ پرسشی که کمی پیش طرح کردیم را بدهیممی

 همان موضع هابرمـاس را تولیـد   تفاهم یا بیشترین تفاهمتفاهم به کمترین سوءتبدیل عدمدریدا بر اخالقیات ،
بینـیِ او بـه   بلکه در سطحی که خـوش اندیشد،، اما نه آنجایی که هابرماس میتفاهم در جریان است. کندمی

: کننداندازه آن را پنهان مییکتفاهم، بهسازيِ سوءي دریدا به کمینهگرایانهدادنِ عملتفاهم، درست مانند تن
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منطقیِ این ترابريِ موبیوسیِ مفاهمه را بیش از هرکس ـبنديِ هندسیکشف ضابطه.امپراتوريتمدید زِ دیداندا
.مدیون لکان هستیم

ان نوبـت عنـو ها شرایط انقالبـیِ پسـافوریه را بـه   بلشویک: آمیز برسیمي بدعتجا باید به یک نتیجههمین
جایی که تاریخ تمـام قـوانین   : ندپنداشتتاریخی میایستجور را یکعکس آنبهند؛ دیدتاریخیِ پرولتاریا نمی

آورد؛ ایـن تبیـین از   بـه تعلیـق درمـی   شـود به آن اطالق مـی ) نظام داللی(حرکتی را که در هر بافت معنایی 
ها بر سـرِ  ها و منشویکیابیم؛ اختالف بلشویکاو می» مکث وقوع«ي انقالب را تنها نزد والتر بنیامین و لحظه

اکنـون نوبـت   هـم نامنـد  مـی تـاریخ مـاديِ قـوانین آنچـه  کند که بر طبق که گروه نخست فکر میاین نیست 
کـه مـثالً پیشـرفت    ي ایـن دهد؛ هر دو گروه دربارهکه گروه دوم نوبت را به بورژوازي میپرولتاریاست، درحالی
ها ید هستند؛ فرقِ بلشویکي وقت بسیار ناچیز و نومیدکننده است، همدداري در روسیهنیروهاي مولد سرمایه

اي را براي رویداد یک تحول اجتمـاعی  شدهتعیینازپیشيدرجهشان در این است که هیچ با رقباي منشویک
شاید اصالً قـرار نیسـت   : کندتعیین می» پس از وقوع«،رویدادحدوثرا خود عکس، این درجهبهپذیرند؛ نمی

، و از جـایی  رودکـه نمـی  همچنان(المللیِ کنونی از این جلوتر برود ینبورژوازيِ روسیه در شرایط اجتماعی و ب
یـابی از نمـودارِ   ها بـا بـرون  منشویکدرواقع ). هر گامِ آن به پیش، مستلزم اعاده و تمدید تزاریسم استبعدبه

نزد لنـین  در مقابل، زنند؛ ي کنونی را تخمین میرویدادهاي تاریخیِ گذشته، محتواي مرحلهمندقانونظاهراً
عملکـرد  بینی یا تجویزپیشبراي نه سازد؛ قانون هم ي نمودار را میاین فعلیت کنونی وقایع است که گذشته

اضطراري براي فرآوردهبلکه ،ي مورد مطالعهسامانهيِعدب رْمعاصـ امرِ است کهايگذشتهتبیینِ ي یک تجرید
.کنـد بنـدي  مقولـه گذشـته آني غـاییِ  در قالبِ نتیجـه خود راکه اي ندارد جز آنکننده چارهتهدیداَداییبا 

کـس جـز   یاست؛ ادعـاي آنهـا ایـن اسـت کـه هـیچ      پرولتار» نوبت تاریخی«گویند ها نمیپایه بلشویکبرهمین
کـه  شود، اما قدرت بـه هـر نیرویـی    علیه تزار انقالب می: را باز کندفوریهناگشودنیِيگرهتواند پرولتاریا نمی

ي نیروها پایبند به همان رژیم داللتـی هسـتند کـه انقـالب     گرداند؛ چرا؟ چون همهیسم را برمید، تزاررسمی
کـه  ي تـاریخی، پرولتاریا نه یـک وعـده  و ؛جا از کار بیفتداین چرخه باید یک. انهدام آن روي داده استبراي 

ي دهد؛ حتا اگر نیاز بـه تمدیـد چنـدروزه   ي معیوب پایان میچرخهاي است که به همینورِ غافلگیرکنندهظه
: توانـد متعهـد شـود   فقط پرولتاریا مـی جاي خود بورژوازي بهرا هم داري باشد، این تکلیفصري از سرمایهعنا

. داردنگاه میگرم چرخه را آتشدانِ فقطمنشویسم با اصرار بر رسیدن به تفاهم، . نشینی به نپعقب

معنا چون هیچ دو بافتی مطلقاً یکسان نیستند، پس طور نیست که این،دریدابرخالف تصورِ: خالصه کنیم
خـود  حقیقـت ایـن اسـت کـه     ). معناي حدي بسنده کنیم/تفاهمهمان بهتر که به و (افتد تا ابد به تعویق می

مِ معناي راستینِ امور استقَاستعاره مهـا در یـک   ي بافتهمه.زدهپس/زنیِ امرِ سرکوفتهو بازپسبازسرکوب: و
دو (در هـر گفتگـو، دو طـرف    زدنِ عنصر محذوف؛ ایـن معنـايِ فرجـامینی اسـت کـه      پس: چیز وحدت دارند
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ها تفاهم منشویک؛درسانَمیخبري، در آن به تفاهمشرط بیو آنها را بهسازدرا یگانه می) ناهمسانمتنِ/بافت
پذیري تنها با ارجاع بـه همـین دال مشـترك    معنایی و ترجمه؛ هر نوع همها متعلق به این سطح استو کادت

بنگریـد  (نگاشته شوند /ترجمهتوانند به یکدیگر میزبانِ ناهمسان /متن/دلیل دو بافتهمینپذیر است؛ بهامکان
هـا  تفـاهم /هـا ي ترجمهمحذوف مشترك همهدهد که نقالب زمانی رخ میا). »ي امتناعپشت و روي پرده«به 
این یا آن بافت زبانی فراهم کند؛ یعنی دیگر امکان سرکوب آن از طریق رت ژوئیسانس خود را آشکار میصوبه

یا اگر بخـواهیم بـه   . کندي داللیِ معنا دیگر کار نمیاینجا اصرار بر تفاهم مسخره است، زیرا زنجیره؛شودنمی
سـوءتفاهمِ  و موضـوعِ تفـاهم  متنی که تا پیش از این /زبان دریدا بگوییم، تداوم گفتگو امکان ندارد، زیرا بافتی

ي ت به گفتگو، لجاجت بـر همـدوزيِ دوبـاره   اصرار بر بازگش. شد، از هم گسیخته استتوأمان در آن تولید می
که سرکوبگر بودنش باشد، این اسـت  است که ایرادش بیش از آني بافتاري یا بافتنِ دوبارهها اي از دالزنجیره

از ايدرجـه ییمعنـا هـم /موجـود در هـر تفـاهم   مشکل این نیست کـه مـتنِ  :تواند سرکوب کندکه دیگر نمی
ي مـوردنظر  شـده همان خرسنديِ اختهدیگر این است که دردسرِ اصلیگذارد؛ ناخرسندي باقی می/نابسندگی

خود خودبه، در قالب اخالق مذاکره، براي این وضعیتپیشنهاد پراگماتیستی دریدا. کنددریدا را هم تولید نمی
و انسداد تـاریخیِ  در آن دورِ باطلکند کهاي را تجویز مییم داللیپایبندي به رژبینیِ هابرماس، مانند خوش

 ـبورژوا«تحقق موضوعِدر معیاریک انحرافتزاریسم در حدفروکاسـته  منشـویک  ـتفـاهم کـادت  » دموکراتیک
دیدیم که .تا حد امکان کاهش دادآن را ، باید همواره تالش کرد تاشدنی نیستشود که اگرچه مطلقاً رفعمی

بعد گفتگو را براي جبرانِ ساختاريِ عنصرِ محذوف، از جایی بهژوئیسانسِ جوشنده از نابسندگیِ ساحت داللت 
ـ سـربازانْ اینـک کـه   هـم : کندمسخره و بالموضوع می،دریدهي چِلواري ازهمسانِ بافتنِ دوبارهبه جبهـه ركتَ

مفـاهیمی  احضـارِ  دست راهیِ پتروگراد شـوند،  بهزد، اسلحهي جنگ ادامهکنند تا اگر تزار باز هم حرفی ازمی
سود تزار اسـت؛ اینجـا اخـالق گفتگـوي دریـدا، ولـو بـا        بهشکلِ ریشخندآمیزي فقط به»نوبت تاریخی«چون 

ازایـی دارد؟ سازيِ فرایند مفاهمـه چـه مابـه   وار به بهینهپذیرشِ امتناعِ وضعیت تفاهم آرمانی و قناعت مرتاض
چـون بـه   هـا رسـیدن؛   بودن یعنی به بهترین تفاهم با کـادت ـمنشویکـنظر به این قاعده، بهترین؛ضدانقالب

.کنیمفراموش نمیاو را هم ارزشِ پیشنهاد دریدا اطمینان داریم، نیتحسن

*                   *                  *

از بورژوازيِ خـوب اي که لنین براي تشخیصِ بورژوازي یا خردهسرانجام تنها سنجه، بگذریماز روسیه که 
اقتصادي ي شده و جاافتادهتعریفکند، بیش از معیارهاي معرفی میمانده و استعمارزدهدر کشورهاي عقببد
، )هـاي امپریالیسـتی  شان با قدرتي تعامل اقتصادياجتماعی و نحوهجایگاه و عملکرد آنها در تولید و توزیعِ(

اینجا مصداقِ جـالبی از همـان ازکارافتـادگیِ    است؛ علیه استعمار و امپریالیسم آنها در نبرد پیگیريِجدیت و 
کشـد؛  تر بگوییم تغییرِ بنیاد نامنده را پیش مییابیم که ضرورت تغییرنام، یا درستسازمانِ نامگذاري را بازمی
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آماده کرده کمینترندومي در کنگرهي ملی و مستعمراتیمسئلهبررسی کمیسیونِ گزارشی که براي درمثالً 
:خوانیماست، می

ایـن پرسشـی اسـت    . مانده تأکید کنمدموکراتیک در کشورهاي واپسـي جنبشِ بورژوابایست به مسئلهمی...
ایم که آیـا، در اصـول و در نظریـه، درسـت اسـت کـه       ما این بحث را کرده. هایی ایجاد کرده استکه اختالف
مانـده  دموکراتیک در کشورهاي واپـس ـالملل کمونیستی و احزاب کمونیست باید از جنبش بورژوابگوییم بین

، »دموکراتیـک ـبـورژوا «بر آن شدیم که نه از جنبش صدایکها، ما ي این بحثدرنتیجه. پشتیبانی کنند یا نه
توانـد یـک جنـبش    اي تنها مـی ش ملیتردیدي نیست که هر جنب. انقالبی سخن بگوییمـبلکه از جنبش ملی

انـد کـه   مانده از دهقانانی تشکیل شـده هاي بزرگ مردم در کشورهاي عقبدموکراتیک باشد، زیرا تودهـبورژوا
کـه احـزاب پرولتـري در ایـن     خیالبـافی اسـت بـاور بـه ایـن     . داري هسـتند سرمایهـي روابط بورژوایینماینده

شـگردها  آن را داشـته باشـند کـه   تـوانِ بتواننـد آنجاهـا پدیـدار شـوند،     مانـده، اگـر اصـالً    کشورهاي واپـس 
شـده و معـین بـا جنـبش     تعریفي کمونیستی را بدون ایجاد روابط ویهي کمونیستی و نیز یک ر)هاتاکتیک(

انـد کـه اگـر مـا از جنـبش      اعتراض کرده] برخی[همه بااین. دندهقانی و بدونِ پشتیبانیِ مؤثر از آن پیش ببر
. و انقالبی را از میان خواهیم بـرد طلبهاي اصالحي تمایزها میان جنبشدموکراتیک حرف بزنیم، همهـژوابور

پدیـدار شـده اسـت، زیـرا بـورژوازيِ     آشـکارا  مانده و مستعمره تازگی در کشورهاي واپساما چنین تمایزي به
. شـده القـا کنـد   هاي سـرکوب یان ملتمنیزطلب را کند تا یک جنبش اصالحهرکاري بتواند مییامپریالیست

وجـود آمـده اسـت،    هـا بـه  میان بورژوازي کشورهاي استعمارگر و بورژوازي مسـتعمره دوستانهروابطجور یک
کـه از جنـبش ملـی    شده، درحالیبسا در بیشترِ موارد ــ بورژوازيِ کشورهاي سرکوبکه اغلب ــ و چهطوري

هـاي  شي جنـب کند، در هماهنگیِ کامل با بورژوازي امپریالیستی است، یعنی در نبـرد بـا همـه   پشتیبانی می
شـکلی انکارناپـذیر در کمیسـیون بررسـی و     ایـن بـه  . کندانقالبی و طبقات انقالبی، با امپریالیسم همکاري می
] طلبـی و انقالبـی  اصالح[این است که این تمایز ي درست اثبات شد، و ما به این نتیجه رسیدیم که تنها رویه

ــه    ــابیش در هم ــم، و کم ــاب آوری ــه حس ــوارد، را ب ــطالح ي م ــ«اص ــیـیمل ــارت  » انقالب ــایگزین عب را ج
از بایـد هـا تنهـا زمـانی   این است که ما کمونیسـت ] نام[این تغییر معنا و اهمیت. کنیم» دموکراتیکـبورژوا«

حقیقتـاً  /ها حمایت کنیم و حمایت خواهیم کـرد کـه آنهـا اصـالتاً    بخش در مستعمرهرهاییـهاي بورژواجنبش
و [وندهثمارشـ تهـاي اس دهیِ دهقانان و تـوده مانع کار ما در آموزش و سازمانها آنگانو نمایندانقالبی باشند،

هـا در ایـن کشـورها    اگر این شرایط وجود نداشته باشند، کمونیسـت . ي انقالبی، نشونداروحیهبه ] تجهیز آنها
طلـب  احـزاب اصـالح  . دنـ الملل دوم هم به آن تعلق دارند، بجنگبیننامدارانِطلب، که باید با بورژوازي اصالح

ات و دمـوکر شـان خـود را سوسـیال   در کشورهاي مستعمره وجود دارند و در برخی موارد سخنگویاناینکهم
,Lenin))از من استتأکید(...خوانند سوسیالیست می 1977b: 241-242).

هر ي کافی ماندازههم بهکه نامِ پیشینگذاريِ پیشین است، با اینازکارافتادنِ نامي نشانه» تغییر نام«این 
ي وجود ندارد، چون اگـر وضـعیت را چنـین بنـامیم، گـره     ملیبورژوازيو نشانِ مارکسیستی بر خود داشت؛ 

نشویکیِ تفاهم یا خـوابِ دکـارتیِ  این موجود را باید در سطحِ توهمِ م؛ ماندوضعیت همچنان بازنشده باقی می
دهد،آنچه به یک نیروي اجتماعی اصالت میقعیتی کاذب یافته است؛ مجالِ واه تا انقالبککارگران بینگاریم
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بندي انقـالب هـم تنهـا بـه همـین      ي انقالب است، و مرحلهتکالیف معوقهدر امرِ تحققِ آنپیگیري و جدیت
جـور  شد؛ اما یکرسید، درواقع باید در فوریه انجام مینتیجهکاري که در اکتبر به : تعویقِ تاریخی داللت دارد

بودنِ بورژوازيِ روسیه، این امـر  » ضدامپریالیست«و » ضداستبداد«، »جوصلح«، »ملی«ي اي دربارهتوهم توده
ها در اکتبر، در بدوِ امر کاري نکردند جز وفاي به عهد فوریه و بـرآوردنِ  بلشویک. انداخترا چندماه به تعویق

اي کـه بـراي تحـوالت    پایه فرمولِ پیچیدهماه پیش نویدشان را داده بود؛ برایننُههایی که انقالبِ اولْواستهخ
بار نشستنِ انقالب براي به: شود چنین چیزي استمانده در عصرِ امپریالیسم حاصل میاجتماعیِ جوامعِ واپس

مراحلِ وکراتیک یک جامعه از دمـبورژواي حالهاستکه عصري.دموکراتیک راهی جز سوسیالیسم نیستـبورژوا
را بـه انتقـالِ   ) فوریـه (گامِ آغازینِ انقـالب  پایداريِ ، سازدمیا عمالً ناممکن رداري سرمایهداري بهپیشاسرمایه

بـراي  اي نـدارد کـه  ، زیرا بورژوازي هـیچ نیـروي اجتمـاعی   مشروط کرده است)اکتبر(به گامِ بعدي درنگ بی
دیگرسـخن، از دیـد   به؛ جدیت و پیگیري ساختاري داشته باشددموکراتیک ـتثبیت دستاوردهاي انقالبِ بورژوا

وهـا را بـرآورده   تـوده هايبخشی از خواسته) فوریه(ک دموکراتیـلنین مسئله ابداً این نیست که انقالب بورژوا
کـه  سـت هابرداشـت منشـویک  شـبیه  روي دهد؛ ایـن  )اکتبر(براي بخشِ دیگرِ آن باید انقالب سوسیالیستی 

هـا را بـه عهـدي    بنـديِ انقـالب  ها به تفاهم برسند و طبعاً گامِ دومِ این ترتیبکوشیدند بر سرِ آن با کادتمی
دموکراتیـک شکسـت   ـي رویکرد لنین، انقـالب بـورژوا  برپایهدرعوض، ؛ دورتر از اکتبرِ همان سال موکول کنند

بـراي تضـمینِ اجـراي    درنتیجـه  را فرض بر این است که بـورژوازي بایـد آن را انجـام دهـد؛     خواهد خورد، زی
باید آن را از چنگ بورژوازي نجات داد و این تنهـا یـک راه دارد و آن هـم انقـالب     انقالبهماندستاوردهاي 

ژوازي انقالب کرد؛ اینجـا،  دموکراتیک باید علیه خود بورـیعنی براي تثبیت انقالب بورژوا: علیه بورژوازي است
دموکراتیـک نخواهـد   ـي انقالب بـورژوا ي تکمیل و توسعهمنشویکی، سوسیالیسم نتیجهبنديِضابطهبرخالف 

بنیـاد، بـراي   بـراین د؛شـ پدیدار خواهد ضرورتاً صرف پافشاري بر همین انقالبِ اولیه، سوسیالیسم بود، بلکه به
ي کـه بخشـی از مطالبـات را کـه مربـوط بـه مرحلـه       دسـت  راهکاري ازایـن تجویز در رویدادها، تثبیت سهم

، ي بعدي تعلق دارد، بگـذاریم بـراي بعـد   م و بخشِ دیگر را که به مرحلهبخشیتحققدموکراتیک است ـبورژوا
ي بخـشِ اول منـوط بـه    ترین خواسـته ناپذیر است؛ اصرار بر تحقق کوچک؛ چنین تفکیکی امکاناستبیهوده

دموکراتیک هـم  ـي مطالبات بخش دوم است؛ یعنی اگر سوسیالیسمی در کار نباشد، انقالب بورژوامهتحققِ ه
بـر اجـراي تکـالیف تـاریخیِ انقـالبِ     پافشـاري هرگونـه  نمایانـه،  زبان ساده و متناقضبه.امکان نخواهد داشت

سامانِاي که در تنظیمات ماعیاجتضروري در مناسبات ايپایان بورژوازي است، دستکاريمستلزم بورژوایی،
هـا  دلیل موفقیـت بلشـویک  ؛ استداريهاي پیشاسرمایهنظاماي ازعناصرِ ویژهناگزیر از ابقاي ، جهانیِ سرمایه
هم ــ پس از تحققِ بخش اول در انقـالب اول  هاي انقالبی رابخشِ دیگرِ مطالبات تودهندتوانستاین نبود که 

گسست دورِ بـاطلی  : رفت از همین تناقضاین جریان صرفاً پاسخی بود براي برونکه گفتیم، چنان؛ برآورندــ 
و درنتیجـه تحقـقِ   کنـد تولیـد مـی  زداري را بابورژوایی دائماً وجـوه اجتمـاعیِ پیشاسـرمایه   که در آن انقالبِ
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ست که وضعیتیناع یا بالتکلیفیِ انفجارِ امت؛ بلشویسم در حقیقت گذاردهاي همین انقالب را عقیم میخواسته
دموکراتیـک ـامرِ بورژوادر این وضعیت، نیرویی که در انجامِاست؛ وجود چیزي مستلزمِ وجود نقیضشدر آن 

و اسـت اندازه درسـت ي این حکم هم همینرا نفی کند؛ وارونهداري کل نظامِ سرمایهباید است، جدي و کوش
انقالب یکُمهايخواستههر نیرویی که در تحققِ ": بسیار دارماصرارِآن بر مقاومتبنديِ مفهوم من در ضابطه

تر پرتر خـواهیم گفـت،   که سپسچنان."از گردش به چپ استاست، ناگزیر و رزمندهپیگیر،جديراستی به
دام ردیـف مـی    اراجیفی کـه مغرضـان و بـی   رغمِبه رَدان مـ تنهـا ربطـی بـه بـورژوازي     کننـد، مقاومـت نـه   خـ

تعلیقِ این سامانِ مشکوكندارد، بلکه بنیاد مفهومش برجناح بورژوازي داخلیضدامپریالیستی و ملی یا فالن 
یـا  ، ونـزوئال در سوریه، ایـران، لبنـان  امکان ندارد : استوار استهاي بورژوازي بنديتَرك وهمِ رنگگذاري و نام

باقی ضدامپریالیستوسط گود استثمارستیزان،اي یافت که »ملی/بورژوازيِ داخلی«بتوان هرجاي دیگر جهان 
سـوداگرانی کـه  نمـاي دیر نیست رسواییِ عـالَم وفرضِ ضروري است؛؛ مفهوم مقاومت مستلزمِ این پیشبماند
.دآهنگ شویکتَرك میدان جارِ گوشخراشِ با ، انشدکاني رونقِشقِ چرتکهشق

...مصدق کودتا کرد روزي که: زادهسلطانـي حیدرخانمعادلهمجهولِ 

ایـران در گرمـاگرم برگـزاري    وقـت ریانِ مشاجرات دو جناحِ حزب کمونیسـت در ج) 1920(1299پاییز 
طیـف  (ها خط تندرويِ جنگلی: دچار بحران شدحزب حاکم بر رویکرد ،باکوخاورزمین در هايي خلقکنگره
زاده سـلطان تـیس آوِرهبـريِ به) ي انزلیکنگرهمنتخبِ(حزب ي مرکزيِحمایت کمیتهازکه )خاناهللاحسان

بـا  و ایـن همزمـان بـود   رفـت  هاي بسیار در گیالن زیر ضربِ خـط منتقـد حـزب    پس از ناکامید، بربهره می
لنـین و  بود ــ بـه روها به جنگل گریخته تر از چنگ چپپیشاندکیــ که خان رزا کوچکهاي مینگارينامه

ي عملکـرد عهدشـکنانه و تندروانـه   در اعتـراض بـه آنچـه    )ي شوروي در جمهـوري گـیالن  نماینده(مدیوانی 
جنـاحِ  ش میـان دو  ي تـن کارِ داوري دربـاره خواند؛ ي دولت انقالبیِ ائتالفیِ گیالن میها در مصادرهکمونیست

بـه  )زاده و طیف متمایل به میرزا به زعامـت حیـدرخان  اهللا خان به رهبريِ سلطانجناحِ حامیِ احسان(حزب 
حیـدرخان  رهبريِبهحزبنوینِي مرکزيِکمیتهبه پیشنهاد لنین و کارپردازيِ استالینو آنجا مسکو کشید، 

به ماهیـت طبقـاتیِ   ي مرکزيِ دوم، که جایگزینِ مرکزیت منتخب انزلی شده بود، کمیتهتشکیل شد؛ دیدگاه 
ژانویه و مارس(حیدرخانهايبرنهادهي مشهورِ ها و تحوالت اجتماعیِ آن در مجموعهي ایران و جنبشجامعه
:خوانیمهشتم میيبرنهادهدر ؛ ه استبازتاب یافت) 1921

و دهقانـان در  ] یعنی وجود نـدارد [پرولتاریاي صنعتی کامالً غیرمتشکل است در چنین شرایطی که در ایران 
ها کـه در  به خارجی] ورزي[که نفرتو فاقد آگاهی طبقاتی هستند و مادامی... برند سر میتاریکی و جهالت به

لکینِي مـا جز طبقه(است ] ي طبقات کشور[نظر خلق ایران منشأ تمامی این بالها هستند نظرِ مشترك همه
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ي طبقاتی به وجود آید و از همـان آغـاز زیـر    ي مبارزهتواند بر زمینهکه انقالب در ایران می، تصور این)بزرگ
بخـشِ ملـی کـه هـدفش     انقالب ایران فقط در شکل نهضت آزادي. پرچم کمونیستی برود قطعاً نادرست است

وجود آید و تواند بهتصادي ایران باشد میرهانیدنِ خلق از اسارت خارجی و تثبیت استقالل کامل سیاسی و اق
ي قـادر بـه رهبـريِ    بورژوازيِ تجاري که یگانـه طبقـه  ي خردهوسیلهچنین انقالبی به. پیروزمندانه تکامل یابد

هاي وسیع که تودهفقط در جریان بعديِ تکامل انقالب، یعنی وقتی.سیاسی در ایران است، رهبري خواهد شد
که دشمن مشترك یعنی امپریالیسم خارجی و زمانی... د ها متشکل گردندهقانی بدان ملحق شوند و این توده

صـورت در جریـان تحکـیم پیـروزي،     کند مغلـوب گـردد، فقـط در ایـن    که تقریباً به تمامی طبقات تعدي می
گیرد و طبقات زحمتکش پرچم انقالب سوسیالیسـتی را  خود میي طبقاتی بهمومی خصلت مبارزهي عمبارزه

)از من استتأکید(مخالف تا پیروزي نهایی پیش خواهند رفتراه برداشتنِ سایر طبقاتبرافراخته و با از سرِ
).377-376: 1352رائین، (

صـراحت اعـالم   ویژه وقتی حیدرخان بـه رسد، بهگوش میبهگفتهبندي انقالب در این پژواك نوعی مرحله
همـین  به. استبورژوازي تجاريخردهدست بخشِ ملی در گام نخست بهکند که رهبري این جنبش آزاديمی

:دهم دور از انتظار نیستيبرنهادهگیريِ راهبرديِ حیدرخان از این تحلیل در دلیل نتیجه

) هـا از ایـران  تا سرنگونی دولت شـاه و طـرد انگلیسـی   (خود را ) مبارزه(وره ترین دتاکتیک نزدیک... حزب 
قاجـار و  ] حکومـت [ي طبقات از پرولتاریا گرفته تا بورژوازي متوسط براي مبارزه علیـه  ي اتحاد همهبرپایه

گروه شیخ محمـد  (هاي چپ ي ارتباط نزدیک با حزب دموکراتو همچنین برپایههاي خارجیامپریالیست
حـزب کمونیسـت ایـران    . سـازد بورژوازي و روشـنفکران اسـت مبتنـی مـی    که بیانگر منافع خرده) خیابانی

از قبیـل میـرزا   ،بخـش ملـی  شمارد که با رهبران سرشـناس نهضـت آزادي  براي خود مطلوب می) عدالت(
.)379: جاهمان(خان و امثال او همکاري کند کوچک

مالسرا يقائلهیارانش را در برخی و مرگ مشکوك خود حیدرخان و با توجه به آنچه سپس واقعاً روي داد
رقم زد، ایراد ستی یستاستالینپیشاپیش این رویکرداو ج بـراي یـافتنِ پاسـخ ایـن     ؟ را باید در کجاي نظرات

ي دوم کنگـره ي این رویدادها، در پیش از همه: طیف مقابل را نیز همزمان بررسی کنیمنگاهپرسش ناگزیریم 
ـ بـه در موضعی نزدیـک  زاده ، سلطان1920در تابستان کمینترن  )ي هندوسـتان نماینـده (ري درا نـاث مانابِنْ

زاده در برخـی  زعـمِ سـلطان  بـه . دلنـین پـیش کشـی   ملـی و مسـتعمراتی  هايبرنهادهدیدگاهی در تعارض با 
اي که استعمار ایجاد کـرده اسـت،   مانده، از جمله ایران، به سببِ ساختارِ اقتصادي و اجتماعیکشورهاي عقب

با اسـتعمار  عمدتاًبورژوازي خردهوزیرا بورژوازي دموکراتیک ناممکن است، ـبورژواجنبشهرگونه گیريِ شکل
در برابـر  سـره جنـبشِ کمونیسـتیِ  /ها راه ممکن براي انقالب ایجاد یـک خـط  در چنین جوامعی تن؛سازندمی

ي اي کـه پایـه  با اسـتعمار و زمینـداريِ اربـابی   طور جدي بهدموکراتیک است، زیرا دومی هرگز ـجنبشِ بورژوا
:در نطق او چنین آمده است. استعمار است نخواهد جنگیدحامیانِ اجتماعیِ 



72

نظر من آن نکته از اصول اساسی که باید خـط راهنمـاي مـا باشـد، ایـن اسـت کـه حمایـت از جنـبش          به
شـان  مانده باید تنها در آن مواردي الزم شمرده شـود کـه جنـبش   پس]وا[دموکراتیک در کشورهاي ـبورژوا

جربـه پشـت سـر    اگر بخواهیم در کشورهایی کـه ده سـال یـا بیشـتر ت    . پیمایدمراحل مقدماتیِ خود را می
قـدرت را در دسـت   ] انقالبیـان [] جمهـوريِ گـیالن  [اکنـون ماننـد ایـران    اند، یا کشورهایی که همگذاشته

. دامنِ ضـدانقالب بـرانیم  ها را بهاش جز این نخواهد بود که تودهکار بندیم، نتیجهاند، همان اصل را بهگرفته
ت است از ایجاد جنبش انقالبـیِ یکسـره کمونیسـتی و    دموکراتیک، مسئله عبارـهاي بورژوادر برابرِ جنبش
، زادهسـلطان (بـار آورد  انگیـزي بـه  توانـد نتـایج تأسـف   هر ارزیابیِ دیگري از این شرایط می. پاسداري از آن

)چندجاي متنِ اصلی ویرایشِ نگارشی شد) (52-53: 1354

دموکراتیـک در ایـران،   ـبـورژوا هـاي  ي جنـبش اي دربـاره زاده براي رسیدن به چنین داوريفرضِ سلطان
ي دوم کمینتـرن،  در زمـان کنگـره  (بودن جنبشِ انقالبی تا سـطحِ تصـرف قـدرت در گـیالن اسـت      ارتقایافته

گـام نخسـت انقـالب    اکنون؛ در نتیجه )جمهوري گیالن در ائتالف با حزب کمونیست ایران تشکیل شده بود
بـورژوازي یـا   بـا خـرده  در این مرحله نبایداست و ) لیسمسوسیا(آن برداشته شده و وقت تحققِ گامِ سپسین 

: ي کـافی آشـکار اسـت   انـدازه خطاي این توجیه بـه . ي حیدرخان مماشات کردحالِ مورد اشارهبورژوازيِ میانه
ترین عملیات نظـامیِ  خان بدون حمایت ناوگان دریایی ارتش سرخ در دریاي مازندران با سادهاهللادولت احسان

که یکبار موقتاً رشت را از دست داد تا سپس فقط با کمک نیروهاي ارتـش  همچنان(افتاد میکزي بردولت مر
هیچ نیروي جنبشیِ در جریان جنگ حکومت مرکزي با دولت ائتالفی).پس بگیردتهرانسرخ دوباره آن را از 

قـدرها  در کار بود و نه دهقانان آننه پرولتاریایی: مدآخان نمیاهللایاريِ جمهوري انقالبیِ احسانچشمگیري به
توجیـه دانست که ایـن توجیـه، فقـط    زاده هم خوب میشاید خود سلطان. شوندکاربهانقالبی بودند که دست

ي ي او دربـاره است و نه چیزي بیشتر؛ دوستدارانِ او ــ کسانی چون خسرو شاکري ـــ تغییرنظرهـاي آینـده   
داننـد؛ بیـراه   هـاي سیاسـی اسـتالین مـی    سـازي شی از آغاز عصرِ یکسانماجراي جمهوري شوراییِ گیالن را نا

توان یافت، از جملـه در اسـنادي کـه خـود     هاي پیشینِ او نیز مینیست، اما خالف همین نظرات را در نوشته
؛)شاکري...تاریخیِاسنادي چهارم، هشتم و بیستم مجموعههاينگاه کنید به جلد(شاکري فراهم کرده است

رسد، اما اشتباه نظر نمیمانده نامعقول بهبورژوازي کشورهاي واپسزاده به بورژوازي یا خردهاعتماديِ سلطانبی
دلیل است همینکند، بهآگاه را در سطحِ عملیات اجتماعی طرح میاو این است که این موضعِ کوژیتوي ازپیش

شود صورت موجودي انگاشته میت؛ اینجا پرولتاریا بهگرایانه در رویکرد او محسوس اسجور نخوت ارادهکه یک
بـورژوازي  وجود آید همان دیدگاهی را نسبت به بـورژوازي و خـرده  اکنون وجود ندارد، اما اگر بهکه اگرچه هم

زاده بـراي سـلطان  » ریـا آگـاهی طبقـاتی پرولتا  «خاطر مفهومِ همینزاده دارد؛ بهخواهد داشت که خود سلطان
چیزي مانندگیرد، یاري میلنینخود از رقیبش، تجویز پزشکیِ درمان یک بیماري است و براي این برداشت:
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داري بـراي  ي انکشـاف سـرمایه  گردد که آیا گذشـت از مرحلـه  در چنین اوضاع و احوالی این سؤال مطرح می
اي جانبـه لنین به این سؤال جـواب همـه  ] ملی و مستعمراتی[نظر ما بند هفتمِ تزهاي ایران اجباري است؟ به

روز از جود دو جنـبش را کـه روزبـه   و«:] آغاز نقل قول لنین[توان می: در آنجا چنین گفته شده است. دهدمی
دموکراتیک ملی است که هدف استقالل سیاسـی را  ـجنبش نخستین بورژوا. شوند، یادآور شدیکدیگر دور می

ي دهقانانِ فقیر و جاهل و کـارگران بـراي   جنبش دوم، مبارزه. کندداري دنبال میدر چهارچوب نظامِ سرمایه
امـا  . شـود بش دوم را مهار کنـد و اغلـب نیـز موفـق مـی     کند جنینخست کوشش مجنبشِ. شان استآزادي

هـاي کـارگرِ   اید با چنین مهـارکردنی مبـارزه کـرده و بـه رشـد آگـاهی طبقـاتی تـوده        الملل کمونیست ببین
ي اصلیِ ضـروري در کشـورهاي مسـتعمره،    ترتیب، نخستین گام انقالب و وظیفهبدین. مستعمرات کمک کند

گـذاريِ جمهـوريِ  منظور رهبريِ آنان در راه انقـالب و پایـه  تیِ دهقانان و کارگران، بهتشکیل سازمان کمونیس
افتـاده بـه کمونیسـم، نـه از طریـق انکشـاف       هاي مردمِ کشورهاي عقـب ورود تودهترتیب بدین. شورایی است

انجام رفتههاي پیشرهبريِ پرولتاریاي کشوري انکشاف خودآگاهیِ طبقاتیِ آنان بهوسیلهداري، بلکه بهسرمایه
ي مسـائل مسـتعمرات   الملل کمونیست دربـاره ي ششم بینتزهاي کنگره]. پایان نقل قول لنین[» خواهد شد

هاي مردمِ آن ما عمیقاً معتقدیم که ایران یکی از آن کشورهایی است که توده. کندي باال را تأیید مینیز گفته
، که از طریـق  )انجامداین راه به مستعمره شدنِ ایران می(داري خواهند و باید نه از طریق انکشاف سرمایهمی

ي کشـورهاي  الملل کمونیست، ارگان رهبري پرولتاریاي آگـاه همـه  رهبري بینانکشاف خودآگاهیِ طبقاتی به
از تأکید؛ چندجاي متنِ اصلی ویرایشِ نگارشی شد) (165: 1383زاده، سلطان(م برسند کمونیسرفته، بهپیش

.)من است

انـداز  توانند غلطهایش میهرچند عادت داریم گاه از لنین جمالتی بخوانیم که جز در پیوند با دیگر بحث
داري با انکشاف ي انکشاف سرمایهگرایانهارادهباشند ــ چیزي که در نخستین برخورد با همین جایگزینیِ شبه

ي او تأویـل بـه مطلـوب شـده     بینیم که اینجا گفتـه تر میقیقشود ــ اما با نگاه دآگاهی طبقاتی نیز دیده می
ي ملی و مستعمراتی بیشتر از دیگران به زاده در کمیسیون مسئلهکسانی اصرار دارند که نظریات سلطاناست؛

همان جلـد چهـارم اسـناد شـاکري در معرفـیِ شخصـیت       سرسخنبنگرید به (هاي لنین نزدیک است برنهاده
آنچه در متن بـاال زیـرِ   در محملِانکشاف آگاهیِ طبقاتی تنها :چنین ادعایی درست نیست؛)5-4: زادهسلطان

معنـا  »شاني دهقانان فقیر و جاهل و کارگران براي آزاديمبارزه«ایم، یعنی وجود تأکید خط کشیدهآن را به
بر ایـن واقعیـت اسـت کـه تـوهمِ      اشارهتنها معنا دارد، ضرورت هم دارد و این چیز جدیدي نیست؛ ، و نهدارد

.رودبورژوازي انقالبی یا هر چیز دیگر تنهـا در فراگـرد مبـارزه از میـان مـی     بورژوازي ضدامپریالیستی یا خرده
) اگر این دومی اصالً در آن برهه وجود داشته باشـد (زاده این است که دهقانان فقیر و کارگران مشکل سلطان

ي بیمـاريِ  نشـانه دردي یک انکشاف با انکشاف دیگر، این جایگزینی خودسرانه. دانمبارزه نشدهاینهنوز وارد
وجود آیند و سپس به مبـارزه  ؛ گویی شعوري از پیش وجود دارد که اگر کارگران بهگراییاراده: وي استرچپ

وجـود آیـد و   که اگر پرولتاریا بـه خرده گرفتزاده سلطانتوان به می. شوندن مسلح میه آبپیوندند سرانجام ب
از ،زاده از آن آگاه استاکنون سلطانهمآنچهکه با خواهد بودچیزيآگاهیِ او ) يابژه(متعلقِ وارد نبرد شود، 
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براي پرولتاریا ضرورت رسـیدن بـه آگـاهی از    .شخودبالفعلِ آگاهیِ از آگاهیِ پرولتاریا : استتفاوت موبن بیخ
فقط آگـاه  ؛ نهاي از این ذات داردکه چرا چنین آگاهیشدن از اینآگاه: داردمکملِ بازگشتییک ،ذات واقعیت

آلـود آن هـم   ي وهـم شدن از ساختارِ واقعیت، بلکه آگاهی از ساختارِ خود آگاهی، یعنی از فرایندي کـه وهلـه  
؛ پرولتاریا بایـد ایـن را هـم    ي فالن چیز نیستمسئله فقط پایان توهم درباره(اي داردمحتواي اجتماعی ویژه

شود؛ بورژوازي درست در تعویق یـا انحـراف   صورت یک ضرورت ساختاري ایجاد میچرا آن وهم بهبفهمد که 
زاده، نـه  نـه سـلطان  ي دوم دانست کهجور آگاهیِ مرتبهاین را باید یک).پرسش دوم استتار کرده استپاسخِ 

اگر کارگرانِ فرضی که پندارد زاده میسلطان.پیشاپیش از آن سخن بگویدتواند نمیکسِ دیگر لنین و نه هیچ
تر از آن، نسـبت بـه   بـد اش ـــ یـا حتـا    بورژوازي و نمایندگانِ سیاسـی یا دهقانان فقیر، امروز نسبت به خرده

اره ایـن  بدیل این پنـد غایر با آگاهیِ طبقاتیِ آنان است؛ مــ توهم دارند، این ) دودمان قاجار(حکومت مرکزي 
اش درسـت  ، آگـاهیِ طبقـاتی  شـود محسوب مـی ي این جمعیتي یگانهاکنون مقولهاي که هماست که طبقه

تابـد تـا خـویش را    بـازمی خود بر او با این توهم، : درنتیجه خودش هم همین توهم استو ، استتوهمهمین
و ي آگـاه سـوژه آگـاهی،  : )امتنـاع ي پشت و روي پردهبنگرید به ((Selbstsetzung/self-positing)نهد پیش

آنـی کـه  اي در شـأن  که کارگران و دهقانان داراي آگاهیبراي آنپایهبراینموضوعِ آگاهی عمالً یک چیزند و 
شود، طور مطلق واقع میپرولتاریا در این لحظه بهباید انقالب اکتبر رخ دهد؛شوند، دارند بزاده و لنین سلطان
ي عنــوان ســوژهبــهــــفلســفیِ پرولتاریــامفهــومدر ایــن معنــا، (پایــان دهــد اي کــه بایــد بــه خــود لحظــه

را نبایـد بـه   ـــ آن همزمـان فسـخ آن اسـت   مطلـقِ یـابیِ واقعیـت بخشِ تاریخ که خودپایان/بخشخودتحقق
تـوان کـارگر نبـود، امـا همچنـان در      صورت مـی ؛ دراینفروکاستفروشندگان نیروي کاري اجتماعی مجموعه

در این فرایند چیزي که در حـالِ تغییـر   ). !از جوانی تا پختگیخود مارکسفرایند جایگاه پرولتاریا بود؛ مانند 
اندیشمِمیفرضِ انتخابیِ یک انقالب پیشست؛ اخود کارگران متعلقش آگاهی بالفعلِ اي است که است، آگاهی

یابد جز خود فرایند هیچ کوژیتویی وجـود  مجرد نیست، بلکه غایت فرایندي است که در آن این کوژیتو درمی
ي خود تا موضعِ اولیهنشیندعقب میتا سطحِ شعورِ بالفعلِ کارگرانآگاهانه دلیل است که لنین همینبه. ندارد

فالتون، امثال سقراط و پارمنیدس، براي اثبـات  هاي اهاي مثبت محاورهمثلِ روشی که شخصیت(را ثابت کند 
نسـبت آنـان اگر : !)نامید؛ چه حسنِ تصادفیمیدیالکتیکگرفتند و افالتون این روش را موضعِ خود پیش می

هـم  این توهم وجـود دارد،  ؛ وقتیاز میان برودرویم تا توهمِ آنهامیدوماتوهم دارند، باکی نیست؛ به دومابه 
به دومـا دیگرفقط آنگاهد؛ نهمین دلیل اصالت هم دارو بهندستوهم ههمین تاشآگاهیِ طبقاتیطبقه و هم 

تابـد تـا   تا زمانی که این توهم بر خود بازمی. نخواهیم رفت که خود کارگران نسبت به آن توهم نداشته باشند
واقعیت به عنوان توان بهاي جز آن را نمیمتعین شود، هیچ آگاهی(Reflexion)پرولتاریا از رهگذر این بازتاب 

اي از آن را براي خودمان نقاشی جاي خود واقعیِ پرولتاریا، اسطورهصورت به، زیرا در غیر اینرسمیت شناخت
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آشنا گشانرنگارنهايکاردستیو جور نگارگرانشما حتماً با اینویم؛اایم و بعد با همان هم مشغول شدهکرده
. هستید

*                  *                 *

ي مـدنی جامعـه شـیادان آن را  : بیندمیرا عضو آن ود ها خمدتکه پرولتاریا اي جامعهست باري، رؤیایی
آنها را هم مادیت موقت رؤیایی که کارگران موضوعیت اجتماعیِو آنَندبخشی از هم دوما و سندیکا نامند،می

ایـن بـاور   هبـ حیـدرخان اسـت،  جامعـه وهم بر وجـود  /وقتی فرض؛ کنداند، تعیین میهنوز از آن بیدار نشده
گوید امکان زاده میو سلطان) هابرماس(ممکن است بورژوازي با بخشی از بورژوازي و خردهتفاهم کهرسدمی

، بلکه اي از رمزهاي اخالقیبه یاري مجموعهسازيِ مذاکرهزاده نه بهینههرچند پیشنهاد سلطان؛)دریدا(ندارد 
کنـد  او فکـر مـی  : شـود گذاري با رقیبش یگانه مـی خط بدیل است، اما در سطحِ پذیرشِ نظامِ نامیک تشکیل 

بورژوازي است و پرولتاریا باید نسبت به آن هشیار باشد؛ خردهفالن شقِ بورژوازي و چیزي که خطرناك است 
ایـن خطـر، تعـینِ   کـه  آنحـال ) شـود بازتولید میي مدنیجامعهگذاري است که صرف تصدیق همین نامبه(

نمـودار  بورژوازي دمـوکرات و بورژوازيخردهصورت ذهنیت خود پرولتاریاست که در این مرحله خطاهایش به
که عملگرهاییداللت ي بازي در میدانِ ، نتیجهندي آن؛ نتیجهندیک طرف تفاهم نیستاین موجوداتشود؛ می

یی اسـت  پرولتاریـا بالفعلطرحِ،در آنثبیت عضویتناممکنِ کهن است و تيجامعهحاصل عملیاتشان همان 
.که همچنان به گفتگو اعتماد دارد

ـــ یـا   ... و کشـاورزي و  هاي بزرگ کارگران صـنعتی که هنوز اثري از تودهاما کدام پرولتاریا؟ آن روزگار
تنها پاسخ ایـن پرسـش دشـوار را بایـد در همـان      !در ایران نبودــ کارنیرويفروشندگانبگوییم ترمشخص

رویـداد کلیـت، بـه گـروه کـارگران صـنعتی،       ي خودبازتابنـده ي مقام سـوژه رناپذیريِ مفهوم پرولتاریا دتقلیل
مانـدنِ تبیـین و تعریـف مـارکس از     خوریم از ناتمامجاست که حسرت میهمینکشاورزي و خدماتی جست؛ 

جایگـاه  اي از عناصرِ همشویم به فروکاست آن به مجموعه، و بدبین میطورخاصبهپرولتاریاطورعام و بهطبقه
متوسل شـوم کـه   بخشی آشنا و نتیجهي که به بیانِ صریحِ گزارهراهی ندارم جز آنهم ؛ و من در فراگرد تولید

کنشـگر ذهنیت«پرولتاریا در مقامِ : استبوده در عمل صورت یک اصل موضوعه بهاین نوشتهدر سراسرِشاید 
یدشـدگان سـبقت   خلـع از خـود » کارگزار سوسیالیسم«یا » فروشندگانِ نیروي کارمنسوب به ) سوبژکتیویته(

بـاره  دراین.ي طبقاتی همواره مقدم بر طبقات درگیر در آن استمبارزهدر همان معنایی که، گیردمنطقی می
ـ ، 1844هاينوشتهدستتر از جوانکمی مارکسِ جوان، حتا بازگشت به لوکاچیسمِخالی از فایده نیست  راي ب

ي دربـاره امتـداد  ـدر مختصات دکارتیِ محورهـاي متعامـد ذهـن   زاده سلطاناي کهگرایانهمهار ادعاهاي نخبه
اي کـه  گرایانـه هـاي اراده ، یـا نسـخه  کشیدپیش میآگاهی طبقاتیداري با انکشافجایگزینیِ انکشاف سرمایه

:نویسدمیاي به روگهدر نامه1843در سپتامبر پیچیدند؛روها براي کارگران اروپا میچپ
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توانـد از هـر شـکلِ آگـاهیِ     پایه منتقد مـی براین. عقالنیشکلی درهمیشهوجود داشته است، اما نه وارههمعقل
واقعیت موجود، واقعیت راستین را چونان تکلیف خـود و نیـز چونـان    ي ویژههاي بیاغازد و ازشکلنظري و عملی

دارد کـه نقـد   چیز ما را از ایـن بـازنمی  پس هیچ... (entwickeln/develop)هدف فرجامینِ خود منکشف سازد 
جـور  شروع کنیم و آن نقد را با اینواقعاً موجودسیاست، از مشارکت در سیاست، و بنابراین از نبرد خود را از نقد

دسـتورِ  یـک  با(doktrinär)پردازانه نظریهايشیوهدرنتیجه ما با جهان به). مشخص کنیم(چیزها هویت بدهیم 
!زانو بزنید]، در برابر آنگوییمکه ما می[ن است حقیقت ای]:کنددستوري که حکم می[شویم، رو نمیجدید روبه

: گـوییم ما به جهان نمی. کنیمتدوین میآناصول و دستورهاي نوینی براي جهانْ] خود[هاي ما از اصول و انگاره
خواهیم شعارهاي راستینِ نبرد که باید فریاد شوند را بـه تـو   اند؛ ما مینبردهاي خود را کنار بگذار، آنها احمقانه"

چیست، و آگاهی چیـزي  جنگدمیآنچه واقعاً برایش دهیم که ، تنها به جهان نشان می]جاي آنبلکه به. ["بدهیم
تنهـا در ایـن اسـت کـه جهـان را از آگـاهیِ       اصالحِ آگاهی . آن را به چنگ آوردبایدهماست که حتا اگر نخواهد 

ي خـودش را بـرایش   هـاي ویـژه  و کنشبیدار کنیمي خویش دارد آن را از رؤیایی که درباره،خودش آگاه سازیم
گـاهیِ  آتحلیـلِ  ، بلکـه از رهگـذرِ   )هـا دگم(ها اصالحِ آگاهی نه با جزم: پس شعار ما باید این باشد... توضیح دهیم

شد کـه جهـان دیرگـاهی اسـت     آنگاه آشکار خواهد... ناروشن و مبهم است اي که براي خودش رازورزانه، آگاهی
آشـکار  . اي از آن داشته باشدکه واقعاً آن را داشته باشد، تنها باید آگاهیچیزي را دارد که براي آنرؤیاي داشتنِ

هـاي  بـه اندیشـه  بخشـیدن تحقـق بلکـه  آینـده، واي بزرگ میان گذشتهنه ایجاد فاصلهامرِ اصلیخواهد شد که 
] بارینا[، بلکه کارِ کهنِ خویش را را نیاغازیدهانسان هیچ کارِ نوییو سرانجام آشکار خواهد شد که . گذشته است

در یک کـالم خالصـه   را ] فرانسويـي آلمانینامهسال[مان ي کارِ نشریهتوانیم سویهپس می.درَبآگاهانه پیش می
شپیکارهـا و آرزوهـای  عصر ما از آنچه (Selbstverständigung/self-clarification)شدنِ برخودمسجل: کنیم
اقـرار و اعتـراف  مسـئله بـیش از هـر چیـزي     ...])اسـت [ي انتقـادي  فلسـفه ] اي که همانـا خودآشکارگی([است 

(Beichte/confession)اذعـان  بایسـت  میتنها ش برایش ممکن شود، که آمرزشِ گناهانبشریت براي آن. است
.)از من استتأکید با زیرخط؛ از مارکس استتأکیدها(چیستندگناهان کند که این

(Marx; Ger, 1981: 345-346; En: 1975: 143-145)

از کـه جهـان را  اياصالحِ آگاهی":استضروريانهروچپهاي شیطنتمهاربراي افراطی این هگلیانیسمِ
یابد و پرولتاریا هم بـا  تر هم گفتم، تنها در خود مبارزه امکان میکه پیش، چنان"سازدآگاه میآگاهیِ خودش

عنوان یک فرایند منطقی بر ابعاد اجتمـاعی کـارگران   شود و بهتعریف میي آگاهیخودبازتابندهاصالحِهمین 
ي آن مقالـه ین نامه بر بحث خـود در اازجملههمین تضمینی که لوکاچ با اشاره به ،درضمن.گیردپیشی می

شـود کـه   و معلوم مینُمایدمیمعناداراست، بیش از پیش آوردهتاریخ و آگاهی طبقاتیيشورانگیزِ مجموعه
پیـروزي بـر حریـف   شگردهاي گونـاگون  ي مقولهبه گوناگون یک کشمکش اجتماعیسطوحِچرا تمایز میان 

شـوند تنهـا   مسیحیان که وقتی به خطاهایشان آگاه مـی اي است به همین باور شاید اشاره:نی نیستستفروکا
نیوش به اقرار درآیند، و این یعنی عملیات انجـام آن  اعترافنزد کشیشِ: آمرزش آنها وجود داردیک راه براي 

.خطا را در ذهن او بازسازي کنند
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خواسـته یـا   ، هـاي اسـتالین  پاکسـازي قربانیانِي حیثیتپس از اعادهدور از عقل نیست اگر بپنداریم که 
کـه  گم باشد؛ همـین شدگانِتصفیه، حتا اگر نامش در خیلِ شده استايدلجوییزاده هم از سلطانناخواسته

تاً روحِ او اند، قاعـد گفته» روحشان شاد«شدگانِ عصرِ استالین نیستسربهمظلومِي گونهروزي در مسکو براي 
دارشـده مسـتحق   هاي لکـه است، شاد شده است؛ تقریباً مطمئنم که برخی از حیثیتقدرها که درخورهم آن
هـاي  در نوشتهکه بدانیدبوخارینرا ستالین نبودند؛ یکی از این بسیارانجانشینان اي هاي عذرخواهانهعنایت

از آنهایی شایدزاده اماسلطان.در کفش داشت چیزهایی گفته شدخبر یا صاحبخبر بیهایی که قبلی از ریگ
این مجـال  درعوض، . روحش شاد: حق طلب داشت؛ خوب است ما هم بگوییمي حیثیت را بهبود که این اعاده

یـادآورانش  مذموم هست که چندان؛ بودن در باند استالین کندیاديکه کسی هم از حیدرخان کنداقتضا می
هـا بـر بـاد    اش روي سرشت انقالبیِ جنگلیبینانهگویند سرش را حسابِ خوشمی. بدون رتوش سراغش نروند

خواه هایش در میان مجاهدانِ مشروطهدوچون فعالیتجامانده از او، شرحِ چنوقتی در تقریرات بهشاید، اما داد؛ 
جـور  شویم، اطالقِ ایـن آگاه میستارخانامثالِزیر و روي شخصیت ي دربارهاز داوريِ اوخوانیم و تبریز را می

در دسـترس  هـا  د؛ چنین تقریراتی از روزهاي فعـالیتش میـانِ جنگلـی   خوراما و اگر میبهبه اوها بینیخوش
فعـالً  خطا نبود و به باورِ من شک محاسباتش بیکرده است؛ بیم از آنها با چه تعابیري یاد میدانو نمینیست

سپاري گزافهرا باید نه در شرَتَبزرگخطاي او،تاکتیکیبرآوردهاي ي انتقاد، در بازخوانیِ ترین الیهدر سطحی
ارتـش  شایدکهاین: او جستدکننده در محاسباتیک امکانِ تهدیلحاظ نکردنِ در ها، بلکه به حسابِ جنگلی

به ،در تهران، سفیر شورويي رتشتایننامهمحتواي ؛ کنار بکشدي گیالن قائلهدخالت در ازناگزیر شود سرخ 
براي کاهشِ اقـدامات  هاروسيرویهناگزیرِبراي ترك مخاصمه با دولت مرکزي، بسنده گویاي چرخشِمیرزا

اي کـه  یالمللـ هاي داخلی و فشارهاي بینبا درنظر گرفتنِ بحرانها ؛ لنینیستبودانگلستانآمیز علیهتحریک
بـا اغمـاض   نشـینیِ لنـین   فشرد، به ایـن عقـب  ي بیست میهاي آغازین دههگریبانِ دولت شوروي را در سال

شـد، احتمـاالً   نمـی کنم اگر حیدرخان در ماجراي مشکوك مالسرا هم کُشـته  با این اوصاف فکر می. نگرندمی
ها پیدا گیالن را گرفتند، سرنوشتی بهتر از خود جنگلیپوشیِ ارتش سرخْوقتی نیروهاي دولت مرکزي با چشم

از این هـم  ؛ایمي تعیینِ خطاي او بدانیم به بیراهه رفتهي اینها، اگر مرگ او را سنجهرغمِ همهبهاما .کردنمی
خیلـی نبایـد اطمینـان    بـود،  اش کارهاي عجیب و غریبروزيشبانهشورِکهیک آدمِ عملیاتیبدتر، به مرگ

مـرگ  تـواي محيدربـاره » طور کلـی بهواریسم ورشکستگی گ«مشقیِداوريِجا از همینمن هم مثالً ؛داشت
شـبِ  که ته کارش بـه مضطربی ي دانشجوينامهپایانگیريِ نتیجهفصلِ برايراگوارا در بولیويحاصلِ چهبی

دانـم  هرچند می،کنمهاي غیرانتفاعی توصیه میشگاهدانهاي دمِ بختآخريترمي همهبه دفاع کشیده است، 
اندنیم قرن است عادت کردهآمریکاي مرکزي و جنوبی که زبانانِتینها دور از سرزمین ما، براي الفرسنگکه 

بهتر در این مورد هم.استصفرهمیشه پولیي دانشجویانِ د، نمرهنرصد کنرا کودتابهدستهاي رفتارِ شمالی
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بازتولیـد یـک   امکان اي پیدا کنیم که در تعیین درست و نادرست، نزد خود حیدرخان معتبرتر از است سنجه
.باشدجسم آلی

سـت و  یی شـبیه آن ا او چیزهـ بورژوازي دمـوکرات دست خردهدر در این مرحلهگفت رهبري جنبش یم
فهمید تا این حد میزاده این خوبی را داشت که اً میرزا و یارانش بود؛ در قیاس با سلطانصراحتمنظورش هم 

هرگـز  ایراندهقانان شمالِ: کندتعیین نمی» کمینترنیافته در آگاهی طبقاتیِ سازمان«جنبش را يکه رهبر
و این هم دانستندنمیخویش زعیم،الملل سومنرا به سفارش بیخود حیدرخانو نه ، نه لنینزادهسلطاننه 

بـا کمینتـرن هـم   و تر بودجذابکار ي محافظهمیرزابراي آنها ؛دروها باید تحملش کننچپاست که واقعیتی
که حیدرخان ؛ ایندرسیمعموالً به جایی نمیهاي اجتماعی، جنبشايبرتررهبر مطلوبي یکتجویزِ طبیبانه

تر اسنادي کشـف شـود   شاید سپسبود، جاي بحث دارد و اشتباهمیرزا چقدر دچار پیگیريِترازِتشخیصدر 
 مخکه مؤید اسماعیل جنگلی، خواهرزاده. باشدشالفانانتقاد کنـد کـه   ي میـرزا، اشـاره مـی   رائین به تقریرات

و جریـانِ  اهللا خـان ها، یعنـی گـروه احسـان   ي جناحِ تندرويِ جنگلیمدعی است قتل حیدرخان از آغاز توطئه
؛ شاید کوششی است براي خودمبرّاسازي اسـماعیل، کـه   )238-232: 1352رائین، (، بوده است افراطیِ حزب

سـنگینی و یـارانش  میـرزا  زیـانِ بـه ي اتهـام  کفه. یدرخان دانسته شده استگاه خودش متهم اصلی مرگ ح
که گفتم، رازگشایی از این موضوع کمک اما چنان.انمجرمانگشت اثرِدشوار است یافتنِپرهمه کند و بااینمی

براي من جالب است کـه  درعوض، کند؛ حیدرخان نمیپذیرِ محاسبات سیاسیِچندانی به درك مفاصلِ آسیب
حیـدرخان بـه   : مخـرج مشـترك گرفـت   زاده رقیـبش سـلطان  میـان او و خطـايِ بنیـادین   تـوان در یـک  می

بین بود و آنچـه  داشت ــ خوشاگر در آن روزگار در ایران چنین چیزي وجود میبورژوازي دموکرات ــ خرده
بـودنِ  » بورژواییخرده«منکر همزادهدانست؛ سلطاندموکراتیک انقالب ایران میـدر جریان بود را گامِ بورژوا

نقل کردیم، باور داشت کـه  که از اوانگاشت و چنانانقالب نمیسزاوارمیرزا نبود، اما آن را رهبرِ امثالِجنبشِ
شان اي که دربارهدموکراتیک در کشورهایی چون ایران به دالیل ساختاريـهاي بورژوابورژوازي و جنبشخرده

نـبشِ نـاب   مـوازات آن یـک ج  با استعمار نخواهند جنگید و درنتیجـه بایـد بـه   پیگیرانه نوشت، گفت و بسیار 
دارشتلخ اما خندهخان شد و سرانجامِاهللادولت احسانساز،زيِ دستي این توات؛ ثمرهراه انداخکمونیستی به

یـا جنـبش   بـورژوازي خـرده چیزهایی ماننـد پذیرش موجودیت،مشترك دوطرفمشکلِظاهراً .یدیمرا هم د
در این نوشته، از آغاز تا اینجا، کوشیدیم سردرآوریم کـه بـیخ قضـیه را چگونـه بایـد      . استدموکراتیک ـبورژوا

بـورژوازي وجـود دارد کـه    نام خردهبهچیزيطور نیست که این:اصالح کرد، و کمابیش به این نتیجه رسیدیم
استعمار وجود دارد، امپریالیسم یا جور ناپیگیري در مبارزه با عکس، چون یکلحاظ سیاسی ناپیگیر است؛ بهبه

صورت رده بگیرد که درایناست خواننده خُممکن . شودبورژوازي جعل مییک پایگاه اجتماعی موسوم به خرده
جـو ـــ  ــ پیگیر یا ناپیگیر، رزمنده یا کنارهرا... و اندهقانخردهوران، پیشهان،فروشدست،خیلِ عظیم کسبه
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: اسـت جدر همـین ي کلیدي بحـث درسـت  نکته. بگذاریمهابورژوازي ندانیم، پس چه نامی باید بر آناگر خرده
بازتولید در قوانین مجردبه لحاظ طبقاتیکه ايعارضهیعنی (» طبقاتیناموجود «ه این دهد کآنچه امکان می
و سـماجت یـک نـاپیگیري در آن    ي اجتمـاعی  موجودیت پیدا کند فعلیت یک مبارزه) نداردسرمایه ضرورت
ایـن  اجتمـاعی هاي مارکس و انگلس هم جز جایی که بحث بـه اسـتلزامات سیاسـی حرکـت    است؛ در نوشته

پوشـیِ  جور چشـم ، کمابیش درقبالِ آن یک...برومرهژدهم، مانند همان کشدمیجایگاهبیشکل وجمعیت بی
چشـمگیرتر از  ؛بنديِ مستورِ واقعیت در جریـان اسـت  شناختی براي درك ذات ناسازِ سرمایه و استخوانروش
حال و تنگدست، نـوعی یارکشـیِ   به دارا، میانهبنديِ دهقانان لنین هم در تقسیم.سرمایهجا، در جلد یکم همه

د، رکبندي ارائه میاي که براي این تقسیمها را مدنظر داشت، وگرنه معیارهاي اقتصاديسیاسی براي بلشویک
ـ حال روزگار میدهقان تنگدست درست مانند دهقان میانه(بودهاي کمی صرفاً تفاوت د، فقـط زمیـنش   گذرانَ

سیاسـیِ  شـناوريِ بـورژوازي خـرده ترین تعریف ممکن، درنتیجه در متعین).استر و درآمدش کمتترکوچک
در تعیینِوگرنه ؛ پذیر نیستشکلِ ایجابی مقولهبههاي سیاسی برآوردناپذیري است که جز در همان کشمکش

نه خلـعِ  کننده،نه خلع ید «: جلوتر رفتسلبیتعاریف از سطحِ دشوار بتوانآن،یا اقتصاديچیستیِ طبقاتی
ي این تعـاریف  همه؛»ي آننه خریدار نیروي کار، نه فروشنده«، »دهوننه استثمارش،کشنه بهره«، »دهونید ش

اي چـون  ایجـابی هـاي ؛ وصـف »نیسـت «لحاظ طبقاتی بورژوازي بهخردهکهداللت بر یک چیز دارند و آن این
،کـم دردسرسـاز نیسـتند   کـه ، گذشته از ایـن »خویشي کوچکمستخدمِ سرمایه«یا » دمالک ابزارِ کار خو«

، حاشـیه و پرتبصـره  ي ایـن صـفات ایجـابیِ پر   مِ همـه رغـ کننـد؛ چـون بـه   ه حل ایـن مخمصـه نمـی   کمکی ب
وجـود  آن هم از حیث ناموجود بودنِ قابلِ حذف است؛منطقاًبورژوازي همچنان از روند بازتولید سرمایه خرده

هرحـال  دزدي، بـه لـه که در آن هر انسانی، ولو با گدایی و دارتزاقِ روزمرهترِ بنیادینحیثیت، نه استطبقاتی
در این وضعیت براي توصیف یک ترکیب اجتماعیِ مشکوك، مـن بـه همـان شـاخصِ سیاسـی کـه       .»هست«

.بیشتري دارمآورد، اعتماداعتبارش را از فعلیت یک کشمکش اجتماعی به دست می

خـان، گـروه   کوچـک (یـد  دمـی پیشـرو و بسـنده پیکـارگر  بورژوازي را هایی از خردهحیدرخان الیهباري، 
بـورژوازيِ  ر جنـبش خـرده  واقعیت این است که اگر پیگیر بودند، دیگ. کردو روي آنها حساب باز می) خیابانی

باشند، یکراسـت  ... که کارگرِ صنعتی یا کشاورزي یا آن؛ بیجور چیزها نبودندبورژوازي ملی و ازایندموکرات،
براي پرهیـز از  داشت؛ داري به سوسیالیسم وامیچون همین پیگیري آنان را به گذار از سرمایه،بودندپرولتاریا

بـر آن وشـود ي نیروي کار تولیـد مـی  روشندهفجایگاهکژپنداري، همچنان پرولتاریا را ذهنیتی بگیرید که از 
معنـايِ تغییرنـامِ   فحـوا و  مـن  . ریاضیاتی تبدیل کندـمنطقیکند تا آن را به یک عملگرِ جایگاه تقدم پیدا می

فهمـم؛  طـور مـی  را این) دموکراتیکـبورژواجاي بهانقالبیـملی(در تزهاي ملی و مستعمراتی پیشنهادي لنین 
بیاییـد اگـر   ! دانـد پرولتاریاسـت  نمـی انقالبـی ـملـی ، چون هنـوز خـود چیـزِ    پرولتاریاگوید شاید صراحتاً نمی
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هـاي راهبـردي   او در برابر ضـرورت پوشیچشمخواهیم خطایی اصولی را به حیدرخان نسبت دهیم، آن را می
فـراز  تانگ در مینئکوهایی چون رویکرد کمینترن به در نمونههم به مضمون آنو اندکیاین تغییرنام بدانیم، 

.بیندیشیممیالدي 1920ي در دهههاي ضداستعماري چینو فرود جنگ

*                 *                *

و بـه  بدانیمپیگیريآن را از سنخِ باید شود، نفروکاستهش هاي بالفعلبه تکینهمقاومتکه مفهومبراي آن
،ضدامپریالیسـتی يسـرمایه )خرده(حتماً؛ندهیمربطش سرمایه ضدامپریالیستیِیا فالن جناحِ بورژوازي ملی

و ه و هسـت، ودبـ بحـث  همچنان صدق و کذبشسرِبر تاکنون که از صد سالِ پیش کمی نیستبرداريِ کاله
مفهـوم را بـا  آن ند تـا  ایدهوشککسانی .چکانداین نوشتهوقال را برقیلهمهنآز اي ارشحهتنها مجال موجود

باشد و چـون فعـالً چنـین چیـزي     نانمحبوب آرنگمت باید بهآنها مقاورأيِبهد؛ کننذکر مصادیقش تخطئه 
بـه  فـوراً  ها سـاده شـود،   چپکارِکه شرایط هم براي آنترینپیچیدهدر ؛برویم پیِ کارمانممکن نیست، پس

ایـن بالهـت بـراي گـذران امـور      اسـت؛ سوسیالیسـم که بهترین چیـز در جهـان   کنندآوري مییادخودشان 
خـان  اهللادولت موازيِ احسـان تواندترین کارها میت ذهنی، یکی از سادهبا این یادداش!شان خواهد بودمبارك

ماکـت  یـک  ي متهورانـه توانِ تولیدحتا مدعیان وقتی ؛ تر استطرحِ ادعاهاي بزرگترسادههم؛ اما از آنباشد
گان به ارزشِ واالي تهور دپیشهرَشک خانگیز استآخرین چیزي که حزنهم ندارند،راخاناهللاحسانکاغذيِ 

. روهاستچپجاينابههايهنگام تماشاي فرجام عبث بدیل

رقیـبِ دسـت  خـود همچنـان بـا   شـناختیِ روشکه در بخش پیشین گفتم، ایـن تحلیـل در بنیـاد    چنان
بورژوازي بندي انقالب، و قول به امکان یک بورژوازي یا خردهاستناد حیدرخان به مرحلهاش اتفاق دارد؛راستی

بینیم که این دو بدیل حتا در یک جریان سیاسـی  ؛ درنتیجه بسیار میگویمملتزم به تحول دموکراتیک را می
پلنـومِ چهـارم  يچیرهطخرا در تحلیل ي حیدرخانی خطاهمین کمابیشکنند؛شان را با هم عوض میجاي

ي مسـتقل از منظومـه  ،یابیم؛ معناي اجتماعی ایـن خـط  انقالب بازمیتا حزب توده از تحوالت ایران، از کودتا
در تبیـینِ شکسـت سـنگین   حتـا  درست به همین دلیل است که . ی و نظريِ شوروي قابل درك نیستسیاس
صرف نقش راهبـرديِ حتـا   بهکهاي بودویژهاجتماعی و ژئوپلیتیکیِآرایشگرم به پشتخود ي سیاسیِ برنامه

لگوهاي انتقاديِ چپ رادیکالِ وقـت اروپـا و   اهاي اجتماعی،ي آن در پیدایش و دگرگونیِ جنبشناخواستهگاه 
ـــ از  سوسیالیسـم اردوگـاهی  سه و نیم دهـه  ي در تخطئهرا ...)م مائوئیستسکیسم، ترُم،کمونیسیور(آمریکا 

 شانْبسا به انحطاط میگذاشت یا چهثمر مییا بین روزها ــهمادوم تا جهانی پایان جنگدک.

نـقِ نـق و کاهند، جنبانی فرومیمآن خط را به دي بازندهکه عملکرد اي سازانهسادهي میان تعبیرهاقاعدتاً
، دهندها نسبت میچپها و ضدتبلیغات غُبنِ دولت موقت را به کارشکنیطلبانه فرصتکههالیبرالهمیشگیِ 
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شـدن  مصدق از ملـی ها به عملکرد حزب توده در حرکت دولتلیبرال؛ استناد تاریخیِمعناداري نیستتفاوت 
اثري هست و فاجعهد؛ امروز که نه از آن حزبِکشاننمیهم دولت بازرگاننفت تا کودتاست، و سپس آن را به

مقایسه ادامـه دارد و  لیبرالیسم ایرانی خردههاي هنشریترین ایهمبینه از مصدق و بازرگان، همچنان روي جلد
حضـور اُرتگـا در   زده از وحشـت سـال پـیش   10اندازد که حـدوداً  هاي مشکوکی میآدمچرانیِقلمیاد بهما را 
لِّ دست به دامـانِ بارِ همیشگیهاي رقتشیوهبهشانبراي بهبود بازار کساد سیاست، تهران رقیـب شـیوخِ اَجـ

که در بافت ایدئولوژیکی یک وسواسنمود کامل : شناسیمما این وحشت را از زمانِ خود مصدق می. شدندمی
بایست خـود را تنهـا احسـاس کنـد؛ جنبشـی کـه       مید، پرورانْرا میکترین ترومن دیاکارتیسم مکامثالِ که

رغم شدنِ نفت بود و بهراتر از خواست ملیمخاطراتش سرانجام امپریالیسم را به ضرورت کودتا رساند، چیزي ف
؛ گرفتمیسبقت خود اوداد، از پهلوي میراي حفظ نظام شاهنشاهی بهي اطمینان خاطري که مصدق بهمه

هـاي  بـه لـزوم دگرگـونی   )نفت ملـی (دیآغازمیدهیم که با هر خواستیما این را به رادیکالیسمی نسبت می
ونفـوذ شـوروي   بـراي فرصـتی د؛ مصدق این رادیکالیسم را یرستر، تا سطحِ الغاي سلطنت میاجتماعیِ جدي

آوري طرزِ حیرتبهي ابعاد خطرگویند دربارهبرخی مید و دیمیی که او رهبرش شده بودها در جنبشايتوده
آگاهیم و در این میانه او را لت او براي ممنوعیت بسیج خیابانی مردم؛ از عملیات اضطراريِ دودچار پارانویا بود

تجـاربِ  شـمارِ گـاه ؛ دکنـ فراهمشاهارزانِاوباشِکشیِچماقرا جمعیت خاطرش اسبابِ کهگزیري نبود از آن
داستانخواندنی است؛ فرقی ندارد غربت و تبعیدش تا پسینِفالیهمایوناز پگاه ،ایراندر لیبرالیسم تاریخی 

سانچوپانزاي آن؛ براي این ي اخیردهههاي خبرچینِ نشریات یکوآشغالآتیا،مصدق باشد، یا دولت بازرگان
زینبر نشستهآید، او را که تا جایی گندي باال میستوزادهپوبرگي در بلبشوي خانهبینیم که میشانیگوهرن

بر ه و ناشیانهدزدیداربابی از انبارتعینـی جـز همـان پارانویـا را بـاور      است، هـیچ  پیوستهرشمحقّقاطرِ بخت
.یعنی کودتانهایتاًهمیشه یعنی آمریکا، و آمریکا همانیزدگیِ وجن؛ این نکنید

ورزيِ چپ ایران نمود یافته ستدر سیابعد هماز آن بهاي که از جنگل تا کودتا و دو سرِ طیف تحلیلیاما 
فراز و فرود دولت مصـدق و  ماجراي دراتفاقاً ي دو سمپتومِ یک بیماري بدانیم که را باید تکرارِ لجوجانهاست

ي یـک زمینـه  که چگونـه  کرد و بررسیدايبهانهآن را توان میباز هم بروز کردند، وبه آن هاايواکنشِ توده
هاايتوده.کندآشفته و مذبذب میین دو کرانْی چپِ وقت ایران را میان احلیل سیاستشناختی یکسان، روش

جاي دیگري دانستند و در نشریات گوناگونی که هر یک بهز کودتا مصدق را صراحتاً عامل آمریکا میتا پیش ا
:هم مزید بر علت شد1330تیر 23گذاشتند؛ ماجراي شدند، از حمله به او کم نمیمنتشر می

گویی، و اطاعت از سیاست اسـتعماريِ آمریکـا گـام    کُشی، فاشیسم، دروغدولت ضدملی دکتر مصدق در راه ملت
ي بزرگی که دولت دکتر مصدق با الهام از منابع امپریالیسـتی بـر ضـد منـافع     روز عمق توطئهروزبه. نهاده است

آمیـز و  ي تسلیممحیط را آماده براي مذاکرهکه دکتر مصدق براي این... شود ملت ایران چیده است آشکارتر می
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سـازد، الزم  ]ي ترومن است که راهـی ایـران بـود   مقصود هریمن، نماینده[ي استعمار آمریکا چاکرانه با نماینده
دوست ملت را ضامن سیاست ترین فرزندانِ استقاللو ریختنِ خون شایستهدانسته است ملت را به گلوله ببندد 

).548: جامی؛ به نقل از 26/4/30سوي آینده، به... (ي امپریالیسم آمریکا قرار دهد مایندهنوکريِ خود نزد ن

سـنگین علیـه مصـدق را    دست احکامِت؛ انبوهی از اینادامه داش1331تیر 30تا رویدادهاي داورياین 
: محض نمونه. توان در نشریات وقت حزب توده جستمی

خواهد ي نفت را میمراقب و باهوش ایران کامالً واضح و آشکار است که دولت مصدق مسئلهاکنون براي مردمِ
نفوذ استعماري را در منابع نفتـیِ ایـران پابرجـا    ،»شدنملی«سود امپریالیسم پایان دهد و با نامِ ظاهرفریبِ به

بـراي  ورزد و دکتر مصدق علناً به منافع ملت ما خیانت می... کند دالل نفت را بازي میمصدق نقش. نگاه دارد
؛ به نقل 19/5/30مردم، (زند پابرجا نگاه داشتنِ نفوذهاي ارتجاعی و امپریالیستی به ملت ما از پشت خنجر می

)553-552: جامیاز 

... اکثریـت عظـیم مـردم ایـران تعـارض دارد      مصدق از نظرداخلی متکی به طبقاتی است که نفع آنها بـا نفـع   
دنبال مصـدق،  آرا، و یک روز هم بهدنبال رزمروز بهدنبالِ قوام، یکروز بهیک] ست[هاها هستند که سالهمین

از . کنـد ها فرق مـی اردوي غارتگران در ایران یکی است و فقط نقاب.شوندمیانواع جرائم و جنایات را مرتکب 
گاه خارجیِ او، یعنی تکیه... المللی است خوار بینکتر مصدق متکی به یک امپریالیسم جهاننظر خارجی نیز د

اسارت کشاندن ملت و تبدیل کشور به پایگاه تجـاوز امپریالیسـتی نداشـته    امپریالیسم آمریکا، نیز نظري جز به
هـایی داشـته باشـد، چگونـه     گـاه ترتیب دولتی که از نظر خارجی و داخلـی چنـین تکیـه   بدین... است و ندارد 

: جـامی نقـل از  ؛ بـه 1331ماهتیرپنجموي بیستشمارهنوید آینده، (طلبانه شود تواند مصدرِ اقدامات اصالحمی
572-573.(

سیاسـی و اقتصـادي   ي آمریکا براي افزایش نفـوذ  و گماشته»ال نفتدلّ«یک را مصدق صراحتاً هاايتوده
همخـوان نیسـت و بیشـتر    » بـورژوازي ملـی  «این توصیف قاعدتاً با مفهـوم  . دانستندمیامپریالیسم در کشور 

بینیم در تحلیل حزب پایگاه ارتجـاع و وابسـتگی کشـور    ي است که کمی بعد می»کمپرادور«گرِ همان تداعی
حـزب  بینیم مصدق عامل آمریکا بود، اما نه آنجـایی کـه   کنیم میراستش هرجور حساب می.شودانگاشته می

جمهـور وقـت آمریکـا    ریـیس ي دغدغـه که او را همتريگذاشت، بلکه در سطحِ بنیادینمیتوده بر آن انگشت
ي نفت، دولت دموکرات ترومن تقریبـاً از موضـعِ   ي مصدق با انگلستان بر سرِ مسئله؛ وگرنه در معارضهکردمی

پیشاپیشامل آمریکا باشد نیازي نبود که که مصدق عبراي آنمقصود من این است که. کردایران حمایت می
آغازید، هاي مقومِ دولت خود او میباشد که از خواستهايوضعیت جوشندهباشد؛ کافی بود نگران » ل نفتدال«

تبـدیل بـه یـک    بورژوازي ملیي است که ااین درست همان مرتبه. گذاشتآن را پسِ پشت میزودخیلیاما 
مثالً اي که اجتماعیقالبِ درنهشت آنگريِ نفت هم مانعِالیبا دلّبورژوازي نبردشود؛ جایی که حتا توهم می

.شودنامیدند، نمیمیبورژوازي کمپرادورها ايتوده
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ي امپریالیسم اسـت، پـس قاعـدتاً بایـد     چون مصدق گماشتهدر تحلیل حزب توده :حاال خوب دقت کنید
عبـارت دیگـر، چـون منـافعِ ایـن      را داشته باشد؛ یـا بـه  ...) الی نفت و دلّ(خصایص اقتصادي بورژوازي وابسته 

کند که براي آمریکا داللی کند، پـس مصـدق سیاسـت    اقتضا می) کمپرادور یا هر چیز دیگر(بورژوازيِ وابسته 
شـکلِ  امر اقتصادي بهموجبیتد؛ اما اینجا رَبهاي انقالبی و ضدامپریالیستی را پیش میآمریکایی علیه جنبش

: بیـنم من رابطه را باز هم برعکس می. آیدهاي موجود جور درنمیزند و اساساً با واقعیتمیتوي ذوقزمختی 
د؛ پیـروِ  نشـو وضع میهکذاهاي انقالبی را سرکوب کرد، پس بورژوازي وابسته و کمپرادور و باید جنبشچون 

هاي پیشینِ نوشته آمد، اصرار دارم که پیشینگی و تقدم منطقـیِ امـر اقتصـادي،    هایی که در بخشتمام بحث
اقتصاد دیگر تقدم نـدارد؛ بلکـه  این بدان معنا نیست که . شودبندي میمقولهرویداد تاریخی پس از وقوعِتنها 

ساختار تمام و کمالی است که نسبت بـه آن هـیچ   دهد، مستلزمکه علیت آن بر آنچه روي میدهدنتیجه می
ـ «داند معلولِ سیاسی و اجتمـاعیِ  درستی نمیآگاهیِ پیشین وجود ندارد؛ در چنین حالتی اگر کسی به الیِ دلّ

دلّمصدق است یا شاه، به» نفت معلولی که : یابدپس از کودتا تعینِ واقعی میالیِ نفتسببِ این است که خود
پایگاه اجتماعی مصدق خواهد بود که جنبش انقالبی ایـرانِ  هنگامی» الی نفتدلّ«کند؛ وضع میعلت خود را 

ي بلکـه حتـا خـود حـزب تـوده، اگـر در مبـارزه       از ایـن هـم بـدتر، نـه فقـط مصـدق      . وقت شکسـت بخـورد  
!استدالل نفت ،نباشدپیگیرقدرِ کافی ضدامپریالیستیِ وقت ایران به

رویکـرد  1331تیـر  30تر گفـتم، پـس از   که پیشچنانشویم؛ روي میدچار چپچنین نبینیم وقتی این
سازمان افسـران حـزب بـراي کمـک بـه دولـت و خنثاسـازي        آرام نسبت به مصدق تغییر کرد؛رامها آايتوده

سـاخت؛ عملکـرد   از تدارکات مشـکوك نظامیـان آگـاه مـی    درپی پیراطلب، مصدقعملیات نیروهاي سلطنت
مرداد خیلی زودتر، 28د، کودتاي نبواگر فعالیت اطالعاتی این شبکهکارساز بود که قدرهاافسران آنسازمان 

.دادروي می1331شاید در پاییز 

هـاي  گذاشـتن دسترويها و دستها، بالتکلیفیهاي مصدق، و دودلیکودتا در بسترِ هراسبا این اوصاف 
ي ، هیئـت اجرائیـه  پـس از کودتـا  . روي دادارهاي سازمان افسـران، ها و هشدالشرغمِ تبهرهبريِ حزب توده، 

که اي منتشر کردجزوهپیروزي کودتاو جنبشدر تحلیل عللِ شکست ) رهبري حزب در داخل کشور(حزب 
:خوانیمدر این جزوه می. گویند گالوست زاخاریان، عضو هیئت اجرائیه، آن را نوشته استمی

اسـتثناي قشـر کمپـرادور،    بورژوازي در مجموعِ خـود، بـه  ] در آن[ي اول انقالب، انقالب ملی است که مرحله
هـاي دهقـانی علیـه    از طرف دیگر نهضت وسـیع دهقـانی، شـورش   . طرفدار انقالب و مخالف امپریالیسم است

نسـبیِ پرولتاریـا و عـدمِ    در این مرحلـه بـه مناسـبت ضـعف    . ها و ملّاکینِ بزرگ گسترش نیافته استفئودال
ي دهقانان در نهضت انقالبیِ ضد امپریالیستی، رهبري نهضـت در دسـت بـورژوازي اسـت کـه     شرکت فعاالنه
نهضت انقالبیِ ایران، با وجودي ... د و متزلزل است کارانه دارد و در مبارزه علیه امپریالیسم مردشتمایالت ساز
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ي اول خود ذلک هنوز در مرحلههایی داشته است، معدر گذشته پیروزيگذرد، وها سال از آغازِ آن میکه ده
).630:نقل از جامیبه(است 

:توان از منشویسم یاري گرفترو، میگريِ خط چپبراي توجیه نامسئولیاي است و حرف نامسئوالنه

اسـت، در  ] نیروهـاي پرولتـري  [مـا  بـا  نهضـت  سرنوشتي دوم انقالب، رهبري و لذا مسئولیت اگر در مرحله
.)630: جاهماننقل از به(با اوست بیشتر نیز دست بورژوازي و لذا مسئولیت ]در[ي اول، رهبري مرحله

بورژوازيبدنامی مثلِچیزهاي ــ بگذریم از خود مصدق ــکه پایگاه طبقاتیِ یک نیروي سیاسیبراي این
؛ کـل ایـن   کنـد مالیماستطور ماجرا را اینآن نیرو کافی است باشد، ها جور فُحشو ازاینوابستهوکمپرادور

رفـت تـا صـورت مسـئله را     حـزب  اما بحث یعنی مسئولیت شکست جنبش بر دوش مصدق است و نه حزب؛
در همین مسئولیت جنبشد که چرا اصالًاپرسش پاسخ دبه اینباید پیش از هر چیز : تر کنددرجه عمیقیک

تحلیلِ ضد تفسیري، ي تعلیماتینشریه44ي کیانوري در شمارهدرنتیجه ؟استبورژوازي بر دوشِمرحله هم 
: داددست بهخط رسمیِ حزب

ي ، یعنـی مرحلـه  ي اول انقـالب رفقا این توهم پیش آمد که گویا چون مـا هنـوز در مرحلـه   بعضی از براي 
و بعضی . ضدامپریالیستی باید به دست بورژوازي ملی باشدجنبشِضدامپریالیستی هستیم، رهبري انقالبِ 

ي در مرحلـه . رسـد این موضوع درست به نظر نمـی . خواهند با این حکم توجیه کننداشتباهات خود را می
و در صـورت رشـد آگـاهی سیاسـی و     رهبريِ بورژوازي ملـی جبـري نیسـت    ،اول انقالب ضدامپریالیستی

دسـت پرولتاریـا   و بـه ] شود[ممکن است رهبري از دست بورژوازي ملی خارج ،پرولتاریاآمادگی تشکیالتیِ 
)29: 1359نقل از ناریا، به(طور کلی کوشش پرولتاریا نیز در این راه است بیفتد، به

در 1336ي مرکزي در سال چهارم کمیتهپس از ضربه به تشکیالت حزب و خروج رهبري از ایران، پلنوم 
کرد رهبري حزب توده در قبال دکتر مصدق و تحلیل آن از ماهیـت طبقـاتی دولـت او را بـه نقـد      عملمسکو، 

را باطل ) ي هیئت اجرائیهجزوه(خط رسمی رویکرد» ي انقالبي مرحلهدرباره«ي نامهکشید؛ سپس در قطع
:شکلی مشروط حق را به کیانوري داداعالم کرد و به

ي کنونیِ انقالب رهبـري بـا بـورژوازي و    اند که در مرحلهمتذکر شده] هیئت اجراییه[کنندگان جزوه تصویب
توانـد جـز بـا    ي ضدامپریالیستی نیز رهبري انقالب نمیکه در مرحلهلذا مسئولیت بیشتر با اوست، و حال آن

انقالب رهبري بـا  ي ضدامپریالیستی جزئی از انقالب دموکراتیک نوین است و در اینپرولتاریا باشد ــ مرحله
).28: جانقل از همانبه(پرولتاریاست، زیرا بورژوازي در انقالب ناپیگیر است 
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ي نامـه در قطـع : بـود انگیزي دچار گیجی طرزِ شگفتبهی که خط کیانوري را مسلط کرد،همه پلنومبااین
ي و در مـورد مسـئله  ي ملی ــ حکومت دکتر مصـدق  ي روش حزب نسبت به بورژوازي ملی ــ جبههدرباره«

:خوانیممیچنین ،در نقد عملکرد حزب نسبت به مصدق» شدن صنعت نفتملی

عدم شناسایی بورژوازي ملی ایران، درك نکردنِ ماهیت آن و عدمِ تشـخیص خصـلت ضدامپریالیسـتی ایـن     ... 
را کـه  ايوت اساسـی رهبريِ حزب ما تفا. ي حزب ما بوده استروانهقشر از بورژوازي یکی از مبانی روشِ چپ

بین دو قشر مهم بورژوازي در کشورهایی نظیر ایران وجود دارد از نظر دور داشـت و در عمـل نتوانسـت قشـر     
دهـد کـه   تاریخ نیم قـرنِ اخیـر کشـور مـا نشـان مـی      ... بورژوازي را از بورژوازي ملی تشخیص دهد کمپرادورِ

ي مردم ایـران شـرکت کـرده و در    بورژوازي ملی با وجود ضعف اقتصادي، در مبارزات ضدامپریالیستیِ گذشته
جهـانیِ اول، انقـالب   هـاي جنـگ  خصوص در انقالب مشروطیت، مبـارزات سـال  اي از نبردهاي انقالبی، بهپاره

همین سبب در تاکتیک حزب ما خطاهاي به... هاي آذربایجان و خراسان نقش مؤثري داشته باشدگیالن و قیام
ي کـه جبهـه  جاي آن؛ رهبري حزب ما به]است[ي ملی و دولت دکتر مصدق بروز نموده جدي نسبت به جبهه

ترین جناح هیئت حاکمه حمایـت نمـوده،   م و سیاهملی و حکومت دکتر مصدق را در مقابل حمالت امپریالیس
ي ملـی و  طـوالنی جبهـه  ]هاي[جهات مثبت روش رهبران بورژوازي ملی را مورد پشتیبانی قرار دهد، تا مدت

نقـل از  به(حکومت دکتر مصدق را شدیداً مورد حمله قرار داد تا سرانجام واقعیت این روش را به اثبات رسانید 
)20-17: جاهمان

اي خصلت دوگانهداراي ملیبورژوازيکند که شکلی آشفته، تأکید میجا، و البته بهنامه جابههرچند قطع
کند و از سوي دیگر فشارهايکار میاش با امپریالیسم آن را گاه محافظهاست که از یکسو پیوندهاي اقتصادي

گاه بههاي گاهکه مثالً در ناپیگیري(خصایلِ منفیِ او رو باید مراقب سازد و ازاینتر میامپریالیستی او را انقالبی
ي ایـن  همه. بینی نسبت به آن رعایت شده استنیز بود، اما آشکار است که نوعی خوش) کردمصدق بروز می

تواند تکلیف ما را بـا پیگیـري یـا نـاپیگیريِ آن     ي این بورژوازي هم نمیي خصلت سازشکارانهها دربارهتبصره
گویـد  می) ي پیشینپاره(» ي انقالبي مرحلهدرباره«ي نامهکه قطع، چنانبورژوازي ملیباألخره : روشن کند

اش هـاي احتیـاطی  رغمِ تبصـره به) این پاره(» ...ي روش حزب درباره«ي نامهگونه که قطعناپیگیر است، یا آن
خط رهبرينشریات حزب اشاره کردیم،نقل ازطور که کمی پیش بههمانگوید، پیگیر و انقالبی؟ وانگهی، می

فرض که این چیـز اصـالً وجـود داشـته     به(ملیبورژوازيمنکرِ انقالبی بودن یا نبودنِاساساً تا پیش از کودتا 
دهـد،  زنهارمان مـی که پلنوم مدام از آن ــ کمپرادور ــرا به آن قشرِ دیگرِ بورژوازينبود، بلکه مصدق) باشد

.دانستمتعلق می

تـا شـاید از اوضـاع    کنـد مـی جعـل  اي که پلنوم براي بورژوازي پیچیدهدرهمآورِ اقشارِي سرگیجهر بافهد
دسردرآوپلنوم سردرگمر افزاینـد مـی که این به آن و آن به این هم هاي متضاربی تبصرهشویم؛ تر می، از خود ،

شود این است که دستگیرمان میها نامهاز قطعتنها چیزي که سرانجام . ندکنتر میوضعیت را از این هم گنگ
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بایسـت  ي بورژوازي کمپرادور، بلکه متعلق به بورژوازي ملی است و از این رو حزب مینه نمایندهدیگر مصدق 
از بـدبینیِ  تغییـر ریـل  جـور  یـک ؛اشگاهیهاي گهشرط انذار دادن بابت ناپیگیريایستاد، گیرم بهپشتش می

حیدرخان؟پراگماتیستیِبینیِزاده به خوشي سلطانروانهچپ

انگاشـت  اش مـی اي کـه مصـدق را نماینـده   بودنِ بـورژوازي ي پلنوم بود، براي ملیخط کیانوري که برنده
هـاي سیاسـی چـپ و غیـر چـپ از      که الگوي اصلی تحلیل بسیاري از اندیشمندان و جریـان آوردتفسیرهایی 

بـا  سرانجام ،رغمِ همراهیِ اولیهرو بهرد و ازاینبمینفتیکودتاي ایران سهمِآمریکا از : مرداد است28کودتاي 
:یابیمنزد او میهم 57مصدق درافتاد؛ این تفسیر را حتا پس از 

ها براي براندازيِ دکتر مصـدق و سـرکوب جنـبش ملـی ایـران بـه       ها و انگلیسیتیر، آمریکایی30پس از قیام 
تـا حـدودي بـا مصـدق مماشـات      ] کلمنـت اتلـی  [ز آن دولت حزب کارگر انگلیس قبل ا. توافق نهایی رسیدند

ولـی بـا روي کـار آمـدن جنـاح      . نقـش میـانجی را داشـت   ) تـرومن (کرد و دولت حزب دمـوکرات آمریکـا   می
شـدت تغییـر کـرد و همکـاريِ     ایدن در انگلیس و سپس تشکیل دولت آیزنهاور در آمریکـا وضـع بـه   ـچرچیل

ي در مسـئله ... آیزنهاور ـدر این مرحله سیاست عمومیِ چرچیل.سرنگونی مصدق شروع شدمشترك آنها براي
ها باالخره موافقت کردند که سهمی از نفت ایران را انگلیسی. تري شدي اجرایی مشخصنفت ایران وارد مرحله

ها در مالقات. کنندها بدهند و در عوض آنها به سرنگونی مصدق و سرکوب جنبش در ایران کمکبه آمریکایی
هاي مکرر میان محافل نفتی و سیاسی آمریکا و انگلیس توافق شد که کنسرسیومی مرکـب از شـرکت   و تماس

کنترل نفت ایران را به دست سابق نفت انگلیس و ایران، شرکت شل و انحصارهاي نفتی آمریکا تشکیل شود و 
درصـد  54شـد کـه در آن محافـل نفتـی انگلـیس      به این ترتیب ترکیب بعـديِ کنسرسـیوم تعیـین    ... بگیرد

درصد داشـتند  6ها درصد و فرانسوي40هاي آمریکایی ، شرکت)درصد14درصد، شل 40بریتیش پترولیوم (
مصـدق موافقـت   . شـد کرد و یا سـرنگون مـی  رسید و او یا موافقت میاین پیشنهاد باید به اطالع مصدق می... 

).248-247: 1371ري، کیانو(ها شروع شد نکرد و توطئه

ي نبود ـــ و درنتیجـه برپایـه   نفتالدلّکه مصدق دهد و آن ایناین تحلیل تنها یک واقعیت را نشان می
ـ با این اوصاف من هنوز همان. ي آمریکا هم نبودتحلیل گماشتههمین  الِ نفـت نبـودنِ او اصـرار    قدر که بر دلّ

ویراسـتار خـاطرات کیـانوري در پانوشـت همـان      .مصرّمدارم، بر ایفاي نقشِ گماشتگیِ آمریکا هم از سوي او 
مصـدق،  «اي به کتـاب  براي تأیید نظر کیانوري ارجاعِ کوتاه چندخطیي باال از آن نقل شد، اي که پارهصفحه

تـر نگـاه   اگـر دقیـق  که اتفاقاً دهد یس میئجیمز بیل و ویلیام راجر لويگردآورده» نفت و ناسیونالیسم ایرانی
همان قسـمت ایـن کتـاب را    از يتربخشِ مفصلدر ادامه، من منظور بدین.کندتحلیل او را تضعیف میکنیم 

:بخوانید و خودتان داوري کنید؛ حوصله کنید، آورممی

پـس از  . در مـورد معاملـه بـا ایرانیـان کوتـاه بـود      ] ایـران رئیس شرکت نفت انگلیس و [عمر محاسبات فریزر 
. کلی به هـم ریخـت  بهمحاسبات مزبور ] 1331ـ مردادتیر[1952ي بازگشت مصدق به قدرت در اواخر ژوئیه
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هرچه مصدق بیشتر بر سرِ کار . رفته به یکدیگر نزدیک شددر این دوران بود که نظریات آمریکا و انگلیس رفته
بـا ایـن حـال هنـوز     . شـد هـا بیشـتر مـی   ي کمونیستوسیلهطرِ احتمالیِ در دست گرفتنِ قدرت بهد، خمانْمی

ي سر آلیور فرانکس، سفیر بریتانیـا  گفتهبه. نظرهاي آمریکا و انگلیس وجود داشتاختالفات شدیدي بین نقطه
ودند که حتا شـک داشـتند   اعتماد بقدري نسبت به شرکت نفت انگلیس و ایران بیدر واشنگتن، آمریکاییان به

ضـمناً اخـتالف بـین    . حلـی ممکـن باشـد   شرکت کند هـیچ راه ] میان ایران و انگلیس[اگر فریزر در مذاکرات 
بـه  [هـا کمـک اقتصـادي    نظر انگلیسیبه. ها بر سرِ ثبات رژیم مصدق همچنان باقی بودها و انگلیسیآمریکایی

ها کمک اقتصادي براي جلوگیري از روي کـار  نظر آمریکاییکه بهکرد و حال آنها را حفظ میمصدقی] ایران
طور که تغییر سیاست در واشنگتن را مشاهده کردند، به نوعی ها همانانگلیسی... ها الزم بود آمدنِ کمونیست

لـت  از دو[تر نهایت محتاطترومن در معامله با مصدق بیاز نظرِ آنان دستگاه دولتیِ. ندتغییر روحیه نیز پی برد
اشکال دستگاه دولت قبلـی  «: نوشت] ... ي بریتانیامقام وزیر خارجهقائم[سر پیرسون دیکسون ... بود] آیزنهاور

فشـار  ] هـا انگلیسـی [داد، به مـا  این بود که هر بار مصدق موضعِ خود را تغییر می] آمریکا، یعنی دولت ترومن[
رسد که دستگاه دولتیِ جدید تشخیص داده است که مـا  میاما چنین به نظر. آوردند که به او امتیاز بدهیممی

کـار  محافظـه دولـت پیدا کردنِ چنین تضادي بـین  ... » ایمدادنِ امتیازها رسیده] ناپذیريِامکان[اکنون به مرزِ 
 لَفي هخارجـ اما متأسفانه یک وزیر . نمایدسازيِ تاریخی بسیار جالب میمنظورِ قرینهکارگرِ آن بهانگلیس و س

دستور داده بود در ساقط کـردنِ حکومـت   ] 6.آي.معامل ا[ن بود که به رابین زینر کارگر، یعنی هربرت موریس
ي منطقـی  جریان عملیات را تا وصول به نتیجه... هاي پنهانی بکوشد و شخص چرچیل بود که شیوهمصدق با

... ي ایـران  در اقـدامات خـود در قضـیه   ] ي انگلستانوزیر خارجه[از سوي دیگر ایدن . آن مورد تأیید قرار داد
ایـن اسـت کـه    نویسـندگان مقصـود [ي کـارگري محتـاط نشـان داد   ي کابینهخود را همانند هر وزیر خارجه

الف مـورد  بـرد طـرحِ سـرنگونیِ مصـدق، بـرخ     کار بریتانیا در قبال پیشهاي کارگر و محافظهرویکردهاي دولت
میـان تغییـر خـط در    [گونه تقارنی بین این دو قضیه بنابراین هیچ]. تغییرِ چندانی نکردغییر دولتآمریکا، با ت

-1951هـاي  در سال] کهکریستوفر وودهاوس... [توان قائل شد نمی] انگلستانآمریکا و حفظ رویکرد کلی در 
بود که عملیات مشترك انگلستان در ایران را بر عهده داشت در آن هنگام معتقد » 6.آي.ما«ریاست بخش 52

نشـانده بـه سـبک    سوي جنوب و تأسیس یک کشور دستو آمریکا تنها راه جلوگیري از عزیمت ارتش سرخ به
بسا استالین چنـین فکـري   چه: بعدها وودهاوس با اندیشیدن به این مسئله نوشت. اروپاي شرقی در ایران است

ي مصـدق بـا   خطر اصلیِ مبارزه... این امر کامالً ممکن بود 1950هاي در سر نداشته است، ولی در اوایل سال
نمود، از نظر وودهاوس جاي نگرانـی  ها کامالً جدي مینظر انگلیسیکه از نقطه» شرکت نفت انگلیس و ایران«

تهدیـد جـدي در دسـت گـرفتن قـدرت      ] بـاور او بـه [اي که او در جنگ داخلیِ یونان داشت، با سابقه. نداشت
که ایران تحت ماند، احتمال اینهرچه مصدق بیشتر بر سرِ کار می«: ي اوعقیدهبه. ها بودي کمونیستهوسیلبه

ـ    . »شدها درآید بیشتر میکنترل روس ویـژه لُـی   ي آمریکاییـان، بـه  ه عقیـده البته این نظریـه بسـیار نزدیـک ب
جمهوري ، رئیس1952ا آیزنهاور در اواخر هاي ایدن بدر یکی از مالقات... ن سفیر آمریکا در تهران بود هندرس

بـراي سـقوط   [کنید بتـوان در ظـرف شصـت روزِ آینـده کـاري      پس تصور نمی«: کردمنتخب مرتب تکرار می
. ایدن جواب داد که بیم دارد نه در ظرف این مدت و نه پس از آن بتوان کاري انجـام داد . »انجام داد؟] مصدق

ها اصرار داشتند که در هر حال باید کـاري  با وجود این آمریکایی. ر زیاد بودي او خطرات مداخله بسیاعقیدهبه
جمهـوري  رئـیس «: ایدن به چرچیـل گـزارش داد  ] 1331اسفند [1953چندماه بعد، در مارس . صورت بگیرد
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وزارت ... » تـوانیم دسـت روي دسـت بگـذاریم و هـیچ کـاري نکنـیم       کرد که ما نمـی مرتب تکرار می] آمریکا[
پذیرش هرگونه پیشنهاد مشترك انگلیس ] مصدق[ي انگلیس معتقد بود که احساسات ضد انگلیسیِ او جهخار

گیـري کـرد   این قضاوت شاید درست بود، اما در مورد آیزنهاور، ایدن چنین نتیجـه .سازدو آمریکا را منتفی می
-400: 1368بیـل و لـوئیس،   (» اندازه دلواپس مصدق استدچار وسواس خطرِ کمونیسم در ایران و بی«که او 
)از من استزیرخط، و ؛ ویرایش متن407

بردن از نفـت ایـران   ي کودتا، سهمها از اصرار بر انجامِ هرجورشدهآمریکاییاصلیِي آید انگیزهبه نظر نمی
کـه چـرا آیزنهـاورِ    ایـن نـد؛  ابر نتایج آن داشـته چشمی هاي نفتی آمریکایی شرکتشک بوده باشد، اگرچه بی

تـا وسواسی:توانند پاسخ دهندها میرا فقط وسواسیتواند بیش از این دست روي دست بگذاردنمیوسواسی 
جمهـورِ  اش با رئیسمصدق در سطحِ وسواسِ ضد کمونیستی!، خاطرش آسوده نخواهد شدکندنکارش را تمام 

ي باال در پاره.بدانیمش انظریه، باید آیزنهاور را وارث ترومن و در این ترس.کردکودتاچیِ آمریکا همدردي می
هـا بـا تغییـر    آمریکـایی . خوانیم که یک تفاوت در رویکردهاي بریتانیا و آمریکا در قبال کودتا وجود داشتمی

بجـایی  چنین تغییري هنگـام جا تر شدند، اما تاببراي کودتا بی1331دولت از ترومن به آیزنهاور در زمستان 
). اممشخص کردهزیرخطنگاه کنید به بخشی که من با (دیده نشد ) کاراز کارگر به محافظه(سیاسی در برتانیا 

و من این تفاوت سـطح را  استي ایران ا و آمریکا با مسئلهاین موضوع صرفاً مؤید تفاوت سطحِ برخورد بریتانی
رغـمِ نظـرِ   وحـدت بنیـادینی کـه بـه    :دهـم شناسی دو نسل اسـتعمار نسـبت مـی   به ناهمسانیِ سطوحِ معرفت

تغییر : دتوجهی ندارآن به ترومن و آیزنهاور وجود دارد، در جایی است که بریتانیا هاينویسندگان، میان دولت
تا پیش هاییآمریکا؛ي ایران نبودها در کنسرسیوم آیندهانگلیسیگرفتنِ سهم نفتی ازسببِ بهویکرد آمریکار

؛ پـس  نددانستطورخاص میطورکلی و کمونیسم بهتیر مصدق را سدي در برابر رادیکالیسم اجتماعی به30از 
هـا  روسیا عاملِاز میان رفت، نه الزاماً به این دلیل که مصدق را چپگرانزد آنان آن رویداد این باور یکباره از 
سر کردنِ نفت ملینیتی که نخست بهحرکتهايخیزابهکردند، بلکه شاید بیشتر به این خاطر کهزیابی میار

خود از مسئله نفـت  شک خودبهکوبیدند، حاکی از پیدایش و گسترش جنبشی بودند که بیبر ساحلِ ایران می
بـه  هـا  ي آمریکـایی اندازههم بهرا خود مصدقفته ري آن رفتهکنندهرفت و سازوکار اجتماعی تقویتمیفراتر

هاي شد؛ دولتناپذیرچارهيها تبدیل به یک ناسازهییقرار دولت مصدق براي آمریکا؛ بدینانداختوحشت می
ي این کشورد، گیرم که ارزیابیِ هیئت حاکمهشدنمییگانهاز این رادیکالیسم شانترومن و آیزنهاور در هراس

جمهـوريِ  اي است، امـا حتـا اگـر انتخابـات ریاسـت     ادعاي نیازمودنی.مصدق در مهار آن تغییر کردتواناییِ از 
نیـز دیـر یـا    هابسا دولت دموکراتماند، چهشد و ترومن همچنان بر سرِ کار میآمریکا در آن سال برگزار نمی

را هـا آفـرین بـراي آمریکـایی   تهدید دغدغـه اساساًهاي بریتانیادولتدرمقابل، .سیدرزود به ضرورت کودتا می
ها نزدیک بود تا به به اذعان نویسندگان، حتا نظرِ وودهاوس هم بیشتر به آمریکایی(دیدندقدرها جدي نمیآن

تنهـا راه  ، بـا درنظـر گـرفتنِ ضـعف اجتمـاعیِ حـزب تـوده،       ي انگلـیس ؛ براي وزارت خارجه)هاخود انگلیسی
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رسـید؛ چندان محتمل بـه نظـر نمـی   زعمِ آنها بهایران دخالت شوروي بود و آن هم گیري کمونیسم درقدرت
شـد،  تـر مـی  جنبشـی کـه مصـدق از مهـارِ آن هـر روز نـاتوان      اجتماعیِ آمریکا خطرِ تعمیقدرعوض، از دید
تر از گسترشِ ژئوپلیتیکیِ یک اردوگاه جهـانی، وضـعیت   معنادار: ها نبودي دخالت روسدغدغهفروکاستنی به 
ند، ولو اگر شتانگاتر میهاي اجتماعی خود را حتا از رهبرِشان هم موجهکه در آن جنبشبوداي اجتماعیِ ویژه

خیـزِ  شاید از این جملـه اسـت   ند؛ یدکشمیطورِ بالفعل نامِ کمونیسم یا سوسیالیسم را یدك نها بهاین جنبش
مـرداد در تجمـع   25ي کودتـا در  ، جلوتر از مصـدق، زمـانی کـه پـس از شکسـت اولیـه      فاطمی به جلودکتر

ي مصـدق، اعـالم جمهـوري    کارانه و سرسـختانه رغمِ مخالفت محافظهو بهآشکارا میدان بهارستان خودجوشِ 
توسعه و تعمیـقِ  اقاً ؛ اتفشتحزب توده ندانفوذ اجتماعیِ این وضعیت ربطی به دخالت شوروي یا حتا .کردمی
قدر دیر آنهرچند،تا به خودش بیایدحزب خورداین که مثل سیلی زیر گوش بودوضعیت همین يسالهیک

تبعیت (ممکن نبودذهناً و عیناًضدکودتادهیِ عملیاتیِ یک خط مبارزاتیِسازمانکه دیگر قدر نامطمئن و آن
فرمـان ها به از خیابانحزبنیروهاي نظامی و عملیاتی ترخیصِو باش لغوِ آمادهمصدق به انفعال، امرِحزب از 
....)مرداد 28نیمروز در آنکار و بالتکلیفسراسیمه، ندانمرهبريِ

در تـر  یشاسـت کـه پـ   ايقاعـده از همان بازتابیپذیرشِ ابقاي سلطنت در ایران از سوي آمریکا، درواقع 
درنـگ  بیمانده، در جوامع عقبدموکراتیک در عصر امپریالیسم ـتحول بورژوا": بدان اشاره کردمهمین نوشته 

نیازي به افزودنِ خواست جدید به جنبش نیست؛ کافی است بـراي  شود؛منتقل میانقالببعديِيمرحلهبه 
باور من چیزي کـه  بهي آیزنهاور به این خاطر است؛ عجله. "ي کافی پیگیر باشیماندازهتحقق خواست قبلی به

بریتانیـا در  ظاهراً ؛ د، درك غریزيِ این سازوکارِ خودفرمانِ دگرگونیِ اجتماعی بودترسانْرفته میآمریکا را رفته
.ه بودمتوقف شددر ایرانخود منافعِ نفتیتأمینمرزِ 

بـا  کودتا ــ بـه رغـمِ همـدلیِ آغـازین آن    ي آمریکا درمداخلهي دالیل ي رایج دربارههانظریهبسیاري از 
ي آن عصـر نیـز همزمـان در شـکل     کـه در خـود ایـاالت متحـده    راهراسی مصدق ــ اساساً همین کمونیسم

بـر  کـه  بسیاري از کودتاپژوهان ایرانی و غیرایرانی توان به می.دهند، شالوده قرار میکردکارتیسم بروز میمک
سیاسـت  يپرآوازهکتابِبه بنگریدنیزبراي نمونه خود بیل و لوئیس؛(اشاره کرد اند صحه گذاشتهاین فرضیه

را صـرفاً  هـراس کـه ایـن   هسـت ي رقیبی هم همه نظریهبااین). گازیوروسکیي ، نوشتهو شاهخارجیِ آمریکا
از سـوي هـر دو   دروغی براي توجیه عملیات کودتا و سپس پیشبرد طرحِ استعماريِ غرب بـراي نفـت کشـور    

یرواند آبراهامیان که در آن وزنِ اصلی را دوباره به نفت پسینِ ي چشمگیرتر از همه نوشته. انگاردمیابرقدرت 
:دهدمی

ـــ در قالـب   سـرد شکلی صلب در بسترِ جنگوکمال و بهتمامکه کودتا را را مرسوماین کتاب این برداشت ... 
اصطالح کشمکش میان شرق و غرب، میان اتحاد شوروي و ایاالت متحده، میان اردوگاه کمونیستی و جهانِ به



90

خواهد کوشید تا کودتا را اساسـاً در چـارچوب نبـرد    کتاب در مقابلْ... کشدبه چالش می، دهدقرار میآزاد ــ 
گرایی، میان جهان یکـم و سـوم، میـان شـمال و جنـوب، میـان اقتصـادهاي صـنعتی         مپریالیسم و ملیمیان ا

ادعاي کتاب بر این اسـت کـه چـون    . بگنجاندي وابسته به صادرات مواد خام ماندهپیشرفته و کشورهاي واپس
پایه ایاالت براین. اري کرده بودگذي بریتانیا بر روي بحران سرمایهاندازهمسئله بر سرِ نفت بود، ایاالت متحده به

و سبب خطرِ کمونیسم، بلکه بیشتر به این دلیل در کودتا شرکت کرد که نگران بازتـاب  قدرها بهمتحده، نه آن
ي منـاطق  بقیهاندونزي و آمریکاي جنوبی، بگذریم از نقاط بس دوردستی ماننددردنِ نفت شتکرارِ امکان ملی
:Abrahamian, 2013)خلیج فارس، بود 3-4).

؛ اي براي انجام این عملیات بودبهانهصرفاً هراسی ستیزي و روسچپآبراهامیان، از دیدکه خواندخواهیم 
این تحلیل در بنیـاد خـود بـا   باورمن بهانگاشت، امارا چیزي بیش از یک بهانه میهراساین هرچند کیانوري 

همساز دانست،ا براي مشارکت در کودتا میي آمریککنندهراضیاو که نهایتاً توافق کنسرسیوم را عاملِ ارزیابیِ
ر دکشـمکش را  خواهـد مـی ي خودشگفتهبهآبراهامیان . گراییِ اقتصادي استفروکاستدچار سختاست و 

هـاي  بـه دخالـت  بایـد  امپریالیسم براي این منظور، قاعدتاً؛گرایی تبیین کندچارچوب نبرد امپریالیسم و ملی
بیایید پیامدهاي این فروکاهش را بررسی کنیم؛ سیاسی و نظامی براي تأمین منافع اقتصادي فروکاسته شود؛ 

:خواهمآورم پوزش میکه باز هم نقل قولی نسبتاً طوالنی میبابت ایناما نخست 

تهدید فرضیِ کمونیستی از رهگذر ربـط دادنِ  کردنِعبارت بود از پررنگ] ي کودتا[ي اساسیِ نقشه یک مؤلفه
نشـان  «هاي مردم، جعلِ اسناد براي نماییِ نیروي آن، میزان نفوذش در تودهي ملی، بزرگحزب توده به جبهه

] همزمـان [ي اجراي یـک کودتاسـت، و   که در دولت نفوذ کرده است، طرح این ادعا که حزب آمادهاین» دادن
کند که مصدق دانسته یا نادانسته راه را براي هضم ایران در اردوگاه شوروي هموار میي اینهشداردادن درباره

، اما زدندمدام دم از تهدید کمونیسم میدر اظهارات علنیِ خود گذاران آمریکایی و بریتانیایی اگرچه سیاست... 
آنـان ایـن تهدیـد را بـا احتیـاط و همـراه شـک و تردیـد وارد         ،شـان هاي خصوصیرسد که در بحثنظر میبه

ي آمریکا و بریتانیا دو طرف در این نکتـه  هاي خارجهدر نخستین نشست مشترك وزارت. کردندمحاسبات می
دیـده  ] بـراي دخالـت در اوضـاع   [هـا  اي از برانگیختگی روسدر وضعیت موجود هیچ نشانه«همرأي بودند که 

] دولـت [کـه  هنگـامی . »دیدجنگ سردقریبِ ي فوري و عنضعیت را اصوالً بخشی از مسئلهشود و نباید ونمی
شـدن  پا در راه پذیرش اصـل ملـی  ] بردکه پیش از چرچیل مذاکرات با ایران را پیش می[حزب کارگرِ بریتانیا 

شان ضدکمونیستیغزالتتي  بیش از اندازه برانگیخته«ها کرد که آمریکایینهاده بود، شکایت می] نفت ایران[
» ي کمونیسـتی دسیسـه «ده از حـد بـر   اکرد که ایاالت متحـده زیـ  ر میرغُسفیر بریتانیا در آمریکا غُ. »اندشده

کمونیسم تنها جایگزین «گفت که کدانه میاش مؤبریتانیا به همتاي آمریکاییي وزیر خارجه. کندپافشاري می
یا نیـازي  ] که کودتا را توجیه کند[بحران جدي یک ایدن «: آچسون بعدها نوشت. براي مصدق نیست» ممکن

خـود  . »دید، زیرا از نظر او حکومت کمونیستی تنها بدیل وضعیت نبـود نمی] در انجام کودتا[کردن براي عجله
ي جـد ] 1332[1953روزولت ــ تهدیـد کمونیسـتی را، حتـا در تابسـتان     ] کرمیت[ي ــ بنابر گفتهآچسون

دانسـت، بـه مـأمورانش    که خطر کمونیسم را قابل اغماض میي بریتانیا، درحالیوزارت امور خارجه. گرفتنمی
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ها پیوسته گوشزد کنیم که هرچه مصدق بیشتر در قدرت بمانـد،  ما نیاز داریم به آمریکایی«: آموختچنین می
کنـد کـه در   در خـاطراتش تصـدیق مـی   ... 6.آي.ممانتی وودهاوس، مأمور ا... » یابدخطرِ کمونیسم افزایش می

] در برابـرْ [کـرد و  نمایی مـی ، عامدانه تهدید کمونیسم را بزرگخود) آتالنتیکترانس(رااطلسی فهاي مأموریت
کـه مصـدق   شـد  قـدر تکـرار مـی   تهدید کمونیسـم آن ... رد شمرا ناچیز می» ایراننیاز براي مهار صنعت نفت 

پرداختـی از سـوي   [بر سرِ غرامـت  در جریان واپسین دور مذاکرات. و کنایه نگیردخره توانست آن را به سنمی
تواند برآوردهـاي مصـدق را   ، لُی هندرسن شکایت داشت که هرگز نمی]شدن نفتایران به انگلستان بابت ملی
ر حـال حفـظ   توانید به آنها بگویید کـه شـما د  می«: فتگو مزاحهطعنمصدق به. به خورد دولت بریتانیا بدهد

یـک  فقـط  قدرها آشنا بود که بفهمد این خوي مصدق آنون با خُلقرسدهن.»ایران از چنگال کمونیسم هستید
این توسـل او بـه جنـگ   «گویند آمیز آشنا نیستند میدانانی که با لحنِ رندانه و طعناما تاریخ. استزنیکنایه

(ibid: 173-174). »سرد، مهرِ تسجیلی بر سرنوشت شوم او زد

کـه  قـوت خـود پابرجاسـت؛ ایـن    ترسِ آمریکـا همچنـان بـه   د، شمرَبا توجه به آنچه آبراهامیان اینجا برمی
، تهدید کمونیسـم را  شانو برخالف باورِ واقعیعمدها براي اقناعِ همدستان خویش به انجام کودتا، بهانگلیسی

هـاي  ي مشـترك وزارت همچنین نتیجهنیست؛مابحث بريدادند جز تأییدها بزرگ جلوه میبراي آمریکایی
کـردنِ  و نادرسـتیِ فرمولـه  هـا روساحتمـالیِ دخالتازاي ي در دست نبودن نشانهدربارهکشوري دو خارجه

کـردنِ  هـا از خـاطرجمع  کـه بـا ادعـاي پرهیـزِ انگلیسـی     گذشـته از آن اوضاع در چارچوب فضاي جنگ سرد، 
هـا درك  کـه انگلیسـی  هـاي ژئـوپلیتیکی، چنـان   مسئله را در سطحِ دغدغهها در تعارض است، فقطآمریکایی

ي عـدمِ دخالـت   گونـه کـه از مـتن پیداسـت، دربـاره     هـاي خارجـه، آن  اجمـاعِ وزارت :کندکردند، حل میمی
هایی، ندارد؛ و این ربط چندانی به امکان اعتراضات عمیق اجتماعی در ایران، فارغ از چنان دخالتهاستروس

گیري هر جنبش خودجوش اجتماعی ها را که شکلي تحلیل آمریکاییباوريِ بنیادگذارِ شیوههمیشه توطئهاما
، خوب اسـت بـه   ي باالدر پارهباور من گذشته از اینها، به. دیدند، درنظر داشته باشیدها میرا هم زیر سرِ روس

تفاهم آنان بر سرِ چیزي ناپیدا بگـردیم؛ مـثالً   دنبال وفصلِ موضوع نفت، به تفاهمِ طرفین بر سرِ حلجاي عدمِ
زعمِ نویسنده پاسخِ کنایی و ؛ به، آن را بیابیمآوردمیگفتگوي هندرسن و مصدق ازکه نویسنده قلی نَدرشاید 

ها بـراي تصـرف قـدرت    اياعتقادي او به وجود خطر کمونیسم و امکانات تودهمصدق را باید به بیاستهزاآمیزِ
ي مصدق در دادگاه به بخشی از دفاعیهبراي تقویت این فرضیه ي همین قطعه، آبراهامیان تأویل کرد؛ در ادامه

امـا  ؛ (ibid: 174)ر نداشته استحزب توده باوسويگوید هرگز به تهدید قدرت ازکند که در آن میاشاره می
توجـه  آبراهامیان ي کناییِ او جست؛ ن گفتهها را اتفاقاً باید در هماریکاییي مصدق با آمهراسانههمنواییِ چپ

بودهننگران کمونیسم باطناً از بابت مصدقحتا اگر است؛ » انگلیسی«مصدق ي این جملهکه مخاطبِ کندنمی
در » شما در حالِ حفظ ایران از چنگال کمونیسم هستید«فرمولِ: کندتوجه میجلب چیز یکهمچنان ، باشد
در مصـدق  هندرسـن پیشـنهاد  : یک وضعیت خیالی را تصـور کنیـد  ،؛ براي درك بهترکندکار میشرایطاین 

 ایـدن و چرچیـل هـم   نحوي بهخواهد آن را بهپذیرفته، اما میها را به انگلیسیغرامتمذاکرات براي پرداخت
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اوکند، مییاین کار کمکبه کند کنایه به آن اشاره میبهمصدق ها کهي انگلیسیرانهفرمولِ مزواگر بقبوالند؛ 
يفریبانـه عـوام خـاطرِ تقبـیحِ ایـن دسـتاویزِ    بـه مصـدق لحنِ کنـاییِ  ؛دداشته باشن آمشکلی با نباید قاعدتاً

، و نه هرگـز  او»علیه«فقط را دستاویزاین آنها چرا که تراض به این استدر اعها نیست، بلکه ظاهراً انگلیسی
هـا،  براي منافع نفتیِ آمریکاییدولت اوالیِ دلّرا نه الزاماً در بودنِ مصدق آمریکایی؟دبرنکار میبه او» سودبه«

همین ضـابطه را  صادقانهتیر 30تا پیش از هاا برخالف انگلیسینهآست که واقعیت جاین بلکه بیشتر باید در 
هـا نبـوده، روي   واقعـاً نگـرانِ چـپ   ی کـه مصـدق هـم،  حتا در روایت آبراهامیـان  .بردندکار میاو به»سودبه«

مصدق با آمریکا بـر سـرِ کودتـا بـه تفـاهم      درنتیجه ؛کردمیهراسی حسابفرمولِ چپساختاريِ کارکردهاي 
.رسید

عنـوان یـک پـژوهش تـاریخی مثـل      اش موافق نباشـیم، بـه  حتا اگر با چارچوب تحلیلی،کتابِ آبراهامیان
این نوشته چنین ازکتاب است و نه غرضاین ي نه اینجا مجالِ بحث بیشتر دربارهاما ؛همیشه خواندنی است

و آنهـا بـه آن ایمـان داشـتند     نبـود؛  بهانـه هراس، فقـط  آنها اصرار دارم که براي آمریکاییفقط .ستچیزي
را باید امپریالیسمِ آمریکا ي ویژهراستش خصلت شخطرناکدر همین صداقتسیاسـت بـراي آمریکـا    .ستج

دیـروزش،  هراسیِچپ. نیستنبوده و بندد، کار میبهاشصرفاً ابزاري که آگاهانه براي پیشبرد منافعِ اقتصادي
یافـت  حتا اگر یقین می. استي او سرشته شده امروزش، در خمیره» نبرد با تروریسمِ«وقالِ درست مانند قیل

توانسـت  نمـی دیگـر  وگرنـه ، خاطر باشـد آسودهتوانست ها قصد دخالت در ایران را ندارند، بازهم نمیکه روس
اي وجـود  باید دغدغـه که دخالت امپریالیستی براي تحققِ منافعِ اقتصادي صورت گیرد،براي آن!دخالت کند

یـک منفعـت اقتصـادي بـراي     . داشته باشد که خود آن دخالت را مقدم بر هر نوع منفعت اقتصادي قرار دهـد 
که آنشود، بیاي که تعقیب میابژهصورت یک گرایش ایدئولوژیک درآید، یعنی بایست بهکه واقع شود، میآن

شـرط ایـن   بـه کننده باور دارد که در پیِ چیزِ دیگري اسـت؛ بکننده از آن خبر داشته باشد؛ خود تعقیتعقیب
اي که سـوژه باورمندانـه   دغدغهتواند از سوي سوژه تعقیب شود؛ ایدئولوژیک میبیگانگی است که آن مطلوبِ

د؛ یعنـی حتـا اگـر    گزیري نداربه آن ایمانکه از ي گفتمانیِ ویژه استیک مجموعهدنبالِ تحققِ آن است،به
دهد کـه  باز هم دلش رضا نمی) خطرِ کمونیسم در کار نیست(جوید دروغ است ثابت شود که آنچه میبرایش 

کنم که ادآوري میفقط ی؛سخن رفته استبیشتري این سازوکاربارهدرینپیشهاي در نوشتهاز آن دل بکند؛
رود، پیش مـی ، درواقع)سوژهمتعلقات ایمانِ خودآگاه(گفتمانی مطلوبِپیگردبا سماجت سوژه بر چیزي که

» آ«؛ چیزِ ياقتصادمنفعت : یابدتحقق میناخودآگاهانهدر سطحِ ایدئولوژي، ي زیرین،اي است که در الیهابژه
؛ آیـد از کار درمیرا بطلبیم، ناممکن » ب«همه اگر مستقیماً شود؛ بااینحاصل می» ب«جوییم، اما چیزِ را می

م تقـد »ب«بر » آ«، طلبیدنْامرِ باشد، این است که در » آ«مقدم بر یافتنْتحققدر » ب«که براي آنتنها راه 
؛ با درنظر گـرفتنِ  دست نخواهد آمدرو بههیچبدهیم، به» ب«را به متقدهم اگر در خود طلبیدنْ.داشته باشد
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ي آن هراسانهچپي شود، اما دغدغهحاصل می) »ب«امرِ (این سازوکار است که منفعت نفتیِ آمریکا در ایران 
» هراسـی ـردیگـ ـچیـزِ ـیک«و حتا پس از فروپاشی شوروي هم جاي خود را به گیردهرگز آرام نمی) »آ«امرِ (
.)»ي امتناعي پردهپشت و رو«ید به باز هم بنگر(دهدمی...) و هراسیتروریسم(

» گرایـی ملـی «گراییِ اقتصادي است؛ نبرد امپریالیسم بـا آنچـه او   فروکاستآبراهامیان از این حیث دچار 
که چیزهایی است آنخاطرِبهراستی ــ بهرسدگوش میهم از آن بهبورژوازي ملیجور طنین یکنامد ــ و می

. گوییِ او بر یک دروغِ بنیادین استوار استنیست، اما ساختارِ راستدروغگو امپریالیسم احتماالًگوید؛میفاش
دولـت  .شـد آمریکـا  کارگزارِ مغبـونِ تبدیل به صادق همفرضاً در ترازِ همین راستگوییِ غریب بود که مصدقِ

ممکـن  ؛ ستیختنیکلحاظ اقتصادي چشم طمع بدان داشت، ي او با امپریالیسم بر سرِ آنچه بهخوردهشکست
و غرب معیار مؤثري در فرایند گفتگوهاي مصدقد و کودتا را انحرافباشنییدریداهاییجوریکهااست بعضی

ـ «مصدق مقصر است که اخـالقِ  حتماًصورت ؛ درایننددانببراي رسیدن به تفاهمِ نفتی  رك تـوهمِ وضـعیت  تَ
تفـاهمِ او و طـرف   م تمامِ عـدم یکنفرض، درعوضِ این حکم! کار نبستمه بهسازيِ مفاهرا براي بهینه» آرمانی
ه آنچـ .ناپـذیر نامواقعِچیزِ، ایرانرشداز جنبشِ روبهوحشت: یک تفاهمِ بنیادینِ ناپیدا ذوب شددراش، غربی

مصدق را نه بود که امپریالیسممقدر ؛ناآشکار بودیآشکار، بلکه تفاهمتفاهمِ را برانداخت، نه یک عدمِدولت او
به آن نسبت سیاسی ـعکس بر سرِ آنچه هر دوطرف در وسواس عقیدتیاش با او، بلکه بهصاديي اقتدر معانده

ایـن را  . رسـید ده جز از این رهگذر بـه نتیجـه نمـی   ناآن معکه راست آنند، بر زمین بکوبد؛داشتبا هم تفاهم 
يهـا از میـدانِ مصـالحه   بلشویکروبِبساطي در رژهیکبار بدانید که اگرچه هاانقالبانقباضِ منطقِشمشیرِ

ي اآینـده بـراي هاي آخـرِ دعـوا آن را   کُنجمعآشغالزنگار گرفت، اما هاي پیگیران، زیر پاشنهمنشویکـکادت
» نوبت تـاریخی «وقتی که زودباورهاییکوششِچنین بود تقدیرِ: دادندصیقلمرداد به مرداد، از کودتاآکنده

هـاي  آدمي میـز مـذاکره  ايجـدي مـرد تیپاي هیچ ،سپردندپرستمیهندارانِسرمایهخیالِ خودشان بهبهرا 
ه نکردروتَناباب را س.

*                  *               *

جنـاح  تحلیـل  چـرا کـه  یا این! شودتر میروز عربیروزبه» کُبانی«ي چرا واژهکه فهمیده باشیدباید دیگر 
یاد بیاوریـد  به ساحت اقتصاد است؛ بهدچار تقلیلِ،شدبر حزب حاکمچهارم وسیعِپس از پلنومِکه ،کیانوري

حرفـی کـه پلنـوم   البـد  را؛ ملـی بـورژوازي اش، پایگاه طبقاتیِ نویافتـه وجوه انقالبیِ برداشت آنها از مصدق و 
ین تحلیل را آنها تقریباً هم؛شد کتاب آبراهامیانشد، میمیمرقومتر و آموختهترفتهرستهشُاگر ،نامه کردقطع

. اش را هم دیدندآوردند و نتیجه57با خود تا 
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وپالها ندارد؛ اطالق آن به ایـن جنـاح و   جور پرتو اینضدامپریالیستیو بورژوازي ملیربطی به مقاومت
، طلباناصالح،گرایانآن به اصولتقلیلکه چنانمعناست، همقدر بینیطبقات حاکم هم همسیاسیِ آن جناحِ 
سازيِ فقط سادهدر ایران همدیگر دارِ شناسنامهي سیاسیِ یا هر مجموعهزمانِ جنگمدارِدولتچپِ پایداري، 

در همین منطقه وجود داشته و از ایـن پـس هـم بایـد     مقاومتها سال پیش از انقالب ایران، مسئله است؛ ده
ي همـه اره پـس از آن کـه  ییهـا داللزینی بر بامِ سازشِ گُآشیاناي استوسوسهگمان بیوجود داشته باشد؛ 

ند یا کمپـرادور؛ ی بودباالخره ملّکه نشد معلومجنگل تا کودتااز ،وي گرفتنري راستدادن و تیشهويرچپ
تـر از  شـان مرغـوب  باشند، خوبِ خوببوده و درآورديِ بورژوازي که که از هر قماش مندستگیرمان شدط فق

.تاز بارِ قبل پایان گرفترغافلگیرانه،کردندتکرارر بار کههاین داستان را مصدق نیست؛

از شما چـه پنهـان،   ؛ انقالبیـملی: نامِ پیشنهاديِ لنین چندان خوشایند نیستیادم رفت بگویم کهراستی
خواست مفهـومی را  ،ي کمینترنکنم در سراسیمگیِ جلسات کنگرهشست، اما فکر مینبه دلِ من هم خیلی نَ
رسیدگانِ این طبقه و آن طبقه، و نوبتي بورژوازيهاخوبپیدا کردنِ آدمدردسرِها را ازجا بیندازد که شرقی

کنـیم،  ؛ پیشـنهادش را هرجـور کـه زیـر و بـاال مـی      نجات دهـد شانانقالبهاي بغرنجِ بنديوخمِ مرحلهپیچدر 
؛ سپس خودمان فهمیدیم کـه  »تر استببینید در عمل چه کسی جدي«: بینیم لُبِّ مطلبش یک چیز استمی
ـ براي تحقـقِ  پیگیري. ماندمیدموکراتـبورژواتر است، کمتر جديکسهر تحـولِ  هـاي خواسـته تـرین  دويب

) پسـندید ، اگر زبـانِ آبراهامیـان را مـی   سومپیرامون، جنوب، وابسته یا جهان(مانده اجتماعیِ کشورهاي واپس
بخـشِ تغییرنـامِ   ي مفـاهیمِ نظـام  ي مجموعـه ي سپسـین اسـت؛ برپایـه   خود مستلزم گـذار بـه مرحلـه   خودبه
تـرین کوچـک علیـه  حتا داري، ناسبات سرمایهدر مفرایند اجتماعیبینیم که با توقفي لنین میسرانهآسیمه

ناپـذیري  نامیدنِ وضـعیت وصـف  این تالشی براي دوباره.شودکودتا میمطالبات حداقلی هم یابیِ نمود واقعیت
درمقامِ مفهـومی کـه شـاید نـامش     ،مقاومت.دادن به آن استها بر سرِ فیصلهتفاهماست که تفاهمِ تمامِ سوء

سـازِ  یک از منازلِ نمـادین در هیچبر عدمِ توقف همین فرایندسماجتبار براي شما خوشایند نباشد، یعنی این
مختاریـد اسـت، ناگوار برایتان کنندشما را زنده میي شکستیی که خاطرههاي ادبیِ واژه؛ اگر سابقهواقعیت

از شأنِ نامنـدگان، اضطراريِ وفادار بمانید که با تعلیقِ مداومیناپذیرِناماما لطفاً به ید؛دیگر را بیازمایهايواژه
.سوي شما در سیالن استبهشدگانحذفگود موضعِ
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