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نيانتخاب لن  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جمعه                                                                                                                         كژي ژیاسالو

 
  
: اند ین هنوز تا چه اندازه آامال خواندني لن١٩١٧ن است آه متون يآند ا ی را به خود جلب می امروزی  آه نظر خوانندهیزين چينخست  -

به باشند، فورا يمان غر یم آه برايخور  بریا ین متون به اسامي اگر در ایحت –ست يل ني پر طول و تفصیحي تشریها ادداشتي به یازين

 را آه در ی نبردی آه امروزه با ما دارند، آشكارا خطوط آلیا رغم فاصله  بهین متون حتيا. ه از چه قرار استيشود قض یرمان ميدستگ

م ي آه انقالب اآتبْر رژ ، پس از آن١٩١٧در بهار : ت واقف استين تماما بر پارادوآس وضعيلن. سازند یان مياند، ع آن شرآت داشته

، یا ج تودهي از بسیا  سابقهیزان بين آشور در سراسر اروپا بود، برخوردار از ميتر كي دموآراتهي را سرنگون ساخت، روسیتزارست

 یا اگر رشته. ر شفاف، و سراپا مبهم و دو پهلو آرده بوديت را غي وضعین آزادين حال ايبا ا – مطبوعات ی و آزادی سازماندهیآزاد

 او یست مگر پافشاري نیزين رشته چينوشته، عبور آرده باشد، ا) ه و اآتبريفور( ن دو انقالب ين بي آه لنی متونیان تماميمشترك از م

 و موضوعات ی را از مسائل اجتماعیاسي سیها گر سوژهين آثرت احزاب و دي بیاسي سی ِح مبارزهي و صری آه طرح صوریبر شكاف

دن دم و ي برچیعني، » قدرت به شوراهای همه« و البته،  یم اراضيدرنگ، تقس یصلِح ب( هاست  آند آه مبارزه بر سر آن ی جدا میبالفعل

ان انقالب در مقام ي است مین شكاْف شكافيا). یت اجتماعيريِد مدي جدی گونه- آن با صور آمونینيگزي موجود و جایدستگاه دولت

پذبر  ز امكانيگاه آه همه چ آن« ، ی و همگانی آلی همبستگیي جادوی  برخاسته از شور و شوق واال، لحظهی آزادیاليانفجار خ

 خوِد یا َلختي ینرسيش را در اين انفجار شورمندانه ردپاهايابد اگر بناست ايد تحقق ي آه بای اجتماعی، و آار دشوار بازساز»دينما یم

  . بر جا نهدیم اجتماعي عظیبنا

 یكتاي است آه دخالت منحصر به فرد و ی مكانهمان – در انقالب فرانسه ١٧٩٣ و ١٧٨٩ان يِر تكراِر شكاف مي نظیزيچ –ن شكاف يا

. یل اساسيد دو بار ضربه زند، آن هم بنا بر دالين است آه انقالب ضرورتا باي ایسم انقالبياليِن ماترياديدرِس بن: رديگ ین صورت ميلن

ن انقالب در يا - خود فرم استدهد نه محتوا بلكه یاز دست م» انقالب نخست«آن چه : ستيان فرم و محتوا ني مین شكاف صرفا شكافيا

 ید اگر آه صرفا دم و دستگاه دولتيتوان تحقق بخش ی و عدالت را میبرد آزاد یماند، گمان م ی گرفتار میمي فرم و شكل قدی چنبره

به «  را یستيلاي سوسیانتخاباِت آزاد را ببرد و دگرگون» خوب«حال اگر حزب . مياش را به آار انداز كي دموآراتیها سميموجود و مكان

 است آه در یزند، همان تز آائوتسك ین توهم، آه به مضحكه پهلو مياِن اين بيتر روشن( به اجرا در آورد، آن وقت چه؟ » ی قانونینحو

 شكل گذار از یعنيسم، يالي نخست سوسی  مرحلهی برای منطقیاسيا شكِل سي شده است و بر طبق آن، قالب ی صورت بند١٩٢٠ ی دهه

 با عصر ی و شباهت تام و تمامیيراستا ن جا هميدر ا).  استی احزاِب بورژوا و پرولتریسم، ائتالف پارلمانيالي به سوسیارد هيسرما

 به یعنيگر، ي دیني دیدئولوژيك ايقا در قالب يسا نخست خود را دقيك آليدئولوژي ای مقدم وجود دارد آه در آن، مقابله با هژمونی تهيمرن

 را در یدار هي سرمای قصد دارند سلطه» انقالب نخست«ن راستا هواداران يدر هم:  آردیبند ، صورتیگذار عت بدی نوعی منزله

 -یكيدئولوژي در درون شكل ایمينخست، نظام قد:  استیهگل» ی در نفینف« ن همان يا. اندازند دارانه بر هي سرمایدروِن خوِد دموآراس

 آه از برداشتن گام دوم و غلبه آردن بر خود یاند، آنان  آه دودلیآنان.  شودید نفيز بايشكل نن يشود؛ سپس خوِد ا ی می خودش نفیاسيس

ن يو ا -اند»انقالب بدون انقالب«ك يخواستار ) مير را تكرار آنيم سخن روبسپياگر بخواه( اند آه  یترسند، همان آسان ین شكل ميا

  .گذارد یش مي و نصراف به نماینين عقب نشي صوِر گوناگون ایابيدر ردش را يخو» قيك تعلينوتيهرم«ن تمام قدرت يجاست آه لن

 یاِن نوعيپا ی بیِر جستجويآند آه درگ ی میش را نثار آنانيها هين آنايتر رحمانه ین و بيتر  خود، هوشمندانه١٩١٧ یها ن در نوشتهيلن

سك ي زود ریليد خينبا(  یواره از ضرورت اجتماع  شئی تلقاي: رديگ یْن دو شكل عمده به خود مين تضمياند؛ ا  انقالبیبرا» نيتضم«

پخته و «، زمان یخين رشد و تحول تاري آه، با توجه به قوانی تا وقتیعني مناسب صبر آرد، ی د تا لحظهيآرد و دست به انقالب زد؛ با



ِك يت دموآراتيا مشروعي) »ده استي آارگر هنوز به بلوغ نرسی  زود است، طبقهیلي خیستيالي انقالب سوسیبرا« : باشد» دهيرس

ن به َآرات يهمانطور آه لن –) ك نخواهد بودين انقالب به واقع دموآراتيستند، بنابرايت مردم هنوز طرِف ما نياآثر( هنجارگذار 

بزرگ اجازه  یگري دی  چهرهید از نوعيسك آند و قدرت را قبضه آند، بايش از آن آه ري عامل انقالب پیيچنان است آه گو: ديگو یم

د ياز د).  آندیت خواهند آرد، سازماندهيت از انقالب حماين آه اآثرينان از اي حصول اطمی را برای نخست رفراندومیعني( رد يبگ

 یا یم و دست به عمِل انقالبيد مخاطره آنيما با: شمارد  ین است آه انقالب فقط خودش را مجاز ميد الآان، نكته اين، چنان آه از ديلن

ن، همان ترس از ي تضمیقدرت، جست و جو برا» ش از موعِديپ« ترس از به دست گرفتِن  –ست ي بزرگ نیگري دی آه تحت لواميزن

ز آن است آه ياش ن آند، و فرض یاش م حيتفب» یفرصت طلب« ن مدام به عنوان ي است آه لنیزي آن چیين وجه غايا. مغاِك عمل است

» ینيع« یها ، ذاتا، خطا و آاذب است، و متحقق ساختِن عمل را در پس حفاِظ فاآت است آه در خودشیموضع» یفرصت طلب«

  : ح استي روشن و صری آعالم آن به نحویطلب ن قدم در نبرد با فرصتين روست آه نخستيآند، هم از ا یها پنهان م ن و هنجاريقوان

 ی تهيم آه در آميق آنيقت را تصدين حقيا» ميان آني را بها فاآت«م، يان درآوريچه را هست به ب د آنيد آرد؟ ما بايپس چه با« 

  ». ...ده، وجود دارديك عقيا يش، يك گرايمان  یمرآز

 ی ك دههي است آه رزا لوآزامبورگ ی، بلكه تكرار همان استدالل»یني عیها فاآت« د ازي متفاوت و جدیبين نه رجوع به ترتيپاسخ لن

شه چشم انتظار خواهند ي همی انقالب از راه برسد، براینيط عيآشند تا شرا ی آه انتظار مینانآ:  اقامه آرده بود یه آائوتسكيش عليپ

 تحقق انقالب ی، خود به واقع مانع اصل)ر يا عامل متعهد و درگيو نه متعلق به سوژه (  ینيگر ع ن موضع متعلق به مشاهدهيهم –ماند 

 یياي اتوپیا نهيخود گز» ِك نابيدموآرات« ی نهين گزيد ايگو ین است آه ميدم دوم اِك قيدموآرات–یه منتقدان صورين علياستدالل لن.است

محافظت از » یستيرئال«گانه راه ي - بقا نداردی برایچ بختيك هيدموآرات-ه، دولت بورژواي روسیط مشخص و انضماميدر شرا: است

 است، و گرنه مرتجعاِن یستيالي انقالب سوسیحرآت به سو) رهي و مطبوعات و غی سازماندهیآزاد( ه يِن انقالب فوريمواهب راست

  .سْت نبرد را خواهند برديتزار

شان دهد تا بفهمد  د انجامي وجود دارد آه فرد بایيها زين است آه چي بودن ایا موقتي یبند آاوانه از زمان  روانی نهفته در تلقیدرس اساس

ه يافتد و قضي بیدوزار« آه  ش از آنيدهد پ ی غلط از هدر میها  خاطر حرآتها فرصت به در روند درمان، فرد ماه: ها زائدند آن

 یها ريند، اما مسينما یم، زائد مينگر ی به عقب میها، وقت ن حرآتيهرچند ا -دا آنديح را پيالعمل صح و فرد دستور» ر آدم شوديدستگ

ن در يست؟ اما واقعا چه شد آه لنين قرار نيز وضع به همينا در مورد انقالب يآ. اند  بودهین دست به واقع ضروري از ایا یانحراف

ن را در تقابل با ين و استاليد لنين جاست آه بايافت؟ همي وقوف ی به تمامیكي قدرت بلشویها تي عمرش بر محدودیها ن ساليواپس

م خطوط يتوان ینقالب را آنار گذاشت، م دولت و ایايآه اتوپ  پس از آنیر زمانين، دي لنیها ن نوشتهياز همان آخر: ميگر قرار دهيكدي

به سبب توسعه . د چه آندي بایكين خصوص آه قدرت بلشوي در ایا م، پروژهيص دهيفروتنانه را تشخ» یستيرئال« ی  پروزهی نوعیآل

 خود نداشت؛ یش پايپ» سمياليم به سوسيگذار مستق« ی برایچ راهيه هي روس، روسیها  تودهی فرهنگی و عقب ماندگی اقتصادیافتگين

 یها  تند و پر حرارِت تودهیت فرهنگيبا ترب» ی دولتیدار هيسرما«رو  انهياست ميب آردن سيِد قدرت شوراهاست ترآيچه در  تمام آن

 و ی مترقی استانداردهایجيل صبورانه و تدريا همان تحمي، »یستيغات آمونيتبل«  با ی مغزیو نه شستشو -ت است يخاص یدهقاناِن ب

 در یك آشور متمدن معموليم تا به تراز ي آنیزحمت و فور د آاِر گِل پريهنوز چه اندازه با« دهند آه  یشواهد و قرائن نشان م. انهمتمدن

ن سان يبد» .ميم، مدام در ذهن داشته باشيم از شرش خالص شويا مان را آه هنوز نتوانسته یيايآس مهيد جهل نيبا... مي برسی غربیاروپا

  :دهد ی واسطه هشدار میم و بي مستقیبه نحو» سمي آمونی اشاعه«ه هر نوع يلن مكررا عيلن

غ يج و تبلي ترویي روستای ناب را در نواحیستي آمونیها دهيد ايدرنگ با ید آه بين گونه فهمين امر را ايد اي نبایطيچ شرايتحت ه «

سْم مضر و به ي آمونی براین آاريم، دست زدن به چنيد بگويند، باا سميرش آموني پذیاِن ماديمان فاقد بن یي روستای آه نواحیمادام. ميآن

  .»واقع مهلك است

انقالب « بر ی مبتنین در تقابل با تلقياستال» ستيل نيبارتر از شتاب و تعج انيز زيچ چين جا هيا« : ن استي او ای مضمون تكرار شونده

  .ديرا برگز» شور واحدك آيسم در ياليساختن سوس«  یستيني ضد لنی انگاره» یفرهنگ



 یعني را گردن نهاد، یكي بلشویيگرا شهر ها از آرمان كي مختص منشوی صدا و در سكوت، نقادین، بين بدان معناست آه لنيا ايپس آ

ط يرادهد آه ش یم  رخ یانقالب فقط زمان( ن شده باشد ييش تعيرِومراحل محتوِم از پيد پين باره آه انقالب ضرورتا بايشان در ا دهيا

ن نكته آگاه ياو آامال از ا: آند ین چطور عمل ميف لني و ظریكيالكتيم درك دينيم ببيتوان یجاست آه م ني؟ ا) اش وجود داشته باشد یماد

 یآموزش عموم( است ی مترقیم بورژوايف رژي وظای اجرایكي قدرت بلشوی اصلی فهي، وظ١٩٢٠ ی ل دههياست آه، اآنون، در اوا

ن ياديطور بن ت را بهيدهد وضع ی را انجام مین آاري است آه چنیياي پرولتاریك قدرت انقالبيت آه ين واقعيِس همكن نفي؛ ل)رهيو غ

 به اجرا در خواهند آمد آه یا وهيبه چنان ش» ساز تمدن«داِت ين تمهيكتا وجود دارد آه اگر مدد آند، اي یبخت و اقبال –سازد  یدگرگون م

 خواهد بود در خدمت ی واقعا آموزش عمومیآموزش عموم(  محدودشان خالص خواهند شد یيوابورژ-یكيدئولوژياز چارچوب ا

ن ي ایكيالكتيقتا ديرو، پارادوآس حق نياز ا)  بورژوا، و الخی  طبقهی نانهيب ج منافع آوتهي تروی برایكيدئولوژي نقاب ایمردم، نه نوع

 یيت بورژوايدارد تا مأمور یم  را وایياي آه قدرت پرولتاریماندگ قب عیعني(ه يت روسيز بدن وضعيآم أسين ياست آه از قضا هم

  :كه بدل شودي یازيا امتيتواند به حسن  یاست آه م) ساختن تمدن را به انجام رساند

آند آش  شي به ما پی آارگران و دهقانان، فرصتیها  تالشی باره ختن چنديت، به لطف برانگيار وضعيع ز بودن تماميآم أسيحال اگر 

  ، آن وقت چه؟ی غربی اروپایها  متفاوت با آشوریا وهيهم به ش ن تمدن، آنيادي و بنیجاد لوازم ضروري ایبرا

، یيِ بحران نها یت شناختي غای مانند تا لحظه ی آه منتظر میآنان: ميا  انقالب روبروی برا ر،ياس ناپذين جا ما با دو الگو، دو منطق قيدر ا

، فوران آند؛ و یخي، مطابق با ضرورت تكامل تار»اش در زمان مناسب« جا آه انقالب  ت، فرا رسد، آن پخته و درسی همان لحظه

ن يقا در متن هميابند آه دقي یم  دریزي چی  را به مثابهی آه بخت انقالبیندارد، آنان» یزمان مناسب« چ نوع يدانند انقالب ه ی آه میآنان

گرا   ارادهی»ت گرايذهن«ك ين يلن. د به چنگ آورده شوديز بايجا ن آورد و همان یسربرم» یعاد« یخي رشد و تحول تاریها چ و خميپ

 فراهم یا نهيزم) ١٩١٧ه در ير مورد روسيط، نظي شرایعاد ريب غيا ترتيمجموعه ( ن است آه استثناء ي او بر ایپافشار –ست ين

  .ا هنجاري متزلزل ساختِن خود قاعده یآورد برا یم

م آه يآن ی نمی زندگیا ز در دورهيا ما نيست؟ آي بجا و مناسب نیگريش از هر زمان دين، امروزه بيادين موضع بنيتدالل، ان خط اسيا ايآ

درست  –اند  یديان مباحث آلي و بیبند اش، به مراتب آمتر از قبل قادر به صورت یاسيش، از جمله عامالن سيها  و دستگاه دولت و دم

، اوضاع یآه منظورش اآولوژ(» رنديگ یده مي جهان را نادیاست مداران دارند مسائل واقعيس« :  گفته استرايگونه آه لو َآر اخ همان

اگر  -دهد یمداران را نشان نم استي سی برخینظر لو َآر صرفا آوته). ره استي، و غیتي چند ملیها ِم بهداشت، فقر، نقش شرآتيوخ

م آه قادر خواهد ي شدن داریاسي از سیدي مبرم به شكل جدیازي آن است آه ما نی منطقی جهيگانه نتيگاه  م، آنيري بگیحرف او را جد

صلح، ( ه ي مبتال به روسیباره آه مشكالت اضطرار ني در ا١٩١٧توهم . » سازدیاجتماع«ما يساز را مستق ن مباحث سرنوشتيبود ا

ن مورد ي در ایحل و فصل آرد، معادل توهم امروز» یقانون« ی پارلمانیها ق ابزاريتوان از طر یرا م) لين قبي و از ایم اراضيتقس

   آنار زدیشناس توان به لطف بسط دادن منطق بازار تا حد اقتضائات و الزاماِت بوم ی را میشناخت د بوميالمثل، تهد یاست آه، ف

  ). آه مسبب آنندیاني ضرر و زیست به پرداختن بهايط زي محی  آلوده آنندهیها واداشتن شرآت( 

 است آه ینيا شود، لنيافته و احي آه بناست بازینيعكس، آن لن ست؛ درست بري آهن نی شانهيِن جزم انديقي یك براي نوستالژینام» ن يلن »

 ید آه در آن، مختصات آهْن ناآارآمديباِر جد  فاجعهی  منظومهی پرتاب شدن به درون نوعی  نبود مگر تجربهیزياش چ نيادي بنی تجربه

 یا  او در خصوص مسألهی  هوشمندانهی مالحظه –سم را از نو ابداع آند ين مجبور بود مارآسي به اثبات رسانده بود، و الجرم لنخود را

ن بلكه تكرار او به ي نه بازگشت به لنی اصلی دهيا» .اند ك آلمه هم نگفتهين مورد، مارآس و انگلس يدر ا« : ديريد را فرض بگيجد

 یروزگاِر انقالب«آردن مجدِد  ن نه زندهيهدف از بازگشت به لن.  امروزی  همان تكانه در منظومهیابقا:  است یرآگوري یمفهوم آ

گستر  ط جهاني، بلكه، در شرا»ديط جديشرا« با یمي قدی  طرح و برنامهی انهيگرا عمل -ق دادن فرصت طلبانهي، و نه تطب»ميخوش قد

ط برخاسته از ي در متن شرای انقالبی  حرآت معطوف به ابداع مجدِد پروژهیعني است، یستينيا حرآت لنيحاضر، تكراِر ژست 

 ی  در فاجعهیيگرا ی ترقی دوران طوالنیكيدئولوژيا -یاسي سیط پس از فروپاشيتر در شرا قيان دقيبه ب – یسم و استعمارگرياليامپر

، و یدار هيز سرمايآم آهنگ و صلح ان گسترش درازي پایعني، ١٩١٤ان يستم را به عنوان زمان ميك هاوبسبام مفهوم قرن بيار. ١٩١٤



ن ي آه لنیآار. ف آرده استيسم واقعا موجود، تعريالي سوسی پس از فروپاشی جهانیدار هي از سرمایدي ظهور شكل جدیعني، ١٩٩٠

 یكيدئولوژيِن مختصاِت منسوِخ اآور در معلق ساخت  الزامیمظهر آزاد» نيلن« . مي انجام ده١٩٩٠ ید براي انجام داد، ما با١٩١٤ یبرا

م يست آه اجازه دارين ني آن جز ایمعنا –م يآن ی می منع تفكر آه در متن آن زندگی  از فرمان سست آنندهیچيموجود است، مظهر سرپ
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