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  مقدمه

محافل مترقی و راديکال دانشگاهی و روشنفکری به خود  توجه بسياری را در بديوآلن 
روشن بينی ا ب" اجتماعی و فيلسوفی می شناسند که نظريه پردازیاو را . جلب کرده است

 او را به عنوان.  مشخص می شود" شجاعانه در حيطه نظریمبارزه جويیسياسی و 
ره باب کرده  را دوبا بودنولمجهانشموضوع مقوله حقيقت و  "سی می شناسند کهک

  )١."(است
 ريشه ای دگرگونی های از انقالبات گذشته و تالش هايی که در جهت بديوجمعبندی 

آلن .  فلسفه سياسی اوستسرچشمه انقالب فرهنگی چين، ا از و مشخص،صورت گرفت
 کماکان به روح آن شورش وفادار ، در فرانسه الهام گرفته١٩٦٨ از شورش عظيم مه بديو
 سطح توقع هادر شرايط کنونی که .  با انتخابات و پارلمان ميانه ای ندارددر نتيجه، .است

، آلن را ممکن و مطلوب نمی دانند ريشه ای دگرگونی های خيلی هاو  پايين آمده،به شدت 
کسی که گريبان کمونيسم به عنوان  .مطرح می شود" کمونيسم " به عنوان نجات دهندهبديو

 سوسياليستی و احزاب ت هایدولاز ،  های گذشتهانقالبتئوری از را از تجارب گذشته، 
يعنی همان  . استتدوين کردهرا "  بخشسياست های رهايی"جايش ه و ب" خالص کرده"

  .  راديکال و کامال نوين مطرح می شود چيزیعنوانه نظريه ای که ب
سوالی که در .  را بررسی می کنيمبديو پروژه سياسی آلن بحث و جدل،در اين ما 

" آيا اين پروژه به رهايی منجر خواهد شد؟"راسر نوشته جلو می گذاريم اين است که س
  . اين جواب استيیآنچه پيش رو داريد تحليل و بحث در مورد چرا. جواب ما منفی است

  لحظه تاريخی

 ما هخط سير کلی تر ايدئولوژيک سياسی زمان بخشی از ،بديوها و موضع آلن دورنما
  . به يک لحظه تاريخیاست ، پاسخی  می گويدوبدييعنی آنچه . است

  .کمونيسم و پروژه کمونيستی بر سر دوراهی است
 اولين موج انقالبات و جوامع ،١٩٧٦با احيای سرمايه داری در چين در سال 

 و انقالب روسيه در سال ١٨٧١کمون پاريس در سال پديده کوتاه مدت سوسياليستی که با 
 ، و دوره سیپايان اولين مرحله انقالبات سوسياليستی. ن رسيد، به پاياه بود آغاز شد١٩١٧

 به دنيا در  را ناميد، تغييرات وسيعیب ضد انقال آن را دورانمی توانه متعاقب آن که سال
ی تاريخی يچالش ها، مطرح کرده و وظايف عظيمی را ل ها سوااين اوضاع،. همراه آورد

 که عموما خود را حامی  قرار دادهانیجهانی در مقابل جنبش کمونيستی و ساير کسـ 
  .  می دانندنوع بشرپروژه رهايی 
 که بايد از تجربه غنی موج اول انقالبات سوسياليستی گرفت مثبت و منفیدرس های 

بشر نوع  رهايی در جهت پروژه ویچيست؟ چارچوب مرحله نوين کمونيسم برای پيشر
ن يک علم موضوعيت دارد؟ و اساسی هنوز به عنوا) کمونيسم(کدام است؟ آيا مارکسيسم 

 امروز می شود انقالب کرد؟ آيا يک انقالب واقعا دنيای آيا در  کهترين سوال اين است
 است و نه مکنرهايی بخش کمونيستی امکان دارد؟ يا نه، چنين انقالبی ديگر نه م

 مطلوب؟ 



يست مون کزب مانيفست حـآغاز مرحله ای نوين : کمونيسم " سندهمانطور که در
 داده شده ]تاريخی[ لحظه ا سه پاسخ به اين و اساساتشريح کرديم، عمدت" انقالبی آمريکا

  )٢: (است
 نقادانه ای به تجربه و تئوری اولين موج رويکردپاسخ اول را کسانی می دهند که هيچ 
 موج، نقادانه برخورد  نه به پيشروی های آنيعنی. دانقالبات سوسياليستی قرن بيستم ندارن

 نمی رویاينها فقط دور خود می چرخند و پيش.  و کمبودهايشمشکالت و نه به ی کنندم
" حقيقت طبقاتی" اين افراد معموال به مقوله ،»مانيفست آرسی پی«سند گفته ه ب. کنند

 عموما به تئوری و اصول آنان. معتقدند و از همين منظر پرولتاريا را تقديس می کنند
لب کالمشان اين . چيزی نظير اصول دين می نگرندعنی يکمونيستی به شکل يک دگم، 

به اجراء  ا صرف،لهااست که هرچه بايد بدانيم می دانيم، همه اصول الزمه را داريم و مس
  ". رسيده استرای ما به ارث است که بشناختی در آوردن
 علمی از تضادهای گذار سوسياليستی سر باز می ا هستند که از تحليل واقعکسانی ،دوم

 ی توسط انقالب بلشويکنوع بشرزنند و از پيشروی های بی سابقه ای که در زمينه رهايی 
اين عده برای الهام و جهت گيری به گذشته ای دورتر .  دست می شويند،و چين حاصل شد

 و مدل های تساوی جويانه، به ايده آل های دمکراتيک و ١٨ به قرن ـرو می کنند 
سفه ای چون ژان ژاک روسو و امانوئل کانت و به اجتماعی عصر بورژوايی، به فال

 کمونيسم واژه حتی ، آناندر برخی موارد. ماس جفرسنا سياسی ای چون تنظريه پردازان
 سياسی ه ای پروژهرا ب" کمونيسم "مواردی هم هست که بر چسب . حذف می کنندهمرا 

   .داصول بورژوا دمکراتيک قرار داردر چارچوب  که کامال نصب می کنند
حزب کمونيست آواکيان نه تنها رهبر . سوم، کاری است که باب آواکيان انجام داده است

او رهبر حزبی است  (. نيز هست بينننظريه پرداز روشبلکه يک   استانقالبی آمريکا
 )که عزم خود را برای کسب انقالبی قدرت و دگرگونی ريشه ای جامعه جزم کرده است

  مربوط به انجام به چالش های١٩٧٦انقالب چين در سال باب آواکيان از زمان شکست 
 با اين درک که انقالب کمونيستی تنها راه برون رفت از ، امروز پرداختهدنيایانقالب در 

تجربه غنی " از  آواکيان.زندگی اجتماعی فاجعه بار و جنون آميز دنيای امروز است
ها   آن، و اصول اساسی کمونيسم اهدافدر ميان ، آموخته تاکنونکسرخی از زمان مايتار

و يا نادرستند  جوانبی که معلوم شده ، قبول کردهبه اثبات رسيدهرا که صحت شان اساسا 
 کمونيسم را بر پايه علمی تر و محکم تری او. است کنارگذاشته  راديگر قابل اجرا نيستند
 – ٥٦(سيه  از پيشروی های خارق العاده انقالب روآواکيان )٤(" .استوار کرده است

به . در مقابل حمله های ضد انقالبی دفاع کرده است) ١٩٤٩ -٧٦(و انقالب چين ) ١٩١٧
عقيده باب آواکيان، مساله به طور عمده تداوم موج اول انقالبات سوسياليستی در قرن 

در عين حال که . بيستم است که نقطه اوجش انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی در چين بود
  . هيم و متدولوژی غلط نيز مطرح استگسست از مفا

شامل اين سنتز .  بر اين پايه است که باب آواکيان يک سنتز نوين پديد آورده است
، انترناسيوناليسم، خصلت گذار روشدر زمينه فلسفه و پيشرفت های کيفی و راهگشا 

املی اين سنتز که يک تک. ست اسوسياليستی به کمونيسم و برخورد استراتژيک به انقالب
 ، در عين حال.گسست های مائو از استالين استم تداو"کيفی در علم کمونيسم است 



است که بر مائو جنبش کمونيستی تحت رهبری استالين مسلط بر گسست از برخی تفکرات 
  )٥." (طور غير عمده تاثير گذاشته بوده هر چند بتسه دون نيز، 

  بديوپروژه سياسی 

فاوت روشنی بين دو جهت گيری سياسی امروز، بر خالف قرن بيستم، ت
همه در مورد ماهيت دقيق اين ، ]در آن دوران[ . موجود نيستمتضاد

 هم نظر نبودند ولی توافق بر اين بود که تقابلی بين متضادسياست های 
 و گزينه انقالبی موجود کسياست های کالسيک بورژوا دمکراتي

  وجود داردابل اساسیچنين تقيک   اينکهامروز ديگر در مورد.... است
 پيچيده تر و ، ارتباط بين فلسفه و سياست،در نتيجه. در کار نيستتوافقی 

  ٢٠٠٧، بديوآلن ) ٦ (.ناروشن تر شده است
بازگشت :  مطرح کرديمدر باال بيان فشرده قطب دومی است که بديوپروژه سياسی آلن 

يالکتيکی سنتز نوين باب  برخورد ماترياليستی دخالف بر ،بديوبرخورد . به قرن هجدهم
، يک جواب ايده آليستی و غير "پايان يک دوره " يعنیپديده عينیاين به  ،آواکيان

با نه کار را   اين او ولی.هم کند سر" سنتز نوين" می کوشد يک بديو.  می دهدديالکتيکی
 جريان  در نه که از مارکس تا لنين و مائو تکامل يافت، وعلمیتکيه بر کمونيسم به مثابه 

انجام می  قبل از مارکس  دورانها رجعت ب بلکه ب،تالش برای تکامل و پيشبرد اين علم
  .برسد" کمونيسم"متفاوتی از " ايده"تا به دهد 

 او از علمی جمعبندی منفی و غير ،بديوتئوری سياسی و پروژه در يک نکته محوری 
البات و دستاوردهای اساسا و بر واقعيت اين انقا. است موج انقالبات سوسياليستی ناولي

.  جدی بر اين تجارب وارد استهایحرفی نيست که انتقاد.  خط بطالن می کشدمثبت آنها
 بايد بر چه اساسی و با استفاده از چه روشی صورت پذيرد؟ آيا بايد عميقا هاولی اين انتقاد

ر شرايط  انقالب کمونيستی را د بتوانو بطور همه جانبه اين تجربه را بررسی کرد تا
  دمکراسی را اتخاذ کرد؟  -موضع بورژوابايد جديد پيش برد، يا 

بخش انقالب شوروی و چين توسط چارچوب حزب   رهايیظرفيت معتقد است که بديو
 محدود و ، و اعمال قدرت دولتی سوسياليستیاهنگ دولت، رهبری نهادينه شده حزب پيشـ

تکامل يافت که " خودکامگی" نوينی از دولت به شکل - حزب،از نظر وی. نهايتا نابود شد
 انقالب ،بديو. بود" درونی بوروکراتيک رخوت"و " اعمال زور پليسی"ويژگی اش 

 مرکزی فعاليت محصولدولت به مثابه  -پايان حزب" و حتی اثبات را نمادفرهنگی 
  . می داند" سياسی انقالبی

ش ديگر نه می توانند بخ سياست های رهايی " يکم،: جنبه دارد دو،نتيجه گيری وی
 ی که ناشی ازشکل در زندانِ می توانند  و نه در نظر گرفته شوند انقالب پارادايمزير چتر 

  .سپری شده است" عصر انقالبات " دوم،". باقی بمانند است،حزب
 به بارهاما  آن،  مباحثوين و تکبحث و جدلی که پيش رو داريددر چارچوب بندی 

  زمينهخصوص دره برا  رجوعاين ما ) ٧. (جوع کرده ايمسنتز نوين باب آواکيان ر
 در زمينه درک از دولت سوسياليستی به مثابه دولتی کامال  سنتز نوين کهیپيشرفت هاي

 رهايیدرک ماترياليستی تر و در زمينه يک ،  حاصل کرده استنوين در گذار به کمونيسم



 انقالب در ازاستراتژيک ن نويدرک يک   در زمينهز مفهوم رهبری کمونيستی، وابخش 
  . ، انجام داده ايمکشورهای پيشرفته سرمايه داری

 غير علمی در مورد دمکراسی ناب، غير ه هاینظري واکاوی،  سنتز نوينازيک بخش 
جدل نظری  به لحظه تاريخی و ،لهااين مس. است تعالی يابنده توسط باب آواکيانطبقاتی و 
 ليبرال یباب آواکيان در نقد با ارزشی که بر تئور .، ربط بسيار داردبديوما با آلن 

 از جمله کسانی ديگر،دمکراتيک نگاشته، تئوری های روسو، الک، جفرسون و 
وی در . معاصر نظير هانا آرنت را بررسی می کند" تماميت خواهیضد "تئوريسين های 
ی ي شناسا، بود جنبش بين المللی کمونيستی موجودابتدا در را که از ل هايیعين حال اشکا

 از عدم ترسيم خط تمايز دقيق بين اصول بورژوا دمکراتيک و  کهال ها اشکاين. می کند
 ولی در مقاطعی بسيار به حساب می آمدهر چند فرعی  ،اصول کمونيستی ناشی می شد

  .بودشده برجسته 

  تزهای مرکزی

 اين بحث .اهيم کردمجادله خو بديو، ما در زمينه تئوری و فلسفه سياسی با نوشتهدر اين 
  .  است مرتبط به هم در سه رشته کليدیات و مباحثاتشامل موضوع

عرضه می " سياست راديکال برابری " که تحت عنوانبديوبخش  ، سياست رهايیاول
 اين. روسو و ايده های انقالب فرانسه ريشه دارد"  برابریشاه بيت" در اين سياست. شود

اين . اتيک روبسپير، سن ژوست و ژاکوبن ها متمرکز بودايده ها در برنامه راديکال دمکر
" چهار کليت"در تقابل کامل با آنچه مارکس ايده اليستی است و  ،تساوی جويانهاست يس

ی، محو ت طبقامايزات تهمحو کلي: مارکس اينست" چهار کليت"منظور از . ناميد قرار دارد
 اجتماعی که مناسباتارند، محو کليه ها استو  بر آنمايزاتکليه مناسبات توليدی که اين ت

 کردن کليه ايده هايی که منطبق بر اين دگرگون و ،بر اين مناسبات توليدی منطبق اند
  .  اجتماعی اندمناسبات

بری اجتماعی غلبه کند و نه می ابر نابرت  نه قادر اس،بديوسياست راديکال برابری 
منظور مارکس از .  فراتر بروداندخو" حق بورژوايی"تواند از آنچه مارکس افق محدود 

گذشته و انعکاس آن ی بازمانده از جامعه روابط کااليی و نابرابری ها، "حق بورژوايی"
   .در قانون، سياست و ايدئولوژی، درون جامعه سوسياليستی است

نقش رهبری حزب نفی  شامل نفی ديکتاتوری پرولتاريا، بديونزد " ايده کمونيسم"،دوم
و می ا.  ايجاد نوع کامال نوينی از دولت است نفیکسب قدرت دولتی، ونفی ، اهنگپيش

 بر ساختاری برای کسب قدرت و تامين پيروزی که" دولت -حزب"گويد چارچوب 
اين است که اين چارچوب " اشباع"منظورش از .  شده استاشباع ديگر  است،امپرياليسم

امر تعيين کننده بررسی و بازبينی "  وی ارائه کندديگر قادر نيست راه حل ها و نتايج مفيد
خودکامگی ، اين چارچوب، ايجاد کننده بديواز ديد  .را انجام دهد" نقادانه در مورد خود

 متکی است بر نفی مفهوم علمی بديو بحث. کنار گذاشته شودبوروکراتيک است و بايد 
  کهمادی مبنای آنی ي فرماليستی از دمکراسی و دولت، و ناتوانی در شناساگاهطبقات، ديد

نقش ضروری که يعنی ناتوانی در شناسايی آن .  را الزام آور می کندتیرهبری کمونيس
 از درک اين مساله که يعنی ناتوانی.  می تواند و بايد بازی کند کمونيستیرهبریيک 



 و رهبری شونده  کننده پايه واقعی برای غلبه بر تضاد بين رهبریرهبری کمونيستی،
  .است

، ولی در شهرت دارد و ارتباط با انقالب فرهنگی ابراز همبستگی به بديولن هر چند آ
 فستيمان«  سند می کند که دربه شکل فشرده عرضه را یمتدولوژيک گرايش  همانواقع

  : استی شدهي شناسا»آغاز مرحله نوينـ  کمونيسم :آر سی پی
   

 هيچگاه وظيفه جمعبندی علمی از مرحله پيشين جنبش] اين افراد[
کمونيستی و مشخصا تحليل راهگشای مائو در مورد خطر و مبنای 
احيای سرمايه داری در جامعه سوسياليستی را به عهده نگرفته اند يا 

بنابراين اگر چه . هرگز درگير اين کار به شيوه ای سيستماتيک نشده اند
بسياری از آنان ممکن است از انقالب فرهنگی چين دفاع کنند، يا در 

اع می کردند، اما از يک درک واقعی و عميق از اينکه چرا گذشته دف
انقالب فرهنگی ضرورت داشت و مائو آن را با چه اصول و اهدافی 

  )٨( .آغاز و رهبری کرد، بهره مند نيستند
غير منتظره و " رخداد" معتقد است که تغيير واقعا ريشه ای، نتيجه يک بديو آلن ،سوم

 برای لحظه منفعالنهدر قلمرو سياسی، نهايتا به انتظار اين فکر . است" کامال تصادفی"
 در انتظار رخداد می بديونسخه ای که . ، در می غلتد"رخداد" به اصطالح ياگسست، 

نسخه پيچيدن "سياست و " مبارزات محلی" سياست ،"از دولت حفظ فاصله" سياست ،پيچد
اين در ). م پرداختمفهومی که در بخش های بعدی به آن خواهي( . است" دولتبرای
 به جای ، پرسه زدن بی خاصيت در حاشيهاين به معنی.  استتی نسخه ای رفرميس،نهايت

اوليه و  جهش حال آنکه سرنگونی نظم موجود، همان.  استسرنگونی انقالبی نظم موجود
روابط استثمار و ستم در شر بشر از نوع  رهايی کل ی است که نهايتا بهفرايندالزامی در 

  .ی انجامددنيا م سراسر
 را بيابيم بديوو مرکزی ترين مباحث " بهترين" ما کوشيديم که تدوين نوشته حاضر،در 

فريبنده  های وشش در پبديوولی بايد قبول کرد که تئوری های . و مورد بحث قرار دهيم
 برای ابهت دادن به کارش هستند ولی ا هر چند ظاهراين پوشش ها،.  پيچيده شده اندای

  .را می پوشانند و ضد انقالبی آنانقالبی غير تخصل
با اين کار، . تاس" بخش یيسياست رها" دادن اينست که واقعيت  نشاننوشته ماهدف 

 جنبش سياسی انقالبی و  وعلميعنی (بخش   و خط واقعا رهايیآن پررنگی بين تمايزخط 
  . خواهيم کشيد)هدف کمونيسم
بشر را دارند و آرزوی آينده ای کامال نوع ه  با کسانی است که دغدغه آيندماروی سخن 

ه  کسانی که بدنبال تئوری ای در خور چالش های زمان؛متفاوت را در سر می پرورانند
مان اين است که به مردم امکان دهيم دو خط متفاوت را با هم مقايسه کنند و  هدف. ندا

می ماند و از باقی ود  موجدنيایاسير ) ين کننده اشوعليرغم خواست تد(بفهمند چرا يکی 
 ديوانه دنيای زنجير می کند، و ديگری راه خروجی از اين دنيالحاظ عينی ما را به اين 

 .عرضه می کند
 



 
 
 
  

  فصل يک

  ؟ بودچنين روسو است و چرا نبايد  پيرو نظرات ژان ژاک،بديوچرا آلن 

  دو چارچوب متفاوت و دو پروژه متفاوت: مقدمه

او می گويد .  استبديوبديهی در سياست رهايی بخش  اولين اصل و اصل ،برابری
 و تحت همين بخش بايد از طريق سياست راديکال برابری  فلسفی سياست رهايیباروی"

او ) ١٠"( استی برابرشاه بيت تمام سياست های رهايی بخش، ")٩."( تحقق يابدعنوان
 بديو ارنظرهای در يکی از اظه.پاس می دارد) ١١" (اصل االصول"برابری را بعنوان 

  :می خوانيمچنين 
چارچوب خود را  نه ،فرض می گذاردی را پاياننقطه  نه ،برابری"

نسخه ای ارائه می  در مورد محدوده اجرای خودمحدود می کند و نه 
حکم عمومی که اينک در مورد  .ستء ابری فورا قابل اجرارا ب.دهد

 اين ه نشان.ست خوبی اه نشان صادر می شود،برابریخواب و خيال بودن 
 را بازيافته  در ترسيم مرز تمايزها قدرت خود،]برابری[ لمهکاست که 

  ) ١٢ (".است
 در هر مردمی/  عمومی ات مبارزحد از اين هم پيشتر می رود و کمونيسم را در بديو
 نامتغير "]مقاله[  دربديو. عليه زور دولتی تعريف می کندو برابری  ]کسب[ برای مقطع،

  : ی گويدم" کمونيستی
از بدون شک فرضيۀ کمونيستی، به عنوان يک ايدۀ ناب برابری، "

 به محض اينکه عمل توده ای . وجود داشته استت هاابتدای ظهور دول
 دولت قرار می گيرد، جبربه نام عدالت برابری خواهانه در تقابل با 

تاکيد از ) (١٣ (".مقدمات و يا تکه های اين فرضيه ظاهر می شوند
  )ماست

 بر اين مبنا،.  برابری را در مرکز پروژه کمونيستی قرار می دهدتوصيه مطالبه و بديو
 جوهر بديويعنی آنچه " راه حل "]بنابراين[. استجامعه بشری شرايط نابرابری " مشکل"

" اصل بديهی عمل"و "  فوریتجويز" به عنوان ، در برابری را بايدکمونيسم می داند
  .جست و جو کرد
م واقعی چيزی کامال متفاوت، بسيار راديکال تر و بسيار عالی تر از ولی کمونيس
مارکس در توضيح محتوا و اهداف کمونيسم و گذار سوسياليستی به . برابری است

  :می نويسد) و تفاوت آن با سوسياليسم تخيلی و نهايتا رفرميستی(کمونيسم 
تاريا به  پرولديکتاتوری است، اعالن  انقالبادامهاعالن سوسياليسم "

 کليه، محو های طبقاتیتمايزکليه  مثابه نقطه گذار ضروری به سوی محو



 روابط اجتماعی کليه، محو تمايزها هستند اين شالودهروابط توليدی که 
 ايده های نشئت کليه کردن دگرگونکه منطبق بر اين روابط توليدی اند و 

 و ، اصلاز  تاکيدهاخط) (١٤ (."گرفته از اين روابط اجتماعی
  ) از ماستبرجستگی کلمات

 غلبه بر چهار  چه تصوير و مفهومی ازمارکسکه در فرمولبندی اين اظهاريه، ببينيد 
 . مردم و افکارشان است متحول کردن مستلزمانقالب کمونيستی .ارائه کرده استکليت 

ی  نهادها روابط و سياسی و و اقتصادیزمينه های را در دگرگونی هااين کار عميق ترين 
 نيست بلکه می  های افراطیخفيف قطب بندیدر پی تاين انقالب . اجتماعی می طلبد

  .خواهد بر همه اشکال استثمار فائق آيد و طبقات را از بين ببرد
 اجتماعی تکامل مادی و.  تخيلییاست، ولی نه به مفهوم" انقالب تمام عيار"اين يک 
  انقالبیاين. ورده استآريخ بشر بوجود  در تا را مبنای انقالب بی سابقه ای،جامعه بشری

نه انسان هايی که آگاهانه و ا همکوشی آزادر اساس جامعه ای جهانی بآفرينش برای است
  .داوطلبانه خود و دنيا را تغيير می دهند

آيا . خود منعکس می کند؟ خير" ايدۀ ناب برابری" جوهر کمونيسم را در بديوآيا آلن 
. هم خير  است؟ بازا بخشيدهکه احتماال مفهوم کمونيسم را غناين يک تکامل خالقانه است 

ی يسم به متغير کمون تبديلکهبل. نيست"  کمونيستینامتغير"، بديو ايده د که اينيخواهيم د
  . بورژوا دمکراسی استاز

  در جا زدن در حصار برابری يا پشت سر گذاشت افق تنگ حق بورژوايی؟

عمل توده ای تحت عنوان " با صدور فراخوان يوبد، به نظر می رسد که در نگاه اول
يک سياست برابری به روی ، "عدالت برابری خواهانه و در ضديت با جبر دولتی

در واقع . تمرکز می دهدراديکال برای هدايت شورش های تاريخی و بر حق عليه دولت 
 تحقق ،آيا معنای رهايیپرسش اينست که .  محسوب می شودبديواين جزيی از جاذبه آلن 

  باشد؟" فورا قابل تجويز"برابری نيست؟ و آيا برابری نبايد 
. دارد  مارکس"چهار کليت"تحقق مهم در ارتباط با بسيار غلبه بر نابرابری نقشی 

نابرابری های ريشه دار در جامعۀ بورژوايی مدرن شامل تقسيم طبقاتی، تقسيم بين کار 
 بين ملل غالب و اقليت های ملی، و تضاد يدی و فکری، روابط ستمگرانه بين زن و مرد و

  .ی کليدی استتمايزهابين شهر و ده، و ساير تضادها و 
برابری به مثابه يک رابطه اجتماعی . نيست" قائم به ذات"ولی برابری يک اصل 

حد و حدود تاريخی  سياسی دارای ماهيت طبقاتی و ـ فلسفی چارچوبمشخص يا يک 
  .  است مرتبط اقتصادی و نهادهای سياسی عصر بورژوايی روابطباعموما برابری، . است
 رهايیبه هدف قرار دادن، به خودی خود  را نشان خواهيم داد که برابریما عالوه، ه ب

ريشه روابط استثمار و تقسيم جامعه به استثمارگر و استثمار شونده که : نمی انجامد
 .را زير ضرب نمی بردنابرابری است 

 فی .می رود) و دمکراسی(ای غلبه بر نابرابری، به ورای برابری انقالب کمونيستی بر
  . در جامعه کمونيستی برابری معنايی نخواهد داشت،الواقع

   متفکر انقالب بورژوايی:روسو



 مبنی بر اصل قرار دادن برابری را بايد در قرن هجدهم جست و بديوريشه گرايش آلن 
 ژان رجعت به سازه های: آن دوران استاين در واقع نشانه ای از رجعت به . جو کرد

تمرکز " گزيده ای از در اينجا.  فرانسه١٧٨٩ انقالب آرمان هایو ) ١٥(ژاک روسو 
 تاثير  اين گزيده را از کتاب.را نقل می کنيم  روسو]نظرات[ در بديو" دادن و غرق شدن

  : بر گرفته ايم» و رخدادوجود« تحت عنوان بديوآلن گذار 
 دۀ عمومیاارتا آنجا بسط می يابد که برابری را معيار  روسو تيزبينی"

ارادۀ عمومی رابطه ای است .  استاساسیاين يک نکته . قرار می دهد
 زمانی موثر فقط ]اين اراده[نتيجتا . از تعلق مشترک مردم به خودشان

 اراده  بروزشکل های. اعمال شود مردم به همۀ مردم ۀ از هماست
بژه از يک منظر و  ا بين کل...يک رابطه« از  عبارتند)قوانين( عمومی

  ".»يت کلی در تقسيم هيچ بدون،کل ابژه از منظری ديگر
تساوی  با معياربين موجوديت سياست  اساسی جديد حلقهبه روسو ... "

 دقيق  يک معيار، چندان از صحبت،با وجود اين.  می انديشدجويانه
به  .استعمومی، سياست  ارادۀ اظهار ذاتیبه مثابه يک برابری . نيست

  غير اظهاريه گونهيعنی هر . هم صادق استش اعکسهمين ترتيب، 
 ]کتاب[ در مسالهجالب توجه ترين . ، ضد سياسی استتساوی جويانه

شالوده ای که  اتکاء منظم بهبا  اين است که ]روسو[» قرارداد اجتماعی«
 تفکيک، بر رخداد استوار است و سلسله اعمالی روش مند و غير قابل

کلمات ) (١٦(."  سياست و برابری برقرار می کندی ميانارتباط نزديک
  ) از ماتاکيد اصل، خط برجسته از

هسته .  معيار نهايی سياست رهايی است برابری،به ِصـرفبرابری ، بديواز نظر 
 . است کلمهيی روسو به مفهوم" برابریحکم اساسی "مرکزی و بيان کننده اين سياست،

به روسو بديو رجعت و برخی از جوانب کليدی مساله بپردازيماين  بررسی دقيقتر بهبياييد 
  .را باز کنيم

ی هيچ ب"ده جامعه، ا از جامعه يا اربديو سوال اين است که آيا می توان مثل ناولي
 در محرومميلياردها نفر استثمار شده و با  دنيايیصحبت کرد؟ آيا در " تقسيمی در کليت

که ابزار توليد را کنترل می کنند و برای تحميل اين کنترل اندکی ا  تعداد نسبتقبال
وجود  تقسيم نشده می تواند يتزرادخانه های جنگ و نابودی را بکار می گيرند، يک کل

   باشد؟داشته
مازاد يک  جامعه بشری در توليد توانايی تاريخی تکاملواقعيت اين است که با 

آن توليد جامعه در باز و جامعه به مفهومی پايه ایای  آنچه برای بقيعنی بيش از(اجتماعی 
 جدايی کار يدی از کار فکری و ظهور پدرساالری و ،و در ارتباط با آن)  الزم استسطح

  .مالکيت خصوصی، جامعه بشری به طبقات آنتاگونيستی تقسيم شده است
شه در ين انسجام ريا. داردچرا، .  نداردیانسجاممنظور اين نيست که جامعه هيچ 

 و نقش گروه های مختلف جايگاه توليد و مسلطخصلت و مکانيسم های تنظيم کننده شيوه 
مايزها و تضادهای  ترا اجتماعی يتولی اين کل.  توليد اجتماعی داردفراينداجتماعی در 

آشتی ناپذير ميان استثمارگران و استثمار شوندگان، سلطه گران و تحت سلطه ها، شقه شقه 



نيروی " بدون روابط و نهادهای اجتماعی، ارزش ها و ايده ها و ن کليت،اي. کرده است
عمل می کنند، نمی توانست " چسب اجتماعی"نوعی  که به مثابه ، يعنی چيزهايی"عادت

اگر نيروی سرکوبگر قدرت دولتی که : ست نکته تعيين کننده اين و". بمانديت باقیکليک "
يت  اين کله به لحاظ اقتصادی است وجود نداشت،فشرده و حافظ منافع طبقه مسلط بر جامع

  ".کليت باقی بماند"نمی توانست 
 فی الواقع قرارداد اجتماعی .ديد روسو از برابری با مالکيت خصوصی گره خورده بود

خرده  بر ،ديد روسو از يک جامعه مساوات طلبانه. روسو، ضامن مالکيت خصوصی بود
 ابزار يک،هر  رايی که  توليدکنندگان خودکفا و خوديعنی. بود استوار کاالتوليدکنندگان 

سلول بنيادين . دولت در اختيار داشت - يک اجتماع کوچک از نوع شهررتوليد الزم را د
 را يک خودجمهوری محلی روسو عالوه، ه ب.  بودپدرساالر، خانواده چنان اجتماعی

وطن تا به حال، کم آيا . از آحاد برابر می دانستمتشکل  همبسته، وطن پرستجامعه 
 طبقاتی، روسو يک خرده بورژوای جمهوری خواه لحاظ؟ به ديده ايمپرستی و پدرساالری 

   .چيز را توجيه می کندهمه "  نهايی برابریحکم"ها را می داند، ولی   همه اينبديو. بود
شيوۀ توليد مشخصی يک توای برابری در جامعۀ بورژوايی منطبق بر حشکل و م

 و عملکردهای درونی که از آن ناشی  بر توليد کااليیسرمايه داری. داریسرمايه : است
و بر  نياز،  بر مبنایسود و نها هدف کسب توليد ببر مالکيت خصوصی، بر ، می شود

اندازه زمان کار ، يعنی  مبادله برابرهاتوسطتوليد کااليی . مزدی استوار استاستثمار کار 
  . که معياری يکسان است، اداره می شودهااجتماعا الزم برای توليد اين کاال

تبديل  روابط،  مرکز همه اين. را تعميم می دهدشيوه توليد سرمايه داری، روابط کااليی
: ن به دو معنی آزاد استـُکارکفرد . نيروی کار به کااليی قابل خريد و فروش استخود 

  . سرمايه داراين يا آن ط از مالکيت بر ابزار توليد و آزاد برای استثمار شدن توس" آزاد"
  مساله را در پرولتاريای مدرن و مبنای تاريخی اينشکل گيری ،»کاپيتال«مارکس در 

ريشه کن :  قرار می دهد تحليلمورد تجزيه و از ابزار توليد گانتوليد کنندقهرآميز جدايی 
ی يعن(دهقان از زمين؛ تحميل وحشيانۀ لوايحی که ولگردی توده های کردن و اخراج 

 است شرايطی ،دیمزبردگی . را ممنوع می کرد)  پيدا کرده بودندآواره فقرای موقعيتی که
  دائمی جدايیبر اساس توليد کننده مجبور است نيروی کار خود را ، مرد و يا زنکه در آن

  . از ابزار توليد بفروشد
ر بر اساسی ترين مبادله ای که تحت سرمايه داری انجام می شود، مبادلۀ نيروی کا

در برابر دستمزد و استفاده از ) هزينه حفظ و بازتوليد نيروی کاريعنی (اساس ارزش آن 
 يعنی.  توسط سرمايه در عرصۀ توليدنيروی کار استثمار اين يعنی.  استاين نيروی کار
داری و بازتوليد نيروی کار يم هزينۀ نگهکه تکرار کن( دستمزد ی بيش ازاستخراج ارزش

توليد ارزش اضافه بر پايه . توليد سرمايه داری است" کثيف کوچکراز "اين ). است
 ، الپوشان می شود مسالهولی اين.  جای دارداستثمار کار مزدی در قلب سرمايه داری

 قانونی )صوری ( و توسط برابریصورت می گيردجريان مبادله برابرها در چرا که 
  .پنهان می شود

از روسو  گاهديدمی خواهد . در پرانتز بگذارد می خواهد همه اين ماجرا را بديوآلن 
او می خواهد . جدا کندسرچشمه آن بود،  که  ایطبقاتیاجتماعی و برابری را از روابط 



بر . آن شتاب ايدئولوژيک وارد کرد جدا کند به  که ای را از روابط بورژوايیگاهاين ديد
  روسو]بحث های[، از )١٧" (تعبير اقتصادیدر غياب هرگونه  "بديواين اساس است که 

 در دنيای واقعی غير قابل الگويیولی چنين . استخراج می کند  سياسی برابریالگوی يک
 بديوآلن داشته باشد که همچون  وجود انیدر مغز متفکرمی تواند حصول است و فقط 

تعابير "يت، بازتاب  که در واقعچيزیهمان  يعنی. می لنگد برابری پايشان در مقابل
در واقع، بازتاب روابط اقتصادی استثمارگرانه  يا. استکامال معين از استثمار " اقتصادی

  .است

  قرارداد اجتماعی، يا ساختار اجتماعی بورژوايی؟
يک دولت :  از دولت ارائه می دهدمقبول همگانیقرارداد اجتماعی روسو يک ديد 

  گرفتهسرچشمه  که از يک توافق مختارانه،دمکراتيک و جامعۀ مدنی) بورژوا(مدرن 
 می شوند تا نوع مشخصی از واردش که مردم  است يک قرارداد اجتماعیاين. است

  .را تشکيل دهند"  متقابل به يکديگرتعلق"
با چگونگی شکل " قرارداد اجتماعی "در مورد روسو غزل سرايیمشکل اين است که 

 رژوايیدولت ها، حتی دمکراتيک ترين دولت های عصر بوگيری و تکامل تاريخی 
دولت  . توضيح نمی دهدتعاريف روسو علت ادامه موجوديت دولت ها را. خوانايی ندارد

بلکه . باشد، نيست" عمومیارادۀ " و ضامن تجسمکه " قرارداد اجتماعی"بيان نهادی يک 
است و يک نظام مبتنی بر استثمار تجسم خصوص دولتی که ه  و بـدولت در جوهر خود 

نظم است که  ديگر  ای طبقهتوسطماشين سرکوب يک طبقه  ـرا تحميل می کند آن 
تکامل تاريخی و مداوم جريان هيچ چيز در .  را حفظ و بازتوليد می کنداجتماعی موجود

مشروعيت  يا در تکامل نهادی دولت سرمايه داری و مکانيسم های ،جامعه سرمايه داری
  . نداده استرا تغييرطبقاتی رابطۀ اساسی سلطه و سرکوب دهنده به آن، 

 از تصويری آرمانی و مدون می کردروسو منافع طبقه در حال صعود بورژوا را 
 و تحکيم شيوۀ توليد سرمايه داری خدمت در حال خيزدولت و جامعه ای که به اين طبقۀ 

تخيالت بخش راديکال ايدئولوگ های انقالب آتش  اين تصوير، .ارائه می دادکند می 
.  بودن، نقشی کليدی بازی کردآزاديک کلکتيو ايدۀ در اين ميان،  .شعله ور کردفرانسه را 

ی ايجاد يک ارگانيسم اجتماعی جمهوری خواه متشکل از شهروندانيعنی اين ايده که 
. نهفته است ارادۀ عمومی و تبعيت از آن مشارکتی دستگاه که آزادی شان در خواهد شد
  . که در قانون متمرکز می شوداراده ای

، يکی از داليل مهم عدم مشروعيت نظم کهن يدئولوگ های انقالب بورژوايیاز نظر ا
در  جامعه  اينکه يعنی.ه بود حاکميت مردمی و اراده عمومی مبتنی بر جامعفقدان فئودالی،

 مستقيمی در ايجاد مشارکت اجتماعی اش ـ و نمايندگان سياسی يیظهور بورژواحال 
 برای متحد کننده ایين را به شعار همالبيون فرانسه انق. ندرای جامعه ندامعيارهقوانين و 

  .  کردندتبديل  و رسميت بخشيدن به نوخرد کردن کهنه و ايجاد
تيزبينی روسو تا آنجا بسط می يابد که برابری را معيار ارادۀ عمومی : " می گويدبديو

نه هيچگو.  استاشتباه خير، اين يک نکته ."اين يک نکته اساسی است. قرار می دهد
 و گانبرد" اراده" که متعالی در مورد برابری وجود نداردمجرد و ) ١٨ ("ارادۀ عمومی"

کاری که روسو . ، سرمايه داران و کارگران را منعکس کنددهقانانبرده داران، اربابان و 



ـ اجتماعی  بورژوازی و ساختارهای سياسی  مشخصکرد اين بود که منافع طبقاتیمی 
منافع کل جامعه  و بازتاب می داد، به شکل فع را تقويت می کرد که اين منامربوطه ای

دل از چنين حرف های روسو دقيقا همان چيزی را تجسم می بخشيد که . ارائه می کرد
 واقعی روسو، "تيزبينی"".  ارادۀ عمومیبرابری به مثابه معيار: "ربوده است بديو

جامعه طبقاتی بين ستمديده و ، اين بود که به شکاف های واقعی عليرغم هر نيت ذهنی
 شکاف هايی که ريشه در روابط يعنی همان. صوری بزندبرابری ، رنگ و لعاب ستمگر

  . سرمايه داری دارند گرانه و سلطهیتوليدی و اجتماعی استثمار
هر طور نگاه کنيم " است که ايننظم سياسی بورژوايی از شکل گيری  روسو تعريف

 به ،برقرار کردبرابری  بين شهروندان ،قرارداد اجتماعی :باز هم به يک نتيجه می رسيم
ه  همگی خود را به شرايط يکسانی متعهد می کنند و بايد از حقوق مساوی بهر کهاين معنی
  )١٩." (مند شود

وجود "  اجتماعیسازه"بلکه يک " قرارداد اجتماعی"واقعيت اين است که اين نه يک 
 کند و ديکتاتوری بورژوازی را به عنوان عمل  که بورژوا دمکراسی را توجيه میدارد

دانست که " قصه ای"داد اجتماعی را می توان قرار.  عرضه می کندگان همتوافقمورد 
"  قرارداد اجتماعی نکتهترين چشمگير"و اين " تعهد می کند اجتماعی ماز نظر"مردم را 
 روشنا اتکاء ب"تماعی به ما بقبوالند که قرارداد اج می خواهد بديو در حالی که .ن است

يک رابطه نزديک بين سياست و  ،به روال چيزهای نامشهودنهايی و شالوده يک به 
  ".برابری ايجاد می کند

که ("اين بود که بر برابری صوری بين استثمارگر و استثمار شونده " تيزبينی روسو"
بقه استثمارگران تاکيد می کرد، وقتی واقعيت اين بود که ط") قوانين اشکال بروزش هستند

برای برابری که " ارادۀ عمومی. "بر طبقه استثمارشوندگان ديکتاتوری اعمال می کردند
در قرارداد اجتماعی متبلور شده در واقعيت برابری رسمی در مقابل قانون در چارچوب 

  .  دمکراتيک است–يک دولت بورژوا 
 تضادهای آشتی ناپذير  توسطولی برابری در مقابل قانون در جامعه ای نابرابر که

رابطه بين "ت روسو، ئ در قرابديوبه هيچ وجه و برخالف اظهارات  تقسيم شده،اجتماعی 
انگار آناتول فرانس، رمان . نيست" بژه از منظری ديگرابژه از يک منظر و کل اکل 

قانون، در برابری شاهانه : " که فيلسوف سياسی است بهتر می داندبديونويس اجتماعی از 
، فقير و غنی را از خوابيدن زير پل، گدايی در معابر عمومی و دزديدن نان منع می اش
  )٢٠."(کند

حق بورژوايی در محدودترين معنی اش به . می شويم" يیحق بورژوا"ما وارد قلمرو 
روابط اقتصادی اجتماعی اشاره دارد که در قانون و سياست و ايدئولوژی متمرکز شده 

را تقويت می  رج می نهند ولی در واقع حاوی نابرابری اند و آن برابری رسمی را ا؛اند
تحت   حامل وکهاست  دوره ای از تاريخ بشر در کلمفاهيم مربوط به حق بورژوايی . کنند

  . سلطه توليد و مبادله کااليی و روابط و ايده هايی ناشی از آن قرار دارد
  :چند مثال

ت در معياری اس ،م قضايی بورژوايیسيستدر " برابری در مقابل قانون "معيار -
که چرخش را خدمت برخورد يکسان به سرمايه داران صاحب مالکيت در جامعه ای 



را از محروميت ، شرايط اساسی صوریبرابری . اندبازار سرمايه داری می گرد روابط
  .پنهان می داردمحرومان چشم 
ه توليد کنندگان از ابزار  بر حق استثمار کردن و جداسازی تود، برابرِ"حق مالکيت "-

 را تسهيل  سرمايه داری انباشت رقابتیفرايند ، مالکيتِ اين حق برابر.  استمبتنیتوليد 
 جذببه اين  .هم مساوی نيست  نتيجه اش دنيايی از صاحبان کوچک کاال و باکهمی کند 

ر ی شان بيشت سودآور منتهی می شود که کسانی توسطندی کمتری دارسودآور که یآنان
ار سوی ديگر به و می انجامد  تراکم و تمرکز فزايندۀ سرمايه از يک سو به يعنی .است
  . های مردم در سراسر دنيا تودهفزاينده رنج و فالکت

 بورژوايی نه تنها کنترل طبقه بورژوا دمکراسی حق همه و هرکس به رای دادن در -
ز ماتريکس ساختارها و بر قدرت دولتی را می پوشاند و تطهير می کند بلکه بخشی ا

وری و تمکانيسم های حاکم در مراکز امپرياليستی است که هم بر روابط و امتيازات امپرا
  .تقسيم جهان به ملل ستمگر و ستمديده تکيه دارد و هم اين روابط را تداوم می بخشد

  بهبود برابری، يا غلبه بر آن؟
يعنی نقد او .  برابری استوار است ديد او ازیلکتيکاديد روسو از نابرابری بر رابطه دي

  :از نابرابری درون مرزهای جامعه بورژوازی محصور است
قدرت و نبايد اينطور معنا شود که همه به يک اندازه بايد کلمه برابری 

دست  خشونت بهبايد ن بلکه منظور اين است که قدرت .داشته باشندثروت 
در برابری . ل نشوداتوريته و قانون اعمابه واسطه  و هرگز جز يازد
هيچ شهروندی اين قدر ثروتمند  به اين معنی است که  ثروت همزمينه

نباشد که بتواند شهروند ديگری را خريداری کند و هيچ کس آنقدر فقير 
افراد  تلويحا بدين معناست که اين .نباشد که مجبور به فروش خود شود

د و افراد  نفوذ تعادل به خرج دهن اعمال ومصرفدر فرادست بايد 
  ]تاکيد از ماست) [٢١(.  در حرص و چشمداشتدستفرو

می بينيم که روسو با برده داری مخالف بود ولی پايان استثمار، ستم و تمامی نابرابری 
  .های اجتماعی را تبليغ نمی کرد

روسو اين تفاوت های اجتماعی را تا جايی که استاندارد برابری حفظ شود، قابل قبول 
 احتماال با فرمولبندی روسو در مورد بديو. شهروندان در مقابل قانون برابرنداين : می داند

 ولی يست نصدا در جامعه جمهوريخواه هم" هادستفرو"و " هافرادست "وظايف متقابل 
  چرا که الزمه اينکار . از لحاظ عينی نمی تواند از حصار مادی و ايدئولوژيک آن بگريزد

  .نه ايست که اين نابرابری ها بر آنها سوارندريشه کن کردن روابط استثمارگرا
 پيش می گذارد ممکن است درميان بخش هايی از بديو ای که تساوی جويانهآن سياست 

 ما در دوران قطب بندی عظيم و بی. روشنفکران دمکرات و جوانان راديکال دلنشين باشد
 بشر زندگی رفاه امنيت و هولناک در زمينه ثروت،و ژرف  های اختالفسابقه جهانی ، 

 ولی .برابرندال تقابروابط م و همگان مردم تشنه عدالت برای ان حاضر،در دور. می کنيم
 بر اين دنيا مهر خود را کوبيده و آلوده اش کرده است، اين نابرابری های وحشتناک که

 محصول روابط توليدی استثمارگرانه ای.  استمحصول و تبارز تقسيم جامعه به طبقات
بيان تضاد اساسی جامعه سرمايه اين ها  در سطح جهانی، . مبتنی اندطبقات بر آن که است



تملک خصوصی توسط طبقه سرمايه تضاد بين توليد اجتماعی شده و ست يعنی داری ا
  .دار
ممکن است بتوان قطب بندی را تا درجاتی و در برخی شرايط با بازتقسيم و اصطالح  

 اجتماعی  و نظم اقتصادیمحصول ی کههای عميقتخفيف داد، ولی غلبه بر نابرابری 
گرانه  هسته استثماريعنی سرمايه داری، اساسی بدون حل تضاد  است"تی اخيرامپرياليس"

 اقتصادی و روبنای جامعه نمی زيربنایبدون انقالب و بدون تغيير . ، ناممکن استاش
  . توان بر اين نابرابری های عميق غلبه کرد

 به آن تحول ولی در مقابل مبارزه و خشمگين است،انی کنونی  از وضعيت جهبديوآلن 
يعنی انقالب : پا پس می کشد نوين الزم است، دنيای ايجادبرای که  حد و اندازه ای
ی که در احکام نادرست . قدم بزرگش کسب قدرت سياسی خواهد بودينپرولتری که اول

عصر انقالبات به سر  "کهرا  ادعای بديو اين ،شده است صادر  اولين موج انقالباتمورد
او يک . دشو می  توسط ویرد کسب انقالبی قدرتپشتوانه و را تقويت می کند ) ٢٢"(آمده

در همزيستی با و می خواهد آن را پيش می گذارد " برابری ناب"پروژۀ سياسی مبنی بر 
روژه او اين پ. به جامعه ای که به طبقات تقسيم شده اعمال کند ،قدرت سياسی بورژوايی

 پروژه ای که از نظر او تبلور . پيش می گذارد بخشت نوين رهايیرا به عنوان سياس
  .است" خاص" در واقعيت بسيار بديو" عام"ولی . ورای طبقات است" انسانيت عام"منافع 

آن، " راه حل"يت با آن روبروست و که بشر" مشکلی" از بديوچارچوب درک آلن 
قاتی بخش بسيار مشخصی از جامعه، يعنی خرده منطبق است بر موقعيت و بينش طب

او مشکل نابرابری های همه جا گير را می بينيد ولی اينقدر . بورژوازی راديکاليزه شده
او راه حل را . عميق نمی شود که شيرهای اصلی استثمار در پايه اقتصادی جامعه برسد

چهار " دستيابی به جستجو می کند و نه در" ايده ناب برابری"در محدوده سياست، در 
  ".کليت

نکته عميق و تيزی در مورد ديدگاه و "  بناپارتيیهجدهم برومر لو"مارکس در 
  :توهمات روشنفکر دمکرات مطرح می کند

 بورژوازى بينانه که معتقد است خرده هرگز نبايد با اين تلقى کوته"
اعتقادى اصولى به منفعت خودخواهانه طبقاتى دارد و بر آن است که 

بورژوازى،  خرده. منفعت را فراهم سازد هم آواز شد ائل پيروزى اينوس
شرايط خاص رهايى وى عين  برعکس، بيشتر بر اين باور است که

از نبرد طبقاتى فقط  هستند که نجات جامعه مدرن و پرهيز عامى شرايط
نمايندگان  از اين تصور هم که گويا تمامى. در قالب آنها ميسر خواهد بود

يا شيفته دکانداران هستند بايد  از دکانداران) بورژوازى خرده (دمکراتيک
ممکن است فرهنگ و موقعيت شخصى آنان فرسنگها  چون. برکنار بود

بورژوايِى اين نمايندگان  خرده خصوصيت. با اين گروه فاصله داشته باشد
است که  از اينجاست که ذهنيت آنان نيز محدود به همان حدودى

 زندگى واقعى بدانها برميخورد و قادر به فراتر رفتن بورژوازى در خرده
هايى  حل نيست، و در نتيجه، آنها نظرا به همان نوع مسائل و راه از آنها

بورژوازى در عمل  و موقعيت اجتماعى خرده ميرسند که منفعت مادى



نمايندگان  که ميان اى اين است خطوط کلِى رابطه. شان است متوجه
   .ه و خود آن طبقه وجود دارديک طبق سياسى و ادبى

ولی دمکرات از آنجا که نماينده خرده بورژوازی يعنی يک طبقه در حال گذار 
زيرا منافع دو . است، خود را به طور کلی ورای آنتاگونيسم طبقاتی تصور می کند

 ) تاکيد در اصل) (٢٣." (طبقه به طور همزمان و متقابل در درون وی کند شده اند

 پيچيده انجام انقالبی که نه تنها بر نابرابری فرايندمی خواهد ولی از " ابریبر "بديوآلن 
  . های اجتماعی غلبه کند بلکه به چيزی بسيار فراتر از برابری دست يابد، طفره می رود

   انقالب فرانسهخوانش نادرست و بديوآلن 

 پا می سی سيافرضيه کمونيستی با انقالب فرانسه به عصر مدرنيته: " می گويدبديو
  )٢٤".(گذارد

دست خوش باوری را از اين فرمولبندی چنان از درک ماترياليسم تاريخی تهی است که 
اين فرمولبندی راديکال ترين انقالب بورژوايی را با کمونيسم ادغام می . پشت می بندد

 با انقالبی که بودروابط مالکيت بورژوايی و حق بورژوايی حافظ که را انقالبی . کند
:  می کندقاطیدو جهان متفاوت را . ست ادغام می کند اينهادو شتن هراگذپشت سر ش هدف

 کامل از زندگی بشر که توسط تقسيمات دورانسرمايه داری و يک به جهان کمونيستی که 
و اشغالگرانه طبقاتی رقم خورده پايان می دهد، و جهان بورژوايی استثمار، جنگ های 

 ساختارهای بورژوا دمکراتيکش پيرايشو ری به امپرياليسم  که با تکامل سرمايه دافالکت
  .  بزرگتری برای بشر تبديل شده استفاجعهبه 

 از انقالب فرانسه با اصل او مبنی بر اين که برابری طلبی جوهر رهايی بديوارزيابی 
  . است، همخوانی دارد، ولی اين اصل هيچ وجه مشترکی با کمونيسم واقعی ندارد

دو " معروف مارکس به خاطر می آيد که گفت انقالب کمونيستی نتيجه اين جا توضيح
ايده های "و گسست از " نتیروابط مالکيت س"است، گسست از " گسست بسيار راديکال

روابط توليدی و اجتماعی که آغازگرشان انقالب فرانسه بود، نماد گذشته اند و نه  ".سنتی
 ريشه کن کردندرست است که با . به بوددرست است که انقالب فرانسه همه جان. آينده

 روابط مالکيت بورژوايی تثبيت منظور را اعالم کرد، ولی  خود"سال يک"فئوداليسم، 
  . است»صفر«به ميلياردها انسان تبديل  اش گرانهبود که منطق استثمار

 فردی عرضه آزادیموانع زوائد و  تمام رفع کنندهعصر بورژوايی خود را به عنوان 
کيت ل حق سرمايه به ما– مهمترين حق در جامعه بورژوايی حق مالکيت است .ميکند

فردی و کنترل بر ابزار توليدی است که فقط توسط کار اجتماعی قابل کارکرد و بهره 
برداری است، اين حق دستيابی به نيروی کار ديگران است، حق استثمار، اين حق کنترل 

در جامعه فئودالی " آزادی"اين نوع .  شده استبر نيروی کاری است که با دستمزد مبادله
وراثت وجود نداشت، در آن جامعه نوع ديگری از روابط توليدی غالب بود، مالکيت مهر 

وجود نداشت، تحرکی که " کار آزاد"ی تکامل يافته و ادغام شدۀ خورده بود، بازارها
د را با نيروی کار ورود و خروج به عرصه های مختلف توليد را ميسر کند و ابزار تولي



انقالب فرانسه داشت با يک چارچوب نهادينه دولتی، عرصه را . ادغام کند موجود نبود
  . برای ريشه دواندن روابط توليدی، و در مقابل روابط فئودالی، کامال باز می کرد

 خوشامد گويی به"بود، يعنی به واقعا  آنچه را به نقطه مقابل انقالب فرانسه بديوآلن 
 خود از کمونيسم کيف می  جديدفرمولبندیتبديل می کند و از جسارت " ی کمونيستفرضيه

تبديل کمونيسم به تحقق ايده آل های . رزش نو بودن را هم نداردمتاسفانه، اين حتی ا. کند
است، اين " کمونيسم"انقالب بورژوايی يک سنت مزخرف و رويزيونيستی در 

اين يک . مزيت های امپراطوری کنار می آيدنيسم ملی و ياست که با شوو" کمونيسمی"
 و به بورژوازی دست می شويدانقالب از موضع گيری سياسی ايدئولوژيک است که 

حتی در جنبش بين . کار نخواهد بود اعالم می کند که تا وقتی دست ماست، انقالبی در
صول  که تفاوت بين اوجود داشته اند غير عمده ای  های گرايش همالمللی کمونيستی

  . دمکراتيک و کمونيستی را مخدوش می کرده اند
است که انقالب " ايده های سنتی "کالف خود بخشی از بديوآلن " فرضيه کمونيستی"

  .کمونيستی بايد بطور ريشه ای از آنها گسست کند
انقالب فرانسه، حتی در . است" چهار کليت"هدف انقالب کمونيستی، از ميان برداشتن 

هيچ وجه چنين هدفی نداشت و بطور عينی هم نمی کال بروزش به اشراديکال ترين 
  :همانطور که انگلس با درايت اظهار کرد. توانست استثمار و ستم را پايان دهد

بزرگی که در فرانسه افکار مردم را برای انقالبی که در پيش بود مردان 
 ناآن. آماده می ساختند خود با مواضع شديدا انقالبی وارد صحنه شدند

مذهب، طبيعت . هيچ نوع قدرت خارجی را به رسميت نمی شناختند
 سياسی، همه اينها مورد بيرحمانه ترين انتقادها نهادهای، جامعهگرايی، 

همه چيز می بايستی يا موجوديت خود را در برابر . قرار می گرفت
....  خود دست می کشيدهستیکرسی داوری عقل توجيه می کرد و يا از 

 تا کنون وجود داشته و همه تصورات حکومتیجتماعی و همه اشکال ا
 غير عقالنی تلقی گرديده و به انبار اشياء بی مصرف ريخته شده سنتی
اوری ها هدايت می شده، همه چيز گذشته پيشد تاکنون به وسيله دنيا. اند

اکنون برای اولين بار سپيده صبح، . تنها شايسته همدردی و تحقير بود
از اين پس خرافات، بيدادگری، تبعيض و . شده استحکومت عقل ظاهر 

ستم بايد جای خود را به حقيقت ابدی، عدالت ابدی، برابری طبيعی و 
  .حقوق انسانی غير قابل تعرض، بدهد

ما اکنون می دانيم اين حکومت عقل چيزی جز جهان ايده آليزه شده 
ستری گصورت دستگاه دادبورژوازی نبود، می دانيم که عدالت ابدی به 

 در مقابل قانون ايی تحقق يافت، برابری به برابری بورژويیبورژوا
منتهی گرديد، مالکيت خصوصی به عنوان يکی از عمده ترين حقوق 

ر هم انسانی اعالم شد و حکومت عقل، قرارداد اجتماعی روسو همانطو
 در قالب جمهوری دمکراتيک بورژوايی که تحقق يافت، نمی توانست جز

 خود قادر فمتفکرين بزرگ قرن هجدهم نيز مانند اسال. ظاهر شود



ران آنها برايشان ايجاد کرده بود، عبور ونبودند از محدوديت هايی که د
  )٢٥. (کنند

اين انقالب، يک انقالب . اين است ديد صحيح تاريخی و درک علمی از انقالب فرانسه
ها اين ايده آل   بهيسم کمونزدن برچسببديو به فکر زنده کردن و  ولی. بورژوايی بود

 ديگر به عصر مدرنيته سياسی خوش آمد می تیفرضيه کمونيسبا انقالب فرانسه، : "است
  )تاکيد از ماست." (گويد

از طريق سن ژوست و روبسپير است که شما به اين حقيقت يکتا : " می گويدبديوآلن 
 دانش شکل می بر اساسش يک. که توسط انقالب فرانسه به ميدان آمد وارد می شويد 

بياييد برنامه ژاکوبن، روبسپير و سن ژوست را بررسی کنيم تا به محتوای ) ٢٦..."(دهيد
  . برسيمنامد می برآينده" فرضيه کمونيستی "بديوآنچه 

، مورخ انقالب فرانسه که گرايش های سوسياليستی دارد در مورد روبسپير ژرژ لو فبر
  :ستی چنين می گويدو ساير شخصيت های راديکال انقالب به در

 ....درمان نداشتولی شر بود مالکيت فردی و موروثی آنان به عقيده 
ثروتی که زياده از حد و تنبل پرور  ، يعنی با"ثروت"و " جالل"با آنان 

 سن ژوست که  مثلروبسپير. انگاشته می شود، خصومت داشتند
تبعيت از در  بود، بی شبههمشخصا اش نهادهای جمهوری خواهی 

 اغلب )هم مدنی و هم سياسی(آزادی و برابری  که می گفتسو رو
بر  پس.  از بين می رودافزايش نابرابری اجتماعیشهروندان بر اثر 

د و تعداد ه از يک طرف ثروت ها را محدود کنکبود جمهوری گردن 
 امکان ارتقاء درزمينداران کوچک را افزايش دهد، و از طرف ديگر 

 کماکان سوسيال دمکراسی ،ايده آل... هم کنندفرابرای همگان جامعه را 
تاکيد از ) (٢٧ (.توليد کنندگان مستقل، دهقانان و صنعت گران بود

  )ماست
اين يک نکته تحليلی . فبر در ادامه اشاره می کند که اين ايده آل قابل تحقق نيستو ل

  :است که باب آواکيان عميق تر و علمی تر باز کرده است
 کوشيدند – و ژاکوبن ها به طور کلی –که روبسپير اصل مطلب اين بود 

جامعه ای بر پا کنند که ايده آل های بورژوايی برابری و آزادی و حقوق 
انحصار  از ، ثروت و فقرافراط و تفريط دربشر را محقق کند، از جهانی 
اغلب بورژوا بر خالف آنچه .  توده ها، حذر کندمحروميت و قدرت

طنز تاريخ در س های بورژوا طرح می کنند، دمکرات ها و تاريخ نوي
 در تالش برای تحقق آن، به ديکتاتوری و خشونت متوسل اين نيست که

اين شدند و بعدا خودشان هم قربانی اش شدند، بلکه طنز در اين است که 
ايده آل بورژوايی در واقع بيش از هر چيز منطبق است بر موقعيت 

 هایيا دقيق تر بگوييم اين قشر(قه  اين طبکماکانو ... خرده بورژوازی
 شکلی در را به قادر نيستند بر جامعه حکومت کنند و آن) خرده بورژوا

 از مهم ترروابط مالکيت و چرا که . آورند که خود در سر می پرورانند
  نيز و)هستند آن قشرها تجسمکه اين (آن، قوانين توليد و مبادله کااليی 



 روابط توليدی بورژوايی غلبه ها در نتيجهاين قشر انباشت که فرايندکل 
 قطبی .می انجامد به قطبی شدن جامعه ناگزير، گرفتار می شونددر آن 

که يک سر آن تعداد کمی از بورژوازی بزرگ و يک طرفش توده های 
 گير وسط و اين خرده بورژواها اين .عظيم پرولترهای فاقد مالکيت است

لی است که بايد بر جامعه مدرن يکی از اين دو نيروی اص.  اندکرده
  )تاکيد از ماست) (٢٨ (.حکومت کند

شورش های راديکال، خيزش های اجتماعی، اش، " فرضيه کمونيستی"، با اين بديوآلن 
 در انقالب فرانسه را با انقالب کمونيستی برای یو شور و شوق توده های مردم

و اهميت تاريخی انقالب . کند  میيکیسرنگونی نظم بورژوايی و خلق جامعه نوين 
 عليه گان، ستمديدگذشتهدر دوره های قبل، در انقالبات اجتماعی .  همينجاستپرولتری

 گان و ستمديدمحرومان ،انقالباتآن . فالکت بود پايان دادن به  آرزوی آنان.ستم جنگيدند
و را می داد  بهتر و متفاوت جامعه ای ی گرد آوردند که نويدزير پرچم و شعارهايرا 

اين . بنيان معينی قرار داشتند بر اما آن انقالبات. پرواز در می آوردروياهايشان را به 
 رهبری  ای توسط نيروهای طبقاتی گذشته انقالبات.جامعه در حرکت و تکاملش بود، بنيان

روابط توليدی نوين و ...  را نمايندگی می کردندنوينیشدند که روابط توليدی 
  .استثمارگرانه

انقالبی نيست که بخواهد يک سلسله روابط استثمارگرانه . پرولتری متفاوت استانقالب 
را با يک سلسله ديگر از روابط استثمارگرانه جايگزين کند، بلکه برای پايان دادن به 

پايه های مادی : را به آستانه ای رهنمون شده است تکامل جامعه بشری آن. استثمار است
فقط انقالبی که توسط درک علمی . د و استثمار موجود استو اجتماعی برای غلبه بر کمبو

داغ "و انرژی خالق و شور و شوق  گری،کمونيسم رهبری شود می تواند نفرت از ستم
 کامال متفاوت دنيایرا به کمال وارد صحنه کند و توده ها را برای ايجاد " لعنت خوردگان

  .بسيج کند

   برابری را ذهنيتی می کندبديوآلن 

چيزی امروزی  خدمت درمی خواهد برابری طلبی راديکال روسو را ه زور ب بديو
ولی در جامعه ای که به .  او برابری را چون واالترين استاندارد می خواهد.قرار دهد

 درک های فرماليستی از برابریمشکل مرکزی طبقات تقسيم شده اين به چه معنی است؟ 
بنابراين . همين است) ی بخش می داندکه حکمت تساوی جويانه را جوهر سياست رهاي(

 عصر تساوی جويانه را در ايده آل های منبع الهام خودخيلی هم تعجب آور نيست که 
 توسط کانت بيان شده باشد، چه  اين ايده ال ها چه حاال،دنجو کن و بورژوايی جست

  . جفرسون و چه روسو
 اجتماعی غييراتی واقعی تاو به. ايستی اينگونه است-بديوب حل اين مشکل در چارچو

پشت می کند و برابری را به يک ايده تنظيم کننده؟ تبديل می کند که همچون يک اصل 
ولی اين عمل در چه جهتی است؟ تاثيرش در جامعه ای که . تفکر و عمل، به کار می آيد

بر تقسيمات عميق طبقاتی که ريشه در روابط توليدی استثمارگرانه دارند استوار شده، 
  م است؟کدا



 مشخص می کند که منظورش از برابری چه هست و چه »فکر بی انتها«  کتابدربديو 
  :نيست

. به هيچ چيز عينی اشاره ندارد" برابری"مهم است متوجه باشيم که 
 به قوای محرکه منظور . نيستشغل  و درآمد و مقام مساله اشبرابری

 مقوله برابری.  قراردادها و اصالحات هم نيستتساوی جويانهاصطالح 
جنبش  و يا سن ژوستبرابری را بايد در آگاهی عمومی .  ذهنی استای

چنين برابری ای به هيچ .  جست و جو کردسياسی توده ای مائوتسه دون
 اجتماعی  رفاه بهبه عالوه، هيچ ربطی. وجه يک برنامه اجتماعی نيست

  )٢٩. ( است سياسی است، يک تجويزحکمتيک . ندارد
، ارزش اين سماجت مطلق گرايانه در آن موج می زندظاهر راديکال که اين موضع به 
 به ما می گويد که بديو.  بررسی شودبدون پيشداوری خودش و معيارهایرا دارد که طبق 

حکمت تساوی  .توان کلکتيو ، عبارتست از"آگاهانه و فعال "تعهدبرابری عبارتست از 
 در نوشته های بديوچيزی که . آن است عمل را هدايت می کند و الهام بخش جويانه،

 شخصيت های  متقابل تعلق، اين است که اين عملبه ذهن می آورد عمومی تر خود
 به عالوه، در لحظات . می زند راجرقه روياهای عالی ترکلکتيوش را تاکيد می کند و 

ن و  استانداردهای نويآگاهانه و فعال،بودن و خالقيت سياسی، برابری  خارق العاده نو
  . می کندايجادچارچوب های ارجاعی جديدی 

جامعه، جامعه اين ولی مشکل اينجاست که با واقعيات . نظر آيده شايد اين خوشايند ب
 روابط طبقاتی اش و روابط زيرساختی استثماری اش و روابط سياسی و –بورژوايی 

دن به برابری خوانايی ندارد، يعنی تمام آنچه برای رسي –ساختار های ستم و سلطه اش 
ذهنی برابری را به  تجربهبديو . بايد به طور ريشه ای تغيير يابند و بدور افکنده شوند

 بديو به عمل در آمده و معيارهای او حکمت. ترجيح می دهد تغيير انقالبیعلمی پروژه 
ويه ساختارها و روابط اولی جامعه، از ز... برای سياست برابری تحقق يافته است

  .ستمگرانه اش تغييری نکرده استاستثماری و 
 سياست به عنوان برابری ربطی به" شغل"و " مقام"مباحث : نيد بديو چه می گويديبب

 ، های انقالبیجوششواضح است که جنبش ها و خيزش های توده ای و . تجويزی ندارند
 ولی چطور ممکن است بر نابرابری زنان. ها و مقاصد مشترک نوينی پديد می آورندپيوند

؟ و اين تغيير را در را تغيير داد" شغلی"و " مقامی"در جامعه فائق آمد بدون اينکه روابط 
  است؟" چهار کليت کل "درکسطوح عميق پيش برد که معنی اش 

ولی به منظور غلبه واقعی بر . نيست" برنامه اجتماعی"بديو اصرار دارد که برابری 
بايد نظم بورژوايی .  ريشه ای نياز استبرای تغيير" برنامه اجتماعی"نابرابری به يک 
اين سرنگونی به ) " رسيدهسرعصر انقالبات به "با گفتن اينکه (  بديوسرنگون شود، و
يعنی اين . نظم بورژوايی را بگيردجای نوينی بايد  شيوه توليدی .لعنت می فرستد

فعاليت سوسياليسم که بر پايه مالکيت اجتماعی، برنامه ريزی اجتماعی و قراردادن 
 برای اين کار به دولت کيفيتا متفاوتی .اقتصادی تحت رهبری آگاهانه اجتماعی قرار دارد

 ابزار پيشبرد يک انقالب همه جانبه و اين دولت،. ديکتاتوری پرولتاريابه نياز است، 
کامل استثمار و ريشه کن کردن تمام نابرابری ها و روابط ستمگرانه و محو  هدف باعميق 



 اين اهداف در سراسر تحققبا اين دولت می خواهد که .  در عرصه ايده هاست آنانعکاس
  .  نيز محو شوددولتدنيا، 

 جهانی و مداوم انقالب است، می تواند مرد ساالری را فرايند که يک ی انقالبچنين
ريشه کن کند، به انقياد اقليت های ملی پايان بخشد و بر شکاف عظيم بين ملل ستمديده و 

 که ديگر به طبقات و دولت بشری ايجاد کند و نهايتا يک اجتماع جهانی ،ائق آيدستمگر ف
  .  جداگانه و متخاصم تقسيم نشده باشد ملیهای

امثال بديو که ديدگاه های تالش های . هم نمی رسد انقالب پرولتری به گرد پایروسو 
  .  تر استقبعهم روسو گذشته را می پذيرند و به آن جامه کمونيسم می پوشانند از 

 جهت گيری مائو نسبت به جنبش ،نقل شد »فکر بی انتها«کتاب ی که از تبديو در قسم
بديو مائو . های توده ای را طوری تصوير می کند که نمی توان بدون تفسير از آن گذشت

مائويی ساخته که صرفا به از او  پوپوليست راديکال در آورده، و را به يک شکل يک
همانطور که مائو هم گفت واقعيت اين است که . توده ها اعتماد می کندخودی ه ب  خودخرد

برابری در " يعنی –توده ها در هر برهه به پيشرو، ميانی و عقب مانده تقسيم می شوند 
به عالوه مائو به نقش رهبری در جنبش . خودی موجود نيسته ب خودبه طور " شناخت

شديدا ل خيزش های انقالب فرهنگی که های توده ای تاکيد داشت، حتی جنبش هايی مث
  . همبسته اند
يکی از معيارهای که ( را  حقيقتتوانايی دست يافتن بهواقعيتی است که مردم اين آری، 

توانايی ولی دقيقا در نتيجه تقسيمات و نابرابری های جامعه اين  دارند ) استبرابری بديو
 و همين تاکيدی است بر .نيستآن خودی به حقيقت و يا پذيرش ه ب  گرايش خودمعادل با

 کمونيستی که بر بينش و متد علمی و ماترياليستی اهنگ يک رهبری پيش–نياز به رهبری 
 به  به طور تمام و کمالفقط در اين صورت است که توده ها خود. ديالکتيکی استوار باشد

  .هدف رهايی ريشه ای دست خواهند يافت

  ی رودکمونيسم چگونه و چرا ورای برابری م

" حکمت تساوی جويانه "زير چتربخش که   آلن بديو به سياست های رهايی رويکرد
  ناميد"افق تنگ حق بورژوايی" آنچه مارکس محدودهاز حالت ، در بهترين قرار دارد

 و اگر به حال –اين مقياس برابری نمی تواند رهايی واقعی را تشکيل دهد . فراتر نمی رود
 بازبه استثمار و نابرابری ما را وان هدفی برای خود دنبالش کنيم خود رهايش کنيم و به عن

  .می گرداند
برای اينکه محدوديت های رويکرد بديو به برابری را بيشتر نشان دهيم و بنمايانيم که 

 رويکرد رهايی واقعی را ارائه نمی کند ببينيم استاندارهای برابری در عرصه نچرا اي
از "  را در جامعه ای بدون استثمار که توسط اصلدستانداراين ا. توزيع تا کجا می رود

. هدايت می شود در نظر بگيريم" هر کس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه کارش
ر کاالهايی است که منطبق بر پرداخت يا مقدا) تساوی جويانه(مقدار کار انجام شده مقياس 

  . کار استپرداخت در مقابل 
 نقابی صوریانايی ها و نيازهای متفاوتی دارند و اين برابری ولی افراد متفاوت تو

از هرکس به اندازه توانش و از هر کس به "در واقع اصل . است بر نابرابری های واقعی
اين از يک طرف نمايانگر يک . اصل حاکم بر جامعه سوسياليستی است" اندازه کارش



ارد در شرايطی که سرمايه کار پيشروی نسبت به جامعه سرمايه داری است؛ اين استاند
ه به اين تمازاد را از پرولتاريايی که از ابزار توليد جدا شده و نتيجتا زندگی اش وابس

ولی از طرف ديگر اين استاندار . رابطه مزدی استثمارگرانه است، امکان کاربرد ندارد
که  مادی و ايدئولوژيکی زمينهی و بخشی است از تنقصی است در جامعه سوسياليس

  .کند  تحت سوسياليسم را ايجاد میخاستهنيروهای بورژوازی نو
افق "را بخشی از  بود و آن سين نقص و مشکل را تشخيص داد مارکاولين کسی که ا

تعريف کرد که برای فائق آمدن بر طبقات، تقسيمات ستمگرانه  "تنگ حق بورژوايی
  : نقد برنامه گوتا می نويسدمارکس در. اجتماعی و تناقضات طبقاتی بايد از آن گذر کرد

 اش و به هر کس به يیاز هرکس به اندازه توانا"اصل .... [در اينجا
اين داد و ] ...  ويراستار–که در سوسياليسم دنبال می شود " اندازۀ کارش

همان قوانين هم ارزش است، لذا در آن ) کاالهای(ستد نيز در حکم مبادله 
 کماکان در اصل حق مساوی.... بودکاال نيز طبعا حاکم خواهد مبادله 
 در واقع به حق مساویاين حق ....  خواهد بودحق بورژوايیهمان 

نامساوی برای کار نامساوی مبدل می شود، و گرچه اختالفات طبقاتی را 
به رسميت نمی شناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان می داند، 

می نهد و توانايی توليدی را ولی تلويحا استعدادهای نابرابر فردی را ارج 
د در محتوا مانندر نتيجه و . به عنوان يک امتياز طبيعی قلمداد می کند

افراد نابرابر را .... شودهر حق ديگری به حقی برای نابرابری بدل می 
فقط ) و اگر نابرابری وجود نداشت، تفاوتی نيز بين افراد ديده نمی شد(

سنجيد که آن ها را از ديدگاهی زمانی می توان با معيارهای يکسان 
....  و واحد مورد ارزيابی قرار داد مشخصيکسان و فقط از جنبه ای

برای رفع اين کمبودها ...  مد نظر قرار دادبه عنوان کارگرافراد را تنها 
  ...حق برابر بايد به حق نابرابر مبدل شود

د از تقسيم کار جامعۀ کمونيستی، يعنی پس از اينکه تبعيت اسارت بار فر... در
پايان گيرد، هنگامی که تضاد بين کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بربندد، 

 و شودبه يک نيازاساسی زندگی مبدل ) معاش(هنگامی که کار از يک وسيله 
همراه با تکامل همه جانبۀ افراد جامعه باالخره هنگامی که نيروهای توليدی 
ی جامعه فوران کند، تنها درآن زمان می افزايش يابد و چشمه های ثروت تعاون

  )٣٠.... (توان از افق تنگ حق بورژوايی فراتر رود
از "در جامعه کمونيستی اعمال اصل ديگری در توزيع امکان پذير می شود يعنی اصل 

توانايی های همه جانبه افراد در ". هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نيازش
تفاوت ها  ارزش می نهد ولی ديگر ،گيرد و رشد می کند که به تنوعمتن جامعه شکل می 

بخشی از  .ری نمی شود و توانايی های بشر خفه نمی شوددر توانايی های افراد ارزش گذا
مبتنی بر  جامعه  از دل کههای فراوان و متنوعی استنيازتار و پود جامعه پاسخگويی به 

" نابرابری"و " برابری "اندارد هيچ ربطی به اين است.شکوفايی متقابل سر بر می آورد
  .ندارد



الزمه اش اين است که " از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش"
جهانی به سطح پيشرفته و قابل دوامی از تکامل رسيده مقياس  در ه اجتماعینيروهای مولد

الزمه اش اين است که " نيازشاز هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه . "باشند
يک جهان بينی علمی  و  باشدشکل گرفتهيک آگاهی اجتماعی و يک اخالق اجتماعی 

افراد تشکيل دهنده با جامعه و تمام پيوند متقابل خود را فرد ، به نحوی که  شده باشدپذيرفته
  .دتالش برای خير مشترک اجتماعی باشو  عميقا درک کند و محرکش دغدغه متقابل آن

که مائو  عنی وسيعی م همانبهاست از افق تنگ حق بورژوايی مستلزم گذر کمونيسم 
 روابط اقتصادی  و)مانند تقسيم بين کار فکری و يدی( اجتماعی یبرای توصيف تفاوت ها

به ز جامعه بورژوايی ا  که)ناشی از آناز جمله توليد کااليی و شکاف ها و جدايی هايی (
 در روبنای سياسی ايدئولوژيک  البته همه اين ها و.ل می شوندمنتقجامعه سوسياليستی 

  )٣١(.  نيز منعکس می شوندجامعه
اگر محدود کردن حق بورژوايی و غلبه بر آن در افق گذار سوسياليستی به کمونيسم 

 جا بيفتد همراهشو گفتمان ايدئولوژيک  تساوی جويانه اگر به جای آن يک پروژه –نباشد 
 دست می آورند دره ايطی که در آن برخی افراد از ديگران بيشتر ب در آن صورت شر–

نهايتا به ظهور " من و سهم من"عمل و عکس العمل با تاثيرات ايدئولوژيک فرساينده 
ت خصوصی ابزار توليد و تقسيمات يدوباره قطب بندی، انباشت خصوصی و مالک

  .آنتاگونيستی طبقاتی می انجامد
يی و پروژه واقعا رها" چهار کليت"به دستيابی به  رد علمیاين درکی است که از رويک

  . سرچشمه می گيردخش تمام بشريتب
 انقالب و رسيدن به دلطبقات، با گذشتن جامعه از  و محو" چهار کليت"با دستيابی به 

 به بخش ديگر ابزار دولتی نوين که در آن ديگر يک بخش از جامعه از طريق یعصر
معنی خود " وظايف"و " حقوق"و " برابری"کوب نمی کند، ديگر تسلط ندارد و آن را سر
 نابرابری های واقعی و پايه ارتباط بافقط در " حق برابری"خود . را از دست خواهند داد

وجود اين حقوق وجود .  اجتماعی شان وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد–مادی 
 از فتنرتر سم به معنی و مستلزم فراکموني. دولتی برای اعمال آنها را ايجاب می کند

کمونيسم يعنی محو دولتی که اين حقوق را . به آن استبرابری و حقوقی مرتبط و متصل 
و آن زمانی است که سازمان اجتماعی بشر به سطحی باالتر گذر کرده . اعمال می کند

  . را تغيير می دهددنيا آگاهانه و داوطلبانه خود و نوع بشراست که در آن 
الزمه اش اين است که در هر قدم . وسياليسم گذار از سرمايه داری به کمونيسم استس

از اين مسير گذار برای حذف نابرابری های اجتماعی و به اجرا در آوردن حقوق برابری 
 از فتنرتر  و در عين حال تغييرات الزمه برای فرا–در جامعه سوسياليستی بجنگيم 

ه سوسياليستی بايد بکوشد برابری و ساير تبارزات حق جامع. برابری را به پيش ببريم
بورژوايی را پشت سر بگذارد؛ و بايد در هر يک از مراحل تکاملی انقالب سوسياليستی 

  .فعاالنه و به حداکثر ممکن به تغيير روابط و ايده ها در اين جهت مشغول باشد
" بخش استی ي همۀ سياست های رهامناسبکه "آلن بديو " حکمت تساوی جويانه"

راهی برای پشت سر گذاشتن افق تنگ حق بورژوايی عرضه نمی کند و امکان از بين 



بردن پايه های جامعه طبقاتی، توليد کااليی و روابط استثماری و ستمگرانه را نيز فراهم 
  . در جامعه بورژوايی گير کرده استبديو حکمت. نمی کند

" ايده تنظيم کننده "عنوانونيسم به  و کمبديومشاهدات مختصری بر متد : سخن آخر
  کانتی

مانيفست «آلن بديو با بحثی درباره کمونيسمی که در " نامتغير کمونيستی"مقاله 
  : پيش گذاشته شده شروع می شود»کمونيست

،  مانيفستطبق نص صريحفرضيه کمونيسم چيست؟ از منظر عام، 
 پايه ای کار  تبعيت–، منطق طبقه به اين معنی است که اوال" کمونيست"

 اجتناب ناپذير – پايداری می کند که از عهد عتيق نظمیاز طبقه مسلط، 
 اين است که يک  برفرضيه کمونيستی. نيست؛ می توان بر آن فائق آمد
ست، سازمانی که نابرابری در ثروت ء اسازمان جمعی متفاوت قابل اجرا

ی افسانه تملک خصوصی ثروت ها. و حتی تقسيم کار را از ميان بردارد
موجوديت يک دولت . ای و انتقال آنها توسط ارث از بين می رود

: سرکوبگر، جدا از جامعه مدنی، ديگر ضروری به نظر نخواهد رسيد
نه توليد ايک فرايند طوالنی سازماندهی مجدد بر اساس همکاری آزاد

  )٣٢(. خواهد شد محو آن  متصدیکنندگان
  :و فورا اضافه می کند

. ی فقط نشانگر همين مجموعه کلی نمودهای فکری استچنين کمونيسم"
يک ايده با يک عملکرد همان چيزی که کانت آن را نه يک برنامه، بلکه 

فرضيه کمونيستی به عنوان يک ايده ناب ....  می نامدتنظيم کننده
از همان . برابری، بدون شک از زمان پيدايش دولت وجود داشته است

نام عدالت تساوی جويانه به مخالفت با زمانی که عمل توده ای تحت 
زورگويی دولت بر می خيزد مقدمات و اجزاء فرضيه شروع به ظاهر 

قيام های مردمی نظير حرکت بردگان تحت رهبری . شدن می کند
اسپارتاکوس يا دهقانان به رهبری مونتزر را شايد بتوان به عنوان نمونه 

 )تاکيد از ما. (ادتشخيص د» عامل ثابت کمونيستی«های عملی اين 
اما اينک بياييد نگاهی به روش و . ما قبال بخشی از جمله های باال را نقل کرده بوديم

بديو بحثش را با نوعی اعالم و ارائه تعريف معين از مفهوم . نتيجه اين اظهارات بيندازيم
مارکسيستی کمونيسم در ارتباط با طبقه، تقسيم اجتماعی کار، انباشت ثروت و تملک 

مجموعه کلی از «او سپس کمونيسم راستين را زير عنوان يک . خصوصی آغاز می کند
ايده ناب «بديو با اين کار، کمونيسم را مجددا به عنوان . قرار می دهد» نمودهای فکری

در » از زمان پيدايش دولت«تبديل می کند که » فرضيه«تعريف و آن را به يک » برابری
  .جنبش ها بروز يافته است

   
ايده، با "چيزی است نظير ) فرضيۀ کمونيستی("ديو به ما می گويد که اين کمونيسم ب

 اين است کمونيسم را بايد به عنوان يک اصل بديومنظور . کانتی" کارکرد تنظيم کننده



رهنما در نظر گرفت که لزوما بر يک واقعيت منطبق نيست و واقعيتی را نشان نمی دهد، 
  )٣٣. (که کارکردش تنظيم و راهنمايی افکار و اعمال استبلکه يک اصل سازمانده است 
بديو با تعريف مجدد از کمونيسم به عنوان يک ايده تنظيم . اهميت اين حرکات اين است

کنندۀ کانتی، کمونيسم را از خصلت اساسی اش که علمی بودن آن است، و به ويژه به 
، و جنبش سياسی انقالبی عنوان يک نگرش، مدت و برخورد علمی به تغييرات اجتماعی

او خاص بودن . که بر اين علم پايه ريزی شده و توسط آن هدايت می شود، تهی می سازد
يکی شرايط تاريخی اجتماعی که پايۀ ظهور : کمونيسم را به دو معنی حذف می کند

  . انقالب کمونيستیرهايی بخشکمونيسم بود و يکی محتوای 
ون مارکسيسم می خواهد؛ و به طور مشخص هم به بيان ديگر، بديو کمونيسم را بد

اعالم کرده که مارکسيسم، و برخی ديگر از اجزاء اساسی انقالب کمونيستی مانند حزب 
تساوی عدالت "نتيجه اين که کمونيسم ." ديگر فايده ای برايمان ندارد" انقالبی، پيشاهنگ
  .يم همان چيزی که در اين فصل مطرح کرد–تحويلمان می دهد " جويانه

کمونيسم، يا سوسياليسم علمی، از يک شرايط مشخص تاريخی برخاست که مرتبط بود 
با شيوه توليد سرمايه داری و ظهوری طبقه ای که با نيروهای پيشرفته توليدی و فرايدن به 

  .غايت اجتماعی شده توليد پيوند داشت، يعنی پرولتاريای مدرن
برای . انه ای تاريخی رسانيده استرشد و حرکت جامعه انسانی، بشريت را به آست

اولين بار پايه مادی و اجتماعی برای پايان دادن به استثمار، غلبه بر کمبود و تامين 
نيازهای اساسی همه افراد اين سياره، و امکان رشد همه جانبه جامعه و افراد تشکيل دهنده 

اين انقالب .  استولی برای تحقق اين امکان به انقالب پرولتری نياز. اش در دست است
تضاد اساسی و نظام سرمايه داری را حل می کند، يعنی تضاد بين توليد اجتماعی و اين 

.  توليد و محصولش به طور خصوصی کنترل شده و تصاحب می شودفرايندکه اين 
پرولتاريا پتانسيل هم خوان کردن روابط توليدی با نيروهای مولده را دارد و می تواند 

  .را متحقق کند" چهار کليت" تقسيمات طبقاتی ببرد و جامعه را ورای
قيام های مردمی نظير حرکت بردگان تحت رهبری  « در مورد اينکه بديوبه گفته 

اسپارتاکوس يا دهقانان به رهبری مونتزر را شايد بتوان به عنوان نمونه های عملی اين 
بی جدا از اين شورش کمونيست های انقال. بنگريم» تشخيص داد» عامل ثابت کمونيستی«

 –ولی معرفی اين شورش ها به عنوان قيام های کمونيستی . های برحق دفاع می کنند
صرفا به اين دليل که با دولت و روابط استثماری در افتادند و تحت تاثير شعارهای و 

 مسائل اساسی شيوه توليدی، طبقه و ايدئولوژی را از – بودند تساوی جويانهارزش های 
اين شورش های قهرمانانه پايه اجتماعی، درک علمی و بصيرت . ر می داردنظر دو

اصال در آن زمان و در آن شرايط، به . رسيدن به جهانی ورای استثمار و ستم را نداشتند
خاطر مرحله رشد جامعه بشری که ريشه در رشد نيروهای مولده دارد، چنين چيزی 

  .ممکن هم نبود
برابری تقليل داده و جنبش سياسی انقالبی برای " اصل عام"بديو مفهوم کمونيسم را به 

. کمونيسم را هم به مبارزه عام طبقاتی خيزش های توده ای در طول تاريخ تقليل داده
  :تفسير لنين از اين نوع تفکر مشهور است



 مربوط به مبارزۀ طبقاتی را به وجود تئوریکه  نيستزيرا اين مارکس "
 وی آن را به وجود آورده است و قبل از بورژوازی بلکهآورده است، 

 فقطکسی که . پذيرفتنی است به طور کلی برای بورژوازی تئوریاين 
 را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست و ممکن یمبارزۀ طبقات

است هنوز از چارچوب تفکر بورژوايی و سياست بورژوايی خارج نشده 
 به معنای آن یرزۀ طبقات مباهمحدود ساختن مارکسيسم به آموز. باشد

است که از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آن جا 
مارکسيست فقط آن کسی . رسانده شود که برای بورژوازی پذيرفتنی باشد

ديکتاتوری پرولتاريا بسط  را تا قبول یاست که قبول مبارزۀ طبقات
  )تاکيد در اصل( )٣٤(.دهد

يت جهانی که در آن زندگی می کنيم و جهانی که می توانيم در برنامه کمونيستی از واقع
الزمه اش تکامل و کاربرد ممتد علم کمونيسم است، يعنی . آن زندگی کنيم ناشی می شود

يک متد و رويکرد کامال علمی برای شناخت و تغيير واقعيت برای بوجود آودن جهانی به 
  . ر، ستم و خصومت اجتماعیمراتب بهتر است، جامعه ای بی طبقه بدون استثما

 آغاز عصری در تاريخ بشريت –خوانده است " شب طوالنی"آنچه مانيفست آرسی پی 
که انسان ها به ارباب و برده تقسيم شدند و قيام هايی نظير قيام اسپارتاکوس نتوانست بر 

و . درا می تواند عاقبت پايان دا" شب طوالنی" اين –ای شکاف ها و بر استثمار غلبه کند 
  .استقرار ديکتاتوری پرولتاريا اولين قدم عظيم در اين جهت است

 

  فصل دو

   فاعل آگاهسياست پسامارکسيستی در جستجوی 
   آلن بديو مفهوم عملی طبقات را کنار می گذارد چگونهيا

ی را که هم در گرو طبقات نيست "بخش سياست رهايی "تشريحآلن بديو وظيفه تاييد و 
تئوری و عمل کمونيستی قرن بيستم گسسته را به دوش خود " دولت -حزب "قالبو هم از 

  .گرفته است
 اين نيست که يک تصوير نوين و پيچيده از ساختار طبقاتی جوامع پيشرفته بديومنظور 

طبقاتی ارائه دهد تا بتواند بر اساس آن شکل بندی های نوين را برای امکان انقالب 
او شيوه تفکر سياسی مارکسيستی را .  می کنداو بر محور ديگری حرکت. تشخيص دهد

خصوص مفهوم طبقه ای که تاريخا شکل ه ب رد می کند، که حول طبقات شکل گرفته
گرفته و شرايط عينی اش در زندگی اجتماعی به شکلی در شيوه توليد غالب تثبيت شده که 

 شکل " انقالبیفاعل آگاه"در گذر از عصر بورژوايی به عصر کمونيستی به صورت 
  .يافته است

و طی تجربه کمونيسم در قرن "  رسيدهسرعصر انقالبات به "او به ما می گويد که 
با اين . است" اشباع شده" و يا هبيستم، نقش پرولتاريا به عنوان يک طبقه انقالبی پايان يافت

 يک تحليل تدوينچارچوب هيچ پايه ای و هيچ اضطراری نيست که به چالش های پيچيدۀ 



راتژی انقالبی برای کسب قدرت بپردازيم و بدون آن هم برای تحقق رهايی واقعی و است
  .کوچکترين شانسی موجود نيست

  دست کشيدن از تحليل طبقاتی رها کردن توده ها به دست بورژوازی است

سياست فقط از طريق " بحث می کند که طبقه از اين در مسير بازبينی سياست و بديو
  تعيين کنندهتعريفکه ديگر صراحتا اصرار می ورزد و ا) ٣٥(." خودش قابل فکر است

  :مخالف اين ايده است که بديو.  سياست و طبقه موجود نيستای از
 که می توان به عنوان طبقه نمايندگی می کند گروه های عينی را ،سياست
بخش و سياست های  شايد سياست های رهايی... شان کرد مشخص

يک مستقيما به ولی اين ها را نمی توان ارتجاعی وجود داشته باشد 
تاکيد ) (٣٦ (. و عينی از کارکرد طبقه در جامعه ربط داد علمیمطالعه

 )در متن اصلی
به معنای وسيع روابط (اين نمونه ديگری از جداکردن ايده آليستی سياست از اقتصاد 

روسو و ساير  که  ای به همان شيوه ای که چشم بر منافع طبقاتی–است ) توليدی و طبقه
  . نند می بندد ک میشتئوريسين های سياسی بورژوازی نمايندگي

 فورا " استفکرسياست فقط از طريق خودش قابل " جسورانه بديو که فرمولبندی
آيا در جامعه سرمايه داری مدرن طبقه حاکمه ای هم هست؟ آيا : سوالی پيش می آورد

در ارتباط با "  طبقه در جامعه و عينی در مورد عملکردلمیمطالعه ع"ميتوان يک 
  سياست طبقه حاکمه انجام داد؟

منافع طبقاتی بورژوايی ) ٣٧."(سياست بيان فشرده اقتصاد است"درستی گفت ه لنين ب
اين منافع طبقاتی در . در سياست، رهبری، حزب و دولت بطور فشرده متبلور می شود

تدوين و اجره قرار می گيرند، قلمرو نسبتا خودمختار سياسی و از طريق آن مورد مشيک 
  .باز تدوين می شوند، تعريف و باز تعريف می شوند

 و عينی  علمیمطالعهيک مستقيما به نمی توان ] را[.... سياست " می گويد بديووقتی 
نه تنها موجوديت و ديناميسم طبقه را تحريف می " از کارکرد طبقه در جامعه ربط داد

توده ها را به حاکميت امپرياليست ها و سلطه  ند که تا ابدبلکه سياستی عرضه می ک... کند
  .منافع طبقاتی بورژوايی محکوم می کند

وعده در پس جمالت، بيانيه ها و تا وقتی که ياد نگيرند مردم  " که گفتچه خوبلنين 
 هميشه قربانی طبقات را جست و جو کنند، منافع اخالقی، مذهبی، سياسی و اجتماعی های
  )٣٨"(. و خودفريبی در سياست بوده و خواهند بود فريبنادان

تا وقتی توده ها بياموزند که منافع شان در تقابل و تخاصم اساسی با منافع بورژوازی 
است، و منافع ساير طبقاتی را که بخشی از بورژوازی نيستند ولی مشکالت جامعه و راه 

نقالبی ممکن اچ جنبش را در چارچوب بورژوازی می نگرند، درک کنند، هي حل های آن
ی نيز يتاثير بورژوازی به طور غير مستقيم از طريق عادت، سنت، و خودرو. نيست

. اعمال می شود چرا که اينها هم مردم را در جهت منافع طبقاتی بورژوايی سوق می دهند
کارکرد طبقه در جامعه "بشوند بايد درک کنند که  بشره نوع برای اينکه توده ها رهاکنند

  .و آگاهانه بر پايه اين درک حرکت کنند –" چيست



ست برای زير ضرب رفتن، دنباله روی و  اديد بديو از طبقه و سياست نسخه ای
 از جمله به اين دليل که نيروهای – جور منافع طبقاتی ر با هنخودرويی و برای کنارآمد

ز اينجاست طن. دارند" بخشيی رها"و " ارتجاعی"طبقاتی متفاوت درک های متفاوتی از 
 خود بر موقعيت و ديدگاه طبقه معينی از جامعه ، فلسفی از طبقه و سياستدورنمایه اين ک

طبقاتی می و مبارزات  منافع تقابليعنی خرده بورژوازی منطبق است که خود را ورای 
  .بيند

  مارکس"  انقالبیفاعل آگاه"بديو و 

هم نقش مهمی "  انقالبیاعل آگاهف" بديو در تلقی او از  سياست توسط ايده آليستیارائه
 از اهميت  را انجام داد برداشت خود٢٠٠٦در مصاحبه ای که در سال او . باز می کند

  :پرولتاريا برای مارکس چنين ارائه می کند
. های سياسی هميشه سوالی است که ورای هويت ها می رودفرايند مساله
  است، هويتِ يک هويت عاممتناقض  يافتن چيزی است که بطور اله،مس
" پرولتاريا "، مارکسنزد. تی که ورای همه هويت هاستيهويت، هو بی

 می گويد ١٨٤٤نوشته های سال  دستدر او . اسم يک چنين چيزی بود
مثل . يک هويت نيستپرولتاريا . خصلت پرولتاريا عاميت آن است

 برای همين است که .انسانيت است خودِ  .هويت است هويتی است که بی
 می داند چون طبقه نوع بشرس رهايی طبقه کارگر را رهايی مارک

 طبقه دعملکراين احتماال . کارگر يک چيز عام است و نه يک هويت ناب
  )تاکيد از ماست) (٣٩. (کارگر اشباع شده است

 تعريف می به صورت بشريت مفروضش يا ا"هويت عام"اينجا بديو پرولتاريا را در 
فرمولبندی ای که به ما  .جلو می گذارداهميت پرولتاريا کند يا يک خوانش بديويی از 

است که نقش انقالبی پرولتاريا و محتوای انقالب " هويت بی هويت" يک ارائه شده
  .می زدايدپرولتری را 

مارکسی که ،  مارکس جوان پيش ميگذاردنزدالبته بديو تفسيری از مفهوم پرولتاريا 
 که استاين مارکسی . گسست نکرده استه  گرفتهنوز کامال با ايده آليسمی که از هگل

 هنوز نقش مرکزی . سنتز نکرده است، تکامل ندادهکامالهنوز ماترياليسم تاريخی را 
. توليدی در حرکت و تکامل جامعه بشری را کشف نکرده است تضاد بين نيروها و روابط

غيير جامعه و مارکس جوانی که هنوز بطور کامل متوجه نقش محرک مبارزه طبقاتی در ت
 گرايش  خود،مارکس در مرحله اوليه کار و درک. دستيابی نهايی به کمونيسم نشده است

نشده که منطبق  ايده آل بيگانهموقعيت  با بازگشت به يک ارتباطدارد که پرولتاريا را در 
خود " مفروضانسانيت "بخش بزرگی از تعريف بديو . است ببيند" خصلت نوع بشر"بر 

  .  منبع گرفته استرا از همين
در مارکس در اين دوره اوليه هنوز در حال کلنجار رفتن با تاثيرات اومانيستی هگلی 

مارکس از . است همين دوره  برای خود اختيار می کندبديوچارچوبی که خود است و 
 پيش  برای ادراک امورحکمستيک چارچوب نوين علمی و متا ايجاد  اينجا حرکت کرد و

به طرف او : است از تاثيرات ابتدايی مارکسيستی به جهت عکس بديو اما حرکترفت، 
به خود  برابری مبتنی بر" رهايی بخشسياست "يک  که شکل  حرکت می کنداومانيسمی



امعه بورژوايی جهمانطور که نشان داديم اين سياستی است که در چارچوب . می گيرد
برابری ها عميق و ناين چارچوب محصور می ماند و جز اين نيز نمی تواند باشد و در ا

  .  روابط استثمار بخشی از اين چارچوب استاينکهاجتناب ناپذيرند و مهمتر 
بديو نه تنها می کوشد خود را " رهايی بخشسياست " بد نيست بدانيم که ،در اين ارتباط

يم خود را از مفاهگريبان  طبقه خالص کند بلکه تاکيد می کند اين سياستی است که ُمهراز 
در فردی ه  منحصر بجايگاههيچ " منافع"يد که وبديو می گ. می رهاند" منفعت طبقاتی"

 که شامل تمامی موجودات زنده ء است منافع بيان مبارزه برای بقا– سرنوشت بشر ندارند
 کيفيات و تالش هايی موجودند که واالترينشان نيل به برابری در عوض،) ٤٠( .می شود

اين مثال .  مختلف متبلور شده انداجتماعات های مختلف در ها در زمان است و اين
  .ديگری از اومانيسم بديو است

هر ( نهفته است تاريا به عنوان يک طبقهلموقعيت پرودر واقعيت، اهميت پرولتاريا در 
 يک عنوان به  پرولتاريامنافع اين .)چند که اين طبقه از افراد واقعی تشکيل شده است

 يعنی انقالب پرولتری يک .بشر می گشايدنوع روی ه ات نوينی بامکاناست که طبقه 
 بر اساس تحقق  را نويندنيایاين . جهش کيفی در روابط اجتماعی به ارمغان می آورد

 است که با ظهور روابط اجتماعی ایله اقلب مس. می توان خلق کرد" چهار کليت"
  .يک طبقه گره خورده اند به عنوان ش، مبارزه انقالبی و نهايتا انحاللپرولتاريا

 که به اين طبقه قابليت تشخيص می دهد شرايط پرولتاريا ديگری را هم درمارکس چيز 
جنبه ويرانگر انقالبی "اين چيزی است که او در پلميک عليه پرودون . انقالبی می دهد

 رياپرولتااين ويرانگری انقالبی با شرايط اجتماعی زندگی و توانايی ) ٤١. (خواند" ]فقر[
  . در رهبری سرنگونی انقالبی نظم کهن و تحقق روابط اجتماعی نوين گره خورده است

 از پرولتاريا بسيار از موضوع روابط عينی اجتماعی دور می  خودبديو در برداشت
 آيا (.او مفهوم پرولتاريا را که از مارکس جوان گرفته با پراگماتيسم ترکيب می کند. شود

   ).يست يا چندان هم مفيد نی است مفيدضوع نمايندگی سياسی، چيزبه عنوان مو اپرولتاري
.  طبقه کارگر عام بود. بودش مکان منحصر به فرد،ويژگی طبقه کارگر

يک به واقع  گروهی انسانی بود که ،راه حل مشکل برای مارکسيسم
راه حل مارکس نوعی معجزه ... هويت نيست، که ورای هويت است

يک اختراع خارق . د که گروهی عام نيز هستکني گروهی پيدا می: است
، بيشتر مشخص سياسی اشتعّين تاريخ اختراع مارکسيستی، در . العاده

تاريخ مفروض باشد، طبقه کارگر يعنی تاريخ يک گروه عام از اينکه 
. تاريخ حزب بود: نمايندگی اين گروه عام در يک سازمان سياسی بود

همينطور بحران ايدۀ يک گروه بحران کنونی بحران نمايندگی است و 
  )٤٢. (عام

 معجزه –عام يا جهانشمول بود فاعل آگاه  که مارکس به دنبال يک اين است بديومنظور 
 زه پرولتاريا به يک سا.کرد" اختراع"که پرولتاريا را پيدا کرد، نه ببخشيد  بود بزرگ اين

باالترين  که می آيد  شدهسياست انقالبی از پيش تعيينيک ذهنی تبديل می شود که به کار 
  .تجسمش را در پراتيک سياست نمايندگی حزبی و سازمانی می يابد



 – انقالبی، متد مارکس فاعل آگاه) ی هويتبیيا ( اين تعريف از ماهيت و هويت بابديو 
  . را تحريف می کند–و واقعيت 

 داری ظهور ين طبقه با تکامل شيوه توليد سرمايها.  استپرولتاريا تاريخا شکل گرفته
 را دارد که جامعه ظرفيتاين است که اين در يت پرولتاريا در تاريخ بشر ماه. کرده است

ولی اين . را به سوی شيوه توليدی و سازماندهی اجتماعی کيفيتا متفاوتی حرکت دهد
ی بالقوه فقط توسط يک سازمان سياسی انقالبی و مبارزه سياسی آگاهانه در جهت يتوانا

  .ريت می تواند تحقق يابدرهايی همه بش
مارکس برای تدوين نوعی سياست نبود، همانطور " اختراع"پرولتاريا : نکته اين است

.  نوع خاصی از ژنتيک نبودکار بستنکريک و واتسون برای به   هم اختراع. آ. ان.که دی
  .، کشفيات علمی اندسازه نيستنداين ها 

   خاص بودن و عام بودن:  انقالبیفاعل آگاه

" اختراع" می گويد بخشی از معجزۀ بديو ر مصاحبه ای که در باال به آن اشاره شدد
 می تواند پرولتاريا را به عنوان يک سپرولتاريا به عنوان طبقه انقالبی اين است که مارک

و به هنگام بحث در مورد آنچه که ا. ذات کند هم" مفروضانسانيت "با " یهويتبی "
  :مارکسيستی می داند نظراتش را بيشتر باز می کند-ست پسا سيا پایامروزه چالش مقابل

نمی توان يک مجموعۀ صرف از هويت ها را به جای يک هويت عام 
 سياسی تعّينمن فکر می کنم بايد يک . اشباع شدۀ طبقه کارگر بنشانيم

مشکل . استبيابيم که هويت ها را ادغام می کند و اصولش ورای هويت 
 را بدون چيزی مثل طبقه کارگر انجام راين کاچطور بزرگ اين است که 

باشد، چون طبقه بين خاص بودن و عام بودن بدون چيزی که رابط . دهيم
  )تاکيد از ما) (٤٣. (کارگر اين کارکرد را داشت

 خاص بودن تاريخی پرولتاريا را می پوشاند، يعنی اساس منافع عام طبقاتی و ،بديو
  .ا می پوشاندچگونگی رابطه اش با ساير طبقات ر

آن  چيزی استفاده می کند کهبرای توضيح "  مطلقا عامبشريت"و " عام"بديو از عبارت 
که در طول تاريخ بشر نه بر اجتماعاتی . می نامد خاص اجتماعات" خصلت عمومی"را 

از نظر بديو .  بنا شده اندعموميت خود بلکه بر پايه اصل واالتر )مشخص(ت نفعماساس 
 زه ای می داند سا را"عام "بديو.  همانطور که ديديم ايدۀ برابری استاصلی ترين اصل،

به قول پيتر (" تساوی جويانه بنيادين گنیهم"که تقسيمات و تفاوت های طبقاتی را به اسم 
  .پاک می کند) هالوارد

نمايندگی توانايی کلکتيو را "در موقعيت هايی که  ، در موقعيت های سياسی يگانه"عام"
 جديدی برای طرقبه رابری جدی ميان هر يک از کنشگران شان محقق می کند، بر پايه ب

 ی،به نظر می آيد که پرولتاريا در طرح بديو حداقل تا مدت) ٤٤" (.خود جا باز می کند
  . ه استبود"  عامبشريت"از همين گونه ای 

ه چيزی از نقطه نظر کمونيسم علمی چ. بياييد اين را در عبارات مارکسيستی معنی کنيم
" عام"خصوصيت باعث می شود که پرولتاريا، و انقالب پرولتری، در خاص بودن خود 

  نشده است؟" اشباع" و چرا نقش تاريخی پرولتاريا پيدا کند؟



 را به هم متصل دنيا ،در يک شبکه توليد و مبادله.  داردبه تعميم گرايش سرمايه داری
سرمايه های "ش خصوصی و به شکل  و اين در حالی است که شيوه موجوديت– می کند
سرمايه داری . با يکديگر قرار دارنددر رابطه متقابل رقابت جويانه است که " یمتعدد

های توليدی اش را معيار. دنيا دارد در سطح انه رابطه مزدی سرمايه دارگرايش به تعميم
يخی است اين يک روند تار. بر نظام های توليدی ملی، منطقه ای و محلی تحميل می کند

به پيشروی هنوز امپرياليسم جهش کرد و -که با تکامل سرمايه داری به سرمايه داری
  . ادامه می دهد

  کنندهگن و همصرفا هم سطح همگون به پيش نمی رود، روندی به تعميم،اين گرايش 
 ل به ملدنيا، و خود انباشت سرمايه، از طريق تقسيم به تعميماين گرايش .  نيستنيز

 شديدا متمرکز مجتمعات و از طريق ،ملت ها ـ از طريق رقابت دولت، ستمديدهستمگر و 
به عالوه سرمايه داری اشکال نوينی از . کند عمل می) انحصار(و متراکم سرمايه 

روابط توليدی ماقبل سرمايه داری   ايجاد می کند و در عين حالسلسله مراتبتمايزات و 
 مورد استفاده قرار می دهد و  را)های جهان سوممانند کشاورزی نيمه فئودالی در کشور(

، در سراسر اين حرکت متضاد، سرمايه يک گرايش واقعی در  اينبا وجود. تغيير می دهد
  .، کار مزدی و روابط توليدی اعمال می کندخود توليدی تعميم معيارهایجهت 

ه  بد خورده کهی ای پيون توليدهایفرايندبه طبقه بين المللی،  يک  به عنوانپرولتاريا
طبقه  .از مالکيت بر ابزار توليد محروم است  در عين حال،وند طور جهانی به هم مرتبط

  از آنای است جهانی به اين معنی که هيچ منفعت مشخص کوته بينانه ای ندارد که به دفاع
 و از بين بردن تقسيم کل نوع بشربرخيزد؛ به مثابه يک طبقه نمی تواند بدون رها کردن 

 سرايت دنياهمه  بهاينست که هدف انقالب پرولتری .  خود را رها کند،معه به طبقاتجا
انگشت می  یواالترين آمال بشريت جهاناين انقالب و تنها اين انقالب است که بر . کند

  . شکل می دهدگذارد و شرايط مادی و اجتماعی رهايی واقعی آن را 
 يا یبی هويت ممکنِ   از هويت های عامِ  می گويد، يکیبديوپرولتاريا، بر خالف آنچه 

های واقعی مادی و فرايندپرولتاريا زاده . ممکن نيستجهانشمولِ   های دسته بندیيکی از 
بودن بر موقعيت عينی اش به "  انقالبیفاعل آگاه" برای ا پرولتاريظرفيت. اجتماعی است

 ستون فقرات پرولتاريا .عنوان طبقه اصلی استثمار شونده در سرمايه داری استوار است
 سرچشمهاز اين توليد وسيعتری است که  اجتماعی  کار و تقسيم شدهتوليد مدرن اجتماعی

   . را نيز شامل می شودمتخصصين و غيرهقشرهای ديگر جامعه منجمله  ، ومی گيرد
  را پيش می آوردايجاد روابط توليدی نوينی و  انقالب بهموقعيت عينی پرولتاريا نياز

همين موقعيت عينی، .  تاريخی عبور کندمرحله را قادر می کند از يک  بشرنوعکه 
 پرولتاريا با شرايط بردگی نياز به انقالب.  هم به وجود می آورد را انجام اين کاریتواناي

 نيروهای توليدی ی که با انقالب با رابطه مشخص اش در انجام و توانايی استگره خورده
  .فقر"  انقالبیويرانگرجنبه  " و با دارداجتماعی پيشرفته

تنگ  نه حساب و کتاب اپرولتاريمنفعت طبقاتی مفهوم . پرولتاريا" منافع عام"اينجاست 
 می گويد يک بديوسنديکايی است و نه آنگونه که در چارچوب فعاليت سود مادی نظرانه 
را ) درتکسب ق( اين را دارد که انقالب ظرفيتبلکه پرولتاريا . ء مبارزه برای بقاشکل

 مداوم تغييرات انقالبی درون فرايندرهبری کند و به آن شکل بدهد و همينطور به يک 



تمامی شکل های استثمار را محو می کند بلکه همه ه تنها نجامعه و در سطح جهانی که 
  .شکل های استثمار و ستم و به طور کلی تمايزهای طبقاتی را از بين می برد

نافع اساسی و استراتژيک پرولتاريا به عنوان يک طبقه با با وجود اين، مهم است که م
و سطح آگاهی و خواسته های افراد يا  مفهومی تاريخی اش را با منافع يا با فعاليت

کمونيسم به عنوان يک علم، يک .  نکنيميکی» طبقه کارگر«گروهبندی های مشخصی از 
در عين حال، . است و يک هدف، چيزی فراتر از افراد خاص جنبش سياسی انقالبی

. کمونيسم هم به ستمی که بر افراد خاص روا می شود می پردازد و هم به رهايی اين افراد
حتی اگر شناخت کمونيستی الزاما در تک تک افراد، منجمله افرادی که در صف طبقه 

  .کارگر جای دارند، به صورت نياز محسوس، ايدئولوژی جانبدار يا هدف نمود پيدا نکند
گرايش برجسته ای در جنبش بين المللی کمونيستی بوده » ختن از پرولتاريابت سا«
مثال به (. اين گرايش به ويژه در رويکرد استالين به جامعه سوسياليستی بيان می شد. است

شکل اين ايده اگر صرفا افرادی را با خاستگاه پرولتری تربيت کنيد تا تبديل به مدير 
.)  تاثيرات بورژوايی و خرده بورژوايی بيمه کرده ايدشوند، الزاما خود را در برابر

. در چين و انقالب فرهنگی آن کشور نيز وجود داشت» بت ساختن از پرولتاريا«مشکل 
در آنجا گرايش های قدرتمندی بروز کرد که نگرش طبقاتی را با خاستگاه طبقاتی يکی 

به سمت طرز تفکر انقالبی بر مبنای اين نظر، کارگران يا دهقانان الزاما . (می دانست
باب آواکيان، مشکل بت سازی را تشخيص داده، آن را به طور جامع مورد .) گرايش دارند

. شک نيست که در حال حاضر، انجام اين نقد بسيار ضروری است. نقد قرار داده است
اين کار برای پيشرفت کمونيسم به عنوان يک علم و جنبش انقالبی ضرورت دارد، اما 

کاری بايد بر يک مبنای ماترياليستی و ديالکتيکی انجام شود؛ نه بر پايه يک جدايی چنين 
  .مشکل بديو درست همينجاست. اساسی از ماترياليسم و ديالکتيک

وقتی که از بت سازی انتقاد می کنيم منظورمان اين نيست که انقالب هيچ پايه اجتماعی 
ن را به مفهومی اکونوميستی، درچارچوب چنين پايه ای هست اما نبايد آ. پرولتری ندارد

به عالوه نبايد اين را بدون در نظر داشتن کامل پديده ای که . يک جنبش اتحاديه ای فهميد
تحليل لنين اين بود که توسعه امپرياليسم . لنين مورد تجزيه و تحليل قرارش داد، درک کرد

به بيانی . يستی، همراه استبا وقوع انشعابی در طبقه کارگر، خاصه در کشورهای امپريال
عام، اين انشعابی است ميان قشر بااليی و بورژوا زده طبقه کارگر با بخش های پايينی 

يعنی همان کسانی که منافعشان عموما منطبق بر منافع . طبقه که در اعماق به سر می برند
رولتری بايد  است و پايه های انقالب پپرولتاريا به عنوان طبقه ای از بردگان مزدی مدرن

  .ميان آنان استوار شود در
چنين انقالبی بايد . به همين ترتيب، انقالب پرولتری عينا همان مبارزه پرولتاريا نيست

در صفوف پرولتاريا نيز حداقل . افراد زيادی را از قشرهای مختلف مردم در بر بگيرد
 که طبقات ديگر را برای مدتی، بعضی ها به زير پرچم ها و برنامه هايی جمع خواهند شد

اما جريان کل مبارزه انقالبی، ديدگاه و منافع پرولتاريا بايد قويا مطرح  .نمايندگی می کند
و شمار عظيمی از مردم خاصه از صف پرولتاريا و نيز ساير قشرها می بايد جذب  شود

می بر اين پايه و اساس است که انقالب . آرمانی شوند که تجسم اين منافع و ديدگاه است
کليدی در اين کار، و نيز در به ميدان آوردن توده های عظيم حلقه . بايد به پيش برده شود



پرولتر به عنوان نيروی محوری انقالب، فعاليت همه جانبه سياسی ـ ايدئولوژيک است که 
توسط يک ديدگاه و روش علمی کمونيستی، و خطوط و سياست هايی که بر مبنای اجرای 

  . شکل گرفته اند، هدايت می شودهمين ديدگاه و روش
، يا الاقل »فاعل آگاه انقالبی«پرولتاريا در نقش » اشباع شدن«بحث بديو اين است که 

 مفهوم ذهنی مارکس از پرولتاريا، چالش هايی را برای يافتن يک هويت جديد اشباع شدن
 يک اين هويت جديد، برخالف هويت مرتبط به. که ورای هويت ها باشد مطرح می کند

  .طبقه اجتماعی مشخص، جنبه جهانشمول نخواهد داشت
 رساندن نوع بشر به اما نياز به پرولتاريا به عنوان نيرويی در جامعه و دنيا که توان

تا زمانی که » . استاشباع نشده«را دارد » چهار کليت«يک مکان کامال متفاوت، و تحقق 
تا زمانی که زيربنای ظهور مجدد . سرمايه داری در دنيا وجود دارد، چنين نخواهد شد

اشباع «جامعه طبقاتی کماکان در دنيا منجمله در جامعه سوسياليستی موجود باشد، اين نياز 
  ».نخواهد شد

دنيا عوض شده است اما نياز به انقالب پرولتری کمتر نشده که هيچ، بيشتر هم شده 
  است

» جهانی سازی«يد از زمان پايان جنگ جهانی دوم، و اخيرا در جريان موج جد
 و فروپاشی بلوک ١٩٧٦امپرياليستی که متعاقب احيای سرمايه داری در چين به سال 

 به راه افتاد، تغييرهای بزرگ و مهمی در ١٩٩٠ ـ ٩١سوسيال امپرياليستی شوروی در 
در سرزمين های اصلی امپرياليستی شاهد تشديد . ساختار پرولتاريا ايجاد شده است

گسترش صفوف قشرهای ميانی ودن خصوصيات پرولتری، و خصوصيت انگلی، زد
تغييراتی که در تقسيم کار بين المللی صورت گرفته به ايجاد نقاط اتصال و شبکه . هستيم

روند نيمه ـ پرولتر سازی و . های جديد توليد سرمايه دارانه در جهان سوم انجاميده است
 در اياالت متحده، پرولتاريا .گسترش زاغه نشينی در شهرهای جهان سوم جريان دارد

مهمی » کاْست مانند«در اين ميان، اليه بندی ها و تقسيمات . شديدا چند اليه شده است
وجود دارد که به ستم بر سياهپوستان و ديگر اقليت های ملی و مهاجران، و انقياد زنان در 

  .جامعه ربط دارد
د يک جنبش انقالبی قرار می اين ها و تحوالت ديگر، چالش های مهمی را در راه ايجا

اين چالش ها در فعاليت هايی که برای دستيابی به تحتانی ترين قشرها منجمله . دهند
ستمديده ترين بخش های پرولتاريا صورت می گيرد، و رفتن به ميان بخش های وسيعی 

 اين ها. از اهالی منجمله و به ويژه قشرهای جوانان و زنان و روشنفکران نيز مطرح است
و تحوالت ديگر، تاثيرات عظيمی بر استراتژی انقالبی و مساله کسب انقالبی قدرت 

  .دارند
طبقه و » بی فايدگی«بديو نيز به بررسی همين تغييرات می پردازد تا برای بحث 

: منظورمان همان حکم بديو است که. ناممکن بودن انقالب، استداللی جفت و جور کند
  ».عصر انقالب به سر آمده است«

  .اما دنيا بيشتر از هر زمان ديگر، انقالب را با فرياد طلب می کند
آيا در پی : که مطرح است  ها اين پرسش منجمله در کشورهای امپرياليستی،دست آخر،

» چهار کليت«انقالب کردن هستيد؟ آيا اين همان انقالبی است که پايه و اساس آن را تحقق 



ا بر يک مبنای علمی و ماترياليستی و در عرصه جهانی تشکيل می دهد؟ آيا شم
ديالکتيکی، برای به ميدان آوردن پايگاه اجتماعی و نيروهای اجتماعی گسترده تر برای 
چنين انقالبی فعاليت می کنيد؟ يا خير، در حاشيه می مانيد و دستی به سر و روی جامعه 

  موجود می کشيد و در مسير اصالحات حرکت می کنيد؟
بايد .  استبايد به ما نشان دهد که آلن بديو راه دوم را انتخاب کردهبحث و جدل کنونی 

نشان دهد که او کامال در سياست های تساوی جويانه و اصالح طلبانه خود که با عبارت 
بيان می شود و معنايش صرفنظر کردن از کسب قدرت دولتی  » حفظ فاصله از دولت«

چنين » فضای«.  امپرياليسم می انجامداين سياست ها به سازش با .است، غرق شده است
يعنی تقسيم ملل ستمگر و ستمديده در دنيايی : سازشی، مبتنی بر يک نابرابری عميق است

پايه و اساس ثبات نسبی در شکل بندی های اجتماعی . که تحت سلطه امپرياليسم است
 ارتش توسط يی که چيزهايعنی همان. امپرياليستی، فوق استثمار و غارت بين المللی است

ها و مداخله جويی های امپرياليستی، رژيم های نو استعماری، موسسات مالی تحت سلطه 
  .، به زور اعمال می شوندامپرياليسم و اتاق های شکنجه

  ؟»قطعی استسازش روز «يا » ...روز قطعْی جدال است«

نام  ودنام دارد به تشريح چيزی می پردازد که خ» قرن«آلن بديو در کتاب اخيرش که 
نکته ديگری که در اين . در انقالب کمونيستی بر آن نهاده است» سکانس انقالبی دوم«

کتاب به آن پرداخته شده، دورنمای اجتماعی جنگ و عملکرد عجيب و غريب سرمايه 
را بر قرن بيستم مسلط می داند و معتقد ) ٤٥(» مفهوم جنگاورانه وجود«بديو . داری است

ونيستی در قرن گذشته، گرايش به باال بردن جايگاه درگيری است که مشخصه جنبش کم
 حمايت می بديو کمون پاريس را ستايش و از خشونت عادالنه ستمديدگان. اجتماعی بود

اما چنين نتيجه گيری می کند که الگوی . او از نقش مرکزی مبارزه حرف می زند. کند
سياسی تحت رهبری يک حزب درگيری اجتماعی به مفهوم مبارزه ای که به خاطر قدرت 

  ». استاشباع شده«پيشاهنگ انجام می گيرد نيز 
  :همانطور که نشان داديم، بديو نوعی اومانيسم را چاشنی فلسفه سياسی خود می کند

 از طرح ديالکتيکی طبقات و احزاب آزادسياست های مدرن رهايی، «
است و هدفش چيزی نظير يک دمکراسی عمومی، ارتقاء جايگاه هر 
. آنچه معمولی است، و کيفيتی است که از هر گزاره ای مبری باشد

در عرصه بنابراين می توان از يک سياست عمومی، از يک ميدان جنگ 
 می کوشد از طريق کاهش پياپی، موجوديت ساده و  سخن گفت کهبيان

  )٤٦(» .مختصر بشريت عام را معين کند
» طرح ديالکتيکی طبقات و احزاب«آلن بديو هم آزاد از » سياست رهايی بخش مدرن«

اين سياست هيچ ربطی به واقعيت طبقات، به روابط توليدی . است و هم آزاد از واقعيت
اين . استثمارگرانه و به دولت بورژوايی که نقطه تمرکز خشونت سازمان يافته است، ندارد

همين پيش روی توده های ستمديده و نهايتا کل نوع بشر، » مشکل«در حالی است که 
 نمی .شبکه روابط اجتماعی است و همين قدرت دولتی که آن را به زور اعمال می کند

  .اعالم کردن بشريت، آن را ايده اليزه کرد» عام«توان با 



آلن بديو در بهترين حالت، خواهان خالص شدن از وجود طبقات بدون هيچ مبارزه و 
اريا و يک دوران کامل گذار تحولی است، بدون هيچ انقالبی، بدون ديکتاتوری پرولت

ريشه ای «سوسياليستی که برای غلبه بر تقسيمات طبقاتی و تحقق چيزی که مارکس آن را 
منظور مارکس دو گسست ريشه ای، يکم از روابط . ناميد الزم است» ترين گسست ها

  .سنتی مالکيت و دوم از ايده های سنتی بود
مارکس را در مورد نگرش و توهمات بگذاريد بار ديگر اظهارات عميق و قدرتمند 

  :روشنفکران دمکرات گوشزد کنيم
 بورژوازى بينانه که معتقد است خرده هرگز نبايد با اين تلقى کوته"

اعتقادى اصولى به منفعت خودخواهانه طبقاتى دارد و بر آن است که 
بورژوازى،  خرده. منفعت را فراهم سازد هم آواز شد وسائل پيروزى اين

شرايط خاص رهايى وى عين  يشتر بر اين باور است کهبرعکس، ب
از نبرد طبقاتى فقط  هستند که نجات جامعه مدرن و پرهيز عامى شرايط

نمايندگان  از اين تصور هم که گويا تمامى. در قالب آنها ميسر خواهد بود
يا شيفته دکانداران هستند بايد  از دکانداران) بورژوازى خرده(دمکراتيک 
ممکن است فرهنگ و موقعيت شخصى آنان فرسنگها  چون. برکنار بود

بورژوايِى اين نمايندگان  خرده خصوصيت. با اين گروه فاصله داشته باشد
است که  از اينجاست که ذهنيت آنان نيز محدود به همان حدودى

بورژوازى در زندگى واقعى بدانها برميخورد و قادر به فراتر رفتن  خرده
هايى  حل تيجه، آنها نظرا به همان نوع مسائل و راهنيست، و در ن از آنها

بورژوازى در عمل  و موقعيت اجتماعى خرده ميرسند که منفعت مادى
نمايندگان  که ميان اى اين است خطوط کلِى رابطه. شان است متوجه

   .يک طبقه و خود آن طبقه وجود دارد سياسى و ادبى
ی يعنی يک طبقه در حال ولی دمکرات از آنجا که نماينده خرده بورژواز

. گذار است، خود را به طور کلی ورای آنتاگونيسم طبقاتی تصور می کند
." زيرا منافع دو طبقه به طور همزمان و متقابل در درون وی کند شده اند

   )تاکيد در اصل ()٤٧(
 دارد از در چپ وارد می مائوئيستیآلن بديو، روشنفکر دمکراتی که رگ و ريشه 

نگاه به قرن بيستم، هم از فجايعی که بورژوازی مرتکب شده به وحشت می او در . شود
حکومت پرولتری » قدرت طلبی بوروکراتيک«افتد، هم از چيزی که به نادرست آن را 

روی آورده، به فرموله » دمکراسی عمومی«و » برابری عام«او به سياست . می پندارد
ديو اين سياست را به عنوان پايگاه و ب. کردن فلسفه ای برای اين سياست پرداخته است

اين تخيل به عنوان منافع عمومی نوع بشر وانمود می . پروژه جديد رهايی جار می زند
 . اين به معنی خروج از در راست است.شود
 

  :فصل سوم



   آلن بديو و ديکتاتوری پرولتاريا
  به معنی رد انقالب است؟» چارچوب حزب ـ دولت«چرا رد  يا

  مقدمه

ور که در مقدمه اين نوشته مطرح کرديم، پروژه کمونيستی بر سر يک دوراهی همانط
موج اول انقالبات سوسياليستی با سرنگونی قدرت پرولتری در چين به . قرار گرفته است

همزمان، تغييرات گسترده ای در نظام جهانی امپرياليستی .  پايان يافت١٩٧٦سال 
همه اين ها پرسش . عی تاثير گذاشته استصورت گرفته که بر حيات اقتصادی و اجتما

های مهمی را در مورد تجربه تاريخی انقالب پرولتری و مفهوم انقالب کردن در دنيای 
  آيا چنين کاری ممکن و يا مطلوب است؟ . امروز، پيش کشيده است

مساله ديکتاتوری پرولتاريا، يک نقطه تمرکز کليدی در زمينه موضوعات و چالش 
در عرصه جمعبندی، نبرد . ينک، بر سر اين دوراهی، بروز کرده استهايی است که ا

. نبرد بر سر ميراث و درس های انقالب سوسياليستی در قرن بيستم: حادی جريان دارد
نبرد بر سر يک درک صحيح از نياز به يک حزب رهبری کننده و نوع جديدی از دولت 

هايی که اين نياز به همراه و نبرد بر سر يک درک صحيح از تضاد. تحت سوسياليسم
  .دارد

، چنين چارچوبی را برای ارزيابی و جمعبندی از تجربه »مانيفست آر سی پی«سند 
  :تاريخی ارائه می کند

مرحله اول انقالب کمونيستی راه درازی را پيمود و در مسير نبرد برای 
غلبه بر موانع واقعی پيشاروی و پيشروی به سوی دنيايی که در آن همه 

اسبات استثمار و ستم باالخره نابود شود و مردم از ُبعد کامال نوينی از من
آزادی بهره مند شوند و سازماندهی و تحول مداوم جامعه را با ابتکارات 
آگاهانه و داوطلبانه بيسابقه ای در تاريخ بشر به عهده گيرند، به چيزهای 

که اما جای تعجب نيست . الهام بخش غير قابل تصوری دست يافت
در ) که برخی اوقات بسيار جدی بودند(کمبودها و خطاهايی واقعی نيز 

گام های عملی رهبران آن انقالبات و جوامع نوينی که ايجاد کردند و در 
اين کمبودها و خطاها علت . نظرات و روش های آنان وجود داشت

حتی اگر (شکست ها در نخستين تالش های انقالب کمونيستی نبودند بلکه 
فراتر از اين نکته، کل . به آن شکست کمک کردند) به شکل فرعیشده 

هم دستاوردهای حقيقتا الهام بخش و هم خطاها و (تجربه مرحله اول 
کمبودهای واقعی که در دوران هايی بسيار جدی بودند ـ حتی اگر به 

بايد به شکلی عميق و همه جانبه ) طور کلی فرعی محسوب می شدند
ند تا بتوان انقالب کمونيستی را در اوضاع نوينی مور مطالعه قرار گير

 .که با آن مواجهيم به پيش برد و اين بار حتی بهتر از بار قبل عمل کرد
)٤٨(  

سوسياليسم يک : بر مبنای اين ارزيابی. البته بورژوازی هم ارزيابی خود را دارد
يابی ارز. يک جامعه آرمانی دروغين که به کابوس تبديل شد. مصيبت کامل بود

آن انقالبات را » واقعيت زنده«بورژوازی از سوسياليسم نه فقط اهداف و روش ها و 



اين .  يک واقعيت ديگر را از صحنه حذف می کندکامال تحريف می کند، بلکه به راحتی
واقعيت که چگونه امپرياليست ها و بقيه نيروهای مرتجع از طريق محاصره و حمله 

 يا بمباران ايدئولوژيک، در پی خفه کردن آن انقالبات نظامی، فشار بی وقفه اقتصادی
  .بودند

انقالب بلشويکی و انقالب چين وظيفه ای را به دوش گرفتند که هم شجاعانه بود و هم 
آن ها . اين دو انقالب در پی ايجاد جوامعی عاری از استثمار و ستم بودند .آزمايش نشده

آن ها متحول کردن . انتخاب خودشان نبوداين کار را در شرايطی به پيش می بردند که 
واقعيت و شرايط مادی توده ها را در اولويت قرار دادند و با اين کار، افق های نوينی را 

در برابر چشم کسانی که قبل از انقالب واقعا . در برابر چشم صدها ميليون نفر گشودند
. ر مرگ زودرس شوندفالکتی کمر شکن زندگی کنند و دچامحکوم بودند تحت استثمار و 

مطرح » مانيفست آرسی پی«بنابراين آنچه مطلقا ضروری است و در نقل قول باال از سند 
اين جمعبندی بايد بر . است و به آن پرداخته شده، جمعبندی جدی از دستاوردها و کمبودها

ار اساس شناخت از آنچه اين دو انقالب واقعا محقق کردند، اهدافی که در نظر داشتند، ابز
  .متدولوژيک و پيش فرض هايی که برای انجام آن تحوالت به کار گرفتند، انجام شود

جدل «او در آثار اخيرش مثل . يک چنين جمعبندی از جانب آلن بديو ارائه نمی شود
، تغيير و تحوالت عظيم قرن بيستم و مشخصا انقالب »منطق های دنياها«و » قرن«، »ها

بديو نيروی محرکه رهايی بخش و اصيل اين . سی می کندبلشويکی و انقالب چين را برر
از  اين را هم تشخيص می دهد که دستور کار اين انقالبات. انقالبات را تشخيص می دهد

آنچه سرانجام به : اما جمعبندی عمومی بديو اينست. يک پروژه واقعا انقالبی ناشی می شد
 و جمعبندی مهمتر اينکه، آن ها . بود انقالب روسيه و انقالب چيناثبات رسيد ناکامی

  .محکوم به شکست بودند
اسير چارچوب «به چه علت؟ و بديو پاسخ می دهد، چرا که آن انقالبات : ما می پرسيم
از طريق يک   قدرت دولتیکسبمنظور وی، تئوری و پراتيک . بودند» حزب ـ دولت

ب پيشاهنگ  يک قدرت دولتی نوين، تحت رهبری يک حزساختنسياست قيامگرانه و 
  .کمونيست است
را » چارچوب حزب ـ دولت« اقتدارگرای و بوروکراتيک بيان اغراق آميزاز ديد بديو، 

در روايت بديو، مائو بر محدوده . اما نه چندان.... مائو فرق می کند. استالين ارائه می کند
که در او انقالب فرهنگی را راه می اندازد . حزب ـ دولت فشار می آورد »منطق«ها و 

اما مائو عقب . را دارد» حزب ـ دولت«خود، ظرفيت شکستن منگنه دستگاه سرکوبگر 
  .می کشد و نهايتا به محافظ اين دستگاه تبديل می شود

راه اول، حفظ . بديو از دو راه، سياست ضد دولت گرايانه خود را تئوريزه می کند
ع به متون معينی از ، و استدالل کردن با رجوبعضی از واژگان مفهومی مارکسيسم

: بحثی که بديو بر اين بستر ارائه می کند چنين است. است) و به اتوريته مارکس(مارکس 
بعد از پيروزی انقالب در روسيه و چين، دستگاه سرکوبگر و مديريتی دولت را بايد فورا 

اما بالعکس، دولت را تقويت کردند که نتيجه . کاهش می دادن و سريعا منحل می کردند
  .زندگی سياسی بود و خفه کردن  کردناش محدود



کسب قدرت دولتی نه . بديو می گويد که مشکل، در ايده کسب قدرت است: اما راه دوم
چرا که از يک طرف، سياست قيامگرانه در دنيای امروز . ممکن است و نه مطلوب
رکوبگر و از طرف ديگر، دولت ـ هر دولتی که باشد ـ ذاتا س. امکان ناپذير شده است

  .اين استدالل ها، محمل تفکرات بديو در سال های اخير بوده است. است
کمونيست ها از مارکس تا به امروز، به اين نتيجه علمی رسيده اند که ميان قدرت 

اين نتيجه گيری بر پايه جمعبندی جدی و . سياسی و انقالب يک رابطه الينفک وجود دارد
هر کسی می تواند . ر انقالبات، به دست آمده استدقيق از تجربه و تالش های واقعی د

رهايی «اين سياست را بر حسب عادت  آلن بديو مثل  حتیسياست راديکالی پيشنهاد کند، يا
اما اگر قدرت دولتی تسخير نشود، تغيير و تحول بنيادين و انقالبی جامعه به .  بنامد»بخش

 اقتصادی و سياسی و نظامی طبقه يک انقالب واقعی که قدرت. هيچ وجه انجام نخواهد شد
اين اصل، خط . حاکمه استثماگر را در هم می شکند در گرو تسخير قدرت دولتی است

اين اصل، . تمايزی تعيين کننده ميان کمونيسم انقالبی و رفرميسم بوده، کماکان نيز هست
  .همانا ديکتاتوری پرولتاريا است

ار دارد و مساله ديکتاتوری پرولتاريا امروز که کمونيسم در آغاز يک مرحله جديد قر
  :از نو مطرح شده، آلن بديو چنين کوتاه می آيد

مارکسيسم، جنبش کارگری، دمکراسی توده ای، حزب پرولتری، دولت «
ديگر هيچ مورد سوسياليستی ـ همه اين ابداع های چشمگير قرن بيستم ـ 

  )٤٩( ».استفاده عملی ندارند
  :مطرح کرد نيز چنين ٢٠٠٦بديو در سال 

کمکی که انقالب فرهنگی به همه انقالبيون دنيا کرد، واکاوی موثر حد «
رهايی انقالب فرهنگی به ما آموخت که سياست . و حدود لنينيسم بود

، نه اسير شکل بخش نه ديگر می تواند تحت الگوی انقالب کار کند
  )تاکيد از ما) (٥٠(» .حزبی باقی بماند

 محصول کار انقالبی قرن بيستم را خيزش هایشده که اين ديگر برای بديو عادت 
بدين ترتيب، . نده بودتبديل شد» هيواليی«دولت ها و جوامعی معرفی کند که به پديده هايی 

، به گروه همنوای ضد کمونيسمی که قدرت را به دست گرفتهآلن بديو در جمعبندی اش از 
بديو به يک پروژه راديکال :  هم داردولی با آنان تفاوتی. کمونيست های ليبرال می پيوندد

اجرايی » با حفظ فاصله از دولت«دمکراتيک يعنی به آرمان تساوی جويانه روسويی که 
 .کمونيسمی که خيال کسب قدرت در سر ندارديعنی .  کمونيسم زده استمی شود، برچسب

  ).در فصل پنجم نوشته حاضر به جدل در اين زمينه می پردازيم(
ين ديدگاه بديو خواهيم پرداخت که دولت سوسياليستی بايد فورا به جاده در اينجا به ا

 همچنين در . کمونيسم استرسيدن به متضادبگذارد و هرگونه تقويت اين دولت، قدم زوال 
مورد اين ديدگاه بديو بحث خواهيم کرد که آن احزاب کمونيستی که انقالبات را با هدف 

ما نشان . ت کردند که مناسب در داشتن قدرت نيستندتسخير قدرت سازمان می دادند، اثبا
خواهيم داد استدالل های اصلی بديو در مورد ديکتاتوری پرولتاريا و حزب پيشاهنگی که 

 آشکارا از ديالکتيک و ماترياليسم و حقيقت بنيادين تاريخی بی بايد آن را رهبری کند،



انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی در فصل بعد، ما مستقيما به تحليل بديو از . بهره است
  . می پردازيم

  دولت سوسياليستی به چه درد می خورد؟ چگونه زوال خواهد يافت؟
  و چرا دست آخر، آلن بديو به دولت بورژوايی رو می کند؟

يعنی سوسياليسم به . کارل مارکس يک درک عملی جديد از سوسياليسم را مطرح کرد
   :مارکس چنين نوشت. نقالبیعنوان شکلی از دولت و يک گذار ا

بين جامعه سرمايه داری و جامعه کمونيستی، دورانی از تغيير و تحول «
در انطباق با همين امر، يک دوران گذار . يکی به ديگری وجود دارد

ديکتاتوری انقالبی سياسی هم هست که طی آن، دولت فقط می تواند 
  ) تاکيد در اصل) (٥١(» . باشدپرولتاريا

طبقات و گذار به الغای همه  «، مارکس گفت که مضمون دوران سوسياليستیبه عالوه
سوسياليسم يک عصر و فرايند تاريخی است . است) ٥٢(» رسيدن به يک جامعه بی طبقه

يعنی نابودی از پايه . که هدف و جهت آن نابودی پايه و اساس تقسيم جامعه به طبقات است
روابط اجتماعی، در روبنای سياسی و فرهنگی و و اساس در روابط زيربنايی توليدی، در 

کمونيست های چينی اين هدف و جهت سوسياليسم را به اختصار . (در قلمرو ايده ها
از طريق همين . ديکتاتوری پرولتاريا به همين امر خدمت می کند.) ناميدند" چهار کليت"

اتوری طبقاتی، و هر فرايند مبارزه و تحول انقالبی است که ضرورت و پايه های اين ديکت
گونه دستگاه سرکوبگر سازمان يافته برای اعمال سلطه يک گروه از جامعه بر گروهی 

  . ديگر، از بين می رود
پراتيک تاريخی انقالب پرولتری، تجربه بی حسابی را برای درک ماهيت و چالش های 

ئو با اتکاء به ما. تئوری کمونيستی پيشرفت کيفی کرده است. دوران گذار فراهم کرده است
يک تحليل جامع از انقالب های شوروی و چين، به تجزيه و تحليل اين موضوع پرداخت 
که چرا در سر تا سر دوران سوسياليسم شرايط مادی ای وجود دارد که خطر شکست 

او مبارزه طبقاتی را به عنوان وظيفه مرکزی در . انقالب سوسياليستی را پيش می آورد
: مائو ابزار پيشبرد مبارزه طبقاتی در سوسياليسم را کشف کرد. ادسوسياليسم تشخيص د

يعنی ادامه انقالب عليه نيروهای بورژوايی کهنه و نو، و پيشبرد تحول همه جانبه جامعه و 
باب آواکيان فعاليت خود را بر مطالعه عميق مائو استوار کرد و به تضادهای ذاتی . مردم

ران تغيير و تحول انقالبی به سوی کمونيسم بيشتر جامعه سوسياليستی به عنوان يک دو
آواکيان مدلی از جامعه سوسياليستی را جلو گذاشته که در آن فرايند غنی تر و . پرداخت

که همه . پوياتری از اعتراض و جوشش و آزمودن ها نسبت به تجارب قبلی وجود دارد
يسم است و به اين اين ها در چارچوب پيشروی انقالبی در سطح جهانی به سوی کمون

  .هدف خدمت می کند
اما نکته مرکزی در همه اين راهگشايی ها در تجربه انقالب پرولتری و تئوری 
کمونيستی، کماکان ديکتاتوری پرولتاريا است که از بينش علمی آغازين مارکس سرچشمه 

امعه يعنی اينکه دوران سوسياليستی، يک گذار و تغيير و تحول انقالبی به ج: گرفته است
  .بی طبقه است که اين مستلزم يک نوع نوين دولت است

  :آلن بديو با استناد به اتوريته مارکس، اين بحث را در مورد دولت جلو می گذارد



اما . حزب وسيله ای مناسب برای سرنگون کردن رژيم های ضعيف مرتجع بود«
 در نظر به مفهومی که مارکس" ديکتاتوری پرولتاريا"ساختن که با اثبات کرد 

منظور مارکس يک دولت موقت بود که گذار به غير ـ . داشت، سازگار نيست
  )تاکيد از ما) (٥٣(» .ديالکتيکی دولت را سازمان می دهد" زوال"دولت، يعنی 

چهره ای که بديو از دولت سوسياليستی ترسيم می کند، هم نقشی کليدی در خوانش وی 
م نظريه آشکارا پسا ـ مارکسيستی يا در واقع از موج اول انقالب سوسياليستی دارد و ه

اين موضوعی . (»سياست راديکال حفظ فاصله از دولت«ضد مارکسيستی وی مبنی بر 
  ).است که در فصل پنجم به آن خواهيم پرداخت

دولت موقت برای  يک"و فرمولبندی او مبنی بر اوال، نکته اساسی از نظر بديو 
" افت"، يک نوع ست که بايد يک کاهش نسبتا فوریاين" سازماندهی گذار به بی دولتی

اين فرايندی است که بايد . مستقيم الخط در قدرت و عملکرد دولت سوسياليستی رخ بدهد
ثانيا، بديو معتقد است که تحکيم و تقويت . خيلی زود بعد از کسب قدرت آغاز شود

 دولت از طريقش ديکتاتوری پرولتاريا به هر شکل، ضرورتا مانع فرايندی می شود که
  . اين کار به ناگزير منجر به اقتدارگرايی بوروکراتيک می شود. زوال خواهد يافت

مارکس، گذار سوسياليستی را يک دوران نسبتا . بديو در يک مورد درست می گويد
  . کوتاه تصور می کرد

از يک سو، مارکس انتظار گسترش نسبتا سريع انقالب پرولتری به ويژه در کشورهای 
اما سرمايه داری به امپرياليسم تکامل يافت که اين امر، . يشرفته سرمايه داری را داشتپ

به طور مشخص، شکل گيری انقالب در  .فرايند انقالبی را بسيار پيچيده کرده است
کشورهای پيشرفته سرمايه داری به تاخير افتاد و همزمان مکان اصلی خيزش انقالبی به 

يعنی به مناطقی که نيروهای مولده در آنجا کمتر تکامل . شدمناطق ملل ستمديده منتقل 
  .يافته است

از سوی ديگر، پيش بينی مارکس اين بود که بعد از کسب قدرت توسط پرولتاريا، شاهد 
پشت سر گذاشته  توليد کااليی و مبادله پولی  ای خواهيم بود که طی آنفرايند نسبتا فشرده

اما در عمل اثبات .) قدامات، نقطه شروع گذار باشندانتظار می رفت که اين ا. (می شود
شد که اين نيز فرايندی بس پيچيده تر است که تغيير و تحوالت عميق مادی و ايدئولوژيک 

   .را در بر خواهد گرفت
تاکنون آموخته ايم که شکاف های کماکان موجود ميان کار فکری و کار يدی، شهر و 

ی های اجتماعی، زمينه زايش و پرورش نيروهای روستا، و ساير تفاوت ها و نابرابر
در همين مورد، مائو عرصه . ممتاز و بورژوای نوخاسته در جامعه سوسياليستی است

اين نابرابری ها و ظهور نيروهای جديد . مفهومی جديدی را برای کمونيسم گشود
جهانی، ، با موضع کماکان مسلط امپرياليسم در مقياس بورژوايی در جامعه سوسياليستی

  .تاثير متقابل دارند
اينک ما می دانيم که تحقق کمونيسم در سطح دنيا يک فرايند پيچيده و درازمدت خواهد 

مساله را ) و حتی لنين در مقام رهبری اولين دولت سوسياليستی(مارکس و انگلس . بود
  :اين فرايند پيچيده و درازمدت شامل تحوالت زير است. اينطور نمی ديدند



ن و توسعه يک اقتصاد برنامه ريزی شده و پايدار سوسياليستی با هدف رفع ــ تکوي
نيازهای اجتماعی، پشت سر گذاشتن توليد کااليی و توليد کردن به قصد استفاده مستقيم 

 که به نيازهای نوع بشر در مشترکاجتماعی، حرکت در جهت تضمين يک وفور مادی 
  .سطح دنيا خدمت کند

به جامعه  نشانه ها و نابرابری هايی که از جامعه طبقاتیريشه کن کردن همه ــ 
مثال، تقسيم ميان کار فکری و کار يدی، شهر و روستا، و . سوسياليستی منتقل شده است

  به عالوه، ريشه کن کردن بازتاب ها و پشتوانه های همه اينها در عرصه. مرد و زن
  .ايده ها و ارزش ها و نيروی عادت

  . سرمايه داری و جلوگيری از آنــ مبارزه با احيای
  .ــ پيشبرد انقالب جهانی و غلبه بر امپرياليسم جهانی

دولت موقتی است که گذار به «آزمايش تشخيص سوسياليسم از نظر آلن بديو وجود 
 اين معيار، او از درک پيچيدگی ها و  چسبيدن بهبا. »غير ـ دولت را سازمان می دهد
ف عظيمی که گذار جهانی به کمونيسم در بر دارد، باز می تضادهای دنيای واقعی، و وظاي

  .ماند
آلن .  مربوط می شودمسالهمشخصا به اين مساله ارتش دائمی در جامعه سوسياليستی، 

انقالبات سوسياليستی قرن بيستم می گويد و نيز از اينکه " س پيروزیاوسو"بديو در مورد 
عنصر . دندمان عاجز سرکوبگر دولت ن کشيدن دستگاهيي انقالبی از پات هایهمۀ دول

اصلی نقد وی به برخورد مائو در انقالب فرهنگی هم اين است که مائو در جهت خلع يد 
 هم به ٤در فصل (از ارتش دائمی حرکت نکرد و مشخصا با چنين خلع يدی مخالف بود 

  ).تفصيل به اين موضوع خواهيم پرداخت
 زوالو ( است فشردههای نظامی قانونی واقعيتی است که دولت در انحصارش بر نيرو

پس ). می خواند با از بين رفتن چنين ابزاری مشخص می شود" ی دولتبی "بديودولت، که 
 ،آيا می توان در مدت کوتاهی پس از کسب قدرت: سوالی که مطرح می شود اين است

  اساسیچشم پوشيد؟ اين کار به دو دليلارتش ثابت و منظم را منحل کرد و از عملکردش 
  :ممکن نيست

اوال، تجربه تاريخی نشان می دهد که يک دولت انقالبی مداوما در خطر حمالت 
طی  :بعيد است بديو از اين تجارب خبر نداشته باشد. تجاوزگرانه امپرياليستی قرار دارد

 ارتش چندينجنگ داخلی سختی که بعد از کسب قدرت در اتحاد شوروی در گرفت 
 آلمان در جنگ نيروهای نظامیکشور حمله کردند، تهاجم وحشيانه امپرياليستی به اين 

جهانی دوم، تحرکات آمريکا برای حمله به چين در مراحل اوليه جنگ کره و امکان 
و ساير بورژوازی به عالوه، .  و قس عليهذااستفاده از سالح های اتمی در اين حمله

ابطه تنگاتنگی با امپرياليسم  ردرون کشور سوسياليستی استثمارگر سرنگون شده طبقات
 و از سازماندهی فعاليت بودند "ديکتاتوری پرولتاريا"تحت اين طبقات هر چند که . داشتند

قبلی تجربه   و،نددند، ولی از طرف امپرياليسم جهانی تقويت می شدضد انقالبی منع می ش
ن، ادامه  ارتباطاتشان با قدرت های حاکمه ساير نقاط جها، جامعهچرخاندن در آنها

موجوديت بقايای مهمی از جامعه کهن هم در زيربنای اقتصادی و هم در روبنای جامعه 
 به آن ها قدرت  و همينطور توسط نيروی عادت و سنت و ساير عواملنوين سوسياليستی



ی حفظ اين جامعه  برا،برای محافظت از جامعه نوين و تغييراتی که آغاز شده. می بخشيد
که جامعه بتواند در مقابل  ، برای اين بيشتربرای پيشروی های انقالبیی به عنوان پايگاه

 ثابت شده  پايداری کند،نيروهای ارتجاعی ای که از لحظه تولد سعی در خفه کردنش دارند
  . که به يک ارتش منظم با درجه بااليی از تخصص و حرفه ای گری نياز است

عوامل جديد   خود ادامه می دهند ودوم اينکه نيروهای طبقاتی بورژوايی به موجوديت
مسلح کردن تمام "تالش برای . بورژوايی هم مرتبا در جامعه سوسياليستی احيا می شوند

 به جای يک بدنه متخصص نظامی، يعنی يک ارتش دائم، تحت رهبری حزب –" مردم
 در واقع به شکل گيری ارتش های مختلف تحت رهبری نيروهای مختلف – پيشاهنگ
و اين احتمال نيز هست که بسياری از اين . د شومیمنجر  از جمله بورژوازی طبقاتی و

 ت هاینيروها خود به دنبال ايجاد اتحادهايی با قدرت های خارجی امپرياليستی و ساير دول
  .ارتجاعی باشند

بيش از هر : دمکراسی " مقالهونو در. ست سابق کيئ با مائوشباب آواکيان در پلميک
قابل .  پرداختمسالهبه تفصيل به اين " و بايد بهتر از آن را به دست آوريم زمان می توانيم

باب آواکيان در اين . ونو از بسياری جهات شبيه بديو بود. ذکر است که استدالالت ک
  : می گويد،پلميک به نقش ارتش و ميليشيا در جامعه سوسياليستی پرداخته

ی وسيع تحت سوسياليسم بی اين البته به آن معنا نيست که تسليح توده ها"
اهميت است و برای حفاظت از حاکميت پرولتاريا می توان فقط به ارتش 

و (هم از نظر مقابله با حمالت مسلحانه ضد انقالبی . دائمی تکيه کرد
هم از زاويه پيشبرد تحوالت انقالبی جامعه در  و) تجاوز امپرياليستی

، در کنار ارتش دائمی )تو به همراه آن دول(جهت محو تقسيمات طبقاتی 
" مسلح"دولت سوسياليستی، داشتن شرايطی که در آن توده های وسيع 

تا (باشند و مضافا در يک ميليشيای وسيع مردمی سازمان و تعليم يابند 
  .الزم و حياتی است)  انحالل ارتش به وجود آيدامکانزمانی که 

ر مورد ميليشيای ولی مساله تعيين کننده چه در مورد ارتش دائمی و چه د
 در دست نه فقط صوریو   واقعیبه شکلمردمی اينست که تفنگ ها 

اين مساله وابسته است به محتوای رهبری ای که بر . توده ها هستند يا نه
و ماهيت اين رهبری هم به نوبه . ارتش دائمی و ميليشيا اعمال می شود

 هم خط سياسی و –بيان می شود  خطدر به شکل فشرده خود 
يدئولوژيک در بيان عامش و هم زمانی که به شکل سياست های ا

اين در برگيرنده روابط درونی خود نيروهای . مشخص بيان می شود
. و روابط بين اين نيروها و توده های مردم است) منجمله ميليشيا(مسلح 

اين در بر گيرنده فرمولبندی مقصد و هدف بنيادين اين نيروهای مسلح و 
موزه و چيزهای ديگری است که از اين سرچشمه می اصول جنگی و آ

  )٥٤." (گيرد
   

از جامعه ) نکته اين است که قدرت دولتی سوسياليستی نياز داشته و دارد که الف
 که دررا امکان پذير سازد ای تغييرات انقالبی ) سوسياليستی در حال گذار دفاع کند و ب



انقالب پيشرفت ياس جهانی و ترويج ارتباط با گسترش و تعميق انقالب پرولتری در مق
تقويت دولت سوسياليستی به معنی . شرايط محو نياز به دولت و پايۀ آن را مهيا کندجهانی 

ولی . تقويت سازمان های تابعه ضروری برای پيشبرد اين گذار به جامعه بی طبقه است
ه چنين به سختی  او به مفاهيم و اصولی ک.باز می زند  اين مسائل سربديو از پرداختن به

انگار می زند و " اشباع شده"از تجارب واقعی تاريخی استخراج شده به راحتی برچسب 
  .قديمی به حساب آورد ها راترجيح می دهد آن 

روشن کنيم که دولت سوسياليستی بايد دولتی کامال متفاوت باشد و اين تفاوت به مرور 
س لنين و بخصوص مائو تاکيد  مارکس و سپی است کهاين مطلب. مشخص تر نيز بشود

جا بود، با  بر  کهنه هنوز پادنيایحالی بود که خودشان، در شرايطی که  کردند و اين در
همين نقطه و .  نوين دست و پنجه نرم می کردنددنيايیمشکالت به غايت پيچيده ساختمان 

ی هر چند در مواقعی گرايشات.  سنتز نوين باب آواکيان استحرکت و يک سنگ بنای
به نوعی محصول داخلی تکامل جامعه سوسياليستی فرض را  دولت زوالموجود بوده که 

 بر تمام نمی تواندخصوص در استالين قوی بوده، ولی بديو ه ، و چنين گرايشاتی بکند
 تمام کسانی که به دنبال يافتن اشکال کاربه بندد و چشم بتالش هايی که در اين زمينه شده 

ينش های واقعی علمی که اولين بار توسط مارکس و انگلس فرموله پراتيکی برای تحقق ب
  .شده بود پشت کند

 را سازماندهی می بی دولتیدولت موقتی که گذار به "حال اگر پيشنهاد بديو مبنی بر 
باب آواکيان ديالکتيک .  دولت را درک کنيمزوالدرست نباشد، چگونه بايد فرايند " کند

  :عرضه می کند..." دمکراسی"اب کت را در فرايندواقعی اين 
 دولت را نبايد به اين شکل ديد که يک روز خوب، دستگاه دولتی زوال... 

، نه، اين نتيجه "حل می شود"يا " بخار می شود"ناگهان و به يک باره 
مبارزه ای که در . يک فرايند ديالکتيکی است و نتيجه يک مبارزه هدفمند

. نقالبی را از سر می گذرانندآن روابط و مردم جامعه تغييرات ا
 اولين  که١٨٧١ کمون پاريس همانطور که مارکس هم در جمعبندی از

برای "دولت پرولتری بود تاکيد کرد، پرولترها ) بسيار کوتاه(تجربه 
 خويش و در کنار آن به آن شکل واالتری که جامعه رهايیاينکه به 

اديش به آن امروزی به طور مقاومت ناپذيری توسط کنشگران اقتص
بايد مبارزات طوالنی را از سر بگذرانند و ... جهت برده می شود، برسند

اين ."  فرايندهای تاريخی شرايط و انسان ها را تغيير دهندرشتهطی يک 
رابطه : فرايند، اين مبارزه، به يک معنی دوگانه ديالکتيکی است
ا در بر ديالکتيکی بين ديکتاتوری و دمکراسی در جامعه سوسياليستی ر

 بين تقويت ديکتاتوری –وحدت و تقابل  –و رابطه ديالکتيکی ... می گيرد
پرولتاريا و در عين حال و با همان ابزار، ايجاد شرايطی که در آن 

گام هم کاری که .  و نه ممکن...ديکتاتوری پرولتاريا ديگر نه الزم باشد
 های  هم در عين حال از طريق يک سلسله جهشبه گام پيش می رود،

اين فرايند، اين مبارزه، شامل نابودی نابرابری ها و تضادهايی  .انقالبی
. است که ميراث و مشخصه سرمايه داری و عصر بورژوايی اند



سرانجام کمونيسم در سطح دنيا از طريق همين فرايند، همين مبارزه، 
دولت، به همراه با آن دمکراسی نيز سرانجام از همين . تحقق خواهد يافت

 معنی همه اينها، تغيير شرايط و تحول مردم .يق زوال پيدا خواهد کردطر
و تقسيم کاری که همراه جامعه طبقاتی است به » حق بورژوايی«است تا 

توليد و مبادله کااليی و نياز به پول به . هر شکلی که باشد، نابود شود
توليد عنوان واسطه مبادله لغو شود و جای اينها را برنامه ريزی آگاهانه 

و مبادله بگيرد؛ که اين هم شامل وحدت و تنوع خواهد بود و هم 
همه اينها در انطباق با اصل . رهنمودهای متمرکز و ابتکار عمل گسترده

، "از هرکس به اندازه توانايی اش و به هر کس به اندازه نيازش"پايه ای 
رفع نابرابری ها و تخاصمات ميان زن و مرد، ميان ملل و مناطق 

تقسيم بندی های ملی و نيز طبقاتی همه اينها .... ناگون انجام خواهد شدگو
را پشت سر خواهد گذاشت و يک جامعه بشری حقيقی را در مقياس 
جهانی ايجاد کرد که اعضايش برای تکامل مداوم و همه جانبه جامعه 
بشری و انسان هايی که آن را تشکيل می دهند، با يکديگر اتحاد و جدلی 

   )٥٥. ( خواهند داشتآگاهانه
بر مبنای همين درک بود که آواکيان بر وظيفه حياتی تحول آگاهانه دولت سوسياليستی 

زوال دولت را » ايجاد شکل ها و موسسات مشخصی که سمت و سوی«تاکيد کرد و از 
  . داشته باشند، سخن گفت

 انقالب  جهت گيری را می شد در شکل های پايه ای قدرت در چين که طیبذرهای اين
ترکيب عملکرد اقتصادی، اداری و نظامی درون کمون  .فرهنگی ايجاد شد، مشاهده کرد

که مناطق محلی " برنامه ريزی منطقه ای"های خلق؛ و برخی ساختارهای غيرمتمرکز 
مسئوليت مستقيم هماهنگ کردن رشد درون چارچوب واحد اقتصاد برنامه ريزی شده چين 

  .انقالبی به عهده می گرفتند
ی که نهاد) و آزمايشات( بودند؛ تنظيمات بذراين ها خيلی مهم بودند، ولی به هر حال 

در سنتز نوين باب آواکيان متصور شده است، ورای اين تجارب است و شامل جهت گيری 
 ی کهدقيق) شکل هایو (شکل بی شک .  دولت استزوال مسالهو مبارزه آگاهانه تر حول 

مهم . ستی آينده به خود خواهد گرفت گونه گون خواهد بوددر جوامع سوسيالياين حرکت 
» پخش کردن«"آن است که نهادهای سياسی و اجتماعی قدرت پرولتری بايد در جهت 

مسئوليت عرصه های گوناگون جامعه "تغيير کنند تا توده ها "  جامعهديوانیعملکردهای 
قعيتی باشد که دولت و به  عامل مهمی در دستيابی به مومسالهرا به دوش بگيرند و اين 

  ."زوال يابدهمراه آن دمکراسی به مثابه يک ساختار رسمی 
به اين ترتيب می بينيم که تقليل يک جانبه و مکانيکی دولت سوسياليستی به گذار 

 از جانب بديو، صرفا فرايند رسيدن به کمونيسم را سقط می کند بی دولتیسازمان يافته به 
در جامعه ای که به طبقات تقسيم . به بورژوازی پس می دهدچرا که قدرت را دو دستی 

  . بورژوازی يک لحظه هم کوتاه نمی آيد،شده

  يادداشتی کوتاه درباره فلسفه



برای ناميدن مفهوم ديکتاتوری پرولتاريای مارکس " ديالکتيکی"هر چند بديو از کلمه 
  : استفاده ميکند، ولی در واقع تئوری تضاد را رد می کند

 سياست های حزبی، پارادايم منطقی ديالکتيک هگلی بود، اين رحلهمدر "
، مائوئيسمدر سراسر دوره تکامل مارکسيسم، لنينيسم و . تئوری تضاد بود

من اعتقاد راسخ . تئوری تضاد در مرکز چارچوب منطقی قرار داشت
  )٥٦." (دارم که اين هم پايان يافته

ن تضاد هگل با ماترياليسم ديالکتيک توسط  کرديکینمی توانيم به بحث در مورد اينجا 
نکته   ولی.بديو، و يا مجازات اعدامی که برای ماترياليسم ديالکتيک صادر کرده بپردازيم

 ها، يا تضادهای غيرقابل حلی مشاهده تناقضاين است که آلن بديو برجسته در اين بحث 
بديو به جای . کند می کند و تضادهای جهان واقعی را از ورای اين عدسی ترجمه می

اينکه وحدت و تقابل تضادی را که در موجوديت جامعه سوسياليستی متبلور است ببيند، و 
يک رويکرد واقعا ديالکتيکی به اين تضاد را درک کند، فقط تقابل بين جوانب مختلف يک 

ه و در اين زمينه توج. تقويت دولتی که بايد غيردائم باشد:  غيرقابل حل را می بيندتناقض
به نقل قول زير از درباره تضاد مائو که هم از موضوعات مورد بحث صحبت می کند و 

  :هم به مباحث ديالکتيک و متد می پردازد، بی فايده نيست
تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا يا ديکتاتوری خلق در واقع مهيا کردن 
شرايط الغای اين ديکتاتوری و پيشروی به سوی مرحله باالتری است که 

تاسيس و ساختمان حزب .  آن همه نظام های دولتی نابود شده انددر
کمونيست در واقع آماده کردن شرايط نابودی حزب کمونيست و همه 

ساختمان يک ارتش انقالبی تحت رهبری حزب . احزاب سياسی است
کمونيست و پيشبرد جنگ انقالبی در واقع مهيا کردن شرايط برای 

اين اضداد در عين حال مکمل . نابودی جنگ برای هميشه است
  )٥٧. (يکديگرند

کمونيسم درک عميق تری از ماهيت اين تضادها و نياز برای حرکت آگاهانه در جهت 
ولی نکته .  کمونيستی کسب کرده استدنيایبرای منافع کل بشر و نيل به حل آنها 

دولت سوسياليستی تحت رهبری : متدولوژيک و تئوريک به قوت خود باقی است
 و اين کار را با پرداختن به – آماده می کند زوالنيستی شرايط را در جهت اين کمو

، تضادهايی بسيار عميق که دولت )و می تواند بکند(تضادهای جهان واقعی می کند 
سوسياليستی برای پيشروی بايد به تقابلشان رود و تغييرشان دهد و اين کار فصل کاملی از 

 می طلبد، و اين مبارزه ای است  را دولتزوال های واقعی مبارزه برای دستيابی به زمينه
 دولت زوالشينيم و صرفا در مورد ناينکه ب. که اساسا در سطح جهانی صورت می پذيرد

 دولت بورژوايی نخيال پردازی کنيم همانطور که گفتيم فقط به پيروزی و ابدی کرد
  .کند خدمت می

  مع سوسياليستی و بر دستاوردهای تاريخی جواي بدنگاه سرسری

حزب، " استبداد"از يک طرف از .  استگانهارزيابی بديو از تجربه سوسياليستی دو
انقالب "  های خشونت بار بوروکراتيکدرگيری"کمونيسم در قدرت، " شتناکوح"تجربه 



از طرف ديگر، به دستاوردهای اين انقالبات و اين جوامع از عدسی . فرهنگی می گويد
  .اعی می نگرد و البته اين دو برداشت به هم بی ربط نيستندرفاه اجتمگرايش به 

  :اين هم از ارزيابی سرسری و شلخته بديو از تغييرات اين جوامع
آموزش و پرورش، برخی از اين جوامع قدم هايی واقعی در زمينه 

در سطح بين  گذاری کار و غيره برداشتند، و قيمتبهداشت عمومی، 
 که ثابت شدولی . را محدود کردندياليستی تفرعن قدرت های امپرالمللی 

  )٥٧. ( فاسد و در دراز مدت بی نتيجه است،اصل دولت گرايی
رهايی  نيروی سرسری بهچنان بديو به دليل نفرت شديدش از ديکتاتوری پرولتاريا 

 که حيرت برانگيز نگاه می کندن موج انقالبات سوسياليستی  و دستاوردهای اوليبخش
..." قدم هايی در زمينه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی" از وی تعريف های. است

  .می توانست راجع به اسکانديناوی هم باشد
 – و حتی بيشتر از آن چين سوسياليستی –ی انقالبی وانگار نه انگار که اتحاد شور

قدم هايی واقعی در زمينه آموزش و پرورش،  "دولت هايی ماهيتا متفاوت بودند و 
بر پايه يک قدرت دولتی انقالبی پيش می رفت، " ، قيمت گذاری کاربهداشت عمومی

 انگار نه .قدرتی که در خدمت مردم بود و بطور روزافزون توسط مردم اعمال می شد
انگار که نيروی محرکه اقتصاد اين جوامع را نه الزامات سود و استثمار، بلکه نيازهای 

 و انگار نه انگار که .مونيسم، تشکيل می داد در جهت کدنيامردم و تغيير جامعه، و نهايتا 
همکوشی و همکاری تالش می مبتنی بر برای ايجاد اخالق، روابط و ايده های انقالبی 

لی البته کمبودهايی هم داشتند و  و–شد، و اين جوامع به تبليغ انقالب جهانی می کوشيدند 
  . در مورد اتحاد شوروی اين کمبودها بسيار هم جدی بود

اين جوامع در جهت دگرگونی روابط اقتصادی و انقالبی . دها بی سابقه بودوردستا
تغييرات در روابط بين آلن بديو از ذکر . کردن روابط اجتماعی و تفکر گام بر می داشتند

 که از مشخصات بارز اتحاد شوروی سوسياليستی و چين سوسياليستی بود، زن و مرد
 يا تغييرات ريشه ای در موقعيت زنان در چين تن فروشی ريشه کن کردن –حذر می کند 

بديو موفقيت های . بستن و چندهمسری فئودالی چين قبل از انقالب انقالبی در مقايسه با پا
ی بين نابرابری های، بخصوص در دو دهه اول، در ضربه زدن به وچشمگير اتحاد شور

قبل از انقالب را به ملل و مليت ها را ذکر نمی کند، همان نابرابری هايی که روسيه 
 و يیبديو دستاوردهای چين را در نيل به خودکفايی غذا. تبديل کرده بود" زندان ملل"

 تکيه بر روابط استثماری چه در درون کشور و چه در رابطه اش با بدوننيازهای اوليه 
  .ساير کشورها، ذکر نمی کند

کم کردن در جهت " بيت ها در تعليم و ترگام" است که عاجزبديو از ذکر اين نکته 
در جامعه بود، در جهت بازکردن در دانشگاه ها به روی دهقانان و تقسيمات سنتی 
او نمی گويد که دستاوردهای . خصوص در جريان انقالب فرهنگی بوده کارگران چين، ب

شگرفی در خلق فرهنگ انقالبی انجام گرفت که از آن جمله است دگرگونی اپرای چين و 
به "اجتماعی   جهانبينیشکل گرفتناو در مورد .  قدرتمندی از زنان انقالبیارائه تصاوير
سرمايه "  خودماول"و خودپرستانه فردگرايی  به جایآن نشاندن و " ديخلق خدمت کن

آلن بديو از انترناسيوناليسم انقالبی اتحاد شوروی در ترويج و . هيچ نمی گويدداری 



عليرغم اشتباهاتی که در اين زمينه صورت  ،نيادحمايت از مبارزات انقالبی در سراسر 
خصوص در زمينه تهديدات آلمان نازی به حمله و ه  باشتباهاتی که. گرفت حرفی نمی زند

.  صورت گرفت١٩٤١بعد هم واقعيت سهمگين حمله گسترده نازی ها به شوروی در سال 
يتنام نيز ذکری به و از کمک چينی ها به مبارزات ضد امپرياليستی و آزاديبخش کره و وا

 بزرگی در برخورد درست به رابطه بين دفاع از اشکاالتميان نمی آورد هر چند که 
  )٥٩. (کشور سوسياليستی و ترويج انقالب جهانی موجود بود

 در توليد و روابط –، اساسی و چند وجهی فراگيراين ها صرفا بخشی از تغييرات 
ه در سطح بين المللی، و در دنيای اجتماعی، در روابط سياسی، چه در داخل و چ

طور ريشه ای از جوامع ه  بودند که جوامع سوسياليستی را ب–ايدئولوژی و فرهنگ 
  .  جدا می کرد در اين کشورهااستثماری سابق

و آری، اين دستاوردهای الهام بخش رابطه ای ديالکتيکی داشتند با کمبودهای واقعی و 
نشانه جمعبندی بديو ولی . ين دولت های سوسياليستیدر اين اول) هرچند تبعی(گاهی جدی 

 نوآور چه چيزی باعث می شد اين انقالبات به اين اندازه عدم فهم اين مساله است که
مشکالت درک و متدولوژی ای که به اشتباهات و ضعف ها در اين جمعبندی،  ؟باشند

د، ولی بی اهميت اشتباهات و ضعف هايی که تبعی بودن. ه نمی شودديمنجر شد نيز فهم
 اشاره کنيم، ولی خوانندگان را تشويق می کنيم مسالهما اينجا فقط می توانيم به اين . (نبودند

را " نوع بشری يانقالب و رها"خصوص ه نوشته هايی را که اينجا نقل کرده ايم و ب
  ))٦٠. (مطالعه کنند

ه در انقالب خصوص آنچه دستاوردهای عظيم اولين موج انقالبات سوسياليستی و ب
نوع رفيع ترين قله هايی هستند که )  است٤که موضوع فصل (فرهنگی چين انجام شد 

جا بزنيم و نه می توانيم  ما نه می توانيم همانجا در.  تا کنون فتح کرده استبشر
 مجددا عظيم موج اول را بايد در يک مفهوم پيشرفته تر راهگشايی های: فراموششان کنيم

  .طرح کردم
 .قطعارت سياسی ارزشش را داشت؟ بله، آيا قد

 .قطعاآيا ارزش دارد دوباره برای کسب قدرت سياسی تالش کنيم؟ بله،  
  .باز هم بله. بله؟ رفت و جلوتر ردکاز اين عمل بهتر و می توان بايد می آيا  

  يک پديده فرماليستی و عاری از ماهيت طبقاتی : ديد بديو از دولت

رت و تحول انقالبی جامعه به وسيله يک دولت نوين تحت اما آلن بديو امر کسب قد
در اينجا با . رهبری و کنترل پرولتری را ناممکن و نامطلوب دانسته، آن را منتفی می داند

او که در مسير اولش، به مارکس رجوع . دومين مسير تئوريک آلن بديو مواجه می شويم
يک جمله از مارکس يا يک اصل  و حتی به نظر می رسيد که استدالل خود را بر داشت

ديگر استفاده « می کند، حاال از اين صحبت می کند که مارکسيسم مارکسيستی استوار
 .مطرح استوضع موجود حاال ديگر مساله دولت برای بديو به عنوان . »عملی ندارد

  :چنين می نويسد» قرن«او در کتابش تحت عنوان  .يعنی به عنوان همين دولتی که هست
اين دولتی .  همواره الفبای تصور فاشيستی از سياست بوده استدولت«

در . است که بر موجوديت فرضی کلکتيوهای بزرگ دربسته متکی است
، دولت هيچ چيز نبوده مگر مائوئيسمحالی که، در تاريخ لنينيسم و بعدا 



مانعی که حد و مرز بيرحم عملکرد قدرت در برابر تحرک بی حد و 
  ) ٦١(» . دهدمرز سياست قرار می

اول اينکه تجربه تاريخی ديکتاتوری . در اينجا بديو دو ادعای کلی مطرح می کند
در برابر مفهومی آزادانه از سياست » مانعی«پرولتاريا نشان داده که اين شکل دولت 

دوم اينکه، دولت . يعنی همان مفهومی که بديو معموال به شکلی مبهم جلو می گذارد. است
حد «، منطق »عملکرد قدرت«يعنی منطق . نوعی منطق غير طبقاتی استپرولتری تابع 
ساختار و هدفی که در برابر سياست باز و بی حد و مرز صف کشيده  »و مرز بيرحم

. تمثيلیدر اين تصوير، هم به مفهوم واقعی کلمه به کار رفته و هم » بيرحم«عبارت . است
ر بديو نيز هيچ محتوای طبقاتی ندارد، مورد نظ» سياست باز و بی حد و مرز«به عالوه، 

 آنچه که کل جامعه را در می نوردد و شکل می دهد، تقسيم .يا در واقع هيچ محتوايی ندارد
اما از ديد بديو، دو سر تضاد را نبايد در اينجا جست و . طبقاتی و آنتاگونيسم طبقاتی است

معه در طرف ديگر، دو بلکه ساختار و منطق ذاتی دولت از در يک طرف و جا. جو کرد
  .سر تضادند

دولت سوسياليستی، . البته در جامعه سوسياليستی، بين دولت و فرد تضادی وجود دارد
 همراه با تمرکز قوا با وجود اين که شکل بنيادا نوينی از دولت است، يک نهاد تخصصی

ه برای دقيقا به اين خاطر که به هدف سرکوب ضدانقالب، حمايت از مردم در مبارز. است
اما همين تمرکز قوا، در فعل و انفعال با . تغيير دنيا، و پيشبرد انقالب جهانی خدمت کند

نيروی عادت به . (نيروی عادت در جامعه سوسياليستی، تضادهای مهمی را در بر دارد
افراد مسئوليت کارها را به عهده ديگران می بينند تا بر دوش : اين شکل ها بروز می کند

  ).ج همراه می شوند، به مقامات کرنش می کنند و امثالهمخود، با مو
در جامعه سوسياليستی، مکانيسم های دولتی می توانند عليه افراد و کلکتيوهای درون 

مائو تضاد بين فرد و دولت در جامعه سوسياليستی را خاطر . جامعه به کار گرفته شوند
ين معضل و راه حل هايش برداشته گام های بيشتری در فرموله کردن ا آواکيان .نشان کرد

يعنی تثبيت . صحبت می کند» قوانين بازی«او از نياز جامعه سوسياليستی به تثبيت . است
 اين مجموعه قوانين. نحوه عملکرد دولت در قالب يک قانون اساسی و قوانين مبتنی بر آن

ظت که حق و حقوق و روش های کار در آن تصريح شده، حقوق فردی را مورد محاف
 به ويژه در لحظاتی حاد می شود که نيروهای  ميان فرد و دولتتضاد. قرار می دهد

رويزيونيست ـ سرمايه دار کنترل بخش های از قدرت سياسی را غصب کرده اند، حتی 
اگر جامعه به طور کلی سوسياليستی باقی مانده باشد و دولت عمدتا خصلت سوسياليستی 

. اما همه اينها، يک محتوای عينی طبقاتی دارند. خدمت کندجامعه را بازتاب بدهد و به آن 
پرسش اساسی اينست که دولت برای چه کسی؟ برای چه کاری؟ آيا اين دولتی است که 

از طريق مبارزه مداوم طبقاتی بيش از پيش بيش از پيش توسط توده ها اداره می شود و 
قاتی است که تضادها بيش از در جريان همين مبارزه مداوم طب دگرگون می شود يا خير؟

پيش تشخيص داده می شوند، ابزار و روش های حل تضادها کشف می شوند و برای 
  .تحقق منافع توده ها و حرکت به سمت کمونيسم به خدمت گرفته می شوند

از طرف ديگر، فرماليسم روش آلن بديو است به اين صورت که دولت را يک ساختار 
بر مبنای معيارهای بديو، . معنی غير طبقاتی ديدن دولت استاين به . در خود می انگارد



تفاوت های ميان دولت سوسياليستی و دولت بورژوايی نسبت به نقاط مشترک آن ها، 
، همين موضع را بيشتر پرورانده »هستی و رخداد«او در کتاب . فرعی محسوب می شوند

سياسی اش به کار می برد و را هم به مفهوم » دولت«در نقل قول زير، بديو واژه . است
  :ی فلسفیهم به نحو

علتش اينست که حتی اگر مسير تغيير سياسی همواره با دولت هم جوار «
به هيچ وجه نمی منظورم مسير عدالت گستری راديکال است، باشد، 

 ، دولت اينکهبه خاطر. تواند سکان هدايت خود را به دست دولت بسپارد
دست به دست   تغيير کند حتی اگرد نمی تواندقيقا غير سياسی است

 از اهميت  چنين دست به دست شدن هايی و همه می دانند.شود
شک نيست که سياست بايد ... استراتژيک اندکی برخوردار خواهد بود

مسلما هدف از اما .  دولتمنطق ديالکتيکی باشد کهاز همان ناشی 
) ٦٢(» .مضاعف کردن تاثير دولتسياست، نه کسب قدرت است و نه 

  )تاکيد از ما(
دولت بدون توجه به اينکه در دست چه کسی است، يک ابزار سرکوب و از نظر بديو، 

. فرض می شود که نمی تواند برای رهايی مورد استفاده قرار گيرد باری بر گرده توده ها
مسلما هدف از سياست، نه کسب قدرت است و نه مضاعف کردن تاثير «به قول بديو 

  ».دولت
» اهميت استراتژيکی«دولت از هيچ » دست به دست شدن« ا گفتن اين کهببديو 

در حالی که دولت، يک ابزار و .  دولت را می پوشاندمحتوای طبقاتیبرخوردار نيست، 
 .شکل حاکميت طبقاتی است که به روابط توليدی بنيادين خدمت و آن را تقويت می کند

چيز نيست مگر ماشين سرکوب يک دولت هيچ «همانطور که لنين صراحتا مطرح کرد 
به لحاظ تاريخی، دولت برای ايستادن باالی ) تاکيد از ما) (٦٣(» .طبقه توسط طبقه ديگر

اما دولت در جوهر خود، . ظاهر می کندسر جامعه تکامل يافته است و خود را چنين 
محصول و تظاهری از تضادهای آنتاگونيستی و سازش نيافتنی طبقاتی است و به 

حفظ کند که به نفع ادامه » نظمی«ردی خدمت می کند که تقابل ها را در محدوده عملک
ديکتاتوری پرولتاريا يک نوع بنيادا متفاوت از دولت است که گذار . سلطه طبقاتی است

اين دولت اما کماکان يک ابزار سلطه طبقاتی است، حتی . سوسياليستی را به پيش می برد
 شکلی از سلطه طبقاتی، هر شکلی از تمايزات طبقاتی و اگر هدفش خاتمه بخشيدن به هر

  .هر شکلی از دولت باشد
بديو در آثار خود، اين را به رسميت می شناسد که دولت های مختلف برای گروهبندی 

اين جور حرف ها کماکان . مختلف مزيت قائل می شوند» زير مجموعه های کلکتيو«ها يا 
اما از آنجا که اين گروهبندی ها . ياسی بديو می زندرنگ و لعابی مارکسيستی به تحليل س

، بديو درکی از ماهيت دولت به مفهوم اساسی و تعيين ممکنست طبقه باشند يا نباشند
يعنی ماهيت طبقاتی دولت و آنتاگونيسم طبقاتی را تشخيص نمی . کننده اش ارائه نمی دهد

  . دهد



، پس »اندکی برخوردار استچنين دست به دست شدنی از اهميت استراتژيک «اگر 
دولت و جامعه ای که به جای تحميل استثمار نيروی کار و انباشت سرمايه، اين ها را منع 

  می کند کجا قرار می گيرد؟ 
آلن بديو با رد مقوله طبقه، تمايز اساسی ميان دولت سرمايه داری و دولت سوسياليستی 

ماليستی ميان اين دو دولت می را مخدوش می کند و به ترسيم شباهت های به شدت فر
ماستمالی کردن نياز به قدرت دولتی و  اما معنای اصلی بحث وی در مورد دولت،. پردازد

بديو برای اين استدالل سياسی و نتيجه گيری صريح سياسی . روابط اقتصادی نوين است
ف باشد قدرت دولتی نه برايش هد«نياز داريم که » سياستی«زمينه چينی می کند که ما به 

  ».و نه معيار
اهميت «اما قدرت دولتی سوسياليستی يا ديکتاتوری پرولتاريا چيز بسيار خوبی است و 

  :به قول باب آواکيان. وجود دارد» دست به دست شدن«در اين » استراتژيک مهمی
قدرت دولتی اگر . خواست قدرت دولتی هم درست است و هم ضروری«

ر خدمت به چيزهای درست باشد، در دست افراد درست، طبقه درست، د
منظورم از چيزهای درست، خاتمه بخشيدن . عالی است. چيز خوبی است

به استثمار و ستم و نابرابری اجتماعی، و ايجاد دنيايی است که نوع بشر 
در آن به طريقی نوين و به شکلی عظيم که تاکنون سابقه نداشته شکوفا 

  )٦٤(» .اين يک دنيای کمونيستی است. شوند

  :حزب در جامعه سوسياليستی
  يا وسيله ای برای کسب رهايی؟» سازگارنا«يک چيز 

آلن بديو فعاليت خود را بخشی از يک پروژه بزرگتر می بيند، يعنی پروژه تحقق 
شکل گذشته ای که بديو ) ٦٥(» .فرضيه کمونيستی به شکلی متفاوت از شکل گذشته آن«

ا يک سياست قيامگرانه انقالبی است، و ساختن از آن سخن می گويد همانا تسخير قدرت ي
   .»چارچوب حزب ـ دولت«يک قدرت دولتی نوين تحت رهبری يک حزب کمونيست يا 

اينک ما به بررسی تزهای بديو در مورد حزب کمونيست زمانی که در قدرت قرار 
: يمدارد می پردازيم و اين تزها را با درک کمونيستی در زمينه های زير مقايسه می کن

دوم، تضادهای مرتبط با اين . يکم، نياز به نقش نهادينه رهبری پيشاهنگ تحت سوسياليسم
سوم، جامعه سوسياليستی چگونه و با چه ابزاری می بايد در جهت نابودی نهايی . نقش

رهبری نهادينه کمونيستی ، که اين خود بخشی از شرايط ضروری برای جامعه کمونيستی 
  .جهانی است، حرکت کند

  :بياييد به نکته مرکزی اظهارات بديو در مورد حزب پيشاهنگ برگرديم
 مرتجع حزب يک ابزار مناسب برای سرنگون کردن رژيم های«

ديکتاتوری "بودن خود را با ساختن » ناسازگار«ضعيف شده بود، اما 
 يعنی .به مفهومی که مد نظر مارکس بود به اثبات رساند" پرولتاريا

يا به عنوان يک دولت موقت که گذار به غير ـ دولت ديکتاتوری پرولتار
» .ديالکتيکی دولت را سازمان می دهد" زوال: "را سازمان می دهد

)٦٦(  



. حرف می زنند» ناسازگاری«مفسران سوسيال دمکرات و ضد کمونيست غالبا از اين 
 می گويند حزب کمونيستی که تحت شرايط دشوار سرکوب مبارزه می کند، برای انضباط

چنين حزبی . جهت سازماندهی قيام عليه رژيم های اقتدارگرا جايگاه بااليی قائل است
ناگزير به شفافيت به ديده شک می نگرد و زمانی که قدرت را به دست می گيرد دچار 

بديو يک نسخه سرسری از همين تبيين در مورد . سخت سری و تنگ نظری می شود
چنين حزبی که مساله اش هميشه چسبيدن به : حزب حاکم را به شکل زير ارائه می کند

هنگامی که می بايد به انجام عملکردهای دولتی بپردازد خود را ملزم به قدرت است، 
  .گسترش قدرت سرکوبگرانه حزب ـ دولت می بيند

جمعبندی بديو اينست که بعد از شکست کمون پاريس، پرسش اصلی در جنبش 
  :کمونيستی اين شد که

ايستادگی   در برابر واکنش مسلحانه طبقات غاصبچگونه می توان«
کرد، يعنی همان کاری که کمون پاريس نتوانست انجام دهد؟ چگونه می 
بايد قدرت نوين را سازمان داد که در مقابل حمالت دشمنانش محفوظ 

س پيروزی که حول مسائل سازمانی متمرکز شده بود، اوسو... بماند؟
اين شد . حزب کمونيست يافت» هنينانضباط آ«جلوه بارز خود را در 

منظور بديو از سکانس دوم، ) (٦٧(».مشخصه ساختمان سکانس دوم
  .)عمدتا انقالب های اتحاد شوروی و چين است

مگر : اين يک نقل قول قابل توجه است که ما را مجبور می کند فورا از آلن بديو بپرسيم
جايع بی پايان کرده است؟ مگر ما در دنيايی زندگی نمی کنيم که نوع بشر را اسير ف

سرکوب تنها پاسخی نيست که در اين دنيا به شورش و اعتراض استثمار شدگان و 
ستمديدگان می دهند؟ مگر اين سرکوب اغلب با خشونتی وحشتناک اعمال نمی شود؟ مگر 
يکی از علل مهم قتل عام و شکست کمونارهای پاريس اين نبود که فاقد رهبری و 

دئولوژی ای بودند که آنان را در مبارزه تا به آخر برای کسب رهايی تشکيالت و اي
؟ چه اشکالی دارد که فقط و فقط به هدف رهايی نوع بشر چشم بدوزيم و برای رهبری کند

در «اين کار خواهان کسب و حفظ پيروزی باشيم؟ آيا در جريان حفظ جوامع سوسياليستی 
حتی بايد اذعان . ی بروز کرده است؟ آریمشکالت و اشتباهات» مقابل حمالت دشمنانش

اما پاسخ ما نبايد واگذاشتن قدرت به دشمن . کنيم که اينها مشکالت و اشتباهاتی جدی بودند
نکته اينجاست که چگونه می توانيم . يا صرفنظر کردن از مبارزه برای کسب قدرت باشد

سيری که با اهداف و هم به مفهومی فوری، و هم در م. امر پيروزی را بهتر جلو ببريم
  .ارزش های درازمدت يک جامعه حقيقتا کمونيستی پيوند دارد

بديو می گويد . ماهيت پيشاهنگ کمونيستی توسط بديو را بيشتر بشکافيمبگذارد تحريف 
که انضباط و تشکيالت را باالتر از هسته مرکزی ايدئولوژيکی قرار داده بودند که حزب 

يک حزب پيشاهنگ توسط ايدئولوژی خود و . ی کندکمونيست را يک حزب کمونيست م
: به عبارت ديگر. منافع طبقاتی ای که در آن ايدئولوژی متمرکز شده، مشخص می شود

جهانبينی و روش و سياست و جهت گيری ای ناشی (يک حزب پيشاهنگ توسط خط خود 
 دارد تشکيالت و انضباط به اين ايدئولوژی که کمونيسم نام. مشخص می شود) از آن

تشکيالت و انضباط در . خدمت می کند، بازتاب آن است و توسط آن هدايت می شود



خدمت مبارزه طبقاتی، ديالکتيک تئوری و پراتيک و مسير مارپيچی شناخت حزب 
به نحوی که اين حزب بتواند توده ها را در امر شناخت و تغيير دنيا، و . کمونيست است

  .طبقات تقسيم شده رهبری کندانجام انقالب در جامعه ای که به 
حزب کمونيست چين ) ٦٨(اما خط هيچ ارزشی در چارچوب فرماليستی بديو ندارد؟ 

اما مائو تاکيد داشت که خط سياسی . شديدا سازمان يافته و منضبط بودتحت رهبری مائو 
اينکه در حزب کمونيست چين، دن سيائو پين برای خط . و ايدئولوژيک، تعيين کننده است

سعه سرمايه دارانه مبارزه می کرد و مائو برای خط ادامه انقالب تحت ديکتاتوری تو
آيا جامعه چين در  پرولتاريا و حرکت به سوی هدف کمونيسم، با هم فرقی داشت يا نه؟

 با چين امروز فرقی داشت و دارد يا نه؟ يا شايد مائو و ١٩٧٦ و ١٩٤٩فاصله سال های 
  ک بوروکراسی حزبی، قوم و خويش به حساب آورد؟دن سيائو پين را بايد درون ي

. ر درون حزب، وحدت ديالکتيکی داردانضباط حزب پيشاهنگ با مبارزه بر سر خط د
مجموعه ای از اصول تشکيالتی که نخستين بار به وسيله لنين تدوين شد، در يکی از 

نامه که تحت در اين قطع.  شده استفشرده» حزب کمونيست انقالبی آمريکا«قطعنامه های 
درجه بااليی از داده «: ه، چنين می خوانيممنتشر شد» درباره رهبران و رهبری«عنوان 

همراه با ) از سوی افراد و واحدهای حزبی در تمامی سطوح(ها و ابتکار عمل های فردی 
درجه بااليی از وحدت اراده و عمل که به ما توانايی نبرد سازمان يافته و منضبط با دشمن 

چنين چيزی، عملکرد زنجيره شناخت و فرماندهی حزب را به نحوی امکان . شدمی بخ
پذير می کند که حزب به توده ها مرتبط شود و آنان را در نبرد به خاطر منافع انقالبی 

حزب کمونيست «جديد » اساسنامه«اصول تشکيالتی در ) ٦٩(» . شان رهبری کند
  :چنين بيان شده است) ٢٠٠٨(» انقالبی آمريکا
کل حزب به عنوان زنجيره شناخت و زنجيره فرماندهی بر اساس «

  ....سانتراليسم دمکراتيک به هم جوش خورده است
دو جنبه سانتراليسم  سر شاخ شدن بر سر خط و اجرای متحدانه آن،

هر دو جنبه، در کل فرايند شناخت و . دمکراتيک را تشکيل می دهند
 مبنای ممکن، جايگاهی اساسیتغيير دنيا بر صحيح ترين و عميق ترين 

اصول سانتراليسم دمکراتيک، حزب را به طور کلکتيو قادر می . دارند
ايده های رفقای حزبی را بر يک مبنای علمی جمع آوری  کند که نه فقط
بلکه از انديشه های افراد غير حزبی نيز بياموزد و ... و سنتز کند

 اين خود بخش مهمی از .پيوندهايش را با آنان توسعه دهد و تقويت کند
پيشبرد فرايند ديالکتيکی تعميق درک حزب از واقعيت است که با توانايی 
حزب در رهبری توده ها برای تغيير واقعيت به نحو انقالبی در مسير 

  )٧٠(» . ارتباط متقابل داردهدف کمونيسم
کسب يک حزب کمونيستی در جامعه سرمايه داری بايد زمينه را برای انقالب، برای 

اين حزب بايد آگاهی سياسی و ايدئولوژيک توده هايی که دائما . انقالبی قدرت، مهيا کند
اين کار، يک عنصر تعيين کننده . توسط ايده های بورژوايی بمباران می شوند را باال ببرد

حزب با اين کار، ايدئولوژی کمونيستی را به ميان توده ها می . در فعاليت حزب است
 پرولتاريا و بخش های گسترده تر جامعه، با  درونات ايدئولوژی بورژوايیبرد، با تاثير



حزب با اين کار، تصويری از . کشش های خود به خودی و نيروی عادت مبارزه می کند
سوسياليسم و کمونيسم را به توده ها عرضه می کند و آنان را با يک درک علمی از 

ه متقابل طبقات و قشرهای مختلف کارکرد واقعيت و مشخصا کارکرد جامعه و رابط
  .اجتماعی تربيت می کند

توده ها در چارچوب جامعه ای که تحت حاکميت طبقات استثمارگر قرار دارد و به 
در جامعه طبقاتی، فقط . واسطه کارکرد دائمی اين جامعه، از چنين درکی محروم مانده اند

ی شان برای فعاليت در قلمرو يک اقليت کوچک هستند که تربيت می شوند و از استعدادها
معنايش اين است که نياز . اين اقليت کوچک، روشنفکران هستند. ايده ها پرورش می يابد

اين . به يک حزب کمونيستی از تضادهای طبقاتی جامعه سرمايه داری ناشی می شود
بدون چنين حزبی، . جامعه است که با تقسيم کار فکری و کار يدی در هم تنيده شده است

به هيچ وجه نمی توان . به هيچ وجه نمی توان نظام حاکميت طبقاتی را سرنگون کرد
  . استثمار طبقاتی را که باعث تداوم چنين تقسيمات ستمگرانه ای است، نابود کرد

اما در مورد جامعه سوسياليستی چه؟ چرا در جامعه ای که توده هايش ديگر سرکوب 
ی اساسی تصميم گيری و فعاليت فکری به نمی شوند و راه شرکت موثر در عرصه ها

رويشان بسته نيست، به حزب نياز است؟ بدون شک، فرايند انجام انقالب و کسب قدرت 
نيروی سرکوبگر و بار ستم دولت بورژوايی در هم . باعث تغييراتی شگرف می شود

نيا يک دولت نوين با اهداف نوين، پشتوانه توده ها در امر بازسازی د. شکسته می شود
به عالوه، مردم در جريان انجام انقالب و کسب قدرت، خود دستخوش تغييری . می شود

آنان تقسيم بندی ها را پشت سر می گذارند، در کلکتيو بودن و کلکتيو . عظيم می شوند
عمل کردن قدرت نوينی پيدا می کنند، و از ايده های راديکال و کمونيستی نوين استقبال 

  .می کنند
چرا . ياسی اما به يک مفهوم اساسی، فقط آغاز فرايند تحول انقالبی استکسب قدرت س

به انقالب نياز داريم؟ زيرا فقط با کسب قدرت و بر مبنای کسب قدرت است که تغيير 
بدون شک، وظايف . ريشه ای جامعه و تغيير ريشه ای طرز تفکر مردم ممکن می شود

ه تر و پر چالش تر از وظايف دوره پيشبرد انقالب بعد از کسب قدرت دولتی، پيچيد
اين وظايف . اين وظايف به شکل خود به خودی به انجام نخواهند رسيد. آغازين است

  .صرفا بر مبنای توافق بالواسطه عموم مردم حل نخواهند شد
اگر چه . چرا چنين است؟ در اينجا بايد به ريخت شناسی جامعه سوسياليستی بپردازيم

و بيشماری را با خود به ارمغان می آورد، اما اکثريت بزرگ مردم انقالب تغييرات عظيم 
در . در جامعه سوسياليستی، حتی مدت ها بعد از کسب قدرت، کمونيست انقالبی نيستند

وجود خواهد داشت  مراحل اوليه سوسياليسم، يک هسته مرکزی مستحکم و نسبتا کم عده
» در فردای انقالب«به عالوه، . عهدندکه کامال به اهداف و آمال و روش های کمونيسم مت

 منجمله ميان کسانی که در حيطه  باقی خواهند بود؛شکاف های ميان کار فکری و کار يدی
 و کسانی که از  تربيت شده اندی، مهندسی و فنی و امثالهم مديريتی،های گوناگون علم

ابق به عرصه کار  با ورود استثمار شدگان و ستمديدگان س.چنين تربيتی محروم مانده اند
اين کار به نحوی انجام . فکری، گام های فوری برای رفع اين شکاف برداشته خواهد شد

با وجود اين، رفع شکاف ميان کار . خواهد شد که تحت سرمايه داری قابل تصور نيست



فکری و کار يدی، يک مبارزه درازمدت است که در سر تا سر دوران سوسياليسم جريان 
  . خواهد داشت

: اين مساله ما را دوباره به همان واقعيتی می رساند که بر همه چيز سايه افکنده است
نيروهای بورژوای . جامعه سوسياليستی کماکان يک جامعه تقسيم شده به طبقات است

از همان شرايط مادی و ايدئولوژيکی سر بلند می کنند که می بايد تحت نوخاسته 
 به علت همان تضادها و قوای محرکه ای که جامعه اين نيروها. سوسياليسم تغيير کنند

سوسياليستی را رقم می زنند و پيش می رانند، به شکل فشرده در راس حزب و دولت 
آنان برای کشاندن جامعه به مسيری ديگر، برای بازگشت به سرمايه . ظاهر می شوند

 تحول انقالبی اين برنامه ها و ديدگاه های بورژوايی که ضد. داری، تالش خواهند کرد
يادآوری اين مطلب می تواند آموزنده . ابراز نخواهند شد» به شکل شفاف«جامعه است، 

طی دوران سوسياليستی خود را به در چين انقالبی، » رهروان سرمايه داری«باشد که 
بلکه بر برنامه هايی پافشاری می کردند که . معرفی نمی کردند عنوان مدافع سرمايه داری

حمايت » منطبق بر استانداردهای معيشتی«تر و »منطقی«تر، »کارا«ياليسم از يک سوس
  .می کرد

فوق العاده پيچيده و حاد می کند اينست که تضادهای اصلی جامعه را آنچه مساله 
زيرا حزبی که در قدرت قرار دارد برای . سوسياليستی درون حزب متمرکز می شود

ياليستی در راستای کمونيسم از اقتدار و رهبری کردن فرايند حل تضادهای جامعه سوس
بعد از تاسيس يک دولت سوسياليستی نوين به . مسئوليت بيش از حد برخوردار است

حزبی که در قدرت قرار . رهبری حزب کمونيست، رابطه حزب و جامعه تغيير می کند
ند حزب و همراه با آن، چارچوب دولت می توا. گرفته، می تواند به ضد خود تبديل شود
اين بورژوازی به فشرده ترين شکل در حزب . توسط بورژوازی نوخاسته غصب شود

 پيروی می  رهبران حزبی که از يک جهانبينی بورژوايی گروه ازکمونيست، در ميان آن
اين همان چيزی است که در . پيش گرفته اند، بروز می يابد» راه سرمايه داری«کنند و 

علت اين امر را بايد در ماهيت گذاری . و بيان شده استجمعبندی علمی و روشن بينانه مائ
اين جامعه کماکان . سوسياليسم هنوز کمونيسم نيست. جامعه سوسياليستی جست و جو کرد

با تقسيم طبقاتی رقم می خورد و در دنيايی به سر می برد که کماکان برای يک دوره 
  .يستی قرار داردزمانی نسبتا طوالنی تحت سلطه دولت های قدرتمند امپريال
اين واقعيت مادی و اجتماعی، . هيچ راه حل ساده ای برای اين مساله وجود ندارد

اين مشکل و خطر، کمونيست های » باعث و بانی«. سرچشمه يک مشکل و خطر است
يعنی همان چيزی . امور در زندگی واقعی است» ديالکتيک«اين . نيستند» شيفته قدرت«

  .آن نيستکه بديو قادر به فهميدن 
رهروان سرمايه (خطری که در سوسياليسم وجود دارد اينست که مقامات بورژوا 

و اين ساختارها را به  در ساختارهای رهبری می توانند قدرت را به دست بگيرند) داری
اين کار حتی می تواند به نام . ابزار قدرت بورژوايی برای احيای سرمايه داری تبديل کنند

ما به اين موضوع در بحث انقالب فرهنگی عميقتر . ( انجام شودتوده ها و کمونيسم
هم . به همين علت است که انقالب می بايد تحت سوسياليسم ادامه يابد). خواهيم پرداخت

برای اين که تالش های بورژوايی در جهت احيای سرمايه داری را عقب بزند، هم برای 



اين درک و مبارزه ای که آن ناشی . کنداينکه ساختارهای دولت و جامعه را بيشتر متحول 
می شود در انقالب فرهنگی چين به نقطه اوج خود رسيد و يک تکامل کيفی را در تئوری 

  .رقم زد» حزب ـ دولت«و پراتيک پارادايم 
توانايی توده ها به حرکت در «خود به » سياست بدون حزب«آلن بديو اغلب برای 

پيشروی . معه سوسياليستی بايد به توده ها اتکاء کندجا. استناد می کند )٧١(» جهت حقيقت
به سوی کمونيسم بايد تعهد آگاهانه توده های مردم باشد که اکثريت بزرگ جامعه را 

اما تجربه . يک دولت بنيادا متفاوت، توده ها را صاحب اختيار می کند. تشکيل می دهند
شان داده که نمی توان به حرکت مبارزه انقالبی در سراسر دنيا و در جامعه سوسياليستی ن

و به همان جايی » با موج همراه شد«نمی توان صرفا . خود به خودی توده ها اتکاء کرد
» .همين طور که هستند اعتماد کرد«نمی توان صرفا به توده ها . رفت که توده ها هستند

اء به اتک .حتی در جامعه سوسياليستی، توده ها به جهت های متناقضی کشيده می شوند
توده ها يک اصل بنيادی و يک جهت گيری استراتژيک است، اما اين نياز به کار 

  )٧٢( . توده هاستآگاهانهمساله، بسيج کنشگری . ايدئولوژيک و مبارزه دارد
دوام چيزهايی نظير روابط کااليی و با توجه به با توجه به اين ريخت شناسی اجتماعی، 

تاثير ريشه دار و کماکان عميق ايده ها و ا توجه به بشکاف ميان کار فکری و کار يدی، 
برای اينکه . ارزش های سنتی در جامعه سوسياليستی، هنوز به يک پيشاهنگ احتياج است

توده ها به حرکت در مسير رهايی به سوی هدف نهايی کمونيسم ادامه دهند، چنين چيزی 
ميان توده ها ببرد، آنان را با پيشاهنگ کماکان بايد شناخت علمی را به . مسلما الزم است

ديدگاه علمی از کمونيسم تربيت کند، و همچنان افق ديد مردم را تا سطح موضوعات 
پيشاهنگی که در قدرت قرار دارد بايد در حين رهبری . بزرگ جامعه و دنيا ارتقاء دهد

ده ای که دقيقا به اين خاطر که درک خود را از دنيا و تضادهای تعيين کنن. کردن، بياموزد
. بر تکامل امور نه فقط در يک کشور مشخص بلکه در کل دنيا تاثير می گذارد، تعميق کند

دقيقا به اين خاطر که قابليت خود را در افزايش قدرت توده ها برای انجام هر چه آگاهانه 
چنين . روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی باال ببرد تر تحول ريشه ای

تعيين رای تشخيص حياتی ترين سواالتی که پيش پای جامعه قرار دارد، برای رهبری ای ب
بهترين چارچوب ممکن برای مباحثه و مبارزه، در کل پيچ و خم ها و جوشش هايی که 

   .جامعه سوسياليستی را رقم می زند، الزم است
در مجموع، مساله اينست که برای يک دوره زمانی طوالنی، گروهبندی های نسبتا 
کوچکی از افراد در جامعه سوسياليستی کماکان منافع طبقاتی متفاوت و متضادی را 

سوال اين . اين گروهبندی ها تاثير و نفوذی بيش از حد خواهند داشت. نمايندگی می کنند
نيست که آيا در جامعه سوسياليستی رهبری وجود خواهد داشت يا نه؟ حتما اين يا آن نوع 

که اين ريشه در واقعيت عينی و تضادهايی واقعی دارد که رهبری موجود خواهد بود 
سوال اينست که چه نوع رهبری بايد وجود داشته باشد؟ به . همچنان جامعه را رقم می زنند

چه اهداف و خواسته هايی خدمت کند؟ توسط چه اصولی هدايت شود؟ اين سواالت در 
ا اين جامعه بر مسير ي: دعوای تعيين کننده جامعه سوسياليستی متمرکز می شود

سوسياليستی به سوی کمونيسم پيشروی خواهد کرد، يا به راه سرمايه داری باز خواهد 
نيست بلکه » ناسازگار«؟ به همه اين داليل، حزب نه فقط با رهبری جامعه نوين گشت



نقش حزب بايد به نحوی نهادينه شود که اين . اساسی ترين تشکيالت در کل اين گذار است
  .را منعکس کند و در خدمت پيشروی مداوم به سوی کمونيسم باشدمساله 

کمونيست ، به عنوان يک حزب انقالبیچگونگی حفظ حزب : يک مساله را روشن کنيم
ما اين مساله را در فصل .  يکی از مسائل اصلی است که مائو عميقا به آن پرداختواقعی

اين مساله، الهام بخش . يم دادمربوط به انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی نشان خواه
آلن بديو مسلما می تواند . قسمت عمده سنتز نوينی است که باب آواکيان مطرح کرده است

به مسائل و دشواری های گذار سوسياليستی، منجمله تضادهای مربوط به مسئوليت های 
ن کار  و مشکل بتوان بديو را اولين يا تنها کسی دانست که اي.تخصصی رهبری اشاره کند

 در موج اول انقالب سوسياليستی، اشتباهات و کمبودهای وجود داشت که .را کرده است
اما شما بدون حزب، هيچ بختی برای تشخيص صحيح اين مسائل . بعضا بسيار جدی بودند

آواکيان دقيقا با همين تضاد دست و پنجه نرم کرده، . و پرداختن به آن ها نخواهيد داشت
   :وسياليستی را بيشتر فرموله کرده استنقش حزب در جامعه س

نه فقط به مفهوم . حزب در جامعه سوسياليستی بايد به عنوان يک پيشاهنگ عمل کند«
حزبی که در قدرت قرار دارد بلکه به مفهوم شرکت فعال در مبارزه توده ای و رهبری 

اه دگرگون  که در هر مقطع معين به مانعی در روضع موجوداين مبارزه عليه جوانبی از 
کردن بيشتر جامعه تبديل شده اند و ضد نيروهای انقالبی نوينی عمل می کنند که به جلو 

در واقع حزب بايد مبارزه توده ای را دامن بزند و رهبری مبارزه را از . صحنه آمده اند
 يک همبه طور خالصه، حزب هم می بايد يک حزب در قدرت باشد، . آن خود کند

 ».که راه رهايی کامل را سد کرده اند قالبی عليه بخش هايی از قدرتپيشاهنگ مبارزه ان
   )تاکيد در اصل) (٧٣(

   

  بار ديگر در مورد روسو و مساله نمايندگی

سر چشمه ديدگاه های آلن بديو در مورد دولت، حزب و ارادايم حزب ـ دولت را بايد در 
، واسطه »اراده عمومی«اين روسو معتقد بود که . يافت» اراده عمومی«ديدگاه روسو از 

بديو با مکاشفه در روسو . پذير يا نماينده پذير نيست و می بايد به شکل مستقيم ابراز شود
  :می نويسد

روسو قويا اين مساله را به اثبات می رساند که اراده عمومی، نماينده ... «
اراده . .. حتی دولت هم نمی تواند چنين نقشی را بازی کند. پذير نيست

اراده عمومی تماما در ... ومی، سياست را از دست دولت آزاد می کندعم
  »...شهروندان ـ مبارزان آن جای دارد" هستی کلکتيو"
 و بنابراين با هر شکل از خصومت روسو با احزاب و فراکسيون ها«

اينکه ... نمايندگی پارلمانی، از خصلت عام سياست استنتاج شده است
يندگان قابل تحقق است را رد می کند چرا که سياست از طريق انتخاب نما

  )٧٤(» ."اراده، نماينده پذير نيست"
  :بديو در جايی ديگر چنين اظهار می کند

قدرت [سياست رهايی بخش ديگر نمی تواند تحت پارادايم انقالب ... «
درست به . ديگر نمی تواند اسير شکل حزب بماند. عملی شود ]دولتی



در قالب دستگاه پارلمانی و انتخاباتی ريخته همين ترتيب، نمی تواند 
  )٧٥(» .شود

بحث . مطرح شده نخواهيم پرداخت» اراده عمومی«در اينجا به استدالالتی که در مورد 
ما مرتبط است با آن بخش از گفته های بديو که به يک حرکت فرماليستی ديگر از جانب 

بورژوا دمکراتيک را با شکل » دستگاه پارلمانی و انتخاباتی«بديو : وی منجر می شود
بر مبنای معيار بديو، هر دو اينها ادعای . معادل قرار می دهد» حزب ـ دولت«انقالبی 

باز هم فرماليسم بديو، تفاوت های ريشه ای دولت . اراده را دارند» نمايندگی کردن«
سوسياليستی و دولت سرمايه داری را در يک زمينه اساسی يعنی ماهيت طبقاتی می 

به عالوه، بديو در ارتباط با حزب کمونيست و رابطه اش با توده ها، از درک . پوشاند
  .ماهيت چيزی که در خط حزب پيشاهنگ متمرکز و نمايندگی می شود باز می ماند

در جامعه طبقاتی، سياست بدون واسطه يا بدون نمايندگی، يعنی بدون دولت ها و 
های سازه ک قلمرو ايده اليزه روسويی که از  آدم می تواند در ي.احزاب، ناممکن است

اما در دنيای واقعی، جامعه طبقاتی . فرماليستی تشکيل شده از اين جور خيالبافی ها بکند
. نيست و بدون اين واسطه ها موجوديت ندارد به هيچ وجه از دولت ها و احزاب آزاد

ظ و تقويت روابط  آيا اينها به حف. اين دولت ها و احزاب استمضمونمساله بر سر 
 توليدی استثمارگرانه، روابط اجتماعی ستمگرانه، ايده های سنتی، و به موازات آن به حفظ

وتقويت طبقات و دولت ها و احزاب خدمت می کنند؟ يا اينکه در خدمت برانگيختن توده 
ها به تحول جامعه در جهتی هستند که همه تقسيمات طبقاتی و اجتماعی، و به موازات آن 

  لت ها و احزاب را پشت سر بگذارد؟دو
بديو از فرايند انتخاباتی احزاب بورژوايی ايراد می گيرد که در پی انجام کاری ناممکن 

در حالی که بنا به نظر . را نمايندگی کنند» اراده عمومی«يعنی می خواهند يک . هستند
سو موافق است که بديو با اين نظر رو. روسو، چنين اراده ای را نمی توان نمايندگی کرد
در بر دارد تحريف می " اراده عمومی"واسطه و نماينده بودن، اراده های فردی را که 

احزاب «آلن بديو بر همين مبنا، يعنی تاثيرات تحريف کننده واسطگی است که . کند
اگر چه احزاب . اما واقعيت چيز ديگری است. را شديدا معيوب می داند» پارلمانی

ايندگی اراده های فردی يا پاسخگويی نسبت به آن هستند، اگر چه خود بورژوايی مدعی نم
معرفی می کنند، اما ) يا گروه های رای دهنده(را پاسخگوی اولويت های افراد رای دهنده 

اين طبقه ای است که منافعش در تضاد . بورژوازی:  اندبه واقع نماينده منافع يک طبقه
  .گر يعنی پرولتاريا قرار داردبنيادين آنتاگونيستی با طبقه ای دي

رهبری کمونيستی را چگونه می بينيم؟ از اينجا شروع کنيم که نمايندگی کردن اراده 
. در جامعه ای که به طبقات تقسيم شده اين کار ناممکن است. عمومی جامعه مطرح نيست

 به به همان مفهوم خود» نمايندگی کردن اراده توده ها«اما رهبری کمونيستی به معنی 
جوهر رهبری کمونيستی، خط . خودی که در هر مقطع معين ابراز می شود، نيست

عالی » نمايندگی کردن«نقش پيشاهنگ يک حزب کمونيست، . ايدئولوژيک و سياسی است
نقش پيشاهنگ . يعنی رسيدن به کمونيسم. ترين منافع و نيازهای اساسی توده ها است
ای سياسی زود گذر اين يا آن بخش کارگران و حزب اين نيست که حال و هوا يا گرايش ه

البته حزبی که مسئوليت رهبری جامعه به سوی . (اين يا آن قشر جامعه را نمايندگی کند



 و ترکيب طبقاتی" آرايش اجتماعی"کمونيسم را به عهده می گيرد بايد شناخت عميقی از 
سياست . شته باشدجامعه، و حال و هوای بخش های مختلف مردم در هر مقطع زمانی دا

  .)های مشخص حزب در هر مقطع زمانی بايد همه اين ها را به حساب بياورد
تمرکز شده مبدون حزب، عالی ترين منافع پرولتاريا که در خط ايدئولوژيک و سياسی 

» نمايندگی «سياسی انقالبی و هدف کمونيسم را منعکس می کند،است و علم و جنبش 
اين ها به يک نيروی مادی و ايدئولوژيک در دنيا تبديل يعنی هيچ يک از . خواهد شدن

اين منافع بايد بيان . بدون حزب، عالی ترين منافع پرولتاريا قربانی خواهد شد. نخواهد شد
فشرده خود را در خط ايدئولوژيک و سياسی حزب بيابد و علم و جنبش سياسی انقالبی و 

  . تنها راهش همين است. ده بيان کندهدف کمونيسم را بازتاب دهد و آن را به شکلی زن
منظورمان از سير . سير خود به خودی امور به نفع هر طبقه ای است به جز پرولتاريا

خود به خودی، طرز تفکر و ايده های سنتی و سنگينی روابط اقتصادی و اجتماعی در 
ود به خودی در مقابل، منافع انقالبی پرولتاريا نمی تواند با اتکاء به سير خ. جامعه است

 مقابله با سير  اين نيست که رهبری کمونيستی تحت عنوانحلاما راه . امور تحقق يابد
جهت گيری بايد اين باشد که . خير. خود به خودی امور، به جبر و زور متکی شود

اين فرايند يک نيروی . فرايندی حول تضادهای حل نشده سوسياليسم به راه انداخته شود
يعنی از آن جمعبندی شود، . سياليستی خواهد بود که بايد رهبری شودرانشی در جامعه سو

به آن جهت داده شود، ضمن رهبری از آن آموخته شود، و برای غلبه بر شکاف ميان 
  .رهبران و رهبری شوندگان فعاليت شود

» فاقد هر گونه استفاده عملی برای ما«در حمله آلن بديو به حزب پيشاهنگ که آن را 
تکرار می کنيم که اين امر به ويژه در . کند، يک منطق مشخص وجود داردمعرفی می 

مورد بخش های راديکال شده مشخصی از خرده بورژوازی به شکل يک فريب ظاهر می 
رهايی «ترين و به قول خودش »راديکال«سياست برابری بديو، حتی در . شود
عه بورژوا دمکراتيک ترين شکل آن، به طور خود به خودی در ميدان جاذبه جام»بخش

علتش اينست که ساختار دمکراسی بورژوايی حول اصول برابری . ابراز می شود
اين به نوبه خود مرتبط است با اليه اقتصادی جامعه بورژوايی . صوری شکل گرفته است

بر آن حاکم ) مبادله کاال بر حسب ارزش کاال(يعنی توليد کااليی که اصل مبادله برابرها 
حث های بديو هيچ ربطی به تحول ريشه ای جامعه، خالص کردن دنيا از  باما. است

.  نداردبه يک رهايی حقيقینوع بشر و رسيدن  ، اش همه عواقب سهمناکبااستثمار و ستم 
  .ما را از اين چيزها دور می کند دقيق تر گفته باشيم، بحث های بديو

  »اطاعت بوروکراتيک بدون محتوای طبقاتی«
   تعيين کننده است؟يا باز هم خط،

  :، اين شبه پرسش را مطرح می کند»شبه سياست«آلن بديو در کتاب خود به نام 
چرا تابع : بايد سوالی را بپرسيم که بدون شک معمای بزرگ قرن است«

شدن سياست، خواه به شکل يک قيد بالواسطه يعنی توده ها، خواه با يک 
وکراتيک و کيش دولت قيد واسطه ای يعنی حزب، نهايتا به اطاعت بور

  )٧٦(» پا می دهد؟



تئوری «در اين پرسش که بيشتر يک تز ساختگی است، بسياری از باورهای اساسی 
اينجا يک . هر چند که بديو مرتبا اين تئوری را رد می کند. تنيده شده است» ضد توتاليتر

ت قبول مسئوليت رهبری و اداره يک دول: سلسله فرضيات کارکردی مطرح شده است
و در همين چارچوب، قبول مسئوليت برانگيختن توده ها تحت رهبری يک (پرولتری 

و تحميل اراده اين بوروکراسی به قوه ) غير طبقاتی(به حاکميت يک بوروکراسی ) حزب
از موضوع .  باز کنيمبعضی از اين فرضيات راگره بياييد تا . زور می انجامد

  .بوروکراسی شروع می کنيم
يا بهتر (» حزب ـ دولت«وده ها بدون رهبری پيشاهنگ کمونيست، بدون اين ايده که ت

گفته باشيم بدون دولت سوسياليستی که در درون آن حزب يک نقش رهبری کننده نهادينه 
درست خالف تضادهای واقعی و تحول اجتماعی ـ ايدئولوژيک آن ) را به عهده دارد

  .ند و در آينده ايجاد خواهند شدجوامع سوسياليستی است که تاکنون به وجود آمده ا
پيچيدگی فراوان جامعه سرمايه داری و نيز جامعه سوسياليستی، وجود يک تقسيم کار 

در جامعه سوسياليستی، مسئوليت هايی تخصصی در . بسيار توسعه يافته را تحميل می کند
سی زمينه رهبری و مديريت وجود دارد که قدرت نامتناسبی را در اختيار رهبران سيا

عام و فن آوری و ساير عرصه ها مستلزم درجه بااليی از تخصص و . قرار می دهد
. در اينجا ما با جلوه هايی از جامعه تقسيم شده به طبقات روبروييم. شناخت پيشرفته است

اين شامل تفاوت های ميان کار فکری و کار يدی، شهر و روستا، کارگر و دهقان، مرد و 
  .شالوده ريزی تمايز طبقاتی ادامه می دهندن وجود دارند و به زن و غيره است که کماکا

در جامعه کمونيستی، وظايف گوناگون وجود خواهند داشت، اما ديگر تثبيت شده نيستند 
ديگر اين وظايف به اطاعت اسارت بار فرد به  .و به لحاظ اجتماعی ُکد گذاری نشده اند

هيم شدن آگاهانه افراد در مجموعه بلکه س. هيچ نوع تقسيم کاری منجر نخواهند شد
  .اين با جا به جايی فراوان همراه خواهد بود متنوعی از وظايف برقرار خواهد شد که

در جامعه سوسياليستی سوال اساسی اين نيست که کادرها و رهبران و مديران و امثالهم 
 به ارث  از گذشتهوجود خواهند داشت يا خير؟ اين واقعيتی است که جامعه سوسياليستی

اما . فرض کنيم که تا آخرين نفر مقامات و مديران را هم اخراج کرده باشيم. برده است
طولی نخواهد کشيد که مجبور می شويم منت شان را بکشيم و آنان را به کارشان 
برگردانيم يا افراد ديگری را پيدا کنيم که جای قبلی ها را پر کنند و اساسا همان نقش را به 

علتش اينست که اقتصاد و جامعه پيچيده سوسياليستی که همه اجزاء آن به هم . عهده بگيرند
   .وابسته اند مستلزم رهبری، هماهنگی و سطوح گوناگون تخصص است

با اين حساب، آيا جامعه سوسياليستی به سادگی با تقسيم کار اجتماعی موجود کنار می 
 ريشه ای برای تغيير و تحول تقسيم جامعه سوسياليستی بايد فعاالنه و به شکل. آيد؟ خير

  . کار اجتماعی فعاليت کند
کدام خط همه سطوح جامعه، به ويژه عالی ترين سطوح . مساله تعيين کننده، خط است

را رهبری می کند؟ آيا مديريت برنامه ريزی، رهبری آموزش و پرورش و ساير حيطه 
معه به سمت کمونيسم خدمت جا ها، و رهبری در واحدهای جداگانه به تحول همه جانبه

می کند؟ يا بالعکس، روش هايی به کار گرفته می شوند که رنگ و بوی جامعه طبقاتی را 



حتی به ستم طبقاتی متوسل می شوند و به آن تکيه می کنند؟ اين يک امر از پيش دارند و 
  .معلوم نيست و بايد موضوع مباحثه و مبارزه توده ای و بازرسی مداوم جامعه باشد

يعنی مساله قالب ريزی مجدد قشر . در عين حال، يک مساله حياتی ديگر هم وجود دارد
مديريتی و پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک با هدف جلب آنان به ادامه حرکت بر مسير 

اين مساله هم به طور کلی مطرح است و هم به طور مشخص در نقشی که . سوسياليستی
همزمان، بايد برای جلوگيری از تبديل دولت . ی گيرداين قشر در دستگاه دولتی به عهده م

به همين علت . به دستگاهی در خدمت ديکتاتوری يک بورژوازی نوخاسته مبارزه کرد
شمار نسبتا قليلی از رهروان سرمايه داری را بود که انقالب فرهنگی در عين حال که 

انقالب . م بوده آماج قرار می داد، خود يک مکتب عظيم آموزش و مبارزه طبقاتی
فرهنگی نه فقط برای توده ها بلکه به ويژه برای حزب و مديران در تمامی سطوح، يک 

  .بوته داغ آزمايش بود
جامعه سوسياليستی بايد بر . باز هم بايد بگوييم که تقسيم کار نمی تواند منجمد باشد

 رهبری اساس يک خط انقالبی، در جهت محدود کردن تفاوت های ميان رهبری کننده و
شونده، کار فکری و کار يدی، متخصص و غير متخصص و بقيه تضادهای اين چنينی، 

  .به حداکثر درجه ممکن در هر مرحله معين از تکامل اجتماعی ـ اقتصادی، حرکت کند
 در زمينه های موجود کاهش شکاف زمانی که شما در جهتدر هر مقطع زمانی معين، 

. وديت های مادی و ايدئولوژيکی روبرو می شويدعمل حرکت می کنيد با محدمهارت و 
اين کار شما شامل شکل های نوين کلکتيو و  .اما شما بايد اين محدوديت ها را عقب بزنيد

جهت همه اينها، بر هم زدن . به آزمايش گذاشتن نظم و سامان نوين اجتماعی ـ نهادی است
اين . ديريتی برقرار استسلسله مراتب ديرپايی است که در زمينه تخصص حرفه ای و م

اين جهت گيری با نتايج و دنباله های واقعی . يکی از نشانه های عيار انقالب فرهنگی بود
به عالوه انقالب . همراه بود که بديو حرف چندانی در موردشان نمی زند و جهانی

 تحوالت بزرگ در جامعه .است مبارزه طبقاتی اين ها نيز مسالهفرهنگی نشان داد که 
بديو فقط می . (ن، نتيجه مبارزه عليه رهروان سرمايه داری در سطوح باالی حزب بودچي

مثال ترکيبی . تواند يک رجوع گذرا و سطحی به سياست رهبری سياسی ترکيبی ارائه کند
اين گونه ترکيب ها با عنوان . از رهبری که از ميان توده ها و متخصصان شکل گرفت

مشخص " ی که متخصصان را رهبری می کنندغير متخصصان"و " سرخ و متخصص"
  .)می شد

و توانايی انجام اين وظايف در جامعه  وظايف مربوط به اداره و کنترل جامعه
کمونيستی به بخشی از مسئوليت کلکتيو و توانايی افراد تشکيل دهنده آن جامعه تبديل می 

تماعی در زمينه وظايف مديريتی ديگر تجسم آنتاگونيسم طبقاتی يا نابرابری اج. شود
نقش و چالشی که بر عهده رهبری پيشاهنگ در گذار سوسياليستی . تخصص نخواهد بود

قرار دارد اينست که ابزار ادامه پيشرفت به سوی محو چنين آنتاگونيسم طبقاتی و نابرابری 
اين کار از طريق تکوين سياست و ارائه جهت گيری کلی برای مبارزه . اجتماعی را بيابد

ی صورت خواهد گرفت که فرايند رهبری کردن در حين آموختن و آموختن در حين انقالب
محو آنتاگونيسم طبقاتی و نابرابری اجتماعی نيز از دل . رهبری کردن را در بر می گيرد

فرايند مبارزه درازمدتی حاصل خواهد شد که برای متحول کردن شرايط مادی و 



تا زمانی که اين شرايط . ی دهد ضروری استايدئولوژيکی که زيربنای آنها را تشکيل م
 سمت و سويشان باز توليد همين تخاصمات ايستادگی می کنند و هنوز ريشه کن نشده اند،

   .و نابرابری ها خواهد بود

 کمونيستی، تضاد رهبری با رهبری شونده ــ و يک سنتز نوين در اين رهبری نهادينه
  زمينه

يم و با نمونه های تاريخی نشان داده ايم که يک ما به لحاظ تئوريک استدالل کرده ا
حزب پيشاهنگ چه نقش تعيين کننده و بدون شک ضروری ای بازی می کند و بايد چنين 

حزب و دولت سوسياليستی زمانی که توسط يک خط انقالبی کمونيستی رهبری . کند
چهار  «شوند، ابزار ارزشمندی برای کسب رهايی اند و بدون شک وسيله گذر به ورای

يعنی به جايی که ديگر نيازی به چنين رهبری نهادينه ای . محسوب می شوند» کليت
چنين حزبی اساسا يک وسيله رهايی بخش در سراسر فرايندی خواهد بود که به . نباشد

  .ناگزير با پيچش ها و چرخش های بسيار همراه است
ن بديو از تشخيص آن اما در اين عرصه يک تضاد جهانی ـ تاريخی متمرکز شده که آل

، رد تضادهايی واقعی که گذار »مقوله حزب ـ دولت«او اين عجز را با رد . عاجز است
  .به نمايش می گذارد» چهار کليت«سوسياليستی در بر دارد، و رد وسيله عبور به ورای 

يا ديکتاتوری پرولتاريا که (» حزب ـ دولت«بديو نمی تواند وحدت ميان به اصطالح 
و فرايند آزاد کننده و رهايی بخشی که ) ی حزب پيشاهنگ کمونيست قرار داردتحت رهبر

آنچه بديو می بيند، اقتدار بيش از حد حزب است که در . اين ابزار بر می انگيزد را ببيند
بديو نمی تواند رابطه ديالکتيکی واقعی را . تضاد مطلق با ابتکار عمل توده ای قرار دهد

او درک نمی کند که حزب چگونه می تواند .  است درک کندکه در اين زمينه برقرار
  .بيشتر در خدمت برانگيختن ابتکار عمل توده ها باشد تا سرکوب آن

ما با اين واقعيت روبروييم که همه دولت ها، . نياز داريم که نگاهی به گذشته بيندازيم
 افراد منجمله دولت پرولتری، از زمان ظهور تاريخی شان توسط گروه کوچکی از

و حتی به نسبت طبقه ای که دولت اساسا به (کوچک به نسبت کل اهالی : رهبری شده اند
همه نظام های دولتی در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار به ). منافع آن خدمت می کند

و همه . منافع يک طبقه مسلط خدمت کرده اند که اقليت جامعه را تشکيل می داده است
جامعه طبقاتی، رهبری طبقه حاکمه را به شکل های مختلف نهادينه نظام های سياسی در 

  .می کنند
تفاوتی که سوسياليسم دارد اينست که اقليت رهبری کننده ديکتاتوری پرولتاريا رابطه 

اين رهبری برخالف شرايطی که در همه شکل های پيشين . کيفيتا متفاوتی با جامعه دارد
استثمارگر را در خود متمرکز نمی کند و مدافع آن دولت وجود داشته، منافع يک اقليت 

نيست؛ بلکه بيان متمرکز و مدافع منافع اکثريت گسترده اهالی و نوع بشر در سطح جهانی 
اين رهبری در پی هدايت و برانگيختن توده ها در اداره کردن همين دولت و . است

 متفاوتی از دولت باشد، و برای اينکه چنين دولتی واقعا نوع بنيادا. سروری جامعه است
از رهبری، هدف غلبه » شکل«اين . اين رهبری مبارزات و تحوالت را به پيش می برد

بر شرايط مادی و ايدئولوژيکی را دنبال می کند که وجود يک دولت و نياز به رهبری 
  . نهادينه کمونيستی را الزامی می سازد



 دولت به هيچ معنای مستقيم يا :ولی در جامعه سوسياليستی اين تضاد وجود دارد که
در جامعه سوسياليستی، توده ها هم به . ای در دست اکثريت جامعه نيست»بی واسطه«

 يعنی از طريق نقشی که رهبران و نمايندگان تشکل های گوناگون غير مستقيمصورت 
 يعنی کسب فزاينده توانايی در قبول مستقيمتوده ای بازی می کنند و هم به صورت 

ت های بزرگتر در اداره جامعه و مديريت در همه عرصه ها، اعمال قدرت می مسئولي
  .کنند

با وجود اين، تضاد ميان رهبری و رهبری شونده کماکان در عمق جامعه سوسياليستی 
در بحث از دولت  حل اين تضاد جهانی ـ تاريخی همانطور که قبال. وجود دارد

اين . م يک برخورد ديالکتيکی استاش مطرح کرديم، مستلز» زوال«سوسياليستی و 
تحول مستلزم بررسی ها و جمعبندی های علمی بيشتر است تا بتوان به روش های بهتری 

يعنی بتوان به تضادی که . برای دست و پنجه نرم کردن با اين تضاد و حل آن دست يافت
  . کردميان پيشاهنگ و توده های وسيع وجود دارد به شکل گام به گام و موج وار غلبه

همانطور که قبال گفتيم، او وجود حزب در جامعه . آواکيان درگير اين چالش شده است
پيشاهنگ «سوسياليستی را هم برای در کف نگهداشتن قدرت الزم می داند و هم به مثابه 
آواکيان » .مبارزات انقالبی عليه هر بخش از قدرت که راه رهايی کامل را سد می کند

هسته « حزب در جامعه سوسياليستی آينده از فرمولبندی برای توصيف جهت گيری
رابطه ای که در اين . استفاده کرده است» مرکزی مستحکم و انعطاف پذيری زياد

فرمولبندی خالصه شده، هم مربوط به محتوايی است که جامعه سوسياليستی بايد داشته 
  .باشد و هم به تضاد ميان رهبری و رهبری شونده

اوال، يک هسته . است رد معين را به شکل يک مفهوم درآوردهآواکيان يک برخو
اين هسته مرکزی مستحکم بايد هدف . مرکزی مستحکم رهبری بايد وجود داشته باشد

و بايد . اساسی و نهايی انقالب را که رسيدن به کمونيسم در سراسر دنياست، قويا درک کند
يستی و عناصر سرمايه داری که استوارانه مواضع قدرت را در برابر فشارهای امپريال
و بايد قدرت دولتی نوين را به . درون جامعه سوسياليستی سر بلند می کنند، حفاظت کند

اين را هم بايد . مثابه يک قدرت دولتی سوسياليستی در گذار به جامعه کمونيستی حفظ کند
ب هم سر بگوييم که عناصر سرمايه داری درون جامعه سوسياليستی، منجمله از درون حز

در همين جاست که اين عناصر می کوشند مقرهای فرماندهی را شکل دهند . بلند می کنند
ثانيا، رهبری بايد هسته مرکزی . و نبرد قدرت را در سطوح رهبری به پيش ببرند

ثالثا، رهبری بايد . مستحکم را به باالترين درجه ممکن در هر مقطع زمانی، گسترش دهد
 شرايطی که در آن چنين هسته مرکزی مستحکمی ديگر مورد پيگيرانه در جهت تحقق
و رابعا، رهبری بايد در هر مقطع زمانی، باالترين درجه انعطاف . نياز نباشد، فعاليت کند
  )٧٧. (پذيری را بروز دهد

) يعنی انعطاف پذيری به باالترين درجه ممکن در هر مقطع زمانی(اين نکته آخر 
مد نظر است نه صرفا مباحثه و ابراز مخالفت بيشتر بر يک تاکيدی است بر اين که آنچه 

، يعنی کمابيش بسط مستقيم خط و سياست های حزب در هر »تک خطی«مبنای کمابيش 
اين فرايندی است که ابتکار عمل . مقطع زمانی معين، بلکه فرايندی بس پيچيده تر است

 همين ابتکار عمل است که .عظيم تر از جانب شمار فزاينده توده ها را در بر می گيرد



حزب بايد در پی در ارتباط با آن، نقش پيشاهنگش را ايفا کند و شمار فزاينده ای از توده 
سوسياليسم . ها را نسبت به نيازها و اهداف انقالب کمونيستی به آگاهی بيشتر برساند

 در به پيش باشد؛ بلکه می بايد مردمی را» مسير حرکت«مطمئنا نمی تواند نوعی تک 
برگيرد که در تمامی جهت های خالق و متنوع حرکت می کند و احساس می کنند که می 

سوسياليسم بايد در برگيرنده ابراز مخالفت و رقابت حاد بر سر . توانند حرکت کنند
موضوعات بزرگ در جامعه و دنيا باشد؛ بايد در برگيرنده تعميق مداوم درک از اهداف و 

 ، بازخواست مداوم از جامعه و رهبريش در همه عرصه ها روش های انقالب کمونيستی
  . و نهادها و ساختارها
کردن اين کارها نيست بلکه ارائه جهت گيری کلی در » مديريت«وظيفه رهبری، 

هسته مرکزی مستحکم در جريان تکامل . انطباق با ديدگاه و اهداف کمونيستی خود است
 اين فرايند نافذتر، موشکافانه تر و مملو از هر چه. اين فرايند کلی گسترش خواهد يافت

اما همانگونه که . تجربه کردن ها باشد، خطرهای از کف دادن فدرت بيشتر خواهد بود
» تا مرز سقوط و قطعه قطعه شدن«آواکيان خاطر نشان کرده، اگر فعاالنه در پی پيشروی 

و توده ها به شناخت و آگاهی نباشيم، نمی توانيم جامعه را آنگونه که می بايد دگرگون کنيم 
الزمه دست نخواهند يافت، و نخواهند توانست توانايی خويش را در حکومت کردن و 
متحول کردن جامعه در جهت کمونيسم بيش از پيش ارتقاء دهند، و سرانجام بر تضادها و 

  .ندشرايطی که مبنای نياز به رهبری نهادينه پيشاهنگ است و به آن پا می دهد را فائق آي
اين برخوردی است که توده های . اين جهت گيری فقط برای رهبری مطرح نيست

. مردم در جامعه سوسياليستی، و حتی قبل از برقراری چنين جامعه ای، بايد اتخاذ کنند
يعنی در جريان تکامل مبارزه انقالبی توده ای که به سرنگونی سرمايه داری خواهد 

اين بخشی . ه ها بايد چنين برخوردی را در پيش بگيرندانجاميد، شمار فزاينده ای از تود
بسيار مهم از آمادگی و همخوان شدن توده ها با امر حاکميت بر جامعه و دگرگون کردن 

  .آن پس از کسب قدرت است
يعنی ديکتاتوری پرولتاريا » حزب ـ دولت«برخالف استدالل های آلن بديو، چارچوب 
ر اساسی برای رهايی توده های تحت ستم و تحت رهبری حزب پيشاهنگش، يک ابزا

يک جمعبندی علمی . استثمار، و نهايتا رهايی کل نوع بشر از روابط استثمار و ستم است
از تجربه تاريخی که شامل تجربه تاريخی جامعه سوسياليستی است، بر اين حقيقت 

ياليستی و منظور ما از جمعبندی علمی، جمعبندی ماتر. تاريخی عميقا تاکيد می گذارد
اما . ديالکتيکی است که در نقطه مقابل جمعبندی ايده اليستی و غير تاريخی قرار دارد

مرحله جديد انقالب . نيز دستخوش تکامل کيفی شده است» حزب ـ دولت«چارچوب 
  .کمونيستی چنين چيزی را طلب می کند

  :فصل چهارم

  بازخوانی انقالب فرهنگی برای دفن کردن انقالب فرهنگی

  دمهمق



طی بحث هايی که در مورد آلن بديو جريان دارد، معموال اين را می شنويم که 
ممکنست با او هر اختالفی داشته باشيم اما باالخره اوست که مباحثه جدی بر سر انقالب 

و در دوره ای که اينهمه به کمونيسم ناسزا می گويند، چطور . فرهنگی را دامن می زند
  بت تلقی نکنيم؟می توانيم کار بديو را مث

 دنيا در مائوئيستیبدون شک بديو بيشتر شهرت را مديون رجوع مداومش به جنبش 
، و امتناع ظاهريش از عدم معرفی خويش با انقالب کبير ١٩٧٠ و ١٩٦٠دهه های 

بديو با به . فرهنگی پرولتاريايی و امتناع ظاهريش از عدم حمايت از آن انقالب است
) شاعر فرانسوی که در کمون پاريس شرکت داشت(» رمبو«عاريت گرفتن قطعه ای از 

اين به نظر يک موضع نادر و ) ٧٨(» .هنوز آنجا هستم. من آنجا هستم«: چنين می نويسد
  .شجاعانه می آيد

در واقع آنچه که آلن بديو را از بسياری از اظهار نظر کنندگان کنونی نسبت به انقالب 
در حالی که اغلب اين افراد برای حمله : د اينستکبير فرهنگی پرولتاريايی جدا می کن

بردن به انقالب فرهنگی آن را تحريف می کنند، بديو برای پذيرش چيزی ديگر به 
 بهتر بگوييم، بديو جوانب و بخش هايی از انقالب فرهنگی را .تحريف آن انقالب می رسد

متفاوت و در واقع جدا از چارچوب واقعی اش می پذيرد و آن ها را درون يک جهانبينی 
مخالف با اهداف و جهانبينی مائو تسه دون و انقالبيون چينی و ده ها ميليون نفری که 

  .فعاالنه و با سطح بيسابقه ای از آگاهی در آن انقالب شرکت جستند قرار می دهد
» موج اول« نقطه اوج ١٩٧٦ تا ١٩٦٦انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی در فاصله 

تحليل تئوريک مائو، پايه و .  و تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا بودانقالب پرولتری
  : اساس انقالب فرهنگی را چنين توضيح می دهد

اين انقالب به ميزان زيادی اغتشاش فکری بر سر چگونگی و چرايی «
وجود خطر احيای سرمايه داری در جامعه سوسياليستی را بر طرف کرد 

 بسيج توده ها جهت پيشرفت در مسير و يک خط راهنمای اساسی برای
سوسياليستی، و عليه نيروهای رويزيونيستی که جهت گيری و اعمالشان 

انقالب فرهنگی در . دقيقا به احيای سرمايه داری می انجاميد، فراهم کرد
چين تجسم زنده چنين بسيج توده ای بود که طی آن ده ها و صدها ميليون 

 گيری جامعه و انقالب جهانی نفر بر سر پرسش هايی که در جهت
به مدت ده سال . تاثيری تعيين کننده داشتند به مباحثه و مبارزه پرداختند

اين خيزش توده ای موفق شد نيروهای احيای سرمايه داری را عقب 
اين شمال مقامات عاليرتبه حزب . براند و در موضع دفاعی قرار دهد
  )٧٩(» .کمونيست چين نظير دن سيائو پين بود

که منظور از آن (» مقرهای فرماندهی را بمباران کنيد«فراخوان مشهور مائو يعنی 
از درک عملی وی از ) ستادهای رهبری رويزيونيستی درون حزب کمونيست چين بود

تضادهای جامعه سوسياليستی، اقتصاد سياسی سوسياليستی و خصلت واقعی سوسياليسم به 
همانطور که در بخش . ونيستی نشئت می گرفت از جامعه کهن به آينده کمگذاریمثابه 

. پيشين بحث کرديم، اين گذار ديکتاتوری پرولتاريا است و فقط می تواند اين باشد
ديکتاتوری پرولتاريا بايد مداوما، هر چند با طی مراحل و پيچش ها و چرخش ها پيشروی 



د و از آن تحت کند تا زمانی که سرانجام کليه شرايطی که به جامعه طبقاتی پا می ده
  .ياد می کنيم نابود شود» چهار کليت«عنوان 

يعنی غلبه بر تقسيم ( از هدف و محتوای انقالب کمونيستی ماترياليستیاين درک 
يعنی ديکتاتوری پرولتاريا و ادامه (و از ابزار رسيدن به انقالب کمونيستی ) طبقاتی جامعه

 از انقالب کبير فرهنگی درست عکس تحليل بديو) انقالب تحت اين ديکتاتوری
  .پرولتاريايی است

دم دست ترين مفهوم انقالب فرهنگی اين است که مبارزه به ياد ماندنی برای باز پس 
درون حزب » رهروان سرمايه داری«گرفتن بخش هايی از قدرت سياسی بود که توسط 

در بيشتر يعنی همان ها که قدرت قابل توجه و فزاينده ای . کمونيست چين غصب شده بود
بخش های دستگاه اداری و شوراهای برنامه ريزی، در ارتش، و در بخش های آموزشی 

مائو تسه دون و انقالبيون چين، توده های مردم را . و درمانی و فرهنگی اعمال می کردند
  .به جلوگيری از واژگونی انقالب و ادامه پيشروی در جاده سوسياليستی فراخواندند

بلکه خود نيز دستخوش » مقاومت کرد«تنها به مدت ده سال حاکميت پرولتری نه 
انقالب شد و برای پيشبرد عميق ترين و رهايی بخش ترين تحوالت که جامعه بشری تا آن 

اين شامل شکل های جديد کلکتيو در . زمان به خود نديده بود مورد استفاده قرار گرفت
 جوانان و توده های دهقان را مد مديريت کارخانه ها، نوآوری های آموزشی که درآميختن

نظر داشت، مبارزه با تملک خصوصی دانش، به راه انداختن مباحثات در ميان دهقانان به 
دور از نفوذ رخوت آور اخالقيات و ايدئولوِژ کنفوسيوسی، دگرگونی انقالبی شکل و 

به طور کلی، اين . محتوای اپرای سنتی چين و ساير عرصه های هنر و فرهنگ بود
انقالبی بود در قلمرو ايده ها و ايدئولوژی، يعنی در طرز تفکر و ارزش های مردم، که 

و جهت گيری و » خدمت به خلق«طی آن صدها ميليون نفر خود و ديگران را با معيار 
  .اهداف اساسی انقالب کمونيستی مورد ارزيابی قرار می دادند

 در چين و ازمنظر کنونی،  سال از شکست انقالب فرهنگی٣٠بعد از گذشت بيش از 
ما می توانيم با . نتايج خط رهروان سرمايه داری در چين معاصر به روشنی آشکار است

وحشت و انزجار نظاره گر توسعه کمرشکن سرمايه داری بر دوش چندين و چند ميليون 
کارگر فقر زده، نابودی کشاورزی سوسياليستی و زيرساخت های آموزش و درمان 

طق روستايی، تهی کردن محيط زيست در سطحی گسترده، گام های پر عمومی در منا
نخوت چين در آفريقا و ساير نقاط دنيا برای تضمين منافع استثمارگرانه تجاری، تقديس 

» ثروتمند شدن شکوهمند است«که در شعار دن سيائو پين مبنی بر (حرص و آز فردی 
بورژوازی درون «جه مستقيم حرکت همه اين ها نتي. و امثالهم باشيم) متبلور می شود

برای کشاندن چين به جايی است که می خواست، و به واقع موفق به انجام اين کار » حزب
  .شد

در ادامه به طرح نظرات انتقادی خود پيرامون دو جنبه از تحليل آلن بديو از انقالب 
نقالب کبير يکم، ديدگاه کلی وی از ساختار حزب ـ دولت که طی ا: فرهنگی می پردازيم

دوم، ارزيابی مشخص تر . فرهنگی پرولتاريايی مورد منازعه قرار گرفت و دگرگون شد
  .١٩٦٧بديو از کمون شانگهای در اوايل سال 

   حزب کمونيست باشدعليه... آلن بديو خواهان يک انقالب فرهنگی متفاوت است که



به کنفرانس ارائه » ؟آخرين انقالب: انقالب فرهنگی«بديو در نوشته ای که تحت عنوان 
کرد، بحثی را تکامل داده مبنی بر اين که انقالب فرهنگی يک تالش شورانگيز و 

بدتر از آن، انقالب . با وجود اين، انقالب فرهنگی محکوم به شکست بود. قهرمانانه بود
حکوم بود که همان ابتکار عمل و هيجانی را که در توده ها برانگيخته بود خفه فرهنگی م

چرا که نتوانست از چنگال آنچه می بايست آماج نهايی اش باشد خالص شود و . کند
او اين مساله را . می نامد» قاب کلی حزب ـ دولت«بديو اين آماج نهايی را . نابودش کند

  :چنين توضيح می دهد
انقالب فرهنگی، تکامل : يم به نقطه مرکزی فرضيهاينک می رس«

در يک سو، مساله برانگيختن عمل انقالبی توده . تاريخی يک تضاد است
يا اگر . مطرح است ای در حاشيه های دولت ديکتاتوری پرولتاريا

بخواهيم از اصطالحات آن دوران استفاده کنيم، اعالم اين امر که هر چند 
است اما مبارزه طبقاتی " لت پرولتریدو"دولت به طور رسمی يک 

مائو و پيروانش از اين . منجمله در شکل های قيام توده ای، ادامه دارد
 درون حزب فراتر رفته، گفتند که تحت سوسياليسم، بورژوازی خود را

در سوی ديگر، اگر مورد .  بازسازی و سازماندهی می کندکمونيست
کل عمومی رابطه ميان يک جنگ داخلی واقعی را کنار بگذاريم، ش

حزب و دولت، مشخصا در ارتباط با استفاده از نيروهای سرکوبگر، بايد 
 حزب به واقع نابودیحداقلش اينست که مساله . دست نخورده باقی بماند

   ) متن اصلیدرتاکيد () ٨٠(» .مطرح نيست
 طبقاتی بديو به شکل گذری اين تحليل مائو را بازگو می کند که در سوسياليسم مبارزه

اما . هست و اين مبارزه عليه بورژوازی نوخاسته درون حزب کمونيست نشانه رفته است
دخالت «وی در ارزيابی و تحليلی که خود از انقالب فرهنگی ارائه می کند اين بحث را 

. می دهد» پوشش«بديو ادعا می کند که بحث هايش کل مقوله حزب ـ دولت را » .نمی دهد
و در طرح انتقادهايش، کار چندانی به پيشرفته ترين شکل بيان مقوله پس اين مساله که ا

منظور ما از پيشرفته ترين شکل بيان، . حزب ـ دولت ندارد، به شدت تعجب آور است
 تبديل حزب به کانون تضادهای طبقاتی در چگونگیهمان چيزی است که مائو در مورد 

  ).مساله مختصرا خواهيم پرداختجلوتر به همين . (جامعه سوسياليستی تئوريزه کرد
از ديد بديو، يک تضاد يا تناقض ديگر وجود دارد که از تضاد طبقاتی شکل دهنده به 

از يک سو، آتش عمل انقالبی توده ای توسط مائو به : انقالب فرهنگی، اساسی تر است
 از سوی ديگر، به عقيده بديو، اين. عنوان رهبر حزب کمونيست چين افروخته شده بود

جريان يافت و نهايتا ملزم به » رابطه موجود ميان حزب و دولت«خيزش در چارچوب 
بنابراين اگر با منطق بديو جلو برويم، يک طرف بايد . بود محدوده های حزب ـ دولت

خود را دوباره اعمال می ) خفه کننده(حزب يا بايد نابود می شد، يا اقتدار : ضرر می کرد
ی، از آنجا که مائو نمی خواست تا به آخر با نتايج عملی فراخوان بر مبنای اين ارزياب. کرد

خود به توده ها يعنی شورش عليه مقامات جا خوش کرده در حزب همراهی کند، انقالب 
  .حزب ـ دولت برخورد کرد» انحصار«فرهنگی به ديواره های سخت 



 تجسم يک قدرت همانگونه که قبال بحث کرديم، بديو ساختار حزب ـ دولت را فی النفسه
او به لحاظ فکری، دو حرکت .  توده ها می بيندبر دوشبيگانه، بوروکراتيک و اقتدارگرا 

دوم، . يکم، ساختار دولت را از مناسبات بنيادين توليدی جدا می کند: اشتباه می کند
 را به مثابه يک موجوديت تک معنايی و يکدست تحت سوسياليسممکانيسم حزب ـ دولت 

منطق جاودانه ساختن حزب ـ : (گيرد که از منطق خودش پيروی می کنددر نظر می 
  ).دولت

در مورد نکته اول بايد بگوييم که در دنيايی که به طبقات تقسيم شده، هيچ دستگاه 
هيچ گروه حاکمه ای در جامعه نمی . سياسی حاکمه ای وجود ندارد که ورای طبقات باشد

که يک همخوانی اساسی ميان سياست ها و اعمال تواند قدرت سياسی را حفظ کند مگر اين
در دنيای . آن گروه و روابط طبقاتی و توليدی ای که بر آن تکيه زده وجود داشته باشد

امروز، منجمله در دورانی از حيات چين که مورد بحث ماست، جوامع فقط می توانند به 
ايه داری، يعنی بر مبنای يا بر مبنای مکانيسم ها و اهرم های سرم: دو شکل سازمان يابند

يا بر مبنای مکانيسم ها و اصول يک . انباشت سرمايه و قانون ارزش در زيربنای جامعه
اقتصاد نقشه مند سوسياليستی و جهت گيری آگاهانه توسعه اقتصادی بر اساس فرماندهی 

  .سياست های انقالبی
سی دولت به طبقه دستگاه سرکوبگر، ساختارهای اداری، و سياست های اقتصادی ـ سيا
اين امر حتی در . مسلط خدمت می کند، و نهايتا فقط می تواند به اين طبقه خدمت کند

بياييد . زمانی که مديران دولتی از مواضع و حقوق خود سوء استفاده می کنند، صادق است
و هيچ گونه » شيوه توليدی بوروکراتيک«هيچ نوع . مساله را طور ديگری مطرح کنيم

تکرار می . باشد وجود ندارد» بوروکراسی«متعلق به  ای که مشخصا» تیقدرت دول«
کنيم، يا روابط توليدی بورژوا ـ سرمايه داری و سلطه سرمايه عملکرد و بازتوليد جامعه 
را تنظيم خواهد کرد، يا روابط توليدی سوسياليستی و سلطه طبقاتی پرولتاريا اداره کننده 

  . جامعه خواهد بود
اما عوامل بورژوايی درون روابط توليدی سوسياليستی : ه دوم می رسيمحاال به نکت
و نيروهای طبقاتی بورژوا نيز درون نظام اقتصادی و دولتی جامعه . وجود دارند

  .اين مربوط می شود به طبيعت در حال گذار جامعه سوسياليستی. سوسياليستی موجودند
ه صاحب امتياز و بورژوا ـ قبال از اين بحث کرديم که چگونه نيروهای نوخاست

در اينجا کانون توجه خود . استثمارگر در دل روابط توليدی سوسياليستی به وجود می آيند
با توجه به نقش بسيار مهمی که سياست در جامعه . را حزب ـ دولت قرار می دهيم

سوسياليستی بازی می کند و نيازی که به رهبری توسعه اقتصادی از باالترين رده های 
رماندهی جامعه وجود دارد، مراکز قدرت بورژوايی نوخاسته درون نهادهای حاکم در ف

  .عاليترين سطوح نظام دولتی ـ سياسی به وجود می آيند
همزمان، دولت سوسياليستی . حزب کمونيست، نهاد سياسی رهبری کننده جامعه است

بدين شکل که . کنددر مديريت و رهبری اقتصاد سوسياليستی نقشی تعيين کننده بازی می 
اهرم های . بخش سوسياليستی متعلق به دولت، عرصه عمده اقتصاد سوسياليستی است

در دست دولت ) وزارتخانه های برنامه ريزی و امثالهم(کليدی توسعه در اين بخش 
اساسا به همين . حزب جزء رهبری کننده اين دولت محسوب می شود. پرولتری قرار دارد



مکان برای مقامات رويزيونيست در رهبری جامعه سوسياليستی ايجاد داليل است که اين ا
يعنی دليل اين امر، نه نقش . می شود تا نهادهای قدرت دولتی را عليه توده ها به کار گيرند

  .حزب است، نه بوروکراسی و نه موسسات ديگر
 نقطه رابطه پيچيده ميان زيربنا و روبنای جامعه سوسياليستی تاکيدی است بر يکی از

قدرت تخصيص و . نظرهای محوری مائو در مورد اقتصاد سياسی گذار سوسياليستی
مديريت بر ابزار توليد در جامعه سوسياليستی، به نحوی فشرده به مثابه رهبری سياسی 

اين مضمون سياسی و ايدئولوژيک رهبری است که تعيين می کند رهبران، . بروز می يابد
اين . می کنند يا سرمايه را در وجود خود، شخصيت می بخشندمنافع انقالبی را نمايندگی 

واحدهای اقتصادی و هدايت موسسات  که کدام خط سياسی ـ ايدئولوژيک در فرماندهی
مالکيت تاثير می گذارد و نهايتا آن ) و نه صوری(اقتصادی قرار دارد، بر خصلت واقعی 

 موسسات واقعا به مثابه موجودی يعنی تعيين می کند که اين واحدها و. را تعيين می کند
  . عمل کنند يا بالعکس) و نه بورژوايی(سوسياليستی 

اين . اين امور کامال به علل، قوای محرکه و طرح های انقالب فرهنگی مرتبط است
درک نمی کند يا آگاهانه ناديده اش  همان چيزی است که بديو به هنگام نتيجه گيری هايش،

  .می گيرد
بسياری از روشنفکران هم نسل خود، با هيجان بسيار، جذب تصميم آلن بديو مانند 

شجاعانه مائو شد که جنبش عظيم و لجام گسيخته توده ای را عليه بخشی از رهبران همان 
. برانگيخت حزبی که خود ساخته و رهبری کرده بود، و عليه بخش عمده دستگاه حاکمه

، فراخوان پايان بخشيدن فوری به دهصاف و ساخيلی ها چنين به نظرشان آمد که مائو، 
 که مائو نبوداما اين چيزی . جايگاه رهبری کننده حزب کمونيست را صادر کرده است

  .فراخوانش را داد
بديو در مورد اقتصاد سياسی سوسياليسم يا اقتصاد سياسی سرمايه داری حرف چندانی 

رگير نقد انقالب فرهنگی حرفی نداشتن در اين مورد، اگر او واقعا د. برای گفتن ندارد
يک علت اصلی اين که بديو نکات عميق انقالب فرهنگی را . است، نقيصه کوچکی نيست

درک نمی کند، همين نپرداختنش به اقتصاد سياسی و نداشتن يک تحليل ماترياليستی و 
بله، در جامعه سوسياليستی يک تضاد عميق ميان رهبری . علمی جدی در اين مورد است

در مورد اين موضوع در بخش . (شونده وجود دارد که بايد بر آن غلبه کردو رهبری 
اما اين تضاد را که به شکل متمرکز در رابطه ميان حزب و .) پيشين به تفصيل بحث شد

کل جامعه سوسياليستی به شکلی جلوه گر می شود، نمی توان از شالوده مادی جامعه 
  .ری و راه سوسياليستی جدا کردسوسياليستی و از تضاد ميان راه سرمايه دا

  :چيزی که انقالب فرهنگی، از ديد بديو رقم زد
اين به آخر رسيدن، همزمان شد آخرين .  نقش حزب بوداشباع شدن

امروز . انقالبی که کماکان به نقش طبقات و مبارزه طبقاتی متصل بود
  )٨١ (...اين مساله به وضوح نمايان شده است

مربوط به طبقه ديديم، در نوشته های اخير بديو چنين مطرح همانگونه که در بحث های 
اين که چرا بديو هنگام ارائه . شده که ديگر تعريف معينی از سياست و طبقه وجود ندارد

تحليل از انقالب فرهنگی، به طور جدی به تحليل مائو و اقتصاد سياسی مرتبط با آن نمی 



در حالی که تحليل مائو، . ت اخيرش استپردازد به ميزان زيادی برخاسته از همين نظرا
. درک از دو طبقه متضاد در چين که بر سر قدرت رقابت می کردند را روشن می کند

در عاليترين سطوح دستگاه دولتی، مبارزه . تحليل مائو بر محور چنين درکی استوار است
ت ها اما خصلت اساسی آن را نمی توان دعوای درونی بوروکرا. حادی به راه افتاد

  .تعريف کرد
يک بورژوازی نوخاسته که هسته مرکزی اقتصاديش در باالترين سطوح ساختارهای 
حزب ـ دولت قرار داشت و قدرت سياسی اش، شکل سازمان يافته مقرهای فرماندهی 
رويزيونيستی ـ بورژوايی در حزب کمونيست را به خود گرفته بود، در تضاد با 

. قرهای فرماندهی پرولتری در حزب قد علم کردپرولتاريای تحت رهبری مائو و م
اين امر در خط انقالبی ای . پرولتاريا کماکان نهادهای حياتی دولت را کنترل می کرد

تبلور يافته بود که در سطوح بااليی حزب و دولت نقش رهبری کننده را ايفاء می کرد و 
تاريا از سوی مقرهای اما پرول. کماکان در سراسر جامعه ابتکار عمل را به دست داشت

  )٨٢. (فرماندهی رويزيونيستی مورد تهاجم بی وقفه سياسی ـ ايدئولوژيک قرار گرفته بود
از آنجا که بديو تحليل عميق و ساختاری مائو از جامعه سوسياليستی را به دور افکنده، 

ان مائو بر آن بود که دشمن: او می گويد. نمی تواند تناقضی که خود آفريده را حل کند
با توسل به چنان «اما اين حرف مائو . انقالب در صفوف حزب، يک اقليت نسبتا کوچکند

تناقضی در کار نيست، بلکه مائو . خير) ٨٣(» .شيوه های انقالبی عظيمی تناقض دارد
هسته مرکزی يک » اقليت کوچک«اين  .داشت ديالکتيک ماترياليستی را به کار می بست

انقالب فرهنگی، زورآزمايی دو ستاد فرماندهی بود که  .بودطبقه بورژوای در حال ظهور 
  .تبلور منافع و ديدگاه دو طبقه مختلف بودند

، دو خط در حال جنگ با يکديگر بودند که هر )و دولت(در عاليترين سطوح حزب 
يک از آن ها در طبيعت متنافض نظام اجتماعی ـ اقتصادی سوسياليسم، ريشه های مادی 

اين .  هر يک در حال بسيج پايه های اجتماعی خود در سراسر جامعه بودخود را داشت؛ و
مبارزه حول اين پرسش تمرکز يافت که آيا جامعه بايد انقالب را ادامه دهد و عمق بخشد، 
يا اين که در واقع انقالب را واژگون کند؟ اين مبارزه به يک نبرد همه جانبه بر سر اين که 

انقالب کبير .  دولتی را در دست داشته باشد، تکامل يافتنهايتا کدام طبقه بايد قدرت
فرهنگی پرولتاريايی تبلور واقعی منافع طبقاتی و پروژه های اجتماعی مختلف و متضاد 

انقالب فرهنگی تقابل عينی دو راهی که پيش پای سوسياليسم گشوده شده بود را جلوه . بود
 بود و ديگری رو به عقب، به سوی يکی از اين دو راه به سمت کمونيسم. گر می ساخت
اگر به جای اين، انقالب فرهنگی نزاعی در صفوف يک بوروکراسی بی . سرمايه داری

  .حرف بزند» تناقض«طبقه بود، آن وقت بديو حق داشت از 
غير (سرشت انقالب فرهنگی را اين واقعيت توضيح می دهد، نه رويارويی نيروهای 

با اين واقعيت است که . ضد دولت خواهی) غير طبقاتی(دولت خواه با نيروهای ) طبقاتی
اينان نيروهای . می توان سبعيت رهروان سرمايه داری در اين نبرد را توضيح داد

اجتماعی را بسيج کرده، به شدت بر سر آينده و برنامه ای که برای چين در سر داشتند می 
سياست « يک دولت انقالبی که گاه اينان تحت عنوان محدود کردن قلمرو و نفوذ. (جنگيدند

در مقابل، انقالبيون .) عليه مائو صف آرايی می کردند» را در مقام فرماندهی قرار می داد



پرولتر قرار داشتند که بخش های گسترده ای از توده ها را در نبرد برای پيشروی چين 
ارزات انقالبی اين تنها راهی است که در پيوند با مب. در راه سوسياليستی بسيج می کردند

  .در سراسر دنيا واقعا به کمونيسم می انجامد
منتشر شده، باز » معنای سارکوزی«بديو در مجموعه مقاالت اخيرش که تحت عنوان 

  :او به ما می گويد که. هم اين مساله را اشتباه فهميده است؛ خيلی اشتباه
 درگير کردن سراپای حزب در"[انقالب فرهنگی دست به يک آزمون زد 

جنبش توده ای با هدف احيای حزب، جلوگيری از بوروکراتيک شدن 
با توجه به . ]"حزب، و پرتاب کردن حزب به فرايند تغيير دنيای واقعی

اين که تعريف معينی از دشمن ارائه نشده بود، و انقالب فرهنگی عليه 
تنها رکن جامعه يعنی خود حزب کمونيست نشانه رفته بود، اين انقالب 

مائو را در اين مساله نمی توان . ه هرج و مرج و خشونت انجاميدسريعا ب
نمی دانيد بورژوازی کجاست؟ "او بود که اعالم کرد، . بی تقصير دانست

  )٨٤!" (بورژوازی درون حزب کمونيست است
هرج و مرج و "يعنی همان چيزی که بديو ( با اين حساب، خصلت حاد انقالب فرهنگی 

اما دشمن کامال معين . از دشمن است» تعريف نامعين«ز ناشی ا) می نامد" خشونت
برخالف ديدگاه . رهروان سرمايه داری در عاليترين سطوح حزب: تعريف شده بود

حاال تقصير از کيست؟ مائو را فقط می توان مقصر . مغشوش بديو، خود حزب دشمن نبود
مسير رهايی بخش دانست که چرا يک تحليل علمی از جامعه سوسياليستی تدوين کرده و 

  .ادامه انقالب را گشوده است

  ايده اليسم بديو در برابر ارزيابی علمی مائو: يک نکته معترضه کوتاه در مورد استالين

انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی را به هيچ وجه نمی توان به مبارزه عليه رهروان 
به قدرت رسيدن مائو نه فقط می خواست از . سرمايه داری صاحب قدرت خالصه کرد

دشمنان سوسياليسم جلوگيری کند، بلکه در پی کندوکاو در خاکی بود که پياپی رهروان 
مائو به دقت تجربه انقالب سوسياليستی در . سرمايه داری را در چين به بار می آورد

اتحاد شوروی تحت رهبری استالين و صعود رويزيونيست ها به قدرت در آن کشور تحت 
اين مطالعه وسيع به فهم علمی عميقتر مائو از ماهيت . ا مطالعه کردرهبری خروشچف ر

جامعه سوسياليستی، از مبارزه طبقاتی در آن جامعه، و از ابزار و روش های درست و 
نادرست برای پيشبرد آن مبارزه از سوی پرولتاريا و در انطباق با منافع انقالبی اش به 

  .مثابه يک طبقه، کمک عظيمی کرد
اما او از . ن در ضربه زدن به مخالفان تحول سوسياليستی ترديد نکرده بوداستالي

اين امر در . تشخيص تضادهای ميان مردم از تضادهای ميان مردم و دشمن عاجز ماند
ناتوانی استالين در فرق گذاشتن ميان تالش های فعاالنه برای تضعيف و سرنگون کردن 

اين . و مخالفت از سوی ديگر، تبلور يافتدولت سوسياليستی از يک سو، و نارضايتی 
ناتوانی رو به فزونی گذاشت و لطمات بيش از حد به بار آورد، به ويژه زمانی که اتحاد 
شوروی با تهديدهای بسيار واقعی و رشد يابنده، خاصه از جانب آلمان نازی بعد از به 

ه استالين را به کنار نه بدگمانی بود ک. روبرو شد١٩٣٠قدرت رسيدن هيتلر در اوايل دهه 
زدن ناراضيانی وا می داشت که عدم توافق خود را با سياست ها و حتی با سوسياليسم 



علت اين مساله، ناتوانی استالين در تشخيص صحيح . بازتاب می دادند و نه حرص قدرت
اين دو نوع کيفيتا متفاوت تضاد از يکديگر و استفاده از روش های مختلف برای حل آن 

يعنی سرکوب و مجازات در مورد ضد انقالب، و اقناع و مباحثه و مبارزه . (دها بو
به عالوه، مساله ای که مورد توجه مائو ). ايدئولوژيک برای حل تضادهای ميان مردم

به اين  استالين اثبات کرد از مسلح کردن حزب و توده ها. قرار گرفت ناتوانی استالين بود
رمايه داری، دسته دسته از دل جامعه سوسياليستی رهروان سچرا درک عاجز است که 

 تشخيصو چگونه می توان سياست ها و برنامه رهروان سرمايه داری را  زاده می شوند
 را که نقش اساسی در نبرد با شکل های بسيج توده ایاستالين نتوانست .  دادشکستو 

 های بسيج توده ای را او نياز به تکوين شکل. رهروان سرمايه داری بازی می کنند، بيابد
  . واقعا، يا حداقل به طور کامل، تشخيص نداد

هر چند که بديو به شکل خطرناکی شانه به شانه بسياری از ليبرال ها و ضد کمونيست 
را مثل يک آيه در همه آثارش تکرار می کند، اما در » استالينيست«ها می سايد و واژه 

و به ويژه در مورد ريشه های اين اشتباهات که مورد اشتباهات واقعی ـ و جدی ـ استالين 
بديو نمی . مائو به طور علمی آن ها را شناسايی کرده، درک علمی بسيار ناچيزی دارد

خواهد به درک نيمه کاره و ناقص استالين از ماهيت جامعه سوسياليستی و تضادهايش 
کند يک تصوير بالعکس، آن چه بديو ارائه می . بپردازد، يا به هرحال نمی پردازد

از يک بوروکراسی تشنه قدرت و بی چهره است که در دل » جرج اورولی«کالسيک 
بديو به اين تصوير، يک رنگ . توده هايی که به نامشان حکومت می کند رعب می افکند

  .زده است» کمونيستی«و لعاب 
عی بودند، در اغلب موارد، دشمنان انقالب که آماج استالين قرار گرفتند به حد کافی واق

يعنی ادعای استالين مبنی (اما به واسطه ديد متافيزيکی و انحرافی از جامعه سوسياليستی 
او قادر نبود سر منشاء اين نيروها يا ابزار ) بر عدم وجود طبقات متخاصم در سوسياليسم

به طور کلی، استالين آنان را به چشم نمايندگان روابط . مبارزه با آن ها را توضيح دهد
منکر وجود چنين روابطی می شد يا آن ها (ليدی بورژوايی کماکان باقی نگاه نمی کرد تو

بلکه آنان را عامل نفوذی اين يا آن قدرت سياسی دشمن به حساب ). را درست نمی فهميد
بنابراين پيشبرد مبارزه طبقاتی به غلط يک عمليات ضد جاسوسی در نظر . می آورد

  .ن چيزی تقليل می يافت يا در چنين قالبی تئوريزه می شدگرفته می شد و گاه حتی به چني
آلن بديو از مائو به خاطر يافتن ابزار متفاوت مبارزه قدردانی می کند اما نمی فهمد که 

فهم بديو از آنچه درون تضادهای جامعه .  مائو راهی متفاوت را انتخاب کردچرا
اری بلکه برای پيشبرد انقالب سوسياليستی وجود دارد و نه فقط برای احيای سرمايه د

  .سوسياليستی نيز پايه ای مادی ايجاد می کند، از اين هم کمتر است
برانگيختن توده های وسيع «شکل و راهی که مائو ساخت و پرداخت، به بيان خود وی 

بود برای اين که جنبه تاريک ما را به روشنی و به شکلی همه جانبه و از پايين آشکار 
ه عالوه، کل انقالب فرهنگی اساسا بر اين درک مائو استوار بود که چگونه ب) ٨٥(» .کنند

انقالب سوسياليستی فقط می تواند با درگير کردن توده های مردم و اتکاء به آنان برای 
  .متحول کردن شرايط مادی و خودشان پيشروی کند



ز به انقالب استالين به اندازه کافی نقش آگاهی، موضوعات مربوط به ايدئولوژی، نيا
به موازات (» گسست ريشه ای از ايده های سنتی«) به بيان مارکس(کمونيستی، و ايجاد 

اين گرايش قوی در . را در نظر نمی گرفت) »گسست ريشه ای از روابط سنتی مالکيت«
استالين وجود داشت که به متحول کردن روابط مالکيت سرمايه داری، توسعه اقتصاد 

موسسات دولت سوسياليستی به مثابه شرايط الزم برای ايجاد خلق و سوسياليستی و تقويت 
نگاه استالين به اين امر، بازتاب ماترياليسم . خوی تعاونی و همکاری متقابل می نگريست

  .مائو در پاسخ به همين مساله، ماترياليسم ديالکتيک را تکامل داد. مکانيکی بود
رايند انقالبی جامعه سوسياليستی بازی می مائو نقش پويا و بسيار مهمی که آگاهی در ف

کند و راه های تقويت نيروهای بورژوايی و حتی تاثيرگذاری بر نظام مالکيت توسط ايده 
در . ها و ارزش ها و فرهنگ سنتی در اين جامعه را به طريقی کامال نوين تشخيص داد

 توجه ١٩٦٧ه سال در مورد انقالب فرهنگی ب همين ارتباط، به اظهار نظر قدرتمند مائو
. مبارزه عليه رهروان سرمايه داری در حزب وظيفه عمده است اما هدف نيست«: کنيد

منظور مائو از ) ٨٦(» .هدف، حل مشکل جهانبينی و ريشه کن کردن رويزيونيسم است
مساله جهانبينی، ارتقاء و تعميق درک مردم از شناخت علمی کمونيستی از واقعيت و 

آگاهی و اخالق کمونيستی، قرار دادن منافع نوع بشر و پيشرفت خصوصا جامعه بشری، 
انقالب جهانی پرولتری در راس امور، و کنار نهادن آگاهانه و داوطلبانه سنت ها و ايده ها 

  .و ارزش های اسارتبار جامعه طبقاتی توسط مردم است
قليل می بيند که بديو در اتخاذ شيوه های مبارزاتی عظيم عليه افرادی نسبتا » تناقضی«

بديو اين واقعيت را نمی . ناشی از ناديده گرفتن بعد ايدئولوژيک انقالب فرهنگی نيز هست
يعنی به اختصار، کسانی از مقامات (بيند که هر چند آماج اين انقالب عده ای قليل بودند

عاليه حزب که جامعه را به سمت سرمايه داری هدايت می کردند و تصميم به اين کار 
که به مساله ای  ، اما جهانبينی چيزی مربوط به کل جامعه بود و به نظر می آيد)دداشتن

رهبران رهرو سرمايه داری در  يکی از" ليو شائو چی"برای مثال، . (حاد تبديل شده بود
چگونه می توان يک کمونيست "مقطع آغازين انقالب فرهنگی، کتابی نوشت تحت عنوان 

ن آموزش حزب تبديل شد در واقع به طور خالصه ياد اين اثر که به يک رک" خوب بود
  !")چگونه می توان يک رويزيونيست خوب بود"می داد که 

بديو به جای اين که از مائو و تحليلش از مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم آغاز کند و 
جلوتر برود، به تحليل های غير مارکسيستی ماقبل مائو از بوروکراسی و اقتدارگرايی 

ضد تماميت «ته است که جوهر ضدانقالبی آن فرق چندانی با جوهر تئوری بازگش
  .)هر چند که بديو اين تئوری را رسما کنار گذاشته است. (ندارد» خواهی

  ديکتاتوری طبقاتی يا انحصار حزبی؟

منتشره در »  نکته ای١٦قرار «، بديو »آخرين انقالب؟: انقالب فرهنگی« در مقاله 
حل اوليه انقالب فرهنگی توسط آن هدايت شد، به اين شکل تشريح  را که مرا١٩٦٦اوت 

زمينه ساز بن بست های متعاقب .... چرا که... کماکان نامتجانس است«) اين سند: (می کند
اين سند به نظر بديو نامتجانس ) ٨٧(» .جنبش در ارتباطش با مقوله حزب ـ دولت می شود

 بود که از يک طرف می خواست چنگال منگنه می آيد چرا که مائو گرفتار اين معما شده
وار حزب را بشکند و از طرف ديگر نمی خواست فراخوان نابودی حزب و همراه با آن، 



بنابراين . را بدهد) در قاموس بديو» حزب ـ دولت«يا مقوله (نابودی ديکتاتوری پرولتاريا 
  . به عقيده بديو، انقالب فرهنگی از همان آغاز ناقص بود

نوشته است جمله ای »  نکته ای١٦خوانش متن قرار «ر مقاله ای که تحت عنوان بديو د
را نقل می کند که ستايشی است از تشکل های جديد و متنوعی که توده های شورشگر 

، کميته های "گروه های فرهنگی انقالبی"منظور او . ( حزب شکل داده اندخارج از
  :واهی می داند بر اينکهاو اين جمله را گ.) گوناگون و امثالهم است

 طرح نابودی انحصار سياسی حزب را در ١٩٦٦ در ماه اوت مائوئيستیگروه 
  )٨٨. (سر می پروراند

 اقتداربنيادين با ) خصمانه(بديو، دمکراسی توده ای در انقالب فرهنگی را در تضاد 
 را منجر »اقتدار متمرکز«، بار اقتدار می بخشد يا »انحصار«او به واژه . حزب می داند

در اينجا نيز، بديو اين واژه ها را به مفهومی غير طبقاتی . می داند» انحصار سياسی«به 
  .و غير ماترياليستی به کار می برد

الزمست که کمی عقب تر برويم و به اين بحث مرکزی و اغتشاش های فکری و 
می کند، تحريف هايی که به همراه دارد، و برخی پرسش های واقعی که با خود مطرح 

  .بيشتر بپردازيم
يعنی يک ديکتاتوری طبقاتی که . در چين انقالبی يک انحصار قدرت وجود داشت: يکم

توسط پرولتاريا و در اتحاد با اکثريت عظيم جامعه بر نيروهای کهن و نوخاسته بورژوا و 
» انحصار«اما اين وضعيت برخالف ادعای بديو، به معنی . استثمارگر اعمال می شد

  .  توده ها نبوددر برابر سياسی توسط حزب کمونيست قدرت
 نهادينه در جامعه بود، در حالی که توده های رهبری کنندهحزب کمونيست نيروی 

 در امر تحول جامعه بودند که از طريق فرايند بازسازی جامعه و عمدهمردم نيروی 
ر دوش می متحول کردن خويش، مسئوليت های بيشتری در اعمال حاکميت بر جامعه ب

  .گرفتند
 را به ١٩٥٨ ـ ٥٩مثال اگر مبارزه برای تشکيل کمون های روستايی مردم در مقطع 

که بديو می گويد کجاست؟ » انحصار حزب«عنوان يک نمونه تاريخی در نظر بگيريم، 
دهقانان در تعاونی های پيشرفته، دست به ابتکار عمل زدند و واحدهای اقتصادی ـ 

. ل دادند که سطوح باالتری از کلکتيويزاسيون را نمايندگی می کرداجتماعی تجربی را شک
. حزب که نقش پيشاهنگ را بازی می کرد، اين تجربه های پيشرفته را فراگير کرد

از دل اين خيزش اوليه بر آمد و به ايجاد نهادهای نوين قدرت در » جهش بزرگ به پيش«
 در سطوح پايه ای مسئوليت مديريتی اين نهادها، توده ها را. مناطق روستايی انجاميد

  .درگير می کرد و امور حياتی جامعه و دنيا را به کانون توجه آنان تبديل می کرد
رابطه اقتدار متمرکز با ابتکار عمل توده ای و دمکراسی توده ای يک وحدت اضداد را 

  .تشکيل می دهد، نه يک ضديت صرف يا يک تضاد صوری بر حسب منطق بورژوايی
اقتدار متمرکز حزب می تواند به گونه ای مورد استفاده قرار بگيرد که نفس توده ها آيا 

 ١٩٦٢ ـ ١٩٦٦و شکل حاد آن را طی دوره  .اين کامال امکان پذير است. را بگيرد؟ بله
در عرصه حيات  ، يک فشار فزاينده»جهش بزرگ به پيش«در پی . در چين شاهد بوديم

هيم از اصطالحات بديو استفاده کنيم، اين فشار نشانگر اگر بخوا. سياسی بروز کرده بود



اما اين يک نتيجه اجتناب ناپذير يا يک ضرورت . بود» انحصاری کردن قدرت«جوانب 
اين امر جلوه ای از قدرت و . ساختاری که از پيشاهنگ کمونيستی ناشی شده باشد، نبود

  .دنفوذ فزاينده ستادهای فرماندهی رويزيونيستی درون حزب بو
 نيروهايی که تحت رهبری ليو شائو چی و ديگر رهبران ١٩٦٢ ـ ١٩٦٦در مقطع 

» جهش بزرگ به پيش«رهرو سرمايه داری بودند از به هم ريختگی های ناشی از دوران 
و ساختار » تعديل«و نياز به برخی تعديل ها استفاده کردند و مبارزه ای را به نفع برنامه 

اين برنامه که منطبق . داشت، به راه انداختند ايه داریسازی مجددی که جهت گيری سرم
بر منافع طبقاتی بورژوايی بود می خواست مديريت تک نفره را در کارخانه ها احياء کند، 
شاخص های اجرايی اقتصاد را تغيير دهد و اهداف سود را جايگزين اهداف توليد کند، 

  .ر دهد و امثالهمافزايش کارايی تکنولوژيک را باالتر از هر چيز قرا
به اين معنی که تالش کردند : تاکيد بر سياست های رويزيونيستی، همراه اين برنامه بود

نظم بوروکراتيکی را تحميل کنند که به تبعيت سفت و سخت از سلسله مراتب و غير 
از توده های کارگر ـ دهقان توقع داشتند که در فکر و در . متکی بود) مردم( سياسی کردن

  .سر به راه باشند و برده وار حرکت کنندعمل، 
جنبش «او . مائو به طرق مختلف کوشيد که ضد اين برنامه و سياست ها حرکت کند

تالش و تحريکی در ارتش صورت گرفت تا . را به راه انداخت» آموزش سوسياليستی
بی، يعنی خدمت به مردم، انجام انقالب و پرداختن به مظالعه تئوری انقال» روحيه ينان«

  . احياء شود و رواج يابد
. در عمل اثبات شد که اين تالش ها برای نبرد با رهروان سرمايه داری کفايت نمی کند

مائو اظهار داشت که من و ديگر ( .انقالب فرهنگی، شکل و روشی بود که مائو کشف کرد
هداف يکی از ا.) رهبران انقالبی، به مدت چند سال سياست های مختلف را امتحان کرديم

مائو در جريان انقالب فرهنگی اين بود که بهترين شرايط برای توده ها ايجاد شود تا 
خصلت ايدئولوژيک و سياسی رهروان سرمايه داری و برنامه آنان را بفهمند و به توده ها 

انقالب فرهنگی فضای . خط تمايز بکشند کمک شود که ميان انقالب واقعی با رويزيونيسم
. رای توده ها گشود تا مبارزه سياسی و ايدئولوژيک را به پيش ببرندبيسابقه ای را ب

  .انقالب فرهنگی يک روحيه و فضای انتقادی و پرسشگرانه را رواج داد
روزنامه های درشت خط «بدين ترتيب بود که فراخوان فعاليت هايی نظير تهيه 

اجره های مش«و » ابراز عقايد به صورت گسترده«، »جلسات بزرگ بحث«، »ديواری
داده شد و منابع عظيمی توسط دولت سوسياليستی در اختيار توده ها قرار گرفت » بزرگ

  .تا مباحثات توده ای، انتقادات توده ای و بسيج سياسی توده ای انجام بگيرد
با وجود اين، مائو اين چيزها را صرفا تدبير يا اقداماتی موقتی در انقالب فرهنگی نمی 

.)  حق اعتصاب وارد قانون اساسی شد١٩٧٥ه کنيم که در سال خوبست اشار. (دانست
مائو چنين حقوق و عملکردی را عناصر ضروری جامعه سالمی می دانست که 

و اين خود گويا است که بعد از انجام کودتای ضدانقالبی . سوسياليسم می بايست باشد
  کردند و چنان، رهروان سرمايه داری به سرعت اين حقوق و ساير حق ها را لغو١٩٧٦

  .عملکردهايی را به باد ناسزا گرفتند



 فشارها و مائوئيستیبديو از اين بحث می کند که طی انقالب فرهنگی، رهبری : دوم
انحصار «محدوديت های غير قابل قبولی را به توده ها تحميل کرد و اين گواهی بر 

  :او می نويسد. است» سياسی حزب
ی يک حزب کمونيست چيزی را صادر ما شاهد اين هستيم که وقتی رهبر

می کند، از طريق محدوديت های جدی که در زمينه آزادی انتقاد وجود 
دارد، آن حرکت انقالبی که روی کاغذ مرتبا از آن تعريف می شود را 

   )٨٩. (قفل می کند
او از اين ارزيابی ستاد فرماندهی . اشاره می کند» محدوديت ها«بديو به برخی از اين 

بی ياد می کند که اکثريت وسيع کادرها می توانند تغيير کنند و مبارزه بايد روی شمار انقال
به عالوه . نسبتا اندکی از رهروان سرمايه داری در مقامات عاليه قدرت، متمرکز شود

بديو از رديف شدن اصول و روش های مبارزاتی خاص در ارتباط با اجرای مبارزه 
تحرک «بديو اين ها را مانع تراشی در راه . ام می بردسياسی ـ ايدئولوژيک در ارتش ن

  .می داند» انقالبی
بالعکس، رهبری . اما اين ها محدوديت هايی جابرانه و در خدمت منافع خود نبودند

انقالبی به يک ارزيابی علمی از اوضاع دست زد و چارچوبی را برای يک مبارزه به 
يعنی . رهبری کردن دقيقا همين استمعنای . شدت پيچيده و پر مخاطره تدوين کرد

همانگونه که مائو در فردای آغاز انقالب فرهنگی جمعبندی کرد، رهبری کردن به نحوی 
که هم حاکميت پرولتاريا حفظ شود، هم جامعه را با هدف تقويت اين حاکميت يکباره زير 

  . و رو کند
وشنفکر دمکرات راديکال در اينجا بايد پرده های ايده اليستی ابهامی که زاييده ذهن ر

  .است و هيچ فشار و محدوديتی را بر نمی تابد را تا حدودی کنار بزنيم
بديو خيلی خوب می داند که طی . انقالب نه يک اقدام بوالهوسانه است نه يک بازی

انقالب فرهنگی، گروهبندی های سياسی متفاوتی سر بلند کردند که به مخالفت با 
بديو . برخاستند و عليه اش دست به سازماندهی زدند»  ای نکته١٦قرار «رهنمودهای 

مبارزه حادی را ) و شخص مائو (مائوئيستیخيلی خوب می داند که هسته مرکزی رهبری 
. برخی از اين نيروها از رهبران سرشناس گارد سرخ بودند. عليه اين نيروها پيش بردند

 يا ختم کل بوروکراسی را می »سرنگونی همه کادرها«ديدگاه ها و مواضعی که فراخوان 
که ظن رويزيونيست بودنشان می رفت را » ارتش آزاديبخش خلق«داد، و مقاماتی از 

 بود خطوطیآماج قرار می داد و به تصرف مواضع قدرت در ارتش می پرداخت، بيان 
اگر . که تشکل های سياسی حول شان ايجاد می شد و نيروهای اجتماعی را بسيج می کرد

مردم در مورد اين موضوعات بحث می کردند اما اين ها صرفا به آزادی بيان چه قطعا 
دقيقتر بگوييم، اين ها . اين ها خطوطی بودند با نتايج واقعی و زمينی. مربوط نمی شد

خطوط معينی بودند که اگر مورد مخالفت قرار نمی گرفتند، نتايج فاجعه آميزی برای 
  .می آوردندانقالب چين و انقالب جهانی به بار 

»  نکته ای١٦قرار «بديو اعتراض دارد که چرا . بگذاريد به اين مساله بيشتر بپردازيم
يک انقالب که قصد تغيير دولت «: فراخوان سرنگونی ارتش را نداده است؟ او می گويد

  )٩٠(» .از باال تا پايين را دارد بايد دستگاه سرکوبگرش را در هم بشکند



فرهنگی در ارتش، به علت پيچيدگی های ناشی از پاره ای بدون شک پيشبرد انقالب 
به عنوان کسی  يک عامل مشخصا اين بود که لين پيائو. عوامل، بسيار آزار دهنده شده بود

بعدها لين پيائو با ادامه . (که در ابتدای انقالب فرهنگی با مائو متحد شد، مسئول ارتش بود
در عين حال که واقعيت متناقض بود، کماکان ولی .) و تعميق انقالب فرهنگ مخالفت کرد

به طور عمده ستون دولت پرولتری » ارتش آزاديبخش خلق«الزمست تشخيص دهيم که 
همزمان حفظ قدرت دولتی پرولتری را امکان  محسوب می شد و پيشبرد انقالب فرهنگی و

يسم و نه که اگر چنين نمی کرد نه انقالب فرهنگی در کار بود، نه سوسيال. پذير ساخت
ارتش نقش مهمی در کمک به توده های انقالبی برای باز پس . پيشروی به سوی کمونيسم

در هم «فراخوان بديو برای . گرفتن قدرت سياسی در حيطه های غصب شده بازی کرد
سرنگونی ديکتاتوری هيچ معنايی جز فراخوان » شکستن دستگاه سرکوبگر دولت

زمينه ادامه پيشروی به سوی الغای نهايی  که اين امر، و تکرار می کنيم.  نداردپرولتاريا
الغای دولت تحولی است که هر گاه شرايط مادی و . دولت را از بين خواهد برد

  .ايدئولوژيکش نه فقط در چين بلکه در کل دنيا فراهم آيد، انجام خواهد شد
 ستادهای فرماندهی :در پاسخ به آلن بديو می بايد يک نکته را با تاکيد و بی ابهام بگوييم

اين پيشاهنگ يک .  به مثابه يک پيشاهنگ در قدرت عمل می کردندمائوئيستیانقالبی 
. بيسابقه را به راه انداخت و چارچوبی را برای اين مبارزه معين کرد» انقالب در انقالب«

از دست دادن قدرت تنها خطر احتمالی نبود، . اين انقالب مستلزم مخاطرات بيشمار بود
در آن مقطع، آمريکا به سرعت جنگ . که خطر مداخله امپرياليسم آمريکا وجود داشتبل

و سرانجام اين که خطر . در ويتنام را شدت بخشيد و چين را تهديد به اقدام نظامی کرد
اتحاد شوروی از ميانه دهه . حمله سوسيال امپرياليسم شوروی به چين نيز در ميان بود

لين ديگر يک کشور سوسياليستی نبود و به مثابه يک قدرت  يعنی بعد از مرگ استا١٩٥٠
. بله، محدوديت های اعمال شده بود. سرمايه داری امپرياليستی سر بلند کرده بود

  .تکرار می کنيم که اين يک بازی نيست. محدوديت هايی که ضروری بود
ش سوال اينجاست که آيا حتی در اين فضای غير قابل تصور، راه های برای گشاي

بيشتر وجود داشت؟ روشن است که در اين زمينه بايد تحقيق بيشتری انجام بگيرد، نکات 
اما هيچيک از اين . بيشتری بايد فهميده شود، انتقادهای بيشتری مطرح شود و تعميق يابد

ها نافی نيازی که به يک گروه رهبری کننده در جامعه سوسياليستی وجود دارد نيست و 
. سوال اين نيست که آيا چنين رهبری ای مورد نياز است يا نه.  کشدبر آن خط بطالن نمی

  .سوال اينست که اين رهبری چگونه به بهترين وجه اعمال می شود
برخالف ادعای بديو، مائو هيچگاه انقالب فرهنگی را به مثابه تهاجمی بر نقش : سوم

الب فرهنگی را بالعکس، مائو انق. رهبری کننده و پيشاهنگ حزب کمونيست فرض نکرد
ابزاری برای سرنگون کردن رهروان سرمايه داری و ستادهای فرماندهی آنان درون 

يعنی انقالبی کردن کل .  همزمان ابزاری برای انقالبی کردن کل حزب می ديدوحزب، 
حزب در عرصه آموزش تئوريک رهبران و بدنه حزب، در عضو گيری حزب، در 

قاد توده ای از کادرها، به نحوی که بتواند نقش ضروری رابطه حزب با توده ها منجمله انت
 کادرها همهانقالب فرهنگی نوعی شوک ايدئولوژيک به . پيشاهنگ خود را بازی کند
 درصد از ٩٥آمده، پرسش هايی را برای "  نکته ای١٦قرار "وارد آورد و بنا به آنچه در 



 رای دوباره در پيش گرفتن راهاين ها پرسش هايی بود که به نظر مائو ب. آنان مطرح کرد
انقالب کمونيستی برای چه کسی است و چه : سوسياليستی می بايست پاسخ می گرفت

  هدفی را دنبال می کند؟ و معنای خدمت به مردم، برای يک نيروی پيشاهنگ چيست؟ 
يک بوروکراسی حزبی ـ  )هر چند بی ميل(برخالف عقيده بديو، مائو محافظ نهايی 

بالعکس، او برای نگهداشتن جامعه، يعنی نظام دولتی و اقتصاد و . ر نبوددولتی سرکوبگ
  .موسسات اجتماعی اش، بر جاده سوسياليسم نبرد می کرد
و محل استقرار طبقاتی بورژوازی  در پرتو تحليل مائو از عوامل ساختاری تعيين کننده

اقتصادی، می نوخاسته، و هسته مرکزی اين بورژوازی در راس ساختارهای حکومتی و 
به راه انداختن عمل «توان فهميد که بديو اشتباه می کند وقتی که می گويد مائو در پی 

بخش عظيمی از جامعه چين بسيج » .انقالبی توده ها در حاشيه های دولت ديکتاتوری بود
. شده بود و موسسات بزرگ و کوچک در سراسر کشور به صحنه نبرد تبديل شده بود

ها را به سياست ها، برنامه ها و نيروهای طبقاتی ای که در عاليترين مائو توجه توده 
او به توده ها فراخوان . سطوح جامعه و دولت و حزب متمرکز شده بودند جلب کرد

  .شرکت در مبارزاتی را داد که نتيجه اش می توانست خصلت واقعی جامعه را تعيين کند

  نتيجه گيری

 فرماندهی حزب و درگير شدن بيسابقه توده ها در با قرار گرفتن خط انقالبی مائو در
مبارزه برای تعيين جهت جامعه و شرکت فزاينده آنان در نهادهای قدرت بود که اتحاد 

زمانی که خط رويزيونيستی بعد از . اکثريت حزب برای ادامه پيشروی انقالب ممکن شد
بسياری از همين  بر حزب حاکم شد، ١٩٧٦مرگ مائو به وسيله کودتای رويزيونيستی 

شايد اين دليلی برای بديو ) ٩١. (افراد، اگر نگوييم اغلب آنان، با اين خط همراهی کردند
را منحل نکرد، درست » حزب ـ دولت«فراهم کند که انقالب فرهنگی شکست خورد چون 

 را ١٩٧٦و همين ارتش بود که کودتای ضد انقالبی . همانگونه که ارتش را منحل نکرد
اين واقعه گواهی است بر رابطه تعيين کننده ای که . ولی مساله بالعکس است. انجام داد

بين خط رهبری کننده در عاليترين سطوح حزب و خصلت و جهت گيری جامعه و دولت 
  .برقرار است

حزبی ـ «در واقعيت جامعه، پايه و اساسی مادی وجود دارد برای اين که يک ساختار 
 اين ها را می توان دوهر . دمت کند يا به راه سوسياليستیبه راه سرمايه داری خ» دولتی

 از يک سو، پيشرفت های عظيمی که طی يک دهه انقالب فرهنگی در راه: به چشم ديد
 از سوی ديگر، نابودی و سوسياليسم و و .ايجاد روابط نوين سوسياليستی حاصل شد

 رهبری انقالبی شکست توسعه سريع و وحشيانه سرمايه داری بعد از اينکه هسته مرکزی
بدون شک تنها نکته . خورد و خط رهبری کننده حزب تغيير کرد و به کامال برعکس شد

مشترک ميان حزب کمونيست چين تحت رهبری دن سيائو پين و ادامه دهندگان راهش با 
  . کمونيسم، عنوان اين حزب است

" فارغ از حزب"ه تاييد سياستی ک«بديو از نقطه نظر هدفی که دنبال می کند يعنی 
به يک شکست تمام و کمال «فقط می تواند به اين نتيجه برسد که انقالبی فرهنگی » باشد

به عقيده ما . اما از نقطه نظر انجام انقالب، ما نتيجه ای خالف اين می گيريم» .انجاميد
انقالب فرهنگی شاهدی است بر قدرت و ظرفيت انقالب پرولتری برای متحول کردن 



شاهدی است بر قدرت و ظرفيت مردم برای متحول کردن خويش در . جتماعیشرايط ا
انقالب فرهنگی کماکان مهر برجسته ای است بر تارک مبارزه در راه . جريان مبارزه

اين که انقالب فرهنگی می توانست بيش از اينها پيشروی  هر چند که در پاسخ به. کمونيسم
قيقا بر پايه جمعبندی صحيح و علمی از اين اما د. کند کماکان چالش هايی وجود دارد

تجربه، يعنی مبنا قرار دادن خصلت عموما مثبت و دستاوردهای انقالب فرهنگی و در 
آن است که می توان از پس ) و نه تخيلی(عين حال، آموختن از خطاها و کمبودهای واقعی 

  .چالش ها بر آمد
نداشت؛ يا حداقل به آن شکلی که آن انقالب فرهنگی که بديو مدافعش است هرگز وجود 

بر مبنای ) خوشبختانه(و از آنجا که انقالب فرهنگی . در ذهن بديو است وجود نداشت
  . معيارهای بديو انجام نشد، از نظر وی فقط می تواند يک شکست تمام و کمال تلقی شود

ی اما انقالب کبير فرهنگ.  پيروز شدند١٩٧٦رهروان سرمايه داری نهايتا در سال 
اين انقالب شکست خورد و اين شکست . پرولتاريايی دچار يک شکست تمام و کمال نشد
نيروهای اجتماعی ـ سياسی سرمايه داری، . عمدتا به دليل تناسب قوای عينی نامساعد بود

منظورمان اين نيست که اين شکست، تنها نتيجه . در چين و در سطح دنيا قدرتمندتر بودند
 که عوامل بسيار قدرتمندی به ضد انقالب کمک می کرد، و در در عين حال. ممکن بود

عين حال که خط مائو به طور کلی صحيح و انقالبی بود، اما نقاط ضعفی که در ادراک و 
متدولوژی و جهت گيری مائو و انقالبيون کمونيست وجود داشت نيز در نحوه صف بندی 

  . نيروها به هنگام کودتای ارتجاعی موثر بود
ولی آلن . ضوعات نيازمند کندوکاو و فهم بيشتر از جانب انقالبيون واقعی استاين مو

بديو در روش جمعبندی اش از انقالب فرهنگی، درک تئوريک پيشرفته ای که هدايت 
رد می  کننده آن انقالب بود و پراتيک رهايی بخشی که به واسطه آن درک ممکن شد را

آلن بديو می خواهد گونه ای . ب را واژگون کنندرهروان سرمايه داری توانستند انقال. کند
يعنی می خواهد انقالب را در مسيری بر عکس به . وارونه از انقالب را به ما تحميل کند

. محدوده های مفهومی و عملی جامعه بورژوايی و مشخصا دمکراسی بورژوايی بکشاند
  .به آن بزند» کمونيسم«هر چند که بديو احتماال مايل است برچسب 

   ١٩٦٧کمون شانگهای در سال 

يعنی آنچه که از دمکراسی (» فرضيه کمونيستی«از نظر بديو، نمونه و الگوی معاصر 
در تجربه کوتاه کمون شانگهای در اوايل سال ) بر می آيد" حفظ فاصله از دولت"توده ای 
 مارس(» ايده کمونيسم«بديو به هنگام سخنرانی در کنفرانس .  تحقق پيدا کرد١٩٦٧
 انقالب فرانسه، به مثابه لحظه ١٧٩٢ ـ ٩٤، کمون شانگهای را همراه با مقطع )٢٠٠٩

در سياست های تساوی جويانه و رهايی بخش ) ها"رخداد"يا (های تعيين کننده تاريخی 
  .تعريف کرد

، اين بحث ١٩٧٦ تا ١٩٦٦بديو با در نظر گرفتن کل منحنی انقالب فرهنگی از سال 
به معنای وجود يک طرز تفکر جديد در (سکانس انقالبی واقعی «را جلو می گذارد که 

» .پيدا کرد) ١٩٦٨ تا ١٩٦٥( می توان در بخش آغازين انقالب فرهنگی فقطرا ) سياست
 توسط ١٩٦٨ تا ١٩٦٦در قرائت بديو، مرحله آغازين يعنی از سال ) تاکيد از ما) (٩٣(

رتبه سرکوبگر در دستگاه قدرت خيزش های توده ای رقم خورد که نه فقط مقامات عالي



را سرنگون کرد بلکه ") رهروان سرمايه داری"يا بنا به تحليل مائو (حزبی و دولتی 
طرح کلی ابزار جديد قدرت و حاکميت را هم جلو گذاشت که می رفت نظام حزب ـ دولت 

  .را به چالش بگيرد و آن را پشت سر بگذارد
اين برداشت توسط پژوهشگران . يو نيستچنين برداشتی از انقالب فرهنگی مختص بد

در قالب تعاريف جايگزينی برای انقالب » موريس مه يز نر«مترقی امور چين نظير 
 در ١٩٦٠ بين المللی به ويژه اواخر دهه مائوئيسمجريان های . فرهنگی، فرموله شده است

» تلهايمشارل ب«بعدا نيز بعضی روشنفکران مانند . فرانسه، همين برداشت را داشتند
. چنين تعريفی را از انقالب فرهنگی ارائه کردند) متخصص اقتصاد سياسی اهل فرانسه(

به عالوه بعضی از تشکل های گارد سرخ معتقد بودند که انقالب فرهنگی فقط در صورتی 
پيروز خواهد شد که به يک هجوم همه جانبه عليه همه کادرها و ساختارهای موجود قدرت 

ديو عناصر کليدی اين خط را زنده کرده، اعالم می کند که کمون آلن ب. تبديل شود
حفظ "شانگهای عاليترين شکل بيان تالش هايی بود که از پايين برای ايجاد ساختارهايی 

اما اين . در يک جامعه سوسياليستی کامال شکل گرفته، به عمل می آمد" فاصله از دولت
  . اقتدار حزب ـ دولت، مهار و سرکوب شدتالش ها به واسطه تصميم مائو به اعمال مجدد

پس بياييد به آن مقطع تاريخی بپردازيم و ببينيم که کمون شانگهای چگونه زاده شد، 
اصول تشکيالتی اش چه بود، و چرا مائو احساس کرد که اين شکل مناسبی برای پيشبرد 

خواهيم ديد . انقالب همه جانبه در شرايط مشخص مبارزه طبقاتی در چين و در دنيا نيست
که چگونه برخورد بديو نهايتا پيچيدگی ها و مشکالت تجربه کمون را پنهان می کند و 

  .همزمان تحليل مائو از محدوديت های شکل کمون را تحريف می کند

  زمينه هاپيش برخی 

، کميته حزبی شهردار شانگهای به ميدان نبرد حادی ميان خط انقالبی ١٩٦٠در دهه  
اين خط . رد انقالب سوسياليستی و خط رويزيونيستی تبديل شدمائو برای پيشب

رويزيونيستی که در قالب اصطالحات مارکسيستی بيان می شد، وظايف انقالب را اساسا 
توسعه سريع اقتصادی، قرار دادن تخصص در مقام فرماندهی، : چنين تعريف می کرد

 از هر چيز برای سر به ساختارهای محکم کنترل سياسی و تشکيالتی که در آن ها پيش
راه و مطيع بودن کارگران ارزش قائل می شوند و به آن پاداش می دهند، و نوعی سياست 

در عين حال که حزب در شانگهای بعضی از . تامين اجتماعی آرام کننده برای توده ها
رهبران برجسته پرولتری انقالبی را به منصه ظهور رساند اما در ابتدای انقالب فرهنگی 
ستادهای فرماندهی رويزيونيستی در حزب کمونيست چين، کميته شهرداری شانگهای را 

شانگهای که بزرگترين مرکز شهری و صنعتی چين محسوب . محکم در دست گرفته بودند
  .می شد، يک ميدان نبرد و بوته آزمايش بسيار مهم برای انقالب فرهنگی بود

 جهت گيری پايه ای ١٩٦٦در اوت "  ای نکته١٦قرار " همانگونه که قبال گفته شد، 
اين سند با جمعبندی از چند ماه فعاليت حاد انقالبی، . انقالب فرهنگی را معين کرده بود

سرنگون کردن آن «فراخوان انتقاد توده ای، مباحثه توده ای و بسيج توده ای را برای 
  . صادر کرد» افراد صاحب قدرتی که راه سرمايه داری در پيش گرفته اند

به وسعت يک شهر توسط توده های انقالبی » کسب قدرت«شانگهای شاهد نخستين 
آماج عمده، دستگاه رهبری جا خوش کرده و منفور رويزيونيستی در کميته حزبی . بود



از اوايل ژانويه، اين دستگاه رهبری رويزيونيستی زير حمالت . شهرداری شانگهای بود
در سراسر ماه . ر گرفت و سرانجام سرنگون شدسياسی پيگيرانه نيروهای شورشگر قرا

اين قيام . ژانويه، سطوح مختلف حکومت و دستگاه اداری شانگهای نيز سرنگون شدند
نام گرفت يک لحظه تعيين کننده و آغاز فصلی جديد در انقالب » توفان ژانويه«انقالبی که 
  )٩٤. (فرهنگی بود

گاردهای (توسط دانشجويان راديکال نيروی محرکه اوليه جنبش انقالبی در شانگهای 
اين جنبش در کارخانه ها و اجتماعات محلی گسترش يافت و به تشکيل . وارد شد) سرخ

سر منشاء بعضی از اين گروه ها در . گروه های مختلف کارگران شورشگر انجاميد
شرايطی بود که بخش های خاصی از کارگران با آن روبرو بودند؛ مثال وضعيت کارگران 

بعضی گروه های ديگر از دل گرايش های گارد . قتی که از مناطق روستايی آمده بودندمو
بعضی از تشکل های کارگری که قسم می خوردند به مائو . سرخی سر برآورده بودند

وفادارند در واقع توسط رويزيونيست ها تحريک می شدند تا رد پای خويش را بپوشانند و 
هه با تهاجمات سياسی ـ ايدئولوژيک فزاينده و پر طرفدار پايگاه اجتماعی خود را در مواج

  . تقويت کنند
ستاد فرماندهی «گروه کارگری راديکالی که در شهر رهبری را به دست داشت، 

بود که در نتيجه اتحاد چند تشکل شورشگر کارگری با ستاد فرماندهی » عمومی کارگران
بود که رهبری حزب در شهرداری را به همين گروه .  در حزب پديد آمدمائوئيستیانقالبی 

خاطر خيانت به امر انقالب بر کنار کرد، کارگران و بخش های گسترده ای از اهالی را 
برای مقابله با اين رهبری بسيج کرد، و نهايتا خواست نهادهای جديد قدرت پرولتری را 

  .قويا مطرح کرد
ونيست محلی کنار زده مرتبا از سوی رهبری رويزي» تشکل های شورشگر توده ای«

بعضی بخش های کارگران راديکال که از لجاجت و تفرعن رهبری محافظه کار . شده بود
تصميم گرفتند مورد خود را مستقيما با مائو در  کميته حزبی شهرداری به خشم آمده بودند

 نوامبر توليد را متوقف کردند و حتی قطاری ١٢ و ١١آنان در روزهای . پکن مطرح کنند
اين کار با مخالفت .  تصرف کردند با اين نيت که توده ها را با خود به پکن ببرندرا

بحث نيروهای انقالبی اين بود که انجام هر دو کار الزم . نيروهای انقالبی روبرو شد
هم بايد اقتصاد شهر را فعال نگهداشت و وظايفی را که شهر در قبال کل اقتصاد : است

مهم تر اينکه، در . د، هم بايد مبارزه سياسی انقالبی را پيش بردملی به عهده دارد انجام دا
چارچوب آن مبارزه حدت يابنده سياسی و ايدئولوژيک و افزايش نارضايتی از رهبری 
شهر، پيشروترين نيروهای شورشگر شروع به تحکيم سازماندهی کردند و موفق به فهم 

تر در زمينه مديريت اقتصاد دارند، بيشتر اين نکته شدند که نياز به قبول مسئوليت بيش
  .دارد حتی زمانی که هنوز مساله کسب قدرت اصلی در مقابل پايشان قرار

يکی از تاکتيک های اصلی محافظه کاران صاحب قدرت اين بود که کوشيدند 
نارضايتی فزاينده کارگران را آرام کنند و بسيج راديکال توده ها را با ارائه انواع و اقسام 

های اقتصادی نظير دستمزدهای بيشتر، پاداش ها و پرداخت خرج سفر، به کج راه امتياز
مطرح شدن بعضی از اين مطالبات . نام گرفت» باد اکونوميستی«اين کارها، . بکشانند

اما اين يک حرکت حساب . تاکيدی بود بر پيچيدگی مبارزه توسط بخش هايی از کارگران



 منحرف کردن توجه و انرژی از مباحثات بزرگ شده از سوی رويزيونيست ها بود برای
سياسی و مبارزات سياسی بر سر اين که آيا چين در جاده سوسياليستی باقی خواهد ماند يا 

  .نه
نقش رهبری محوری را به عهده » چان چون چيائو«انقالبيون راستينی که در ميانشان 

ن را مجددا بر مسائل حياتی داشت، نبرد خستگی ناپذيری را به پيش بردند تا توجه کارگرا
پيش پای انقالب فرهنگی، و مشخصا اين پرسش حاد که کدام خط بايد در فرماندهی کميته 

در روزهای پايانی ماه دسامبر » باد اکونوميستی«. محلی حزب قرار بگيرد، متمرکز کنند
  . و اوايل ماه ژانويه وزيدن گرفته بود
روشن شدن چارچوب مبارزه و انباشت قوا ، با ١٩٦٧در همان چند روز اول ژانويه 

روز سوم ژانويه، راديکال . توسط نيروهای انقالبی، جهشی در مبارزه طبقاتی حاصل شد
در روزهای متعاقب اين واقعه، ستاد . ها يکی از سه روزنامه عمده شهر را تسخير کردند

ونوميسم تقبيح فرماندهی مرکزی کارگران پيامی خطاب به اهالی منتشر کرد که در آن اک
يک ميليون نفر برای تقبيح خط رهبری . شده، دعوت به اتحاد جنبش توده ای شده بود

. از روز ششم ژانويه، شهردار مشروعيت و قدرتش را از دست داد. سابق شهر گرد آمدند
طی ده روز بعد از آن تاريخ، نيروهای شورشگر تهاجم خود را شدت بخشيدند و اداره راه 

آنان طوری عمل کردند که خللی در کارکرد تسهيالت .  را در دست گرفتندآهن و بنادر
  . ژانويه، شورشگران موفق به اعالم رهبری جديد شهر شدند١٥روز . شهری پيش نيايد

مسئول اصلی ) رهبر ستاد فرماندهی کارگران(» وان هون ون«و » چان چون چيائو«
ال، ارتش آزاديبخش خلق بعدا به در عين ح. سازماندهی ساختارهای رهبری جديد شدند

  .کمک کرد» تشکل های شورشگر توده ای«تحکيم قدرت 
در آنچه اتفاق افتاد نه محدوديتی اعمال شد و نه نقشه ای از پيش ترسيم شده وجود 

رويزيونيسم در حزب کمونيست را » بمباران مقرهای فرماندهی«مائو فراخوان . داشت
عتراضات غير قابل تصور توده ای، رويارويی و اين خيزش شاهد ا. صادر کرده بود

هرج مرج، گسترش تشکل های جديد، خواسته هايی که به مقامات حزبی و اداری تحميل 
می شد، ارتباط های بديع و مبادله افکار جديد در بين بخش های مختلف مردم، حضور 

 مبارزه توده و ساير شکل های دانشجويان در کارخانه ها برای دامن زدن به اعتراضات،
در مراحل اوليه انقالب فرهنگی، کالس های درس ميبايست معلق و دانشگاه ها . ای بود

به هم «سطح مباحثات و حدت مبارزات آن چنان بود که به اوضاعی . تعطيل می شد
نيروها » چان چون چيائو«زمانی پيش آمد که رهبر انقالبی، . و خطرناک پا داد» ريخته

و زمانی ديگر، نيروهای محافظه کار . ز تصرف يک قطار بسيج گردرا برای جلوگيری ا
  .او را در خانه اش تحت نظر قرار دادند

مهم تر اينکه، همراه با سرنگون شدن قدرت کهنه و تاسيس قدرت نوين، پديده های 
روز پنجم . نوآورانه و عمل های تجربی در عرصه اجتماعی و نهاد سازی به ظهور رسيد

  .رسما اعالم موجديت کرد» چان چون چيائو«کمون شانگهای به رهبری ، ١٩٦٧فوريه 

  نحوه ايجاد و اصول کمون شانگهای

همانگونه که قبال نشان داديم، آلن بديو بر اين عقيده است که يک سياست رهايی بخش، 
  نمايانگر و منسجم کننده



 در. انسانيت کامال اصيل افرادی است که درگير اين سياست شده اند...
اصول حاکم بر عمل اين افراد و در اين صحنه های عمل سياسی، هيچ 

آنان بر پايه يک . حساب و کتابی روی هيچ منافع خاصی نمی شود
برابری دقيق ميان هر فرد با نمايندگان افراد، شکلی از آنچه نماينده 

   )٩٦. (توانايی دستجمعی است را ايجاد می کنند
ما اين عقيده بديو . ين خصوصيات را تجسم می بخشيدبه عقيده بديو، کمون شانگهای ا

در واقعيت، » انسانيت اصيل«را به بوته آزمايش می گذاريم و نشان می دهيم که اوال، 
ثانيا، بين منافع مشخص و منافع عالی تر يک . انسانيتی تقسيم شده به لحاظ طبقاتی بود

ثالثا، اجرای . ر می سازدتضاد عينی وجود دارد که رهبری و جهت گيری را الزام آو
، دقيقا يک نقطه ضعف سازمانی »ميان هر فرد با نمايندگان افرادبرابری دقيق «اصل 

  .کمون بود که اصرار بر آن، فضای بيش از حدی در اختيار ضد انقالب قرار داد
  .بگذاريد به مساله تشکيل کمون شانگهای باز گرديم

 را ١٨٧١اس کمون پاريس به سال  رسانه انقالبی سراسری درس ه١٩٦٦در سال 
توده های انقالبی نمی توانند صرفا دستگاه دولتی کهنه را از آن خود : خاطر نشان کرد

به »  نکته ای١٦قرار «در . کنند بلکه بايد شکل های نوين قدرت سازمان يافته را بيافرينند
  . نظام انتخاباتی کمون پاريس رجوع داده شده بود

قرار « حاکميت در قدرت نوين انقالبی کمون شانگهای چه بود؟ اصول راهنمای اعمال
اهميت يک نظام انتخابات : بعضی نکات جهت دهنده را فراهم کرده بود»  نکته ای١٦

اين نظام انتخاباتی مبتنی بود بر ليست . عمومی برای تشکل های توده ای دائمی
قرار می گرفتند، مبتنی بود کانديداهايی که توسط توده ها مطرح می شدند و مورد بررسی 

اعضای گروه های جديد و گوناگون انقالب فرهنگی در هر زمان، مبتنی بود بر  انتقاد از
اصل جايگزينی از طريق انتخابات يا عزل اعضا و نمايندگانی که ناتوانی شان به اثبات 

  .رسيده است
بود که در مجموع کمون شانگهای از نمايندگان تشکل های انقالبی توده ای تشکيل شده 

. مائو سريعا از تسخير قدرت توسط شورشگران شانگهای استقبال کرد.  نفر می شدند٣٨
او تشخيص داد که کمون شانگهای معرف يک تکامل کيفی سياسی جديد، و يک جهش 

  . عظيم در سهيم کردن توده های انقالبی در ساختار قدرت است
اما اين . مکراسی بی واسطه گرايش داشتآلن بديو معتقد است که کمون شانگهای به د

  . حرف دقيقی نيست
ستاد : از اينجا شروع کنيم که اوال، در کمون شانگهای يک نيروی عمده وجود داشت

» چان چون چيائو«اين تشکل و رهبری انقالبی ای که توسط . فرماندهی عمومی کارگران
گذاشت و از نتايج کار و ديگران اعمال می شد، خط انقالبی مائو را به اجراء می 

نبود، بلکه فعاليتش بر اساس » هر کی، هرکی«ثانيا، کمون يک تشکل . جمعبندی می کرد
. معيارهای سياسی ای بود که چارچوب مشارکت ها و انتخابات ها را معين می ساخت

گروه های محافظه کار که همسنگر رهبری قديمی حزب بودند، و همين طور فراکسيون 
ی های مختلفی که نيروهای انقالبی و پيشاهنگ مبارزه را مورد حمله قرار ها و گروهبند

در واقع، بعضی گروه ها بودند که خط مخالف را . داده بود، از شرکت در کمون منع شدند



گزارش هايی . نمايندگی می کردند و مشروعيت کمون شانگهای را به چالش می گرفتند
ا در صدد تاسيس يک کمون خلق جديد در در دست است که نشان می دهد اين گروه ه

» همه را سرنگون کنيد«به خط  اين بازتاب نفوذ خطی بود که بعدها. شانگهای بودند
معنای اين خط، سرنگون کردن ههم رهبران و مديران، منجمله انقالبيونی . مشهور شد

ای شان نيروهای نظم کهنه نيز با هدف پنهان کردن تالش ه. بود» چان چون چيائو«نظير 
  .برای بازگشتن به قدرت، زير پوشش همين خط مانور می دادند

 که در نتيجه سرنگونی کميته حزب در شهرداری يیکمون شانگهای برای پر کردن خال
اصل «اما . ايجاد شده بود، فورا اصل انتخاب مستقيم همه مقامات را به اجراء در نياورد

  :به چند شکل کليدی تحقق يافت» کمون
يندگان کارگران که کارکنان کمون را تشکيل می دادند، نه به عنوان افراد درون ــ نما

همين . نمايندگان تشکل های توده ای خدمت می کردند يک ساختار واحد بلکه دقيقا به مثابه
اين نمايندگان تابع . تشکل های توده ای بودند که ليست های نامزدها را تهيه می کردند

  .ای بودند و توده ها می توانستند آنان را عزل کنندانتقاد و بازرسی توده 
 ــ از نمايندگان انتظار می رفت که در کار توليدی شرکت کنند تا تفاوت مقام ميان آنان 

  .و اعضای عادی تشکل های توده های به حداقل برسد
ــ در کمون شانگهای هيچ نقش و جايگاه ويژه ای به هيچيک از نيروهای سياسی اعطا 

هر (حزب کمونيست از هيچگونه رهبری نهادينه ای درون کمون برخوردار نبود . شدنمی 
به لحاظ عينی يک » چان چون چيائو«چند که، تکرار می کنيم، رهبران کمونيستی نظير 

  ).نقش رهبری کننده معين را به عهده داشتند
سم از اين راه ها بود که کمون شانگهای هم خصوصيات کليدی کمون پاريس را تج

بخشيد و هم نمايشگر يک گسست از نظام قدرت سياسی در دوران قبل از انقالب فرهنگی 
مشخصه نظام قدرت سياسی پيشين، ادغام همه ساختارهای حاکميت در يک نظام . بود

با تشکيل کمون . دولتی واحد بود که حزب کمونيست در آن نقش رهبری را ايفاء می کرد
هرداری جای خود را به يک نوع نظام نمايندگی داد که شانگهای، کميته قديم حزب در ش

  .به تشکل های توده ای جديد متصل بود
انقالب فرهنگی » سکانس آغازين«اين همان چيزی که در نگاه آلن بديو، راهگشايی 

بديو را با آنچه جنبش » اصل برابری«يکم، اين تجربه، : به دو مفهوم. جلوه می کند
  :به قول بديو.  و درون خود برقرار کرد، منطبق می کندتاسيس کرد سياسی توده ای

برابری سياسی چيزی نيست که ما آرزو يا نقشه اش را در سر 
برابری سياسی، اعالم بودن ما در همين جا و همين حاال . بپرورانيم

. برابری سياسی، چيزی که ما بايد باشيم نيست. است، در گرماگرم لحظه
)٧٩(  

در همين «برابری : بود نگهای اعالم چنين مفهومی از برابریاز نظر بديو، کمون شا
  .»جا و همين حاال

فرضيه «دوم، آنچه کمون شانگهای را در نگاه بديو يک رخداد تاثير گذار از 
جلوه می دهد، معرفی چيزی است که بديو آن را جدايی از چارچوب حزب ـ » کمونيستی

  .دولت محسوب می کند



ن ژانويه در شانگهای ارائه می دهد در هر دو زمينه شديدا تصويری که بديو از توفا
از يک سو، او چنين اظهار می کند که دمکراسی وسيع از پايين به راه . گمراه کننده است

اين در  . شدتقويتاش )غير طبقاتی(افتاد و به يمن خصلت توده ای و برابری جويانه 
ک دمکراسی توده ای را به حالی است که خيزش و جوشش عظيم توده ای که بدون ش

نيروها و دستور کارهای متفاوت اجتماعی و شکلی عميق بروز می داد، در برگيرنده 
بديو درست در نقطه مقابل اين جنبش توده ای ايده اليزه، يک ساختار حزبی ـ . بودطبقاتی 

را قرار می دهد که بنا به ذات عملکردها و قوای تخصصی ) غير طبقاتی(دولتی يکدست 
ولی در واقع، مشاهده کرديم که دو خط و دو ستاد فرماندهی سياسی .  استسرکوبگراش، 

که منافع طبقاتی متفاوتی را نمايندگی می کردند درون حزب با هم  و ايدئولوژيک
دستور کارهايی که با هم در جنگ بودند نتايج اجتماعی بنيادين . درگيرمبارزه بودند

از هر دستور کار، جهت گيری متفاوتی برای .  آوردندمتفاوتی را به بار می آوردند و
  .جامعه نتيجه می شد و طبقه متفاوتی در راس جامعه می نشست

  ی مائو از کمون شانگهایانتقادهای انقالب
  و تحريف ها و ايده اليزه کردن های آلن بديو

 در همان حال که کمون شانگهای تاسيس شده بود و داشت مسئوليت های حکومتی را 
به عهده می گرفت، مائو و گروه انقالب فرهنگی در پکن تحوالت را از نزديک دنبال می 

  .کرد و در مورد نقاط قوت و ضعف اين نهاد جديد قدرت به مشورت می پرداخت
آيا کمون برای دامن زدن به پيشروی بيشتر انقالب کفايت خواهد کرد؟ آيا می تواند به 

 کند؟ دوره، دوره ای عادی نبود بلکه مرحله ای از مثابه الگويی برای بقيه کشور عمل
اين . چرخش های بيش از پيش متالطم و پيچيده در مبارزه طبقاتی به حساب می آمد

مرحله نه فقط با مقاومت رويزيونيست های جا خوش کرده در قدرت رقم می خورد، بلکه 
زيونيسم و با حمالت برخی گروه های شورشی در درون حزب که نمی توانستند روي

به عالوه مائو گرايش های . راست گرايی را از انقالب واقعی تميز دهند مشخص می شد
اين گرايش ها . فراکسيونيستی معينی را در جريان انقالب در شانگهای مشاهده کرده بود

که در جريان تاسيس کمون شانگهای نيز ادامه پيدا کرده بود، توانايی متحد کردن تشکل 
برای نمونه، چند صد تشکل موجود در . (ده ای را با مانع روبرو می کردهای متعدد تو

  .)کارخانه های شانگهای مشارکتی در کمون نداشتند
او به بعضی مشکالت که  .را برای مشورت به پکن فرا خواند» چان چون چيائو«مائو، 

د که مائو پرسشی را مطرح کر. چنين قدرت سياسی محلی ای به همراه دارد اشاره کرد
او پرسيد که اگر شکل کمون به مثابه مدل و ساختار . فقط نيمی از آن جنبه شوخی داشت

به کار گرفته شود، قدرت های خارجی کداميک از اين ) در محل های مختلف(پايه ای 
کمون ها را به رسميت خواهند شناخت؟ مشکل مهمتری که مائو به مثابه مشکل مرکزی 

کمون ها زمانی که پای سرکوب ضد انقالب به ميان «:  کهبر آن انگشت گذاشت اين بود
  )٩٨(» .بيايد، بيش از حد ضعيف عمل می کنند

ارائه کرده از اين » آخرين انقالب؟: انقالب فرهنگی«بديو در اثری که تحت عنوان 
به هيچ وجه امکان توسعه سراسری را نيافت چرا که «بحث می کند که کمون شانگهای 

  )٩٩(» .... فقط شکل حزب بود که مجاز شمرده می شددر سطح ملی، اين



» بخش«يا » محل«اما بديو مسلما می داند که واژه کمون در زبان فرانسوی به معنی 
، به ميزان ١٨٧١است و چشم انداز محلی کمون شانگهای همانند کمون پاريس در سال 

د که مارکس به اين در واقع يکی از نقاط ضعف اصلی بو. زيادی بخشی از خصلتش بود
  .هنگام تحليل از شکست کمون پاريس خاطر نشان کرد

می توانيم اين پرسش را مطرح کنيم که تحت نظام کمون ها، شکل قدرت سراسری چه 
خواهد بود؟ آيا ارتشی وجود خواهد داشت؟ چه کسی آن را رهبری خواهد کرد؟ جنبه 

يک نظام سراسری آن دمکراسی مستقيم که شکل کمون آن را مطرح کرد، ديگر در 
با توجه به اين که يک نظام سراسری بايد کل کمون . مفهوم قبلی خود را نخواهد داشت

. های متعدد و متفاوت را در بر بگيرد، و به واقع و بر حسب ضرورت چنين خواهد بود
اين را هم بايد بگوييم که ابعاد مهم دمکراسی مستقيم، بعدا در شکل کميته های انقالبی که (

  .)جايگزين کمون شدند، حفظ شدند
دقيقا همين نوع عوامل بود که باعث شد مائو به اين نتيجه برسد که کمون شانگهای را 

  . نمی توان تعميم داد
مدل » هی لون جيان«دو هفته بعد از تاسيس کمون شانگهای، شورشگران استان 

ه از سه عنصر تشکيل می اين مدل، کميته انقالبی بود ک. حکومتی متفاوتی را ارائه کردند
نمايندگان کارگران و دهقانان از تشکل های انقالبی توده ای، منجمله گاردهای ) ١: شد

نمايندگان کادرهای حزب که مرحله پر ) ٣نمايندگان ارتش آزاديبخش خلق؛ و ) ٢سرخ؛ 
  .تالطم انقالب فرهنگی را از سر گذرانده بودند و حول خط مائو متحد شده بودند

ميته انقالبی را شکل مناسب تری برای گسترش جنبش انقالبی و پيشبرد مبارزه مائو ک
همزمان، خصوصيات مهم مدل کمون حفظ و در کميته . طبقاتی تحت رهبری انقالبی ديد

اين خصوصيات، انتخابات در تشکل های توده های و شرکت . های انقالبی ادغام شد
غنی انقالب فرهنگی را از اين ديدگاه مائو تجربه . کادرها در کار را شامل می شد

بريزد و  جمعبندی کرد که دستاوردهايش را نهادينه کند، شالوده ای برای تعميق انقالب
  .برای چالش های جديد در سطح جامعه و دنيا تدارک ببيند

در تلويزيون ظاهر شد و » چان چون چيائو«.  فوريه کمون شانگهای منحل شد٢٤روز 
. ی که در شکل کمون موجود بود را جزء به جزء توضيح دادمشکالت و کمبودهاي

کميته انقالبی که جايگزين کمون شده . موضوعات تئوريک و عملی با توده ها مطرح شد
و به مشخص کردن بخش  بود توانست اکثريت بزرگ کارگران شانگهای را متحد کند،

بود کمک کرده، آن را عمده فراکسيونيسم که هنوز در تشکل های انقالبی توده ای قوی 
  . برطرف کند

بديو به هنگام پرداختن به گذار از شکل کمون به کميته انقالبی، نظرگاه کالسيک چين 
هر چه در جاده تاريخ از انقاب . شناسان بورژوا در مورد انقالب فرهنگی را اتخاذ می کند

ن نظرگاه فرهنگی دورتر می شويم و واقعيات آن انقالب کمتر به چشم می آيند، اي
را می چسبد که مساله » محافظه کارانی«اين نظرگاه يقه . بورژوايی بيشتر رواج می يابد

و » باز گرداندن کادرهای محلی به موقعيت قبلی بعد از يک انتقاد قالبی صرف بود«شان 
ست که مساله شان روشن کردن خطراتی بود که تشکل ييچند ده نفر رهبران مائو«نيز 

ست ييرهبران مائو«بر مبنای اين نظرگاه بورژوايی، » .ا تهديد می کردر های توده های



را خطر می دانستند، ترس دائمی از دشمن را دامن می زدند، و در عين " تسخير قدرت"
حال چارچوب عمومی اعمال قدرت را که از نظر آنان حزب و فقط حزب بود، محافظت 

  )١٠٠(» .می کردند
 و ستادهای فرماندهی انقالبی پرولتری در حزب را می باز هم بديو، يقه رهبری مائو

اما مساله اينست که بديو .  اعمال قدرت توسط پرولتاريا حرکت کردندعليهچسبد که چرا 
قادر نيست رابطه متقابل رهبری انقالبی و اعمال قدرت توسط پرولتاريا را که رابطه 

فرهنگی و آفرينش نهادهای انقالب . ديالکتيکی مبتنی بر وحدت اضداد است، درک کند
انقالبی نوين، نظير کميته های انقالبی، توده های مردم و نمايندگانشان را در سطوح 

اين انقالب، ابزار بيسابقه ای را به کار . مختلف و در مقياس گسترده عظيم در گير کرد
ات اين کار از طريق مباحث. گرفت که مشارکت واقعی و عميق توده ها را تضمين می کرد

و جدل های فوق العاده وسيع، مبارزه سياسی ـ ايدئولوژيک ادامه دار، و مسئوليت رهبری 
 چهل هزار کارگر مواضع ١٩٧٣بر مبنای يک برآورد، در سال . (مستقيم، جلو می رفت

رهبری در کارخانه ها و ساير واحدهای کاری، و سطوح باالی نهادهای شهرداری 
  .) شانگهای را به دست داشتند

ديو انحالل کمون و ظهور مجدد نقش رهبری کننده حزب را يک رجعت سرکوبگرانه ب
اما در جريان انقالب فرهنگی، حزب يک وسيله مبارزه بود و . به حالت عادی می داند

توده ها نه فقط عميقا درگير سرنگون . تغييرات زيادی را طی همين دوره از سر گذراند
اری شده بودند بلکه از طريق پيوستن اعضای انقالبی کردن نمايندگان اصلی راه سرمايه د

جديد از ميان جوانان و تشکل های شورشگر، به تجديد سازمان حزب و تقويت بدنه آن 
توده ها کمک کردند که بسياری از کادرهای کهنه کار با تاثير . کمک می کردند

انقالبی، عناصر کميته های . رويزيونيسم مبارزه کنند و به موضع انقالبی باز گردند
در اينجا بايد بگوييم، از آن کادرهايی که از دل آتش . نظارت توده ای را نهادينه کردند

انتقاد توده ای در انقالب فرهنگی عبور کردند تعداد اندکی می توانند با بديو موافق باشند 
  .بود» يک انتقاد قالبی صرف«که اين 

هدف از اين . به کار گرفته شد) ، حزبتوده ها، ارتش(» سه در يک«سرانجام، ترکيب 
ترکيب ادغام نمايندگانی بود از صفوف توده ها، از قشرهای گوناگون حرفه ای و فنی و 

بر حسب موسسات توده ای مشخصی که قبال از آن ها صحبت شد (فرهنگی / روشنفکری 
  .، و از کادرهای حزب)مثال بيمارستان ها و مدارس و مجامع فرهنگی و امثالهم

انقالبی کردن حزب در شانگهای و تاسيس ساختارهای جديد حکومتی، مشارکت و 
اين . نظارت توده ای را وسعت بخشيد و خط پرولتری را در موضع رهبری قرار داد

قدرت سياسی باز سازی شده، ديگر می توانست در سراسر کشور اعمال شود تا جامعه را 
برای نمونه، . مونيستی متحول کندبيش از پيش در همه عرصه ها به سمت آينده ک

اين کار . شانگهای شروع کرد به تجربه کردن سياست ها و عملکردهای نوين آموزشی
که به واقع اختالف های (بخشی از تالش سراسری برای اصالح نظام کهن آموزشی بود 

  .)ميان شهر و روستا را گسترش می داد و قشرهای جديدی از نخبگان را توليد می کرد
کمون . ون شانگهای يک نوآوری و تجربه عظيم در مبارزه توده های آن شهر بودکم

و » پديده های نوين سوسياليستی«بخشی از خيزش و جوششی بود که انواع و اقسام 



بعضی از اين پديده ها نشان دادند که با پيشرفت انقالب . آفرينش ها را به وجود آورد
ی انقالبی از اين مبارزه پيچيده آموخت و تجربه رهبر. انطباق بيشتری دارند و بعضی نه

  .حياتی جديد را جمعبندی کرد

  بديو بر تضادهای طبقاتی پرده می افکند» حکم تساوی جويانه«
  اين حکم نمی تواند باالتر از منافع مشخص قرار بگيرد

آلن بديو، رد کمون شانگهای توسط مائو را خيانتی به توده ها و آفرينش شکل های 
او اين کار مائو را دست کشيدن از درک هايی . يت توده ای از جانب آنان می داندحاکم

از » متاپوليتيکس«بديو در . می داند که به راه انداختن انقالب فرهنگی را رهبری کرد
  : نقل می کند که١٩٦٦منتشره در ماه اوت »  نکته ای١٦قرار «

. ا آموزش دهندبگذاريد توده ها در اين جنبش انقالبی عظيم، خود ر
بگذاريد که تفاوت ميان عادالنه و ناعادالنه، ميان راه های درست و 

  .نادرست انجام کارها را بياموزند
  :بديو در مورد نقل قول باال چنين اظهار نظر می کند

 در صورتی که بر اصل تساوی جويانهو به اين ترتيب، يک سياست 
حق و . اشاره دارديقت  حقهب  استوار باشدتوانايی تشخيص حق يا خير

که فلسفه به مدد اين حقيقت که جمع ی هستند  بروز هایشکلخير 
  )١٠١. (تواناست، درکش می کند

بله، توده ها بايد به خود آموزش دهند و بايد خود را از طريق مبارزه آگاهانه توده ای 
نيسم را از  يک تفاوت تعيين کننده است که کمواين. برای تغيير دنيا و خويش آزاد کنند

» ت گذارمنجيان من«گر سياست که مبتنی بر کودتاگرايی و تروريسم و همه شکل های دي
از طرف ديگر، توده ها به يک رهبری متعهد و ژرف انديش نياز دارند . است جدا می کند

که بر يک درک علمی از جامعه و دنيا استوار باشد تا دقيقا بتواند کنشگری هر چه آگاهانه 
اين يک تفاوت تعيين کننده است که کمونيسم را از آنارشيسم و  .ها را برانگيزدتر توده 

  . دمکراسی افراطی و شکل های گوناگون رفرميسم جدا می کند
اين انقالب با سطحی از مباحثات و مبارزات . مائو انقالب فرهنگی را رهبری می کرد

از ديد بديو، مائو . قه بودو تجربه کردن ها توده ای رقم می خورد که در تاريخ بيساب
و اعتماد به جنبش » بگذاريد توده ها خود را آموزش دهند«رهنمودهای اوليه خود مبنی بر 

ما برای رهبری هر مرحله از انقالب فرهنگی، رهنمود . خير. توده ای را وارونه کرد
يا و اين يعنی رهبری کردن به نحوی که توده ها قادر شوند آگاهانه دن. ارائه می کرد

  .خويش را تغيير دهند و همچنان به سمت کمونيسم پيشروی کنند
نتيجه گيری های مائو در مورد کمون، ناشی از درک عميقی بود که از تضادهای 
بنيادين نظام سوسياليستی، از شکاف های کماکان مهم ميان رهبران و رهبری شوندگان، 

اشت که دمکراسی هدف نهايی از ماهيت ناموزون جنبش توده ای، و از اين واقعيت د
بر پايه . نيست بلکه می بايد در خدمت تحول جامعه و دنيا در راستای هدف کمونيسم باشد

اين درک بود که مائو نتيجه گرفت کمون با مرحله تکامل مبارزه طبقاتی خوانايی ندارد و 
ذير کرده، به بالعکس، می تواند آن را به شدت آسيب پ. نمی تواند انقالب را به جلو براند

  .عقبگرد و شکست انقالب منجر شود



حاکميت، و اجرای بی » اصل کمونی«اينک بگذاريد به دو تضاد کليدی بپردازيم که از 
رکن اصلی » اصل تساوی جويانه«. پيش می آورد» اصل تساوی جويانه«برو و برگرد 

  .سياست بديو برای کسب رهايی است
قات تقسيم شده است، کماکان شکاف عميقی ميان اوال، در جامعه ای که کماکان به طب

کار فکری و کار يدی وجود دارد، و اين شکاف دائما تحت سوسياليسم بازتوليد می شود، 
  معنی نظام انتخاب مستقيم و عزل مستقيم کليه مقامات چيست؟

همانطور که باب آواکيان در تحليل از کمون شانگهای بحث کرده، شما در سوسياليسم 
افرادی که دسترسی بيشتری به ايده ها دارند و می :  وضعيت روبرو خواهيد بودبا اين

حتی اگر ظاهر قضيه اين . توانند چيزها را بهتر فرموله کنند، دست باال را خواهند داشت
باشد که در اين فرايند، ميدان عمل برای همگان يکسان است اما نهايتا اين نيروها بر آن 

 ديگر، آواکيان اين را هم خاطر نشان می کند که شما می توانيد از سوی. مسلط خواهند شد
را برای دست و پنجه نرم کردن در قلمرو  با وضعيتی روبرو شويد که مردم توانايی الزم

يعنی آنقدر در اين عرصه توانا نباشند که بتوانند جامعه را در مسير . ايده ها نداشته باشند
بی «در چنين وضعيتی اگر به حاکميت . ه جلو برانندسوسياليسم نگهدارند و انقالب را ب

به » چه کنم، چه نکنم«حکم داده شود، يک نتيجه اش اين خواهد بود که مردم با » واسطه
انقالب از اين طريق نيز . راس مسئوليت هايی پرتاب می شوند که برايش آمادگی ندارند

  )١٠٢. (می تواند به شکست بينجامد
، امری »جان استورات ميل«جمعبندی کرده که اجرای اصل در عين حال، آواکيان 

يعنی بايد رقابت ايده ها به کامل ترين شکل وجود داشته باشد و کسانی که . حياتی است
مواضعشان طرفدار ندارد بتوانند خود را ابراز کنند و با تمام توان به نفع خويش به بحث و 

ات حاد با امواج بلند و گرداب روبرو می و زمانی که در جريان مبارز. استدالل بپردازند
پيشروی تا آخرين نقطه «شويم، يعنی همان وضعيتی که در شانگهای وجود داشت، بايد 

اما نکته اين است که از دل همه اين شرايط و در نتيجه همه اين . را اراده کنيم» ممکن
وانايی و درک تقبل فعاليت ها، مساعدترين شرايط ممکن را برای توده ها ايجاد کنيم که ت

  .مسئوليت های بزرگتر در هدايت و اداره جامعه را به دست بياورند
شما می : اين ها تضادهای چالش برانگيزی است که بايد با آن ها دست و پنجه نرم کرد

خواهيد توده های تحتانی را به جلوی صحنه بياوريد اما نمی خواهيد دست رد به سينه بقيه 
بدون عنصر ضروری جوشش، منجمله آنچه که افراد از صفوف . دبخش های جامعه بزني

بخش های ديگر جامعه به اين فرايند وارد می کنند، توده های تحتانی نمی توانند واقعا 
نقش تعيين کننده ای که نهايتا بايد در پيشرفت انقالب به سوی هدف رهايی بازی کنند را به 

» ميراث«يط مادی و ايدئولوژيکی است که اين به معنی رهايی از شرا. صحنه بياورند
جامعه کهن بوده، سوسياليسم را دقيقا به مثابه گذار از آن جامعه به کمونيسم مشخص می 

اين هدف فقط می تواند توسط انقالب در مقياس جهانی تحقق يابد، نه در يک کشور . کند
  .يک منطقه يا يک کمون در يک کشور که جای خود دارد. معين

ساختارها يا » بدون واسطه«لی از دمکراسی را ارائه می کند که ظاهرا بديو مد
اما اين مدل، فقط باعث می شود که توده ها در ارتباط با . رهبران حزبی و دولتی است

نيروهای طبقاتی ممتاز و بورژوايی که کماکان از راه های متعدد به شکل نامتناسبی در 



اگر توده ها بخواهند . ، دست پايين را داشته باشندجامعه سوسياليستی اعمال نفوذ می کنند
حکمرانی بر جامعه و تغيير آن کنند، آن وقت بايد » خود را برازنده«) به تعبير مارکس(

. نابرابری ها و تفاوت های درون جامعه سوسياليستی را تشخيص داد و به آن ها پرداخت
  .ينی از قدرت دولتی استاين کار مستلزم نوع معينی از رهبری پيشاهنگ و نوع مع

سياست با آنچه برخاسته «همانطور که باالتر نقل کرديم، بديو چنين فرض می کند که 
اصل  يعنی. از حقيقت است و بر اصل تساوی جويانه استوار شده، تماس حاصل می کند

يعنی مساله به همين سادگی بود که توده ها . »توانايی تشخيص آنچه بر حق يا خير است
می توانستند ) بدون واسطه سياسی(يق يک روش تساوی جويانه رسيدن به حقيقت از طر

است به ديدگاه » بر حق و خير«اما اين که چه چيزی . »بر حق و خير را تشخيص دهند«
مثال دن سيائو پين می گفت که استثمار اگر امر توسعه را تقويت کند . طبقاتی بر می گردد

پيشرو و ميانه و عقب افتاده تقسيم می شوند و ميان آنان بر به عالوه توده ها به . خير است
  .است مبارزه در خواهد گرفت» بر حق و خير«سر اين که چه چيزی 

از بديو بايد پرسيد که آيا نيروهای بورژوايی و ضدانقالبی اجازه شرکت در فرايند 
بات کامال را دارند؟ بورژوازی در استفاده از انتخا» حفظ فاصله از دولت«دمکراسی 
بورژوازی اين کار را با ابزاری نظير گروه های نظر سنجی و جلب نگاه . مهارت دارد

آواکيان . با اين کار افکار عمومی را شکل می دهد. ها به موضوعات معين انجام می دهد
خاطر نشان می کند که حتی در جاهايی که انتخاباتی در کار نيست بلکه شکل های به 

برقرار است، افراد معين يا قشر معينی از جامعه که در » مشورتی دمکراسی«اصطالح 
  .فکر سازی تبحر دارند، همچنان صاحب اعتبار و قدرت خواهند بود

ثانيا، آيا دمکراسی محلی، شبه مستقل و خودگردان، عاليترين چيزی است که مردم بايد 
 افق ايدئولوژيک آرزويش را داشته باشند؟ اگر چنين چيزی به چارچوب اساسی سياسی و

در جامعه و (تصميم گيری ها تبديل شود، چگونه بر تکامل جامعه در سطحی گسترده تر 
  تاثير خواهد گذاشت؟) دنيايی که با نابرابری عميق رقم خورده

منافع «می داند که » رخدادهايی«به يادتان می آوريم که بديو، کمون شانگهای را از آن 
، برای اين منافع »تساوی جويی«و هيچ معياری مگر ا. را پشت سر می گذارند» خاص

اما در دنيايی که به طبقات تقسيم شده، هيچگونه منافع غير . غير مشخص ارائه نمی کند
  .خاصی يا هيچگونه برابری عامی وجود ندارد

در قبال تصميم گيری و » اصل تساوی جويانه«همين امر، پرسشی را در مورد اجرای 
چگونه می توانيد عمل کنيد که توسعه عاليترين : ع مطرح می کنداعمال قدرت بر مناب

منافع جامعه و نوع بشر توسط موسسات جامعه سوسياليستی تضمين شود؟ چگونه می 
در ) به همان معنی منافع محلی و بخشی و کوتاه مدت(توانيد عمل کنيد که منافع خاص 

ع بين المللی، مسلط نشود؟ ضديت با منافع درازمدت، و منافع ملی در تضاد با مناف
هيچ حساب «همانطور که ديديم بحث بديو اين است که سکانس های سياسی رهايی بخش 

نماينده توانايی دستجمعی بر اساس «چرا که » و کتابی روی هيچ منافع خاصی نمی کند
اما منافع خاص و منافع عاليتر در يک . »برابری دقيق هر فرد با نمايندگان افراد است

دولت سوسياليستی بايد امر تشخيص و حل اين تضاد را . د عينی با هم قرار دارندتضا
  .رهبری کند



بگذاريد مثالی از اقتصادهای سوسياليستی، به ويژه اقتصاد سوسياليستی چين در دوره 
  . ذکر کنيم١٩٧٣ ـ ٧٦

را يکی از نتايج انقالب فرهنگی اين بود که اقتصاد سوسياليستی چين، سياست انقالبی 
تالش های آگاهانه ای برای پر کردن شکاف های  .در فرماندهی توسعه اقتصادی قرار داد

و بين مناطقی که بيشتر يا کمتر پيشرفت کرده (ميان کار فکری و کار يدی، شهر و روستا 
اين مستلزم هماهنگی در سطح جامعه و يک . ، و ميان کارگر و دهقان انجام شد)بودند

شده بود که توسط اولويت های سياسی ـ ايدئولوژيک هدايت شود و اقتصاد برنامه ريزی 
بر اساس توانايی هايی که در زمينه تصميم گيری ها و اختصاص منابع وجود داشت، کار 

  .کند
، يک سوم از کارکنان بخش پزشکی در بزرگترين ١٩٧٠بدين ترتيب، از اوايل دهه 

رائه خدمات درمانی سيار در جاده شهرهای چين مثل شانگهای، در هر مقطع زمانی به ا
به عالوه شانگهای بيش از نيم ميليون کارگر . ها و عمدتا در مناطق روستايی می پرداختند

ماهر را به نواحی داخلی و فقيرتر اعزام کرد تا بقيه مناطق و قسمت ها را در تخصص 
قالب مضاف بر اين، طی سال های ان. خويش سهمی کنند و از آن ها نيز بياموزند

 درصد درآمد توليد شده محلی را نزد خود نگاه می داشت و ١٠فرهنگی، شانگهای فقط 
به » تبت«و » ژين جيان«بقيه را به عنوان يارانه برای تامين مخارج مناطق فقيرتر مانند 

  )١٠٣. (بودجه ملی اختصاص می داد
، تحت عنوان حاال اگر اين سياست ها و اولويت ها که به طور مرکزی تعيين شده بود

يک تصميم محلی يعنی توافق يا وتوی کمون شانگهای  سياست تساوی جويانه مستقل به
» بايد حرف آخر را می زدند«واگذار می شد، چه پيش می آمد؟ آيا کارگران شانگهای 

خود نسبت به توده های ) يا ممتاز(» خاص«يعنی برای حفظ و عمال افزايش جايگاه 
کردند؟ يا نه، می بايست خود را در نقش نيروی پيشرويی می روستايی چين مبارزه می 

  ديدند که به تحول کل کشور و کاهش تدريجی تفاوت شهر و روستا کمک می کند؟ 
واقعيت جامعه سوسياليستی اين بود که کماکان با تقسيمات مهم و در بسياری موارد، 

.  به آن مشخص می شدتقسيمات عميق طبقاتی و اجتماعی و تاثيرات ايدئولوژيک مربوط
اين نتيجه سر بر آوردن جامعه سوسياليستی از دل جامعه کهن است که برای مدت زمانی 

حل صحيح اين نوع تضادها و تصميم گيری . طوالنی، گذار سوسياليستی را رقم می زند
های ضروری که از آن صحبت شد، نمی تواند نتيجه اتکاء به حرکت خودروی توده ها 

باز هم تکرار می کنيم که توده ها در هر مقطع زمانی به پيشرو و . (نيز نبودباشد و چنين 
 نياز مداوم به وجود و نقش يک حزب پيشاهنگ،). ميانی و عقب مانده تقسيم می شوند

خطی که در مقام رهبری قرار دارد و تصميم گيری ها و مباحثات درون توده ها را تحت 
در همين ارتباط، الزمست . (کته باال مربوط استتاثير خود قرار می دهد، کامال به ن

، شانگهای و بقيه مناطق ساحلی ١٩٧٦اشاره کنيم که بعد از کودتای ضد انقالبی سال 
اجازه يافتند و تشويق شدند که بخش بزرگتر درآمدهای حاصله محلی را نزد خود نگهدارند 

اين به عنوان . ری تبديل کردتوسعه سرمايه دا» ويترين«تا بدين ترتيب بتوان آن ها را به 
راهی برای تصحيح مزاحمت های از باال به پايين و بوروکراتيک برنامه ريزان مرکزی 

  !)پيشنهاد می شد



نمونه هايی از بعضی مسائل بسيار مهم در دست است که به خاطر ماهيتشان نمی توانند 
 شده باشد، حرکت خودرويی که به حال خود رها. در يک سطح محدود محلی حل شوند

منجمله به شکل تصميم گيری دمکراتيک، به ظهور مجدد نابرابری و افزايش نفوذ روابط 
  . کااليی می انجامد و نتيجه اش نهايتا عقبگرد به سرمايه داری است

همين اصول در مورد مسئوليت بين المللی جامعه سوسياليستی و اقتصاد سوسياليستی 
اين دليل . ا در راستای تقويت انقالب جهانی قرار دهندنيز صادق است که بايد هر تالشی ر

برای مثال، چين . ديگری است بر ضرورت وجود يک رهبری دورانديش پيشاهنگ
انقالبی برای مبارزات انقالبی در بخش های مختلف دنيا، خوراک و ساير شکل های 

اهی برای  دولت سوسياليستی در درجه اول بايد منطقه ای پايگ.کمک مادی می فرستاد
 يعنی در :اين امر بايد در تار و پود جامعه سوسياليستی بافته شده باشد. انقالب جهانی باشد

در توانايی دولت و ساختارهای اقتصادی، در نظام برنامه ريزی و اولويت ها، 
گوناگون و مسئوليت های سوسياليستی که افرادی را برای پيشبرد وظايف 

همه اين کارها مستلزم هماهنگی و  . مختلف دنيا اعزام کند به بخش هایانترناسيوناليستی
اين بايد ديدگاهی باشد که در جامعه . مکانيسم های تخصيص منابع در سطح کشوری است

  .و اين بايد يک جبهه مرکزی در مبارزه ايدئولوژيک باشد. تبليغ می شود
 به آنچه در اتحاد اين نکته را بايد روشن کنيم که به طور کلی سياست های مائو نسبت

شوروی هنگامی که سوسياليستی بود، تاکيد بسيار بيشتری بر ابتکار عمل محلی گذاشت و 
اين ها . مسئوليت های مهمی را به مناطق، محالت و کمون های روستايی منتقل کرد

همراه بود با ابتکار عمل هايی که برای ساده کردن ساختارهای اداری و وزارتی و برنامه 
) ١٠٤ (.رکزی به ظهور رسيد و اين شامل باال بردن کارايی کارکنان نيز می شدريزی م

بر اساس رهبری متمرکز يک مسئوليت هايی که انجام گرفت فقط » انتقال«با وجود اين، 
  .  امکان پذير بودخط انقالبی

نهايتا، به علت عدم حمايت از راديکال «: اما آلن بديو چنين نتيجه گيری می کند که
يعنی کمون شانگهای در اوايل سال (ن آزمون ها در زمينه تمرکز زدايی از دولت تري

  )١٠٥(» .در بدترين شرايط مجددا برقرار شودکه نظم کهنه می بايست ) ١٩٦٧
اين تاکيد بديو در ضديت آشکار با تجربه  همانطور که ما در ابعاد گوناگون نشان داديم،

 چين قرار دارد و با درس هايی که بايد از طريق کل واقعی انقالب فرهنگی در شانگهای و
همين تجربه رّديه قدرتمندی است بر . جمعبندی علمی و ماترياليستی از آن استخراج شود

  .نتيجه گيری های بديو

  تغيير دنيا يا در حاشيه نشستن: جمعبندی

 را نمی شد آنشکل کمون شانگهای با منافع پايه ای توده های مردم خوانايی نداشت و 
حداقل نمی شد آن را به مثابه چيزی حفظ کرد که توده ها از طريقش بتوانند به . حفظ کرد

بتوانند جامعه را در جهت غلبه بر جدايی . طور واقعی و فزاينده بر جامعه حاکم شوند
بزرگی که ميان کار فکری و کار يدی وجود دارد و ساير تقسيمات اجتماعی که در 

 کمون . آنتاگونيسم طبقاتی و استثمار و ستم است، هدايت کنندبرگيرنده عناصر يا بذر
  . شانگهای از مرحله تکامل انقالب در چين و کل دنيا جلو زده بود



مديريت و متحول کردن جامعه در يک مسير انقالبی به وسيله کمون ها يا شبکه ای از 
ن رسيدند، يا در ای که جوامع سوسياليستی به آ حداقل در مرحله. استکمون ها ناممکن 

هر جامعه سوسياليستی ای که تمايزات طبقاتی و تقسيمات اجتماعی مربوط به آن کماکان 
نمونه هايی که . ، اين امر ناممکن استيک پديده اجتماعی قابل توجه را تشکيل می دهند

اصولی که در . از اقتصادهای سوسياليستی ارائه کرديم فقط جلوه ای از اين مساله است
آموزش، سياست، جنبش :  از آن بحث شد در مورد موضوعات زير هم کارکرد دارداينجا

هايی که هدف از آن ها آوردن توده ها به جايگاه اداره واقعی قدرت است، و مبارزاتی که 
  .عليه نژادپرستی و مردساالری به راه می افتد

ی در خود همانطور که در فصل پيشين بحث کرديم، به موازات پيشبرد تحول انقالب
 ضروری است که دولت سوسياليستی قادر به ايستادگی در برابر جامعه سوسياليستی،

امپرياليسم باشد و بتواند از حمالت همه جانبه دولت های امپرياليستی و ارتجاعی عليه 
يا اگر با چنين حمالتی روبرو شد بتواند آن ها را شکست دهد، و . خود جلوگيری کند

  .نقالب جهانی نيرو و کمک برساندهمزمان به پيشرفت ا
  .اين ها درس های مهم انقالب فرهنگی و تجربه کمون شانگهای است

که کميته  اما هيچ تحليل جدی از انقالب فرهنگی نمی تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد
های انقالبی برآمده از دل آن انقالب نيز نهايتا نتوانستند در برابر تهاجم رهروان سرمايه 

هيچ ساختار يا شکل : اين هم درس ديگری از انقالب فرهنگی است. داری ايستادگی کنند
 شکل کمون، .سياسی وجود ندارد که ذاتا در برابر انحطاط بورژوايی نفوذ ناپذير باشد
 تحت روابط کميته انقالبی و پيشاهنگ کمونيستی، همگی می توانند به ابزار سرکوب

  .بديل شوندتوليدی و اجتماعی بورژوايی ت
از يک سو، يک رفتار علمی در قبال اين مساله عمدتا بر محور خط سياسی و  

ايدئولوژيکی می چرخد که در جايگاه رهبری ساختارها، نهادها، واحد های پايه ای و از 
از سوی ديگر، به شکل . همه تعيين کننده تر، رهبری عاليترين سطوح جامعه قرار دارد

با مرحله تکامل فرايند انقالبی خوانايی دارند و به بهترين وجه هايی مربوط می شود که 
همه شکل ها به وظيفه حفظ قدرت در دست . به ادامه و پيشرفت اين فرايند خدمت می کنند

در زيربنای اقتصادی جامعه، در همه  توده ها، قادر ساختن آنان به پيشبرد فرايند تحول
به هنگ و شيوه های تفکر در ميان مردم، و روابط و موسسات اجتماعی و سياسی، در فر

  . رفت انقالب جهانی، به يک اندازه خدمت نمی کنندپيش
اين ها از آن نوع موضوعاتی . ما به استقبال خطر در عرصه ای پر چالش می شتابيم

چرا که ديدگاه و . نيست که بديو آمادگی دست و پنجه نرم کردن جدی با آن را داشته باشد
چرا که رفتار وی به کار بستن چنين  .می و ماترياليستی ديالکتيکی نيستروش بديو، عل

ديدگاه و روشی برای تحليل از تضادهای واقعی که در راه و جهت هدف کمونيسم با آن ها 
بار ديگر می گوييم که معنی کمونيسم، تحقق . مواجه است و بايد تغييرشان دهد نيست

که از هر گونه » برابری« شکل مانند است و نه بعضی مقوالت بی» چهار کليت«
 بنابراين اگر چه بديو ممکنست فکر کند .محتوای اجتماعی و طبقاتی واقعی خالی شده است

که مدافع جوانبی از مائو و انقالب فرهنگی است، اما قلب و جوهر آنچه الزمست از آن 



ظر عينی در پی دفن بديو از ن.  را گم کرده يا بد فهميده استدفاع شود و به آن تکيه شود
  .قلب و جوهر مائو و انقالب فرهنگی است

به کمون شانگهای » وفاداری«شايد خيال آدم با اين توضيح ساده دالنه راحت شود که 
از احيای سرمايه داری در چين جلوگيری می کرد و راه اجرای سياست رهايی بخش 

اما چنين . ت کرده استهمين بود؛ چنان که بديو ظاهرا با اين توضيح خيالش را راح
جمعبندی سطحی و دروغينی، هيچ نشانه راهنمايی برای نسل های امروز و فردا بر جای 
نمی گذارد تا بتوانند از آن برای ترسيم راه انقالب يعنی تغيير واقعی جامعه و دنيا استفاده 

 توضيح مورد قبول بديو، جوهر سياستی است که برای در حاشيه نشستن طراحی. کنند
 .شده است و در حاشيه جای دارد

  

  فصل پنجم

   :يک سياست رهايی بخش دروغين
  »رخداد«آشتی دادن دولت در حين انتظار منفعالنه برای 

، اظهاريه زير را در مورد نتيجه »منطق های دنياها«آلن بديو در اثرش که عنوان 
  :ها رسيده، جلو می گذارد گيری های فلسفی ـ استراتژيکی که به آن

 و یکر، امکان فسياستمورد  که يک طرز تفکر جديد در قط امروزف«
دل قرار دادن خود در موقعيتی را فراهم کرده که بتوان از عملی 

به   در آن قدرت دولتی نه يک هدف است و نه يک معيارهکسياستی 
» .به لحاظ فلسفی قابل ساختن است] سياست رهايی بخش[،  انديشيدعمل

  )تاکيد از ما) (١٠٦(
برای به اصطالح سياست رهايی » طرز تفکر جديد«مفهوم سياسی و ايدئولوژيک اين 

بخش، مشخصا در کشورهای امپرياليستی، چيست؟ در اين فصل، به بررسی نسخه هايی 
دوره های «طی   در کشورهای پيشرفته سرمايه داریمی پردازيم که بديو برای سياست

و با (طی دوره هايی که کمتر پيش می آيد و  )که با ثبات نسبی مشخص می شود(» عادی
  .می پيچد) بحران و تشنج و خيزش رقم می خورد

  »حفظ فاصله از دولتسياست «
  يا درونی کردن دستورهای قدرت بورژوايی

صحبت می کند نشان می دهد که » حفظ فاصله از دولتسياست «نوعی که بديو از 
اال ما به چيزی رسيده ايم که بديو آن ح. شبه مارکسيستی اش را کنار می گذارد دارد خط

منسجمی » راه سياسی«توصيف می کند و » سياست بدون حزب«را تحت عنوان يک 
و ... اين بار کامال ابتکاری است، هيچ رجوعی به هيچ نوع دولتی نمی دهد«است که 

منحصرا با تجربه های فکری و عملی ای سنجيده می شود که ما قادر به انجامشان 
  ».هستيم

نيروی محرکه اين سياست را که سرا پا آغشته به نظرات روسويی در باب برابری و 
است، اين باور بديو تشکيل می دهد که در جامعه معاصر، خاصه در » اراده عمومی«



او صريحا اظهار می . کشورهای امپرياليستی، انجام انقالب و کسب قدرت ممکن نيست
  :کند که

دی از قدرت را ممکن کرد که چيزی الگوی حزب متمرکز، شکل جدي«
اينک ما در جايی قرار داريم که من آن را . جز قدرت خود حزب نبود

 علت اين امر در درجه اول اين است که .می نامم" از دولت حفظ فاصله"
" کسب قدرت" در هيچ جا امروز. نيست" فوری"قدرت ديگر يک مساله 

  )١٠٧(» .به مفهوم قيامی اش، ممکن به نظر نمی رسد
بديو نقطه شروع استدالل خود  اولين چيزی که در اظهاريه باال مشاهده می کنيم چيست؟

را امکان ناپذير بودن کسب انقالبی قدرت قرار داده، اما هيچ تحليل اساسی برای اين حکم 
بديو در چارچوب اين بحث عام، يعنی بيان اين که قدرت ديگر يک . (خود ارائه نمی دهد

دقيقا در مورد امکان انقالب کردن و گرهگاه کنونی در هر کشور  نيست، »فوری«مساله 
 شايد بديو فکر می کند که تغييرات کيفی در ساختار طبقاتی، پايگاه .)معينی نظر می دهد

شايد فکر می کند که سرمايه داری . اجتماعی برای انقالب کردن را از ميان برده است
شايد هم صاف و ساده، . شکست ناپذير است ولوژيکاثبات کرده که به لحاظ مادی و ايدئ

 بنابراين هيچ .ارتش های ارتجاعی را قوی تر از آن می پندارد که بتوان شکست شان داد
 نکرده ارائههايی را تحليل اما بديو چنين . دورنمايی برای کسب انقالبی قدرت نمی بيند

  .است
يعنی . دولتی چيزی نامطلوب استبه عالوه، بديو از اين ايده شروع می کند که قدرت 

بنابراين چندان جای . يک گام، يا يک وسيله ضروری برای رها کردن نوع بشر نيست
تعجب ندارد اگر بديو تصميم بگيرد از تضادهای مربوط به مشکالت و پيچيدگی های 

مشکالت و پيچيدگی های » .پايش را بيرون بکشد«واقعی که انجام انقالب به همراه دارد 
 پرسش را هم شامل می شود که چگونه می توان با نيروی سرکوبگر ، اينب قدرتکس

مقابله کرد؟ يعنی انقالبی را به انجام رساند که وجود  خشن و قوای نظامی امپرياليست ها
 اما .اين مشکالت عميق و وظيفه مقابله و غلبه بر آن ها، چيزی از ضرورتش نمی کاهد

يرانه فرصت ها و راه های کسب انقالب قدرت در دنيای  پيگکمونيست هايی هم هستند که
شرايط اين . امروز، منجمله در کشورهای پيشرفته سرمايه داری را جست و جو می کنند

دسته از کشورها، رويکردهای نوينی را می طلبد که در جوانب مهمی با مدل انقالب 
  . روسيه تفاوت دارد١٩١٧

اين . را معنی می کند» از دولت فظ فاصلهح«حاال ببينيم که بديو چگونه سياست 
از دولت می نامد تا تفاوتش با » کاستن«سياست مبتنی به چيزی است که بديو آن را 

  :دولت معلوم شود» نابودی«
بر واقعيت سياسی يک وضعيت بستگی ديگر به قوانين مسلط ) هشکا(

. داد را نمی توان به نابودی آن قوانين تقليل هشهر چند که کا. ندارد
کاری که .  ممکنست قوانين وضعيت را دست نخورده باقی بگذاردهشکا
 يک نفی هشکا.  انجام می دهد ايجاد يک نقطه خودمختار استهشکا

ما .... است، اما نمی توان آن را با جنبه دقيقا نابود کننده نفی مشخص کرد



 جديد استقالل و نياز داريم که بتواند يک فضای » آغازگرهشکا"به يک 
  )١٠٨ (.خودمختاری نسبت به قوانين مسلط بر وضعيت را ايجاد کند

، ريشه در يک »از دولت حفظ فاصله«در چارچوب » کاهشی«جوهر سياست 
سياست کاهشی برخالف شکل قيامگر حزب، ديگر «دارد و » استقالل و خودمختاری«

در عين حال، ) ماتاکيد از ( )١٠٩(» . نيستنابود کننده، آنتاگونيستی يا نظامیمستقيما 
مشارکت خود را از چرا که . اين سياست مدعی است که از سلطه و نفوذ دولت آزاد است

» کاسته«، می گذارددولت بورژوايی  در آنچه بديو نامش را پارلمانتاريسم سرمايه دارانه
بديو در اين چارچوب مفهومی، مدلی از سياست برای کشورهای پيشرفته سرمايه . است

با آلن بديو به عنوان (» ارگانيزاسيون پليتيک «تشکله می کند که ظاهرا در داری ارائ
  .تحقق يافته است) يکی از چهره های هدايت کننده اش

» از دولت حفظ فاصله«ولی همانطور که خواهيم ديد، چارچوب آنچه بديو تحت عنوان 
، او را از مسير سياسی ای که بديو در پيش گرفته. فرموله می کند خيلی محدود است

» نسخه های«بديو اينک برای دولت بورژوايی .  به دولت نزديک کرده استطريقی تازه
در عين حال، همچنان از مشارکت در دستگاه انتخاباتی ـ (رفرميستی صادر می کند 

  .) پارلمانی اجتناب می کند

  يک بار ديگر، خط مساله بديو نيست
  ؟»استقالل و خودمختاری«چه نوعی از 

چند نمونه از مبارزات و اوضاعی را ارائه می کند که به نظرش جوانب پايه ای بديو 
نمونه های تاريخی اخيرش به . را تصوير می کنند» از دولت حفظ فاصله«مدل سياسی 

) لبنان(و حزب اهللا ) لهستان(، جنبش کارگری همبستگی )مکزيک(قيام دهقانی چياپاس 
  .اشاره دارد

ين نمونه ها، مبارزه رهايی بخشی که توسط ايدئولوژی مشخص است که هيچ يک از ا
باز هم می بينيم که ايدئولوژی و ديدگاه جای بسيار . رهايی بخش رهبری شود، نيست

 کوره راه هايی که اين جنبش ها در پيش .کوچکی در متدولوژی فرماليستی بديو دارند
استقالل و «اس يا عمل کردن بر اس» از دولت حفظ فاصله«گرفته اند و ممکنست 

خصلت . تلقی شود، تاب ايستادگی در برابر واقعيات اجتماعی را ندارد» خودمختاری
  .اساسا خيالبافانه و فقر انديشه بديو دارد آشکار می شود

 مقاومت بر حق و مردمی کارگران لهستان در دهه ربط داشت به » همبستگیجنبش«ــ 
مخلوطی از » همبستگی«اما . ولتیعليه رژيم رويزيونيستی و سرمايه داری د١٩٨٠

سياست های سوسيال رفرميستی و سرمايه دارانه رايج در غرب، و انباشته از تاثيرات 
اين جريان که تماس های نزديکی با نيروهای امپرياليستی غرب . ارتجاعی کليسا بود

ان داشت، به يکی از اجزاء تعيين کننده در نظام دولتی بازسازی شده ارتجاعی در لهست
  . تبديل شد١٩٩٠دهه 

اين جريان نماينده روابطی است که به . ــ حزب اهللا هيچ جنبه ترقيخواهانه ای ندارد
 روابطی که از آن بوی تعفن فئوداليسم به مشام می رسد منجمله. لحاظ تاريخی منسوخ اند

ت، حزب اهللا از دول حفظ فاصله) ١١٠. (و در ديدگاهشان نسبت به زنان تبلور يافته است
. موسسات تامين اجتماعی و سياسی اش، در واقع نوعی همزيستی با دولت لبنان است



به عالوه، اين وضع و .) عملکرد اجرايی حزب اهللا درون همين دولت صورت می گيرد(
، و مشخصا )قدرت های مرتجع(اين نظم با حمايت و پشتيبانی قدرت های دولتی منطقه 

  .تايران و سوريه امکان پذير شده اس
جنبش چياپاس در ابتدا اميد به تغيير ريشه ای در زمينه ارضی و چالش انقالبی در  ــ

اما اين جنبش در . برابر رژيم منفور مکزيک و سلطه امپرياليسم يانکی را برانگيخت
مواجهه با قدرت سرکوبگر دولت ارتجاعی مکزيک و لعن و نفرين هايی که قاعدتا نثار 

اين جنبش .  قدرت می شود، به يک محدوديت معين رسيده استمبارزه انقالبی برای کسب
جنبش چياپاس به نوعی .  ضمنی با دولت مکزيک کشانده شده استهمزيستیبه نوعی 

حد و مرزهايش را قدرت دولتی موجود تعيين می کند و عجز اين فعاليت تبديل شده که 
  .دی و اجتماعیجنبش از به اجراء گذاشتن هر گونه تحول اساسی يا عميق اقتصا

البته در لحظات گرهگاهی نظير خيزش های توده ای و بحران های انقالبی، امکان 
به (شکل دهی به فضای رقابتی در درون جامعه بورژوايی ايجاد می شود که به سياست 

اين . نمونه اين را در شوراهای روسيه ديديم. خدمت می کند  واقعا قيامگرانه) قول بديو
نقطه «او از . حرف او چيز ديگری است. ت که بديو آن را رد کرده استهمان سياستی اس

درون جوامعی صحبت می کند که تحت حاکميت قدرت دولتی ارتجاعی » خودمختاری
  .در حرف های بديو دورنمای کسب انقالبی قدرت، غايب است. قرار دارند

» مختاریاستقالل و خود« در قالب مشکل ريشه ای در جهت گيری سياسی بديو که
پايدار از دولت بورژوايی بيان می شود، ناتوانی در درک وحدت قوام يافته جامعه بورژوا 
. سرمايه داری و راه هايی است که دولت بورژوايی نفوذش را به کل جامعه اعمال می کند

منظور اينست که مناسبات قدرت طبقاتی بورژوايی و مناسبات اقتصادی بورژوايی، و 
") فضاهای"يا (وژيکی که منطبق بر اين مناسبات است، در سراسر فضا تاثيرات ايدئول

  .جامعه سرمايه داری پخش می شود
هدف "نوشته است که " آفرينش يک فضای خودمختار در کارخانه ها"بديو در مورد 

نه کسب قدرت، نه نشاندن چيزی به جای قدرت موجود، بلکه مجبور کردن دولت ... از آن
را تصور » روابط جديد«اما بديو چه نوعی از ." ديدی با کارگران استبه ابداع روابط ج

  می کند؟
 جامعه سرمايه داری دروناز يک سو، امکان برپايی يک شيوه توليدی آلترناتيو در  

منظورمان شيوه ای توليدی است که بر استثمار کار مزدی نقطه پايان بگذارد . وجود ندارد
يعنی همان چيزی (ا بر اساس نياز اجتماعی ايجاد کند و يک اقتصاد برنامه ريزی شده ر

سوسياليسم به واقع، تنها آلترناتيو سرمايه ). که بديو گاه به گاه بر آن مهر تاييد می نهد
اما سوسياليسم تنها می تواند بر اساس اجتماعی کردن مالکيت ابزار توليد و . داری است

تی نوين برقرار شود، توسعه يابد و نقش رهبری کننده و هماهنگ کننده يک قدرت دول
  .عملکردی منظم و ادامه دار داشته باشد

از سوی ديگر، هرگونه سياست متحول کننده واقعی در تقابل و تخاصم با دولت 
اظهاريه مشهور و تحريک کننده مائو در مورد کمون . بورژوايی موجود قرار می گيرد

 کمون پاريس شکست نمی خورد و به اگر«: پاريس، کامال با اين بحث خوانايی دارد
پيروزی می رسيد، آنگاه به عقيده من، تا حاال ديگر به يک کمون بورژوايی تبديل شده 



به اين علت که برای بورژوازی فرانسه امکان نداشت به طبقه کارگر اجازه . بود
  ».برخورداری از اين همه قدرت سياسی بدهد

 درون نظام و قدرت دولتی موجود باشد و در» فضاها«بديو می تواند طرفدار بعضی 
چرا که سياست برابری بديو يک سياست متحول کننده  حتی چنين فضاهايی را بيابد،

  .اين سياست با روابط بورژوايی تضاد آشتی ناپذير بنيادين ندارد. نيست
در درون جامعه سرمايه داری » تعاونی های کارگری«در مورد نظراتی که پيرامون 

در سر دارند نيز " نائومی کالين"و در دورنماهايی که افرادی نظير (شود مطرح می 
بايد بگوييم هر يک از اين پايگاه ها در فعل و انفعال با اقتصاد سرمايه ) بازتاب می يابد

آن ها نمی توانند خود را از . داری حاکم بر جامعه و اقتصاد جهانی امپرياليستی خواهد بود
اين را می توان در سطح نيازهای . ا دورشان گرفته، آزاد کنندروابط کااليی که دور ت

مربوط به تهيه مواد اوليه و انجام مبادالت ديد، يا به شکل فشارهای ناشی از رقابت، و نيز 
من و "يعنی پايان آمدن افق ديد، تا آنجا که فکر روی توليد در واحد (تاثيرات ايدئولوژيک 

  . »می کاهد«اد را از سياست و فضاهای خودمختارش  اقتص،بديو). متمرکز شود" يا ما
نيروی سرکوبگر دولت بورژوايی، يعنی قوای مربوط به حفظ نظم، تجسس و تنبيه، به 

به عالوه، نفوذ فراگير ايدئولوژی . تمامی مناطق جامعه مدرن بورژوايی دسترسی دارند
عه ايده ها، همگی بورژوايی، شکل دهی به افکار عمومی، اعمال کنترل بر ابزار اشا

  .بخشی از بافت جامعه بورژوايی هستند
آيا منظور از اين حرف ها اينست که هرگونه مقاومتی بی ثمر است، يا ساختن يک 

اما مقاومت يعنی . بدون شک خير. جنبش انقالبی در جامعه بورژوايی ناممکن است؟ خير
مطلوب، با قوای  و هم استو فضاهای مقاومت که هم امکان پذير . مبارزه کردن

هر جنبش انقالبی بايد با تشخيص کامل . سرکوبگر جامعه بورژوايی سر شاخ خواهد شد
چنين جنبشی، مشخصا در .  ساخته و پرداخته شودآنتاگونيسم بنيادين خود با دولت حاکم

بلکه بايد با دورنمای انباشت . کشورهای مدرن سرمايه داری، نمی تواند بی هدف کار کند
وقتی که جامعه با بحران و خيزش .  شرکت در مبارزه بر سر قدرت فعاليت کندقوا برای

  .اجتماعی به لرزه درآمده باشد، زمان چنين مبارزه ای است
ابتکار عمل سياسی ای که بايد در جامعه بورژوايی شکل بگيرد، فعاليت برای آماده 

تاری نسبی در عرصه ما با خودمخ. کردن اذهان و سازماندهی نيروها برای انقالب است
يعنی در اين عرصه، اگر چه ايده های بورژوايی مسلط هستند اما . ايدئولوژيک روبروييم

فعاليت .  و جامعه را تحت تاثير قرار می دهندايده های مخالفت به رقابت بر می خيزند
انقالبی يک بعد ايدئولوژيک بسيار مهم دارد و ايدئولوژی کمونيستی بايد قدرتمند و 

اما اين ابتکار عمل در جريان مبارزه و مقابله درون جامعه و . قانه تبليغ و فراگير شودخال
  .حاکميت بورژوايی شکل خواهد گرفت، نه با يک فاصله خيالی از دولت

عمل کنيم طوری که به نوعی » با حفظ فاصله از دولت«با اين حساب چگونه می توان 
تی ناپذير با دولت نباشيم؟ با توجه به نيروی اما در تضاد آش... اپوزيسيون دولت باشيم

اين سياست خودمختار فقط سرکوبگر دولت بورژوايی چطور چنين چيزی ممکن است؟ 
می تواند سياستی باشد که برای بازی در چارچوب قوانين نظم موجود و در ارتباط با 

 العمل در غير اين صورت، باعث عکس. عوامل ثابت اين نظم، حساب و کتاب کرده است



حفظ نوعی فاصله غير خصمانه . و اعمال فشار و محدوديت بر چنين فضاهايی خواهد شد
مستلزم اعمال محدوديت به دست خود برای خود ) و در اين وضعيت باقی ماندن(با دولت 

  .يعنی به نوعی درونی کردن دستورهای قدرت بورژوايی. است
همين تضادها  ايم، و اينکه چگونه بديو نسبت به اين نوع تضادها که ما تشخيص داده

او پشت اين نظريه  . هم بی توجه نيستآنقدر، ادامه دار می شوندمانع پيشبرد يک سياست 
اين نظريه با . پناه می گيرد که موجوديت چنين سياستی به شکل ايده و محرک ذهنی است

  :ديدگاه بديو در مورد برابری به مثابه تعهد ذهنی، همخوانی دارد
به سياست هم هست، اما آنچه به شکل فوری با آن " عمل کردن "مسلما

. جايگزين کردن آن، استروبروييم تجربه ناب و ساده يک انديشه، و 
   )١١٢(. غير از اين، قابل تشخيص نيست

پرسش محوری اينست که چگونه يک سياست حقيقتا رهايی بخش و متحول کننده می 
که جهت گيری استراتژيک نابودی اين روابط تواند پيش برود و تحقق بيابد، بی آن

از دولت، اين نقاط و » فاصله«که اين » کاهش«موجود باشد؟ چگونه فرايند  »مسلط«
، را به وجود می آورد می تواند رهايی بخش باشد وقتی که آلن »خودمختار«فضاهای 

  بديو صحبت از دست نخورده گذاشتن روابط ارتجاعی می کند؟
آزادی را بايد از طريق مبارزه، از . خت ضرورت و تغيير آن استمبنای آزادی، شنا

همين دليل عينی است که بدون مخالفت با نيروها و روابط به . دل ضرورت بيرون کشيد
مادی ارتجاعی و نهايتا شکست دادن و الغای آن ها، امر رهايی به هيچ وجه تحقق نخواهد 

  . داردآلن بديو آرزوی دور زدن همه اين ها را. يافت
. سياست رهايی واقعی، سياست مقابله با کل واقعيت اجتماعی و متحول کردن آن است

يعنی بايد با کل روابط ستمکارانه و استثمارگرانه جامعه به مصاف برخاست و آن را 
و به لحاظ » کاهش داد«دگرگون کرد، نه اينکه خود را از آن واقعيت اجتماعی 

خودمختاری و «ا جامعه بورژوايی، در پايگاه های امن ايدئولوژيک در همزيستی اساسی ب
  . پناه گرفت» استقالل

  : و شوراهامائوئيستیمناطق پايگاهی 
   يا جهت گيری به سوی قدرت نوين دولتی؟» حفظ فاصله از دولت«

، تفسيری از تجربه »سياست حفظ فاصله از دولت«بديو تالش کرده با استفاده از فيلتر 
 ١٩١٧ و از شوراهای روسيه قبال از اکتبر ١٩٤٩چين قبل از سال مناطق پايگاهی در 

  :او مساله را چنين توضيح می دهد. ارائه کند، تا برای بحث خود پشتوانه ای ايجاد کند
منطق تساوی جويانه تنها زمانی می تواند آغاز شود که دولت شکل «

ی است ضرور.... گرفته باشد، و با حفظ فاصله از آن، سنجيده شده باشد
، در شکافی که ميان سياست و دولت ايجاد شده، به طور محلیکه فعاليت 
 توانست با انقالب مائوئيستیچنين بود که يک سياست ... انجام شود

که دور از دسترس ارتش های ارتجاعی (ارضی در مناطق آزاد شده 
يا يک سياست بلشويکی توانست باعث انتقال قسمی . تجربه شود) بود

 شود،  به دست شوراهای که با دولت معنی می شدی معينعملکردها
حداقل در لحظاتی که شوراها توان به عهده گرفتن اين کارها را 



فعاليت برای توليد برابری تحت شرايط آزادی انديشه و يا .... داشتند
) ١١٣(» .آزادی عمل، در وضع ثابت قدرت دولت گرا رخنه ايجاد کرد

   )تاکيد در اصل(
زمانی است که نسبت به دولت  لحظه آزادی در سياست چيست؟ اما... « 

دو مثال ما يک نشانه را با دو نام خاص متفاوت  .....حفظ فاصله می شود
مناطق آزاد "طی انقالب بلشويکی و " شوراها: "به نمايش می گذارد

اما دمکراسی در گذشته نام های متعددی به . مائوئيستیطی فرايند " شده
برای (در حال حاضر نيز اسامی خود را پيدا می کند . دخود گرفته بو

و کلکتيو کارگران مهاجر غير قانونی " سياست سازماندهی"مجمع : مثال
» .و در آينده به نام های ديگری بيان خواهد شد). ساکن خوابگاه ها

  )تاکيد از ما) (١١٤(
بتواند ی کند تا  و شوراها را تحريف ممائوئيستیبديو تجربه تاريخی مناطق پايگاهی 

  . بگنجاندداين رويدادهای رهايی بخش واقعی را در قالب طرح خو
 و شوراها در ١٩٤٠ و ١٩٣٠ در دهه های مائوئيستیاساسا، مساله مناطق پايگاهی  

يعنی اين مساله که کدام طبقه انحصار قوای مسلح مشروع را .  بودقدرت سياسیروسيه، 
دن قدرت دولتی پرولتری به جای قدرت دولتی يعنی اين مساله نشان. در دست دارد

، يعنی حزب کمونيست چين به رهبری رهبری پيشاهنگ کمونيستمضافا، . ارتجاعی
مائو و بلشويک ها به رهبری لنين، نقشی حياتی در برپايی اين شکل های قدرت بازی 

 را آلن بديو اين حقيقت اساسی. بود» حزب ـ دولت«جوهر اساسی اين شکل ها، . کردند
  .محو کرده است

يعنی ارتش . بودند» آزاد شده«، مناطق »مائوئيستیمناطق پايگاهی «
های ارتجاعی از آنجا بيرون رانده شده، جای آنها را قدرت دولتی جنينی 

مسائل «مائو در مقاله  .گرفته بود) يا دمکراتيک نوين(پرولتری 
شکل تعريف  به اين، مناطق پايگاهی را »استراتژی در جنگ پارتيزانی

 که نيروهای چريکی  هستندی استراتژيکی هاپايگاه «کرد که اين ها
 حفظ و گسترش برای اجرای وظايف استراتژيک خود و تحقق هدف
  )١١٥( ».خويش و نابودی و بيرون راندن دشمن به آن تکيه دارند

بود که انقالب ارضی و ساير جنبه » نابودی و بيرون راندن دشمن«تنها در چارچوب 
بديو اين امر را به طور کامل حذف . های انقالب دمکراتيک نوين توانست به اجراء در آيد

دور از دسترس ارتش های «می کند و مناطق پايگاهی را صرفا به عنوان مناطقی که 
دور از دسترس ارتش های « اما آن مناطق چگونه .تصوير می کند» ارتجاعی بود

تجربه ناب و ساده «بلی در کار بود؟ آيا اين نتيجه و جن شده بودند؟ آيا جادو» ارتجاعی
  بود؟» يک انديشه

انقالب ارضی صحنه مبارزه عظيم طبقاتی عليه عناصر مرتجع فئودال، مالکان بزرگ 
و بدون برپايی سلطه ارتش و » نابودی و بيرون راندن دشمن«بدون . و متحدان آنان، بود

توسط يک انقالب ارضی در مناطق آزاد «ی قدرت انقالبی، هيچ امکانی برای اين که چيز
است يعنی انتقال قدرت » انقالب«انقالب ارضی يک .  به وجود نمی آمد»شده، تجربه شود



مصادره ارضی مالکان . از طبقات فئودال به کسانی که توسط اين طبقات استثمار شده اند
در دنيای . شده استبزرگ و تقسيم مجدد آن در بين دهقانان، با اين انتقال قدرت تلفيق 

 !انجام داد؟» نابودی و بيرون راندن دشمن«واقعی چگونه می توان اين کارها را بدون 
)١١٦(  

» حفظ فاصله از دولت«برخالف ادعای بديو، اين را به سختی می توان سياست 
بالعکس، اين سياست انقالبی رهايی بخش است که با دولت ارتجاعی ضديت ريشه . دانست

از چنگال آن رها است، و دولت دمکراتيک نوين را به طور سراسری در کل ای دارد و 
تضاد «قدرت دولتی کهنه اند و با آن » نابود کننده« مناطق پايگاهی .کشور شکل می دهد

هدفی که آن . شده اند» نظامی«اين مناطق برای دفاع از قدرت نوين، .  دارند»آشتی ناپذير
به عالوه، دقيقا به . دولتی انقالبی در سراسر کشور استها را هدايت می کند ايجاد قدرت 

 توانست با مائوئيستیيک سياست «علت رهبری مائو و حزب کمونيست چين بود که 
  .»انقالب ارضی در مناطق آزاد شده تجربه شود
در ارتباط با » هدف حفظ و گسترش خويش« :بگذاريد به پرسش های خود ادامه دهيم

نايی دارد اگر قرار نباشد به هدف نهايی کسب قدرت دولتی مناطق آزاد شده چه مع
به اين معنی که ايجاد می شوند، از . سراسری خدمت کنند؟ مناطق پايگاهی، سيال هستند

آن ها دفاع می شود، شکست می خورند و در زمانی ديگر دوباره ايجاد می شوند و از آن 
انقالب » وظايف استراتژيک«و خادم  تابعبا وجود اين، مناطق پايگاهی . ها دفاع می شود

. نهايی نيستند» اهداف«برخالف تصويری که بديو ارائه می کند، آن ها هرگز . هستند
تکرار می کنيم، مناطق آزاد شده ای وجود نداشت که هدف از آن ها صرفا عمل کردن 

تجاعی بلکه آن ها مناطق پايگاهی انقالب عليه دولت ار. باشد» با حفظ فاصله از دولت«
آن ها مناطق پايگاهی تحت . موجود، و در خدمت کسب سراسری قدرت سياسی بودند

برخالف تز بديو، مناطق پايگاهی :  خالصه کنيم.بودند» شکل قيامگرانه حزب«رهبری 
که به » فضای جديد استقالل يا خودمختاری«انقالبی روستايی در چين نشان داد که هيچ 

 در برابر  مگر اينکه اوالنمی تواند شکل بگيرداوال د، طور ريشه ای متحول کننده باش
نمی  ثانيا،. باشد» نابود کننده و متخاصم يا نظامی شده«قدرت سياسی ارتجاعی موجود 

تواند با دوام باشد مگر اينکه هدف نابودی کامل قدرت دولتی ارتجاعی و برپايی يک 
  .دولت سوسياليستی را دنبال کند

را که طی دوره منتهی به ) شوراهای کارگری(تجربه سوويت ها به همين ترتيب، بديو 
او از اين .  در شهرهای مهم روسيه وجود داشتند، تحريف می کند١٩١٧انقالب اکتبر 

يک سياست بلشويکی توانست باعث انتقال قسمی عملکردهای معينی  «بحث می کند که 
اتی که شوراها توان به که با دولت معنی می شد به دست شوراها شود، حداقل در لحظ

اين درست خالف تعريفی است که لنين به هنگام قيام . »عهده گرفتن اين کارها را داشتند
شوراها، شکل روسی ديکتاتوری پرولتاريا «: لنين گفت. آغازگر انقالب اکتبر ارائه کرد

  .و هدف، ديکتاتوری پرولتاريا بود و شوراها به خودی خود» .هستند
ها می بايست مبارزه ايدئولوژيک حادی را با فرصت طلبان، از لنين و بلشويک 

گرفته تا منشويک ها در خود روسيه که ديدگاه بسيار متفاوتی از شورا ) ١١٧(کائوتسکی 
اين نيروها می خواستند شوراها دقيقا همان چيزی باشند که بديو . داشتند، پيش می بردند



.  دوگانه در چارچوب حاکميت بورژوايیمکان های تقريبا دائمی قدرت: توصيف می کند
شوراها در عين حال که آفريده توده ها بودند، مکان مبارزه شديد ميان نيروهای سياسی 

مشخصا مبارزه حادی بين . مختلفی بودند که منافع طبقاتی متفاوتی را نمايندگی می کردند
ک ها و لنين در برنامه رفرميستی و اکونوميستی منشويک ها و برنامه انقالبی بلشوي

  . شوراها جريان داشت
لنين هيچگاه به شوراها از يک دريچه فرماليستی نگاه نکرد و آن ها را آفريده های ناب 

لنين مبارزه طبقاتی و ايدئولوژيک درون شوراها، و نقش . کارگری به حساب نياورد
 و در جريان آن، در ماه اکتبر، قبل از قيام. متغير آن ها تحت شرايط متغير را تشخيص داد

ابزار کليدی برپايی و تحکيم يک . شوراها از نظر لنين ابزار کليدی کسب قدرت بودند
اين خالف برنامه منشويک ها بود که می خواستند شوراها را . دولت پرولتری نوين بودند

به تشکل های توده ای سوسيال دمکراتيک و بی ارتباط با هدف انقالب و کسب قدرت 
  . کننددولتی تبديل

، به جای »فاصله دار از دولت«بديو با تالش برای تغيير شوراها به موسسات يا مناطق 
آنچه که واقعيت شوراها بود يعنی ضديت ريشه ای با دولت ارتجاعی و خدمت به مثابه 

  .نهادهای کسب انقالبی قدرت، دارد برنامه منشويک ها را احياء می کند
عن زمانی که قدرت دولتی پرولتری و اين که آيا درست در آستانه انقالب اکتبر، ي

انقالبيون بايد برای کسب کامل قدرت حرکت کنند يا نه به مساله روز تبديل شده بود، لنين 
  :در مورد شوراها چنين نوشت

آيا شوراها بايد خيال تبديل شدن به تشکل های : اصل مطلب اينست«
شويک ها اين شعار را  بل١٩١٧در آوريل (؟ دولتی را در سر بپرورانند

و در کنفرانس حزب !" همه قدرت به دست شوراها: "جلو گذاشتند
اعالم کردند که آنان به يک جمهوری پارلمانی بورژوايی .... بلشويک

قانع نيستند بلکه خواهان يک جمهوری کارگران و دهقانان از نوع کمون 
  يعنی؟ی باشندنبايد در پی چنين چيزاين که  يا .)پاريس يا شورايی هستند

از تبديل شدن به .  از گرفتن قدرت به دست خويش خودداری کنندبايد
يکی از رهبران [ به قول مارتف تشکل های دولتی خودداری کنند و

زير رنگ و (.  باقی بمانند"طبقه"يک  "تشکل های نبرد" ]منشويک
اين واقعيت که . لعاب اين آرزوی معصومانه، واقعيتی ديگر نهفته است

راها تحت رهبری منشويک ها، وسيله انقياد کارگران توسط شو
  )١١٨(» .)بورژوازی بودند

دولت هيچ چيز نيست مگر ماشين سرکوب طبقه «بحث لنين به شکلی موجز اين بود که 
لنين مشخصه موضع رفرميستی کارل کائوتسکی را ) ١١٩(» .ای توسط يک طبقه ديگر

  :چنين بيان کرد
 ده، پيشاهنگ همه مردم زحمتکش و تحت استثماربنابراين، طبقه ستمدي«

" نبردهای تعيين کننده ميان کار و سرمايه"در جامعه مدرن بايد در پی 
اما نبايد به دستگاهی که سرمايه از طريقش کار را سرکوب می ، باشد

نبايد از سازمان ! نبايد اين دستگاه را در هم بشکند! کند دست بزند



تاکيد در  (١٢٠» !تثمارگران استفاده کندفراگير خود برای سرکوب اس
   )اصل

اين مرحله ای است که لنين شوراها را ابزار کسب قدرت، و تشکل های تعيين کننده  
اما لنين اين را هم آموخت و جمعبندی کرد که سوسياليسم با . قدرت دولتی نوين می ديد

ی تواند توسط شکل وظايف پيچيده ای که برای دگرگون ساختن جامعه بر دوش دارد، نم
 طراز« و »موسسات ويژه«هر چند که شوراها به مثابه . نهادی شوراها هدايت شود

. عملکردهای بسيار مهمی در زمينه حکومت و اعمال قدرت سياسی داشته اند» نوين
ارزيابی لنين اين بود که برای رهبری جامعه سوسياليستی در جريان انجام وظايف پيچيده 

اين . و تحوالت، نياز به رهبری نهادينه يک پيشاهنگ انقالبی استمربوط به تغيير 
پيشاهنگ در بر گيرنده افرادی است که از يک نگرش و جهت گيری ايدئولوژيک و 

  .سياسی کمونيستی انقالبی برخوردارند
علل اين امر به مفهومی پايه ای و ريشه ای، همان است که به صورت جزء به جزء در 

تباط با اين که چرا کمون شانگهای شکل درستی برای آن مرحله از در ار(فصل چهارم 
  .بيان کرديم) گذار سوسياليستی در چين نبود

  مسيری به سوی رفرميسم و سوسيال شووينيسم

، بديو را به »سياست با حفظ فاصله از دولت«آلن بديو به کجا روان است؟ سياست او، 
  :گويد برد؟ او از طرز تفکر جديدش سخن می یکجا م

مجبور شده ام ... عصر انقالبات به سر آمده"هر چند امروز، اين که «
اصل هدايت کننده ديگر نمی . موضع ام را در ارتباط با دولت تغيير بدهم

بلکه مساله بيشتر نسخه . باشد" دولت زدايی"تواند، به طريقی يک جانبه، 
له، دانستن مسا. دادن برای دولت است، و اغلب با يک منطق تقويت کننده

تاکيد ) (١٢١(» . به دولت ارائه بدهیاز کجااينست که نسخه سياست را 
  )در اصل

  :بديو در جايی ديگر اين بحث را چنين بسط می دهد
سياست بر حسب منافع توده ها گسترش يافت و دولت، دشمن خارجی « 

 حرف امروز ما اينست ...امروز نقطه نظر ما کامال فرق می کند.... بود
در مورد شماری از مسائل نمی توانيم دولت را در يک موقعيت که 

بلکه مساله، اخذ چيزی از دولت است، يا . خارجی مطلق فرض کنيم
» ...فرموله کردن شماری نسخه ها يا اظهارات با عطف توجه به دولت

  )تاکيد از ما(
  :بديو در ادامه می گويد

کردن شماری نسخه بلکه مساله، اخذ چيزی از دولت است، يا فرموله «
تا شرايطی ايجاد شود که دولت .... ها يا اظهارات با عطف توجه به دولت

بعضی . با در نظر گرفتن آن، در جهت تغيير بعضی چيزها حرکت کند
که بايد .... دست به اقداماتی بزند. از قوانين را که بايد لغو شود ملغی کند

. همين است دولت ابردر بر ارائه نسخه منظور ما از. به انجام برسد
ما خارج از نظام . ا در دولت شرکت می کنيممعنايش اين نيست که م



انتخاباتی، خارج از هرگونه نماينده شدنی از جانب احزاب، باقی خواهيم 
تا آنجا که . ولی ما دولت را در ميدان سياسی خود لحاظ خواهيم کرد. ماند

 طريق ارائه نسخه در بر سر شماری از نکات اساسی، ما بايد بيشتر از
برابر دولت فعاليت کنيم تا اين که موقعيت خارجی راديکالی را نسبت به 

  )تاکيد در اصل) (١٢٢(» .دولت، به هر شکل، اختيار کرده باشيم
اينست مقصد سياسی و ايدئولوژيک دردناکی که سياست راديکال رهايی بخش بديو به 

ستی از موج اول انقالبات و جوامع او نتايج و درس های نادر. آن منجر می شود
عصر انقالب به "او تا آنجا پيش می رود که اعالم می کند . سوسياليستی استخراج می کند

." قدرت دولتی نه هدف است نه معيار"در سياستی که بديو جلو می برد ." سر آمده است
ی تقليل اين عليرغم تالش هايی که بديو برا. اما واقعيت مرزهای توهم را در می نوردد

سياست به يک تجربه کامال ذهنی انجام می دهد، خود را کامال به دولت نزديک می يابد؛ 
بديو . بله، کماکان فاصله اندکی وجود دارد. رفرم است» نسخه های«دولتی که محتاج 

اما او با اين خط ايدئولوژيک و سياسی، به . کماکان انتخابات و پارلمان را رد می کند
  .سازش می کند با فرضيات و فشارها و محدوده های دمکراسی بورژوايی لحاظ عينی

تنها چيزی که باقی می ماند، پوسته توخالی سياستی است که به نوعی مرتبط است با 
هيچ قولی «اما به گفته خودش . »فرضيه کمونيستی«يک مقوله سست و آبکی تحت عنوان 

ه ای است که به صورت يک نسخه ارائه انديش. نه حزبی دارد و نه برنامه ای. نمی دهد
  )١٢٣(» ....می شود

 »پشت صحنه« همچنان در سرمايه داری ـ امپرياليسم. و دنيا همچنان تغيير نکرده است
. در چرخ گوشت استثمار، جان ها را می ستاند و روح ها را می کشد. مشغول است

  .دهشت ها کماکان پايان نيافته اند
ال است؟ در اين سياست، يا در هر رفرميسمی، چه چيز کجای اين رفرميسم، راديک

   رهايی بخشی وجود دارد؟
، و استدالل کردن »نسخه ها«تصوير کردن دولت امپرياليستی به مثابه پذيرنده و محمل 

در مورد اينکه رابطه با چنين دولتی غير آنتاگونيستی است، يعنی پذيرش و تقويت وضع 
سر چشمه می گيرد، به اين معنی » کشور ما«از موضع اين سياست . موجود امپرياليستی

اين يعنی منطقی کردن . عملی و قابل قبول استکه چه چيزی در چارچوب کشور ما، 
سياستی که نمی تواند از هدف تحقق شرايط بهتر در خود مراکز امپرياليستی فراتر برود، 

البته چنين سياستی . ذاردو شبکه روابط استثمارگرانه و انگلی را دست نخورده باقی می گ
همين فضايی که برای : طنز ماجرا اينجاست. الزاما با نيت آگاهانه جلو گذاشته نمی شود

وجود دارد، محصول » حفظ فاصله از دولت«با » راديکال«ارائه يک سياست خيالبافانه 
ا مناسبات استثمارگرانه و امتيازات مربوط به آن است در بخش های گسترده تری از دني

اين فضا محصول امتيازاتی است که اين دنيای معوج و تحت سلطه امپرياليسم . است
  .استخراج می شود

او پيگيرانه . آلن بديو به همسرنوشت بودن با داغ لعنت خوردگان دنيا مشهور است
يعنی دفاع از . ، اختيار کرده است»بی مدرک ها«موضع صحيحی در دفاع از حقوق 

بديو به عنوان مخالف جنگ های . انونی در فرانسه ندارندمهاجرانی که موقعيت ق



 همان اهداف بديو با خط بطالن کشيدن براما . تجاوزکارانه امپرياليستی شناخته شده است
 تنها می تواند به و ابزاری که يک گسست انقالبی از امپرياليسم را امکان پذير می کند،

نظر عينی، بر موجوديت و ماهيت و رفرميسمی که از . يک رفرميسم حقير رو بياورد
به  انقالبی از امپرياليسم می تواند گسستحال آن که فقط  .نقش امپرياليسم مبتنی است

 و فرايند رهايی واقعی را در خدمت به نوع بشر در بدهد پايان ی موجودتمامی دهشت ها
يند پا گذاشته آلن بديو، بدون توجه به نياتش، به يک فضای ناخوشا.  آغاز کندسراسر دنيا

  )١٢٤." (سوسيال شووينيسم و سوسيال دمکراسی اروپا محور"به فضای : است

  »رخداد«آلن بديو و 
   خودرويی؟ازراديکال ) نه چندان (دنبال رویگسست راديکال يا 

آلن بديو يکی از شناخته شده ترين و بحث انگيزترين مقوالت مطرح » رخداد«نظريه  
اری از خوانندگان مترقی و راديکال آثار بديو، رخداد برای از نظر بسي. شده توسط اوست

به . اين مطرح شده که بر امکان شکاف های رهايی بخش در نظم موجود داللت کند
» فاعل آگاه«. داللت کند) فاعل(» فاعل آگاه«عالوه، رخداد می خواهد بر نقش مرکزی 

 فرصت های نوينی حرکت می ای که به رخداد وفادار می ماند و استوارانه در راه تحقق
  .کند که توسط اين شکاف راديکال به وجود می آيند

) ١٢٥(رخداد آلن بديو در عرصه سياسی، يک انفجار يا گسست  تعريف مختصر
سر منشاء و نحوه بروز اين انفجار يا  .حد باالی فشردگی اجتماعی استبرخاسته از 

» شانس ناب«ه بيان بديو، يک ب. گسست، کامال غيرمنتظره و غير قابل توضيح است
يک رخداد . را آزاد می کند» جديدی«رخداد چيزی است که نيروی نهفته راديکال . است

که اعتراضات ( در فرانسه باشد ١٩٦٨می تواند يک خيزش خودبخودی توده ای نظير مه 
و درگيری گسترده خيابانی با پليس، اشغال مدارس و کارخانه ها و يک اعتصاب عمومی 

 ١٩١٧يا می تواند يک لحظه انقالبی نظير کمون پاريس يا انقالب اکتبر ).  شامل می شدرا
نکته محوری رخداد از نظر بديو اينست که خصلت و محتوايی عميقا . در روسيه باشد

  .تساوی جويانه دارد
فاعل «و يک » حقيقت«به عالوه، رخداد توسط اين واقعيت تعريف می شود که به يک 

و با رجوع به ( هر دو اين ها، بعد از رخداد .پا می دهد و با آن عجين استنوين » آگاه
 نوين و فاعل آگاه: بنابراين رخداد به يک فرايند حقيقت پا می دهد. شکل می گيرند) رخداد

حقيقت نوين به طور عينی موجوديت ندارند بلکه در ارتباط با رخداد و از طريق 
  .خداد ساخته می شوندبه ر) وابستگی و ايمان(» وفاداری«

پل و . بديو، رستاخيز عيسی را به مثابه يک رخداد منطبق بر اين معيار نقل می کند
.  و حقيقت را تشکيل می دهندفاعل آگاهمسيحيت در وفاداری به اين رخداد، به نوبه خود، 
 فرانسه را لرزاند يک مثال ديگر ١٩٦٨در قلمرو سياسی، خيزش عظيمی که در ماه مه 

 به طور غير منتظره ای بر پا شد ٦٨خيزش مه . که از همين معيار پيروی می کرداست 
فاعل آلن بديو، خود يکی از آن (و با خود فرصت های راديکال جديد را به همراه آورد 

  .)اداری به اين رخداد شکل گرفته است هاست که در وفآگاه
ا توسط مفاهيم فرماليستی روش فرماليسم آلن بديو که تفاوت های ريشه ای در محتوا ر

اين . در پرده ای از ابهام می برد، به شدت در همين مقوله رخداد به کار گرفته شده است



 و ١٩١٧روش در مثال هايی که از رستاخيز عيسی، انقالب فرانسه، کمون پاريس، اکتبر 
  )١٢٦. ( می آورد نيز به وضوح ديده می شود٦٨مه 

ر متفاوت، کمون پاريس برای آلن بديو نقش ويژه ای از ميان همه اين مثال های بسيا
کمون پاريس تصوير و معياری است از آنچه يک رخداد می سازد و اين که . بازی می کند

  :چگونه يک رخداد با سياست رهايی منطبق است
 برای ما در ]که راه رهايی به سوی آن است[معتقدم که اين دنيای ديگر «

موجوديت بعدی آن به طور کلی و در همه هر چند که . کمون جای دارد
. جا، در قالب حزب ـ دولت و کارگر اجتماعی مرتبط با آن بيان می شد

در عوض،  .م گذاشت نخستنامش را موجوديتيعنی همان چيزی که 
يک گسست سياسی  که بحث می بايد مشاهده کرد اين دنيای ديگر را در

مان کامال مستقل از همواره ترکيبی از يک قابليت فاعلی و يک ساز
تاکيد ) (١٢٧(» . که اين سازمان از نتايج همان قابليت است،دولت است

   )در اصل ـ خط تاکيد از ما
کمون يک خيزش غير . از نظر بديو، کمون نماد کيفيات و خصوصيات معينی بود

کمون گسستی از دولت بورژوايی فرانسه در آن زمان بود و توسط . منتظره توده ای بود
اين شکل نوين، قدرت سياسی ـ نظامی را مستحکم .  شکل سياسی نوين رهبری می شديک

سياست بدون «و » حفظ فاصله از دولت«همه اين ها تجسم سياست . و متمرکز نکرد
اين جنبه مرکزی و تعريف : اينجا دوباره به رد حزب ـ دولت بر می گرديم. است» حزب

به عالوه، کمون به تولد . ا آن، نزد بديو استکننده مفهوم رخداد و سياست های مرتبط ب
نوين پا داد که برجسته ترين آن ها، خود کمونارها بودند و نيز جنبش »  هایفاعل آگاه«

  .بين المللی کمونيستی که از کمون الهام گرفت
، بيانگر عالقه پر شور به تاييد » ـ حقيقتفاعل آگاهرخداد ـ «تثليث فلسفی آلن بديو يعنی 

اين تثليث . انقالبی و ارائه يک رويکرد جديد به قوای محرکه چنين تغييری استتغيير 
گفته شده که اين موضع .  آگاه را دوباره به مرکز صحنه باز می گرداندفاعل آگاهظاهرا 

 در مورد تغيير است که تاکيد ناچيزی بر نقش خالف تئوری های ساختاری ـ دترمينيستی
 همين داليل است که رخداد از سوی برخی محافل مترقی به به.  دارندفاعل آگاهآگاهی و 

که يک دنيای مادی بهتر، ملهم از «تلقی شده » يک شکل بروز ديدگاه مخالف«مثابه 
رخدادهای ريشه ای جديد در زمينه های گوناگون را ممکن می داند و برای تحقق آن به 

  )١٢٨(» .ستانرژی و تعهد افرادی متکی می شود که نگاهشان به آينده ا
فقر، فالکت، درماندگی، . را با فرياد طلب می کند» دنيای مادی بهتر«واقعيت يک 

با وجود اين، . انباشته شده است» داغ لعنت خوردگان دنيا«سرکوب و خشونت در صفوف 
در ترکيب با » فاعل آگاه«تکرار می کنيم که رخداد آلن بديو و به ويژه مفهومی که او از 

 ارائه می کند، هيچ آلترناتيو واقعی ای را در برابر نظامی که »ـ دولتحزب «رد صريح 
   .توليد کننده اين دنيای ستمگر است جلو نمی گذارد

   ناب شانس  به مثابهبديورخداد 

"  به آن رسيدوضعيت که نمی توان از نابشانس " رخداد را به عنوان ،بديوآلن 
"  مطلقاتفاق"را يک   آنبديو گردان ممتازشااليور فلتام، يکی از . عرضه می کند) ١٢٩(



" ورای"به عبارت ديگر، رخداد چيزی مطلقا نوين است، چيزی . توصيف می کند) ١٣٠(
به همين دليل، . بينی کرد نتيجه ای که می توان از شرايط و تضادهای يک موقعيت پيش

 رسيدنش جوهر رخداد بی خبر: " در جايی گفته استبديو. رخداد غير منتظره هم هست
روز خدا ...."است، که هر قدر هوشيار باشيم، بازهم ما را با شکوهش غافلگير می کند

  )١٣١".(شب می آيد همچون دزدی در
را تئوريزه و ستايش می کند، اينکه " اوضاع عينی" يک جنبه از ديناميزم بديوآلن 

ير منتظره عظيم اجتماعی غالبا به انفجارهای شديد، خودبخودی و غتضادهای عميق و 
 های منتج از اينگونه انفجارات قوای محرکهو " محرک های بی واسطه. "می انجامند

و حتی . ندارند مستقيمبينی نيستند و با تضادهای زيرساختی و مهم ارتباط  اغلب قابل پيش
 را حدس بروز وقايعاغلب نمی توان شدت هم  ها شناسايی می شوند محرکوقتی داليل و 

 در فرانسه، خيزش دانشجويی ٦٨مه . شان کرد دقيقا پيش بينی  بتوانينکهزد چه رسد به ا
 در لس آنجلس را در نظر بگيريم ١٩٩٢ و شورش سال ١٩٦٨مکزيک در زمان المپيک 

 اين وقايع شدند و ديناميسم همگی شان انعکاس و بيان تراکم شديد محرک عواملی که –
 و چه از منظر بيرحمی چه از زاويه تضادهای اجتماعی بود ولی به هر حال آنچه شد،

  .  غير منتظره بودگرهگاه هایاشکال نوين مبارزاتی، تشکل و آگاهی برون آمده از اين 
اين موقعيت ها را نفی و غافلگير کننده کمتر کسی است که عوامل غير مترقبه بودن 

اين . ليل دادکند و اين کيفيات را نمی توان به طور مکانيکی به عوامل مادی زيربنايی تق
به اين گرايش آلوده بوده که آينده را جنبش کمونيستی به لحاظ تاريخی .  مهمی استمساله

بداند و امکان جهش ها و گسست ها در   رشته تضادهای هر مرحلهالخطمحصول مستقيم 
باعث شده  ،گرايشی که جلوی ديد روشن کمونيست ها را گرفته. تکامل را ناديده انگارد

 يک تدوين. متصور شوندموقعيت ها را " بی خبر" ناگهانی و قعيت امکان بروزنتوانند وا
.  و تصادف يک چالش بسيار مهم فلسفی استعليتدرک بهتر از رابطه ديالکتيکی بين 

 جدا کند و اين رخداد را بعنوان يک يش هاعلت می کوشد رخداد را کامال از بديوولی آلن 
در نگاه اول بنظر می رسد عامل ذهنی . بگذاردبه نمايش " نابشانس  "اثيریدرخشش 
 تنگ تر کردن زنجير جبرگرايی ،می شود، در صورتی خواهيم ديد نتيجه" رها"است که 

  . که خواهان تغيير بنيادين هستندانی استبر آن
 ضرورتاست، محصول ) شانس (اتفاق و عليتهمه چيز در طبيعت و جامعه محصول 

 پيشينه – عليتمی داند، يعنی عامل " نابشانس "وقايع را اين  بديووقتی آلن . و تصادف
 علمی از اين در تقابل با درک.  را نفی کرده است–تماعی مادی و تاريخی اين وقايع جا

 امری که ريشه در تحليل و ستنز – و امکان تغيير آن است به آنمی ل عو رويکرد جامعه
اسپينوزا فيلسوف قرن هفدهم، . عه دارد تکامل جاممعلمی از ساختارهای پايه ای و ديناميز

و آنچه معجزه به ) ١٣٢" (توضيح آن ناممکن است"دانست که " واقعه ای"معجزه را 
 مادی یتعيين کننده و پيشينه هايعوامل  – رخداد "معجزه" و از جمله –نيز نظر می رسد 

خداد رعالوه ه ب. قابال تداخل می کندت متصادفکه با نقش در سطوح مختلف دارد 
 بخشی از نيروهای اجتماعی و طبقات مشخص تاريخ اند که به بازيگرانی انسانی دارد که

 رخداد و شرايط پيشينه اش عکس العمل نشان می دهند و در آن نقش بازی می کنند و آن
  .را به نتايج متفاوتی می رسانند



ضادهای نمونه های بسياری داريم از تندپيچ هايی در تاريخ و جامعه معاصر که ت
ولی همانطور که جامعه را نمی . بروز کردند  آساسيستم به اشکالی غير منتظره و زلزله

توان به بروز تک خطی و مکانيکی علت و معلول تقليل داد، تقليل آن به يک سلسله وقايع 
 روسيه ١٩١٧نکته ای که لنين در زمان انقالب فوريه .  هم نادرست استاهللا بختکی

  : امال مصداق داردمطرح کرد اينجا ک
 ای اتفاق نمی افتد ولی هر چرخش معجزهدر طبيعت و تاريخ هيچ 

چنان  ، که اين در مورد همه انقالبات صدق می کند، در تاريخناگهانی
محتوای غنی ای را به نمايش می گذارد و چنان شکل های مبارزاتی و 
ند صف آرايی غير منتظره و خاصی از نيروهای درگير را آشکار می ک

  )١٣٣. (ذهن عامی آن را معجزه آسا می پنداردکه 
عواملی که به رخداد می انجامند، و به ويژه در چگونگی عمل و " مخلوط انفجاری"در 

 اتفاقعکس العمل اين عوامل و تولد پديده های نوين، عناصر قدرتمندی از شانس و 
يز موجود است؛ و وحدت و ثبات نسبی ن: ولی واقعيت تماما تصادف نيست. موجود است

اشکال ماده متحرک از جمله در جامعه بشری را می توان  الگوهای مشخصِ  و شکل ها
 تحوالت کليدی اقتصادی و منجملهتضادهای اجتماعی زيرساختی . تشخيص داد و فهميد

 و غيره هستند برآينده اجتماعی و فرهنگی ،تغييرات در روابط طبقاتی و پديده های سياسی
طور کلی يک وضعيت را شکل می دهند، هر چند به ه ساختار اجتماعی و بکه تحول يک 

مبارزه نيروهای آگاه انقالبی دقيقا برای اينکه پيشروی  .اين عوامل محدود نمی شود
در صورتی که البته ( به حداکثر برسانند،  در جهت کسب قدرتمنجملهرا انقالبی 
د از دل شرايط خيزش عظيم گشايش هايی نيروهای انقالبی بتواننوجود آيد که ه شرايطی ب
خيلی چيزها هست که بايد بفهمند، پيش بينی کنند و رويش کار ") بيرون بکشند"انقالبی را 

 در ارتباط با چيزهای بسياری که پيش بينی نشده اند و اتفاق می افتند، به قول باب .کنند
االت حساس باشند در عين اينکه بايد دائما نسبت به اينگونه احتم«آواکيان نيروهای انقالبی 

اين يک درک درست ) ١٣٤(» .پيگيرانه برای تبديل ضرورت به آزادی تالش می کنند
ماترياليستی ديالکتيکی از واقعيت و بر همين اساس، يک جهت گيری فعال، دگرگون کننده 

  . و انقالبی است
يی که "اليسم جبرگرارئ "قيد و بند در نگاه اول گريزی از ، بر رخدادبديو تمرکزشايد 

تصادف و  بين رابطه  اين که به جایبديوولی در واقع . نظر آيده در باال توضيح داديم ب
کند، به دقيق تر منعکس که الگوهای تکامل واقعيت را بازنويسی کند به شيوه ای را  عليت

  .ت متوسل می شودينفی ساده عل

  وامل عينی و ذهنیع:  تسريع در حين انتظاربه جایی يبی عملی و خودرو

 بيش از پيش به قعر فاجعه و ويرانی فرو دنيانظر می رسد ه به اين ترتيب، زمانی که ب
 معجزه بديونظر می رسد، آلن ه می رود و امکان تغييرات ريشه ای بسيار ضعيف ب

 کنونیما را از خفقان  اينکه امداد غيبیحتمال ابه  اميد :سکوالر رخداد را عرضه می کند
  .دهد "نجات"

 در کشورهای . امپرياليستی، ثبات نسبی عموما مشخصه شرايط معمول استمراکزدر 
 از  گوش آنان که آرزوی خروجبه بديورخداد . متفاوت استشرايط  لطهتحت س



 شکافی. يد آخوش میبر جوامع امپرياليستی دارند،  روزمرگی رخوت آور و حوصله سر
خودی توده ای برای کسانی ه ب  خودهای  يک رخداد و به خصوص خيزشبافت،در اين 

 و می ريزد اند که همه چيز به هم يی متفاوتند و تشنه لحظات استثنادنيايیکه خواهان 
  . يد و اين قابل درک استآی ها و امکانات نوينی ظهور می کنند، بسيار مطلوب می يتوانا

 تنها چيزی .داندتوکل گرايی می  روزمرگی جوامع امپرياليستی را دليلی بر بديوولی 
 پيدايشاست که شرايط برای " رخداد"چرا که اين  ( می خواهدآتی" فاعل آگاه" از بديوکه 

اين تلويحا به معنای  .اين است که به اين معجزه ايمان بياورد)  را ايجاد می کندفاعل آگاه
ا بعد از رخداد ر") سرسپردگی(" ايمان و وفاداری اانتظار برای رخداد است، و مشخص

سياست تنها کار شدنی، اتخاذ  ) ديديم٤همانطور که در فصل (و تا آن زمان . می طلبد
  . امپرياليستی استت هایبرای دول" دننسخه پيچي"رفرميستی پرسه زدن در حاشيه و 

ی در متروپل ها و رويکرد "رخداد"اشتراک بين سياست های رفرميستی زندگی غير
 و عامل ذهنی جز دنباله روی از وقايع و فاعل آگاه دو  به رخداد اين است که در هربديو

، يک بديو فاعل آگاه. نهايتا جدا افتادن از هدف انقالبی کسب قدرت دولتی، کاری ندارند
ست که به دنبال رخداد شکل می گيرد، و  ا ایفاعل آگاه انقالبی نيست، بلکه فاعل آگاه

فعاالنه برای تغيير شرايط ماقبل " فاعل آگاه"اين . می کند" کرنش"ی ياساسا به خودرو
، اهداف انقالبی راهنمايش نيستند و نمی کوشد  تالش نمی کند و خود رخدادی"رخداد"

  .بيشترين دستاوردها را برای مبارزه انقالبی کسب کند
جبرگرايی نوع  نتيجه اش يک ،برای رخداد" فاعل آگاه" مبنی بر انتظار بديومنطق 

تر عينی تاثير  و آگاهی نمی تواند بر شرايط وسيع" فاعل آگاه"است مبتنی بر اين اصل که 
  : اين اصل را تقديس می کندبديودر واقع . عوض کندرا شکل دهد و   آن،بگذارد

کارگيری تفکر ه ب... ديالکتيک عينيت و ذهنيت"]  بی تفاوت بهیسياست[
 ذهنْیکه فرضيه اين  از طريق ، بگيردشکلذهنی  ذهنی بايد درون خودِ 

چه رسد به " [و نه در تقابل ذهنی با عينی شده گذاری پايه ذهنْی درونِ 
" . ارجاع داشته باشداقتصاد، دولت، از خود بيگانگی و غيره به"] اينکه

  )تاکيد از ما، حروف درون کروشه از هالوارد() ١٣٥(
منظور از .  علمی مارکسيستی برخی عبارات کليدی را تعريف کنيماز منظرابتدا 
  است؛ امواج شرايط مادی جامعه و ديناميزم های زيربنايی آن،تر عينی ل وسيععوام
در  – از آن مستقل به نوعی و – با آن ارتباط که در  استتر سياسی ايدئولوژيکی وسيع

ت و ايده ا حال و هوا، احساس تمامی اين ها؛حرکت و تغيير) متضاد(؛ جهت های تالطمند
 که می کوشند هستندمنظور از عامل ذهنی کسانی . ههای بخش های متفاوت مردم و غير

  . تر جنبش وسيعيک شرايط عينی را تغيير دهند، چه حزب انقالبی و چه 
  از مرزهای بين اين– رابطه بين عوامل عينی و ذهنی را نفی می کند در حقيقت بديو

 اين يعنی.  نسبت به عامل عينی را تبليغ می کندمنفعل مطلق می سازد و يک برخورد ،دو
شکل دهد، بر آن تاثير را   بايد باشد و عامل ذهنی نمی تواند آنالزاما آنچه هستديد که 

قبل از " فاعل آگاه "علت فقداناين است . گذارد و در جهت اهداف انقالبی تغييرش دهد
نمی تواند  رخداد، هيچ تغيير اساسی در شرايط عينی امداد غيبیبدون .  نزد بديورخداد

  .ردصورت پذي



 و مسائل قابل –ذهنی می گذارد عامل  تاکيد زيادی بر اهميت بديو طنز اينجاست که
  گرايش:جبرگرايی به اين شکل ها وجود داشت. کم نيستانتقاد در تاريخ جنبش کمونيستی 

و دست کم گرفتن " سير تاريخم " ديدن"اجتناب ناپذير"ماترياليسم مکانيکی، نوعی ها به 
 به جبر – با جدا کردن ذهنی و عينی به شکلی ديگر– هم بديوورد  ولی برخ.عامل ذهنی

  .گرايی می رسد
عامل عينی، يا وضعيت، به طور کلی . کمی بيشتر به رابطه بين عينی و ذهنی بپردازيم

 می کند، حميل چارچوبی ديناميک که محدوديت هايی را ت.چارچوب است. عمده است
 ولی با وجود اين. و خود مرتبا در حال تغييرندحتی وقتی اين محدوديت ها سيال، نسبی 

 يعنی اين نظر که می شود صرفا با –که سيالند، کماکان موجودند و نتيجتا اراده گرايی 
ولی رابطه .  اشتباه است–اراده و عمل، بدون توجه به شرايط عينی موجب تغيير شد 

دو   که طی آن اين–موجود بين وضعيت عينی و عامل ذهنی يک رابطه ديالکتيکی است 
ی عمل ي توانا است جمله آن از کهدر هم تداخل کرده و متقابال بر هم تاثير می گذارند

چه اوضاع عينی و چه . آگاهانه انسان ها در تاثير گذاری بر شرايط عينی و تغيير آن
  . تغيير می کنند" تقابل ذهنی با عينی"، در جريان بديوعامل ذهنی برخالف ادعای 

هنی را از ذايده آليزه می کند و مان ساخت ـ  يک خودعنوانرا به " عل آگاهفا "بديو
واقعيت اين است که آگاهی، .  عامل عينی جدا می کندارابطه متقابل مداوم و تقابل ب
 ماده متحرک است با اين تفاوت مهم که انسان ها شکل هایهمچون اوضاع عينی، يکی از 

مرزهای بين . رکت آگاهانه برای تغيير آن را دارند عينی و حدنيایی يادگيری از يتوانا
کامال نسبت به ذهنی " عينی" واقعی اما نسبی و مشروط اند؛ شرايط ،عينی و ذهنی

  .خارجی نيست بلکه می تواند از آن تاثير بگيرد، توسط آن شکل بگيرد و حتی تغيير کند
  :می کند اين طور فرموله  رارابطه صحيح بين ذهنی و عينیباب آواکيان 

 –عامل ذهنی، نيروهای آگاه انقالبی [هر چند تغيير در آنچه برای ما ...
ما روی " کار"عينی است کامال، و يا حتی عمدتا، از طريق ] ويراستار

حاصل نمی شود، ولی ) به مفهوم مستقيم و يک به يک(شرايط عينی 
به برخی تغييرات درون چارچوب شرايط عينی منجر ما روی آن " کار"

همراه که " ترکيبی" بخشی از عنوان با و به تلفيقدر ( اينو  .خواهد شد
 نيروهای ديگری که از زاويه ديد خودشان منجملهبا عوامل متعدد ديگر، 

بخشی از می تواند  شرايط مشخص تحت )بر شرايط عينی عمل می کنند
و مهم است . می انجامد که به يک تغيير کيفی باشدواملی پيوستن عبه هم 

 .آخرش چه خواهد شدتاکيد شود که هيچکس نمی تواند دقيقا بداند که 
  ]تاکيد در متن اصلی) [١٣٦(

می از رابطه ديالکتيکی بين عوامل ذهنی و عينی به اين جهت لحرکت از يک درک ع
  :گيری می انجامد که

و بکوشيم  فشار بياوريم چارچوب عينیمرتبا بر محدوديت های ...
تغيير  هر مقطع زمانی معيندر شترين حد ممکن شرايط عينی را به بي

 چيزهای متفاوتی که يک جمع شدن نسبت به احتمالو هميشه  دهيم
يا بوجود (گسست کيفی و يک جهش را در شرايط عينی بوجود می آورند 



 جهت گيری اساسی مسالهاين .  حساس باشيم)وردنش را ممکن می کنندآ
تسريع در حين انتظار ، در يالکتيکد ماترياليسم و به کار بستناز زاويه 

  ]آخرين تاکيد از ما) [١٣٧. ( استبرای ظهور اوضاع انقالبیکشيدن 
بحرانی عميق قرار دارد با اوضاع انقالبی اوضاعی است که طی آن جامعه در بحبوحه 

ويژه در کشورهای ه مشخصه ها و معيارهايی که لنين برای امکان کسب قدرت ب
طبقه حاکمه در بحران غوطه می خورد ) الف: ص داديروری تشخامپرياليستی الزم و ض

تضادهای بين طبقه حاکمه راه را برای ) و قادر به حکومت به شيوه سابق نيست و ب
 نيستند، باز می قديم ديگر مايل به زيستن به شيوه یبروز خشم توده ها که در چنين شرايط

 خود را ذر مداوم کار کرده تا نفوطوه  است که ب انقالبی موجودپيشاهنگيک ) کند و ج
برای را است احساسات و اراده مردم  قادر،  و بندهای سازمانی ايجاد کردهبدهدگسترش 

  . بيان کندتحقق يک گسست ريشه ای با سيستم 
 توصيف می کند ممکن است حامل عناصر بديوهايی از نوع رخدادهايی که ش خيز

 منفعلولی وظيفه انقالبيون اين نيست که به طور . سازنده يک موقعيت بالقوه انقالبی باشند
عالوه ه در نتيجه کارکرد تضادهای خود سيستم ب"ظهور چنين موقعيت های انقالبی را که 

تسريع در "بکشند، بلکه بايد انتظار " کار سياسی ايدئولوژيک انقالبيون ظهور می کند
  )١٣٨. (را پيشه کنند" حين انتظار

گاهی سياسی ايدئولوژيک توده های مردم از طريق مجموعه ای بردن آ اين شامل باال
 از جمله کار ممتد ايدئولوژيک و تشخيص گسل هايی که حول آن :از فعاليت هاست

؛ اين شامل شودبه زير سوال بردن مشروعيت دولت می منجر مقاومت سياسی توده ای 
چرا است ه ای حياتی وظيفاين  (. افرادش استحزب در زمينه درک، نفوذ و تعدادتقويت 

 دکه بتوان  بسيار در اينپا می گذارد يک موقعيت بالقوه انقالبی به حزب زمانی که توانکه 
؛ و اين شامل توانايی )د موثر استو يا حتی متوجه آن شنداز چنين گشايشی استفاده ک

 تعيين شامل بخش قشرهای گوناگون است که البته بخش مهمی از مردم از ارتقاء دادن
" بشرنوع رهاکنندگان " که همچون  هم می شود، کسانی پرولتاريا توده هایننده ای ازک

اين . از اهداف دراز مدت و نگرش کمونيستیفکر و عمل کنند، افرادی با درک پايه ای 
  .شرايط عينی است، بخشی از تسريع" کار کردن روی"همه بخشی از 

 و مجاری متعدديل شرايط عينی از طور که آواکيان تاکيد کرده تبد عالوه، همانه ب
اين .  با تضادهای کليدی جامعه تکامل نمی يابدارتباطمتفاوتی می گذرد و صرفا در 

 با مبارزه حول ارتباط شامل قلمرو فرهنگ و اخالقيات و نقاط تمرکز مشخص در مجاری
  )١٣٩. (ايده هاست

عناصر و سطوح متفاوت  روابط تعريف شده بين فقدانبا توجه  بديورويکرد فلسفی آلن 
 مانعی است برای تشخيص بديوتئوری . ، عمال واقعيت را منعکس نمی کند در آنواقعيت
ها می توان آزادی را از چنگال  ی که از طريق آن و گوناگون و راه های مشخصمجاری

 شرايط عينی و بويژه آگاهی سياسی و ايدئولوژيک مردم ، و بر آن پايه–ضرورت ربود 
  .دادرا تغيير 
 نقش ديناميک به لحاظ عينی، فاعل آگاه در مورد حماسه سرايی اش عليرغم تمام بديو

 و تئوری رخداد مقهور ثبات بديودر نتيجه فلسفه . عامل ذهنی يا آگاهی را حذف می کند



شرايط بی عملی در مقابل . که در کشورهای امپرياليستی غالب استمی شود نسبی ای 
در طول  ، و جبرگرايیانفعالاين . ئولوژيک عميقا مخربی داردنامساعد عينی تاثير ايد

قابل تحمل بودن وضع " از لحاظ ايدئولوژيک به ،طور اجتناب ناپذيریه زمان و تقريبا ب
 کند شچيزی که نمی تواند از پايه عوضبه می انجامد چرا که فرد می آموزد " موجود

  . بماندو منتظر معجزه ... گردن بگذارد

  چه بود و چه می توانست باشد: ١٩٦٨مه 

او .  الهام گرفته است٦٨ رخداد را از تجربه مستقيم و شخصی خود در مه بديوآلن 
  : که شرکت کنندگان را چنين توصيف می کندفحوای آن دوران

حور آنچه بر ايشان می گذشت شده بودند، چيزی خارق العاده، سم... 
چه يک فرد می تواند ورای آن... چيزی که کامال قابل محاسبه نبود

. عد رخدادی می نامم اين چيزی است که من ُب–وقوعش را ممکن بداند 
کدام از روندهايی که به رخداد انجاميد با آنچه واقعا رخ داد برابری  هيچ
 درون موقعيت  محاسبه ای از که هيچاصال فکر نمی کنممن ... می کندن

در که  ی راواند گسست نمی ته خصوص و بتوجيه کندانفجارش را بتواند 
، توضيح دهد افتد می مشخص اتفاق یزمانيک مقطع  در چنين ابعادی

 چيزی شده اند که خود نمی دانند تسخير ش که بازيگرانگسست در ابعادی
خود عنان از  و يا ]supports به فرانسوی[ش محملبازيگرش هستند يا 

  ] در کروشه از اصلهکلم) [١٤٠...(آن برداشته اند
حال و  در عين اينکه سرعت سرسام آور و روحيه و نقل قول اين  درت آخرعبارا

 را زنده می کند، آشکار می کند که چطور اشخاصی نظير دوران متغير هوای به سرعت
فرصت  لحظاتی بود آبستن آن دوران". عنان از کف داده بودند" با خودرويی زمان بديو
سوی اهداف ه که مصمم بودند به حداکثر بولی نيروهای آگاه انقالبی . رهايی بخش های

 يا به اندازه کافی به کار – به کار نگرفتند فرصت ها راانقالبی پيشروی کنند، اين 
  .نگرفتند

 که پژواک شورش های انقالبی سراسر جهان بود و  در فرانسه٦٨شورش بر حق مه 
هم انقالبی در در زمانی که مبارزات م. ها را تقويت کرد، تاثير قدرتمندی داشت آن

کشورهای تحت سلطه جهان سوم جاری بود، اين شورش نشان داد که بذرهای امکان 
 که البته شورش های شهری اياالت –انقالب در خود کشورهای امپرياليستی موجود است 

امکان آنچه می  از زاويه ٦٨ولی مه .  را حتی شايد قوی تر نشان دادمسالهمتحده نيز اين 
 غايت مساعدی از شورش توده هاه شرايط ب. ی نشد اهميت بيشتری دارد ولتوانست بشود
 حتی ايجاد کند که با رهبری انقالبی می توانست فرصت های راديکالی پديد آمده بود

توده ها برخاسته بودند و طبقه حاکمه نابسامان . فرصت هايی برای تغيير انقالبی فرانسه
  . طور جدی زير سوال رفته بوده ی حاکم ب و مشروعيت نظم اجتماعجاودانگیحس . بود

ی ديناميک و رهبری کننده بازی  نقش کهموجود بود واقعی پيشاهنگاگر يک حزب 
ولی اين دقيقا . می توانست کيفيتا عظيم تر باشد"  فرصت ترينفرصتاين " ٦٨مه ، کند

  . نفی می کندبديوچيزی است که 



به مطرح می کند، ولی رخداد " نابشانس " رخداد را به شکل بديودرست است که 
می کوشد .  را طبق تصوير خودش بسازددنياهر طبقه می کوشد . نيست" ناب"هيچوجه 

ی که خودش از  و تصوردرکبا  البته ،"مشکالت جامعه"راه حل های خود را برای 
 که جامعه دستخوش  صادق استويژه در لحظاتیه  بمسالهاين . مشکالت دارد، ارائه دهد

ولی در .  ها و انفجارها خصلتی غير منتظره دارندشکاف، هبل.  استعدم قطعيتخيزش و 
عين حال با ساختار اجتماعی معينی تداخل می کنند که در آن طبقات متفاوت، نيروهای 
ه اجتماعی و نمايندگانشان در رقابتند و همه نيروهای مادی سياسی و ايدئولوژيکشان را ب

 و –حين ظهور و تکاملش شکل دهند و بر آن تاثير گذارند کار می گيرند که رخداد را در 
  .  منافع طبقاتی شان می کنندبا چشمداشت به نتيجه مطلوب برایکار را  اين

  نفوذ نيروهای طبقاتی غيربديود  مطلق باعث می شوتازگی و ناباين تاکيد بر شانس 
دست گيرند، ه ايط را ب شرعنانگيرد و به اين نيروها اجازه دهد که بی را نديده پرولتر

ديکته می آن را  تاثير گذاشته و حوالتها بر ت نيروی، اينيچرا که در صورت خودرو
طور که تاکيد کرديم، پرولتاريا تنها طبقه ای  همان.  بذرهای شکست هستندها اين. کنند

يک کار  و برای اين. الزم می کند را یينافعش مبارزه پيگير عليه خودرواست که م
استوار  بشريت تمام رهايیبرای " انقالب تمام عيار" که خود را بر  الزم استآگاهرهبری 

 و يا اساسا بيان نخواهد –بدون چنين رهبری ای منافع پرولتاريا سرکوب خواهد شد . کند
  . شد

 برمی شمارد گرفت اين است که بديويکی از درس هايی که بايد از رخدادهايی که 
 و مخالفتش را با – مخالفت خواهد کرد رهايی بخشاديکال و بورژوازی با گسست واقعا ر

طبقه حاکمه نيروهای سرکوب و مسلحش . افراطی ترين ابزار و اقدامات بروز خواهد داد
را به کار خواهد گرفت، از روابطش درون جامعه و با طبقات حاکمه ساير کشورها سود 

ذاری و شکل دادن افکار عمومی  و تاثير گی ارتباطابزارخواهد جست، و از کنترلش بر 
  .استفاده خواهد کرد

بورژوازی در کار تاثير گذاری بر تحوالت خواهد بود و از طريق ارعاب و فريب 
به  خصوص در ميان خرده بورژوازی،ه بخش هايی از مردم را، بتا تالش خواهد کرد 

می کشاند " راه سوم" مذبذب که موقعيتش او را به دنبال يی، يعنی نيروخود جلب کند
راهی که انعکاس ديدگاه و منافعش است ولی نهايتا در ) راهی بين پرولتاريا و بورژوازی(

بورژوازی نيروی ايدئولوژيک عادت و گرايشات . جامعه مدرن غير قابل تحقق است
 ميانی را فرا خواهد قشرهایخصوص در ميان اين ه ب" نظم و ثبات"خودبخودی در جهت 
ب و سازمان های رويزيونيست برای او از احز. ده قرار خواهد دادخواند و مورد استفا

  و در صورت لزوم سرکوب مبارزه انقالبی استفاده خواهد کرد،ربودن ،گمراه کردن
 ،و در مقابل اين همه. همان کاری که طبقه حاکمه با موفقيت زياد در فرانسه انجام داد

ک و سياسی را بدست بگيرند، حفظ کنند و نيروهای انقالبی بايد بکوشند ابتکار ايدئولوژي
 در فرانسه نشان داد که بدون ٦٨هر چند که وقايع مه . در صورت لزوم باز پس بگيرند

 بسيار پيش خواهد رفت، ولی بيش از آن نشان می دهد که در نبود مسالهحزب هم اين 
 دولت  گشايش بالقوه انقالبی می تواند به يک بحران قانونی و رفرم در،اهنگپيش

  .  موجود تقليل پيدا کنديیبورژوا



 ديگری نيز در عصر حاضر از اينگونه مانورهای امپرياليست ها و ناکنمونه های درد
 ١٩٧٨-٧٩در انقالب ضد شاه ايران در سال های . ساير نيروهای طبقاتی در دست است

 ه زده دورحلق رقيب، نيروهای بورژوا و فئودال قشرهای نيروها و ترکيب ديوانه واردر 
در بحبوحه مند شدند، ه  نيز بهريیخمينی که نهايتا از پشتيبانی امپرياليست های آمريکا

 از طريق ارتباط با ارتش ايران ميسر کاراين .  را بگيرندقدرتخيزش توده ای رفتند که 
، به قدرت فی الفورمريکايی حساب کردند که در موقعيت بحرانی آامپرياليست های . شد

  .  انقالبی استاوضاع تشديدينی قابل قبول تر از ادامه و رسيدن خم
نشان ا، و متحديیخصوص امپرياليست های آمريکاه در آفريقای جنوبی، غربی ها و ب

در طبقه حاکمه آفريقای جنوبی، برای اينکه بتوانند مبارزه عليه آپارتايد را در چارچوب 
 و اين هم اقدامی بود برای سقط –د ، نلسون ماندال را جلو گذاشتنکنندو فصل معينی حل 

  . های انقالبی که داشت شکوفا می شدظرفيتفرصت ها و 
در هيچ يک از اين موارد، نيروهای اصيل انقالبی جهت گيری روشن و يا قدرت کافی 

  .برای به ميدان آوردن توده ها و بسيج شان حول چيزی کامال متفاوت را نداشتند
 نيروهای طبقاتی و اجتماعی .طور بود  نيز همينبديو، رخداد سر سبد ٦٨در مه 

حزب کمونيست رويزيونيست فرانسه که . مختلف به وقايع عکس العمل نشان می دادند
هيچ وجه مشترکی با انقالب و کمونيسم نداشت و صرفا يکی از سنگرهای وضع موجود و 

رافيت کارگری نظام حاکم بود، و اتحاديه های وابسته به حزب کمونيست که نماينده اش
 وقايع بی سابقه را به پايانی آن نقش تعيين کننده ای در مهار اوضاع بازی کردند وبودند، 
دانشجويان هم، هرچند احساسات عظيم انقالبی داشتند و در ابتدا مکانيسم .  رسانداسفبار

 می کردند، و هر چند ابتکارات جسورانه و ردهای مشروعيت دهنده انتخابات را 
 ان ولی آندر فرانسه مطرح کرد،  را به عنوان يک امکان واقعینقالب ان تا حدیشجاعتشا

خصوص بورژوا دمکراسی ه  در مورد سيستم و بيی توهمات خرده بورژواگرفتارهم 
. داشتندبودند و تحت تاثير خطوط اکونوميستی درباره کارگران و جنبش کارگری قرار 

تی با يک خط تکامل يافته انقالبی در تصور کنيد که وجود يک رهبری اصيل کمونيس
 در تفاوتیچه می توانست رهبری دانشجويان برای گسست عميق تر از بورژوا دمکراسی 

  )١٤١. (ايجاد کندجنبش انقالبی بطور کلی در آن عرصه مهم و تعيين کننده 
 منافع و برنامه استراتژيک و رهايی –پرولتاريا به مثابه يک طبقه ، يیدر تحليل نها

و بدون يک رهبری . از صحنه غايب بود – برای انقالب و تغيير جهان  آنبخش
  . همواره صادق استمساله، اين اهنگپيش

 فرانسه عاليرتبه وقتی دوگل و پمپيدو، دو تن از دولتمردان ٦٨ در اواخر مه مسالهاين 
 جامعه  جاری پايان بخشند و آن را در ساختار به وقايعمتحد شدند تاطبقه حاکمه کل و 

حزب کمونيست رويزيونيست فرانسه و . ، اين کمبود به شدت حس شدفرانسه حل کنند
 تحميقکه طبق آن برای ( موافقت نامه ای ». ت. ژ.ث« ب به آن يعنیتسسنديکای من

برای پايان دادن به اعتصاب سراسری با پمپيدو امضا کردند ) زياد شد دستمزدها انکارگر
 دوگل يک فراخوان چند جانبه برای .)که اوضاع آرام شود (و با انتخابات همراه شدند

پمپيدو ارتش را که به شدت به دولت وفادار مانده . صادر کرد" نظم عمومی"بازگشت به 
محافظه کار را مشهور  ريموند آرون، روشنفکر ، وقايعحل اين چنينی. بود، به رخ کشيد



پيروزی " اين :يسدنوب فرانسه مهمهای يکی از روزنامه فيگارو، بر آن داشت که در 
  )١٤٢" (حزب نظم بود، حزبی که بس وسيع تر از حزب دوگل است

  نقش تعيين کننده رهبری: ١٩٦٨ و مه ١٩١٧اکتبر 

» فتح«آلن بديو از معادله خود، عامل حياتی و عمده ای را حذف می کند که برای 
ت از طريق د درون اين شرايط، چنگ انداختن بر لحظه و ايجاد يک دنيای بنيادا متفاو

اين عامل، رهبری انقالبی کمونيستی است که در خط و رهبری يک . غوغا، الزم است
 پيگيرانه به قدرت سياسی دوخته شده اين حزبنگاه . حزب پيشاهنگ متمرکز شده است

از دل نقاط اوج و افتی که هر خيزش و هر پيچ و خمی در بر » تا به آخر رفتن«. است
اين رهبری بايد محکم در راستای يک آينده متفاوت، يک .  يک رهبری استدارد، مستلزم

  .ک قدرت دولتی بنيادا نوين و متفاوت حرکت کنديجامعه بنيادا متفاوت با 
که بديو آن ( در روسيه ١٩١٧نمی توان به شيوه ای تک خطی وضعيت و نتايج اکتبر 

اما حضور يک . قياس کرد در فرانسه ٦٨با مه ) تلقی می کند» رخداد"را نيز يک 
وضعيت پيچيده و حاد . در بر داردرهبری انقالبی در روسيه، درس های عميقا مهمی 

  .ظرفيت اين را داشت که به نتايج کامال متفاوتی بينجامدروسيه 
در اينجا مهم است که چند نکته را در مورد اوضاع عينی روسيه در مقطع انقالب 

 روسيه به انحاء گوناگون، يکی از نقاط اشتعال تضادهای در آستانه انقالب،. متذکر شويم
واقعيات و دهشت های جنگ جهانی اول، به شکلی گسترده به نمايش در . بين المللی بود

برای مثال، نظم کهنه به شدت تضعيف شده، باعث نابسامانی ها و رنج های : آمده بود
جنگ . اثير قرار داده بودو اين وضعيت، ارتش را تحت ت. بيشمار در جامعه شده بود

رخدادی بدون زمينه «نه جنگ . جهانی اول، وضعيت داخلی روسيه را عميقا شکل می داد
آن جنگ محصول رقابت ها و تنش .  و نه تاثيراتی که بر جامعه روسيه گذاشتبود» قبلی

 هر چه جنگ جلوتر می. اين ها عواملی قابل شناختن بودند. های مابين امپراتوری ها بود
رفت، رخدادها و مسيرهای تکاملی ممکن و محتمل، و فرصت های انقالبی را می شد 

  .کاری که لنين انجام داد همين بود. مورد تحليل و ارزيابی قرار داد
در عين حال، هيچکس نمی توانست از قبل بگويد که اين وضعيت دقيقا از چه طرقی 

 تالطمی که بحران را آشکار کرد، برای مثال، يک ماه قبل از نخستين. ايجاد خواهد شد
 طی يک سخنرانی در  که به سرنگونی تزار منجر شد، لنين١٩١٧يعنی انقالب فوريه 

ما که از نسل گذشته ايم ممکنست آنقدر «: س چنين تصويری را از آينده ارائه کردييسو
اله ای که چند لنين در مق) ١٤٣(» .زنده نمانيم که نبردهای تعيين کننده انقالب آتی را ببينيم

اين «: روز بعد از خيزش های فوريه نوشت، پيروزی سريع انقالب را چنين رديابی کرد
مساله . واقعيت يکی از نتايج وضعيتی تاريخی است که فوق العاده منحصر به فرد است

، اهداف مطلقا نامتجانس، منافع طبقاتی جريان های مطلقا متفاوتتکان دهنده اينست که 
» .با يکديگر به ظهور رسيده اند" هماهنگ"، به شيوه ای مطلقا مخالفماعی سياسی و اجت

همه اين ها جديد بود و طرز فکر جديد و ابتکار عمل های شجاعانه ای را می ) ١٤٤(
اما لنين برای اين که دست به چنان ابتکار عمل های بزند، .  مشاهده کرديملنيناز طلبيد که 

نچه که در تضادهای مادی به شکلی معجزه آسا بروز می بايست عميقا از ريشه های آ
و می بايست عميقا به تحليل از راه هايی می پرداخت که جنبش . کرده بود تحليل می کرد



 را به واقعا نوينانقالبی می توانست برای استفاده از آن تضادها در پيش بگيرد تا چيزی 
مدير «ل لنين، جنگ به نوعی نقش به قو. يعنی جامعه ای عاری از استثمار. وجود بياورد

لنين بلشويک ها را برای فهم اين مساله و . را برای انقالب روسيه بازی کرد» صحنه
بر مبنای اين تضاد رهبری کرد، به نحوی که بتوانند در کمتر از يک سال » فعاليت«

ب و موفق به جلب نظر ميليون ها نفر از مردم شوند و آنان را قانع کنند که تنها انقال
  . بلشويک ها هستند که يک راه نجات و پيشرفت واقعی ارائه می کنند

 ١٩١٧اگر لنين و رهبری وی بر حزب بلشويک و جنبش انقالبی نبود، نه انقالب اکتبر 
اگر روسيه و به ويژه بلشويک ها را کنار بگذاريم، . در کار بود و نه کسب قدرت

سرانجام . ل جنبش کمونيستی بودمشخصه واقعی آن لحظه تاريخی، ورشکستگی کام
و (احزاب تشکيل دهنده انترناسيونال دوم، به جز مورد استثنايی و قابل توجه بلشويک ها 

جای اين که در جنگ ميان امپرياليست ها از خط  به آن احزاب، چه شد؟ )معدودی ديگر
اکمه شکست طلبی انقالبی پيروی کنند و در پی انجام انقالب پرولتری عليه طبقات ح

  .پرداختندحمايت از بورژوازی خودی کشور خود باشند، در جنگ جهانی اول به 
رهبری لنين در خط ايدئولوژيک و سياسی ای متمرکز شده بود که عليه اين 

گی جدل می کرد و درک علمی از مقوله دولت و نياز به انقالب پرولتری را تورشکس
. ان توده ها برای دفاع از خط جنگيدندلنين و بلشويک ها در مي. عمق بيشتری می بخشيد

همان انقالبی که بايد در گذر از پيچ و خم های اوضاع . ديدگاه آنان، انجام انقالب بود
   .متحول و بروز ناگهانی بحران انقالبی، رهبريش می کردند

اين انقالب، پيچ و خم ها . انقالب اکتبر، يک انقالب به مفهوم کامل و در همه ابعاد بود
اين شامل دوره های متناوبی از خيزش . غييرات ناگهانی بسيار را در بر می گرفتو ت

 مثال انقالب : توصيف می کرد نيز بودپر تنشعظيم و آنچه که لنين تحت عنوان آرامش 
فوريه که تزار را سرنگون کرد، دوره ای که بخش های وسيعی از خرده بورژوازی به 

تالش های کودتاگرانه توسط بخش های  بودند، دام جنون جنگ ميهن پرستانه افتاده
ارتجاعی ارتش، هجوم به کاخ زمستانی و برپايی قيام، و جنگ داخلی که متعاقب آن رخ 

و در آن ارتش های مرتجع ضد انقالبی از حمايت نيروهای امپرياليستی خارجی (داد 
بر در ارزيابی در مقابل اين واقعيت، انقالب اکت.) کشورهای گوناگون برخوردار بودند

 به .يک کودتای استادانه تصوير می شودهای بورژوايی و رويزيونيستی غالبا به مثابه 
  .انجام شد »مرتجع ضعيف«اين معنی که درست سر موقع عليه يک دولت 

 بدون رهبری لنين، يعنی بدون نگاه او که پيگيرانه به قدرت باز هم تکرار می کنيم،
 تاکتيک ها و سياست هايی که ناشی از اين هدف سياسی دوخته شده بود و بدون

لنين، بلشويک ها را در . استراتژيک بود، انقالب اکتبری هم نمی توانست در کار باشد
 آمادگی و عزم  ازارزيابی از حال و هوای طبقات مختلف،: زمينه های زير رهبری کرد
 چگونگی شکل  درون طبقه حاکمه، تحليل ازتضادهایاز بخش های پيشرو توده ها، 

گيری احتمالی اوضاع انقالبی، و مطالبات برنامه ای که حول آن می توان اتحاد انقالبی را 
  .ساخته و پرداخته کرد



رهبری لنين چيزی است که بديو تشخيص می دهد و به رسميت می شناسد، اما وی با 
را حذف دولت در آنچه تحت عنوان رخداد تئوريزه کرده، رهبری  -حزب" پاراديم" نفی

  . می کند
 توده ای که در آستانۀ انقالب برگزار يیدر يک گردهم آ: اين يک صحنۀ معروف است

شد، در ميانۀ بحث و مجادلۀ حاد، يک فرد سوسيال دمکرات مطرح کرد که هيچ شخص و 
در مقابل صدايی . هيچ حزبی که قدرت را در جامعۀ روسيه به دست بگيرد وجود ندارد

اگر لنينی نبود که . اين صدای لنين بود) ١٤٥." (نين حزبی وجود داردچ: "طنين انداز شد
  . تبديل می شد" رخداد رخ نداده" به يک ١٩١٧بلشويک ها را رهبری کند اکتبر 

هيچ گسست واقعی در کار نخواهد " دولت-حزب"نکتۀ اساسی تر اين است که بدون 
بخش، ثابت کرده که در نهايت رخداد يعنی امکان تغيير حقيقتا ريشه ای و رهايی . بود

چيزی گذرا خواهد بود يا آنگونه که شاگرد درجه اول بديو يعنی پيتر هالوارد به شکل 
به همين علت است که ) ١٤٦". (يک سياست برق آسا است"مناسبی توصيف کرده رخداد 

د رخدا. را اعالم می کند" عصر انقالب"، به سر آمدن "دولت-حزب"آلن بديو با رد مقولۀ 
 و جنبه شاعرانه اش فقط به رهايی بخشآلن بديو با تمام کيفيات انفجاری و تمام ظرفيت 

اين می تواند نتيجه اش دوباره بافتن و حفظ همان . تاروپود اجتماعی می انجامدشکافتن 
باشد، يا يک تاروپود کامال جديد " حزب نظم"روابط توسط نيروهای حاکمه قديمی يا 

ومی وابسته به وجود يک حزب پيشاهنگ انقالبی، يک انقالب، و يک که اين د. بوجود آيد
  . قدرت دولتی نوين است

  

  نکته پايانی در مورد فلسفه

از آنجا که فلسفۀ سياسی کانون بحث ماست، در اينجا نمی توانيم وارد بحث از فلسفه 
  .اما چند نکتۀ زير را مطرح می کنيم. کلی بديو بشويم

دتا ناشی از تئوری مجموعۀ رياضی است، به ميزان زيادی ساخت فلسفی بديو که عم
شانه به شانۀ نظرات پست مدرنيستی درمورد يک واقعيت اجتماعی پراکنده می سايد که 

  .فاقد قوای محرکۀ ساختاری يا حرکت گرايشی است
يعنی عليه راهگشايی .  به ويژه عليه ماترياليسم تاريخی به جدل می پردازدبديوفلسفه 
بديو . در زمينه رويکرد علمی به جامعه بشری، تاريخ و قوای محرکه تغييرمارکس 

اليور فلتهام که . مطرح کرده است" هستی و رخداد"اصول فلسفی کليدی خود را در کتاب 
مترجم اين کتاب به زبان انگليسی است و يکی از شاگردان ممتاز بديو محسوب می شود 

برباددهنده مفهوم  هستی و رخداد را معموال: "تچنين گفته اس" هستی و رخداد"در بارۀ 
تاريخی وجود ندارد، فقط .... مارکسيستی از تاريخ به مثابه يک کليت جهت دار می دانند

. اشاره فلتهايم در اينجا به تاريخ گرايی است) ١٤٧." (وضعيت های تاريخی موجود است
يعنی هر چيزی که اتفاق . ه دارديعنی اين ايده که تاريخ يک نقشه و نتيجه از پيش تعيين شد

که پيش می رود و اين که تاريخ به سوی يک هدف نهايی . افتاده می بايست اتفاق بيفتد
  . توسط يک اراده و مقصود هدايت می شود

حتی . در جنبش کمونيستی گرايشات تاريخ گرايانه به صورت فرعی وجود داشته است
لفت با اين گرايش مکانيکی و مذهبی باشد، برای مخا" تالش صادقانه"اگر بحث بديو يک 



روابط، مارکسيسم . اما وی جوهر و رويکرد علمی مارکسيسم را کامال نفی کرده است
 که مبنای شکلبندی های اجتماعی و ساختارها و فرايند های اساسی و قوای محرکه ای

تشخيص  را در تاريخ انسجاممارکسيسم يک . تکامل تاريخی آنهاست را تشخيص می دهد
  . انسجامی که ريشه در انتقال نيروهای مولده از نسلی به نسل ديگر دارد. می دهد

اما . در تاريخ بشر وجود ندارد" اراده يا مقصودی"هيچ مسير يا نتيجه ثابت، هيچ 
عامل . آنها به مثابه گرايش ها عمل می کنند. قوانين حاکم بر تکامل اجتماعی درکارند

ل متقابل پيچيده ای نيز ميان سطوح متفاوت جامعه موجود است عم. شانس هم وجود دارد
باب آواکيان از گرايش های . اشاره کردنقش آگاهانه و ديناميک مردم هم بايد به و باالخره 

فرعی در جنبش کمونيستی يعنی گرايش به ماترياليسم مکانيکی، دترمينيسم و تاريخ 
ين بخشی از سنتز نوين در تئوری کمونيستی ا. گرايی، انتقاد کرده، و از آنها بريده است

در مقابل آلن بديو تالش . است که آواکيان بر پايه ماترياليسم و ديالکتيک مطرح کرده است
جدا "را از ماترياليسم و ديالکتيک ) ايدۀ کمونيسم(دارد فلسفه و تئوری تغيير اجتماعی 

ساختار تضاد و نه واقعيت اين را در تالش بديو برای پشت سر گذاشتن آنچه وی ". کند
  . تضاد می خواند می بينيم

تئوری بديو توانايی مردم به شناخت علمی واقعيت، ورای سطح و ظاهر پديده را نفی 
اين تئوری به يک فلسفۀ عميقا پوزيتيويستی، پراگماتيستی، و امپيريسيستی می . می کند
يک نتيجه . ر تقليل می دهدرا به کارکرد و ظاه" حقيقت"اين تئوری، شناخت و . انجامد

 تاثيرگذاری آگاهانه بر يیناگزير تئوری بديو اين است که نيروهای انقالبی را از توانا
اين تئوری بالعکس، به معنی دنباله روی . واقعيت و تغيير و تحول آن محروم می کند

افق نهايی اين تئوری . صرف از جريان خودبخودی و تسليم شدن در برابر اجبارهاست
آنچه می تواند " هست تعيين می شود و نه يا آن چه به نظر می رسد" آن چه هست"توسط 

اين شامل دنيای سرمايه ": هست"ضرورتا " آنچه هست"در نهايت،  ."و می بايد باشد
  .  امپرياليستی با همه فجايعش نيز می شود–داری 

  نتيجه گيری

 تکان دهنده قرن بيستم دقيق می در رخدادها و وقايع" قرن"آلن بديو در اثری به نام 
او جنگ ها و انقالبات، اوج وحشيگری و قهرمانی ها، و حتی بلند پروازی هايی که . شود

و به اين نتيجه می . در قرن بيستم در زمينه هنر مدرن صورت گرفت را بررسی می کند
  همحرفاين ) ١٤٨".(وسواس های قرن دستيابی به چيزهای معين بوديکی از : "رسد که

  .نگرانی اوست و همه خستگی اشبيان 
و آگاهانۀ   سرنگونی ريشه ای،انقالب". چيزی معين: "ولی معنی انقالب همين است

در قرن بيستم که با دگرگونی های تشنج آميز، نابسامانی های . کهنه و ساختن نو است
انقالبات پاسخی اين . وقوع پيوستنده سرگيجه آور و تخريب بيسابقه همراه بود، انقالباتی ب

دنيا با شرايط . بودند به موجوديت اجتماعی فاجعه باری که پايانی بر آن متصور نبود
امپرياليسم جهانی در مقابل اين انقالبات به هيچ وجه کوتاه . دشوار وحشيانه ای مواجه بود

آمد ها چيزی بيرون  با وجود اين، از دل همۀ اين. مجال نفس کشيدن نداد آن ها نيامد و به



منظور رهاترين جوامع در تاريخ . که از نظر شدت و سرعت فوق العاده و بی سابقه بود
  .  مسير را نشان دادنستمديدگان را سرشار از اميد کرد و به آناکه جهان است 

 يک :م حياتی ترين درس آنيياست، اگر نگو" قرن"اين يکی از درس های حياتی 
آيا جرات پيشروی و مواجهه با چالش ها و فرصت . تدنيای بنيادا متفاوت، امکان پذير اس

 قرن را داريم؟ آيا جرات داريم که باز هم پيشروی کنيم و در مسير تغيير دنيا اينهای 
  بهتر از گذشته عمل کنيم؟

کاری که آلن بديو . اينک ما در ابتدای يک مرحله جديد از انقالب کمونيستی قرار داريم
يک "ه کردن و منطق تراشيدن در مورد اين است که چرا در اين اوضاع می کند تئوريز

که زمانی دست به اين کار زده  درست بديو. نه امکان پذير است و نه مطلوب" چيز معين
سنتز نوين .  و اين وضوح در سنتز نوين باب آواکيان وجود دارد.نياز داريمبه وضوح 

از بحث بديو حاصل می چيزی که . مبنايی است برای پيشروی نوين پروژه کمونيستی
شود، عليرغم همه تالش هايش برای ارائه يک تئوری متعالی، آش شب مانده و بی مزه 

يک مشت تئوری بافی و منطق تراشی و صدور نسخه که . سوسيال دمکراسی است
يعنی . همچنان در چارچوب جامعه بورژوايی ارائه می شود و به تقويت آن خدمت می کند

  . گذاشت" حق بورژوايی"ی که مارکس نامش را افق تنگ در چارچوب همان چيز
  
  

  يادداشت ها

١ (Terry Eagleton, Figures of Dissent (London: Verso, ٢٠٠٥), p. ٢٥٣  
انتشارات ( مانيفستي از حزب آمونيست انقالبي آمريكا ، آغاز يك دوره نوين: آمونيسم) ٢

“  آغاز يك دوره، آمونيسم ”اختصار در اين نوشته به .ترجمه فارسي) ٢٠٠٨ ، آرسي پي
  www.sarbedaran.org. مي گوئيم

ديدگاهي است آه در جنبش بين المللي آمونيستي رايج “ حقيقت طبقاتي”منظور از ) ٣
 عيني نيست بلكه –خصوص در زمينه علوم اجتماعي ه  ب–بوده است و آن اينكه حقيقت 

زي حقيقت خودش را دارد و  يعني بورژوا. براي هر طبقه اي مشخص و نسبي است
:  به لحاظ عيني حقيقت است، در حالي آه آنچه حقيقت است. پرولتاريا حقيقت خودش را

با اين ايده “ حقيقت طبقاتي”. يعني يا بر واقعيت در حرآت و تكامل منطبق است يا نيست
  دست افراد برخاسته، صرفا به خاطر موقعيت اجتماعي شان،نادرستي آه سرقفلي حقيقت

 حقيقت است و مهم نيست چه آسي بيانش ، ولي حقيقت.  همپوشي دارد،از پرولتاريا است
و الزمه دستيابي به حقيقت هم براي پرولترها و هم براي افراد برخاسته از ساير . مي آند
  . نيازمند درك و اعمال رويكرد علمي به جامعه و جهان است، و طبقات جامعههاقشر
    “دوره آغاز يك ، آمونيسم”) ٤
  همانجا) ٥
٦ (Filippo Del Lucchese and Jason Smith, "We Need a Popular 

Discipline: Contemporary Politics and the Crisis of the Negative," 



Interview with Alain Badiou, Los Angeles, ٢/٠٧/٠٧; Critical Inquiry, 
Vol. ٣٤, No. ٤, Summer ٢٠٠٨, p. ٦٤٦.  

دمكراتيك و تئوريزه آردن اين مطلب آه  -وش هاي باب آواآيان در تئوري بورژواآا) ٧
  در آثار مهم وي مدون،طور آاملتر و عميق تري از دمكراسي گسست آنده آمونيسم بايد ب

خواهد  و  انجامش دهد پرولتاريا مي تواند کاری کهفتح جهان؟ است آه از آن جمله اند شده
مي هر زماني از  بيش: دمكراسي  ” پلميك ، )١٩٨١ ، رسي پي انتشارات آ شيكاگو( داد

 Phonyاين مقاله به عنوان ضميمه چاپ دوم “  توانيم و بايد بهتر از آن را بدست آوريم
Communism Is Dead...Long Live Real Communism!  )انتشارات ،شيكاگو 

ارسي در تارنماي ترجمه ف( در دسترس است revcom.usدر تارنماي ) ٢٠٠٤  آرسي پي
 ?Democracy: Can't We Do Better Than That ،  )سربداران موجود است

(Chicago: Banner Press, ١٩٨٥); Communism and Jeffersonian 
Democracy (Chicago: RCP Publications, ٢٠٠٨), (revcom.us); The 
Basis, The Goals, and the Methods of Communist Revolution 
(revcom.us); and Views on Socialism and Communism: A Radically 
New Kind of State, A Radically Different and Far Greater Vision of 

Freedom (revcom.us).  
فتح ”باب آواآيان در نوشته هايي آه به جنبش آمونيستي بين المللي پرداخته و از آن جمله 

ش در جنبش بين المللي آمونيستي اشاره مي آند آه انقالب آمونيستي به اين گراي “...جهان
 گرايشي آه مشخصا در دوران استالين پررنگ بود و ،را مدافع واقعي دمكراسي مي ديد
  .منجر شد“ جبهه واحد ضد فاشيسم”به جهت گيري هاي سياسي نظير 

  “ آغاز يك دوره، آمونيسم”) ٨
٩( Alain Badiou, Conditions (London: Continuum, ٢٠٠٨), p. ١٧٣  
١٠ (Alain Badiou, Metapolitics (London: Verso, ٢٠٠٥), p. ١٤٩  
١١ (Badiou, Polemics, p. ٩٦  
١٢ (Badiou, Conditions, p. ١٧٣  
١٣ (Alain Badiou, "The Communist Hypothesis," New Left Review, 

January-February (٤٩) ٢٠٠٨, p. ٣٥; 
http://newleftreview.org/?getpdf=NLR٢٨٣٠٢&pdflang=en  

  “ ١٨٤٨ - ١٨٥٠ ،مبارزه طبقاتي در فرانسه ”، آارل مارآس) ١٤
قرار داد يك فيلسوف سياسي بود آه نوشته هايش نظير ) ١٧١٢-٧٨(ژان ژاك روسو ) ١٥

 عميقا ايدئولوگ بحثي در مورد ريشه ها و پايه هاي نابرابري در نوع بشر و اجتماعي
تفكر او آماآان . آمريكا و غيره را تحت تاثير قرار دادو   اي انقالبات بورژوايي فرانسهه
  .  انديشه سياسي معاصر نفوذ دارددر
١٦(  Alain Badiou, Being and Event (London: Continuum, ٢٠٠٧), p. 
٣٤٧  



١٧( Badiou, Conditions, p. ١٧٣ 
 از اراده جامعه آه در قرارداد اجتماعي به تعريف روسو عبارتست“ اراده عمومي”) ١٨

منفعت ”ها   ولي فرض بر اين است آه اين،و نهادهاي سياسي اش متبلور مي شود
  .هستند و وراي ترجيحات شخصي ، را منعكس مي آنند“ رفاه همگاني”و “ عمومي

١٩( Rousseau, Social Contract, Book ٢, Chapter ٤, p. ٧٦; quoted in 
Avakian, Democracy: Can't We Do Better Than That?, p. ٤٤. 

٢٠( Anatole France, The Red Lily, ١٨٩٤, chapter ٧ (Rockville, MD: 
Wildside Press, ٢٠٠٢).  

٢١ (Rousseau, Social Contract, Book ٢, Chapter ١١, p. ٩٦; quoted in 
Avakian, Democracy: Can't We Do Better Than That? p. ٤٤. 

٢٢( Quoted in Peter Hallward, Badiou, A Subject to Truth 
(Minneapolis: University of Minnesota, ٢٠٠٣), p. ٢٢٦.  

     هجدهم برومر لوئي بناپارت، مارآس )٢٣
٢٤( Badiou, "The Communist Hypothesis," p. ٣٥  
    فردريش انگلس، سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی)٢٥
٢٦( Badiou, Metapolitics, p. ٢٣.  
٢٧( Georges LeFebvre, The French Revolution (from ١٧٩٣ to ١٧٩٩), 

Vol. II (New York: Columbia University Press, ١٩٦٤), pp. ١١-١١٠.  
٢٨( Avakian, Democracy: p. ٣٥ 
٢٩( Alain Badiou, Infinite Thought (London: Continuum, ٢٠٠٥), p. ٥٤   
    نقد برنامه گوتا، مارآس) ٣٠
را عميق   از افق تنگ آنفتنرتر  حق بورژوايي و فرامسالهآواآيان درك علمي از  )٣١

“ نوع بشرانقالب و رهايي ”خصوص به سخنراني اخيرش تحت عنوان ه ب. تر آرده است
 Revolution and Communism: A Foundation and Strategicآه در 

Orientation آنيدرجوع ) .revcom.us(  
٣٢( Badiou, "The Communist Hypothesis," pp. ٣٥-٣٤.  
به ما ” ايده تنظيم آننده آانتي ،  آانتتراز اولبه گفته آلن وود يكي از متخصصان ) ٣٣

عنوان پايه تجسس خود ه مي آموزد آه چطور تجسس آنيم و چه پيش فرض هايي را ب
 آه جهان استرا تضمين مي آند و نه ضامن اين  ولي نه حقيقت اين فرضيات ،برگزينيم

-Allen W. Wood, Kant, Wiley. (ها منطبق باشد در ساختار واقعي اش بر آن
Blackwell, ٢٠٠٤, p. را ساخت و هم   هم وقتي آانت آن،يك ايده تنظيم آننده). ٩٦

 آه انسان د باشبه آارش مي برد مي تواند افق نهايي اي) راهنمابه معني اصل (وقتي بديو 
 و در نتيجه وظيفه بي – افقي آه ممكن است قابل دسترس نباشد ،بايد در جهتش بكوشد

همانطور آه پيتر هالوارد آه يكي از معرفين عالقمند به بديو نيز هست توضيح . انتهاست
به ني نيست آه بتوان به آن دست يافت و يا يبرابري آه موقعيت ع ”بديو از نظر ،مي دهد



 ,Peter Hallward “. بلكه يك اصل راهنما براي بسيجي آامال ذهني است،شدآن نزديک 
Badiou, A Subject to Truth (Minneapolis: University of Minnesota, 

٢٠٠٣)  
   دولت و انقالب ، لنين )٣٤
٣٥( Badiou, Metapolitics, p. ٤٩ 
٣٦( Quoted in Peter Hallward, Badiou, A Subject to Truth 

(Minneapolis: University of Minnesota, ٢٠٠٣), p. ٤٤   
  “ اوضاع آنوني و اشتباهات ترتسكي و بوخارين، بازهم درباره اتحاديه ها ”، لنين )٣٧
٣٨( Quoted in Avakian, Phony Communism Is Dead, p. ١٢٢  
٣٩( Diana George and Nic Veroli, Interview with Alain Badiou, ٢٠٠٦, 

Carceraglio.  
آيا تاريخ انقالب فرهنگي امكان پذير ” مصاحبه فوق را به هنگام شرآت در آنفرانس بديو
.  انجام داد،آه در مرآز انسان شناسي سيمپسون در دانشگاه واشنگتن برگزار شد“ است؟

ياد مي آنيم آه در اينجا قابل “ مصاحبه دانشگاه واشنگتن”از اين پس از آن به عنوان 
  :تدسترسي اس

 http://depts.washington.edu/uwch/katz/٢٠٠٥٢٠٠٦/alain_badiou.html  
٤٠ (Badiou, Metapolitics, p. ٩٧  
 مي) شوايتزر. ب. به ج(“ درباره پرودون”مارآس در .  فقر فلسفه، آارل مارآس )٤١

در صورتي آه بايد در آن جنبه (پرودون در فقر چيزي به جز فقر نمي بيند ”گويد آه 
  .) را ببيند آه جامعه آهن را سرنگون خواهد آردويرانگریانقالبي و 

 ،ها“ بانليو” از شورش اخير جوانان مهاجر در بديودر اين زمينه بد نيست به ارزيابي 
 ،د اطراف پاريس و ساير شهرهاي فرانسه نشين گتو ماننیيعني محالت فقير و خارج

 بسيار مهم هستند ولي به جايي ،٢٠٠٥بنابراين شورش هاي نوامبر ”: نگاهي بيندازيم
احتماال تغييراتي حاصل خواهد شد ولي ... اين ها تجاربي تلخ و منفي خواهند ماند. نرسيدند

 فعال تنها آاري آه و. در حال حاضر به همين دليل است آه اين شورش ها به جايي نرسيد
؟ نكته اينجاست آه بخش “تنها آاري آه مي آنند شورش است“ ”.مي آنند شورش است

 و به –مهمي از توده ها از اتوريته دولت آنده شده و در آنتاگونيسم با آن قرار گرفته 
شورشي برحق برخاسته است و اين همه اشاره به نياز و پتانسيل انقالب در يك آشور 

انقالب  کسی که زاويه از بديو. ري امپرياليستي بسيار پيشرفته مثل فرانسه داردسرمايه دا
 – انقالب الزامات و از تمام ، می داند“  سپري شده رادوره انقالبات ”،را رها کرده

 چشم بر همه اين واقعيات مي بندد ، دست آشيده– اهنگايدئولوژي آمونيستي و حزب پيش
  . شورش ها برسدتا به يك نتيجه منفي از اين 

 در ١٩٦٠هاي   اين شورش ها را با شورش هاي توده هاي سياه در سال، در ادامهبديو
 در ١٩٦٠ همانطور آه در سال هاي –تكرار اين قيام ها ”: آمريكا مقايسه مي آند

اين جهت گيري را “ . هيچ سياستي نمي انجامدخلق به –شهرهاي بزرگ آمريكا اتفاق افتاد 



 آه ٦٨هاي سياهان آمريكا در آوريل  ا بيانيه مشهور مائو در دفاع از خيزشمقايسه آنيد ب
“ ...فراخوان نبردي براي همه مردم استثمارشده و ستمديده اياالت متحده”اين شورش را 

  . ناميد
 Del Lucchese and Smith, "We Need a Popular : از بديونقل قول هاي 

Discipline: Contemporary Politics and the Crisis of the Negative," 
Interview with Alain Badiou, Los Angeles, ٢/٠٧/٠٧, pp. ٦٥٩-٦٥٨.  

   مصاحبه دانشگاه واشنگتن، بديوآلن ) ٤٢
  همانجا )٤٣
٤٤( Badiou, Metapolitics, p. ٩٧  
٤٥( Alain Badiou, The Century (Cambridge: Polity Press, ٢٠٠٧), p. ٣٧  
٤٦( Alain Badiou, On the Truth-Process: An open lecture by Alain 

Badiou, August ٢٠٠٢. Transcript of lecture at European Graduate 
School, EGS, Saas-Fee, Switzerland.  

(http://www.egs.edu/faculty/badiou/badiou-truth-process-٢٠٠٢.html)  
   هجدهم برومر، مارآس) ٤٧
  "آغاز يک دوره: يسمکمون") ٤٨
٤٩( Alain Badiou, The Meaning of Sarkozy (London: Verso, ٢٠٠٨), p. 
١١٣  
٥٠( Badiou, Logics of Worlds, p. ٥١٨  
   نقد برنامه گوتا،مارآس )٥١
و اما دربارۀ خود بايد بگويم، نه کشف ” مارآس به ويدماير نوشت ،١٨٥٢در سال ) ٥٢

و نه کشف مبارزه ميان آن ها، هيچ کدام از خدمات من وجود طبقات در جامعۀ کنونی 
مدت ها قبل از من مورخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزۀ طبقات و . نيست

کار تازه ای که من . اقتصاددانان بورژوازی تشريح اتقصادی طبقات را بيان داشته اند
  :کرده ام اثبات نکات زيرين است

اين که ) ٢ است، مراحل تاريخی معين تکامل توليدوط به اين که وجود طبقات فقط مرب) ١
اين که خود ) ٣، پرولتاريا منجر می سازد ديکتاتوریمبارزۀ طبقاتی ناچار کار را به 

نابودی هرگونه طبقات و به سوی جامعه بدون ديکتاتوری فقط گذاری است به سوی 
  )تاکيد در اصل(  “طبقات
٥٣( Badiou, "The Communist Hypothesis," p. ٣٦  
زمانی می توانيم و بايد بهتر از آن را به دست  بيش از :دمكراسي ” کتابآواآيان) ٥٤

  "آوريم
٥٥( Avakian, Democracy: Can't We Do Better Than That?, pp. ٢٥٣-
٥٤  
   مصاحبه دانشگاه واشنگتن، بديو )٥٦



   جلد يك، منتخب آثار، درباره تضاد، مائوتسه دون) ٥٧
٥٨( Badiou, "The Communist Hypothesis," p. ١١  
باب آواآيان اين اشتباه استالين آه دفاع از دولت سوسياليستي را با پيشروي انقالب  )٥٩

 بين اين دو موجود است به نقد یجهاني مساوي مي پنداشت و درك نمي آرد آه تضاد
تاآيد مي آند آه براي آواآيان . مائو نيز به درجات آمتر دچار همين اشتباه شد. آشيده است

 دولت سوسياليستي بايد پيشرفت انقالب جهاني را وراي همه ،رويكرد درست به اين تضاد
اينست رويكرد باب آواآيان .  قرار دهد، حتي پيشرفت انقالب در يك آشور مشخص،چيز
 ساختمان دولت سوسياليستي بيش از هر چيز همچون پايگاهي براي انقالب جهاني که

 و ١٩٨١ دسامبر ، مجله انقالب٥٠منتشره در شماره “ فتح جهان”عه آنيد به مراج. است
Advancing the World Revolution: Questions of Strategic Orientation 

دو نوشته در تارنماي  هر.  منتشر شد١٩٨٤تدا در مجله انقالب در بهار بآه ا
revcom.usقابل دسترس مي باشد .  

٦٠ (Bob Avakian, "Making Revolution and Emancipating Humanity," 
Revolution and Communism: A Foundation and Strategic Orientation, 

revcom.us.  
برخي مسائل را آه در آنها قصور موجود بود “ نوع بشرانقالب و رهائي ”در بخش اول 
  :بر مي شمارد

 به سمت صاف و صوف –گرائي  گرايشي موجود بود به سمت اثبات گرائي و تقليل ــ
 آه روبنا را بيش از حد متصل به به اين شکلجمله من ،آردن تضادها و رويكرد مكانيكي

ه ي را خيلي به وظايف فوري بياهداف اقتصادي مقطعي مي ديدند و مسائل روبنا
  .  مي آردندتصل اقتصادي مزيربنای با ارتباطخصوص در 

وط به طبقه نيز بررسي باين را در فصل مر. تاريا گرايشي موجود بود به تقديس پرولــ
 ،يك فرد اين گرايش طوري به مسائل نگاه مي آرد انگار پرولتر بودن يا نبودنِ . آرده ايم

  . به حقيقت واقف است يا خيرفرد مورد نظرعامل مهمي است در تعيين اين آه آيا 
اليسم طوري بود آه انگار  يعني برخورد به سوسي– تقديس خود سوسياليسمبه يک معنا  ــ

 و مرحله گذار به ،بسيار پويافرايند را به شكل يك  چيزي ايستا و در خود است و آن
 به برخورد نادرست به رابطه فرايند و هدف انجاميد مسالهاين .   درك نمي آردند،آمونيسم

نوان عه  هر چه در يك مرحله واقع مي شد ب– و يا گرايشي بود به اينكه –و طوري بود 
ي آه در جهت يك هدف عالي فرايندهدف نهايي تعريف مي شد و نه به عنوان بخشي از 

ی که در همين راستا ديد يا گرايش تنگ نظرانه اي موجود بود از رابطه بين جهت. تر است
و “ راه هاي فرعي”ه لحاظ عيني مي توان ب آنچه  بود با ضروری  و عمدهبه لحاظ اساسی

از راه ( اصلي ناميد و به اين ها به عنوان انحرافات خطرناك يا خارج شدن از مسير
 ابتكارات فردي و حقوق فردي ،نتيجه اين بود آه خالقيت. نگاه و برخورد مي شد) اصلي

  . در آل فرايند خفه مي شد، و در مواقعي به درجات زيادي، به درجاتي
٦١( Badiou, The Century, p. ١٠٣  
٦٢( Badiou, Being and Event, p. ١١٠.  



   انقالب پرولتري و آائوتسكي مرتد،لنين) ٦٣
٦٤ (Avakian, Views on Socialism and Communism: A Radically New 

Kind of State, A Radically Different and Far Greater Vision of 
Freedom, revcom.us  

٦٥( Badiou, The Meaning of Sarkozy, p. ١١٥   
٦٦( Badiou, "The Communist Hypothesis," p. ٣٦  
  همانجا) ٦٧
و از جانب آسي آه مدعي است زماني مائوئيست بوده واقعا تعجب  (افشاگرانهبسيار ) ٦٨
 شوروي و چين در با بی تفاوتی ،“فرضيه آمونيستي”بديو در نوشته خود که است ) آور

ام شمالي آه هيچ گاه  آوبا و ويتن،زماني آه واقعا سوسياليستي بودند را با چكسلواآي
 فيدل آاسترو روابط ،در آوبا. جوامعي سوسياليستي نبودند مخلوط و همسان مي آند

آااليي را در رهبري برنامه ريزي قرار داد و رشد اقتصادي را حول اقتصاد شكر و 
 مهم چنين چيزهايیولي در تفكر فرماليستي .  بين المللي آن سازماندهي آردپيوندهای

  .هستند“  دولت–پارادايم حزب ”ه اين جوامع زير مجموعه هاي نيست چون هم
   آرسي پي،“در باره رهبران و رهبري: قطعنامه”) ٦٩
٧٠( Constitution of the Revolutionary Communist Party (Chicago: 

RCP Publications, ٢٠٠٨), p. ١٧.  
٧١( Badiou, Infinite Thought, p. ٥٤ 
  ك.  اين مورد نبراي بحث بيشتر در )٧٢

Bob Avakian, Ruminations and Wranglings: On the Importance of 
Marxist Materialism, Communism as a Science, Meaningful 
Revolutionary Work, and a Life with Meaning (revcom.us) and 
particularly the section "Relying on the masses, but not on 

spontaneity, even in socialist society"  
٧٣( Bob Avakian, "The End of A Stage—The Beginning of New 

Stage," "A Final Note," Revolution, Fall ١٩٩٠, p. ٤٦.   
٧٤( Badiou, Being and Event, pp. ٤٨-٣٤٧ 
٧٥ (Badiou, Logics of Worlds, p. ٥١٨  
٧٦( Badiou, Metapolitics, p. ٧٠  
٧٧( See Avakian, "Making Revolution and Emancipating Humanity," 

p. ٣٦  
٧٨(Alain Badiou, "The Cultural Revolution: The Last Revolution?" p. 

٢٩١. This and all further citations to this article are from the English 
language translation in Badiou, Polemics 

  »آغاز يک مرحله نوين: کمونيسم«آواکيان، ) ٧٩



٨٠( Badiou, "The Cultural Revolution: The Last Revolution?," p. ٢٩٨  
  .همانجا) ٨١
 اجتماعی – بديو خط مائو در مورد بورژوازی نوين، ريشه هايش در شرايط مادی )٨٢

که  را مساله اين لط تعبير و تحريف می کند، يعنیو خطرش را به غ جامعه سوسياليستی
ت، بورژوازی نوين نماينده جوانب سرمايه داری روابط توليدی سوسياليستی اس

در .  سرمايه داری وجود داردءبورژوازی نوين تجسم راه سرمايه داری است و خطر احيا
 انهذهنيت انقالبی دولت به عنوان يک مبارزه سرسخت: " بديو می نويسد دنياها هایمنطق

 لحن.  شناخته می شودموروثی دارند ثروت و امتيازات  ريشه درهايی کهعليه فراکسيون 
 که توسط قدرت حزب کمونيست بازسازی موروثیمائو هم، از جمله وقتی به امتيازات 

رهروان . خير) ٢٦ .Badiou, Logics of Worlds, p." (شده می پردازد، همين است
عمدتا هم ثروت و موقعيت شان به سرمايه داری عمدتا وارثان ثروت و مقام نيستند و 

دارند و قرار معين با ابزار توليد ) بورژوايی( در يک رابطه انآن. وراث شان نمی رسد
در درجات باالی  موقعيت عينی شان: است به هم پيوستن دو عامل زير مبتنی براين 

 در راس رشد که  و خطیهدايت اقتصاد دولتی دارد؛ی کليدی در نقشساختار حزبی که 
ص بورژوايی، قانون ارزش، کارآيی برای کارآيی و  يعنی تخص–تبليغ می کنند اقتصادی 

  .غيره
  ٣٠٤همانجا، صفح ) ٨٣
٨٤ (Badiou, The Meaning of Sarkozy, p. ١١٠  
در اسناد نهمين کنگره سراسری حزب " بگزارش نهمين کنگره حز"مائو، نقل از ) ٨٥

  کمونيست چين
  )آلبانيايی(ئت نمايندگی نظامی خارجی گفتگوی مائو با يک هي) ٨٦
٨٧( Badiou, "The Cultural Revolution: The Last Revolution?" p. ٣٠٥.  
  ٣٠٣همانجا صفحه ) ٨٨
  همانجا) ٨٩
  ٣٠٥همانجا صفحه ) ٩٠
بعد از . روشن است که همه کادرها در خدمت رهروان سرمايه داری نبودند) ٩١

  . و دستگيری های وسيعی صورت گرفتتصفيه ها" باند چهار نفر"دستگيری 
٩٢( Badiou, "The Cultural Revolution: The Last Revolution?" p. ٣٢١  
٩٣( Badiou, The Century, p. ٦٢  
در مورد طوفان ژانويه شانگهای و کمون شانگهای از نقطه نظرهای سياسی مختلف ) ٩٤

 Gerald :ای زير ر کص می توانيد به نوشته هو توضيحات متفاوت از وقايع مشخ
Tannenbaum, "The ١٩٦٧ Shanghai January Revolution Revisited," 
Eastern Horizon, May-June ١٩٦٨, pp. ٢٥-٧; Jean Daubier, A History 
of the Cultural Revolution (New York: Vintage, ١٩٧٤); and Elizabeth 



J. Perry and Li Xun, Proletarian Power: Shanghai in the Cultural 
Revolution (Boulder: Westview Press, ١٩٩٧)  

او . چان چون چيائو يکی از افراد اصلی رهبری انقالبی در حزب کمونيست چين بود) ٩٥
نقشی کليدی داشت چه از نظر رهبری سياسی ) ١٩٦٦ -٧٦(در سراسر انقالب فرهنگی 

قشی که در مراحل اوليه طوفان ژانويه در او عالوه بر ن. و چه به عنوان يک تئوريسين
های پيچيده سياسی دشانگهای بازی کرد بخشی از هسته راديکال رهبری بود که در نبر

اعمال ديکتاتوری همه "مقاله چان به نام .  مائو به آن تکيه کرد١٩٧٣-١٩٧٦ايدئولوژيک 
چان . وسياليسمنقطه عطفی بود در تحليل از روابط توليدی تحت س" جانبه بر بورژوازی

به دنبال کودتای ضد انقالبی درست بعد از  چون چيائو يکی از رهبران اصلی بود که
 ١٩٩٠ دههاو در . دستگير شد )به عنوان يکی از اعضا گروه چهار نفر(مرگ مائو 
  . درگذشت

٩٦( Badiou, Metapolitics, p. ٩٧  
  ٩٨-٩٩همانجا، صفحات ) ٩٧
٩٨( Mao, "Talks at Three Meetings with Comrades Chang Chun-chiao 

and Yao Wen-yuan," in Stuart Schram, ed., Chairman Mao Talks to 
the People (New York: ١٩٧٤), p. ٢٧٨  

٩٩( Badiou, "The Cultural Revolution: The Last Revolution?" p. ٣٠٩  
  ٣١١همانجا، ص ) ١٠٠
١٠١( Badiou, Metapolitics, p. ٩٨  
 Avakian, Dictatorship and Democracy, and the Transitionن ک ) ١٠٢

to Communism, revcom.us  
 در روستا شهر و تفاوتدر مورد پيشرفت های انقالب فرهنگی در زمينه غلبه بر ) ١٠٣

 Teh-wei Hosee Teh-weiپزشکی مراجه کنيد به  -بهداشت و نوآوری های اجتماعی
Ho, "Health Care Services in China's Economic Development," in 
Robert F. Dernberger, ed., China's Development Experience in 
Comparative Perspective (Cambridge: Harvard University Press, 

١٩٨٠), p. ٢٣٤;  
تئوری و "در مورد تقسيم مجدد درآمدهای منطقه در درون خود مناطق رک ريموند لوتا، 

ی که رويايش را در سر می در دفاع از سوسياليسم: مائوئيستیپراتيک برنامه ريزی 
 و راه انقالبی به مائوئيستیاقتصاد "در ريموند لوتا، " تحقق يافتنی است پرورانيم و
  سايت سربداران ترجمه فارسی" کمونيسم
ه مقدار در جريان انقالب فرهنگی تعداد کارکنان اداری در سطوح مرکزی دولت ب) ١٠٤

زيادی کاهش يافت و در سطح موسسات تجاری و صنعتی معمول بود که تعداد کارکنان 
 Jean Chesneaux, China: The People'sن ک . اداری به يک سوم کاهش پيدا کند

Republic, ٧٦-١٩٤٩ (New York: Pantheon, ١٩٧٩), p. ١٩٠  



١٠٥ (Badiou, Meaning of Sarkozy, p. ١١٠  
١٠٦ (Badiou, Logics of Worlds, p. ٥٢١  
١٠٧( Filippo Del Lucchese and Jason Smith, "We Need a Popular 

Discipline: Contemporary Politics and the Crisis of the Negative," 
Interview with Alain Badiou, Los Angeles, ٢/٠٧/٠٧; Critical Inquiry, 

Vol. ٣٤, No. ٤, Summer ٢٠٠٨, p. ٦٤٩.  
١٠٨( Del Lucchese and Smith, "We Need a Popular Discipline," 

Interview with Alain Badiou, pp. ٥٣-٦٥٢  
  ٦٥٠همانجا صفحه ) ١٠٩

توده ای که هدف سرنگونی و نابودی قدرت دولتی " قيامگرانه"بديو در رد سياست 
: کند، چنين استدالل می کندبورژوايی و جايگزين کردن ديکتاتوری پرولتاريا را دنبال می 

من فکر می کنم ما بايد تاييد کنيم که درستش اين است که امروز منفی گرايی هيچ چيز "
در ." البته کهنه را نابود می کند اما به يک مخلوق نوين پا نمی دهد. نوينی خلق نمی کند

ود کردن کهنه انقالب عمدتا به ناب. اين حرف پيوند بديهيات با رويزيونيسم را می بينيم
در غياب " مخلوق نوينی"اما هيچ . مربوط نمی شود بلکه به ساختن نو مربوط است

بديو سرنگونی کهنه تحت رهبری يک خط انقالبی . سرنگونی کهنه نمی تواند در کار باشد
 Del Lucchese and". (نفی می کند"که يک فرايند عميقا مثبت و رهايی بخش است را 

Smith, "We Need a Popular Discipline," Interview with Alain Badiou, 
p. ٦٥٢(  
اشکال پرولتری " بديو حزب اهللا را مظهر سياست های نوينی که جايگزين )١١٠

 "ای که بايد از نزديک مطالعه کردتجربه "می شوند می داند که به عنوان " سازمانی
يت ارتجاعی اين جنبش را  جوهر ايدئولوژيک به غا،به اين شکلاو . مستحق بررسی است

اش را قبول " خصلت مذهبی"مرتبط به " محدوديت های درونی"نفی می کند هر چند که 
و در عجب است " برای قدرت دولتی رقابت می کند"بديو قبول می کند که حزب اهللا . دارد
 ,Del Lucchese and Smith" (چه رابطه ای می توانند با دولت داشته باشند؟"که 

"We Need a Popular Discipline," Interview with Alain Badiou, p. 
٦٥٢(  
  ٦٥٤همانجا، صفحه ) ١١١
  ٢٢٤، صفحه بديوبه نقل از هالوارد، ) ١١٢
١١٣( Badiou, Metapolitics, pp. ٥٠-١٤٩  
  ١٥١-٥٢همانجا صفحات ) ١١٤
 ،ه دونمجموعه آثار مائوتس“ مسائل استراتژي در جنگ پارتيزاني ”،مائوتسه دون) ١١٥

  جلد دوم
 به آرسي بنشاند دولتیاز قدرت ” کاستن“بديو براي اينكه نظرش را در مورد ) ١١٦

مجبور است بحثش در مورد مناطق پايگاهي در چين انقالبي را بپيچاند چرا آه توضيحش 



او قبول مي آند آه بايد توسط يك ارتش انقالبي از . هيچ ربطي به خط و پراتيك مائو ندارد
 مردمیآه در واقع اين ارتش نطفه نيروي نظامي (طق پايگاهي محافظت مي شد اين منا

 جديدي از بخش هاي تعريفالزم است ”بديو مي نويسد !). در قدرت نوين دولتي بود
نظر ه  نفي ارائه شود تا تخريب و خشونت به صورت يك نيروي محافظ بکاهشیمخرب و 

اين .  حاصل شده دفاع آندکاهشیيق جنبش  نيرويي آه قادر است از چيزي آه از طر، آيد
مائو چيزهايي از اين . انقالبي طي انقالب چين موجود بود“ پايگاه“ايده احتماال در شكل 

هر چند آه در عين حال يك استراتژي را تكامل داد آه  نقش ارتش نوشت مورددست در 
   “. دولتي بودتآماآان جهتش آسب قدر

)Del Lucchese and Smith, "We Need a Popular Discipline," Interview 
with Alain Badiou, p. تاآيد از ماست ٦٥٤ .(  

نمي شود مناطق پايگاهي را از هدف آسب قدرت دولتي جدا آرد و مائو هم چنين آاري 
بديو به طور سردستي اين رابطه . از نظر مائو رابطه اين دو تفكيك ناپذير بود. نكرد

شناسد ولي به آن بي توجه است و بي اهميت حسابش مي آند و اساسي را به رسميت مي 
  .با اين آار اين رابطه حياتي را هم در تئوري و هم در عمل مي گسلد

 ذآارل آائوتسكي رهبر حزب سوسيال دمكرات آلمان و يك تئوريسين بانفو) ١١٧
بش آائوتسكي مدافع يك جن.  و اوايل قرن بيستم بود١٩در اواخر قرن “ مارآسيست“

 آه امپرياليسم يك دمطرح آرد اين بواو چيزي آه . ينيستي آارگري بودورفرميستي و شو
تا وقتي استعمار که  ،استسياست خاص متعلق به بخش آوچكي از بورژوازي 

که  ، نيروهاي مولده را در مستعمره ها رشد مي دهد بايد از آن دفاع آرداطوریامپر
تر و غير جنگ طلبانه تري تكامل پيدا آند آه به منطقي به شکل سرمايه داري مي تواند 

 .بر طرف کندنفع جنبش طبقه آارگر باشد و نياز به فتح انقالبي قدرت دولتي را 
دت با بورژوازي ح اينكه طي جنگ جهاني اول آارگران را به وکائوتسکی به خاطر

تاگونيسم  خالصه اين آه آائوتسكي منكر آن.دعوت کرد بدنام شد“ خودي“امپرياليستي 
  .لنين با جديت عليه آائوتسكي پلميك آرد. بودو بورژوازی  ناپذير بين پرولتاريا سازش
  ٢٥٩ صفح ،٢٨ جلد ، مجموعه آثار، انقالب پرولتري و آائوتسكي مرتد، لنين) ١١٨
  ٢٦٠همانجا صفحه ) ١١٩
  همانجا) ١٢٠
  ٢٢٦-٢٧ صص ، بديو،به نقل از هالوارد) ١٢١
١٢٢ (Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview 

with Alain Badiou," Appendix in Ethics, An Essay on the 
Understanding of Evil (London: Verso, ٢٠٠١), pp. ٩٨-٩٦  

  ٢٢٧ ص ، بديو،به نقل از هالوارد) ١٢٣
 فارسي هم  و ترجمهrevcom.us (،١٩٨١ ،٥١ انقالب شماره ، فتح جهان،آواآيان) ١٢٤

  . لنينيسم به مثابه پل،بخش سوم) موجود است
بديو از اصطالح رياضي تكينگي استفاده مي آند آه وقتي به زبان عمومي ترجمه ) ١٢٥

است و )  آمياب، استثنائي،يگانه(تك ) ي مي آند آه الفعمي شود مفهوم خصلتي را تدا



 به مانند انفصال در يك ،در نقطه مشخصي اتفاق مي افتد آه وضع موجود نقض شده) ب
  .زمان- فضاساختارتابع رياضي يا يك حفره سياه در 

 که بديو از ”یفاعل آگاه“اگر بخواهيم تفسير بديو را قبول آنيم رستاخيز مسيح و ) ١٢٦
 ،مسيحيت” حقيقت “ به– منجر شد  گرايی به اولين جهانشمولارائه می دهد] قديس[پولس 
 باعث بدبختي بسيار شده و مانع اين است آه توده ها  ظالمانه آه قرن هاستدين همان

 داشته باشند و براي رهايي دنيا رويكرد علمي به ، را بشناسند و تغييرش دهنددنياآگاهانه 
  . خود بجنگند

 انقالب فرانسه يك انقالب بورژوايي عميق و همه جانبه ،طور آه قبال هم گفته شد همان
ت دولتي به دست توده هايي بود آه جامعه بدون  تجربه قدرن آمون پاريس اولي،بود

 ، اولين انقالب پرولتري با رهبري١٩١٧ اآتبر ،استثمار را هدف خود قرار داده بودند
تئوري و ابزار مورد نياز براي به ميدان آوردن ميليون ها نفر براي انقالب آردن و براي 

 ١٩٦٨ و مه ،  آمونيسم بوداستقرار و تحكيم جامعه اي سوسياليستي به عنوان گذاري به
 بالقوه انقالبيش به دليل فرصت هایق دانشجويان و آارگران پاريس بود آه  حخيزش بر

 براي گسست از نظم يادینبود يك رهبري انقالبي محدود و سقط شد و بنابراين امكان ز
  . است رخداد با هم يك آاسه شدهسازههمه اين ها در . موجود نداشت

١٢٧ (Badiou, Polemics, p. ٢٨٩  
١٢٨( Nick Hewlett, Badiou, Balibar, Ranciere, Re-thinking 

Emancipation (London: Continuum, ٢٠٠٧), p. ٣٧.  
١٢٩ (Badiou, L'Etre et l'evenement [Being and Event] (Paris: Seuil, 

١٩٨٩), p.٢١٥, as translated by Peter Hallward in "Generic 
Sovereignty: the philosophy of Alain Badiou," Angelaki, Vol. ٣, No. 

٣, p. ٩٥.  
آامال تصادفي “اين جمله به اين شكل ترجمه شده آه “ هستی و رخداد“در چاپ انگليسي 
بديو رخداد را به تاس انداختن تشبيه مي آند . “رسيد آن وضعيت بهآه نمي توان از 

در ترجمه هاي انگليسي بديو “ .م استا ع نماد رخداد به طور،اين حرآت“طوري آه 
  . استفاده شده استبه شکل مترادف“ تصادفي”و “ غيرمنتظره ” “شانس“آلمات 
١٣٠ (Oliver Feltham in "Translator's Preface" in Badiou, Being and 

Event, p xxvi; Also in Feltham, Alain Badiou,  Live Theory (London: 
Continuum, ٢٠٠٨), p. ١٠٠  

١٣١( Badiou, Saint Paul, The Foundation of Universalism (Palo Alto: 
Stanford University Press, ٢٠٠٣), p. ١١١  

١٣٢( Benedictus de Spinoza, A Theologico-Political Treatise, and a 
Political Treatise (NY: Cosimo Classics, ٢٠٠٧), p. ٨٤  

  ٢٣ جلد ، مجموعه آثار،ايي از دور نامه ه،لنين) ١٣٣



١٣٤( Avakian, "Making Revolution and Emancipating Humanity," in 
the pamphlet Revolution and Communism: A Foundation and 

Strategic Orientation (May ٢٠٠٨ ,١), p. ٤١. (revcom.us)  
١٣٥( Quoted in Hallward, Badiou, p. ٢٢٤  
  "انقالب کردن و رهايی نوع بشر" کيان،  آوا)١٣٦
  همانجا) ١٣٧
١٣٨( "Some Crucial Points of Revolutionary Orientation—in 

Opposition to Infantile Posturing and Distortion of Revolution," 
Appendix, Revolution and Communism: A Foundation and Strategic 

Orientation, p. ٩١. (revcom.us)  
شناخت و تغيير  در  آزادي،)ها قول معروف پشت همه اينه و ب(ولي اساسا ”) ١٣٩

 از ، اين جاست آه اين شناخت و توانايي تحقق آن تغييرمساله. نيستنهفته ضرورت 
به وابسته بسيار متفاوتي مي گذرد و به طور پوزيتيويستي و تقليل گرايانه اي “ مجاری“

 يا – طور بود آن اگر .نيست معين یزمانمقطع لي جامعه در يك  تضادهاي اصشکل بروز
 نقش هنر و به طور آل بخش بزرگي از روبنا را –گونه برخورد مي آرديم  اگر اين

و از يک استقالل چرا در قلمرو اخالقيات مبارزه مي آنيم؟ چون روبنا . منحل مي آرديم
 بهتر است، هم از ، يابدتجلی ح ترصحيهر چه اين مساله  و . نسبی برخوردار استابتكار

ي مان در ي از نظر تواناخواهيم داشت و هم نظر نوع جامعه ای که در هر مقطع زمانی
نوع  انقالب آردن و رهايي ،آواآيان“ .ي تغيير ضرورتاشناخت ضرورت و مبارزه بر

  ١١صفحه . بشر
١٤٠ (Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy," pp. ٢٥-١٢٤.  
 صحبت مي آنيم ١٩٦٨در مورد ماه مه ” رهبري آمونيستي واقعي”وقتي از نبود ) ١٤١

ند دند جريانات و نيروهاي مائوئيستي بودند آه سعي مي آرچاشاره به اين داريم آه هر 
 و ٦٨ در بخشي از خيزش ماه مه نانخط آمونيستي انقالبي را اعمال آنند و هر چند اي

به  ولي اين نيروها بي تجربه و ضعيف بودند و خودشان هم ،تندحوادث بعد از آن نقش داش
 در – بودند دست نيافتهيك درك همه جانبه و سازمان الزم براي اعمال رهبري انقالبي 

  . با يك خط و رهبري تكامل يافته موجود نبوداهنگی پيشتواقعي
١٤٢ (Quoted in Jean Lacouture, DeGaulle, The Ruler ١٩٧٠-١٩٤٥ 

(New York: Norton, ١٩٩٢), p. ٥٥٧  
  ١٩٠٥لنين، سخنرانی در مورد انقالب ) ١٤٣
   نامه هايي از دور،لنين) ١٤٤
١٤٥( Cited by Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution  (London: 

Oxford University Press, ٢٠٠١), p. ٥٢  
١٤٦( Hallward, Badiou, p. ٤٣  
١٤٧( Feltham, Alain Badiou, Live Theory, p. ١٠٤  



 ١٤٨ (Badiou, The Century, p ٣٦.  
  
  


