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 : امکان پیروزی1917اکتبر 

 ترجمه: صالح نجفی آلن بدیو/

 

خوردن، پالسیدن و سپس مردن یک رخداد تاریخی همیشه تجربه شدن، چروکدر عمر کوتاه یک آدم، مشاهده پیر

برند: وقتی آن رخداد، به جای تاریخی یعنی تقریبا عالم و آدم همه از یادت می تاثیرگذاری است. مردن برای یک رخداد

های تخصصی رشته تاریخ، و جا نمودی نداشته باشد مگر در کتابنمودن به زندگانی توده مردم، دیگر هیچنوربخشیدن و راه

 .شودها دفن میها هم جلوه خاصی برایش نماند. آری، رخداد مرده در گردوغبار آرشیوحتی در آن

کندن و کم جانرا دست 1917ام، با چشمان خودم اگر نه مردن انقالب اکتبر توانم بگویم در طول زندگیراستش من می

قدر جوان نیستید و تازه، شما بیست سال پس از آن ام. حتما خواهید گفت: ای آقا، آخر شما آنهای آخر آن را دیدهنفس

 .جا حرف از صدمین سالگرد آن استهمه، این انقالب سرگذشت زیبایی داشته! هرچه نباشد، همهاینانقالب به دنیا آمدید. با 

پوشاند و از قلم ها خواهم گفت: این صدمین سالگرد، عمال همه جا، محل نزاع واقعی انقالب اکتبر را میدر جواب این حرف

ها انسان در سراسر کره خاکی خونِ شوق و در رگ میلیون این انقالبکم در شصت سال گذشته، اندازد؛ چرا؟ چون، دستمی

از اروپا تا آمریکای التین، از یونان تا چین، از آفریقای جنوبی تا اندونزی. و البته که طی همین دوره امید جاری کرده است، 

های کالن، انداخته است و رمایهشمار اربابان واقعی دنیای ما، یعنی الیگارشی مالکان سانقالب اکتبر وحشت به جان گروه اندک

 .هایی مواجه شده استهای مهمی در سراسر جهان با محدودیتدر عین حال بر اثر بدبیاری

آری، آدم باید حاق واقعیت را تغییر دهد تا بتواند مرگ یک رخداد انقالبی را در حافظه مردم ممکن سازد و آن را به داستانی 

اش حرف شود. آدم دربارهمرگ یک رخداد به یاری افترازدنی عالمانه و فاضالنه حاصل می وکشتار بدل کند.شوم و پر از کشت
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نظران بدین وسیله بتوانند به این نتیجه کند، بله! منتها به شرطی که صاحبزند، مراسم صدمین سالگردش را برگزار میمی

 !برسند: دیگر هرگز

ژوست و ژرژ ب فرانسه هم مصداق داشت. قهرمانان این انقالب، روبسپیر و سنمایلم به یادتان آورم که این قضیه در مورد انقال

ای های حرفهتلخ که جامه آدمکشطلب و گوشتشدند، مردانی جاههای متمادی به صورت حاکمانی جبار تصویر میکوتُن، دهه

دانست قصد پروپاقرص انقالب فرانسه می ( که خود را هواخواه19اند. حتی ژول میشُله )مورخ شهیر فرانسه در قرن به تن کرده

 .ای دیکتاتورمآب ترسیم کندداشت از روبسپیر چهره

در ضمن باید متذکر شد میشله در روایت انقالب فرانسه چیزی را اختراع کرد که مقدر بود به نام او به ثبت رسد زیرا مایه 

گذارد. ت که هر بحثی را از قرار سر جای خود میدر حکم ساطوری اس« دیکتاتور»توفیق عظیمش شد. امروزه، حتی کلمه 

لنین، مائو، کاسترو چه کاره بودند؟ و حتی چاوز در ونزوئال یا ژان برتران آریستید در هائیتی؟ جواب: دیکتاتور. مسئله حل و 

 .شودفصل می

ی که تفسیر مارکسیستی از و راست بگوییم، به همت یک نسل کامل از مورخان کمونیست، و در رأس آنها آلبر ماتیه ]مورخ

قرن  1920های دهه طلبانه انقالب فرانسه از سالگرایانه و برابری[، بود که جنبه کلی1932انقالب فرانسه داشت. مرگ: 

ای پیکارجویانه و جانِ است که آدمی به شیوه 1917گذشته به بعد به معنای واقعی احیا شد. پس به لطف انقالب روسیه در 

، یعنی به لحظه بنیادین وقوع انقالب فرانسه اندیشیده است، انقالبی که راه پیکار راستین آینده را هموار کرد دوباره گرفته

 .1794و  1792در فاصله  1اپیکار مجمع مونتانیاره

و های پیش از خود است: انقالب روسیه مایه رستاخیز دهد که یک انقالب حقیقی همواره رستاخیز انقالبو این نشان می

، کنوانسیون روبسپیر و حتی قیام بردگان سیاه در 1871کمون پاریس  -های تاریخ بوده است زندگی دوباره تمام انقالب

هائیتی به رهبری توسن لووِرتور، و حتی اگر بازگردیم به قرن شانزدهم، احیای قیام دهقانان آلمان به رهبری توماس مونتسر، و 
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احیای شورش مسلحانه عظیم گالدیاتورها و بردگان به رهبری وران امپراتوری روم، تر برگردیم، به دحتی اگر به عقب

 .اسپارتاکوس

ژوست، توسن لوورتور، وارلَن، لیساگارای و کارگران مسلح کمون: چه بسیار اسپارتاکوس، توماس مونتسر، روبسپیر، سن

تونگ هویت راستین ایشان چون لنین، تروتسکی یا مائو تسه که افترا خوردند و از یادها رفتند؛ و دیکتاتورهایی« دیکتاتورهایی»

های برجسته تاریخ پرمهابتی که نوع بشر را به جانب منزل مقصودی هدایت ها، نقطهاند: قهرمانان رهایی خلقرا احیا کرده

 .گیرندها به صورت جمعی زمام امورشان را به دست خویش میکند که در آن انسانمی

تر بگوییم از زمان مرگ مائو در ر سی یا چهل سال اخیر، از زمان پایان انقالب فرهنگی در چین یا درستامروزه، یعنی د

ایم. حتی خواهش بازگشت به آن تاریخ مند کل این تاریخ پرمهابت بودهیافته برای تحقق مرگ نظام، شاهد تالش سازمان1976

گستری که برابری را دهی فرایند جهانزیر کشیدن اربابانمان و سازمان گویند بهانگ محال بودن خورده است. هر روز به ما می

بار و میلی اهریمنی به دیکتاتوری خونبار. ارتشی پرور و جنایتها برقرار کند چیزی نیست جز آرمانی خیالدر تمامی عرصه

فترازدن به هر پیکار و اندیشه شان شده اتخصص متشکل از روشنفکران چاکرمآب و نوکرصفت، خاصه در کشور ما فرانسه،

های محروم از های نگهبان نابرابری و ستم به انسانداری و امپریالیسم بر جهان. سگانقالبی و دفاع سرسختانه از سلطه سرمایه

اند تا را از خود درآورده« توتالیتر»دولت و کوچنده، همه جا بر سر کارند. اینان کلمه قدرت و ثروت، و ظلم به پرولتاریای بی

 .اند به کارش گیرندطلبی الهام گرفتههای سیاسی که از ایده برابری و برابریبرای وصف تمام نظام

ها خواه. انقالب اکتبر انبوه عظیمی از گرایشای تمامیتهرچه بخواهید بود مگر واقعه 1917یادمان باشد که انقالب روسیه در 

هایی را گرد هم آورد و متحد ساخت که زمین تا آسمان با جدیدی را به میدان آورد، آدمهای ها را تجربه کرد، تناقضنو جریا

 1917کم دوازده سال، بین دهقانان منتهاالیه توندرا. فرایند انقالب اقل ها،هم فرق داشتند: روشنفکران بزرگ، کارگران کارخانه



www.thesis11.com 

سیاسی همراه بود. اصال و ابدا نمایش یک تمامیت مطلق و به های داغ و پرتنش امان داخلی و بحثهای بی، با جنگ1929تا 

 .درخشیدای پرفروغ میالوصف در پرتو ایدهالعاده فعال بود که معنظمی خارقاصطالح توتالیتر نبود بلکه جوالنگاه قسمی بی

 .درک کرد و از یاد برد« ترتوتالی»و « دیکتاتوری»کننده توان با دو کلمه گمراهروسیه را به هیچ وجه نمی 1917انقالب 

چون و چرا هر آنچه را درباره آن ترین تصور صحیحی از آن به دست آورید، باید بیبرای فهم این انقالب، برای آنکه کوچک

 1917گفته شده فراموش کنید. باید برگردیم به همان تاریخ دور و دراز بشری، باید نشان دهیم که چرا و چگونه انقالب 

اش و نه هیچ ویژگی دیگرش بنای یادبود شکوهمندی است در تجلیل انسانیتی که هنوز پا به با همان حیات سادهروسیه خود 

 .اقلیم وجود نگذاشته است

خواهم ابتدا داستان کوتاهی درباره تاریخ ناپیداکرانه نوع بشر بازگویم، تاریخ حیوانی به نام انسان، تاریخ روست که میاز همین

گفتند: ایم بشر و فیلسوفان یونانی در وصفش میب و خطرناک، این حیوان مبتکر و مهیب که نامش را گذاشتهاین جانور عجی

جثه خاکزی چهارپایند ولی انسان جانوری ها بزرگ؟ چون همه حیوان«پرحیوان دوپای بی»پر. اما چرا این حیوان دوپای بی

پر است. قرار، فقط انسان حیوان دوپایی بیند و انسان اصال پر ندارد. بدینها دوپایند اما جملگی پر داردوپاست. و تمام پرنده

 .پر به سرانجام رسیدروسیه به راستی به دست انبوه بااهمیتی از همین دوپاهای بی 1917انقالب اکتبر 

پر وع از دوپاهایی بیدرباره این نوع حیوانی که ما همگی بدان تعلق داریم، سوای این داده تاریخی و فاقد وضوح که این ن

 تشکیل شده است، چه حرف دیگری برای گفتن داریم؟

اول از همه اینکه این نوع از حیوان در قیاس با دیگر انواع عمر بسیار کوتاهی دارد، خاصه وقتی از زاویه دید تاریخ عمومی 

هم اگر با شود، آنز دویست هزار سال نمیمان نظر کنیم. به هر تقدیر، عمر این نوع بیشتر ااهمیتحیات در سیاره کوچک و بی

 .دستی حساب کنیم، در حالی که عمر پدیده هستی موجودات زنده خود بالغ بر صدها میلیون سال برآورد شده استگشاده

 ترین ویژگی این نوع نوپا از جانوران چیست؟عام
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گیری و آمیزش های نوع ما، این است که جفتگیدانید، در میان سایر ویژشناختی شناسایی یک نوع، چنانکه میمعیار زیست

ای مکرر در مورد نوع بشر تصدیق شده تواند بارور باشد. این قضیه یقینا به شیوهجنسی یک نر و یک ماده از نوع مذکور می

ن آمیزش. این اجتماعی آ افکار و شکل سازمانبلندی و کوتاهی قامت، رگ و ریشه جغرافیایی،  است. آن هم قطع نظر از رنگ،

 .نکته اول

به عالوه، و این نکته دوم است، طول عمر انسان که یک معیار مادی دیگر برای شناسایی این نوع است از قرار معلوم، 

دانید. ولی همین دو سال تجاوز کند. همه اینها را شما خوب می 130دستانه که حساب کنیم، بعید است حاال حاالها از گشاده

دهد تا به مطلبی اشاره کنیم که یقینا خیلی ساده و با این حال، به اعتقاد من همچنان بنیادی است. از ت مینکته به ما رخص

 .روسیه را با وضوح هر چه بیشتر مشخص کنیم 1917جمله برای آنکه موقعیت تاریخی انقالب اکتبر 

نوع بشر استفاده کرد، یعنی ماجرای پیدایش جانور  اول اینکه آن ماجرای کیهانی، اگر بتوان از این تعبیر برای اشاره به ظهور

واقع عمر چندانی ندارد. بازنمودن این مطلب برای خویش کار دشواری است زیرا دویست هزار سال خود بشری در عالم به

که باری شود، خاصه با توجه به حدودا صد سالِ اسفچیزی است که برای ما در پرده پهناوری از مه و غبار ناپدید می

 .سازندبروبرگرد ماجرای شخصی ما را در میدان زندگی محدود میبی

ای را از خاطر برد: در قیاس با کل تاریخ حیات در روی زمین، مدت زمان هستی نوع ظاهر کلیشهبا این همه نباید این حرف به

 - است گزاف الفی راستی به خوانیممی نام این به را خود هاانسان ما اینکه  -« ورزبشر اندیشه»یا « هومو ساپینس»موسوم به 

، شاید تازه در آغاز راه راهیم آغاز در تازه ما شاید که گفت تأکید به توانمی اعتباربدین. است کوتاه بس و مشخص ماجرایی

این نوع بر توان درباره ای در خصوص چیزهایی که میاین ماجراجویی مشخصیم. و ذکر این نکته الزم است برای تعیین پیمانه

زبان آورد و چیزهایی که درباره فرایند تحول و صیرورت جمعی نوع بشر به اندیشه درآورد. برای مثال، دایناسورها جانوران 

حال با توجه به طول عمر نوع ما دایناسورها پیمانه عمری به چندان دلپذیری نبودند، الاقل بر اساس معیارهای نوع ما، با این
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شناسیم باید خود را به . نباید آن را هزاران سال بلکه صدها میلیون سال محاسبه کرد. انسانی که ما میراستی بزرگ داشتند

کردند آغاز چیزی سراپا نو دانید که مشارکان انقالب فرانسه خودشان فکر میصورت آغازی نحیف تصور کند. آغاز چه چیز؟ می

ی تقویم را عوض کردند. و در این تقویم جدید، سال اول سال خلق آیند. شاهد این مدعا: انقالبیون فرانسوبه شمار می

سابقه برای بشر ای نو و بیجمهوری فرانسه از طریق انقالبی کبیر بود. از نظر ایشان، جمهوری، آزادی، برادری و برابری تجربه

اریخ. و این سرآغازی بود، نه بود، آن هم پس از چند هزاره حکومت استبدادی و دوام طالع نحس برای زندگی مردمان در ت

، نوع بشر و فرانسه چندان فرقی 1793ها. از قضا، برای انقالبیون فقط برای فرانسه و فرانسویان بلکه به واقع برای کل انسان

، برای مثال تصریح شده است که هرکس در جهان مراقبت از طفلی یتیم یا پرستاری از انسانی 1793نداشت. در قانون اساسی 

بینید که اعتقاد بر این است که انقالب نوع بشر را تغییر دار شود باید که شهروند جمهوری خواندش. میمند را عهدهسال

 .دهد: تعریف انسان بودن دیگر همان تعریف گذشته نخواهد بودمی

ع بشر است، آغاز شان سرآغاز فصلی جدید در کتاب نوکردند انقالبو انقالب روسیه؟ خب، انقالبیون روسیه هم فکر می

هایشان، به ترتیبی حیات خویش را ، فراتر از کشورها و ملتهاای که در آن کل انسانای نو، مرحله کمونیسم، مرحلهمرحله

یعنی « کمونیسم»سازمان خواهند داد که از آن پس به اتفاق هم تعیین کنند چه چیز برایشان دارای ارزش مشترک است. 

 .دهی گرددوقفه موضوع تفکر، عمل و سازمانها مشترک است باید بیه بین همه انسانتصدیق این حقیقت که آنچ

و باالخص از « انقالب»داند؟ شاید نوع بشر تازه شروع کرده است به اینکه خودش باشد. و شاید از نام این از مطلب اول: که می

 .ع بشرباید مرادمان این باشد: آغاز یا آغاز مجدد تاریخ نو« 1917انقالب »

شناختی در کار است: تراز تولید مثل نوع انسان، تراز چون و چرایی با خصلت زیستمطلب دوم این است که تراز مادی بی

یابی، تراز تولد، ترازی که در آن به یک معنی ثابت شده است که ما همه عین همیم، و شاید فقط در این تراز. ولی این جنسیت
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شود که خود در چارچوب حدود دارد و مختصات مادی دارد. و سپس مسئله مرگ مطرح می تراز، هرچه باشد، وجود خارجی

 .دهدکمابیش ثابت زمانی روی می

بودن هویتی دارد. و در تحلیل نهایی، ما هرگز، و شدن، گفت نوع بشر به حیث انسانتن دادن به خطر تخطئهتوان، بیپس می

های این هویت نوع بشر را از آن حیث که بشر است از یاد ببریم، قطع نظر از تفاوت ، نباید وجود«هرگز»گویم عمد دارم که می

های ها، درگیریها، فرهنگها، جنسیتشان، در خصوص ملتکاویمشماری که بالطبع در کارند و ما در ترازهای دیگر میبی

کند. اند تقویم میها را از آن حیث که انساننای وجود دارد که هویت انساتاریخی و ... . با همه این اوصاف، بالشک حفره

)به فرانسه: « سازدانترناسیونال نوع بشر را متحد می»دادند که هنگامی که انقالبیون، و از جمله انقالبیون روسیه، ندا سر می

. مارکس هم گفته بود: ، در واقع منظورشان این بود که نوع بشر در بنیاد خویش یکی است و یگانه است«(سورا لو ژانر اومَن»

دهند تقدیری مشترک دارند و باید تفکر و عملی مشترک بین ها را تشکیل میپرولترها، کارگران، دهقانانی که اکثریت انسان

و ما سخن او را چنین «. پرولترها وطن ندارند»گفت: کنده میخود قسمت کنند که تمامی مرزها را درنوردد. صاف و پوست

 .وطن ایشان انسانیت استکنیم: تعبیر می

گویند و از مالی یا سومالی یا بنگالدش هایی که ترک یار و دیار میفهمند، همه آن جوانپرولترها این نکته را خیلی خوب می

خواهند طول و عرض دریاها را بپیمایند تا در محلی رخت اقامت اندازند و شوند: جوانانی که مییا هر جای دیگر راهی می

کردن در آن ممکن است، چیزی که دیگر در کشورهای خودشان برایشان ممکن نیست؛ کنند زندگیکنند که فکر میزندگی 

پیشه پول دهند؛ جوانانی که سه خرند؛ جوانانی که باید به قاچاقچیان خیانتجوانانی که صدها بار خطر مرگ را به جان می

الیا، سوئیس یا اسلوونی، آلمان یا مجارستان؛ جوانانی که به سه یا چهار زبان گذارند، لیبی، ایتکشور بلکه ده کشور را زیر پا می

به اند، پرولتاریای خانهوطنآیند. آری، اینان پرولتاریای بیمسلط هستند، جوانانی که از عهده سه چهار بلکه ده شغل برمی
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دانند در هر کجا که انسان هست ند، خوب میشان شاید بود. اینان قلب تپنده دنیای انسان امروزدوشی که هر کشوری وطن

 .اند که انسانیت یکی است و بین تمام ابنای بشر مشترک استچگونه باید زیست. برهان قاطع این دعوی

های قاطعی برای این مدعا به دست داریم که توانایی فکری نوع بشر نیز یک یک برهان کمونیستی دیگر اضافه کنم. برهان

 .توانایی ثابت است

بنیادین رخ داده است، انقالبی « انقالب»سال بوده است، یک  5000و  15000مسلما تا این مقطع از تاریخ نوع بشر که بین 

ترین انقالب در تاریخ جانور بشری بوده است. نامش را بگذاریم انقالب نوسنگی. در مدت زمانی که چندهزار که تاکنون مهم

به دانش ما بالغ بر صدهزار سال قدمت دارد کشاورزی یکجانشینانه و انبارکردن غالت  سال شمرده شده است، نوع بشر که بنا

های اضافی را و در نتیجه هستی و حیات ریختن خوراکهای سفالی اختراع کرده است و در نتیجه امکان دوررا در ظرف

کارهای تولیدی معاف بودند، و در نتیجه  کردند و از مشارکت مستقیم درها که از همین مازاد تغذیه میای از انسانطبقه

افزارهای فلزی داشتند، و در نتیجه همچنین پیدایش دستخط که در آمدن دولت و تقویت آن به دست کسانی که جنگوجودبه

زمینه، حفظ، انتقال و رفت. و در این پسدرجه اول برای شمارش تولیدکنندگان دام و تعیین مالیات برای آنان به کار می

المللی ای بس پویا به کار افتاد. آدمی شاهد پیدایش شهرهای بزرگ و نیز تجارت بینپیشرفت انواع و اقسام فنون به شیوه

 .پرقدرت از راه زمین و دریا بوده است

واقع تا اطالع ثانوی تحولی فرعی محسوب با توجه به این دگرگونی که چند هزار سال پیش روی داد، هر دگرگونی دیگر به

طور مشخص، وجود بریم که در این دوران شکل گرفت. بهشود زیرا از یک لحاظ ما همچنان در همان مختصاتی به سر مییم

ها همه اینها ما را هایی میان ملتای، وجود جنگهای حرفهباطل، وجود دولت اقتدارطلب، وجود ارتشوطبقات مسلط و عاطل

های عصر نوسنگی گردآوری نهاد که سابق بر آن نماینده نوع بشر بودند. ما انسان -های کوچک شکارگربیرون از دایره آن گروه

 .هستیم
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هایی که پیش از انقالب توانایی فکری نوع انسان بنگریم، بدین معنا نیست که ما از انسان با این همه، این انقالب، اگر از زاویه

در   (Chauvet)های غار شووههای دیواری نظیر نقاشیود نقاشیزیستند برتریم. کافی است یادمان بیفتد به وجنوسنگی می

های کوچک گردند به دورانی که به احتمال فراوان فقط گروهوپنج هزار ساله دارند، برمیجنوب فرانسه که قدمتی سی

تنهایی گواهی  ها بهزیستند، بسیار پیش از وقوع انقالب نوسنگی. نفس وجود این نقاشیگردآورانی شکارگر در زمین می

 .پردازی و نیز تبحر این حیوان در مسائل فنی دقیقا مثل امروز بودهدهد توانایی جانور بشری برای تامل و تعمق و آرمانمی

اش، باید تصدیق شود بلکه شناختی و مادی است که هویت نوع بشر، در سراسر تاریخ ماجراجوییبنابراین نه فقط در تراز زیست

شناختی و ذهنی همواره مانع اساسی زیست« همسانی»اش نیز. این یگانگی بنیادین، این های فکریراز تواناییبدون تردید در ت

های از گویند زیرگونههایی که میاند نوع بشر دیگر آن نیست که قبال بود، نظریههایی بوده است که مدعیدر برابر نظریه

دانید، همواره از روابط جنسی، چه رسد شوند. نژادپرستان، چنانکه میخوانده میبن متفاوتی وجود دارند که عموما نژادها وبیخ

 .اندتر وحشت داشته و آن را قدغن کردهبه ازدواج، بین اعضای نژادهای به چشم ایشان برتر و نژادهای به ادعای ایشان پست

زنان سفیدپوست نرسد یا دست یهودیان  وقت دستشان بهاند تا سیاهان هیچهای خوفناکی وضع کردهنژادپرستان قانون

کوشید آن امر بدیهی را های نژادپرست در حقیقت میوقت به زنان مثال نژاد آریایی. پس این ظلم آشکار در تاریخ جریانهیچ

عی را های اجتماها نظیر تفاوتضمن اینکه آن ظلم گسترش یافته و دامان دیگر تفاوتنفی کند، یعنی وحدت ازلی نوع بشر را. 

زنی که به طبقه مسلط تعلق دارد نباید ازدواج کند با مردی از « در نهایت»داند که هم گرفته است. آدم خیلی خوب می

طبقات کارگر، حتی پیوند جنسی هم نباید با مردان کارگر برقرار کند، چه رسد به اینکه فرزندی از آنها به دنیا آورد. اربابان 

اند که پافشاری های درازی در کار بودهها دورهدستان تولید مثل کنند. جور دیگر بگوییم: با همه ایننباید با بندگان و دیگر فرو

 .شدروی وحدت بنیادی نوع بشر موجب رسوایی و ننگ اجتماعی می

 .خواهانه نوع بشر را تا ابد مستقر سازدخواست حاکمیت برابری، در پی انقالب فرانسه، می1917انقالب روسیه در 
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دهی اجتماعی مسلط )و دهی اجتماعی مسلط. سازمانشود به سازمانترین نکته در زمانه ما مربوط میتردید اساسیالبته بی

کند( که امروزه مهار کل ماجرای نوع بشر را به دست گرفته، برای وصف میزان سلطه و سیطره آن تکافو نمی« مسلط»البته 

های داری نام گرفته است: این اسم خاص نظامی است که صورتی است که سرمایهفضای کره خاکی را، سامان مهار تمامیت

های وحشتناک دیگربودگی در چارچوب اصل وحدت نوع بشر، اصلی که دهد و بنابراین صورتهیوالوش نابرابری را سازمان می

 .اش شودتواند خواستار برقرارینوع بشر در چارچوبی به غیر از نظام کنونی می

شان واجب کنم چون دانستنای مشهوری در این باره هست که زبانزد عام و خاص است ولی من اغلب تکرارشان میآماره

توان این موضوع را در یک جمله خالصه کرد: جرگه بسیار کوچکی از مالکان سرمایه زمام امور کل سیاره است. و راستش می

ها انسانی که در اند، میلیونسراسر جهان را به حال خود رها کرده ها انسان سرگردان درخاکی را به دست گرفته و میلیون

اند و عمال امکان بقای ساده هم از ایشان وجوی مکانی برای کار کردن، تهیه غذا برای خانواده و رفع نیازهای ابتداییجست

 .سلب شده است

خودش ایستاده است. بگذارید از آنچه گفتیم چنین خوب، شاید این نشان دهد که بشریت تازه در آستانه آغاز هستی تاریخی 

آید، دهی تسلط دارد، در تراز آنچه انسانیت عملی به شمار میاستنباط کنیم که انسانیت واقعی مادام که این شکل از سازمان

هنوز است برد بدین معناست: هنوز که هنوز زیاده از حد ضعیف است. اینکه انسانیت کماکان در عصر نوسنگی، به سر می

اش، در اوج وحدت بنیادی خویش قرار دهیکند و شکل سازمانکند و آنچه میتوان گفت نوع بشر بر اساس آنچه تولید مینمی

هایی از هستی و حیات جمعی که در اوج رساندن تمثالدارد. شاید هستی تاریخی نوع بشر عبارت باشد از آزمودن و به تحقق

شدن به اند و در تکاپوی نزدیکبریم که آزمایشیاهند بود. شاید ما تازه در مراحلی به سر میاصل وحدت بنیادی انسانیت خو

 .انداین پروژه



www.thesis11.com 

این در  -ای گفت اگر روزی معلوم شود نوع بشر توان آن ندارد که کمونیسم را به تحقق رساند سارتر یک بار در مصاحبه

توان گفت نوع بشر به خودی خود هیچ آنگاه می -رفت نادرست به کار می طور گفت، این واژهدورانی بود که، اگر بتوان این

 جمعی اقتصاد  -توان دید منظورش از این حرف چه بود های کور ندارد. به وضوح میها یا موشامتیازی نسبت به مورچه

 به باال از اگر که بود این سارتر منظور -دارد شهرت استبدادی و جابرانه دهیسازمان الگوی عنوان به هامورچه مراتبیسلسله

، یعنی از کند خلق اجتماعی سازمانی بنیادینش وحدت اوج در باید و تواندمی انسان باشیم معتقد و کنیم نظر بشر نوع تاریخ

روی آگاهی بر وحدت اساسی نوع خود پای بفشارد، آنگاه شکست کامل این پروژه نوع بشر را به مرتبه حیوانی در کنار سایر 

 .هاترینها بازخواهد گرداند، حیوانی که همچنان تابع قانون تنازع بقاست، قانون رقابت افراد و پیروزی قویحیوان

های بعدی، آن هم با ابعادی که های جاری یا اگر الزم باشد در هزارهتوان تصور کرد که قطعا باید در قرنجور دیگر بگوییم. می

دومی پس از انقالب نوسنگی در کار باشد: انقالبی که به لحاظ اهمیتش نقطه اوج انقالب توانیم تعیین کنیم، انقالب نمی

نوسنگی خواهد بود، منتها انقالبی که در سایه نظم درخور سازمان درونی جامعه وحدت ازلی نوع بشر را از نو برقرار خواهد 

اندوزی به نوع بشر ارزانی داشته، اما نه تنها ورد و دانشنقل، زندگی، زدوخوای برای حملسابقهکرد. انقالب نوسنگی وسایل بی

سابقه یافته خاتمه نداده است بلکه از ها و نمادهای خشونت و قدرت که بر اثر این انقالب ابعادی بیها، پایگانبه وجود نابرابری

ر عام از آن به دست دهیم، زیرا اگر اجازه دهید اینجا تعریفی بسیا -برخی جهات به آنها دامن هم زده است. این انقالب دوم 

وحدت نوع بشر را از نو برقرار خواهد کرد، این وحدت تردیدناپذیر را، این  -بتوان گفت ما در ترازی ماقبل سیاسی قرار داریم 

قدرت تعیین سرنوشت خویش را. وحدت نوع بشر دیگر صرفا امری واقع )فاکت( نخواهد بود که باید به یک معنی بدل به 

جار شود، انسان وادار خواهد شد انسانیت درخور خویش را تأیید کند و به تحقق رساند نه اینکه، برعکس، کاری کند که هن

ها اعم از ملی و مذهبی و زبانی و ... به ظهور برسد. انقالب ها و انواع و اقسام چندپارگیها، نابرابریانسانیتش در هیئت تفاوت
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ای که اگر وحدت بنیادی نوع بشر را در نظر های زندگی را از بین خواهد برد، انگیزهو شکل دوم انگیزه پشت نابرابری ثروت

 .بار استگیریم به راستی مجرمانه و جنایت

های ایم، تحت نامها برای برقراری برابری واقعی بودهبه بعد، همواره شاهد کوشش 1792-94توان گفت از انقالب فرانسه می

دارانه گستر سرمایهساالری جهانتوان یادآور شد که پیروزی موقت جرگهسوسیالیسم، کمونیسم. و نیز می گوناگون: دموکراسی،

رود این مانع موقت است و اگر آدم به طور طبیعی خود هاست، ولی گمان میدر حال حاضر مانعی در راه ثمردادن این کوشش

ها هیچ چیز شود شکست آن کوششنظر گیرد آنگاه متوجه میرا در مقیاس وجود وحدت نوع بشر به حیث بشریت خویش در 

 -شودرفع نمیواصال هیچ چیز به این وسیله حل -رفع کرد وتوان با انتخابات بعدی حلای را نمیکند. چنین مسئلهرا ثابت نمی

ایم، باشد، شکست خورده ما»توان گفت جز اینکه شدنی است. اساسا در این باره هیچ نمیاین مسئله در مقیاس قرون رفع

 .«مبارزه را ادامه دهیم

نماید، شکست داریم تا شکست. روسیه راه می 1917تر انقالب اکتبر همه، و این نکته ما را به وارسی هرچه دقیقبا این

همیشه « شدن ممکن بود.بار در کل تاریخ، نشان داده است که پیروزانقالب روسیه، نخستین»قرار، تز من این است: بدین

خورده است. اما انقالب اکتبر در حافظه تاریخی ما های قرن گذشته، انقالب شکستتوان گفت در درازمدت، تا واپسین دههمی

کم تجسد امکان پیروزی. بگوییم انقالب روسیه تجسد یک حقیقت مهم بوده است، باید باشد، اگر نه تجسد پیروزی، دست

 .داده است که با حقیقت خود به آشتی رسیده استامکانِ امکانِ انسانیتی را نشان 

 اما سروکار ما اینجا دقیقا با چه نوع پیروزی است؟

ها خیلی دیر، فوق فوقش چند قرن است که، در کانون مباحثات سیاسی قرار گرفته است. بر این مسئله زیربنای اقتصادی دولت

دولت )خواه قدرت شخصی خواه دموکراسی( همان سازمان توان تأکید کرد یا حتی ثابت کرد که پس پشت فرم اساس می

ترین دهی، مهمطور کامل جا خوش کرده است: در این شکل از سازمانآمیز اجتماعی همیشگی بهظالمانه یا تبعیض
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اند به حراست از مالکیت خصوصی بدون هیچ حد و مرز مشخص، انتقال مالکیت در مدار همواره معطوفهای دولتتصمیم

 .شوندهای به راستی هیوالوشی که در این نظام اموری طبیعی و ناگزیر قلمداد میتر از همه حفظ نابرابریها، و مهمنوادهخا

دانیم که ده درصد جمعیت مالک بیش از پنجاه نازد، میدر کشور ما که کشوری ممتاز است و به دموکراسی عالی خود می

دانیم که بیش از نیمی از جمعیت در واقع مالک هیچ چیز نیستند. اگر هم میهای مملکت است! این را درصد کل دارایی

شان مساوی است با تر از اینهاست: حدودا صد نفر هستند که اموالوضعیت را در مقیاس کل جهان در نظر گیریم، وضع خراب

 .نداموال سه میلیارد نفر. و بیش از دو میلیارد انسان در جهان اصال مالک هیچ چیز نیست

های انقالبی برای برپاکردن نظمی تر گردید، کوششهای هیوالوش ناشی از آن روشنوقتی مسئله مالکیت خصوصی و نابرابری

ها تغییر کل جهان دانند. هدف این کوششهای کسانی که فقط قدرت سیاسی را دخیل میدیگر پا گرفت، همانند کوشش

خواستند رهبری جامعه به دست کارگران و دهقانان بیفتد، به عی. پیکارگران میاجتماعی بود: برقرار ساختن نوعی برابری واق

ما »نام گرفت. جان کالمش این بود: « انترناسیونال»ها دست فقیران و محرومان، به دست تحقیرشدگان. سرود این قیام

هایی را بر جبین دارد که چنین ششهای غالبا خونبار کوکل قرن نوزدهم مُهر شکست«. ایم، بیایید اکنون همه باشیمهیچ

ترین های پاریس همچنان باشکوهاش روی سنگفرش خیابانباختهکردند. کمون پاریس، با سی هزار جانهدفی را دنبال می

طلبانه ابداع کرده بود. ولی پس از چند قدرتی برابری« کمون»هاست. کمون تحت نام ها و ناکامیواقعه در میان این شکست

های مختلف شهر جانانه مقاومت کردند، قوای رتش دولت مرتجع ورسای وارد پاریس شد و هرچند مردم پاریس در محلههفته ا

های تشییع خود را ها شورشی را حبس و تبعید کردند. این شکست آیینعام کردند و میلیونارتش کارگران شورشی را قتل

 .ادامه داد
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ی: وقتی عمر انقالب روسیه فقط یک روز بیشتر از کمون پاریس شد، یعنی هفتاد بعد رسد به یادآوری کوششسپس نوبت می

نظر از دانست که صرفو دو روز پس از پیروزی انقالب، لنین، رهبر آن، بنا کرد به رقصیدن در هوای برفی. لنین خوب می

 !های پی درپی رهیده بودندانگیز پیش روی انقالب، از بختک شکستهای هولدشواری

 ه اتفاقی افتاده بود؟چ

محابا درگیر ایم که بیشدن دولت مستبد مرکزی روسیهشاهد فرایند مهم ضعیف 1915تا  1914های اول، در فاصله سال

دهد که دولت مستقر را سرنگون ، انقالب دموکراتیک کالسیکی روی می1917( شد. در فوریه 1918-1914جنگ بزرگ )

های ای رخ نداده است: کشورهای بزرگی چون فرانسه و بریتانیای کبیر و آلمان تا آن زمان رژیمکند. در اینجا هیچ چیز تازهمی

پارلمانی و متکی به انتخابات و آرای عمومی بنا کرده بودند. به یک معنی، وضعیت روسیه به لحاظ حکومت جابرانه تزار و 

انقالب دموکراتیک نهضت انقالبی را متوقف نکرد. در روسیه  دارانش مصداق دیرآمدگی بود. اما اینقدرت آریستوکراتیکیِ زمین

های بسیار فعالی از روشنفکران انقالبی در کار بودند که به چیزی بیش از تقلید کورکورانه از های سال گروهسال

اتحادیه کارگری های غربی نظر داشتند. طبقه کارگری نوپا و جوان در کار بود که تمایل فراوانی به شورش داشت و دموکراسی

کاری هم نبود که بر آن نظارت داشته باشد. و توده عظیمی از دهقانان ستمدیده و مستضعف و به علت وقوع جنگ، محافظه

ها هزار سرباز و مالح مسلح که از این جنگ متنفر بودند، حق هم داشتند: معتقد بودند این جنگ در درجه اول تابع منافع ده

های امپریالیستی کمتری داشتند و سر آخر یک ها که بلندپروازیبریتانیای کبیر است، به زیان آلمانیامپریالیستی فرانسه و 

 .حزب انقالبی استوار و سرزنده که پیوندهای بسیار محکمی با کارگران داشت. این حزب را حزب بلشویک نامیدند

تر بودند. در رأس تر و فعالها منضبطها از دیگر حزبحال بلشویکهای داخلی این حزب بسیار داغ و اساسی بود و با اینبحث

حزب، کسانی چون لنین یا تروتسکی بودند، مردانی که فرهنگ پرقدرت مارکسیستی را با تجربه طوالنی پیکار ترکیب کرده 

دمی محلی در کار های خلقی و مرهای کمون پاریس. و سرانجام و باالتر از همه سازمانبودند و فکر و ذهنشان پر بود از درس
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ها در تکاپوی انقالب اول خلق شدند اما اهداف ها؛ این سازمانبود که همه جا خلق شده بودند، در شهرهای بزرگ، در کارخانه

ها و شوراها های اصلی باید به این انجمنخاص خود را داشتند: آنها سر آخر به این مطالبه اساسی برگشتند که قدرت و تصمیم

ها کردند. این سازمانعنصر و مرکزنشین که همچنان از دنیای روسیه قدیم حمایت میمردانی سستنه به دولتتفویض شود و 

  (Soviets)اینام گرفتند: شوراها. ترکیب نیروی منضبط حزب بلشویک و شوراهای مبتنی بر دموکراسی توده« هاسویت»

 .تبه وقوع پیوس 1917کلید فهم انقالب دوم است که در پاییز 

فرد است دگرگونی انقالب است: انقالبی که هدفی جز تغییر رژیم سیاسی، جز آنچه در این مقطع از تاریخ نوع بشر منحصربه

دهی کل جامعه است، انقالبی که شود به انقالبی سراپا دیگرگون که هدفش تغییر سازمانتغییر فرم دولت، ندارد تبدیل می

رهم شکند، انقالبی که دیگر تولید صنعتی و کشاورزی را به مالکیت خصوصی یک اقلیت ساالری اقتصادی را دخواهد جرگهمی

کوشد کنند، انقالبی که میخواهد زمام تولید را به دست تمام کسانی بسپارد که کار میگذارد، انقالبی که میشمار وانمیکم

 .تولید را به مدیریت قاطع ایشان محول کند

ای که بعدها در توفان دهی زدند، پروژهمورد نیاز بود و انقالبیون برای تحقق آن دست به سازمانمان باشد، این پروژه حواس

سهمگین انقالب روسیه بدل به چیزی واقعی شد، در توفان تسخیر قدرت، جنگ داخلی، محاصره دریایی، ممنوعیت ورود و 

ای آگاهانه و داوطلبانه، یقینا در زیرا این ایده، به شیوه خروج، مداخله قوای خارجی. ایده عام همه اینها قادر بود پیروز شود

، در اکثریت شوراها و باالخص در 1917گشت به آخر تابستان اکثریت اعضای حزب بلشویک حضور داشت اما آغاز آن برمی

 .ترین آنها، یعنی شورای پایتخت، شورای پتروگرادمهم

ای که لنین در بین اعضای حزب پخش کرد تا می گنجانده شد. برنامه، در برنامه عمو1917یک نمونه چشمگیر، از بهار 

های ممکن، معطوف بود به ایده های این برنامه، تمام اجزای این منظومه تصمیمها همه جا در کشور داغ شود. تمام مؤلفهبحث

 .)ست )بنگرید به تزهای آوریل لنیناکنون وجود داشته ایک انقالب کامل و فراگیر در تمام چیزهایی که از عصر نوسنگی تا هم
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شاهد آغاز  1917بر پایه این زیربناها و با گذر از مصائب و مشقات عظیمی که ناشی از وضعیت خاص روسیه بود، در اکتبر 

ه نخستین پیروزی انقالبی مابعد انقالب نوسنگی در کل تاریخ نوع بشر بودیم؛ به بیان دیگر، انقالبی که بنای قدرتی را نهاد ک

اند: یعنی «مدرن»کردند های کهن و سنتی تمام جوامعی بود که وانمود میهدف مصرحش زیر و زبرکردن تمام بنیان

ریزد. و اسم را می« ای نوپی مدرنیته»اند. انقالبی که دیکتاتوری پنهان کسانی که مالک اسباب و ترتیبات مالی تولید و مبادله

است. تحت این نام بوده « کمونیسم»دهد، کماکان و تا جایی که عقل من قد می -ه بود« کمونیسم»عام این نوآوری مطلق 

های خلق اعم از کارگر و دهقان و سپس روشنفکران و هایی از هر قماش، ابتدا تودهها انسان در جهان، انساناست که میلیون

های اند که پس از تمامی شکستفتهجویی به استقبال آن چیزی رهنرمندان، با شور و شوقی متناسب با خواهش کین

 .های ظفرنمون فرارسیده استکمرشکن و جانکاه قرن قبلی شکل گرفت. اینک لنین قادر بود اعالم کند که عصر انقالب

و با  1929شود، فرایندی که به طور مشخص در فرایندی دیگر آغاز می 1930توان مشاهده کرد که از اوایل دهه گمان میبی

ساله، جایش را ، با تدوین اولین برنامه پنج«تمام قدرت به شوراها»گیرد: شعار تفویض ناپذیر استالین پا میشرهبری ساز

و این فرایند به محو کامل قدرت « تمام قدرت به تلفیق کامل حزب کمونیست و دولت مرکزی»دهد به شعار تفویض می

 .انجامدشوراها می

سابقه و قطع نظر از وضعیت حاضر که در آن باندهای نوسنگیِ داده در این ماجرای بییهای رواما قطع نظر از این دگردیسی

توانیم مطمئن باشیم که پیروزی جهانی مابعد نوسنگی اند، میمعاصر زمام امور را در سراسر کره خاکی به دست گرفته

دانیم رو میاین باید وجود داشته باشد. و از همینتواند وجود داشته باشد و بنابردانیم که چنین جهانی میپذیر است. میامکان

تا  1917داری بر جهان هرگز صرفا پسرفتی بدون فایده یا آینده نیست. انقالب کمونیستی اکتبر که سلطه کنونی سرمایه

همین حاال و تا  جوداری غره سلطهفهماند که در مقیاس زمانیِ آینده بشریت و به رغم ظواهر ناپایدار، سرمایههمیشه به ما می

 .ابد تاریخ مصرفش به اتمام رسیده است
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 :نوشتپی

نشین یا کوهنورد است و نام اعضای گروهی سیاسی در جریان انقالب فرانسه در زبان فرانسه به معنای کوه مونتانیار .1

های ترین گروه و بالطبع مخالف جدی ژیروندننشستند و رادیکالهای مجمع ملی میاست که در بلندترین نیمکت

 م –ها نامید. نشینینان یا رأستوان ایشان را صدرنشاعتبار، میرو بودند. بدینمیانه
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