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 ترور مسئله و کمونیسم ایده

 آلن بدیو، ترجمه: صالح نجفی

 

پیوند خورد. اول از همه، ایدده کمونیسدم پیوندد     به چهار طریق متفاوت با خشونت  iدر قرن نوزدهم ایده کمونیسم

شدد کده ید     بار تصور میعملی خشونت -کم از انقالب فرانسه به بعد دست -تنگاتنگ با مسئله بنیادین انقالب داشت. انقالب 

ی بدر خشدونت   همه صور خیدال انقالبد   کند.ا  دیگر را سرنگون میگروه اجتماعی، ی  طبقه، از طریق آن سلطه گروه یا طبقه

مشروع تمرکز داشت و همچنان تا حد زیاد  دارد، خشونتی که گروهی مسلح از مردم بده یدار  آن مسداند قددرت را تسد یر      

ب شیِ ایددوولوژییی و سیاسدی بده    بود، انقالب به معنا  مشروعیت« انقالب»متضمن واژه  «کمونیسم»سان واژه کنند. بدینمی

ودسدتگاه  کدردن اسدتامارگران و دم  ب شی به خشونت جمعی با هدف ساقط بنابراین مشروعیتقیام مسلحانه یا جنگ خلقی، و 

 پلیس و نیروها  انتظامی آنها.

ها  نیروها  ضد انقالب به دوم، ایده کمونیسم در ضمن پیوند  تنگاتنگ داشت با سرکوبی که قدرت خلقی جدید علیه تالش

ماندد. بددین   جا مدی ودستگاه قدیمی دولت بهها استوار بود بر آنچه از دماین تالشگرفت. رهبر  طبقات حاکم سابق به کار می

واقع هر چیدز  گفت که ی  دوره گذار یا انتقالی الزم است که طی آن قدرت خلقی جدیدِ طبقه کارگر بهاعتبار خود مارکس می

البته مارکس خواند. می« دییتاتور  پرولتاریا»ره را ها  مقوم دولت ستمگران را نابود کند. مارکس این دوجامانده از دستگاهبه

سان، واژه بدین پیداست.« دییتاتور »بار، حقیقتی که از کلمه ا  خشونتکرد اما بدون ش  دورها  کوتاه تصور میآن را دوره

  شد.ب شی به خشونت ویرانگر  بود که قدرت جدید مرتیب میدر ضمن مستلزم مشروعیت «کمونیسم»
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ا  سوم، ایده کمونیسم پیوند  تنگاتنگ و در این مورد درازمدت بدا اندواع متفداوتی از خشدونت داشدت کده بده تشییدر ریشده         

ساز  زمدین در قلمدرو کشداورز و توسدعه متمرکدز      اشتراکی ا  دولت فعلی بلیه تشییر کل جامعه.گشتند، نه تشییر ریشهبرمی

هدا  جدیدد   اندیشدی مدذهبیو خلدق قالدب    مبارزه علیه خرافات دیندی و تارید   گیر  ی  دستگاه نظامی جدیدو صنعتو شیل

هایی نیرومند   جمعی در تمام سطوح زندگی اجتماعی نزاع«جهان نو»و در ی  کالم، انتقال کامل به ی   -فرهنگی و هنر  

هدا   شد، غالباً مشابه بدا جندگ  ا  اعمال میهایی که در مقیاسی تودهدر قالب محدودیت -کرد. مقدار زیاد  خشونت خلق می

غالباً نام چیدز  بدود کده بدرا  سداختن       « کمونیسم»شد. بایستی پذیرفته میمی -ویژه در نواحی روستایی داخلی واقعی، به

 گریز  از این خشونت نبود. 

پییدار میدان دو   »اریخ به صدورت  سابقه در تا  سراپا نو و بیها و تردیدها درخصوص تولد جامعهتمام نزاع چهارم و آخر از همه:

شیوه زندگی پرولتاریا و شیوه زندگی بورژواز ، یا شیوه زنددگی کمونیسدتی و شدیوه زنددگی      -بند  شد صورت «شیوه زندگی

هدا  کمونیسدتی هدم    گرفت امدا درضدمن درون خدود حدزب    ها  جامعه را دربرمیش  تمام ب  این پییار بیساالر. سرمایه

متضمن خشونتی  «کمونیسم»درنتیجه واژه ها  تازه قدرت پدید آمد. هایی فراوان درون قالبحسابسان تصفیهبدیندرگرفت. 

حساب طوالنی بدا  یا تصفیه «تصفیه»رو متضمن شد که با قبضه قدرت در دست گروهی متحد و باثبات پیوند داشت و از همین

 .دشمنان واقعی یا خیالی بود

خشونت انقالبی که با تس یر قدرت پیوندد  چهار معنا  متفاوت در نسبت با خشونت دارد: « کمونیسم»اژه توان گفت وپس می

وبی  قهرآمیز روابدط ندو    داردو خشونت دییتاتورانه که با ت ریب بازمانده رژیم قدیم پیوند داردو خشونت مبدل که با تولد کم

 .  درون دستگاه حزب و دولت پیوند داردهااجتماعی مرتبط استو و خشونت سیاسی که با نزاع
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اندد، بدا هدم    تنیدده گمان به طور کامل درهمها  قرن نوزدهم و قرن بیستم، این چهار تماال خشونت بیدر تاریخ واقعی انقالب

بدرا   شدته اسدت.   حقیقتی که از انقالب فرانسه به بعد هماره مصددا  دا  - انداند و تقریباً از هم تمییزندادنی بودهتداخل داشته

هدا، نیمدی از   جماعتی خشمگین، با رهبدر  رادییدال   ii«.کشتارها  سپتامبر»ماال، بنگرید به واقعه فجیع و م وف موسوم به 

امدا چدون   ها  داخلدی خدونین بدود.    ا  در جنگاین واقعه م وف، به ی  معنی، شبیه برههزندانیان پاریس را قتل عام کردند. 

وانگهدی، بدرا  جلدوگیر  از    گمان مجرم و مقصدر بدود.   د زندانی بودند، رژیم انقالبی، دولت انقالبی، بیمردمی که قتل عام شدن

 اقدامات سرکوبگرانه نیروها  پلیس سابقه، خود رژیم انقالبی مسئولیت تشدید بی«خودجوش» وقوع مجدد این حوادث تراژی 

و دانتدون و   iiiحقیقتاً سیاسی بارز  نظیر اعدام ژاک اِبِدر  آن اقدامات باعث بروز خشونت تشدید وو مقامات قضایی را پذیرفت. 

بار بود زیر سایه ترس از خیانت اما دولت تردید واکنشی خشونتبدین قرار، کشتارها  سپتامبر بیاحزاب هر ی  از آن دو شد. 

توان گفت، در این مورد، خشونت دییتاتورانه و خشدونت خونبدار   بنابراین میهم در علل و هم در نتایج آن کشتارها دخیل بود. 

تنیده شد اما رژیم انقالبی، و در حقیقت سیاست انقالبی، کوشید حرف آخر را بزند و تصمیم نهدایی را  جماعت خشمگین درهم

 بگیرد.

ها  صداحب قددرت   ها و جناحاز طرف دیگر، خشونت دولت انقالبی ممین است در ابتدا گزینشی و تابع نزاع ها  داخلی حزب

این احساسی است که از تاریخ ترور اسدتالینیِ عظیمدی   ا  درآید. باشد و در مراحل بعد  به صورت خشونت مهارگسی ته توده

هدا  علندی نمایشدی، ایدن تدرور نمدای        در قالدب دادگداه  دهدد.  رو  داد به آدم دسدت مدی   1939و  1936ها  که بین سال

ولدی در  ، کامنف، بوخدارین و بسدیار  دیگدر بدود.     iiه استالین و رهبران مشهور بلشوی  نظیر زینوویفحساب میان گروتصفیه

هایی که اعدام شدند یا آسا در سرتاسر کشور که صدها هزار نفر از مردم را درگیر کرد، انساننهایت بدل شد به ی  تصفیه غول

، یعندی  iخصوصاً یژوف -اکار کسانی را که مسئول آن بودند قربانی کرد سابقه سرآخر این تصفیه بیها جان باختند. در اردوگاه
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 اندازد کده از ندوع چهدارم اسدت    در این مورد، دولت مرکز  از قرار معلوم فرایند سرکوبی را به راه میسرکرده دستگاه سرکوب. 

شود دریج بدل به تصفیه سراسر  کاملی میتو به( ودستگاه مرکز  قدرت پیوند داردها  درون دمخشونت سیاسی که با نزاع)

 گردد.ا  از سنخ جنگ داخلی میقمع وحشیانهوکه سرآخر شبیه قلع

ها  طبقداتی بدود، شدبیه    حال باید تمایز نهاد میان خشونت خودجوش جماعت خشمگینی از مردم که شبیه انتقام گرفتنبااین

اش بحدث  ر مقابدل، خشدونت دولتدی کده سدران رژیدم جدیدد دربداره        نمادها  سبعانه توازن جدید قدرت در جامعه مدنی و، د

عدالوه،  دادند، خشونتی که هم بر پییره سیاسی اثر گذاشت هم بر کل جامعه. بده کردند و آن را به وجهی منتظم سازمان میمی

تدا اسدتالین بده صدورت      باید یادآور شویم که خشونت اول هرقدر هم نامتمدنانه باشد، همواره خشونت دوم بوده که از روبسپیر

 ها به کار رفته است.اعتبارخواندن انقالباستداللی بس موثر برا  بی

 زندد، ها  پلیسی و قضدایی مدی  از فرایندها  انقالبی را که در آن رژیم نوپا دست به اقدامب وانیم آن لحظه « ترور»پس بیایید 

آیدا، در تداریخ   و بیایید با مسئله ذیدل رو در رو شدویم:   اند. ناییشان استاهایی که هم از حیث خشونت هم از حیث گسترهاقدام

 ا  ضرور  وجود دارد میان ایده کمونیسم و ترور؟واقعی، رابطه

دانیم که این مسئله مهمی است که دستگاه تبلیشات ضدکمونیسم تقریباً به طور کامدل بده آن وابسدته اسدت. مقولده      خوب می

شدان  داند کده اصدل صدریح   هایی می[، بنا به داللت معمول ، دقیقاً ترور را نتیجه ناگزیر انقالبخواهی]تمامیت« توتالیتاریسم»

ا  استوار بر اصل برابر  کار  چنان غیرطبیعی اسدت  کمونیسم است. استدالل زیربنایی این گفتار آن است که ساختن جامعه

یازیدن بده خشدونتی خوفنداک در راه    توان بدون دستد که نمیها  حیوان ناطقی که انسان نام دارو چنان مشایر با تمام غریزه

ارسدطو تمدایز   گدردد.  دهد بده ارسدطو برمدی   ا  که زیربنا  این تبلیشات را شیل میدر نهایت، فلسفهتأسیس آن گام برداشت. 

دهدد:  ها تسدر  مدی  وزهدستگاه تبلیشات لیبرالی این تمایز را به همه حها  قهر  و طبیعی در طبیعت. گذارد میان حرکتمی
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تصدرف  بدار.  هدا  خشدونت  ها  طبیعی و حرکدت گذارد میان حرکتدر مورد جامعه بشر ، تمایز میاقتصاد، سیاست، و تاریخ. 

هایی که محصولِ منعطف و شوند، پدیدههایی طبیعی قلمداد میدار  پدیدهخصوصی منابع و ثروت، رقابت، و در نهایت سرمایه

اقدام جمعی، برچیدن بساط مالییدت خصوصدی و بنداکردن اقتصداد  متمرکدز،      شود. قابل انطبا  طبیعت افراد بشر قلمداد می

و هدا قالدب کدرد.    توان به آدمترین شیل خشونت میشوند، تجریدهایی که فقط با مفرطفرایندهایی سراپا ایدوولوژییی تلقی می

هم فقط از آن رو  وجود دارد که دولتی تأسیس شده که خودش به دالیلی ندامعلوم از طبیعدت یدا سرشدت      خود آن خشونت

 توان  حفظ کرد.دولتی کامالً مجزا که فقط به ضرب ترور یا ارعاب می -واقعی جامعه متمایز است 

م و اهمیت فرایندها  سیاسیِ مؤیدد ایدن   دانیم که با رجوع به ایده کمونیسبه این استدالل باید واکنشی واضح نشان دهیم. می

توان وسعت و خشونت سرکوب، یعنی نفدس وجدود تدرور، را انیدار     یا میتوان استدالل مذکور را رد کرد. ایده از چهار طریق می

 تدوان گفدت تدرور فقدط بده     یا میاالصول پذیرفت و هم وسعت هم ضرورت آن را تصدیق کرد. توان وجود آن را علیکرد، یا می

تدوان  یا، در نهایت، میخاطر اوضاع و احوالی وجود داشته که دیگر از میان رفته و دیگر پیوند  طبیعی با ایده کمونیسم ندارد. 

شدد و، از آن  آن دانست و یادآور شد که می خطایی عملی در وجود ترور را نشانه انحراف از مسیر صحیح سیاست کمونیستی یا

دار  استو یا بهدایی اسدت   یا ترور جزو جعلیات دستگاه تبلیشات سرمایه. خالصه کنیم: ترور پرهیز کرد از« بایستیمی»تر، مهم

زدگی انقالبی توجیه کدرد کده دیگدر    که باید برا  پیروز  ایده کمونیسم پرداختو یا باید آن را به عنوان قسمی نارسی و شتاب

االصول خواه بسته به شدرایط  ایند سیاسیِ ایده کمونیسم ندارد، خواه علیموضوعیت نداردو یا باید گفت هیچ پیوند ضرور  با فر

 حادث.

ا  کده  در سرتاسدر دوره اندد.  هایی ضد و نقیضها  متفاوت برا  ابطال تبلیشات لیبرالی جملگی مستظهر به استداللاین روش

ها با هم سرشاخ شدند. نظریه اول از این نظریهویژه اتحاد جماهیر شورو  در قید حیات بودند، دو ها  سوسیالیستی و بهدولت
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ها  سرکوب نظام استالین بردندد.  در کشورها  عضو ناتو، تبلیشات ضد کمونیسم حداکار استفاده را از معلومات مربوط به روش

ا  قددیم و  هایی که مششول تصدفیه اعضد  ها  مسیو مساو  گرفتند، دادگاهرا با دادگاه 1930این تبلیشات قدرت شورو  دهه 

ها  کار اجبار  در سیبریا نهاد. تمرکز خود را بر وجود اردوگاه 1950این دستگاه تبلیشاتی در دهه . اولیه حزب بلشوی  بودند

هدا  نمایشدی   ها  اعدام آفتابی شدند )مانندد محاکمده  و وقتی حیمها  کمونیست هم همه چیز را دربست انیار کردند. حزب

هیچ دودلی تاکید کردند مسدئله صدرفًا حدذف مشدتی خداون و جاسدوس مدزدور و        ها  کمونیست بیزبها  مسیو(، حدادگاه

 خوار دول خارجه بوده.جیره

در پی گزارش خروشچف به کنگره بیستم حزب کمونیست شورو  آغداز شدد. اوالً    1950فرایند بسیار متفاوتی در انتها  دهه 

وجود داشته، هرچند کدالن   1930از دوره استالین اقرار کردند که ترور در دهه رهبران شورو  به منظور تاکید بر آغاز گسست 

بیندی  رفتده تدرور را ضدرورتی دروندی در جهدان     بودن ابعاد آن را تصدیق نیردند. در ثانی، تبلیشات دموکراتید  در غدرب رفتده   

 ا  در واقعیت ندارد.چ پایها  پرداخت که هیبها  گزافی که باید برا  مدینه فاضله  -دادند کمونیسم جلوه می

ویژه در دو در فرانسه اشاعه دادند عمال اجماع یافت، به «فیلسوفان جدید»شگفت اینیه تفسیر غربی از این ماجرا که دارودسته 

ا  ها  انجامید که نس دانیم به تشییل روسیهفروپاشیده بود و چنانیه می «سوسیالیسم واقعا موجود»دهه پایانی قرن بیستم. 

دار  دولتی را در پی  گرفت و به توسعه پرشتاب چین با رهبر  خار  اجماع حزبی منجر شد که هندوز کده هندوز    از سرمایه

دار  قرن نوزدهم در انگلسدتان  دار  سنگدلی که شباهت فراوانی به سرمایهسرمایه -کشد را یدک می« کمونیست»است اسم 

دار  مشدارکت دارندد هدیچ دلیدل     ترین شدیل سدرمایه  گستر بر مدار وحشیانهیی جهاناین دو کشور که در قسمی همگرادارد. 

ا  برا  بحث درباره تبلیشات ضدکمونیستی ندارند، تبلیشاتی مبتنی بر شواهد مربوط بده تدرور یدا حیومدت وحشدت.      واسطهبی

خواندد  ه قدرت رسدیدن ایدده کمونیسدم مدی    که ترور را نتیجه ناگزیر ب«  خواهینظریه ضد تمامیت»درنتیجه، نظریه موسوم به 



www.thesis11.com 

کند، انگار که ایده کمونیسدم  هیچ م الفی در هیچ ی  از کشورها  جهان ندارد، چون هیچ کشور  دیگر از این ایده دفاع نمی

 ا  مرده در آسمان تاریخ بدل گشته است. کند با شتابی باورنیردنی به سیارهبروبرگرد ترور را تداعی میکه بی

موجب مرگ ایده کمونیسدم شدد.   ( iiها  سولژنیتسینویژه در کتابه من، حقیقت اصالً این نیست که افشا  ترور )بهبه عقید

خواهی را حول این تصور ممیدن سداخت کده پیوندد      برعیس، تضعیف مستمر ایده کمونیسم بود که اجماع ضدیت با تمامیت

لحظه کلید  در این بحران موقت ایده کمونیسدم شیسدت انقدالب    ضرور  میان آن ایده و ترور )حیومت وحشت( وجود دارد. 

فرهنگی چین بود، انقالبی که کوشیده بود ایده کمونیسم را برون از محدوده حزب و دولت احیاء کنددو یعندی از طریدق بسدیج     

[ نداقوس  1978مبر بازگرداندن قدرت به دولت به رهبر  دنگ شیاووپینگ ]در دساسراسر  دانشجویان و جوانان طبقه کارگر. 

دولت ]یا دولدت  -توان آن را دنباله حزبا  که میدنباله -ا  از هستی تاری ی ایده کمونیسم را به صدا درآورد مرگ کل دنباله

 .حزبی[ نامیدت 

کارهدا   در ایدن بداره   وظیفه اصلی ما امروز این نیست که شواهد ترور و خشدونت زیداده از حدد آن را بده رسدمیت بشناسدیم.       

رود و رتبه اول را در آنها من بده کتداب عدالی جدان آرچیبالدد گتدی ]مدورخ        ا  صورت گرفته که مو ال  درزشان نمیبرجسته

امروز باید «. 1939-1932ها خودکشی بلشوی راه منتهی ترور: »دهم: آمرییایی و مت صص تاریخ روسیه و تاریخ شورو [ می

کردن اجماعی نظر  بپردازیم که مسئولیت ترور را به تمامی متوجده ایدده   بردن یا باطللبه بررسی و در صورت امیان زیر سوا

 سازد.  کمونیسم می

ا  میدان  نهم: به جا  مناقشه میان نظریه ی  و نظریده دو بایدد مناقشده   راست  را ب واهید، من روش فیر  ذیل را پی  می

به عبارت دیگر: پس از دنباله تاری ی اولی که در آن ایدده کمونیسدم، بده روایدت نیروهدا       ها  سه و چهار مطرح کنیم. نظریه

ها انیار شدو پس از دنباله تداری ی دومدی   بار تلقی شد و وجود هرگونه ترور از جانب کمونیستا  جنایتمرتجع بورژوایی، ایده
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آبداد  و  ا  خیدال وار میدان ایدده کمونیسدم کده ایدده     امکرد پیوند  طبیعی و اندخواهی ادعا میکه در آن جریان ضد تمامیت

آور است و ترور یا ارعاب دولتی وجود داردو حال باید دنباله سومی آغاز شود که در آن چهار چیز همزمدان اظهدار خواهدد    مرگ

 شد:  

رعدابیِ اولدین تدالش بدرا      ماهیدت قطعداً ا  ( 2دار و ضرورت مطلق ایده کمونیسم در تقابل با بربریت افسارگسی ته سرمایه( 1

آرایدی سیاسدی ایدده کمونیسدم     امیان صف( 4ها  این ترورو تصادفی بودن ریشه( 3ب شیدن به این ایده در قالب دولتو جسم

 .  ا  ت اصم ترورمدار پی  رودنحو  که دقیقاً در جهت محدودکردن ریشهبه

هدایی بدس متندوع،    ها و قالدب راستی، در صورته رخداد انقالبی بهگردد که گرچکل مسئله، به عقیده من، بر مدار این نیته می

به چشدم مدن تدرور در واقدع     تمام تجسدها  سیاسی ایده کمونیسم است، با این وصف قاعده آن یا الگو  آن نیست. ، «ریشه»

واره ناگزیر از تجربه فدراز و  اما حتی اگر سیاست مبتنی بر ایده کمونیسم همتداوم قیام مسلحانه یا جنگ با وسایل دولتی است. 

. چدرا  توان و نباید هرگز این سیاست را در قیام مسلحانه یا جنگ خالصه کردهیچ وجه نمیفرود قیام مسلحانه و جنگ بوده، به

شود، اصل راهنما  خود را نه نابودکردن که ذات حقیقی آن، که ریشه هر زمان سیاسیِ نویی است که به وسیله آن ساخته می

 فرایند سیاسی ساختن ی  پییر جمعی نو. -دهد ها در میان مردم قرار میدشمن بلیه حل مابت و قاطع تناقضی  

حتدی اگدر اعدداد و    ها  این معنی، بالطبع باید باز از دو فرضیه آخر در خصوص تدرور آغداز کندیم.    تر کردن شالودهبرا  محیم

معنی باشدند، بایدد خشدونت و وسدعت تدرور نظدام       کنند غالباً بیم نقل مییافته ضد کمونیسارقامی که تبلیشات جدید و اجماع

سابقه در تاریخ برا  برپداکردن  باید آن را در پیوند با شرایطی لحاظ کنیم که کوش  بیوچرا تصدیق کنیم. چوناستالین را بی

وکشدتار  این شرایط عبارت بود از کشت. ها  سوسیالیستی، در متن آنها به عمل آمدرژیمی ملهم از ایده کمونیسم، رژیم دولت

هدا  خدارجی بده بانددها      درید  قددرت  هدا  بدی  سوز داخلدی، و کمد   ها  خانمانها  میان قوا  امپریالیستی، جنگجنگ
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هاشان در همان اوان گردباد حوادث از میددان بده در   ضدانقالب: کمبود کادرها  سیاسی صبور و مجرب در آن دوره که بهترین

عددم قطعیدت، غفلدت، و تدرس از     ها ذهنیتی سیاسی خلق کرد مرکب از فرمان سوپراگویی و اضدطرابی مدزمن.   مه اینهشدند. 

این ذهنیدت موجدب شدد    گرفتند. ها  ما رهبران در آن تصمیم میکننده وضعیتی بودند که بنا به دانستهخیانت عوامل تعیین

زاست، که گویی نمایانگر خطدر  مهلد  اسدت.    کنند که گویی ت اصم اصل اساسی عمل این باشد که با هر تناقض چنان رفتار

عادتی که در جنگ داخلی پا گرفت و ریشه دوانید، عادت کشتن هر کسی که با شما نیست، در دولتدی سوسیالیسدتی تابیدت    

 . شد، دولتی که پیوسته از اینیه با موفقیت پیروز گشته و غلبه یافته متحیر بود

حال بایدد از  شوند. به فرایند خاص اولین آزمون ایده کمونیسم در تاریخ مربوط میی با ایده کمونیسم ندارند. ها هیچ ارتباطاین

یادمان نرود که هیچ رابطده اصدولی میدان ایدده کمونیسدم و ارعداب       اول آغاز کنیم، حال که از نتایج بالقوه آن آزمون مطلعیم. 

آیا پیوندد   و دست به قیاسی بزنم که بابت آن حتما بر من خرده خواهند گرفت: خواهم خطر کنم حتی میدولتی وجود ندارد. 

اصولی میان ایده مسیحیت و تفتی  عقاید وجود داشت؟ یا نه، ایده مسیحیت پیوند  اصولی بدا دیددگاه فرانچسدیو  قددیس     

حال، فقدط ید    بااینکمونیسم پاسخ گفت. یابی در پیوند با ایده آسیز  داشت؟ به این سوال باید از درون فرایند واقعی فاعلیت

دولت وجود دارد، سازمانی که نگاه  به -راه برا  رهاشدن از تقدیر تصادفی و غیرضرور  ایده کمونیسم در لباس ارعاب حزب

ایدده را  تنها راه ممین ایدن اسدت کده ایدن     آن تقدیر وابسته به اوضاع و شرایط تاری ی خاص بود. . امور تابع استعاره جنگ بود

 دیگربار در اوضاع و شرایط امروز به میدان آوریم.  

هدا  چشدمگیر میدان    تفداوت  -ا  تاری ی برخوردار است که مایلم بددان اشداره کدنم    با همه این اوصاف، این پروژه از پشتوانه

 دولت. -: الگو  حزبها  شورو  و چین درون الگویی واحدآزمون
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اند. در هر دو مورد، پیروز  انقالب در کشور  پهناور رو  داد که همچنان عمدتاً روستایی ویژگی مشترک این دو آزمون واضح

در هر دو کشور، انقالب در گرماگرم جنگی جهانی پا گرفدت کده   گستر  تازه آغاز شده بود. در هر دو کشور، فرایند صنعتبود. 

یت رهبر  این فرایند بر عهده حدزب کمونیسدت منضدبطی    در هر دو مورد، مسئولدولت ارتجاعی را به شدت ضعیف کرده بود. 

در هدر دو مدورد، رهبدر  حدزب و در نتیجده رهبدر  کدل فرایندد متشدیل از          بود که با خیل عظیم قوا  مسلح مدرتبط بدود.   

 دیده در میتب ماتریالیسم دیالیتییی و سنت مارکسیسم بود.روشنفیرانی آموزش

ها و سربازانی تشییل شده بدود  ها از کارگران کارخانهاوالً، پایگاه مردمی بلشوی اشتند. هایی عظیم دالبته این دو آزمون تفاوت

گرفدت،  پایگاه مردمی حزب کمونیست چین یقیناً کارگران را دربرمدی ودستگاه رسمی نیروها  مسلح جدا شده بودند. که از دم

پیشبرد تیالیف سیاسدی  » ماوو با بیانی عالی آن را مسئول ارت  سرخی که -اما عمدتاً زیر سلطه دهقانان بود، خاصه در ارت  

ا  کوتاه رو  داد که در پایت ت و شهرها متمرکدز  درثانی، پیروز  انقالب در روسیه به شیل قیام مسلحانهدانست. می« انقالب

و نواحی خارج از پایت ت درگرفت که قوا  مسدلح خدارجی   ها بود و به دنبال آن جنگ داخلی م وف و پرآشوبی در شهرستان

ها  مسلحانه شهر  که با الگوگرفتن از انقالب شدورو  برپدا شددند بده     در مقابل، در چین ابتدا قیامنیز در آن مداخله کردند. 

ا  خلقی بدا حمایدت   هها به خاک چین، زنجیره بس دراز  از جنگخاک و خون کشیده شدند و بعداً، در گیرودار تجاوز ژاپنی

فقدط در پایدان ایدن    شدد.  دهی آزمای  مدی ها  جدید قدرت و سازمانها  دورافتاده که در آنها صورتاستحیامات شهرستان

فرایند بود که جنگ کالسی  کوتاهی، با نبردهایی عظیم در فضاها  بیرون شهرها، تشییالت نظامی و حیومتی حزب مرتجدع  

 را نابود کرد.  

وجه ورز  در سیاست به هیچآمیز با قدرت و آزمونشدن ت اصمکند این است که سرشاخویژه توجه مرا جلب میبها  که نیته

در این دو کشور همسان نیستند و معیار اساسی برا  سنج  این تفاوت نگاه متفاوت نیروها  انقالبی آنهدا بده مسدئله زمدان     
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اندد و ایدن اضدطرار ات داذ     ران آن بدود کده جمیدع مسداول فدور  و فدوتی      ویژگی بنیاد  انقالب شورو  این اعتقاد رهبد است. 

قیام مسلحانه و فجایع جندگ داخلدی بودندد کده بدر      ساخت. ها ضرور  میبار بنیادبرانداز را در تمام عرصهها  خشونتتصمیم

در مقابدل، انقدالب چدین بدا     . راندند، حتی هنگامی که دولت انقالبی دیگر با تهدید عاجلی مواجه نبدود زمان سیاست فرمان می

گشت، نه تصرف مسلحانه و ناگهانی مراکز قدرت پیوند خورده بود. همه چیز بر مدار فرایند  ممتد می« جنگ طوالنی»مفهوم 

بایسدتی بدا حدداکار دقدت     و باالتر از همه اینیه ت اصم را میترین مسئله روندها  درازمدت بود. مهمبه سیا  کودتا  نظامی. 

و ایدن حفدظ نیروهدا    فایده تقدم دارد. ها  باشیوه اما بیدر جنگ خلقی، حفظ قوا  خود  بر حملهکردند. محاسبه می ممین

شد. در اینجا، که فشار دشمن بی  از اندازه زیاد میبایست قابلیت تحرک و جابجایی داشته باشدو خاصه زمانیدر عین حال می

آفریند، نه الگویی برا  صیرورت و سیر تحدول واقعدی آن   رخداد امیانی نو میوکار داریم: به اعتقاد من، با نگاهی استراتژی  سر

در آغاز به احتمال زیاد اضطرار و خشونت در کار بوده اما نیروهایی کده از ایدن شدوک مندتج شددند، بدرعیس، احتمداال        امیان. 

یر تحوالت را شتاب ب شد اما بدون استقرار دوبداره  توانست سپیشرفتی درازمدت که می -محصول قسمی شییبایی پویا بودند 

 امان. حاکمیت مطلق اضطرارِ ناشی از قیام مسلحانه یا خشونت بی

تواند ایدن مسدئله را   گیرد. ترور یقیناً نمیاما از نظر سیاسی، حفظ نیروها  انقالبی در مقابل قوا  مسلط چه شیلی به خود می

حفدظ  کند، اما وحدتی ضعیف، وحدتی برخاسته از انفعدال و تدرس.   وحدت را تحمیل می گمان نوعی خاص ازترور بیحل کند. 

نیروها  خود  و بنابراین وحدت آن نیروها همواره در تحلیل نهایی باید مساول درونی را درون اردوگاه سیاسی مورد نظر حدل  

ان، کنشی مبتنی بر الگو  نظدامی یدا پلیسدی،    محور علیه دشمندهد که، در درازمدت، نه کن  ت اصمو تجربه نشان میکند. 

این مسداول را بایدد بده یدار      تواند مساولی را که هستی سیاسی خودتان آفریده حل کند نه ترور در درون اردوگاه خودتان. می
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او در سراسدر  و خواند پیوند داشته باشدد.  می« ها در میان مردمکردن صحیح تناقضاداره »هایی حل کرد که با آنچه ماوو روش

 اند.ها  ت اصمی متفاوتها  اداره تناقضها به کلی با روشفشرد که این روشعمرش بر این نیته پا  می

فعالیتی کمونیستی جوید. سیاست هایی برا  حل مساول سیاسی میذکر این نیته هم ضرور  است که سیاست کمونیستی راه

هایی بیرونی نظیر اقتصاد یدا  نهاده، نه فعالیتی تحت فرمان محدودیت  به اشتراکاماندگار است، فعالیتی تحت نشان ایدهدرون

مسئله وحدت رویه درباره موضوع حساسی کده  شود: در نهایت هر مسئله سیاسی به ی  مسئله منتهی میدعاو  قانونی دولت. 

حتی پیروز  بر دشدمن در  است. عنوان موضوع اصلی ی  برهه خاص یا ی  وضعیت مش ص تعریف شده به صورت جمعی به

هدا در میدان   کردن صحیح تناقضها در ادارهدر درازمدت، کلید اداره پیروزمندانه ت اصمگرو وحدت عقیدتی فاتحان نبرد است. 

 آید.  و از قضا این تعریف واقعی دموکراسی هم به حساب می -مردم قرار دارد 

آید که در دوره انقدالب وحددت   تی تنها نیرویی است که از پس خطرهایی برمیترور مبتنی بر این فرض است که زور و قهر دول

ها وسیع باشد از حمایت ذهنی بسیار  از مدردم  این طرز فیر بالطبع هر زمان که خطر عظیم و خیانتکنند. مردم را تهدید می

ت زیرا ترور در حیم کتمان و سدرکوب  حل ی  مسئله نیسولی درک این مهم واجب است که ترور هرگز راهشود. برخوردار می

ا  سیاسی را که در مرز میان ایده و ها با ایده رهایی فاصله دارد زیرا جا  بحث درباره مسئلهمسئله است. ترور همواره فرسنگ

دم دهد، روند قهر و اجبار  که عالوه بر خود مسئله، نسبت جمعی مدر وضعیت جا  دارد به تحمیل سبعانه ایده بر وضعیت می

نامدد،  مدی « توازن قددرت »کند که با تشییر ظاهر  آنچه خود حیومت وحشت چنین القا میکند. را با ایده نیز در خود محو می

ا ، حتدی مسدئله   اما در نهایت هدر مسدئله  سان حل مسئله ممین خواهد شد. پارامترها  مسئله هم تشییر خواهند کرد و بدین

خدود صداحب منصدبان دولتدی، خدوکرده بده       مان و سدرکوب شدود الجدرم برخواهدد گشدت.      خاونان، وقتی با زور و قوه قهر کت

کنند، از درون خیانت به ایده را بازتولید خواهند کرد، خیانتی که برحسدب ظداهر   ها را حل میهایی که فقط اسماً مسئلهحلراه
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آورد، در در متن مساولی کده وضدعیت پدی  مدی    چراکه وقتی ایده کمونیسم، به جا  قرار گرفتن اند آن را طرد کنند. کوشیده

شود تر از زمانی میکردن توام با ارعابِ صورت این مساول قرار گیرد، خود آن ایده به ی  معنی حتی ضعیفخدمت توجیه پاک

 ها  مستقیم نیروها  مت اصم درگیر است. که با حمله

بند  و حل مساول صرف کندیم  توانیم زمان الزم را برا  صورتتوان دید که همه چیز بستگی دارد به اینیه بپس به راحتی می

برزدن مبتنی بر ارعاب بپرهیزیم، یعنی بدرا  اینیده مسداول را از طریدق وحشدت و ارعداب دور ندزنیم و        االمیان از میانتا حتی

ریم و صدبور  کندیم.   صورت مسئله را پاک نینیم باید بیوشیم زمانی را که برا  تدوین و حل مساول الزم اسدت در نظدر بگید   

توان به قرار ذیل بیان کرد: زمان سیاسی ایده کمونیسم هرگز نباید درگیر رقابدت بدا   ها  قرن گذشته را میدرس اصلی انقالب

بدرد و نده بده    کردن با خصم همواره فقط به صورت ظاهر ِ نیرو راه مدی رقابت  سلطه و اضطرارها  آن شود. شدهزمان تعریف

هدا  پدنج سداله    برنامها  کامالً نامتقارن با آن دارد. کندو رابطهدار  رقابت نمیآخر، ایده کمونیسم با سرمایه. هسته واقعی آن

هدا بده وضدوح نشدان داد،     ماوو، همانطور که اوضاع و شرایط نمایشی مالزم آن برنامده « جه  بزرگ به پی »شورو  و برنامه 

مسدتلزم ندوعی زورکدردن و    « رسیم بده انگلسدتان  در عرض پانزده سال می»ایی چون شعارههایی زورکی و قهرآمیز بودند. سازه

قسمی آهستگی ساختن ایده کمونیسم بود و در نهایت بانیان این شعارها را به استفاده از وحشت و ارعاب ملزم ساخت. منحرف

هدا در  کردن صحیح تناقضزم برا  ادارهضرور  در کار است که سرشتی هم دموکراتی  و هم مردمی دارد که م تص زمان ال

کردند و گاهی چنددان زیداد هدم کدار     ها  سوسیالیستی آهسته کار میهمین رو  اینیه مردم در کارخانهمیان مردم است. از 

ئله کنند، به خود  خود مسد ها زیاد کار نمیکنند و بیشتر وقتکردند، همانطور که امروزه هم در کوبا مردم آهسته کار مینمی

 و هست.   - این رویه به چشم جهان سرمایه صورتی از اعتراض بودوحشتناکی نیست. 
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یعنی، سود الیگارشی  -کند که آن را در پیوند با تولید ارزش اضافیفر  میا  واحد اندازه گرفت: توان به شیوهزمان کار را نمی

بدرا   هدا.  بسنجیم یا هماهنگ با نگاهی نو به چند و چون زندگی شایسته انسدان  -یعنی اقلیتی که زمام امور را به دست دارند 

 ها هیچ چیز به اندازه اعالم این موضع اهمیت ندارد که زمان ایشان با زمان سرمایه ییی نیست.کمونیست

کمونیسم نیست بلیده در   توان گفت : ترور ]یعنی توسل نیروها  انقالبی به سالح وحشت[ به هیچ وجه پیامد ایدهدر پایان می

اوالً، دو وضدعیت را بدا   و این معلول دو وجده دارد.  واقع معلول نوعی شیفتگی به دشمن است، نوعی رقابت تقلیدآمیز با دشمن. 

که شرایط رخداد رهایی از قید سلطه اسدتو   -قیام مسلحانه یا جنگ  -شدن نظامی با دشمن کند: شرایط سرشاخهم خلط می

تدوان گفدت تدرور معلدول     مدی ند ایجابی بناکردن ی  نظم جدیدد جمعدی تحدت نشدان قددرت ایدده کمونیسدم.        و شرایط فرای

آیندد، و ایدن   دانستن رخداد و پیامدها  رخداد است، پیامدهایی که کل هستی واقعی فرایند ید  حقیقدت بده شدمار مدی     ییی

ا  متشیل از کسانی که بده رخدداد آغدازگر آن    با بدنه دهد، یعنیهستی واقعی خود را با کالبد  فاعالنه ]=سوبژکتیو[ وفق می

 در ی  کالم، خواهیم گفت ترور حاصل آمیزش رخداد و سوژه در دولت است.کنند. فرایند اعالم وفادار  می

 شود خود ایده کمونیسم فقط و فقط به نفع نوعی خشونت خار  اجماع کندار رفته موجب میدار  رفتهدرثانی، رقابت با سرمایه

کده  هدم در حدالی  آن -دار  حاصدل شدده   گذاشته شود: خشونتی که هدف  رسیدن به همدان نتدایجی اسدت کده در سدرمایه     

چیدز  کده بده     خواسته همه شرایط الزم را برا  نرسیدن به آن نتایج خلق کند، و تا حدود  هم آن شرایط را خلدق کدرد.  می

شدود و نده بدا    است، زمانی که با مقیاس حیات نوع بشر سنجیده میشود مش صاً زمان رهایی دست این قسم خشونت نابود می

افتد که ی  هددف بیشدتر   هایی از قماش گورباچف و رهبران کنونی چین میو آخر سر کارمان به آدممقیاس چرخه سود بازار. 

خواهندد  که بی  از هر چیز مدی  هاییدار  است، آدمالمللی سرمایهیافتن به جرگه کوچیی که نماینده الیگارشی بینندارند: راه

گذار  تسد یر قددرتی همسدان بدا     شان از هرگونه تفاوتهایی که هدفشان ایشان را به رسمیت بشناسند، آدمدشمنان فرضی
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ترور فرجامی جز طرد نیرو نداشته است، زیرا مجالی برا  حفظ نیروها و جابجایی آنها نگذاشدته اسدتو زیدرا    دشمن بوده است. 

مان خود را وقف حفظ نیروها  انقالبی نیرده است، کار  که هر تفیر سیاسی موظف است انجام دهدو زیرا مردم ب   اعظم ز

فقدط  ها  مرکز  محلی گسترده و شور و مشورت موثر، پیوسته درگیدر سیاسدت نیدرده اسدت.     را، از طریق به کارگیر  قدرت

هدا  اولین قدم -استریت ها  اخیر در مصر یا در والند جنب همان - 1968 در مه« اششال»یا جنب  « تس یر قدرت»جنب  

 کند هم زمان خودش را. ها  خاص خود را خلق میاند، فرایند  که هم میانساز  مردم برداشتهرا در جهت این قسم سیاسی

انقالبدی جدای  را بده    نوساز  ایده کمونیسم، یعنی رسالت اصلی قرنی که این  آغاز گشته، فرایند  است کده در آن اضدطرار   

آمیز، نیست مسئله تشییر ، حتی خشونتتوان آن را زیباشناسی انقالب، به مفهوم کانتی کلمه، نامید. چیز  خواهد داد که می

خواهیم تمام چیزها  موجود به شیلی در فضدایی ندو، بدا ابعداد  ندو، قالدب       خواهیم در وضع موجود خلق کنیمو نه، میکه می

وار ترور هدم علدت آن بدود و    فقدانی که ناشییبایی دیوانه -ده کمونیسم چیز  را خواهیم یافت که فاقد آن بوده برا  ایگیرند. 

 ها  ایده کمونیسم و نیز زمانِ آن را خواهیم یافت.هم بها  آن: ما استقالل مطلق میان

 منبع: 

The Idea of Communism Vol 2, Verso 2013, pp. 1-11 
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 :هانوشتپی

                                                 
 i  را بدا سده سداحت    « ایدده »کند. بدیو روایتی مدرن است از آنچه افالطون تحت عنوان ایده خیر مطلق معرفی می« ایده»در فلسفه بدیو

به سه عنصر اساسی نیاز دارد: ید  عنصدر سیاسدی،    « ایده کمونیسم»کردن دهد عملکند و نشان میدر روانیاو  لیانی تشریح میسوژه 

نامد، یعنی سده عنصدر   می« ایده»ب شیدن انتزاعی به این سه عنصر اساسی را ی  عنصر سوبژکتیو. بدیو تمامیتعنصر تاری ی و ی  ی  

شدن فرد. ی  ایده چیز  نیست جز این امیان برا  ی  فرد کده دریابدد مشدارکت  در ید  فرایندد      رویه حقیقت، تعلق به تاریخ و سوژه

حرکدت  شود به ، فرد در مقام عنصر  از سوژه جدید متوجه می«ایده»ت. پس به لطف سیاسی تیین در عین حال ی  تصمیم تاری ی اس

اسدت کده   همدان عداملی   « ایده کمونیسدم »را دارد. چراکه « ایده»منزلت ی  « کمونیسم»تاریخ تعلق دارد. بدیو بر این باور است که واژه 

فرد به درون شدن دهد این فرایند چیز  نیست جز فراافیندهمی ب شد و در همان حال نشانشدن فرد به سوژه سیاسی را شیل میتبدیل

 .  175-155، صص1396، نشر مرکز، چاپ اول: «فرضیه کمونیسم»به  بنگرید تاریخ. برا  مطالعه بیشتر

 ii « در نبدود.  ب د  رضدایت  چنددان  خدارجی  خطدر  دفدع  بدود.  وحشدت  حیومت یا ترور دوره ن ستین اوج نقطه «سپتامبر کشتارها 

 و یافت ادامه خارجی قوا  تهاجم کرده. سقوط فرانسه، شر  شمال در مرز  کوچیی شهر لونو ، که رسید خبر 1792 اوت ششموبیست

 چنین درگیرد. شورشی فرانسه، غرب وانده، شهرستان در است قرار که شد معلوم حال همان در زد. دامن فرانسویان پرستیمیهن عر  به

 کتاب به بنگرید انجامید. سپتامبر کشتارها  به بعد  نامترقب وقایع و وقایع این است. جمهور  کمین در از هر سو دشمن که نمودمی

 و انقالبی تحرک میزان قانونگذار . مجلس عمر پایان» فصل کسراویان: نصراهلل و م بر عباس ترجمه سوبول آلبر نوشته «فرانسه انقالب»

 «. ملت از دفاع

 iii  ( روزنامه1757-1794ژاک رابِر )ه تندرو  رادییال لو پِژ دوشِن )=پدر دوشن( بود. نگار  فرانسو ، موسس و سردبیر روزنام 

 ii          گریگور  زینوویف از انقالبیون بلشوی  بود که همراه با لنین در دولت شورو  نیز حضدور داشدت. او پدس از مدرگ لندین همدراه بدا

حزب و سپس تبعید او نق  داشدتند.   کردن تروتسیی ازبه استالین کم  کردند تا به قدرت برسد و نیز در بیرونکامنف، علیه تروتسیی، 

حدوحصر رسید، او و کامنف با تروتسیی علیه استالین متحد شدند. اما دیگر دیر شده بدود و در  بیبعدها و پس از اینیه استالین به قدرتی 

 نهایت زینوویف و کامنف به دست استالین اعدام شدند. 

 i   رودیس   1939تدا مدارس    1935  در دوره حیمراندی اسدتالین بدود. او از فوریده     نییوال  یژوف ییی از مسئوالن پلیس م فی شدورو

 حزب بود.کمیسیون مرکز  کنترل 

 ii    بدود کده ب داطر افشدا  جنایدات اسدتالین در        1970آلیساندر سولژنیتسین نویسنده سرشناس روسی و برنده نوبل ادبیات در سدال

 های  بیست سال در تبعید بود. رمان


