صفحٔه 1
نویسنده :داکتر سِرگی کورگینیان Серге́й Ерва́ндович Кургиня́н
ترجمه به فارسی  :داکتر محمد سالم اسپارتک
در نظر است تمام متن مانیفست به زبان فارسی ویراستاری شود .این کار در  3 – 2روز وعده شده ،ممکن نیست .تصمیم گرفته شد که دوستان را بیشتر
منتظر نسازیم و متن موجود را به شکلی که است ،به نشر برسانیم .از همه دوستان خواهشمندیم که اینجانب را ببخشند ،اگر نارسایی های در متن فارسی
این مانیفست به مشاهده میرسد .قابل یادآوری است که ترجمٔه سندی به نام مانیفست در گذشته ها نیز در نخستین ،دومین و حتی چندمین کوشش طور
الزم صیقل نشده بود .وعده میدهیم که پس از یک مدت زمان نسبت ًا کوتاه ) 15روز –  30روز( متن فارسی رساتر و خوبتر را تقدیم خواننده گان عزیز کنیم.
حاال لطف کنید و تمام نارسایی های این نسخه را بر من ببخشید ،همین متن را بخوانید و انتظار داشته باشید که متن بهتر آمدنی است.
---------------------------------------------------------------------------------

بعد از سرمایه داری

ت زمان«
ش »ماهی ِ
ت جُنب ِ
مانیفس ِ
ب مفهومی و وجودی
پیشگفتار .چارچو ِ
هر جنبش انسانهای دارای دیدگاها و اعتقادات مختلف را متحد میسازد .این طبیعی و از بعضی جهات ضرور است .اما هیچ ربطی با فُرصَت طلبی
)اپورتونیزم( ندارد :باید چیزی وجود داشته باشد که انسانهایی را که میخواهند وظیفٔه مشترکی را انجام دهند ،با همدیگر متحد سازد.
ک سیاسی ،اخالقی و وجودی را برای تمام شرکت
پ کلی ) ،(general principleبلکه نوعی چارچوب است که قلمر ِو مشتر ِ
و این چیز ،نه کدام اصل یا پرنسی ِ
کننده گان مشخص میسازد.
ت زمان« چگونه است؟
ش »ماهی ِ
این چارچوب برای جنب ِ
تنها چهار اصل یا پرنسیپ دارد.
پرنسیپ شماره  .1همٔه ما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تراژیدی شخصی تلقی میکنیم .نیروهایی که مسؤولیت این فروپاشی را به گردن
دارند ،ما را از میهن ما محروم ساختند .این به ویژه اکنون روشن است که همان نیروها میکوشند روسیه را تا آخر نابود سازند و از همان نیرنگ ها استفاده
کنند که برای شان مُیسر ساخت ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را سازماندهی کنند.
ت سالها کاهش نمی یابد ،برعکس ،افزون می شود .زیرا با گذشت
بنابراین ،از دست رفتن اتحاد شوروی ،برای ما یک ضایعه است .در ِد این ضایعه با گذش ِ
ی دردناک افزایش می یابد که چه چیزهای زیاد را آنگاه از دست دادیم.
زمان ،این آگاه ِ
ب قلبم را می
تیل ُای لِن ِاشپیگل ) ،(Till Eulenspiegelقهرمان حماسه ها و داستانهای فولکلور هالندی و آلمانی ،به تکرار می گفت» :خاکست ِر کالس در ِ
ن  inquisitionاسپانیا پدر او را سوختاند و مبدل به خاکستر کرد .معنی این عبارت :برو انتقام پدرت را
کوبد« )نام پد ِر تیل،کالس  Klaasبود .انکویزیسیو ِ
بگیر!  -مترجم(.
ب قلبهای ما را می کوبد .همین درد ما را متحد میسازد.
خاکست ِر اتحاد شوروی در ِ
ب قلبهای شان را نمی کوبد ،نمی توانند با ما باشند.
آنهایی که این خاکستر ،در ِ
ی ویران شده ،در قلبهای ما زنده است .چون در قلبهای ما زنده است ،پس اتحاد شوروی میتواند دوباره زنده شود.
اتحاد شورو ِ
ط اصلی انتقام ) (revengeاست .بلی ،انتقام .ما از آن سخن می گوییم و تنها از آن.
توانایی نگهداری در قلب ،آنچه را که در واقعیت نابود شده ،پیش شر ِ
ی شکست و آماده گی برای پیروزی .تنها همین و نه چیزی بیشتر.
انتقام یعنی آگاهی از تلخ ِ
ت شخصی خود تلقی می کنیم و از آن رنج می بریم .مگر ما تسلیم نشده ایم .حاضر هستیم
ت خلقهای خود و شکس ِ
ما فروپاشی اتحاد شوروی را به مثابٔه شکس ِ
مبارزه را ادامه دهیم و پیروز شویم.

صفحٔه 2
ت پاسخ به این سوال بسیار
ن کیست .می دانیم که دریاف ِ
پرنسیپ شماره  . 2میخواهیم بدانیم ،چرا اتحاد شوروی فروپاشید و تقصیر این تراژیدی به گرد ِ
ح پیچیده و از نیرنگ کار گرفت .میدانیم که دشمن اکنون نیز تله ها و دام های فریبنده می چیند و پرده های
دشوار است .میدانیم که دشمن برضد ما از سال ِ
دودی ایجاد میکند .ما پاسخهای ساده نمی خواهیم ،زیرا میدانیم که ساده گی در اینجا ،بدتر از جنایت است.
خ قطعی ،حاضریم بیاموزیم و از موانع نو و نوت ِر
ما از صرف کردن نیروی خرد و روح و روان خود دریغ نمی کنیم تا به حقیقت دست یابیم .در جستجوی پاس ِ
دشواریها بگذریم.
ن ساییده شده حکایت میشود .اگر الزم
خ نهایی بدهیم ،فردا آن را میدهیم .در داستانهای روسی از هفت جوره چکمٔه آهنی ِ
اگر حاضر نباشیم امروز پاس ِ
خ قطعی به سوال خود هستیم .و ما این پاسخ را
د راهپیمایی می ساییم ،زیرا خواهان دریافت پاس ِ
باشد ،ما هفتاد و هفت جوره چکمٔه آهنین را در رون ِ
دریافت می کنیم.
پرنسیپ شماره  . 3ما نه تنها میخواهیم بدانیم ،کیها در فروپاشی اتحاد شوروی مقصر میباشند ،بلکه میخواهیم بدانیم که قصد و نقشٔه واقعی آنها چه بود.
ن از دست
این را نیز میخواهیم بدانیم که چطور میتوان از دست رفته را باز گردانید .تنها برای همین هدف ،به سوی حقیقت رسوخ می کنیم .باز گرداند ِ
رفته ،بارها دشوارتر از یافتن پاسخ به این سوال است که کی ،چطور و چرا محبوب ما را از ما گرفت.
از این دشواری نیز هراس نداریم .میخواهیم پاسخ واقعی و کامل را به این سوال دریابیم که چطور از دست رفته را بازگردانیم .و این پاسخ را به دست می
آوریم.
پرنسیپ شماره  . 4بدون عشق ،خرد ناتوان است .بدون خرد ،عشق کور است.
ت خود را بدانیم ،راه های پیروزی را دریابیم .نه تنها برای این که خر ِد خود را خوشنود سازیم و
ت شکس ِ
اما تنها خرد و عشق کافی نیست .میخواهیم سِرِش ِ
در ِد قلبی خود را تسکین دهیم .نه تنها میخواهیم بدانیم که چطور از دست رفتٔه خود را بازگردانیم ،بلکه میخواهیم آن را بازگردانیم.
قلب و خرد ،اگر متحد هم شوند ،در صورتی که اراده وجود نداشته باشد ،ناتوان هستند .ما این اراده را داریم .میخواهیم برزمیم تا از دست رفته را
س خود آب سرد بپاشیم،
بازگردانیم .نه می خواهیم به وجد آییم ) ،(ecstasyو نه می خواهیم در اختالجات ) (convulsionبه سر بریم .ما میتوانیم بر حوا ِ
بدون اینکه آن را از دست دهیم .خر ِد ما توانایی گذشتن از دشواریها را دارد و از همه موانع و دشواریها خواهد گذشت.
ن روح و خرد ما نیست .برای ما ضرور است که عشق بورزیم و بدانیم ،تا بتوانیم عمل کنیم.
اما همٔه اینها برای ما ،تمرین داد ِ
ت بسیار طوالنی جهان را تشریح میکردند ،در حالی که مسأله بر سر تغییر دادن جهان است.
ل مارکس میگوییم :دانشمندان مد ِ
به دنبا ِ
اینها همان چیزهایی است که ما را متحد می سازد .تنها این چهار پرنسیپ و نه کدام چیز دیگر .اینها چارچوب مفهومی ) ،(conceptualاخالقی )،(moral
ل این چارچوب ،ما به طور متفاوت احساس میکنیم و می اندیشیم .ما صرف رهسپا ِر یک راه
وجودی ) (existentialو سیاسی ما را مشخص میسازند .در داخ ِ
مشترک می شویم .باور داریم که سفر در جستجوی از دست رفته ،ما را نزدیک میسازد .و در این روند ،ما همیشه متفاوت از یکدیگر باقی می مانیم .تکرار
ت متفاوت از همدیگر از این ضایعه رنج می بریم و خصلت آن را درک می کنیم.
می کنیم که این ،نورمال و حتی ضرور است .ما به صور ِ
مگر میخواهیم از دست رفتٔه خود را بازگردانیم .و آن را باز می گردانیم.
ب سیکتاریستی و هم دودلی و بی اراده گی
آنهایی که این پرنسیپهای چهارگانه را که ما را متحد میسازد ،نمی پذیرند ،بگذار کنار بروند .برای ما هم تعص ِ
اپورتونیستی بیگانه میباشد.
پس از مشخص ساختن تمام چیزهایی که ما را متحد میسازد ،گذر می کنیم به سوی آنچه که به نظ ِر ما ،تحقق یگانه هدف اساسی و استراتژیک ما را میسر
میسازد.

ن معاصر
ی دورا ِ
بخش  . 1دربارٔه محتوا ِ
فصل  . 1بیست سال بعد
بیست سال پیش اتحاد شوروی فروپاشید.
بیست سال پیش پرچم سرخ که بر فراز کریملین در اهتزاز بود ،پایین آورده شد.

صفحٔه 3
ن پساشوروی شد.
بیست سال پیش انتی کمونیزم ) (anti-Communismو انتی سوویتیزم ) (anti-Sovietismایدیالوژی رسمی روسیٔه نوی ِ
ت جهانی
ش مدنی ِ
بیست سال پیش اعالم شد که فروپاشی اتحاد شوروی فاجعه نی بلکه رهایی روسیه از زنجیرهای دهشتناک سوویتیزم و برگشت به آغو ِ
یعنی سرمایه داری است.
ت
به خاط ِر برگشت به سرمایه داری به چیزهای بسیار و بسیار زیاد ،پشت پا زدند .به کشور کبیر که با مساعی عظیم و قربانیهای بزرگ ایجاد شده بود ،پُش ِ
پازدند .به شیؤه زیست شوروی و به را ِه تاریخی خود پشت پازدند.
ت تاریخی-فرهنگی سازگار ساخت.
واقعیت این است که پروژه یی به نام »سرمایه داری« را به مشکل میتوان با روسیه به مثابٔه شخصی ِ
م »رشد سرمایه داری در روسیه« بسیار قانع کننده سخن رانده است .و در همین راستا مخالفان لنین از اردوگاه
لنین در این باره در اث ِر خود به نا ِ
پوچوینیک ها ) (почвенникиنیز سخن رانده اند .دالیل آنها نیز به اندازٔه کافی قانع کننده میباشند )معلومات مختصر دربارٔه پوچوینیک ها -
پوچوینیچستوه  Почвенничествоیک جریان تفکر اجتماعی روسیه است مشابه به اِسالوُفیلی  Slavophiliaکه در برابر غرب گرایی یعنی زَپدنیچستوه
 Westernism -За́падничествоقرار دارد .این جریان در سالهای  1860به میان آمد و هوادارن آن را به نام پوچوینیک ها  почвенникиیاد میکنند– .
مترجم(
ی روسیه در جریان قرنها شکل
ی امپراتور ِ
ک سیاسی است .بورژواز ِ
اما مسأله بر سر این نیست که کی دربارٔه این موضوع چی میگفت .سخن بر س ِر پراتی ِ
ف خود سیاستمداران و شخصیت های برجستٔه اجتماعی را پیش کشید .اما در لحظٔه تعیین کننده ،بعد از انقالب فبروری  ،1917این
گرفت و از صفو ِ
د نیم سال همه چیز را باخت .رفتار و کردارش از ریشه با رفتا ِر بورژوازی
بورژوازی بی اراده گی و بی استعدادی تکاندهنده از خود نشان داد .در رون ِ
فرانسه ،انگلستان و حتی آلمان یا ایتالیا تفاوت داشت.
ل تصور را در اختیارش قرار
ل تصور و غیرقاب ِ
م امکانات قاب ِ
تفاوتها آنقدر حیرت انگیز بودند که ناگزیر سوال دربارٔه ناتوانی طبقه یی مطرح شد که تاریخ تما ِ
داده بود.
ت بزرگ ،کشور را از مرگ نهایی نجات دادند .و چطور نجات
ب فبروری منجر به شکست کشور شد .بلشویک ها با زحم ِ
شکست بورژوازی روسیه بعد از انقال ِ
ن )به معنای انجام دادن عمل پیوند در گیاهان یا در نسوج حیوانی  -م(
د بورژوازی ،یعنی با اجتناب از پیوند زد ِ
لض ِ
ن سیاست رادیکا ِ
دادند؟ با پیش برد ِ
ع عبورناپذیر نسجی میان بورژوازی و میهن شان وجود دارد.
روسیٔه تاریخی با بورژوازی .زیرا دریافتند که نوعی مان ِ
بلشویک ها وقت نداشتند .امکانات نداشتند ،قلمفرسایی کنند و تشریح دهند که چرا سوال چنین مطرح شده است :یا سرمایه داری یا روسیه .دستگا ِه
ل »یا سرمایه داری یا روسیه« پی ببرند .زیرا مطابق به این
ت سوا ِ
ک مارکسیستی نیز به آنها اجازه نمیداد که از دیدگاه فلسفی به ماهی ِ
) (apparatusکالسی ِ
دستگاه ،هرکشور باید از مرحلٔه رشد سرمایه داری بگذرد.
بلشویک ها ابالغ کردند که روسیه این مرحله را  -خوب یا بد – اما به نحوی از انحاء پشت سر گذاشته .به کدام معنی پشت سر گذاشته؟ و چرا؟
بلشویک ها در این باره پاسخ روشن و قانع کننده نمیدادند و نمی توانستند بدهند.
ن بلشویک ها از اردوگا ِه پوچوینیک ها به این کار پرداختند .اما آنها نیز را ِه پیشروی را نشان نمیدادند .در واقع آنها صاف و ساده فیودالیزم را می
مخالفا ِ
ت بورژوزای قرار میدادند.
ن روحانی ِ
ت ) (spiritualityآن را در برابر فقدا ِ
ستودند و روحانی ِ
د فیودالی بود.
د بورژوازی و هم ض ِ
مگر بلشویک ها را ِه پیشروی را نشان دادند و روسیه را به آن راه بردند ،به راهی که از بنیاد ض ِ
اما را ِز ناسازگاری سرمایه داری با روسیه به مثابٔه شخصیت تاریخی-فرهنگی در چیست؟ آیا سخن تنها بر سر ناسازگاری هر نوع امپراتوری چند ملتی با
سرمایه داری است که همیشه منجر به »رژٔه ناسیونالیزمهای بورژوازی میشود«؟ یا سخن بر سر چیزی عمیق تر است؟
اکنون پاسخ به این سوال اهمیت ویژه دارد.
ب فرهنگی روسیه با سرمایه داری ناسازگار است.
مخالفان ما از اردوگا ِه لیبرالهای رادیکال ،پاسخ خود را داده اند .آنها گفتند» :بلی ،روح روسی و قال ِ
ال نمی خواهیم بدانیم که چرا .زیرا برای ما روشن است که یا سرمایه داری یا مرگ .بنابراین
ال نمی فهمیم چرا .اما به این اعتراف می کنیم .و اص ً
شاید ما اص ً
به خاطر زنده گی )یعنی ساختن سرمایه داری( ما با روسیه به شیوه یی برخورد می کنیم که آشپز با کچالو )سیب زمینی( رفتار میکند .روح روسی را به
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تغییر ناگهانی ) (mutationوامیداریم ،هستٔه فرهنگ روسی را تعویض میکنیم ،قالب فرهنگی روسیه را از بنیاد دگرگون میسازیم .غیر از این چه میتوان
کرد؟« لیبرالها چنین میگویند.
خ روشن به این سوال
ت کم امروز  -در فاجعه بارترین مرحله برای روسیه ،مرحلٔه ناامیدی باورنکردنی  -برای برون رفت از بُن بست ،پاس ِ
اما برای ما ،دس ِ
ضرور است که چرا روسیه با سرمایه داری سازگاری ندارد .رمز و را ِز این ناسازگاری در چیست؟
به این واقعیت اعتراف میکنیم:
روسیه بیست سال پیش ،باری دیگر معاشقه با سرمایه داری را آغاز کرد .و این بار با پیامدهای فاجعه بارتر از فبروری سال  .1917قابل یادآوری است که
ن پساشوروی
فاجعٔه فبروری ،فاجعٔه ناتوانی بورژوازی آن زمان به مثابٔه طبقٔه حاکم سیاسی ،اندکی بیشتر از نیم سال دوام کرد .معاشقٔه کنونی روسیٔه نوی ِ
ی نوین بیست سال دوام دارد .در جریان این بیست سال ،سرمایه داری هیچ چیزی ایجاد نکرد اما همه چیز را ویران کرد.
با سرمایه دار ِ
مخالفان ما در این رابطه روسیه را مالمت میکنند که صرف وانمود میکند که گویا راضی به ازدواج با سرمایه داری است ،اما در واقعیت مانند گذشته ضدیت
ت تمام در خود می پروراند.
جدی با بورژوازی را با لجاج ِ
مخالفان ما میگویند ،حاال که چنین است ،برای ترغیب کردن روسیه به سرمایه داری ،به وسایل بسیار رادیکال یا افراطی نیاز است .بلی ،بلی ،رایکال تر از
گذشته :شوروی زدایی ) (de-Sovietizationبه شیؤه نازی زدایی ) (de-Nazificationو ادارٔه روسیه از خارج .و اگر الزم باشد ،تجزیٔه روسیه .تمام اینها به
ت بیشتر سرمایه داری.
خاطر شکوه و عظم ِ
میگویند اگر این کار به شکل واقعی آن صورت نگیرد ،آنگاه پیامدهایش وحشتناک تر از شوروی زدایی ،ادارٔه روسیه از خارج ،تجزیٔه کشور وغیره خواهد
بود.
زیرا نجات کشور ،تنها به دست سرمایه داری است .برون رفت ،تنها در سرمایه داری است .تنها سرمایه داری میتواند چیزی را شناور نگهدارد و نگذارد که
غرق شود.
خ روشن به این سوال ضرور میباشد ،آیا چنین است .شاید حق با مخالفان ما
ن ما وارد مرحلٔه فیصله کن شود ،برای ما پاس ِ
پیش از آنکه مبارزٔه ما با مخالفا ِ
باشد؟ شاید واقع ًا نجات در سرمایه داری باشد؟ شاید در این صورت واقع ًا ضرور باشد که با تمام وسایل ،آن انزجار سرکوب شود که قرنها مانع بورژوای
کردن ) (bourgeoisification; embourgeoisementروسیه میشود؟
ن سرمایه داری نیاز است ،تحلیلی که طور بنیادی در بارٔه همه آنچه که به گذشتٔه سرمایه
برای دریافت پاسخ صادقانه و عمیق به این سوال ،به تحلیل نوی ِ
داری پیوند دارد ،بازاندیشی کند و امکان دهد به آیندٔه سرمایه داری نظراندازی شود.
در اینجا ما به تبلیغ و ترویج انتی کاپیتالیستی نیاز نداریم .ما به یک دستگاه تیوریک نیاز داریم که به سوال دربارٔه ماهیت و دورنماهای سرمایه داری پاسخ
ع کابوس گونٔه کنونی در چه نهفته است؟ آیا در این نهفته است که به هر قیمتی که میشود ،کشور ما خصلت
ن روسیه از وض ِ
گوید و نشان دهد که برون کشید ِ
سرمایه داری کسب کند ،یا در چیز دیگری نهفته است؟
ن پاسخ به این سوال ،پیشداوری ) (prejudgementنمی کنیم.
در داد ِ
ل علمی بررسی می کنیم ،به آن دستگاه تکیه می کنیم که همه چیز را در نظر داشته باشد :هم دستاوردهای عینی سرمایه
ت کام ِ
سرمایه داری را با صداق ِ
داری غرب را ،هم شکست و فروپاشی اتحاد شوروی انتی کاپیتالیستی را و هم کابوس توهین آمیز بیست سال اخیر روسیٔه کاپیتالیستی را.
فصل  . 2انصراف و انصراف کننده گان
ن »زنده گی نورمال« )یعنی در شرایط سرمایه داری(
ن شتابا ِ
بیست سال پیش زی ِر شعا ِر برگشت به مدنیت جهانی )یعنی به سرمایه داری( ،زیر شعا ِر بازیافت ِ
ی خودی ما صورت گرفت.
ن سرمایه داری« ،انصراف بنیادی از راه تاریخ ِ
ن »آیندٔه درخشا ِ
به خاطر اعمار شتابا ِ
ل برگشت به سنتهای ) (traditionsقدیمی ملی بسته بندی شده بود ،سنتهایی که گویا »بلشویک های
بی شرمی ویژه در آن بود که این انصراف به شک ِ
بدجنس« لگدمال کرده بودند.
انصراف کننده گان نمادها ) (symbolicsو لغات و معناهای ) (semanticsپیشاشوروی را لُقمه لُقمه به خورد مردم دادند .با تجزیه کردن امپراتوری و لگد
ب
مال کردن تمام ارزشهایی که آن را ایجاد کرده بود ،انصراف کننده گان به مردم نسخٔه جعلی ) (surrogateارزشهای ضد شوروی و ارزشهای کاذ ِ
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امپراتوری را ارایه کردند .انصراف کننده گان در واقع پنهان نمی کردند که سخن همانا بر سر نسخٔه جعلی است که باید اقشار گستردٔه جامعٔه روسیه را با
سیاست نوین آنها آشتی دهد.
انصراف کننده گان نفرت خود نسبت به این اقشار گسترده را پنهان نمی کردند .آنها به شور و شوق آمده بودند که این »اقشار« با انتخاب کردن یلسن در
جوالی سال  1991به حیث رئیس جمهوری فدراتیو روسیٔه شوروی ) (Russian Soviet Federative Socialist Republicدر حقیقت از آنها پشتیبانی کرده اند.
ن بارکش ) ،(cattleرفتارکردند که هر گونه نسخٔه جعلی را می پذیرد و »قورت« می کند.
با آنهم انصراف کننده گان با این اقشار به مثابٔه حیوا ِ
ک انصراف دوام دارد .و نمیتوان حقیقت مسلم را
باید عللی به بحث گرفته شوند که بنابر آنها ،حاال دیگر بیست سال است که در روسیه خواب وحشتنا ِ
نپذیرفت :این خواب نمی توانست این قدر دیر دوام کند ،اگر زخم های وحشتناک بر پیکر روسیه وارد نشده بود.
ب انصراف به طور بیسابقه دَراز است .پیامدهای آن ،کابوس گونه و توهین کننده میباشند و همه عرصه ها را در بر می گیرد :آموزش و تحصیل ،صحت
خوا ِ
عامه ،صنعت و کشاورزی ،دفاع ملی ،امنیت ،نظم قانونی ) (law and orderو جمعیت شناسی ).(Demography
ال زنده است .خوشبین های قراردادی ) (Pflicht Optimistenرا با کسانی تنها
تمام اینها اجازه نمیدهد این سوال نادیده گرفته شود که آیا روسیه اص ً
س
میگذاریم که به طور قراردادی )طبق و ظیفه( بانگ می زنند که »روسیه از سر زانو برخاست« .و صادقانه از خود می پرسیم :آیا سخن بر سر یک کابو ِ
گ کشور؟
بسیار دراز است یا بر سر مر ِ
با پُرسیدن این سوال ،به بازی پددافکی ) (поддавкиنمی پردازیم ) پددافکی ،نام چند بازی است با هدف معکوس :بازی باخته شود .یعنی در این بازی،
خ درست به این سوال
بازنده برنده شمرده میشود  -مترجم( .بلکه به صورت دقیق گزینه هایی ) (optionsرا اندازه گیری می کنیم که اجازه میدهند پاس ِ
وحشتناک دریافت شود .و اعتراف می کنیم که روسیه با قرار گرفتن ،به شیؤه بسیار زشت ،در راه سرمایه داری ،زخم وحشتناک برداشت .اما با آنهم ،هنوز
زنده است و آهسته آهسته از خواب بیست سالٔه خود بیدار میشود ،از خوابی که بسیار به حال ِ
ت کوما ) (comaشباهت دارد.
به خیاالت واهی شیرین نیازی نداریم .روسیه هنوز به کلی بیدار نشده .روسیه مانند گذشته میان زنده گی و مرگ در جوالن است .این امکان بسیار بزرگ
س زنده ماندن را
است که نیروهایی که مرگ روسیه برای شان الزم است ،به هدف شان برسند .اما هرقدر این امکان بزرگ هم باشد ،روسیه هنوز هم شان ِ
ن
ت دوستا ِ
ف بی نهای ِ
ن اراده ،هرگونه بی تفاوتی ،هرگونه استناد به ضع ِ
دارد .و باید از این شانس به صورت کامل استفاده کرد .در اینجا هرگونه فقدا ِ
ن روسیه ،بخشودنی نیست.
ت بی انتهای دشمنا ِ
روسیه ،و قو ِ
اما برای روسیه چه چیزی باید تجویز شود که وسوسٔه سرمایه داری آن را به حالت کوما بُرده است؟ همان سرمایه داری ،اما به مقدار ) (doseخیلی بیشتر،
ت روسیه را
د سرمایه داری باشد؟ در آن صورت باید تمام سُن ِ
ت ) (traditionروسیه ض ِ
جمع ) (+سرکوب همه چیزهای انتی کاپیتالسیتی؟ اما اگر تمام سن ِ
سرکوب کرد؟ آنگاه از روسیه چی باقی میماند؟
ن اسلوب یا میتود )(method
فصل  . 3در آستا ِ
ما به اسلوبی نیاز داریم که بتواند به صورت کامل محتوای دوران معاصر را آشکار سازد .زیرا همه چیزهای متباقی ،وابسته به پاسخ به همین سوال است.
آیا این عصر به چیزی غیر از سرمایه داری هم شانس میدهد؟ و اگر میدهد ،به چی؟
واضح است که اگر چنین شانس وجود نداشته باشد ،فروپاشی روسیه در واقع ناگزیر است .و اگر در نتیجٔه تغییر ناگهانی روح ،تعویض هسته و شکستاندن
ب فرهنگی روسیه ،کدام چیزی از روسیه حفظ شود ،در آن صورت چیزی که از آن باقی مانده ،روسیه نیست .و اگر چنین یک شانس وجود دارد ،آیا
قال ِ
روسیه میتواند از آن استفاده کند؟
ت سرنوشت ساز دارد ،باید دربارٔه میتودولوژی به توافق رسید که اجازه میدهد پاسخ مطلوب به دست آید،
ن رسیدن به پاسخ که درواقع خصل ِ
در آستا ِ
م وسوسٔه عقل دوانی های بی انتهای اکادمیک بیفتیم )عقل دوانی به مفهوم مسابقٔه عقلی ،مانند:
م وسوسٔه ساده سازی تبلیغاتی ،یا به دا ِ
بدون اینکه به دا ِ
مسابقٔه اسب دوانی وغیره  -مترجم(.
میتودولوژی سیاسی سه عنصر بنیادی دارد :صداقت ،عقل و اراده .اینکه آیا میشود واقع ًا از این بُن بست برون رفت ،وابسته به صداقت ،عقل و ارادٔه آنانی
میباشد که در جستجوی برون رفت از بُن بست هستند.
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از صداقت آغاز می کنیم .تمام جهان میگوید که روسیه »جنگ سرد« را باخت .میگویند که قدرتهای پیروزمند طوری با روسیه رفتار میکنند که پیروزمندان
ت توهین آمیز و
مناسب میدانند با شکست خورده گان رفتار کنند .آیا واقع ًا هنوز هم این صداقت در ما کمبود است که بپذیریم» :بلی ،واقع ًا یک شکس ِ
وحشتناک بود«؟
م جامعٔه ما را مایوس میسازد؟ نیروهای سالم ،نیروهای
ت مُسلم چشم میپوشیم؟ آیا میترسیم که این واقعیت گویا نیروهای سال ِ
از چی میترسیم و از واقعی ِ
پایدار هستند .بنابراین ترسیدن در اینجا بیهوده است .آنهایی را که اعتراف به واقعیت میتواند مایوس سازد ،بی آن هم در نخستین آزمونهای جدی
مایوس خواهند شد.
ت توهین آمیز و وحشتناک ،آدم های استوار و پُردل را بسیج
ت شکس ِ
د اقل ،اما دستاوردها فراون خواهد بود .پذیرفتن واقعی ِ
پس می بینیم که ضایعات ح ِ
ک سنگین ،آهن پاره ها را می شکند و به پوالد تبدیل
ل این واقعیت ،نمی شکنند بلکه برعکس نیروی ویژه کسب میکنند .واقع ًا ،پُت ِ
میکند .چنین آدمها با تحم ِ
می کند ) . Воистину – тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.سطری از یک پارچه شع ِر پوشکین .عبارت استعاره آمیز دربارٔه شرایط دشوار که در
ت انسان و کیفیت های عالی او شکل میگیرد – مترجم(.
آن خصل ِ
ش نگرانیها و رنجهای ویژه که از عصر یونان قدیم
پذیرفتن شکست ،رنج بردن از شکست به مثابٔه یک تراژیدی بزرگ ،به پـُتک سنگین مبدل میشود .در آت ِ
تا کنون به نام کاتارسیس یاد می گردد  ،پوالد تولد میشود .مواد نوین انسانی به وجود می آید که میتواند روسیه را از مرگ حتمی نجات دهد )کاتارسیس
 Catharsisیک واژٔه یونانی به معنای تطهیر ،تزکیه و تخلیص است که بعدها به یک واژٔه علمی برای محققان تبدیل شده است .این واژه از کلمٔه یونانی
کاتارین به معنی»پاک کردن« گرفته شده و در ادامٔه تطورش از حوزٔه مذهب ،حوزٔه پزشکی و دیگر سنتهای عالمانٔه یونانی به مباحث معاصر راه یافته
است  -مترجم(.
پس از بحث دربارٔه صداقت ،می پرازیم به عقل.
آیا روسیه در سالهای  80قرن بیست »جنگ سرد« را باخت؟ بلی ،روسیه مسلم ًا نوعی جنگ را باخت .اما آیا این همان »جنگ سرد« به مفهوم پذیرفته شدٔه
آن بود که دربارٔه آن کالسیک های ضد شوروی سخن میراندند؟
دشوروی ها ،زبیگنیو برژینسکی ) ،(Zbigniew Brzezinskiکتابی نوشت به نام »پیروزی بدون جنگ« .دراین اثر ،او تاکید کرد که
یکی از هوشیارترین ض ِ
گ سرد داشت .برای ما بسیار ضرور است بدانیم که چه نوع
گ کالسیک ،حتی جن ِ
مسابقه یی که روسیه در آن بازنده شد ،خصلت بسیار پیچیده تر از جن ِ
مسابقه را باختیم .در اینجا هیچگونه بی دقتی اجازه نیست .زیرا دشمن قصد دارد تمام همان نیرنگ ها را تکرار کند و روسیه را به کلی نابود سازد.
بنابراین ما به تحلیل کامل ،عمیق و بی رحمانٔه پدیده یی نیاز داریم که به نام بازسازی ) (Perestroika, перестройкаیاد میشود .زیرا طوریکه همه میدانند،
ی را به نام »بازسازی شماره  «2بر روسیه تحمیل میکنند .و اگر روسیه نتواند در برابر این بازسازی
حاال پس از گذشت بیست سال ،بار دیگر بازسازی نو ِ
ایستاده گی کند ،همین بازسازی دوم مرگ قطعی روسیه خواهد بود.
م بازی است
ت این پدیده ،مفهو ِ
ت مفاهیمی ،مانند »جنگ فکری« »جنگ آمیخته« وغیره ،عمیق ترین و مناسب ترین مفهوم از دیدگاه ماهی ِ
با تمام اهمی ِ
)جنگ آمیخته یا جنگ دیفوزی » «диффузная войнаاصطالحی است که سرگی کورگینیان  Сергей Кургинянبه کار برده است .در این جنگ عناصر
مختلف با هم آمیخته میشوند .این مفهوم شباهت هایی با مفاهیمی مانند بازی بزرگ ،تختٔه بزرگ شطرنج وغیره دارد  -مترجم(.
ک این نکته به صورت فوری منجر به کشف تضا ِد کلیدی عصر
در اخیر سالهای  80قرن بیستم بر روسیه غالب نشدند بلکه آن را در یک بازی فریب دادند .در ِ
ل گذشته اینگونه تضاد ،به چنین شدت و بیرحمی نرسیده بود.
ن بازی و تاریخ .هیچگاهی در جریان هزارها سا ِ
ما می شود ،تضاد میا ِ
م تاریخ« که بیست سال پیش توسط سیاست شناس ) (political scientistامریکایی به نام فرانسیس فوکویاما )(Francis Fukuyama
البته که مقالٔه مشهو ِر »خت ِ
د روز ،فاقد محتوا است .اما چرا این مقاله این قدر مشهور شده؟ چرا در واقعیت به ایدیالوژی جهانیسازی
نوشته شده ،مانند همه متون مـُ ِ
) (Globalizationو حتی به چیزی بیشتر مبدل شده است؟
م تاریخ،
ل دانشگا ِه هاروارد نوشته شده .خت ِ
زیرا مسألٔه ختم تاریخ بی نهایت عمیق تر و تراژیک تر از مقاله یی با عین نام است ،مقاله یی که به کلیشٔه مُبتذ ِ
ن
ن ارادٔه خلق و فقدا ِ
ق بازی به حیث ترکیب های دست کاری پذیر )یا حقه بازی پذیر( که توسط نخبه ها در شرایط فقدا ِ
عبارت است از آغاز سُلطٔه مطل ِ
خلق به مفهوم پذیرفته شدٔه آن ،ایجاد میشود .زیرا خلق تاریخ را میسازد و همانا تاریخ است که خلق را به حیث سازندٔه تاریخ ایجاد میکند.
کسانی که بیست سال پیش شوروی را ویران کردند ،نه تنها با اتحاد شوروی به مثابٔه حریف جیوپولیتیک ) (Geopoliticalو با کمونیزم به حیث رقیب یا حریف
ایدیالوژیک می جنگیدند ،آنها در مجموع با تاریخ می جنگیدند .در جنگ با تاریخ ،تکنالوژیهای به کلی نوین را در معرض آزمایش قرار دادند .این
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تکنالوژیها در آغوش پسامُدرنیزم سیاسی ایجاده شده اند .پسامُدرنیزم از تاریخ متنفر است ،به ویژه از پروژه های بزرگ ایدیالوژیک متنفر است زیرا به
کمک پروژه ها ،جنبش های تاریخی تحقق می یابند .پسامدرنیزم از همه این چیزها و حتی از پروژٔه »انسان« متنفر است )فیلسوف ایتالیایی

Antonio

 Meneghettiکتابی دارد به نام پروژٔه »انسان« -مترجم(.
د ترقی و پیشرفت.
د هومانیزم و برض ِ
د بشر بود یعنی جنگی بود برض ِ
د تاریخ و جنگ برض ِ
جنگ برضد اتحاد شوروی و کمونیزم ،جنگ برض ِ
اتحاد شوروی و کمونیزم حلقه های کلیدی و همزمان حلقه های ضعیف در زنجیرٔه تاریخی بودند .تخریب یا دیمونتاژ ) (dismantlingاتحاد شوروی و
ی دیمونتاژ تاریخ بشریت بود.
کمونیزم ،صرف مقدمه یی ) (prologueبرا ِ
بیایید تحقی ِر شکست را نیز بپذیریم.
د بشری آن را درک کنیم.
ت پروژه های ض ِ
ت شوم آن را و قطعی ِ
بیایید قدرت و حیله گری دشمن را ،بزرگی نیا ِ
ن بزرگی آن اهریمن که برایش باختیم ،بیایید به بزرگی فاجعٔه ما نیز اعتراف کنیم .زیرا یکی از اجزای مهم در پیروزی
با اعتراف به تحقی ِر شکست و فهمید ِ
دشمن ،ایجاد کردن چنان وضعیت عقول و قلوب توسط دشمن بود که در آن خو ِد مفهوم »از دست رفته« ناپدید شد.
زیرا شورویت از دست رفت .و شورویت به مثابٔه بیماری شرم آور و خونریز قلمداد شده بود که سراپا فاقد هرگونه محتوای مثبت است .می گفتند که آیا
چنین یک بیماری میتواند ضایعه شمرده شود؟ به هیچوجه نی! اگر گذشته وحشت بود ،پس بریدن با گذشته ،خوشبختی است! » . . .آنهایی که میگفتند که
گذشته ،وحشتناک نبود ،به ما دروغ میگفتند ،دروغ میگفتند! آنها حقیقت را از ما پنهان میکردند!  . . .و حاال باالخره ما به این حقیقت پی بردیم! ما بیدار
ال چه عنتره یی در کله های بسیاری از
شدیم! ما از گذشته روگردان میشویم ،از آن گذشته پشیمان شده و توبه می کنیم و خجالت می کشیم!« .ببینید که اص ً
هم میهنان ما طنین انداز شده بود )عنتره به التین  repetendبیت یا بیت هایی که در پایان هر بند از یک شعر یا سروده تکرار میشود .به آن بند برگردان یا
تَهلیل نیزمیگویند -مترجم(.
ل آینده،
ل بسیار خاص آیندٔه درخشان تکمیل میشد .با هر حلقٔه نوین فاجعه که زادٔه انصراف بود ،واضحتر میشد که تمثا ِ
چنین انصراف از گذشته با تمثا ِ
ض »بهشت در روی زمین« باید بهشت ها و بهشتک ها پدید
خصلت بی سابقٔه مادیات پرستی و در حقیقت خصلت عمیق ضد معنوی دارد .در این آینده به عو ِ
ن کاوبای ،بهشتک کالباس وغیره.
ک شلوار یا پطلو ِ
آید ،بهشت ِ
س بهشت ها و
ش عد ِ
ل آرمانها به شوربای عدس یا آ ِ
ت آرمان گرایانٔه آن گذشته و تبدی ِ
ال انصراف از خصل ِ
پس ،انصراف یا روگردان شدن از گذشته و اص ً
گ خود پیروز شد .اما
بهشتک ها صورت گرفت .ببینید نیرنگ دشمن در چه نهفته بود .ببینید به چه وسیله میخواست به هدف نهایی برسد .دشمن در این نیرن ِ
به پیروزی نهایی بر روسیه و بر تاریخ تا کنون نرسیده است .و به همین دلیل خشمگین است .به همین دلیل به سوی استالین زدایی های نوین ،شورویت
زدایی های نوین ،بازسازیهای نوین و بازسازیگک های نوین می شتابد.
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ب سرگی کورگینیان به نام  :عیسو و یعقوب  -سرنوشت پیشرفت در روسیه و در سراسر جهان
تصویر پشتی کتا ِ
ش عدس
معلومات مختصر دربارٔه آ ِ
تورات ،حضرت یعقوب را حیله گر ،دروغگو و خیانتگر معرفي کرده است .از این گذشته این گونه وانمود کرده است که مي توان از را ِه حیله و
ب بزرگ نبوت را براي خود و فرزندان خود به دست آورد:
دروغ منص ِ
روزي یعقوب مشغول آش پختن بود که عیسو )برادر دوقلوي او که زودتر از او به دنیا آمده بود( خسته و گرسنه از شکار برگشت .عیسو گفت:
برادر! از شدت گرسنه گي رمقي در من نمانده است .کمي از آن آش سُرخ )رنگ عدس سرخ است( به من بده .یعقوب جواب داد :به شرط آن
ض آن ،حق نخست زاده گي خود را به من بفروشي .به عیسو گفت :قسم بخور که بعد از این ،حق نخست زاده گي تو از آن من خواهد
که در عو ِ
ش عدس را با نان به عیسو
بود .عیسو قسم خورد و به این ترتیب حق نخست زاده گي خود را به برادر کوچکترش یعقوب فروخت .سپس یعقوب آ ِ
داد .او خورد و برخاست و رفت .درنتیجه عیسو نخست زادگي خود را از دست داد.
با تحمل شکست و درک ابعا ِد آن ،ما باید از خود بپرسیم که آیا تسلیم می شویم.
ل احساس و عقل ،می پردازیم به مسألٔه اراده.
پس از پرداختن به مسای ِ
ف بسیار و بسیار سنگین قرار دارد .برای
مسألٔه اراده ،امروز یک مسألٔه کلیدی است .در برابر کسانی که با جدیت برای ادامٔه مبارزه آماده میباشند ،وظای ِ
ت بسیار کم تخصیص داده شده تا این وظایف را انجام دهند.
آنها وق ِ
ت
ی داده شده تلقی کنند ،به مثابٔه چیزی که هست و بس ،و اگر خود را تغییر ندهند و به جای واقعی ِ
اگر کسانی که آمادٔه مبارزه اند ،خود را به مثابٔه یک ش ِ
د اعتالی خود را قرار ندهند ،نبر ِد نوین به صورت حتمی باخته میشود .و به طور قطعی باخته میشود.
مالل آو ِر موجود ،رون ِ
و در اینجا به سه عامل یا فاکتور میتودولوژیک که بررسی شدند  -صداقت ،عقل و اراده  -یک سوپرعامل یا سوپرفاکتو ِر بنیادی و فیصله کن افزوده میشود.
نام آن عشق است.
آیا نزد آنانی که میخواهند به خاطر روسیه برزمند ،این عشق وجود دارد؟ نه عشق به طور کل ،بلکه عشق نهایی و قطعی یعنی عشقی که معجزه می
آفریند؟
ق دگرگون ساز ،عشق قطعی و نهایی،
ل عش ِ
رمز و راز در مانیفست ها افشا نمی شود .رمز و راز ،مستلزم سریت است .بنابراین ،پس از یادآوری اهمیت کام ِ
فرض میکنیم که این عشق وجود دارد .و از خود می پرسیم :اگر وجود دارد ،بعد ًا چی؟
بعد از این ،سخن بر سر نیروی بالنده و دگرگون سا ِز عشق است.
صداقت میگوید که محبوب دارد می میرد.
عشق مطالبه می کند که تو باید او را نجات دهی.
صداقت میگوید که از دست تو – چُنان که هستی – هیچ کاری ساخته نیست.
عشق می گوید که تو باید او را نجات دهی.
نزاع میان »باید« و »نمی توانم« داغ و داغ تر میشود ،و وضع چاره ناپذیرتر به نظر میرسد .سرانجام خرد ،را ِه برون رفت را نشان میدهد» :تو ،چنانکه
ی دیگر« کاری را انجام میدهد که
هستی ،نمی توانی محبوب را نجات دهی .اما چون مکلف هستی این کار را بکنی ،پس تو باید دگرگون شوی .و این »تو ِ
»تو ،چنان که هست« ،نمی تواند انجام دهد.
انتقام ،عبارت است از پذیرفتن شکست و آماده گی برای پیروزی در آینده .نباید دربارٔه پیروزی پـُرگویی کرد ،بلکه باید پیروز شد .چون روسیه را در
یک بازی بسیار پیچیده فریب دادند و چون با ِر دیگر بازی بسیار پیچیده را بر روسیه تحمیل میکنند ،پس انتقام در این است که باید پیروز شد .اما چون
ال بلد
بازی ،بسیار و بسیار پیچیده است ،پس تنها در صورتی میتوان پیروز شد که قواعد بازی را ،پرنسیپ های پیشبر ِد بازی را و بسا چیزهای دیگر را کام ً
باشیم و بفهمیم.
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تمام این چیزها را باید نه تنها از نظر ذهنی بلکه در مجموع فهمید .یعنی طوری که آدم هایی می فهمند که در نظر است این بازی را پیش ببرند و در آن
پیروز شوند.
ل آن را رد میکند .به ویژه در صورتی که درجٔه
این بازی تنها پیچیده و دسیسه آمیز نیست .این بازی نفرت برانگیز است .تمام وجو ِد تو ،فهمیدن مکم ِ
پیچیده گی آن مستلزم عالیترین پروفسیونالیزم است که تو مسلم ًا واجد آن نیستی .و اکثریت آدمهایی که دارای این پروفسیونالیزم هستند ،خیانت کردند
و به جناح مخالفان فرار کردند.
اما چون نجات دادن محبوب ،تنها در صورتی ممکن است که تو در این بازی پیروز شوی ،پس همه چیزها را فرا می گیری که برای این پیروزی الزم است.
تو کارشناس می شوی چنان که مادر طبیب میشود ،مادری که آرزو دارد کودکش را نجات دهد .در این روند ،تو واقع ًا یک آدم دیگر می شوی .صداقت،
ت دگرگون شده تو میتوانی وظیفٔه مطرح شده را انجام دهی.
عقل ،اراده و عشق تو را دگرگون می سازند .و در این حال ِ
این نه افسونگری است و نه تصوف ) .(mysticismواضحترین شکل خوددگرگونی برای همه گان ،آموزش و پرورش است .هم آموزش به طور کل و هم
خودآموزی .مسألٔه آموزش و پرورش سیاسی و خودآموزی در وضعیت کنونی ،خصلت بسیار مبرم کسب می کند.
برای نجات کشور به هزارها و حتی ده ها هزار انسان نیاز است که به شیؤه نوین آموزش سیاسی دیده باشند ،دارای تفاهم عمیق اخالقی و تیوریک با
ی لونژیمو داشته باشد ،اما
همدیگر بوده و در یک مکتب بزرگ سیاسی آموزش دیده باشند .این مکتب سیاسی باید شباهت هایی با مکتب مشهو ِر لنین ِ
درسهای آن بارها عمیق تر ،مفصل تر و توده یی تر باشد )مکتب حزبی لونژیمو نخستین آموزشگاه حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه  РСДРПبرای
کادرهای حزبی بود که در سال  1911توسط بلشویک ها در حوالی شهر پاریس در لونژیمو ایجاد شد – مترجم(.
گفتگوها دربارٔه نجات به این دلیل ضرور است که بر مبنای آنها جز و تامهای )واحد های( نجات دهنده گان تشکیل شوند .حق با مارکس بود :دانشمندان
مدت بسیار طوالنی جهان را تشریح میکردند ،در حالی که مسأله بر سر تغییر دادن آن است.
اما مارکس با تاکید بر این موضوع ،از دادن توضیحات اجتناب نکرد ،همین طور نیست؟
فصل  . 4ما و پیشینان ما )اسالف ما(
مارکس هنگامیکه »مانیفست کمونیست« را ایجاد میکرد ،بورژوازی عصر یا دوران خود را تحلیل کرد.
ن ما فرا رسیده است.
ل یک بورژوازی دیگر ،یعنی بورژوازی عصر یا دورا ِ
حاال زمان تحلی ِ
ن خود ،از دستگاه مفهومی استفاده کرد که خودش ایجاد کرده بود .این دستگاه اهمیت خود را تا امروز از دست نداده
مارکس برای تحلیل بورژوازی دورا ِ
ن درجٔه کمال ،همه جهات پدیده های مور ِد نظ ِر
اما مسلم ًا نمی توان این دستگاه را آنقدر فراگیر شمرد که بتواند در همه زمانه ها قابل تطبیق باشد و با عی ِ
د مادی معطوف
ل« ) (Das Kapitalمارکس ،آثار دیگر مارکس و پیروان او ،توجه را به مهمترین عامل یا فاکتور یعنی فاکتو ِر تولی ِ
ما را تشریح کند» .کاپیتا ِ
میدارند ،به بیان دیگر ،به قوانین آن محیط مادی مصنوعی معطوف میدارند که تنها انسان قادر به ایجاد و انکشاف دادن آن است ،محیطی که قسم ًا زیر
سُلطٔه انسان بوده و همزمان بر انسان حکمروایی می کند.
ماکس وِبر ) (Max Weberبا مارکس نه به مثابٔه یک تبه کا ِر حیله گر مشاجره میکرد بلکه به مثابٔه بزرگترین دانشمند که توانست به طور درخشان عامل یا
ص اهمیت بزرگ این محیط مادی مصنوعی و قانونمندی هایی که در این محیط عمل می کنند ،وبر
فاکتور کلیدی ،تولید مادی را تحلیل کند .با تشخی ِ
ل دیگر ،محیط اجتماعی را مد نظر داشته باشند .محیط اجتماعی ،مانند محیط مادی ،یک
ل مستق ِ
هواداران مارکس را متقاعد میساخت که به حیث یک عام ِ
محیط مصنوعی است .هردو محیط مصنوعی میباشند زیرا توسط انسان ایجاد شده اند .محیط اجتماعی قوانین خود را دارد :هم قوانینی که توسط انسان
ایجاد شده و هم قوانینی که بر انسان حکمروایی می کند.
م تنظیم کننده ها ،از دیدگاه تاریخی ،خصلت گذرا دارد.
وبر میگفت که انسان جامعه را به مثابٔه سیستم تنظیم کننده ها ) (regulatorsایجاد میکند .این سیست ِ
ت
ن جداگانه محیط مصنوعی مادی را ایجاد و کنترول نمی کند بلکه بشری ِ
ع جامعه است .فرد یا انسا ِ
ع تنظیم کننده ها یعنی تغییر نو ِ
تاریخ عبارت از تغییر نو ِ
سازمان یافته در مشارکت )یعنی در جامعه( این سیستم را به وجود می آورد و کنترول میکند.
اما آیا مارکس دربارٔه اجتماعی گرایی انسان سخن نمی گفت؟
مسلم ًا که میگفت و با وضاحت کامل سخن می گفت.
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مسأله اینجاست که مارکس نمی خواست سیستم تنظیم کننده های اجتماعی )در ترمینالوژی او  -روبنا( را به مثابٔه عامل یا فاکتور جداگانه بپذیرد که قسم ًا
خود مختار از محیط مصنوعی مادی )در ترمینالوژی او  -زیربنا( باشد.
ت مساوی ،قابل پزیرش نبود ،اگر بتوان
ل دارای اهمی ِ
برای مارکس و همچنان برای آینشتاین ) (Einsteinیا فروید ) ،(Freudموجودیت یک سلسله عوام ِ
د بزرگ حتمی بود ،همه قوانین را از یک چشمه استخراج کنند .مهم
گفت ،از دیدگاه زیبایی شناسی ) (aestheticsقابل پذیرش نبود .برای این سه دانشمن ِ
س ) (Erosفروید .در آخ ِر زنده گی ،هم آینشتاین
ن ) (space-time curvatureآینشتاین ،تیوری کا ِر مارکس و یا ارو ِ
نبود از کدام چشمه :انحنای فضاء -زما ِ
و هم فروید از اصل استخراج جهان از یک عامل یا یک فاکتور منصرف شدند .آینشتاین مادٔه تاریک ) (dark Matterرا به رسمیت شناخت و فروید ،تاناتوس
ل باز باقی مانده
) (Thanatosرا .اما مارکس تا آغاز قرن بیستم زنده نماند .این که آیا مارکس در آخر ،در چیزی تجدید نظر میکرد و در چی ،یک سوا ِ
است.
ع دیگ ِر تیوری را ایجاد کند ،رابطٔه
گرایش مارکس به سوی اینکه همه چیز را از یک اصل استخراج کند ،و یک تیوری مونیستی ) (monisticو نه کدام نو ِ
بسیار پیچیدٔه مارکس با روسیٔه امپراتوری معاصر او را از پیش تعیین کرد .مارکس تصمیم گرفت به روسیه به طور جداگانه بپردازد و با این کار ،در راستای
م ) (monismمیتودولوژیک و تیوریک قرار گرفت .و هیچکس نمیداند که او تا کجا در این راستا پیش میرفت.
اجتناب از مونیز ِ
ن معاصر و نه
ع تیوریک او تکیه شود ،نه در مسألٔه محتوای دورا ِ
اما همین ختم نشدن حرکت مارکس در این راستا اجازه نمی دهد که به طور کامل به مواض ِ
دربارٔه شانس های روسیه در قرن بیست و یک.
ط مصنوعی که توسط انسان ایجاد و انکشاف داده میشود ،نباید لغو شود بلکه با تحلیل محیط
ضرورت مبرم به سنتیز مارکس و وبر وجود دارد .تحلیل محی ِ
اجتماعی تکمیل گردد که توسط سیستم تنظیم کننده ها تعیین میشود.
تنها بر چنین مبنا است که تجزیه و تحلیل ) (analyticsسرمایه داری معاصر و همچنان پیش گویی ) (Prognosticsدورنماهای این سرمایه داری یعنی دریافت
پاسخ به سوال دربارٔه محتوای دوران معاصر میسر میشود .مارکس چیزهای زیادی کشف کرد و به طور شگفت انگیز چیزهای زیادی را پیشگویی کرد ،اما
همه چیز را کشف نکرد و همه چیز را پیشگویی نکرد.
مارکسیزم نقشی بسیار پیچیده در زنده گی جامعٔه شوروی بازی کرد .این جامعه را ایجاد کرد .به این جامعه کمک کرد تا مسایل بسیار زیاد را حل کند .اما
این جامعه را در انکشاف آن متوقف ساخت.
ایدیالوگهای شوروی از انکشاف دادن مارکسیزم هراس داشتند .آنها به شیوه های گوناگون مانع این انکشاف میشدند ،چون به این باور بودند که ثبات
ش حَکیم در همه زمانه ها مد نظر گرفته شده بود.
جامعٔه شوروی با حَکمی بودن یا اصالت ) (canonicityایدیالوژی تعیین میشود که در آن برای مارکس نق ِ
اما مارکسیزم واضح ًا که به درد ایجاد حَکم و ایدیالوژی حَکَمی نمی خورد.
حَکمی ساختن مارکس یکی از ویژه گی های جامعٔه شوروی شد .ویژه گی دیگر جامعٔه شوروی انتی مارکسیزم لجام گسیخته شد ،هم انتی مارکسیزم
ل پوپری ).کارل پوپر  - Karl Popperفیلسوف قرن بیستم که تفکر مارکسیستی را رها کرده و به طرفدا ِر سرسخت
پوچوینیکی و هم انتی مارکسیزم لیبرا ِ
ی دار و دسته های ) (clansنخبه
لیبرالیزم اجتماعی تبدیل شد – مترجم( .ویژه گی سومی  -تفسیرهای دلخواه از مارکسیزم بود که ریشه در مبارزٔه سیاس ِ
گان شوروی داشت .همٔه اینها به ما اجازه نمی داد که پاسخ مناسب به این چالشها بدهیم.
ال سیاسی صورت نگرفت .این سنتیز از لحاظ ایدیالوژیک ضرور نبود .و به همین دلیل باوجو ِد نیازهای
در عصر شوروی سنتیز مارکس و وبر به دالیل کام ً
علمی ،به شیؤه اراده گرایانه لغو شد ،درحالی که همه پیش شرط ها برای این سنتیز ایجاد شده بود.
پیش شرط های دیگر نیز ایجاد شده بودند .زیرا در کنا ِر محیط مصنوعی )محیطی که انسان آن را ایجاد میکند و انکشاف میدهد ،محیطی که بر خود
انسان تاثیر میکند( و مزید بر محیط اجتماعی )محیطی که باز هم انسان آن را ایجاد میکند و انکشاف میدهد ،محیطی که باز هم باالی خود انسان تاثیر
میکند( ،خو ِد انسان نیز وجود دارد .انسان به مثابٔه عامل یا فاکتو ِر خودمختار ،از دیدگاه اهمیت ،به هیچوجه کمتر ازمحیط تخنیکی ) (technosphereو
جامعه ) (societyنیست.
انسان با رشد دادن محیط مادی و جامعه ،خود را نیز انکشاف می دهد.
انسان در حالی که تابع محیط مادی و قوانین اجتماعی است ،همچنان تابع قانونمندیهای فرهنگی-انتروپولوژیک میباشد.
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اریش فروم ) ،(Erich Frommیکی از بزرگترین روانکاوها ) (psychoanalystو فیلسوفهای قرن بیست ،این قانونمندیها را بسیار مفصل بررسی کرد .او
ی خودمختار تکمیل
مارکس را تحسین میکرد .فروم میگفت که مارکس یکی از بزرگترین دانشمندان بشریت است .او میخواست مارکسیزم را با بشرشناس ِ
کند و میدانست چطور این تکمیل سازی را اجرا کند.
م والتر
دستگا ِه نوین که شامل این تکمیالت و همچنان بسیار چیزهای دیگر باشد )مباحثٔه پنهانی میتافزیکی میان مارکس و هیگل ،تحلیل تیولوژیک ماتریالیز ِ
ی«  Tectologyالکساندر بـَگدانوف  Alexander Bogdanovوغیره( ،امکان میدهد به شیؤه نوین محتوای دوران معاصر
بنجامین » ،Walter Benjaminتکتولوژ ِ
ن معاصر همین اکنون میتوان با وضاحت کافی سخن
ارزیابی شود .در عرصٔه تیوریک ضرور است کارهای بسیار زیاد صورت گیرد .اما دربارٔه محتوای دورا ِ
راند .در اینجا سنتیز مارکس و وبر نقش تعیین کننده دارد.
فصل  . 5سرمایه داری واقعی و تخیلی
شکست توهمات کاپیتالستی ،اینست تازه گی اصلی دوران معاصر.
ن ) (Demontageاتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،سیستم
پروژٔه اعمار شتابندٔه سرمایه داری در روسیه بر مبنای همین توهمات طرحریزی شد .برچید ِ
شوروی ،سیستم جهانی سوسیالیستی و برهم زدن توازن جهانی ایدیالوژیک و سیاسی نیروها ،نیز شامل این پروژه بود .تصمیم گرفته شد که تمام اینها
برچیده شوند به خاطر اینکه زودترخیز برداشته شود به سوی سرمایه داری ،هرچند به سوی بدجنس ترین سرمایه داری ،اما به هر حال به سوی سرمایه
داری.
ت دی ای  ،(Трест ДЕمنظورش یک ترست سیاسی بود که شعا ِر »به پیش ،به سوی
م )ترس ِ
زمانی ایلیا ایرینبورگ ) (Ilya Ehrenburgیک رومان نوشت به نا ِ
اروپای متحد!« )»! («Даешь Европуرا اعالم کرده بود.
ن شعا ِر »به پیش ،به سوی سرمایه داری!« اتحاد شوروی را ،شیؤه زیست شوروی و تمام پروژٔه جهانی را که
ت دی کا  «Треста ДКبا داد ِ
ایجاد گران »ترس ِ
آلترناتیف سرمایه داری بود ،ویران کردند.
ایجادگران این ترست ادعا میکردند که نجات تنها در سرمایه داری است .می گفتند» :پروا نداریم که تا چه حد سرمایه داری با روسیه همخوانی دارد.
نباید هر ناز و کرشمٔه روسیه را خرید .اگر سرمایه داری با روسیه همخوانی و سازگاری ندارد ،بدا به حال روسیه .زیرا نجات تنها در سرمایه داری است«.
ح شوروی بسیار قانع کننده و وسوسه انگیز از آب در آمدند .اما چیزی را که جامعه به حیث حقیقت
دالیل ایجادگران »ترست دی کا« برای جامعٔه ساده لو ِ
تلخ پذیرفت ،خیالی بودن خود را در سال  2008به طورقطعی آشکار ساخت.
سرمایه داری به مثابٔه نظام بدون آلترناتیف ،به مثابٔه نتیجٔه نهایی تاریخ بشر ،یک خواب و خیال است .در تبلیغ این خواب و خیال ،مقالٔه فرانسیس فوکویاما
ال بسیار ابتدایی میباشد ،حاوی یک پیام گستردٔه مخفی نیز است.
زیر عنوان »ختم تاریخ« نقش مهمی را بازی کرد .این مقاله که اص ً
حاال می بینیم که ختم تاریخ وجود ندارد به مفهومی که آن را فوکویاما درک میکند ،به مفهوم هیگلیانیستها که فوکویاما نزد شان شاگردی کرده ،و به
مفهوم ماجراجویانی که اثر فوکویاما را به پرچم سیاسی گلوبالیزم مبدل ساخته اند.
م »برخورد تمدنها« )
از سوی دیگر هنتینگتون ) (Huntingtonبراد ِر ایدیالوژیک فوکویاما تالش کرد یک زه ِر خوشخو ِر مفهومی به نا ِ

The Clash of

 (Civilizationsرا به خور ِد حزب دموکرات ایاالت متحدٔه امریکا بدهد .حاال می بینیم که نه ختم تاریخ فرارسیده و نه برخورد تمدنها صورت می گیرد.
اما چیزی است؟
ال یادآوری کردیم که شکست خواب و خیال کاپیتالیستی صورت گرفته است .همان خواب و خیال که تلخ ترین و تحقیرآمیز ترین مرحلٔه تاریخ ما را
ما قب ً
ایجاد کرد.
مرحلٔه بازسازی و پسا بازسازی زیر شعار» :مرگ بر شوروی« به خاطر سرمایه داری!
مرحلٔه خیانت به خود زیر شعا ِر  »:به ناحق پافشاری کردید ،سرمایه داری را نمی خواستید ،بازی را باختید ،زمان آن فرا رسیده که به خود آیید!«
مرحلٔه انصراف از راه تاریخی خودی» :این راه به چه درد ما میخورد ،در صورتی که یگانه شاهراهِ تاریخی ،یعنی شاهرا ِه کاپیتالیستی وجود داشته باشد؟«
مرحلٔه آرزوهای فرومایه و تباه کن کاپیتالیستی» :حاال که خطاء کردیم ،قمار را باختیم ،خوابها و خیاالت واهی خود را به زباله دان می ریزیم و حد اقل
می خوریم تا سیر شویم و به صورت واقعی خوش گذرانی میکنیم«.
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ل خام از آب درآمد.
چیزی که واقعیت به نظر می رسید ،توهم یا خیا ِ
اینها را ثبت کردیم و حاال یک چیز دیگر را نیز ثبت می کنیم.
ت تحلیلی زیر عنوان »پسابازسازی« هشدار داده شده بود .درست بیست سال پیش هشدار داده شد:
دربارٔه فروریختن یا شکست این توهمات در مانیفس ِ
»توهمات را به جای واقعیت نگیرید!«.
اث ِر »پسابازسازی« توسط سرگی کورگینیان و چند نویسندٔه دیگر نوشته شده است:
ПОСТПЕРЕСТРОЙКА:
концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций
Кургинян С.Е., Аутеншлюс Б.Р., Гончаров П.С., Громыко Ю.В., Сундиев И.Ю., Овчинский В.С.
М.: Политиздат, 1990. - 93 с. ISBN 5-250-01463-1
В книге анализируется расстановка политических сил внутри страны, дается прогноз возможного развития событий в случае обострения
кризисной ситуации и исследуются пути выхода из кризиса. Излагая собственное, во многом спорное, понимание острых проблем
современного этапа общественного развития, авторы приглашают к дальнейшему их обсуждению.
Книга адресована специалистам-обществоведам, а также участникам общественно-политических движений различной ориентации.
)(КВ-37-4-90 ББК 66.3(2

ن پیروزی کاپیتالیزم جهانی و دربارٔه پیامدهای وحشتناک آن طرح نیز هشدار داده شد که توسط »ترست دی کا«
درست بیست سال پیش دربارٔه تخیلی بود ِ
پالن شده بود.
ف ماموران پی آ ِر )(PR- Public Relations
ن ترانه های فریبندٔه کاپیتالیستی به رهنمایی کثی ِ
افسوس که با وجود این هشدارها ،جامعه به زمزمه کرد ِ
پرداخت که توسط همین »ترست دی کا« استخدام شده بودند.
حاال صاحبان ترست بسیار ثروتمند شده اند ،اما متباقی مردم ،همه پشت دست خود را می گزند .و طور دیگر نمی توانست باشد .زیرا درواقع سرمایه داری
دروغین مافیایی ساخته شد که دربارٔه آن در »پسابازسازی« )همان کتاب کورگینیان  -مترجم( هشدار داده شده بود .زیرا همان توهمات جهانی
کاپیتالستی فروپاشیدند که در این کتاب بررسی شده بودند .و فروپاشی درست مطابق سناریویی به وقوع پیوست که در این کتاب نوشته شده بود.
و اگر حد اقل ،اکنون به خود نیایند ،همه چیز درست مطابق همین سناریو انکشاف خواهد کرد ،سناریویی که برای روسیه و همچنان برای جهان کشنده می
د اقل اکنون.
باشد .یعنی باید به خود آمد ح ِ
یا حاال یا هیچگاه .چنین است ارزش سوال مورد بررسی.
اگر اکنون نیز ،در شرایط دلسردی عظیم از نتایج تاریخی بیست سال اخیر ،کشور ما در خود نیروهایی را برای غلبه بر انصراف از راه تاریخی خود نیابد،
انصرافی که بر وی تحمیل شده ،شکست حتمی است .این شکست دیر منتظر نمی ماند .اگر حاال روسیه نتواند به خود بیاید ،تا سال  2020از نقشٔه جهان
ناپدید میشود.
فصل  . 6آیندٔه »ترست دی کا«
س چیزی که در اینجا ادعا میشود» ،ترست دی کا« هنوز هم روی این پافشاری میکند که گویا آلترناتیفی برای سرمایه داری وجود ندارد .یعنی اینکه
برعک ِ
همین سرمایه داری موجو ِد روسیه را باید بیشتر اعمار کرد ،به هرقیمتی که میشود.
آیا خو ِد »ترست دی کا« به حقانیت تاریخی باور دارد؟
به دقت همه اسنا ِد مربوط را بخوانید .با نظریات نویسنده گان »استراتژی  «2020 -و )تکمیالت برای » استراتژی » ،(«2020 -استراتژی  «2030 -و
)تکمیالت برای »استراتژی  ،(«2030 -استراتژی مدنیزه سازی دموکراتیک ،استراتژی انتلکتوالیزه سازی اقتصاد )سند چهارم ،پنجم وغیره؟( . . .آشنا
شوید.
ت شدید را ایجاد نمی کند؟
آیا برای شما تمام اینها احساس سرخورده گی و خجال ِ
البته که ایجاد می کند .زیرا سخن بر سر ژرفای تفکر نویسنده گان جداگانه نیست .سخن بر سر ناکامی »ترست دی کا« است.
به همین دلیل در اسناد و مدارک فرمایشی آنها یک کلمه حقیقت وجود ندارد.
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ن وضعیت کنونی دیده نمی شود .و هیچگونه اراده برای غلبه بر گرایشهای فاجعه بار
به همین دلیل در این اسناد هیچ تمایلی به سوی درک مصیبت بار بود ِ
ن آنها شدت می یابد.
موجود نیست ،گرایشهایی که روز تا روز خصلت فاجعه بار بود ِ
»ترست دی کا« مانند گذشته به این باور نیست که سازگار نبودن روسیه با سرمایه داری ،چیزی بسیار زشت است بلکه به کلی چیز دیگر است .به همین دلیل
م خود را تغییر دهند.
ترانه های آن در بهترین حالت نمی توانند زیر و ب ِ
ف روسیه
ف تاریخی غربی آن ساخته است )و همچنان کشورهایی که از این مخال ِ
ناباوری به اهمیت تاریخی ،جهانی تمام چیزی که روسیه را نامانند با مخال ِ
تقلید می کنند( ،نمی گذارد استراتژی خروج از وضعیت کشندٔه کنونی طرحریزی شود .زیرا خود این وضعیت ناشی از همین ناباوری است.
اگر باور وجود نداشته باشد ،عشق وجود ندارد ،امید وجود ندارد .و در آن صورت مسلم ًا مسؤولیت کامل نیز وجود ندارد .و بدون آن ،از کجا میشوند
نیروها برای غلبه بر گرایشهای ماکرو اجتماعی که با زنده گی کشور سازگار نیستند.
ع جدی از کجا می آید؟
تمایل ابتدایی برای بحث دربارٔه یک موضو ِ
اسناد مفهومی ترست ،جدی نیستند و این ویژه گی بنیادی آنهاست .زیرا هیچ یک از ایجادگران این اسناد ،یک لحظه هم شک ندارند که اسناد ،خود به
خود میباشند و روندها خود به خود .بدون پنهان کردن تبسم های نیشدار در پیش روی مردم ،ایجادگران این اسناد هیچ شرم ندارند وقتی که بحث های به
اصطالح »روشنفکرانه« را پیش می برند .در اینجا به وضاحت میگویند که گویا نبض وجود ندارد .چون نبض نیست ،پس نباید پرحرفی کرد و آماده گی
برای پایین کردن جسد به قبر گرفت.
بنابراین مقامات نمی خواهند و نمی توانند بر گرایشهای کشنده غلبه کنند .زیرا گرایشها ناشی از چیزی است که مقامات هیچگاه از آن انصراف نمی کند،
چیزی که برای شان ارزشمند تر از زنده گی کشور است .و چون مقامات نمی خواهد و نمی تواند بر گرایشهای کشنده غلبه کند ،پس شکست ،اجتناب
ناپذیر است.
مقامات پروا ندارد که این شکست صورت می گیرد ،اما ما پروا داریم.
ج کشور جایداد خود را آباد کنند و از آنجا فروپاشی روسیه را تماشا کنند،
مقامات رسمی نمی خواهند روسیه را آباد کنند .مقامات میخواهند در خار ِ
ش جذاب را در تیاتر تماشا میکند.
همان طوری که تماشاگر ،یک نمای ِ
مقامات رسمی دربارٔه آباد کردن امکانات برای خود در غرب اشتباه می کنند .و بدا به حال مقامات .ولی ما نمی خواهیم در غرب برای خود امکانات آباد
کنیم .ما میخواهیم یکجا با کشور خود پیروز شویم یا یکجا با کشور خود بمیریم .و به پیروزی ایمان داریم .ما در جستجوی پناهگا ِه آرام و آسوده برای خود
نیستیم .روسیه آن کشتی است که ما از آن نمی گریزیم.
بله ،این کشتی در وضعیت بدی قرار دارد .بله ،در پیش رو آزمونهای دهشتناک وجود دارد .پس چه؟
ت تاریخی و جهانی را
ما چالش.را می پذیریم .و به همین دلیل توسط این مانیفست خطاب می کنیم به مردم ،توسط مانیفستی خطاب می کنیم که مسؤولی ِ
به دوش مردم می گذارد.
مانیفست ما خطاب به کسانی است که بیدار شده اند ،کسانی که حاال تمام قباحت و وخامت »انگیزه هایی« را درک کرده اند که روسیه را از راه تاریخی
ت خودش.
ت خودش و به سوی اصال ِ
اش منحرف ساخت ،کسانی که میخواهند روسیه را به خودش بازگردانند ،به سوی حقیق ِ
ن پاسخ استراتژیک به چالش های
متباقی نیز بیدار میشوند .اما بسیار دیر .به همین دلیل بسیار مهم است که بیدار شده گان ،در خود این نیرو را برای داد ِ
وحشتناک بیابند .تا همین حاال کژدیسی های بیست سال اخیر به صورت کامل درک شوند .تا درسهای بنیادی گرفته شوند .تا آنچه که رخ داد ،دیگر هرگز
ل اخیر صورت گیرد.
م بیست سا ِ
تکرار نشود .تا در این »هرگز« تالفی و رسته گاری شر ِ
ن مفهومی و راهبردی )استراتژیک( طرحریزی شود .منظورم طرحریزی پروژٔه نوین تاریخی برای
بر اساس درس های آموخته شده باید فور ًا مشی نوی ِ
نجات روسیه و تمام بشریت است.
اما تنها پروژه کافی نیست .نیاز به اجراکننده یی )سوبیکت( داریم که قادر به پیاده کردن این پروژه در عمل باشد.
اجراکننده ،یا حاال پیدا شود یا هرگز.
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حاال یا هرگز .شعار اصلی زمان ما .زیرا پَسان )بعد ًا( دیگر دیر می شود .زیرا پسان هیچگاه هیچگونه »پسانی« برای آنهایی که روسیه را دوست دارند،
وجود نخواهد داشت.
ت کسانی که همه این چیزها را درک کرده اند ،و یا آمادٔه درک آن هستند ،مانیفست آخری خود را تقدیم می کنیم.
خدم ِ
ما مستدل ساختیم که چرا »آخرین«.
چرا »نو« ،استدالل آن را در فصل های بعدی این سند پیش کش می کنیم.
ت توهمات بود؟
فصل  .7آیا تنها شکس ِ
با ادامٔه بحث در بارٔه محتویات دوران معاصر ،ما مطلق ًا از خالصه کردن آن ،به شکست رویاهای کاپیتالیستی امتناع می کنیم .ما به تحلیل نیاز داریم ،به
ن برون رفت از آن را نشان دهد.
تحلیلی که دالیل این شکست را آشکار سازد ،ویژه گیهای ساختاری -فونکسیونال آن را ،پیامدهای آن را و راه های ممک ِ
برای این کار به میتودولوژی ) (methodologyنیاز است که متکی باشد به سنتیز مارکس و وبر .و نتایج آن برای تحلیل وضعیت معاصر چنین اند:
م( جامعه فیودالی شکل گرفت.
ن )رح ِ
بورژوازی به حیث یک طبقه در بچه دا ِ
فیودالیزم ایجا ِد این طبقه را اجازه داد و حتی تشویق کرد.
ن فیودال ،نطفه های تولید صنعتی ضرور بود.
ن فیودال به وام دهنده گان و تاجرانی نیاز داشتند که برای شان قرض بدهند .فراتر از آن ،برای اربابا ِ
اربابا ِ
شوالیه نمی توانست از خدمات آهنگر صرف نظر کند که برایش زره درست می کرد .پادشاه برای پیروزی در جنگها نه تنها به نیزه و شمشیر بلکه به تفنگ،
توپخانه ،کشتی ها و بسیار چیزهای دیگر نیز نیاز داشت.
سالها پیش از پیروزی سرمایه داری یک ساز ِ
ش اجتناب ناپذیر تاریخی میان فیودالها و بورژواها صورت گرفت .پیروزیهای علم و تخنیک ،و رشد صنایع به
تدریج پلٔه ترازو را به سوی بورژوازی تغییر داد.
شکلگیری سیاسی این گرایش ها ،انقالبات بورژوایی بودند .اما این انقالبها ،با تمام بی رحمی و افراط گرایی ،تنها چیزی را که وجود داشت ،بیشتر تشکل
دادند .بورژوازی تا این لحظه به طور کامل شکل گرفته بود .خانواده های بورژوایی از پله های پیروزی به باال می رفتند و روحیٔه تواضع ،کاردوستی و
اطاعت از قانون را موعظه میکردند .پروتستانتیزم ) (Protestantismکه در داخل دین مسیحی ایجاد شده بود ،به این روند مساعدت میکرد.
ن بورژوازی به سوی سُلطٔه سرمایه داری را زیبا جلوه داد .این طبقه هرگز از چپاولگری و تاراجگری صرف نظر نمی کرد.
ش ظفرنمو ِ
به هیچوجه نباید مار ِ
ت
بسیاری از دارایی های بورژوازی بر مبنای تجارت برده ها ،دزدی دریایی و تاراج هیوالیی مستعمرات به وجود آمد .با آن هم تهدابی که بر آن عمار ِ
ت سرمایه داری شرق آباد شد ،تهداب جنایی نبود.
باشکو ِه سرمایه داری غرب و به تعقیب آن عمار ِ
بورژواها به اربابان فیودال می گفتند» :ما زحمت می کشیم و شما مصروف میگساری و عیاشی هستید«.
بورژواها پالتوهای سادٔه قهوه یی رنگ خود ،شیؤه صرفه جویانٔه زنده گی ،فرهنگ خود و منازل رهایشی خود را نشان میدادند و میگفتند» :ما در تواضع و
فروتنی به سر می بریم ،مگر شما در تجمل غرق هستید«.
د جنایی داشت.
تض ِ
ب بورژوازی بالنده پنهان شده بود ،آن بورژوازی ماهی ِ
با وجود خصلت های جنایی که در مردا ِ
بورژواها به همه اقشا ِر دیگر جامعٔه فیودالی می گفتند» :فالن و بهمان فیودال از راه سرقت یا خوشخدمتی و خدمتگذاری به دربار پول به چنگ می آورد،
ک خود را به فرزندان خود می دهیم که با همین شیوه با کار صادقانه پس انداز
و ما زحمت می کشیم و پول پس انداز می کنیم ،پول های ذخیره شدٔه اند ِ
می کنند و از یک نسل به نسل دیگر انتقال میدهند« .آنچه گفته آمد ،دروغ نبود .جامعه دالیل اثباتی مشخص اجتماعی داشت مبنی بر اینکه کار صادقانه،
ی بالنده بودند.
ک )خطر( معین ،خصلت های اساسی طبقٔه نوین بورژواز ِ
ل ریس ِ
سماجت و سر سختی ،هوش ،تدبیر و احتیاط ،توانایی برای قبو ِ
ت ما یعنی »ترست دی کا« مقایسه می کنیم.
همه اینها را با پروژٔه ترس ِ
در جامعٔه شوروی ،برخالف جامعٔه فیودالی ،بورژوازی نمی توانست به عنوان یک طبقٔه پابند به قانون تشکل یابد که از خود نورمها )هنجارها( ،ارزشها،
اصول ،آرمانها داشته باشد و در نهایت یک طرح )پروژه( داشته باشد.
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ن اتحاد شوروی در تمام زنده گی خود پس انداز کند؟ آیا هرقدر که پُردرآمد هم
چقدر پول می توانست یک کار شناس )متخصص( ماهر و پابند به قانو ِ
ت کم یک میلیون روبل پس انداز کند؟ حتی اگر یک اکادیمیسن ماهانه یک هزار روبل پس انداز میکرد )این یک حالت خارق العاده
می بود ،میتوانست دس ِ
است( و فعالیت خود را به حیث اکادیمیسین  30سال ادامه میداد )این نیز تقریب ًا یک حالت خارق العاده است( ،او میتوانست صرف  360هزار روبل پس
انداز کند.
ن ایجادگر – نویسنده گان ،فیلمسازان ،فیلمنامه نویسان ،هنرمندان وغیره  -می توانستند اندکی بیشتر پس انداز کنند .اما در تاریخ
نماینده گان روشنفکرا ِ
ن این حرفه ها موجود نبودند که این نوع خصلت برای پس انداز داشته بوده باشند.
اتحا ِد شوروی چنین نماینده گا ِ
ن اهالی شوروی که دارای توانمندی باال و فوق باال
ت )لیست( تمام حرفه های پُردرآمد نشان میدهد که شما ِر قشر پابند به قانو ِ
ق فهرس ِ
تجزیه و تحلیل دقی ِ
ت پس انداز ،به هیچوجه بالغ بر بیشتر از یک میلیالرد )به انگلیسی بیلیون( روبل
برای پس انداز کردن بودند ،بیشتر از یک هزار نفر نبود .و مجموع ظرفی ِ
نبود.
اما برای در عمل پیاده کردن پروژٔه »ترست دی کا« ،الزم بود به سرعت دارایی های اساسی ) (основные фондыخریداری شوند که ارزش آنها بیشتر از
یک تریلیون روبل بود.
ی که به هیچوجه
ن سرمایه داری در روسیه منصرف میشد یا خریداری هزینه های اساسی را برای اهال ِ
بنابراین »ترست دی کا« باید یا از پروژٔه اعمار شتابا ِ
پابند به قانون نبودند ،اجازه میداد ،به این سه کته گوری:
ض قانون یا فرامر ِز نقض قانون قرار داشتند ،در اکثر موارد در آنسوی قانون .با آن
کته گوری اول – به اصطالح سِخَویک ها .این اهالی شوروی در مر ِز نق ِ
هم این پابندترین گروه به قانون بود که »ترست دی کا« میتوانست برای پیشبرد پروژٔه خود باالی آنها اتکاء کند زیرا نماینده گان این گروه یک چیزی
تولید میکردند .بگذار به شکل غیر قانونی ،بگذار با استفاده از کاالهایی که به طور غیرقانونی تولید شده بودند .مزید بر آن نماینده گان این گروه که
همیشه در مرز خطر نهایی قرار داشتند ،ناچار بودند تا حدودی از اپارات محلی و از جنایتکاران صد فیصدی فاصله بگیرند ،که بسیار نزدیک با خدمات
استخباراتی میهنی بودند .در غیر آن سخویک ها یا کشته میشدند و یا در زندان فرسوده میشدند.
با سجده در برابر جنایتکاران و مقاما ِ
ت فاسد ،سِخَویک نمی توانست به خود اجازه دهد که از وابسته گی نهایی از این کته گوری همکاران خود منصرف
شود .آیا شمار زیاد سِخویک ها در سالهای تحقق پروژٔه »ترست دی کا« ثروتمند شدند؟ در بهترین حالت سخن بر سر ده ها نمایندٔه واقع ًا جنایی این کته
گوری است.
کته گوری دوم – محتکرین و دالالنی بودند که هیچ چیز تولید نمی کردند .در جامعٔه شوروی مقررات سفت و سخت اجتماعی از قیمت ها وجود داشت.
بنابراین هر تاجر شوروی بدون اینکه چیزی تولید کند اگر میخواست کاالهای خود را در بازار بفروشد ،مفاد اندک داشت .اگر بتوان کته گوری اول را
سیاه–خاکستری نامید ،کته گوری دوم سیاه است.
ن دزدها نوعی کیسه های پول مخفی است که هنگام
کته گوری سوم – به کلی سیاه است اینها دزدهای اُب شاکی هستند ) اُب شاک  Общакدر ژارگو ِ
ضرورت هر کدام از دزدها میتوانند از آن قرض کنند  -مترجم(.
با بیرون کشیدن سرمایه های پیچیده تر از براکت ها )منجمله سرمایه های مربوط به خدمات خاص استخباراتی( به این نتیجه می رسیم که خصوصی سازی
که توسط »ترست دی کا« در عمل پیاده می شد ،بنا بر طبیعت خود جنایی بود .و آنهایی را که از براکت برون کشیده بودیم ،نیز جنایی بودند.
ن فیودالیزم رشد میکرد - ،صرف نظر از اینکه بورژوازی غرب است یا شرق  -درواقع غیرجنایی بود .مگر
بدینسان ،بورژوازی که آهسته آهسته در بچه دا ِ
بورژوازیی را که »ترست دی کا« رشد میداد ،جنایی بود .و نمی توانست طور دیگر باشد.
گ« سرمایه
فروش تصدی ها به پول ناچیز و یا توزیع مُفت و رایگان تصدی ها ،البته صورت گرفت .ولی حتی این نوع خصوصی سازی هیچ تغییری در »رن ِ
داری شتابان که در روسیه اعمار میشد ،نیاورد.
تنها همین نکته به صورت رادیکال تفاوت میان سرمایه داری روسیه و سرمایه داری نورمال را نشان میدهد .گرچه این سرمایه داری نورمال هم در واقع
ال تدابیر رادیکال اتخاذ میشد تا جلو تمایالت افراطی و تخریب کنندٔه آن گرفته شود.
چپاولگر بود و معمو ً
صاحبان »ترست دی کا« نی نوع نورمال سرمایه داری و نی نوعیت دیگر آن را ایجاد می کردند .آنها غول یا مونست ِر جنایی را رشد میدادند .طبقٔه
ن همه چیز و هر چیز .بیست سال
ب ) (pseudo-classدرنده را رشد میدادند .چنین یک طبقه را ایجاد کردند و این طبقه آغاز کرد به بلعید ِ
ن یا کاذ ِ
دروغی ِ
مصروف این کار بود ،و بنابر این اصل می بلعید» :اشتها زیر دندان است«.
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آیا سازنده گان »ترست دی کا« می تواستند این را درک نکنند؟ مسلم ًا نمی توانستند درک نکنند .اما همانا چیزی را ایجاد کردند که می خواستند ایجاد
گ روسیه را .بگذار دروغ نگویند ،که گویا میخواستند روسیه را نجات دهند و آن را با سرمایه داری دمساز کنند .مگر آنها مصروف این نبودند
کنند ،مر ِ
حینی که پروژٔه نابودگری خود را عملی می ساختند.
نوع پس انداز سرمایه داری نورمال را با سرمایه داری جنایی روسیه مقایسه کردیم ،چیزهای متباقی را نیز مقایسه می کنیم.
ن )رحم( فیودالیزم ،بخش
ک تشکل آهستٔه سرمایه در بچه دا ِ
فراموش نشود که مرحلٔه به اصطالح انباشت اولیٔه سرمایه وجود دارد .در حاالت کالسی ِ
»سفید« میتواند در انباشت اولیه غلبه داشته باشد .گرچه همیشه بخشهای دیگر نیز وجود دارد .اما اگر سرمایه به سرعت تشکل می یابد ،در آن صورت سهم
ی حاد به خروج از این مرحله  -جدا کردن سرمایٔه انباشته شده از بند
اجزای »خاکستری« و »سیاه« طبع ًا در مرحلٔه اول افزایش می یابد .سپس نیازمند ِ
ف جنایی  -به وجود می آید .اگر این کار را به سرعت و بیرحمانه انجام ندهند ،دولتی که در آن سرمایه حکمروا است ،سرمایه یی که از مرحلٔه انباشت
نا ِ
اولیه برون نرفته است ،نه به جامعٔه آلوده با جنایت بلکه به جامعٔه واقع ًا جنایی مبدل میشود.
دولت جنایی نمی تواند بنا به طبیعت خود پایدار باشد و نمی تواند با دولت نورمال همزیستی کند ،با دولتی که آغشته با لکه های جنایی است ،اما به کلی
جنایی نیست.
ت جنایی و دولت با لکه های جنایی ،مرز میان زنده گی و مرگ است .دولت های جنایی بیرحمانه نابود میشوند .مثال :پادشاهی های بدنام
مرز میان دول ِ
ی مرگ آور،
ال آنها را به حیث انتقال دهندٔه بیمار ِ
دزدان دریایی .حتی اگر این صورت نگیرد ،دولت های جنایی خود شان خود را نابود می کنند .اما معمو ً
آنهایی که با چنین دولتها در تماس می شوند ،نابود می کنند.
آیا ایجاد کننده گان »ترست دی کا« این مطلب الفبایی را نمی دانستند؟ نی ،آنها نمی توانستند اینها را ندانند .مگر کارهایی کردند تا سرمایه داری
روسیه از مرحلٔه اولیٔه انباشت بیرون نشود .آنها به شیوه های گوناگون ،جنایی ساختن آن را تشویق می کردند و به هدف خود رسیدند .طبقه تغییر ناگهانی
کرد ،و میتاستازهای ) (metastasisخود را در همه قشر های نهادی پراگنده ساخت.
ن روسیه به کمک طبقٔه کاذب سرمایه داری ،در کار بود .همه
باز هم نمایان میشود که اراده به سوی اعمار سرمایه داری نی ،بلکه اراده به سوی نابودکرد ِ
ل جنایی مبدل کردند.
ت ) (subjectحاکم در جامعه را ،به طبقٔه کاذب یعنی به طبقٔه جنایی سپردند و دولت را به غو ِ
وظایف سوبیک ِ
ت »پسابازسازی« در این باره هشدار میداد که چطور این کار صورت می گیرد؟ مسلم ًا.
آیا مانیفیس ِ
آیا چنان اتفاق افتاد؟ البته.
تصادفی بود یا حماقت؟ به هیچوجه تصادفی نبود.
آیا این وضعیت قابل برگشت است؟ در حالی که تکرار می کنیم که روسیٔه تاریخی خصلت ذاتی انزجار از هر شکل سرمایه داری و حتی سرمایه داری
غی ِرجنایی دارد.
ح وضعیت کنونی نزد قدرت کنونی وجود ندارد .حل کردن مسایلی که در باال
ف واقعی به سوی اصال ِ
ش ضعی ِ
با تأسف باید تاکید کنیم که هیچگونه ارادٔه تال ِ
ت اولی سرمایه یا
گفته شد ،حتی در اجندای کار )در دستور روز( قرار داده نمی شود .طور مثال ،مسألٔه خروج از مرحلٔه کشنده و طوالنی شدٔه انباش ِ
ت مرموز و مشکوک می گیرد )در بعضی بیانیه
ف جنایی آن .جای این مسایل مشخص را هرچه بیشتر نوعی ابرا ِز دلسوزی و شفق ِ
مسألٔه جدایی سرمایه از نا ِ
ی است که در بیست سال از بین نرفت یا نقابی است که
های اخیر میدویدوف و پوتین این ابراز دلسوزی شنیده میشود -مترجم( .آیا همان ساده لوح ِ
سوبیکت )منظور نویسنده مقامات حاکم روسیه است  -مترجم( به روی خود گذاشته ،در حالی که سوبیکت میداند که کم مانده ،کشور را تا آخر ببلعند و
نمی خواهد در برابر درنده ها مقاومت کند؟
خالصه اینکه :
رد کردن هر نوع سرمایه داری توسط روسیٔه تاریخی . . .
ی ناسازگار با زندگی در روسیه در طول بیست سال . . .
ن آگاهانٔه ،سرمایه داری جنای ِ
تشکل داد ِ
ن معاصر ،مزید بر آنچه گفته آمد ،بحث روی کدام مسایل دیگر مربوط به سرنوشت سرمایه داری
برای پاسخدهی به سوال سوزان در مورد محتوای دورا ِ
در روسیه و در جهان مهم است؟
فصل  . 8بورژوازی و مسایل اجتماعی

صفحٔه 17
ل ) (normalبورژوازی ،عبارت از استعداد و توانمندی این طبقه بود که به حیث لیدر )رهبر( اجتماعی یعنی به مثابٔه
ت طبقٔه نورما ِ
مهمترین خصل ِ
ل آن عص ِر ایجادگر واقع ًا یک طبقٔه تاریخی بود .طبقٔه رهبر بود و توانست آنچه را تحقق بخشد که برای
لوکوموتیف تاریخ وارد صحنه شود .بورژوازی نورما ِ
گسترده ترین اقشار جامعٔه آن زمان ضرور بود.
ل کبیر بسیار دور بود .با آنهم بورژوازی از
بورژوازی شعا ِر »آزادی ،مساوات ،برادری« را اعالم کرد اما جامعه یی را به وجود آورد که از این ایدیا ِ
دیدگاه تاریخی عقیم )نازا( نبود.
بورژوازی دیواره های تحقیرآمیز صنفی ) ،(caste barriersمعمول در جامعٔه فیودالی ،را درهم شکست.
ن فیودال را به دهقانان داد.
ن اربابا ِ
زمی ِ
ت ) (nationسرمایه داری را ایجاد کرد.
ع نوین همبودی یعنی مل ِ
نو ِ
ت انسان ،ارزشهای نوین و آرمانهای نوین را پیش کش کرد.
برداشت نوین از سرنوش ِ
ب دیگری نیز دارد .یکی اینکه دگرگونیهای بزرگ به بهای درد و رنج بسیار زیاد توده های تحت استثمار در
اما به زودی واضح شد که سکٔه بورژوازی جان ِ
مجموع و طبقٔه کارگر در نوبت اول ،خریده میشود .دیگر اینکه در خفای حرفها راجع به ارزشها ،آهسته آهسته گوسالٔه طالیی )گوسالٔه سامری( را به باال
میبرند و بر سکوی بلند مرمری قرار میدهند )گوسالٔه سامری یا گوسالٔه هارون گوساله یی از طال بود که سامری ،به روایت قرآن ،یا هارون ،به روایت
تورات ،آنگاه که موسی به کوه طور رفته بود ،از طال ساخت و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد  -مترجم(.
ی بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند ،هومانیزم و پیشرفت حرفهای پوچ نبودند.
با آنهم برای آن بورژواز ِ
ی بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند ،یک رسالت داشت و همچنان تمثالی برای آینده و آرمان کبیر تاریخی داشت.
آن بورژواز ِ
اینها در هنر و فرهنگ بازتاب یافتند.
آن جامعٔه بورژوازی بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند ،از دیدگاه فرهنگ عقیم نبود .ادبیات کبیر ،موسیقی کبیر و نقاشی کبیر ایجاد کرد و
توانست کیفیت نوینی به گرایش های هومانیستی بشریت بخشد.
گ ایجاد شده توسط بورژوازی ،در مور ِد
ت هومانیستی )بشردوستانٔه( بورژوازی را نادیده گرفت .بلی ،فرهن ِ
ت فرهنگی و همچنان رسال ِ
بنابراین نباید رسال ِ
ت آن
م زنده گی تاریخی بود .پس بیایید ادای احترام کنیم به عظم ِ
ایجادگرخود بیرحم بود .اما این ناهنجاری )(anomalyیا بیماری نبود بلکه نور ِ
بورژوازی که شکلگیری آن در غرب در آغوش فیودالیزم از وسط قرن پانزده آغاز گردید و در آغاز قرن نزده به طبقٔه حاکم و طبقٔه رهبر مبدل شد.
فصل  . 9بورژوازی به مثابٔه طبقه یی که پروژٔه بزرگ تاریخی و اجتماعی فرهنگی را طرحریزی کرد و تحقق بخشید
ق مختص به روسیه دربارٔه دریافت پاسخ به سوالهای »چی باید کرد« و »مقصر کیست« ،ضرور اما کافی نیست .زیرا نمی توان به سوال »چی باید
ل عمی ِ
تأم ِ
کرد« پاسخ داد ،اگر ندانیم که کی این چی را تحقق بخشد.
ث مقصد  (objectمیپردازیم ،پروژه یی که باید دگرگونیهای ضروری تاریخی را تحقق
ل چی باید کرد ،ما به تحلیل پروژه )به حی ِ
هنگام پاسخ دادن به سوا ِ
بخشد.
هنگام پاسخ دادن به این سوال که کی باید این چی )پروژٔه ضروری تاریخی( را در عمل پیاده کند ،ما به تحلیل اجراکننده ) (subjectمی پردازیم.
هیچ پروژه ) (objectبدون اجراکننده ) (subjectنیست .و هیچ اجراکننده بدون پروژه ) (objectنیست.
ب
زیرا اجراکننده یی که پروژه نداشته باشد ،خودسری کرده و بسیار زود صحنٔه تاریخ را ترک میگوید .و پروژه یی که فاقد اجراکننده باشد ،خوا ِ
ناکُجاآبادی یا آرمانشهری ) (utopianانتزاعی است.
پروژه بدون اجراکننده در هوا معلق می ماند و به خیال پردازی توهین آمیز مبدل میشود.
بورژوازی بالنده ،دارای پروژٔه »مُدرن« بود و همزمان نقش اجراکننده را به دوش گرفت .یعنی نقش طبقه یی را به دوش گرفت که قادر است این پروژه
را تحقق بخشد.
بورژوازی بالنده فرمایش اجتماعی برای پروژٔه کبیر خود را طرحریزی کرد.
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این فرمایش را متفکرین بزرگ تحقق بخشیدند.
نامهای شان طوری ثبت تاریخ شده که نمیتوان از تاریخ حذف کرد.
خ بشریت باز کند .اما این گـُردان تنها بخشی از عساکر روشنفکری )(intellectual
گـُردان کبیر روشنگران توانست افقهای نوین اجتماعی و معنوی را به ُر ِ
بود که بورژوازی به زیر پرچمهای تاریخی خود فراخوانده بود.
ن پروژٔه
غ دینی عی ِ
ش جامعه ،نسخٔه سیکولر و روشنگرانٔه پروژٔه »مُدرن« را عرضه کرد ،و همزمان به دیگر اقشار جامعه نسخٔه دا ِ
زیرا بورژوازی به یک بخ ِ
»مُدرن« را پیش کش کرد.
یعنی پروژٔه بزرگ که از جانب بورژوازی اعالم شد ،به مراتب گسترده تر از روشنگری کالسیک بود.
ناگفته نماند که معموالً روشنگری اروپایی را به نام روشنگری کالسیک یاد میکنند و آن را در برابر روشنگری امریکایی ،و یا وسیعتر ،روشنگری انگلو-
ساکسون قرار میدهند.
ال وجود ندارد .یعنی نسخه بدل های پروژٔه
ن آنها ،تمام باریکی های مهم را احتوا نمی کند که خارج از آنها پروژٔه »مدرن« اص ً
اما چنین مقایسه کرد ِ
م به اصطالح مسیحی ،گسترده تر – مدرنیزم دینی به طور کل( را احتوا نمی کند که ظریفانه با نسخه های سیکولر همان پروژٔه کبیر
»مدرن« )مدرنیز ِ
همنوا میشوند.
ن بزرگ است که در آن ،برای چیزهای بسیار زیاد ،جای پیدا شد.
پروژٔه »مدرن« ،یک عمارت یا ساختما ِ
م آنچه که به نام تحلیل مارکسیستی سرمایه یاد میشود ،ساده ترین شکل سنتز تیوری مارکس و وبر است.
افزودن همین خصوصیات به تما ِ
بورژوازی ،طبقه یی است که نوع جدید محیط مادی مصنوعی را ایجاد کرد که در آن بشریت زیست میکند .به بیان دیگر نوع جدید نیروهای تولیدی را
ایجاد کرد.
همچنان بورژوازی ،طبقه یی است که محیط اجتماعی جدید را با تنظیم کننده های اساس ًا جدید به وجود آورد .یعنی نه تنها مناسبات تولیدی به حیث
د مشروعیت را ایجاد کرد.
ع جدی ِ
چیزی تعیین شده توسط نیروهای تولیدی بلکه چیزی بسیار بیشتر  :نو ِ
فصل  . 10حاکمیت طبقاتی و مشروعیت )(legitimacy
مشروعیت ،عبارت است از پذیرش از سوی جامعه ،دالیلی را که بنابر آنها یک طبقه باالی طبقات دیگر حکومت میکند .برای اینکه جامعه واقعیت سُلطٔه این
ف نعمت های مورد نیا ِز جامعه ،وارد عمل شود .آنگاه و تنها آنگاه ساختارهای
یا آن طبقه را بپذیرد ،این طبقه باید به مثابٔه حامل بالشرط و بدون آلترناتی ِ
پایدار و سیستمهای سیاسی پایدار تشکل می یابند.
تاریخ به ما می آموزد که سُلطٔه بدون مشروعیت ،بسیار زشت و بسیار کوتاه مدت است .طبقٔه حاکم که مشروعیت را از دست میدهد ،باید آن را با سُلطٔه
خشن تعویض کند ،با سرنیزه هایی تعویض کند که لنین بارها یادآوری نموده و تاکید میکرد که نشستن باالی آنها ممکن نیست.
ت تاریخی به دست آورد .بسیار مهم است یادآوری شود که بورژوازی پروژٔه »مدرن« را به
گ »مدرن« مشروعی ِ
بورژوازی با روی دست گرفتن پروژٔه بزر ِ
ت عمومی و خود را ،به حیث اجراکنندٔه آن پروژه )که چشمٔه آن نعمت است( مطرح ساخت و در واقعیت مرزهای مشروعیت خود را مشخص
حیث نعم ِ
کرد .بورژوازی با این کار در یک قلمرو معین پروژه یی ،ایدیالوژیک ،و معنایی مسکن گزین شد و با نصب کردن پایه های چوبی ،آن قلمرو را به حیث
قلمرو خود نشانی کرد.
و شایان یادآوری است که با نصب کردن پایه ها ،قلمرو های همجوار ،برای بورژوازی بیگانه شمرده شدند.
همانا پروژٔه »مدرن« به بورژوازی به عنوان اجراکنندٔه این پروژه مشروعیت می دهد.
بورژوازی در قلمرو مدرن ،در قلمرو مشروعیت خودش ،تا حدودی روح چپاولگرانٔه خود را مهار می زند و قسم ًا از »طبقه برای خود« به »طبقه برای
دیگران« مبدل میشود.
به همین دلیل در قلمر ِو مُدرن جهش ناگهانی ) (mutationتاریخی و وجودی طبقٔه بورژوازی رخ نمی دهد ،بیگانه گی قطعی از آرمانها و اهدافش صورت
نمی گیرد.
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ال فاجعه آمیز و
ت خودی ،هم برای بورژوازی و هم برای بشریت به عنوان یک کل عواقب کام ً
بدیهی است که خروج از قلمرو مُدرن به حیث قلمرو مشروعی ِ
مرگ بار در پی خواهد داشت.
بار دیگر این نوع شکلگیری کالسیک بورژوازی نورمال را با چیزی که در روسیه شکل گرفت ،مقایسه می کنیم .آیا بورژوازی جنایی روسیه و سازنده گان
د مشروعیت را ایجاد کرند؟ آیا کوشش هایی در این راستا صورت گرفت؟ هیچ چیز نبود .برعکس »ترست دی کا« و
آن » -ترست دی کا«  -نوع جدی ِ
ل اخالقی و
نوکران ایدیالوژیک آن هرگونه کوشش برای ایجاد کدام چی ِز مشروع را سرکوب کردند .زیرا مشروعیت همیشه از این یا آن خط مشی یا اص ِ
همچنان از ارزشها یا آرمانها ناشی میشود.
ن گوسالٔه طالیی را موعظه نمی کند .و از آن گذشته این دین را بر جامعه تحمیل نمی کند.
طبقه یی که خواهان مشروعیت باشد ،هیچگاه و هرگز دی ِ
تحمیل کردن این دین بر جامعه نه تنها غیراخالقی ،بلکه بی اندازه مضر است.
ف نابود کردن تمام پیش شرط های هرگونه مشروعیت شد .این طبقٔه درندٔه انگلی )پارازیت( مزید بر آن فاقد افسار
در این میان »ترست دی کا« مصرو ِ
اخالقی و آرمانی از آب درآمد .هیچ نوع سابقٔه ) (precedentتاریخی چیزی شبیه به این ،در هیچ جا دیده نشده است.
اما تاکید بر بیماری و بی دورنما بودن همه آنچه که با سرمایه داری کنونی روسیه ارتباط دارد ،هرقدر مهم نیز باشد ،بررسی چیز دیگری مهمتر است:
ت هرگونه سرمایه داری معاصر .بلی هرگونه .بگذار فاقد آن خصلت های هیوالیی باشد که بر سرمایه داری روسیه تحمیل شده و آن را ،و
بررسی سرنوش ِ
تمام جامعه را به سوی بُن بست بی سابقه سوق میدهد.
فصل  . 11بورژوازی و دوران معاصر
ج تمام بورژوازی ،تمام ساختار جهانی سرمایه داری از حدود مشروعیت خودش صورت نمی گیرد؟
آیا امروز خرو ِ
ث »طبقه – برای  -دیگران«
آیا امروز تمام طبقٔه بورژوازی آن قلمرو پروژه یی ،ارزشی ،معنوی را ترک نمی گوید که در آن تنها او میتواند به حی ِ
موجودیت داشته باشد؟
آیا امروز تمام طبقٔه بورژوازی با تمام تعهدات تاریخی خود الوداع )پدرود( نمی گوید؟
آیا تمام طبقٔه بورژوازی افسارهای اخالق ،اهداف ،نورمها ،آرمانها و ارزشهای معتبر جهانی را از گردنش کشیده به دور نمی اندازد؟
ف همین کار است؟
و اگر به راستی امروز مصرو ِ
ت مختلف تعیین خواهد شد.
ن معاصر به صور ِ
ی دورا ِ
وابسته به این که پاسخ به این سوال چیست ،محتوا ِ
ت جهانی-تاریخی خود را از دست
ن خود ،مشروعی ِ
ما پاسخ مثبت میدهیم .میگوییم» :بلی ،تمام سرمایه ،بدون وابسته گی از درجٔه بیماری یا نورمال بود ِ
میدهد .از دست رفتن این مشروعیت ،آشکار است ،و حاال که تیوری مارکس میتواند حد اقل با تیوری وبر تکمیل شود ،وضع وحشتناک داخلی ما صدبار
وخیم تر می شود و هیچ شانسی برای اصالح کردن سرمایه داری روسیه برای ما باقی نمی گذارد .مگر اینکه کدام کسی بخواهد عملیاتِجراحی به منظور
ف اعمار سرمایه داری ویژه در یک کشور جداگانه
وارونه گی ) (inversionمیتودولوژیک و سیاسی را در پیک ِر بیمار سرمایه داری روسیه انجام دهد و مصرو ِ
شود که مشروعیت خود را نزد ما از دست ندهد  -در حالی که آن را در همه جا از دست میدهد«.
افسوس که نشانه های )سمپتوم های( گـُری ِز بورژوازی معاصر از قلمرو مشروعیت خود بسیار واضح و بدشگون شده میرود.
و چون برای بار اول بورژوازی تالش کرد این کار را در سال  1933در آلمان انجام دهد ،ابعاد مسأله بسیار بزرگ است .سخن بر سر تهدید کننده ترین
م بشریت پدید نشده بود.
ق تما ِ
خطری است که هیچ گاهی در اف ِ
ف زنجیر جهانی از آب درآمد ،پس برماست که همزمان و
و این هم ناشی میشود از آنچه در باال گفته شد .زیرا یک با ِر دیگر اتفاق افتاد که روسیه حلقٔه ضعی ِ
ت نبر ِد مرگبار با نیروی
در یک نفس به تمام این مسایل بپرازیم .و درک کنیم که چنین دگردیسی آنقدر امکان پذیر شده است که ما را برمیگرداند به وضعی ِ
ی سرمایه داری زیرا واقع ًا ممکن است و حتی جلوگیری ناپذیر.
سیاه فاشیستی و جستجوی پاسخ به این دگردیس ِ
دلی ِ
ل توجه خاص سیاسی ما به یک مسألٔه گویا انتزاعی مانند مسألٔه پروژٔه »مدرن« که وبر و پیروان او را نگران ساخته بود ،در همین نکته نهفته است.
ن
ن معاصر دریافت کنیم ،سوال دربارٔه ازدست داد ِ
ل دورا ِ
با لمس تمام وخامت وضعیت کنونی روسیه و جهان ،میخواهیم پاسخ دقیق را به لعنتی ترین سوا ِ
قطعی و نهایی سرمایه داری مشروعیت پروژه یی )و هرگونه مشروعیت( خود را.
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م رنج کشیدٔه ما )روسیه( ضرورت ویژه دارد.
این پاسخ به همه گان و در هرجا ضرور است .اما برای ما در مرز و بو ِ
چرا روسیه در سال  1917سرمایه داری را رد کرد؟ آیا در این حقانیت تاریخی و خصوصیت تاریخی وجود داشت؟
روسیه چه چیز را رد کرد؟ سرمایه داری از دیدگاه مارکس را یا سرمایه داری از دیدگاه وبر را .و این در حالی که سرمایه داری به حیث سیستم کامل و
بسته ،تنها وقتی درک شده میتواند که سرمایه داری از دیدگاه مارکس باشد و سرمایه داری از دیگاه وبر باشد و سرمایه داری از دیدگاه فروم باشد .با
آنهم برای ما اکنون مهمتر از همه ،آن اجزای سرمایه داری است که وبر تحلیل کرد ،اجزایی که با مفهوم پروژٔه »مدرن« افاده میشوند.
فصل  . 12پروژٔه »مُدرن« و سرنوشت روسیه
سرنوشت روسیه به زودی توسط آدمهای به اصطالح اضافی تعیین خواهد شد .آدمهای اضافی که در شرایط ورم کردن بعدی سرمایه داری جنایی روسیه
ت کم به  100میلیون یا حتی به  120میلیون شهروند روسیه میرسد .بلی ،آدمهای اضافی.
به زودی شما ِر شان دس ِ
ن بربریت ایجاد کند و بیشرمانه آن را به حیث یک
زیرا برای سرمایه داری جنایی روسیه به هیچوجه به بیشتر از  40میلیون نفر نیاز نیست تا سوپرماشی ِ
کشور-دولت عرضه کند .یک کشو ِر صرف  40میلیونی.
بدون فشار قوی از بیرون ،سرمایه داری جنایی روسیه  -کژ گشته و مژ گشته ،آهسته و آهسته  -به سوی هدف مطلوب خود خواهد رفت که عبارت از
ایجاد چنین یک »کشور« است.
ت شهروندان روسیه ،منجمله و قبل از همه به نماینده گان حرفه های روشنفکری که حاال نیازی به آنها نیست ،دو گزینه )انتخاب( عرضه میشود :در
به اکثری ِ
اینجا بمیرند یا با شتاب به خارج از کشور فرار کنند.
سرمایه داری جنایی روسیه پروژٔه »مرگ و میر« )با انواع نسخه های آن مانند »به حاشیه راندن«» ،لومپینیزه کردن  «lumpenizationوغیره( و پروژٔه
»فرار« ،را همزمان تحقق خواهد بخشید .برخی فرار خواهند کرد .برخی دیگر می میرند یا زمینه های مرگ آنها را فراهم می سازند یعنی آنها را می
ق حاشیه سقوط میکنند ،پست میشوند ،به لومپن تبدیل میشوند وغیره .طوریکه می بینیم ،هردو پروژه
میرانند .آنها الکهولی میشوند ،دیوانه میشوند ،به عم ِ
ن )سوسیولوگهای( ما در این باره سخن میرانند حتی بدون اینکه لرزه بر اندام شان
در روسیٔه معاصر بر سر زبانها است ) .(run the showهمه جامعه شناسا ِ
بیفتد ،و برعکس ،مانند یک چیز نورمال و حتی یک چیز بهینه )اوپتیمال(.
ت ) (meat grinderپروژٔه »فرار« حد اقل  5میلیون انسان را از شکم خود بگذراند و
ن گوشت یا چرخ گوش ِ
برای رسیدن به انتی-آرمان جنایی باید ماشی ِ
چرخ گوشت پروژٔه »مرگ و میر« ،به همان اندازه.
بیرون کردن  10میلیون انسان از جامعه در هر سال ،کشور را به سوپرساختار ،مرکب از هستٔه مافیایی و حاشیٔه مافیایی مبدل میکند .ساختار روز به روز
ناپایدار تر و لرزان تر خواهد شد .آیا  8-6سال پابرجا میماند یا زودتر سرنگون میشود ،وابسته به شرایط غی ِر قابل پیش بینی است.
ت( پوسیده ،می تواند از هر چیزی آغازشود .از اینکه دروازه به شدت بسته شود ،از اینکه قاب پنجره کشیده شود ،و یا از اینکه
فروپاشی در خانٔه )عمار ِ
ق پروسٔه جهانی ،نیروهای خارجی را به اقدامات فعال ترغیب میکند ،پس  . . .خانٔه پوسیده یی را تصور کنید که بر پیک ِر آن
عطسه زده شود .و چون منط ِ
چیز بزرگی را بکوبند.
در اینجا میتوان صرف راجع به یک موضوع بحث کرد :آیا پس از ضربٔه اول فرو می پاشد یا پس از ضربٔه دهم .و همچنان دربارٔه قوت و تمرکز ضربه ها.
ن به اصطالح اضافی )همین ها ،گلهای سَ ِر سبد و اکثریت ملت ما میباشند و خلق کشور ما هستند وغیره( هنوز به صورت قطعی به قیمٔه
تا وقتی که مردما ِ
ن اخالقی ،وجودی و تاریخی ماست که به هر وسیله یی که
چرخ گوشت سرمایه داری جنایی مبدل نشده اند ،وقت برای به خود آمدن وجود دارد .دَی ِ
میشود ،به آنها کمک کنیم .از هیچ تالشی ،دریغ نورزیم .خود را به طور کامل وقف این هدف کنیم.
امیدواری داشتن به این که برادران ما ،آنهایی که »اضافی« شمرده میشوند )و اگر حوادث به همین منوال ادامه یابد ،ما نیز مانند آنها اضافی هستیم( ،به
خود آیند و به ساده ترین شعارهای ما بچسبند ،مُضر تمام میشود .در چنین حالت بالفاصله به ساده ترین شعارها و فرمانهای کبیر لنینی می چسبند.
ال دیگری وجود داشتند
ن قدرت پیش کشیده شده بودند .و تا آن زمان مراحل کام ً
د گرفت ِ
فراموش می کنند که این شعارها در واقع در آخرین مرحلٔه رون ِ
که در آنها فعالیت کامالً متفاوت جریان داشت که به هیچوجه فعالی ِ
ت شعار دادن نبود.
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ک فیودالی را پیش کشیدند .در غیر آن ،هرگز نمی توانستند بر اِسرها ) (Party of Socialists-Revolutionariesپیروز
ش امال ِ
بلشویکها شعا ِر نان ،صلح و بخ ِ
خ انتی کاپیتالیستی که در آن روسیٔه تاریخی
ن کبی ِر سر ِ
شوند که از آنها این شعار را اقتباس کرده بودند .مزید براین ،بلشویک ها فرا خواندند به پروژٔه نوی ِ
به یک شیؤه پیچیده توانست چیزی عمیق ًا سازگار و همصدا با جوه ِر درونی خود را مورد بررسی قرار داده و مد نظر گیرد.
ل وحشتناک
ن مبتذل دربارٔه ماهیت ضد روسی بلشویزم به زودی نخواهد توانست خو ِد ناله کننده گان را نیز متقاعد سازد .پس از گذشت بیست سا ِ
نالید ِ
د اول بسیار غربی معلوم می شد ،به یک ترتیبی همنوا با آرمانهای باطنی و
برای شمار زیاد مردمان ،حتی به روشنفکران ،واضح شده که بلشویزم که در دی ِ
عمیق ًا مردمی برای روسیه از آب در آمد ،آرمانهایی که نهایی و خیلیاستیک  chiliasticبودند ) chiliasmآموزش دینی دربارٔه سلطٔه هزار سالٔه مسیح در
روی زمین است که پس از برگشت مسیح و پیروزی نیروهای آسمانی بر نیروهای شر آغاز میشود .در بنیا ِد سوسیالیزم به مثابٔه جهان بینی ،یک اعتقا ِد
ال در ادبیات سوسیالیستی بیان میشود -و غلبٔه دنیوی بر تراژیدی تاریخی قرار دارد -مترجم(.
ن بهشت زمینی -که معمو ً
خیلیاستیک به آمد ِ
م
م روشنفکری ،بلشویزم بسیار عمیق مردمی نیز وجود داشت که رمز و را ِز آن تا کنون کشف نشده است .بدون بلشویز ِ
ناگفته نماند که مزید بر بلشویز ِ
مردمی ،بلشویک ها هرگز نمیتوانستند قدرت را بگیرند ،چه رسد به آنکه قدرت را نگه دارند.
م ساده گی وسوسه انگیز آنها نیز نمی شویم .زیرا روسیه در قرن بیست و یک ،بعد از تمام آنچه
ما هرگز اهمیت ساده ترین شعارها را رد نمی کنیم اما سرگر ِ
که رخ داد ،با الهام گرفتن از یک پروژٔه کبیر دوباره جایگاه خود را پیدا می کند .در غیر آن نابود می شود.
وظیفٔه ما ،تقدیم کردن این پروژٔه بزرگ برای روسیه است که جانشین و وارث تمام گذشتٔه روسیه است و همزمان گرایش به سوی آینده دارد.
نخست پروژٔه بزرگ ،هرقدر پیچیده باشد و آشکار نباشد ،سپس ،شعارهای ساده.
وظیفٔه ما تنها این نیست که این پروژٔه بزرگ را تقدیم کنیم بلکه اجراکنندٔه تمام عیاری را که توانایی تحقق بخشیدن آن را داشته باشد ،نیز ایجاد کنیم،
درست مانند بورژوازی قرنهای گذشته که پروژٔه بزرگ خود یعنی پروژٔه کبیر»مدرن« را تحقق بخشید.
حزب بلشویک در سال  1917نه تنها پروژٔه بزرگ را پیشکش کرد بلکه خود را به حیث اجراکنندٔه آن نیز تقدیم روسیه کرد ،اجراکننده یی که قادر به تحقق
م کالسیک این واژه ،حزب نبود .حزب بلشویک چیزی بسیار بیشتر از حزب بود .ما به پروژه به حیث اثر
پروژه بود .به همین دلیل حزب بلشویک به مفهو ِ
ی کدام نوع ادبیات با یک کیفیت معین ،حتی با عالیترین کیفیت ،نیازی نداریم.
علم ِ
پروژٔه ما چیزی بیشتر است .یک آهنربای بسیار قوی معنوی است که میتواند همه گان را به سوی خود جذب کند ،همه آنهایی را که در خود این رمز و راز
را حفظ کرده اند که به یک شیؤه خاص مقناطیسی شوند.
وضعیت ،چیزی است که متون بسیار مغلق و پیچیده را به آهنربای معنوی مبدل میکند .مایوس نمی شویم و از ناممکن بودن چنین مسأله حرف نمی زنیم.
سرانجام همین وضعیت بود که متون بسیار پیچیدٔه مارکس را به چنین آهنرباها تبدیل کرد .وضعیت بود که قشر مکمل آدمها را به وجود آورد که شب و
روز به طور دقیق معنی متون بسیار پیچیدٔه مارکس را درک کردند .آنها عاری از شور و شوق سیاسی نبودند .آنهایی که نوشتٔه مارکس را میخواندند ،از
غ ارادی می ساختند ،تشدید میکردند و دگرگونه میساختند.
ب دا ِ
آن ،شور و شوق بیرون میکشیدند ،می پیچاندند و طنا ِ
تنها به این دلیل توانستند این کار را بکنند که در پشت سر شان وضعیت نفس می کشید .همین تاریخ هم است .برخی از آنها میگفتند که گام های تاریخ را
می شنوند .برخی دیگر میگفتند که تاریخ آنها را به نام صدا می کند .آنها تنها در این باره حرف نمی زدند .این را با کار فداکارانه و با قهرمانی ثابت
میکردند.
ن مارکس با وبر ،همچنان با دانشمندان دیگر ،گویا آن نتیجه را نمی دهد که در آغاز قرن گذشته اثر برجسته به نام
بنابراین نمی گوییم که همراه ساخت ِ
سرمایه » «DasCapitalرا ایجاد کرد.
بهتر است باالی این بحث کنیم که سنتی ِز مارکس و وبر تا چه اندازه دوران معاصر را افسون می کند و آن را به گلولٔه شور و شوق میتافزیکی و سیاسی مبدل
میسازد.
ت سرمایه
ت مُدرن و سرنوش ِ
فصل  . 13سرنوش ِ
م برون برآمدن از چارچوب مارکسیزم
ت سرمایه داری از ورای منشو ِر ) (prismاز دست دادن یا حفظ کردن مشروعیت ،مستلز ِ
بررسی سوال دربارٔه سرنوش ِ
ال مفهوم
کالسیک است که برای آن سوال دربارٔه مشروعیت نمی تواند خصلت بنیادی داشته باشد .اگر دقیق گفته شود ،در زبان مفهومی مارکسیزم اص ً
»مشروعیت« وجود ندارد.

صفحٔه 22
م مشروعیت در زمینٔه ) (contextمارکسیستی ضرور است ،زمینه یی که برای مفهوم مشروعیت بیگانه
ن مفهو ِ
ت سرمایه داری وارد کرد ِ
برای درک سرنوش ِ
ت عملی .حل آن تنها در چارچوب سنتی ِز مارکس و وبر ممکن است .در غیر آن یا مارکسیزم را از دست
میباشد .این هم پرابلم تیوری است و هم پرابلم سیاس ِ
میدهیم )که منجر به گمراهی قابل مالحظٔه تحلیلی و سیاسی می شود( یا به تحلیل مسألٔه کلیدی قرن بیست و یک دسترسی نمی داشته باشیم.
طبقٔه سرمایه داری از دیدگاه سیاسی و تاریخی با ایجاد پروژٔه »مدرن« شکل گرفت.
ی خود به جامعه عرضه کرد.
طبقٔه بورژوازی زمانی که به سوی سُـلطه و مشروعیت در حرکت بود ،این پروژه را به مثابٔه با ارزش ترین دارایی غیرماد ِ
ت ناشی از آن است .طبقٔه سرمایه دار منفی ) (-پروژٔه »مدرن«،
ال فاقد هالٔه ) (haloتاریخی و فاقد مشروعی ِ
ن پروژٔه »مدرن« طبقٔه سرمایه دار کام ً
در بیرو ِ
ی پُر سر و صدا ،احتکارها در بازار اسهام ) ،(stock market speculationsفابریکه
مساوی به چیست؟ مساوی به قصرها و قایق های بادبانی ،جشن و شادمان ِ
ها و کشتی های بخار؟ تمام اینها به هیچوجه کافی نیست برای آنکه ادعاها و امتیازهای خود را استحقاق بخشد.
ت روسی ما ) mutantموتانت -آنچه که در نتیجٔه تغییر
ل سرمایه داری ،زشت و جنایی است ،چه رسد به این موتان ِ
بیرون از قلمر ِو مُدرن حتی طبقٔه نورما ِ
ناگهانی  mutationیک پدیده به وجود می آید  -مترجم(.
ت مُدرن تعیین شده است .و سوال
ال توسط سرنوش ِ
ک سرنوشت سرمایه در قرن بیست و یک است .سرنوشت سرمایه کام ً
ل پروژٔه مُدرن ،به معنای در ِ
پس تحلی ِ
ظ مشروعیت توسط سرمایه داری ،جنبشهای سیاسی غیرکاپتالیستی و
دربارٔه سرنوشت سرمایه ،سوال کلیدی مشخص سیاسی قرن بیست و یک میباشد .حف ِ
انتی کاپیتالیستی را از دورنماهای استراتژیک محروم میسازد .ازدست دادن سرمایه داری مشروعیتش را ،در برابر این جنبش ها همین دورنماهای
ل دیگر است.
استراتژیک سیاسی را باز میکند .اینکه آیا این جنبشها میتوانند از این دور نما ها استفاده کنند ،سوا ِ
اما آیا سوال دربارٔه موجودی ِ
ت دورنماها برای سیاست عملی کلیدی نمی باشد؟
البته ،غیر از مشروعیت» ،سُلطه در شیرٔه خودی« ) (dominance in its own juiceیعنی سلطه بدون رابطه با محیط پیرامون نیز وجود دارد .با از دست دادن
مشروعیت ،سرمایه داری چنین سُلطه را حفظ می کند و میتواند تالش کند آن را بر مبنای زو ِر برهنه تحقق بخشد ،یعنی به طور سلطٔه بسیار بیرحمانه،
بسیار وحشیانه و نیمه درنده صفت.
اما ،اول اینکه چنین اشکال سُلطه هیچگاهی پایدار نبودند .تمام تجربٔه تاریخی بشریت از آن حکایت میکند.
ط پایان تاریخ شانس میداشته باشند .یعنی نه به صورت تشکل شتابان نوعی حکومت شبح مانند جهانی ،بلکه به
و دوم اینکه ،چنین اشکال سُلطه تنها در شرای ِ
ال غیردموکراتیک.
ن برهنه و کام ً
شکل پاشنٔه آهنی ِ
ن کوتا ِه
تضادها میان چین و ایاالت متحدٔه آمریکا ،میان ایاالت متحده و اروپا ،میان تمام این غول ها و هند ،به سرمایه داری اجازه نمی دهند در یک زما ِ
تاریخی پاشنٔه آهنین جهانی را ایجاد کند.
ت مُدرن است ،دارای اهمیت بسیار مهم سیاسی می باشد .زیرا این،
بنابراین ،پرسش دربارٔه مشروعیت سرمایه داری که یکسان با سوال دربارٔه سرنوش ِ
تکرار می کنیم ،پرسش دربارٔه موجودیت یا فقدان شانسهای استراتژیک برای پیروزی نزد مخالفان سرمایه داری است.
ت مُدرن پی ببریم .سرنوشت مُدرن مسأله یی است که در خانه یی به نام »مارکسیزم« جواز اقامت ندارد .تأکید میکنیم
بنابراین ،در آغاز باید به سرنوش ِ
هیچگونه جواز ندارد .نه از دیدگا ِه جهانبینی ،نه از دیدگاه مفهومی و نه از دیدگاه زبانی ) .(linguisticو سپس باید به تحلیل آرایش نیروهای طبقاتی در
شرایط مشروعیت زدایی ) (delegitimationسرمایه داری پرداخت ،آن هم در صورتی که واقع ًا این آرایش نیروها وجود داشته باشد .یعنی به پالتفورم
ک معمول برای مارکسیزم داخل شویم.
تحلیلی و تیوری ِ
پس ،سرنوشت مُدرن چگونه است؟
بدون پی بردن به این که مُدرن چیست ،ولو به صورت مختصر ،نمی توان به این سوال پاسخ داد.
فصل  .14پروژٔه »مدرن«
هنگام بحث و استدالل در بارٔه مدرن ،هم وبر که مُدرن را هنوز به نام پروژه یاد نمی کرد ،و هم پیروان او ،در برابر مُدرن )یا دوران معاصر( ،پیشامُدرن
) (Premodernرا قرار میدادند که آن را جامعٔه سنتی )یا کشاورزی( می نامیدند.
مدرنیزه کردن ،عبارت است از گذار از جامعٔه سنتی )یا کشاورزی( به جامعٔه معاصر )یا صنعتی(.
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ن سرمایه داری است .اما جامعٔه سنتی ،یک مفهوم گسترده تر از فیودالیزم است ،گرچه
ن فیودالی به فورماسیو ِ
مارکس می گفت که این گذار از فورماسیو ِ
به اندازٔه کافی به آن نزدیک می باشد.
اما در اینجا سخن بر سر بازی با مفاهیم نیست .بلکه بر سر آن است که خو ِد وبر و پیروان او چگونه محتوای واژٔه »جامعه« را آشکار می سازند :در جامعه
یک واقعیت خاص وجود دارد .این واقعیت به طور بنیادی خود مختار از سوپرواقعیت است .سوپرواقعیت همان محیط مادی مصنوعی است .در درون این
محیط مادی مصنوعی ،جامعه تشکل یافته است.
اگر وبر و پیروان او صرف از جامعٔه کشاورزی سخن می زدند ،در آن صورت آنها بسیار نزدیک به مارکس و به دیگر طرفداران تیوری فورماسیونها می
بودند .اما آنها از جامعٔه سنتی حرف می زنند .و این بازی با کلمات نیست .جامعٔه سنتی ،جامعه یی است با تنظیم کننده های معین .این تنظیم کننده ها
ت جامعٔه
ط تولید )البته که شیؤه تولید کشاورزی در صور ِ
ن مربوط به مکتب مورد عالقٔه ما ،به هیچ وجه دارای اهمیت کمتر از شیؤه مسل ِ
برای دانشمندا ِ
سنتی( نیست.
ی فاجعه( تعیین میشود ،نوعیت جامعه قبل ازهمه با تنظیم کننده هایی
برای مکتب علمی مورد نظر ما ،که اهمیت آن توسط وضعیت )یا دقیق تر ،نزدیک ِ
رابطه دارد که اجزاء )یعنی آدمهای جداگانه( را به سیستم )یعنی به جامعٔه تمام عیار( تبدیل می کنند.
سنت ،چیزی بود که زنده گی اجتماعی را در مرحلٔه پیشامُدرن تنظیم می کرد .و به همین دلیل پیشامُدرن به نام جامعٔه سنتی یاد میشود
ب کمون
ن جامعه ،کلکتویزم )جمع گرایی( را ایجاد میکند ) پوشکین گفته است» :عادت ،روح قدرت ها است«( .و برعکس تخری ِ
ث روح و روا ِ
سنت به حی ِ
) – (communeویران کردن جامعٔه سنتی است.
پ محدود
به این ترتیب ،سنت به حیث تنظیم کنندٔه اصلی .کلکتویزم )جمع گرایی( به حیث شیؤه موجودیت .دیگر چی؟ البته ،اصل صنفی به حیث پرنسی ِ
سازی وظایف )تعیین و تقسیم وظایف( اداری .ارستوکراسی خانواده گی به حیث طبقٔه حاکم .پادشاه به حیث سخنگوی منافع آن .دین به حیث مشروعیت
دهندٔه مونارشی )مونارش مسح شدٔه خدا .(the monarch - the anointed of God
و مردم به عنوان یک کل ،که توسط دین متحد شده و به قوام رسیده .همان دین که مشروعیت به پادشاه میدهد .برای پادشا ِه فرانسه مهم بود که در
کلیسای جامع ریمس ) (Reims Cathedralتقدیس با روغن مقدس ) (anointmentرا کسب کند .این به او مشروعیت واقعی میداد .و این یکی از سنگ های
اساسی داستان )تاریخ( ژان دارک است.
خالصه اینکه  :بالغ شدن بورژوازی در آغوش جامعٔه فیودالی )یا سنتی(  . . .شکل گیری بورژوازی به عنوان یک طبقٔه عمدت ًا شهری )در تفاوت با فیودالها
ش )سکتو ِر( صنعتی )در تفاوت با اربابان فیودال که مالکین سکتور
ک بخ ِ
به حیث مالکین قطعات بزرگ زمین(  . . .شکل گیری بورژوازی به عنوان مال ِ
کشاورزی بودند( . . .
تمام این ها تاثیر بسیار بارز بر زنده گی جامعه وارد کرد .اما چیزی دیگر نیز تاثیر بارز کرد .دو بازیگر یا دو اکتور ) (protagonistsدیگر به نوبت وارد
صحنٔه اجتماعی-میتافیزیکی شدند.
اول ،مخالفان مذهبی ،دگراندیشان پروتستان ) .(religious dissenters, Protestantsآنها مشروعیت قدرت مونارشی آن زمان را به طور جدی مورد سوال
قرار دادند .پادشاه فرانسه که توسط کلیسای کاتولیک در کلیسای جامع ریمس تقدیس شده بود ،مشروعیت داشت به حیث پادشاه کاتولیک ها .و او برای
پروتستان ها مشروعیت نداشت که کلیسای کاتولیک را که به پادشاه فرانسه تقدیس داده بود ،به حیث کلیسای شیطان می شناختند .پروتستان ها نجات را
ت تقدیس دینی به تدریج و با مالیمت به چیز دیگر مبدل میشود که با فورمول لویی
ص نظام مطلقه ) (absolutismمیدیدند که در آن مشروعی ِ
ع خا ِ
در نو ِ
 14تعیین میشود » :من دولت هستم«.
ن سیکولر.
اما این چنین تغییر و تحول ،مشروعیت پایدار را تامین نمی کند .عالوه بر این ،یک بازیگ ِر ) (protagonistدیگر بر روی صحنه ظاهر میشود – انسا ِ
م کاتولیک ،کیلوین و لوتر  . . .وجود ندارد .به یک سخن ،همه تاریک اندیشان ) (obscurantistsمی باشند .تا زمانی که شمار
برای او فرقی میان رو ِ
آدمهای سیکولر اندک بود ،آنها را در آتش انکویزیسوین ) (Inquisitionمی سوختاندند .اما بعد ًا شمار شان افزایش یافت .بعد ًا شمار آنها نه تنها افزایش
یافت ،بلکه بسیار زیاد شد .خوب ،چطور میتوان جامعه را زیر نظم آورد ،زمانی که انسان تغییر می کند؟
م فتنه انگیز بود  . . .و واقعیت نوین مادی ،و واقعیت
ح سیکولریز ِ
ح علم و تخنیک ،و انسان نوین که مزید بر آن آکنده از رو ِ
محیط نوین مادی ،مشبوع از رو ِ
نوین روحی ،فرهنگی ،انتروپولوژیک )وابسته به انسان شناسی( ،مساویانه بر جامعه ) (sociumفشار وارد میکنند .و تقاضا دارند که اجراکننده های نوین و
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ی اجتماعی ایجاد شوند .در غیر آن جامعه دیگر نمی تواند وجود داشته باشد .زیرا حتی محیط مادی نسبت ًا پایدار ،خود به خود به
ن باز ِ
هچنان قواعد نوی ِ
حیث محیط طبیعی ،باز تولید نمی شود .چه رسد به محیط اجتماعی.
سرمایه داری اعالم کرد» :من قوانین جدید و همچنان تنظیم کننده های جدید ایجاد میکنم و جامعه را از فروپاشی و آشوب نجات میدهم«.
این یک اعالمیٔه بسیار مهم بود ،زیرا مردم هنوز هم وحشت آشوب و اغتشاش جنگ های دینی وغیره را به یاد داشتند .سرمایه داری آمد و توسط
دگرگونیهای کبیر اجتماعی به خود مشروعیت داد.
ت صنفی را لغو کرد.
ل امتیازا ِ
سرمایه داری اص ِ
سرمایه داری جامعٔه سنتی را به کوچکترین اجزاء تجزیه کرد ،شمار عظیم اهالی دهاتی را به زنده گی شهری پرولتری-صنعتی ریخت.
سرمایه داری یک جامعٔه نو ،ملت ) (Nationرا به وجود آورد .حاال نه دین ،بلکه زبان ،شهروندی ،فرهنگ و اخالق ،تعلقیت فرد را به ملت تنظیم میکردند.
سرمایه داری واقع ًا یک جهان جدید صنعتی ایجاد کرد.
ال از هرگونه حقوق محروم بودند.
سرمایه داری حقوق جدید به توده های بزرگ مردم داد که قب ً
سرمایه داری )و این شاید عمده باشد( قانون را به حیث هایپرتنظیم کننده ) (hyper regulatorدر جامعٔه نوین که خود اعمار کرده ،به وجود آورد .حاال
دگر ،نه سنت ،نه عادت ،که »روح قدرتها« بود ،همه چیز را تنظیم میکنند ،بلکه قانون همه چیز را تنظیم میکند ،قانونی که باید اکید ًا رعایت شود ،قانونی
که توسط نهادهای مربوط به آن تقویه شده است.
سرمایه داری یک سیستم جدید سیاسی اعمار کرد و آن را دموکراتیک نامید.
سرمایه داری تمام زیرسیستم های جامعٔه قبلی سنتی را تجدید ساختمان کرد .و در نتیجه سرمایه داری چی کرد؟ درست گفتید .پروژٔه »مدرن« را در عمل
پیاده کرد و با این کار ،به خود مشروعیت داد نه تنها به حیث طبقٔه حاکم بلکه همچنان به حیث طبقٔه رهبری کنندٔه تاریخی.
ک دینی و هم سیکولر.
مزید بر اجزای پروژٔه »مدرن«،که در باال ذکر شدند ،این پروژه میتافزیک نیز دارد .هم میتافزی ِ
با وجود اهمیت میتافیزیک دینی مدرن ،محتوای آن ،واضح ًا با حضور میتافیزیک سیکولر تعیین می شود.یعنی حضور پیشرفت و هومانیزم به حیث
سوپرارزشها.
تأکید می کنیم ،نه به عنوان ارزش های معمول ،بلکه همانا به حیث سوپرارزشها .میتافیزیک پروژٔه »مدرن« تنها تا زمانی وجود می داشته باشد که پیشرفت
و هومانیزم محتوای سوپرارزشی داشته باشند.
و چنین محتوا باید دارای خصلت جهانی و همزمان خصلت مطلق باشد .یعنی معطوف باشد به هر ملت ،هر نمایندٔه نژا ِد انسان ) (human raceو بشریت به
طور کل.
آنچه ارتباط می گیرد به دین ،مُدرن آن را صرف ًا اجازه می دهد ،اما قاطعانه کلیسا را از دولت جدا می سازد .دین را تا جایی که ممکن است )

to the

 (limitعقالنی میسازد .یعنی دین را در معرض تغییر و تحول بسیار مهم قرار میدهد.
ت خرد در حرکت است ،با تمام پیامدهای بعدی ناشی از آن.
م دینی به طور دراماتیک به سوی اولوی ِ
ن عقل و ایمان ،در مدرنیز ِ
توازن میا ِ
فصل . 15خشک شدن چشمه های مُدرن
ص پی آمدهای آن در واقع تنها یک کار تخنیکی است.
پس از آن که تحلیل پروژٔه »مـُدرن« صورت گرفت ،پیشبینی امکانات و تشخی ِ
ن چشمه ها ،تمام اجزای پروژٔه »مدرن« را در بر می گیرد .اما قبل از همه ،باید به این سوال پاسخ داده شود
بدون زحمت میتوان ثابت کرد که تخلیه شد ِ
ت سرگی کورگینیان در بارٔه
ی ارزشی خود را از دست داده است )ضرور میدانم در یک نبشتٔه دیگر ،نظریا ِ
ت میتافزیک ِ
که مُدرن تا چه اندازه ظرفی ِ
متافیزیک را مفصل تشریح کنم  -مترجم(.
ک معاص ِر غرب قبل از همه بر بنیاد اولویت قطعی
م »دموکراسی« است .پراتی ِ
ساده ترین نشانٔه خشک شدن این چشمه ها عبارت از مطلق سازی مفهو ِ
دموکراسی فورمال )رسمی( استوار است.
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ناگفته نماند که تا همین اواخر ،مُدرن به صراحت یک واژٔه مترادف با دموکراسی نبود .گواه مسلم بر این ادعا ،یک مفهوم مثبت است که توسط
ن استبدادی« ) (authoritarian modernizationشده بود.
م »مدرنیزه کرد ِ
سیاستمداران غرب و فیلسوف های سیاسی شامل مفهو ِ
ن استبدادی را دشمن عمدٔه خود اعالم کردند .در واقع آن را به نام »محو ِر شرارت« )
حاال ایاالت متحدٔه امریکا و غرب در مجموع ،مدرنیزه کرد ِ

axis of

ک مُدرن ،یعنی به پیشرفت و هومانیزم ،مسیر حرکت را چنین تغییر داد؟ واضح است که نی؟
ت پازدن به میتافیزی ِ
 (Evilنامیدند .آیا میتوان بدون پش ِ
دموکراسی فورمال؟
ش جان کنند و هم
اگر در کدام کشور عقب مانده ،دو قبیلٔه آدم خوار وجود داشته باشد  . . .یکی از اینها به این عقیده باشد که اجازه است هم زنان را نو ِ
مردان را  . . .و دیگری ،تنها زنان را . . .
ق ) (consensusآدم خواری دست یابند .بگویند »ما در چی ِز
اگر این دو قبیله دو حزب بسازند .انتخابات دموکراتیک برپا کنند .پارلمان تشکیل کنند .به وفا ِ
ف نظر و مشاجره داریم «. . .
ت انسان  -مواد نورمال غذایی است .اما در مورد برخی مسایل اختال ِ
عمده موافق هستیم :که گوش ِ
ت آدمخواران ) (cannibalistic powerتقسیم شده باشند ،پس
اگر تمام پروسیجرهای ) (proceduresپیشبر ِد مباحثه رعایت شده باشد و شاخه های قدر ِ
دموکراسی فورمال وجود دارد ،آیا چنین نیست؟ اما این را به مُدرن چی؟
مثالی که آورده شد ،شاید بیش از اندازه عجیب و غریب ) (exoticبه نظر برسد .گرچه در واقعیت امر به هیچوجه چنین نیست .و به زودی با سیاستی که
ل افریقا پیش می برد ،در افریقای مرکزی همه چیز درست به همین منوال صورت خواهد گرفت.
غرب ،اکنون در شما ِ
اما پشتیبانی ایاالت متحدٔه امریکا و غرب در مجموع از »اخوان المسلمین« ،از جنبش »طالبان« ،از جنبش های دیگر که به طور ناگهانی گویا
»دموکراتیک« شده اند ،حاال دیگر به هیچوجه عجیب و غریب نیست .دموکراسی در براب ِر چشمان ما از محتوا به شکل مبدل میشود .به شکلی مبدل میشود
د آن قرار دارد،آنچه که به طور قطعی بر پیشرفت و هومانیزم ،به حیث ارزشهای
که نه تنها به محتوای خود بی تفاوت است ،بلکه به طور تجاوزکارانه برض ِ
عالی پروژٔه »مدرن« ،خط بطالن میکشد ،مُدرن را به طور کل رد میکند.
ی مُدرن و از مُدرن به حیث کل نیست .در واقع امتناع عمیق
ف مدرن ،از ارزشهای عال ِ
ع سیاسی غرب از این لوکوموتی ِ
اما مسأله به هیچوجه تنها بر سر امتنا ِ
تر وجود دارد.
ط زیست که توسط کلوب روم ) (The Club of Romeوارد اجندا شده ،به هیچوجه تصادفی نیست .زیرا پروژٔه »مدرن« متکی بر حقوق
همچنان مسألٔه محی ِ
ق هر کشور جهان به پیشرفت و همچنان به هومانیزم .حتی در مرحلٔه استعماری این حق وجود داشت .و این به
ق فورمال اما سختگیر – ح ِ
است – گرچه بر ح ِ
ف غرب که به
ت سفیدها« داوری کند .یعنی در بارٔه لوکوموتی ِ
کپلینگ ) (Rudyard Kiplingبه مثابٔه موعظه گر استعمار بریتانیا امکان داد در بارٔه »با ِر مسوولی ِ
نام »سفید« یاد میشود و به دنبال خود قطاری را با واگون های زیاد به سوی پیشرفت و هومانیزم میکشد .هم واگونهای »سفیدها« را و هم واگونهای
»غیرِسفیدها« را.
ت رهاکردن همه واگونها از آن لوکوموتیف بنا نهاده شده که در گذشته این واگون ها را
ی برحق بودن و حتی ضرور ِ
ب )باشگا ِه( روم ،رو ِ
ل کلو ِ
فلسفه و تحلی ِ
در یک جهت معین می کشید.
گ آسیا )مانند هند و چین( ،حاال دگر
ل آرمانشهری است .اما انکشاف شتابان کشورهای بزر ِ
انکشاف شتابان تمام بشریت ،هنوز یک اوتوپی یعنی یک خیا ِ
ن این
یک واقعیت است» .کلوب روم« به این نظر است که گویا لوکوموتیف نمی تواند چنین واگون ها را بکشد .نمی تواند به دو میلیارد و اند ،سرنشی ِ
ن لوکوموتیف گذاشته است.
م راننده گا ِ
واگونها همان نعمت های مادی را بدهد که در اختیار تی ِ
اول اینکه برای این کار در سیارٔه ما گویا منابع الزم وجود ندارد.
ن لوکوموتیف چنین دگردیسی )(metamorphosis
م راننده گا ِ
ن قطار مبدل می کند .برای تی ِ
ن قطار را به صاحبا ِ
و دوم اینکه این کار ،به سرعت سرنشینا ِ
ل قبول است.
مطلق ًا غی ِر قاب ِ
ع غرب از ارزشهای واالی پروژٔه »مدرن« )و از خود پروژه به طور کل( ،حاال ضرور
پس از بررسی زمینه و انگیزٔه اصلی سیاسی و سیاسی-اقتصادی امتنا ِ
است به یک انگیزٔه اصلی دیگر پرداخته شود ،انگیزٔه مبتنی بر مردم شناسی ).(Anthropology
پروژٔه »مدرن« سراپا آغشته به اراده به سوی پیشرفت است اما به سوی پیشرفت معین ،به سوی پیشرفتی که ترقی نام دارد.
ترقی فرض می کند که مادٔه انتروپولوژیک )یعنی »انسان خردمند«  (Homo sapiensکه برای ترقی به کار برده میشود ،بدون تغییر باقی می ماند.
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ن نوین )و بنابراین هومانیزم نوین( اوتوپیک یا ناکجا آبادی و همزمان مضر است.
و گویا پروژٔه شوروی برای ایجاد انسا ِ
و اینکه نباید شرارت یا بدی را در انسان ریشه کن کرد بلکه این شرارت یا بدی را برای نعمت مورد استفاده قرار داد.
ت مدیریت شده ،به این نعمت مساعدت خواهد کرد ،درست مانند مساعدت رقابت حیوانی برای بقاء به داعیٔه کبیر تکامل
ت درس ِ
و اینکه گویا شرار ِ
).(evolution
ت درست سازماندهی شده ،به ژنراتو ِر)(generator
ت انتروپولوژیک را درست سازمان دهی کند .در این است دستاورد عظیم آن .شرار ِ
مُدرن توانست شرار ِ
پیشرفت مبدل شد .پیشرفتی که قبل از همه رابطه می گیرد به نیروهای تولیدی یا به بیان دیگر به محیط مصنوعی مادی.
اما انسان هرچه بیشتر و بیشتر به این محیط مشروط می شود که در بهترین حالت به معنی پیشرفت بسیار بطی آن است .و در واقع منجر به بن بست و حتی
انحطاط انسان خواهد شد.
در نتیجه ،فاصلٔه بزرگ میان کیفیت های محیط مصنوعی زیست و آنانیکه در این محیط مصنوعی به سر می برند ،ایجاد شد .باشندٔه این محیط تقریب ًا دیگر
پیشرفت نمی کند )و حتی تنزل می کند( .اما محیط به شدت پیشرفت میکند .چنین فاصله را به نام »قیچی« یاد میکنند.
ال مهم نیست
»قیچی« با گذشت هر سال بیشتر و بیشتر باز می شود .هنگامی که قیچی تا یک درجٔه معین باز شد ،فاجعه اجتناب ناپذیر است .به یک شیوه )اص ً
به چه شیوه( عنصری که رشد نمی کند ،همو انتروپوس ) (anthroposاست ،از محیط رشد کننده ،همو تخنوس ) (Technosاست ،چیزی را استخراج می کند
که اجازه میدهد که هم تخنوس و هم انتروپوس را نابود کند.
ن انتروپوس را مد نظر ندارد .مدرن برای این
ع این نابودی شود .اما مُدرن رشد شتابا ِ
ف تخنوس میتواند مان ِ
یا انکشاف شتابان انتروپوس یا قطع انکشا ِ
درب ،کلید ندارد .همزمان مُدرن نمی تواند تخنوس را متوقف سازد )چه رسد به برعکس ساختن آن( .با این کار مُدرن درواقع تسلیم می شود .مُدرن
اعتراف می کند که بنابر دالیل زیاد ،نمی تواند در برابر فاجعٔه قریب الوقوع مقاومت کند ،بنا بر دالیل عمومی و هم دالیل خاص ،هم دالیل مادی و هم
دالیل غی ِرمادی.
ل متافیزیکی دلجویی و تسلی است که از جانب مُدرن اعالم شده بود .انسان ،یگانه موجود زنده است که
یکی از علل اساسی غیرمادی همانا تُهی شدن اص ِ
گ خود و از با ِر سنگین و خفه کنندٔه این آگاهی مطلع است .بنابراین انسان تشنٔه تسلی و دلجویی است .یعنی تشنٔه نسخه های جاودانه گی خود می
از مر ِ
باشد .نسخٔه عمدٔه تسلی که به انسان معلوم است ،دین میباشد.
از همان لحظه که این نسخه دگر کار ندهد )به مجردی که انسان غیر دینی شود ،این نسخه کار نمی دهد( به نسخٔه دیگ ِر تسلی نیاز است .مُدرن درواقع
ب کبیر
اعالم کرد که قادر است صحت و سالمتی روانی و اجتماعی جهان را تأمین کند ،جهانی که در آن دلداری و تسلی وجود ندارد .تالشهای انقال ِ
فرانسه برای عرضه کردن نسخٔه آلترناتیف دلداری )خدای خرد ،روبسپیر به حیث موجود عالی( ناکام شدند.
س ) pathosعامل و موجد ترحم و تاثر( مدرنیستی )ترقی
ن مُدرن در دوام تمام قرن نزده بسیار موثر بود .اما در آغاز قرن بیست ،پافو ِ
بی دلداری بود ِ
س فاقد دلجویی مُدرن
ال به سرعت از نفس می افتند و زمانی که پافو ِ
د دلجویی اص ً
ی( بی دلجویی بودن ،از نفس افتاد .پروژه های فاق ِ
خواه ،هومانیست ِ
نفسش برآمد ،پروژه به شکست مواجه شد.
در آغاز قرن بیست و یک روشن شد که سخن بر س ِر از کار افتادن پرزه های جداگانه نیست ،بلکه بر سر از کار افتادن اصالح ناپذیر خود میکانیزم پروژه یی
م دیزاین میباشد.
یا میکانیز ِ
به صورت مختصر چنین است فرسوده گی میتافزیکی مدرن.
حاال که فرسوده گی میتافیزیکی مُدرن را توضیح کردیم ،گذر میکنیم به فرسوده گی اجتماعی آن.
از دیدگاه اجتماعی مُدرن متکی است بر اصل فروپاشی جامعٔه سنتی .با شکستاندن این جامعٔه کولکتیویستی ) (collectivistسنتی به اتم ها ،به افراد ،مُدرن
تحرک عالی اجتماعی کسب میکند .درواقع سخن بر سر آن است که جامعٔه سنتی به کورٔه لوکوموتیفی به نام مُدرن انداخته میشود .تا زمانی که بقایای
جامعٔه سنتی وجود دارد ،کوره یا سوختگاه داغ است .میتوان مقادیر نو و نوتر این جامعه را به کوره انداخت .و اما زمانی که ذخیرٔه جامعٔه سنتی تمام
شود ،کوره سرد میشود و لوکوموتیف از حرکت باز می ماند.
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این به خوبی در نمونٔه کشورهای غربی و کشورهای آسیا دیده میشود که در مسی ِر مدرن یا مدرنیته قرار گرفته اند .در آسیا  -هند ،چین ،ویتنام – بخش
بزرگ اهالی هنوز هم در حالت پیشامُدرن ) (Premodernبه سر می برند یعنی ذخیرٔه تقریب ًا نامحدود برای این کوره میباشند ،گفتیم تقریب ًا نامحدود .دیر یا
زود ذخیره برای کورٔه مُدرن به کلی ختم میشود ،هم در آسیا و هم در سراسر جهان .بعد چه باید کرد؟
آنهایی که عالقه مندی به مسألٔه آینده ندارند ،میتوانند به بررسی دقیق تر وضعیت امروزی بپردازند .در غرب ذخایر جامعٔه سنتی به صفر رسیده است.
چیزی برای پرتاب کردن به کورٔه مُدرن وجود ندارد ،به استثنای مهاجران غیر قانونی .وضع در روسیه نیز چنین است آنچه که بحث در بارٔه مدرنیزه
ث حزن آور و همزمان خنده آور میسازد .و اما از بحث دربارٔه مُدرن در روسیه ،مطلق ًا اجتناب میکنند.
کردن را حاوی حواد ِ
مطابق به آن ،کشورهایی برتری حاصل میکنند که در آنها ذخای ِر جامعٔه سنتی هنور ختم نشده و برای کورٔه پروژٔه »مدرن« به کار می رود .این برتری
اجتماعی بالفاصله به برتری سیاسی-اقتصادی مبدل میشود.
و در اینجا آشکار میشود که نه تنها چشمه های سیاسی ،میتافزیکی و اجتماعی مُدرن خشک شده اند بلکه چشمه های سیاسی-اقتصادی آن نیز.
ی گویا همگون ) ،(homogeneousهمراه با همگونی سرمایه داری،
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و بازگشت جهان به سرمایه دار ِ
ن همین سرمایه داری در عالیترین مرحلٔه آن ،مرحلٔه امپریالیستی آن ،نیز دوباره برگشت کرده است.
قانون انکشاف نامتواز ِ
ن سرمایه داری میکوشند به آنها برسند .کشورهای کهن تالش دارند
ن سرمایه داری ،کند و کندتر میشود .کشورهای جوا ِ
رشد و انکشاف کشورهای کـُه ِ
ک این جنگ ،جنگ اول جهانی است.
مواضع رهبری کنندٔه خود را به کمک جنگ حفظ کنند .نوع کالسی ِ
د همگونی
م جهانی باید مشابه به جنگ اول جهانی باشد نه جنگ دوم جهانی .زیرا جنگ دوم در جهانی صورت گرفت که فاق ِ
در این مفهوم ،جنگ سو ِ
سرمایه داری بود و به همین دلیل جن ِ
گ اندیشه ها و پروژه ها بود ،نه جنگ منافع اقتصادی.
با رهایابی از جنگ ایده ها و پروژه ها – هم جنگ گرم و هم جنگ سرد  -جهان به جنگ منافع اقتصادی برگشته است .ایاالت متحدٔه امریکا باید چین را
ف نظر کند.
متوقف سازد ،تا مواضع رهبری کنندٔه خود را حفظ کند .ایاالت متحدٔه امریکا نمیتواند و نمی خواهد از مواضع رهبری کننده صر ِ
دو شیوه برای متوقف کردن چین وجود دارد .یکی شیؤه نرم که در آن میتوان وزنٔه تعادل ) (counterbalanceایجاد کرد و ثبات داخلی چین را منفجر
گ هسته یی کشانده
م جن ِ
کرد .و دومی شیؤه سخت .نسخٔه نرم نخواهد کار کرد .و در آن صورت نسخٔه سخت به کار خواهد رفت .و جهان به سرعت به کا ِ
میشود.
ن چشمه های نهادی مُدرن ،نیز به اندازٔه کافی آشکار است .مُدرن نهاد حقوق را به حیث ابرتنظیم کنندٔه ) (hyperregulatorخود به کار می برد.
خشک شد ِ
ت ملی )(national sovereignty؟
ل حاکمی ِ
امروزه درجهان با حقوق بین المللی چه صورت می گیرد؟ و چه صورت می گیرد با حقوق که متکی است به اص ِ
خشک شدن چشمه های مُدرن به همین حاکمیت سرایت میکند یعنی به نهاد دولت .همه گی دربارٔه بحران دولت ملی سخن میگویند .اما دولت ملی ،یکی
از اختراعات کلیدی مُدرن است .پس بحران ملت و دولت به تهی شدن بنیادهای ماکرو اجتماعی مُدرن می انجامد.
ن میکرواجتماعی نیز مهم است .انسان مدرن ،خانوادٔه مدرن ،عرصه های اطالعاتی ) (communicative fieldمدرن ،فرهنگ
اما به همان اندازه تهی شد ِ
ن قطعی نزدیک شده اند.
مُدرن ،اینها همه ،به میان تهی شد ِ
ت پروژٔه فراگیر بودن
حتی اگر مُدرن در آسیا حفظ هم شود ،مفا ِد آن چیست؟ مُدرن اگر تنها در یک منطقٔه کالن ) (macro-regionحفظ شود ،خاصی ِ
ن ) (universal humanخود را از دست میدهد .و طوریکه در باال تذکر رفت ،مُدرن در آسیا تنها دیرتر از اروپا میان
) (universalو برای همه بشریت بود ِ
ب گور است ،بیشتر به
ی مُدرن چه قرار دارد .به ویژه اینکه مُدرن که یک پایش ل ِ
تهی میشود .بنابر این امروز این سوال کلیدی مطرح است که در آن سو ِ
ن غرب رانده میشود» .بها ِر عرب« به وضاحت و روشنی کامل بر این گواهی میدهد .و این تنها یکی از
ق خود یعنی جها ِ
سوی ویران شدن قطعی توسط خال ِ
گواهی دهنده گان است.
با دیدن میان تهی شدن مدرن ،غرب با سراسیمه گی تالش دارد فرزند خود را بکـُشد .این کار سرمایه داری را از هرگونه مشروعیت محروم میسازد .یا
ت نوین می کند؟ شاید غرب )و سرمایه داری به طور کل( در نیفٔه خود بعضی
شاید غرب )و سرمایه داری به طور کل( این کار را به خاط ِر کسب مشروعی ِ
آلترناتیف ها برای مشروعیت داشته باشد.
هنگام بحث دربارٔه سرنوشت سرمایه داری و محتوای این عصر ،ما نمیتوانیم چنین یک سوال مهم و حساس را نادیده بگیریم.
فصل  .16مُدرن و دیگران
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ل برخور ِد تمدنها ) (Clash of Civilizationsکه توسط نو-محافظه کاران ) (neo-conservativesآمریکایی در سال  2001به عنوان یک آلترناتیف در
مُد ِ
ن تاریخ مطرح شد ،با انتخاب باراک اوباما فروپاشید .در واقع پیش از آن فروپاشیده بود ،هنگامی که نو-محافظه کاران مباحثه دربارٔه پروژٔه
برابر پایا ِ
شرق میانٔه نوین را آغاز کردند و پروژٔه »بهارها« را در آن نصب کردند ،بهارهای عرب و بهارهای دیگر.
ن اسالمیزم و ایاالت متحدٔه امریکا ،اسالمیزم و غرب اشغال کرد .این مُدل
ل اتحا ِد استراتژیک بی ِ
جای این مُدل را ،به صورت جدی و برای درازمدت ،مُد ِ
اکنون در اتحاد های مشخص جامٔه عمل پوشیده است :اتحاد غرب و »اخوان المسلمین« ،اتحا ِد غرب و طالبان.
ت ایاالت متحدٔه امریکا میشود ،به این
اسالمیزم که نو-محافظه کاران آمریکایی آن را دشمن اصلی خود اعالم کردند ،در حال حاضر تقریب ًا بهترین دوس ِ
ن جهان اسالم است.
دلیل که گویا پاسخگوی ارادٔه مردما ِ
ن
ل دسیسٔه ابالغ شده ،بلکه آشکار ساخت ِ
البته چنین توضیح حیله گرانه هیچکس را قانع نمی سازد و نمیتواند قانع سازد .اما در اینجا نه بررسی مفص ِ
ک این دسیسه مهم است.
محتوای استراتژی ِ
ن کبی ِر جهانی ،وجود دارد ،دینی که سزاوا ِر
برای آشکار ساختن محتوای استراتژیک این دسیسه ،باید دانسته شود که چه تفاوت میان اسالمیزم و اسالم ،دی ِ
م فراوان است.
احترا ِ
اسالمیزم ،یک اختراع نسبت ًا تازه است و با بنیادگرایی بسیار تفاوت دارد .بنیادگرایی در واقع تا حدو ِد زیادی یک مُدل تازٔه اسالمی است ،نه ارشایزم
) (archaismاسالمی.
ارشایزم ،پیشامُدرن است که نتوانسته به دوران معاصر وارد شود .آیا میتوان دربارٔه پیشامُدرن اسالمی سخن گفت ،حتی با برخی از اگر و مگرها
)(reservations؟ البته که میتوان .بخشی از جهان اسالم به دالیل مختلف ،هم عینی و هم ذهنی ،و همچنان بنابر دالیل ارادی از مُدرن می ترسد و از پاک
ش کوچک و ترسیم ناشدٔه پیشامُدرن و ارشایزم است.
ی پیشامدرنی خود نگهبانی میکند .اما این بخ ِ
دامن ِ
ع آگاهانٔه نخبه گان کشورهای اسالمی از مُدرن .این امتناع در کشورهای اسالمی معمول است و
چیز دیگری بسیار گسترده تر اشاعه یافته است :امتنا ِ
ن این امتناع از استعمال تکنالوژی های سیاسی مدرنیستی و پسامدرنیستی پرهیز نمی
م محافظه کارانه را دارد .جانبدارا ِ
ب به اصطالح بدنا ِ
ت انقال ِ
خصل ِ
کنند .یکجاشدن این تکنالوژی ها )مسلم ًا این یکجاشدن ارگانیک نیست( با امتناع از مُدرن و گرایش به سوی بازگرداندن واقعیت موجود به حالت
پیشامُدرن ،کونترمُدرن است.
ب میان تُهی شدن
کونترمُدرن ،پروژه یی است طرحریزی شده ،مانند مُدرن .میتوان به جرأت ادعا کرد که کونترمُدرن با رضایت مندی عمیق درونی مواظ ِ
مُدرن است و به این پروسه کمک می کند.
م »پسامدرن« طرحریزی می
ل اتحا ِد استراتژیک و اتحا ِد وضعیتی اسالمیزم با غرب در همین نکته نهفته است .زیرا غرب برای خود یک پروژٔه نو به نا ِ
و دلی ِ
ن فروپاشیده آماده می سازد.
ی بسیار خاص در ویرانه های مُدر ِ
کند و خود را برای یک زنده گ ِ
»پسامُدرن« عبارت است از »زنده گی بعد از زنده گی«» .پسامُدرن« متکی است بر بنیا ِد انزجا ِر بسیار عمیق نسبت به سوپرازشهای مُدرن ،یعنی انزجار
ت انسان را زمزمه می کند.
گ دلپذی ِر عظم ِ
نسبت به پیشرفت و هومانیزم .پسامُدرنیزم دشمنی ویژه یی با هومانیزم دارد زیرا هومانیزم آهن ِ
ت خاص است .برای پسامُدرنیزم ،انسان ،به معنی »پروژه یی است که دارد
پسامُدرنیزم از هرگونه عظمت نفرت دارد اما نفرتش نسبت به انسان ،یک نفر ِ
تمام می شود«.
پسامُدرنیزم امیدوار است به جای ساختا ِر بیش از حد سخت و سُفت به نام »انسان« ،چیزی بی نهایت غیرِشفاف و سیال را قرار دهد ،چیزی را که میتوان به
نام پساانسان و پسابشریت یاد کرد.
پسامُدرنیزم نسبت به تاریخ انزجار دارد و از آن متنفر است.
ی شوم را در
پسامُدرنیزم با قوت خاصی از پیشرفت متنفر است .پسامُدرنیزم در حالی که قاطعانه از آرمان داشتن به طور کُل امتناع می ورزد ،یک آرزو ِ
ل مدیریت.
ل مدیریت و فسا ِد قاب ِ
سر می پروراند ،و آن عبارت است از سیرِقهقرایی قاب ِ
فرهن ِ
ح مرگ عجین است .پسامُدرنیزم این را پنهان نمی کند .پسامُدرنیزم آشکارا
گ پسامُدرنیزم )گرچه فرهنگ نوعیت یا تیپ انسان را تشکل میدهد( با رو ِ
در پای تاناتوس سوگند می خورد و همچنان در پای همه گونه و هرگونه انحراف )تاناتوس  Thanatosبه یونانی  ،θάνατοςدر اسطورههای یونان ِالَهٔه مرگ
است  -مترجم(.

صفحٔه 29
ل پسامُدرنیزم به عنوان یک
پسامُدرنیزم انسان را ،آرمان گرایی را ،هرگونه پروژه را ،هرگونه اصالت را و هرگونه میتافزیک را رد می کند .تشریح مُفص ِ
ت سرگی کورگینیان ،نویسندٔه این مانیفست ،را دربارٔه پسامُدرنیزم در یک نوشتار به خواننده گان عزیز
پروژه در اینجا مناسب نیست )اراده دارم نظریا ِ
تقدیم کنم  -مترجم(.
اما تحلیل سرمایه نمی تواند کامل باشد ،اگر دو پروژٔه آلترناتیف آشکار نشوند که جایگزین پروژٔه »مُدرن« میشوند :پروژٔه »کونترمُدرن« و پروژٔه
»پسامُدرن« .همچنان باید رابطه میان اینها نمایان گردد.
ع پیوند اشاره شود:
در اینجا مناسب است به دو نو ِ
اول ،به پیوندی که به منظور شامل کردن در بازی عمومی توسط دو بازی کن مختلف ایجاد شده اند .در اینجا اتحا ِد در حال تشکل میان ایاالت متحدٔه
ی مُشترک ایجاد می شود.
امریکا و اسالمیزم بسیار آشکار است .زیرا این اتحاد به منظو ِر باز ِ
ح عبوری .اما به هر حال طرح.
ح )مهندسی( نوین جهان .بگذار طر ِ
ن طر ِ
و دوم به پیوندی که به منظور ساخت ِ
این طرح چه گونه است.
درسالهای  60 – 50قرن بیستم ،رهبر چین مائو تسه تونگ مُدلی را مطرح کرد که به هیچوجه بی معنی نبود .در هستٔه مُدل شه ِر جهانی و در حاشیٔه آن
دهکدٔه جهانی قرار داشت.
ح عبوری که اکنون به عجله ساخته می شود ،پسامُدرن میخواهد هستٔه آن باشد ،یعنی چیزی مانند شهر جهانی .و کونترمُدرن ادعا دارد
در مهندسی طر ِ
ل این تقسیمات میتواند وظایف زیادی را
م نقش ها و عرصه های نفوذ البته خصلت نهایی ندارد .اما خو ِد اص ِ
ش دهکدٔه جهانی را به عهده بگیرد .تقسی ِ
نق ِ
انجام دهد که در چارچوب پروژٔه »مدرن« مطلق ًا نمی توانند اجرا شوند.
طو ِر مثال ،می توان از پیشرف ِ
ک )پارتنر(
ت همه گانی صرف نظر کرد و به یک معنی از پیشرفت به طور کلی .کونترمُدرن با پیشرفت دشمنی دارد .شری ِ
پسامُدرنی اش میگوید» :و این عالی است!« .زیرا در این حالت ضرور نیست تمام اطراف )حاشیه( را انکشاف داد و منابع با ارزش را با آن تقسیم کرد ،و
نباید در این باره نگران بود که حاشیه میتواند موثر تر از هسته شود و حتی باید موثر تر شود.
پسامُدرن نیز به هیچوجه ادعا ندارد که پیشرفت سوپرارزش است .اگر در شهر جهانی کدام چیزی از پیشرفت باقی بماند ،این چیز به طور کامل تابع
وظایف حفظ کنترول کردن حاشیٔه کونترمدرنیستی خواهد بود.
نتیجه اینکه:
مُدرن تقریب ًا تخلیه شده است و دیگر اینکه مورد نیاز طبقٔه حاکم نمی باشد .و می خواهند آن را در اسرع وقت نابود کنند .برای طبقٔه حاکم یک آلترناتیف
ن پسامُدرن و کونترمُدرن وجود دارد.
ب اتحاد میا ِ
در قال ِ
آیا میتوان چنین حساب کرد که بازی ختم شده و دخالت در بازی درواقع ممکن نیست؟
ت روسیه این نقشٔه
نی .زیرا اول این که نیروی مُدرن هرچند که نزدیک به خالی شدن شده ،اما هنوز به اندازٔه کافی بزرگ است .و دوم اینکه موجودی ِ
ن جهان را برهم می زند.
شوم برای تجدید ساختما ِ

ن معاصر
بخش  . 2روسیه و دورا ِ
فصل  .1آدمهای اضافی
ن شعا ِر »به پیش به سوی سرمایه داری!« به کجا روان است که بیست سال پیش اتحاد شوروی را ویران کرد و واقعیت
ال »ترست دی کا« با پیش کشید ِ
اص ً
نوین را به وجود آورد؟
ی را که ایجاد کرده ،درک میکند؟
ی سرمایه دار ِ
م ابعا ِد بیمار ِ
آیا این ترست تما ِ
آیا ترست آماده است این بیماری را تداوی کند ،حد اقل وحشتناک ترین پروسه ها را متوقف سازد؟ طور مثال ،جشن و شادماني پر سر و صدا و دوامدا ِر
انباشت اولیٔه سرمایه را .یعنی چنین چپاول مردم خود را قطع کند که طی آن خلق دیگر نمی تواند بار دولت بودن روسیه را به دوش کشد.
م نابودگرانه را دنبال میکند؟
یا اینکه ترست آگاهانه این بیماری را تشدید نموده و اهداف شو ِ

صفحٔه 30
و یا شاید تشدید بیماری ،خود به خود صورت می گیرد؟ چون »ترست دی کا« ادارٔه امور را از دست داده و در جریان این بیست سال به طور قطعی از ش ِر
ن کامل کشور به مدنیت اروپایی یا طوریکه در گذشته
آزمندیهایش رهایی یافته ،آزمندیهایش دربارٔه اعمار سرمایه داری نورمال در روسیه و شامل کرد ِ
گفته میشد ،به مدنیت جهانی؟
ی را که در حال حاضر به اندازٔه کافی غلیظ و مایٔه تاسف میباشند ،ضخیم تر سازیم ،این را بررسی می کنیم که »ترست دی کا«
چون آرزو نداریم ،رنگهای ِ
ل کاپیتالیستی که بتواند شامل ناتو و اتحادٔه اروپا شود« در سر
ل تبدیل کردن روسیه را به به اصطالح »کشور نورما ِ
ب آن( هنوز هم خیا ِ
)یا بخش کمتر مخر ِ
می پروراند  . . .وغیره.
ت
ما نمی گوییم که همین حالت وجود دارد .ما آن را به حیث مساعدترین حالت مدنظر می گیریم .در این صورت نیز ،بن بست وجود دارد ،هم بُن بس ِ
ت استراتژیک .بُن بست تاکتیکی ناشی از مجموع مسایل حل ناشدنی یا تقریب ًا حل ناشدنی است که به کمک تحلیل کالسیک مارکسیستی
تاکتیکی و هم بُن بس ِ
آشکار شده است.
پرابلم شماره  . 1برون رفت از جشن وشادمانی پر سر وصدای انباشت اولیٔه سرمایه.
با نظر افگنی به رویدادهای جاری به صورت بسیار عمیق و خوش باورانه و با ر ِد برخورد تبلیغاتی و اتکا به داده های تحلیلی ،ما با تأسف ناگزیریم بر نبو ِد
ت کم این پرابلم را حل کند.
حتی کوچکترین حرکات بدنی تاکید کنیم ،حاکی از اینکه »ترست دی کا« واقع ًا نیت دارد دس ِ
بلی ،با تأسف .زیرا که تبدیلی سرمایه داری ما به چیزی نورمال )یعنی سازگار با زنده گی روسیه( روسیه را نجات میداد .برای ما ،روسیه با ارزش تر از
ایده ها و پروژه های ماست.
پرابلم شماره  . 2پرابلم به اصطالح تقسیم کار ،مانند پرابلم شماره  1متعلق است به عرصٔه کالسیک مارکسیستی.
ت کنونی خود باید قواعد را دیکته نکند بلکه آنها
بازار جهانی فوق العاده تنظیم شده است .روسیه ابر قدرت نیست ،اتحاد شوروی نیست .روسیه بنا به ماهی ِ
ش ضمیمٔه مواد خام را می نویسد .و چی غیر از این؟
د موجود – و آنها سختگیر تر میشوند – در بازا ِر جهانی برای روسیه واضح ًا نق ِ
را اجرا کند .قواع ِ
ت بزرگ نیروی کار ارزان و دسیپلین پذیر را به بازار جهانی عرضه کند .این کار را چین ،هند و دیگر کشورهای آسیایی میتوانند.
روسیه نمی تواند کمی ِ
روسیه نمی تواند به یکی از کشورهای کلیدی کشاورزی در جهان تبدیل شود .روسیه می تواند و باید خود را با مواد غذایی تامین کند .روسیه می تواند و
ب
د محصوالت کشاورزی ،رقی ِ
باید غله و سایر محصوالت کشاورزی را تا حدی که امکان دارد ،در بازار جهانی بفروشد .اما روسیه نمی تواند در تولی ِ
استراتژیک جهان اول باشد که تولید محصوالت کشاورزی را به تولید با تکنولوژیهای باال تبدیل کرده و به مقیاس بزرگ سبسیدی نیز می کند.
ک کشورهایی که در آنها ارتش های بزرگ
ب استراتژی ِ
روسیه همچنان نمی تواند رقیب استراتیژیک کشورهای کلیدی کشاورزی جهان سوم شود ،رقی ِ
کارکنان مستعد به کا ِر ارزان وجود دارد ،کشورهایی که در آنها میتوان ساالنه دو و حتی سه بار حاصل گرفت.
ت نامبرده در این بیست سال نه تنها دانشمندان و انجنیران )مهندسان( ضرور به این صنایع را
»ترست دی کا« سیستم صنعتی روسیه را تخریب کرد .ترس ِ
د خودی ابتدایی میباشد.
بلکه همچنان طبقٔه کارگر را نابود ساخت ،طبقه یی را که در اتحاد شوروی با زحمت زیاد ایجاد شده بود و حاال محروم از بازتولی ِ
سناریوهای پساصنعتی؟
ن روسیه بسیار ضعیف است؟ این
ل عرصٔه کا ِر روشنفکرا ِ
ن بی مهارت است؟ در شرایطی که تموی ِ
در شرایطی که عاید دانشمندان و مهندسان کمتر از کارگرا ِ
عرصه توسط »ترست دی کا« بیرحمانه تر از عرصٔه صنعت نابود شد .و همچنان عرصٔه کشاورزی که به حساب »ترست دی کا«  30میلیون هکتار زمین
کشاورزی را از دست داد .بیشتر از جنگ کبیر میهنی.
ش ضمیمٔه مواد خام باقی مانده که حتی در شرایط قیمت های بلند مواد خام ،شرم آور و فاقد دورنما می باشد .و اگر قیمت ها
پس برای روسیه تنها نق ِ
سقوط کنند؟ و این بسیار محتمل است.
و حتی در شرایط قیمت های بلند برای مواد خام ،سناریوهای حاشیه یی بودن و ضمیمه یی بودن ،روسیه را به کدام مصیبت محکوم می کنند؟
به واقعیت ها اعتراف می کنیم :تولید مواد خام برای صادرات به بیشتر از  10میلیون نفر نیاز ندارد .برای  30 – 20میلیون نفر دیگر نقش »افتخاری« عرصٔه
خدمات اختصاص داده شده است ،هم خدمات اداری ،و هم خدمات مالی وغیره .و اما در مورد متباقی چه؟ زیرا در روسیه نه  40بلکه  140میلیون نفر به
سر می برد.
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با صالحیت ترین اقتصاد دانان نتایج مطالعات خود را یکی به دنبال دیگر نشر می کنند .و به یک صدا می گویند که در سناریوهای مواد خام و ضمیمه یی
ش مردم اضافی اختصاص داده شده است.
که ما اکنون بررسی می کنیم ،برای  100میلیون شهروند باقی ماندٔه روسیه نق ِ
ت آخر از ش ِر آنها به شیؤه نرم یا به شیوه های دیگر رها خواهند
شاید این مردمان را در شرایط قیمت های بلند مواد خام تغذیه کنند .و شاید نکنند .در حال ِ
ت )چرخ گوشت( جنگ های
ل موجودات نیمه درنده سقوط خواهند داد ،از ماشین گوش ِ
شد .آنها را معتاد به الکُل و مواد مخدر خواهند ساخت ،به گودا ِ
محلی )منطقه یی( عبور خواهند داد وغیره.
در این حالت نه تنها مردم عادی بلکه همچنان روشنفکران ،اضافی شمرده میشوند .به روشنفکران به این تعداد که در روسیه موجود است ،حتی برای
خدمت به سرمایه داری اطراف نیز نیازی نخواهد بود .و نقش دیگری در این سناریو مد نظر گرفته نشده.
اما پرابلم شمار  1و پرابلم شماره  2و پرابلم های مشابه که به طور عالی در تحلیل کالسیک مارکسیزم بررسی شدند ،بسیار مهم نیستند ،زیرا »ترست دی کا«
میخواهد و می تواند شبه سرمایه داری کاذب و بیمار روسیه را خوشخور بسازد.
در این حالت مشروعیت ،سوپرپرابلم است.
اگر فرض شود که »ترست دی کا« مصروف نابود کردن روسیه نباشد ،مشغول بلعیدن و تجزیٔه آن نیز نباشد بلکه چیزی کمتر زشت و  ...را در سر داشته
باشد.
حتی بگذار فرض شود که این »ترست« کدام نوع پالن »نورمال سازی« سرمایه داری روسیه را در سر داشته باشد .با کدام وسیله و چطور میخواهد این
کودک بی نهایت بدجنس خود را مشروعیت بخشد؟ گمان نمی رود که ترست کدام وسیلٔه فوق العاده ابتکاری را برای مشروعیت دهی در اختیار داشته
ل جامعٔه به اصطالح جهانی سازد .بگذار حتی به حیث حاشیٔه آن.
باشد .زیرا نقشه دارد که نه تنها سرمایه داری را اعمار کند بلکه همچنان روسیه را شام ِ
و چون هم حاشیٔه جامعٔه جهانی و هم هستٔه آن همیشه یک وسیله و یگانه وسیله را برای مشروعیت دهی سرمایه داری به کار می برد و آن پروژٔه »مدرن«
است ،پس »ترست دی کا« باید در روسیه این پروژه را تحقق بخشد .درست است؟
حرکات بسیار خجالتی و ناشیانٔه ترست ما که به طور ناگهانی از کدام نوع مدرنیزه کردن حرف می زند ،هیچ چیز مشترک با تحقق بخشیدن پروژٔه کامل
»مدرن« ندارد.
اول اینکه ،هیچکس ،در هیچ جا و هرگز پروژٔه »مدرن« را به شیوه هایی که ایدیالوگهای مدرنیزاسیون ما تجویز میکنند ،تحقق نبخشیده است.
دوم اینکه ،پروژٔه مُدرن میان تُهی شده است.
سوم اینکه در روسیه برخالف کشورهای قدرتمند آسیا ،جامعٔه سنتی وجود ندارد که بتوان آن را به کورٔه مُدرن پرتاب کرد.
و چهارم  . . .و در اینجا می رسیم به مهمترین نکته.
فصل  . 2مُدرن و روسیٔه تاریخی
پروسٔه سیاسی خصلت مطلوب کسب نمی کند ،اگر ما حقیقت را به خود و به دیگران نگوییم ،از آن جمله به کسانی که آشتی ناپذیر ترین مخالفان ما هستند.
ما باید حقیقت را به پوزخند کننده های ما -استالین زداها ،شورویت زداها ،مخالفین امپراتوری و رسوفوبها – بگوییم.
»بلی ،حق با شماست! روسیٔه تاریخی با مُدرن سازگاری ندارد.
م این چیزها امتناع کرد :از روسی بودن ،از امپراتوری بودن ،از شوری بودن .و مهم
بلی ،برای غلبه کردن بر این ناسازگاری بنیادی ،ضرور است از تما ِ
اینکه باید به یکباره گی از تمام این چیزها امتناع کرد .زیرا که روسی بودن ،امپراتوری بودن ،شوروی بودن ،همه حلقه های یک زنجیر هستند«.
با پذیرفتن این حقیقت،در حالی که بسیاری از میهن پرستان صادق روسیه از همین پذیرفتن هراس دارند ،باید گام بعدی را نیز برداشت .و برای خود به
این سوال پاسخ داد که چرا روسیه مدرنیزه پذیر نیست .و چرا روسیه در دوام قرنها در برابر مدرنیزاسیون مقاومت می کرد ،در برابر مدرنیزاسیون و تنها
در برابر آن )در اینجا منظور از مدرنیزه پذیر و مدرنیزاسیون ،پذیرفتن پروژٔه »مدرن« است و نه عصری شدن به معنای معمول کلمه  -مترجم(.
ب سنگین رفته که نسبت به روسیه به مراتب دورتر از مرکز مدرنیزاسیون قرار دارد ،سرانجام به مدرنیزاسیون موافقه
زیرا حتی آسیای به اصطالح به خوا ِ
کرد ،و روسیه موافقه نکرد .و این در حالی که فرهنگ روسیه مسیحی و همزمان غربی است.
ف چین و هند؟
ف اروپا و ایاالت متحدٔه امریکا ،بلکه همچنان برخال ِ
پس چرا روسیه مدرنیزه پذیر نیست؟ نه تنها برخال ِ

صفحٔه 32
به این دلیل که اروپا و ایاالت متحدٔه امریکا دارای یک پارادایم پیشرفت می باشند که پیوند ارگانیک با این کشورها دارد و برای آنها به تفصیل طرحریزی
شده و آن پارادایم مُدرن است.
ارو پا و ایاالت متحدٔه امریکا در بازی تاریخی جهانی ،سکٔه خود را تنها روی این پروژه گذاشته اند .این کشورها بسیار زیاد برنده شدند .و برای برنده
شدن بهای بسیار هنگفت پرداختند.
ن اروپا و ایاالت متحدٔه امریکا شُد زیرا در جریان پنج قرن اخیر )آغاز درحدود سال  1500عصر ما و ختم در اخیر قرن بیست( مُدرن پارادایمی
بُـرد از آ ِ
بود که در چارچوب آن انکشاف به طور سیستیماتیک و با قوت عملی میشد .اروپا و ایاالت متحدٔه امریکا به همین دلیل توانستند شتابان تر و بهتر از دیگران
به سرمایه داری مشروعیت بخشند .زیرا تنها پروژٔه »مُدرن« ،چنانچه بارها تذکر رفت ،اجازه میدهد که یک چنین مشروعیت یابی صورت گیرد.
آسیا ،در تفاوت با اروپا و ایاالت متحدٔه امریکا ،دارای نو-هو ) (know-howبنیادی در مسألٔه پیشرفت نیست .آسیا در رابطه با این مسأله ،ادعای داشتن
پارادایم خودی را ندارد .در مسایل دیگر ،آسیا چنین ادعاها را دارد .ادعاهایش هم عمیق و هم قانع کننده می باشند .و اما در مسألٔه پارادایم پیشرفت،
ال از این چنین ادعاها محروم است .به همین دلیل آسیا به آسانی نسبی مُدرن را به مثابٔه پارادایم بیگانه می پذیرد .آسیا مُدرن را با فرهنگ و با
آسیا کام ً
درک خود از جهان ،سازگار میسازد .بلی ،سازگار میسازد اما به درون خود راه نمی دهد .سازگار میسازد و پیروزی های بزرگ کسب می کند .در آغاز
پیروزیهای تاکتیکی به شکل ارتقای سطح زنده گی ،رشد نیرومندی اقتصادی )و هر نیرومندی دیگر( .اما این تنها گام اول است.
آسیا با افزایش پیروزی هایش ،البته میکوشد رقیب چند قرنٔه غربی را از بازی خارج کند .با این کار ،آسیا مطابق به قؤه جبری حرکت خود ) (inertiaتا
د انکشاف،
ت فاق ِ
زمانی انکشاف میکند که بتواند بقایای جامعٔه سنتی را در کورٔه مُدرن پرتاب کند .بعد از آن سرد میشود .پیشرفت متوقف می شود .بشری ِ
دیگر بشریت نخواهد بود .و این یگانه سناریو می بود ،اگر روسیه نمی بود.
زیرا حتی اگر غرب جرأت کند به آسیا چالش بدهد و آن را تا این درجه نابود سازد که نتواند امکانات شرقی خود را با پاردایم غربی مدرنیزه کردن وصل
کند ،این هیچ چیز را تغییر نمی دهد.
تنها به کمک جنگ گستردٔه هسته یی میتوان چنین کاری را انجام داد .اما فرض کنیم که این کار را توانست عملی سازد .بعد چی؟
ب چشمه اش نزدیک است .و اما غرب در تفاوت با چین و هند
نآ ِ
غرب به دالیل بسیار زیاد نمی تواند مُدرن را ادامه دهد .مُدرن واقع ًا به خشک شد ِ
ال برای این هدف به کار برده است .و اکنون چیزی
نمیتواند جامعٔه سنتی خود را به کورٔه مُدرن بریزد .زیرا غرب این جامعه را )جامعٔه سنتی خود را( قب ً
برای ریختن به کوره ندارد.
فشرده اینکه:
ی مُدرن را اقتباس کرد ...
م غرب ِ
آسیا پارادای ِ
آسیا در نتیجٔه این اقتباس ،پیروزی های عظیم به دست آورد ...
ب آسیا ...
ت غرب به عنوان رقی ِ
شکس ِ
ب مُدرن که از غرب اقتباس کرده...
حرکت آسیا بنا بر قؤه جبری حرکی ،در چارچو ِ
ف پیشرفت.
و توق ِ
تکرار میکنیم ،این یگانه سناریو می بود ،اگر روسیه نمی بود .و این یگانه سناریو خواهد بود ،اگر روسیه نابود شود.
ال روسیه ،و به ویژه چرا در وضع کنونی آن ،میتواند مانع سناریوی کشندٔه مورد نظر شود .یا مانع سناریوها شود ،اگر به حیث سناریوی دوم نابود
و چرا اص ً
د نظر گرفته شود؟
سازی بیرحمانٔه آسیا توسط غرب م ِ
ی پیشرفت است ،پارادایمی که از لحاظ کیفیت با پارادایمی تفاوت دارد که به نام پروژٔه »مدرن« یاد میشود.
م خود ِ
ف آسیا ،دارای پاردای ِ
زیرا روسیه برخال ِ
مسأله در این نیست که روسیه دارای یک را ِه خاص است .راهی که پوچوینک های ما دوست دارند درباره اش حرف بزنند ،بدون اینکه دقیق بسازند که در
ت واژٔه »خاص« چه قرار دارد.
پُش ِ
ی یک اندوختٔه غیرمادی می باشد که عبارت است
ت بسیار غم انگیز و تأسف آور کنونی خود ،دارندٔه انحصار ِ
سخن بر سر این است که روسیه حتی در وضعی ِ
از پارادایم پیشرفت .و این پارادایم ،آلترناتیف مُدرن است.

صفحٔه 33
روسیه در دوام قرنها نمی خواست با مُدرن همگرا و هم پیوند شود .اما روسیه در دوام قرنها انکشاف هم میکرد .از این به طور منطقی نتیجه میشود از  -نه
دیگر بودن روسیه در مجموع – بلکه توانمندی آن مبنی بر طرحریزی و تحقق شیؤه پیشرفت غیرمدرنیستی .روسیه مانند آسیای پیشامدرنی از پیشرفت
امتناع نکرد .روسیه پیشرفت را مانند آسیا کاپی نکرد که پیشامدرنیزم را ترک گفت .روسیه طور دیگری انکشاف کرد.
ن مُدرن را به نمایش بگذارد ،آسیا را ترغیب به کاپی کردن مُدرن میکرد ،شیؤه رشد ما )روسیه( نوعی
تا زمانی که غرب می توانست پیروزیهای شایا ِ
دوچرخٔه پنج چرخه بود .و میشد از ما پرسید» :شما توانستید چنین یک اعجوبه را اختراع کنید  . . .اما برای چی؟«
گاه گاه »دوچرخٔه پنج چرخه« یک وسیلٔه بسیار مؤثر برای حرکت و نقل و انتقال از آب در آمد .این واضح ًا در مرحلٔه شوروی چنین بود .و حتی در مرحلٔه
ت خودی ،روسیه به نتایج بسیار اثر بخش برسد.
پیشاشوری میسر شد که با باقی ماندن در چارچوب پارادایم پیشرف ِ
روسیه با پارادایم انکشاف خود دمساز شد ،نه کمتر از غرب با پروژٔه »مدرن« خود .جدا ساختن روسیه از پارادایمش تنها با تعویض هستٔه فرهنگی و تخریب
ن بنیادی از روسیه.
قالب فرهنگی آن ممکن خواهد بود .یعنی با بیرون راندن روح روسی و روسی بود ِ
د نهایی تاریخی می بود ،و پارادایم انکشاف ما به طور نهایی هرگونه موثریت خود را از دست میداد ،در آن صورت روسیه بر س ِر
اما اگر مُدرن پیروزمن ِ
دوراهی غم انگیز قرار می گرفت :یا از انکشاف منصرف شود و خود را به نابودی محکوم کند  -یا با تمام آنچه که باارزش به نظر میرسد ،وداع کند.
ت
ت جان کندن است .مُدرن را میتوان برای یک مدت نجات داد و حال ِ
ی مُدرن وجود ندارد .مُدرن در حال ِ
ی تاریخ ِ
اما تا امروز هیچ نشانی از پیروز ِ
احتضار آن را دوامدار ساخت تا بتوان بشریت را به شاهراه دیگر تاریخ سوق داد .آلترناتیف چنین خواهد بود :امتناع ورزیدن از تاریخ به طور کل ،با
پیامدهای وحشتناک آن.
ت جان کندن است ،پس نو-ه ِو )(know-howروسیه در رابطه با انکشاف ،برای تمام آنانی که بشریت را دوست دارند ،بسیار گرانبها است.
اگر مُدرن در حال ِ
و کی نمی خواهد که بشریت با توافق به عدم پیشرفت ،راه خود را به رسوایی ختم کند ،چه در واریانت آسیایی و چه در واریانت غربی آن.
بلی ،روسیه را فریب دادند تا از این نو – هو صرف نظر کند .به روسیه تلقین کردند که این »دوچرخٔه پنج چرخه« به کار هیچکس نمی آید.
ع روسیه قطعی و برگشت ناپذیر نیست .روسیه هنوز خود را تا آخر
بلی ،روسیه که به دام این وسوسه افتاد ،خود را محکوم به فروپاشی کرد .اما امتنا ِ
ویران نکرده است.
برای روسیه تنها ضرور است که با استفاده از وسیله یی که خودش اختراع کرده ،حرکت به پیش را دوباره آغاز کند.
باید بیاموزیم که بار دیگر از این وسیله استفاده کنیم.
باید بیاموزیم که این وسیله را دوست بداریم و درک کنیم که از نقطٔه نظر سرنوشت تاریخی بشریت تا چه اندازه مهم است.
ضروراست بیاموزیم که بار دیگر خود را به مثابٔه ایجادگر این وسیله ،دوست بداریم و احترام کنیم.
با انصراف از انصراف ،روسیه خود را و جهان را نجات میدهد .روسیه به مثابٔه گوهری که جداناشدنی از پیشرفت است ،بشریت را نجات میدهد.
با پافشاری بر انصرافی که بیست سال پیش صورت گرفته ،روسیه خود را به طور قطع نابود می سازد .روسیه نه تنها کشوری با  100میلیون باشندٔه اضافی
ال اضافی خواهد بود ،کشوری که در پیکربندی نوین جهان-پروژه ها جایی برایش وجود ندارد .این پیکربندی به
خواهد بود بلکه همزمان یک کشور کام ً
طور حتم به وجود خواهد آمد ،اگر روسیه از انصراف خود انصراف نکند.
ی ) (configurationنوین – و روسیه
فصل  . 3پیکربند ِ
ف نظر کند .آسیا میداند که استفاده از این وسیله که برایش بیگانه هم است ،اما برای حرکت و انتقال بسیار مناسب می باشد،
آسیا نمی خواهد از مُدرن صر ِ
برایش پیروزی تاریخی-جهانی را میسر میسازد .پَسان )بعد ًا( برایش ممکن خواهد بود از وسیلٔه نقلیٔه بیگانه منصرف شود.
غرب در مجموع و قبل از همه ایاالت متحدٔه امریکا ،نمی تواند با این موافقه کند .غرب میداند که به دو طریق می تواند از پیروزی آسیا جلوگیری کند.
راه ساده این است که آسیا به معنی واقعی کلمه نابود شود .به محض اینکه غرب این طور تصمیم بگیرد ،باید نه تنها نیروهای تولیدی بزرگترین کشورهای
در حال ظهو ِر آسیا را ویران کند بلکه باید بخش بزرگ اهالی این کشورها را نیز نابود سازد .یعنی کم از کم یک میلیارد )هزار میلیون( انسان را .و در
واقعیت امر ،بسیار بیشتر از این را.
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د پیروزی آسیا برزمد .با آنهم طریق ساده با خسارات بسیار و بسیار جدی
نباید گفت که غرب آمادٔه این کار نیست .غرب حاضر است با تمام وسایل برض ِ
همراه است.
غرب میداند که نابود کردن آسیا ،بدون اینکه در جریان این کار خود را نیز نابود نکند ،بسیار دشوار است .و به همین دلیل روی طریق دشوا ِر اجتناب
ق دشوار و پیچیده چه گونه است؟
کردن از پیروزی آسیا حساب می کند .و طریق ساده را به حیث نسخٔه احتیاطی حفظ می کند .این طری ِ
طریقٔه پیچیده ،مستلزم تغیی ِر پیکربندی )کونفیگوراسیون( پروژٔه جهانی است.
پس از این تغییر ،پروژٔه »مُدرن« دیگر شاهراه بشریت نخواهد بود .قبل از همه پروژٔه »کونترمدرن« ) (Countermodernشامل بازی میشود .در آغاز نسخٔه
به اصطالح اسالمیستی آن به میدان انداخته میشود )یک بار دیگر جد ًا خواهش میکنیم که اسالمیزم را با اسالم به اشتباه نگیرید( .همزمان پروژٔه
ل بازی میشود.
»پَسامدرن« ) (Postmodernداخ ِ
ت فونکسیونال ) (functionalتخنیکی .قرون وسطای نوین به
ع آگاهانه از رشد و پیشرفت به طور کل .حتی از پیشرف ِ
ت کونترمودرن عبارت است از امتنا ِ
ماهی ِ
مثابٔه ایده آل ابالغ میشود .بازگشت به پیشامدرن؟ به هیچوجه نی.
در پیشامُدرن همه چیزهایی وجود داشت که حاال باید لغو شود .همه آنچه که اجازه داد مُدرن ایجاد شود .قبل از همه ،ارادٔه خودی )ارادٔه غیر بورژوایی
ق چنین تحول
ب پیشامُدرن در آغوش اندیشه های دینی تحول کننده رشد داده میشد .منط ِ
اما بسیار داغ( به سوی پیشرفت و هومانیزم .این اراده توسط غر ِ
ک پیشرفت و هومانیزم.
ک سیکول ِر مُدرن شد .میتافزی ِ
بود که منجر به ایجا ِد میتافزی ِ
ی قرون وسطی را به بیرون می افگند .مستقر کردن چنین چیزی تنها به یک شیوه ممکن
ت پیشرفت و انساندوست ِ
کونترمُدرن تمام اینها را رد میکند .ظرفی ِ
است ،انجمن ها ِ
ی معینی را به سوی قهقرا ) (regressبیدار کند.
ی «2-روسیه که تازه آغاز شده ،این همان بیدارسازی به سوی قهقرا است .آیا »ترست دی کا« میخواست سرمایه
»بازسازی« شوروی و همچنان »بازساز ِ
ت دی کا« انجام داد ،قهقرا را زایید و نمی
داری را اعمار کند یا اینکه نقشه های غم انگی ِز گسترده تری را در سر می پرورانید  . . .در هر صورت آنچه »ترس ِ
توانست آن را نزاید.
م تحقق چنین سی ِر قهقرایی در مقیاس بسیار بزرگتر است .جای تعجب نیست که رئیس جمهور باراک اوباما
تغییر دادن پیکربندی میکروپروژه یی مستلز ِ
م دومین سقوط دیوار برلین یاد کرد .نخستین سقوط دیوار برلین با
ن اسالم به سوی قهقرا و آرشاییک شدن( را به نا ِ
»بها ِر عرب« )یعنی تحریک کردن جها ِ
د قهقرایی در یک قلمرو پهناور در همجواری منطقٔه ما
حرکت قهقرایی در قلمرو یورآسیای شمالی مشخص شد .دومین سقوط دیوا ِر برلین با آوردن رون ِ
مشخص میشود ،در جایی که پروسه )فرایند( های بسیار خطرناک جاری شده اند.
ی قهقرا )ریگریس( را باز می کنند.
پس از آن سقوط »دیوارهای برلین« یکی از پی دیگری آغاز می شود و در این یا آن منطقه ،راه به سو ِ
حتمی نیست که این سیر قهقرایی خصلت اسالمیستی داشته باشد .مگر همانا اسالمیزم )با اسالم اشتباه نشود( بر توده های عظیم اثر داشته و از خصلت کافی
ش لوکوموتیوف قهقرایی با تمام
ش اسالمیزم گذاشته شده است :نق ِ
ف ریگریس )قهقرا( به دو ِ
غ قهقرایی برخوردار است .بنابراین نقش نوعی لوکوموتیو ِ
دا ِ
پیامدهای ناشی از آن برای روسیه.
د قرون
ک ایاالت متحدٔه امریکا و اسالمیزم در زمینه های جدی ِ
ی ) (partnershipاستراتژی ِ
د ریگریسیون و آرشاییزم در قلمرو ما ،جمع ) (+همکار ِ
ادامٔه رون ِ
ال هیچگونه شانسی برای روسیه باقی نمی گذارد .روسیه نمی تواند در همه چیزهایی
ی کونترمدرنیستی  . . .آیا فهمیده نمی شود که تنها همین اص ً
وسطا ِ
م نجاتبخش از دست میدهد .روسیه همین اکنون در
ل پارادای ِ
ث حام ِ
ب اسالمیزم باشد .روسیه خود را به حی ِ
که با اقدامات کونترمدرنیستی ارتباط دارد ،رقی ِ
ت روسیه در کونترمُدرن سریع تر آشکار میگردد .عدم قابلیت زیست و ضرورنبودن.
مُدرن ،قابلیت زیست ندارد .عدم قابلیت زیس ِ
آیا در این صورت به جای روسیه ،خالفت اسالمی به وجود می آید یا موزاییک کشورهای آرشایی شده . . .آیا خالفت اسالمیستی کونترمدرنیستی با چین
جنگ خواهد کرد یا چین مدرنیستی آغاز میکند که پارچه های آرشاییک مورد ضرورت خود را تسخیر کند  . . .آیا همین طور میشود ،باید دانست که در
هر حالت ،روسیه دیگر موجودیت نمی داشته باشد؟
ت دیگران و
اما برای روسیه در پسامُدرن نیز هیچ جایی وجود ندارد .پسامُدرنیزم برای روسیه بیگانه و پروژٔه بیگانه است .اجازٔه پیوستن به آن نیز در دس ِ
بیگانه گان است .پروژٔه مدرنیستی از لحاظ درجٔه شناعت و زشتی با کونترمُدرن رقابت می کند ،زشتی یی که با جوه ِر روسیه به عنوان شخصیت تاریخی
سازگار نیست.
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ال با تمامیت ارضی روسیه ناسازگار است.
در نهایت این پروژه کام ً
مُدرن در روسیه؟ اما مدرن ،چنان که متیقن شدیم ،به خالی شدن نزدیک است .عالوه بر این ،روسیه امکان استفاده از منابع نام نهاد »جامعه سنتی« برای
مدرنیزه کردن را ندارد .برخالف آسیا ،در روسیه این منابع نیست که نیست.
ن تاریخی و
ل بد ِ
م کالسیک به عنوان چیزی بیگانه و خطرناک مقاومت می کند .روسیه با هر سلو ِ
در نهایت ،روسیه بسیار قوی تر از آسیا ،در برابر مدرنیز ِ
فرهنگی خود در برابر آن مقاومت می کند.
روسیه درک می کند ،اگر با عقل درک نکند ،با قلب درک می کند که پارادایم پیشرفت چقدر برای او و همچنان برای جهان مهم است ،پارادایمی که به
طو ِر چشمگیر متفاوت با مُدلی است که مُدرن عرضه می کند .تحمیل کردن مُدرن بر روسیه تنها زمانی ممکن است که خشونت بی سابقٔه معنوی ،فرهنگی ،و
سیاسی صورت گیرد .پیش از اینکه این خشونت ،مُدرن را بزاید ،روسیه را می کُشد .و یکجا با آن پارادایم پیشرفت را می کُشد که در حال حاضر بی نهایت
مهم است ،در وضعیتی که مُدرن میان تُهی شده است.
نتیجه اینکه مُدرن روسیه را نابود می کند.
د پروژٔه جهانی ،نیز روسیه را نابود می سازد .زیرا این پیکربندی که از جانب سرمایه مطرح میشود ،قادر نیست بعد از این مُدرن را به
اما پیکربندی جدی ِ
عنوان منبع مشروعیت خود عرضه کند.
برون رفت در چیست؟
برون رفت در این است که روسیه به طور کامل خود را به عنوان یگانه حامل پارادایم پیشرفت درک کند ،پارادایمی که کیفیت ًا با پارادایم عرضه شده توسط
مُدرن تفاوت دارد.
ب آلترناتیفی
فصل  . 4غر ِ
ت تاریخی به روسیه بخشیده است؟
چه چیزی مانع می شود که ماهیت و محتوای آن راه آور ِد )توشٔه( شگفت انگی ِز سرمشق صفت درک شود که سرنوش ِ
راه آوردی که بیست سال پیش روسیه از آن منصرف شد .راه آوردی که اکنون اهمیت بی سابقه برای بشریت دارد.
م زاپادنیک ها ) (западникиو پوچوینیک ها ) (почвенникиخلل وارد می کند ،منازعٔه فلسفی-
ک خصلت و محتوای این راه آورد به منازعٔه دیر دوا ِ
در ِ
ک سرنوشت تاریخی ما را به وجود آورده است.
تاریخی و سیاسی ،منازعه یی که قرنها دوام کرده ،منازعه یی که کلیشه های ) (stereotypesدر ِ
این کلیشه ها همیشه سدی در برابر خودفهمی و خودمختاری قطعی تاریخی-فلسفی ما بود .اما حاال این کلیشه ها بیشتر از هر وقت دیگر خطرناک و مضر
میباشند.
د
ب عی ِ
ت مطلق است ،نعمتی است که روسیه به هیچ صورت نمیتواند در ش ِ
زاپادنیک ها متیقن هستند که تنها یک غرب یعنی یگانه غرب وجود دارد که نعم ِ
ل بخش اول خواندیم مبنی بر اینکه
فطیر با آن صمیمیت و همُدلی پیدا کند و به رموز آن پی ببرد )این جمله رابطه دارد به جمله یی که در فصل او ِ
»مخالفان ما در این رابطه روسیه را مالمت میکنند که روسیه صرف وانمود میکند که گویا راضی به ازدواج با سرمایه داری است ،اما در واقعیت مانند
ت تمام در خود می پروراند« .اینکه گفته میشود که »غرب  . . .نعمتی است که روسیه به هیچ صورت نمیتواند
گذشته ضدیت جدی با بورژوازی را با لجاج ِ
ب عید فطیر با آن صمیمیت و همُدلی پیدا کند و به رموز آن پی ببرد« ،معنای آن در همین نکته نهفته است که روسیه بالجاجت مخالف پیوستن به
در ش ِ
ن آن مراسم دینی صمیمیت و همدلی
د فطیر با دیگر شرکت کننده گا ِ
غرب است و صرف وانمود می کند یعنی ریاکار است و ریاکاران نمیتوانند در شب عی ِ
ت مطلق پروردگا ِر مسیحیون پی ببرند  -مترجم(.
پیدا کنند و به رمو ِز نعم ِ
پوچوینیک ها معتقد اند که غرب ،شَـ ِر مطلق است که روسیه باید تا میتواند از آن دور باشد.
خ مثبت به این سوال داده نشده که روسیه چیست ،اگر غرب نیست.
در این میان هیچگاه پاس ِ
مفکورٔه پوچوینیکی در مجموع به این خالصه میشد که روسیه غرب نیست .پس چی است؟ پوچوینیک ها پاسخی به این سوال نداشتند و دلیلش واضح است.
پوچوینیک ها که آدمهای بی نهایت حساس و باریک بین هستند ،نمی توانستند درک نکنند که روسیه به هیچوجه نمیتواند شرق باشد ،آسیا باشد .زیرا
تفاوت میان روسیه و چین ،روسیه و هند ،بسیار آشکار بود و است.
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ی روسیه و غرب بود .جنگ آشتی ناپذیر میان دو شاخٔه مسیحیت  -کاتولیسیزم ) (Catholicismو
ک هویت مشترک مسیح ِ
سرانجام ،سخن بر سر در ِ
ن مسیحیت است.
گ آشتی ناپذیر میان دوشاخٔه عی ِ
ارتودُکسی ) - (orthodoxyنمی توانست مانع درک این واقعیت شود که سخن تنها و تنها بر س ِر جن ِ
پس برای پوچوینیک ها روسیه غرب )باختر زمین( نیست اما شرق )خاور زمین( هم نیست .پس چی است؟
ت تاریخی  -مترجم( نمیتواند
ش تاریخی و پیشرف ِ
ی دان ِ
فلسفٔه تاریخ )واژه نامٔه معتبر اکادمی علوم روسیه ،فلسفٔه تاریخ را چنین توضیح میکند :تیوری فلسف ِ
م جغرافیای سیاسی )جیوپولیتیک( عرضه میکند .برای جغرافیای سیاسی همه چیز واضح است .حاال که
با آن گلچین کردن یا التقاط قناعت کند که عل ِ
روسیه غرب نیست )یعنی اروپا نیست( و شرق هم نیست )یعنی آسیا نیست( ،پس دورگه ) (hybridیا پیوندی است ،یعنی یورآسیا ) (Eurasiaاست .از دیدگاه
ل اندری ساخاروف
جیوپولیتیک ،روسیه واضح ًا چنین است .خوب ،که چی؟ یک چنین گفتگو حتی از دیدگا ِه سیاسی زیان آور است ،زیرا »یورآسیای« لیبرا ِ
) (Андрей Николаевич Сахаровنیز وجود دارد و چندین »یورآسیای کنسرواتیف« نیز .چه رسد به فلسفٔه تاریخ ؟
یورآزیستها )هواداران مکتب فکری یورآسیا  -مترجم( از کمبود فهم و درک شان از علم تاریخ رنج می بردند و نمی دانستند که آن کمبود را با چی و
چطور تالفی کنند.
ن مشرق )خاور( و مغرب )باختر( یاد کنیم؟ اما اگرچنین تعریفها در قرنهای  18و  19محتوای معینی داشتند ،در
شاید درست باشد روسیه را به نام پل میا ِ
ل ویژه
ال واضح شد که خاورزمین )طور مثال چین( هیچ نیازی به پُ ِ
ال از بین رفته ،چه رسد به دهٔه دوم قرن 21؟ در اینجا کام ً
ختم قرن  20این محتوا کام ً
ن روابط با باخترزمین )غرب( ندارد .پس در آن صورت جایگا ِه روسیه در جهان کجاست؟
برای برقرار کرد ِ
والدیمیر سولوویوف ) (Владимир Соловьевهنگام تأمل بر این موضوع نوشت:
ق مسیح )(Christ؟«
ق خشایارشا ) (Xerxesیا مشر ِ
»کدام نوع مشرق می خواهی باشی  :مشر ِ
ت تاریخی میهن ما سبب انشقاق یا دوپاره شدن ) (splittingمفاهیم می گردد ،مفاهیمی که به کمک آنها میتوان چنین
طوریکه می بینیم ضرورت تعیین ماهی ِ
ق بسیار متفاوت بروز میکند .اما زنده گی مفاهیم ،از دیدگاه دیالکتیک  -یا هر طور دیگر آن را
تعریفی داد .مفهوم »مشرق« دو پاره می شود .دو نوع مشر ِ
بنامیم – قوانین خود را دارد .مطابق به این قوانین ،چون مفهوم »شرق« دوپاره شد و دو شرق را به میان آورد ،باید مفهوم »غرب« نیز دوپاره شود و دو
»غرب« را ایجاد کند.
موجودیت دو غرب نه تنها از دیالکتیک مفاهیم ناشی میشود که سرانجام هم انتزاعی است و هم تیوریک .تاریخ نیز از موجودیت دو غرب حکایت می کند .از
دورانهای قدیم تا امروز دو غرب وجود دارد.
هومر در حماسٔه »ایلیاد« از دو غرب حکایت می کند .زیرا جنگ میان ترویا ) (Troiaو آخیها ) ،(Achaeansجنگ میان یک غرب با غرب دیگر است .این یک
جنگ آشتی ناپذیر و در بعضی موارد جنگ میتافزیکی است .در غیر آن هومر ،آن حماسه را نمی سرود .و حتی اگر می سرود هم ،اثری چنان عمیق برای
هزارها سال به جا نمی گذاشت.
یک شاعر دیگر ،حاال دگر یونانی نی ،بلکه شاعر رومی ،ویرژیل ) (Virgilکه همانقدر اثر عمیق تاریخی ،فلسفی و هنری به جا گذاشته است ،دودمان آینیاس
یعنی روم را به کریت ) (Creteنسبت می دهد .بنابراین جنگ میان آخیها و ترویا به حیث جنگ میان مدنیتهای کریتو–مینویی ) (Cretan-Minoanو کریتو–
میکینی ) (Cretan-Mycenaeanفهمیده میشود )آینیاس به یونانی ، Αινείας, Aineías :در اسطورههای یونان ،پسر آنخیسس و آفرودیته است .در جنگ ترویا
از قهرمانان ترویا بود .پس از سقوط ترویا پدر را به دوش گرفت و گریخت به کارتاژ و بعد به ایتالیا رفت .روموکولوس ،از دودمان او شهر روم را بنیاد
گذاشت و به همین دلیل رومیان او را جد خود میدانستند -مترجم(.
ن هویت ها )(identification
ع به فاکت های تاریخی حرف نمی زنیم که به شکل متفاوت در دوره های مختلف تفسیر میشوند ،بلکه از تعیی ِ
ما در اینجا راج ِ
م تاریخ کشیده شده اند.
ل قرنها صورت گرفته است .از رشته های فرهنگی حرف می زنیم که در پیچ و خم ) (labyrinthعل ِ
حرف می زنیم که درطو ِ
رشته یی که توسط ویرژیل در حماسٔه وی به نام اینید » «Aeneidبافته شده ،از ورای عصرها عبور میکند ،درست مانند رشته یی که هومر بافته است.در این
سروده ها هویتها شکل می گیرند .این سروده ها را در لیسه ها ) (lycéeو جمنازیوم ها ) grammar schoolsو یا  (gymnasiumاز بر میکنند .و به همین دلیل
ی به مراتب مهمتر از حفاریهای باستان شناسی ) (archaeological sitesو نسخه های خطی ) (manuscriptمیباشند.
مودلهای اجتماعی فرهنگ ِ
روم قدیم چیزهای زیاد از یونان گرفت .اما روم همیشه یونان را به مثابٔه دشمن آلترناتیفی تلقی میکرد .هنگام تخریب شهرهای سرکش یونان ،جنگاوران
روم بر لوحه ها می نوشتند »انتقام ترویا را می گیریم«.
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ن متفاوت بودند.
امپراتوری ژولیوس سزار و امپراتوری اسکندر مقدونی ،دو غرب یا دو خاورزمی ِ
ک روم ،میکوشید پایتخت ن ِو شرقی را در ترویا بسازد .و تنها بعدها قسطنطینیه ) (Constantinopleرا انتخاب کرد.
ن یکم با تَر ِ
کنستانتی ِ
ف روم هستند ،نه تکرار آن.
بیزانسی ها ) (The Byzantinesخود را رومی ها می نامیدند و خوب می دانستند که آنها آلترناتی ِ
بیزانس این آلترناتیف بودن ) (alternativenessرا که در عمق قرنها دوام داشت ،به مسکو انتقال داد.
م سوم ) (Third Romeنیست .بلکه بر سر این است که روسیه با پذیرش این آلترناتیف بودن ،خود را به طور نهایی به
سخن در اینجا به هیچوجه بر سر رو ِ
ب کالسیک که سرنوشت خود را نه با یونان بلکه با روم پیوند داده است.
ب دوم سر و سامان داد ،آلترناتیف برای غر ِ
حیث غر ِ
ل
ی پیشرفت نظر می افگنیم که به تنهایی در برابر مُدرن قرار دارد و به حیث پارادایم یا مود ِ
و حاال با دقت به خطوط کناری پارادایم یا الگووارٔه آلترناتیف ِ
پیشرفت باقی مانده است.
مُدرن پس از در هم شکستن جامعٔه سنتی ،آن را به کوره می ریزد و پیش میرود و جامعٔه افراد ) (individualsرا می سازد .جامعٔه اتومیزه شده )پارچه
پارچه شده( و تنها به همین دلیل قابل نظم دهی توسط نهاد هایی است که مُدرن ایجاد کرده :نها ِد حقوق که برای مُدرن سوپرتنظیم کنندٔه اجتماعی است،
نهادهای سیاسی وغیره.
روسیه بعد از پت ِر کبیر ) (Peter the Greatدیگر نمی تواند از تنظیم کننده های پیشامدرنی استفاده کند که تنها در صورتی موثر میباشند که جامعه سنتی
باقی بماند .پتر بیش از حد با سنتها برید .اما روسیه نها ِد حقوق را به مثابٔه سوپرتنظیم کننده نمی پذیرد ،یعنی به قلمرو مُدرن نمی آید .و در این حالت نیز
رشد میکند و شتابان رشد میکند.
ی شتابان رشد کننده را شکل بدهد؟
و اما برای روسیه آن سوپرتنظیم کننده چیست که اجازه میدهد جامعٔه غیرمدرنیست ِ
ال دیگری نسبت به غرب بازی می کند .در غرب هیچکس نمی
تحلیل نشان میدهد که فرهنگ چنین یک تنظیم کننده است .زیرا فرهنگ در روسیه نقش کام ً
ث پیامبران ،معلمین معنوی و تا
ن آنها را به حی ِ
گوید که تیاتر ،کرسی سخنرانی )به انگلیسی  (cathedraاست ،هیچکس نویسنده گان را حتی نابغه تری ِ
حدودی معلمین دینی نمی پذیرد.
اما روسیه درست همین طور تولستوی را و هم داستایوسکی را تلقی می کرد.
پس می بینیم که روسیه با تامین انکشاف ،جمع گرایی )به انگلیسی (Collectivism :را حفظ می کند .اما مُدرن به حیث نسخٔه غربی پیشرفت ،به ویران
کاری جمع گرایی اتکا میکند.
روسیه در مرحلٔه شوروی جمع گرایی ) (collectivismمنحصر به فرد صنعتی و حتی پساصنعتی را ایجاد میکند.
ی پیشرفت ثابت شود.
همین به تنهایی کافیست که مشابه نبودن اصولی مُدرن با نسخٔه روس ِ
ن دنیوی )سیکولر( را نمی پذیرد که بر مبنای آن مُدرن بنا شده است .روسیه همواره در
واما چیزهای دیگر نیز است .روسیه آن مفکورٔه بدون دلجویی بود ِ
م»داعیٔه
ی کسب کردن جاودانه گی( .اثر فیودورف به نا ِ
س غی ِر دین ِ
جستجوی تسلی یا دلجویی سیکولر یا شبه سیکولر میباشد )دلجویی سیکولر یعنی شان ِ
ش دینی-
م روسی ) (Russian cosmismو خداسازی بلشویکی نیز از آن سخن می گویند) .کوسمیزم  Russian cosmismجُنب ِ
مشترک« و فلسفٔه کوسمیز ِ
د جهان« و همچنان
ث »شهرون ِ
ن سازمان یافته و انسان به حی ِ
ث جها ِ
فلسفی و فرهنگی است .در بنیا ِد آن نظریات راجع به کیهان  Cosmosبه حی ِ
ل کاینات
ش کوسمیزم از تیوریهای علمی دربارٔه به وجود آمدن و تکام ِ
میکروکوسموس  Mikrokosmosو ماکروکوسموس  Makrokosmosقرار دارند .دان ِ
ل گسترش،
ت در حا ِ
ی فریدمن  Friedmanدربارٔه کاینا ِ
م گرد وغبار ،تیور ِ
ق تراک ِ
ی کانت-الپالس دربارٔه تشکل منظومٔه شمسی از طری ِ
استفاده می کند :تیور ِ
ت آینشتاین وغیره  -مترجم( .در اینجا نه حاالت خصوصی زودگذ ِر تاریخی بلکه
ی نسبی ِ
ن کهکشانها از یک دیگر ،تیور ِ
ی هابل  Hubbleدربارٔه دور شد ِ
تیور ِ
ی دنیوی مهم است.
ن دلجوی ِ
ارادٔه روسیه به سوی یافت ِ
و باز هم دربارٔه پارادایم آلترناتیفی پیشرفت.
ح یک چنین آلترناتیف بودن را تشریح کنیم )ژانر – به معیارهای مختلفی اطالق میشود
ژان ِر ) (genreاین سند به ما اجازه نمی دهد تا به تفصیل ،همه سطو ِ
که به دسته بندی انواع هنر میپردازند  -مترجم( .ثبوت های آورده شده کافیست تا موجودیت آن را شناسایی کنیم و بپذیریم .در اینجا برای ما تنها
همین شناسایی کافیست .زیرا زمان آن فرا رسیده تا به تحلیل پیامدهای سیاسی ناشی از این حقیقت بنیادی بپردازیم.
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روسیه بلشویزم را پذیرفت .از یکسو به مثابٔه آموزش غربی مارکسیستی واز سوی دیگر به حیث یک چیز خودی و عمیق ًا خلقی یا مردمی .اما با پذیرش
ش غربی مارکسیستی ،روسیه سرمایه داری را و مُدرن را به مثابٔه شیؤه مشروعیت دهندٔه سرمایه داری نپذیرفت بلکه یک چی ِز آلترناتیف را پذیرفت.
آموز ِ
ما بار دیگر وفاداری روسیه به اصل آلترناتیف بودن به غرب را می بینیم.
شاید به همین دلیل است که غرب نسبت به روسیه نفرت دارد .این نفرت بارها خصمانه تر از نفرتش نسبت به شرق است .به همین شیوه نفرت میداشته باشند
نسبت به از خود و نسبت به بیگانه .به همین شیوه نفرت میداشته باشند در مورد رقیب تاریخی .زیرا رقابت کامل تاریخی میتواند در حالتی وجود داشته
باشد که نزد رقبا پارادایم های آلترناتیفی رشد و پیشرفت موجود باشد.
ی که به دست آوردیم ،غور عمیق می کنیم.
و حاال در بارٔه نتیجٔه سیاسی ِ
اگر مُدرن شیؤه مشروعیت دادن به سرمایه داری بود ،و اگر روسیه قرنها )هم پیش از بلشویک ها و در دوران بلشویکها( حامل مفکورٔه )راه آور ِد( پیشرفت
ل مکان کند،
آلترناتیفی بود ،پس چطور روسیه بتواند سرمایه داری خود را مشروعیت بخشد؟ زیرا این مطالبه می کند که روسیه به قلمرو مُدرن نق ِ
همینطور نیست؟
د خودش باقی بماند و رسالت کبیر خود و همچنان ره آور ِد سرنوشت ساز خود را حفظ کند ،نمی توانست سرمایه داری را رد
روسیه که می خواست مانن ِ
ن مُدرن بود .به همین دلیل ،با اشتیاق فراوان مورد
نکند .مارکس هم زاپادنیک )غرب گرا( و هم انتی کاپیتالیست ،هم جانبدا ِر دو آتشٔه پیشرفت و هم دشم ِ
پذیرش روسیه قرار گرفت ،نه تنها با شور و شوق پذیرفته شد بلکه عمیق ًا از نو درک شد .از جملٔه چیزهایی که سرنوشت تاریخی برایش عرضه کرده بود،
ت ارگانیک میان دو
روسیه تنها مارکسیزم را پذیرفت .روسیه مارکسیزم را پذیرفت و مطابق به خواست و ضرورت خود دگرگون ساخت .در روسیه یک وحد ِ
بلشویزم وجود دارد :بلشویزم زاپادنیکی یعنی مارکسیستی و بلشویزم خودی یعنی نارودنیکی .بدون این وحدت ارگانیک ،بلشویک ها نمی توانستند حتی
ت کبیر.
در جنگ داخلی پیروز شوند ،چه رسد به اعمار کردن دول ِ
ببینید که ما در سال  1991چه چیزها را از دست دادیم .آنگاه نه تنها یکی از اشکال کشورداری بلکه راه آورد و سرنوشت تاریخی خود را از دست دادیم.
این است چیزی که ما از دست دادیم .این است چیزی که باید به دست آوریم .چطور میتوانیم آن را به دست نیاوریم اگر سرمایه داری ما ،بیماری واقعی از
آب در آمد؟ اگر ما بدون پشت پا زدن به سرنوشت تاریخی و هویت خودی ،نمی توانیم مُدرن را بپذیریم؟ اگر مُدرن میان تُهی شده و توسط غرب
د شرایط بنیادی
ن قُراضه داده شده است؟ اگر ما فاق ِ
ن آه ِ
کاپیتالیستی که آن را به حیث وسیلٔه مشروعیت یابی خود آباد کرده بود ،اکنون به ذباله دا ِ
آسیایی برای ادامه دادن احتضار مُدرن هستیم؟ اگر ما نمی خواهیم احتضار را دوام دار بسازیم بلکه میخواهیم زنده گی نوین کسب کنیم؟
سرمایه داری مشروعیت خود را به کلی از دست داده است .سرمایه داری اکنون یا به سرعت به فاشیزم مبدل میگردد ،یا حرف شنو می شود و از صحنٔه
ل بیشتر اینست که با فروتنی پایین نمی شود .سرمایه داری ترکیبهای نوین جهان پروژه یی )(миропроектные комбинации
تاریخ پایین می آید .احتما ِ
میسازد ،حاال دگر فراسوی حدود مشروعیت خودی و در آنسوی حدود سرمایه داری .اما این ترکیب ها نیز با زنده گی روسیه و گذار روسیه به قلمرو
ت جان کندن سازگاری ندارند.
ن در حال ِ
مُدر ِ
پس چطور میتوان روسیه را نجات داد و همراه با روسیه اندیشٔه رشد و پیشرفت را ،یعنی همه چی ِز جهان را؟ هومانیزم  . . .انسان را به طور کل . . .
نتیجه گیری :انصراف از انصراف
ف خود انصراف کند ،یعنی از مُدرن و از
با پذیرفتن سرمایه داری ،یعنی با پذیرفتن مُدرن ،روسیه از خود منصرف شد .حاال برای روسیه الزم است از انصرا ِ
ی سرمایه داری کسب کند.
سرمایه داری صرف نظر کند .بنابراین روسیه باید زنده گی نوینی را در آن سو ِ
این ذهنی گری ذوقی نیست ،اراده گرایی نیست ،خیال پردازی بی بنیاد نیست ،خواب و خیال ناکجاآبادی نیست .این یگانه شانس برای روسیه و یگانه
ب بازیهای پسامدرنیستی غرق شود.
شانس برای بشریت است .البته در صورتی که بشریت نخواهد در غرقا ِ
ت جان کندن . . .
ن در حال ِ
پروژٔه اول ،مُدر ِ
م آنها با ایجاد پیکربندیهای )نسخه بدل های( جهان-پروژه های )پروژه های
ت شو ِ
پروژه های دوم و سوم ،پسامُدرن و کونترمُدرن میباشند که ماهی ِ
جهانی( پسامدرنیستی و کونترمدرنیستی افزایش می یابد.
اگر روسیه نباید و نمی تواند خود را در همٔه اینها بیابد ،به پروژٔه چهارم نیاز دارد.
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در مرک ِز این پروژه ،پارادایم یا الگوی آلترناتیفی رشد یا پیشرفت قرار دارد ،الگویی که روسیه از ورای قرنها آن را به ارمغان آورده ،الگویی که در
ن )احتضا ِر( مدرن ،یگانه الگو است که میتواند اندیشٔه رشد و پیشرفت را نجات دهد ،یعنی انسان و بشریت را نجات دهد.
شرایط جان کند ِ
تکرارهای مستقیم از دیگاه تاریخی بی ثمر میباشند .با آن هم بدون زحمت میتوان دید که کمونیزم – که سرش خنده شده ،که سرش تُهمت شده – کدام
ت روسیه است.
ک پایمال شدٔه روسیه آورده شده بود .کمونیزم عمیق ًا سازگار و همنوا با سرنوش ِ
ت تصادفی نیست که گویا توسط بیگانه گان به خا ِ
حماق ِ
م آلترناتیفی انکشاف است.
ل عالی این سرنوشت مطابقت دارد ،با اصلی که عبارت از پارادای ِ
کمونیزم با اص ِ
روسیه بسیار بیموقع از کمونیزم مُنصرف شد.
روسیه بسیار بیموقع به سرمایه داری سوگند خورد.
ن تاریخی نهفته میباشد که برای ما تا آخر قابل دید نیست .به کدام دلیل این
ت بسیار وحشتناک ،بعضی اوقات یک چیستا ِ
چاره چیست ،حتی در اشتباها ِ
ق آن چیزها پی ببرد که
ن جام تلخ و قرار گرفتن در لبٔه پرتگاه ،به عُم ِ
اشتباهات صورت گرفت ،به چه دلیل؟ آیا به این دلیل نبود تا روسیه پس از نوشید ِ
ی این گذشته.
ت مستقیم به گذشته .بلکه برای عمیق ترین بازاندیش ِ
زمانی از آنها منصرف شد؟ و بتواند در خود نیرویی را پیدا کند  . . .نی ،نه برای برگش ِ
ع سُرخ نیاز نداریم .ما به پروژٔه چهارم نیاز داریم
ک ) remakeمعنی واژٔه انگلیسی – آنچه که از سر ساخته شود  -مترجم( موضو ِ
ما و جهان اکنون به ریمی ِ
ت بزرگ و معمایی را مد نظر داشته باشد،
که همه خوبی ها ،از گذشتٔه پایمال شدٔه شوروی را در خود جذب کند .پروژه یی که مزید بر این ،نوعی سُن ِ
سنتی را که تنها امروز پس از صورت گرفتن تراژیدی برمال شد .آیا تراژیدی نه به این دلیل صورت گرفت تا تراژیدی تا آخر برمال شود؟
م تاریخی
ن همه خوبی های کمونیزم که روسیه از لحاظ تاریخی از سر گذشتاند ،همه آنچه را دوباره زنده می سازد که کمونیز ِ
پروژٔه چهارم ،با گرفت ِ
تکمیل نکرد ،تا آخر درک نکرد و به دور افگند.
ت سیکولر را به دور افگند .ما این اصل را اعاده میکنیم.
م تاریخی ،میتافزیک ،یعنی عالیترین اصل دلداری و تسلی ِ
کمونیز ِ
م نوین را کنار گذاشت .ما اینها را به پروژٔه نوین و زنده گی نوین باز می گردانیم.
ن نوین و هومانیز ِ
ت مبارزه به خاطر انسا ِ
م تاریخی ضرور ِ
کمونیز ِ
ب اشتبا ِه در عرصٔه هستی شناسی ) (Ontologicو همزمان در عرصٔه روانشناسی ) (Psychologicalشد .کمونیزم تاریخی نتوانست
م تاریخی مرتک ِ
کمونیز ِ
ل سودمندی زنده گی) ،آنچه که ایریش فروم با واژٔه »زیستن« افاده کرد( را در برابر اصل »ناخویشتنی«) ،آنچه که
پیروزمندانه و به طور بنیادی اص ِ
ایریش فروم با واژٔه »داشتن« افاده کرد( قرار دهد .ما این اشتباه را اصالح می کنیم.
ل عمومی ناخویشتنی )از خود بیگانه گی( پُل بزند .ما این پل را میسازیم.
ل خصوصی استثمار و اص ِ
ال نتوانست میان اص ِ
کمونیزم تاریخی اص ً
ی آن علم ،به نیروی تولیدی کامل )تمام عیار( تبدیل میشود ،با تمام
ل مسایل صنعتی ،در مرزی توقف کرد که در آنسو ِ
م تاریخی پس از ح ِ
کمونیز ِ
ی ناشی از آن .ما از این مرز عبور می کنیم.
پیامدهای اقتصا ِد سیاسی و سیاس ِ
می پذیریم که جایگا ِه روشنفکران ) (intelligentsiaرا به مثابٔه یک قشر ،کوگنیتاریات ) (когнитариат - cognitariatبه مثابٔه یک طبقه اشغال میکند ،طبقه یی
ن بیست و یک واجد تمام حقوقی میباشد که ناشی میشود از این واقعیت که علم به نیروی کامل تولید مبدل شده است.
که در قر ِ
میدانیم که طبقٔه کوگنیتاریات در بیست سال گذشته سرکوب گردید .بلی ،این طبقه در روسیه بسیار زیاد مور ِد اذیت و آزار و استثمار قرار گرفته است .ما
د کمال میرسانیم و بر این طبقه اتکا می کنیم.
ن این طبقه )طبقٔه اجتماعی( را تا سرح ِ
پارچه های این طبقٔه سرکوب شده را جمع آوری میکنیم .ساختما ِ
پروژٔه چهارم تنها یک ضرورت تاریخی نیست .یگانه شیؤه نجات بشریت از نابودی نیست .این پروژه همچنان شیؤه مشروعیت یابی قدرت است.
ت روسیه مشروعیت می بخشد ،به طبقه یی که سرکوب گردیده و توهین شده اما
ت کوگنیتاریا ِ
مُدرن به قدرت سرمایه مشروعیت داد .پروژٔه چهارم به قدر ِ
هنوز نابود نشده است.
میدانیم که وظیفه یی که در برابر ما گذاشته شده ،چقدر دشوار و بزرگ است.
می دانیم که راه به سوی اجرای این وظیفه چقدر دشوار است.
ولی ما یک چیز دیگر را نیز میدانیم .میدانیم که هیچ نسخٔه دیگری برای نجات روسیه وجود ندارد .میدانیم که نابودی روسیه همچنان نابودی بشریت
خواهد بود.
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ق ناشی از شکست وحشتناک کشور ما ،دریچٔه کوچکی یافتیم .دیدیم که میتوان از بُن بست برون رفت .یعنی که باید برون
ن درمانده گی مطل ِ
ما در درو ِ
رفت.
ی مطلق را میدیدیم ،حاال می بینیم که اشعٔه نور ،از در ِز
ما صرف راههای این برون رفت را لمس می کنیم .اما در جایی که ما در گذشته تنها درمانده گ ِ
باریک رسوخ میکند .این روشنایی از آیندٔه پساسرمایه داری یا پساکاپیتالیستی ما است .با اعما ِر این آینده ،ما آنچه را جبران میکنیم که بیست سال پیش
رخ داد .ما از دست رفته را باز میگردانیم و چیزی بیشتر نیز به دست می آوریم.
چشمان ما هنوز تا آخر باز نشده .ما هنوز به کلی بیدار نشده ایم .مگر حاال دگر کور نیستیم .بیچاره هم نیستیم .میخواهیم که خو ِد ما بیدار شویم ،و کمک
کنیم تا دیگران هم بیدار شوند .ما همه کسانی را جمع می کنیم که عین هدف را دارند .ما بر روحیٔه شکست در خود و در دیگران غلبه می کنیم.
ما برای پیروزی شانس داریم .و باید تا آخر از آن استفاده کنیم .این وظیفٔه ماست ،در برابر زنده ها و در برابر به خاک رفته گان.
خوالینسک ) Хвалынскشهری در روسیه در ساحل دریای والگا  -مترجم(
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